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 ۱۳۹۶ زمستان)، ۱۱۵(پیاپی  چهارمهای اجتماعی اسالمی، سال بیست و سوم، شمارۀ پژوهش

 مطالعۀ تطبیقی خانواده 
 از دیدگاه شهید مطهری و تالکوت پارسونز

 ١زینب پیکار                                                                                                    
 ٢اصغرمحمدی  

 چکیده
باشد و افـرادی کـه  ترین و مهمترین نهاد اجتماعی در جامعه می خانواده کوچک

یابند، به میزان قابـل تـوجهی در رشـد و شـکوفایی جامعـه  در این محیط رشد می
های  در جامعه، همـواره نظـرات و دیـدگاهنقش دارند. با توجه به اهمیت این نهاد 

ــط  ــانواده، توس ــا در خ ــایف اعض ــاختار و وظ ــارکرد و س ــه ک ــع ب ــی راج مختلف
نظران در طول تاریخ مطرح شده اسـت. ایـن مقالـه، بـا بررسـی نظریـات  صاحب
مرتضی مطهری و تالکوت پارسونز دربارۀ خانواده، به نوعی به دنبال مقایسۀ  شهید

انه و اســالمی دربــارۀ خــانواده اســت. در بحــث کــارکرد شناســ دو دیــدگاه جامعه
خانواده، تولید نسل و پرورش نسل آینـده، دادن هویـت اجتمـاعی بـه فرزنـدان و 
ایجاد یک محیط امن و آرام، مورد توجـه دو صـاحب نظـر بـوده اسـت. در بیـان 

های خانواده هم برمبنای ازدواج بودن، واحد مصرفی، نظم غریـزۀ جنسـی  ویژگی
های خانواده است. در بخش وظـایف اعضـای خـانواده،  ای از ویژگی نمونهو... 

                                                 
 .۱۹/۱۲/۱۳۹۶تاریخ پذیرش:  - ۱۶/۵/۱۳۹۶تاریخ دریافت:  
 ).z-peykar@yahoo.comکارشناس ارشد پژوهشگری اجتماعی دانشگاه آزاد واحد دهاقان ( .١
 ).asmohamadi@dehaghan.ac.irشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان ( . استادیار گروه جامعه٢
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های ابزاری و ابرازی و به تعبیر شهید مطهری، تشابه حقوق زن و مـرد  بحث نقش
 بیان شده است. 

 خانواده، مطهری، پارسونز، وظایف، کارکردها واژگان کلیدی:

 مقدمه
برای پرورش شخصیت انسـان  خانواده مرکز هرگونه ثروت مادی و معنوی و کانونی

نهاد اساسی و محـوری در جامعـه و هسـتۀ اولیـه بـرای سـایر   است. نظام خانواده، یک
ترین واحد اجتمـاعی اسـت  رود. نظام خانواده، کوچک نهادهای اجتماعی به شمار می

رود. افرادی که در  که اساس و زیرساخت واحدهای بزرگ اجتماعی بشری به شمار می
شــوند، بــه میــزان رشــد و  یابنــد و تربیــت می ک اجتمــاعی رشــد میایــن واحــد کوچــ

 شان، در واحدهای اجتماعی بزرگ انسانی سهم دارند.  شکوفایی
شناسی، تعاریف زیادی از مفهوم خانواده شده است. برگر و الک بر این  در جامعه

ی، خانواده گروهی است متشکل از افرادی که از طریـق پیونـد زناشـوی«اند که:  عقیده
عنوان شوهر، زن، مادر، پدر، برادر و  عنوان فرزند) با یکدیگر به خونی و یا پذیرش (به هم

اند و فرهنگ مشترکی پدید آورده و در واحـد خاصـی زنـدگی  خواهر در ارتباط متقابل
خانواده گروهی است دارای روابط جنسی چنان پایا و «گوید:  مک آیور می». کنند می

 . )۱۳۶، ۱۳۸۶(ساروخانی، » و تربیت فرزندان منجر گردد مشخص، که به تولیدمثل
در طول تاریخ، تحوالت ایجادشده در ساختار خانواده، منجر بـه ظهـور نظریـات و 

های متفاوتی نسبت به این نهاد اجتماعی شده است که نظریات گوناگونی راجع  نگرش
ن بیسـتم در مـورد شناسان، از اوایل قر  شده است. جامعه به کارکرد و خصوصیات مطرح

ای، یعنـی  پردازی پرداختنـد. در ایـن زمـان، خـانوادۀ هسـته خانواده به مطالعـه و نظریـه
عنوان واقعیتـی  یافتـه و بـه  ای که شامل زن و شوهر و فرزنـدان اسـت عمومیـت خانواده

 .)۱۶، ۱۳۶۸(اعزازی، اجتماعی، خود را در برابر خانوادۀ گسترده به اثبات رسانیده است 
پردازان غربی در حوزۀ خانواده، تالکوت پارسـونز اسـت. او  ترین نظریه ز مهمیکی ا
ای با عنوان ساختار اجتماعی خانواده که در اواخر دهـۀ چهـل مـیالدی منتشـر  در مقاله

. اهمیـت )۶۵، ۱۳۸۶(اعـزازی، شد، عقاید خود را دربارۀ خانوادۀ نوین آمریکایی بیان کرد 
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شناختی او نیست.  های کالن جامعه نواده، کمتر از اندیشههای پارسونز دربارۀ خا اندیشه
عنوان  ای را بـه هـای طبقـۀ متوسـط آمریکـا، الگـوی هسـته او با مطالعه بـر روی خانواده

الگوی شایع در دنیای مدرن رصد کـرده و آن را کارآمـدترین الگـو، در شـرایط جدیـد 
 داند.  جهان می

نظران در باب خانواده، شهید مرتضـی  از میان اندیشمندان مسلمان، یکی از صاحب
های ارزنـده و  مطهری است. استاد مطهری یکی از اندیشمندان معاصر است که دیدگاه

های جالب و تأمل برانگیزی دربارۀ نهاد خانواده ارائه نموده است که ایـن  بعضًا نوآوری
ر ها، پـس از گذشـت چنـد دهـه، همچنـان تـازه و روزآمـد هسـتند. مطهـری، د دیدگاه

تألیفات خود به تبیین قوانین اسالم با توجه به نیازهای انسـان در عصـر حاضـر پرداختـه 
است. به نظر وی، دین اسالم اصرار فراوانی دارد که محیط خانوادگی، آمادگی کامل را 
برای کامیابی زن و شوهر از یکدیگر داشته باشد. زن یا مردی که در این امـور کوتـاهی 

یح اسالم قرار گرفته است. به نظر ایشان، خانواده مکانی است کنند، مورد نکوهش صر 
، ۱۳۸۹(امـین مجـد، دارد  که انسان از خودپرستی به خوددوستی و دیگر دوستی قدم برمـی

۱۱۰(  . 
با توجه به اهمیت این نهاد اجتماعی در جامعه، این مقاله بر آن اسـت تـا بـا بررسـی 

ها و  ونز دربارۀ خانواده، کارکردها، ویژگیهای شهید مطهری و پارس تطبیقی بین دیدگاه
 وظایف اعضا در خانواده، به بحث و بررسی این نظریات بپردازد. 

 الف. خانواده از دیدگاه شهید مرتضی مطهری
ترین اندیشـمندان جهـان اسـالم اسـت.  مرتضی مطهری به عنـوان یکـی از برجسـته

احیـاء معرفـت و اندیشـۀ  مطهری بیش از هر چیز یک متکلم بود. مطهـری در راسـتای
دینی، به پیوند حوزه و دانشگاه توجـه خـاص داشـت. وی از جملـه معـدود روحـانیون 

کرد از این طریق، هم  برجسته بود که با روشنفکران دانشگاهی مراوده داشت و سعی می
های برخاسته از غرب آشنایی بیشتری پیدا کنـد و هـم بـا  با عالم اندیشه از جمله اندیشه

د نشان دهد کدام یک از اقشار و نیروها را مخاطب پیـام و اندیشـۀ خـود قـرار عمل خو 
خواست که به نسل جوان و دانشگاهی بگوید که ماهیت و جوهر دین  داده است. او می
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های  ها و روحانیون از برداشت و اسالم چیست و از سوی دیگر، به نوبۀ خود برای حوزه
اجتماعی، حـرف و حـدیث داشـته باشـد. از  – یهای رایج در علوم انسان علمی و آموزه

وی، تألیفات بسیاری به یادگار مانده اسـت کـه نظـرات ایشـان را در بـاب موضـوعات 
 توان به بحث خانواده اشاره کرد.  کند که از آن جمله می مختلف بیان می

طور کلی یک واحد اجتماعی است که از ترکیـب  از نظر شهید مطهری، خانواده به
شود و قـدرت اساسـی حـاکم بـر آن،  ها تشکیل می زن و شوهر و فرزندان آن و اجتماع

عواطف طبیعی است و هریک از فرزندان پس از بلوغ و کمـال، یـک واحـد دیگـر بـه 
ای بودند، در آخر عمـر،  آورند و احیانًا پدر و مادر که در اول، اساس خانواده وجود می

گیرند. ایشان معتقدنـد علقـۀ خـانوادگی،  میجزء خانوادۀ فرزند یا یکی از فرزندان قرار 
و وحدت و یگانگی و صمیمیت، برخالف علقـۀ  علقۀ خاصی است بر اساس عواطف

ای اجتمـاع بـزرگ مثـل اعضـای اجتماعی که اساس آن بیگانگی و عدالت است. اجز 
ها را به هم مـرتبط  یک ماشین هستند که قطعات جدایی هستند و پیوندهای فیزیکی آن

کنندۀ یک مادۀ شـیمیایی هسـتند  کرده است، ولی اعضای خانواده مانند اجزای ترکیب
انـد. قـانون  که روی خاصیت طبیعی میل ترکیبی، متحد شده و وحدتی به وجـود آورده

(مطهـری، اع بزرگ، عدالت و قانون اصـلی اجتمـاع منزلـی، عواطـف اسـت اصلی اجتم
۱۳۷۷ ،۳۶(  . 

