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ازدواج و تطور آن: بخش نخست



تعریف ازدواج

بیعت، یا برخوردی است دراماتیک بین فرهنگ و ط»کلودلوی استروس معتقد است که ازدواج •
23ص « میان قواعد اجتماعی و کشش جنسی



ازدواج،(یاجتماعقراردادوپایاییجنسی،تخالفجسمانی؛ارتباط)خصلتچهاراینازگذشته•
23ص.نظیریباستتامیتیداریانسانیارتباطاتدیگربامقایسهدرکهرساندمیراارتباطی

دستقکهروندمیپیشآنجاتابرخیاست،تقدسنوعیدارایازآنناشیقراردادوازدواج•
24ص.دانندمیانسانهابینروابطدیگرازآنتمایزوجهمهمترینرازوجیت



شناخت آماری ازدواج

یعنی–قعطیتجرداحتسابنهایتدرومجردهاتعداددانستنوازدواجمیزانتشخیصبرای•
هایشیوهاز-استکمبسیارآنانبیندرنیززوجیتاحتمالونداردندازدواجبهامیدکهکسانی

25و24ص.شودمیاستفادهگوناگونی
ایراندرآنویژگیهایوازدواجمورددرکهتحقیقیدر1344تا1340سالهایدرمثالعنوانبه•

بینتگیهمبس،استتحصیالتمیزانتاثیرتحتشدیداًمهر،میزانکهشدحظهمالآمد،عملبه
25ص.بودجهتهمومستقیمپدیدهدو



روابط )عت به بیان دیگر، جامعه می کوشد تا طبی. استفرهنگ و طبیعت ازدواج مظهر برخورد •
26ص . را مهار کرده بر آن انگ فرهنگ زند( غریزی



:یک نکته

علّیتگیهمبسدارایواقعدراینکهبدوناستپدیدهدوبینظاهریپیوندکاذب،همبستگی•
27ص.باشند



ابعاد اجتماعی زوجیت

یدة اجتماعی با توجه به ورود فرهنگ به حریم زوجیت می توان گفت ازدواج به تمام معنی یک پد•
28ص . است



ممنوعیت ها

ورت برون همسری و درون همسری، در نتیجه تمهید این قوانین ص: پیدایی دو صورت از زوجیت•
28ص . پذیر است



ممنوعیت ها

. ودبه نظر لوی استروس منع زنای با محارم امری جهانی است یعنی که در همة جوامع دیده می ش•
29ص . به معنای پیدایی و زوجیت استپیدایی محارم از دیدگاه لوئیز مورگان، 



:پیدایی قواعد منع زنای با محارم در تمامی جهان مبتنی بر دالیل گوناگون است

بازوجیترابطةبرقراریممنوعیتآرایشهابیندرمطالعهبامیدمارگارت.الف•
29ص.داندمیخویشاوندیشبکةساختنغنیجهتدررانزدیکان

داشتهفرهنگتطوردرحساسنقشیمحارمبازنایممنوعیت،تیلورنظراز.ب•
هنشدممنوعنزدیکخویشاوندانگروهدروندرازدواجهازمانیتاچه،است،

29ص.نبودمیسرسببیروابطبسططریقازجامعهتوسعةبود،
رشتهبهرادخواعتقاداین،هایشنوشتهدیگروتابووتونماثرشدرفروید.پ•

ومادرهبنسبتجنسیتمایلبرابردربایدپسرهرکهآوردمیدرتحریر
زنایمنعمبنایکنترلاینوکندمقاومت(اودیپعقدة)پدرباجنسیتعارض

30و29ص.استمحارمبا



محدودیت ها

فرزندانشآزادازدواجازخاصهاییشیوهاعمالباکوشیدهموارهجامعهدیگرطرفاز•
30ص.نمایدجلوگیری



مشکالت

مثال،عنوانبه.ردپذیمیصورتچندمشکالتیباتعبیهاههمسر،گزینشبرجامعهوفرهنگنأثیر•
میرووبهر...وسنگینمهریةبزرگ،مراسمچونسنگینیبارهایباهمسرانتخابکه،هنگامی

وینمتولدشماردرکاستینیزوآنعمومیتدرکاهشازدواج،درتأخیربانتیجهدرشود،
30ص.بودخواهیممواجهباروریمیزانکاهشسرانجام

خنساجتماعیپدیدهیکعنوانبهآنازبتوانتااستالزمآنچهنهادایندردیگرسویاز•
وتردهگسبررسیهایاین،برگواه–ودیربازوپایداراستنهادینهاد،این.داردوجودگفت،

31ص.داردافرادبرآشکاریومحسوستأثیرنهاداین.استنگاریمردمروزافزون



واندداختهپرناکجاآبادیاآرمانیهاییجامعهآفرینشبهخوددرتخیلکهاندیشمندانییعنی•
.اندردهکپیشنهادراازدواجازگوناگونیهایچهرهخودتصوریهایجامعهدرآنهاتمامتقریباً

32ص



اهداف زناشویی

هدفهکدارنداعتقادجنسیمیلنظریةطرفداران.استگوناگوننظرهازناشوییهدفدربارة•
حالنعیدروبنیانکهاستغریزیمحرکاتبهدادنرسمیوحقوقیشکلزناشوییاصلی
32ص.رودمیشماربهآننهاییهدف

اینکهمتعددهایهدفباپیچیدهاستعملیبلکهنیست،یگانهمقصودباسادهکنشزناشوییپس•
33ص.آورندمیوجودبهراکلیتیکمجموعاًهدفها



تطور همسر گزینی

منظوربههمگاهیبلکهخدمتگزاریقصدبهنهدختریکخریدرسمنویسندگاناینعقیدةبه•
33ص.استداشتهوجودایراندردیربازتازناشویی

زمانتاتردخزیرا.بودهمسرانخودجانبةدوناخشنودیزناشوییهاگونهاینبارزواصلیویژگی•
34ص.داشتقرارخویشبرادرحتیومادروپدرمالکیتدرشیئیکهمچونازدواج



تطور همسر گزینی

بنابراینوفرد،ارزشکاملتقریباًاعتباریبیوپوچیزن،دربارهتحقیرآمیزاعتقاداتوجود•
خانوادهبهکهمدانجامیبدانجاگاهباشد،افرادپشتیبانگروههوسهایبرابردرکهقواعدیفقدان

35و34ص.بخشدمیدیگریچهرةآنساختو



تطور همسر گزینی

روآنازریهمسچند»:گویدمیآفریقاییازدواجدربارةنگرشنامبهخوداثردرفیلیپسآندره•
ایدبهاگلهچرایوکشتدرهمکاریجهانازبخشایندرکهرواست،وداردرواجافریقادر
وسیلةبهنه،باشندشدهمتحدخانواتدگیپیوندهایواسطةبهکهگیردانجامگروهیوسیلةبه

35ص«.شوندمیایجادکارطریقازکهوابستگیهایی



ختر را هرگز نزد توالش های پاتاگونی د» : می گویدخانة پاتاگونی ها در کتاب خود به نام ماستر•
35ص « وادار نمی کنند که برخالف خواسته خود به کسی شوهر کند



خطوط اصلی تطور

کهریطوهمان.بودبزرگترهااختیاراتووظایفازفرزندانازدواجتطور،ازقبلاولمرحلةدر•
داشتحق.ودبسیاسیرسالتهاینیزومصرفیتولیدی،ابعادیدارایسرپدریاگستردهخانوادة

36ص.سپاردزناشوییبهنیزرافرزندانش
مصالحتأمیندرایوسیلهعنوانبهوهاتربزرگخواستبهکهنابالغکودکانازدواج-•

ایناهگواستخانوادگیمیراثتوزیعازجلوگیریآنازهدفگاه.بنددمیصورتاجتماعی
36ص.پذیردمیصورتخویشاوندگروهدوپیشینعنادامحایمنظوربهازدواج



:نکته

اجتماعیمعنیتمامبهایپدیدهبلکهنیست،طبیعیهایسائقهبهپاسختنهاازدواج،.1•
37ص.شودمیمحسوب



اینچگاههیاماشد،دیدهبیشتراستازدواجگرودرسرنوشتشانکهآناندستزمان،گذشتبا
ازیبیترککهاستترموفقازدواجینیزامروزهم.نینجامیدوالدیننقشامحایبهآزادیروند

38ص.بنددصورتوالدینشوجوانهمکاریباودهدارائهراعقلواحساس



همسان همسری قاعده جهانی همسر گزینی: بخش دوم



40ص « .باشد تا ناهمسانشانهماسانشانافراد مایلند همسری برگزینند که بیشتر »•
«  .دانسان، دانسته یا ندانسته در پی گزینش همسری است که صفاتی همگون با او داشته باش•
ن همسر جماعتهایی شهری، تمایل به اینکه گروههای فرهنگی  برو–باید توجه کرد که در پاره ای •

ه که روابط آزادتر گردند، احتماال تا حد معینی افزایش یافته است، زیرا در این مناطق این اندیشه رواج یافت
پیوند می میان انسانها به گسستن بندهایی انجامیده است که در گذشته افراد را در درون گروهها به هم

41و 40ص « .داد
، نشان در مطالعه ای که دربارة زناشویی میان نژادهای گوناگون و پدیدة طالق در هاوایی به عمل آوردند•

