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تأثیر مدرنیته بر خانواده
فاطمه احمدی

1

چکیده
مدرنیت���ه ،ش���یوه ای نوی���ن در حوزه های مختلف زندگی انس ��ان اس ��ت که با ارائه س ��بک
جدی���دی از زندگ���ی ،تحولی فرا گیر را در جامعه به ارمغان آورد .برای بررس ��ی این مس ��ئله،
مقال���ه حاضر ،پیامدهای مدرنیته در خانواده را بررس ��ی می کند .مدرنیته ،تأثیرات مثبتی
مانند رفاه ،س���هولت دسترس���ی به دنی���ای اطالعات و ...بود ،اما پیامده ��ای منفی نیز به
همراه داش���ت .هدف از بررسی این موضوع ،روشن کردن ابعاد منفی مدرنیته بر خانواده
اس���ت تا با نگاهی نو به این مس���ئله از اثرات منفی آن بر خانواده به عنوان مهمترین عضو
جامعه کاس���ته شود .نوش���تار حاضر بعد از بررسی منابع اسالمی ،تحلیلی ،جامعه شناسی
و س���ایر منابع ،با روش ف���ردی ،کتابخانه ای ،توصیفی و کاربردی پس از اش ��اره به جایگاه
خان���واده در اس�ل�ام و مؤلفه های مدرنیت ��ه ،به پیامده ��ای منفی مدرنیت ��ه از جمله تغییر
در س���اختار و فرهنگ خانواده و ش���یوه همس ��رگزینی ،کاهش روابط عاطفی خانواده ،نرخ
باروری و افزایش طالق می پردازد.
واژ گان کلیدی :خانواده ،مدرنیته ،مؤلفه های مدرنیته ،پیامدهای مدرنیته.

 .1مقدمه
خانواده ،نهادی طبیعی و اجتماعی بوده که از آغاز خلقت بش ��ر وجود داش ��ته اس ��ت .با گذر زمان
و پیش ��رفت جوامع بش ��ری ،به تدریج در آداب و رس ��وم و ارزش های جوامع ،تحوالتی رخ داد .این
تح ��والت ،بیش ��تر از نه ��اد خانواده آغاز ش ��ده و بیش ��ترین دگرگونی ه ��ا را ایجاد کرد .ام ��روزه ،تحول
عظیم ��ی در عرص ��ه بینش ها ،ارزش ه ��ا و رفتارها در خانواده دیده می ش ��ود .آنچ ��ه بیش از هر چیز
خان ��واده ام ��روز را از خود متأثر ک ��رده ،ورود مدرنیته به فضای زندگی فردی و اجتماعی انس���ان ها و
تأثیرگذاری آن بر فرد ،خانواده و جامعه است .این تأثیرات را میتوان در جنبه های مختلف دینی،
معرفت ��ی ،اجتماع ��ی ،فرهنگی و  ...به وضوح مش ��اهده کرده و مورد نقد و بررس ��ی قرار داد .ا گرچه
مدرنیس ��م ،تأثیرات مثبتی مانند ایجاد رفاه نس ��بی اعضای خانواده را نیز به دنبال داش ��ته ،اما به
 . 1دانش پژوه کارشناسی مطالعات زنان ،مجتمع آموزش عالی بنت الهدی ،از افغانستان.

دلی ��ل گس ��تردگی تأثیرات منفی بر خانواده ه ��ا در جوامع مختلف ،تأثیرات مثبت آن تحت الش���عاع
ً
ق ��رار گرفته و غالبا نادیده گرفته می ش ��ود (ج ��وکار ،1391 ،ص .)880با تبیی ��ن پیامدهای مدرنیته،
می توان از اثرات منفی آن در سبک زندگی و خانواده کاست .گفتنی است که با وجود بررسی های
انج ��ام ش ��ده در اهمیت پیامده ��ای مدرنیته در خانواده ،مناب ��ع زیادی وجود ن���دارد و تنها برخی
پایان نامه ها و مقاالت به این موضوع پرداخته اند.
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 .2مفهوم شناسی
 .1-2خانواده

پژوهشهای اسالمی جنسیت و خانواده

خان ��واده در لغت ،خان ��دان ،اهل خانه ،اهل بیت و دودمان اس ��ت( .معی ��ن ،1388 ،ص )1394از
دی ��دگاه جامعه شناس ��ی گیدن ��ز ،خانواده گروهی از اش ��خاص هس ��تند ک ��ه با پیوندهای خویش���ی
مس ��تقیم ،به هم متصل ش ��ده و اعضای بزرگسال آن ،مسئولیت نگهداری کودکان را برعهده دارند
(گیدنز ،1386 ،ص .)252بر اساس تعالیم اسالمی ،خانواده مجموعه ای است از افراد با رابطه های
سببی مثل عقد ازدواج یا نسبی مانند والدینی-فرزندی و خواهر و برادری .این افراد نسبت به هم،
متناسب با نوع نس ��بت و ارتباط ،مسئولیت های اجتماعی ،حقوقی ،تربیتی ،رفتاری ،اقتصادی و
دینی دارند (ساالری فر ،1385 ،ص.)85
 .2-2مدرنیته

