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Abstract 

The book The Decline of Patriarchy, The Collapse of the Family, or the Advent of 

the Civil Family explores two possibilities in the family situation in Iran, which, 

according to the author, can exist simultaneously. With a critical approach, he has 

tried to evaluate policies and plans in the family and to find alternatives to the 

pathology of diagnosis and strategies. This article reviews the critical review of this 

book. The study of the structure, form, content, and method of research in this book 

showed that although the subject of the book is a very interesting, new topic and 

very attractive, there is a lot of research that could be the subject of future research 

and research dissertations. But this book has fundamental defects in the structure so 

it seems that while the book's contents are not well-integrated, the main contents are 

in the first part of the book, and the following sections repeat the first chapter. The 

content also has conceptual and theoretical contradictions, and the author's 

allegations do not have reason to believe persuasive arguments and evidence. The 

methodology also has ambiguities which, despite the title and good subject of the 

book, are not proposed to the students in the present form. 
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  وضعيت خانواده در ايران بررسي دو امكان در
  نقدي بر كتاب

  زوال پدرساالري، فروپاشي خانواده يا ظهور خانوادة مدني

  *نوغاني ياسكافمريم 

  چكيده
به بررسـي دو امكـان در    مدني خانوادة ظهور يا خانواده فروپاشي پدرساالري، زوالكتاب 

نيـز وجـود    زمـان  هـم ند نتوا نويسنده مي زعم بهوضعيت خانواده در ايران پرداخته است كه 
شـده در   جرااهاي  ها و طرح د. وي با رويكردي انتقادي سعي كرده است سياستنداشته باش
 گـزين  جايهاي برد راهبه  ،هاكار راهها و  شناسي تشخيص و با آسيبرا ارزيابي كند خانواده 

كل، دست يابد. اين مقاله به مرور انتقادي اين كتاب پرداختـه اسـت. بررسـي سـاختار، شـ     
طـرح موضـوع كتـاب بحـث      كه اين باوجودو روش تحقيق در اين كتاب نشان داد  ،محتوا
توانـد   زيادي دارد كـه مـي   تحقيقاتي و جاي كار و عنوان انتخابي بسيار جذاب است جديد
اساسي در بخش سـاختار   هايايرادتحقيقاتي آينده باشد،  هاي  و رساله ها پژوهش ساز هزمين
مطالـب اصـلي در    نـدارد و  مناسـبي رسد مطالب كتاب انسجام  مي نظر به كه طوري به، دارد

هاي بعدي تكرار مطالب فصل اول است. از نظر محتوا  بخش اول كتاب آمده است و بخش
ها و شـواهد منطقـي    و ادعاهاي نويسنده استداللدارد تناقضات مفهومي و نظري كتاب نيز 
عنوان  باوجود ،بنابراين .دچار ابهاماتي استكتاب اين . از نظر روش نيز ندارد را كننده اقناع

  شود.  نمي نهاد پيش كنوني آنشكل  معرفي آن به دانشجويان به ،و موضوع خوب
، فروپاشي خـانواده، مـرور انتقـادي، دو امكـان در     خانوادة مدنيپدرساالري،  ها: دواژهيكل

  .وضعيت خانواده
 

  meskafi@yahoo.com، زاد اسالمي، گناباد، ايران، دانشگاه آشناسي، عضو هيئت علمي استاديار جامعه *
  07/12/1400، تاريخ پذيرش: 03/08/1400تاريخ دريافت: 

Copyright © 2018, This is an Open Access article distributed under the terms of the 
Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits others to download this work, share it 
with others and Adapt the material for any purpose. 



  1401، فروردين 1، شمارة 22سال  ،هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   30

 

  . مقدمه1
نيـز نهـاد    جامعـة ايرانـي  است. در  خانوادة سالمداشتن ه وگر  در جامعة سالميابي به  دست

كننده  هنوز نقشي تعيين ،كنون رخ داده   هايي كه در آن از گذشته تا گونيگر د باوجودخانواده 
 آزاد ارمكـي ماننـد   شناسـي خـانواده   جامعـه  حـوزة در  نظـران  احبص اغلب اكنون هم .دارد

دار و  نهـادي ريشـه   جامعـة ايرانـي  در  ) معتقدند كـه خـانواده  1389(و ساروخاني  )1386(
 زعـم  بـه هاي اجتماعي دارد.  گونيگر اعتماد است كه نقش مهمي در سالمت جامعه و د قابل

 دهـة طـي چنـد    ،)18: 1389از سـاروخاني   نقـل  به ،1389ريس  ؛250 :1389گيدنز گيدنز (
در جوامع غربي شاهد چنان چرخش و تحولي در الگوي خانواده هستيم كه بـراي   ،گذشته
 دربـارة ظـيم تـاريخي   گـوني ع  گـر  بـا د  وضعي،هاي پيشين تصورناپذير بود. در چنين  نسل

امكان تداوم نهـاد خـانواده در جامعـه     دربارةهايي جدي را حتي  يم كه بحثهخانواده مواج
سـويي از زوال  از نظـران  احبصـ  انگيخته است. برخـي از پردازان اجتماعي بر درميان نظريه

شـدن و هـم عامـل مهمـي در      هاي سنتي زنـدگي خـانوادگي كـه بازتـابي از جهـاني      شكل
  ارتبـاط  هـا در  شيوع برخي عارضه سبب به ،سوديگرگويند و از سخن مي ،استشدن  جهاني

) 251- 250: 1389ازدواج (گيـدنز   جاي بهپيش از ازدواج يا  باليني هم پديدةبا ازدواج، نظير 
) 1389كه تـافلر ( جا آنتا ،دهند رو خبر مي هاي پيش هدهامكان اضمحالل خانواده در  دربارة

» اً موقت خـواهيم بـود  صرف امروزي شاهد پيوندهاي ةخانواد جاي بهدر آينده «معتقد است 
 ةدهنـد  فته نشانگر  انجامرسد برخي تحقيقات  مي نظر بهاما  ،)18: 1389از ساروخاني  نقل به(

 اسـت،  شده ابراز خانواده ثبات نفيهدف  باكه  نظرياتي باوجودي است. ديگرهاي  واقعيت
پردازانـي كـه    انديشـند. نظريـه   به ثبات كانون خـانواده مـي   ها انسان ،نعتيص حتي در جوامع

به پيوندهاي عميق خانوادگي كه  تر كم ،كنند بيني مي اضمحالل نهاد خانواده را در آينده پيش
خانواده نظير سـاروخاني   حوزةپردازان  نظريه زعم به رو، ازاينهنوز پابرجاست توجه دارند. 

 دربـارة بايـد   ،جامعـة معاصـر  هاي سنتي خانواده در  ي از زوال شكلنگران جاي به)، 1389(
كـرد. وي بـا   حبت صـ  جامعـة امـروزي  يابي مجدد خانواده در  يابي مجدد و ساخت سازمان

 نهـاد  پـيش اسـت،   پذيرش تغييراتي كه در تعريف نهاد خانواده در جوامـع معاصـر رخ داده  
يابد و  ي جديد اجتماعي قوتها جريانجديد بايد در انطباق با  ةباره خانواد اينكند كه در مي

 نظـر  به ،نابراينب .)19: همانكار آيد ( به ها انسانكماكان در حراست از سالمت جسم و جان 
 تأثيرر نهاد خانواده در دوران معاصر دكه  ،اجتماعي هاي شناخت آسيببراي رسد تالش  مي
  باشد.  مؤثرپايداري آن در سطح جامعه  درتواند  گذارد، بهتر مي مي
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  :) در كتاب خود به اين دو امكان پراخته است. او معتقد است1396راد ( قانعي

 .موجـود اسـت كـه دچـار زوال شـده اسـت      پدرساالري يك نظام معرفتي و شناختي 
اجتماعي است  چهارچوبشناختي متناظر با  چهارچوباول يك  ةپدرساالري در وهل

ارچوب هـ طـول تـاريخ چ  خانوادة پدرساالر است كـه در اجتماعي همان  چهارچوبو 
 كـه  ايـن بـا   او .داده است ايي را تشكيل ميگر گيري، حمايت از خانواده و اقتدار تصميم

اعتقـاد دارد كـه   امـا   ،دگيـر  مراتب در نظر نمـي  پدرساالري را يك نظام اقتدار و سلسله
اصـطالح   هژموني پدرساالري ظرفيـت حمايـت و مراقبـت داشـته و بـه      ،تاريخ درطي
 نظـام  ايـن  بـا  اي گونـه  بهاكنون  كه حالي در ،گذار باشدتأثيرتوانسته است  ،شناسي جامعه
ايـن نظـام از    ةكـردن بـه گذشـت    نگاه .است بوده ريخيتا ستم گويا كه شود مي برخورد

ـ انه و درنگر ستم يعنوان نظام كردن آن به كنوني باعث تلقي ةموضع جامع زوال و  ،تهاي
تاريخ از نوعي مشـروعيت برخـوردار بـود     درطولنظام اقتدار  .شود رفتن آن مي از بين
  ).1396شناسي ايران  (انجمن جامعه ددا ميانجام كاري براي جامعه  كه اينضمن 

