
  
  
  

 
  

  ي آنها چالشاشکال نوپدید خانواده در ایران و 

  **سیمین دوستی    ،*یزدانیعباسعلی 
  22/1/1396 :تاریخ پذیرش   29/8/1395: تاریخ دریافت

  
 چکیده

ترین نهاد اجتماعی در تمام طول تاریخ بشر بوده است اما در خانواده قدیمی
تحوالت شکل . هاي مختلف، انواع متفاوتی از خانواده برقرار بوده است دوران

 حوزه متخصصانو کارکرد خانواده یکی از موضوعات جالب براي مطالعات 
به نظر  ر سالیان اخیربا رصد خانواده در کشورهاي مختلف د.  اجتماعی است

رسد که این تحوالت هم سرعت و هم سمت و سوي متفاوتی گرفته و  می
  . عالوه بر شکل آن، به محتوا و حتی معناي خانواده نیز رسیده است

سه مقایو مطالعه و تحلیل اسناد مرتبط، اي  هدر این مقاله از روش کتابخان
ها استفاده  آوري داده ي جمعهاي ترکیبی و تحلیل آمارهاي موجود برا و تطبیق

هاي جامعه  ي واحد خانواده و پاسخها چالششد و شش مورد از مهمترین 
  .ایرانی به آنها تحلیل شود

                                                
  ). نویسنده مسئول (، تهران دانشجوي دکتري مددکاري اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی *

abbasayazdani@gmail.com 
  smsid@yahoo.com.   ، تهران مددکاري اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیکارشناسیدانشجوي  **
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بررسی سمت و سوي تحوالت خانواده، سست شدن سازه خانواده به 
اما برخی معتقدند نوع بشر در حال . دهد عنوان یک نهاد ارزشمند را نشان می

 دگرگون شده کامالًي خانواده به شکلی متناسب با جهان تجربه و بازساز
 سنتی و مذهبی نسبتاًایران نیز اگرچه به عنوان یک جامعه . هزاره جدید است

 تأثیر کمتري از آن گرفته اما نسبتاًدر مقابل این تغییر شکل مقاومت کرده و 
 ي اساسی در ذهن مردم به ویژه جوانان ایجاد شده است کهها چالشبرخی 

اما  به . الزم است با گفتگوي بین نسلی پیرامون آنها، پاسخ مناسبی یافت شود
 وجود ها چالشرسد هنوز عزم و آمادگی جدي براي پاسخ به این  نظر می

  .ندارد
 اشکال خانواده، تحوالت خانواده، خانواده نوپدید، : کلیديهاي واژه

  خانواده ایرانی
 

  مقدمه
اي  عی نخستین است که در اشکال مختلف در هر جامعهخانواده یکی از نهادهاي اجتما

یل روشنی بر وجود  دال نیزهاي انسان ماقبل تاریخبقایاي سکونتدر  .شود یافت می
خانواده . وجود دارد ترین نهادهاي اجتماعی  به عنوان یکی از قدیمی خانوادگیاجتماع

 ، پرورش کودك فرزندآوري وکارکرد گذشته از کارکردهاي مختلفی داشته است و
  و و وظایف متعدد دیگري از قبیل فعالیت اقتصادي، آموزش و پرورشها نقش

معتقدند خانواده ) 1393( کالینز و همکاران .اجتماعی کردن فرد را نیز بر عهده دارد
  .براي تأمین سالمت اعضا و سالمت جامعه به وجود آمده است

تضادگرایان نظم . رفته استهاي مختلف مورد توجه قرار گ خانواده در نظرگاه
بینند و  ي مسلط بر دیگران میها گروهاجتماعی را مصنوعی و محصول دخالت و نظارت 

نظریه پردازان نظم به ویژه . دانند هاي اجتماعی را سریع و نابسامان می دگرگونی
انگارند   بنیادي می، و هنجارهاي مشترك را براي جامعهها ارزش ،کارکردگرایان ساختی

ها را سامانمند و داراي  ي ضمنی تأکید دارند و دگرگونیها توافقر نظم مبتنی بر و ب
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 جامعه شناسان کالن نگر با تکیه .)1379آزادارمکی و همکاران، (دانند آهنگی کند می
ها به نفع حفظ کل نظام جامعه معتقدند که  بر قابلیت انعطاف پذیري در خرده نظام

اعضاي .  جدید وفق دهد تا بتواند به بقاي خود ادامه دهدخانواده باید خود را با شرایط
در برابر گسترش نظام واکنش نشان دهند که بتوانند در برابر اي  هنظام باید به گون

زیرا خانواده یکی ). 187:  1380توسلی، ( کارکردهاي جدید یاراي مقاومت داشته باشند
. ي خرده نظام فرهنگی را ایفا کنداز مهمترین نهادهایی است که باید وظیفه حفظ الگوها

پارسونز به عنوان یکی از مهمترین نمایندگان کارکردگرایان ساختی معتقد است جامعه 
کند و مانع خروج آنها از   و هنجارها، کنش اعضاي خود را کنترل میها ارزشاز طریق 

  . شود چارچوب تحمل نظام می
ارمند را فضایی براي محدود  خانواده ساخت،از سوي دیگر، رویکردهاي فمنیستی

از نظر این . دانند  و به ویژه تقلیل نقش اجتماعی زن میي سرکوب شدهها گروهکردن 
و ) Duman, 2012(رویکرد ساختار موجود خانواده برآمده از یک تفکر مردانه است 

هاي  شان باعث لرزش بنیان نظم تصنعی خانواده تالش زنان براي بازیابی جایگاه واقعی
در این نگاه، در صورت موفقیت زنان به تعامل یا شکست مردان، . دساالر شده استمر

تحوالت  .هاي آینده از تعادل قدرت بین مرد و زن برخوردار خواهند بود خانواده
شود و مهمترین نظام  خانواده به مثابه اولین نهاد اجتماعی که هر فرد به آن وارد می

 موضوع مورد عالقه علوم مختلف اعم از تاریخ، اجتماعی که فرد در آن عضویت دارد
یکی از محورهایی که بسیاري از این . اقتصاد، روانشناسی و جامعه شناسی بوده است

انواع خانواده در .  است"انواع خانواده" مسئله اند هعلوم به ان عالقمندي نشان داد
زه مفهوم انواع اما امرو. تاریخ همواره وجود داشته و کم و بیش پذیرفته شده است

هاي جدید  بندي دهند که نوع  احتمال میمتخصصانخانواده ایجاد نگرانی کرده است و 
در این .  به تالشی ساختار خانواده منجر شود،و تمایل بیش از اندازه نوع بشر به تفرد

                                                
1. oppressed groups 



 
 
 
 
 
  

  1394، زمستان 6 شمارهسال دوم،  ، اجتماعیپژوهشنامه مددکاري    78  

شود تا وضعیت موجود و برخی تحوالت ساختاري و کارکردي این گروه  مقاله سعی می
  .رار بگیردمورد بررسی ق