مراتب در هر قدر پیوندهای قومی و فرهنگی میان زن و شوهر سخت تر باشند، خطر جدایی به»: دادند که
41ص « .میان ایشان کمتر است

از ازدواج در کرکاف و دیویس کوشیده اند مناسبت منطقی میان پیشرفتی را که دو فرد در دورة بیش•
دجریان روابط خود نشان می دهند از یک سو و درجة همسان گزینی را از سوی دیگر بررسی کنن



42ص . توار دارددرباره ارزشها، بستگی مثبتی با پیشرفت به سوی وصلتی اسهمسازیدرجة .1•
زینی اثر می حتی چنین می نماید که میان ویژگیهای اساسی انسانها که همچون عواملی بر همسر گ•

.  بسیارنادرند« ادی برون نژ»بدین ترتیب زناشوییهای . نهند، به سختی می توان ضریب توازنی یافت
.  ار برشمارندحال آنکه وصلتهایی که در میان خود اقوام و ادیان گوناگون صورت می گیرند، بسی

43ص 



درراازدواجامرهنجاریهمچونجدیدصنعتیهایجامعهدرهمسریهمسانکهنمایدمیچنین•
44ص.هستندحقیقتاینگواهپژوهشهاقاطعاکثریتوداردخودضبط



همسان همسری از دیدگاه جغرافیایی

اسی عصر انسان اساساً آزاد است لیک در همان حال با بندهایی گوناگون مواجه است و تناقضی اس•
45ص . ما نیز در همین جاست

«  . ی دهداین یک عامل غیر شخصی است که گزینش همسر را تحت تأثیر قرار م»به گمان والر، •
یین کنندة همین دقت و موشکافی پژوهندگان متعدد به این پرسش خود می تواند موید اهمیت تع

45ص . این عنصر در امرانتخاب همسر باشد
بهانمکنظرازکهاشخاصیمیاندرازدواجکهپذیردمیهمجوارینظریة»:گویدمیکرنولد•

تصادفلمعلوکهازدواجیتاشودمیانجامتریگستردهمقیاسبههستند،نزدیکیکدیگر
47ص«.باشد



همسان همسری از دیدگاه جغرافیایی

درساکننامزدهاینسبتکهکندمیمالحظهفرانسهدرهمسرگزینشمعروفشاثردرژیرارنآل•
درکهازدواجهاییمجموعبرای)درصد7/57ازسال40یکطیدرآرامیبهومنظماکوییک
1952و1945سالوصلتهایبرایدرصد7/48و6/53بهترتیببه(استگرفتهانجام1922سال

شوهرنسکهنسبتهمانبهواقعدرهمسردوهایخانهمیانفاصلهوانگهی.استیافتهکاهش
انجامکهتاس«کمیمدت»مجموعازناشوییهاکهمعناستبداناینویابدمیافزایشاستکمتر
46ص.اندگرفته



همسان همسری از دیدگاه جغرافیایی

جمعیتی »: در اثرش روشهای ریاضی درشناخت جمعیت آن را بدین گونه تعریف می کنددالبرگ•
47و 46ص « .که هر فرد بتواند در درون آن همسر خود را برگزیند

بهوپوشانسفیدازمرکبواندآوردهفراهمشیکاگوشهردربارةکهاینمونهدروالینوبرگس•
ازهمونمادرانشاوپدرانزادگاهلحاظازهمهمسران،کهاندیافتهدراست،میانهطبقةافراویژه
میزانبهتوجهبانیزواندگذراندهآندرراکودکیشاندورانخودآنهاکهجاهایینظر

47ص.همسانندوجورتحصیالتشان



همسان همسری از دیدگاه جغرافیایی

یالیالملبینمهاجرتهایکهزمانیوشودمیمربوطبزرگکشوریبهمسئلهکههنگامی•
آنگاهید،آمیپیشدیگرایالتبهایالتیازجاییبهجاصورتبهکشوریکدروندرمهاجرت

شهری،اجتماعی،گروههایوموسساتدارند،جغرافیایییگانةخاستگاهکهکسانیمیاندر
48ص.پردازندمیموثردخالتبهایشانهمانندومذهبی،



همسان همسر بر مبنای ویژگی های جسمانی

در.گویندپاسخپرسشاینبهاندکوشیدهویژههدفهاییباومتعددپژوهشهاییدردانشمندان•
51ص.کردمیتکیهیکدیگرباازدواجبرایهمقدافرادتمایلبهپیرسونقرناوایل

بایدرایفیزیکعنصرگیرد،میانجامآنهایاریبهانسانتعریفکهعناصریمیانحال،هردر•
51ص.دانستکنندهتعیینعنصری

داشتهواندتمیهمسرانتخابامربروزنیاومورنگقد،نظرازافرادهمسانیکهتاثیریدربارة•
تفاوتزاسخناگرلیککنیم،بیانایفرضیهپژوهش،کنونیمراحلدراستدشوارباشد،
52ص.نیستتردیدیهمسریهمسانبهانسانهاگرایشدرباشدنژادی



عامل سن در ازدواج

مچونهموارداکثردرشوهروزنمیانسنیوسیعفاوتتکهایندرپذیرشدانشمندانچندهر•
تعییندرالحاینباهستند،همداستانجملگیگذارد،میتاثیرخانوادهسالمتبرزیانمندعاملی

53ص.ندارندنظروحدترود،فراترآنازنبایدسنیاختالفکهمرزهایی



عامل سن در ازدواج

میفراهمراآنگسیختگیهمازحتیوزناشوییزندگیکیفیتسقوطموجباتهموارهسنیشکافآیا•
:استچنینزمینهایندرماپاسخسازد؟

هاستآنازیکیآنفاصلةوزوجینسنکهشودمیتشکیلمتعددیعناصرازخانوادهحیات.الف•
بسیارندوردگینمیقرارقطعیتهدیدمعرضدرخانوادگیحیاتاینعامل،یکنتیجةدرلزوماًبنابراین
زندگیازآنرغمعلیولیسازدمیجداهمسرشانازراآنانزندگیوسیعیشکافکهافرادی

53ص.برخوردارندموفقیزناشویی
میفیمنعواملدیگرباترکیبصورتدرکهدانستعواملیازتوانمیراسنیشکافچندهر.ب•

درعاملایناثیرتمیزانلیکنسازد،فراهمرازوجیتپیوندقطعحتیوکیفیابعادکاهشموجباتتواند
حدیبهانوادهخنوعاینفراوانیکهسنتیجامعهیکشرایطدرمثالعنوانبه.نیستیکسانشرایطهمة

غایتبهیسنشکافعاملاثرآورد،میدراجتماعیپذیرفتهورایجهنجاریکصورتبهآنراکهاست
.اندهساختمطرحقراربدینراخانوادهدرعاملاینبخشیتاثیرراهدرعمدهشرایطبود؛خواهدمحدود

54ص



شرایط مرتبط با ساخت اجتماعی

بسیارانهاانسکهشودمیموجبایستانیمهایجامعهمرحلةازگذرواجتماعدگرگونیهایسرعت•
54ص.ندپذیرانطباقشانجامعهنوینروزهرشرایطباتایابندتغییرگذشتهازترسریع



شرایط مرتبط با ساخت خانواده جدید

نتی ، معموال به صورت هسته ای است و جدا از بطن خانوادة بزرگ سخانوادة جدید نو مکان است•
55ص . به سر می برد، تصمیمات اساسی والدین بلکه از جانب خود ساکنان آن اتخاذ می شود

سمانی ختم نمی شود، بدین قرار، می توان پذیرفت که فاصلة بسیار سنی بین زوجین تنها به تمایز ج•
یب بلکه با خود فاصلة عمیق دو عصر اجتماعی به همراه دارد و از همین روست که احتمال آس

56و 55ص . رسانی به سالمت و دوام خانه را داراست



میانایندر.تاسدیگرعواملبسیاریازمتاثربلکه،جغرافیاستازتابعیتنهانههمسرگزینش
56ص.استویژهاهمیتیدارایسنیانژادازاعمجسمانیویژگیهای

نبایداماد،بخشمیفزونیراتفاهمعدمبروزاحتمالسنی،وسیعفاصلةکهرسدنظرمیبهچنین
ص.تگرفخواهدقراآسیبمعرضدرشوهروزنسنیفاصلهباازدواجهرکهکردتصورچنین

56



همسان همسری اجتماعی

مفهومیسترگبا«بستهمحدودةیکبسطوتشکیلدرعواملی»:عنوانتحتاشمقالهدرفرمباخ•
:گویدمی«اجتماعیبستههایمحدوده»مفهومبهرسیدنوگفتمیسخنآنازدالبرگقبالکه

کهایدهکدهیاوآفریقایییااسترالیاییقبیلةیکدربستهمحدودهاینکهگونههماننتیجه،در»
نزدوامروزهبزرگشهرهایدردارد،وجوداستخزیدهخودالکدرپرتکوهستانیدر

58ص.استموجودنیزغیرهوایالتیوملیای،حرفهکوچکگروههای



وجوددیگرندکپاسداریشانقانونکهمیراثبرمتکیکاستیهایامروزدنیایدرورویچگزعمبه•
58ص.یابدتحققپندارگرافیلسوفانوناکجاآبادگرایانزمینیبهشتاستبعیداماندارند،



