
 نگاری خانوادهمردم
 

 

 

 

 

 

 تالیف

 مرتضی منادیدکتر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 انتشارات آوای نور

  1395 -تهران



 

 

 

 

  

   - 1335 منادی، مرتضی،  : سرشناسه 

 نگاری خانواده/تالیف مرتضی منادی. مردم : عنوان و نام پديدآور 

 .1393  ، تهران: آوای نور : مشخصات نشر 

 .جدول: .ص19۲  : مشخصات ظاهری 

 978-600-309-1۲1-4 : شابک 

 فیپا : وضعیت فهرست نويسی 

 کتابنامه. : يادداشت 

  ناريا --  ها خانواده  : وضوعم 

HQ  : رده بندی کنگره  666/4  1393 4م8م/

 306/850955  : رده بندی ديويی 

 3650055  : شماره کتابشناسی ملی 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 فروردين، خیابان شهید وحید نظري، 12تهران، میدان انقالب، خیابان

 66480882/ نمابر:   66967355و  6، طبقه دوم    تلفن: 99پالك
 

 نگاری خانوادهمردم

 دکتر مرتضی منادی :تالیف

 منیرالسادات حسینی صفحه آرا:

 1395 دوم :چاپ

 جلد 500 تیراژ:

 978-600-309-1۲1-4 شابك:

 تومان 13000 قیمت                      كلیه حقوق براي ناشر محفوظ است                      



  



 

 فهرست مطالب

 

 9 ........................................................................................................................ پیشگفتار

 15 ............................................................................................................................ مقدمه

 21 ............................................................................. تآوری اطالعا روش جمعفصل اول: 

 21 ................................................................................................................................... مقدمه

 25 ................................................................................................................. جوانان و خانواده

 32 ........................................................................................... روش تجزیه و تحلیل اطالعات

 35 ............................................................................................ چارچوب نظریفصل دوم: 

 36 ..................................................................................................................... هاالف: سرمایه

 40 .......................................................................................................... ب، نظریۀ عادت واره

 43 ..................................................................................... نظریۀ جامعه شناختی تحلیل نهادی

 46 ..................................................................................................................... ج، نظریۀ عمل

 48 .............................................................................................................................. د: هویت

 50 .............................................................................................................................. م: قدرت

 53 ................................................................................... مردم نگاری خانواده فصل سوم: 

 53 ................................................................................................................................... مقدمه

 57 .............................................................................................................................. ها پرسش

 58 ................................................................................................................ تأثیر خانوادهالف: 

 62 ............................................................................................................ های تربیتی ب: شیوه

  64 ............................................................................................................... های پژوهشی یافته

 65 ............................................................ رابطۀ دمكراسی یا همكارانه یا مشارکت جویانه -1

 66 ......................................................................................................... رابطه بر پایۀآزادی -2

 67 .............................................................................................................. رابطۀ استبدادی -3



 67 ..................................................................................................................... استبداد مستقیم

 68 .............................................................................................................. استبداد غیر مستقیم

 68 .................................................................................................. استبداد غیر مستقیم شرطی

 69 ....................................................................................... استبداد غیر مستقیم استدالل گرانه

 70 ........................................................................................................................ ج: شخصیت

 72 ...........................................................................................                          شخصیت  مجری، بازیگر، خالق

 79 ...................................................................................................                       د: فرهنگ یا سبک  زندگی

 82 .............................................................................................................. م: قدرت زن یا مرد

 90 ............................................................................................................. بحث و نتیجه گیری

 97 ........................................                                          تاثیر فرهنگ  زمانه بر شخصیت و هويت فرهنگيفصل چهارم: 

 97 .................................................................................................................. مقایسۀ سه نسل 

 97 ................................................................................................................................... مقدمه

 100 ............................................................................................................................. ها پرسش

 101 ................................................................................................................. چارچوب نظری

 101 ...................................................................................................................... جامعه پذیری

 102 ............................................................................................................................ شخصیت

 104 ......................................................................................................... ماعی خودساختن اجت

 106 .................................................................................................................. هویت اجتماعی

 108 ................................................................................................................................ فرهنگ

 110 ................................................................................................ شخصیت، هویت و فرهنگ

 111 ..................................................................................................................... روش پژوهش