  
  بیان مسئله

پردازان جامعه شناسی نظم، به  نظریهبه نظر با توجه به تشکیل انواع جدید خانواده که 
تواند خطر  اي، میعلت فاصله گرفتن از نمونه آرمانی خانواده، یعنی خانواده هسته

براي نظام جامعه محسوب شود و از سوي دیگر تغییر در معناي واژه خانواده اي  هعمد
هاي مختلف آن را نمایان   اهمیت پرداختن به جنبه،ه عنوان یک سازه بنیادین اجتماعیب

توان گفت کل   که اکنون نه تغییر در بخشی از آن بلکه میاي واحد اجتماعی. سازد می
این چالش در . موجودیت و ضرورت آن در معرض تردید و تهدید قرار گرفته است

در گزارش سرشماري اخیر در .  نمایان استامالًکبرخی کشورهاي غربی بسیار شدید و 
فرزند  و شوهر و زناي  هها به صورت هست هرچند غالب خانواده) 2012(کشور کانادا 

 و نامادري و یا مادران تنها/هستند اما تنوع آنها نگران کننده شده و تعداد ناپدري
براي اي  هتهدیدکنندکنند نشانگرهاي  مادربرزگشان زندگی می/فرزندانی که با پدربزرگ

هاي کانادایی که از زوج هم  تعداد خانواده. شود سنتی محسوب میاي  هخانواده هست
پنج ساله اول قانونی شدن آن  (2011 تا 2006ي ها سال در فاصله اند هجنس تشکیل شد

ها صاحب فرزند   درصد خانواده39,2 تنها 2011سه برابر شده و در سال ) در کانادا
ضعیت مشابهی در برخی از کشورهاي اروپاي شمالی به ویژه جوامع و. اند هبود

 درصد 40 استرالیا حدود 2006-7در سرشماري سال . اسکاندیناوي قابل مشاهده است
 ,Australian Bureau of Census(شدند  ها را زوجین بدون فرزند شامل می خانواده

اي بدون فرزند، هستههاي   فنالند تعداد خانواده2015براساس سرشماري ) 2016
 ,Finland Statistics. ( دارا یا بدون فرزند در حال رشد است2هاي همباشِ خانواده

                                                
1. single mothers 
2. cohabit 
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در  .وضعیت مشابهی در کشوري اروپایی مانند هلند هم قابل رویت است). 2016
دهند تا به صورت همباشی با یک مرد زندگی کنند و  مریکا بسیاري از زنان ترجیح میآ

 با این کهبا توجه به . است این نحوه زندگی به ازدواج منجر شودفقط گاهی ممکن 
شود و در حال  افزایش مدت همباشی احتمال فرزندآوري بدون ازدواج هم بیشتر می

 ,Copen, Daniel(انجامد  ها به طول می  سال این همباشی2حاضر به طور میانگین تا 

Mosher, 2013 (ندهاي بدون والدین ازدواج کرده براي فرزاي  هگویی باید فایل جداگان
  .هم باز کرد

قابل توجهی که وجود دارد  رسمی و غیر رسمی ي ها کنترلدر ایران نیز علیرغم 
 با تیترهاي خبرهایی که عمدتاً. شود هاي نوین شنیده می خبرهاي متنوعی از خانواده

 ایران با توجه به البته در. شود همباشی، ازدواج سپید، ازدواج سیاه و امثال آن شنیده می
 امکان سنجش کمیت و کیفیت این هاي مذکور، عمالً جرم بودن برخی از خانواده

همچنین بررسی متغیرهایی مانند . و آکادمیک میسر نیست رسمی ها به صورت  خانواده
، فرزندآوري، میانگین سن ازدواج، )به ویژه طالق توافقی(نرخ ازدواج، طالق 

 بیانگر تغییرات محسوس در شکل ،ند زنان سرپرست خانوارهاي تک والد مان خانواده
 4,3 از هر 94 به طور میانگین در نه ماهه سال طوري کهبه . هاي ایرانی است خانواده

این رقم در ). 1395مرکز آمار ایران، (ازدواج یک مورد به طالق منجر شده است 
 100هر  طالق از 57کالنشهرها بیشتر و حتی در جایی مانند شمیرانات تهران به 

هاي  اگرچه باتوجه به غیرقانونی بودن خانواده). 1394تسنیم، ( بالغ شده است ازدواج
در . ها در دست نیست غیرازدواجی آمار قابل استنادي از وجود یا کمیت انواع خانواده

ي توافقی ها طالق 1391 مصوب "حمایت خانواده"  قانون جدید 27 و 26، 25مواد 
هاي طالق به  با توجه به تبدیل شدن خانواده. ظر گرفته شده استتدابیري در ن

هاي  رسد فراوانی خانواده هاي یک والدي، یک نفره یا چندنسلی به نظر می خانواده
  .سنتی به مرور افزایش خواهد یافتاي  هغیرهست
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ي موجود، این مقاله سعی ها واقعیتبا توجه به مطالب گفته شده و بر اساس 
ه ضمن مرور و بررسی تحوالت شکلی خانواده در ایران و جهان به این خواهد کرد ک

هاي ایرانی به  سوال پاسخ دهد که سمت و سوي تحول در ساخت و کارکرد خانواده
  . عنوان یک جامعه در حال تحول چگونه است

  
 روش پژوهش

هاي  ارفالمع و مطالعه و تحلیل اسناد، مطالعه دائرهاي  هدر این مقاله از روش کتابخان
هاي ترکیبی و  ، مقاالت و کتب مرتبط، مفایسه و تطبیقرسمی هاي  مرتبط، وبسایت

در این مقاله همچنین .  ها استفاده شد تحلیل آمارهاي موجود براي جمع آوري داده
 جمع بندي از ،کشورهاي مختلف دنیا رسمی سعی شده است تا با استفاده از تعاریف 

  . در جهان صورت گیردتحوالت پذیرفته شده خانواده
 

  مفهوم خانواده و کارکردهاي آن
ي سال مبناي تعریف ها سالاز خانواده یک تعریف مرجع و سنتی وجود دارد که 

این تعریف را جامعه شناسی به نام جرج . ستا  ههاي مرتبط با این موضوع بود و تحلیل
ی است که اعضاي آن به خانواده یک گروه اجتماع:  در میانه قرن بیستم ارائه دادمرداك

 کنند و نیز کسانیوسیله دودمان ، ازدواج یا فرزند خواندگی با یکدیگر پیوند برقرار می
که در زندگی با هم از تشریک مساعی در تامین درآمد، اقتصاد زندگی و نگهداري از 

  .)1377رابرتسون،  (فرزندان برخوردار هستند
 پس از مشروط کردن 1948بشر در  اعالمیه جهانی حقوق 16  ماده 3در بند 

، برابري حقوق از شروع تا پایان و )کامل(ازدواج به رضایت طرفین، سن قانونی 
ي نژادي، قومیتی، ملیتی و مذهبی خانواده را اینگونه تعریف ها محدودیتفراغت از 