سه را تایید می در انگلستان نیز مشاهدات انجام شده در آمریکا و فرانبرنتمی توان گفت بررسی •
:از این بررسی نتایج زیر به دست می آید. کند

ه برای میزان و نقش منزلت، چه نزد کسانی که دارای منزلت اجتماعی والتری هستند و چ.1•
59ص . آنهایی که در پایگاه کمتری قرار دارند، از اهمیت زیادی برخوردار است

با در ازدواجهایی که زن و شوهر تعلق اجتماعی یگانه ای ندارند، مردان خواستار وصلت.2•
59ص . زنانی هستند که خاستگاه اجتماعی باالتری داشته باشند

59ص. اخیر شاخص همسانی پایین آمده باشدپنجاه ساله به نظر می رسد که در جریان .3•



همسان همسری تحصیلی

60ص . تآنهاسهمتایی و تطابق سطح تحصیالت در نتیجه، همگونی حرفه ای همسران مستلزم •



همسان همسری تحصیلی

ی رود مالحظه کرده است که میان پرورش و آموزش فرد و آنچه که از همسر او انتظار ماستوارت•
61و 60ص . وجود داردمنطقینوعی تناسب 



هایمحدودهلکهبنیستیم،جغرافیاییبستههایمحدودهشاهدتنهاهمسر،گزینشفرایندمطالعةدر•
61ص.خورندمیچشمبهنیزاجتماعیبسته

گرایشوباشدمطرحهمسرگزینشدرمعیاریعنوانبهجاهمهنیزتحصیلکهرسدمینظربه•
61ص.خورندمیچشمبهتحصیلینظرازمشابههمسریگزینشبهانسانها

سنخیتسپ.انسانهاستبینیجهانواندیشهفرهنگ،درنوعشاخصیهمچونمعموالتحصیالت•
63ص.هستنیزدیدگاههاتشابهمعنایبه



همسان همسری از نظر امور ذهنی و معنوی

بیخوشبختیدانند،میخویشازترهوشکمراخودشوهرانکهزنانی»•
مردانیخوشبختنیزوکنند،میاحساسدیگرانازتریجانبیوتررمق

خودباهوشینظرازراخودهمسرانکهیافتخواهدتحققکامالهنگامی
63ص.بیابندبرابر

سویبهشانحرکتراستایگاهکهصنعتیجدیدجوامعدگرگونیهایرغمبه•
دیدهپجدایخردگرایی،ایگونهاستقراروجوانانمذهبیحستضعیف

درگراییمصلحتیاوافراطیگراییمادهیادینی،ابعادازحیاتهای
قابلانانجوکرداربرمذهبیاعتقادتاثیرماروزگاردراست،ایشاناندیشه
64ص.استمالحظهوتوجه



همسان همسری از نظر امور ذهنی و معنوی

برمذهبدازهانبهچیزهیچواقعدرانگلیس،وآمریکااجتماعیساختدر»:کینزیدکترنظربه•
64ص«.نیستموثرزوجیترفتارکنونیالگوهای



همسان همسری از نظر امور ذهنی و معنوی

خودوبهنبههمسرانتخابدرمذهبعاملنامبهخودکتابدرطوالنیمطالعاتازپسنیزتوماس•
رااهمیتشکهانازگذشتهمذهبی،همسانیکهکندمیمالحظهاو.پذیردمیراکندیگیرینتیجه

انتخابکهدیگریعناصرمیاندرعنصریکعنوانبهاست،کردهحفظافرادساختننزدیکدر
65ص.استباقیهمواره.کنندمیتسهیلراهمسر



یدتری را در در بین مردان نسبت به زنانشان، بحرانهای شدضریب کم هوشی شاید بتوان گفت •
67ص . خانواده پدیدار خواهد ساخت



همسان همسری بر مبنای منش ها

مارگارتابدرکتگیرند،میبرعهدهگوناگونجوامعحسببرزنان،کهنقشیومنزلتاختالف•
68ص.استشدهتصویراست،پرسشهمینویژهکهسامواقبیلةدرگذاریسنبهپامید

مسائلحلدرخودنوبةبهبایدباشد،سازگارونیکبختآنکهبرایهمسرانازیکهرپس•
استوینچنظریهنایپشتیبانپرشورترین.ورزداهتماممتقابلتکمیلوتبادلدرنوعیبهزندگی

69ص.استکردهبیانرا«مکملنیازهای»نظریةاساسیطوربهکه
وهرشاگرکهاستمدعیاو.میدهدارائهموردایندرتریجالبشواهدخوددیگراثردروینچ•

بالعکسواشدبداشتهپذیرچیرهوفرمانبرمنشیاستمایلاحتماالزنباشد،فرماندهیبهمتمایل
69ص.گرددمیحاکمومستقلموجودیزنباشد،مطیعخصلتیدارایمرداگر



همسان همسری بر مبنای منش ها

ن اندیشه، زیرا ای. وینچ، به عنوان بانی این اندیشه یگانه حامی آن نیستدر هر حال باید گفت •
69ص . حامیان دیگری نیزدارد که کتسین از جمله آنهاست

همچنان « نیازهای مکمل»و طرفداران « همسان همسر از نظر هوش»گفت و گو میان طرفداران •
در « یشوندطرفداران دو نظریه، هیچگاه ازدلیل آوری خسته نم» گشوده می ماند و به قول آلن ژیرار 

مستند راه دستیابی به نتایجی مطلوب در این زمینة حساس و ظریف، باید درانتظار داده های
71ص . بیشتربود

یة تکمیل از مهم ترین صاحبنظران معتقد به ناهمسان همسری در زمینة منشها، وینچ است که نظر•
71ص . متقابل را ارائه داده است



انواع و صور ازدواج: بخش سوم 



ازدواج ربایشی

برمتکیزندگیسالهاینخستینازحیاتارکانهمةکهایقبیلهشبهیاایقبیلهنظامهایدر•
75ص.یابدمیویژهصورتینیزازدواجاستنبرددرتوفیقمخصوصاجنگاوریتمرین

پولیسعروبرایتصاحبداماد.بودندخودفرزندانازدواجتدارکمسئولمادروپدراسپارتدر»•
بودموظفعمعروسولیبکشد،بیروناشخانهاززوربهراعروسبایستمیوپرداختنمی
75ص.کندایستادگیاومقابلدرکه

حیاتدرارپایگاهیکازگذروسیع،معموالوخاصمراسمیکردنبرگزارباجامعهحقیقت،در•
76ص.دهدمیقرارخاصتوجهیمورد(بزرگسالیوبلوغ)دیگرپایگاهبهافرادش

جامعهشکوشمظهرشود،میمشاهدهنیزایرانایالتدرکهراربایششبهازدواجبایدشبهه،بی•
77ص.دانستاجتماعیجدیدشرایطباسنتهاانطباقراهدر



ازدواج از طریق خرید همسر

رکابهمردانشدموجبمرد،برایانتسابیوضعومردساالریپیداییآنهمراهوپدرسرینظام•
78ص.کننداقدامخودهمسرانیاهمسرخریداری

واستودهبرایجایپدیدههمسرعنوانبهبردهخریداریداریبردهنظامدرپاریزی،باستانیروایتبه•
78ص.اندنامیدهمی(فرزندمادر)«ولدام»اصطالحدررازنیچنین

ازدواج:سدنویمیبرخوردهرسمهمینبهشمالیآمریکایدرساکناقوامبیندرنیزلویدیگر،جانباز•
خاصوآیدمیحساببهزناشویینوعافتخارآمیزترینزمرةدراقواماینبیندرخریداریطریقاز

79ص.استدخترانترینمحبوب
ازلینتنالفر.کنندتوجیهچنددالیلیباهمسر،عنوانبهرادخترانفروشتااندبرآمدهصدددربعضی•

لزممستعملهرانجامواستانسانینیرویآناساسیانرژیکهایجامعهدراونظربه.استجملهآن
علیشود،رانجببهاییبابایدکهآوردمیپدیدخاصیخألخانهازدخترخروج.استانسانیکاربسیج

80ص.داراسترابیشترکارنیرویآوردنومثلتولیدتوانبالقوهویکهالخصوص



ازدواج موقت

81ص . صیغه یا متعه نوع خاصّ از ازدواج است  که در آن ویژگیهای زیر مشهود است•
نی را فراهم برخالف ازدواجهای دیگر که موجبات پیدایی ارتباطی پایا و بدون هیچ محدودیت زما•

مایند برای بنابراین زن و شوهر توافق می ن. می سازند، در صیغه، زمان ارتباط از قبل مشخص است
81ص . مدتی معین قرارداد زوجیت بندند

ند از زن صیغه شده، از نظر حقوقی حق ارث بردن از شوهر را ندارد، در حالی که فرزند او می توا•
82ص . پدر ارث برد

عالی اجتماعی در این نوع از زوجیت، زن از گروه اجتماعی پایینی است و زناشویی صیغه گونه نیز ت•
82ص . وی را موجب نمی شود



ازدواج مبادله ای

حتی.ستاتبادلاجتماعیحیاتقاعدةتریناساسیکهاستعقیدهاینبراستروسکلودلوی•
معنایدراشاندیشهبازراند،میسخناجتماعیمیثاقیاواجتماعیقراردادازروسوکهآنگاه
85ص.گیردمیجایتبادلوسیع

