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 مطالعه مردم شناختي خانواده و خويشاوندي مطالعه موردي محله كوي كوثر همدان

  2فاطمه زندي،  1دكتر عليرضا قبادي

 چكيده

دو واقعيت مكمل و . رين نهادهاي جامعه بشري هستندتاز كهن ترين و اساسي  خويشاوندي، يكي خانواده و       

 و در ميان جوامع وابسته به يكديگر، كه بر اساس مطالعات بين فرهنگي و مردم شناسانه، در ادوار مختلف تاريخي

  .گوناگوني ظهور كرده اند مختلف به شكلها ي

ران، به خصوص در دهه هاي اخير رخ داده، شاهد تغييراتي در نهاد با توجه به دگرگوني هايي كه در جامعه اي      

 اين تغييرات هم در شكل و هم در محتواي روابط دروني خانواده و در ارتباطات اعضا با يكديگر رخ. بوده ايم انوادخ

  .ودداده است، اما اين تغييرات در كل جامعه و در ميان اقشار مختلف به يك شكل و محتوا مشاهده نمي ش

به رغم مطالعات انجام شده پيرامون خانواده و خويشاوندي در ايران، و از آنجا كه زندگي خانوادگي و ارتباطات      

افراد درون خانواده امري خصوصي محسوب مي شود، ساختارهاي حاكم بر روابط اعضاي خانواده، و چگونگي 

موشكافانه و از نزديك مورد توجه و مطالعه قرار گرفته  ، كمتر با ديدي مردم شناسانه وارتباط با شبكه خويشاوندي

  .است

لذا در اين تحقيق هدف ما مطالعه مردم شناسانه مقوالت خانواده و خويشاوندي در ميان خانواده هاي ساكن در 

ني ايي هستند، و زماروست خانواده هايي كه پدر و مادر در آنها اصالتاً. يكي از محالت حاشيه اي شهر همدان است

   .كرده اند و در اين محله ساكن شده اند به شهر مهاجرت

، پدر ساالري، پدر مكاني، خانواده، خويشاوندي، درون همسري، برون همسري، مادر مكاني، ازدواج :كليد واژه ها

  .نومكاني

  

  

                                                 
  عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي دانشگاه بوعلي سينا  ١
  پژوهشگر_ كارشناس ارشد مطالعات زنان و خانواده   ٢
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 :قدمهم

العه مط. استكليد فهم جامعه انساني  ،درك خانواده و نظام وابسته به آن يعني خويشاوندي     

چه حد مي تواند خانواده و خويشاوندي در جوامع مختلف نشان از آن دارد، كه اين نهاد تا 

خانواده يك عرصه و محيط بسته نيست، نهادي است كه از دگرگونيهاي  .دستخوش تغيير شود

حال توانايي مقاومت و پايداري در برابر  ن خود تاثير مي پذيرد، و در عينجامعه پيرامو

  .و تغييرات را نيز دارد دگرگونيها

در ايران و در بين اقوام مختلف ساكن در آن، خانواده و خويشان همواره بيشترين نفوذ و      

يريت پدر يا شوهر به عنوان رئيس يا سرپرست مد .اهميت را در زندگي اعضاي خود داشته اند

يكي از ويژگيهاي  ،خانواده  و اهميت تبار پدري، و ارتباطات گسترده با شبكه خويشاوندي

تغييرات و تحوالت فرهنگي دهه هاي گذشته در ايران، خانواده را در  .استفرهنگ سنتي ايران 

اين تغييرات و تحوالت به . كشاكش فرهنگي ميان الگوي فرهنگ سنتي و مدرن قرار داده است

ه ها با دروني خانواد در وضعيتيك شكل و محتوا ظاهر نشده، و هم اكنون شاهد تفاوت هايي 

  .خواستگاه هاي مختلف فرهنگي هستيم

در اين تحقيق بنا به ماهيت مردم شناسي آن سعي كرديم تا با استفاده از روش هاي      

كه بنا به مقتضيات و  ،به مطالعه زندگي خانوادگي گروهي كوچك در جامعه ،مطالعاتي متداول

خانواده ( .دان شده اند، بپردازيمشرايط زندگي ناگزير از سكونت در محالت حاشيه اي شهر هم

  ).هايي كه ساكن شهر هستند، اما اصل و ريشه آنها روستايي است
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  : مسئله طرح

ني خانواده و خويشاوندي در طول تاريخ چند هزار ساله ايران و در ميان اقوام گوناگون ايرا     

در  يهاي خانواده دوران قبلاما در مجموع اطالعات درباره ويژگ. گاه ويژه اي بوده استداراي جاي

ايران بسيار ناچيز و محدود است، اين در حالي است كه بي گمان روابط خانوادگي در ميان 

به صراحت مي توان گفت . اقشار باال و مرفه جامعه، با اقشار پايين جامعه متفاوت بوده است

متوسط و پايين  تقريبا اطالعاتي پيرامون چگونگي روابط خانوادگي بخصوص در ميان اقشار

به طور كلي مي توان گفت در گذشته روابط زن و شوهر با يكديگر بر اساس  .جامعه وجود ندارد

در مورد چگونگي روابط زن و . احترام زن نسبت به شوهر، و حفظ فاصله همراه ترس بوده است

هر چند بي . و محبت مي توان صحبت كردشوهر كمتر از احساساتي مانند عشق و عالقه 

كاهش مقام آنها در خانواده مي اهميت شمردن زنها و ناقص العقل شمردن آنها نيز باعث 

  ).56 ،1380،اعزازي(شد

در طبقات مرفه رسم دايه گرفتن رواج . روابط والدين و فرزندان بر اساس فاصله و دوري بود     

ابتدايي و شير  داشت و درطبقات پايين رسيدگي مادر به كودك تنها در برگيرنده رسيدگي هاي

