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ازدواج و تشکیل خانواده در دیدگاه علوم انسانی اسالم 

 و علوم انسانی غرب
 

                                                                                                      زينب سنچولي 
         

                                      

zsanchooli@yahoo.com   
 

 
 در ديدگاه اسالم،گ بنای هر جامعه بزرگ انساني است؛ سن ،ازدواج و تشکیل خانواده :چکیده

ازدواج و تشکیل خانواده، نقش مهمي در تزکیه و بقای جامعه دارد؛ چرا که ازدواج مشروع جلوی 

بي بند باری ، هرج و مرج و آشفتگي های جنسي را مي گیرد و دختران و پسران جوان را وا مي 

در حالیکه در  دهند.ل مشخصي، به زندگي اجتماعي تن در دارد که در چارچوب قواعد و اصو

ه غرب، پايه های خانواده بر اساس منافع مادی بنا گرديده و ارزشهای واالی انساني در ديدگا

خانواده های غربي زير پا نهاده شده است و از کرامت اخالقي خبری نیست. لذا از بین رفتن 

عاطفه و محبت و پشت کردن به آيین ديني و مسائل معنوی، از مهمترين عوامل فروپاشي 

غرب است. همزمان با تغییرات خانواده در جهان، خانواده ايراني نیز نسبت به خانواده در جهان 

دهه های گذشته تفاوت بسیاری پیدا کرده است. صنعتي و شهری شدن، دو فرايندی است که 

  تغییرات جديدی را در زندگي فردی و اجتماعي به وجود آورده اند.
 

 ازدواج، خانواده، اسالم و غرب. :کلمات کلیدی

 

 مقدمه

همه اديان آسماني به ويژه دين اسالم، خانواده را موثرترين راه برای تغییر و تحول در بافت فرهنگي و اجتماعي 

افراد بیمارگونه خانواده نیز پس از ورود به  پر واضح است، اگر خانواده از سالمت کافي برخوردار نباشد، جامعه مي دانند.

ين، بیماری خويش را به ديگران سرايت داده و ساختار جامعه را از هم مي پاشند. در جامعه و کنش متقابل اجتماعي با ساير

حالیکه اگر خانواده های يک جامعه، بهنجار و متعادل باشند، جامعه نیز از سالمت واقعي برخوردار خواهد بود. پاسخگويي 

. شانگر نقش کلیدی اين نهاد در جامعه استن خانواده به قسمت عمده نیازهای انسان و کارکرهای مهمي که به عهده دارد؛

وان گفت هر گونه به طوری که مي ت نگاه معنوی به ازدواج و جنبه تقدس آن در اسالم است.از تعالیم اسالم درباره ازدواج، 

ا، خانواده در جهان امروز دستخوش تغییراتي شده که بسیاری از آنه اما (1ريشه در اديان الهي دارد.)تقدس در ازدواج،

همگام با تحوالت در سبک زندگي فردی و اجتماعي مردم اروپا  و آمريکا رخ داده است. اين تغییرات از طريق قدرت رسانه 

ای غرب، ارائه يک سويه نظريات علمي در محافل دانشگاهي و فشار بر تغییر وضعیت اجتماعي ساير کشورها از سوی 

 :ت در زندگي معاصر غرب عبارتند ازبرخي تغییرا است.نهادهای بین المللي روز به روز در حال گسترش 
 گسترش روابط جنسي لذت گرا )به جای روابط اخالق گرا يا خانواده گرا(. "-

 افزايش میزان هم خانگي مشترک بین دو جنس به ويژه در میان جوانان. -

 افزايش آمار والدين مجرد -

 روابط.گسترش همجنس گرايي و بي پرده تر شدن اين نوع  -
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 کاهش تعداد افراد خانواده، خصوصي و هسته ای شدن آن و جدايي جغرافیايي از خويشاوندان. -

