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 دهيكچ
. باشد رگذاريتاث خانواده نهاد بر تواند يم آن ابعاد از يك هر هك يبعد چند است يا دهيپد شدن يجهان

 كدر هـدف  با مطالعه نيا. است يدگرگون و رييتغ معرض در گذشته از شيب امروز، جهان در خانواده
 شـدن  يجهان از تأثر به زنجان شهر در خانواده راتييتغ يچگونگ خصوص در مردم ريتفس يچگونگ
 طـرح  و ياجتماع ييرگرايتفس ردكيرو با و يفيك روش به پژوهش نيا يهاداده. است گرفته صورت
 از نفـر  35 بـا  هدفمنـد  يريگ نمونه روش به قيعم مصاحبه فنون از استفاده با ينگار مردم قيتحق
 قـرار  ليتحل مورد يكتمات ليتحل روش قيطر از سپس و يآور گرد زنجان شهر يها خانواده ياعضا
 برها  خانواده يكاركردها و ساختار بر يا دوگانه يامدهايپ شدن يجهان هك دادند نشان  هاافتهي. گرفت

ـ  به مردم يجهان عناصر ورود با است، نهاده يجا . انـد  داشـته  برخـورد  آن بـا  يمتفـاوت  يهـا  وهيش
ـ  تجربـه  شـدت،  همـان  به نه البته را راتييتغ نيا زين يزنجان يها خانواده ـ ا در. ننـد ك يم ـ م ني  اني

 يجهـان  نيبنـابرا  .اند دهيبخش عيتسر را تحوالت نيا روند زورياتالك عنوان به يارتباط يها ينولوژكت
 مواجهه راه و ميهست ميسه آن در زين ما هكبل گذارد، يم اثر ما بر هك ستين يخارج يروين فقط شدن

 يهـا ارزش و ياقتصـاد  طيشـرا  و ياجتمـاع  ،يخيتـار  يها نهيشيپ اساس بر يا جامعه هر در آن با
 شـدن  يجهـان  برابـر  در اومـت مق با يزنجان يها خانواده لذا. است جوامع ريسا از متفاوت ،يفرهنگ
ـ تغ از متفاوت هك نندك يم تجربه را يغرب – يرانيا نوع از يتحوالت  جوامـع  گـر يد در خـانواده  راتيي
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  لهئمس طرح و مقدمه
 معاصر يايدن در مهم موضوعات و مسائل از ييك انوادهخ تحول هك ستين يديترد موضوع نيا در

. است بوده ياجتماع علوم نظران صاحب و شمندانياند توجه مورد همواره خانواده راتييتغ .است
 يدگرگون و رييتغ معرض در گذشته از شيب امروز، جهان در خانواده هك است يحال در نيا

 داده رييتغ را خانواده تيماه جوامع، رييتغ هك دهد يم نشان يشناخت جامعه يها پژوهش. است
در  يرد. دگرگونكستا صحبت ير و اير ناپذييامر تغ يكتوان از خانواده به عنوان  يلذا نم. است

 يجهانشده است.  ها انسان كت كت» يستيتجربه ز«و » ير زندگيمس«خانواده موجب تحول در 
 و يخارج يها مسافرت زانيم ،ينيشهرنش سواد، چون ،ييها واسطه ليدل به تجدد و شدن

 يكيتكاليد تقابل كي در و نندك يم رايپذ خانواده نهاد در را تحول ،يارتباط نينو يها يتكنولوژ
 شدت به زين يسنت يهنجارها جهينت در ابد؛ي يم اهشك ياجتماع الزام تجدد، و سنت نيب

  ).1392سرا، ميرك و ياحمد يعل( شوند يم فيتضع
 يامروز جهان در آن از ماندن دور هك شده گرفته نظر در ريناگز يا دهيدپ بعنوان شدن يجهان

 اريبس گذاشت خواهد ريتأث آن از نقطه نيدورتر در جهان از نقطه يك در واقعه نيتركوچك هك
م بوده و به عصر حاضر يند، از قديشدن در قالب فرا يجهان يطرف از. دينما يم ذهن از دور

ها و  شه نظاميها است. هم ها و ملت ن دولتيب يامالت فرهنگاختصاص ندارد و به واقع تع
 درند است. يفرا يكشدن به عنوان  ين معنا جهانيبه ا رنديگ يم قرار يافراد در تعاط يها ارزش
 قيطر از يخانوادگ يزندگ بر ميرمستقيغ و ميمستق طور به شدن يجهان معاصر، جامعه
. گذارد يم ريتأث ياجتماع و ياقتصاد يها استيس توسط شده جاديا يها برنامه وها  ياستراتژ
 مترك. است افتهي يتر ياديبن راتييتغ ياجتماع ينهادها گريد با سهيمقا در يرانيا خانواده

 انگريب يفرهنگ و ياجتماع ،يآمار شواهد. باشد نداشته خانواده راتييتغ به باور هك است يسك
 فرزند درخواست اهشك ،يزندگ از انتظار شيافزا ،يبارور نرخ اهشك ازدواج، سن شيازاف

  ).57: 1393،يبيلب( دارد خانواده در رييتغ از تياكح همه... و يخواه
. ردك كدر ياجتماع -يستيز ساز نهاد پروسه ينوع عنوان به ديبا را شدن يجهان بيترت نيا به
 هك ياتفاقات دازهان به دامكچيه است، انيجر در روزها نيا هك يراتييتغ انيم در دنزيگ ريتعب به
 تياهم است وقوع حال در خانواده و ازدواج ،يعاطف اتيح ،يجنس روابط ،يشخص يزندگ در

 رابطه و ونديپ گرانيد با چگونه و مينك يم ركف خود دربارة چگونه ما هكنيا خصوص در. ندارد
 با نگوناگو يها فرهنگ و مناطق در انقالب نيا است، انيجر در يانقالب م،ينك يم برقرار
 تحوالت و راتييتغ شروع. است شرفتيپ حال در اريبس يها مقاومت با و مختلف يها سرعت
 ردهك سؤال نيا متوجه را نيمسئول و نيركمتف از ياريبس اذهان رياخ يها دهه يط در يفرهنگ
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 است؟ چگونه حاضر حال در يرانيا جامعه يفرهنگ نظام يسنت عناصر تيوضع هك است
 در ،يارزش يها يدگرگون و ياجتماع نظام راتييتغ هك باورند نيا بر يعاجتما عرصة رانكمتف

 نيمسئول و مردم يطوالن چندان نه يزمان گذشت با اما ستين ملموس اصالً ،يزمان محدودة
  ).109:1390 ،يگيربكش( هستند جاك نونكا و اند بوده جاك هك شوند يم متوجه جامعه

 را يتحوالت شدن، يجهان نديفرا ريتأث تحت ،يتماعاج است ينهاد هك خانوده اساس، نيهم بر
 درصدد حاضر مقاله نيا بر بنا. است داده قرار يسنت خانواده با تعارض در را آن هك ردهك تجربه
 خانواده راتييتغ ييمعنا يبازساز به يموضوع ليتحل روش و يريتفس ردكيرو از استفاده با است
 از موجود ريتفاس بتواند تا بپردازد زنجان شهر يها وادهخان انيم در شدن يجهان نديفرا از متأثر
 ارتباط نيا در. دينما يبررس وركمذ افراد انيم در را خانواده راتييتغ روزمره و ستهيز تجربه
 يجهان از متأثر خانواده راتييتغ زنجان شهر مردمان هك است آن مطالعه نيا ياديبن پرسش
 راتييتغ نيا از يساز معنا انيجر در. نندك يم ريفست و كدر چگونه رياخ دهه دو در را شدن
  است؟ شده مطرح جامعه نيا نانكسا يبرا ييها دهيا و موضوعات م،يمفاه چه

  اهداف و تياهم
 اگر است، شده انيب انيپاسخگو نظر از يمختلف يها پژوهش در خانواده نهاد ضرورت و تياهم
 هك »انيرانيا يها نگرش و ها ارزش« عنوان با شورك استان 28 در شيمايپ يها افتهي يبررس به
 به ينگاه است، رانيا مردم ديد از خانواده نهاد تياهم انگريب و گرفت صورت 1380 زيپائ در

 نيا به پاسخ در. ميشو يم رانيا در يميصم و رپايد نهاد نيا تياهم متوجه ميندازيب درصدها
 در هك است نيا دهنده نشان جينتا دارد، تياهم شما يبرا چقدر خانواده نهاد هك سئوال
 الم،يا( ،)5/97 اهواز،( ،)2/96اصفهان،( ،)98 ه،ياروم( ،)1/97 ل،ياردب( ،)6/97 ،كارا( يشهرها

 فوق يدرصدها مشابه هم، آمده دست به جينتا ريسا است، تياهم يدارا خانواده) 2/98
 از آن انكي حفظ هكنيا و ستا رانيا مردم ديد از خانواده نهاد تياهم دهندة نشان هك باشد يم

 99 حدود( با را خود تياهم همچنان خانواده نهاد هك چرا رسد، يم نظر به مهمتر يزيچ هر
  ).1380 ،ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت( است ردهك حفظ رانيا مردم دگاهيد از) درصد

 از را ييامدهايپ است، افتاده اتفاق شدن يجهان و تهيمدرن مثابه به غرب در هك يتحوالت و رييتغ
 ◌ٔ همه چون و است گذاشته يجا به جهان گريد نقاط ريسا بر ارتباطات و اطالعات يايدن قيطر
 را ييها بحران نشده، يساز فرهنگ شود، يم وارد هك يجوامع به و ستين درون از تحوالت نيا

 دور والتتح نيا از زين رانيا جامعه ان،يم نيا در و است آورده بوجود جهان مردم يزندگ در
 ،ياجتماع يزندگ يها حوزه ريسا از شيب يفرهنگ يزندگ رانيا در رسد يم نظر به. است نبوده

 با ياجتماع يها گروه ظهور يبرا را راه ياجتماع تحوالت يبعض و گذرانده سر از را يراتييتغ
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  ).107:1390 ،يگيب ركش( است ردهك باز متنوع يها خواسته و متفاوت ينيب جهان
 انونك در را خود اثر جا همه از شيب بودنش يفرهنگ ليدل به يدگرگون و تحول نيا بالطبع
. دارد خانواده در شهير يرانيا جامعه در يرييتغ نوع هر كه ييازآنجا. گذارد يم يجا به خانواده

 هكنيا اي شده محقق خانواده واسطه به اي ران،يا ياجتماع نظام در راتييتغ نيتر ياصل
 ياجتماع ينهادها گريد از شيب خانواده يطرف از. است بوده خانواده به وفمعط آن يريگ جهت
  ).3:1386 ،يكارم( است جامعه راتييتغ انيجر از متأثر

 و بزرگ حوادث هك است ياجتماع نهاد نيتر شفاف و نيتر قيدق خانواده: ديگو يم ليچ ديويد
 در لحظه هر هك است يا دهيپد خانواده چ،يگورو اعتقاد به. دهد يم اسكانع را جهان يخيتار

 »شدن يبازساخت« و »افتادن ساخت از« ،»شدن ساخته« يفراگردها از و بوده يدگرگون حال
 به تيعنا با و شرفتيپ از خاص يا مرحله به رانيا ورود و زمان گذشت با. است برخوردار

 مشخص تر شيب يرانيا خانواده تيوضع به توجه ضرورت شدن، يجهان ناخواسته يامدهايپ
 بعضاً هك خانواده يسنت يالگو يهنجارها از يبرخ ماندن يباق شاهد اوالً، را،يز شود يم

 از يناش تحوالت از پس يرانيا خانواده. ميباش يم بوده، ديجد راتييتغ با نامتجانس و ناهماهنگ
 ابعاد، نظر از هك ردك تجربه را يراتييتغ جامعه، بستر در شدن يجهان نديفرا و شدن مدرن
 خانواده از مانده يجا بر يسنت عناصر مقاومت و يدگيچيپ تجانس، ت،يسنخ رات،ييتغ سرعت

 و ها بيآس رات،ييتغ نيا ريتأث و وقوع از پس. بود همسو جامعه يلك تحوالت با پدرساالر،
 اي ديتشد از يريشگيپ يبرا است الزم هك شده جاديا جامعه در آن تبع به و خانواده در يمسائل
 غفلت شاهد اً،يثان. شود يبازشناس آن يامدهايپ و ابعاد خانواده، راتييتغ تيماه ها، آن با مقابله

. ميهست يرانيا خانواده نهاد با يمقتض يها يگذار استيس و ليتحل يبرا مناسب ييالگو اتخاذ در
 ينيع و يذهن تيفاك از يرانيا خانواده در موجود مسائل و ها تيواقع با مواجهه در هك ييالگو