دختران در سنين پيين شوهر داده مي شدند، پسران نيز براي  .دادن به كودك بوده است

  ). 58-59 :همان(شدند يادگيري حرفه اي به شاگردي سپرده مي 

در نتيجه در دوران گذشته به داليل اجتماعي و فرهنگي خانواده مفهومي متفاوت از      

حلي براي تجلي احساسات و عواطف به شمار مي آيد، داشته خانواده امروزي كه به عنوان م

     . است
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و انقالب، به همراه تغييرات كلي ) مدرنيزاسيون(در ايران در قرن بيستم طي فرايند نوسازي      

كه در سطح جامعه به وقوع پيوست، وضعيت زندگي خانوادگي و فرهنگ حاكم بر خانواده و 

اين تغييرات را مي توان هم در بعد و  .و تحول شده است نظام خويشاوندي هم دچار تغيير

اندازه خانواده و هم در روابط دروني و در تغيير نقش و جايگاه افراد درون خانواده مشاهده كرد 

  ).13: 1356 ،بهنام(

و خانواده كه خانواده شكل گسترده خود را از دست داده  اين تغيرات به گونه اي رخ داده     

همراه با كاهش تعداد افراد خانواده، ارزشهاي فرهنگي حاكم . يگزين آن شده استهسته اي جا

خانواده امروز ايراني هنوز جايگاه مشخصي . بر روابط دروني خانواده هم دچار تغيير شده است

ندارد و در مرحله بينابيني قرار دارد يعني در حالتي برزخي بين خانواده سنتي و غربي قرار 

  .دارد

       :خانواده در ايران امروز را مي توان به سه گروه زير طبقه بندي كرداشكال  

   .)263: 1380فربد، ( ايالت و عشاير خانواده در -3خانواده در روستا   - 2خانواده در شهر   -1

اين . يكي از انواع خانواده هاي ساكن در شهرها، خانواده زن و شوهري مهاجر مي باشد     

مهاجرت از ده به شهر يا از شهري به شهر . اشكال گوناگوني داشته باشدمهاجرت مي تواند 

اما فرد حتي پس از . ديگر كه فرد را از سلطه گروه خويشاوندي تا اندازه زيادي آزاد مي كند

سالها اقامت در شهر بزرگ قادر نيست خود را با راه و رسم زندگي شهري تطبيق دهد و چون 

 مي بيند كوشش مي كند تا آنجا كه مقدور است و سرگرداند را در محيط شهري غريب خو

همسر خود را از روستايش . روابط خود را با شبكه خويشاوندي اصلي يا گروه دهاتي حفظ كند

بر مي گزيند، به هنگام بيماري طوالني به ده مي رود، براي اقوامش پول مي فرستد و از ده 
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كه كمبود روابط خويش را با انواع تازه مي كند همچنين سعي . براي او مواد غذايي مي آورند

اي از روابط با افراد اقليتي كه از ده يا واليت او در شهر زندگي مي كنند جبران كند و با اهالي 

  ).84- 85: 1356 ،بهنام(واليت خود طرح دوستي مي ريزد 

شهر و با وجود مهاجرت هاي صورت گرفته به شهرها، بخصوص مهاجرت هاي روستا به      

اسكان برخي از خانواده هاي مهاجر در اطراف و حاشيه شهرها، مطالعه و تحقيق پيرامون 

امري ضروري به نظر مي  با رويكردي انسان شناسانه، زندگي خانوادگي و روابط خويشاوندي آنها

 محله كوي كوثر همدان يكي از محله هايي است كه اكثريت ساكنان آن را خانواده هاي. رسد

كه حدوداً از سي سال پيش در اين محله ساكن  ،مي دهند لمهاجر روستايي تشكي بانترك ز

 .شده اند

 :يشينه پژوهشپ  

پيرامون خانواده و نظام خويشاوندي تحقيقات و مطالعات گوناگوني با رويكردهاي مختلف      

  .در ايران و نقاط ديگر دنيا انجام شده است

به مطالعه ساختهاي خانواده و خويشاوندي در  )1357-58( ايران حميده دست كوتاهدر      

پيدايش شهرهاي صنعتي  گرايش به صنعتي شدن در ايران و. آباد پرداخته استروستاي جليل 

بخصوص فرهنگ غربي، موجب تغيير در خصوصيات  و اقتصادي و ارتباط با فرهنگهاي ديگر

ندي را در مرحله انتقالي قرار داده اجتماعي ايران شده است و همين مسئله خانواده و خويشاو

محقق نهايتاً به اين نتيجه مي رسدكه به علت تحرك مكاني روابط صميمانه خواه ناخواه . است

محدود مي شود و دگرگوني در ارزشهاي اخالقي ميان خانواده هاي خويشاوند در روستا و شهر 

  .ايجاد مي نمايد
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ندسفلي مورد واده و خويشاوندي در روستاي كساختهاي خان )1358(رضا برازنده نيا       

نظام حاكم بر اكثر روستاهاي ايران در اين دهكده  مطالعه قرار داد، و به اين نتيجه رسيدكه،

دگرگون شده و يك نوع نظام گسيختگي در آن به چشم مي خورد كه مي توان آن را مرحله 

مي شود كه در وراي مسائلي چون  و چنين استنباط انتقالي به نظام شهرگونه شدن تعبير كرد،

تغيير ساختهاي خانواده و خويشاوندي، دگرگوني حاكم بر خانواده و تحول در نظام اجتماعي 

مشكلي عظيم تر نهفته است و آن نابساماني بي حد و حصر خانواده و جامعه روستايي ايران مي 

  .باشد

ابط قدرت در يك خانواده ايراني در اثر پژوهشي خود با عنوان رو )1382(قندهاريپرديس      

به مطالعه مردم شناختي عرصه ها و مصاديق قدرت در خانواده و تطور آن در ميان سه نسل از 

به نظر وي مهمترين پديده اي كه از تحول فرهنگي   .زنان چند خانواده ايراني پرداخته است

ه از صورتي به صورت ديگربا در واقع تغيير خانواد. قدرت است ساختار خانواده تاثير مي پذيرد

  .چگونگي توزيع قدرت در آن ارتباطي مستقيم دارد

به مطالعه چرخه زندگي  با رويكردي جامعه شناختي) 1384(دكتر اميد علي احمدي     

به نظر وي در درون هر خانواده، . خانواده و تغييرات آن در طول حيات خانواده پرداخته است