مدرن در لغت به معنای تازه ،نو و باب روز اس ��ت( .معین ،1388 ،ص )39مدرنیته ،در اصطالح به
ش ��یوه هایی از زندگی یا س ��ازمان اجتماعی مربوط می شود که از سده هفدهم به بعد ،در اروپا پیدا
شده و به تدریج ،نفوذی کم و بیش جهانی پیدا کرد (گیدنز ،1386 ،ص .)4در مجموع ،واژه های
مدرن ،مدرنیته ،مدرنیزاس ��یون و مدرنیس ��م ،به تحولی اساس ��ی در حوزه های مختلف زندگی بشر
و ایج ��اد روش های نوین در این زمینه اش ��اره دارد .این ش ��یوه ها ،هم می تواند در حوزه فلس���فه و
اندیشه های عقالنی مطرح باشد ،هم در حوزه هنر و زیبایی و هم در حوزه دین و معرفت دینی .با
ورود مدرنیته به هر یک از این عرصه ها ،آنها دچار تحوالت گسترده ای می شوند .نکته بارز در این
پدیده ،نفی سنت ها و امور ثابت فرهنگی بومی هر کشور است که فرهنگ و ثبات دینی و فرهنگی
آن کشور را به چالش می کشاند (جوکار ،1393 ،ص.)883

 .3جایگاه خانواده در اسالم
آی ��ات قرآن و روایات نش ��ان میده ��د که خانواده در اس�ل�ام ،به عنوان کان ��ون پدیدآورنده آرامش و
مهربان ��ی ،اهمیت بس ��زایی دارد .در این می ��ان ،نقش والدین و تأثیر خاندان و تأثیرات نس���لهای
گذش ��ته ،جای ��گاه ویژهای دارد .ای ��ن موضوع در رش ��تهها و علوم متعددی مانند جامعه شناس���ی،
روانشناسی ،جرم شناسی و علوم تربیتی مورد توجه است .همچنین بررسی اصل ازدواج در آیات و
روایات ،به اصولی مانند آرامش بخشی ازدواج بر اساس مودت و رحمت ،حراست از کرامت انسانی،
توسعه اقتصادی و برکت ،تداوم و استمرار نسل انسان ،مصونیت از احساس گناه یا بهداشت روانی
رهنمون ساخته ،اهمیت بیش از پیش ازدواج را نمایان می کند( .حسینی کوهساری)1384 ،
حی ��ات و کمال انس ��ان ،در محی ��ط خانواده س ��امان می یابد و انس ��ان به تنهای ��ی نمی تواند از
ظرفیت ه ��ای وج ��ودی خود بهره ب ��رداری کند .نکت ��ه جالب توجه این اس ��ت که ای ��ن ظرفیت ها،
بیش از آنکه مادی و غریزی باش ��ند ،روحی اند .ش ��اهد این مطلب آن است که در قرآن ،مهمترین
فلس ��فه ای که برای ازدواج بیان ش ��ده ،آرامش یابی است .هر چند موارد دیگری مانند تداوم نسل
ُ
نیز از آثار ازدواج ش ��مرده ش ��ده ،یگانه موردی که با الم تعلیل آمده ،عبارت « ِل َت ْس ��کنوا الیها» در آیه
از خانواده در قرآن به عنوان خش ��ت بنای اجتماع یاد ش ��ده اس ��ت .در فرهنگ قرآنی ،خانواده
همچون دژی مس ��تحکم است و هرگونه روابط نامشروع محکوم شده است .فحشا نیز نوعی تجاوز
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 21سوره مبارکه روم است.

ب ��ه حقوق افراد جامعه اس ��ت .خداوند در قرآن می فرماید« :هری ��ک از زن و مرد زنا کار را صد تازیانه
بزنید و نباید رأفت نس ��بت به آن دو ،ش ��ما را از اجرای حکم الهی مانع کند» (نور .)2 :همچنین در
جایگاه ارزش ��ی آن می فرماید« :ای مردم! از مخالفت پروردگارتان بپرهیزید .همان کس ��ی که همه
شما را از یک انسان آفرید و همسر او را [نیز] از جنس او خلق کرد» (نساء( .)1 :چراغی)1388 ،
از نظر اس�ل�ام ،خانواده محل پرورش رش ��د و تعالی انس ��ان و تکامل ش ��خصیت او و تأمین س���ایر
نیازه ��ا اس ��ت .خداون ��د متعال بهترین وس ��یله تس ��کین و آرامش انس ��ان را در رابطه او با همس���ر و
فرزندانش و س ��ایرین قرار داده و جلوه های خاص این آرامش را با اهدای ا کس ��یر محبت و مودت و
رحمت در بدو ازدواج در قلب زن و ش ��وهر ،متجلی کرده که ا کسیر محبت ،مودت و رحمت در بدو
ازدواج در قلب زن و شوهر ،متجلی شده است( .جوکار ،1391 ،ص)883
شهید مطهری در رابطه با نقش ازدواج در سیر کماالت معنوی می فرماید:
افرادی که در تمام عمر به خاطر هدف های معنوی ،مجرد زندگی کرده و خواس ��ته اند
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زن و بچه نداش���ته باش���ند که مانع رس ��یدن آنها به معنویات ش ��ود ،در همه آنها یک نوع
نقص ،ولو به صورت خامی وجود داشته است .گویی انسان یک نوع کمال روحی دارد که
آن کمال روحی ،جز در مدرس ��ه خانواده ،در هیچ مدرس ��ه ای کسب نمی شود( .مطهری،
 ،1372ص )166

