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ایرانی شدن بر خانوادهتأثیرات مدرنشناختی تحلیل جامعه
1و ضرورت تدوین الگوي ایرانی اسالمی

منشایمان عرفان،فساییسهیال صادقی

زمانسان و همطور کامل، یکایران در سیر تحوالت ناشی از مدرنیته بهنهادهاي اجتماعی جامعه: چکیده

اي ناهماهنگ نسبت گونه، سطوح خرد، میانه و کالن در ساختار خانواده بهدر این میان. دچار تغییر نشدند
برخی از اجزاي مرتبط با کنشی ناسازگار بین امروزه شاهد برهم،از این رو. متأثر گردید،به تغییرات جامعه

خیت برخی دلیل عدم سنبه،چنینهم. باشیمهاي برخاسته از مدرنیته میاي از ارزشسنتی با پارهخانواده
ها و مسائل اجتماعی شده از تحوالت خانواده با تغییرات فعلی جامعه، این امر به منشأیی براي بروز آسیب

توان ها را به نظام هنجاري سنتی خانواده ترغیب کرد و نه میتوان خانوادهنه می،در چنین وضعیتی. است
ر خالل طرح مناقشات نظري دربارهاله دآنچه در این مق. پذیرش نظام هنجاري مدرن را مطلوب دانست

گیري الگویی از خانواده است که ضمن شود، ضرورت شکلانداز خانواده پیشنهاد میوضعیت و چشم
هاي جدید یعنی دین و فرهنگ ملّی، از توان جذب مؤلفه؛ایرانجامعههویتی دو مؤلفهسازگاري با 

ها، از مسائل اجتماعی در اند با فراهم آوردن برخی قابلیتمتناسب با تحوالت اخیر نیز برخوردار باشد و بتو
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لهبیان مسأمقدمه و -1
ویی نظام و سیاسی ناشی از رویارهاي تدریجی خُرد و کالن اجتماعی، فرهنگیبا توجه به دگرگونی

منجر ایران گیري تأمالت اجتماعی در جامعهشکل، این مواجهات به مدرنیتهاجتماعی ایران با جریان
ساختن ذهن برخی از متفکران اجتماعی پیرامون چیستی و چگونگی اي که مقارن با مشغولگونهشد؛ به

نهاد ساخت کههاي نظام اجتماعی نمایان و هویدا ر الیهتدریج تأثیراتی را دتحوالت و پیامدهاي آن، به
هدنبال تغییرات تدریجی حاصل از مدرنیتبه. بوداثر پذیرفته از این تحوالت هاي ترین بخشاز مهمخانواده

ثانویه قرار گرفته هايهاي اولیه که مصداق بارز آن نهاد خانواده است، در کنار سایر گروهدر جامعه، گروه
تر در نوسازي در ایران بیشفرآیند،چنینهم.]12ص، 16[شان کاسته شدقدرت و نفوذ اجتماعیو از 
اسالمی نسبت به ، به نحوي که ایران در مقایسه با سایر کشورهاي بودهمؤثرسنتی خانواده روابطحوزه

، رشد شهرنشینی، ط فئودالیدر واقع، از بین رفتن رواب.]119، ص5[روابط خانوادگی نوگراتر بوده است
انپس از دورویژهشور، از عواملی هستند که خانواده ایرانی را بهشدن کمتوسط و صنعتیتوسعه طبقه

هاي زندگی جدید، چنین در ادامه، با رشد بطئی سبکهم.]1ص، 63[متحول کردندقاجار و پهلوي اول
طور که چپل همان،از این رو.فتضرورت بسط هنجارها و الگوهاي اجتماعی مدرن مورد توجه قرار گر

ترین نهاد اجتماعی است که حوادث بزرگ و تاریخی جهان را ترین و شفافگوید، خانواده دقیقمی
اي است که هر لحظه در حال دگرگونی خانواده پدیده،گورویچبه اعتقاد .]8ص، 23[دهدانعکاس می

با گذشت .برخوردار است»بازساختی شدن«و»از ساخت افتادن«، »ساخته شدن«بوده و از فراگردهاي 
ن، جهانی شدبا عنایت به پیامدهاي ناخواستهوپیشرفت اي خاص از زمان و ورود ایران به مرحله

شاهد باقی ماندن برخی از اوالً؛:شود زیراتر مشخص میایرانی بیشضرورت توجه به وضعیت خانواده

2.باشیممتجانس با تغییرات جدید بوده، میهماهنگ و ناناکه بعضاً هنجارهاي الگوي سنتیِ خانواده

شدن در بستر جامعه، تغییراتی را تجربه کرد که از نظر ایرانی پس از تحوالت ناشی از مدرنخانواده
واده مانده از خانجايبر-ابعاد، سرعت تغییرات، سنخیت، تجانس، پیچیدگی و مقاومت عناصر سنتی

ها و مسائلی در خانواده و این تغییرات، آسیبتأثیرپس از وقوع و . معه متفاوت بودبا تحوالت جا- پدرساالر
ماهیت ها،ها و یا مقابله با آنبه تبع آن در جامعه ایجاد شده که الزم است براي پیشگیري از تشدید آن

ویی مناسب براي شاهد غفلت در اتخاذ الگثانیاً؛. تغییرات خانواده، ابعاد و پیامدهاي آن بازشناسی شود

ها و الگویی که در مواجهه با واقعیت.ایرانی هستیمبا نهاد خانوادهگذاري هاي مقتضیتحلیل و سیاست

ی در اشکال جدید خانواده دیده با الگوهاي ایرانبه تعبیر روبن هیل، نوعی تأثیر از الگوهاي اجتماعی غرب و تلفیق آن.2
.]2، ص63[ شود می
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و با تحوالت اخیر جامعهاشدایرانی از کفایت ذهنی و عینی مناسبی برخوردار بمسائل موجود در خانواده
معرفی الگوي مناسب، زمانی میسر خواهد کهرسدبه نظر می. تري داشته باشدسویی بیشایران نیز هم

. ایرانی را بازنمایی کردشناختی کنونی خانواده نخست بتوان سیماي جامعهبود که
هايترین ویژگیمهم)1: شناختی دهدهاي زیر پاسخی جامعهپرسشبهحاضر بر آن است تامقاله،از این رو
)3اند؟ کدامعوامل تغییر خانواده )2) عاد تغییرات و پیامدهااب(اند؟مشدن کداایرانی بعد از مدرنخانواده
توان براي هاي مقدماتی میشناسی چه توصیهایرانی چگونه است و از منظر جامعهفعلی خانوادهوضع 
؟ ایرانی اسالمی ارائه دادهاي الگوي خانوادهویژگی

، نظریات و )منابع(هادادهنهدر سه زمی3»سه سویه«، این مقاله از اجماع شناسیروشلحاظ به

) هاي ترکیبی، تحلیل آمارهاي موجوداسنادي، بازخوانی و تحلیل متون، مقایسه و تطبیق(هاتکنیک
.دهدهاي کیفی را افزایش استفاده کرده است تا اعتبار و قابلیت اعتماد مورد نظر در روش

تحقیقپیشینه-2
: باشدمحدود به دو منبع دیگر می-الوه بر کتب تاریخیع-قدیم ایرانی اطالعات درباره خانواده

مطالعات بعدي .]48و47، صص9[هاي خارجییکی خاطرات و شرح حال بزرگان و دیگري سفرنامه
شناسان شناسان و جمعیتشناسان، جامعهدر حال گذار ایرانی، براي اولین بار توسط مردمدرباره خانواده

چه که امروزه، آن.]4و3، صص63[ها کمی و آماري بودش بررسی آنآغاز گردید که رو1337در سال 
رویکردهاي کارکردگرایی ساختاري و اخیراً رویکردهاي شود، غلبهدر بسیاري از تحقیقات دیده می

ها و مقاالت متعددي به نامهپایان،تغییرات در خانواده ایرانیدرباره.باشدجنسیتی و مطالعات فرهنگی می
دسته: اندتوان گفت که تحقیقات عموماً در سه جهت حرکت کردهبا مروري بر این آثار می. خوردچشم می

؛ 3؛ 2[باشندو یا ساختاري خانواده متمرکز میهاي کارکرديتحقیقاتی هستند که بر تغییرات ویژگی؛اول
بوط به خانواده شناختی به مسائل مرتحقیقات با نگاه آسیب؛دومدسته.]67؛ 54؛ 46؛ 21؛ 17؛ 6

این دسته، موضوعات . ها داراي رویکرد فمینیستی و برخی دیگر حقوقی استاند که برخی از آنپرداخته
جایگاه و هویت زنان و کودکان؛ وضعیت تقسیم کار خانگی بین زن و مرد؛ بررسی : اندزیر را دنبال کرده

.]44؛ 32؛ 25؛ 19؛ 15[)مندانو سالعلیه کودکان، زنان (هاي آشکار و پنهان خانگیانواع خشونت
هاي شیوه؛مختلف از جملهشود که تغییرات و تحوالت خانواده در ابعاد سوم تحقیقاتی را شامل میدسته

.]55؛ 51؛ 47؛ 43؛ 41؛ 26[اندههمسرگزینی، علل فروپاشی، ساختار اقتدار، نوع و بعد خانواده را رصد کرد