يـك نهـاد    عنـوان  بـه خـانواده  « :) معتقـد اسـت  13: 1385نگارنده نيز مانند سگالن (
چيـزي بـيش از   زيـرا   ،»پـذير  مقاوم باشد و هـم انطبـاق   اي ه تواند هم پديد اجتماعي مي

تـاريخي  است. بررسي  گر ويران هاي دربرابر تهاجم نيرو» نهاييدژي «يا » بنيادين ياختة«
بحـران   دربـارة تحليـل   جاي بهبهتر است  ،پس .اي است مؤيد چنين ويژگي نيزخانواده 

 هـاي   دد كشف ايـن نكتـه باشـيم كـه خـانواده چگونـه از فـراز و نشـيب        صخانواده در
و چگونـه   اسـت  در بـرده  بهسال گذشته جان سالم  150فرهنگي  ، واقتصادي، اجتماعي

 گـر  حتـي ا  ،رحـال ه دهد. به به پايداري خود ادامه ميبا تغيير و تحول در مناسبات خود 
كاركرد توليدي خانوادگي و حتي كـاركرد تربيتـي قبلـي     ديگربخواهيم بگوييم خانواده 

جا  است، بازهم نياز عاطفي در هيچ شدهتبديل مصرفي  يبه نهاد تر بيشخود را ندارد و 
. دداررا محكـم قبلـي خـود     جايگـاه  چنـان  همخانواده شود و  مانند خانواده برآوده نمي

گـود   مـثالً  ،انـد  اين دو امكان مباحث زيادي مطـرح كـرده   دربارةپردازان مختلف  نظريه
) بــه نقــش پويــاي خــانواده اشــاره كــرده اســت.  14: 1385از ســگالن  نقــل بــه 1960(

ــد،  هزمينــدر ايــن شناســان  تجمعيــشناســان و  مــردم و ديــدگاه خــاص خــود را دارن
 هـاي   نگـرش انـد. تركيـب ايـن     رسـيده  اي هديدگاه تاريخي به نتايج تازشناسان از  تاريخ

 بـازنگري خـانواده همـواره بايـد     خصـوص دررساند كـه   مختلف ما را به اين نتيجه مي
بايـد از   هحوزدر هر علمي در اين  نظران احبص داشت و اي هنابين و واقع ،علمي، منطقي

ـ  و تمركز انحصـاري  وندسنتي خود فراتر ر هاي مرز ـ  رنـد خـانواده را كنـار گذا   رب  هو ب
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شكل خاص خـود تحليـل    خانواده در هر علمي بهزيرا  ،خود وقوف يابند هاي محدويت
ي مطالعـه  ديگربدون توجه به  ها آنيك از  در هيچرا توان اين دو امكان  شود كه نمي مي

شـكل   بـه ) نيز به دو امكان تداوم و ظهور خانواده 1396راد ( كه كتاب قانعيجا آنكرد. از
كتاب مذكور، آن  ربا مرور انتقادي ب ،جديد پرداخته است، محقق در اين مقاله قصد دارد

  ند.كهاي مختلف ارزيابي  هجنبرا از 
  
  معرفي كلي اثر. 2

 شـناس، رئـيس سـابق    جامعـه است. وي  ري شهردر  1334تولد د مرا سيدمحمدامين قانعي
مركـز تحقيقـات    شناسـي  و استادتمام جامعه ،علمي  هيئتعضو ، شناسي ايران انجمن جامعه
 ي اجتمـاعي گـر  پـژوهش  داراي مـدرك كارشناسـي   راد قـانعي  .است مي كشورسياست عل

 . اواسـت  دانشـگاه تهـران   از شناسـي  جامعـه  كترايد و ،)1368(ارشد   كارشناسي ،)1364(
 شناسـي و علـم در   جامعـه  رابطة دربارةليف آثاري أتحقيق و ت و به مطالعه ،دركنار تحصيل

شـناختي بـه آن از    جامعه  گذاري علم و نگاه سياست حوزةدر  راد قانعي .پرداخته استايران 
گذشـته مقـاالت و    ايهـ  سـال  درطـول كشـور اسـت و    متخصصـان ترين  خبره نخستين و

: از انـد  عبـارت وي  آثـار برخي از  .ي در اين خصوص منتشر كرده استگوناگون هاي  كتاب
، )1382( )شـريعتي   علـي  دكتـر  ةيشـ مـدرن از اند  پست يتبارشناسي عقالنيت مدرن (قرائت

 عهتوسـ سـوم   ةبرنامـ كشور در  ينظام علم، )1385( ارتباطات در اجتماع علميتعامالت و 
دانـش: روابـط علـم و     يزمـان  همنـا )، 1382( كشـور  علمي نظام يريتساختار مد)، 1382(

 يـران رشد و افـول علـم در ا   يشناس جامعه)، 1382( يراندر ا ياقتصادـ   ياجتماع يها  نظام
)، 1389( نخبگـان  اجتمـاعي  و ياسيمشاركت س)، 1388( نعتص فرهنگي يلتحل)، 1384(

 يواره در علـوم اجتمـاع  گـر  د يها  ناگفتم، )1390( يراندر ا يان علمگر كنش يشناس جامعه
 يمـايش پ)، 1396( فناوري و علم سياستي ةشبك)، 1393( )يبه اروپامحور ييها  پاسخ( ياآس
 زوال)، 1396( يانسانعلوم  توسعة يابيارز يبرا يچهاروجه يالگو)، 1396( جامعه و علم

 يـا نخبگان دانش: مشاركت )، 1396( مدني؟ خانوادة ظهور يا خانواده فروپاشي: پدرساالري
فكــر  روشــن يــدايشپ)، 1397( يعلمــ ةروحيــ و شــعوبي يــاتاخالق)، 1396( مهــاجرت؟

 يارتبـاط  فكـران  روشنسكوت تا  فكران روشناز  يخيتار يا همطالع يران؟در ا ييوگو گفت
 با همكاري( يرانيا فكران روشنهابرماس و  و ،)1397( )وگو گفتمقاالت و چند  مجموعه(

هـاي   مقاله در زمينه صدوي تاكنون بيش از  ةشدمنتشر مقاالت). )دست چاپدر، (علي پايا
علمـي    كتـاب سـال اعضـاي هيئـت     ةدور در مراسـم سـومين   مختلف علمي بـوده اسـت.   
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بـا   1396آبان مـاه   24كه  ،يانسانعلوم  حوزةنشان دهخدا) در ( سراسر كشور هاي  دانشگاه
تعـاون، كـار و رفـاه اجتمـاعي در دانشـگاه       زيروو  ،علوم، تحقيقات و فناوري رحضور وزي

، ايراني ةنسخ اجراي و جهاني ةتجرب جامعه؛ و علم يمايشپبرگزار شد، كتاب  تربيت مدرس
مركز تحقيقات سياسـت علمـي كشـور و رئـيس      يعلم يئتهراد عضو  محمدامين قانعي اثر

  .اهدا شد ويتقدير شناخته و نشان دهخدا به  ةشناسي ايران، شايست سابق انجمن جامعه
محمدامين سيد نوشتة خانواده يا ظهور خانوادة مدني؟ زوال پدرساالري: فروپاشيكتاب 

اسـت. ايـن كتـاب    كـرده   منتشردر تهران  1396در سال انتشارات نقد فرهنگ را راد  قانعي
بـا  ، امـا  نـام فصـل وجـود نـدارد     است. در فهرست كتاب، چيزي بـه  هصفح 268بر  مشتمل
عنوان است كـه در  زده دواشده در فهرست مطالب شامل  مطرح، عناوين گفتار پيش ياحصا
 شـود. ظـاهراً در ايـن كتـاب از     شده در كتاب ارائه مـي  اي از محتواي مطرح خالصه جا اين

كتـاب   اتصـفح  شـمارة بخش اصلي كتـاب در   كه عنوان كتاب است تا شروع ة اولصفح
در كتـاب مشـاهده    گفتار پيشدوم  ةصفح از اتصفح شمارةهرچند  ،شمارش آمده است به
تحوالت نهـاد  «شده در بخش اول كتاب  شامل منابع استفاده 268 تا 259ة صفح شود. از مي

 ديگـر هـاي   است كـه در بخـش   رسد منظور نويسنده اين مي نظر بهاست. » خانواده در ايران
 29ة صـفح  يعني عناوين و محتواي اصلي كتاب از ؛كتاب از هيچ منبعي استفاده نشده است

  درج شده است.  258تا 
است.  موضوع كتاب مطرح كرده دربارةرا خود  ةديدگاه و انگيز ،گفتار پيشنويسنده در 

اسـت. ايـن   » تحوالت نهاد خانواده در ايران معاصـر «، عنوان بخش اصلي گفتار پيشپس از 
شروع شده و سپس به مرور مطالعـات پيشـين پرداختـه     مسئلهبخش ابتدا با مقدمه و طرح 

نظري مقـاالت مربـوط بـه تحـوالت و      هاي  چهارچوباين فصل، نويسنده  ةاست. در ادام
بـه بررسـي خـانواده از     ،دسته تقسيم كرده و در بخش سوم پنجشناسي خانواده را به  آسيب

