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تبيين تحوالت نسلی روابط خويشاوندی در 

در نيم قرن « حصار خروان» های روستای خانواده

 اخير

1زهره نجفی اصل 
 

 (12/03/94؛ تاريخ تأييد:  14/04/93)تاريخ دريافت:  

 چکيده
مدرنیزاسیون با ایجاد تحوالت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در جوامع باعث  

شدن افزوده است و زندگی را بیش از پیش  ایجاد فضاهای جدیدی گشته و بر دامنه فردی

های شخصی بدل کرده است. این تغییرات صرفاً  ریزی به امری انتخابی، توأم با برنامه

طوری  که   و جوامع روستایی کشور را نیز متأثر کرده است. به گیر مراکز شهری نبوده دامن

تحت تأثیر این تحوالت تا حدود زیادی روابط خویشاوندی در جوامع روستایی از کنترل 

عرف اجتماعی خارج شده و به امری اختیاری بدل شده است. این در حالی است که در 

شده و قطع رحم مذموم  اسالم صله رحم و حفظ روابط خویشاوندی بسیار سفارش

شناخته شده است. در این مقاله برای بررسی روند تحوالت روابط خویشاوندی در خانواده 

روستایی و عوامل تأثیرگذار بر آن، روستای حصارخروان استان قزوین انتخاب شد تا در 

از  نسل این روابط مورد پیگیری قرار گیرد. برای انجام این مهم، 3دو خانواده و در طول 

گرایانه به بررسی روابط خویشاوندی  روش تاریخ زندگی استفاده شد تا با رویکردی درون

پرداخته شود. نتایج، حاکی از آن است که در نیم قرن گذشته عوامل گوناگونی و البته 

تر از همه عامل سیاسی که با تحوالت اقتصادی و اجتماعی همراه شده ، در ایجاد این  مهم

ای که در روستای  است. یعنی عوامل تاریخی در کشور و عوامل ویژه ده تحوالت مؤثر بو

های روستای حصارخروان  موردنظر پدید آمده، باعث شده در روابط خویشاوندی خانواده

کاهش چشمگیری ایجاد شود و تبعاتی نظیر گسترش فردگرایی، اهمیت یافتن پول و 

_______________________ 
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ها، گسترش  کاهش همیاریتجمالت، اهمیت یافتن تصمیمات و انتخابات شخصی، 

تمایالت به ایجاد ارتباط با افراد در مراکز شهری، عدم توجه به دانش بومی پدران و کاهش 

 توجهی به سالمندان در محیط خانوادگی و ... را به همراه بیاورد.  اقتدار پدران و کم

تاریخ های روستایی، روش  : مدرنیزاسیون، روابط خویشاوندی، خانوادههای كليدی واژه

 زندگی. 

 مقدمه

امروزه روابط خویشاوندی و ارزشمند تلقی کردن حفظ این روابط به دنبال تغییرات 

های جدی گشته است. به  گوناگون که به تبع مدرن شدن جوامع پدید آمده، دچار چالش

که در این فضای جدید که مروج آزادی، پیشرفت، خوداتکایی و فردگرایی است،   طوری

شان، اعتنای کمتری به  های بهتر برای زندگی شخصی صتدست آوردن فر دنبال به   افراد به

دهند. تحت تأثیر این تغییرات نه تنها جوامع شهری، بلکه  گونه روابط نشان می حفظ این

جوامع روستایی کنونی ایران نیز در معرض تغییرات ارزشی فراوانی هستند و بین سنت و 

طوری که   شوند. به وانی را متحمل میگیری این دو، فشار فرا تجدد قرار دارند که با فاصله

امروزه در بسیاری از مناطق روستایی کشور از شدت روابط خویشاوندی گذشته که تحت 

تأثیر عرف اجتماعی بود، به طرز چشمگیری کاسته شده و نقش ارزشمند تلقی کردن صله 

انتخابی و ها به امری  دست فراموشی سپرده شده است و معاشرت  ارحام تا حدود زیادی به

تری نسبت به  ریزی شخصی بدل گشته و افراد سعی دارند از میان گستره وسیع توأم با برنامه

گذشته به انتخاب بپردازند. در این میان حتی افراد درجه یک و نزدیک نیز از اولویت برای 

ران فرد برخوردار نیستند که این پدیده نوظهور، مشکالت فراوانی را برای جامعه روستایی ای

های خانوادگی بوده به ارمغان آورده است و تبعات  برداری که از دیرباز مبتنی بر بهره

 ای را به همراه خواهد داشت.  ناخجسته

گرایانه و با استفاده از روش کیفی  در این مقاله سعی شده است تا با رویکردی درون

با این روش )انواع آوری داده مرتبط  های جمع و با استفاده از تکنیک 1تاریخ زندگی

نامه( به فهم  سرایی و شجره مشاهده، انواع مصاحبه، مراجعه به اسناد و مدارک، داستان

نفر( در نیم  97نسل در دو خانواده ) 3تغییرات حادث شده در روابط خویشاوندی در طول 

_______________________ 
1. Life History 
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قرن گذشته در روستای حصارخروان )از توابع استان قزوین( پرداخته شود و به این 

ت پاسخ داده شود که چه تغییراتی در روابط خویشاوندی در جامعه روستایی مذکور سواال

وجود آمده است؟ این تغییرات ناشی از پدید آمدن چه رویدادهایی در کشور و منطقه  به

 شود؟  نسل مورد بررسی چگونه تبیین می 3موردنظر است؟ روند این تحوالت در 

 پيشينه پژوهش 

طور ضمنی و با فراوانی باالیی به تحوالت روابط   شده، به اگرچه در ادبیات تولید

موجود   خویشاوندی در قالب کلی تحوالت خانواده پرداخته شده است، کمتر کار پژوهشی

 است که به طور خاص به این امر مبادرت کرده باشد. 

های  نگرش نوین به تحول ارزش»ای با عنوان  ( در مقاله1392طور مثال لبیبی ) به

معتقد است: خانواده به لحاظ ساختاری و روابط درونی دچار تحوالت « نوادگی در ایرانخا

های مختلف روی داده، از روابط بین والدین و  فراوانی شده است. این تحوالت در بخش

فرزندان، روابط بین زوجین، روابط خواهران و برادران، روابط خویشاوندی تا موضوعاتی 

و افزایش نرخ طالق. اگرچه بعضی از این تحوالت الزمه زندگی در مانند تأخیر در ازدواج 

عصر حاضر است، اما برخی دیگر حاصل تغییر در نگرش و تصورات و انتظارات ما از 

 ها و نظام آموزشی حائز اهمیت فراوان است.  خانواده است که در این مورد نقش رسانه

ایگاه روابط خویشاوندی و صله ج»( با انجام پژوهشی با عنوان 1392رضوانی طوسی )

به مطالعه شهروندان تهرانی پرداخته است. این « رحم در تعامالت خانوادگی روزمره

نفری صورت گرفته و نتایج بدست آمده حاکی از آنست که  400پژوهش با حجم نمونه 

% از پاسخگویان معتقدند که میزان صله رحم و روابط و دید و بازدیدهای خانوادگی 5/95

% از پاسخگویان علل کاهش صله رحم در جامعه را ناشی 8/40ر جامعه کمتر شده است. د

% 6/12% گرفتاری و مشکالت زیاد مردم، 9/18دانند.  از مشکالت اقتصادی و گرانی می

خواهی  گرایی و زیاده چشمی، حسادت، تجمل % چشم و هم9/9نداشتن وقت و مشغله زیاد، 

% کم شدن 3درن شدن زندگی و افزایش ارتباطات پیامکی، % پیشرفت فناوری و م8/6مردم، 

% دوری مردم از اسالم و 9/1% طوالنی شدن راهها و ترافیک و 2/2محبت میان مردم، 

 اند.  کمرنگ شدن عقاید دینی را از عوامل اصلی کاهش روابط خویشاوندی بیان کرده
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مدرن شدن »وان ( در پژوهشی با عن1987) 1در مطالعات خارجی نیز چاندام رانگ

به دنبال تبیین تغییرات « کشاورزی و تغییر در نظام روابط خویشاوندی در روستاهای تایلند

پدیدآمده اقتصادی و اجتماعی در ایجاد تغییرات روابط خویشاوندی است. وی معتقد است 

ه داری، پیامدهای گوناگونی را در این زمینه داشته است. این در حالی است ک توسعه سرمایه

ساز پیوند باثبات زارعان بوده و عامل مهم  شبکه روابط خویشاوندی سنتی در گذشته زمینه

 آمده است.  شمار می حمایت از شرایط زیست و بقای زارعان به

تغییر ساختار روابط خویشاوندی عرب و »( در مقاله خود با عنوان 1988) 2آل حاج

در جامعه شهری عرب در  4در شفار 3به مطالعه هموال« تأثیر مدرنیزاسیون بر جوامع شهری

اسرائیل پرداخته است. وی معتقد است ازدواج و فرزندآوری و اهمیت تداوم روابط 

محور تحت فشار  های سنتی خانواده ته و ارزشخویشاوندی در اثر مدرنیزاسیون کاهش یاف

هایی مثل فردگرایی در  های غربی که تأکید بر تخصص و ارزش اند تا با ارزش واقع شده

های  کند ازدواج گرایی دارند، به رقابت بپردازند. وی در مطالعه خود ادعا می مقابل خانواده

عنوان   انتخابات محلی در هموال بهعنوان نقش اجتماعی اثرگذار،   گروهی در هموال به درون

عنوان نقش   های اقتصادی به عنوان منبع و منشأ کمک  نقش سیاسی مؤثر و کارکرد هموال به

 اند.  داری داشته های سرمایه ای در مقابله با ارزش اقتصادی در این راستا نقش برجسته

 ادبيات نظری 

توار است که تغییرات در شرایط و های تغییرات خانواده بر این اس  نظریهبحث بنیادی 

 –شدن و گسترش تحصیالت  طور مثال صنعتی به  –الزامات اجتماعی و اقتصادی 

پیامدهایی در کل هر جامعه داشته است. این تغییرات وسیع اجتماعی و اقتصادی بر روابط 

در  اعضای خانواده، تأثیر والدین بر فرزندان، ارتباطات خواهر و برادری، نقش فرزندان

Axinn, 2008:2نگهداری از سالمندان اثر گذاشته و باعث تغییرات آنها شده است. )
 

Jayakody, Thornton, .) 

