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مختصات خانوادۀ اسالمی (قرآنی) در رویکرد
(فلسفی) رئالیسم*
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رضا نظریان
کارشناس ارشد جامعهشناسی دانشگاه خوارزمی .کرج .ایران.

چکیده
خانواده واحدی اجتماعی است که براساس ازدواج پدید میآید .در یک تقسیمبندی
ع��ام ،برحسب اینکه خانواده چه نوع واحد اجتماع��ی است ،سه رویکرد متفاوت
طبیع��ی ،توافقی و رئالیستی بهوجود آمده است .خانوادۀ اسالمی دارای مختصاتی
است که بیشازهمه در رویکرد رئالیستی قابل فهم است .رئالیسم دیدگاهی است
که عالم مستقل از ما را میپذیرد و قائل است که میتوانیم به این عالم معرفت پیدا
کنیم؛ بنابراین ،تعریف ،خانواده عالمی مستقل است و نسبت خاصی با معرفت ما
ً
دارد .پیدای��ش و استمرار خانواده در رویکرد رئالیسم ،نه صرفا بهعنوان یک قرارداد
ً
در نظر گرفته میشود (توافقی) و نه صرفا به یک عامل زیستشناختی مانند غریزۀ
جنس��ی تقلیل داده میشود (طبیعی) .رویک��رد رئالیسم ،هر دوی این عوامل را در
نظر میگیرد؛ عالوهبر پذیرش هر دو بعد طبیعی و قراردادی ،رئالیسم تنها به همین
اکتف��ا نکرده بلکه معتقد اس��ت خانواده یک نظام است ک��ه دارای مجموعه روابط
مستقلی است و افراد هنگام تشکیل خانواده باید بدانند که وارد نظامی میشوند که
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دارای قوانین مخصوص به خود است .شایان ذکر است که در رویکرد رئالیسم ،هر
س��ه سطح طبیعی ،توافقی و نظام ،ذیل اصل عام «فطرت» به هم پیوند میخورند.
ب��ا ای��ن توضیحات میت��وان گفت این تحقی��ق امکانات یک نوع خ��اص از فلسفه
«رویک��رد رئالیستی» را برای توضیح خانوادۀ اسالم��ی (قرآنی) بهکار گرفته است.
بدین منظور ،آرای دو نمایندۀ رویکرد «فلسفی» رئالیسم،عالمه طباطبایی و استاد
مطهری در سه بخش هستیشناسی ،معرفتشناسی و روششناسی بازخوانی شده
اس��ت و در مرحلۀ بعد تناسب مختصات خان��وادۀ اسالمی (قرآنی) با این رویکرد
نش��ان داده شده است .نتیج �های که از مقاله حاصل میآی��د ،شناسایی مختصات
خان��وادۀ اسالمی در یک رویک��رد منسجم است تا ازطری��ق آن هویت خاص این
خانواده ّ
معرفی شود.
کلیدواژهها :خانوادۀ اسالمی ،رئالیسم ،فطرت.
«اجتم��اع خانوادگی اجتماعی طبیعیـق �راردادی است ،یعنی حد متوسط��ی میان یک اجتماع
غری��زی و ی��ک اجتماع ق �راردادی است» (مطه��ری :1388 ،ص  .)12این عبارت ب��ه بهترین نحو
ممکن آغازی است بر مسئلۀ اصلی این تحقیق یعنی شناسایی مختصات خانوادۀ اسالمی براساس
رویک��رد رئالیستی .در این عبارت ابتدا دو رویک��رد غریزی صرف و قراردادی صرف دربارۀ خانواده
مطرح میشود.
بر ای��ن اساس ،خانواده که با ازدواج بهوجود میآید ،نه بهصورت اجتماعی است که صرفنظر
از زن و شوه��ر ،تمامی رخداده��ا را از ابتدا تا انتهای زندگی آماده کرده است (رویکرد طبیعی) و نه
آنچنان ّ
سیال است که زن و شوهر بتوانند هر نوع رفتار و قواعدی را بر آن بار کنند (رویکرد توافقی).

زن و شوهر وارد یک قالب پیشساخته به
نام خانواده میشوند و آن قالب است که
به آنها شکل و جهت میدهد.

الگوی طبیعی

زن و شوهر بدون هیچ پیششرطی و در
هر لحظهای میتوانند خانواده را ایجاد یا
ملغینمایند.

الگوی توافق

خانواده

شکل  .1الگوهای متعارض با خانوادۀ اسالمی

نکت��ۀ بع��دی برگرفته از عبارت ذکرشده این است که خانوادۀ اسالم��ی هم قانونمند است و هم
انعطافپذی��ر .ف��رض مقاله بر این است که از ترکیب قانونمن��دی و انعطافپذیری ،سه سطح و یک
مبنا بهوجود میآید که تنها در رویکرد رئالیسم قابلفهم است.

فرضیات تحقیق

به غریزه جنسی در ذیل اصل فطرت پاسخ داده می شود ،به همین دلیل غریزه جنسی تنها در قالب خانواده
که مطابق با طبع آدمی است مسیریابی شده و از تشکیل الگوهای مخرب جامعه جلوگیری می شود.
از آنجای��ی که خان��واده دارای کارکردهای متعددی از جمله آرامش بخش��ی به زوجی��ن است ،استمرار این
کارکرده��ا مش��روط به اراده آگاهانه طرفین در زمینه نگهداشت خان��واده است .با توجه به اینکه این اراده در
ذیل اصل فطرت قرار می گیرد ،هر یک از طرفین این اراده آگاهانه را مطابق با میل باطنی انجام می دهند.
از طریق واگذاری قدرت مش��روط و محدود به هریک از زوجین امکان تک گویی و یکسویی در خانواده را
ازبین برده و از این طریق به ثبات خانواده کمک کرده است.

غریزه
اراده
نظام

شکل  .2تبیین الگوی رئالیستی از خانوادۀ اسالمی

در خان��وادۀ اسالم��ی هر سه سطح طبیع��ی «غریزه» ،توافق��ی «اراده» و نظام ،ذیل اصل عام
«فط��رت» به هم پیون��د میخورند .فطرت هر موجودی به معنای «ن��وع خاص آفرینش» آن موجود
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این مقاله سه سطح و یک مبنا را ـ بهعنوان فرضیه ـ در خانوادۀ اسالمی برمبنای رویکرد رئالیستی و
مراجعه به متن قرآن کریم شناسایی کرده است که عبارتاند از:
 .1س�طح طبیعی (غریزه) :شامل تفاوتهای جنسی طبیعی زن و مرد است که نقش اصلی را
در بههمپیوستگی و وحدت زن و مرد ایفا میکند .این سطح فقط زمینه را برای تشکیل خانواده
ازطریق نیازمندکردن مرد به زن ،فراهم میکند .این سطح تضمینکنندۀ پیدایش خانواده است.
 .2س�طح توافق (اراده) :شامل رفتارهای ارادی ،آگاهانه و نهادینهشده است .این سطح شامل
نقشه��ای جنسیتی است که اگرچه ریش��ۀ طبیعی دارند ،بهکارگیری و استم �رار آنها ازطرف
هری��ک از زن و شوهر منوط ب��ه ارادهکردن و پذیرفتن این نقشه��ای جنسیتی ازسوی طرفین
است .این سطح تضمینکنندۀ تداوم و استمرار خانواده است.
 .3سطح نظام :شامل قوانین حقوقی است که در رابطۀ بین زن و شوهر وضع شده است .اموری
مانن��د نفقه ،مهریه ،شرط ضمن عقد ،سرپرستی مرد و شرایط آن و ...در این سطح قرار داند.
این سطح ضمانت اجرایی تداوم و استمرار خانواده است.
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اس��ت .ب��ر این اساس ،هریک از زن و شوهر تمامی قواعد موجود در هر سه سطح طبیعی ،توافقی و
نظام را میپذیرند ،به این دلیل که این قوانین با (نوع خاص آفرینش) آنها در هماهنگی کامل است.
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شکل  .3تبیین رویکرد رئالیستی از خانوادۀ اسالمی

این تحقیق بهدنبال آن است تا رویکرد رئالیستی از خانوادۀ اسالمی را در سه سطح غریزه ،اراده
و نظ��ام در ذی��ل اصل «فطرت» بازشناسی کند و برای روشنشدن زوای��ای رویکرد رئالیستی دربارۀ
خان��وادۀ اسالمی ،از س��ه منظر هستیشناسی ،معرفتشناسی و روششناس��ی به تبیین این موضوع
بپردازد.

ضرورت تحقیق

ای��ن ط��رح یک تحقیق بنیادی درب��ارۀ خانواده است و ای��ن وظیفه را بهعهده گرفت��ه است که تعالیم
اسالم��ی درب��ارۀ خانواده را در ی��ک چهارچوب ساماندهی کن��د تا بدین طری��ق ،جایگاه هریک از
موضوعات در باب خانواده ،سطح آن و ارتباط مفاهیم با هم مشخص شود .نوآوری تحقیق در این
اس��ت که تعالیم اسالمی در باب خان��واده را در قالب رویکرد رئالیسم بازشناسی کرده است .با این
توضیحات این تحقیق به دالیلی که در ادامه میآیند ضروری به نظر میرسد:
ـ ارائۀ یک بیان پیراسته و نظاممند از تعالیم اسالمی دربارۀ خانواده؛
ـ بازشناسی این تعالیم در رویکرد رئالیسم و مقایسۀ آن با رویکردهای رقیب.

