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چکیده
نهاد خانواده در جامعه ایرانی به عنوان مهمترین واحد اجتماعی ،پیوند ناگسستنی با امنیت فرهنگی و
تداوم خصیصههای مطلوب هویتی ایرانی -اسالمی دارد .این کارکرد در سالهای اخیر ،دستخوش تغییر
و تحول شده است به گونهای که به نظر میرسد در سالهای آینده ،نقش بالمنازع نهاد خانواده در
تقویت امنیت فرهنگی جامعه با چالش روبرو خواهد شد .پرسش مقاله حاضر این است که چه عواملی
روابط کارکردی خانواده و امنیت فرهنگی را با چالش مواجه کرده و از تأثیر نهاد خانواده بر تقویت
امینت فرهنگی جامعه کاسته است .در پاسخ به این سؤال ،نوشتار حاضر به رابطه کارکردی نهاد خانواده
بر مقوله امنیت فرهنگی پرداخته و چالشهای موجود در این رابطه را بررسی میکند .نمودهای سبک
زندگی جدید و متفاوت با چارچوب سنتی ،ظرفیت شبکههای اجتماعی در هویتبخشی و تناقض
جامعهپذیری فرد در خانواده با الگوهای جامعهپذیری رسمی از مهمترین چالشهای موجود در تضعیف
روابط کارکردی نهاد خانوده و امنیت فرهنگی هستند.
واژگان کلیدی :خانواده ،امنیت فرهنگی ،شبکههای اجتماعی ،سبک زندگی ،هویتبخشی،
جامعهپذیری.
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در نظامهایی که مشررروعیت سرریاسرری با هنجارهای فرهنگی در همتنیده اسررت ،سرریاسررتهای
فرهنگی شرامل اورول مکتوب و غیرمکتوبی که از سروی برنامهریزان برای ایجاد تغییر در وضر
موجود و دسررتیابی به اهدام مطلوب در حوزههای مختلف فرهنگی تدوین میشررود و توسررط
مدیران به اجرا درمیآید ،1از اهمیت راهبردی ویژهای برخوردار است .در این چارچوب ،امنیت
فرهنگی زمرانی قرابرل دسرررتیرابی اسرررت کره تغییر و دگرگونی در هنجرارهرای فرهنگی از مرزهرای
سریاسرتگذاری فرهنگی خارج نشده و پویاییها و دینامیسم فرهنگی به استحاله هویت فرهنگی
که از سوی نظام سیاسی تعریف معینی دارد ،منجر نشود.
کارویژه اورلی امنیت فرهنگی ،تداومبخشریدن به ویژگیهای فرهنگی بنیادی جامعه -حفاظت
و پاسرداری از عناورر و مؤلفههای فرهنگی (ارزشها ،هویت و -)...تحت شررایط متحول در
مقابل تهدیدهای احتمالی یا واقعی اسرررت .هنگامی که جامعه از تمهیدات و قابلیتهای الزم
برای رف تهردیردات فرهنگی و اجتمراعی برخوردار بوده و خوم تفسررریر مراهوی ارزشهرا بره
حداقل برسرد ،امنیت فرهنگی جامعه محفو نگاه داشرته شرده اسرت .نظام سریاسری برای این
مهم ،به سریاسرت گذاری فرهنگی دسرت زده و تالش می کند از سرویی از دگرگونیهای که نظم
موجود فرهنگی و رونرد هویرت دهی مطراب برا گفتمران غرالرب را بره مخرا ره میافکننرد ،ممرانعرت
کرده و از سروی دیگر نهادهایی که در بازتولید امنیت فرهنگی جامعه نقش تأثیرگذار دارند را
تقویت کند.
امنیرت فرهنگی در نظرام جمهوری اسرررالمی ایران بره عنوان یرک نظرام فرهنر محور کره در آن
فرهن

جامعه ،انعکاسرری از جهتگیریها و باورهای سرریاسرری و میزان تعهد به مبانی اعتقادی

 .1ن.ک آزاد ارمکی ،تقی ( ،)1395جامعه ،سیاست و فرهنگ در ایران ،نشر علم ،ص 58-30
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نظام و حاکمیت به شرمار آمده و در تدوام همگرایی جامعه و سریسرتم سریاسری تأثیرگذار اسرت،
یکی از مهمترین ارکان امنیت وجودی نظام جمهوری اسرالمی تلقی میشرود بهویژه آنکه نظام
برازنمرایی معرار

جمهوری اسرررالمی نیز سررراحرت فرهنر

را بره مثرابره مهمترین محرل منرازعره

برگزیده اسرررت .از این رو نه تنها سررریاسرررتگذاری فرهنگی بلکه تالش برای حفظ و تقویت
نهادهایی همچون «خانواده» که از کارامدترین عناورر تحق امنیت فرهنگی قلمداد میشروند ،از
عروررررههرای برجسرررتره و مهم در سرررراخترار سررریراسررررتگرذاری و تصرررمیمگیری بره
شمار میآیند.
خانواده در بسریاری از فرهن ها ،واحد بنیادین جامعه و بسرتر اورلی رشرد و تعالی فرد به شرمار
آمده و تکامل و تثبیت سراختار آن ،الزمه سرالمت روانی و هویتی اجتماع شرناخته میشرود .با
وجود این میتوان ادعا کرد تکاپو برای حفظ و تحکیم نهاد خانواده به واسرطه پیوند ناگسرسرتنی
این نهاد با مقوله امنیت فرهنگی در جمهوری اسالمی ایران در قیاس با بسیاری از جوام دیگر،
برای سریسرتم سریاسری حیاتیتر اسرت به گونهای که تقویت این نهاد و حفظ قداسرت آن در قانون
اسرراسرری به وررورت ویژه مورد تأکید قرار گرفته اسررت .با این حال ،به نظر میرسررد در پی
تحوالت اجتماعی و فرهنگی سرررالهای اخیر ،رابطه کارکردی نهاد خانواده و امنیت فرهنگی تا
حدودی تضرعیف شرده به گونهای که به نظر میرسرد این رابطه راهبردی در سرالهای آینده با
چالش روبرو خواهد شرد .پرسرش مقاله حاضرر این اسرت که چه چالشهایی روابط کارکردی
نهراد خانواده و امنیرت فرهنگی را از خود مترأثر سررراختره و از تأثیر نهراد خانواده بر تقویت امینت
فرهنگی جامعه کاسرته اسرت .فرضریه این اسرت که نمودهای سربک زندگی جدید و متفاوت با
چارچوب سررنتی ،ظرفیت شرربکههای اجتماعی در هویتبخشرری ،جامعهپذیری متناقض فرد در
خانواده با الگوهای جامعهپذیری نهادهای رسررمی ،کارویژههای نهاد خانواده در امنیت فرهنگی
را با چالش مواجه کردهاند.
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الف) نهاد «خانواده» در جامعه ایرانی
نهاد خانواده را باید مهمترین بنیان حیات اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی ایرانیان دانست
کره از روزگرار کهن ترا کنون ،جرامعره ایرانی از دریچره این انگراره بره جهران ا رام نگریسرررتره،
معیشت خود را پی گرفته ،تقسیم کار را فراگرفته ،اجتماع خود را سامان داده ،در چارچوب آن،
به امنیت دسررت یافته و با نگاه به آن ،سرریاسررت حاکم را داوری کرده اسررت .از همین رو نهاد
خانواده در ایران در الگوهای مختلف آن از «خانواده گسررترده» مبتنی بر «سررنت ،مذهب ،شرریوه
تولیرد اقتصرررادی جوام کشررراورزی ،پردرتبراری و پردرمکرانی» (بهنرام )1347 ،گرفتره ترا «خرانواده
هستهای مرکب از پدر در مقام تنها نانآور و مادری که در خانه بچهها را بزرگ میکند (برناردز،
 »)31 :1395همواره از اوالت برخوردار بوده است.
هرچند در نگاه نخسرت گمان می رود که سریر تحول خانواده در ایران به مانند آنچه در غرب
تجربه شرده ،از الگوی خانواده گسرترده به الگوی خانواده هسرته ای ،رسریده اسرت اما واقعیت
جامعه ،حکایت از پیچیدگی های این روند دارد .با اینکه عوامل مختلفی شرامل ورنعتیشردن،
تحرک اجتماعی ،مهاجرت ،تغییر روابط تولید ،اسررتقالل مالی و اجتماعی نسررلهای جدید و
همچنین نقش روزافزون دولرت در امر خرانواده ،ازهمگسررریختگی الگوی قردیمی خرانواده
گسرترده و پدیدارشردن انواع جدید آن را در پی داشرته اسرت اما به دلیل تداوم (نسربی) شربکه
خویشررراونردی کره برا روابط و تعهردات اقتصرررادی ،اجتمراعی و اخالقی مختلف ،خرانوادههرای
کوچک تر وابسرته به این شربکه را در قالب «خاندان» به یکدیگر پیوند میدهد 1و نیز اشرکال

 . 1این شبکه خصوصا در مواقع عروسی ،مرگ و عزاداری ،مراسم سالیانه و همچنین در مواقعی که کمک اقتصادی به
یکی از اعضای آن الزم آید ،دخالت میکند.
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بینابینی مانند «خانواده پدری توسررعه یافته» در برخی روسررتاها و شررهرهای کوچک که در آن
یک یا چند پسرررر متأهل خانواده با پدر و مادر خود زندگی میکنند (بهنام ،)1347 ،نمیتوان
ادعرا کرد کره الگوی خرانواده هسرررتره ای در جرامعره کنونی ایران مطراب برا الگوی غربی آن ،بره
وررورت فراگیر وهمهشررمول غالب شررده اسررت .به رغم این پیچیدگیها و تابآوری چنین
سرررنرتهرایی ،در برهره کنونی در الگوی خرانواده ایرانی دامنره قابرل توجهی از تغییرات در حرال
ظهور اسررت که گاه حتی از الگوی هسررتهای گذر کرده و اشررکال نوپدیدی نظیر خانوادههای
تکوالدی ،تکنفره ،همباشریهای خارج از ازدواج ،همجنسپایه و ...را ایجاد کرده اسرت 1که
البته از نگاه سریاسرتگذاران فرهنگی ،در مقایسره با الگوی خانواده در برداشرت مرسروم آن ،از
مقبولیت برخوردار نبوده و بیشتر به عنوان آسیبها و کژرویهای اجتماعی ،شناخته میشود.
درکنار ظهور اشررکال نوپدید ،خانواده ایرانی از سرراختار کامالت سررنتی به لحا فرم و محتوا به
سرراختار جدید با فرم سررنتی و محتوای جدید تغییر کرده به گونهای که بسرریاری از عناوررر و
اجزای سرازنده آن نیز از قبیل روابط بین والدین ،رابطه والدین با فرزندان ،کارکردهای خانواده،
سرلسرله مراتب درون خانواده ،ازدواج ،نگاه به زندگی خانوادگی ،آسریبهای آن و ...دچار تغییر
شررده اسررت .دامنه این تغییرات یا به اوررطال تحولخواهی به اندازهای اسررت که بهرغم آنکه
بیشررتر ایرانیان ،خانواده را مهمترین نهاد اجتماعی میدانند ولی در جهت تغییر درونی آن تالش
دارند .از این رو گفته میشرود رابطه مردم و خانواده ورورت جن