_______________________ 
1. Chandhamrong 

2. Al - Haj 
3. Hamula 

4. Shefar  
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هایی که به تأثیر مدرنیزاسیون بر تغییرات خانواده  های ساختاری، نظریه در میان تبیین

ای برخوردارند. براساس این دیدگاه، تحوالت اجتماعی منتج از  توجه دارند از اهمیت ویژه

شدن، افزایش شهرنشینی و تحصیالت و تغییرات جمعیتی باعث دگرگون شدن  صنعتی

 Thornton & Frick, 1987:755))به طرز وسیعی شده است.  ساختار و روابط خانوادگی

های غربی  در این دیدگاه، انقالب صنعتی باعث از بین رفتن روابط خویشاوندی خانواده

به نظر پارسونز در . (58-59: 1380و تضعیف هنجارهای مربوط به آن شده است )بافکار، 

شان از  شوند و وفاداری خود جدا می 1یاب دنیای صنعتی فرزندان با ازدواج از خانواده جهت

شان است. )پارسونز،  جهت خویشاوندی در درجه نخست متوجه همسر و سپس فرزندان

1363 :729) 

در جامعه صنعتی ممکن است یک فرد به رشد اجتماعی بیشتری نسبت به دیگران 

رایطی گردد. ظهور چنین ش های زندگی می دست یابد. لذا این موضع باعث تنوع در شیوه

شود که نتیجه آن کاهش روابط بین  سبب بروز اختالفاتی در بین برادران و خواهران می

 (1388آنهاست. )فربد، 

جغرافیایی بین   این تحرک شغلی و جغرافیایی نیز منجر به ایجاد فاصله فیزیکی، بر  عالوه

 (108: 1389شود. )عنایت و دسترنج،  شان می افراد و خویشاوندان

مختلـف تـاریخی و بـه      های اجتماعی تغییرپذیرنـد، یعنـی در دوران   دنز رویهاز نظر گی

کنـد و پیامـدهای متعـدد و     های اجتماعی بوجـود آمـده، تغییـر مـی     های مختلف، رویه شیوه

توان به تمامی از پـیش طراحـی و کنتـرل کـرد.      گاه  نمی های اجتماعی را هیچ گوناگون رویه

 (425: 1379)استونز، 

کند که  هایی را به فرهنگ عمومی وارد می ندگی اجتماعی مدرن، روشاز نظر او ز

شود  سازد. این مسئله موجب آن می های مکانی رها می روابط اجتماعی را از قید محدودیت

، رفتار افراد را  های زندگی تغییر یابد و اگر در جوامع سنتی، سنت که انتظارات و سبک

اجتماعی دائماً در جریان اطالعات جدید مورد کرد، در جوامع مدرن اعمال  رهبری می

 گیرند. بازاندیشی قرار می

_______________________ 
 آید.  ای که فرد در آن به دنیا می . خانواده1
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در چنین شرایطی، بازیگران عرصه اجتماع نه تنها حق دارند که درباره همه چیز از 

گیری کنند بلکه در بسیاری از موارد  شکل درمان گرفته تا شیوه زندگی فرهنگی تصمیم

واقع از  در. (432-433: 1379ند )استونز، ناچار و ناگزیرند که دست به انتخاب بزن

های دوستانه و  های ارتباط در نظام اجتماعی مدرن این است که در آن ارتباط ویژگی

ها را از میان افراد مختلف انتخاب کرد.  توان آن خصوصی با افرادی برقرار شود که می

 (64: 1387)صدرا و قنبری، 

برخالف پیوندهای شخصی یا خصوصی در جامعه سنتی، رابطه ناب، وابسته به عوامل 

نماید که گویی در فضا شناور است.  بیرون از زندگی اجتماعی و اقتصادی نیست و چنان می

 ( 131: 1388)گیدنز، 

های سنتی مثـل طبقـه و ...    در این شرایط علت ارتباط، نقش خود ارتباط است و انگیزه

شوند و این رابطه تا زمانی که ارتباط به خاطر نقـش ارتبـاط    ی مهمی محسوب نمیها مالک

یابد. در این شرایط افراد در خانواده نیز با اعضای محدودی ارتبـاط   ارزشمند باشد، ادامه می

کنند و به جای روابط فامیلی، اوقات فراغت خود را با افـرادی کـه خـود انتخـاب      برقرار می

 1نند که به تعبیر گیدنز در این شرایط در خانواده نوعی دموکراسی احساسیگذرا اند، می کرده

 آید.  و عاطفی پدید می

رسد درهم تنیدگی جهانی برای نسـل جـوان کـه بیشـتر در معـرض فرهنـگ        به نظر می

شـان ایجـاد نمایـد.     های قبلی ها و عقاید متفاوتی از نسل جهانی و دانش نوین هستند، ارزش

باالتر تحصیالت و ارتباطات بین فردی آسانتر در محیط خارج از خانـه  دسترسی به سطوح 

که به مدد تکنولوژی پدید آمده، باعث سست شـدن روابـط درون خـانواده گشـته و نـوعی      

سیری کاذب عاطفی را به ویژه برای فرزندان پدید آورده که در سایه آن نیازی بـه برقـراری   

 رسد.  میتعامل با اعضای خانواده ضروری به نظر ن

اگرچه نقش خانواده هنوز هم مهم است، اما دولت رفاه، ماهیت وجود یا عدم وجود 

این روابط را تضعیف نموده است. امروزه حمایت از روابط خانوادگی انتخابی است نه 

فرزند نسبت به آنچه که قبالً  ایجابی. در شرایط معاصر خانواده تک والد و افراد مسن بی

_______________________ 
1. Democracy of Emotions  

  عنوان شده است.  1387، چاپ 104از آنتونی گیدنز در ص « جهان رها شده»این مفهوم در کتاب 
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بینی  ایی بیشتری دارند. آنچه را که زمانی دورکیم، تونیس و زیمل پیشوجود داشت، خودکف

پیوندهای »شدن از  کردند بیش از پیش واقعیت یافته است. دگرگونی در روند اجتماعی می

تر ساخته و  لحاظ شخصی بسیار مستقل این امر افراد را به «. پیوندهای انتخابی»به « ضروری

شدن حتی شرایط  دهد. فراصنعتی ب انسانی را کاهش میهای اجتماعی بر انتخا محدودیت

آورد؛ زیرا مردم را بیش از دوره صنعتی  شدن فراهم می تری نسبت به صنعتی وجودی مناسب

تر  تر، به لحاظ عقالنی خودمختارتر و به لحاظ اجتماعی مستقل به لحاظ اقتصادی ایمن

 (56-58: 1389سازد. )اینگلهارت و ولزل،  می

 الم در مورد حفظ روابط خويشاوندیديدگاه اس

در اسالم خانواده یکی از نهادهای زیربنایی بنیاد هستی و از ساختارهای اصلی جامعه 

آید که همگام با دیگر ساختارهای جامعه در راه تحقق اهداف انسان به  اسالمی به شمار می

ینی، خانواده سنگ های د دارد. از دیدگاه آموزه عنوان خلیفه و جانشین خداوند گام برمی

های  سازد و گروه ها را به یکدیگر مرتبط می بنای جامعه است که فرد را به جامعه و نسل

دهد. با توجه به سطوح مختلف جامعه )فرد، خانواده،  اجتماعی گوناگون را به هم پیوند می

را  همسایگان ملت، امت و ...( خانواده مرکز ثقل جامعه اسالمی است. اسالم وحدت جامعه

شناسد و عالیق انسانی موجود در خانواده  از وحدت زوجین و وحدت اعضاء خانواده می

 ( 184: 1382آورد. )سعداوی و رئوف،  را قابل گسترش و نشر در جامعه به حساب می

العاده صنعتی طی قرن گذشته موجب  های فوق وضعیت اجتماعی کنونی و پیشرفت ]اما[

ای که فرد با ازدواج، از خانواده اصلی خود جـدا   گونه ای شده است، به تقویت خانواده هسته

شود. این وضعیت به علل مختلف نهاد خـانواده را   و معموالً رابطه با آنها به تدریج کمتر می

عد اقتصادی زن و مرد ناچارند پس از ازدواج بـا تـالش بسـیار از عهـده     کند. در ب تهدید می

مقتضیات زندگی خانوادگی به تنهایی برآیند و در بیشتر موارد از کمک خانواده اصلی خـود  

های اجتماعی،  ای در مشکالت تنها و از حمایت محرومند. در بعد عاطفی نیز، خانواده هسته

  ست. تعالیم اسالم با تأکیـد بـر روابـط خویشـاوندی بـه     های اصلی محروم ا عاطفی خانواده
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دنبــال حمایــت از ایــن خــانواده کوچــک و کمــک بــه رشــد و حــل مشــکالت آن اســت.  

