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مقدمه

درK نخستین  KهKک KتKاس KتKدرس K.تKاس KتهKداش KرارKق Kاندیشمندان  Kتوجه Kکانون Kدر Kهمواره K،«خانواده»
نظرورزيهاK دربارهK جایگاهK خانواده،K برخیK اندیشKمندانK دچKارK دركK نادرسKتK شKدندK وK خواستارK انحاللK آن
گردیدندK )وK حتیK درK مارکسیسمK آنK راK گونهايK مالکیتK خصوصKیK دانسKتهK وK الغايK آنK راK خواستارK شدند(،
اما پیامبرانK الهی از یک طرف و رشد تجربیات اجتمKKKاعی انسKKKان از طرف دیگر، بر ضرورت و اهمیت و
استحکام آن مهر تأیید نهادنKKKدK و خواسKKKتار پاسKKKداري هرچKKKه بیشترK از آن شدند. اینکK در روزگاري زندگی
مKیکنKیمK کKهK هKمK هKدایتهKايK آسKمانیK وK هKمK رهیافتهايK عقلیK وK تجربKیK بشKرK درK ایKنK بKاب،K هKمآواز

 K:دKمیفرماین K)ص( Kخدا Kرسول K.گردیدهاند Kهمداستان K،آن KتKاهمی Kو KتKحرم KرKب Kو KدهKاء"گردیKبن KیKبن Kما
، به این معنKی کKه: هKیچK بنیKانK و نهKاديK نKزدK خداونKد، بKا"هللافKی االسKالم أحKب الKی ا عزوجل من التزویج

.K( K همKینK سKخنK کوتKاهK گویKاي14عظمKتتKرK وK محبوبترK ازK بنیانK وK بنیادK خانوادهK نیستK )عKاملی،K ص
اهمیت و عظمت خانواده در تفکر اسالمی است.

 چیستی خانواده

تعریف
تعریفK خانوادهK درK طولK زمانK باK تغییراتیK همراهK بودهK است.K ازK یKکK منظKرK خKانوادهK عبKارتK استK از:
«پیوندK قانونیK دوK جنسK مخالفK برK پایهK روابطK پایا،K تقدسK مذهبی،K روابطK عمیقK عKاطفیK کهK باK نوعی

  K«است Kهمراه Kفرهنگی Kمهم Kآثار Kو Kاجتماعی Kقرارداد(.Engels, 1973)منظر، معناي اصلی خانواده Kدر این 
K:دیگر Kمنظري Kاز K.میباشد Kهمراه Kعاطفی Kو KاعیKاجتم K،وقیKحق Kپیوند K،اجتماعی Kقرارداد Kیک Kبا Kهمواره
«ازدواجK فرایندي است از کنش متقابل دو فKرد کKKه بKKا شرایطیK قانونی و طی مراسمی تشکیل میشود

)و به طور کلی عمل آنان مKKورد پKKذیرشK قKKانون قرار گرفته است  K.  Karlsson,  1963,  p.31)یKبرخ  K«  
خKانوادهK راK درK مفهKومK محKدودK آنK معنKیK میکنندK وK قائلاندK کهK ازK یکK واحدK اجتماعی،K ناشیK ازK ازدواجK یک
زن و یک مKرد کKه بKه همKراهK فرزندان پدیدآمدهK از آنان، خانواده تشکیل میشود. تعریف دیگري، خKانواده
را گروهKKی از افKKراد میداند که از راه خون، زناشویی و یا فرزندپروري با زمانی نامشخص، با هم زندگی

 KK،کوئن(  Kات 127، ص .)1378میکنندKKKا ارتباطKKKه بKKKک Kگیدنز خانواده را گروهی از افراد میداند Kآنتونی
یافتهK وK اعضايK بزرگسالK آنK مسئولیتK مراقبKتK ازK کودکKانK راK برعهKده  Kپیوند  KًتقیماKمس KاونديKخویش
دارنKKKد. پیونKKKKدهاي خویشاوندي ارتباطات میان افراد است که یا از طریق ازدواج برقرارK گردیKKKده، یKKKا از
بKا  Kرا  K)رهKغی Kو Kپدربزرگها K،دیگر Kفرزندان K،پدران K،مادران( Kخونی Kخویشاوندان Kکه Kاست KارKتب  KقKطری

 K،گیدنز(  Kمیسازد Kمرتبط KدیگرK1383یک(. ص  دو424،  به  عمدتاً  خانواده   Kسرتعریف بر  جدال  امروزه 
مبحKث«سKاختار»K وK «کKارکرد»K معطKوفK است؛K بهK عبارتK دیگر،K سؤالK اینجاستK کهK آیاK درتعریفK خانواده
ازدواجK و  K،خونی Kروابط Kو Kفرزندان Kو Kوالدین  Kیا  Kمادر K،پدر  Kوجود Kیعنی  KاختارKس KهKب  KتKیبایسKم KًاKحتم

ویا اینکه میتوان افرادK غیرمرتبطK به لحاظ خونی، ازدواج و فرزندخواندگیK فرزندخواندگیK توجهK داشKت
 Kسال Kدر Kیونسکو Kدانست؟ K«خانواده» K،مشابه Kسبب کارکردهاي Kبه Kرا KهKخان Kیک Kدر Kواحد1992ساکن KینKب 

 تمایزK قائل میشودK و پKنجگونKهK خKانوادهK را تعریKفK مKیکنKد:K خKانوادهK هستهاي-K واعضاي یک خانه خانواده
خانوادهK متشکلK ازK دوK نسلK پدرK وK مادرK وK فرزندانK یاK والدینK مجKردK وK فرزندانشKان؛K خانوادهK بنیادین-3  

خانوادهK متشکلK ازK سهK نسلK شاملK پدر،K مادر،K فرزنKديK کKهK ازدواجK کKرده،K همسرK وK فرزندانK او؛K خانواده
عمودي پشت در پشت؛، خانوادهK مشKتركK یKا بسKطیافتKهK و خانوادهK پیچیده-K هنگامیK کهK دو خانوادهK بعد از

K.طالق گرد هم میآیند 

بهرغمK تفرقK درK تعاریفK وK تفاوتK درK معنKاK وK مفهKومK خKانواده،K ظKاهراKً درK یKکK قKولK کمتKرK اختالفK وجود
دارد و آن اینکه اخالق اجتماعی، هنجارها و رفتارهاي اجتماعی که برساخته )یKKKKKKKا تهدید( میشوند، داراي
پیوندي متقابل با خانواده و تربیت خانوادگیK هسKتند.K کKاردینر معتقKد است: «در جامعهاي که تربیت کودك
با بازيK و مKداراK وK مالطفKت آمیختKه،K شخصKیتK اساسKیK افرادK بهK نرمخوییK و آسانگیريK مقرونK میشود

از رحمت و شKفقت و مKدارا خواهKد بود،K اماK تربیتK سختگیرانهK افرادK جامعهK راK تندخوK بار و جامعه پر 
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 K،امKبهن Kو KخKراس( K«آورد K1347خواهد(. ص  را45،  کودك  پدر،  «خشونت  است:  قائل  نیز  فرم   Kاریک  
ضعیفکشK وK اوK راK درK برابرK قويK تسKلیمK محضK بارK میآوردK وK درK برابرK ضعفاK قدرتخواهK وK دنبالK تسلط

13، ص .)1370بیچونوچراK خواهد بود )ساروخانی، 

انواع خانواده
باK توجهK بهK تاریخK تحوالتK زندگیK بشرK وK تغییرK درK الگوهايK فرهنگیK وK اجتمKاعیK )درK طیKفK زمانی،K مکانی،
توسعهK و تحوالتK تکنولوژيK وK تحولK ساختار جامعهK سنتیK بهK صKنعتی(،K خKانوادهK درK قالبK الگوهاي متنوعی
مشاهدهK شدهK است.K ازK جملهK متداولترینK وK عامترینK ایKنK تقسKیمات،K دوK تیپK خانوادهK مطرحK استK که

شامل خانواده گسترده و خانواده هستهايK میباشد.

خانواده گسترده
 گونهاي خانواده پدرساالر است که از طریق ازدواج اعضاء جوان خانواده و پیوندهاي سKببی بهوجود

10 و چنKد گروه فرزندپذیر9K گKروه زناشKویی8میآید. از این جهت این نوع خانواده شامل چندگروه خونی،

است. خانواده گسترده نقش بارزي در برآوردن نیازهاي اقتصادي، اجتمKاعی، تربیتی و عاطفی اعضاي
Kق میشود. از اینروست که افرادKاوندان محقKیع خویشKامر از طریق گروه وس Kخود برعهده دارد و این

از پیوستگی زیادي نسبت به یکدیگرK برخوردارندK و مرگ اعضKاي آن منجر به جدایی و از هم پاشیدگی کل
خانواده نمKیشKود. اسKاس خKانواده گسKترده برپایKهK کشKKاورزي و دامپKKروري اسKKت. خKKانوادهاي کKKه

، ص .)1383عKKد اقتصKKادي و تولیKKدي اسKKت، صKKرفاً مصرفکننده محسوب نمیشود )فربد، داراي ب
202

خانواده هستهاي 
خانواده هستهاي متشکل از والدین با فرزندانK یا بدون فرزندان است. جدایی محKل کKار از محل زندگی،

نقش و اهمیت آموزش و تحصیالت براي والدین و فرزندان، ساختار قدرت، نحKوه انتخاب همسر،
فرزندآوري، اجراي مراسم خانوادگی، تقسیم کار در خانواده، نحKوه مشKارکت در امور داخل خانه و

جامعه و آیندهنگري در مورد فرزندانK در زمKره اصKلیتKرینK مسKائل خKانواده هستهاي در دوران جدید
192، ص .)1383است )بهنام، 

خانواده در اسالم 
قرآن کتاب آسمانی مسلمانان، نمونه کاملی از تعالیم و آمKوزشهKاي الزم جهKت زنKدگی انسانها به

شمار میرود. درخصوص اهمیت خانواده به عنوان نمونه، خداوند چنین مKیفرمایKد: «و من آیاته ان خلق
لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک الیات لقوم یتفکرون» و باز

