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دشواري ايجاد تعادل ميان زندگي خانوادگي و تحقق خود در ميان زنان متأهل
خانوادههاي ايراني
دشواري ايج اد تعادل مي ان زندگي خ انوادگي و تحقق خود در مي ان زنان متأهل خ انوادههاي ايران ي

خديجه

كشاورز1

تاريخ دريافت ،69/58/50:تاريخ تاييد69/56/22:

چكيده
يكي از چالشهاي مهم خانواده در جهان معاصر ،تعارض ميان پيشبرد ضرورتهاي زندد ي
مشترك و دغدغۀ «تحقق بخشيدن به خود» در ميان زوجين است .اين پژوهش بدهدنبدا
پاسخ به اين پرسش است كه زنان طبقۀ متوسط ايراني در زند ي مشترك خود چه نسدبتي
بين واقعيتهاي زند ي و رؤياهايشان ميبينند و چه راهبردهايي را براي رفع ايدن فاصدۀۀ
احتمالي اتخاذ ميكنند .با مرور برخي نظريات و پژوهشهاي غربدي كده الزامدات زندد ي
مشترك و چالش تحقق خود را در نظر رفتهاند و وام يري از مفاهيمي مانند تقسديم كدار
جنسيتي ،انجام كار خانگي ،نگهداري از كودكان و هنجارهاي والد بودن ،تالش شده تا ايدن
چالش در متن جامعۀ معاصر ايراني نيز واكاوي شود .پژوهش حاضر بدا اسدتفاده از رويكدرد
اتنو رافيك و بهمثابۀ يك پژوهش كيفي به اجرا «درآمده» اسدت .روش اصدۀي دردآوري
دادهها مصاحبۀ عميقبا دوازده زن متأهل ساكن تهران است .يافتدههداي پدژوهش نشدان
ميدهند كه ايجاد تعاد ميان زند ي خانواد ي و «تحقق خود» در بسياري از خدانوادههدا،
چالشي جدي و اساسي است .بسدياري از زندان واقعيدتهداي زندد ي را در تنداق

بده

خواستههاي اصۀي خود ميبينند و بهنظر ميرسد رواج تقسيمكار مشاركتي ،ميتواندد بده
كاهش اين چالش كمك كند.
واژ ان كۀيدي :زندگي خانوادگي ،تحقق خود ،تقسيم كار ،زنان متاهل

 -7دكتراي جامعه شناسي ،استاديار گروه مطالعات زنان پژوهشكده مطالعات فرهنگي اجتماعي وابستته بته وزارت
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مقدمه
يكي از چالشهاي مهم خانواده در جهان معاصر ،همانطور كه تحقيقات بسياري نشان
ميدهند ،تعارض ميان پيشبرد ضرورتهاي زندگي مشترك و دغدغۀ «تحقق بخشيدن به
خود» 7در ميان زوجين است .نارضايتي از ازدواج و آن را مانعي براي پيگيري رؤياها ،آرزوها و
خواستهها دانستن ،در بيان روزمرۀ بسياري از زوجين آشكار است 2.اين پژوهش بهدنبال پاسخ
به اين پرسش است كه زنان طبقۀ متوسط در زندگي مشترك خود چه نسبتي بين واقعيتهاي
زندگي و رؤياهايشان ميبينند و چه راهبردهايي را براي رفع فاصلۀ احتمالي ميان واقعيت و رؤيا
اتخاذ ميكنند .افزايش طالق ،وجود طالقهاي عاطفي ،باالرفتن سن ازدواج ،بدبيني عمومي
جوانان نسبت به ازدواج و آن را عاملي محدودكننده پنداشتن ،كه در قالب يك نهاد ايستا
ارتباطش را با سبك زندگي دوران تجرد فرد گسسته است ،همگي از جمله مواردي است كه
ضرورت فهم چالشهاي خانوادۀ معاصر ايراني و نيز اهميت «تحقق خود» براي زنان طبقۀ
متوسط را نشان ميدهد .اين نوشتار ،بيآنكه ادعايي در جهت تعميم يا نتيجهگيري فراگير از
يافتهها داشته باشد ،تالش دارد تا با تكيه بر نتايج حاصل از مصاحبۀ عميق با دوازده زن متأهلِ
متعلق به پايگاه طبقۀ متوسط و ساكن شهر تهران ،به پرسشهاي زير پاسخ گويد:
7ت ابعاد گوناگون شكاف و فاصلۀ ميان رؤياهاي جواني و واقعيتهاي پيش رو كدامند؟
2ت چه رابطهاي ميان زندگي خصوصي و اجتماعي زنان طبقۀ متوسط وجود دارد؟
3ت رابطۀ قدرت و تغييرات آن ميان زن و مرد در اين خانوادهها چگونه است؟
4ت زنان مورد مطالعه چه استراتژيهايي را براي ايجاد تعادل ميان زندگي خانوادگي و اجتماعي
خود اتخاذ كردهاند؟
پيشينۀ مفهومي و پژوهشي موضوع
نگارنده در بستر جامعۀ ايران مسئله را واكاوي نموده و با استناد به مصاحبههاي عميق ،تحليل
اوّلي ه خود را از موضوع در معرض گفتگو با برخي از نظريات موجود در اين زمينه قرار داده
است .در جريان فراخواندن اين نظريات ،ضمن بهرهبرداري از بخشي از ادبيات نظري ،تالش
شده تا به فهمي زمينهمند از چالشهاي پيش روي خانوادۀ معاصر ايراني در مواجهه با مسئلۀ
«تحقق خود» دست يابيم.
7- Réalisation de soi.
 -2ه طور  :مان ه در نتايج تحقيق مشاهده خواهد شد ،گفتههاي زنان مورد مطالعه شاهدي بر مسئله اين پتژوهش
است.

