
  خانواده و هویت ایرانی – 14درس 

 

 ه جایگاه خانواداهمیت 

  .اسالم محبوب ترین سازه در پیامبراکرم)ص( می فرمایند در اسالم هیچ کاری محبوب تر از ازدواج وجود ندارد

 .اجتماعی ازدواج است، و نه مسجد و حرم و عبادتگاه

 

  گیرد و با گسسته شدن این پیوند مبارک عرش الهی به لرزه می خانواده نهاد مقدسی است که با پیوند زن و مرد شکل می

 افتد.

 

 کوچک و سبک کردن امر ازدواج نزد مردم را توسط  ، در خصوص علمکرد غرب نسبت به امر ازدواج رهبر انقالب

 .ن غرب نسبت به بشریت بر می شمارندرغرب، گناهان کبیره مد

 

   تربیت به نسبت های مختلف از خانه، مدرسه وجامعه شکل می گیرد.اما بزرگترین نسبت تربیت در خانه و خانواده شکل

 .ماندگارترین نوع تربیت از خانه شکل می گیرد.می گیرد

 ریکه جهان را تحت تأث میخانواده سراغ دار کیما حفظ شده است  یشروع شده و هم خانوادگ یما، هم خانوادگ نید 

السالم  "و می گوییم   میده یبه آنها سالم م یانوادگبه صورت خ میبه آنها سالم بده میخواه یم یقرار داده است. وقت

 مانیخانواده آمدند و با هم، هم پ نیا یعنیاجرا کردند،  یما را به صورت خانوادگ نید ۀپروژ "علیکم یا اهل بیت النبوه 

فدا کردند.  نیخودشان را در راه د یکردند. پدر، مادر، داماد، پسر و دختر همگ یفداکار نیدر راه د یشدند و خانوادگ

 حفظ شده است. یشروع شده و هم خانوادگ یدگما، هم خانوا نید

  کی یاصالت به خانواده داده شود. چون در واقع واحد اصل دیفرد و جامعه، با در عصر امروز بین 

آن جامعه  تیوضع ۀدربار میتوان یجامعه، خانواده ها چگونه هستند، م کیدر  میبدان یلذا وقت جامعه، خانواده است.

شود حدس زد در چه  یکنند، م یم یانصاف یب استیاقتصاد و س ۀکه در عرص یکسان. به عنوان مثال میاظهار نظر کن

 شیکه ب یئولو مس ریمد ای رد،یگ یکه رشوه م یکارمند ایکند  یم یکه دست کج یبزرگ شده اند. کاسب یخانواده ا

 یاهال یبرخ ایاست،  فتنبه فکر نر امده،یاست، و هنوز ن گرانیحساب با د هیاز کار کردن و خدمت به مردم، دنبال تسو

 کنند، دایپ یبعد منف کیدر جامعه،  یمثبت زیهر چ یکنند برا یم یکنند و سع یم ییاهنمایبافند و مدام س یرسانه که منف

خواست از خودش  یم یکس یها وقت میشه در آنجاست. لذا قدیر  یول ست،ین شانیخانواده ها ریتقص وبشان،یع ۀگرچه هم

دارم  ینجابت کیهستم و  لیاص ۀخانواد یمن دارا یعنی «شده ام سفره بابام بزرگ  من سر»گفت:  یدفاع کند، م

 دهم. یرا انجام نم یکه هر کار بد
 

 

 



 آن در ایران  فرهنگی -خانواده و ریشه تاریخی

رهنگ و تمدن ایران زمین، فرهنگ عشق و دوستی است. اگر تاریخ ادبیات منظوم و منثور ایران را تحلیل محتوا ف

مواجه شویم. از سوی دیگر تجربه تاریخی و مذهبی ایران نشان  «عشق»واژه کنیم، شاید بیش از همه با تکرار 

لف مورد تاکید و توجه قرار گرفته است و علیرغم صدمات می دهد خانواده و تحکیم بنیان آن در دوران مخت

فرهنگی و تهاجم بیگانگان همواره بین توده مردم خانواده و پیوندهای زناشویی امری مقدس و با ارزش تلقی می 

 .شده است، به طوری که مردم به نظام ارزش های خانواده قسم یاد می کردند

 