 به. باشد داشته يتر شيب ييسو هم زين رانيا جامعه رياخ تحوالت با و باشد برخوردار يمناسب
 يمايس بتوان نخست هك بود خواهد سريم يزمان مناسب، يالگو يمعرف رسد يم نظر

 ).186: 1393 ،يبيلب( ردك ييبازنما را يرانيا ينونك يشناخت جامعه

ران و يدرا ين نهاد اجتماعيت ايخانواده به اهم در توجه به مطالعه يمنشاء اصل يياز سو
ات يچون خانواده در ح يه مسائلك يتيگردد. اهم يباز م يرانيا يشناخت جامعه ليضرورت تحل

باشد.  يرانيبهتر جامعه ا ييشناسا يبرا يرانيا شناسان جامعهتواند دغدغه  يدارد، م يرانيا
است.  معني يبشدن  يند جهانياز فرا ثرمتأد يجامعه جد كبدون در يرانيخانواده ا يبررس

 يها چالشالت و كرات آن، سابقه و تنگناها و مشيي، تحوالت و تغيراني، خانواده ايرانيجامعه ا
ران از ياز آن است. مطالعه خانواده درا متأثر يرانيته ايشدن و مدرن يجهان ياوكوا يآن به معن

چه ياز در يرانيم، نحوه ساختن جامعه ايهستان آن يب يدر پ آنچه ت دارد.يابعاد گوناگون اهم
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 يت جهانيو تطور آنها با توجه به وضع يرانيد از خانواده و جامعه اين لحاظ بايخانواده است. بد
  ).7:1386، كي(ارم ديان آيسخن به م يرانيآن در جامعه و خانواده ا يرتأثو  شدن

و  يمذهب نسبتاً يه شهركجان ه مردمان شهر زنكآن است  ين بررسيب هدف عمده اين ترتيبد
ر يو تفس كده، درير چگونه ديچند دهه اخ يرات خانواده خود را طيياست، تحوالت و تغ يسنت

 يرديكن رويدارد؟ با چن يگاهيآنها چه جا ييشدن در نظام معنا ينند؟ و تجربه جهانك يم
شدن  يند جهانيفرااز  متأثرمردم از تحوالت خانواده  ييمعنا يو بازساز كدرق ين تحقيهدف ا

  باشد. يم

  ينظر يكردهايروبر  يمرور
 ينظر مختلف يكردهايرو و يها هينظر از ،يريتفس يشناس روش منطق رغميعل مطالعه نيا در
 توانند يها م هينظر بخش، نيا در. شود يم استفاده انهيگرا اثبات روش از يتر متفاوت يها وهيش به
 درها  هينظر هك معنا نيا به رند؛يگ قرار نظر مد يفيك يها پژوهش يعموم يراهنما ◌ٔ مثابه به
 چارچوب ارائه مطالعه، دانيم يمحور وابعاد روندها ات،كن به توجه محقق، ذهن شدن باز

 ؛1995، فترمن( دننك يم فايا يديلك نقش ،ياساس يها سوال طرح جهت يمفهوم
 يكردهايرو وها  هينظر از استفاده بر ديكتا با زين) 2007( اشتراس و نيوربك). 2001پاتون،
 تواند يها م هينظر از يعموم استفاده و يبازنگر هك باورند نيا بر 1»يفن اتيادب« قالب در ينظر
 محمد( خواند يم 2»ينظر تيحساس« را آن) 1967 و 1978( گالسر هك شود منجر يزيچ به

  ).122: 1389پور،
 مورد ابعاد شتريب نييتب و ريتفس جهت يرنظ يراهنما عنوان بهها  هينظر از مطالعه در نيبنابرا

 يبرا مرتبط يها هينظر نيتر مهم از يبرخ نوشتار، نيدرا .است شده استفاده مطالعه
  .است شده آورده قيتحق اهداف يساز رهنمون

 در را خانواده تحوالت خانواده، يالگوها در يجهان انقالب تابك انتشار با ،1960 دهة در گود

 دارد يم اظهار خانواده، تحوالت دربارة خود دار دامنه يها پژوهش ضمن يو. ددا قرار توجه زكمر
 راتييتغ جهت نيهمچن .نندك يم مقاومت يرونيب يفشارها برابر در اغلب خانواده يالگوها هك

 رييتغ جهت يك در خانواده نظام دو هك يزمان يحت و است متفاوت مختلف جوامع در خانواده
  .بود نخواهد سانيك رييتغ نيا جينتا نند،ك يم

 هك است شده روبرو يميعظ تحول چنان با امروز يايدن در خانواده است معتقد زين 3ميگرنسها

                                                            
1. technical literature 
2. theoretical sensitivity 
3. Gernsheim 
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 در را خانواده او. است ساخته اثر يب و دهيفا يب را گذشته يها دهه يها هينظر از ياريبس
 شتاب با جهان است معتقد هك آنجا از و ندك يم مطالعه ياجتماع تحوالت ريسا چارچوب
 يتحوالت مجموعه نيا در زين خانواده نيبنابرا رود، يم شيپ شدن پارچهيك يسو به روزافزون
 يتيفرامل ييها خانواده با امروز شده يجهان يايدن در او قول به و ردك خواهد تجربه را گسترده

 در يفكي ءارتقا ينوع زين جوامع درون در يحت ميساز تر قيعم را نگاه نيا اگر و ميهست روبرو
 بر شدن يجهان ريتأث ميگرنسها دهيعق به. شود يم مشاهده ها خانواده در يمك يندگكپرا نارك

 تحوالت باعث چه اگر شدن يجهان. ستين ياقتصاد موضوعات به محدود تنها يخانوادگ يزندگ
 ياريكب رشد موجب دهيپد نيهم هك است نيا تيواقع اما ،است شده يفناور نهيزم در يبزرگ
 گريد يشهر به شغل ردنك دايپ يبرا شوند يم ناچار افراد و شده جهان يشورهاك از ياريبس در

 به اصالً شود يم باعث مسائل نيهم. است دشوار اريبس فرزند داشتن يطيشرا نيچن در و بروند
 از نقل به 2002 م،يگرنسها كب( بردارند قدم نهيزم نيا در اطياحت با اريبس اي نندكن ركف ازدواج

 د،ينام دور راه از عشق ديبا را امروز دوران عشق است معتقد او). 633-636: 1393 ،يبيلب
 تحت و ندك يم دايپ ظهور و بروز يمختلف الكاش به و رديگ يم لكش روم چت در هك ييها عشق

 يها چالش با نديآ يم بوجود يروابط نيچن از يناش هك زين ييها خانواده ديجد طيشرا نيا ريتأث
 شاهد آنها در و روند يم شيپ يفكي ارتقاء يبسو ها خانواده يخيتار نظر از. هستند روبرو ينفراوا

 ريتفس در اما م،يهست خانواده ياعضا يبرا يمساو حقوق نارك در افراد يبرا شتريب يخودمختار
 دهيد ياديز يها تفاوت جوامع يفرهنگ يباورها و ها ارزش به توجه با موارد نيا از يك هر
  ).636: 1393،يبيلب( ودش يم

 هم هنوز اما است يامروز يغرب جوامع مسلط لكش يعموم يمردساالر است معتقد ميگرنسها
 يزن و مرد گذشته در. دهد يم ادامه خود اتيح به مناطق از ياريبس در يخصوص يمردساالر

 نيتر ختس آنها دهد رخ ياتفاق چه ردك ينم يفرق و ردندك يم يزندگ هم با بودند هم عاشق هك
 يايدن در حاال اما ردند،ك يم تحمل گريديك به خود عالقه و عشق دادن نشان يبرا را طيشرا
. دينك كتر را آنها ديبا ديهست خود خانواده عاشق واقعاً اگر: ديگو يم يسك انگار شده، يجهان
 گفته يتيفرامل بودن مادر آن به هك ندك يم دايپ معنا بودن مادر از ينينو وهيش بيترت نيبد
 نيب روابط اساس بر هك شود يم يجهان مراقبت يها رهيزنج جاديا باعث تحوالت نيا. شود يم

 ).658-659: 1393 ،يبيلب( رديگ يم لكش مختلف مناطق و شورهاك در افراد

 در يزندگ و ينسل ديبازتول و ياركهم و ياريهم با يزمان هك خانواده است معتقد 1ليچ ديويد
 امروز يايدن در. است دهيگرد ميعظ يتحوالت دستخوش كنيا شد يم هشناخت كمشتر يطيمح

                                                            
1. Cheal 
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 به محدود يصورت از ينيهمبال يزندگ و اند گسترش حال در سرعت به والد كت يها خانواده
 نيا و ردهك رييتغ خانواده از ما تيذهن نيهالشت مزيج قول به. است شده ليتبد آشنا يلكش
 است معتقد گروس تيهار. است آمده بوجود يخانوادگ طرواب در هك است يتحوالت جهينت رييتغ

 نيب كمشتر موضوعات رهيدا و ستين فهم قابل گريدكي يبرا هك دارند يمسائلها  زوج امروزه
 نيا يخانوادگ يساز مناسك چون ييها روش با نندك يم يسع افراد و است افتهي اهشك آنها
 ،يبارور زانيم اهشك نارك در تيمعج يسالخوردگ .ببرند نيب از وتاهك چند هر را يسرد
 نيتر يخصوص در دخالت به راها  دولت و ردهك مواجه لكمش با را تيجمع يعيطب ينيگزيجا

 ريتأخ به است تياهم حائز امروز يايدن در هك يمسائل گريد از. است واداشته خانواده امور
 شد يم محسوب يبغر يشورهاك در يشاخص گذشته در هكريتاخ نيا. است ازدواج سن افتادن

 يشورهاك از ياريبس داده نشان تونيه هك آنگونه و ردهك تيسرا زين شورهاك ريسا به كنيا
  ).21-24: 1388ل،يچ( هستند روبرو ازدواج سن ريتأخ دهيپد با كنيا زين ياسالم

 دوران شاهد كنيا اما ،داند يم تهيمدرن به سنت مرحله از را خانواده تحول زين 5 دمريوا
 دهيعق به. ميده قرار مطالعه مورد را عصر نيا در خانواده يها يژگيو ديبا و ميهست تهينپسامدر

 از ييها بخش در هيكبطور است نداده يرو جوامع يتمام در سانيك بصورت تحوالت نيا او
 در و مدرن يها خانواده گريد ييها بخش در ،يسنت يها خانواده قدرتمند حضور شاهد جهان

 يتفرد يها خانواده را آنها ديبا هك ميهست ييها خانواده يريگ لكش شاهد سوم بخش در تينها
 را خانواده تحول يعني جهان در خانواده تحول مطالعه نيبنابرا. دينام تهيپسامدرن دوران در

 به و ردنك صادر آن درباره يلك يمكح هكنيا نه ستنينگر مرحله به مرحله و نقطه به نقطه
  ).729: 1393 ،يبيبل( دنيرس يقطع يا جهينت
 ،يدگرگون تحول، باب در را يفراوان ينظر مباحث هك است ينظران صاحب جمله از دنزيگ

 خانواده تحول دربارة دنزيگ .است نموده مطرح مدرن عصر در خانواده الكاش تنوع و لكرشييتغ
 گريد يشورهاك در يا ندهيفزا طور به و يغرب يشورهاك در امروزه« هك است معتقد ديجد دورة

 شتريب هك وندهاستيپ از يا مجموعه هكبل ست،ين ياقتصاد واحد يك گريد خانواده جهان،

 قبل خانواده، گذشته، در هك يدرحال است؛ گرفته لكش يعاطف ارتباط خصوصاً و ارتباط براساس

 علل به زيچ هر از شتريب يخانوادگ يزندگ در وندهايپ و بوده ياقتصاد واحد يك ز،يازهرچ

  ).123: 1384دنز،يگ( »است گرفته يم لكش يكاستراتژ ليدال يگاه و ياقتصاد
تواند بـر نهـاد    ياز ابعاد آن م يكه هر ك ياست چند بعد يا دهيشدن پد يدنز جهانيدگاه گياز د

 در شـدن  يجهـان  راتيتـاث  نيتر عمده از يكيرگذار باشد. يتاث ياجتماع يخانواده به عنوان نهاد
 اسـت  خـانواده  ياعضـا  ◌ٔ شـده  نييتع شيپ از و ثابت و يسنت يها شنق يدگرگون خانواده، نهاد

 در ياجتماع نهاد كي عنوان به خانواده). 308- 280:1370: تافلر ؛56-55:1382 ،1379: دنزيگ(
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 زنان ياقتصاد تكمشار ضرورت سوكي در .شود يم افزون روز تناقضات دچار شدن يجهان نديفرآ

 بـا  تعارض در دو نيا هك دارد قرار شدن دار بچه و بودن ادرم التيتما گريد يسو در و خانواده در