 113 ................................................................................................................................. ها یافته

 114 ................................................................. ها و والدین  ها، مادربزرگ الف: زمانۀ پدربزرگ

 117 ............................................................................................................... ب: زمانۀ فرزندان

 118 ........................................................................................                                ج: تاثیر فرهنگ  زمانه بر نسل ها

 119 .................................................................................... د: همگرایی و واگرایی بین نسل ها



 120 ................................................................... یالت سه نسلوضعیت اقتصادی و سطح تحص

 121 ........................................................................................................ شكل خانواده سه نسل

 124 ..................................................................................................................             مذهب  سه نسل

 126 .........................................................................                                  وضعیت روحی روانی و فرهنگی  سه نسل

 127 ...................................................................................... اخالقیات و شیوۀ زندگی سه نسل

 130 ............................................................................................. چایگاه زن و مرد در سه نسل

 131 .............................................................................................. جایگاه موسیقی نزد سه نسل

 131 .................................................................................................... موفقیت از منظر سه نسل

 132 ............................................................................... فرد گرایی یا جمع گرایی نزد سه نسل

 136 ......................................................................................................................... گیرینتیجه 

 137 ........................................................................................................................ چه باید کرد

 139 ...............................................                            شناسي تحول  ازدواج در ايرانبررسي انسانفصل پنجم: 

 139 ............................................................................... هایی در تهران مطالعۀ مردمنگارانۀ زوج

 139 .................................................................................................................................. مقدمه

 142 ............................................................................................................................. ها پرسش

 142 ................................................................................................................. چارچوب نظری

 142 .................................................................................................                        جامعه شناسی عمل  بوردیو

 145 .................................................................................... نظریۀ جامعه شناختی تحلیل نهادی

 148 ..................................................................................................................... روش پژوهش

 149 ................................................................................................................ های پژوهش یافته

 152 .......................................................................................................... داوم زندگی مشترکت

 155 ............................................................................................................ بحث و نتیجه گیری

 157 ..................................................................................................... استحكام زندگی مشترک

 160 ........................................................................................... عوامل تضعیف زندگی مشترک

 164 ............................................................................................. ازدواج مدرن یا ازدواج سنتی

 166 ............................................................................................................... نتیجه گیری نهایی



 169 .................................................................................. تحول خانواده در عصر جهانی شدن

 172 ....................................................................................................................... اپیدمی طالق

 177 ...................................................................................................................... چه باید کرد؟

 181 ................................................................................................................ منابع فارسي

 189 ............................................................................................................. منابع فرانسوی

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 پیشگفتار

در حالی که فووق لیسوانخ خوود در رشوته جامعوه شناسوی آمووزش و         1371در سال 

پرورش در دانشگاه سوربن را به پایان رسانده و قرار بود که دکتوری خوود را بوا هموان     

موضوع تز دکترایم بررسی روش تدریخ معلمین در مودار   ، استاد در مهرماه آغاز کنم

تا مرفه مادی( و دولتی )طبقه محروم مادی( بود. در ایون  متفاوت غیر انتفاعی )طبقۀ نسب

اطالعات یک سال ساکن ایوران باشوم. روش موورد    آوری  جمع سال قصد داشتم جهت

مشاهدۀ تعدادی کال  مقطع راهنمایی دخترانه و پسرانه و سپخ مصواحبه  ابتدا ، بررسی

سته گفتگو با سه استاد با تعدادی دانش آموز و معلم بود. به پیشنهاد انسانی فاضل و وار

شووق            چنودان م  ، نخسوت هوا   در حوزۀ تعلیم و تربیت را برایم مهیا کرد که این نشسوت 

 و آن را بودیهی  نود نبودها  روشاین نوع بخصوص اینجانب برای اینگونه موضوعات و 

امكوان  ، مطور  شود  هوا   در کوال  بحث مشواهده  ، زمانی که از سویی، . دومدانستند می

هوای   پرسوش ، دخترانه را منتفی دانستند. از سووی دیگور  های  ال شرکت یک مرد در ک

مورد نظر را به یكی از مسئولین نهاد آموزش و پرورش نشان داده و ایشان بوا خیلوی از   

توانود اطالعواتی را در    ها می مخالفت کردند و معتقد بودند که این نوع پرسشها  پرسش

عات سوء تعبیر یا سووء اسوتفاده خواهنود    اختیار دشمنان نظام گذاشته و آنها از این اطال

کرد. لذا خود را در مقابل مشكالت و موانع جودی دیودم و از طریوق مكاتبوه و تموا       

 تلفنی با استادم مشورت داشتم که راه حل دیگری را برگزینم.

