دگرگوني در شرايط اجتماعي

انقالب صنعتي كه در ميانۀ قرن نوزدهم آغاز شد ،دگرگونيهاي فراواني را در جامعه پديدد آورد ممدمتدري
دگرگوني ،در زمينۀ چگونگي توليد كاال بر كليۀ روابط اجتماعي آن دوران تأثير گذاشد .توليدد از موددود
خانواده خارج و به اماك بيرون از خانواده منتقل شد هدف از توليد ،فروش كاال در بازارهاي گونداگون بدود
وجود كارخانجات كه موتاج نيروي كار بودند ،كارگران را به مناطق صنعتي كشاند و خدانواده هتدتهاي ،بده
صورت خانواده حاكم در جامعه درآمد شمرهايي كه تا آن زمان جمعي .ناچيزي داشتند ،با افزايش جمعي.
بينظيري روبه رو شدند و متائل و مشكالت فراواني ناشي از رشد ناگماني جمعي .براي جامعه به وجود آمد
شرايط بد زندگي كارگري ،در اواسط قرن نوزدهم و اوايل قرن بيتتم ،باعد ايجداد بودرانهدا ،اعتادابات و
شورش هاي كارگري شد مشكالت ديگري مانند فقر بيش از حد ،بزهكاري ،فوشا و كاهش اعتقادات اخالقي
و مذهبي ،در جامعه مشاهده شد اي مشكالت در شرايطي ظمور مديكردندد كده هندوز نمادهداي مددرن و
امروزي يا به وجود نيامده بودند يا اگر هم وجود داشتند هنوز در دسدتر

همگدان نبودندد ،نمادهدايي كده

امروزه ،حماي .از افراد جامعه را در مراحل مختلف زندگي عمدهدار هتتند
در شرايط بوراني جامعه ميبايت .راه چارهاي پيدا ميشد بتياري از صاحبنظران اجتمداعي نگداه خدود را
متوجۀ خانواده كردند و در آن به دنبال راهحل بورانهاي اجتماعي بودندد خدانواده بدراي دوراندي طدوالني
اهميتي اساسي در جامعه داش ،.پس راهحل نجات جامعه را ميشد در خانواده ياف .نظريدههداي مختليدي
مطرح شد خانواده به عنوان تنما نمادي كه قادر به ايجاد ثبات اجتماعي بود ،مورد توجه قرار گرف .و سدعي
شد كه از طريق تقوي .نماد خانواده ،ثبات اجتماعي حاصل آيد
بايد توجه داش .كه بورانهاي ناشي از اوايل صنعتي شدن ،دربرگيرند ساختار خدانوادههدا و روابدط ميدان
اعضاي آنما نيز بود خانوادهها در شرايط بوراني ،هنوز به شكل مطلوب خود ،دس .نيافته بودندد در نتيجده،
صاحبنظراني كه سعي داشتند از خانواده به عنوان عاملي جم .ثبات اجتماعي استياده كنند ،الگوي مطلوب
تشكيل اي نماد را در وجود خانواده هاي زمان خدود پيددا نكردندد ،بلكده بدرعكس بدا توجده بده آن الگدويي
نظريهپردازي ميكردند كه براي ساليان طوالني در خانوادهها وجود داش .هر چند الگوي خدانواد گتدترده
ديگر مناسب دوران صنعتي نبود اما به منظور تأكيد بر مطلوبي .خدانواده ،بدر اسدا

«تدوهمي» از خدانواد

گتترده ،عمل كردند ويژگيهداي «منيدي» آن را ناديدده گرفتندد و بدر ويژگديهداي «مثبد ».آن ،جمد.
همبتتگي ميان افراد تأكيد ورزيدند اقتدار پدر كه يكي از ويژگيهداي مشدخخ خدانواد گتدترده بدود بده
صورت اقتدار پدرانه و ممرآميز به منظور بمبود زندگي زن و فرزندان مطرح شد وجود تقتيم كار مبتني بدر

جنس ،به صورت وظييۀ زن به منظور مديري .داخلي منزل با وظييۀ احتاسدي او و وظييدۀ مدرد در قبدول
متئولي .اقتاادي تعريف شد
به اي ترتيب ،الگويي جديد از خانواده مطرح شد كه اسا