و دوسرتی مسرتمر دارد که بر

مبنای آن ،نسرل دوم از ری نسرل سروم به نقادی خانواده پرداخته و از ری نسرل اول به دفاع
از آن اقدام کرده اسررت .در این میان ،بازیگری نسررل میانی در خانواده تعیینکننده و عاملی در

 . 1برای مطالعه بیشتر ن.ک رحیمی ،علی و حجیهبیبی رازقی نصرآباد (پاییز و زمستان  ،)1398تحوالت و چالشهای
ساختاری و کارکردی نهاد خانواده در ایران :یک مرور نظاممند ،نشریه جمعیت ،سال بیستوششم ،شماره  109و ،110
55-90
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نوشردن محتوا و سرنتیماندن شرکل آن اسرت .از این رو میتوان مدعی شرد که خانواده در جامعه
ایرانی دارای ساختاری با وورت سنتی و محتوای نو است (تنهایی و شکربیگی.)52 :1387 ،
«خانواده» در ایران با مقوله «قدرت» پیوند تنگاتنگی داشرته اسرت .به عبارت دیگر حس عا فی
شردید به والدین ،همسرر ،فرزندان ،خواهر و برادر ،نمود قدرت بالشرک خانواده به شرمار میآید
کره در جرامعره ایرانی نقش ترأثیرگرذاری دارد بره گونرهای کره نره تنهرا «بیاحترامی یرا تعر

بره آن برا

واکنش غیررسرمی قابلتوجهی پاسرخ داده میشرود ،بلکه یکی از موان اورلی فروپاشری خانواده
هسرتهای به شرمار میآید» (یزدانی و دوسرتی .)91 :1395 ،این قدرت بسرتر موجه و کارامدی را
ایجراد کرده کره بره واسرررطره آن ،نهراد خرانواده بره مثرابره مرج اقتردار ،معیرار و میزانی برای تعریف
هویت ،هنجارها ،ارزشها ،کنشهای همسراز با نظام اجتماعی و ...در جامعه به شرمار میآید که
در این میان ،کارکردهای خانواده 1برای بازتولید نظم و ثبات اجتماعی -سریاسری از جایگاه حائز
اهمیتی برخوردار است.
اگرچه همسررو با تجربه تاریخی سررایر جوام  ،در ایران نیز با وررنعتیشرردن جامعه ،سرراخت،
کارکردها و اقتدار خانواده دگرگون شرد و به تعبیر کوئن خانواده از واحد تولیدی و مصررفی به
واحدی تقریبات مصررفی تبدیل شرد و به دنبال آن بسریاری از کارکردهای گذشرته خود را از دسرت
داد (کوئن )129 :1370 ،امرا واحرد خرانواده و بره تعبیر دیگر «زنردگی خرانوادگی» همچنران
مهمترین کلید پیریزی سررراخت اجتماعی و حفظ نظم اجتماعی در ایران بوده اسرررت .در این
چارچوب الگوی اقتدار والدین تثبیت یافته و «خانواده» دسرررتورالعملهای اورررلی را در مورد
بسریاری از روابط بعدی در حوزههای آموزشری ،شرغلی ،اداری و شرهروندی ورادر میکند .در
نتیجره «خرانواده» در جرامعره ایرانی را میتوان «زیربنرای تمرام انواع سرررازمرانردهیهرای اجتمراعی
 .1نظریههای سنتی مدرنیستی به ویژه کارکردباوری –فارغ از انتقاداتی که به آن میشود  -همچنان مناسبترین
چارچوب برای ادراک نهاد خانواده در ایران ،چه از دریچه جامعه و چه از نگاه سیاستگذاران قلمداد میشود.
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زندگی روزمره عصررر حاضررر و معیاری برای سررنجش و مهمتر از آن داوری درباره تمام این
سازماندهیها» دانست (برناردز.)68-64 :1395 ،

ب) امنیت فرهنگی و نهاد خانواده
از نظر فرسررت ،امنیت فرهنگی ظرفیت یک جامعه برای حفاظت از ویژگیهای خاص خود در
مقابل تغییر شررایط و تهدیدات مادی و معنوی اسرت که از ری مراقبتهای فعال یک فرهن
و ارتقای شررایط پیشرینی الزم برای رشرد و توسرعه سرازگاریهای آن حاورل میشرود (فرسرت،
 ،2-4 :2004آشرنا و اسرمعیلی .)77 :1388 ،به باور فرسرت امنیت هویت 1به معنای حفاظت از
ارزشهای بنیادی اسررت که بقای یک فرهن

را تهدید میکند و تحت تاثیر چهار عامل کاهش

کنترل حکومرت بر فضرررای اجتمراعی خود ،ظهور و تقویرت جنبشهرای جردایی لرب فروملی،
افزایش نفوذ خرارجی و چرارچوبهرای در حرال تحول داخلی و خرارجی اسرررت کره فراینرد اخیر
ناظر به شررکلگیری انتظارات و توقعات جدیدی اسررت که توانایی حفظ هویت یکپارچگی را
زایل میسرازد و امکان تداومبخشریدن به ویژگیهای متمایز خود را تضرعیف میکند (حاجیانی،
.)10-11 :1394
در محیط امن فرهنگی ،قابلیت حفظ الگوهای سرنتی زبان ،فرهن  ،مذهب ،هویت و عرم ملی
با شررایط قابل قبولی از تحول محق میشرود (بوزان .)34 :1378 ،بر این اسراس ،امنیت فرهنگی
مسرتلزم نظارت و مدیریت بر عوامل تهدیدکننده هویت فرهنگی اسرت .چنانچه هویت فرهنگی
دچار رن باختگی یا شرررایط بحرانی شررود ،پایههای امنیت فرهنگی با بیثباتی و تزلزل مواجه

 1امنیت هویت یا امنیت اجتماعی به امنیت گروههای جمعی در پیوند با همدیگر یا در پیوند با نهادهای دولتی گفته
میشود و بر امنیت درون دولتها و میان گروههای اجتماعی و جوامع فرهنگی داللت دارد( .ن.ک :کریمی مله و
گرشاسبی)64 :1401 ،
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تغییر و تحول قرار میگیرنرد .از این رو دولرتهرا برای

گنجاندن سریاسرتگذاریها در حوزه امنیت فرهنگی ،دو انگیزه مهم دارند .نخسرت آنکه هویت
فرهنگی ملی در هر کشررور ،بخش مهمی از بنیادها و سرراختارهای حکومت را شررکل میدهد .
بوزان معتقد اسرت مسرائل فرهنگی در چگونگی رویکردها و ایسرتارهای موجود در قبال دولت
مؤثرند .در وررورت ضررعیفبودن فرهن

بومی ،اثرات جانبی و ناخواسررته تماسهای فرهنگی

اتفاقی ،میتوانند پیامدهای مختلکننده و سریاسری را موجب شروند (بوزان )147 :1378 ،انگیزه
دوم از پرداختن به حوزه امنیت فرهنگی در سریاستگذاریهای ملی ،پاسخ به نیازی است که از
سوی جامعه به عنوان یکی از دالیل پذیرش دولت مطر میشود .حفاظت از ارزشهای بنیادی
جامعه همواره از اسراسریترین خواسرتههای مردم از نهادهای سریاسری به ویژه در سراختارهای
دموکراتیک بوده اسررت .از همین رو دولتها برای پاسررخگویی به نیاز پایداری هویت فرهنگی
جامعه که بقای یک ملت را تضرمین میکند ،وارد عمل میشروند .این دو انگیزه در ایران دارای
اهمیت بیشررتری اسررت .دلیل این امر پیوند عمی تر و گسررتردهتر ارزشهای نظام سرریاسرری با
رفتارها و ارزشهای فرهنگی افراد ،گروهها و کلیت جامعه است .این پیوند به گونهای است که
بسرریاری از ارزشها و رفتارهای فرهنگی میتواند به عنوان معیاری برای تقابل مسررتقیم با نهاد
حاکمیت تلقی شرروند .ضررمن اینکه پذیرش نظام سرریاسرری و حمایت از آن نیز مسررتلزم بروز
رفتارهای فرهنگی خاص و اعتقاد به مجموعهای از ارزشهای ویژه اسررت (آشررنا و اسررمعیلی،
.)77-78 :1388
نهراد «خرانواده» بره مثرابره یکی از کرارامردترین ابزارهرای حفظ الگوهرای فرهنگی ترأثیرگرذار ،از
مهمترین عناور تحق امنیت فرهنگی در نظام جمهوری اسالمی ایران قلمداد میشود .مهمترین
کارویژههای نهاد خانواده در مقوله امنیت فرهنگی عبارتند از:
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•

برسااخت و بازتولید هویت ایرانی -اساممی :خانواده به واسرطه روابط ورمیمانه و
رودررو موجود ،در برسراخت هویت فرد نقش مهمی را بر عهده داشرته و بیشرترین
ترأثیر را بر هویرت فرهنگی و اجتمراعی فرزنردان دارد (حکمرتپور و ورررالحیامیری،
 .)51 :1391هویت به مثابه یکی از عناورر مهم محیط امن فرهنگی ،قابلیت گسرترش
از سرط فردی به سرط اجتماع محلی ،ملت و اجتماع جهانی را در خود نهفته دارد
(کوزر .)78 :1383 ،از این رو کرارکرد خرانواده در این براره از اهمیرت دوچنردان
برخوردار میشرود .مسرهله اجتماعیشردن و فرهن پذیری و انتقال فرهن
اعضررا و به ور کلی روابط متقابل فرهن

جامعه به

و شررخصرریت جز با مالحظه ویژگیها و

آثار خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی مهم امکانپذیر نیسرت (سریف.)48 :1368 ،
هویرتیرابی مطلوب همسرررو برا آرمرانهرا ،هنجرارهرا و مطلوبیرتهرای حراکمیرت و
شرکلگیری سراختار معرفتی ا مینانبخشری که معانی دینی و انسرانی در آن مرکزیت
داشرررتره بره گونرهای کره فرد هویرت ایرانی -اسرررالمی را برازنمرایی کنرد ،تنهرا در رونرد
جامعهپذیری که خانواده عهدهدار آن اسرررت ،انجام میپذیرد( .به ویژه آنکه مقبولیت
این روند در پی بافت احسراسری خانواده تأثیرگذارتر از سرایر نهادهای رسرمی اسرت).
ممرانعرت و بره حرداقرلرسرررانیردن تفراسررریر مراهوی از ارزشهرای جمعی اعم از دینی،
اخالقی ،اجتماعی و سریاسری و به عبارت دیگر جلوگیری از تغییرات گفتمانی عمی ،
کره منتهی بره شرررکرام در نظرام معنرایی و هویتی مقبول نظرام برا سررراخترار معرفتی فرد
میشرررود ،از کارکردهای مهم نهاد خانواده در جمهوری اسرررالمی بوده اسرررت .نهاد
خانواده به واسرطه چارچوب عا فی و الگویی منحصرربه فرد و همچنین اقناعگرایی
تأثیرگذار خود ،عنصرر بازدارنده مهمی در مقابل تغییراتی که به اسرتحاله هویتی ختم
میشرررود ،بره شرررمرار میآیرد .بره عبرارت بهتر ،خرانواده قرابرل ا مینرانترین سررراخترار
تداومبخش حیات فرهنگی شررامل الگوهای نهادینه ،مقبول و مطلوب زبان ،فرهن ،
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مواریث و آدابورسروم دینی و ملی ،ارزشها و هنجارهای جمعی ،تاریخی ،سریاسری
و نظامهای معنایی هویتبخش در جمهوری اسالمی ایران شمرده میشود.
•