ديــدگاه رويكــرد انتقــادي پرداختــه اســت. در بخــش چهــارم، هــدف نويســنده بررســي  
به ايـن   دادن انتقادي و پاسخ هاي شيو  ها و مسائل خانواده به موجود از آسيب هاي  تشخيص

در او سـپس   .شناسي كرد توان آسيب ها را چگونه مي شناسي است كه خود اين آسيب السؤ
  ها پرداخته شده است.  ها و برنامه شناسي سياست پنجم به بررسي آسيب  بخش

 

  نقد و تحليل خاستگاه اثر. 3
و  ،كتاب مذكور آمده است، وجود تحـوالت فرهنگـي، سياسـي    گفتار پيشكه در طور همان

اجتماعي در سدة اخير وضعيت خانواده را در ايران در دو امكان متفاوت قـرار داده اسـت.   
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 ايهـ  دهبا خـانوا  ،ديگر ازسويگسسته و فروپاشيده و  ايه دهبا خانوا سو يكجامعة ايراني از
پيـروزي يكـي از    دنبال بهاين دو امكان لزوماً نبايد  دربيننويسنده،   نظر بهروست.  مدني روبه

وجـود داشـته    زمـان  هـم  ،نـد ا تعارضدر باهم  كه اين  توانند درعين ميهردو ، زيرا بود ها آن
، نيسـت  گـر   يك دانشگاهي يا پـژوهش  ةدغدغمؤلف براي تأليف اين كتاب  ةدغدغباشند. 
شـكاف  او ي نگران. او را به نوشتن اين كتاب واداشته است وست كها  اجتماعية دغدغ بلكه

 نويسـنده د. دهـ  مـي  رخز پـايين  خـانواده ا و از باال سياست بين معه است كه در جا بزرگي
 هكـ  ) بـا خـانواده معتقـد اسـت    اوتخصـص ويـژة   ( شناسـي معرفـت   رابطة جامعـه  رةدربا

 هـاي  الگـو . كنـد  مـي  بررسـي  را معرفتي هاي الگو گيري و تغيير شناسي معرفت شكل جامعه
 داشـته  تـاريخ  درطـول  بشـر  كـه  شـناختي  يهـاي   سيستم يا دانش هاي  پارادايم مانند معرفتي

 را ها ارزش كنند، مي تبيين را موجود هاي  واقعيت شناختي هاي  سيستم اين. شود مي گونگر د
 درواقـع  .دهنـد  نشـان مـي   »گونه بايد كـرد چ و كرد بايد چه« اين را كه و ،دهند مي توضيح
شـناختي مـا    هـاي  دارند و يكي از اين الگـو  ارزشي جنبةهم و  فرهنگي جنبةهم ها   سيستم
  . است» پدرساالري«الگوي 

  :كه نويسنده ذكر كرده استطور همان
ايـن  ولـي   قـرار دارد،  موردبررسـي توان از ابعاد گوناگون  هرچند بحران خانواده را مي

كند  شناسي نهاد خانواده را در زمينة ارتباط آن به بخش عمومي بررسي مي نوشتار آسيب
ها و  تحليل و درك مشكالت خانواده و ارائة سياست و تجزيهاندازي به  چنين چشم و با
براساس ايـن نظريـه،    نويسندهپردازد.  ها براي بهبود يا بازسازي نهاد خانواده مي حل راه

 ازگيـرد كـه    نظـر مـي   جهـان در  سـت زي /عنصري از جهان حيـاتي  عنوان بهخانواده را 
ساختاري يعني فرهنگ، جامعه و شخصيت تشكيل شده است. اين  يدسته از اجزا  سه

يعني بازآفريني فرهنگي، انسجام اجتماعي  ،گانه سه هاي فرايند طريق ازعناصر ساختاري 
خـاص   هـاي  گانه كـاركرد  سه هاي شوند. هريك از اين فرايند پذيري حفظ مي و جامعه

  ).62: 1396راد  قانعي( دندگر  ي ميمعيني نيز ارزياب هاي ري معيابرمبناخود را دارند و 

هـاي   ها و برنامـه  طرح تبع بهو  ،يابي مشكالت تحقيقات زيادي در زمينة شناسايي، علت
كه نويسـنده  طور هماناما  ،م شده استنجاامتعدد و متنوعي جهت كاهش طالق در خانواده 

 طالق محقـق نشـده   ها در روند كاهش اين برنامه هاي  بيني نيز به آن اشاره كرده است، پيش
 يراخ دهة سه در خانواده وضعيت مطالعة بهرا  دخو ةمسئل) 1396( راد قانعي رو، ازايناست. 

او در اين كتاب  درواقعاست.  دهنها ابن يبرد راهو  ،يشناخت ،اي همسئلضرورت  مبنايسه  بر
شده در كشور وضعيت خانواده را ارزيابي كند.  انجامطريق واكاوي مطالعات  از تا قصد دارد
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انـد بيـان درسـتي از     توانسـته حد  ه چ تاشده  انجاممطالعات «سؤال او اين است كه  ،بنابراين
اثربخشـي   هاي  حل راهحد   چه تاموجود  هاي  گذاري دست دهند و سياست خانواده به ةمسئل

  ).35: همان( »؟اند را براي چالش خانواده ارائه داده
) در رويكـرد  1396( راد پدرسـاالري بـا كتـاب قـانعي     دربـارة  منتشرشدهشباهت كتب 

شده  نوشته هاي  كتاب ديگر بر راد مزيت بزرگ كتاب قانعياما  ،نويسندگان است ةانتقادي هم
پراختـه   مسـئله بينانه به  و واقع ،علمي، كاربردي  طور درواقع به واين است كه ا زمينهدر اين 

چهـارم از انـواع    مرحلـة  درواقعسياستي است كه  هاي  پژوهشاز جنس  است و كتاب وي
سـر   پشـت ريـزي را   و برنامـه  ،يعني مراحل توصيف، تبيين، تغيير ؛تحقيقات اجتماعي است

هنـوز در يكـي از    ديگـر  هـاي   كتـاب كـه   ارزيابي رسيده است، درحالي مرحلةگذاشته و به 
كتـاب   ،بـراي مثـال  انـد.   يسـته گرن موضـوع  ي به اينديگرو از ديدگاه  هستندمراحل قبلي 

 از شـرابي  ،عـرب  ةشـده در جامعـ   تغييـرات تحريـف   دربـارة  يا هنظري ؛يدجد يپدرساالر
در ايـن كتـاب بـا رويكـردي      نويسندهاست.  غني و قوي بسياراز جهات مختلفي )، 1397(

سنتي و مدرن در ـ اجتماعي   اقتصادي هاي و ساختار ها ناها و گفتم يافت رهانتقادي به  عميقاً
. شـرابي  كند مي ارزيابي و نقد را ها آن ،»جديد پدرساالري« جهان عرب پرداخته و در قالب

اسالم و بارة كند و در ذهني خود ايدئولوژيك برخورد مي هاي  فرض پيشبا هنوز در مواردي 
كنـد كـه در مـوارد     بينانه قضاوت مـي  فكري اسالمي قدري غيرعلمي و غيرواقع هاي جريان
چـه او در مقايسـه بـا آثـار     گر ا ،اشاره شده اسـت  ها آنبه  ،كتاب هاي   در زيرنويس ،مقتضي
متن اصلي و  او بايد بتواند بين اسالم در مثالًاست.  فتهگر تر موضع  بينانه اش بسيار واقع قبلي
تفكيك و تمايزي  است، هيافت جريانشناختي  اش و اسالمي كه از نظر تاريخي و جامعه اوليه

يابد. اين امر مشكل  او نمي هاي   آثار او چنين چيزي در نوشته ةخوانندولي  روشن قائل شود،
نوشتة  ،پدرساالرياست. كتاب دوم، كتاب اكثر نويسندگان غربي و غيرغربي ناآشنا با اسالم 

 پدرسـاالر  خـانوادة تا  يزنان از مادرتبار تكاملسوم از كتاب  بخش ةترجم ،)1390( ايولين
)Womans Evolution from Matriarchal Clan to Patriarchal Family .تكامـل  كتـاب  ) است

 سـه  درمبـارز فمينيسـم    ةهمين نويسندكه  )يو پدرساالر يبرادرساالر ي،مادرساالر( زنان
و رسـيده   چـاپ  سـال پـيش بـه    35بار بيش از  نخستين ،است كرده فارسي ترجمه بهجلد 

و جذاب از  ،اثرگذار ،انگيز بر و دانشورانه بازسازي ستايش ،كشش پر ،پژوهشي گيرا عنوان به
كـه بـه زنـان مربـوط      جا آنتئوري تكامل تا دربارةچرا  و چون بيو  نهاييتاريخ بشر و كاري 

او بـا ديـدگاه فمينيسـتي و تبعـيض     ديدگاه تاريخي  ،همه بااين ستايش شده است. ،شود مي
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 شـماري داشته است.  دنبال بهه شده است كه انتقادات خاص خود را جنسي عليه زنان نوشت
 ةرسـال  هـا  آن ةجملـ  از شده است كـه انجام ا اين موضوع تاريخي نيز مرتبط ب هاي  پژوهش

