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ﻣﻘﺪﻣﻪ

»ﺧﺎﻧﻮاده« K،ﻫﻤﻮاره Kدر Kﮐﺎﻧﻮن Kﺗﻮﺟﻪ Kاﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان Kﻗـﺮار Kداﺷـﺘﻪ Kاﺳـﺖ K.درﺳـﺖ Kاﺳـﺖ Kﮐـﻪ Kدر Kﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﻧﻈﺮورزيﻫﺎ Kدرﺑﺎره Kﺟﺎﯾﮕﺎه Kﺧﺎﻧﻮاده K،ﺑﺮﺧﯽ Kاﻧﺪﯾﺸـﻤﻨﺪان Kدﭼـﺎر Kدرك Kﻧﺎدرﺳـﺖ Kﺷـﺪﻧﺪ Kو Kﺧﻮاﺳﺘﺎر Kاﻧﺤﻼل Kآن
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ( Kو Kﺣﺘﯽ Kدر Kﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ آن Kرا Kﮔﻮﻧﻪاي Kﻣﺎﻟﮑﯿﺖ Kﺧﺼﻮﺻـﯽ Kداﻧﺴـﺘﻪ Kو Kاﻟﻐﺎي Kآن Kرا Kﺧﻮاﺳﺘﺎر Kﺷﺪﻧﺪ)،
اﻣﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان Kاﻟﻬﯽ از ﯾﮏ ﻃﺮف و رﺷﺪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﻧﺴـﺎن از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮ ﺿﺮورت و اﻫﻤﯿﺖ و
اﺳﺘﺤﮑﺎم آن ﻣﻬﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎدﻧـﺪ Kو ﺧﻮاﺳـﺘﺎر ﭘﺎﺳـﺪاري ﻫﺮﭼـﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ Kاز آن ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻨﮏ Kدر روزﮔﺎري زﻧﺪﮔﯽ
ﻣـﯽﮐﻨـﯿﻢ ﮐـﻪ Kﻫـﻢ ﻫـﺪاﯾﺖﻫـﺎي Kآﺳـﻤﺎﻧﯽ Kو Kﻫـﻢ رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎي Kﻋﻘﻠﯽ Kو Kﺗﺠﺮﺑـﯽ Kﺑﺸـﺮ Kدر Kاﯾـﻦ ﺑـﺎب K،ﻫـﻢآواز
ﮔﺮدﯾـﺪه Kو Kﺑـﺮ Kﺣﺮﻣـﺖ Kو Kاﻫﻤﯿـﺖ Kآن K،ﻫﻢداﺳﺘﺎن Kﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ K.رﺳﻮل Kﺧﺪا( Kص) Kﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨـﺪ" K:ﻣﺎ Kﺑﻨـﯽ Kﺑﻨـﺎء
ﻓـﯽ اﻻﺳـﻼم أﺣـﺐ اﻟـﯽ اﷲ ﻋﺰوﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺰوﯾﺞ" ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨـﯽ ﮐـﻪ :ﻫـﯿﭻ Kﺑﻨﯿـﺎن Kو ﻧﻬـﺎدي Kﻧـﺰد Kﺧﺪاوﻧـﺪ ،ﺑـﺎ
ﻋﻈﻤـﺖﺗـﺮ Kو Kﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ Kاز Kﺑﻨﯿﺎن Kو Kﺑﻨﯿﺎد Kﺧﺎﻧﻮاده Kﻧﯿﺴﺖ( Kﻋـﺎﻣﻠﯽ K،ص  K( K.14ﻫﻤـﯿﻦ ﺳـﺨﻦ ﮐﻮﺗـﺎه Kﮔﻮﯾـﺎي
اﻫﻤﯿﺖ و ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﻔﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ.
ﭼﯿﺴﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺗﻌﺮﯾﻒ Kﺧﺎﻧﻮاده Kدر Kﻃﻮل Kزﻣﺎن Kﺑﺎ Kﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ Kﻫﻤﺮاه Kﺑﻮده Kاﺳﺖ K.از Kﯾـﮏ Kﻣﻨﻈـﺮ Kﺧـﺎﻧﻮاده Kﻋﺒـﺎرت Kاﺳﺖ Kاز:
»ﭘﯿﻮﻧﺪ Kﻗﺎﻧﻮﻧﯽ Kدو Kﺟﻨﺲ Kﻣﺨﺎﻟﻒ Kﺑﺮ Kﭘﺎﯾﻪ Kرواﺑﻂ ﭘﺎﯾﺎ K،ﺗﻘﺪس Kﻣﺬﻫﺒﯽ K،رواﺑﻂ ﻋﻤﯿﻖ Kﻋـﺎﻃﻔﯽ Kﮐﻪ Kﺑﺎ Kﻧﻮﻋﯽ
ﻗﺮارداد Kاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ Kو Kآﺛﺎر Kﻣﻬﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ Kﻫﻤﺮاه Kاﺳﺖ« )Engels, 1973(. Kدر اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ،ﻣﻌﻨﺎي اﺻﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﻤﻮاره Kﺑﺎ Kﯾﮏ Kﻗﺮارداد Kاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ K،ﭘﯿﻮﻧﺪ Kﺣﻘـﻮﻗﯽ K،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ Kو Kﻋﺎﻃﻔﯽ Kﻫﻤﺮاه Kﻣﯽﺑﺎﺷﺪ K.از Kﻣﻨﻈﺮي KدﯾﮕﺮK:
»ازدواج Kﻓﺮاﯾﻨﺪي اﺳﺖ از ﮐﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دو ﻓـﺮد ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ Kﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻃﯽ ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد
و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻋﻤﻞ آﻧﺎن ﻣـﻮرد ﭘـﺬﯾﺮش Kﻗـﺎﻧﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  K« )Karlsson, 1963, p.31( K.ﺑﺮﺧـﯽ
ﺧـﺎﻧﻮاده Kرا Kدر Kﻣﻔﻬـﻮم Kﻣﺤـﺪود Kآن Kﻣﻌﻨـﯽ Kﻣﯽﮐﻨﻨﺪ Kو Kﻗﺎﺋﻞاﻧﺪ Kﮐﻪ Kاز Kﯾﮏ Kواﺣﺪ Kاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ K،ﻧﺎﺷﯽ Kاز Kازدواج Kﯾﮏ
زن و ﯾﮏ ﻣـﺮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه Kﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺪﯾﺪآﻣﺪه Kاز آﻧﺎن ،ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﮕﺮي ،ﺧـﺎﻧﻮاده
را ﮔﺮوﻫـﯽ از اﻓـﺮاد ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ از راه ﺧﻮن ،زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﺑا زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ،ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ( Kﮐﻮﺋﻦ ،1378 KK،ص  127(.آﻧﺘﻮﻧﯽ Kﮔﯿﺪﻧﺰ ﺧﺎﻧﻮاده را ﮔﺮوﻫﯽ از اﻓﺮاد ﻣﯽداﻧﺪ Kﮐـﻪ ﺑـﺎ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت
ﺧﻮﯾﺸـﺎوﻧﺪي Kﻣﺴـﺘﻘﯿﻤﺎً Kﭘﯿﻮﻧﺪ Kﯾﺎﻓﺘﻪ Kو Kاﻋﻀﺎي Kﺑﺰرﮔﺴﺎل Kآن Kﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ Kﻣﺮاﻗﺒـﺖ Kاز Kﮐﻮدﮐـﺎن Kرا Kﺑﺮﻋﻬـﺪه
دارﻧـﺪ .ﭘﯿﻮﻧـﺪﻫﺎي ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪي ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ازدواج ﺑﺮﻗﺮار Kﮔﺮدﯾـﺪه ،ﯾـﺎ از
ﻃﺮﯾـﻖ Kﺗﺒـﺎر Kاﺳﺖ Kﮐﻪ Kﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان Kﺧﻮﻧﯽ( Kﻣﺎدران K،ﭘﺪران K،ﻓﺮزﻧﺪان Kدﯾﮕﺮ K،ﭘﺪرﺑﺰرگﻫﺎ Kو Kﻏﯿـﺮه) Kرا Kﺑـﺎ
ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ Kﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﺳﺎزد( Kﮔﯿﺪﻧﺰ ،1383 K،ص 424(.اﻣﺮوزه ﺟﺪال ﺑﺮ ﺳﺮﺗﻌﺮﯾﻒ Kﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻤﺪﺗﺎ ً ﺑﻪ دو
ﻣﺒﺤـﺚ»ﺳـﺎﺧﺘﺎر« Kو» Kﮐـﺎرﮐﺮد« Kﻣﻌﻄـﻮف Kاﺳﺖ؛ Kﺑﻪ Kﻋﺒﺎرت Kدﯾﮕﺮ K،ﺳﺆال Kاﯾﻨﺠﺎﺳﺖ Kﮐﻪ Kآﯾﺎ Kدرﺗﻌﺮﯾﻒ Kﺧﺎﻧﻮاده
ﺣﺘﻤـﺎً Kﻣـﯽﺑﺎﯾﺴـﺖ Kﺑـﻪ Kﺳـﺎﺧﺘﺎر Kﯾﻌﻨﯽ Kوﺟﻮد Kﭘﺪر K،ﻣﺎدر Kﯾﺎ Kواﻟﺪﯾﻦ و Kﻓﺮزﻧﺪان Kو Kرواﺑﻂ ﺧﻮﻧﯽ K،ازدواج Kو
ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ Kﺗﻮﺟﻪ Kداﺷـﺖ وﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻓﺮاد Kﻏﯿﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺧﻮﻧﯽ ،ازدواج و ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽK
ﺳﺎﮐﻦ در Kﯾﮏ Kﺧﺎﻧـﻪ Kرا Kﺑﻪ Kﺳﺒﺐ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي Kﻣﺸﺎﺑﻪ» K،ﺧﺎﻧﻮاده« Kداﻧﺴﺖ؟ Kﯾﻮﻧﺴﮑﻮ Kدر Kﺳﺎل 1992 Kﺑـﯿﻦ واﺣﺪ
ﺧﺎﻧﻮاده واﻋﻀﺎي ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ Kﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮد Kو ﭘـﻨﺞﮔﻮﻧـﻪ Kﺧـﺎﻧﻮاده Kرا ﺗﻌﺮﯾـﻒ Kﻣـﯽﮐﻨـﺪ K:ﺧـﺎﻧﻮاده KﻫﺴﺘﻪايK-
 3ﺧﺎﻧﻮاده Kﻣﺘﺸﮑﻞ از Kدو Kﻧﺴﻞ ﭘﺪر Kو Kﻣﺎدر Kو Kﻓﺮزﻧﺪان Kﯾﺎ Kواﻟﺪﯾﻦ ﻣﺠـﺮد Kو Kﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸـﺎن؛ Kﺧﺎﻧﻮاده Kﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ-
ﺧﺎﻧﻮاده Kﻣﺘﺸﮑﻞ از Kﺳﻪ Kﻧﺴﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺪر K،ﻣﺎدر K،ﻓﺮزﻧـﺪي Kﮐـﻪ Kازدواج Kﮐـﺮده K،ﻫﻤﺴﺮ Kو Kﻓﺮزﻧﺪان Kاو؛ Kﺧﺎﻧﻮاده
ﻋﻤﻮدي ﭘﺸﺖ در ﭘﺸﺖ؛ ،ﺧﺎﻧﻮاده Kﻣﺸـﺘﺮك Kﯾـﺎ ﺑﺴـﻂﯾﺎﻓﺘـﻪ Kو ﺧﺎﻧﻮاده Kﭘﯿﭽﯿﺪه K-ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ Kﮐﻪ Kدو ﺧﺎﻧﻮاده Kﺑﻌﺪ از
ﻃﻼق ﮔﺮد ﻫﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪK.
ﺑﻪرﻏﻢ ﺗﻔﺮق Kدر Kﺗﻌﺎرﯾﻒ Kو Kﺗﻔﺎوت Kدر Kﻣﻌﻨـﺎ Kو Kﻣﻔﻬـﻮم Kﺧـﺎﻧﻮاده K،ﻇـﺎﻫﺮاً Kدر Kﯾـﮏ Kﻗـﻮل Kﮐﻤﺘـﺮ Kاﺧﺘﻼف Kوﺟﻮد
دارد و آن اﯾﻨﮑﻪ اﺧﻼق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪ (ﯾـﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ) ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،داراي
ﭘﯿﻮﻧﺪي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ Kﻫﺴـﺘﻨﺪ K.ﮐـﺎردﯾﻨﺮ ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳﺖ» :در ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﮐﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدك
ﺑﺎ ﺑﺎزي Kو ﻣـﺪارا Kو Kﻣﻼﻃﻔـﺖ آﻣﯿﺨﺘـﻪ K،ﺷﺨﺼـﯿﺖ Kاﺳﺎﺳـﯽ Kاﻓﺮاد Kﺑﻪ Kﻧﺮمﺧﻮﯾﯽ Kو آﺳﺎنﮔﯿﺮي Kﻣﻘﺮون Kﻣﯽﺷﻮد
و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮ از رﺣﻤﺖ و ﺷـﻔﻘﺖ و ﻣـﺪارا ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد K،اﻣﺎ Kﺗﺮﺑﯿﺖ Kﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪ Kاﻓﺮاد Kﺟﺎﻣﻌﻪ Kرا Kﺗﻨﺪﺧﻮ Kﺑﺎر
3

ﺧﻮاﻫﺪ Kآورد«( Kراﺳـﺦ Kو Kﺑﻬﻨـﺎم ،1347 K،ص  45(.ارﯾﮏ Kﻓﺮم ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ» :ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺪر ،ﮐﻮدك را
ﺿﻌﯿﻒﮐﺶ Kو Kاو Kرا Kدر Kﺑﺮاﺑﺮ Kﻗﻮي Kﺗﺴـﻠﯿﻢ ﻣﺤﺾ Kﺑﺎر Kﻣﯽآورد Kو Kدر Kﺑﺮاﺑﺮ Kﺿﻌﻔﺎ Kﻗﺪرﺗﺨﻮاه Kو Kدﻧﺒﺎل Kﺗﺴﻠﻂ
ﺑﯽﭼﻮنوﭼﺮا Kﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد (ﺳﺎروﺧﺎﻧﯽ ،1370 ،ص 13(.
