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amir7912000@yahoo.com ،4-استادیار گروه مدیریت دانشگاه ایالم
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هدف از انجام این تحقیق بررس��ی رابطه س��رمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی– 
اسالمی در تحکیم نهاد خانواده از منظر سیره رضوی اس��ت. در این زمینه یک فرضیه 
کلی و چهار فرضیه جزئی شکل گرفته اس��ت که رابطه سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی 
ایرانی - اس��المی با عوامل تحکیم خانواده ازنظر س��یره رضوی و ابعاد آن یعنی عوامل 
اخالقی، عوامل اقتصادی، عوامل عاطفی و عوامل اجتماعی بررس��ی ش��ده که ارقام این 
فرضیات معن��ادار و برابر ب��ا 0.76، 0.64، 0.42، 0.56، 0.43 اس��ت. در واقع هر چه 
سرمایه های نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی– اسالمی مثبت تر و قوی تر باشد، نهاد خانواده 
محکم تر و از پایداری و اس��تحکام بیش��تری در روابط خود برخوردار است. نمادهای 
اقتصادی، نمادهای اجتماعی و نماده��ای فرهنگی می تواند رابطه ق��وی با تحکیم نهاد 
خانواده داشته باشد و هر چه خانواده س��رمایه های نمادین بیشتری در زمینه اخالق و 
دین داشته و بیشتر به این نمادها پایبند باشد، اعضای خانواده بیشتر و بهتر )ازنظر کمی و 
کیفی( در کنار هم قرار خواهند گرفت و درقبال یکدیگر ازنظر اخالقی مثبت، ازنظر 
عاطفی وابسته، ازنظر اقتصادی سازنده،ساز گار و ساده زیست و ازنظر اجتماعی منسجم، 
مشارکتی و معتمد خواهند بود و در کل موجبات تحکیم نهاد خانواده به عنوان یک کل 

منسجم را در پی خواهد داشت.

تاریخ دریافت:94/4/15 
تاریخ پذیرش:95/7/4 

نقش سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی– اسالمی در 
تحکیم نهاد خانواده اسالمی با تأکید بر سیره رضوی

)موردمطالعه، شهروندان شهر اصفهان(
ولی محمد درینی 1، محمد تابان 2، احسان نامدار جویمی 3، صید مهدی ویسه 4، 
علی رضااحمدی زاده 5
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مقدمه و بیان مسئله
انسان موجودی است که همواره به دنبال نداشته های خود است و بی نهایت طلب 
است و در پی بی نهایت می گردد و برای رسیدن به کمال، نیمه نداشته خود را در هر 
چیزی جس��ت وجومی کند.او این نیمه را نزد هر چیزی که بیابد خود را به آن مش��ابه 
و به آن نزدیک می کند و با آن چیز انس می گیرد.ازاین رو انس��ان موجودی اجتماعی 
اس��ت و پس ازتولد در یک خانواده بزرگ می ش��ود و بعد تش��کیل خانواده می دهد و 
درنهای��ت بچه ای را درون خانواده خود پ��رورش می دهد و این فرایند برای همه افراد 
تقریباً یکس��ان اس��ت. پس نهاد خان��واده از ارزش زیادی برخوردار اس��ت و می تواند 
کودکان��ی را تحویل جامع��ه بدهد که فردا پدران و مادران کودکانی دیگر هس��تند و 
این خانواده ها هس��تند که فردای جامعه و افراد درون جامعه را می س��ازند و چنانچه 
بخواهیم افرادی در آینده داش��ته باشیم که آینده ای روشن رابرای جامعه و ملت رقم 

بزنند، باید خانواده ای سالم داشته باشیم )نامدار،1393: 20(.
خانواده بنیادی ترین نهاد جامعه انس��انی است که همواره به اشکال گوناگونی در 
طی تاریخ وجود داش��ته است. این نهاد با توجه به کارکردها و نقش های مختلفی که 
بر عهده دارد در تنظیم زندگی اجتماعی انسان نقش مهمی ایفا می کند، چراکه انسان 
در درون خانواده متولدشده، رشد یافته و بسیاری از مفاهیم را از خانواده فرامی گیرد 
و هم��واره با آن س��روکار دارد. مهم ترین تجربه های انس��انی که اساس��ی ترین عوامل 
ش��کل دهنده شخصیت اش محس��وب می ش��ود، در درون خانواده نمود پیدا می کند 
و آموختن زبان، آداب  و رس��وم و برقراری روابط اجتماعی، ظهور افکار و اندیش��ه ها و 
همچنین جهت دهی به شخصیت انسان هم از خانواده شروع می شود. به همین دلیل 
خانواده تأثیر عمده و عمیقی بر دیگر نهادهای اجتماعی خواهد گذاشت.افراد چنانچه 
در خانواده هایی با الگوی ایرانی– اس��المی پ��رورش پیدا کنند در آینده نیز جامعه ای 
ایرانی– اسالمی را خواهند ساخت. ازاین رو توجه به نهاد خانواده و افرادی که از درون 

نقش سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی– اسالمی در تحکیم نهاد خانواده اسالمی 
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سا این خانواده پرورش پیدا می کنند،حائز اهمیت است و باید تالش فراوان کرد این نهاد 
اجتماعی بیش از پیش مستحکم ترش��ود و الگوها و نمادهای ایرانی– اسالمی در آن ها 
اش��اعه و ترویج یابد تا بنیاد نهاد خانواده بر مبنای الگوها و نمادهای ایرانی– اسالمی 
بنا شود.ازنظر اسالم، در زندگی خانوادگی، اصل، وجود فضایی آرام و محبت آمیز است 
که زن و ش��وهر باید س��عی کنند در محیط خانواده میان اعضا آرامش به وجود آید 
و روزبه روز این آرامش و محبت بیش��تر ش��ود.خانواده و چگونگی روابط میان اعضای 
خانواده و نحوه ارتباط والدین با فرزندان، در ش��کل گیری شخصیت و رشد اجتماعی، 
عاطفی و عقالنی فرزندان، نقش و اهمیت زیادی دارد. در فرهنگ اس��المی، خانواده، 
به مثابه دژی اس��توار و نهادی مقدس از جایگاهی اساس��ی برخوردار بوده و بیشترین 
مس��ئولیت را در رش��د و تحول، تربیت و تعالی و سعادت انسان بر عهده داشته است. 
اساس تشکیل خانواده و ازدواج در نظام الهی رسیدن به آرامش روان و آسایش خاطر، 

پیمودن طریق رشد، نیل به کمال انسانی و تقرب به ذات حق است.
از طرفی بمباران های اطالعاتی و ارتباطی مبتنی بر الگوی غربی و مادی از سوی 
کش��ورهای آمریکایی و اروپایی باعث ش��ده اس��ت که نمادهای غربی در کش��ورهای 
ایرانی و اس��المی ترویج و اش��اعه پیدا کند . این عامل می تواند منجر به انزوا طلبی، 
گوش��ه گیری، تکبر و غرور کاذب، افس��ردگی از نداش��تن چیزهایی که  دیگران دارند 
و ... ش��ود، ازای��ن رو باید با ایس��تادگی در برابر این هجمه های دش��من، نهاد و بنیان 
خانواده را مس��تحکم کرد و برای این تهاجمات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غرب 
جایگزین هایی را پیشنهاد و به جامعه معرفی کرد، دراین راستا سرمایه های اقتصادی، 
اجتماع��ی و فرهنگی ایرانی – اس��المی می تواند این وظیفه را به عهده بگیرد )همان: 

.)22
ازاین رو در این تحقیق با توجه به اهمیت موضوع به دنبال بررس��ی رابطه سرمایه 
نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی– اس��المی با عوامل تحکیم نهاد خانواده اسالمی یعنی 

نقش سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی– اسالمی در تحکیم نهاد خانواده اسالمی 
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عوامل اخالقی، اقتصادی، عاطفی ، اجتماعی( با تأکید بر سیره رضوی هستیم.

تبیین نظری
سرمایه نمادین1:

مفه��وم س��رمایه نمادی��ن، مهم ترین بخ��ش کار بوردیو در زمین��ه تئوری قدرت 
نمادین 2است. وی در تعریف این مفهوم می گوید:»من به هر نوع از سرمایه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی چنانچه از مقوالت فاهمه3 دریافت شود، به اصول بینش و تقسیم 
به نظام های طبقه بندی کننده و به قالب های ش��ناختی که تا اندازه ای محصول درون 
کالبد ش��دن س��اختارهای عینی مربوطه یعنی س��اختارهای توزیع سرمایه در میدان 

هستند، سرمایه نمادین می گویم« )بوردیو، 1384: 155(.
به کار بردن لفظ »هر نوع س��رمایه« این طورمی نمایاند که س��رمایه نمادین ابتدائا 
وجه تغییر ش��کل یافته و تغییر معنا یافته از س��ایر سرمایه هاس��ت. فونتن، س��رمایه 
نمادی��ن را محصول تغیی��ر رابطه ق��درت در رابطه معنایی می داند که اثر خش��ونت 
غیرمادی اشکال دیگر سرمایه را بر وجدان ها مشخص می کند )شویره، 1385: 100(. 
درواقع این س��رمایه به نوعی معنای آشکار وجوه دیگر س��رمایه اندوزی است. هر نوع 
س��رمایه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به درجات مختلف مانند سرمایه نمادین عمل 
می کند. به  طوری که بهتر باش��د به دقیق ترین وجه از آثار سرمایه نمادین سخن گفته 
شود، به ویژه زمانی که این سرمایه بازشناسی آشکار و عملی پیدا می کند. برای این که 
حرکت جهش��ی انواع سرمایه هابه سوی آثار نمادین خود را بررسی کنیم، می توانیم از 
مثال نام خانوادگی افراد اس��تفاده کنیم. »نام خانوادگی«، نام آبا و اجدادی4 است که 
به ط��ور نمادین تم��ام ثروت های عادی و غیرعادی گردآمده و به ارث رس��یده را انبار 

Symbolic capital.1
Theory of symbolic power.2

Understanding.3
Ancestral .4

نقش سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی– اسالمی در تحکیم نهاد خانواده اسالمی 
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سا می کن��د و دارندگان این نام به دلیل قدرت »فضای��ل5« نمادینی که دارند، همه را به 
دنبال خود می کش��انند )همان : 101(.به  عبارت  دیگر می توان گفت، سرمایه نمادین 
هر نوع از سرمایه است که اعضای اجتماع آن را درک می کنند؛ به رسمیت می شناسند 
و برای آن ارزش قائل می شوند. سرمایه نمادین که از شأن و حیثیت شخص سرچشمه 
می گی��رد، مجموعه ابزارهای نمادینی چون پرس��تیژ، احت��رام، قابلیت های فردی در 
رفتارها )کالم و کالبد( و ش��کوه و فرهمندی را به فرد اعطا می کند )فکوهی، 1384: 
300(.با توجه به موارد بیان ش��ده، باید گفت که در درجه اول س��رمایه نمادین تغییر 
ش��کل یافته از هر گونه س��رمایه ونوعی نماد محسوب می ش��ود و دارنده آن از جانب 
مردم مورد عزت و احترام قرار می گیرد و نیز پرستیژ محسوب می شود.به عبارت دیگر 
باید سرمایه نمادین را به عنوان بٌعدی از هر سرمایه محسوب کرد )نامدار،1393: 50(.

