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 خانواده شناسى جامعه و اسالم ۲

 سسه مؤ سخن

 ضرورتى بشر واقعى سعادت راستاى در)  انسانى هاى پديده مهار و ضبط و ريزى برنامه ، شناخت منظور به( انسانى علوم در پژوهش

 هاى ارزش و فرهنگ و عينى هاى واقعيت گرفتن نظر در و تجربى هاى داده كنار در وحيانى هاى آموزه و عقل از استفاده و انكارناپذير

.  است جامعه هر در ها پژوهش گونه اين كارايى و نمايى واقع ، پويايى اساسى شرط ، جوامع اصيل

 وحيانى هاى آموزه ترين متقن عنوان به اسالم و سو يك از جامعه هاى واقعيت شناخت گرو در اسالمى ايران جامعه در كارآمد پژوهش

 در آن از گيرى بهره و اسالمى معارف از عميق و دقيق آگاهى رو، اين از ؛ است ديگر سوى از ايرانى فرهنگ مولفه ترين اساسى و

.  است برخوردار اى ويژه جايگاه از انسانى علوم مسايل و مبانى سازى بومى و بازنگرى ، پژوهش

 دانشگاه و حوزه همكارى دفتر گيرى شكل زمينه ، اسالمى جمهورى گذار بنيان)  ره( خمينى امام سوى از راهبردى حقيقت اين به توجه

 موفق تجربه.  گرفت شكل علمى نهاد اين دانشگاه و حوزه اساتيد همت و ايشان عنايت و راهنمايى با و ساخت فراهم 1361 سال در را

 حوزه پژوهشكده 1377 سال در عالى آموزش گسترش شوراى تصويب با و آورد فراهم آن هاى فعاليت گسترش براى را زمينه نهاد اين

 گسترش شوراى در آن تصويب و.  يافت ارتقاء))  دانشگاه و حوزه پژوهشى موسسه((  به 1382 سال در و شد تاسيس دانشگاه و

. شد منتهى عالى آموزش

 ، تاءليف ، تهيه به توان مى جمله آن از ؛ است نموده ارائه علمى جوامع به فراوانى خدمات خود سنگين رسالت ايفاى در تاكنون موسسه

 و شناسى جامعه هاى رشته دانشجويان براى درسى منبع عنوان به حاضر كتاب. كرد اشاره علمى نشريه و كتاب ها ده انتشار و ترجمه

 سودمند نيز مندان عالقه ديگر براى و دانشگاهى جامعه عموم براى رود مى اميد و است شده تهيه ارشد كارشناسى مقطع در زنان مطالعات

. باشد

 علمى سطح ارتقاى راستاى در را موسسه اين خود، پيشنهادهاى و انتقادها ، همكارى با شود مى تقاضا ارجمند صاحبنظران و استادان از

. فرمايند يارى علمى جامعه نياز مورد آثار تدوين و كتابها بهتر هرچه عرضه و پژوهشها

 علمى هيئت عضو)  نجفى( بستان حسين آقاى والمسلمين االسالم حجة جناب گرامى مولف تالشهاى از داند مى الزم موسسه پايان در

 و اول فصل نويس پيش در ترتيب به كه الدين شرف حسين سيد و بختيارى عزيزاهللا آقايان ، ايشان محترم همكاران از همچنين و موسسه

 والمسلمين االسالم حجة آقايان همچنين و محترم ناظر ، رجبى محمود آقاى والمسلمين االسالم حجة از نيز و اند داشته همكارى چهارم

. كند تشكر و تقدير گرامى ارزياب گلچين مسعود دكتر و تحقيق اين مشاور غروى محمد سيد
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 خانواده شناسى جامعه و اسالم ۳

 گفتار پيش

 اجتماعى انديشمندان توجه مورد ديرباز از اش ويژه جايگاه و اهميت دليل به كه است گوناگون ابعاد با اجتماعى واحدى ،))  خانواده(( 

 سوى از و ، انجاميده آن پيشرفت و پويايى به كه جامعه ديگر نهادهاى و اجزا با خانواده متقابل كنش و ارتباط سو، يك از.  است بوده

 و علمى گوناگون هاى حوزه در كه داشته آن بر را انديشمندان از بسيارى ، متمادى قرون و اعصار طول در آن پايندگى و پايدارى ديگر،

 حقوقى و فلسفى ، اخالقى ، دينى رويكردهاى از گذشته. گمارند همت ساز سرنوشت اجتماعى واحد اين مطالعه به مختلف رويكردهاى با

 به جديد رويكردهاى از اى مجموعه گسترش و پيدايش ميالدى نوزدهم قرن از اند، بوده پيشين هاى دوران در غالب رويكردهاى كه

. اند پرداخته زمينه اين در شناختى جامعه و شناختى روان ، شناختى مردم ، تاريخى هاى بررسى به كه باشيم مى شاهد را خانواده

. 2 ؛ توصيفى رويكردهاى. 1: داد جاى دسته دو در را خانواده به متداول رويكردهاى همه توان مى ، كلى بندى تقسيم يك در

 معرفى سمت به اغلب دوم دسته پردازند، مى خانواده موجود واقعيات تبيين و توصيف به كه حالى در اول دسته ، دستورى رويكردهاى

 در البته اند؛ كرده گيرى جهت ، خانواده ثبات موانع رفع و مشكالت حل براى راهكارهايى ارائه نيز و خانواده مطلوب يا آرمانى الگوى

 نهاد شالوده كردن سست جهت در ناخواسته يا خواسته فمينيستى هاى ديدگاه از بخشى دستورى  -توصيفى رويكرد اخير، هاى دهه

.  است برداشته گام خانواده

 اين طرف يك در ، است اسالم هاى ديدگاه با شناختى جامعه هاى ديدگاه مقايسه ، كتاب اين تدوين در اصلى هدف اينكه به توجه با

 شناسى جامعه حوزه در گوناگون نظريات و مكاتب كه چرا شود؛ نمى احساس خاصى ابهام ، شناختى جامعه هاى ديدگاه يعنى ، مقايسه

 وضوح از مسئله ، اسالم هاى ديدگاه يعنى ، مقايسه ديگر طرف به نسبت اما اند؛ پرداخته مسائل به نخست رويكرد با اغلب ، خانواده

 در موارد، بيشتر در هستند، اسالم دين دهنده تشكيل اصلى عناصر كه ها تكليف و ها ارزش ها، بينش مجموعه.  است برخوردار كمترى

 صادر الهى وحى سرچشمه از ، وى جانبه همه هدايت جهت در كه است انسان حيات گوناگون هاى جنبه به دستورى رويكردى بردارنده

 خود هاى ديدگاه ارائه از توانسته نمى اسالم كه است بديهى ، اجتماعى نظام كليت در خانواده نهاد ويژه جايگاه به توجه با و است گرديده

 كه هستيم رو روبه اسالمى روايات و آيات از اى گسترده مجموعه با ، نتيجه در كند؛ صرفنظر ، انسان حيات از اساسى جنبه اين باب در

 اخالقى ، دستورى هاى گزاره قالب در اغلب ولى ، توصيفى هاى گزاره شكل در گاه را خانواده گوناگون مسائل به دين كلى گيرى جهت

. دهد قرار ترديد و ابهام معرض در را آن اعتبار و مزبور مقايسه چگونگى است ممكن امر همين و گذارند مى نمايش به ، حقوقى يا

 دين دستورى هاى گزاره كه كنيم مى بسنده نكته اين يادآورى به اينجا در ولى طلبد، مى ترى گسترده بحث مزبور، مقايسه منطقى توجيه

 مبتنى واقعى مفاسد و مصالح بر دين احكام اينكه به توجه با اما نيستند؛ يكديگر عدل و قرينه ظاهر، حسب به علم توصيفى هاى گزاره و

 دين كه راهبردهايى جهت به و گذارند، مى ما اختيار در دينى هاى آموزه كه هايى فرضيه جهت به كم دست معطوفند، واقعى اهداف به و

 با گرامى خوانندگان. آيد مى فراهم راهبردها، و ها فرضيه محور دو در شناسى جامعه و اسالم هاى ديدگاه مقايسه امكان كند، مى معرفى

 هاى ديدگاه ارائه هنگام در بيشتر كه ارزشى گيريهاى جهت با علمى مباحث ظاهرى آميختگى مورد در ، شده ياد نكته گرفتن نظر در

. شد نخواهند اشتباه دچار خورد، مى چشم به فمينيستى و اسالمى
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 خانواده شناسى جامعه و اسالم ۴

 حدودى تا اند، شده تدوين خانواده شناسى جامعه حوزه در كه ديگر كتابهايى به نسبت كتاب اين جايگاه ، گذشت آنچه به عنايت با

 تحقيقى پيشينه فاقد و جديد نسبتا طرحى بر اسالم هاى ديدگاه و شناختى جامعه هاى ديدگاه بين مقايسه كه آنجا از.  شود مى مشخص

.  آورد شمار به كتاب اين اصلى امتياز و ويژگى را آن توان مى ، است مبتنى

 ايران در اجتماعى علوم مهم اهداف از يكى تحقق جهت در محدود، هرچند گامى توان مى را شده انجام تالش تر، گسترده نگاه يك در

 است برخوردار نيز ديگرى فرعى ويژگيهاى از حاضر كتاب ، گذشته اين از ؛ علوم اين كردن اسالمى ديگر، تعبير به و بومى يعنى ؛ دانست

 از اى پاره به پرداختن نيز و حوزه اين فارسى متون ويژه به ديگر، متون با مقايسه در شده مطرح هاى موضوع نسبى جامعيت مانند ؛

 ويژگيهاى با و گستره اين در تالشى هر است بديهى.  است شده مطرح خانواده شناسان جامعه سوى از اخير سالهاى در كه جديد مسائل

 آنها رفع جهت در ، دانشگاه و حوزه دلسوز صاحبنظران تمامى از جا همين كه داشت خواهد نيز هايى كاستى و ها كژى ، شده ياد

.  كنيم مى تشكر پيشاپيش شوند، مى ما آينده راه چراغ خود سازنده انتقادهاى و ارشادها با كه بزرگوارانى از و طلبيم مى استمداد

 و ازدواج درباره بحث به كرد، تهيه بختيارى عزيزاهللا آقاى جناب را آن اوليه متن كه ، اول فصل ؛ است فصل پنج در كتاب مباحث

. كند مى بررسى را معاصر دوران در آنها تغيير علل و شناختى جامع منظر از خانواده كاركردهاى دوم فصل. پردازد مى خانواده الگوهاى

 گسترش نتيجه در و اخير سالهاى در كه است گرفته قرار بحث مورد خانواده در جنسى نابرابرى موضوع از هايى جنبه ، سوم فصل در

 اين در مستقلى بحث ندرت به رشته اين فارسى متون رو، اين از ؛ است يافته راه خانواده شناسى جامعه مباحث به فمينيستى هاى انديشه

 استحكام بر موثر عوامل به آمد، در تحرير رشته به الدين شرف حسين سيد آقاى جناب همكارى با كه چهارم فصل. اند كرده مطرح باره

 طالق مسئله ، داشت مشاركت آن تدوين اوليه مراحل در محفوظى مسعود آقاى جناب كه نيز پنجم فصل در و پردازد مى خانواده ثبات و

.  است شده مطرح آن پيامدهاى و

 هاى ديدگاه به اشاره با و شناختى جامعه منظر از را بحث كلى انداز چشم ابتدا ، موضوع هر ذيل كه است گونه بدين مباحث طرح شيوه

 روايات و كريم قرآن يعنى اسالم اصلى متون از استفاده قابل هاى نكته و ها فرضيه سپس و ترسيم موجود، تجربى هاى يافته نيز و نظرى

 اصلى هدف كه آنجا از.  كنيم مى ارائه بحث آن با ارتباط در را)  السالم عليه( معصوم امامان و آله و عليه اهللا صلى اكرم پيامبر از منقول

 هر يا ايران جامعه به ناظر ميدانى تحقيقات سرى يك نتايج ارائه نه ، بوده اسالم ديدگاه با شناختى جامعه هاى ديدگاه مقايسه نوشتار اين

 و تحقيقات از شناختى جامعه هاى ديدگاه طرح در معموال تر ثمربخش اى مقايسه انجام منظور به رو اين از ديگر؛ خاص جامعه

 صرفا اين و است گرديده اشاره ايران جامعه در موجود واقعيات به نيز موارد برخى در و شده استفاده غربى كشورهاى به مربوط آمارهاى

.  است بوده غربى جوامع در شناختى جامعه مطالعات بيشتر غناى و گستردگى دليل به

 كتاب رود مى اميد ديگر، سوى از مباحث تخصصى و علمى شاءن حفظ به اهتمام و سو يك از مطالب بيان سادگى و روانى به توجه با

. افتد سودمند نيز مندان عالقه ديگر براى مربوط، تخصصى هاى رشته پژوهان دانش و دانشجويان بر افزون حاضر
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 خانواده شناسى جامعه و اسالم ۵

 حجة جناب ، تحقيق اين محترم ناظر از را خود سپاسگزارى و قدردانى مراتب ، محترم همكاران از تشكر ضمن دانم مى الزم پايان در

 مطالعه دقت به را نوشتار اين كه غروى محمد سيد والمسلمين االسالم حجة جناب ، محترم مشاور و رجبى محمود والمسلمين االسالم

 كه گلچين مسعود دكتر آقاى جناب از همچنين.  كنم ابراز افزودند، مباحث غناى بر خود ارزشمند هاى راهنمايى و تذكرات با و كرده

 مختلف مراحل پيشرفت در كه عزيزانى تمامى از نيز و دادند ارائه كار، بيشتر هرچه اتقان براى سودمندى هاى توصيه ، متن ارزيابى ضمن

 محترم معاونت و اعرافى عليرضا والمسلمين االسالم حجة جناب ، دانشگاه و حوزه پژوهشى موسسه محترم رياست ويژه به بودند، سهيم

.  دارم را تشكر كمال ، نوذرى محمود والمسلمين االسالم حجة پژوهشى

 

)  نجفى( بستان حسين

 1382 زمستان
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 خانواده شناسى جامعه و اسالم ۶

 خانواده الگوهاى و ازدواج:  اول فصل

 مقدمه

 ، شناسان جامعه و شناسان انسان ، نويسان تاريخ ، حال عين در. اند آورده شمار به شمول جهان نهادهاى جزء حق به را ازدواج نهاد

 مباحثى قالب در ازدواج الگوهاى بررسى به ابتدا ، فصل اين در. اند كشيده تصوير به حال و گذشته در را نهاد اين متنوع بسيار الگوهاى

 الگوهاى نيز و خانواده الگوهاى ترين مهم بر سپس و پردازيم مى ازدواج تا همسريابى فرايند و همسرگزينى ، ازدواج سن همچون

.  داشت خواهيم مرورى آن جايگزين

 ازدواج تعريف. 1

:  كنيم مى اشاره آنها از نمونه چند به اينجا در كه است شده ارائه) Marriage( ازدواج واژه براى متعددى هاى تعريف

O  ))شود تعريف بزرگسال فرد دو بين پسنديده و ، شده شناخته رسميت به اجتماعى نظر از جنسى پيوند عنوان به تواند مى ازدواج  ((

) 185: 1374 گيدنز،(

O  ))مى تشكيل زن يك و مرد يك از كه شده تاءييد قانونى لحاظ به بعضا و شده شناخته ، اجتماعى لحاظ به است واحدى ، ازدواج 

) Jarg and Jarg, 2000. )) (گردد

O  ))براى مراسمى و اند بخشيده تحقق را قانونى شرايط برخى كه ، زن يك و مرد يك فرد، دو بين متقابل كنش از است فرايندى ازدواج 

)) .  است شده اطالق ازدواج بدان و گرفته قرار قانون پذيرش مورد آنان عمل كلى طور به و اند داشته برپا خود زناشويى برگزارى

) 23: 1370 ، ساروخانى(

O  ))جنسى دسترسى حق به نسبت را هميشگى ادعاى يك شخص يك آن در كه شود مى قراردادى موجب و است معامله يك ازدواج 

) Fox, 1993:5)) . ( است مقدم دارند، اكنون ديگران كه اى جنسى دستيابى حقوق بر حق اين. كند مى ايجاد زن يك به

. دارند تاكيد  -اجتماعى قرارداد و پايايى ، جنسى تخالف ، جسمانى ارتباط  -مهم ويژگى چهار بر مجموع در دست اين از هايى تعريف

 فرد دو رابطه ، بنابراين دارد؛ ضرورت جنسى پاياى روابط پايه بر مخالف جنس دو بين پيوند ، ازدواج تحقق براى تعريفها اين حسب بر

 انعقاد مستلزم ازدواج ، اين بر افزون. بود نخواهد ازدواج پايا غير جنسى روابط كه گونه همان شود، نمى خوانده ازدواج جنس يك از

.  باشيم نيز جامعه تصويب شاهد بايد ازدواج تحقق راه در يعنى گردد؛ موجب را جسمانى روابط مشروعيت كه است اجتماعى قراردادى

) 23: 1370 ، ساروخانى(

 از يك هر به نسبت گوناگون ارزشى نگرشهاى و ها فرهنگ ها، زمان گستره در ازدواج الگوهاى تنوع به توجه با ، كلى ارزيابى يك در

 از بسيارى در همسرى چند مشروعيت قبيل از هايى نمونه. باشد دشوار بسيار واژه اين از جامع تعريفى ارائه رسد مى نظر به الگوها، اين

 و غربى هاى دولت برخى نيز و جديد هاى نحله برخى سوى از همجنس دو ازدواج تاييد ، اسالم در موقت ازدواج مشروعيت ، جوامع
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 مشترك زندگى يا همخانگى دارند تمايل برخى حتى. كند مى نقض را فوق تعاريف جامعيت ، جوامع برخى در جنسى هاى كمون رواج

 ازدواج مفهوم قالب در شود، مى مطرح ازدواج مقابل الگويى عنوان به عادتا كه را) cohabitation( ازدواج عقد بدون مرد و زن

 زن حقوق از تدريج به اخير هاى دهه در و دارند يكديگر با مدتى دراز روابط معموال خانه هم هاى زوج اينكه به استناد با آنان. بگنجانند

 ، بنابراين ؛)Lawson and Garrod, 2001:146( كنند مى مطرح را ازدواج مفهوم تغيير ادعاى اند، گرديده برخوردار نيز شوهرها و

 نسبيت نوعى با واژه اين مفهوم لحاظ بدين و نمايد مى ناپذير اجتناب ، ازدواج تعريف در گوناگون ارزشى هاى ديدگاه و ها فرهنگ تاثير

. شد خواهد تواءم

 مشروع قراردادى ازدواج: ((  گفت توان مى)  شيعه منظر از( اسالم شريعت با منطبق تعريفى ارائه مقام در ، شده ياد مطالب به توجه با

)) .  گرداند مى مجاز را آنان ميان موقت يا دائم جنسى ارتباط برقرارى و دهد مى پيوند هم به را بالغ معموال و ناهمجنس فرد دو كه است

 ازدواج اهداف. 2

 و آورد، مى همراه به را وظايف و ها مسئوليت از سنگينى بار مردان و زنان براى اغلب ، ازدواج كه دانيم مى كنند؟ مى ازدواج مردم چرا

 در انديشد، مى خود نيازهاى و خود به تنها ، نكرده ازدواج هنوز كه مردى. دانند مى خوبى به دارند، ازدواج قصد كه كسانى نيز را اين

 مجردى دختر همچنين كند؛ مى سنگينى او دوش بر نيز فرزندان و زن معنوى و مادى نيازهاى تامين مسئوليت ، ازدواج از پس كه حالى

 مادرى و همسرى خطير مسئوليت ، ازدواج از پس ولى دارد، عهده بر محدودى هاى مسئوليت كند، مى زندگى خود پدر خانه در هنوز كه

 مى بار به آنها براى ازدواج كه سنگينى وظايف از آگاهى رغم على مردم چرا كه است پرسش اين جاى اينك بود؛ خواهد او عهده بر

 ؟ چيست ازدواج از افراد انگيزه و هدف ، سخن ديگر به و آورند مى روى ازدواج به باز آورد،

 در آن مهم بسيار نقش از ازدواج شمولى جهان همين و شود مى ديده ازدواج از شكلى مكانها و زمانها همه در گفت توان مى كلى طور به

 مانند ، انسان. كند مى تامين آن مقبول و مشروع قالب در را افراد جنسى نياز ازدواج. دارد حكايت انسانها اجتماعى و فردى حيات

 اما شود؛ مى كشيده مخالف جنس سوى به طبيعى طور به آن ارضاى براى كه است برخوردار نيرومند جنسى ميل يك از ، حيوانات

 بر افزون ، ازدواج. اند كرده جلوگيرى جنسى مرج و هرج از ، بخشيده قاعده و نظم ازدواج راه از خود جنسى روابط به همواره انسانها

 و ورزند مى محبت يكديگر به كنند، مى ازدواج باهم كه مردى و زن. كند مى تامين نيز را افراد عاطفى نيازهاى ، جنسى نيازهاى ارضاى

. دانند مى خود عاطفى پناهگاه و اسرار محرم را يكديگر

 مى لذت فرزند داشتن از و است عالقمند خود نسل تداوم به حيوانات مانند انسان.  است ازدواج ديگر اهداف از آنها تربيت و نسل توليد

 به مرد نشود، بارور زن اگر جوامع از بسيارى در كه است رو اين از و بينجامد نيز شدن دار بچه به ازدواج كه رود مى توقع اغلب لذا برد؛

 فرزندزايى توانايى ، ازدواج از پيش است الزم زن ، اى قبيله جوامع برخى در. دهد طالق را عقيم زن بسا چه ، كرده اقدام مجدد ازدواج

 مى فسخ خود خودى به ازدواج عقد نگردد، بارور زن اگر ابتدايى جوامع اين از ديگر برخى در و برساند اثبات به يكبار كم دست را خود

. ندارد وجود نيز طالق به نيازى حتى و شود
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 روابط حوزه ، ازدواج راه از افراد.  است ديگران با خويشاوندى روابط ايجاد براى اى وسيله ازدواج ، سنتى جوامع در ديگر، سوى از

 اين زيبايى تمثيل با مالنزيايى بومى يك. دهند مى انجام زنان اساسا جوامع بيشتر در را وظيفه اين و بخشند مى گسترش را خويش

:  است كرده بيان را واقعيت

 را نخ يك حال همه در اما رود؛ مى بيرون گاه و آيد مى تو گاهى سوزن اين. چادر سقف دوختن در است سوزن يك كار مانند زن كار(( 

 به ديگر طايفه يا خانواده به كه زنى يعنى) 235: 1369 ، گورويچ و مندراس. )) (دوزد مى هم به را سقف الياف كه كشد مى خودش با

 پيوند آنها ميان و دوزد مى هم به را طايفه يا خانواده دو همواره كه است سوزنى حكم در شود، مى گرفته آنها از يا و شده داده زنى

. سازد مى برقرار خويشاوندى

 همكارى يك برقرارى با خواهند مى كنند، مى ازدواج باهم كه زنى و مرد.  است برخوردار نيز نيرومند اقتصادى بعد يك از ازدواج

 مى وارد كار تقسيم از نظامى به ، ازدواج سبب به آنها. سازند فراهم را خود خانوادگى گروه معيشت تامين زمينه ، جانبه همه و طوالنى

 مى متولد ازدواج طريق از كه فرزندانى ، جوامع اغلب در ، اين از گذشته.  است كرده تعيين پيش از ، زندگيشان فرهنگ و سنت كه شوند

 زمان در تواند مى و آيد مى حساب به گذارى سرمايه نوعى فرزند ، سنتى جوامع در. كنند مى كمك خانواده اقتصاد به آينده در نيز شوند

. باشد آنان دست عصاى والدين افتادگى و پيرى

 هرچند دارد، پيوند اين سوى به افراد دادن سوق در را تاثير بيشترين كه است ازدواج كاركردهاى و آثار ترين مهم از اى گوشه اينها

. كرد اشاره دينى هاى انگيزه به توان مى آنها جمله از كه باشد داشته دخالت ازدواج براى انگيزه تقويت در است ممكن نيز ديگرى عوامل

 دو توان مى كلى طور به. متفاوتند يكديگر با دهند، مى اهداف اين از يك هر به كه اهميتى ميزان حيث از گوناگون جوامع است بديهى

 مانند ازدواج گرايانه فرد اهداف به اول دسته كه حالى در گرا؛ جمع جوامع و فردگرا جوامع: كرد جدا يكديگر از را جوامع از دسته

 روابط توسعه ، فرزندان تربيت و نسل توليد مانند آن گرايانه جمع اهداف به دوم دسته دهند، مى اصالت عاطفى و جنسى ارضاى

 ويژه به افراد، بين هايى تفاوت همواره نيز جامعه يك سطح در ، گذشته اين از. دهند مى بيشترى اهميت ، اقتصادى منافع و خويشاوندى

 براى برخى كه حالى در كنند، مى ازدواج عاطفى يا جنسى هاى انگيزه سبب به تنها گروهى مثال براى شود؛ مى ديده ، جنس دو اعضاى

. كنند مى اقدام ازدواج به شدن دار بچه منظور به بسا چه نيز برخى و قائلند بيشترى ارزش اقتصادى منافع

 از جلوگيرى ، فرزندان تربيت ، مثل توليد ، همسران عاطفى و جنسى نيازهاى ارضاى ويژه به ، شده ياد اهداف مجموعه نيز اسالم در

 مى موارد اين بررسى به تناسب به چهارم و دوم فصلهاى در كه اند گرفته قرار تاكيد مورد ازدواج معنوى آثار و اجتماعى انحرافات

.  پردازيم

 ازدواج سن. 3

 تا افراد و شود مى گرفته نظر در مدون غير يا مدون قوانين در كه دارد وجود حداقلى سنى پايه يك ، ازدواج براى جوامع همه در معموال

 آن از پس يا پيش اندكى يا جنسى بلوغ با زمان هم معموال سنى پايه اين. نيستند مجاز زناشويى پيوند برقرارى به ، آن به رسيدن از قبل

 به را آنان توانند مى اوليايشان ، شده شمرده مجاز آنان مصلحت رعايت با نيز كودكان ازدواج ، اسالم حقوقى نظام در. گردد مى تعيين
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 صرفا ، نبوده كودكى دوران در جنسى نياز ارضاى تجويز معناى به اسالم در كودكان ازدواج تجويز است بديهى درآورند؛ يكديگر ازدواج

 بين همبستگى ايجاد و ميراث انتقال ، مراقبت و حمايت مانند ، ازدواج ديگر كاركردهاى از اى پاره تامين امكان نمودن فراهم جهت به

 هاى جاذبه فقدان دليل به ، همه اين با.  است گرفته صورت اند، بوده برخوردار اهميت از سنتى جوامع در ويژه به كه قبايل و ها خانواده

 ازدواج به نسبت مثبتى چندان نگرش اسالم در يكديگر، با آنان گيرى الفت احتمال بودن كم و كودكان بين عاطفى و جنسى نيرومند

) 72: 14 ج ، الشيعه وسائل. (شود نمى ديده كودكان

 كند، اقدام جنسى نياز ارضاى به رسيد، جنسى بلوغ به هرگاه كه است اين انسان طبيعت مقتضاى ، بگذريم كه كودكان ازدواج موضوع از

 و گرفته شكل فرهنگ با انسانى امور ديگر مانند و ندارد زيستى بعد تنها نياز، اين ارضاى بهنجار شيوه عنوان به ازدواج كه آنجا از ولى

 و سن به بيشتر جنسى بلوغ كه حالى در. يابد مى ضرورت نيز اقتصادى و اجتماعى بلوغ ، جنسى بلوغ بر افزون معموال يابد، مى جهت

 و كند پيدا را)  كلمه عام معناى به( توليد توانايى شخص كه شود مى حاصل زمانى اقتصادى بلوغ ، است وابسته محيطى و غذايى شرايط

 از كافى شناخت كسب معناى به نيز اجتماعى بلوغ. كند تامين را اش خانواده و خود مخارج بتواند كه اى گونه به نباشد، وابسته ديگران به

 اى گونه به باشد، مى لزوم مواقع در گيرى تصميم براى توانايى و امور، تشخيص براى الزم قدرت داشتن و اجتماعى هنجارهاى و قواعد

. بپذيرد ديگران قبال در را خويش تعهدهاى مسئوليت قانون و عرف نظر در بتواند فرد كه

 هاى مهارت و ها آموزش كسب مستلزم و دشوارتر بزرگسالى دوره به كودكى دوره از انتقال ، جوامع شدن تر پيچيده با كه آنجا از

 طوالنى در را خود ، گشته تر محسوس جديد جوامع در اقتصادى  -اجتماعى بلوغ و جنسى بلوغ ميان فاصله ، است گرديده بيشترى

 ، محيطى شرايط حسب بر اى جامعه هر در ازدواج سن تقدير، هر به.  است داده نشان ، ازدواج سن افزايش و نوجوانى دوره شدن

 اى جامعه در بلكه ، است متفاوت مختلف جوامع در تنها نه ازدواج سن. گردد مى تعيين جامعه آن خاص فرهنگى و اجتماعى ، اقتصادى

 آمريكا جامعه به كه زير نمودار به ، مثال براى شود؛ مى زياد و كم ، شده ياد شرايط طبق بر و ماند نمى ثابت زمان طول در نيز واحد

: نماييد توجه دارد، تعلق

) 1998-1900( جنس تفكيك به ، آمريكا در ازدواج نخستين سن ميانگين): 1-1(نمودار

 

اينترنت(اداره آمار آمريكا  : )منبع  



 

Noorfatemah.org 
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 عامل هاى افزايش سن ازدواج   -3  -1

 مشكالت اقتصادى) الف 

در . تاسيس را تامين كنددر بسيارى از جوامع ، پذيرش نقش شوهرى بدين معناست كه شوهر متعهد مى شود هزينه هاى خانواده تازه 

هزينه هاى مالى يك خانواده نيز بسيار گسترده و متنوع . واقع ، اين گونه الزامات از پيش توسط عرف ، شرع و يا قانون تعيين مى شوند

روشن . هااست ؛ هزينه هاى مسكن ، خوراك ، پوشاك ، درمان ، تفريحات اعضاى خانواده ، تحصيالت فرزندان ، رفت و آمد و مانند اين

در غير . است كه تامين كامل چنين مخارجى تنها در صورتى امكان پذير است كه افراد به مشاغلى با درآمد كافى دسترسى داشته باشند

اين صورت ، هرچند ممكن است تعداد كمى از جوانان به ازدواج روى آورند و زندگى فقيرانه اى را در پيش گيرند، ولى معموال افراد 

براى توضيح اين مطلب ، تغييرات نمودار فوق را مورد . دهند تا زمانى كه شغلى مناسب به دست نياورده اند، ازدواج نكنندترجيح مى 

ميانگين سن ازدواج در اين كشور به پايين ترين حد خود رسيد  1956بنابر گزارش اداره آمار امريكا، در سال : توجه قرار مى دهيم 

و دليل آن بيشتر اين بود كه رشد اقتصادى آمريكا پس از جنگ موجب گرديد كه مردان ) سالگى  5/20ان و براى زن 5/22براى مردان (

سن ازدواج رو به  1960از دهه . ، و به ويژه جوانان ، بتوانند به راحتى شغل به دست آورده ، درآمد كافى براى اداره خانواده كسب نمايند

. ستمزد مردان جوان ، به ويژه كسانى كه از تحصيالت كمترى برخوردار بودند، كاهش يافت افزايش گذاشت و عامل عمده اين بود كه د

) 146: 1354ميشل ، . (اين نتيجه گيرى با تحقيقاتى كه در كشورهاى ديگر، مانند ژاپن و هندوستان ، انجام گرفته نيز تاييد گرديده است 

امعه نتواند شغل و درآمد كافى براى جوانان در سن ازدواج ، فراهم كند، در به طور كلى ، مى توان گفت كه هرگاه ساختار اقتصادى ج

. مى يابد شرايط عادى سن ازدواج افزايش مى يابد و در مقابل با بهبود وضع اشتغال و درآمد، سن ازدواج كاهش 

ور به اشتغال مردان جوان اختصاص نخواهد با توجه به اين واقعيت كه زنان شاغل اغلب ديرتر به ازدواج اقدام مى كنند، آيا فرضيه مذك

داشت ؟ برخى اين فرضيه را درباره اشتغال زنان نيز صادق دانسته ، در رد اين تصور كه فراهم شدن زمينه اشتعال زنان ، موجب افزايش 

دشوارى بيشتر دست يابى به سن ازدواج گرديده است ، ادعا كرده اند كه دو پديده ياد شده ، هردو از روند ديگرى ناشى مى شوند و آن 

سبك زندگى مورد انتظار براى نسل هاى جديد است ، ولى تبيين صرفا اقتصادى از همبستگى ميان اشتغال زنان و افزايش سن ازدواج ، 

ه اند كه چندان قانع كننده به نظر نمى رسد؛ به همين دليل بسيارى از صاحب نظران با تاكيد بر نقش عناصر فرهنگى ، اظهار عقيده كرد

اشتغال ، جايگزين ديگرى براى ازدواج فراروى زنان قرار مى دهد و زنان به اين دليل كه مزاياى اقتصادى اشتغال ، امنيت و رضايت 

  شخصى بيشترى در مقايسه با ازدواج براى آنان فراهم مى آورد، به اهداف شغلى اولويت بيشترى داده ، در نتيجه ، ازدواج را به تاخير

) Wilkie, 1991: 145. (دازندمى ان

 تحصيالت) ب 

در جوامع سنتى ، بيشتر فنون و مهارت ها در خانواده و به صورت غير رسمى به نسل جديد آموخته مى شد و كودكان غالبا وقتى به سن 

را صرف يادگيرى فنون و نوجوانى مى رسيدند، مهارت شغلى خود را فرا گرفته بودند و نيازى وجود نداشت كه پس از بلوغ نيز ساليانى 

مهارت هاى مورد نياز كنند؛ اما جوامع جديد چنان پيچيده شده اند كه داشتن يك زندگى قابل قبول و متناسب با توقعات جامعه در اين 

اد كسب مدارك تحصيلى موجب اعتبار اجتماعى و اقتصادى افر. گونه جوامع ، اغلب مستلزم گذراندن يك دوره بلند مدت تحصيلى است 

آينده مى گردد و زمينه استخدام آسان تر آنها را در مراكز ادارى ، كارخانه و غيره فراهم مى كند؛ بنابراين ، جوانان براى آنكه بتوانند در 

اشتغال به تحصيل . از موقعيت اجتماعى و اقتصادى بهترى برخوردار شوند، ناگزيرند دهه سوم زندگى خود را نيز براى تحصيل صرف كنند

 كان ازدواج بسيارى از جوانان را از بين مى برد؛ زيرا جوانانى كه از امكانات مالى خوبى برخوردار نيستند، نمى توانند همراه با تحصيلام

تحصيالت عالى براى زنان بيشتر از اين جهت اهميت دارد كه موقعيت اجتماعى آنان را افزايش مى . ، هزينه يك خانواده را نيز تامين كنند

. زنانى كه تحصيالت باالترى دارند، معموال مى توانند با مردانى ازدواج كنند كه از موقعيت اجتماعى و اقتصادى باالترى برخوردارند. دهد
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 خدمت سربازى) ج 

سال حدود دو  در بسيارى از كشورها، مانند ايران ، به منظور تامين نيروى دفاعى ، همه مردان جوان ملزم مى شوند كه مدت معينى را -

در اين گونه كشورها مردان جوان اغلب پس از گذراندن دوره سربازى . به نيروى نظامى كشور پيوسته و به وطن خود خدمت كنند -

ازدواج مى كنند؛ زيرا در دوره سربازى ضمن آنكه قادر نيستند مخارج خانواده را تامين كنند، به دليل حضور در پادگانها و مراكز نظامى 

از محل سكونت آنهاست ، نمى توانند در خانه حضور داشته ، نقش خويش را به عنوان شوهر و احيانا پدر، ايفا نمايند؛  كه معموال دور

البته درست است كه جوانان در هجده سالگى به خدمت سربازى فرا خوانده مى شوند و اين دوره فقط تا بيست سالگى طول مى كشد، 

صيلى و شغلى را از آنان مى گيرد، معموال براى جبران فرصت هاى از دست رفته دست كم به ولى از آنجا كه سربازى ، دو فرصت تح

. سالگى شود 22تا  18با اين همه ، سربازى تنها مى تواند موجب كاهش ميزان ازدواج پسران در سنين ميان . همين مقدار وقت نياز دارند

 

 آزادى روابط جنسى) د

با توجه به اين واقعيت ، اگر جامعه اى به . نياز جنسى انسانهاى بالغ به جنس مخالف خود مى باشد از مهم ترين انگيزه هاى ازدواج ،

اعضاى خود اجازه دهد كه بدون ازدواج و پذيرش مسئوليتهايى كه از جهت ازدواج متوجه آنان مى گردد، بتوانند با يكديگر روابط جنسى 

ريك جنسى ، نمى تواند انگيزه اوليه ازدواج باشد و در نتيجه ، شمار زيادى از جوانان برقرار كنند، طبيعى است كه ديگر دست يابى به ش

ترجيح مى دهند از ازدواج امتناع ورزيد، نياز جنسى خويش را به شيوه هاى كم هزينه تر برآورده سازند؛ از اين رو، باال رفتن سن 

 1991: 98  -99. (ان و مردان ازدواج نكرده ، همراه بوده است ازدواج در كشورهاى غربى ، با رشد همخانگى يا زندگى مشترك زن

,Spanier ( زن و مرد در اين كشور وجود داشتند كه بدون ازدواج با هم  439000تعداد  1960بنابر گزارش اداره آمار آمريكا، در سال

افزون بر اين آزمايش ميزان همسانى و ). يكااداره آمار آمر(رسيد  4236000به  1998زندگى مى كردند، در حالى كه اين رقم در سال 

سازگارى از جمله داليلى است كه بسيارى از زوجهاى همخانه كه بعدها با يكديگر ازدواج مى كنند، براى تاخير ازدواجشان مطرح مى 

) McRae, 1999: 184. (نمايند

ضد باردارى نيز در افزايش سن ازدواج دخالت داشته شايان ذكر است كه براساس نظر برخى جامعه شناسان ، گسترش امكانات و وسايل 

است ؛ زيرا اين امكان را فراهم آورده كه افراد ضمن برقرارى روابط جنسى در خارج از چهارچوب ازدواج ، از توليد فرزندان نامشروع 

و به منظور جلوگيرى از حاملگى  در آمريكا بسيارى به دليل فقدان اين امكانات 1960جلوگيرى كنند، در حالى كه مثال پيش از دهه 

صحت ، جنبه مقطعى داشته ،  ولى به نظر مى رسد اين فرضيه بر فرض ) Spanier, 1991: 99. (نامشروع ، زودتر ازدواج مى كرده اند

كاهش  قابل تعميم نباشد؛ از اين رو مى توان شواهدى يافت كه داللت مى كند وسايل ضد باردارى در اوضاع و شرايط ديگرى موجب

سن ازدواج گرديده اند؛ براى مثال ، در قرن نوزدهم زمانى كه اين وسايل به تدريج در فرانسه شناخته مى شدند، ميانگين سن ازدواج به 

سال براى  8/22سال به  1/26سال براى مردان و از  2/25سال به  7/28از  1945تا  1821شكل چشمگيرى پايين آمده ، بين سالهاى 

احتماال دليل اين تغيير آن است كه پيش از قرن نوزدهم ، يعنى زمانى كه وسايل ضد باردارى در دسترس نبود، ازدواج . ست زنان رسيده ا

در سنين باالتر، واكنش آگاهانه يا ناآگاهانه نسبت به مسئله افزايش جمعيت تلقى مى شد؛ اما با گسترش اين وسايل ، زمينه اجتماعى 

) 138  -137: 1375سگالن ، . (ج فراهم گشت مناسب براى كاهش سن ازدوا
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 ارزش ها و آداب و رسوم) ه

بدون شك ، فرهنگ يك جامعه از مهم ترين عوامل تعيين كننده سن ازدواج در آن جامعه است و عوامل پيشين نيز بى ارتباط با عامل 

جموعه اى از بايسته هاى ازدواج و از جمله سن مناسب در واقع ، ارزش ها و آداب و رسوم پذيرفته شده در جامعه ، م. فرهنگ نيستند

در اين راستا الزم است به آداب و رسوم و تشريفات دست و پاگيرى اشاره كرد كه گاه در ميان مردم رواج مى . آن را تعيين مى كنند

راسم عروسى پرهزينه ، توقعات زياد از يابند؛ براى مثال در جامعه اى مانند ايران ، مهريه سنگين ، شيربهاى زياد، جهيزيه كمرشكن ، م

داماد در مورد شغل ، خانه و ماشين ، و مانند اينها معموال موجب مى شود زوج هاى جوان نتوانند در زمان مناسب به ازدواج اقدام 

. ده اين مخارج برآيندنمايند؛ زيرا خود آنها و چه بسا والدين آنها ناگزيرند مدت زيادى را صرف كار و تالش كنند تا بتوانند از عه

در كشورهاى غربى نيز با وجود رفاه نسبى ايجاد شده براى بيشتر افراد و على رغم آنكه پاره اى از اين قبيل آداب و رسوم ، حضور يا 

 180. (اهميتى ندارد، هزينه هاى سنگين عروسى از جمله داليلى است كه بسيارى از جوانان براى تاخير ازدواج خود بيان مى كنند

:1999 ,McRae ( از اين گذشته ، ارزش هاى جديد فرهنگى ناشى از رواج انديشه هاى فردگرايانه و آزادى خواهانه نيز نقش مهمى در

از آنجا كه بيشتر افراد سرانجام به ازدواج روى مى آورند، در نتيجه به . كاهش انگيزه ازدواج براى بسيارى از جوانان ايفا كرده است 

. د محو سنت ازدواج در سطح جامعه باشيم ، با افزايش سن ازدواج روبه رو بوده ايم جاى آنكه شاه

در يك ارزيابى كلى به نظر مى آيد كه بسيارى از صاحب نظران مسايل خانواده ، باال رفتن سن ازدواج را به عنوان يكى از نيازهاى 

معموال گرايش عمومى نوجوانان . اجتناب ناپذير قلمداد مى كنند ضرورى زندگى شهرى در جوامع توسعه يافته يا در حال توسعه ، امرى

و جوانان به ادامه تحصيالت تا سطوح باال، دشواريهاى اقتصادى ، مشكل افزايش جمعيت ، خدمت سربازى ، مشكالت باردارى زودرس 

طبيعى است نظام . زدواج شمرده شده انددختران و ضعف رشد روانى و اجتماعى نوجوانان در سنين پايين تر، عوامل افزايش قهرى سن ا

و ارزشى اسالم كه مبتنى بر دين مى باشد، چنين رويكرد منفعالنه اى را بر نتابد و با توجه به پيامدهاى منفى تاخير ازدواج براى جوانان 

. براى كل جامعه ، در جهت كاهش معقوالنه سن ازدواج كوشش كند

متناسب با ديدگاه اسالم براى اين مسئله ، بايد بر دو محور اساسى ساماندهى اقتصادى و فرهنگى به نظر مى رسد در مقام ارائه راه حلى 

همان گونه كه شواهد مربوط به ديگر كشورها نشان داده است ، مى توان پيش بينى كرد كه با بهبود اوضاع معيشتى مردم ، . تاكيد كرد

ر اين جهت ، افزون بر حمايت هاى دولت و ديگر ارگان هاى مسئول د. كاهش محسوسى در سن ازدواج به وقوع خواهد پيوست 

 با اين همه ، نبايد از نقش . حكومتى ، كمك هاى مادى والدين و ديگر خويشاوندان و آشنايان مى تواند براى جوانان بسيار راهگشا باشد

يف واژه هايى مانند رفاه اقتصادى ، سطح معيشت بدون شك ، فرهنگ هر جامعه اى تا حدود زياد در تعر. عناصر فرهنگى غفلت ورزيد

و خط فقر دخالت دارد و با تغيير ذهنيت ها و نگرش هاى عمومى و ترويج ساده زيستى ، تعريف هاى جديدى از اين واژه ها در سطح 

نگى حساب شده و پيگير همچنين با كار فره. جامعه مورد پذيرش قرار مى گيرد كه اين امر مى تواند در كاهش سن ازدواج موثر باشد

على رغم  مى توان در جهت تغيير يا تعديل آداب و رسوم مشكل ساز مانند تعيين مهريه باال، توقع جهيزيه سنگين و درخواست شيربها -

. گام برداشت  نامشروع بودن آن -

و سيره عملى ) عليه السالم (مامان معصوم در اسالم سن مشخصى براى ازدواج مقرر نگرديده است ؛ اما احاديث منقول از پيامبر اكرم و ا

بر طبق برخى روايات ، روزى پيامبر اكرم . آن بزرگواران ، شواهد گويايى بر اهتمام ايشان در تعجيل در امر ازدواج به دست مى دهد

: صلى اهللا عليه و آله در مسجد فرمود

يزگان همانند ميوه هاى روى درختند؛ اگر زمانى كه وقت چيدن جبرئيل از سوى خداوند براى من اين پيام را آورد كه دوش! اى مردم 

به همين سان ، زمانى كه دوشيزگان . ميوه مى رسد، ميوه ها چيده نشوند، آفتاب آنها را فاسد كرده و بادها آنها را پراكنده مى سازند

در غير اين صورت ، به دليل بشر بودن آنان . ندارد ويژگيهاى زنانه را پيدا كردند، هيچ دارويى جز ازدواج و شوهر كردن براى آنان وجود
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) 39: 14وسائل الشيعه ؛ ج . (هيچ اطمينانى در كار نيست كه دچار فساد و انحراف نشوند

: 15وسائل الشيعة ، ج . (يكى از حقوق فرزند بر پدر آن است كه پس از بالغ شدن ، او را به ازدواج درآورد: در روايتى ديگر مى خوانيم 

در عين حال ، مشكالت . بنابراين ، مى توان نتيجه گرفت كه اسالم در الگوى مطلوب خود، پايين بودن سن ازدواج را اصل مى داند) 200

بديهى است با گسترش برنامه هاى آموزشى ، . ناشى از ازدواج هاى زودهنگام را ناديده نمى گيرد و در جهت رفع آنها كوشش مى نمايد

Uنتايج تحقيقات تجربى وينچ . نيز بهبود وضعيت اقتصادى مردم ، بسيارى از اين مشكالت مرتفع خواهند شدبهداشتى و فرهنگى و 

)1(
U  در

: به گفته وى . نيز با اين جهت گيرى تا حدودى همخوانى داردجامعه آمريكا 

مشكل ازدواج زود هنگام از خود آن برنمى خيزد، بلكه برخاسته از عدم آمادگى براى پذيرش تعهدات ازدواج و نقش هاى ناشى از آن 

د نوجوان آمادگى پذيرش نقش هاى آنجا كه افرا. 1: است ؛ از اين رو، ازدواج هاى زود هنگام در دو حالت كامال رضايت بخشند

آنجا كه از . 2بزرگساالن را دارند، مانند اعضاى قشرهاى پايين در جامعه آمريكا كه در مشاغل غير ماهرانه يا نيمه ماهرانه اشتغال دارند؛ 

ار مى رود كه به لحاظ اقتصادى افراد نوجوان انتظار نمى رود چنين نقشهايى را بپذيرند؛ اما زمانى كه از جوانان در ابتداى ازدواج انتظ

مستقل باشند، وسايل ضدباردارى به خوبى استفاده نمى شوند و آموزش بلند مدت متداول است ، ازدواج زود هنگام آثار منفى در پى 

) Winch, 1971: 602-603. (دارد

مى دهند و براى مثال ، به دليل تاثيرى كه  بر اين اساس ، نمى توان با ديدگاه كسانى موافقت كرد كه رفع مشكالت مزبور را اصل قرار

پايين آمدن سن ازدواج بر افزايش دوره بارورى زنان و به تبع ، افزايش جمعيت دارد، تاخير ازدواج را توصيه مى كنند يا دست كم نسبت 

. دهندبه افزايش سن ازدواج ، نظر مساعد دارند، اما پيشنهاد مشخصى براى حل مشكل جنسى جوانان ارائه نمى 

 

 فاصله سنى همسران . 4

كه به سن بلوغ رسيده باشد، ازدواج كند،  غير از محارم - هرچند در بيشتر جوامع ، از جهت قانونى هر مرد بالغى مى تواند با هر زنى -

برخى قواعد و هنجارها . ولى هر جامعه اى هنجارهاى سنى خاصى دارد كه افراد تا حدى زياد خود را به رعايت آنها ملزم مى دانند

