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  :چکیده 

ارزشـهاي فرهنگـی و نظامهـاي    در ایران در گذشته نه چنـدان دور، شـکل و کـارکرد خـانواده فقـط متـاثر از       

معیشتی موجود در جامعه بوده، اما امروزه از سویی به لحاظ ارتباطات گسترش یافته جهانی و از سوي دیگر به دلیل 

خانواده در انطباق با تحـوالت سیاسـی و فرهنگـی جامعـه، عوامـل داخلـی و بـین        )  (Structurationساخت یابی 

که هر یک به نحوي بر دگرگونی ساخت و نوع انتظـام کـارکردي خـانواده تـاثیر     المللی متعددي را می توان برشمرد 

  .می گذارند و نیز تغییرات خانواده به نوبه خود بر نوع ارتباطات داخلی و خارجی جامعه اثر می گذارد

  .موضوع مقاله حاضر، بررسی ویژگیها و شیوه هاي  همسرگزینی طی سه نسل خانواده ایرانی است

آیا هنجارها و مراسم مترتب بر امر همسرگزینی و ازدواج، بمثابـه  : موضوع فوق، این بوده است که سئوال اصلی

عامل تداوم و پایداري نهاد خانواده، همگام با تحوالت و دگرگونیهایی اجتماعی همه جانبـه دچـار تحـول شـده انـد؟      

باال رفتن سطح تحصیالت، و اشـتغال زنـان   بنظر می رسد با : براي مثال یک ادعاي نظري در این بررسی این بود که 

، نقش و منزلت زنان در تصمیم گیریهـا  "خانواده هسته اي"و نیز با توجه به روند دگرگونی ساختار خانواده به سمت 

  .در خانواده و جامعه ارتقاء یافته است

مجدد، دایره و دامنه  هدف از این بررسی، مطالعه تطبیقی در مورد سن ازدواج، دفعات ازدواج، علت ازدواجهاي

نحوه اشنایی با همسر، نسبت همسر، و نیز نسبت افراد دخالت کننده در انتخاب همسر در میـان  : همسرگزینی شامل

  .متوالی بوده است Ν افراد سه نسل

روش نمونـه   ΝΝ.این مطالعه با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و از طریق تکمیل پرسشنامه انجام شده اسـت  

روش چنـد مرحلـه اي،   : این بررسی با توجه به ویژگیهاي مورد انتظار در جامعه آماري عبارت بوده است از گیري در

محاسبه همبستگی، کاي اسکوئر، ضـریب  : بمنظور تحلیل نتایج آماري از روشهاي. سهمیه اي، تصادفی سیستماتیک

  .استفاده شده است …پیرسون، کرامرزوي و

                                                        
 Ν تعريف علمي نسل در منت مقاله آمده است. 
Ν ران : "مطالب و اطالعات اين مقاله خبشي از نتايج يك طرح پژوهشي حتت عنوان بررسي حتوالت فرهنگي اجتماعي خانواده هاي ساكن در شهر

 .موسسه مطالعات و حتقيقات اجتماعي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه ران اجرا شده استدر  ١٣٧٩كه در سال " طي سه نسل است
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ن می دهد که ویژگیهاي مورد نظر در طی سه نسل در همه موارد بشکل خطـی  بطور اجمالی نتایج تحقیق نشا

براي مثال، نتـایج آمـاري نشـان دهنـده اهمیـت      . تغییر نکرده اند و در مواردي نیز مطابق فرضهاي بررسی نبوده اند

ر در هـر نسـل   در ایـن امـ  ) مادر (در انتخاب همسر براي فرزندان در مقایسه با نقش ) پدر(بیشتر نقش دخالت کننده

  .می باشند
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  اهمیت و ضرورت موضوع –بیان مساله 

ایـن  . آینده خانواده، دوام و یا فروپاشی آن، همواره از مهمترین دل مشغولی هاي جامعه شناسان بـوده اسـت   

. توجه از بعد از جنگ جهانی دوم به دلیل  شدت یابی دگرگونی هاي خانواده به نحو چشمگیري فزونـی یافتـه اسـت   

ی از مهمترین دالیل مطالعات جامعه شناختی خانواده در این سالها پیش بینی موقعیت خانواده در آینده و یـافتن  یک

  : پاسخی براي این پرسش بوده است که

کودکان فردا در نبود خانواده، که قرنهاست اولین مامن و ماواي نشو و نماي انسـانها بـوده اسـت چگونـه و در     

و آنرا ادامه خواهند داد؟ و شاید مهمترین دالیل این دل نگرانـی هـا، تحـوالت و دگرگـونی      کجا زندگی را آغاز کرده

کارکردي خانواده بویژه در کشورهاي صـنعتی   –هاي فراوانی است که بمرور تقریباً در تمامی ابعاد و زوایاي ساختی 

کانون دیرپاي اجتماعات انسـانی   بوجود آمده است، بنحویکه بنظر می رسد که نشانه هاي جدي از هم پاشیدگی این

در بسیاري از جوامع نوین ظاهر شده است، و بر مبناي آنها جامعه شناسان و دانش پژوهان نظرات و دکتـرین هـایی   

را )) مـرگ خـانواده   ((تـا  )) تداوم و پایداري خانواده ((ارائه کرده اند که پیوستاري گسترده از نظرگاه هاي مربوط به 

  .در برمی گیرد

ر چه شدت و میزان این تحوالت در همه جوامع همسان نیست و درجات مختلفی بر آن مترتب است، اما در اگ

شرایط کنونی، به لحاظ ارتباطات جهانی و نیز بروز تحوالت و دگرگونی هاي کم و بیش مشابه و با شدت و ضـعفهاي  

ضـوع خـانواده را بـه منظـور آگـاهی و      مختلف در اکثر جوامع زمینه هایی وجود دارند که ضـرورت پـرداختن بـه مو   

  .شناخت عوامل سست کننده بنیاد خانواده، گوشزد می کنند

در ایران در گذشته نه چندان دور، شکل و کـارکرد خـانواده فقـط متـاثر از ارزشـهاي فرهنگـی و نظـام هـاي         

و از سوي دیگر به دلیـل   معیشتی موجود در جامعه بوده اما امروزه از سویی به لحاظ ارتباطات گسترش یافته جهانی

خانواده در انطباق با تحوالت سیاسی و فرهنگی جامعه عوامل داخلی و بـین المللـی   ) Structuration(ساخت یابی 

متعددي را می توان برشمرد که هر یک به نحوي بر دگرگونی سـاخت و نـوع انتظـام کـارکردي خـانواده تـاثیر مـی        

  .خود بر نوع ارتباطات داخلی و خارجی جامعه اثر می گذارندگذارند و نیز تغییرات خانواده به نوبه 
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اگر در گذشته تغییرات خانواده ایرانی عمـدتاً در جهـت گسـترش شهرنشـینی، تقویـت خـانواده هسـته اي و        

استقالل این نوع خانواده از شبکه خویشاوندي، جدایی محل کار از محل زندگی، کـاهش بعـد خـانوار، افـزایش قـدر      

زنان در خارج از محیط خانه بوده است، امروزه سرعت و بلکه جهت گیري هاي تغییر روند کم و بـیش  نسبی اشتغال 

براي مثال کاهش بار عاطفی خانواده، تقلیل بر همکنش بین اعضاي خانواده، نظایر اینهـا  . متفاوتی را نشان می دهد 

پیدایش مولفه هـاي جدیـد از قبیـل کارکردهـاي     را بر خانواده نام برد، و نیز تغییر در نقش هاي جنسی در خانواده، 