یک گروه طبیعی و بنیادین از جامعه که باید از سوي جامعه و دولت مورد " :کند می
                                                

1. George Murdack 
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خانواده همچون سایر نهادهاي جامعه وظایف و ) UN, 1948 (".ت قرار بگیردمحافظ
  .کارکردهایی دارد

 به عنوان یک ویرجینیا ستیر. اندبراي خانواده کارکردهاي متعددي برشمرده
فراهم کردن تجربه : مددکار اجتماعی هفت کارکرد را براي خانواده متصور است

، حفظ حریم و تابوها، )تقسیم کار(ري اقتصادي دیگرخواهی، تولید نسل، آموزش همکا
، تشخیص زمان بلوغ و ...)انتقال عواطف، ارتباطات و(انتقال فرهنگ به فرزندان 

. ي والدینی براي فرزندانها مراقبت و نهایتاً فراهم کردن ها نقشبزرگسالی و تغییر 
ها و نقش  وادهکنند از این کارکردها براي بازسازي ساختار خان روانشناسان سعی می

 شش کارکرد اصلی را 1934 در سال  همآگبرن. ویلیام اف. اعضاي آن استفاده نمایند
جامعه . 3حمایت و مراقبت؛ . 2تولید مثل؛ . 1:  ازعبارتندبراي خانواده مطرح کرد که 

بستان،  (اعطاي پایگاه اجتماعی. 6عاطفه و همراهی؛ . 5تنظیم رفتار جنسی؛ . 4پذیري؛ 
اجتماعی کردن فرزندان : رسونز دو کارکرد اصلی براي خانواده قائل استپا). 1388

به ). تثبیت شخصیت(و حفظ شخصیت بزرگساالن )  و هنجارهاها ارزشدرونی کردن (
عقیده پارسونز، خانواده در جامعه صنعتی تمام کارکردهاي خود را از کف داده و 

با تفکیک اي  هز خانواده هستوي راه حل حفظ خانواده را حمایت ا. منزوي شده است
عالوه بر تأمین نیازهاي ). 1391پروین و همکاران، (داند  نقش زن و شوهر در آن می

 کارکردهاي فرعی ءجز  اولیه معیشت،  نیاز به عواطف و عشق و رفع نیاز به سرگرمی
  .شوند خانواده تشخیص داده می

ردهاي منفی را نیز براي  در آسیب شناسی خانواده، کارکمتخصصاناي از اما پاره
اعتیاد والدین یکی از عوامل خطرزاي اعتیاد کودکان و نوجوانان . اند هآن قائل شد

تأثیر منفی خانواده بر فرایند ) 1391؛ نعمتی، 1386آخوندي، . (شناخته شده است
 خشونت درون خانواده، :رشدي فرزندان در رابطه با متغیرهاي دیگري مانند

                                                
1. Virginia Satir 
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خانواده ضداجتماعی که فرار از .  و امثالهم نیز تأیید شده استروسپیگري، بزهکاري
دهد الگوي نامناسبی را در دسترس شهروندان نسل بعدي  قانون و هنجارها انجام می

که کنترل اجتماعی ضعیفی روي اي  هخانواد) 1392بهروان و بهروان، . (گذارد می
 هاي فرهنگ عمومی یر مولفه و ساها ارزشروند درونی سازي و کند  فرزندان اعمال می

فرزندانی که درون خانواده در دوران کودکی با کمبود محبت . کشاند را به انحراف می 
صالحی و . ( احتمال انحراف از معیارهاي جامعه در آنها بسیار باالتر استاند همواج

 یکی ،از سوي دیگر فقدان مسئولیت پذیري در صورت محبت زیادي) 1391همکاران، 
. به ارمغان بیاوردبعد تواند براي نسل  از اتفاقاتی است که خانواده بدکارکرد میدیگر 

  ) همان(
  

  تاریخچه تحوالت خانواده در جهان
توان گفت،  هاي بشر می ترین ساختاري که از خانواده بر اساس مستندات موجود، قدیمی

ریشه مشترك نشأت هاي مادرتبار بودند و آن عبارت بود از کلنهایی که همه از  خانواده
آنچنان که . دانستند متعلق میاي  هگرفته بودند و خود را به یک توتم مقدس و افسان

دهد توتم بنیان حفظ ارتباط محارم درون خانوار  در توتم و تابو شرح می) 1362(فروید 
وي معتقد بود که افراد . و عامل ایجاد یکی از مهمترین ارکان ساختار خویشاوندي بود

ي کارکردي خود ها هدفکردند تا بتوانند  وتم را در میان خود برجسته و تابو می ت،کلن
حفظ اعضاي کلن به ویژه زنان و کودکان، حفظ : یی مانندها هدف. را محقق کنند

بزرگان و روساي کلن، پیشگیري از اختالالتی که حین ازدواج یا تولد ممکن است 
زرگ وحفظ ابزارها و امالك کلن و پیش آید، کمک به نوزادان در برابر خطرات ب

  .امثالهم
. درباره گونه شناسی خانواده و سیر تحول آن در اروپا نظرات مختلفی وجود دارد

 که شکل رایج خانواده در اروپاي قرون کنندبسیاري از جامعه شناسان تصور می 
ه ب  اما.بوده استاي  ههست ةاروپا خانواد ةي غربی قارها قسمت دست کم در وسطی،
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وجود  ۀ به واسطبزرگیخانوارها بزرگتر از امروز بودند، اما این عقیده گیدنز 
ي هفدهم، ها قرندر انگلستان در سراسر . خدمتکاران خانگی بود و نه خویشاوندان

است3/04متوسط کنونی .  نفر بود4/75عد متوسط خانوار هجدهم و نوزدهم ب  .
گیدنز، ( اروپاي شرقی و روسیه مهمتر بودند  شرق،گسترده، ظاهراً در ي خانوادهها گروه
 اما به عقیده بسیاري از نویسندگان، تحول خانواده جدید با صنعتی شدن .)428 :1389

ي دیرپاي خانواده رو به زوال رفتند و ها سنتاروپاي غربی شروع شد که طی آن 
بیرون آمدن این پژوهشگران دالیل این تحول را عموماً در . انقالبات فکري ایجاد شدند

زنان از اندرونی خانه به کارخانه، اشاعه تحصیالت و عقب رفتن سن کار و نتیجتا بر 
هم خوردن تعادل در مناسبات مالی و اقتصادي خانواده، جدایی فرزندان از سرپرستی 

ي جدید، تغییر خصوصیات شکل تولید و مصرف، ها ارزش پذیرش مادر و نتیجتاً پدر و
گرایی  ي خدماتی و صنعتی و افزایش باالي مصرفها فعالیتایش تحرك نیروي کار، افز

اي  هشد که خانواده، نهاد کهن  در اوایل قرن بیستم گفته می.)10 :1356بهنام، (دانند  می
ي جدیدي از زندگی گروهی ها شکلاست که دوران آن به سر آمده است و جاي آن را 