یکی از آیات لطف الهی آن است کKه بKراي شKما از جKنس خودتKان جفتی بیافریدK که در کنار او
آرامشییافتهK و با هم انسی گیرید و میKان شKما رأفKت و مهربKانی برقرار نمود و در این امر نیز براي

 اسالم21مردم صاحب فکر، دالیKل علKم و حکمKت حKق آشKکار اسKت )قرآن کریم، سوره روم، آیه .)
خانواده را مظهر انس، الفت و آرامش مرد و زن دانسKته که هرکدام با توجه به حدود وظایف خویش

نقش خاصی در زندگی مشترك به عهده دارند. بKا توجه به عدم تشابه جسمی و روحی زن و مرد وظایف
خاصی به هرکدام محول گردیKده اسKت. تأمین هزینه زندگی زن به مرد واگذار شده است تKا زن مجبKور
نباشKد جهKت تهیKه مایحتKاجK زندگی فشار زیادي را تحملK کند و بتواندK مسئولیت اساسی خود یعنی تربیت
فرزنKدان و نسKل آینده جامعه را به انجام برساند، این امر در حکم عدم اشتغال زن نمKیباشKد. زن آزاد

 توان خود به کارهاي خارج از خانه مشغول شود و در تأمین درآمد خود از اسKتقالل کامKلاسKت در حد
K.دغدغه و مهمترین مسئولیت او تبدیل گردد Kاما این مسئله نباید به بزرگترین K.برخوردار گردد

سرمایه خانواده 
از نخستینK روزهایی که مفهوم «سرمایه اجتماعی» در جامعهشناسی، مطرح شKد و جKاي خود را باز کرد
برخیK سرمایه  K.تیمKهس Kو  KودهKب  Kآن  KارهKدوب  Kمعانی  Kو  Kمفاهیم  Kاز  Kوسیعی  Kگستره Kشاهد Kامروز  Kبه  Kتا
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. مKیداننKد  چتKري»   KومKداق «مفهKمص معانKKKی،  از  طیفی گسترده  به  اشKKاره  دلیل  به  را  )اجتماعKKKی 
Hirsch & Levin, 1999, p.11)ساختار Kبیانگر Kرا Kجامعه Kیک Kاجتماعی KرمایهKس K،یکKکالس KاریفKتع Kاز KیKیک 

. KدKKKKر میدانKKKKه از طرف دیگKKKرف و جامعKKک طKKKراد از یKKKKوند بین افKKKی آن یعنی پیKKKدرون(Adler  &
Kwon, 2002, pp.21-75)و Kبالفعل Kاجتماعی Kمنابع Kِسرجمع Kرا Kاجتماعی Kسرمایه K،دیگر KیکKکالس KفKتعری  

. KدKKKبرخوردارن Kآن Kاز KاعیKاجتم KدهايKواح Kو KرادKاف Kکه KدKیدانKم KاعیKاجتم Kبالقوهمناسبات(Nahapiet &
Ghoshal, 1998, p.243)تردهKتاري گسKهمانطور که مالحظه میشود، در معناي سرمایه اجتماعی، با پیوس 

مواجKهایKم.K نکتهK دیگرK در مورد اینK مفهومK و نظریههايK مرتبطK با آن، اینK اسKت کKهK در رویکKردK کالسKیک،
نقشK «خانواده»K کمترK موردK توجهK قرارK گرفتهK است.K دوK نکتهK فKوقK ضKرورتK تKدقیقK وK بKازتعریفK جامعتر
از سرمایه اجتماعی را اجتنابناپذیر میسازد. مطالعات موجود نشان میدهد که مفهKKKKKKKوم سKKKKKKKرمایه
اجتمKKKKاعی آشKKKKکارا از دو سKKKKنت نظKKKKري متمایز سرچشمه گرفتهK است: یکی «هنجارهاي اجتماعی و

 ؛ در1925  و دیگري «نهادهاي واسط و اعتماد اجتماعی» )دوتوکویKKKKKل)1951انسجام جامعه» )دورکیم)
واقKKKع اگرچKKKه ایKKKن دو خط فکري منجر به دو تفکر متفاوت در نظریهپردازي علمی در علKKKوم اجتمKKKاعی
شKدند،K امKاK درK عینK حالK بهK سرمایهK اجتماعیK وK بهK راهبردهايK آزمونK وK کKاربردK سیاسKتK اجتمKاعی،
رهنمKKKKKKون گردیدند.K دورکیم معتقد بود که زندگی اجتماعی، قابل تقلیل به آحاد جامعه نیست. آحاد جامعه
در یک ساختار اجتماعی متشکل از انتظKاراتK و التزامKات عمKومی )یKک سKKKاختار هنجKKKارین( کKKKKه زندگی
اجتماعی را انتظام میبخشد، هویت یافتهاند، بنابراینK یک جامعKه، بKیش از جمKKع افKKراد تشکیلدهنده آن،

متجلی میگردد.

 K1990(و)1988کلمنKبیشتر K،است KیKهشناسKجامع Kدر KاعیKاجتم Kسرمایه Kنظریه Kاصلی Kمعرفیکننده Kکه 
بهK دورکیمK گرایشK داشKت.K ازK نظKرK کلمKن،K سKرمایهK اجتمKاعیK آحKادK جامعKهK راK درK ساختاريK ازK تعهدات
اجتماعی )کKه بKه واسKطه وفKاق اجتمKاعی آفریKده شKKKده اسKKKت(، تجسKKKد میبخشد.K افراد میتوانند به
این ساختار به جهت کمک یا پشتیبانی نزدیک شوند، امKا در عKKKین حال ملزم به پاسخگویی به دیگران نیز
میباشند.K نظریهK کلمن،K نقشK یکسانیK راK بKرايK خKانواده،K مدرسهK وK اجتماعKاتK بKزرگK منظKورK مKیدارد؛
هرچنKدK درK آثKارK اوK تمرکKزK بیشKتريK نسKبتK بKهK ریزساختارهاK درK مقایسهK باK درشتK ساختارها،K مشاهده
میکنKیم.K تعهKداتK اجتمKاعیK وK اعمKالK متقابلK درK بحثهايK سرمایهK اجتماعیK اوK کهK بیشترK ناظرK بKه
خKانوادهK وK مدرسKهK بKود،K منجKرK بKهK توفیقاتK دیدگاههايK اوK درK محافلK دانشگاهیK گردید.K همچنینK آثارK او
. Kشد Kاطالعرسانی Kجریان Kو Kارتباطات K،اجتماعی Kشبکههاي Kپیرامون Kپژوهش KدنKش KهدارKدامن KهKب Kمنجر(

Burt,1997 K)(بوردیو دیگر،  سوي  (K بسطهاییK راK درK نظریهK بازتولیدK اجتماعیK دورکیمK پیشKنهاد1986Kاز 
نمود.K ازK دیدگاهK بوردیو،K خانوادهK منابعK ماديK وK نمادینK سرشKارK وK درK عKینK حKالK متفKاوتیK راK بKهK منصه
ظهورK میرساندK وK میتواندK برايK اعضايK خانوادهK مزایايK متعدديK بهK دنبالK داشتهK باشد.K اماK اینکهK چگونه
Kدرمیآورند Kحرکت KهKب Kو KدKیکننKم KدKتولی K،میدهد Kقرار Kتحتتأثیر Kرا Kاعضاء Kکه Kرا Kمنابع Kاین Kخانوادهها
چیزيK استK کهK نمیتوانK نزدK بوردیوK ازK آنK سراغیK گرفKت،K بلکKهK احتمKاالKً درK آثارK کلمنK بهترK میتوانK به
جستجويK آنK پرداخت.K باK اینK حال،K دانشمندانK وK جامعهشناسانK سیاسیK کهK مفهKومK سKرمایهK اجتمKاعی
را بKه کKKKار میبرند، بیشتر تحتتأثیر دوتوکویلK هستند که آثارش به اکتشاف پیوندهاي بین فرد و دولت و
و  Kمیآورند Kدست Kبه  Kتودهاي  Kمشروعیت Kچگونه Kسیاسی Kنظامهاي  Kکه  Kپرداخته  Kسؤال Kاین  Kبه  Kپاسخ

)2000مشارکتK سیاسیK میآفرینند.K پوتنام و  ،K طرفدارK اینK سنتK بود.K عالقKهK پوتنKام،K بیشتر1995( 
متمرکزK برK آنگونهK نظامK اجتماعیK وK محلیK بودK کهK بتواندK اعتمادK اجتماعیK )مشKروعیت(K وK تعاملK مدنِی
باالK تولیدنماید.K ازK ایKنK منظKر،K اگرچKهK سKرمایهK اجتمKاعیK بKهK عنKوانK یKکK ثKروتK اجتماعیK درK نظرK گرفته
شده،K باK اینK حالK درK ژرفاK درK سطوحK فردي،K اندازهگیريK میشود.K پوتنامK درK مطالعاتK خودK کهK ازK این
منظرK انجامK شد،K دریافتK کهK نواحیK مختلKفK ایتالیKاK )بKهK رغمK برخورداريK ازK یکK دولت،K یکK زبانK وK یک
نظامK حقوقیK وK اجتماعی(،K ازK جهتK توسعهیافتگیK باK همK تفاوتK دارند.K پرسشK ازK چراییK اینK رویداد،

1970انگیKزه اصKلی پوتنKام گردیKKد.K پوتنKKKام حاصKKل پژوهشهاي جامع کیفی KK کمی خود را که از سال
آغاز کرده بود، منتشKKKKر سKKKKاخت و در آن نشان داد که تأثیر دولتهاي محلی، وابستگی زیادي به سطح
سرمایهK اجتماعیK هKرK منطقKهK دارد.K درK شمالK ایتالیاK کهK شهروندانK بهK نحوK فعالیK درK سازمانهKايK مKدنی
KKKK مردمKKKKی، لیKگهKKKKاي فوتبال، انجمنهاي اختیاري و ... مشارکت دارند، دولتهاي محلی، در اقدامات