سؤاالت تحقیق

ـ رویکردهای رایج دربارۀ خانواده چه رویکردهایی است؟
ـ کدام رویکرد شناخت و تبیین کاملتری از خانوادۀ اسالمی ارائه میدهد؟

پیشینۀ تحقیق

روش تحقیق

در این تحقیق امکانات یک نوع خاص از فلسفه «رویکرد رئالیستی» برای توضیح خانوادۀ اسالمی
(قرآن��ی) بهکار گرفته شده است .به این منظور ابت��دا رویکرد رئالیستی در سه بخش هستیشناسی،
معرفتشناسی و روششناسیـ متناسب با موضوع تحقیق ـ توضیح داده میشود و در مرحلۀ بعد،
مختص��ات خانوادۀ اسالم��ی (قرآنی) برمبنای این الگو مورد بازخوانی ق �رار میگیرد .برای توضیح
رویک��رد رئالیس��م از کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم ،نوشت��ۀ عالمه طباطبایی ـ با پاورقی استاد
شهید مرتضی مطهری ـ بهعنوان منبع اصلی استفاده شده است .با استفاده از این منبع اصلی شواهد
الزم برای اثبات فرضیات تحقیق ارائه شده است.

| مختصات خانوادۀ اسالمی (قرآنی) در رویکرد (فلسفی) رئالیسم |

پیشینۀ این تحقیق منابعی است که بهدنبال ترسیم جایگاه خانوادۀ اسالمی در یک رویکرد بودهاند و
ی��ا رویکردهای فلسفی مغایر با خانوادۀ اسالمی را تبیین کردهاند .بر این اساس ،برخی از مهمترین
منابع عبارتاند از:
 .1مطهری ،مرتضی .1388 .نظام حقوق زن در اسالم .تهران .نشر صدرا.
 .2بستان ،حسین .1388 .اسالم و جامعهشناسی خانواده .قم .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .3حکمت نیا ،محمود .1386 .فلسفۀ حقوق خانواده .تهران .روابط عمومی شورای فرهنگی
اجتماعی زنان.
 .4زیبای��ی ن �ژاد ،محمد رض��ا .1388 .تفاوته��ای هوی��ت و نقشهای جنسیت��ی .قم .دفتر
مطالعات و تخقیقات زنان.
 .5ساالری فر ،محمد رضا .1385 .خانواده در نگرش اسالم و روانشناسی .تهران .انتشارات
سمت و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
ای��ن تحقیق از این جهت که بهدنبال کش��ف نظاممند تعالیم اسالمی دربارۀ خانواده با رویکرد
رئالیست��ی است ،با کارهای پژوهش��ی ذکرشده اشتراک مییابد .زی �را معتقد است این رویکرد بهتر
میتواند تعالیم اسالمی دربارۀ خانواده را تبیین کند .اما نوآوری این تحقیق نسبتبه منابع اشارهشده
بازخوان��ی صری��ح تعالیم اسالم��ی دربارۀ خانواده در قال��ب رویکرد رئالیسم اس��ت؛ ازاینرو ،این
تحقیق میخواهد از منابع یادشده استفاده کند و ضمن بهکارگیری رویکرد رئالیستی ،مبانی فلسفی
خانوادۀ اسالمی را با وضوح بیشتری معرفی کند.
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تعریف مفاهیم اصلی تحقیق
 .1خانواده
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چنانچه در بیان مسئله مالحظه شد ،این مقاله خانواده را در سه سطح و یک مبنا در نظر میگیرد .سه
سط��ح عبارتان��د از :طبیعی (غریزه) ،توافق (اراده) ،نظام؛ و مبنا عب��ارت است از فطرت .هرکدام از
تعاریف موجود دربارۀ خانواده به یکی از این سه سطح و یا مبنا تأکید بیش��تری داشتهاند و برای همین
اغلب تعریف جامعی نیستند .در یک تعریف مقدماتی «خانواده ،واحدی اجتماعی است که براساس
ازدواج پدی��د میآید( .»1ساروخانی :1370 ،ص  .)255این تعریف هرچند خانواده را در اجتماع در
نظر میگیرد و منشأ پدیدآیی آن را ازدواج میداند اما دربارۀ مختصات خانواده توضیحی نمیدهد .در
تعریف دیگر ،خانواده «واحدی متش��کل از پدر و مادر و فرزندان است که پیوندهای عاطفی شدیدی
ب��ا یکدیگر دارند » (بهن��ام :1383 ،ص  .)15در این تعریف نسب��ت این پیوندهای عاطفی شدید بین
زوجین و والدین و فرزندان توضیح داده نش��ده است .در تعریف دیگر« ،خانواده گروهی متش��کل از
اف �رادی است که ازطریق نسب یا سبب و رضاع با یکدیگر بهعن��وان شوهر ،زن ،فرزندان ،مادر ،پدر،
برادر و خواهر در ارتباط متقابلاند و فرهنگ مشترکی پدید آورده و در واحد خاص بهنام خانواده زندگی
میکنند» (حکمت نیا :1390 ،ص .)40چنانچه در تعریف قبلی نسبت «پیوندهای عاطفی» روشن
نش��ده بود در این تعریف نسبت «فرهنگ مش��ترک» روشن نش��ده است« .براس��اس تعالیم اسالمی،
خانواده مجموعهای است از افراد با رابطههای سببی (عقد ازدواج) و نسبی (والدینیـفرزندیـخواهر
و ب �رادری)» (س��االری فر :1385 ،ص« .) 13خانواده در اس�لام بهعنوان یک واحد اجتماعی در نظر
گرفته شده و چیزی بیش از مجموعه افرادی است که آن را تش��کیل میدهند .یکی از شواهد این امر،
مسئولی��ت اف �راد در قبال خانواده در جنبههای اقتصادی و تربیتی است» (هم��ان :ص .)15در قرآن از
ازدواج بهعنوان پیمانی محکم نام برده شده است؛ 2این پیمان فطری بسیار محکم و امری ورای ارضای
جنس��ی اس��ت و اطمینان زن و مرد ب��ه یکدیگر بیش از اطمینان افراد به ه��م در هر رابطۀ دیگر انسانی
است .این امور باعث میشود ازدواج به پیمان محکمی تبدیل شود (همان :ص .)18این تعریف بیشتر
سطح «نظام» را در نظر داشته است.
ای��ن تحقی��ق میتوان��د با مطرحک��ردن سه سطح غری��زه ،اراده ،نظ��ام و مبنای فط��رت به طرف
ی��ک تعری��ف همهجانبه از خان��وادۀ اسالمی حرکت کن��د .شایان ذکر است که ای��ن تعریف بهدلیل
همهجانبهنگری در رویکرد رئالیسم قابلبازشناسی است.
 .1این تعریف ،تعریفی رایج در بین جامعه شناسان است.
 .2نساء.21 :

 .2رئالیسم

بهط��ور کلیرئالیسم دیدگاهی است که وجود عال��م مستقل از ما را میپذیرد و قائل است که الاقل
در پ��ارهای از وج��وه به این عالم معرفت داریم .عالم خارج مستقل از معرفت بش��ری وجود دارد که
معرفت ما توصیفی از آن است (قائمی نیا :1382 ،ص  .)27بر این مبنا قوانین جهان خارج «واقعی
و نفساالمری و مستقل از ذهن و ادراکات ما هستند» (مطهری :1359 ،ص .)523

 .3توافقی

 .4طبیعی
بهعنوان مفهومی برای مجموعهای از نظریات دربارۀ خانواده آمده است که همۀ آنها به خانواده
بهمثاب��ه یک دستگاه خودتنظیمکنن��ده مینگرند .در این نظریات ،زن و شوهر وارد یک قالب
ً
پیشساخته میشون��د و لزوما به شکل همان قالب درمیآیند .حال در درون رویکرد طبیعی
برخی ممکن است این قالب پیشساخته را به غریزههای جنسی و یا یک نظام حقوقی خاص
تقلیل دهند .نگاه به خانواده این است که این نهاد یک سازمان حقوقی است که قانونگذار با
توج��ه ب��ه اهدافی آن را طراحی کرده است و اختیار زن و مرد فقط در پیوستن یا نپیوستن به آن
اس��ت؛ بنابرای��ن ،پس از پیوستن به آن ،حقوقی از پیش تعیینشده بر افراد حکومت میکند و
ارادۀ افراد در تعیین آن ناچیز است (حکمت نیا :1390 ،صص .)58-59

| مختصات خانوادۀ اسالمی (قرآنی) در رویکرد (فلسفی) رئالیسم |

بهعن��وان مفهومی ب �رای مجموعهای از نظریات درب��ارۀ خانواده آمده است که هم��ۀ آنها به خانواده
بهمثاب��ه تواف��ق صرف دوطرفه مینگرند که زن و شوهر درص��ورت تمایل و بدون هیچ پیششرط در
ه��ر لحظ��ه میتوانند آن را ایجاد یا لغو کنند .این رویکرد خان��واده را در حد یک قرارداد مانند دیگر
قراردادها تنزل میدهد .برای مثال برخی بر این باورند که خانواده ،قراردادی برای تولید فرزند است
و ب��ا تول��د فرزند ،خانواده معن��ای خود را ازدست میده��د .پیامد طبیعی قراردادیب��ودن خانواده،
شکلگی��ری مدلهای فراوانی از خانواده است .اگ��ر بخواهیم خانواده را در قالب قرارداد معنا کنیم،
باید لوازم آن را نیز بپذیریم که در این صورت ممکن است بیش��تر به لذتهای آنی و گاه منحرف از
غایات بشری سوق کند (حکمت نیا :1390 ،ص .)58
 .1-3اراده« :صفت» ترجیحدهندۀ یکی از دو طرف فعل و ترک است همراه با علم و شعور« .اراده»
یکی از سطوح تأثیرگذار در خانوادۀ اسالمی است .به این معنا که هریک از زوجین با آگاهی برخی کارها
را انجام میدهند و برخی کارها را انجام نمیدهند تا استحکام خانواده حفظ شده و استمرار یابد.

59

 .1-4غری�زه :ب��ه ساختار نف��س و طبیعت آدمی تعلق میگیرد .نف��س که مقصود از آن
طبیع��ت و نی��روی مدیریت حیات طبیعی در انس��ان است ،برای ادامۀ حی��ات ،گرایشهای
غری��زی دارد .ای��ن قسمت بین انسان و حیوان مش��ترک است .مانند وج��ود غریزۀ جنسی در
طبیع��ت انس��ان که عاملی ب �رای ادامۀ حیات است« .غری��زه» یکی از سط��وح تأثیرگذار در
خانوادۀ اسالمی است .به این معنا که باوجود این سطح بهطور طبیعی زوجین به هم گرایش
پیدا میکنند و مقدمۀ زندگی خانوادگی شکل میگیرد.
 .5نظام
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مجموع �های از اجزای مرتبط��ی است که برمبنایی واحد ،هدفی را دنبال میکند (زاهد :1370 ،ص
 .)104نظ��ام یک��ی از سطوح تأثیرگذار در خانوادۀ اسالمی است .ب��ه این معنا که باوجود آن نسبت
ارتباط بین هریک از اعضا در خانواده روشن میشود.