حالت اول:

شکل )1(: ابعاد سرمایه نمادین
 )نامدار، 1393 :48(

 5-Virtues

نقش سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی– اسالمی در تحکیم نهاد خانواده اسالمی 
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حالت دوم:

شکل )2(: ابعاد سرمایه نمادین
)نامدار1393 :49(

در حال��ت اول، می توان س��رمایه نمادی��ن را به عنوان متغیری جداگانه از س��ایر 
س��رمایه ها و به عنوان سرمایه چهارم محسوب کرد و در حالت دوم، سرمایه نمادین را 

می توان به  عنوان یک بعد از هر سرمایه دانست.
در ابتدا به تعاریف س��ایر س��رمایه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  و سپس به 

تعریف هر یک از ابعاد سرمایه نمادین می پردازیم.
سلرمایه فرهنگی6: از دیدگاه بوردیو، سرمایه آن چیزی است که به عنوان رابطه 
اجتماع��ی در درون ی��ک س��ازواره7 از تعامالت عمل می کند و دامن��ه آن بدون هیچ 
تمایزی به تمامی کاالها، اش��یا و نش��انه هایی که خود را به عنوان چیزهایی کم یاب و 
ارزش��مند عرضه می دارند و در یک ساختار مشخص اجتماعی، مورد قضاوت هستند، 
کش��یده می شود و س��رمایه فرهنگی به عنوان یک رابطه اجتماعی درون سازواره ای از 

6.Cultural capital
7.Organisms

نقش سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی– اسالمی در تحکیم نهاد خانواده اسالمی 
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سا تعامالت که مشتمل بر دانش فرهنگی انباشته عمل می کند، منتهی به قدرت و منزلت 
می گردد )روحانی، 1388: 9(.

سلرمایه اجتماعی8: سرمایه اجتماعی داللت بر اشکالی از سازمان چون اعتماد، 
قواع��د و ش��بکه ها دارد که می تواند کارای��ی جامعه را از طریق کنش های متناس��ب 
تس��هیل کند. درنتیجه تعاون خودانگیخته از طریق سرمایه اجتماعی تسهیل می شود 
)ازکیا و غفاری، 1383: 278(.در اندیشه پاتنام و فوکویاما، سرمایه اجتماعی به عنوان 
یک پدیده جامعه شناس��ان کالن لحاظ شده اس��ت. به نظر آن ها ملت ها می توانند از 
سطوح متفاوتی از سرمایه اجتماعی برخوردار باشند که فرصت برای تحقق دموکراسی 
یا صنعتی ش��دن آن ها فراهم می کند. درنهایت در ش��رایط وجود س��رمایه اجتماعی 
شاهد بسط و گس��ترش فرایند مش��ارکت در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، 
سیاسی و فرهنگی و نیز بسط انجمن های داوطلبانه خواهیم بود، فرایندی که می تواند 

سازوکار مؤثری برای نیل به توسعه باشد )همان: 279(.

سرمایه اقتصادی:سرمایه اقتصادی فرد با گویه های وسایل رفاهی، درآمد فرد 
)در صورت دارا بودن(،درآمد پدر، نحوه مالکیت منزل، وضعیت منزل مسکونی، 

مالکیت تلفن همراه، رایانه، خودرو  و نوع اتومبیل، زمین، باغ و سپرده بانکی 
سنجیده می شود )نامدار،1393:50(.

سرمایه اقتصادی به دو صورت جاری و غیر جاری وجود دارد.
س��رمایه اقتصادی جاری: نوعی از سرمایه اجتماعی است که به سرعت قابل تبدیل 

شدن به وجه نقد )پول( است.
س��رمایه اقتص��ادی غیر جاری: نوعی از س��رمایه اجتماعی اس��ت که به س��رعت 

قابل تبدیل شدن به وجه نقد )پول( نیست)همان:50(.

8.Social capital

نقش سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی– اسالمی در تحکیم نهاد خانواده اسالمی 
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ابعاد سلرمایه نمادین با اسلتفاده از الگوی احسان نامدار جویمی در سال 
:1393

1-1-3-2-2- سرمایه نمادین اقتصادی: با توجه به مطالب بیان شده می توان 
چنین اظهار کرد که سرمایه نمادین اقتصادی، آن سرمایه اقتصادی است که به عنوان 
نماد توس��ط جامعه پذیرفته ش��ده اس��ت و دارنده آن، از طرف م��ردم صاحب احترام 
و منزلت اس��ت. س��رمایه اقتصادی هر نوع سرمایه و دارایی مش��هود است که دارنده 
آن می توان��د آن را به س��رعت به وجه نق��د تبدیل کند. البته باید به این نکته اش��اره 
کرد که س��رمایه نمادین اقتصادی به معنای داشتن سرمایه اقتصادی بیشتر نیست و 
گاهی خالف آن نیز صدق می کند. یعنی ش��اید در برخی مناطق و میان افراد خاصی 
ساده زیس��تی وزندگی بدون تجمالت به عنوان سرمایه نمادین اقتصادی دارای ارزش 
و احترام باش��د. ولی در کل باید چنین گفت، که س��رمایه نمادین اقتصادی، هرگونه 
از س��رمایه اقتصادی محسوب می ش��ود که به عنوان نماد و پرستیژ استفاده می شود و 

دارنده آن از جانب مردم مورداحترام قرار می گیرد )نامدار،1393: 51(.
2-1-3-2-2- سلرمایه نمادین فرهنگی: سرمایه نمادین فرهنگی آن دسته 
از س��رمایه فرهنگی اس��ت که برای مردم به عنوان نماد محسوب می شود و مردم برای 
دارن��ده آن احترام و منزلت خاصی قائل می شوند.س��رمایه فرهنگی نمادین، س��رمایه 
فرهنگی اس��ت که فرد با داشتن آن س��رمایه فرهنگی در چشم مردم، موردستایش و 
احترام اس��ت. البته باید به این نکته اشاره کرد که سرمایه نمادین فرهنگی به معنای 
داش��تن سرمایه فرهنگی بیش��تر نیس��ت و گاهی خالف آن نیز صدق می کند، یعنی 
ش��اید در برخ��ی مناطق و میان اف��راد خاصی فرهنگ خاص ی��ا کاًل فرهنگ منفی و 
متضاد با فرهنگ پذیرفته شده به عنوان سرمایه نمادین فرهنگی دارای ارزش و احترام 
باشد )نامدار،1393: 51(. ولی در کل باید گفت که سرمایه نمادین فرهنگی، هرگونه 
از س��رمایه فرهنگی محس��وب می شود که به عنوان نماد و س��مبل و پرستیژ استفاده 
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سا می شود و دارنده آن از جانب مردم )یا گروهی خاص( مورداحترام قرار می گیرد.
3-1-3-2-2- سرمایه نمادین اجتماعی: سرمایه نمادین اجتماعی آن دسته 
از س��رمایه اجتماعی محس��وب می ش��ود که در میان مردم از احترام و منزلت باالیی 
برخوردار اس��ت و به عنوان نماد از س��وی جامعه محس��وب می شود، )مانند عضویت و 
همکاری و مش��ارکت و ارتباط با اش��خاص و گروه هایی که مردم آن را به عنوان نماد 
به ش��مار می آورن��د و برای فرد منزلت و احترام به هم��راه دارد( )نامدار،1393: 51(. 
البت��ه باید به این نکته اش��اره کرد که س��رمایه نمادین اجتماعی به معنای داش��تن 
س��رمایه اجتماعی بیشتر نیس��ت و گاهی خالف آن نیز صدق می کند، یعنی شاید در 
برخی مناطق و میان افراد خاصی، زندگی بدون رفت وآمد و س��اده به عنوان س��رمایه 
نمادین اجتماعی دارای ارزش و احترام باش��د. ولی در کل باید گفت؛ سرمایه نمادین 
اجتماعی،هرگونه از س��رمایه اجتماعی محس��وب می شود که به عنوان نماد و سمبل و 
پرس��تیژ استفاده می شود و دارنده آن از جانب مردم مورداحترام قرار می گیرد )همان: 

.)51
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جدول )1(: ابعاد و مؤلفه های سرمایه نمادین
ابعاد و مؤلفه های متغیر سرمایه نمادین

بعد سرمایه نمادین اقتصادی
خوراکی ها و مواد غذایی )غربی، شرقی، ملی و محلی( منحصربه فرد و پرستیژی

گوشی های موبایل مد، مارک دار و منحصربه فرد

لباس های مد، مارک دار و منحصربه فرد

پاساژ و مکان ها )مجتمع های تجاری( بزرگ و مشهور به جهت خرید وسایل و امکانات مد، منحصربه فرد

رستوران ها، فروشگاه های مواد غذایی و کافی شاپ های مشهور و تک برای صرف غذا، دارای جنبه پرستیژی و 
منحصربه فرد

بعد سرمایه نمادین فرهنگی

هنرهای مرسوم )موسیقی، نقاشی، طراحی و صنایع دستی مختلف( و پرستیژی

زبان های رایج و رسمی جهان )انگلیسی، عربی، چینی، فرانسوی و ...(

ورزش های مرسوم و پرستیژی و نمادین )یوگا، شنا، مدیتیشن، فوتبال و ...(

استفاده از تابلوهای نقاشی، تابلو فرش ها و فرش های دیواری برای پرستیژ و کالس

استفاده از پوسترهای مختلف )مکان های دیدنی افراد چهره و مشهور، ماشین و موتور و ...(

استفاده از وسایل قدیمی، منحصربه فرد، کلکسیونی و عتیقه

تمایل به پرداخت چندین ده میلیون تومان برای گرفتن مدارک مختلف علمی، دانشگاهی و آموزشی، بدون 
شر کت در کالس ها

تمایل به پرداخت چندین ده میلیون تومان برای گرفتن مدارک مختلف ورزشی، غیردانشگاهی و مهارتی، 
بدون شرکت در کالس ها