آن را هندوز اقتددار مدردان در خدانواده تشدكيل

ميداد ،هرچند با توجه به دگرگوني هاي اجتماعي كه در حيطۀ تيكر و ايددئولويي نيدز رد داده بدود ،اصدوال
اقتدار در جامعه اهمي .خود را از دس .داده بود اي تضاد ،در مورد خانواده نيز مشاهده شد در اثر از ميان
رفت انواع ديكتاتوريها در جامعه و سعي و تالش در جم .رسديدن بده دموكراسدي در جامعده ،ايددئولويي
خانواده به جاي آنكه همپاي تاورات ديگر حرك .كند ،نوعي برگش .به گذشته را تداعي كرد
عل .ترويج اي ايدئولويي خانوادگي ،فقط دلنگرانيهاي مربوط به بورانهاي اجتمداعي نبدود ،بلكده داليدل
عيني نيز در ايجاد آن دخال .داش .يكي از مممتري علل را بايد تغيير در شيو كار و توليد اجتماعي تلقي
كرد در دوران پيش صنعتي ،توليددات در درون خدانواده و بدا همكداري و كمدۀ كليدۀ اعضداي آن صدورت
مي گرف.؛ هر يۀ از اعضاي خانواده ،در حد توانايي خود در توليد شرك .داشتند در نتيجه ،در آنچه توليدد
ميشد همه دخيل بودند و در عي حال ،سمم هر يۀ در توليدات نامشخخ بود ،ضرورتي هم بدراي تعيدي
سمم هر فرد در توليد ديده نميشد ،زيرا آنچه به دس .ميآمد براي رفد نيازهداي خدانواده تو تدا مقدداري
همجم .فروش در بازار) مارف ميشد بنابراي همگان در توليدد و مادرف سدميم بودندد در شدرايط كدار
صنعتي دو تغيير مشاهده شد )1 :جدايي مكان كار از زندگي )2 ،اخذ دستمزد براي فعالي.ها اي دو ويژگي
كار در جوام صنعتي يا آنگونه كه «تافلر» ت )1731از آن نام ميبرد ،كدار مدوج دومدي باعد دگرگدوني در
خانواده و تقتيم نقش دروني آن شد جدايي مكان كار از زندگي پديدهاي بود كده در دوران گذشدته ديدده
نميشد براي توليد در كارخانه ،نخت .افراد جم .انجام كار بايد متافتي از مكان زنددگي دور مديشددند و
سپس در كارخانه تو .شرايط و ضوابط كاري معيني قرار ميگرفتند زمان شدروع كدار و زمدان پايدان كدار
مشخخ بود ،كارگر قادر نبود كه در اي ميان از مول كار خود تبدون توبيخ) خارج شود يا زودتر از موعد به
كار خود خاتمه دهد اي امر ،كه در شكل توليدات خانگي وجود نداش .براي زنان به صورت عداملي مدزاحم
مطرح شد در حيطۀ توليدات خانگي كه معموال در اطراف خانه بود ،زن ميتوانت .از لواظ نظري ،هر زمان
كه بخواهد مويط كا ر را ترك كرده ،به مودود خانه برگردد و اگر مراقب .از اعضاي ديگر خانواده به عمدده
داش ،.مي توانت .به آساني آن را انجام دهد هرچند در واق  ،شايد اي اتياق چندان ضرورت هم نمييافد.
زيرا امكان رسيدگي و مراقب .از فرزندان خردسال به كمۀ افراد سالمند يا كودكان نتدبتا بزرگتدر هميشده
امكانپذير بود ،اما زندگي شمري امكان زندگي افراد سالمند با خانواد هتتهاي را از ميان بدرده بدود و نبدود
فرد مراقب براي نوزادان و كودكان در خانواده ،مشكلي براي زنان ايجاد كرده بود؛ مشكلي كه بيكداري را بده
همراه داش .زيرا زنان كارگر تمتأهل) مجبور بودند كه به عل .زايمان و وجود فرزندان ،گاه و بيگداه از كدار

