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 یافتهتحقق ایی خانواده به عنوان مقولهدرباره

 یر بوردیوپی

 برگردانِ میثاق نعمت گرگانی

 

 

)بک  رکرای    ک  دا وکاندد  مکد  و یکا ی معمکدل  تعریف مشروع و غالب از یک  اکانداد 

شککدد  هککای  مککاانیری دول کک  ااا کک  م های  ژانسنام دا پرسکک  ای  کک  تیدی ککاًبکک  ندنکک 

همچکدد اانک س سکرپنا  و سکا ناد اانک  اسکر  ک  هکر  نکد  هکاای از واژمب ن  بر مجمدع 

 ننککد ولکک  دا یقیقککر  د اا رککیف م شککاید بکک  نرککر برسککد  کک  واوعی کک  ا  مککاع  اا تد

 ایافکراد اسکر  ک  بنکا بکر معاهکد ای از سازند. بنا بکر ایکت تعریکفس اکانداد  مجمدعک برم 

ترس بککا فرزندادانککدن  )نسککبر م ککداو  ای نسککب س یککا دا یککال    کک )ازدواج  یککا ااب کک 

زیسک   مشک ر. . براک   ننکد )ه انکد و زیکر یک  سکقف زنکدن  م واندن   با هک  مرتب 

 کک   کک  مککا یکک  واوعیککر اونککد  کک  مع قدنککد  د ا پککی  م شناسککاد تککا بککدادمردماوش
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ی وسکیع  از واژنکان  اسکر  ک  ی نسک ر پنداای س تا یکد  زیکادی تن کا داسک ان  سکاا  م 

اکداه  اش  نکی .  نکاد بکرای پشوه نکاااد تکا تدرکیف  اد ا  مکاع  دا اا یاامکاد م 

) کک  از  دهنککداا ککاع م  "  ککاد واوعکک " بکک شککددس ووککاو  اا م  نامیککد  نچکک  اککانداد   از

هککای   کک  سککازند  کک  تعککداد نرو و ااطرنشککاد م نررشککاد بککدود مسککسی  نیسککر  نق  

ای بککا ایککت تعریککف غالککب شککدند ابککداً هماننککدینامیککد  م  "اککانداد "امککروز  دا  مری ککا 

هکککای ای دا مقایسککک  بکککا زوجنکککدااد و دا ا جکککر  دامکککا مکککدادس اکککانداد  هسککک  

هککای سرپرسککرس زوجهککای ت  ننککدس اانداد ای  کک  بککا هکک  زنککدن  م ن ککرد ازدواج

شککدد.  ننککد و غیککر س تجربکک  اوییوککر م سککد  م  ککلهی   کک   ککدا از ی ککدی ر زنککدن  م م

شککدندس ماد سککاا   م های  دیککد پیدنککدهای اککاندادن   کک  دا برابککر  شککمادایککت رککدا 

شککدی  تککا طبیعکک  ویمککدادش  نککی   کک  سککدد داد  م  ایککت اککانداد  سسککازندااطرنشککاد م 

نشکاد « مکداا  بک  همکیت شک ا بکدد  اسکره» را    ادد اا بک  شک ا امکری بکدی    ک  

صکاً دا ارکر  ایک  و انداسکدد ندنک   ک  مش هماددهد داسک اد و ابکداع  م کلار اسکر )م 

رت ر دابکاا  ی سکاا   شکدد یکس اکاندادن  دا مداد ااس  ا  زنکدن  اصدرک  و یکا شکر

 نشاد داد  شد  اسر  و بعید نیسر    ب  زودی ناپدید نردد.

نککا  ی زبککان س  دد  تن ککا یکک  واژ  اسککرس یکک  سککاار سککاد امککا انککر بیککایری  اککاندا

بایسر بازنمددهکای  اا ت ییکا  نکی   ک  مکردم بکرای نکام بکردد از  یک ی ت کر عنکداد م 

دهنککد. براکک  شکک ا م « ی اوی  اغککااککانداد »یککا « اککانداد  دا والککب  یمکک »اککانداد س از 

داننککد  کک  سیاسکک  م  شناسککاد  کک  نن مککاد اککانداد  اا نککدع  ایککد دلدژیمردماز اوش

ب شککککدس شککککماای از مککککداای از اوابکککک  ا  مککککاع  اا تعککککیوت م پی ربنککککدی اازش

های معمکدل  و هک  های مشک ر. دا ااب ک  بکا ایکت نن مکاد اا هک  دا رکدا ان اایپی 

 اند.عیم   د شناسای   رد 

  ن اای  ک  اصکدیا  یک  فکرد اا بکها: بک  میکانج  نکدع  انسکادی ویشن اولیت مجمدع 

یاف کک  و فراتککر از اعوککای  تیقکک  مجابکک  واوعی کک  تعال  نککدس اککانداد  ب نککرو  من سککب م 
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بین  م کک    شککددس ش صکک  فرافککردی و براککداداا از مدهبککر زنککدن س او  و   ککادم 

 ادد.

