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چکیده :
مقالة حاضر سعي بر اين دارد تا به صورت اجمالي و گذرا تصويری از سير تحول نظام خانواده در ايران را مورد مطالعهه و بررسهي قهرار دههد.
روش تحقيق توصيفي و تحليلي بوده و بر اساس مطالعه اسنادی و کتابخانه ای مي باشد.
هدف اصلي از انجام اين تحقيق آن است که تأثير برخي از عوامل مؤثر را بر تحول نظام خانواده در طول تاريخ مهورد بررسهي و مقايسهه قهرار
دهيم.
در اين پژوهش ابتدا به بررسي نهاد خانواده از ديدگاه های مختلف پرداخته شده و سپس انواع خهانواده و کهارکرد ههای آن را مهورد مطالعهه
قرار داده ايم .در ادامه به بررسي نظام خانواده در دوره های تاريخي مختلف پرداخته شد و در نهايت برخهي از عوامهل مهؤثر را تحهت عنهوان
متغيير های مستقل ،بر تحول نظام خانواده به عنوان متغيير وابسته مورد بررسي و مطالعه قرار داده ايم که مي توان رابطة آن ها را بها توجهه
به اسناد تاريخي و يافته های مطالعاتي به صورت زير بيان نمود.
رشد شهر نشيني ،استفاده از وسايل جلوگيری (تنظيم خانواده) ،آزادی بيشتر زنان ،ورود زنان بهه بهازار کهار ،سهن ازدوا ،،گهرايش افهراد بهه
طالق ،مصرفي شدن خانواده ها و کاهش کارکرد حمايتي خانواده ها از جمله عواملي مي باشند که بر تحهول نظهام خهانواده در طهول تهاريخ
نقش بسيار مهم و اساسي داشته اند.
کلید واژه ها  :خانواده  ،کارکرد  ،تحول ،خانواده گسترده  ،خانواده هسته ای

مقدمه
نهادخانواده يکي از نهادهای اساسي است که در رديف نهادهای مورد توافق از نظر اکثر جامعه شناسهان مهي باشهد .خهانواده ،واحهد بنيهادين
جامعه و کانون اصلي رشد و تعالي است و توافق عقيدتي و آرماني در تشکيل خانواده سالم زمينه ساز اصلي حرکهت تکهاملي و رشهد دهنهده
انسان است ،از اين رو فراهم کردن امکانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف والدين مي باشد.
از سوی ديگر خانواده پايگاه طبيعي حفظ سنت های ملي ،مذهبي و نگاهبان تمدن قومي و بهترين شيوه علمي ايجاد و تربيت کودکان اسهت
و جامعه بايد از آن حمايت کند.
حمايت و تربيت کودکان به عنوان تکليف پدر و مادر در صورتي قابل اجرا و مفيد است که اين دو ،اتحادی با دوام داشهته باشهند و رشهته ای
استوار پيوند ميان همسران را تضمين کند.
1
از منظرگاه جامعه شناسي و ديد جمعيت شناسي خانواده را ميتوان در دو سطح مطالعه کرد يکي سطح خرد و ديگری کهالن اسهت .از آن
جايي که خانواده روابط متقابل ميان افراد را مورد بررسي قرار ميدهد در سطح خرد مطالعه مي شود .از ديدگاهي ديگهر چهون ارتبهاه نههاد
خانواده با ساير نهادهای اجتماعي از جمله اقتصاد و سياست و غيره مورد بررسي قرار ميگيرد در سطح کالن مطالعه مي شود .بنابراين تهأثير
و تأثر نهاد خانوده تغيير و تحوالت آن در طول تاريخ حيات انساني موضوعي نيست که بر کسي پوشيده باشد.

1- Micro level
2- Macro level

2

سابقه تاریخی خانواده:
هنگامي که از نهاد خانواده صحبت مي شود اين سؤال مطرح مي شود که اين نهاد از چه زماني بوجود آمهده اسهتب بهه يقهين نههاد خهانواده
برای پويايي بشر ،عمری به اندازه تاريخ و حيات انساني روی کره خاکي داشته است .همانطور که از آيه شريفه " يَا أَيُّهَها الناهاسإ نَّناها خَلَقانَهاکم
مِّن ذَکَرٍ وَأنثَى وَجَعَلانَاکمْ شعإوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفوا نَّنا أَکارَمَکمْ عِندَ اللاهِ أَتاقَاکمْ " بر مي آيد که مهي فرمايهد :مها شهما را از مهرد و زن آفريهديم و
سپس شما را شعبه شعبه و قبيله قبيله گردانيديم تا يکديگر را باز شناسيد و همانا برترين شما با تقواترين شماست (آيهه  13سهوره حجهرات
قرآن کريم) .پيش آهنگي خانواده را نسبت به گروه های ديگر نشان مي دهد.
اساس سعادت بشری ،زندگي خانوادگي است چرا که مبدأ حيات خانوادگي  ،همسری زن و مرد است که اساس خانواده را تشکيل مي دهنهد.
انسان برای زيستن وانجام فعاليت هايش در اجتماع نياز به محيطي سالم وابزاری برای رشد وارتقا دارد دستورات اسالم وساير اديهان الههي از
سوی خداوند عالم حکيم و سرچشمه فياض وحي برای راهنمايي و هدايت بشر و رفع مشکالت او صهادر گشهته اسهت .انتظهار از ديهن حکهم
ميکند که مشکالت جامعه را بتوان با استناد به منابع ديني بر طرف نمود يکي از اين موارد مسأله خانواده سالم است.
از نظر اصولي و تئوری اديان گوناگون و مذاهب اسالمي به مسأله ازدوا ،وتکثير نسل اهميت بيشتری مي دهند زيرا تأکيهد اسهالم بهر تکثيهر
نسل صالح و افزايش جمعيتي است که زمينه ساز «ان االرض يرثها عبادی الصالحون» باشد.
ليکن اگر جامعه ای از نظر امکانات مادی و معنوی توانايي دارد انسانها يي اليق و مثمر ثمر برای جامعه ومايه فخر ومباههات اسهالمي تربيهت
کند مي تواند افزايش نسل را تبليغ کند .در غير اين صورت پايه اساسي و سازنده مهمترين ساخت اجتمهاعي در ههم فهرو خواههد ريخهت و
موجب ناهنجاری ها و در نهايت آسيب های جبران ناپذير درنظام خانواده و به تبع آن نظام اجتماعي کل خواهد شد.

تعریف خانواده از نظر قرآن کریم :
خانواده از نظر قرآن کريم اينگونه تعريف شده است :
خانواده يک واحد اجتماعي است که هدف از آن در نگاه قرآن ،تأمين سالمت رواني برای سه دسته است ،زن ،شوهر ،پدر و مهادر و فرزنهدان.
همچنين هدف،ايجاد آمادگي برای برخورد و رويارويي با پديده های اجتماعي است .در آيه ی  74سوره ی فرقان مي خوانيم :
"وَالاذِينَ يَقولونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنا أَزْوَاجَّنَا وَذرِّيَّاتِنَا قراةَ أَعْيإنٍ وَاجْعَلانَا لِلامإتاقِينَ نَّمَامًا "
و کسانىاند که مىگويند پروردگارا به ما از همسران و فرزندانمان آن ده که مايه روشهنى چشهمان [مها] باشهد و مها را پيشهوار پرهيزگهاران
گردان .اين آيه بر اهميت خانواده و پيش آهنگي آن در تشکيل جامعهه نمونهه انسهاني اشهاره دارد ،چنهان کهه پيونهدهای سهالم و درخشهان
خانوادگي را ايده آل پرهيزکاران معرفي مي کند.
در درون واحد اجتماعي خانواده پدر و مادر از آغاز تولد کودکان به عنوان الگو برای آنان مطرح هستند ،نقهش و معنهای اهميهت خهانواده در
بهسازی وضعيت بشر نيز در همين واقعيت نهفته است .در نگاه پيشوايان دين ،باورها ،چگونگي زندگي ،عادت ها ،تمايالت و اهداف والهدين از
مهم ترين عوامل تأثير گذار بر کودکان هستند .بنابراين نوع رفتار والدين در هماهنگ سهازی خواسهت هها و تمهايالت خودشهان از يهک سهو
تمايالت خانوادگي و اجتماعي از سوی ديگر و همچنين تالش پيوسته انان برای تأمين رفاه و سالمتي روانهي خهانواده و نهوع برخوردشهان بها
وظايف ديني و اجتماعي از عواملي هستند که در ايجاد هسته تعاون و همکاری اجتماعي در کودک مؤثر شمرده مي شوند.