دررارانشدختیاخواهراناینکهمگراستگرفتهنمیزنمرداسترالیادروسترمارکنظرطبق•
87ص.بدهدگرفته،میکهزنیازای



ازدواج مبادله ای

بهبوداسخیپتنهانهایمبادلهازدواجگفت،بایدکارکردگرایان،همراهبهوکارکردیدیدگاهاز•
87ص.بخشیدتحققاولیهگروههایدررابسیاروظایفیبلکهانسانها،بینتبادلنیاز

باچه،سازد،میفراهمراگوناگوناجتماعاتپیوندموجباتگروههاورایبر،ایمبادلهازدواج•
گروههایکهبلکالنها،تنهانهزوجیت،تبادلازناشیهایزناشوییتعددوهمسریبرونپیدایی

88و87ص.بستندپیوندیکدیگربامجزاومتفاوتبسیار



ازدواج مبادله ای

آنانندمهمیدهند،پیوندهمبهرادوطایفهکهآناننددارند،وسیعنقشیزنانایمبادلهازدواجدر•
88ص.آیندمیحساببهدودمانتداوممظهرکه

ازجلوگیریهدفوگیردمیصورتمرگمقابلدرهمسری،بهزنارائهچندمواردیدر•
88ص.استمتقابلانتقامهایناپذیرپایانزنجیرةدرقبیله،یاطایفهدودرگیری



ازدواج تنظیم شده

نهوگیردمیصورتنفعذیافرادتوسطنهزیرا.دانستفردگرایانهتواننمیراازدواجنوعاین•
ریشتوسطهمشدهتنظیمازدواج.استازدواجطرفینسعادتضرورتاً آندرغاییهدف

اولی،تغایآندرآنکههمگیرد،میصورت(جامعهنمایندگانعنوانبه)هاتربزرگوسفیدها
91و90ص.استاجتماعیاهدافتأمین

بلکهاست،یزوجیتچنینگرودرسرنوشتشانکهنیستندآنانیاصلیکارگزارانازدواج،ایندر•
تصمیمهموپردازندمیهمسربازیابیوجستجوکاربههمسفیدان،ریشوهاتربزرگوالدین،

91ص.کنندمیاتخاذراگزینشمورددرالزم
نوعایندرواسطافرادعنوانبه...وبنداندازهمچونافرادیوخواستگاریچونروشهایی•

92ص.خورندمیچشمبهازدواج



ازدواج تنظیم شده 

اندتهنداشگووگفتمجالیاندیدهرایکدیگرازدواجازقبلطرفینچونازدواجنوعایندر•
92ص.ندباشنداشتهتطابقنوعهیچفردیعالیقوسلیقهنظرازکهاستطبیعیبسیار



ازدواج خصوصی

بایدازدواجآیاکهاستداشتهوجوداندیشمندانبینبحثاینهموارهازدواجتاریخدر•
بایدهاینکیانماید،کسبشرعیوقانونیسنگینموازینازگذرطریقازراخودمشروعیت
94ص.دانستمشروعپذیرد،میتحققطرفینرضایتباصرفاًکهنیزراازدواجی



تاسازدواجیآنازمنظوروشودمیمطرحصنعتیجامعةدرآزمایشیازدواجدیگر،معنایدر•
ازپسقطعیتصمیماخذجهتزناشوییطرفینبهالزمفرصتارائةمنظوربهصرفاًوقطعیغیر

96و95ص.متقابلشناخت
رعایتدرانسانهاسعیآنتبعبهوزوجیتمیثاقشمردنمقدسطرفیازاندیشهاینتکوینفلسفة•

اصلاینهبتوجهدیگرطرفازواستمقدسپیماناینگسیختنازاجتنابمنظوربهاصولهمة
96ص.نیستمیسردیدارچندبامقابلطرفشناختکه



سال های حساس

یکباچنانچه.آیدمیشماربههمسرگزینشموعدخاصیسالهایزن،مخصوصاًانسان،هربرای•
میتدساززوجیتشانسنیزنسبتهمانبهشوند،سپریسالهااینآزمایشی،ازدواجچندیا

97ص.گردد«قطعیتجرد»دچارشخصبساچهورود



ازدواج دوستانه

زینند،گبرمیرایکدیگرجواندو.معمولهایهزینهوسنگینمراسمفاقدوسهلاستازدواجی•
تصورازدواجشان(قراردادی)واقعةهریافرزندتولّدباوکنندمیآغازرامشترکزندگی
قراررزیابیامورداحتیاطبابایدآزمایشیازدواجهایهمانندنیزراازدواجنوعاین.یابدمیطبیعی

98و97ص.داد



رسمیت تاخیری در ازدواج دوستانه

ازدواجبه(اجتماعیسننورسومازجداییوفردیتتبلور)نخستدیدگاهازدوستانهازدواج•
وییسوازصیغهباراآننزدیکیموجباتآنویژگیدومینلیکدارد،شباهتخصوصی

یابعدیتوافقبهازدواجرسمیتساختنمشروطسازد،میفراهمدیگرسویازآزمایشیازدواج
ص.دآممبسوططوربهآزمایشیازدواجمبحثدرکهداردهمراهبهرامسائلیهمانفرزندآمدن
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:نکته

رداحتماالوآیدمیپدیدغربتدر.رساندمیرااجتماعیانزواینوعیبه،خصوصیازدواج•
100ص.نمایدنمیمطلوبهرگزکهروستاینازگذراندمیحیاتهمغربت

100ص.رساندمیمددجمعهویتووحدتبهازدواجمراسمبرگزاری•



ینگزینش همسر، عالیق فردی و حد والد: بخش چهارم



ازدواج، آزادی جوانان و حد والدین

والدینقةعالموردحالاینبالیکفرد،دوبهمربوطاستامریازدواجهر»:گویدمیفیلیپس.آ•
105ص«هستنیزدواینخویشانو
تحمیلبرایردیگآنهاکهنیستآنمعنایبههرگزمادروپدرقدرتقهقراییسیرگفتبایداما•

میدیدهوتکنکتیکدرسوسمانبررسیدر.دارندنمیمعمولکوششیفرزندانبرخودخواست
اصخمحیطدرزناشوییبهراخودفرزندانکهکوشندمیمادرهاوپدراندازهچهتاکهشود
106ص.کنندمجبورخود

ازآنهاینوالدخرسندیبهوابستهزناشوییزندگیدرفرزندانخرسندی»کارلسونعقیدةبه•
107ص«استخویشزندگی

دوریومهاجرتفرایندبسطمخصوصاًونومکانیخصوصیتباایهستههایخانوادهپیدایی•
ص.ساختفراهمراهایشانبزرگقبالدرجوانانآزادیابعادگسترشموجباتآنازناشی
107



عشق و ازدواج

عشقرسشپبهاستکوشیدهشناسروانوپزشکیکعنوانبهفرویدزیگموند•
مخالفگونهاینازکوششیگونههرباگیتونآنکهحالبنگردعینیدیدگاهیاز

وزیستیدکارکریکعنوانبهعشقپرسشبهشدننزدیککهدارداعتقادواست
109ص.استآنبشریخصلتبازگرفتنمعنایبهاجتماعی

ص«تاسضروریمشترکزندگیادامةبرایمهراینوجود»:کارلسونگفتةبه•
110

واجتماعیةطبققومی،گروهمذهبنژاد،چونعواملیکثرتبهاستنادباهالینگشد•
کنند،میهمراهیآنمراحلتمامیدراشزناشوییدزراشخصکهاینهاجز

با»:کهافزایدمیلیکشودنمیخانوادهزوالموجبعشقفقداناستمعتقد
110ص«ضروریستخانوادگیسعادتبرایعشقاین،وجود

رایشهایگاساسبربلکهمادر،وپدرمطلققدرتمحوربرنهجدیدخانوادةانسجام•
111ص.استپذیرتحققعاطفی

یگریکدکناردررااحساسوعقلآمیزشمنطق،بدنوافالطونیعشقازدوری•
111ص.سازدمیمطرحامروزدنیایدر



ازدواج در ایران امروز: بخش پنجم



ازدواج در ایران امروز

گسترشوشهربهروستاییانوسیعمهاجرتبزرگ،شهرهایپیدایشچونسریع،دگرگونیهای•
از:استگردیدهموجبهمسرانتخابامردرراایجانبههمهتغییراتبروزارتباطی،وسایل
کهتنگهاییمحدودهیعنیخواندند،میجغرافیاییبستةهایمحدودهقبلازکهراآنچهطرفی
114ص.شدشکستهنمودمیمحدودراهمسرگزینشدایرة

اینوگوییم،خنسوالدیننامستقیمنفوذازکهاستآننیکوترامروزکهنمایدمیچنینبنابراین•
بهناسیشجامعهدیدگاهازایمطالعهنامزدی،نامبهخوداثردررالوپلهکهاستچیزیهماندقیقاً
والدیننزدکهیتفکرطرزبابیشترفرزندانامروزرسدمینظربه»:کشاندمیزیرگیرینتیجه

115ص.کنندمیعملیاند،کردهکسبخویش



نسانی در اشکال و ترکیبات گوناگون شخصیت اهمسان همسری درجة •
در واقع .نخست محیط فیزیکی مورد بررسی قرار گرفت. بررسی شد

نوع هدف آن بود که نقش محیط جغرافیایی در میان سلسله عوامل مت
شکار و نتیجه آ. بیرونی که دو فرد را به هم نزدیک می سازد، روشن شود

