
  

  

  

  

  

  نشينان خليج فارس  كرانههاي  دوبيتيهويت جنسيتي و هويت خانواده در 

  )هاي خوزستان، هرمزگان و بوشهر استان(

  

  دكتر اميد علي احمدي

  شهرزاد دوستي 

  
  

  مقدمه

 وجود آدمي است و عالوه براينكه ةترين حصئ فرهنگ حيات معنوي انسان و در برگيرندة گرامي
سازد، شيوة معيشت و   را مشخص ميها وابستگي قومي و مذهبي آنبخشد و به افراد هويت مي

معنا و نمايد، در اين  ها و چگونگي رفتار و كردار و پندار آنها را نيز منعكس مي  انسان زيست
ها، رفتار اجتماعي را از  اي انسان  تمدن دانست و در هر جامعهةماي مفهوم بايد فرهنگ را درون

دارند و همسو و هماهنگ با آنها به برقراري روابط   دريافت ميعناصر و اجزاي فرهنگ خود
متقابل اجتماعي خود و واقعيات اساسي و مكرر زندگي اجتماعي و همچنين با ديگر همنوعان 

  . نمايند مبادرت مي
ها و خصايص اقليمي، قومي، مذهبي، سابقة تاريخي، درجة  پر واضح است تنوع ويژگي  

ها و در نتيجه به تفاوت  قتصادي و سياسي جوامع به تنوع فرهنگتحول و تكامل اجتماعي، ا
هاي فردي، عاليق  بدين ترتيب هويت و ويژگي. گردد الگوهاي عيني و مذهبي مردم آن منتهي مي
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هاي ساير افراد ديگر جوامع  ها و هنجارهاي افراد يك جامعه متفاوت از هويت و ويژگي و ارزش
تري از  ها درك مطلوب هي بيشتر از عناصر و اجزاي فرهنگو با شناخت و آگا. گيرد شكل مي

گيري هويت فردي و خانوادگي خواهيم  گيري الگوهاي رفتاري و فرهنگي و بالتبع از شكل شكل
  .داشت
اند و به علت  ترين سطوح تا باالترين سطوح جهاني قابل مشاهده الگوهاي فرهنگي از پايين  

بندي رفتارهاي اجتماعي از  ساده و مناسبي براي طبقه است كه آنها روش  وجود همين ويژگي
الگو بدان معني است كه كليت رفتار، . سازند  ترين اشكال آن را فراهم مي ترين تا عام خاص

 .معرفت و باورهاي مشترك مردمي كه فرهنگي مشترك دارند، از انسجامي دروني برخوردار است
بخشند و در ضمن هر ملت و  ني و جهت ميپس الگوهاي فرهنگي به رفتار انسان ثبات، مع

  . سازند گروهي را از ساير ملل و قبايل و گروهها متمايز مي
اند كه به رفتار اعضا در  ها در نهايت داراي اهدافي متفاوت فرهنگ«: گويد روث بنديك مي  

» .شوند گرداند و نهادهايشان نيز در همان جهت پرداخته مي آن جهت داده و آن را تقويت مي
  )182ـ159ص ، 1370محمدي، (

ما ايرانيان داراي هنجارهايي خاص و قواعد رفتاري خاص جهت ارتباط با يكديگر و   
 كه نمايانگر الگوهاي ملي ما ايرانيان در ميان الگوي جهاني اط با افراد مختلف خانواده هستيمارتب

نجارهايي كه ما را در خانواده به با اينكه ما مثل هر ملتي داراي خانواده هستيم اما ه. خانواده است
دانيم و در عمل از آنها پيروي  سازد و ما خود را مقيد به رعايت آنها مي همديگر مرتبط مي

پس نظام . كنند متفاوت است با هنجارهايي كه ساير ملل در همين زمينه مراعات مي. كنيم مي
حقيقت است كه دقيقاً با تمام خانوادگي ما كه با الگوهاي ساير ملل متفاوت است نشانگر اين 

  . سازد خصوصياتش ما را به عنوان يك ملت در جهان مشخص و متمايز مي
از آنجا كه فرهنگ مردم گنجينة رازها و رمزهاي كهن نياكان يك ملت است شايسته است   

اي، شخصيت و هويت اصلي   جامعههر انسان و) folklore(فرهنگ مردم . مورد بررسي قرار گيرد
اند و جدايي از آن فرهنگ و  ست كه با آن مأنوس شده، رشد يافته و بر يكديگر اثر گذاشتههاآن

و . عادت قانونمند، گم كردن اصالت خود شخصيت و هويت اصلي آن فرد و جامعه خواهد بود
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ادبيات شفاهي بخشي از فولكلور است كه نشانگر تاريخ و فرهنگ آن جامعه است كه شامل 
است كه خاص آن ملت ... ها و ها، دو بيتي ها، ترانه ها، قصه ها، مثل ها، تمثيل تانها، چيس المثل ضرب

جان كالم و سروصدق مردمان دوره به دوره است كه متناسب با » ها دوبيتي«است و در اين ميان 
ها، هنجارها، مقررات  در قالب ارزش... فرهنگ، قوم، زبان و شرايط اجتماعي، اقتصادي، سياسي و

ي و ديگر مباني و مفاهيم متنوع توسط سرايندگان بنام و يا گمنام با ذوق و احساس و اجتماع
زند  ها موج مي اي كه در اين دو بيتي سوز و گداز عاشقانه. پاكدل و شوريده سروده شده است

بومي غالباً با الفاظي موزون و كلمات و هاي  دوبيتي بخش عشق و محبت صادقانه است  الهام
ها نهفته است نمايشگر عشق، هجران، غم، آرزو و هزاران  ه كه يك دنيا معني در آنعباراتي ساد

در . توان به زندگينامة مردمان پي برد  تكلّف است و با مطالعة آنها مي هاي بي تمناي دروني انسان
 هويت ةنشينان خليج فارس در زمين اين مقاله به منظور دستيابي به اشتراكات فرهنگي كرانه

هاي خوزستان، هرمزگان و بوشهر  استانهاي  دوبيتية  و هويت خانوادگي به مطالعجنسيتي
  .ايم پرداخته