 افزايش قابل مالحظه طالق و آسیب های آن به ويژه بر کودکان خردسال. -

 افزايش آمار خانواده های مبتني بر روابط ناتني. -

 کهنساالن.افزايش سالمندان تنها و از بین رفتن منزلت  -

 کاهش اقتدار ديني در شکل گیری خانواده و روابط اعضای آن. -

 تغییر نقش های اعضای خانواده. -

 فرزند ساالری. -

خشونت و اعتیاد از طريق رسانه دلیل دريافت اطالعات روابط جنسي،مرز تجربیات کودکي و بزرگسالي به ابهام در  -

 (2.)"ها

ت را حاصل تنوع و تکرر در جامعه پست مدرن مي دانند. در ديدگاه پست مدرن، بسیاری از انديشمندان، اين تحوال 

 (3.)وجود نداردافراد در انتخاب خويش آزادند و هیچ حقیقت و اخالقیاتي در مورد زندگي و خانواده به طور خاص 

 

 مفهوم ازدواج 

برخي شرايط قانوني را تحقق بخشیده ازدواج، فرايندی است از کنش متقابل میان دو فرد، يک مرد و يک زن، که 

 (4.)اند و مراسمي برای برگزاری زناشويي خود برپا داشته اند و به طور کلي عمل آنان مورد پذيرش قانون قرار گرفته است

بر طبق شريعت اسالم، ازدواج قراردادی مشروع است که دو فرد ناهمجنس و معموال بالغ را به هم پیوند مي دهد و برقراری 

  (5)تباط جنسي دائم يا موقت میان آنان را مجاز مي گرداند.ار
 

 ازدواج در دیدگاه اسالم -1

اسالم، غريزه جنسي را از نعمت های بزرگ الهي مي داند. در عین حال تنها راه مشروع و مقبول ارضای غريزه 

عبادت کم نظیر و در برخي موارد، به ازدواج در اسالم، به عنوان يک امر بسیار مقدس و يک  جنسي را، ازدواج مي داند.

در قرآن کريم، فلسفه ازدواج  عنوان واجب شرعي به شمار آمده است. در اسالم هیچ بنايي محبوب تر از بنای ازدواج نیست.

جَعَلَ بَیْنَکُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِکَ وَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْکُنُوا إِلَیْهَا)اين گونه بیان شده است: 

و از نشانه های او اين است که همسراني از )جنس( خودتان برای شما آفريد، تا بدان ها  .21روم/ ؛(لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ

اين  است برای گروهي که تفکر مي کنند.آرامش يابید؛ و در بین شما دوستي و رحمت قرار داد. قطعا، در آن ها نشانه هايي 

 ( ، هدف از ازدواج را، آرامش و تسکین روان آدمي بیان مي کند.لِّتَسْکُنُوا إِلَیْهَاآيه با عبارت )

 برخي از مهمترين اهداف ازدواج از ديدگاه اسالم، عبارتند از:

داند. اين ازدواج و تشکیل خانواده مي  ن را،آرامش روان: خداوند متعال، يکي از عوامل موثر در آرامش روا -الف

آرامش از آنجا ناشي مي شود که دو نفر از جنس مخالف، مکمل و مايه شکوفايي و نشاط و آرامش يکديگر مي شوند؛ به 

مکمل بودن شخصیت زن و مرد برای يکديگر، به گونه ای است که ساختار  (6)طوريکه هر يک بدون ديگری، آرامش ندارند.

 (7).بدني و هورموني زن و مرد و ويژگي های رواني آن ها مايه جذب طرف مقابل و انس زن و مرد با هم مي شود

و از عمده  تقويت ايمان: يکي از اهداف ازدواج سالم، تقويت ايمان زوجین است. از قوی ترين غريزه های انساني -ب

ترين راههای به انحراف کشیده شدن انسان ها، غريزه جنسي است که ارضای صحیح آن در چارچوب ضوابط شرعي، نقش 

بسزايي در پیشگیری از انحرافات و برقراری رابطه عاطفي و معنوی با جنس مخالف دارد و زمینه تقويت ايمان را فراهم مي 

  (8)سازد.
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اهداف ديگر ازدواج که در اسالم مورد تاکید قرار گرفته، حفظ عفت و اخالق فردی و  )پاکدامني(: از حفظ عفت -ج

عفت در اصطالح، عبارت است از نگهداری شکم و شرمگاه از حرام ها و شبهه ها و مباالت داشتن از پرده  (9)اجتماعي است.