اﻧﻮاع ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﺎ Kﺗﻮﺟﻪ Kﺑﻪ Kﺗﺎرﯾﺦ Kﺗﺤﻮﻻت Kزﻧﺪﮔﯽ Kﺑﺸﺮ Kو Kﺗﻐﯿﯿﺮ Kدر Kاﻟﮕﻮﻫﺎي Kﻓﺮﻫﻨﮕﯽ Kو Kاﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ( Kدر Kﻃﯿـﻒ Kزﻣﺎﻧﯽ K،ﻣﮑﺎﻧﯽ،
ﺗﻮﺳﻌﻪ Kو ﺗﺤﻮﻻت Kﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي Kو Kﺗﺤﻮل Kﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ Kﺳﻨﺘﯽ Kﺑﻪ Kﺻـﻨﻌﺘﯽ) K،ﺧـﺎﻧﻮاده Kدر Kﻗﺎﻟﺐ Kاﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ
ﻣﺸﺎﻫﺪه Kﺷﺪه Kاﺳﺖ K.از Kﺟﻤﻠﻪ Kﻣﺘﺪاولﺗﺮﯾﻦ و Kﻋﺎمﺗﺮﯾﻦ اﯾـﻦ ﺗﻘﺴـﯿﻤﺎت K،دو Kﺗﯿﭗ Kﺧﺎﻧﻮاده Kﻣﻄﺮح Kاﺳﺖ Kﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺴﺘﺮده و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻪاي Kﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺴﺘﺮده
ﮔﻮﻧﻪاي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺪرﺳﺎﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ازدواج اﻋﻀﺎء ﺟﻮان ﺧﺎﻧﻮاده و ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي ﺳـﺒﺒﯽ ﺑﻪوﺟﻮد
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ﻣﯽآﯾﺪ .از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪﮔﺮوه ﺧﻮﻧﯽ 8،ﮔـﺮوه زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ 9و ﭼﻨـﺪ ﮔﺮوه ﻓﺮزﻧﺪﭘﺬﯾﺮK
اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺴﺘﺮده ﻧﻘﺶ ﺑﺎرزي در ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ اﻋﻀﺎي
ﺧﻮد ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد و اﯾﻦ اﻣﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺮوه وﺳـﯿﻊ ﺧﻮﯾﺸـﺎوﻧﺪان ﻣﺤﻘـﻖ ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﻦروﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادK
از ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ زﯾﺎدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ Kﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ Kو ﻣﺮگ اﻋﻀـﺎي آن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﯽ و از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ ﮐﻞ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻤـﯽﺷـﻮد .اﺳـﺎس ﺧـﺎﻧﻮاده ﮔﺴـﺘﺮده ﺑﺮﭘﺎﯾـﻪ Kﮐﺸــﺎورزي و داﻣﭙــﺮوري اﺳــﺖ .ﺧــﺎﻧﻮادهاي ﮐــﻪ
داراي ﺑﻌــﺪ اﻗﺘﺼــﺎدي و ﺗﻮﻟﯿــﺪي اﺳــﺖ ،ﺻــﺮﻓﺎ ً ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد (ﻓﺮﺑﺪ ،1383 ،ص (.
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ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻪاي
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻪاي ﻣﺘﺸﮑﻞ از واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان Kﯾﺎ ﺑﺪون ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺖ .ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﺤـﻞ ﮐـﺎر از ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ،
ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﯿﺖ آﻣﻮزش و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﺮاي واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺪرت ،ﻧﺤـﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ،
ﻓﺮزﻧﺪآوري ،اﺟﺮاي ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر در ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻧﺤـﻮه ﻣﺸـﺎرﮐﺖ در اﻣﻮر داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ و
ﺟﺎﻣﻌﻪ و آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮي در ﻣﻮرد ﻓﺮزﻧﺪان Kدر زﻣـﺮه اﺻـﻠﯽﺗـﺮﯾﻦ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻪاي در دوران ﺟﺪﯾﺪ
اﺳﺖ (ﺑﻬﻨﺎم ،1383 ،ص 192(.
ﺧﺎﻧﻮاده در اﺳﻼم
ﻗﺮآن ﮐﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ و آﻣـﻮزشﻫـﺎي ﻻزم ﺟﻬـﺖ زﻧـﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .درﺧﺼﻮص اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣـﯽﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ» :و ﻣﻦ آﯾﺎﺗﻪ ان ﺧﻠﻖ
ﻟﮑﻢ ﻣﻦ اﻧﻔﺴﮑﻢ ازواﺟﺎ ﻟﺘﺴﮑﻨﻮا اﻟﯿﻬﺎ و ﺟﻌﻞ ﺑﯿﻨﮑﻢ ﻣﻮده و رﺣﻤﻪ ان ﻓﯽ ذﻟﮏ ﻻﯾﺎت ﻟﻘﻮم ﯾﺘﻔﮑﺮون« و ﺑﺎز
ﯾﮑﯽ از آﯾﺎت ﻟﻄﻒ اﻟﻬﯽ آن اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮاي ﺷـﻤﺎ از ﺟـﻨﺲ ﺧﻮدﺗـﺎن ﺟﻔﺘﯽ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﺪ Kﮐﻪ در ﮐﻨﺎر او
آراﻣﺸﯽﯾﺎﻓﺘﻪ Kو ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﺴﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ و ﻣﯿـﺎن ﺷـﻤﺎ رأﻓـﺖ و ﻣﻬﺮﺑـﺎﻧﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮد و در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي
ﻣﺮدم ﺻﺎﺣﺐ ﻓﮑﺮ ،دﻻﯾـﻞ ﻋﻠـﻢ و ﺣﮑﻤـﺖ ﺣـﻖ آﺷـﮑﺎر اﺳـﺖ (ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ﺳﻮره روم ،آﯾﻪ  21(.اﺳﻼم
ﺧﺎﻧﻮاده را ﻣﻈﻬﺮ اﻧﺲ ،اﻟﻔﺖ و آراﻣﺶ ﻣﺮد و زن داﻧﺴـﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪود وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮﯾﺶ
ﻧﻘﺶ ﺧﺎﺻﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ زن و ﻣﺮد وﻇﺎﯾﻒ
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﻣﺤﻮل ﮔﺮدﯾـﺪه اﺳـﺖ .ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ زن ﺑﻪ ﻣﺮد واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗـﺎ زن ﻣﺠﺒـﻮر
ﻧﺒﺎﺷـﺪ ﺟﻬـﺖ ﺗﻬﯿـﻪ ﻣﺎﯾﺤﺘـﺎج Kزﻧﺪﮔﯽ ﻓﺸﺎر زﯾﺎدي را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ Kﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻓﺮزﻧـﺪان و ﻧﺴـﻞ آﯾﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺣﮑﻢ ﻋﺪم اﺷﺘﻐﺎل زن ﻧﻤـﯽﺑﺎﺷـﺪ .زن آزاد
اﺳـﺖ در ﺣﺪ ﺗﻮان ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎي ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد و در ﺗﺄﻣﯿﻦ درآﻣﺪ ﺧﻮد از اﺳـﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣـﻞ
ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد K.اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ دﻏﺪﻏﻪ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ او ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮددK.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« در ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﻄﺮح ﺷـﺪ و ﺟـﺎي ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮد
ﺗﺎ Kﺑﻪ Kاﻣﺮوز Kﺷﺎﻫﺪ Kﮔﺴﺘﺮه Kوﺳﯿﻌﯽ Kاز Kﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و Kﻣﻌﺎﻧﯽ Kدوﺑـﺎره Kآن Kﺑـﻮده Kو Kﻫﺴـﺘﯿﻢ K.ﺑﺮﺧﯽ Kﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
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اﺟﺘﻤﺎﻋـــﯽ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺷــﺎره ﺑﻪ ﻃﯿﻔﯽ ﮔﺴﺘﺮده از ﻣﻌﺎﻧـــﯽ ،ﻣﺼـﺪاق »ﻣﻔﻬـﻮم Kﭼﺘـﺮي« ﻣـﯽداﻧﻨـﺪ ( .
 )Hirsch & Levin, 1999, p.11ﯾﮑـﯽ Kاز Kﺗﻌـﺎرﯾﻒ Kﮐﻼﺳـﯿﮏ K،ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ Kاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ Kﯾﮏ Kﺟﺎﻣﻌﻪ Kرا Kﺑﯿﺎﻧﮕﺮ Kﺳﺎﺧﺘﺎر
دروﻧـــﯽ آن ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿــﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ اﻓـــﺮاد از ﯾــﮏ ﻃـﺮف و ﺟﺎﻣﻌــﻪ از ﻃﺮف دﯾﮕـــﺮ ﻣﯽداﻧـــﺪAdler &(. K
ﺳﺮﺟﻤﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ Kﺑﺎﻟﻔﻌﻞ و
ِK
 )Kwon, 2002, pp.21-75ﺗﻌﺮﯾـﻒ Kﮐﻼﺳـﯿﮏ Kدﯾﮕﺮ K،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ Kاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ KراK
ﺑﺎﻟﻘﻮهﻣﻨﺎﺳﺒﺎت Kاﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ Kﻣـﯽداﻧـﺪ Kﮐﻪ Kاﻓـﺮاد Kو Kواﺣـﺪﻫﺎي Kاﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ Kاز Kآن KﺑﺮﺧﻮردارﻧـــﺪNahapiet &(. K
 )Ghoshal, 1998, p.243ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻣﻌﻨﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳـﺘﺎري ﮔﺴـﺘﺮده
ﻣﻮاﺟـﻪاﯾـﻢ K.ﻧﮑﺘﻪ Kدﯾﮕﺮ Kدر ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم Kو ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي Kﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ،اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ Kدر روﯾﮑـﺮد Kﮐﻼﺳـﯿﮏ،
ﻧﻘﺶ» Kﺧﺎﻧﻮاده« Kﮐﻤﺘﺮ Kﻣﻮرد Kﺗﻮﺟﻪ Kﻗﺮار Kﮔﺮﻓﺘﻪ Kاﺳﺖ K.دو Kﻧﮑﺘﻪ Kﻓـﻮق Kﺿـﺮورت Kﺗـﺪﻗﯿﻖ Kو Kﺑـﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ Kﺟﺎﻣﻊﺗﺮ
از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﻬـﻮم ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ آﺷـﮑﺎرا از دو ﺳـﻨﺖ ﻧﻈـﺮي ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ Kاﺳﺖ :ﯾﮑﯽ »ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
اﻧﺴﺠﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ« (دورﮐﯿﻢ( 1951و دﯾﮕﺮي »ﻧﻬﺎدﻫﺎي واﺳﻂ و اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« (دوﺗﻮﮐﻮﯾـﻞ(  1925؛ در
واﻗـﻊ اﮔﺮﭼـﻪ اﯾـﻦ دو ﺧﻂ ﻓﮑﺮي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دو ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺘﻔﺎوت در ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازي ﻋﻠﻤﯽ در ﻋﻠـﻮم اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
ﺷـﺪﻧﺪ K،اﻣـﺎ Kدر Kﻋﯿﻦ ﺣﺎل Kﺑﻪ Kﺳﺮﻣﺎﯾﻪ Kاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ Kو Kﺑﻪ Kراﻫﺒﺮدﻫﺎي Kآزﻣﻮن Kو Kﮐـﺎرﺑﺮد Kﺳﯿﺎﺳـﺖ Kاﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ،
رﻫﻨﻤـﻮن ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ K.دورﮐﯿﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺑﻪ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴﺖ .آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ
در ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻧﺘﻈـﺎرات Kو اﻟﺘﺰاﻣـﺎت ﻋﻤـﻮﻣﯽ (ﯾـﮏ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻫﻨﺠـﺎرﯾﻦ) ﮐـﻪ زﻧﺪﮔﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را اﻧﺘﻈﺎم ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،ﻫﻮﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ،ﺑـﯿﺶ از ﺟﻤـﻊ اﻓـﺮاد ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه آن،
ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﮐﻠﻤﻦ )1988و( 1990ﮐﻪ Kﻣﻌﺮﻓﯽﮐﻨﻨﺪه Kاﺻﻠﯽ Kﻧﻈﺮﯾﻪ Kﺳﺮﻣﺎﯾﻪ Kاﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ Kدر Kﺟﺎﻣﻌـﻪﺷﻨﺎﺳـﯽ Kاﺳﺖ K،ﺑﯿﺸﺘﺮK
ﺑﻪ Kدورﮐﯿﻢ ﮔﺮاﯾﺶ Kداﺷـﺖ K.از Kﻧﻈـﺮ Kﮐﻠﻤـﻦ K،ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ Kاﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ Kآﺣـﺎد Kﺟﺎﻣﻌـﻪ Kرا Kدر Kﺳﺎﺧﺘﺎري Kاز Kﺗﻌﻬﺪات
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (ﮐـﻪ ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪ وﻓـﺎق اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ آﻓﺮﯾـﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ) ،ﺗﺠﺴـﺪ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ K.اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﯾﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣـﺎ در ﻋـﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ K.ﻧﻈﺮﯾﻪ Kﮐﻠﻤﻦ K،ﻧﻘﺶ Kﯾﮑﺴﺎﻧﯽ Kرا Kﺑـﺮاي Kﺧـﺎﻧﻮاده K،ﻣﺪرﺳﻪ Kو Kاﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت Kﺑـﺰرگ Kﻣﻨﻈـﻮر Kﻣـﯽدارد؛