 يزندگ در شاغل، زنان ◌ٔ گسترده حضور انيم نيا در). 294: 1381ترنز،( رنديگ يم قرار گريدكي
 يسـنت  لكشـ  در ازدواج گاهيجا تنزل ،يغرب جوامع در ازدواج يها لكش تنوع و رييتغ ،ياجتماع

 يهـا  نقـش  يجـا  بـه  يتسابكا يها نقش ينيگزيجا ازدواج، در ريتأخ نام به يا دهيپد ظهور و آن
 نيهمچن و فرزندان داشتن نگه زيعز و يفرزندآور اهشك و يفرهنگ يفضا در زنان يبرا محول

 اسـت  شـده  يجهـان  عصـر  در نقش رييتغ يامدهايپ از يابي تيهو نديفرا در ازدواج ريتأث اهشك
 ظهـور  شـاهد  خانواده امروزه نيهمچن) 308-280:1370: تافلر ؛56-55:1382 ،1379: دنزيگ(

 همچـون  يشـمندان ياند ريـ تعب بـه  هكـ  است يجنس روابط نوع و خانواده ازدواج، ديجد يالگوها
  ).24-18:2004: رنانكي ،1382: دنزيگ( شدند يجهان و گسترش حال در دنز،يگ

 ،يغرب تهينمدر يامدهايپ ليدل به رياخ ◌ٔ دهه دو در ارقام و اعداد به توجه با خانواده نهاد
 گاهيجا و نقش و زنان مورد در خصوص به راتييتغ نيا هك شده ياديز يها يدگرگون دستخوش

 نقش رييتغ شدن يجهان امواج هك گفت توان يم يريتعب به. است توجه خور در آنان، ياجتماع
 داده رارق رانيا جامعه و خانواده يسنت ساختار برابر در را ييها چالش و دهيرس زين رانيا به زنان
 آمار شيافزا دنزيگ و استلزك هك است رانيا در طالق نرخ شيافزا گر،يد راتييتغ جمله از. است
          دانند يم مرتبط مردساالر ◌ٔ جامعه يفشارها از زنان ييرها و يآزاد نديفرا با را طالق

  ).179-184:1380 استلز،ك ؛431-406:1373 ،55:1382: دنزيگ(
 در متقابل اعتماد روابط، در يتساو دوطرفه، و سالم ارتباط وجود شدن، يجهان ابعاد گريد از

 با هك شوند يم محسوب يراسكدمو يها يژگيو از خشونت فقدان و يجمع تكمشار روابط،

 يا دهيپد بروز .اند داده قرار خود ريتأث تحت را يخانوادگ يالگوها و روابط شدن، يجهان گسترش
 آن در هك است شدن يجهان يجنب جينتا از يخانوادگ ديجد ابطرو در يعاطف يراسكدمو نام به

 كيراتكدمو به و رديگ يم لكش كيراتكدمو يها شاخص يمبنا بر احساسات و يخانوادگ يزندگ
 وجود هك معتقدند پردازان هينظر. شود يم منجر مختلف سطوح در ياجتماع روابط شدن

 امكاستح به ت،ينها در و يخصوص ◌ٔ حوزه در خانواده امكاستح به يخانوادگ روابط در يراسكدمو

 شد خواهد منجر يعموم ◌ٔ حوزه در يجمع تكمشار بر يمبتن يها جامع يها انيبن
 ).56: 1382 و 96-93: 1379دنز،يگ(

 هينظر گرفته، انجام النك و خرد مسائل قيتلف نهيزم در هك يوششك نيرساتر و نيتر شناخته
 ،ياجتماع هينظر و يشناس جامعه در ياساس يبند ميتقس دنزيگ نظر از. است دنزيگ يساختاربند

 رديكرو و محور عامل رديكرو دارد وجود ياجتماع ليتحل به رديكرو دو انيم هك است همان
  ).190:1388 دمن،يس( محور ساختار
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 روزانه بيتصو يها نهيزم ديتول باز لحظه نيهمچن نش،ك ديتول لحظه« است معتقد دنزيگ
 رابطه انگريب يساختاربند هك است اركآش ).25-26: 1984دنز،يگ( »است ياجتماع يزندگ

). 580: 1393گودمن، و تزريازر نقل به 1991ن،يلكرا( است تيعامل و ساختار نيب يكيتكاليد
 است معتقد و نديب يم ارتباط) شدن يجهان( النك سطوح و جامعه سطوح نيخردتر نيب دنزيگ
. است يپوش چشم قابل ريغ هم بر ها آن راتيتاث هك چرا. ديفهم جداگانه بطور را آنها توان ينم
 سطح به هم را) منابع و قواعد يمعن بهساختار ( ،يابيساخت هينظر در دنزيگ رفته، هم يرو
 ).16: 1384پور، ييجال( دهد يم ونديپ) خانواده( خرد سطح به هم و) ياجتماع يها نظام( النك

 مطالعه دانيم

 لومترمربعيك 6763 مساحت با رانيا ياسالم يجمهور شورك يهاشهر از يكي زنجان شهرستان
 سال يسرشمار طبق بر شهرستان نيا نيشهرنش تيجمع. است زنجان استان يها شهرستان از

 زكمر شهر نيا. است زنجان استان زكمر زنجان شهر. است بوده نفر 388796 با برابر ،1390
 هم هنوز منطقه مردم. است يفارس زنگان دهش يعرب زنجان نام. باشد يم زين زنجان شهرستان

)) رود ديسف( اوزن قزل يها شاخه از( رود زنجان دره در زنجان شهر. برند يم اركب را زنگان تلفظ
 قابل وسعت با زنجان دشت. باشد يم زيتبر به تهران آهن خط و شوسه راه سر و گرفته قرار

 تا 1700 حدود در هك هيسلطان رتفاعاتا به به جنوب واز طارم ارتفاعات به شمال از يتوجه
 دست يكها  آن نژاد مانند زين زنجان استان ياهال زبان. شود يم يمنته دارند ارتفاع متر 2900

 نيا است مسلم چه آن يول شده فراوان تحوالت و رييتغ خوش دست خيتار طول در و ستين
 اقوام استقرار از پس. است دهبو يفارس مغول اقوام هجوم از شيپ استان، يبوم ياهال زبان هك
 از يمخلوط گرفته، انجام يآذر كتر نژاد يسو از هك ييها مهاجرت و منطقه نيا در كتر

 وجود آن در زين يردك زبان لماتك هك يفارس زبان و يآذر يكتر ،ييجغتا ،يكتر يها زبان
 و بوده عهيش مذهب با مسلمان زنجان مردم. است جيرا زين نونكا هم هك شده ليكتش دارد،
 آنها اعتقادات نيا و هستند) ع( اطهار ائمه به نسبت خاطر تعلق ژهيبو يمذهب اعتقادات يدارا

  .دارد آنها روزمره يزندگ در يمهم نقش

  يشناس روش
 ينگار مردم قيتحق طرح با و ياجتماع ييرگرايتفس ردكيرو با و يفيك روش به پژوهش نيا

 ييها روش و ابزارها با يعيطب ياجتماع طيمح در مردم مطالعه به ينگار مردم. است شده انجام
 ق،يتحق روش نيا در. شود يم گفته رد،ك دايپ دست افراد تيفعال و ياجتماع يمعان به بتوان هك

 از نقل به 4: 2002 ،ام يمر( ندك يم تكمشار مطالعه مورد دانيم و طيمح در ماًيمستق محقق
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 ريتفس وهيش بر هك است ياجتماع يبررس از يلكش قيتحق نوع نيا). 212: 1392 پور محمد
 ،گرا يعيطب قيتحق را ينگار مردم روش. دارد ديكتا نند،ك يم يزندگ آن در هك يجهان از مردم

 اجازهها  سوژه به روش نيا. خوانند يم زين يريتفس قيتحق و يمورد مطالعه ،يدانيم پژوهش
 راستا نيا در). 2002نز،يكآد( سازد يم سكمنع آنان منظور از را تيواقع همه و دهد يم صحبت

 ليتحل ياستراتژ با سپس و يگردآورها  داده يتكمشار مشاهده و قيعم مصاحبه فنون از
 و ليتحل شناخت، يبرا يروش ،يموضوع ليتحل اي مضمون ليتحل. شدند ليتحل 1يموضوع
 يمتن يها داده ليتحل يبرا ينديفرا روش، نيا .است يفيك يها داده در موجود يالگوها گزارش
 ،كالرك و براون( ندك يم ليتبد يليتفص و يغن ييها داده به را متنوع و ندهكپرا يها داده و است

2006.(  
 گفته زين ينظر يريگ نمونه آن به هك 2هدفمند يريگ نمونه استفاده مورد يفيك يريگ نمونه

 مورد موضوع نهيزم در هك ندك يم برقرار تماس يافراد با محقق وهيش نيا در. باشد يم شود، يم
 افراد نيا. باشند يم يافك نسبتاً و مناسب شناخت و اطالعات يدارا آن از ييها جنبه اي يبررس

 ؛1998ن يوربك و اشتراوس ؛1997نسون كيات و يهامرسل( خوانند يم 3بان دروازه اي نيمطلع را
 نمونه حجم گريد عبارت به اي مصاحبه مورد افراد تعداد يريگ نمونه وهيش نيا در). 2006 ومنين

 از نفر 35 از پژوهش نيا در نيبنابرا ،دارد يبستگ يبررس مورد يها سوال ينظر اشباع به
 كيمشتر ستهيز تجربه محقق هك آنجا از لذا. آمد عمل به قيعم مصاحبه زنجان شهر نينكسا
 ييمعنا و يذهن ساختهبر و درون از نگاه( يكام رديكرو اتخاذ با لذا ،دارد مطالعه مورد جامعه در

 جامع نسبتاً يشناخت به يابيدست جهت) محقق نگاه( يكات ردكيرو همراه به) مطالعه يها سوژه
 نموده استفاده خانواده راتييتغ و شدن يجهان عناصر از مطالعه مورد جامعه ريتعب و كدر از

  .است

  قيتحق يها افتهي
 اطالعات يگردآور يفيك يها روش از استفاده با هك يمحور سؤال نيچند با پژوهش نيا در

 به سطر صورت به نفر 35 از شده يگردآور يا مصاحبه و يمتن يها داده. است داده پاسخ بدان
 ميمفاه يبند جمع با سپس و رفت،يپذ صورت باز يدگذارك هياول ميمفاه استخراج جهت سطر

 تيمحدو ليدل به الهمق نيا در. آمد بدست نيمضام آنها يينها بيكتر و زكمتمر يدگذارك و
 نقل و كيامها  داده از يبخش تنها و شد اجتناب آن ميمفاه و باز يدگذارك ارائه از نوشتار يفضا

                                                            
1.thematic analysis 

2. purposive sampling 

3. gate keeper 
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  .شود يم بسنده آن كيات بخش به شتريب و شود يم انيب آن يها قول
 يشياند باز شدن، يجهان يابزارها: از عبارتند هك ميافتي دست مهم مضمون چند به كيات بخش در
 روابط ليتبد خانواده، يساختار تحول ،ياجتماع تيهو در زنان يشياند باز خانواده، ردكارك در

 فيتضع ت،يجنس ينابرابر ينسب استمرار خانواده، ياجتماع هيسرما شيفرسا مدرن، به يسنت
  .شود يم پرداخته نيمضام نيا از يك هر به ادامه در هك مقاومت و يسنت يها ارزش

  يفيك يها داده از شده استخراج يينها نيمضام و زكمتمر يذارگ دك: 1شماره  جدول
 زكمتمريدگذارك يينها مضمون

 يجهانروابطديتشد-يجهانيهارسانهريتأث-هارسانه ردكارك شدن يجهان يابزارها

ويسنتيهاارزشازگذر-مدرنبهيسنتازينيگزهمسر يها مالك رييتغ يسنت يها ارزش فيتضع
 -ييگرا تجمل رواج -گذشتگان ييگرا سنت -ينسل افكش -مدرن به يمذهب

 جوانان ييگرا يآزاد

به يسنت روابط ليتبد
 مدرن

-عواطفشدنمرنگك-يشاونديخوروابطديتحد-يسنتيها تعامل ديتحد
 ييفردگرا

ردكارك در يشياند باز
 خانواده

وهيشدررييتغ-يورآفرزندشدنيعقالن-سالمندانازمراقبت اهشك
 يجنس تعامالت در يشياند باز - يفرزندپرور

 تيهو در زنان يشياند باز
 ياجتماع

تيهورييتغ-يمردساالراززنانفرار-يتيجنسيهانقشدر زنان يشيبازاند
 زنان يخواه يبرابر -زنان

راقتداساختاردررييتغ-هانقشتعارض-ينيهمسرگزيها وهيش در رييتغ خانواده يساختار تحول
 رشيپذ عدم -يواقع و يعاطف طالق شيافزا - مجدد ازدواج شدن يعموم - خانواده