از نمودهـاي مهـم    …جدید، تقویت نیروهاي جوانان و زنان در ایفاي نقش هاي اجتماعی فرهنگی جدید و متعدد و 

  .تغییر در نهاد خانواده ایرانی هستند

  هدف

فعات ازدواج، علـت  هدف از بررسی، مطالعه تطبیقی موقعیت افراد سه نسل مورد بررسی به لحاظ سن ازدواج،د

نحوه آشنایی با همسـر، نسـبت بـا همسـر و نیـز نسـبت افـراد        : ازدواجهاي مجدد، دایره و دامنه همسرگزینی شامل

  .دخالت کننده در انتخاب همسر است

  تعریف عملی نسل 

  :سه نسل متوالی در این بررسی شامل سه گروه می باشند

  .والدین پاسخگو، و والدین همسر پاسخگو: نسل اول

  .پاسخگو و یا همسر او : نسل دوم 

  .آخرین پسر متاهل و همسر او، و آخرین دختر متاهل و همسر او: نسل سوم 

  :ادعاي نظري

فرهنگـی اسـت    –در این پژوهش پایه اي ترین پیش فرض نظري که خود مبتنی بر شواهد و تجارب تاریخی 

  :آنست که

اید به عنوان یکی از مولفـه هـاي ذاتـی نهـاد خـانواده مـورد       قابلیت تغییر پذیري و میل به دگرگونی را می ب((

اما در عین حال نکته کلیدي و پارادوکسیکال این رابطه این اسـت کـه خـانواده بـه رغـم ایـن تغییـر        . توجه قرار داد
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 کماکـان . پذیري و نیز همه شکلها و انواع متنوعی که از ابتداي پیدایش جوامع بشري تا کنون به خود گرفته اسـت  

  .))خانواده باقی مانده است

رویکرد این پژوهش به تحوالت خانواده در این پـیش فـرض عمـدتاً متـاثر اسـت از دیـدگاه تـالکوت پارسـونز         

  .می باشد) تضادگرایی(و لوئیس کوزر ) کارکردگرایی ساختی(

سونز و مرتون در در مکتب کارکردگرایی که بسیاري از بنیانگذاران جامعه شناسی از قبیل کنت، دورکهایم، پار

آن طبقه بندي می شوند، خانواده نهادي است که وجود بقاي آن وابسته به وظایف و کارکردهایی است که بـر عهـده   

بر اساس این دیدگاه مهمترین وظیفه و کارکرد خانواده، اجتماعی کردن اولیه افراد و آمـاده کـردن آنهـا بـراي     . دارد

  .استپذیرش قواعد مربوط به زندگی اجتماعی 

عالوه بر این، نهاد خانواده تاکنون تامین برخی از اولیه ترین و اساسی ترین نیازهاي اعضـاء از قبیـل نیازهـاي    

عاطفی ، تغذیه، نیازهاي جنسی و حمایت و پشتیبانی را به عهده داشته است و طبیعتاً تا هنگامی که تامین همه یـا  

غم تحوالت و تغییراتی کـه در شـکل و سـاختار آن پدیـد مـی آیـد،       بخشی از این نیازها را به عهده داشته باشد به ر

کارکردگرایی ضمن پذیرش پایداري نسبی براي شالوده نهاد خـانواده، بـه نسـبت دیگـر     . همچنان برقرار خواهد ماند

 هـاي ) کـارکرد (رویکردهاي جامعه شناختی ، بیشترین امکان دگرگونی را براي این نهاد بر حسب نحوه انجام وظیفه 

از آنجا که نمی توان تصور کرد که مثالً کارکرد اجتماعی کردن اولیه فرزندان یعنـی آمـاده سـازي    . محوله قایل است

آنها براي حضور فعال و بهنجار در جامعه و انجام وظایف محوله، همواره و در همه جوامع به یک نحوه و شـکل مـورد   

یرفت که در هر دوره یا در هر جامعه خاص متناسب با ایـن وظیفـه   نیاز یا قابل انجام بوده است، بنابراین می توان پذ

یا سایر نقشها و کارکردهایی که جامعه بر حسب نیازهاي خود به خانواده محول می کند، خانواده نیز ضـمن ثبـات و   

ی و پایداري شالوده هاي آن، از لحاظ شکلی و وظیفه وضعیت و جهت گیري خاصی پیدا کند کـه آن را از دوره زمـان  

  .یا جامعه دیگر متمایز می سازد

صـفحه  :  1991هـارالمبوس،  (دیدگاه کارکرد گرایی سه پرسش اصلی را در زمینه خانواده مطـرح  مـی کنـد     

325 .(  
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  کارکرد خانواده چیست؟-1

جامعه داراي نیازهاي اساسی است که براي بقاء و کارآیی و فعال بودن آن می بایست برآورده شـود و خـانواده   

  .ن داده است که می توان به درجات مختلف و بر حسب الزامات هر دوره به این نیازها پاسخ دهدنشا

  چه نوع رابطه کارکردي بین خانواده و سایر اجزاء نطام اجتماعی وجود دارد؟ -2

فرض بر این است که اگر جامعه بخواهد کارآ باشد باید درجه معنی داري از تناسب و همبستگی بین قسـمتها  

اجزاء نظام اجتماعی وجود داشته باشد و از آنجا که خانواده یکی از بنیادي تـرین واحـدهاي اجتمـاعی اسـت نـوع       یا

 –رابطه آن با کل نظام اجتماعی و سایر نهادهاي جامعه از اهمیت زیادي براي حفظ نظـم و تـامین وفـاق اجتمـاعی     

  .برخوردار است _مهمترین مساله مورد نظر کارکردگرایان 

ارکردهایی که از طریق یک نهاد اجتماعی یا بخشی از اجتماع بـراي تـک تـک افـراد عضـو آن اجـرا مـی شـود         ک -3

  کدامند؟ 

کارکردگرایان کارکردهاي خانواده را تنظیم رفتار جنسی، جایگزین کردن اعضاء جامعه از نسلی به نسل دیگـر  

ن و دیگر اعضـاء خـانواده، تعیـین جایگـاه اجتمـاعی و      ، جامعه پذیر کردن افراد خانواده، مراقبت و نگهداري از فرزندا

  ).1374:314رابرتسون، . (حمایت عاطفی از اعضاء می دانند

ساخت گرایان که بر جسته ترین نماینده شان کلودلوي اشتراوس اسـت، عمـدتاً بـه تحلیـل سـاخت و شـبکه       

وندي توجه نشان می دهند اما در این راسـتا  ارتباط درون خانواده و مولفه هاي مرتبط با آن از قبیل ازدواج، و خویشا

به خالف کارکردگرایان به پیشینه تاریخی نهاد خانواده نیز بی توجه نیستند و در نتیجـه در رویکردشـان بـه خـانواده     

از دیـدگاه سـاخت گرایـی خـانواده     . تحول و دگرگونیهاي این نهاد نیز جزئی از الزامات اولیه تحلیل به شمار می آیـد 

مستقل و متمایز از اجتماع کل نیست بلکـه بـه خـرده نظامهـاي     ) Subsystem( چک و یا یک خرده نظام گروه کو

به این معنی کـه خـانواده نیـز ماننـد     . دیگر و کل نظام اجتماعی وابسته بوده و با آنها رابطه ساختی و سیستمی دارد

رفته و همبستگی هاي ویـژه اي میـان آن و   دیگر اجزاء و مولفه هاي نظام اجتماعی متناسب با اهداف جامعه شکل گ