116ص . بدون ابهام بود
همچونتحصیل،ارتقایشرایطشدنفردیوفئودالجامعةازگذر•

قتصادیاباالیسطوحبهدستیابیواجتماعیمناصباحرازراهدرابزاری
ودخازفراتزمعناییدارایزمینهایندرزوجینتشابهرواینازاست؛
117ص.استآنمحتوایوآموز

ایهکنندتکمیلیامتفاوتخصوصیاتاززندگیشریکاگردو•
118ص.دارندنیزهمگونصفاتبسیاریعوضدرباشند،برخوردار



ازدواج، جوانان و والدین

.استوالدینخاصدخالتباآنانجامایران،درهمسرگزینیشاخصاولینکهرسدمینظربه•
سئوالاینمستقمابود،گردیدهتکمیلآمریکاواروپاییکشورهایدرکههاییپرسشنامهدر

معلومیمقدماتتحقیقدرایراندرلیکناید؟کردهانتخابچگونهراخودهمسرشد؛میمطرح
آیا:دشطرحصورتبدینپرسشلذاندارد،امکانصورتبدینپرسشیچنینطرحکهشد

صدند؟آورعملبهراانتخابیچنینشماوالدینآنکهیاونمودیدانتخابراخودهمسرشخصاً
119



تحرک اجتماعی و همسرگزینی

دگاه پس اگر ازدواج را روزنه ای خاص در سنجش تحرک اجتماعی خطاب کنیم باید از این دی•
روه خود از تمایل این انسانها به انعقاد ازدواج در درون گ. تحرکی چشمگیر در جامعة ما دیده نشود

ارتقای تحصیلی و سنتی دیرین منشأ می گیرد و باید با تغییرات اجتماع ناشی از تکنولوژی جدید و
124ص . غیره 

125ص . ازدواج و گزینش همسر از مهم ترین شاخصهای تحرک اجتماعی درهر جامعه است•
اعی را گزینش همسر، به عنوان پدیده ای دقیقاً اجتماعی خواه ناخواه با خود همسان همسری اجتم•

125ص . به همراه می آورد



سن و ازدواج در ایران معاصر

میخودبهرجحانازصورتیکهتفاوتاینورسدمینظربهطبیعیایراندرزوجینسنتفاوت•
128ص.گرددتلقیخاصزمینةدراینمردبرتریهایسایرادامةبایدگیرد،

بهاتزوجتعداد.نیستآلایدهنیزآنانخودنظرازکهزنندمیدستاموریبهعملدرانسانها•
128ص.آوردفراهمزوجینبینرابیشتریسنیتفاوتموجباتبایدناهمزمانصورت

نزدیکندةآیدرکهباشدمسیریدهندةنشاندیگربایدجهتازواقعیت،وخواستبینتعارض•
بایدکنند،مینفیبیاندرکمدستراواقعیتیانسانهاکههنگامی.آوردمیرویبدانهاخانواده

129ص.نورزندتمایلبدانبعدااینکهیاوورزندخودداریآنانجاماز



انتخاب همسر از دیدگاه فرهنگی

یل کمتر است باید اضافه کرد که همسانی زوجین ایرانی در مقایسه با کشورهای غربی از نظر تحص•
130ص . و این خود نتیجة تمایز فاحش زن و مرد از نظر تحصیل است

مشکالت خاص شاید بیانی که لوی استروس در ابتدای کتابش ساختهای ابتدایی خویشاوندی در•
130ص . تفکیک واقعیت از زمینة مولد آن یاد میکند در اینجا قابل نقل  باشد

ی یابد؛ لیکن با این حساب، تئوری همسرگزینی با توجه به شرایط خاص هر جامعه جهانی افتراقی م•
130ص . در عین حال صفاتی کلی در ورای تفاوتهای اجتماعی آن را مشخص می سازد



وز و امروز و به درستی میتوان گفت، درجامعة شبه ایستا که در آن دگرگونی اندک است و دیر•
131ص . فردا مشابهند تفاوت سنی بین زوجین مساله ای معنی دار نیست



خانواده انواع و نظریه ها: بخش ششم



خانواده و انواع آن

ازمتشکلاستگروهیخانواده»:نویسندمی1953سالبهخانوادهاثرشاندرالکوبرگس•
عنوانبهریکدیبا(فرزندعنوانبه)پذیرشیاوهمخونی،زناشویی،پیوندطریقازکهافرادی
دروهآوردپدیدمشترکیفرهنگومتقابلندارتباطدرخواهروبرادرپدر،مادر،زن،شوهر،
135ص«.کنندمیزندگیخاصیواحد



یگریداثردر«آیدمیپدیدازدواجاساسبرکهاستاجتماعیواحدیخانواده»:نویسدمیلوی•
یعنیجازدوانهادباکهاستپیوندیخانواده»نویسدمیخانوادهتعریفدرنویسندههمینباز

136ص«استمرتبطاست،گرفتهقرارجامعهتصویبموردکهجنسیروابطازصورتی
دوکمدستبینازدواجاساسبرواستاجتماعیسازمانهایترینعمومیزمرةدرخانواده•

ص.خوردمیچشمبهیافتهاسنادیاواقعیخونیمناسباتآندرو.گیردمیشکلمخالفجنس
136



خانواده زیستی

.رزندانشفازحضانتقصدیاتوانفاقدلیکواجتماعیمشروعیتازبرخورداراستایخانواده•
رابطةقطفیعنینمایند،نقشایفایوالدهووالدصورتبهصرفاًمادروپدرکهاستزمانیآن

137و136ص.باشندداشتهفرزندانشانبازیستی



گستردهخانوادة 

تواندمیادهخانوگسترش.کنندمیزندگییکدیگربانسلچندآندروندرکهاستایخانواده•
.نددبصورتاقرباشدنافزودهباافقیطوربهیاومردخانهبهعروسورودباعمودیطوربه

137ص.استجغرافیاییتحرکقدرتفاقدایخانوادهچنین



خانواده مادرمرکز

میمات مهم تص. در برابر خانواده پدرمرکز ، خانواده ای است که در آن زن اهمیت بیشتری می یابد•
138ص . را اتخاذ می کند و در امور اساسی مربوط به خانه نظرش صائب شناخته می شود



خانواده ناقص

دینب.کندمیحکومتمردیکآندرکهرساندمیراایجامعهوخانوادهمفهوماین-پدرسری•
نهودرسانمینیزرادرجامعهمردانحکومتبلکهخانه،درمردحاکمیتتنهانهپدرسریسان
نظرنیزاموالبردانمراقتدارومیراثانتقالبربلکهاستترتیبیونظامیسیاسی،ابعاددارایتنها

139ص.دارد
:یردگمیخودبهمفهوماینمورددرتریوسیعتمایزاتدیدگاههاشناسان،جامعهبیندر.ب•

میچشمبهپدرنسبآندرکهداندمیایخانوادهراسرپدرخانوادةکاردریچونبرخی
139ص.رانندمیحکومتجامعهبرمردانوخورد



مادر سری

رتری این مفهوم که در قرن نوزدهم به کار رفته نظامی را می رساند که در آن زنان ب. مادر سری•
بار، به زعم لوی در آغاز، باشوفن بدان اشارت نمود و با آن نظامی را مشخص کرد مادرت. دارند

140ص . مادرنام، مادرساالر، با تسلط زنان بر حکومت
ز مادرسری ارائه با توجه به این انتقادات، بسیاری از دانشمندان در صدد برآمدند تا تعریفی دیگر ا•

.  می داندریچارد مادرسری را فقط تسلط واقعی زنان و توان آنان در اتخاذ تصمیمات اساسی. دهند
141و 140ص 



مادری–خانواده پدر 

ن سیکل خانواده ای است که دوران پایانی حیاتش را می گذراند و از جهاتی قابل تشابه با اولی•
141ص . خانواده است



خانوادة ستاکی

د،آیبرمینامشازکهطورهمانخانواده،نوعایندر.گردیدمطرحلوپلهتوسطمفهوماین•
141ص.نیستمترادفآنانجانبازخانوادهترکباخانوادهاعضایدوری



خانواده هسته ای 

اری بسی. خانواده ای است کوچک، متشکل از زن و شوهر و احتماال فرزند یا فرزندانی چند•
انوادة خانوادة زن و شوهری را با خانوادة هسته ای مترادف می دانند، در حالی که به زعم بعضی خ

142ص . زن و شوهر فاقد فرزند به حساب می آید



خانواده زادورگا

توانمیبنابراین.آرمانینهوقراردادینهاست،طبیعیزادروگااعضایبینخویشاوندی-•
142ص.یکدیگرندباواقعیهمخونیدارایزادروگایکاعضایهمةگفت

سببیونسبیطروابیافتند،تکوینمعیشتوخانوادهبینپیونددر...وزادروگاپیوسته،خانوادة•
143ص.گردیدمعاشتأمینواقتصادیقوامراهدرابزاریانسانها



مورگان: صاحبنظران بزرگ

لیکنظامازجزئیراخانوادهکهاستکسانیزمرةدرمورگان.نهادیرهیافتپذیرش-•
146ص.جویدمیجهاندرراخانوادهتطوروداندمیآنباتنگاتنگرابطةدروجامعه