 .6فطرت

فط��رت هر موجودی به معنای (نوع خاص آفرینش) آن موجود است« .فطرت» مبنایی تأثیرگذار در
خانوادۀ اسالمی است .به این معنا که باوجود آن تمامی قوانین اسالمی دربارۀ خانواده در سه سطح
غریزه ،اراده و نظام مستند به نوع خاص آفرینش اعضای خانواده میشود.

 .7هستیشناسی

عب��ارت اس��ت از نظری �های عام دربارۀ اینک��ه چه چیزهایی ی��ا جوهرههایی در جه��ان وجود دارند
(صادقی فسائی و دیگران :1390 ،ص.)83

 .8معرفتشناسی

1

عبارت است از اینکه چگونه و چه چیزی را میتوان شناخت (همان).

 .9روششناسی

2

عبارت است از نظریه و تحلیل دربارۀ نحوۀ اجرای پژوهش( 3همان).
 .1تعریف رایج و مقدماتی از هستی شناسی است.
 .2تعریف رایج و مقدماتی از معرفت شناسی است.
 .3تعریف رایج و مقدماتی از روش شناسی است.

متن تحقیق

رویکرد رئالیسم ،با انتخاب یک رهیافت همهجانبهنگر و دوری از هرگونه بزرگنمایی و کوچکنمایی
در رابط��ه ب��ا خانواده ،میتواند ط��رح مقاومی در برابر نگرشه��ای یکسویهنگرانۀ طبیعی و توافقی
محس��وب شود .مبانی مورد ادعای رویکرد رئالیسم در هر سه بخش هستیشناسی ،معرفتشناسی
و روششناسی ،تفاوتهای بنیادینی با رویکردهای رقیب خود دارد.

هستیشناسی خانوادۀ اسالمی در رویکرد رئالیسم

| مختصات خانوادۀ اسالمی (قرآنی) در رویکرد (فلسفی) رئالیسم |

چنانچه در تعریف هستیشناسی آمد ،در این بخش برآنیم که ببینیم چه نوع جوهرهها یا واقعیتهایی
در خانوادۀ اسالمی وجود دارد .به این منظور ابتدا رویکرد «فلسفی» رئالیسم ـمتناسب با این بخش
ـ توضیح داده شده است و در مرحلۀ بعد کاربرد این رویکرد در خانوادۀ اسالمی روشن شده است.
 .1رویک��رد رئالیس��م در سط��حناسی با پذیرش جه��ان دارای قوانین از رویک��رد توافقی متمایز
میش��ود؛ ازسوی دیگر ،رویک��رد رئالیسم ـ برخالف رویکرد طبیع��ی ـ شناخت را محصول مطلق
ابزاره��ای حسی نمیدان��د ،بلکه برای شناخت جهان خ��ارج اصول هستیشناسان �های مانند اصل
واقعی��ت و مبدأ عدم تناقض و ...را نیز در نظر میگی��رد« .شناخت حاصل انعکاس ساده و مستقیم
جه��ان طبیعت و مادی در ابزارهای حسی و خیالی انسان نیست .شناخت بر اصول هستیشناختی
و معرفتشناخت��ی خاصی استوار است .ازجمل��ه مبانی هستیشناختی آن اصل واقعیت ،مبدأ عدم
تناقض ،اصل علیت است» (پارسانیا :1385 ،ص .)27
با بهکارگیری این رویکرد در خانواده میتوان اینطور گفت که خانواده دارای واقعیتی مخصوص
به خود است که ویژگیهای خود را بر هریک از طرفین که خواهان تشکیل خانواده هستند ،تحمیل
ً
میکن��د؛ ازسوی دیگر ،منش��أ شکلگی��ری خانواده تکعامل��ی نیست که آن را صرف��ا به یک عامل
زیستشناخت��ی «غری��زۀ جنس��ی» پیوند بزنیم .در این زمین��ه مبنای فطری نهادهش��ده در هریک از
زوجین ،به کاربرد غریزۀ جنسی در درون خانواده جهت میدهد.
در اس�لام به خانواده بهعنوان ی��ک واقعیت مستقل نگریسته میشود که این واقعیت دارای توابع
و اقتضائات��ی جدای از خواست هری��ک از افراد است .برای نمونه اس�لام بنابر نوع جامعۀ مطلوبی
ک��ه در نظ��ر دارد ،ب��ه حفظ نسب تأکید ک��رده و از اختالط جنسی که باعث آشفتگی در تش��خیص
نس��ب میشود ،نهی ک��رده است .در مرحلۀ بعد کانونیترین نهاد برای انج��ام این وظیفه را خانواده
ق �رار داده است .بر این اساس ،زوجی که تش��کیل خانواده دادهاند بای��د از این اصل و اقتضائات آن
آگاهی داشته باشند« .در متون دینی اسالم ،کارکرد مشروعیت فرزند و پیامدهای آن ازقبیل پذیرش
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مسئولیت تربیت فرزند ازسوی پدر و مادر ،انتقال نظاممند میراث و تداوم شبکههای خویش��اوندی
مورد تأکید قرار گرفته است» (بستان :1388 ،صص .)95-96
 .2در ای��ن رئالیس��م فرد دارای هویت و فط��رت در نظر گرفته میشود و جامع��ه نیز دارای سنن
حقیق��ی خاص��ی است ک��ه هریک از انسانه��ا در درون این سنته��ا قرار میگیرن��د .ازنظر عالمه
طباطبای��ی انس��ان موجودی آگ��اه و مختار است« .انس��ان موجودی است که با شع��ور و ارادۀ آزاد،
خی��ر را از ش��ر و نفع را از ضرر تمیز میدهد و درنتیجه فاعل مختار است» (طباطبایی :1386 ،ص
 .)39در ای��ن رویک��رد ،انسان با پیوستن به جامعه ،نواقص وجودی خود را برطرف کرده و مقدمات
دستیاب��ی به سعادت را برای خود فراهم میآورد« .انسان ک��ه با نوعیت خود یکی از اجزای آفرینش
اس��ت ،دستگ��اه آفرینش برای وی ساختمان مخصوصی تهیه ک��رده و زندگی ویژه تعیین کرده که در
طی آن با تجهیزات مخصوصی که دارد نواقص وجودی خود را رفع کرده و به سعادت و کمال خود
برس��د ،البته روشن است که مقتضای تجهی �زات وی زندگی اجتماعی و حیات دستهجمعی است»
(طباطبایی :1339 ،ص .)53
ازآنجاکه فرد و جامعه هریک دارای موجودیت حقیقی هستند ،نوع رابطۀ آنها با یکدیگر نیز یک
رابطۀ حقیقی است .عالمه طباطبایی دربارۀ رابطۀ بین فرد و اجتماع معتقدند« :رابطۀ حقیقی که بین
ف��رد و اجتماع برقرار است ،ناچار موجب میشود ک��ه خواص و آثار فرد در اجتماع نیز پدید آمده و
ب��ه همان نسبت که افراد از نیروها و خواص و آثار وج��ودی خویش جامعه را بهرهمند میکنند ،این
حاالت ی��ک موجودیت اجتماعی نیز پیدا کند» (طباطبایی :1361 ،ص « .)162این رابطۀ حقیقی
ک��ه بین ف��رد و اجتماع موجود است موجب ی��ک سلسله قوا و خواص اجتماع��ی میشود که از هر
جه��ت بر قوا و خ��واص فرد برتری داشته و درصورت تعارض ب��ر آن غالب شده مقهورش میکند»
(همان :ص .)164
برمبنای این رویکرد میتوان گفت افراد با انگیزههای فطری ازدواج میکنند و تش��کیل خانواده
میدهن��د .ازسویدیگر ،خانواده نیز واقعی��ت خود را بر هریک از زوجین تحمیل میکند؛ بنابراین،
هویتبخش��ی به فرد و جامعه در رویکرد رئالیسم ،در حوزۀ خانواده به هویتبخش��ی به هریک از
زوجی��ن و خانواده کاربردپذیر میشود .از متون دینی استف��اده میشود که انگیزههای عاطفی دارای
منشأ فطری نیز در گرایش دو جنس مذکر و مونث به تشکیل خانواده دخالت دارن د (بستان:1390 ،
ص.)97
 .3رویک��رد رئالیس��م نوع رابطۀ افراد ب��ا یکدیگر را براساس نظریۀ استخ��دام تبیین میکند .این
اص��ل توضیح میدهد ک��ه هریک از افراد با داشتن تواناییهای متف��اوت ،به نیازهای یکدیگر پاسخ

فطرت
غریزه

شکل  .4اولویتبندی مبنا و سطوح سهگانه در هستیشناسی خانوادۀ اسالمی

درهستیشناس��ی خانوادۀ اسالمی مبن��ا «فطرت» است .از بین سط��وح سهگانۀ غریزه ،اراده و
نظ��ام ،غریزه در این قسمت اولویت پیدا میکند .در این زمینه ،فطرت به غریزه جهت میدهد و آن
را در چهارچ��وب خاص خانواده کاربردپذی��ر میکند .براساس وجود غریزه و با هدایتگری فطرت،
هری��ک از زوجی��ن استعدادهای خاص خود را پذیرفت��ه و آن را در جهت رشد نظ��ام خانواده بهکار
میاندازند.

| مختصات خانوادۀ اسالمی (قرآنی) در رویکرد (فلسفی) رئالیسم |

میدهن��د« .انس��ان با هدایت طبیع��ت و تکوی��ن پیوسته از همه ،س��ود خود را میخواه��د (اعتبار
استخدام) و برای سود خود سود همه را میخواهد (اعتبار اجتماع) و برای سود همه ،عدل اجتماعی
را میخواهد(اعتب��ار حس��ن عدالت و قبح ظلم) و درنتیجه فطرت انسانی حکم طبیعت و تکوین را
در اختالف طبقاتی قرایح و استعدادات تسلیم داشته و روی سه اصل نامبرده میخواهد هرکسی در
جای خودش بنشیند( ».طباطبایی ،بیتا :ص .)199
اص��ل استخ��دام ی��ادآور میش��ود ازآنجاک��ه هرک��س دارای استعداده��ای مخص��وص به خود
اس��ت ،شایست��ه است که افراد بهج��ای اینکه در صدد تصاح��ب استعدادهای یکدیگ��ر باشند باید
ای��ن استعداده��ا را در مع��رض مبادله ب��ا یکدیگر قرار دهند .ب��ر این مبنا هری��ک از زن و مرد دارای
استعداده��ای مخصوص به خ��ود هستند .نه زنان باید استعدادهای خاص م��ردان را آرزو کنند و نه
بالعک��س .ب��ا توجه به اص��ل استخدام ،نوع رابطه بی��ن زن و شوهر بهجای نزاع یا تش��ابه ،بهصورت
ّ
مکملیت جلوهگر میشود .بنابر نظریۀ مکملیت ،زن و مرد دو موجود با تفاوتهایی طبیعی هستند،
تفاوته��ای آنان هدفمن��د و بر پایۀ طرح حکیمانۀ آفرینش است و ه��ر دو جنس با ویژگیهایشان
ً
ارزشمندن��د (عالسون��د :1390 ،ص  .)114در تفکر اسالمی زن و مرد نه ب��ا هم کامال برابرند و نه
ً
کامال مستقل از یکدیگرن��د ،آنان نه دشمن یکدیگر بلکه مکمل یکدیگرند (عالسوند :1386 ،ص
.)24
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رویکرد (فلسفی) رئالیسم

خانوادۀ اسالمی (قرآنی)

قوانین واقعی و نفساالمری در جهان وجود
دارد؛ ازسوی دیگر ،اصولی مانند مبدأ عدم
تناقض ،اصل واقعیت و ...به حس جهت
میدهند.