 .4مؤلفه های مدرنیته
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 .1-4اومانیسم

اومانیس ��م ،روح غال ��ب عص ��ر م ��درن و مهمتری ��ن ویژگ ��ی و وج ��ه ممیزه عص ��ر جدید ب���وده و همه
پژوهشهای اسالمی جنسیت و خانواده

ایدئولوژی های مدرن مانند لیبرالیسم ،مارکسیسم ،شکل های مختلف سوسیالیسم ،ناسیونالیسم
و فاشیس ��م در ذیل آن و ملهم از آن پدید آمده اند( .زرش ��ناس ،1390 ،ص )39اومانیس���م ،با انکار
نقش ساحت غیبی در هدایت و راهبری انسان و اصالت بخشیدن به وجه ناسوتی وجود آدمی ،به
دلیل تقلیل س ��احت وجودی او به نفسانیت مداری و حیوانیت ،وی را به موجودی مفلوک ،تنها،
از خودبیگانه ،مضطرب ،س ��تیزه جو و بی ریشه بدل س ��اخته است .این ویژگی ،مهمترین شاخص
مدرنیته است که با رنسانس ظهور کرده و در تمام تاریخ مدرنیته ،در اشکال و صور مختلف تداوم
و بس ��ط یافته و موجب سیطره استیالجویانه و ابزاری مابین آدمیان و غلبه نهیلیسم بر حیات بشر
شده است (زرشناس ،1390 ،ص .)43-42
 .2-4سکوالریسم

سکوالریس ��م ،ب ��ه معنای غیر قدس ��ی کردن یا غی ��ر دینی کردن و ب ��ه عبارتی عرفی کردن امور اس���ت.
سکوالریس ��م ،به تعبیر س ��اده تر ،یعنی حذف دین و نفش مرکزی و محوری آن از زندگی اجتماعی و
سیاسی .عقل مدرن ،بالذات سکوالریست است و دین ،معیارها و موازین معنوی و استانداردهای
متعالی روحانی را از زندگی بشر خارج کرده و میخواهد که آدمیان بدون هدایت ساحت قدس و با
تکیه بر عقل خودبنیاد انگار ،زندگی فردی و جمعی را اداره کنند( .زرشناس ،1390 ،ص)57
 .3-4نسبیت گرایی

اومانیس ��م ،به غرب آموخت که راه رهایی و کامیابی انسان ،خود انسان است .پس بی اعتنا به هر
عام ��ل و ب ��اور بیرونی ،باید از خود آغاز کرد و گ ��ره کار را در این جهان بیروح و بیگانه ،با سرانگش���ت
تدبیر خویش گش ��ود .حال از کجا باید آغاز کرد؟ از نظر متفکران غرب ،دو راه بیشتر وجود نداشت.
یکی راه عقل و اندیشه و دیگری راه آزمون و تجربه( .زیبایی نژاد ،1390 ،ص)23

مدرنیس ��م ،با اعتقاد به حس ��گرایی و اینکه دس ��تیابی ب ��ه معرفت و ش ��ناخت آن ،تنها از طریق
حس و تجربه ،امکان پذیر است ،سبب انکار ارزش های اخالقی شد .بنابراین ،نسبیت گرایی از دل
چنین تفکری زاییده ش ��د .در مجموع ،مدرنیته با مبنا قراردادن انس ��ان در مقابل خدا و تأ کید بر
آزادی یا لیبرالیس ��م ،افسارگسیخته و از س ��ویی ،مبارزه با سنت ها و هر عرف و عادت مألوف ،تحت
عن ��وان امروزی و جدیدبودن و نیز با تکیه بر عقل بش���ری ،منقط ��ع از وحی و توجه به اصالت علم و
تجربه و انکار ماورای آن ،گامی نوین در جهت انحطاط بش ��ری برداشت؛ زیرا با حذف خدا ،دین و
مذهب از زندگی بشر ،به بهانه مبارزه با سنت ،به نیازهای روحی و معنوی انسان بی توجهی کرده
و بش ��ر نیازمند به معنویت را با احساس خأل و بحران مواجه کرد .ا گرچه مدرنیته به سبب تحوالت
صنعتی که در زندگی بشر ایجاد نمود ،رفاه مادی را تا حدودی به همراه داشت ،اما به سبب مبانی
نادرس ��ت انسان شناس ��ی ،فلس ��فی و معرفتی خود ،انس ��ان امروزی را بیش از هر زمان دیگر ،دچار
نهیلیس ��م یا پوچ انگاری کرده و همین آس ��یب ها موجب شده تا تأثیرات مثبت مدرنیسم بر زندگی
انسان ها تا حدودی نادیده گرفته شود( .جوکار ،1391 ،ص)889
 .4-5فردگرایی