هککا: تمککام تعککاایف مد ککدد از اککانداد  دااای ایککت فصککا ی ویشن دومککیت مجمدعکک 

پنداانککد  کک  مشککشد  تکک ش ا  مککاع  مج ایکک  م  اند  کک   د اا بکک  عنککداد   ککادمشکک ر.

هککا دا ااسکک ای  امککان   ککردد بککرای ن ادینکک   ککردد سککریدوا  اککدد و   ککر دادد بکک   د

ادد ب  مجاب  یری  و مکلمن  مقکدا اسکر )دا تقابکا بکا   کاد اکااج . ایکت   کاد  داود 

ا  نککدب بککاش م افرککر م مقککدا و م رمانکک  بککا داهککای  بسکک    کک  از م ککی  رککمیمان 

هککای اککدد از   ککاد بیرونکک  مجکک ا شککد  اسککرس ی دانا یصککااهای  نمککادیت دا  سکک ان 

اش اا بکک  مجابکک  سککدی ب شککد: یککری  اصدرکک اککدد و انن ککا. اککددش اا اسکک مراا م 

سککازد. شککاید اش اا ابککدی م برابککر معرفککر   ککاد اککااجس ااز اصدرکک  و پشککر رکک ن 

دم  اا نیکک  ایککاف   ککردب ب ککداد بکک  ایککت مدیککدع یککری  اصدرکک س ویشنکک  و مدیککدع سکک

س اانکک  بکک  عنککداد م ککان  پایککداا و مانککدنااس و اهککا اانکک  بکک  عنککداد "م ککا سکک دنر"

 پایر اسر.ن ایر ان قا ای    ب وایدی ابدی دا پیدندی مانا ب  اان 

بکردس وایکد بنابرایت دا نن مکاد اکانداد س زبکان   ک  اکانداد  دا مکداد اکانداد  بک   کاا م 

نککر و پدیککاس براککداداا از مدهبککر نیوککر و اااد س وابککا بکک  عککامی   ن  اککانداد  بکک  عنککداد

ای از منرویککا  شککدد  کک  بککر مجمدعکک اندیشکک س ایسککاا و عمککا دانرککر نرف کک  م 

ی مناسکب پکی  بکردد اوابک  اکاندادن  ی شکید شناا   و اهنمددهکای تجکدی ی دابکاا 

نردنکدس م کا د م عکدواس داا اسر. ایکت   کان  اسکر  ک  دا  د وکدانیت اایکا او صکادی م

 –ااز  د هکای هک دا تقابکا بکا من کا بکازاا و تبکاد  مب نک  بکر اازش -اع ماد اسر و اهکدا

ای  ک  معمکد ً بک  دوسک   یا انکر ب کداه  از من کدم  ااسک دی  اسک ناد   کن س فیییکاس واژ 

نری او صککادی شککدد ولکک  دا یقیقککر نککام  بککرای امهنیوککر م ام نککاع از م اسککب تر مکک  م 

و دو تا   کاا تکا  کرددم اسکرس  کای   ک  مننعکر بک  معنکای دویکا  تعقیکب  تسکاوی دا اد

ای هم کککان س دا ندنککک شککک  ب نکککردد. نن مکککاد اایکککا معمکککد ًس و ب مبادلککک  معیکککا م 
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 سکک جدی ال دهککای  امککان  از اوابکک  انسککان  دا اککانداد  اسککر )بککرای مجککا  من مککدم  

شککاد نککرای  داانککد تککا بکک  عنککداد اسم همچککدد بککرادای  و اوابکک  اککاندادن  دا معنککای 

 ی اواب  ا  ماع  عما  نند.اردل  برای ساار و اازیاب  هم 

 

 داستانی موجه

انر ایت داسر باشد  ک  اکانداد  تن کا یک  واژ  اسکرس ایکت نیک  داسکر اداهکد بکدد  ک  

تر یک  مقدلک س ارکا  معک  برسکاا ت اس  ام ی  کاای و پدیکا اسکر یکا بک  بیکاد دویکا

تکداد مکدع  شکد  ک  هک  ندی  م تنکاو  مع . بکدود وکراا نکرف ت دا معکر  واوعیر 

های ا  مکاع  هکیم مبنکای دی کری  ک  های ا  مکاع  و هک  و کدد داسک ادو دد واوعیر

شککدندس رککدا   معکک  شناسککای  و دا. م  ا  کک  ب سککاار ا  مککاع  نداانککد و تککا بککداد

ای همچککدد اککانداد  اسکک ناد   ننککد بندیواوعککاً و ککدد داانککد. هککر بککاا مککا از من مککدم طبق 

 نککی س هککر  نککد بککر  نککیت  نی س هکک  یکک  تدرککیف و هکک  یکک  تجککدی  اا ایجککاد مکک مکک 

شدند  را  ک  عمدمکاً  ک  و بکی  بکدود هکیم  کدد و  رایک  مکداد مبناهای  دایافر نم 

طدا یکمن  واوعک  بکددد  یک ی  ک  نکام اکانداد  اا بک   د نیرنکد. مکا بک پایرش وکراا م 

دهی س ی اککانداد  واوعکک  وککراا مکک  نی  و  د  یکک ی اا  کک  دا مقدلکک   تصککدیا مکک دهیمکک 

 دا واوعیر ی  اانداد  اسر.