قاجـار تـا عصـر    دورة از ابتـداي  را نهاد خـانواده   ) است كه1393( ارشد نظريكارشناسي 
كتاب مربـوط   39با بررسي خود  ة) نيز در مقال1395( نوروزي .مطالعه كرده است مشروطه

كودكـان  بـراي   شده هاي نوشته در كتابرا موضوع پدرساالري است ه كردبه كودكان سعي 
پاسـخ   ،نه ايدارد  كودكان وجود يها  كتابدر  يساالرمرد ايآال كه ؤو به اين س كندبررسي 

 هاي  كتابنابرابري جنسيتي است كه حتي در  ةهدف اين تحقيق نگاهي جدي به مسئلد. ده
 .كنـد  مـي  نفـوذ كودكـان   و از همان اوان كودكي در ذهن و فكـر  است كودكان نيز راه يافته

افكار و عقايدشان را در  ،جنسيت دارند بهو قالبي كه  اي هدرواقع نويسندگان با ديدي كليش
كتـاب   گذارنـد.  مـي  اثروسيله بر افكار خوانندگانشان   و بدين كنند مي خود وارد هاي  نوشته
ي اسـت كـه يـك فصـل آن     ديگـر ) كتاب 1387( زاده طالشي از مهدي ييبازنما و ها رسانه

كتـاب، اتخـاذ رويكـردي انتقـادي بـه       ةدر بخـش نتيجـ   ،لفؤممختص پدرساالري است. 
گفتمـاني و ايـدئولوژيك در قالـب بازنمـايي و      هاي  رويه طريق ازرا  اي رسانه هاي  بازنمايي
  .و... ضروري دانسته است ،نژادي، قومي، جنسي هاي از اقليت معناسازي

م شده است نجاامختلف نيز  هاي  هجنبتحقيقاتي از  هاي برخي كار ،پدرساالري زمينة در
)، يزدخواسـتي و  1389( مقالة عنبـري و حسـنوند   .دهد را نشان مي اين موضوعكه اهميت 

)، دميـرهن و  1394( زاده سالسـتاني  عباداللهي چنذانق، چاوشيان و اسماعيل )،1387( شيري
 ادقيصـ  )،1395( ستاري و حقيقي ،)Demirhan and Cakr-Demirhan 2015( دميرهن ـ  كاك

 دربـين امـا   ،ستها آن ةجمل از )1390( مراديو  ،)1396( بهمني)، 1391( قاسمي)، 1387(
 كـه شده است انجام كتاب چند تحقيق اين مرتبط با موضوع  تر بيش ةشناسان جامعه هاي كار

پژوهش ستاري  ازجمله ؛اند خانواده مطالعه كرده ربمختلف  هاي  نگرشبا  را ياثر پدرساالر
، همسـري در نظـام پدرسـاالري    درون درمقابـل همسـري   برون ة) به مطالع1395( و حقيقي

همسـري بـا تعارضـات    سان هم) به بررسي فرهنگ مردساالري و 1392( انديگراسماعيل و 
 ةسـاالرانه در خـانواد   ساختار مرد هاي  ريشه )1389( خضري چنين هماند.  پرداخته زناشويي
 كـه  اينبـا  ،) نيـز 1392( زارعفري و ص پژوهشدر خود نشان داده است.  ةرا در رسال ايراني

نمـايش   به ايراني در آثار بزرگ علوي ةپدرساالري و زوال تدريجي آن در جامع، ادبي است
ـ    مختلف مـي  هاي  پژوهشاز بين  ،چنين همگذاشته شده است.  پـور،   موسـي  ةتـوان بـه مقال

پدرساالري فرهنگي؛ سبكي از مـديريت  « عنوان با) اشاره كرد كه 1397( مزيناني و ،فالحي
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و بازشناسـي نظـري ديـدگاه و خوانشـي     كاوش  درپيِ »فرهنگي در نظام تربيت معلم ايران
عنـوان   مـديريت فرهنگـي دانشـگاه، بـه     بـارة است كه دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگيان در

  زيرنظامي از نظام مديريت دانشگاه، دارند. 
ايـن كتـاب    كـه  آناول  .دارد مهمسه ويژگي مثبت  پدرساالري زوال، كتاب كلي طور به
پرداختن به مسائل كلي و انتزاعي، مستقيماً با  جاي بهروز اجتماعي را دارد و  مسائل ةدغدغ
راد بـه   ملموس با آن مواجه است درگير شده اسـت. كـار قـانعي     ورط به جامعة امروز چه آن

است. دوم،  پرداخته ،ش1390 دهةده در ايران ي خانواده، يعني خانواجا  ايناكنون و  ةمسئل
  شناسي دارد و به فهم و درك عميقي است كه نويسنده از جامعه بر مبتنيو از كتاب برخاسته 

كه قصد  عملياتي كند اي همسئلشناسي را در  دانش جامعه خوبي به است توانسته علت  همين
روز جامعه بيابـد.   ةمسئلحلي براي  راه كه پرداختن به آن را دارد و با ابزار نظريه تالش كند

راد تالش  است. قانعي شناسي به جامعه تحسين نويسنده براي كشاندن جامعه قابل ةسوم، اراد
حـال مسـتدل و مسـلح بـه دانـش       عـين اده و درزبـان سـ   در اين كتـاب، بـه  است كه  كرده
كند و در سـطوح   با آن درگيرند تحليلها  خانواده ومردم  ةرا كه تود يمسائلشناسي،  جامعه

  ارائه دهد.  حل راهخرد و كالن 
  

  نقد شكلي اثر. 4
از دارد و قطـع رقعـي    ؟كتاب زوال پدرساالري: فروپاشي خانواده يا ظهور خـانوادة مـدني  

. فهرست مطالب كتاب است مناسبي برخوردار و طرح جلد شوميز ،حافيص نگاري، حروف
تنهـا تيتـر اسـت. كتـاب هـيچ       و مذكور فهرست اجمالي است كه با نام فصل نيامده اسـت 

 توانست از اين ابزار هم براي مي ،در بسياري موارد .ندارد ييا نمودار ،تصوير، جدول، نقشه
زيباتر براي خواننده و فرم  صورت هم از نظر و ندكاستفاده مطالب كتاب فهم  ترشدن آسان

دارد كـه  ادامه  28 صفحة تا 9 ةصفح ازدارد كه  گفتار پيش. اين كتاب يك باشدتر  و جذاب
اف گـر  در آن تفكر و تحليل نويسنده از وضعيت خانواده در ايران آمده است و تنها در پـارا 

از ساختار كتاب ارائه  را معرفي بسيار مختصري ،است پرداخته تشكر به سندهينو كه ،نهايي
وري صـ  جامعيـت  هـاي   همؤلفعلمي و  هاي كارگيري ابزار هب ةاز نظر نحو ،دركلداده است. 

 ،بندى نهـايى، تمـرين و آزمـون، جـدول، تصـوير      جمعنتيجه و اتى، مطرح بحث مقدمانند 
انشگاهي يا دشتن يك كتاب اساسي براي نو رسد نويسنده اصول مي نظر بهو..  ،نقشه، نمودار

  رعايت نكرده است. را غيردانشگاهي 
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 كه در تا قبل از منابع پايان متن 29ة صفح متن اصلي كتاب از شروع فصل اول، يعني از
را (با احتساب  هصفح 268 رفته هم روياست و  هصفح 230، شامل آمده است 258ة صفح

ات نيز صفح و تعداد بندي از نظر حاشيهكتاب گيرد.  مي بر ) درگفتار پيشفهرست مطالب و 
  رسد. مي نظر مناسب به

ي بسـيار كمـي در آن   ياز نظر نگارش، كتاب نسبتاً خوب تنظيم شده است و اغالط امال
 ،52  ةصـفح  دربراي نمونـه   شود. تعداد محدودي ايراد تايپي در آن وجود دارد؛ هده ميمشا
سطر اول،  ،209ة صفحدر  و» دورني«كلمة  »دروني«كلمة  جاي بهسطر سوم  ،اف دومگر پارا

، از نقطـه  تـر  بـيش  ةاسـتفاد . تايـپ شـده اسـت   » خواسـتگاه «جاي كلمة  به» خاستگاه«كلمة 
  كند.  تر مي خواندن كتاب را آسان ها اينو مانند  ،ويرگول

 در» چنـد زنـي  «واژة بـراي مثـال،   ها رعايت نشده اسـت.   فاصله در برخي جمالت، نيم
شوند و بايد  مي يك كلمه محسوب 46ة صفح در» شدن نو «كلمه يا  ،9 در سطر 53ة صفح

افعال  ةصفح در همان» دادن قرار«يا افعال دوقسمتي مانند ، دبدون فاصله كنار هم قرار بگيرن
يك كلمه محسوب  نگارش قواعدنظر  از، آيند بن فعل مي صورت بهكه  زمانيدوقسمتي، در 

اسـتفاده از كلمـاتي ماننـد     ،باشد. از نظر اصـول ويـرايش  فاصله  ها آنشوند و نبايد بين  مي
كـار   بـه آن درست نيست كه در اين كتاب زياد  ماننديا » شده بررسي« جاي به» بررسي مورد«

بررسي در اين مقاالت مورد«سطر چهارم  ،اف دومگر پارا ،45ة صفحدر  ازجمله ؛استرفته 
  .»مورد...هايي در گزاره«سطر سوم  ،اف دومگر پارا ،كتاب 52 ةصفح و »پژوهش...