خانواده دارای یک واقعیت مستقل جدا از
خواست اعضای آن است .اصل فطرت به غریزه
جهت میدهد.

فرد دارای فطرت است و جامعه نیز دارای سنن
اجتماعی است.

هریک از زوجین برای تشکیل خانواده انگیزۀ
فطری دارند و ازسوی دیگر ،خانواده نیز واقعیت
خود را بر آنها تحمیل میکند.

اصل استخدام در روابط بین افراد

ّ
مکملیت در روابط بین زن و شوهر
اصل

داللت های قرآنی

1

َُ ُ َ
ِّ ُ َ
َ
َْ ََ َ ُ
در آی��ۀ  21سورۀ روم آمده است«َ :و ِم ْن َآی ِات ِه أن خل َق لك��م ِّم ْن أنف ِسك ْم أ ْز َو ًاجا ل َت ْسك ُنوا ِإل ْی َها َو َج َعل
ِّ َ َ َّ َ
َ ْ َ ُ َّ َ َّ ً َ ْ َ ً َّ َ َ َ
�ات لق ْ ٍوم َی َتفك ُرون»« :و از آی��ات او این است که برای شما از
بینك��م م��ودة و َرحمة ِإن ِفی ذ ِلك لآَی� ٍ
جن��س خودت��ان همسرانی آفرید ت��ا بهواسطۀ آنها آرامش بیابی��د و میان شما دوست��ی و محبت قرار
داد ،همان��ا در این امر نش��انههایی ب �رای گروهی که تفکر کنند وج��ود دارد» .در این آیه کارکردهای
اختصاصی خانواده برای زن و شوهر ،آرامشبخش��ی و وجود ّ
مودت 2و رحمت 3در بین آنها است.
ّ
عالم��ه طباطبای��ی در تفسیر این آیه میفرماین��د« :وقتی انسان دربارۀ اص��ول تکوینی خویش تفکر
کن��د و ببین��د که خداوند چگونه میل ب��ه ازدواج را در نهاد او قرار داده و میان او و همسرش محبت و
مهربانی قرار داده تا کانون خانواده شکل بگیرد و بهواسطۀ آن اجتماع بشری به ثبات برسد و نوع بشر
تداوم بیابد ،متوجه آیات الهی شده و میفهمد که خداوند چه تدابیری در این امر بهکار برده که عقل

 .1ب��ه جه��ت اینکه امکان آوردن تمامی آی��ات قرآنی مرتبط با این بخش در این مقاله فراه��م نیست ،به ذکر سه نمونه
بسنده شده است .دیگر آیاتی که در این بخش میتوانند قرار گیرند ،عبارتاند از :بقره .187 :بقره .221-222 :بقره:
 . 228بق��ره .229 :بق��ره . 240 :بق��ره .241 :نساء .1 :نساء .4 :نساء .7 :نساء .8 :نس��اء .15 :نساء .16 :نساء.19 :
نس��اء .21 :نساء .23 :نساء .28 :نساء .32:نساء .34 :اسراء .31-34 :نور .2-4 :نور .12 :نور .26 :نور.30-31 :
نور .33 :نور .58-59 :احزاب.49 :
ّ .2
مودت یعنی محبتی که اثر آن در عمل ظاهر باشد (طباطبایی :1384 ،ج  ،3ص .)602
ّ
محرومیت شخصی که کمالی را ندارد و محتاج به رفع نقص است
 .3رحمت یعنی نوعی تأثیر نفسانی که از مشاهدۀ
در نفس پدید میآید و شخص را وامیدارد که کمبود و نقص آن طرف مقابل را برطرف کند (همان).

معرفتشناسی خانوادۀ اسالمی در رویکرد رئالیسم

چنانچه در تعریف معرفتشناسی آمد ،در این بخش برآنیم که ببینیم چه نوع شناخت یا ادراکی در
خانوادۀ اسالمی وجود دارد .به این منظور ابتدا رویکرد (فلسفی) رئالیسم ـ متناسب با این بخش ـ
توضیح داده شده است و در مرحلۀ بعد کاربرد این رویکرد در خانوادۀ اسالمی روشن شده است.
 .1رویک��رد رئالیس��م در سط��ح معرفتشناس��ی ب��ه دو ن��وع ادراک قائل اس��ت :ادراک حقیقی و
اعتباری« .ادراکات حقیقی انکشافات و انعکاسات ذهنی واقع و نفساالمر است اما ادراکات اعتباری
فرضهای��ی اس��ت که ذهن به منظور رف��ع احتیاجات حیاتی آنها را ساخته و جنب��ۀ فرضی و قراردادی
و وضع��ی و اعتب��اری دارد و ب��ا واقع و نفساالمر سر و ک��اری ندارد» (مطه��ری :1359 ،ص .)269
«ادراکات حقیقی تابع احتیاجات طبیعی موجود زنده و عوامل مخصوص محیط زندگانی وی نیست و
با تغییر احتیاجات طبیعی و عوامل محیط تغییر نمیکند و اما ادراکات اعتباری تابع احتیاجات حیاتی

