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  پیشگفتار
 

 پس . است وابسته آن اعضاي دیگر و خواهران برادران، مادر، پدر، و »خانواده« به جا هر از بیش فرد هر

 و فامیـل  افـراد  دیگـر  با ارتباط در بیشتري امکان مرد یا زن از اعم فرد خانواده ساماندهی و تشکیل از
 انسان براي خانواده شد مدعی توان می دلیل بدین. کند می پیدا) هموطنان و همشهریان از اعم( جامعه

 همراه امن محلی کند، می فراهم دیگران با اجتماعی روابط توسعه در مناسبی شرایط اینکه ضمن ایرانی

 اعضـاي  همیشـگی  حامی دارد رو پیش در که ییهایینارسا و مشکالت همه با خانواده. است صمیمیت با

 آن کیـان  حفظ به خانواده به اعضا تعلق و اعضا از خانواده مستمر حمایت نتیجه بنابراین،. است خانواده

 .انجامد می

 ایران در خانواده وضعیت بیان ضمن تواند یم ایرانی خانواده شناسی جامعه به کتابی دادن اختصاص

 دیگـر  بـا  نهـاد  ایـن  کـه  پیوسـتگی  با زیرا. باشد نیز ایران فرهنگی و اجتماعی نظام شناسایی در راهی

 در تغییـر  به هریک در اي حادثه و تحول نوع هر دارد، ایران اجتماعی حیات کلیت و تماعیجا نهادهاي

 .انجامد می دیگري

 لحاظ بدین. است شده تهیه مدرنیته مفهوم مرکزیت با شناسی جامعه از معاصر فهم اساس بر کتاب

 تجربی و مفهومی رسیبر و بحث به علم، این در خانواده شناسی جامعه جایگاه به فصلی اختصاص ضمن

 آن تحـوالت  و چالشـها  بـه  توجـه  بـا  معاصـر  زمان تا گذشته تاریخ از ایرانی خانواده سرنوشت مورد در

 خـانواده  و جامعـه  حـوزه  در محققـان  و دانشجویان راهگشاي بتواند کتاب مطالب است امید. ایم پرداخته
  .باشد ایرانی

 طـور  بـه  .انـد  بـوده  مـؤثر  شود، می دنبال کتاب این رد که »ایرانی خانواده« ایده ساختن در بسیاري

 دانشجویان هوشمندانه سؤاالت، »خانواده«و » خانه« نام به صمیمی و گرم کانونی در زندگی تجربه خاص،

 و کردنـد  شـرکت  1379 سـال  فرهنگی تغییرات کالس در که دانشکده همکاران و شناسی جامعه رشته
 مؤسسه( تهران دانشگاه برجسته پژوهشگر دو خزاعی طاهره و زند مهناز خانم سرکار با پژوهشی همکاري
 بـه  اینجانـب . کردنـد  تولیـد  علمی و تجربی لحاظ به بسیاري شواهد که) اجتماعی تحقیقات و مطالعات

 تغییـرات  مـورد  در تحقیـق  و مطالعـه  سـرگرم  که است سال شش از بیش خزاعی و زند خانمها همراه

 در 1385 و 1380 سـالهاي  در تحقیقـی  طـرح  دو از آمـده  دسـت  بـه  تحقیقات نتایج .هستیم خانواده

 خـانواده  در اجتمـاعی  فرهنگـی  تغییرات« عنوان با تهران دانشگاه اجتماعی تحقیقات و مطالعات مؤسسه
 .است کرده آن چالشهاي با خانواده تغییرات ایده از دفاع در مؤثري کمک »متمادي نسلهاي طی تهرانی
 تهیه تحقیقی گزارش قالب در که فوق پژوهشی طرح دو هاي هیافت و نتایج از کتاب این اطالعات بیشتر

 .است شده استخراج جهانی ارزشهاي طرح و  شده
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 مقدمه

 توسـعه  وجـود  با. است ایرانی جامعه سازنده کنون تا گذشته از دولت و دین نهاد کنار در خانواده نهاد

 نهـاد . انـد  ایـران  اجتمـاعی  روابط و ساختار دهندة  شکل مچنانه نهاد سه این ،بیستم قرن آغاز از نهادي

 نهـاد  ایـن  در افـراد . دارد و داشـته  اعتبار کارکردي و ساختاري لحاظ به حاضر عصر تا قدیم از خانواده