ﻫﺮﭼﻨـﺪ Kدر Kآﺛـﺎر Kاو Kﺗﻤﺮﮐـﺰ Kﺑﯿﺸـﺘﺮي Kﻧﺴـﺒﺖ Kﺑـﻪ Kرﯾﺰﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ Kدر Kﻣﻘﺎﯾﺴﻪ Kﺑﺎ Kدرﺷﺖ Kﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ K،ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﮐﻨـﯿﻢ K.ﺗﻌﻬـﺪات Kاﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ Kو Kاﻋﻤـﺎل Kﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در Kﺑﺤﺚﻫﺎي Kﺳﺮﻣﺎﯾﻪ Kاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ Kاو Kﮐﻪ Kﺑﯿﺸﺘﺮ Kﻧﺎﻇﺮ Kﺑـﻪ
ﺧـﺎﻧﻮاده Kو Kﻣﺪرﺳـﻪ Kﺑـﻮد K،ﻣﻨﺠـﺮ Kﺑـﻪ Kﺗﻮﻓﯿﻘﺎت Kدﯾﺪﮔﺎهﻫﺎي Kاو Kدر Kﻣﺤﺎﻓﻞ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ Kﮔﺮدﯾﺪ K.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺛﺎر Kاو
ﻣﻨﺠﺮ Kﺑـﻪ Kداﻣﻨـﻪدار Kﺷـﺪن Kﭘﮋوﻫﺶ Kﭘﯿﺮاﻣﻮن Kﺷﺒﮑﻪﻫﺎي Kاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ K،ارﺗﺒﺎﻃﺎت Kو Kﺟﺮﯾﺎن Kاﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ Kﺷﺪ( . K
 K)Burt,1997از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ،ﺑﻮردﯾﻮ( K)1986ﺑﺴﻂﻫﺎﯾﯽ Kرا Kدر Kﻧﻈﺮﯾﻪ Kﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ Kاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ Kدورﮐﯿﻢ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدK
ﻧﻤﻮد K.از Kدﯾﺪﮔﺎه Kﺑﻮردﯾﻮ K،ﺧﺎﻧﻮاده Kﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدي Kو Kﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺳﺮﺷـﺎر Kو Kدر Kﻋـﯿﻦ ﺣـﺎل Kﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ Kرا Kﺑـﻪ Kﻣﻨﺼﻪ
ﻇﻬﻮر Kﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ Kو Kﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ Kﺑﺮاي Kاﻋﻀﺎي Kﺧﺎﻧﻮاده Kﻣﺰاﯾﺎي Kﻣﺘﻌﺪدي Kﺑﻪ Kدﻧﺒﺎل Kداﺷﺘﻪ Kﺑﺎﺷﺪ K.اﻣﺎ Kاﯾﻨﮑﻪ Kﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ Kاﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ را Kﮐﻪ Kاﻋﻀﺎء Kرا Kﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ Kﻗﺮار Kﻣﯽدﻫﺪ K،ﺗﻮﻟﯿـﺪ Kﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ Kو Kﺑـﻪ Kﺣﺮﮐﺖ KدرﻣﯽآورﻧﺪK
ﭼﯿﺰي Kاﺳﺖ Kﮐﻪ Kﻧﻤﯽﺗﻮان Kﻧﺰد Kﺑﻮردﯾﻮ Kاز Kآن Kﺳﺮاﻏﯽ Kﮔﺮﻓـﺖ K،ﺑﻠﮑـﻪ Kاﺣﺘﻤـﺎﻻً Kدر Kآﺛﺎر Kﮐﻠﻤﻦ ﺑﻬﺘﺮ Kﻣﯽﺗﻮان Kﺑﻪ
ﺟﺴﺘﺠﻮي Kآن Kﭘﺮداﺧﺖ K.ﺑﺎ Kاﯾﻦ ﺣﺎل K،داﻧﺸﻤﻨﺪان Kو Kﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن Kﺳﯿﺎﺳﯽ Kﮐﻪ Kﻣﻔﻬـﻮم Kﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ Kاﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
را ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ دوﺗﻮﮐﻮﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﺛﺎرش ﺑﻪ اﮐﺘﺸﺎف ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي ﺑﯿﻦ ﻓﺮد و دوﻟﺖ و
ﭘﺎﺳﺦ Kﺑﻪ Kاﯾﻦ ﺳﺆال Kﭘﺮداﺧﺘﻪ Kﮐﻪ Kﻧﻈﺎمﻫﺎي Kﺳﯿﺎﺳﯽ Kﭼﮕﻮﻧﻪ Kﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ Kﺗﻮدهاي Kﺑﻪ Kدﺳﺖ Kﻣﯽآورﻧﺪ Kو
ﻣﺸﺎرﮐﺖ Kﺳﯿﺎﺳﯽ Kﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﻨﺪ K.ﭘﻮﺗﻨﺎم  )2000و ( K،1995ﻃﺮﻓﺪار Kاﯾﻦ ﺳﻨﺖ Kﺑﻮد K.ﻋﻼﻗـﻪ Kﭘﻮﺗﻨـﺎم K،ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﯽ
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ Kﺑﺮ Kآنﮔﻮﻧﻪ Kﻧﻈﺎم Kاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ Kو Kﻣﺤﻠﯽ Kﺑﻮد Kﮐﻪ Kﺑﺘﻮاﻧﺪ Kاﻋﺘﻤﺎد Kاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( Kﻣﺸـﺮوﻋﯿﺖ) Kو Kﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺪﻧ ِ
ﺑﺎﻻ Kﺗﻮﻟﯿﺪﻧﻤﺎﯾﺪ K.از Kاﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﺮ K،اﮔﺮﭼـﻪ Kﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ Kاﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ Kﺑـﻪ Kﻋﻨـﻮان Kﯾـﮏ Kﺛـﺮوت Kاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ Kدر Kﻧﻈﺮ Kﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه K،ﺑﺎ Kاﯾﻦ ﺣﺎل Kدر Kژرﻓﺎ Kدر Kﺳﻄﻮح Kﻓﺮدي K،اﻧﺪازهﮔﯿﺮي Kﻣﯽﺷﻮد K.ﭘﻮﺗﻨﺎم Kدر Kﻣﻄﺎﻟﻌﺎت Kﺧﻮد Kﮐﻪ Kاز Kاﯾﻦ
ﻣﻨﻈﺮ Kاﻧﺠﺎم Kﺷﺪ K،درﯾﺎﻓﺖ Kﮐﻪ Kﻧﻮاﺣﯽ Kﻣﺨﺘﻠـﻒ Kاﯾﺘﺎﻟﯿـﺎ( Kﺑـﻪ Kرﻏﻢ ﺑﺮﺧﻮرداري Kاز Kﯾﮏ Kدوﻟﺖ K،ﯾﮏ Kزﺑﺎن Kو Kﯾﮏ
ﻧﻈﺎم Kﺣﻘﻮﻗﯽ Kو Kاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ) K،از Kﺟﻬﺖ Kﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ Kﺑﺎ Kﻫﻢ ﺗﻔﺎوت Kدارﻧﺪ K.ﭘﺮﺳﺶ Kاز Kﭼﺮاﯾﯽ Kاﯾﻦ روﯾﺪاد،
اﻧﮕﯿـﺰه اﺻـﻠﯽ ﭘﻮﺗﻨـﺎم ﮔﺮدﯾـﺪ K.ﭘﻮﺗﻨـﺎم ﺣﺎﺻـﻞ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﮐﯿﻔﯽ ـ ﮐﻤﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ از ﺳﺎل 1970
آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺳـﺎﺧﺖ و در آن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ دوﻟﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ ،واﺑﺴﺘﮕﯽ زﯾﺎدي ﺑﻪ ﺳﻄﺢ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ Kاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ Kﻫـﺮ Kﻣﻨﻄﻘـﻪ Kدارد K.در Kﺷﻤﺎل Kاﯾﺘﺎﻟﯿﺎ Kﮐﻪ Kﺷﻬﺮوﻧﺪان Kﺑﻪ Kﻧﺤﻮ Kﻓﻌﺎﻟﯽ Kدر Kﺳﺎزﻣﺎنﻫـﺎي Kﻣـﺪﻧﯽ
ـ ﻣﺮدﻣـﯽ ،ﻟﯿـﮓﻫـﺎي ﻓﻮﺗﺒﺎل ،اﻧﺠﻤﻦﻫﺎي اﺧﺘﯿﺎري و  ...ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ ،دوﻟﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ ،در اﻗﺪاﻣﺎت
داﺧﻠﯽ ،ﺧﻼﻗﯿﺖ و اﺑﺘﮑﺎرات ،ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﮐﻪ
اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺪﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،دوﻟﺖﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻮده و ﺣﺘﯽ ﺑـﺎ ﻓﺴـﺎد
ﻣﻮاﺟﻪ Kﻫﺴﺘﻨﺪ K.ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي Kﭘﻮﺗﻨﺎم Kروﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد Kﮐﻪ Kﺳﺮﻣﺎﯾﻪ Kاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ K،ﺷـﻬﺮوﻧﺪان Kرا Kدر Kراﺳـﺘﺎي Kﻣﻨﺎﻓﻊ
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ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ Kﻣﺸﺎرﮐﺖ Kﺑﺎ Kﯾﮑﺪﯾﮕﺮ Kﻗﺎدر Kﻣﯽﺳﺎزد K،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ Kﺑﺮ Kﻣﻌﻤﺎﻫﺎ 17ﻣﺴـﺘﺘﺮ Kدر Kﻋﻤـﻞ ﺟﻤﻌﯽ K،ﻏﻠﺒﻪ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ K.ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ Kﮐﻪ Kدر Kﻣﻨﺎﻃﻘﯽ Kزﻧﺪﮔﯽ Kﻣﯽﮐﻨﻨﺪ Kﮐﻪ Kاز Kﺳـﻄﺢ Kﺑـﺎﻻي Kﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ Kاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ Kﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ،
ﺑﺴﯿﺎر Kﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ Kاﻋﺘﻤﺎد Kورزﯾﺪن Kﺑﻪ Kﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ Kﻣـﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ Kو Kﺑـﻪ Kارزشﻫـﺎي» Kوﺣﺪت« Kو» Kﻋﺪاﻟﺖ« Kﮔﺮاﯾﺶ
ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ (روﺣﺎﻧﯽ ،1388 ،ﺻﺺ 89-80(.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه Kاﻋﺘﻘﺎد Kدارد Kﮐﻪ Kاﻣﮑﺎن Kﺗﺮﮐﯿﺐ Kدو Kﺳﻨﺖ Kﻋﻤﺪه Kﻓﻮق Kدر Kﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎي Kﺳﺮﻣﺎﯾﻪ Kاﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ Kوﺟﻮد Kدارد؛ Kﺑﻪ
وﯾﮋه از آن رو ﮐﻪ در ﻫﺮ دوي اﯾﻦ ﺳﻨﺖﻫـﺎ ـ وﻟـﻮ ﺑـﻪ ﺗﻠـﻮﯾﺢ ـ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑـﻪﻣﺜﺎﺑـﻪ Kﻋﻨﺼﺮي ﻣﻬﻢ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺿﻤﻦ ﺗﻌﻘﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ،ﺑﻪ ﺳﻨﺖ دورﮐﯿﻢ ،ﮐﻠﻤﻦ و ﺑﻮردﯾﻮ
ﺗﻮﺟﻪ Kﺑﯿﺸﺘﺮي Kﻧﻤﻮده Kو Kﺑﻪ Kاﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ K،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ Kاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ Kرا Kﭼﻨـﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ Kﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ» K:آن Kذﺧﯿﺮه Kاﻋﺘﻤﺎد
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﻣﺸـﺎرﮐﺘﯽ ،ﭘﺪﯾﺪآﻣـﺪه و ﻣﺘﻀﻤﻦ آن ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ از ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻃﯽ Kآن Kاﻓﺮاد Kﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ Kاز Kﺗـﻼشﻫـﺎي Kﺧـﻮد Kدر Kراﺳﺘﺎي Kاﻫﺪاف Kﻓﺮدي Kو Kﺟﻤﻌﯽ K،ﻧﺘﺎﯾﺞ Kﻣﻔﯿﺪﺗﺮي Kرا Kﺑﻪ Kدﺳﺖ
آورﻧﺪ «.ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺸـﺘﺮك ﺑـﺎزﯾﮕﺮان (ﮐﻪ اﻋﻀﺎء ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮاده را ﻫﻢ درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد) K،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺘﻬـﯽ
ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻧﺎﺷـﯽ از اﻫـﺪاف Kﻣﺸﺘﺮك ﮔﺮدﯾﺪه K،ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ ،ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽﻫﺎ از درون و ﺑﯿﺮون Kآن ﺧﺎﻧﻮاده
را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ .در اﯾـﻦ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ،ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اوﻻً(ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴـﺎﻧﯽ)
ﻓـﺮاﻫﻢآورﻧـﺪه Kﻓﺮﺻﺖﻫﺎي Kﺗﺎزه Kدر Kزﻧﺪﮔﯽ Kاز Kﻃﺮﯾﻖ Kﺗﺤﺮك Kﺑﺨﺸﯿﺪن Kﺑﻪ Kﭘﺎداشﻫﺎي Kاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ K،ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎي Kﻣﺸﺎرﮐﺖ Kﺟﻤﻌﯽ Kو Kﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ Kو Kدﺳﺘﯿﺎريﻫﺎ Kﺟﻬﺖ Kوﺻﻮل Kﺑﻪ Kاﻫـﺪاف Kاﻗﺘﺼـﺎدي K،ﺳﯿﺎﺳـﯽ Kو
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ؛ﻧﯿﺎًﺛﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﺳـﺖ و ﺛﺎﻟﺜـﺎ ً ﺧﺎﻧﻮاده
ﻧﻘﺶ Kﻣﻬﻤﯽ Kدر Kﺑﺎزﺗﻮزﯾﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ Kاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ Kﺑﻪ Kﻋﻬﺪه Kﻣﯽﮔﯿﺮد K.از Kاﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ K،اﻧﺪﯾﺸـﻪورزي Kدر Kﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ Kاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ Kﯾﮏ Kﺟﺎﻣﻌﻪ K،ﻣﺤﺪود Kﺑﻪ Kﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي Kاﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ Kﻣـﺪرن Kﻧﮕﺮدﯾـﺪه Kو Kﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻀﺎي Kﯾﮏ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮاﻧﯽ Kﻣﻬﻢ ،در ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزﺗﻮزﯾﻊ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ Kو واﻟﺪﯾﻦ
در اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﻈﯿﻤﯽ را ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺤﻘﻖ اﻫـﺪاف Kﺟﺎﻣﻌﻪ ،در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در
ﻧﮕﺮش Kﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ،دو ﻣﻨﻈﺮ را ﻣـﯽﺗـﻮان Kاﻧﺘﺨـﺎب ﻧﻤـﻮد K:ﻣﻨﻈـﺮ Kدروﻧـﯽ و ﻣﻨﻈـﺮ Kﺑﯿﺮوﻧﯽ K.از ﻣﻨﻈﺮ
دروﻧﯽ ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار ﻣـﯽﮔﯿـﺮد .از ﻣﻨﻈﺮ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﺑﻪ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده (ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﯿـﺖ) ﺑـﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت ﭘﯿﺮاﻣـﻮﻧﯽ ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻮع دﯾﮕﺮ