همگنسااازی فرهنگی در چارچوب هویت ملی :کارکرد خانواده در تثبیت هویت
ملی برا توجره بره چنردگرانگی قومی و فرهنگی در ایران ،از جرایگراه راهبردی قرابرل
مالحظرهای در امنیرت فرهنگی برخوردار اسرررت .هویرت ملی فراگیرترین و در عین
حال مهمترین سرط هدایت در تمامی نظامهای اجتماعی کنونی اسرت که در مقایسره
با سرایر انواع هویت جمعی بر کل نظام اجتماعی و خردهنظامهای آن تأثیر میگذارد.
هویت ملی آرمانها را تحق میبخشررد ،به حکومت مشررروعیت میدهد و بر میزان
نفوذ آن میافزایرد (علیخرانی .)343 :1383 ،این در حرالی اسرررت کره هویرت قومی،
برهویژه در جوامعی همچون ایران کره از تنوع قومی ،زبران ،فرهنگی و ...براالیی
برخوردارنرد ،بره عنوان بخش مهمی از هویرت اولیره فرد ،رویکردهرا و ایسرررترارهرای
فراروی هویرت ملی را تحرت ترأثیر قرار میدهرد بره گونرهای کره واگرایی هویرتهرای
فروملی ،یکی از تهدیدات امنیتی فراروی امنیت فرهنگی ،قلمداد میشررود (آشررنا و
اسرررمعیلی .)79 :1388 ،از آنجرا کره افراد هویرت ملی و هویرت قومی را بره عنوان دو
مقوله بههم بسرته ی فرایند اجتماعیشردن ،درونی میکنند ،نهاد خانواده در تحکیم
این بعد از امنیت فرهنگی نقش قابل مالحظهای ایفا میکند .بر اسررراس پژوهشهای
انجامگرفته بین شراخصرهها و خصریصرههای خانواده و مناسربات خانوادگی در میزان
پرایبنردی بره مؤلفرههرای هویرت ملی ،رابطره معنیداری وجود دارد (زارع شررراهآبرادی و
وررادقی .)1391 ،میزان همبسررتگی به عناوررر هویت ملی بهویژه حکومت در درون
خرانواده ،چگونگی ادراک خرانواده از جرایگراه فرهنر

قومی در منظومره هویرت ملی،

رویکردهای غالب در قبال سرایر خردهفرهن های بومی در خانواده و ...در ایسرتارها
و نگرشهرای اعضررررای خرانواده در قبرال هویرت ملی و عنراورررر آن در فراینرد
اجتمراعیشررردن ،بسررریرار ترأثیرگرذارنرد .بر اسررراس این مؤلفرههرا ،چگونگی رونرد
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اجتمراعیشررردن در خانواده از تعرار

های احتمرالی میران هویت ملی و هویت قومی

میکراهرد بره گونرهای کره ابقرای هویرت قومی در چرارچوب همگنسرررازی فرهنگی،
تعارضی با ادغام در هویت ملی نداشته و فراگیری هویت ملی نسبت به هویت قومی
را تضمین میکند.
•

همدلی با روایتهای رسامی از وقایع و تحوالت سایاسای :تفاهم ذهنی و همدلی
نسرلهای جدید با روایات رسرمی نظام از تحوالت و وقای تاریخ سریاسری کشرور اعم
از انقالب ،جنر  ،نظرام حکومتی و ...بخش مهم دیگری از کرارویژه نهراد خرانواده در
ایران اسررت .روایت مشررترک جامعه و حاکمیت از وقای سرریاسرری ،تقویت سرررمایه
اجتماعی نظام را به دنبال داشررته و مشررروعیت سرراختارها و قواعد فرهنگی مطلوب
نظرام را موجرب میشرررود .سررررمرایره اجتمراعی نظرام ،حلقرهای از زنجیره برههمبسرررتره
مشرروعیت سریاسری و امنیت فرهنگی قلمداد میشرود که در سررسرپردگی و تابعیت
همدالنه و وفاداری ناب الیههای اجتماعی بروز یافته و پیشررربرد موازین اجتماعی و
فرهنگی نظرام را برا کمترین هزینره امکرانپرذیر میسرررازد .همردلی جرامعره ایرانی برا
رویدادهای سریاسری به ویژه جن

تحمیلی که در بسری اجتماعی گسرترده بروز یافت،

از ملموسترین نمودهرای ترأثیرگرذاری نهراد خرانواده در هویرت جمعی مطلوب نظرام
بوده است.
•

تقویات هنااارهاای دینی :نهراد خرانواده در ایران همواره در برازتولیرد هنجرارهرای دینی،
بره عنوان یکی از مهمترین درونمرایرههرای امنیرت فرهنگی و نیز قردرتمنردترین حلقره
همگرایی حاکمیت و مردم ،جایگاه ویژهای داشررته اسررت .دین از دیرباز در خانوده
ایرانی منب الهامبخشری بوده که همواره نظام معنایی خانواده را شرکل داده و رفتارها
را هنجارین کرده اسررت (عالسرروند .)1151 :1391 ،در گفتمان جمهوری اسررالمی
«خانواده پدیدآور نسرلی مؤمن و در عین حال حسراس به مسرائل انقالب و دوسرتدار
حکومت دینی» تعریف میشرود که «تعادل جمعیتی را به سرود مؤمنان تغییر میدهند،
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دغدغه کارامدی حکومت دینی را دارد و باعث پیشررررفت در عینیت نظام اسرررالمی
مبتنی بر نظریه والیت فقیه میشود» .در چارچوب مطلوبیتهای این گفتمان« ،مدارا،
رعایت حریمها و گردنگذاری در مقابل سرلسرله مراتب خانوادگی» که در مناسربات
درونی خرانواده ایرانی وجود دارد« ،موجرب برازتولیرد رونرد والیرتپرذیری اجتمراعی و
سریاسری شرده و به تدری ازآسریبزایی رفتارهای سریاسری میکاهد» (عالسروند:1391 ،
.)1154
•

تداوم امنیت هسااتیشااناختی فرد :نهاد خانواده یکی از ابزارهای کارامد در تداوم
امنیت هسرتیشرناختی فرد به شرمار میآید .امنیت هسرتیشرناسری به حفظ دیدگاه پایدار
در مورد محیط خود و ترداوم زنردگی روزمره ارتبراپ پیردا میکنرد

( & Browning

 )Joenniemi, 2017: 1و بر احسررراس ترداوم در رویردادهرا ،حتی آنهرایی کره بره ور
مسررتقیم در حوزه ادراک شررخصرری قرار ندارند ،داللت دارد .به نظر میرسررد نهاد
خانواده در ایران به مثابه فضای امن و ظرم انباشت سرمایه عا فی ،ترس از تغییر و
تحول فوری ،فاحش و ناخواسررته در اثر فشررار نیروها و عوامل بیرونی را تخفیف و
کراهش داده و نیراز فردی بره ترداوم هویرت فردی و دوام محیطهرای اجتمراعی و مرادی
کنش در ا رام فرد را برآورده میسازد.
•

مشااارکت اجتماعی -ساایاساای :فرایند مشررارکت «با افزایش ثبات ،تقویت روحیه
همبسررتگی و کاهش تعارضررات گروهی ،تقویت روحیه مسررهولیتپذیری ،افزایش
مشرروعیت سریاسری نظام ،تعمی سررمایه اجتماعی و ،»...در امنیت فرهنگی کشرور
جایگاه تأثیرگذاری دارد .برای مشرارکت چهار کارکرد شرناختی ،اجتماعی ،سریاسری و
ابزاری قائل شردهاند که کارکرد شرناختی با تمرکز بر میراث فرهنگی و دانش محلی با
امنیت فرهنگی پیوند مسرتقیم دارد .حال آنکه مشرارکت اسراسرات یک ویژگی خانوادگی
دانسرررتره میشرررود و نهراد خرانواده ظرفیرت براالیی در انتقرال رویکردهرای مبتنی بر
مسرهولیت جمعی و مشرارکت اجتماعی به اعضرای خود دارد (ن.ک وحیدا و نیازی،
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 .)1383نره تنهرا میزان تمرایالت مشرررارکرتجویرانره والردین بر کنشرررگری اجتمراعی-
سریاسری فرزندان و میزان مشرارکت سریاسری آنان تأثیر مسرتقیم دارد بلکه ایسرتارها و
مواضر سریاسری غالب در میان والدین ،نقش چشرمگیری در نوع رویکردها ،ارزشها
و نگرشهای اعضای خانواده به نظام سیاسی ایفا میکند.
•

انساااامبخشاای اجتماعی :خانواده در جامعه ایرانی ،با حفظ هنجارهای سررنتی و
ازپیشموجود و تقویت ارزشهای شرناختی و الگوهای رفتاری ،سراختار اجتماعی و
در پی آن ساختار سیاسی را از تهدیدات فراروی آن مصون میدارد .به ویژه آنکه گاه
هیچ تهدیدی تشرکیالت دولتی و رسرمی را تهدید نمیکند اما در عین حال گروههای
مختلف جامعه از هم گسرریخته شررده و جلوههایی از نارضررایتی در قالب اعترا

،

اعتیراد ،بیاعتمرادی ،جنرایرتهرای سرررازمرانیرافتره یرا موردی –آسررریربهرای اجتمراعی،-
پشتوانه اجتماعی دولت را فرسوده میکنند (نصری.)1389 ،
بر اسراس مؤلفههای فوق ،همبسرتگی روزافزون پیوندهای جامعه و حاکمیت ،پرورش فرد
همسرو با گفتمان رسرمی و تداوم وفاداری به نظام سریاسری ،تداومبخشری به سراختارهای
معرفتی و معنایی که مقوم نظام اجتماعی و سرریاسرری هسررتند و همچنین کنترل کارامدتر
فضررای اجتماعی و فرهنگی همسررو با مطلوبیتهای سرریسررتم سرریاسرری ،درونمایه روابط
کارکردی خانواده و امنیت فرهنگی را شرکل میدهند کارویژههایی که موجب شرده برای
نظام جمهوری اسرالمی ایران ،نگاهداشرت و تقویت هر چه بیشرتر نهاد خانواده ،بازنمایی
اوررالت و باور به کارکردهای بالمنازع آن از جایگاهی راهبردی برخوردار باشررد .این امر
در سریاسرتگذاریهای مختلفی که با نگاه به تثبیت و تحکیم این نهاد به تدوین رسریده،
همچون سیاستهای اشتغال زنان ،سیاستهای تشویقی ازدواج یا بازدارندههای قانونگذار
برای ممانعت از واقعه الق و حفظ خانواده ،به ورورت بارزی نمود داشرته اسرت (ن.ک
باقری.)1383 ،
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ج) مؤلفههای چالشزا در روابط کارکردی نهاد خانواده و امنیت فرهنگی
تحوالتی که در سرالهای اخیر حیات اجتماعی و فرهنگی را درنوردیده ،بسریاری از عرورهها را
متأثر از خود سراخته اسرت .تأثیر این تحوالت نه تنها در فضرای اجتماعی و فرهنگی محسروس
بوده بلکه سرپهر سریاسری نیز بینصریب نمانده و به ویژه در حیطههای تالقی سریاسرت ،جامعه و
فرهنر  ،نظیر نهراد خرانواده و مقولره امنیرت ،چرالشزایی کرده اسرررت .نمودهرای سررربرک زنردگی
جدید ،ظهور شربکههای اجتماعی و جامعهپذیری متناقض مهمترین عناوری هستند که بر رابطه
نهراد خرانواده و امنیرت فرهنگی ترأثیرگرذار بوده و موجرد چرالشهرایی بر روابط کرارکردی متقرابرل
این دو شده است.
 .1نمودهای جدید سبک زندگی
سربک زندگی مجموعهای نسربتات هماهن