به عقیدۀ شهید مطهری، اسـاس و ماهیـت زنـدگی خـانوادگی، شـرکت و مالکیـت 
نیست، بلکه وحدت است. این نوعی زندگی طبیعی است که قانون خلقت، طرح آن را 

رفینــی کــه دو نفــر در سرشــت زن و مــرد ریختــه اســت، نــه براســاس شــرکت ســادۀ ط
های خود را که ماننـد یکـدیگر اسـت بـه میـان بگذارنـد و هـر دو در مجمـوع،  سرمایه

شریک شوند. خلقت، طرح این مطلب را به این شکل ریخته، که دو موجود در شـکل 
(مطهـری، صورت دو قطب مثبت و منفـی یکـدیگر را جـذب کننـد  و وضع مختلف، به

۱۳۷۷ ،۳۴(  . 
بـود. اولـین » مـن«چیز بـرای  وجـود داشـت و همـه» مـن«قـط ازدواج، ف تا قبل از

شود، یعنی یک موجـود دیگـری هـم در کنـار ایـن  ای که این حصار شکسته می مرحله
شـود، دیگـر  کند، بعد که دارای فرزنـدان می گیرد و برای او معنا پیدا می قرار می» من«
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بیچـاره » مـن«کـم ایـن  شود که کم ها می »او«چنان  شود، و گاهی آن ها می »او» «او«

های اّولـی اسـت کـه  هـا، قـدم ها و این»او«و » او«شود  اش می شود و همه فراموش می
رود و  سوی غیـر دوسـتی مـی شود و به انسان از حالت من بودن و خودخواهی خارج می

گیـرد. عامـل تشـکیل خـانواده کـه خـود یـک عامـل  هم مورد توجهش قـرار می» او«
عاملی اسـت کـه  - ازدواج در اسالم است ی از علل تقدسو این، یک - اخالقی است
 . )۲۶۷، ۱۳۹۰(مطهری، پذیرد  جانشین نمی

بشر، صد در صد طبیعی است؛ یعنـی  خانوادگی کند زندگی شهید مطهری بیان می
زنـدگی مـدنی انسـان  شده است. فرضًا، در طبیعی بـودن  آفریده» منزلی«انسان طبیعتًا 

توانیم تردیـد  نمیاو  زندگی خانوادگی منزلی، یعنی زندگی نتردید کنیم، در طبیعی بود
اجتمـاعی جداسـت. در طبیعـت، تـدابیری  زندگی از خانوادگی زندگی کنیم. حساب

و  سـوی زنـدگانی خـانوادگی کار برده شده که طبیعتـًا انسـان و بعضـی حیوانـات، به به
 و داشتن فرزند گرایش دارند.  خانوادگی تشکیل کانون

ــار  ــدگی  ای را نشــان نمی یخی، دورهقــرائن ت دهــد کــه در آن دوره، انســان فاقــد زن
خانوادگی باشد؛ یعنی زن و مرد منفرد از یکدیگر زیست کنند و یا رابطـۀ جنسـی میـان 

 افراد، صورت اشتراکی و عمومی داشته باشد. 
رود  شمار می ای از زندگانی بشر قدیم به زندگی قبایل وحشی عصر حاضر، که نمونه 
صـورت  و خـواه به» مـادر شـاهی«صـورت  بشر قدیم، خواه به چنین نیست. زندگی نیز
 . )۱۵۷، ۱۳۵۷(مطهری، داشته است  خانوادگی ، شکل»پدرشاهی«

کند و معتقد  های معاصر ایجادشده، یاد می شهید مطهری از تغییراتی که در خانواده
مدنی است و در اثر  ای از نظام اجتماع است در عصر جدید، نظام خانوادگی جزء ساده

امـروزه چنـین «شـود:  توسعۀ اجتماع مدنی، کارهای اجتماع منزلـی بـه آن تفـویض می
فرض شده که زندگی خانوادگی، جزئی از زندگی اجتماعی و اخالقی اسـت و مربـوط 

ــه ــه اخــالق اجتمــاعی و حســاب جداگان ــدارد، پــس تکــالیف و حقــوق  اســت ب ای ن
طوری که هزاران شرکت و همکـاری در اجتمـاع  نکند، هما ای را ایجاب نمی جداگانه

است، شرکت زن و شوهر هم هست، بلکه شرکت پدر و فرزند یا مادر و فرزند یا برادر و 
 . )۴۳، ۱۳۷۷(مطهری، » برادر، برادر و خواهر، خواهر و خواهر هم هست
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های عصر ما، تزلزل و سسـتی پـذیرفتن بنیـان  مطهری معتقد است که یکی از پدیده
وادگی است. در این جهت که اساس زندگی خانوادگی، استحکام گذشتۀ خود را از خان

داده، تردید نیست و در اینکه عواملی پدید آمده که، به قلـب زنـدگی خـانوادگی  دست 
های دیگر،  توان کرد. به عقیدۀ برخی، این پدیده مانند بسیاری از پدیده زده، شک نمی

صنعتی است. ایـن ماشـین اسـت کـه تمـام شـئون  معلول و مولود غول ماشین و زندگی
زندگی را متحول و دگرگون کرده و در زندگی خانوادگی نیز اثر کرده اسـت. در اینکـه 

ها کـه احیانـًا  زندگی خانوادگی را، باید استحکام بخشید تردید نیست. حتی کمونیسـت
ای معتقدند  زدند، اکنون طرفدار آن هستند، ولی عده درگذشته از اشتراک جنسی دم می

که استحکام بخشیدن به زندگی خانوادگی، بایـد بـر معیـار جدیـدی غیـر از معیارهـای 
 گذشته باشد. 

چیزی که بیش از زندگی ماشینی، تأثیر مخربـی بـر اسـاس خـانواده داشـته، برخـی 
عنوان راه عـالج پیشنهادشـده و بـر شـدت درد  ها و معیارهاست که به ها و فرضیه فلسفه

ظاهر صحیحی که به وجود آمده، بیش از خـود زنـدگی  افکار ناصواب بهافزوده است. 
 .)۳۵، ۱۳۷۷(مطهری، ماشینی، به قلب زندگی خانوادگی زده است 

تمـّدن جدیـد و فلسـفۀ جدیـد، از اهمیـت و اسـتقالل حیـات خـانوادگی کاســته و 
 پیوندهای آن را سست کرده است. بسیاری از وظایف خانوادگی و حقوق خـانوادگی را

ها و غیره  ها و کودکستان ها و پانسیون از خانواده گرفته، به اجتماع بزرگ، یعنی به دولت
داده و طرفدار این است که خانواده، نوعی جدا نیست و لذا بایـد حقـوق و تکـالیف و 

 .)۷۵، ۱۳۷۷(مطهری، ها داشته باشد  های مشابهی با سایر شرکت مجازات و تربیت
ت صنعتی شدن و ماشین در سست شدن بنیان خانواده ایشان معتقدند که درست اس

 اثر نیست، ولی عامل اساسی دو چیز دیگر است:  بی
اسـاس برخـی فیلسـوفان کـه بـه عمـق فلسـفۀ زنـدگی خـانوادگی  . افکار مخرب و بی۱

نبرده بودند و آن را تنها از دریچۀ تأسیس یک شرکت توسط دو نفر که برای تمتع  پی
 اند. و لذات زندگی است، دیده بیشتر یافتن از مواهب

های دقیـق خـود بـرای  . منظورهای خطرناک استعماری و استعبادی که با اسـتعمار، نقشـه۲
 .)۳۳، ۱۳۷۷(مطهری، ریزد  های خطرناک می ها، طرح ریشه و پوچ و پوک کردن انسان بی
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 . کارکردهای خانواده۱

 کند:  ن میچنین بیا  مطهری، کارکرد و فلسفۀ زندگی خانواده را این
نظر کند که نسـل  تواند از این موهبت صرف بشر نمی ها: الف. مشخص بودن نسل

خبـر باشـد. وجـود ولـدالزنای زیـاد در هـر  آیندۀ خود را نشناسد و از گذشـتۀ خـود بی
 ها و برای اجتماع، ناراحتی عجیبی است.  اجتماع، برای خود آن

ــانوادگی را سوسیالیســت ــل، اختصــاص خ ــال راس ــین جهــت الزم  های امث ــه هم ب
کنـد، امـا فرزنـد آوردن را از غیـر شـوهر  شمارند. راسل، زنای محصنه را تجـویز می می

 کند.  قانونی تجویز نمی
بشر، عالوه بر جنبۀ شهوات حیوانی که نیازمند به جفتـی اسـت  ب. ارضای نیازها:

صـفا بـا او که شهوت او را ارضا نماید، نیازمند به روح دیگری است که از نظر عشق و 
 متحد باشد و سرنوشت مشترکی داشته باشند. 

فیلسوفان مادی از قبیل راسل، اعتراف دارند که صفای مخصوص خانوادگی امـری 
ْن ﴿جز شهوت جنسی است. بهترین تعبیر را قرآن در این زمینه کرده است: 

َ
َوِمْن آیاِتِه أ

ْزواجـًا ِلَتْسـُکُنوا
َ
ْنُفِسُکْم أ

َ
ًة َوَرْحَمـةً  َخَلَق َلُکْم ِمْن أ و از  ١؛﴾ِإَلْیهـا َوَجَعـَل َبْیـَنُکْم َمـَودَّ

های قدرت اوست که برایتان از جنس خودتان، همسرانی آفرید تا با ایشان آرامـش  نشانه
هایی است برای مردمی که تفکر  یابید و میان شما دوستی و مهربانی نهاد، در این عبرت

آن نیـز در قـرآن آمـده اسـت ولـی  کنند. موّدت و رحمت غیر از شهوت اسـت کـه می
ساِء ﴿صورت یک امر پست:  به َهواِت ِمَن النِّ  ٢.﴾ُحبُّ الشَّ

ها، تکالیف و حقـوق خاصـی  هر یک از دو فلسفۀ باال، مستلزم تدبیرها، محدودیت
ها را از سایر زنـان و مـردان  است که زن و مرد را بیشتر به یکدیگر پیوند داده و پیوند آن

های اسالمی در روابط زنان و مردان اجنبی، چه ازنظر زنا یا لمـس  تجدا کند. محدودی
 . )۷۶، ۱۳۷۷(مطهری، یا نظر یا پوشش یا قوامت مرد بر زن، برای تأمین این دو منظور است 

تأسیس کانونی مناسب بـرای پـرورش  ج. کانونی مناسب برای پرورش نسل آینده:

                                                 
 .۲۱. روم، آیه ١
 .۱۴. آل عمران، آیه ٢
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کـاری کـه از والـدین سـاخته اسـت، کنـد.  نسل آینده، که غریـزه هـم آن را تأییـد می
مخصوصًا از جنبۀ چاشنی دادن محبت به روح فرزنـدان، از هـیچ کـانون دیگـر سـاخته 

کردن و درس  تـر و خشـک  نیست. کودک تنها نیازمند بـه خـوراک، پوشـاک، بـازی،
نیست که گفته شود از پانسیون و دولت ساخته اسـت؛ از همـه بـاالتر، نیازمنـدی او بـه 

مشت بـه پشـت  گویند اثر یک  ت خانوادگی و دامن پرمهر مادر است. میکانون پرمحب
هـای  های گـرم، نوازش مانـد؛ آیـا اثـر بوسـه بچه زدن، تا آخر عمـر در روح او بـاقی می

 ماند؟  های پدر و مادر باقی نمی صمیمانه، فداکاری
مرد و هر کسی کـه کـار فرسـاینده  بخش برای اعضای خانواده: د. کانون آسایش

خانـۀ  بخش روح او باشـد، فراموش شته باشد، نیازمنـد بـه کـانونی اسـت کـه آسـایشدا
های روزانه باشد. از نظر اسالم، زن باید محیط خـانواده را بـه ایـن صـورت درآورد  رنجه

 .)۷۷، ۱۳۷۷(مطهری، 
مطهری، خانواده را ترکیبی از دو موجود، که یکی در اجتماع کار کند و دیگری در 

کند، نیازمند است به تسلی خـاطر و  داند: مرد که کار فرساینده می میخانه تسلی دهد 
مند بـه کـار و  مرکزی که آرامش روحی و اطمینان به او بدهد. طبیعت مرد، خود عالقه

شود و زن از  مند به پرداختن به خود. مرد از کار سیر نمی تالش فراوان است و زن عالقه
ت که مرد به خود نپردازد و یا زن کار دیگری غیر پرداختن به خود. البته مقصود این نیس

از به خودپردازی نداشته باشد. مقصود این است که برای مرد، پرداختن به کـار خـارج، 
(مطهـری،  در درجۀ اول است و برای زن، پرداختن به خود. زن باید بیشتر بـه خـود برسـد

۱۳۷۷ ،۷۸.(  

 . خصوصیات خانواده۲

 ادگیازدواج استحکام زندگی خانو 
از نظر اسالم، فلسفۀ اجتماعی تشکیل خانواده، جنبۀ اجتماعی دارد. تشکیل کانون 
خانواده، از قبیل تأسیس یک مؤسسۀ فرهنگی و تربیتی یا صّحی و بهداشتی اسـت کـه 

تواند زیاد جنبۀ انتفاعی داشته باشد؛ کانونی است تربیتی که چیز دیگـر جـای او را  نمی
طبیعت و فطرت برای پرورش تن و روح فرزند آدم آفریـده گیرد، کانونی است که  نمی
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تواند جای او را بگیرد. از این نظر، جنبۀ تکلیف و جهاد آن،  چیز دیگر نمی است و هیچ

چربد. اینکه در زندگی اروپایی، از تعهدات خانوادگی راجـع بـه  بر جنبۀ حقوقی آن می
از آنکـه بـه  نه این است که پس زن و شوهر یا پدر و مادر و فرزندان کاسته شده است، 

ای رسیدند از آن کاستند، بلکه در فساد کـانون خـانوادگی افتادنـد، بعـد بـرایش  فلسفه
 . )۴۷، ۱۳۷۷(مطهری، ای ساختند  فلسفه

تمتع شخصی و مسرت فردی وجـود دارد؛ انگیـزۀ افـراد در  ازدواج، بدون شک در
زنـدگی اسـت. اسـالم، اصـرار مند شدن از مسـرت و لـذت بیشـتر  انتخاب همسر، بهره

فراوانی دارد که محیط خانوادگی، آمادگی کامل برای کامیابی زن و شوهر از یکـدیگر 
 . )۴۵، ۱۳۷۴(مطهری، داشته باشد 

ازدواج از نظر ایشان، تنها برای این نیست که زن و مرد از مصاحبت یکـدیگر لـذت 
نون پـذیرایی نسـل آینـده و تشـکیل کـانون خـانوادگی، کـا بیشتری ببرند، بلکه ازدواج

های آینده، بستگی کامل دارد به وضع اجتمـاع خـانوادگی، دسـت  است. سعادت نسل
و شوهری را  های آینده، عالیق نیرومند زن  توانای خلقت برای ایجاد و بقا و تربیت نسل

طرف و عالیق پدر و فرزندی را از طرف دیگر به وجـود آورده اسـت. عواطـف  از یک 
کنند. روح کودک را حرارت محـیط  نسانی، در محیط خانوادگی رشد میاجتماعی و ا

 .)۴۸، ۱۳۷۴(مطهری، کند  فطری و طبیعِی چند صد درجۀ پدر و مادر، نرم و مالیم می
شکی نیست که هر چیزی که موجب تحکیم پیوند خـانوادگی و سـبب صـمیمیت 

ن، بایـد حـداکثر رابطۀ زوجین گردد، بـرای کـانون خـانواده مفیـد اسـت و در ایجـاد آ
کوشش مبذول شود و بالعکس، هر چیزی که باعث سستی روابـط زوجـین و دلسـردی 

 آنان گردد، به حال زندگی خانوادگی زیانمند است و باید با آن مبارزه کرد. 
ــانوادگی و در  ــیط خ ــه مح ــی ب ــذاذهای جنس ــتمتاعات و الت ــافتن اس اختصــاص ی

کـم سـاخته و موجـب اتصـال بیشـتر پیونـد زن و شـوهری را محمشروع،  ازدواج کادر
 .)۱۹/۴۳۸، ۱۳۷۷(مطهری، شود  زوجین به یکدیگر می

 و تشکیل خانواده  ازدواج سه نظر دربارۀ ماهیت
 شهید مطهری معتقد است که:
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های جسمی و روحی از دو طرف و فرزنـد  نوعی حق است با شرکت سرمایه . ازدواج،۱
 . نیز، نوعی استیفای فایده از این سرمایه است

 صرفًا تکلیف و مسئولیت است نسبت به بقای نوع و تربیت نسل آینده. . ازدواج،۲
اش تکلیف است، ولی نظر به اینکه در طبیعت، عقـل و اراده  ماهیت اصلی . ازدواج،۳

حسب غریزه، نیـاز طبیعـی  برای انجام این مسئولیت، کافی تشخیص داده نشده و به
صورت نعمتی برای طرف دیگر درآمده است،  در دو طرف ایجاد شده و هر کدام، به

طبیعت حقوقی هم دارد. پس هم حق است و هم تکلیف، ولی مبنای حـق بـودنش 
چیزی است که مقدمۀ انجام مسئولیت است. بنابراین نظر و نظر دوم، تولید فرزنـد و 

 .)۱۷۹، ۱۳۷۷(مطهری، تربیت او، هدف اصلی است نه تابع و طفیلی شرکت 
های  باب تشکیل خانواده معتقد است که یک سـری خصوصـیتشهید مطهری در 

هـا را کسـب کنـد و آن،  توانـد آن اخالقی هست که انسان جز در تشکیل خـانواده نمی
مند شدن به سرنوشت دیگران است. تا انسان زن نگیرد و بچه پیـدا نکنـد و  نوعی عالقه

شـود او را  ه مریض میآن بچه، شدیدًا عواطف او را تحریک نکند و مثًال در مواقعی ک
منـد شـدن بـه سرنوشـت  به هیجان نیاورد یا مـثًال لبخنـد بچـه در او اثـر نگـذارد، عالقه

آید. پس ازدواج، اولین مرحلۀ خروج از خـود طبیعـی فـردی و  دیگران، در او پدید نمی
خـواهیم کـار کنـیم،  توسعه پیدا کردن شخصیت انسان است. بعد از ازدواج، وقتـی می

قـدر بـه   کـه انسـان آن طوری  شود، بـه می» ما«تبدیل به » من«نها نیست؛ آن برای مِن ت
ها  برد تا آن مند است که به سرنوشت شخص خودش، و رنج می سرنوشت خانواده عالقه
 .)۱۶۸، ۱۳۹۰(مطهری، است » خود«یک درجه از  در آسایش باشند، این

 اطمینان پدر و فرزندی
رابطۀ پدری برای فرزند از نظر خود زن: وجـود حفظ رابطۀ نسلی برای مرد و حفظ  

ولدالزناهای فراوان، موجب ناراحتی اجتماع است. راسل و امثال او، زندگی خـانوادگی 
 دهند.  خواهند، لهذا زنای محصنه را اجازه می را تنها به خاطر همین هدف می

 صفا و وحدت
یز دیگر نیازمند اسـت انسان، گذشته از شهوت که مانند هر حیوان دیگر دارد، به چ 
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که آن محبت، صفا، اتحاد در روح، نیاز به عشـق و وحـدت و اتحـاد روحـی و صـفا و 
صمیمیت است. حتی فیلسوفان مادی از قبیل راسل، این جهت را که در میـان زوجـین 

شود و آن محبت و عالقه به سرنوشت آن دیگری و  تر از شهوت برقرار می ای عالی رابطه
ْزواجـًا ﴿فرمایـد: ت که قرآن میاتحاد در جان اس

َ
ْنُفِسُکْم أ

َ
ْن َخَلَق َلُکْم ِمْن أ

َ
َوِمْن آیاِتِه أ

  ).۳۸، ۱۳۷۷(مطهری،  ١﴾ِلَتْسُکُنوا ِإَلْیها

 کانون پرورش نسل آینده
ترین خصوصیاتی که یک خانواده باید داشته باشد، مسـألۀ تولیـد مثـل  یکی از مهم 

است: مسألۀ اهمیت خانواده را، یکـی از لحـاظ است. شهید مطهری در این باره معتقد 
باید در نظر گرفت، زیرا بسـیاری   نسل و از طرف دیگر، اصالح نسل اهمیت عالقه به

