
دکتر عاصمه قاسمی1
جامعه شناس و عضو هیئت علمی واحد علوم و 
تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی

در دهه هــای اخیر نظريه پردازی و بازانديشــی در خصوص 
نهاد خانواده در کانون توجه انديشمندان و نظريه پردازان علوم 
اجتماعی قرار گرفته اســت. با وجــود اينکه برخی از متفکران 
معتقد به فروپاشــی خانواده در جوامع مدرن هســتند، برخی 
ديگــر از دگرگونی خانواده و کارکردهای آن ســخن گفته اند. 
آن هــا معتقد به تغییر شــکل خانــواده و تغییــر نقش های 
خانوادگــی و رواج انواع گوناگون خانــواده )مانند خانواده های 
ترمیمی و تک والد( هستند. در اين رويکردهای جامعه شناسی، 
از »خانواده هــا« به جای »خانواده« ســخن به میان می آيد و 
در نتیجه، تعريف های مختلفی از خانواده ارائه می شــود. طبعًا 
هر جامعه ای بايد متناسب با ارزش ها، هنجارها و ساختارهای 

فرهنگی - اجتماعی خود خانواده را تعريف کند.
اگرچه در بســیاری نظريه های جامعه شناسی، نهاد خانواده 
مهم ترين کارگزار »جامعه پذيری« افراد مطابق با فرهنگ يک 
جامعه شــناخته می شــود، لیکن در رويکردهای جديد ديگر 
خانواده نهاد »مرکــزی« و »بنیادين« جامعه نیســت. وقتی 
خانواده از مرکزيت بیفتد و در حاشــیه قرار گیرد، طبعًا برای 

افــراد جامعه نحوة مواجهه با خانــواده و گذراندن وقت در آن 
و تعامــل با اعضای خانواده ديگر دغدغة اصلی نیســت. حتی 
در زندگــی مدرن، خانه به »خوابگاه« تبديل می شــود؛ جايی 
برای استراحت فیزيکی و آماده شدن برای حضور در نهادهای 

اجتماعی به اصطالح »مهم تر«. 
در اينجاست که در برهه ای مانند شرايط کنونی که بسیاری 
نهادها و مراکز اجتماعی تعطیل می شوند و قرار است شهروندان 
تمام وقت خود را در خانــواده بگذرانند، با چالش هايی مواجه 
می شــوند؛ چرا که يک نهاد »فرعی« دوباره به نهادی »اصلی« 

تبديل می شود. 
فراگیـری ويـروس کرونـا در جوامـع، و توصیه و يـا الزام به 
قرنطینـة خانگـی در ايـن روزها، جوانـب و پیامدهای مختلف 
فرهنگـی، اجتماعـی، سیاسـی و اقتصـادی دارد. امـا آنچه از 
منظـر خانـواده قابـل توجـه اسـت، تبديل شـدن خانـواده به 
»اصلی تريـن« و »مهم تريـن« نهـاد بـرای زندگـی فـردی و 
اجتماعـی اسـت. تغییـر ناگهانـی »فضـای« زندگـی و حضور 
طوالنـی در جايـی کـه بـرای آن آمادگـی و تمريـن قبلـی 

بازگشت به
خانــــــــــــواده

و

دانش نوین اجتماعی
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وجود نداشـته، سـخت اسـت. لذا عجیب نیسـت که گزارش های 
نهادهای اجتماعی و حقوقی جهان از افزايش چشـمگیر خشونت 
خانگـی علیـه زنـان و کـودکان در کشـورهای متفـاوت، بعـد از 

قرنطینه شـدن افـراد در خانه هـا خبـر می دهند. 
به گزارش »يورونیوز« )۲۸ مارس/۹ فروردين(، وزارت کشــور 
فرانسه اعالم کرده: شــکايت ها در خصوص خشونت خانگی در 
فرانســه از ۱۷ مارس )۲۷ اســفند( که قرنطینه شروع شده، ۳۰ 
درصد افزايش داشــته اســت. همچنین، »گاردين« در گزارشی 
)مورخ ۲۸ مارس( به نقل از فعاالن و متولیان حوزة آســیب های 
خانوادگی، نســبت به »افزايــش انفجاری« خشــونت خانگی 
درکشورهای جهان، از برزيل تا آلمان، و از چین تا يونان، هشدار 
داده است. در اين گزارش، وضعیت خشونت خانگی در کشورهای 
مختلف که به دلیل ويروس کرونا در قرنطینه قرار گرفته اند، مورد 
بررسی  قرار گرفته است. برای مثال، اگرچه دولت اسپانیا از ابتدای 
قرنطینه و اعمال جريمه های سخت برای نقض قوانین قرنطینه، 
اعالم کرده بود، زنانی که مورد خشــونت خانگی قرار می گیرند، 
برای خروج از خانه و ثبت شکايات جريمه نمی شوند، اما تنها پنج 

روز پس از قرنطینه اولین خشونت خانگی با قتل زنی توسط شوهر 
جلوی چشمان فرزندان ثبت شده است. 

فارغ از اينکه افزايش قابل توجه خشونت خانگی در طول چند 
هفته قرنطینه، نشان از موفق  نشدن بسیاری از شعارها در زمینة 
احقاق حقوق زنان و توانمندســازی آن هــا دارد، در دنیای امروز 
مهم تريــن عامل جامعه پذيری، يعنی خانــواده، در درون خود با  

چالش جامعه پذيری و تعامل اجتماعی روبه روست. 
در هر حال، قرنطینه فرصتی اســت برای بازگشت به خانواده 
به عنوان اصلی ترين نهاد در جامعه پذيری و تربیت نســل آينده، 
مرکزی ترين نهاد برای حمايت و پشــتیبانی عاطفی انســان ها 
از يکديگــر، و مهم ترين نهاد در زمینه ســازی گفت وگو و تعامل 
اجتماعی صحیــح. برای تعامل و گفت وگــوی اجتماعی بايد از 
خانواده شروع کنیم. امید است با حضور فراگیر رسانه ها در خانه ها 
و به خصوص گسترش فضای مجازی، اين فرصت از دست نرود. 

پی نوشت
٭ عاصمه قاسمی دارای دکترای جامعه شناسی گرايش زنان و ارتباطات از دانشگاه ناتینگهام است.

13  رشد آموزش علوم اجتماعی | دورة بیست و سوم |  شمارة 2 |  زمستان 1399 |