داخلی، خالقیت و ابتکارات، بسیار کارآمدتر هستند؛ در حالی که برعکس، در قسمت جنوبی ایتالیا که
الگوهKاي مداخالت مدنی بسیار ضعیفتر میباشند، دولتهاي محلی کمتر کارآمد بوده و حتی بKKKا فسKKKاد
مواجهK هستند.K یافتههايK پوتنامK روشنK میسازدK کهK سرمایهK اجتماعی،K شKهروندانK راK درK راسKتايK منافع
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مسKتترK درK عمKلK جمعی،K غلبه17متقابلK بهK مشارکتK باK یکدیگرK قادرK میسازد،K ضمنK اینکهK برK معماها  
مینماید.K شهروندانیK کهK درK مناطقیK زندگیK میکنندK کهK ازK سKطحK بKااليK سKرمایهK اجتماعیK برخوردارند،
بسیارK متمایلK بهK اعتمادK ورزیدنK بهK یکKدیگرK مKیباشKندK وK بKهK ارزشهKايK «وحدت»K وK «عدالت»K گرایش

89-80، صص .)1388بیشتري دارند )روحانی، 

نگارندهK اعتقادK داردK کهK امکانK ترکیبK دوK سنتK عمدهK فوقK درK نظریههايK سرمایهK اجتمKاعیK وجودK دارد؛K به
ویژه از آن رو که در هر دوي این سنتهKا K ولKو بKKه تلKKویح KKK خKKانواده بKهمثابKKهK عنصري مهم از سرمایه

اجتماعی در نظر گرفته شده است. لذا ضمن تعقیب دیدگاه ترکیبی، به سنت دورکیم، کلمن و بوردیو
توجهK بیشتريK نمودهK وK بهK اینK ترتیب،K سرمایهK اجتماعیK راK چنKینK تعریفK مینماید:K «آنK ذخیرهK اعتماد
اجتماعی که در جریان هنجارهاي مشKارکتی، پدیدآمKده و متضمن آن معنایی از عضویت مشترك است که
طیK آنK افرادK میتوانندK ازK تKالشهKايK خKودK درK راستايK اهدافK فرديK وK جمعی،K نتایجK مفیدتريK راK بهK دست
آورند.» عضویت مشKKKKترك بKKKازیگران )که اعضاء یک نظام خانواده را هم دربرمیگیرد(،K میتواند منتهKKKی
بKه منKافع ناشKی از اهKدافK مشترك گردیده،K حمایتها، پیوندها و پشتیبانیها از درون و بیرونK آن خانواده
را در پی داشته باشدبنابراین. در ایKKKن تعریKKKف، سKKKرمایه اجتمKKKاعی اوالً)ماننKKKKKد سKKKرمایه انسKKKانی(
تقویت  K،اجتماعی  Kپاداشهاي  Kبه  Kبخشیدن  Kتحرك  Kطریق Kاز  Kزندگی  Kدر  Kتازه  Kفرصتهاي KدهKراهمآورنKف
معیارهKايK مشارکتK جمعیK وK تحصیلK پیوندهاK وK دستیاريهاK جهتK وصولK بهK اهKدافK اقتصKادي،K سیاسKیK و
اجتماعی است؛نیاًثا سرمایه خانواده عنصر مهمی در تشKKکیل سKKرمایه اجتمKKاعی اسKKت و ثالثKKاً خانواده
نقشK مهمیK درK بازتوزیعK سرمایهK اجتماعیK بهK عهدهK میگیرد.K  ازK اینK منظر،K اندیشKهورزيK درK چگونگی
سرمایهK اجتماعیK یکK جامعه،K محدودK بهK سKاختارهايK اجتمKاعیK مKدرنK نگردیKدهK وK همچنینK اعضايK یک
خانواده به مثابه بازیگرانیK مهم، در بازتولید و بازتوزیع سKرمایه اجتمKاعی، ایفاي نقش مینمایندK و والدین
در این رویکرد، ظرفیت عظیمی را براي توسعه و تحقق اهKKKKKKKدافK جامعه، در دسترس قرار میدهند. در
نگرشK به سرمایه خانواده، دو منظر را مKیتKوانK انتخKاب نمKود:K منظKرK درونKی و منظKرK بیرونی.K از منظر
درونی، ارتباطات بین فردي اعضاي خانواده، مKKKKKورد مطالعKKKKKه قKKKKKرار مKیگیKKKKKرد. از منظر بیرونی، به
ارتباطات و پیوندهاي خانواده )به مثابه یک کلیKت( بKKKKا اجتماعKKKات پیرامKKKونی، پرداخته میشود. نوع دیگر
پرداختنK بهK سرمایهK خانواده،K تعیینK هویتK مؤلفههKايK برسKازندهK آنK میباشد.K اینK منظرK میکوشدK منابع
برسازندهK وK تعالیدهندهK سرمایهK خانوادهK راK کهK درK پیونKدهايK طبیعیK بشريK جايK گرفته،K بازK شناختهK و

روشهاي ارتقاء آن را مورد توجه قKرار دهKد. نگارنKده منظر اخیر را مطمح نظر قرار داده است.

ابعاد سرمایه خانواده 
مناسباتی  Kو  KناختاريKش   K،اختاريKت:سKاس  KدKبع  KهKس  Kاز  Kمتشکل  Kنظرمفهومی  Kاز  Kاجتماعی  Kسرمایه(

Nahapiet & Ghoshal, 1998, p.242)ملحوظ K،خانواده Kسرمایه KارهKدرب Kرا KادKابع KینKهم KوانیمKیتKم KاKم Kکه 
داریمب. عد سKاختاري سKرمایه خKانواده بKهعنKKوانK تعKKامالت اجتمKKKاعی )مشتمل بر الگوهاي پیوند فیمابین

قKوام1988Kاعضاي خانواده( تعریف میشود. از دیKKدگاه کلمKKن )  Kو  KدتKش  KهKب  Kاشاره  Kساختاري  Kبعد  K)
ارتباطKKKات بKKKین اعضKKKا و تKKKوانش آنهKKKا در بهKرهمنKKKديK و بازبهرهمندي از شبکههاي اجتماعی داردب. عد

 Kمیآورد Kفراهم Kرا Kاعضا KانKمی Kمعنایی Kو Kتفسیري Kنظامهاي Kنیز Kشناختاري(Nahapiet & Ghoshal, 1998,
p.244)ک.بKی KگKو فرهن KاKتانهKاست که دیدگاهها و مقاصد مشترك، زبان، داس KزيKان چیKعد شناختاريهم 

KدنKگردآم Kو KتركKمش KاتKارتباط KهKک KتKاس KنKای Kمشترك Kدیدگاه Kکارویژه K.میباشد KنعکسKم Kآن Kدر KعKجم
. میسازد   Kامکانپذیر را  Nahapiet)ایKدههKا   & Ghoshal, نیKزمشKتملK بKر(1998   KرمایهKس Kمناسباتی Kبعد  

آفریKده  K)هویت  Kو  Kتعهدات  K،هنجارها  K،اعتمادها  Kقبیل  Kاز(  Kفردي  Kمناسبات  Kاثناء  Kدر  Kکه  Kاست  Kمنابعی
میشود .در واقع همین بعد است که پیوندهاي دیرپا و چه بسا منحصرK بهفKرد میKان اعضKا را پدید میآورد

 باب اهمیت( در.و رفتارهاي تعاونگرایانه و پر ارتباط را ضمن پایبندي به هKدف مشKترك، باعKث میشود.
این بعد گفتنی است که اعتماد، بخش بسیار مهم در همکاري میKKKKKKKKKKان اعضاست. اعتماد دو نوع است:
شکننده و منعطف.K اعتمKادK شKکننده،K اعتمKاديK اسKت کKهK ضKمن دادوستدهايK خشکK رسمیK )مثلK اعطاي
یکK جایزه(K شکلK میگیرد.K اینگونهK اعتمادK کKهK بسKیارK بهK قواعدK رسمیK وابستهK است،K پیوندهايK مستحکم
در اعمKKKال جمعKKKی محسKKKوب نمKیگKKKردد. در حالی که اعتماد منعطف، بر تعامالت متناوب بین افرادK و
جمعها ابتنا دارد و صداقت اخالقKی را شکل میدهد. اعتماد منعطف، «سازنده انتظاراتیK است کKه اعضKا
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 »K خانوادهK یکیK ازK کانونهايK مهمK و معتبKر(Dess & Shaw, 2001, p.451)را بKه یKک جمKع، متصKل میدارد.
(.1386در سKاخت اعتماد منعطف، دانسته میشود)روحانی ،

ارتقاء سرمایه خانواده
KKKKK با توجه به تعریفی که از سرمایه اجتماعی نمودیم، روشن میشود کKKKKKه یKKKKKک رابطKKKKKه دو سویه و1

دیالکتیکی بKKKینK ایKKKنK سKKKرمایه و سKKKرمایه خKKKانواده در جریKKKان اسKKKت. خKKKKانواده، سKKKرمایه اجتماعی را
دریافت و در شکل سKرمایه خKانواده، آن را بازتولیKد، بKازافزاییK و بKKKا ارزش افKKKزوده بیشترK آن را ذخیره
مینماید. در رابطه متقابل، خKانواده، سKرمایه افKزوده جدیKد را در محKیط، عرضه و باعث تبلور بیشتر آن

K.ی و مذهبی و ...( میگرددKات محلKه، اجتماعKپیرامون خانه )مدرس Kدر اجتماعات متکثر

تردیدي نیست که خانوادهها داراي ظرفیتهاي متفاوت در دریافت و انعکKاس هنجارهKاي جمعی و سطوح
اعتماد، تعهد و پیوستگی میباشند. با این حال، توان آفرینشK باورها و التزامهKا که در اصل همان ظرفیت
و...(K میباشد،  Kمحلی Kنهادهاي  K،اKایههKهمس Kاز  KمKاع(  KابهKمش KیKبیرون  KاتKاجتماع  KاKب  KاطKارتب  Kبرقراري
K.بازمیگردد Kعنصر Kهمین Kبه Kخانوادهها  Kسرمایه Kتولید Kتفاوت Kو Kگردیده Kمحسوب Kخانواده Kیک Kمهم Kظرفیت
اگر چه ما در مورد این ظرفیت و نحوه ارتقاي آن، دانKKKKKKKKش اندکی داریم؛ با این حال میتوانیم در مورد
منابعK تفاوتK درK خلقK سرمایهK خانواده،K بهK نظKرورزيK دستK بزنیم.K تردیديK نیستK کهK تفاوتهايK فKردي،
جKزءK مهمKیK درK آفKرینشK سKرمایهK خKانوادهK میباشد.K یکK پژوهشگرK خانوادهK درK مطالعاتK خودK دریافتK که