ک ��ه هیچ قدرت بیرونی نباید برخواس ��ته های فردی فرمان براند و یگانه معی ��ار حقیقت ،همانا فرد
اس ��ت .عصر جدید ،همانگونه که انس ��ان را از طبیعت جدا کرد ،انسان ها را نیز از یکدیگر جدا کرد.
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فردگرایی ،ریش ��ه در جهان بینی و هستی شناسی غرب جدید داش ��ت .با ظهور فردگرایی ،ادعا شد

(زیبایی نژاد ،1390 ،ص)29-28

 .5پیامدهای مدرنیته در خانواده
 .1-5تغییر در ساختار خانواده

تغییره ��ای معاص ��ر خانواده ه ��ای ایران ��ی ،کاه ��ش نق ��ش حمایت گ ��ری ش ��بکه خویش���اوندی،
فردگرایانه شدن ازدواج ،گسترش روابط پیش از ازدواج ،افزایش جایگاه و قدرت زنان در مناسبه ای
خانوادگی ،کاهش گفتمان خانواده گرایی ،کاهش اهمیت فرزندآوری ،گس ��ترش از هم گسیختگی
پیونده ��ای خانوادگ ��ی و به دنبال آن ،افزای ��ش میزان طالق ،کاهش گرایش به تش ��کیل خانواده و
در مقاب ��ل ،افزای ��ش گرایش به زندگی مجردی اس ��ت .به منظور درک تغییره ��ای خانواده در دوران
معاص ��ر ،الزم اس ��ت ابتدا وضعیت خان ��واده ،ویژگی و کارکرده ��ای آن در جامعه س ��نتی به اختصار
بررسی شود تا از طریق قیاس بتوان این دگرگونی ها را بهتر مشاهده کرد( .احمدی)1389 ،
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ویژگی اصلی خانواده های س ��نتی ،گس ��تردگی آن اس ��ت .منظور از خانواده گسترده ،این است
که در بیش از دو نس ��ل ،خویش ��اوندان نزدیک در کنار یکدیگر و در یک خانواده زندگی می کنند .به
این ترتیب ،یک خانواده گسترده می تواند شامل فرزندان مجرد یا متأهل ،پدر و مادرها و پدربزرگ
و مادر بزرگ آنها باش ��د .ج ��دای از اینکه فرزندان مجرد ،در خانه پ ��دری زندگی می کردند ،فرزندان
متأهل نیز در خانه پدر سکونت داشتند.
12

به این ترتیب می توان گفت که در گذش ��ته ،خانواده ها از نظر س ��کونت ،بیش���تر با خانواده پدر
ی ��ا در نزدیک ��ی آنه ��ا زندگی می کردن ��د .در خانواده های گس ��ترده و س ��نتی ،مردان نق���ش نان آوری
داش ��تند و زنان مسئول رس ��یدگی به امور منزل و تربیت فرزندان بودند .فرزندان نیز در امور مربوط

پژوهشهای اسالمی جنسیت و خانواده

به خانواده همکاری داش ��تند .پس ��ران در کارهای بیرون از منزل و در کنار پدران ،دختران در خانه
و همپای مادران .به طور کلی ،س ��اختار خانواده گس ��ترده ،بر پدرتباری ،پدر مکانی و پدرساالری و
اولویت جنسی مذکر استوار بوده است .تحول ها و دگرگونی های شکل گرفته در نتیجه گذار از سنت
به مدرنیته ،تمامی ابعاد و زوایای س ��اختی  -کارکردی خانواده ها را تحت تأثیر قرار داده اس���ت .در
بعد س ��اختاری ،تغییر خانواده ،از گس ��ترده به هس ��ته ای ،افزایش خانواده ه ��ای تک والد ،افزایش
خانواره ��ای ت ��ک نفره و  ...نمون ��ه ای از این تأثیرها اس ��ت .در بعد کارکردی ،تغیی���ر در کارکردهای
مختل ��ف خان ��واده و یا وا گ ��ذاری برخ ��ی کارکردها به نهاده ��ای دیگ ��ر ،از جمله این تأثیرها اس���ت.
(رضایی)1394 ،
 .2-5اقتدارگرایی در خانواده

س ��اختار خانواده های امروزی ،انحراف از ساختارهای خانواده متعادل اسالمی است که بر اساس
تفاوت ه ��ای طبیعی زن ��ان و مردان و به منظور اس ��تحکام و کارایی خانواده طراحی ش���ده اس���ت.
ای ��ن انحراف می تواند نتیجه تغییر نگرش هایی باش ��د که در زنان و مردان جامعه رخ داده اس���ت.
نگرش هایی مانند تفکرهای فمنیستی که خواهان برابری حقوق زن و مرد در خانواده و در جامعه
اس ��ت .می توان گفت که این تغییر در س���اختار قدرت ،زمینه های ظهور خانواده های مادرساالر و
فرزندس ��االر ،زمینه بروز و تشدید اختالف ها و ش ��کل گیری خانواده های تک والد و در نتیجه طالق
را فراهم می کند.
س ��اختار خان ��واده در گذش ��ته ،به لحاظ ق ��درت در خانواده های س ��نتی ،به ص���ورت عمودی و
سلس ��له مراتبی ب ��ود .پ ��در در رأس و مادر و فرزندان ب ��ه ترتیب در مراتب بعدی ق���رار می گرفتند ،اما
در دنیای کنونی و مدرن ،س ��اختار طولی قدیم به س ��مت س ��اختار اقتدار عرضی تغییر جهت داده