از تــدابیری کــه بــرای خــانواده اخــذ شــده، بــرای ایــن مطلــب اســت؛ دیگــر از لحــاظ 
بعد در کانون خانوادگی و خصوصـیات عواطـف پـدر و مـادر در فرزنـد و  نسل تربیت

ای مادر لغو نیست، باید در نظـر گرفـت. خالصـه،  نکه محبت مفرط چند هزار درجهای
 مقـدم و هـم ازگذشته و حاضـر و  نسل هم از جنبۀ ارزش محبت پدر و فرزندی برای

طوری که هر  بعدی و مؤخر، باید در نظر گرفت. همان نسل نظر ارزش این محبت برای
های بیگانه، نسبت یک حرارت  به محبت حرارتی، هر اثری را ندارد. نسبت محبت مادر

ای اسـت و ایـن حـرارت غریـزی چنـد هـزار  ای به حرارت صد درجه چهار هزار درجه
ای، لغو نیست. نرم و مالیم کردن روح بچه، فقط با ایـن درجـه از حـرارت میسـر  درجه
 . )۳۲، ۱۳۷۷(مطهری، است 

 م اخالقیبرقراری نظم برای غریزۀ سرکش جنسی و تأثیر آن در استحکا
الشعاع قـرار  برقراری نظم و انضباط برای این غریزۀ سرکش، که همۀ غرایز را تحت 
دهد. تمرکز و نظم آن، سـازندۀ بشـر و بـه نفـع روح و موجـد حمیـت و حمایـت و  می

مردانگی و گذشت و فداکاری است. برعکس، رها شدن و هرز شدن او، موجب هدر 
 ریشه شدن بشر است.  پوچ شدن و بیها و پوک و  رفتن همۀ نیروها، اراده

                                                 
 .۲۱. روم، آیه ١
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 وظایف اعضا در خانواده
زن و مـرد، فلسـفۀ خاصـی دارد کـه بـا آنچـه در  خـانوادگی حقوق اسالم در مورد

گذرد، مغایرت دارد. اسالم برای  چهارده قرن پیش گذشته و با آنچه در جهان امروز می
وع مجـازات قائـل و یک نوع وظیفه و یـک نـ حقوق زن و مرد در همۀ موارد، یک نوع

تر دانسـته و  و تکـالیف و مجـازات را بـرای مـرد مناسـب حقوق ای از نشده است؛ پاره
ها را برای زن و در نتیجه، در مواردی برای زن و مرد وضع مشابه و در موارد  ای از آن پاره

 .)۱۰۹، ۱۳۵۷(مطهری، دیگر وضع نامشابه در نظر گرفته است 
خانوادگی زن و مرد را مطرح کرده  حقوق یۀ تشابهشهید مطهری در این زمینه، فرض

و این نظریه مبتنی بر این است که اجتماع خانوادگی مانند اجتماع مـدنی اسـت. افـراد 
هـای  همانند و متشابهی هستند. زن و مرد با استعدادها و احتیاج حقوق خانواده، دارای

ز طبیعـت در دسـت کنند و سندهای مشـابهی ا مشابه، در زندگی خانوادگی شرکت می
هـا تشـکیالتی در نظـر نگرفتـه و کارهـا و  طور طبیعـی بـرای آن دارند. قانون خلقت، به

ها تقسیم نکرده است، اما فرضیۀ عدم تشابه حقوق خانوادگی، مبتنی  ها را میان آن پست
بر این است که حسـاب اجتمـاع خـانوادگی از اجتمـاع مـدنی جداسـت. زن و مـرد بـا 

کننـد و سـندهای  های مشابهی، در زندگی خـانوادگی شـرکت نمی جاستعدادها و احتیا
 . )۱۵۲، ۱۳۵۷(مطهری، مشابهی از طبیعت در دست ندارند 

آنچه از نظر اسالم مطرح است این که، زن و مرد بـه دلیـل اینکـه یکـی زن اسـت و 
جور نیست،  ها یک دیگری مرد، در جهات زیادی مشابه یکدیگر نیستند، جهان برای آن

 کند که از ها را یکنواخت نخواسته است و همین جهت، ایجاب می و طبیعْت آن خلقت

و تکالیف و مجازات، وضع مشابهی نداشته باشـند. در دنیـای  حقوق لحاظ بسیاری از
و  حقـوق لحـاظ قـوانین و مقـررات و شـود میـان زن و مـرد از غرب، اکنـون سـعی می

های غریزی و طبیعی زن و مـرد  وتوظایف، وضع واحد و مشابهی به وجود آورند و تفا
 . )۱۲۲، ۱۳۵۷(مطهری، را نادیده بگیرند 

 ب. خانواده از دیدگاه پارسونز
در ایالـت کلـورادوی  ۱۹۰۲پارسونز از جامعه شناسان آمریکایی قرن بیستم، در سال 

 ای مذهبی متولد شد.  آمریکا در خانواده
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شـمار  های اجتماعی، به تحلیلاو یکی از بزرگان رویکرد کارکردگرایی ساختاری در 
آید. پارسونز با کمک آن قصد داشت به ارائۀ چـارچوبی کلـی و جـامع پرداختـه تـا  می

، ۱۳۸۹(اعتمادی فر، بتواند نظام اجتماعی و انسانی را با استفاده از آن مورد فهم قرار دهد. 
واده شناسی مورد توجـه و مطالعـۀ پارسـونز، موضـوع خـان . یکی از موضوعات جامعه)۵

کنـد و معتقـد اسـت کـه  عنوان خانواده مطرح می ای را به است. پارسونز، خانوادۀ هسته
ای را کنار گذاشت و تمام روابط خـارج از خـانواده را نیـز، تحـت  توان پسوند هسته می

ای  کنـد، خـانواده کند. او خانواده را به دو نوع تقسـیم می عنوان خویشاوندی مطرح می
سازی، آن را خـانوادۀ  کند (خانوادۀ سلفی) و با استفاده از مفهوم که فرد در آن رشد می

دهد و شامل همسر و فرزندان  ای که فرد، خود تشکیل می نامد و خانواده یاب می جهت
. پارسـونز، مباحـث نظـری )۶۵، ۱۳۶۸(اعزازی، نامد  اوست و آن را خانوادۀ فرزند یاب می

های کارکردگرایانـۀ خـود و نیـز،  اس اندیشـهای خانواده را بر اسـ مربوط به الگوی هسته
کنـد. از نظـر او  ریزی می براساس نظریۀ ابتکاری خود، یعنی نظریـۀ نظـام کـنش، پایـه

مکان، واحدی مصـرفی و وابسـته  ای نکاحی، فرزند یاب، نو ای، خانواده خانوادۀ هسته
ا اولـویتی اصـلی به شغل بیرون از منزل شوهر است. این خانواده، که تأمین منافع افراد ر 

 آید. داند، براساس همسرگزینی آزاد و بر پایۀ عشق رمانتیک به وجود می می
شناس معاصر در تحقیقات خـود، معمـوًال خـانوادۀ متوسـط آمریکـایی را  این جامعه

دهد، ولی به دو دلیل نتایج مطالعات و تحقیقـات وی بـرد جهـانی  مورد مطالعه قرار می
شناسـی  شناسـی آمریکـایی در جامعه ه دلیـل اهمیـت جامعهسو، بـ کند. از یک پیدا می

شدن رونـدها و تغییـرات در همـۀ سـطوح از  المللی و از سوی دیگر، به دلیل جهانی بین
، نتـایج مطالعـات و تحقیقـات وی )۱۶، ۱۳۷۶؛ اعـزازی، ۲۸، ۱۹۵۵(پارسونز، ها  جمله خانواده

 کند.  برد جهانی پیدا می
گونه که خود پارسونز هم به این قضیه معتقد  فت: همانشدن باید گ در زمینۀ جهانی

های حیـات بشـری از  است، در عصر اخیر روند مدرنیزاسیون، بـا تـأثیر در همـۀ عرصـه
جمله اقتصاد و پیدایش نهادهای جدید بر اثر همین روند، نهادهـایی مثـل بـازار و نظـام 

ارهای مـدنی و حتـی دار و رو به تکامـل در سـاخت پولی و همچنین ایجاد تحولی جهت
های مربوط به ساحت جامعه، تغییرات اساسی ایجاد  هنجارهای اجتماعی، در همۀ مقوله
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گونه تغییرات اسـت کـه تحلیـل پارسـونز نسـبت بـه تبـدیل  نموده است. توجه به همین
دهد.  ای در جوامع مدرن امروزی را، شکل می الگوی خانوادۀ گسترده به خانوادۀ هسته

در شرایط کنونی و با تغییر ساختار اجتماعی از شکل سنتی به مدرن و وی معتقد است: 
های مختلـف از جملـه اشـتغال و  عرض خانواده در عرصه در نتیجه، ایجاد نهادهای هم

دهد و تنها  کم کارکرد تولیدی خود را از دست می تأمین نیازهای اقتصادی، خانواده کم
ماند. بـه همـین دلیـل، دیگـر  باقی مینقش خویشاوندی اعضا نسبت به یکدیگر در آن 

 گردد.  ای می خانواده شکل گسترده نداشته، تبدیل به خانوادۀ هسته
سـرعت، باعـث تغییـر شـکل  ای جهانی دارد و به  از نظر پارسونز، این تغییرات دامنه

شـود.  می - توسـعه چه جوامع مـدرن و چـه جوامـع در حـال  - خانواده در همۀ جوامع
ست، در عمـل، ایـن نظریـۀ پارسـونز نسـبت بـه فراگیـر شـدن الگـوی که روشن ا چنان
کـرد،  تر از آنچه او ادعا می ای خانواده در همۀ جوامع بشری، شاید با خیزشی آرام هسته

 .)۱۰۱، ۱۳۸۹(امین مجد، تحقق پیدا کرده است 

 . کارکردهای خانواده۱
ورد بررسـی قـرار ای را از دو منظـر متفـاوت مـ پارسونز، کارکردهای خـانوادۀ هسـته

ــر جامعه می ــد: از منظ ــاه جامعه ده ــالن و از نگ ــی ک ــر  شناس ــه تعبی ــرد. ب ــی خ شناس
شناسی کالن خانواده یعنـی نگـرش بـه خـانواده در ارتبـاط بـا کـل  گونیک، جامعه رنه