آن خانواده است و مهمترين عنصر ساختي خانواده نقش است، زيرا  رفتار اعضا ناشي از ساختار

در خانواده مواجه هستيم و هر تغيير درون  ما با نقش هاي چند گانه و خصوصاً دو جانبه

  .خانواده از طريق شناخت نقش ها قابل بررسي است

زندگي  خانواده براي مطالعه مراحل مختلف 90چشمداشت نقشي و  100در اين مطالعه      

در  .در نظر گرفته شدند) از بدو ازدواج تا زماني كه تمام فرزندان ترك منزل كرده(خانوادگي 
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مراقبتي،  -كاركرد تفريحي: كه عبارتند از شود كاركرد براي خانواده تعريف مي 6 اين مطالعه

ي، رابطه اي، كاركرد جنس   - مراقبتي - عاطفه اي - مديريتي، كاركرد زيستي - كاركرد سياسي

 6در نهايت مشخص شد كه چشمداشت ها، نقش ها و كاركردها در  .رواني - كاركرد فرهنگي

  .مرحله چرخه زندگي خانواده دچار تحول جدي مي شوند

با روش اسنادي و  در تحقيقي با عنوان خانواده و ازدواج در ايران،) 1972( 1ژاكولين رادلف     

نحوه شكل گيري  )گسترده و هسته اي(انواده به مطالعه انواع خ مطالعه آمارهاي موجود،

در امر ازدواج، چگونگي  خويشاونديخانواده، ازدواج و همسر گزيني، چگونگي دخالت سيستم 

  .سكني گزيني زوجين بعد از ازدواج و به الگوي اقتدار درون خانواده پرداخته است

در سه مقوله  3گ همونگبه بررسي و مطالعه فرهن )2003( 2تنگ موآدر خارج از ايران      

  .خانواده، ازدواج و سيستم خويشاوندي پرداخته است

از الئوس به آمريكا مهاجرت  1975همونگ ها يك گروه اقليت آسيايي هستند كه سال      

در اين مطالعه با دو خانواده از دو نسل متفاوت مصاحبه شده است، براي رسيدن به . كرده اند

 سكونت در آمريكا سال 18راتي كه درون خانواده ها پس از گذشت ديدگاهي جديد درباره تغيي

بطور عام، روند فرهنگ پذيري   همونگي - خانواده هاي آمريكايي  به نظر موآ. ايجاد شده است

بعد از . را روز به روز در جريان زندگي و روند كلي فرهنگ و اجتماع آمريكا ادامه مي دهند

خانواده، خويشاوندي و ازدواج، كمترين تغيير در سنتهاي گذشت چند سال در ميان سه مولفه 

مربوط به خويشاوندي رخ داده است، سيستم ازدواج در ميان هر دو نسل دچار تغيير شده و در 

                                                 
1- Jaccquiline Rodolph 
2- Teng Moua 
3- Hmong 
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اي شكل گرفته، و در نهايت اگر گرايش به اين  نسل جديد گرايش به داشتن خانواده هسته

  .گ در آينده به مرز نابودي مي رسدهمون تغييرات ادامه يابد سيستم سنتي خانواده

 

  :پرسش هاي پژوهش 

در اين پژوهش چهار پرسش كلي پيرامون خانواده و نظام خويشاوندي در محله كوي كوثر 

  .همدان مطرح شد كه در طول پژوهش در پي يافتن پاسخ براي اين پرسشها بوديم

باط با دو نوع رابطه اي موجود درون خانواده، در ارت) ساالري تباري(توزيع و ساختار قدرت  -1

فرزندان در ميان خانواده هاي ترك زبان ساكن  –شوهر، و رابطه والدين -، رابطه زن در خانواده

  در كوي كوثر چگونه مي باشد؟

خانواده گسترده، (گستردگي بعد خانواده، يا همان ساختار و شكل دمگرافيك خانواده،  -2

  زبان ساكن در كوي كوثر چگونه مي باشد؟در ميان خانواده هاي ترك ) هسته اي

دخالت ) درون همسري، برون همسري(شكل شناسي ازدواج ها، نحوه انتخاب همسر  -3

خويشان در امر انتخاب همسر، همچنين نحوه سكني گزيني بعد از ازدواج در بين خانواده هاي 

  ترك زبان ساكن در كوي كوثر چگونه است؟

يشاوندي و كاركردهاي شبكه خويشاوندي در ميان خانواده هاي رابطه خانواده با شبكه خو -4

  ترك زبان ساكن در كوي كوثر به چه صورت است؟
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  :نظريه پژوهش

اولين انسان شناساني كه به مطالعه خانواده و خويشاوندي پرداختند ديدگاه تكاملي و      

خانواده و چگونگي سير تاريخي نسبت به اين موضوع داشتند، آنها براي دستيابي به منشاء 

آنها بر آن بودند تا رابطه بين . تحول و تكامل آن مطالعات خود را از جوامع ابتدايي آغاز كردند

  .ساختار خانواده در جوامع ابتدايي را با جوامع متمدن امروزي بدست آورند

  .برداز اين ميان مي توان سر هنري مين، مورگان، باخوفن، وستر مارك و مك لنان را نام 

، حقوقدان انگليسي از نخستين كساني است كه طرح تفكر )1882-1888(سر هنري مين      

تكاملي را مطرح نمود، بنا به نظر وي نخستين گروه هاي اوالدي نتيجه اتحاد سياسي ميان 

  .خانواده هايي با تبار مشترك بوده است

ترش حقوق مقايسه اي اسكاتلندي در توسعه وگس دانحقوق) 1827- 1881(لنان مك      

پژوهش هاي او درباره مادرساالري، خويشاوندي، مادرتباري، . نقش تعيين كننده اي داشته است