از شریوههای رفتار ،حالتها ،سرلیقهها و فعالیتهای

یک فرد در جریان زندگی روزمره اسرت که مجموعهای از عادتها و جهتگیریهای منسرجم
ومرتبط برا یکردیگر را تولیرد میکنرد و دربرگیرنرده سررراخترار منسرررجم و بره همپیوسرررترهای از
خردههویتها ،چگونگی اندیشریدن در مورد موضروعات مختلف و نیز بازاندیشریها ،انتخابها
و اولویتگذاری آنها و الگوهای مصررم معنامحور پایداری اسرت که فرد با در پیشگرفتن هر
کردام از آنهرا ،بره دنبرال آن اسرررت ترا هویرت دلخواه خود را در مقرابرل دیگران ،بره نمرایش بگرذارد
(الفت و سرررالمی .)1391 ،هدم نهایی از این روند را میتوان به تعبیر اندیشرررمندان 1تأکید بر
تمایزهای اجتماعی دانسرت به گونهای که فرد با شراخ

هایی همچون ظاهر ،پوشرش و الگوی

مصررم ،الزام خود را به اندیشره و عقیده خاوری نشران میدهد و با این عمل دروردد برمیآید
 .1به نقل از پیر بوردیو
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میران خود و دیگرانی کره مثرل او نیسرررتنرد ،مرزبنردی کرده و در مقرابرل ،خود را برا گروههرایی کره
خود را متعل به آنان ادراک میکند ،همسرران سررازد (آتشررینورردم و خیری.)35-33 :1396 ،
نهاد خانواده در دهههای اخیر ،بسرتر ملموسری از تالش افراد برای بازاندیشری هویتی همسرو با
سررویههای جامعه مدرن و تمایز لبی با شرریوههای زیسررت سررنتی در چارچوب انتخابها و
اولویتهای جدید در سبک زندگی بوده است.
مطلوبترین تعریف خرانواده بره مثرابره مقوم امنیرت فرهنگی در جمهوری اسرررالمی« ،خرانواده
هسررتهای» شررامل پدر ،مادر و فرزندان اسررت که مهمترین نقش مرد به عنوان سرررپرسررت،
ترأمینکننرده معیشرررت خرانواده و مهمترین نقش زن ،فرزنردآوری تعریف میشرررود و در آن،
تفکیکهای جنسریتی ،مسرهولیت والدین در قبال فرزندان و خصرووریبودن حریم «خانواده» از
اعتبرار برخوردار اسرررت .در مقرابرل ،نمودهرای سررربرک جردیرد زنردگی نظیر خرانوادههرای ترکنفره،
والردین منفرد ،همبراشررریهرای خرارج از ازدواج ،امتنراع از فرزنردآوری و ...این مطلوبیرتهرای
کرارکردی را برا چرالش همراه کرده و الگوی روابط زن و مرد در خرانواده هسرررترهای را دگرگون
سراخته اسرت .این دگرگونی که اولریش بک با اورطال «فردیشردن» 1عروره خانواده از آن نام
برده اسررت ،به معنای «افول هنجارها و ارزشهایی اسررت که رابطه بین زن و مرد را تعریف و
تحمیل میکرد» .در چارچوب این دگرگونی ،روابط زن و مرد ،پیش از آنکه از سرروی نهادهای
تعیّنبخش بیرونی تعریف شرود ،محصرول خواسرتههای فردی اسرت .بر این مبنا افراد میتوانند از
بین سربکهای مختلف زندگی ،دسرت به انتخاب زده و خواستههای شخصی خود را دنبال کنند.
افزایش آمار الق ،2کاهش باروری ،افزایش سررن ازدواج ،خارجشرردن روابط جنسرری از قواعد
. Individualization1
 .2هرچند خانواده ایرانی در سطح اجتماعی دستخوش فرایندهای فردیشدن قرار گرفته اما این مقوله را باید جدا از
موضوع پایبندی به ارزشهای خانواده دانست زیرا این امکان وجود دارد که در سطح خرد وضعیت متفاوتی وجود داشته
باشد به این معنی که خانواده و ارزشهای آن همچنان برای افراد واجد ارزش و اهمیت باشند.
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ازدواج ،کاهش تعهدات خانوادگی و ظهور انواع جدیدی از روابط همخانگی -ازدواج سررفید-
از شراخ

های اورلی فردیشردن خانواده به شرمار میآید که در همه این مصرادی  ،تصرمیم و

خواسرررت فرد –بهویژه افرادی که دچار عدم تطاب هنجاری با خانوادههای خود هسرررتند ،-بر
هنجرارهرای جمعی بیرونی چیره شرررده اسرررت .ظهور این تغییرات سررراختراری در ایران کره
کارکردهای خانواده هسرتهای را متأثر از خود سراخته اسرت ،از سروی جامعهشرناسران بیشرتر با
گفتمان گذر از سرنت به مدرنیته تبیین میشرود و بیشرتر با تمرکز بر دگرگونی فرایندهای انتخاب
همسرر ،تغییر نقش زنان در خانواده و تحوالت هویتی آنان مفهومسرازی شرده اسرت( 1ملکی و
دیگران.)55-53 :1394 ،
اولویرتدهی زنران بره فعرالیرتهرای خرارج از نقشپرذیریهرای خرانواده هسرررترهای ،کره در پی رفراه
اجتماعی ،توسرعه شرهرنشینی ،افزایش دسترسی به آموزش عالی ،رون بازار اشتغال زنان ،توسعه
شرریوههای مربوپ به پیشررگیری از بارداری و ،...روی داده ،یکی از مهمترین تحوالتی شررمرده
میشرود که در سربک زندگی جدید بازتاب محسروسری داشرته اسرت .دختران تحصریلکرده به
عنوان پیشرررگرامران سررربرک زنردگی جردیرد ،پس از اتمرام تحصررریرل ،از «هویرت اولیره» مبتنی بر
وظیفهمداری مادران خود در خانواده هستهای سنتی گذر کرده و خود را در الگویی متفاوت که
گاهات با مطالبات و سررراختارشرررکنیهای اجتماعی ،فرهنگی ،حقوقی و عرفی توأمان میشرررود،
تعریف کردهانرد« .هویرت اولیره کره از ری خرانواده ،دوسرررتران ،مردرسررره و تجربره نقشهرای
نهادینهشرده زنانه در قالب همسرر و مادر برسراخته شرده اسرت ،تلفی یافته و برگرفته از وجوه
ذهنی ارزشرری و هنجاری مبتنی بر هنجارهای جمعی در وجه احسرراسرری و عا فی و منطب با
هنجارهای کلیشرهای حاکم بر نقش مادری و همسرری اسرت .این در حالی اسرت که زنان امروز
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با گذر یا دسررتکم تالش برای گذر از هویت اولیه ،به دنبال انتخاب مسرریرهایی برای افزایش
تجربههای جدید و تثبیت اهدام خود در جهت آرمانهای شرررخصررری و فردی خود و در کل
سررراخرت هویتی متفراوت و ثرانویره هسرررتنرد .آنچره هویرت اولیره را از هویرت ثرانویره زنران تفکیرک
میکند ،مرز بین ایفای نقش مادری و همسرری در یک فرایند متعین اجتماعی و از سروی دیگر
ایفرای همران نقشهرا در فراینردی انتخرابی و داو لبرانره –منقط از برازتولیرد هویرت زنرانره در الگوی
خانواده هسرتهای -اسرت (رحمانی و یبینیا .)127 :1397 ،در واق زنان در حال تجربه هویتی
بازاندیشرانه در راسرتای تحق خویشرتن ،در کنار کنشهای اولیه خود هسرتند .زنان در این فرایند
هویتیابی ،بیش از هر چیز به روشهای ایدئالسرازیشرده اجتماعی تمایل دارند و انتخاب آنان
در عرورره تحصرریلی و شررغلی ورای از نقشهای تعریفشررده همسررری و مادری به سررمت
ارزشهرای ترأییردشرررده اجتمراعی گرایش مییرابرد (رحمرانی و یبینیرا .)138 :1397 ،این رونرد
مهمترین نمود خودآگاهی زنان در عرورره اجتماعی بعد از انقالب بوده که مطالبات ،سررالی و
حتی سبک زندگی مردان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
گسرسرت برگشرتناپذیر زنان از نقش همسرر و مادر سرنتی که در بسرتر اسرتقالل اقتصرادی ،یکی از
بنیانهای اسراسری الگوی مطلوب خانواده هسرتهای -که بر اسراس آن ،کارکردهای خانواده وابسرته
به نقشهای سررنتی زنان از جمله فرزندآوری ،تربیت نسررل جدید و حفظ نظم درونی خانواده
انگاشررته میشررود -را متحول کرد ،تعریف نقش «سرررپرسررت خانواده» را که ورررفات به مردان
اختصراص داشرت و مبین وظیفه مرد در تأمین بعد معیشرتی خانواده بود را نیز تغییر داده اسرت.
بر این اسررراس زنران در پی تجربره گفتمرانی جردیرد از «خود»« ،دیگری»« ،تعرامرل» و نیز تحوالت
سراختاری به ویژه اسرتقالل اقتصرادی ،اختیارات ،مطالبات و انتظارات جدیدی شرامل حقوق برابر
با مردان یا برخورداری از سرهم مالی مشرخ

از ماحصرل زندگی مشرترک و ...را خواسرتار شرده

و عنصررر آگاهی و اراده را در مواجهه با هنجارها و ارزشهایی که در الگوی خانواده هسررتهای
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بدون مقاومت از سررروی زنان پذیرفته میشرررد ،تأثیرگذارانه دخالت میدهند .افزایش مطالبات
مدنی ،فعالیتهای گسترده در فضای مجازی ،پاگرفتن تدریجی جنبشها و برگزاری کمپینهای
مختلف ح

لبی برا مرکزیرت زنران را برایرد دنبرالره اجتمراعی مطرالبرات هویتی این گروه ترأثیرگرذار