براى مثال ، در . مجاز بودن است ، در حالى كه برخى ديگر گوياى ترجيح و حتى گاهى لزوم و ضرورت مى باشد صرفا بيان كننده

بسيارى از كشورها يك مرد سالمند، به طور قانونى مى تواند با يك دختر تازه بالغ ازدواج كند، ولى چنين كارى عمال به ندرت اتفاق مى 

ندد، و عكس آن ، يعنى اينكه يك پير زن با پسر نوجوانى ازدواج كند، هرچند از جهت قانون منع افتد؛ زيرا عرف امروزى آن را نمى پس

U. الزامى ندارد، ولى در عمل تقريبا هيچ گاه اتفاق نمى افتد و عرف آن را كامال ناپسند مى داند

)2(
U  

حدود يك تا (يكى از هنجارهاى مهمى كه به سن دو زوج مربوط مى شود و در بيشتر جوامع وجود دارد، اين است كه شوهر بايد كمى 

ى ديده مى شود، ولى در ميزان اين تفاوت ، جوامع عموميت اين هنجار در اغلب جوامع شرقى و غرب. از زن خود بزرگ تر باشد) ده سال 

براى مشاهده تغييراتى كه در طول يك قرن در . مختلف باهم متفاوتند و حتى جامعه واحد نيز در طول زمان دچار تغييراتى مى شود

. جامعه آمريكا در فاصله سنى زنان و شوهران ، پديد آمده ، به نمودار پيشين مراجعه شود

دختران از . 1: سنى بين زن و شوهر در عوامل متعددى ريشه داشته است كه به دو مورد از مهم ترين آنها اشاره مى كنيم هنجار تفاوت 

لحاظ زيستى چند سال زودتر از پسران به بلوغ جنسى مى رسند، همان گونه كه زنان زودتر از مردان قابليت بارورى را از دست مى 

تقريبا در همه جوامع ، مردان مسئول اصلى تامين مخارج مالى . 2. رتر از زنان فروكش مى كنددهند و تمايالت جنسى در مردان دي

 خانواده اند؛ بنابراين ، از آنجا كه فرهنگ ، بيگانه از نيازهاى زيستى ، محيطى و اجتماعى انسان شكل نمى گيرد، هنجارهاى زناشويى نيز

احتماال، از اين رو، دختران بايد چند سال زودتر از پسران ازدواج . ى پا گرفته اندمعموال برحسب مقتضيات زيستى ، اقتصادى و اجتماع

مى كرده اند تا از اوايل دوره اى كه هيجانات جنسى و قابليت بارورى در آنها بروز مى كند، شوهردار باشند و در آخر دوره نيز تقريبا 

http://ketaab.iec-md.org/jaameshenaasi_khaanevaadeh/jaameshenaasi_khaanevaadeh_bostaan_peyneveshthaa.html#link1�
http://ketaab.iec-md.org/jaameshenaasi_khaanevaadeh/jaameshenaasi_khaanevaadeh_bostaan_peyneveshthaa.html#link2�
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مچنين مسئوليت اقتصادى مردان باعث مى شده كه آنان تا زمانى كه از همزمان با شوهران خود از فعاليت هاى جنسى فاصله گيرند؛ ه

جهت اقتصادى آمادگى تامين و اداره خانواده را نداشته اند، نتوانند ازدواج كنند، مگر در موارد خاصى كه والدين تامين مالى خانواده 

م اقتصادى وجود نداشته ، مى توانسته اند پس از بلوغ ، ازدواج نوپاى فرزند خود را بر عهده مى گرفته اند؛ اما از ناحيه دختران اين الزا

. كنند

به هر تقدير، به نظر مى رسد رشد آزادى هاى فردى و ارزش هاى مساوات جويانه در بسيارى از جوامع معاصر، بيشترين تاثير را بر 

حسب تحقيقات انجام گرفته در برخى كشورهاى تغيير نسبى اين هنجار و كاهش فاصله سنى زن و شوهر بر جا گذاشته است و حتى بر 

نتايج اين تحقيقات نشان مى دهد كه . سوسياليستى ، ميزان زنانى كه با مردان جوان تر از خود ازدواج مى كنند، بسيار افزايش يافته است 

. رسيده است % 5/30به  13 و در روستاها از% 5/33به % 5/12در مناطق شهرى از  1960تا  1920نسبت اين گونه زنان بين سالهاى 

) 147: 1354ميشل ، (

از پيامدهاى در خور توجه اين هنجار فرهنگى آن است كه گاه ممكن است با ساخت جنسى و جمعيتى جامعه در تعارض قرار گيرد؛ 

اد طبقات مسن تر براى مثال ، اگر ساخت جمعيتى جامعه ، يك ساخت جوان باشد، يعنى تعداد افراد طبقات سنى جوان تر بيش از افر

باشد، و از سوى ديگر، تركيب جنسى نيز به گونه اى باشد كه تعداد زنان از تعداد مردان بيشتر باشد، در اين صورت ، هنجار مذكور 

) 19  -15طبقه سنى (با زنان طبقه سنى قبلى ) 24  -20مثال طبقه سنى (احتماال مشكل آفرين خواهد شد؛ زيرا مردان هر طبقه سنى 

اج مى كنند و مفروض اين است كه از سويى ، تعداد زنان هر طبقه سنى از تعداد مردان همان طبقه بيشتر است و از سوى ديگر، ازدو

جمعيت جوان از جمعيت مسن تر بيشتر مى باشد؛ از اين رو تعداد مردانى كه از طبقه سنى باالتر مى خواهند با زنان طبقه سنى پايين تر 

متر خواهد بود و در نتيجه ، تعداد زيادى از زنان نمى توانند شوهران مناسب خود را بيابند و ناچار خواهند بود كه يا ازدواج كنند، بسيار ك

. به ازدواج با شوهرانى تن در دهند كه از جهت سنى تناسبى با آنها ندارند و يا هيچگاه ازدواج نكنند

مر ازدواج معطوف است ، در اين بحث نيز در شكل انعطاف پذيرى نسبت به ناگفته نماند جهت گيرى كلى دين اسالم كه به تسهيل در ا

. هنجار ياد شده ، تجلى مى يابد و از اين رو در متون اسالمى تاكيدى بر اين هنجار، نفيا يا اثباتا، مشاهده نمى شود

قواعد همسرگزينى  . 5

مل براى انتخاب همسر وجود ندارد و از اين رو، كمتر كسى مى چه كسى مى تواند با چه كسى ازدواج كند؟ در هيچ جامعه اى آزادى كا

از سوى ديگر، در هيچ جامعه و فرهنگى محدوده انتخاب همسر آن چنان تنگ و محدود . تواند با هر فردى كه مى خواهد، ازدواج نمايد

ونى وجود دارند كه به طور صريح در همه جوامع ، قواعد گوناگ. نيست كه همسر هر شخصى به صورت عينى و فردى مشخص شده باشد

تفاوتى كه از اين جهت ميان فرهنگ ها و جوامع گوناگون وجود دارد، بيشتر در . و يا ضمنى محدوده همسرگزينى را مشخص مى كنند

. وسعت اين قلمرو، ميزان شدت و غلظت قواعد مزبور و نيز ميزان صراحت آنهاست 

روه خاصى مى توانند همسر خود را انتخاب كنند، در حالى كه در جوامع ديگر اين قلمرو در برخى جوامع ، افراد يك گروه تنها از گ

شدت قواعدى كه قلمرو . بسيار وسيع است و هيچ گروه خاصى مشخص نمى شود كه فرد ملزم به گزينش همسر از ميان آنها باشد

برخوردار نيست ؛ براى مثال قواعد كاست به هيچ روى همسرگزينى را مشخص و محدود مى كند نيز در جوامع مختلف از ميزان يكسانى 

شدت قواعد كاست به حدى است كه افراد حتى آرزوى . اجازه نمى دهد كه يك فرد از يك كاست با فردى از كاست ديگر ازدواج كند

وجود دارد كه ازدواج مردى  )هرچند به صورت غير مكتوب (در جوامع غربى نيز قواعدى . چنين كارى را هم نمى توانند در سر بپرورانند

. تدرا از طبقه پايين با زنى از طبقه باال پذيرفته نمى داند، ولى در شرايطى تخلف از اين قواعد امكان پذير بوده و گاهى نيز اتفاق مى اف

ظام كاستى هند به ميزان صراحت قواعد نيز در جوامع مختلف متفاوت است ؛ براى مثال ، در برخى از جوامع قبيله اى آفريقا و يا ن

در حالى كه در بسيارى از جوامع چنين منع صريحى در گزينش ! صراحت بيان مى شود كه نمى توانى از فالن گروه همسر انتخاب كنى 

. همسر از ميان گروه هاى خاص ، وجود ندارد
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مراد از اين قواعد، مجموعه اى از . ماييم در اينجا برخى از مهم ترين قواعدى را كه قلمرو انتخاب همسر را مشخص مى كند، بررسى مى ن

هنجارها و الزام هايى است كه به افراد مى گويد از گروه يا گروه هاى خاصى نمى توانند همسر بگيرند و يا بر تكليف مى كند كه تنها از 

وره هاى تاريخى به شكل هايى برخى از اين قواعد، جهانى اند؛ يعنى در همه جوامع بشرى و در همه د. گروه خاصى همسر انتخاب كنند

. گوناگون ديده مى شوند، در حالى كه برخى ديگر به بعضى جوامع يا دوره هاى تاريخى اختصاص دارند

 

 محرميت. 5  -1

نه تنها ازدواج ميان اين . تقريبا در همه فرهنگ ها و جامعه ها، برقرارى رابطه زناشويى ميان تعدادى از خويشان نزديك ممنوع است 

گستره محرميت در جوامع مختلف ، متفاوت . به شمار مى رود) taboo(اد مجاز نيست ، بلكه هرگونه رابطه جنسى ميان آنها تابو افر

است ، ولى در غالب فرهنگ ها پدر و دختر، مادر و پسر، و برادر و خواهر با يكديگر محرم به حساب آمده ، ازدواج آنان نامشروع تلقى 

. مى شود

در اصل ، خويشاوندى نزديك نسبى است و هرچه خويشاوندى نزديك تر باشد، احتمال پيدايش رابطه محرميت بيشتر مالك محرميت 

و داراى خون ) واقعى يا خيالى (خواهد بود؛ اما در برخى جوامع قبيله اى ، همه زنان و مردان قبيله به اين دليل كه همگى از نسل واحد 

در اين گونه جوامع ، مردان هميشه بايد زنان خود . انسته شده ، و نمى توانند با يكديگر ازدواج كنندمشترك تلقى مى شوند، با هم محرم د

در مواردى ، خويشاوندى و هم خونى به ). برون همسرى (را از طوايف و قبايل ديگر كه با آنان هم خون و همتبار نيستند، انتخاب كنند 

ن هم خون قرار ندارند، تعميم داده مى شود؛ براى مثال پدر يا مادر خوانده و برادر يا كسانى كه به جهت طبيعى در دايره خويشاوندا

خواهر خوانده نيز از آن جهت كه به نحوى در جايگاه پدر، مادر، برادر و خواهر واقعى قرار مى گيرند، در بسيارى از فرهنگ ها از 

. محارم به شمار مى آيند

اد مشترك نيز محدود نمى شود؛ در برخى جوامع ، ميان دو يا چند نفرى كه در طفوليت از يك زن محرميت ، به داشتن والدين و يا اجد

شير خورده باشند، محرميت رضاعى پديد مى آيد و از اين رو در آينده نمى توانند با هم ازدواج كنند؛ زيرا بدين ترتيب فرزندان يك زن 

و برادرها اختصاص ندارد و در مورد ديگر نسبت هاى نزديك خانوادگى نيز مى محرميت رضاعى به خواهر . شده اند) خواهر و برادر(

محرميت سببى . تواند جريان يابد، همان گونه كه در اسالم ، ازدواج با مادر، دختر، عمو، عمه ، دايى و خاله رضاعى ممنوع گرديده است 

دواج باهم خويشاوند شده باشند؛ براى مثال ، زمانى كه دو نفر نوع ديگرى از محرميت است و زمانى پديد مى آيد كه دو شخص از راه از

 .باهم ازدواج مى كنند، مادر زن براى داماد و پدر شوهر براى عروس محرم مى شوند) مرد و زن (
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 قلمرو محدودترين ، اديان اين ميان در. دارد تفاوت باهم نيز يهوديت و مسيحيت ، اسالم چون بزرگى اديان در خونى محرميت قلمرو

 ، فرزندان ، والدين ، خواهران ، برادران با افرا ازدواج ، يهوديت در. دارد اختصاص مسيحيت به آنها ترين وسيع و يهوديت به محرميت

 حرام و ممنوع نيز خاله و دايى ، عمه عمو، با ازدواج ، فوق موارد بر افزون ، اسالم در. باشد مى مجاز غير و ممنوع خود نوادگان و اجداد

) 3. ( نيست مجاز نيز آنها از يك هر فرزندان با ازدواج ، است حرام اسالم در كه مواردى بر افزون ، مسيحيت در اما ؛ است

 و ازدواج از جوامع اغلب در دارند، زيادى محيطى و فرهنگى هاى تفاوت اينكه با ها، انسان چرا كه شود مى مطرح پرسش اين اينجا در

 دسته دو به كلى طور به كه شده ابراز گوناگونى هاى نظريه زمينه اين در كنند؟ مى خوددارى نزديك خويشاوندان با جنسى رابطه هرگونه

. دارند تاكيد اجتماعى عوامل نقش بر ديگر دسته و غريزى و فطرى عوامل نقش بر دسته يك شوند؛ مى تقسيم

 ، نزديك بستگان با ازدواج از انسانها طبيعى تنفر به اند، دانسته دخيل محرميت قاعده در را فطرى و غريزى هاى جنبه كه هايى نظريه

 زيان يا و نيست سازگار متقابل عشق حدوث با كه يكديگر كنار در طفوليت دوران از افراد زندگى مانند عواملى معتقدند ، كرده استناد

. كند مى تبيين را قاعده اين عموميت امر همين و است انجاميده غريزى و طبيعى تنفر اين پيدايش به يكديگر، با همخون افراد ازدواج هاى

) 167: 1 ج ،1368 ، برگ كالين(

 بين ازدواج كه اند داشته وجود متعددى جوامع ، گذشته در اينكه جمله از ؛ است رو روبه دشواريهايى با ها نظريه از دسته اين

 برادر و خواهر بين ازدواج ، طوالنى هاى قرن طى مجوسيان مثال براى ؛ است بوده عادى و رايج امرى آنها ميان در نزديك خويشاوندان

 خاطر به شاه خانواده افراد ميان در حتى ، نزديك خويشاوندان با ازدواج ، باستان ايران در. نبودند متنفر آن از و دانستند مى مشروع را

 نيز معاصر دوران از شناختى قوم شواهد) 87: 1370 ، حجازى( گرفت مى انجام ديگر، طبقات با خانواده اين خون اختالط از اجتناب

) 169 و 166: 1 ج ،1368 ، برگ كالين. (گيرد مى صورت نزديك خويشاوندان با ازدواج آنها در كه دهند مى نشان را متعددى موارد

 در نيز محارم با ازدواج قانونى هاى نمونه گاه و دارند حكايت محارم با زنا پديده گستردگى از آمارها ، پيشرفته كشورهاى در حتى

) 145: 4 ج ، الميزان ، طباطبايى عالمه. ( است شده گزارش كشورها اين از برخى

 زناشويى حرمت تنها نه ، گذاشته فراتر را پا هم اين از فرويد. گيرد مى قرار ترديد مورد كم دست محرميت قاعده بودن غريزى ، نتيجه در

 لحاظ به را نوجوان انسان جنسى اميال هاى جلوه نخستين ، كاوانه روان هاى تجربه به استناد با بلكه داند، نمى غريزى را نزديكان با

 نزديكان با مقاربت اينجا در زنا از وى مقصود ، نظران صاحب برخى تفسير به بنا كه) 204: 1362 فرويد،( داند مى زناكارانه ، ماهيت

) 174  -173: 1 ج ،1368 ، برگ كالين. ( است

 دانسته آن اجتماعى كاركردهاى را محرميت قاعده اصلى ريشه و اند نپذيرفته را غريزى هاى تبيين نظران صاحب از بسيارى تقدير، هر به

 مى شمار به پاياپاى مبادله قواعد سرى يك ، ابتدايى اجتماعات در كه باورند اين بر) 4( استراوس لوى مانند برخى ، ميان اين در. اند

 زن مبادله طريق از خويشاوندى روابط گسترش به ابتدايى بشر تمايل ، قاعده اين پيدايش منشاء ، بنابراين) 42: 1354 ، ميشل. (رود

 خواهر كه باشد حاضر بايد باشد، ديگرى خواهر با ازدواج خواهان كسى اگر كه است روشن.  است قبايل و ها گروه ها، خانواده ميان

 فرضى  شخص يك با آراپش قبيله افراد از يكى گفتگوى.  گرفت نخواهد صورت مبادله اين صورت اين غير در بدهد، ديگرى به را خود
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 ازدواج خودت خواهر با خواهى مى ، شده چت: (( دهد مى توضيح خوبى به را نظريه اين كند، ازدواج خودش خواهر با خواهد مى كه

 خواهر با ديگرى  شخص و كنى ازدواج ديگرى شخص خواهر با اگر كه فهمى نمى ؟ باشى داشته خواهرى شوهر خواهد نمى دلت ؟ كنى

 هيچ ، كنى ازدواج خواهرت با خودت اگر آنكه حال و داشت خواهى خواهر شوهر و زن برادر عنوان به نفر دو كم دست كند، ازدواج تو

 داشت خواهى را كسى چه كرد؟ خواهد كمك تو به كارى نهال در كسى چه ؟ رفت خواهى شكار به كسى چه با ؟ داشت نخواهى را كس

) 236: 1369 ، گورويچ و مندراس( ؟ بروى ديدنش به كه

. گردد مى خانواده اعضاى روابط آشفتگى سبب ها ازدواج گونه اين كه است اين نزديكان با ازدواج ممنوعيت علت معتقدند ديگرى گروه

 نفرت از سخن و خواند مى طبيعى قانون را قاعده اين وى هرچند زيرا آورد؛ شمار به نظريه اين پيشگامان از را) 5( مونتسكيو توان مى

 ازدواج ممنوعيت وى. ورزد مى تاكيد مزبور قاعده اجتماعى منافع و كاركردها بر بيشتر ، استدالل مقام در ولى آورد، مى ميان به طبيعى

 جداگانه طور به حقوق فلسفه منظر از هرچند را شوهر پدر و عروس ، مادرزن و داماد خواهر، و برادر پدر، و دختر مادر، و پسر بين

:  است چنين او استدالل ، اول مورد خصوص در. دهد مى توضيح

 چه زند، مى هم به را طبيعى نظم مزبور ازدواج زيرا ؛ است ممنوع طبيعى قانون حكم به و نيست جايز طبيعى نظر از مادر با پسر ازدواج

 و بداند خود فرض را او از اطاعت و بشمارد محترم را شوهر بايد زن طرفى از و كند اطاعت او از ، شمرده محترم را مادر بايد پسر آنكه

 طبيعى قوانين ديگر، طرف از و شود مى اطاعت و احترام مبناى شدن واژگون باعث ازدواج اين كردند، وصلت باهم مادر و پسر وقتى

 كنند، وصلت باهم مادر و پسر اگر حال رفته عقب نمايد، توليد فرزندى تواند مى مرد كه موعدى و انداخته جلو را زن زاييدن موعد

 برخالف ازدواجى چنين و است داده دست از را زاييدن استعداد زن نمايد، فرزند توليد تواند مى و رسيده بلوغ سن به پسر كه هنگامى

) 741: 1362 مونتسكيو،. ( است طبيعى قوانين

 به را مادر و پسر ميان عادى روابط مادر، به نسبت پسر شهوى فكر((  وى نظر به. كند مى ابراز را عقيده همين مشابه نيز) 6( مالينوفسكى

 شديد خصمانه رقابت سبب ، همچنين.  است مغاير آورد، جا به خود مادر به نسبت بايد پسر هر كه احترامى و اطاعت با زيرا زند؛ مى هم

 )172: 1 ج ،1368 ، برگ كالين())  زد خواهد هم به باشد، داشته وجود دو اين ميان بايد كه را هماهنگى روابط و شد خواهد پدر و پسر ميان

 نيز و) 173:  برگ كالين( نقضى شواهد به توجه با اند، داده ارائه نيرومندى نسبتا هاى تبيين گرچه نيز ها نظريه از دسته اين ، همه اين با

 كلى ارزيابى يك در ، بنابراين دارند؛ هايى كاستى دهند، نمى دست به اى كننده قانع توضيح ، قاعده اين شمولى جهان براى اينكه جهت به

 نزديك بستگان با ازدواج ممنوعيت در دينى حتى و اجتماعى ، روانى ، زيستى عوامل از اى پيچيده مجموعه كه رسد مى نظر به چنين

.  نيست دفاع قابل اند، كرده تاكيد عوامل اين از دسته يك بر تنها كه هايى نظريه گرايى تقليل و است دخيل

 ديگر در كه گونه همان ، است نگرفته صورت محققان سوى از خورى در توجه ، زمينه اين در دين نقش خصوص در كه است ذكر شايان

 دوره( بشر نسل پيدايش آغازين هاى دوره در كه احتمال اين ، حال عين در. شود مى گرفته ناديده معموال دين نقش نيز مشابه مباحث

 اجتماع به هنوز و كردند مى زندگى واحدى اجتماع در زمين ساكن انسانهاى كه زمانى يعنى ،) نوح حضرت دوره يا حوا و آدم حضرت
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 شده عرضه مردم به الهى پيامبران سوى از ها موضوع ديگر و ازدواج براى خاصى مقررات و ضوابط بودند، نيافته انشعاب متعدد هاى

. گيرد قرار ويژه توجه مورد بايد باشد،

 همسرى درون و همسرى برون. 5  -2

 و خانواده يك حكم در گروه همه كه دارد وجود امكان اين دارد، او منافع و فرد بر قاطع اى سلطه ، گروه ايده كه ابتدايى جوامع در

 قبايل در. شود داده تعميم گروه اعضاى تمامى به محرميت قاعده رو، اين از و شوند تلقى يكديگر، برادران و خواهران همچون آن اعضاى

 محسوب قبيله اعضاى تمامى مشترك جد توتم چون( شوند مى تلقى واحد جد تبار و نسل از قبيله اعضاى همه كه آنجا از) 7( ، توتمى

 قلمرو اينجا در شود، مى مالحظه كه گونه همان. آيد حساب به حرام و تابو آنها بين گروهى درون جنسى روابط است ممكن ،)شود مى

 به نسبت باشند، داشته هم با دورى بسيار خويشاوندى اگر حتى ، قبيله اعضاى تمامى و است توتمى گروه كل برگيرنده در محرميت قاعده

 آنها توتمى جد به و دارند قرار آنها قبيله مجاورت در كه ديگرى قبايل به همسر يافتن براى ناگزيرند و شوند مى محسوب محرم يكديگر

 مى گفته) exogamy( همسرى برون ، شناسى انسان و شناسى جامعه اصطالح در ، ازدواج نوع اين به. آورند روى ندارند، تعلق نيز

. شود

 كل به را خود جاى ، محرميت قاعده اوليه موضوع عنوان به نزديك بستگان چرا ديگر، تعبير به ؟ چيست همسرى برون قاعده منشاء

 احتياط و شديد نفرت از خون هم خويشاوندان كل به محرميت قاعده توسعه فرويد، ديدگاه از دهد؟ مى خون هم خويشاوندان گروه

:  وى گفته به.  است گرفته نشاءت ، محارم با زنانى به نسبت توتمى قبايل آميز وسواس

 در محارم با زناى از جلوگيرى براى وسيله ترين مناسب ظاهرا ، كالن يك اعضاى بين جنسى روابط ممنوعيت و توتمى بيگانه با ازدواج

 موجبه علل انقضاى از پس ها مدت و افتاده مقبول و شده مستقر)  گروهى هاى ازدواج دوران( عصر آن در كه اى وسيله ؛ بوده گروه

) 28: 1362 فرويد،. ( است مانده باقى خود

 جوامع در پاياپاى مبادالت از الگويى محارم با زنا منع از وسيع اجتماعى اصطالح يك عنوان به همسرى برون ، استراوس لوى نظر به اما

: او تعبير به.  است تنهايى از رهايى و ديگران با اتحاد براى گروه خواست كننده بيان و گذارد مى نمايش به را ابتدايى

 زيستى نظر از خون هم با ازدواج اينكه براى نه را گروه درون ازدواج و كند مى اثبات و تاييد را همنوع اجتماعى وجود همسرى برون

 ، ميشل. (دارد همراه به اجتماعى فايده گروه برون ازدواج زيرا كند؛ مى منع ديگر خانوادگى گروه با اتحاد جهت به بلكه ، است آور زيان

1354 :43 (

 هنگام به كارى هم ، جنگ موقع در بستگى هم قبيل از آن اجتماعى كاركردهاى بر همسرى برون قاعده تبيين مقام در كه ديدگاه اين

 كالين. ( است شده تاييد نيز شناسان انسان از ديگرى تعداد سوى از كند، مى تاكيد جامعه تشريفاتى و اقتصادى فعاليتهاى ديگر و شكار

) 171: 1 ج ،1368 ، برگ
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) endogamy( همسرى درون به است ممكن گاه گردد، منتهى همسرى برون به تواند مى كه گونه همان مستحكم بسيار گروهى پيوند

 خود جهتى به گروه يك كه مواردى در. كنند انتخاب گروه داخل از تنها را خود همسران دارند وظيفه افراد ، آن موجب به كه بينجامد نيز

 براى دارد؛ وجود دارد، باز ها گروه ديگر اعضاى با ازدواج از را خود اعضاى اينكه احتمال ببيند، متفاوت ها گروه ديگر با حد از بيش را

 كاست از برخى اعضاى بلكه كنند، ازدواج يكديگر با ندارند حق فروتر و فراتر كاست دو اعضاى تنها نه ، هندوستان كاستى نظام در مثال

. ندارند نيز را ديگر هاى كاست اعضاى با تماس و معاشرت اجازه حتى) ها نجس( ها

 كه درآيند همسرى درون براى مبنايى صورت به توانند مى نيز ديگرى عوامل ، اجتماعى قشربندى يا خويشاوندى روابط شبكه بر افزون

 اديان ديگر پيروان و خود پيروان ميان روابط در را هايى محدوديت بيش و كم ، اديان همه. آيد مى شمار به آنان ترين مهم از دين عامل

 گروهى درون روابط مواردى در رو، اين از خويشند؛ انحصارى حقانيت مدعى اديان بيشتر كه است آن امر اين داليل از. كنند مى ايجاد

 ديگرى امر هر از بيش كند، مى ايجاد فرد دو بين را ارتباط ترين صميمى و ترين نزديك كه ازدواج. كنند مى تقويت را خود پيروان ميان

 را فرزندانشان و آنها تدين تواند مى شود، برقرار بيگانگان و دين يك پيروان بين ارتباطى چنين اگر زيرا دارد؛ قرار اديان توجه مورد

:  است فرموده نهى مشركان با ازدواج از را مومنان كريم قرآن ، مثال براى كند؛ تهديد

) آزاد( زن از ايمان با كنيز) زيرا شويد؛ ناگزير كنيزان با ازدواج به هرچند( بياورند ايمان كه زمانى مگر نكنيد، ازدواج مشرك زنان با

 ايمان اينكه مگر ندهيد، زن نيز مشرك مردان به و باشد، آورده شگفتى به را شما او)  امتيازات ديگر و زيبايى( گرچه ، است بهتر مشرك

 مال( گرچه ، است بهتر مشرك) آزاد( مرد از ايمان با برده) زيرا درآوريد؛ غالمان همسرى به را خود دختران شويد ناچار هرچند( آورند

 بهشت سوى به را شما خود اذن به خدا و خوانند مى آتش سوى به) را شما( آنان باشد؛ كرده زده شگفت را شما او)  زيبايى و موقعيت و

) 221 ، بقره. (كنند مى دعوت آمرزش و

 اديان ديگر پيروان با مسلمان ازدواج ، روايات و آيات به توجه با شيعه فقهاى از بسيارى ، مشرك با مسلمان ازدواج ممنوعيت بر افزون

 ازدواج تنها و دانند نمى جايز اضطرار، صورت در جز به نيز را آله و عليه اهللا صلى پيامبر بيت اهل دشمنان با شيعيان ازدواج و الهى

 نگرانى ، خاص طور به روايات از يكى در) 435  -410: 14 ج ، الشيعه وسائل. (اند دانسته مجاز را كتاب اهل زن با مسلمان مرد موقت

 احتمال اين البته) 411: 14 ج ، الشيعه وسائل. ( است شده شمرده مسلمان غير با مسلمان ازدواج ممنوعيت دليل ، فرزندان دينى آتيه از

 ها ازدواج قبيل اين احتمالى تضادهاى از پيشگيرى منظور به حدودى تا دينى همسرى درون بر اسالم تاكيد كه گرفت ناديده نبايد نيز را

.  است بوده

 همسرى همسان. 6

 همسر گزينش عام معيار عنوان به) homogamy( همسرى همسان اصل بر نظران صاحب عموم كند؟ مى ازدواج كسى چه با كسى چه

 كه گزينند برمى همسرى براى را كسى معموال آيند، برمى ازدواج درصدد كه افرادى اصل اين براساس. دارند توافق ، گوناگون جوامع در

 به افراد تمايل باشد، بارزتر تمايز و اختالف وجوه هرچه ديگر، سوى از. باشد برخوردار آنان با مشابهت و همسانى سطح بيشترين از

 همسان نظريه براى رقيبى عنوان به گاه كه مكمل نيازهاى نظريه به موسوم) 8( ، وينچ روبرت معروف نظريه حتى. يابد مى كاهش ازدواج
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 را ادعا اين ، شناختى روان ويژگيهاى مورد در تنها و كند نمى انكار را اجتماعى ابعاد در همسانى اصل ، حقيقت در شود، مى مطرح

 باالترين كه گزيند برمى را كسى دارند، قرار او انتخاب محدوده در كه افرادى ميان از همسرگزينى مرحله در فرد كه سازد مى مطرح

 كه شد خواهد كسى مجذوب زياد احتمال به دارد، نياز ديگران كمك به كه كسى مثال براى دهد؛ نويد وى به را نيازهايش ارضاى درجه

 بيشترى احتمال جو سلطه و پذير سلطه افراط و گرا درون و گرا برون افراد ، سان همين به. دارد وجود))  ديگران به كمك((  نياز او در

) Goode, 1964 : 35. (شوند يكديگر جذب كه دارد

 از گاه و است رسيده خود سطح باالترين به فردى انتخاب هاى آزادى كه معاصر پيشرفته جوامع در حتى ؟ نيست ترديدى تقدير، هر به

 متعددى عوامل با همسر انتخاب ،)237: 1369 ، گورويچ و مندراس( آيد مى ميان به سخن ، جوامع اين در تصادفى كامال همسرگزينى

. شود مى تلقى همسرگزينى الزم شرايط آنها از بخشى ، كم دست يا و ها همسانى از اى مجموعه احراز ، جمله از و گردد مى محدود

 در همسانى انواع از بعضى احراز لزوم ولى باشد، متفاوت حدى تا است ممكن گوناگون جوامع در شوهر و زن ميان همسانى معيارهاى

.  كنيم مى اشاره همسانى انواع ترين مهم به اينجا در.  است شده پذيرفته قاعده يك ، جوامع از بسيارى

 سن در همسانى. 6  -1

 حتى يا و جوان دختر ، والدين كه افتاد مى اتفاق بسيار داشتند، همسر انتخاب براى كمترى آزادى جوان پسران و دختران كه گذشته در

 از بسيارى در امر اين و داشت دختر با زيادى سنى فاصله كه آوردند مى در مردى ازدواج به خانوادگى مصالح دليل به را خود نابالغ

 قابل سنى تفاوت كه گيرد مى انجام افرادى ميان اغلب ها ازدواج ، جوامع بيشتر در امروزه اما گرديد؛ مى تلقى عادى امرى ها فرهنگ

 هاى ازدواج در و است تاكيد مورد نخست هاى ازدواج در معموال سنى همسانى ها، پژوهش برخى نتايج حسب بر البته. ندارند توجهى

) 52: 1370 ، ساروخانى. (يابد مى كاهش بعدى

 سكونت محل در همسانى. 6  -2

 ازدواج احتمال باشد، تر نزديك هم به دختر و پسر سكونت محل هرچه يعنى دارد؛ همسر انتخاب در مهمى نقش نيز جغرافيايى عامل

 پيش همسران% 75 كه است داده نشان ، گرفته انجام فرانسه در كه اى مطالعه.  برعكس و بود خواهد بيشتر مساوى شرايط در آنها ميان

 عامل تاثيرگذارى تبيين در) 237: 1369 ، گورويچ و مندراس. (اند بوده واليت يك اهل% 75 اين از% 81 و بوده محل هم ازدواج از

 سازد مى فراهم را آنها آشنايى زمينه ، شده جوانان ميان روابط و تماسها افزايش باعث جغرافيايى نزديكى اوال، كه گفت توان مى جغرافيا،

 تعلق واحدى طبقه به و باشند مى برخوردار ترى همگون فرهنگ از معموال كنند، مى زندگى جغرافيايى منطقه يك در كه افرادى ثانيا، و

 ، آموزشى محيطهاى در همسانى به را سكونت محل در همسانى عامل توان مى تر وسيع نگاه يك در) Goode, 34:1964. (دارند

 ساز زمينه ، غيره و ها كارخانه ، ادارات ، آموزشى مراكز در مرد و زن آشنايى ، شهرى زندگى توسعه با. داد تعميم نيز آنها مانند و شغلى

.  است گرديده ها ازدواج از بسيارى
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 دين در همسانى. 6  -3

 كه آنجا از. دانند نمى مجاز ديگر اديان پيروان با را زنان ويژه به خود پيروان ازدواج ، اديان از بسيارى شد، اشاره پيشتر كه گونه همان

 به نسبت كه كسانى حتى گردد، مى مختلف اديان به متعلق افراد ناهمسانى موجب ، فرهنگى تمايز مهم عامل يك عنوان به دين

 با ازدواج احتمال باشد، شديدتر دينى دلبستگى هرچه البته كنند؛ مى ازدواج خود دينان هم با بيشتر نيز ندارند پايبندى دينى دستورهاى

 نسبت ترى منفى ديدى كه اديانى. دارد امر اين بر زيادى تاثير نيز دينى هاى آموزه محتواى.  برعكس و بود، خواهد بيشتر نيز كيشان هم

 ، غربى كشورهاى به مربوط آمارهاى برحسب. كنند مى ايجاد خود پيروان ذهن در آنها به نسبت نامساعدى نگرش دارند، اديان ديگر به

 درون ازدواج به بيشتر ها كاتوليك ، مسيحيان ميان در و كنند مى اجتناب خود كيشان هم غير با ازدواج از ديگران از بيش يهوديان

 زنان% 100 و يهودى مردان% 98 كه داد نشان ، بيستم قرن دوم نيمه آغاز در آمريكا، در) 9( هالينگشيد مطالعه. آورند مى روى گروهى

 و كمتر درصد با ها پروتستان. اند نموده وصلت خود همدينان با نيز كاتوليك مذهب پيروان% 93. اند كرده ازدواج خود كيشان هم با آنان

 شايان) 66  -65: 1370 ، ساروخانى. (بودند كرده ازدواج خود همكيشان با)  زنان% 74 و مردان% 79( مرد و زن ميان معكوس تفاوت

 در و ، جامعه آن مردم ساير به نسبت آنان نگرش در تواند مى نيز معين اى جامعه در دين يك پيروان اجتماعى موقعيت كه است ذكر

. باشد موثر ، اديان ديگر پيروان با آنان ازدواج ميزان در ، نتيجه

 قوميت و نژاد در همسانى. 6  -4

 باالتر، اين از و است تمايز ايجاد عوامل از همچنان نژاد ولى شود، مى تاءييد كمتر رسمى طور به نژادپرستى امروز جهان در هرچند

 وجود و همراهند داورى پيش و تعصب با غالبا نژادى و قومى هاى تفاوت.  است برخوردار زيادى تاثير از هنوز مدارانه قوم هاى نگرش

 روابط برقرارى از نتيجه در و ، شده يكديگر به نژادى يا قومى گروه دو به متعلق افراد شدن نزديك از مانع ، منفى ذهنى هاى قالب همين

. كند مى جلوگيرى آنان بين زناشويى

 اجتماعى طبقه در همسانى. 6  -5

 گيرى شكل بر فراوانى تاثير ، عامل سه اين از يك هر. كرد تعريف منزلت و قدرت ، ثروت عامل سه پايه بر را اجتماعى طبقه وبر ماكس

 را خود خاص زندگى سبك ، اجتماعى مختلف طبقات از يك هر كه كنيم مى مشاهده رو، اين از و گذارد مى جاى بر اجتماعى تمايزهاى

 همين. سازند مى دشوار را اجتماعى طبقه و به متعلق افراد ميان صميمى روابط برقرارى كه دركارند فراوانى طبقاتى هنجارهاى و دارد

 ميان ازدواج احتمال و گذارند مى تاثير همسرگزينى بر همراهند، نيز جغرافيايى تمايزهاى با معموال كه فرهنگى و طبقاتى تمايزهاى

 مفروض را طبقه  شش به جامعه تقسيم كه آمريكا شهرهاى از يكى در هالينگشيد بررسى. دهند مى كاهش شدت به را ناهمسان جوانان

 طبقه به كه افرادى يا طبقه هم افراد با ها ازدواج% 83 و داشتند تعلق طبقه يك به زوج دو هر ها ازدواج% 58 در كه داد نشان بود، گرفته

) Goode, 35:1964. (بود گرفته صورت داشتند، تعلق مجاور
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 تحصيالت در همسانى. 6  -6

 اقتصادى و اجتماعى امكانات و مزايا به باشند، مند بهره بيشترى دانش از كه كسانى معموال و است اطالعات و دانش دنياى امروز دنياى

 كاالى نوعى خود ، است فراوانى هاى هزينه صرف و محروميت تحمل نيازمند اغلب ، تحصيالت كه آنجا از. يابند مى دسترسى بيشترى

 متفاوت برخوردارند، آن از كمترى ميزان به كه كسانى با را خود مندند، بهره آن عالى سطوح از كه كسانى و شود مى محسوب ارزش با

 با بيشتر دهند مى ترجيح ، نتيجه در و دارند متفاوتى نگرشهاى و ها بينش مردم بقيه به نسبت عالى تحصيالت داراى افراد. بينند مى

 و زن ها ازدواج% 66 در ، گرفته انجام فرانسه در كه اى مطالعه بنابر. دارند قرار مشابهى تحصيلى سطح در كه كنند برقرار رابطه كسانى

: 1370 ، ساروخانى. (اند داشته هم به نزديك تحصيالت زوجين ها ازدواج% 88 در و اند بوده برخوردار يكسانى تحصيالت از شوهر

60 (

 به توان مى آنها جمله از و است كمتر همسرگزينى فرايند در آنها نقش هرچند دارد؛ وجود نيز ديگرى انواع ، شده ياد انواع از گذشته

 همسرى همسان اصل ، همه اين با. كرد اشاره ، وزن و قد مانند ، جسمانى هاى ويژگى در همسانى نيز و هوشى يا ذهنى همسانى

 مردان بين متفاوت همسرگزينى معيارهاى برخى گيرى شكل بر پژوهشگران.  است گرفته قرار محققان توجه مورد كه دارد نيز استثناهايى

:  اينكه جمله از اند؛ كرده تاكيد زنان و

. دهند مى بها بيشتر موضوع اين به مردان ولى شود، مى محسوب امتياز يك طرف دو هر براى همسر فيزيكى جذابيت. 1

. باشند تر جوان همسرانشان دهند مى ترجيح مردان ، برعكس و باشند تر مسن آنان از شوهرانشان دهند مى ترجيح زنان. 2

 نداشته ثابتى شغل همسرانشان دهند ترجيح بسا چه مردان كه حالى در دهند، مى اهميت همسر اقتصادى منابع به مردان از بيش زنان. 3

) Taylor, etel. 2000:248. (باشند برخوردار تر پايين تحصيالتى سطح و كمتر درآمدى از يا باشند،

 موثر ، متفاوت هاى اولويت و معيارها اين گيرى شكل در فرهنگى و اجتماعى ، روانى ، زيستى عوامل از اى مجموعه رسد مى نظر به

 تمايز و مثل توليد هاى قابليت به مربوط زيستى هاى تفاوت ، جنسى تمايالت حيث از مرد و زن تفاوت به بايد ميان اين از كه است بوده

 تغييرات كه شود مى بينى پيش ، اساس اين بر. كرد اشاره زنان دارى خانه و مردان آورى نان قالب در مرد و زن اجتماعى هاى نقش

 مانند( فرهنگى  -اجتماعى عوامل از برخاسته هاى اولويت ، توسعه حال در يا يافته توسعه جوامع در فرهنگى  -اجتماعى گسترده

 زن فيزيكى جذابيت مانند( روانى و زيستى عوامل از ناشى هاى اولويت از بيشتر بسيار را) تر افزون اقتصادى منابع از شوهر برخوردارى

. دهند قرار تاثير تحت) 

 دينى عنوان به اسالم. شود مى تعريف و ارزيابى جامعه آن فرهنگى معيارهاى براساس همسانى ، اى جامعه هر در كه است ذكر شايان

 همسانى الگو، اين طبق بر. دهد ارائه آن از جديدى الگوى كوشد مى اما پذيرد، مى را همسرى همسان اصل كلى طور به ساز، فرهنگ

 شود، مى پرسش همسان و كفو افراد درباره آله و عليه اهللا صلى پيامبر حضرت از وقتى.  است اخالق و ايمان در شوهر، و زن اصولى

 توان مى بود، فراهم معيار اين هرگاه ، بنابراين) 39: 14 ج ، الشيعه وسائل)) . ( يكديگرند همسان و كفو مومنان: (( فرمايد مى ايشان

 خواستگارى به كسى هرگاه: (( فرمايد مى ديگرى حديث در آله و عليه اهللا صلى اكرم رسول رو، اين از ؛ گرفت ناديده را ديگر معيارهاى
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 باشد، پايه دون ، نسب حيث از اگر حتى آيا كه پرسند مى ايشان از وقتى)) .  نكنيد رد را او بود، پسند مورد اخالقش و دين كه آمد

 در زمينه اين در اسالم ديدگاه) 52 ،14:  الشيعه وسائل. (نمايد مى تكرار را باال فرمايش ديگر بار حضرت ؟ بدهيم دختر او به بازهم

.  است شده بررسى بيشترى تفصيل با))  اسالم ديدگاه:  همسرى همسان((  ،4 فصل

 ازدواج تا همسرگزينى فرايند. 7

 همسريابى. 7  -1

 براى خواستگارى بحث با ارتباط در. فردگرا جوامع و گرا جمع جوامع: كنند مى متمايز يكديگر از را جوامع از دسته دو شناسان جامعه

 به راجع نخست تفاوت.  است اهميت حائز شناسان جامعه منظر از كه دارد وجود جوامع از دسته دو اين بين عمده تفاوت دو ، ازدواج

 آشكار عشق بدون ازدواج به جوامع اين نگرش نوع در دوم تفاوت و است جوانان براى همسر انتخاب در نزديكان ديگر و والدين نقش

. شود مى

 مى ايفا فرزندان براى همسرگزينى و همسريابى عمليات در اى فعاالنه نقش معموال خانواده ترهاى بزرگ و والدين گرا، جمع جوامع در

 يافت جوامعى در بيشتر شيوه اين. شود نمى توجهى چندان كنند، ازدواج خواهند مى كه جوانانى عاليق و ها خواسته به بسا چه و كنند

 را داماد و عروس خانواده اجتماعى و اقتصادى وضعيت تواند مى احتماال ازدواج و است شايع آنها در گسترده خانواده الگوى كه شود مى

 متقابل عشق مسئله نتيجه در و است خويشاوندى گروه دو بين اى معامله ، واقع در ازدواج ، جوامع گونه اين در. دهد قرار تاثير تحت

 ازدواج از پس تنها و شود مى رد عشق مبناى بر ازدواج غربى ايده بلكه ندارد، محوريت يا نيست مطرح چندان ازدواج در جوان زوج

 خانواده ترهاى بزرگ ، چنين اين هايى جامعه در. شوند متنفر يكديگر از احتماال يا و عالقمند، همديگر به توانند مى ها زوج كه است

 روند مى  اش خانواده بزرگ يا والدين نزد او خواستگارى براى ، نموده انتخاب را دخترى ، جوانب همه مالحظه با والدين ويژه به و پسر

 كنند، مى انتخاب را خود عروس ، والدين وقتى. كنند مى خواستگارى دختر از دارد، وجود جوامع از بسيارى در كه خاصى تشريفات با و

 براى نيز دختر خانواده. كنند مى تاكيد او فيزيكى ظاهر و تدين ، خانگى هاى مهارت ، فرمانبرى خو، و خلق مانند هايى ويژگى بر

 در را درآمد كسب در او توانايى و جوان مرد تحصيالت سطح داماد، خانواده اقتصادى و اجتماعى جايگاه ، خواستگارى پيشنهاد پذيرش

) Taylor, etel, 2000:251. (گيرند مى نظر

از ويژگى  .نمونه هاى بارز آنها به شمار مى آيند، الگوى ديگرى از همسرگزينى را به نمايش گذاشته اندجوامع فردگرا كه ملل غربى 

 روند كاهش . هاى اصلى اين الگو، كاهش چشمگير نقش نظارتى و تصميم گيرندگى والدين در همسريابى جوانان ، به ويژه دختران است 

رگزينى ، از نيمه نخست قرن بيستم تاكنون با شتاب بيشترى نسبت به دوره هاى گذشته نقش والدين و افزايش استقالل فرزندان در همس

بر روى جمعى از زنان متاءهل  1940بر طبق پژوهشى كه درباره نظارت والدين بر همسرگزينى جوانان در اواخر دهه  .ادامه يافته است 

اول اين زنان دانشگاهى گزارش كرده اند كه والدين آنها با مردى از نسل  %31و داراى تحصيالت دانشگاهى در اوهايو صورت گرفته ، 

از زنان نسل سوم مخالفت والدين را گزارش  %55از زنان نسل دوم و  %45كه با او ازدواج كرده اند، مخالفت كرده اند؛ همچنين ، 

 (Shorter, 1977: 162-163) .كرده اند
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استوار گرديده  )عشق رومانتيك  (ى و ازدواج در نگرش عمومى جامعه بر پايه ويژگى ديگر اين الگوى غربى آن است كه همسرگزين

Uرابرتسون . است 

(10)
U  رومانتيك مى نويسددر توضيح مفهوم عشق: 

اين عشق هم داراى عاليق جسمانى ،  . اين نوع عشق با عشق شما نسبت به والدين يا عشق شما نسبت به يك حيوان ، متفاوت است

مانند تپش قلب و كشش جنسى و هم داراى عاليم روانى ، مانند توجهى وسوسه آميز به يك شخص بدون توجه به پيامدها و خطرهاى 

 )322: 1374رابرتسون ، . (اقتصادى آن است اجتماعى يا 

ترديدى نيست كه شيفتگى هاى عاشقانه در همه جوامع و در طول تاريخ وجود داشته است ، ولى معموال حالت موردى و استثنايى داشته 

ان پيش شرط ازدواج ، در مقابل ، از آنجا كه در جوامع غربى ، عشق به عنو. ، در اغلب ازدواج ها نقش اساسى بازى نمى كرده است 

جنبه عمومى يافته و شكل خاص و معناى فرهنگى ويژه اى كسب كرده است ، مى توان عشق رومانتيك را پديده اى جديد به شمار 

 (Hendrick and Hendrick 1992:24) .آورد

Uكپهارت 

(11)
U  دانشجوى دختر و پسر آمريكايى ، اين پرسش را مطرح كرد  1000در تحقيقى پيرامون عشق و ازدواج از  1967در سال

شته باشيد، آيا با وى ازدواج خواهيد اگر پسر يا دخترى تمام ويژگى هاى مطلوب شما را دارا باشد اما شما نسبت به او عشق ندا (كه 

نتايج اين  .همين پرسش را از نسل هاى جديد دانشجويان آمريكايى پرسيدند 1984و  1976پژوهشگران ديگرى در سالهاى  . )كرد؟ 