خانواده و دین:
دين و خانواده دو نهاد اجتماعي هستند که در کنار ساير نهادها از قبيل آموزش و پرورش ،اقتصاد و سياست بخشهي از نيازههای اجتمهاعي را
تاٌمين مي کنند و برای بقا و تعادل جامعه ،نقش ايفا مي نمايد .پارسونز جامعه شناس معروف آمريکايي کارکردگرا بر ايهن ادعاسهت کهه اگهر
همه انسان ها ارزش ها و هنجارهای اجتماعي را رعايت کنند نظم اجتماعي برقرار مي شود و هيچ مشکل و آسيبي در جامعه نمي ماند.
تعامل دو نهاد دين و خانواده مي تواند تقويت و سالمت نهاد خانواده را به همراه داشته باشد و از فروپاشي خانواده ها و انحرافهات اعضهای آن
بکاهد .انسان شناسان استدالل کرده اند که چون هرگز نتوانسته ايم جامعه ای را دريابيم که در آن ديهن موجهود نباشهد ،بنهابراين ديهن بهه
عنوان نهاد اجتماعي دارای کارکردهای خاصي است که فقدان آن بقای جامعه را مخدوش مي کنهد .ديهن رفتارههای ضهد اجتمهاعي را منهع
نموده و راه هايي را برای انسجام دوباره متخلفين پيشنهاد مي دهد .از اين طريق اسهت کهه ديهن ،نظهام اجتمهاعي را بهدون هزينهه و بهدون
استفاده از نيروی ان تظامي رسمي ،از بسياری خطرات مصون نگه مي دارد و زندگي اجتماعي سالم را بها عطوفهت و مالحظهه در کنهار انسهان
های ديگر ميسر مي سازد .هم چنين نظام اجتماعي را منسجم و مستحکم مي سازد .بنابراين مي توان گفت ايمان مذهبي سيمای اجتمهاعي
است.
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اميل دورکيم جامعه شناس فرانسوی در مطالعه معروف خود با عنوان" خودکشي" به تحليل تأثير دين در خودکشي افراد با توجهه بهه انهواع
مختلف خانواده ها و گروه های اجتماعي پرداخته است.
از نظر او دين موجب انسجام اجتماعي و خانوادگي مي شود و بنابراين خودکشي در خانواده های معتقد و عامل به احکهام دينهي ،کهم تهر از
خانواده هايي رخ مي دهد که باور ديني ضعيفي دارند .او نتيجه گرفت که خودکشي در خانواده های کاتوليک به دليل ارتباه زياد بها کليسها،
به مراتب کم تر از خانواده های پروتستان رخ مي دهد(سعيدی.)49 : 1383 ،
هاری آلپر در مطالعات خود با الهام گرفتن از تئوری دورکيم چهار کارکرد عمده ی دين را چنين شرح مهي دههد کهه ديهن بهرای خهانواده و
اجتماع:
الف -انضباه بخش است (با ضبط نفس ،تقوا و پرهيزگاری که ايجاد مي کند).
ب -انسجام بخش است (با مراسم و پيوندهايش).
پ -حيات بخش است (با انتقال دادن ارزش های اجتماعي به نسل های بعدی).
ت -خوشبختي بخش است (با اميد و آرامشي که الهام مي بخشد و معنای مرگ و احساس فقدان را حل مي کند).
آگاهي،نگرش و عمل به دين در اشعار شاعران بزرگ کشور ما اهميتي ويژه دارد ،به طوری کهه شهاعر حماسهي سهرای بهزرگ ايرانهي حکهيم
ابوالقاسم فردوسي در گفتار اندر ستايش پيغمبر در کتاب شاهنامه چنين مي فرمايد:
در رستگاری ببايدت جست
تو را دانش و دين رهاند درست
نخواهي که دايم بوی مستمند
وگر دل نخواهي که باشد نژند
دل از تيرگيها بدين آب شوی
به گفتار پيغمبرت راه جوی
افرادی که قواعد و دستورهای ديني را کامالً دروني کرده باشند ،حتي اگر هيچ کس ناظر آن ها نباشد از آن ها پيروی مهي کننهد ،زيهرا فکهر
زير پا گذاشتن آن ها برای کساني که آن قواعد را دروني کرده اند ناخوشايند است .در اين حالت اگر فهرد دچهار وسوسهه ی شهديد ی شهود
احتماالً وجدانش بيدار مي شود تا از تخطي و تخلف ممانعت به عمل آورد هر چند ايمان و اعتقاد افراد نسبت به دين راسخ تهر باشهد نسهبت
به خالف کاری و کارهای نامشروع عکس العمل بيش تری از خود نشان مي دهد(سعيدی.)55 : 1383،
از نظر استاد مطهری رکن اساسي در اجتماعات بشری ،اخالق و قانون است .قانون و اخالق پشتوانه مي خواهد و پشهتوانه ی قهانون و اخهالق
هم فقط و فقط دين است .ايشان در کتاب تعليم و تربيت اسالم آورده است ":قدر مسلم اين است که دين الاقل به عنوان يک پشتوانه ،بهرای
اخالق بشری ضروری است .مکاتب اخالقي که از قديم بوده بيش تر مذهبي بوده است و به هر تناسب که ديهن و ايمهان ضهعيف شهد ،عمهالً
ديده مي شود که بشر از نظر اخالقي به انحطاه گراييده است"

خانواده در اندیشه حقوقی :
حقوق نيز در بخش خانواده چندان در قلمرو نفوذ اخالق و مذهب است که گفته مي شود نقش دولت محدود به تضهمين قواعهد اخالقهي بهر
خانواده است و قانون گذار در وضع قواعد خانواده آزادی ندارد  ،هدف حقوق اسالمي که منشعب از فقه غني اسهالمي اسهت حفهظ مصهلحت
خانواده و فرزندان است و مي خواهد اين کانون عاطفي و تربيتي را از گزند خودخواهي ها مصون دارد ،هرچند به بهای کاستن از آزادی ههای
فردی باشد ،زيرا خانواده واحد بنيادين جامعه اسالمي است و هدف قوانين پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگي است.
ماهيت خانواده با حقوق و احکام آمرانه آن سازگار نيست و اثر قوانين نيز در ايجاد نظم در خانواده ناچيز است .پس اگر در پي آن باشهيم کهه
سنت ها را دور افکنيم و قانون را جايگزين آن سازيم ،در واقع خانواده را ميان تهي ساخته ايم.
البته نقش حقوق را درمسائل خانواده نبايد انکار کرد .زيرا کساني هم هستند که با هيچ منطقي جز زور و اجبار تسليم نمي شهوند ،دربهارهی
اينان تنها حقوق مي تواند حداقلي از نظم و عدالت را مستقر سازد .ولي آنچه گاه از نظر دور مي ماند اين است که ناقص ترين حربهه را نبايهد
در اولين گام در مورد خانواده و مسائل آن اعمال نمود.