مجلسوی در  ، در همین ایام شرکت در مجلخ جشنی که پخ از اتمام مجلخ رسمی

شود و اینجانوب بوه آن مجلوخ دعووت شوده و مشواهدۀ        منزل خانوادۀ عرو  برگذار 

حمول  ، مناظری من را به سمت مطالعۀ جوانوان سووق داد. ایون منواظر شوامل نخسوت      

، موسویقی  وجوود کنسورت زنودۀ   ، دوم، سوال  30ی از جوانان زیر کراوات توسط تعداد
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بعد از حدود بیسوت و انودی سوال از    که ، و نكات دیگرتعدادی از جوانان رقص ، سوم

اولوین اقودام   ، بود. بنابراینو تعمق بر انگیز برای من تعجب برانگیز ، بود الب گذشتهانق

م قرار گرفت. در هر مووقعیتی کوه   مطالعاتیهای  بررسی جوانان به شكل جدی در برنامه

گفتگوویی را بوا آنهوا برقورار کورده و      ، کوردم  موی  کردم یا مالقوات  می جوانی را مشاهده

چوارچوب ایون   ، خیلی سریع تصمیم گورفتم نخسوت  . لذا آوردم می اطالعاتی را بدست

بعود از هور   ، دقیق را فراهم کرده و در نهایتهایی  پرسش، دوم، گفتگوها را سازمان داده

تهیوه  ، را شامل کلیۀ اطالعاتی که از ایون جوانوان بدسوت آورده بوودم    ای  گفتگو پرونده

بیشوتر و  در مورد جوانوان  را تا بتوانم با تحلیل دقیق این اطالعات واقعیت جامعه  کردم

 بهتر فهم کنم.

                                             ، با بیش از صد جوان  دختر و پسور، در سونین       1373    الی       1371       از سال   ،           بدین منظور

                             ( برخوورد کورده یعنوی، در        1386  ،       )منادی  1                      سال به صورت مردم نگاری    25    الی     16    بین 

  خ                                          خیابان، پوارک، تاکسوی، اتوبوو ، مجوال      :                                    مكانهای مختلف  اجتماعی و عمومی شامل

                                                                 عروسی و عزا، گفتگوهائی دوستانه با جوانان بدون ضبط کردن، یا یواد    :               خانوادگی مانند

                                                                             داشت برداشتن، داشتیم. بعد از هر برخورد کلیۀ گفتگوها یادداشت می شدند. به طوری 

                                        که برای هر فرد یک پروندۀ مجزا تشكیل شد.

    الی     17     جوان     22         با تعداد       1378    الی       1376                           در یک مقطع زمانی در سالهای   ،       همچنین

                              متفواوت و از طبقوات مختلوف          هوای                                                 ساله که به صورت هدفمند )جوانوانی بوا ایوده       23

  ،                                                                        اجتماعی و فرهنگی که به کمک دوستان و آشونایان یوافتیم( انتخواب شودند      ،        اقتصادی

            هوم بورای     ،                         صورت گرفت. ایون مرحلوه          گفتگوها                              مصاحبه هایی به صورت ضبط کردن 

                                             احبه های مردم نگاری قبلی و هم برای فهم فرهنگ                             تایید اطالعات جمع آوری شده مص

          انجام شد.   ها                           تازه جوانها نسبت به قبلی

                                                 
1
  Ethnographie 
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                                                       ( بیش از ده مورد کار مشاوره با جوانوان نیوز، داشوته        1378    الی       1376              در همین ایام )

                                                جلسه مشاوره انجام شده و زموان  هور جلسوه، از       8          تا حداکثر      2                 . در هر مورد بین 1   ایم

                                                       بطول انجامیده است. در مجموع، نزدیک به صد سواعت زموان         ساعت   3             یک تا مواردی 