اول از دو  رسد دو بخش بزرگ از مطالـب در فصـل   مي نظر بهوجوي نگارنده،  با جست
از مقاله يا  ،به همان شكل و فته شده استگر  ،راد قانعي ،نويسنده يمقاله يا دو طرح پژوهش

اف گر پارا ،45 ةصفحدر  ازجمله ؛و بايد تغيير كند است طرح پژوهشي به كتاب منتقل شده
 ،اف دومگر پارا ،34صفحة  يا در ،»مقاالت موردبررسي در اين پژوهش...« ،سطر چهارم ،دوم

ارچوب انتقادي و هچ« ،سطر اول ،اف اولگر پارا 61ة صفح ،»در اين مقاله با اتكا به...«سطر 
ي برمبنـا « ،سـطر اول  ،اف اولگر پارا ،64ة صفح و ،»تحليل اين مقاله از ديدگاه هابرماس....

 ات وصفح بايد از اين »مقاله«و  »پژوهش«كلمات ...». شدن يا رسانهديدگاه نظري اين مقاله، 
   د.نشو تبديل »كتاب«حذف يا به كلمة  ديگرات صفح

از نظـر اصـول   ايـن كـار   اسـت كـه   جمالت بسيار طوالني و درحد پنج سطر از برخي 
 )...1379پــژوهش محســني (« ،اف اولگــر پــارا ،52ة صــفح ازجملــه ؛خطاســتنگــارش 

  ».گيرد مي  كار  به
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 كـدام  درمقابـل است كه مشخص نيسـت   ها آمده هاي انگليسي در پاورقي برخي معادل
 crisis familyاولين معادل انگليسي در پاورقي،  ،64ة صفح دربراي مثال، واژة فارسي است. 

نيـز  عكس اين اتفاق رب فارسي در متن مشخص نيست. 1 شمارة، اما پاورقي است 1 شمارة
سـطر   210 ةصـفح  و ،...»تي آيبا گسترش  راه هم« ،سطر سوم 133ة صفح در ؛افتاده است
واژة فارسي و ذكر معادل انگليسي آن در  جاي به ،»ورود دو فاكتور...« ،اف دومگر اول از پار

 ادلفارسي در متن آمده است و در پاورقي نيز مع صورت بهپاورقي، فقط تلفط انگليسي آن 
  است.  نيامدهي سيانگل

  

  نقد محتوايي اثر. 5
كتـاب   گر رسد كل مطالب اصلي نويسنده در فصل اول كتاب آمده است و شايد ا مي نظر به
قـول خـود    شكل علمي بهتري داشت، زيـرا الاقـل بـه    ،رسيد اتمام مي پايان اين فصل به در

تحقيق علمي رعايت شده دانشگاهي و نگارش برخي اصول  تاحدياين فصل  در ،نويسنده
 چنـداني مطالـب فصـل اول نيـز انسـجام      .انسجامي وجود ندارد ديگردر فصول ، اما است
با عنوان  پانزدهممطالب فصل براي مثال، مطالب تكراري است.  اول فصل ازبعد ، اما ندارند

 ؛اسـت  تكـرار شـده   66تا  63ات صفح درعيناً » هفت مرحلة تأسيس تا فروپاشي خانواده«
نقـد  «يعنـي   ،ششـم  كنـد. چهـار فصـلِ    يعني نبود اين فصل چيزي از مطالب كتاب كم نمي

مدار براي مسائل  هاي جامعه حل راه« دهم ،»هاي تحكيم خانواده در ايران ها و برنامه سياست
شدن  هاي همسريابي و ديواني سايت«دوازدهم  و ،»ازدواج آسان«يازدهم  ،»خانواده و ازدواج

 تكـرار » رفتن مشروعيت پدرسـاالري  زيرسؤال«و فصل  100تا  80ات صفح كرارت» ازدواج
ـ ندار نيز ربط چنداني به موضوع كتاب ديگراست. فصول  80تا  60ات صفح  كـه  چنـان د، ن

هاي  خانواده و آسيب« با عنوان فصل دوم ،كتاب ذكر كرده است گفتار پيشنويسنده خود در 
خيريه بوده است. مطالعة ايـن فصـل نشـان     ةمؤسسي وي در يك ران سخنمتن  ،»اجتماعي

 تنهـا  نـه ي باعث شده است برخي مطالب در اين فصل بيايـد كـه   ران سخندهد موضوع  مي
 برايعنوان كتاب نيز دور شده است.  ازهم زده است، بلكه  بهرا  ها افگر پارا بين بستگي هم
بحـث   ،پردازد و... مي ،ارمچه ،سوم توسعةهاي  هايي كه به بررسي برنامه افگر بين پارا ،مثال

و احسـان و عـدالت    ،)118 ،117 همـان: )، تـاريخ توتـاليتر (  117 :1396 راد قـانعي عرفان (
درضـمن   ،كتـاب  گفتـار  پـيش نيـز براسـاس    ديگـر است. فصول  دهش مطرح) 119همان: (

خـود را   ييِوگو گفتهنوز فضاي  ،دليل  اين  اند و به پديد آمده ،رسانهبا اصحاب  وگو گفت
  متن كتاب از شكل اصولي خود خارج شده است.  ،دليل  همين  به .اند كرده حفظ
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از منابع معتبر و علمي خوبي نويسنده از نظر اعتبار منابع، مشكل خاصي وجود ندارد و 
شـده در   اي مطـرح ه دهنويسنده اهميت ايند. ا اين منابع بسيار قديمي، اما ده استكراستفاده 

، دليـل اصـلي انتشـار آن    شـده  ارائـه روزنبودن آمارهاي  به باوجود ،بخش اول كتاب خود را
نسـبت   مسئلهبه بخش بيان  فقطشايد با كمي اغماض بتوان اين اهميت را ا ام ،دانسته است

  . شد ميمنابع جديدتر استفاده از هاي موجود بهتر بود  در بررسي پيشينه .داد
باشـد كـه   پرسـش  ايـن  دادن به  پاسخد ين نكته در بررسي هر كتاب شايتر مهماولين و 

در اين كتاب، نويسنده قصد  .دهدپاسخ  شده مطرحت سؤاالاست به  قدر توانسته هچ مؤلف
خـانوادة مـدني    بـه ايش گـر  تغيير وضعيت خانواده را از حالت پدرساالري بـه   است داشته

با ايـن موضـوع   واقعي و روزمره  طور به كه اين  به باتوجهخواننده بتواند شايد تا تشريح كند 
خـود مجسـم كنـد و    درگير است، حتي فقط با ديدن عنوان كتاب، اين وضـع را در ذهـن   

نتوانسـته  نويسـنده   ،از نظر نگارنـده ، اما هايي از آن را حتي در زندگي خود مثال بزند نمونه
هاي نويسنده  اً يادداشتصرف به سؤاالت پاسخ دهد. اين كتابعلمي و شايسته  نحو است به

  فته است و وجهة علمي ندارد. گر شكلي نامنظم كنار هم قرار  است كه به
گزينشـي عمـل    صورت به ،ها جامع و كامل نيست و در برخي موارد و بررسي ها تحليل

درواقع  مطالعاتاين بندي  عات پيشين با تقسيممثال، نويسنده در مرور مطال برايشده است. 
 كند؛واكاوي ها را  آنسعي كرده است مطالعات مختلف در زمينة خانواده را از هم تفكيك و 

خـانواده و كـاهش بـار تكفـل،      شـدن  اي هي ماننـد هسـت  هاي جمعيت برخي شاخص ازجمله
در بعد خانوار، كاهش نرخ باروري، كاهش ميزان مواليد، جواني تركيب جمعيـت،    تغيير

وه گـر  ميانگين سن ازدواج، كاهش ميزان ازدواج، كـاهش عموميـت ازدواج در    افزايش
اولية زندگي، افـزايش ميـزان    ايه سال  در ويژه به، ناپايداري نسبي ازدواج ساله19-15سني 

بـزرگ، افـزايش طـالق،     هـاي  تجرد جوانان، رخداد مضيقة ازدواج، تداوم مهاجرت به شهر
و افزايش تعـدد   ،آوري خارج از حريم خانواده والدي، افزايش بچه تك ايه هدافزايش خانوا
 ي راجامعو  ،علمي ،بحث مستدل، اما بحران خانواده تلقي كرده است هاي  نشانه زوجات را
  ه است. دادارائه ن برده نام هاي ريك از شاخصدربارة ه

 )50- 45  :1386ديدگاه ارمكي ( رةلي دربامانند تحلي ،در برخي موارد ،انديگر يدر نقد آرا
 درطـول  ،چنـين  هـم است.  موشكافانه و علمي عمل شده بسيار) 51- 50 :1380و خضري (