  .)7 - 8 :مقصودي( قابل توجه مي باشد... د شوهري و لويرات، چن

مورگان حركت خانواده در طول تاريخ را درجوامع گوناگون داراي نظمي مشخص، مستمر و      

هر مرحله از پس مرحله ديگر مي آيد و گريزي از اين توالي . و تعالي مي جويد به سوي ارتقاء

ارتقايي مي بيند و اين ديدگاه ضرورتاً ارزشي  - وي حركت جامعه و خانواده را تاريخي. نيست

  ).147: 1379ساروخاني، (است 

مي باشد  چهار چوب نظري پژوهش حاضر، مبتني بر اصول كلي مكتب كاركردگرايي بريتانيا    

  .كه مهمترين نماينده آن برانسيالومالينوفسكي است
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كه به نظر او نقش جفت  ، خانواده نهاد كليدي در بقاي جامعه استاز نظر مالينوفسكي     

به وسيله خانواده موجودات زيستي انباشته فرهنگي را به دست مي آورند و با . جنين را دارد

او دريافت كه ازدواج و . اتي اجتماعي تبديل مي شونداستفاده از محصوالت فرهنگي به موجود

تك همسري بهترين اساس و كاركرد نهايي خانواده است، زيرا پيوندهاي شخصي را ارتقاء داده 

و به تدريج پيوندهاي زيستي خانواده، به ويژه پيوند والدين و فرزندان را به شكل يك پيوند 

  .)179: 1382فرخ نيا، (اجتماعي در مي آورد 

در اين مطالعه بر اساس نظريه كاركردگرايي، خانواده همچون نهادي كوچك در نظر گرفته      

آن با يكديگر در ارتباط و تماس متقابل هستند، و افراد بر اساس قواعد ) اعضا(شده كه تمام اجزا

 درون خانواده ايفاي نقش مي كند؛ و در اين رابطه نهاددر  و قوانيني كه بر آن حاكم است

 .خانواده بي شك متاثر از ديگر نهادهاي موجود در جامعه مي باشد و بر آنها نيز تاثير مي گذارد

  :روش پژوهش

بنا به ماهيت مردم شناختي آن از استراتژي مطالعه ميداني و روش  اين طرح پژوهشي، در    

  .هاي كيفي و ژرفاي جمع آوري اطالعات استفاده شده است

روشي في، نمونه بايد تعمدي باشد و نمونه به داليل خاص انتخاب شود و در نمونه گيري كي     

انتخاب اين  در اين پژوهش نيز مالك ).220: 1386فكوهي،(براي نمونه گيري وجود ندارد 

مهاجر بودن آنها، شغل پدر خانواده، ريشه روستايي داشتن، و ترك زبان بودن آنها  ؛خانواده ها

خانواده ترك زبان و مهاجر ساكن در كوي كوثر همدان انجام شده  28اين مطالعه بر روي  .بود

       .است
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وجود كنشگر هاي عامي و متخصص ابزار جمع آوري اطالعات بوده است كه به صورت       

روشهايي كه براي جمع آوري اطالعات . ساختاري و غير ساختاري، وظايف خود را انجام داده اند

مشاركت در  - 3مصاحبه عميق  - 2مشاهده  - 1: شده عبارتند از در اين پژوهش به كار گرفته

   بررسي اسناد و مدارك - 4تحقيق 

دو رويكرد اميك و اتيك به طور همزمان مورد استفاده قرارگرفت، در رويكرد اميك محقق       

انتزاعي جامعه مورد پژوهش درگير مي شود  واقعيات اجتماعي ملموس و با با مشاهده مشاركتي

ترمولوژي و نظريه پردازي در ) اتيك(و در مرحله بعد . ببيند وي كه دنيا را از چشم بوميانحنبه 

مشاهدات در دفعات متعدد و به  ).78: 1386خسروي،(شود مورد جامعه آماري شروع مي 

و به منظور . صورت گرفت) خانواده ها(صورت ناپيوسته در هنگام ورود به منزل نمونه ها 

عات پيرامون زندگي خانوادگي افراد و روابط خويشاوندي آنها، مصاحبه آزاد و دستيابي به اطال

  .هر خانواده انجام شد) همسر(عميق با مادر 

يكي ديگر از روشهاي مورد استفاده مشاهده مشاركتي است كه ايجاب مي كند كه       

مل وجود در يك انتهاي طيف مشاركت كا .پژوهشگر در جامعه مورد تحقيق مشاركت نمايد

دارد كه شخص پژوهشگر در جامعه مورد تحقيق در انجام كارهاي روزانه نقشي را بر عهده مي 

در انتهاي ديگر اين طيف او تنها مشاهده مي كند و در روابط اجتماعي هيچ دخالتي نمي . گيرد

  .)109: 1381مارشال، ( كند كه در اين تحقيق رويه دوم اتخاذ شد
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  :يافته هاي تحقيق

  :ق يافته هاي پژوهش، ويژگيهاي اساسي پاسخگويان بدين سان بودطب

سطح تحصيالت مردان سرپرست خانواده در حد ابتدايي و تعدادمحدودي داراي مدرك  -1     

همچنين تمام زنان مورد مطالعه كم سواد بودند به داليل . تكميلي نهضت سواد آموزي بودند

د از ازدواج و آمدن به شهر به نهضت سواد آموزي رفته و بعگوناگون از سواد آموزي محروم شده 

اما فرزندان اين خانواده ها ادامه تحصيل داده يا در حال تحصيل بودند، ودر مواردي كم . بودند

  .داراي تحصيالت دانشگاهي بودند

به عنوان ) پدر(در ميان تمامي خانواده هاي مورد مطالعه، سرپرست اين خانواده ها  -2     

   .ر در بخشهاي توليد و خدماتي اشتغال دارندكارگ

در هيچ يك از خانه ها . منزل مسكوني تمام خانواده هاي مورد بررسي بسيار كوچك بود -3    

از لوازم لوكس و مدرن زندگي خبري نبود و تنها ابزار و وسايل الزم و ضروري زندگي به چشم 