 يزن چند

 ياجتماع هيسرما شيفرسا
 خانواده

يزندگدراعتمادعدم-مجددازدواجبهاعتمادعدم-ياجتماع وساطت اهشك
 ييزناشو

ينابرابر ينسب استمرار
 يتيجنس

كيكتفينسباستمرار-ياتبمرسلسلهنظامينسباستمرار-زنان نقش فشار
 مجدد ازدواج رشيپذ عدم - نقش انتظارات به يفرهنگ نگرش ينسب رييتغ -نقش

 زنان يبرا طالق يامدهايپ -زنان

يمجازيهاهكشبينيگزيجا-تهيمدرنازينگران-يفرزندآورقيتعو ازها  خانواده ينگران مقاومت
 يبازدارندگ - ينيهمبال رشيپذ عدم - يشاونديخو تعامالت يجا به يشاونديخو

 نامشروع روابط از اعتقادات

  شدن يجهان يابزارها
، يو اطالعات يارتباط يها يها وفناور ينولوژكت كمكاز ارتباطات به  مردم زنجان با استفاده

و  ينيشتر عيب يه زمانكآنها  ينند و تعامالت سنتيب ير مييخود را در حال تغ يمناسبات سنت
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ه به كاهش داده، بلكرا  يده و نه تنها ارتباطات واقعيگرد يارتباطات مجازل به يبود تبد يواقع
 يها و گسترش نگرش و ارزش گرايي يتواقعاهش ك، ينيو د ياخالق يها در ارزش گرايي يتنسب

واقع مردم احساس  در .منجر شده است يا مبهم شدن جهت زندگين رفتن يو از ب يمجاز
ها در جامعه هستند و  ميسته شدن حركن شاهد شينو يجمع يها ند با استفاده از رسانهك يم

درباره  يگذارد. فرد يم يبر جا ترها مسننسبت به  يشتريب يرتأثن مساله بر جوانان يمعتقدند ا
  د:يگو يماهواره م

 خانواده جوانان به ماهواره يها لميف البته برده نيب از را جوانان يايح و حجب ماهواره«
 االن يول داشت حرمت زهايچ يليخ خانواده تو قبالً ،گذارد يم اثر امادره پدرو از شتريب

  .»نندك حفظ راها  ميحر هكنيا بدون نندك يم نگاه را مختلف يها لميف هم شيپ همه
  دهد: ين نظر ميچن يگريمصاحبه شونده د

 نهكمم هك فرستند يم ييكرهاياست افراد تيجنس به توجه بدونها  گروه تو افراد االن«
 هم به رو يمعان اون و ردندك ينم را اركنيا رو در رو هم با قبالً هك باشه داشته ييعنام هي

  .»ردندك ينم منتقل
هستند و شاهد  يشاونديه خوكشب يبه جا يه مجازكردن شبكن يگزيدر واقع مردم در حال جا

د را از به قبل عواطف خونسبت  ها آنم. يها هست گذران اوقات فراغت توسط خانوادهرييتغ ينوع
دارند و  يمترك يعاطف يوندهايپزنند و  يمتر به هم سر مكو مثل گذشته  اند دادهدست 

  :اند كردهدا يپ يليارتباطات فام يبرا ينيگزيجا
 تماس هم با نترنتيا با باشند رو در رو هكنيا بدون دهند يم حيترجها  يليخ االن«

 مك يخانوادگ يآمدها و رفت لندمشغوها  لميف و تلگرام با اكثراً چون و باشند داشته
 آگه ردهك فرقها  حيتفر ينوع به البته رده،ك مك رو عواطف نترنتيا ييجورا هي شده،
 اي گرفتند يم ادي هم يزيچ هي ديشا ردندك يم يگذرون وقتها  وچهك در هم با زنان قبالً
 نندك يم يگذرون وقت نترنتيا تو هم امروزه يول داشتند، آمد و رفت خود يها ليفام با
  .»رنديگ يم ادي هم يزيچ هي وقتها يبعض و

ه دارد باعث ك يياينار مزاكها در  ن رسانهيها معتقدند ا شتر خانوادهيب يارتباط يها با ورود رسانه
 يها ن رسانهيان خانواده شده در واقع استفاده مردم از ايز تزلزل بنيانت و نيخ گري يلتسه

رات ييباعث تغ يه مجازكنترنت وشبيز ايهمچون ماهواره و ن يخارج يها ژه رسانهيبو يارتباط
  دارد: يان مين خصوص بين در اينكاز سا يكيشده  يا گسترده

 خبردار يسك و شده تر راحت هم انتيخ شده اديز ياجتماع يها هكشب هك حاال«
 مردان و زنان و دارند ارتباط هم با ياجتماع يها هكشب در ياديز افراد مثالً شود، ينم
. شوند يم دوست هم با و نندك ينم توجه هم بودن متأهل به و شدند راحت هم با يليخ
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ها  خانواده شدن دهيپاش هم از باعث هاتيسا يراخالقيغ يها بحث يبعض هم نترنتيا تو
 ما فرهنگ با هك هستند ينطوريا هم يا ماهواره يها لميف از يليخ البته. شود يم

  .»ستندين هماهنگ
 يها تينند گرچه مزك ينترنت اشاره ميژه ايها بو ن رسانهيا يها تياز مردم به مز ياريالبته بس
پر  يه براك يمعتقدند ماهواره به عنوان ابزار يشوند ول يماهواره متصور نم يرا برا يآنچنان

به  يمجاز ينترنت و فضايدرباره ا يرد وليگ يردن اوقات فراغت آنهاست مورد استفاده قرار مك
  ند:ك ين عنوان مياز افراد مورد مصاحبه چن يكينند. ك يز توجه مين نآ يايمزا
 نترنتيا مثالً ستين بيع همش و دارند هم ياديز مثبت يها جنبه نترنتيا و ماهواره«
 يحتميده  قرار ما ارياخت در گريد ديمف اطالعات ياريبس و نهك يم ييجو صرفه زمان در
 هك ييها زمان و ميبش خبر با جهان يخبرها و مسائل يليخ از ميتون يم ماهواره با

 .»مينك مشغول باهاش را خودمون ميتون يم راحت يليخ رهيم سر مان حوصله

ن مردم زنجان ينترنت و ماهواره در بيا يمنف يامدهايه پكته توجه شود كن نيد به ايالبته با
رات يياز تغ يگرانن يموارد شاهد نوع يآن مورد توجه است و در برخ يايشتر از مزايار بيبس

ه ك يو آنها معتقدند توسط ارتباطات جهان ميهست يا رسانه يجاد شده توسط ابزارهايا يفرهنگ
م. به عنوان يها هست ر فرهنگياز سا يريپذو الگو يابي فرهنگبرون  يوسته شاهد نوعيبوقوع پ

  د:يگو يم ينمونه فرد
 شده ريگ همه ماهواره يول نندك ينم استفاده نترنتيا از يسواد سطح هر تو افراد همه«

 فرهنگ يول م،يردك برقرار ارتباط شورهاك ريسا با شتريب آمدند ليوسا نيا يوقت
 با آنرا و ميبش آشنا گريد يها فرهنگ با شده باعث و مينگرفت ادي هنوز را آنها از استفاده
 يها فرهنگ با ييآشنا و ارتباطات نيا گفت شه يم ييجورا هي مينك يقاط خود فرهنگ

  .»است زده بيآس ما روابط به گريد
آنها از سراسر جهان باال رفته است و  يها يآگاه يارتباط يها معتقدند با استفاده از رسانه ها آن

  دارد: ين خصوص اظهار ميدر ا يا شوندهشده است. مصاحبه  يش توقع آنها از زندگيباعث افزا
چون با  گر باال بردهيگر و مردمان ديد يها طيافراد را از مح يها يها آگاه رسانه ياز طرف«

ز عوض يشور نكن يم و به مرور قوانيآور يشورها سر در مكر ين سايشورها از قوانكر يارتباط با سا
ه كرا  ييزهايرده و چكچشم و گوش همه را باز  ها يناشه،  يمواقع بهتر م يشود و بعض يم
  »باال برده است. ياد گرفتند و توقع افراد را از زندگيدانستند  ينم

، يمسافرت يش تورهايد روابط همچون افزايشورها و تشدكگر يش تعامالت با ديمردم زنجان افزا
 ير نقاط جهان زندگيه در ساكشاوندان و دوستان يشورها و ارتباط با خوكر يدر سا يزندگ

  دانند: يم مؤثر يرات فرهنگييمردم از سراسر جهان و تغ يها يش آگاهينند را در افزاك يم
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 يوه زندگير در شييباعث تغ مردم اديو رفت و آمد ز يمسافرت يش تورهايامروزه با افزا«
گه برن و يد يشورهاكبه  ميدنح يمسافرت ترج يها برا يليو لباس شده است االن خ

شون  يه زندگكنن و بخوان يدونستن بب ينم قبالًه كزها را يچ يليشه خ ين باعث ميا
گه يد يشورهاكدرس خوندن رفتن  يه براكما هم  يها لياز فام يليمثل اونها بشه، خ

از  يرده، وقتكدن و حرف زدنشون فرق يه لباس پوشكم ينيب يان ميران ميبه ا يوقت
و  ميگنشورها كتو اون  يما ارتباط دارند از نحوه زندگ يها هم با بچه ينترنتيق ايطر

 »نند.ك يها رو هم عوض م ذهن بچه

  خانواده ردكارك در يشيبازاند
 قرار يسنج باز مورد وستهيپ ياجتماع يعملكردها مدرن، ياجتماع يزندگ در هكييآنجا از
 ديتجد شوند، يم دگرگون وستهيپ و اصالح آنها خود درباره تازه اطالعات پرتو در و رنديگ يم

 تسن نفوذ اهشك با زنجان مردم نيبنابرا. رديپذ يم صورت يزندگ يها جنبه همه عرف در نظر
 از تازه يبسترها و منابع قيطر از شتريب هك يجهان عوامل حسب بر روزمره يزندگ يبازساز و
 عوامل نيهمچن و يارتباطات و ياطالعات يها يفناور و يمجاز يفضاها ،يجهان يها رسانه ليقب

 شاهد راستا نيهم در. ننديگز يم بر مختلف يها نهيگز انيم از را خود يزندگ يها وهيش ،يمحل
 مردم هك يا گونه به گردد يم خانواده يكاركردها و شان ياجتماع روابط در افراد يشيزاندبا

 اهشك با و دهند يم قرار يشيبازاند مورد را خانواده يمراقبت و يتيحما يكاركردها زنجان
 ييك رابطه نيهم در. نندك يم نظر ديتجد خانواده يتيحما يكاركردها در سالمندان از مراقبت

  :ديگو يم مصاحبه مورد افراد از
 من پس نره، جا چيه مجبوره نهك يم مراقبت شوهرش مادر از ما يها ليفام از يكي«

 سرم بال نيا شدن ريپ آگه هك نمك مك شوهرم مادر با را وآمدم رفت دم يم حيترج
  .»ادين
 يفرزندپرور يها وهيش رييتغ و فرزندان ردنك ريپذ جامعه يها وهيش در تأمل شاهد ييسو از

 در تحول ريس نيا لزوماً يول ميهست يفرزندپرور مستبدانه كسب رييتغ شاهد چه گر اما ميهست
 را يفرزندپرور كيراتكدمو وهيش مردم عمده و ستين يمحور فرزند يسو بهها  خانواده همه
 ريسا بهها  خانواده از يريپذ جامعه ردكارك ،كودك مهد گسترش با ييسو از. دهند يم حيترج

  :ديگو يم نيچن نينكسا از ييك. است شده واگذار ياجتماع ينهادها
 ها آن االن يول شدند يم بزرگها  بزرگ پدر خانه در آمدند يم ايدن به هك ييها بچه قبالً«
 بزرگترها ستين يجمع دسته قبل مثلها  يزندگ االن چون سپارند يم كودك مهد به را
  .»نندك ينگهدارها  نوه از توانند ينم هك دارند ييارهاك خود يبرا
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 و ينيد يها ارزش رييتغ شاهد خود يجنس تعامالت در يشياند باز با زنجان مردم ييسو از
 اگر معتقدند آنها يحت هستند يجنس يبار و بند يب گسترش و نامشروع روابط رواج و ياخالق
 اشتهد وجود ،كاند چند هر جامعه در مردان قيطر از انتيخ دور چندان نه يا گذشته در چه

 نوظهور يا دهيپد زنان انيم در آن رواج زين و مردان نيب مساله نيا شيافزا با نونكا يول است
 از يبرخ توسط انتيخ رشيپذ يحت و داشت معنا مترك گذشته دهه دو در ديشا هك ميشاهد را

