
در دوران م��درن، ب��روز تغييرات اساس��ي در نهاد خانواده، از ابعاد 
ساختي و كاركردي, آن را تحت تأثير قرار داده است. در خانواده هاي 
قديم��ي، تع��داد افرادي كه به طور ثابت در مكان مش��ترك زندگي 
مي كردند، بيش��تر از وضعيت كنوني بود؛ به نحوي كه پدر و مادِر 
همسران يا فرزنداِن فرزندان را نيز شامل مي شد. هم چنين خانواده 
در قدي��م، متكف��ل برآوردن نيازهاي بيش��تري بود. به عنوان نمونه، 
آموزش مهارت هاي شغلي و حرفه اي، انجام فعاليت هاي اقتصادي 
و معيشتي، انتقال هنجارها و آموزه هاي فرهنگي از طريق خانواده ها 
صورت مي گرفت. با واگذاري عمده ي كاركردهاي فوق به س��اير 
نهادها، خانواده ها مجبورند، كاركردهاي حداقلي خود در وضعيت 
جدي��د را بر آورن��د. نهادهاي آموزش��ي و تعليمي عهده دار كاركرد 
آموزش هاي شغلي و مهارت هاي حرفه اي شدند. كارخانه ها، صنايع 

و ساير اماكن اقتصادي مكان هايي اختصاصي براي انجام فعاليت هاي 
اقتصادي شدند. در چنين وضعيتي، اين مسأله مطرح مي شود كه آيا 
ام��كان دارد فراين��د كاركردزدايي از نهاد خانواده تا جايي ادامه يابد 

كه ديگر نيازي به وجود چنين نهادي در نظام اجتماعي نباشد؟!
ه��ر خرده نظ��ام يا نهاد اجتماعي تا هنگامي مي تواند به حيات خود 
ادامه دهد كه نيازي از ساير بخش ها برآورد. هنگامي كه ديگر نيازي 
را برآورده نسازد، يعني كاركرد خود را در حيات اجتماعي از دست 
داده و به تدريج زايل مي شود. نهادهاي قديمي و سنتي در بعد تعليم 
و تربي��ت )مانن��د مكتب خانه ه��ا(، به اين دليل حيات خويش را در 
زندگي شهري از دست داده اند كه نهادهاي رسمي ديگري )مانند: 
نهادهاي تعليمي- آموزشي، نهادهاي صنعتي و...( كاركردهاي آن 
را بر عهده گرفته اند. آيا ممكن است، تمامي كاركردهاي خانواده بر 

دونگاه
آيا ممكن است، 
تمامي كاركردهاي 
خانواده بر عهده ي 
ساير نهادهاي 
اجتماعي قرار گيرد؟! 
در چنين وضعيتي، 
آيا مي توان هنوز 
خانواده اي داشت 
يا خير؟! به صورت 
فرضي، زماني را در 
نظر آوريد كه امكان 
توالد و تناسل هم، 
وابسته به ازدواج 
نباشد و راه كارهاي 
فن آورانه ي 
جايگزيني براي آن 
مطرح شده باشد. 
در چنين شرايطي، 
آيا مي توان انتظار 
اضمحالل چنين 
نهادي را كشيد؟!

سّيدمهدياعتماديفرد

آيندهيخانوادهدرحياتاجتماعيخانوادهدرفردا
كاركردزداييازنهادخانوادهازديدگاهاسالمي
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عهده ي ساير نهادهاي اجتماعي قرار گيرد؟! در چنين وضعيتي، آيا 
مي توان هنوز خانواده اي داشت يا خير؟! به صورت فرضي، زماني 
را در نظر آوريد كه امكان توالد و تناس��ل هم، وابس��ته به ازدواج 
نباش��د و راه كارهاي فن آورانه ي جاي گزيني براي آن مطرح ش��ده 
باشد. در چنين شرايطي، آيا مي توان انتظار اضمحالل چنين نهادي 
را كشيد؟! يا هم چنان خانواده، كاركردهاي اصيلي را بر عهده دارد 
و به همين دليل، در عرصه ي اجتماعي به حيات خود ادامه خواهد 
داد؟! تالش مي شود تا به اين پرسش به صورت موجز، با تأكيد بر 

