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 چکیده

، هدف این تحقق برای. گردد مشخص خانواده تحوالت بر اثرگذار مختلف عوامل شد سعی حاضر پژوهش در

 خانواده دو، ارضی اصالحات زمان در نسق صاحب های خانواده بین از و شد انتخاب قزوین استان از حصارخروان روستای

 استفاده با و گرایانه درون رویکردی با، پژوهش این در. گیرد قرار بررسی مورد نسل سه طول در تا گردید انتخاب( نفر 39)

 فهم، نامه شجره و، سرایی داستان، مدارک و اسناد مطالعه، عمیق و گروهی مصاحبه، مشاهده فنون و زندگی تاریخ روش از

 های یافته اساس بر. گرفت قرار توجه مورد اخیر قرن نیم طول در، کننده مشارکت افراد زندگی در آمده پدید تحوالت

 از بعضی با دوره هر در که بوده سیاسی عامل، حصارخروان روستایی جامعه در تحوالت ایجادکننده اصلی عامل، پژوهش

 آورده پدید حصارخروان روستایی جامعه در را عظیمی تحوالت موج و شده حمایت فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی عوامل

 .است داده قرار تأثیر تحت، خاصی نحوه با را سنی گروه و نسل هر و
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 مقدمه

عناصر مدرنیزاسیون قرار گرفته و در  ریتأثی در جامعه، تحت ساختار عنوان بهامروزه خانواده 

 گریدو تحول خانواده،  رییتغبه طوری که . شده است تحوالت فراوانی رهای گوناگون، دچا جنبه

زود، همه جوامع با  ای رید کهی است ا مسئله بلکه، ستینی خاص جوامع ای منحصر به جامعه یا مسئله

ی جهانی ا مسئلهبیان کرده است، ( 91: 2919؛ 23: 2911) دنزیگ کهطور   همان و شدآن روبرو خواهند 

در ایران آنچه برای مدرن کردن جامعه محقق شده، به لحاظ بسترهای فکری و . شود یممحسوب 

در واقع . در غرب شکل گرفته، بسیار متفاوت بوده است آنچهفرهنگی و نیز نتایج منتج شده از آن، با 

ند و افکار سیاسی، فلسفی ا رفتهتا حدود زیادی، همگام با هم به پیش در غرب، مدرنیته و مدرنیزاسیون 

ولی در ایران، بخشی . است  گرفتههای علمی، فنی و سیاسی شکل  شناختی، به موازات انقالب و جامعه

از مدرنیته، یعنی نوسازی و مدرنیزاسیون، آن هم با روش غربی به صورت قهر و اجبار به کشور وارد 

 (.29: 2911بهنام و جهانبگلو، ) ترا در معرض تغییرات اساسی قرار داده اس ها هخانوادشده و 

 نیبآن  تأثیر تحت و تغییرات از تبعیت در در رانیای کنونیی روستاتحت این شرایط، جامعه 

ی برخاسته از ها ارزش. شود یمی در حال گذار قلمداد ا جامعهسنت و تجدد قرار گرفته است و 

در  ریناپذ اجتنابی تقابلی نو، ها ارزشو به دنبال آن، پیدایش  ونیزاسیمدرنی و سنتی اجتماعی نهادها

ی تحت عنوان عناصرورود و حضور  ریتأث، تحت دهیپد نیا. است کرده جادیازمان  ندیفرا

آمده و  دیپد رانیایی روستادر جامعه ( وقت حکامی توسط زماندر مقاطع مختلف ) ونیزاسیمدرن

ی موجود در شرایط جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، ها تفاوتجوامع روستایی ایران را با توجه به 

 .فرهنگی و سیاسی، مورد تغییرات گوناگونی قرار داده است

، عوامل نی خاص روستای حصارخرواها یژگیو هدر پژوهش حاضر، سعی شده است با عنایت ب

رای تحقق این هدف، دو خانواده روستایی ب. مورد بررسی قرار گیردموجد تحوالت ناشی از نوسازی 

ایجادکننده آن با  عوامل وانتخاب گردید تا تحوالت ( در زمان اصالحات ارضی)صاحب نسق زراعی 

 .استفاده از روش تاریخ زندگی در طول سه نسل مورد بررسی قرار گیرد
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 مروری بر پیشینه پژوهش

 و، نقاد و مستمر برخوردار نبوده افتهی سازمانی توجه، از رانیاهای مربوط به خانواده در  پژوهش

 نیبی زمانفاصله . ی مغفول مانده استادیز اریبسیی، تا حد روستای ها خانوادهمطالعه درباره 

اشتن شناسی و توجه به بعضی عوامل و نادیده انگ ی روشها ضعفو  ها آنی ریگیپها، عدم  پژوهش

 . رود های مذکور به شمار می ی عمده بررسیها یژگیوعوامل دیگر، از 

ی ساختار وعامل در تغییرات نقشی  نیتر یاصلی شدن به عنوان صنعتها، به  در بعضی از پژوهش

تحوالت خانواده از  ،رو در برخی دیگ( 2932 ،تیاسمو آدام  2932زارتسکی، )خانواده توجه شده 

شده   دادهی نسبت نسلی ها تفاوتی و ا دهیا راتییتغمنظر ارزشی، بررسی شده و تحوالت مذکور، به 

 (.2913؛ نوابخش، 2913؛ کاظمی، 2911عسکری ندوشن، ) است

 

 ها دگاهیدروندها و : تحوالت خانواده

"توسعه میپاردار"ی خانواده، تا اواسط قرن بیستم در قالب الگوها راتییتغ
ی و بررسمورد  2

در  دار جهتی و ضرور، کنواختی، یعیطب صورت به رییتغ، میپارادا نیادر ». گرفت یمقرار  لیتحل

 (.  252: 0222، 0تورنتون)« شد یمنظر گرفته 

ی در افتگی توسعهی سنجش برای اریمعخاص،  طور بهی غربعام و خانواده  طور بهی غربجامعه 

ی ا جامعهی به ابیدستی برای، شرطی الزم غربی خانواده الگوی به ابیدستشد و  نظر گرفته می

جوامع،  ریساقرار گرفته و  فیطی سو کی در یغرب، جامعه بیترتبدین . دیگرد یممطرح  افتهی توسعه

 کمتر" ای "یسنت"داشتند  "افتهی توسعه" ای "مدرن"ی جامعه ها یژگیوبا  کهی تفاوت زانیمبه 

ی، نوسازی ها نظریه(. 200-209: 2915ی، ترابی و شوازی عباس) شدند یمدر نظر گرفته  "افتهی توسعه

تورنتون، )دهند  رییتغی اطراف خودشان را اجتماعجهان  ای مردم فراهم کرد تبرارا  ممکنی ها راه

 نیبی علدر آنها وجود ارتباطات  کهبوده  نیای دانشمندان براهای مذکور  نظریه تیاهمدلیل (. 0225

 (0225؛ تورنتون، 2311، 9مالتوس)ی مدرن و جوامع مدرن نشان داده شده است خانوادگی زندگ

 
1  Developmentd Paradigm  
2  Thornton 
3  Malthus  
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ی پیشرفت خواهند کرد که جوامع روش، بر اساس این پارادایم، همه جوامع با همان واقع در

: 0221تورنتون و همکاران، ) اند کرده شرفتیپی، در چند صد سال گذشته غربی اروپامدرن  شرفتهیپ

ی، دانشمندان حدس غربی شمال اروپادر انواع خانواده، در داخل و خارج  ادیزبا وجود تنوع  (.9

 کمترمانند انسجام  هایی ویژگی با)ی غربی شمال اروپاگرفته خانواده در  شکلی الگوها که اند زده

ی، با سطوح باالتر عل طور به( رهیغباالتر زنان و  گاهیجا، نیوالد کمتر، اقتدار رتریدخانواده، ازدواج 

یی تکثرگرای، دموکراس، سمیسکوالری، اجتماع تحرک، مصرف، التیتحصی شدن، شهری شدن، صنعت