 (187-188: 1387فر،  )ساالری

تعالیم اسالم در همه ابعاد بر استمرار روابط خویشاوندی بسـیار تأکیـد دارد و در آیـات    

ت این روابط و پیامدهای ناخوشایند قطع ایـن روابـط   قرآن و کلمات اولیای دین به آثار مثب

اشاره شده است. خداوند مسئولیت در قبال وظایف الهی و روابط خویشـاوندی را در یـک   

در کلمات رسول خدا آمده است که . (1)قرآن کریم، سوره نسا، آیه  ردیف اعالم کرده است

اری روابـط خویشـاوندی اسـت.    باالترین مراتب رفتارهای دینی پس از ایمان به خدا، برقـر 

 (188: 1387)عالمه مجلسی، به نقل از ساالری فر، 

بر آثار فردی اعم از دنیوی و اخروی دارای پیامدهای اجتماعی خـاص   صله رحم عالوه

سـازد و در جهـت    نیز هست که جایگاه این عمل عبادی را در عرصـه اجتمـاع نمایـان مـی    

 کند.  شکوفایی جامعه نقش مؤثری ایفا می

 گی اجتماعیهمبست -1

های طبیعی و تمایالت فطری و  کششبر   های خویشاوندی از آنجا که مبتنی پیوندها و گروه

ها است مورد تأکید اسالم قرار گرفته تا نقطه شروع  انگیزه کافی افراد برای حضور در آن

بسا حکمت حدیث رسول اکرم )ص( نیز که صله رحم را  اصالح نظام اجتماعی باشد. چه

 اند، همین باشد.  ها دانسته مایه عمران و آبادی سرزمین

 «. الرحم تعمران الدیار ان الصدقه و صله»

آورد و مایـه   این انسجام اجتمـاعی و وحـدت، منـافع و امنیـت ملـی را بـه همـراه مـی        

فرمایـد:   مؤمنـان علـی )ع( مـی    که امیـر  گردد. چنان شدن و سلب طمع دشمنان می اندوهگین 

آورد و دشـمن را رسـوا    صله رحم دوستی مـی «. صله الرحم توجب المحبه و تکبت العدو»

 (. 53: 1384د. )رضایی، ساز می

 نظارت اجتماعی  -2

های  شناسی، برقراری ارتباطات متنوع اجتماعی و مشارکت فعال در عرصه از منظر جامعه

رود که  شمار می  پذیری و کنترل اجتماعی به مختلف زندگی اجتماعی، مهمترین منبع جامعه

های مذهبی، محیط اجتماعی  نپذیری در خانواده، مدرسه، گروه همساالن، کانو فرایند جامعه

های دوجانبه،  گیرد. برقراری روابط منسجم، رواج تعامل و مانند آن صورت می
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های مادی و معنوی  آمیختگی منافع و مصالح مشترک، تالش جهت رفع حاجت درهم

ها و آثار صله رحم، نتایج متعددی از جمله نظارت  عنوان مهمترین زمینه دیگران و... به 

عنوان یک جامعه کوچک به طور   ا به همراه خواهد داشت. شبکه خویشاوندی بهاجتماعی ر

مستقیم و غیرمستقیم ناظر بر رفتار یکدیگرند. دستور اسالم برای برقراری روابط مستحکم 

 سازد.  نیز زمینه را برای چنین نظارتی فراهم می

 تأمين نياز وابستگی به گروه  -5

که در هر مرحله از رشد در انسان وجود دارد و انسان به  این نیاز از جمله نیازهایی است

نوعی در پی تأمین آن است. وابستگی و ارتباط با گروه تنها برای تأمین نیازهای مادی 

های اخالقی و  شناسد و از این طریق به ویژگی وسیله گروه می  نیست، بلکه فرد خود را به

گردد و  گروه سبب تحکیم شخصیت فرد میبر آن،  برد. افزون های خود پی می مندی توان

پذیرفته شدن از طرف گروه، موقعیت اجتماعی فرد و میزان موفقیت او را مشخص 

سازد. همچنین فرد شیوه برخورد با دیگران، رعایت مصالح دیگران، تحمل افکار مختلف  می

استوار آموزد و در نهایت، موقعیت اجتماعی خویش را  و اعتماد به نفس را در گروه می

 سازد. می

اند که هر فردی در سایه  افراد و خویشاوندان انسان در حکم یک گروه منسجم اجتماعی

های اخالقی و شخصیتی کـه   تواند به تأمین این نیاز بپردازد. بسیاری از بحران تعلق به آن می

در نسل جوان صورت گرفته و بـه صـورت اعتیـاد، فـرار از خانـه، خودکشـی و ... پدیـدار        

شود، نتیجه طرد شدن فرد از سوی خانواده و دوستان بـوده اسـت. یکـی از راهکارهـای      می

پیشگیری از این معضل، تقویت احساس تعلق به گروه و رواج مهـرورزی میـان خـانواده و    

 خویشاوندان است که مورد تأکید اسالم است. 

 تعاريف نظری و عملياتی از روابط خويشاوندی 
داند که با ارتباطات خویشاوندی مستقیماً پیوند  را گروهی از افراد می آنتونی گیدنز خانواده

اند. پیوندهای خویشاوندی ارتباطات میان افراد است که یا از طریق ازدواج برقرار  یافته
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اند یا از طریق تبار که خویشاوندان خونی )مادران، پدران، فرزندان دیگر،  گردیده

 (424: 1383)گیدنز،  .سازد مرتبط می ها و غیره( را با یکدیگر پدربزرگ

( معتقد است روابط خویشـاوندی تنهـا رابطـه زیسـتی یـا بیولـوژیکی       1386مقصودی )

شـود. در   نیست، بلکه براساس روابط اجتماعی و قوانین شرعی و عرفی تعریف و تعیین می

هـای   انواقع روابط خویشاوندی به معنای عام کلمه یعنی وجود رابطه خویشاوندی میان انس

تر کلمه، رابطه خویشـاوندی یعنـی وجـود و برخـوردار      یک گروه خویشاوند به معنای دقیق

بودن از روابطی چون روابط خونی، نسبی و سببی، جانبی و همچنین روابط میـان خـواهر و   

برادر. کلیه این روابط باید میان اعضای یک خانواده و یک گروه قومی و یک تیـره و طایفـه   

 ود داشته باشد.  و خانواده وج

تری نسبت بـه خویشـاوندی از منظـر     روابط خویشاوندی در این پژوهش حیطه گسترده

روابط خونی دارد، بلکه داشتن ارتباط با خویشان دور، همسایگان و حتی هـم روسـتاییان را   

 شود.   نیز شامل می

 پژوهش  روش

کاربرد دارد؛ به ویژه اجتماعی  های علوم روش مبتنی بر تاریخچه زندگی در همه رشته

 تواند به این وسیله دیدگاهی درونی از یک فرهنگ بدست دهد. پژوهشگر می

ای کـه   توان از مسیر تکامل الگوهای فرهنگی و شیوه در واقع با استفاده از این روش می

اند )اهمیت آنها و شیوة واکنش فرد( آگاه شـد.   این الگوها با زندگی فرد، ارتباط برقرار کرده

 (122-123: 1377من،  ارشال و راس)م

شود که مشخص گردد در هر مرحلـه   نامه( افراد سبب می دقت به تاریخ زندگی )زندگی

از زندگی، چه عواملی بر روی زندگی آنها تأثیر گذاشته و در این مراحـل شـخص چگونـه    

 & Casperتحت تأثیر آن عوامل تصـمیمات مختلفـی بـرای زنـدگی خـود گرفتـه اسـت. )       

Bianchi, 2002توان تحلیل درستی از روال زندگی یک فرد داشته باشیم  ( بنابراین زمانی می

گیری در آن روی داده اسـت،   که هر یک از این تصمیمات را با توجه به شرایطی که تصمیم

( بررسـی مسـیر زنـدگی، تـأثیر     326  :1390مورد مطالعه قرار دهیم. )مک کـارتی و ادواردز،  

 & Gieleدهـد. )  ی فرهنگی، اجتماعی، عامل انسانی و زمان را نشان مـی ها متقابل بین زمینه
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Elder,1998ها و اعمال فردی نـه فقـط بـه     ( این عوامل به هم تنیده است چنانکه طرز تلقی

ها در سطح کوچک و ساختارها در سطح بزرگ بستگی دارد، بلکه به زمینه تاریخی  موقعیت

 & Mortimer ؛  Bronfenbrenner, 1979 )و فعالیـت مفیـد شخصـی نیـز وابسـته اسـت.       

Shanahan, 2003) 

LHCاز بدو کار، 
)به عنوان رکن مهم در روش تاریخ زندگی( برای پژوهشهای کیفـی    1

 (Axinn & others, 1999با مقیاس بزرگ استفاده شده است. )

  هـا LHCایجاد شده است کـه از نظـر او    3و بلی 2شناسانه توسط مارتین این ابداع روش

های کیفـی اسـتفاده شـوند و از ایـن طریـق محـرک بحـث در مـورد          توانند در پژوهش می»

هـا و احساسـات    تجربیات گذشته و زیر بنای فرایندی بشوند که به بیان رفتـار، طـرز تلقـی   

(، تاریخ زندگی را اقدامی آگاهانـه بـرای   1935) 4( دوالرد272-271 :2002«. )کنند کمک می

 داند.  یط فرهنگی و معنابخشیدن به آن میبیان رشد فرد در یک مح

LHCطور افقـی    ای با عالئم موقتی )نقاط عطف زمانی( است که به ، ماتریس چاپ شده

های پژوهش( است که به صورت عمودی فهرست  هایی)حوزه شود و عالئم، حوزه چاپ می

 (  Nelson, 2010:414 شده است.)

های روستایی،  روابط خویشاوندی خانوادهدر این راستا برای تحوالت صورت گرفته در 

پس از مطالعه نظریات غربی و مطالعات اکتشافی صورت گرفته در روسـتای حصـارخروان   

ایجادکننـده آن    استان قزوین، دامنه تغییرات در ایـن زمینـه و رویـدادهای تـاریخی و ویـژه     

فقـی مـاتریس و   طور که در ماتریس زیر آمده، عوامل تغییر در محور ا مشخص شد که همان

 های پژوهشی در محور عمودی قرار گرفته است.   حوزه

هـا مربـوط بـه روسـتاهای      البته در این پژوهش که به روش کیفی انجام شده صرفاً یافته

وجه قصد تعمیم آن را به همه مناطق روستایی کشور را  باشد و نویسنده به هیچ نظر می مورد

 ندارد. 

 

_______________________ 
1.  Life History Calandar  

2. Martyn  

3. Belli  
4  Dollard 
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 خويشاوندی: ماتريس تحوالت روابط 1جدول 

 زمان

 

 ها حوزه

قبل 

از 

1342 

 1347اصالحات ارضی

و شروع طرح قزوین 

1342 

پیشروی طرح 

دشت قزوین 

1348 

پیروزی 

انقالب 

1357 

 جنگ
پایان 

 جنگ

زمان 

 حال

 نوع روابط خویشاوندی )گستره ارتباطات و میزان آن(

 اجتماعیانتخاب افراد مورد معاشرت یا تن دادن به روابط تحت تاثیرات عرف 

 جامعه هدف -

از آنجایی که بنا شد روند تحوالت خانواده از بعد اصالحات ارضی مورد پیگیری قرار 

هایی که در زمان  های روستایی )حصارخروان( آن خانواده گیرد، باید از بین خانواده

صاحب نسق بودند، به عنوان جامعه هدف انتخاب شوند. تعداد  40اصالحات ارضی دهه 

نفر بود. )الزم به  161نفر و در روستای خروان  178احب نسق در روستای حصار افراد ص

 ذکر است در این زمان هنوز دو روستای حصارخروان و خروان با هم ادغام نشده بود(. 