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ Kﺳﺮﻣﺎﯾﻪ Kﺧﺎﻧﻮاده K،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻮﯾﺖ Kﻣﺆﻟﻔﻪﻫـﺎي Kﺑﺮﺳـﺎزﻧﺪه Kآن Kﻣﯽﺑﺎﺷﺪ K.اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ Kﻣﯽﮐﻮﺷﺪ Kﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺮﺳﺎزﻧﺪه Kو Kﺗﻌﺎﻟﯽدﻫﻨﺪه Kﺳﺮﻣﺎﯾﻪ Kﺧﺎﻧﻮاده Kرا Kﮐﻪ Kدر Kﭘﯿﻮﻧـﺪﻫﺎي Kﻃﺒﯿﻌﯽ Kﺑﺸﺮي Kﺟﺎي Kﮔﺮﻓﺘﻪ K،ﺑﺎز Kﺷﻨﺎﺧﺘﻪ Kو
روشﻫﺎي ارﺗﻘﺎء آن را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗـﺮار دﻫـﺪ .ﻧﮕﺎرﻧـﺪه ﻣﻨﻈﺮ اﺧﯿﺮ را ﻣﻄﻤﺢ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ Kاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ Kاز Kﻧﻈﺮﻣﻔﻬﻮﻣﯽ Kﻣﺘﺸﮑﻞ از Kﺳـﻪ Kﺑﻌـﺪ Kاﺳـﺖ:ﺳـﺎﺧﺘﺎري K،ﺷـﻨﺎﺧﺘﺎري Kو Kﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ(
 )Nahapiet & Ghoshal, 1998, p.242ﮐﻪ Kﻣـﺎ Kﻣـﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻤـﯿﻦ اﺑﻌـﺎد Kرا Kدرﺑـﺎره Kﺳﺮﻣﺎﯾﻪ Kﺧﺎﻧﻮاده K،ﻣﻠﺤﻮظ
دارﯾﻢﺑ .ﻌﺪ ﺳـﺎﺧﺘﺎري ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑـﻪﻋﻨـﻮان Kﺗﻌـﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ (ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ
اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده) ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد .از دﯾـﺪﮔﺎه ﮐﻠﻤـﻦ ( K)1988ﺑﻌﺪ Kﺳﺎﺧﺘﺎري Kاﺷﺎره Kﺑـﻪ Kﺷـﺪت Kو KﻗـﻮامK
ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑـﯿﻦ اﻋﻀـﺎ و ﺗـﻮاﻧﺶ آﻧﻬـﺎ در ﺑﻬـﺮهﻣﻨـﺪي Kو ﺑﺎزﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داردﺑ .ﻌﺪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﺎري Kﻧﯿﺰ Kﻧﻈﺎمﻫﺎي Kﺗﻔﺴﯿﺮي Kو Kﻣﻌﻨﺎﯾﯽ Kﻣﯿـﺎن Kاﻋﻀﺎ Kرا Kﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآوردNahapiet & Ghoshal, 1998,( K
)p.244ﺑ .ﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﺎريﻫﻤـﺎن ﭼﯿـﺰي Kاﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ و ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺸﺘﺮك ،زﺑﺎن ،داﺳـﺘﺎنﻫـﺎ Kو ﻓﺮﻫﻨـﮓ Kﯾـﮏ
ﺟﻤـﻊ در Kآن Kﻣـﻨﻌﮑﺲ Kﻣﯽﺑﺎﺷﺪ K.ﮐﺎروﯾﮋه Kدﯾﺪﮔﺎه Kﻣﺸﺘﺮك Kاﯾـﻦ اﺳـﺖ Kﮐـﻪ Kارﺗﺒﺎﻃـﺎت Kﻣﺸـﺘﺮك Kو KﮔﺮدآﻣـﺪنK
اﯾـﺪهﻫـﺎ را اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ Kﻣﯽﺳﺎزد  )Nahapiet & Ghoshal, 1998(.ﺑﻌﺪ Kﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ Kﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ Kﻧﯿـﺰﻣﺸـﺘﻤﻞ ﺑـﺮ
ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ Kاﺳﺖ Kﮐﻪ Kدر Kاﺛﻨﺎء Kﻣﻨﺎﺳﺒﺎت Kﻓﺮدي( Kاز Kﻗﺒﯿﻞ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ K،ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ K،ﺗﻌﻬﺪات Kو Kﻫﻮﯾﺖ) Kآﻓﺮﯾـﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .در واﻗﻊ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي دﯾﺮﭘﺎ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ Kﺑﻪﻓـﺮد ﻣﯿـﺎن اﻋﻀـﺎ را ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد
و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻌﺎونﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﭘﺮ ارﺗﺒﺎط را ﺿﻤﻦ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪي ﺑﻪ ﻫـﺪف ﻣﺸـﺘﺮك ،ﺑﺎﻋـﺚ ﻣﯽﺷﻮد ..در) ﺑﺎب اﻫﻤﯿﺖ
اﯾﻦ ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ،ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﻫﻤﮑﺎري ﻣﯿـﺎن اﻋﻀﺎﺳﺖ .اﻋﺘﻤﺎد دو ﻧﻮع اﺳﺖ:
ﺷﮑﻨﻨﺪه و ﻣﻨﻌﻄﻒ K.اﻋﺘﻤـﺎد Kﺷـﮑﻨﻨﺪه K،اﻋﺘﻤـﺎدي Kاﺳـﺖ ﮐـﻪ Kﺿـﻤﻦ دادوﺳﺘﺪﻫﺎي Kﺧﺸﮏ Kرﺳﻤﯽ( Kﻣﺜﻞ اﻋﻄﺎي
ﯾﮏ Kﺟﺎﯾﺰه) Kﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد K.اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ Kاﻋﺘﻤﺎد Kﮐـﻪ Kﺑﺴـﯿﺎر Kﺑﻪ Kﻗﻮاﻋﺪ Kرﺳﻤﯽ Kواﺑﺴﺘﻪ Kاﺳﺖ K،ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي Kﻣﺴﺘﺤﮑﻢ
در اﻋﻤـﺎل ﺟﻤﻌـﯽ ﻣﺤﺴـﻮب ﻧﻤـﯽﮔـﺮدد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻨﻌﻄﻒ ،ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد Kو
ﺟﻤﻊﻫﺎ اﺑﺘﻨﺎ دارد و ﺻﺪاﻗﺖ اﺧﻼﻗـﯽ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻨﻌﻄﻒ» ،ﺳﺎزﻧﺪه اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ Kاﺳﺖ ﮐـﻪ اﻋﻀـﺎ
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را ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﺟﻤـﻊ ،ﻣﺘﺼـﻞ ﻣﯽدارد K« )Dess & Shaw, 2001, p.451(.ﺧﺎﻧﻮاده Kﯾﮑﯽ Kاز Kﮐﺎﻧﻮنﻫﺎي Kﻣﻬﻢ و ﻣﻌﺘﺒـﺮ
در ﺳـﺎﺧﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻨﻌﻄﻒ ،داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد(روحانی .)1386،
ارﺗﻘﺎء ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
1ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ،روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐـﻪ ﯾـﮏ راﺑﻄـﻪ دو ﺳﻮﯾﻪ و
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺑـﯿﻦ اﯾـﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده در ﺟﺮﯾـﺎن اﺳـﺖ .ﺧـﺎﻧﻮاده ،ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را
درﯾﺎﻓﺖ و در ﺷﮑﻞ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده ،آن را ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿـﺪ ،ﺑـﺎزاﻓﺰاﯾﯽ Kو ﺑـﺎ ارزش اﻓـﺰوده ﺑﯿﺸﺘﺮ Kآن را ذﺧﯿﺮه
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .در راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،ﺧـﺎﻧﻮاده ،ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﻓـﺰوده ﺟﺪﯾـﺪ را در ﻣﺤـﯿﻂ ،ﻋﺮﺿﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺒﻠﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ آن
در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺘﮑﺜﺮ Kﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﺎﻧﻪ (ﻣﺪرﺳـﻪ ،اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت ﻣﺤﻠـﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ و  )...ﻣﯽﮔﺮددK.
ﺗﺮدﯾﺪي ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ داراي ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت در درﯾﺎﻓﺖ و اﻧﻌﮑـﺎس ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎي ﺟﻤﻌﯽ و ﺳﻄﻮح
اﻋﺘﻤﺎد ،ﺗﻌﻬﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺗﻮان آﻓﺮﯾﻨﺶ Kﺑﺎورﻫﺎ و اﻟﺘﺰامﻫـﺎ ﮐﻪ در اﺻﻞ ﻫﻤﺎن ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺑﺮﻗﺮاري Kارﺗﺒـﺎط Kﺑـﺎ Kاﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت Kﺑﯿﺮوﻧـﯽ Kﻣﺸـﺎﺑﻪ( Kاﻋـﻢ از Kﻫﻤﺴـﺎﯾﻪﻫـﺎ K،ﻧﻬﺎدﻫﺎي Kﻣﺤﻠﯽ Kو K)...ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
ﻇﺮﻓﯿﺖ Kﻣﻬﻢ ﯾﮏ Kﺧﺎﻧﻮاده Kﻣﺤﺴﻮب Kﮔﺮدﯾﺪه Kو Kﺗﻔﺎوت Kﺗﻮﻟﯿﺪ Kﺳﺮﻣﺎﯾﻪ Kﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ Kﺑﻪ Kﻫﻤﯿﻦ ﻋﻨﺼﺮ KﺑﺎزﻣﯽﮔﺮددK.
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﻧﺤﻮه ارﺗﻘﺎي آن ،داﻧـﺶ اﻧﺪﮐﯽ دارﯾﻢ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﻣﻮرد
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻔﺎوت Kدر Kﺧﻠﻖ Kﺳﺮﻣﺎﯾﻪ Kﺧﺎﻧﻮاده K،ﺑﻪ Kﻧﻈـﺮورزي Kدﺳﺖ Kﺑﺰﻧﯿﻢ K.ﺗﺮدﯾﺪي Kﻧﯿﺴﺖ Kﮐﻪ Kﺗﻔﺎوتﻫﺎي Kﻓـﺮدي،
ﺟـﺰء Kﻣﻬﻤـﯽ Kدر Kآﻓـﺮﯾﻨﺶ Kﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ Kﺧـﺎﻧﻮاده Kﻣﯽﺑﺎﺷﺪ K.ﯾﮏ Kﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ Kﺧﺎﻧﻮاده Kدر Kﻣﻄﺎﻟﻌﺎت Kﺧﻮد Kدرﯾﺎﻓﺖ Kﮐﻪ
 50ﺳﺎل Kﭘﯿﺶ Kﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ Kازدواجﻫـﺎ Kﺑﻪ Kﺳﻄﻮح Kﻃﺒﻘﻪاي K،ﻧﮋادي Kو Kوﺻﻠﺖ Kﺑﺎ Kﺧﻮدي Kارﺗﺒﺎط Kداﺷﺘﻪ Kاﺳت( . K
 )Coontz 2005, p.14اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ آن ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮردﯾﻮ آن را »واﺑﺴﺘﮕﯽ Kﻋﻼﯾﻖ« ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ.
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮع ازدواجﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎي زﻣﯿﻨﻪاي ،زن و ﺷـﻮﻫﺮ دﯾـﺪﮔﺎهﻫـﺎي ﻧﺰدﯾـﮏﺗـﺮي
دارﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل دو ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ K:ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ Kﯾﮏ ﭼﻨـﯿﻦ ﺧـﺎﻧﻮادهﻫـﺎﯾﯽ در ﺑﺮﻗـﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺘﮑﺜﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ،دﭼﺎر ﻣﺸـﮑﻞ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ و ﺗﺒـﺎدل ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑـﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺣﺎﻟﺖ Kﻓﺮﺳﺎﯾﻨﺪه Kو Kﮐﺎﻫﺸﯽ Kﻣـﯽﮔﯿـﺮد K،دوم Kاﯾﻨﮑـﻪ Kاﻧﺴـﺠﺎم Kﻋﻼﯾـﻖ Kﺑﻮردﯾـﻮﯾﯽ K،ﺑﯿﺸﺘﺮ Kدر Kﻣﻮرد Kﯾﮏ Kﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﻨﻔﮏ Kو Kﺟﺪااﻓﺘﺎده Kﺻﺪق Kﻣﯽﮐﻨﺪ Kو Kﺑﯿﺸﺘﺮ Kﻗﺒﯿﻠﻪﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ Kﺑﻮده Kو Kﻣﺮﺑﻮط Kﺑﻪ Kدورانﻫﺎي Kﺧﯿﻠﯽ Kﮔﺬﺷﺘﻪ Kاﺳﺖ.
دورﮐﯿﻢ ﺑﻪﮔﻮﻧـﻪاي Kدﯾﮕـﺮ از اﻧﺴـﺠﺎم اﺷـﺎره دارد ﮐـﻪ او آن را »واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻧﺪاموار« Kﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و اﺷﺎره ﺑـﻪ
ﺣـﺎﻟﺘﯽ Kدارد Kﮐـﻪ Kﭘﯿﻮﻧـﺪ Kاﻋﻀـﺎي Kﺧـﺎﻧﻮاده Kﺑـﻪﺟـﺎي Kﺳﺎزﮔﺎري Kﻋﻼﺋﻖ Kدر Kزﻧـﺪﮔﯽ K،ﺑـﺮ Kﻣﮑﻤﻠﯿـﺖ Kزن Kو Kﺷـﻮﻫﺮ
اﺑﺘﻨـﺎ دارد  )Furstenberg, 2005(.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮑﯽ Kاز Kﻃﺮق Kارﺗﻘﺎء Kﺳﺮﻣﺎﯾﻪ Kﺧﺎﻧﻮاده K،ﮔﺰﯾﻨﺶ Kروﯾﮑﺮد» Kواﺑﺴﺘﮕﯽ
اﻧـﺪاموار« و ﮐﻮﺷـﺶ در راﺳﺘﺎي ﺑﺮﻫﻢ زدن ﺗﺼﻠّﺒﺎت ﻗﻮﻣﯽ -ﻗﺒﯿﻠﻪاي Kو ﺳﻌﯽ در ﺑﺴﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽﻫﺎي
ﻏﯿﺮﺧﻮدي اﺳﺖ(بهنام .)1352،
2ـ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺮدﯾﺪي Kدر اﯾﻦ ﻗﻮل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮدك ﺗﻮﺳـﻂ واﻟـﺪﯾﻦ ،ﻣـﺆﺛﺮﺗﺮ از ﯾﮏ واﻟﺪ (ﯾﺎ
واﻟﺪه) اﺳﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﮑﺘﻪ Kﻇﺮﯾﻔﯽ در اﯾﻨﺠﺎ وﺟﻮد دارد و آن اﯾﻨﮑﻪ Kزﻣـﺎﻧﯽ اﯾـﻦ ﻗـﻮل از ﺻﺤﺖ ﺑﺮﺧﻮردارK
ﺧﻮاﻫﺪ Kﺑﻮد Kﮐﻪ Kواﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ Kﻧﺤﻮ Kﺻـﺤﯿﺢ K،ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎن Kﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ Kﺑـﻮده Kو Kﺗـﻮاﻧﺶﻫـﺎي Kﺗﺮﺑﯿﺘﯽ Kﯾﮑﺪﯾﮕﺮ Kرا Kﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ K.در Kواﻗﻊ ﯾﮑﯽ Kاز Kﻃﺮق Kارﺗﻘﺎء Kﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ Kاﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ K،ارﺗﻘـﺎء Kﺗـﻮاﻧﺶ Kﺗﺮﺑﯿﺘﯽ Kواﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ K.اﻟﺒﺘﻪ Kﻫﻨﻮز
ﻣﻌﻠﻮم Kﻧﯿﺴﺖ Kﮐﻪ Kﻣﻌﺎﺿﺪت Kﭘﺪر Kو Kﻣﺎدر Kﭼﮕﻮﻧﻪ Kﺑﺮ Kارﺗﻘـﺎء Kﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ Kﺧﺎﻧﻮاده( Kو Kﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ Kاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ)
ﮐﻤﮏ Kﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ K،ﺑﺎ Kاﯾﻦ ﺣﺎل Kدر Kﻧﻔﺲ Kارﺗﻘﺎء Kﺗﺮدﯾﺪي Kﻧﯿﺴﺖ K.در Kﯾﮏ Kﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ Kﮐﻪ Kﻣﺒﺘﻨﯽ Kﺑﺮ Kﻣﻌﺎﺿﺪت
ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ Kﭘﺪر و ﻣﺎدر اﺳـﺖ ،ﻓﺮزﻧـﺪ Kﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﯽ ﺑـﺎ ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ Kارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﭘﻮرﺗﺰ آنرا Kﭘﺑﻨـﺪيِـﻞ
ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣـﯽﺧﻮاﻧـﺪ)Portes, 1998, p.12(K.