ظمیندارایگوناگونجوامعدرراتاریخطولدرخانوادهحرکتمورگان.گراییتکامل-•
146ص.جویدمیتعالیوارتقاسویبهومتسمرمشخص،

شود،میقاطالانحطاطپردازاننظریهانانبهکهدانشمندانیبرخالف.تکاملییاارتقایی-•
ارزشیرورتاًضدیدگاهاینویابدمیارتقاییتاریخیبستردرراخانوادهوجامعهحرکتمورگان

147ص.است



ممحارآندر:باالترسطحیدرارزشینظرازوپیچیدهاستایخانواده.پونالوئنخانوادة•
زندانفرووالدین)استعمودیهممحارمبازنایمنعکهمعنیبدینخورد،میچشمبهمضاعف

148ص(برادرانوخواهران)افقیهمو(آن



نقد اندیشه مورگان

ه زعم او سخن از توالی مراحل تطور خانواده در جهان می راند و بمورگانزمانی که : فلسفة تاریخ•
از این رو قرین است؛فلسفه تاریخ این مراحل باید درهمه جا و هر جامعه پدید آید، اندیشه اش با 

149ص . است که جبرگرا است



دورکیم

جامعهازجزئیکهداندمیاجتماعینهادیهمچونراخانوادهنیزدورکیم.بودننهادی-•
150ص.استجامعهکلشناختمستلزمآنشناختاست؛

عتقادااینبربیند،میتاریخازمرحلههردرراخانوادهدورکیمکهزمانی.بودنزمانیدر-•
150ص.شودمیدیدهجهاندرخانوادهازنوعآنفقطبایدکهاست



مرحله کالنی:دورکیم

کالنردتوانمیکهمعنیبدینباشد؛پدرتباریامادرتبارتواندمیکالناینازگذشته•
152و151ص.گرفتپدریکالنازانتسابآنکهیاو.بودمادرمنتسب



ازارد،ندرایکدیگربازوجیتوقرارانعقادحقکالنیکاعضایاست؛(sib)سیبدوم،مفهوم•
گروهیکسیب،سازند؛میمشخصسیبمفهومباشناسانجامعهازبرخیراآناعضایرواین

(مادریایپدری)خطییکصورتبهومشترکنیاییپایةبرشودمیراشاملخویشاونداناز
152ص.توتمیکدارایواستهمسربدونسیب

•-



خانواده زن و شوهری

هماست؛خانوادگیواحدترینکوچکایهستهخانوادة.کمیمظاهر:ابعادوحجمنظراز•
و152ص.استاندکغایتبهآندر(فرزندان)اخالفتعدادهماند،شدهجداآنانازاسالف

152



نقد اندیشه های دورکیم در مورد خانواده

یکهبجهاندرگوناگونجوامعوجودپذیرشجایبهاندیشمندکهزمانی.بودنجبرگرا-•
بهواهناخخواهدانست،یکسانقوانینیتابعویگانهراجهانجوامعتمامیواندیشیدجامعه

153ص.نمایدمیروینیزجبراگرایی



یند، در قرن چهاردهم، هنگامی که آتش جنگ فرومی نشمارک بلوخ از همین روست که به زعم •
و با آن اصالت دولتها بار دیگر بر سلطة فئودالیسم اروپایی پایان می دهند و امنیت باز می گردد

155و 154ص . فرد، انسان گرایی و در نهایت رنسانس 



کلود لوی استروس

اختسدیدگاه.استخویشاوندیوخانوادهزمینةدرجهانمحققانمشهورترینازاستروسلوی•
هشپژوزمینةدرتازهراههاییخانوادهمورددرنگرشژرفاتتبعنیزواستروسلویگرای

مییبررس(محارمبازنایمنع)روزنهیکازخانوادهبابدررااواصلیخطوطگشودهاجتماعی
155ص.نماییم



وزنینبجنسیروابطکهزمانیتا.فرهنگپیداییومحارمبازنایمنع-•
شاهدپذیرفت،میصورتجمعجانبازشدهتدوینقاعدةهیچبدونمرد

وزهنکوتاهچندهرانسانیحیاتتاریخازبرههایندر.بودیمآزاداختالط
156ص.بودنیامختهطبیعتبافرهنگ

رخوردب)رابطههمیندردورکیمشاگردوفرانسویمعروفمحقق،هالبواکس•
صرفاتتوانسمیکهجایی»:نویسدمی(فرهنگاولویتوفرهنگوطبیعت

سیطرةدرنچنا.پذیرندآرامطبیعیکورسوائقآنباوباشدطبیعتجوالنگاه
تماعیاجپیچیدةهمیشهوطوالنیگاهرسوموآدابباوگیردمیقرارفرهنگ

قواعدهمهاینالبالیدرطبیعیسوائقموارد،بسیاریهدرشودمیهمراه
گروههموارهکهروستآنازاین.شوندمینهادهاجمالبوتةبهاجتماعی
(پنهانحتی)رفتاررویبرخودسلطةبسطراهدربسیاریوسایلوابزاراجتماعی

156ص.داردخویشاعضای



باتموجمحارم،بازنایمنعاستروس،کلودلوینظراز.تبادلنظامومحارمبازنایمنع-•
الذکرفوقاثردررابطه،همیندر.سازدمیفراهمانسانیحیاتدررامبادلهبسطسپسوپیدایی

نعمیاممنوعیتیکصرفامحارمبازنایمنع»:نویسدمی64صفحهخویشاوندیاساسیساختهای
آنبایزن(عملیافعلانجام)دستورآید،برمیآناز(فعلعدم)منعکهحالهماندرزیرا.نیست
157ص.محارمبازنایمنع.شودمیصادر

حولتبستردرراخانوادهکهنیستآنصدددراستروسلویشود،میمالحظهکهطورهمان•
158ص.نمایدتحمیلخاصقوانینیپیشینیانهمانندآنبروبجویدجبری



:نکته

اریخی و دانشمند بزرگ فرانسوی نیز خانواده را از دیدگاهی نهادی می بیند و تطوری تدورکیم•
تدریجی از قانون اصلی حاکم برخانواده از دیدگاه این دانشمند انقباض. جهانی برایش قائل است
159ص . نظر کمی و کیفی است



حیات خانواده و عوامل موثر بر آن: بخش هفتم



خانواده و اشتغال زنان

نقشهاوزیعتسنتی،ارزشهاینظامجامعه،شغلیساختدربنیادیدگرگونیهایایجادبازناشغال•
درآثاراینآیااست؟گذاشتهجایبرآثاریچهشوهروزنروابطبرمرد،وزنپایگاهایو

163صاست؟افتادهکاربهآنتضعیفیاوخانوادهثباتجهت
توجهباکار،بازاربهزنانمتفاوتگرایشیعنیدیدگاه،اینازدرجامعهزنکتابدرکهنتایجی•

زناندرصد3/43کارگران،بیندر.استجالبآید،میدستبهفرانسهدرآنانطبقاتیشرایطبه
22قطفهستند،نیزمادرحالعیندروکنندمیکارکهزنانیدیگرجهتازوکنندمیکار

وقتنیمارکزناناینسومیکلیکاست،زیادنیزکارگرانبیندرنسبتاینازاست؛درصد
ارمندککارگر،کودک،نگاهدارخدمتکار،:شودمیتوزیعسطوحایندرآنانمشاغلودارند
165ص.ادارهساده



بهایرانآمارمرکزوکاروزارتنمونةآمارگیریازداریم،ایرانمورددرزمینهایندرکهآماری•
دررانفریکشاغل،زن4ازکهاستفامیلیکارکنانگستردةابعاددهندةنشانوآیدمیدست

بدستانینشتولیدواستخراجفعالیتهایدرایرانیزنانعجیبجذبازآنکههموگیردمیبر
166ص(درصد65/64)دهدمی



سن و ازدواج: دو متغیر اساسی

بهبلژیکدر.رسدمی٪1/45بهسنیمقطعاینازبعدشاغلزنانمیزانژاپندرمثالعنوانبه•
ونداردکلیتپدیدهاینلیک.یابدمیکاهش٪4/42بهفرانسهدرچنانکهنمایدمینزول1/49٪

دهندمیهادامنیزمقطعاینازبعدرازنانسانینیرویافزایشروندغربیآلمانچونکشورهایی
167ص.نمایدمیرخسنیباالترمقاطعدروسختیبهنسبتهانزولو



سن و ازدواج: دو متغیر اساسی

ازوسیعیبالنسبهحرکتآنازبعدوشودمیمالحظه٪7/3حدوددرهاساله15ازکمترکار•
گیردمیبردرراجمعیتدرصد5/15کهآیدمیپدیدخانهازخارجدرکارسویبهزنانجانب

168ص.گرددمیآغازسقوطآنازبعدو
خوردمیچشمهباشتغالکالسیکهایپدیدهسن،دیدگاهاززناشتغالبررسیباترتیب،بدین•

بهگرایشهاییپیدایشو(هاساله12ازکمترکار)کاربازاربهورودزودرسیآنانبینازکه
168ص.نمایدمیجالبفرزنداولینتولدمخصوصاًازدواج،بهتوجهباخانهبهبازگشت

خانهبهزنشتبازگفرزنداولینتولدباومنظمنحویبهفرانسهنظیرکشوریدرترتیب،بدین•
169ص.کندمیفروکشبازکاربازاردرزنمقاومتفرزنددومینباوگرددمیآغاز