 كننده گيری و تعيين جامعه مشاركت روش نمونه -
آنها در زمان در این پژوهش با توجه به هدف پژوهش بنا شد دو خانواده که یکی از 

اند،  اصالحات ارضی ساکن در روستای حصار و دیگری ساکن در روستای خروان بوده

بر این معیار، حضور عمده افراد این دو خانواده در جامعه روستایی و  انتخاب شوند. عالوه

های دیگر انتخاب  ها به شهرهای مختلف و تمایل به پاسخگویی از مالک عدم مهاجرت آن

اده بودند که در مطالعات اکتشافی صورت گرفته این اطالعات بدست آمد. این دو خانو

هکتار در زمان  30بنابراین دو خانواده الف )صاحب نسق زراعی، دارای سهمی معادل 

کاری )خرده مالکی( و خانواده  هکتار زمین کناره 12اصالحات ارضی به عنوان حق نسق و 

هکتار در زمان اصالحات ارضی به عنوان  8ب )صاحب نسق زراعی، دارای سهم معادل 

کاری( به عنوان دو خانواده مورد بررسی انتخاب شوند. این  حق نسق و بدون اراضی کناره

دو خانواده در طی سه نسل مورد پژوهش قرار گرفتند. )مجموعاً در هر دو خانواده الف و 

آمده است. البته در  2و  1نامه نسلی این دو خانواده در نمودار شماره  نفر(. شجره 97ب، 

بندی جدیدی،  این تحقیق، تطابق سنی بعضی از افراد در نسل دوم و سوم، لزوم ایجاد گروه
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نسل مورد  3نه براساس روابط خونی بلکه بر اساس سن را پدید آورده است. بنابراین 

ز بندی سنی کلی در نظر گرفته شدند که در گروه اول )نسل اول ا گروه 3بررسی براساس 

شود که در اوج جریان اصالحات ارضی )یعنی در سال  نظر سنی( افرادی را شامل می

سالگی نیز سن بلوغ مردان است که  15ساله بودند. فلسفة انتخاب سن  15( حداقل 1347

به قبل در این گروه  1332اند. بنابراین افراد متولد سال  بیشتر با اصالحات ارضی درگیر بوده

 گیرند. قرار می
اند که شامل  قرار گرفته 1354تا  1333گروه دوم سنی، افراد متولد بین سالهای  در

 15و در سن  1357سالگی و بیشتر، انقالب اسالمی  15-14شوند که در سن  افرادی می

 (2و 1اند. )در دو گروه فرعی  سالگی و بیشتر پایان جنگ و روزهای جنگ را تجربه کرده
به بعد را شامل  1354رسیم که متولدین  روه سنی سوم میبندی سنی به گ در ادامه تقسیم

 4و  3بندی نسلی این دو خانواده در نمودار شماره  ( نمودار گروه2و1شود. )در دو گروه  می

 آمده است. 



 

 

 
 نامه نسلی خانواده الف : شجره1نمودار شماره 

 



 

 

 

 ب نامه نسلی خانواده : شجره2نمودار شماره 



 

 

 

 بندی سنی در خانواده الف : گروه3نمودار شماره 



 

 

 
 

 بندی سنی در خانواده ب : گروه4نمودار شماره 
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 عوامل تغيير در جامعه روستايی حصارخروان

  ( طرح دشت قزوين1
انهدام بسیاری از موجب  1341ای که در شهریورماه  به دنبال زلزله 1342این طرح از سال 

دهات دشت قزوین گردید، همزمان با اجرای قانون اصالحات ارضی و نوسازی روستاها 

براساس قراردادی که بین وزارت کشاورزی و مهندسین مشاورتهال )اسرائیلی( منعقد شد، 

(. طرح عمران قزوین 1: 1358وارد مرحله اجرایی گردید )عرفانی و دیگران،  1345در سال 

های سطحی  ف افزایش تولید و سطح زندگی اهالی شروع شد و استفاده بهینه از آببا اهدا

 (6-7: 1371برداری صحیح را در رأس کار خود قرار داد. )الری،  از طریق بهره
آالت  برداری از ماشین های جدید کشت، بهره به طور کلی این طرح اشاعه روش

درآمد کشاورزان را مدنظر قرار داد و  کشاورزی، باالبردن بازده در واحد سطح و افزایش

برای رسیدن به این اهداف شکل و ترکیب مؤسسات اجتماعی روستایی را از لحاظ 

های  اقتصادی و اجتماعی با تغییرات کمی و کیفی مواجه ساخت. اجرای این طرح در سال

انده اصولی باعث خشک های عمیق و غیر های مختلفی همراه بود. حفر چاه اولیه با چالش

ای روبرو  شدن تعداد زیادی از قنوات شد و زندگی مردم روستایی را با مشکالت عدیده

 ساخت. 

 ( اصالحات ارضی2
انقالب سفید یا اصالحات ارضی به عنوان مهمترین عامل و گونه تغییربرانگیخته )حاصل 

است. یک فشار خارجی( و منبع تحوالت مهم در جامعه، خاصه جامعه روستایی ایران بوده 

 (210: 1387)طالب و عنبری، 
های داخلی  یکی از اهداف اصالحات و تغییرات مزبور که عمدتاً عنوان و به دلیل زمینه

به نحوی که بسیاری از اهداف ضمنی و پنهان تغییرات را  -شد  بر روی آن تکیه می

الکان بود. به موضوع رهایی روستاییان به ویژه زارعین از قید م –الشعاع قرار داده بود  تحت

عبارت دیگر حذف سیاسی مالک از روستاها نه تنها هدف عمده تبلیغاتی بود، بلکه در عمل 

فروپاشیدن نظام و ساخت اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی روستاها را وجهه همت قرار 
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 ( مبنای تعلق زمین به کشاورز، نسق بود. با چند استثنا، تنها22-23: 1376داده بود. )طالب، 

کشاورزان صاحب نسق، حق دریافت زمین داشتند. در امالک انتقال یافته، زارعان صاحب 

شدند که در زمان به اجرا درآمدن قانون اصالحات ارضی در منطقه  نسق، مالک زمینی می

 (108: 1381کردند. )هوگالند،  خود، روی آن کشت می
طرح است( به تفکیک در در روستای حصارخروان نیز )که امروزه در قالب یک روستا م

روستای حصار و خروان نحوه اجرای قانون اصالحات ارضی بر طبق اطالعات بدست آمده 

مدیریت اراضی استان قزوین )وابسته به سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین( به شرح زیر 

 باشد:  می

قانون  11فرد شش دانگ در اجرای ماده  72فرد )سهم( از  58در روستای حصار، 

تقسیم و فروش امالک مورد اجاره به زارعین مستأجر به نسبت بهره مالکانه تقسیم گردیده 

فرد شش دانگ در اجرای شق فروش از قانون مذکور به  72فرد از  7است )مرحله سوم(، 

فرد شش دانگ خرده مالک خود کار قید گردیده  72فرد از  7زارعین واگذار شده است. 

نفر و میزان افراد مستثنی شده  178فر، تعداد زارعین صاحب نسق ن 14است. تعداد مالکین، 

 هکتار.  99/1829هکتار و میزان مساحت اراضی زراعی باغی  95/2از تقسیم 

در روستای خروان، چهار دانگ از شش دانگ در اجرای مرحله اول قانون خریداری و 

دانگ از شش دانگ در فرد(، یک و یک چهارم  96فرد از  64به زارعین منتقل گردیده )

اجرای قانون تقسیم و فروش امالک مورد اجاره به زارعین مستأجر مشمول شق تقسیم 

 96فرد(. یک ششم دانگ از شش دانگ موقوفه )دو و دوسوم فرد از  96فرد از  20گردید )

فرد(، هفت دوازدهم دانگ از شش دانگ مشمول شق فروش مورد اجاره به زارعین مستأجر 

نفر و میزان اراضی مستثنی  161نفر، تعداد زارعین صاحب نسق  7تعداد مالکین باشد.  می

هکتار. البته به نقل از  25/2229شده از تقسیم، صفر و میزان مساحت اراضی زراعی و باغی 

های  کدخدای این روستا، برای دسترسی به زمین 1350-52های  افراد محلی در حدود سال

مقداری از اراضی روستاییان را به خود اختصاص داده بود که  زراعی بیشتر خارج از قانون،

هایی که در جامعه روستایی درگرفت،  و طی جدال 1357در بعد از انقالب اسالمی 
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های خود را بازپس گیرند و  روستاییان قدرت یافتند با شکایت به دادگاه انقالب، زمین

 موجب دستگیری و به زندان افکندن کدخدا گردند. 
یکی از نتایج مستقیم، هرچند ناخواسته اصالحات ارضی بود. از آنجا   اهمیت بنه کاهش

های دیرپا در میان کشاورزان بود، در آغاز اجرای اصالحات  که کار مشترک، یکی از سنت

ها وجود داشت.  نخورده گذاشتن ترکیب بنه ارضی گرایش شدیدی نسبت به دست

ی موردنظر به دلیل قرارگرفتن در پوشش طرح ( البته در روستا178: 1353نژاد،  )صفی

عمران دشت قزوین و سیاست انتخابی متخصصان شرکت اسرائیلی تهال در اداره تعاونی 

تعدادی از واحدهای زراعی در قالب بنه  –آبی  به دلیل فایق آمدن بر مشکل کم –اراضی 

 شدند.  اداره می

دانش، ترویج، بهداشت، عدالت( گسیل نیروهایی تحت عناوین سپاهیان انقالب )سپاه 

بر تکمیل ابعاد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مدیریت سابق، نیات و  به روستاها نیز عالوه

آورد.  های ظاهرالصالح به مرحله اجرا درمی اهداف طراحان اصالحات ارضی را در قالب

 ( 83: 1376)طالب، 

 ( انقالب اسالمی3
ننده و ضدحکومتی از طریق فعالیت سیاسی ک وقتی انقالب نیرو گرفت و موضع حمایت

آشکار در روستاها تجلی یافت، این امر منتهی به تشکیل دو گروه متمایز موافقان شاه و 

( بنابراین برای 249: 1381اهلل خمینی( شد. )هوگالند،  مخالفان او )در واقع طرفداران آیت

 7ی وارد روستا شدند. )هیأت ها و نهادهای مختلف ایجاد آرامش در جامعه روستایی، سازمان