شناسی خرد خانواده یعنی نگرش  جامعه، با در نظر گرفتن مناسبات کلی جامعه و جامعه
؛ ۲۲، ۱۹۵۵(پارسـونز، امی خاص بـا سـاختار و کـارکرد خـاص خـود عنوان نظ به خانواده به

 .)۷۲، ۱۳۷۶اعزازی، 
جامعه از نظر پارسونز در نگاهی کالن، نیازمند به افراد دارای هویت اجتماعی است 

رو کـه  پیش برند. ازآن که اوًال، جامعه را بسازند و ثانیًا، آن را در جهت اهداف خاص به
دهـد. یکـی از  طور طبیعی، تولید نسل در خانواده رخ می بهکم در اغلب موارد و  دست

 گردد.  کارکردهای اساسی خانواده با این نگاه، کارکرد تولید نسل می
صرف وجود و یا ایجاد افراد انسانی برای تشکیل و پیشبرد جامعه و اهداف آن کافی 

ی پیوستگی خـود بـا نیست، بلکه حتمًا باید آن افراد، تبدیل به افراد اجتماعی شوند؛ یعن
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جامعه و نیاز خود به جامعه را درک نمایند و در حقیقت، ُبعد اجتماعی وجود خویش را 
بشناسند. از همین رو، کارکرد دیگر خانواده در دیدی کالن، اعطای هویـت اجتمـاعی 

 به فرزندان است. 
شناسـی  شناسـی خـرد کـه در نگـاه پارسـونز، مصـداق آن جامعه اما از منظـر جامعه

خصیت در مطالعات مربوط به خانواده است، خانواده دو کارکرد عمـده و پراهمیـت ش
ها ظرفیت اجتمـاعی پیـدا  دیگر دارد: اجتماعی کردن ابتدایی کودکان، تا شخصیت آن

کنند، یعنی بتوانند در اجتماع حاضر شوند و حفظ و تقویت شخصیت بزرگسـاالن. بـه 
صلی، وظـایف هـر یـک از اعضـای خـانواده اعتقاد پارسونز، براساس همین دو وظیفۀ ا

 گردد.  (زن، مرد و فرزندان) مشخص می
وجه مفهـومی هنجـاری نیسـت؛   هیچ پذیر نمودن کودکان، از نظر پارسونز به  جامعه

یعنی وظیفۀ خانواده در این رابطه، صرفًا مهیاکردن فرزند برای حضور اجتماعی و احراز 
هـای اوسـت و نـه  تـوان، انتظـارات و ویژگی متناسب با - و شغلی - مناصب اجتماعی

های اجتمـاعی؛ مـثًال مـذهبی و مهیـاکردن فـرد بـرای مبـارزه بـا شـرایط  آموزش ارزش
نامناسب اجتماعی حاکم بر جامعۀ محل سکونت. پس در این عرصـه، خـانواده فـرد را 

 نماید.  پذیر می متناسب با فرهنگ جامعۀ محل تولد یا سکونت، جامعه
سادگی از  اش، به ای به دلیل ساختار ویژه مین سبب است که خانوادۀ هستهدقیقًا به ه

دار تولیـد نبـوده و کـارکرد  ای که دیگـر عهـده آید، خانواده عهدۀ ایفای این نقش برمی
ای کـه دیگـر یـک واحـد سیاسـی  ندارد، خـانواده – اش را به معنای گذشته - اقتصادی

، ۱۳۵۴(میشل، نظام سیاسی جنبۀ فردی دارد آید و شرکت اعضای آن را در  حساب نمی به
۶۸(. 

وظیفۀ خانواده آن است که فرزند را بـه شـکفتگی کامـل بـرای حضـور در اجتمـاع 
برساند. از همین رو، باید به او عاطفـه بـورزد و همچنـین وی را آزاد بگـذارد (یعنـی در 

گـردد. ایـن  امور او، کمترین میزان دخالت را داشته باشد) تا اسـتعدادهای وی شـکوفا
 دقیقًا الگوی صحیح و ایدئال تربیتی از نظر پارسونز است. 

از سوی دیگر، استقرار شخصیت بزرگسال نیز در این شکل از خانواده، با سـختی و 
ای که اساس آن بر روابط زن  دشواری چندانی همراه نیست. از نظر پارسونز، در خانواده
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خوبی قابـل  این وظیفه بـه - ای دۀ هستهیعنی خانوا - و شوهری و نه خویشاوندی است
گیـرد  وسـیلۀ ازدواج انجـام می انجام است. وی مدعی است که وظیفـۀ مزبـور، ابتـدا به

. همین قضیه در شکل جدید خانواده، دو نتیجۀ مهـم بـه دنبـال دارد. )۶۹، ۱۳۵۴(میشل، 
بسـیار زیـاد  اولین نتیجه، انفصال فرد از خانوادۀ پدر و مادری خود و در نتیجـه، اتکـای

وی به همسر خویش است و دومین نتیجه، کم شدن روابـط عـاطفی همسـر نسـبت بـه 
خانوادۀ پدر و مادری خـویش و نزدیکـی عـاطفی وی بـه همسـرش اسـت کـه از نظـر 

 .)۶۹، ۱۳۵۴(میشل، گردد  پارسونز، این خود موجب تعادل عاطفی این فرد می

 های خانواده  . ویژگی۲
 ها است:  ای دارای این ویژگی دۀ هستهاز نظر پارسونز، خانوا

دیگـر،  عبـارت   و شوهری است. به شدت مبتنی و متکی بر روابط زن  . این خانواده به ۱
ای  ای نکـاحی دانسـت. خـانوادۀ نکـاحی، خـانواده توان آن را خـانواده به نحوی می

کید م است که در آن، به کید بر ارتباطات خونی، بر روابط زناشویی تأ شود.  یجای تأ
هاست. اگر شخص دیگری در  این خانواده متشکل از زن، شوهر و فرزندان مجرد آن

این خانواده زنـدگی کنـد، از موقعیـت و پایگـاه درجـۀ اول برخـوردار نبـوده، جـزء 
 آید.  حساب نمی ساختار اصلی خانواده به

یر گیـرد؛ یعنـی ارتباطـات در آن، در مسـ این خانواده، شکل فرزندیاب، به خـود می
گرفته و کارکردهـای  و شوهری (روابط زناشویی) و به سمت تولید نسل شکل  روابط زن

گردد. مراد پارسونز از خانوادۀ فرزندیاب، دقیقًا خانوادۀ  آن در همین راستا، مشخص می
کید بر این کارکرد خاص آن، یعنی فرزندیابی - ای هسته است. او این مفهوم را،  - با تأ

یاب، همان  دهد. منظور او از خانوادۀ جهت یاب قرار می نوادۀ جهتدر مقابل مفهوم خا
شـود. در  ای که فـرد در آن رشـد کـرده، بـزرگ می خانوادۀ سلفی است؛ یعنی خانواده
ای است که فرد با اقـدام بـه ازدواج، بـدان مبـادرت  مقابل، خانوادۀ فرزندیاب، خانواده

 ورزد و متشکل از همسر و فرزندان اوست. می
ای برای تأمین معاش خود، متکـی  مکان است. خانوادۀ هسته این خانوادۀ جدید، نو . ۲

نماید. از همین رو، هـیچ دلیلـی  به والدین زن یا شوهر نبوده، کامًال مستقل عمل می
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ها در یک مکان مشترک وجود ندارد. اساسًا در بیشتر موارد، برای به  برای زندگی آن

منظور امرار معاش، خانوادۀ جدیـد مجبـور بـه   هدست آوردن یک موقعیت شغلی و ب
مکان  های سلفی زن و شوهر است. این نقل  مکان از موقعیت جغرافیایی خانواده نقل

یاب خـود دارد،  تری با خانوادۀ جهت برای این خانواده، که پیوندهای عاطفی سست
ی چندان مشکل نیست و همین خود در نگاه کالن، بـرای پیشـبرد اهـداف اقتصـاد

شود. از نظر پارسونز، این خانواده به سبب  جامعه، امری مثبت و بسیار مفید تلقی می
تحرک مکانی و اجتماعی اعضـایش، بـا اجتمـاع صـنعتی هماهنـگ اسـت. همـین 

از  ای، که امکان تحرک و پویایی اعضایش را بـیش  استقالل اقتصادی خانوادۀ هسته
، ۱۳۵۴(میشل، اجتماع صنعتی است سازد، پاسخگوی مقتضیات جدید  پیش فراهم می

۷۰(. 
ای فرزندیاب، یک واحد مسکونی و مصرفی است، نه یک واحد برای  . خانوادۀ هسته۳

 مصرفی.  - روز زن و شوهر و خویشاوندان و یا یک واحد تولیدی تعامالت شبانه
نزل و ای است که نیاز به اشتغال بیرون از م . دقیقًا به دلیل مصرفی بودن خانوادۀ هسته۴

شـود. از نظـر پارسـونز،  از پـیش احسـاس می وضوح و بـیش  کسب درآمد در آن، به
گـردد. حتـی  معیشت خانواده معموًال از طریق شغل بیـرون از منـزل مـرد، تـأمین می

توان گفت: از نظر او، فقط مرد است که در نظام اقتصادی، نقشی بر عهـده دارد  می
در خانواده حضور دارد، دیگـر نوبـت بـه بقیـۀ . در حقیقت، تا مرد )۷۱، ۱۳۵۴(میشل، 

رسد تا برای تأمین معاش خانواده، در بنگـاه اقتصـادی در جامعـه شـرکت  اعضا نمی
روز در  نمایند. درست به همین دلیل، یعنی حضور مرد در بسـیاری از سـاعات شـبانه

هیـا منظور م بیرون از خانه و همچنین به دلیل حضور فرزندان در مراکز آموزشـی (بـه
شدن برای احراز مناصب شغلی در آینده)، میزان کنار هم بودن اعضای خانواده، در 

 شود.  این واحد مسکونی کم می
هـای سـلفی همسـران اسـت و  ای، مسـتقل از خانواده . پایگاه اجتماعی خانوادۀ هسته۵

 آید.  واسطۀ شغل بیرون از منزل شوهر، به دست می فقط به
اصل فرد بنا نهاده شده، تأمین نیازهای فرد در آن بسیار اهمیت  . این خانواده بر مبنای۶