بعد سرمایه نمادین اجتماعی

اعتماد به نمادها و عقاید دینی، سیاسی که اکثر مردم به آن اعتماد دارند

اعتماد به نمادهاو عقاید فرهنگی که اکثر مردم به آن اعتماد دارند

اعتماد به نمادها و عقاید اجتماعی که اکثر مردم به آن اعتماد دارند

عالقه مندی به گرفتن عکس یادگاری با اشخاص و چهره های مشهور و شناخته شده

طی کردن مسافت زیاد و پرداخت هزینه زیاد، برای، شخص مشهور و شناخته شده یا مشاهده مسابقه )فوتبال، 
کشتی، والیبال و ...( موردعالقه

تمایل به پرداخت چندین ده میلیون تومانبرای شرکت در گروه و تیم موردعالقه

مشاهده و پیگیری سخنرانی ها و کلیپ های مختلف تصویری و صوتی افراد سرشناس علمی، سیاسی، فرهنگی 
و ورزشی

)نامدار،1393: 137(

نقش سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی– اسالمی در تحکیم نهاد خانواده اسالمی 



17

13
95

یز 
پای

 ،1
5 

ره
شما

م 
ار

چه
ل 

سا همان طور که بیان شد، سرمایه نمادین نیمه گم شده هر فردی است که به صورت 
انتزاعی دارد و می تواند حالت برونی و ظاهری یابد. فرد این نیمه گم ش��ده خود را در 
هر چیزی جست وجومی کند و برای خود نماد و دارنده آن احترام و منزلت قائل است 
و خود را به آن نزدیک و به آن مشابه می کند. این سرمایه به طورکلی به دو طور کلی 
به دو صورت اخالقی- دینی )ایرانی – اسالمی در کشور ایران( و مادی گرایانه و لذت 
جویانه )غربی( وجود دارد. سرمایه نمادین غربی به دنبال نمادهای لذت گرایانه و مادی 
گرایانه صرف و زودگذر اس��ت و س��رمایه نمادین ایرانی –اس��المی )دینی – اخالقی( 
مبتنی بر ساده زیس��تی و سبک زندگی مبتنی بر قرآن و اهل بیت)ع( و الگوهای عرف 
ایرانی هم خوان با الگوهای اس��المی )قرآن و س��نت( اس��ت.در این تحقیق منظور از 
س��رمایه نمادین همان س��رمایه نمادین مبتنی بر رویکرد ایرانی– اس��المی است.بنا 
براین در این تحقیق ابعاد س��رمایه نمادین مبتنی بر رویکرد ایرانی– اس��المی است و 
همین طورمؤلفه های آن نیز بر مبنای رویکرد ایرانی– اس��المی طراحی و تبیین شده 

وموردسنجش و بررسی قرارگرفته است.
سرمایه نمادین اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گاه به معنای داشتن سرمایه بیشتر 
و با  ارزش بیش��تر نیس��ت و می تواند به معنای سرمایه ارزان تر و ساده تر هم ظهور کند 
و نمایان ش��ود. مثاًل زندگی بزرگانی اعم از امام خمینی)ره( می تواند نمادی از س��اده 
زیس��تی و بی آالیش��ی باشد که توسط پیروان مورداس��تفاده قرار گیرد.همین طور هم 
س��رمایه نمادین از زمانی به مکانی متفاوت است و با گذشت زمان نمادهای مختلفی 
ظهور می کند و کاربردی می ش��ود که ممکن اس��ت حتی نمادی که قباًلمنسوخ شده 

است، باز رونق بگیرد و برعکس.

معنا و مفهوم خانواده
خان��واده گروهی از افراد اس��ت که از طریق پیوند زناش��ویی، هم خونی یا پذیرش 
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فرزند با یکدیگر به عنوان شوهر، زن، پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزند در ارتباط متقابل 
قرارگرفته و فرهنگ مشترکی را پذیرفته اند و در واحد خاصی به نام »خانه«، زندگی 

می کنند )ستوده و بقائی سرایی، 1387: 68(.
اهمیت نهاد خانواده

1-خان��واده تنه��ا نهاد اجتماعی اس��ت ک��ه در هم��ه جوامع، اع��م از مذهبی و 
غیرمذهبی، پذیرفته ش��ده و توس��عه یافته اس��ت. خانواده در جوامع مختلف از نقش، 
پای��گاه و منزلت های گوناگون برخ��وردار بوده و بااینکه هس��ته ای کوچک از اجتماع 
محس��وب می ش��ود، در حیات اجتماعی مردم تأثیری فوق العاده دارد )خارس��تانی و 

ویسی،1393: 112(.
2-بنیان و هسته همه نهادهای اجتماعی، خانواده است. همه نقش های مربوط به 
ایجاد تمدن و انتقال مواریث و رش��د و شکوفایی انسان ها به آن مربوط می شود. همه 
س��نت ها عقاید و آداب، ویژگی های فردی و اجتماعی از طریق خانواده به نس��ل های 
جدید منتقل می شود. جامعه متشکل از خانواده ها بوده و مختصات آن از طریق روابط 
خانوادگی قابل توصیف است. اثرهای مفید یا زیان بخش خانواده به جامعه هم سرایت 
خواهد کرد. چگونگی س��بک زندگی خانواده، در اخالق جامعه و در صحت یا بیماری 

آن نقش مؤثری دارد )خارستانی و ویسی،1393: 112(
3-خانواده مؤثرترین عامل انتقال فرهنگ و رکن بنیادی جامعه است که در شرایط 
مختلف در تأثیر و تأثر با فرهنگ و عوامل اجتماعی است. انسان ها در خانواده به هویت و 
رشد شخصیتی دست می یابند و در خانواده های سالم و رشید به تکامل معنوی و اخالقی 
نائل می ش��وند. پس خانواده عامل کمال بخش��ی، سکونت، آرامش و بالندگی به اعضای 
خویش اس��ت که در تحوالت اساس��ی جوامع نقش عمده ای ایفا می کند. البته خانواده 
متأثر از عملکرد مذهب، آموزش و حکومت نیز است و این تأثیر به  صورت متقابل باعث 

ایجاد تغییرات اساسی می شود )ساروخانی، 1379: 135: 112(.
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سا 4-خانواده مناسب ترین بستر برای رشد انسان است. آدمی نیازهایی داردکه حسن 
تأمین هر یک از آن ها گامی در مس��یر رش��د، شکوفایی و تعالی انسان است و خانواده 
بهترین جایگاه تأمین این نیازهاس��ت، اما گاهی ب��ا عواملی، این محیط امن و جایگاه 
تعالی محل کدورت ها، ناامنی و رکورد می شود )مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی 

حوزه علمیه،1385: 105(.
5- تأثی��ر خانواده ب��ر کودک ازنظر فرهنگی، اخالقی و عاطفی انکارناپذیر اس��ت. 
جنبه های ژرف و پنهان ش��خصیت انس��ان تا حد قابل مالحظه ای ناشی از تأثیر دوران 
کودکی است. نخس��تین سال های زندگی انسان در محیط خانواده می گذرد و در این 
دوران، پایه های ش��خصیت شکل می گیرد. خانواده در پرورش فرد و رشد قوای روحی 

و اخالقی او اثر ماندگاری خواهد داشت )خارستانی و ویسی،1393: 113(.
راهکارهای تحکیم نهاد خانواده

1- راهکارهای اخاقی
گذشلت در زندگی مشترک: عفو و مدارا و چشم پوشی از اشتباه ها، از واالترین 
ارزش های اخالقی و انس��انی و نیز نش��انه تعالی روح و عظمت شخصیت آدمی است. 
بیش��ترین س��فارش اسالم در مس��ائل خانوادگی به گذشت زن و ش��وهر در لغزش ها 
و اش��تباه های یکدیگر اس��ت، زیرا زن و ش��وهر دو انس��انی هس��تند که همانند همه 
انس��ان های دیگ��ر، روحیه ها و ط��رز تفکرهایدوگانه دارند. از این جاس��ت که اهمیت 

گذشت و تأثیر آن در تداوم روابط سالم آشکار می شود )حسینیا، 1380: 201(.
داش��تن منش های شایسته رفتاری نسبت به زنان: در روایتی از امام رضا )ع( آمده 
ِّما امَراُة اَحِدکم لُعبٌة فََمِن اتََخَذها فاَل یَُضیُغها؛  که می فرمایند: »َمِن اتََخَذ اِمراًة فَلیُکِرمها فَان
کس��ی که زنی را به عنوان همس��ری برمی گزیند بایس��تی او را گرامی بدارد، که همانا 
همس��ر هر یک از ش��مابه منزله گوهری اس��ت که بعد از گرفتن آن، ضایع س��اختن 
آنشایس��ته نیس��ت« )طباطبایی، 1374، ج 8: 190(. احترام همس��ران به یکدیگر و 
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تکریم شخصیت آن ها نسبت به یکدیگر، خانواده را در برابر هرگونه آسیب و تهدیدی 
حفظ می کند و تحکیم نهاد خانواده را به همراه می آورد )خارستانی و ویسی،1393: 

)123
تهذیب نفس: حضرت رضا )ع(می فرمایند: َمن حاَس��َب نَفس��ه َربِح َو َمن َغفل َعنها 
َخِس��ر َو َمن خاَف اَِمن َو َمن اعتَبر اَبَصر َو َمن اَبَصر فَِهم َو َمن فَِهم َعلِم َو َصدیُق الجاِهل 
فی تَعب.... َو اَفضُل العقل َمعرفُة االنسان نَفَسه؛کسی که نفسش را به پای حساب بکشد، 
س��ود می برد و کسی که از آن غافل ش��ود، زیانکار است، کسی که بترسد ایمن است 
و کس��ی که عبرت بگیرد، بیناست، کس��ی که بینا باشد، می فهمد و کسی که بفهمد، 
می دان��د. هر که با جاهل پیوند دوس��تی بریزد، به زحمت می افت��د.... و برترین عقل، 
شناخت انسان به نفس خویش است )عطاردی قوچانی، 1406 ق، ج 1: 302(.اعضای 
خان��واده ای که همواره درص��دد تهذیب نفس خود هستند،س��عی و تالش خود را در 
جهت تحکیم هر چه بیشتر نهاد خانواده به کار می گیرند )خارستانی و ویسی،1393: 

)123
حسلن خلق و گشلاده رویی: ام��ام رضا )ع( ضم��ن اینکه گش��اده رو و با مردم 
خوش رفت��ار بودند، مردم را به گش��اده رویی و حس��ن خلق دعوت می کردند. ایش��ان 
َُّکم تَرُزقونَُهم؛ با فرزندان خود  وا اِلَیِهم فَّانُِهم یَُظنُّوَن اَن وا اَوالَدُکم َو اَحِس��نُ می فرمایند: »بِرُّ
نیکی و در حق آن ها احس��ان کنید، چه بساآن ها گمان می کنند که شما رزق و روزی 

آن ها را می دهید« )مجلسی،1403 ق، ج 74: 77(.
وفای به عهد: درروایت های بسیاری از معصومین )ع(، پیمان شکنی، عملی زشت و 
مذموم معرفی شده است و مردم را به پرهیز از آن و وفای عهد فراخوانده اند. امام رضا 
)ع(می فرمایند: »آدمی نمی تواند از گرداب های گرفتاری با پیمان شکنی رهایی یابد و از 

چنگال عقوبت رهایی ندارد، کسی که با حیله به ستمگری می پردازد« )همان، ج 78: 
349(.وفاداری نسبت به خانواده و عمل به پیمان ها، نهاد خانواده را از آسیب ها مصون 
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سا داشته و استحکام آن را سبب می شود )خارستانی و ویسی،1393: 124(
عیب پوشی: در روایت ها، عیب پوشی از صفات مؤمن دانسته شده است )مجلسی، 
1403 ق، ج 15: 293(.ام��ام رض��ا )ع( در پاس��خ مردی که از برادرش ش��کوه می کرد 

فرمودند: »... پرده پوشی کن و بر عیوبش روکش افکن...« )همان، ج 1: 58(.
سلکوت و خاموشلی: خاموشی و سکوت گاهی تنها راه نجات بشر است، چراکه 
گاهی س��خن گفتن عین گمراهی و رنج اس��ت. مؤمن، انسانی دارای فهم و فقه است 
و می دان��د چگون��ه در زندگی عمل کند که خود و دیگران را به رنج و زحمت نیفکند.