نفره واگذاری زمین، جهاد کشاورزی و مدارس در مقاطع گوناگون برای دختران و پسران، 

تلویزیون و ...( که هریک با اقدامات گوناگون خود جامعه روستایی را در معرض تغییرات 

 گوناگونی قرار دادند. 
نشینان )موسوم به گروه مردمی( به اراضی کشاورزی و  دست یافتن تعدادی از خوش

عدم منتفع شدن گروه دیگر )موسوم به گروه طرفدار کدخدای سابق ده( طی تقسیم اراضی 

هایی را در جامعه روستایی پدید  تضادها و آشفتگی –نفره واگذاری زمین  7توسط هیأت 
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ها، تعدادی )از دو طرف درگیری( جان خود را از دست  به طوری که در این جدال –آورد 

 ها بسته شدند.  های روستا سال دادند و بعضی از مساجد و حسینیه

 ( جنگ تحميلی ايران و عراق و پس از آن4
ای در کشور و روستاهای آن ایجاد شد. برپایی  با درگیر شدن کشور به جنگ، شرایط ویژه

های  آوری کمک های جنگ و جمع وهای بسیجی به جبهههای بسیج برای اعزام نیر پایگاه

هایی بود که توسط مردان و زنان روستایی در این برهه زمانی انجام  مردمی از جمله فعالیت

های حق علیه باطل اعزام شدند که از این  مرد به جبهه 50شد. )در این روستا حدود  می

نفر نیز به  4ر مفقوداالثر گشتند و نف 3نفر به درجه رفیع شهادت نائل شدند.  18تعداد، 

 شدند(.  اسارت درآمده و از آزادگان روستا محسوب می
 7در این روستا، شرایط بوجود آمده، اختالفات ناشی از تقسیم اراضی توسط هیأت 

نفره واگذاری زمین را تا حدود زیادی ترمیم کرد و بر همدلی مردم افزود. به طوری که با 

به روستا روستاییان در آن سال مراسم عید را برگزار  1361فروردین  ورود اولین شهید در

ها لحظه سال تحویل خود را در جوار  نکردند و تا چند سال بعد از آن عمدتاً خانواده

 کردند.  های شهدا سپری می خانواده

های حکومتی در مدیریت جامعه  با پایان جنگ تحمیلی ایران و عراق و تغییر سیاست

گرایی را ترویج  ای که مصرف سیاست اقتصاد آزاد( و گسترش تبلیغات رسانه)انتخاب 

های گذشته )در زمان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی( دچار  کرد، بسیاری از ارزش می

 (1384پور،  تحوالت اساسی شدند. )رفیع

با پایان یافتن جنگ ایران و عراق و تغییر شرایط جامعه، اختالفات گذشته دوباره از 

سرگرفته شد. به طوری که تعداد زیادی به دلیل شرکت در این تخاصمات روانه زندان 

شدند و نوعی گسستگی در جامعه روستایی حصارخروان پدید آمد. حکومت اسالمی، 

های درگیر قرار داد. بنابراین تا حدود زیادی  شرط رهایی زندانیان را منوط به صلح طرف

 جو حاکم بر روستا آرام گشت. 
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)احداث بانک صادرات،  80تحوالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پدید آمده در دهه 

توسعه شهر زیباشهر و مراکز صنعتی در اطراف روستا، ورود ماهواره و گسترش استفاده از 

 اند.  موبایل و ...( همه و همه در تغییرات شتابان دهه گذشته دخیل بوده

 مدل مفهومی پژوهش

توان عوامل ایجادکننده تغییر را در قالب عوامل تاریخی و  نوان شده میبا توجه به موارد ع

 عوامل ویژه مطرح نمود.
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 های پژوهش  يافته

گروه سنی  3نفر از دو خانواده الف و ب در  97با استفاده از اطالعات گردآوری شده از 

 3ر قالب اصلی و فرعی یاد شده در ماتریس تحوالت روابط خویشاوندی، نتایج پژوهش د

ای  های پژوهشی مورد بررسی تحت تأثیر رویدادهای تاریخی و ویژه گروه سنی و در حوزه

 نظر پدید آمده به شرح زیر است:  که در کشور و منطقه مورد

 گروه سنی اول -1

نفر از  2باشد که  زن( در هر دو خانواده می 3مرد و  4نفر ) 7این گروه مجموعاً شامل 

ها گردآوری  نبوده و اطالعات مربوط به ایشان از همسران و فرزندان آنمردان در قید حیات 

 شد.

 اطات و ميزان آن(نوع روابط خويشاندی )گستره ارتب -1-1

تا زمان اصالحات ارضی، حفظ روابط خانوادگی و معاشرت با خویشان و همسایگان و 

شود.  های روستایی در این دوران محسوب می ها از الزامات خانواده آگاهی از حال و روز آن

های روستایی، برپا بود که در این مراسم، اغلب  نشینی در خانه تقریباً هر شب مراسم شب

های جوهری )موسوم به کتاب خزانه اخشاء که مشتمل بر نوحه  کتاب بزرگان فامیل از روی

کردند و با آگاهی از مشکالت یکدیگر،  ها روایت می هایی را برای مهمان بود( داستان

آمدند. در این دوران به دلیل  جمعی برای رفع آن مشکل برمی درصدد کمک دسته

الت، ارتباط با مراکز شهری و بودن نسبی سطح زندگی روستاییان )به لحاظ تحصی همگن

میزان درآمد( و عدم تفاخر آنها به یکدیگر همه اعضای خانواده، همسایگان و کلیه 

نشین با یکدیگر ارتباط قوی داشتند. زیرا در این دوران  دار و خوش روستاییان اعم از زمین

ناچیزی  نشین چندان با یکدیگر متفاوت نبود و محصول دار و خوش وضعیت اقتصادی زمین

داران به آب  آمد که ناشی از عدم دسترسی مناسب زمین دست می از اراضی کشاورزی به

های زیرزمینی را با تغییر روبرو ساخته بود.  ای بود که تا حدودی مسیر آب زراعی و زلزله

زهرا، شرکت اسرائیلی تهال برای سامان دادن به اوضاع  دنبال زلزله در منطقه بوئین به 

و تنوع منابع درآمدی کشاورزان به روستاهای این منطقه وارد شد. در اثر کشاورزی 
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  های منطقه خشک شدند. به طوری تصمیمات نادرست مجریان این شرکت، بسیاری از قنات

که افراد حتی برای موارد ضروری زندگی خود نیز با مشکل روبرو شدند. ولی این امر 

 باعث کاهش همدلی مردم روستایی نشد. 

در این روستا  1347تا  1342های بین  غذایی سال آبی و کم الً در دوران اسفبار کممث

بلبلی توسط  رساندند. مثل پختن لوبیا چشم افراد در حد توان خود به یکدیگر یاری می

م  –متمولین روستا و تقسیم آن بین افراد مستمند خانواده. در این ارتباط از طرف آقای م 

های اطراف روستا به نگهبانی اشتغال  این دوران در یکی از رستوراننقل شد که ایشان در 

دیگ رستوران را آب بسته و آن  داشتند )به علت عدم بدست آوری محصول از زمین( و ته

 آوردند.  را برای خوراک خانواده خود و خویشاوندانش می

و خویشاوندان  رفت ها که گستره آن از فامیل درجه یک فراتر می در این دوران، مهمانی

شد، نحوه پذیرایی بسیار ساده بود. در این ارتباط  دورتر و حتی همسایگان را نیز شامل می

 ( از خانواده الف عنوان داشتند:1318ح متولد  –خانمی )خانم م 
به یاد دارم، با یک کاسه کشمش، یک کاسه سنجد و یا قیصی و بادام که از »

 «کردیم ولی خوش بودیم. شینی را طی مین محصوالت باغی خودمان بود، یک شب

در این دوران طبق اظهارات افراد در این گروه سنی، افراد منتظر دعوت رسمی از طرف 
ماندند و حتی با وجود فرزندان نوزاد و نداشتن وسیله نقلیه از فرقان برای نقل و  میزبان نمی

ر این ارتباط خانمی) خانم ک کردند. د نشینی استفاده می انتقال نوزادان خود به مراسم شب

 ( از خانواده ب عنوان داشتند: 1332م متولد  –
ها  های کوچک و نوزاد، بیشتر شب در فصل زمستان با وجود سرما و داشتن بچه»

رفتیم. آن موقع ماشین و موتور نبود، پتویی را در  نشینی به خانه پدرم می برای شب
خواباندم و از فرقان به عنوان  آن می هایم را روی کردم و بچه کف فرقان پهن می
 «کردم. کالسکه استفاده می

در این دوران، همدلی و رعایت حال همسایگان به قدری قوی بود که حتی در صورت 
نام با فرد متوفی بود،  فوت یکی از فرزندان همسایگان، همسایه نام فرزند خود را که هم

 هم نسازد.کرد تا اسباب رنجش مادر متوفی را فرا عوض می
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های گوناگون در پیش روی افراد روستایی وجود نداشت تا از میان  در این مقطع، گزینه

رسید، باعث  آن دست به انتخاب بزنند. جبر محیطی و اجتماعی که کامالَ طبیعی به نظر می

گونه فشاری به حفظ روابط خود با خانواده و  شد روستاییان بدون احساس هیچ می

کرد که در این شرایط همه اعضای خانواده با  زند. زیرا شرط بقا حکم میروستاییان بپردا
 یکدیگر به کشت بپردازند.