بخش اجتماعی، عنوان محور انسجامتاریخی، خانواده بهدر ایران از نظر اسالمی، تمدنی و 

که همیشه در طول ادوار مختلف تاریخی، مطرح  شودترین نهاد اجتماعی و فرهنگی محسوب میمهم

اند نظام خانوادگی را در ایران هایی که در این زمینه شد، نتوانستهی تالشبوده است. در صد سال اخیر، با همه

هم زدن نظام های اصلی مقابله با ایران، در فضای جنگ نرم فرهنگی، بهبراین امروز یکی از هدفهم بریزند. بنابه

اند، برهم زدن فضای سالم زندگی خانواده است. در نتیجه، یکی از سناریوهایی که برای ایران طراحی کرده

 .کنندمی گذاریی مشکالت اجتماعی و اقتصادی، روی آن سرمایههاست که به بهانهخانواده

ترین کشور تمامی دستورهای اسالم به نوعی ناظر بر صیانت از خانواده است. جامعه کنونی ایران به عنوان مهم

های مختلف کرده، ولی این امر تحت تأثیر عوامل شیعی، سعی در پیاده کردن اصول و راهکارهای اسالم در زمینه

های اسالمی را که آموزهورود فرهنگ غرب به کشور به خصوص آثار جنبش فمینیسم است متعددی، از جمله: 

 در مواردی کم رنگ نموده است.

 

 

 

 نواده در نظام حقوقی اسالم خا

، خانواده، نهاد مقدسی است که در آن، پدر، مادر و فرزندان در کنار هم زندگی می کنند. در در نظام حقوقی اسالم

این دیدگاه خانواده بستری برای تکامل اعضای آن محسوب می شود، به این شکل که افراد خانواده هم به حقوق 

عضای خانواده باشند. در نگاه اسالم، فردی شان نائل شوند و به لحاظ فردی به تکامل برسند و هم به فکر تکامل دیگر ا

خانواده رابطه متعارف، مشروع و نظام مند است که با نگرشی سیستمی، حقوق و تکالیف اعضای آن تعریف می شود 



هر یک از اعضای خانواده، وظایف، نقش ها و کارکردهای خود را دارند و هنجارهای رفتاری آنان، ساختار خانواده 

 .را شکل می دهد

بینیم که افرادی به صورت غیر متعارف در کنار هم زندگی می کنند و هم اتاق هستند؛ خانواده می ، درن فرهنگ مدر 

 افزایش   امروزه در غرب شاهد تنوع و تکثر ساختار های خانواده هستیم .نیستند، اما خانواده، نامیده می شوند. 

ی همجنس، هاهای چندتکه، زوجهایی مثل  خانواده، با شمار  فزایندۀ پدیده هامسریهسرپرستی،تک، تکخانگیهم

 . ازدواج با حیوانات گرایان،زدواج همجنسا، ازدواج های سفید ، زیستی، دورزیستیهم و زن و شوهرهای سابق،

نهاد  که دستاورد مهم  نسته اند ثبات و  آرامشی اتو های جدید اما سوال اصلی و جدی این است که آیا این ساختار

به عنوان نهاد مقدسی برای تربیت  در این صورت می توان از خانواده  آیا ؟دخانواده برای انسان است را فراهم کنن

 صحبت کرد. شکوفایی روح و فکر انسان ها  نسلی آگاه و جایگاهی برای تجلی و

خانواده  .ودخانواده در هر دو نظام حقوقی اسالم و غرب، نوعی قرارداد اجتماعی محسوب می ش 

در تعریف اسالمی و نبوی به عنوان جایگاه و نهادی مقدس برای تربیت فرزندان و امنیت خاطر زوجین مطرح می 

« و اخذن منکم میثاقا غلیظا»شود؛ هر چند ازدواج در اسالم نیز نوعی قرارداد است، ولی در قرآن کریم به صورت 

نه تنها ازدواج یک قرارداد می باشد بلکه پشتوانه آن یک هد که (مطرح شده است. این آیه نشان می د21)نساء، آیه

توأم شده، و به معنای بسیار ناگسستنی « غلیط»به معنی رشته ای ناگسستنی است که با واژه « میثاق» میثاق غلیظ است؛

 .می باشد

د و ارزش ها صورت گیرد تا بنابراین خانواده صرفا تعاملی دو نفره نیست بلکه باید در سایه همسویی فرهنگ ها، عقای