انگیزه ها و عوامل اشتغال زن

حاکمهاارزشبهتوجهباوجامعههردرخودکهگیردمیمنشأعواملیازمادریاوزناشتغالابعاد•
صورتوردمایندرصنعتیجوامعدرکهبررسیهایی..دهدمیتشکیلمتمایزایشبکهآن،بر

نیازابربردرخواستیوروانیعواملپیداییمخصوصاوعواملتنوعازحکایتاست،گرفته
توزیع.(درص40)عالقه(درصد94/66)فرزندانبرایتحصیلادامةامکان(درصد95)خانواده

میریعتسراخانهازگریزکهاستزنبرایاشتغالرمانتیسمنوعیمظهرمواردیدرها،انگیزه
169ص.سازدمجسمنظرشدرروشنخانه،ازخارجدررامادریازنهدفهایآنکهبدونکند،



آثار و نتایج اشتغال زن

مینداشتهپنهاننظراینازراخودهمّجامعهدرزنکتابشاندرشومباردلوهانریپلوروژهماری•
درراونیهاییدگرگبروزموجباتواستناپذیراجتنابامرینظرایناززنآزادیاینکهحقیقت»:پرسند
مهمههمازولیکآورد،میفراهماجتماعیتعادلکلیطوربهارزشینظامهاواجتماعیروابطتمامی

170ص.شودمیدیدهزوجینتصویرزن،تصویرپسدرگفتبایدتر
سرنوشتبرنزاشتغالکهآثاریبافرزندان،مخصوصاوشوهربااوروابطبرزنکارناپذیراجتناباثار•

تأمیندردخواهنمیاینکهعیندرزنانواقعدر.یابدمیبیشتریپیچیدگیگذاردمیجایبرخودش
ناچارندحالینعدرجهتبیدن.کنندغفلتتوانندنمینیزعائلهتشکیلازکنند،رقابتمردانبامعاش

:سدنویمیزمینهایندرچسترتون».نیابندبیشتریاشتغاالتاگردهند،انجامرانفردوکار
بهولیرفتند،گمیقرارشکنجهمعرضدرحتیوناشایسترفتارموردقبالزنانکهنیستمآنمنکرمن»•

نبودهاربرقتمرداننداداریرقیبنیزوخانهفرمانروایکهامروزاندازةبههیچگاهآنهاوضعمنعقیدة
172ص«است



درزناگرحتیکهدهدمینشانسوئدوروسیهلهستان،فرانسه،متحده،ایاالتدرمطالعات»•
درهرششوو.دارددوشبررامنزلکاربهمربوطوظایفترینسنگینکند،کارمنزلازخارج

173ص.دهدنمییاریاوبهبرابریاساسبرمنزلکار
در.ستاجدیدایپدیدهزناشتغالکهدرحالی.استداشتهوجودتاریختمامیدرزنکار(الف•

استولیدتواحدهمخانوادهکهآنگاه.خوردمیچشمبهبیشترکارزنعشایریوروستاییجوامع
174ص.بودخواهدچشمگیرزنکاراستطبیعیمصرف،واحدهمو



زنتغالاشرمانتیسماست،نادرستکاربازاراززنانمحرومتکهنسبتهمانبهدیگر،ازجانب•
هر.باشدشاغلایدبزنهرکهانگاشتچنیننباید.نابجاستنیززناناشتغالسازیآرمانیبرمبتنی

175ص.داردتنافرزنآزادیباسیاستدو
ورودنیست؛ثابتومتحجزاشتغالهرمکهاعتقادیماینبراشتغالگرایانمالتوسنظربرخالف•

175ص.نیستمردانبیکاریمعنایبهضرورتاًکار،بازاربهزنان



اشتغال زن و خانواده

مهمازهکآوردباربهبسیاردگرگونیهایجدید،تمدنهایآوردهسویبهایرانجامعةگشایش•
صوصاًمخوجامعهپدیدهاین.استاشتغالبازاربهویدستیابیوازخانهزنحرکتانهاترین

وتولیددروتیافتازهصورتیاشتغالچهرة.دادقرارتأثیرتحتبسیارجهاتیازراایرانیخانوادة
178ص.یافتبنیادیتغییریزنسرنوشتچنانکهگردید،وضعتازهنصابهایحدمصرف



ی هر چند همواره از نظر قوانین، زن ایرانی حائز آزادی مطلق در برخورداری از فرصتهای آموزش•
ی واقعی لیکن در گذشته موانعی چند و از آن جمله اعتقادات والدین، مانع تحقق آزاد. بوده است

179ص . وی در برخورداری از امکانات آموزشی شده است
وزیع طبقاتی و با توجه به تعدد جمعیت شهر تهران و پراکندگی آن، متغیرهای اساسی تحقیق و ت•

گرفته خانواده با توزیع متناسب در مناطق مختلف شهر تهران در نظر1020سنی این جمعیت، جمعاً 
181ص . شد، به قسمی که پوششی کافی بر طبقات مختلف جامعه داشته باشد



طرح نمونه گیری

:سنجش مستقیم عقاید مادران درمورد کار زن از سه طریق صورت گرفت•
افق مخالف مطلق، موافق مطلق، و مو: پرسش کلی به منظور توزیع نظرات در سه جزء .1•

180ص . مشروط 
شتغال در مورد شرایطی که به نظر آنان ا( از زیر جامعه دارای نظرات مشروط) پرسش جزیی .2•

180ص . زن را ایجاب می کند
تغال زن ارائه بازگشت به کل جمعیت و سنجش دالیلی که جهت اثبات نظراتشان درمورد اش.3•

180ص . می دهند



روط در مرحلة دوم آزمون نظرها، به طور طبیعی سنجش شرایطی است که مخصوصاً موافقین مش•
182این شرایط به پنج گروه قابل تقسیمند، ص . مورد اشتغال زن مطرح می کردند

که شامل شرایطی است بسیار گوناگون و استثنایی: متنوع. الف•
حصیالت درصورتی که ت»: که بالطبع بعد خودخواهانه و فردگرای آن قوت دارد، نظیر: فردی. ب•

( ٪8/2)چنانچه زن عالقمند باشد »، ( ٪3/6)باال باشد و کار خوب یابد 
شوهر نداشته باشد یا شوهر راضی باشد »، « ( ٪9/9)چنانچه بچه نداشته باشد »: خانوادگی. پ•

«(9/6)به کار خانه آسیب نرساند »، « ( 8/2٪)
(٪3/25)چنانچه احتیاج مادی داشته باشد »: فردی یا خانوادگی و یا هر دو. ت•
182ص (   ٪6/3)د چنانچه بچه نداشته باشد، تحصیالت باال و احتیاج مادی داشته باش»: تلفیقی. ث•



صیلی،تحسطوحوزندگیسطحارتقایباشد،مالحظهنیزبررسیاینمقدمةدرکهطورهمان•
داللهایاستآغازدرطبیعیطوربه.پذیرندمیتنوعوتعددنیززنکارکنندةتوجیهدالیل

استقاللواعتیادنظیرمعنوینیازهایمادینیازهایاشباعباسپسوگردندمیطرحاقتصادی
184ص.شوندمیمطرح

استانهخخرجکمکآنازناشیدرآمدوزنکاردارنداعتقادمادرانبیندرکهکسانیفراوانی•
زنظیفةوکهمادرانیبیندرواستشاغلزنانازبیشدارخانهزنانازبیشدارخانهزنانبیندر
185ص.شاغلندحاضرحالدر٪1/84دانند،میداریخانهفقطرا



نتیجه

ندگیپراکوتنوعآید،برمیهادادهاینخاللازآنچهاولمرحلةدر:تعارضوپراکندگی.الف•
کهآنگاهوداردمیابرازبسیارگوناگوننظرهاییزناشتغالزمینةدرتهرانیدرما.استنظرات
جمعانکهچنگیرد،میبیشتریشدتفکریشاصولتنوعشود،میخواستهنظرهاایندالیل
185ص.استیافتهصورتدشواریبهبسیارمقولهنهدرنظراتآوری

طردبهپایتختدرحتیایرانی،مادرکهبینیممیهمهازقبل:مخالفسنتهایمحدودتداوم.ب•
186ص.پردازدمی«استداریخانهفقطویوظیفة»آنکهجهتبهصرفاًزناشتغال

رسدمینظربهنینچسنتی،گرایشاینوجودبا:اشتغالرمانتیسمدربرابرمحتاطانهگرایشهایی.پ•
راواقعیاترش،پذیایندرلیکنپذیرد،میرازناشتغالتروسیعگرایشیباایرانیزنجامعةکه
186ص.دهدمیقرارنظرمطمحنیز



بود،دخواهمسدلهاینبامواجههراههایازیکینیززناشتغالبودنتواتریپذیرشبالطبع•
میدتعدفرزندانشوشودمفرزندصاحبکهآنگاهمخصوصاًوکندمیازدواجزنزمانیکه

187ص.کنداایفدقتبهراخانهنقشهایتاسازدرهاموقتطوربهراخودشغلبتواندبایدیابند،
بهنانآجانباز(آلایدهوتخیلدنیایازدوریبا)واقعیتپذیرشوزنانآگاهیهمبنابراین•

امیدسیبجایرئالیسمایندر.رسالتهایشانووظایفخانگیابعادبهتوجههموخوردمیچشم
187ص.زندراشتغالتندگرایشهایبهپاسخیواست