 مصاحبه از ييك خصوص نيا در. دارد مردم يجنس تعامالت در يشيبازاند نشان نيزوج
  :ديگو يم نيچن شوندگان

 يمرد اگر قبالً شده، ادتريز يليخ االن يول داشتند ينينچنيا رابط همها  ميقد«
 االن. ردمك غهيص رو يفالن گفت يم كر همه به باشه داشته زن تا چند خواست يم

 چون االن. نندك يم يارك پنهان همه و ستين ارك در هم يا غهيص و دارند رابطه اكثراً
 يسر هي آن نارك در و باشند داشته را خود يخانوادگ يندگز خواهند يها م يبعض
  .»دارند رابطه مخالف جنس با يرسم ازدواج بدون ،نندك تجربه هم را يگريد يها لذت

  ياجتماع تيهو در زنان يشيبازاند
 يدگرگون سبب داده يرو يساختار و يفرهنگ يها نهيزم در رياخ يها دهه در هك يتحوالت
 شدن، يجهان زين و مدرن عصر يها يژگيو. است شده زنان يها يآگاه و ياجتماع يها نقش
 يروز هك است يا هيفرض صرفاً يدانش هر فضا نيا در. است خاص يها گروه در ژهيو به يشيبازاند

 تيهو يشيبازاند ييسو از .يشيبازاند خود يحت رد،يگ قرار يشيبازاند مورد است نكمم گريد
 يريتعب به و رانيا در يارتباط نينو يها ينولوژكت حضور راتيتاث نيتر مهم از يرانيا زنان
 و ييايجغراف يفرض و يسنت يمرزها نينو يها يفناور و نترنتيا. است ارتباطات شدن يجهان
 در مرز با سنت ممفهو هك ييگو. است دهيرهان مرزها بند از را انسان و ستهكش هم در را يزمان
 سنت از گذر و مرزها برداشتن انيم از انكام هك است ياطارتب يها ينولوژكت نيا و ختهيآم هم
 ياجتماع تيهو در زنان يشياند باز شاهد خصوص نيهم در .است ردهك فراهم زنان يبرا را

 يمردساالر با و داده قرار ينيبازب مورد را خود يسنت يتيجنس يها نقش هك ميهست خود
 يخصوص و يعموم يها عرصه در يرابرب خواهان و زنديخ يم بر مقابله به جامعه در موجود
 از ييك خصوص نيا در. است آورده بوجود يرانيا يها خانواده در را يتحوالت امر نيا هكهستند
  :ندك يم انيب نيچن شوندگان مصاحبه

 امور در خواهند يم و ستين آنها فيوظا جزو نندك يم ارك خانه از رونيب زنان اگر االن«
 را آنها ميتوان ينم ندارند را گذشته تيمحدود دخترها ناال چون ،نندك تكمشار جامعه
 انتظار خودشون از هم زنان االن نندك نقش يفايا يميقد يها زن مثل مينك مجاب
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  .»نندك ارك مردان يپا به پا هك دارند
  :ديگو يم يگريد فرد

 يحت رفته باالتر ها زن ياحساس توقعات االن يول بودند قانع يليخ ميقد يها زن«
 االن نهك يم انتيخ همسرش به نشه ارضا ياحساس لحاظ از منزل در آگه ميهدشا

 االن نبود ينطوريا گذشته در هكيحال در ،نندك انتيخ ردندك دايپ ليتما شتريب ها خانم
 اركنيا يگريد مرد با زدن حرف با حداقل نندكن يجسم انتيخ ها زن از يليخ آگه يحت
  .»نندك يم را

  هخانواد يساختار تحول
 راتييتغ از ميعظ يموج حاصل رگذار،يتاث و ريفراگ يا دهيپد مثابه به شدن يجهان د،يترد بدون

 يچالش با را زنجان مردم يتيهو يها انيبن و يمل ،يبوم ،يسنت يساختارها هك است تحوالت و
 تجربه را يتحوالت شدن، يجهان نديفرا اثر بر يزنجان يها خانواده و است ساخته مواجه بزرگ

 و ساختار شدن دگرگون باعث و است داده قرار يسنت ◌ٔ خانواده با تعارض در را آن هك اند ردهك
 اما. دارد وجود آن برابر در زين ييها مقاومت گرچه. است شده يعيوس طرز به يخانوادگ روابط
 به. است بوده مواجه ينيگز همسر يها وهيش در رييتغ با خانواده ساختار است روشن آنچه
 همچون نينو يها يآور فن با هك رياخ دهه دو در ژهيبو شدن يجهان امواج با هك يا گونه

 و نموده وارد خانواده به را ييها كشو بوده، همراه يمجاز يها هكشب و ماهواره نترنت،يا
 هك يسنت حالت از ينيگز همسر يها وهيش در رييتغ با جوانان. است ردهك حادث آن بر يراتييتغ
 انتخاب خواهان آزاد، يها ازدواج به بود، همراه خانواده دخالت و شده ميتنظ يها ازدواج با شتريب

 را فرزندان با مقابله توان زينها  خانواده يطرف از هستند خود يارهايمع وها  كمال با همسر
 زينها  خانواده شتريب چه گر. زنند يم دييتأ مهر همسر انتخاب در جوانان يها يآزاد به و نداشته
 با فرزندان انتخاب خواهان شتريب و ندانسته مطلوب را همسر انتخاب يسنت يها وهيش خود

  :ديگو يم نيچن يفرد خصوص نيا در. هستند خانواده مشاوره
 نظر آنها ازدواج به پدر و بزرگترها نداشتند را همسر انتخاب جرات گذشته در جوانان«
 و ازدواج يآزاد است خوب يليخ نيا و دارند انتخاب حق جوانان امروزه يول دادند يم

 نندك ازدواج بخواهند دخترم و پسر اگر من مثالً است شده گذشته از بهتر آنها انتخاب
 و خودم نظارت با هك يشرط به البته ،نمك يم موافقت آنها ازدواج از قبل يدوست با

 اجازدو ردهك انتخاب خودش هك يفرد با نمك يم قبول دهم يم آنها به هك ييها آموزش
 همها  خانواده هك نندك يم ليتحم را خود خواستها  بچه اونقدر نمكن را اركنيا آگه ندك

 بهتره پس نداره معنا گهيد رفتن يخواستگار و شوند يم آنها انتخاب قبول به مجبور
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  .»باشه خودم نظارت تحت او انتخاب
 ماهر جوامع هك است يگريد رييتغ مردان با آنها قدرت موازنات و زنان رييتغ حال در تيموقع
 قدرت امروزه. است تكحر در شتريب مساوات جهت در جنس دو انيم روابط با ارتباط در روز
 زين را خانواده اقتدار ساختار امر نيا و است يگريد زمان هر از شيب يخانوادگ يزندگ در زنان
 گسترش با. تاس ستهكش هم در خانواده در را قدرت بودن يهرم و است داده قرار ريتأث تحت

 تيمشاع خانواده در قدرت هك. است گرفته قرار تحت يخانوادگ يالگوها و روابط شدن، يجهان
 نيا چه گر است دهيرس يراسكدمو بر يمبتن ياجتماع روابط به مردساالرانه اقتدار از و افتهي

 قتدارا هك ينحو به ميهست خانواده در اقتدار فقدان شاهد هك است دهيرس يحد به گاه مساله
 صورت راتييتغ با لذا. است دهينرس ييجا به زين فرزند اي و مادرانه اقتدار و ستهكش هم در پدر

 نظام در عاقالنه يها يريگ ميتصم تياهم و يريگ ميتصم در نيزوج يبرابر شاهد گرفته
 ها خانواده در يريگ ميتصم ،يريگ ميتصم در فرزندان و زنان تكمشار شيافزا با ميهست خانواده
  :ديگو يم نيچن خصوص نيا در شوندگان مصاحبه از ييك. است ردهك دايپ يافق حالت

 رنديبگ دوم زن توانستند يم همسر اجازه بدون يحت داشتند ياديز قدرت مردان قبالً«
 خانواده در هم زنها هك دارند قبول هم مردها االن شده عوض زهايچ يليخ امروزه يول

 به يحت رميگ يم راها  ميتصم شتريب خونه تو خانم هي انعنو به من مثالً رنديبگ ميتصم
 روها  بچهها  خانواده تو االن يحت. دهم يم را يينها نظر منها  بچه ازدواج و خانه ديخر
ها  بچه و نندك خوشحال را آنها ميدار دوست چون ميده يم دخالت يريگ ميتصم در
 قبالً رفته باال يعموم رهنگف سطح هك نهيآ خاطر به نايا. ردندك دايپ تياهم يليخ
 رفته باال هم يامروز يها زن يآگاه يطرف از شده بهتر االن نبودند قائل ارزش زن يبرا
 را يآگاه هست ايدن سراسر تو هك بشر حقوق يها برنامه اون از ريغ. دارند التيتحص و

 هم تيودمحد تو ما جامعه آگه يحت نهك يم شرفتيپ زهايچ يليخ تو داره ايدن برده باال
 حرف اون رهيبگ يتر عاقالنه ميتصم بتونه يك هر ما خانواده تو. ذاره يم اثر بازم باشه
  ».زنه يم رو آخر
 طالق آمار شيافزا دنزيگ و استلزك هك همانگونه است طالق نرخ شيافزا گر،يد راتييتغ جمله از
 روز به روز زنان دانند، يم مرتبط مردساالر ◌ٔ جامعه يفشارها از زنان ييرها و يآزاد نديفرا با را
 و خانه در ارك با را خود يزندگ گذراندن و دهند يم ازدواج به تن يسنت يها نقش در مترك

 از و هستند خود يشخص يشغل شرفتيپ دنبال به ها آن. نندك ينم قبول فرزندان از ينگهدار
 تحمل عدم و نانز استقالل شيافزا با .آورند يم بار شوهر از مستقل را خود ياقتصاد لحاظ
 يها انتيخ و چارچوب از خارج روابط شيافزا ييسو از و آنها ييجو يبرابر و التكمش

 شاهد يزنجان يها خانواده در را طالق شيافزا يها نهيزم گريد مسائل ياريبس و يخانوادگ
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  :ديگو يم نيچن شوندگان مصاحبه از ييك خصوص نيا در. ميهست
 يسنت آنها ازدواج و دارند ياشتباه يها انتخاب ازدواج در ها جوان از يليخ چون االن«
 االن يول ردندك يم تحمل را يزندگ ماتينامال مردم قبالً رند،يگ يم طالق اديز ستين
 طالق نندك يزندگ توانند ينم نندك ركف هكنيهم ستندينها  بچه ركف به ستين ينطوريا
 توانند ينم دارند ياديز يها يآزاد يمجرد در پسرها و دخترها چون يطرف از. رنديگ يم

 دارند ارك چون روند ينم ظلم بار ريز ها زن نند،ك تحمل را يزندگ يها تيمحدود
  .»ندك تحمل دهند يم حيترج باشد نداشته يشغل اگر و رنديگ يم طالق تر راحت

  :ديگو يم يفرد. دانند يم ليدخ امر نيا در زين را نترنتيا و ماهواره وجود يا عده ييسو از
 دوست شود يم باعث ننديب يم را آزاد روابط ماهواره يها لميف در يوقت افراد از يليخ«

 يها بحث يبعض نندك تجربه را يروابط نيچن ديشا تا رنديبگ طالق باشند داشته
 هم از باعث ياجتماع يها هكشب توها  شدن دوست و ينترنتيا يها تيسا يراخالقيغ

  .»شود يها م خانواده شدن دهيپاش
ها همچنان قبح خود را  از خانواده يارين بسيخته اما در بيگر چه قبح طالق در جامعه فرور

، فرزندان و ها خانوادهت يل متفاوت همچون عدم رضايها به دال شتر خانوادهيرده و بكحفظ 
گردد شاهد طالق  ين امر موجب ميه اكستند ين يگر حاضر به طالق رسميمسائل د ياريبس

  د:يگو ين مين باره چنيدر ا ييم. پاسخگويباش ينها و ظهور خانواده اضطرارن آيدر ب يعاطف
 هم از را خانواده ستندين يراض يعنوان هر به هك ييها خانواده يليخ هستند هم االن«

 باالست خانواده ارزش چون نهك ركف طالق به يزندگ تو دينبا آدم نظرم به بپاشند،
 موارد از يليخ تو خودم من. ردك تحمل رو طياشر يجور هي ديبا باشه مجبور آگه يحت
  .»نمك يم تحملها  بچه خاطر به يول ندارم يخوب رابطه همسرم با

  خانواده ياجتماع هيسرما شيفرسا
گر مثل يها د است اما خانواده يه اجتماعيسرما يها خانواده از مولفه ياجتماع يها تيحما