امام رض��ا )ع(دراین بارهمی فرمایند: »ان من عالمات الفقه: الحلم و العلم و الصمت باب 
م��ن ابواب الحکمه ان الصمت یکس��ب المحبه، انه دلیل علی کل خیر؛ از نش��انه های 
فقه و فهم دین؛ حلم و علم بوده و خاموش��ی دری از درهای حکمت اس��ت. خاموشی 

و سکوت، دوستی آور و راهنمای هر کار خیری است« )کلینی، 1365، ج 4: 445(.
صبر: حضرت رضا )ع(می فرمایند: »هیچ بنده ای حقیقت ایمانش را کامل نمی کند 
مگر اینکه در او س��ه خصلت باش��د: دین شناس��ی، تدبر نیکو در زندگی و ش��کیبایی 
در مصیبت ه��ا و باله��ا« )مجلس��ی، 1403 ق، ج 78: 339(.صبر در برابر س��ختی ها 
و نامالیم��ات، یک��ی دیگر از راهکاره��ای تحکیم نهاد خانواده اس��ت )خارس��تانی و 

ویسی،1393: 125(.
خوش بینی: امام رضا )ع( در روایتی می فرمایند: احس��ن الّظن باهلل فاّن َمن َحُسن 
ّظنه باهلل کاَن ِعند ّظنِه َوَمن َرضی بالَقلیل ِمَن الّرزق ُقبَل ِمنه الَیسیر ِمن العمل َو َمن 
َرضی بالَیسیر ِمن الحالل َخّفت موونته و نعم اهله و بّصره اهلل داَر الّدنیا َو َدواها واخَرجه 
منها س��الًِما الی دارالّس��الم؛ به خداوند خوش بین باش، زیرا هر که به خدا خوش بین 
باش��د، خدا باگمان خوش او همراه است و هر که به رزق و روزی اندک خشنود باشد، 
خداوند به کردار اندک او خشنود باشد و هر که به اندک از روزی حالل خشنود باشد، 
بارش س��بک و خانواده اش در نعمت باشد و خداوند او را به دنیا و دوایش بینا سازد و 
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اورا از دنیا سالمت به دارالسالم بهشت می رساند)ابن شعبه حرانی، 1394 ق: 449(.
دیَق  تواضلع و فروتنی: امام رض��ا )ع( فرمودند: »اصَحِب الس��لطاَن بِالَحذر و الصِّ
بالتَّواُض��ع َو الَعدو بالتَّحرز والعامَّه بالبش��ر؛ با قدرتمن��دان بااحتیاط و پرهیز مصاحبت 
کن. با دوس��تان با فروتنی و تواضع، با دش��منان با آگاهی و بیداری و با مردم دیگر با 

گشاده رویی« )کلینی، 1365، ج 1: 88(.
2- راهکارهای اقتصادی

قناعلت در زندگلی: هر کس به روزی اندکی که خدا به او می دهد راضی باش��د 
پروردگار همان عمل اندک را از وی می پذیرد. امام رضا )ع( درباره رضایت داش��تن به 
رزق حالل می فرمایند: »هر کس به روزی حالل اما کم خشنود باشد رنجش کمتراست 
و خاندان��ش در آس��ایش و آرامش زندگ��ی می کنند و خداوند عی��وب دنیا و کیفیت 
رفع آن ها را به او می آموزد و وی را با س��المتی در بهش��ت مس��تقر می سازد« )عامر 
طائی،1408 ق: 401(.بنابراین قناعت کردن به داش��ته ها، یکی از راهکارهای مقابله با 

موانع استحکام نهاد خانواده است )خارستانی و ویسی،1393: 127(.
کار و تلاش: از دیدگاه امام رضا )ع( کار و کوش��ش برای تأمین نیازهای خانواده 
شعبه ای از جهاد به شمار می رود و فرد تالشگر به  عنوان مجاهد راه خدا و گاهی برتر 
از آن ش��ناخته  شده است. ازاین  رو می فرماید: »کسی که برای رفع نیازمندی خانواده 
کار و تالش می کند و به دنبال کس��ب مال می رود، دارای پاداش��ی بزرگ تر از مجاهد 

درراه خداوند است« )کلینی، 1365، ج 5: 201(.
اسلتفاده صحیلح و بهینه از منابلع و امکانات:در این خص��وص، روایت های 
متع��ددی وج��ود دارد. به  عنوان نمونه، روایتی از امام رضا)ع(به این مضمون نقل ش��ده 
است: عباس��ی راوی حدیث می گوید از امام رضا)ع( برای خرج خانواده اجازه خواستم، 
فرمودند: »میان دو حد ناپس��ند باش��د.« گفتم: فدایت شوم، سوگند به خدا، نمی دانم 
دو حد ناپسند کدام است. فرمودند: »خدایت بیامرزدت، آیا نمی دانی که خدای بزرگ، 
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سا اسراف و اقتار )تنگ گیری در خرج و مصرف( هر دو را مکروه و ناپسند خوانده است«. 
آنگاه این آیه را خواندند: )بندگان خدای رحمان( کسانی هستند که چون خرج کنند، 
نه اسراف کنند، نه تنگ چشمی نشان دهند و میان این )دو حالت(، حد قوام )معتدل( 

خواهد بود )حکیمی، 1387، ج 4: 328(.
فراهم سلازی امکانات رفاهی:امام رضا )ع( در روایتی دیگر ازافراد پیرامون خود 
می خواهد تا برای ایجاد گش��ایش در زندگی و رفاه اهل خانه بکوشند: »صاحُب النّعمة 
یَجُب ان یَُوّس��ع عل��ی عیالِه؛ افرادی که از نعمت��ی برخوردارندباید بر زن و فرزند خود 

گشایش دهند« )عامر طائی، 1408 ق: 403(.
3- راهکارهای عاطفی

مزاح با اعضای خانواده: یکی از اصحاب امام صادق )ع( نقل می کند که روزی آن 
حضرت به من فرمودند: مزاح و ش��وخی کردن شما با یکدیگر چگونه است؟ در جواب 
عرض کردم: کم اس��ت. فرمودند: چرا با یکدیگر مزاح نمی کنید؟ مزاح کردن از حسن 
خلق اس��ت و به  واسطه آن، برادر مسلمانت را خوش��حال می کنی. سپس امام صادق 
)ع( فرمودند: س��یره پیامبر اک��رم)ص( این گونه بود که مزاح می کردند و با این کارش��ان 

می خواستند دیگران را خوشحال کنند )طبرسی، 1392 ق، ج 2: 21(.
محبت: امام رضا )ع(می فرمودند، اگر نس��بت به کس��ی محبتی دارید آن را آشکار 
کنید، زیرا اظهار دوستی نیمی از خردمندی به شمار می آید. بنابراین زن و شوهر باید 
عواطف خود را نس��بت به یکدیگر علنی س��ازند و در این مورد از خجالت و شرمساری 
پرهی��ز کنن��د )امین عامل��ی، 1367، ج 4: 19( و نیز می فرماین��د: بعضی زن ها برای 
شوهرشان بهترین غنیمت هس��تند، یعنی زنانی که به شوهرشان اظهار محبت کنند 

)نوری طبرسی، 1408 ق، ج 2: 532(.
احترام به والدین و سپاسگزاری از ایشان:امام رضا )ع( درباره تشکر از والدین 
می فرمایند: »خداوند عزوجل به سپاس��گزاری از خود و پدر و مادر فرمان داده اس��ت. 
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پس هر که از پدر و مادرش سپاس��گزاری نکند، از خداوند سپاس��گزاری نکرده است« 
)محم��دی ری ش��هری، 1384، ج 14: 7092، ح 2267(. ای��ن روایت از امام رضا )ع( 
نش��ان از اهمیت زیاد احترام به والدین دارد، چراکه با این روش زمینه تحکیم هر چه 

بیشتر خانواده فراهم می شود.
سلام کردن: امام صادق)ع( فرموده اند: »یس��لُم الرَّجل اذا َدَخل َعلی اهلِِه؛ وقتی 
ش��وهر وارد خانه می ش��ود، باید به اعضای خانواده )به ویژه همس��رش( س��الم کند« 

)مجلسی، 1403 ق، ج 76: 2(.
سلازگاری و مدارا: امام رضا )ع( در تبیین اهمیت س��ازگاری و مدارا می فرمایند: 
»ال یکوُن المومُن مومنًا حتّی تکوَن فیه ثالُث خصال سنة من ربّه و سنّة من نبّیة- و سنّة 
من ولّیه فَاّما الّسنة من ربِّه فکتمان سره و اما الّسنة من نبّیه فمداراة الناس  و اّما الّسنة من 
ولّیه فالصبر فی الباساء و الضراء؛ مؤمن، مؤمن واقعی نیست، مگر آن که سه خصلت در 
او باشد سنتی از پروردگارش، از پیامبرش و از امامش؛ اما سنت پروردگارش، پوشاندن 
راز خود است، سنت پیغمبرش، مدارا و نرم رفتاری با مردم است و سنت امامش، صبر 

کردن در زمان تنگدستی و پریشان حالی است )کلینی، 1365، ج 3: 339(.
تکریم شخصیت اعضای خانواده: امام رضا )ع( در سیره عملی خویش در جهت 
تقویت عواطف و تکریم شخصیت افراد خانه و در جمع معاشراناین گونه بودند. ابراهیم 
بن عباس می گوید: هرگز ش��خصیتی برتر از امام رضا )ع( ندیدم، هرگز پای خویش را 
در مقابل هم نشینش��ان دراز نمی کردند و پی��ش از او تکیه نمی دادند، به خدمتگزاران 
دش��نام نمی گفتند، صدایش��ان به خنده بلند نمی شد و همواره با غالمان و زیردستان 

خود کنار سفره غذا می نشستند )اربلی، 1381 ق، ج 2: 274(.
داشلتن روحیه قدردانی از همدیگر: امام صادق )ع( فرمودند: »بهترین زن های 
ش��ما زنی است که وقتی شوهرش چیزی آورد سپاس��گزاری کند و اگر نیاورد راضی 
باش��د« )مجلس��ی، 1403 ق، ج 103: 239(.امام رضا )ع( ش��یوه تفکر نقاد را این گونه 
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سا تبیین می کنند که در آغاز باید س��خنان مردم )اطالعات( را شنید )جمع آوری کرد( و 
سپس با تجزیه وتحلیل آن و مطابقت با معیارهای درست، سره را از ناسره بازشناخت.