نظر اسالم، پاسخ داده شود.
اگرچه خانواده در ش��رايط فعلي، به نحو فزاينده اي دس��ت خوش 
فرايند كاركردزدايي ش��ده، اما كاركردهاي اصيلي هس��ت كه بنيان 
خانواده بر آنها استوار شده و اسالم هم بر همين ابعاد تأكيد فراوان 
دارد. خداوند در قرآن، كاركرد اساس��ي خانواده را به دس��ت آوردن 
آرام��ش ب��راي طرفي��ن مي داند. آي��ا نهاد ديگ��ري مي تواند چنين 
كاركردي را به صورت جايگزين ايفا كند؟! به منظور تبيين ديدگاه 
اس��الم، به س��ياق و لحن آيه ي مربوطه توجه كنيد: »و از نشانه هاي 
خداوند آن اس��ت كه براي ش��ما همس��راني از خودتان آفريد تا در 
كنار آنها آرامش يابيد. ميان شما رشته ي محبت و مودت قرار داد. 
همانا در اين امر، نش��انه هايي اس��ت براي كس��اني كه اهل تفكرند« 
)روم/21(.1 در اي��ن آي��ه، ضمير »ُكْم« اش��اره به مخاطِب عاّم دارد 
و تمامي انس��ان ها كه مخاطب آيه هس��تند را ش��امل مي شود. چنين 
نيست كه صرفًا مؤمنان يا مسلمانان مورد خطاب خداوند باشند و 
تش��كيل خانواده صرفًا براي آنها كاركرد آرامش را به دنبال داش��ته 
باشد. بنابراين، تمامي كاركرد اساسي كه نهاد خانواده خواهد داشت، 
حصول آرامشي است كه در نهايت به رشته اي از مودت و رحمت 

مي انجامد )طباطبايي، 1417، ج16: 166(.
حتي اگر بس��ياري از كاركردهاي خانواده در طول زمان به س��اير 
نهادهاي اجتماعي واگذار شده باشد، مطابق آيه ي شريفه، كاركرد 
اساس��ي آن قابل واگذاري به س��اير نهادها نيس��ت. از سوي ديگر، 
ممكن است نهادهاي مكّملي در كنار خانواده، امر تعليم و تربيت 
فرزندان را بر عهده داش��ته باش��ند، اما از اهميت خانواده به دليل 
تقّدمي كه نسبت به ساير نهادها داراست، كاسته نمي شود. فرد پس از 
تولد، در خانواده و در مواجهه ي با والدين اولين تعامالت اجتماعي 
خود را تجربه مي كند. ش��اكله ي هويتي فرد، از نخس��تين ارتباطات 
اجتماعي در محيط خانواده ش��كل مي گيرد. مراد از »هويت«2 در 
اينجا، همان برداشتي است كه فرد در اثر تعامل با ديگران، از خود 
به دست مي آورد. هويت، از اين جهت اهميت دارد كه در نهايت 
در ساخته شدن نظام شخصيتي فرد مؤثر است. فرد بر اساس آنچه 
از خود برداشت مي كند، با ديگران رفتار مي كند. هنگامي كه فردي 
خود را در آينه ي ديگران، منحرف قلمداد مي كند، به احتمال زياد، 
در آينده نيز دس��ت به اعمال انحرافي خواهد زد. به تدريج كس��ي 
كه چنين برداشتي از چيستي و كيستي خود به دست آورد، واجد 
نظامي ش��خصيتي و عادتي مي ش��ود كه حتي در اثر قرارگرفتن در 
محيط ه��اي ع��ادي نيز نمي تواند »من��ش اجتماعي«3 خود را تغيير 
ده��د ي��ا اص��الح كن��د. اميرالمؤمنين )ع( در روايتي، ب��ر اين امر با 
اشاره به پايداري و ماندگاري معرفت هاي اندوخته شده در ابتداي 
زندگي و عنفوان كودكي اش��اره مي كنند: »دانش ]فراگرفته ش��ده[ 
در دوران كودكي، چون نقش بر سنگ مي ماند« )مجلسي، 1404، ج1: 
2- »َو ِمْن آياتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزواجًا لَِتْسُكُنوا إِلَْيها َو َجَعَل بَْيَنُكْم َمَودًَّة َو َرْحَمًة 