 نیبی علگرچه مباحث فراوانی درباره جهت روابط . ی مرتبط استاجتماعی ها مشخصهی و سایر مذهب

وجود ندارد  ی وجود دارد، تردیدی در وجود رابطهاقتصاد راتییتغی و خانوادگ/یفرهنگ رییتغ

 نکهیای محرز است، اما بر سر اقتصادی و فرهنگ راتییتغ نیبی وجود رابطه عنی(. 0222، 2نگلهارتیا)

 امدهین دیپددانشمندان  نیبی وفاق، عکسبر  ای شود یمی فرهنگ راتییتغی، موجب اقتصاد راتییتغ ایآ

 . است

ی و ارزشاز تحوالت  تواند ینم ریمس نیا، در شود یمی صنعتی ا جامعهی وقت، نگلهارتیابه اعتقاد 

ی، زندگبه  دیامزاد و ولد و افزایش  کاهشیی مانند تحول خانواده، ها یدگرگون. ی در امان بماندفرهنگ

 . یسنتی ها ارزش فیتضعشدن و  تیاهم کمی و مذهبی ها ارزش فیتضعی و اسیس مشارکت شیافزا

ی جامعه، فنی و اسیسی، اقتصادی، اجتماع طیمحو گسترده در  عیوسی ها یدگرگونبه اعتقاد وی، 

آن  جادکنندهیا کهی طیمحی ها یدگرگونی ذاتاً از فرهنگی است، اما تحوالت ارزشموجد تحوالت 

توسعه  زین مارکسبه اعتقاد (. 2999، نگلهارتیا) ماند یمو عقب  ردیگ یمصورت  رتریداست، 

ی ها نگرش. ی جامعه استارزشی ها شنگری در فرهنگ راتییتغ کننده نییتعی، اجتماع-یاقتصاد

 کننده منعکس که دهد یم شکلرا  "یکیدئولوژیای روبنا"ی، اخالقی استانداردهاجامعه و  جیرای ارزش

 راتییتغ اساس بری، ریناپذ اجتناب طور بهی دئولوژیاجامعه است و « یاقتصاد-یاجتماعی ربنایز»

 (.22: 2913و ولزل،  نگلهارتیا) کند یم رییتغی اجتماعی اقتصادیی ربنایز

ی طی را ا مرحلهی دو روندی، فرهنگ رییتغی بر اقتصاد-یاجتماع، اثر توسعه نگلهارتیابه اعتقاد 

شدن و  کیبوروکراتو  دهد یمی را رشد فرهنگ رییتغعمده  ندیفرا نینخستی شدن، صنعت. کند یم

 
1  Inglehart  
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 شکلی را فرهنگ رییتغعمده دوم  ندیفرای، فراصنعتظهور جامعه . آورد یمرا به همراه  سمیسکوالر

بر  دیتأک شیافزادر جهت  دیجدشدن، روند  کیبوروکراتیی و تمرکزگرا، تیعقالنی جابه : دهد یم

ی فراصنعتی شدن و صنعت)ی فرهنگ رییتغهر دو مرحله . ی ابراز وجود استها ارزشی و فرداستقالل 

ی صنعتمرحله . دهد یم شکلمجدداً ی متفاوتی ها وهیشی مردم را با اقتداری ها نگرش، (شدن

ی از بخش ییرهای، فراصنعتمرحله  کهی حال، در شود یمشدن اقتدار را موجب  سکوالر، ونیزاسیمدرن

 وهیش نیبهتری به عنوان مادداد  ی برونساز هیشبی شدن جوامع، بر صنعت. اقتدار را به همراه دارد

 شیافزای و گرسنگ کاهشی در اساس طور بهی استراتژ نیا. است متمرکزی انسانرفاه  کردن حداکثر

 ونیزاسیمدرن. کرد جادیای فراصنعترا در جوامع  2یا شده فیتضع جینتای موفق بود، اما زندگبه  دیام

ی به زندگی مادی استانداردهای از افزایش اقتصادی ها یاستراتژی در ادیبنی دگرگونی نوعی، فراصنعت

 (. 59: 2913و ولزل،  نگلهارتیا)ی را پدید آورده است زندگ سبک راتییتغ لهیوسکردن رفاه به  نهیشیب

ی ندیفرابالقوه  طور بهی را فرامادی ها تیاولوی به سمت مادی ها تیاولویی از جابجا نگلهارتیا

 تیامنی سوی به اقتصادی ناامن طیشرااز  کهی کشوری فرایند مذکور باید در هر عنی. داند یمی جهان

ی ارزشی دگرگون نیا نییتباو در (. 15: 2991و آبرامسون،  نگلهارتیا)پدید آید ، کند یم حرکتی نسب

بر  که 0یابیکم هیفرض( 2: عبارت است از که پردازد یم کنندهی نیب شیپ هیفرضی دو طراحی به نسلو 

 که: 9ی شدناجتماع هیفرض( 0. ی استاقتصاد –ی اجتماع طیمحی فرد، بازتاب ها تیاولواساس آن، 

 کهی است طیشرا کننده منعکسگسترده  شکلی فرد به اساسی ها ارزش که دهد یمقرار  نیااصل را بر 

ی ها یدگرگونی بیانگر ابیکم هیفرض، نگلهارتیابه اعتقاد . ی قبل از بلوغش فراهم شده استها سالی ط

ی ها دورهو  شود یمیی مشخص گرا یفراماد شیافزای رونق با ها دوره. ی استا دورهمدت با آثار  کوتاه

ی داللت دارد نسلآثار بلندمدت  وجودی شدن بر اجتماع هیفرض. انجامد یمیی گرا یمادی به ابیکم

 (. 10همان، )

و از  اند هی داشتاقتصاد تیامناز دوران بلوغشان،  شیپ کهی هستند کسان ونیفرامادبه اعتقاد او، 

ی اقتصاد تیامنعدم  لیدلبه  انیگرا یمادی ول. یی و عشق برخوردار هستندخودشکوفایی مانند ازهاین

 
1  Diminishing  
2  Scarcity hypothesis  
3  Socialization hypothesis  
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و  نگلهارتیابه اعتقاد (. 22: 0222و همکاران،  نگلهارتیا)دارند  گرانه یماد حاتیترجدر دوران بلوغ، 

ی ریناپذ اجتناب طور بهی سنتی نیدی ها ینیب جهان، التیتحصمیزان  شیافزای با ا جامعهولزل، در هر 

 شیافزاهمزمان با . دگذار یمشود و رو به افول  می فیتضع سکوالر –ی عقالنی ها ینیب جهاندر مقابل 

ی برتر، روز به روز موجودبه واسطه پیدایش فناوری، وجود خدا به عنوان  طیمحمردم بر  کنترل

با ارواح  زیاسرارآمی روهاین تیحاکمتحت  کهرا  عتیطبی بر وابستگی شدن، صنعت. شود یم تر کمرنگ

ی سنتجوامع . است« یساختگ عتیطب هیعلی باز»ی امروزه زندگ. کند یم کمتر، شد یممالحظه  نما انسان

 مشارکترا به  ها آن کهی آور الزامی وندهایپ قیطرکرد و از  ی میاجتماعی متحد ها گروهافراد را در 

را  یگروه هنجارها، خشونت درون نیا. گردید یمی اجتماع حفظ کپارچگ، یکرد یمی بقاء جذب برا

 کی. کرد یمی وادار اجتماع تحرکی براآرزوها  سرکوبمراتب و  محدود و مردم را به انضباط، سلسله

و ولزل،  نگلهارتیا)بود  ها آنی خداداد تیموقع رشیپذفقرا به  قیتشوی، درونحل خشونت  وهیش

2913 :52-19.) 