غربى ، به ويژه  تحقيقات كه در جدول زير نشان داده شده اند، از رشد فزاينده و فراگير احساسات و نگرشهاى رومانتيك در ميان جوانان

به پرسش  - با اختالفى بسيار ناچيز - از زنان %85از مردان و  %85حدود  1984دختران ، حكايت دارد، به طورى كه در سال 

 (Taylor, et al, 2000: 249) .مزبور پاسخ منفى دادند

 

 

 

 مثبت كاركرد. كرد ارزيابى آن منفى و مثبت كاركردهاى براساس را ازدواج براى عشق گرفتن قرار مبنا يعنى ، بحث مورد هنجار توان مى

 رومانتيك عشق است ممكن شود، نمى محسوب جنسى غريزه ارضاى راه تنها ازدواج كه غرب جديد دنياى در كه است اين از عبارت آن

:  آمريكايى شناسان جامعه از يكى گفته به. آيد نظر به ضرورى ازدواج به افراد دادن تن براى رويايى و

 ملتزم ديگرى برابر در را فردى عمر تمام كه قراردادى. دارند آن انجام عدم يا ازدواج انجام در زيادى انتخاب حق افراد ، نوين دنياى در

 احساس بدون.  گل از پر بسترى به تا ماند مى زدن افسار نوعى به بيشتر بلكه ، نيست انگيز وسوسه پيشنهادى الزاما سازد، مى متعهد و

) 323: 1374 ، رابرتسون. (باشند نداشته ازدواج براى اى انگيزه است ممكن مردم از بسيارى ، يايى رؤ عشق

http://ketaab.iec-md.org/jaameshenaasi_khaanevaadeh/jaameshenaasi_khaanevaadeh_bostaan_peyneveshthaa.html#link10�
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http://ketaab.iec-md.org/jaameshenaasi_khaanevaadeh/jaameshenaasi_khaanevaadeh_bostaan_peyneveshthaa.html#link11�
http://ketaab.iec-md.org/jaameshenaasi_khaanevaadeh/jaameshenaasi_khaanevaadeh_bostaan_peyneveshthaa.html#link11�
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 و سينمايى هاى فيلم و نوارها ها، مجله كتابها، قبيل از ، عمومى هاى رسانه تمام راه از عشق اين كه است دليل همين به احتماال

 جاى بر طالق پديده رشد و خانواده ثباتى بى بر كه است تاثيرى ، ازدواج به رومانتيك نگرش منفى جنبه اما. شود مى تبليغ تلويزيونى

 ولى آورد، وجود به جوان مرد و زن بين شديدى متقابل كشش تواند مى رومانتيك عشق هرچند كه دارند اذعان محققان عموم. گذارد مى

 كه نيز زناشويى رابطه كه داشت انتظار توان مى برود، بين از آن اوليه شور كه زمانى و نيست برخوردار چندانى عمر از معموال عشق اين

 زندگى تداوم تواند نمى وجه هيچ به رومانتيك عشق ، بنابراين. بپاشد هم از و شده متزلزل بود، گرديده استوار عشقى چنين براساس

) Taylor, etal, 2000:251. (نمايد تضمين را مشترك

 هنجارهاى از بخشى و اجتماع چهره صنعتى و شهرى زندگى كه معاصر اسالمى جوامع جمله از ، توسعه حال در جوامع از بسيارى در

 ضمن ، جوامع اين در.  هستيم شاهد همسر انتخاب امر در را تجدد و سنت از برگرفته الگويى گيرى شكل ، است كرده دگرگون را سنتى

 و اوليه آشنايى موارد، از بسيارى در. دارند اى ويژه سهم آن در نيز والدين اند، گرفته برعهده فعال نقشى همسرگزينى در جوانان آنكه

 والدين پسر، بعد، مرحله در. گيرد مى صورت غيره و تحصيالت محل كار، محل قبيل از اجتماعى محيط در يكديگر به جوانان دلبستگى

 خواستگارى به پسنديدند، را اش خانواده و دختر اگر و كنند مى ارزيابى و بررسى را مورد نيز آنان و دهد مى قرار جريان در را خويش

 منصرف نظر، مورد دختر با ازدواج در خود تصميم از را پسر ارشاد، و نصيحت طريق از كوشند مى ، صورت اين غير در نمايند؛ مى اقدام

 مى والدين دستورهاى از پيروى به موظف را فرزندان كه جوامع گونه اين در گرايانه جمع فرهنگى و دينى هاى ارزش به توجه با. سازند

 اينكه دليل به همچنين. باشد داشته دنبال به فرزند براى ناخوشايندى اجتماعى و روانى پيامدهاى تواند مى آنان نظر با مخالفت كنند،

 مالى پشتوانه اين آنكه براى جوانان دارد، پى در را ازدواج امر در آنان مادى مساعدت و پشتيبانى از شدن محروم خطر والدين با مخالفت

 و والدين بين هايى تنش بروز ، همه اين با. نكنند مخالفت خود والدين نظر با ، امكان حد تا دهند مى ترجيح معموال ندهند، دست از را

.  نيست انتظار از دور زمينه اين در فرزندان

 اين اسالم كه شود مى استفاده روشنى به متعدد روايات از ، گرفته قرار تاكيد مورد همسر انتخاب در جوانان آزادى ، اسالم ديدگاه در

 جعفر امام به شخصى ، روايات از يكى براساس نمونه براى ؛ است شناخته رسميت به  -دختر خواه و پسر خواه  -جوانان براى را آزادى

 حضرت. درآورند من همسرى به را ديگر زنى مايلند مادرم و پدر اما ، كنم ازدواج زنى با دارم قصد: كند مى عرض)  السالم عليه( صادق

 الشيعه وسائل! )) (ساز رها دارند، تمايل او به مادرت و پدر كه را آن و كن ازدواج ، دارى دوست خودت كه زنى با: (( فرمايد مى وى به

 به را او ازدواج و شده قائل محدوديت فقها از بسيارى ، معارض روايات برخى وجود دليل به باكره دختر خصوص در البته) 22: 14 ج ،

 بى ، شويم قائل اولويت و رجحان جنبه آن براى يا و بدانيم الزامى را شرط اين خواه تقدير، هر به ولى اند، دانسته مشروط پدر رضايت

 ، جامعه عمومى سالمت حفظ منظور به اسالمى مطلوب اجتماعى نظام زيرا ؛ است گرديده مقرر نوجوان دختران مصالح حفظ براى ترديد

 را ازدواج از پيش متقابل آشنايى امكان تواند مى امر اين كه كند مى ايجاد مردان و زنان اجتماعى تعامل در را ها محدوديت برخى

 غالبا ، مقابل طرف به نسبت شيفتگى و احساسات غلبه سبب به جوانان كه واقعيت اين گرفتن نظر در با و امر اين به توجه با. دهد كاهش

 در خويشاوندان دادن مشاركت راه از است كوشيده اسالم دهند، مى دست از خصوص اين در را بينانه واقع و صحيح ارزيابى توان

 برابر در آنان بيشتر پذيرى آسيب دليل به نيز باكره دختران مورد در اسالم بيشتر اهتمام. كند جبران حدى تا را ها نقص اين ، همسرگزينى

)) .)  اختيارى ازدواج((  و))  آگاهانه انتخاب((  ،4 فصل:  ك.ر. ( است احتمالى مشكالت و حوادث



 

Noorfatemah.org 
 

 خانواده شناسى جامعه و اسالم ۲۶

 تخيل و افراطى فردگرايى نفى با زيرا ؛ دانست متناسب نيز جديد جوامع مقتضيات با حتى را اسالمى الگوى توان مى ، اساس اين بر

. ندارد وجود زمينه اين در مادر و پدر آميز مصلحت نظارت و همسر انتخاب در جوانان آزادى تلفيق براى مانعى هيچ ، رومانتيك گرايى

)12 (

 ازدواج پيشنهاد. 7  -2

 ازدواج پيشنهاد كه است اين بگيرد، دربر را حال و گذشته جوامع همه آن گستره شايد كه همسرگزينى به مربوط هاى واقعيت از يكى

 ، طبيعى جنسى هاى تفاوت واقعيت گفت بايد پرسش اين به پاسخ در ؟ چيست امر اين منشاء. گيرد مى صورت مردان سوى از اغلب

 زنان و مردان در مخالف جنس به تمايل كه نيست ترديدى زيرا كند؛ مى تقويت زيادى حد تا را امر اين در زيستى عوامل دخالت احتمال

 هستيم رو روبه  -منفعالنه يا پذيرشى تمايل و فعاالنه يا انگيزشى تمايل  -متفاوت تمايل نوع دو با بلكه كند، نمى بروز يكسان صورت به

 پديده بررسى زيرا رسد؛ نمى نظر به كننده قانع چندان ، اجتماعى يادگيرى عامل براساس صرفا ها تفاوت اين توجيه ديگر، سوى از. 

 مى رو روبه ترديد با را توجيه اين اعتبار دارد، انسانها بين در همسرگزينى مسئله با توجهى قابل مشابهت كه حيوانات ميان در يابى جفت

 شناختى روان هاى جنبه و زيستى هاى جنبه ادغام دارنده دربر كه تحليلى در مطهرى شهيد استاد) 11 القرآن فى المراءة العقاد؛. (سازد

: دارد مى اظهار چنين ، است

 حفظ عوامل ترين بزرگ از اند، كرده مى همسرى تقاضاى از و اند رفته مى زنان نزد خواستگارى عنوان به مردان االيام قديم از اينكه

.  بودن معشوق و بودن مطلوب مظهر را زن و است آفريده تقاضا و عشق و طلب مظهر را مرد ، طبيعت.  است بوده زن احترام و حيثيت

 كه است خلقت شاهكارهاى و حكيمانه تدابير از يكى اين.  است داده قرار پروانه را مرد و شمع را زن ، بلبل را مرد و ، گل را زن طبيعت

 اين با مرد، جسمانى نيرومندى مقابل در را زن جسمانى ضعف.  است داده قرار جلوه و ناز ، زن غريزه در و طلب و نياز مرد، غريزه در

 جواب و كند خواستگارى زنى از كه است تحمل قابل مرد براى. بدود مرد دنبال به كه است زن حيثيت خالف.  است كرده جبران وسيله

 براى اما كند، اعالم او با همسرى به را خود رضايت زنى باالخره تا بشنود رد جواب و كند خواستگارى ديگرى زن از آنگاه و بشنود رد

 نيست غريزه موافق و تحمل قابل كند، حكومت او وجود سراسر بر تا درآورد سر مرد قلب از و باشد معشوق و محبوب خواهد مى كه زن

) 47: 1369 ؛ مطهرى. (برود ديگرى مرد سراغ و بشنود رد جواب احيانا و كند دعوت خود همسرى به را مردى كه

 در ، برعكس يا و روانى  -زيستى هاى تفاوت به بخشيدن صراحت و كردن برجسته در را فرهنگى عوامل نقش نبايد ، همه اين با

 بسيار ، عمومى هنجار يك عنوان به زنان عفت و حيا بر كه هايى فرهنگ در.  گرفت ناديده ها تفاوت اين نمودن پنهان و كردن كمرنگ

 سوى به را مردى ، مستقيم غير طور به زن نيز مواردى در. شود مطرح زنان سوى از ازدواج پيشنهاد كه دارد احتمال كمتر شود، مى تاكيد

 كه معاصر غربى جوامع در رسد مى نظر به. كند ازدواج وى با كه بخواهد او از واسطه بى و صريح طور به اينكه نه كند، مى دعوت خود

 تاكيد فزاينده طور به ازدواج جويانه مساوات خصلت بر ديگر، سوى از و است شده كاسته زيادى ميزان به آنها در عفت و حيا ارزش از

 حتى و همسرگزينى متداول الگوهاى بررسى هرچند اند، داده دست از را خود اهميت ازدواج سنتى رسوم و آداب از بسيارى شود، مى

 پيشنهاد خصوص در خود پيشين نقش مردان كه دهد مى نشان گيرند، مى صورت زناشويى چهارچوب از خارج در كه مالقاتهايى قرار

. اند كرده حفظ همچنان را رابطه آغازگرى و ازدواج
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 پيشنهاد زنان به نسبت كه گونه همان ، است نشده وارد رسم اين مورد در اكيدى و صريح توصيه اسالم دينى متون در كه است ذكر شايان

 حكايت ، اولويت يك عنوان به مزبور رسم تاييد از دين بزرگان سيره ، حال عين در.  است نگرفته صورت نكوهشى ، ازدواج دهنده

. دارد

 ازدواج عقد. 7  -3

 امر در خود خاص تشريفات و مراسم با عرف و دين ، جوامع همه در تقريبا. اند زناشويى روابط مشروعيت منبع سه دين و قانون ، عرف

 نيز قانون ، دين و عرف بر افزون معاصر جوامع در. دهد مى دست از را خود اعتبار و معنا ازدواج دو، آن بدون و كنند مى دخالت ازدواج

 ازدواج قباله يا سند و شود ثبت نيز رسمى دفتر در بايد ازدواج اين ، شرعى عقد اجراى بر افزون نتيجه در كند؛ مى دخالت ازدواج امر در

 تنها رو اين از و آن مشروعيت عامل نه ، است ازدواج رسميت مدرك تنها سند اين ، دينى جوامع در البته. گردد صادر شوهر و زن براى ،

 شرعى راه از قانونى سن به رسيدن از قبل دختر و پسر ، روستايى مناطق در ويژه به ، گاهى دليل همين به ؛ شرعى نه دارد مدنى جنبه

) 32: 1372 فرجاد؛( شود مى رسمى و آمده در قانونى صورت به آنان ازدواج مدتى از پس و كنند مى ازدواج

 روايات در.  است مربوط عروسى و عقد بين زمانى فاصله ايجاد رسم يعنى عقد؛ دوره به شود، توجه آن به است مناسب كه اى نكته

 چندين كنونى شرايط و اوضاع در رسد مى نظر به اما خورد؛ نمى چشم به عروسى و عقد ميان گذارى فاصله به خاصى توصيه اسالمى

 كشورهاى رديف در عموما كه اسالمى جوامع اقتصادى مشكالت به توجه با سو، يك از. اند گرديده عقد دوره يافتن اهميت باعث عامل

 آغاز و عروسى جشن برگزارى براى الزم آمادگى مدتى تا جوان هاى زوج از بااليى درصد دارند، قرار توسعه حال در يا نيافته توسعه

 ، شده يكديگر همسر ، عرف و قانون ، شرع حكم به دارد، كمترى هزينه كه ازدواج عقد اجراى با آنان رو اين از ندارند؛ را جديد زندگى

 مراسم تدارك براى فرصتى يابند، مى رهايى دهنده آزار جنسى هيجانات و فشارها از و مناسب همسر جستجوى دغدغه از آنكه ضمن

. آورند مى دست به خود آينده زندگى نياز مورد وسايل و منزل تهيه و عروسى

 زيادى حد تا را متقابل آشنايى امكان كه ازدواج از پيش پسر و دختر ارتباط قانونى و عرفى ، شرعى هاى محدوديت ديگر، سوى از

 كرده تبديل يكديگر شخصيتى و اخالقى هاى ويژگى از زوج دو شناخت افزايش براى ضرورى اى دوره به را عقد دوره دهد، مى كاهش

 بسيار پيامدهاى با مقايسه در دارد، درپى طرف دو براى ناگوارى پيامدهاى نيز دوره اين در حتى جدايى به زوج دو تصميم اگرچه.  است

 را عقد دوره در طالق آنان هاى خانواده و ناسازگار هاى زوج بيشتر ، شدن دار بچه از پس ويژه به و خانواده تشكيل از پس طالق منفى

. دانند مى تر تحمل قابل را آن و دهند مى ترجيح
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 عروسى جشن. 7  -4

 آغاز رسمى طور به آن طى جديد شوهر و زن كه شود مى شامل را مراسمى ، است ازدواج اوج نقطه ها فرهنگ غالب در كه عروسى

 پوشيدن با افراد و شود مى برگزار بانشاط و شاد بسيار جا همه در مراسم اين. كنند مى اعالم ديگران به را خود مشترك زندگى

. كنند مى شركت آن در خود لباسهاى فاخرترين و جديدترين

 ، جوان زوج زندگى در عطفى نقطه عنوان به ازدواج اهميت بر تاكيد و دارد ريشه آن اجتماعى كاركردهاى در عروسى جشن اهميت

 منظور به ازدواج عمومى اعالن و خويشاوندى و دوستى پيوندهاى تقويت ، شادى ابراز زمينه كردن فراهم ، ازدواج پيوند نسبى تحكيم

 توجه مورد اخير كاركرد ويژه به و كاركردها اين نيز اسالم در. هستند كاركردها اين ترين مهم از ، مشروعيت عدم شائبه هرگونه زدودن

) 65: 14 ج ؛ الشيعه وسائل. ( است شده توصيه)  وليمه( عمومى اطعام مانند هايى رسم به راستا اين در ، گرفته قرار خاص

 باشد، رو روبه بيشترى محدوديت و كنترل با ازدواج از پيش جنسى روابط ، معين اى جامعه در هرچه كه گرفت نظر در چنين توان مى

 بى جنسى آزادى كه معاصر غربى جوامع در حتى ، اين وجود با. بود خواهد برخوردار بيشترى اهميت و واالتر جايگاه از عروسى مراسم

 و باشد، گرفته صورت ازدواج چهارچوب در آنها جنسى تجربه نخستين كه شوند مى يافت دخترانى و پسران كمتر و شده فراهم اى سابقه

 از دختران ويژه به و جوانان از بسيارى براى هم هنوز عروسى جشن هستند، نيز فرزند صاحب عروسى هنگام در دختران از زيادى شمار

) McRAE, 1999:181. ( است برخوردار اى ويژه اهميت

 برخى در و شود برگزار كمتر ديگرى اوقات در و بيشتر خاصى هاى زمان در است ممكن ، اقليمى و فرهنگى شرايط بنابر عروسى مراسم

 در مثال براى دارد؛ زيادى اهميت عروسى مراسم برگزارى عدم يا و برگزارى در زمان لحاظ، بدين. نشود برگزار هيچ تقريبا ها زمان

 ، است روستاييان تالش و كار وقت كه سال گرم هاى فصل در ، مردم شغلى اقتضائات و طبيعى شرايط حسب بر روستايى مناطق

 اسالمى كشور يك در همچنين. شود مى برگزار بيشتر ، است آنان نسبى استراحت زمان كه زمستان و پاييز هاى فصل در و كمتر عروسى

 ائمه ، آله و عليه اهللا صلى اكرم رسول ميالد يا بعثت سالروز همچون هايى مناسبت و ها ازدواج بيشترين ، ايران مانند مذهب شيعى

 ويژه به اندوه و حزن ايام در اما گيرد؛ مى انجام ملى يا دينى شاد هاى مناسبت ديگر نيز و)  س( زهرا فاطمه و)  السالم عليه( معصومين

. رسند مى خود حد ترين پايين به ها ازدواج ، بزرگواران اين شهادت و رحلت ايام

 جهيزيه و مهريه. 7  -5

 شرقى هاى فرهنگ در بيشتر كه مهريه. دارد همراه به نيز را كاالها و اموال مبادله از سيستمى ، ازدواج پيوند ها، فرهنگ از بسيارى در

  اش خانواده يا عروس به ازدواج هنگام در داماد كه است مبلغى دارد، رواج آفريقا ملل از بسيارى و اسالمى جوامع ، ژاپن ، چين مانند

 داماد خدمت و كار صورت به مهريه رسم ، جوامع برخى در باستان دوران در. بپردازد ديگرى زمان در كه گيرد مى عهده بر يا پردازد، مى

 حضرت دختر با)  السالم عليه( موسى حضرت ازدواج داستان در.  است شده مى اعمال ، معين مدت يك طى در عروس خانواده براى

) 27 ، قصص. ( است شده اشاره مطلب همين به ، كرده نقل را آن كريم قرآن كه)  السالم عليه( شعيب
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 شرط و قيد بى مالك را عروس ، مهريه رسم پذيرش ضمن كه است آن حقوقى هاى نظام ديگر با مقايسه در اسالم حقوقى نظام ويژگى

 سهم  عروس پدر عمال بضاعت بى هاى خانواده در هرچند ، نيست قائل مهريه در سهمى عروس خانواده براى و داند مى مذكور مبلغ

 مى ملزم را عروس خانواده كه آفريقايى جوامع بعضى رايج سنت برخالف همچنين.  است داده مى اختصاص خود به را مهريه از بيشترى

 قطعى زن توسط مهريه تملك اسالمى نظام در نمايند، مسترد شوهر به را مهريه شوهر، با زندگى به دختر ندادن ادامه صورت در ساخت

. ندارد جهت اين در تاثيرى شوهر مرگ يا طالق و شود مى تلقى

 و شوهر، مرگ يا طالق از پس زن اقتصادى امنيت تضمين مانند مهريه اجتماعى كاركردهاى بر معموال ، شناسان جامعه هاى تحليل در

 قرار استفاده مورد شوهر عليه فشارى اهرم چونان تواند مى ضرورى مواقع در كه چرا شود؛ مى تاكيد ازدواج ثبات و امنيت افزايش نيز

) Goode, 1964: 42-43. (گيرد

 و آيات بررسى از.  است شده ارائه مهريه مسئله از ناقصى تبيين رسد مى نظر به ولى نيستند، بهره بى حقيقت از ها تحليل گونه اين

 ياد اجتماعى كاركردهاى ، مهريه رسم امضاى در اسالم كه شود مى استفاده چنين اند، شده وارد مهريه ميزان مورد در كه اسالمى روايات

 حالى در ، نيست پذير امكان زن به ثروت از توجهى قابل مبلغ اختصاص بدون كاركرد اين تحقق كه چرا ؛ است نداده قرار اصل را شده

 سوره يك تعليم مانند هايى مهريه حتى روايات برخى در و گرفته قرار نكوهش مورد روايات از تعدادى در مهريه ميزان بودن باال كه

) 12  -9: 15 ج ؛ الشيعه وسائل. ( است گرفته قرار تاييد مورد ، است نداشته چندانى اقتصادى ارزش ، قطع طور به كه زن به قرآن

 بحث اين در مطهرى شهيد استاد.  داشت نظر مد نيز را ديگرى عوامل بايد ، اسالم در مهريه كم دست و مهريه موضوع تبيين در بنابراين

:  وى تعبير به. نمايد مى برجسته را شناختى روان و فطرى عوامل نقش ، ازدواج پيشنهاد بحث همانند نيز

 او تسليم زود و نرود مرد دنبال كه است داد فرصت زن به همواره خصوصيت اين.  است تر ناتوان زن از)  جنسى( غريزه مقابل در مرد

 براى كه بوده اين اقدامات آن از يكى. كند اقدام او رضاى جلب براى و كند نياز اظهار زن به كه است كرده وادار را مرد ، برعكس و نشود

 اين به او احترام و عزت كه است دريافته فطرى الهام به زن...  است كرده مى او نثار اى هديه او موافقت احترام به به و او رضاى جلب

 جسمى ناتوانى همه با توانسته زن كه شده سبب ها همين. بفروشد شيرين ، اصطالح به و ندهد قرار مرد اختيار در رايگان را خو كه است

 اى نشانه عنوان به او از پيشكشى و عطيه دهد، مى مرد با ازدواج به تن كه آنگاه و... بكشاند خود آستانه به خواستگار عنوان به را مرد ،

) 233: 1369 ؛ مطهرى. (دارد دريافت او صداقت از

 بيشترى ابهام خواستگارى رسم به نسبت مهريه رسم گيرى شكل در شناختى روان و فطرى عوامل تاثير كه كرد اذعان بايد ، اين وجود با

. دارد داللت رسم اين تداوم و گيرى شكل در فرهنگى عوامل محورى نقش بر ، جوامع از بسيارى در مهريه رسم فقدان و دارد

 كه است خانگى لوازم ويژه به كاال، و دارايى ، پول مبلغى جهيزيه. دارد و داشته رواج جوامع از بسيارى در مهريه مانند نيز جهيزيه رسم

 رو روبه فرهنگى هاى تفاوت با گاه جهيزيه كننده دريافت مورد در نيز اينجا در. فرستند مى داماد خانه به وى همراه به عروس خانواده

 روستايى مناطق برخى در گيرد، مى قرار داماد و عروس اختيار در مستقيم طور به جهيزيه ها، فرهنگ بيشتر در كه حالى در.  هستيم
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 خود ما داد؛ مى قرار عروسش و پسر اختيار در را خود زمين از بخشى متقابال نيز او و گرفت مى قرار داماد پدر اختيار در جهيزيه اروپا،

) Goode, 194:41. ( گرفت مى قرار استفاده مورد داماد خواهر ازدواج براى معموال جهيزيه

  عروس به مبلغى سنتى طور به عروس جهيزيه قبال در داماد خانواده ، است نشده پذيرفته آنها در مهريه رسم كه اروپايى فرهنگ در

 در زيرا ؛ است كرده مى تضمين شوهر مرگ از پس را زن اجتماعى امنيت ، پيشين هاى دوره در ويژه به ، مبلغ اين. اند داده مى هديه

 سهمى نيز خود پدرى خانواده اموال در آنكه ضمن نداشتند، او هاى دارايى و اموال به نسبت حقى شوهر مرگ از پس زنان فئودالى نظام

) Ibid: 42. (نداشتند

 داده دست از را خود ضرورت و اهميت جهيزيه ، است استوار زوجين متقابل عشق پايه بر اغلب كه غربى ازدواج رايج الگوى در امروز

 اين به خاصى اهتمام كه توسعه حال در يا سنتى جوامع از دسته آن در ، برعكس. سازد هموارتر را ازدواج راه تواند مى هرچند ، است

 زيرا ؛ است موثرتر داماد خويشاوندان و خانواده ميان در دختر موقعيت ارتقاى در باشد، بهاتر گران و بيشتر جهيزيه هرچه قائلند، رسم

 شمار به آنان باالى اجتماعى و اقتصادى منزلت و شاءن عالمت و پدر خانواده نزد در عروس احترام و عزت نشانه ، قيمت گران جهيزيه

. رود مى

 ولى ، است تاييد مورد رود، كار به تاسيس تازه خانواده اقتصادى بنيه تقويت براى صرفا كه آنجا تا جهيزيه رسم ، اسالم ديدگاه از

 رسم و اند داده دست از حدودى تا را خود اوليه فلسفه زمان مرور به ديگر، رسوم از بسيارى مانند ، مهريه رسم و رسم اين متاءسفانه

 ديگر و سنگين جهيزيه و مهريه امروزه. شوند مى علت بر مزيد گاه نيز عروس خانواده توسط داماد از شيربها گرفتن مانند نادرستى هاى

. اند شده مبدل ازدواج سن رفتن باال براى عاملى و ازدواج موانع از يكى به ، ايران جمله از و كشورها از تعدادى در مربوط، هاى هزينه

 خانواده الگوهاى. 8

 خانواده يك اينكه جهت به نيز و يافته تحقق گوناگونى هاى شكل در مختلف هاى فرهنگ در و تاريخ طول در خانواده نهاد كه آنجا از

 داليلى به جنسى رابطه توقف يا و سرپرستى تك وضعيت به انتقال و طالق يا همسر فوت قبيل از حوادثى معرض در است ممكن معين

 هاى تعريف ، دليل همين به و نمايد مى دشوار خانواده واژه از شمول جهان و جامع تعريفى ارائه گيرد، قرار ، بيمارى يا عضو نقص مانند

 است استوار پيشفرض اين بر جامع تعريف ارائه ، گذشته اين از. هستند رو روبه مانعيت عدم يا جامعيت عدم مشكل با معموال شده ارائه

 واژه ، نظران صاحب از اى عده باور به و ندارد وجود خصوص اين در نظرى اتفاق كه حالى در ، كنيم تلقى جهانى نهادى را خانواده كه

 از تعدادى هرچند نتيجه در دارد؛ ارتباط آنها تاريخى پيشينه و آمريكايى و اروپايى جوامع و ها فرهنگ با ازدواج واژه برخالف خانواده

 حيات متمايز ويژگى به اشاره براى را واژه اين ديگر گروهى اند، كرده قلمداد جهانى اجتماعى نهاد را خانواده ، اجتماعى علوم عالمان

 عدم يا اعتبار اينكه به توجه با) kuper and Kuper, 1985:290. (اند برده كار به تاريخى هاى دوره و ها فرهنگ بعضى در اجتماعى

 سوى از شده ارائه هاى تعريف ترين مهم از برخى نقل به كند، مى پيدا قراردادى جنبه حدودى تا خانواده تعريف در قيود برخى اعتبار

.  كنيم مى بسنده ، اجتماعى علوم نظران صاحب
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O 255: 1370 ؛ ساروخانى)) . ( آيد مى پديد ازدواج براساس كه است اجتماعى واحدى ، خانواده) (( 13: ( لوى (

O است استوار همخونى خويشاوندى پايه بر يكديگر با روابطشان كه شود مى تشكيل اشخاص از گروهى از خانواده) (( 14: ( ديويس  ((

) .76 :1977 ,Mitchell (

O شود منتهى فرزندان پرورش و مثل توليد به كه مشخص و پايا چنان جنسى روابط داراى است گروهى ، خانواده) (( 15: (آيور مك  ((

) 255: 1370 ؛ ساروخانى. (

O ( مثل توليد و اقتصادى همكارى ، مشترك گاه اقامت يا است اجتماعى گروهى خانواده) (( 16: ( مورداك (( .Lee and Newby, 

1995:282 (

O با خواندگى فرزند يا خونى ، زناشويى روابط واسطه به كه شود مى گفته اشخاص از اجتماعى گروهى خانواده) (( 17: ( والك برگس 

 و برادر مادر، و پدر ، زن و شوهر خاص اجتماعى هاى نقش قالب در اند؛ آورده وجود به را واحد خانوار يك و اند يافته اتحاد يكديگر

) Mitchell 1977:76)) . ( كنند مى ايجاد را مشتركى فرهنگ)  خرده( و دارند متقابل ارتباط و كنش يكديگر با خواهر

 نسبتا كاركردهاى و دارد وجود متنوعى هاى شكل در بشرى جوامع تمام در خانواده ، شناسى واژه و اصطالحى مباحث از پوشى چشم با

 از برخى كه اند كرده بندى طبقه و شناسايى را خانواده الگوهاى از تعدادى ، شناسان مردم و شناسان جامعه. سازد مى برآورده را مشابهى

 را آن ، خانواده بنديهاى تقسيم ترين مهم در. گردند مى محدود خاصى جوامع به ديگر برخى و شوند مى ديده جوامع بيشتر در آنها

 ، قسمت اين در. كنند مى بندى طبقه گزينند، برمى زندگى براى ازدواج از پس زوج دو كه مكانى و اقتدار ها، نسل و اعضا تعداد براساس

.  دهيم مى توضيح اختصار به را خانواده الگوهاى ترين مهم از برخى

 گسترده/  اى هسته خانواده. 8 -1

 از جدا كه آنها به وابسته فرزندان و دو آن از يكى يا والدين از شده تشكيل است اى خانواده) nuclear family( " اى هسته خانواده"

 سبب به اما كردند؛ مى درج را))  شوهر و زن((  قيد ، اى هسته خانواده پيشين هاى تعريف در. كنند مى زندگى يكديگر با بستگان ديگر

 سال در ، مثال براى گرديدند؛ منسوخ ها تعريف اين ، پيوسته وقوع به خانواده ساختار در اخير هاى دهه در كه گيرى چشم تغييرات

. بودند شده تشكيل سال هجده زير فرزندان با كرده ازدواج شوهر و زن يك از آمريكايى خانوارهاى كل از% 25 حدود در تنها 1995

)Kendall, 1999: 419 (مى تشكيل توسعه حال در و پيشرفته جوامع در را خانواده مسلط الگوى اكنون كه اى هسته خانواده الگوى 

 تعداد مانند معاصر، اى هسته خانواده هاى ويژگى برخى فاقد ، آن بر افزون و نداشت غالبى جنبه ولى شد، مى يافت نيز گذشته در دهد،

. بود) شوهر خانواده و زن خانواده زندگى محل از جدا مكانى در سكونت( نومكانى و فرزندان كمتر

 در و يكديگر كنار در نزديك خويشاوندان از نسل دو از بيش آن در كه است اى خانواده) extended family( " گسترده خانواده"

 و پدربزرگ و مادرها و پدر ، متاءهل يا مجرد فرزندان شامل تواند مى گسترده خانواده يك ، ترتيب بدين كنند؛ مى زندگى خانوار يك

 پيشين رواج و اهميت گسترده خانواده ، اقتصادى و اجتماعى تغييرهاى سبب به هرچند) 257: 1370 ؛ ساروخانى. (باشد آنان مادربزرگ
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 معناى به اين اما شود؛ مى مشاهده اى هسته خانواده الگوى پذيرش سوى به تدريجى حركتى و داده دست از جوامع بسيارى در را خود

 و شرقى اروپاى از هايى بخش و التين آمريكاى آفريقا، آسيا، در ويژه به ديگر، جوامع بسيارى در كه چرا ؛ نيست گسترده خانواده زوال

 و حيات تجديد شاهد ، صنعتى كشورهاى برخى در حتى و) Kendall, 1999: 418( است متداول همچنان مزبور الگوى ، جنوبى

: گيدنز نقل بنابه.  باشيم مى جديد شرايط و اوضاع با آن يافتن انطباق

 لهستان در صنعتى كارگران از بسيارى.  است شده داده نشان مستند طور به گسترده خانواده حيات تجديد ، لهستان مناطق بعضى در

 و كرده زندگى فرزندانشان خانواده با ها مادربزرگ و ها پدربزرگ. كنند مى رسيدگى آنها به وقت نيمه طور به كه هستند مزارعى داراى

) 422: 1374 گيدنز؛. (دارد اشتغال خانه از خارج كار به تر جوان نسل كه حالى در كنند، مى كمك كودكان پرورش و خانه اداره به

 عين در.  است داده كاهش زيادى حدود تا را آنها به افراد پيوستن و گسترش نتيجه در خانوادگى اقتصاد افول رسد مى نظر به مجموع در

 كه مراقبتى و حمايتى هاى زمينه در ويژه به ، گسترده خانواده مثبت كاركردهاى به توجه با كه گرفت ناديده نبايد نيز را نكته اين ، حال

 همين آتى هاى نسل هاى مادربزرگ و ها پدربزرگ از بسيارى اينكه به نظر با و دارند اذعان آنها اهميت به نيز جوامع فردگراترين حتى

 سازگارى خود فرزندان با كه داشت انتظار توان مى كنند، مى رشد دموكراتيك و فردگرايانه هنجارهاى با كه اند نوجوانانى و كودكان

 تمايلى چندان ، پيشين هاى نسل برخالف آتى هاى نسل هاى مادربزرگ و ها بزرگ پدر كه آنجا از ديگر، تعبير به. باشند داشته بيشترى

 رواج توان مى ، ترتيب اين به و گيرند قرار پذيرش مورد خود فرزندان سوى از كه دارد بيشترى احتمال ندارند، اقتدار و سلطه اعمال به

  -است شده تشكيل مادربزرگ و پدربزرگ ضميمه به اى هسته خانواده يك از ، واقع در كه  -را گسترده خانواده از محدودترى شكل

 ؛ است برخوردار بيشترى قوت از ، توسعه حال در اسالمى جوامع مورد در ويژه به ، بينى پيش اين. كرد بينى پيش آينده هاى دهه براى

 مى فراهم را خانواده نوع اين گسترش براى مناسب فرهنگى بستر سالمند، والدين ويژه به والدين به نيكى بر اسالم فراوان تاكيد كه چرا

. آورد

 ساالر مادر/  ساالر پدر خانواده. 8  -2

 در و جوامع بيشتر در. باشد شده تقسيم شوهر و زن بين مساوى طور به خانواده در قدرت كه است شده ديده ندرت به تاريخ طول در

 از نيز زنان گاهى هرچند.  است داشته اختيار در خانواده در را بيشترى قدرت كه بوده مرد اين بشر، پاى دير تاريخ از بزرگى بخش

 بر آن ديگر ابعاد و خانواده ساختار بر زيادى تاثير ، زن يا باشد مرد اختيار در بيشتر قدرت اينكه. اند شده برخوردار توجهى قابل قدرت

. شود مى ناميده) patriarechal family( ساالر پدر باشد، برخوردار بيشترى قدرت از آن در پدر كه اى خانواده. گذارد مى جاى

 به ازدواج از  پس زن. 1: كرد اشاره زير موارد به توان مى آنها ترين مهم كه است ديگرى هاى ويژگى مستلزم معموال پدرساالرى البته

 ؛ است نسب محور پدر. 2 ؛) مكانى پدر( كند مى عزيمت ، است آن نزديكى يا و پدر والدين مسكن همان معموال كه شوهر اقامت محل

 نام از را خود خانوادگى نام فرزندان. 3 ؛) نَسبى پدر( كنند مى رديابى پدر راه از را خود نسل و دانند مى پدر فرزند را خود افراد يعنى

 ارشدش پسر پدر، مرگ از بعد. 5 شود؛ مى منتقل ذكور فرزندان يا فرزند به آن همه يا و ميراث عمده. 4 ؛) نامى پدر( گيرند مى پدر

). 526  -525: 1370 ؛ ساروخانى( گردد مى او جانشين
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 و باشد مى برخوردار بيشترى قدرت از آن در خانواده مادر كه است اى خانواده) matriarchal family( "ساالر مادر خانواده"

 اينكه در ، البته. دارد همراه به نيز را جانشينى و ارث در دختران تقدم و نامى مادر ، نسبى مادر ، مكانى مادر مانند هايى ويژگى احتماال

 نظر اختالف اجتماعى علوم دانشمندان ميان ، است ذهنى فرض يك اين اينكه يا و داشته وجود بشر تاريخ در اى خانواده چنين اصال

 يافته ظهور بشر تاريخ در بعدها ساالرى پدر و بوده ساالرى مادر دوره ، جنسى مرج و هرج از پس دوره معتقدند برخى. دارد وجود

 توزيع از توصيفى((  ؛3 فصل:  ك.ر) (18. (دانند مى فرضيه يك صرفا را فوق نظريه شناسان جامعه و شناسان قوم از بسيارى ولى ، است

 اى جامعه هيچ هنوز هرچند روند، مى پيش شوهر و زن اقتدار نسبى برابرى سوى به ها خانواده جديد، جوامع در)) .)  خانواده در قدرت

 مورد در كه مطالعاتى مثال. باشند برخوردار برابرى واقعا اقتدار از ، جامعه در رسد چه ، خانواده در مردان و زنان كه يافت توان نمى را

. برخوردارند بيشترى قدرت از خانواده اقتصادى منابع مورد در مردان كه دهد مى نشان ، گرفته انجام انگليسى متوسط طبقه هاى خانواده

 هاى تصميم و شد مى گرفته شوهران وسيله به تنها ، مالى امور درباره مثال ،))  مهم بسيار((  هاى تصميم ، مطالعات اين از يكى حسب بر

 گرفت نمى تصميم تنهايى به مورد دو اين از يك هيچ در عمال زن ولى گرفتند، مى دو هر غالبا را كودكان آموزش مورد در مثال))  مهم(( 

 گيدنز؛( پنداشتند مى جزئى و اهميت كم را آنها شوهر، و زن كه بودند دار عهده تنهايى به را هايى تصميم مسئوليت تنها معموال زنان. 

1374 :426 (

 مكان مادر/  مكان پدر خانواده. 8  -3

 و خانواده نزديكى در يا همراه ، تاسيس تازه خانواده ، جوامع از تعدادى در. شوند مى تقسيم دسته سه به گاه سكونت نظر از ها خانواده

 در جوان زوج ديگرى جوامع در. نامند مى) patrilocal( " مكان پدر خانواده" را خانواده نوع اين. كنند مى زندگى داماد خويشاوندان

 نوع. گويند مى) matrilocal( " مكان مادر" را خانواده نوع اين كنند؛ مى زندگى زن خويشاوندان ديگر يا والدين همراه يا نزديكى

 گيرى تصميم خود سكونت محل درباره ، شخصى هاى ترجيح يا و تحصيلى ، شغلى شرايط بنابر جوان زوج كه است آن خانواده ديگر

: 1378 ترنر؛( نامند مى) neolocal( " مكان نو" را خانواده نوع اين. كنند نمى زندگى شوهر يا زن بستگان كنار در معموال و نمايند مى

 حال در روزافزونى طور به صنعتى و شهرى زندگى گسترش نتيجه در كه است اى هسته خانواده الگوى لوازم از مكانى نو) 265  -264

.  است يافتن رواج

 همسر چند/  همسر تك خانواده. 8  -4

 يك و زن يك تنها آن در كه خانواده از الگويى. شود مى مربوط خانواده يك در همسران تعداد به ، خانواده معروف تقسيمات از يكى

 مى زندگى همسر چند يا دو با زن يك يا مرد يك آن در كه الگويى و) monogamy( " همسرى تك" كنند، مى زندگى هم با شوهر

 زنان همه تقريبا و ندارند، همسر يك از بيش عمال مردان بيشتر ، جوامع همه در. شود مى ناميده) polygamy( " همسرى چند" كند،

 كه ندارد امكان عمال جنسى هاى كمون غير در و اس برابر تقريبا جوامع همه در مرد و زنان تعداد زيرا كنند؛ مى ازدواج شوهر يك با تنها

 در كه متفاوتند جهت اين از جوامع اما باشند؛ داشته شوهر يك از بيش زنان همه ، برعكس يا و بگيرند، زن يك از بيش مردان همه

 پذيرفته رسميت به را همسرى تك الگوى تنها جوامع از ديگر تعدادى كه حالى در ، است شده شمرده مجاز همسرى چند آنها از بسيارى

 آن در دهند مى اجازه مردان به كه هستند بسيارى جوامع. شود مى يافت رسمى غير طور به همسرى چند نيز دسته اين در هرچند اند،
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 برخى در جز به اما. گويند مى) polygyny( زوجات تعدد يا " زنى چند" ، خانواده الگوى اين به. باشند داشته زن يك از بيش واحد

 يك از بيش واحد آن در نيستند مجاز زنان يعنى ، است نشده پذيرفته) polyandry( " شوهرى چند" اى جامعه هيچ در نادر، موارد

. باشند داشته شوهر

 كه فرهنگى 185 از كه گرديد مشخص ، گرفت صورت مختلف فرهنگ 190 در 1951 سال در كه فرهنگى ميان پژوهش يك پايه بر

 از باقيمانده% 84 در. بودند پذيرفته را همسرى تك رسما ، غربى فرهنگ جمله از ،% 16 حدود در تنها آمد، دست به آنها از مداركى

. بود شده پذيرفته جامعه دو يا يك در تنها))  شوهرى چند((  و شد مى تشويق حتى يا و تجويز زنى چند ، مطالعه مورد هاى فرهنگ

)sabini, 1995: 389 (تنها مسيحيت كه حالى در دانند، مى مجاز را زنى چند اسالم دين و يهود آيين نيز ابراهيمى اديان ميان در 

 واقعا وى مراقبت تحت كودك كه باشد داشته اطمينان تواند مى زن كه واقعيت اين احتماال. داند مى مشروع را زن يك با مرد يك ازدواج

 آنها گيرى سخت و زنى چند به نسبت جامع تساهل مهم داليل از باشد، داشته اطمينانى چنين تواند نمى غالبا مرد اما ، است او فرزند

 ، همسرى چند گسترش در متعددى فرهنگى و اجتماعى ، اقتصادى عوامل ترديد بى اما) Ibid) (19. ( است بوده شوهرى چند به نسبت

)) .)  زوجات تعدد((  ، يازدهم بخش ،1369 ، مطهرى:  ك.ر. ( است بوده دخيل ، زنى چند قالب در ويژه به

 سرپرست تك يا ناقص خانواده. 8  -5

 حضور ديگر داليل به يا و طالق يا مرگ اثر در همسر دو از يكى كه است آن) single parent family( " سرپرست تك خانواده"

 سرپرست تك خانواده آيد، برمى عنوان اين از كه گونه همان.  است مانده باقى ديگر همسر عهده بر تنها خانواده سرپرستى و ندارند

 ولى ، است داشته وجود تاريخى هاى دوره همه و جوامع همه در خانواده نوع اين هرچند. باشد مى وابسته فرزند چند يا يك مستلزم

 روابط گسترش و طالق ميزان سريع افزايش با همراه بيستم قرن دوم نيمه در.  است متفاوت گوناگون جوامع در آن شيوع علل و ميزان

 ميليون 4 از كمتر 1976 سال در مثال براى ؛ است بوده رشد به رو همواره خانواده نوع اين ميزان ، غربى جوامع در نامشروع جنسى

 اما ، داشت وجود سرپرست تك خانوار هزار 570 حدود در 1991 سال در رقم اين اما ؛ داشت وجود سرپرست تك آمريكايى خانوار

) Allan and Craw, 2001: 26. ( يافت افزايش خانوار هزار ششصد و ميليون يك به نزديك چيزى به رقم اين 1996 سال در

 لحاظ از و دارد فرزندان شخصيت سالم رشد در بسزايى تاثير ، مادرى و پدرى نقش ايفاى جهت به خانواده در شوهر و زن حضور

 وارد آن اعضاى و خانواده به جدى هايى آسيب تواند مى آنها از يك هر فقدان رو اين از يكديگرند؛ مكمل دو اين نيز خانه امور مديريت

 عهده بر آنها سرپرستى كه هايى خانواده. باشد مى زنان و كودكان متوجه اقتصادى و روانى هاى آسيب بيشترين ، ميان اين در و سازد

 برخى حسب بر. رويند روبه درآمد، كمبود و اشتغال مشكالت با جوامع بيشتر در زنان زيرا دارند؛ بيشترى اقتصادى مشكالت ، است زنان

 هاى خانواده كل از 55 زنان سرپرستى تحت هاى خانواده و است زن آمريكا در سرپرست تك هاى خانواده از 90 سرپرست آمارها،

 ازدواج هرگز ، بيوه ، مطلقه( شوهر بدون مادران توسط فرزند، داراى آمريكايى هاى خانواده كل از 23 همچنين. دهند مى تشكيل را فقير

) Lott, 1993: 230. (شوند مى اداره)  غيره و نكرده
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 ناتنى خانواده. 8  -6

 كه هستيم هايى خانواده گسترش شاهد ، غربى كشورهاى در مجدد ازدواج افزايش نيز و طالق ميزان افزايش سبب به اخير هاى دهه در

 كه ناتنى پدر داراى هاى خانواده موجود، آمارهاى حسب بر). stepfamily( هستند ناتنى دو هر يا خانواده مادر يا خانواده پدر آنها در

 از% 20 حدود در ناتنى مادر داراى هاى خانواده و ،% 70 دارد، عهده بر ، پيشين ازدواج يك از را خود فرزندان حضانت زن آنها در

 را خود فرزندان يك هر كه اند شده تشكيل مادرى و پدر از نيز ها خانواده اين از كوچكى درصد. دهند مى تشكيل را ناتنى هاى خانواده

 Santrock. (آورد مى بار به فرزندانى موارد، بسيارى در نيز جديد ازدواج اين آنكه ضمن اند؛ آورده همراه به ، پيشين ازدواج يك از

and Yussen, 1989: 343 (بحث در معموال شناسان روان و شناسان جامعه كه دارند را خود خاص مشكالت خانواده نوع اين 

 نوع اين با مرتبط موضوع يك.  داشت خواهيم موضوع اين بر مرورى پنجم فصل در نيز ما و پردازند مى آنها بررسى به طالق پيامدهاى

 نسبت آشكارا ناتنى مادر يا پدر آن وسيله به كه است روشى ، غرب در خواندگى فرزند.  است))  خواندگى فرزند((  موضوع ، خانواده

: 1374 گيدنز؛. (شود مى برخوردار خوانده فرزند به نسبت قانونى تعهدات و حقوق از ، ترتيب اين به و كند مى اعالم را كودك به فرزندى

 اصل با اسالم در.  است داشته رواج نيز گذشته جوامع از بسيارى در و ندارد اختصاص جديد جوامع به خواندگى فرزند پديده) 434

.  است نيامده حساب به فرزند حكم در خوانده فرزند ، حقوقى آثار نظر از اما ؛ است نگرفته صورت مخالفتى خواندگى فرزند

 ازدواج بدون مشترك زندگى يا همخانگى. 8  -7

 با. رود مى شمار به خانواده تشكيل راه تنها جوامع همه در و دارد وجود ها مكان و زمانها همه در كه فراگير است اى پديده ازدواج