خانواده و جامعه :
خويشاوندی و خانواده ،معموالً در جامعة جديد به عنوان واقعياتي طبيعي در نظر گرفته مي شوند و عليرغم نمونه هايي که در عصر ما ،به
ويژه در جوامع غربي قا بل مشاهده است جامعه نمي تواند به سادگي بپذيرد که يک خواهر و برادر ،دو برادر ،دو خواهر ،دو دوست ،دو پدر
بزرگ يا دو مادر بزرگ بتوانند کودکي را (دختر يا پسر) بزرگ کنند .البته مي دانيم که اگر يک پدر يا مادر به تنهايي فرزندی را بزرگ کند
(همخون يا فرزند خوانده) کسي تعجب نمي کند .تصوير جامعه وقتي کامل است که در کنار کودک پدر و مادر هم حضور داشته
باشند(محسني.) 333: 1387،
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حتي در عصر و زمان ما ،که تنها زيستن ،در خار ،از کانون خانواده از هر زمان ديگری ممکن تر به نظر مي رسد ،اکثر بزرگساالن ترجيح
مي دهند که در پايان ساع ات کار روزانه به درون خانواده بروند و ساعات باقي مانده تا روزبعد را در آنجا بگذرانند .جامعه ،ما را به گونه ای
بار آورده است که فقط عدة معدودی ممکن است تصميم بگيرند تن به ازدوا ،و تشکيل خانواده ندهند(محسني.) 133: 1387،
در تعريف خانواده گفته مي شود که خانواد ه سلول يا واحد زندگي اجتماعي و يکي از اساسي ترين نهادهای جامعه است ،مرکب از زن و مرد
که ممکن است کودکاني هم داشته باشند .روابط زناشويي و خويشاوندی معيني که مورد قبول جامعه است و حقوق و تکاليف افراد نسبت
به يکديگر از ويژگي های خانواده شمرده مي شود (تقوی.) 8 : 1387 ،
خانواده در مفهوم کلي خود پديده ای جهاني است .خانواده در همه جا وجود دارد ،چرا که به نيازهايي پاسخ مي دهد که برای تمامي نوع
بشر مشترک است .افراد بشر زندگي را از خانواده آغاز مي کنند ،حتي هنگامي که خانواده از دو نفر يعني مادر و فرزند تشکيل شده باشد.
در يک خانوادة معمولي که از مادر ،پدر ،برادران و خواهران تشکيل شده است ،شبکه ای از روابط برقرار است و از آنجا که اين واحد
اجتماعي اهميت زيادی در زندگي انساني دارد ،جامعه شناسان از آن به عنوان يک نهاد اجتماعي نام مي برند .با اين که ساخت ها و
بسياری از کارک رد های خانواده ممکن است از جامعه ای تا جامعة ديگر تغيير کند ،معذالک نکته ای که هنوز واقعيت دارد آن است که
جامعه از خانواده ها تشکيل شده است و اکثريت افراد جامعه زندگي را در خانواده آغاز مي کنند.مورخين در مورد تشکيل اولين گروه های
خانوادگي و نقش اعضاء آن مي نويسند:
" تمام خويشاوندان در يک غار يا چند کلبة بزرگ مي زيستند .مردان شکار مي کردند ،ماهي مي گرفتند و ابزار کار مي ساختند .زن ها نيز
رستني های خوراکي گرد مي آوردند .بچه ها از سن سه تا چهار سالگي به زن ها کمک مي کردند .غذای بدست آمده بين تمام خانواده
تقسيم مي شد .زن ها پوست حيوانات را به وسيلة تراشنده از چربي مي ستردند ،و سپس آن را با کارد سنگي مي بريدند و از آن لباس مي
دوختند .پوست حيوان ،غذای ذخيره شده ،شاخ و استخوان آن ،از آنٍ تمام گروه خويشاوندان بود" (محسني.) 134: 1387 ،
" کنفسيوس" خانواده را به عنوان پاية دولت در نظر مي گرفت و " اگوست کنت" اعتقاد داشت که خانواده و نه فرد بايد واحد اجتماعي
علم در حال گسترش جامعه (جامعه شناسي) قرار گيرد.
"چارلز هرتون کولي " جامعه شناس آمريکايي خانواده را اولين و ايده آل ترين مثال برای گروه های نخستين مي دانست ،گروهي که
وظيفة آن نگاهداری و حمايت از موجود انساني و خالق زيباترين احساسات شناخته شدة بشری است.
خانواده در مفهوم اختصاصي آن يک گروه اجتماعي است که در آن به روابط جنسي زن و مرد مشروعيت داده مي شود ،توليد مثل به شيوة
مشروع امکان پذير مي گردد ،در مقابل جامعه از نظر مراقبت و رشد فرزندان مسئول است ،گونه های خاص و مستحکمي از احساسات و
عواطف ايجاد و تقويت مي شود ،و باالخره خانواده يک واحد اقتصادی و حداقل مصرفي است.

خصوصیات خانواده :
خانواده يک نهاد اجتماعي است با :
 -1حضور خويشاوندان متفاوت
 وظايف متفاوت -3حقوق متقابل
 -4روابط شخصي (اغلب صميمي)
 -5منافع مشترک
 -6پيگيری اهداف معين
 -7تماس مستمر
 -8پايداری نسبي

جایگاه خانواده :
وقتي گفته مي شود فرد در خانواده خود زندگي مي کند ،بدين معني است که آن فرد متولد مي شود ،رشد مي کنهد ،رفهع نيهاز مهي کنهد،
سکون و آرامش عاطفي پيدا مي کند ،بيمار و يا سالم مي شود ،از محبت لذت مي برد ،با ازدوا ،و امتزا ،دو روحيه هماهنگ مي شود و بهه
هدف متعالي مي رسند ،يعني اولين و پايدارترين جايگاه و پايگاه برای انتقال عناصر فرهنگي به نسل های جديد شهکل مهي گيهرد کهه ايهن
جايگاه خانوادگي ،تمامي استعدادهای اعضای خانواده را نيز شکوفا مي کند.
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جايگاه خانواده در اسالم در اين جمله منعکس شده است که رسول اکرم (ص) مي فرمايد :
(ما بني بناء في االسالم احب الي اهلل من التزويج) يعني ،در اسالم هيچ بنايي دلپذير تر و محبوب تر از بنای ازدوا ،و تشکيل خانواده نيسهت
(جهانفر.)95 : 1384 ،
«روزن باوم»ازکشورآلمان برای تعيين جايگاه خانواده رويکردهايي را مطرح کرده که عبارتنداز
 -1خانواده ساختاری برای رويارويي با بعضي از نارسايي های اجتماعي است.
 خانواده عامل انتقال ميراث های فرهنگي به نسل های بعدی است. -3خانواده عامل توسعه ی فرهنگي از طريق ارتباه فکری بين اعضای خانواده است.
 -4خانواده عامل تکوين هويت است که هويت در نوجواني شکل مي گيرد و با تشکيل خانواده بخشي از هويت افراد به ظهور مي رسد.
از نظر «روزن باوم» دو وجهه ی عمده و مشترک خانواده عبارت است از :
 -1خانواده گروه کوچک بسيار صميمي است.
 اجتماعي کردن نسل آينده اساسي ترين وظيفه ی خانواده است.انواع خانواده :
مطالعه در تاريخ تحول خانواده و انواع و اشکال آن در جوامع معاصر جهان ،نشان مي دهد که خانواده از نظر کهارکرد ،سهاخت ،روابهط اعضها،
شيوه ی معيشت و اقتدار ،انواع مختلفي به خود ديده و به اشکال متنوعي درآمده است .با توجه به مالک هها و ديهدگاه ههای مختلهف ،انهواع
خانواده اختصاراً به شرح ذيل است (تقوی.)58 : 1381 ،
از نظر کاربردی :
 -1زيستي ؛ خانواده گروه متشکل از پدر و مادر و فرزندان.
 -آماری ؛ افرادی که با هم در زير يک سقف زندگي مي کنند و دور يک سفره غذا مي خورند و اقتصاد مشترک دارند.