یابـد. همـین مسـأله نیـز در  کند؛ حتی در مقام تزاحم، منافع فرد اولویـت می پیدا می
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هـای  شود که خانواده، در شکل جدید خود، بسیاری از ارزش جای خود موجب می
در ایـن نظـام، مسـلمًا مسـألۀ هـا را نپـذیرد.  گرایانۀ گذشته را نداشته باشـد و آن جمع
 کند.  های فردی نیز اهمیت خاصی پیدا می آزادی

رو که اسـتقالل اقتصـادی و اجتمـاعی  . مبنای اصلی این خانواده، ازدواج است. ازآن۷
خانوادۀ فرزندیاب از خانوادۀ سلفی، اصلی کلی و ارزشـی مسـلم و البتـه موضـوعی 

اید بر اساس همسـرگزینی آزاد شـکل محقق در جامعۀ مدرن کنونی است. ازدواج، ب
گیرد. ضرورت برآوردن تعهدات و وظایف زن و شوهر در قبال یکدیگر در خـانوادۀ 

از پیش روشـن   شان را بیش ای، لزوم انتخاب شخص آنان در مورد همسر آینده هسته
خواهد  تواند و یا نمی سازد، زیرا تا فرد نسبت به همسرش عالقه نداشته باشد، نمی می
رسد به همین دلیل، فـرد  درستی انجام دهد. به نظر می ایف و تعهدات مزبور را بهوظ

مند شود. البته  باید خودش همسر مورد نظر خود را انتخاب نماید تا بتواند به او عالقه
دیگر، اساسًا  عبارت  پذیرد. به  انتخاب همسر نیز، بر مبنای عشق رمانتیک صورت می

 . )۳۲، ۱۹۵۵(پارسونز، نظام، عشق رمانتیک است محرک انتخاب همسر در این 
ازدواج در این خانواده، موجـب ایجـاد منـافع و عواطـف مشـترک فـرد بـا همسـر و 
فرزندانش است. این پیوند جدید، به حدی مؤثر است که روابط فرد را با خانوادۀ سلفی 

شـدیدی بـه  ای، وابسـتگی کند. فرزندان هم در خانوادۀ هسته خود، قطع و یا تعدیل می
ــا این هــای جهت خانواده ــد. ب ــادران خــویش ندارن ــدران و م ــاب پ ــن  ی حــال، هرگــز ای
شود. از نظر پارسـونز، احسـاس بسـتگی فرزنـدان بـه دو  های عاطفی قطع نمی وابستگی

 . )۱۰۵ - ۱۰۲، ۱۳۸۹(امین مجد، گروه خویشاوندی پدر و مادر یکسان است 

 . وظایف اعضا در خانواده۳
است که نظام خانواده نیز برای بقا، نیازمند آن است کـه هـر یـک از  پارسونز معتقد

ای بـا سـاختار و  اعضای آن وظیفۀ مشخصی را برعهده گیرند. از نظر او، خانوادۀ هسته
ای را هـم بـر عهـدۀ زن و مـرد و یـا فرزنـدان  کارکردهای خاص مذکور، وظـایف ویـژه

نماید و  رزندان در خانواده اشاره نمیگذارد. معموًال پارسونز به وظیفۀ خاصی برای ف می
پـذیر نمـودن  شاید بتوان گفت: سرسپردن فرزندان نسبت به تربیت والـدین بـرای جامعه
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ها و همراهی با پدر و مـادر در ایـن مسـیر، تنهـا وظیفـۀ فرزنـدان در خـانواده از نظـر  آن

 اوست. 
شده و کارکردهای   های مختلفی تشکیل گونه که بدن از اندام به نظر پارسونز، همان
شود، جامعه هم بایـد از اجـزا و نهادهـایی تشـکیل  ها انجام می آن نیز توسط همین اندام

منـد، در  گردد تا بتواند به رشد و توسعه دست یابد. البته این عملکـرد تخصصـی و نظام
تر است. اجتمـاع جدیـد از دیـدگاه پارسـونز، براسـاس تخصـص و  اجتماع جدید افزون

دهـد. خـانواده هـم بـه دلیـل آنکـه  ا، به حیات اجتماعی خود ادامه میه تفکیک نقش
یعنـی تخصـص و تفکیـک  - نظامی از نظام کل اجتماعی است، بـر همـان مبـانی پاره
 . )۳۵، ۱۹۵۵(پارسونز، دهد  به حیات اجتماعی خود ادامه می - ها نقش

اسـت: نمایـد و معتقـد  های خانوادگی را برحسب جنس تفکیک می پارسونز، نقش
هــای خــانوادگی، بایــد متناســب بــا  کســب مهــارت و تخصــص در زمینــۀ ایفــای نقش

هـا ناشـی از  کـه قهـرًا متفـاوت بـوده، تفـاوت آن - استعدادهای طبیعی و بالقوۀ اعضـا
باشد. همین مسأله، یعنی  - ساختارهای ویژۀ روانی و جسمی هر یک از دو جنس است

به حفـظ «اسب با آن در خانواده، ها براساس جنس و کسب تخصص متن تفکیک نقش
» مبنـای اجتمـاعی کـردن کـودک اسـت ]عالوه بـه[کنـد و  نظام خانوادگی کمک می

 . )۷۲، ۱۳۵۴(میشل، 
شـود تـا  هـای پـدر و مـادر موجـب می این خود بدان دلیل است که تفکیـک نقش

  خوبی و بـا تـوان و انگیـزۀ کـافی انجـام داده، براسـاس تقسـیم هریک وظیفۀ خود را به
گیـرد، بتواننـد بخشـی از وظیفـۀ مشـترک  کاری که مسلمًا بـر همـین اسـاس انجـام می

پذیری کودک را برعهده گیرند. در ایـن جریـان، مسـلمًا رونـد اجتمـاعی شـدن  جامعه
شود؛ زیرا هر یک از زن و مـرد، وظیفـۀ متناسـب بـا خـود را  خوبی سپری می کودک به

طور  دهنـد و در نتیجـه، بـه انجـام می خوبی و بدون دخالت دیگری (که مضر اسـت) به
گیرد. البته، همۀ  پذیری کودک در این بستر شکل می سادگی جریان جامعه طبیعی و به 

هایی کـه پارسـونز بـرای زن و مـرد در خـانواده قائـل  ها با توجه به آن است که نقش این
 د. شون هایی هستند که درمجموع آن روند را در مورد فرزند موجب می است، نقش

آور را در رابطـه بـا جامعـه برعهـده  مرد رئیس خانواده است و نقش نـان«از نظر او، 



   

ش
ژوه

پ
مي

سال
ي ا

ماع
اجت

ي 
ها

 
ان 

مست
/ ز

١٣
٩٦

 
رة 

شما
 /

١١
٥

۱۱۸ 

چون مرد ناچار است امـور مربـوط بـه معـاش خـانواده را حـل  )،۷۳، ۱۳۵۴(میشل، » دارد
نماید و فرصت کمتری را برای شرکت در امور مربوط به منـزل دارد. از همـین روسـت 

شود. مـرد بـه تـأمین  های زن می ترین فعالیت و نقش یداری، اساس داری و بچه که خانه
پردازد و در عـوض، زن بـه دلیـل ارتبـاط بیشـتر و  نیازهای اقتصادی اعضای خانواده می

گردد. از نظر پارسونز، بـه همـین  تر با فرزندان، تبدیل به محور عاطفی خانواده می عمیق
وجود دارد، خـانواده تبـدیل  ورزی در خانواده دلیل که نقش مجزا و مستقل برای عاطفه

گردد و همین خود، بستری مناسب برای اجتماعی کردن صـحیح و  به کانون عاطفه می
 سازد.  مناسب فرزندان را فراهم می

هـا در خـانواده، شـرط ضـروری بـرای صـورت  اساسًا از نظر پارسونز، تفـاوت نقش
کـه در  - ی ابـزاریهـا ای است. ایفای نقش پذیرفتن کارکردهای اساسی خانوادۀ هسته

کـه بـا  - هـای ابـرازی از سـوی مـرد و نقش - کند کار بیرون از منزل مصداق پیدا می
از سوی زن، زمینـه را بـرای ادامـۀ حیـات  - یابد حمایت و مراقبت از فرزندان تحقق می

 آورد.  سالم خانواده فراهم ساخته، همبستگی را در خانواده به وجود می
طب رئیس و مرئوسان در خانواده وجود دارند. در حقیقت، در تحلیل پارسونز، دو ق

طور مشـترک و  نظام قدرت در خانواده، نظام پلکانی است نه نظامی که در آن قدرت به
شده باشد. در ایـن نظـام دو قطبـی، مـرد نقـش رهبـری و   مساوی بین همۀ اعضا توزیع

و مرئوسـان او در خـانواده عنوان زیردستان  دار است و زن و فرزندان، به ریاست را عهده
کیـد  ایفای نقش می کنند. با توجه به آنکه پارسونز بر روابط عاشقانه بین زن و شـوهر تأ

منظور شکوفایی اسـتعدادهای  ورزد و همچنین آزاد گذاردن فرزندان را در خانواده به می
ــد، مســلمًا نمی آنــان ضــروری می ــا ســلطه و » رهبــری«توانــد از  دان برداشــتی همــراه ب

رسد با توجـه بـه ایـن قـرائن، رئـیس خـانواده از نظـر  یکتاتوری داشته باشد. به نظر مید 
دار امور مربوط بـه  گیرد و عهده پارسونز کسی است که از ابزار ارشاد و نظارت بهره می

 معاش خانواده است. 
مراتـب قـدرت در   ها و هم وجود سلسله به اعتقاد پارسونز، هم تقسیم جنسیتی نقش

پارسونز در مورد خرده نظام اجتماعی، مثـل خـانوادۀ «ای ضروری است.  هسته خانوادۀ
 - کوچـکهـای  آمده از تحقیقـات مربـوط بـه گروه  دست براساس نتایج به - ای هسته
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ای، وجـود دو  یابی به حداکثر کارکردهای خـانوادۀ هسـته کند که شرط دست ثابت می

هبری و زیردستان و شرط دوم، شرط اساسی است: شرط اول، وجود دو قطب مخالف ر 
ای اسـت کـه پارسـونز،  ایـن، سـیمایی از خـانواده ]ابـرازی[نمایشـی  - اختالف ابزاری