 و فرهنگـی  میـراث  حفـظ  و بزرگسـاالن  از حمایت و مراقبت و فرزندان تربیت وظیفه ،نسل حفظ ضمن
 .دارند عهده به را دینی

 کشـور  سیاسـی  و اجتمـاعی  و فرهنگـی  نوسـازي  جریـان  در ایرانی خانواده اخیر سده دو طول در

 شناسـان،  روان و یافتـه  بازتـاب  روزمـره  زندگی در ایران در خانواده تغییرات. است یافته اساسی تغییرات

 آن حاصـل  کـه  انـد  کـرده  توجه آن به نیز شناسان جامعه و انمورخ خانواده، تربیت ربیتی،ت علوم علماي

 .است بوده ایران اجتماعی تحوالت شناسایی در مفهومی نظام اصالح

 ،ایرانی اجتماعی نظام در تغییرات ترین اصلی. دارد خانواده در ریشه رانیای جامعه در تغییري نوع هر
 تاریخ به نگاهی با. است بوده خانواده به معطوف آن ريگی تجه اینکه یا شده محقق خانواده هواسط به یا

 أثرمت اجتماعی نهادهاي دیگر از بیشتر نیز خانواده دیگر، طرف از .بریم می پی بهتر مفهوم این به ایران

 حزب لحاظ بدین. نشین کافه تا است نشین خانه سیاست از دور ایرانی فرد. است جامعه تغییرات جریان از

 رانیای پاتوق دیگر، عبارت به. دیگر جاي تا یابد می سامان خانواده وحوش حول در نیز اسیسی اجتماع و

 .گراست خانواده و مدار خانواده نیز ایرانی حزب که طور همان گراست هخانواد و مدار خانواده بسیار نیز

 هـاي  داوري نقـد  و خـانواده  از روشـن  اعیدفـ  به وضعیت این بیان با تا کوشیم می ،حاضر کتاب در

 زودرس مـرگ «و  »فروپاشـی « قبیـل  از آن بـر  وارد اتهامـات  و تابهامـا  به پاسخ و اجتماعی و سیاسی

 بـه  تنگنا و فشار همه این از ایرانی خانواده که زمانی در خانواده فروپاشی طرح زیرا ؛ بپردازیم» خانواده

 همـه  این از خسته خانواده اعتراض و عصیان ولی شود عملی زیادي حدود تا تواند یم است، آمده فغان

 بـه  نـه  و است خانواده دوش از بار برگرفتن ما وظیفه و. نیست آن سقوط و افول معنی به وظیفه و کار

 تا است اوضاع اصالح و کمک طلب معناي به خانواده خستگی اعالم دیگر، عبارت به. آن بردن خانه خسال

 و کنـد  ایجاد را آرام فضایی که دفاعی. است رسیده فرا خانواده از دفاع زمان که کنم می تصور. وبسرک
 .باشد آن فعلی وضعیت بازشناسی در راهی

ـ  بـا  تـا  کوشـند  می ایرانی خانواده و جامعه درونی تحوالت از دقیق فهم بدون بسیاري  کـارگیري  هب

 خـانوادگی  و اجتمـاعی  ارزشـهاي  فروپاشـی  نسـلی،  فشکا سکوالریسم، اخالقی، انحطاط چون مفاهیمی

 اجتمـاعی  هاي آسیب به توجه لحاظ بدین. دهند ارائه فرهنگی و اجتماعی فروپاشی بر مبنی را شواهدي

 شده موجب فرهنگی و اجتماعی هاي آسیب بر فراوان تأکید. است کرده جلوه مهم بسیاري براي ایران در
 در ریشه خانواده شناختی آسیب بررسی اساس چون. شود مطرح یماعاجت فروپاشی مفهومی نظام تا است

 ممکـن  خانواده بر بینانه واقع أکیدت دیگر، طرف از. دارد تضرور گرایانه لتقلی روش نقد ،دارد گرایی لتقلی

 و ارزشـی  و اخالقـی  بحران نقد و شناختی بآسی رویکرد نقد نهایت در و گرایانه لتقلی نگاه نقد به است
 و فرهنگـی  تغییـرات  بـر  أکیـد ت و گرایـی  واقع به دستیابی کار این حاصل. بینجامد خانواده در اجتماعی
 .است ایرانی خانواده در ساختاري
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 تحلیـل  ضـرورت  و ایـران  در عی اجتما نهاد این اهمیت به خانواده مطالعه به توجه در اصلی منشأ