کل نظام از یکسو و دیگر اجزاء و مولفه هاي ساختی نظام از سوي دیگر برقرار است به نحوي کـه اوالً دگرگـونی هـر    
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یک از اجزاء نظام اجتماعی تغییرات متناسبی را در ساخت و ترکیب خانواده و وظـایف آن موجـب مـی شـود و ثانیـاً      

به مثابه یکی از اجزاء اساسی نظام کل با تغییـرات خـود، آثـار متناسـبی را بـر اجـزاء دیگـر و نیـز          خود این نهاد نیز

  .مجموعه آنها باقی می گذارد

در نگرش ساخت گرایانه به خانواده بیش از آن که کارکردهاي خانواده، مورد نظر باشد ساخت آن و نیز شـبکه  

قرار می گیرد و تغییرات خانواده نیـز عمـدتاً از ابعـاد سـاختی و در     روابط موجود میان آن نظام اجتماعی مورد توجه 

  .ارتباط با تغییرات ساختار کل نظام اجتماعی و بر حسب دگرگونی روابط میان اجزاء این نظام تحلیل می شود

با توجه به اصول شالوده اي ساخت گرایی می توان پذیرفت که خانواده نیز نظیر هر ساخت دیگري نمونه هاي 

به . فراوان دارد که فقط در مجموعه هاي اجتماعی خاص، با شناسنامه هاي زمانی و مکانی معین، امکان بروز می یابد

سخن دیگر الزامات هر نظـام اجتمـاعی کـه بسـته بـه شـرایط زمـانی و مکـانی و فرهنگـی آن مشـخص و در قالـب            

یا ساختهاي خانوادگی خاصی مناسب اسـت   قراردادهاي اجتماعی متجلی می گردد، فقط براي ظهور و تکوین ساخت

که در سازگاري با این شرایط پدید می آیند و بتدریج همراه بـا دگرگونیهـاي الزامـات نظـام کـل ایـن سـاختها نیـز         

)) منـع زنـاي بـا محـارم     ((بـه طـور مثـال از دیـد اسـتروس      . دگرگون می شوند و شکلهاي جدیدتري را می پذیرند

)incest ( داد اجتماعی است که مبین گذار جامعه از مرحله طبیعـی بـه مرحلـه فرهنگـی اسـت و      نخستین نوع قرار

بنـا  )) مبادله عـام (( و )) مبادله محدود((موجب پیدایش شکلهاي متنوع خانواده می شود که بر مبناي دو سنخ عمده 

  ).22ص : 1374تقوي، . (شده اند 

اگـر چـه در بـین    . رد خـانواده مـورد توجـه اسـت    در دیدگاه تضاد هم پیشینه تاریخی و هم ساخت و هم کارک

اختالف نظر زیـادي بـه چشـم    ) و دیگر نهادهاي اجتماعی( صاحبنظران مکتب تضاد از حیث نحوه نگرش به خانواده 

می خورد اما این اختالف عمدتاً معطوف به نظرگاه تحلیل است و به بنیان و شیوه نگرشی که مبتنـی بـر جسـتجوي    

بطور مثـال مـارکس و   . ابه عامل پیش برنده تغییر و تحول در این نهاد است مربوط نمی شودجنبه هاي متعارض بمث

انگلس به جنبه هاي منفی تضاد مستتر در نهاد خانواده، یعنی مثالً واقعیت نابرابري و تبعیض جنسی توجه دارنـد در  

ثبـت آن یعنـی بـه کارکردهـاي     حالی که کوزر، یکی دیگر از نمایندگان حوزه فکري تضـادگرایی، بـه جنبـه هـاي م    
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اجتماعی این تضاد نظر می کند و از دید او آن دسته از جنبه هاي تضاد و تعارض موجود در خانواده که امر انطباق و 

هـدف او ایـن اسـت کـه     . سازگاري اعضاء با جامعه و نظام اجتماعی را تسهیل و تسریع می کند، واجد اهمیت اسـت  

بدین ترتیب کوزر . ات، توازن و اتحاد نظام هاي اجتماعی و روابط اجتماعی می شودنشان دهد چگونه تضاد موجب ثب

به خالف مارکس و انگلس به    جنبه هاي منفی از قبیل اجحاف، بهره کشی ، ستم و تبعیض در خانواده توجه نـدارد  

سـازگاري کارکردهـایش در   بلکه آن را بمثابه یک واحد کوچک اجتماعی می نگرد که در طول زمان بر پایه انطباق و 

  ).130و  1358:129انصاري،  –ادیبی (روابط اجتماعی موجبات پایداري و بقاي اجتماعی را فراهم          می سازد 

ماهیت موضوع و پیش فرض پژوهش که ضرورت پیگیـري رونـد تحـوالت و دگرگـونی هـا را در طـول زمـانی        

ت ، روش شناختی طرح را در بکـارگیري روش هـاي بررسـی    ایجاب کرده اس) طی سه نسل متوالی گذشته (مفروض 

اسنادي، پیمایشی و تکنیکهاي مصاحبه و اتکاء به حافظه ها و خـاطره هـا بمثابـه منـابع اطالعـاتی بـدون جـایگزین        

  .بمنظور مقایسه در طول زمان نیز توجیه می نماید

  ∗روش بررسی 

  .ریق تکمیل پرسشنامه انجام شده استاین مطالعه با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و از ط 

  :جامعه آماري مورد نظر شامل سه گروه زیر بوده است

گانه شهر تهران که سن سرپرست خانواده بـا همسـر او بـین     22خانواده هاي ساکن در هر یک از مناطق  )١

  .سال بوده و داراي حداقل یک فرزند دختر و یا پسر می باشند 70تا  45

  ).پدر و مادر شوهر، پدر و مادر زن(هاي مذکور و والدین همسران آنها  والدین روساي خانواده )٢

  ).دختر و داماد  –پسر و عروس (آخرین فرزندان متاهل خانواده هاي مذکور و همسران آنها   )٣

خانوار بدسـت   378با استفاده از فرمول کوکران تعیین و رقمی معادل ) پاسخگویان (حجم نمونه مورد مطالعه 

  .آمد

                                                        
طاهره  –دكتر تقي آزاد ارمكي مهناز زند ". بررسي حتوالت فرهنگي اجتماعي خانواده راين طي سه نسل" [براي اطالع بيشتر به گزارش حتقيقي  ∗

 . مراجعه شود ].١٣٧٩شكده علوم اجتماعي، پاييز موسسه مطالعات و حتقيقات اجتماعي ، دان. خزاعي
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مونه گیري در این بررسی با توجه به ویژگیهاي مورد انتظار در جامعه آماري عبارت بوده اسـت از روش  روش ن

  .چند مرحله اي، سهمیه اي ، تصادفی سیستماتیک

محاسبه همبستگی، کاي اسکوئر، ضریب پیرسون، کرامرزوي ، کنـدال  : بمنظور تحلیل نتایج آماري از روشهاي

  .است استفاده شده …. Cو   Bتاي،  

  مروري بر اهم مطالعات پیشین

در خصوص موضوع خانواده، در ایران نیز مطالعات و تحقیقات بسیاري در قالب کتاب، گزارش تحقیقی، پایـان  

  . نامه و مقاله انجام شده است

اند، و  در اغلب این آثار، سیر تطور تاریخی خانواده و انواع آن به اتکاء به منابع مکتوب مورد مطالعه قرار گرفته