3 . Triangulation
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مالحظات نظري-3
نیستند بلکه یتغیرهایی متصلب و العی پدیدههاي اجتماپدیده،»یدگاه تعاملی دیالکتیکید«بر اساس 

هاي اجتماعی پدیده. حاصل ترکیبی از ذهنیت، معنا و غایت بوده و همواره در حال تغییر و شدن هستند
» زمان«ر از این رو، عنص.]4ص، 13[کننددیگر را محدود و مشروط میگذاشته و یکاثردیگر بر یک

شناسی، پویایی گذاشته و به لحاظ معرفتاثرعی هاي اجتماهاي گذشته، حال و آینده در پدیدهدر ساحت
ها و نهادهاي اجتماعی اي که جدا کردن پدیدهگونهشود؛ بهدر طول زمان را سبب میرا پذیري و انعطاف

معتقدند بهتر است خانواده را با از این رو، برخی . شان غیر ممکن خواهد بودمندياز خصلت زمان
حالتی ناپایدار و گذرا دارد و ،رهیافتی دیالکتیکی مطالعه کنیم چرا که هر تعادل و توازنی در خانواده

. شوندزنند و باعث ایجاد تغییراتی در آن میهم میی وجود دارند که این تعادل را برهمواره عوامل خاص
، 60[ها نخواهد داشتروست که گریزي از آنهها روبوندها و تقابلزمان با پیدر این تفکر، خانواده هم

شناسی بندي جامعهبر این باور است که بر طبق تقسیم» 4رنه کونینگ«.]70: ؛ نک360و359صص
نگرش به خانواده در ارتباط )1: خانواده ضروري استاسی خرد، دو نوع بررسی از پدیدهشنکالن و جامعه

نگرش به خانواده به عنوان نظامی خاص یعنی )2. در نظر گرفتن مناسبات کلی جامعهبا کل جامعه و با 
توان به تأثیر و ، میبه این دیدگاهبا عنایت . ]72ص، 9[گروهی کوچک با ساختار و کارکرد خاص خود

.هاي اجتماعی در ایران اشاره کردخانواده و سایر نهادها و جریانتغییرات تأثّر متقابل
واده نیز بررسی خواهد شد، ، تغییرات ساختی کارکردي نهاد خانمقالهکه در این ه اینبا توجه ب

تواند مورد استفاده دامنه و چگونگی تحوالت خانواده، میدرباره» تب کارکردگرایی ساختاريمک«نظریه
در مکتب کارکردگرایی خانواده نهادي است که وجود و بقاي آن وابسته به وظایف و . واقع شود

توان ، می»گراییساخت«با ضمیمه کردن دیدگاه مکمل یعنی . ارکردهایی است که بر عهده داردک
در ،بنابراین. نهاد خانواده را تهدید نکند، قابل پذیرش استر گونه تغییري که اساس و شالودهه،گفت

بر عهدهها و نیازهاي حادث شده، وظایف و کارکردهایی از سوي جامعه متناسب با نقش،هر دوره
فی در انجام آن وظایف گیري مختلتواند شکل و جهتشود که نسبت به گذشته میخانواده گذاشته می

.]250و249، صص3؛ 4ص، 2[پدیدار شود
. ان. اس«و » 5نیل اسملسر«توان به دو نظریه، می»دیدگاه نوسازي«نظریات مرتبط با در بین 

تمایزات ساختی یا تفکیک ،پیشرفتهکه در یک جامعهمعتقد است اسملسر: اشاره کرد» 6ایزنشتاد

4 .R. Koening
5 .N.J.Smelser
6 .S.N.Eisenstadt
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ل به طور کامل صورت گرفته است در حالی که جوامع غیر پیشرفته و در حا،کارکردي عناصر ساختی
همزمان و غیردر میان این جوامع شاهد تغییراتی .]26ص، 7[توسعه، فاقد چنین تفکیکی هستند

-اده و نظام اجتماعیچهار قلمروي سیاسی، دینی، خانونوعی تأخر و تقدم در راههمبههماهنگ نا
براي پذیري انعطافکشورهاي پیشرفته از عنصر ،معتقد استایزنشتاد.]96ص، 69[طبقاتی هستیم

بر اساس .]197ص، 8[ی را ندارندپذیرش تحوالت برخوردار بوده و هستند اما سایر کشورها این ویژگ
هلموت «. دهداز خود مقاومت نشان می،مقابل بعضی از تغییراتنظر ایزنشتاد، معموالً خانواده در

تر باقی مانده معتقد است که هر اندازه که در خانواده بقایاي کارکردهاي نهادي بیشنیز » 7شلسکی
وجود صنعتی هاي نهادي، کارکردهایی است که بامنظور او از کارکرد. تري داردباشد، خانواده ثبات بیش

هر اندازه که این بقایاي اما اندکردهاي عمومی اجتماعی هنوز در خانواده باقی ماندهشدن و تکامل کار
تر در بیش،شرایط اول. پذیري خانواده استتر پذیرفته شود، حاکی از انعطافکارکردي در خانواده بیش

.]76-79صص، 9[شودهاي شهري دیده میهاي روستایی و دومی در خانوادهخانواده
گی تغییرات در حال وقوع در کشورهاي در حال توسعه را ناشی از تأثیر صنعت و زند» 8گیدنزآنتونی «

خانواده را در محورهاي زیر معرفی عمدهاتگیدنز تغییر. دانداي میهستهشهري و بالتبع تفوق خانواده
همسر اب آزادنهند انتخاج رورو)2؛ یوستههاي خویشاوندي به هم پگروهاز دست دادن نفوذ )1:کندمی

دواج و هم حقوق زنان هم از نظر حق انتخاب در ازافزایش )3؛ هاي تنظیم شدهزدواجاو کاهش
روابط دهنده عامل سازمانبه عنوان گروه خویشاوندي کاهش نقش )4؛ گیري در خانوادهتصمیم

به مثابهخانوادهتبدیل شدن )7گسترش حقوق کودکان؛ )6هاي جنسی؛ رشد آزادي)5؛ زناشویی
انتظارات از نقش تغییر نگرش نسبت به )8؛واحدي اقتصاديو نههاي عاطفیاي از ارتباطمجموعه

، 53؛ 398و397، صص20؛16-14صص، 19[9»باز اندیشانه«معرفتمتأثر ازهاي زن و مرد 
.]433-431صص

با فرآیند مدرن شدنایرانی در رویاروییخانوادهتحوالتابعاد-4
ط میان فرديرواب-1-4

براي تبیین تأثیرات مدرنیسم در خانواده، باید :امکان انتخاب و زندگی خصوصی-1-1-4

، 63[و زنـدگی خصوصـی توجـه داشـته باشـیم     به مفاهیمی از جمله امکان انتخاب، قلمـروي زنـدگی  
از متغیرهـاي مـرتبط بـا   نیـز  خصوص نزدیکـان  فردي و عدم وابستگی به دیگران بهاستقالل .]26ص

7 . H.Schelsky
8 . A.Giddens
9. Reflexivity
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ترین ویژگی جوامع مدرن، تقسیم کار پیچیده و به به تعبیر دورکیم، مهم.]176ص، 8[می باشدنوسازي 
لـذا  . باشـد وجود آمدن ساختارهاي تازه با کارکردهاي متمایز از درون ساختارهاي موجـود و سـنتی مـی   

شـود میمنجر تر شامکان انتخاب بیبهکهگیرد هاي اجتماعی نسبتاً زیادي شکل میها و نقشموقعیت
هـاي جهـت یـاب    یک از خانوادهوارد هیچ،اي، زوج جوان پس از ازدواجهستهدر خانواده.]25ص، 62[

یکـی از  ،ایـن . شـوند دهند و نو مکان مـی شوند بلکه واحدي مستقل براي زندگی خود تشکیل مینمی
هاي تنظیم ده معموالً با ازدواجگسترهاي خانوادهنظام.]96ص، 9[باشدهاي همسرگزینی آزاد میمؤلفه
ي پیوند ازدواج ها، تعهدات نسبت به گروه خانوادگی در برقراردر این نوع از خانواده. اشتندربط د،10شده

.]432ص، 53[اهمیت زیادي دارد

نهاد خانواده قدرتی دارد که در آن با احساس تعلق : مشکالت در تأمین عاطفه- 4- 2-1

هاي عمیق روحی و روانی در افراد ها و سرخوردگیمانع از سرگشتگی،اي خانوادهنزدیک به دیگران و اعض
شود روابط جنسی باید در چارچوب خانواده انجام شود، به این دلیل است اساساً این که گفته می. شودمی

. شوندمیهم از نظر جسمی و هم روحی به خانواده متصل ،سازد و افرادراه میکه آن را با نوعی عاطفه هم
گیرد تا جایی که دوستانه از همبستگی و وابستگی اقتصادي شکل مینوعی حس بشر،چنین در خانوادههم

ر این کونینگ ب.]93-81، صص52[آورددست میبهتوانایی غلبه بر حس میرایی در زندگی را ،خانواده
آن را از سایر ،ن صفتقابل تفکیک خانواده است و همیاساسی و غیرباور است که صمیمیت، مشخصه

شدن براي گرایی و مدرنهایی که غرباما یکی از خسارت.]72، ص9[سازدهاي اجتماعی متمایز میگروه
و این، ]21و20صص، 65[باشدبار آورده است، تضعیف تأمینات روانی، عاطفی و ایمنی افراد میخانواده به