.3ﺣﻀﻮر Kﻓﺮزﻧﺪ K،ﻣﻘﺘﻀﺎي Kآن Kاﺳﺖ Kﮐﻪ Kواﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ Kﺑﺴﻂ ﭘﯿﻮﻧـﺪﻫﺎي Kﺑﯿﺮوﻧـﯽ Kﺧـﻮد Kﺑـﺎ Kﺳـﺎﯾﺮ Kﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان Kو
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن Kو Kﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎي Kاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ Kﻣﺤﻠﯽ K،ﺑﭙﺮدازﻧﺪ K.ﺗﺠﺮﺑﻪ Kﻧﺸـﺎن Kداده Kﮐـﻪ Kﻓﺮزﻧﺪ Kدر Kﺑﺴﯿﺎري
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ K،در Kﺑﺮﻗﺮاري Kاﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎ Kو Kﻋﺮﺿﻪ Kارﺗﺒﺎﻃﺎت Kﻋﻘﻼﻧﯽ Kﻗـﻮي Kﺑـﺎ Kﺑﯿـﺮون Kﺧﺎﻧﻮار K،ﻋﻬﺪهدار Kﻧﻘﺶ
ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهاي اﺳﺖ )Furstenberg, 2005(.
.4ﭘﯿﺸﺘﺮ Kاﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ Kﺳﺮﻣﺎﯾﻪ Kاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ K،ﺛﺮوﺗﯽ Kﻧﯿﺴﺖ Kﮐﻪ Kدر Kﺳﻄﺢ Kﻓـﺮدي Kﻣﻄـﺮح Kﺑﺎﺷـﺪ K.آﺣﺎد Kﺟﺎﻣﻌﻪ Kﺑﻪ
ﺳﻄﻮح Kﻣﺨﺘﻠﻒ Kﺳﺮﻣﺎﯾﻪ Kاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ Kدﺳﺘﺮﺳﯽ Kدارﻧﺪ K.ﺑﺎ Kاﯾﻦ ﺣﺎل Kﻣﻌﺘﻘـﺪم Kﮐـﻪ Kﺗﻤـﺎم Kﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ Kو Kﺗﻤﺎم Kاﻓﺮاد
ﺟﺎﻣﻌﻪ Kﺑﻪ Kﻃﻮر Kﻣﺴﺎوي Kاز Kﻋﻮاﯾﺪ Kاﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ Kﺑﺮﺧـﻮردار Kﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ K.ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮑﯽ Kاز Kﻃﺮق Kارﺗﻘﺎء Kﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
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ﺧﺎﻧﻮاده K،ارﺗﻘـﺎء Kﻇﺮﻓﯿـﺖ Kﺑﺮﺧـﻮرداري Kﺧـﺎﻧﻮاده Kاز Kﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ Kاﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ Kﻣﻮﺟﻮد Kدر Kﺟﺎﻣﻌﻪ Kاﺳﺖ(بهنام، K
.)1352
ﻣﻬﺎرت Kدﺳﺘﯿﺎﺑﯽ Kﺑﻪ Kﺳﺮﻣﺎﯾﻪ Kاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ K،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ Kﺗﺎزه Kاﺳﺖ Kوﺧﯿﺮاً Kﺑﻪﻋﻨﻮان Kﻣﺆﻟﻔﻪاي Kﻣﻬﻢ در Kﮐﺎر Kواﻟﺪﯾﻦ،
ﻣﻮرد Kﺗﻮﺟﻪ Kﻗﺮار Kﮔﺮﻓﺘﻪ Kاﺳﺖ K.اﯾﻨﮑﻪ Kﭼﮕﻮﻧﻪ Kواﻟﺪﯾﻦ K،ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ Kو Kﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ Kرا Kﺑﺎ Kﻫـﺪاﯾﺖ Kﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ Kﺳﻮي
ﻓﺮزﻧﺪان Kﺧﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ Kﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﺷﮑﺎر اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻣﺮ Kﺑﻪ راﻫﺒﺮد Kواﻟﺪﯾﻦ در
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاريﻫﺎي Kﺗﺮﺑﯿﺘﯽ Kﻓﺮزﻧﺪان K،ﻣﺮﺑﻮط Kﻣـﯽﮔـﺮدد K.واﻟـﺪﯾﻨﯽ Kﮐـﻪ Kدر Kﻣﺤﯿﻂﻫﺎﯾﯽ Kﻫﺴﺘﻨﺪ Kﮐﻪ Kﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﺤـﺪودي Kدر اﺧﺘﯿـﺎر دارﻧـﺪ ،ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﻬـﺎرت و ﻓﺮاﺳـﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي در اﻧﺒﺎﺷﺖ و ﮐﺎرﺑﺮد Kآن داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ K.از Kﺳﻮي Kدﯾﮕﺮ Kﻓﺮزﻧﺪان Kﻧﯿﺰ Kﺑﺎﯾﺪ Kﻣﻬـﺎرتﻫـﺎي Kﻻزم Kرا Kﺑﺮاي Kﺗﻌﺎدلﺑﺨﺸﯽ Kﺑﻪ Kﻋﺮﺿﻪ Kو Kﺗﻘﺎﺿـﺎي
ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ Kاﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ Kدر Kﻣﺤـﯿﻂ ﺧـﻮد K،ﮐﺴـﺐ Kﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ K.ﺗﺮدﯾﺪي Kﻧﯿﺴﺖ Kﮐﻪ Kﺗﻮاﻧﺶ Kﻓﺮزﻧﺪان Kدر Kاﯾﻦﺑﺎره Kواﺑﺴﺘﻪ
اﺳﺖ ﺑﻪ 1. :ﺳﻄﺢ Kﻓﺮاﮔﯿﺮي Kاﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ Kو 2. Kﺗﻔﺎوتﻫﺎي Kروﺣﯽ K.ﯾﮏ Kﻣﻄﺎﻟﻌﻪ Kﺗﻄﺒﯿﻘـﯽ Kﺑـﯿﻦ داﻧـﺶآﻣـﻮزان
اﯾﺘﺎﻟﯿـﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﮐﻮرﺳﺎرو( 28 K)1994اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖﮐـﺮدن ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن و ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮد را ﻓـﺮا Kﻣـﯽﮔﯿـﺮد .ﺗﺤﻘﯿـﻖ دﯾﮕـﺮي Kدر ﻣـﻮرد ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎي
ﺑﺮﺧـﻮردار Kو Kﻏﯿﺮﺑﺮﺧﻮردار K،از Kﺛﺮوﺗﯽ Kﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ Kﮐﻪ Kدر Kﺳﺮﻣﺎﯾﻪ Kاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ Kﻣﻨﻌﮑﺲ Kاﺳﺖ Kو Kﻓﺮزﻧﺪان Kرا
ﺑـﺮاي Kﺑﺴﻂ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ Kدر Kﻣﺪﯾﺮﯾﺖ Kﻣﻨﺎﺳﺒﺎت Kاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ Kدر Kدرون Kو Kﺑﯿﺮون Kﺧﺎﻧﻮادهﻫـﺎ K،آﻣـﻮزش Kﻣـﯽدﻫـﺪ( . K
 )Caplan & Whitmore, 1991اﯾﻦ ﺧﻂ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﺑﺮاي ﻣﺎ روﺷﻦ ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪان Kو واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻬﺎرت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ Kﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در راﺳﺘﺎي ﻣﻘﺎﺻـﺪ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﺑﺒﺮﻧﺪ
ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻟﮕﻮي ازدواج در  50ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
از اواﯾﻞ ﺳﺪه ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﺮان ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻃـﻮر ﺗـﺪرﯾﺠﯽ ﺗﻐﯿﯿـﺮات Kﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺴﺘﻪاي Kﺑﻪ Kﺷﮑﻞ ﺣﺎﺿﺮ Kﭘﺪﯾﺪ Kآﻣﺪ( Kﺑﻬﻨﺎم ،1383 K،ص 90(.اﮐﻨﻮن ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺗـﺎزهاي ﭼـﻮن ﻣﯿﻞ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ
ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ ،ﺗﻤﻮل و ﺗﺠﻤـﻞ زﻧـﺪﮔﯽ Kو ذوق ﻣﺼـﺎرف ﮔـﺰاف( Kﺑـﻪ ﻫـﻢﭼﺸـﻤﯽ دﯾﮕﺮان) Kﻇﻬﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮي Kﮐﻪ Kﻣﯿﻞ ﺑﻪ Kازدواج Kرا Kﻣﺤﺪود Kﮐـﺮد K،دﯾـﺪ Kﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ Kاﺳﺖ Kﮐﻪ Kﻣﺮدم Kاﯾﻦ ﻋﺼـﺮ Kدرﺑـﺎره
ازدواج و ﻫﻤﺴـﺮ Kآﯾﻨـﺪه ﺧـﻮد ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮدهاﻧـﺪ؛ Kآﺳـﺎنﮔﯿـﺮي و زودﭘﺴﻨﺪي ﻗﺪﯾﻢ ﮐﻤﯿﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
اﻧﺘﻈﺎرات ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﺳـﺘﻪﺷـﺪن ﺑﻌـﺪ ﺳـﺎﺧﺘﺎري ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎﻧﻮاده Kدر Kﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز Kﮔﺮدﯾﺪه Kاﺳﺖ .اﻣﺎ
از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ،اﻟﮕﻮي ازدواج Kدر اﯾﺮان Kﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﻣﺪار ازدواجﻫـﺎي ﻓـﺎﻣﯿﻠﯽ ﻣـﯽﭼﺮﺧـﺪ .ازدواجﻫﺎي
ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ Kﻣﻌﻤﻮﻻً Kﺗﺄﯾﯿﺪي Kﺑﺮ Kازدواجﻫـﺎي Kﻗﺸـﺮي Kﻫﺴـﺘﻨﺪ K.ازدواجﻫـﺎي KدرونﻫﻤﺴـﺮيK-ﻫﻤﺎنﻃﻮر Kﮐﻪ Kﮔﺬﺷﺖ- K
اﺑﺪا ً ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ارﺗﻘﺎء واﺑﺴﺘﮕﯽ Kو اﻧﺴـﺠﺎم Kاﻧـﺪاموار ،ﮐﻤﮑـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﻣﻀﺎﻓﺎ ً ﺑﻌﺪ  Kﺳﺎﺧﺘﺎري  Kو
ﺷﻨﺎﺧﺘﺎري ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ(بهنام .)1352،
ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻟﮕﻮي ﺗﺤﺼﯿﻼت و اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن
ﮔﺮاﯾﺶ Kﺑﻪ Kﺗﺤﺼﯿﻼت K،ﺑﻪ Kوﯾﮋه Kﺗﺤﺼﯿﻼت Kزﻧﺎن K،ﺳﺒﮏ Kزﻧﺪﮔﯽ Kرا Kﺗﻐﯿﯿﺮ Kداده Kاﺳﺖ K.در Kﮔﺬﺷﺘﻪ Kدر Kﯾﮏ Kروﺳﺘﺎ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ Kﯾﮏ Kﻣﮑﺘﺐﺧﺎﻧﻪ Kوﺟﻮد Kداﺷﺖ و ﻋﺪهاي از دﺧﺘـﺮان Kﺑـﺮاي Kآﻣـﻮزش Kﻗـﺮآن Kو زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در Kﺣﺪي ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ Kﻣﺘﻦ ﻗﺮآن Kرا Kﻗﺮاﺋﺖ Kﮐﻨﻨـﺪ Kو Kﻣﺘـﻮﻧﯽ Kﭼـﻮن Kﮔﻠﺴـﺘﺎن Kﺳـﻌﺪي Kرا Kﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ K،در Kآﻧﺠﺎ Kﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﺮده Kاﺳﺖ.ﺑﻪوﯾﮋه Kدر Kدﻫﻪ Kاﺧﯿﺮ K،ﺑﺨﺶ Kﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ Kاز Kداﻧﺶآﻣﻮزان Kو Kداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن Kﻣﺮاﮐﺰ Kﻋﻠﻤﯽ Kو
آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺧـﺎﻧﻢﻫـﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ؛ ﺣﺘـﯽ در ﮐﻨﮑـﻮر ،ورودي زﻧﺎن ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ از ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ
ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و در ﺑﺴﯿﺎري از رﺷـﺘﻪﻫـﺎ ﺗﻌـﺪاد Kﻗﺒﻮﻟﯽ دﺧﺘﺮان Kﺑﯿﺶ از ﭘﺴﺮان اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  K،1335ﻓﻘﻂ  8درﺻﺪ از زﻧﺎن ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺳـﻮاد ﺑﻮدﻧـﺪ و ﺗـﺎ ﻗﺒـﻞ از اﻧﻘـﻼب اﺳـﻼﻣﯽ ( )1355اﯾﻦ
ﻧﺴﺒﺖ Kﺣﺪود 26 Kدرﺻﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  K،1365ﺑـﻪ 52 Kدرﺻـﺪ و در ﺳـﺎل  K،1375ﺑﻪ Kﺣﺪود 74 Kدرﺻﺪ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺰان Kﺑﺎﺳﻮادي زﻧﺎن ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺣﺪود  3ﺑﺮاﺑﺮ Kﻧﺴـﺒﺖ Kﺑﻪ Kﻗﺒﻞ از Kاﻧﻘﻼب KاﻓﺰاﯾﺶK
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ رﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮي داﺷﺘﻪ ،ﺑﻪﻃﻮري ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﺳﻮادي زﻧﺎن
روﺳﺘﺎﯾﯽ از  1/2درﺻﺪ در ﺳﺎل  K ،1335ﺑﻪ  Kﺣﺪود 62 KKKدرﺻﺪ در ﺳﺎل  1375رﺳﯿﺪه اﺳﺖ (آزاد1386 ،
ص  67(.از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ دﮔﺮﮔـﻮﻧﯽ Kدر ﺳـﺎﺧﺖ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻗﺪام در ﺟﻬﺖ
ﺳﺮﻋﺖﺑﺨﺸﯿﺪن Kﺑﻪ Kاﯾـﻦ دﮔﺮﮔـﻮﻧﯽ K،ﭘﺎﯾﮕـﺎه Kزن Kدﭼﺎر Kﺗﻐﯿﯿﺮ Kﺷﺪه Kاﺳﺖ K.ﺻﻨﻌﺖ Kو Kﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ Kﺑﻪ Kزن Kاﻣﮑـﺎن
ﯾـﺎﻓﺘﻦ ﺷـﻐﻠﯽ Kﺧـﺎرج Kاز Kﺧﺎﻧـﻪ Kرا Kداد( Kروﺷﻪ 1368 K،ص  174(.در ﮔﺬﺷﺘﻪ وﻇﯿﻔﻪ زﻧﺎن ﻋﺒﺎرت ﺑـﻮد از
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ﺑـﺎرداري Kدر Kﺳـﺎلﻫـﺎي Kﺟـﻮاﻧﯽ K،ﭘﺮﺳﺘﺎري Kاز Kﻧﻮزادان K،ﻣﺮاﻗﺒـﺖ Kاز Kآﻧﻬـﺎ Kﺑـﻪ Kﻫﻨﮕـﺎم Kﺑﯿﻤـﺎري Kو Kﭘـﺮورش Kآﻧﻬـﺎ
اﮔـﺮ ﺑﻘـﺎ ﻣـﯽﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ .ﻧﻬﻀﺖﻫﺎي زﻧﺎن در ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ ﺑـﺮﻋﮑﺲ ،ﻫـﺪﻓﺶ ﺣـﻖ رأي ،ﺣـﻖ اﺷـﺘﻐﺎل در
ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎي Kﻋﻤﻮﻣﯽ K،ﺣﻖ Kﻣﺎﻟﮑﯿﺖ Kو Kﺑﻪ Kﺧﺼﻮص Kﺣﻖ Kورود Kﺑـﻪ Kداﻧﺸـﮕﺎهﻫـﺎ Kﺑـﻮد( Kﻟﻨﺴـﮑﯽ ،1374 K،ص (.