| مختصات خانوادۀ اسالمی (قرآنی) در رویکرد (فلسفی) رئالیسم |

را حیران می کند (طباطبایی :1384 ،ج ،3ص .)602
ُ َّ َ ٌ َّ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ٌ َّ
ُ
َّ
در آیۀ  187سورۀ بقره آمده است« :هن ِلباس لكم و أنتم ِلباس لهن»« :ایشان پوششی برای شما و شما
پوششی هستید برای آنان» .این آیه به صراحت رابطۀ بین زن و شوهر را بهعنوان رابطۀ ّ
«مکمل یکدیگربودن»
در نظر میگیرد نه یک رابطۀ مبتنیبر نزاع و نابرابری .عالمه طباطبایی در تفسیر این آیه میفرمایند :لباس
یعنی ساتر و هرکدام از زوجین دیگری را از فسق و فجور بازمیدار د (همان ،ج :1ص .)130
َ لاَ َ َ َ َّ ْ َ َ َّ َ َّ
الل ُه به َب ْع َض ُك ْم َع َلى َب ْعض ِّل ِّلر َجال َنصیبٌ
در آیۀ  32سورۀ نساء آمده است« :و تتمنوا ما فضل
ِ
ِ ِ
ِ َ ْ َّ َّ َ َ ُ ٍ
َ ُ َّ
َ
ِّ
ْ
َ
ِّم َّم��ا ْاك َت َس ُب��وا َو ل ِّلن َساء َنص ٌ
یب ِّم َّم��ا اك َت َس ْب َن َو ْاسألوا الل َه ِم��ن فض ِل ِه ِإن الل َه كان ِبك��ل ش ْی ٍء ع ِل ًیما»:
ِ ِ ِ
«نسبتبه آنچه ندارید و خدا به دیگران بخشیده تمنا نکنید ،چون خدا به مقتضای حکمتش بعضی
از شم��ا را ب��ر بعض دیگر برتری داده ،و چه مرد و چه زن از کار و کسبی که دارد بهرهمند شود» .این
آی��ه میرساند که رابطۀ زوجی��ن نباید بهصورت تصاحب جایگاه یکدیگر باشد .عالمه طباطبایی در
تفسیر این آیه میفرمایند« :یعنی نگویید کاش من فالن چیز را داشتم و «تمنی» تعلق نفس است به
آنچه میبیند که از رسیدن به آن معذور است؛ بنابراین،به آن حالت آرزو پیدا میکند و این فضل و
برتری که خداوند به بعضی میدهد ،مزیتی است که خداوند روزی هرکس نکرده و این نهی ،نهی
ارشادی است برای قطع ریش��ۀ شر و فساد که همان حسد است ،چون حسد منجربه فساد میشود؛
از ای �نرو ،اینزنان نباید از بابت اینکه سهماالرث مرد بیش��تر است ی��ا حکم تعدد زوجات دارد به
م��ردان حس��د بورزند بلکه این امور مطابق مصالحی است و در ن��زد خدا ،چه زن و چه مرد از ثمرۀ
کار و کسب خود بهرهمند هستند» (طباطبایی :1384 ،ج ،1صص .)357-358
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و عوامل مخصوص محیط است و با تغییر آنها تغییر میکند .ادراکات حقیقی قابل تطور و نشوء و ارتقا
نیست اما ادراکات اعتباری سیری تکاملی و نشوء و ارتقا را طی میکند» (همان).
نکتۀ قابل توجه در تقسیمبندی دو نوع ادراک این است که ریش��ۀ این دو نوع ادراک از اساس از
یکدیگ��ر جدا اس��ت« .تمایز و تفکیک ادراکات حقیقی از ادراکات اعتباری الزم و ضروری است و
ع��دم تفکیک آنه��ا از یکدیگر بسیار مضر و خطرناک است .بسیاری از دانش��مندان اعتباریات را به
حقای��ق قیاس کرده و ب��ا روشهای عقالنی مخصوص حقایق در اعتباری��ات سیر کردهاند و بعضی
بالعک��س ،نتیج��ۀ مطالعات خ��ود را درب��ارۀ اعتباریات به حقای��ق تعمیم دادهاند و حقای��ق را مانند
اعتباریات مفاهیمی نسبی و متغیر و تابع احتیاجات طبیعی پنداشتهاند» (همان :ص .)269-270
ب��ا بهکارگیری این رویکرد در مطالعات خانواده به یک تمایز سودمند دربارۀ نقشهای جنسیتی
میرسی��م ،ب��ه این صورت که یک دست��ه از نقشهای جنسیتی برای زن و مرد دارای منش��أ حقیقی،
فط��ری و زیستشناخت��ی است .اجرای این نقشها منحصر در یک جن��س است .اما دستۀ دیگری
نی��ز درب��ارۀ نقشهای جنسیتی وج��ود دارد که جنبۀ اعتب��اری و ق �راردادی دارد و زوجین بهصورت
ً
اشتراک��ی نیز میتوانن��د آن را انجام دهند .عموما صاحبنظران در حوزۀ خانواده فقط به یکی از این
دو سطح توجه کردهاند و از سطح دیگر غفلت کردهاند« .بسیاری از جامعهشناسان معاصر ،بهویژه
فمینیستها با بهکارگیری اصطالح برساخته دربارۀ هویت بر این باورند که هویت ،معنایی جوهری
و ثاب��ت ن��دارد و در ارتباط ب��ا مجموعهای پیچیده از رواب��ط اجتماعی معنا مییاب��د» (زیبایینژاد،
 :1388ص��ص « .)99-100فمینیسته��ا مدعیاند که در طبیعت شکل مش��خصی برای خانواده
وج��ود ن��دارد و مبنای ساخت��اری و ایدئولوژیکی خانواده را در هر جامع��ه ساختهای اجتماعی و
مفروضات ذهنی افراد درباۀ نقش انسانها تشکیل میدهد» (آبوت :1380 ،ص  .)114در رویکرد
رئالیست��ی موردنظر بهجای نفی تفاوتهای جنسیت��ی بر این تفاوتها تأکید میشود« .فمینیستها
م��ادری را امری غیرزیست��ی و معلول عوامل اجتماعی و فرهنگی معرف��ی میکنند اما دیدگاه اسالم
ب��ر اولویت پرورش فرزندان توسط م��ادران طبیعی نسبتبه سایر شیوههای پ��رورش کودکان تأکید
میکن��د» (بستان :1379 ،ص��ص )61-62؛ ازسوی دیگر ،رویکرد رئالیست��ی ـ برخالف رویکرد
طبیع��ی ـ تمامی نقشهای جنسیتی را در نقشه��ای حقیقی و منحصربه هریک از زوجین ،تعریف
نمیکند بلکه وظایفی مانند آرامشبخشی ،احترام متقابل و عاطفهورزی را مسئولیت متقابل هریک
ً
از زوجین میداند و نه صرفا مسئولیت یکجانبۀ زن یا مرد.
.2رویک��رد رئالیسم ،اصول متغی��ر را در کنار اصول ثابت پیش میب��رد« ،اینکه جامعۀ انسانی
از ه��ر جه��ت قابل تغیی��ر و تبدیل نیست از بحث و کنجکاوی در ماهی��ت جامعه و پیبردن به علل
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پیدای��ش اینگون��ه زندگی دستهجمعی در می��ان افراد انسان روشن میشود .نمیت��وان تردید کرد که
ً
گرچه افکار مربوط به لوازم زندگی با مرور دهور و تدریجا تغییر پیدا کرده و انسان هر روز راه تازهای
به یک بخش از مزایای زندگی و استفادۀ بیش��تر از وسایل مادی پیدا میکند ولی طبیعت انسانی که
حامل آن همان ساختمان وجودی وی است تغییر نکرده است» (طباطبایی ،بیتا :صص .)93-94
ب��ا بهکارگیری این رویکرد در مطالعات خانواده میتوان دو ن��وع نقش ثابت و متغیر را برشمرد:
اگر برخ��ی نقشها زیستی باشند و طبیعیبودن ،دلیل معقولبودن نقش باشد ،پس ثابت نگهداشتن
نق��ش ،منطقی است .برای مثال نقش زن که در تولیدمثل در قالب بارداری ،زایمان و شیردهی خود
را نش��ان میدهد ،نقش��ی زیستی و طبیعی است (عالسوند :1390 ،ص  .)91نقش تمکین در برابر
همسر برای زنان به حکم نظام حقوقی نیز نقشی ثابت است .باور به لزوم حفظ و استحکام خانواده
موج��ب میش��ود هرآنچه پایه و بنیان این مهم قرار میگیرد نیز ضروری باشد .نمیتوان به استحکام
خانواده اندیشید و به زنان اجازه داد به نیاز جنسی همسرانشان به اندازۀ کافی و به هنگام پاسخ ندهند
(هم��ان :ص  .)92نقش ن��انآوری و مدیریت خانواده برای مردان نیز نقش��ی ثاب��ت است ،زیرا در
الگوی حقوق خانوادگی اسالم وظیفهای مردانه است .در آیۀ  34سورۀ نساء مدیریت مردان و انفاق
ب �رای خانواده به هم وابستهاند .مدیریت مردان به لزوم انفاق آنان به همسرانش��ان تعلیل شده است.
زنان و مردان به انجام شماری از دیگر نقشها با کمک گزارههای اخالقی مانند خانهداری برای زنان
تش��ویق شدهاند .این نقش تغییرپذیر است ،به این معنا که زن میتواند نقش خود را در این زمینه به
کس��ی مانند یک خدمتکار بسپارد (هم��ان :ص .)93اسالم بهدلیل اهمیت ویژهای که برای پرورش
نسل آینده قائل است ،اشتغال مادران را درصورت تمایز با ایفای نقش مادری تأیید نمیکند (بستان،
 :1388ص )78؛ بنابرای��ن ،طب��ق شرایط زمانی و مکانی وظیفۀ خانهداری برای زنان میتواند ّ
متغیر
باش��د .در جای��ی که اشتغال م��ادران ضربهای به نظام خان��واده وارد نکند ،م��ادران میتوانند وظیفۀ
خانهداری را به فرد دیگری بدهند.
 .3رئالیس��م اسالم��ی دارای نگرش��ی محتوایی به جامعه است .به این معن��ا که به جامعه از این
جه��ت که بستری برای کسب اخ�لاق است ،اهمیت میدهد .عالم��ه طباطبایی سهمی قابل توجه
برای اجتماعیشدن یک موضوع قائلاند به این دلیل که تربیت اخالق و غرایز در یک بستر اجتماعی
میتواند نمود پیدا کند و کارآمد شود« .مالک اهمیتی که اسالم به اجتماع داده این است که تربیت
اخ�لاق و غرایزی که در افراد موج��ود بوده و همان موجب تکون خاصههای اجتماعی قوا میگردند
مح��ال است که درمقابل اخ�لاق و غرایز مخالف و نیرومندی که در اجتم��اع تکوین یافته است به
نتیجه برسند» (طباطبایی :1361 ،ص .)164
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با توجه به این عبارات میتوان دریافت که جامعه در هر شکل و حیثیت آن برای عالمه طباطبایی
موضوعیت ندارد ،بلکه جامعه از این منظر برای ایش��ان دارای اهمیت است که میتواند بسیاری از
صفات عالیۀ انسانی را بسترمند و کارآمد کند.
در تعری��ف استاد شهید مطهری دربارۀ جامعه ،ای��ن نگاه محتوایی به جامعه در فرهنگ متجلی
ش��ده است که متصلکنندۀ فرد ب��ه جامعه است« .مجموعهای از افراد انس��ان که با نظامات ،سنن،
آداب و قوانی��ن خ��اص به یکدیگر پیوند خ��ورده و زندگی دستهجمعی دارن��د» (مطهری ،بیتا :ص
 .)11در تعریف��ی که است��اد شهید از جامعه ارائ��ه میکند این عامل پیونددهنده ب��ه نظامات ،سنن،
آداب و قوانی��ن خاص معرفی شده اس��ت؛ بنابراین ،ازنظر معظمله این عام��ل پیونددهنده یا عنصر
س��وم است که میتواند این دو را با هم پیوند دهد .وج��ود همین عنصر سوم ،موجب حفظ اصالت
فرد و اصالت جمع ،ضمن داشتن تأثیر و تأثر متقابل بر یکدیگر میشود» (زاهد :1369 ،ص .)16
«شهید مطهری عنصر سوم یعنی نظامات ،سنن ،آداب و قوانین خاص را بهگونهای اختیار میکند که
خود وجودی مستقل از فرد و جامعه است و ضمن آنکه فرد قادر به اثرگذاری و اثرپذیری از جامعه
است ،جامعه نیز قادر به اثرپذیری و اثرگذاری بر فرد است» (همان :صص .)17-18
ب��ا کارب��رد همین اصل نظری در ب��اب خانواده میت��وان گفت که خانواده از ای��ن منظر اهمیت
مییاب��د که بستری برای بهوجودآم��دن رشد و اخالق است .در خان��وادۀ اسالمی ،عناصر فرهنگی
مانن��د عالمتی راهنم��ا ،چگونگی و جهت رابطه را به افراد خانواده نش��ان میدهند .عناصر فرهنگی
هممسی��ر و همه��دف یک خانوادۀ مطلوب را پی��ش روی اعضای آن قرار میدهن��د .این عناصر که
در نگ��رش اسالمی به آنها تأکی��د میشود عبارتاند از :مودت ،قناعت ،هدیهدادن ،گش��ادهدستی،
خوشروی��ی ،حل��م ،صبر ،عف��و ،انصاف ،وفا ،احسان ب��ه والدین ،صلۀ رح��م ،آراستگی ظاهری،
عفت ،حیا ،عدالت ،امربهمعروف ،نهیازمنکر و....
فطرت
اراده

شکل  .5اولویتبندی مبنا و سطوح سهگانه در معرفتشناسی خانوادۀ اسالمی

در معرفتشناس��ی خانوادۀ اسالمی مبنا «فطرت» است .از بی��ن سطوح سهگانه غریزه ،اراده و
نظ��ام« ،اراده» در این قسم��ت اولویت پیدا میکند .در این زمینه ،فط��رت به اراده جهت میدهد و
آن را در چهارچ��وب خاص خانواده کاربردپذیر میکند .در این شرایط هریک از زوجین ،نقشهای
حقیقی ـ اعتباری و ثابت ـ متغیر را در سر جای خود قرار میدهند .همچنین ،خانواده را با ارادۀ خود
به بستری برای رشد فضایل اخالقی تبدیل میکنند.
جدول  .2معرفتشناسی خانوادۀ اسالمی در رویکرد رئالیسم

ادراک حقیقی و اعتباری

برخی از نقشهای جنسیتی بین زن و شوهر
اختصاصی و برخی نقشهای جنسیتی بین زن و
شوهر ،اشتراکیاند.