شلوغ ییک لنگرگاه و محل آرامش، به ایستگاهلشکمدرن است که خانواده را از از اقتضائات جامعه
ساروخانی معتقد است اگر خانواده در انجام کارکرد عاطفی خود دچار مشکل شود و یا .کندتبدیل می

اي که شود یعنی خانوادهمیتبدیل » اضطراريخانواده«به ،دهد، این نهادبتدریج آن را از دست به
بلکه از لحاظ فیزیکی مجبور خواهند بود که در کنار میان خود،حبت و عاطفهاعضاي آن نه بر اساس م

.]7ص، 68[دیگر زندگی کنندیک

هامناسبات نقش-2-4
تغییـرات خـانواده و   این بخش، پیرامون دوسویگی رابطـه در :توجه به حقوق زنان-1-2-4

:شودچند نکته بیان میحقوق زنان 

10 .Arranged Marriage
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چنین قوانین مدنی در بسـیاري از کشـورها بـا    ج و طالق و همقوانین خانواده، ازدوا«برخی معتقدند )1
مـردان، از قـدرت مردهـا کاسـته    تر به زنان و کودکان و ایجاد محدودیت براي حقـوق  دادن حقوقی بیش

تري نسبت به غالباً از حقوق بیش،در چنین نظریاتی، اعتقاد بر این است که مردان.]130ص، 9[»است
د پس باید با تحدید حقوق مردان، بخشی از آن را به زنان واگـذار کـرد تـا از ایـن     انزنان برخوردار بوده

تـوان  نمی. وار، به متغیرهاي دیگر توجه نشده استاما در این رویکرد معادله. طریق تساوي رعایت شود
عـدم توجـه بـه   . افراد گذاشته شده است، دنبال کرددون توجه به تکالیفی که بر عهدهبحث حقوق را ب

انگارانه باشـد و چـه   تواند سادهمی،راه متغیرهاي دخیل در آنهمناپذیر تکالیف و حقوق بهپیوند گسست
هـا و  ها نقـش وار به برابري حقوق زن و مرد، به نفع زنان تمام نشود و بر آناین نگاه معادلهبسا نتیجه
ض و تضـاد  تعارگیرندهبرتواند دریها مجا که تنوع نقشاز آن.شماري را تحمیل نمایدهاي بیمسئولیت

. خواهد شدخود موجب فشار مضاعف بر زنان نیز باشد، این امر به نوبه
کوچک شدن ابعاد خانواده، آزادي عمل را براي زنان افزایش داده و تقاضاي آنان را براي اشتغال )2

تـر  جویی بیشبرابريسازِزمینه،کند و همین امرتر میطور کلی مشارکت اجتماعی بیشو تحصیل و به
تـري بخشـیده امـا بـار     به زنان آزادي اقتصادي بیش،دوران مدرن.]17ص، 40[شودزنان و مردان می

: شده اسـت اشتغال زنان باعث ایجاد تغییراتی نیز .]297ص، 22[خانگی را از دوش آنان برنداشته است
هاي اجتماعی جدیـدي  تقویت سازمان؛ رزندانبر کمیت و کیفیت ف؛ تأثیر بر هرم قدرت در خانوادهتأثیر 

.]13ص، 23[ر الگوهاي مصرف خانگی و نظایر آن ؛ تأثیر دهاچون مهدکودكهم
تفـویض  . هم با فرد است و هم با جمع؛باید توجه داشت که در دیدگاه اسالم، اصالت در خانواده)3

وي گذاشـته  بر عهـده  ل دیگر افراددر قبااي است کهمالکیت به فرد در کنار حقوق و وظایف اقتصادي
، 31[تکـالیفی اسـت کـه فـرد بـر عهـده دارد      مالکیتی مقیـد بـه قیـدها و    ،به عبارت دیگر. شده است

.]57ص، 58[دي زن از مسلمات حقوق اسالمی اسـت استقالل اقتصامضافاً این که.]156-153صص
پذیر است، اجتماعی و اقتصادي امکانامري است که بنا به اقتضاي شرایط ،اشتغالورود زنان به عرصه

اشـتغال  .]25و24، صـص 37: نک[البته اگر شرایط از طرف سایر نهادهاي اجتماعی نیز مهیا شده باشد
اشتغال زنان باید در راستاي چنین انگیزههم. شودمادران در صورت تعارض با ایفاي نقش مادري تأیید نمی

بـه  .]81و80، صص12[ي جامعه باشدو خانواده و کمک به نیازهاخود ع نیازهاي خانواده، تضمین آیندهرف
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تـوان  است و نمیدیگرشناسی، نقش، انتظارات، حقوق و تکالیف مرد و زن تابع و متأثر از یکلحاظ جامعه
11.نگاهی تفریدي به حقوق و تکالیف مرد داشت

شـدند محسوب میطور معمول یا کودكد بهدر گذشته، افرا: توجه به حقوق کودکان- 4- 2- 2

در معاهده سازمان ملل دربـاره . ]132ص، 9[آمدندشمار میهسال بشد یا بزرگها نمیکه توجهی به آن
حـق  )1: 12شـود سه حقوق کلی براي کودکـان مطـرح مـی   ؛1989در سال ) UNCRC(حقوق کودك
قـوق کودکـان   آن چه امـروزه از ح چنین، هم.حق مشارکت)3حق برخورداري از حمایت)2تأمین بودن 

حقوق کودکان در خصوص جلوگیري : باشدتر مورد توجه قرار گرفته است، شامل چنین مواردي میبیش
عنوان یک ، مخالفت و جلوگیري از تنبیه بدنی فرزندان بههاي خانگیو سایر خشونتاز آزارهاي جنسی

ودکـان حقـوق مهـم    ک.و نظـایر آن ) رفتن به مدرسـه (هاي رسمیحق کودك از آموزشروش تربیتی، 
حق «را توان آنها بوده و میدیگري هم دارند که غالباً مورد غفلت طرفداران حقوق کودك و فمینیست

را بپـذیریم، نسـلی در   » کودکانِ مهد کودکی«اگر اصطالح . نامید» ولیکودك در برخورداري از تربیت 
زنـدگی کـودك بـا    . ردار بـوده اسـت  تر از هر زمان دیگر از تربیت ولی برخـو گیري است که کمحال شکل

تواند خسران ناشی از فقدان بـزرگ  ها داشته باشند، نمیمآبانه به آنکنند نگاهی مادرمربیانی که تالش می
است »گريولی«هاي تر مورد تأکید است، نقشچه که بیشآن. شدن در کنار اولیا را براي کودکان پر کند

.گیردمیکه هم پدر و هم مادر را دربر

ها به کاري، شبها پس از یک روزِاکثر خانواده،در گذشته: ارتباطات بین نسلی-3-2-4

. کردندشکالت و تجربیات خود را تقسیم میم،چهره و کالمیبهارتباط چهرهبا پرداختند و نشینی میچله
اي از فراغت کننده گذران بخش عمدهاي توصیفشدن به طور فزایندهاي شدن و خانگیرسانهامروزه، 

ها از دو جهت حائز اهمیت هاي امروزي بر خانوادهنقش رسانه.]295ص، 28[تجوانان گردیده اس
هاي هاي گوناگون تحت تأثیر رسانهآوردن فرزندان به ایدئولوژيروي،پذیريبه لحاظ جامعهاوالً؛:است

ثانیاً، .]20ص، 65[شته باشدعی شکاف اطالعاتی سهم داتواند در ایجاد نومیمتصور است و گروهی
دیگر، صرفاً به یک چون تلویزیون، اعضاي خانواده به جاي نگاه و صحبت با یکهایی ورود رسانهبا

را براي » انفعالی شدن«فرآیندساروخانی، . نقطه خیره شده و از ارتباط کالمی آنان کاسته شده است
چون تلویزیون هایی همترین تبعات منفی رسانهمهمرا براي زن و شوهر، از» انزواي ثانویه«کودکان و 

اصالت فردي «سیر کند، در مهاي انسانی زن میارزشاي که غرب بر آزادي، کمال و شریعتی معتقد است که نوع تکیه. 11
.]251و250، صص33[کندشود که خانواده را متزلزل میبه اصالت فرد و فردگرایی منجر می،لهاین مسأ. است» زن
three “P”s :provision ،protection ،participation: معروف به.12
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از . شده استکاسته) ارحامصله(امروزه، از میزان روابط خویشاوندي.]5ص، 68[داندو رایانه می
شاهد تفاوت ،در شرایط فعلی. این روند، کاسته شدن از ارتباط میان دو نسل استپیامدهاي ناخواسته

نیروي به ها طبیعی است و ها در بین نسلتفاوتبخشی ازالبته .]7ص، 4[نسلی در ایران هستیم
.]365ص، 57[گرددباز مینسلیتحرك و پویایی 

ساختاري-3-4
هاي شهرنشینی و رشد ارزشافول اقتصاد خانوادگی در نتیجه: شکل خانواده-1-3-4

اعتقاد ،اسملسر.]56ص، 12[هاي گسترده را کاهش داده استگیري خانوادهفردگرایانه، احتمال شکل
، 69[دهنددارد که واحدهاي وسیع خویشاوندي در پی روند نوسازي، گستردگی خود را از دست می