  . موضوعات پژوهش هاي میدانی انجام شده در این زمینه در مقاطع زمانی و مکانی خاص و موردي بررسی شده اند

در میان منابعی که مورد بازبینی قرار گرفته اند و از مهمترین آثـار موجـود     دربـاره ي موضـوع خـانواده در      

خانواده ایرانی در طی سه نسل و به روش پیمایشی پرداختـه و  ایران می باشند به نمونه اي که به مطالعه ي تطبیقی 

  .تحوالت و دگرگونیهاي پدید آمده در ابعاد مختلف این نهاد را مورد بررسی قرار داده باشد بر نخورده ایم

کـارکردي   –در واقع وجه تمایز پژوهش حاضر با این منابع در رویکرد مقایسه اي آن به ویژگیهاي سـاختاري  

و خویشاوندي در ایران و تحوالت و  دگرگونی هاي آنها در یک دوره ي زمانی نزدیک به یک قرن و عمدتاً بر خانواده 

  .مبناي اطالعاتی که ضمن مصاحبه با افراد گرد آوري شده اند، می باشد

  :از جمله منابعی که در این زمینه باربینی شده اند می توان به موارد زیر اشاره کرد

  .، نوشته دکتر باقر ساروخانی، از انتشارات سروش))اي بر جامعه شناسی خانوادهمقدمه ((کتاب  -

نویسنده با رویکرد تاریخی سیر تطور نهاد خانواده، انواع آن، نقش و کارکرد اعضاء آیین ها و روابـط درونـی آن   

بر نتـایج حاصـله از تحقیقـات    از شکل گیري اولیه تا به امروز را مورد بررسی و تبیین قرار داده و در مواردي نیز  …و

  .میدانی استناد نموده است
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نوشته دکتر محمد صادق مهدوي، انتشـارات دانشـگاه شـهید     ))بررسی تطبیقی تغییرات ازدواج((کتاب  -

تاثیر عوامـل اثرگـذار   . نویسنده در این کتاب به بررسی مشکالت ازدواج جوانان در شهر تهران پرداخته است. بهشتی

عوامل فردي، خـانوادگی، گـروه مرجـع، پایگـاه اجتمـاعی، ارزشـها، توقعـات و انتظـارات، احسـاس           مختلف از جمله

  .محرومیت نسبی، نحوه ي گذران اوقات فراغت مورد مطالعه قرار گرفته است

در سـطوح کلـی پـژوهش    . در این بررسی به روش پیمایشی و در شهر تهران به تغییرات ازدواج نگاه شده است

مورد ذکر شده تشابه دارد، و در عین حال عالوه بر آن موارد متعـدد دیگـري پرداختـه     3ررسی فوق در حاضر نیز با ب

  .که در کتاب یاد شده مشاهده نمی شود

اثر مارتین سـگالن ترجمـه ي حمیـد الیاسـی از انتشـارات نشـر        ))جامعه شناسی تاریخ خانواده((کتاب  -

ش ها و مسائل خانواده و روابط بیرونی و درونی آن در طول تـاریخ  مرکز، منبع دیگري است که نشان می دهد که نق

فراز و نشیب هاي بسیاري را گذرانده و شکلهاي گوناگون یافته ولی خانواده همچنان نهادي پویا و مقاوم است که به 

برخـی از  در ایـن کتـاب بـه    . تناسب شرایط اجتماعی و تاریخی تحوالتی می پذیرد که با تحوالت جامعه وفـاق دارد 

مطالب این کتاب عمدتاً بـر پایـه ي اسـناد و مـدارك     . متغیرها و مولفه ها از منظر مردم شناسی نگریسته شده است

  .مکتوب موجود تهیه و تنظیم شده اند و کمتر مبناي پژوهش میدانی دارد

 ))عاصـر جامعه شناسی خانواده، با تکیه بر نقش و ساختار و کـارکرد خـانواده در دوارن م  (( کتاب  -

  .نوشته دکتر شهال اعزازي

این کتاب مطالبی در مورد ویژگیهاي خانواده امروزي و تاثیرات متقابل جامعه و خانواده بر یکدیگر را ارائه می 

  .در مقدمه کتاب نظریه هاي مربوط به خانواده مرور شده است. کند

ورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت و     مـ ) شامل سه نسل و بیشتر(در بخش اول ویژگیهاي خاص خانواده گسترده 

توجه عمده در این بخش به علل زندگی افراد خانواده  گسترده در زیر یک سقف است، و سعی شده اسـت تـا از ایـن    

  .طریق بتوان اقتدار پدران و فرمانبرداري سایر اعضا از آنها را درك نمود
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ضـا خـانواده مـورد برررسـی قـرار      در بخش دوم خانواده هسته اي و در بخش سوم دگرگونی در نقش هـاي اع 

کارکرد اجتماعی خانواده ي هسته اي در بخش چهارم مطرح شده اسـت کـه عمـدتاً بـه نقـش تفاوتهـاي       . گرفته اند

پدیده ي خشونت در خـانواده کـه در سـالهاي اخیـر موضـوع      . اقشار مختلف جامعه در این مورد پرداخته شده است 

  .وده است در بخش پایانی این کتاب بررسی شده استمورد توجه در حوزه مطالعات خانواده ب

  .بطور کلی، مطالب بخش هاي سوم و چهارم این کتاب به لحاظ موضوعی با مطالعه حاضر نزدیک است

منتشـر   1352دکتر جمشـید بهنـام کـه در سـال      ))ساختهاي خانواده و خویشاوندي در ایران(( کتاب  -

  .شده است

  .1349نوشته دکتر مهدي امانی منتشر شده در سال  ))در ایران شکل و تحول خانواده(( کتاب  -

کتاب اخیر هر یک رویکرد هاي متفاوت جامعه شناسی و جمعیت شناختی به تحوالتی که به لحـاظ   2مطالب 

انواع و اشکال خانواده، نقش و کارکرد آن و اعضاء، ارتباط درونی بین اعضاء، ابعاد خانواده، و ویژگیهاي جمعیتی کـه  

  .در خانواده پدید آمده بودند، دارند
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  مقایسه تطبیقی ویژگیهاي مورد مطالعه در سه نسل

  :جنس

نفر می باشد را به تفکیک  3476، توزیع فراوانی افراد در مورد مطالعه که تعداد کل آنها 1جدول شماره 

  :جنس نشان می دهد

  توزیع فراوانی افراد سه نسل به تفکیک جنس: 1جدول شماره 
  جنس

  نسل
  زن

  فراوانی
  مرد

  فراوانی
  جمع
  درصد

نسل اول
  383  ___  پدر پاسخگو  

  ___  383  مادر پاسخگو  0/0 44
  383  ___  پدر همسر پاسخگو
  ___  383  مادر همسر پاسخگو

نسل دوم
  126  257  )واحد پایه مصاحبه(پاسخگو  

  257  126  همسر پاسخگو  0/0 22

نسل سوم
  266  ___  آخرین پسر متاهل پاسخگو  

34%  
  ___  266  آخرین عروس پاسخگو

  ___  323  آخرین دختر متاهل پاسخگو
  323  ___  آخرین داماد پاسخگو  

  جمع
50 0/0  

1738  
50 0/0  

1738  
100 0/0  

3476  

ایـن امـر بـا    . درصد شان مردان خانواده ها بوده انـد   33درصد پاسخگویان زنان خانواده بوده اند و  67بیش از 

بوده است که واحد و محل مورد مراجعه جهت مصاحبه و جمع آوري اطالعات منزل مسکونی بوده اسـت و  این دلیل 