 .زوجین بتوانند مبتنی بر آن ارزش ها حرکت جدیدی آغاز کنند

یک قرارداد خواهد در نگاه اسالمی، فردگرایی مطرح نیست بلکه خداگرایی مطرح است و بر این اساس خانواده ورای 

بود. اگر می بینیم که در اسالم حقوق و تکالیفی برای زوجین تعیین شده است، برای آنجایی است که خانواده به بن 

 .بست اخالقی می رسد

حتی در جایی که زوجین می خواهند از هم جدا شوند، قرآن توصیه می کند که به نیکی و با رعایت اخالق و موازین 

جدا شوند این امر نشان می دهد که اسالم حتی برای لحظه آخر زندگی مشترک هم، حدود و  شرعی از یکدیگر

 .تکالیف را تعیین کرده است



البته باید توجه داشت که خانواده از نگاه قرآن و اهل بیت )ع(، اخالق محور است تا قانون محور. قانون قوام زندگی 

نواده براساس اخالق با یکدیگر رفتار نکنند، الزامات و قوانین است، اما اخالق ضرورت آن است، و اگر اعضای خا

 .حاکم بر آن، به تنهایی نمی تواند بستر خانواده را مستحکم سازد

 

 

 مدرنیته و خانواده ایرانی

اگر بخواهیم پدیده اجتماعی خانواده و چالش های  آن را در جامعه  چند علیتی بودن آن هاست .  پدیده های اجتماعییکی از ویژگی های 

لت های مختلف برویم . یکی از عوامل موثر بر نهاد خانواده در جامعه ایرانی  مدرنیته و فرهنگ حاصل از باید به سراغ عایرانی مطالعه کنیم 

 آن است. 



خصوص نهاد خانواده از مدرنیته بوده است. که در تغییر خانواده ایرانی مؤثر بوده تأثیرپذیری ابعاد مختلف جامعه و به عوامل موثریکی از  

مدرنیته مواردی مانند عقالنیت، فردگرایی و نقد سنت هستند که در این حوزه تغییراتی در خانواده های اصلی شاخصه

 .ایرانی اتفاق افتاده است

 عقالنیت -1

کند که در آن طلبانه و غیرانسانی را ایجاد میپردازان معتقدند عقالنیتی که دنیای مدرن با خود همراه آورده، فضایی منفعتبرخی از نظریه

تواند با ابزارهای موجود به بهترین شکل به اهداف خود دست پیدا کند و در این میان دیگران را اندیشد که چگونه میهر فرد به این می

 بینیم. این نوعهایی از آن را خصوصاً در نسل سوم و چهارم میگیرد. اگر بخواهیم از این منظر به خانواده ایرانی نگاه کنیم، نشانهنادیده می

 سنجیده شوند و ازحوزه  انتخاب افراد خارج شوند. های دینی و اخالقی  با محسوسات و عقل مادیارزش عقالنیت باعث شده تا برخی

 فردگرایی-2

شود. فردگرایی به این معناست که عالیق و های فردی و سوژه خودمختار تاکید مییابد و بر آزادیدر دوره مدرن، سوژه فردی اهمیت می

ها و هنجارها، مبنای فردی دارند، کسب لذت فردی در اولویت است و استقالل و هویت شوند، ارزشا و اهداف فردی ترجیح داده مینیازه

گراست و در بطن فردی اهمیت دارد. فردگرایی از مواردی است که خانواده ایرانی را دستخوش تغییراتی کرده، خانواده ایرانی بالذات جمع

تا مصالح جمعی و فردی را در کنار هم در نظر بگیرد و حتی در مواردی مصالح جمعی را به مصالح فرد ترجیح دهد. اما  کندخود تالش می

طلبی حاکم شود. برای نمونه باعث شود شود نوعی از خودخواهی و منفعتهای فردی و فردمحوری باعث میتاکید بیش از حد بر آزادی

ها اگر جوانان، پدر و مادرشان را مانعی ته داشتند تا حدودی از بین برود و متاسفانه در بعضی خانوادهحرمت و قداستی که بزرگترها در گذش

 .کنندبرای دست یابی به اهدافشان ببینند، به راحتی با آنها قطع رابطه می

 نقد سنت -3

مطمئنا در هر زمانی نسبت به گذشته نقدهایی اینطور نیست که بگوییم هر چه سنتی است، خوب و درست است و هر چه مدرن، بد و غلط. 