پرهیز از خشلم: از امام رضا )ع( درباره بهترین بندگان س��ؤال شد، فرمودند: آنان 
هرگاه نیکی کنند خوش��حال ش��وند، هرگاه بدی کنند آم��رزش خواهند، هرگاه عطا 
شوند شکرگزارند، هرگاه بال بینند صبر کنند و هرگاه خشم کنند درگذرند )ابن شعبه 

حرانی، 1394ق: 469(.
4- راهکارهای اجتماعی

حیا: امام علی )ع( می فرمایند: »ثمره حیا، پاک دامنی است« )آمدی، 1377: 257(.
امام رضا )ع( نیز فرموده اند: »حیا از ایمان است« )ابن بابویه، 1404 ق، ج 1: 265(.

امربه معروف و نهی از منکر:پیامبر اکرم )ص( همه افراد جامعه را کارگزار کنترل 
معرفی می کنند و نظارت، مراقبت و کنترل یکدیگر را از وظایف افراد برمی ش��مارند. 
ایش��ان در باب نظارت همگانی می فرمایند: »همه، ش��بان و مس��ئول زیردستان خود 
هس��تند. رهبر، ش��بانی اس��ت که باید از رعایای خود مراقبت کند. بزرگ خانواده، در 
قبال باقی اعضای خانه مس��ئول اس��ت و زن نسبت به خانه ش��وهر مسئولیت دارد« 

)دیلمی، 1412 ق، ج 1: 184(.
ارتباطات سلالم و شایسلته: فردی که بتواند ارتباط س��المی با دیگران برقرار 
کن��د، در کانون توجه مثبت بس��یاری از افراد خواهد بود. البت��ه هر فردی باید دارای 
ویژگی هایی باش��د، تا بتواند این ارتباط س��الم را ایجاد کند. ارتباط س��الم و مفید در 
صورتی ش��کل می گیرد که احساس��ات خود را آشکارا ابراز کنیم و به  طرف مقابل هم 
امکان دهیم تا احساسات خود را بیان کند. پیامبر اکرم )ص( فرمودند: »کسی که برادر 
با ایمانش را با گفتن کالمی مالطفت آمیز مورد احترام قرار دهد، تا وقتی که او شادمان 
اس��ت، گوینده آن سخن همواره در سایه رحمت الهی به سر می برد«)کلینی، 1365، 

ج 2: 206(.
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تفریح های سالم و نشاط آور: امام رضا )ع( فرمودند: سعی کنید اوقات شما چهار 
زمان باشد: وقتی برای عبادت و خلوت با خدا، زمانی برای تأمین معاش، ساعتی برای 
معاش��رت با برادران مورد اعتماد و کس��انی که شمارا به عیب های تان واقف می سازند 
و در باطن به شما خلوص و صفا دارند و وقتی را هم به تفریح و لذایذ خود اختصاص 
دهید و از ش��ادی ساعت های تفریح، نیروی الزم برای عمل به وظایف وقت های دیگر 

را تأمین کنید )مجلسی، 1403 ق، ج 75: 123(.
حسلن معاشرت:زیربنای خانواده و هیئت سازنده آن، حسن معاشرت است. اگر 
ش��رایط زندگی ازهرلحاظ دلخواه باشد اما حسن معاشرت در آن نباشد، گویی شالوده 
و اساس زندگی روی آب بناشده که با چشم بر هم زدنی خراب می شود. اساس حسن 
معاش��رت، ش��ناخت مقام، منزلت و حقوق یکدیگر اس��ت. زن باید از حقوق، مقام و 
منزلت زن آگاه باشد و هر یک باید خود را موظف به ادای حق دیگری بدانند )کمالی 

دزفولی، 1369: 130(.
صله ارحام: امام هشتم )ع( صله رحم را در ردیف نماز و زکات که از واجبات عمده 
در دین مقدس اس��الم است، بیان فرموده و در روایتی به هر سه دستور، امر کرده اند: 
کاِة، فََمْن َصّلی َولَْم  الِة َوالزَّ َوَج��لَّ اََمَر بِثَ�الثٍَة َمْقُروٌن بِها ثَ�الثٌَة اُْخ�رى: اََمَر بِالصَّ اِنَّ اللَّ َعزَّ
�ْکِرلَُه َولِْل�والِ�َدیِْن، فََم�ْن لَْم یَْش�ُکْر والَِدیِْه لَْم یَْش�ُکِر  یَُزكِّ لَْم تُْقبَْل ِمْنُه َصالتُُه َواََمَر بِالشُّ
؛ خداوند  َوَجلَّ ِح�ِم، فََمْن لَْم یَِص�ْل َرِح�َمُه لَْم یَ�تَِّق اللَّ َعزَّ ، َواََم��رَ بِِاتّق���اِء اللِّ َوِصَلِة الرَّ اللَّ
در قرآن به سه مسئله امر فرموده و مورد هر امری را هم دو چیز قرار داده که اطاعت 

آن امر به پیروی از هر دو مسئله است:
1- به نماز و زکات هردو باهم امر فرموده، پس کس��ی که نماز بخواند و زکات ندهد، 

نمازش هم قبول نیست؛
2- خداوند امر به سپاسگزاری از خود و والدین کرده است، پس کسی که خدا را شکر 
کند، ولی از والدین قدردانی و سپاسگزاری نکند، در حقیقت خدا را شکر نکرده است؛
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سا 3- امر به تقوا از خود و صله رحم کرده اس��ت، پس کسی که به تکلیف صله رحم عمل 
نکند، امر به تقوا را رعایت نکرده است )عطاردی قوچانی، 1406ق، ج 1: 268(.

ب��ا  را  خان��واده  بنی��ان  می خواهدس��رآغاز  م��رد  از  مسئولیت پذیری:اس��الم 
مس��ئولیت پذیری معنوی و عملی توأم کند. رحم��ت، زوج را وادار می کند با توجه به 
ظرفی��ت خانوادگی، روحی و اجتماعی، یکدیگر را درک کنند و مس��ئولیت های خود 
را پذیرا باش��ند. با یکدیگر به صورت صمیمی زندگی کنند و در این فضا از تنگ نظری 
و خودخواه��ی که زندگی خانوادگی را متالش��ی می س��ازد، دوری جویند. امام رضا)ع(

فرموده اند: »احِس��نُوا ِج��واَر النَِّعم فانّها َوحش��یّة ما نَأت َعن قَوم فَع��اَدت الَیِهم« )عامر 
طائی، 1408 ق: 40(؛ یعنی نعمت های الهی را که در اختیارتان اس��ت گرامی بدارید 
چرا که آن ها گریزان هس��تند. از هر که کناره گیرند دیگر بازگش��تی ندارند. امام رضا 
��عُة فِی  )ع( دربیانی دیگر زندگی توأم با آرامش را این گونه معرفی کرده اند: »العیُش السِّ

المنازِل و الَفضُل فِی الخدم و کثرُه المحبیّن؛ منزل وسیع، همکاران و خدمتگزاران افزون 
و دوستداران فراوان )کثرت اهل محبت و مودت(« )کلینی، 1365 ، ج 6: 526(
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جدول )2(: عوامل مؤثر در تحکیم نهاد خانواده
ابعاد و مؤلفه های تحکیم نهاد خانواده

مؤلفه های تحکیم نهاد خانواده برای هر بعدابعاد تحکیم نهاد خانوادهشماره

گذشت در زندگی مشترک،داشتن منش های عوامل اخالقی1
شایسته رفتاری نسبت به زنان،تهذیب 

نفس، حسن خلق و گشاده رویی، وفای به 
عهد،عیب پوشی،سکوت و خاموشی، تواضع و 

فروتنی

قناعت در زندگی، کار و تالش، استفاده صحیح و عوامل اقتصادی2
بهینه از منابع و امکانات، فراهم سازی امکانات رفاهی

مزاح با اعضای خانواده، محبت، احترام به والدین عوامل عاطفی3
و سپاسگزاری از ایشان، سالم کردن،سازگاری و 
مدارا،تکریم شخصیت اعضای خانواده، پرهیز از 

خشم

حیا، امر به معروف و نهی از منکر،تفریح سالم و عوامل اجتماعی4
شادی آور،حسن معاشرت،صله ارحام، مسئولیت 

پذیری

 )خارستانی و ویسی،1393: 138(

پیشینه تحقیق
تاکن��ون تحقیق��ی با این عنوان در ایران و جهان انجام نش��ده اس��ت، بر اس��اس 
بررس��ی های انجام ش��ده  از این رو بررس��ی این عنوان بس��یار مهم برای محققان این 
تحقیق ایجاد ش��د و در ادامه به برخی از پیش��ینه های نزدیک به این عنوان پرداخته 