دس .بكشند در نتيجه ،مردان كارگر به عنوان سرپرس .خانواده يا در اصطالح« ،ندانآور» خدانواده در نظدر
گرفته شدند هرچند بايد در نظر گرف .زن كارگر كه در خانه باقي ميماند ،بتياري از وظايف ديگر را انجام
ميداد كه به نوعي كمۀ به درآمد خانواده بود
دستمزدي كه به كارگر تعلق مي گرف ،.نيز متائلي را براي كار زنان به وجود آورد در شرايطي كه بده مددد
ف آوري ،كارها سمل و آسان شده بود ،امكان بهكارگيري زنان و كودكان در كارخانجات به وجود آمدده بدود
براي سرمايهداري تمايل به استياده از كار زنان و كودكان وجود داش .زيرا با استناد به اينكه زنان سرپرس.
خانواده نبوده و تنما كمۀ خرج خانواده هتتند ،به آنان دستمزد كمتري پرداخ .ميشد يا به عبارت ديگر،
شايد بتوان گي .كه در اوايل صنعتي شدن جوام  ،زنان تبديل به لشكر ذخيره كدار شدده بودندد و هميشده
احتمال اخراج مردان و به كارگيري زنان و كودكان به جاي آنان وجود داش .در هرج و مرج دوران گذار ،در
دوراني كه هنوز قواني كار و تأمي اجتماعي شكل نگرفته بود ،اولي حمالت به كار زنان ،از جانب كدارگران
مرد آغاز شد مردها با تجمعات بتياري تقاضاي اخراج زنان و ممنوعي .استخدام آنان را مطرح مديكردندد
شعار كلي اي دوره اي بود كه :از آنجا كه زنان به هر حال تو .سرپرستي مرد قرار دارند ،بمتر اس .كه در
خانه باقي بمانند و كار و كتب درآمد به مردان جامعه كه «نانآور» خدانواده هتدتند تعلدق گيدرد هرچندد
واقعيات آن دوران مشخخ مي كند كه درصد عظيمي از زنان كدارگر ،زندان مجدردي بودندد كده متدئولي.
نگمداري از خود يا خويشاوندان را بر عمده داشتند
موج مخالي .در برابر كار زنان با مقاوم .گروههاي مختلف جنبش آزاديخواهانه زنان روبهرو شدد در گدذر
زمان شعارهاي خش آن دوره تغيير شكل يافتند و به شكلي ماليم و آرام و با استياده از احتاسدات لطيدف،
همان خواسته ها را تكرار كردند اي بار بر وظييدۀ مدادري و همتدري تأكيدد شدد ممدمتدري وظييدۀ زن،
رسيدگي به امور خانه تلقي شد و بار سنگي متدئولي .خدانواده از دوش آنمدا برداشدته شدد كليشدههداي
جنتيتي مناسب اي ايدئولويي كه بر لطاف .و حتاسي .زنان ،در تقابل بدا پرخاشدگري و خشدون .مدردان
تأكيد ميكرد ،ساخته و پخش شدند پخش جنبههاي مختلف اجتماعي و اقتاادي ايد ايددئولويي آنچندان
مناسب و خوب انجام گرف .كه هر دو جنس تزن و مرد) با وجود مشكالتي كه كليشههداي جنتديتي بدراي
آنان در زندگي اجتماعي و خانوادگي به وجود ميآورد ،آنما را باور كردند و در تيكرات خود دخال .دادند
تافلر در كتاب «موج سوم» ت )1731اي متئله را با شيو توليد موج اولي و مدوج دومدي مقايتده مديكندد
شيو توليد موج اولي ،توليد براي مارف اس .كه براي ساليان طوالني در جامعده از طريدق خدانواده انجدام
ميشد؛ شيوهاي كه آن را در جوام پيش صنعتي ميتوان مشاهده كرد شيو توليد موج دومي ،بدرعكس بدا
سيتتم كارخانه ارتباط دارد و مواوالت در اي شيو توليد ،نه براي مارف ،بلكه براي فروش در بازارهداي
مختلف اس .با توجه به اينكه جوام صنعتي ،دچار دگرگوني اساسي شددند ،در نتيجده اعتبدار اجتمداعي و