محموديـان   ازجملـه  ديگـر پـردازان   نظريـه  هـاي   به ديـدگاه  ،»نظرية نوسازي«مسير تشريح 
درخصـوص   )1386(احمـدي   ديدگاه علي ،ر آناثآو مضيقة ازدواج  ةمسئل) در 56  :1383(
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ــه و  ــارمدرنيت ــوبي ، وآن آث ــدگاه محب ــنش ( دي ــويي  57 :1386م ــرات الگ ــة تغيي ) در زمين
) و 51 :1383(در بسياري موارد مانند تحليل عنايت و موحـد  اما  ،است كرده اشاره  ازدواج
 هـاي عبور شده است. يكـي از ايراد  ها نيست و سطحي از آن طور ) اين52 :1379(  محسني

داده است كه بهتر بود از منـابع جديـدتر    عنوان بهاستفاده از منابع قديمي و كهن   اين بخش
  شد. مي  استفاده

ارتباط بين بيان شده است. واضح نارويكرد انتقادي هابرماس بسيار كلي و در اين كتاب، 
كه نويسنده در را مشخص نيست. اين نظريه شايد بتواند اهدافي و واضح تئوري و واقعيت 
 ،هـا  در بخـش يافتـه  ، اما نشان دهد تاحديبه آن اشاره كرده است  مسئلهفصل اول در بيان 

 ي كه نويسـنده بـه آن اشـاره كـرده    گزين جايهاي برد راهچندان عملي نشده و با انتقادات و 
رسـد در ايـن رويكـرد تناقضـاتي      مـي  نظـر  بـه  ،بـراين  ي چنداني ندارد. عالوهخوان مهاست 

   :چنين آمده است نظرية هابرماسدر توضيح  براي مثال،خانواده وجود دارد.  خصوصدر

. گيـرد  مي ورتص عقالني يا هنجاري توافق براساس روزمره جهان زيست در هماهنگي
نهـاد خـانواده    بـارة در ويـژه  بـه امـا   ،دارد تأكيد جهان زيستسازي  بر عقالني هابرماس
هاي  اجراي نقش ةشيو و رفتارها تعيين در روزمره هنجارهاي و ها ارزش تأثير به باتوجه

   .)61: 1396راد  (قانعي خانوادگي بايد بر اهميت توافق هنجاري تأكيد كرد

روزمـره براسـاس توافـق     جهـان  زيسـت هماهنگي در « ةنويسنده براي جمل كه اين اول
قـول   نقـل  دهنـدة  نشـان ه اسـت كـه   منبعي ارائـه نـداد   »گيرد مي صورت هنجاري يا عقالني

شــده كــه تأكيــد او بــر  وضــوح گفتــه در جملــة بعــدي بــه كــه ايــندوم  .باشــد  هابرمــاس
در خـانواده بهتـر اسـت    كـه  آن معتقـد اسـت    خالفكـه نويسـنده بـر    است  سازي عقالني
سـازي در نظـر    رسـد عقالنـي   مـي  نظـر  به كه اين تر مهم همه از و سومهنجاري باشد و  توافق

 تة بعد بـا آن مخالفـ  صفح است كه نويسنده در شدن شدن و كااليي هابرماس همان ابزاري
هـاي   برخـي از تجليـات يـا نشـانه    «شدن چنين آمده است:  اي رسانهاست. در تعريف كرده 
شدن،  واره شدن، شي شدن، رفتاري شدن، كاركردي از: ابزاري اند عبارتشدن خانواده  اي رسانه
اين دو جمله كه اولـي تحليـل نويسـنده از     .)64(همان:  »شدن حقوقي/ ، قضاييشدن اداري

تنـاقض   همبـا  ،و دومي نظرية خود وي و دقيقاً مخالف نظر هابرماس است نظرية هابرماس
شدن مشخص نكرده است. درواقع تحليل  زيرا نويسنده منظور هابرماس را از عقالني ،دارند

اي در  نظريه نظرية هابرماسشده است. انجام اين موضوع در قالب اين نظريه بسيار ضعيف 
كه نويسنده روند تغييرات خانواده را در سطح خرد و ميانه تحليل  درحالي ،سطح كالن است
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تبـدلي يـا    فراينـد ودون در رسد استفاده از فرانظرية ريمون ب مي نظر به ،رو ازاينكرده است. 
ي بـا  تـر  بـيش تر بود و قابليت تطبيق  گوني ريمون بودون منطقيگر شناسي د تجمعي جامعه

بودون در اين نظريه سعي  كم دستتدريجي آن داشت، زيرا  تحولوضعيت خانواده و روند 
، نزديكـي  نظرية هابرماستركيب كند و در مقايسه با  ديگر يككرده است خرد و كالن را با 

  ي با موضوع و عنوان كتاب دارد.تر بيش
 شدر كتـاب  يمختلفـ علمـي  ابتكارات  ،و تحقيقاتي خود به سابقة علمي باتوجه ،نويسنده

نظـري مقـاالت    هـاي   چهارچوبنويسنده در بخش اول كتاب، براي مثال، ده است. كرارائه 
ايـن   از پـس او كرده است. ه تقسيم دست پنجشناسي خانواده را به  مربوط به تحوالت و آسيب

مختصـر در سـه تيتـر داليـل و عوامـل،       طـور  نظري را بـه  هاي  چهارچوبدسته از اين   هر
دسته، به  پنجبعد از پايان اين  ،وي .ها تشريح كرده است آسيب /تحوالت ةنمونو ها، برد راه

با مرور  راد قانعيي ديدگاه هابرماس پرداخته است. برمبناتشريح رويكرد تحليلي و انتقادي 
عنـوان   بيسـت شناختي در نهاد خانواده را در  آسيب هاي  گونيگر مقاالت مختلف برخي از د

 ،»اجتماعي و نهـاد خـانواده   هاي  آسيب«كند. در دستة دوم مطالعات، يعني  بندي مي فهرست
 ،نچنـي  . هـم بينـد  خـانوادگي مـي   هاي  اجتماعي را در توازي با آسيب هاي  بسياري از آسيب

شـناختي ماننـد    از عناصر آسـيب  ديگروضعيت موجود خانواده و ازدواج را براساس برخي 
و خشـونت خـانوادگي    ،ي، خودكشـي، فـرار از خانـه، كودكـان خيابـاني     گر اعتياد، روسپي

. وي هريك از اين داند مي مرتبط موجود با اين دو نهاد هاي  پژوهشي از هاي  نمونهبه  باتوجه
يـك اشـاره كـرده اسـت.     اده و به يك يـا چنـد نمونـة تحقيقـاتي در هر    ها را شرح د آسيب
سـت كـه ابتـدا    »هـا  هـا و ديـدگاه   گوني نهاد خانواده: واقعيتگر د«سوم از اين مقاالت   دستة

شـناختي در   مندرج در چنـد مطالعـة جامعـه    هاي  ها و ديدگاه تصادفي به واقعيت صورت به
تـر در مبـاني نظـري مقـاالت      بررسي گسترده ي يكبرمبناسپس  ،خانواده اشاره شده رومقل

  است.  شده ارائهشناسي نظري  شده يك سنخ واكاوي
ز ديـدگاه رويكـرد انتقـادي    هوشمندانه و علمي به بررسي خـانواده ا  اي گونه به نويسنده

امـا   ،كـرد بررسـي   توان از ابعاد گوناگون ا مياست. او معتقد است بحران خانواده ر  پرداخته
كند  بخش عمومي بررسي مي اشناسي نهاد خانواده را در زمينة ارتباط آن ب سيباين نوشتار آ

هـا و   وتحليل و درك مشكالت خـانواده و ارائـة سياسـت    اندازي به تجزيه و با چنين چشم
 هـاي  نويسـنده فراينـد   ،درادامـه پـردازد.   ها براي بهبود يا بازسازي نهاد خـانواده مـي   حل راه

  نويسد: و مي است آورده اي مرحله صورت بهرا  معطوف به فروپاشي خانواده
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ده بـه تضـعيف و زوال نهـاد    خـانوا  شـدن  اي رسـانه برمبناي ديدگاه نظري ايـن مقالـه،   
به محيطي براي انتقال  خانواده تبديل خانواده شدن اي رسانه. منظور از انجامد مي  خانواده

توان از  مي ،صورت دراينپول و قدرت است.  هاي  رسانهاقتصادي و سياسي يا  هاي  پيام
خـانواده   شدن اي رسانه هاي  خن گفت. برخي نشانهشدن خانواده س شدن و دولتي كااليي
 ،شـدن  شـدن، اداري  واره شـدن، شـي   شدن، رفتـاري  شدن، كاركردي ابزاري :از اند عبارت
  ).64همان: شدن ( يي، حقوقي و قانونيقضا

شـود كـه وابسـته بـه دو دسـته از شـرايط        شدن خانواده اشاره مـي  به دولتي ،اين از پس
داري جامعـه بـه بـازار     سـرمايه  هاي متفاوت است. اول، در جوامع غربي با گسترش فرايند

منظـور   بـه دولـت   ،كند. در اين شرايط شود و اين امر نهاد خانواده را تضعيف مي تبديل مي
پـردازد كـه عملكـرد آزاد     تدوين قوانين خـاص مـي   حمايت مادي و معنوي از خانواده به