50. Kاست Kداشته Kارتباط Kخودي Kبا Kوصلت Kو Kنژادي K،طبقهاي Kسطوح Kبه KاKازدواجه KتKموفقی Kپیش Kسال (
Coontz 2005, p.14).عالیق» میخواند Kپدیده بسیار شبیه آن چیزي است که بوردیو آن را «وابستگی Kاین 

درست است که در این نوع ازدواجها به دلیل شباهتهاي زمینهاي، زن و شKوهر دیKدگاههKاي نزدیKکتKري
دارند، با این حال دو مشکل پدید میآید:K نخست اینکهK یک چنKKKKین خKانوادههKKKKایی در برقKKKKراري ارتباط با
اجتماعات متکثر پیرامونی، دچار مشKکل خواهنKKKد شKKKد و تبKKKادل سKKKرمایه خKKKانواده بKKKا سرمایه اجتماعی
حالتK فرسایندهK وK کاهشیK مKیگیKرد،K دومK اینکKهK انسKجامK عالیKقK بوردیKویی،K بیشترK درK موردK یکK جامعه
منفکK وK جداافتادهK صدقK میکندK وK بیشترK قبیلهگرایانهK بودهK وK مربوطK بهK دورانهايK خیلیK گذشتهK است.
دورکیم بهگونKهايK دیگKر از انسKجام اشKاره دارد کKه او آن را «وابستگی اندامKوار»K میخواند و اشاره بKKه
حKالتیK داردK کKهK پیونKدK اعضKايK خKانوادهK بKهجKايK سازگاريK عالئقK درK زنKدگی،K بKرK مکملیKتK زنK وK شKوهر

 بنابراینK یکیK ازK طرقK ارتقاءK سرمایهK خانواده،K گزینشK رویکردK «وابستگی(Furstenberg, 2005)ابتنKKا دارد .
انKKKKKKداموار» و کوشKKKKKKش در راستاي برهم زدن تصلّبات قومی- قبیلهايK و سعی در بسط زناشوییهاي

(.1352غیرخودي است)بهنام ،

KKKK کمتر تردیديK در اینK قول وجود دارد که سرپرستی کودك توسKKKKط والKKKKدین، مKKKKؤثرتر از یک والد )یا2
Kول از صحت برخوردارKKKKKن قKKKKKانی ایKKKKKزم Kظریفی در اینجا وجود دارد و آن اینکه Kوالده( است؛ البته نکته
خواهدK بودK کهK والدینK بهK نحوK صKحیح،K پشKتیبانK یکKدیگرK بKودهK وK تKوانشهKايK تربیتیK یکدیگرK راK تقویت
نمایند.K درK واقعK یکیK ازK طرقK ارتقاءK سKرمایهK اجتمKاعی،K ارتقKاءK تKوانشK تربیتیK والدینK است.K البتهK هنوز
معلومK نیستK کهK معاضدتK پدرK وK مادرK چگونهK برK ارتقKاءK سKرمایهK خانوادهK )وK بالطبعK سرمایهK اجتماعی(
کمکK مینماید،K باK اینK حالK درK نفسK ارتقاءK تردیديK نیست.K درK یکK محیطK خانوادگیK کهK مبتنیK برK معاضدت
تربیتیK پدر و مادر اسKت، فرزنKدK بKه خKوبی بKا جهان خارج ارتباط میگیرد؛K ارتباطی که پورتز آنراK پبنKديKِل

K.دKیخوانKاعی مKرمایه اجتمKس(Portes, 1998, p.12)

حضورK فرزند،K مقتضايK آنK استK کهK والدینK بهK بسطK پیونKدهايK بیرونKیK خKودK بKاK سKایرK خویشاوندانK و.3
بسیاري  Kدر  Kفرزند  KهKک  Kداده  KانKنش  Kتجربه  K.بپردازند  K،محلی  Kاجتماعی  Kنهادهاي  Kهمچنین  Kو  Kهمسایگان
خانوادهها،K درK برقراريK اینK پیوندهاK وK عرضهK ارتباطاتK عقالنیK قKويK بKاK بیKرونK خانوار،K عهدهدارK نقش

(Furstenberg, 2005)بسیار تعیینکنندهاي است .

پیشترK اشاره شد کهK سرمایهK اجتماعی،K ثروتیK نیستK کهK درK سطحK فKرديK مطKرحK باشKد.K آحادK جامعهK به.4
سطوحK مختلفK سرمایهK اجتماعیK دسترسیK دارند.K باK اینK حالK معتقKدمK کKهK تمKامK خانوادههاK وK تمامK افراد
جامعهK بهK طورK مساويK ازK عوایدK اینK سرمایهK برخKوردارK نیسKتند.K بنKابراینK یکیK ازK طرقK ارتقاءK سرمایه
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،  Kاست)بهنام Kجامعه Kدر Kموجود KاعیKاجتم  KرمایهKس Kاز  KانوادهKخ KورداريKبرخ  KتKظرفی KاءKارتق  K،خانواده
1352.) 

مهارتK دستیابیK بهK سرمایهK اجتماعی،K موضوعیK تازهK استK وخیراKً بهعنوانK مؤلفهايK مهمK درK کارK والدین،
بهK سوي  Kمنابع KدایتKه Kبا  Kرا Kتهدیدها Kو  Kفرصتها K،والدین Kچگونه Kاینکه  K.است Kگرفته Kقرار Kتوجه Kمورد
فرزندانK خود مدیریتK میکنند، موضوع مهمی شده است. آشکار اسKت کKه ایKنK امرK به راهبردK والدین در
سرمایهگذاريهايK تربیتیK فرزندان،K مربوطK مKیگKردد.K والKدینیK کKهK درK محیطهاییK هستندK کهK سرمایه
اجتمKKاعی محKKدوديK در اختیKKار دارنKKد، بایKKد مهKKارت و فراسKKت بیشتري در انباشت و کاربردK آن داشته
تقاضKاي  Kو  Kعرضه Kبه  Kتعادلبخشی  Kبراي Kرا  Kالزم KايKارتهKمه Kباید  Kنیز  Kفرزندان Kدیگر  Kسوي Kاز  K.باشند
سKرمایهK اجتمKاعیK درK محKیطK خKود،K کسKبK نماینKد.K تردیديK نیستK کهK توانشK فرزندانK درK اینبارهK وابسته

 تفاوتهايK روحی.K یکK مطالعهK تطبیقKیK بKینK دانKشآمKوزان2 سطحK فراگیريK اجتمKاعیK وK .1است به: .
 انجامشده نشان میدهد که دانشآموز، چگونگی28(KK 1994ایتالیKایی و آمریکKایی کKه توسKKKط کورسارو)

مKدیریتکKردن مناسKبات بین همتایان و معلم خود را فKراK مKیگیKرد. تحقیKق دیگKريK در مKورد خانوارهKاي
برخKوردارK وK غیربرخوردار،K ازK ثروتیK سخنK میگویدK کهK درK سرمایهK اجتماعیK منعکسK استK وK فرزندانK را
. KدKیدهKم KوزشKآم K،اKخانوادهه Kبیرون Kو Kدرون Kدر Kاجتماعی Kمناسبات Kمدیریت Kدر Kمهارتها Kبسط KرايKب(

Caplan & Whitmore, 1991)و والدین باید Kاین خط پژوهشی، براي ما روشن میسازد که چگونه فرزندان 
مهارت پیدا کنند تا بتوانندK سرمایه اجتماعی را در راستاي مقاصKد خKود بKه کKار ببرند

 سال اخیر50تغییرات الگوي ازدواج در 
از اوایل سده گذشته در ایران جریانی شروع شد که بهطKKKKور تKKKKدریجی تغییKKKKراتK بKKKKه سKKKKمت خانواده

 K،بهنام( Kآمد Kپدید Kحاضر Kشکل Kبه Kداشتن90، ص.)1383هستهاي به  میل  چKون  تKازهاي  توقعات  اکنون   
خانه شخصی، تمول و تجمKلK زنKدگیK و ذوق مصKارف گKزافK )بKه هKمچشKمی دیگران(K ظهور یافته است.
عاملK مهمK دیگريK کهK میلK بهK ازدواجK راK محدودK کKرد،K دیKدK متفKاوتیK استK کهK مردمK اینK عصKرK دربKاره
ازدواج و همسKKKرK آینKKKده خKKKود پیKKKدا کKردهانKKKد؛K آسKانگیKKKري و زودپسندي قدیم کمیاب شده است. این

عKد سKاختاري سرمایه خانوادهK درK جامعه امروزK گردیدهK است. اماانتظارات جدید منجر به کاسKتهشKدن ب
از سوي دیگر، الگوي ازدواجK در ایرانK همچنان بر مدار ازدواجهKKKKKاي فKKKKKامیلی مKیچرخKKKKKد. ازدواجهاي
- Kگذشت Kکه KهمانطورK-ريKدرونهمس KايKازدواجه K.تندKهس KريKقش KايKازدواجه Kبر Kتأییدي Kًمعموال Kفامیلی

وابداً نمیتوانند در ارتقاء وابستگیK و انسKKKKجامK انKKKKداموار، کمکKKKKی باشKKKKند و مضافاً ب  KKساختاري  KKعد
(.1352شناختاري سرمایه خانواده را تضعیف نمایند)بهنام ،

تغییرات الگوي تحصیالت و اشتغال زنان
 گرایشK بهK تحصیالت،K بهK ویژهK تحصیالتK زنان،K سبکK زندگیK راK تغییرK دادهK است.K درK گذشتهK درK یکK روستا
حداکثرK یکK مکتبخانهK وجودK داشت و عدهاي از دختKرانK بKرايK آمKوزشK قKرآنK و زبان فارسی درK حدي که
بتوانندK متنK قرآنK راK قرائتK کننKدK وK متKونیK چKونK گلسKتانK سKعديK راK بخوانند،K درK آنجاK تحصیلK میکردند.