از دیدگاه کارکردی

:

 -1جهت يابي ؛ خانواده ای که کودک در آن به دنيا مي آيد و بزرگ مي شود و گرايش ها و سوگيری های خود را از آن کسب مي کند.
 -فرزند زايي ؛ خانواده ای که از زن و شوهر و فرزندان آنان تشکيل مي شود و کارکرد اصلي آن توليد مثل است.

از نظر شیوه ی معیشت و نحوه ی زندگی :
 -1شهری
 روستايي -3عشايری

از نظر ساخت خانواده و روابط افراد در درون آن :
 -1خانواده هسته ای؛ خانواده هسته ای يا خانواده زن و شوهری خانواده ای است مرکب از يک زن و يهک مهرد بها تعهدادی فرزنهدان ازدوا،
نکرده .در خانواده هسته ای حداکثر دو نسل وجود دارد و از نظر قدرت تصميم گيری ممکن است مستقل ،نيمه مستقل و وابسته بهه شهبکه
ی خويشاوندی و خانواده گسترده باشد.
 خانواده ی گسترده؛ خانواده گسترده يا خانواده توسعه يافته ،خانواده ای است که از يک زن و مرد اصلي ،فرزنهدان ازدوا ،کهرده و نکهردهی آنان ،همسر و کودکان فرزندان ازدوا ،کرده و خويشاوندان و وابستگان ديگر تشکيل مي شود.
خانواده گسترده معموالً شامل دو يا چند هسته ی زناشويي است و در آن بيش از دو نسل زندگي مي کنند .خانواده ی گسترده انواع زيهادی
دارد که نمونه رايج آن در ايران «خانواده پدری توسعه يافته» است.
در ايران کنوني ،به طور کلي خانواده در مرحلة انتقالي قرار دارد ،هر چند که در طي چند دهة گذشته مرتباً بر نسهبت خهانواده ههای از نهوع
هسته ای به ويژه در شهر های بزرگ ايران افزوده شده است ،اما بايد توجه داشته باشيم که به طور کلي خهانوادة کنهوني ايهران هنهوز چههرة
خانواده ای در حد وسط ميان هسته ای و گسترده و يا به عبارت ديگر وضعيت انتقالي دارد(محسني.)345: 1387،
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مقایسة ویژگی ها و نقش ها و وظایف در خانواده های هسته ای و گسترده
ضابطه
تعداد فرزندان
بعد خانواده
مسئول نگاهداری سالخوردگان
فراغت و تفريحات
مسئول آموزش
شبکة روابط همسايگي
تساوی زن و مرد
انتخاب همسر
وابستگي فرد به خانواده
مسئول پرورش مذهبي
درجة ثبات

خانوادة گسترده
زياد
بزرگ
خانواده
خانواده
خانواده
قوی
مرد برتر است
بر عهدة خانواده
زياد
خانواده
زياد

خانوادة هسته ای
کم
کوچک
خانة سالمندن
تخصصي و بازرگاني
مدرسه
سست
تساوی زن و مرد
بر عهدة دختر و پسر
کم
مدرسه
کم

 -3خانواده ملحقات  :گونه ای از خانواده ی هسته ای است که يک يا چند نفر از خويشاوندان زن يا شوهر با اعضای آن زندگي مهي کننهد ،از
نظر اقتدار داخل خانواده و اداره ی امور آن ،اعضای خانواده تابع خانواده ی اصلي (هسته ای) و رئيس آن هسهتند .و همهين نکتهه اسهت کهه
تمايز آن را با خانواده گسترده نشان مي دهد.
 -4خانواده ناقص ؛ خانواده ای است که بنا به داليلي ،يکي از عناصر اصلي و ارکان خانواده (مهرد ،زن و کهودک) را نداشهته باشهد .از خهانواده
های ناقص مي توان به موارد زير اشاره کرد :

الف) خانواده نخستين ؛ زن و شوهر جوان نو پيوند و بدون فرزند را گويند.
ب) خانواده سومين ؛ زن و شوهر سالخورده که فرزندانشان پس از ازدوا ،خانواده را ترک کرده اند.
 )،خانواده بي فرزند ؛ خانواده ای که به علت عقيم بودن مرد و يا نازايي زن فرزندی ندارند.
د) خانواده گسسته يا از هم گسيخته ؛ خانواده ای که به علت مرگ و مير يکي از زوجين يا طالق يا تهرک و يها طهرد خهانواده و مههاجرت و
غيره ،زن يا شوهر را نداشته باشد.

کارکردهای خانواده:
الف)رویکرد مثبت:
خانواده با وجود اينکه به عنوان اولين واحد اجتماعي شناخته مي شود ولي دارای پيچيدگيهای فراواني است بطوری که شناخت آن ،اهميهت
آن و تأثير و کارکرد های آن بسيار مورد توجه صاحبنظران مختلف بوده است بر اين اساس همچنان که تعهاريف متعهددی از آن ارائهه شهده
اس ت و به اهميت آن در زمينه های مختلف فردی ،اجتماعي و غيره تأکيد شده است کارکرد های متفاوتي نيز برای آن ارائه شهده اسهت کهه
در ذيل به شرح برخي از آنها اشاره مي شود.

 -1کارکرد زیستی و تولید مثل خانواده:
وجود فرزندان در خانواده موجب استحکام خانواده مي شود .شايد ا ين کارکرد از جمله کارکردهايي اسهت کهه تمهام افهراد چهه صهاحب نظهر
وغيره با آن آشنايي دارند .زن و شوهری که ازدوا ،مي کنند ،دير يا زود منتظر تولد فرزند خواهند بود .هر چنهد ممکهن اسهت تفهاوتي بهين
افراد مختلف ،فرهنگ ها و جوامع مختلف از لحاظ زمان بچه دار شدن وتعداد فرزندان و فاصله سني آنها تفاوتهايي وجهود داشهته باشهد .امها
تولد فرزند بطور مشترک در تمامي فرهنگ ها ،جوامع ،طبقات مختلف اقتصادی واجتماعي مورد توجهه اسهت .امهروزه در برخهي جوامهع بهه
داليل متعدد از جمله تعليم و تربيت ،اقتصاد ،بهداشت و  ...محدود کردن تعداد افراد خانواده را مورد تأکيهد قهرار مهي دهنهد .در جامعهه مها
موضع کنترل مواليد وتنظيم خانواده مورد توجه قرار گرفته و وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشهکي بهه کمهک وزارتخانهها و سهازمانهای
مختلف به تهيه واجرای طرحهای مناسب در اين راستا اقدام کرده اند.
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 -2کارکردهای تربیتی و آموزشی خانواده :
يکي از وظايف اساسي خانواده عالوه بر دنيا آوردن فرزندان ،توجه به مسائل تربيتي آنهاست .خانواده با فراهم کردن محيط مساعد امکانهات و
شرايط مناسب و نظارت برتربيت وآموزش فرزندان چنين کارکردی را مهيا مي سازد .در گذشته و قبل از تأسيس مکتب و مدارس تمام وقهت
وظايف تعليمي و تربيتي وايجاد مهارتهای شغلي بر عهده خانواده بوده است .وکودکان و نوجوانان از طريق آمهوزش ههای غيهر رسهمي و نيهز
پدران و مادران و افراد بزرگسال خانواده با آداب اخالقي اجتماعي و همچنين حرفه و مشاغل مختلف جامعه ،آشنا مهي شهدند .بها توجهه بهه
شرايط فعلي زندگي بخ صوص در جوامع پيشرفته مقداری از اين کارکرد بر عهده مهد کودکها ،مدارس و ديگر مؤسسهات آموزشهي و تربيتهي
گذاشته شده است .با اينحال توجه به اين نکته ضروريست که هيچ يک از اين مؤسسات قهادر نخواهنهد بهود تهأثيرات خهانواده را بهه صهورتي
کامل داشته باشند .بر اين اساس ضروريست خانواده ها سهم خودرا در اين وظيفه بخوبي رعايت نموده و بر اهميت آن ازعان داشته باشند.