  
  اهداف

 هويت جنسيتي و هويت ةنشينان خليج فارس در زمين  تعيين اشتراكات فرهنگي كرانه:هدف اصلي
  خانواده

  اهداف فرعي

 هاي مورد بررسي  استانهاي  دوبيتيآگاهي از هويت جنسيت در . 1

 هاي مورد بررسي  استانهاي  دوبيتيآگاهي از هويت خانواده در  .2

 هاي مورد بررسي  استانهاي  دوبيتيآگاهي از مشتركات فرهنگي در . 3

  
  هاي اصلي سؤال

 نشينان خليج فارس منعكس شده است؟ كرانههاي  دوبيتيهويت جنسيتي چگونه در . 1

 ان خليج فارس منعكس شده است؟نشين كرانههاي  دوبيتيهويت خانواده چگونه در . 2
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 مورد بررسي كدامند؟هاي  دوبيتيمشتركات فرهنگي . 3

  
  هاي فرعي سؤال

هاي فرهنگي و ياورهاي اجتماعي  متأثر از تربيت خانوادگي، آموخته(آيا هويت جنسيتي . 1
 متفاوت است؟) متفاوت

 آيا نقش زنان منطبق با نقش بيولوژيكي آنهاست؟. 2

 منطبق با نقش بيولوژيكي آنهاست؟آيا نقش مردان . 3

 شوند؟ پذيري به يكديگر منسوب مي طريق تبار خوني، زناشويي، فرزندآيا اعضاي خانواده از. 4

  در اختيار خانواده است؟ گزينيآيا همسر. 5

 آيا وظايف خانواده متفاوت است؟. 6

 تفاوتي ندارد؟) تنظيم رفتار جنسي و زادو ولد(آيا كاركرد خانواده . 7

  آيا معيار انتخاب همسر تبار و مايملك طرف مقابل است؟. 8
  

  روش تحقيق

  روش و تكنيك تحقيق 
) Documented(اي، اسنادي   حاضر ماحصل آن است از سه روش كتابخانهةدر پژوهشي كه مقال
  . استفاده شده است) Content analysis(و تحليل محتواي 
بومي سراسر ايران استفاده شده هاي  دوبيتيب مربوط به  كتةاي، به منظور مطالع ـ از روش كتابخانه

 . است
 واحد فرهنگ مردم مركز تحقيقات صداوسيما ة اسناد گنجينةـ از روش اسنادي به منظور مطالع

آوري   استان كشور جمع30هاي چهل، پنجاه و شصت از  كه توسط فرهنگياران اين واحد در دهه(
 . استفاده شده است) شده است

هاي  با موضوع دوبيتي(از كتب و اسناد » برداري فيش«ات مورد نياز پژوهش با تكنيك اطالع  
  . آوري شده است جمع) بومي
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ها استفاده  به منظور توصيف عيني، كمي و منظم محتواي آشكار دوبيتي» تحليل محتوا«ـ از روش 
 . شده است

ك از مقوالت و زير واحد ثبت و شمارش يكسان بوده است و هر ي: ـ واحد ثبت و شمارش
 . اند و ثبت شده» شمارش«هاي تحقيق  مقوله

 . ـ واحد تحليل هر دو بيتي به عنوان واحد تجزيه و تحليل درنظر گرفته شده است
 : معكوس ةها و متغيرها و تعريف نظري و عملي و پرسشنام ـ مقوله
 ة مورد استفادتكنيك) Survey(يابي  هاي متعارف اجتماعي مانند روش زمينه در بررسي  

بر اين اساس آنچه كه توسط پژوهشگر . است) Questionnaire(گردآوري اطالعات، پرسشنامه 
اما در روش تحليل . هاي پرسشنامه داده شده است هايي است كه به پرسش شود، پاسخ تحليل مي

مل به همين دليل ابزار مورد استفاده در روش تحليل كه شا. شود محتوا درست برعكس عمل مي
) Inverse Questionnaire( معكوس ةهاي مربوط به آن است، پرسشنام ها و زير مقوله مقوله

خوانند كه در تحليل محتوا برخالف  از آن رو اين پرسشنامه را معكوس مي. شود خوانده مي
، ص 1377ساروخاني، . (ها آماده است و صرفاً بايد تحليل شود هاي ديگر، كل داده پژوهش

299.(  
  

   آماري و حجم نمونه ةمعجا

 خانواده بوده است   دو بيتي با موضوع هويت جنسيت و هويت489جامعة آماري در اين پژوهش 
 واحد فرهنگ و مردم مركز تحقيقات صداوسيما و از ةهاي فرهنگياران بخش گنجين كه از گزارش

.  آماري استةجامع برابر  در اين مقاله حجم نمونه. اي استخراج شده است ساير منابع كتابخانه
  .  استان بوشهر، خوزستان و هرمزگان بوده است3قلمرو جغرافيايي 

  
  هاي پژوهش مقوله

هويت « مقوالتي كه مستقيماً به ةاند كه در اين مقاله به ارائ  مورد بوده40هاي تحقيق بالغ بر  مقوله
  .اند، اكتفا شده است مرتبط بوده» هويت خانواده«و » جنسيت
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 بيتيمحتواي دو. 1

 انواع خويشاوندي . 2

 )هاي خويشاوندي گونه(نقش گوينده . 3
 )هاي خويشاوندي گونه(نقش مخاطب . 4
 گزيني ة همسرشيو. 5

 معيار انتخاب همسر . 6

  
  هاي تحقيق  تعريف مفاهيم و مقوله

براي بيان . شود  همان رباعي است كه غالباً بر وزن مفاعيلي مفاعيلي مفاعيل سروده مي:دو بيتي
  .اي ريا با كلمات شكسته و محاوره هاي ساده و بي شائبه، عشق احساسات بي

  . دهند هايي كه ما را شكل مي ها و سليقه ها، تجربه اي است از ذهنيت  مجموعه:هويت
اگر چه تصور از خود با . مان با جهان بيرون داريموري است كه ما از خودمان و روابطهويت تص

كه ما چه تصوري از خودمان داشته باشيم به تصور ما تفاوت دارد اما ايناز ما كامالً تصور ديگران 
  . از جنسيت خودمان بستگي دارد