سقوط  سمیسکوالری و غربی از عوامل تحت تأثیر فرهنگ ک، ینظران صاحبی از اریبسبه اعتقاد 

ی در نیدی باورها میتحک، واقع در. ی بوده استرغربیغی و غربی کشورهاخانواده در  عیرف گاهیجا

ها و  بحران هویت فرد و خانواده. خانواده و اجرای کارکردهای آن دارد تیتقوی در مهم ریتأثخانواده، 

کند و آنان را در مشکالت زندگی فردی و  گم کردن جهت و معنای زندگی، افراد را دچار آشفتگی می

 . کشاند خانوادگی به استیصال می

های بسیار متفاوت مادیون و فرامادیون به بسیاری از  گیری همین امر موجب پیدایش جهت

به بسیاری از هنجارهای سنتی  ها آنهای  شود و نگرش مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می

توان  می. گردد جنسیتی، مانند روابط جنسی نامشروع، فحشا، سقط جنین، طالق و غیره متفاوت می

: 2999اینگلهارت، )کنند  ت مادیون بسیار بیشتر از فرامادیون، از هنجارهای سنتی حمایت میاظهار داش

000-002 .) 

توان ادعا کرد مسیر زندگی هر فرد، با جهانی  اگر با دید جهانی به موضوع نگریسته شود، می

، واقع در. شدآن، تغییر در شیوه و سبک زندگی با نیتر مهمشدن تا حدودی تغییر کرده است که شاید 

ی مختلف ها سبکجهانی شدن بر تغییرات فرهنگی جوامع مختلف، آثار جالب توجهی داشته و 
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در واقع، در عصر . برای مردم در کشورهای در حال توسعه به ارمغان آورده است ژهیو بهزندگی، 

ه عنوان ی زندگی خاصی نیز بها سبکشود، بلکه  جهانی شدن فقط اطالعات نیست که سریع جابجا می

در این راستا، . شود یابد، به طوری که نوع بومی و سنتی آن متحول می های زندگی برتر اشاعه می سبک

 . ها بسیار مهم است نقش رسانه

داند و نظریه  ی سنی را بازتاب دگرگونی نسلی میها گروههای پایدار بین  اینگلهارت تفاوت

های غیرمادی داللت دارد  ی مادی به سمت اولویتها دگرگونی ارزشی خود را که بر جابجایی اولویت

دهد، تا جایی که برای تأثیر نهادهای فرهنگی در این دگرگونی  را به توسعه اقتصادی جوامع ارتباط می

آیند،  یی که متعاقب یکدیگر میها نسلدر صورتی که بدون تحوالت فرهنگی، . اهمیتی قائل نیست

 .های فاحشی نخواهند داشت تفاوت

 

 پژوهش  روش

به عنوان یکی  2تاریخ زندگی روش ازگرایانه و با استفاده  در پژوهش حاضر، با رویکردی درون

ی مناسب در روش پژوهش کیفی برای بررسی تحوالت نسلی خانواده و فنون مرتبط با این ها روشاز 

مدارک گوناگون مصاحبه عمیق و مصاحبه گروهی، داستان سرایی، استفاده از اسناد و  ،همشاهد)حوزه 

قت به د. های روستایی مورد بررسی قرار گرفت عوامل ایجادکننده تغییرات در خانواده( نامه و شجره

کند که در هر مرحله از زندگی، چه عواملی بر زندگی  افراد مشخص می( نامه زندگی)تاریخ زندگی 

مختلفی را برای زندگی  های تأثیر گذاشته  و  تحت تأثیر عوامل مذکور، چگونه شخص تصمیم ها آن

توان تحلیل درستی از روال زندگی  بنابراین، زمانی می(. 0220،  و بیانچی  کاسپر)خود اخذ کرده است 

گیری در آن  های مذکور را با توجه به شرایطی که تصمیم یک فرد داشته باشیم که هر یک از تصمیم

در واقع، بررسی مسیر (. 901   :2932دز، مک کارتی و ادوار)روی داده است، مورد مطالعه قرار دهیم 

و  2جیل)دهد  های فرهنگی، اجتماعی، عامل انسانی و زمان را نشان می زندگی، تأثیر متقابل بین زمینه

 
1  Life History Method  )LHC( 
2  Casper  
3  Bianchi  
4  Giele  
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ها و اعمال فردی، نه فقط به  تنیده است، به طوری که طرز تلقی عوامل فوق، درهم(. 2331، 2الدر

طح بزرگ، بلکه به زمینه تاریخی و فعالیت مفید شخصی ها در سطح کوچک و ساختارها در س موقعیت

 (.0229، 2و شاناهان 9؛ مرتیمر2393، 0نر برانفنبری)نیز منوط است 

هاای مرساوم، بارای ضابط ترتیاب حاواد         گرچه پژوهشگران از دفترچه خاطرات و مصاحبه 

های مبتنای بار    آوری داده جمعاند، تقویم تاریخ زندگی به عنوان روش قابل اعتمادی برای  استفاده کرده

فریدمن، تورنتون، کامبورن، آلوین و یانگ )گذشته و حواد  تاریخی متعدد و همزمان ابداع شده است 

ای با عالئام   تقویم تاریخ زندگی، ماتریس چاپ شده(. 0223، 1؛ بلی، استفورد و آلوین2311، 5دمارکو

هاای   حاوزه ) هاایی  شاود و عالئام، حاوزه    افقی چاپ می به طوراست که ( نقاط عطف زمانی) موقتی

 (.222 : 0222، 9نلسون)طور عمودی، فهرست شده است به است که ( پژوهش

عوامل تغییر در جامعه روستایی حصارخروان به رویدادهای  نیتر مهمدر پژوهش حاضر، 

 اسرائیلی شرکت تهال، نمختلفی اعم از اصالحات ارضی، اجرای طرح دشت قزوین توسط کارشناسا

در ادامه  که شود یمانقالب اسالمی، جنگ و دوران بعد از اتمام جنگ تحمیلی ایران و عراق مربوط 

 .توضیح داده خواهد شد
 زمان 

 ها حوزه

قبل از 

2920 

و شروع  2929 اصالحات ارضی

 2920طرح قزوین 

پیشروی طرح دشت 

 2921قزوین 

انقالب پیروزی 

2959 
 جنگ

پایان 

 جنگ

زمان 

 حال

 کارکردی خانوادههای  ویژگی

 های ساختاری خانواده  ویژگی

 های ارزشی خانواده ویژگی

 های ماهوی خانواده ویژگی

 

  

 
1   Elder 
2   Bronfenbrenner  
3  Mortimer  
4   Shanahan  
5   Freedman, Thornton, Camburn, Alwin, & Young- Demarco 
6  Belli, Stafford & Alwin, 
7   Nelson  
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 جامعه هدف

از آنجایی که بررسی روند تحوالت خانواده بعد از اصالحات ارضی مورد توجه بود، باید از بین 

که در زمان اصالحات ارضی دهه شدند  هایی انتخاب می خانواده( حصارخروان)های روستایی  خانواده

نفر و در روستای خروان  291تعداد افراد صاحب نسق در روستای حصار، . ، صاحب نسق بودند22

شایان ذکر است که در زمان فوق، هنوز دو روستای حصار و خروان با هم ادغام نشده )نفر بود  212

 (. بود

در  ها آنه انتخاب شده که یکی از در پژوهش حاضر، با توجه به هدف تعیین شده، دو خانواد

عالوه بر . زمان اصالحات ارضی، در روستای حصار و دیگری در روستای خروان ساکن بوده است

به شهرهای  ها آناین معیار، حضور عمده اعضای دو خانواده فوق در جامعه روستایی و عدم مهاجرت 

شایان ذکر است که . خانواده فوق بودهای دیگر انتخاب دو  پاسخگویی، از مالک بهمختلف و تمایل 

صاحب نسق زراعی، )بنابراین، دو خانواده الف . های اکتشافی به دست آمد اطالعات فوق در بررسی

هکتار زمین  20هکتار در زمان اصالحات ارضی به عنوان حق نسق و  92دارای سهمی معادل 

هکتار در زمان  1ای سهم معادل صاحب نسق زراعی، دار)و خانواده ب ( مالکی خرده)کاری  کناره