                                                                                صرف شده است. در این مورد نیز برای هر جوان پرونده ای مجزا تشوكیل شود توا بوه     

                     مطالعه و بررسی بشود.  ،                              وضعیت روانی و هویتی او رسیدگی

                                                      مجددا به مطالعۀ مردم نگاری روی آورده و این بوار بوه         1384    الی       1383          در سالهای 

                                                                                 شناخت تغییر افكار و رفتار جوانان بوده ایم. در ایون مرحلوه از افكوار و نظورات           دنبال 

        نتوای                              )جهت تاییود یوا تفواوت       نیز         کالسیشان     های                  در گذر از پژوهش              دانشجویان خود 

               بهره برده ایم.  (          پژوهش خود

و تهیۀ تعداد زیادی پرونده و یک تحلیل سطحی و کوالن از آنهوا   آوری  جمع بعد از

هوا   ایون تحلیول  هوا   از جمله در اولوین برداشوت  ، اطالعاتآوری  جمع از ی)در هر مقطع

در این بین یک پرسش کلیدی ذهنم را مشغول کورد. چوه منبعوی و    ، (گرفت می صورت

                        قورار داده کوه آنوان            توأثیر         تحوت         بیشوتر                                     جوانان جامعه را نسبت به بقیۀ منابع   کدام منبع

                  فرهنوگ جامعوه و                          متفواوت از خواسوت     ی  ا                   ذائقوه و سولیقه    ،      رفتار  ،      عقاید  ،       اندیشه  ،      افكار

            بلغ دیون و                                                                      اکثریت والدین که افرادی مذهبی بودند و نهاد آموزش و پرورش که رسما م 

  ،                                                       و حتی فرهنگ رسانۀ ملی و نهایتا خواست مسوئولین جامعوه    ،          انقالب است    های       ارزش

      پویش                               گفتگو کردن بوا والدینشوان    ،                                     برای تعدادی از این جوانان امكان دیدن             دارا هستند؟

                       موورد مطالعوه قورار                                پوخ از آشونایی و برخوورد            والدینی   ،                         آمد. در مواقعی هم بر عكخ

                                                                    گرفتند و تالش شد تا با یكی از فرزندان آنها نیز گفتگوهایی صورت بگیرد.

                                                 م توا بوه هموان شویوۀ کیفوی منوابع موجوود         ی          تصمیم گرفت  ،              از همان اوائل  ،          از این رو

           بوه بعود         1376                    و سوپخ از سوالهای         1372    الی       1371              در بین سالهای                   پیرامون جوانان را 

                                                 
باعث ارسال و آمودن چنود   ، گی روانی قرار داشتمک به یک پسر جوان که در یک حالت به هم ریخت          در ابتدا ک  1

روانوی و فرهنگوی   ، دختر و پسر جوان دیگر در ابتدا جهت راهنمایی و مشاوره و سپخ به حل مشكالت ارتبواطی 

 آنان منجر شد.
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                                                    م. تقریبا بوه طوور همزموان منوابع موجوودی کوه        ی                                 مورد بررسی و مطالعۀ دقیق قرار بده

 م.یارتباط و در گذر از آنها بودند را مورد مطالعه قرار داد          جوانان در

و فضوای  ، معلموین و مودیران  ، تب درسی         سه بخش ک : نهاد آموزش و پرورش، الف

ق کتابهوای                                      شدند. یک مرور سوطحی در سوطح توور    واقع مطالعۀ اینجانب مدرسه مالک 

انجوام دادم.  ، طر  استمدرسی مقاطع مختلف جهت شناخت نسبی فرهنگی که در آنها 

یک که ابعواد فرهنگوی را بتووان در    در این بخش طبیعتا به کتابهایی غیر از ریاضی و فیز

انتخواب کوردم. بوه    ، اجتمواعی و غیوره  ، بینش، ادبیات، نها مشاهده و بررسی کرد مانندآ

از چند مدرسۀ غیور انتفواعی و دولتوی دیودن کوردم توا شوكل        و دوستان کمک آشنایان 

ببیونم. بوا   از نزدیوک  تبلیغات در و دیوار را ، حیاط مدرسهها،  وضعیت کال ، ساختمان

چند مدیر از نزدیک گفتگو کردم. با چنود معلوم از مقواطع تحصویلی مختلوف بحوث و       

داشتم که تعدادی از این گفتگوها بعدها هوم اداموه داشوت. حتوی در     عمیق  اییهگفتگو