 معموالً بر مبناي اعتقاد شخصي به زن بودن يا مرد بودن خودش متكي است :هويت جنسيتي
نقش جنسي اجتماعي در . هرچند ممكن است با جنس زيست شناختي او تناسب نداشته باشد

هايي كه از لحاظ اجتماعي زنانگي و  ول، نقش جنسيتي شخصي است و به ويژگيدرجه ا
  . گردد شود باز مي مردانگي نسبت داده مي

شناسند و در كفش  گويند كه يكديگر را مي  به دو يا تعداد بيشتري از افراد مي:گروه اجتماعي
 و گروه دومي و در اين  گروه نخستين،كند ها را دو قسمت مي كولي گروه. متقابل با يكديگرند

كند و در  زيرا اولين گروهي است كه هر فردي آن را تجربه مي.  گروه نخستين است،ميان خانواده
داراي ارتباطات ) خانواده(اعضاي گروه نخستين . كند ها نقش اساسي بازي مي پذيري انسان جامعه

ن احساس را دارند كه شخصي و پايداري هستند و درگير اعمال اجتماعي مشتركي هستند و اي
  . شناسند يكديگر را خوب مي
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 است كه از يك زن، يك مرد و فرزندان تشكيل شده است و  كوچكترين نهاد اجتماعي:خانواده
 ارتباط افراد .كنند ترين معنا اشاره بر اقوام و خويشاوندان دارد كه باهم زندگي مي در گسترده

خانواده نقش بازتوليد و جامعه پذيري اعضاي . استخانواده يا از طريق ازدواج است و يا خوني 
تر در   بزرگةشكل هر كاركرد خانواده براي حفظ و نگهداري جامع. جامعه را به عهده دارد

  .هاي مختلف متفاوت است ها و مكان زمان
 گروهي كه اعضاي آن داراي سنت فرهنگي مشترك باشند و بتوانند از طريق اين :گروه قومي

  . اي بزرگتر شناسايي كنند  گي، هويت خود را در جامعههاي فرهن سنت
 هستند كه براي برآورده   قلمروهاي اصلي زندگي اجتماعي، يا خرده سيستم هايي:نهاد اجتماعي

  . مثل خانوادهاند، ة انسان به وجود آمدهكردن نيازهاي اولي
ط رسمي و قانوني ميان زن ازدواج برقراري ارتبا. گيرد  خانواده از طريق ازدواج شكل مي:ازدواج

 ارتباط جنسي براساس هنجارهاي  هاي اقتصادي، برقراري اين ارتباط شامل همكاري. و مرد است
  . تابيده شده است

  . كند  زندگي تعريف مية كلوك هون فرهنگ را طرح يا نقش:فرهنگ
  . كند و بكر آن را درك مشترك مردم براي هماهنگ كردن كارهاي جمعي تعريف مي

. پس آموختن فرهنگ يعني آموختن راه زندگي. رهنگ از طريق يادگيري بدست آيدف  
بيني است و به عبارتي شيوة مورد قبول  فرهنگ راهنماي اعمال انسان است و معرف جهان

و ظرفي . دهد ها را به يكديگر پيوند مي فرهنگ مالطي است كه انسان. اعضاي يك جامعه است
ها داراي عنصر دهد همة فرهنگ  ا در خود جاي ميغير مادي ما ر توليدات مادي و ةاست كه هم

  : هستند
 ؛باورها) 1
 ؛ها ارزش) 2
 ؛هنجارها) 3
  ؛اصول اخالقي) 4
 ؛نمادها) 5
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  ؛زبان) 6
 )8-515ص، 1384عضدانلو،  (.تكنولوژي) 7
  

  بندي اطالعات  روش پردازش و استخراج و دسته

 رايانه مجهز به ةها به وسيل ازش و استخراج دادهروش مورد استفاده در اين پژوهش براي پرد
  .  صورت گرفته استspss) statistical paclcuox for social science (windows xpافزار  نرم

و ) ها با موضوع دو بيتي( منابع و اسناد ة كار بدين صورت بوده است كه پس از مطالعةشيو  
هاي رمزگذاري، اطالعات ثبت  در برگه» دو بيتي« موجود در ةتكميل و ثبت كه مربوط به هر مقول

ها مورد   پردازش داده شده روي هر برگة رمزگذاري وارد رايانه گرديده و طبق دستورالعمل
  . هاي فراواني و درصد اقدام الزم صورت گرفت  جدولةپردازش قرار گرفت و نسبت به تهي

  
  تحليل اطالعاتو تكنيك تجزيه 

هاي يك  ها از جدول يه و تحليل اطالعات و تسهيل در مقايسة داده براي تجز در اين پژوهش
نشان » مورد بررسيهاي  دوبيتي«هاي آن را در  مقوله زيربعدي و دو بعدي كه وضعيت هر مقوله و

  . دهد استفاده شده است مي
كه متناسب با ) x2(هاي تحقيق در آزمون آماري خي دو  براي شناخت روابط ميان مقوله  

  . يرهاي تحقيق بوده است، استفاده شده استسطح متغ
  

  هاي هويت جنسي  نظريه

بندي  گيري هويت جنسيتي را چنين تقسيم هاي مربوط به شكل  نظريه)1999(باربارامك مانوس 
  :كرده است

 . شود ها تأكيد مي ها و هورمون ها برژن در اين نظريه: هاي زيستي نظريه. 1
 –شناختي ) 2(كاوانه، و  روان) 1(ها خود به دو دستة  ظريهونه ناين گ: هاي روان پويايي نظريه. 2

 . شوند تكاملي تقسيم مي
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 اين .ها به طور كمي، تأكيد بر تأثير فرهنگ در فرد است گونه نظريه در اين: هاي بيروني نظريه. 3
 :ها عبارتند از نظريه

  اجتماعي شدن يا يادگيري اجتماعي؛الف ـ نظرية

. شود ، به ويژه براي كودكان، تأكيد مي»هاي يادگيري محيط«اختالف ميان در اين نظريه بر   
  :كنند ها افراد را از دو طريق اجتماعي مي اين محيط