 تواند می دارد، ایرانی حیات در خانواده چون مسائلی که اهمیتی. گردد می باز ایرانی جامعه شناختی جامعه

 عشـق  و مـادران  و پـدران  به عالقه. باشد ایرانی جامعه بهتر شناسایی براي ایرانی شناسان جامعه دغدغه

 نبـوده  تـأثیر  بـی  خانواده به توجه در است متعدد نسلهاي تربیت آن حاصل که فرزندان به آنان دیرین

 .است

 امعـه ج و فرهنگ منتقدان از بسیاري که گردد برمی زمانی به ایرانی خانواده ردمو در بحث هب توجه

 و خـانواده  ویرانـی  بـر  شـواهدي  یا شاهد یافتن مشغول ایران در االجتماع علم اصحاب از بعضی و ایرانی
 را اینجانـب  و فرادا از بسیاري ،خانواده فروپاشی بحث جذابیت. بودند ایرانی خانواده فروپاشی و فرهنگ

 شناسایی بهانه به گرفته صورت تغییرات دربارة من أملت و مطالعه نتیجه. واداشت زمینه این در أملت به

 جـاي  بـه  یعنـی  ،کردنـد  یمـ  روایـت  دیگران که بود یزيچ از متفاوت ایرانی خانواده فروپاشی رمز و ازر

 پـی  در را جدیـدي  دردسـر  مـن  بـراي  یافته این. دمرسی ایرانی خانواده در بنیادي تغییرات به فروپاشی

 پارسنز، دیدگاه از أثرمت آمیزي هکنای طور به گاهی و کار محافظه شناسی هجامع عنوان به که چرا ،داشت

 دیگـر  و خـانواده  فروپاشـی  مـدعی  رادیکال جریان از تبعیت جاي به. شدم معرفی تی،ساخ کارکردگراي

 اجتمـاعی  و فرهنگـی  تغییـر  مفهوم طرح به اجتماعی تا است سیاسی امري بیشتر که اجتماعی نهادهاي
 بحث که زمانی. انجامید» ایرانی دهخانوا بازسازي« مفهوم به نهایت در که پرداختم شواهد بیان با خانواده

 نقطاعا و شکاف« از بحث که زمانی. کردم دفاع» ایرانی اخالقیات« از من بود، ارزشی و اخالقی بحران از

 به را افراد بود، »نسلی

 که حال و فراخواندم) جوان نسل( سوم نسل کارگزاري و میانی نسل فرماندهی با »نسلی پیوستگی«

 .رانم یم سخن آن چالشهاي و تغییرات از است، مطرح خانواده فروپاشی جریان

. اسـت  معنـی  بـی » ایرانـی  مدرنیتـه « مفهوم قالب در جدید جامعه درك بدون ایرانی خانواده بررسی
 بـه  آن هـاي  چـالش  و مشـکالت  و تنگناها و سابقه آن، تغییرات و تحوالت ایرانی، خانواده ایرانی، جامعه

 جهان پیشرفته کشورهاي از بسیاري در اگر. است ایران در خانواده طریق از ایرانی مدرنیته واکاوي معنی

 و دولـت  دانشـگاه،  صـنعت،  کارخانـه،  کارگـاه،  بیـل ق از جدیـد  سازمانهاي بر دانشمندان تمرکز طریق از
 طریـق  از ایـران  در شـود،  یم ممکن آن تغییرات و تحوالت و مدرنیته ماهیت شناسایی توانایی حکومت

 شاید. پذیرد صورت تواند می) سیاسی نظام و دین ،خانواده( محور سه و پایه سه اجتماعی نظام بر أکیدت

 ایرانی خانواده حضور و رآثا جا همه ایرانی حیات در زیرا. است خانوادگی ظامن تر نروش و تر معین همه از

 .ندارد تحقق امکان خانواده بدون ایرانی زندگی. شود می دیده

 خانواده زمینه در که دیگري کتابهاي و مطالعات بسیاري با مقایسه در کتاب این در نظر مورد نکته

 منظـر  از. اسـت  خـانواده  بـه  نسـبت  ختیشـنا  بآسـی  نگـاه  از گزیـدن  دوري اسـت  درآمـده  رشنگـا  به

 اهمیت خانواده به معطوف اجتماعی هاي آسیب سیاستمداران و اجتماعی شناسان جامعه شناسان، جمعیت