طور که در دوران پست مدرن به نقد دوره مدرن پرداختند. چنان که اشاره شد در فضای خانواده سنتی، تعصبات اند، هماندانستهرا وارد می

ها منطقی و برپایه استدالل باشد، شد تا نزدیکی آنها. اگر نقد سنتو باورهایی وجود داشت که بیشتر موجب دوری افراد از یکدیگر می

 طور کلی خانواده را زیر سوال ببرد، نقدی افراطی و غیرواقعی است؛رود که بهخوب است، اما اگر قرار باشد که این نقدها تا جایی پیش 

 



  95است های کلی خانواده در سال سیابالغ 

 بی کنید . کنید و نحوه اجرای آن ها را در حد مشاهدات خودتان در فضای عمومی جامعه ارزیا ت ها را مروراین سیاس

خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسالمی و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سالمت و بالندگی و اقتدار و 

 :وسوی حرکت نظام باید معطوف باشد بهام است و سمتاعتالی معنوی کشور و نظ

 

محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسالمی خانواده ای خانوادهایجاد جامعه .1

 .بخشعنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسالمی فرزند و کانون آرامشبه

 

های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، ها، سیاستمقررات، برنامه محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و .2

 .ویژه نظام مسکن و شهرسازیاجتماعی و اقتصادی به

برجسته کردن کارکردهای ارتباط خانواده و مسجد برای حفظ و ارتقاء هویت اسالمی و ملی و صیانت از خانواده  .۳

 .و جامعه

 

ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین  ایجاد نهضت فراگیر ملی برای .۴

های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست

 .گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهیسازی و ارزشحمایتی و فرهنگ

 

یم خانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن بر پایه رضایت و انصاف، خدمت و احترام و مودّت و رحمت با تأکید تحک .۵

 :بر

ای کشور در جهت تحکیم بنیان خانواده و روابط های آموزشی، تربیتی و رسانهکارگیری یکپارچه ظرفیتبه- 

 .خانوادگی

 .سازی و تقویت تعامالت اخالقیفرهنگ- 

ها و مقابله مؤثر با جنگ نرم دشمنان برای فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی و رفع موانع و زدودن آسیب- 

 .های تحکیم خانوادهچالش



 .های خانوادههای مخل ارزشممنوعیت نشر برنامه- 

از اوقات فراغت به  ایجاد فرصت برای حضور مفید و مؤثر اعضای خانواده در کنار یکدیگر و استفاده مؤثر خانواده- 

 .صورت جمعی

 

 :ایرانی با-ارائه و ترسیم الگوی اسالمی خانواده و تقویت و ترویج سبک زندگی اسالمی .۶

 .های پسندیده در ازدواج و خانوادههای متعالی و سنتترویج ارزش- 

 .های باطل از آنهای اخالقی و زدودن پیرایهپر رنگ کردن ارزش- 

 .گرایی و مظاهر فرهنگ غربو تجمل مبارزه با اشرافیت- 

های مرجع گیری گروهسازی رفتارهای شایسته آنها و جلوگیری از شکلهای مرجع و برجستهاصالح رفتار گروه- 

 .ناسالم

 

های قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید و بازنگری، اصالح و تکمیل نظام حقوقی و رویه .۷

اوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی، دادرسی و وفصل دع ّحل

 .اجرای احکام در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و تحکیم خانواده

 

 .ایجاد فضای سالم و رعایت روابط اسالمی زن و مرد در جامعه .۸

 

های آینده آنها درباره اشتغال، ازدواج و آنان برای کاهش دغدغهها با توانمندسازی ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده .۹

 .مسکن

 

ای و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن بر اساس مبانی ساماندهی نظام مشاوره .1۰

 .ایرانی در جهت استحکام خانواده-اسالمی

 

های کشور در همه اده برای پیشبرد اهداف و برنامهتقویت و تشویق خانواده در جهت جلب مشارکت خانو .11

 .های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و دفاعیعرصه

 

داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و مسؤولیت حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه .12



ی، تعامالت خانوادگی و ایفاء نقش و پذیرتربیتی و معنوی زنان و مردان و توانمندسازی اعضای خانواده در مسؤولیت