 ها تقليد كنند؛ آورند تا از آن ي افراد فراهم ميهايي كه برا از راه عرضة الگوها و نمونه. 1

كنند يا انتقادها و  ي به افراد عرضه ميهايي كه در برابر رفتار متناسب جنسيت از طريق پاداش. 2
 .كنند هايي كه در برابر رفتار جنسيتي نامناسب اعمال مي مجازات

 ب ـ نظرية طرح جنسيتي 

ها،   تكاملي و نظرية يادگيري اجتماعي، طرح–اين نظريه تلفيقي است از دو نظرية شناختي   
دهنده و  شوند و سازمان  ميتماعي تشكيلاند كه به صورت اج هايي شناختي و دروني شبكه

اند كه با مفاهيم  هايي شناختي هاي جنسيتي نيز شبكه اند؛ طرح هاي شخصي گر برداشت هدايت
ها نيرومند است، به اين گرايش افرادي كه طرح جنسيتي در آن. رندزنانگي و مردانگي ارتباط دا

العه جنسيتي ها و مط شان را براساس كليشه هاي يابي كه بسياري از تصورات و ارزشدارند 
  :گويد جينيا ساپير ميوير. سازماندهي كنند

يت را آغاز كودكان بيش از رسيدن به سن سه سالگي آموختن مفاهيم شكلي و تمثيلي جنس  
توانند ماهيت مردانگي و زنانگي  گيرند كه براساس آن مي بنايي را فرا ميكنند و چارچوب زير مي

  . را درك كنند
 گيري هويت لهاي شك ت ـ نظريه

  . شود ها بر تعهد شخصي و آگاهانة فرد به تصور خاصي از خودش تأكيد مي در اين نظريه
 :ث ـ نظرية عينك فرهنگي

را ) androgyny(ساندرا بِم با در هم ريختن مرزهاي مقوالت مؤنث و مذكر مفهوم دو جنسيتي 
اي شخصيتي ه اد و هم ويژگيد هاي شخصيتي نيرومند زنانه را نشان مي ابداع كرد كه هم ويژگي

  . ها را از هم جدا كند كه اين ويژگينيرومند مردانه را، آن
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تي، هاي جنسي تري را دربارة نقش بِم بررسي عميق. هاي ضعيف هردو را هم نشان داد ويژگي  
  .ها در فرهنگ و جامعه آغاز كردهاي جنسيتي و تأثير آن برچسب
 زنانه كه از لحاظ اجتماعي   ويژگي20: عبارتند از را فهرست كرده است كه   ويژگي60بِم   

 خنثي و نمونة ويژگي مطلوب مردانه   ويژگي20 ويژگي مردانة پسنديده و 20. پسنديده است
: رت است از مطلوب زنانه عبا گري، اتكا به خود و برخي ويژگي زورمندي، تحليل: عبارتند از

صداقت، : اند از  عبارتهاي خنثي ويژگيهاي   برخي نمونهخواري و دلي، وفاداري و غم هم
 7 تا 1شد كه هر مقوله را با مقياس  كنندگان در بررسي گفته مي صميميت و دوستي به شركت

هاي  شد كه فردي هم از لحاظ خصوصيات زنانه و هم از لحاظ ويژگي گاه مي. بندي كنند درجه
بم معتقد . ناميد بم آن را دو جنسيتي مياي بود كه  مردانه باالترين نمره را بدست آورد و اين پديده

شود هم  بم معتقد بود كه مردانگي و زنانگي را مي. اند بود كارآترين افراد جامعه، افراد دو جنسيتي
 بم با تدوين نظرية عينك .روي يك پيوستار مشاهده كرد و هم بر روي دو پيوستار مستقل

پود فرهنگ  و مربوط به جنسيت با تارهاي پنهان  فرهنگي بر اين نكته تأكيد كرد كه فرض
  )34ـ35ص ، 1382توكلي، . (درآميزد

  
  نظريات متقدمين پيرامون خانواده

  . شود  نهادي خارجي توجيه و تبيين ميةاز نظر ويليام گود خانواده به وسيل
واحد اساسي «كار اجتماعي و پرودن سوسياليست، خانواده  از نظر فردريك لوپله، محافظه  

توانند  كه به وسيلة آن نيروهاي نظم اجتماع سوسياليسم مي» عنصر بنيادي اجتماع استجامعه و 
از نظر لوپله نظم اجتماعي جز با احترام به قوانين احكام دهگانه . ريزي شوند در جامعه طرح

  .يعني استقرار قدرت پدر خانواده روي زن و فرزندان در خانه. برقرار نخواهد شد
 اتحاد روح .» قلمرو قضايي اجتماع استةن زناشويي معرف اولين مرحلپيما«از نظر پرودن   

اين ارگانيسم ... دهد كه اجزاء آن مكمل يكديگرند و جسم زن و مرد ارگانيسمي را تشكيل مي
  »....است يعني بوجود آوردن تمدن و مظاهر آن... هدفش بوجود آوردن عدالت
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ها و  اي است تاريخي كه برحسب دوره هاند كه خانواده پديد اين دو محقق توجه نكرده  
  )33-34، صص 1354آندره ميشل، . (نواحي مختلف متغير است

  
  )H.L.Morgan(هانري لوئيز مورگان 

دهد مستلزم توجه به  شناخت بينش مورگان كه اثر اجتماع را برشكل و ساخت خانواده نشان مي
  . اصول حاكم بر اين انديشه است

 )Institutional [d] approch(                                   پذيرش رهيافت نهادي  . 1
 تنگاتنگ با آن ة كساني است كه خانواده را جزيي از نظام كلي جامعه و در رابطةاو در زمر  

جويد، ديدگاهي كه   اين نهاد در ملل مختلف، تطور آن را در تاريخ ميةداند و ضمن مقايس مي
  . گيرد جاي مي... نش متقابل، ساخت و وظيفه، وضعيتي وهايي نظير ك  مقابل ديدگاه

پردازان انحطاط حركت خانواده و جامعه  وي برخالف نظريه): Evolutionism(گرايي  تكامل. 2
داند ديدگاهي كه  در طول زمان را داراي نظمي مشخص، مستمر و به سوي ارتقاء و تعالي مي