به عنوان دو خانواده مورد بررسی ( کاری اصالحات ارضی به عنوان حق نسق و بدون اراضی کناره

در مجموع در هردو . )دو خانواده فوق، در طی سه نسل مورد بررسی قرار گرفتند. انتخاب گردید

عضی از افراد در نسل دوم و سوم، لزوم البته در این پژوهش، تطابق سنی ب(. نفر 39خانواده الف و ب، 

بنابراین . سن، را پدید آورده است اساس برروابط خونی، بلکه  اساس بربندی جدیدی، نه  ایجاد گروه

نسل اول به لحاظ ) لگروه او. بندی سنی در نظر گرفته شد سه گروه اساس برسه نسل مورد بررسی 

 25حداقل ( 2929یعنی در سال )اصالحات ارضی شود که در اوج جریان  افرادی را شامل می( سنی

سالگی، سن بلوغ مردان است که بیشتر با اصالحات ارضی درگیر  25دلیل انتخاب سن . ساله بودند

 .گیرند به قبل، در این گروه قرار می 2990بنابراین، افراد متولد سال . اند بوده

 25-22آنها در سن . اند قرار گرفته 2952تا  2999ی ها سالدر گروه دوم سنی، افراد متولد بین 

سالگی و بیشتر، پایان جنگ و روزهای جنگ را  25و در سن  2959سالگی و بیشتر، انقالب اسالمی 

 .شود به بعد را شامل می 2952گروه سنی سوم نیز متولدین . اند تجربه کرده
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 نامه نسلی خانواده الف شجره

 نامه نسلی خانواده ب شجره
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 سنی خانواده الفبندی  گروه

 بندی سنی خانواده ب گروه 
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   آوری داده فنون جمع

 مشاهده 

تارین روش   های علوم اجتماعی، اعم از کمای و کیفای، مشااهده اولاین و مهام      در تمام پژوهش

گاردد رواباط پیچیاده را در     پژوهشگر از طریق مشاهده قاادر مای  . شود ها محسوب می آوری داده جمع

هیچ . های عمیق، نقش مهمی دارد این روش حتی در مصاحبه. و واقعی کشف کند های اجتماعی زمینه

تواناد پژوهشاگر را در رابطاه نزدیاک باا       ای به اندازه مشاهده مستقیم در میادان پاژوهش، نمای    شیوه

طالب، )نیاز را فراهم آورد  های مورد های اکتشافی، داده بررسی قرار دهد یا در بررسی های مورد پدیده

توان به دو دسته کلی نیز تقسیم  کننده می اساس وضعیت پژوهشگر مشاهده مشاهده را بر(. 209 :2932

 . مشاهده غیرمشارکتی( 0مشاهده مشارکتی؛ ( 2: کرد

در مشاهده مشارکتی، پژوهشگر به عنوان جزئی از صحنه مورد مشاهده، نقش : مشاهده مشارکتی

 . کند ایفا می

از مشاهده توسط پژوهشگری که نقشی در گروه یا جامعه  عبارت است: مشاهده غیرمشارکتی

نگرد و خود جزئی از پدیده مورد مشاهده محسوب  از بیرون به قضایا می در واقعمورد بررسی ندارد و 

  (.293، 295، 292: همان. )شود نمی

مانند مراسم سبزی ) ی زنانه و مشاهده مشارکتیها جمعدر روستای مذکور، از طریق شرکت در 

تا حدود زیادی به تغییرات پدید آمده د ش یمزنان تالش  شیآرا یها و سبکو مشاهده رفتار ( کنی پاک

ی بیلیارد، فوتسال، ایروبیک و تغییر در سبک معماری منازل، ها سالنمشاهده  طور نیهم. پی برده شود

 .های مختلف بود بیانگر وقوع تحوالت عظیم جامعه روستایی در زمینه  همه

 مصاحبه

   مصاحبه گروهی -

های کیفی اسات و   آوری داده معتقد است مصاحبه گروهی، روش بسیار مؤثری برای جمع 0پاتون

کنناده در بحاث    افاراد شارکت  . آوری شده را فراهم کناد  تواند امکان کنترل صحت اطالعات جمع می

 
1  Focus Group Interview  
2  Patton  
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یل کنند و باه اجمااع و   های اشتباه را تعد توانند به طور درستی، یکدیگر را کنترل و دیدگاه گروهی می

 (. 091: 0220)وفاقی نائل آیند 

هایشاان باه آنچاه دیگاران      کنندگان از طریق حضاور و واکانش   واقع، در این روش مشارکت در

نظرها و تجارب یکسانی ندارند  که هیچ یک از افراد گروه،  از آنجایی. گذارند گویند، بر هم تأثیر می می

هاای   دیادگاه  –صیالت، دسترسی به منابع و ساایر عوامال دیگار    به دلیل تفاوت در سن، جنس، تح –

توان به تجارب غیرمتعاارف و   عالوه بر این، می. شود کنندگان بیان می مختلف فراوانی توسط مشارکت

های انفرادی بیشتر شایع  هر چند که کسب این اطالعات در مصاحبه)نظرهای شخصی نیز دست یافت 

 (. 50: 0225، 2 گوت و نامیمک، ودسانگ، مک کوین، ( )است

. توان با عرف و فرهنگ جوامع و روابط قادرت آشانایی بیشاتری یافات     گاهی با این روش، می

گاویی   برای مثال، گاهی با حضور مادرشوهر یا عروس در جمع، روند اظهارات و گاهی میازان ساخن  

شاده در روساتا، ایان     های گروهی انجام شود که در جریان مصاحبه طرفین دچار تحوالت فراوانی می

 .اتفاق به نحو جالب توجهی قابل رؤیت بود

 مصاحبه عمیق 

آوری اطالعات است کاه در   های اصلی جمع های عمیق یا غیرساختارمند، یکی از روش مصاحبه

کنند  های باز استفاده می کنندگان از پرسش در این رویکرد، مصاحبه. شود های کیفی استفاده می پژوهش

شان را مورد کندوکاو قرار  کنندگان به پرسشهای های مشارکت ها این است که جواب آن و وظیفه اصلی

 (. 22: 0225، 0سیدمن)دهند 

ترین مرجع، در بیان  برگرفته از این ایده است که افراد باصالحیت ( غیرساختارمند)مصاحبه عمیق 

حادثه یا پدیاده، باا افاراد مختلفای     ها هستند و اگر درباره یک  تجارب خود در زمینه حواد  و پدیده

دارلینگتاون و  )های گوناگونی دربااره موضاوع خااص گاردآوری خواهاد شاد        مصاحبه شود، دیدگاه

ها و احساساات   واقع مصاحبه عمیق، ابزار ارزشمندی برای آگاهی از اندیشه در(. 51: 0220، 9اسکات

در روستای ماورد بررسای نیاز    (. 251: 2915حریری، )افراد درباره یک پدیده یا موضوع خاص است 

 
1  Mack, Woodsong, Mac Queen, Gveot & Namy 
2  Seidman  
3  Darlington & Scott  
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ها به بیان مکنونات قلبای   های الزم، گاهی روند مصاحبه های عمیق و پس از ایجاد همدلی طی مصاحبه

هاا یاا عادم توجاه و      یافات و عمادتًا زناان از وضاعیت اعتیااد پساران، طاالق آن        تمایل می( درددل)

 . کردند های فرزندانشان شکایت می احترامی بی

 سرایی داستان -9

کوشد با  اند و پژوهشگر می را گذرانیده "ای زندگی افسانه"شود که افراد  در این روش، فرض می

پژوهشگر درباره داستانی که فرد مورد بررسی از زندگی . آوری کند هایی را جمع شرح این زندگی، داده

در . کناد  ان را ثبت میهای حاصل از داست کند و از طریق ساختار روایت، داده گوید، تحقیق می خود می

های اجتماعی گروه و جامعه پای   شود با مراجعه به تجربه زندگی شخصی، به جنبه این روش سعی می

ارج گذاشاته  ( هنگاام بیاان  )قوت روش فوق این است که به آهنگ صدا و ابراز احساسات . برده شود