 روابط از ديگرى نوع ، آمده پديد غربى جوامع در گذشته هاى دهه در كه مرد و زن ميان جنسى روابط وسيع آزادى با همراه ، اين وجود

 ازدواج بدون مرد يك با زن يك مشترك زندگى يا همخانگى از عبارت آن و يافت رواج جوامع اين در مرد و زن بين پايدار بيش و كم

)cohabitation (اند، داشته ازدواج بدون مشترك زندگى نفر 439000 آمريكا در 1960 سال در موجود، آمارهاى حسب بر.  است 

 غير زنان از 30 تقريبا نيز انگلستان در)  اينترنت از آمريكا؛ آمار اداره. (رسيد نفر 4236000 به رقم اين 1998 سال در كه حالى در

) Allan and Crow, 2001: 63. (اند آورده رو همخانگى به سالگى 39 تا 20 سنين در واقع شوهردار

 آنان از توجهى قابل عده همواره ولى كنند، مى خوددارى شدن دار بچه از آورند، مى روى همخانگى به كه كسانى اغلب ديگر، سوى از

 از% 9/35 ،1998 سال در و% 1/27 ،1980 سال در ،% 9/44 ،1960 سال در آمريكا متحده اياالت در ، مثال براى شوند؛ مى دار بچه

. اند بوده سال پانزده از كمتر فرزند چند يا يك داراى اند، داشته ازدواج بدون مشترك زندگى كه كسانى
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) است خانوار پايه بر ارقام( آمريكا در ازدواج بدون مشترك زندگي ميزان) : 3-1( نمودار

 

) اينترنت(آمريكا آمار اداره:  منبع

 به 1960 دهه در كه است جنسى سابقه بى آزادى ، نخست. اند دانسته دخيل جنس دو بين ارتباط الگوى اين رواج در را عامل چندين

 كنترل كاهش بايد ارتباط همين در. گرديد آشكار سو اين به 1980 دهه از همخانگى گسترش در آن چشمگير تاثير و پيوست وقوع

 جريان 1960 دهه در كه هستند نسلى همان فرزندان غرب در امروزى جوانان. داد قرار توجه مورد را فرزندان جنسى رفتار بر والدين

 قدرت نيز و تمايل ، پيشين هاى نسل به نسبت ، دليل همين به و داشتند حضور آن در يا انداختند، راه به را جنسى انقالب به موسوم

 ايفا همخانگى گسترش در اساسى نقشى نيز تعهد عدم و استقالل ايدئولوژى. دارند خود فرزندان بر كنترل و نظارت اعمال براى كمترى

 ارضاى امكان آنكه ضمن زيرا ؛ شده غربى جوانان از بسيارى براى همخانگى جذابيت باعث قانونى و رسمى جنبه نداشتن.  است كرده

 هاى نشانه بروز صورت در كه است آزمايشى ازدواج يك حكم در جوانان از بسيارى براى آورد، مى فراهم را متعهدانه غير جنسى

 مانند عواملى ، گذشته اينها از. زد هم به را آن توان مى آسانى به ، آنان هاى علقه تفاوت شدن مشخص حتى يا زوج دو بين ناسازگارى

 هاى زوج اسكان مورد در استيجارى هاى خانه مالكان بيشتر مداراى و شغلى يا تحصيلى داليل به انفرادى منازل در سكونت گسترش

 مى ازدواج موقعيت به نسبت جوانان نگرانى باعث قهرى طور به كه طالق ميزان افزايش همچنين و گذشته هاى دهه با مقايسه در همخانه

) Allan and Crow, 2001: 66-68. (اند بوده موثر همخانگى رواج در گردد،

 ازدواج زوجهاى حقوق همانند حقوقى از دارند، ازدواج بدون مشترك زندگى باهم كه افرادى غربى كشورهاى برخى در حاضر حال در

) 442: 1374 گيدنز؛. (كنند مراجعه دادگاه به نفقه و دارايى مورد در اختالفات بروز صورت در توانند مى و اند شده برخوردار كرده

 اين. ندارد مشروعيتى گونه هيچ نيز اسالمى ديدگاه از ، الهى اديان همه مسلم اصول با مخالفت دليل به همخانگى الگوى كه نيست ترديدى

 مناسبى زمينه ، ازدواج مهم اهداف عنوان به فرزندان صحيح پرورش و مرد و زن بين عميق و اصيل عواطف بروز براى روى هيچ به الگو

 انجامد، مى طول به مدتى معموال رابطه اين كه آنجا از.  است آن اصلى هاى ويژگى از ناپايدارى و ثباتى بى كه چرا آورد؛ نمى فراهم
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 اين در كه آنجا از اما. باشد مى شريك به نسبت انحصارطلبى با همراه كه الفتى آيد؛ مى وجود به زناشويى الفت نوع از الفتى زوجين ميان

 در همواره طرف دو هر دهد، خاتمه مشترك زندگى به تعهدى هيچ بدون باشد خواسته كه زمان هر توان مى جنسى شريك ، رابطه نوع

 بسيار آنان ميان در عاطفى رضايت احساس رو، اين از و برند مى سر به يكديگر به نسبت بدبينى احتماال و نگرانى و اضطراب حالت

 )Cunningham and Antill, 1995. ( شوهرهاست و زن ميان در رضايت احساس از كمتر

 برخى ، دينى مشروع چهارچوب در جنسى ارتباط دادن قرار ضمن كه دانست ازدواج از الگويى را اسالم در))  موقت ازدواج((  توان مى

 اگر ، است كمترى تعهدات دارنده دربر دائم ازدواج با مقايسه در موقت ازدواج اينكه به توجه با. كند مى ايفا نيز را همخانگى كاركردهاى

 ازدواج تعهدات  پذيرش از ، مشروع جنسى ارتباط امكان كردن فراهم ضمن باشند مايل منطقى داليل به جوان زوج خاصى شرايط در

. باشد راهگشا تواند مى ازدواج نوع اين كنند، خالى شانه دائم

 اشتراكى اجتماعات يا ها كمون. 8  -8

 جايگزين عنوان به) communities( ها كمون ، راديكال هاى ديدگاه برخى تاثير تحت 1960 دهه از اخيرا و نوزدهم قرن هاى نيمه از

 از تعدادى بر مشتمل اشتراكى اجتماعات اين. كردند جذب خود به غربى جوانان ميان از را طرفدارانى و آمدند صحنه به تدريج به خانواده

 احياى و طبيعت به بازگشت نوعى ها، ايدئولوگ ديدگاه از و داشتند مشترك جنسى ارتباط يكديگر با كه بودند زنان از تعدادى و مردان

 از رقابت و مالكيت احساس نفى و مرد و زن روابط در قدرت و سلطه هرگونه نفى. شدند مى تلقى تاريخ ماقبل اوليه هاى كمون مجدد

 با اشغالى فلسطين در نيز ها كيبوتص. بود جديد الگوى اين به آنان گرايش و خانواده نهاد با ها گروه اين مخالفت اصلى هاى انگيزه

. آمدند پديد ، داشت رواج يهود سنتى جامعه در كه محور مادر و خصوصى خانواده الگوى براى جايگزينى عنوان به و مشابه هايى انگيزه

 دهه دو در. نكرد كسب چندانى توفيق نظر مورد اهداف به يابى دست در الگو اين زيرا نپاييد؛ ديرى ها كمون اجتماعى اعتبار و اهميت

. شود مى مشاهده اشتراكى اجتماعات اين در سنتى خانواده ساختارى هاى ويژگى و هنجارها پذيرش سمت به تدريجى حركتى اخير،

)Lee and Newby, 1995: 292 335: 1375 ؛ سگالن:  ك.ر همچنين (

 باز همجنس هاى زوج. 8  -9

 و ناپسند امرى ، موافق جنس از فردى با جنسى رابطه برقرارى يعنى)homosexuality)) ( بازى همجنس((  ، جوامع همه در تقريبا

 مى عملى چنين مرتكب كه كسانى براى مرگ كيفر احيانا حتى و بدنى شديد تنبيهات موارد، بسيارى در و شود مى تلقى سرزنش مستحق

 عمل اين و شود عملى چنين مرتكب مختار، و عاقل ، بالغ مرد اگر ، اسالمى شريعت طبق بر مثال براى ؛ است شده گرفته نظر در شوند،

 اروپايى كشورهاى از بسيارى در) 469: 2 ج ؛ الوسيله تحرير ؛ خمينى امام. ( است مرگ به محكوم شخص آن گردد، اثبات قاضى نزد

. شد مى تلقى تبهكارى و جرم اخير هاى دهه همين تا عمل اين و بود مرگ عملى چنين مجازات نوزدهم قرن اوايل تا نيز بريتانيا مانند

) 208  -207: 1375 گيدنز؛(
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 غربى كشورهاى از بسيارى در اخير هاى دهه در ويژه به و دارد و داشته شيوع بيش و كم جوامع همه در خواهى همجنس ، همه اين با

 هايى زوج ، مردان و زنان از توجهى قابل عده كشورها اين در.  است داشته سابقه كمتر بشر تاريخ طول در كه آمده وجود به وضعيتى

 زيستى جهت از همجنس هاى زوج. كنند مى برقرار آنان با زناشويى روابط شبيه طوالنى نسبتا اى رابطه ، كرده انتخاب خود همجنس

 مى خواهانه همجنس مناسبات درون به را خود پيشين هاى ازدواج از متولد فرزندان آنان از بسيارى ولى ندارند، را مثل توليد امكان

 كشورهاى برخى حاضر، حال در. كنند مى تاسيس فرزندان و باز همجنس هاى زوج از متشكل(!)  هايى خانواه ، ترتيب اين به و آورند

 زنان و مردان حقوق با مشابه نسبتا حقوقى از را آنان ، شناخته رسميت به را بازان همجنس ازدواج آمريكا، هاى ايالت از تعدادى و غربى

 حتى نيز حقوقى جايگاه حيث از ، دينى مشروعيت عدم از گذشته ، گرايى همجنس الگوى ، همه اين با. اند كرده برخوردار ، كرده ازدواج

) Curry, etal, 1997: 260. ( است نرسيده مشخصى وضعيت به آمريكا مثل جوامعى در

 چكيده

 سنى فاصله و ازدواج سن( آن به مربوط مباحث برخى و ازدواج موضوع به اول محور در.  كرديم دنبال را اصلى محور سه ، فصل اين در

 ازدواج تا همسرگزينى فرايند و همسرى همسان ، همسرگزينى قواعد( همسرگزينى به راجع مباحث ، دوم محور در.  پرداختيم)  همسران

 خانواده ساالر، مادر يا ساالر پدر خانواده ، گسترده يا اى هسته خانواده( خانواده الگوهاى بر مرورى سوم محور در و نموديم بررسى را) 

 خانواده جايگزينى الگوهاى نيز و)  ناتنى خانواده و سرپرست تك خانواده همسر، چند يا همسر تك خانواده ، مكان مادر يا مكان پدر

. شد اشاره نيز مورد هر در اسالم ديدگاه به آنكه ضمن ، داشتيم)  گرايى همجنس و اشتراكى كمون ، همخانگى(

 الگوهاى و عوامل همه با كه گرديده باعث ، است قائل خانواده تشكيل و ازدواج براى اسالم كه جايگاهى و اهميت ، كلى طور به

 در ديگر سوى از و كند مخالفت رسانند، مى آسيب آن استحكام و ثبات به يا كاهند، مى حياتى نهاد اين اجتماعى نقش از كه جايگزينى

 بارى و بند بى مانند امورى با اسالم مخالفت. نمايد تالش ، آن از نظر مورد اهداف بهتر هرچه تحقق منظور به ازدواج مشكالت رفع جهت

 اجتماعات ايجاد و گرايى همجنس ، همخانگى ، ازدواج به مخل و پاگير و دست رسوم و آداب ، دينى همسرى برون ، جنسى روابط در

 و ايمان مبناى بر همسرى همسان ، دينى همسرى درون ، محرميت قاعده ، ازدواج سن كاهش بر اسالم تاكيد ديگر سوى از و اشتراكى

.  است تفسير قابل راستا همين در ، جوانان خود براى انتخاب آزادى حفظ با جوانان همسرگزينى بر والدين نظارت و اخالق
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 خانواده كاركردهاى:  دوم فصل

 مقدمه

 در همه از بيش مكتب اين نظران صاحب كه چرا شود؛ مى داده ارتباط كاركردى  -ساختى مكتب به معموال خانواده كاركردهاى از سخن

 به و اند نداده نشان توجهى موضوع اين به رقيب ديدگاهاى كه نيست معنا بدان اين اما اند؛ كوشيده كاركردها اين تبيين و توضيح جهت

 مبذول موضوع اين به اى ويژه توجه انتقادى هاى ديدگاه آيد، مى ميان به سخن خانواده) 20( منفى كاركردهاى از كه آنجا ، خاص طور

. دارند مى

 سال در) 22( تيبيتس كالرك و) 21( آگبرن ويليام.  است كرده ايفا را متعددى كاركردهاى همواره ، آن مختلف شكلهاى در خانواده

 رفتار تنظيم ، پذيرى جامعه ، مراقبت و حمايت ، مثل توليد: از عبارتند كه دادند قرار تاكيد مورد را خانواده اساسى كاركرد شش 1934

 تربيت ، آموزش به بايد خانواده ديگر كاركردهاى از) Schaefer, 1989:324. ( اجتماعى پايگاه تامين و همراهى و عاطفه ، جنسى

 تثبيت و رشد ، فراغت اوقات گذراندن ، مادى كاالهاى انتقال ، اقتصادى نيازهاى تامين ، اجتماعى كنترل ، مشروع پدر تامين ، دينى

 خانواده كاركردهاى ترين مهم اينك. كرد اشاره اجتماعى تغييرات ايجاد و اجتماعى تضادهاى استمرار ، طبقاتى فاصله استمرار ، شخصيت

. كرد خواهيم بررسى بيشترى تفصيل با را

 جنسى رفتار تنظيم. 1

 شناسى جامعه ديدگاه. 1  -1

 ميل گرچه.  است كرده ايفا نسل بقاى در حياتى نقشى همواره كه است جانوران و انسان بين مشترك نيرومند سوايق از يكى جنسى سايق

 به و جنسى بلوغ با همراه سايق اين جدى فعاليت ولى سازد، مى ظاهر را خود هاى نشانه بلوغ دوره از پيش ها مدت انسانها در جنسى

. سازند مى فراهم مثل توليد براى را الزم شرايط كه تغييرهايى گردد؛ مى آغاز جسمى و هورمونى تغييرهاى اى پاره دنبال

 به جنسى رفتار كه نيست معنا بدان اين اما نامند؛ مى جنسى رفتارهاى را آنها كه شود مى رفتارهايى بروز باعث جنسى سايق فعاليت

 آن كيفت و كم در را مهمى بسيار نقش نيز جنسى رفتار فراگرفتنى و اجتماعى هاى جنبه زيرا ؛ است غريزى عوامل تاثير تحت كامل طور

 شاهدى را گرايى همجنس مثل هايى پديده و شده منكر اساسا را جنسى رفتار غريزى و زيستى منشاء اى عده كه آنجا تا كنند، مى ايفا

) Ramazanoglu, 1989:64. (اند دانسته تاريخى  -اجتماعى هاى جنبه بر جنسى رفتار شدن بنا بر

 مورد شناسان جامعه و شناسان روان از بسيارى سوى از ، است خانواده اساسى كاركردهاى از يكى كه جنسى رفتار تنظيم تقدير، هر به

 زمينه در اخير هاى دهه در كه بنيادينى تحوالت رغم على ، غربى جوامع در ويژه به معاصر، جوامع بسيارى در.  است گرفته قرار تاكيد

 در خود انحصارى نقش گرچه كند، مى ايفا را جنسى رفتار تنظيم كاركرد همچنان خانواده ، است پيوسته وقوع به جنسى روابط آزادى

 وجود اصل بر زايد شرايطى نيازمند خانواده سوى از كاركرد اين ايفاى كه است واضح پر.  است داده دست از را جنسى نيازهاى تامين

 از دور چندان هستند، خانوادگى شديد اختالالت دچار كه افرادى سوى از جنسى هاى كجروى مشاهده رو، اين از و است قانونى خانواده
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 افراد توسط هم آن ، نامشروع جنسى روابط ديگر انواع و كودكان به جنسى تجاوز ، محارم با زناى همچون هايى پديده.  نيست انتظار

. دارند مى باز ، جنسى غريزه مشروع ارضاى زمينه در خود نقش ايفاى از را خانواده كه دارند اختالالتى در ريشه حدودى تا متاءهل

 بين همواره كه است هايى تفاوت ، گرفته قرار توجه مورد ، فمينيسم طرفداران سوى از ويژه به و اخيرا كه بحث اين در مهم نكته يك

 و اميال حيث از مرد و زن فيزيولوژيك هاى تفاوت به توجه با.  است شده گرفته نظر در زنان جنسى نيازهاى و مردان جنسى نيازهاى

 بر) Goode, 1964:15. ( است گرفته صورت زنان جنسى لذت به نسبت كمترى گذارى ارزش جوامع بيشتر در ، جنسى هاى فعاليت

 ، است گرديده قلمداد نابهنجار يا و شده گذارده مسكوت يا معموال زنان جنسى اميال كه كنند مى گاليه فمينيسم طرفداران ، اساس همين

 رفتار تنظيم كاركرد ، بنابراين) Ramazangolu, 1989:64. (باشد شده مطرح مردان جنسى نيازهاى مكمل عنوان به كه زمانى مگر

 نتيجه در كه معاصر دوران در حتى و شود نمى حاصل يكسان طور به ، زنان و مردان براى جنسى نيازهاى مند نظام ارضاى يا جنسى

 حسب بر همچنان جنسى تمايالت ارضاى ، است شده شناخته رسميت به زنان جنسى نياز ، جنسى شناسى زيست تحقيقات پيشرفت

) 188: 1376 ، واالس و ابوت. (گردد مى فرض زن جنسى سايق از تر قوى مرد جنسى سايق و شود مى تعريف مردانه معيارهاى

 اسالم ديدگاه. 1  -2

 كه  -سنتى مسيحيت برخالف كه است آن نخست نكته ؛ شويم يادآور كاركرد اين با رابطه در را نكته دو است الزم اسالمى ديدگاه از

 تاكيد همسر تك خانواده چهارچوب از خارج در جنسى تمايالت سركوب بر و كرده تبليغ منفى امرى عنوان به جنسى ميل از همواره

 اجتماعى پيامد. داند نمى خانواده نهاد انحصارى كاركرد را جنسى نيازهاى مشروع ارضاى اساسا)  شيعى بينش در( اسالم  -است نموده

 دين با ضديت برچسب با قهرا اخير، قرن در مسيحى غرب در جنسى هاى آزادى گسترش كه بوده اين مختلف دينى گيرى جهت دو اين

 به را قابليت اين ، اسالمى هاى ارزش و احكام نسبى پذيرى انعطاف كه حالى در ، است يافته بروز جنسى تخلف و كجروى قالب در و

 طرح كه است نكته همين پايه بر. گردد چيره اى شايسته گونه به ، جنسى مناسبات به مربوط اجتماعى تغييرات بر كه است بخشيده اسالم

 ، است نداشته همراه به چندانى تنش تنها نه مذهبى هاى پيشينه با سازگارى دليل به ، ايران جامعه كنونى فضاى در موقت ازدواج موضوع

 با تجددگرا، خواه و گرا سنت خواه ، مسلمان نظران صاحب بيشتر كه اى نمونه باشد؛ مى دينى هاى سنت به بازگشت از نمونه يك بلكه

. دارند توافق آن اصل درباره ، فرعى اختالفات از پوشى چشم

 از.  است قائل نيز شناختى زيست منشاء آن براى و پذيرد مى را جنسى تمايالت حيث از مرد و زن تفاوت اسالم كه است آن دوم نكته

 تر قوى و برتر ، كيفى حيث از زن جنسى سايق و برتر ، كمى حيث از مرد جنسى سايق كه شود مى استفاده گونه اين اسالمى روايات

: 14 ج ؛ الشيعه وسائل:  ك.ر. ( است متفاوت نيز مرد و زن جنسى پذيرى تحريك و مرد از بيش زن جنسى بردبارى ، همچنين.  است

 غريزه ارضاى زمينه در اسالمى فقه كه است ها تفاوت همين پايه بر). 62: 3 ج بحاراالنوار؛:  ك.ر همچنين ؛452: 15 ج و 42  -40

 چهارچوب در زن جنسى نيازهاى تامين بر اسالم ، همه اين با.  اس شده قائل مرد و زن براى را متفاوتى تكاليف و حقوق احيانا جنسى

 كه همبسترى حق. داند مى صادق زنان هم و مردان درباره هم را شده ياد كاركرد نظر، اين از و است كرده تاكيد خاص طور به ، خانواده

 ج ؛ الشيعه وسائل:  ك.ر( ورزد خوددارى وى با شدن همبستر از ماه چهار از بيش زن رضايت بدون نيست مجاز شوهر آن موجب به

 ج ؛ الشيعه وسائل:  ك.ر( باشد كار در گناه به زن شدن آلود خطر كه مواردى در شوهر توسط زن جنسى نياز ارضاى وجوب ،)100: 14
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)  زناشويى عمل از پيش ويژه به شوهر، و زن بين جنسى شوخى يا بازى يا معاشقه( جنسى مداعبه يا مالعبه لزوم بر تاكيد و) 100: 14

 ويژه توجه همين. گذارند مى نمايش به را زن جنسى ميل به اسالم خاص توجه از هايى نمونه.) 83  -82: 14 ج الشيعه وسائل:  ك.ر(

: كند اعتراف  -عرب سرشناس فمينيست  -السعداوى نوال خانم گرديده باعث كه است

 كه امورى به اعتراف شهامت و توانايى جهت از نيز و دارد برترى جديد عصر مردان بيشتر بر جنسى مسائل درك جهت از]  ص[ محمد

 اين جمله از جنسى مداعبات موضوع كه اند، كرده مشقت احساس آنها به اعتراف از يا نكرده اعتراف آنها به عرب فرهيخته مردان بيشتر

) 177: 1378 افرفار،. ( است امور

 مثل توليد. 2

 شناسى جامعه ديدگاه. 2  -1

 شناختى زيست اساسا كاركردهاى از ديگر يكى شود، مى ياد) replacement( جايگزينى عنوان با آن از گاهى كه مثل توليد كاركرد

 ارتباط مثل توليد ، تاريخ طول در كه آنجا از.  است كرده تضمين را بشر نسل بقاى كلى طور به و جوامع بقاى همواره كه است خانواده

 صنعتى و علمى انقالب از ناشى عميق تغييرات سبب به اما ؛ است كرده طى را ثابتى نسبتا روند ، داشته جنسى غريزه ارضاى با تنگاتنگى

 طى مثل توليد كاركرد انجاميد، يكديگر از كاركرد دو اين تفكيك به كه باردارى كنترل فنون و وسايل گسترش با همراه و زمين مغرب در

 به يك هر بود، شده بسته 1860 سال حدود در عقدشان كه هايى ازدواج ، انگلستان در مثال براى گرديد؛ نوساناتى دچار گذشته قرن دو

 به) Lenski, et al, 1995:354. ( يافت كاهش دو به رقم اين بعد، نسل دو تنها كه حالى در آوردند، مى بار به فرزند شش متوسط طور

: كنيد نگاه جدول

. است شده بسته 1925و1860 حدود در عقدشان كه انگليسي هاي زوج مواليد شماره): 1-2( جدول

 



 

Noorfatemah.org 
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 هزار در 1/13 تا 1941 سال در شد، مى بالغ هزار در 40 به 1754 و 1750 سالهاى بين مواليد ميزان حاليكه در فرانسه در همچنين

 در مواليد ميزان كاهش با زمان هم ولى) 185: 1375 ، سگالن. (رسيد هزار در 3/20 به 1953 و 1946 سالهاى بين و يافت كاهش

. رسيد هزار در 14 حدود به 1987 سال در و يافت كاهش هم باز فرانسه در مواليد ميزان اخير، هاى دهه در غربى كشورهاى اغلب

) 66: 1368 پرسا،(

  كاهش موجب امر اين و گرفته قرار جدى توجه مورد اخير هاى دهه در نيز سوم جهان كشورهاى در جمعيت كنترل هاى سياست

 تنظيم هاى سياست ، توسعه حال در كشورهاى از% 85 حاضر حال در.  است گرديده كشورها از بسيارى در جمعيت رشد چشمگير

 از زن يك فرزندان متوسط ، ايران در نمونه براى كه اند كرده اتخاذ ها سياست اين با همگام هايى رويه عمال يا ، پذيرفته رسما را خانواده

) 84: 1377 ، امانى. ( است يافته كاهش 1375 سال در نفر 3 به 1340 دهه هاى سال در نفر 6

 ايفا مثل توليد ميزان كاهش بر اى عمده تاثير ، ساخت دگرگون را سنتى خانواده اقتصادى كاركردهاى كه شدن صنعتى فرايند ، شك بدون

 بارورى زمان تاخير و ازدواج سن افزايش به كه خانواده اداره و تشكيل هاى هزينه بودن باال مانند ديگرى عوامل اما ؛ است كرده

 زنان حيات و خانواده به راجع جديد هاى ايدئولوژى ها، خانواده ثباتى بى ، باردارى ضد جديد فنون و وسايل گسترش ، است انجاميده

 شمار به غرب جهان در امروزه كه جايى تا اند، بوده دخيل امر اين وقوع در نيز بيشتر آزادى و استقالل به يابى دست براى زنان تالش و

 از متشكل هاى خانواده 1995 سال در آمارها، طبق بر. نيستند مايل فرزند داشتن به اصال كه خوريم مى بر هايى زوج از توجهى قابل

) Shepard, 1995:303. (اند داده مى تشكيل را آمريكايى خانوارهاى كل از% 9/28 فرزند بدون هاى زوج

 و شاغل زنان كه دارد حكايت شده انجام هاى پژوهش. دارد مثل توليد كاهش با نزديكى پيوند كه است امورى از زنان اشتغال موضوع

 ديرتر آورند؛ مى نيز كمترى فرزندان ، واقع در و دارند كمترى فرزندان انتظار كنند، مى ريزى برنامه كار نيروى به ورود براى كه زنانى

 زنان كمتر ولد و زاد تبيين دارد، اهميت آنچه) Wilkie, 1991:151. ( است بيشتر بمانند، فرزند بدون اينكه احتمال و كنند مى ازدواج

 دو علّى رابطه آنها بين اينكه يا ، برعكس يا بگيريم نظر در وابسته متغير را زنان اشتغال و مستقل متغير را بارورى آيا اينكه ؛ است شاغل

 دارند، علّى جنبه متغير، دو هر به نسبت كه بگيريم مفروض سابق رتبه در را تحصيالت ميزان مانند ديگرى عوامل يا و شويم قائل سويه

) Ibid:152. ( است انجاميده متعددى هاى تبيين به

 ارائه به شده ياد هاى تبيين از يك هيچ گذارند، مى تاثير افراد هاى گيرى تصميم بر كه عواملى پيچيدگى و كثرت دليل به رسد مى نظر به

 قرار اولويت در زنان از بسيارى براى اشتغال هاى انگيزه كه كرد انكار توان نمى ، همه اين با باشد؛ نشده موفق واقعيات از كاملى توصيف

. گذارد مى تاثير آورند، مى دنيا به كه فرزندانى تعداد بر زنان از دسته اين شغلى هاى تصميم و دارند

 موضوع از موضوع دو به اينجا در كه اند داشته ابراز متناقضى احيانا و متفاوت آراى ، مثل توليد كاركرد درباره فمينيستى هاى ديدگاه

.  كنيم مى اشاره رابطه اين در ها فمينيست عالقه مورد هاى

 را جنسى نابرابرى كه خود نظريه براساس) 23( فايرستون شوالميت. گردد مى باز مثل توليد پيشرفته تكنولوژى مسئله به نخست موضوع

 به را مثل توليد پيشرفته تكنولوژى به زنان توسل ، است دانسته ناشى زنان مثل توليد قابليت ويژه به و مرد و زن زيستى هاى تفاوت از
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 امكانات ، باردارى از پيشگيرى اعتماد قابل هاى راه جمله از جديد، فنى هاى پيشرفت به توجه با ، وى عقيده به. كند مى توصيه آنان

 و قيد از زنان كه است آمده فراهم امكان اين ، خانواده از خارج در فرزندان تربيت و آزمايشگاهى نوزادان توليد ، رحم از خارج باردارى

 از را زنان ، كرده مخالفت نظر اين با اغلب متاخر هاى فمينيست اما) Jaggar, 1994:81. (گردند آزاد خود شناختى زيست بندهاى

: گويد مى خصوص اين در) 24( فرنچ مارلين. اند داشته حذر بر تكنولوژى اين به توسل پيامدهاى

 ها زن كه گرفتند مى نتيجه و كرد؟ خلق را زن خداوند چرا اساسا كه كنند مطرح را پرسش اين داشتند عادت وسطى قرون هاى كشيش

 جديدى وسيله ها آزمايشگاه و) كند( منسوخ را زنان تواند مى مولد هاى تكنولوژى اختراع حاضر، حال در. بودند الزم مثل توليد براى

) 332  -331: 1373 ، فرنچ. (شد خواهد زنان عليه خشونت دادن نشان براى

 براى تجربه اين شده باعث كه زايمان و باردارى موضوع به نسبت انفعالى موضعى گرفتن جاى به زنان است معتقد نيز) 25( ريچ آدرين

) Tong, 1997:80. (نمايند احيا را باردارى هاى شادى و كنند برخورد فعاالنه آن با بايد باشد، ساز بيگانه آنان

 از جلوگيرى كه شود مى استفاده مواردى در و دارد را ايمنى تور نوعى جنبه عمدى جنين سقط.  است جنين سقط درباره دوم موضوع

 مواليد كنترل متداول هاى روش شمار در را آن بعضى كه است حدى به غربى كشورهاى در جنين سقط شيوع. باشد مانده ناكام باردارى

 به سال هر يابند، مى خاتمه زودرس طور به كه هايى حاملگى واقعى تعداد فرانسه در تخمينى آمارهاى برخى طبق بر. اند كرده ذكر

 فمينيسم طرفداران) 195: 1375 ، سگالن. (شود مى بالغ ، زايمان سه برابر در جنين سقط يك يعنى مورد، هزار پنجاه و دويست حدود

 جنين سقط محدوديت يا ممنوعيت ، آنان باور به. اند آورده عمل به جنين سقط آزادى جهت در جدى هايى كوشش اخير هاى دهه طى

 كه پندار اين برخالف زيرا شود؛ مى زنان بر ستم تداوم باعث ديگر سوى از و دارد منافات خود بدن كنترل در زنان آزادى با سو يك از

 احتمال كه دارند حكايت آن از موجود هاى واقعيت ورزند، اجتناب ناخواسته حاملگى از جنسى رابطه از خوددارى با توانند مى زنان

 ؛ است داده كاهش بسيار را شان جنسى حيات بر زنان كنترل ،(!) شوهران حتى و بستگان ، دوستان ، ناآشنايان سوى از زنان به تجاوز

 جنسى ستم اصلى هاى زمينه از وابستگى اين و سازد مى وابسته مردان به را زنان موارد، اغلب در حاملگى اينكه به توجه با ، بنابراين

 ,Sherwin. (كند جلوگيرى زنان ستمديدگى استمرار از حدودى تا تواند مى جنين سقط امكانات به آسان و آزاد دسترسى ، است

1998:326 (

 اسالم ديدگاه. 2  -2

 اقتصادى  -اجتماعى هاى ضرورت از زيادى حد تا چند هر اخير هاى دهه در مثل توليد كاهش رسد مى نظر به ، كلى ارزيابى يك در

 مثل توليد كاهش.  گرفت ناديده جهت اين در را نوظهور فرهنگى هاى ارزش و ها ايدئولوژى تاثير توان نمى اما ، است شده ناشى

 مروج افراطى هاى ايدئولوژى دخالت اما شود؛ تلقى اجتماعى معضل يك نبايد باشد، مستند شده ياد هاى ضرورت به صرفا چنانچه

 اين. باشد داشته پى در مواجهند، آن با اروپايى كشورهاى از تعدادى اينك كه را جمعيت منفى رشد تواند مى طلبى آسايش و خودمدارى

 در اجرا به كشورها اين در بارورى نزولى روند ساختن متوقف و مواليد ميزان افزايش جهت در متعددى هاى سياست كه است حالى در

) 33: 1375 ، سگالن. ( است بوده محدود و مبهم اقدامات اين كارايى ، همه اين با ، است آمده
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 مولفه برخى در بازنگرى ضرورت ، گرفته صورت كشورها اين در كه هايى تجربه از الهام با و مثل توليد درباره اسالم ديدگاه به توجه با

 كانون. شود مى احساس ، گرديده اتخاذ ايران اسالمى جمهورى مانند كشورهايى در پيش سال چند از كه جمعيت كنترل سياست هاى

 و سو يك از اقتصادى  -اجتماعى هاى ضرورت يعنى ، شده ياد عوامل از دسته دو همان بين بايد كه است تفكيكى ، بازنگرى اين اصلى

 از دسته دو اين به نسبت اسالم موضع است الزم چيز هر از پيش. گيرد صورت ديگر، سوى از نوظهور هاى ارزش و ها ايدئولوژى

 كرده ارائه مثبتى كامال گذارى ارزش ، نسل تكثير و مثل توليد درباره دينى متون تعبيرهاى كه كرد ترديد توان نمى. شود مشخص عوامل

 را مسلمان امت بيشتر هرچه تعداد ايشان ، گرديده نقل آله و عليه اهللا صلى اكرم پيامبر از كه معروفى حديث طبق بر ، نمونه براى ؛ است

 امام از روايتى در همچنين) 3: 14 ج ؛ الشيعه وسائل:  ك.ر. (اند كرده معرفى رستاخيز روز در ها امت ديگر به خود مباهات وسيله

:  است آمده)  السالم عليه( صادق

 زنان براى پس آوردند، چنگ به را خيرات همه مردها! خدا رسول اى: كرد عرض ايشان به)  آله و عليه اهللا صلى پيامبر همسر( سلمه ام

 ها شب و دار روزه روزها كه است كسى منزله به باردارى هنگام در زن ؛ نيست چنين: فرمود پاسخ در حضرت ؟ است سهمى چه بيچاره

 به كه گردد مى پاداشى مستحق كند، مى حمل وضع كه زمانى پس كند؛ مى جهاد خدا راه در جانش و مال با و است عبادت حال در

 فرزندان از يكى كردن آزاد معادل مكيدنى هر ازاى در دهد، مى شير را كودكش كه آنگه و ندارد را دركش توان كس هيچ آن بزرگى سبب

 او پهلوى بر بزرگوارى فرشته گردد، فارغ دادن شير از كه هنگامى پس. گيرد مى تعلق پاداش وى به ، شده خدا عبادت وقف كه اسماعيل

.) 175: 15 ج ؛ الشيه وسائل. (شد آمرزيده گناهانت تمامى كه درستى به بگير؛ سر از را خود اعمال: گويد مى و زده

 روش براى را الزم شرعى توجيه ، است شيعه پوياى فقه مسلم اصول از كه اسالمى گذارى قانون در ضرورت اصل مالحظه ، همه اين با

 ترويج جاى به مواليد كنترل هاى سياست اندركاران دست كه بود آن تر پسنديده ، اساس اين بر. كند مى فراهم مواليد كنترل صحيح هاى

 با را كشور ، مدت دراز در است ممكن ، اسالمى هاى ارزش با ناسازگارى بر افزون كه كمتر فرزند از ناشى آسايش مانند هايى ارزش

 اذهان در را مواليد كنترل لزوم ، جامعه آحاد اكثريت دينى گرايش بر تكيه با كوشيدند مى سازد، رو روبه جمعيت نزولى سير مشكل

 تغييرات چنانچه ، نتيجه در تا كنند مطرح اضطرارى و ثانوى حكم يك ، فقهى تعبير به و خاص اجتماعى ضرورت يك عنوان به عمومى

 روحيه با كه مردمى سوى از جديد هاى سياست پذيرش عدم كرد، اقتضا را مواليد افزايش جهت در هايى سياست اتخاذ ، آينده احتمالى

. نسازد مشكل دچار را كشور اند، گرفته خو طلبى آسايش

 ، جنين سقط خصوص در اما ؛ كنيم مى موكول كتاب سوم فصل به را زمينه اين در مثل توليد عامل نقش و جنسى نابرابرى تفصيلى بحث

 با اوال، ، حيات حق از)  جنين( انسانى موجود يك ساختن محروم لحاظ به آن دينى ممنوعيت از گذشته كه كنيم مى اشاره اجمال به

 تجاوز ميزان آنها در كه هايى فرهنگ ، دليل همين به. دارد نزديك ارتباطى فردگرايانه هاى ايدئولوژى با ثانيا، و جنسى جرايم ميزان

. نيستند رو روبه عمدى جنين سقط مشكل با فراگير طور به اند، نيافته چندانى رواج نيز شده ياد هاى ايدئولوژى و است پايين جنسى
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 مراقبت و حمايت. 3
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 موضوع دارد، ادامه تولد از پس سال چند تا كه حيوانى هاى گونه از بسيارى برخالف خود از محافظت در انسان نوزاد ناتوانى و عجز

 كه سالخوردگى دوران در انسان ناتوانى و عجز ، آن بر افزون. كند مى تبديل ضرورت يك به را كودك از فيزيكى مراقبت و حمايت

 اهميت و ضرورت ، بيمارى يا عضو نقص از ناشى هاى ناتوانى نيز و شوند، مى رو روبه آن با خود حياتى چرخه در افراد از بسيارى

. سازد مى چندان دو را مراقبت موضوع

 حمايت براى كه معاصر صنعتى جوامع در حتى ؛ است بوده ها خانواده عهده بر تاريخ طول در مهم اين ايفاى اخالقى و قانونى مسئوليت

 حمايت مناسب اى گونه به اوالدشان از كه خواهد مى والدين از قانون ، است آمده در اجرا به متنوعى رفاهى هاى برنامه ، ناتوان افراد از

 والدين اصال اينكه يا رسانند، اثبات به ، آن ايفاى از را خود ناتوانى والدين كه گيرد مى برعهده را مسئوليت اين زمانى تنها دولت و كنند

) Stokes, 1984:294. (نباشند دسترس در يا موجود

 بر را اصلى مسئوليت همچنان فرزندان ، آمده وجود به اخير سالهاى در كه مهمى تغييرات رغم على نيز سالخوردگان از مراقبت مورد در

 دليل به اين و شود مى تامين اش خانواده سوى از دارد، نياز بدان سالخورده شخص كه مراقبتى هرگونه موارد،% 80 در. دارند عهده

) Zanden, 1993:298. (دارد وجود فرزند، و والدين عاطفى رابطه بودن سست زمان در حتى كه است نيرومندى تعهد احساس

 هاى خانه ها، كودك مهد ها، شيرخوارگاه روزافزون گسترش ، جمله از كاركرد اين با مرتبط فراوان تغييرات توان نمى همه اين با

 در كه باشد مى عواملى ترين مهم از مادران اشتغال نيز اينجا در رسد مى نظر به.  گرفت ناديده را معلوالن هاى آسايشگاه و سالمندان

 و سال سه زير كودك هزار هشتصد از مراقبت امكانات به راجع فرانسه در 1976 سال در كه تحقيقى.  است بوده موثر تغييرات بروز

 داشتند قرار نهادهايى نظارت زير كودك هجده و ششصد و هزار سه و چهل و يكصد كه دهد مى نشان ، گرفته انجام شاغل والدين داراى

 منظور اين براى كه داشتند قرار افرادى نظر زير و خانه در طفل هزار هفتاد شدند، مى اداره و يافته سازمان دولتى مقامات سوى از كه

 غير پرستاران نزد نيز باقيمانده طفل هزار پانصد و كردند مى نگهدارى مادربزرگها نيز را كودك هزار پنج و هشتاد و بودند شده استخدام

 به كه))  مادرانه مدرسه((  به موسوم نهادهايى ، همچنين. ماندند مى)  مختلف اشخاص نزد ، مرتب غير طور به يا همسايگان( رسمى

: 1375 ، سگالن. (اند داشته  پوشش زير را طفل هزار پانصد حدود در زمان همان در دارند، اختصاص) باال به سال دو( تر بزرگ كودكان

  -گروهى خدماتى مراكز در% 15 ، شاغل مادران داراى و سال پنج زير كودكان مجموع از 1982 سال در آمريكا در همچنين) 215

 و سال 6 زير كودكان از% 6 تنها 1965 سال در كه است حالى در اين و بودند مراقبت تحت  -روزانه مراقبت مراكز يا ها پرورشگاه

 دارند حكايت آن از نيز 1990 سال به مربوط آمارهاى) Wilkie, 1991:154. (داشتند قرار گروهى مراقبت تحت ، شاغل مادران داراى

 مى آنها غير يا بستگان از ديگر شخصى خانه يا خود خانه در ، والدين كارى هاى ساعت در ساله 4 و 3 كودكان از% 35 حدود در كه

) Berk, 1994:585. (بردند مى سر به روزانه مراقبت مراكز در% 43 و ماندند
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 با مادر ارتباط اهميت ، افراطى ديدگاه يك براساس.  است شده ابراز گوناگونى هاى ديدگاه ، فرزندان بر مادران اشتغال آثار مورد در

 جبران و ناگوار آثار شود، مى حاضر خود كار سر مادر كه زمانى در مثال مادر از كودك موقت جدايى حتى كه است حدى به فرزند

 به فرزندان عاطفى نياز بر كه انديشه اين اصل ، ديدگاه اين آميز اغراق جنبه از پوشى چشم با. گذارد مى جا بر كودك زندگى بر ناپذيرى

 بولبى جان آراى به توان مى آنها جمله از كه است برخوردار نظرى هاى پيشينه از ، فرهنگى هاى پشتوانه بر افزون دارد، تاكيد مادران

 كودك در اضطراب باعث باشد، طوالنى مدت كه صورتى در كودكى دوران در مادر از كودك جدايى كه بود معتقد وى. كرد اشاره) 26(

 تاثير كودك آينده عاطفى ساخت بر تواند مى تجربه اين. آورد خواهد بار به را عزيز يك دادن دست از غم مشابه نتايجى و شد خواهد

) Bilton, et al, 1981:307. (دهد كاهش را ثبات با عاطفى روابط ايجاد در وى توانايى و بگذارد

 اين طرفداران. كند مى انكار را كودكان بر مادران اشتغال منفى تاثيرهاى جديدتر، تحقيقات به استناد با كه دارد وجود ديدگاهى ، مقابل در

 كه نيز خاصى موارد در و است نشده ديده اى عمده تفاوت ديگر كودكان و شاغل مادران به متعلق كودكان بين كه كنند مى اظهار ديدگاه

 كودكان تعداد به مربيان تعداد نسبت مانند( جايگزين مراقبت كيفيت مانند ديگرى عوامل در بايد را آنها ريشه ، داشته وجود هايى تفاوت

 تفاوتى رشد، هاى مقياس بيشتر نظر از شاغل مادران به متعلق كودكان ، آن بر افزون.  مادران اشتغال در نه كرد، جستجو)  پرورشگاه يك

 آنكه ضمن اند، داده نشان ديگر كودكان با مقايسه در را بهترى وضعيت حتى اجتماعى سازگارى نظر از و اند نداشته كودكان ديگر با

 ,Wilkie. (پايبندند كمتر گردد، مى باز جنسيتى هاى نقش به كه سنتى هاى ديدگاه به نسبت و دارند زنان اشتغال به ترى مثبت نگرش

1991:156 (

 مادر اشتغال طوالنى ساعات ، ديدگاه اين براساس.  است وقت پاره اشتغال و وقت تمام اشتغال بين تفاوت وجود مدعى نيز سومى ديدگاه

 پاره اشتغال اما گردد؛ مى منجر اجتماعى و شناختى نامطلوب پيامدهاى به ، دبستان دوره در ويژه به ، فرزندان با اندكى زمان گذراندن و

 را آنان نيازهاى كه دهد مى را امكان اين مادر به كه دليل اين به احتماال ، است بخش مزيت سنين تمام در كودكان براى ظاهرا وقت

) Berk, 1994:585. (سازد برآورده

 بر غلبه جهت در خانواده اعضاى هميارى از است عبارت كه كنيم اشاره خانواده حمايتى كاركرد به بايد ، بگذريم كه مراقبت موضوع از

 حيات سنتى الگوى با بيشتر خانواده حمايتى كاركرد.  گوناگون تهديدهاى و خطرها برابر در يكديگر از آنان پشتيبانى و مشكالت

 نيز معاصر صنعتى جوامع در اما دارد، سازگارى اى قبيله و روستايى جوامع در آن متداول هاى شيوه ، ويژه به و خويشاوندى و خانواده

 ميان از كامال يا تقريبا ، ساخت مى ضرورى را خويشاوندان و خانواده اعضاى كمك گذشته در كه نيازهايى از بسيارى آنكه رغم على

 در جوامع اين در خويشاوندى پيوندهاى نسبى ضعف وجود با.  است ساز چاره بسيار مواردى در خويشاوندان حمايت هم با اند، رفته

 به  -مالى غير خواه و مالى خواه  -كمك دريافت براى كه هستند كسانى نخستين هم هنوز خويشاوندان((  گذشته هاى دوران با مقايسه

). 241: 1373 ، گوردون)) . ( شود مى آورده رو آنها

 در مردان هرچند. اند داده قرار توجه مورد آن در نهفته جنسى نابرابرى حيث از عمدتا را خانواده مراقبتى كاركرد ، فمينيسم طرفداران

 همچنان جنسيت اما اند؛ گرفته عهده به خانواده در سالمندان و كودكان از مراقبت امر در را بيشترى سهم ، پيشين هاى دوره با مقايسه

 و مستقيم درگيرى ميزان 1980 دهه در حتى كه دهد مى نشان تحقيقات. آيد مى شمار به كاركرد اين ايفاى كيف و كم در موثرى عامل
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 پدران مشاركت ، شاغل مادران مورد در حتى و است بوده مادران درگيرى ميزان سوم يك كودكان تربيت امر در آمريكايى مردان فعاالنه

 هاى فعاليت مادران كه حالى در و است متفاوت مادران و پدران مراقبت نوع نيز كيفى نظر از.  است داشته افزايش اندكى ميزان به تنها

 با بازى و تفريحى هاى مراقبت به بيشتر پدران گيرند، مى عهده بر را كودكان نظافت و كردن حمام ، دادن غذا مانند ، خاص مراقبتى

 )Santrock and Yussen, 1989:324-325. (پردازند مى خود فرزندان

 كه دارد احتمال پسرها برابر سه دخترها كه دارند حكايت آن از سالمند والدين از بزرگسال فرزندان مراقبت به مربوط آمارهاى همچنين

 ,Zanden. (كشند مى دوش به را سالمندان از مراقبت بار ها عروس و دخترها موارد، اغلب در و كنند اقدام والدين از مراقبت به

 كمك و نظارت اغلب پسرها كه حالى در كنند، مى تامين را عاطفى حمايت و عملى مراقبت معموال دخترها نيز كيفى نظر از) 1993:298

 ,Perlmutter and Hall. (نباشد  دسترس در دخترى كه پردازند مى مستقيم مراقبت به زمانى تنها و گذارند مى اختيار در مالى

1992:375 (

 عهده بر مسئوليتى كودكان از مراقبت امر در پدران چرا و آيد مى حساب به مادران وظيفه دارى بچه چرا: پرسند مى فمينيست نويسندگان

 صرفا))  پدرى((  مفهوم و شوند مى گنجانده))  مادرى((  مفهوم درون در فرزندان قبال در والدين وظايف اغلب آنان گفته به گيرند؟ نمى

 يا عذرخواهى باى نهايت در كنند، مى خالى شانه مادرى مسئوليت بار زير از كه زنانى رو، اين از دارد؛ حكايت كلى حمايتى و يارى از

) Lott, 1994:375. (كنند سرخوردگى و گناه احساس

 مادرى حقيقت دارد مى اظهار ، مادرى زيستى هاى جنبه كليه انكار با و آن رايج فرهنگى معناى در مادرى دانستن اسطوره با اوكلى آن

 مانند شواهدى به ، مادران به كودكان نياز ادعاى رد در همچنين وى.  نيست مراقبت به معطوف گرم رابطه يك در محبت ابراز جز چيزى

 دايه به شيرخوار كودكان سپردن ، اشتراكى شيردهى ، قراردادى مادرى ،)ها پرورشگاه در( اجتماعى مادرى ، خواندگى فرزند هاى سيستم