اما با توسعه آموزش و پرورش و آموزش عالی و حضور زنان در اینK مراکز علمی، شرایط کامالً تغییر
و  Kعلمی  Kمراکز Kدانشجویان  Kو  Kدانشآموزان  Kاز  KوجهیKت  Kقابل  Kبخش K،اخیر  Kدهه  Kدر  Kاست.بهویژه  Kکرده
آموزشی، خKانمهKا هسKKKتند؛ حتKKی در کنکKKور، ورودي زنان به دانشگاهها در سالهاي اخیر از پنجاه درصد

فراتر رفته و در بسیاري از رشKتههKا تعKدادK قبولی دخترانK بیش از پسران است. 

فقطK 1335در سال   K،8( المیKKالب اسKKل از انقKا قبKد و تKواد بودنKاین1355 درصد از زنان کشور باس )
 Kحدود K1365 درصد بوده که در سال 26نسبت KهKب K،52 الKد و در سK1375 درص Kحدود Kبه K،74درصد 

 برابرK نسKبتK بهK قبلK ازK انقالبK افزایش3Kرسیده است؛ یعنی میزانK باسوادي زنان بعد از انقالب حدود 
یافته است. این افزایش در مناطق روستایی رشد بسیار باالتري داشته، بهطوري که میزان باسوادي زنان

حدودKKK 1335 درصد در سال 1/2روستایی از   KKبه  KK،62 1386 رسیده است )آزاد، 1375 درصد در سال
 از سوي دیگر همراه بKا دگرگKKونیK در سKKاخت و کارکردهاي خانواده و همچنین با اقدام در جهت67ص .)

سرعتبخشیدنK بهK ایKنK دگرگKونی،K پایگKاهK زنK دچارK تغییرK شدهK است.K صنعتK وK شهرنشینیK بهK زنK امکKان
 K،روشه(  Kداد  Kرا  KهKخان  Kاز  KارجKخ  KغلیKش  KافتنKود از174 ص .)1368یKKدر گذشته وظیفه زنان عبارت ب 
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بKارداريK درK سKالهKايK جKوانی،K پرستاريK ازK نوزادان،K مراقبKتK ازK آنهKاK بKهK هنگKامK بیمKاريK وK پKرورشK آنهKا
اگKKKر بقKKKا مKییافتنKKKد. نهضتهاي زنان در جوامع غربی بKKKرعکس، هKKKدفش حKKKق رأي، حKKKق اشKKKتغال در

 K،کیKلنس( KودKب KاKگاههKدانش KهKب Kورود Kحق Kخصوص Kبه Kو Kمالکیت Kحق K،عمومی KايKازمانهKص .)1374س ،
بKرK ب475  KتKمثب Kبهنحو Kرا Kتأثیر  Kمهمترین K،زنان Kتحصیالت Kافزایش Kکه Kنیست Kتردیدي  ناختاريKش KدKع

سرمایهK خانوادهK میگذارد.K باK اینK حالK بررسیK چگونگیK تأثیرK اشتغالK زنانK برK سرمایهK خKانوادهK درK ایران،
نیازمندK پژوهشهايK دقیقتريK است،K زیراK شواهدK موجودK درK متغیرK اشتغالK زنانK درK پارهايK مواردK مؤید

ب عدK شناختاريK وK درK موارديK مؤیدK کKاهشK درK ابعKادK سKاختاريK وK مناسKباتیK است.K باK توجهK بهافزایش 
اجتنابناپذیربودن اشتغال زنان در جامعه امروز، ضروري بهنظر مKیرسKKKKد کKKKKه سیاستهاي فرهنگیK و
اجتماعی بهگونهاي انتخاب گردند که اشتغال زنان، تزاحمی براي ابعKKKKKKKKKاد ساختاري و مناسباتی سرمایه

(. 1352خانواده پدید نیاورد)بهنام ،

 تغییر نگرش نسبت به تقدس ازدواج
تضعیفK مسائلK اخالقیK وK معنويK وK سستشدنK روابطK عاطفیK درK جامعه،K برK جایگاهK خKانوادهK تأثیرK منفی
Kبیشتر K،ازدواج Kاکنون K.تKاس KدهKگردی Kخانواده Kاستحکام Kبراي Kخطري Kاینک Kتقدسزدایی Kاین K.است Kگذاشته

 K،سگاین( KدKیدهKم KکیلKتش Kرا KانوادهKخ Kنهاد Kکه Kمقدس Kامر Kیک Kتا Kاست Kقرارداد K1370یک(. 128، ص 
شهیدK مطهريK درK اینK زمینهK میگوید:K «دستK توانKايK خلقKتK بKرايK ایجاد،K بقاK وK تربیتK نسلهايK آینده،
عالئقK نیرومندK زنK وK شوهريK راK ازK یکK طرفK وK عالئقK پKدرK وK فرزنديK راK ازK طرفK دیگرK بهK وجودK آورده
است، عواطف اجتماعی و انسانی در محKKKKKیط خKKKKKانوادگی رشد میکنند و محیط فطري و طبیعی پدر و
Kتحریک Kیکدیگر Kبه Kنسبت Kرا Kنفر Kدو Kعواطف Kمیخواهیم KیKوقت Kما K.میکند Kمالیم Kو Kنرم Kرا Kکودك Kروح Kمادر
کنیم،K میگوییمK افKرادK یKکK ملKتK بKرادرK یکدیگرندK یاK میگوییمK همهK افرادK بشرK عضوK یکK خانوادهاند.K به
و  Kهمخونی  Kاز  Kتنها  Kبرادري  Kعواطف  K،"اخوه  Kالمؤمنون  Kانما"  K:آمده  KزKنی  KریمKک  KرآنKق  Kدر  KهKک  KوريKط
، Kمطهري( K«میشوند Kبزرگ Kمحبت Kکانون Kیک Kدر Kبرادر Kدو Kکه Kاست Kآن Kعمده Kنمیشود؛ Kپیدا Kخویشاوندي

649، ص .)1378

بررسی ساختار خانواده در گذشته

ساختار خانواده در قدیم

در جوامع گذشته، خانواده از اعتبار و ویژگی  خاصی برخوردار بKKود. این ویژگی هKKا کKKه در دوره خKKود، جKKزء
اصول ثابت و محکم و ارزشمند به حساب می آمد، در رویارویی با تحوالت اجتماعی K فرهنگیK تاب نیKKاورد
آنگونهK که ما می بینیمK گذر زمان و فاصKله بین نسKل ها، از تفKاوت دیKدگاهها و ارزشKها بین نسKل گذشKته و
نسل جدید حکایت می کند و مهم تر از همه نقش خانواده است که در تربیت و انتقال این دیKدگاهها بیسKار
کمرنگ شده است. نگاه به چگونگیK ساختار خانواده در گذشته وئ حال و دیدگاههایی که دریافت سنتی و

. بKه آن پرداخKتیم.K…یا مدرن خانواده وجود دارد، مطلبی است که در گفتگو با حجت االسKالم زیبKایی نKژاد 
K.دKKکل گرفته انKKود شKKاص خKKخانواده سنتی و خانواده جدید، هر کدام متناسب، و به فراخور فرهنگ زمان خ
زیبایی نژاد با ذکKر این نکتKه گفت: یکی از ویژگیهKای خKانواده سKنتی مقKدم بKودن فرهنKگK جمع گKرایی بKر
استقالل فردی است یعنی به طور مثال زن به عنوان عضKوی از خKانواده در حالیکKه نمی توانKدK بKه راحKتی
نظKKراتK خKKود را پیگKKیری کنKKد، امKKا این مسKKئله را عیب نمی دانKKدK چKKرا کKKه در فضKKایی زنKKدگی می کنKKد کKKه
همبستگی و انسجام خKانوادگیK چKتر خKود را بKر روی اسKتقالل فKردی گسKترده اسKت. وی ادامKه داد:K امKا
خانواده مدرن در فضایی شکل می گیردK که در آن فرهنگ غربی حKاکم اسKت و اگKر هم گروههKای تشKکیل
می شود این گروهها باید در خدمت حفظ منافع فرد قرار بگیردK و اصوالً نویسندگان جدیKKد نKKیز این نکتKKه را
متذکر شده اند که امروزه خانواده های جوان بKه قانونگKذار اجKازه نمی دهنKد کKه قوانیKنیK را وضKع کنKد کKه
شادکامی فردی آنها را محدود کند. بنابر این اگ امروزه ما نقاط و مزایایی را در ارتباط با خKانواده سKKنتی
نسبت به خانواده مدرن مطرح می کنیم، ضرورتاً به این معنا نیست که ما می توانیمK خانوادده سKKنتی را در
شرایز موجود احیا کنمی چرا که فرهنگ امروز مKا فKرهنگیK نیسKت کKه متناسKب بKا خKانواده سKنتی قKدیم

باشد.
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لذا اگر بخواهیم خانواده سنتی را احیا کنیم الجرم باید فرهنگK مناسب آن را هم احیا کنیم. وی با اشاره به
خانواده دینی در کنار خانواده سنتی و مدرن توضیح داد: گKKاهی در کشKKورهای اسKKالمی، خKKانواده سKKنتی از
آموزه های دینی متأثر بوده است اما فرهنگ های خاص و سنتهای غیر دینی هم در اینگونه کشورها تKأثیراتی
داشته اند.K لذا نباید همیشهK 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 مهمترینK گروه اجتماعی بKه حسKاب می آمKد و بKه همین
جهت هم جوانان به تشکیل خانواده در اوایل سنین جوانی ترغیب می شدند. از طرف دیگر ازدواج دختران
نیز دارای اهمیت زیادی بود و حتی اگر زنی همسرش را از دست می داد، فرهنگ جامعه، تنها ماندن زن را
بد می دانست، لذا زمینه ازدواج مجدد به راحتی فراهم می شد و قوانینK مربوطه  ای مانند حضانت پدر غیر
از سالهای اولیه تولد، هم به ازدواج مجدد زند کمKک می کKرد. زیبKانی نژادK دربKاره دیگKر ویژگیهKای خKانواده
سنتی گفت: در خانواده سنتی، نقش والدین در ازدواجK فرزندان، پر رنگ بود. این نکتهK ممکن است کKKه بKKا
فرهنگ امروز ما و استقالل فردی منافات داشته باشد اما در بستر زمان خود، یک عنصر مثبت به حسKKاب
می آمده است چرا که وضعیت ازدواجK در خانواده های جدید متفاوت است. وی توضیح داد: در خانواده هKKای
جدید شروع زندگی با عشق رمانتیک آغاز می شود و پس از ایجاد عشق است که خانواده تشکیل می شود
در حالیه در خانواده سنتی، ازدواج دختر و پسر اغلب بKKا عشKKق آغKاز نمی شKKده بلکKKه تشKKکیل خKانواده بKKر
اساس یک نیاز طبیعی شکل می گرفتهK است. وی با ذکر این نکتKه کKKه در خانواده هKای قKKدیمی راهکارهKKای
مکمل ازدواج دائم هم وجود داشته است، افزود:K به عنوان مثال در خانواده سنتی تعدد زوجات بKه راحKتی