، يت شامل مسائل مادين عدم حمايند و انك يت نميگر در مواقع مختلف حمايديكگذشته از 
گر همچون گذشته افراد به هنگام بروز تنش در يشود. امروز د يز ميو ارتباطات ن يعاطف

ورزند. به عنوان نمونه  يخانواده اهتمام نم يداريها به پا و وساطت يگريانجيها با م خانواده
م يبح طالق در جامعه مواجه شداهش قكافراد و  يطالق برا يريان پذكامروزه با سهولت و ام

  ش داده است:يطالق را در خانواده افزا يريان پذكن امر اميه اك
 شونها  بچه ازدواج توها  خانواده االن چون دادند، ينم تيرضا طالق بهها  خانواده قبالً«
 يشنو حرف مادر و پدر ازها  بچه نه شده سردها  خانواده ارتباطات و ستندين ليدخ اديز
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 دخالت اديز هم نيوالد شدن، جدا موقع دارند، نهايا ارك به يارك آنها نه و دارند
 هك االن يول شد يم حل يبزرگترها توسط شوهرها و زن اختالفات قبالً. نندك ينم

 يبرا يسك هر و شود ينم واسطه انياطراف طالق موقع يسك گهيد شده مك ارتباطات
 و رسند يم هم لكمش به همه شود اديز يخانوادگ آمد و رفت اگر رد،يگ يم ميتصم خود

  .»شود ينم اديز طالق نقدريا
ها همچون  تيگر حمايانواع د ،يو مصاحب ياز لحاظ عاطف يت اجتماعياهش حماكبه جز 

ت يگر را حمايديك يرد و افراد مانند گذشته از لحاظ ماليگ يز در بر ميرا ن يت ماليحما
  د:نك يان مين بياز افراد چن يكينند ك ينم
 شده مك يعاطف روابط رد،ك هيتوج شه ينم واقعاً يول شده اديزها  يمشغول دل درسته«
 اول گم يم داره مشگل خواهرم نميبب من آگه مثالً شده مهم آدم خود يزندگ تياولو و

 .»شده متقابل امر نيا نجاستيا جالب و خواهرم يزندگ بعد مهمه خودم يزندگ

 بزارم هيما خودم وقت از ديبا چون نندك يم آمد و ترف هم خونه به افراد مترك االن«
 ثركا هك زمونه دوره نيا تو بزارم هيما پولم از هم يگاه و برسم اون به داره يمشگل آگه
 يليخ نمك كمك يماد لحاظ از هم يفرد به بخوام من هكنيا دارند يماد لكمش افراد

 رو خودم انيوز سود حسابها  وقت يبعض باشه داشته هم پول آدم آگه يحت سخته
 .»مينك يم

  متر از گذشته شده:كز ين ينند انسجام اجتماعك يمردم احساس م
 و خواهر در االن مثل و ميبود خانواده يك جزو همه ييدا و خاله و عمو گذشته در«

 ضيمر هم ما بزرگ مادر و پدربزرگ يماريب و يناراحت با قبالً م،يشد ينم خالصه برادر
 .»ستين مهم براش يگريد التكمش و خودشه ركف به يك هر االن يول ميشد يم

 و ياجتماع يدادهايرو از را خود يها داشت چشم شدن آورده بر انتظار سابق مثل گريد مردم
 و نانياطم عدم و مخاطره نيا ژهيبو برند يم سر به مخاطره در مدام و ندارند يخانوادگ زين
 ازدواج سرانجام از ندك يم ازدواج هك يفرد واقع در. است انينما شتريبها  ازدواج در ياعتماد يب

 شتريب ياعتماد يب نيا نند،ك تجربه را خود ازدواج نيدوم افراد اگر ژهيبو است نگران خود
 متقابل اعتماد و است متقابل اعتماد به منوط خانواده در ناب رابطه هكييآنجا از. شود يم انينما
 انيب نيچن افراد از ييك خصوص نيهم در. دارد »متيصم« با كينزد يا رابطه خود نوبه به زين
  :ندك يم
 ازدواج و شوند غهيص دهند يم حيترج دارند بچه هك مطلقه اي وهيب يها خانم يبعض«

 ردك نانياطم شه ينم اصالً چون نشود آنها يزندگ وارد شوهر هك باشند نداشته يرسم
 لكمش ياقتصاد لحاظ از آگه ها خانم يبعض اصالً شه، يم چطورها  بچه تيوضع هك
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 ياديز يها تيمسئول مجدد ازدواج با چون افتند ينم مجدد ازدواج ركف به باشند نداشته
 نجوريا شتريب چون باشه داشته ادامه آنها يزندگ ستين معلوم هم اصالً و نندك يم دايپ

  .»شهيم داريناپاها  يزندگ
  :ديگو يم يگريد فرد اي
 ديآ يم شيپ يتيوضع چه ستين معلوم اصالً نندك ازدواج ندخواه يم ها جوان هك االن«
 هم به شون بچه يزندگ لكمش هي با نهكمم نندك يم احساس لحظه هرها  خانواده و

  .»بخوره
 نيچن باره نيا در انيپاسخگو از ييك شده مك يخانوادگ روابط در زين هم به نيمتأهل اعتماد

  :ديگو يم
 به لحظه هر نه،كيم اركيچ و رهيم جاك دونم ينم رهيم رونيب خونه از همسرم يوقت«

 مدام فكرها نيا داره رابطه گهيد ييك با و گه يم دروغ من به داره نهكن گم يم خودم
  .»ردهك ريدرگ منو ذهن خوره مثل
  :ديگو يم نيچن در يشاغل خانم

 باشم داشته يياندازها پس خودم يبرا و نفهمه شوهرم را درآمدم همه نمك يم يسع«
 پس خودم يمبادا روز يبرا ديبا وفتهيم ياتفاق چه زمونه دوره نيا تو ستين معلوم صالًا

  .»باشم داشته يانداز
ان افراد است و يها و روابط متقابل م هكشب يه اجتماعيسرما يها از مولفه يكي كه ييآنجااز 

مواجه  يوندشايو خو يد روابط اجتماعيو تحد ياجتماع يها هكامروزه مردم زنجان با ضعف شب
آنها نسبت به  يو خانوادگ يشاونديم روابط خوكزان و ترايه مكاعتقاد دارند  ها آن، اند شده

و ارتباطات  يميدارند روابط صم يافته است. چنانچه آنها اظهار ميد ياهش و تحدكگذشته 
 يفگر و ضعف روابط عاطيخانواده به همد يمتر شده و تعلق اعضاكآنها نسبت به گذشته  يواقع

  نند.ك يرا در خانواده مشاهده م
 هم دور اونقدر ميقد يها بچه بود شدن جمع هم دور يبرا گذشته يها مراسم ثركا«

 با مترك داشتند ارتباط هم با ليفام چون نداشتند رفتن رونيب خانه از هوس هك بودند
 و ميآور يم نهخا به زور به روها  بچه االن يول ردندك يم برقرار ارتباطها  بهيغر و دوستان
  .»باشند خانه از رونيب دارند دوست

  د:يگو يم يا شونده مصاحبه
 شده متركها  عاطفه امروزه شده، يمواز خط هيها  خانواده درون يها ارتباط انگار االن«
 شدند كوچكها  خانواده هك قدر همون واقع در هستند ينجوريا جوانان شتريب و

 يليخ يخانوادگ روابط نبود وتلفن تلگرام و ليبامو هك گذشته در شده مك همها  عالقه
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 .»بودند هم حال كمك افراد شتريب و بود يميصم

خود به  يميز از از حالت صمين يشاونديمردم روابط خو يو مدرن شدن زندگ ينولوژكبا ورود ت
د روابط يده است در واقع شاهد تحدييگرا يشاونديمرنگ شدن ارتباطات خوكو  يحالت رقابت

الت كبه مش توجهي يب، يشاوندياهش روابط خوكح به يم و ترجيها هست در خانواده يوندشايخو
رات است گر چه يين تغياز ا ينمود ها ش فاصلهيفه و افزايبر وظ يآنها و تعامالت مبتن

  شده است: تر كمرنگور كن وجود روابط مذيرد، با ايگ يز در مقابل آن صورت مين ييها مقاومت
 و خواهر در االن مثل و ميبود خانواده يك جزو همه ييدا و خاله و عمو گذشته در«

 دنديد يم را گريهمد برادر و خواهر باريك روز دو حداقل قبالً م،يشد ينم خالصه برادر
 ننديب يم را گريهمد آنها خانه در باشند زنده مادر و پدر آگه خواهران و برادر االن يول

 ليفام از يخاص فرد به زدن سر يبرا روزها نيا. ندنيب ينم را گريهمد ماه تا ماه وگرنه
 احوال از فقطها  خانواده تلفن و ليموبا و تلگرام وجود با و باشد يخاص ليدل ديبا حتماً
  .»نندك يم فهيوظ انجام و شوند يم خبر با هم

  ند:ك ياظهار م يگريفرد د
 شده مك يعاطف وابطر و ردك شه ينم هيتوج واقعاً يول شده اديزها  يمشغول دل درسته«
 اول گم يم داره مشگل خواهرم نميبب من آگه مثالً شده مهم آدم خود يزندگ تياولو و

 يطور االن, شده متقابل امر نيا نجاستيا جالب و خواهرم يزندگ بعد من خود يزندگ
 هستن ينطوريا همها  بچه يحت ميبر ليفام و كف خونه ميندار عالقه اديز گهيد شده
 چون نمك آمد و رفت مترك دميم حيترج خانواده هي عروس عنوان به دمخو من مثالً

 هم اونها مبادا هك نمك هيته ييغذا چه اي باشه مرتبط ام خونه رميبگ استرس ديبا همش
 .»انيب ما خونه به زده سر بخوان

  يتيجنس ينابرابر ينسب استمرار
رات ييستند گر چه به رغم تغه يساختار عوامل از يناش يتيجنس يها يه نابرابرييكاز آنجا

 نظر است اما اجماع رييتغ حال مردان در و زنان جاد شده در ساختار جامعه و خانواده نقشيا

همواره وجود دارد. گرچه زنان  زنان، بر مردان يبرتر خصوص در جهانشمول نه يول گسترده،
در سطح  يش آگاهيزاو با اف اند دادهقرار  يشيخود را مورد بازاند يها همواره نقش يزنجان

موارد  يده اما هنوز در برخيمرنگ گردك يتيجنس يها يجاد شده نابرابريرات اييجامعه و تغ
  ها مشهود است. ين نابرابريا ياستمرار نسب

هنوز  يمواجه بوده است ول ياديرات زييبا تغ يسنت يها ن مردم زنجان انتظارات نقشيگرچه ب
  استمرار دارد: يسنت يها نقش كيكموارد تف يدر برخ
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 كمك آنها به مردان بخواهند كمك زنان خانه امور در اگر شده يطور االن هك درسته«
 ديبا و ندارد معنا ازدواج اونوقت ندارد معنا زيچ همه در آنها بودن يمساو يول نندك يم
  .»مرد راها  يبعض و ندكب را ارهاك يبعض زن يموارد در
 ند:ك ين اظهار ميچن يگريا فرد دي

 هم ها زن باشد، خانه آور نان هك است مرد فهيوظ يول ندارد يمانع زن اشتغال«
 زنان يبرا ميقد از هك يفيوظا حفظ با يول نندك شرفتيپ يشغل لحاظ از توانند يم

 هيها  تيذهن يول ردهك رييتغ مردها و ها زن يها نقش عمل در ديشا داشته، وجود
 .»ندكب يدار خانه دارند انتظار ها زن از همه هك هست يجور

ط يز در محيرا ن ييها يمواجه هستند و نابرابر ينقش يفشارهاز مدام با يزنان شاغل ن يياز سو
  ند:ك يان مين خصوص بيدر ا ينند خانمك يار تجربه مك
 از ساالر مرد جامعه تو يميقد يها زن به آگه شده تر شرفتهيپ ها زن به ظلم امروزه«

 طيمح در شده گهيد نوع هي االن آمد يم فشار برادر و همسر و پدر و خانواده قيطر
 دهن به دهن يارك طيمح در چون شود يم زنان به مردان يسو از ظلم برابر چند يارك

 خانه طيمح در دار خانه زنان. ندك تيرعا ندك يم جابيا جامعه عرف و شوند ينم مردها
 يها زنان يول ،نندك يم تحمل رونيب در شاغل زنان هك نندك ينم تحمل فشار آنقدر
 استقالل دارند دوست رايز ،نندك يم تحمل را ارك طيمح يفشارها از ياريبس شاغل
  .»باشند داشته
  رد:يگ يت زنان و درآمد آنان صورت مكينترل مردان به مالكز يموارد ن يدر برخ