ي که خود را در معرض فساد مي بیند، با هدف از اين رو، بسیار مطلوب است جوان (10)دری و ابا داشتن از ارتکاب حرام ها.

 حفظ عفت، ازدواج کند.

بقای نسل: از ديگر اهداف ازدواج، تداوم و بقای نسل بشر است. به طوريکه يکي از داليل آفرينش انسان به  -د

  (11)صورت مذکر و مونث، زمینه سازی و پرورش استعداد جنسي افراد، برای تحقق اين هدف تربیتي است.

پرورش نسل صالح: يکي ديگر از اهداف ازدواج سالم، پرورش نسل صالح است. موفقیت در پرورش فرزند صالح،  -ه

  (12)ذخیره آخرت محسوب مي شود و سعادت والدين را موجب مي گردد.
 

 ازدواج در دیدگاه غربی -2

نگاه زوج جوان غربي، ازدواج خانواده و ازدواج در ديدگاه غربي، از يک نهاد به مصاحبت مبدل شده است. در 

قراردادی است که با گزينش کامال آزادانه صورت مي گیرد و بر مبنای عشق رمانتیک استوار است. چنین مفهومي از ازدواج، 

به خودی خود مفهوم طالق و گسست زناشويي را در بر دارد؛ زيرا با توجه به ناپايداری و گذرا بودن احساسات عاشقانه، افراد 

غلبه نگرش رمانتیک به  (13)ان سرعتي که درگیر روابط عاشقانه مي شوند، ممکن است از اين روابط خارج شوند.به هم

ازدواج در غرب، انتظارات بسیار باال و نامعقولي را بر خانواده تحمیل مي کند که اغلب برآورده نمي شوند و همین امر موجب 

 (14)بي ثباتي روابط زناشويي مي گردد.

 

 خانوادهمفهوم 

 خانواده، گروه کوچکي است که حد فاصل بین فرد و جامعه قرار گرفته است و دارای ويژگیهای زير است:

 يک زن شکل مي گیرد. حداقلست که بر اساس ازدواج بین يک مرد و ا از عمومي ترين سازمانهای اجتماعي -الف

 مي خورد.در آن مناسبات خوني يا اسناد يافته )پذيرش فرزند( به چشم  -ب

 معموال دارای نوعي اشتراک مکاني است. -ج

 (15)کارکردهای گوناگون شخصي، جسماني، اقتصادی ، تربیتي و .... را بر عهده دارد. -د
خانواده شامل گروهي از افراد است که از راه خوني، زناشويي يا فرزندپذيری با يکديگر ارتباط مي يابند و طي لذا، 

 (16)با هم زندگي مي کنند.يک دورة زماني نامشخص، 

  

 انواع خانواده

 انواع خانواده از دیدگاه اسالم -1

زدواج با فردی از جنس مخالف ترين اصول شرعي و حقوقي دين اسالم و ديگر اديان الهي، تشکیل خانواده و ااز مهم

ازدواج هر زن در يک دوره معین، اين قانون مبتني بر اصل طبیعي تفاوت زن و مرد است. اصل دوم در قوانین اسالم، است. 

 فقط با يک مرد است.
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 خانواده های تک همسری -1-1

در  اين نوع خانواده ها که در بین مسلمانان غالب است، مرد با يک همسر زندگي مي کند. تک همسری، تعلق جسم 

 (17)مل تر تحقق مي يابد.و روح هر يک از زوجین به ديگری است و وحدت و يگانگي در زوجیت اختصاصي، بهتر و کا

 اهدافي مانند سکونت و آرامش، مودت و رحمت، بي ترديد با تک همسری بهتر تحقق مي يابد.