، 9[اکثریت دارد -چه در شهر و چه در روستا-اي هستهایران خانوادهجامعهدر در حال حاضر.]96ص
اشکالی از خانواده که بین ،باشیم یعنیهایی با انواع گوناگون توان شاهد خانوادهمیچنینهم]95ص

خانواده زن و شوهري، خانواده زن و شوهري با ملحقات، خانواده:اي قرار دارندشکل گسترده و هسته
هاي روستایی نیز این اشکال در خانواده.]13ص، 16[یافته، خانواده زن و شوهري مهاجرپدري توسعه

متشکل از پدر و مادر و ايهستهخانواده.]135و134، صص66؛ 135-137، صص39[شودیافت می
اي زندهبه دو نسل است و نسل سوم رابطهاز نظر زمانی و استمرار، محدودآندوام وباشد فرزندان می

راي پیوند و بستگی تامی اي در ایران داهستهید اذعان کرد که امروزه خانوادهالبته با. با نسل اول ندارد
. راه داشته استتبعاتی نیز به هم،خانواده در ایرانناي شدهسته.]42: نک[استبا شبکه خویشاوندي

اي، دو هستهقدرت شدن خانواده بر این باور است که کوچک شدن و بی،کونینگرنه در این زمینه، 
.]74ص، 9[خورده استکارکرد تأمین و محافظت اعضاي سالمانع در ارائه 

ده خـانوا ،بـه لحـاظ تـاریخی   :)و کاریـابی پـذیري جامعه(تغییرات کارکردي-2-3-4

پذیري، اشتغال، تنظیم روابـط  که در وظایف مهمی چون آموزش، جامعهترین واحد اجتماعی بودهبنیادي
در گذشته، با .]8ص، 23[ه استتاطفی و روانی مشارکت تام داشجنسی، تولید مثل و ارضاي نیازهاي ع

آمـد،  کننده به حساب مـی کننده و هم مصرفتولیددي اقتصادي بود و هم واح،توجه به این که خانواده
شدن در جامعه، افراد مدرنجریانبا پیدایش ،اما.کاریابی از سوي پدر براي فرزندانِ پسر اهمیت داشت

جایگاه قبلـی خـود را از   ،هخود را با ملت شناختند و تأثیر و هویت گرفتن از خانواد،در درون یک جامعه
.شودصالحیت و شایستگی خویش استخدام میواسطهفرد به ،در نظام صنعتی.]12ص، 16[داددست

تضعیف ،چنین روندينتیجه. پدران کاسته شده استز میزان اشتغال فرزندان در حرفهادر چنین شرایطی، 
سـال  هميهاهاي کارآموزي، گروهمدارس، آموزشگاه. هاي شغلی و طبقاتی در سطح جامعه استوابستگی
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، 34[انـد جوانان در محیط خـانواده در آمـده  پذیريو وسایل ارتباط جمعی به صورت رقیب براي جامعه
آید، بار دوش خانواده وجود میتري در جامعه بههاي اجتماعی بیشکه سازمانبه میزانی.]141و140ص

.]43ص، 63[شودکم می

تحول اقتصاد کشاورزي به مدرن،هاياندیشهنفوذ : سنتیپدرساالريتضعیف-3-3-4

، 45[دهدپدرساالر سنتی را نمیی خانوادهامکان زندگ،هاي زندگی شهرنشینیصنعتی و محدودیت
.کرده است»دیدحت«جدید وجود دارد که نظام پدرساالر را نوعی فشار بیرونی در جامعه.]17ص

ساختار قدرت تغییر کرده ؛زیرا اوالًتبار،درتبار دانست و نه مان پدرتواامروزي را دیگر نه میخانواده
ها به یک یابند و ارتباط با آنسان براي فرزندان اهمیت مییکطورخویشاوندان پدر و مادر به؛است و ثانیاً

و کاريیعنی شاهد هماند،برابري یافته در حال حرکتها به سمت خانوادهخانواده. پذیردنحو صورت می
قدرت در ،امروزيدر خانواده.]62و61صص، 63[هستیمو فزونی منزلت فرزنداندلی زن و شوهرهم

چون هوش، جذابیت و زنان از طریق منابع غیر مادي هم. پدر مرکزیت ندارد بلکه انتشار یافته است
هاي هچون عواطف، خواستاز طریق منابعی هم،کنند و فرزنداندر خانواده اعمال قدرت می،تحصیالت

اند و مرد کرد منابع قدرت صرفاً مادياین تنوع قدرت، مدل سنتی را که فکر می. برندپیش میخود را
.کشدکند، به چالش میاعمال قدرت میرسی به شغل، پول و اموال، دستبه واسطه

، 66[کارکرد اقتصادي خانواده در روستا نیز، قدرت و برتري مرد رو به کاهش است ضعفبا 
چنین با هم.]133ص، 39[ش اقتدار مطلق پدر خانواده هستیمستی، تضعیف و کاهو شاهد س]147ص

ها از واحد تولیدي روستا، سلسله مراتب در خاصه فرزندان پسر و خارج شدن آن،شروع تحصیل فرزندان
.]188ص، همان[مبتنی بر جنس و سن خارج شده استخانواده از حالت

،درت در خانوادهیک مفهوم کلیدي است چرا که روابط ق»جنسیت«در بحث از تغییرات خانواده، 
، 60[بوده استمؤثرط درون خانواده د و تحول نقش زنان به شدت بر تحوالت روابحالتی جنسیتی دار

. اي تغییرات شده استخوش پارهایران دستهویت زنانگی و مردانگی در جامعهتعریف .]281ص
مبتنی بر برابري خانوادهبه مثبت بوده و ،شی زنان در ایرانساروخانی معتقد است که انقالب آموز

تري هستندهاي موازيداراي تحصیالت باال و نگرش،کمک کرده است زیرا امروزه زن و مرد هر دو
.]7و6صص، 68[

شدن در ایران، رشد تدریجی شهرنشینی یکی از تأثیرات مدرن:خانوادهبعدکاهش -4-3-4

از نظر .]101ص، 56[ها کاهش یافتدر آننیز تمایل به باروري ،مردم به شهراساساً با ورود. بود
، 63[دارد، صنعتی شدن استاثرعنوان تک علت در کم شدن بعد خانواده چه که امروزه بهآن،پارسونز
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الیل مختلف رو به کاهش گذاشته به بعد به د1370روستایی از سال ادهعد خانوب،چنینهم.]45ص
تمایل به محدود ساختن تعداد فرزندان را ناشی از بینش اقتصادي و ،ايعده.]133ص، 39[است

اشی از زیرا با توجه به رویکرد اقتصادي ن]19ص، 65[دانندگذرانی و زندگی مرفه غربی میخوش
.]11ص، 23[آوري نخواهد بودی فردي، فرزندآوري چیزي جز هزینهطلبمنفعتلیبرالیسم و امتزاج آن با

عنوان را باید بهکنترل باروري هاي رسمی درو سیاستاجتماعی و اقتصادي امروزياقتضائاتالبته
افزایش )1: اند ازاز پیامدهاي کاهش بعد خانواده ایرانی عبارتبرخی.در نظر داشتمؤثرسایر عوامل 

بیعی در میان مدت و ثقل میانگین سنی افراد جامعه و سوق یافتن توزیع سنی جمعیت به سوي توزیع ط
طور کلی مشارکت تقاضاي زنان براي اشتغال و تحصیل و به)2مند در درازمدت؛ سال و سالجمعیت میان

به تواندتر کردن ابعاد خانواده یا ازدواج دیررس که میگرایش به سوي کوچک)3تر؛ اجتماعی بیش
هر چه تحصیالت باالتر برود، احتمال .]17ص، 40[هاي ناشی از افزایش سن نیز بینجامدناباروري

.]98ص، 56[شودیابد و یا به کنترل موالید منجر میازدواج کاهش می

رسید و خواهان تشکیل خانواده ، وقتی جوانی به سن ازدواج میدر گذشته: ازدواج-5-3-4

رضایت اولیه شد و پس از جلباول توسط آشنایان نزدیک پسر انجام میخواستگاري در مرحله.شدمی
پهلوي اول، در مراحل تا اواسط دوره. شدشرایط ازدواج و مهریه آغاز میپدر دختر، مراحل بعدي درباره

دیگرتوانستند یکتوانستند دخالتی داشته باشند و حتی نمیمختلف ازدواج، زن و شوهرِ آینده، شخصاً نمی
.]158و157صص، 64[را مالقات کنند

، 22[توان نادیده گرفتگیري ازدواج نمیروابط احساسی و عاطفی را در شکلنقش عشق و ،امروزه
سانی همها و خانوادهشودانجام میها تحت نظارت خانوادههمسر با مشورت و انتخاب .]285ص

گیرند و سپس با نظر  میدختر و پسر جوان را درخانواده، فرهنگی و اقتصادياجتماعیهايسرمایه
شخصاً البته این امر که دختر و پسر. گیرد، ازدواج صورت میباطنی دختر و پسرعالقهمیل وتوجه به 

، 9[افزایش یافته استهاي خود را جلب کنند نیز دیگر را انتخاب کرده و سپس رضایت خانوادهیک
.همسریابی و همسرگزینی استفرآینداین روند به معنی مشارکت والدین و جوانان در دو .]102ص