ارککا یکک  پککایری   کک  اککانداد  شناسککاد م مردماأی بککا اوشبنککابرایت هم مککاد  کک  هکک 

برساا ت واوعیر ا  ماع  اسکرس همچنکیت دا م النکر بکا  د بایکد ایکت ن  ک  اا مکد نرکر 

  ایکت ارکا برسکاا ت اکددش برسکاا   ا  مکاع  اسکر و بک  شک ی  مشکاب  وراا دهی   

ت تمککام عککام د ا  مککاع  مشکک ر. اسککر. بکک  عبککاات  دی ککرس ایککت یکک  ارککا مرسککدم بککی

مای یایکر دا مهکت هم ک  مکا اسککر وکاندد  ن کاد ی اسکرس ندمکدا ابند ین کرش و تقسک

 ک  اکدد ایکت فراینکد دا ای بک  مکا القکا شکد  اسکر پایریی فرایند  امع  را    ب  واس  
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بندی مربککدب بکک  اککانداد س پدیککد شککدد  کک  دا نسککبر بککا ارککد  تقسککی   ککان  ا ککرا م 

ی مکا اسکرس سکاا اای واا ی عکاد  ید. ایت ارکد  برسکاا ت ی ک  از عنارکر سکازند م 

هکای ا  مکاع  القکا شکد  اسکرس هک  فکردی ی مهتای مشک   بک  همک مهن     ب  شید 

یکت وکاندد یکمن   )ندمکدا  اداا. و عمکاس مبنکای تدافکا عمکدم  اسر و هک  هم کان . ا

 س مبنککای "اککانداد "ی   ککر دا.   ککاد ا  مککاع  اسککر )و مش صککاً دا ایککت  ککا واژ 

های عقککا سککییم  مد ککدد دا های عامیانکک  و مقدلکک ان اشکک  عقککا سککیی  اسککر. لککاا پی 

سکاار  ک  انکر ادششناسک  زیکر سک ا  برونکدس یهای مات  باید بک  میکانج   امع مقدل 

و مد کک  باشککند  ککرا  کک  دا اککدمر برسککاا ت واوعی کک  هسکک ند  کک  اککدد تدرککین  

سکازندس  کرا  ک  اتنکاد نرکری هم کان   نند. دا   اد ا  مکاع س  یمکا   ی هکا اا م م 

ااس دن ایکک  اا  کک  نکک د  دهنککد: عقککا سککیی ی و ککدد و معنککای  ی هککا شکک ا م اا دابککاا 

 هم  اظ ر مت الشمس اسر.

مجابکک  اشکک را   بککدد دا افککراد اسککر )ب نداد  ارککا برسککاا   اسککر  کک  هکک  داوداککا

یاف ک  و فکرای  نکادس  کرا  ک  بکا  د بک  مجابک  عینی ک  دا تمکام سکایر شد   و ه  تعال داود

شدندس لاا بک  معنکای  کان   اسک ع ی  اسکر بکا ایکت تنکاو   ک  انر ک  دا افراد مدا   م 

 نککد. ایککت   یایککر اسککر امککا اککدد اا م عککال  ویککا م شککدهککا داون واا ی عاد همکک 

های ا  مککاع  اسککر: هکک  دا عینیککر سککاا ااهای شناسکک  اککاو مقدلکک مبنککای هس  

شککد  بکک  ده ی سککاا ااهای مهنکک   سازمادا  مککاع  ایشکک  داانککد و هکک  دا سککدبش  یدی  

 شککدندس انر کک رککدات  عینکک س دا برابککر تجربکک  بکک  پیچیککدن  و سکک    اشککیا  ظککاهر م 

ندنککک   ککک  شکککماای از نقکککدهای هکککای برسکککاا ن  هسککک ند  ککک  همادم صکککد   ن 

های   ک  رکرفاً م یدوکا  هکا اا بک  نیسکر ننکدس بک  ظکاهر  دشناا   اشکاا  م مردماوش

 دهد.اندس تقییا م ی نا مهن  اندیش 

دهند   بنککدی ا  مککاع  عینکک  )سککاا اای سککااربکک  عنککداد یکک  طبق  اککانداد  بنککابرایت

یاف    اسکرس بنکدی ا  مکاع  مهنک  )سکاا اای سکاارمبنای اانداد  بک  عنکداد یک  طبق 



 
 

97/ تیر  نقد/  سینما  

 
 

 

6 

ناپککایر اسککر )بککرای مجککا  هککای پایادو  ن  بازنمددهککا کک  ماتریسکک  از  ای مهنکک مقدلکک 

ا  مکاع   نرک ای  ک  بازتدلیکد اک  نکد.  رعینک   مک  م  مقدلک ازدواج     ب  بازتدلید 

ای وایک  و تجربک س نک  و مهنک یهای عبندیتمکام و  مکا  بکیت دسک   اسر. ت کابا تقریبکاً

هکیم  بکدیت ترتیکب شکدد ودانرکر نرف ک  م  بکدی   واد  ک  مبرهت از   اد اا فراه  مک 