دشواري ايجاد تعادل ميان زندگي خانوادگي و تحقق خود در ميان زنان متأهل خانوادههاي ايراني 31 

مرور ادبيات مفهومي
در جامعۀ صنعتي ،خانواده افق همۀ چيزها بود؛ يعني رؤياي تمامي زنان و مردان .كمكم اين
الگو جاي خود را به الگوي ديگري مبتني بر ارزشهاي خودشكوفايي ،اصالت و برابري ميان
مردان و زنان داد ( .)Marquet, 2003: 1بهنظر ميرسد كه خانواده ،عشق و آزادي شخصي،
امروزه خواستههاي متضادي را در بردارند .اين تضادها در دل آن چيزي است كه زوج
جامعهشناس آلماني اولريش بك و اليزابت گرانشايم بك« 7آشوبگاه طبيعي عشق» مينامند.
بنابر استدالل آنها سنتها ،قواعد و رهنمودهايي كه بر روابط شخصي حاكم بود ،ديگر كاربردي
ندارند و اكنون افراد با سلسلۀ بيپاياني از انتخابها روبهرو هستند كه بخشي از بناساختن،
تنظيم و تعديل ،بهرهبخشيدن يا خاتمهدادن به پيوندهايي است كه با يكديگر تشكيل ميدهند.
اين واقعيت كه ازدواج اكنون داوطلبانه ،و نه براي مقاصد اقتصادي يا فشار خانوادهها انجام
ميگيرد ،هم آزاديها و هم قيدوبندهاي تازهاي با خود بههمراه ميآورد .آنها اين دوره را
دورهاي آكنده از منافع متضاد خانواده ،كار ،عشق و آزادي جهت تعقيب اهداف فردي ميدانند.
اين تصادم ارزشها در روابط شخصي ،بهشدت احساس ميشود؛ خصوصاً وقتيكه دو
«زندگينامۀ بازار كار» وجود داشته باشد ،نه يكي كه بايد به آن سر و سامان داد (گيدنز:7839،
206ت.)295
بهنظر ميرسد يكي از مهمترين مشكالت خانوادۀ امروزي ،پيوند ميان الزامات زندگي مشترك و
نگرانيهاي حاصل از «تحقق خود» باشد .همانطوركه بكها توضيح ميدهند در بسياري از
موارد ،اشكال زندگي زناشويي كه از چهل سال پيش ظاهر شدهاند (جداييها ،طالقها،
خانوادههاي تركيبي ،خانوادههاي تك والد ،خانوادههاي مذاكرهاي و .)...نتايج تصميمات اغلب
دردناكي است كه براي پيوند دادن بد و خوب تضادهاي ميان الزامات دنياي كار و انتظارات
خانوادگي گرفته ميشوند؛ تصميماتي از قبيل تغيير محل زندگي بهدنبال تغيير محل كار،
انتخاب شغلي كه درآمد كمتري دارد ،اما ميتوان بهواسطۀ آن ساعات بيشتري در كنار فرزندان
ماند .اينگونه تصميمات امروزه هم شامل زنان و هم مردان ميشود ،گرچه اين تصميمات اغلب
پيامدهاي متفاوتي براي دو جنس در پي دارند .بهعالوه اين پيامدها به روابط خصوصي بين دو
جنس نيز مربوط ميشود .پرسش اين است كه چگونه ميتوان همراه و همقدم با كسي كه او
نيز بهدنبال تحقق خود است ،بهسوي تحقق خود رفت؟ (.)Marquet, 2003: 2
يكي از كساني كه به مسئلۀ «تحقق خود» پرداخته آبراهام مازلو ،2روانشناس انسانگراي