دهاد و فقاط باه     ده شکل میهای ابراز ش شود و پژوهشگر با همکاری فرد مورد بررسی، به واقعیت می

در واقاع، در ایان روش،    .آیاد  هاا برنمای   نظر، درصادد ثبات و گازارش آن    اثر و بی صورت عاملی بی 

ها را کشف کند و با توجه به گفتار فرد مورد بررسای، باه    پژوهشگر همواره باید آماده باشد تا واقعیت

وقتای باا بعضای از      بارای مثاا،ل  (. 202-209: 2999مان،   مارشال و راس)ها بپردازد  بازسازی واقعیت

ها وقتی درباره خدمات خود به مادران همساران خاود    کردم، آن اعضای دو خانواده مذکور مصاحبه می

 . کردند، نوعی احساس زیان در آهنگ صدایشان قابل درک بود صحبت می

 اسناد و مدارك   -4

زیارا هار پدیاده    . ناپذیر است جتنابهای اجتماعی، استفاده از اسناد و مدارک ا در بیشتر پژوهش

سند و مدرک منحصار باه مناابع مکتاوب،     . اجتماعی یا در گذشته اتفاق افتاده یا ریشه در گذشته دارد

شود که به ناوعی اطالعااتی راجاع باه      چیزی می یا روزنامه و غیره نیست، بلکه شامل هر  مانند کتاب

 (. 221: 2932طالب، )دهد  موضوع مورد بررسی در اختیار قرار می

توجه به مراحل مختلف بررسی، از اسناد و مادارک گونااگون اساتفاده     در پژوهش حاضر نیز با

هاای   بارای مثاال، وقتای عکاس    . ها و غیره، در این حوزه سودمند بود استفاده از آرشیو، عکس. گردید

هاای   اخنگرفات، باا مشااهده لنزهاای رنگای، نا       مراسم ازدواج دختران جوان مورد بررسی قارار مای  
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های ابروی جدید و مدشاده، آگااهی باه     مصنوعی، ابروهای تراشیده شده برای سهولت در ترسیم مدل

 . شد های ارزشی پدیدآمده در خانواده تا حدود بسیاری میسر می تفاوت

 نامه شجره -5

از آنجایی که در پژوهش حاضر، هدف بررسی تحوالت خانواده در طول نیم قرن گذشته و تأثیر 

ت گوناگون بر نحوه زندگی ماردم باود، ابتادا دو خاانواده فاوق، در طاول ساه نسال در قالاب          تحوال

هاای خویشااوندی،    نامه، شناخت نظاام  واقع، ترسیم شجره در. نامه نسلی مورد توجه قرار گرفت شجره

هاای   کناد و بادین ترتیاب، بررسای فعالیات      ها را با یکدیگر مشخص می روابط سببی و نسبی خانواده

 (.211-211: 2919االمینی،  روح) گردد ادی، اجتماعی و سیاسی افراد گروه تسهیل میاقتص

 

 عوامل تغییر در جامعه روستایی حصار خروان 

 طرح دشت قزوین  -

، به انهدام بسیاری از 2922ای که در شهریورماه  ، پس از زلزله2920طرح دشت قزوین، از سال 

 اساس بردهات دشت قزوین انجامید، همزمان با اجرای قانون اصالحات ارضی و نوسازی روستاها، 

 وارد 2925منعقد شد و در سال ( اسرائیلی)قراردادی بین وزارت کشاورزی و مهندسان مشاور تهال 

طرح عمران قزوین با هدف (. 2: 2951بوردی،  عرفانی و موسوی خصال و بای)مرحله اجرایی گردید 

برداری  ی سطحی از طریق بهرهها آبافزایش تولید و سطح زندگی اهالی شروع شد و استفاده بهینه از 

 (. 1-9: 2992الری، )صحیح در رأس کار آن قرار گرفت 

آالت  برداری از ماشین های جدید کشت، بهره روش کلی، در طرح مذکور اشاعه طور به

برای تحقق . کشاورزی، افزایش بازده در واحد سطح و رشد درآمد کشاورزان مورد توجه قرار گرفت

این اهداف، شکل و ترکیب مؤسسات اجتماعی روستایی، به لحاظ اقتصادی و اجتماعی با تغییرات 

ی مختلفی همراه ها چالشی اولیه اجرایی شدن، با ها سالطرح فوق در . کمی و کیفی مواجه گردید

زندگی مردم  و خشک شدن تعداد زیادی از قنوات انجامید ی عمیق و غیراصولی، بهها چاهحفر . بود

 . روستایی با مشکالت فراوانی مواجه شد
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 اصالحات ارضی  -

ل یک فشار حاص) ختهیبرانگ رییتغعامل و گونه  نیتر مهمانقالب سفید یا اصالحات ارضی، 

طالب و عنبری، )و منبع تحوالت مهم در جامعه، به ویژه جامعه روستایی ایران بوده است ( خارجی

های  شد و به دلیل زمینه که عمدتاً بیان می ریکی از اهداف اصالحات و تغییرات مزبو(. 022: 2919

الشعاع  به نحوی که بسیاری از اهداف ضمنی و پنهان تغییرات را تحت -گردید  داخلی، بر آن تأکید می

به عبارت دیگر، حذف . موضوع رهایی روستاییان، به ویژه زارعان از قید مالکان بود –قرار داده بود 

هدف عمده تبلیغاتی بود، بلکه در عمل فروپاشی نظام و ساخت سیاسی مالک از روستاها، نه تنها 

(. 00-09: 2991طالب، )اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی روستاها را مورد توجه قرار داده بود 

با چند استثناء، فقط کشاورزان صاحب نسق، حق دریافت زمین . مبنای تعلق زمین به کشاورز، نسق بود

شدند که در زمان اجرای قانون  افته، زارعان صاحب نسق، مالک زمینی میدر امالک انتقال ی. داشتند

 (. 221: 2912هوگالند، )کردند  اصالحات ارضی در منطقه خود، روی آن کشت می

در روستای حصار و خروان نیز نحوه اجرای قانون اصالحات ارضی بر اساس اطالعات موجود 

: به شرح زیر است( مان جهاد کشاورزی استان قزوینوابسته به ساز)در مدیریت اراضی استان قزوین 

قانون تقسیم و فروش  22دانگ در اجرای ماده  فرد شش 90از ( سهم)فرد  51در روستای حصار، 

فرد  9، (مرحله سوم)امالک مورد اجاره به زارعان مستأجر به نسبت بهره مالکانه تقسیم گردیده است 

 90فرد از  9. ز قانون مذکور به زارعان واگذار شده استدانگ در اجرای شق فروش ا فرد شش 90از 

نفر، تعداد زارعان صاحب  22تعداد مالکان، . مالک خود کار قید گردیده است دانگ خرده فرد شش

هکتار و میزان مساحت اراضی زراعی باغی،  35/0نفر و میزان افراد مستثنی شده از تقسیم  291نسق 

 (.2932ستان قزوین، مدیریت اراضی ا)هکتار  33/2103

ی مرحله اول قانون خریداری و به زارعان منتقل اجرادانگ در  1دانگ از  2در روستای خروان،  

دانگ در اجرای قانون تقسیم و فروش  یک و یک چهارم دانگ از شش(. فرد 31فرد از  12)گردید 

یک ششم دانگ (. فرد 31فرد از  02)امالک مورد اجاره به زارعان مستأجر مشمول شق تقسیم گردید 

دانگ مشمول شق  ، هفت دوازدهم دانگ از شش(فرد 31دو و دوسوم فرد از )دانگ موقوفه  از شش

نفر و  212نفر، تعداد زارعان صاحب نسق  9تعداد مالکان . فروش مورد اجاره به زارعان مستأجر است



اخیر قرن نیم در روستایی خانواده نسلی تحوالت بر تأثیرگذار عوامل بررسی  

Journal of Rural Development 
Editor in Chief: Prof. Dr. Mehdi Taleb       Director in Charge: Dr. Gholamreza Jamshidiha  