ع  ی تصکادف  ا  مککاایکت برسککاا  نکدی  اسککد: تکر از اککانداد  بک  نرکر نم  یک ی طبیع 

 شمد .طبیع  و   اد سطبیعر تعیا دااد سایرب  

 

 بنیان نهادنکار 

شکدد و انکر بکر ایکت مبنکا مقکدوا ظکاهر م ا  مکاع   مقدلک تریت د طبیع ااانداد  ب  عند انر

 س بککدیت دلیککا اسککر  کک  نککدا  مککاع  اا ایجککاد م  پی رهککای ال دهککایتمککام  اسککر  کک 

 ننککد  و ارککا برسککاا ت   ککاد بندیطبق  ایشککا ی  واا  بکک  عنککداددا عککاد  اککانداد 

 نککد. اککانداد  ارککی  اسککر  کک  دا داود ا  مککاع  و مش صککاً بککدد ا  مککاع  عمککا م 

شککدد. و ککدد داادس فرانرف کک  م  اییاف کک ت قاای  کک  همچککدد داسکک اد ا  مککاع  اککانداد 

د اانداد  م صد   اا ن ادینک   کردد اسکرس هک   یینک  و هک  ت نی ک س دا پک  بنیکاد ن کاد

ای  زمس ی ی یککاا    نند عککداطن  پایککداا دا هککر عوککد ایککت وایککد اسککر  کک  توککمیت

  ککر و ککدد و مانککدناای وایککد اسککر.  دا  و تشککرینا  بنیککاد ن ککادد دا پکک  ایجککاد 

یاف ک   ک  بک  تبکا اانداد  از طریا ش ا دادد بک   د بک  مجابک   کدهری ی یاا ک  و وید 

عداطکف فکردی اسکر. و ایکت اعمکا  مربکدب بک  شکروع اع نا ب  تشییکرا   د ماناس رابر و ب 

 ککاا  ایجککاد )ت میککا نککام اککاندادن س ازدواج و غیککر   تعمککی  من قکک  اددشککاد اا دا 

شماا اعما   تا یکد مجکدد و تقدیکر داانکد  ک  دا والکب نکدع  ایجکاد  کردد پیدسک   دا ب 

ا زناشککدی س انککد )عشکک وا و ال امککات  عککاطن  از یککس ااندادن پکک  تدلیککد ع ککدف   الکک ام

عشککا پداانکک  و ماداانکک س عشککا فرزنککدیس عشککا بردااانکک  و اداهرانکک  و غیککر  . فعالیککر 

ی  نکد و ابککش ی م افرکر از عداطککفس ارکر ا رایک  نککام ن کادد سکاد  اا ت میککا م وونک ب 
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اود »ی سکککازد )بکککرای مجکککا س نککک اا پکککایر م داد  و لیبیکککدو اا  امع  عکککاطن  اا شککک ا

شککد  ت میککا ی لیبیککدوی ا  مککاع  غیر نس انکک  اا دا م ککدود عشککا برداا« اداهرتکک 

 تابدی زنای با م اام  – ند م 

شککدد  کک    دنکک  اککانداد  از داسکک ان  رککدای بکک  نروهکک  واوعکک  بککد  م بککرای دا. ایت

انککدس بایککد تمککام  ااهککای عمیکک  و های عمیککا عککاطن  ویککد  یاف   کک  اعوککای  بککا عیقکک 

سرشکک   »بکک  « الکک ام بکک  عشککا»جککر بکک  تشییککر ماهیککر نمککادین  اا دا نرککر نرفککر  کک  من

شکدند بکرای تک  تک  اعوکای اکانداد  م  "یکس اکاندادن "و تمایا بک  ووکف « عاشقان 

نردنکد. ایکت هک  نکاظر و لاا منجر بک  و کدد  مکدد فکدا اایس ب شکندن  و ی یکاا    م 

هککاس ایی هکدایاس اکدما س هم امبادلک  –شکماا مبکاد   همیشک   زنککدن  اوزمکر  بکر ب 

و هککک  مبکککاد   غیرمعمکککد  و  کککدی  اسکککر –هکککا هاس م ربان هکککاس تد ککک م وا 

هکای   ک  بک  انسکجام اکانداد  نکرد هک   مکد  های ااندادن   ک  اغیکب بکا ع سمدوعیر

ی زنکاد شکدند. ایکت  کاا مش صکاً بکر ع کد اندس تلیید و ب  اکاطر سکیرد  م ت صی  یاف  

مش صککاً  یککیت تبککاد   ازوهککای اککد   و اسککر  کک  از طریککا دیککدااهاس م اتبککا  )

هکای تیننک  مسکسد  مراوبکر انکد بکا تمااهکای  مری کای  نشکاد داد ندن     پشوه هماد

ی همسرشکاد . سکاا اا ی اکدد بی ک  همچنکیت بکا اکانداد اند )ن  تن ا بکا اکانداد از اواب 

عداطککف ها تن ککا بکک  میککانج  ایجککاد مسکک دام ادیشککاوندی و اککاندادن  بکک  مجابکک  بککدد