 مى استناد ، موفق تجاربى عنوان به ، اسرائيل هاى كيبوتص در جمعى تربيت و خويشاوندان توسط گسترده هاى خانواده در تربيت ها،

) Oakley, 1976:203. (كند

 همراه مادران براى بيگانگى احساس نوعى با را كودكان شدن تر بزرگ نيز) 27( دينرشتاين جمله از فمينيست روانكاوان از تعدادى

 نظر در اشيايى عنوان به بلكه ، اشخاص عنوان به نه را آنان و كنند مى علم قد خود مادران مقابل در رفته رفته كودكان زيرا اند؛ دانسته

 نظران صاحب از بسيارى ، همه اين با) Tong, 1997:203. (شوند مى شناخته گناهكار و مقصر ، زيادى و كم هر دليل به كه گيرند مى

 فرزندان از مراقبت موضوع به نسبت را ترى متعادل رويكرد) joint parenting)) ( مشترك مادرى و پدر((  درخواست با فمينيست

 بتكه جين.  است داده قرار خود فعاليت سرلوحه را مادرى نقش و خانواده احياى گرا، خانواده فمينيسم به موسوم جريان. اند كرده اتخاذ

: گويد مى جريان اين نظران صاحب از) 28( الشتين

 ابعاد كه است بخش لذت و زحمت پر پهلو، دو ، مايه پر ، پيچيده فعاليتى كردن مادرى.  نيست ها نقش ديگر مشابه نقشى كردن مادرى

 تنها نه ، اشتغال و كردن مادرى بين ها، تفاوت كردن رنگ كم به تمايل... دارد عاطفى و نمادين ، اجتماعى ، طبيعى ، شناختى زيست
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 از بيش داد، انجام زنان نفع به امور تغيير براى بايد و توان مى را آنچه بلكه دهد، مى كاهش زيادى حد تا را ما خصوصى روابط اهميت

) Ibid:33. (نمايند مى ساده حد

 آليس. اند كرده تاكيد مادرى و پدرى هاى نقش تمايز در زيستى عوامل نقش بر حتى فمينيست نظران صاحب برخى كه است ذكر شايان

 اينكه بر تاكيد با و دارند بيشتر حساسيتى و تر سريع دركى ، نوزادان نيازهاى به نسبت ذاتا زنان كه واقعيت اين به استناد با) 29( روسى

 داراى ، مردان برخالف ، زنان كه گيرد مى نتيجه دارد، اجتماعى جنبه آنها با پدر ارتباط و شناختى زيست جنبه فرزندانش به مادر اتصال

 Ibid:159. (كرد فراهم فرزندان تربيت براى ترى طبيعى محيط بايد رو، اين از و هستند فرزندان تربيت با طبيعى و تر نزديك پيوندى

and Hekman, 1992:138 (

 اسالم ديدگاه. 3  -2

.  پرداخت خواهيم محور چند ضمن در خانواده حمايتى و مراقبتى كاركرد درباره اسالم ديدگاه اجمالى بيان به قسمت اين در

 زنان اشتغال)  الف

: دارد وجود توجه قابل نكته چند ، است گذاشته جا بر تاثيرهايى خانواده مراقبتى كاركرد بر كه كار بازار در زنان اشتغال مورد در

 عفت حفظ و مرد و زن طبيعى هاى تفاوت جهت به كه شغلى هاى محدوديت برخى از پوشى چشم با اسالم كه است اين نكته يك

 و اشتغال بين از شود ناگزير زن كه آيد پيش شرايطى اگر بلكه ندارد، مخالفتى گونه هيچ))  زنان اشتغال((  اصل با ، شده قائل عمومى

.  داشت خواهد ارجحيت اشتغال ، قطع طور به برگزيند، را يكى ثمر بى نشينى خانه

 با تعارض صورت در را مادران اشتغال ، است قائل آينده نسل پرورش براى كه اى ويژه اهميت دليل به اسالم كه است آن ديگر نكته

 ديدگاه همين از ، اشتغال به نسبت آن اولويت و مادر نقش اهميت بر مسلمان نظران صاحب تاكيد. كند نمى تاييد ، مادرى نقش ايفاى

 زنان سياسى  -اجتماعى مشاركت بر كه فراوانى تاكيد رغم على  -سره قدس  -خمينى امام حضرت ، نمونه براى ؛ است برخاسته

) 172: 1373 ، ستوده. (دانستند مى مربى را زن كه چرا نخورد؛ لطمه خانواده به كه كردند مى تاييد آنجا تا را زنان اشتغال داشتند،

 رفاه و خواهى زياده مانند هايى انگيزه كه حال همان در اسالم. كند مى بازگشت كار بازار به ورود از زنان هاى انگيزه به نيز نكته سومين

 رفع مانند مشروع هاى انگيزه به شمارد، مى مردود را شوهران با رقابت و مردان با كامل تشابه به يابى دست مرز، و حد بى طلبى

 مى احترام ديده به ، خانواده و خود آينده براى ايمنى تضمين و جامعه نيازهاى به كمك ، نفس عزت كسب ، خانواده اقتصادى نيازهاى

 نابرابرى فقر، ويژه به ، فرهنگى و اقتصادى منفى عوامل كه شود مى حاصل زمانى اسالم مطلوب وضعيت كه نماند ناگفته البته. نگرد

 نوع اين از رهايى براى نباشند ناگزير زنان كه طورى به باشد، رسيده ممكن حداقل به زنان ستمديدگى و تحقير استثمار، و طالق ، طبقاتى

 همين به  -گرايانه فايده و ليبراليستى منظرى از هرچند ) -30( ميل استوارت جان. كشند دوش بر را اشتغال سنگين بار ، مشكالت

: گويد مى كه آنجا دارد؛ توجه موضوع
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 بى شرايط در. بشوند استخدام خانه از خارج در ، خانواده مالى كمبودهاى رفع براى زنان كه بود نمى مطلوب اصال داشت عدالتى دنيا اگر

 به احتماال آنها استخدام برد، مى باال حاكمشان شوهران نظر در را آنها هاى ارزشمندى ، زنان مالى درآمدهاى چون موجود، هاى عدالتى

) 82: 1377 ، ميل. ( آنهاست نفع

 مراقبت و جنسيت)  ب

 هاى علقه ترين اصلى از يكى كه موضوعى ؛ داشت خواهيم اى اشاره مراقبت و جنسيت رابطه به نسبت اسالم موضع به محور، اين در

 گفت خواهيم سخن بيشترى تفصيل با ، جنسيتى كار تقسيم درباره اسالم ديدگاه درباره كتاب سوم فصل در ما. آيد مى شمار به فمينيستى

 سو يك از ، مادرى نقش بر ويژه به و زنانه مراقبت بر اسالم تاكيد كه باشيم داشته اى اشاره مطلب اين به نيز اينجا در است مناسب ولى ،

 اين به اسالم ، نتيجه در و زند مى دور مرد و زن وظايف تفكيك مثبت كاركردهاى محور بر كه است مبتنى شناختى غايت تبيينى بر

 اسالم كه است طبيعى هاى تفاوت اى پاره از برخاسته ديگر سوى از و نگرد مى الزامى امر يك نه و مهم اولويت يك عنوان به موضوع

. گيرد مى مفروض مرد و زن بين را آنها

 كودكان تربيت و شيردهى ، زايمان ، باردارى هاى دوره طول در را فراوانى هاى دشوارى مادران كه شد واقعيت اين منكر توان نمى البته

 مانند عوارضى به زنان ابتالى ، نتيجه در كند؛ مى تحميل آنان بر طبيعى طور به نيز را هايى محدوديت امور اين و شوند مى متحمل

 اين حدوث از صورتى در تنها آنان و نيست انتظار از دور چندان ، بيگانگى خود از يا پوچى احساس و سرخوردگى ، روانى آشفتگى

 معنوى ابعاد بر تاكيد با اسالم رو، اين از. باشند برخوردار بااليى معنوى هاى انگيزه و ايمان از كه شد خواهند ايمن كامل طور به عوارض

 و اسالم در مادران واالى منزلت ، آن بر افزون و كند تقويت مادران در را اميد و رضايت احساس و روانى سالمت است كوشيده مادرى

 208  -204 ،15 ج ، الشيعه وسائل:  ك.ر جمله از( مادران ويژه به و والدين به نيكى و احسان باب در استحبابى و وجوبى هاى توصيه

 و والدين بين متقابل احترام و محبت با تواءم رابطه و است برده ميان از زيادى حد تا را مادران بيگانگى خود از زمينه) 218  -216 و

.  مدعاست اين گواه مذهبى هاى خانواده بيشتر در فرزندان

 در كه گيرد مى سرچشمه آميزى اغراق ادعاهاى از اى اندازه تا مادرى قبال در ها فمينيست از تعدادى منفى گيرى موضع كه نماند ناگفته

 مى صورت ، طبيعى مادران توسط كودكان پرورش و مراقبت اهميت مورد در ، بيستم قرن اوايل و نوزدهم قرن در ويژه به ، غرب فرهنگ

 پذيرش با ، حال عين در) 31( دارد، فراوان تاكيد آن بر ، دانسته اولويت يك را طبيعى مادران دست به فرزندان تربيت اسالم.  گرفت

 انعطاف و باز نسبتا موضعى ، خويشاوندان مشاركت با گسترده هاى خانواده در تربيت و قراردادى مادرى ، خواندگى فرزند هاى سيستم

.  است كرده اتخاذ مادرى نقش به نسبت را پذير
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 سالمندان از مراقبت)  ج

 كه جايگزين نهادهاى توسط نقش اين ايفاى و زمينه اين در خانواده نقش كاهش رسد مى نظر به ، بيماران و سالمندان از مراقبت مورد در

 و والدين به احسان لزوم مانند اسالمى هاى ارزش با كه گيرد مى صورت هايى شيوه به احيانا ، است جديد شهرى زندگى نيازهاى از

 شخصيت بر ها شيوه اين منفى تاثيرهاى) 32. (ناسازگارند گردد، آنان اندك هرچند رنجش باعث كه سخنى يا رفتار هر از خوددارى

 حدودى تا تواند مى بعد، درجه در فرزندان پرورش و مراقبت براى فردى هاى انگيزه شدن سست و نخست درجه در بيماران و سالمندان

. سازد مدلل را دست اين از هايى شيوه با اسالم مخالفت

 خانواده حمايتى كاركرد) د

 را كاركرد اين تحقق زمينه ، استحبابى و وجوبى هاى دستورالعمل از اى مجموعه ارائه با اسالم ، خانواده حمايتى كاركرد خصوص در

 هاى هزينه تامين كه معنى بدين اند، گرديده معرفى النفقه واجب افراد عنوان به متقابال فرزندان و والدين سو يك از.  است كرده فراهم

 در والدين زندگى هاى هزينه تامين و مادر، عهده بر پدر فقدان با و)  پدرى جد يا( پدر عهده بر نيازمندى صورت در فرزندان زندگى

: 15 ج ، الشيعه وسائل:  ك.ر. ( است شده بينى پيش باره اين در قانونى الزام و اجبار حتى و است فرزندان عهده بر نيازمندى صورت

 و نيك كارهاى بر تعاون ، احسان مانند هايى ارزش بر فراوانى تاكيد ديگر، سوى از) 323: 2 ج ،1395 ، الخويى:  ك.ر همچنين ؛237

 عهده بر عمدى غير جنايات ديه دادن قرار مانند اى ويژه تدبيرهاى و شود مى نيز مالى هاى كمك شامل آنكه وسيع معناى در ارحام صله

 عنايت ديگر ابعاد) 727: 2 ج ، الوسيله تحرير ، خمينى امام:  ك.ر همچنين ؛301: 19 ج ، الشيعه وسائل:  ك.ر( پدرى خويشاوندان

 بر جديد شهرى زندگى منفى آثار تواند مى شده ياد اسالمى هنجارهاى تحكيم. گذارند مى نمايش به را خانواده حمايتى كاركرد به اسالم

. سازد خنثى حدودى تا را خانواده حمايتى كاركرد

 پذيرى جامعه. 4

 شناسى جامعه ديدگاه. 4  -1

 مى را خاص فرهنگ يك از عضوى عنوان به فرد هر مناسب هاى كنش و ها نگرش افراد ، آن راه از كه است فرايندى پذيرى جامعه

 عوامل ، خانواده بر افزون اينكه به توجه با ولى ، نيست ترديدى كند، مى ايفا فرايند اين در اساسى نقشى خانواده اينكه در. آموزند

 فرهنگ در پذيرى جامعه در خانواده نقش ، عوامل اين از يك هر دخالت ميزان به بسته سهيمند، كودكان پذيرى جامعه در نيز ديگرى

 را آنچه تمامى تقريبا خانواده توسط پذيرى جامعه ، جوامع از بسيارى در. پذيرد مى تغيير ، متفاوت تاريخى هاى دوره در و متفاوت هاى

 ، زبان با را كودك آشنايى زمينه خانواده حد، كمترين در اما شود؛ مى شامل بياموزد، بايد بزرگسال يك به شدن مبدل براى كودك كه

 كه است اين است مسلم آنچه تقدير، هر به. آورد مى فراهم او، هويت گيرى شكل و جامعه اصلى هاى روش و ها ارزش فراگيرى

 گردد مى آغاز زندگى روزهاى اولين از كودك پذيرى جامعه.  است برخوردار زمانى تقدم از پذيرى جامعه عوامل ديگر به نسبت خانواده

 مطمئن شخصيت روى بر  -كودك درخواست موقع در شيردهى يا ، بندى زمان طبق و منظم شيردهى  -كودك به شيردهى برنامه حتى و

) Cotgrove, 1972:62. (گذارد مى تاثير او مطمئن غير يا
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 اجزاى از جامعه تشكيل به توجه با كه است آن اول نكته:  است توجه قابل نكته دو ، خانواده توسط پذيرى جامعه محتواى مورد در

 چه كه هاست فرهنگ خرده از اى مجموعه بر مشتمل فرهنگى هر اينكه به توجه با ديگر، تعبير به و ناهمگون موارد بعضى در و مختلف

 سطح در يكى ، مستقيم غير كاركرد دو به خانواده در پذيرى جامعه مستقيم كاركرد باشند، متعارض خود هاى ارزش از اى پاره در بسا

 جامعه خرد، سطح در. شود مى منجر ،) جامعه در فرهنگى تكثر و ناهمگونى تداوم( كالن سطح در ديگرى و)  هنجارى تعارض( خرد

 هايى ارزش با والدين هاى ارزش تعارض دليل به گاهى امر اين. گردد آنان در هنجارى تعارض باعث تواند مى خانواده در افراد پذيرى

 والدين هاى ارزش  تعارض نتيجه در گاه و كنند مى القا فرد به ، همساالن گروه يا تلويزيون ، مدرسه مانند پذيرى جامعه عوامل ديگر كه

 به بسته شوند، مى هنجارى تعارض دچار كه نوجوانانى ويژه به افراد،. يابد مى بروز ، متفاوت فرهنگى هاى پيشينه سبب به يكديگر با

 اجبار و سلطه الگوى از كه هايى خانواده در. دهند مى نشان واكنش مختلفى هاى گونه به كنند، مى زندگى آن در كه اى خانواده نوع

 با فرزندان مستمر  كشمكش شاهد دموكراتيك هاى خانواده در و خورند مى چشم به بيشتر رياكارانه و تصنعى رفتارهاى كنند، مى پيروى

.  هستيم مادر و پدر

 جامعه يك در. ندارد نياز استدالل به كه است مطلبى شود، مى منجر فرهنگى تكثر و ناهمگونى به پذيرى جامعه ، كالن سطح در اينكه اما

 همه ذهن در ها ارزش از واحدى مجموعه باشد، ها انسان پذيرى جامعه عامل تنها ، آن به وابسته نهادهاى و حكومت مثال كه فرضى

 قومى ، دينى هاى گروه يا و اجتماعى قشرهاى يا طبقات به ها خانواده تعلق دليل به واقعى احوال و اوضاع در اما كرد؛ خواهد نفوذ افراد

 افراط در سقوط از بايد البته. سازند مى منتقل خود فرزندان به را متفاوتى هاى كنش و ها، نگرش ها، ارزش ، متفاوت سياسى و نژادى ،

. گذارد مى جا بر اجتماعى يكپارچگى تداوم بر پذيرى جامعه كه است تاثيرى ، سكه ديگر روى كه چرا بود؛ حذر بر تضاد مكتب گرايى

: پارسونز گفته به

 جهت در) identification( سازى همانند و) cathexes( عاطفى هاى گذارى سرمايه زمينه كردن فراهم ، خانواده كاركرد ترين مهم

 خاص طور به. كرد خواهد عمل آنها درون در بزرگسال يك عنوان به آينده در وى كه است اجتماعى هاى نظام مجموعه در كودك ادغام

 براى ، شدن واقع اعتماد مورد و كردن اعتماد براى ، ديگران با يكپارچگى براى كودك هاى قابليت توسعه اوليه عامل احتماال خانواده ،

) Parsons, 1965:44. ( است مشروع نفوذ پذيرش و نفوذ اعمال

 شخصيت گيرى شكل باعث پسر، و دختر كودكان تربيت متفاوت هاى شيوه. گردد مى باز جنسيتى هاى نقش يادگيرى مسئله به دوم نكته

 نقش يادگيرى. گذارند مى نمايش به خود از زندگى طول در را متفاوتى رفتارهاى و احساسات ها، نگرش كه شود مى متمايزى هاى

) significant others( مهم ديگران ، آن طى در كه مستقيم آموزش: گيرد مى صورت عمده راه دو از ، كودكان سوى از جنسيتى هاى

 ، كودكان آن طى در كه الگوسازى و دهند مى پاداش ، سنتى جنسيتى هاى نقش با متناسب رفتارهاى قبال در كودك به ، والدين ويژه به

 ,Kammeyer, et al. (پردازند مى رفتار آن تقليد به سپس و كنند مى مشاهده رفتارى انجام حال در را خود جنس از مهم ديگران

 موثرند؛ پسر و دختر شخصيت متمايز گيرى شكل در كه دارند وجود نيز ديگرى هاى شيوه ، راه دو اين از گذشته) 1990:335-336

 و خانه وسايل ، كوچك آشپزخانه سرويس ، عروسك ها بچه دختر براى كه است اين بر رسم((  ها خانواده از بسيارى در مثال براى

 هواپيما، خودرو،( ماشينى يا برقى بازيهاى اسباب ، سازى خانه هاى بازى ها بچه پسر براى كه حالى در بخرند، كوچك خياطى چرخ
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: 1376 ، ميشل)) ( دهند مى پرورش را خانگى كارهاى انجام توانايى از غير استعدادهايى پسرها در بازيها اسباب اين. خرند مى) قطار

35 (

 علت از يكى را امر اين معموال آنان و است بوده فمينيسم مباحث مهم محورهاى از خانواده در جنسيتى هاى نقش پذيرى جامعه موضوع

 كه فراوانى هاى كوشش به توجه با هرچند اند؛ كرده مخالفت آن با ، دانسته اجتماع و خانواده سطح در جنسى هاى نابرابرى اصلى هاى

 جنسيتى هاى نقش پذيرى جامعه به نسبت والدين از بسيارى امروزه ، گرفته صورت جنسيتى نقش الگوهاى حذف جهت در غرب در

) Almquist, et al, 1978:345. (دهند مى نشان كمترى تعصب و حساسيت خود، كودكان

 و تصويرى هاى رسانه پيدايش با ارتباطات فناورى پيشرفت امروزه كه است ذكر شايان كاركرد، اين با مرتبط تغييرات خصوص در

 شدت به را خانواده پذيرى جامعه كاركرد ، مدارس و ها كودكستان ها، پرورشگاه مانند ، خانواده جايگزين نهادهاى توسعه و الكترونيكى

 كرده حفظ همچنان زيادى حدود تا را كودكان پذيرى جامعه در خود نقش و اهميت خانواده ، همه اين با.  است داده قرار تاثير تحت

 با مقارن را آن پيدايش و صنعتى جوامع مشخصه را آن وى كه( مدرن))  اى هسته خانواده((  كه كرد مى عقيده اظهار پارسونز.  است

 همچنان را بزرگساالن شخصيت رشد براى محيطى تامين و كودكان پذيرى جامعه كاركرد)  دانست مى سنتى خانواده كاركردهاى كاهش

 خانواده كاركردهاى و جايگاه مورد در كاركردى  -ساختى مكتب نظران صاحب ديگر و وى) Knuttila, 1996:266. (كند مى حفظ

 خانواده سوى از كودكان پذيرى جامعه اينكه بر تاكيد با ، گذاشته فراتر واقعيات تبيين و توصيف از را پا ، صنعتى جوامع در اى هسته

. اند گرفته پيش در را هنجارى رويكردى ، است كودكان پذيرى جامعه مشكل ترين كامل و بهترين

 كردن محدود مانند نامطلوبى پيامدهاى مستلزم را آن ، داده قرار انتقاد مورد را ديدگاه اين ها سوسياليست جمله از ديگر، نظران صاحب

 تربيت براى مناسب شرايط نيامدن فراهم مرد، و زن برابرى مقابل در سدى ايجاد ، نتيجه در و فرزندان تربيت و دارى خانه به زنان فعاليت

 معنوى و روشنگرانه نيروهاى محدود هاى آموزش ، خانوادگى تربيت در موجود جنسى هاى كشمكش ، كوچك هاى خانواده در انسانى

 ، خانواده زيستى مبناى گرفتن ناديده با همچنين آنان) 164: 1367 ، باوم روزن. (اند دانسته ، سلطه قبول بر مبتنى تربيتى شيوه و طفل

 ، نتيجه در اند؛ كرده مناقشه خانواده كاركردى و ساختارى ثبات در ، ترتيب اين به و شده قائل تاريخى  -اجتماعى اى ويژگى آن براى

 نه كه دارد وجود ديگرى بسيار انواع...  جمعى دسته مراكز و شود مى انجام خانواده در منحصرا كه كودكان اوليه تربيت بين((  آنان باور با

) 183: 1367 ، باوم روزن)) . ( است درآمده اجرا به تاكنون دهندگان سازمان توسط به نه و انديشيده بدان كسى
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 آنها مخالفان و كاركردگرايان نزاع به ، اول نكته:  كنيم مى نشان خاطر پذيرى جامعه كاركرد خصوص در را نكته دو ، اسالمى منظر از

 در توان نمى اساس اين بر و.  است بوده ايدئولوژيك و ارزشى عناصر از متاثر زياد حد تا بحث اين رسد مى نظر به. شود مى مربوط

 جامعه شكل ترين كامل و بهترين((  تعيين ديگر، تعبير به پوشيد؛ چشم صنعتى جوامع در رايج هاى ارزش از مسئله اين تحليل و تجزيه

 تاكيد جاى به تا شود مى موجب ارزشى هاى نظام اختالفات و معناست بى خاص ارزشى نظام يك گرفتن نظر در بدون))  كودكان پذيرى

 بيشترين موجود، ارزشى هاى نظام از يكى با آنها از كدام هر كه بگوييم سخن متعددى هاى شيوه از ، پذيرى جامعه شيوه بهترين بر
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 ، كامل جنسى تساوى و تشابه ، كودكان تربيت فرايند در سلطه مطلق نفى مانند هايى ارزش پذيرش ، اساس اين بر. دارد را تناسب

 در كه گونه همان انجامد؛ مى خانواده توسط پذيرى جامعه مرسوم شيوه نقد به ، فردى آسايش و رفاه حداكثر و مطلق جنسى آزادى

 نظام با هماهنگ و كارانه محافظه هاى نگرش پذيرش ، مقابل در.  كنيم مى مالحظه ها فمينيست و ها سوسياليست از بسيارى اظهارات

 هسته خانواده در پذيرى جامعه از جانبدارى ، كنيم مى مشاهده وضوح به ساختى  -كاركردى نظران صاحب ديدگاه در كه دارى سرمايه

 و ، عام طور به ، اسالم ارزشى نظام بايد ، اسالم در كودكان پذيرى جامعه شيوه بهترين تعيين براى ، نتيجه در ؛ است داشته پى در را اى

. گيرند قرار توجه مورد ، خاص طور به كند، مى دنبال خانواده تشكيل و ازدواج از اسالم كه اهدافى

 روانى و طبيعى استعدادهاى لحاظ به خانواده محيط در تربيت كه كرد برداشت چنين اسالمى روايات و آيات از توان مى مجموع در

 بر اسالمند، عنايت مورد كه خانواده اجتماعى و فردى مثبت كاركردهاى ديگر لحاظ به نيز و فرزندان قبال در آنان تعهد احساس و والدين

 كم دست كه چرا ؛ نيست ها شيوه آن مطلق نفى معناى به اين ولى دارد، ناپذيرى انكار اولويت ، كودكان پذيرى جامعه ديگر هاى شيوه

 سان همين به. اند گرفته قرار اسالم تاكيد مورد موارد از اى پاره در ، گسترده هاى خانواده در تربيت يا خواندگى فرزند مانند هايى شيوه

 مانند هايى ارزش پذيرش عدم.  است فهم قابل اسالمى هاى ارزش راستاى در نيز جنسيتى هاى نقش پذيرى جامعه مورد در اسالم نظر ،

 مفروض اسالمى ديدگاه در كه جنسى طبيعى هاى تفاوت به توجه با ويژه به ، اسالم سوى از مطلق جنسى مشابهت و مطلق جنسى آزادى

 و زن هاى نقش كامل تفكيك معناى به اين هرچند باشد، داشته سازگارى پسر و دختر يكسان پذيرى جامعه با تواند نمى اند، شده گرفته

 زيرا ؛ نيست مشترك قلمروهاى نفى و مرد و زن هاى فعاليت از بسيارى در را جنسيت اسالم زيرا ؛ نيست مشترك قلمروهاى نفى و مرد

 پرداخت خواهيم موضوع اين به نيز سوم فصل در.  است ندانسته شرط اجتماعى و خانوادگى هاى فعاليت از بسيارى در را جنسيت اسالم

 .

 شمار به خانواده كاركردهاى از يكى شناسى جامعه متون بعضى در كه دينى تربيت و آموزشى كاركرد كه شود مى خاطرنشان ، پايان در

 منظر از ويژه به كاركرد، اين. شود گنجانده پذيرى جامعه عنوان ذل در تواند مى) Winch, 1971 and Schaefer, 1989:324( آمده

 به ، شرعى احكام و دينى اعتقادات ، كريم قرآن  آموزش بر اسالمى روايات در كه تاكيدى و است برخوردار بسزايى اهميت از ، اسالمى

 اين به اسالم اهتمام از اى گوشه) 196  -194 و 182: 15 ج ، الشيه وسائل:  ك.ر( شود مى ديده نوجوانان و كودكان به نماز، ويژه

 معاصر، جوامع در پرورش و آموزش و دين ، خانواده نهادهاى كاركردى تداخل به توجه با البته. دهد مى نشان را ساز سرنوشت موضوع

 و دين نهادهاى فزاينده گذارى سرمايه شاهد ، ايران در نمونه براى و است شده كاسته حدودى تا دينى آموزش در خانواده نقش از

.  ايم بوده اسالمى انقالب از پس دينى هاى نشريه و مذهبى هاى موسسه سريع گسترش و زمينه اين در پرورش و آموزش
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 همراهى و عاطفه. 5

 شناسى جامعه ديدگاه.  -1

 صنعتى جوامع در را خانواده بقاى تواند مى كه است كاركردى ترين مهم عاطفى نيازهاى ارضاى ، شناسان جامعه از بسيارى اعتقاد به

 افراد بيشتر اما شود، مى يافت بيش و كم نيز آموزشى با شغلى محيطهاى مانند ديگرى محيطهاى در عاطفى ارضاى. كند تبيين جديد،

 روحى و جسمى امنيت افراد معموال. يابند مى بستگان ديگر يا فرزندان ، والدين ، همسران با را خود شخصى روابط ترين بخش رضايت

 كه كسانى از بسيارى حتى. دانند مى بيرون دنياى خوردهاى و زد و ها كشمكش از پناهگاهى را خانه و كنند مى جستجو خانواده در را

. نهند مى بنا هدف آن به يابى دست براى جديدى خانواده ديگر بار آورند، مى روى طالق به الزم خشنودى و امنيت نيافتن دليل به

)Almquist, et al, 1978:347 (

 جوامع در خانواده اساسى كاركرد دو از يكى را آن ، روانكاوى اصول از گيرى بهره با پارسونز كه بزرگساالن شخصيت تثبيت كاركرد

 كه نقشى((  به دارد اشاره بزرگساالن شخصيت تثبيت پارسونز نظر در.  است شده ياد كاركرد از مهمى جنبه واقع در ، دانست صنعتى

 بزرگساالن شخصيت تواند مى بالقوه كه فشارهايى كند؛ مى ايفا روزمره زندگى شناختى روان فشارهاى با مواجهه در الفرض على خانواده

 مادرى و پدر  نقش از نيز و كنند مى عرضه يكديگر به كرده ازدواج زوج كه متقابلى عاطفى حمايت از شخصيت تثبيت. كند ثبات بى را

 اين به و گردند باز كودكى)  دوران( به خود فرزندان با بازى راه از توانند مى والدين ، شخصيت تثبيت فرايند خالل در. شود مى ناشى

) Harvey and Mac Donald, 1993:196)) . ( نمايند رفع را ها تنش ، ترتيب

 جامعه.  است آورده دست به فرد به منحصر اهميتى صنعتى جوامع در ، خانواده كاركردهاى ديگر ميان از كاركرد اين چرا ديد بايد حال

 مانند عواملى ، اول دسته از مقصود. كنند مى استناد ، فرهنگى و ساختارى يعنى ، عوامل از دسته دو به معموال امر اين تبيين در شناسان

 و زن خانواده آنها در كه جوامعى برخالف. اند گرديده شوهرى و زن خانواده نسبى انزواى باعث كه اند صنعتى شهرهاى در زندگى

 كه است منبعى تنها تقريبا خانواده ، صنعتى جوامع در گيرد، مى قرار همسايگى و خويشاوندى روابط از ترى وسيع شبكه درون شوهرى

 ، همسايگى و خويشاوندى هاى شبكه شدن سست سبب به. آورد مى فراهم بزرگساالن از بسيارى براى را عاطفى درگيرى بيشترين

 عوامل. آيد مى در كند، سپرى او با را وقت بيشترين تواند مى كه كسى تنها و او همدم و دوست تنها صورت به القاعده على شخص همسر

 بايد ازدواج كه است اين غالب نگرش آمريكا، جامعه مانند جوامعى در. دارد اشاره ازدواج به نسبت عمومى نگرش تغيير به نيز فرهنگى

 عنوان به كاركرد اين اهميت بر دليل ، جوامع اين در طالق باالى ميزان و باشد استوار زوج دو بين متقابل عشق و عاطفى كشش پايه بر

. بود ازدواج گسيختگى هم از انتظار در تواند مى آن زوال با ، است محبت و عشق ، ازدواج اساس كه آنجا از يعنى ؛ است ازدواج مبناى

 سطح زوجين كه صورتى در حتى برخوردارند، بيشترى اهميت از خانواده ديگر كاركردهاى كه ديگرى جوامع در كه است حالى در اين

) Stokes, 1984:294-295. ( است زياد ازدواج پيوند تداوم احتمال نكنند، تجربه را خاطر رضايت از بااليى

 ديدگاه سوى از بيشتر كه سازد مى روشن نيز را خانوادگى حيات تاريك هاى جنبه ، امروزى خانواده به بينانه واقع نگاه:  همه اين با

 ارزش رشد و اجتماعى وسيع تغييرات سبب به كه همسران بين موجود هاى تنش و ها نزاع.  است گرفته قرار توجه مورد انتقادى هاى
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 پيشتر كه امور بسيارى ، تغييرات اين نتيجه در.  هاست جنبه اين از يكى هستند، گذشته از چشمگيرتر و تر رايج بسيار ، فردگرايانه هاى

 زنان اشتغال باالى ميزان به توجه با ، مثال براى اند؛ شده مبدل جوان همسران بين هاى مشاجره و ها اختالف كانون به بودند، توافق مورد

 زنان اشتغال ، آن بر افزون.  است يافته چشمگيرى افزايش دارند، را خانه كارهاى در مشاركت انتظار خود شوهران از كه زنانى نسبت ،

 دريافت حقوق دو هر كه شوهرى و زن مثال ؛ نيست بين در آنها خصوص در هنجارى كه است آورده وجود به را جديدى احوال و اوضاع

) Wikie, 1991:146. (بپردازند نزاع به يكديگر با شود، مصرف يا تقسيم بايد چگونه خانواده دارايى اينكه مورد در بسا چه كنند، مى

 پيگيرى فمينيست نويسندگان سوى از خاص طور به سازند، مى منعكس را جنسى نابرابرى كه خانوادگى هاى تنش از هايى جنبه تبيين

:  اوكلى آن گفته به.  است شده

 مگو بگو: (( شود گفته اگر نيست اغراق. يابد مى استحكام ازدواج ساختار درون در تنش ، زنان و مردان حيات بين شديد تمايز سبب به

 آيينى شكل به همسر دو هر توسط نارضايتى ابراز از عبارت))  مگو بگو. ((  است كرده پيدا را نهاد يك حكم ، امروزى خانواده براى)) 

 محروم شوهر كه حالى در ترند؛ بزرگ وى هاى ناخشنودى. باشد مى كننده فعال عامل موارد، اغلب در زن هاى سرخوردگى اما ؛ است

 شخص(( از محروم زن كند، مى اعتراض خانوادگى نزديك روابط در موجود صميميت از خود ممنوعيت به ، عاطفى رضايتمندى از

) Oakley, 1976:146( ؟ بروم توانم مى كجا...  بكنم توانم نمى كارى: ((  است معترض خود كامل اسارت عليه)) بودن

 عاطفى يا كالمى ، فيزيكى بدرفتارى معناى به خانگى خشونت.  است خانوادگى حيات از ديگرى تاريك جنبه خانگى خشنونت موضوع

 با نيز پيشرفته كشورهاى در حتى.  است داشته وجود نيز گذشته در و نيست جديدى پديده ديگر، عضوى عليه خانواده از عضو يك

 حكايت ها گزارش.  پابرجاست ها خانواده از بسيارى در همچنان مشكل اين ، قانونى وضعيت بهبود و عمومى هاى نگرش تغيير وجود

 بر. گيرد مى بر در را سالمندان و برادرها و خواهر ، همسران ، فرزندان كه جانبه چند است اى پديده خانگى خشونت كه دارد آن از

 قرار فيزيكى بدرفتارى مورد كودكى در كه اند كرده گزارش بزرگساالن از چهارم يك تقريبا آمريكا، در عمومى سرشمارى يك حسب

 به آنها بستن ، گنجه در آنان كردن حبس سيگار، با كودكان سوزاندن جمله از  -كودكان با بدرفتارى كه آنند گوياى شواهد. اند گرفته

 ميليون دو از بيش فرار علت احتماال و است شايع وحشتناك طور به  -آنان هاى استخوان شكستن و روز چند يا ساعت چند مدت

 درگير شوهر و زن ميليون هفت حدود ساالنه كه دهند مى نشان همچنين كشور اين در گرفته انجام هاى پژوهش. باشد مى سال در كودك

 به زنان كه است حالى در اين و نمايد مى مصدوم يا مجروح را ديگرى طرف دو از يكى آنها در كه شوند مى آميز خشونت هاى نزاع

 خشونت. دارد وجود هايى تفاوت زنان خشونت و مردان خشونت بين ، كيفى لحاظ به هرچند كنند، مى خشونت به اقدام شوهران اندازه

 يا و شخصى وسايل سر بر اختالف ، حسادت ، رقابت پايه بر تواند مى كه است برخوردار بااليى بسيار ميزان از نيز برادرها و خواهر بين

 اعمال ، شناختى روان يا فيزيكى خشونت هاى شكل در معموال كه هم سالمندان با بدرفتارى ميزان. بگيرد شكل يكديگر با جنسى رابطه

 Shepard 1999:305-306. ( است شده برآورد مورد ميليون نيم و دو ساالنه شود، مى ظاهر ، رسيدگى ترك يا و اقتصادى فشار

) 317-1374:316 ، رابرتسون:  ك.ر همچنين
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 را انتظار مورد عاطفى كاركرد تنها نه كه داده قرار وضعيتى در را ها خانواده از بسيارى صنعتى كشورهاى برخى در پديده اين گستردگى

: گيدنز آنتونى گفته به. اند شده مبدل جنايت حتى و امنى نا ، اضطراب كانون به بلكه كنند، نمى تامين

 دارد احتمال بيشتر مراتب به جنسى هر از يا و سنى هر در فرد يك ، آمارى لحاظ از.  است امروزى جامعه در مكان ترين خطرناك خانه

 از يكى توسط قتل يك ، قتل چهار هر از انگلستان در.  شب هنگام به خيابان در تا گردد واقع فيزيكى حمله معرض در خانه در كه

) 438: 1374 گيدنز،. (گيرد مى صورت ديگرى عليه خانواده اعضاى

 اسالم ديدگاه. 5  -2

 و) 21 ، روم( آيد مى شمار به الهى هاى نشانه از شوهر و زن بين مودت و مهر و ازدواج از حاصل روانى آرامش ، اسالم ديدگاه از

)  غيره و آموزشى ، تجارى ، شغلى( اجتماعى روابط ديگر برخالف زناشويى رابطه كه باشد داشته اشاره حقيقت اين به است ممكن

 شوهر، و زن هاى علقه و منافع اختالف و تضادها رغم على را رابطه تداوم كه است دهنده انسجام و بخش وحدت عاملى دربردارنده

 پاره نبودن به منوط ، خانوادگى زندگى در آن آثار يافتن فعليت و الهى نشانه اين تجلى كه نيست ترديدى ، اين وجود با. كند مى تضمين

.  كنيم مى اشاره آنها ترين مهم به كه است موانع از اى

 و حجاب مسئله نيز و همسر غير با جنسى روابط ممنوعيت اصلى علل از يكى ، واقع در.  است جنسى هاى آزادى ، مهم موانع از يكى

 مى اظهار باره اين در مطهرى شهيد استاد.  است صميميت و محبت بر مبتنى هاى خانواده ايجاد ، اسالم در مرد و زن اختالط كاهش

: دارد

 ، روانى لحاظ از شخص قانونى همسر كه است اين خانوادگى اجتماع نظر از ، مشروع همسر غير از جنسى كاميابى منع و پوشش فلسفه

 و مزاحم و رقيب يك روانى لحاظ از قانونى همسر ، كاميابى آزادى سيستم در كه حالى در برود، شمار به او كردن خوشبخت عامل

)  همچنين آزادى روابط سيستم... (شود مى گذارى پايه نفرت و دشمنى اساس بر خانوادگى كانون ، نتيجه در و رود مى شمار به زندانبان

 و شور و جوانى نيروهاى كه هنگامى فقط و زنند باز سر خانواده تشكيل و ازدواج از است ممكن كه جايى تا پسران كه شود مى موجب

 كارى خدمت براى احيانا و زادن فرزند براى فقط را زن ، موقع اين در و كند ازدواج به اقدام نهد، مى سستى و ضعف به رو آنها نشاط

) 90  -89: 1368 ، مطهرى. (بخواهند

 يك حسب بر. كرد تبيين حدودى تا را طالق ميزان و زنان و مردان روابط ميزان بين همبستگى توان مى نكته همين براساس احتماال

 خواهد باالتر طالق ميزان باشند، مرتبط مردان با بيشتر ، جامعه در زنان هرچه ، آمده عمل به كشور شش و شصت در كه تطبيقى مطالعه

). Sabini, 1995:519. (بود

 كه بحرانى ؛ است))  معنا بحران((  ، دانست خانه در عاطفى رضايت و محبت به يابى دست مانع ترين مهم را آن بتوان شايد كه دوم مانع

 بين ، عاطفى امنيت و شخصى آزادى بين تناقض.  است گرديده آن گرفتار دينى هاى ارزش و باورها از گرفتن فاصله دليل به غرب

 و آمده پيش امروزى متجدد مردان و زنان براى كه) 60: 1378 هلر،( بودن ديگران براى و بودن خود براى تنها بين ، مسئوليت و استقالل

 بر تكيه با زندگى هاى آرمان و اهداف مجدد تعريف با جز ، است كشانده يكديگر با خصومت و رويارويى به را آنان موارد، بسيارى در
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 مى و داند مى معنوى و اخالقى هاى ارزش را برتر هاى ارزش اصوال خود بينى جهان براساس اسالم. بود نخواهد رفع قابل ، دينى تعاليم

 ، غايى و اصلى هاى ارزش عنوان به نه دنيوى و مادى هاى ارزش اما دهد؛ قرار ارزش اين مسير در را جامعه و ها خانواده افراد، كوشد

 هيچ يابند، مى پرورش نگرشى چنين با كه افرادى طبعا. گيرند مى قرار توجه مورد معنوى هاى ارزش طول در و فرعى صورت به بلكه

 دست به كامل شكل به را جنسى و عاطفى ارضاى و استقالل ، آزادى ، مادى آسايش مانند اى دنيوى هاى ارزش نتوانند اينكه از گاه

 بازتاب را شوهر و زن بين متقابل صميميت و محبت زمينه شدن فراهم توان مى رو اين از كنند؛ نمى ناكامى و شكست احساس آورند،

.  دانست خانواده سطح در امر اين مهم

 عرفانى و دينى شناسى انسان منظر از. سازد مى رو روبه مشكل با را خانواده عاطفى كاركرد كه است ديگرى مانع ، اخالق و ايمان ضعف

 اخالق و اعمال ويژه به ها، زيبايى و ها كمال تمامى به نسبت بالطبع ، است مطلق جمال و كمال شيفته خود فطرت در انسان آنكه دليل به

 حقيقت همين به كريم قرآن و شود مى ديگران محبت جلب باعث طبيعى طور به نيكو خوى و خلق ، جهت بدين. ورزد مى عشق ، نيك

 نسبت ها دل در محبتى رحمان خداوند دهند، مى انجام شايسته كارهاى و آورده ايمان كه كسانى همانا: (( فرمايد مى كه آنجا دارد، اشاره

 خود محبت افزايش باعث نيك كردار و ايمان معتبر، روايات بعضى حسب بر كه است حالى در اين) 96 ، مريم)) . ( دهد مى قرار آنان به

 اين به خاص طور به گرديده نقل ايشان از كه روايتى در)  السالم عليه( صادق امام. گردد مى ديگران به نسبت نيكوكار و مومن شخص

) 9: 14 ج ، الشيعه وسائل. (گردد مى زن به نسبت او محبت ازدياد باعث مرد مذهبى باور و ايمان افزايش كه دارند اشاره نكته

 ، وفادارى ، امانتدارى ، صداقت مانند اخالقى شرطهاى پيش از اى مجموعه تحقق به منوط پايدار، و اصيل محبت و مهر ديگر، سوى از

 داشته درپى را مقابل طرف عاطفى تزلزل تواند مى ، رابطه طرف يك را آنها از يك هر ضعف يا فقدان كه است خيرخواهى و احترام

 يافته و دارد مستقيم ارتباطى خانواده عاطفى كاركرد كاهش با مرد، رفتار در اش منفى آثار جهت به اخالق و ايمان ضعف ، بنابراين باشد؛

. كنند مى تاييد را همبستگى اين خوبى به نيز افراد روزمره تجربيات حتى و علمى هاى

 عاطفى نيازهاى نشدن برآورده در توجهى قابل نقش نيز ديگران با صميمى ارتباط برقرارى در نداشتن مهارت ، شده ياد موانع از گذشته

 ، جمعى هاى رسانه امكانات از گيرى بهره با عمومى هاى آموزش راه از ارتباطى هاى مهارت تقويت كه كند مى ايفا خانواده اعضاى

. باشد موثر بسيار مانع اين رفع در تواند مى غيره و مشاوره مراكز ، مدارس

 با روابط ، فرزندان با والدين روابط مورد در و ندارند اختصاص همسران عاطفى ارضاى به ، نكات اين از بعضى كم دست كه است واضح

 در سالمند والدين با روابط مورد در را قرآنى توصيه اين ، نمونه براى كرد؛ تاكيد آنها بر توان مى نيز برادرها و خواهر روابط و سالمندان

:  بگيريم نظر

 به تو نزد در آنها هردوى يا دو آن از يكى هرگاه. كنيد نيكى خود مادر و پدر به و نپرستيد را او جز كه داده قطعى فرمانى پروردگارت

 آنان با بزرگوارانه گفتار با و مزن فرياد آنها سر بر و باشد ايشان از ات دلتنگى از حاكى كه مگو آنان به سخنى پس رسيدند، پيرى سن

 در مرا كه گونه همان! پروردگارا: بگو و آر فرود آنان پيش در رحمت و لطف روى از را خويش خاكسارى و تواضع بالهاى و بگو سخن

) 24 و 23 اسراء،. ( ده قرار رحمتشان مشمول كردند، تربيت كوچكى
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.  يافت نخواهد بروز زمينه سالمندان يا خشونت ، است پايبند ها ارزش اين به عمال كه اى جامعه در ، شك بدون

 مى ايفا مادر و پدر عاطفى نيازهاى ارضاى در مهمى بسيار نقش نيز فرزندان ، زوج دو بر افزون ، اسالمى ديدگاه در كه است ذكر شايان

 خارج سبب به مادر و پدر انس و روانى آرامش مايه فرزند و رفته كار به فرزندان مورد در))  سكون((  تعبير ، روايات برخى در. كنند

 تثبيت پارسونز آنچه با مقايسه در مضمون اين كه است روشن) 106: 15 ج ، الشيعه وسائل. ( است شده قلمداد تنهايى از آنها كردن

.  است برخوردار ترى وسيع بسيار حيطه از ناميد، مى فرزندان با بازى طريق از بزرگساالن شخصيت

 اجتماعى پايگاه تامين. 6

 شناسى جامعه ديدگاه. 6  -1

 مراتب سلسله در كه موقعيتى يعنى ها، گروه يا افراد اجتماعى پايگاه تعيين در را)  اكتسابى غير( انتسابى عامل چندين شناسان جامعه

 كه اى خانواده.  مذهب و دين حدودى تا و سن ، جنس ، قوم نژاد، ، طبقه: از عبارتند كه اند دانسته دخيل كنند، مى احراز اجتماعى

 را او اجتماعى پايگاه ، طريق اين از و سازد مى منتقل وى به را منتسب هاى ويژگى اين از شمارى شود، مى متولد آن در شخص

 شد؛ خواهد شناسايى پايين طبقه افراد از يكى عنوان به احتماال آيد، مى دنيا به فقير خانواده يك در كه كسى مثال براى كند؛ مى مشخص

 يا قوم يا نژاد كدام به اينكه به بسته خانواده شود، مى اعمال مذهبى يا قومى ، نژادى تبعيض ، آن در كه اى جامعه در ، سان همين به

 تواند مى كس هر البته. كند مى ايفا خود اعضاى به تر پايين يا باالتر اجتماعى پايگاه انتساب در كننده تعيين نقشى دارد، تعلق مذهب

 در امر اين و بخشد ارتقا ، تحصيالت و ثروت قبيل از آن اكتسابى عوامل احراز جهت در پشتكار و تالش با را خود اجتماعى پايگاه

 نيز آنها كسب براى الزم هاى فرصت و اكتسابى عوامل خود ولى ، است مشهود كامال برخوردارند، بااليى اجتماعى تحرك از كه جوامعى

 )Almquist, et al, 1978:346. (هستند فرد منتسب اجتماعى پايگاه از متاثر حدودى تا

 اسالم ديدگاه. 6  -2

 يك موارد، بيشتر در را پايگاه اين به بخشيدن تعين در خانواده نقش و منتسب اجتماعى پايگاه در افراد تفاوت اسالم رسد مى نظر به

 شده ناشى اقتصادى عوامل از كه آنجا  -اجتماعى پايگاه تفاوت مسئله از ،32 آيه زخرف سوره در كريم قرآن. گيرد مى مفروض واقعيت

 ، حال عين در. دهد مى قرار اجتماعى هاى سنت رديف در ، هستى خالق به آن دادن نسبت با و كند مى ياد درجات اختالف به  -باشد

 ، عوامل اين از برخى حذف جهت در ورزد، مى مخالفت ، ارزشى لحاظ به ، شده ياد عوامل از ناعادالنه گيرى بهره با آنكه ضمن اسالم

.  است كرده كوشش ، اجتماعى پايگاه بر تاثيرگذارى دايره از ، قوميت و ويژه به
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 مشروعيت. 7