   .مي خورد

ه تمامي ازدواج ها به شيوه سنتي و معمول، با در بين خانواده هاي مورد مطالع -4    

همسان همسر گزيني به لحاظ موقعيت اقتصادي، فرهنگي و . خويشاوندان دور و نزديك بود

  .تحصيالتي در بين اين خانواده ها به صورتي بارز وجود داشت

چند  موضوع را در ،از آنجا كه موضوعات مرتبط با خانواده و خويشاوندي گسترده بودند      

  ؛گزاره خالصه كرديم
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  :خانواده* 

، چگونگي دخالت خويشان در امر ازدواج، )نوع ازدواج(چگونگي شكل گيري خانواده  :الف     

  .سكني گزيني بعد از ازدواج و تغيير آن در طول زندگي

  .شكل شناسي خانواده به لحاظ دموگرافيك: ب     

 -والدينشوهري و  -خانواده در دو قلمرو زن ع آن در ساختار قدرت و چگونگي توزي: ج     

  .فرزندان

در مطالعات انجام گرفته مشخص شد؛ بين سبك ازدواج والدين و فرزندان،  :ازدواج نوع :الف

  .بخصوص فرزندان دختر تفاوت قابل توجهي از نظر سبك وشيوه انتخاب وجود ندارد

. زني مي توانند با هم وصلت كنند از لحاظ نظري هر مرد و :نحوه انتخاب و گزينش همسر -    

شرايط اجتماعي همچنان از درون به  .با اينهمه فرايند گزينش همسر كامالً اختياري نيست

  )166: 1380سگالن، ( بازسازي خود مشغولند

در جامعه مورد بررسي انتخاب و گزينش همسر از جانب خانواده مرد بوده است، كه اين      

جانب مرد صورت گرفته و يا والدين، همسر فرزند خود را انتخاب كرده انتخاب يا مستقيماً از 

اما در مورد دختر و انتخاب داماد، در و برادران دختر و در مواردي جد پدري نقش فعالتري . اند

  .داشته اند

در بين جوامع شهري و روستايي ايران، يكي از كاركردهاي خانواده انتخاب زوج و همسر      

  .ن بوده استبراي فرزندا

نقش خويشاوندان را در مراحل بعد از انتخاب : دخالت والدين و خويشاوندان در امر ازدواج -    

بهتر مي توان مشاهده كرد، خصوصاً خويشاوندان نسبي دختر و پسر مثل؛ پدر بزرگها و مادر 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


��� �� ���	 
� ���اد� –�ر�� ����� ا������ ��� 01/.-� ا,+�ن ��$ان (� )'&%$ � #"
 و  ��  

 

20 
 

در مراسم  بدين معني كه حضور آنها به خصوص. بزرگها، عموها و عمه ها و دايي ها و خاله ها

  .به اين مراسم رسميت مي بخشيد... قبل از ازدواج مثل خواستگاري، شريني خوران، بله بران و 

تمام جوامع ابزاري . ازدواج متعاليترين قالب براي بيان عشق است«  :نقش عشق در ازدواج -    

آيند تا آثار و بدين گونه در صدد بر مي . را براي تحت نظارت در آوردن عشق به كار مي گيرند

در ميان برخي خانواده هاي مورد بررسي عامل ). 171:همان منبع(» زيانبار عشق را محو كنند

البته . براي انتخاب همسر و ازدواج بوده استاحساس و عالقه قبل از ازدواج، عامل اصلي و مهم 

در محيط  الزم به ذكر است كه در هيچ يك از موارد تا قبل از ازدواج، به دليل سبك زندگي

بسته و محدود روستا، هيچ مردي اجازه ابراز عالقه و محبت نسبت به فرد يا دختر مورد نظر 

تنها شاهدي كه از طريق آن مي شد به عامل عشق و عالقه در ازدواج پي . خود را نداشته است

  .برد، انتخاب مستقيم همسر و زن از جانب مرد بود

ساكن در منطقه سن ازدواج پايين است و بين حداقل  در ميان تمامي زنان: سن ازدواج -    

اما مردها در مقايسه با همسران خود در سنين باالتري . سالگي بوده است 17و حداكثر  13

پايين بودن . سالگي بوده است 25و حداكثر 19ازدواج كرده اند، سن آنها هنگام ازدواج حداقل 

دختران هنوز هم شايع است و در بيشتر ص صو سن ازدواج در ميان فرزندان اين خانواده ها بخ

و با آمدن خواستگار سالگي و همزمان با اتمام دوره دبيرستان  17- 18موارد آنها در سنين بين 

  .مناسب ازدواج كرده اند

هر ازدواجي بر پايه يكسري قوانين شكل مي گيرد، ادامه مي يابد و : دايره همسر گزيني -    

  .به سه صورت قوانين عرفي، شرعي و مدني وجود دارند اين قوانين. فسخ مي شود
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پيرو قوانين عرفي، مدني و شرعي رايج در بين دايره همسر گزيني در بين اهالي اين منطقه      

مسلمانان شيعه مذهب ايران است، كه بر اساس آن فرد با پدر و مادر، جد و جده، خواهر و 

و به . اله، دايي و فرزندان خود نمي تواند ازدواج كندبرادر، فرزندان آنها، نوگان، عمو، عمه، خ

  .غير از اينها، بقيه عوامل محدود كننده فرهنگي هستند

بر اساس مشاهدات بدست آمده محل سكونت اين خانواده ها : سكني گزيني بعد از ازدواج -    

اما در مورد . بعد از شكل گيري پيرو دو قاعده پدر مكاني و در مواردي شوهر مكاني بوده است

در هيچ يك از موارد الگوي زن مكاني و مادر . فرزندان پسر، شاهد نومكاني و شوهر مكاني بوديم

) دختر و پسر(البته در حال حاضر الگوي سكونت فرزندان متاهل آنها  .مكاني مشاهده نشد

  .الگوي سكونت نو مكاني است

هميت دارد نه اندازه كه ساختار خانواده آنچه كه ا«در رابطه با خانواده : ساختار خانواده :ب

است، زيرا ساختار است كه شكل خاص سازماندهي ناظر بر انتقال آداب و ارزشهاي فرهنگي را 