 .  دارديضرورتاً بعد ارزش
توان انواع گوناگون خانواده را  طور همزمان نمي مبني بر اينكه به): Diachronic (ماني بودنزدر . 3

 .شود ي ميرگذراند و سپس جا يابد، دوران خود را مي اي خانوادگي تكوين مي شاهد بود، گونه
يابد و اين ديدگاه ضرورتاً ارزش  مورگان حركت جامعه و خانواده را بيشتر تاريخي و ارتقايي مي

 )146-147ص ، 1379ساروخاني،  (.است
  .شمرد پس از قسم نخست مورگان مراحل خاص تطور خانواده در تاريخ را چنين برمي  

اي خاص در تكوين خانواده كه در آن روابط بين دو جنس تابع هيچ قاعده  مرحله. اختالط آزاد. 1
 جنسي نيز اطالق ن هرج و مرجاهنوز مفهوم مشروعيت، تولد نيافته است و بد. يا اصلي نيست

در اين مرحله بعد فرهنگي زوجيت بسيار ناچيزو گاه صفر است و همه چيز در گردونة . شود مي
 . سوائق طبيعي و اطفاي آن جاي دارد

اي همراه است كه  آيد و با پديده در واقع اولين شكل خانواده به حساب مي:  همخونةخانواد. 2
 شدن محارم يعني آنان كه دور از دايرة همسرگزيني قرار پيدا. شود منع زناي با محارم خوانده مي
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شود و نخستين گام در راه اجتماعي شدن زناشويي به  گيرند و ازدواج با آنان حرام تلقي مي مي
بدين معني كه ازدواج بين والدين و .  همخون محارم عمودي استةدر خانواد. آيد حساب مي

 . شود فرزندان ممنوع شناخته مي
تر و از نظر ارزشي در سطحي باالتر؛ در آن محارم  اي است پيچيده خانواده: دة پونالوئنخانوا. 3

والدين و (ا محارم هم عمودي است ببدين معني كه منع زناي . خورد مضاعف به چشم مي
 )خواهران و برادران(و هم افقي است ) فرزندان آنان

شود و در آن اوالً پديدة  امروز ديده مياي است نزديك به آنچه  خانواده: خانوادة سندياسميك. 4
محارم چند بعدي است، يعني فقط به والدين و فرزندان و خواهران و برادران اختصاص ندارد، 

هاي  هرچند مرد از آزادي. ثالثاً تك همسر تجلي دارد. خورد ثانياً تداوم پيوند زناشويي به چشم مي
ست و هم آنكه در زمينة چند همسري از بيشتري هم در رابطه با اخالق جنسي برخوردار ا

 )148-149ص ، 1379ساروخاني، . (برد امكانات بيشتري سود مي
آنچه مورگان بيان داشته پذيرش خانواده به عنوان يك نهاد وابسته به كل نظام اجتماعي و نه   

صلي  آن در جوامع مختلف و سعي در بازيابي خطوط اةبندي خانواده و مقايس منتزع از آن، رده
 تاريخ، جبريت، ةحاكم بر تطور خانواده و سنجش آن اموري مهم و قرين بودن انديشه با فلسف

هاي اجتماعي و فقدان نسبيت مبتني بر  پذيرش خطي و ارتقايي، جستجوي قوانين عام در پديده
  . شناسي تفاوتي است يگانه ديدن جهان و فراموشي تنوع آن و فاصله از جامعه

  
  )Emile Durkhim(اميل دوركيم 

از منظر ايشان خانواده گروهي طبيعي نيست كه به وسيلة والدين بنا شده باشد بلكه نهادي است 
اگر بگوييم احساسات انساني موجود در «باشد  اجتماعي كه عامل شكل دهندة آن اجتماعي مي

بط عي رواوجدان بشر اساس سازمان خانواده است اشتباهي بيش نيست، برعكس سازمان اجتما
 روابط عاطفي بين والدين و فرزندان آنهاست اگر ساخت ةكنند خويشاوندي است كه تعيين

. كرد بود احساسات و روابط عاطفي مزبور به طريقي ديگر تجلي مي اجتماعي غير از اين مي
  )41، ص 1354آندره ميشل، (
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ة خطي،  دوركيم در مورد خانواده نهادي بودن، انديشةدر خصوص اصول حاكم بر انديش  
گيرد كه در راه تكوين و تكامل آن مراحل ذيل قابل ذكر  جبرگرايي و در زماني بودن جاي مي

  :است
  كالني، ةمرحل. 1

اي كه به رغم دوركيم آخرين   صلبي، خانوادة پدر سري روم قديم و خانواده هستهةخانواد. 2
ض تدريجي به صور شكل خانواده در جهان است و ناشي از فرآيند تطوري مبتني بر انقبا

ترين واحد خانوادگي است با فرزنداني  كوچك) يمظاهر كم: (از نظر حجم و ابعاد: گوناگون
را داراست و در انجام كمترين وظايف ممكن ) مظاهر كيفي: (اندك و از نظر وظايف و كاركردها

 . كرد با رقبايي چند مواجه استهر كار
برخي اصول اشتراكاتي با مورگان دارد، لذا نظران حاضر در بيان  از آنجايي كه صاحب  

و ساري دانست مانند نقد به توان نقد صورت گرفته بر آن را براي دوركيم نيز جاري  مي
 خطي، از ديد او حركت ةبخشي قواعد حاكم بر خانواده، جبرگرايي و پذيرش انديش تعميم

  .پذيرد اي صورت مي خانواده در بستر تاريخ از كالن تا هسته
اي، حال اينكه بهترين مثال   جهان بدون استثناء كردن جامعهةناپذير بر هم ندي اجتنابرو  
  . باشد هاي مارك بلوخ مي  خالف اين ادعا نوشتهةكنندبازگو
دهد خانواده به جاي تحول از شكل وسيع،   نشان مي،تاريخ فئوداليته ،اش وي در اثر برجسته  