 هاي كند. در شرايط سوسياليستي و استبدادي نيز اساساً نهاد خانواده را به دولت وابسته مي
نفع يـك سـازة اجتمـاعي و سياسـي كـالن واقعـي يـا اتوپيـك، دولتـي           به ،اجتماعي خرد

سازي اجبـاري   يدة هماهنگات دولتيان در اين شرايط دوگانه، پدينظر از ن صرف ند.شو مي
خانواده  يها نديفرا رونيب از كياصالح بوروكرات اي شدن يادار يخانوادگ يزندگو بيروني 

  .  دهد يم  رخ
موجـود از   هـاي   هدف نويسنده بررسي تشخيص ،»ها شناسي تشخيص آسيب«در بخش 

 نيـ است كه خود ا سؤال نيبه ا دادن پاسخ وانتقادي  هاي شيو  ها و مسائل خانواده به آسيب
بـه بررسـي طـرح     ، نويسـنده درادامـه كرد.  يشناس بيآس توان يرا چگونه م ها يشناس بيآس

» كارهـــا ازدواج جوانـــان، مشـــكالت، موانـــع و راه«ازدواج در گـــزارش  دهـــي ســـامان
موانـع فرهنگـي    ةدستترين موانع به دو  ) پرداخته است. در اين طرح، عمده1380  خضري(

جهيزيـه، مهريـه،    اقتصادي (بـاالبودن هزينـة  موانع و اجتماعي) و  ،ادگي(موانع فردي، خانو
شوند. نويسنده در هر دسـته موانـع بـا     و مراسم عروسي) تقسيم مي ،اجاره و خريد مسكن

 تي از چگونگي و تبيين ايـن موانـع خاطرنشـان كـرده اسـت كـه بـدون طـرح        سؤاالطرح 
 هـاي  مذكور باهم و با متغير هاي ين متغيرفتن روابط بگر يي به اين سؤاالت و درنظرگو پاسخ

  دست داد.  اتكا از موانع ازدواج به ق و قابلتوان تصويري دقي اجتماعي نمي
 دهيـ كاو تر بيشرا  تر عيشا ةويش ازدواج دو ةمسئلدر طرح  جيرا يها وهيش انياز م مؤلف

عوامل ايجادكنندة افزايش سن ازدواج است كه در آن به پديدة مضيقة ازدواج و  اولين .است
 )،1385(شـجاعي   ،)1383(پور  كاظمي ازجمله نظران احبص هاي   آن با ذكر نتايج تحقيقات
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شناسانه  آماري و جامعه هاي  اشاره كرده است و با تحليل )1383(و محمدي  ،)1386(رجبي 
ورود زنـان بـه    ةشناختي آن پرداخته است. دومين شـيو  آسيب آثاربه تحليل اين شاخص و 

 ) و1385( راد و خسـروخاور  انشگاه است. نويسنده در ايـن بررسـي از تحقيقـات قـانعي    د
آن از رويكـرد مزايـاي    درمقابـل منفي تحصـيالت زنـان و   مد آ پيبراي  )1386(زاد  ايرجي

عمـادزاده   )،1381(هـا   ا از تحقيقات ايماني و مـردي ه دهگسترش آموزش عالي براي خانوا
كنـد كـه    استفاده كرده است. او درپايان ذكر مي )1383(جاه  و ساروخاني و رفعت ،)1382(

ي تــر بــيشاز ثبــات  كــرده تحصــيلشــده، ازدواج زوجــين  انجــام هــاي  پــژوهشبراســاس 
ميـزان طـالق و    ،انـدازد  تأخير مـي  بهتحصيل سن ازدواج را  هادام كه اين با و است  برخوردار

دهد. نويسنده  را كاهش مي و خشونت خانوادگي ،ي، خودكشيگر ي چون روسپيهاي  آسيب
نمونـه از   بـه چنـد   ها پرداخته و ها و برنامه شناسي سياست در بخش پنجم به بررسي آسيب

اشاره كرده است. در اين بخش نيز نويسنده از منابع  هزمينها و مشكالت آن در اين  سياست
  است.  كه غناي علمي كار را كاهش دادهتكراري و قديمي استفاده كرده 

شــدن،  شــدن، اداري شــدن، دولتــي اي رســانهماننــد و اصــطالحاتي  ه از كلمــاتاســتفاد
كـارگيري ادبيـات    هطرف ب در كتاب ازيك ها اينو مانند  ،شدن خانواده واره شدن، شي كااليي

كتـاب از   كل در ها آناز مدام و زياد  ةاستفاد ،ديگر طرف از و دهد علمي روزآمد را نشان مي
كـه نويسـنده از    ايـن بـه   باتوجـه  گفتني اسـت، . دهاك ميها  بودن اين عبارات و واژه ابتكاري

خود استفاده كرده اسـت، ايـن كلمـات اوالً دقيـق و      هاي دادهرويكرد تفسيري براي تحليل 
در تعريـف  مشـخص نشـده اسـت.     ديگـر  يك با ها آناند، ثانياً تفاوت  واضح تعريف نشده

  ن آمده است:شد اي رسانه

هاي اقتصادي  شدن خانواده يعني تبديل آن به محيطي براي انتقال پيام اي رسانهمنظور از 
و  شـدن  تـوان از كـااليي   مـي  صـورت  ايـن  درهـاي پـول و قـدرت.     رسانهو سياسي يا 

شدن خـانواده   اي رسانههاي  خانواده سخن گفت. برخي از تجليات يا نشانه شدن دولتي
شـدن،   شـدن، اداري  واره شـدن، شـي   شدن، رفتـاري  شدن، كاركردي از: ابزاري اند عبارت
  .)64: 1396راد  (قانعي شدن حقوقي/ قضايي

را در پـاورقي   ها نويسنده براي هريك از اين مفاهيم معادل انگليسي آن كه اينبه  باتوجه
 گريد با يك ها آنهاي  و تفاوت ،ها كردن مرزها، شباهت و مشخص ها آنآورده است، تعريف 
نشـده  انجام اين كار ضروري است كه  ها آنها و شواهد در هريك از  و مخصوصاً ذكر مثال
  كند. مي نشده مواجه داده ؤاالت پاسخاست و خواننده را با س
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هر فصل است  ةگيري يا خالص مهم در نگارش هر كتاب بخش نتيجه هاي بخشيكي از 
 ،دسـت آورنـد   هكه براي خوانندگاني كه در نظر دارند اطالعاتي كلي و جامع از متن كتاب ب

  گونه نيست.  بسيار سودمند است كه در اين كتاب اين
اساسـي   هـاي  فـرض  پـيش بـا   تاحديمحتواي كتاب  كه توان گفت مي ،با كمي اغماض

اما  ،گونه ناسازگاري ندارد اسالمي هيچ ايراني ةجامع هاي نويسنده سازگاري دارد و با ارزش
كه هنوز دولت بر بخش بزرگـي از   ،حبت از خانوادة مدني در جامعة ايرانص رسد مي نظر به

مـدهاي  آ پـي جامعه مسلط است و نويسنده نيز در سراسر مطالب كتاب به دخالت دولت و 
 ،منظـور نويسـنده  پـذير نيسـت.    راحتـي امكـان   منفي آن اعتراض و انتقاد كـرده اسـت، بـه   

اين نيست كـه   خانوادة مدنياز  ،است گفته مهرخود با خبرگزاري  ةكه در مصاحبطور همان
بلكه منظور ايـن   ،راحت به اين ادعا رسيدص توان به زيرا نمي ،اين اتفاق در ايران افتاده است

ني آن خـانوادة مـد   تبع بههاي جامعه و  كه يكي از شاخصه ،وگويي است كه ارتباطات گفت
  است و اين نوع ارتباط در خانواده بايد شكل بگيرد.  تر كمدر ايران  ،است

در كتـابي كـه   هـم   آنانـد،   كـار نرفتـه   هاي تخصصي كه در جاي خود به استفاده از واژه
 ةصـفح در  براي مثـال، كاهد.  شناس و متخصص است، از ارزش كار مي نويسندة آن جامعه

» وهگـر  « ةواژ جـا  ايندر » وه نخبگان و مردمگر در خانوادة هر دو «در عبارت سطر دوم  53
اين  جاي بهتوانست  كار نرفته است. نويسنده مي وه در مفاهيم اجتماعي بهگر معناي واقعي  به

ينـدهاي  اها و فر نگاهي به شاخص«تيتر در  36ة صفحدر  استفاده كند.» دسته«ة كلمكلمه از 
كـه   و معناي خود را دارد، درحالياست اي تخصصي  واژه »يندفرا« ،»شناختي خانواده آسيب

 و شـود  شده مشاهده نمي در منابع واكاوي فرايندشده براي اين تيتر چيزي از  در متن استفاده
 ،اف اولگر پارا ،61ة صفحدر  معرفي شده است. فرايند جاي بهشناختي  هاي آسيب گونيگر د

 ،»باشـد و...  هاي اقتصادي و سياسي مـي  اجتماعي، نظاممنظور از نظام «در جملة  ،سطر سوم
حيح نيست. جمالت مبهم نيـز در  ص از نظر علمي »نظام«با خود  »نظام«مفهوم  كردن تعريف