بندی  کک  هم مککاد  ن ککرش و تقسکی   تدانککد تکداوم یابککدس یعنک  ارککا شکناا  اکاندادن  م 

پیدسکک    اسکرس بک  عبککاات  و کدد و منکافا یکک  نکرو  اکاندادن  بکک  ه ارکا عکاطن   ب 

 پیدس    اسر.ه طرزی ییات  دا نرو ایت ب 

 ککدد و بقککای ی ویابککد  ککرا  کک   زمکک یککروات  بککی  از ایککت م  س ککردد ایککت ی یاا کک 

اانداد  اسرب و برای عما  کردد همچکدد یک  پی کرس اکانداد  همکداا  تمایکا دااد تکا بک  

مجاب  ی  میداد عمکا  نکدس بکا وکدا  فی ی ک س او صکادی و فراتکر از همک  نمکادیت وکدا  

ای  ک  هکر عوکد دا های  )   برای مجا  مکرتب  اسکر بکا یجک  و سکاا اا سکرمای اواب 
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های    د بککرای ن  ککداای و ان قککا  اوابکک  وککدا  )بککا اسکک راتشیاا یککاا دااد س مبککاازا

پککایری  دس از  میکک  بازنمککای  غالککب از اککانداد   و امجککال  . نیروهککای مشکک    امع 

 وون  با نیروهای انشقاد مقابی   نند.  می     )ب  ویش  نیروهای عاطن   باید ب داه 

 

 جای بازتولید اجتماعی

شکدد  ک  ایکت مسکسی  فرامکدش نکردد دلب کداه  ا  مکاع  مد کب م سازی امکر اما طبیع 

 کک  وککادا باشککی  ایککت واوعیککر اا اککانداد  بنککامی س بایککد شککرای  ا  مککاع   کک  بککرای ایت

مش ص  ت قا یابند    ب  هکیم عنکداد هم کان  نیسک ند. شکرای    ک  دا هکر رکدا  بک  

اککانداد  دا تعریککف اند. بکک  طککدا ا رکک س هککیم و کک  بکک  طککدا  ی نککداا   تدزیککا نشککد 

شککمد  ن ادینکک  شککد  مشککروع  د ام یککازی ان صککاای اسککر  کک  دا والککب هنجککاای   اد

انکد. ام یکاز بکاا د و بکااد  بکدددس اسر: ام یکازا  بکالنعی   ک  م وکموت  ام یکازات  نمادیت

ام یککاز ب نجککاا بککددد و بنککابرایت لککا  بککردد از مننعککر نمککادیت  نرمککا  بککددد.  سککان   کک  

ای معمککدل  اا داانککد ایککت یککا اا بککرای اککدد وا ینککد  کک  از اککداداای از اککانداد ام یککاز  بر

 ک  از اکدد بیرسکند  یکا هم کاد از شکرای  دسک یاب   دهم   نیت ان راای داشک   باشکند ب 

اش اا داانککدس براداداانککد یککا نکک م )مککج ً میکک اد بکک   یکک ی  کک  بکک  شکک ا هم ککان  تدوککا

 ن  و غیر  ی مس دمش ص  از یداوا دا مدب اان 

تریت می ومکککا  انباشکککر و ان قکککا  ام یکککازا  دا یقیقکککر ایکککت ام یکککاز ی ککک  از ارکککی 

  ع ننککد  دا ینککم نرکک  ا  مککااو صککادیس فرهن کک  و نمککادیت اسککر. اککانداد  نقشکک  تعییت

دهکد  ک  از  ندس و ایت  کاا اا بک  همکاد میک اد از طریکا بازتدلیکد زیسک   انجکام م اینا م 

ع . بککرای مجککا س بازتدلیککد سککاا اا فوککای ا  مککاع  و اوابکک  طریککا بازتدلیککد ا  مککا

هککای انباشککر انککداع م  یککف سککرمای  و تریت م ادا  مککاع . اککانداد  ی کک  از  ییککدی

ها اسکر. ی یکاا    اکدد اا بکا و از طریکا ایکت ان قکا  م نکد  ن ک  ان قا   د بکیت نسکا
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ووککی  بکک  اککدب  دا های بازتدلیککد اسککر. ایککت تریت مدیککدع اسکک راتشیدااد. ارککی مکک 

ی تریت عنصککر سککرمای ایوابککا مشککاهد  اسککرس یعنکک  دا ان قککا  پایکک  نککام اککاندادن ان قککا  

نمادیت مداور . پدا تن ا دا ظاهر مسکسد  نکام ن کادد بکر پسکرش اسکر  کرا  ک  او بنکا بکر 

ای نسککبر بکک   د نککدااد و دا ان قککا  نککام دهککد  کک  اا یککاا و اااد ارککی  نککام  اا وککراا م 

 نککد  کک  اککدد رککایب ام یککاز  د نیسککرس بنککا بککر نککام پککدا  او ام یککازی اا من قککا م اککدد )

ناااش نیسکر. دا ااتبکاب بکا میکرات او صکادی نیک  همکیت ووکی  رکادد واندن     او بنیاد

اسر. شماا وابا تکد    از اعمکا  او صکادیس مدیکدع اکدد اا نک  دا هیسکر یک  او صکاد 