 جنگ، خانواده در جوامع غربی بعد از) همان. (و پرورش جمعی کودکان خواهد گرفت
نه فقط به عنوان یک واحد شخصی بلکه به عنوان جزئی از یک جامعه بزرگ به نام 

دید  به همین دلیل فرد تنها خود را مسئول خانواده نمی. شد جامعه انسانی محسوب می
بعد از جنگ دوم ). 11 :همان( براي خود قائل بود  ي جمعی و عمومیها مسئولیتبلکه 
و زن اي  هنی، خانواده با یک تغییر شکل اساسی از خانواده گسترده به خانواده هستجها

  .  دوباره اهمیت یافت،شوهري و
 :نویسند در کتاب مددکاري اجتماعی خانواده می) 1393(کالینز و همکاران 

به معناي وجود اي  همریکاي شمالی متنوع است و خانواده هستآساختار خانوادگی در "
آور خانواده و یک زن تمام خانه دار صرفا در یک دوره کوتاه مدت و بیشتر  انیک مرد ن

ها   درصد خانواده10شامل سفیدپوستان طبقه متوسط بوده است و امروز کمتر از 
کالینز و ( وجود داشت 1950این نوع خانواده عمدتا در دهه .... کنند اینگونه زندگی می
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داراي حرمت و اي  ه آنکه هنوز خانواده هست امروزه با وجود.)49 :1393همکاران، 
 که در اند هپذیرفته شد رسمی هاي نوینی از خانواده به صورت  ارزش است اما گونه

  .ادامه به آنها خواهیم پرداخت
براي نمونه در سایت مرکز آمار فنالند تعریف مبسوطی از خانواده ارائه شده 

در این تعریف، زوجهاي . گیرد ر میمالك عمل قرااي  ههاي دور است که در سرشماري
و زوج ) ت یافته استرسمی  2002از سال (ازدواج کرده، همباش، زوج هم جنس 

 نهاده شده به نام همسر اجتماعی  یا در برخی کشورها مفهومیرسمی ازدواج نکرده 
 شود ت دانسته میرسمی البته در این کشور، این نوع آخر به لحاظ قانونی حائز . است

)government of Netherlands, 2016 .( هاي  دولت هلند خانوادهرسمی در سایت
قید شده و حقوق قانونی، مالیات و شرایط بچه دار شدن آنها نیز رسمی قانونی به طور 

اتحادیه اروپا نیز با توجه به کثرت کشورهایی که . به طور روشن اعالم شده است
 قوانین شهروندي، مهاجرت و عبور و اند هت شناخترسمی  را به "ها انواع خانواده"

اما در جوامع شرقی، افریقایی و حتی ). europa.eu, 2016( .مرور را تعیین کرده است
شوند و خانواده همان تعریف سنتی را  ت شناخته نمیرسمی استرالیا چنین عناوینی به 

 ;Japan census office,2016;  census of india organization, 2016. (دارد

statistecs south Africa, 2016, Australian bureau of statistics, 2016 .( بر اساس
 ساله ترجیح 44-15از زنان  تحقیقی که در ایاالت متحده انجام شده قریب به نیمی

دهند قبل از ازدواج یک دوره همباشی را تجربه کنند و این دوره به طور متوسط تا  می
 ماه 11این مدت براي برخی مهاجرین تا . انجامد به طول می)  ماه22( سال 2حدود 

.  درصد این رابطه به ازدواج منتهی شده است40حدود . شود بیشتر می)  ماه33متوسط (
این ). Copen et al , 2013(مشکالت اقتصادي یکی ازمهمترین دالیل این انتخاب است 

ناشی از طالق یا (  با فرزندهاي تک نفره، تک والد در حالی است که تعداد خانواده

                                                
1. registered partnership 
2. civil partnership 
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 یادشدههمه کشورهاي ي با ازدواج مجدد تقریباً در ها و خانواده) فوت یکی از زوجین
  . در حال ازدیاد است

  
  تاریخچه تحوالت خانواده در ایران

ن ابرخی مورخ.  هاي متفاوتی وجود دارد درباره وضعیت خانواده در دوران باستان نگاه
کنند و حقوق بشري که  ن شاهنشاهی قبل از اسالم دفاع میاز وضعیت اجتماعی دورا

 اما آیت اهللا ،دانند  از آن است را بخش مترقی تمدن ایران باستان میئیخانواده نیز جز
کند که بعد از  نقل می  مطهري در ذم روابط خانوادگی ایرانیان پیش از اسالم از رسومی

یکی از کتب باستانی ایران به ازدواج با وي با نقل مطلب زیر از . اسالم کراهت یافتند
از دانشمندان زمان خسرو اول نوشین روان  "نیک شاپور"به : تازد محارم و تبلیغ آن می

خویتک "ي کسانی دیده شده که ها رواندر آسمان دوم : گوید دهند که می نسبت می
ر دورترین کرده بودند و تا جاویدان آمرزیده شده بودند و د) ازدواج با محارم ("دس

جاهاي دوزخ روان زنی گرفتار عذاب جاودانی دیده شده که خویتک دس را بر هم زده 
در تفسیر بخشی از دینکرت ....  از روحانیون زردشتی"نوساي برزمهر"... است

سودهاي بسیاري براي این گونه زناشویی آورده و گفته است که گناهان جانکاه را 
وي همچنین از رسوم چندزنی، حرمسرا داري ) 293: 1356مطهري،  (".کند جبران می

و مردساالري دوران ساسانیان که بعد از اسالم محدود شد به کنایات فراوان انتقاد 
  .کند می

: 1356بهنام، .(خانواده سنتی بعد از اسالم پدرتباري، پدرمکانی و پدرساالري بود
مندان و سلسله مراتب هاي آسیایی و افریقایی ارشدیت مردان و سال در خانواده) 13

 مشهود بود و این شاخصی براي اهمیت و قداست قدمت و ،مبتنی بر اطاعت
در این فضا مهمترین هدف ازدواج، تولید نسل است و ). 15: همان(بودن بود  قدیمی

بنابراین مادربودن مهم و بی فرزند بودن محکوم و زن بیش از هر دارایی دیگر، نماد 
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ي معاصر هم به نوعی ادامه ها سالاین ذهنیت تا  .)16 :نهما(مستقیم ناموس است 
عد خانوار وسیع، داشت و خانواده ایرانی با اصالت با نماگرهایی مثل خانه بزرگ، ب

. شد قدرت بی منازع پدر و پدربزرگ و اولویت افراد ذکور بر زنان خانواده شناسایی می
بر .  مشخص بودکامالًایران   یبزرگ بودن اندازه خانوارها در پیش از انقالب اسالم

هاي شهري   درصد افراد خانواده1,83 حدود 45اساس سرشماري نفوس و مسکن سال 
.  درصد خانوار روستایی، گروه خدمه و اعضاي غیرخویشاوند آن خانوار بودند0,83و 