 -3ارضاء و اقناع نیازهای جنسی به عنوان کارکرد خانواده :
در هر جامعه تالش مي شود که مسائل و احتياجات جنسي به علت نيروی کششي زيادی که دارند به صورتي تحت نظهارت قهرا گيرنهد ،ههر
چند شيوه های متفاوتي را مي توان از بين جوامع مختلف برای چنين کنترلي مشاهده کرد .در هر حال در تمهامي جوامهع نقهش اساسهي و
عميق تشکيل خانواده در تأمين نيازهای جنسي به شيوه ای سالم مورد تأييهد اسهت .خهانواده بها تهأمين محيطهي سهالم و مسهاعد و روابهط
مناسب ،چنين نقشي را ايفا مي کند و از بروز مشکالت مرتبط با نياز طبيعي جنسي جلوگيری مي نمايد.

 -4کارکرد خانواده به عنوان تأمین کننده سالمت جسمی و روانی اعضاء :
از وظايف خانواده تأمين امنيت جسمي و روحي برای هر يک از اعضای خانواده است .تا از اين طريق سالمت جسمي و روحي آنها را تضهمين
کند .تأمين غذا ،بهداشت و جو مناسب عاطفي و رواني شرايط را برای رشد و شکوفايي افراد فراهم سازد .بديهي است در خهانواده ههايي کهه
اين کارکرد با مشکل روبرست ،عدم تأ مين نيازهای تغذيه ای ،عدم رسيدگي به وضعيت بهداشتي و جسهمي ،زمينهه را بهرای ابهتال بهه انهواع
بيماريها فراهم مي سازد .از سوی ديگرعدم توجه به مسائل عاطفي افراد خانواده ،از جملهه تهأمين نيازههای روانهي آنهها ،اعمهال شهيوه ههای
ارتباطي مناسب ،آموزش شيوه های مواجهه با مشکالت افرادی که از لحاظ رواني در وضع نامناسبي قرار گرفته اند ،تحول جامعه خواهد بهود.
به اين جهت الزم اس ت تک تک افراد ابتدا در زمان تشکيل خانواده و بعد از آن در طول زندگي مشترک به نياز ههای عهاطفي روانهي خهود و
بقه افراد خانواده توجه داشته وبه آموزش و کسب اطالعات الزم در اين زمينه ها رغبت نشان دهند.
تحقيقات نشان مي دهد زوجهايي که سالمت رواني کافي ندارند ،اغلب فرزنداني ناسازگار وناسالم پرورش مهي دهنهد .مهادران افسهرده اغلهب
فرزندان افسرده دارند و افراد افسرده چه از لحاظ فردی و چه از لحاظ اجتمهاعي مواجهه بها مشهکالت زيهادی هسهتند .ايهن مسهأله تنهها بهه
افسردگي ختم نمي شود ،کليه ناراحتيهای روحي چه ضعيف و چه خفيف در جو عاطفي خانواده انعکاس نا مطلوبي دارد .خانواده مشهکل دار
در علت شناسي آسيب های اجتماعي بسيار حائز اهميت است.

 -5کارکردهای اقتصادی و اجتماعی خانواده :
در اجتماعات سنتي خانواده اين کارکرد خود را با کار و فعاليت اقتصادی مستقيم و آموزش و انتقال مسيتقم مشاغل از والهدين بهه فرزنهدان
انجام مي داد .امروزه با صنعتي شدن جوامع ،وضع به گونه ای تغيير يافته است و عمدتاً چنين کارکردی به صورت غير مسهتقيم اعمهال مهي
شود .امروزه ديگرکمتر به چشم مي خورد که مشاغل به صورت موروثي منتقل شوند ،اما خانواده از نظر تأمين شهرايط و امکانهات الزم بهرای
جوانان خود به شيوه فعاليت اقتصادی آنها و گزينش شغل آنها را تحت تأثير قرار مي دهد .همچنهين خهانواده بها آموزشههای مسهتقم و غيهر
مستقيم فرآيند اجتماعي شدن فرزندان را فراهم ساخته ،ميزان موفقيت در امور اجتماعي را تحت تأثير قرار مهي دههد .خهانواده ههای سهالم
معموأل فرزنداني دارند که فعاليت های مختلف اجتماعي و روابط اجتماعي مناسب تری دارند.

ب) رویکرد منفی:
از اين ديدگاه چنين استدالل مي گردد که خانواده برای فرد و جامعه فايده ای در بر ندارد و به دنبال کارکرد های مثبت ،برخي کارکرد
های منفي نيز بر آن متصور است که عبارتند از:

- 1

وابستگی به غیر

خانواده همان طور که بر مراقبت و نگه داری فرزندان و اجتماعي کردن آن ها تأثيرات مناسب فراواني دارد اما گاه به دليل توجه بيش
از حد پدر و مادر ،فرزند فردی متکي به غير بار مي آيد .عالوه بر اين اعضای خانواده چنان بهم احساس نزديکي مي کنند که اين امر
به نوعي محدوديت منجر و در نتيجه منجر به تنش وتعارض مي گردد(.قنادان ،منصور.مطيع ،ناهيد .ستوده ،هدايت اهلل .)151 :1386،

 -2مشکل رشد سریع جمعیت
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هم چنين ممکن است با تغيير شرايط جامعه ،آثار و نتايج مطلوب يک نظام اجتمهاعي بهه آثهار و نتهايجي نهامطلوب و نامناسهب بهرای نظهام
اج تماعي کل تبديل شود مثالً توليد مثل که در طول تاريخ يکي از آثار مهم وجود خانواده بر نظام اجتماعي کل بوده است ،در شهرايطي کهه
جمعيت يک جامعه از حد حد معيني در گذرد ،آثار نامطلوبي به دنبال دارد امروزه در بعضهي جوامهع ايهن مسهئله بهه صهورت يهک مشهکل
اجتماعي در آمده است.