هککا تککریت  دنیرنککد  کک  ی کک  از م  انرککر م انسککان  مننککردس بی کک   معکک  و اشکک را   د

وککدا دا ان  ککا  نککدع مداسکک  رککادد اسککر  کک  دا اریککد اککانداد  اسککر: امککری  کک  هماد

نیری دا اریکد میک  اغیکب بکا ب ک  زیکادی از تبکاا اکاندادن  اان . برای مجا س تصکمی 

ای دهککد و دا ازهککا  کک  پککد  وککر  م نیککرد )بککرای مجککا  والککدیت ی کک  از زوجاا دابرم 

های مککدنررش اا دا ها و اررنککااایشککدد  کک  تدرککی  د ایککت یککا اا بککرای اککدد وا ککا م 

نیری او صکادی اعمکا   نکد . بکدیت ترتیکب ایکت داسکر اسکر اکانداد  بک  فرایند تصکمی 

 نکد و نک  بک  رکدا  مب نک  بکر تعکااین  مشک ر. عمکا م  "فاعکا  معک "ش ا نکدع  

ن ککا مککدادی نیسککر  کک  دا  د اککانداد   ای ککا  ی داهمکک  از افککراد. امککا الب کک  ایککت تتککدد 

ای از تصککمیما   معکک  نککدع  مهنیککر اسکک ع ی  اسککر  کک  اککدد اا دا والککب مجمدعکک 

 ننککد تککا دا هیسککر پی ککری وایککد عمککا دهککد  کک  دا  د اعوککا ایسککاا نیککاز م بککروز م 

  نند.

یککا  ای مشکک  س همککداا  وابییککر و تماهککا و نکک  تمککام اعوککای اککانداد ی اانداد نکک  همکک 

طدا  کک  مش صککاً بکک  سککازناای بککا تعریککف غالککب از  اهنجککاام اککانداد  اا نداانککد. همککاد

شککددس  ککای   کک  تککداوم و بقککای مشککاهد  م  "اانکک "طککرزی وایکک  دا  دامککا مب نکک  بککر 

تمامیککر و ککدد سککا ناد اانکک  اا   ککر  سهککا مککادیاانکک  بکک  عنککداد تر یبکک  از دااای 

اککددس تککداوم ب شککیت بکک  و ککدد اککدد بککا دهککدس نککرای  اککانداد  بکک  م افرککر از م 
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پاسداای از ی یکاا    اکددس از تمایکا  د بک   اودانک  سکاا ت میکرات اکدد و اانک   ک  

ناپککایر اسککر. نیروهککای همککداا  دا معککر  ت دیککد ویرانکک  و اف ککراد وککراا داادس تن ی 

 نکد تکا بکا ع یکا  می    س ب  ویش  نر  و سرشکر اا وک   ک  اعوکا اا ترغیکب م داه 

و منافا افراد ب  مجابک  ع یکا و منکافا مشک ر. اکانداد  ایسکاا ن دی ک   ننکد بایکد وکادا 

ب   ن ر  نیروهای انشکقاد باشکند. بکرای مجکا س ع  کا اعوکای م عکدد نکرو   ک  شکاید  ک  

و بی  ااغب ب  پایرش بکاوا عقکا سکیی  و  ک  و بکی  مسک عد ت میکا  کردد نق ک  نرکر 

ت   کک  اککانداد  مدیککدع  د هسکک ند )بککرای مجککا  اددبینانکک  اددشککاد باشککند. تجربیککا

هکککای مکککرتب  بکککا ا ویکککر و سکککازندن س تربیکککر فرزنکککد و  مکککدزشس ازدواج و ان  ا 

مصککر   بککدود دانررنککرف ت سککاا اا اوابکک  وککدا  میککاد اعوککای نککرو  اککانداد  وابککا 

اازیککاب  نیسککر )و نیکک  تککاای    کک  ایککت اوابکک  وککدا  پیامککد  د اسککر  سککاا اای  کک  

و مبککااز  دا داود میککداد اککاندادن  اسککر. امککا عمی ککرد وایککد اککاندادن  بکک  همککداا  دا

های اککاو ها و م ککدویری مردانکک  ادا  دم نقصککادعنککداد یکک  میککدادس بکک  سککبب سککی  

دهکد. ) کرا  ک  اددش اا دااد    اکانداد  اا بک  ااسک ای من کا پی کر ی دسکر سکدد م 

 اشد .تداند ارر و م صد   سی   بدس   م ی یاا    و ی 

هککای  هککای ا  مککاع  غالککب ایککت اسککر  کک  اانداد ی کک  از اصدرککیا  مشکک   پاا 

هککای  بکک اد هسکک ند   کک  بکک  شککد  بککا هکک  هککای بر سکک   اانداد بکک اد داانککد )اانداد 

هکا بی ک  همچنکیت واا هکا نک  تن کا بکا ورابکر دا عاد دسک    دوید  دااند  را  ک  ی 

عبککاات  بکک  وسککیی  و بککرای سککرمای  ااسککر  کک  شککاد اسککرس بکک  ی همبسکک    منافازاییککد 