.(1352)بهنام ،میسر بوده است

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 امKا فرهنKگ این امKر در زمKان گذشKته وجKود داشKته و زنKان بKه
واسطه وجود چنین مسئله ای در خانواده های قبل تر از خود، با این مسئله به نحوی کنKار می آمدنKد، زیبKایی
نژاد با بیان این نکتهK که در خانواده مدرن، جایگاه خانواده به اهمیت خانواده سنتی نیست و خانواده رقیب
پیدا کرده اسKت گفت: در گذشKته تKربیتK فرزنKدانK در خKانواده صKورت می گKرفت امKا امKروز رسKانه ها و
آموزش و پرورش هر کKدام در تKربیتK سKهمی را ایفKKا می کننKد و تمرکKKز در تKKربیت فرزنKدانK از بین رفتKه
است. وی خاطرنشان کرد: از طرفی تشکیل خانواده در جامعه مدرن تنهKا یکی از این گزینه هاسKت و هKر
چند جلو تر می رویم بحث آزادی فردی به سبک لیبرالیستی خود، این اثر را ایجادK می کند که هKKر کسKKی هKKر
گونه که بخواهد مسیر زندگی خود را انتخاب کند و تها یکی از این گزینه ها، ازدواجK است. عKKدم ازدواجK هم
مشکل و ایرادی محسوب نمی شود. از طرفی تشکیل خانواده هم انحناءK مختلفی پیدا می کند. وی تصKKریح
کرد: مطابق با این شرایط مدتی است که انواع مختلف خانواده در ابیات بین المللی بKKه رسKKمیت شKKناخته
شده است، مواردی مانند خانواده های هم جنس، خانواده های تک زیست و خانواده هایی که انسKجامK کامKل
ندارند. زیبایی نژاد ادامه داد:K پروفسور ژوزف یک هم در کتاب »لیبرالیسم مدرن در سراشKیبی سKقئط بKه

 واژه خانواده تبKKدیل بKKه۱۹۹۵سوی گومورا«K متذکر شده است. که در کنفرانس جهانی زنان پکن در سال 
خانوار شده است که مفهKوم آن زیKر یKک سKقف زنKدگی کKردن و هم سKفرگی اسKت. در حالیکKه مفهKوم
خانواده پیش از این خیلی از ارش ها را به همراه داشته است. وی افزود: از طKKرف دیگKKر خKKانواده مKKدرن
مزایایی هم داشته است اینگونه که زوجین احساس دخالت بیهوده دیگKران را در زنKدگی خKود نداشKتند در
حالیکه در خانواده های سنتی، خانواده های مختلف در کنKKار هم زنKKدگی می کردنKKد و بحث احKKترامK بزرگKKتر و
برخی سلسله مراتب، باعث می شد تا احسKKاس آزادی جوانKان کم باشKد. وی خاطرنشKان کKرد:K البتKه این
مسئله در خانواده های مدرن این حسKن را دارد کKه زوجین را در تصKمیم گیری بKرای خKود فعKال می کنKد و
عیش هم در زمانی است که اینK استقال به افراطK کشیده می شود و باعث می شود تا پKدر و مKادر زوجین
نیز جزء دیگرانK به حساب بیایند و نظارت ها و هدایت هایی که بزرگترها دارند، به عنوان دخKالت در عرصKKه
خصوصی به حساب آید و جوانان از این منفعت محروم بمانند. زیبKانی نKژادK دربKاره دیگKر معKایب خKانواده
سنتی گفت: مهمترینK اشکالی که می توان به خانواده سنتی گرفت، بحث تحقیر زن و به رسمیت شKKناخته
نشدن زن در خانواده است بدین معنا که هر چند زن در تربیتK فرزند نقش آفرینیK دارد و حتی در حمKKایت
از همسرشK هم نقشی اصولی داردK اما این نقش ها معموال دیده نمی شود و برای هKKدایت و پویKKایی آن هم
برنامه ریزیK صورت نمی گیرد.K وی ادامهK داد: مهمترینK مشکل خانواده صنعتی هم بخصوص با تحKKوالتیK کKKه
جریان فیمینیسم به وجود آورده این است که مسئله جنسیت نادیده گرفته می شود و سعی شده است تKKا
با عنوان برابری زن و مرد برای کار کردهای ویژه زنان و مردانK برنامه ریزیK خاصKKی صKKورت نگKKیرد و هKKر
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برنامه ای که توسط فیمینیسم ارائه و توسط دولتها اجرا می شود به سمت برداشتن تمایزات بین زن و
(1352 )بهنام ،مردم برود در حالیکه در خانواده سنتی به نقش های سنتی دخترانK توجه می شود.

وی با اشاره به خانواده در الگوی دینی خاطر نشان کرد ما هم اعتقKKاد داریم کKKه امKKروزه در قKKرن بیسKKتم
نمی توانK خانواده سنتی را احیا کرد چرا که خانواده سنتی کمبودهایی دارد و حتی در برخی موارد نKKه تنهKKا
مفاهیم دینی در آن وجود ندارد بلکه خالف ارزش های دینی نKKیز هسKKت. وی توضKKیح داد:K خKKانواده دیKKنی از
مهمترین ارکان جامعه است و توسعه جوامع، میل به کار، کارآمدی و میKKل بKKه تحمKل، مشKکالت و صKKبر و

میل به تعلیم و تعلم همه در خانواده شکل می گیردK لذا خانواده مهمترین رکن اجتماع است.

بنیاد تاریخی? خانواده

خانواده یک نهاد اجتماعی است زیرا قوانین،K حقوق و وظایفی بر آن مKKترتب اسKKت و می  تKKوان خKKانواده را
سلول واحدی دانست که تمام ویژگی های فرهنگیK جامعه را باز می  تاباند. خانواده مانند هر نهاد اجتمKKاعی
دیگری تاریخی در قفا داردK که سیر تحول ، گونه گونی و پیشرفت آن را میتوان در خالل آن بررسKKی کKKرد.
بسیاری بر این تصورند که شکل حاضر خانواده که از آن بعنوان خKKانواده “پدرسKKاالر” یKKاد می  شKKود شKKکل
ثابت آن در طول تاریخ است، چرا که در کتاب هKKای تKKاریخی بKKر جKKای مانKKده از دوران باسKKتان همKKواره در

۶۰بررسی خانواده به اینK شکل اشاره شده است. ولی باید گفت که تاریخ خانواده) رشته ایی که از دهه 
( رواج یافته است خانواده “پدرساالر” را آخKKرینK و مKKدرن تKKرین شKKکل آن می  داننKKد کKKه در طKKول۱۹قرن 

 م( چKKیزی بKKه اسKKم۱۸۶۱)۶۰قرن های متمادی از اشکال و گونه های دیگر تحول یافته است. “تا اوایل دهه 
 شکل پدرسKاالری خKKانواده بKKه طKور ضKKمنی بKKه صKKورت قKKدیمی تKKرینK نKKوع…تاریخ خانواده وجود نداشت

 و گویی در حقیقت خانواده ابداKً مشمول تکامل تاریخی نشKKده اسKKت. حKKداکثر…خانواده پذیرفتهK شده بود
چیزی که پذیرفته شده بود این بود که ممکن است یک دوران روابKKط جنسKKی مختلKKط در زمان هKKای اولیKKه
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 یKKک زن و یKKک
یا چند فرزند است. البته در بعضی از جوامع اسالمی ، متمولین و برخی متشرعین بر شKKریعت اسKKالم کKKه
KیرKKود تغیKKگسترده تر می  ش Kتعدد زوجات را جایز دانسته عمل می  کنند ، ولی این شکل از خانواده جز اینکه

.(1352)بهنام ،دیگری نمی یابد

مهمترین انواع خانواده در محیط? شهری ایران :

الف - خانواده زن و شوهری:
یعنی خانواده ای که از زن و شوهر بدون فرزنKKد، یKKا بKKا فرزنKKدانK ازدواج نکKKرده تشKKکیل شKKده اسKKت، این

 درصKKد در محیKKط۱۴ / ۷۲ درصKKد در محیKKط شKKهری و ۷۲/ ۸۰شKKکل خKKانواده در ایKKرانK اکKKثریت دارد )
 نفر )یعنی پدر و مادر و سه فرزند(۵روستایی(. از لحاظ جمعیتی معموال خانواده ای است با بعد متوسط 

 سال است )البته با توجه به توزیع سKنی جمعیت ایKران و جKوانی۴۲و میانگین سن رئیس خانوار در حدود 
آن جز این نمی تواند باشد(. شKKیوه زنKKدگی، درجKKه وابسKKتگی بKKه شKKبکه خویشKKاوندی، و مKKیزان رفKKاه این

خانواده ها بسیار متفاوت است.

اگر عوامل جامعه شناسی و اقتصادی را مالك قرار دهیم می توان چند متغیر اصلی زیر را تشخيصK داد:

. نقش زن و مرد۴. میزان وابستگی به شبکه خویشاوندی ٣. طرز انتخابK همسر ۲. شغل رئیس خانوار ١

شغل رئیس خانوار ضابطه ای است که می تواند مKKیزان تحصKKیالت، تخصKKص و تKKا حKKدی مKKیزان درآمKKد را
نشان دهد. طرز انتخاب همسر یعنی آزادی انتخاب یا دخالت شبکه در این امر نشKKانه مKKیزان وابسKKتگیهای
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 درجKKه آزادی و اسKKتقالل خKKانواده زن و شKKوهری 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
.(1352)بهنام ،استفاده از مظاهر فرهنگی، بر طرز تربیت فرزندانK و تعداد آنها و بقاء خانواده مؤثر است

ب( خانواده پدری توسعه یافته:
عبارت است از خانواده زن و شوهری اصلی با فرزنKKدانK و نوادگKKان و معمKKوال شKامل خKKانواده هKKای زن و
شوهری بك یا دو پسر خانواده می شKود. پKKدر و مKادر اصKKلی، امKور خKانواده را بعهKده دارنKدK و پسKر هKKاو
عروسها و نوه ها از آنها اطاعت می کنند و اگر پدر و مادر به علت کبر سن نتواننKKد این وظKKایف را انجKKام
دهند پسر ارشد جای آنها را می گیرد.K دخترها بعد از ازدواج خانه پدری را ترک می کننKKد و بKKه همینK جهت
مواردی که داماد در خانه پدرزن مسکن گزیKKده و جKKزء اعضKKای خKKانواده توسKKعه یافتKKه در آیKKد نسKKبتا نKKادر

است.