کنند،   خانوار به معناي یک واحد آماري که از یک منبع درآمدي استفاده میحالی کهدر 
 .)19:  1356نقل از بهنام، ( خورند بود خوابند و از یک سفره غذا می  یک سقف میزیر

ن، روحانیون و تجار اچنینی که متعلق به اشراف، مالک هاي این شواهد وجود خانواده
اما به نظر . هاي تاریخی کاشان مشاهده کرد توان در خانه میرا عهد قاجاري بودند 

ي بعد از ها سالدر  .تک همسري بوداي  هده مردم هسترسد شکل غالب خانواده در تو می
در حال حاضر . انقالب اوضاع همداستان با تحوالت جهانی تغییرات قابل توجهی کرد

  . دو نسلی استاي  هبخش اصلی خانواده در ایران خانواده هست
  
  ي خانواده و پاسخ جامعه ایرانیها چالشبرخی 

همانگونه که طی . وز در حال تغییر و تحول استقابل انکار نیست که خانواده جهان امر
هاي بی حد و حصر  اعطاي آزادي.  این تحوالت اتفاق افتاده استها نسل و ها قرن

ي نوپا، دور ها نسلها به فرزندان، اعتماد به جامعه براي جامعه پذیري  برخی خانواده
 کودکان و  اشتغال والدین و رها کردندلیلکردن فرزندان از محیط خانواده به 

ها و مراکز آموزشی از جمله مشکالتی است که کارکرد  خردساالن در مهد کودك
 اما جامعه در حال گذار ایرانی به هر .ها را با چالش جدي مواجه کرده است خانواده

  :دهد  به نحوي متفاوت پاسخ مییادشدهیک از تحوالت 
اي  همجموع"در یک تعریف، فرهنگ عبارت است از : درونی کردن فرهنگ  .1

ي یک گروه به منظور فایق آمدن بر مشکالت تطابق ها تالشاز عقاید و باورها که با 
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بر )  1379نقل از آزادارمکی و همکاران،  ("یابد بیرونی و یگانش درونی توسعه می
ي افراد و ها تالشاساس این تعریف کارکردگرایانه، تجارب کلی نسل جدید و 

به . نقش موثري در تغییرات اجتماعی و فرهنگی دارد در سازگاري با محیط ها گروه
هایی از فرهنگ که بتواند براي سازگاري با  شرایط به کار جامعه  عبارت دیگر بخش

اگر بپذیریم که خانواده اولین نهاد در درونی . شود بیاید به نسل بعد منتقل می
د در جستجوي راه در جامعه است آنگاه بای)  و هنجارهاها ارزش(انتقال فرهنگ /کردن

جایگزین مشروع براي این کارکرد خانواده بگردیم زیرا با موارد پیش گفته به نظر 
در حال حاضر . رسد که والدین توان ایفاي این نقش در جایگاه والدینی را ندارند می

هاي موجود در فضاي مجازي بخش زیادي از این نقش را بر  رسانه ملی و شبکه
ي مختلف قرار ها نسلهاي فرهنگی را تولید و در اختیار د  و بستهنکش دوش می

کردند اما  پیش از این مساجد و تکایا نیز در همین بخش فعالیت می. دنده می
ي موجود نشان از عدم تکافوي قدرت و اقتدار مساجد در جذب کودکان و ها واقعیت

براي پر کردن این وظیفه یکی از منافذي است که فرهنگ سازان باید . نوجوانان دارد
  . فکري کنند،هاي نامطلوب خألهاي آن براي ممانعت از نفوذ جایگزین

از شروع انقالب صنعتی بیرون رفتن نقش درآمد زایی : ها نقشبرون سپاري   .2
نان در دنیاي مدرن نه درون خانه که بیرون خانه و در . از درون خانواده آغاز شد

.  آموزش و تحصیالت نیز افتاده استاتفاق مشابه براي. شود  تهیه می"محل کار"
ي سنتی ها نقشپارسونز معتقد بود که ایجاد نهادهاي هم ارز خانواده براي ایفاي 

کرایب، (  فضا و زمان را براي کارکرد جامعه پذیري خانواده بازتر خواهد کرد،خانواده
شدن و موسسه زدایی اي  هي اخیر مبحث موسسها سالاما در ). 65 و 64 :1378

فراوان   هاي علمی ها و بحث الفان و موافقان زیادي را داشته و موضوع همایشمخ
نزاعی که یک سر آن بر اهمیت وجود یک فضاي جایگزین براي خانواده . بوده است

ي آن است و یک سر دیگر بر بهبود کیفیت زندگی کسانی است که خانواده ها نقشو 
 از نگهداري کودکان ناتوان جسمانی، این مبحث ابتدا. تاب نگاهداري آنها را ندارد
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ذهنی و بیماران روانی و صعب العالج شروع شد و امروز دامنه آن به موسسات 
 از ها نقشمنفک شدن ). 1389ایلیچ، ( رسیده است مانند مدرسه و مهدکودك  عمومی

به شود بلکه  جایگاه والدینی البته به تربیت فرزندان یا مراقبت از عضو ناتوان ختم نمی
وظایف روزمره خانواده مانند شستشوي لباس، پخت غذا، پذیرایی از مهمانان و 

 این کهبا توجه به . آرایش و پیرایش شخصی به بیرون از خانواده سپرده شده است
شود  برون رفتن هر وظیفه، به همان اندازه به کاهش قدرت صاحب آن نقش منجر می

 .ن قدرت درون خانواده باشیمرسد باید منتظر تغییر در ارکا به نظر می

که در مقدمه بحث آمد، رئیس خانواده در  همچنان: تحول ساختار قدرت  .3
و بعد از آن به پدر ) ریش سفید(طول تاریخ بشر از مادر خانوار به پدر خانوار 

ي اخیر با تمایل والدین به ایجاد محیط ها سالدر . رسیده استاي  هخانواده هست
در وجود یک منبع اصلی قدرت   نواده با نوعی سردرگمی درون خا، دردمکراتیک

ي آینده بتواند ارتباط افقی اعضاي خانواده باهم ها سالشاید . درون خانواده مواجهیم
ي والدینی که فعاالنه در جستجوي ها واکنش اما در حال حاضر .بپذیردآسانتر را 

ي حفظ ساختار  هستند نشان از تالش خانواده برا"ي والدگريها روش"آموختن 
هاي  برخی تحقیقات مشاوران و روانشناسان در مورد سبک. قدرت طولی است
دهد که روند انتخاب سبک در ایران از استبدادي به اقتدارگرایانه و  والدگري نشان می

  . در دهه اخیر به سبک ولنگارانه کشیده شده است
نه  و(ند شکاف در جامعه امروز ایران با چ: ها نسلنحیف شدن ارتباط بین   .4

به مجموعه " جامعه شناسی متخصصاننسل در نظر . نسلی مواجهیم) یک شکاف
یزدانی و  ("افرادي که ترجیحا در یک بازه سنی قرار دارند و تجربیات مشترك دارند