، 56[تر استاي کمنظام خانوادگی هستهشده به دلیل غلبههاي از قبل تنظیمروزه احتمال ازدواجام
گرایش مسلط براي انتخاب همسر از بین قوم و خویش بوده، در ،در ایران1353در سال .]116ص

در حتی-امروزه .]204ص، 57[رودمیعکس پیشصورتبهدقیقاً 1358این روند از سال حالی که
به دلیل گسترش وسایل ارتباطی، افزایش میزان تحرکات مکانی، اجتماعی و شغلی، شاهد - روستاها

اکثر آداب و رسوم ازدواج در اجراي مراسم .]177ص، 66[گروهی هستیمهاي برونافزایش ازدواج
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تداوم یافته و و تولد فرزند اولعقد و عروسی، داشتن مهریه و سایر مراسم ازدواجخواستگاري، نامزدي، 
.]266ص، 3[تر نیز شده استحتی در مواردي مفصل

هاي اجباري و ترغیبی که ازدواج:رو هستیمهایران با چهار نوع ازدواج روبجامعهدر مجموع، امروزه در 
هايسته و خودسرانه که از نوع ازدواجهاي خودخواآید و ازدواجهاي سنتی به حساب میاز نوع ازدواج

میزان )1: تفاوت هر یک از این انواع به دو عامل اصلی بستگی دارد.]10[شودحسوب میمدرن م
.میزان تمایل و رضایت عاطفی)2عاملیت کنشگران اجتماعی 

در این :)طالقبررسی موردي (هاي ساختاريافزایش مسائل و آسیب-6-3-4

:شودطالق بیان میمسألهبخش، چند توضیح درباره 

گیرانه عمل مردم نسبت به طالق بسیار سختدر گذشته، توده:ق در تاریخ ایراننگاه به طال-

متوسط شهرنشین و اقدام به متارکه و طالق در طبقهبح اجتماعی طالق بسیار زیاد بودکردند و قمی
از همین رو، اختالفات و مشکالت بین زن .]365-361صص، 64[شددیده میتر از طبقات پایین بیش

سفیدان و یا ترهاي خانواده از جمله پدر و مادر یا از طریق مراجعه به ریشبا مراجعه به بزرگو مرد
هاي روانی و یکی از دالیل قبح طالق در عرف جامعه، تبعات و هزینه. شدروحانی محل رتق و فتق می

متفاوت قضاوت اي ن به گونهگرفت، در ذهن دیگرامرد یا زنی که طالق می. اجتماعی ناشی از آن بود
. شدمی

13.شودمحسوب می» ناپسندترین حالل«طالق از دیدگاه اسالم : نگاه به طالق در دیدگاه اسالم- 

هاي اجتماعی، هاي جنسیتی در نقشهاي جنسی طبیعی بین زن و مرد و نیز تفاوتاي از تفاوتمجموعه
نسبت به این توجهیرسد بیبه نظر می. موجب گردیده است تا اسالم حق طالق را براي شوهر قایل شود

-جرح و تعدیللبتها. چون بسیاري از کشورهاي غربی شودطالق همتواند موجب افزایش پدیدهامر، می

ر از اتوانی یا خودداري شوهثبوت حق طالق براي زن در فرض ن: هایی نیز در این قاعده وجود دارد
، 11[و حرج در زندگی زناشویی و قاعده اشتراط در ضمن عقدعسر پرداخت نفقه، اعتبار قاعده

.]105ص

تر و در در خانواده شهري کماگر چه سازگاري زن و شوهر :نگاه به طالق در شرایط کنونی-

شهرها افزایش یافته و در روستاها نسبت طالق در هاي اخیر، اما در سالتر است روستایی بیشخانواده
تغییر نگرش نسبت به : اند ازعوامل مؤثر در رشد پدیده طالق عبارت. ه استتر شدبه گذشته بیش

.]2،ح54،ص6الکافی، ج[» اهللا أبغض إلیه من الطالقأحلّه ما من شیء مما «): ص(پیامبر اسالم13
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تغییر ساختار خانواده، هاي دوستانه مبتنی بر عواطف و التذاذهاي زودگذر، رواج ازدواج، و طالقازدواج
، رفاه )هم علت و هم معلول(استقالل اقتصادي زنانت، افزایش انتظاراهاي جنسیتی، تغییر نقش
، تغییر قوانین طالق، کاهش اعتقادات، کاهش خارج از چارچوب خانوادهروابط جنسیافزایشاقتصادي، 
هاي خانگی، سوء معاشرت مرد، خشونتیابودن المکان مجهولیاتیاد عدم پرداخت نفقه، اعفرزندآوري،

، 23؛ 8، ص14؛ 243-239صص، 12[عدم انجام وظایف زناشویی و غیرهبیماري و اختالالت روانی،
هایی داشته همواره فراز و نشیب1375هاي قبل از نرخ طالق در ایران طی سال.]22، ص24؛ 19ص

در . نرخ طالق به طور یکنواخت در حال افزایش بوده است1375و مسیر ثابتی را طی نکرده اما از سال 
.]72؛ 71؛ 61: نک[: شوداخیر مشاهده میطالق به ازدواج در سه دههدرصدجدول زیر

اخیر در ایراندر چهار دهه» صد طالق به ازدواجدر«:)1(جدول
درصد طالق به ازدواجطالقازدواجسال
13551649501809197/10
13653403423521134/10
13704526753989981/8
13754792633781789/7
13806419406050042/9
13816509606725633/10
13826810347235962/10
13837239767388221/10
13847878188424169/10
13857880239404093/11
13868411109985287/11
138788159211051054/12
138889020812574713/14
138989162713720039/15
139087479214284133/16

شناسان، اگر چه آمار طالق در از نظر جمعیت: شناختیبینانه و جامعهبه سمت تبیین واقع-

چنین هم.]61: نک[تري داردایران رو به افزایش بوده است اما هنوز نسبت به سایر کشورها آمار پایین
ممکن است .ازدواج نیز افزایش داشته استباید در نظر داشت که به موازات افزایش آمار طالق، آمار 

گیري داشته است اما باید پویایی جمعیت را در ، میزان طالق افزایش چشم90تا 55گفته شود از سال 
به طالق به ازدواج افزایش داشته گونه که درصدهمان،به عبارت دیگر. هاي خود لحاظ کنیمتحلیل

خصوصاً این که .اند نیز افزایش داشته استزدواج رسیدههمان میزان جمعیت کل افرادي که به سن ا
بنابراین، باید به متغیرهایی از جمله افزایش . جمعیت جوان ایران هم باید مورد مالحظه قرار گیرد
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گاه به منزله واقعیت آمار رسمی طالق هیچ. توجه کرد) ساختار هرم سنی(ت جوانجمعیت و جمعی
هاي به فاصلهوگیردبر میشوند، درهایی را که ثبت میا صرفاً طالقطالق در جامعه نیست زیرمسأله

طالق را مضافاً این که . شودشود، توجهی نمیهاي طوالنی که عمالً به طالق منتج میعاطفی و جدایی
هاي دینی مبتنی بر در مجموع، نفوذ ارزش.]72، ص36[باید در زمینه اجتماعی و ساختار آن بررسی کرد

ترین عامل بازدارنده براي تبدیل شدن طالق و شرایع اسالمی در اذهان عمومی مردم ایران، اصلیاحکام 
.البته این به معناي طبیعی بودن وضعیت طالق در ایران نیست. به چالشی جدي شده است

ایرانیؤثر در تغییرات خانوادهعوامل متفسیر -5
عوامل خُرد-1-5

، واهی و طرز تفکر سودگرانه ناشی از عقالنیت ابزاري در خانوادهرشد فردگرایی، خودمحوري، خودخ
هاي تقبل و انجام بسیاري از رسالتنی کاهش یابد و خانواده از عهدهانساشود که سرمایهموجب می

هاي جمعی و خانوادگی دنبال فردگرایی، ارزشبا غلبه.]22، ص65؛ 16ص، 23[طبیعی باز بماند
ساروخانی معتقد .]30و32ص، 52[شودهاي خصوصی جایگزین میردن ارزششود بلکه دنبال کنمی

تبدیل نشود که هر کدام از اعضاي خانواده » سرامهمان«است که باید مراقب بود تا خانواده در ایران به 
چنین، گیدنز منشأ تغییرات هم.]7ص، 68[خواهند رفتار کرده و آمدوشد کننداي که میبه هر گونه

یعنی ،]431ص، 53[داندن با تمایالت جنسی میآرا تغییر در ماهیت عشق و رابطهدر خانوادهامروزي
، ویلیام گود نیز معتقد است که این پدیده. خواهی بروز کرده استلت لذتی که در پی فردگرایی و خوداصا

فاً بر سر نحوهر جوامع مختلف صرها دجوامع وجود دارد ولی تفاوتیک قابلیت عاطفی است که در همه
البته در ایران فردگرایی غالب نشده و در .]171، ص30[ر ساختار اجتماعی بروز یافته استجاي دادن آن د
.چنان روابط خانوادگی از اهمیت و جایگاه اجتماعی مهمی برخوردار استزندگی افراد، هم

14عوامل کالن-2-5

لوژیکی، گـرایش بـه شهرنشـینی، توجـه بـه      شدن، تحوالت تکنوصنعتی: اند ازعوامل کالن عبارت
هاي مدنی که داري در زمان رضاشاه، سکوالریسم بارز در دوران پهلوي، جنبشهاي نظام سرمایهارزش