( که 1348ثمر رسیدن طرح دشت قزوین و ورود آب فراوان به روستا )سال  حتی به

باعث بهبود وضعیت کشاورزان شد، روابط خویشاوندی را دچار اختالل نکرد )به دلیل 

ایی و عدم الگوبرداری از جامعه شهری تجانس جامعه روستایی(. بسته بودن جامعه روست

های  کم فرزندان شروع به جداسازی مساکن خود از خانواده البته در این دوران بود که کم

 گسترده خود شدند. )به دلیل بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان(

 عرف اجتماعیانتخاب افراد مورد معاشرت يا تن دادن به روابط تحت تأثيرات  -2-1
اگرچه افراد در این گروه سنی برای داشتن روابط با دیگر اعضـای روسـتا، اعـم از فامیـل و     

ی  گونه احساس اجبـار و ناخوشـایند   کردند ولی هیچ همسایگان بصورت گزینشی عمل نمی

در داشتن این روابـط بـرای آنهـا وجـود نداشـت و آن را امـری بـدیهی و غیرقابـل انکـار          
بودن جامعه روستایی، عدم وجـود   وسیع با مناطق شهری و بسته انگاشتند. عدم ارتباطات می

فردگرایی، عدم گسترش روابـط پـولی و همگنـی جامعـه روسـتایی از جملـه عوامـل مهـم         

کننده روابط افراد روستایی بودند. بنابراین افرادی نیز که به دالیل گوناگون مجبـور بـه    حفظ

های متفاوتی به لحـاظ   گرچه با افراد گروههای موقتی به مراکز شهری شده بودند، ا مهاجرت

اقتصادی و اجتماعی و عقیدتی آشنا شدند ولی بـه دلیـل عـدم احسـاس تجـانس بـا آنهـا،        
توجهی بین آنهـا شـکل نگرفـت. بطـور      مشکالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روابط قابل

ی و کلی افراد در جامعـه روسـتایی بـرای انجـام صـله رحـم و داشـتن روابـط خویشـاوند         

 کردند.  گونه آداب و تربیت خاصی را جستجو نمی همسایگی هیچ

 گروه سنی دوم -2
 باشند. زن( در هر دو خانواده می 9مرد و  15نفر ) 24این گروه مجموعاً شامل 
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 روابط خويشاوندی )گستره ارتباطات و ميزان آن( -1-2
به عنوان یکی از  های سفارش شده در اسالم و انجام صله رحم به عنوان یکی از ارزش

باشد که از سبقه طوالنی برخوردار است.  های روستایی می های فرهنگی خانواده ویژگی
ادامه داشت ولی در جریان  1357اسالمی  اگرچه این مهم تا مدت کوتاهی بعد از انقالب 

های رقیبی که به دنبال تقسیم اراضی بعد از انقالب  تحوالت جامعه و همچنین بروز ارزش

سازی تعدادی  نفره واگذاری زمین پدید آمد و باعث محروم 7توسط هیأت  1357المی اس 

نشینان فاقد زمین زراعی گشت باعث شد روابط خانوادگی و همسایگی جامعه  از خوش

( را دچار اختالل نماید و نوعی خشم و کینه در وجود 1روستایی )به ویژه در گروه فرعی

 ورد.افراد محروم شده از زمین پدید آ
و خانواده ب به دلیل  1( از گروه فرعی 1342م متولد  –به طور مثال آقایی )آقای ج 

رغم نداشتن زمین زراعی از دریافت  قرار داشتن در جبهه طرفدار کدخدای سابق ده، علی
اش با افراد منتفع روستا، تأثیراتی را  زمین محروم شد و طبیعتاً در نوع روابط وی و خانواده

 .ایجاد کرد

اسالمی باعث شد آنها به نحوه  بر این قدرت یافتن روستاییان بعد از انقالب  عالوه

بندی  اعتراض کنند و این امر باعث شد گروه 1350-52های  تقسیم اراضی کدخدا در سال
جدیدی در جامعه روستایی ایجاد شود. گروهی موسوم به گروه مردمی و گروهی دیگر 

اختالفات تا جایی پیش رفت که تعدادی به زندان افتادند  موسوم به گروه طرفدار کدخدا.

های مختلف همسرانشان دچار اختشاش شد. به  بندی وحتی روابط دو خواهر به دلیل گروه
طوری که خواهر متمول حاضر نبود به دلیل اختالفات پیش آمده به خواهر خود که با  

مه گرم فرزند خود دچار مشکالت اقتصادی فراوانی روبرو بود )حتی برای خرید چک
 مشکل بود( کمک کند. 

در صورتی که میزان روابط روستاییان قبل از وقوع این اتفاقات بسیار فراوان بود. به 

 ( از خانواده ب عنوان داشتند: 1353خ متولد  –طوری که آقایی )آقای الف 
ی عید شد، شاید من به خانه دویست نفر برا ام، وقتی عید می تا دوران نوجوانی»

 «ها تا سیزده نوروز باز بود. ولی حاال چه؟ رفتم. اصالً در همه خانه دیدنی می
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 انتخاب افراد مورد معاشرت يا تن دادن به روابط تحت تأثير عرف اجتماعی -2-2
اسالمی برای انجام صـله رحـم بـا افـراد مختلـف        ، افراد تا قبل از انقالب1در گروه فرعی 

سایگان و ...( به دنبال معیارهای خاصی نبودند ولی بعد از پیروزی روستا )اعم از فامیل، هم
نشینان طرفـداران حکومـت اسـالمی     انقالب اسالمی و به دنبال آن تقسیم اراضی بین خوش

سـازی بقیـه افـراد روسـتا از ایـن منفعـت،        نفره واگـذاری زمـین و محـروم    7توسط هیأت 

هایی  های خود مالک شد افراد در معاشرتتضادهایی در جامعه روستایی پدید آمد که باعث 

فکری را لحاظ نمایند. این روند تا زمان جنگ ادامه داشت و در زمان جنگ به دلیل  مثل هم
 ایجاد شرایط جدید کشور تا حدودی مسکوت ماند.

هـای   با پایان یافتن جنگ و از سـرگیری تخاصـمات، روابـط خـانواده     2در گروه فرعی 
های فکری متفاوت به مسـاجد   ای که افراد متعلق به گروه به گونهطرفین مخاصمه قطع شد. 

 کردند تا حتی با یکدیگر مواجه نشوند.  مختلف روستا مراجعه می

بر این، تغییرات شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه مثل مهم شـدن پـول    عالوه
نوادگی بودنـد،  (، کـاهش اقتـدار والـدین کـه حـافظ روابـط خـا       1368)به ویژه بعد از سال 

خون بودن و  های خود صرفاً هم های فردگرایانه باعث شد، افراد در معاشرت گسترش ارزش
 فامیل بودن را لحاظ ننمایند و از بین آشنایان خود، افرادی را برای معاشرت گزینش نمایند.

هـا   بر این دسترسی بیشتر فرزندان اعم از دختر و پسر به مراکز آموزشی رسمی آن عالوه

های بـه چـالش کشـیده شـدن      توان ادعا کرد زمزمه را با ادبیات جدیدی روبرو ساخت و می

 دانش بومی والدین از این مقطع شروع شد. 

 گروه سنی سوم -3
 باشد. در هر دو خانواده می زن( 31مرد و  35نفر ) 66این گروه مجموعاً شامل 

 ستره ارتباطات و ميزان آن(نوع روابط خويشاوندی )گ -1-3

های خانوادگی در جامعه روستایی طـی دهـه اخیـر، کـاهش      رسد میزان معاشرت به نظر می

چشمگیری را تجربه کرده باشـد. بـاال رفـتن سـطح تحصـیالت فرزنـدان، بهبـود وضـعیت         

های کالن کـه توسـط بانـک صـادرات      و فراوان به وام اقتصادی کشاورزان و دسترسی ساده

پذیر شد، احداث مراکز صنعتی گوناگون در نـواحی روسـتایی،    احداث شده در روستا امکان
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هـای   کیلومتری روستا با نام زیباشهر کـه افـراد گونـاگون بـا فرهنـگ      2گسترش شهرکی در 

، دسترسـی فـراوان بـه    متنوع را برای اشتغال در مراکـز صـنعتی در خـود جـای داده اسـت     

هـای اطـراف    های داخلی و خارجی، دسترسی به موبایل و فروش اراضی بـه شـرکت   رسانه

نفـره   7دسـت یافتـه بودنـد )از طریـق هیـأت        توسط افرادی که بعد از انقالب بـه اراضـی  

های جدیدی در جامعـه روسـتایی حصـارخروان شـده      واگذاری اراضی( همه موجد ارزش

ها در دوران نوجوانی )در گروه  فراد در این گروه سنی، میزان معاشرتاست. طبق اظهارات ا

( با خویشان دور و نزدیک و همسایگان از رونق خاصی برخوردار بوده ولی امروزه 1فرعی 

، افـراد میـزان   1تحت تأثیر عوامل گوناگون این روابط کاهش یافته اسـت. در گـروه فرعـی    

شـان   ه یک )خواهران و برادران( در منـزل والـدین  ها را به جمع شدن خانواده درج معاشرت

دانند و معاشرت با دیگر اعضای خانواده )عمه، خاله، دایی، عمو  ای یکبار( محدود می )هفته

طلبـان، مراسـم پایـان سـربازی پسـران       ( را به مراسم خاص )عید غدیر، مراسم خویش…و

( از 1358م متولد  –خانم الف کنند. در این رابطه خانمی ) ( و یا عید نوروز موکول می…و

 خانواده ب عنوان داشتند:  
گونه مراسمی بـه خانـه خالـه و عمـه و ... بـروم آنهـا        طور و بدون هیچ اگر همین»

 «. گویند چه شده که پا شده آمده اینجا کنند و پیش خودشان می تعجب می

 ( از همین خانواده عنوان داشتند: 1366م متولد  –خانم دیگری )خانم ع 
طلبان )پاگشا( نگرفتند برای همین من هـم   کدام برایم مراسم خویش هایم هیچ عمه»

شان نروم و یا اگـر بـروم یـک ربـع      قصد دارم تالفی کنم. شاید امسال عید به خانه
 «. شوم نشینم و بلند می می

بـار   بعضی از افراد این گروه معتقدند تا چند سال آینده، شاید دید و بازدیـد سـالی یـک   

ها را به عوامـل   نوروز هم از سکه بیافتد. در این گروه افراد علت کاهش میزان معاشرت عید

هـا و عموهـا بـر اثـر مسـایل       مختلفی نسبت دادند. قهر و اختالف والدین این گروه با دایی

االرث، وجود تجمـالت   گرایی و تقسیم سهم مختلف از جمله مهم شدن مسایل مادی و پول

های مختلـف در تلویزیـون و مـاهواره تـا پاسـی از شـب،        ش سریالدر مراسم پذیرایی، پخ

هـای خـود و    ها، دامادها و نـوه  بزرگ شدن فرزندان و گرد آمدن خانواده با فرزندان، عروس

هـا بـرای    عدم لزوم معاشرت با دیگر خویشان، منتظر ماندن افـراد بـه دعـوت رسـمی از آن    
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همه منـازل کـه امکـان آگـاهی از حـال      ها، حضور تلفن و موبایل در  نشینی شرکت در شب