اصول ثابت و متغیر

برخی از نقشهای جنسیتی بین زن و شوهر
ثابتاند و برخی از نقشهای جنسیتی ّ
متغیرند
و قابل واگذاری به افراد دیگر در صورت آسیب
واردنشدن به اصل خانواده.

وجود آداب ،سنن و وقوانین خاص در جامعه

خانواده بستری است برای رشد فضایل اخالقی
مانند مودت ،قناعت ،هدیهدادن ،گشادهدستی،
خوشرویی ،حلم و...

داللتهای قرآنی

1

َ َ َّ َ َلاَ َ ُّ َ
َ َ َ َّ َ
ُ َ َ
در آیۀ  230سورۀ بقره آمده است« :ف ِإن طلق َها ف ت ِحل ل ُه ِمن َب ْعد ح َّتى ت ِنك َح َز ْو ًجا غ ْی َر ُه ف ِإن طلق َها
َ َ
َ
َّ
َّ ْ َ ُ ُ
ُُ
َ َ
�اح َع َل ْیه َما َأن َی َت َر َ
َف�َل�اَ ُج َن� َ
اج َعا ِإن ظ َّنا أن ُی ِق َیم��ا حد َود الل ِه َو ِتلک حد ُود الل� ِ�ه ُی َب ِّی ُن َها ِلق ْ ٍوم َی ْعل ُمون»:
ِ
«پ��س اگ��ر بار دیگر این زن را طالق داد ،دیگر این زن بر او حالل نیست تا زمانیکه با شوهری غیر
از او نک��اح کن��د .پس اگر شوه��ر دوم آن زن را طالق داد دیگر باکی ب��ر زن و شوهر اولی نیست که
ب��ه یکدیگر بازگردند .اگر این دو تش��خیص دادند که ح��دود الهی را برپا میدارند و این احکام خدا
اس��ت که آنه��ا را برای گروهی که دانا هستند بیان میکند» .نکتۀ اصل��ی در این آیه کلمۀ «یتراجعا»
است که یک وظیفۀ اشتراکی «اعتباری» برای هر دوی زن و شوهر در نظر میگیرد .عالمه طباطبایی
 .1ب��ه جه��ت اینکه امکان آوردن تمامی آی��ات قرآنی مرتبط با این بخش در این مقاله فراه��م نیست ،به ذکر سه نمونه
بسن��ده شده است .آی��ات دیگری که میتوانند در این بخش قرار گیرند ،عبارتان��د از :بقره .229 :بقره.231-232 :
بقره .234 :نساء .4 :نساء .19 :نساء .24-25 :نساء .128-129 :احزاب.30 :
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رویکرد (فلسفی) رئالیسم

خانوادۀ اسالمی (قرآنی)
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میفرماین��د« :مسئل��ۀ تراجع غیر از رجوع است ،رجوع حق مرد ب��ود اما تراجع دو طرفه است و زن
و م��رد هر دو باید مایل ب��ه عقد مجدد باشند( »....طباطبایی :1384 ،ج ،1ص )164؛ بنابراین ،در
قرآن کریم یک حق اختصاصی «حقیقی» داریم مانند رجوع که بهعنوان حق مرد معرفی شده است.
ِّ َّ
َ َ ْ َ َ َ َّ َّ َ ُ
َ
ِّ
ُ َ
ب �رای مثال آیۀ  226سورۀ بقره «لل ِذ َین ُی ْؤلون ِم��ن ن َس ِائ ِه ْم ت َر ُّب ُص أ ْر َب َع ِة أش ُه ٍر ف ِإن ف ُاءوا ف ِإن الل َه غف ٌ 
ور
َّر ِحی��م»« :آنانکه سوگند میخورند تا ابد از زنان خود دوری کنند ،تنها چهار ماه مهلت دارند .پس
اگر بازگش��تند خداوند آمرزنده و مهربان است» ،و یک حق اشتراکی «اعتباری» داریم که بین زن و
شوهر مشترک است مانند تراجع که بدان اشاره کردیم.
َ َّ َ ُ َ َ َّ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ
ون َأ ْز َو ًاج��ا َی َت َر َّب ْص َن ب َأ ُنفسهنَّ
در آی��ۀ  234سورۀ بقره آمده اس��ت« :وال ِذین یتوفون ِمنك��م و یذر
ِ َّ ِ ِ
�ن َأ َج َل ُه َّن فَلاَ ُج َن َاح َع َل ْی ُك ْم ف َیما َف َع ْل َن فی َأ ُنفسه� َّ
َأ ْر َب َع َة َأ ْش ُه ر َو َع ْش� ً�را َفإ َذا َب َل ْغ� َ
�ن ب ْال َم ْع ُروف وَ
الل ُه بماَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َ ُ َ ٍَ
ت ْع َمل��ون خ ِبی� ٌ�ر»« :و کسان��ی از شما که بمیرن��د و همسرانی بهجا گذارند ،زنان چه��ار ماه و ده روز
ب��ه انتظار بمانند و چ��ون به سرآمد مدت خوی��ش رسیدند در آنچه به شایستگ��ی دربارۀ خود کنند
اختیاری بر شما نیست که خدا از آنچه میکنید آگاه است» .در این آیه یک وظیفۀ ثابت برای زنانی
ک��ه شوهرشان فوت شده در نظر گرفته است و یک وظیفۀ متغیر .وظیفۀ ثابت این است که زنان باید
در ی��ک مدت زمانی معین ،عده نگ��ه دارند .وظیفۀ متغیر ،بهعهدۀ خود این زنان گذاشته شده است
که ازدواج بکنند یا نکنند .عالمه طباطبایی در تفسیر این آیه میفرمایند« :فال جناح »...کنایه از آن
است که خویش��اوندان زن یا خویشان شوهر مردۀ وی نمیتوانند وی را از ازدواج که حق معروف و
مش��روع او است منع کنند و خود زنان در این امر صاح��ب اختیار هستند (طباطبایی :1384 ،ج،1
ص .)168
لاَّ ُ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َّ ْ ُ ُ ِّ َ َ َ َ ْ َ َ ُّ ُ َّ َ ْ َ ْ ُ
در آیۀ  236سوره بقره آمده است « :جناح علیكم ِإن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تف ِرضوا
َ ًّ َ َ ْ
َ ُ َّ َ َ ً َ َ ِّ ُ ُ َّ َ َ ْ ُ
ََُُ َ ََ ُْْ ََُُ ََ ً َُْْ
وف حقا على ال ُم ْح ِس ِن َین»:
وس ِع قدره وعلى المق ِت ِر قدره متاعا ِبالمعر ِ
لهن ف ِریضة ومتعوهن على الم ِ
«اگر زنان را طالق دادید ،قبل از آنکه به آنان دست زده باشید یا مهری بر ایش��ان معین کرده باشید،
گناه��ی بر شما نیست ولی از بهرهای شایسته بهرهمندشان کنید ،توانگر به اندازۀ خویش و تنگدست
ب��ه اندازۀ خودش .»....در این آیه (بهرهای شایسته) بهعنوان وظیفهای ثابت در نظر گرفته شده است
اما مقدار آن برحسب موقعیت مالی مرد ،متغیر در نظر گرفته شده است.

روششناسی خانوادۀ اسالمی در رویکرد رئالیسم

چنانچ��ه در تعری��ف روششناسی آمد ،در این بخ��ش برآنیم که ببینیم خان��وادۀ اسالمی به چهنحو
اجرایی میشود .به این منظور ابتدا رویکرد «فلسفی» رئالیسم ـ متناسب با این بخش ـ توضیح داده