7- Ulrich Beck and Elisabeth Gernsheim.
2- Abraham Maslow
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امريكايي ( 7615ت  )7653است .مازلو از سلسلهمراتب نيازها صحبت ميكند .در انديشۀ او
سلسهمراتب نيازها به اين ترتيب مشخص شدهاند .7 :نيازهاي فيزيولوژيك كه شامل گرسنگي،
تشنگي ،استراحت و نياز جنسي ميشوند؛  .2نياز به امنيت كه شامل حمايت در مقابل خطرات
فيزيكي ،حمايت در مقابل تهديدات رواني ،رهايي از درد ،ثبات ،وابستگي ،توانايي پيشبيني و
نظم ميشود؛  .8نياز به تعلق كه شامل نياز به عشق ،پذيرش ،روابط و معاشرتهاي صميمانه،
بودن با دوستان و كساني كه دوست داريم ميشود؛  .4نياز به عزت نفس كه شامل نياز به
احترام از سوي ديگران ،قدرشناسي ،اعتبار ،ستايششدن از سوي ديگران ،نفوذ ،شهرت خوب،
توجه ،امكان تسلط داشتن ،احساس مفيد بودن ،ارزيابي خوب از خود داشتن ،توانمندي،
رسيدن به اهداف ،شايستگي ،تسلط و استقالل ميشود .0 .تحقق خود كه شامل رشد شخصي و
بلوغ ،آگاهي از تواناييها ،باال بردن دانش و تواناييها ،ارتقاي ارزشها ،رضايت مذهبي و فلسفي،
خالقيت باال ،توانايي فهم واقعيت و حل كردن مشكالت ،كاهش سرسختي و انعطافناپذيري،
حركت بهسوي نوگرايي ميشود .در انديشۀ مازلو «تحقق خود» ما را بهسوي نهايت «شدن»
هدايت ميكند؛ نهايت چيزي كه قادر به تبديلشدن به آن هستيم؛ رفتن بهسوي كنار زدن
محدوديتها و فراتر رفتن از آنها؛ براي مازلو يك فرد هميشه «در حال شدن» است؛ او هرگز
ايستا ،كامل و خوشبخت نيست و در نگاهش هميشه تحول و ديناميسم وجود دارد .در انديشۀ
وي هر شخصي بيهمتاست؛ بنابراين مهم است كه بدانيم كه يك نفر ممكن است بهسوي هنر،
ديگري بهسمت ايجاد مؤسسه و سومي بهدنبال موفقيت ورزشي برود (.)Audibert, 2009
در انديشۀ بسياري از جامعهشناساني كه موضوع تحقيقاتشان خانواده و روابط زن و مرد در متن
مناسبات خانوادگي است ،مفهوم «تحقق خود» مطرح است و بهنظر ميرسد اين مفهوم به
مفهومي كه مازلو طرح كرده نزديك است .بهنظر فرانسوا دوسنگلي ،7جامعهشناس معاصر
فرانسوي ،كاركرد عمدۀ خانوادۀ معاصر ساخت هويت شخصي افراد و تضمينكردن رضايت و
شكوفايي فردي است .در انديشۀ وي شناخت خود و بهرسميت شناختن خود در خانوادۀ معاصر
درمقايسه با دورههاي پيشين اهميت نويني يافته است .بهنظر وي اين كاركرد در خانوادۀ معاصر
بر ديگر كاركردها پيشي گرفته و كاركردي مشروعيتبخش يافته است .دوسنگلي ميگويد افراد
در خانوادۀ معاصر در وهلۀ اوّل به دنبال بازتوليد خود ،چارچوبي براي مصرف ،فضايي براي
همبستگي و يا جايي براي انتقال ارزشها نيستند؛ هرچند اينها كاركردهايي هستند كه از نظر