با توجه به اینکه مردان خانواده ساعات کمتري در طول روز و زمان قابل مراجعه براي پرسشـگران در منـازل داشـته    

  .اند طبیعی است که مصاحبه و تکمیل پرسشنامه با زنان امکانپذیرتر باشد
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گذشـته از اینکـه در نسـل دوم    . نسل اول و سوم با نسل دوم اسـت  2نکته قابل ذکر دیگر نابرابري تعداد افراد 

فرد با افرادیکه داراي رابطه ي منطقی از نوع رابطه والدین با فرزندان، با پاسخگویان و همسـران آنهـا باشـند وجـود     

ایـن بـود کـه بـا اینکـار در مجمـوع از میـزان پاسـخهاي          نداشت دلیل انتخاب تعداد بیشتر افراد در نسل هاي دیگر

بعنـوان مثـال اگـر پاسـخگو پـدرش را در زمـان       . توسط پاسخگو تا اندازه اي کاسته شـود  …نمیدانم، بیادم نیست، و

کودکی اش از دست داده بوده و بسیاري  از سئواالت مربوط به او را نمی دانسته این امکان باشـد کـه الاقـل همـان     

   ∗.را در مورد پدر همسرش بداند و پاسخ دهد سئواالت

  :سن

  :نسل اول

  .درصد افراد در قید حیات نیستند 60در میان مردان نسل اول حدود 

بیشـترین تـراکم ایـن    . ساله مـی باشـد   110و مسن ترین آنها ) نفر2(ساله  60کم سن و سال ترین مردان نسل اول 

  .سالگی بچشم می خورد 86تا  76و بعد  76تا  66افراد در گروههاي سنی 

  .درصد زنان نسل اول در قید حیات نیستند 50در مقابل بیش از 

در . درصـد مـی باشـد    9/13این میـزان در مـردان    . سالگی فوت کرده اند  50درصد این زنان قبل از  1/21

میـزان در میـان    سالگی فـوت کـرده انـد و ایـن     61درصد زنان متوفی در این نسل در سنین باالتر از  5/65حالیکه 

  .درصد می باشد 5/67مردان این نسل 

سالگی بـیش از مـردان ایـن نسـل      50 – 40طبق این آمار میزان مرگ و میر زنان نسل اول در فاصله سنی 

  .است

سـالگی پرجمعیـت    76تـا   66گروه سنی . می باشند 105ساله و مسن ترین آنها  52کم سن ترین این نسل 

  .ستترین گروههاي سنی ایشان ا

  :نسل دوم
                                                        

است اينست كه مهه ي پاسخگويان ما داراي هم دختر و هم پسر  ٣٨٣×  ١٠=  ٣٨٣٠علت اينكه تعداد مجع افراد مورد مطالعه كمتر از ميزان .  ∗
 .ه نيز داشنت حداقل يك فرزند متاهل بوده استبرخي از آا فقط داراي يكي از آا بوده اند كه در واقع شرط انتخاب منون. متاهل نيستند



  
١٥

جـوانترین مـردان   . سالگی دیده مـی شـود   55تا  56در میان مردان نسل دوم بیشترین تراکم در گروه سنی 

  .ساله هستند 95ساله و مسن ترین آنها  45نسل دوم 

بیشترین تراکم این زنـان در  ). نفر 2(ساله هستند  99ساله و مسن ترین آنها  35کم سن ترین زن نسل دوم 

  .سالگی می باشد 55تا  46گروه سنی 

درصـد زن   3/1از این تعـداد  . در قید حیات نیستند) در گروه همسران پاسخگویان(درصد افراد این نسل  14

  .درصد مرد می باشند 7/12و 

  . سالگی شان فوت کرده اند  40یک درصد از این زنان قبل از سن 

  .درصد می باشد 8/0این میزان در میان مردان این نسل 

در ایـن  . سالگی فوت کرده اند  61درصد از مردان این نسل باالتر از سن  0/6درصد از زنان و  26/0قابل در م

  .بیش از مردان است) سالگی  40زیر (نسل نیز میزان مرگ و میر زنان در سنین پائین تر 
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  :نسل سوم

اد یکـی از پاسـخگویان   این فـرد آخـرین دامـ   . در میان مردان نسل سوم تنها یک مورد فوت شده وجود دارد

  .سالگی فوت کرده است 42است که در 

بیشترین تراکم این افراد . سال می باشد 56سال و باالترین آن  20پائین ترین سن در میان مردان این نسل 

 8/61(سالگی است که با سایر گروههاي سنی از حیث فراوانی تفاوت قابـل تـوجهی دارد   )  35 – 26(در گروه سنی 

  ).درصد 

 2در میان ایـن زنـان   . ساله می باشند 54ساله و مسن ترینشان  14در میان زنان نسل سوم جوان ترین آنها 

  .بطور برابر نسبت به سایر گروه هاي سنی بیشترین فراوانی را دارا می باشند) 35 – 26( و )  25 – 16(گروه سنی 
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١٨

  سن ازدواج 

سالطین وقت می باشد نشان مـی دهـد کـه در گذشـته سـن       متون تاریخی و سفر نامه ها که بعضاً شرح حال

در تاریخ دوره قاجاریه آمده است که در بـین اشـراف آن دوران سـن ازدواج پـایین     . ازدواج در ایران پایین بوده است

سالگی به عقد امیرکبیـر کـه مـرد     12خواهر ناصرالدین شاه که همسر صدراعظم او امیرکبیر بود در سن . بوده است

ص : اعـزازي . (سـاله بـوده اسـت    8همچنین دختر ناصرالدین شاه تاج السلطنه در زمان عقـد  . سالی بود درآمدمیان 

  .تاکید اسالم هم به ازدواج عامل مهمی در پایین بودن سن ازدواج بشمار می آمد). 55

  .است 1م کردهسالگی اعال 9/20و براي زنان  6/24سن ازدواج را براي مردان  1370مرکز آمار ایران در سال 

  سن ازدواج
  روستا  شهر

  زن  مرد  زن  مرد
9/24  21  5/23  8/20  

سال پـیش بینـی کـرده و فاصـله سـن متوسـط        25،  2000دکتر مهدي امانی سن ازدواج را در ایران تا سال 

بعد از بلـوغ   سال اعالم نموده اند و دو جنبه ي قابل توجه در این رابطه یکی مادر شدن با فاصله 12ازدواج و بلوغ را 

. تبدیل شـده اسـت   ) برون زا (است، جنبه ي دیگر اینکه ازدواج از حالت تصمیم گیرانه بیولوژیک به ازدواج شخصی 

سال فاصله فوق دو عامل تحصیل و اشتغال زنان، قابل توجه هستند که تفاوتهاي اصلی سن ازدواج هاي حال  12در 

  .با گذشته است

 2/27(ه نشان می دهد که در میان مردان نسـل اول بیشـترین درصـد ازدواج    سن ازدواج سه نسل مورد مطالع

در میـان زنهـاي نسـل    ) . درصد  5/17(سال  21 – 25سال اتفاق افتاده است و سپس  16 – 20در سنین ) درصد 

  . سال ازدواج    کرده اند  20 – 16درصد بین  7/32سال و  11 – 15درصد بین  3/48اول 

درصـد زنـان    42سـالگی   25تـا   21درصد آنها بـین   40واج مردان در نسل دوم باال رفته و در حالیکه سن ازد

 – 30و  25تـا   21بطور کلی درصد ازدواجهاي مردان در سـنین  . سال ازدواج کرده اند  20 – 16نسل دوم نیز بین 