 بررسی کردم. ابخانه اش را به دقت )عناوینش(کتای  مدرسه

در سواعات  آن زموان  چندین برنامۀ مختلوف سوه کانوال موجوود     : رسانۀ رسمی، ب

گوی  توا محتووای فرهن  ، کورده و تحلیول  را پیگیری )بیشتر از عصر تا آخر شب( مختلف 

 آشنا بشوم.، دهند می و تصاویر( که اشاعهها  پیامها،  داستانها،  )شخصیت

از ایون  بیشتر ویدئو مطر  و رایو  بوود.   در جامعه در آن ایام : ج، رسانۀ غیر رسمی

مختلف و شوهای ضبط شده و غیره را مشواهده و  های  توانستم تعدادی ویدئو فیلم، رو

 تحلیل کنم.

با بررسی منابع مطر  شوده توالش شود توا بوا تعودادی از        همزمان: نهاد خانواده، د

برسیم. این بخش را در  خانواده در جوانانتأثیر  از نزدیک برخورد داشته تا بهها  خانواده

 مفصال توضیح خواهیم داد.، شدهآوری  جمع طالعاتافصل 

الک مو نتای  بدست آمده کامل نبوده و ها  البته اذعان دارم که هیچ یک از این بررسی

اصلی وضعیت موجود هر منبعی نمی باشود. ولوی بوه هور جهوت بخشوی از مطالوب و        

 کردند. می فرهنگ عرضه شدۀ منابع موجود در آن زمان را معرفی
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( همچنوان  موورد بررسوی   جوانانهای  بررسی جوانان و خانوادۀ آنها )نه همۀ خانواده

وط به جوانان سالها مربهای  به طوری که محصول کلیۀ پژوهش، موضوع پژوهشگر بوده

پخ از طی مقاالت متعدد در مجالت علمی پژوهشی داخلی و خوارجی و شورکت   ، بعد

« جوانان و نهادهای اجتمواعی »در قالب کتابی به نام ، داخلی و خارجیهای  در کنفرانخ

موردم نگارانوه در موورد    هوای   منتشر شد. بررسوی ( 1392)نزد انتشارات جامعه شناسان 

ه یافت و منجر به نگارش مقاالتی شود کوه یكوی از آنهوا در کنفرانسوی      خانواده نیز ادام

را به شوكل  هایی  و بخش چاپ شدای  مطر  و دیگری به شكل خیلی خالصه در مجله

بودون ارائوه   ، به شكل کامل آن. ولی مقالۀ اصلی مطر  کردیمهایی  سخنرانی در نشست

ردم نگارانوه بوا تعوداد انودکی از     مو های  و دیدگاهها  خوشبختانه اینگونه روش .باقی ماند

نعموت ا  « مردم نگاری سوفر »، از جملهدر جامعۀ علمی ما آغاز شده است. ، افراد جامعه

از « پشت دریاهوا شوهری اسوت   » پیرامون مردم نگاری ( و کتاب نظری1390... فاضلی )

( نیوز از ایون نووع    1387( از این دست هسوتند. عبوا  کواظمی )   1392)همین نویسنده 

( هوم  ب، 1389ناصور فكووهی )  را در پاسواههای تهوران انجوام داده اسوت.     ها  پژوهش

های  لذا پژوهشگر نیز اینگونه پژوهشزیادی با این روش انجام داده است. های  پژوهش

یک جا جمع کورده و  خود را در قالب کتاب حاضر برای عالقه مندان مطالعات خانواده 

 ادۀ عالقه مندان واقع بشود.که امید است مورد استف، در نظر گرفته است

   

 1393 تابستان، تهران

 مرتضي منادی
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 مقدمه

یعنوی انسوجام در کوانون    ، منسوجم باشوند  هوا   جامعه شناسی زمانی که خانوادهو دیدگاه از منظر 

و سوالم  روابط خوب و نسبتا مناسب ، نظم در خانواده حاکم است، وجود داشته باشدها  خانواده

، ایجواد شوده  و بین اعضواء  خانواده فضای روانی در اخالقی و سالمت ، ر شدهبر قرا ءبین اعضا

پیشورفت و  ، هوم باعوث تكامول   ، هم لذت برده، و در کنار یكدیگر از حضور در خانواده ءاعضا

نظوم و  ، ضمن اینكه سالمت روان و روابوط سوالم بوین اعضوای خوانواده     رشدشان خواهد شد. 