 

 خانواده های چند همسری -2-1

قوانین اسالم، نوعي ديگر از خانواده را به رسمیت شناخته که در آن يک مرد مي تواند به طور همزمان با بیش از 

، زندگي زناشويي داشته باشد. همه زنان در حقوق همسری برابرند و در قوانین اسالم، تمايزی در يک تا حداکرر چهار زن

بلکه اين خانواده ها پیش از اسالم نیز معمول بوده سالم، چند همسری را ابداع نکرده،البته ا (18)حقوق آنها وجود ندارد.

 (19)است.

 

 خانواده های ازدواج موقت -3-1

ديگری از ازدواج را به رسمیت شناخته که مي تواند به صورت موقت و در دوره زماني خاصي  قوانین اسالم، نوع

باشد. در اين ازدواج، پس از گذشت دوره زماني معین، زن و مرد خود به خود از هم جدا مي شوند و نیازی به طالق نیست. 

  (20)ای مذهب شیعه آن را پذيرفته اند.آيه قرآن و روايات اهل بیت )ع(، اين ازدواج را تايید کرده و همه فقه

 

 انواع خانواده در جهان معاصر -2

 مهمترين الگوهای خانواده در جهان معاصر، عبارتند از:

 

 خانواده هسته ای / گسترده -1-2

خانواده هسته ای، خانواده ای است متشکل از زن و شوهر و معموال فرزندان آنها که جدا از ديگر بستگان با يکديگر 

  (21)زندگي مي کنند. خانواده هسته ای اکنون الگوی مسلط خانواده در بیشتر جوامع است.

خانواده گسترده، خانواده ای است که در آن بیش از دو نسل از خويشاوندان نزديک در کنار يکديگر و در يک خانوار 

يا متاهل، پدر و مادرها و پدر بزرگ و  زندگي مي کنند؛ بدين ترتیب، يک خانواده گسترده مي تواند شامل فرزندان مجرد

الگوی خانواده گسترده، هر چند به سبب تغییرات اجتماعي و اقتصادی، اهمیت و رواج پیشین  (22)مادر بزرگ آنان باشد.

خود را در بسیاری از جوانع از دست داده است، اما اين به معنای زوال خانواده گسترده نیست؛ چرا که در بسیاری از جوامع 

 (23)ديگر، الگوی مزبور همچنان متداول است.

  

 خانواده پدر ساالر / مادر ساالر -2-2

آن از قدرت بیشتری ساالر و خانواده ای که مادر در پدر از قدرت بیشتری برخوردار باشد،خانواده ای که پدر در آن 

سي، دوره مادرساالری بوده و هرج و مرج جنبرخي معتقدند دوره پس از  ساالر نامیده مي شود.خانواده مادربرخوردار است، 

  (24)ساالری بعدها در تاريخ بشر ظهور يافته است. پدر
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 خانواده و مکان سکونت -3-2

 خانواده ها از نظر مکان سکونت به سه دسته اصلي تقسیم مي شوند:

خويشاوندان شوهر زندگي مي مکان: گاهي خانواده تازه تاسیس، همراه يا در مجاورت خانواده يا خانواده پدر  -الف

 کند؛ اين نوع خانواده را ، پدر مکان مي نامند.

خانواده مادر مکان: گاهي زوج جوان در مجاورت والدين يا خويشاوندان زن سکنا مي گزينند؛ به اين نوع  -ب

 خانواده، مادر مکان مي گويند.

ب شرايط شغلي، تحصیلي و يا ترجیح های خانواده نو مکان: نوع ديگر خانواده آن است که زوج جوان برحس -ج

شخصي، درباره محل سکونت خود تصمیم گیری نموده و معموال در مجاورت بستگان زن يا شوهر زندگي نمي کنند؛ اين 

نو مکاني از لوازم الگوی خانواده هسته ای است که در نتیجه گسترش زندگي شهری  (25)نوع خانواده را نو مکان مي نامند.