 تأثير عوامل سياسي، اجتماعي و اقتصادي پشت هاي انبساط و انقباض را تحت كوچك، دوره
  . دارد  او صور خانواده را در بطن جامعه و باتوجه به نيازها و مسائل آن بيان مي.سرگذاشته است

هاي جانشين از جمله  بدين قرار، زماني كه جامعه فاقد دولتي قدرتمند است به ناچار سازمان  
ها  قبل از قرن نهم ميالدي كه دولت« بالعكس، به عبارتي، ها خواهند بود و خانواده مورد نياز انسان

وجود داشته است، ) اي هسته(قدرت كافي بر حمايت از افراد و خانواده را داشتند خانوادة كوچك 
هاي صليبي و عوامل ديگر با ضعف قدرتهاي مركزي،  اما در قرن نهم ميالدي با بسط جنگ

، 1379ساروخاني، ... (رين يافتندند و خانواده را بهتها در جستجوي حامي و پناهي برآمد انسان
  )150-153ص 
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 نهايي تطور خانواده باشد و ةتواند مرحل اي برخالف نظر دوركيم نمي  هستهةبنابراين خانواد  
 گسترده، خاص حيات غير صنعتي ةطور كه لزوماً خانواد  همان. صنعتي تعلق نداردةصرفاً به جامع

هاي دنيوي نهاده شده و هركس   صنعت جديد به برتري ارزشاز سوي ديگر اساس. نيست
تواند به منصبي ارتقاء يابد، معموالً فرد، عضو خانواده و هم  مستقل از وضع اجتماعي يا نژادي مي

هاي   ميان دو دسته از ارزشةآيد كه مبارز يكي از اعضاي بنگاه اقتصادي جديد به شمار مي
رسد به خاطر جدا  اي به حداقل خود مي  هسته ةي كه در خانوادا  مبارزه.شود مخالف را موجود مي

بودن از گروه خويشاوندي، محدود شدن روابط عاطفي درون خانواده، نومكاني و قرارگرفتن در 
يك نظام خويشاوندي دوسويي، كه يكساني احساس بستگي فرزندان نسبت به والدين و بالعكس 

هاي نظام صنعت كه بر مبناي تحرك مكاني  اي با ارزش تهبنابراين خانوادة هس. گردد را موجب مي
 ةريزي گشته هماهنگ و جوابگوي مقتضيات جامع پايه... و اجتماعي اعضاء صالحيت فردي و

 مزبور ةاز سوي ديگر دستيابي به حداكثر كاركردهاي خانواد. باشد جديد و منطبق با آن مي
د دو قطب مخالف رهبري و زيردستان وجو: شرط اول: متضمن وجود دو اختالف اساسي است

هاي خانوادگي برحسب جنسيت شهرت   نمايشي، وي كه به تقسيم نقش–اختالف ابزاري   :و دوم
 ارتباط بين خانواده و جامعه ةپدر نقش ابزاري را بر عهده دارد و حلق«بر اين عقيده است كه . دارد

تنها نقش بيانگر يا نمايش و محوريت  در كنار تأمين نيازهاي مادي اعضا و زن .گردد تلقي مي
  )88، ص 1370سگالن، . (»عاطفي در درون نهاد را ايفاگرست

فرض كاركردگرايي و ساز و  ها نوعي پيش ها و تباين ميان موقعيت در واقع جدايي نقش  
از . انجامد  تكاليف والدين مي كاريست جهت حفظ همبستگي نظام خانواده زيرا به تفكيك حوزة

. آورد  نابساماني در پيوند خانوادگي را به همراه ميةضعيت رقابت بين آنان و در نتيجايجاد و
بت همچنان كه افالطون متذكر شده برابري زن و مرد با همبستگي خانوادگي به معناي مث«بنابراين 

  )119ـ126ص ، 1376اغرازي، . (»مغايرت دارد
ط ساختي، تفاهم، كنش متقابل ميان هايي همچون رواب  پارسونز بر مبناي ويژگيةپس نظري  

مورد ...  نظام وةدهي به موجوديت خود، عدم وجود سختي در بدن افراد، استعداد نظام در شكل
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اندازي است جديد كه هويت نظام جامعه را با الگويي كه در  شود و اين چشم انتقاد واقع مي
  . شكند شود در هم مي شناسي پارسنز مشاهده مي جامعه
هنگي با موقعيت جديد پذير كه در كنار هما آورد، انعطافتوان نظامي به شمار   را ميخانواده  

بندي بر وظايف و كاركردهاي خويش را داراست كه اگر سازماندهي و خود رهبري آن  توان پاي
هاي صحيح روابط استوار گردد و مهندسي دقيق و عقالني روي آن انجام پذيرد از توان  بر شيوه

اندازي پذيرفته شود قاعدتاً  اگر چنين چشم. مند خواهند شد  بهرهيبه نحو مطلوب حيات ةادام
ها  بعضي مفاهيم طرح شده از سوي متفكر حاضر خصوصاً آنچه پيرامون تخصص و تفكيك نقش

  . بيان داشت دگرگون خواهد شد
  

  ها يافته

مورد هاي  تيدوبي درصد از 5/22شود محتواي   مالحظه مي1 ةطور كه در جدول شمار همان
توصيف « درصد 15، »بثّ اشكوي« درصد 15، » اظهار عشق و اشتياق«بررسي در استان بوشهر 

  . بوده است» بيان مسائل اجتماعي« درصد 5/12، »صفات ظاهري، رواني و عاطفي فرد
هاي مورد بررسي در استان خوزستان است   نشانگر محتواي دوبيتي2 ةجدول شمار  
اظهار عشق و «اين استان هاي  دوبيتي درصد از 8/18شود محتواي  ميطور كه مالحظه  همان
توصيف صفات ظاهري، رواني و « درصد 3/13، »شرح ايام فراق و هجران« درصد 4/16، »اشتياق
  . است» عاطفي
اظهار عشق و «هاي مورد بررسي در استان خوزستان   درصد از دوبيتي7/29محتواي   
 درصد 5/10و » شرح ايام فراق و هجران« درصد 11، »بثّ اشكوي« درصد 5/2، »اشتياق

  . بوده است» حسرت«
و 2، 1هاي   خليج فارس در جدولةمورد بررسي در استانهاي كرانهاي  دوبيتيمحتواي ساير   