اهميت ،بعد از كاركرد هويتبخش خانواده ،قرار دارند .در انديشۀ دوسنگلي« ،تحقق خود»
محصول واقعي زندگي خانوادگي است ( .)De singly,1993او با تكيه بر مطالعات دوركيم،
7- De singly.
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ويژگيهاي خانوادۀ معاصر را در چهار مقوله ،فرمولبندي ميكند :خانواده معاصر
است؛ هم بيشتر از گذشته خصوصي 2است و هم بيشتر عمومي8؛ فردگرا است و بدون افق بين
نسلي ( .)De singly, 1993 :5-6ارتباطي بودن به اين معنا است كه در اساس ،خانواده فضايي
خصوصي را ميسازد كه كمكم اعضايش دوست دارند خود را در آن بيابند ،جايي كه روابط
نزديك و صميمي 4ميتواند بيشتر شود؛ همزمان بُعد احساسي روابط نيز اهميت بيشتري در
روابط بين اعضاي خانواده ،مييابد .خصوصيبودن بيشتر خانوادۀ معاصر به اين معناست كه
كنترل اجتماعي كه در قديم توسط خويشاوندان ،همسايگان و اجتماع در معناي وسيع بر
خانواده اعمال ميشد ،امروزه كمرنگتر و كماثرتر شده است .از سوي ديگر ،خانواده بيشتر از
گذشته توسط حكومت رصد مي شود .از قرن نوزدهم ،خانواده بخشي از ميدان كنش حكومت
است كه بر تعريف اجتماعي از خانواده تأثير ميگذارد .سالمت ،بهداشت ،آموزش و منفعت
كودك ،مواردي هستند كه ازسوي مقامات دولتي براي مداخله در خانواده مطرح ميشوند .ايدۀ
فردگرايي خانوادۀ معاصر نيز به دو موضوع بر ميگردد؛ از سويي خانواده در شرايطي تشكيل
ميشود كه تعداد فرزندان كاهش يافته است؛ امري كه به والدين اجازه ميدهد به روابط
شخصيتري با اعضا دست يابند ،از سوي ديگر ،استقالل رو به گسترش فرد نسبت به اجتماع
اين امكان را براي او فراهم ميكند تا بيشتر به خود و شخصيت فرديش بپردازد .خانوادۀ معاصر
افق بين نسلي نيز ندارد؛ يعني مالكيت و ثروت در جامعۀ معاصر در تشكيل خانواده نقش
كماهميتتري در مقايسه با جامعۀ كشاورزي دارد؛ كيفيت روابط شخصي نيز جايگاه مهمتري
دارد (.)Ibid
دوسنگلي مراحل بزرگ تحول خانوادۀ معاصر را حول دو تغيير مهم توضيح ميدهد :استقالل
خانواده نسبت به روابط خويشاوندي و استقالل فرد نسبت به خانواده .نتيجۀ استقالل خانواده از
خويشاوندان ،ايجاد روابطي مبتني بر دوستي با منطق انتخاب ،آزادي و احترام به استقالل است.
گرچه برخي پژوهشها نشان ميدهند كه بزرگساالن بيشترين اهميت را به خانواده
«فرزندآور» 0ميدهند؛ يعني خانوادهاي كه خودشان بنا مينهند ،با اين حال اين درست نيست
كه فكر كنيم روابط خانوادگي معاصر تنها به روابط درون خانوادۀ زناشويي منحصر ميشود.
گاهي روابط شديد و عميقي با مادربزرگها و پدربزرگها ،عموها ،خالهها و ...وجود دارد .آنچه

7- Relationnelle.
2- Privé.
8- Publique.
4- Intimité.
0- Procréation.