اس ��ت .به گونه ای که در خانواده های امروزی ،پدر ،مادر و فرزندان در یک س ��طح از تصمیم گیری
قرار می گیرند و هیچ کس مجاز به دخالت در امور دیگری یا اعمال نظر خاصی نیس ��ت .در حالی که
س ��اختار خانواده دینی ،منطبق با س ��اختار خانواده های س ��نتی اس ��ت ،یعنی به صورت طولی و با
ریاس ��ت مرد که حیطه گسترده مسئولیت های او به همراه توصیه های اخالقی تعریف شده است.
(رضایی)1394 ،
در خانواده ه ��ای امروزی ،قدرت در پدر مرکزیت ندارد ،بلکه انتش ��ار یافته اس ��ت .زنان از طریق
مناب ��ع غیر مادی مانند هوش ،جذابیت و تحصیالت ،در خانواده اعمال قدرت می کنند و فرزندان
از طری ��ق منابع ��ی همچون عواطف ،خواس ��ته های خ ��ود را پیش می برند .این تن ��وع قدرت ،مدل
س ��نتی را که فکر می کرد منابع قدرت فقط مادی هس ��تند و مرد به واسطه دسترسی به شغل ،پول
و اموال ،اعمال قدرت می کند ،به چالش می کشد( .صادقی)1392 ،
 .3-5فردیت گرایی در خانواده

فردگرایی ،یعنی اینکه افراد به جای اولویت دادن به خواسته ها و عالیق جمعی ،سنتی و خانوادگی،
به ارزش ها و خواست های فردی خود اولویت دهند .در جامعه امروزی ایران به خصوص در کالن
پایین بودن میزان س ��رمایه اجتماعی اس ��ت؛ زیرا س ��رمایه اجتماعی ،از دریچ ��ه اعتماد به دیگران،
مش ��ارکت در فعالیت ه ��ای گروهی و جمع ��ی و قبول تعهدها در قبال دیگران س ��نجیده می ش���ود.

هداوناخ رب هتینردم ریثأت

شهرها ،انواع جدیدی از خانواده ها ،زندگی مبتنی بر فردگرایی دارند .مصادیق گسترش فردگرایی،

(رضای ��ی )1394 ،فردیت گرای ��ی در نس ��ل ج ��وان ،ب ��ه خصوص گروهی ک ��ه تحصیالت دانش���گاهی
کم بازده دارند ،بیشتر دیده می شود؛ زیرا اولویت این گروه خودشان هستند .آنها احساس می کنند
توس ��ط نسل والدینش ��ان فریب خورده اند .مادی گرا بوده و به دشواری خود را متعهد می کنند .در
قب ��ول مراجع ق ��درت و نفوذ مردد بوده و برای سلس ��له مراتب ،وزنی قائل نیس ��تند .اینها می تواند
برای خانواده و تحول های آتی آن ،به لحاظ تش ��کیل خانواده ،دوام خانواده و بچه آوری تأثیرگذار
باشند( .سرایی ،1385 ،ص)53-52
 .4-5تغییر در فرهنگ خانواده
 .1-4-5شیوه همسرگزینی و آداب و رسوم ازدواج

تغییر در آداب و رس ��وم همسرگزینی و ازدواج ،از دیگر حیطه های مورد هجوم مدرنیته است .نقش
مؤثر والدین و بزرگترها در امر انتخاب همس ��ر برای فرزندان ،برگزاری مراس ��م جش ��ن عروسی ،توجه
به رعایت قوانین و س ��نت ها در این زمینه و مشارکت دادن سایر فامیل در این مسئله ،در گذشته،
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بسیار مورد توجه بوده است ،اما امروزه ،تأثیر فردگرایی در جوامع ،به خصوص در تصمیمات راجع
به نامزدی و ازدواج ،به طور واضح دیده می شود.
همزمان با صنعتی ش ��دن ،شهرنشینی و نوسازی ،فرزندان اس ��تقالل و کنترل بیشتری بر زمان
ازدواج و نیز در انتخاب همس ��ر به دس ��ت آورده و ازدواج های آنان نیز شکل جدیدتری یافته است.
انتخاب همسر که در گذشته بیشتر از طریق پیشنهاد والدین و بزرگترها و یا وساطت شخص دیگر
14

ب ��ود ،امروزه در موارد متعددی از طریق آش ��نایی دختر و پس ��ر با یکدیگر در مح���ل کار ،تحصیل و یا
حتی از طریق فضای مجازی اینترنت و با ش ��یوه چت ،صورت می گیرد .حتی فراتر از آن ،در بعضی
ازدواج ها نظر پدر و مادر نادیده گرفته می شود.