 سـن  رفتن باال طالق، چون موضوعاتی طرح به شود، یم خانواده از بحث وقتی لحاظ بدین .دارد بسیاري
 خانواده مطالعه در را آسیبها و مشکالت و پردازند می غیره و زنان، علیه خشونت ازدواج، مشکالت ازدواج،
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 از نـی ایرا خانواده به شناختی جامعه نگاه است شده سعی کتاب این در نتیجه، در. دهند می جلوه کانونی

 .شد خواهد بررسی ایرانی مدرنیته فرایند در خانواده جایگاه سبب بدین. شود متمایز شناختی آسیب نگاه

 اجتمـاعی  محققان و متفکران نمیا در گذشته از ایران در خانواده مورد در بررسی و بحث اینکه با

 بحث آن از ایران در خارجی سیاستمداران و محققان و مسافران هاي هسفرنام از بسیاري در و بوده مطرح

 داده انجـام  خـود  يدکتر رساله تنظیم زمان در ظاهريم را جدي تحقیق اولین اما است، شده گفتگو و

 ایـن  بـا . اسـت  شـده  چاپ فارسی و فرانسه زبان به کتاب صورت به تحقیق این). 1373 مظاهري،( است
 مؤسسه تأسیس با و 1337 سال از علمی و منظم طور به ایرانی خانوادة مورد در همطالع و تحقیق همه،

 دهـه  چهـار  از بیش و شده شروع تهران دانشگاه اجتماعی علوم انشکدهد اجتماعی، تحقیقات و مطالعات

 شناسـی  هجامعـ  تحقیقـات  بخش أسیست به علمی صورت به ایران در خانواده به توجه. است یافته ادامه

ـ  چـاپ  و خـانواده  و زنان مطالعات رشته اندازي هرا و زنان مطالعات و تحقیقات کزمر خانواده،  و هـا  همقال
 مطالعـات  هـاي  رشـته  در ایـران  دانشـگاه  چهار اکنون هم. است هانجامید زمینه این در بسیاري يکتابها

 دانشجو 200 از بیش و پذیرد می دانشجو ارشد کارشناسی و شناسیکار سطح در زنان مطالعات و خانواده

 .اند قتحقی و تحصیل مشغول متعدد مقاطع در

 ساختن نحوه هستیم، آن بیان پی در ما آنچه. دارد اهمیت ونگوناگ ابعاد از ایران در خانواده مطالعه

 بـه  ایـران  در دیـن  و دولـت  خویشاوندي، و اي هقبیل نظام خانواده،. است خانواده دریچه از ایرانی جامعه

 و خـانواده  از بایـد  لحـاظ  بدین. هستند نیایرا جامعه اجتماعی و سیاسی ساختار سامانده خاص اي هگون
 و دین خانواده، .یدآ میان به سخن اجتماعی نهادهاي دیگر وضعیت به توجه با آنها تطور و ایرانی عهجام

 بـر  تأکیـد . انـد  داشته اي عمده نقش یکدیگر ساختن در تاریخی و کهن کشوري عنوان به ایران در دولت

 .نیست نهادها دیگر به توجهی بی معناي هب اجتماعی نهاد سه این از یک هر نقش

 شناسیم، یم خانواده عنوان با امروز آنچه. است شده تحول دچار متعددي مراحل طی ایرانی خانواده

 و است ایرانی جامعه مانه اولیه احلمر در خانواده کلی ینگاه از. نیست ایران در نهاد این کهن صورت
 .است جدید سانان ساختن عامل جدید مرحله در و جامعه و دولت ساختن عامل میانی مراحل در

 هـاي  دوره طی خانواده تاریخی تحوالت و سابقه: از اند عبارت کتاب این در توجه مورد عمده مسائل

 از خـانواده  راه سـر  مشکالت و ها چالش آن، تغییرات و ازدواج نواده،خا و نسل خانواده، تغییرات متعدد،

 و مشخصات به تاریخی، لحاظ به ایران در خانواده وضعیت اجمالی بررسی ضمن. فروپاشی و طالق قبیل
 ایـن  پاسـخ  درپـی  ایران در خانواده تغییرات بررسی در. شد خواهد توجه نیز آن در شده ایجاد تغییرات

 خیر؟ یا است فروپاشی معناي به خانواده در شده ایجاد تغییرات آیا که هستیم ؤالس