 به توجه با البته. نندك ازدواج آنها با هك هستند شاغل زنان دنبال مردها از يليخ«
 ارياخت يحت هستند شاغل هكنيا با زنها يبعض نداشت، توقع شه ينم ياقتصاد التكمش
 نندك يم تابك و حساب زن آمد در به هك هستند ييشوهرها ندارند هم را خود آمد در
 از شوهرشان هك هستند هم ها خانم از يليخ البته يردك اركيچ را پول فالن نديگو يم و
  .»دارند خودشون يبرا يكامال و كمل و نداره خبر آنها آمد در

ه كشود بل ياعمال نم يو شغل يخانوادگ يها اعمال شده به زنان تنها در حوزه نقش يها ينابرابر
از مسائل همچون طالق و ازدواج مجدد آنها در جامعه شاهد استمرار  ياريدر خصوص بس

 يوسته است. برايقوع پز به وين ياريرات بسييم اگر چه نسبت به گذشته تغيها هست ينابرابر
جامعه نسبت به آنها  يعموم يها نگرش ،رنديمثال مردم زنجان معتقدند اگر زنان طالق بگ

شود اما  ياعمال م يشترين نگرش با انعطاف بيند اگر چه نسبت به گذشته اك ير مييتغ
ازدواج مجدد با  يشتر از مردان است و برايزنان ب يطالق برا يمنف يامدهايهمچنان پ

 مواجه هستند: يالتكشم
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 آگه و شدكن طالق به ارك هك ردندك يم تحمل را يزندگ التكمش ها زن ثركا گذشته در«
 از رديگ يم بال و پر خانم تازه االن يول آمد ينم رونيب خونه از گرفت يم طالق يخانم
 شوهر دنبال داره ندينگو هك باشد خود رفتار مراقب ديبا گرفته طالق هك يزن يطرف

 يشنهادهايپ عيسر مردها گرفته طالق يزن بفهمند هك نيهم االن چون ردهگ يم
 هك را يزن مردها هم ازدواج يبرا نداره، تيامن قبل مثل و دهند يم يجنس مختلف

 مردها از يليخ يول باشه گرفته طالق هكنيا تا دهند يم حيترج رو ردهك فوت همسرش
  .»نندك يم واجازد هم مجرد دختر با طالق بعد هك مينيب يم را

ازدواج مجدد  اما آنچه مشهود است جامعه با اند يرفتهپذها اگر چه ازدواج مجدد افراد را  خانواده
د بود و كيار مورد تايامده البته اگر چه در گذشته ازدواج مجدد زنان جوان بسينار نكزنان هنوز 

ا يمسن باشد و  يه زنيكصورتردند اما در ك يت از زنان جوان تنها اقدام ميحما يها برا خانواده
ن خصوص ياز فرزندان است در ا يا نگهداريبر عدم ازدواج و  يح عموميفرزند باشد ترج يدارا
  ند:ك يان مين بيچن يفرد

 اند گرفته طالق اي داده دست از را خود همسر هك ييها خانم شد يم تصور گذشته در«
 آگه نندك ازدواج دوباره ديبا مردان و شندك يم رونيب آب از را خود ميگل مردان از بهتر
 زود خانواده ييجورها هي يعني ندك ازدواج توانست يم نيوالد نظارت تحت بود جوان زن
 فرزند خاطر به رود يم توقع دارند بچه هك يزنان از االن يول داد يم سامان سرو رو اون

  .»باشند نداشته يمشگل ياقتصاد لحاظ از آگه مخصوصاً نندكن ازدواج
 د:يگو ين ميدر خصوص ازدواج مجدد زنان مسن چن گران مصاحبهاز  كيي

 يها خانم يبرا يول دارند قبول را مجدد ازدواج مسن انيآقا يبرا االن هم و قبالً هم«
 همسر خود مسن پدر يبرا هستند راغب شتريب هم اونها يها بچه دانند، يم بيع مسن

  .»ندك ازدواج مادرشان تا رنديبگ

  يسنت يها ارزش فيتضع
 هك انهيگرا جمع يها ارزش و دهيگرد فيتضع مدرن و ديجد يها ارزش ورود با يسنت يها ارزش
 به دادن تن و يريپذ تيمسئول ،يدار شتنيخو ،يخودگذشتگ از ،ياركفدا ينوع ازمندين الجرم

 يماد يها لذت و يشهوان ،يجسمان يها تيمحدود ژهيو به ها، تيمحدود از يگوناگون الكاش
 انتخاب اريمع هك ميشنو يم اريبس امروزه. است دهيگرد انهيفردگرا يها ارزش به ليتبد ت؛اس

 همسران يبرا مهم اريمع يك همواره ديترد بدون ييبايز. است زن ييبايز مردان يبرا همسر
 از يا مجموعه و بودن فوك هم مصلحت، اساس بر همسر انتخاب گذشته، در اما است، بوده
  .گرفت يم صورت ياسيس و ياجتماع ،ياقتصاد يارهايمع
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  :ديگو يم باره نيا در شوندگان مصاحبه از يكي
 هكبل باشد داشته نيماش و خانه شخص هك ميردك ينم ركف نيا به ازدواج يبرا قبالً«

 كينزد و فرد بودن سالم و بود مك ينيب ظاهر گذشته در بود يافك ثابت آمد در داشتن
 توجه نيا به شتريبها  خانواده االن يول بود يافك تجها يليخ ازها  خانواده بودن

 اتيماد به فقط نه اي هستند سازگار هم باها  خانواده يفرهنگ لحاظ از هك نندك ينم
 خودشون به هك رو ييدخترها اكثراً االن هك هم پسرها مخصوصاً ها جوان ،نندك يم توجه
 شتريب و ديآ يم خوششون دخترا پيت نيا از هم مؤمن يپسرا يحت خوان يم رو دنيرس

  ».هستند يظاهر ييبايز دنبال به ها جوان
 يها دهيگردد، اما آنچه در پد يها قبل بر م به دهه يرانير و تحول در جامعه ايياگر چه تغ

 يدرون يها هيصورت گرفته در ال يو ارزش يرات فرهنگييباشد تغ تأملامروزه قابل  ياجتماع
شتر از قبل به خود گرفته است، يب يه سرعتكرات است يين تغين آهنگ ايها همچن خانواده

اهش ك، يل به از خودگذشتگيعدم تما ،اند شدهدر جامعه مواجه  ييمردم زنجان با رشد فردگرا
 يها صورت گرفته در خانواده يرات ارزشيياز جمله تغ گيري يمتصمدر  يطلب منفعتعواطف، 

  د:يگو ين ميچن ياست. فرد يزنجان
 يياز به راهنمايرم اگر احساس نيگ ياول منافع خودم را در نظر م يزندگ يها ميمن در تصم«

چون همه دوست دارند اول خودشان در رفاه باشند ، پرسم يگران را مينظر د بعداًداشته باشم 
  »نند.ك ير مكگران فيبعد به د

خانواده  ين الگويگزيخانواده مرفه جا يالگو ييگرا مصرفو  ييگرا تجملش يامروزه با افزا
  م:يدر جامعه مواجه ييگرا تجملش يامروزه با افزا اعتقاد دارند ها آنسازگار شده است. 

ون و ماهواره يزيتلو يها ن شدت برنامهينه به ا يها بود و ل در گذشته هم تجمالت در خانواده«
اد شده و همه تو هر يز يوهمچشم االن چشم شون يتجمالت يليها خ يباعث شده زندگ

ن به ييدر مراسم طبقه پا قبالًش دهند يگران نمايخود را به د يها ييخواهند دارا يم يمراسم
رفت و  يخواهند مثل هم باشند. چون سادگ ياالن همه م يرد ولك يفات طبقه باال نگاه نميتشر

 يينن خود نماك يم يسع يليخ يدهند ول يم يبار مهمانيك يست مردم ساليگذشته ن يآمدها
شتر به تجمالت يب ها خانمنم يب يه مك يم شده البته اونجوركها  ن ارتباطينند به خاطرهمك

ه تو زنجان كرم يبگ يد عروسيگه با ينه مكخواد ازدواج  يدختر من م مثالً. مندند عالقه يزندگ
 »باشه. كت

ز ين يفرزندآوردر  يه حتكدر خانواده چنان است  يشدن ابزار ياز عقالت يناش ييگرار سودكتف
 ترين يمحوراز  يكي يه زمانك يفرزندآورشود وارزش  يمشاهده م يانهسودگرار كت و تفيعقالن
رات صورت گرفته يين تغيده است گر چه ايمواجه گرد يراتييل ازدواج در خانواده بود با تغيدال
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گذشته همراه بوده است.  يها شود با مقاومت نسل يت ميقشر جوان حما يشتر از سويه بك
  دهد: ين نظر مين خصوص چنيدر ا وندگانش مصاحبهاز  يكي

ح يترج دارد من و همسرم ياديز يها نهيسخت شده و بچه آوردن هز يط زندگيچون شرا«
شه بدون فرزند هم خوشبخت  يم به نظرم ميبش دار بچهر يا حداقل دينشوند  دار بچهم يده يم

م يخود وقت بگذار يبراشتر يم بيم و دوست داريندار يدار بچهاد حوصله يبود، راستش االن ز
  »شم.كخودم دست ب يها د از خواستهيبا ييه جورايه بذارم يد از خودم مايچرا با
 ين رفته و شاهد عقالنيگذشته از ب يسنت يها ارزشاز  ياريه بسكم ينه شاهدين زميدر هم

  م:يشدن باورها هست
 ها جوان ثركا يعني ندارم قبول را خرافات و قيتحق بدون يسنت اعتقادات گهيد من«
  .»ندارند قبول را گذشتگان اركاف و نندك يم حساب امل راها  يميقد

ت يريشتن است و مديبه خو نسبت فرد يشياند باز و تعامل يبرا يانونك به مثابه ه بدنييكاز آنجا
به  ييبايو ز ين ارزش سالمتيگردد، بنابرا يشتر از مردان مشاهده ميان زنان بيژه ميبدن بو
 يند. در واقع بانوان زنجانك يم ييخود نما ين بانوان زنجانينو يها ارزشز ا يكيعنوان 

غ يتبل يخارج يها رسانه يشتر از سويه بك ييبايز يخواهند ظاهر خود را مطابق با الگوها يم
ان مردان يمتر در مكه ك يزيمهم آنهاست. چ يها ارزشاز  يكي ييبايق دهند و زيشود تطب يم

  ند:ك ين اظهار ميچن يمزنجان وجود دارد. خان
غات ماهواره ياالن تبل يآمد ول ير زن به حساب ميمادر بزرگ وپ يسالگ 40در  يها خانم ميقد«
ن باعث شده يت بدهند هميبه ظاهر خودشون اهم ها زنه كخواهد برسونه  ين مطلب را ميا

نم مدام به ك يم يخانم سع يكو سالمت خود ارزش قائل شوند. من به عنوان  ييبايافراد به ز
د يشن، تازه چرا با يمن سالمت نباشم خانواده هم افسرده م آگهخودم برسم  يو سالمت ييبايز

  »با باشند و من نباشم؟يگه جامعه زيد يها خانم

  مقاومت
خانواده  يكاركردها، ساختارها و ها ارزشه در ك يراتيياز تغ ياريدر برابر بس يزنجان يها خانواده

ژه با توجه به ينند بويب يد مثبت نميرات را به ديين تغينند و همه اك يمصورت گرفته مقاومت 
در  ييها برخوردار است شاهد مقاومت اي يژهوت ين مردم شهر از اهميب يه اعتقادات مذهبكنيا
 ينيهمسر گز يها وهيش يز شاهد مقاومت با برخين جوانان نيدر ب يم. حتين خصوص هستيا
با  يه مردم زنجان از هر قشر و سنكان نمود ين بيتوان چن يه از آن جمله مكم يباش يم

از  يكيدهند.  يقرار نم ييدتأمورد  ياز زندگ اي يوهشورزند وآنرا به عنوان  يمخالفت م ينيهمبال
  د:يگو ين ميچن جوانان
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ه ك ينند، افرادك يه افراد بدون ازدواج با هم زندگكست ين و وجدان قابل قبول نياز نظر د«
ه يبند باشند. من خودم به عنوان يتوانند پا ينم يزينند به چك يم يواج با هم زندگبدون ازد

 حباب يخودش را داره رو يدهم انگار آدم زندگ يح نميرا ترج ينطور زندگيا اصالًجوان 
  »سازه. يم
  ند:ك يان مين بياز پدران چن كيي
ه با نظارت خودم و ند، البتك يزندگ يسكبدون ازدواج با  ام بچهدهم  يمن اجازه نم«

ند كرده ازدواج كه خودش انتخاب ك ينم با فردك يدهم قبول م يم ام بچهه به ك ييها آموزش
ه از ك ينه هرگز. من با شناختك يزندگ يسكو مراسم بخواهد با  يه بدون عقد رسمكنيا يول