 درصد کل خانواده های ایران اسKKت و رؤسKKای آنهKKا بیشKKتر از مKKالكين۶تعداد این نوع خانواده ها در حدود 
سابق یا تجار بزرگ و متوسط هستند و بیشتر در محالت قدیمی شهرهای بKKزرگ یKKا در شKKهر هKKای والیKKتی
زندگی می کنند. پKدر نقش اصKKلی را در تKربیت فرزنKدان و نKوه هKا بعهKKده دارد.K مKرد نقش برتKر را دارد،
همسرگزینیK با موافقت و نظKارت خKانواده انجKام می گKیرد، تعهKدات اجتمKاعی بسKیار زیKاد اسKت. غالبKا
فرزندان در همان طبقه شغلی پدر هستند و در خانواده های کم درآمدتر از این نوع، ممکن اسKKت پسKKران

 گراست. خانه پدری پاسدار سنتهاست.۔خانواده به بودجه خانواده کمک کنند. این نوع خانواده بسیار سنت
این خانواده های سه نسلی را می توان »خانواده گسترده« نامید ولی تذکار این نکته الزم اسKKت کKKه بهیچ
وجه نباید آن را با خانواده ها ی پدر ساالری کKKه در دوران گذشKKته در ایKKرانK و ممالKKک دیگKKرK وجKKود داشKKته

(.1352اشتباه کرد)بهنام ،

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 شKده اسKت و بنKابراین هKر يKك از انKواع سKه گانKه خKانواده زن و

 نشKKان۱۳۴۵شوهری که در باال به آنها اشارت رفت ممکنK است دارای ملحقات باشند. سرشKKماری سKKال 
 خویشKKاوند دیگKKرK در۰۰۰ ، ۱۳۹۲ درصد پدر( و نیز ۱۰/9 درصد مادر و ۱ / ۸۹ هزار پدر و مادر )۶۰۵داد که 

خانواده های فرزندان یا خویشان خود زندگی می کرده اند. این خانواده ها در محیطهای شهری بKKه خKKاطر
تجزیهK 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 نباشKKند چKKاره ای جKKز
زندگی بافرزندانK خویش ندارند و سنت نیز چنین است. تعداد سKKالخوردگان در جامعKKه فعال زیKKاد نیسKKت و

 درصد جمعیت را تشکیل می دهند ولی بدیهی است که بKKا کم۸/ ۲ سال دارند فقط ۶۵کسانی که بیش از 
شدن میزان مرگ و میر و باالرفتنK امید به زندگی، در آینده تعداد سالخوردگان روزافزون خواهد بKKود و بKKا
افزایش تعداد خانواده های زن و شوهری، سالخوردگان روز بروز با دشKKواریهای بیشKKتری رو بKKرو خواهنKKد
شد. گروه دیگری از خویشاوندان که بKKا خKKانواده زن وشKKوهری انKKدگی می کننKKد زنKKان بیKKوه و مطلقKKه ای
هستند که جون هنوز جامعه زندگی تنها را برای يك زن نمی پذیرد یا به خاطر اینکهK امکانKات مKالی ندارنKد
با خانواده خواهر و برادر خویش زندگی می کنند. در بKاره خصوصKیات این خKانواده هKا چKیزی نمی گKوییم
زیرا همانگونهK که اشاره شد این خانواده ها یکی از اشکال خانواده زن و شKKوهری را دارنKKد بKKا این تفKاوت
KدانKKلی و فرزنKKوهر اصKKا زن وشKKو بستگان روابط تازه ای را بین این افراد ب Kکه همزیستی با خویشاوندان

آنها بوجود می آورد که ممکن است در شیوه زندگی خانواده تاثیر کند

- خانواده پدرومادری: و خانواده ای است که پس از رفتن فرزندان، پدر و مادر بتنهایی در آن روزگار می۲
گذرانند. تعداد اینK نوع خانواده ها در آینده روزافزون خواهد بود زیرا با روابر خانواده هKKای زن و شKKوهری
مستقل و از میان رفتن خانواده های پدری توسعه یافته، پدر و مKKادر اصKKلی مجبKKور خواهنKKد شKKد کKKه تنهKKا

زندگی کنند و ما اینكK در مغرب زمین شاهد چنین تحولی هستیم.
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خانواده غير كامل:
نوع خاصی از خانواده نیسKKت بلکKKه در اثKKر از هم گسKKیختگیK یکی از انKKواع سKKابق الKKذکر پدیKKد می آیKKد. ..
خانواده از هم گسیخته: خانواده ای است که به علت وقوع طالق یا فوت یکی از دو همسر به صورت غیر

 تعKKداد۱۳۴۵Kکامل در می آید و مرد با زن با فرزندانK مجرد خود زندگی می کنند. طبKKق سرشKKماری سKKال 
 هزار زن مطلقه در ایران وجKKود داشKKته اسKKت و تعKKداد مKKردانیK کKKه در اثKKر فKKوت۷۶ هزار زن بیوه و ۸۶۲

همسر تنها زندگی می کرده اند در خانواده های روستایی هنوز تحول قابل توجهی دیKKده نمی شKKود و اکKKثر
KزاییKد ولی عمال اجKوهری را دارنKانواده زن و شKکل خKKاین خانواده ها هر چند از لحاظ آماری و مکانی ش

(.1352هستند از شبکه خویشاوندی)بهنام ،

نظام خویشاوندی:
اگر يك خانواده زن و شوهری را مالك قرار دهیم گسترش خویشاوندی از آنجا آغاز می شود کKKه چKKون در
این خانواده به علت منع زنای محارم دو نسل بیشتر نمی توانKKد وجKKود داشKKته باشKKد )نسKKل پKKدر و مKKادر و
نسل فرزندان(K لذا برای ایجاد نسل سوم باید مبادله زن و مرد میان این خانواده زن و شوهری و خKKانواده
یا خانواده های زن و شوهری دیگرK انجام گیرد.بدینگونه هر يك از فرزندانK بKKر اسKKاس ازدواج، خKKانواده ای
جدید بوجود می آورد و در نتیجه تشکیل اینK خانواده های زن و شKKوهری جدیKKد، فرزنKKدان همتبKKار آنهKKا کKKه
نسبت به یکدیگر سمت عموزاده، عمه زاده، دائی زاده و خاله زاده دارند و همسرانشان ، نخسKتینK گKروه
بزرگ خویشاوندان نسبی و سببی را بوجود می آورند . خویشاوندی مجموعه ای است از پیونKKدهای خKKونی
KدیگرKKه یکKKرا ب KرادKKه افKKقرابت نسبی( و با ارادی و اجتماعی )قرابت سببی( یا حقوقی )فرزندخواندگی( ک(
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 مجموعKKه ای از عوامKKل مرتبKKط و هماهنKKگ بKKا یکKدیگر.K هKKر
سیستم مرحله ای را بوجود می آورد و توالی این مراحل است کKKه سKKیر تحKKولی را سKKبب می شKKود و بKKه
همین جهت بود که مثال در باره اینکهK مرحله »پدرساالری« قبل از مرحلKKه مادرسKKاالری« بKKوده اسKKت و یKKا

« باشKKد کKKه در کتKKاب معKKروفش:۳Kبعد از آن، مباحثه بسیار شد. ولی برای نخسKKتین بKKار شKKاید »مورگKKان 
( K»ریKKو ازدواج در خانواده بش Kرد و۱۸۷۱»نظام همخونیKKک KرحKKاوندی مطKKاره خویشKKبحث علمي را در ب )

سپس طی چهل سال کسانی مانند »بوآ«، الویه«، و »کرو بره مونوگرافیهائی در باره قبایل مختلف جمKKع
، Kبهنام(ه1352کردندKKت کKKانی اسKKکس KتینKKبراون« که از معتقدان فونکسیونالیسم بود از نخس Kرادکلیف .)

 اسKKتروس(. در نظKKرK او عوامKKل۔مفهوم ساخت را در این زمینه بکار برد )البته در معنایی متفاوت بKKا لKKوی
ساختی عبارتند از افرادK و روابط آنها که بطور تجربیK قابل مشاهده است و اگر جوامع دوام پیKKدا می کنKKد
به خاطر استمرار ساخت آنهاست، درست مانند ارگانیزم انسانی: سلولها دگرگونK می شوند ولی سKKاختها
به جای می مانند. خویشاوندی نیز مشمول این تعریف است زیرا مجموعه ای است از اعمالی که توسKKط

افراد خویشاوند انجامK می گیرد و مجموعهK ای ارگانيك بوجود می آورد.