ن زنان نیز درصـد ازدواج  و در میا. سال کاهش یافته است 20سال در طی سه نسل افزایش یافته و در سنین زیر  26

                                                        
 ١٠٧اعزازي ص  – ١
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سال طی سه نسل کاهش داشته است و بخصوص در نسل سـوم کـه کـاهش چشـمگیر بـوده و در       15هاي کمتر از 

  .سال بتدریج افزایش یافته است 25تا  21و  20تا  16سنین 

 10 – 6و سـپس  ) سـال   5بیشترین درصـد  (سال  5بیشترین تفاوت سن زن و شوهرها در نسل اول کمتر از 

سـال بـوده    10 – 6زن و شوهرها ) درصد 6/46(ل بوده است در حالیکه در نسل دوم بیشترین درصد تفاوت سن سا

 5درصـد کمتـر از    5/23سال و  10 – 6زن و شوهرها ) درصد  6/46(است در حالیکه در نسل دوم بیشترین درصد 

 6درصد بـین   6/40سال و پس از آن  15سال تفاوت دارند ولی بیش از نیمی از زن و شوهرهاي نسل سوم، کمتر از 

بطور کلی تفاوت سن زن و شوهرهاي نسـل اول و نسـل سـوم تشـابه بیشـتري      . سال با هم اختالف سن دارند 10تا 

ولـی در نسـل سـوم شـدت     . دارند و هر چه اختالف سن زن و شوهرها بیشتر می شود فراوانی آنها کمتـر مـی شـود   

  .کاهش فراوانی بیشتر است

و در بـین پـدران   . سـال اسـت   45سال بوده و باالترین سـن   9ازدواج در نسل دوم در میان زنان کمترین سن 

  .بوده است 45و  13سالگی است و در میان زنان  45و  15نسل اول پائین ترین و باالترین سن ازدواج مردان 

سئوال شد که ) مرد پاسخگوي زن و(پس از بررسی و مقایسه سن ازدواج سه نسل مورد مطالعه از پاسخگویان 

مناسبترین سن ازدواج به نظر آنها براي پسران و دختران چه سنی اسـت؟ همچنـین تفـاوت نظـر پاسـخگویانی کـه       

آمار نشان می دهد که هر چه سن ازدواج بـراي پسـران   . متولد شهر و روستا هستند نیز مورد توجه قرار گرفته است 

اء روستایی دارند کم می شود و بالعکس آنهـایی کـه محـل تولدشـان     باالتر می رود تعداد پاسخگویان مردي که منش

از بـین پاسـخگویان   ) سالگی اسـت   25 – 29این روند براي متولدین روستا . (شهر است درصدشان افزایش می یابد

درصـد   7/16درصـد متولـد روسـتا و     3/83سال مـی داننـد    15 – 19مردي که سن مناسب ازدواج را براي پسران 

سال می داننـد   25 – 29از میان پاسخگویان مردي که سن مطلوب ازدواج را براي پسران . شهر ها هستند متولدین

  .درصد منشاء شهري دارند 9/68درصد منشاء روستایی و  1/31و 
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درصد پاسخگویان مرد متولد روستا هر چه سـن مطلـوب   . این امر در مورد سن ازدواج دختران نیز صادق است

ران را باالتر می رود کمتر می شود، و بالعکس درصد پاسخگویان مـردي کـه منشـاء شـهري دارنـد      ازدواج براي دخت

  .افرایش می یابد

  ).3جدول شماره . (کی دو محاسبه شده در جدول نیز این رابطه را معنی دار نشان می دهد

ادق است کـی دو محاسـبه   آنها کامالً ص) محل تولد(نظر پاسخگویان زن نیز درباره رابطه سن ازدواج با منشاء 

شده نیز این رابطه را معنی دار نشان می دهد که درصد زنانی که منشاء روستایی دارنـد هـر چـه سـن ازدواج بـاالتر      

و بالعکس زنان متولد شـهر هـر چـه سـن ازدواج بـاال بـرود       ) است 25 – 29مطلوبیت تا سن (برود، کمتر می شود 

  .درصد شان بیشتر می شود
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  ج و علت ازدواج مجدد سه نسلتعداد ازدوا

یکی از سئوالهایی که در ازدواج و امر همسرگزینی مطرح می شود این است که فـرد چنـد بـار ازدواج کـرده      

است؟ و اگر پیش از یکبار ازدواج کرده علت آن چیست؟ این سئواالت درباره افراد سه نسـل مـورد مطالعـه پرسـش     

بخصـوص زمـانی کـه    . تعدد ازدواج بیش از امروز صورت می گرفته استشده است و فرض بر این بوده که درگذشته 

فرزند اعالم شده در اغلب موارد اظهار شده که این تعداد فرزند حاصل بـیش از   10بطور مثال تعداد فرزندان بیش از 

یج تـر بـوده،   یک ازدواج بوده است با مقایسه آمار سه نسل می خواهیم بدانیم در کدامیک از سه نسل تعدد ازدواج را

و علت آن چیست؟ کدامیک از سـه نسـل بـه بقـا زنـدگی      . و از این جهت چه تفاوتی بین زن ها و مردها وجود دارد

خانوادگی با ازدواج اول وفادارترند؟ این مقایسه در جامعه مورد مطالعه نشان می دهد که در تمام زنهاي نسـل دوم و  

مردان و زنان نسل دوم و سوم یک بار ازدواج ) درصد 90بیش از (ریت اکث. سوم بیش از دوبار ازدواج ثبت نشده است

  .کرده اند

بـار ازدواج   10در میان مردان نسل اول تا . درصد زنان یکبار ازدواج کرده اند 8/93مردان و  0/79در نسل اول 

  . مجدد و در مورد زنان تا سه بار ازدواج مجدد دیده شده است

  دفعات ازدواج سه نسل به تفکیک جنستوزیع درصد  - 4جدول شماره 
  نسل و جنس 

  تعداد دفعات ازدواج 
  نسل سوم  نسل دوم  نسل اول

  زن  مرد  زن  مرد  زن  مرد
  3/98  5/98  0/95  9/91  8/93  0/79  یکبار 
  7/1  5/1  0/5  1/8  8/5  0/16  دوبار 

  ---  ---  ---  ---  4/0  2.8  سه بار 
  ---  ---  ---  ---  ---  2/2  چهار تا ده بار

  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100  0/100  جمع
عمده ترین علت ازدواج هاي مجدد در بین مردان نسل اول فوت همسر و بعد از آن داشتن چند همسر عقـدي  

  .و صیغه اي با هم بوده است و پس از آن علت ازدواج مجدد را طالق ذکر کرده اند
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در مردان نسل دوم نیـز  .  س از آن طالق ذکر کرده اندولی در بین زنان نسل اول علت عمده را فوت همسر و پ

علت عمده ابتدا فوت همسر و سپس طالق بوده و درصد کمی نیز چند همسر صیغه و عقدي همزمان داشـته انـد در   

  .مردان نسل سوم طالق همسر شیوع بیشتري دارد



  
٢٤

  :دایره ي همسر گزینی

توسط فرد و چه توسط اعضاء خانواده و خویشـاوندان  مطالعه دامنه ي جغرافیایی گزینش و انتخاب همسر چه 

  :وي در طی سه نسل به روشنی نشان می دهد که

زوجهایی که از میان افراد هم والیتی شان همسر اختیـار کـرده انـد در هـر سـه نسـل بیشـترین تعـداد را در         