  (26)ه طور روز افزوني در حال رواج يافتن است.و صنعتي ب
 

 خانواده تک همسر / چند همسر -4-2

که در آن، تنها يک زن با يک شوهر زندگي مي کنند، تک همسری و الگويي که در آن يک مرد يا الگويي از خانواده،

  يک زن با دو يا چند همسر زندگي مي کند، چند همسری نامیده مي شود.

دو قسم است: الگويي که به مردان اجازه مي دهد در آن واحد، بیش از يک زن داشته باشند، چند  چند همسری بر

زني يا تعدد زوجات و الگوی کمیابي که در آن زنان مجازند در آن واحد، بیش از يک شوهر داشته باشند، چند شوهری 

ني ندارند و تقريبا همه زنان، تنها با يک شوهر در همه جوامع، اکرريت مردان بیش از يک همسر قانو (27)نامیده مي شود.

ازدواج مي کنند؛ زيرا تعداد زن و مرد در همه جوامع تقريبا برابر است. اما بي شک عوامل اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي 

 (28)متعددی در گسترش چند همسری، به ويژه در قالب چند زني، دخیل بوده اند.

 

 یا ناقص خانواده تک والدی -5-2

يا به داليل ديگر حضور ندارد و  طالق، ،از دو همسر در اثر مرگ يکينواده ای است که در آن، خاخانواده تک والدی، 

اين نوع  سرپرستي خانواده تنها برعهده همسر حاضر است. خانواده تک والدی منوط به وجود يک يا چند فرزند وابسته است.

وجود داشته است و در نیمه پاياني قرن بیستم، همراه با افزايش سريع میزان خانواده در همه جوامع و دوره های تاريخي 

 (29)طالق و گسترش روابط جنسي نامشروع در جوامع غربي، میزان اين نوع خانواده در جوامع مزبور رو به رشد بوده است.

 

 خانواده ناتنی -6-2

کشورهای غربي، شاهد گسترش خانواده هايي در دهه های اخیر به سبب افزايش میزان طالق و ازدواج مجدد در 

  (30)هستیم که در آنها پدر يا مادر خانواده يا هر دو ناتني هستند.

 

 

 

 

 

 الگوهای جایگزین خانواده، در جوامع غربی -3
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 هم خانگی -1-3

 در دهه های اخیر، گسترش آزادی های جنسي در جوامع غربي، به پیدايش نوع ديگری از روابط کم و بیش پايدار

بین زن و مرد منجر شده، که از آن با عنوان هم خانگي )زندگي مشترک يک زن با يک مرد، بدون ازدواج( ياد مي 

در حال حاضر در برخي کشورهای غربي، افرادی که با هم زندگي مشترک بدون ازدواج دارند از حقوقي همانند  (31)شود.

انند در صورت بروز اختالفات در مورد دارايي و نفقه، به دادگاه حقوق زوج های ازدواج کرده، برخوردار شده اند و مي تو

 (32)مراجعه کنند.

 چندين عامل در رواج الگوی هم خانگي دخیل بوده اند:

آزادی بي سابقه روابط جنسي: که در اين ارتباط بايد، کاهش کنترل والدين بر رفتار جنسي فرزندان را مورد  -الف"

 توجه قرار داد.

ی استقالل و عدم تعهد: نداشتن جنبه رسمي و قانوني، باعث جذابیت هم خانگي برای بسیاری از ايدئولوژ -ب

جوانان غربي شده؛ زيرا ضمن آنکه امکان ارضای جنسي غیر متعهدانه را فراهم مي آورد، برای بسیاری از جوانان، در حکم 

 دو زوج، به آساني مي توان آن را به هم زد. يک ازدواج آزمايشي است که در صورت بروز نشانه های ناسازگاری میان

گسترش سکونت در منازل انفرادی، به داليل تحصیلي يا شغلي و مدارای مالکان خانه های استیجاری در  -ج

 خصوص اسکان زوج های هم خانه.