دلوی برول« در آثار خود نشان داد که در جوامع ابتKKدائیK خویشKKاوندی نتیجKKه يKKك پیونKKد مرمKKوز و جKKادوئی
است نه يك پیوند فيزيولوژيك. مشارکتی است با يك گروه و قبول تمام ارزشهای مKKذهبی، اخالقی و... آن
گروه و بنابرینK خویشاوندی یک مفهوم اجتماعی است. و در نیمه اول قرن بیستم دانشKمندان دیگKریK نKیز
مانند »مارگریت میدا«K و »روت بندیکت«K خویشKاوندی را بKا دیKد روانشناسKی و روانکKاوی مKورد مطالعKه
قرار دادند و به وظیفه انتقال فرهنگی آن توجه کردند.K انتشار کتاب معKKروف لKKوی اسKKتروس تحت عنKKوان

 مرحلKKه جدیKKدی را در مطالعKKات مربKKوط بKKه خویشKKاوندی۱۹۴۹ساختهای مقدماتی خویشKKاوندی بKKه سKKال 
، و حKKتی۱۲گشود. مفهوم ساخت که منشأ آن را باید در مارکسیسم، نظریهK های زبان شناسی »سوسKKور 

نظریهK گشتالت« جستجو کرد، نظر لوی استروس را جلب کKKرد، امKKا معتقKKد شKKد کKKه سKKاختهای اجتمKKاعی
واقعیت تجربی ندارند و مدلهائی هستند که بر اساس این تجربیات ساخته شده اند و بنابراین، ساخت يKKك

(.1352مدل است، روش و ابزاری برای مطالعه)بهنام ،

او از مفاهیم »طبیعت« و »فرهنگ«K شروع 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 جنسKKی خKKود را تغیKKیرK دهKKد
در حالی که در مورد انسان وضع متفاوت اسKKت و رفتKKار جنسKKی او طبKKق مقKKرراتی تنظیم و کنKKترل می
شود. قاعده منع زنای محارم از جمله این مقررات است و قاعKKده ای کلی کKKه در همKKه زمانهKKا و مکانهKKا
باید رعایت شود. منع ازدواج با دخترK و یا خواهر این الزام را بوجود می آورد کKKه آنهKKا را بKKه مKKردی دیگKKر
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دهند و بدینگونه خود بخود حقی برای بدست آوردن دخترK یا خواهر آن مرد دیگر ایجادK می شود. بنابر این
حکم منفی منع زنای محارم جنبه مثبتی بخود می گیرد و در اینجا به اساس نظرية اسKKتروس می رسKیم:
منع زنای محارم مانند قاعده برون همسKری کKه نتیجKهK منطقی آن اسKت، »نظKام تبKادل« را بوجKود می
آورد. میان گروههای مختلف جوامKKع اولیKKه مبادلKKه زنKKان و امKKوال معمKKول بKKود و از این طریKKق دو گKKروه
دودمانی با یکدیگرK متحد می شده اند. اگر فرض کنیم دو گروه خانوادگی الف و ب بر اسKKاس ازدواج زن
و مردی با هم متحد باشند از نظر گروه الف زن کاالئی بدست آمKده اسKت در صKورتی کKه 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، زنKKان خویشKKاوند زنKKان از دسKKت رفتKKه هسKKتند و
زنان گروههای دیگری که از راه زناشوئی به گروه شوهر می آیند زنان بدسKKت آمKKده. ازدواج اجبKKاری بKKا

 یا با بKKرادرK شKKوهر بعKKد از مKKرگ شKKوهر نKKیز نتیجKKه منطقی همین سیسKKتم۱۳خواهرزن پس از مرگ زن 
است؛ زن در برابر پرداخت پول یا کاال مبادله می شود، بنابراین اگر زن بمیرد یا باید پول و کاال پس داده
شود یا اینکهK مرد حق داشته باشد خواهرزن خود را بگیرد. همچنینK است در مورد ازدواج اجبKKاری زن بKKا

برادر شوهر متوفی خود.

وجود خویشاوندی بر اساس رده بندی« نیز در برخی جوامع، دلیل دیگری بر رواج برون همسKKری اسKKت.
در این سیستم افرادی تحت يك عنوان رده بندی می شوند که از لحاظ خویشاوندی واقعی وضع واحKKدی
ندارند به عبارت دیگرK برادر پدر )عمو( چون در رده با طبقه پKKدر جKKا دارد »پKKدر« خوانKKده می شKKود و در
نتیجهK 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 ازدواجK با دختر عمه بعKKنی دخKKتر

 او محسKKوب نمی شKKود. بKKدیهی اسKKتۂخواهر پدر، چنین مشکلی در میان نیست چون خواهر پدر همطبق
(.1352که در چنین سیستمی شایسته ترینK زن برای ازدواجK دختر دایی است)بهنام ،

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 ازدواجK درون گروه گاه بین فرزندان دو خواهر یا دو بKKرادر توصKKیه
می شود )دختر عمو، پسر عمو - دختر خاله، پسرخاله( و گاه میان فرزندانK يك خواهر و يك برادر )پسKKر
عمه، دخKKتر دایی، دخKKتر عمKKه، پسKKردایی(.خویشKKاوندیK ممکن اسKKت يKKك خطی باشKKد بKKا چنKKد خطی. در
سیستم يك خطی ممکنK است خویشاوندی پKKدری باشKKد یعKKنی مجموعKKه ای از پیونKKدها کKKه مردهKKا را بKKه
یکدیگر مرتبط می کند و شبکه های کوچک و بزرگ قرابت بوجود می آورد. وابستگیK زنهKKا بKKه این شKKبکه
ها بر اساس پیوندهایی است کKKه از قراردادهKKا )عقKKد ازدواجهKKا( ناشKKی می گKKردد. معمKKوال زن بKKه گKKروه
شوهر می رود و نام او را می گیرد و چه بسا که پس از مرگ شوهر زن بیوه دیگر بKKار بKKه شKKبکه پKKدری

برمی گردد.

گاهی نیز وجود زن در شبکه خویشاوندی شوهر هنگامی واقعا شناخته می شود و مKKورد قبKKول قKKرار می
گیرد که صاحب فرزندی - خصوصا پسر - شود. در نظامهای ایلی این موضوع بخKKوبی مشKKهود اسKKت؛ در
نظر ایلنشینان ازدواجK زن بدان معنی است که گروه پدری او فردی از افرادK خود را از دسKKت داده اسKKت
و زن به گروه شوهر نقل مکان می کند تا برای آنها کار کند و فرزند بیاورد و در عوض شیر بهKKا یKKا 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 بKKرادرK خKKود می مانKKد و
نام و نشان خویش را حفظ می کند و آن را به فرزندانشK منتقل می نماید و بKKاالخره سیسKKتم دو خطی،
که افراد تبار از دو سوی می برند و با گروههای پدری و مادری بطور یکسKKان احسKKاس خویشKKاوندی می

کنند.

غیر از خویشاوندی نسبی و سببی کKKه بKKدان اشKKارت رفت خویشKKاوندیهای دیگKKری نKKیز وجKKود دارد ماننKKد
خویشاوندی رضاعی که در برخی جوامع )خصوصا جوامع اسKKالمی( دیKKده می شKKود و مKKرادK از آن نKKوعی
KاوندانKKایر خویشKKا سKKا بKKخویشاوندی است که میان کودك و زنی که او را شیر داده است و هر يك از آنه
ایجاد میشود. شکل دیگریK از خویشاوندی که اهمیت نسبتا کمتری دارد »خویشKKاوندی بKKر اسKKاس فرزنKKد
خواندگی« است )تبني(. قبول کسی به فرزندی گKKاه ایجKKادK خویشKKاوندی می کنKKد و فرزنKKد خوانKKده جKKای
فرزندان حقیقی را می گیرد . نوع دیگر خویشاوندی کKKه در میKKان بعضKKی از اقKKوام ابتKKداییK وجKKود دارد "
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خویشاوندی توتمی"K است و اعتقKاد بKه تKوتم مشKترک در میKان افKرادK یKک قبیلKه ایجKاد خویشKاوندی می
(.1352کند)بهنام ،
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منابع و ماخذ? 
 ( . ساختهای خانواده و خویشاوندی در ایرانK .انتشارات خوارزمی1352بهنام ، جمشید .)

خانواده، سرمایه خانواده و چالش هاي فراروي جامعه ما.(. 1389روحانی ، حسن .)
.23-7 /.صص57فصلنامه راهبرد / سال نوزدهم / شماره 

، تهران: انتشارات سمت.جامعهشناسی خانواده ایرانی(، 1386آزاد ارمکی، تقی )

، تهران: انتشارات روشنگران.جامعهشناسی خانواده(، 1382اعزازي، شهال )

، ترجمهK حسین قاضیان، تهران:K نشر نی.درآمدي بر مطالعات خانواده(، 1384برناردز، جان )

 در ایران، تهران: انتشاراتساختارهاي خانواده و خویشاوندي(، 1383بستان، حسین )
خوارزمی.

، تهران: فرزان.ایرانیان و اندیشهK تجدد(، 1383بهنام، جمشید )

   K،30، بیروت: مؤسسه آل البیت الحیاء التراث، وسایل الشیعهحّر عاملی، محمدبنحسن
20جلدي، جلد

، تهKران: سKازمانمقدمهاي بر جامعهشناسKی ایKران(، 1347راسخ، شاپور و جمشید بهنام )
انتشKارات و خKدمات فرهنگیK ایران )مک گروهیل(.

53، شماره .راهبرد، "درآمدي بر نظریه سرمایه فرهنگیK"(، 1388روحانی، حسن )

، ترجمهK منصور وثوقی، تهران: نشر نی.تغییراتK اجتماعی(، 1368روشه، گی )

، تهران:K انتشارات سروش.مقدمهاي بر جامعهشناسی خانواده(، 1370ساروخانی، باقر )

، ترجمهK حمید الیاس، تهران: نشرجامعهشناسی تاریخی خانواده(، 1370سگاین، مارتین )
آرام.

،قومیت و الگوهاي ازدواج در ایKرانK(، 1384عباسی شوازي، محمدجالل و رسول صادقی )
1، شماره .3پKژوهش زنKان، مرکKز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران، دوره 

فصلنامه مطالعات، "روابط و ارزشهاي اجتماعی جوانان ایرانی"(،1386غفاري، غالمرضا )
 .8، شمارههاي جوانان

،جامعه انسانی: مقدمهاي بر جامعهشناسی کالن(، 1380فوالن، پاتریک، هارد لنسکی، )
ترجمKهK ناصKر موفقیKان، تهران: نشر نی.

 ترجمهK منوچهر صبوري، تهران:K نشر نی.جامعهشناسی،(، 1373گیدنز، آنتونی )

. ترجمKهK دکتKر ناصKرسیر جوامع بشري(، 1374لنسکی، گردهارد و جین، لنسکی، )
موفقیKان. انتشKارات علمKی و فرهنگی.

، اخالق جنسی. ،9، تهران:K انتشارات صدرا، جلد مجموعه آثار(، 1378مطهري، مرتضی )
ترجمه فرنگیس اردالن، تهKران انتشKارات دانشKگاه علKوم اجتماعی و تعاون دانشگاه تهران.
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