نماید. وی معتقد است  های اعضایش را ترسیم می ساخت و کارکرد آن و وظایف نقش
در وضع موجود، با وجود آنکه وظایف خانواده نسبت به گذشته کمتر گشته، بسیاری از 

ها و نهادهای اجتماعی  ه در گذشته خانواده متصدی آن بود، امروزه به سازماناموری ک
دار آن شـده، دارای اهمیـت بسـیاری  واگذار شده است، ولی نقشی که خانواده عهـده

 - مـثالً  - عالوه، در خانواده وقت بیشتری برای رسیدن به آن وجود دارد (چون است و به
فای دو نقش اسـت) و در نتیجـه، کیفیـت ایفـای جای ایفای ده نقش، تمرکز روی ای به

 .)۴۵، ۱۹۵۵(پارسونز، رود  نقش باالتر می

 بحث و بررسی
در اینجا از دو دیـدگاه متقـاوت بـه تعریـف خـانواده، وظـایف اعضـا در خـانواده و 

ــه شــد. در تعریــف پارســونز از خــانواده کارکردهــا و ویژگی ، از  هــای خــانواده پرداخت
هـای متفـاوت از  دهـد و خانواده ای خبـر می اده به الگوی هستهشدن الگوی خانو  تبدیل

آورد و در حقیقـت،  ای را، ذیل موارد انحراف از نسخ تعریف مـی ضوابط خانواده هسته
پـردازد.  ها می پردازی خود، به قضاوت در مورد آن با دخالت ندادن این الگوها در نظریه

داند.  نمی - که مورد قبول اوست - مدرنها را سازگار با شرایط جامعۀ  وی این خانواده
ای) باشد تا در روند مدرنیزاسیون  گونه (هسته پس در حقیقت، ازنظر او خانواده باید این

مشکلی ایجاد نشود. اصل بر حفظ نظام مدرن است و خانواده باید، خود را بـا آن وفـق 
 دهد. 

واده در دوران شهید مطهری بعد از تعریف کلی از خـانواده، بـه شـکل جدیـد خـان
پردازد و معتقد است در این زمان، زندگی خانوادگی دچار تغییراتی شده کـه  معاصر می

 کند: به برخی از موارد آن اشاره می
در زندگی جدید، حساب خانواده و رحم و عواطـف  اندیویدوالیسم خانوادگی: -

روابط پدران های خاص در این مورد تبدیل به بیگانگی و جدایی شده، حتی  و یگانگی
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 . )۴۳، ۱۳۷۷(مطهری، طرف بیگانگی کشیده شده است  و مادران و فرزندان به
جای  بشر امروز بـه شده: در اجتماع جدید، یگانگی خانوادگی به بیگانگی تبدیل -

سوی انفراد گراییده است و آیا گرایش به انفراد در  تر بشود، از این نظر به اینکه اجتماعی
جتماع مدنی تأثیر نخواهد داشت و روح اخوت اجتمـاعی را از بـین اجتماع منزلی، در ا

شود برادری  ای که در موارد عواطف اجتماعی گفته می نخواهد برد؟ نیرومندترین کلمه
. این کلمه در موردی معنی و مفهوم دارد که بـرادری و ﴾ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ ﴿است :

 اشد. رحم، اثری در روح و عواطف داشته ب
علت اینکـه در اروپـا، اسـاس زنـدگی خـانوادگی،  و شوهری:  سستی عالیق زن -

یعنی آن چیزی که پایۀ اصلی زندگی خانوادگی است متزلزل شده است. عالقـۀ پـدر و 
فرزند یا برادر و برادر یا برادر و خواهر، فرع بـر عالقـه و صـمیمیت زن و شـوهر اسـت. 

ر، فرع بر این است که آن تدابیری که اسالم در عالقه و یگانگی و صمیمیت زن و شوه
کار برده، عملی شود، یعنـی محـیط اجتمـاع، تنهـا محـیط کـار و فعالیـت و  مورد آن به
های مقرون به ادب و احتـرام باشـد و امـا محـیط التـذاذ و کامیـابی، منحصـرًا  معاشرت

یَنَتُهنَّ ِإالَّ َوال ﴿زن و مرد حریم قائل شده است:خانواده باشد. لهذا اسالم میان  ُیْبدیَن ز
ولی﴿ ١،﴾ِلُبُعوَلِتِهنَّ 

ُ
ِة اْأل َج اْلجاِهِلیَّ ْجَن َتَبرُّ  .)۴۴، ۱۳۷۷(مطهری،  ٢﴾َوال َتَبرَّ

کنند. زندگی اروپـایی بـه  شهید مطهری در ادامه به شیوۀ زندگی در غرب اشاره می
حـال یکـدیگر از  ازدواج تواننـد بـا سـوابقی کـه قبـل از نحوی است که مرد و زن نمی

انـد،  نخواهی در خالل ایام همسری از یکدیگر دیده هایی که خواهی اند و با لغزش مطلع
صددرصد با یکدیگر صمیمی بوده باشند. مخصوصًا مـرد کـه طبیعـت، او را حـافظ و 

تواند نسبت به زنی کـه بـه پـاکی او ایمـان  نگهبان پاکی نسل خود قرار داده است، نمی
 اشد. ندارد، صمیمی بوده ب

شهید مطهری معتقد است، خانواده از نظر اسالم یـک امـر مقـدس اسـت. از نظـر 
  چیز دیگـر سـاخته نیسـت و بـه  اسالم، آنچه از این کانون کوچک ساخته است از هیچ

و لهـذا،  دیگر، زن گرفتن، شوهر کردن، فرزنددار شدن، یـک مسـئولیت اسـت عبارت 
                                                 

 .۳۱، آیه نور. ١
 .۳۳. احزاب، ٢
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و چه از نظر زن، نوعی جهـاد مقـدس کـه خدمت به این کانون مقدس، چه از نظر مرد 

الکـاّد لعیالـه «انـد:  رود. دربـارۀ مـرد فرموده کارهای مقدس است بـه شـمار مـی سمبل
». جهـاد المـرأة حسـن التبّعـل«انـد:  ، و در مـورد زن فرموده»کالمجاهد فی سبیل الله

نسـل  وظیفه نسـبت بـه  زندگی خانوادگی از نظر اسالم و از نظر فطرت و طبیعت، انجام
اصطالح امروز، یک مسئولیت است نه یک امر فـردی مثـل مسـافرت،   آینده است و به

گردش و باالخره یک کار تفریحی و التذاذی و شخصی و مربوط به زندگی فردی؛ بـه 
 زندگی اجتماعی مربوط است، یعنی اجتماع آینده و نسل آینده. 

عـّری، توالـد و تناسـل را برخی مانند ابوالعالء م تناسل، خدمت است نه جنایت: -
اند. اما از نظر اسالم، توالد و تناسل مسئولیت مقدس و خدمت است، نـه  جنایت دانسته

، توالد و تناسل و عالقۀ آن، مأموریـت از جانـب خلقـت و )۵/۴۵، ۱۳۷۷(مطهری جنایت 
 تواند جنایت باشد؟  طبیعت است، چگونه می

تواند جانشین لذات باصفای  نی، میآیا لذات شهوا لذت باصفای کانون خانواده: -
 خانوادگی از قبیل محبت پدر و فرزند بشود؟ 

ایشان درپایان بحث، به این نکته اذعان دارند که سقوط خانواده عوارضـی دارد کـه 
 اند از:  عبارت

 الف. محرومیت از صفای زوجیت (عشق واقعی) 
 بالتبع ب. محرومیت فرزندان از مهر پدر و مادری و محرومیت اجتماع

 دار و جانی های سرگردان و عقده ج. پیدایش ولدالزناها و انسان
 ازدواج جنین، تنفر از د. تنفر از مادری، سقط 

 . )۱۸۲، ۱۳۷۷(مطهری، های وحشتناک  هـ. جنایت
کنـد کـه خـانواده کـارکرد تولیـد نسـل،  در بحث کارکرد خانواده، پارسونز بیان می

یــت اجتمــاعی بــه فرزنــدان و حفــظ و تقویــت اجتمــاعی کــردن فرزنــدان، اعطــای هو 
ها،  شخصیت بزرگساالن را برعهده دارد. شـهید مطهـری هـم بـه مشـخص بـودن نسـل

عنوان کانون آسایش بـرای اعضـا یـاد  پرورش نسل آینده، ارضای نیازها و از خانواده، به
 کند که کارکرد تولید نسل، در هر دو دیدگاه مشترک است.  می

خــانواده، پارســونز خــانواده را مبتنــی بــر روابــط زن و شــوهر، هــای  در بیــان ویژگی
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فرزندیاب، نو مکان، واحدی مصرفی که بر مبنای اصالت فـرد اسـتوار اسـت و نیـاز بـه 
داند. شهید مطهری هم معتقد  اشتغال بیرون از خانه دارد و بر مبنای ازدواج بنا شده، می

کنندۀ غریزۀ جنسی افـراد،  تنظیماست، خانواده بر مبنای ازدواج مستحکم شده است و 
باشد و از وجود صفا و  دهندۀ نسل آینده، دارای رابطۀ پدر و فرزندی مطمئن می پرورش

برد که در اینجا هم، بحـث پـرورش نسـل و ازدواج از نقـاط  وحدت در خانواده نام می
 مشترک در هر دو دیدگاه هست. 