 شناسى جامعه ديدگاه. 7  -1

 نتايج جهت به كاركرد اين اهميت ، واقع در. كند مى ايفا شوهرى و زن خانواده كه است ديگرى كاركرد ، فرزندان براى شرعى پدر تامين

 ، دليل همين به آيند؛ مى شمار به آنها ترين مهم جمله از خويشاوندى نظام تداوم و ارث منظم انتقال كه است آن اجتماعى آثار و

 خويشاوندى شبكه همين ، وى گفته به.  است داده ربط خويشاوندى شبكه درون در كودك گرفتن جاى به را مشروعيت مالينوفسكى

 اصل همچنين مالينوفسكى). Zanden, 1993:282. (كند مى تعريف را آموزش و ارث ، مراقبت زمينه در نوزاد حقوق كه است

: گويد مى و آورده شمار به جهانى را مشروعيت

 از كه را گروهى ، قانون و اخالقى سنت ، انسانى جوامع تمام در...  است ازدواج مستلزم حاملگى موارد، تمام در و انسانى جوامع تمام در

 مرد كه اى خانواده: گويد مى رسوم و آداب ، اخالق ، قانون... شناسد نمى كامل اجتماعى واحد يك ، شده تشكيل فرزندانش و زن

) 137: 1354 ، ميشل. ( نيست كامل باشد، نداشته

 از بسيارى توجه كه بود موضوعى ، دوم جهانى جنگ از پس ويژه به ، غربى جوامع در نامشروع فرزندان ميزان توجه قابل افزايش اما

 كودك 17 ، پوست رنگين آمده دنيا به كودك 100 از 1969 سال تا 1940 سال از((  آمريكا در. كرد معطوف خود به را شناسان جامعه

...  است رسيده درصد 3/5 به درصد2 از مذكور دوره در پوستان سفيد براى و رسيده 31 به درصد اين 1969 سال در و بوده نامشروع

 چنين زن 3 پوست سفيد زن 5 هر از و بوده حامله ازدواج از قبل نفر يك ، پوست رنگين زن 5 هر از 1960 تا 1946 سالهاى بين

 اتفاق ازدواج چهارچوب از خارج ، زنده مواليد كل% 6/25 ،1988 سال در انگلستان در). 157: 1354 ، ميشل)) . ( اند داشته وضعى

 در كه دارند حكايت جديدتر آمارهاى) McLoughlin, 1991:23. (بود% 2/10 مزبور ميزان ، آن از پيش سال ده كه حالى در افتاد،

 زندگى از خارج درصد 50 سوئد در و درصد، 47 دانمارك در درصد، 35 فرانسه در مواليد، درصد 32 انگلستان در 1994 سال

) 101  -100: 1378 گيدنز،. ( است شده واقع زناشويى

 از  پيش جنسى رابطه مانند هايى موضوع به نسبت عمومى نگرشهاى و ارزشها تغيير از ناشى حدودى تا نامشروع فرزندان شمار افزايش

 كه كنند مى حكايت نيز واقعيت اين از مشابه آمارهاى و شده ياد آمارهاى ، اين وجود با.  است ازدواج بدون مشترك زندگى و ازدواج

 ، ميشل. ( است نگرديده ازدواج از پيش باردارى و نامشروع متولدين تعداد افزايش از مانع ، باردارى از جلوگيرى جديد وسايل گسترش

 تلقى مشروعيت عدم مشكل براى كارآمدى و مناسب حل راه تواند نمى باردارى ضد وسايل گسترش ، بنابراين) 158  -157: 1354

 تغيير و ازدواج محدوده از خارج جنسى رفتار كاهش:  است شده پيشنهاد مشكل اين براى ديگر حل را دو ، بگذريم اينكه از. شود

 دوم حل راه كه است روشن) Cotgrove, 1972:61. ( نكرده ازدواج مادران به متعلق كودكان از حمايت جهت در فرهنگى هاى نگرش

 حتى حل راه اين كه كرد بينى پيش توان مى آسانى به و ، آن براى واقعى حلى راه نه ، است شده ياد مشكل با آمدن كنار نوعى صرفا

 تنها ازدواج چهارچوب از خارج جنسى روابط كاهش جهت در تدبيرهايى اتخاذ رسد مى نظر به. گردد نامشروعيت پديده گسترش باعث

.  است نامشروع فرزندان مشكل براى اسالمى هاى ارزش با منطبق و معقول حل راه
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 اسالم ديدگاه. 7  -2

 نظام انتقال مادر، و پدر سوى از فرزند تربيت مسئوليت پذيرش قبيل از آن پيامدهاى و فرزند مشروعيت كاركرد ، اسالم دينى متون در

:  است آمده روايتى در نمونه براى ؛ است گرفته قرار تاكيد مورد ، خويشاوندى هاى شبكه تداوم و ميراث مند

 آن در كه مقاسدى سبب به: فرمود پاسخ در حضرت كرد؟ حرام را زنا خداوند چرا: پرسيد)  السالم عليه( صادق جعفر امام از شخصى

 به مستند او باردارى داند نمى ، شده زنا مرتكب كه زنى) بسا چه. ( اشخاص نسب سلسله شدن قطع و ارث نظام زوال جمله از ؛ است

 با آشنايى و خويشاوندى پيوند نعمت از)  نتيجه در( و شناسد نمى را پدرش شده متولد كه فرزندى و است مرد كدام با جنسى رابطه

) 252: 14 ج ، الشيعه وسائل. (بود خواهد بهره بى نزديكان

 مشروعيت عدم منفى نتايج جزء فرزندان تربيت از والدين خوددارى و)  جنين سقط طريق از( نفس قتل ارتكاب نيز روايات بعضى در

 در جنين سقط افزايش اصلى عوامل از مشروعيت عدم ، شك بدون) 431: 18 ج و 234:  الشيه وسائل. ( است آمده شمار به فرزند

. دهند مى تشكيل نامشروع فرزندان را پرورشگاهى كودكان از اى عمده بخش و است معاصر دوران

 اجتماعى كنترل. 8

 شناسى جامعه ديدگاه. 8  -1

 به و مستقيم غير طور به يا و اعضا رفتار بر خانواده مستقيم كنترل راه از يا كه است خانواده نهاد مهم كاركردهاى از يكى اجتماعى كنترل

 رواج به توجه با البته. يابد مى تحقق پذيرى جامعه و مراقبت ، حمايت ، عاطفى و جنسى نيازهاى ارضاى چون كاركردهايى پيامد عنوان

 شده كاسته شدت به فرزندان و همسران رفتار مستقيم كنترل در خانواده نقش از ، غربى جوامع در آزاديخواهانه و فردگرايانه هاى بينش

 تك هاى خانواده و طالق آزاد، جنسى روابط مانند هايى پديده گسترش و خانوادگى فزاينده هاى نابسامانى سبب به همچنين.  است

.  است يافته كاهش نيز اعضا مستقيم غير كنترل در خانواده نقش اند، داده قرار تاثير تحت را خانواده نهاد ديگر كاركردهاى كه سرپرست

 جنسى كنترل ويژه به و اجتماعى كنترل اوليه عامل نيز جديد جوامع در حتى خانواده ، شناسان جامعه برخى اعتقاد به ، همه اين با

 رديف در را كاركرد اين ، خانواده شناسان جامعه از بسيارى كه است ذكر شايان) Goode, 1960:189. ( است كودكان و بزرگساالن

 موضوع اين به شناسى جرم و اجتماعى شناسى آسيب مانند ديگرى هاى حوزه در اما اند؛ نكرده ذكر صراحت به خانواده كاركردهاى

.  گيريم مى پى فرزندان و همسران محور دو در را بحث تقدير، هر به.  است شده بيشترى توجه

 همسران كنترل)  الف

 در كه است امرى ، ازدواج چهارچوب از خارج جنسى رفتارهاى ويژه به ، مقابل طرف رفتارهاى بر زوج دو از يك هر مستقيم كنترل

 متفاوت جنسيتى هاى نقش و مردان بيشتر قدرت مانند عواملى دليل به هرچند خورد، مى چشم به حال و گذشته هاى فرهنگ از بسيارى

 بسيار هاى گذشته از شوهران توسط زنان جنسى كنترل.  است شده اعمال زنان به نسبت مردان سوى از بيشتر كنترل اين شوهر، و زن

 و فيلسوفان اغلب رسد مى نظر به.  است بوده برخوردار فلسفى و دينى ، فرهنگى نيرومند هاى پشتوانه از همواره و داشته وجود دور
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 دارد اهميت او براى زيرا كند؛ نظارت همسرش رفتار بر بايد شوهر((  كه اند بوده موافق) 33( روسو ژان نظر اين با اجتماعى انديشمندان

) Oliver, 1997:163. )) (ندارند تعلق خودش جز كسى به ، آنهاست پرورش و شناسايى از ناگزير كه كودكانى بداند كه

 جانب آن از ، زنان بر مردان سلطه هرگونه مو منظور به ها فمينيست از گروهى كه است آزادانه گزينش انديشه ، ديدگاه اين مقابل نقطه

 تحميل جهت در مردان كوشش هرگونه از كه پوشد مى عمل جامه زمانى تنها جنسى برابرى معتقدند انديشه اين طرفداران. اند كرده دارى

. گيرد قرار تاييد مورد بايد زنان روسپيگرى مانند نابهنجارى رفتارهاى حتى ، اساس اين بر و شود جلوگيرى زنان بر خود خواست

)Siegel 1997:385 (

 ارضاى و امنيت و آرامش با همراه فضايى ايجاد راه از و مستقيم غير طور به ، مستقيم كنترل از گذشته خانواده شد، اشاره كه گونه همان

 پديده بررسى در) 1975( دوركيم اميل مثال براى دارد؛ مى باز كجروى به گرايش از را آنان نيز همسران عاطفى و جنسى نيازهاى

 بى متاءهل افراد از كمتر فرزند، داراى افراد و دارد، مى باز خودكشى از را افراد ازدواج كه دريافت اروپايى كشور چند در خودكشى

 70 تا 20 سنين به مربوط 1891  -18890 سالهاى بين فرانسه در خودكشى آمارهاى ، نمونه براى رسانند؛ مى قتل به را خود فرزند،

 ، مرده همسر مرد 218 و مجرد مرد 280 ، متاهل مردان خودكشى مورد 100 هر برابر در متوسط طور به كه دارد حكايت آن از سالگى

. كنند مى خودكشى زن بيوه 178 و مجرد زن 167 ، متاءهل زنان خودكشى مورد 100 هر برابر در همچنين. رسانند مى قتل به را خود

)34) (Halbwachs, 1978:130 (ضعف و كرد مطرح را اجتماعى همبستگى نظريه كه بود دست اين از هايى مشاهده پايه بر دوركيم 

 پذيرش براى را انسان ، ازدواج از حاصل روانى  آرامش كه است واضح.  دانست آنان خودكشى عامل را اشخاص اجتماعى پيوندهاى

 دهد؛ مى افزايش فعاليتش در را او نشاط و شور و بخشد مى شكيبايى زندگى دشواريهاى برابر در او به و رساند مى يارى ها مسئوليت

 مى مند بهره ، فرزندانش و همسر يعنى ، كسانش عزيزترين هم و خودش هم او تالش و كار و زندگى نتيجه از كند مى احساس زيرا

 برابر در كه سازد مى مسئوليت بى فردى او از و دهد مى كاهش را شخص نشاط و شور و اميد ، تنهايى احساس ، مقابل در. شوند

 صورتى در اين و آورد مى پناه خودكشى به ، روانى و عاطفى مطمئن پناهگاه يك نداشتن دليل به و گردد مى تسليم آسانى به مشكالت

. نشود متوسل جنايت و جرم به خود هاى ناكامى و ها شكست جبران براى كه است

.  است برخوردار بيشترى وضوح از جنسى تخلفات و خانوادگى نابسامانى ميان معنادار ارتباط ، بگذريم كه جنسى غير هاى كجروى از

 محروميت به زياد حد تا ، بازى همچنين و روسپيگرى ، كودكان و زنان به جنسى تجاوز مانند هايى پديده كه كرد ترديد توان نمى ظاهرا

: گويد مى كودكان به جنسى تجاوز خصوص در گيدنز آنتونى. دارند بستگى خانواده گرم كانون از افراد

 شده گزارش موارد در درصد 600 ميزان به افزايشى ، است شده گزارش آمريكا در سراسرى هاى داده گردآورى سيستم به كه آمارى

 آمريكا و انگلستان در كه هايى بررسى برخى در...  است كرده مشخص را 1982 و 1976 سالهاى بين كودكان به نسبت جنسى تجاوز

 بزرگساالنى... بودند گرديده جنسى تجاوز قربانى كودكى در زنان سوم يك از بيش كه دريافتند پژوهشگران گرديد، انجام 1980 دهه طى

 كفايت بى و پا و دست بى كمرو، ، بزرگساالن ديگر با روابطشان در اغلب رسد مى نظر به كنند، مى برقرار كودكانشان با ناكارانه روابط كه

 نمى را آن كه هستند محبتى جستجوى در بلكه ، نبوده جنسى هاى انگيزه ارضاى صدد در تنها آنها از بسيارى رسد مى نظر به. هستند

 احتمال كمتر ندارند، مشكلى صالحيت و بلوغ نظر از سطح هم زنان با رابطه ايجاد در كه مردانى... آورند دست به ديگرى جاى در توانند
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. كرد خواهد تغيير نيز كودكان با آنها روابط كند، تغيير زنان با روابط كه هنگامى. دهند قرار جنسى استفاده سوء مورد را كودكان كه دارد

) 438  -436: 1374 گيدنز،(

: دارد مى اظهار نيز روسپيگرى با ارتباط در وى

 نمى ، سازنده محدود اخالقى قوانين وجود يا شان جسمانى هاى كاستى علت به كه است افرادى براى جنسى رضايت كسب وسيله فحشا

 بدون جنسى هاى تماس خواستار هستند، خانه از دور كه را مردان جنسى نيازهاى ها فاحشه. كنند پيدا ديگرى جنسى شريك توانند

) 213: 1374 گيدنز،. (سازند مى برآورده پذيرند، نمى ديگر زنان كه اند عادى غير جنسى هاى سليقه داراى يا هستند، تعهد

 ,Lott. (دهد مى نشان را نفر ميليون 5 رقم آمريكا در باز همجنس مادران تعداد مورد در گرفته صورت برآوردهاى همچنين

 و ترين مهم ترديد بى نشود، تلقى انحرافات گونه اين سابقه بى شيوع عامل يگانه اگر خانواده نهاد ضعف كه نيست ترديدى) 1994:233

 جنسى موهوم هاى آزادى برخى برابر در سنگينى بسيار هزينه ، زده خانواده ريشه به كه اى تيشه با غرب جهان و است عامل ترين اصلى

.  است نموده پرداخت

 فرزندان كنترل)  ب

 در شناسان جامعه.  است مستقيم غير و مستقيم جنبه دو داراى نيز والدين ويژه به خانواده تر بزرگ اعضاى سوى از فرزندان رفتار كنترل

 بر مستقيم نظارت ضعف از گذشته. اند كرده شناسايى را خانوادگى عامل چه گذارند، مى تاثير فرزندان كجروى بر كه متعددى عوامل بين

 روابط نبود مادر، و پدر ناسازگارى و ستيز مانند ديگرى عوامل دارد، بيشترى احتمال سرپرست تك هاى خانواده در كه فرزندان رفتار

 به فرزندان  گرايش در فرزندان با آنان خشنونت و بدرفتارى و والدين كجروى ، فرزندان و والدين بين حمايتگرانه و آميز محبت ، گرم

) Siegel, 1997:197. (اند شده شناخته موثر جرم ارتكاب و كجروى

 هاى خانواده به اغلب روسپيان كه دهند مى نشان فحشا به پسران و دختران گرايش علل مورد در شده انجام هاى پژوهش ، نمونه براى

 سوء يا و پدر غيبت ، والدين از يكى مرگ ، طالق شديد، دشمنى و جويى ستيزه فقر، دچار كه هايى خانواده دارند؛ تعلق دار مسئله

 درباره تحقيقى در) 35( دوبوئيست كريستين همچنين) Ibid:384( .اند بوده او كودكى دوران در فرد از خانواده اعضاى جنسى استفاده

 از متشكل اول گروه: كرد مقايسه يكديگر با را ساله 17 تا 11 نوجوانان از گروه سه ، نوجوانان بزهكارى بر والدين از محروميت تاثير

 انتخاب مجرمان غير ميان از كه نفر 33 شامل نيز سوم گروه و اتفاقى مجرمان از نفر 33 شامل دوم گروه ، خطرناك مجرمان از نفر 33

 تاثير تحت خود هاى خانواده در خطرناك مجرمان از درصد 96 ، شده داده نشان زير جدول در كه تحقيق اين نتايج براساس. بودند شده

 اند، بوده برخوردار خانواده سالم محيط از آنها از درصد 4 تنها يعنى اند؛ گرفته قرار خود والدين گوناگون هاى جدايى از ناشى مشكالت

 28 و خطرناك مجرمان از درصد 34 ، آن بر افزون. اند كرده مى زندگى سالم هاى خانواده در مجرمان غير از درصد 53 كه حالى در

 در اند، گشته محروم خود مادر يا پدر از متناوب يا قطعى طور به ، سالگى پنج از كمتر در كه اند بوده كسانى اتفاقى مجرمان از درصد

: 1376 آذر، ، مساواتى. ( است بوده درصد 10 از كمتر سنى گروه اين در مادر يا پدر از محروميت ميزان ، مجرمان غير ميان در كه حالى

327 (
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 اسالم ديدگاه. 8  -2

 كاهش كه را مهمى اهداف به يابى دست شود، مى اشاره آنها به ذيل در كه اساسى نكات اى پاره بر تاكيد با اسالم مكتب رسد مى نظر به

: از عبارتند نكات اين.  است داشته منظور ، آنهاست جمله از فرزندان و همسران جنسى غير و جنسى انحرافات

 و عليه اهللا صلى اكرم پيامبر كه رود مى پيش آنجا تا موضوع اين بر تاكيد در اسالم.  خانواده تشكيل و ازدواج به نسبت فراوان تشويق. 1

: 103 ج بحاراالنوار،. (كند مى معرفى رسالت مقام با شخص معنوى ارتباط قطع موجب را آن از رويگردانى و خويش سنت را ازدواج آله

 جهت در آنان سوى از فراوانى كوشش كه دهد مى دست به)  السالم عليه( اطهار ائمه و بزرگوار آن عملى سيره همچنين) 23 ح ،220

  -43: 14 ج ، الشيعه وسائل. ( است گرفته صورت ، زمينه اين در موجود فرهنگى موانع رفع نظر از ويژه به ، ازدواج امر نمودن آسان

 شوهر بى نبايد اينكه و مطلقه زنان مجدد ازدواج بر تاكيد و) 118  -117: 14 ج ؛ الشيعه وسائل:  ك.ر( زنان ماندن مجرد نكوهش) 50

 در قدم اولين است بديهى. دهد مى نشان را موضوع اين به اسالم توجه ديگر ابعاد ،)321  -320: 15 ج ؛ الشيعه وسائل:  ك.ر( بمانند

.  است خانواده تشكيل اصل ، اجتماعى انحرافات كاهش خصوص در خانواده هاى قابليت به بخشيدن فعليت جهت

 به ، اجتماعى كجرويهاى كاهش در شوهر و زن عاطفى و جنسى ارضاى نقش.  خانواده در عاطفى و جنسى نيازهاى ارضاى اهميت. 2

 سخنان در باره اين در غربى شناسان جامعه هاى اعتراف از اى نمونه و ندارد نياز چندانى استدالل به كه اس امرى ، جنسى تخلفات ويژه

 با ازدواج از اسالمى روايات و آيات از شمارى در.  است شده موضوع اين بر اى ويژه تاكيد اسالم در رو، اين از گرديد؛ مالحظه گيدنز

 از را او كه است اى قلعه و دژ منزله به ديگرى براى زوج دو دژ معناى به))  حسن((  لغوى ريشه از كه است شده تعبير))  احصان((  كلمه

 ديگرى روايات) 333 و 21: 14 ج ، الشيعه وسائل:  ك.ر همچنين ؛25 و 24 نساء:  ك.ر. (دارد مى نگاه جنسى انحرافات در وقوع خطر

 الشيعه وسائل. ( است ازدواج ارزشمند آثار ديگر از شخص جنسى انحراف و شهوت طغيان از جلوگيرى كه دارند داللت مطلب اين بر نيز
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 اشاره نكته اين به تواند مى كند، مى معرفى زنان لباس را مردان و مردان لباس را زنان كه نيز بقره سوره 187 آيه). 265 و 179 و 19: 

 و زن گردد، مى وى آبروى حفظ و زينت باعث و پوشاند مى را انسان بدن هاى شرمگاه و ها زشتى ، لباس كه گونه همان كه باشد داشته

 براى زينتى ، ترتيب اين به و بپوشانند را همديگر ها زشتى و انحرافات از جلوگيرى و جنسى غريزه متقابل ارضاى جهت از نيز شوهر

) 174: 1408 ، قطب( بود خواهند يكديگر

 هاى محدوديت برخى همواره كه نيست ترديدى.  است مرتبط مسئله همين به زياد حدود تا اسالم در موقت ازدواج فلسفه نماند ناگفته

 نيازهاى ارضاى كه دارند وجود ، خانواده تشكيل شرايط نبودن مهيا و خانه از مردان دورى ، جسمانى هاى كاستى قبيل از ناپذير اجتناب

 تواند مى شدن نهادينه صورت در كه است خانواده براى قانونمند جايگزين نوعى ، موقت ازدواج. سازند مى نامقدور را خانواده در جنسى

. كند ايفا را اجتماعى كجرويهاى كنترل و جنسى رفتار تنظيم زمينه در خانواده كاركردهاى از بخشى

 محيط در ديگرى جاى هر از بيش آن رشد و بروز كه است جنسى اخالق از جنسى ورزى غيرت.  جنسى ورزى غيرت روحيه تقويت. 3

 به مردان گرايش از ناشى و فرهنگى عوامل محصول صرفا و حسادت مقوله از را غيرت كه ديدگاهى برخالف. خورد مى چشم به خانواده

 عنوان به) 36( ، صفت اين مورد در مثبت گذارى ارزش ضمن اسالمى روايات) 165: 1368 ،1 ج ، برگ كالين( داند مى زنان تملك

 و تمايز ، ترتيب اين به و نموده بندى طبقه كفر و ايمان متباين حوزه دو در را حسد و غيرت ، جنسى هاى كجروى كاهش در موثر امرى

 عامل نقش به روايات برخى ، ضمن در) 111  -107: 14 ج ، الشيعه وسائل:  ك.ر. (كنند مى برقرار صفت دو اين بين آشكارى تقابل

) 3 ح ،108: 103 ج بحاراالنوار،. (دارند اشاره غيرت روحيه گيرى شكل در فطرت

 فضايل و دينى هاى ارزش با آنان ساختن آشنا معنى به فرزندان اخالقى و دينى تربيت.  فرزندان اخالقى و دينى تربيت ضرورت. 4

 است شده نهاده والدين عهده بر پذيرى جامعه عوامل ساير از بيش كه است وظايفى از ، عملى حيث از چه و نظرى حيث از چه ، اخالقى

 سلوك و ديندارى كه اخالقى و دينى آموزش فرايند طى در كودكان كه است واضح) 195  -193: 15 ج ، الشيعه وسائل:  ك.ر. (

 انحرافات و ها آسيب برابر در دارى خويشتن و كنترل نيرومند عامل يك گذارد، مى جا به آن در را تاثير بيشترين والدين خود اخالقى

. سازند مى درونى خود در را اجتماعى

 مى ها زمينه تمامى شامل آنكه عام جنبه بر افزون ، والدين سوى از فرزندان رفتار صحيح كنترل.  فرزندان رفتار بر والدين نظارت. 5

 گرفته قرار ويژه توجه مورد نيز جنسى امور يعنى خاص جنبه از ،)6 ، تحريم سوره:  ك.ر ، خانوادگى كنترل عام جنبه با ارتباط در( شود

 فوق تاثير امر اين كه چرا دارند؛ باز مطلقا جنسى ارتباط صحنه مشاهده از را خود كودكان بايد والدين ، اسالمى روايات حسب بر.  است

 اتاق به ورود آداب آموزش بر تاكيد) 95  -94: 14 ج ، الشيعه وسائل:  ك.ر. (گذارد مى جنسى انحرافات به كودكان گرايش بر اى العاده

:  ك.ر( سازد مى آشكار پيش از بيش را موضوع اين به اسالم اهتمام شدت ، نوجوانان و كودكان به بزرگساالن ساير و والدين خواب

 بستر اند گرديده موظف مسلمان والدين ، گذشته اينها از) 160  -158: 14 ج الشيعه وسائل:  ك.ر همچنين ؛59  -58 آيات تور، سوره

. كنند جدا يكديگر از ، شده معين آن براى سالگى ده حد ، روايات برخى در كه بلوغ از پيش دوره از را پسر و دختر ويژه به خود كودكان

) 183  -182: 15 ج ، الشيعه وسائل:  ك.ر(
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 تشكيل و همسر انتخاب در فرزندان به خانواده اعضاى ديگر و والدين كمك بر اسالم.  خانواده تشكيل جهت در فرزندان به كمك. 6

:  ك.ر( پدر به نسبت ويژه به وى حقوق از يكى عنوان به فرزند ازدواج زمينه نمودن فراهم به والدين تشويق.  است كرده تاكيد ، خانواده

 شرايط نمودن دشوار از خوددارى و ازدواج امر نمودن آسان خصوص در والدين به اكيد سفارش ،)9 ح ؛200: 15 ج ، الشيعه وسائل

 شايان نكات از) 237: 15 ج ، الشيعه وسائل:  ك.ر( نيازمند فرزندان بر انفاق به پدران الزام و) 52  -51: 14 ج ، الشيعه وسائل:  ك.ر(

 در گيرى سخت سبب به فرزندان ازدواج با والدين مخالفت ، روايات برخى در.  خوريم برمى آنها به اسالمى روايات در كه است توجهى

.  است شده معرفى زمين روى بر بزرگ فساد و فتنه موجب شرايط،

 برخوردهاى و بدرفتارى از خوددارى و تربيت امر در روى ميانه و ماليمت ، فرزندان با دوستانه و گرم روابط ايجاد و محبت اظهار. 7

: 15 ج ؛ الشيعه وسائل:  ك.ر( اند گرفته قرار توجه مورد اسالمى روايات در كه هستند مهمى تربيتى هاى توصيه از نيز آنان با آميز اهانت

. باشد داشته پى در را فرزندان كجروى ميزان كاهش تواند مى آنها از پيروى و) 203  -199 و 195  -194

 

 اقتصادى كاركردهاى. 9

 شناسى جامعه ديدگاه. 9  -1

 مى همكارى يكديگر با مشترك معيشتى نيازهاى تامين براى آن اعضاى كه بوده اقتصادى واحدى ، تاريخ پهنه در خانواده ، نگاه يك در

 واحد صورت به ، داده دست از زيادى حدود تا را توليد بعد در خود اقتصادى كاركرد خانواده ، پيشرفته صنعتى جوامع در. اند كرده

 تاءمين براى كه كنند نمى احساس ضرورتى افراد از بسيارى جوامع اين در ، آن بر افزون و است آمده در خدمات و كاالها مصرف

. كنند زندگى اى خانواده در كه بينند نمى ضرورتى اصال بلكه باشند، داشته همكارى خانواده ديگر اعضاى با خود اقتصادى نيازهاى

)Kammeyer,et al, 1990:376 (

 ، ارث قالب در چه و حيات زمان در فرزندان به والدين مادى هاى كمك قالب در چه بعد، نسل به نسلى از مادى كاالهاى و اموال انتقال

 اين در تغييراتى حصول رغم به نيز جديد هاى خانواده و است گرفته مى انجام خانواده توسط همواره كه بوده ديگرى اقتصادى كاركرد

. پردازند مى نقش اين ايفاى به همچنان ، زمينه

 جهت در زنان كه اى استفاده به نخست جنبه يابند؛ مى برجستگى جنبه دو در خانواده اقتصادى كاركردهاى ، چپ منتقدان نگاه در اما

 مى سرمايه صاحبان به زنان خانگى كارهاى نيز و خانواده نظام كه اى استفاده به دوم جنبه و برند مى خانواده از خود معيشت تاءمين

 ، دارى سرمايه نظام در معتقدند كه گرفته قرار فمينيست هاى ماركسيست از تعدادى تاءكيد مورد نخست جنبه. شود مى مربوط رساند،

 وابسته مردان به مالى حيث از را خود شوند مى ناگزير حيات ادامه براى محرومند، كار بازار به كافى دسترسى از آنكه دليل به زنان

 بينند مى درجه در تفاوت صرفا را همسر يك و روسپى يك بين تفاوت كه روند مى پيش آنجا تا زن خانگى كار سرزنش در اينان. سازند

 در را خود پرورشى و خانگى خدمات ، همسران خصوص در و خود جنسى خدمات يعنى را، خودشان دو هر زيرا ؛ نوع در تفاوت نه



 

Noorfatemah.org 
 

 خانواده شناسى جامعه و اسالم ۶۶

 وابستگى ، است ناكافى دستمزدشان يا ندارند دستمزدى زنان از بسيارى كه زمانى تا ، نتيجه در(!).  فروشند مى معاش امرار ازاى

 ,Tong. (كنند محافظت فرزندانشان از مواردى در و خودشان از تا بفروشند مردان به را خود هاى بدن كه شود مى باعث زنان اقتصادى

1977:64-65 (

 را همسر تك خانواده پيدايش دولت و خصوصى مالكيت ، خانواده منشاء كتاب در) 37( انگلس فردريش ، دوم جنبه با ارتباط در اما

 دارند مى اظهار جديد هاى ماركسيست.  است دانسته آنان فرزندان ميان در مردان مالكيت استمرار و ثروت گذاردن باقى به ميل از ناشى

 نگهدارى براى مكانى تاءمين كار، نيروى بازتوليد و توليد: كند مى خدمت دارى سرمايه به طريق چند از نيز معاصر اى هسته خانواده كه

 مقادير مصرف تسهيل و) شوند مى گذاشته كنار كار از نياز، رفع با و ، شده كار بازار جذب ، لزوم هنگام به كه زنانى( كار ذخيره ارتش

 مورد اخيرا ملى خالص نا توليد مجموع در خانگى كار سهم راستا همين در) Knuttila, 1996:271. ( مصرفى كاالهاى از اى گسترده

: گيدنز گفته به.  است گرفته قرار فمينيست نظران صاحب توجه

 در شده ايجاد ثروت درصد 40 تا 25 بين خانه كار كه است شده آورد بر. دارد جامعه اقتصاد براى زيادى اهميت خانگى مزد بى كار

 را اقتصاد بقيه ، است وابسته به شاغل جمعيت از بسيارى كه رايگان خدمات ارائه با خانگى كار. گيرد مى بر در را صنعتى كشورهاى

) 196: 1374 گيدنز؛. (كند مى تقويت

 خدمات از گذشته و اند اقتصادى بار داراى حدودى تا كه فرزندان پرورش و پذيرى جامعه ، مثل توليد مانند كاركردهايى از گذشته

 نيازهاى ارضاى مانند خانواده شخصى هاى جنبه حتى منتقدان ، خدمات و كاالها مصرف و خانگى كار طريق از دارى سرمايه به مستقيم

) Bilton, 1981:352. (كنند مى تبيين دارى سرمايه اهداف راستاى در را عاطفى و جنسى

 از جنبه همين راستاى در فقرا، و اغنيا بين فاصله و طبقاتى نابرابرى تداوم در آن تاثير و بعد نسل به نسلى از ها دارايى انتقال موضوع

) 306  -304: 1375 ، سگالن. ( است گرفته قرار نظران صاحب توجه مورد خانواده اقتصادى كاركردهاى

 كاركردهايى ، است اى جامعه هر اجتماعى واحد ترين كوچك اينكه لحاظ به خانواده كه نيست ترديدى:  گفت بايد كلى ارزيابى يك در

 كاركردهاى و جامعه نوع بين كلمه دقيق معنى به علّى ارتباط وجود مبين تواند نمى تنهايى به امر اين اما كند؛ مى ايفا جامعه آن براى را

 ولى كند، مى خدمت دارى سرمايه نظام به صنعتى جوامع در اى هسته خانواده كه كرد انكار توان نمى تر، روشن تعبير به. باشد خانواده

 خانواده كه چرا ؛ است كرده تحميل خانواده بر خود اهداف جهت در را كاركردها اين دارى سرمايه كه بگيريم نتيجه واقعيت اين از نبايد

 هاى فمينيست از يكى) 38( الشتين بتكه جين گفته به. كند مى و كرده ايفا را كاركردها همين نيز دارى سرمايه نظام با مغاير هايى نظام در

: گرا خانواده

 محلى تنها خانواده بلكه باشد، شده ايجاد زنان كردن فدا قيمت به كار نيروى توليد باز براى كه نيست دارى سرمايه فراورده صرفا خانواده

 مى هنوز ها انسان كه است جايى تنها ، واقع در خانواده. يابند دست آسايش و امنيت ، محبت به آن در توانند مى هنوز ها انسان كه است

) Tong, 1997:61-62. (نباشد مبتنى پولى مالحظات بر كه بگيرند تصميماتى آن در توانند
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 يكسان رو، اين از و شود تلقى خانوادگى زندگى تبعى و فرعى نتيجه بايد صرفا خانواده از زنان معيشتى مندى بهره ، سان همين به

 انگليس تاريخى تحليل كه نماند ناگفته ، ضمن در.  نيست پايه بى داور ارزش يك از بيش چيزى روسپيگرى و همسرى ماهيت انگاشتن

.  است شده رو روبه شناسان باستان و شناسان انسان مخالفت با نياز، مورد شواهد فقدان جهت از نيز خانواده پيدايش منشاء درباره

) 481: 1374 ، برنتلى و لنگرمن(

 با ولى ، نيست انكار قابل ظاهر حسب به طبقاتى نابرابرى تداوم در ، فرزندان به والدين مادى هاى كمك همچنين و ارث نظام تاثير اما

 ناعادالنه توزيع ساختارى علل در بلكه ، نظام اين خود در نه طبقاتى نابرابرى اصلى ريشه كه دريافت توان مى مسئله به تر ژرف نگاهى

 نسل به نسلى از شده تملك صورت انتقال براى اعتبارى وسايلى صرفا فرزندان به هديه يا ارث مانند امورى كه چرا دارد؛ قرار ثروت

 نخواهند طبقاتى نابرابرى در تاثيرى خود خودى به امور اين ، ثروت عادالنه توزيع و اقتصادى ساختار اصطالح با است بديهى. ديگرند

.  داشت

 اسالم ديدگاه. 9  -2

.  است شده گرفته مفروض خانواده كاركردهاى از يكى عنوان به ، معيشتى حيث از شوهر و زن متقابل رسانى خدمات ، اسالم ديدگاه در

 يارى ، خانگى كارهاى دادن انجام با ويژه به خود، شوهران به خانواده معيشتى نيازهاى رفع در كه داند مى زنانى را شايسته زنان اسالم

 نظر از حال عين در است نموده تشويق خانگى خدمات به را زنان ، كرده مقرر امر اين براى كه فراوانى معنوى هاى پاداش با و برسانند

 است كرده ملزم آنان نفقه پرداخت به ، زنان مالى نيازى بى شرايط در حتى را شوهران و معاف خانگى كار دادن انجام از را زنان حقوقى

:  مطهرى شهيد استاد گفته به. اند گرفته قرار زنان خدمت در عمال مردان ، ترتيب اين به و

 دارد اقتصادى استقالل زن كه مسئله اين...  است كرده مبارزه آن با سخت بلكه كند، اقتصادى كشى بهره زن از مرد نخواسته هرگز اسالم

 شود، مى واگذار وى به خانه در كه كارى باشد مايل اگر زن.  است او خود به متعلق اسالم نظر از زن كار.  است اسالم قطعى مسلمات از

) 57: 1368 ؛ مطهرى. (كند مجبور را او ندارد حق مرد نخواهد اگر و دهد مى انجام تبرعا و مجانا

 نفى. ندارند سازگارى اسالم ارزشى نظام با كه است خاصى ارزشى مبانى از برخاسته خانواده اقتصادى كاركرد از انتقاد كه است واضح

 نيست معنا بدان اين البته. اند ارزشى مبانى اين اصول از مطلق طور به سرمايه با مخالفت و اجتماعى مالكيت بر تاكيد ، خصوصى مالكيت

 ، اسالم سوى از دارى سرمايه هاى مولفه از تعدادى پذيرش عدم ولى كند، مى تاييد را آن و است سازگار دارى سرمايه نظام با اسالم كه

 قرار منفى گذارى ارزش مورد اسالم در دارد، دارانه سرمايه ساختارهاى با كه متقابلى كنش دليل به خانگى كار و خانواده شود نمى باعث

 يا اصالح رو، اين از و داشت خواهد وجود نيز ديگرى بديل نظام هر در ، اجتماعى نهادهاى ديگر و خانواده متقابل كنش كه چرا گيرد؛

 ديگر، سوى از. شود متمركز ستيزى خانواده از غير ديگرى اساسى راهبردهاى بر بايد اسالم ديدگاه حسب بر دارى سرمايه نظام محو

 سرنوشت تعيين در كامل اراده و آزادى از اسالم در زن. گردد منجر افراطى برداشتى به نبايد دارى خانه و خانواده اهميت بر اسالم تاكيد

 از خارج در اشتغال و تحصيل فرصت جمله از و خود هاى خواسته از بسيارى تواند مى فقها، تصريح بنابر حتى و است برخوردار خويش

) 361: 2 ج ،1417 ، الخويى. ( است نافذ نيز شرطش و كند شرط نكاح عقد ضمن در را منزل
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 جنسى نابرابرى تداوم. 10

 مورد كمتر كه باشد مى خانواده نهاد مهم كاركردهاى از يكى پدرساالرانه روابط تحكيم يا جنسى نابرابرى تداوم ، فمينيستى ديدگاه از

 به كه فرزندان و همسران از حمايت و خانگى مزد بدون كارهاى ها، فمينيست اعتقاد به.  است گرفته قرار كار محافظه هاى ديدگاه توجه

 فرودستى و مردان سلطه. شود مى زنان بر مردان سلطه و ساالرانه پدر ساختارى تداوم باعث گيرد، مى صورت زنان توسط مرسوم طور

:  است تنيده درهم ساختار دو بر مبتنى خانواده در زنان

 شوهر؛ و زن بين جنسى كار تقسيم. 1

.  پذيرى جامعه راه از كودكان به جنسيتى هاى نقش انتقال. 2

 كارهاى و زنان عهده بر شوند، مى تلقى تر ارزش كم فرهنگى نظر از كه را خانگى كارهاى كه دارد اشاره سيستمى به نخست ساختار

 جديد شرايط در حتى. دهد مى قرار مردان دوش بر دارند، همراه به بيشترى پرستيژ و ارزش ، بودن درآمدزا سبب به كه را خانه از بيرون

 نسبت مردان كه بيشترى پذيرى انعطاف رغم على و آورده ارمغان به آنان براى را اقتصادى استقالل كار، بازار در زنان فزاينده اشتغال كه

 اشاره فرايندى به نيز دوم ساختار.  پابرجاست همچنان خانه در نابرابر و جنسى كار تقسيم دهند، مى نشان خانگى كارهاى دادن انجام به

 كنند، مى دريافت كه تنبيهى و پاداش واسطه به و) مادر با دختر و پدر با پسر( والدين با همانندسازى طريق از كودكان آن طى كه دارد

 عامل دو نقش به زير عبارت در) 39( فرنچ مارلين. گيرند مى فرا را جنسيتى هاى نقش و سازند مى درونى را زنانه و مردانه هاى نگرش

:  است كرده اشاره جنسى نابرابرى استمرار در شده ياد

 را ها ظرف بپزند، غذا گاهى گاه اينكه از مرد چه و زن چه مردم از بسيارى.  نيست ناخوشايندى و كننده خسته كار كلى طور به منزل كار

 كار همين اما آيد؛ مى خوششان هم خانه نظافت از حتى كه گويند مى بعضى. برند مى لذت كنند، مرتب را اى قفسه يا بگذارند ماشين در

 منزل كار ، بيرون كار بيشتر يا ساعت 8 از پس است مجبور وقتى دارد، خردسال هاى بچه مادرى وقتى ، است محدود فضا و پول وقتى

 شكايت دارند؛ عهده به را خانه كارهاى مسئوليت فرد، به منحصر طور به اينكه از ها زن. كند مى جلوه زحمت پر و دشوار دهد، انجام

 خانه كارهاى مسئول منزل در كه كسى ؛ نيست عادالنه منزل در كار تقسيم اينكه هم و دهند انجام كار برابر چندين بايد هم زيرا دارند؛

 كارى احترام و پاداش بدون بايد زن پس ، است مزد بى منزل كار چون و آيد مى در ديگران مستخدم صورت به اتوماتيك طور به است

 روى از ها زن. شود مى تلقين آنها به كودكى از بگيرد، عهده به را آنها از نگاهدارى مسئوليت بايد زن كه مردها انتظار. دهد انجام را

 در را گناه احساس ، تلقين با و بخشند مى تحكمى و تقويت ، آمده وجود به كه سيستمى خود دست با و دهند مى انجام را كار اين عادت

) 306  -305: 1373 ، فرنچ. (آورند مى وجود به خود دختران

 جزء شوند، مى ناشى مردان و زنان مثل توليد هاى قابليت از كه تمايزهايى ويژه به ، جنسيتى تمايزهاى از اى پاره كه نيست ترديدى

 ها فمينيست از بسيارى سخنان در كه جنسى نابرابرى با جنسيتى تمايز انگاشتن يكسان اما هستند؛ خانواده متداول الگوى ناپذير انفكاك

 جمع و پارسونز ، جهت همين به. شود ارزيابى علمى معيارهاى با تواند نمى كه است ايدئولوژيك اساسا ادعايى شود، مى گرفته مفروض

 توان نمى هرچند: اند گفته و شده قائل انصاف نظريه به ، جنسيتى هاى نقش با موافقت ضمن ، كاركردى مكتب نظران صاحب از ديگرى
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 در آنها مشاركت گفت توان مى ليكن ، انست))  مساوى((  آنها متفاوت اهميت و نوع دليل به را خانه كارهاى در مرد و زن مشاركت

 مكمل((  ، سان همين به) Burr, 1998:82. (يكديگرند مكمل و معادل آنها متفاوت هاى نقش زيرا ؛ است))  منصفانه((  خانگى كارهاى

 يكسانى هاى وزن اجتماعى هاى نقش در چه و خانوادگى هاى نقش در چه مرد و زن متمايز و متفاوت وظايف اينكه يعنى برابر بودن

) 24: 1376 ؛ مطيع. ( است گرفته قرار ايران در زن حقوق طرفداران برخى تاكيد مورد ،))  دارد

 عامل را خانواده كه است آن تر صحيح ، كنيم جلوگيرى بحث اين در ايدئولوژيك هاى جنبه دخالت از بخواهيم چنانچه ، بنابراين

 بروز جنسى هاى نابرابرى قالب در موارد از بسيارى در شده ياد تمايزهاى كه دارد حقيقت اين البته.  بدانيم جنسيتى تمايزهاى استمرار

 در. دارند تعلق آنها به ها خانواده كه گيرد مى سرچشمه حاكمى هاى فرهنگ از بلكه ، خانوادگى زندگى ذات از نه امر اين اما يابند، مى

.  گرفت خواهد قرار بررسى مورد تفصيل به باره اين در اسالم ديدگاه و خانواده در جنسى نابرابرى موضوع ، كتاب سوم فصل

 در خانواده و اند دانسته موثر آنها تداوم در را خانواده كه است اجتماعى هاى نابرابرى انواع از يكى تنها جنسى نابرابرى كه نماند ناگفته

 كاركردهاى بعد، نسل به فرهنگى و مادى منابع و ها سرمايه انتقال راه از متفاوت اجتماعى هاى پايگاه و اجتماعى طبقات توليد باز جهت

. شد اشاره آنها به مناسبت به پيشين هاى بحث در كه كند مى ايفا را مهمى

 خانواده كاركردهاى تغيير علل

 دست از را خود كاركردهاى ، اجتماعى نهادهاى كه شود مى باعث چيزى چه ديگر، تعبير به ؟ چيست كاركردى تغييرات علت اصوال

 كه اجتماعى هاى ارزش و اهداف در تغييراتى حصول. 1:  است علل از دسته دو به مستند امر اين رسد مى نظر به پاسخ در بدهند؟

 كه نشده نهادينه هاى شيوه مواردى در و جايگزين نهادهاى پيدايش. 2. سازند مى نياز بى  -بعضا يا كال  -كاركردها آن از را جامعه

 دسته دو هر از ها علت خود كه چرا ؛ نيست علل از دسته دو اين بين فاصل خط كشيدن معنى به اين البته. كنند مى ايفا را كاركردها همان

 ارزشى تغييرات معلول حدودى تا را بديل نهادهاى شدن فراگير و پيدايش كه است آن متضمن امر اين و دارند متقابل تاثير يكديگر در

.  سازيم مى مستند اجتماعى نهادهاى جايى جابه به احيانا را ارزشى تغييرات كه گونه همان ؛ بدانيم جامعه

 جوامع در فنى و اقتصادى تغييرات ، قطع طور به. كرد تفسير توان مى اساس همين بر نيز را خانواده نهاد خصوص در كاركردى تغييرات

 ارزشى تغييرات يعنى ، شده ياد علل از اول دسته حضور ، همه اين با. اند گذاشته جاى بر خانواده نهاد بر توجهى قابل تاثيرهاى ، صنعتى

.  داشت خواهيم مرورى معاصر خانواده در كاركردى تغييرات اساسى علل بر قسمت اين در.  است آشكار كامال نيز

 ارزشى تغييرات

. اند كرده ايفا غرب جهان فرهنگى تحوالت در را نقش ترين اساسى آنها، از ناشى فراگير هاى انديشه و جديد هاى فلسفه ، شك بدون

 حيات مختلف ابعاد در كه عميقى تاثيرهاى كنار در غربى معاصر فرهنگ هاى شالوده از يكى عنوان به فردگرايانه بينش و ليبراليسم

 و فلسفى مكاتب به بايد خاص طور به راستا اين در.  است داده قرار تاثير تحت شدت به نيز را خانواده نهاد ، گذارده جاى به اجتماعى

 ارزش بر كه كرد اشاره) 42( راجرز كارل و) 41( مسلو آبراهام) 40( ، فروم اريش هاى نظريه ، خاص طور به و گرا انسان شناختى روان
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 تاكيد خويشتن از فردى ادراك بر كلى طور به كه ها نظريه اين. كردند مى تاكيد خالقيت و رشد ، وابستگى عدم ، استقالل مانند هايى

 تغيير در ، ترتيب اين به و كرده غلبه دانستند، مى فردى مشكالت حل راه را انطباق كه) 43( آدلر نظريه مانند سابق هاى نظريه بر داشتند،

:  شريعتى دكتر تعبير به) Mintz and Kellogg, 1991:110. (كردند ايفا را توجهى قابل نقش ، خانواده به راجع نگرشهاى و ها ارزش

 خانواده از را زن يعنى ؛ است زن فردى اصالت مسير در كند، مى زن انسانى هاى ارزش و كمال و آزادى بر غرب كه اى تكيه نوع اساسا

 به خود مسئله اين.  است قائل اصيل و اختصاصى حقوق برايش و كند مى مطرح انسانى موجود يك عنوان به را او و آورد مى بيرون

 و پيوسته و كامل بناى يك عنوان به را جامعه تنها نه غرب در فردگرايى و فرد اصالت. شود مى منجر فردگرايى و فرد اصالت به خود

 در عضوى عنوان به را او ، زن به فرد اصالت)  دادن( كه شكل اين به ، است كرده متزلزل همچنين را خانواده بلكه ، كرده متزلزل پيگير

) 251  -250: 1376 ، شريعتى. ( كرده مطرحش جامعه در تمام فرد يك عنوان به و برده ميان از خانواده

 واقعيتى كنند؛ مى حكايت غربى جوامع در انكارناپذير و مهم واقعيتى از ولى رسند، مى نظر به آميز اغراق حدى تا تعبيرها گونه اين گرچه

 آن در ريشه حدودى تا غيره و پذيرى جامعه ، مراقبت و حمايت مثال، توليد ، جنسى رفتار هاى زمينه در خانواده كاركردى تغييرهاى كه