تعاملی بین این عوامل در درون خانواده وجوود دارد.  ، د. یعنیانسجام در خانواده را به همراه دار

مختلف )آموزش های  از آنجایی که اعضاء خانواده در جامعه حضور داشته و به نقش، بدنبال آن

غیوره( مشوغول   مشوتری و  و کاسوب  ، و رئویخ  کارمنود ، و کارفرموا  کارگر، دهنده و دانش آموز

خوود را بوه درون   و اخالقی دینی ، فرهنگی، یتیهو، شخصیتی، چگونگی حاالت روانی، هستند

یوا خودآگواه یوا    ، لذا به صورت مستقیم و یوا غیور مسوتقیم یوا خوواه نواخواه      ، جامعه انتقال داده

خود خواهنود  و هویت شخصیت و رفتار ، ناخودآگاه جامعه را متاثر از چگونگی وضعیت روانی

 دارد.از جملوه در جامعوۀ موا    ای  جامعوه  خانواده نقش مهمی در هر، کرد. به این دلیل بسیار مهم

را بوه درون کوانون   تواثیرات  گرفتوه و آن  توأثیر   البته خانواده نیز از نهادهای مختلوف اجتمواعی  

در تمام جواموع تعواملی دائموی بوین خوانواده و      ، کنند. به طوری که می و منتقلخانواده هدایت 

   همیشه برقرار است.موجود در جامعه نهادهای اجتماعی 

( اولین آموزشوگاه بشوری اسوت.    1371)و به نقل از محسنی به باور کولی ، انواده از طرفیخ

، صمیمیتتروی  نه تنها یعنی پناهگاه اعضای خانواده است. ، خانواده نه تنها مرکز آموزشی بلكه

بلكه وجود امنیت در درون خانواده پیامدهای مثبت داشته و نقوش بسوزایی بور روی چگوونگی     

اجتمواعی و  ، همچنوین وضوعیت روانوی   ، خانواده هویوت فوردی  ، اده دارد. در واقعاعضای خانو

نه تنها ضوروری  ، پژوهش در مورد آن، توجه به آن، لذا پرداختن به آنسازد.  می راافراد  فرهنگی

عورف    م ، ( سواختار و کوارکرد خوانواده   1989به باور لووپلی ) ، الزامی است. از طرف دیگر، بلكه

موا را بوه سومت    توانود   می وباید  می شناخت خانواده، امعه است. از این روساختار و کارکرد ج
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کوافی اسوت کوه توا سواختار و کوارکرد خوانواده را بوه دقوت          ، شناخت جامعه رهنمون کند. لذا

توان برای جامعوه   می شناسایی کرده تا به ساختار و کارکرد جامعه برسیم. در این حالت است که

 انجام داد.و عملیاتی ه واقعیت و امكان پذیر کاری جدی و دقیق و نزدیک ب

بوا رویكورد جامعوه    ، خوانواده هر نهادی از جملوه  اولین گام و نخستین حرکت در ارتباط با 

، در واقوع . به چه شوكلی اسوت  خانواده مثال که  استنهاد  آن شناسایی وضعیت موجود، شناسی

عوامول و  ، شرایط، دومین گام است.)هر جامعه ای( در جامعه  خانواده توصیف واقعیت موجود

سوازگار یوا   ، موفوق یوا نواموفق   ، سوالم یوا ناسوالم   ، به وضعیت کنونی )خوب یا بود علل رسیدن 

جهوت  منطقوی و عملیواتی   )هایی( ارائۀ راه حل ، ( است و در مقام سومآرام یا پرتنش، ناسازگار

ضوعیت آنانیكوه در   جهت تسریع در بهبود وهایی  و راه، کنیم می خروج از مشكالتی که مشاهده

بور خوالف بواور    ، از این رو باشد. ، میکنند می حرکتو نظم و انسجام و سالمت مسیر پیشرفت 