شککدندمس دا وهیکک  ن سککر سککرمای  او صککادیس سککیس نیرنککد و ی یاا کک  م شکک ا م 

هککاس سککرمای  ا  مککاع  ) کک  ی ایتسککرمای  نمککادیت )نککام اککاندادن   و ای مککا ً واای همکک 

های مشک ر   اسکر  ک  ت کر مال یکر اعوکای نر مدیریر مدفکا مجمدعک  سکرمای نشاد

اند. بککرای مجککا س دا میککاد  اافرمایککادس یککد اککاندادن  وککراا دااد  م یککد ایککت مسککسی یکک  وا

 نکدس نک  رکرفاً از طریکا ان قکا  میکرات او صکادی بی ک  اانداد  نقش  وابا م یر  اینکا م 
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های ی پیدنککدهای  تجککاای  کک  اغیککب ورککیراز طریککا مککدیریر  د بکک  ویککش  بکک  واسکک  

 ننکدب هکای ان صکاای عمکا م بکداژوا همچکدد  ید های ااندادن  نیک  هسک ند. اانکداد

ای اسکر  ک  تدسک  ای  ک  برابکر بکا مجمکدع سکرمای های انباشر و مکدیریر سکرمای م اد

شکددب  ک  اوابک  بکیت مکال یت م ععکد ام کاد تج ی شکاد ااس هر ی  از اعوکا ن  کداای م 

  بسکک   نککد )یککد غککایهککا میسککر م نسککب اً بکک  شکک ی  یککداوی  بکک  ننککا هککر یکک  از  د

انککدس اش اا نشککاد داد ن ککاااد   ککدن  ندنکک   کک  تاای اصدرککیر ایککت سککرمای س هماد

 دا برابر انق بیدد بدد  اسر . های  ایس د را تدفا بداژواهای و اانداد 

 

 دولت و متخصصان آمار

بدیت ترتیب با ب   اا انکداا ت و شکروع از شک و  بنیکادیتس بکدیت  کا اسکیدی   ک  شکماای 

شککدند اا ن ککا  داایکک . امککا م  هککای  کک   کک   تعککاایف عککادی اککانداد  برشککمرد از ویشن 

ی هکا دا معکر   الشک  دو نکداد بکدد  ک  از وکراا معیکدم بک  نق ک پس از وکراا دادد  د

 غککازیت بازنردانککد  شککدی . شکک   نیسککر  کک  بایککد از دا نرککر  وادد اککانداد  بکک  عنککداد 

 ی ککاً  د اا بکک  عنککداد ابکک اا برسککاا ت ای از واوعیککر ا  مککاع  دسککر  شککید و ترداد 

شناسککاد پککی  افککر و مردمهککای اوشواوعیککر ن ریسککرس امککا ی کک  بایککد فراتککر از  ال 

ایککت پرسکک  اا م ککر   ککرد  کک   کک   سکک  اایککتم اب ااهککای برسککاا ت اا سککاا   اسککر و 

داد های مربکدب بک  اکانداد  اا هک  بک  عنکها اا دا اا یاا ما وراا داد  اسکرب بایکد مقدلک  د

های ا  مککاع  ن ادهککای   کک  بکک  شکک ی  عینکک  دا   ککاد و ککدد داانککدس بکک  رککدا  بککدد

هکای ای  ک  هک  از سکدی عامابنکدینکامی س و بک  رکدا  ارکد  طبق مادی    اانداد  م 

ی اسککم س همچککدد  ننککد بندیمعمککدل  و هکک  از سککدی م صککدیاد رککایب  ککداز طبق 

شکددس مکداد م العک  وکراا یابکد و پیکاد  م م  صصاد  ماا دول  س دا مهکت مکردم ت قکا م 

 داد.
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های اسکم   ک  بک  پرر وایک  اسکر  ک  دا  دامکا مکدادس عامکا ارکی  برسکاا ت مقدلک 

نردنکدس دولکر اسکر. دول ک   ک  از طریکا هکا سکاا اامند م هکا مکردم و مهنیرمیانج   د

عیککیت تمککام سککاز و  ااهککای تککدویت مکک زم  ارککرا  او صککادی و ا  مککاع  )بککرای مجککا  ت

مس مری اکانداد   دا پک  مم کت  کردد نکدع اارک  از سکازماد اکانداد  و تقدیکر  کردد 

 اند.ده افرادی اسر    دا مدوعیر سازناا شدد با ایت ردا  از سازماد

ی پدزی یدیسک   مانکد بک  ایکت دلیکا اسکر  ک  ربکر سکاد انر ش  بنیادیتس نان یر بکاو  م 

بینی   دا معککر  ودی  رایکک   مککاای اککدد مکک )اککانداد  و ککدد داادس مککا  د اا زیککر  ککا

از طریکا ن کایا ربکر و  –اسکر  ا ر همدس     کر عمکا برسکاا ت واوعیکر ا  مکاع 

ی م دا ن ن کک  اسککر و بکک  ب انکک و سکک ت اککانداد « اککانداد »ی  کک  دا واژ  -تصککدیب

 نکککد: زنکککدن  تدرکککیف واوعی ککک  ا  مکککاع س اکککانداد س نکککدع  از بکککددد اا تجکککدی  م 

 ااندادن .