 و حتی قواعد رفتاري ها نگرش، ها ارزشتغییرات . شود تعریف می) 1390قادري، 
هاي قبل آغاز شده و فراگیري آن امروز  د از دههنسل جوان نسبت به نسل پیش از خو

ایران   شروع این تغییرات را یکی از عوامل وقوع انقالب اسالمی.بارزتر شده است
                                                

1. deschooling 
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براي تبرئه نسل انقالب ساز از وجود شکاف نسلی با پدران خود اي  هعد. دانند می
چهارم انقالب شان را مستقیم به روي نسل سوم و   تا نوك پیکان تحلیلاند هسعی کرد

 "ها ارزشخودسر و بی توجه به "نشانه بروند و آنها را نسبت به نسل پیش از خود 
با ). 1384؛ مظاهري سیف، 1386؛ محمدي، 1390یزدانی و قادري، (نشان دهند 

 ها تفاوت و وجود ها نگرشمطالعه تاریخ بشر و توجه به این موضوع که اساسا تغییر 
شود شاید  می) سیر مطلوب و چه در مسیر نامطلوبچه در م(باعث توسعه جامعه 

بهتر باشد به جاي عنوان شکاف که به نوعی مبین فقدان انسجام و گسیختگی در 
 .  استفاده شودها ارزش و ها نگرش و تغییر ها نسلجامعه است از واژه تفاوت 

ست ها نسلگفته شد که شکاف نسلی که بیانگر نوعی انقطاع : تعارض ارزشی  .5
 از مقاالتی مثل آنچه ادعااین . ر کافی مبین وضعیت موجود جامعه ایران نیستبه قد

این نویسندگان دریافتند . گردد  تأیید میاند هارائه کرد) 1388(ساروخانی و صداقتی 
 وجود ندارد ها نسلي خانوادگی میان ها ارزشدر عرصه اي  هتفاوت قابل مالحظ"که 
اي  ه نتیج".شود نسل جوان و بزرگسال دیده میبین قابل قبول نوعی وفاق کماکان و 

 1352که کلیت آن با گزارش کمیته تحقیق انجمن ملی اولیاء و مربیان در سال 
اما همین محققین عنوان ) 1388نقل از ساروخانی و صداقتی، . (همخوانی جالبی دارد

در عرصه زندگی خصوصی آحاد جامعه این تضاد و تعارض موضوعیت "کنند که  می
طرح بزرگ تحوالت اجتماعی فرهنگی خانواده در شهر "گزارشی که از .  "اردد

خوش بینانه به تحوالت اي  هوجه) 1379آزاد ارمکی و همکاران، ( منتشر شده "تهران
 بسیار محدود در سه نسل از "يها تفاوت"دهد و با قبول ایجاد  خانواده می

 کامالً درحال گذار بودن جامعه ایرانی،  این تغییرها را  با توجه به،هاي تهرانی خانواده
 تهیه و منتشر شد 80گزارشی که از قم در ابتداي دهه . داند طبیعی و کم اهمیت می

نیز وجود شکاف ارزشی بین نسل فرزندان و والدین را قابل ) 1381مصرآبادي، (
حفظ ساختار و برخی روابط درون خانواده از سوي نویسندگان . توجه دانسته است

 .)1388براي نمونه دیوید چیل، (شود  بی نیز تأیید میغر
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تولید مثل و بقاي نسل در اکثریت قریب به اتفاق : تولید موالید بیرون خانواده  .6
هنوز هم . شود هاي مرتبط با خانواده به عنوان مهترین کارکرد خانواده ذکر می نوشته

 امروز معناي دیگري از این وظیفه مهترین وظیفه خانواده است با این تفاوت که بشر
رسد تولد فرزند نه یک وظیفه که  به نظر می. تولید مثل در ذهن خود ایجاد کرده است

از یک سوي، حتی بدون لقاح طبیعی نیز از طریق پیشنهادات . تنها یک انتخاب است
از سوي دیگر، اولویت فرزندآوري بسیار .  وجود داردکامالًفن آورانه امکان انجام آن 

اما ظاهرا این چالش هنوز در هیچ .  تر از لذت بردن از رابطه زناشویی استپایین
هرچند تولد فرزندان ناخواسته قدمتی تاریخی دارد و . جاي جهان حل نشده است

در قرون وسطی مرد مجاز بود باروري زن آینده اش ) 1389(حتی به شهادت گیدنز 
د فرزندان نامشروع در آن دوران را قبل از ازدواج امتحان کند و به همین جهت تعدا

امروزه نیز معضل ). 428: 1389گیدنز، ( شدند  پذیرفته میکامالًبسیار باال بود اما 
واخیرا (ي جهان غرب ها چالشمادران تنها و فرزندان نامشروع یکی از مهمترین 

 هزار سقط جنین 220آمار . شود محسوب می) جهان شرق و حتی کشورهاي اسالمی
اگرچه لزوماً ) 1395خبرگزاري مهر، ) ( هزار مورد بدون مجوز214(در کشور 

از ضعیف شدن اي  هاز ارتباطات خارج از ازدواج نیست اما ممکن است نشاناي  هنشان
  .نقش فرزآوري خانواده باشد

  
  مقاومت جامعه در مقابل تحوالت

در . دهد نمی امکان بروز یکباره  تحوالت را ،با وجود مباحث مطرح شده،  برخی موانع
تحلیل این تاب آوري خانواده باید به ارتباط ارگانیک خرده نظام خانواده با سایر خرده 

که در سامانه عظیم پارسونز (نظامها به ویژه خرده نظام فرهنگی و خرده نظام اجتماعی 
راز ثبات خانواده طی که رسد   به نظر می.توجه کرد) در یک سطح باالتر قرار دارند

 در انعطاف پذیر بودن آن و ، بایدتلف را عالوه بر نیاز بیولوژیک بشر به آناعصار مخ
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نظام خانواده خود زیربناي . هاي دیگر جامعه دانست ارتباط ساختاري اش با مجموعه
هاي  ایجاد نظامها و سازوکارهاي دیگر در جامعه است و رمز بقاي برخی خرده نظام

توان به عنوان موانع  از جمله مواردي که می.  اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادي است
  :در جامعه ایرانی از آنها نام برد عبارتند ازاي  هفروپاشی خانواده هست

یا تعرض   حرمت و ارزش خانواده در سنت ایرانیان که هر گونه بی احترامی  .1
 گفته شد خانواده همچنان که. دهد قابل توجهی پاسخ می رسمی به آن را با واکنش غیر

متمرکز است و زندگی خانواري اي  هرانی در دوران معاصر بیشتر بر خانواده هستای
  . را بی آنکه نهی کند به کناري نهاده است) شامل چندخانواده خویشاوند(

که احترام به ساختار  رسمی ي غیرها ارزشهمنوایی دستگاه حکومت با برخی   .2
اهانت و ساختار شکنی در  رسمی نظام کنترل . و موجودیت خانواده یکی از آنهاست