 باشد. می عمومی کالبد فرهنگی خانواده مهم تر از کالبد فیریكی آن

وضعیت فعلی خانواده چگونه است؟ به مطر  هستند. هایی  پرسش، در همان مرحلۀ نخست

اعضاء خانواده چوه  هر یک از گیرد؟  می ونه شكلر جامعۀ فعلی ما چگدواج داز، شكل جزیی تر

جایگاهی در درون خانواده دارند؟ چه نوع ارتباطی بین اعضاء خانواده وجود دارد؟ چه فرهنگی 

؟ چوه اهودافی را   دارندهایی  لیتفعانوع چه ها  خانواده؟ جاری و رای  استها  در درون خانواده

چه تاثیری بر ها  خانواده والدین چه نوع ارتباطی با فرزندان خود دارند؟ گیرند؟ می پیها  خانواده

 روی فرزندان دارند؟

زموان  این کار توان به همۀ آنها پرداخت.  می بسیار عظیم و کالن و مهم هستند.ها  این پرسش

بخصوص اینكه جامعۀ فعلی ما در یک حالت خاص و گذار از سنت به سومت  ، طلبد می زیادی

پشوت  ، نخسوت ، تعودد   م  یول باشود. ایون وضوعیت خواص بوه دال      می )و نه مدرنیته( مدرن شدن

هوا،   ارزش، عصر ارتباطوات و جابجوایی اطالعوات   ، دومسرگذاشتن یک انقالب فرهنگی است. 

تحووالت  ، لوذا را به دنبال داشته اسوت.  )یا سبک زندگی( ها  و فرهنگها  ذائقهها،  رویه، هنجارها

هوا،   تفاوتها،  تشابهدر جریان است. ها  از جمله در خانواده، اد جامعهدر همۀ افر، در همۀ نهادها

در حوال  ط با نهادهای دیگر اجتماعی و هم در ارتباها  خانوادههم در درون و تضادها ها  اختالف

هم مورد بازبینی و هم مورد انتقاد و سورزنش قورار   ، هم مورد ستایشها،  خودنمایی است. سنت

هوا   حالوت از باشد. هر یک  می هم مورد تحسین، ون )تجدد( هم مورد تقبیحگرفته اند. مدرنیزاسی
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هوا،   حمایتهمزمان ، رد خود جمع کرده است. بنابراین                                    طرفدارانی را با شدت وصف ناپذیر به گ 

 است.و جاری در جریان ها  و مبارزهها  صف آراییها،  مقاومت

پیامودهایی را بودنبال دارد.   ، هچالش و مبارز، تنش، رودررویی، همكارییعنی ، این وضعیت

 3میوان فرهنگوی  هوای   بخصوص فرزندان که در موقعیوت ای  را به فكر انداخته است. عدهای  عده

دهود   موی  دلهره و نهایتا بهم ریختگوی یوا بعضوا بحوران سووق     ، اضطراب، قرار دارند دچار شک

ر تعامل با دو یا چند موقعیتی است که فرد در مقابل و د، ( منظور از میان فرهنگی1384، )منادی

که هوم تلویزیوون   ای  در خانواده، برای مثال( 1999، )هخ و ولفگیرد.  می فرهنگ متفاوت قرار

جمهوری اسالمی با معرفی فرهنگی اسالمی وجود دارد و هم مواهواره بوا فرهنگوی غربوی کوه      

ای فرزنودان  بر، متفاوت یا بعضا متضاد با فرهنگ ارائه شده در تلویزیون جمهوری اسالمی است

موقعیت میان ، . در این حالتشود می تولید دوگانگی و سردرگمی و یا حتی بهم ریختگی روانی

                                   با این وضعیت  متفاوت کنار آموده و  ای  عده آید. می بوجودبرای افراد جامعه یا فرزندان فرهنگی 

رفتارهوای   دهند کوه بورای جامعوه اینگونوه     می رفتاری مشابه آن موقعیت انجام، به فراخور حال

را برگزیده که در صورت مغایرت با فرهنگ ها  هم یكی از این سبکای  دوگانه مفید نیست. عده

 جدی بكشاند.های  تواند فرهنگ جامعه را به چالش می جاری جامعه در درازمدت

            بوه بواور    باشد. می منفی(تاثیرگذارتر )چه مثبت یا ، خانواده روز به روز مهم تر، بدین ترتیب