خانواده در ایران :
مطالعه خانواده در ايران مستلزم شناخت ،کارکرد وارزشهای فرهنگي و سير تحولي آن در گذر زمان است .برای اين منظور مها ابتهدا خهانواده
در ايران باستان را اجماالً مورد بررسي قرار داده،سپس تغييرات عمده ای که در سالهای اخير پيدا کرده است ،مورد مطالعه قرار مي دهيم.
خانواده در ایران باستان :
خانواده در ايران باستان دارای دو ساخت مختلف گسترده وهسته ای بوده است .اولي در خانواده اشراف ودومي در خانواده های معمولي رايهج
بوده است .در خانواده های اشرافي رئيس خانواده يا " کتک خای" (کد خدای) با ساير اعضای خانوادهاش يک جا زنهدگي مهي کهرد  .شهکل
خانواده " پدر ساالر " ودارای کارکردهای متعدد ومتنوعي بود .از آنجا که نظام اقتصادی مبتنهي بهر توليهد کشهاورزی بود،خهانواده ،واحهدی
توليدی به شمار مي رفت .افزايش تعداد افراد خانواده موجب فعاليت های اقتصادی ورفاه اجتماعي مي شد ،لهذا تهدارک خهانواده بهزرگ وپهر
اوالد به لحاظ اقتصادی اهميتي خاص داشت .ساير کارکردهای خانواده ايراني عبارت بودند از :کارکردهای زادولدی ،تربيتي ،ديني ،تفريحهي،
حمايت از کودکان ،زنان و سالخوذردگان ،تٍاٌمين نيازهای عاطفي وشخصي فرد وباالخره همسر گزيني برای فرزنهدان بهه عنهوان يهک تکليهف
ديني.
زناشويي با محارم در عصر ساساني نيز روا ،داشت .ازدوا ،خواهر وبرادر در اين عصر ،بويژه در ميان بزرگان امری شايع بود .گهاهي پهدری بهه
هنگام بلوغ پسر بزرگش ،يکي از زنان خود را به عقد ازدوا ،او در مي آورد ه است و يها بهه هنگهام بهروز دعهوی بهر سهر ارث ميهان خهواهر و
برادر،ازدوا ،آن دو منجر به خاتمه دعوی مي شده است ،اما دليل عمده اين گونه زناشويي ها ،اعتقاد به حفظ پاکي واصهالت خهون و قهانوني
شدن اين امر در متن اشرافيت عصر ساساني است .البته اين به آن معني نيست که ازدوا ،با بيگانه رخ نمي داد ،بلگه حتي در ميهان خانهدان
شاهي نيز تخلفاتي از اين قانون صورت مي گرفت (مهدی.)17:1354،
خانواده در ایران پس از اسالم :
پس از ظهور و ورود اسالم به اين سرزمين ،ساخت خانواده ،به صورت گسترده ،و پدر ساالر کماکهان الگهوی غالهب نظهام خهانوادگي بهود و از
لحاظ کارکردی نيز خانواده در نظام اقتصادی مبتني بر توليد کشاورزی همچنان واحد توليد و مصرف محسوب مهي شهد .سهاير کارکردههای
خانواده ايراني نيز در عصر اسالمي محفوظ باقي ماند.
از نظر شيوه های ازدوا ،،شريعت مقدس اسالم ،درکنار الگوی " يک همسری" ؛ " چند زني"
را مشروه به رعايت شرايط بسيار سخت مجاز کرد(سوره نساء ،آيه .)3
ازآنجا که تاريخ ايران را به عبارتي"تاريخ مذکر"خوانده انهد،فرهنگ جامعهه ايرانهي همهواره "فرهنگهي مردانهه"بهوده اسهت.خهانواده درايهران
زيرسلطه پدربوده وبايدتحت عنوان"خانواده ای پدری"
از آن ياد کرد .خويشاوندی يک سويه بوده و به اقتضای آن خانواده نيز " خانواده ای پدر تبار"
بوده است .به علت شيوه توليد کشاورزی ،امکان نفوذ بيشتر و قدرت برتری به پدر داده مي شده وبه همين ترتيب " جنس مذکر" از اهميهت
بيشتری برخوردار بوده است.
عالوه بر پدر تباری ،بايد از ويژگيهای ديگر آن" پدر نامي" و " پدر مکاني" نيز نام برد .فرزند نام خودرا از پدر مي گرفت (پدر نامي) .وزمهاني
که پسر ازدوا ،مي کرد ،همسر خود را به خانه پدر مي آورد(پدر مکاني).
ازدوا ،در خانواده ايراني بيشتر جنبه طبفاتي داشت ،بدين معني که ازدوا ،معامله ای پاياپای و همسان بشمار مي رفت ،در واقهع مهي تهوان
آن را از نوع " همسان خواهي" دانست .هر فردی همسری از طبقه خود را مي جست که با پايکاه ،اعتبار ومنزلت خانوادگي وی همراه باشد.
ازدوا ،دختران نسبت به پسران با توجه به امکانات فيزيو لوژيک و نسبت به رشدو بلوغ جسماني زود رس بود .اين پيش رسهي ازدوا ،عوامهل
متعددی داشت:
 .1باور همگانی :عموم مردم عقيده داشتند که دختر فساد پذيرتر از پسر است و وقتي که به بلوغ رسيد ،نگهداری و محافظهت از وی کهاری
است بس دشوار.
 .2عدم امکانات اقتصادی :گاه افراد داشتن دختران متعدد را برای يک پدر ،نه تنها از نظر اجتماعي ،بلکه از نظر اقتصهادی نيهز باليهي بهه
شمار مي آورند .البته اين امر عموميت نداشت.
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 .3عامل مذهبی :اديان اسالم ،زرتشتي و حتي مسيحي ازدوا ،را نوعي " فرضيه" محسوب مي دارند .دين اسالم در اين زمينهه بهه قهدری
تأکيد داردکه تجرد را برای مردان نوعي گناه به شمار مي آورد (مهدی.)19:1354،
در جامعه های سنتي ،کارکردهای خانواده در رديف مسئوليت های خانواده به حساب مي آيد .خانواده قبول مي کند کهه آمهوزش و پهرورش
اعضاء خود را انجام دهد ،برای افراد کار تهيه کند ،وسايل گذران اوقات فراغت آنها را تدارک ببيند ،تسههيالت رفهاهي فهراهم کنهد ،امکانهات
اقتصادی ايجاد کند ،و حتي به افراد آموزش مذهبي بدهد .شبکة روابطي که بر اساس آن اعضای يک خانواده در پيوند و ارتبهاه بها يکهديگر
قرار مي گيرند زير نفوذ قوانين ،آداب و رسوم و سنت هايي است که پايگاه و نقش های افراد را تعيين مي کنهد .شهوهر دارای نقهش خاصهي
است ،و نقش زناشويي توسط زن و شوهر ايفا مي شود .در بعضي از خانواده ها بزرگ ترين فرزند پسر هم ممکن است پايگاه ويهژه ای داشهته
باشد(محسني.)337 :1387 ،
در طول تاريخ ،نقش های سنتي زن در جامعة ايراني از اهميتي بسيار برخوردار بوده است به اين صورت که نقش زن در خانواده پخهت و پهز،
نظافت ،نگهداری و پرستاری از فرزندان و همچنين تحمل مرارت های زياد مي باشد البته بايد اشاره کنيم که همة اين نهوع انتظهارات خهاص
مشرق زمين نبوده است .در توصيف خانواده در يونان باستان آمده است که تمام کارهای خانه را زن هها انجهام ميدانهد .زنهان يونهاني معتقهد
بودند که زن بايد در خانه خود را خوب نگه دارد و مطيع مرد باشد .اگر ميهماني به نزد مرد مي آمهد ،زن از اتهاق بيهرون نمهي رفهت .زن هها
حتي به ندرت از خانه بيرون مي رفتند .بر عکس مرد تقريباً تمام مدت روز را در خار ،از خانه مي گذراند.
امام محمد غزالي در کتاب کيميای سعادت عنواني را به آداب زندگاني کردن با زنان از اول نکاح تا به آخر اختصاص داده اسهت .و بهه مهردان
توصيه کرده است که به اين نکات توجه داشته باشند :وليمه(طعام دادن به دوستان) ،خوی نيکو پيش گرفتن با زنان ،مهزاح کهردن بها زنهان،
رعايت مزاح با زنان ،محفوظ داشتن زن از نا محرمان ،نفقه نيکو دادن ،آموزش علم و دين ،اگر دو زن دارد ميان آنها اعتهدال را رعايهت کنهد،
صحبت داشتن ،فرزند آوردن و خودداری از طالق تا سر حد امکان.
خانواده در ایران معاصر:
اساسي ترين دگرگوني هايي را که در طي چند دهة اخير در ساخت و روابط خانوادگي در اغلب نقاه دنيا از جمله ايران روی داده اسهت مهي
توان به شرح زيرخالصه کرد.
 -1وسعت ابعاد خانواده ،تدريجاً در طي سال های اخير تقريباً تنزل يافته است  ،بررسي های انجام شده نشان مي دههد کهه علهل اساسهي
آن عبارتند از:
الف -رشد شهر نشيني و آثار ثانوی آن .در حالي که وجود يک خانوادة وسيع در روستا امکان پذير است(وجود نيروی انسهاني بيشهتر در کهار
کشاورزی) ،در شهرها مقررات منع کار کودکان و مخار ،زياد زندگي شرايطي را فراهم مي کند که عمالً تعداد فرزندان را محدود مي سازد.
ب -به نظر مي رسد که يکي ديگر از عوامل بنيادی ،کارايي بيشتر و پذيرش گسترده تر وسهايل پيشهگيری از حهاملگي باشهد .دگرگهوني در
گرايش های اخالقي مردم از سويي ،و گسترش سطح آموزش آنها از سوی ديگر ،امکانات الزم را از نظر مؤثر واقهع شهدن تبليغهات در زمينهة
کنترل مواليد ،و در نتيجه درک و پذيرش آن فراهم کرده است.
خانواده ها دارای نگرش های واحدی در زمينة بهداشت و تنظيم خانواده نيستند .در خانوادة جديد و نوگرا ،گرايش به محهدود کهردن تعهداد