 کدد و  کرای طکرز تن کر دول ک س یعنک  مقکد   م  صصاد  ماا اسکم  بکا  اابسکر ب 

 ننککد تککا اندس  مکک  م ی عمی ردهککای دولککر القککا شککد ای  کک  بکک  وسککیی عقککا سککییم 

منککدی اککانداد  اسککر بازتدلیککد شککدد. واوعی کک  تن ککری  کک     کک  از شککرای  نق 

ایککت ووککی  دا ااتبککاب بککا الرککاهر اصدرکک   کک  داارککا اداسکک  اه  عمککدم  دااد. عی 

ای هکک  رککادد اسککر  کک  بکک  طککدا طبیعکک  هن ککام   کک  ووککا  یککا مککدد اااد ا  مککاع 

بینک   ننکد و یکا ی ک  اداهند ارکرا  مجکازا  یکا عنکد دا م  دمیکر ش صک  اا پی م 

شککد  بککرای م  یوککف  ککدان  اا بککر واد  ننککدس سککازناای میکک اد مجککازا  دانررنرف  

دا بککدیت ترتیککبس  وانککد. اسککم  اککانداد  بکک  یسککا  م ی دا ککا   د ی کک  اا بککا ایککد 

ن ککااادس ای بککدوی بککد  بکک  من ککدم  عیمکک  بککرای  معیرنککدع  یر ککر دوایس مقدلکک 

شکدد  کک  همچککدد م  صصککاد  مککاا م  تککر از همکک  عککامیین  ا  مککاع شناسکاد و م   امع 

 ککددی اند تککا اوی واوعیککر  ککاا  ننککدس تککا واوعیککر اا بسککازند و واسککم  نماشکک   شککد 

شناسککاد بکک   د اا ککاع مردمواوعکک  بکک   د مقدلکک  بب شککند. نن مککاد اککانداد   کک  اوش
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دهنککدس نن مککان  وداتمنککد و سککازند  اسککر بککدیت معنککا  کک  وککادا بکک  ت قککا ب شککیدد  م 

شککرای  اربککا  و تلییککد اککددش اسککر و لککاا همچنککیت اسکک   ام اب شککیدد بکک م اککددشب 

 ن د.دا واوعیر بنیاد م  نن مان  ن ادی    ب  طرزی ماندناا ادد اا

 ننککد  اا ا ککرا اشس شککماا زیککادی عمککا تجبیردولککر از طریککا سککاز و  ککاا ربککر اسککم 

 نککد  کک  هدیککر اککاندادن  اا بکک  عنککداد ی کک  از مککدررتریت ارککد   اداا.   ککاد م 

دهککد. تککاای  ا  مککاع  م  تککریت وایککدهای ا  مککاع  شکک اا  مککاع  و ی کک  از واوع 

م یککد  –شناسککاد مردمبسککیاا بککی  از نقککدهای اوش –اککانداد  اونککد ن ادسککازی دول کک  

ای  ک  امکر عمکدم  دا ایت اسر  ک  توکاد سکن   بکیت اامکرم اصدرک  و دول ک س نسک ر 

سکازدس امکری یابد اا بکا تل یکد بکر من کدم زنکدن  اصدرک  پن کاد م اصدر  یودا م 

های دشکک نیکک  یایککر اسککر. ن یجکک  و م صککد    privacyی  کک  ی کک  دا معنککای واژ 

ی اککدد ی مککداد بکک  من  ککا دا کک های یقککدو  و سیاسکک س دا اککانداد مسکک مر برسککاا ت

ای عمکدم  اسکر. برداشکر عمکدم  )ندمکدا ایکت بکاا اسدس زندن  اصدرک س مسکسی م 

تنیککد  بککا برداشککر مککا از  ی هککای اککاندادن  اسککرس و بکک  من ککدم وککاندد  عمیقککاً داه 

هککای عمککدم  و هم ککان  داانککدس همچککدد یرتریت اف ااهککای مککا بسکک    بکک  فعالش صکک 

 تر از  د سیاسر اانداد .سیاسر مس ت و م  

تککریت بنککابرایت اککانداد  دا واوککا یکک  داسکک اد اسککرس مصککندع  ا  مککاع س وهمکک  بکک  اایا

سکاارس  کرا  ک  بکا یکمانر  دولکر تدلیکد معنای  یم س و اما الب ک  وهمک  مد ک  و ادش

م انککا  و ککدد و دوام اا از  انککب دولککر دایافککر شککدد و دا هککر ل رکک  او بازتدلیککد م 

  ند.م 
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 ای اسر از  ایت مقال  تر م  1
On the Family as a Realized Category;  Pierre Bourdieu; Theory Culture Society 1996 

13: 19 

 

ی  کن : د یکا نرریک "دا   کا   "او  اکانداد "   بکا تشییراتک     ک  بکا عنکداد 

من شککر شککد و مرتوکک  مردی ککا نیکک   د اا بکک  فااسکک   "عمیکک  و ان  ککا  عق نکک 

برنرداند  اسر.
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