Executive Editor: Hassan Bakhshizadeh     Index: www.ISC.gov.ir & www.ricest.ac.ir 

Copyright Holder: The Faculty of Social Sciences, University of Tehran      

: jrd@ut.ac.irEmailwww.jrd.ut.ac.ir :  Website8981   -2008 ISSN:  

59 

. هکتار است 05/0003اغی و میزان مساحت اراضی زراعی و ب 2میزان اراضی مستثنی شده از تقسیم 

، کدخدای این روستا، برای دسترسی به 2952-50ی ها سالالبته به نقل از افراد محلی در حدود 

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

دید آمد، روستاییان قدرت یافتند با هایی که در جامعه روستایی پ بعد از انقالب اسالمی و طی جدال

ی خود را بازپس گیرند و موجب دستگیری و به زندان افکندن ها نیزمشکایت به دادگاه انقالب، 

 .کدخدا گردند

از آنجایی که . یکی از نتایج مستقیم، هر چند ناخواسته اصالحات ارضی بود  کاهش اهمیت بنه

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

البته در روستای مورد نظر (. 291: 2959نژاد،  صفی)ها وجود داشت  شدیدی به عدم تغییر ترکیب بنه

به دلیل قرار گرفتن در پوشش طرح عمران دشت قزوین و سیاست انتخابی متخصصان شرکت 

واحدهای زراعی در قالب  –آبی  ائق آمدن بر مشکل کماسرائیلی تهال در اداره تعاونی اراضی برای ف

 . شدند بنه اداره می

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

نیز عالوه بر تکمیل ابعاد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مدیریت سابق، نیات و اهداف طراحان 

 (. 19: 2991طالب، )آورد  های ظاهری به مرحله اجرا درمی لباصالحات ارضی را در قا

 انقالب اسالمی  -

آشکار  کننده و ضدحکومتی، از طریق فعالیت سیاسی وقتی انقالب نیرو گرفت و موضع حمایت

( اهلل خمینی طرفداران آیت واقع در)در روستاها تجلی یافت، دو گروه متمایز موافقان شاه و مخالفان او 

و  ها سازمانبنابراین، برای ایجاد آرامش در جامعه روستایی، (. 023: 2912هوگالند، )شکل گرفت 

هیأت هفت نفره واگذاری زمین، جهاد کشاورزی و مدارس در مقاطع گوناگون برای )نهادهای مختلفی 

، با اقدامات گوناگون خود جامعه کی هروارد روستا شدند که ( دختران و پسران، تلویزیون و غیره

 . روستایی را در معرض تغییرات گوناگونی قرار دادند

به اراضی کشاورزی و عدم انتفاع ( موسوم به گروه مردمی)نشینان  دستیابی تعدادی از خوش

طی تقسیم اراضی توسط هیأت هفت نفره ( موسوم به گروه طرفدار کدخدای سابق ده)گروه دیگر 
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ها،  ی که در این جدالطور ههایی را در جامعه روستایی پدید آورد ب ن، تضادها و آشفتگیواگذاری زمی

های روستا  جان خود را از دست دادند و بعضی از مساجد و حسینیه( از دو طرف درگیری)تعدادی 

 . بسته شدند ها سال

 جنگ تحمیلی ایران و عراق و پس از آن  -

ی بسیج برای ها گاهیپابرپایی . ر و روستاهای آن پدید آمدای در کشو با آغاز جنگ، شرایط ویژه

هایی بود که  ی مردمی از جمله فعالیتها کمکآوری  های جنگ و جمع اعزام نیروهای بسیجی به جبهه

در روستای مورد بررسی، حدود پنجاه مرد به . مردان و زنان روستایی در این برهه زمانی انجام دادند

سه . اعزام شدند که از این تعداد، هجده نفر به درجه رفیع شهادت نائل شدندهای حق علیه باطل  جبهه

 .نفر مفقوداالثر و چهار نفر نیز اسیر گردیدند

های ناشی از تقسیم اراضی توسط هیأت هفت  در روستای مذکور، شرایط بوجود آمده، اختالف

ی که روستاییان با طور به. فزودنفره واگذاری زمین را تا حدود زیادی ترمیم کرد و بر همدلی مردم ا

، مراسم عید نوروز را در آن سال برگزار نکردند و تا 2912ورود اولین شهید به روستا در فروردین 

های شهدا سپری  ها عمدتاً مراسم سال تحویل خود را در جوار خانواده چند سال بعد از آن، خانواده

 . کردند می

انتخاب )ی حکومتی در مدیریت جامعه ها استیستغییر با پایان جنگ تحمیلی ایران و عراق و 

کرد، بسیاری از  گرایی را ترویج می ای که مصرف و گسترش تبلیغات رسانه( سیاست اقتصاد آزاد

پور،  رفیع)دچار تحوالت اساسی گردید ( در زمان انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی)ی گذشته ها ارزش

ی که تعداد زیادی به دلیل شرکت در طور به. آغاز گردید های گذشته دوباره همچنین اختالف(. 2912

البته . ها، روانه زندان شدند و نوعی گسستگی در جامعه روستایی حصارخروان پدید آمد این تخاصم

بنابراین، تا حدود . ی درگیر قرار دادها طرفحکومت اسالمی، شرط رهایی زندانیان را منوط به صلح 

 . م گردیدزیادی جو حاکم بر روستا آرا

های مهر در منطقه  احدا  خانه ،12تحوالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پدید آمده در دهه 

ی احدا  ها فروشگاهانجامد و مراکز تفریحی و  می روستایی جامعه زوال به مهرگان زیباشهر که که

 .است  دخیل بودههای مبتذل و غیره، در تغییرات شتابان دهه گذشته  دی شده در آن و مراکز پخش سی
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 های پژوهش یافته 

ی تاریخ زندگی ها سیماترکننده در  مشارکت 39ی داده، اطالعات آور با استفاده از فنون جمع

روشی برای مقایسه تحوالت پدید آمده در سه گروه سنی و  ی فوق،ها سیماتر .ی گردیدورآگرد

 .کند یمعوامل ایجادکننده آن فراهم 

 : تحوالت خانواده روستایی در گروه سنی اول

به عنوان دو عامل اقتصادی و سیاسی ( 2920)و طرح دشت قزوین ( 2929)اصالحات ارضی 

در این وضعیت، . های روستایی این ناحیه را با تغییرات فراوانی مواجه کرد ، خانواده22زا در دهه  برون

ا بخواهانه که  د و برای قبول یا رد این اقدامات ترقیجامعه روستایی ناگزیر نقشی منفعالنه را برگزی

 . اجبار، از باال به جامعه روستایی تحمیل شد، اختیاری نداشت

پس از اجرای اصالحات ارضی در روستای حصارخروان، تعدادی از جوانان عضو سپاه بهداشت 

وضعیت بهداشت و کنترل های مدرن، از جمله گسترش سواد و بهبود  و دانش و غیره، برای ترویج ایده

در جامعه روستایی که الگوهای شهری را در  ها آنحضور  با. باروری و غیره در روستا حضور یافتند

از سبک و ( ویژه زنان هب)گذاشت، تعدادی از افراد در این گروه سنی  معرض دید جامعه روستایی می

، بسیار آراسته در روستا ظاهر سیاق ظاهری دختران جوانی که به عنوان سپاهیان دانش و بهداشت

در . تقلید کردند( توجه به بودجه مردم روستایی در آن دوره با)شدند، در حد جزئی و قابل انجام  می

در زمینه سوادآموزی و )ی ترویج شده توسط سپاهیان فوق ها ارزشهر صورت، به دلیل مغایرت 

بعد از شرایط  ژهیو بهر زیاد کودکان مرگ و می)با وضعیت اقتصادی و شرایط زندگی ( کاهش باروری

ها فوراً مورد  این ایده( ، که تعداد زیادی در اثر بیماری جان خود را از دست دادند2922دشوار زلزله 