 .رسالت خود

 

های ناشی از ویژه موضوع طالق و جبران آسیبهای اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده بهپیشگیری از آسیب .1۳

 .سازی کراهت طالقآن با شناسایی مستمر عوامل طالق و فروپاشی خانواده و فرهنگ

 

 .های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنانی از خانوادهحمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگ .1۴

 

های جسمی و های حمایتی و تشویقی مناسب برای تکریم سالمندان در خانواده و تقویت مراقبتاتخاذ روش .1۵

 .روحی و عاطفی از آنان

 

سالمت باروری و افزایش فرزندآوری در ویژه ها بهجانبه خانوادهایجاد سازوکارهای الزم برای ارتقاء سالمت همه .1۶

 .جهت برخورداری از جامعه جوان، سالم، پویا و بالنده

 

 

 

 تحلیل زیر  نحوه  و نوع  مواجهات  خانواده ایرانی  با فرهنگ مدرن رو برای شما قابل فهم تر می کند.

، از همان ابتدای تأسیس تا امروز، خانواده موضوعی کانونی بوده شناسیبرای جامعه
 است و همچنان نیز، بسیار پویا و بالنده است

.
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 بخوانیم و بدانیم 

و بعضا نوآروی های جالب و تامل برانگیزی  استاد مطهری یکی از اندیشمندان معاصر است که دیدگاه های ارزنده ای

که این دیدگاه ها پس از گذشت چند دهه همچنان تازه و روز آمد به نظر می درباره نهاد خانواده ارائه نموده است .

 آیند.

 هری به دنبال رفع آن است ، نادیدهیکی از کاستی های جدی و مشترک نظریه های خانواده که درواقع نظریه استاد مط

 وت های طبیعی زن و مرد در شکل گیری و استحکام روابط خانوادگی است . تفا نقش رفتن اصل فطرت وگ

در سطوح  فرآیند فطرت گریزیمطابق نظریه فطرت در برسی بی ثباتی خانواده در عصر معاصر می توان از 

 مختلف پدیده اجتماعی خانواده سخن گفت .



درمردان و حیا و عفت در زنان در سطح احساسات فردی ، کم رنگ شدن به طور مثال کم رنگ شدن مقوله غیرت  

تفاوت وظایف و نقش های زن و شوهر ، اختالل در تقسیم کار جنسیتی در خانواده ، گسترش روابط جنسی خارج از 

چارچوب ازدواج و یا تالش در جهت گسترش حقوق یکسان برای زن و مرد بدون در نظر گرفتن تفاوت های طبیعی 

آنها  نمونه هایی از فرآیند فطرت گریزی در خانواده است . به طوری که جهان های اجتماعی به تناسبی که در مقوله  

  خانواده از هویت فطری  آن غفلت بورزند تزلزل و بحران را در این مقوله تجربه می کنند.

 

 

 

 

 

 

 

  ادهخانوهای  دکررکا

 یستیز يهادکررکا  

 جنسی  يهازنیا تأمین 

 طفی عا يهازنیا تأمین 

 يپذیر جامعه 

  اقتصادي کارکرد هاي 

 متغیر فرهنگیو  نمکا ن،ماز هردر  ادهخانو يهادکررکا. آرامش بخشی است   ادهخانو مهم يهادکررکااز  یکی

 معتقدند نشناسا  جامعه ،ستا همدآ دجوو به معاصردر دوران  هادکررکا یندر ا که تیاتغییر به توجه باو  ستا

 یا هشد همیتاکم  نکنوا هم ودب میآن  مستحکادوام و ا باعث گذشتهدر  که ادهخانو يهادکرراکاز   ريبسیا

 .دکر تغییر

 نددار ادهخانو اومتدو  بقادر  يبیشتر سهم ایرز ؛ندا شد نیز تر مهم دهنکر تغییر فقط نه هادکررکا یناز ا برخی لیو

 هاست.دکررکایکی از این   شمآرا دکررکا.

  خانواده در عصر امروز مقاله زیر به شما کمک می کند . براي فهم بهتر تغییرات کارکردي 

 آیا می توان از مقوله پایان خانواده سخن گفت ...



دهپایان خانوا  

دهکارکرد خانوا  
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