انواده، دیـدگاه نظـر نظران در بخـش وظـایف اعضـا در خـ در بحث آخر، صـاحب 
کننـد. پارسـونز از  مشترکی را تحت دو عنوان متفاوت بـرای اعضـای خـانواده بیـان می

کند و شهید مطهری از تشابه حقـوق زن و مـرد،  های ابزاری و ابرازی صحبت می نقش
که در هر دو نظریه، وظایف زن و مـرد متناسـب بـا شـرایط جسـمی و روحـی متفـاوت 

نظران و مدافعان حقوق زن و مرد نسـخ  وسط بعضی از صاحباست. نظری که امروزه ت
هـا نـدارد و هـر دو  ها معتقدند که کار زن و مرد، ربطی به جنسـیت آن شده است و آن

 توانند کار یکدیگر را انجام دهند.  می
در جای دیگر، پارسونز، انفصال فرد از خانوادۀ پدر و مادری خود را، نتیجۀ طبیعـی 

داند. از نظـر او، روابـط عـاطفی زن و مـرد، آن  ای خانواده می هستهو البته مثبت شکل 
و آمدی نیز با سایر خویشـاوندان خـود  قدر متمرکز در خانواده است که حتی اگر رفت  

آموزند کـه  . فرزندان هم می)۶۹، ۱۳۵۴(میشل، دارند، بیشتر جنبۀ رسمی و تشریفاتی دارد 
 های شدید عاطفی داشته باشند.  بستگی از دلدور   ای رسمی و به با اجداد خود رابطه

دهـد.  شده و گاهی دور از واقعیت ارائه می طور کلی، پارسونز قرائتی تند و اغراق  به
هــا،  فشــرد کــه ایــن شــکل از خــانواده بــا ایــن ویژگی او همــواره بــه ایــن نکتــه پــای می

ظرنـد کـه هولتن و ترنر بر ایـن ن». «پاسخگوی مقتضیات جدید اجتماع صنعتی است«
هـایی  ای دربـارۀ مدرنیتـه اسـت کـه بـر ارزش ترین جنبۀ کار پارسونز، ارائه نظریه نمایان

کید می تـوان  طور کلـی، می بـه». گذارد که ما باید بپذیریم تا مدرنیته به جریـان افتـد تأ
 پذیرد.  گفت پارسونز مدرنیته را بدون انتقاد می

ش الگوهـای پـدر و مـادر و نهادهـای در اندیشۀ پارسونز، وظیفۀ فرزندان فقط پـذیر 
پـذیری اسـت. ایـن تفکـر حـداقلی در شـرح  و پرورش، در امـر جامعه  متصدی آموزش
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وظایف فرزندان، عالوه بر آنکه خـالف واقـع و اقتضـائات طبیعـی زنـدگی خـانوادگی 

تواننـد  سـازد کـه حتـی نمی مسئولیت و پرتوقع تبـدیل می است، آنان را به موجوداتی بی
های اجتماعی را متصدی شوند و این دقیقًا، نقطۀ مقابل آرمان پارسـونز  ، نقشدرستی به

 ای است.  گیری اجتماع جامعه از شکل
داند. باید بررسی نمود که  های یکدیگر را مخل می پارسونز، دخالت اعضا در نقش

 ای از دخالـت مثبـت را تـوان نحـوه آیا این دخالت، واقعًا و ضرورتًا مخل است؟ آیا نمی
دور از واقعیـت اسـت. مشـارکت در انجـام  رسد این قرائـت، بـه  تصور نمود؟ به نظر می

هایی مثل مشورت دادن، امـری  ها از راه سازی برای ایفای بهتر مسئولیت ها و زمینه نقش
 معقول و حتی ضروری است.

بررسـی اسـت،   نکته دیگری که در رابطه با اندیشۀ پارسونز در مورد خـانواده، قابـل
رسد تا حدی بـا آن قرابـت دارد.  ایسۀ دیدگاه او با اندیشۀ اسالمی است که به نظر میمق

کید می ها و نقش گرچه اسالم هم بر تقسیم جنسیتی مسئولیت ورزد، نظام مدیریتی  ها تأ
های قوی عاطفی معرفـی  داند، رابطۀ زن و شوهر را دارای جنبه در خانواده را پلکانی می

ای را در ایـن میـان  های عمـده و...؛ اما تفاوت )۱۶۹ - ۲۰/۱۶۷، ۱۴۱۶(حر عاملی، نماید  می
 با اندیشۀ پارسونز دارد. 

گـذارد و مـرد را هـم در ایـن میـان  های ابرازی را تنها بر عهـدۀ زن نمی اسالم نقش
دهـد، تنهـا بـا  داند. تحلیلی که اسـالم از مـدیریت مـرد در خـانواده ارائـه می سهیم می

آوری نیست، تا این ایراد وارد گردد که اگر زنان طبق جریان عادی  اناستفاده از عنصر ن
آور  داری مدرن، مجبور به کـار بیـرون از خانـه شـدند و حتـی بـه تنهـا نـان نظام سرمایه

خانواده تبدیل گردیدند، آنگاه مدیریت هم بر عهدۀ آنان است. اسالم شرح متفاوتی از 
دهـد. مـدیریت مـردان در خـانواده، تنهـا  میمدیریت و علت واگذاری آن به مرد ارائه 

داری جسـمی، روحـی و  ها مسئول محافظـت و نگـه مدیریت اقتصادی نیست، بلکه آن
عاطفی از همسر و فرزندان خود هستند و حتی در امـر تربیـت دینـی، مسـئولیت اصـلی 

آوری، توجـه بـه  . علـت قوامیـت، عـالوه بـر مسـألۀ نـان)۶: ۶۶(تحریم، هاست  متوجه آن
منظور احراز این مسئولیت و همچنین توجه  های طبیعی جسمی و روحی مردان به ژگیوی

 برند.  خصوص زن از این قضیه می به منافعی است که خانواده و به



   

ش
ژوه

پ
مي

سال
ي ا

ماع
اجت

ي 
ها

 
ان 

مست
/ ز

١٣
٩٦

 
رة 

شما
 /

١١
٥

۱۲۴ 

دانـد، بلکـه فرزنـدان را نیـز دارای  ها را تنها متوجه زن و شـوهر نمی اسالم مسئولیت
. البتـه از سـوی دیگـر، )۲۱/۴۸۷، ۱۴۱۶(حـر عـاملی، دانـد  وظایفی نسبت به پدر و مادر می

خصوص فرزندان هم در تأمین نیازهای اقتصادی و عاطفی و همچنین  حقوق اعضا و به
شود. در این میان، نظارت و ارشاد هـم فقـط در راسـتای  پذیر شدن، خالصه نمی جامعه

پذیری نیسـت، بلکـه اعضـای خـانواده،  پذیرش شرایط جامعۀ مدرن در مکانیزیم جامعه
 مند گردند.  دارند از فضائل اخالقی و کماالت معنوی، مطلع و بهره  حق

واسـطۀ عشـق رمانتیـک و معیارهـای صـرفًا  انتخاب همسر نیز در تفکر اسـالمی، به
گردد، بلکه مالکات برتر معنوی و اخالقی در این میان تأثیرگذارنـد  عاطفی محقق نمی

ر اندیشۀ اسالمی پس از ازدواج معنـا و . اساسًا عشق به همسر د)۲۰/۵۰، ۱۴۱۶(حر عـاملی، 
ای مستحکم و پایدار ضروری اسـت؛  کند و این، برای برقراری خانواده مصداق پیدا می

ای که پایداری آن از راه عقل و منطق و البته عاطفه، ضروری به نظر رسد و تنها  خانواده
اقتضـائات توجیه ماندگاری آن عشق نباشد، عشقی که ممکن است هـر لحظـه، در اثـر 

 طبیعی دنیای مدرن از بین برود. 
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۱۲۵  گیری نتیجه
ــالکوت پارســونز  ــه دنبــال مطالعــۀ تطبیقــی نظــرات دو متفکــر، ت در ایــن تحقیــق ب

ای  گونه شناس و مرتضی مطهری اندیشمند اسالمی، پیرامون مسألۀ خانواده بود. به جامعه
های خانواده  ه، ویژگیپس از تعریف خانواده از دو دیدگاه به بررسی کارکردهای خانواد

 و وظایف اعضا در خانواده پرداخته شد که مقایسۀ نظرات، در جدول ذیل آمده است:

 
 وظایف اعضا در خانواده

ردیف تالکوت پارسونز مرتضی مطهری 
 ۱ زیهای ابزاری و ابرا نقش تشابه حقوق زن و مرد شباهت

ای که به شکل امـروزی درآمـده، هـر دو دیـدگاه بـه تغییـرات  دربارۀ بحث خانواده
تبع آن،  فاحشی که در ساختار خانواده بـه وجـود آمـده و باعـث شـده کـه شـکل و بـه

ها و وظایف هم در خانواده تغییر پیدا کند، کـه ایـن عوامـل در پـی  کارکردها و ویژگی
مده است. در بحث کارکردهـای خـانواده، هـر دو انقالب صنعتی در جامعه به وجود آ

 های خانواده ویژگی

ردیف تالکوت پارسونز مرتضی مطهری
ها شباهت ـــط زن نظم غریزه جنسی ـــر رواب ـــی ب  و  مبتن

 شوهری

۱ 

 ۲ فرزند یاب پرورش نسل آینده

وادگیازدواج استحکام پیوند خان  ۳ مبنای ازدواج بر

 ۴ نو مکان اطمینان پدر و فرزندی ها تفاوت

 ۵ واحدی مصرفی صفا و وحدت

 ۶ مبنای اصل فرد بر -

ــرون از  - ــه اشــتغال بی ــاز ب نی
 خانه

۷ 
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دیدگاه به این نکته اذعان داشتند که یکی از کارکردهای اصـلی خـانواده، بحـث تولیـد 
کـه در آینـده فـرد مفیـدی  نحوی نسل و به دنبال آن پرورش و تربیت کودکان اسـت، به

هـا تغییـر کـرده  گونه که قبًال گفته شد، امروزه شکل خـانواده برای جامعه باشند. همان
ای، یعنی شامل زن و مـرد و فرزنـد تغییـر  ای که از شکل گسترده به شکل هسته گونه به

هـا و خصوصـیاتی در خـانواده  شکل یافته که این تغییرات، خود موجـب ایجـاد ویژگی
گونه که آمد، هـر دو دیـدگاه معتقدنـد کـه ایـن  شده که قبًال بیان شد. در اینجا، همان

ها توجه ویژه  بر رابطۀ زن و شوهر است، به فرزندان و پرورش استعداد آنخانواده، مبتنی 
 دارند و اینکه مبنای اصلی این خانواده، بر اصل ازدواج استوار است. 

نظـر وجـود  در آخر بحث، وظایف اعضا در خـانواده مطـرح شـد کـه در آن اتفـاق 
که در مرد و زن وجود  هایی داشت که وظایف در خانواده، براساس استعدادها و توانایی

دارد، متفاوت است. این تفاوت که در طبیعـت زن و مـرد وجـود دارد، انجـام وظـایف 
 کند.  ها ایجاب می خاصی را برای هرکدام از آن
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