 475ﺗﺮدﯾﺪي Kﻧﯿﺴﺖ Kﮐﻪ Kاﻓﺰاﯾﺶ Kﺗﺤﺼﯿﻼت Kزﻧﺎن K،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ Kرا Kﺑﻪﻧﺤﻮ Kﻣﺜﺒـﺖ Kﺑـﺮ Kﺑ ﻌـﺪ Kﺷـﻨﺎﺧﺘﺎري
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ Kﺧﺎﻧﻮاده Kﻣﯽﮔﺬارد K.ﺑﺎ Kاﯾﻦ ﺣﺎل Kﺑﺮرﺳﯽ Kﭼﮕﻮﻧﮕﯽ Kﺗﺄﺛﯿﺮ Kاﺷﺘﻐﺎل Kزﻧﺎن Kﺑﺮ Kﺳﺮﻣﺎﯾﻪ Kﺧـﺎﻧﻮاده Kدر Kاﯾﺮان،
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ Kﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي Kدﻗﯿﻖﺗﺮي Kاﺳﺖ K،زﯾﺮا Kﺷﻮاﻫﺪ Kﻣﻮﺟﻮد Kدر Kﻣﺘﻐﯿﺮ Kاﺷﺘﻐﺎل Kزﻧﺎن Kدر Kﭘﺎرهاي Kﻣﻮارد Kﻣﺆﯾﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻌﺪ Kﺷﻨﺎﺧﺘﺎري Kو Kدر Kﻣﻮاردي Kﻣﺆﯾﺪ Kﮐـﺎﻫﺶ Kدر Kاﺑﻌـﺎد Kﺳـﺎﺧﺘﺎري Kو Kﻣﻨﺎﺳـﺒﺎﺗﯽ Kاﺳﺖ K.ﺑﺎ Kﺗﻮﺟﻪ Kﺑﻪ
اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮﺑﻮدن اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز ،ﺿﺮوري ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣـﯽرﺳـﺪ ﮐـﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ Kو
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ،ﺗﺰاﺣﻤﯽ ﺑﺮاي اﺑﻌـﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎورد(بهنام .)1352،
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺪس ازدواج
ﺗﻀﻌﯿﻒ Kﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ Kو Kﻣﻌﻨﻮي Kو Kﺳﺴﺖﺷﺪن Kرواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ Kدر Kﺟﺎﻣﻌﻪ K،ﺑﺮ Kﺟﺎﯾﮕﺎه Kﺧـﺎﻧﻮاده Kﺗﺄﺛﯿﺮ Kﻣﻨﻔﯽ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ Kاﺳﺖ K.اﯾﻦ ﺗﻘﺪسزداﯾﯽ Kاﯾﻨﮏ Kﺧﻄﺮي Kﺑﺮاي Kاﺳﺘﺤﮑﺎم Kﺧﺎﻧﻮاده Kﮔﺮدﯾـﺪه Kاﺳـﺖ K.اﮐﻨﻮن Kازدواج K،ﺑﯿﺸﺘﺮK
ﯾﮏ Kﻗﺮارداد Kاﺳﺖ Kﺗﺎ Kﯾﮏ Kاﻣﺮ Kﻣﻘﺪس Kﮐﻪ Kﻧﻬﺎد Kﺧـﺎﻧﻮاده Kرا Kﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣـﯽدﻫـﺪ( Kﺳﮕﺎﯾﻦ ،1370 K،ص 128(.
ﺷﻬﯿﺪ Kﻣﻄﻬﺮي Kدر Kاﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ Kﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» K:دﺳﺖ Kﺗﻮاﻧـﺎي Kﺧﻠﻘـﺖ Kﺑـﺮاي Kاﯾﺠﺎد K،ﺑﻘﺎ Kو Kﺗﺮﺑﯿﺖ Kﻧﺴﻞﻫﺎي Kآﯾﻨﺪه،
ﻋﻼﺋﻖ Kﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ Kزن Kو Kﺷﻮﻫﺮي Kرا Kاز Kﯾﮏ Kﻃﺮف Kو Kﻋﻼﺋﻖ Kﭘـﺪر Kو Kﻓﺮزﻧﺪي Kرا Kاز Kﻃﺮف Kدﯾﮕﺮ Kﺑﻪ Kوﺟﻮد Kآورده
اﺳﺖ ،ﻋﻮاﻃﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﺤـﯿﻂ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻄﺮي و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭘﺪر و
ﻣﺎدر Kروح Kﮐﻮدك Kرا Kﻧﺮم Kو Kﻣﻼﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ K.ﻣﺎ Kوﻗﺘـﯽ Kﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻋﻮاﻃﻒ Kدو Kﻧﻔﺮ Kرا Kﻧﺴﺒﺖ Kﺑﻪ Kﯾﮑﺪﯾﮕﺮ KﺗﺤﺮﯾﮏK
ﮐﻨﯿﻢ K،ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ اﻓـﺮاد Kﯾـﮏ Kﻣﻠـﺖ Kﺑـﺮادر Kﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ Kﯾﺎ Kﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﻫﻤﻪ Kاﻓﺮاد Kﺑﺸﺮ Kﻋﻀﻮ Kﯾﮏ Kﺧﺎﻧﻮادهاﻧﺪ K.ﺑﻪ
ﻃـﻮري Kﮐـﻪ Kدر Kﻗـﺮآن Kﮐـﺮﯾﻢ ﻧﯿـﺰ Kآﻣﺪه" K:اﻧﻤﺎ Kاﻟﻤﺆﻣﻨﻮن Kاﺧﻮه" K،ﻋﻮاﻃﻒ Kﺑﺮادري Kﺗﻨﻬﺎ Kاز Kﻫﻤﺨﻮﻧﯽ Kو
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪي Kﭘﯿﺪا Kﻧﻤﯽﺷﻮد؛ Kﻋﻤﺪه Kآن Kاﺳﺖ Kﮐﻪ Kدو Kﺑﺮادر Kدر Kﯾﮏ Kﮐﺎﻧﻮن Kﻣﺤﺒﺖ Kﺑﺰرگ Kﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«( Kﻣﻄﻬﺮي، K
 ،1378ص 649(.
بررسی ساختار خانواده در گذشته
ساختار خانواده در قدیم
در جوامع گذشته ،خانواده از اعتبار و ویژگی خاصی برخوردار بود .این ویژگیها که در دوره خود ،جزء
اصول ثابت و محکم و ارزشمند به حساب میآمد ،در رویارویی با تحوالت اجتماعی ـ فرهنگی تاب نیاورد
آنگونه که ما میبینیم Kگذر زمان و فاصله بین نسلها ،از تفاوت دیدگاهها و ارزشها بین نسل گذشته و
نسل جدید حکایت میکند و مهم تر از همه نقش خانواده است که در تربیت و انتقال این دیدگاهها بیسار
کمرنگ شده است .نگاه به چگونگی ساختار خانواده در گذشته وئ حال و دیدگاههایی که دریافت سنتی و
یا مدرن خانواده وجود دارد ،مطلبی است که در گفتگو با حجتاالسالم زیبایی نژاد … .به آن پرداختیمK.
خانواده سنتی و خانواده جدید ،هر کدام متناسب ،و به فراخور فرهنگ زمان خاص خود شکل گرفتهاندK.
زیبایی نژاد با ذکر این نکته گفت :یکی از ویژگیهKای خانواده سنتی مقدم بودن فرهنKگ جمعگرایی بر
استقالل فردی است یعنی به طور مثال زن به عنوان عضوی از خانواده در حالیکه نمیتواند به راحتی
نظKKرات Kخود را پیگیری کنKKد ،اما این مسئله را عیب نمیداند چرا که در فضایی زندگی میکنKKد که
همبستگی و انسجام خانوادگی چتر خود را بر روی استقالل فKردی گسترده است .وی ادامه داد K:اما
خانواده مدرن در فضایی شکل میگیرد Kکه در آن فرهنگ غربی حاکم است و اگر هم گروههKای تشKکیل
میشود این گروهها باید در خدمت حفظ منافع فرد قرار بگیرد Kو اصوال ً نویسندگان جدید نیز این نکته را
متذکر شدهاند که امروزه خانوادههای جوان به قانونگذار اجازه نمیدهنKد که قوانینی را وضع کنKد که
شادکامی فردی آنها را محدود کند .بنابر این اگ امروزه ما نقاط و مزایایی را در ارتباط با خانواده سنتی
نسبت به خانواده مدرن مطرح میکنیم ،ضرورتا ً به این معنا نیست که ما میتوانیم Kخانوادده سنتی را در
شرایز موجود احیا کنمی چرا که فرهنگ امروز ما فKرهنگی نیست که متناسب با خانواده سنتی قKدیم
باشد.
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لذا اگر بخواهیم خانواده سنتی را احیا کنیم الجرم باید فرهنگ مناسب آن را هم احیا کنیم .وی با اشاره به
خانواده دینی در کنار خانواده سنتی و مدرن توضیح داد :گاهی در کشKKورهای اسالمی ،خانواده سنتی از
آموزههای دینی متأثر بوده است اما فرهنگهای خاص و سنتهای غیر دینی هم در اینگونه کشورها تأثیراتی
داشتهاند K.لذا نباید همیشه خانواده سنتی را با خانواده دینی یکی بدانیم K.وی اضافه کرد :در خانواده سنتی
و در بخش جایگاه و اهمیت آن ،خانواده به عنوان مهمترین Kگروه اجتماعی به حساب میآمد و به همین
جهت هم جوانان به تشکیل خانواده در اوایل سنین جوانی ترغیب میشدند .از طرف دیگر ازدواج دختران
نیز دارای اهمیت زیادی بود و حتی اگر زنی همسرش را از دست میداد ،فرهنگ جامعه ،تنها ماندن زن را
بد میدانست ،لذا زمینه ازدواج مجدد به راحتی فراهم میشد و قوانین Kمربوطه ای مانند حضانت پدر غیر
از سالهای اولیه تولد ،هم به ازدواج مجدد زند کمKک میکرد .زیبانینژاد Kدرباره دیگر ویژگیهKای خانواده
سنتی گفت :در خانواده سنتی ،نقش والدین در ازدواج Kفرزندان ،پر رنگ بود .این نکته ممکن است که با
فرهنگ امروز ما و استقالل فردی منافات داشته باشد اما در بستر زمان خود ،یک عنصر مثبت به حساب
میآمده است چرا که وضعیت ازدواج Kدر خانوادههای جدید متفاوت است .وی توضیح داد :در خانوادههای
جدید شروع زندگی با عشق رمانتیک آغاز میشود و پس از ایجاد عشق است که خانواده تشکیل میشود
در حالیه در خانواده سنتی ،ازدواج دختر و پسر اغلب با عشKKق آغKاز نمیشده بلکه تشKKکیل خانواده بر
اساس یک نیاز طبیعی شکل میگرفته است .وی با ذکر این نکته که در خانوادههای قKKدیمی راهکارهای
مکمل ازدواج دائم هم وجود داشته است ،افزود K:به عنوان مثال در خانواده سنتی تعدد زوجات به راحتی
میسر بوده است(بهنام .)1352،
این تعدد زوجات ،در این زمان هم مشکل ساز و هم مشکل گشا بوده است .به هر نحو هر چند که تحمKKل
زند اول نسبت به زن دوم کم بوده است اما فرهنKگ این امر در زمان گذشته وجود داشته و زنان به
واسطه وجود چنین مسئلهای در خانوادههای قبلتر از خود ،با این مسئله به نحوی کنKار میآمدند ،زیبایی
نژاد با بیان این نکته که در خانواده مدرن ،جایگاه خانواده به اهمیت خانواده سنتی نیست و خانواده رقیب
پیدا کرده است گفت :در گذشته تربیت فرزندان Kدر خانواده صورت میگرفت اما امروز رسانهها و
آموزش و پرورش هر کدام در تربیت سهمی را ایفا میکننKد و تمرکز در تربیت فرزندان Kاز بین رفته
است .وی خاطرنشان کرد :از طرفی تشکیل خانواده در جامعه مدرن تنهKا یکی از این گزینههاست و هر
چند جلوتر میرویم بحث آزادی فردی به سبک لیبرالیستی خود ،این اثر را ایجاد Kمیکند که هر کسی هر
گونه که بخواهد مسیر زندگی خود را انتخاب کند و تها یکی از این گزینهها ،ازدواج Kاست .عدم ازدواج Kهم
مشکل و ایرادی محسوب نمیشود .از طرفی تشکیل خانواده هم انحناء Kمختلفی پیدا میکند .وی تصریح
کرد :مطابق با این شرایط مدتی است که انواع مختلف خانواده در ابیات بینالمللی به رسمیت شناخته
شده است ،مواردی مانند خانوادههای هم جنس ،خانوادههای تک زیست و خانوادههایی که انسجام Kکامل
ندارند .زیبایی نژاد ادامه داد K:پروفسور ژوزف یکهم در کتاب «لیبرالیسم مدرن در سراشیبی سقئط به
سوی گومورا» Kمتذکر شده است .که در کنفرانس جهانی زنان پکن در سال  ۱۹۹۵واژه خانواده تبدیل به
خانوار شده است که مفهKوم آن زیر یک سقف زندگی کردن و هم سفرگی است .در حالیکه مفهKوم
خانواده پیش از این خیلی از ارشها را به همراه داشته است .وی افزود :از طرف دیگر خانواده مدرن
مزایایی هم داشته است اینگونه که زوجین احساس دخالت بیهوده دیگران را در زندگی خود نداشتند در
حالیکه در خانوادههای سنتی ،خانوادههای مختلف در کنKKار هم زندگی میکردند و بحث احترام Kبزرگتر و
برخی سلسله مراتب ،باعث میشد تا احساس آزادی جوانان کم باشد .وی خاطرنشKان کرد K:البته این
مسئله در خانوادههای مدرن این حسن را دارد که زوجین را در تصمیمگیری برای خود فعال میکنKد و
عیش هم در زمانی است که این Kاستقال به افراط Kکشیده میشود و باعث میشود تا پKدر و مادر زوجین
نیز جزء دیگران Kبه حساب بیایند و نظارتها و هدایتهایی که بزرگترها دارند ،به عنوان دخالت در عرصه
خصوصی به حساب آید و جوانان از این منفعت محروم بمانند .زیبانی نژاد Kدرباره دیگر معایب خانواده
سنتی گفت :مهمترین Kاشکالی که میتوان به خانواده سنتی گرفت ،بحث تحقیر زن و به رسمیت شناخته
نشدن زن در خانواده است بدین معنا که هر چند زن در تربیت فرزند نقش آفرینی دارد و حتی در حمKKایت
از همسرش Kهم نقشی اصولی دارد Kاما این نقشها معموال دیده نمیشود و برای هدایت و پویایی آن هم
برنامهریزی Kصورت نمیگیرد K.وی ادامه داد :مهمترین Kمشکل خانواده صنعتی هم بخصوص با تحوالتی که
جریان فیمینیسم به وجود آورده این است که مسئله جنسیت نادیده گرفته میشود و سعی شده است تا
با عنوان برابری زن و مرد برای کار کردهای ویژه زنان و مردان Kبرنامهریزی Kخاصی صورت نگیرد و هر
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برنامهای که توسط فیمینیسم ارائه و توسط دولتها اجرا میشود به سمت برداشتن تمایزات بین زن و
مردم برود در حالیکه در خانواده سنتی به نقشهای سنتی دختران Kتوجه میشود( .بهنام )1352،
وی با اشاره به خانواده در الگوی دینی خاطر نشان کرد ما هم اعتقاد داریم که امروزه در قKKرن بیستم
نمیتوان Kخانواده سنتی را احیا کرد چرا که خانواده سنتی کمبودهایی دارد و حتی در برخی موارد نه تنهKKا
مفاهیم دینی در آن وجود ندارد بلکه خالف ارزشهای دینی نیز هست .وی توضیح داد K:خانواده دینی از
مهمترین ارکان جامعه است و توسعه جوامع ،میل به کار ،کارآمدی و میل به تحمKل ،مشKکالت و صبر و
میل به تعلیم و تعلم همه در خانواده شکل میگیرد Kلذا خانواده مهمترین رکن اجتماع است.