  .  ارائه شده است3
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جدول شمار
1 ة

 :
محتواي دوبيتي
 

هاي مورد بررسي در استان بوشهر
  

  محتواي دوبيتي
  

  قو اشتيااظهار عشق 

  شرح ايام فراق و هجران

  آرزومندي

  نكوهش معايب اخالقي و رفتاري فرد

  شكويلبثّ ا

  توصيف صفات ظاهري، رواني و عاطفي فرد

  احساسات نسبت به خانواده
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هاي مورد بررسي در استان 
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  محتواي دوبيتي

  و اشتياقاظهار عشق 

  شرح ايام فراق و هجران
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  شرح وصال

  مدح

  نكوهش معايب اخالقي و رفتاري
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  توصيف صفات ظاهري، رواني، عاطفي فرد

  مناظره

  احساسات نسبت به خانواده

  مسائل اخالقيبيان 

  بيان مسائل اجتماعي

  نفرين

  پند و اندرز

  توجه به معشوق

  حسرت بشرط اگر

  ∗∗∗∗ساير

  جمع
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  هرمزگانهاي مورد بررسي در استان  محتواي دوبيتي: 3 ةجدول شمار
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7/29  11  3/7  1/5  3/3  3/3  6/2  5/12  4/8  1/1  1/1  5/10  5/1  5/1  8/1  5/1  5/1  3/0  5  100  

  

دهد در  يهاي مورد بررسي نشان م بيتيدر دو» گوينده را در خانوادهنقش « 4 ةجدول شمار
  درصد نامعلوم بوده100» نقش گوينده در خانواده«هاي مورد بررسي در استان بوشهر  بيتيدو

  . است
نقش «مورد بررسي استان هرمزگان نقش گوينده در خانواده هاي  دوبيتي درصد از 6/3/3  
مورد بررسي هاي  دوبيتي درصد از 3/85در . بوده است» بيابانگر« درصد نقش 4/1و در » ابزاري

  . در استان هرمزگان نقش گوينده در خانواده نامعلوم بوده است
مورد بررسي در استان خوزستان نقش گوينده در خانواده، هاي  دوبيتي درصد از 3/30در   

  )4 ةجدول شمار. ( درصد نامعلوم بوده است2/55و در » بيابانگر« درصد نقش 5/14، در »ابزاري«
 درصد نامعلوم 100مورد بررسي استان بوشهر هاي  دوبيتيدر » نقش مخاطب در خانواده«  

بررسي استان هرمزگان نقش مخاطب در خانواده مورد هاي  دوبيتي درصد از 4/0در . بوده است
 درصد 3/7در . بوده است» نامعلوم« درصد 96و در » نقش بيانگر« درصد 7/3، در »نقش ابزاري«

                                              
 است از تهنيت و مباركباد، مناظره، بيان مسائل اخالقي، بيان رسوايي، تأسف، ترك معشوق، شهوت، ساير عبارت ∗∗

  .سوگ، عصيان بر عليه پسند جامعه، سوگند، مژده دادن
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 3/27، در »نقش ابزاري«مورد بررسي استان خوزستان، نقش مخاطب در خانواده، هاي  دوبيتياز 
  )5 ةجدول شمار. ( استبوده» نامعلوم« درصد 5/65و در » بيانگر«درصد نقش 

  
مورد بررسي در استانهاي بوشهر، هاي  دوبيتينقش گوينده در خانواده در : 4 ةجدول شمار

  هرمزگان و خوزستان
  گوينده در خانواده نقش

  استان
  جمع  نامعلوم  بيانگر  ابزاري

  100  100  0  0  بوشهر
  100  3/85  4/11  3/3  هرمزگان
  100  2/55  5/14  3/30  خوزستان

  
مورد بررسي در استانهاي بوشهر، هاي  دوبيتينقش مخاطب در خانواده در : 5 ةمارجدول ش

  هرمزگان و خوزستان

  مخاطب در خانواده نقش
  استان

  جمع  نامعلوم  بيانگر  ابزاري

  100  100  0  0  بوشهر
  100  96  7/3  4/0  هرمزگان
  100  5/65  3/27  3/7  خوزستان

  

هاي مورد بررسي استانهاي بوشهر،  ي همسرگزيني در دوبيتة شيو6 ةدر جدول شمار  
هاي مورد بررسي استان بوشهر   درصد از دوبيتي5/77در . هرمزگان و خوزستان ارائه شده است

هاي   درصد از دوبيتي5/49در . بوده است» نامعلوم« درصد 5/22و در » آزاد« همسرگزيني ةشيو
 49و در » در اختيار خانواده«صد در5/1، در »آزاد« همسرگزيني ةمورد بررسي استان هرمزگان شيو

  . بوده است» نامعلوم«درصد 
 7/9در » آزاد« همسرگزيني ةهاي مورد بررسي استان خوزستان شيو درصد دوبيتي2/61در   
  .بوده است» نامعلوم«درصد 1/29و در » در اختيار خانواده«درصد 
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زگان و خوزستان هاي بوشهر، هرم هاي مورد بررسي استان انواع خويشاوندي در دوبيتي  
هاي مورد بررسي استان بوشهر و در   درصد از دوبيتي5/12در . بوده است» نامعلوم«عمدتاً 

هاي مورد   درصد از دوبيتي8/15هاي مورد بررسي استان هرمزگان و در  درصد از دوبيتي3/3
 استان هاي درصد از دوبيتي2/2در . بوده است» نسبي«بررسي استان خوزستان خويشاوندي از نوع 

. بوده است» سببي«هاي استان خوزستان خويشاوندي از نوع   درصد از دوبيتي3هرمزگان و در 
  )7 ةجدول شمار(

درصد 56هاي مورد بررسي استان بوشهر و در   درصد از دوبيتي5/77معيار انتخاب همسر   
زستان هاي استان خو درصد از دوبيتي7/5هاي مورد بررسي استان هرمزگان و در  از دوبيتي