مردها  يته براخورند. الب يشتر ضربه ميب ها زندخترم دارم ازدواج بدون عقد را قبول ندارم چون 
بند يتوانند پا ينم يزينند به چك يم يه بدون ازدواج با هم زندگك ينه افرادك ينم يهم فرق

  »ل دادن.كيتش يشه زندگ يه نمك ينجوريباشند و ا
  م.يز در جامعه هستيرش روابط نامشروع نياعتقادات از پذ يدر واقع شاهد بازدارندگ

 يزندگ يما در جامعه اسالم يگر مورد قبول است وليد يها د تو جامعهيافراد شا يرابطه جنس«
اد يز دختر و پسر يها يست، به نظرم دوستيمورد قبول ن ين امر از لحاظ شرعيم و اينك يم

مردم  ياعتقادات مذهب قبالًندارد، متاسفانه  يالكت حد و حدود باشه اشيبا رعا آگه يول شده
  »رده.كفرق  يمكاالن  يانت بود وليمانع خ

جاد ينند با اك ينگرانند و تالش م يم شدن روابط خانوادگكجوانان از  ير مردم زنجان حتشتيب
 العمل عكس يشاونديد روابط خوينسبت به تحد يمجاز يها هكدر شب يشاونديخو يها گروه

ل ين فضا دخيگذشته را در ا يها نسلن و ينند والدك ياز جوانان تالش م يارينشان دهند و بس
  د:يگو ين ميچن گران مصاحبه از يكيند. ينما
داشته باشند،  نترنت با هم تماسيه رو در رو باشند با اكنيدهند بدون ا يح ميها ترج يلياالن خ«

 يباال رفته ول يزندگ يها تيم، درسته االن مشغوليردكشان درست يه گروه خويما تو تلگرام 
م يحال هم خبر نداشت م و ازيديد يل رو نميه فامكبهتر از دو سه سال قبل شده  يليخ
رو  يليفام ◌ٔ عاطفهو  يمهربون يمكم و تونسته يالاقل از احوال هم خبر دار شد ينجوريا

ل يه اونجا فامكرو  ييها سكاتفاقات و ع ينه ولكتونه از تلگرام استفاده  يبرگردونه، مادر من نم
 »م اون هم دوست داره عضو بشه.كم كدم،  يذارن رو بهش نشون م يم

ان يژه در ميبو ها گيري يمتصمشدن  يته و عقالنيها نسبت به عناصر مدرن خانوادهمقاومت 
 يجوانان و عقالن يفرزندآورق يتعو نسبت به ها آنند. ك يدا ميشتر نمود پيگذشته ب يها نسل

  شدن آن نگرانند:
 آگه شود، به نظر من ياد ميآنها با فرزندان ز ياد باال برود فاصله سنياگر سن پدر و مادر ز«
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 يه سنش باال نرفته چون تفاوت سنكباشه  يل زندگيداشته باشه بهتره اوا يا بچهبخواهد  يسك
 »داره. يالتكبا بچه مش

شاهد ظهور خانواده  يمتر وجود دارد. ولكگر ياش د يميل قدكدر واقع خانواده گسترده به ش
 از دخترها و ت پدران و مادرانيم و شاهد حمايها هست ن خانوادهيد در بيگسترده جد

ا يند. ك يم يش نگهداريها رده، مادرش از بچهكه ازدواج ك يدختر مثالًم. يهست يشانپسرها
شتر يخورند. و ب يشان ميمواقع زن و شوهر جوان، ناهار و شام را در خانه پدر و مادرها ياريبس

از  يكيه خان يكخود را نزد يان زندگكم يول اند كردهدا يپ يانكجوانترها گر چه استقالل م
درست  ييگردند. از سو مند بهرهآنان  هاي يتحمانند تا در صورت لزوم از ك ين انتخاب ميوالد

ن به خانه يسابق را از سالمندان ندارند اما هنوز سپردن والد يها تيه جوانان حماكاست 
ه توان كاد باشد يز شان يزندگ يها د و اگر مشغلهيآ يمذموم به شماره م يسالمندان امر

دهند و اگر مراقبت از آنها را  يح ميرا ترج يپرستار خصوص ن را نداشته باشند،يبه والد يدگيسر
  نند.ك ياز او مراقبت م ينند، فرزندان در منزل سالمند بصورت نوبتيا نبيدر منزل خود مه

  ند:ك ين اظهار مين باره چنياز افراد در ا كيي
ل ندارن مثل قبل با يگه تمايدختر وپسرها دست و يها مثل گذشته ن يگه االن زندگيدرسته د«

ه ك ها وقت يليخونه ما منزل گرفتند چون خ يكدختر و پسر من نزد ينند ولك ين زندگيوالد
  »نند.ك يم كمكبه من  ييها وقته ينم اونها هم ك يها مراقبت م ار دارند، من از بچهك
  د:يگو ين ميچن يگريا فرد ديو 
بزرگ جا  يب بود درسته االن تو شهرهاين آنجا عيگذاشتن والد وجود خانه سالمندان و قبالً«

شه پدر و مادر خودش رو به سالمندان ببره، اگر هم  يحاضر م يسكمتر كتو شهر ما  يافتاده ول
 ير شده وليهم هست و بهتره. من مادرم پ يه خصوصكفرسته  يببره به خانه سالمندان تهران م

رم را يشن مادر پ ينم يهام راضو خواهر و برادر من يها هبراش پرستار گرفتم چون همسر و بچ
م و پرستار يمون يشش ميدو بار پ يكي يا هفتهم يقرار گذاشت يما با هم نوبت يارم وليبه خونه ب

  »ل روز هست.كه كهم 
رات هستند يين تغيخواهان مقابله با ا ها سنتش به حفظ يو گرا ييگرا سنتد مسن با شتر افرايب

  ند:ك يان ميبن يچن يفرد
ها مثل  يمياز روال قد يم بعضير مستقيغ ي، ولكنند يمها را امل حساب  يميقد ها جوانثر كا«

 يه با اصول و سنت هست حتك ييزهايخواهند به نظرم اون چ يرا م يسنت يو دارو يطب سنت
 »پشت اون نباشه. يچ اصول سنتيه هكنياگر غلط باشد بهتر است از ا
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  گيري يجهنت
ل يوه تحليق و شيتحق ياتيبه عنوان راهبرد عمل يله با استفاده از فنون مردم نگارن مقايا

شدن  يتجربه مردم زنجان از جهان يفكيبه مطالعه  يكوام يكرد اتيكبا دو رو يموضوع
 يخانواده بر جا يكاركردهابر ساختار و  يا دوگانه يامدهايشدن پ يه جهانييكپرداخت. از آنجا

. اند داشتهبا آن برخورد  يمتفاوت يها وهيمردم به ش يعناصر جهان نهاده است، با ورود
، تحوالت مناطق گوناگون جهان را به يده جهانكجاد دهيجهان و ا يساز كوچكا يشدن،  يجهان

رات را البته نه به همان يين تغيز اين يزنجان يها رده است، خانوادهكر نقاط منتقل يسرعت به سا
طه، يشدن، ح يبه عنوان ابزار جهان يد ارتباطيجد يها ينولوژكت نند. رشدك يشدت، تجربه م

ه باعث گسترش ارتباطات با افراد كن افراد را گسترش داده است، يسرعت و شدت ارتباط ب
، ينيگز، همسريخانوادگ ياز زندگ ينينو يها وهيشود و با ش يم يسه اجتماعيز مقايگر و نيد

  شوند. ير رواج داشته آشنا ممتك يط سنتيه در محكو روابط  ها ارزش
و  يسنت يها ارزشو  يند مردم زنجان همزمان با از دست دادن تعامالت سنتين فرايدر ا

 يابيرات صورت گرفته را مثبت ارزييتغ يشوند و تمام يم يجامعه خود دچار نگران ياعتقاد
 يد برخيجد يها ارزشردن ك يرات و درونييرش تغينند. گر چه همزمان با پذك ينم

رات صورت گرفته يين تغيشتريب ييدهند. از سو يقرار م يشيخانواده را مورد باز اند يكاركردها
 ت خود ويدر هو يشيگردد. زنان با باز اند يآنها م يها نقشها متوجه زنان و  در خانواده

ت كل به مشاريبا تما ها آندر خانواده شدند.  ياريموجب تحوالت بس شان ياجتماع يها نقش
 يباعث احقاق حقوق خود در جامعه شدند گر چه هنوز نابرابر يساالرو مقابله با مرد يعاجتما
 ديزنان با د يت اجتماعكدا است. مردم زنجان با قبول مشارين خصوص هويدر ا ينسب

 يسنت يها نقش يفاينار اكت زنان را در كمشار يير شدند، اما از سويين تغيا يرايپذ يتر مثبت
م اما يدر خانواده هست ينقش كيكر در تفيي. گر چه در عمل شاهد تغآنان خواهان هستند

 يها ت موجب فشار نقش و تعارضيه در نهاكاز زنان پا برجاست  يهمچنان انتظارات نقش سنت
 شده است. يش طالق و طالق عاطفيباعث افزا يده و در موارديبه زنان گرد يفراوان ينقش

م يدر خانواده هست يرات ساختارييجامعه، شاهد تغ يو هنجار ير ارزشييبه تبع تغ يياز سو
ل كبود ش يم شده و سنتيبصورت تنظ يه زمانك ينيهمسر گز يها وهيه شكن صورت يبد

 يركت و همفكجوانان با مشار يها انتخاب يرايها پذ به خود گرفته است و خانواده يتر آزادانه
 يبكيح انتخاب همسر بصورت تريترج ينيگزوه همسرير شييان تغيه در جرك، اند شدهها  خانواده

مطلق  يانگر مقاومت جامعه در برابر آزاديه بكن مد نظر بوده است ياز خواست جوانان و والد
افته ير ييتغ يبه افق يهرم قدرت در خانواده از حالت عمود ييباشد. از سو يجوانان در انتخاب م

  م.يت زنان و... هستكيلش ماي، افزاها گيري يمتصمه اعضا در يلكت كو شاهد مشار
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 يراتييخانواده تغ يال سنتكشدن، در اش ياز جهان يناش يو هنجار يرات ارزشييق تغيلذا از طر
طالق،  يرا برا ياريبس يها نهيزم ييفردگراگسترده از جمله  يرات فرهنگييجاد شده و با تغيا
جاد يا يرات ارزشييتغ بوجود آورده است. لذا يفرزندآورل رو به رشد عدم يو تما ياهش بارورك

و  يشاونديت موجود بر حفظ روابط خويوضع كشده و مردم با در ينكششده موجب ساختار
  د دارند.كيخود و حفظ اصول و اعتقادات تا يتعامل
م يز در آن سهيه ما نكگذارد بل يه بر ما اثر مكست ين يخارج يرويشدن فقط ن ين جهانيابنابر
اساس بر يا شدن در هر جامعه يبا جهان مواجهه ست و راهين يم و نسخه واحديهست

متفاوت از  يو مذهب يفرهنگ يها ارزشو  يط اقتصاديو شرا ي، اجتماعيخيتار يها نهيشيپ
، يستيدر برابر زوج ز يزنجان يها و خانواده يمحل ن مقاومت فرهنگير جوامع است. بنابر ايسا

خارج از ازدواج نمونه مقاومت  يه جنسقبل و بعد از ازدواج و داشتن رابط يتجربه روابط جنس
  شدن است. ي) در برابر فشار جهاني(خانواده زنجان يو مذهب ي، بوميفرهنگ محل

ده يبخش عين تحوالت را تسريزور روند اياتالكبه عنوان  يارتباط يها ينولوژكان تين ميدر ا
ان ين ميز در ايشورها نكر يو ارتباط با سا يخارج يها د روابط و مسافرتياست گرچه تشد

 يكاركردهاشدن، گر چه  يجهان يبرا يبه عنوان ابزار يخارج يها ست. اما رسانهين تأثير يب
در  يعيرات وسيي، موجب تغيرات ارزشييگذاشته و با تغ يرا بر نهاد خانواده بر جا يبيتخر

ش يافزا ها و جوامع و مردم از فرهنگ ييبا آشنا ييرد خانواده شده است، از سوكاركساختار و 
توان با استفاده از  يگذار بوده است. لذا م يرتأث يكراتكآنان، در گسترش خانواده دمو يها يآگاه

جاد انسجام خانواده را از يد ايجد يها افراد، راه يخانوادگ يدر زندگ ينقش و نفوذ ارتباط مجاز
 يايدر دن يدشاونيخو يها جاد گروهيه مردم زنجان با اكنمود، همانگونه  يق بررسين طريا

  ند.ينما ين ميوه نويخود به ش يتعامالت سنت يايدر اح يسع يمجاز
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