:نکته

دیمیالهزارةدومیناواخردنیایاساسیویژگیهایازکاربازارسویبهزنانوسیعمهاجرت•
188ص.است

اینرغیردچه،.استضروریزنان(وقتتمامگاه)اشتغاللوایدرخانهدرکارتقسیمبازبینی•
بارهمچنیناستناچارخانهازخارجدرکارگرانبارکشیدندوشبهباامروززنصورت
188ص.کندتحملنیزراداریخانهسنتیوظایفسنگین



خویشاوندی و انواع آن: بخش هشتم



قاًدقیاستمفهومیوصلت،آنکهحالواستطبیعیایپدیدهدهندةنشانهمخونیمفهوم•
193ص.اجتماعی



خویشاوندی مادرسویی

ندی مادرسوییخویشاو. الف•
:سه ویژگی اصلی این نظام چنین است•
ساب زن در این نظام محور خانه و عامل انتقال میراث و منبع اصلی خویشاوندی به ح. اهمیت مادر-•

تی همان طور که خواهیم دید، دایی در این نظام از اهمی)زن رئیس واقعی خانه نیست »( . 1تصویر )می آید 
نها اوست ت. ، اما بسیار مورد احترام است و در جریان امور جامعه نیز سهمی بسیار دارد(واال برخوردار است

194ص « .که خویشاوندی را تشکیل داده منتقل می سازد
ةشبکبهاو»شود؛میدیدهکمترخودخانةدرپدرنظامیچنیندر.پدرنقشدرکاستی-•

ةخانبهغذاصرفچونمواردیدرفقطدارد،اقامتنیزجاهماندرداردتعلقخودمادریخویشاوندان
«آیدیمخودخانةبه(قفقازدرمردمینزد)نهانطوربهوشبهنگامبهگاهوزند،میسرفرزندانوزن
194ص

در این نظام هر قدر مرد در خانة خود فاقد اهمیت است، در خان، خواهرش . نقشهای محوری دایی-•
جایگزین اهمیت می یابد، نقشهای اساسی پدر و گاه مادر را ایفا می کند و در بسیاری از موارد به صورت

196ص . برای هر دو عمل می کند



پدرسوییخویشاوندی•
یتحاکمیعنیمردساالریودارددستدرراقدرتتمامیمردمادرسوییبرخالفنظامایندر•

میراثکهطورهماناست،خویشاوندیدهندةانتقالمرد.استمشهودخوبیبهدرجامعهمرد
196ص.استپذیرانتقال(مرد)صلبطریقازجامعهمادی

دوسویهخویشاوندی.پ•
اموالتملکحقزنباشند،مساوینسبتاًمرتبتیدارایشوهروزنکهآیدمیپدیدزمانی•

ص.یابدمیجریانوگیردمیمنشأ(مردوزن)منبعدوازخویشاوندیاست،داراراخویشتن
196



198ص . ابد، خویشاوندی سببی برپایة روابطی منتظم و پایاپای بسط می یمبادله ایدر ازدواج •



باوتاخقرانوعیبهآنانگیرد،میاوجگروهدویافرددوبینعقیدتیانسجامکههنگامی•
200ص.استآمدهپدیدآنانبینمعنویخویشاوندیصورتایندربندند؛مییکدیگر

نایازگاهوآوردمیهمراهبهراخاصیکارکردهایووظایفخودباخویشاوندیشبکةهر•
200ص.شودمیبرگرفتهسوداقتصادیهمیاریوتعاونبسطراهدراجتماعیپدیدة



خالف جوامعی چند در یک آن، فقط فرد را مجاز در برقراری روابط مشروع با یک فرد از جنس م•
جلی می می دانند؛ این شیوة معمول تک همسری است که به صورتهای تک شویی و تک زنی ت

203ص . کند
سمری تعهد ، دوگانگی ارتباط را در جهت ترجیح درون هکاستییا آپارتایداگر تاکنون جوامع •

یرد ولی کرده سپس تداوم می بخشیدند، در جوامعی دیگر خانواده همین کارکرد را به عهده می گ
205ص . افرادش را به برون همسری وامی دارد



بر اساس . سال است45/7نشان می دهد که فاصلة نسبی بین زوجین 1345سال سرشمارینتایج •
سال بوده است، اما باید توجه داشت که ویژگی6میانة تفاوت سنی زوجین 1335سرشماری سال 

اب میانه یا اساسی گزینش همسر از دیدگاه تفاوت سنی درایران تعدد هنجارهاست، چنانکه احتس
206ص . میانگین در اکثر موارد گمراه کننده است، زیرا ضریب پراش باالست



ام و چند ازدواج یا ورود انسانها به حریم روابط مشروع با یکدیگر موجبات استقرار روابطی ت•
207ص . ساحتی را بین آنان فراهم می سازد و از این دیدگاه بی نظیر است

میجلیتهمسکناییصورتبهکههستیممشروعیتفاقدروابطنوعیشاهدازدواجنوعایندر•
وطلوبماجتماعیتامیتفاقدومشروعغیرروابطهمینمعینمدتیگذشتباسپسوکند

آزمایشیتزوجیفرایندتداومدرراآنبرخی.یابدمیپسندجامعهومشروعقانونیابعادمتعارف
208ص.دانندمی



امروزهتیصنعجوامععادیوملموسطریقوکالنیجوامعرازورمزبرمبتنیهایشیوهبرابردر•
راهدروالنیطبسیارهاییشیوهازویابدجایانسانهانهاددرروابطمشروعیتتاشودمیکوشش

ابزار،تکثراز.شودبرگرفتهسودانسانهاوسیلةبهاجتماعیهنجارهایجذبوشدندرونی
210ص.شودمیاستفادهحیاتسالهاینخستینازتربیتنیزوقانونیودینیاعتقادات



یرانعشایر ا: کاربرد جامعه شناسی خانواده در گروه های ویژه



خویشاوندی، خمیر مایه سازمان وروابط ایلی

ونچعواملیومعیارهاآناندرونیبندیردههمچنینوتشکلایالت،سازماندهیراهدرچندهر•
برنایراعشایرسازماناساساماهستند،مطرح...وایلیسرزمینازحراستدرکوششجنگ،

214صدارد؛خویشاوندیروابطونسبپایة
واحدهایوآیدمیحساببهخردسطحدرایرانایالتبندیسازماناساسواقعی،خویشی•

215ص.دیابحاکمیتواحدآنبرتفوقدارایتباراینکهتاتبارند،یکازفقطایلزیرین
برباشند،خویشیپیوندهایازناشیصرفاً آنکهبدونواحدهاازبسیاریایرانایالتدر•

اقتصادیتضیاتمقیاسیاسیمصالحپایةبرواحدکهمعنیاینبهدارند؛تکیهمتوافقخویشاوندی
بهآندراوندخویشوسیعگروهیکامروزهواستیافتهخویشیصبغهمروربهاماشدهتشکیل

216ص.خوردمیچشم



نام گذاری ایلی

رمایةخمیاست،آنانقوامضامنایرانایالتدرخویشیپیوندهایشودمیمالحظهکهطورهمان•
217و216ص.داردتفوقدیگرپیوندیارابطههربرواستایلیحیات

ازدواج،زماندرپسریکطریقایناز»:کندمیتوصیفچنینایلایندررافراینداینبارت•
بهپدراگرهکاستچنانمحاسبهاینوگیردمیاختیاردرمحاسبهرویازراپدرشگلهازبخشی
انهمدروشدخواهدگلهازبخشآنصاحبوارثعنوانبهویکندفوتلحظههماندرفرض
218ص.داشتخواهددریافتنیزلحظه



ازدواج مبادله ای

شدهتلقیدشوارمسألةیکعنوانبههموارهاجتماعیزمینهایندردامادخانوادةبهدخترارائة•
218ص.استپراهمیتیبسیارکارنیرویدخترچه،.است



ازدواج تنظیم شده

تماعی اج–نیست؛ شاید بتوان آن را امری فردی فردی در ایالت ایران، ازدواج پدیده ای صرفاً•
220ص . دانست، اما در این ابعاد اجتماعی ازدواج بسیار مهم تر از ابعاد فردی آن است

است، بلکه ی عدم شناسایی زوجین از یکدیگر پیش از نامزداز بارزترین نتایج این نظام، نه تنها •
این تفوق مطلق مرد در خانواده و مخصوصاً انجام ازدواج همواره در سنین کم از دیگر شاخصهای

221ص . نوع زناشویی به حساب می آیند



آن، در ایل بهمنی مطالعه ای هر چند کوچک به عمل می آورد که نتیجة مشخصافشار نادری •
پرسشنامه که در 372»: تایید همین عنصر از نظام پیچیدة ازدواج تنظیم شده است؛ او می نویسد 

نفر از آنها در سنین ده 282ایل بهمئی دربارة زنان به طور تصادفی پر شده است، نشان می دهد که 
221ص « تا چهارده سالگی ازدواج کرده اند، ازدواج دختران هشت یا نه ساله نیزکم نیست

زیراارد؛ندتجلیایرانایلیجدیدجامعةمتندرامروزهواستتاریخیایپدیدهربایشیازدواج•
222ص.کندمیتحریمراایشیوهچنیناعمالجمع،وجدان