رواج هم  افزايش میزان طالق که به طور قهری، باعث نگراني جوانان نسبت به موفقیت ازدواج مي شود نیز، در -د

  (33)."خانگي موثر بوده است

هم خانگي به دلیل جنبه غیر متعهدانه آن، از ديدگاه اسالم مشروعیت ندارد؛ زيرا بي ثباتي و ناپايداری از ويژگیهای 

اصلي آن است. هم خانگي میان زوجین، الفتي از نوع الفت زناشويي به بار مي آورد؛ ولي از آنجا که شريک مي تواند در هر 

زمان که بخواهد بدون هیچ تعهدی به زندگي مشترک خاتمه دهد، هر دو طرف همواره در حالت اضطراب و نگراني به سر 

مي برند؛ از اين رو، احساس رضايت عاطفي در میان آنان، بسیار کمتر از احساس رضايت در میان زوج های رسمي 

  (34)است.
 

 کمون -2-3

به عنوان جايگزين خانواده به تدريج به صحنه آمدند. اين اشتراکي يا کمون ها، اجتماعات  از نیمه های قرن نوزدهم،

اجتماعات اشتراکي مشتمل بر تعدادی از مردان و تعدادی از زنان بودند که با يکديگر ارتباط جنسي مشترک داشتند و از 

تاريخ تلقي مي شدند. نفي هر گونه ديدگاه ايدئولوگ ها، نوعي بازگشت به طبیعت و احیای مجدد کمون های اولیه ماقبل 

سلطه در روابط زن و مرد و نفي احساس مالکیت و رقابت، از انگیزه های اصلي مخالفت اين گروهها با نهاد خانواده و گرايش 

رد اهمیت و اعتبار اجتماعي کمون ها ديری نپايید؛ زيرا اين الگو در دستیابي به اهداف مو (35)آنان به اين الگوی جديد بود.

حرکتي تدريجي به سمت پذيرش هنجارها و ويژگي های ساختاری خانواده نداني کسب نکرد.در سالهای اخیر، نظر توفیق چ

 (36)شود.سنتي، در اين اجتماعات اشتراکي مشاهده مي 

 

 زوج های همجنس گرا -3-3

مستحق سرزنش تلقي مي تقريبا در همه جوامع، برقراری رابطه جنسي با فردی از جنس موافق، امری ناپسند و 

شود؛ با اين حال، همجنس خواهي در بسیاری از جوامع کم و بیش ديده مي شود. در برخي از کشورهای غربي، عده قابل 

توجهي از زنان و مردان، زوج هايي از جنس خود انتخاب کرده و رابطه ای نسبتا طوالني شبیه روابط زناشويي با آنان برقرار 
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جنس از نظر زيستي، امکان تولید مرل ندارند ولي بسیاری از آنان، فرزندان حاصل از ازدواج های مي کنند. زوج های هم

پیشین خود را به درون مناسبات همجنس گرايانه مي آورند و به اين ترتیب، خانوارهايي متشکل از زوج های همجنس باز و 

ای آمريکا، ازدواج همجنس بازان را به رسمیت برخي دولت های غربي و شماری از ايالت ه فرزندان تاسیس مي کنند.

شناخته و آنان را از حقوقي نسبتا مشابه با حقوق مردان و زنان متاهل برخوردار کرده اند. با وجود اين، الگوی همجنس 

  (37)وضعیت نامشخصي دارد.وعیت ديني، از حیث جايگاه حقوقي نیز گرايي، گذشته از فطرت ستیزی و عدم مشر

 

 گیرینتیجه 

ها راه صحیح و مورد قبول برای ارضای نیاز جنسي است؛ به اين دلیل که عالوه بر نیاز جنسي، برخي نازدواج، ت -1

ديگر از نیازهای انسان را که غالبا در ارتباط های بدون ازدواج برطرف نمي شوند، ارضا مي کند: مانند نیاز انسان به خوش 

 یکو، اعتماد به يکديگر و ...بختي، انس و الفت، احترام و معاشرت ن

با توجه به اين واقعیت که نیاز جنسي، همواره از مهم ترين انگیزه های ازدواج بوده است، اگر جامعه ای به  -2

، شمار وابط جنسي برقرار کنند،در نتیجهاعضای خود اجازه دهد بدون ازدواج و پذيرش مسئولیت های آن، با يکديگر ر

آورده خواهند کردد؛ همچنان که د را به شیوه های کم هزينه تر بردداری از ازدواج، نیاز جنسي خوبسیاری از جوانان با خو

 در کشورهای غربي، شاهد افزايش میزان هم خانگي هستیم.