بنیاد تاریخی خانواده
خانواده یک نهاد اجتماعی است زیرا قوانین K،حقوق و وظایفی بر آن مترتب است و میتوان خانواده را
سلول واحدی دانست که تمام ویژگیهای فرهنگی جامعه را باز میتاباند .خانواده مانند هر نهاد اجتمKKاعی
دیگری تاریخی در قفا دارد Kکه سیر تحول  ،گونه گونی و پیشرفت آن را میتوان در خالل آن بررسی کرد.
بسیاری بر این تصورند که شکل حاضر خانواده که از آن بعنوان خانواده “پدرساالر” یاد میشود شکل
ثابت آن در طول تاریخ است ،چرا که در کتابهای تاریخی بر جای مانده از دوران باستان همKKواره در
بررسی خانواده به این Kشکل اشاره شده است .ولی باید گفت که تاریخ خانواده( رشته ایی که از دهه ۶۰
قرن  )۱۹رواج یافته است خانواده “پدرساالر” را آخرین Kو مدرن ترین شکل آن میداننKKد که در طول
قرنهای متمادی از اشکال و گونههای دیگر تحول یافته است“ .تا اوایل دهه  ۱۸۶۱(۶۰م) چیزی به اسم
تاریخ خانواده وجود نداشت… شکل پدرساالری خانواده به طور ضمنی به صورت قKKدیمی ترین Kنوع
خانواده پذیرفته شده بود… و گویی در حقیقت خانواده ابداً Kمشمول تکامل تاریخی نشKKده است .حداکثر
چیزی که پذیرفته شده بود این بود که ممکن است یک دوران روابط جنسی مختلKKط در زمانهای اولیه
وجود داشته بوده باشد .البته باید گفت که عالوه بر تک همسری ،چند همسری شرقی و چند شویی هنKKدی
و تبتی شناخته شده بود ”.هم اکنون در بسیاری از جوامع نهاد خانواده به صورت یک مرد و یک زن و یک
یا چند فرزند است .البته در بعضی از جوامع اسالمی  ،متمولین و برخی متشرعین بر شریعت اسالم که
تعدد زوجات را جایز دانسته عمل میکنند  ،ولی این شکل از خانواده جز اینکه گسترده تر میشود تغییر
دیگری نمی یابد(بهنام .)1352،
مهمترین انواع خانواده در محیط? شهری ایران :
الف  -خانواده زن و شوهری:
یعنی خانواده ای که از زن و شوهر بدون فرزند ،یا با فرزندان Kازدواج نکرده تشKKکیل شده است ،این
شکل خانواده در ایران Kاکثریت دارد ( ۷۲ /۸۰درصد در محیط شهری و  ۱۴ / ۷۲درصد در محیط
روستایی) .از لحاظ جمعیتی معموال خانواده ای است با بعد متوسط  ۵نفر (یعنی پدر و مادر و سه فرزند)
و میانگین سن رئیس خانوار در حدود  ۴۲سال است (البته با توجه به توزیع سنی جمعیت ایران و جوانی
آن جز این نمی تواند باشد) .شیوه زندگی ،درجه وابستگی به شبکه خویشKKاوندی ،و میزان رفKKاه این
خانواده ها بسیار متفاوت است.
اگر عوامل جامعه شناسی و اقتصادی را مالك قرار دهیم می توان چند متغیر اصلی زیر را تشخيص داد:
 .١شغل رئیس خانوار  .۲طرز انتخاب Kهمسر  .٣میزان وابستگی به شبکه خویشاوندی  .۴نقش زن و مرد
شغل رئیس خانوار ضابطه ای است که می تواند میزان تحصیالت ،تخصص و تا حدی میزان درآمد را
نشان دهد .طرز انتخاب همسر یعنی آزادی انتخاب یا دخالت شبکه در این امر نشKKانه میزان وابستگیهای
عاطفی و روانی خانوادگی و در ضمن تربیت اجتماعی افراد است .میزان وابستگی به شبکه خویشKKاوندی
و تعهدات و امتیازات اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن درجه آزادی و استقالل خانواده زن و شوهری را
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مشخص می کند و باالخره تساوی یا عدم تساوی نقش زن و مرد که نتیجه ای است از میزان تحصیالت و
استفاده از مظاهر فرهنگی ،بر طرز تربیت فرزندان Kو تعداد آنها و بقاء خانواده مؤثر است(بهنام .)1352،
ب) خانواده پدری توسعه یافته:
عبارت است از خانواده زن و شوهری اصلی با فرزندان Kو نوادگان و معمKKوال شامل خانواده های زن و
شوهری بك یا دو پسر خانواده می شود .پKKدر و مادر اصلی ،امور خانواده را بعهKده دارند و پسر هاو
عروسها و نوه ها از آنها اطاعت می کنند و اگر پدر و مادر به علت کبر سن نتواننKKد این وظایف را انجام
دهند پسر ارشد جای آنها را می گیرد K.دخترها بعد از ازدواج خانه پدری را ترک می کننKKد و به همین Kجهت
مواردی که داماد در خانه پدرزن مسکن گزیده و جزء اعضای خانواده توسعه یافته در آید نسبتا نادر
است.
تعداد این نوع خانواده ها در حدود  ۶درصد کل خانواده های ایران است و رؤسای آنهKKا بیشKKتر از مالكين
سابق یا تجار بزرگ و متوسط هستند و بیشتر در محالت قدیمی شهرهای بزرگ یا در شهر های والیتی
زندگی می کنند .پKدر نقش اصلی را در تربیت فرزندان و نوه ها بعهKKده دارد K.مرد نقش برتر را دارد،
همسرگزینی با موافقت و نظKارت خانواده انجام می گیرد ،تعهKدات اجتمKاعی بسیار زیاد است .غالبا
فرزندان در همان طبقه شغلی پدر هستند و در خانواده های کم درآمدتر از این نوع ،ممکن است پسران
خانواده به بودجه خانواده کمک کنند .این نوع خانواده بسیار سنت ۔ گراست .خانه پدری پاسدار سنتهاست.
این خانواده های سه نسلی را می توان «خانواده گسترده» نامید ولی تذکار این نکته الزم است که بهیچ
وجه نباید آن را با خانواده ها ی پدر ساالری که در دوران گذشته در ایران Kو ممالک دیگر وجود داشته
اشتباه کرد(بهنام .)1352،
ج  -خانواده با ملحقات:
عبارت است از خانواده هایی که از يك خانواده هسته ای اصلی به اضافه خویشان و بستگان (پدر و مادر،
خواهر و برادر ،سایر خویشان) تشKکیل شده است و بنKابراین هر يKك از انواع سه گانه خانواده زن و
شوهری که در باال به آنها اشارت رفت ممکن Kاست دارای ملحقات باشند .سرشماری سال  ۱۳۴۵نشKKان
داد که  ۶۰۵هزار پدر و مادر ( ۱ / ۸۹درصد مادر و  ۱۰/9درصد پدر) و نیز  ۰۰۰ ، ۱۳۹۲خویشKKاوند دیگر در
خانواده های فرزندان یا خویشان خود زندگی می کرده اند .این خانواده ها در محیطهای شهری به خاطر
تجزیه شدن خانواده گسترده قدیم زیاد دیده می شود .غالبا پدرومادر سالخورده به خانواده زن و شوهری
فرزند خود ملحق می شوند و تا زمانی که سالخوردگان از تأمین اجتماعی برخوردار نباشند چاره ای جز
زندگی بافرزندان Kخویش ندارند و سنت نیز چنین است .تعداد سالخوردگان در جامعه فعال زیاد نیست و
کسانی که بیش از  ۶۵سال دارند فقط  ۸ /۲درصد جمعیت را تشکیل می دهند ولی بدیهی است که با کم
شدن میزان مرگ و میر و باالرفتن Kامید به زندگی ،در آینده تعداد سالخوردگان روزافزون خواهد بود و با
افزایش تعداد خانواده های زن و شوهری ،سالخوردگان روز بروز با دشواریهای بیشKKتری رو برو خواهنKKد
شد .گروه دیگری از خویشاوندان که با خانواده زن وشوهری اندگی می کننKKد زنان بیوه و مطلقه ای
هستند که جون هنوز جامعه زندگی تنها را برای يك زن نمی پذیرد یا به خاطر اینکه امکانات مالی ندارند
با خانواده خواهر و برادر خویش زندگی می کنند .در باره خصوصیات این خانواده ها چیزی نمی گوییم
زیرا همانگونه که اشاره شد این خانواده ها یکی از اشکال خانواده زن و شوهری را دارند با این تفاوت
که همزیستی با خویشاوندان Kو بستگان روابط تازه ای را بین این افراد با زن وشوهر اصلی و فرزندانK
آنها بوجود می آورد که ممکن است در شیوه زندگی خانواده تاثیر کند
 -۲خانواده پدرومادری :و خانواده ای است که پس از رفتن فرزندان ،پدر و مادر بتنهایی در آن روزگار می
گذرانند .تعداد این Kنوع خانواده ها در آینده روزافزون خواهد بود زیرا با روابر خانواده های زن و شوهری
مستقل و از میان رفتن خانواده های پدری توسعه یافته ،پدر و مادر اصلی مجبور خواهنKKد شد که تنهKKا
زندگی کنند و ما اینك Kدر مغرب زمین شاهد چنین تحولی هستیم.
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خانواده غير كامل:
نوع خاصی از خانواده نیست بلکه در اثر از هم گسیختگی یکی از انواع سابق الذکر پدید می آید.. .