در سربک زندگی جدید جامعه ایرانی به شرمار آورد .از این رو محوریتی که مردان تا قبل از این
تحوالت در چارچوب مرکزیت تصمیمگیری در الگوی خانواده هستهای از آن برخوردار بودند،
در پی مقاومت گفتمانی زنان -به تعبیر کیتسرینگر «خودفعلیتبخشری» زنان در مقابل گفتمانهای
غرالرب اجتمراعی از جملره گفتمرانهرای مردمحور (ن.ک :بر ،-)165-164 :1394 ،بره تردری در
حال تغییر به مناسباتی متفاوت است.
همسررگزینی از دیگر موضروعاتی اسرت که در سربک زندگی امروز جامعه ایرانی در مقایسره با
قبل در راسرتای کاهش اقتدار نهاد خانواده هسرتهای ،تغییرات قابلتوجهی کرده اسرت .در حال
حاضرر در پی تغییر سرالی همسررگزینی در میان پسرران و دختران از شریوههای سرنتی به مدرن،
«میان ارزشهای والدین و فرزندان برای انتخاب همسرر ،تفاوت و گاه تضرادهای آشرتیناپذیری
بروز کرده اسرررت بره گونرهای کره جوانران کمتر از قبرل تن بره ازدواجهرای فرامیلی میدهنرد و از
درونهمسری یا ازدواج با خویشان و عشیره مشترک سرباز میزنند .همچنین همسرگزینی کمتر
از قبرل بره اقتردای هویرت خرانوادگی ورررورت گرفتره و قرابلیرتهرای فردی از اهمیرت بیشرررتری
برخوردار شرده اسرت (محبوبیمنش .)1383 ،این مسرهله در تضرعیف اقتدار خانواده سرنتی در امر
ازدواج فرزنردان و بروز برخی پیرامردهرا شرررامرل پردیرده تجرد قطعی ،افزایش سرررن ازدواج و نیز
ناپایداری زندگیهای مشررترک تا حدودی تأثیرگذار بوده اسررت بهویژه مسررهله الق در چند
سررال اخیر همراه با شرریب بسرریار تندی که به خود گرفته ،به مثابه تهدید مهمی ثبات خانواده
هسرررترهای در جرامعره سرررنتی را برا چرالش همراه کرده و در پردیردآوری نمودهرای جردیرد زنردگی
خانوادگی ،خارج از الگوی مرسرروم خانواده سررنتی نقش مهمی ایفا کرده اسررت .در واق رشررد
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فزایندۀ آمار الق در ایران که پیوندهای زناشرویی و خانوادگی را از درون تضرعیف میکند ،به
منزلۀ ارسرال سریگنالی مواف با روابط همباشریهای ناپایدار به جامعه –برخالم الگوهای سرنتی
مبتنی بر تداوم زندگی زناشررویی در ول زمان و در شرررایط مختلف -تلقی میشررود (راقب و
ویادی.)35 :1401 ،
ناباروری اختیاری و امتناع از فرزندآوری به ورورت روزافزونی الگوی خانواده دونفره را مغایر
با الگوی خانواده هسرررتهای رواج داده اسرررت .افزایش ناامنی اقتصرررادی و شرررغلی ،نگرانی از
ریسرکهای اجتماعی و تالش خانوادهها برای سراختن زندگی مرفهتر ،از مسرائل مهمی بوده که
نمود آن در تأخیر در فرزندآوری و کاهش تعداد فرزندان خود را نشران داده اسرت .نگرش منفی
و ناامیدی به آینده ،احسراس ناامنی در قبال آینده فرزندان و ناامنی اقتصرادی مهمترین عامل در
کاهش تمایل به باروری اسرررت .عالوه بر این ،در حالی که سررربک زندگی سرررنتی و باورها و
ارزشهای مربوپ به آن ،عامل سروقدهنده برای فرزندآوری اسرت ،سبک زندگی مدرن و در پی
آن تحوالت روانی و اجتماعی افراد که قالبی شرررناختی ،انگیزشررری و رفتاری در آنان به وجود
میآورد ،عامل بازدارنده مهمی در فرزندآوری بوده اسرت (رفیعیمقدم و آشرتیانی-173 :1399 ،
 .)175در این میان سرررط تحصررریالت و مدت زمان باالی حضرررور زوجین ،به ویژه زنان در
دانشررگاهها و مراکز آموزشرری و دشررواری انجام همزمان نقش دانشررجویی و والدگری و ایجاد
چشرمانداز مسراعد برای دسرتیابی به بازار کار و در نتیجه فراهمشردن نقشهای جایگزین برای
زنران ،ترأثیر مسرررتقیمی بر زمران فرزنردآوری –و همچنین پردیرده ترکفرزنردی -داشرررتره اسرررت
(دیوکالیی و دیگران .)118 :1398 ،حرال آنکره برا نگراه بره الگوی خرانواده هسرررترهای ،انردیشررره
فرزنردآوری یکی از فراینردهرای زیربنرایی در تحکیم وکرارآمردی خرانواده بره شرررمرار میآیرد
(دیوکالیی و دیگران.)109 :1398 ،
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عالوه بر مؤلفرههای فوق (تحوالت هویتی زنان ،تحول در باورهای رای در خصررروص زندگی
مشرترک و نیز تغییر شریوههای همسرریابی) ،به نظر میرسرد مهاجرت تحصریلی نیز در گرایش
جامعه به تجربه زیسرتجهانهای مغایر با هنجارهای جامعه سرنتی و پدیدارشردن سرایر شر های
همزیسرتی خارج از الگوی دیرینه خانوده هسرتهای تأثیر اسراسری داشرته اسرت .بر این اسراس،
جدایی فرزندان از خانواده در پی ورود به دانشرگاهها و تجربه زیستگاههای دانشجویی به ویژه
در دوره اوج محبوبیت نقشآفرینی به عنوان دانشرجو در دهههای  70و  80و تمایل این افراد به
اقامت در کالنشرهرهایی که عالوه بر فرورتهای شرغلی ،نیاز اسرتقالل لبی آنها را پاسرخ میداد،
ضرررمن اینکره الگوی سرررنی ازدواج را تغییر داد ،نوع جردیرد همزیسرررتی مبتنی بر گروههرای
دوسرتمحور یا به اورطال همخانگیهای دو یا چندنفره و نیز تکزیسرتیهای دانشرجویی یا
شرررغلی را پیریزی و رواج داد .این مرحله در ظهور پدیده همباشررریهای خارج از ازدواج نیز
نقش حائز اهمیتی را ایفا کرد.
در نهایت اینکه در غیاب مرزها و چارچوبهای اقتدار نهادینهشررده الگوی خانواده هسررتهای،
ارزشگذاری پدیدهها و ادغامسرازی فرد در کلیت جامعه مختل شرده و هنجارزدایی از جنبههای
سنتی زندگی اجتماعی و فرهنگی و در نتیجه ایجاد و تعمی شکام با ارزشهای مطلوب نظام،
تدریجات امنیت فرهنگی را با چالش مواجه میکند.

 .2فضای مجازی و چالش در کارکرد هویتبخشی نهاد خانواده ایرانی
فضرای مجازی به لحا عمومیتیافتن در میان کاربران و با گسرتره وسری جغرافیایی در درون
مرزهای ملی ،تبدیلشردن به یک ارتباپ خصرووری و شرخصری و فارغبودن از هر نوع کنترل از
سررروی مراج قدرت ،به وسررریلرهای بیبدیل در عروررره ارتبرا ات تبردیل شرررده و زمینرههای
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ترأثیرگرذاری خرارج از کنترل نهرادهرای قردرت –همچون خرانواده -را در جوام بره وجود آورده
اسرت .شربکههای اجتماعی از ری جهانیسرازی شربکه ارتباپ و تعامالت ناشری از آن ،موجب
تغییر در نظام ارزشی ،هنجاری و نگرش نسل سوم و زمینهساز بحران هویت در سطو مختلف
شرده به گونهای که جهانبینیهای افراد را واگراتر کرده-به تعبیر گیدنز – و روایتهای متفاوت
و بیشرمار را بر روایتهای دنیای واقعی پیشری داده اسرت (معمار و دیگران .)1391 ،این روند
در ایران به ورورت محسروسری رم نموده و کارکرد نهاد خانواده در هویتیابی افراد همسرو با
مطلوبیتهای امنیت فرهنگی را به چالش لبیده است.
ب نتای آخرین نظرسررنجی ایسررپا در خرداد  1401که با جمعیت موردمطالعه شررهروندان 18
سرال به باالی سراکن در منا

شرهری و روسرتایی کل کشرور و نمونه  1541نفر به شریوه تلفنی

انجام شرده78/5 ،درورد مردم حداقل از یک پیامرسران یا رسرانه اجتماعی اسرتفاده میکنند .این
میزان بین جوانان  18تا  29سال96/9 ،درود و افراد با تحصیالت دانشگاهی 95/3درود است.
میزان اسرتفاده از واتسراب بین جوانان  18تا  29سرال87/7 ،درورد ،در گروه سرنی  30تا  49سرال،
78/8درورد و در بین افراد باالی  50سرال سرن 41درورد بوده اسرت87/8 .درورد افراد دارای
تحصیالت دانشگاهی79/2 ،درود افراد دارای مدرک دیپلم و 44/4درود افرادی که تحصیالت
کمتر از دیپلم دارند ،از واتسراب اسرتفاده میکنند .همچنین ب یافتههای این نظرسرنجی ،بعد از
واتسراب ،اینسرتاگرام توسرط 49/4درورد مردم ایران اسرتفاده میشود .جوانان  18تا  29سال ،افراد
با تحصریالت دانشرگاهی و سراکنین مراکز اسرتانها بیش از سرایر افراد از این شربکه اجتماعی
اسرتفاده میکنند( .ایسرپا )1401/03/23 ،هرچند میزان اسرتفاده از تویتر 3درورد اعالم شرده اسرت
اما ضرررریب نفوذ این شررربکره اجتمراعی و بازتاب آن در جامعره به ویژه در میران جوانان نخبه و
تحصیلکرده ،تأثیر بسیاری در اهمیت آن داشته است.
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گسرترش روزافزون پدیده فضرای مجازی و شربکههای اجتماعی در میان کاربران ایرانی ،اعتبار
نهاد خانواده به مثابه قدرتمندترین مرج هویتبخشرری به فرد را با چالش مواجه کرده اسررت.
حضرور قدرتمند فضرای مجازی -و همچنین تکنولوژیهای پیشررفته تصرویرسرازی که در دیگر
محصرروالت دیداری و شررنیداری بازتاب یافته -موجب شررده تا فرد در بسررتر رقابت ذهنی با
تصاویر برساختهای که به وورت مستمر معیارها و استانداردهای زندگی خوب و ایدئال اعم از
اسرتایل بدن و چهره ،دکوراسریون ،تعامل ،شریوه مصررم و ...را برمیسرازد ،قرار گیرد .حال آنکه
در عالم واق مصرداقی برای تصراویر برسراخته مجازی وجود ندارد یا در ورورتی که مصرداق آن
وجود داشررته باشررد ،شررکام بسرریار قابل مالحظهای با الگوها و هنجارهای اخالقی و فرهنگی
جامعه ایرانی دارد .با وجود این ،فرد در سبک جدیدی که با الهام از دنیای غیرواقعی در زندگی
خود برمیگزیند ،به وررورت غیر بیعی با محصرروالتی که به او ارائه میشررود ،همذاتپنداری
کرده و به مرور در زمینههای مختلف الگوهای رفتاری به وررورت خودآگاه و ناخودآگاه از آن
تقلید میکند .ناآگاهی از شرکام واقعیت با تصرویر خل شرده موجب میشرود تا فرد دچار «مسرخ
تصررویری» شررده و «فراواقعیت» پیشررران الگوهای رفتاری هویت وی باشررد (احمدی:1399 ،
 .)346عالوه بر این ،واقعیرت مجرازی امکران انواع تجرارب ذهنی را کره میتواننرد انواع مردرن
سرلطه را منقط یا متوقف کرده و در جهت غیر بیعیکردن «هویتهای بیعی دادهشرده» عمل
کننرد ،فراهم میسرررازد .در اتراقهرای گفتگوی مجرازی مردم میتواننرد دقیقرات «بره چیزی کره آنهرا
میخواهند باشرررند» یا «دقیقات چطور میخواهند مردم دیگر آنها را ببینند» تبدیل شررروند .در این
چارچوب ،فضرای مجازی به ورورت قابل مالحظهای ،با فرایند هویتسرازی افراد درآمیخته و
کاربر را به هویتی فردمدارشرده با مشرخصرات منحصرر به فرد سروق میدهند (معمار و دیگران،
 .)1391از همین رو نه تنها زنجیره هویتبخشری خانواده منقط میشرود بلکه بسرتر خانواده به
عنوان نخسرررتین عروررره ظهور و بروز هویت فرد ،نمودهای جدیدی از منراسررربات ،مظاهر و
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پدیدههای نوین (سربک زندگی) حاورل از هویتیابی از فضرای مجازی را بازنمایی خواهد کرد.
در این میران« ،معنرا» بره مثرابره مهمترین عرامرل هویرتسررراز کره قبرل از ظهور شررربکرههرای اجتمراعی
مجرازی به ورررورت تأثیرگذاری در چارچوب نهرادهای اقتدار سرررنتی همچون خانواده تعریف
میشرد و به برساخت و بازتولید هویتی یکپارچه –سنتی -در جامعه منجر میشد ،در بستر تکثر
مناب هویتسراز نشرأتگرفته از فضرای مجازی ،دائمات دسرتخوش تغییر شرده و پیوند هویت با
هنجارهای اجتماعی و نیز نهادهای واسرطهای قدرتمند همچون خانواده را سرست و انعطامپذیر
سرراخته اسررت .نتیجه این فرایند در گسرریختگی روند هویتیابی فرد در خانواده با کارکردهای
مطلوب که نهادهای مسرلط از آن انتظار دارند ،خود را نشران میدهد .این در حالی اسرت که به
موازات نوسازی به ویژه در جوام در حال گذاری همچون ایران ،گسترش روزافزون رسانههای
نوین همچون شربکههای اجتماعی مجازی ،تضرعیف پیوندهای سرنتی را سررعت داده به گونهای
که این دو عامل بر یکدیگر بار شرده و ضرریب هویت اجتماعی -مجموعهای از خصرووریات و
مشررخصررات اجتماعی ،فرهنگی ،روانی ،فلسررفی ،زیسررتی و تاریخی همسرران که بر یگانگی یا
همانندی اعضای آن داللت میکند و آن را در یک ظرم زمانی و مکانی معین به ور مشخ