گسترش آزادی های جنسي در جوامع غربي، بستری برای رشد الگوهای جايگزين خانواده از جمله هم خانگي،  -3

 همجنس گرايي فراهم کرده است.اجتماع اشتراکي و 

شايد بتوان گفت مهمترين تحوالت خانواده ها در دوران معاصر، حاصل تغییرات اعتقادی در بسیاری از جوانع  -4

 است و افراد به نسبي گرايي در ارزش ها معتقد شده اند.

ی فرد گرايانه، احتمال به نظر مي رسد افول اقتصاد خانوادگي در نتیجه گسترش شهر نشیني و رشد ارزش ها -5

شکل گیری خانواده گسترده سنتي را تقريبا از میان برده است. ولي با توجه به کارکردهای مربت خانواده گسترده، به ويژه 

 در زمینه های حمايتي و مراقبتي، حتي فرد گراترين جوامع نیز به اهمیت آنها اذعان دارند.

با جوامع غربي، اينگونه استنباط مي شود که ايران نیز قدم در راه با مقايسه تحوالت خانواده های ايراني  -6

کشورهای غربي نهاده است؛ چرا که در اکرر موارد، تغییراتي مشابه با شدتي متفاوت را تجربه کرده است )تغییر ساختار 

سانه ای و چند مکاني ...( و اقتدار، کاهش نرخ باروری و بروز خانواده های هسته ای، خانواده های تک والد، خانواده های ر

مي توان پیش بیني کرد در صورت رها کردن جامعه به حال خود، بايد در آينده ای نه چندان دور، شاهد رشد و بروز اشکال 

 .خانواده های غربي در ايران نیز باشیم

به خانواده بر اساس نقش و کارکرد آن اهمیت خاصي قايل شده است و قاعده و  ،اديان الهي بويژه دين اسالم -7

خانواده رو به انحطاط و در معرض  ،قانونهايي را برای حفظ و دوام آن معین نموده است. اما در جهان غرب و تمدن جديد

مذهب و اديان نظام بخش پیوند  ،هنجارها ،سنتها ،قانون طبیعياثری از  ديگر ،اضمحالل و فروپاشي است. در اين تمدن

نقش و کارکردی برای خانواده مطرح نمي باشد و فرزندان بدون پدر از حق مشروع و  ؛زناشويي و تشکیل خانواده نیست

. روابط جنسي آزاد و بدون قید و شرط بین نداز حمايت جامعه برخوردار نیز، و زنان بدون شوهر فرزنددار ندقانوني برخوردار

 ود دارد و هیچ اجبار و هنجار اجتماعي روی آن تأثیر ندارد. زن و مرد وج

 ،به تدريج و در طول سالیان اخیر ،شدن در ابعاد گوناگون اقتصادی، فرهنگي و تکنولوژيکيفرآيند جهاني -8

افزايش سن  های بروز انواع تغییرات اجتماعي را در حوزه خانواده در جامعه ايراني ايجاد کرده است؛ تغییراتي چونزمینه

ر و سپس تسهیل های دانشگاهي و محیط کاشکاف نسلي و همچنین افزايش ورود دختران به عرصه ازدواج، افزايش طالق،
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از ازدواج در  پذيری جهاني سبب شده که روابط جنسي پیشنتیجه اين تحوالت و فرآيندهای جامعهروابط دختر و پسر.

 ؛ از جمله هم خانگي و .....اندافزايش يافتن، متکرر و متنوع نیز شدهروابطي که به تدريج با  ايران گسترش يابد؛
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