نتایج رویدادهاي خاص اجتماعی و تأثیرات جریانات فکري سه مقطعِ دوران قاجار، دوران پهلوي و ایرانِ پس از انقالب .14
ارد زیر اشاره وتوان به مگانه میاز جمله رخدادهاي اجتماعی و جریانات فکري این مقاطعِ سه. تري دارداسالمی اهمیت بیش

گرایی در بین متفکران اجتماعی و منور الفکرها؛ تحوالت جوامع پیرامون ایران همانند ترکیه و جوامع نضج اندیشه غرب: کرد
؛ کردندشان بود، تجربه میهاي صنعتیهاي علمی و تکنولوژیکی را که از نتایج انقالباروپایی که یکی پس از دیگري پیشرفت

زدگی در زمان رضاشاه؛ هاي غرباصالح در سر داشتند؛ اندیشهیرانی از غرب؛ افرادي که اندیشهگان ابازگشت تحصیل کرد
.؛ نقش سپاه دانش و غیره)حات ارضیبه ویژه اصال(انقالب سفید
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ریشه در آراي منور الفکرهاي دوران قاجار به بعد دارد، تغییرات حقوقی و قانونی قبـل و بعـد از انقـالب    
هـاي دولتـی، اشـتغال    از سوي سازمان1320باروري در دههاي جنسیتی، کنترل هاسالمی، تغییر نقش

پهلـوي تغییراتـی از   در روند نوسازي در اواخر دوره قاجار و به خصوص سرتاسـر دوره .زنان و نظایر آن
ها، توجهی به فرهنگ جامعه فراهم شود اما در این برنامهشد تا تغییرات مقتضی براي توسعهباال اعمال 

الگوي مدرنیزاسیون تغییراتی را در سطح کـالن  لذا . هاي دینی مرتبط با آن نشدرزشایرانی و اخانواده 
تـر راه یافـت و   به سطوح میانی و فردي کـم ترکمدر مقطعی از تاریخ ایران ایجاد کرد اما این نوسازي

، ارتباطات، نظام آموزشـی، نظـام بوروکراسـی دولتـی و ارتـش     فرد مدرن در کنار تغییر و توسعهتربیت 
.شدن انجام نپذیرفتشهرنشینی و صنعتی

ایرانیخانوادهاجتماعی شناسی آسیب-6
وضعیت خانواده در تحقیقاتگانهبازتاب سهاز تغییرات و سه برداشت-1-6

برداشت اول معتقد )1: توان به سه تفسیر اشاره کردمی،شدنخانواده با جریان مدرندر مواجهه
ها و از دست دادن حمایت و پشتیبانی اعضاي بوده و باعث فروپاشی خانوادهمطلوبنا،است که تغییرات

برداشت دوم معتقد است که این )2. امنی در افراد شده استدیگر و احساس ناخانواده نسبت به یک
گونه که مایلند تغییرات الزامی و مطلوب است و افراد در شرایط جدید از آزادي الزم برخوردارند تا آن

. ی کنند و سبک زندگی خود را بدون هیچ تحمیلی از بیرون، مطابق امیال و عالئق خود تنظیم کنندزندگ
نگرانی از این که خانواده دچار فروپاشی . برداشت سوم معتقد است ما شاهد ثبات در کنار تغییر هستیم)3

نگرانی شود،رو میبهوروابط در حال دگرگونی است و جامعه در آینده با مشکالت زیادي رشود و همهمی
هاي ها وجود داشته و نسلجدیدي نیست این نگرانی از گذشته تا حال و در تمامی دورهدرست و 

].277و276، صص60[اند گذشته نیز تغییرات را با دیدي منفی نگریسته
سه توان در مجموع به با بررسی منابع و تحقیقات انجام گرفته پس از انقالب اسالمی ایران، می

:هاي مذکور دست یافتدیدگاه شبیه به برداشت

ایرانی را وضعیتی بحرانی ادهبرخی وضعیت خانو:بحران در تمامیت نهاد خانواده-1-1-6

بهنجار و طبیعی خارج شده، دچار تنش و ضعف گشته و نهایتاً اي که خانواده از مرحلهگونهاند، بهدانسته
قدر جدي و حیاتی است که تعجیل ایرانی آنبحران در خانوادهاین زعم آنان، به. به بحران رسیده است

.همه باید دست در دست هم داده و با مشکل برخورد کنندو اقدام جمعی براي حل آن ضروري است و
اند و در نهایت بر این باورند که شناسی قرار دادهاین دسته از افراد نهاد خانواده را در کل مورد آسیب

.]65؛ 62: نک[بردسر میدر شرایط نامساعدي بهه کلیت خانواد
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ین دسته از افراد معتقدند که ا:هایی از نهاد خانوادهمسائل جدي در جنبه-2-1-6

ازدواج و طالق که مثالً مسأله. بین بودبرخی از روندهاي کنونی خانواده در ایران خوشتوان دربارهنمی
این افراد، کلیت خانواده. باشدست، نیازمند اقدام عاجل میهاي گوناگونی براي آن ذکر شده اتبیین

دانند بلکه این بعضی از ابعاد خانواده است که دچار هاي اجتماعی نمیایرانی را در معرض نابسامانی
مدت، شناسانه، تصمیماتی را در کوتاهبراي رفع مشکالت خانواده باید با دیدي آسیب. شده استمسأله
مثالً برخی مانع تحقق نظام . راه خواهد بودمدت اتخاذ کرد که البته با موانعی هممدت و بلندمیان

ت نفی تمایزهاي جنسیتی هایی از سوي طرفداران حقوق زنان به علمطلوب خانواده در جامعه را حرکت
.]41؛ 35؛ 18؛ 12؛ 1[دانندها میها و مسئولیتحقوق، نقشدر زمینه

رسد فرآیند نظر نمیبهسوم بر این باورند که دسته:د خانوادهوضعیت طبیعی در نها- 6- 3-1

رو اند تداوم خانواده را با مشکل روبهنزدیک بتوایران، دست کم در آیندهاي همانند شدنِ جامعهصنعتی
متضاد با هايذهان اکثریت افراد جامعه، زمینه گسترش ارزشهاي دینی در اسازد زیرا نفوذ و رسوخ ارزش

برد، ولی در دراز مدت، عامل نفوذ فرهنگی و چگونگی مقابله با آن حیات خانواده را از بین میتداوم 
چه اگراین رویکرد معتقد است که ،در مجموع. اي در این رابطه ایفا کندکنندهتواند نقش تعیینمی

شده است اما غیرههاي جنسیتی، نرخ طالق و ازدواج و لحاظ تغییر نقشخانواده دستخوش تحوالتی به
ها دال بر بحران نیست بلکه معرف تغییراتی در خانواده است که از تغییرات حادث شده در این نشانه

.]38[باشدجامعه جدا نمی

گیريبحث و نتیجه-7
شدن گرفته است، هنوز از نفوذ اجتماعی باالیی برخوردار ایرانی از جریان مدرنبا وجود تأثیراتی که خانواده

ساماندهی دین و دولت، کانون اصلی ؛اي که خانواده در کنار دو نهاد اجتماعی دیگر یعنیه گونهاست؛ ب
اجتماعی هايچنان فرد را به گروهتعلقات خانوادگی، قومی و محلی که هم.]177، ص1[اجتماعی است

یک به مثابه]205ص، 59[هاي روانی شده، پیوند داده و مانع انزواي شدید اجتماعی و برخی از بیماري
گذاري در شناخت خانواده در ایران پس سرمایه. کندمحافظ در برابر برخی از مسائل اجتماعی عمل می

هاي عاطفی در از همین رو، امروزه با توجه به ارتباط.ارزشی مضاعف دارد،هاي وارده بر آنو آسیب
ي حل برخی از مسائل سخن به میان به عنوان روشی برا15»خانواده درمانی«خانواده و منزلت آن، از 

هاي موجود مرتبط با نهاد خانواده مثل افزایش سن ازدواج، افزایش با نگاهی به مسائل و آسیب. آیدمی
هاي متنوع خانگی، ها، خشونتاستقالل زنان و اشتغال آنهاي طالق، وجود اختالفات دربارهآمار

15. Family therapy
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رسد که نظر میسائل ناشی از تقسیم کار و غیره، بهافزایش روابط جنسی خارج از چهارچوب خانواده، م
شده، توجه به الگویی از اي از مسائل یاددهی به پارهرفت و سامانراهکارها جهت برونترین مهماز 

طور که گیدنز گفته است، علت اصلی همان.باشدایرانکه متناسب با شرایط کنونی جامعهخانواده است 
ناشی ها و ضوابط اخالقی امروز، از میان رفتن و تضعیف نظارتدر جامعههنجاري و شرایط آنومیکبی

در ارائه الگویی از .]53[جتماعی امروزین اتفاق افتاده استپیشرفت ااست که در نتیجهاز عقاید مذهبی
یر و که دین در طول تاریخ ایران نقش فراگایرانی باید به این واقعیت توجه کرد خانواده متناسب با جامعه

حتی در ایران باستان باورهاي دینی آیین زردشت، هنجارها و 16.مهمی در نظام اجتماعی داشته است
چنین ضرورت دارد هم.]435- 431صص، 27[گرفتزدواج و زناشویی را نیز در بر میمقررات مربوط به ا