این کنترل البته هم جنبه امنیتی و هم . کند حوزه خانواده را به شدت سرکوب می
سخن گفتن در باب وجود یا  از مجامع علمیاي  هجنبه ایدئولوژیک دارد حتی در پار

  .یی مواجه گرددها محدودیت ممکن است با "انواع خانواده"گسترش 
یکی دیگر از این )  برون زا( تغییرات از بیرون مقاومت سنتی مردم ایران با  .3

در طول تاریخ هر گونه تحول در وضع موجود که موجب آشفتگی نظم . موانع است
هاي جدید بوده با مقاومت بخش غالب ایرانیان مواجه   و رویهها سنترایج یا ایجاد 

ی از بخش) شدن(ي اخیر و با توجه به تشعشعات جهانی سازي ها سالدر . شده است
ي ها واقعیت با تردید به ،گیرد جامعه که اعضاي تحصیلکرده و جوان را دربر می

شوند و سعی در پذیرش   از تحوالت کمتر متعجب می ونگرند پیرامون خود می
 . انتقادي آن دارند

ي سنت یکی از عوامل تعیین کننده در حفظ ها ارزشنقش مذهب در کنار   .4
طالعات جدید کماکان تأثیر دین بر عدم پذیرش در م. خانواده استاي  هبافت هست

شریعت ). Kristen Schultz and Hiroshi, 2012(شود  انواع جدید خانواده تأیید می
اسالم به ارکان خانواده به ویژه احترام به والدین و سالمندان اهمیتی در حد وجوب 
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ازدواج با جنس تأکیدي که در اسالم بر تشکیل خانواده از طریق ازدواج، . قائل است
هاي جزئی در تربیت  ، دستورالعمل)مثل ذم پدیده لواط در سوره لوط(مخالف 

تواند براي باورمندان آن نقش کنترلی موثري داشته  فرزندان و امثال آن وجود دارد می
 .باشد

 

  دالیل تحوالت خانواده
حوالت،  برخی از ت؛تغییرات و تحوالت خانواده امروز را باید از دو منظر نگریست

. ها در جوامع مختلف جهان و برخی منحصر به ایران است روند مشترك تغییر خانواده
توان موارد زیر را برشمرد؛ با یادآوري تمایز واژه دلیل و علت و  اما به طور خالصه می

شود و ممکن است علت واقعی آنها   در اینجا دالیل تغییر و تحوالت بررسی میاین که
  .دننباش

 و نژادها یکی از دالیل اجبار به تغییر در ها نسلالتقاط مهاجرت و  -1
در توضیح وضعیت مهاجرین آسیاي جنوبی به ) 1389(گیدنز . هاست خانواده

مهاجرینی که از شبه . کند  به یکی از این رخدادها اشاره می1950انگلستان در دهه 
ي ها ارزشه ها ب قاره هند به این کشور رفته بودند متوجه عدم اعتقاد انگلیسی

کاستی خود مانند شراقت و وفاداري کاستی شدند و سعی کردند تا جوامع بسته 
خود را درون آن جامعه تشکیل دهند اما به دلیل محدودیت مسکن و آشنا شدن 
نسل نوجوانشان با فرهنگ میزبان عمال ناچار به پذیرش شکست خرده فرهنگ 

  .)436 :1389گیدنز، . (خود شدند
در ایاالت : ناسبات خانوادگی و حمایت لیبرالیسم از آنبرهم خوردن م -2

متحده از تغییرات خانواده حتی در صورتی که به نابودي آن و ایجاد یک شکل و 
آنگونه که برخی مددکاران اجتماعی . شود ساختار جدید منجر شود حمایت می

ها  هما از گوناگونی خانواد": نویسند می) 1393کالینز و همکاران، (امریکایی 
ها نه تنها تهدید کننده نیست بلکه باعث غناي آن  تنوع خانواده. کنیم حمایت می
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 اعتقاد این مدافعان به ایجاد تبعیض ..).50 :1393کالینز و همکاران، . (شود می
اي  هاگر خانواده هست". نژادي در صورت حمایت از نوع خاصی از خانواده است

گیرند  فرادي که در این چارچوب قرار نمینوع اصلی و تنها نوع خانواده باشد ا
در نظر این . ")62 :همان(شود  گیرند و تبعیض ایجاد می برخی خدمات را نمی

گروه، تحول در ساختار یا کارکردهاي خانواده در حقیقت راه گریز انسان مدرن 
دانشمندان مدرنیستی معتقدند انسان به . براي افزایش کیفیت زندگی خود است

هاي جدیدي از خانواده را  رود و براي حفظ خود ناگزیر گونه  پیش میسمت انزوا
در ایران در بسیاري موارد (در چنین شرایطی خانواده تک نفره . کند امتحان می

هاي همباش،  هاي تک جنسیتی، خانواده ، خانواده)هاي تاپایان عمر باکره عزب
 ،لکه براي دوام جامعههاي چندزوجه و امثال آن نه تنها مورد حمایت ب خانواده

در کانادا در . شوند هاي مسلم اعضاي جامعه محسوب می  انتخابءضروري و جز
هایی از یک  تواند شامل زوج خانواده می) 2012(تعریف مرکز آمار کشور کانادا 

  .جنس یا دو جنس باشد
هاي  فرایند ایجاد دهکده جهانی یکی از مهمترین دالیل ایجاد خانواده -3

هایی که در سایر نقاط جهان  ز یک سوي، آشنایی مردم ایران با گزینها. جدید است
تواند ذهن تنوع خواه و منتقد بشر را به تجربه  شوند به خودي خود می انتخاب می

 .ها دعوت کند این گزینه

یکی از دالیل تحوالت خانواده ...) مسکن، درآمد، و(محدودیت منابع  -4
 متر 40رچوبی به مساحت گاهی کمتر از که ناچار است در چااي  هخانواد. است

آورد و هم بسیاري  زندگی کند هم نفرت فرزندان از تشکیل خانواده را به همراه می
 .گذارد روابط پنهان بین والدین را در معرض دید فرزندان می

تغییر مناسبات اقتصادي و استقالل اقتصادي زنان عالوه بر تغییر نظام  -5
ي پذیرفته شده درون خانواده و تقسیم وظایف نهادینه قدرت درون خانواده، الگوها

 .شده زن و شوهر را به چالش کشید
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امکانات تحرك اجتماعی موجب رشد طبقه متوسط  شده و به دگرگونی  -6
تحصیالت و مشاغل اداري باعث شده تا ) 15 :1356بهنام، .(خانواده کمک کرد

  .طبقات و حرکت بین طبقات با حداقل مانع صورت بگیرد
  

  گیري آینده  گیري و جهت نتبجه
هاي مانند خانواده مدام در حال  جامعه شناسان ساختگرایی مانند گورویچ معتقدند پدیده