 از آنان از بسيارى ، امروزى زنان براى آموزشى مختلف هاى زمينه در فردى ارتقاى و پيشرفته امكانات شدن فراهم به توجه با. دارد

 در را خود موفقيت و دارند ابا نفس اكمال به دستيابى راه تنها و خود زندگى وظيفه ترين مهم عنوان به همسرى  -مادر نقش پذيرش

. كنند مى جستجو ، پيشرفت و موفقيت مردانه الگوهاى از پيروى با اغلب و اجتماعى و فردى امتيازهاى كسب

 با نزديكى بسيار ارتباط كه كنيم اشاره غرب در اخالقى هاى ارزش سقوط مسئله به است الزم همچنين شده ياد واقعيت با ارتباط در

 دنيا اين در شادمانى بر بيشتر ، آخرت از ترس جاى به كه اخالق باب در اومانيستى نظريه رواج. دارد آن شدن بها كم يا خانواده سقوط

 زاويه از موضوع اين به نگه و گرديد منجر شناسى جامعه و شناسى روان زاويه از جنس مسئله به جويانه سود نگاه غلبه به ، داشت تاكيد

 است گونه اين.  است داشته اى عمده تاثير خانواده كاركردى تغييرات در نيز امر اين كه) Barnes, 1939:406( كرد منسوخ را الهيات

 توليد ميزان ، جنسى رفتار هاى زمينه در را چشمگيرى تغيرات جديد، هاى فلسفه از متاثر جوامع ديگر و غربى جوامع در خانواده كه

. كند مى و كرده تجربه فرزندان تربيت و مراقبت ، نگهدارى هاى شيوه و فرزندان مشروعيت ، مثل

 و گسترده نتايج ، بيستم قرن دوم نيمه در ويژه به ، فمينيسم يا زنان آزادى نهضت هاى فعاليت ، عام فلسفى هاى انديشه اين از گذشته

 استثمار كردن محكوم با فمينيسم طرفداران.  است داشته پى در خانواده مشكالت و مسائل ويژه به و زنان مسائل باب در را انكارناپذيرى

 را ازدواج) 44( ، اتكينسون مانند، فمينيسم فعاالن برخى. ساختند رو روبه جدى چالش با را خانوادگى سنتى هاى ارزش ، خانه در زنان

 نفس اكمال وسيله تنها دارى خانه و فرزند از مراقبت كه عقيده اين به ، همچنين آنان. ناميدند دستمزد بدون كار و قانونى تجاوز ، بردگى

) Mintz and Kellogg, 1991:111. (اند كرده اعتراض جدى طور به ، است زن برا

 كارهاى و ساز به ، گسترده سطح اين در غرب در جديد اجتماعى هاى ارزش و فلسفى هاى انديشه شدن درونى كه است واضح پر

 صوتى هاى رسانه تاثير ، ميان اين در ، شك بدون. كرد اشاره جمعى ارتباط وسايل به بايد آنها ترين مهم از كه است داشته نياز نيرومندى

.  است بوده چشمگير بسيار ديگر، سوى از تخصصى غير و تخصصى نشريات و ها كتاب و سو يك از تصويرى و
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 و ها بينش كه كرد بينى پيش توان مى ، اسامى جوامع در شده ياد هاى ارزش و ها انديشه نفوذ همچنين و شده ياد مطالب به توجه با

 هاى نسل براى فهم قابل و جديد هاى قالب در كه داشت خواهند را اجتماعى حيات ادامه امكان زمانى تنها اسالمى اصيل هاى ارزش

 قوى احتمال به ، صورت اين غير در. گردند ارائه نوين ارتباطى تكنولوژى از گيرى بهره با و عقالنى هاى استدالل بر تكيه با و امروزين

. بود خواهيم افتاد، اتفاق غرب در كه نوعى به ، خانواده زمينه در جمله از و مختلف هاى زمينه در ارزشى تغييرات شاهد

 جايگزين نهادهاى پيدايش

 اش اصلى كاركرد كه نهادى به خودكفا نسبتا نهادى از را خانواده ، شدن شهرى و شدن صنعتى فرايند دو كه كرد عقيده اظهار) 45( آگبرن

 مكتب شهرى شناسان جامعه) Defleur, et al, 1973:519. ( است كرده تبديل باشد، مى شخصيت به دهى شكل و عاطفه توزيع

 ,Lasch. (اند كرده قلمداد خانواده كاركردهاى تبدل ، نتيجه در و سنتى فرهنگ فروپاشى عامل را شدن شهرى مخرب آثار نيز شيكاگو

 افتاد؟ اتفاق چگونه امر اين) 1977:35

 از اى مجموعه ايجاد با زمين مغرب در رفاه هاى دولت پيدايش آنها، دنبال به و شدن شهرى و شدن صنعتى فرايند دو ، كلى نگاه يك در

 اصلى واحد خانواده كه گذشته برخالف. دادند سوق خود پيشين كاركردهاى از تعدادى دادن دست از سمت به را خانواده ، بديل نهادهاى

 بازار در زنان گيرد؛ مى صورت خانه از خارج در كامل طور به تقريبا صنعتى پيشرفته جوامع در مردم شغلى زندگى اكنون بود، اقتصادى

 گسترش راه از دولت شوند؛ مى نايل بيشترى اقتصادى استقالل به روز به روز و اند شده پذيرفته مردان با برابر نسبتا شرايطى در كار

 به چندان ديگر جوانان ؛ است دولت عهده بر جوانان و كودكان تحصيل كند؛ مى پرستارى كودكان از ها كودكستان و ها شيرخوارگاه

 و تحصيالتش فرد، مادى زندكى كه معنا اين به ؛ است شده))  مادرانه((  تعبيرى به و مادر جايگزين دولت نيستند؛ وابسته خانواده بودجه

 اطفال ماندن زنده يا مردن ، گذشته در.  است همگان مسئول و پردازد مى همه به كه است دولت. كند مى تامين را اش بهداشتى خدمات

 خدماتى سايه در امروز ؛ داشت فرزندانشان به بستگى عمدتا كهنسال افراد ماندن زنده يا مردن ، برعكس و آنها والدين به بستگى عمدتا

 از يك هيچ اگر حتى يا شود متالشى خانواده اگر حتى دهد، ادامه خود حيات به تواند مى جديد نسل اند، كرده فراهم رفاه هاى دولت كه

 60  -59: 1378 هلر،:  ك.ر. (مانند مى زنده گذشته از بيش مراتب به اكنون نيز فرزند بدون سالخورده افراد. باشد نداشته وجود والدين

) 202: 1373 ، اينگلهارت و

 كاركرد تغيير زمينه ، زايمان و زنان پزشكى عرصه در ويژه به ، مختلف هاى عرصه در تكنولوژيك هاى پيشرفت مدد به مذكور عوامل

. اند آورده فراهم را اقتصادى كاركردهاى و پذيرى جامعه ، مراقبت و حمايت ، مثل توليد ، جنسى رفتار تنظيم هاى بخش در خانواده

 طريق از و گسترده طور به خانواده چهارچوب از خارج در جنسى ارضاى امكان شدن فراهم و جنسى هاى آزادى گسترش همچنين

.  است داشته جنسى تخلفات و رفتار هاى زمينه در خانواده كاركرد تغيير بر توجهى قابل تاثير ، هنجارى غير يا نهادينه غير هاى شيوه

 و گرديده برخوردار اى سابقه بى اهميت از جديد هاى خانواده در يكديگر توسط شوهر و زن عاطفى نيازهاى ارضاى كه است چنين اين

.  است داده قرار الشعاع تحت را خانواده كاركردهاى ساير
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 خانواده آينده

 خانواده آنكه بر افزون ، خانواده بديل نهادهاى پيدايش و ارزشى تغييرات يعنى ، شده ياد عوامل دسته دو اين كه است اين آخر سخن

 فزاينده رشد و طالق ميزان سابقه بى افزايش مانند ديگرى هاى پديده اند، كرده چشمگيرى كاركردى تغييرات دچار را غربى اى هسته

 مشترك زندگى و) cohabitation( ازدواج بدون مشترك زندگى آزاد، ازدواج ، اشتراكى ازدواج قبيل از جنسى روابط جديد الگوهاى

 يا است فروپاشى و زوال حال در خانواده نهاد آيا كه كنند مى مطرح را بحث اين محققان ، نتيجه در اند؛ داشته پى در را همجنس دو

 نهاد در ضرورى تغييرات وقوع معتقدند دارند، مسئله به ترى خوشبينانه نگاه كه گروهى داد؟ خواهد ادامه خود حيات به همچنان اينكه

 حال در خانواده بلكه دارد، قرار سقوط وضعيت در اينكه يا داده دست از را خود گذشته اهميت خانواده كه نيست آن معنى به خانواده

) 47: ( برگس و) 46( الك گفته به. باشد مى آن از جزئى خود كه است تغييرى حال در جامعه با شدن سازگار و خود تعديل و جرح

) family companionship( مصاحبتى خانواده ، است پيدايش حال در جديد جوامع در ظاهرا كه را خانواده از شكلى توان مى

: از عبارتند مصاحبتى خانواده ديگر هاى ويژگى.  است خانواده اصلى كاركرد عنوان به شخصى بين نزديك ارتباط بر آن تاكيد زيرا ناميد؛

 ، فرزندان به راءى حق اعطاى با همراه خانوادگى تصميمات در دموكراسى شوهر، و زن بين برابرى گرفتن مفروض ، عاطفه ستد و داد

 كه انتظار اين و خانواده وحدت با سازگار اى گونه به الضمير فى ما بيان آزادى ، خانوادگى هدف يك عنوان به اعضا شخصيت رشد

) Defleur, et al., 1973:519-521. (آيد دست به خانواده در بايد خوشبختى درجه باالترين

 زيمرمن و) 48( سوروكين مانند افرادى اينان ميان از. كنند نمى بينى پيش خانواده براى را روشنى آينده كه دارند قرار كسانى ، مقابل در

 ساختاريهاى به توجه با ولى) Ibid. (اند شده خواستار را سنتى خانواده الگوى هنجارهاى و اخالقى هاى ارزش به بازگشت) 49(

 اين از ديگر جمعى رو، اين از ماند؛ مى رويا يك به بيشتر بازگشتى چنين ، صنعتى جوامع بر حاكم اى ارزش و اقتصادى  -اجتماعى

: احتماال) 50( تافلر الوين نظر به. كنند مى بينى پيش آينده در خانوادگى زندگى براى را متنوعى بسيار الگوهاى ، نظران صاحب

 قرار خود الشعاع تحت را خانواده اشكال همه طوالنى مدتى براى بتواند كه داشت نخواهد وجود واحدى شكل ها خانواده انواع ميان در

 زندگى خانواده از واحدى نوع در مردم هاى توده اينكه جاى به.  است خانواده ساختاريهاى تنوع بود خواهد آنچه ؛ برعكس بلكه دهد،

 ديگر شيوه به خانوادگى زندگى شيوه يك از خود عادات و شخصى سليقه با مطابق خود زندگى طول در مردم كه ديد خواهيم ما كنند،

) 299: 1370 تافلر،. (آورد خواهند روى

 از خانواده چهارچوب از خارج در جنسى روابط و ازدواج جديد الگوهاى از يك هيچ غربى جوامع در كه واقعيت همين تقدير، هر به

 خود  ارزش و جذابيت مردم از بسيارى نظر در خانواده تشكيل اينكه بر است شاهدى ، است نگرديده برخوردار عمومى پذيرش و اقبال

 قرار اين از وضع همچنان بريتانيا در((  ، نمونه براى كنند؛ مى تاييد كامال را مدعا اين نيز ازدواج آمارهاى. كرد خواهد حفظ همچنان را

 هر از. دهند مى تشكيل اى هسته خانواده شان بزرگسالى زندگى از بخشى براى و كنند مى ازدواج شوند، مى بزرگ مردم بيشتر كه است

 هيچ سالگى 44 تا 35 در مردان درصد 10 و زنان درصد 6 فقط 1981 سال در... كنند مى ازدواج شان زندگى در روزى نفر نه نفر، ده

 بين كه پيمايشى تحقيق پنجاه به نزديك هاى داده بازنگرى ، همچنين) 173  -172: 1376 ؛ واالس و ابوت)) . ( بودند نكرده ازدواج گاه
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 واقعيتى و اساسى ارزشى ، خانواده كه عقيده اين به كشور اين مردم كه دهد مى نشان ، رسيده انجام به فرانسه در 1988 و 1968 سالهاى

 سخن غرب در خانواده نهاد كامل و قطعى زوال از توان نمى ، جهت بدين) Le Gall, 1998:80. (پايبندند همچنان ، است ناپذير اجتناب

.  گفت

 در ضرورى كاركردى تغييرات اى پاره از گذشته. دارد جريان اسالمى جوامع مورد در تر، قاطع طور به هرچند ، بينى پيش همين نظير

 نمى نظر به دارند، ريشه اجتماعى  -اقتصادى كالن تغييرات در كه اقتصادى و آموزشى ، حمايتى كاركردهاى در تغيير مانند ، خانواده نهاد

 رسوخ و نفوذ زيرا سازد؛ رو روبه مشكل با را خانواده نهاد تداوم بتواند نزديك آينده در كم دست جوامع اين شدن صنعتى فرايند رسد

 چگونگى و فرهنگى نفوذ عامل ، مدت دراز در كه كرد فراموش نبايد ولى برد، مى بين از را خانواده حيات تداوم با متضاد ارزشهاى

 از ، اسالمى فرهنگى تقويت و تربيت و تعليم عوامل اندازه هر ، گمان بى. كند ايفا رابطه اين در اى كننده تعيين نقش تواند مى آن با مقابله

 خطير نقش ايفاى در مسلمان هاى خانواده خود ، نهايت در و جمعى ارتباط وسايل ها، آموزشگاه ، دينى كارگزاران و انديشمندان جمله

 اين در خانواده گذارند، باز اسالمى جوامع در الهى غير و دنياگروانه هاى ارزش اشاعه براى را راه و شوند كوتاهى يا سستى دچار خود

. بود خواهد ترى تاريك آينده انتظار در ، جوامع

 چكيده

 ديدگاه مواردى در و كاركردگرا شناسان جامعه هاى ديدگاه بر تاكيد با خانواده اجتماعى كاركردهاى ترين مهم بررسى به فصل اين در

 تمامى تقريبا اسالم كلى طور به.  كرديم بيان نيز را شده ياد كاركردهاى از يك هر مورد در اسالم ديدگاه و پرداختيم انتقادى مكاتب هاى

 تاييدى كاركردها اين بيشتر با اسالم برخورد نيز ارزشى جت از و گيرد مى نظر در مفروض واقعياتى را خانواده اجتماعى كاركردهاى

 ، مراقبت و حمايت ، مثل توليد ، جنسى نيازهاى مند نظام ارضاى مانند كاركردهايى ايفاى خانواده ، اسالم مطلوب الگوى در.  است

 هرچند دارد، عهده بر را اقتصادى خدمات و اجتماعى كنترل ، فرزندان براى شرعى پدر تامين ، عاطفى نيازهاى ارضاى ، پذيرى جامعه

 انعطاف البته و گذارد مى تاثير كاركردها اين ايفاى ميزان و شكل بر طبيعى طور به جديد جوامع در گسترده اقتصادى  -اجتماعى تغييرات

 الگوى كه ترى مهم چالش رسد مى نظر به. آورد مى فراهم تغييرات اين از بسيارى با را آن يافتن انطباق امكان ، اسالمى الگوى پذيرى

.  است خانوادگى زندگى به راجع دينى غير جديد ارزشهاى با دينى هاى ارزش تقابل ، است رو روبه آن با اسالم در خانواده مطلوب
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 خانواده در جنسى نابرابرى:  سوم فصل

 مقدمه

 بر ويژه به آنها زندگى نحوه بر كه جنس دو افراد اجتماعى هاى جايگاه در تفاوت به دارد اشاره) sex inepuality( جنسى نابرابرى

 در و خانواده در آشكار و پنهان جنسى هاى نابرابرى. گذارد مى تاثير برخوردارند، آن از كه امتيازهايى و ها پاداش ها، فرصت ، حقوق

 ، شك بدون و كرده معطوف خود به را اجتماعى علوم پژوهشگران از بسيارى توجه اخير هاى دهه در كه است هايى موضوع از اجتماع

 از ، جنسى نابرابرى گوناگون ابعاد برسى به فراوانى محققان نتيجه در ؛ است نموده ايفا زمينه اين در را نقش ترين مهم فمينيستى ادبيات

 پرداخته غيره و جنسى روابط ، تفريحات ، ورزش كار، تقسيم ، سياست ، اشتغال ، آموزش ، پذيرى جامعه هاى شيوه در نابرابرى جمله

 خانواده قهرا.  است بوده) Gender( جنسيت عنوان با شناسى جامعه مباحث در بابى شدن گشوده ، ويژه توجه اين پيامدهاى از كه اند

 غير و فمينيست انديشمندان از بسيارى توجه كانون ، جنسى هاى نابرابرى و تمايزها بروز اصلى مراكز از يكى يا منشاء عنوان به

 عبارتند كه داشت خواهيم خانواده در جنسى نابرابرى مباحث از محورى بحث چند بر مرورى ، فصل اين در.  است گرفت قرار فمينيست

 درباره كوتاهى بحث ، ضمن در.  خانواده در جنسى خشونت و قدرت توزيع ، خانگى كار تقسيم ، جنسيتى هاى نقش پذيرى جامعه: از

. بود خواهد فصل اين مباحث آغازگر ، طبيعى جنسى هاى تفاوت

 طبيعى جنسى هاى تفاوت. 1

 رفتارشناسى و شناسى روان ، شناسى زيست هاى حوزه در ها پژوهش از بسيارى محور پريش اين كدامند؟ طبيعى جنسى هاى تفاوت

 جنس دو بين ديرباز از كه گوناگونى هاى تفاوت آيا كه بوده مطلب اين دادن نشان ها پژوهش اين از هدف.  است بوده گذشته قرن در

 هاى تفاوت ، آناتوميك جنسى هاى تفاوت جز به آيا كلى طور به و خير يا شوند مى تاييد تجربى شواهد با ، شده مى ادعا مرد و زن

 به ، جنسى نابرابرى مباحث در موضوع اين تاثير به توجه با. خير يا باشد داشته طبيعت در ريشه كه دارد وجود جنس دو بين ديگرى

.  پردازيم مى باره اين در مختصرى توضيح

 متخصصان نگاه از جنسى هاى تفاوت. 1  -1

 برخى از پوشى چشم با و اند گرفته قرار اختالف مورد كمتر آناتوميك و زيستى هاى تفاوت ، جنسى هاى تفاوت چندگانه اقسام ميان در

 عموما) Jaggar, 1994:84( اند كرده مطرح را اجتماعى و تربيتى فرايندهاى از ها تفاوت قبيل اين تاثيرپذيرى احتمال كه ها تشكيك

 چهار طى در ها تفاوت از دسته اين بر كوتاه مرورى آغاز، در. پذيرند مى طبيعى جنسى هاى تفاوت عنوان به را ها تفاوت از دسته اين

.  داشت خواهيم بند

 و اسپرم يعنى ، جنسى هاى سلول تنها. كروموزمند عدد 46 يا كروموزوم جفت 23 داراى بدن هاى سلول بيشتر:  ژنتيك هاى تفاوت. 1

 بيست كه تفاوت اين با ، است كروموزم عدد 23 داراى تنها سلول نوع دو اين از يك هر. هستند مستثنا قاعده اين از ، نشده بارور تخمك

 از همواره تخمك كروموزوم سومين و بيست اما باشد؛) Y( تر كوچك نوع از يا و) X( بزرگ نوع از تواند مى اسپرم كروموزوم سومين و
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 داراى شده بارور تخمك باشد،) X( نوع از شود مى تخمك داخل كه اسپرمى اولين ، مقاربت هنگام در چنانچه.  است) X( بزرگ نوع

) Y( نوع از اسپرمى با تخمك كه صورتى در اما شد؛ خواهد دختر ، ژنتيك نظر از بچه و بود خواهد) XX( نوع از كروموزوم جفت يك

 جنس ، بنابراين شد؛ خواهد پسر ، ژنتيك حيث از بچه و بود خواهد) XY( نوع از آن كروموزومى جفت سومين و بيست شود، بارور

.  است اسپرماتوزوئيد يعنى مرد، جنسى سلول از عبارت موثر، عامل نخستين و يابد مى تعين نطفه انعقاد زمان همان از انسان

 با هايى تفاوت نيز كنند مى توليد بدن هاى غده كه اى شيمايى مواد يعنى ها، هورمون حيث از زن و مرد:  هورمونى هاى تفاوت. 2

 فوق هاى غده در دارند، مستقيم تاثير انسان جنسى حيات بر كه جنسى هاى هورمون به موسوم ها هورمون از نوعى. دارند يكديگر

 هاى هورمون هم ، زن در چه و مرد در چه ها غده اين. شوند مى توليد) مرد در ها بيضه و زن در تخمدان( جنسى هاى غده نيز و كليوى

 نسبت ، زن در و زنانه هاى هورمون از بيش مردانه هاى هورمون نسبت مرد، در ولى كنند، مى توليد زنانه هاى هورمون هم و مردانه

.  است مردانه هاى هورمون از بيش زنانه هاى هورمون

 ويژگى از مقصود. متمايزند يكديگر از ثانويه و اوليه جنسى هاى ويژگى نظر از مرد و زن:  جنسى هاى ويژگى به راجع هاى تفاوت. 3

 كامال مرد و زن در آنها عملكرد و شوند مى تشكيل داخلى و خارجى بخش دو از كه است جنسى هاى اندام همان ، اوليه جنسى هاى

 بم صداى و صورت موى مانند  -آيند مى پديد بلوغ زمان در كه دار اشاره هايى ويژگى به نيز ثانويه جنسى هاى ويژگى.  است متفاوت

 ها هورمون كنترل تحت كامل طور به تقريبا ها ويژگى اين تمامى ظهور البته كه  -دخترها در باسن شدن پهن و ها سينه رشد و پسرها در

) McConnell and Philipchalk, 1992:213-214. (دارد قرار

 و تر سنگين پسر نوزاد. كند مى شد دختر جنين از تر سريع خيلى مادر رحم در پسر جنين متوسط، طور به:  جسمى رشد در تفاوت. 4

 چربى پسران به نسبت دختران.  است بيشتر ها بچه دختر از كالرى به ها بچه پسر نياز ، ماهگى دو از بعد.  است دختر نوزاد از بلندتر

 نشان اى ماهيچه رشد نيز بلوغ از پس پسرها. دارند ها بچه دختر از تر قوى هايى ماهيچه ، طفوليت همان از ها بچه پسر. دارند بيشترى

 از بيش پسرها وزن و قد ، سنى ديگر مقاطع در سالگى 15 تا 11 دوره استثناى به. شد نمى ديده دخترها در رشد اين اما دهند، مى

 مى ها بچه پسر از زودتر ها بچه دختر. گيرد مى صورت پسرها از تر سريع دخترها در دندان تشكيل و شدن استخوانى.  دخترهاست

 هر در قلب استراحت دوره. شود مى متوقف رشدشان هم زودتر و رسند مى بلوغ به آنان از زودتر و روند مى راه و خزند مى نشينند،

 كمتر عموما زنان اساسى متابوليسم مقدار كلى طور به و دارند خون در بيشترى اكسيژن پسرها.  دخترهاست از تر كوتاه پسرها در ضربان

 199: 1370 ، گنجى و 315  -314: 1 ج ،1368 ، برگ كالين. ( است كمتر مردان از نيز زنان مغز نسبى و مطلق وزن.  است مردان از

- 203 (

 در تفاوت.  است داده رخ شناختى روان هاى تفاوت محور حول بحث اين در ها نزاع ترين مهم ، بگذريم كه آناتوميك هاى تفاوت از

 از و تمايالت و عاليق ، عواطف در تفاوت و كالمى هاى مهارت در تفاوت ، هوشى بهره ميانگين ويژه به و ادراكى و حسى هاى توانايى

. اند بوده گذشته هاى دهه در شمار بى تحقيقات موضوع ، پرخاشگرى به تمايل جمله
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 تحقيقات انجام جهت در فمينيستى هاى انديشه طرفداران ويژه به ، محققان سوى از يكه فراوان هاى كوشش رغم على رسد مى نظر به

 زن بين عاطفى و ادراكى هاى تفاوت اى پاره وجود عموما امروزه ، آمده عمل به ديگران تحقيقات كنترل نيز و گيرى ازسو فارغ و دقيق

 درباره  پژوهش 1500 از بيش بازنگرى از پس) 52( جكلين كارول و) 51( كابى مك الينور 1974 سال در.  است شده پذيرفت مرد و

 پشتوانه از همواره ، جنسيتى هاى تفاوت از حاكى عمومى هاى كليشه از مورد چهار تنها كه رسيدند نتيجه اين به مرد و زن هاى تفاوت

: از بودند عبارت مورد چهار اين. اند بوده برخوردار تجربى تحقيقات

.  است مرد جنس از بيش زن جنس در كالمى استعداد. 1

. گيرند مى پيش زنان از فضايى  -بصرى استعدادهاى به مربوط هاى آزمون در مردان. 2

. يابد مى ادامه پيوسته امتياز اين و افتند مى جلو اندكى دخترها از رياضى استدالل هاى آزمون در پسرها ، نوجوانى سن به ورود با. 3

. شود مى آشكار سالگى دو از تفاوت اين و هستند زنان از پرخاشگرتر كالمى حيث از چه و فيزيكى حيث از چه مردان. 4

 عنوان به را ها كليشه اين از ديگر مورد چند ، پيشين تحقيقات مجدد بازنگرى نيز و جديد تحقيقات پايه بر ، پژوهشگران از تعدادى اما

: قرارند اين از كه كردند اضافه و شناسايى ، واقعى هاى تفاوت

. دارند دخترها به نسبت بيشترى فيزيكى فعاليت ، نوزادى دوران همان از پسرها. 5

. كنند مى اقدام آميز مخاطره كارهاى به كمتر و است بيشتر دختران در كمرويى و ترس. 6

. هستند پذيرتر آسيب دخترها از بيماريها و فشارها به نسبت ، زندگى طول در و باردارى آغاز از پسرها. 7

 مردها و پسرها از اما دهند؛ مى نشان نوزادان به بيشترى عطوفت و عالقه ها زن بعد، مرحله در و دخترها ، سالگى 5  -4 حدود از. 8

. شود مى ديده كمتر رفتارهايى چنين

 پسران از كنند، مى قدرت اعمال آنها بر كه ديگرى اشخاص و معلمان ، والدين هاى درخواست به نسبت كودكى دوران از دختران. 9

) Shaffer, 1993:491-492. (فرمانبردارترند

 اثبات زنان گروه و مردان گروه بين كلى طور به را هايى تفاوت تنها شده انجام هاى بررسى كه داشت دور نظر از را نكته اين نبايد ، البته

 تفاوت اين پايه بر توان نمى بنابراين نمايند؛ مشخص ها زن و مردها تك تك مورد در را جنسيتى متفاوت هاى ويژگى اينكه نه كنند، مى

. كرد بينى پيش را زن و مرد آحاد عملكرد ، آمارى هاى

 اين بروز در طبيعى عوامل آيا اينكه مورد در هنوز و است ديگرى اساسى نزاع ها تفاوت اين منشاء پيرامون نزاع ، گذشته ها اين از

 تبيين در كه خوريم برمى محققان از زيادى تعداد به سو يك از. شود نمى ديده متخصصان بين نظرى اتفاق ، نه يا دارند نقشى ها تفاوت

 را زنان با مقايسه در مردان تر جويانه سلطه و تر پرخاشگرانه رفتار مثال و كنند مى استناد شناختى زيست عوامل به ها تفاوت گونه اين

 مخالفت در نيز اى عده اما) Baron and Byrne, 1997:186. (دانند مى ناشى آنان در)  تستوسترون( مردانه هورمون باالتر سطوح از
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 ، فرض اين با و باشد داشته بستگى وى تجربيات به تواند مى شخص يك هاى هورمون سطح كه كنند مى اظهار ها استدالل گونه اين با

 تستوسترون سطح كه دارد حكايت آن از ها پژوهش برخى نتيجه.  بدانيم ناشى مرد و زن متفاوت تجربيات از را جنسى هاى تفاوت بايد

 اين بر. آيد مى پايين ، حريف از خوردن شكست از پس اما يابد؛ مى افزايش حريف بر غلبه از پس ها ميمون از اى گونه نرهاى در

 و باشد آن معلول دهيم مى احتمال باشد، پرخاشگرانه رفتار علت مردانه جنسى هورمون سطح دهيم مى احتمال كه گونه همان ، اساس

) Shaffer, 1993:505. ( است دشوار بسيار خصوص اين در قاطع نظر اظهار

 اسالم ديدگاه از جنسى هاى تفاوت. 1  -2

 اند داده قرار تاكيد مورد را فطرى جنبه داراى و شناختى روان جنسى هاى تفاوت برخى كه خوريم برمى اشاراتى به اسالم دينى متون در

 ، زن جنسى ميل كيفى برترى مرد، جنسى ميل كمى برترى. كرد اشاره جنسى تمايالت و نيازها در تفاوت به توان مى آنها ترين مهم از و

 ج ؛ الشيعه وسائل. (اند اسالمى روايات از استفاده قابل نكات از زن و مرد جنسى پذيرى تحريك در تفاوت و زن بيشتر جنسى بردبارى

) 62: 3 ج بحاراالنوار؛ ؛452: 15 ج و 42  -40: 14

 اشاره به روايات برخى حتى و شود مى ناشى بيولوژيك عوامل از جنسى ميل در مرد و زن تفاوت كه نيست ترديد جاى اسالمى منظر از

:  است آمده چنين روايتى در. اند كرده مطرح نيز انسان آفرينش آغاز در)  السالم عليه( حوا و آدم مورد در را تفاوت اين

 و همنشينى كه زيبا آفريده اين چيست! پروردگارا: ((  داشت عرضه آدم پس... كرد ابداع برايش را حوا آنگاه آفريد، گل از را آدم خداوند

 ماءنوس را تو تا باشد تو با دارى دوست آيا.  حواست كنيزم اين!  آدم اى: (( فرمود خداوند پس))  ؟ است بخشيده انس مرا او ديدن

 كنيز او چون ، كن خواستگارى من از را او اكنون: (( فرمود خداوند پس... )) پروردگارا آرى: (( كرد عرض))  گويد؟ سخن تو با و گرداند

 وسائل... (بود افكنده او وجود در را شهوت پيشتر خداوند و))  است سودمند نيز نشاند فرو را شهوتت كه همسرى عنوان به و است من

) 2: 14 ج ؛ الشيعه

 انكار قابل جنسى اميال بروز و حدوث چگونگى يادگيرى عوامل تاثير ، انسان هويت پذير انعطاف و سيال هاى جنبه به توجه با البته

) 53. (ندارد جنسى اميال بيولوژيك تعين با منافاتى امر اين اما ؛ هستيم جنسى رفتارهاى در تنوع شاهد ، جهت بدين و نيست

 عدم دليل به كه است شده اشاره مونث و مذكر بين ديگرى شناختى روان هاى تفاوت به اسالمى متون در ، بگذريم كه مورد اين از

 زن تفاوت هرچند ، مثال براى ؛ گفت سخن قاطعيت با اسالم ديدگاه از ها تفاوت آن منشاء مورد در توان نمى ، دينى هاى گزاره صراحت

 و 106 و 73: 32 ج بحاراالنوار؛ و 11: 14 ج ؛ الشيعه وسائل( نيست تشكيك قابل اسالمى منظر از عواطف و تعقل ميزان حيث از مرد و

 كه است محتمل كامال زيرا ؛ است قائل بيولوژيك منشاء ها تفاوت اين براى اسالم كه شد مدعى آسانى به توان نمى ولى) 228: 103 ج

 ابقا گذشته از را موارد بعضى يا و آورده وجود به مطلوبش جامعه تحقق براى كه را اى ويژه جنسيتى و اجتماعى ترتيبات اسالم شود گفته

 نقشى هيچ اسالم كه شد مدعى مذكور احتمال به استناد با توان نمى ديگر، سوى از. داند مى جنسى هاى تفاوت قبيل اين منشاء ، كرده

 مطلوب جامعه جنسيتى و اجتماعى ترتيبات كه است اين ديگر احتمال يك كه چرا ؛ نيست قائل ها زمينه اين در بيولوژيك عوامل براى

. باشند شده طراحى))  فطرى((  جنسى هاى تفاوت از قبيل اين مالحظه با خود ، اسالمى
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 تاثير ، جنسى نابرابرى مباحث به محقق نگاه نوع در بيولوژيك تعين داراى و شناختى روان جنسى هاى تفاوت پذيرش ، شك بدون

.  داشت خواهد بسزايى

) 54( جنسيتى هاى نقش پذيرى جامعه. 2

  جنس دو از يك هر براى معين فرهنگ يك در كه خاصى رفتارى الگوهاى ، آن طى كه است فرايندى جنسيتى هاى نقش پذيرى جامعه

 مورد كنونى جوامع در پذيرى جامعه عوامل عنوان به را عامل چندين شناسان جامعه. شوند مى منتقل بعد نسل به نسلى از ، گرديده مقرر

 تقدم دليل به خانواده اما روند؛ مى شمار به آنها ترين مهم جمعى هاى رسانه و همساالن گروه ، مدرسه ، خانواده كه اند داده قرار بحث

.  است برخوردار چندان دو اهميتى از ديگر عوامل به نسبت ديگر، روابط با مقايسه در ، خانوادگى روابط خاص هاى ويژگى و آن زمانى

 هاى تفاوت رشد و بروز در اى عمده نقش ، خانواده در ويژه به ، پسران و دختران شدن اجتماعى متفاوت الگوهاى اينكه در تقدير، هر به

 نظر از و مذكور فرايند توضيح در ولى خورد، نمى چشم به نظران صاحب بين اختالفى دارند، عهده بر ، رفتارى و روانى از اعم ، جنسيتى

 نظريه چندين در كه هستيم رو روبه مختلفى آراى با شد، قائل اجتماعى عوامل با قياس در زيستى عوامل براى توان مى كه تاثيرى ميزان

 هاى نقش پذيرى جامعه و جنسى هويت رشد زمينه در شده مطرح هاى نظريه ترين مهم از اى چكيده ، قسمت اين در. اند يافته انعكاس

. شد خواهد ارائه ، انتقادى نكات برخى با همراه جنسيتى

 كاوى روان هاى نظريه. 2  -1

 فرويد نظريه)  الف

 و اند جنسى هويت فاقد ولى دارند، جسمى هاى تفاوت اينكه با تولد هنگام در پسر و دختر كودكان كه بود معتقد) 55( فرويد زيگموند

 را جنسيتى هاى تفاوت كودكان ، حال عين در. برد مى ارث به را جنس دو از يك هر هاى ويژگى ، متفاوت هاى نسبت به فردى هر

 مرحله در. گيرد مى شكل پايه همين بر آنان جنسى هويت و آموزند مى ، رجوليت آلت نداشتن يا داشتن يعنى ، واقعيت همين براساس

 خيال طريق از را خود جنسى تمايالت او و آيد مى در پسر عشق هدف و كانون صورت به مادر ، سالگى پنج تا چهار در يعنى ، اوديپى

 مى شناسايى  مادرش هاى محبت براى انگيز نفرت رقيبى عنوان به را پدر ديگر، سوى از. دهد مى نشان مادر به آشكار رفتار و پردازى

 از تهديدى با را خود پسر ، حالت اين در. ندارد را آن در شركت اجازه وى كه دارد مادر با خاصى رابطه پدر كه يابد مى در زيرا كند؛

 را او يعنى كند، قطع را او رجوليت آلت خواهد مى پدرش كند مى خيال و است متمركز تناسلى عضو بر كه بيند مى رو روبه پدر ناحيه

 احساسات شود مى ناگزير پسر كه است نيرومند چنان آن اختگى از ترس. گردد مى منجر وى در اختگى اضطراب به امر اين كه كند اخته

 و شمارد مى همانند  پدرش با را خود برتر، موجودى عنوان به پدر پذيرش با و كار اين با او. كند سركوب مادر به نسبت را خود جنسى

. شود او شبيه بيشتر پدر، فرامن معيارهاى و نگرشها رفتارها، ، قالبى اطوار از كردن تقليد با كوشد مى همانندسازى كردن بهتر براى

 كه زمانى و اوديپى مرحله در اما يابد؛ مى ايمنى و محبت غذا، اصلى منبع را او زيرا ورزد؛ مى عشق مادر به پسر مانند آغاز در نيز دختر

 كه دختر در مردى آلت رشك يافتن پرورش با. شود مى او جنسى عشق هدف پدر ندارند، دخترها و دارند مردى آلت پسرها برد مى پى

 رجوليت آلت فاقد هم او كه بيند مى زيرا يابد؛ مى كاهش خردسال دختر نظر در مادر ارزش ، است پسر در اختگى اضطراب مقابل نقطه
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. نمايد مى كسب را زنانه جنسى هويت هنگام آن در و سازد مى همانند مادر با را خود دختر، سرانجام اما.  نيست آن تامين به قادر ، بوده

) 75  -73: 1379 شولتز، و سولتز(

 را او رفتارى الگوهاى و ها ارزش نظام خود، همجنس مادر و پدر با همانندسازى جريان در جنس دو از يك هر كودكان ، بنابراين

. گيرد مى شكل جنسيتى هاى نقش شدن درونى فرايند ، ترتيب اين به و كنند بازى را او نقش كوشند مى و پذيرفته

:  كنيم مى اشاره آنها ترين مهم به كه گرديده وارد متعددى اشكاالت فرويد نظريه بر

 كودكان از بسيارى كه حالى در ، است دانسته مرتبط تناسلى آلت از آگاهى با را جنسى هويت حد، از بيش فرويد رسد مى نظر به. 1

. ندارند اطالعى اصال پسر و دختر تناسلى هاى اندام تفاوت از دبستانى پيش

 تحميل در را ترى مهم نقش مادر ها فرهنگ از بسيارى در كه حالى در گيرد، مى نظر در كننده منضبط اساسى عامل را پدر فرويد. 2

 تحقيقات ، آن بر افزون كنند؛ مى همانندسازى مادر با پدر جاى به كه هستيم پسرانى شاهد هايى زمينه چنين در طبعا. كند مى ايفا انضباط

 كه گونه آن تهديدگر، و گر تنبيه پدران با نه كنند، مى همانندسازى صميمى و گرم خون پدران با بيشتر ها بچه پسر كه است داده نشان

. دارد مى اشعار فرويد نظريه

 بعدى نويسندگان بيشتر اما ؛ است گرديده متمركز سالگى پنج تا چهار حدود در و اديپ مرحله در جنسيت يادگيرى فرويد، عقيده به. 3

. اند كرده تاكيد گردد، مى آغاز كودكى اوائل از كه تر پايين سنين در يادگيرى اهميت بر

 توجهى جنسيتى هاى تفاوت پيدايش در زيستى عوامل.  دخالت امكان به وى فرويد، زمان در الزم علمى اطالعات فقدان دليل به. 4

) Shaffer, 1993:508 and Kusek, 1987:127. ( است نكرده

 چودروف نظريه)  ب

 هاى ويژگى منفى هاى جنبه بر كه فرويد برخالف.  است كوشيده فرويد نظريه تعديل جهت در كه است روانكاوانى از چودروف نانسى

 هاى ويژگى مثبت هاى جنبه بر چودروف كرد، مى تاكيد زنان منشى و اخالقى ضعف ، نتيجه در و رجوليت آلت فقدان ويژه به ، زنانه

 اولين كه آنجا از ، وى نظريه براساس. كرد تاكيد مردان در دهندگى پرورش و داشتن دوست قابليت ضعف ديگر، سوى از و زنانه سنتى

 كنند، مى شخصى همانندسازى مادر با امر بدو در جنس دو هر كودكان گيرد، مى انجام مادر توسط دخترها و پسرها پذيرى جامعه مرحله

 پسران مادران ، پذيرى جامعه فرايند طى در. شود پذيرا را مردانه هاى نقش پدر، با همانندسازى با شود مى ناگزير پسر ، ادامه در ولى

 يا پدر به متكى كه دهند بسط خود در را مردانه هويتى تا كنند مى كمك آنها به و شوند مى جدا آنان از كه كنند مى تشويق را خود

 آنكه جاى به پدر با همانندسازى كه گردد مى موجب دارى بچه به او نپرداختن و خانه از پدر دورى اما ؛ است پدر جايگزين

 يعنى ، موقعيتى همانندسازى صورت به باشد، واقعى فرد عنوان به او رفتارى هاى ويژگى و ها ارزش و پدر با شخصى همانندسازى

 ابعاد هم او، مادر، از پسر انفكاك دشوار فرايند در. آيد در انتزاعى عناصر از اى مجموعه عنوان به پدر مردانه هاى نقش با همانندسازى

 مادر با شخصى همانندسازى ها، بچه دختر مورد در اما بداند؛ ارزش كم را زنانگى كه گيرد مى ياد هم و كند مى سركوب را خود زنانه
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 در دختر كنار در مادر حضور را بودن شخصى اين و يابد تداوم آن به وابسته هاى نقش و زنانه هويت يادگيرى فرايند تكميل تا تواند مى

. كند مى تضمين فرايند اين طى

 كنند؛ مى تجربه پسران به نسبت را يافتن فرديت از ترى ضعيف درجه دختران كه است آن پذيرى جامعه الگوى دو اين مهم پيامدهاى از

 فرودستى توليد باز براى شناختى روان شرطهاى پيش امر اين كه دهند مى توسعه پذيرترى انعطاف طور به را خودى مرزهاى رو اين از

 و شود مى توليد باز مستمر طور به مذكور الگوى دو راه از خانه در جنسى كار تقسيم ، نتيجه در. آورد مى فراهم را مردان به نسبت زنان

 خوددارى كردن بدرى از و كنند مى خانوادگى غير كار جهان صرف را خود انرژى بيشتر كه مردانى توليد از بود خواهد عبارت آن حاصل

 Chodorow, 1997:195 and. (نمايند مى فرزندان از مراقبت و دادن پرورش متوجه را خود انرژى كه زنانى توليد نيز و ورزند مى

Ortner, 1998:37-38 (

 اشاره هايى تعديل و جرح به بايد هرچيز از پيش.  است نمانده دور به منتقدان نقد از خود، توجه قابل نفوذ رغم على چودروف نظريه

 كنند، مى همانندسازى پدر شخص با كه پسرانى بود شده مدعى پيشتر او.  است كرده اعمال اش نظريه در 1990 دهه در او خود كه كرد

 خود كه شواهدى ولى كنند، مى تكيه پدرى نقش فرهنگى هاى كليشه بر تنها پدر، حضور عدم دليل به كه هستند آنهايى از پذيرتر انعطاف

 مى ايجاد كودكان در را سنتى جنسى هويت ، مادران از بيش پدران كه دهند مى نشان كند، مى استناد آنها به جديدش هاى نوشته در وى

 به نسبت افراد محتمل هاى واكنش و دهد مى ارائه تر جانبه چند هايى تعريف ، جنسيت و مردانگى ، زنانگى براى اينك چودروف. كنند

. دهد مى تشخيص متعدد كند، خالصه كلى الگوى دو در آنكه جاى به را خودشان اوليه تربيت

 عمه با مادر، بر افزون كه پدر از دور كودكان مثال اند؛ دانسته متناقض را خانه از پدر غيبت به مربوط اطالعات ، چودروف منقدان بعضى

 بر بايد احتماال پدر غيبت جاى به لذا بهترند؛ كنند مى زندگى خود مادران با تنها كه كودكانى از كنند، مى زندگى ها مادربزرگ و ها

 انجام كم قدرى به مند نظام تحقيقات ، فرزندان تربيت در پدر نقش مورد در همچنين. كرد تاكيد ، اصلى مشكل عنوان به مادرى بار اضافه

) Gardiner, 1998:261-263. (ندارد وجود گفتن براى چندانى سخن گمان و حدس جز به كه شد

 جوامع و جديد دوران( خاص مكان و زمان به ، مراحل اين اينكه از غفلت و آن از پيش دوره و اوديپى دوره مورد در نگر كلى ادعاهاى

 و متوسط طبقات به متعلق و پوست سفيد ، اى هسته خانواده يعنى ، خانواده از واحدى شكل دادن قرار مبنا نيز و دارند اختصاص)  غربى

) Tong, 1997:157,175. (اند شده وارد نظريه اين بر كه هستند ديگرى انتقادات از ، خانواده انواع تمام الگوى عنوان به دار سرمايه

 اجتماعى  -زيستى نظريه. 2  -2

 از ، نظريه اين حسب بر. اند كوشيده نظريه اين بسط و توضيح جهت در) 57( ارهارت و) 56( مانى همه از بيش متاخر، محققان بين در

 واكنش ، اوليه زيستى رشد ديگر، سوى از و سازند مى محدود را آن و داده جهت دخترها و پسرها رشد به زيستى نيروهاى سو، يك

 نقش پذيرش سمت به را كودك ، است اجتماعى نيروهاى تاثير سرآغاز كه امر همين و دهد مى قرار تاثير تحت را كودك به ديگر افراد

: كنند مى اشاره ، جنينى حيات دوران در اساسى شناختى زيست رويداد سه به ارهارت و مانى. نمايد مى هدايت جنسيتى هاى
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 ايجاد را ها بيضه جنين Y كروموزوم وجود صورت در كه باردارى آغاز و نطفه انعقاد زمان در فرزند به پدر از Y يا X كروموزوم انتقال. 1

 گيرند؛ مى شكل ها تخمدان ، صورت اين غير در و كند مى

 ها؛ بيضه توسط تستوسترون هورمون ترشح. 2

 به آن نبود و تستوسترون هورمون همان امر اين منشاء كه باردارى از پس ماهگى چهار تا سه در دان بيضه و رجوليت آلت رشد. 3

. شود مى منجر زنانه تناسلى هاى اندام پيدايش

 هاى واكنش ، اش ظاهرى جنسى هاى اندام حسب بر نوزاد و شوند مى عمل وارد درنگ بى اجتماعى عوامل ، كودك تولد از پس

 تمايالت توانند مى كه مهمند حدى به اجتماعى تاثيرهاى ارهارت و مانى عقيده به. كند مى دريافت افراد ديگر و والدين سوى از متفاوتى

 به ماهگى هجده از قبل تا اند، شده تربيت غلط جنسيت در كه كودكانى ، مثال براى دهند؛ تغيير حتى يا ، كرده تعديل را شناختى زيست

. شوند مى رو روبه زمينه اين در فراوانى مشكالت با سالگى سه از پس اما پذيرند، مى را جديد جنسى هويت آسانى

 مطالعات از برگرفته شواهد برخى.  است جنسيتى رشد فرايند در آن ميزان و زيستى عوامل تاثير دادن نشان ، نظريه اين در اصلى مسئله

 گرفته انجام جنسيتى دو دختران از گروهى روى بر كه هايى آزمايش همچنين.  است داده نشان را ها ژن تفاوت نسبى آثار رفتار، ژنتيك

 نهايت در كه اند كرده مى مصرف داروهايى ، باردارى دوران در دخترها اين مادران. دارند داللت مردانه جنسى هاى هورمون تاثير بر ،

 جنسى هاى اندام داراى تولد، از پس دختران ، نتيجه در و است شده مى آنها بدن در مردانه هورمون يعنى ، تستوسترون ايجاد باعث

 عنوان به و بود يافته تغيير جراحى عمل با آنها بيرونى جنسى هاى اندام كه را دخترها اين از تعدادى ارهارت و مانى. بودند مردانه ظاهرا

 فعاليت و ها نگرش در دخترها اين كه رسيدند نتيجه اين به و نمودند مقايسه آنها همسن دختران و خواهران با بودند يافته پرورش دختر

. دارند پسران با زيادى تشابهات خود هاى

 در ، همچنين ندارد؛ وجود خصوص اين در وفاقى مورد و قاطع نظر رو، اين از و است شده تشكيك شده ياد نتايج در گاهى ، همه اين با

 ,Shaffer. ( است نشده مشخص كنند، مى درك را جنسى هويت آنها راه از كودكان كه دقيقى اجتماعى فرايندهاى ، نظريه اين

1993:502-506 (

 يادگيرى نظريه. 2  -3

 از كودك ، است يافته بسط) 58( باندورا آلبرت ويژه به ، اجتماعى شناسان روان از تعدادى سوى از كه اجتماعى يادگيرى نظريه طبق بر