  .ن مي سازد و خانواده را با قدرت و دارايي آن مرتبط مي سازدمعي

گسترده به ز در جامعه مورد بررسي، ساختار دروني اين خانواده ها در طول زندگي مشترك ا    

زن و مرد هر دو قبل از ازدواج به خانواده گسترده و پدر . هسته اي در نوسان و تغيير بوده است

خانواده هايي كه شروع زندگي آنها در روستا بوده، زندگي در خانواده . ساالر تعلق داشتند

فراد در در زمان زندگي در خانه پدري مرد، وظايف ا. گسترده پدر ساالر را تجربه كرده اند

  .خانواده بر اساس سن و جنس افراد تعيين مي شده است

اين خانواده ها در حال حاضر از نظر تعداد افراد ساكن در خانوار خانواده، شكل هسته اي      

دارند، اما مناسبات درون خانواده تداعي كننده ويژگي خانواده گسترده است، خويشاوندان مرد 
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در واقع مي توان گفت، اين خانواده ها . گيريهاي خانواده دارندهنوز هم نقش فعالي در تصميم 

در مجموع در هر دو نوع خانواده گسترده و هسته اي بين اعضا  .خصوصياتي بينابيني دارند

هر عضو نقش خود را ايفا مي كند تا موجوديت كل . خانواده هماهنگي برقرار بوده و مي باشد

ي نظمي نشود و با هر گونه بي نظمي و عدول از وظايف خانواده و تعادل آن دچار تزلزل و ب

از جانب ديگر اعضا خصوصاً از جانب سرپرست  شده، درون محيط خانه و خانواده، تعريف

    .     برخورد مي شود) پدر(خانواده 

قدرت در بين خانواده هاي مورد مطالعه در دو قلمرو درون : ساختار قدرت درون خانواده :ج

بررسي است، يكي در قلمرو زن و شوهر، و ديگري قلمرو والدين و فرزندان و در  خانواده قابل

  .ارتباطات پدر و مادر و فرزندان آنها

ه در بين خانواده هاي مذكور، قدرت اصلي در حوز :ساختار قدرت در قلمرو زن و شوهر :الف    

نابع مالي و اقتصادي زيرا او نان آور خانواده و تامين كننده م. ست مرد استاقتصادي در د

  .خانواده و تنها فرد شاغل مهم در خانواده است

زن در اوايل ازدواج و شكل گيري خانواده در حوزه اقتصادي نقش منفعل تري نسبت به      

مرد داشته است، اما با گذشت زمان نقش وي در اين زمينه فعال تر شده است و به مرور زمان 

  .همراه شده است در تصميم گيريهاي مالي با مرد

در حوزه اجتماعي ساختار قدرت در خانواده هاي مورد مطالعه مورد بررسي قرار گرفت، كه      

  :در اين خصوص موارد زير قابل ذكر است

زن در تمام موارد در رفت و آمدهاي خارج از خانه بايد اجازه همسر خود را در نظر داشته  -    

  .باشد
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، مادر و ر تمام موارد به عهده سرپرست خانواده و در بعضي موارد پدرانتخاب نام فرزندان د -    

 تنها در موارد محدودي انتخاب اسم يك يا دو فرزند را مادر يا مادر زن. وي بوده است خواهر 

  .انتخاب كرده است

  :ساختار قدرت به اين صورت بود در حوزه خصوصي و زناشويي خانواده هاي مورد مطالعه     

ر اكثر موارد تعداد فرزندان به خواست و عالقه مرد بوده است و آنها برنامه اي براي د -    

  .تنظيم خانواده و تعداد فرزندان نداشتند

در تمام موارد در بحثها و اختالفات خانوادگي اين زن و مادر خانواده است كه بايد در  -    

  .مقابل خواسته همسر خود تسليم شود

هنگام  ،اختالفات خانوادگي بين زن و شوهر در كمتر از نيمي از موارد مرد در هنگام بروز -    

خشونت فيزيكي به ندرت و گاه به گاه در مواردي بسيار . خشونت كالمي داشته است ناراحتي

  .محدود و بيشتر در اوايل زندگي بروز كرده است

وصاً در ميان خانواده هايي مردان همكاري چنداني در انجام امور داخلي خانه ندارند، مخص -    

اما در موارد . كه زن و مرد در آن ميانسال و يا سالمند هستند، اين حوزه كامالً زنانه است

محدودي و در ميان خانواده هاي جوانتر همكاري مرد در امور داخلي خانه مشاهده مي شود، 

         .اما نه به صورت مستمر و هميشگي و به عنوان وظيفه اي براي مرد

براي شناخت و درك موقعيت فرزندان در : ساختار قدرت در قلمرو والدين و فرزندان :ب    

والدين و فرزندان، مقوالتي در درون خانواده و بر اساس  خانواده و ساختار قدرت در روابط

  .مورد بررسي قرار گرفت) دختر و پسر(جنس فرزندان 
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شخصي يا خريدهاي روزانه خانه در محدوده  خارج شدن از خانه به منظور خريد لوازم -    

اختيارات فرزندان پسر است، فرزندان دختر بدون همراهي والدين يا براد خود از خانه خارج 

  .برخالف پسرها، دخترها اجازه ندارندبه خانه دوستان خود بروند. نمي شوند

ين نقشها و وظايف در زمينه واگذاري مسئوليت به فرزندان، شاهد نوعي تفكيك جنسي ب -    

اين الگو تقريباً مطابق با الگوي تقسيم وظايف بين والدين در . فرزندان در خانواده هستيم

  .خانواده است

فرزندان اين خانواده ها در سبك پوشش خود، آزادي و اختيار كامل ندارند و والدين براي  -    

در اين خانواده ها، براي فرزندان البته به طور كلي . آنها يكسري محدوديت هارا اعمال مي كنند