ها کـه اکثـر فرزنـدان و     ها و یا مادربزرگ یکدیگر را به راحتی فراهم آورده، فوت پدربزرگ

نیـز افـرادی مشـغولیت بـه      2شـدند. در گـروه فرعـی     ها جمع می فرزندزادگان در منزل آن

فیزیولوژیکی بدن ای تغییرات  های فراوان خود قلمداد کردند و عده تحصیل را مانع معاشرت

گیری و شـرم حضـور خـود دانسـتند و عـده       و طی کردن مراحل بلوغ را عاملی برای گوشه

شده باشد. البته شایان ذکر اسـت کـه میـزان     دیگر اعتقاد داشتند که میزان روابط باید حساب

ها در خانواده الف نسبت به خانواده ب از میزان بیشتری برخوردار است که شـاید   معاشرت

شان و حفظ منزل پدربزرگ و ادامـه   آن احترام بیشتر اعضای این خانواده به مادربزرگ علت

زندگی مادربزرگ خانواده در آن پس از فوت همسرشـان )عـدم تقسـیم خانـه پـدری بـین       

شـدن عمـر مـادربزرگ      برای طـوالنی  های این خانواده  ای که کلیه نوه وراث( باشد. به گونه

 جمع شدن کلیه فرزندان و فرزندزادگان هستند. کردند که عامل خود دعا می

 انتخاب افراد مورد معاشرت يا تن دادن به روابط تحت تأثيرات عرف اجتماعی  -2-3

ای به دیگر اعضای خانواده گسـترده، قـدرت    های هسته های خانواده امروزه به دلیل عدم نیاز

بـه دلیـل کـاهش اقتـدار و     های گذشته  حساب یافتن زنان و شاید فرصت یافتن برای تسویه

احترام والدین همسرانشان، سست شدن اهمیت مشارکت و همدلی، استخدام نیروی کـار و  

گسترش مکانیزاسیون که نیاز به اعضای خانواده گسترده را کاهش داده، یـافتن دوسـتانی در   

ــر گســترش ارتباطــات، گســترش ایــده  ــه و  خــارج از محــیط روســتا در اث هــای فردگرایان

شـأن، مشـکالت زناشـویی و     و ارتباط با افراد هم یانه، اهمیت یافتن شئونات فردیگرا مادی

اعتیاد تعدادی از فرزندان، ساختارهای گذشـته از بـین رفتـه و سـاختارهای جدیـدی بـرای       

معاشرت بنیان گذاشته شده است، به طوری که عمده افراد در این گروه فرعی روابـط خـود   

دهند. در ایـن رابطـه در    یرروستایی به شکل انتخابی سامان میرا با دیگر افراد روستایی و غ

( از خـانواده ب  1367م متولـد   –شود. خـانمی )خـانم ف    اینجا به یک نقل قول بسنده می

 عنوان داشتند: 
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روم بـه اصـرار    روم و هر وقت هم که می توانم به منزل مادرشوهرم کمتر می تا می»
کننـد. علـت اصـلی     حرمت مرا حفـظ نمـی  شوم. چون آنها  زیاد شوهرم مجبور می

 « احترامی آنها این است که من با پسرشان در راه مدرسه آشنا شده بودم. بی

نیز عمده مردان و زنان در انتخاب زمان، میزان و افراد مورد معاشـرت   2در گروه فرعی 

دن کـر  نماینـد و الزامـات و اجبـارات فـامیلی نیـز مـانع عملـی        بسیار خودمختارانه عمل می

( از خانواده الف کـه  1372ح متولد  -شود. در این ارتباط خانمی )خانم ز تصمیماتشان نمی

 به تازگی به خانه بخت رفته بود، عنوان کرد:  
حتی اگر مادرشوهرم مرا برای شام یا نهار دعوت کند و من حوصله نداشته باشـم  »

روم.  شـان نمـی   ه خانـه کنم و ب و یا اگر تازه به خانه آنها رفته باشم، عذرخواهی می
 «. رود کند و خودش هم نمی شوهرم مرا درک می

جامعه روستایی را تحت تأثیر خود قرار داده  80تحت تأثیر تغییرات شتابانی که از دهه 
گروه سنی اول و دوم )به میزان بیشتر( نیز، میزان و گستره روابط خویشاوندی دچار 

 تحوالت چشمگیری شده است. 

در این بخش برای مشخص شدن نحوه اثرگذاری هر یک از رویدادهای تاریخی و ویژه 
صورت گرفته در کشور و منطقه موردنظر بر نوع و حیطه روابط خویشاوندی نمودار زیر 

های سنی اول، دوم و سوم به تفکیک  ( در این نمودار گروه5شود. )نمودار شماره  آورده می
های اصلی و فرعی را از  چین گروه شده و خطوط توپر و نقطهدر محور افقی نمودار آورده 

تر نیز وقایع ویژه پدید آمده در روستای موردنظر را  سازد. خطوط کمرنگ هم مجزا می

های التین در ذیل نمودار توضیح داده شده است. در محور  نمایند که با شماره ترسیم می
( قرار دارد که فراز و فرودهای این عمودی نمودار، حیطه پژوهش )نوع روابط خویشاوندی

نمودار نشان از تأثیرپذیری روابط خویشاوندی از رویدادهای تاریخی و ویژه پدید آمده در 

سطح کشور منطقه دارد. از آنجا که روش تحقیق روش کیفی است، مقدار کمی برای نشان 
وسط، زیاد و بسیار دادن میزان تحوالت مدنظر نیست. بنابراین منظور از بسیار کم، کم، مت

زیاد در نمودار صرفاً برای نشان دادن نسبت تحوالت در هر گروه سنی، تحت تأثیر هریک 

دهنده تاثیر  بر این عالمت ضربدر نشان باشد. عالوه از نقاط عطف زمانی در پژوهش می
 باشد.  رویدادهای تاریخی و ویژه بر حوزه پژوهش می
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 : تحوالت روابط خويشاوندی با توجه به رويدادهای تاريخی و ويژه  5نمودار شماره

 

ل و نوع روابط خويشاوندی )گستره ارتباطات و ميزان آن( در گروه سنی او -4

 دوم تحت تاثير گروه سنی سوم
به تبعیت از گروه سنی سـوم، در گـروه سـنی دوم و بـه میـزان کمتـر در گـروه سـنی اول،         

ها، )از جملـه   گرایانه، گرانی، تنوع یافتن وسایل سرگرمی خانواده های تجمل گسترش ارزش

تلویزیون و ماهواره و ...(، گسترش امکانات ارتباطی مثل وجود حداقل یک خـط تلفـن در   

هـایی مثـل تقسـیم ارث بـین خـواهران و بـرادران و یـافتن         بحـث هر خانه روستایی، ورود 

 بسیار زیاد  -5زیاد                   -4        متوسط -3               کم  -2           بسیار کم  -1
I 1341: زلزله در قزوین و خشک شدن تعدادی از قنوات در سال 

IIها در  و استقرار اسرائیلی 1343ن در سال آغاز به کار آو  1342در سال  سنجی طرح دشت : امکان
 های عمیق و اقدام به خشکاندن قنوات  محل و حفر چاه

III 1346اتوبان تا سال  4: احداث 
IV و ورود سپاهیان گوناگون به روستا  1347: اوج جریان اصالحات ارضی در سال 
V1355-56ب کانال در سال : ورود آ 

VI : ورود تلویزیون و تأسیس مدارس در مقاطع گوناگون برای دختران و  1357انقالب اسالمی(
 پسران( 

VIIهای مملکتی  : پایان جنگ تحمیلی و تغییر سیاست 
VIII :1370های مختلف در اطراف روستا در نیمه اول دهه  احداث کارخانه 

IX 80: شروع دهه 
Xاطرافبارات بانکی، توسعه شهرهای : گسترش اعت 

XI و گسترش استفاده از موبایل  1385: ورود ماهواره در سال 
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تـر   ها در بین افراد روستایی کاسته و حیطـه آن نیـز تنـگ    معاشران شهری، از میزان معاشرت

شده است. به طوری که افراد از حضور بستگان خود در منازلشان در غیر از مراسـم خـاص   

خانـه بـه منـزل یکـدیگر      دگی صـاحب کنند و افراد بدون دعوت قبلی و عدم آمـا  تعجب می

( و از خانواده ب عنـوان  1353خ متولد  –کنند. در این ارتباط آقایی )آقای الف  مراجعه نمی

 داشتند: 

رویـم آنهـا    ماه است که به خانه برادرم نرفتم. چون هر وقت به آنجا مـی  5حدود »

ها  ن  د. دیگر کالس آآیند. این یعنی این که شما هم دیگر خانه ما نیایی بازدید ما نمی

 «. کنند آمد می و شان رفت خورد و با دوستان شهری به ما نمی

دادن به  های خانوادگی به لحاظ انتخاب افراد مورد معاشرت يا تن معاشرت -5

 روابط تحت تأثير عرف اجتماعی

تر در گروه سنی دوم، معاشرت با افراد گوناگون، امری اختیاری و  امروزه به طور ویژه

نتخابی شده است. هر چند که در گروه سنی اول هم در این زمینه تغییرات جزئی صورت ا

فکر و  کنند تنها با افراد هم گرفته است. در این راستا در گروه سنی دوم، افراد سعی می

ای نیز به دالیل گوناگون و مشکالت شخصی خود  گاهی شهری معاشرت داشته باشند. عده

 زنند.  الت بر سر تقسیم ارث( و فرزندانشان از معاشرت سرباز می)اهمیت یافتن پول و مشک

 گوید: ( از گروه سنی دوم و خانواده الف می1348خ متولد  –خانمی )خانم م 

شود،  هایی که در هر معاشرت ایجاد می و نقل ترسم همین روزها به دلیل حرف  می»

م هم ور بیافتد. اگرچه مردم برای عیددیدنی نوروز هم به خانه هم نروند و این رس

وآمدها برای دیدن نیست و برای این است که سر از کار هم در بیاورند و  این رفت

ببینند گل بشقاب خانه آدم از پارسال عوض شده یا نه. اگر عوض شده باشد یک 

 «.جور حرف و حدیث است و اگر عوض نشده باشد باز یک جور دیگر
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 گيری نتيجه

فرایندهای مدرنیزاسیون در نیم قرن اخیر در نقاط عطف زمانی گوناگون )اصالحات ارضی 

و پس از  80انجام طرح دشت قزوین، انقالب اسالمی، جنگ تحمیلی، پایان جنگ و دهه  –

های روستایی حصارخروان داشته  آن( اثرات گوناگونی بر تحول روابط خویشاوندی خانواده

 است. 