خانواده از هم گسیخته :خانواده ای است که به علت وقوع طالق یا فوت یکی از دو همسر به صورت غیر
کامل در می آید و مرد با زن با فرزندان Kمجرد خود زندگی می کنند .طبق سرشماری سال  ۱۳۴۵تعدادK
 ۸۶۲هزار زن بیوه و  ۷۶هزار زن مطلقه در ایران وجود داشته است و تعداد مردانی که در اثر فKKوت
همسر تنها زندگی می کرده اند در خانواده های روستایی هنوز تحول قابل توجهی دیده نمی شود و اکثر
این خانواده ها هر چند از لحاظ آماری و مکانی شکل خانواده زن و شوهری را دارند ولی عمال اجزایی
هستند از شبکه خویشاوندی(بهنام .)1352،
نظام خویشاوندی:
اگر يك خانواده زن و شوهری را مالك قرار دهیم گسترش خویشاوندی از آنجا آغاز می شود که چون در
این خانواده به علت منع زنای محارم دو نسل بیشتر نمی تواند وجود داشته باشد (نسل پKKدر و مادر و
نسل فرزندان) Kلذا برای ایجاد نسل سوم باید مبادله زن و مرد میان این خانواده زن و شوهری و خانواده
یا خانواده های زن و شوهری دیگر انجام گیرد.بدینگونه هر يك از فرزندان Kبر اساس ازدواج ،خانواده ای
جدید بوجود می آورد و در نتیجه تشکیل این Kخانواده های زن و شوهری جدید ،فرزندان همتبار آنهKKا که
نسبت به یکدیگر سمت عموزاده ،عمه زاده ،دائی زاده و خاله زاده دارند و همسرانشان  ،نخستین Kگروه
بزرگ خویشاوندان نسبی و سببی را بوجود می آورند  .خویشاوندی مجموعه ای است از پیوندهای خونی
(قرابت نسبی) و با ارادی و اجتماعی (قرابت سببی) یا حقوقی (فرزندخواندگی) که افKKراد Kرا به یکدیگر
مربوط می کند .نظریات مهم درباره خویشاوندی از قرن نوزدهم با مکتب تطور آغاز شد .در نظر پKKیروان
این مکتب خویشاوندى بك سیستم است یعنی مجموعه ای از عوامل مرتبط و هماهنKKگ با یکدیگر K.هر
سیستم مرحله ای را بوجود می آورد و توالی این مراحل است که سیر تحولی را سبب می شود و به
همین جهت بود که مثال در باره اینکه مرحله «پدرساالری» قبل از مرحلKKه مادرساالری» بوده است و یا
بعد از آن ،مباحثه بسیار شد .ولی برای نخستین بار شاید «مورگان  »۳باشد که در کتاب معروفشK:
«نظام همخونی و ازدواج در خانواده بشKKری» )۱۸۷۱( Kبحث علمي را در باره خویشKKاوندی مطرح Kکرد و
سپس طی چهل سال کسانی مانند «بوآ» ،الویه» ،و «کرو بره مونوگرافیهائی در باره قبایل مختلف جمKKع
کردند(بهنام .)1352، Kرادکلیف براون» که از معتقدان فونکسیونالیسم بود از نخستین Kکسانی است که
مفهوم ساخت را در این زمینه بکار برد (البته در معنایی متفاوت با لوی۔ استروس) .در نظKKر او عوامل
ساختی عبارتند از افراد Kو روابط آنها که بطور تجربی قابل مشاهده است و اگر جوامع دوام پیدا می کنKKد
به خاطر استمرار ساخت آنهاست ،درست مانند ارگانیزم انسانی :سلولها دگرگون Kمی شوند ولی ساختها
به جای می مانند .خویشاوندی نیز مشمول این تعریف است زیرا مجموعه ای است از اعمالی که توسط
افراد خویشاوند انجام Kمی گیرد و مجموعه ای ارگانيك بوجود می آورد.
دلوی برول» در آثار خود نشان داد که در جوامع ابتدائی خویشKKاوندی نتیجه يKKك پیوند مرموز و جادوئی
است نه يك پیوند فيزيولوژيك .مشارکتی است با يك گروه و قبول تمام ارزشهای مذهبی ،اخالقی و ...آن
گروه و بنابرین Kخویشاوندی یک مفهوم اجتماعی است .و در نیمه اول قرن بیستم دانشKمندان دیگری Kنیز
مانند «مارگریت میدا» Kو «روت بندیکت» KخویشKاوندی را با دید روانشناسی و روانکاوی مورد مطالعه
قرار دادند و به وظیفه انتقال فرهنگی آن توجه کردند K.انتشار کتاب معروف لوی استروس تحت عنKKوان
ساختهای مقدماتی خویشKKاوندی به سال  ۱۹۴۹مرحلKKه جدیدی را در مطالعات مربوط به خویشKKاوندی
گشود .مفهوم ساخت که منشأ آن را باید در مارکسیسم ،نظریه های زبان شناسی «سوسور  ،۱۲و حتی
نظریه گشتالت» جستجو کرد ،نظر لوی استروس را جلب کرد ،اما معتقد شد که ساختهای اجتمKKاعی
واقعیت تجربی ندارند و مدلهائی هستند که بر اساس این تجربیات ساخته شده اند و بنابراین ،ساخت يKKك
مدل است ،روش و ابزاری برای مطالعه(بهنام .)1352،
او از مفاهیم «طبیعت» و «فرهنگ» Kشروع می کند .آنچه که طبیعت را از فرهنگ یا به زبان دیگر حیوان
را | از انسان متمایز می کند آن است که حیوان می تواند اعمال و رفتارهای جنسی خود را تغییر دهد
در حالی که در مورد انسان وضع متفاوت است و رفتار جنسی او طبق مقرراتی تنظیم و کنKKترل می
شود .قاعده منع زنای محارم از جمله این مقررات است و قاعده ای کلی که در همKKه زمانهKKا و مکانهKKا
باید رعایت شود .منع ازدواج با دختر و یا خواهر این الزام را بوجود می آورد که آنهKKا را به مردی دیگر
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دهند و بدینگونه خود بخود حقی برای بدست آوردن دختر یا خواهر آن مرد دیگر ایجاد Kمی شود .بنابر این
حکم منفی منع زنای محارم جنبه مثبتی بخود می گیرد و در اینجا به اساس نظرية استروس می رسیم:
منع زنای محارم مانند قاعده برون همسری که نتیجه منطقی آن است« ،نظKام تبادل» را بوجود می
آورد .میان گروههای مختلف جوامع اولیه مبادله زنان و اموال معمKKول بود و از این طریق دو گروه
دودمانی با یکدیگر متحد می شده اند .اگر فرض کنیم دو گروه خانوادگی الف و ب بر اساس ازدواج زن
و مردی با هم متحد باشند از نظر گروه الف زن کاالئی بدست آمده است در صورتی که همKان زن از
نظر گروه ب کاالیی است از دست رفته .بنابرین این ازدواج یا مبادله به سود گروه الف و زیان گروه ب
است .بطور کلی می توان گفت که از نظر هر گروهی ،زنان خویشKKاوند زنان از دست رفته هستند و
زنان گروههای دیگری که از راه زناشوئی به گروه شوهر می آیند زنان بدست آمده .ازدواج اجباری با
خواهرزن پس از مرگ زن  ۱۳یا با برادر Kشوهر بعد از مرگ شوهر نیز نتیجه منطقی همین سیستم
است؛ زن در برابر پرداخت پول یا کاال مبادله می شود ،بنابراین اگر زن بمیرد یا باید پول و کاال پس داده
شود یا اینکه مرد حق داشته باشد خواهرزن خود را بگیرد .همچنین Kاست در مورد ازدواج اجباری زن با
برادر شوهر متوفی خود.
وجود خویشاوندی بر اساس رده بندی» نیز در برخی جوامع ،دلیل دیگری بر رواج برون همسری است.
در این سیستم افرادی تحت يك عنوان رده بندی می شوند که از لحاظ خویشاوندی واقعی وضع واحدی
ندارند به عبارت دیگر برادر پدر (عمو) چون در رده با طبقه پKKدر جا دارد «پKKدر» خوانده می شود و در
نتیجه نمی توان دختر او را که به منزله خواهر است به همسری گرفت .در باره دختر خاله نیز چون مادر
و خاله هر دو «مادره محسوب می شوند همین منع وجود دارد اما برای ازدواج Kبا دختر عمه بعنی دختر
خواهر پدر ،چنین مشکلی در میان نیست چون خواهر پدر همطبقۂ او محسوب نمی شود .بدیهی است
که در چنین سیستمی شایسته ترین Kزن برای ازدواج Kدختر دایی است(بهنام .)1352،
در جوامعی که درون همسری معمول است ازدواج با افراد گروه ترجیح دارد یا اجباری است اما با توجه
به سیستم محارم در هر فرهنگی ،این ازدواج Kدرون گروه گاه بین فرزندان دو خواهر یا دو برادر توصیه
می شود (دختر عمو ،پسر عمو  -دختر خاله ،پسرخاله) و گاه میان فرزندان Kيك خواهر و يك برادر (پسر
عمه ،دختر دایی ،دختر عمKKه ،پسردایی).خویشKKاوندی Kممکن است يKKك خطی باشد با چنKKد خطی .در
سیستم يك خطی ممکن Kاست خویشاوندی پKKدری باشد یعنی مجموعه ای از پیوندها که مردها را به
یکدیگر مرتبط می کند و شبکه های کوچک و بزرگ قرابت بوجود می آورد .وابستگی زنهKKا به این شبکه
ها بر اساس پیوندهایی است که از قراردادها (عقد ازدواجهKKا) ناشی می گردد .معمKKوال زن به گروه
شوهر می رود و نام او را می گیرد و چه بسا که پس از مرگ شوهر زن بیوه دیگر بار به شبکه پKKدری
برمی گردد.
گاهی نیز وجود زن در شبکه خویشاوندی شوهر هنگامی واقعا شناخته می شود و مورد قبول قKKرار می
گیرد که صاحب فرزندی  -خصوصا پسر  -شود .در نظامهای ایلی این موضوع بخKKوبی مشKKهود است؛ در
نظر ایلنشینان ازدواج Kزن بدان معنی است که گروه پدری او فردی از افراد Kخود را از دست داده است
و زن به گروه شوهر نقل مکان می کند تا برای آنها کار کند و فرزند بیاورد و در عوض شیر بهKKا یا پKKولی
داده می شود که در حقیقت غرامتی است که گروه شوهر به گروه پدری زن می پردازد K.در سیستم يKKك
خطی مادری که در دنیای امروز بسیار نادر است دختر پس از ازدواج نزد مادر یا برادر Kخود می ماند و
نام و نشان خویش را حفظ می کند و آن را به فرزندانش منتقل می نماید و باالخره سیستم دو خطی،
که افراد تبار از دو سوی می برند و با گروههای پدری و مادری بطور یکسان احساس خویشKKاوندی می
کنند.
غیر از خویشاوندی نسبی و سببی که بدان اشارت رفت خویشKKاوندیهای دیگری نیز وجود دارد ماننKKد
خویشاوندی رضاعی که در برخی جوامع (خصوصا جوامع اسالمی) دیده می شود و مراد Kاز آن نوعی
خویشاوندی است که میان کودك و زنی که او را شیر داده است و هر يك از آنهKKا با سایر خویشKKاوندانK
ایجاد میشود .شکل دیگری Kاز خویشاوندی که اهمیت نسبتا کمتری دارد «خویشKKاوندی بر اساس فرزند
خواندگی» است (تبني) .قبول کسی به فرزندی گاه ایجاد KخویشKKاوندی می کنKKد و فرزند خوانده جای
فرزندان حقیقی را می گیرد  .نوع دیگر خویشاوندی که در میان بعضی از اقKKوام ابتدایی وجود دارد "
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خویشاوندی توتمی" Kاست و اعتقاد به توتم مشKترک در میان افKراد Kیک قبیلKه ایجاد خویشKاوندی می
کند(بهنام .)1352،

15

منابع و ماخذ?
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اﻋﺰازي ،ﺷﻬﻼ ( ،)1382ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات روﺷﻨﮕﺮان.
ﺑﺮﻧﺎردز ،ﺟﺎن ( ،)1384درآﻣﺪي ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺗﺮﺟﻤﻪ Kﺣﺴﯿﻦ ﻗﺎﺿﯿﺎن ،ﺗﻬﺮان K:ﻧﺸﺮ ﻧﯽ.
ﺑﺴﺘﺎن ،ﺣﺴﯿﻦ ( ،)1383ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪي در اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات
ﺧﻮارزﻣﯽ.
ﺑﻬﻨﺎم ،ﺟﻤﺸﯿﺪ ( ،)1383اﯾﺮاﻧﯿﺎن و اﻧﺪﯾﺸﻪ Kﺗﺠﺪد ،ﺗﻬﺮان :ﻓﺮزان.
ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﺣﺴﻦ K،وﺳﺎﯾﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ ،ﺑﯿﺮوت :ﻣﺆﺳﺴﻪ آل اﻟﺒﯿﺖ ﻻﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث30 ،
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راﺳﺦ ،ﺷﺎﭘﻮر و ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺑﻬﻨﺎم ( ،)1347ﻣﻘﺪﻣﻪاي ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳـﯽ اﯾـﺮان ،ﺗﻬـﺮان :ﺳـﺎزﻣﺎن
اﻧﺘﺸـﺎرات و ﺧـﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ Kاﯾﺮان (ﻣﮏ ﮔﺮوﻫﯿﻞ).
روﺣﺎﻧﯽ ،ﺣﺴﻦ (" ،)1388درآﻣﺪي ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،"Kراﻫﺒﺮد ،ﺷﻤﺎره 53.
روﺷﻪ ،ﮔﯽ ( ،)1368ﺗﻐﯿﯿﺮات Kاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ Kﻣﻨﺼﻮر وﺛﻮﻗﯽ ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻧﯽ.
ﺳﺎروﺧﺎﻧﯽ ،ﺑﺎﻗﺮ ( ،)1370ﻣﻘﺪﻣﻪاي ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺗﻬﺮان K:اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺮوش.
ﺳﮕﺎﯾﻦ ،ﻣﺎرﺗﯿﻦ ( ،)1370ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺗﺮﺟﻤﻪ Kﺣﻤﯿﺪ اﻟﯿﺎس ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ
آرام.
ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺷﻮازي ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻼل و رﺳﻮل ﺻﺎدﻗﯽ ( ،)1384ﻗﻮﻣﯿﺖ و اﻟﮕﻮﻫﺎي ازدواج در اﯾـﺮان،K
ﭘـﮋوﻫﺶ زﻧـﺎن ،ﻣﺮﮐـﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﻧﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ،دوره  ،3ﺷﻤﺎره 1.
ﻏﻔﺎري ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ("،)1386رواﺑﻂ و ارزشﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ" ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺟﻮاﻧﺎن ،ﺷﻤﺎرهﻫﺎي . 8
ﻓﻮﻻن ،ﭘﺎﺗﺮﯾﮏ ،ﻫﺎرد ﻟﻨﺴﮑﯽ ،)1380( ،ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ :ﻣﻘﺪﻣﻪاي ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻼن،
ﺗﺮﺟﻤـﻪ Kﻧﺎﺻـﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿـﺎن ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻧﯽ.
ﮔﯿﺪﻧﺰ ،آﻧﺘﻮﻧﯽ ( ،)1373ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ Kﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺻﺒﻮري ،ﺗﻬﺮان K:ﻧﺸﺮ ﻧﯽ.
ﻟﻨﺴﮑﯽ ،ﮔﺮدﻫﺎرد و ﺟﯿﻦ ،ﻟﻨﺴﮑﯽ ،)1374( ،ﺳﯿﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي .ﺗﺮﺟﻤـﻪ Kدﮐﺘـﺮ ﻧﺎﺻـﺮ
ﻣﻮﻓﻘﯿـﺎن .اﻧﺘﺸـﺎرات ﻋﻠﻤـﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
ﻣﻄﻬﺮي ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ( ،)1378ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ،ﺗﻬﺮان K:اﻧﺘﺸﺎرات ﺻﺪرا ،ﺟﻠﺪ  ،9اﺧﻼق ﺟﻨﺴﯽ، .
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺮﻧﮕﯿﺲ اردﻻن ،ﺗﻬـﺮان اﻧﺘﺸـﺎرات داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻌﺎون داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
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