و ) 1395صادقی فسایی و عرفانی منش، (از ساخت افتادن و دوباره ساخته شدن است 
. سازد مروري بر تحوالت خانواده تا به امروز این نوبه نو شدن را به نیکی نمایان می

 ،همچنین تغییر در نهاد خانواده به عنوان یکی از مجموعه نهادهاي بهم وابسته جامعه
بنابراین تحلیل خانواده نیازمند . بدون بررسی تغییرات در سایر نهادها امکان پذیر نیست

  . تحلیل تغییرات و اثرمتقابل تغییر سایر نهادهاست
همانگونه . ال تغییر و تحول استقابل انکار نیست که خانواده جهان امروز در ح

اما سوال اساسی این است که .  این تحوالت اتفاق افتاده استها نسل و ها قرنکه طی 
 آیا روند تحوالت به این کهازه است؟ و اند هتفاوت و شدت و حدت این تحوالت به چ

رسد درون  به نظر می رود؟ سمت نابودي واحد خانواده در جوامع انسانی پیش می
ها امکان بروز یکباره آنها  واده ایرانی اتفاقاتی در حال وقوع است که برخی مقاومتخان

رسمی در فرهنگ اي  هتوان به حرمت خانواده هست دهد و از جمله آنها می را نمی
  . ایران و نیز مقاومت سنتی در برابر تغییرات اشاره کرد رسمی وغیر 

 را گونه مطلوب خانواده در وضعیت ايشناسانی مانند گیدنز، خانواده هستهجامعه
 کارکرد انعطاف خانواده به نفع حفظ کلیت ،دانند و جامعه شناسان ساختی موجود می

تر به حفظ وضع موجود  دانند و از سوي دیگر رویکردهاي رادیکال نظام را ضروري می
تواند باعث  نگرند و معتقدند هرگونه ساختاري می به دیده تحقیر و نفرت می

 .کنند تفاده صاحبان قدرت باشد و بنابراین از تغییرات اساسی در آن استقبال میسوءاس
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 در این مقاله بحث شد، هدایت کنندگان جامعه پذیري و انتقال بین همچنان که
ي برون سپاري شده، ساختار قدرت متحول شده، انقطاع بین ها نقشنسلی فرهنگ، 

 بخشی از ،هیم مرتبط با تولید موالیدي بعضاً متعارض و تغییر در مفاها ارزشنسلی، 
این . اند که خانواده دیروز در متن اجتماعی امروز باید به آنها پاسخ بدهد ییها چالش

 ایرانیان در مقابل متمقاوي سنتی، ها ارزشپاسخدهی تا کنون با ابزارهایی مانند 
مت با تغییرات بیرونی و همنوایی دو رکن مهم ساماندهی جامعه یعنی مذهب و حکو

اما از سوي دیگر، محرکهایی مانند تحرك اجتماعی، کمبود منابع . سنت انجام شده است
اقتصادي و درآمدي، کمبود مسکن و مفهوم جهانی شدن نیز  همراه قدرتمندي براي 

شوند که اگر در مقابل آنها چاره جویی نشود بعید است  ها محسوب می این مقاومت
کشورهاي  رسمی بررسی قوانین و مقررات . نگاه دارد را ها سنتوضعیت رایج بتواند 

دهد که در کشورهاي اسکاندیناوي و  جهان در خصوص خانواده و ازدواج نشان می
ها به لحاظ قانونی پذیرفته شده  ایاالت متحده موضوع انواع خانواده به ویژه همباشی

داخته نشده است اما اما در سایر کشورها در منابع قانونی و آماري، به همباشی پر. است
در ایران نیز با افزایش نرخ . اند ههاي تک والدي و تک نفره فراوانی بسیاري یافت خانواده

رسد که در  طالق و کاهش نرخ ازدواج و نیز افزایش میانگین سن ازدواج به نظر می
 دو والدي و ایجاد و گسترش سایراي  ههاي هست آینده باید منتظر کاهش فراوانی خانواده

توان پنداشت که تحول  ساختی می -با استفاده از رویکرد کارکردي. انواع خانواده بود
خانواده در آینده بدیهی و طبیعی است و خانواده براي بقاي خود راهکارهاي انطباقی را 

آنچه سیاستگذاران جامعه ایرانی باید در ذهن داشته باشند . در پیش خواهد گرفت
تی است که در ذهن جوانان براي استدالالت مداقعان کسب آمادگی در مقابل سواال

اگر پاسخ مناسبی براي این سواالت ایجاد نشود و جامعه . شود انواع خانواده ایجاد می
ي بعدي چندان دور از انتظار ها چالشفضاي گفتگو را براي نسل جدید مهیا نکند 

  . نخواهد بود
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 طور خاص تغییرات خانواده تأکید بر این ادعا که تحوالت جامعه ایران و به
تحت تأثیر فرهنگ غربی و مسیر تحوالت آن در تعقیب تحوالت غرب است نیازمند 

هاي بیشتر و همه جانبه تر است اما بر اساس آنچه در این مقاله مرور شد  بررسی
توان تا حدودي این ادعا را درك کرد که بسیاري از الگوهاي اشکال جدید خانواده  می

تقیم یا غیرمستقیم اندکی بعداز وقوع در برخی کشورهاي غربی به وقوع در ایران مس
تواند  این امر می.  و شاید شکل تغییر یافته ایرانی از خانواده چندان بارز نباشداند هپیوست

) به عنوان یک فرهنگ شرقی(از این حیث قابل تأمل باشد که آنچه در  سنت ایرانی 
 در معرض تغییري قرار گرفته که از درون ایجاد ارزشمند و شاید ارزشمندترین بوده

اي  هنشده و برون زا بودن تحوالت اجتماعی ممکن است به برداشت سطحی و پوست
  .بدون ادراك دقیق، عمیق و فلسفی از آنها  منجر شود

گذراند برخی هنجارهاي  رسد که در جامعه ایران که دوره گذار را می به نظر می
ایرانی برقرار مانده است که گاهی با تغییرات جدید فرهنگی ي ها سنتمدل مقبول در 
رسد تقویت فرهنگ گفتگوي بین نسلی امکان  از این جهت به نظر می. هماهنگ نیست

و فرصت بیشتري براي سازگاري هنجارهاي قدیم و جدید به همه افراد جامعه خواهد 
متناسبی براي تغییرات همچنین بایسته است که سیاستگذاران و تحلیلگران الگوي . داد

خانواده در ایران بیابند یا بسازند تا مدلی برخاسته از نیازها و شرایط خاص ایرانی ایجاد 
بهره گیري از مدلهاي تحلیل غربی ممکن است فرصت بررسی دقیق تغییرات را . گردد

  .به ما ندهد و رضایت و همراهی ذینفعان را به همراه نداشته باشد
  تقدیر و تشکر

هاي ارزشمند جناب آقاي دکتر میرطاهر   مقاله مرهون مشورت و تشویقاین
  .نمایند موسوي است که نویسندگان به این وسیله از ایشان تشکر می
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