ُروَن« )روم/21(.  إِنَّ في  ذِلَك َلياٍت لَِقْوٍم َيَتَفكَّ
 identity -3

 social habitus -4
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بنابراين، تقدمي كه خانواده نس��بت به س��اير نهادهاي اجتماعي در 
زمينه  شكل گيري نظام شخصيتي از خالل هويت پذيري دارد، مورد 
توجه و تأكيد اس��الم نيز هس��ت. چنين توجهي از آن جهت قابل 
تفس��ير اس��ت كه نقش هاي اجتماعي كه افراد در نظام اجتماعي بر 
عهده مي گيرند، از خالل آموزش ها در محيط خانواده شكل خاص 
خود را مي يابد. از جمله مهم ترين اين نقش ها، »نقش هاي جنسيتي« 
است. زن  بودن و مرد بودن همگي در فرايند جامعه پذيري در محيط 
خانواده براي اولين بار شكل مي گيرد. افراد مي فهمند كه به دليل زن  
يا مرد بودن چه كنش هاي اجتماعي خاصي بايد از خود بروز دهند. 
تعارض هاي نقش��ي مي تواند در آينده به ميزان انحرافات اجتماعي 
دامن بزند. بر اساس نقش هاي اجتماعي )از جمله نقش هاي جنسيتي( 
كه افراد فرامي گيرند، شيوه ي عمل آتي افراد قابل پيش بيني خواهد 
ب��ود. اف��راد در نظام اجتماعي، از يكديگ��ر انتظارات متقابلي دارند؛ 
چراكه نيازهاي دوس��ويه اي ميان آنها برقرار مي ش��ود. هرگونه نقص 
در پذي��رش ي��ا قب��ول نقش هاي مذكور مي توان��د نظام اجتماعي را 
دچ��ار نقص��ان و بحران كند. بنابراين، خانواده از اين جهت كه افراد 
را براي اولين بار با نقش هاي اجتماعي و جنسيتي آشنا مي كند، حايز 
اهميتي غير قابل چشم پوش��ي اس��ت. هرگونه تداخل در هويت هاي 
برساخته شده و نقش هاي فراگرفته شده، مي تواند در آينده، شيوه هاي 
تعامل اجتماعي فرد با ديگران را دچار مشكل سازد. ابهامي كه ناشي 
از چنين تداخلي است، ذهنيت كنش گر را در موقعيت اجتماعي، از 
فهم وظايف و انتظارات ديگران بازمي دارد؛ چراكه مشخص نيست 

فرد در اين موقعيت بايد چه بكند يا چه نكند.
بنابراي��ن، گرچ��ه در دوران م��درن، از كاركردهاي خانواده به نحو 
فزاينده و رو به  تزايدي، كاس��ته ش��ده و به ديگر نهادهاي رقيب 
واگذار شده است، اما چنين نيست كه بتوان شرايطي را فرض كرد 
كه تمامي كاركردهاي اساس��ي آن به س��اير نهادها واگذار ش��ده و 
رفته رفته با مرگ تدريجي چنين نهادي در ساحت اجتماعي مواجه 
باشيم. اين امر، از نقطه نظر اسالمي نيز مورد تأكيد قرار گرفته است؛ 
چراكه خداوند به صراحت كاركرد اصلي خانواده را دست يابي به 
آرامشي مي داند كه در غير اين صورت )و بدون تشكيل خانواده( 
امكان دست يابي به آن وجود ندارد. نهاد رقيبي را نمي توان فرض 
كرد كه بتواند چنين كاركردي را به نحوي جايگزين برآورده سازد. 
از اين رو، به نظر مي رس��د، گرچه در دوران مدرن, نهاد خانواده 
دست خوش تمايز كاركردي شده، اما كاركردهايي اصيل هم چنان 
براي خانواده باقي مانده اس��ت كه س��اير نهادها يا خرده نظام هاي 
اجتماعي قادر به برآوردن آن نيستند. عالوه بر اين، نقش خانواده به 
عنوان اولين نهادي كه شخصيت و هويت فرد در آن شاكله ي اصلي 
خود را مي يابد، انكارناپذيرس��ت. ممكن اس��ت، از س��نين خاصي 
فرزندان تحت پوش��ش س��اير نهادهاي تعليمي، آموزشي و تربيتي 
قرار گيرند و مهارت هايي را فراگيرند، اما نمي توان از نقش خانواده 
به دليل تقدم ضروري كه نسبت به تمامي اين موارد دارد، گذشت. 
در روايات، بر اين نكته و تأثيري كه نقش اوليه در دوران كودكي 
بر سراس��ر زندگي اجتماعِي فرد خواهد داش��ت، اشاره شده است. 
از اي��ن رو، همچن��ان خان��واده در آينده به حيات خود ادامه خواهد 

داد؛ چراكه كاركردهاي اصيلي توسط آن نهاد برآورده مي شود.

َغِر َكالنَّْقِش ِفي اْلَحَجِر«. مشابه به  5- متن روايت نقل ش��ده، چنين اس��ت: »اْلِعْلُم ِمَن الصِّ
اين تعبير در روايات ديگري نيز نقل ش��ده اس��ت. از جمل��ه ابوالفتح كراجكي در »كنز 
َغِر َكالنَّْقِش ِفي اْلَحَجِر«  الفوائ��د« از حضرت امير )ع( چنين نقل مي كند: » اْلِعْلُم فِ��ي الصِّ

)كراجكي، 1410، ج1: 319(. 
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