فرزندان بيشتر است و در مقابل خانوادة سنتي گرايش موافقي با فرزندان بيشتر دارد.
 -،علت ديگر ،تغييراتي است که به ويژه در کشورهای صنعتي در موقعيت اقتصادی خانواده و در رابطه با کاالهای مصرفي و کاربرد بهيش از
پيش آنها روی داده است .در خيلي از خانوارها شايد خريد يک ماشين جديد ،بر داشتن يک فرزند اضافي ترجيح داده شود.
د -آزادی بيشتر زنان هم بدون ترديد يکي از عوامل مهم بوده است .تساوی اجتماعي -سياسي زنان با مهردان در اوايهل قهرن بيسهتم تحقهق
يافت و با ايجاد افزايش تقاضا برای کار زنان و فراهم آمدن فرصت های شغلي آنان برای ورود به مشاغل مختلف ،پايگاه اقتصهادی و اجتمهاعي
زنان دگرگون شد و همزمان با آن نقش زن به عنوان خانه دار ،همسر و مادر نيز تغيير پيدا کرد .توانايي زن از نظر تنظيم مواليد و پيشهگيری
از حاملگي ،قدرت زن را در مورد در اختيار گرفتن زندگي خويش بيشتر کرد .تعداد زنان ازدوا ،کرده و يها مجهردی کهه در خهار ،از کهانون
خانوادگي کار مي کنند افزايش يافته است و نتيجة اين امر استقالل بيشتر آنان است.
 -2سن ازدواج ،در کشورهای در حال توسعه که در گذشتة نزديک به ويژه در جوامع روستايي آنها بسيار پايين بود در حال افزايش است.
بررسي انجام شده در نقاه شهری ايران در زمينة نگرش مردم در مورد معيارهای ازدوا ،و خانواده گويای اين واقعيت است که پسهر و دختهر
از نظر سن ازدوا ،دو جايگاه متفاوت دارند و اين تفاوت از کشورهای صنعتي بيشتر است.در حالي که ازدوا ،کمتر از  5سهال بهرای مهردان
تقريباً توصيه نمي شود ،برای زنان امری طبيعي است .ازدوا ،بعد از  6سالگي برای دختران تقريباً بدون طرفهدار اسهت و حهال آنکهه بهرای
پسرها يک هنجار پذيرفته است .ازدوا ،زودرس پسران در ذهن مردان دو برابر بيش از زنان است و از سوی ديگر زنان بر ازدوا ،پسهران بعهد
از  6سالگي تأکيد بيشتری دارند(محسني.)1387:347،
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 -3گرایش ها و آمادگی افراد در مقابل طالق ،دگرگون شده است .در حالي که در گذشته ميزان طالق بسيار اندک بود ،در حهال حاضهر
در اغلب کشورهای دنيا به ويژه جوامع صنعتي اين ميزان در حال افزايش است.
 -4نسبت ورود زنان همسردار به بازار کار ،در حال افزايش است ،که يکي از نتايج اولية آن استقالل بيشتر زنان شاغل اسهت .در زمينهة
فرهنگي نيز پايگاه زن و تصور اجتماعي او در محيط های مختلف دستخوش دگرگوني بوده است.
بديهي است کار زنان پديدة جديدی نيست و آنان در زمينه های توليدات کشاورزی و خدمات خانه هميشه فعال بوده اند .در برخهي از گهروه
های شغلي مانند صنعتگران و کسبه ،تعيين مرز ميان کارخانه و مشارکت در فعاليت های شوهر چندان ساده نيست.
با اينکه زنان در همه اجتماعات بشری کار مي کرده اند اما کار آنان در دنيای جديد يک تفاوت اساسي با تمامي اعصار گذشهته دارد .خصهلت
اصلي کار کنوني زنان اين است که مي توانند به گونه ای مستقل از شوهر و خانواده و در محيطهي خهار ،از خهانواده و مايملهک آن بهه کهار
بپردازند و در کار خود ارتقاء شغلي پيدا کنند .اما آنجا که درآمد زنان از کار معموالً در حهدی پهايين تهر از مهردان قهرار دارد ،ورود آنهها بهه
مشاغل مهم دشوار است ،و نقش های مادری و همسری آنان بر نقش حرفه ای تفوق دارد ،عمالً نفوذ اجتماعي و استقالل عمهل آنهان تحهول
چنداني نيافته است.
دستيابي برخي از زنان به مشاغلي که سابق از اين خاص مردان بود مانند جراحي ،رانندگي کاميون ،وزارت و کارهای مشهابه در حهال حاضهر
به طور کلي چيزی جز استثنا نيست .بررسي در گروه های شغلي گوناگون حاکي از اين است که برخهي از مشهاغل در جوامهع امهروز بيشهتر
خاص زنان است .در سطح کادرهای عالي زنان بيشتر به حرفة استادی اشتغال دارند تها کهادر پزشهکي .در سهطح کادرههای متوسهط نسهبت
معلمين مدارس خيلي زياد است و در ميان کارمندان عادی حرفة اغلب زنان منشي گری و ماشين نويسهي اسهت .در ميهان جمعيهت شهاغل
نسبت زنان فاقد مهارت های تخصصي شغلي بيشتر است .اين شرايط نابرابر بيشتر ناشي از پيشهداوری ههای فرهنگهي مربهوه بهه کهار زنهان
است.
بررسي انجام شده در جامعة شهری ايران گويای اين واقعيت است که کار زنان در بيرون از خانهه مهورد تأييهد بهيش از نيمهي از پاسهخگويان
است ،هر چند که درصد قابل توجهي نيز با آن مخالفند .اين بررسي نشان مي دهد که ميان وضعيت اشتغال زنهان بها جهنس ،وضهع سهواد،
درآمد رئيس خانوار و وضع تأهل آنان رابطه دارد و زنان بيش از مردان با اشتغال زنان موافقت دارند.
 -5خانواده هنوز نقش اساسی خود را که همان تولید عناصر تازه برای زیست در جامعه است حفظ کرده است .بها اينکهه ميهزان
مواليد نامشروع در دنيا در طي سال های اخير افزايش يافته است اما نسبت آن در مقياس کلي خيلي زياد نيست .در عين حال هر چنهد کهه
ميزان مواليد کاهش يافته است در مقابل احتمال بقای فرزندان رو به افزايش است.
 -6خانواده از لحاظ کارکرد اجتماعی کردن همچنان مهم باقی مانده است ،هر چند که خيلي از ابعهاد خهاص آموزشهي آن (شهغل و
غيره) به سازمان های تخصصي نظير مدرسه واگذار شده است.
آموزش اخالقي و مذهبي ديگر در خانه و از طريق مشارکت سادة ميان خانه و مسجد انجام نمي گيرد .آموزش اخالقهي و مهذهبي بيشهتر در
چارچوب خدمات مدرسه ،سازمان های مذهبي و وسايل ارتباه جمعي انجام مي شود .نقش دولت ها در اين زمينه همواره در حهال افهزايش
بوده است .در آموزش و پرورش هزينه های سرمايه ای و جاری قسمت اعظم مدارسي که مورد استفاده اکثريت دانهش آمهوزان و دانشهجويان
مي باشد از محل عوايد عمومي تأمين مي شود .عالوه بر اين دولت ها با همکاری سازمان ها و مقامات محلي پيش بيني ههای الزم را از نظهر
تأمين کار برای جوانان در آينده انجام مي دهد.
 -7کارکرد خانواده از لحاظ عاطفی ،به نظر مي رسد که تحرک مکاني بيشتر خانواده های هسته ای از لحاظ اجتماعي و فيزيکهي کهه بهه
علت گسترش وسايل حمل و نقل و ارتباطات فراهم آمده است اعضای خانواده را مواجه با انشعاب و جهدايي از يکهديگر کهرده اسهت ،امها در
عين حال اين وسايل به اعضای خانواده امکان مي دهد که با يکديگر در ارتباه باشند و به نياز های عاطفي افراد پاسخ دهند.
 -8کارکرد خانواده از لحاظ حمایتی و نگاهداری رشد چنداني نيافته است .عواملي مانند خانه ههای سهالمندان ،سهازمان ههای خهدمات
اجتماعي ،و کمک های سازمان های تأمين اجتماعي همه نياز به حمايت خانوادگي را تقليل داده اسهت .بسهياری از سهازمان ههای رفهاهي و
خدماتي کودکان و جوانان ،حتي اگر به صورت خصوصي اداره شوند از کمک های مالي دولت به شکل مستقيم و يا غير مستقيم استفاده مهي
کنند .عالوه بر اين خدما تي نظير مراقبت های بهداشتي و تغذيه ای محصلين مدارس و حمايت اجتمهاعي از آنهان غالبهاً بها مشهارکت دولهت
صورت مي گيرد.
بررسي انجام شده در ايران نشان مي دهد که ساختار قدرت در خانوادة ايرانهي در دسهت تحهول شهديد اسهت .اکثريهت پاسهخگويان در ايهن
بررسي اظهار داشته اندکه در خانوادة آنها تصميمات توسط زن وشوهر به طور مشترک اتخاذ مي شود و اين نسبت در خانوارهايي کهه سهطح
سواد باالتر است عموميت بيشتری دارد .به اين اعتبار شايد بتوان در آينده شاهد افقي تر شدن هرم قدرت در اين خانوار ها بود.
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 -9نهایت اینکه خانواده به عنوان یک واحد تولیدی اهمیت خود را بتدریج از دست می دهد و بیش از پییش بیه ییک واحید
مصرفی مبدل می گردد .فعاليت های اقتصادی در حال حاضر اکثراً توسط سازمان های اقتصادی ،خصوصي و يا دولتي و نيز سازمان ههای
وابسته به آنها انجام مي شود و خانواده ديگر يک سازمان اقتصادی به شمار نمي رود.