آنها حتي در خانه و در حضور پدران و . دختر در اين مورد محدوديت بيشتري وجود دارد

 .توانند لباس بپوشند برادران خود، نمي توانند به هر سبكي كه مي

   :خويشاوندي* 

ي مي توان در كشور ما خويشاوندان را براساس نسب و خون به خويشاوندان نسبي و سبب     

  .تقسيم كرد

در اين مطالعه منظور از خويشاوندان، افرادي هستند كه در حال حاضر در خانوار خانواده      

زندگي نمي كنند، اما خانواده با آنها در ارتباط است و در تصميم گيريهاي مهم خانواده شركت 

  .دارند، و نمي توان نظر آنها را ناديده گرفت

گونگي ارتباط خانواده با خويشاوندان نزديك مرد و زن، و با فرزندان متاهل در اين رابطه، چ     

  .بصورتي مجزا بررسي شده است) دختر و پسر(خود 
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بر اساس مشاهدات و بررسيها مشخص شد خويشاوندان  :رابطه خانواده با خويشاوندان مرد -    

انواده ها جزو خويشاوندان با نزديك مرد مثل؛ د و مادر، برادر و خواهرهاي او در ميان اين خ

و در تصميم گيريهاي مهم خانواده مثل ازدواج  نفوذ و داراي منشا اثر داراي خانواده هستند

  .عقيده و نظر آنها مورد توجه قرار مي گيردفرزنران، 

در ميان افراد اين خانواده ها، اعضاي خانواده بيشترين : رابطه خانواده با خويشاوندان زن -    

يت و نزديكي را با خانواده زن دارند، با خانواده زن رفت و آمد بيشتري دارند، هنگام صميم

آنها در . مواجه با مشكالت آن را با خانواده زن در ميان مي گذارند و از آنها كمك مي خواهند

تصميم گيريهاي مهم خانواده شركت دارند اما اعمال نظر و نفوذ آنها به اندازه خويشاوندان مرد 

  .يستن

خويشاوندان نزديك مرد و زن درون خانواده هنوز داراي نقش و كاركردهايي هستند، اما      

ها  همانند گذشته و زمان زندگي در روستا تصميم گيرنده نهايي در امور داخلي اين خانواده

  .نيستند، بلكه بيشتر نقش و كاركرد مشاوره اي دارند

در ميان اين خانواده ها، مادر بيشترين ارتباط را با فرزندان  :رابطه والدين با فرزندان متاهل -    

متاهل خود دارد، يك رابطه احساسي بين مادر و دختر در ميان خانواده هاي مورد مطالعه ديده 

پسر بستگي به كيفيت رابطه مادر پسر با عروس خود دارد، رابطه با فرزندان متاهل . مي شود

باشد خدمات بيشتري از جانب وي به اعضاي خانواده ي پسر اگر روابط مادر با عروس صميمي 

مادر مدار عاطفي اين خانواده هاست و اعضاء خانواده به او وابسته هستند، در  .داده مي شود

  .بيشتر موارد او واسطه بين پدر و فرزندان است
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هاي  مهمترين كاركرد نظام خويشاوندي در ميان خانواده: ديكاركردهاي نظام خويشاون    

كاركرد حمايتي در مواقع گوناگون اتفاق افتاده است و . مورد تحقيق كاركرد حمايتي مي باشد

. اجتماعي و عاطفي تقسيم كرد -اقتصادي، حمايتي -مي توان آن را به كاركردهاي حمايتي

ي كه به شهر مهاجرت يا در مواقع، زماني كه خانواده با بحران مالي و اقتصادي مواجه مي شوند

كنند و در ارتباط با محيط جديد دچار مشكل مي شوند، خويشاوندان از آنها حمايتهاي  مي

  .الزم را به عمل مي آورند

بر اساس نظريه كاركرد گرايي، كه در يك مجموعه تمام اجزا و عناصر به يكديگر وابسته      

يت و شرايط هستند، و هر جزء با تغيير جزء ديگر دچار تغيير مي شود؛ مي توان گفت موقع

به . مالي و اقتصادي اين خانواده ها تمام جنبه هاي زندگي آنها را تحت تاثير قرار داده است

طوري كه نبود درآمد مكفي باعث شده تا زن و فرزندان اين خانواده ها نتوانند از بسياري 

رك تحصيل به دليل عدم توانايي مالي ناگزير از ت. امكانات موجود در سطح جامعه استفاده كنند

  .شده و گاه در سنين پايين مجبور به ازدواج شده اند
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  :نتيجه گيري  

با ورود مدرنيته به جامعه ايران و ورود عناصر فرهنگي وابسته به آن در جامعه ايراني،      

ورود مدرنيته به ايران، . فرهنگ سنتي حاكم بر جامعه، دستخوش تغيير و تحول شده است

كه از بين پديده هنگامي ".اخر فرهنگي در تمام بخشهاي جامعه ايراني بوده استهمراه با يك ت

ها و عناصر فرهنگي وابسته به يكديگر، كه در مجموع يك تركيب فرهنگي را تشكيل مي دهند، 

يك يا چند عنصر سريعتر از ديگر عنصرها تغيير كند، باعث مي شود كه در اثر اين تغيير يا 

ناهماهنگي در مجموعه آن تركيب فرهنگي به وجود آيد؛ اين عدم پيشرفت نابساماني و 

هماهنگي در تغيير عنصر هاي يك تركيب فرهنگي  را تاخر فرهنگي يا پس افتادگي فرهنگي 

  ).120: 1379روح االميني، ("گويند

فرهنگ جديد و مدرن تمامي جنبه هاي زندگي جامعه ايراني را دستخوش تغيير و تحول      

؛ يكي از عرصه هايي كه از اين تغييرات مصون و بي نصيب نمانده و دچار تغيير و كرده است

  .دگرگوني شده، خانواده است

گسترش شهر نشيني و مهاجرت روستائيان به شهر، خصوصاً مهاجرت مردان روستايي به      

شهرها، به منظور كسب استقالل مالي و در دست گرفتن مشاغل خدماتي و كارگري در 

اي مختلف جامعه شهري، از ديگر عواملي بودند كه موجب تغيير و دگرگوني در ساختار و بخشه

اما اين تغيير شكل و مناسبات درون خانواده با آنچه در كشورهاي غربي و . شكل خانواده شدند