ل سیاسی مهمترین عامل در تغییرات بوده که با ایجاد تبعات اقتصادی، در این راستا عام

اجتماعی و فرهنگی، تحوالت بزرگتری را رقم زده است. اگرچه اصالحات ارضی تا 

ها و کارهای گروهی را  تر ساخت و مشارکت حدودی مردم را به لحاظ اجتماعی مستقل

ه روستایی در این دوران، تغییرات در کاهش داد ولی به دلیل بسته و منزوی بودن این جامع

ای که عدم قدرت مالی مردم روستایی مانع استقالل  روابط خویشاوندی ناچیز بود به گونه

شد. در زمان دیگر با وجود اشاعه فرهنگ  پسران از پدران خانواده و خانواده گسترده می

ت ارزشی پدید آمده اسالمی و انقالبی و بهبود نسبی وضعیت اقتصادی روستاییان، تعارضا

نشینان طرفدار کدخدای سابق( سدی را بر  )تعارضات ناشی از عدم انتفاع گروهی از خوش

سر راه حفظ روابط خویشاوندی ایجاد نمود. اگرچه وقوع جنگ تحمیلی تا حدودی 

نفره واگذاری زمین را تا حدودی خنثی  7های هیأت  تضادهای ایجاد شده ناشی از سیاست

گرایی و  از پایان جنگ، برگزیده شدن سیاست تجارت آزاد که تجملساخت ولی پس 

دنبال گسترش ارتباطات با مراکز   کرد و به های مختلف خود حمل می فردگرایی را در الیه

شهری نوع و گستره روابط خویشاوندی دچار تحوالت چشمگیری شد. در واقع دولت 

های  ا را ترغیب به دنبال کردن خواستهه های کالن به روستاییان، آن نفتی با پرداخت وام

 فردی خود کرد.  



 

 

 

 : تحوالت روابط خويشاوندی ناشی از عوامل مختلف در نيم قرن اخير 6نمودار شماره 

 پایان جنگ تحمیلی جنگ تحمیلی انقالب اسالمی طرح دشت قزوین اصالحات ارضی

رهایی 

کشاورزان از 

 سلطه ارباب

از بین رفتن 

تعدادی از 

 هابنه

مردم به لحاظ 

اجتماعی تا 

 ترحدودی مستقل

اهمیت کار کاهش 

 گروهی

ورود آب کانال 

طالقان در سال 

56-55 

مردم به لحاظ 

 اقتصادی تاحدودی

 ترمستقل

 7ورود هیأت 

نفره واگذاری 

 زمین

ورود 

تلویزیون و 

 مدارس

مردم به لحاظ 

شناخت 

 ترمستقل

ترمیم نسبی 

تضادهای 

 گذشته

از سرگیری 

 تتخاصما

برگزیدن 

سیاست 

 تجارت آزاد

گسترش 

ارتباطات با 

 مراکز شهری

ایجاد آشفتگی و 

تضاد و گسترش 

 های رقیبارزش



 

 

 

 

 

 

 

 : تحوالت روابط خويشاوندی 7نمودار شماره 

 تحوالت روابط خويشاوندی

تمایل به ایجاد ارتباط با 

افراد در مراکز شهری و 

 ارزش دانستن آن 
 فردگراییگسترش 

توجهی به حفظ سالمندان و کم

دختران مجرد و مسن در محیط 

 خانوادگی 

بااهمیت شدن پول و 

تجمالت و چشم و 

 چشمیهم

های تجمالتی و مراسم برگزاری مراسم و پذیرایی

 های ساده خودمانی با پذیرایی خاص و کاهش مراسم

 از الزامات اجتماعیاهمیت یافتن تصمیمات و انتخابات شخصی و رهایی 

های گوناگون )ازدواج، دوستی، معاشرت، شغل، فرزندآوری و تعداد گذشته در زمینه

 فرزندان و ...(

 های گذشته  ها و مشارکتکاهش همیاری

 عدم توجه به دانش بومی پدران و کاهش اقتدار پدران
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بخشی هسـتند، در ایـن زمینـه     رسانی و آگاهی ها دارای کارکردهای اطالع از آنجایی که رسانه

هـا و آداب و رسـوم مـذهبی     روند. بنابراین جا دارد که عقایـد، ارزش  مؤثرترین ابزار به شمار می

میت و کارکرد مثبت به نمایش درآیـد.  های تلویزیونی با اه ها و دیگر برنامه خانوادگی در سریال

آمد بیشتر با خویشان و دوستان، تـرویج کارهـای گروهـی و اجتمـاعی بـین       و مثل تأکید بر رفت

عنـوان ارزش،   تکلـف بـه    های ساده و بی ها و اعضای خانواده، به تصویر کشاندن مهمانی خانواده

ورد تأیید حق تعالی، اکتفـا نکـردن بـه    عنوان رفتار موکد و م ها به  نهادن برای رفع کدورت پاپیش

جمعـی بـا خـانواده، تأکیـد بـر       های دسـته  ها، مسافرت پرسی تماس تلفنی و یا پیامک برای احوال

اولویت دادن به مصلحت جمعی در برابر مصلحت فردی در خانواده، ترویج احترام به کهنسـاالن  

می آنها ) با وجود این که به لحاظ و رعایت سلسله مراتب در خانواده و ارزش نهادن به دانش بو

 تر مانده باشند(.   دانش رسمی از فرزندان عقب

رسـد و   های حاکمان در این راسـتا بسـیار مهـم بـه نظـر مـی       بر این نقش سیاستگذاری عالوه

زیستی بسیار مؤثر عمل  همدلی بین روستاییان و گسترش فرهنگ ساده  تواند در جهت تقویت می

 نماید. 

 منابع
 . ترجمه: مهرداد میردامادی. تهران: نشر مرکز.شناسی متفکران بزرگ جامعه(. 1379استونز، راب ) -

. ترجمه: نوسازی، تغيير فرهنگی و دموكراسی(. 1389اینگلهارت، رونالد و ولزل، کریستین ) -

 یعقوب احمدی. تهران: نشر کویر.

های اسالمی  اول(. تهران: مرکز پژوهش ) چاپكانون مهر )ويژه خانواده((. 1380بافکار، حسین ) -

 صدا و سیما.

. نوشته شناسی ساختار اجتماعی خانواده؛ در مبانی و رشد جامعه(. 1363پارسونز، تالکوت ) -

 جی.اچ. آبراهام، ترجمه: حسن پویان. تهران: چاپخش.
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 )چاپ ششم(. تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار.اجتماعی ايران(

 .51. مجله گنجینه، ش جايگاه صله رحم در فرهنگ اسالمی(. 1384رضایی، محمدمهدی ) -

جايگاه روابط خويشاوندی و صله رحم در تعامالت (. 1392رضوانی طوسی، سیدمجتبی ) -

 . 113، ص 14، ش3. فصلنامه اخالق زیستی، سال تهرانیخانوادگی و روزمره: مطالعات شهروندان 

 . قم: مرکز نشر هاجر. درآمدی بر نظام خانواده در اسالم(. 1387فر، محمدرضا ) ساالری -

. ترجمه: مهدی سرحدی. نابرابری حقوقی زنان در بوته نقد(. 1382سعداوی، نوال و رئوف، هبّه ) -

 تهران: انتشارات نافذ.

. انتشارات پژوهشکده های حاكم بر جامعه ايران ارزش(. 1387و قنبری، علی )صدرا، علیرضا  -

 تحقیقات استراتژیک. 

 )چاپ دوم(. تهران: انتشارات توس. بنه(. 1353نژاد، جواد ) صفی -

 )چاپ دوم(. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. مديريت روستايی در ايران(. 1376طالب، مهدی ) -

شناسی روستايی )ابعاد تغيير و توسعه در جامعه  جامعه(. 1387عنبری، موسی )ــــــــــــــ و  -

 )چاپ دوم(. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. روستايی ايران(

مديريت كشاورزی و (. 1358بوردی، محمد ) عرفانی، حبیب؛ موسوی خصال، اسماعیل؛ بای -

و بودجه. مدیریت   سازمان برنامه .عمران روستايی، گزارش بازديد از طرح عمران دشت قزوين

 کشاورزی و عمران روستایی.

مطالعه ساختار قدرت در خانواده )مطالعه موردی (. 1389عنایت، حلیمه و دسترنج، منصوره ) -

 .107-124، صص 1، ش8زن در توسعه و سیاست )پژوهش زنان(، دوره شهر الر(.

 . تهران: نشر دانژه.شاوندیدرآمدی بر خانواده و خوي(. 1388فربد، محمدصادق ) -

 . ترجمه: منوچهر صبوری. تهران: نشر نی. شناسی جامعه(. 1383گیدنز، آنتونی ) -

 . ترجمه: ناصر موفقیان )چاپ ششم(. تهران: نشر نیتجدد و تشخص(. 1388ــــــــــــ ) -
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آبياری گزارش مرحله يک، پروژه بررسی علل عدم تحقق اهداف شبکه (. 1371الری، علیرضا ) -

 . دانشگاه صنعتی امیرکبیر.و زهکشی دشت قزوين

. کتاب ماه، ش نگرش نوين به تحول ارزشهای خانوادگی در ايران(. 1392لبیبی، محمدمهدی ) -

 .37-22، صص 64

. ترجمه: علی پارسائیان و روش تحقيق كيفی(. 1377ب ) من، گرچن مارشال، کاترین و راس -

 ران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.سیدمحمد اعرابی )چاپ سوم(. ته

)چاپ نخست(. تهران: نشر  شناسی خانواده و خويشاوندی انسان(. 1386مقصودی، منیژه ) -

 شیرازه. 

. ترجمه: مفاهيم كليدی در مطالعات خانواده(. 1390کارتی، جین ریبنز و ادواردز، روزالیند ) مک -

 محمدمهدی لبیی. تهران: نشر علم.

. ترجمه: فیروزه مهاجر )چاپ 1340-1360زمين و انقالب در ايران (. 1381ج ) هوگالند، اریک -

 نخست(. تهران: انتشارات شیرازه.
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