نتیجه گیری:
اگر چه نقش نظام خانواده در زندگي اجتماعي کم تر از گذشته شده است ولي اين نقش هم چنان نقشي اساسهي و عمهده اسهت و بهرای آن
جايگزيني نيافته اند .اگر چه بعضي از صاحب نظران برای حذف نظام خانواده طرح هايي ارائه دادند و بعضي هم آن ها را بهه اجهرا در آوردنهد
ولي همة اين طرح ها با شکست رو به رو شدند .عالوه بر اين و با توجه به اين نکته کهه نظهام خهانواده در طهول تهاريخ بها توجهه بهه شهرايط
اجتماعي ،اقتصادی ،فرهنگي و زيستي دستخوش تحول و دگرگوني های زيادی شده است بهه طهوری کهه در بسهياری از جوامهع خهانواده از
حالت گسترده به صورت هسته ای در آمده که خود موجب تغييراتي در نقش ها و کارکرد های خانواده شده است اما خانواده بهه منزلهة يهک
خرده نظام ضروری که هم سالمت فرد و هم بقای جامعه را تأمين مي کند هم چنان به حيات خويش ادامه ميدهد که دليهل بقها و پايهداری
نظام خانواده را در طول تاريخ مي توان در دو نکتة زير يافت.
اول -نقش مهم و غير قابل انکار خانواده در زندگي فرد.
دوم -نقش گسترده و تعيين کنندة خانواده در نظام اجتماعي کل به گونه ای که حذف آن ،نظام اجتماعي را با هزينه های سر سهام آوری رو
به رو خواهد کرد .لذا اينجاست که داشتن يک خانوادة سالم اهميت و ضرورت پيدا مي کند و جايگاهي خاص به خود اختصاص مي دههد.و
از آنجايي که نظام خانواده متشکل از نقش هايي است که بر عهدة هر کدام از اعضای آن گذاشته مي شهود (پهدر،مادر و فرزنهد) لهذا بهرآورده
شدن صحيح انتظارات هر کدام از نقش های محول شده به افراد برای سالمت و بقای خانواده الزم و ضروری است به طوری که اگر ههر يهک
از افراد نتواند نقش خود را بخوبي ايفا کند وبه حقوق و تکاليف خود وديگر اعضای گروه آگاه نباشد به يقين موجب نارضهايتي اعضهای ديگهر
شده و در نتيجه گسيختگي خانواده را به همراه خواهد داشت به همين دليل آگاهي هر کدام از اعضای خانواده نسهبت بهه وظهايف خهود در
ساية شناخت و آگاهي کامل نسبت به مسائل اجتماعي  ،اقتصادی و فرهنگي جامعه و پايبندی آن ها به اصول اخالقي از عناصر اصلي حفهظ
و بقای نظام خانواده و به تبع آن نظام اجتماعي کل مي باشد.
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Study the evolution of family system in iran
Abstract
This article will try to be brief and transient evolution of the image of Iranian families has been studied
. The research method was descriptive and analytical study based on documents and libraries are.
The main objective of this study is that the effects of some factors on the evolution of family systems
historically have been compared.
In this study, we have evaluated the different views of the family and the family of the functions
studied now be given.According to historical documents and research findings can be stated as follows
.
Different views of the family and the family of functions that we have studied .According to historical
documents and research findings can be stated as follows.
Growth, urbanization, use of contraceptives ( family planning ) , greater freedom for women , women
in labor , marriage , divorce trends, individuals , families and reduce consumer protection function
families are among the factors that affect the evolution of families have historically crucial role.
Key Words: Family, Function, Transformational, Extended Family, Nuclear Family
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