در  ،»سـاالري، مردسـاالري   زن«بعد از تيتـر   ،173ة صفحدر  ازجمله ؛اين كتاب وجود دارد
و » مردساالري اتكا به قدرت فيزيكي يك جنسيت اسـت «اين جمله آمده است:  ،سطر اول

پدرسـاالري يعنـي پـذيرش قـدرت و نفـوذ فرهنگـي يـك         ،ديگر عبارت به«در سطر پنجم 
». تواند از نظر جنسيتي زن باشـد  است، ولي حتي مي  تر كه عمدتاً از نظر جنسيتي مرد بزرگ

 .پدرسـاالري دچـار تنـاقض شـده اسـت     تعريـف   در اين جمله دررسد نويسنده  مي نظر به
اي چنين تعريـف شـده    مردساالري در مقاله مثالً ؛دنكن مي  نيز اين نقد را تأييد ديگرعاريف ت
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شود كه از راه نهادهاي اجتماعي، سياسـي   مردساالري به نظام و ساختاري اطالق مي«است: 
 179ة صـفح در  ).96: 1392 انديگـر (ساالري و » و اقتصادي خود، زنان را زير سلطه دارد

توان نهاد پادشاهي را به نهاد ستم تقليـل   درمجموع نمي« ، در جملةسطر اول ،اف دومگر پارا
  تر است تا مفهوم نهاد. تار نزديكبه مفهوم ساخ »پادشاهي«رسد  مي نظر به ،»داد
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شده است كـه اولـين   ذكر  27ة صفح گفتار پيشمشخص نيست. در نويسنده روش تحقيق 
مـرور انتقـادي و    بـه  35و  34ات صـفح  دراما  ،مند است بخش كتاب محصول مطالعة نظام

 زمان هماين سه روش از توان  محتوا نيز اشاره شده است. البته ترديدي نيست كه مي  تحليل
كامـل رعايـت    طـور  ن سـه روش بـه  اصول پژوهشي در ايـ  ،در اين كتاب، اما ستفاده كردا

  ت.اس  نشده
هاي اصلي نويسنده در اين موضوع بسيار  دهد گزاره ، مطالعة كتاب نشان ميكلي طور به
كفايت براي آن درحد مقاله اي  نوشتهو  نيست ينياز كه به نوشتن كتاب طوري به ،ندمحدود

هـا   ) به اين گـزاره 1389راد  قانعي ؛1385راد  خود (قانعي ةنويسنده قبالً در دو مقالد و كن مي
هـا   اين گزاره ،كرده است و در اين كتاب همان مطالب عيناً تكرار شده است. ازطرفياشاره 

معرفـي نشـده اسـت.     ها سازي آن اي براي عملياتي برنامه و ندا بسيار كلي و از نوع تجويزي
سازي نشده اسـت. درواقـع    شفافها  درخصوص آنو  ندا درعمل دچار ابهام ها آنبرخي از 

عملياتي و اجرايي خاصي براي رفع يا كاهش مسائل خـانواده در ايـن    برد راهرسد  مي نظر به
  كتاب ارائه نشده است.

شود  ) و مراحلي كه يك برهان مطرح مي1394براون و كيلي ( ةاز نظر اصول تفكر نقادان
ادعـا را مطـرح كـرده     نويسنده فقـط تا موردپذيرش مخاطبان قرار بگيرد، شايد بتوان گفت 

هاي علمي گونـاگون كـه از زوايـاي متفـاوت      يقات مختلف در رشتهتحقكه  حاليدر ،است
 يادي براي تأييـد ادعاهـاي نويسـنده   شواهد علمي ز ندتوانست اند مي خانواده را مطالعه كرده

  استفاده نشده است.  ها آند كه از نباش
تحول از فروپاشي پدرساالري تا ظهور  و تغيير فرايندرسد در تحليل  مي نظر به ،چنين هم

و  تر دقيقاي  شيوه به ،مختلف مند ارزشتوانست با استفاده از آثار  خانوادة مدني، نويسنده مي
 ،سـفانه ايـن اتفـاق نيفتـاده اسـت     اشاره كند كه متأ فرايندهاي اين تغيير و  تر به نشانه علمي
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خـود   هاينظر ةمدعاي محقق تنها برپايها و شواهد منطقي براي اثبات  استدالل ي كهطور به
در  كـه  درحـالي گونه منبعي در متن استفاده نشده اسـت،   هيچ ،از فصل دوم به بعدو  ستوا

  است كه منبعي ندارند. شده ارائهآمارهايي  125و  124ات مانند صفح برخي
ها و جلسات علمـي مختلـف اعـالم     نويسنده در زمان معرفي كتاب در مصاحبه كه اينبا
 ،اسـت  شـده  نوشـته  دانشـگاهي  قالب در پدرساالري زوال كتاببخش اول ده است كه كر
هاي اصلي و فرعـي   زيرا بخش ،شكل اصولي رعايت نشده است رسد اين قالب به مي نظر به

(تعريف پدرسـاالري   »پدرساالري«. مفاهيم اصلي كتاب مانند نددر اين فصل مشخص نيست
، انـد  نشـده مشـخص تعريـف    طور به »خانوادة مدني«فصل نهم) و  ،173و  172 ةصفح در
بنـدي   دسـته  ،چنـين  هـم  .دنمشـخص شـو   مسـئله كه مفاهيم اصلي بايد بعد از بيان  حاليدر

شـده و   داده هـاي ارجـاع   پيشـينه  بنـديِ  جمـع  و هاي موجود وجود ندارد مشخصي از پيشينه
شده در بخـش   مستقل ارائه داده نشده است. منابع استفاده صورت بهارچوب نظري دقيق هچ

تفكيـك نشـده اسـت. روش     ديگـر هاي  ها از بخش بخش يافته .پيشينه بسيار قديمي است
تنهـا   كتـاب رسد همة مطالب اصلي  مي نظر به كه اين تر مهم تحقيق معرفي نشده است. ازهمه

ـ   بخش نتيجه ،در همين فصل كه طوري به ،است شده ارائهدر فصل اول   ةگيري و حتـي ارائ
يعني نويسنده در اين بخش به تمام اهداف مـوردنظر كـه    ؛آمده است گزين جايهاي برد راه

اسـت، بنـابراين    شـده   هارائهم  گزين جايهاي برد راه، رسيده و شدهمطرح در ابتداي فصل 
  آوردن فصول بعدي معنا ندارد.
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كنـد.   و جذابي دارد كه خواننده را به خواندن خود تشويق مي جالباين كتاب عنوان بسيار 
مـدني و زوال   ةجامعـ  صـورت  بـه نويسنده در اين كتاب قصد دارد امكان تـداوم خـانواده   

ها  براي رسيدن به اين هدف تالش كرده است با ارزيابي طرح و. اكندپدرساالري را مطالعه 
بـه موضـوع    ،واده، با رويكردي انتقاديكاهش مسائل خان ةهاي اجراشده در زمين و سياست
  . دكنارائه  را گزين جايهاي برد راه ،د و درنهايتگرخانواده بن

و بسيار خوبي براي كتاب خود  ،كاربردي ،عنوان جذاب كه اينرسد نويسنده با مي نظر به
در  انداو است ،محققان ،دانشجويان ةانتخاب كرده است كه جاي تحقيقات زيادي را براي هم

يي دقيق گو پاسخدرعمل به  ،مقاطع تحصيلي باز كرده است ةعلمي مختلف در هم هاي  شتهر
 ؛نشده است موفق در ابتداي كتاب شده مطرح مند ارزشو واضح به سؤاالت بسيار اساسي و 
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متن كتاب از نظـر   ،اين بر ي كامل ندارد. عالوهخوان هم شده ارائهيعني عنوان كتاب با محتواي 
از نظـر محتـوا و    .برقرار نيسـت ساختار انسجام الزم را ندارد و تسلسل منطقي بين مطالب 

  دارد. نياز  تر بيشبه زمان و دقت  ها آنكه رفع  داردنواقصي  كتاب روش نيز
 تـر  بـيش اذعان كـرده اسـت، ايـن كتـاب      گفتار پيشكه نويسنده در  طور هماندرنهايت، 

و اصـول   ،سـاختار  ،شدة اوست كه نه شكل تنظيمهاي  وهشي و مصاحبهحاصل كارهاي پژ
خـوبي   توانسته اسـت ادعـاي خـود را بـه    نه مانند متن علمي يا برهان  ،نويسي را دارد كتاب

موضوع خاص خـود را   ،و نه مانند تحقيق علمي با استفاده از اصول تحقيق ،اثبات برساند به
 نهـاد  پـيش به دانشجويان در هـيچ سـطحي    اين كتابمعرفي  رو، ازاين .گيري كرده است پي
. بـديهي اسـت كـه اكثـر     بـر روي آن  اصـالحات اساسـي  شدن  انجامپس از  گرم ،شود نمي

 شدني رفع  نويسندهدانشجويان و همكاران با كمك اساسي  بازنگريشده با يك  انتقادات بيان
  گاه واقعي خود نزديك كند.جاي  بهتواند اين كتاب را  است و مي
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