پژوهشهای اسالمی جنسیت و خانواده

نتیجه نفی س ��نت ها و رفتارهای س ��نتی که براس ��اس ارزش های دینی و یا آداب و رسوم و عرف
صحیح اجتماعی شکل گرفته ،ایجاد شکاف میان والدین و فرزندان است که این شکاف ،عالوه بر
تأثیرگ ��ذاری بر ابعاد روانی و تضعی ��ف ارتباطات عاطفی والدین و فرزندان ،کاهش اقتدار والدین در
خانواده را به دنبال دارد .در نتیجه ،آنها را با مشکالت تربیتی جدی درباره فرزندان مواجه خواهد
کرد( .جوکار ،1391 ،ص )898
 .2-4-5افزایش استفاده از رسانه ها و ورود فضای مجازی به خانواده

امروزه وس ��ایل ارتباط جمعی تنها محدود به ارائه اطالعات الزم برای زندگی در جامعه ای متجدد
و فرام ��درن نیس ��ت ،بلکه در بعد وس ��یع تر ،اهمیت و ع ��دم اهمیت و مطلوبیت ی���ا نامطلوب بودن
پدیده ه ��ا را تعیی ��ن می کند .حتی آداب معاش ��رت و نحوه پوش ��ش را نیز مش ��خص می کند .در این
ص ��ورت ،نمی توان رس ��انه عمومی را فقط در حد یک وس ��یله دانس ��ت( .محم���دی نجات)1387 ،
پروفس ��ور ساروخانی ،معتقد اس ��ت که فناورانه شدن یا الکترونیکی ش ��دن خانواده ،تبعات مثبت
و منف ��ی زی ��ادی دارد .تأثی ��ر مثبت آن زمانی اس ��ت ک ��ه خانواده ،نی ��ازی به تغیی���رات جغرافیایی و
جابجایی مکانی نداشته باشد (.ساروخانی ،رضایی ،1397 ،ص )164
پیامد منفی الکترونیکی ش ��دن خانوادهها را در اصطالح ،انفعالی ش���دن میگویند .کودکی که در
ذاتش تحرک وجود دارد و باید با تحرک بزرگ شود ،ا گر قرار باشد ساعتهای طوالنی جلوی تلویزیون
و اینترنت بنش ��یند ،به ش ��کوفایی واقعی نخواهد رسید .الکترونیکی شدن خانواده و مولد شدن آن،
میتواند به انزوای ثانویه منجر ش ��ود .زن و شوهری که تمام طول شبانهروز در کنار یکدیگر هستند،
ارتباطات غنیشده نخواهند داشت .این انزوای ثانویه باعث میشود که خانواده ،تنوع ابعادش را از
دست داده و دچار نوعی افسردگی ناشی از یکنواختی شود( .ورکیانی)1390 ،

 .3-4-5افزایش سن ازدواج

در طی س ��ال های اخیر ،متوس ��ط س ��ن ازدواج در بیشتر کش ��ورها افزایش یافته ،به طوری که افراد
در س ��نین باالتری ازدواج می کنند .بدیهی اس ��ت که در سنین باالتری نیز صاحب فرزند می شوند.
افزایش سن ازدواج یکی دیگر از پیامدهای مدرنیته است؛ زیرا وقتی رفاه زدگی ،که خود از پایه های
اساس ��ی مبانی فکری مدرنیسم است در جامعه رسوخ کرد ،نا گزیر مال ک های انتخاب همسر نیز بر
پایه توجه به تأمین رفاه کامل در ابتدای زندگی و فراهم بودن تمام امکانات ضروری و غیرضروری،
ش ��اخص گذاری می ش ��ود ،پس توجه به داش ��تن مس���کن مس ��تقل ،تمکن مالی باال و  ،...در رأس
خواسته های دختر و خانواده او قرار می گیرد و چون درصد بسیار کمی از جوانان در ابتدای زندگی
امکان فراهم کردن چنین امکاناتی برای همس ��ر خود هس ��تند ،این مسئله خود یکی از دالیل باال
رفتن سن ازدواج می شود( .جوکار ،1391 ،ص)896
 .5-5تغییر در روابط خانواده
 .1-5-5کاهش روابط عاطفی

در مقابل نامالیمات روزگار مصون نگه داشته و نیازهای عاطفی و روانی آنان را تأمین می کند .ورود
تفکر و فرهنگ غرب در پوش ��ش مدرن ش ��دن و امروزی بودن ،باعث سست شدن بنیان خانواده و
رواج ارزش های مادی و سودا گرانه شده و جنبه های انسانی و معنوی روابط افراد را بیش از پیش
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در فرهنگ اسالم ،خانواده کانون مهر ،امنیت و ایمان است و سایه گسترده خانواده ،اعضای آن را