هاي استانهاي   درصد از دوبيتي3/33درصد و 5/42درصد، در 5/22، و در »)عشق(احساس «
درصد از 5/1تنها در . بوده است» نامعلوم«بوشهر، هرمزگان و خوزستان معيار انتخاب همسر 

هاي مورد بررسي استان خوزستان  درصد از دوبيتي7/9هاي مورد بررسي استان هرمزگان و  دوبيتي
  )8 ةجدول شمار. (بوده است» منطق«انتخاب همسر معيار 

  
  بوشهر، هرمزگان هاي مورد بررسي استانهاي   همسرگزيني در دوبيتيةشيو: 6 ةجدول شمار

  و خوزستان
   همسرگزينيةشيو

  استان
  جمع  نامعلوم  در اختيار خانواده  آزاد

  100  5/22  0  5/77  بوشهر
  100  49  5/1  5/49  هرمزگان
  100  1/29  7/9  2/61  خوزستان
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  بوشهر، هرمزگان هاي مورد بررسي استانهاي  انواع خويشاوندي در دوبيتي: 7 ةجدول شمار
  و خوزستان

  انواع خويشاوندي
  استان

نسبي 
  )خوني(

  جمع  نامعلوم  فرزندخواندگي  رضاعي  سببي

  100  5/87  0  0  0  5/12  بوشهر
  100  5/94  0  0  2/2  3/3  هرمزگان
  100  2/81  0  0  3  8/15  خوزستان

  
  بوشهر، هرمزگان هاي مورد بررسي استانهاي  ساير انتخاب همسر در دوبيتي: 8 ةجدول شمار

  و خوزستان
  معيار انتخاب همسر

  استان
  جمع  نامعلوم  احساس  منطق

  100  5/22  5/77  0  بوشهر
  100  5/42  56  5/1  هرمزگان
  100  3/33  57  7/9  خوزستان

  
  ها تحليل يافته

نشينان خليج فارس  هاي مورد بررسي كرانه ترين موضوع دوبيتي دهطور كه مالحظه شد عم همان
 درصد در 7/29 درصد در خوزستان و 8/18 درصد در بوشهر، 5/22(» اظهار عشق و اشتياق«

  .بوده است) استان خوزستان
 3/85هاي مورد بررسي استان بوشهر،   درصد دوبيتي100در » نقش گوينده در خانواده«  

هاي مورد بررسي استان خوزستان   درصد از دوبيتي2/55ستان هرمزگان و هاي ا درصد دوبيتي
هاي مورد بررسي استان   درصد دوبيتي100در » نقش مخاطب در خانواده«بوده است و » نامعلوم«

هاي  درصد از دوبيتي5/65هاي مورد بررسي استان هرمزگان و در  درصد دوبيتي96بوشهر، در 
  .بوده است» امعلومن«مورد بررسي استان خوزستان 
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هاي مورد  در دوبيتي» نقش گوينده در خانواده«دهد كه  وليكن مقايسه درصدها نشان مي  
درصد در مقابل 3/30( و خوزستان )درصد4/1درصد در مقابل 3/3(بررسي استانهاي هرمزگان 

  .بوده است) مردانه(و نشانگر هويت جنسي » نقش ابزاري«عمدتاً ) درصد5/14
هاي مورد بررسي استان خوزستان  در دوبيتي» ش مخاطب در خانوادهنق«در خصوص   

و » نقش بيانگر«عمدتاً )  درصد4/0درصد در مقابل 7/3(و ) درصد3/27درصد در مقابل 3/7(
  .بوده است) زنانه(نشانگر هويت جنسي 

انواع «، »هاي همسرگزيني شيوه«هاي مربوط به  يافته» هويت خانوادگي«در خصوص   
  :اند كه اند و نشان داده تحليل شده» معيار انتخاب همسر«و » خويشاوندي
و خوزستان ) درصد5/49(، هرمزگان )درصد5/77(هاي مورد بررسي استانهاي بوشهر  در دوبيتي

  . بوده است»آزاد« همسرگزيني عمدتاً ةشيو)  درصد2/61(
و خوزستان هاي مورد بررسي استانهاي بوشهر، هرمزگان  انواع خويشاوندي در دوبيتي  
هاي مورد بررسي استانهاي بوشهر  در دوبيتي» معيار انتخاب همسر«بوده است و » نامعلوم«عمدتاً 

بوده است و » )عشق(احساس «) درصد57(و خوزستان )  درصد56(، هرمزگان )درصد5/77(
ازدواج بر اساس نوعي برخورد دراماتيك مبتني بر عشق و عالقه صورت گرفته است و بندرت 

  .اساس ازدواج بوده است) مايملك و تبار(ر منطق معيا
  

  گيري نتيجه

و » هويت جنسيتي«نشينان خليج فارس در خصوص  هاي كرانه وجود مضامين مشترك در دوبيتي
نشانگر همگرايي و تعامل فرهنگي ميان مردمان استانهاي مختلف بوشهر، » هويت خانوادگي«

 نوعي انسجام در وت در قلمرو جغرافيايي شاهدرغم تفا يهرمزگان و خوزستان بوده است و عل
  .مضامين فرهنگي هستيم

  
  منابع

، انتشارات شناسي خانواده با تأكيد بر نقش، ساختار و كاركرد خانواده در دوران معاصر جامعه اعزازي، شهال، -
  .1376روشنگران و مطالعات زنان، 
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  .1382، 3، دورة اول، شمارة  بر ادبيات ايرانيهويت جنسيتي با نگاهي: شناسي نامة انسان توكلي، نيره، -
  .1379سروش، : ، تهرانشناسي خانواده مقدمه اي بر جامعه ساروخاني، باقر، -
  .، نشر مركزشناسي تاريخي خانواده جامعه سگالن، مارتين، -
  .1384نشر ني، چاپ اول، : ، تهرانشناسي آشنايي با مفاهيم اساسي جامعه عضدانلو، حميد، -
، چاپ 642الگوهاي فرهنگي، مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي، شمارة : ، كتاب نهمفرهنگمدي، بيوك،  مح-

  .1370اول، 
، مترجم فرنگيس اردالن، تهران، مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه شناسي خانواده و ازدواج جامعه ميشل، آندره، -

  .1354تهران، 
  