ها در منطقه نیز از  اجرای طرح دشت قزوین و حضور اسرائیلی. پذیرش این گروه سنی قرار نگرفت

ی عمیق و ها چاهی اولیه اجرا، به دلیل حفر ها سالین طرح در ا. ترویدادهای مهم و ویژه دیگری اس

بنابراین، در این گروه سنی ساختارها،  .غیراصولی، وضعیت معیشت روستاییان را نیز دچار اختالل کرد

با اینکه تا حدودی )ی خانواده، تا حدود زیادی بدون تغییر ماند و مردان و زنان ها ارزشکارکردها، و 

های ساختاری  قدرت رهایی از الزام( تر شده بودند از ارباب، به لحاظ اجتماعی مستقل به لحاظ رهایی

 .و اجتماعی را نیافتند



 931 بهار و تابستان ،  ، شماره پنجمدوره  ،توسعه روستایی

Journal of Rural Development 
Editor in Chief: Prof. Dr. Mehdi Taleb       Director in Charge: Dr. Gholamreza Jamshidiha     
Executive Editor: Hassan Bakhshizadeh     Index: www.ISC.gov.ir & www.ricest.ac.ir 

Copyright Holder: The Faculty of Social Sciences, University of Tehran      
 ISSN: 2008-8981   Website:  www.jrd.ut.ac.ir Email: jrd@ut.ac.ir   

12 

 : در گروه سنی دوم تحوالت خانواده روستایی

و جنگ  2959در گروه سنی دوم نیز عوامل سیاسی دیگری مانند پیروزی انقالب اسالمی 

مانند ورود )خانواده مؤثر بوده است که با تغییرات اقتصادی  تحمیلی ایران و عراق، در تغییر و تحوالت

و تقسیم اراضی توسط  2955-51آب کانال طالقان در اثر ثمردهی طرح دشت قزوین به روستا در سال 

نشینان  نشینان طرفدار حکومت اسالمی و محرومیت خوش هیأت هفت نفره واگذاری زمین بین خوش

ورود تلویزیون با دو کانال و احدا  مدارس دخترانه و پسرانه در )و فرهنگی ( طرفدار کدخدای سابق

 . پشتیبانی شد( مقاطع گوناگون تحصیلی

های ازدواج، و شکل  اقتصادی تا حدودی بر میزان مصرف، نوع مصرف، الزام توضعیبهبود 

ی دولتی از جمله ها ارگانبا پیروزی انقالب اسالمی و ورود جهادگران و سایر . خانواده تأثیر گذاشت

حضور جهادگران . هیأت هفت نفره واگذاری زمین، تغییرات فراوانی در جامعه روستایی پدید آمد

در همه امور جامعه روستایی باعث  ها آنجهاد سازندگی در موارد بسیاری راهگشا بود، ولی مداخله 

تعدادی از محرومیت . ی خودجوش مردم روستایی تا حدودی متوقف گرددها مشارکتشد که 

روستاییان از دریافت زمین، همراه با قدرت یافتن مردم روستایی بعد از انقالب اسالمی و اعتراض به 

به تضاد و آشفتگی اجتماعی در جامعه روستایی  2952-50نحوه تقسیم اراضی توسط کدخدا در سال 

نشین به صاحب  حصارخروان منجر شد و تغییرات قشربندی در بین گروهی از روستاییان، از خوش

بین افراد روستایی   مشارکت گسترهاز  ،های مذکور گسترش اختالف. زمین زراعی، را پدید آورد

ی انقالبی در ها ارزشورود تلویزیون با دو کانال به جامعه روستایی، باعث گسترش و اشاعه . کاست

شکل پوشش زنان  ی که بر اساس الگوهای تعریف شده در این رسانه،طور به. جامعه روستایی شد

روستایی به نحوه پوشش افراد محجبه شهری نزدیک شد و تا حدودی بر نحوه پرکردن اوقات فراغت 

عالوه بر این، . های اقصی نقاط کشور و جهان اثر گذاشت و میزان دسترسی به اطالعات درباره اتفاق

داد بیشتری از دختران احدا  مدارس دخترانه و پسرانه در مقاطع گوناگون تحصیلی، باعث ورود تع

این امر . ی که تعدادی از دختران قادر به اخذ مدرک دیپلم نیز شدندطور بهبه مدارس روستا شد، 

گرچه هنوز نقش )تر شوند  باعث شد که افراد در این گروه سنی، به لحاظ شناختی تا حدودی مستقل

 (. ی رسمی نیز قرار گرفتندها شآموزی والدین در رتبه اول اهمیت بود، افراد تحت تأثیر ها آموزش
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وسعت  2959دسترسی بیشتر افراد روستایی به جامعه شهری نیز که بعد از انقالب اسالمی 

با بروز جنگ تحمیلی ایران و عراق، تا . تر گردد بیشتری یافت، باعث شد که کنش متقابل انسانی متنوع

ی رقیب پدید آمده، مسکوت ها ارزشهای ایجاد شده در جامعه روستایی، تحت تأثیر  حدودی تخاصم

در این دوران، به دلیل پیدایش شرایط جدید، میزان مشارکت و همدلی مردم روستایی افزایش و . ماند

توان گفت که در این گروه سنی، تجانس  کلی، می طور به. میزان مصرف و اقالم آن نیز کاهش یافت

حرکت به سوی کاهش زاد و ولد )جامعه روستایی تا حدود زیادی از بین رفت و تغییراتی در ساختار 

ی گسترش امت اسالمی از ها ارزشی سپاهیان بهداشت با وجود اشاعه ها تالشناشی از به ثمر رسیدن 

کاهش میزان طالق، تغییر در شکل خانواده و  ،نقالب اسالمیطریق افزایش میزان زاد و ولد بعد از ا

ای، کاهش نسبی میزان اقتدار پدران، افزایش سن ازدواج، دسترسی  حرکت به سوی ایجاد خانواده هسته

های عمومی و مراکز شهری و گسترش میزان تحصیالت در بین دختران و  بیشتر به اطالعات و رسانه

واگذاری نسبی بعضی از کارکردهای خانواده به نهادهای خارج از )، کارکردها (پسران روستایی

 ها ارزش، (های روستایی خانواده، گسترش ورود فرزندان به مدارس و حضور تلویزیون در اغلب خانه

های افراد  و در انتخاب( رسومدر میزان مشارکت، نحوه گذران اوقات فراغت، مذهب و آداب و )

 .پدید آمد( شش و حجاب و غیرهدر معاشرت، نوع پو)خانواده 

 : تحوالت خانواده روستایی در گروه سنی سوم

های  در گروه سنی سوم نیز عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تغییرات خانواده

، همدیگر را به شدت تقویت 12بعد از دهه  ژهیو بهعوامل مذکور  که ییآنجاروستایی مهم بود و از 

در هر صورت در گروه . رات در این برهه زمانی، دچار شتاب تصورناپذیری گردیدکرد، موج تغیی می

های  داری و استفاده از سیاست مانند گزینش شیوه جدیدی از مملکت)سنی سوم، عوامل سیاسی 

مانند تخصیص منابع اعتباری از سوی دولت به جامعه روستایی برای )، عوامل اقتصادی (آزادسازی

کشاورزی، دامداری، احدا  مسکن و غیره؛ خرید بخشی از اراضی واگذار شده های  گسترش فعالیت

و تزریق آن به  2912های طرفدار حکومت توسط شرکت هفت الماس در حدود سال  نشین به خوش

های  شروع تخاصم)، عوامل اجتماعی (جامعه روستایی، افزایش قیمت خرید گندم توسط دولت

لی، توسعه شهرهای کوچک در اطراف روستا از جمله زیباشهر و جنگ تحمی مسکوت مانده به واسطه 
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، گسترش (که در حال مستحیل کردن جامعه روستایی حصار خروان است)ایجاد مساکن مهر در آن 

ی آموزشی برای ها کالسآالت کشاورزی، گسترش خدمات سازمان ترویج و ایجاد  استفاده از ماشین