| مختصات خانوادۀ اسالمی (قرآنی) در رویکرد (فلسفی) رئالیسم |

شده است و در مرحلۀ بعد کاربرد این رویکرد در خانوادۀ اسالمی روشن شده است.
 .1در سط��ح روششناسی رویکرد رئالیس��م تمایزگذاریهای سودمن��دی را در اختیار مینهد.
در رویک��رد رئالیس��م تمایز بین دو ن��وع ضرورت وصفی و ذاتی مطرح میش��ود« .ضرورت وصفی
ً
عبارت از این است که محمولی برای موضوعی ضرورت داشته باشد ولی نه مطلقا ،بلکه درحالیکه
موض��وع دارای صف��ت خاص و حالت خاصی ب��وده باشد و ضرورت ذاتی ای��ن است که محمولی
ً
ب �رای موضوع��ی ضرورت داشته باشد مطلقا بدون اینکه مش��روط به ش��رط خارجی خاصی باشد»
(مطهری :1359 ،ص .)420
ورود این تفکیک مفهومی در حوزۀ خانواده میتواند در فهم بهتر اقتضائات خانواده کمککننده
باش��د .ب �رای نمونه میت��وان گفت گرچه ازدواج و تش��کیل خان��واده براساس وجود پ��ارهای قوانین
تکوینی حقیقی ،ضروری است؛ این ضرورت برای انسانها جنبۀ وصفی دارد و نه ذاتی .به این معنا
که انسانها با به کارگیری روشهای نامتعارف مانند همجنسگرایی ،زندگی در تجرد و ....میتوانند
ب��ا آن مقابله کنند« .گرایش طبیعی انسانها به ازدواج ،جنبۀ جب��ری و انعطافناپذیر ندارد و مقابله
ب��ا آن برایش��ان ممکن است ،همچنان که قوم لوط در گذشته و پی��روان آنها در عصر جدید با ترویج
همجنسگرایی به مقابله با آن پرداختند»(بستان :1390 ،ص .)98
ازس��وی دیگ��ر ،وجود شرایط جنسیت��ی ویژه برای هری��ک از زن و مرد دارای ض��رورت ذاتی و
آث��ار غیرقابلاجتناب است .میتوان اینطور گفت که در خانوادۀ اسالمی گرچه پارهای ویژگیهای
زیستشناس��ی ،روانشناخت��ی و اخالق��ی و ....متفاوت بی��ن زن و مرد نوعی ض��رورت ذاتی برای
ً
برق �راری رابط��ه بین آنها و تش��کیل خانواده ایجاد میکند ،بق��ا و استمرار خانواده صرف��ا بر پایۀ این
تفاوتها قابل توجیه نبوده و برای استمرار آن به عوامل معنایی و فرهنگی مانند مودت و رحمت نیاز
است .این عوامل گرچه ضرورت دارند ،باید ازطرف هریک از اعضای خانواده بهکار بسته شوند ،با
این تعبیر میتوان گفت این عوامل ضرورت وصفی دارند.
 .2در رویک��رد رئالیسم ه��م از اصالت فرد دفاع میشود و هم از اصالت جمع .این نظریه «هم
ف��رد را اصی��ل میداند و هم جامعه را ،از آن نظر که وجود اجزای جامعه را در وجود جامعه حلشده
نمیدان��د و برای جامعه وجودی یگانه مانن��د مرکبات شیمیایی قائل نیست ،اصالت فردی است اما
از آن جه��ت که نوع ترکیب اف �راد را ازنظر مسائل روحی و فکری و عاطف��ی از نوع ترکیب شیمیایی
میدان��د که اف �راد در جامعه هویت جدی��د مییابند که همان هویت جامعه اس��ت ،هرچند جامعه
هویت یگانه ندارد ،اصالت اجتماعی است» (مطهری ،بیتا :ص .)21
نکتۀ قابل توجه در این رویکرد این است که باوجود اینکه برای جامعه اصالت قائل شده است،
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راه را برای تغییر اجتماعی بهوسیلۀ انسانها نبسته است.
ب��ا بهکارگیری این رویکرد در رابطه با خان��واده میتوان مناسبات حاکم بر خانوادۀ اسالمی را
اینگون��ه ترسیم کرد که در این خانواده همۀ اعضا قابلیت تأثیرگذاری دارند .برای مثال دربارۀ سلطۀ
م��ردان بر زن��ان نمیتوان دیدگاهی جبرگرایانه را به اسالم اسن��اد داد« ،با تأمل در گسترۀ قاعدۀ جواز
شرط ضمن عقد که در فقه شیعه پذیرفته شده است ،به نظر میرسد که از دیدگاه اسالم اقتدار بیشتر
ّ
شوه��ر در خانواده تاحدزی��ادی جنبۀ توافقی دارد ،یعنی درواق��ع ،زن مسلمان ابعاد متعدد مدیریت
شوهر را باوجود بهرهمندی از امکان محدودسازی آنها میپذیرد و تنها بخش کوچکی از مؤلفههای
اقت��دار شوهران در خانواده جنبۀ الزام��ی دارند» (بستان :1388 ،ص  .)161-162اسالم ازیکسو،
ب��ا پیونددادن مفهوم قدرت ب��ه مفاهیم اخالقی از کاربرد یکسویۀ آن جلوگیری کرده است« :اسالم
کوشی��ده است ازطریق تلفیق قدرت با ویژگیه��ای اخالقی همچون فروتنی ،مهرورزی و گذشت،
رابطۀ زن و شوهر را تا جایی که امکان دارد تلطیف کرده و از تبدیلشدن آن به یک رابطۀ زورمدارانه
جلوگیری کند» (همان :ص )162؛ و ازسوی دیگر ،قدرت را با مصالح کالنتری پیوند داده است.
«این مسائل تحتالش��عاع ام��ور مهمتری مانند مصالح فرد ،خان��واده و جامعه و نیز وظایف و
ارزشه��ای دینی هستند که ریش��ه در آن مصال��ح دارند» (همان :ص .)161برای مث��ال در رابطه با
خ��روج زن از منزل که اج��ازۀ آن بهعهدۀ شوهر گذاشته شده است ،مالحظ��ه میکنیم که این قانون
ط��وری تنظیم شده است که از یکطرفهب��ودن قدرت مرد و مسدودشدن مطلق قدرت زن جلوگیری
میکند« .برحسب قواعد فقهی میتوان بین موارد اضرار (ضرررساندن) به زن و سایر موارد تفکیک
ک��رد و بهاینترتی��ب ،درصورتیکه جلوگیری شوهر از خروج زن از من��زل ،جنبۀ اضرار داشته باشد،
امک��ان برخ��ورد قانونی با شوهر وج��ود دارد .تدبیر فقهی اشت �راط ضمن عق��د ،زن را از این آزادی
ً
بهرهمن��د میکن��د که حق شوهر در کنترل خ��روج او از منزل را عمال محدود کن��د یا آن را به دلخواه
خ��ود بپذیرد» (هم��ان :ص  .)62از مجموع این قوانین استنباط میشود که اسالم راهکارهایی برای
نظ��ارت دوجانبه و تأثیرگذاری همۀ عوام��ل در خانواده در نظر گرفته است« .اسالم خواهان تحکیم
الگوی مردساالرانه در روابط خانوادگی نبوده است زیرا استلزام حقوقی این الگو آن است که سلطۀ
شوه��ر در ابع��اد گوناگون ب��ا راهکارهای حقوقی ال �زامآور تضمین شود ،اسالم ب �رای زنان در زمینۀ
ّ
پذیرش سلطۀ شوهران تاحدزیادی حق انتخاب قائل شده است» (بستان :1388 ،الف ص.)205
ّ
 .3رویک��رد رئالیس��م به هر دو عامل مکانیسمی و زمینهای در وقوع یک رخداد علی توجه دارد.
است��اد مطهری در توضی��ح عامل زمینهای «زم��ان» اینطور بیان میکنند که« :ح��وادث این جهان
«ض��رورت وقتی» دارند؛ یعنی وقوع هر حادثهای فقط در لحظۀ معین قابل واقعشدن است و پس و
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پیش ندارد .شرایط و اوضاع زمانی علت تامۀ اوضاع بعدی نیست بلکه زمینۀ اوضاع بعدی است و
درعینحال ،اطالع کامل از این زمینه موجب پیشبینی قطعی است» (مطهری :1359 ،ص .)523
بنابرای��ن ،یک رخداد اجتماعی هنگامی ایجاد میشود که زم��ان واقعشدن آن فرا رسیده باشد،
ّ
چنانچه کنشگرانی پیش از موقع معین و درحالیکه منابع موردنیاز برای یک رخداد علی ایجاد نشده
اس��ت ،اقداماتی انجام دهند که در تناسب با زمانیک��ه در آن قرار گرفتهاند نیست ،انتظارات آنان با
شکست مواجه میشود.
رویک��رد رئالیسم به عوام��ل مکانیسمی نیز در کنار عوامل زمین �های توجه کرده است .طبق این
رویکرد برای تحقق هدف موردنظر ابتدا باید شرایط زمانیـمکانی «عوامل زمینهای» را فراهم آورد و
در مرحلۀ بعد باید برای تحقق هدف از شرایط اعتقادی ،روحی و فکری افراد «عوامل مکانیسمی»
کم��ک گرفت .یک��ی از عوامل مکانیسمی «دین» اس��ت که افراد را ازنظر اعتق��ادی برای رسیدن به
ه��دف موردنظر ،هماهنگ و همدل میکند .عالمه طباطبایی مباحث مبسوطی دربارۀ نقش دین در
تنظیم رابطۀ فرد و جامعه دارند .طبق این الگو ،دین ازطریق ترسیم آیندهای ایدهآل ،ایجاد نگرش در
جه��ت تالش برای تحقق این آینده ،ایجاد نگرش دربارۀ وج��ود جهانی دیگر و بهتبع رعایت قوانین
جامعه ازسوی افراد ،این وظیفه را انجام میدهد (طباطبایی ،بیتا :صص .)88-89
ب��ا توج��ه به این رویکرد در خانواده نیز میتوان از عواملی مانند مودت و رحمت 1بهعنوان عامل
فرهنگ��ی و معنای��ی (مکانیسمی) پیونددهندۀ اف �راد با یکدیگر نام برد .این عام��ل تذکر میدهد که
ً
تشکیل یک خانوادۀ مطلوب صرفا تابع مقوالت زیستشناختی نبوده و هریک از زوجین باید در هر
لحظ��ه از زندگی ،خانواده را استمرار داده و پویا نگه دارند؛ ازطرفدیگر ،از عوامل زمانی تأثیرگذار
بر تش��کیل خانواده بهعنوان عام��ل زمینهای میتوان یاد کرد .هریک از زن و م��رد برای اینکه بتوانند
خانواده تشکیل دهند ازنظر زمانی باید به بلوغ جسمی و فکری برسند.
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َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ِّ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ً ِّ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َّ ً َ َ ْ َ ً َّ َ َ َ ِّ َ
ات لق ْ ٍوم
«َّ .1و ِم َ��ن آی ِات� ِ�ه أن خل��ق لكم من أنف ِسكم أزواجا لتسكن��وا ِإلیها و جعل بینكم مودة و رحم��ة ِإن ِفی ذ ِلك لآَی ٍ
َ
َی َتفك ُرون»« :و از نشانههاى او اینكه از [نوع] خودتان همسرانى براى شما آفرید تا بدانها آرام گیرید و میانتان دوستى
ً
و رحمت نهاد .آرى در این [نعمت] براى مردمى كه مىاندیشند قطعا نشانههایى است» (روم.)21 :

فطرت
نظام

شکل  .6اولویتبندی مبنا و سطوح سهگانه در روششناسی خانوادۀ اسالمی
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در روششناس��ی خان��وادۀ اسالمی مبنا «فط��رت» است .از بین سطوح سهگان��ۀ غریزه ،نظام و
اراده ،در این قسمت «نظام» اولویت پیدا میکند .در این زمینه ،فطرت به نظام جهت میدهد و آن
را در چهارچ��وب خاص خانواده کاربردپذیر میکند .در این شرایط هریک از زوجین ،نظام حقوقی
خاص خود را دارند اما این نظام حقوقی طوری بسته نشده است که منجربه سلطۀ یکجانبۀ هریک
از زوجی��ن بر دیگری ش��ود .همچنین ،زوجین برای رسیدن به هدف بای��د عواملی را فراهم کنند که
عوام��ل زمینهای «رسیدن به بلوغ جسمی و فک��ری» و عوامل مکانیسمی «وجود مودت و رحمت»
از جملۀ آن است.
جدول  .3روششناسی خانوادۀ اسالمی در رویکرد رئالیسم

رویکرد (فلسفی) رئالیسم

خانوادۀ اسالمی (قرآنی)

ضرورت وصفی و ذاتی

ویژگیهای زیستشناختی برای هریک از زن و
مرد ،ضرورت ذاتی برای آنها است اما تشکیل و
استمرار خانواده برای هریک از زوجین ،ضرورت
وصفی است.