كه شكل و نزيرا علي رغم اي .صنعتي به عنوان خانواده هسته اي رواج داشت، كامالً متفاوت بود

به صورت هسته اي مي باشد، اما هنوز هم خانواده در شبكه خويشاوندي بسيار خانواده ساختار 
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گسترده و با نفوذي شامل نياكان، پدر و مادر، پدربزرگ و مادر بزرگ هاي زن و شوهر، 

  .قرار گرفته اند... خويشاوندان جانبي، عموها، عمه ها، دايي ها و خاله ها و 

كه، ازدواج تمامي اين افراد با دخالت  پژوهش حاكي از اينست در اين نتايج به دست آمده    

مستقيم پدر و مادر و خويشان نزديك انجام شده، و شبكه خويشاوندان نزديك در آن نقش 

از نظر محل سكونت بعد از ازدواج شاهد پدر مكاني، شوهر مكاني، و تنها در موارد . فعال داشتند

لحاظ طبقاتي و مكاني همسان است و همسان همسر ازدواجها به . محدود نومكاني هستيم

  .گزيني در بين آنها كامالً مشهود است

در حوزه روابط زن و شوهر بيشتر شاهد اقتدار و قدرت مرد در تصميم گيريهاي مربوط به      

بوديم؛ نقش و فعاليتهاي افراد بر اساس جنسيت تعريف مي شود؛ وضعيت اين خانواده خانواده 

. در نظريه پارسنزتحت عنوان نقشهاي ابزاري و نمايشي آمده كامالً تطبيق دارد ها با آنچه

همانند اكثر . تصميم گيرنده اصلي در حوزه اقتصادي به جز در مواردي محدود وظيفه مرد است

فرهنگهاي پدر ساالر، امرار معاش يك زندگي عمدتاً به مرد اختصاص دارد و تربيت فرزندان 

  .قلمرو زنان است

وضعيت اما در حوزه زناشويي . در حوزه اقتصادي، اجتماعي تصميم گيرنده اصلي مرد است     

  .تري بر روابط حاكم ست و در اين موارد تصميم گيري بر عهده هر دو آنها مي باشد متعادل

تقسيم كار بين فرزندان كامالً بر اساس جنسيت است، به دخترها مسئوليت درون خانه      

  .و پسرها مسئوليتي در خانه ندارند، مگر بيرون و خارج از محيط خانه سپرده مي شود

خويشاوندان نزديك زن، بيشتر . ارتباطات خانواده با خويشاوندان به صورت گزينشي است     

آنها  ،نقش حمايتي و عاطفي را از خانواده دارند، و هنگام مواجه خانواده با مشكالت و بحرانها
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در اين رابطه، خويشاوندان نزديك پدري را مي توان . مي كنندخانواده از بيشترين حمايت را 

جزو خويشاوندان بانفوذ، و خويشاوندان زن را، جزو خويشاوندان صميمي كه رابطه عاطفي 

  .بيشتري با خانواده دارند، در نظر گرفت

، اما ي هستنداز نظر شكل و تعداد افراد ساكن در خانواده، اين خانواده ها از نوع هسته ا     

هنوز در بعضي از موارد، مناسبات حاكم بر ساختار خانواده و در بعضي از عرصه هاي درون 

دارند و اين تضاد و تعارض بين دو فرهنگ سنتي و مدرن بعضاً باعث  گستردهخانواده، شكل 

  .اختالفات و وضعيتهاي نابساماني در ارتباط با اعضاي خانواده شده است

  :پيشنهادات 

يم كار و نقش اجتماعي در اين محدوده شهري بر مبناي فعاليت هاي اقتصادي براي پدر و تقس

فعاليت تربيت فرزند و خانه داري براي مادر سازمان يافته است در حالي كه در حيات رو به 

مدرن جامعه ايراني و شهر همدان به عنوان نمونه مورد مطالعه بهتر است تقسيم كار و نفش 

 .ورت تعاملي و مشاركتي از طريق نهاد هاي اجتماعي سازمان يابداجتماعي به ص

در اين پژوهش بر ما روشن شد كه ساختار اجتماعي خانواده بر مبناي اصول خانواده هسته  -2

اي شكل مي گيرد، اما مدل فرهنگ خانواده براي ازدواج از مدل خانواده گسترده تبعيت مي 

  هسته اي يا گسترده: است يكي از اين دو مدل حاكم باشدبراي تدوين نظم اجتماعي الزم . كند

پيشنهاد مي شود با توجه اين كه ساختار اين خانواده ها هسته اي و فرهنگ و مناسبات  -3

  حاكم بر آنها هنوز شكل گسترده دارد به آنها امكانات و تجهيزاتي داده شود

ها در روستا نگه داشته يا به روستا و جاذبه هايي در مناطق روستايي ايجاد شود، كه بتواند آن

بازگرداند، در غير اين صورت شكل نهادي زندگي شهري به آن ها آموزش داده شود و به زندگي 
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در هر دو صورت حاشيه نشيني رو به انحالل مي رود كه به . شهري به معناي خاص دعوت شود

 .فرهنگي كمك مي كند -انتظام اجتماعي

اگر قرار است . در كوي كوثر از قاعده پدر مكاني بهره مي گيرند  خانواده هاي شكل گرفته -4

اين قاعده در اين حاشيه شهر اجرايي شود الزم است نقش اجتماعي مردان خانواده به گونه اي 

بر اين . در نظام توليد اقتصادي تعريف شود كه پدر توانايي انجام وظايف محوله را داشته باشد

عي به صورت جدي براي اشتغال مردان اين منطقه انديشه ورزي مبنا الزم است نظام اجتما

  .نمايد
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18. Bilateral kinship the recognition of kin connection through both parents; virtually all societies’ 

exhibit bilateral kinship.  

19. Corporate group a group a group of people who collectively share rights, privileges, and 

liabilities.  

  

20. Hyper gamy marriage of a woman upward into a higher- status group.  

21. Monogamy marriage between two persons, generally a man and a woman.  
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