متزلزل کرده و روابط انسان ها به صورت روابط خشک و حساب گرانه ماشینی درآمده است .پیامد
چنین ارتباطی ،عالوه بر احس ��اس عدم امنیت روانی فرزندان در س ��نین نوجوانی و جوانی ،س���بب
افزایش افسردگی و یا بزهکاری در آنها می شود( .جوکار ،1391 ،ص)893
یکی از دالیل بس ��یار مهم کاهش ارتباطات عاطفی در خانواده ،مشغله بیش از حد والدین ،به
ویژه مادر است؛ زیرا خستگی مفرط زن به دلیل کار بیرون از منزل ،سبب کاهش تعامل او با همسر
و فرزندان شده و توان پاسخگویی به نیازهای عاطفی آنها را ندارد.
ای ��ن موض ��وع در دراز مدت ،آنه ��ا را با کاهش ارتباط با یکدیگر و در نتیجه ،کم ش ��دن ارتباطات
عاطفی و کمبود محبت مواجه کرده و سبب بروز سایر مشکالت می شود .با اندکی دقت ،چگونگی
نقش مدرنیس ��م در بروز این پدیده روش ��ن می ش ��ود؛ زیرا یکی از علل رغبت زنان به اشتغال خارج
از منزل ،انقالب صنعتی و به تبع آن ایجاد اش ��تهای کاذبی اس ��ت که نظام سرمایه داری غرب برای
رس ��یدن به اهداف خود در زنان اروپایی ایجاد کرد و با ش ��عار مالکیت زن ،زن را از خانه خارج و به
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استخدام کارخانه درآورد( .جوکار)1393 ،
ویلیام گاردنر می گوید:
سوئد ،کانادا و همه دولت های رفاه ،دریافته اند که بهترین راه دستیابی به درآمدهای
مالیاتی بیشتر و کار ارزانتر ،آن است که زنان و به ویژه مادران را به کار فراخوانند( .گاردنر،
 ،1387ص)218
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امروزه در کش ��ور ایران نیز برخی زنان با تأس ��ی به دس ��تاوردهای نظام سلطه ،چون نقش مهم
مادری و همس ��ری زن را نقش ��ی سنتی دانسته و معتقدند که این نقش ها اموری تکراری و مالل آور
هس ��تند ،ب ��ه بهانه امروزی و م ��درن بودن ،ب ��ا کم اهمیت جل ��وه دادن این نقش ها ،دس���تیابی به

پژوهشهای اسالمی جنسیت و خانواده

اشتغال خارج از منزل را ترجیح داده اند .به این ترتیب ،در جامعه ،نگرشی مبتنی بر ارزش دانستن
اش ��تغال زن در هر ش ��غل و با هر شرایطی ایجاد شده که اشتغال را برای زنان نوعی جایگاه و منزلت
اجتماعی می داند و چه آسیب هایی که از ناحیه این بینش متوجه خانواده خواهد شد؟! (جوکار،
 ،1391ص)894
 .2-5-5افزایش طالق

از پیامدهای مدرنیته ،باال رفتن آمار طالق در کش ��ورهای مختلف غربی در س���ال های اخیر است.
در م ��ورد زوج هایی که در س ��ال 1900ازدواج ک ��رده بودند ،از هر بیس ��ت ازدواج ،یکی به طالق ختم
ش ��د ،حال آنکه این رقم در مورد ازدواج های س ��الیان اخیر ،به یک طالق در هر ش���ش ازدواج بالغ
شده است.
در س ��ال  ،1977ایاالت متحده ،ش ��اهد چهل و هش ��ت طالق در هر صد ازدواج بود( .س���گالن،
 ،1375ص )177در بریتانی ��ا ،ب ��ا ه ��ر اص�ل�اح و تعدیلی ک ��ه در قوانین ص ��ورت گرفت���ه ،میزان طالق
افزایش داش ��ته اس ��ت .تا س ��ال  1991در بریتانیا در مقاب ��ل هر دو ازدواج ،یک ط�ل�اق صورت گرفته
است (برناردز ،1384 ،ص .)248در ایران ،با بررسی آمارهای مربوطه ،رشد میزان طالق به وضوح
دیده می ش ��ود .بر اساس آمار ارائه شده از سوی دفتر آمار و اطالعات جمعیتی سازمان ثبت احوال
کش ��ور ،کل طالق های ثبت ش ��ده در س ��ه ماهه اول س ��ال  7874 ،1373مورد بوده که این رقم در
سه ماهه اول سال  1374به  7759مورد افزایش یافته است (سازمان ثبت احوال کشور ،دفتر آمار
و اطالعات جمعیتی ).
ب ��ا مقایس ��ه همین آمار ب ��ا آمار طالق در زمان مش ��ابه آن در س ��ال  ،1387به دس���ت می آید که
 25362مورد بوده و س ��پس در تابس ��تان ،میزان طالق در سه ماهه اول سال  1387همان سال به

 27688مورد و در پاییز به  27983مورد افزایش یافته است .در زمستان همان سال ،این میزان به
 29477مورد رس ��یده است( .سازمان ثبت احوال کشور ،دفتر آمار و اطالعات جمعیتی) با مقایسه
این ارقام با یکدیگر ،رشد آمار طالق ،مشخص است (جوکار ،1391 ،ص.)895
نفوذ اندیش ��ه های مدرنیس ��تی و فردگرایانه ،ب ��ا ترجیح منافع فردی بر مصلح ��ت خانوادگی ،به
افزایش ناس ��ازگازی زوجی ��ن دامن زده و زمینه اخت�ل�اف و جدایی را فراهم می کند؛ زیرا در اندیش���ه
مدرنیس ��تی ،اصالت با فرد و خواسته های شخصی اوست .هر چیز که در رویارویی با این اصل قرار
گیرد ،باید از میان برداش ��ته ش ��ود .بدون شک در زندگی مش ��ترک ،موقعیت هایی پیش می آید که
زن یا مرد ناچارند خواس ��ته ش ��خصی خود را فدای مصلحت خانوادگی کرده ،به جای وا گرایی ،به
همگرایی روی آورند .این رویکرد به دلیلی که بیان شد ،با دیدگاه مدرنیستی و مبنای لیبرالیستی
و فردگرای ��ی مدرنیته در تعارض اس ��ت ،پس در فضای اندیش ��ه های مدرنیس ��تی ،ب ��ه جای تقویت
روحیه جمعی و گذش ��ت و ایثار در خانواده ،به س ��ادگی س ��خن از طالق و جدایی به میان می آید.
(جوکار)1391 ،
 .6-5کاهش نر خ باروری