ملی دین و فرهنگ مؤلفههویت جامعه ایرانی یعنی دو دهندهبرخوردار از ارکان تشکیلکه این الگو 
.ایرانیان نسبت به آن احساس تعلق کنندباشد تا همه

بررسی تغییرات و تحوالت خانواده مستلزم شناسایی عواملی است که در سه سطح خرد، متوسط و 
چون تغییرات توان به عواملی همدر سطح کالن می. سازندکالن موجبات تغییر در خانواده را فراهم می

چون هایی هم، وضعیت اقتصادي، تکنولوژیکی و قوانین؛ در سطح متوسط به پدیدهجمعیتی، آموزشی
چون سن، به بازار کار و در سطح خرد به عواملی هم- هر دو-زن و شوهرروابط بین نهادها و ورود

اگر چه جریان مدرنیته بر خانواده و تغییرات و تحوالت.انتظارات و دگرگونی در تصور از خود اشاره کرد
آن مؤثر بوده است اما توجه به این نکته ضروري است که نباید به خانواده به عنوان یک واحد منفعل 

با این تغییرات » عامل فعال«تواند به عنوان که صرفاً پذیراي تغییرات است، نگاه کرد بلکه خانواده می
خانواده در خرده تغییرات جامعه بر،چنینهم. برخورد کند و نظم اجتماعی جدیدي را شکل دهد

.پذیري منجر گردداثرهاي متفاوتی از هاي مختلف ممکن است به صورتها و قومیتفرهنگ
مسألهیکی از تأثیرات مدرنیته که بسیار چشمگیر بوده، کاهش تدریجی باروري است که فهم این 

-هم. هم استهاي جنسیتی قابل فچون افزایش تحصیالت زنان و تغییر در نقشبا عوامل دیگري هم

این روند در اي که ادامهگونهخواهد داشت، بهاثرخوردگی جمعیت نیز چنین این موضوع بر روي سال

،ایرانر این زمینه در جامعهاند و ددیگر باقی ماندهامروزه بسیاري از شعائر و مناسک دینی و قومی و ملی در کنار یک.16
باید توجه داشت که دین .]212، ص29[ود داردها سرپیچی کنند، وجفشار هنجاري شدیدي بر افرادي که بخواهند از آن

. هنگ خاص نیستخانواده مطرح ساخته است که مختص به یک فرشمولی را دربارهصول کلی و جهانها و اآموزه،اسالم
تاریخ تشیع در ایران نیز نشان داده است که فرهنگ و . توان از این مبانی بهره جستگوي خانواده، میالدر تهیه،بنابراین

مثابهتوجه است که فقه تشیع بهچنین در خورهم.بستر مناسبی براي اجراي اصول و قواعد اسالم بوده است،هویت ایرانی
.دینی با تغییرات بیرونی جامعه را داردگیري مناسب احکام مکانیزمی پویاست که قابلیت اتخاذ جهت
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اخیر از هاي مؤثر و کارشناسانهالبته با دخالت. هایی مواجه سازدایرانی را با چالشتواند خانوادهآینده می
هاي باروري و کنترل نظر در سیاستضرورت تجدیدوي مسئوالن نهادهاي دولتی و مجلس دربارهس

ورد کار در م. توان انتظار داشت که از برخی مشکالت در این زمینه جلوگیري خواهد شدجمعیت، می
مهم غافل شد که امروزه شرایط اقتصادي و اجبارهاي اجتماعی موجب شده است زنان نباید از این نکته

و زن براي حمایت مالی از دن درون خانه سلب گرددتا در برخی موارد، حق انتخاب از زنان براي مان
از طرفی ورود زنان به . خانواده و همسرش ورود به بازار کار را بر حضور تمام وقت در منزل ترجیح دهد

تريهاي کمدار شوند و بچهها مایل یا ناچارند که دیرتر بچهگذارد و زنکار بر روي بعد خانواده اثر میبازار
ه، عالوه بر این که نشان هاي گوناگون جامعورود زنان به عرصهالبته باید اذعان کرد که. دداشته باشن

در » هویت زن«رشی جدید به گیري نگها بوده، حاکی از شکلهاي آندهنده نیاز جامعه به توانمندي
پویایی آن، با ذکر این نکته ضروري است که ترکیب خانواده و ،بنابراین. باشدجامعه دینی ایران نیز می

چون موتور هم،براي مثال، صنعتی شدن و شهري شدن. برخی اجبارهاي اجتماعی گره خورده است
شرایطی، مردم در چنین. بوده استت و تحوالت خانواده به شدت مؤثرعظیمی است که بر روي تغییرا

افزایش ،کهمضافاً این. آیندزندگی خود را تغییر دهند تا با اشکال جدید زندگی کنار بیناگزیرند که نحوه
قدرت «البته در ایران نباید از . اي شدن خانواده، مخلوق شهري شدن و صنعتی شدن استروند هسته

ترین سعی بر گزینش آن عناصري دارد که کم،غفلت ورزید زیرا در مواجهه با مدرنیته» فرهنگ دینی
.چالش را با مبانی فرهنگی داشته باشد

معاصر از جریان مدرنیته راتی که خانواده ایرانی در دوره تأثیباوجودرسد ظر مینبه،در مجموع
هاي حمایتی و ساز و هاي اخیر با اتخاذ سیاستویژه در سالداشته است، پس از انقالب اسالمی و به

اي ونهگگرایی بوده ایم؛ بهکارهاي قانونی براي خانواده، شاهد ارتقاي منزلت خانواده و فرهنگ خانواده
خانواده در کنار دو نهاد اجتماعی دیگر یعنی دین و دولت، کانون اصلی ساماندهی اجتماعی ،که امروزه

گیري ایرانی، در جهت شکلشناختی به تغییرات خانوادهاساساً ضرورت نگاه آسیب. آیدبه حساب می
تواند بستري براي یاز درون گفتمان انقالب اسالمی است؛ مضافاً این که م» گفتمان رفع آسیب«

- در پایان، این مقاله پیشنهادها و راه.فراهم آوردرا »سبک زندگی ایرانی اسالمی«یجی تحقق تدر
تدوین الگوي جامع خانواده مبتنی بر )1: دهدکارهایی در جهت تقویت جایگاه اجتماعی خانواده ارائه می

هویت تعریفباز)2اي زودگذر خانواده؛ هاي هویت ملّی و دینی براي جلوگیري از رواج الگوهمؤلفه
با ) ملّیویژه رسانهبه(هادیدگاه اسالم و معرفی آن به جامعه از طریق رسانهزنانگی و مردانگی بر پایه

تقویت مناسبات بین نسلی با تکیه بر اشتراکات مذهبی و )3هدف تعمیق و گسترش فرهنگ خانواده؛ 
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هاي پس از انقالب ی در پویایی جامعه و در تقویت خانواده در سالبازنمایی تأثیر زنان ایران)4ملّی؛ 
ایرانی اسالمی در سازي در زمینه سبک زندگی و خانوادهگفتمان)5ها؛ اسالمی از طریق رسانه

انجام )6اند؛ رویارویی با گفتمان هاي رقیب و غیر که عمدتاً برخاسته از جهان بینی و فکرت غربی
هاي ازدواج و مسکن، باروري، خانوادههايوامانونی در زمینهو پوشش خألهاي قهاي راهبردي پژوهش

.سرپرست، اشتغال زنان و نظایر آنسرپرست و بدتک
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.95- 106صص
.پژوهشگاه حوزه و دانشگاه:قمچاپ دوم، ، شناسی خانوادهعهاسالم و جام) 1385(، حسین و همکاران)نجفی(بستان].12[
مجله ، »سیاسی در ایراندیالکتیک تاریخی و مسائل توسعهسازي، یکتا انگاري،یکسان«) 1373(بشیریه، حسین].13[

.2- 6، 17، شمارهفرهنگ توسعه

تهران و چاپ اول، ، )ي و بیتا مدنیافسر افشار نادرترجمه(، خانواده در جهان امروز) 1388(بک گرنسهایم، الیزابت].14[
.پایا: کرج
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جامعه ، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشتهروبرویی خانواده با مدرنیته با تأکید بر ابعاد حقوقی) 1379(بهمنی، الهه].15[
.دانشگاه تهرانادبیات و علوم انسانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشکدهشناسی، 

وزارت :آدینه و علی اسدي، تهران. م، ترجمهخانواده، آموزش و فرهنگ: االتمجموعه مق) 1381(بهنام، جمشید].16[
.فرهنگ و ارشاد اسالمی

-فصل نامه جامعه، »جهانی شدن، تجددگرایی و خانواده در ایران«)1387(تنهایی، ابوالحسن و شکربیگی، عالیه].17[
.33-55، 87، فروردین 11، شمارهشناسی

.28-31، 130، شمارهزنانمجله، »مدنی در ایران رهایی بخش است؟چرا خانواده«)1385(پور، حمید رضاجالیی].18[
.13-21، 44، شماره ي فصل نامه ي بازتاب اندیشه، »چشم انداز خانواده«) 1382(--------------- ].19[
.نی: تهرانچاپ دوم، ، نظریه هاي متأخر جامعه شناسی)  1388(رضا و محمدي، جمالجالیی پور، حمید].20[
- 217، 12، فصل نامه ي طهورا، شماره ي »سیر تحول خانواده ي ایرانی در گذر تاریخ«) 1391(کار، محبوبهجو].21[