،

قابل قبول و آگاهانه از سایر گروهها متمایز میسازد (جنکینز -)22 :1381 ،که با امنیت فرهنگی
پیوندی تنگاتن

دارد را بیش از پیش کاهش میدهد.

در این میان ،دسررترسرری آزاد و نیز امکان اسررتتار هویت واقعی و تعریف نام و نشرران جدید در
فضرای مجازی ،موجب شرده تا تعاملهای بیسرابقهای در میان ایرانیان خل شرود که نه تنها در
فضرررایی رها از نظارت خانواده پیش میرود بلکه گاهی نمودهای آشرررکار اقتدار سرررنتی نهاد
خرانواده و آموزههرای آن را نیز هردم قرار داده و بره حرالتی عصررریرانگونره در مقرابرل آنهرا قرد علم
میکند .از این رو بر خالم روند هویتیابی در قالب خانواده که با پیشربرد مبانی هویتی همسرو
با مطلوبیتهای فرهنگی همراه اسررت ،در فضررای مجازی« ،دگر»ی و «دگراندیشرری» -یا همان
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دالهای مغفولمانده در گفتمان مسررلط (سرررریز حوزه گفتمانی) -از سررهم تأملبرانگیزتری در
بازتعریف و بازتولید هویت افراد برخوردارند .گسرتره قابل توجه مطالبات سریاسری ،اقتصرادی،
فرهنگی ،قومی ،زیسرررتمحیطی ،حقوقی و ...در شررربکرههای اجتمراعی را باید تا حدود زیادی
حاوررل جایگزینی فضررای مجازی با نهاد خانواده در عرورره هویتبخشرری اجتماعی به افراد
تووررریف کرد ،بره ویژه آنکره خرانواده برآمرده از ذات محرافظرهکرارانره خود در راسرررترای حفظ و
حراسرت از فرزندان ،مطالبهگریهای سریاسری ،اجتماعی ،اقتصرادی و ...که وجود فرزندان را از
سروی قوه قهریه به هر نحوی در معر

تهدید قرار دهد ،در روند هویتیابی اعضرای خود در

اولویت قرار نمیدهد.
عالوه بر نقش روزافزون شربکههای اجتماعی در کارکرد هویتبخشری خانواده ایرانی ،همانطور
که قبالت اشراره شرد فضرای مجازی از ری به چالش لبیدن الگوی بومی خانواده ،سربک زندگی
و همچنین تأثیرگذاری بر مطلوبیت مناسررربات درونخانوادگی ،ماهیت نهاد خانواده را به عنوان
بنیادیترین منشررأ امنیت روانی فرد و مطلوبترین واحد امنیت فرهنگی در جامعه دسررتخوش
تغییر کرده اسرررت .منطب با الگوی بومی و سرررنتی خانواده ایرانی ،چارچوب این نهراد به مثرابه
حریمی بازدارنده در قبال برخی کنشهای ناهمسرو با امنیت فرهنگی عمل میکرد به گونهای که
بدون وررم هزینه و دخالت نهادهای قهری ،مرزهای خانواده سرنتی -اغلب مردمحور ،-مانعی
در مقرابرل برازنمرایی کنشهرای متنراقض برا امنیرت فرهنگی بره شرررمرار میآمرد .از این رو حردود و
بایسرتههای مسائل مختلف –همچون حجاب -در درون مرزهای خانواده سنتی به مثابه یک نهاد
نظارتی مقتدر و مشرروع تعریف شرده و الزام حضرور نهادهای امنیتی و حاکمیتی برای تعریف
حدود و قواعد در این خصرروص ،بالموضرروع بود .این در حالی اسررت که فضررای مجازی با
دگرگونی و بازتعریف حوزه خصرووری و عمومی ،تحوالت گسرترده و عمیقی را در این حوزه
به وجود آورد .در واق خانواده یکی از بسرترهای محسروس تبدیل حوزه خصرووری به عمومی
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در سربک زندگی امروزی ایرانیان در پی فراگیری قدرتمند فضرای مجازی اسرت که مصرداقهای
تأملبرانگیزی در این خصوص را در خود جای داده است.
انتشار و اشتراک گذاری گسترده تصاویر حوزه درون خانواده در شبکههای اجتماعی ،پدیده جدیدی
اسررت که حتی مردان خانواده که روزگاری بر حرمت این مسررائل و خصرروورریانگاشررتن آن تأکید
داشرتند نیز با آن همراه شردهاند .به همان اندازه که زنان بر بازنمایی ظواهر به بهترین شریوه ممکن اعم
از زیباییهای ظاهری تا دکوراسریون و غذاهای گوناگون تزئینشرده اهتمام دارند و اغلب در تالشرند
که عکسها و تصراویری آتلیهای یا «فراواقعیتی» را از خود و فضرای زندگیشان به رم بکشند ،مردان
نیز تمایل بیشرتری برای به اشرتراکگذاری تصرویرسرازیهای ایدئال از خود در کنار تصرویرسرازی از
زندگی رویایی و کاالهای لوکس از ماشرین و سراعت گرفته تا همسرر و فرزند دارند .بر این اسراس
عاشر شرردن و فارغشرردن ،ازدواج و الق ،خرید و غذاپختن ،مسررافرت و رسررتورانگردی و ...که
زمانی حوزه خصرووری حریم خانه انگاشرته میشرد ،تبدیل به عناورر اورلی ورفحات مجازی افراد
خانواده شرده اسرت .این مسرهله به گونهای اسرت که میتوان گفت بسریاری از کنشهای خانوادگی ،با
انگیزه آنکه توسط دیگران دیده و تأیید شود ،انجام میپذیرد.
در این میان ،تأثیرگذاری پرنفوذ رسررانه و دنیای مجازی که از ری تولید گسررترده «تصرراویر
غیرواقعی» ،مطالبات و نیازهای جدید و اغلب غیرقابل دسررترس را برسرراخته میکند ،پیامدهای
چالشزا را بیش از پیش بر روابط زوجین گسرترانیده اسرت .افزایش تنش همسرران با یکدیگر که
بیشرتر وقت خود را به جای فضرای واقعی در پرسرهزنیهای اینترنتی و شربکههای اجتماعی به
سرررر میبرنرد و زمرانی را کره برایرد بره یکردیگر اختصررراص دهنرد ،در اختیرار دوسرررتران مجرازی یرا
چرککردن مطرالرب و ویردئوهرای این فضرررا میگرذراننرد ،بره ویژه برا رقرابتی کره حول «زنردگی
رویاییتر ،لوکستر و خاصتر» در ورفحات مجازی در جریان اسرت ،از دیگر چالشهایی اسرت
که الگوی سنتی همنوا با امنیت فرهنگی با آن مواجه است.
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در کنار کاهش مدت تعامل اعضرای خانواده با یکدیگر ،فضرای مجازی کشرمکشهای جدیدی
را در خانواده ایجاد میکند که شرامل اسرتفاده از اینترنت ،نوع ورفحاتی که توسرط اعضرای کاربر
خانواده مورد اسرتفاده واق میشرود و دسرتیابی به ا العات خصرووری یکدیگر اسرت (برون،
 .)86 :1396نتیجه این روند کاهش سررمایه عا فی در میان اعضرای خانواده در حوزه ارتبا ات
اسررت به وری که آسرریبها ،آفتها و بحرانها ،امنیت عا فی اعضررای خانواده را به مخا ره
میافکند (سراروخانی و نویدنیا .)89 :1385 ،عالوه بر این دسرترسری کاربران به حجم انبوهی از
ا العات در فضرای مجازی ،نه تنها شرکام میان نسرل اول و دوم ،بلکه شرکام میان نسرل دوم و
سروم را نیز تعمی کرده اسرت (قدسری .)17 :1392 ،این در حالی اسرت که در نتیجه ورود سرری
ارزشها و ایدههای جدید از ری تکنولوژیهای نوین ا العاتی و ارتبا ی ،استفاده از اینترنت
و شربکههای اجتماعی موجب شرده نیازهایی نظیر دوسرتیابی که قبالت توسرط خانواده بر رم
میشد ،امروز از کانال این پدیدههای جدید مرتف شود .کاربران اینترنت بر خالم نسل اول که
در فضررایی واقعی و حقیقی فعالیت میکردند ،امروزه در فضررایی مجازی مشررغول هسررتند .بر
همین اسراس بسریاری از کارکردهای خانواده در جامعهپذیری افراد به وسریله این رسرانه تعاملی
در محیطی مجازی وورت میگیرد (معمار و دیگران.)172 :1391 ،