به بعد، تأسیس  2912سود برای فروش به بازار از سال های پر آشنایی جامعه روستایی با کشت

گذاران  و گسترش آن توسط سرمایه( 2995در سال )های مختلف از جمله شرکت شیر سحر  شرکت

های مکانیزه، تأسیس شرکت  ، گسترش گاوداری2912فرانسوی و دانمارکی دنت و کیبی از اواسط دهه 

حکومتی بعد از پایان جنگ و شروع گسترش تبلیغات  یها ارزشتغییر )، عوامل فرهنگی (سازی روغن

های  تلویزیونی و گرایش جامعه به سوی مصرفی شدن، آشنایی با نظم و سلوک مدیران خارجی شرکت

و استفاده  2915و ماهواره از سال  2912یافته در اطراف روستا، شیوع استفاده از موبایل از سال  توسعه

 .در پیدایش تغییرات بسیار مهم بود( گروه سنی سوم ژهیو به)افراد  از اینترنت توسط تعداد زیادی از

. تر کنند ای که افراد تحت تأثیر شرایط پدید آمده، توانستند منابع درآمدی خود را متنوع به گونه

های شغلی جدید، به استقالل منابع درآمدی افراد از  تنوع یافتن منابع درآمدی و ایجاد فرصت

ای شدن خانواده و تنوع بخشیدن به کنش متقابل افراد  و گسترش روند هسته( ستردهگ)هایشان  خانواده

ی مصرفی و ها ارزشها بعد از پایان جنگ تحمیلی سبب شد  و سیاست ها ارزشتغییر . منجر گردید

گرایانه، هر چه بیشتر در جامعه روستایی رشد یابد و با مهم شدن پول به عنوان تنها وسیله مبادله  مادی

 در. گرفت، کاسته شد ها، که بدون دریافت پول صورت می مشارکت عمدهبه بعد، از  12از دهه  ژهیو به

های این گروه  مادی، از ویژگی جنبه، حسابگری به معنایی متفاوت با گذشته و صرفاً با تمرکز بر واقع

ت به گذشته شده سنی قرار است که حتی باعث ایجاد روابط عاطفی متفاوتی بین اعضای خانواده نسب

اهمیت یافتن پیگیری منافع شخصی، بهبود وضعیت اقتصادی و دسترسی به آب فراوان برای . است

های فعال از هم پاشیده شود و افراد سعی  بنه مانده ، باقی2995مصارف زراعی باعث شد در سال 

د از پایان جنگ نیز به ها بع شروع تخاصم. هایشان به کشت و زراعت بپردازند کردند به تنهایی در زمین

عالوه بر این، دسترسی به اطالعات . ها بین طرفین درگیری انجامید ها و معاشرت کاهش مشارکت

ی مختلف تلویزیونی و ها کانالدرباره وضعیت زندگی مردم در اقصی نقاط جهان از طریق دستیابی به 

و دایره و  ها ارزشرها، کارکردها،  بر ساختا( در جوانترها ژهیو به)ای و موبایل و اینترنت  ماهواره

 .تهای افراد تأثیر گذاش انتخاب گستره
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 گیری نتیجه

در نحوه ( دارای منابع زیرزمینی)نوع و نظام مدیریت کشور با توجه به شرایط ویژه آن  ظاهراً

عامل  نیتر مهمدر کشور ایران، عمدتاً عامل سیاسی . پذیرش تغییرات و شدت آن بسیار مهم بوده است

. ی را پدید استتر بزرگتغییرات بوده که با ایجاد تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تحوالت 

زا در کشور نبود، در مقاطع  تزریقی و خارجی بودن عمده عوامل تغییر که در پی سازوکاری درون

ن عوامل از اثرات جبران ناپذیری برجا گذاشته است و در مواردی که پشتیبانی ای ،گوناگون زمانی

کلی، زمانی که  طور به. یکدیگر شدت بیشتری داشته، تحوالت را با شتاب بیشتری همراه کرده است

ای بسته و منزوی بود و با مشکالت اقتصادی مواجه هستند  جامعه روستایی حصارخروان، جامعه

الی مردم ای که عدم قدرت م به گونه. قدرت عوامل فرهنگی در ایجاد تغییرات ناچیز بوده است

شده ( ی ترویج شده توسط سپاه دانش و بهداشتها ارزش)روستایی، مانع پذیرش تغییرات فرهنگی 

در زمان دیگر، با وجود اشاعه فرهنگ اسالمی و انقالبی و بهبود نسبی وضعیت اقتصادی . است

دار نشینان طرف ناشی از عدم انتقاع گروهی از خوش)های ارزشی پدید آمده  روستاییان، تعارض

، عمده تحوالت پدید آمده در واقع در. ، مانعی برای پیشرفت جامعه بوده است(کدخدای سابق

روستای مورد بررسی، زمانی محقق شده است که عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، 

ولی متأسفانه، در این زمان طالیی، با وجود . کردند همدیگر را با شدت هر چه بیشتری حمایت می

های ایرانی و  سازی مناسبی با توجه به ویژگی های اجتماعی و بهبود وضعیت اقتصادی، فرهنگ شرفتپی

اسالمی جامعه صورت نگرفت و افراد بدون تفکر و تعقل، خود را در دامن فرهنگ غرب انداختند که 

، خانواده (ها ههای مبتذل ماهوار در برنامه) ی نوها طرحی جدید و ها ارزشها و  هر روزه با اشاعه ایده

 .را مورد هدف قرار داده است

 راهکارها 

برای مواجهه درست و مناسب با تحوالت مذکور، باید عیار حفاظتی جامعه را باال برد تا با فیلتر 

های فرهنگی  کردن اجزای نامناسب فرهنگ غرب، عناصری را برگیریم که قابل نشو و نما در پایه

های وارد شده بر  شود که شاید بتواند قدرت ضربه ی در این باره بیان مینکات. باشد مان یاسالمایرانی و 

 . خانواده را تا حدودی کاهش دهد
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های روستایی، قدرت تفکر و انتقاد را از افراد  های بیگانه در اغلب خانواده حضور رسانه -

. دناسبی ندارخانواده سلب کرده و امروزه خانواده دچار خالء فرهنگی عجیبی شده است و الگوی م

ی ها ارزشهایی با مهم جلوه دادن مسائل جنسی، خانواده را مورد هجوم خود قرار داده و  نین رسانهچ

های  در این شرایط ظاهراً بهترین پاسخ به هجوم فرهنگی رسانه. مذهبی افراد را به سخره گرفته است

 . زدگی است قابله با فرهنگهای داخلی برای م های فرهنگی و آموزشی رسانه غربی، تقویت برنامه

است که افزون بر  ها آنویژگی رفتاری افراد هر جامعه در هر زمان، ملهم از آگاهی و معرفت  -

بنابراین، . شود های بعدی نیز تبدیل می های تاریخی نسل دهی به هویت آن جامعه، به زیرساخت شکل

ند آثار منفی جهانی شدن را تا حد توا ها و ترویج عمیق فرهنگ بومی می آگاهی دادن به خانواده

 . بسیاری تعدیل کند

ساز، افزایش بینش و آگاهی مردم و آشنا  بخش و انسان توجه به اسالم به عنوان دین حیات -

تواند مانع ورود بسیاری از عناصر  با فرهنگ غنی و میرا  و مفاخر فرهنگ اسالم، می ها آنکردن 

 . فرهنگی نامناسب شود

 ،رود ای که هر چه سطح آموزشی باالتر می نظام آموزشی کشور به گونهدگرگونی در  -

اطالع و شناخت بیشتری از کشور و مسائل آن به دست آورد و آمادگی بیشتری برای  آموخته  دانش

 .دفاع از هویت فرهنگی و منافع ملی یابد

ریشه بدواند، بلکه آنها های بیگانه را باز گذارد تا فراگیر شود و  تربیت نباید راه ورود ارزش -

 .بندی قرار گیرد باید پیوسته مورد بررسی، واکاوی و دسته
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