درصـد   88عنی که در نسل اول بدین م. مقایسه با سایر زوجها دارند که البته نسبت آن در این نسل ها متفاوت است

درصد افراد نسـل سـوم    69درصد افراد نسل دوم و باالخره  58افراد با هم والیتی هایشان ازدواج کرده اند، و بیش از 

و بدین ترتیب می بینیم که ازدواج با فـرد هـم والیتـی در نسـل دوم نسـبت بـه نسـل اول        . اینگونه ازدواج کرده اند

درصـد بیشـتر    11می دهد، ولی از سوي دیگر نسل سوم نسبت به نسل دوم بمیـزان   درصد کاهش نشان 30نزدیک 

  . باهم والیتی خود ازدواج کرده اند 

البته در تحلیل وجود یک چنین وضعیتی با توجه به پاسخهاي گردآوري شده مربوط به افراد هـر نسـل و نیـز    

ننده در انتخاب همسر        می باشد به این مطالـب  که مربوط به افراد دخالت ک 4با توجه به ارقام جدول شماره ي 

  :پی می بریم که 

میزان مهاجرت و جابجایی بسـیار کمتـر از دوره هـاي بعـد     ) دوران جوانی افراد نسل اول(در زمانهاي گذشته 

ی خـود  بوده است و لذا والدین در آن دوران غالباً تنها در محدوده ي جغرافیایی شهر یا روستاي محل تولـد و زنـدگ  

براي فرزندانشان همسر انتخاب    می کرده اند و به این ترتیب میزان ازدواج افراد جوان نسل اول با هم والیتی هاي 

  .خود قابل مالحظه بوده است 

اما از آنجایی که در دوره ي جوانی افراد نسل دوم به دلیل رواج بیشتر امر مهاجرت و جابجایی، این افراد بیش 

می بینیم که همسران حـدود  .         مکان انتخاب همسر در خارج از شهر و دیار خود را نیز داشته انداز نسل قبلی، ا

  .درصد افراد این نسل متولدین مناطق شهري یا روستایی مختلف هم زبان و یا غیر هم زبان با ایشان می باشند 40

درصدشان متولد تهران هسـتند   75ز ، یعنی بیش ا4از طرف دیگر اکثر افراد نسل سوم طبق جدول شماره ي 

درصد شان فقط با نظر خودشان و بدون دخالت دیگـران از میـان دختـران و     33حدود  4و طبق ارقام جدول شماره 
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خود که بطور مکرر در یک محله، مسیر رفت و آمد روزانـه، امـاکن عمـومی، محـل     ) عمدتاً تهرانی(پسران همشهري 

  .یکدیگر را داشته اند همسران خود را انتخاب کرده اند امکان دیدار . …تحصیل، کار   و 

در واقع افراد نسل اول که غالباً محل تولد و محل زندگیشان یکی بوده است و همینطور اکثر افراد نسـل سـوم   

نیز که محل تولد و محل زندگیشان تا کنـون یـک محـل بـوده اسـت      ) درصد شان متولد شهر تهران هستند 3/75(

منتهی گروه اولی بیشتر با دخالت والـدین و بزرگترهایشـان و گـروه    . الیتی هاي خود ازدواج کرده اند بیشتر با هم و

  . دوم اغلب با نظر خودشان این انتخاب ها را انجام داده اند 

که مربوط به نوع نسبت افراد با همسرانشان در طی سـه نسـل مـی باشـد دو      6با توجه به ارقام جدول شماره 

  :و قابل تامل مشاهده می شودنکته برجسته 

نکته اول اینست که در نسل اول و نسل دوم تعداد ازدواج هاي با دختران و پسران از میان خویشاوندان پـدري  

حـال آنکـه در نسـل    . برابر تعداد ازدواج هاي با دختران یا پسران از میان خویشاوندان مادري بوده اسـت  5/1حداقل 

برابر میزان ازدواج بـا اقـوام پـدري     3/1یعنی میزان ازدواج با اقوام مادري تقریباً . سوم این میزان بر عکس شده است

  .افراد می باشد

اگر بپذیریم که یکی از مالکهاي انتخاب همسـر مقبولیـت و پـذیرش طـرف مقابـل و خـانواده وي مـی باشـد         

ی از پـذیرش بیشـتر نظـر و تمایـل     بنابراین افزایش میزان ازدواج با اقوام مادري نسبت به گذشته را می تـوان حـاک  

  .و نیز تقویت نقش تصمیم گیري ایشان دانست) زنان(مادران 

نکته دوم، گسترش بیشتر دامنه ي همسر گزینی فراتر از شبکه هاي خویشاوندي و به شـبکه هـاي دوسـتان،    

  .وجهی داشته استمی باشد که تدریجاً از نسل اول به نسل دوم و بعد به نسل سوم افزایش قابل ت …همکاران و

  توزیع افراد سه نسل بر حسب هم والیتی بودن یا نبودن با همسرانشان: 5جدول شماره 

  شرح
  نسل سوم  نسل دوم  نسل اول

  درصد   فراوانی   درصد   فراوانی   درصد   فراوانی 
هر دو از یک (هم والیتی هستند 
  0/69  401  5/58  221  0/88  670  )روستا یا از یک شهر

هري یا روستایی مختلف از مناطق ش
  2/6  36  3/15  58  8/4  37  یک استان 
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از مناطق شهري یا روستایی دو استان 
  5/6  38  1/7  27  0/1  4  مختلف غیر هم زبان 

از مناطق شهري یا روستایی دو استان 
  5/16  96  5/17  66  2/5  39  مختلف هم زبان 

  7/0  4  5/0  2  7/0  6  غیر هم وطن 
  1/1  6  1/1  4  3/0  2  سایر 
  0/100  581  0/100  378  0/100  761  جمع
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  :براي بازخوانی و تطبیق آمار سه نسلی این جدول ذکر یک نکته حائز اهمیت است

درصد مردان نسل اول بدون دخالت دیگران و فقط بنـا بـه میـل و     40همانطور که مشاهده می کنیم بیش از 

  . نظر خودشان همسر انتخاب کرده اند 

درصد مردان نسل اول مورد مطالعه بیش از یکبار ازدواج کرده اند و در این مطالعـه نیـز    21 ازآنجا که بیش از

ثبت شده است از اینرو در مورد این گروه تمام مشخصـات  ) اعم از زن یا مرد(مشخصات وضعیت آخرین ازدواج افراد 

ان گردآوري شده است و لذا طبیعی ازدواج هاي دوم الی دهم ایشان از جمله نحوه آشنایی آنها با همسران جدیدترش

داشـته   1است که ازدواج هاي بعدي خود افراد استقالل راي و عمل و حق انتخاب بیشتري حتـی بـه لحـاظ قـانونی    

  :در ضمن، این رقم در مورد زنان نسل اول به این معنی است که. باشند

این تعبیر تنهـا  . و انتخاب کرده اند درصد زنان نسل اول بدون دخالت دیگران آنها را دیده 40شوهران بیش از 

  .صادق می باشد)) زنان نسل اول(( در مورد 

دالیل فوق را می بایست در مورد باالتر بودن رقم مربوط به این مقوله را در بین افراد نسل اول مـد نظـر قـرار    

رین فراوانـی را در  کـه بیشـت  )) انتخاب همسر طبق نظر خود فرد و بـدون دخالـت دیگـران   (( گذشته از مورد . دهیم

  .مقایسه با سایر مقوالت در طی هر سه نسل دارد و تدریجاً نیز افزایش یافته است

خویشاوند بودن و وجـود رابطـه ي   ((دومین شکل آشنایی به لحاظ عمومیت بیشتر در میان افراد هر سه نسل 