                      دهود رفتوار کنود و        می                                                     فرد چه به نحو مثبت و در جهتی که گروه مورد قبول نشان"    برگ      کالین 

                                                                                     چه به نحو منفی یعنی نظر به اینكه گروه مذکور را قبول ندارد در راهی خالف راه و رسم گروه 

                                                                                           گام بر دارد. در هر دو حال رفتار او پیوسته معلول علتی اجتماعی است. حتوی هنگوامی کوه بور     

  ،              )کالیون بورگ    "                                                        احوال موجود و واقعی و طبق ذوق کردار دیگران واکنش نكنود.              طبق اوضاع و

ضروری تور و بوا   همیشه و بخصوص در زمان حاضر پرداختن به خانواده ، در نتیجه  (  21  :     1372

افوزایش  هوا   هوم طوالق  ، کم تر شوده ها  بخصوص در حال حاضر هم ازدواج شود. می اهمیت تر

)والودین و  هوا   ت نسولی بوین تعودادی از اعضوای خوانواده     و هم اختالف نسلی یا گسسو ، یافته

 پرداختن به خانواده را ضروری تر کرده است.، بوجود آمده استفرزندان( 

                                                 
3  Intercuturalité 
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آینوده سوازان   ، گذار بر فرزندانتأثیر  هدف پژوهشگر پرداختن به این نهاد عظیم اجتماعی و

در حد تووان  فهم موضوع                                                            جامعه است که به روش کیفی با ابزار مردم نگاری و تالش در جهت 

 بوده است.

انود،   قورار گرفتوه  عمیوق  هر چند تعداد محدودی خانواده در این پژوهش مورد کالبد شكافی 

باشد تا محققوان جووان جامعوه بوه شوكل      ای  تواند نمونه می ولی طر  این مطالب از منظر کیفی

را موورد پوژوهش و    بیشتریهای  خانواده، و در شهرهای دیگر)و حتی با روش کمی( عمیق تر 

هوای   هم شناخت دقیق تر و عمیق تر نسبت به خانواده، کالبد شكافی قرار بدهند. تا بدین وسیله

و هم معایب ، وجود دارد شناسایی شدهها  و هم نكات مثبتی که در فرهنگ خانواده، ایرانی یافته

شوده و در مجمووع   شناسوایی  ، شود و وجود دارنود  می دیدهها  و مشكالتی که در کانون خانواده

تا آنان بهتر و منطقوی تور   ، کاران اطالعات دقیقی مهیا شودربرای برنامه ریزان جامعه و دست اند

و هوا   و با این اطالعات وضعیت خوانواده ، بتوانند برنامه ریزی بكنند. از این طریقو عملیاتی تر 

 .حرکت بكنندمطمئن به طبع آنها وضعیت جامعه مستحكم تر به سمت پیشرفت 

در )موردم نگواری(   این نووع روش پوژوهش   به این معنی که ، با روش نوین، کتاب پیش رو

و مرسوم اسوت.  بسیار این روش در غرب ، انجام شده است. در حالی که، جامعۀ ما رواج ندارد

هم به شناخت خوبی نسبت بوه جامعوۀ خوود و هوم     از این طریق ها  بی حساب نیست که غربی

در ایون راسوتا   یابنود.   موی  ند و هم در موواقعی بوه نظریوۀ جدیود دسوت     کن می جوامع دیگر پیدا

کوه   کونم  موی  دعووت ( 1383)خوانندگان را به خواندن کتاب زیبای شرق شناسی ادوارد سوعید  

 .  گذارد می را از جامعۀ شرق به نمایشها  شناخت غربی

های عالمانوه  بدون شک این کتاب نواقصی را در بر داشته که با آغوش باز آمادۀ پذیرش نقود 

 .بعدی به آنها بپردازیمهای  تا در چاپ اتان هستم

مطالعوه  میوزان  پیشاپیش از دست اندرکاران انتشارات آوای نور که در این دوران پایین بودن 

علووم  های  بخصوص که نیمی از آنان در عرصه علیرغم افزایش روز افزون دانشجویاندر جامعه 

دند سپاسگزارم و آرزوی توفیق ایشان را از درگاه نموحاضر اقدام به چاپ کتاب ، انسانی هستند

 خداوند متعال خواهانم.

 
 