191.
.بنگاه ترجمه و نشر کتاب:تهرانچاپ اول، ، )ویدا ناصحیترجمه(، خانواده و جامعه) 1352(گود، ویلیامجی].22[
.افکار:، تهران)مهدي لبیبیمحمد ترجمه(، ها در دنیاي امروزخانواده) 1388(چپل، دیوید].23[
.سلمان:، تهرانشناسی نظام گسیختگی خانواده و طالقهجامع)1386(حسینی، حسن].24[
، هاي اعمال قدرت در خانواده با تأکید بر جنسیتشناختی ساختار و شیوهبررسی جامعه) 1389(بنا، مریمزادهخانعلی].25[

.دانشگاه تهرانعلوم اجتماعی، شکده دانمطالعات زنان، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته
.شوراي فرهنگی اجتماعی زنان: ، تهران2، جلد زن و خانواده)1391(هاي راهبردينشست اندیشهدبیرخانه].26[
.علمی و فرهنگی:تهرانچاپ پنجم، ، 1، جلدتاریخ تمدن)1376(دورانت، ویل].27[
.آگاه:تهرانچاپ اول،،شناسی جوانان ایرانجامعه)1386(سعیدذکایی، محمد].28[
.شرکت سهامی انتشار:تهرانچاپ سوم، ، توسعه و تضاد)1377(پور، فرامرزرفیع].29[

.مرکز:تهرانچاپ سوم، ، )حمید الیاسیترجمه(،شناسی تاریخی خانوادهجامعه) 1385(سگالن، مارتین].30[

، سال فت فرهنگی اجتماعیمعرمجله، »مطلوب از دیدگاه اسالمیالگوي ساختار خانواده«)1390(سلطانی، مهدي].31[
.143- 171، 3دوم، شماره

، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده بررسی تأثیر تحصیالت زن بر توزیع قدرت در خانواده) 1380(شالباف، عذرا].32[
.علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

.چاپخش: تهران، 21، جلد مجموعه آثار) 1376(شریعتی، علی].33[
.نی:تهران،)کرامت اله راسخترجمه(،شناسی جوانانبانی جامعهم)1386(شفرز، برنهارد].34[
چاپ ، شناسی خانواده در ایراندرآمدي بر جامعه: اجتماعی خانوادهگرایی و سرمایهمدرن) 1390(شکربیگی، عالیه].35[

.جامعه شناسان: تهراناول، 
مهندسی ،»هاي کاهش آن در ایرانمیزگرد بررسی وضعیت طالق و راهکار«) 1387(شوراي عالی انقالب فرهنگی].36[

.68- 79صص ، 20و19سال دوم، شماره) 1387(فرهنگی

سوم و میزان تحقق کاهش آن در برنامهابعاد شکاف جنسیتی «) 1386(صادقی فسایی، سهیال و کلهر، سمیرا].37[
.5-28، 2، دوره پنجم، شمارهپژوهش زنانمجله، »توسعه
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.25يشماره،حورامجله، »ایرانی در بحران است؟آیا خانواده«)1386(الهسروستانی، رحمتصدیق].38[
چاپ ، روستایی ایرانابعاد تغییر و توسعه در جامعه: جامعه شناسی روستایی) 1387(طالب، مهدي و عنبري، موسی].39[

.دانشگاه تهران:تهراندوم، 
.روش:هرانتچاپ اول، ، تحوالت فرهنگی در ایران)1378(عبدي، عباس و گودرزي، محسن].40[
، پایان نامه کارشناسی، ایرانیات مدرن شدن بر تغییرات خانوادهبررسی ابعاد تأثیر)1390(عرفان منش، ایمان].41[

.دانشگاه تهرانعلوم اجتماعی، دانشکدهپژوهشگري علوم اجتماعی، رشته
.19ي، شماره1385، فروردین و اردیبهشت حورامجله، »خانواده در اسالم«) 1385(غروي، سید محمد].42[
، »شناسی الگوهاي در حال ظهور زندگی خانوادگی در شهر تهرانگونه«) 1391(فاضلی، نعمت اله و علینقیان، شیوا].43[

.11-92، هاي اعضاي کارگروه زنان و فرهنگ شهريمجموعه مقاله
نامه کارشناسی پایان، هاي ایرانیبررسی وضعیت خشونت نسبت به زنان در خانواده)1379(فتاحی مفرح، مریم].44[

.دانشگاه تهرانعلوم اجتماعی، دانشکدهشناسی، جامعهارشد، رشته
.منصوري:تهرانچاپ اول، ، هاي خانواده و طالقشناسی اجتماعی ستیزهآسیب)  1372(فرجاد، حسین].45[
.تماعی، دانشگاه تهرانعلوم اجپایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکدهقاجاریه،خانواده دوره)1353(فروغیان، شهین].46[
علوم ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکدهعلل از هم گسیختگی خانواده در شهر تهران) 1353(رضافلک، محمد].47[

.اجتماعی، دانشگاه تهران
چاپ اول، ، 2، جلد)ابوالقاسم سرّيترجمه(، جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجار)1365(فلور، ویلم].48[

.توس:تهران
:تهرانچاپ پنجم، ، )ترجمه ي احمد تدین(، تاریخ تحوالت اجتماعی ایران: مقاومت شکننده)1383(فوران، جان].49[

.رسا
پژوهشگاه :تهرانچاپ اول، ، شناختی براي ابرقدرتی ایرانایران آینده به سوي الگویی مردم)1387(فیاض، ابراهیم].50[

.اسالمیفرهنگ و هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد
، پایان نامهشناختی مؤثر بر وجود پدرساالري و تقسیم قدرت در خانوادهبررسی عوامل جامعه)1387(قراگزلو، پونه].51[

.دانشگاه تهرانعلوم اجتماعی، دانشکدهمطالعات زنان، رشته کارشناسی ارشد، 
دفتر مطالعات و تحقیقات :تهرانچاپ اول،، )معصومه محمديترجمه(، جنگ علیه خانواده)1386(گاردنر، ویلیام].52[

.زنان
.نی:تهرانچاپ دهم، ، )منوچهر صبوريترجمه(، جامعه شناسی)1382(گیدنز، آنتونی].53[
علوم دانشکدهجامعه شناسی، ، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشتهساختار قدرت در خانواده)1376(الجوردي، هاله].54[

.دانشگاه تهراناجتماعی، 
هاي جامعه مدرن بر تحول خانواده تهرانی طی سه دههتحلیل جامعه شناختی تأثیر ویژگی)1390(لوالآور، منصوره].55[

.دانشگاه تهرانعلوم اجتماعی، دانشکدهجامعه شناسی نظري فرهنگی، ، رشتهادکتر، پایان نامهاخیر
:تهرانچاپ دوم، ، )حسین محمودیانترجمه(، درآمدي بر مطالعات جمعیتی)1384(لوکاس، دیوید و میر، پاول].56[

.دانشگاه تهران
.آرون:تهرانچاپ اول، ، ازدواج و خانواده در ایران) 1382(محسنی، منوچهر و پور رضا انور، ابوالقاسم].57[
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.صدرا:، تهرانحجابمسأله)  1368(مطهري، مرتضی].58[

.نور علم:همدانچاپ اول، ، جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران) 1385(معیدفر، سعید].59[

محمد مهدي ترجمه (، مفاهیم کلیدي در مطالعات خانواده) 1390(مک کارتی، جین ریبنز و ادواردز، روزالیند].60[
.علم:تهرانچاپ اول، ، )لبیبی

، پیام زن، »1383تا 1381هاي تحلیل آمار ازدواج و طالق در کشور طی سال«) 1385(موسوي چلک، حسن].61[
.170شماره 

نگرشی جامعه شناختی به مشکالت ازدواج جوانان در (رسی تطبیقی تغییرات ازدواجبر)1377(مهدوي، محمد صادق].62[
.دانشگاه شهید بهشتی:تهرانچاپ اول، ، )شهر تهران

.پیام:تهرانچاپ اول،،ایرانیدر جامعه شناسی خانواده) 1354(مهدي، علی اکبر].63[
.نشر آفرینش و روزگار:تهرانچاپ اول، ، فرنگیزن ایرانی به روایت سفرنامه نویسان )  1379(مهرآبادي، میترا].64[
.امیرکبیر:تهرانچاپ دوم، ، 2، جلدگراییجامعه شناسی غرب) 1377(نقوي، محمد علی].65[
.چاپخش:تهرانچاپ سوم، ، جامعه شناسی روستایی)1387(نیک خلق، علی اکبر].66[
-، رشته جامعهادکتر، پایان نامهقالبتحول گفتمان جنسیت در ایران بعد از ان)1389(نیک خواه قمصري، نرگس].67[

.دانشگاه تربیت مدرسعلوم انسانی، دانشکدهشناسی سیاسی، 
آموزش مجله، »گفت و گو با دکتر باقر ساروخانی: خانواده ي ایرانی؛ امروز، دیروز، فردا«)1384(ورکیانی، فرحناز].68[

.3-8،  3، دوره هشتم، شمارهعلوم اجتماعی

.فرانکلین:تهرانچاپ اول، ، )ايمقدم مراغهترجمه(، نوسازي جامعه) 1354(وینر، مایرون].69[
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