 .3جامعهپذیری متناقض
جرامعرهپرذیری یرا اجتمراعیشررردن یکی از کرارکردهرای مهم نهراد خرانواده اسرررت کره ی آن فرد،
هنجاها ،ارزشها و دیگر عناورر اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی موجود در گروه یا محیط پیرامون
خود را فرامیگیرد ،آن را درونی و برا شرررخصررریرت خود یگرانره میکنرد .جرامعرهپرذیری در معنرای
یگرانگی اجتمراعی شررررپ بقرای جرامعره بوده و از همین رو در امنیرت فرهنگی ،از جرایگراه حرائز
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اهمیتی برخوردار اسرت به گونهای که هر جامعه در تالش اسرت با جامعهپذیری ،اعضرای خود
را با هنجارها و ارزشهای اجتماعی آشنا سازد تا آنها زیستی متناسب با هنجارهای جامعه خود
داشته باشند (قربانی و جمعهنیا.)117 :1397 ،
خانواده اوررلیترین و مهمترین عامل جامعهپذیری فرد شررناخته شررده و به عنوان نهاد پرقدرت
اجتمراعی ،نقش محوری در رونرد جرامعرهپرذیری افراد دارد .حراکمیرت روابط عرا فی و اعتمراد
متقابل در بین اعضرای خانواده ،بسرتر مناسربی برای انتقال الگوهای اجتماعی را فراهم میکند به
گونهای که کارکرد این نهاد و تعیینکنندگی آن در سراخت رفتار اجتماعی ،در مقایسره با سرایر
نهادهای غیررسرمی –و نیز گروه همسراالن که بهرغم اهمیت قابل توجه آن ،در بسریاری موارد با
والدین همسرو بوده و با هم تعارضری ندارند -1از عم قابل مالحظهای برخوردار بوده (زمانی،
 )1386و در تقویت هویت و امنیت اجتماعی در سررط باالیی ارزیابی شررده اسررت (وثوقی و
نیکخل  .)174 :1375 ،با این حال نهادهای رسررمی که در ردههای بعدی پس از خانواده قرار
گرفته نیز در فرایند جامعهپذیری از اهمیت بسررریاری برخوردار هسرررتند هرچند با رفتن فرد به
درون جرامعره و محیطهرای آموزشررری ،فعرالیرت خرانواده از بین نرفتره بلکره پرابرهپرای نهراد آموزش و
پرورش و نهرادهرای اجتمراعی دیگر این رونرد ترا پرایران عمر فرد ترداوم دارد (ربرانی خوراسرررگرانی
ومؤمنیراد.)55 :1395 ،
نهاد آموزش ،مذهب و نیز رسررانههای ارتباپ جمعی (رسررمی) ،در مقابل خانواده که مهمترین
نهاد در انتقال جامعهپذیری غیررسرمی به شرمار میآید ،جامعهپذیری رسرمی مبتنی بر یادگیری
سررازمانیافته مهارتها ،هنجارها و ا العات را برعهده دارند .در واق  ،جامعهپذیری رسررمی با
مقوله «آموزش» همپوشررانی کامل دارد اما تنها به مدرسرره محدود نمیشررود بلکه توسررط همه
 .1برخالف عقیده رایج ،همساالن ارزشهای اساسی والدین را تقویت میکنند و با آن مخالف نیستند .هرچند ممکن
است از لحاظ سلیقه یا آدابورسوم اختالفاتی داشته باشند( .قربانی ،جمعهنیا)115 :1397 ،
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نهرادهرا ،سرررازمرانهرا ،ارگرانهرا و گروههرایی کره بره ورررورت رسرررمی ،اهردام ،قوانین ،وظرایف،
امتیرازات ،مزیرتهرا و تعهردات را بره شرررکرل دقی تجویز میکننرد ،انجرام میشرررود .در مقرابرل،
جرامعرهپرذیری غیررسرررمی ،فراینرد جرذب نگرشهرا ،ارزشهرا و الگوهرای رفتراری اسرررت کره در
زندگی شخصی از سوی خانواده ،دوستان ،همکاران و ...کسب میشود (.)Crisogen, 2015: 333
همسرویی جامعهپذیری رسرمی با جامعهپذیری غیررسرمی ،تأثیرگذاری و نهادینگی این روند را به
وررورت محسرروسرری افزایش داده و یکی از شررروپ الزم در راسررتای امنیت فرهنگی را شررکل
میدهد .از این رو هر چه نقش و کارکرد نهاد خانواده در فرایند جامعهپذیری ،با سرررایر نهادهای
اجتماعی نظیر نهاد آموزش ،مذهب و– ...رسررانههای ارتباپ جمعی -هماهن

و همسررو باشررد،

روند اجتمراعیشررردن فرد به ورررورت موف تری به پیش میرود .در مقابل ،اگر خانواده یک نوع
خاص از ارزش ،مدرسرره نوع دیگری از ارزش و گروه همسرراالن نوع سررومی را به فرد القا کنند،
نباید به تعادل رفتاری فرد امیدوار بود (خوشرفر .)1374 ،در این شررایط اجتماعیشردن فرد دچار
اختالل شررده و نتای مطلوب در راسررتای ثبات و حفظ امنیت فرهنگی جامعه دور از دسررترس
خواهد شرد .در حال حاضرر فرایند جامعهپذیری در ایران با چنین چالشری مواجه شرده اسرت به
گونرهای کره نوع جرامعرهپرذیری فرد در نهراد خرانواده بر خالم مطلوبیرتهرای امنیرت فرهنگی پیش
رفته و با نهادهای رسرمی جامعه پذیرکننده در تناقض به سرر میبرد و به اورطال «جامعهپذیری
متناقض» را موجب شررده اسررت .پدیده جامعهپذیری متناقض هنگامی رم میدهد که کارگزاران
مختلف جرامعرهپرذیری ،ارزشهرا و هنجرارهرای متفراوت و گراه متنراقضررری را بره کودکران و نوجوانران
انتقرال میدهنرد .بره عنوان مثرال خرانواده ،ارزشهرا ،نگرشهرا و هنجرارهرایی را انتقرال میدهرد کره
ناسرازگار و متضراد با ارزشها و هنجارهایی اسرت که مدرسره ،رسرانههای رسرمی و رهبران سریاسری
منتقل میکنند (قلیپور.)481 :1399 ،
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به نظر میرسرررد در ایران ،شرررکام میان هنجارهای خانواده با هنجارهای مطلوب رسرررمی به
ورورت روزافزونی در حال تعمی اسرت .والدین در تالشرند تا روایتهای خود از تاریخ ،دین،
مناسربات ،تعامالت و تحوالت ا رام را فارغ از هنجارهای موردنظر گفتمان رسرمی که تالش
میشررود از ری مدارس یا رسررانه و ...بازتولید شررود ،به فرزندان انتقال دهند .به عنوان مثال
تأکید والدین بر اجتناب از تفکیکگذاری جنسرریتی در قبال خردسرراالن در حوزههایی همچون
انتخاب رن  ،اسررباببازی ،انتخاب دوسررتان و ،...اوررالتدهی به شررادی و برنامههای مفر
موسریقیمحور و تفریحات شراد در مقایسره با فعالیتهای مذهبی ،آشرناکردن کودکان از سرنین
بسرریار پایین با انیمیشررنهای خارجی و زبان غیرفارسرری و ...از موضرروعاتی اسررت که در حال
حاضرررر خانوادهها در روند جامعهپذیری فرزندان خود برخالم مطلوبیتهای رسرررمی بر آنها
تأکید دارند.
در همین چارچوب ،با توجه به شرکام فزاینده فرهن

رسرمی و غیررسرمی ،الگوهای عرفی و

غیررسرمی در موضروعات مختلف در روند جامعهپذیری خانواده ،بر معیارهای رسرمی سریطره
داشرررته اسرررت .چگونگی روابط با جنس مخالف ،نوع پوشرررش ،جهتگیریها و مواضرر در
رخدادهای سریاسی و فرهنگی ،چگونگی استفاده از ماهواره و ،...از مصادیقی است که از الگوها
و قوانین خود آن خانواده پیروی کرده و مطلوبیتهای جامعهپذیری رسرمی در آن جایی ندارد.
این روند در حیطههای دیگری همچون نامگذاری فرزندان نیز قابل رؤیت اسرت .هرچند اسرامی
دینی و مذهبی همواره جزو نامهای پر رفدار بوده ،با این حال خانوادهها اهتمام محسروسری به
گزینش نامهای فارسرری ،باسررتانی و تاریخی ایرانی در مقابل اسررامی عربی برای فرزندان خود
داشررتهاند .نام فرماندهان و زنان ایران باسررتان و تأکید بر بازنمایی نژاد آریایی در نامگذاریها،
گرایش به نامهای اوریل فارسی ،ترکی ،کردی و ارمنی و نیز اسامی برگرفته از بیعت که وجهه
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ایرانی نرام را برازنمرایی کنرد ،از عالی والردین برای نرامگرذاری فرزنردان در سرررالهرای اخیر بوده
است.
با اینکه در نقشه جام علمی کشور مضوب شورای انقالب فرهنگی ،ضرورت «ایجاد هماهنگی
میان نظام تعلیم و تربیت رسرمی و غیررسرمی در کشرور و کاهش فاورله مرزهای میان آنها» به
عنوان راهبرد ملی تصرری شرده اما تناقض در جامعهپذیری خانواده مبتنی بر فرهن

غیررسرمی

و جامعهپذیری مدرسره مبتنی بر شرکام غیررسرمی تبدیل به یکی از مسرائل مهم در حوزه امنیت
فرهنگی شرده اسرت .در حالی که محتوای آموزش عمومی در ایران مطاب اسرناد باالدسرتی این
حوزه ،بیش از پیش رنر