نقش اجتماعي افراد از طريق فعالي .آنان در شيوه توليد موج دومي مطرح شدد ،امدا هندوز در جوامد مدوج
دومي ،توليد براي مارف يا شيوه اي كه در موج اول مطرح بود ،در درون خانواده وجود داشد .زندان انجدام
اي وظايف را بر عمده گرفتند ،وظييهاي كه با وجود شعارهاي مدردمپتدند در مدورد آن ،در واقد از اعتبدار
اجتماعي ناچيزي برخوردار بود زيرا كار زنان در مودود قديمي «توليد براي مارف» قرار ميگرفد .بدراي
اولي بار ،كار مردان از كار زنان اهمي .بيشتري ياف« .شوهران ،كم و بيش خانه را به قادد كدار متدتقيم
اقتاادي ترك كردند و زنان به طور عموم در خانه باقي ماندند ،تا به طور غيرمتتقيم كدار اقتادادي انجدام
دهند مرد متئولي .انجام كار پيشرفته را بر عمده گرف .و زن عقب ماند تا نوع قديميتر و عقبافتادهتدري
از كار اقتاادي را انجام دهد مرد از آنجا كه مرد بود ،به سوي آينده حرك .كرد و زن در گذشته باقي ماند»
تتافلر )11 :1731 ،به اي ترتيب ،مرداني كه بايد وارد بازار كار شوند ،با ديدي «عيني.گرا» و واقد بينانده و
زناني كه بايد براي انجام كارهاي خانگي كه به ميزان زياد در انزواي اجتماعي شكل ميگيرد آماده شوند ،بدا
ديدي «ذهني.گرا» وارد شدند تهمان)11 :
آنچه در پس اي تقتيم كار به وجود آمد ،قبول اقتدار تاقتاادي) مردان در خانواده بود زيرا به ايد طريدق
اي مردان بودند كه رابط خانواده با جمان بيرون شدند و زن در خانه باقي ماند تا وسدايل آسدايش مدردي را
فراهم سازد كه در بازار كار به عنوان فردي مؤثر دخال .داش .نظريههاي جامعهشناسي بارها داليدل ايجداد
زمينه براي كاريابي مردها در جامعه را مطرح كردهاند درواق در اي نظريهها ،خانواده به عنوان مولي براي
رهايي از فشارهاي اجتماعي مطرح ميشد با توجه بده اينكده مدردان در معدرا فشدارهاي اجتمداعي قدرار
ميگيرند ،طبيعتا بايد در نظر گرف .كه وظييۀ زن فراهم كردن آسايش مردان در خانواده اس.
امروزه ايدئولويي فوق كه تا اواسط قرن بيتتم در غرب حاكمي .داش ،.بر اثر فعالي.هاي طوالني و متتمر
جنبش هاي زنان ،جم .كتب برابري و آزادي ،بر هم خورده اسد .ايددئولويي تقتديم نقدش جنتديتي در
خانواده و قبول اقتدار مردانه ،در يۀ جامعۀ دموكراتيدۀ مدورد قبدول نيتد .نتيجدۀ ايد دگرگدوني را در
نظريهپردازيهاي جديد اجتماعي و همچني در طرح بو جنتي ،.چه در جوام مختلف و چده از طريدق
سازمانهاي بي المللي مشاهده ميكنيم ديگر نبايد و نمديتدوان حضدور و شخادي .زندان را در چدارچوب
فعالي .هاي خانگي و همراه با مشاغل وابتته به ارائه خدمات به ديگران ،مانند معلمدي يدا پرسدتاري مطدرح
كرد ارائه كليشههاي جنتيتي براي مردان نيز مشكالتي را به دنبال دارد كه بايد با آن بده مقابلده پرداخد.
آنچه امروزه مدنظر اس ،.دادن آزاديهاي منطقي به افراد جم .تاميمگيري در مورد مقابله با شرايط نابرابر
موجود ،تبيي راه زندگي آينده و تعيي نوع شغل و كار ،فارغ از كليشههاي جنتيتي يا اجبارهاي اجتمداعي
ميباشد تا هر فرد بدون فشارهاي اجتماعي ،امكان رشد و تكامل شخاي .و بمرهگيري از تواناييهداي ويدژ
خود را داشته باشد و زندگي آيند خود را ،آنچنان كه ميخواهد شكل دهد با وجود اي نوع تيكر ،بايد گي.

كه طرح موضوع جنتي .در كشورهاي غربي ،نشاندهند اي امر اس .كه اي ديددگاه هندوز هدم در آنجدا
مطرح ميباشد مشكلي كه جامعۀ ايران نيز به نوعي ديگر تشايد شديدتر) با آن روبدهروسد .بدراي از ميدان
بردن هر نوع نابرابري جنتيتي ،تالش و صرف هزينه و زمان زيادي موردنظر اس ،.اما مممتر از مارف پدول
و زمان ،شناخ .و اعتقاد به نابرابري جنتيتي و اتخاذ تاميم واقعي براي از ميان بردن تيا حدداقل كداهش)
آن در اولوي .قرار دارد
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