خواهد شد:
در سال )1392(، مرتضی حضرتی در پژوهشی برای دریافت پایان نامه کارشناسی 
ارش��د با عنوان »بررس��ی جامعه ش��ناختی رابطه س��رمایه نمادین و نگرش به حقوق 
شهروندی )مطالعه موردی شهر تبریز(« انجام داده است. نتایج این تحقیق نشان دهنده 
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سا آن اس��ت که میان س��رمایه نمادین و نگرش به حقوق ش��هروندی رابطه وجود دارد. 
همین طور میان س��رمایه نمادین با نگرش به حقوق مدنی، نگرش به حقوق اجتماعی 
رابطه معناداری وجود دارد. تحقیق دیگری در س��ال )1390( توس��ط ماه گل عبداهلل 
زاده مینایی برای دریافت پایان نامه کارشناس��ی ارشد با عنوان »تأثیر سرمایه نمادین 
خانواده بر خشونت خانگی« انجام شده است. سرمایه نمادین در این تحقیق با توجه به 
نظریه بوردیو بررسی شده است. یافته هانشان دهنده آن است که میان سرمایه نمادین 
)اقتص��ادی، اجتماعی و فرهنگی( با خش��ونت خانگی 9رابطه مثب��ت و معنادار وجود 
دارد و با افزایش س��رمایه نمادین، نوع خش��ونت از فیزیکی به روانی و اجتماعی تغییر 
می کند. در س��ال )1390(، توس��ط معصومه پیری برای دریافت پایان نامه کارشناسی 
ارشد تحقیقی با عنوان »بررسی نقش تعامل نمادین در صمیمت زوج از دیدگاه زنان 
شهرستان کرج« انجام شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که مشورت و در 
جریان گذاشتن همسر در امور جاری و کارهای شخصی، داشتن گفت وگوی صمیمانه 
و س��ازنده باعث صمیمت میان زوج می ش��ود و این عوامل نشان دهنده توجه و عالقه 
مرد به همس��ر خود محسوب می شود. تحقیقی در سال )1390(، توسط رسول بابایی 
با عنوان »امکانات سیاسی در نظریه جامعه شناختی پیر بوردیو: تولید نظریه سیاسی« 
انجام ش��ده اس��ت. به نظر بابایی، نظریه جامعه ش��ناختی پیر بوردیو، تمامی عناصر و 
مؤلفه های بنیادهای یک نظریه سیاس��ی وجود دارد و عناصر و مؤلفه ها شناس��ایی و 
سپس ترکیب آن ها در چارچوبی نظری در نظریه سرمایه سیاسی بازسازی شده است. 
در س��ال )1388(،  پژوهش��ی توس��ط منصور انصاری و فاطمه طاهر خانی با عنوان 
»بازیابی س��رمایه نمادین در اندیش��ه و کالم امام خمینی)ره(« انجام ش��ده است. در 
این تحقیق به س��رمایه اجتماعی، فرهنگی و نمادین ام��ام خمینی)ره(به عنوان رهبر 
نهضت اس��المی ایران و بنیان گذار جمهوری اس��المی ایران پرداخته ش��ده اس��ت. در 
این تحقیق س��رمایه نمادین در سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی امام خمینی)ره( 

Domestic violence .9
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شناس��ایی و تعریف شده اس��ت و به عنوان، میراث برای کنشگران حاضر معرفی شده و 
در اختیار حاضران عرصه های سیاس��ی جمهوری اس��المی ایران قرارگرفته است. در 
سال )2014(،  پژوهشی توسط دنا گاورلیوک و همکاران با عنوان »سرمایه نمادین و 
ابعاد س��رمایه فرهنگی« برای سازمان های آموزشی رومانیایی انجام شده است. در این 
پژوهش محقق به بررس��ی مش��کالت و معضالت فکری و رفتاری نظام آموزشی غرب 
رومانیایی می پردازد و برای آن راه حل فکری و عملی ارائه می کند و س��رمایه نمادین 
را به عنوان تئوری نوسازی رابطه ای برای بهبود نظام آموزشی کشور پیشنهاد می دهد 
که ریش��ه در نگرش ه��ای اجتماعی و تاریخ فرهنگی کش��ور دارد. تحقیق دیگری در 
س��ال )2009(، توسط س��وزان بن و ریچارد جونز با عنوان نقش »سرمایه نمادین در 
اختالفات س��هامداران« انجام شده اس��ت. در این تحقیق محققان، تاریخچه 30 ساله 
مجادله و رابطه با ذی نفعان دفع زباله مواد شیمیایی در کارخانه های بزرگ را بررسی 
م��ی کنند که چرا ه��ر چه مقامات و تفکر م��ردم، این صنعت را وادار به دفع س��الم 
زباله ه��ای صنعتی و ش��یمیایی می کند، اما باز تالش ج��دی در جهت دفع زباله های 
صنعتی و ش��یمیایی نمی ش��ود؟ نتیج��ه ای که محقق حاصل تحقیق��ات خود معرفی 
می کند آن است که ذی نفعان و صاحبان صنایع در پی اصالح وجه ظاهری و نمادین 
و حفظ نمادین اصالح هس��تند و گام جدی برای اصالح جدی و عملی برنمی دارند و 
بیشتر افکار عمومی را از موضوع منحرف می کنند تا به کار خود ادامه دهند. پژوهشی 
دیگر در سال )2009(، توسط چاد نیلیپ با عنوان »نزدیکان تعامل و سرمایه نمادین: 
به سوی یک نظریه سیاسی خرد اقتصادی» انجام شده است. در این تحقیق، محقق به 
این نکته اشاره دارد که خواهران و برادران فرد، بزرگ ترین نقش را در اجتماعی کردن 

فرد و روانه کردن وی به اجتماع دارند. 
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جدول )3(: چارچوب کلی روش تحقیق

اثبات گراییفلسفه تحقیق

قیاسیرویکرد تحقیق

کاربردیهدف تحقیق

پیمایشیاستراتژی تحقیق

کمیروش

کتابخانه ای– میدانیصبغه پژوهش

پرسش نامه-اسناد و مدارکروش جمع آوریداده ها

جامع��ه موردبررس��ی در این تحقیق ش��امل ش��هروندان مناطق 15 گانه ش��هر 
اصفه��ان اس��ت که جمعیتی ح��دود 1.908.968 نفر را در برمی گی��رد. نمونه گیری 
در این تحقیق به روش خوش��ه ای چندمرحله ای اس��ت و تعداد نمونه با اس��تفاده از 
جدول کرجس��ی م��ورگان و فرمول کوکران برابر با384 نفر اس��ت که ما تعداد نمونه 
را براب��ر با 400 نفر در نظر گرفته ای��م. ضریب خطای آزمون نیز در این تحقیق 0.05 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت. جامعه موردبررس��ی به این دلیل  ش��هر اصفهان در نظر 
گرفته شده است که این شهر از کالن شهرهای کشور ایران محسوب می شود و مردم و 
خانواده هایی با نمادهای مختلف وجود دارند؛ ازاین رو این جامعه برای بررسی، انتخاب 
 ش��ده است. نرم افزارهای مورداس��تفاده در این تحقیق spss 21 و lisrel 9.1 است. 
ابزار جمع آوری اطالعات از طریق پرس��ش نامه محقق س��اخته است. برای پرسش نامه 
س��رمایه نمادین با توجه به ابعاد مدل س��رمایه نمادین )نمادی��ن اقتصادی- نمادین 
فرهنگی- نمادین اجتماعی( و برای هر بعد 5 س��ؤال و برای پرس��ش نامه تحکیم نهاد 
 خانواده با توجه به ابعاد مدل خارس��تانی و ویسی برای چهار بعد تحکیم نهاد خانواده
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)اخالقی،اقتصادی،عاطفی،اجتماعی( برای هر بعد 5 س��ؤال مطرح ش��ده است. روایی 
صوری پرسش نامه توس��ط نخبگان )2 استادیار جامعه شناسی و 2 استادیار مدیریت( 
مورد تاییدقرارگرفته اس��ت. همین طور روایی محتوایی س��نجه با اس��تفاده از تحلیل 
عاملی تأییدی مورد بررس��ی قرارگرفته است که تمام عامل ها مورد تاییدقرارگرفته اند. 
برای بررس��ی پایایی پرس��ش نامه ابتدا 30 پرسش نامه به صورت تصادفی پخش شده و 
آلفای اولیه مناسبی داشتندکه با توجه به پایایی باال و قابل قبول پرسش نامه به توزیع 
پرسش نامه های باقی مانده در مراحل بعدی پرداخته شده است که میزان آن در جدول 

زیر قید شده است.
جدول )4(: مقادیر آلفای کرون باخ برای متغیرها و کل پرسشنامه

کل پرسش نامهتحکیم نهاد خانوادهسرمایه نمادینآلفای کرون باخ

0.7460.8190.758میزان
آلفای کرون باخ، میزان پایایی پرسش نامه را نشان می دهد و چنانچه میزان آن در 
تحقیقات بیش از 0.7 باشد، از میزان قابل قبول  و خوبی برخوردار است که همان طور 
که در جدول باال قابل مشاهده است، این میزان برای تمامی متغیرهای موردبررسی در 
این تحقیق )س��رمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی – اسالمی و تحکیم نهاد خانواده 
بر مبنای الگوی اسالمی با تأکید بر سیره رضوی(، که هر متغیر دارای یک پرسش نامه 
است از میزان باال و قابل قبولی برخوردار است )تمامی متغیرها باالتر از 0.7 است که 

پایایی آن ها قابل  قبول و مطلوب است(.

فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی

بین سرمایه نمادین ایرانی - اسالمی با تحکیم نهاد خانواده اسالمی با تأکید بر 
سیره رضوی رابطه معنادار وجود دارد.

نقش سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی– اسالمی در تحکیم نهاد خانواده اسالمی 



33

13
95

یز 
پای

 ،1
5 

ره
شما

م 
ار

چه
ل 

سا فرضیات فرعی
1- بین سرمایه نمادین ایرانی - اسالمی با عوامل اخالقی در تحکیم نهاد 

خانواده اسالمی با تأکید بر سیره رضوی از منظر اخالقی رابطه معنادار وجود دارد.
2- بین سرمایه نمادین ایرانی - اسالمی با عوامل اقتصادی در تحکیم نهاد 

خانواده اسالمی با تأکید بر سیره رضوی از منظر اقتصادی رابطه معنادار وجود دارد.
3- بین سرمایه نمادین ایرانی - اسالمی با عوامل عاطفی در تحکیم نهاد 

خانواده اسالمی با تأکید بر سیره رضوی از منظر عاطفی رابطه معنادار وجود دارد.
4- بین سرمایه نمادین ایرانی - اسالمی با عوامل اجتماعی در تحکیم نهاد 

خانواده اسالمی با تأکید بر سیره رضوی از منظر اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد.