  .می باشد)) خویشاوندي قبلی بین زوجها

تحلیـل ایـن   ) مربوط به افراد انتخـاب همسـر   (  8هی به ارقام جدول شماره با توجه به نوع پاسخها و نیز با نگا

  :تشابه در سه نسل به دقت بیشتري نیازمند است

وصلت با افراد خویشاوندي بین افراد نسل اول و نسل دوم غالباً بنا بـه تمایـل والـدین و اقـوام و طبـق قواعـد       

  :رهایی نظیر اینکهوجود ضرب المثلها و باو. مرسوم صورت  می گرفته است

                                                        
ويل اين ضرورت و اجبار در ازدواج . ممكن نيست) حضوراً يا طي يك سند كتيب(براي مثال طبق قانون ازدواج اول دختران بدون اجازه پدرانشان .  ١

 .هاي بعدي ايشان وجود ندارد
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عقد دختر عمو و پسر عمـو در آسـمانها بسـته شـده اسـت و نیـز ارجحیـت ازدواج هـاي درون شـبکه هـاي           

انگیزه ي گرایش افراد به ازدواج هـاي  .. خویشاوندي با هدف حفظ اصالتهاي خونی و نیز حفظ مال و اموال موروثی و

  .درون گروهی و فامیلی بوده است

م، در عین باال بودن میزان ازدواج با افراد خویشاوند، بطوري که به لحاظ جمعیتـی در  در حالی که در نسل سو

بـه رغـم   . درصد کاهش نشان می دهد 5/7تا  5ردیف دوم فراوانی قرار دارد، میزان آن نسبت به نسل اول و دوم بین 

را می توان اعالم نتایج پزشـکی  وجود پشتوانه تمایالت سنتی در این زمینه یکی از عوامل موثر در این کاهش تمایل 

زیرا با رشـد سـطح آگـاهی و    . در زمینه ي عواقب ژنتیکی خطرناك وصلت افراد هم خون و نزدیک خویشاوند دانست

  .دانش عمومی در جامعه از میزان بی اعتنایی به دستاوردهاي علمی در همه ي زمینه ها کاسته می شود

عمدتاً (شاهده می کنیم که میزان ازدواج با خویشاوندي دورتر م 6به همین دلیل طبق اطالعات جدول شماره 

  .در نسل سوم افزایش یافته است) با رابطه سببی

  :با توجه به این روند می توانیم چنین نتیجه گیري کنیم که

می توان پذیرفت که شبکه ها و روابط خویشاوندي با توجه به ویژگیهاي فرهنگی  اجتماعی و عرفی و شـرعی  

ه هاي ایرانی هنوز از زمره ي قویترین و مناسبترین عرصه هاي آشنایی، شناخت عمیـق تـر، و تمـاس اعضـاء     خانواد

  .جوان غیر هم جنس آنهاست

. اما این نقش و کارکرد شبکه خویشاوندي و رابطه ي فامیلی با آنچه که در گذشته وجود داشته متفاوت اسـت 

یشتر یک نگاه ارزشی و تعصب آلود و فراتـر از موجودیـت فـرد فـرد     در گذشته نگاه به خویشاوندي و روابط فامیلی ب

اعضاء آن بوده است ولی به تدریج همپاي تحوالت گسترده بیرونی و درونی در زوایاي مختلف اجتماعی، اقتصـادي و  

نسـل جـوان   . عاطفی حاکم بر نهاد خانواده و خویشاوندي کیفیت ارزشگذاري و نگرش بر آن نیز تغییـر کـرده اسـت   

امروز، ازدواج در درون شبکه خویشاوندي را از وظایف خود نمی داند و آنرا به مثابه رسم و رسـوم رعایـت نمـی کنـد     

بلکه از امکانی که این شبکه براي معاشرتهاي آزادتر و مشروعتر با غیر هم جنسهاي وي که الزمه ي انتخاب آگاهانـه  

  .ود بهره می بردتر همسر می باشد فراهم می کند در جهت منافع فردي خ
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بدین ترتیب است که می بینیم در این زمینه، به رغـم تغییـر کیفـی نگـرش اعضـاء جـوان بـه نهـاد خـانواده          

تداوم یافته اسـت و کـارایی   ) اگر چه در شکل و قالب متفاوت(خویشاوندي کماکان نقش و کارکرد ارتباطی این نهاد 

  .دارد

و همکاران والدین یا همکاران خواهران و برادران به عنـوان   در عین حال نقش دوستان خانوادگی، همسایگان 

  .معرفهاي دو خانواده دختر و پسر طی سه نسل عموماً بیشتر شده است

در این میان تاثیر نظر دوستان خانوادگی افراد نسل سوم در انتخاب همسر براي ایشان در مقایسه با گذشـته و  

درصـد سـهم    5/22(بطـور چشـمگیري افـزایش یافتـه اسـت      )) فراد فامیلا(( نیز در مقایسه با سایر معرفها و حتی 

  ).درصد افراد فامیل معرف 7دوستان معرف، در مقابل 
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شکل ها و راههاي آشنایی سه نسل با همسران را نشان مـی داد ولـی ایـن جـدول افـرادي را       7جدول شماره 

  . افراد مورد مطالعه داشته اند معرفی می کند که بیشترین نقش را در انتخاب نهایی همسر براي 

همانطور که مشاهده می شود سهم پدران در انتخاب همسر براي افراد نسل دوم تقریباً بیش از دو برابـر نسـل   

  .این میزان در نسل سوم نسبت به نسل دوم کاهش و نسبت به نسل اول افزایش یافته است. می باشد 1اول

  .بتدریج طی سه نسل کاهش یافته است نقش مادر در انتخاب همسر براي فرزندان

نیز در انتخـاب همسـر بـراي افـراد نسـل سـوم       ) مثل عمو(و اقوام ) مثالً برادر(در مجموع نقش اعضاء خانواده 

  .کاهش یافته است

مجموع نظرات پدر و مادر در انتخاب همسر براي فرزندان خود در نسل اول و دوم باالتر ین نقش را نسبت بـه  

) دختر یا پسـر (تنها در مورد نسل سوم است که میزان تعیین کنندگی نظر خود فرد . افراد داشته است سایر موارد و

بدین ترتیب به نظر می رسد که امروزه والـدین،  . در انتخاب همسر براي خودش بیشتر از نظر پدر و مادر او می باشد

  .حق انتخاب همسر براي فرزندان را به خود آنها واگذار کرده اند

  :ر اینجا این سئوال پیش می آیدد

آیا با این تفویض اختیار از جانب والدین به فرزندان ناچاراً و علیرغم میل والدین اتفاق افتاده است یـا نـه؟    -

  به عبارت دیگر آیا فرزندان نسل امروزي به نظرات والدین خود تن نمی دهند؟

  .اشدپاسخ به این سئوال مستلزم پژوهش دیگري در این زمینه می ب

در . نقش دوستان و همسایه ها در انتخاب همسر براي افراد در طی سه نسل تدریجاً افزایش پیدا کـرده اسـت  

در معرفی دختران به خـانواده هـاي    …نسل اول و دوم مواردي نظیر ناف بري، نقش مشاطه گرها و دالکهاي حمام و

  .العه ما وجود نداردپسردار مشاهده می شود که   نمونه هاي آن در نسل سوم مورد مط

                                                        
 .افراد نسل اول مربوط مي شوداين رقم تا حدي به ازدواجهاي بعدي .  ١
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