روی سالخوردگی جمعیت نیز اثر دارد ،به گونه ای که ادامه این روند درآینده ،می تواند خانواده را با
چالش هایی مواجه کند( .صادقی )1392 ،از تأثیرات مدرن شدن در جوامع اسالمی ،رشد تدریجی
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یکی از تأثیرات مدرنیته که بس ��یار چش ��مگیر بوده ،کاهش تدریجی باروری اس ��ت .این موضوع ،بر

شهرنش ��ینی ب ��ود .با ورود مردم به ش ��هرها ،تمایل به باروری نیز در آنه ��ا کاهش یافت .کاهش نرخ
باروری ،نتیجه غالب ش ��دن گفتمان فرزند کمتر ،زندگی بهتر در بین خانواده ها اس ��ت .این ش���عار
جانشین تمام ارزش هایی شده که داشتن چند فرزند برای دستگیری از پدر و مادر در روزگار پیری
را توجیه می کرد .با مقایسه ای ساده میان نسل های گذشته و نسل امروز ،می توان دید که امروزه
از میزان اهیمت فرزند در خانواده ،کاسته شده است (رضایی فسایی.)1394 ،
براس ��اس این دیدگاه ،وجود فرزند زیاد ،موجب تحمیل هزینه های زیادی است و چون اصالت
با انباش ��ت سود و سرمایه است ،داش ��تن فرزند زیاد ،توجیه اقتصادی ندارد .از سوی دیگر ،اساس
دیدگاه مدرنیس ��تی ،تأ کید بر رفاه بیش ��تر و لذت حدا کثری اس ��ت .با این بینش ،شعار فرزند کمتر،
زندگ ��ی بهت ��ر تفس ��یری اومانیس ��تی دارد؛ زیرا نیاز فرزن ��د به مراقب ��ت در طفولیت و پ ��س از آن و نیز
محدودیت ه ��ای دیگ ��ری که فرزندآوری ب ��رای والدین ایجاد می کند ،هم مانع رفاه و آس ��ایش آنان
اس ��ت و هم مان ��ع کامیابی کامل آنها از زندگ ��ی ،و فرزند پدیده ای منفی و مزاحم اس ��ت .بنابراین،
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مدرنیت ��ه به دلی ��ل ماهیت رفاه طلب و لذت گرای خود ،نقش اساس ��ی در کاهش جمعیت داش���ته
است( .جوکار)1391 ،

 .6نتیجه گیری
خانواده ،مهمترین و تأثیرگزارترین نهاد اجتماعی اس ��ت که انس ��ان از ب ��دو تولد درآن قرار می گیرد.
از دیرباز تا کنون ،خانواده با بسترس ��ازی مناس ��ب برای رفع نیازهای انس ��ان ،مرکز آرامش و تربیت
18

بش ��ر بوده اس ��ت .با ظهور مدرنیته و ورود الگوهای تربیتی بیشتر و رس ��انه در عصر مدرن ،خانواده
با چالش های جدی مواجه ش ��د .ا گر چه س ��بک زندگی مدرن ،اثرات مثبتی به همراه داش���ت ،اما

پژوهشهای اسالمی جنسیت و خانواده

رویکرد نظام س ��لطه و مبانی انس ��ان محوری مدرنیته ،با اهداف الهی و اس�ل�امی خانواده ،در تضاد
ب ��وده و موجب پیامدهای منفی برای این نهاد اجتماعی ش ��د .اولین پیامد آن ،تغییر در س���اختار
خانواده بود که موجب کاهش اقتدارگرایی و جایگزینی فردمحوری به جای جمع گرایی شد.
پیامد دوم ،تغییر در فرهنگ خانواده اس ��ت که اثرات آن را در تغییر ش ��یوه همسرگزینی ،افزایش
سن ازدواج و استفاده از رسانه و در نتیجه دور شدن از فضای گرم خانواده می توان دید.
پیام ��د س ��وم ،کاهش روابط عاطف ��ی در فضای خان ��واده و افزایش طالق اس���ت .آمارهای رو به
کاهش نرخ باروری نیز حا کی از عدم تمایل خانواده ها به فرزندآوری است که یکی از علت های این
امر ،س ��رد شدن روابط زوجین اس ��ت .با بررسی بیش ��تر اثرات منفی مدرنیته ،می توان از شدت آن
کاسته و خانواده را از هجمه های نظام سلطه در امان نگاه داشت.
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