اصالت فرد و اصالت جامعه

قدرت تأثیرگذاری هریک از زوجین بر یکدیگر
در نظام قانونگذاری.

عوامل زمینهای و عوامل مکانیسمی

ضرورت وجود شرایط زمانی «زمینهای» برای
تشکیل خانواده مانند رسیدن به بلوغ و عامل
فرهنگی و معنایی «مکانیسمی» مانند مودت و
رحمت برای استمرار خانواده.

داللتهای قرآنی

1

 .1ب��ه جه��ت اینکه امکان آوردن تمامی آی��ات قرآنی مرتبط با این بخش در این مقاله فراه��م نیست ،به ذکر سه نمونه
بسن��ده ش��ده است .آیات دیگ��ری که در این بخش میتوانند ق �رار گیرند ،عبارتاند از :بق��ره .187 :بقره .197 :بقره:
 .221-223بق��ره .226-237 :نس��اء .3-4 :نس��اء .20-25 :نساء .28 :نساء .34-35 :نس��اء .128-129 :نور:
 .27-29نور .61 :احزاب.4-5 :
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ك ِب ًیرا»« :مردان بر زنان قیمومت و سرپرستی دارند بهخاطر اینکه خدا بعضی را بر بعضی برتری داده
و بهخاطر اینکه مردان از اموال خود نفقه و مهریۀ زنان را میدهند» .این آیه از یکطرف ،حقی را به
مرد داده است و ازطرف دیگر ،تکلیفی را برای او (دادن نفقه) معین کرده است .عالمه طباطبایی در
اینب��اره میفرمایندّ :
«قیم یعنی کسی ک��ه مسئول قیام به امر شخص دیگر است .مردان به امور زنان
قی��ام مینمایند و عل��ت آن هم یکی آن است که خداوند بنابر مصالح��ی ،بعضی را بر بعضی دیگر
برتری داده است و دیگر آنکه مردان از مال خود ،زنان را نفقه و مهریه میدهند.
َ
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�وزا أ ْو ِإع َراضا ف ُج َن َاح
در آی��ۀ  128س��ورۀ نساء آمده اس��ت«َ :و ِإ ِن ْام َرأ ٌة خافت ِم��ن بع ِلها نش�
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َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ ً َ ُّ ْ ُ َ ْ ٌ َ ُ ْ َ لأْ َ ُ ُ ُّ
ُ
الش� َّ
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ت ا نفس
علی ِهما أن یص ِلحا بینهما صلحا والصلح خی ر وأح ِضر ِ
َ ُ َ َ
َ َ
ك��ان ِب َم��ا ت ْع َملون خ ِب ًیرا»« :و اگر زن��ی از بیمیلی و یا روگردانی شوهرش بی��م دارد ،او و همسرش
مجازن��د به منظور اصالح از قسمتی از حقوق خود صرفنظر کنند و صلح در هر حال بهتر است و
در همۀ نفسها بخل حضور دارد و اگر نیکی کنید و تقوا پیشه کنید ،پس همانا خدا به آنچه میکنید
ّ
آگ��اه است» .این آیه میرساند که با اتخ��اذ راهکارهایی میتوان جلوی ایجاد یک ضرورت وصفی
نامطلوب به نام «طالق» را گرفت .عالمه طباطبایی در تفسیر این آیه میفرمایند :نشوز یعنی رفع و
برداشت ادای واجب و منظور آن است که اگر زنی عالئم نش��وز را در شوهرش دید (یعنی مش��اهده
ک��رد ک��ه او واجبات ّ
زوجیت را انجام نمیدهد و ی��ا از وی روگردان است) ،در این صورت میتواند
ب �رای ایجاد صلح و توافق و ایجاد عالق��ه ازجانب همسر از بعضی از حقوق خود صرفنظر کند تا
به این وسیله از طالق جلوگیری شود (طباطبایی ،1384 ،ج  :1ص .)420
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در آی��ۀ  228سورۀ بقره آمده است« :والمطلق��ات یتربصن ِبأنف ِس ِهن ث ثة قر ٍ
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یكتم��ن ما خلق الله ِفی أرح ِام ِهن ِإن كن یؤ ِمن ِبالل ِه والی ِوم ِ
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َ
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أرادوا ِإص حا ولهن ِمثل ال ِذی علی ِهن ِبالمعر ِ
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طالقگرفت��ه ت��ا سه پاکی منتظر بمانند و اگر به خدا و روز جزا ایمان دارند روا نیست بر آنان که آنچه
را خدا در رحمهایشان خلق کرده است ،مخفی کنند و شوهرانشان اگر قصد اصالح دارند در رجوع
ّ
به ایشان در عدۀ طالق سزاوارترند و برای زنان همانند وظایفشان حقوق شایسته است و مردان را بر
زنان مرتبتی است و خدا عزیز و حکیم است» .در این آیه دو نکته متناسب با این بخش وجود دارد؛
ّ
اول اینک��ه یک عام��ل انگیزهای را در جهت پیوند مجدد بی��ن زن و شوهر مطرح میکند «اگر قصد
اص�لاح دارند» و دوم اینکه یک عام��ل زمینهای را به نام «معروف» مطرح میکند .عالمه طباطبایی
ب �رای ه��ر دوی این عوامل اینگونه میفرمایند که« :هدف از رج��وع اصالح است نه برای ضررزدن
و افس��اد»( 1طباطبایی :1384 ،ج ،1ص  .)162دربارۀ نکت��ۀ دوم میفرمایند :معروف به معنای هر
عمل��ی است که در افکار عمومی مأنوس باشد 2و با ذائقۀ اهل هر اجتماعی سازگار باشد؛ بنابراین،
ّ
متضمن حکم و هدایت عقل است و هم حکم شرع و هم فضیلت اخالقی و هم
کلمۀ معروف هم
سنتهای ادبی و انسانی ،و یکی از احکام معروف و معقول ،مساوات افراد اجتماع در احکام و جزا
اس��ت .البته این تس��اوی را باید با حفظ موقعیت و تأثیر و کمالی که اف �راد در اجتماع دارند رعایت
کرد ،پس تساوی آن است که ّ
حق هر فرد را به او بدهند نه کمتر یا بیشتر از آن و اسالم حقوق زن را
ب��ه شایستگ��ی در نظر گرفته است .بعضی از احکام له و برخی علی��ه او هستند اما اینها با هم توازن
دارند و در ضمن با نقش��ی که زن در زندگی اجتماع��ی دارد نیز هماهنگی دارد (طباطبایی:1384 ،
ج ،1ص .)162

نتیجهگیری

در این تحقیق امکانات یک نوع خاص از فلسفه «رویکرد رئالیستی» برای توضیح خانوادۀ اسالمی
(قرآن��ی) بهکار گرفته شد .رویکرد رئالیسم با طرح مدعیات ویژۀ خود در سه بخش هستیشناسی،
معرفتشناس��ی و روششناسی ،زمینهساز رویکردی جدی��د در رابطه با خانواده است .این رئالیسم
بهص��ورت آگاهان��ه از زیادهرویهای رویکرد طبیع��ی و رویکرد توافقی پرهیز ک��رده و درعینحال،
ب �رای هریک ،جایگاه مخصوص به خودش قائل است .گرایش به حفظ دوجانبۀ جنبههای طبیعی و
توافق��ی ازطریق تمایزگذاریهایی که این رئالیستها انجام میدهند ،نمایان میشود .تمایز بین فرد
و جامعه ،تمایز بین ادراکات اعتباری و حقیقی و ،...بر این اساس رئالیسم ،رویکرد نیرومندی را در
جهت تبیین همهجانبۀ واقعیت در اختیار قرار میدهد.
 .1عامل انگیزهای (مکانیسمی)
 .2عامل زمینهای
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ب��ا بهکارگیری رویک��رد رئالیسم در خانواده ،سه سطح و یک مبنا بهوجود میآید .سطوح عبارت
است از غریزه ،اراده و نظام ،و مبنا عبارت است از فطرت.
این مقاله نش��ان داد که در هریک از بخشهای هستیشناسی ،معرفتشناسی و روششناسی،
فطرت بهعنوان مبنا وجود دارد؛ به عبارت ساده ،تمامی قوانین اسالمی دربارۀ خانواده در هماهنگی
کام��ل با ساختار وج��ودی زن و شوهر است .اما در هریک از این بخشها فقط یکی از سطوح ـ که
بدان اشاره کردیم ـ اولویت مییابد.
در بخ��ش هستیشناس��ی ،سطح غریزه اولوی��ت دارد .این سطح به هم �راه مبنای فطری کمک
میکن��د که خان��واده بهعنوان یک ّ
واقعیت منحصربهفرد که قوانی��ن مخصوص به خود دارد ،جلوهگر
ش��ود .در بخ��ش معرفتشناسی ،سطح اراده اولویت دارد .این سط��ح به همراه مبنای فطرت کمک
میکن��د که اعضای خانواده هم وظای��ف اختصاصی و هم وظایف اشتراکی خ��ود را بهخوبی پیش
ببرن��د .در ای��ن بخ��ش هریک از زوجین بای��د با اختی��ار و ارادۀ خود زندگی خانوادگ��ی را به سمت
مطل��وب پی��ش ببرند .در بخش روششناس��ی ،سطح نظام اولویت دارد .این سط��ح به همراه مبنای
فط��رت کم��ک میکند که اعضای خان��واده هریک مجموعهای از حق��وق و مجموعهای از تکالیف
را ب��ر عه��ده داشته باشند .بدین شکل از سلطۀ یکسویۀ یکی ب��ر دیگری جلوگیری شده و تعادل در
خانواده بهدست میآید.
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