و بوی دینی و عقیردتی بره خود گرفتره ،مقراومرت خرانوادههرا در قرابرل

انتقرال این گونره مفراهیم و آموزههرا بره فرزنردانشررران نیز رونردی فزاینرده بره خود گرفتره اسرررت
(قلیپور .)481 :1399 ،این در حالی اسررت که بر اسرراس تحقیقات وررورتگرفته در کشررور،
خانواده در جامعهپذیری دینی دانشآموزان بیشرتر از مدرسره تأثیرگذار اسرت (اسردنژاد.)1393 ،
در این میان دسررترسرری اغلب دانشآموزان به رسررانههای اجتماعی – و نیز اسررتفاده گسررترده
خانوادهها از مناب خبری و تحلیلی غیررسررمی -بر شرردت این شررکام افزوده اسررت .تداوم
وضرررعیرت کنونی ممکن اسرررت پیرامدهای روانی و اجتماعی قابل توجهی برای امنیت فرهنگی
جامعه در برداشررته باشررد که نمودهای آن در گسررترش ویژگی دوشررخصرریتیبودن در میان
دانشآموزان ،ضرررعف کلی هنجرارهرا و ارزشهرا در میران دانشآموزان بر اثر خنثیسرررازیهرای
متقابل ،گسررترش آنومی هنجاری و ارزشرری در جامعه و به ویژه نسررلهای جوانتر و مانند آن
بروز خواهد یافت (قلیپور.)481 :1399 ،
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نتیجهگیری
با توجه به جایگراه راهبردی نهراد خانواده در امنیرت فرهنگی ،مقراله حاضرررر تالش کرده اسرررت
ضرمن تبیین رابطه کارکردی این دو ،با نگاهی آسریبشرناسرانه به چالشهای فراروی آن بپردازد.
بر اسررراس یرافترههرای این مقرالره ،نهراد خرانواده یف قرابرل توجهی از کرارکردهرای قوامبخشررری و
ثباتبخشرری را در راسررتای امنیت فرهنگی در جمهوری اسررالمی ایران به پیش میبرد .بازتولید
ارزشهای اجتماعی و سیاسی همسو با مطلوبیتهای سیستم سیاسی ،تثبیت پیوندهای جامعه و
حاکمیرت بهویژه هنجرارهای دینی به عنوان قدرتمندترین حلقره همگرایی این دو ،بازدارندگی در
مقابل اسرتحاله هویتی و تداومبخشی به حیات فرهنگی شامل الگوهای نهادینه ،مقبول و مطلوب
رسرررمی -زبران ،فرهنر  ،مواریرث و آدابورسررروم دینی و ملی ،ارزشهرا و هنجرارهرای جمعی،
تاریخی ،سریاسری -و نیز نظامهای معنایی هویتبخش در جمهوری اسرالمی ایران ،همگنسرازی
فرهنگی در چاچوب هویت ملی ،تداوم امنیت هسرتیشرناسرانه فرد و مصرونیتدهی کارامد در
مقرابرل آسررریربهرای اجتمراعی از مهمترین کرارکردهرای نهراد خرانواده در مقولره امنیرت فرهنگی بره
شررمار میآیند .این در حالی اسررت که نمودهای جدید سرربک زندگی (ازدواج ،همسرررگزینی،
فرزندآوری ،خودآگاهی اجتماعی فزاینده زنان و ،)...ظرفیتهای فضای مجازی در هویتبخشی
و نیز تنراقض فراینرد جامعهپذیری خانواده با مطلوبیتهای حاکمیتی ،کارکردهای نهاد خانواده را
به وررورت فزایندهای با چالش مواجه کرده اسررت .حال سررؤال این اسررت که آیا میتوان نتیجه
گرفت که رابطه کارکردی نهاد خانواده با امنیت فرهنگی در ایران به سروی ازهمگسریختگی پیش
رفته و با توجه به چالشهای یادشررده حلقههای زنجیره بههمبسررته این دو ،به تدری کامالت از
یکدیگر منفصل خواهد شد؟
هرچنرد پراسرررخ بره این پرسرررش راهبردی مهم ،نیراز بره مطرالعرات آینردهپژوهرانره ،تحقیقرات میردانی
گسررترده و همچنین جلسررات خبرگی مسررتمر و پرشررمار دارد اما توجه به نکات زیر میتواند
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پارهای از سرویههای این پرسرش را تا حدودی روشرن سراخته و همچنین تووریههایی راهبردی با
هدم تقویت رابطه کارکردی نهاد خانواده و امنیت فرهنگی ارائه کرد:
•

نهراد خرانواده در جرامعره ایرانی بره عنوان بنیران امنیرت فرهنگی از جرایگراه و تقردس
بالمنازعی برخوردار اسررت .به نظر میرسررد فرضرریههایی که بر از همپاشرریدگی نهاد
خرانواده در ایران در پی عواملی همچون کراهش ازدواج ،افزایش الق ،رونرد فراگیر
عنصرررر خودآگراهی در زنران و تحلیرل جرایگراه مردان بره عنوان ثقرل و مرکزیرت نهراد
خرانواده و ...ترأکیرد دارنرد ،از جرامعیرت و واق نگری الزم برخوردار نیسرررتنرد .تجربره
تاریخی حاکی از آن اسرررت که خانواده در ایران همواره در شررررایط مختلف خود را
بازتولید کرده و بر شرررایطی که حیات این واحد مهم اجتماعی را به مخا ره افکنده،
فائ آمده اسرت .جدا از همبسرتگی عا فی که ضرامن معتبری در بقای خانواده ایرانی
بوده و هست –و با نگاهی آسیبشناسانه حتی گاهی به وورت وابستگیهای مخرب
اسررتقالل و پیشرررفت فردی نمود مییابد -،نهاد خانواده در ایران نشرران داده که در
بزنگاههای حیات اجتماعی و اقتصررادی از نیرومندی و توان قابل توجهی در بازتولید
خود برخوردار اسرررت .تمرایرل خرانوادههرا بره داشرررتن فرزنردان کمتر یرا حتی امتنراع از
فرزندآوری به گونهای که نهادهای مختلف باالدسرررتی بهرغم سررریاسرررتگذاریهای
مختلف ترا کنون نتوانسرررترهانرد این رویره را تغییر دهنرد ،مثرال برارزی از تالش برای
همسرویی با ناکامیهای اقتصرادی و تنگناهای معیشرتی اسرت .به همین منوال ،مواجهه
فعاالنه زنان در بازاندیشری جایگاه خود در خانواده و اجتماع به گونهای که همسرو و
همزمان با پیشررربرد مطالبات هویت اجتماعی و بازتعریف نقش سرررنتی همسرررری و
مرادری ،همچنران الیرهدار حفظ و ثبرات چرارچوب خرانواده ایرانی بوده و نقش کرانونی
در میدان خانواده را همچنان بر دوش دارند ،نمود دیگری از نگاهداشرت نهاد خانواده
بهرغم تحوالت فراگیر اجتماعی اسررت .از همین رو هرچند دامنه تغییرات در سرربک
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زندگی ،خانواده هسرتهای سرنتی را نشرانه رفته اما پویایی نهاد خانواده ایرانی ،مانایی و
پایداری آن را قطعیت بخشیده است.
•

واگرایی در فراینرد هویرتبخشررری و نیز جرامعرهپرذیری خرانواده برا بنیرانهرای امنیرت
فرهنگی ،در شرکام فرهن

رسرمی و غیررسرمی نهفته اسرت .بسرتر خانواده به مثابه

مرج اقتردار و معیرار و میزانی برای تعریف هویرت ،هنجرارهرا ،ارزشهرا ،کنشهرای
مقبول و مطلوب یکی از تأثیرگذارترین حامالن و بازتولیدکنندگان فرهن
اسررت که نه تنها حاضررر به پذیرش برخی هنجارهای فرهن

غیررسرمی

رسررمی نیسررت بلکه

چارچوب خانواده و مناسربات خانوادگی تبدیل به محملی امن برای شرالودهشرکنی و
انتقاد از برخی بنیانهای فرهن

رسرمی شرده اسرت .در مقابل ،حامالن نهادی فرهن

رسررمی نیز پذیرنده قابلاعتمادی برای این تفاوتها نبوده و در بسرریاری از موارد از
سریاسرت نادیدهانگاری ،تقبی و قضراوتمحوری در مواجهه با فرهن

غیررسرمی و

عرفی پیروی میکننرد .از این رو نمیتوان انتظرار داشرررت کره نهرادهرای انتقرالدهنرده
فرهن

رسرمی (اعم از نهادهای رسرمی آموزشری ،مذهبی ،رسرانه و )...با نگاه به امنیت

فرهنگی در فرایند ادغام و یکپارچهسررازی از تأثیرگذاری چندانی برخوردار باشررند.
حال آنکه تأمل و اندیشررهورزی عملگرایانه به منظور نزدیکی هرچه بیشررتر فرهن
غیررسرمی و رسرمی ،سرازوکاری در دسرترس برای پیشربرد امنیت فرهنگی به ورورت
کرارامرد خواهرد بود .شرررنراخرت جرام و همردالنره ترجیحرات و اولویرتهرای امروزین
خانواده ایرانی ،تصرورات آنها از پدیدههای ا رام ،شرناسرایی نگرشهای متفاوت آنها،
پاسرررخگویی به دغدغهها و مطالبات و اجتناب از تجویزهای آمرانه در موضررروعات
مختلف ،گامهای ضرروری برای سریاسرتگذاری مؤثر و کارامد با هدم تقویت رابطه
کارکردی خانواده و امنیت فرهنگی است.
•

رویکردهرای ایسرررترا و انعطرام نراپرذیر بره امنیرت فرهنگی ،غرالبرات بره دلیرل غفلرت از
حسرراسرریتها و پیچیدگیهای موجود ،از سرریاسررتگذاری دقی در این حوزه ،ناتوان
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اسرررت .در مقرابرل ،رویکرد متعرادل ،میرانرهمحور و حرداکثرگرایرانره بره امنیرت فرهنگی و
سیاستگذاری مرتبط به آن از فوران دغدغهها و مطالبات در بستر بیتفاوتی اجتماعی
یرا نرافرمرانی مردنی در قبرال هنجرارهرای رسرررمی کراسرررتره و اعتبرار مطلوبیرتهرای امنیرت
فرهنگی را بیش از سایر روشها در درون خانوادهها تضمین میکند.
•

هویت جامعه ایرانی ،جامه بههمتنیده و یکدسرت و در عین حال چهل تکهای اسرت
که هر کدام از تکههای آن برآمده از سربک زندگی اقوام اوریل این دیار اسرت .سربک
زندگی اقوام مختلف در بنیان نهاد خانواده در ایران تأثیر شرگرفی دارد به اندازهای
کره بردون وجود آنهرا فرهنر

ملی آمراج تهردیرد قرار خواهرد گرفرت زیرا «حفظ

هویت های فرهنگی غیرحاکم تحت حاکمیت فرهن
خردهفرهن ها از تعامل با فرهن

ملی ،منجر به رضایت اعضای

حاکم میشرود» 1که به ورورت مسرتقیم در بسرتر

خانواده و روند اجتماعی شردن اعضرای آن نمود خواهد یافت .از این رو هویت ملی
برایرد نره بره مثرابره رقیرب برا هویرت هرای قومی فروملی بلکره برایرد برایرد بره نحوی تبیین
شررود که هر یک از خردهفرهن ها ،هویت خود را به عنوان عضرروی از آن تفسرریر
نمایند .بر این اسررراس بازنمایی گسرررترده و اجتناب از نگاه گزینشررری در انعکاس
رسرانهای مناسربات ،پوشرش ،آدابورسروم ،پایکوبیها و نوع سرور و شادی آنها  ،نه
تنهرا همگرایی برا الگوهرای هویرتبخشررری و جرامعرهپرذیری نهراد خرانواده ،پیراسرررتن
هویت ایرانی -اسالمی از نمادهای فرهن های غیربومی و بیگانه و نزدیکی فرهن
رسرررمی و غیررسرررمی را بره دنبرال خواهرد داشرررت ،بلکره هویرت ملی را تحکیم و
وفراداری بره آن را ارتقرا خواهرد بخشررریرد نترایجی کره در نهرایرت بره ارتقرای امنیرت
فرهنگی ،خواهد انجامید.

 1ن.ک .آشنا ،حسامالدین ،اسمعیلی ،محمدصادق(بهار  ،)1388امنیت فرهنگی؛ مفهومی فراسوی امنیت ملی و امنیت
انسانی ،راهبرد فرهنگ ،شماره 5
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