مدل مفهومی تحقیق

شکل )3(: مدل مفهومی تحقیق
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تجزیه وتحلیل داده های تحقیق
مدل اندازه گیری 

 از سه نوع متغیر است که شامل متغیر پنهان10، متغیر مشاهده شده11 و متغیر خطا
می ش��ود که خود نوعی متغیر پنهان اس��ت. متغیر پنهان متغیری اس��ت که به طور 
مس��تقیم مورد اندازه گیری قرار نمی گیرد بلکه با اس��تفاده از دو یا تعداد بیش��تری از 
متغیرهای مش��اهده  ش��ده در نقش معرف سنجش می شود. می توان گفت به ازای هر 
متغی��ر پنهان دارای یک مدل عاملی تأییدی در نقش مدل اندازه گیری آن هس��تیم. 
متغیر مش��اهده  ش��ده متغیری اس��ت که در مدل اندازه گیری در نق��ش معرف قرار 
می گی��رد. هر متغیر مشاهده ش��ده ای در مدل اندازه گی��ری دارای خطای اندازه گیری 
اس��ت. درمجموع می توان گفت هر چه واریانس مشترک بین یک متغیر پنهان با یک 
متغیر مشاهده ش��ده بیشتر باش��د، از خطای اندازه گیری آن کاس��ته می شود. در این 
تحقیق متغیرهایی که به شکل بیضی آورده شده است متغیرهای مکنون و متغیرهایی 
که به صورت مس��تطیل آورده شده اس��ت، متغیرهای مشاهده  شده است. روابط میان 
متغیرهای مش��هود و مکنون را بار عاملی گویند که همگی بیش��تر از نیم هس��تند و 
نش��ان دهنده خوبی برازش هستند.همین طورفلش )ها( بین متغیرهای بیضی شکل در 
حالت تخمین اس��تاندارد، میزان رابطه موردبررس��ی بین متغیرهای مدنظر را نش��ان 
می دهد و در حالت ضرایب معناداری معنادار بودن و یا نبودن رابطه بررسی می شود.

Latent Variable .10
Observed Variable.11
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سا مدل فرضیات اصلی و فرعی پژوهش در حالت های ضرایب استاندارد و 
ضرایب معناداری

شکل )4(: مدل فرضیه اصلی در حالت تخمین استاندارد

شکل )5(: مدل فرضیه اصلی در حالت ضرایب معناداری
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شکل )6(: مدل فرضیات فرعی در حالت تخمین استاندارد

شکل )7(: مدل فرضیات فرعی در حالت ضرایب معناداری
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سا یافته های تحقیق و توصیف تجزیه وتحلیل داده های تحقیق با استفاده از 
مدل یابی معادالت ساختاری

جدول زیر، ش��اخص های برازش مدل از قبی��ل کای دو، GFI،RMSEA و... را 
2c به درجه آزادی )df( کوچک تر از 3،  کم، نس��بت 

2c نش��ان می دهد. اگر مقدار
RMSEAکوچک تر از .0.08ونیز GFIو AGFIبزرگ تر از 90درصد باشند، می توان 

نتیجه گرفت که مدل اجراش��ده برازش مناسبی دارد. ضریب استاندارد رابطه موجود 
نیز درصورتی که ارزشt، از 1.96بزرگ تریا از 1.96- کوچک تر باشد، در سطح اطمینان 

99درصدمعنی دار خواهد بود.
 جدول )5(: مدل معادالت ساختاری فرضیه اصلی و فرضیات فرعی تحقیق

مدل معادالت ساختاری فرضیات تحقیق

ضرایب معناداریرابطه )بار عاملی(

0.768.54فرضیه اصلی

شاخص های برازش مدل فرضیه اصلی

Chi-squared.fp-valueRMSEA

144.981220.00000.0000

GFIAGFICFINFI

0.930.920.920.92

ضرایب معناداریرابطه )بار عاملی(

0.648.54فرضیه 1

0.427.69فرضیه 2

0.568.99فرضیه 3

0.4311.24فرضیه 4

شاخص های برازش مدل فرضیات فرعی

Chi-squared.fp-valueRMSEA

186.441530.00010.0008

GFIAGFICFINFI

0.910.920.910.90
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همان طورکه مش��اهده می ش��ود، با توجه به معنی دار بودن ارزشt، اعتبار و برازندگی 
مناس��ب مدل تأیید می ش��ود، چراکه مقدار کای دو، مقدار RMSEAکمتر از 0.08 
ونسبت کای دو به درجه آزادی کم از 3 و مقدار GFIوAGFIوCFI  و NFIنیزباالی 

90 درصد است. لذا تمامی فرضیات تایید می شود.

خاصه یافته های تحقیق
فرضیه اصلی

بین س��رمایه نمادین ایرانی - اس��المی با تحکیم نهاد خانواده اسالمی با تأکید بر 
.)R=0.76( سیره رضوی رابطه معنادار وجود دارد. تاییدشد

فرضیات فرعی
1- بین سرمایه نمادین ایرانی - اسالمی با عوامل اخالقی در تحکیم نهاد خانواده 
اس��المی با تأکید بر سیره رضوی از منظر اخالقی رابطه معنادار وجود دارد.تاییدشد  

.)R=0.64(
2- بین سرمایه نمادین ایرانی - اسالمی با عوامل اقتصادی در تحکیم نهاد خانواده 
اسالمی با تأکید بر سیره رضوی از منظر اقتصادی رابطه معنادار وجود دارد.تاییدشد  

.)R=0.42(
3- بین سرمایه نمادین ایرانی - اسالمی با عوامل عاطفی در تحکیم نهاد خانواده 
اس��المی با تأکید بر سیره رضوی از منظر عاطفی رابطه معنادار وجود دارد.تاییدشد 

.)R=0.56(
4- بین س��رمایه نمادین ایرانی - اسالمی با عوامل اجتماعی در تحکیم نهاد خانواده 
اس��المی با تأکید بر س��یره رضوی از منظر اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد.تاییدشد 

.)R=0.43(
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سا نتیجه گیری
هدف از انجام این تحقیق بررس��ی رابطه س��رمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی 
– اس��المی در تحکیم نهاد خانواده از منظر س��یره رضوی اس��ت. در این راس��تا یک 
فرضیه کلی و چهار فرضیه جزئی ش��کل گرفته است که رابطه سرمایه نمادین مبتنی 
بر الگوی ایرانی - اس��المی ب��ا عوامل تحکیم خانواده ازنظر س��یره رضوی و ابعاد آن 
)عوامل اخالقی ،اقتصادی ،عاطفی و اجتماعی( بررس��ی ش��ده است که این فرضیات 
م��ورد تایید قرار گرفتند و میزان این فرضی��ات معنادار و برابر با 0.76، 0.64، 0.42، 
0.56، 0.43 اس��ت.با توجه به یافته های ای��ن تحقیق می توان این چنین بیان کرد که 
هر چه سرمایه های نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی – اسالمی مثبت تر و قوی تر باشد، 
نهاد خانواده محکم تر و از پایداری و استحکام بیشتری در روابط خود برخوردار است.

این بدان معناس��ت که نماده��ای اقتصادی، نمادهای اجتماع��ی و نمادهای فرهنگی 
می تواند رابطه قوی با تحکیم نهاد خانواده داش��ته باشد و هر چه خانواده سرمایه های 
نمادین بیش��تری در زمینه اخالقی و دینی داش��ته باشند و بیشتر به این نمادها پای 
بند باش��ند، بیش��تر و بهتر )ازنظ��ر کمی و کیفی( در کنار هم ق��رار خواهند گرفت و 
نس��بت به یکدیگر ازنظر اخالقی مثبت، ازنظر عاطفی وابسته، ازنظر اقتصادی سازنده 
و س��ازش کار و ساده زیست و ازنظر اجتماعی منسجم و مش��ارکتی و معتمد خواهند 
ب��ود که در کل موجب��ات تحکیم نهاد خان��واده به عنوان یک کل منس��جم را در پی 
خواهد داشت.به عبارتی نمادهای اقتصادی ایرانی – اسالمی موجب می شود که افراد 
نس��بت به جنبه های اقتصادی، ساده زیست و قانع باشند و نسبت به آنچه از راه حالل 
به دس��ت می آروند تالش کنند و به کس��ب روزی از راه حالل س��وق داشته باشند و 
هدف از کس��ب درآمد را کسب درآمد حالل و از راه خدمت به مردم بدانند و نگذارند 
که درآمدهایی با ش��ک و ش��بهه به حرام بودن وارد زندگی آن ها شود و ازاین رو نهاد 
مس��تحکم تری خواهند داشت و درون خانه، ازنظر اخالقی و عاطفی وابسته و مثبت و 
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ازنظ��ر اقتصادی قانع خواهند بود و ازآنچه خداوند حاصل زحمت های آن ها می کند و 
حالل اس��ت، شاکر هستند و نسبت به هم وابستگی و انسجام دارند و درراه رسیدن به 
اهداف خانوادگی که در راستای اهداف اجتماعی و کشور ایران و اسالمی است، کوشا 

خواهند بود.
همین طور افراد زمانی که به نمادهای اجتماعی پای بند باشند و نسبت به آن ها با 
احترام و منزلت بیشتری برخورد کنند و به دارندگان آن احترام بگذارند، افراد خانواده 
س��عی خواهند کرد تا این اعتماد، انس��جام و مش��ارکت را درون خانواده خود نهادینه 
کنند و به مرحله اجرا بگذارند. ازاین رو افراد سعی خواهند کرد تا درون خانواده به هم 
اعتماد بیش��تری داشته باش��ند و مطمئن باشند که از طرف دیگران مورد خیانت قرار 
نخواهن��د گرفت و ازاین  رو می توانند خود را با س��ایر اف��راد درون خانواده یک کل در 
نظر بگیرند و با افراد با خیال راحت مش��ارکت س��ازنده در راستای اهداف خود داشته 
باش��ند، چون واقعاً یقین دارند که آن ها یک پیکر هس��تند و در س��ختی و خوشی در 
کنار هم خواهند بود و آن ها در ظاهر چند نفر هستند، ولی در اصل یک روح در چند 
بدن خواهند بود که به آن نهادی به نام نهاد خانواده گفته می ش��ود و با هر س��ختی و 

نامالیماتی دستخوش نابه سامانی نخواهند شد.
همین طور افراد زمانی که ازنظر فرهنگی به نمادهای فرهنگی و نمادهای سرمایه های 
فرهنگی احترام بگذارند و این نمادهای فرهنگی را تالش کنند تا در خود تقویت کنند، 
می توانند در نهاد خانواده خود این نمادها را محترم ش��مارند و در تالش باش��ند تا این 
نماده��ا را ی��اد بگیرند و در خودش��کوفا کنند و حتی این نماده��ا را بی افرینند و خود 
ب��رای دیگران ازنظر فرهنگی و اجتماعی و یا حتی اقتصادی نماد و نماد آفرین باش��ند 
و ای��ن نمادهای فرهنگی می تواند موجب ش��ود که افراد باهم ت��الش کرده و آن چه را 
به دس��ت می آورند با هم تس��هیم کرده و با هم بخورند. به عبارتی سرمایه های نمادین 
ایرانی – اس��المی موجب می ش��ود که افراد درون خانواده هم راستا شوند و باهم کاری 
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سا کنند و در این متحدشدن اعضای خانواده در وسعت کالن موجب متحدشدن کل جامعه 
می شود، زیرا افراد از الگوهای ایرانی – اسالمی تبعیت می کنند و تک تک خانواده ها این 
کار را س��رلوحه قرار می دهند و جامعه نیز از تک تک خانواده ها ایجادش��ده اس��ت، پس 
می توان گفت تک تک خانواده های جامعه از الگوی ایرانی – اس��المی پیروی می کنند و 
ب��ه عبارتی کل خانواده های جامعه به نمادها و الگوهای نمادین ایرانی – اس��المی پای 
بند می ش��وند و یک کل را به نام جامعه ای ایرانی – اس��المی تشکیل خواهند داد.نتایج 
این تحقیق با تحقیق معصومه پیری در س��ال 1390 هم خوانی دارد زیرا درآن تحقیق 
بیان شده است که مشورت و در جریان گذاشتن همسر در امور جاری و کارهای شخصی، 
داش��تن گفت وگوی صمیمانه و س��ازنده باعث صمیمت میان زوج می شود و این عوامل 
نشان دهنده توجه و عالقه مرد به همسر خود محسوب می شود و در آخر به خانواده های 
ایرانی پیشنهاد شده است که از گفت وگوهای دوستانه و صمیمانه با همسر خود استفاده 
کنند تا خانواده گرم تر و صمیمی تری داش��ته باش��ند و ما نی��ز در این تحقیق اعتماد، 
انسجام و مشارکت در عقیده و رفتار و گفتار را به خانواده ها پیشنهاد داده ایم. همین طور 
تحقیقی توس��ط دنا گاورلیوک و همکاران در سال 2014 صورت گرفته است که در آن 
به بررسی سرمایه نمادین و ابعاد سرمایه فرهنگی پرداخته است و درآن تحقیق سرمایه 
نمادین به عنوان موتور ژنراتور معرفی ش��ده اس��ت .علت آن است که چون درآن تحقیق 
سرمایه نمادین غربی و سرمایه فرهنگی غربی مورد بررسی قرارگرفته است و میزان این 
رابطه مثبت اس��ت و این مورد برای زمانی که س��رمایه نمادین ایرانی – اسالمی باشد و 
س��رمایه فرهنگی نیز ایرانی – اسالمی باش��د، صدق می کند و می تواند سرمایه نمادین 
به توسعه سرمایه های فرهنگی نیز کمک کند.در این تحقیق با محدودیت هایی روبه  رو 
بوده ای��م که ازجمله آن ها می توان به محدودیت های زمانی و مکانی اش��اره کرد، لذا به 
محققان پیش��نهاد داده می ش��ود که این تحقیق را در زمان ها و مکان های دیگر بررسی 
کرده و متغیرهایی همچون معنویت و جسمانیت و یا سایر سرمایه های عادی فرهنگی ، 
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اجتماعی ،اقتصادی را در تحقیقات خود بررسی کنند.همین طور به مدیران و مسئولین 
پیشنهاد داده می شود که در اشاعه و کاربرد نمادهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در 
خانواده و جامعه تالش کنند و نمادهایی را تولید و رهبری کنند و این نمادها را هم خود 

پای بند باشند و هم دیگران را به پای بند بودن به آن ها تشویق کنند.
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• ابن بابوی��ه، ابو جعفر محمد بن علی  )1404 ق(، عیلون اخبار الرضا)ع(، 	

تحقیق شیخ حسین اعلمی، ج1، بیروت: موسسه االعلمی للمطبوعات.
• ابن ش��عبه حرانی، حسن بن علی بن حس��ن بن شعبه، )1394 ق(. تحف 	

العقول عن آل الرسول، قم: بصیرت.
• اربلی، علی بن موسی، )1381 ق(، کشف الغمة فی معرفة االئمة، ج2، تهران: 	

اسالمیه.
• ازکیا، مصطفی و غفاری، غالم رضا )1383(، توسعه روستایی با تأکید بر 	

جامعه روستایی ایران، تهران: نشر نی.
• اکبری، امین )1383(، نقش س��رمایه اجتماعی در مش��ارکت: بررسی تأثیر 	

س��رمایه اجتماعی و سیاسی )مطالعه موردی روستای فارس��نج از توابع سقز(، پایان 
نامه دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران .

• امین عاملی، س��ید محس��ن، )1367(، اعیان الشیعه، ج4، تهران: سازمان 	
چاپ و انتشارات.

• آمدی، عبدالواحد بن محم��د، )1377(، غررالحکم و دررالکلم، تصنیف: 	
مصطفی و حسین درایتی، قم: دفتر تبلیغات اسالمی.

• بابایی، رس��ول )1390(،» امکانات سیاس��ی در نظریه جامعه ش��ناختی پیر 	
بوردیو: تولید نظریه سیاس��ی«، فصلنامه سیاسلت، مجله دانش��کده حقوق و علوم 

سیاسی، دوره 41، شماره 3، پاییز، صص 39- 56.
• بوردی��و، پیر )1384(، اشلکال سلرمایه )س��رمایه اجتماع��ی، اعتماد و 	

دموکراسی و توسعه(، ترجمه افشین خاک باز و حسن پویان، تهران: نشر شیرازه.
•  بوردی��و، پی��ر، )1384(، طرحی از یلک نظریه کنلش، ترجمه مرتضی 	

مردیها، تهران: انتشارات نقش و نگار.
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•  پیری، معصومه )1390(،» بررسی نقش تعامل نمادین در صمیمت زوجین 	
از دیدگاه زنان شهرس��تان کرج«، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده، 

دانشگاه عالمه طباطبایی.
•  حسینیا، احمد، )1380(، بهداشت روانی ازدواج و همسرداری، تهران: 	

مفید.
•  حضرتی، مرتضی )1392(،» بررس��ی جامعه شناختی رابطه سرمایه نمادین 	

و نگرش به حقوق ش��هروندی )مطالعه موردی ش��هر تبریز(«، پایان نامه کارشناسی 
ارشد رشته جامعه شناسی، دانشگاه آزاد واحد تبریز.

•  حکیمی، محمد، )1387(، فرازهایی از سلخنان امام رضا )ع( ، مش��هد: 	
انتشارات آستان قدس رضوی.

•  خارس��تانی، اسماعیل؛ فاطمه سیفی )1393(،» موانع و راهکارهای تحکیم 	
نهاد خانواده از منظر سیره و آموزه های رضوی«،فصلنامه فرهنگ رضوی، سال دوم، 

شماره 7، صص 144-107.
•  دیلمی، ش��یخ حسن، )1412 ق(. ارشلاد القلوب الی الصواب ،ج 1 قم: 	

شریف رضی.
•  روح االمین��ی، محمود، )1377(، زمینه فرهنگ شناسلی، چاپ چهارم، 	

تهران : انتشارات عطار.
•  روحانی، حس��ن )1388(، درآمدی بر نظریه س��رمایه فرهنگی، فصلنامه 	

راهبرد، شماره 18، )53(، 35-7.
•  ساروخانی، باقر، )1379(، جامعه شناسی خانواده، تهران: سروش.	
•  س��توده، هدای��ت اهلل و عل��ی بقائی س��رایی، )1387(. جامعه شناسلی 	

آموزش وپرورش، تهران: ندای آریانا.
•  شارع پور، محمود و خوش فر، غالمرضا، )1381(،» رابطه سرمایه فرهنگی 	
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سا با هویت اجتماعی جوانان«، نامه علوم اجتماعی، شماره 20، صص 133- 147.
•  ش��ویره، کریس��تین و اولیویه فونت��ن، )1385(، واژگان بوردیو، ترجمه 	

مرتضی کتبی، تهران: نشر نی.
•  صفدری، س��لیمان )1374(،» رضای��ت اجتماعی و عوام��ل مؤثر بر آن«، 	

پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.
•  طباطبایی، س��ید محمد حس��ین، )1374(، المیزان فی تفسیر القرآن، 	

مترجم سید محمدباقر موسوی همدانی، ج7، قم: دفتر انتشارات اسالمی.
•  طبرس��ی، حس��ن بن فضل، )1392 ق(، مکارم االخاق، بیروت: موسسه 	

االعلمی للمطبوعات.
•  عام��ر طائ��ی، عبداهلل ب��ن احم��د، )1408 ق(. صحیفة الرضلا)ع(، مترجم 	

محمدرضا ضمیری، قم: موسسه امام مهدی )ع(.
•  عب��داهلل زاده مینایی، ماه گل )1390(، »تأثیر س��رمایه نمادین خانواده بر 	

خشونت خانگی«، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان و خانواده، دانشگاه 
عالمه طباطبایی.

•  عط��اردی قوچان��ی، عزیز اله، )1406 ق(، مسلند االملام الرضا )ع(، ج2، 	
مشهد: الموتمرالعالمی لالمام الرضا )ع(.

•  فکوهی، ناصر )1384(،» پیر بوردیو: پرس��مان دانش و روشنگری«، مجله 	
علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 2، )1(، صص 141- 161.

• کلینی، محمدبن یعقوب، )1365(، کافی، ج 6،2 تهران: دارالکتب االسالمیه.	
•  کمالی دزفولی، علی، )1369(، قرآن و مقام زن، تهران: هادی.	
•  مجلسی، محمدباقر، )1403 ق(، بحار االنوار، ج76،75و103، بیروت: دار 	

االحیاء التراث العربی.
•  محسنی، منوچهر، )1367(، مقدمات جامعه شناسی، تهران: نشر دوران.	
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•  محمدی ری ش��هری، محم��د، )1384(، میزان الحکمله،  ج14، مترجم: 	
حمیدرضا شیخی ، قم: دارالحدیث.

•  مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه، )1385(، »نش��اط در 	
خانواده«، صباح، سال پنجم، شماره 19: 105-122.

•  نامدار جویمی، احسان، )1393(،» بررسی رابطه سرمایه فرهنگی، سرمایه 	
اجتماعی و س��رمایه نمادین با رفتار مصرف کننده در صنعت پوشاک )مطالعه موردی 
ش��هروندان شهر اصفهان(«، پایان نامه کارشناسی ارش��د مدیریت بازاریابی، دانشگاه 

ایالم.
•  نوری طبرس��ی، حس��ین، )1408 ق(، مستدرک الوسلائل و مستنبط 	

المسائل، ج2، بیروت: موسسه آل البیت الحیاء التراث.
•  نوغانی، محس��ن، )1383(،» آموزش وپرورش و بازتولید فرهنگی«، رشلد 	

علوم اجتماعی، دوره جدید، شماره .3
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