 شرطى ديگر، تعبير به و مستقيم آموزش راه از ، نخست: آموزد مى را جنسيتى هاى نقش جمله از و اجتماعى رفتارهاى ، عمده راه دو

 جنسيتى رفتارهاى به نسبت كند، مى دريافت كه تنبيهى و پاداش با كودك ، روش اين در ؛ كننده تقويت عوامل از استفاده با كودك سازى

 ، روش اين در بود؛ شده مطرح همانندسازى عنوان با فرويد نظريه در كه تقليد فرايند راه از ، دوم گيرد؛ مى فرا را آنها و شده شرطى

 و همساالن گروه ، معلمان ، بزرگساالن ساير ، خانواده تر بزرگ اعضاى( پذيرى جامعه عوامل ديگر و والدين توسط جنسيتى رفتارهاى

 شرطى فرايند دو) Dusek, 1987:128-130. (كند مى پيروى و تقليد الگوها اين از كودك و شوند مى الگوسازى)  جمعى هاى رسانه

 كه او با مادر و پدر بين از كودك ، نخست مرحله در دارند؛ درپى جنسيتى رفتار اكتساب در را عمده مرحله سه ، الگوسازى و سازى
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 تنبيه و دهنده پاداش هاى اقدام از اى مجموعه كودك بعد، مرحله در. خورد مى پيوند تنبيه و پاداش منبع عنوان به ، است او همجنس

 فرايند ، مرحله سومين در سرانجام. كند مى همانندسازى والدين از خود همجنس با يا و دهد مى قرار دادن تعميم براى مبنايى را كننده

) Albrecht et al., 1987:165. (شد خواهد منجر متناسب جنسيتى رفتار با همراه ، متناسب جنسيتى هويت به دهى تعميم

 به ، گرفته ناديده جنسيتى رفتار و هويت گيرى شكل در را زيستى عوامل دخالت احتمال آنكه از گذشته نيز نظريه اين رسد مى نظر به

 تنبيه و پاداش ، واقع متن در كه باشيم آن شاهد بايد نظريه اين طبق بر.  است مناقشه قابل ، كرده ارائه كه هايى فرضيه برخى جهت

 پسرها ، معلمان و والدين كه شكل اين به مثال دهد؛ رخ جنسيتى رفتار هنجارى الگوى بر تكيه با و متفاوت اى گونه به دختران و پسران

 و والدين كه دارد حكايت آن از موجود شواهد بيشتر اما كنند؛ تنبيه دليل همان به را دخترها و دهند پاداش پرخاشگرانه رفتار دليل به را

 جنسيتى رفتارهاى كه دهند مى نشان ها پژوهش ، همچنين. كنند مى تنبيه پرخاشگرى دليل به دخترها از بيشتر را پسرها ، معلمان احيانا

 دهند، مى ترجيح را كاميون و سوارى اتومبيل با بازى پسرها ، مثال براى ندارند؛ بزرگساالن رفتارى مدلهاى با زيادى شباهت كودكان

 مى دخترانه هاى بازى به نيز دخترها. باشند كرده مشاهده خانوادگى اتومبيل رانندگى نقش در پدرانشان از بيشتر را مادرانشان گرچه

) Ibid: 166. (نخورند چشم به آنها مادران مشاهده قابل رفتارهاى رديف در اصال ها بازى اين هرچند پردازند،

 رشدى  -شناختى نظريه. 2  -4

 روبه والدين مخالفت با كه زمانى حتى دخترها و پسرها چرا كه است مطلب اين تبيين پى در خود شناختى نظريه در) 59( كالبرگ الرنس

: قرارند اين از كالبرگ نظريه اصلى درونمايه دو. شوند مى پذيرا را سنتى جنسى هاى نقش هستند، رو

.  است شخص خود براى ، آن استلزامات و جنسيت از ها بچه فم ويژه به و شناختى رشد بر مبتنى جنسيتى نقش رشد. 1

. نيستند اجتماعى تاثيرهاى برابر در منفعل اى مهره صرفا آنها كنند؛ مى پذير جامعه را خود فعاالنه كودكان. 2

 در كودكان كه است معتقد كالبرگ كردند، مى تاكيد جنسى هويت كسب بر جنسيتى رفتارهاى تقدم بر كه پيشين هاى نظريه برخالف

 آگاهى و جنس همان به مربوط الگوهاى جستجوى در فعاالنه سپس و كنند مى ايجاد خود در را ثابتى جنسى هويت ، مرحله نخستين

 به كودكان آن طى كه فرايندى براى كالبرگ. كنند رفتار چگونه دختر يا پسر يك عنوان به دهد مى ياد آنها به كه آيند برمى ديگرى هاى

: كند مى مشخص مرحله سه شوند، مى نايل بودن مونث و بودن مذكر معناى از معقولى درك

 زنند؛ مى خود به دختر يا پسر چسب بر و شده آگاه خويش جنسى هويت از كودكان ، سالگى سه در:  اصلى جنسيتى هويت. 1

 در زن صورت به دختر و مرد صورت به پسر ماند؛ مى ثابت زمان طول در جنسيت كه يابد درمى كودك مدتى از پس:  جنسيتى ثبات. 2

 آمد؛ خواهد

 در كودك. ماند مى ثابت نيز متفاوت هاى موقعيت در جنسيت كه كنند مى درك سالگى هفت تا پنج در كودكان:  جنسيتى سازگارى. 3

. دهد نمى جنسيت تغيير دخترانه لباس پوشيدن با پسر يك كه داند مى مثال و خورد نمى را ظاهرى پوشش فريب ديگر سن اين
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 يافتن پايان از پس اندكى كند، مى درونى خود در را جنسيتى هاى نقش خودش آن طى كه را كودك فعاالنه پذيرى جامعه آغاز كالبرگ

) Shaffer, 1993:511-512. (داند مى مذكور مرحله سه

 ؛ است جريان در جنسيتى هويت درك به كودك رسيدن از پيش بسيار جنسى تفكيك و بندى سنخ كه اند داشته اظهار نظريه اين منتقدان

 ترجيح را ها بازى اسباب اين ، است تر مناسب آنها براى پسرانه هاى بازى اسباب بدانند حتى آنكه از پيش ساله دو پسران ، مثال براى

 جان تحقيق به توجه با ، آن بر افزون دهند؛ مى بروز خود از را جنسيتى رفتارهاى ماهگى بيست از كودكان ، تحقيقات پايه بر. دهند مى

 رشد و جنسى بندى سنخ كه ادعا اين در كالبرگ رسد مى نظر به ، يافت دشوار بسيار بعد به سالگى سه از را غلط جنسيت تغيير كه مانى

 عوامل به توجه نيز نظريه اين در ، گذشته اينها از.  است رفته خطا به باشد، مى منوط جنسيت شده حساب و معقول فهم به ، جنسى نقش

) Ibid. (خورد نمى چشم به جنسيت بر موثر زيستى

 جنسيتى طرح نظريه. 2  -5

 شناختى عناصر و يادگيرى به مربوط عناصر ، رشدى  -شناختى نظريه و اجتماعى يادگيرى نظريه از گيرى بهره با جنسيتى طرح نظريه

 متفاوت هايى مقوله يا ها طرح پيرامون را محيط از دريافتى اطالعات كودكان ، نظريه اين طبق بر. نمايد مى تلفيق يكديگر با را

 كالبرگ همانند ، نظريه اين اصلى پردازندگان از) 61( هالورسن و) 60( مارتين.  است جنسيتى طرح آنها از يكى كه كنند مى سازماندهى

 خودشان مورد در آنها شناختى ارزيابى با كه دارند رفتارهايى و ها ارزش ، عاليق كسب براى درونى اى انگيزه كودكان كه معتقدند ،

 و دو در يعنى زودتر، خيلى) self - socialization)) ( پذيرى جامعه خود((  اين كه دارند عقيده ، كالبرگ برخالف اما ؛ است سازگار

 در تا انگيزد برمى را كودك ، پايه جنسيتى هويت تثبيت. شود مى آغاز كند، مى كسب را پايه جنسيتى هويت كودك كه سالگى سه تا نيم

 از يافته سازمان هاى مجموعه يعنى ، جنسيتى هاى طرح قالب در را ها آگاهى اين سپس و بگيرد فرا را هايى آگاهى ها جنس مورد

. بريزد ، مونث و مذكر مورد در انتظارات و باورها

 ها نقش و رفتارها اشيا، كه دهد مى را امكان اين آنان به كه كنند مى كسب را گروه برون  -گروه درون ساده طرح يك نخست ، كودكان

 از كه كنند مى كسب جنسيتى خاص طرح يك كودكان ، ادامه در. كنند بندى طبقه))  ها زن براى((  و))  مردها براى((  هاى عنوان با را

 ؛ داشت خواهد نياز آنها به جنسيت با متناسب گوناگون رفتارهاى انجام براى شخص و شده تشكيل كنش به ناظر تفصيلى هاى نقشه

 مدل ساختن و))  دخترها براى((  خياطى كه بگيرد ياد است ممكن ابتدا در ، كرده كسب را پايه جنسيتى هويت كه دخترى مثال براى

 آگاهى كند، رفتار دارد، خود از كه تصورى با متناسب خواهد مى و است دختر آنكه دليل به سپس وى.  است))  پسرها براى((  هواپيما

 كه است حالى در اين و بيفزايد خودى جنس مورد در خودش خاص طرح به تا نمود خواهد آورى جمع خياطى درباره را فراوانى هاى

 شكل كودك تجارب نتيجه در آنكه از پس جنسيتى طرح. گيرد مى ناديده زيادى حد تا را هواپيما مدل ساختن به مربوط هاى آگاهى

) Shaffer, 1993:513. (گذارد مى تاثير پيرامونش جهان نيز و خودش به راجع او آتى تجارب بر خود نوبه به ، يافت توسعه و گرفت

 اما گيرد، مى ناديده را جنسيتى رفتار و هويت گيرى شكل بر موثر زيستى عوامل نيز جنسيتى طرح نظريه:  گفت توان مى مجموع در

. دهد مى ارائه را ترى دقيق نسبتا تصوير ، جنسيت پذيرى جامعه هاى نظريه ديگر به نسبت
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 هنجارى و ارزشى جنبه از شد، بررسى پيشين هاى نظريه در كه ، آن تحليلى و توصيفى جنبه از گذشته جنسيتى هاى نقش پذيرى جامعه

 به بيشتر فمينيستى هاى انديشه از متاثر نويسندگان ديگران و فمينيست نظران صاحب.  است كرده معطوف خود به را بسيارى توجه نيز

 پيشگامان از  -ميل استوارت جان.  كنند مى حمله ، جنسى نابرابريهاى اصلى عوامل از يكى عنوان به جنسيتى هاى نقش پذيرى جامعه

 و عادات انتقال از را زنان فرمانبردارى و مردان حاكميت قالب در خانواده نظام در موجود عدالتى بى  -فمينيستى ليبرال هاى انديشه

 به نسبت پسران در برترى احساس گيرى شكل به كه امرى ؛ دانست مى ناشى بعد نسل به نسلى از مردساالرانه هاى ارزش و رسوم

 كتاب در نيز) 62( دوبوار سيمون) 132: 1377 ، ميل استوارت. (گردد مى منجر زنان تمام به نسبت ، نهايت در و خود خواهران

 تربيت هايى آزادى و ها محدوديت همان با و ها پاداش و انتظارات همان با ابتدا از دختربچه اگر كه داشت اظهار دوم جنس مشهورش

 وى به بچه پسر آينده با يكسانى آينده وعده شد، مى سهيم ها بازى همان و تحصيالت همان در شوند، مى تربيت برادرانش كه شد مى

 و دختران شخصيت قطع طور به بودند، برابر و يكسان آشكارا نگاهش در كه گرديد مى احاطه زنانى و مردان وسيله به و شد مى داده

) De Beauvoir, 1989:726. (گيرد شكل كنونى وضعيت با متفاوت بسيار توانست مى زنان

 سنتى الگوى تبديل خواهان ، جنسى هاى نابرابرى از فارغ اى جامعه به يابى دست منظور به ها فمينيست از بسيارى ، اساس اين بر

.  است متمركز) androgynous( جنسيتى دو هاى انسان تربيت بر كه اند شده ديگرى الگوى به پسران و دختران پذيرى جامعه

 دو از آرمان اين طرفداران از بسيارى. كند مى جنسى هاى تفاوت بر مبتنى پذيرى جامعه نوعى ، جنسيتى دو آرمان كه است اين مفروض

 دو از مقصود. اند كرده جانبدارى) polyandrogyny( متكثر جنسيتى دو از نيز اى عده و) monoadrogyny( واحد جنسيتى

 اين و يابند مى تجسم آن در تلفيقى طور به زنانه و مردانه جنسيتى هاى ويژگى بهترين كه است واحدى شخصيتى سنخ واحد، جنسيتى

 زنانگى از كه دارد اشاره متنوعى شخصيتى خاى سنخ به نيز متكثر جنسيتى دو. شود مى گرفته مفروض همگان براى شخصيتى سنخ

 حسب بر. گيرند مى قرار آنها ميان در نيز مردانگى و زنانگى از آميخته هاى شخصيت طبعا و بوده نوسان در خالص مردانگى تا خالص

 آنكه بدون گردند، تجويز همه براى يكسان طور به و باشند همه دسترس در يكسان طور به بايد محتمل شقوق تمام تكثرگرا، ديدگاه

 الگوى سازى يكسان) Sterba, 1998:291-292. (گيرد قرار مناسب جنسيتى هاى ويژگى تعيين مبناى ، شخص بيولوژيك جنس

 فمينيسم طرفداران جدى مطالبات از ، جنسى تبعيض مروج هاى كليشه از نشريات و كتابها ها، فيلم پاكسازى و پسران و دختران تربيتى

: گويد مى خصوص اين در) 63( ميشل آندره. آيند مى شمار به راستا اين در

 و برادر از نگهدارى و خانگى كارهاى دادن انجام حال در نسبت يك به دختران و پسران ، جنسى تبعيض از عارى اثر يك در

 خانواده))  نان تامين((  يا آنان تربيت و ها بچه از نگهدارى ، دارى خانه حال در نسبت يك به نيز زنان و مردان و تر، كوچك خواهرهاى

 از پردازند، مى الكترونيكى هاى بازى و بازى توپ ، بازى مهمان ، بازى عروسك به پسران و دختران ، ترتيب همين به. شوند مى ترسيم

 منتظر منفعالنه مطيع و تسليم زن ، آن در كه زوجى سنتى تصوير... و بافند مى كاموا كنند، مى باغبانى و خياطى روند، مى باال درختان

 پدر است ممكن هم فرد اين بماند، خانه در ها بچه از نگهدارى براى ناچار به بايد اوليا از يكى اگر. شود ناپديد بايد ، است شوهر تصميم

) 130: 1376 ، ميشل. (مادر هم و باشد
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 چنين تحقق عملى امكان به نخست جنبه.  است گرفته قرار ها فمينيست از بعضى انتقاد مورد جنبه دو از جنسيتى دو آرمان ، همه اين با

 فرايند در را امر اين ، مونث و مذكر بين شناختى زيست هاى تفاوت وجود بر تاكيد با) 64( رسى آليس. شود مى مربوط آرمانى

 مى دربر را باردارى و ماهانه دوره كه زنان شناسى زيست و شناسى روان ، وى اعتقاد به. داند مى موثر والدين با كودكان همانندسازى

 با پسر شناسى زيست تفاوت. كنند مى همانندسازى خود مادران با پسران از بيش همواره دختران كه باشد آن مستلزم تواند مى گيرد،

 پيامدهاى به نيز دوم جنبه) Tong, 1997:159. (كند حفظ مادرش با را بيشترى فاصله همواره او كه شود مى باعث مادر شناسى زيست

 جنسيتى هاى تفاوت رفتن ميان از صورت در كه اند كرده مطرح را پرسش اين ها فمينيست برخى.  است راجع مزبور آرمان تحقق

 واحد الگوى دهد اجازه مردان به كه دارد پى در را خطر اين ها تفاوت حذف گردد؟ آنها جايگزين است ممكن چيزى چه واقعا موجود،

 ارج ضمن فمينيست پردازان نظريه از تعدادى ، جهت بدين. كنند تعريف خودشان كند، مى بروز آينده در كه را جنسيتى متكثر الگوهاى يا

 ,Ramazaniglu. (اند برخاسته مخالفت به جنسيتى هاى تفاوت از عارى جهان انديشه با ، زنانگى ابعاد از بخشى كم دست به نهادن

1989:185 (
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 مورد در اسالم ارزشى ديدگاه ، خاص طور به جنسى نابرابرى و عام طور به نابرابرى مباحث در ايدئولوژيك عناصر دخالت به توجه با

 نظام در اسالم كه نيست ترديدى. بود خواهد فهم قابل اسالم عام ارزشى نظام چهارچوب در تنها جنسيتى هاى نقش پذيرى جامعه

 عنوان به گاهى و اولويت عنوان به اغلب را مرد و زن هاى نقش در هايى تفاوت و جنسيتى تمايزهاى از اى پاره خود مطلوب اجتماعى

 جمله از و اسالم اجتماعى نظام كلى اصول.  است گرفته صورت مصلحت با همراه عدالت مبناى بر امر اين اما ؛ است كرده مقرر الزام

 دنيوى سعادت ويژه به ، غايى اهداف تحقق راستاى در ديگر سوى از و طبيعى شناختى وجود مبادى بر مبتنى سو يك از ، جنسى برابرى

 به دارد، قرار طبيعى جنسى هاى تفاوت تاثير تحت آنكه ضمن اسالم در جنسى برابرى الگوى ، نتيجه در. هستند ها انسان اخروى و

 ناسازگار اسالم مطلوب عام مصالح با كامل جنسى تشابه و مساوات كه آنجا يعنى شود؛ مى تعديل و جرح نيز اسالم غايى اهداف وسيله

 ظاهرى نمود و پوشش نوع در شدن شبيه كه( زنان به مردان و مردان به زنان تشبه ، مثال براى ؛ است نگرفته قرار اسالم تاييد مورد ، بوده

 ، الشيعه وسائل:  ك.ر( است گرفته قرار نكوهش مورد شدت به اسالمى روايات در)  است تعبير اين روشن مصاديق از عمومى انظار در

 تفاوت مقتضيات با ناسازگارى ضمن ها مشابهت گونه اين كه باشد جهت اين مالحظه تواند مى حدودى تا امر اين منشاء كه) 211: 12 ج

 مشاركت يا قضاوت از زنان منع همچنين. سازند مى وارد جدى آسيب جامعه معنوى حيات و دينى بالندگى به ، طبيعى جنسى هاى

 اهداف با احكام اين بيشتر تناسب ، نتيجه در و)  روانى و جسمى( زنان خاص طبيعى هاى ويژگى جهت به تواند مى جنگ در مستقيم

) 275  -272: 2 ج ؛ الميزان:  ك.ر. (باشد گرفته صورت اسالم نظر مورد

 به نيل راستاى در و طبيعى جنسى هاى تفاوت با هماهنگ كه جنسيتى هاى نقش پذيرى جامعه از نوع آن گفت توان مى اساس اين بر

 براى دختران ساختن آماده ، مثال براى گيرد؛ قرار منفى ارزيابى مورد اسالم ديدگاه از تواند نمى باشد، اسالم اجتماعى نظام اهداف

 نظر از ممنوعيتى هيچ تنها نه خود خودى به ، خانه آورى نان نقش پذيرش براى پسران كردن آماده و همسرى  -مادر نقش پذيرش

 در ، بله. شود مى تلقى راجح و مطلوب امرى ، اسالم نظر مورد اهداف تحقق جهت در آن مثبت كاركردهاى جهت به بلكه ندارد، اسالم
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 اختيار بى كنيزان نقش در دختران كه شرايطى در مثال ؛ هستيم رو روبه اسالم ارزشى نظام با ناسازگار جنسيتى تمايزهاى با كه جايى

 جامعه از الگوهايى چنين با اسالم مخالفت شوند، مى پذير جامعه زنان به نسبت مطلق حاكمان و اربابان نقش در پسران و ، مردان براى

. بود نخواهد ترديد قابل ، جنسيتى هاى نقش پذيرى

 مواردى در فرهنگى و اجتماعى عوامل كه نيست ترديدى. گردد مى مشخص نيز جنسيتى دو آرمان مورد در اسالم ديدگاه ، توضيح اين با

 براى بگذارند؛ تاثير نيز افراد خوى و خلق بر و كنند تحول و تغيير دستخوش را جامعه عمومى هنجارهاى و ها ارزش توانند مى حتى

 اعتبار فاقد و موهوم فرهنگى هاى ريشه از قطع طور به ، مردان براى پرخاشگرى بودن پسنديده و گريه زشتى مانند هنجارهايى ، مثال

 از مشترك اخالقى فضايل پروراندن و رساندن فعليت به باعث كه جهت آن از جنسيتى دو تربيت رو، اين از اند؛ گرفته سرچشمه دينى

 الغاى مستلزم چنانچه اما ؛ است پسنديده كامال امرى شود، مى جنس دو هر در خويى نرم و مهربانى ، خردورزى ، آگاهى قبيل

 از گذارد، جا بر منفى تاثير جامعه اخالقى سالمت و عفت مانند اجتماعى نظام ديگر هاى ارزش در و باشد جنس دو متفاوت استعدادهاى

. بود خواهد مردود اسالم نظر

 خانگى كار تقسيم. 3

 خانواده در جنسى كار تقسيم از توصيفى. 3  -1

 را جنسى كار تقسيم از هايى شكل ، شناسى ديرينه تحقيقات.  است بشر تاريخ قدمت به موضوعى ، جنسيت مبناى بر خانگى كار تقسيم

  براساس كه كرد مى زندگى جوامعى در بشر ، سنگى پارينه دوره در كه شود مى گفته مثال براى ؛ است داده نشان بسيار هاى دوران در

 و ها سبزى و ها ميوه گردآورى به زنان و شكار به بيشتر مردن ، جوامع آن در. بود يافته سازمان غذايى مواد گردآورى و حيوانات شكار

 نابرابر غالبا الگوهاى در معاصر زمان تا و بعد هاى دوره در جنسى كار تقسيم) 142: 1366 ووود، شرمن. (پرداختند مى غالت هاى دانه

. اند زده تاييد مهر جنسى كار تقسيم پديده شمولى جهان بر شناسان انسان تحقيقات نتايج نيز فرهنگى ميان حيث از.  است يافته تداوم

 نتيجه اين به ، گرفت مى دربر را فرهنگ 224 كه جنسيت حسب بر وظايف تقسيم درباره مشهورش تحقيق در) 65( مورداك پيتر جورج

 شكار، ، اقامتگاه ساختن ، اراضى سازى پاك ، معادن استخراج و حفارى الوار، تهيه و برى چوب مانند كارهايى عمده كه رسيد

 ، آب حمل ، سبزيجات آورى جمع و تهيه اما دارد؛ اختصاص مردان به سازى اسلحه و ساز قايق بازرگانى ، دارى گله ، ماهيگيرى

 )Oakley, 1976:166. (شود مى واگذار زنان به اغلب سفالگرى و حصيربافى ، سبدبافى دوز، و دوخت ، آشپزى

 تا خانواده در جنسى كار تقسيم سنتى الگوى ، غرب جهان در فرهنگى و اجتماعى عميق تغييرات سبب به ميالدى گذشته سده در

 و منزل از خارج در زنان فزاينده اشتغال مورد در 1960 دهه در) 67( ويلموت و) 66( يونگ مطالعات. شد دگرگونى دچار حدودى

 مى متقارن دار اى فزاينده گونه به بريتانيايى خانواده((  كه رساند نتيجه اين به را آنان ، خانگى كارهاى در مردان پيش از بيش مشاركت

 اما) 157  -156: 1376 ، واالس و ابوت)) . ( شد خواهند يكسان سرانجام و شوند مى تر شبيه زنان و شوهران هاى نقش يعنى شود؛

 كار تقسيم ها خانواده اغلب در ، خانواده جديد الگوهاى از برخى در جز به معتقدند و نيستند موافق گيرى نتيجه اين با ديگر محققان

 تغيير از كندتر بسيار خانواده در جنسى كار تقسيم واقعيت در تغيير كه دارند مى اظهار محققان اين از تعدادى.  پابرجاست همچنان جنسى
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 مى ابراز را ترى جويانه مساوات هاى ديدگاه كه حال همان در مردان مثال ؛ است وقوع حال در موضوع اين به نسبت افراد نگرش در

 نقش نيستند حاضر خودشان كه گويند مى آنان از بسيارى اما قائلند، دارى خانه يا شغل انتخاب حق زنان براى گذشته از بيش و دارند

 از بزرگسالى هاى نقش به نسبت نوجوانان انتظارهاى مورد در گرفته صورت هاى بررسى. دهند ترجيح خويش شغل بر را خانگى هاى

 بينى پيش حال همان در اما كنند؛ كار خانه از بيرون در ، شدن دار بچه از بعد و قبل دارند انتظار دختران از بسيارى كه دارند حكايت آن

 در حدى تا دارند انتظار آنكه با پسران ، مقابل در. كرد خواهد ايجاد وقفه آنها شغل در دارى بچه به مربوط هاى مسئوليت كه كنند مى

) Burr, 1998:81. (شود ايجاد وقفه شغلشان در كه ندارند را انتظار اين شوند، دارى بچه امور گير

 از بسيارى و شود مى منحصر عمومى نظرهاى اظهار به بيشتر مردانه و زنانه سنتى هاى نقش با مردم مخالفت كه معتقدند نيز برخى

 از بيش و مردان از درصد پنجاه آمريكا، در 1985 سال شمارى سر در ، مثال براى پايبندند؛ سنتى هاى ديدگاه به همچنان بزرگساالن

 براى بپردازد، خانواده و خانه از مراقبت به زن و آمد در كست به مرد اگر((  كه اند بوده موافق گزاره اين با زنان از درصد پنج و چهل

 و كار تنظيم شكل ترين مطلوب كه شد ال سؤ دبيرستان آخر سال آموزان دانش از كه زمانى همچنين. )) بود خواهد بهتر خيلى همه

 كشيدن دست و شوهر براى وقت تمام كار ، آنان اولويت نخستين ، چيست دارند دبستانى پيش فرزندان كه شوهرى و زن براى مسئوليت

) Kammeyer, et. al, 1989:334-335. (بود شغل از زن كامل

 و هفته در ساعت 6/4 آمريكايى مردان 1965 سال در دهد مى نشان نيز خانگى كار در شده مصرف هاى ساعت به مربوط آمارهاى

 1985 سال در و ساعت 7/21 ها زن و ساعت 7 هفته در مردها 1975 سال در. اند كرده مى كار منزل در هفته در ساعت 27 زنان

 انگلستان مورد در جديد نسبتا آمارهاى) 303: 1373 ، فرنچ. (اند كرده مى كار منزل در ساعت 5/19 زنها و ساعت 8/8 حدود مردها

% 77 در. هستند زنان ها خانه% 88 در اتوكشى و شو و شست مسئول ، متاءهل زنان اشتغال ميزان افزايش رغم على كه دارند حكايت نيز

 ,Morris. (دهند مى انجام را خانه نظافت آنان ها، خانه% 72 در و كنند مى آماده را شب غذاى ، معمول طور به زنان ها خانه

 منظمى كمك خود شوهران از كه دارد بيشترى احتمال دار خانه زنان با مقايسه در وقت تمام يا وقت نيمه شاغل زنان البته) 1999:217

 اين درگير كامل طور به مردان از پايينى درصد ، اين وجود با. دارند دريافت غذا ظروف و ها لباس شستن مانند ، منزل كارهاى برخى در

 امر اين روى بر تاءثيرى هيچ منزل از خارج در آنان اشتغال و ماند مى باقى زنان وظايف جزء همچنان آشپزى ويژه به و شوند مى كارها

 را منزل از خارج در آنان اشتغال آنكه دليل به كودك تولد ، زنان بيشتر مورد در ، همچنين) Charles and Kerr, 1999:201. (ندارد

 مردان به اقتصادى حيث از را زنان زيرا بخشد؛ مى شدت را شوهر و زن بين جنسى كار تقسيم دهد، مى قرار تاءثير تحت شدت به

. دهد مى كاهش  -داشته وجود كودك تولد از پيش اگر  -را خانه كارهاى در مردان كم مشاركت حتى امر اين و سازد مى وابسته

)Ibid:208( 

 ويژه به اخير، سالهاى در كه است خانواده جديد الگوهاى از ، شاغل شوهر و زن از شده تشكيل خانواده يعنى ، شغلى دو خانواده الگوى

 در شوهران بيشتر مشاركت رغم على خانواده از نوع اين در حتى ، محققان گفته به.  است يافته چشمگيرى رواج ، غربى كشورهاى در

 در وقت تمام كار بر افزون رود مى انتظار آنان از كه چرا كند؛ مى سنگينى زنان دوش بر خانگى كارهاى بيشتر فشار ، منزل كارهاى
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 هفته در ساعت پانزده حدود در چيزى زنان ، نتيجه در گيرند؛ عهده بر را كودكان از مراقبت و منزل كارهاى مسئوليت ، منزل از خارج

 )Shepard, 1999:309. (كنند مى كار شوهرانشان از بيش

 خانواده در جنسى كار تقسيم نظريه. 3  -2

 شناختى زيست هاى نظريه)  الف

) 68. (دارد ريشه آنان طبيعى جنسى هاى تفاوت در مرد و زن بين جنسى كار تقسيم ، اجتماعى علوم نظران صاحب از جمعى اعتقاد به

 همين بر و باشد شده ناشى جهانى علتى از بايد جهانى واقعيتى عنوان به جنسيتى هاى نقش تفاوت كه گيرند مى مفروض نظر اين موافقان

 نظر به) McConnell and Philpchalk, 1992:223. (دانند مى جنسى كار تقسيم در كننده تعيين عواملى را زيستى عوامل ، اساس

) Kammeyer, et. al, 1989:329. ( است شده آنان به خاصى وظايف اسناد منشاء ، مردان در بيشتر بدنى قدرت ، محققان بعضى

 در را زنان بيشتر آمادگى ، جنسى هاى تفاوت منشاء عنوان به مرد و زن هورمونى رشد متفاوت الگوهاى بر تاكيد با) 69( رسى آليس

 ثابت مسئله اين وى گفته به. داند مى مرتبط شناختى زيست هاى تفاوت همين به ، كودكان از دلسوزانه مراقبت براى مردان با مقايسه

 مى پا و دست بى پدر مورد در رايج تلقى و دارند بيشترى حساسيت و تر سريع درك ، كودكان نيازهاى به نسبت ذاتا زنان كه گرديده

) 1374:472 ؛ برنتلى و لنگرمن و Tong, 1997:159. (باشد داشته واقعيت در اى پايه تواند

 هرچند كه دارند مى اظهار اند، كرده مطالعه او سوى از شده گزينش بازى نوع با كودك جنسيت رابطه مورد در كه نيز شناسان روان برخى

 بچه گزينش در تواند مى شناختى زيست عوامل كه دارند مطلب اين بر شواهدى كنند، مى تشويق را جنس با متناسب هاى بازى والدين

 يك دخترهاى به عروسك دادن احتمال از كمتر بدهند، عروسك ساله يك پسرهاى به پدرها اينكه احتمال البته. باشند داشته تاثير ها

 توان مى ، جهت بدين كنند؛ بازى آن با كه دارد احتمال كمتر كنند، مى دريافت را عروسك كه پسرهايى ، حال اين با ولى ، است ساله

 مى ايجاد اى كننده تقويت اثر ، حال همان در و هاست بچه گزينش از پذيرفته تاثير خود والدين هاى تشويق و انتظارها كه گرفت نتيجه

 آورند، مى فراهم پسر و دختر خاص هاى مهارت و ها توانايى افزايش براى بهترى فرصت كه جهت آن از ها بازى اسباب ، بنابراين كنند؛

 )Carlson, 1993:336. (گذارند مى تاثير جنسيتى هاى تفاوت بروز در

 پيدايى در اى كننده تعيين و قاطع نقش ، شناختى زيست عوامل براى كه دارد وجود كسى كمتر معاصر پژوهشگران بين در ، همه اين با

 شد، مى تعيين بيولوژيك عوامل راه از جنسيت اگر كه كنند مى استدالل شناختى زيست هاى نظريه مخالفان. باشد قائل جنسى كار تقسيم

 مى نشان گرفته صورت تحقيقات اينكه با نبود، پذير امكان ، بالعكس يا دختر جايگاه در پسر تربيت يعنى غلط، نقش در كودك تربيت

 هاى تفاوت مورد در قبلى هاى زمينه برخى كه پذيرند مى معموال پژوهشگران حاضر، حال در.  است پذير امكان كامال امر اين كه دهد

 ميان از را آنها فرهنگى آموزش با توان مى ، نبوده كننده تعيين ها تفاوت اين ولى دارد، وجود تولد بدو همان از احتماال جنس دو رفتار

 نقش آشكار تمايزهاى توان نمى ناچيزند، نسبتا اند، گرفته قرار علمى تاييد مورد تاكنون كه هايى تفاوت اينكه به توجه با ، همچنين. برد

) 279  -278: 1374 ، رابرتسون. (كرد تبيين آنها پايه بر را جوامع از بسيارى در موجود جنسى هاى نابرابرى يا جنسيتى هاى
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 شناختى روان هاى نظريه)  ب

 مردان تمايل بازتاب تواند مى زنان و مردان كارهاى و وظايف در تفاوت كه اند كرده عقيده اظهار شناختى روان تحليلى در محققان بعضى

 نشان را خود زنانگى اند توانسته فرزندان پرورش و آوردن دنيا به راه از زنان اينكه دليل به احتماال. باشد مردانه بارز هويت ايجاد به

 همه در مردان ، نتيجه در. بگذارند نمايش به را خود مردانگى آنها راه از كه اند بوده هايى شيوه به دستيابى خواهان نيز مردان دهند،

 فعاليت اين از يكى جنگ كه اند پوشانده عمل جامه خود خواسته اين به آنها از زنان منع و ها فعاليت از بعضى گرفتن دست به با جوامع

) Kammeyer, et al, 1989:330. ( است بوده مردان اختصاصى هاى

 در كه پسر و دختر متفاوت شخصيت حسب بر را خانواده در نابرابر جنسى كار تقسيم اند كوشيده نيز فمينيست كاوان روان از تعدادى

 نانسى. كنند تبيين گيرد، مى شكل) مادر با دختر و پدر با پسر( والدين با كودكان همانندسازى راه از و پذيرى جامعه فرايند خالل

 نتيجه گونه اين دختر، و پسر شخصيت گيرى شكل متفاوت فرايندهاى توضيح از پس شد، اشاره وى نظريه به اين از پيش كه چودروف

: كند مى گيرى

 منجر روانى گيرى جهت و سازماندهى باب در جنسى تقسيمى به پردازند، مى مادرى به زنان آن ضمن در كه خانوادگى جنسى كار تقسيم

 مى خواهانه ناهمجنس و نامتقارن مناسباتى وارد و اند كرده كسب اجتماعى جنسيتى كه كند مى توليد مردانى و زنان امر اين. شود مى

 زنانى ورزند؛ مى خوددارى كردن پدرى از و كنند مى خانوادگى غير كار جهان صرف را خود انرژى بيشتر كه كند مى توليد مردانى شوند؛

 كه را خانوادگى جنسى كار تقسيم خود، نيز كار اين كه كنند مى آنان از مراقبت و فرزندان پرورش متوجه را خود انرژى كه كند مى توليد

) Chodorow 1997:195. (كند مى توليد باز كنند، مى مادرى زنان ، آن ضمن در

 و تمايالت به كردن بسنده و گذارند مى تاثير ها نقش تمايز و جنسى هاى نابرابرى بر كه اجتماعى كالن ساختارهاى گرفتن ناديده

 ,Tong. ( است گرفته قرار مخالفان انتقاد مورد كه است شناختى روان هاى نظريه از دسته اين هاى ويژگى از ، روانى ساختارهاى

1997:157 (

 شناختى جامعه هاى نظريه)  ج

 كاركردگرايى -

 طبقه اى هسته خانواده به بيشتر كه حالى در خود، مشهور نظريه در  -كاركردگرايى مكتب برجسته چهره ) -70( پارسونز تالكوت

 زمينه در را خود اساسى كاركردهاى چگونه اى هسته خانواده كه بپردازد مسئله اين تبيين به است كوشيده دارد، توجه آمريكايى متوسط

 كند؟ مى ايفا ، اجتماعى يكپارچگى تداوم جهت در كودكان پذيرى جامعه و بزرگساالن شخصيت تثبيت

 سه بر را آن وى كه است اى هسته خانواده در شوهر و زن بين جنسى كار تقسيم از پارسونز تحليل دارد، اهميت كنونى بحث در آنچه

 گيرى شكل و دختر و پسر متفاوت جنسى  -روانى رشد بر كه فرويد كاوانه روان هاى يافته ، نخست.  است كرده استوار تحقيقى پيشينه

 نشان وى ادعاى به بنا كه بود) 71( بيلز تجربى تحقيقات ، دوم. بود كرده تاكيد ، روانى هاى ساختمان عنوان به آنها در زنانگى و مردانگى
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 با ارتباط در ويژه به ، گروه وظايف انجام كه مسلط رهبر نقش ، طرف يك از: آورند مى بار به را رهبرى نقش گونه دو ها گروه دادند مى

 ديگر، سوى از و ناميد) instrumental( ابزارى نقش را آن وى و دارد عهده بر را اجتماعى و فيزيكى خارجى شرايط با سازگارى

 كه بود اين بيلز و پارسونز  مفروض. پردازد مى) expressive( ابرازى هاى نقش به مربوط وظايف ايفاى به كه مسلط نيمه رهبر نقش

 Lee and. (صادقند نيز خانواده مانند واقعى هاى گروه مورد در بود، شده اجرا آزمايشى هاى گروه مورد در كه تحقيقات اين نتايج

Newby, 1995:288-289 (جذاب ، مهربان آنان: كنند مى ايفا ابرازى نقشى خانواده در زنان كه گرفتند مى نتيجه اساس اين بر آنها ، 

 پايگاه و است آور نان مرد. اصيلند و خالق پرخاشگر، روساى آنان: كنند مى ايفا ابزارى نقشى مردان اما مطيعند؛ و احساساتى ، بشاش

) Harvey and MacDonald, 1933:197. (باشد او فرزندان مادر و خود شوهر همسر كه است آن زن اساسى

 و پنجاه از جامعه شش و چهل در ، تحقيقات اين از برخى حسب بر. بود فرهنگى ميان تحقيقات هاى داده پارسونز، تحليل مبناى سومين

 زنان به اول قسم كه صورت اين به يعنى انتظار، مورد شكل به ابزارى و ابرازى خانوادگى هاى نقش بين تمايز ، مطالعه مورد جامعه شش

 تحقيقى هاى يافته اين به اتكا با پارسونز) Lee and Newby, 1995:289. ( است داشته وجود يابد، اختصاص مردان به دوم قسم و

 شخصيت تثبيت زمينه در خانواده اصلى كاركردهاى ايفاى زمينه ، شكل بهترين به شوهر و زن بين جنسى كار تقسيم كه كرد عقيده اظهار

 نقشى اجتماعى يكپارچگى در ، تبع به و خانواده يكپارچگى و ثبات در امر اين و كند مى فراهم را كودكان پذيرى جامعه و بزرگساالن

 خود نيز خانواده انسجام و خانواده انسجام حفظ براى كاركردى حيث از دارى سرمايه جوامع در زنان تابعيت ، وى نظر به. دارد اساسى

 مى باقى ، است بوده كه همچنان اجتماعى ساختار اينكه تضمين براى نيز طبقاتى ساختار حفظ. دارد ضرورت طبقاتى ساختار حفظ براى

) Harvey and MacDonald, 1993:197. ( است ضرورى ماند،

 ستيز ديدگاه -

 مالكيت از ناشى طبقاتى نظام در را نابرابر جنسى كار تقسيم ريشه ، انگلس و ماركس آراى از الهام با ستيز مكتب پردازان نظريه

 تداوم علت منظر، اين از.  است كرده تجلى دارى سرمايه نظام شكل در حاضر عصر در كه نظامى كنند؛ مى جستجو توليد ابزار خصوصى

 كار كه است شده آورد بر((  برد مى زنان مزد بدون خانگى كار از دارى سرمايه نظام كه است اى استفاده ، خانه در جنسى كار تقسيم

 از بسيارى كه رايگان خدمات ارائه با خانگى كار. گيرد مى بر در را صنعتى كشورهاى در شده ايجاد ثروت درصد 40 تا 25 بين خانه

 اضافى سود((  عنوان به هم ، زنان خانگى كار). 196: 1374 گيدنز،)) ( كند مى تقويت را اقتصاد بقيه ، است وابسته آنها به شاغل جمعيت

 خود سهم به كه تحمل قابل حد در آن داشتن نگه يا زندگى سطح ارتقاى راه از هم و گردد مى باز دار سرمايه به نهايت در كه)) 

 مى خدمت دارى سرمايه به) دارد مى نگه راضى موجود وضع به را مردان زيرا( دهد مى كاهش را انقالبى تغييرات براى سياسى فشارهاى

 براى پدران و تر بزرگ فرزندان ، شوهران قواى تجديد و بازسازى جهت در زنان عاطفى حمايت و منزل كار آثار به بايد همچنين. كند

) Bilton, et al, 1981:351-352. (كرد اشاره ديگر شغلى رو يك

 سرمايه نظام تاثير و گرايى خانواده ايدئولوژى بر ، خانه در جنسى كار تقسيم از فمينيستى  -ماركسيستى تحليلى در) 72( بارت ميشل

 مى بنيان طبيعى طور به اى هسته خانواده ، خانوادگى ايدئولوژى حسب بر ، وى گفته به.  است كرده تاكيد ، آن رواج تقويت بر دارى

 تيمار را زن و اقتصادى امكانات كننده تامين را مرد كه كارى تقسيم سازد؛ مى مشخص را طبيعى كارى تقسيم و است شمول جهان گيرد؛
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 درون از اما نبود؛ دارى سرمايه جامعه از ناپذيرى گريز جنبه خانوادگى نظام نوع اين البته. داند مى خانگى مزد بى كار كننده تامين و دار

 ايدئولوژى.  است بودن مادر و همسر يعنى ، خانگى كار كارگر، زن طبيعى نقش ، ايدئولوژى ، آن طى كه گشت پديدار اى تاريخى روند

 بودنش متناسب بيشتر آن گسترش علت اما بود؛ شده ناشى زن جايگاه درباره دارى سرمايه از پيش هاى ديدگاه از اى اندازه تا شده ياد

 و كارگرى صنفى هاى اتحاديه پيوند نتيجه در و نوزدهم قرن ميانه در خانوار يا خانواده نظام. بود دارى سرمايه شرايط و اوضاع با

) 252: 1376 ؛ واالس و ابوت. ( گذاشت كنار كار نيروى از بايد را زنان كه بودند معتقد گروه دو هر زيرا شد؛ تثبيت داران سرمايه

 فمينيسم ديدگاه -

 در جنسى كار تقسيم تداوم علت ، آنان اعتقاد به. دانند مى پدرساالرى را جنسى هاى نابرابرى همه منشاء عموما راديكال هاى فمينيست

 اين در زيرا برند؛ مى كار تقسيم نوع اين از مردان كه است اى استفاده ، جنسى هاى نابرابرى فراگير هاى جلوه از يكى عنوان به خانه

 مى قرار آنان نيازهاى تامين و مردان همه خدمت در  -دختران و خواهران ، مادران ، همسران از اعم  -زنان همه كار، تقسيم الگوى

 خواسته دهد مى امكان آنان به كه است مردان بيشتر قدرت دارد، اساسى اهميت رابطه اين در آنچه) Bilton, et al, 1981:351. (گيرند

 كنند، مشاركت خانه كارهاى در گيرند مى تصميم كه زمانى حتى و دارند بيشترى انتخاب قدرت مردها. كنند تحميل زنان بر را خود هاى

)) .  پذيرى مسئوليت((  جنبه نه دارد))  كمك((  جنبه معموال آنان مشاركت رو، اين از كنند؛ انتخاب را دلپذيرتر كارهاى توانند مى

)Burr, 1998:85 (

 پدرساالرانه اى اسطوره را مادرى يعنى ، آن آشكار نماد ويژه به و خانه در جنسى كار تقسيم  -نام صاحب هاى فمينيست از  -اوكلى آن

 و شناسان مردم ، شناسان رفتار هاى نظريه و آرا وى. دارند را سهم بيشترين آن تقويت و پيدايش در جامعه فرهنگى نهادهاى كه داند مى

 تقسيم براى نخست گروه ، وى گفته به. كند مى ارزيابى اسطوره اين ترويج راستاى در را موضوع اين خصوص در كودك شناسان روان

 مى تاكيد جنسى كار تقسيم پديده بودن شمول جهان بر فرهنگى ميان تحقيقات پايه بر دوم گروه قائلند، شناختى زيست منشاء جنسى كار

 گروه و دهند مى قرار تاكيد مورد را آن اجتماعى مثبت كاركردهاى ، كاركردگرايان ويژه به ، شناسان جامعه يعنى ، سوم گروه ورزند،

 بدين ؛ است نيازمند خود مادر به بلكه پدر، به نه كودك كه اند كرده تاكيد مطلب اين بر همواره نيز كودك شناسان روان يعنى ، چهارم

 تحقيقات به استناد راه از داند، مى ضرورى و شمول جهان ، طبيعى امرى را خانگى نقش به زن جايگاه تنزل كه اى اسطوره ، ترتيب

.  است كرده فراهم خود براى مقبوليت و اعتبار كسب براى اى وسيله ، علمى

 كه داند مى واقعيت اين از ناشى را شده ياد ادعاهاى از علمى ظاهر به جانبدارى ، تحقيقات اين نتايج و ها يافته در مناقشه ضمن اوكلى

 جنسى كار تقسيم كه هايى ارزش اند؛ كرده درونى خود در را غربى فرهنگ يعنى خود، فرهنگى محيط هاى ارزش ها، رشته اين محققان

 ,Oakley, 1976:68. (آيند مى شمار به آنها ترين مهم از مردان به پدرى نقش و زنان به مادرى نقش اختصاص ويژه به و خانه در

157-158 (

 اين كه دهند ارائه خانه در نابرابر جنسى كار تقسيم از علتى چند هايى تبيين اند كوشيده متاخر هاى فمينيست از تعدادى كه نماند ناگفته

 از موضوع اين تبيين براى) 73( ميچل جوليت ، نمونه براى ؛ است گرفته صورت پيشين فمينيستى هاى نظريه تلفيق راه از معموال كار
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 ضمير از گذشته ، وى باور به. گيرد مى كمك يكديگر عرض در فرهنگى و اجتماعى  -زيستى ، اقتصادى ، شناختى روان هاى نظريه

 نتيجه يعنى اند؛ اقتصادى ، خانواده در زنان حيات هاى جنبه برخى دارد، اى ويژه جايگاه جنسيتى هاى نقش اعاده و تجديد در كه ناآگاه

 زنانه شناسى زيست متقابل تاثير نتيجه يعنى دارند؛ اجتماعى  -زيستى خصلت ديگر برخى. هستند توليد شيوه در آمده وجود به تغييرات

 چگونگى مورد در جامعه كه هستند هايى انديشه نتيجه يعنى ايدئولوژيكند؛ ماهيت داراى نيز بعضى ، همه اين با اند؛ اجتماعى محيط و

) Tong, 1997:175. ( است پذيرفته مردان با زنان ارتباط

 اسالم ديدگاه. 3  -3

 بنوبه علّى هاى تبيين.  كاركردى تبيين مدل و علّى تبيين مدل: داشتند بر در را تبيين مدلهاى از مدل دو رفته هم روى گذشته هاى نظريه

 در جنسى كار تقسيم مثبت كاركردهاى نيز كاركردى هاى تبيين و اند كرده تاكيد)  اجتماعى و روانى ، زيستى( عوامل از دسته سه بر خود

. اند داده قرار تاكيد مورد را دارى سرمايه نظام تداوم جهت در جنسى كار تقسيم منفى كاركردهاى يا و اجتماعى يكپارچگى حفظ جهت

.  داشت خواهيم مرورى ، شده ياد عوامل از يك هر مورد در اسالم ديدگاه بر اينك

 ، زيستى( گانه سه هاى نظريه با كه يافت مطلبى اسالمى منابع در بتوان رسد نمى نظر به ، خانه در جنسى كار تقسيم علّى تبيين مورد در

 منابع به مراجعه با. باشد مفيد تواند مى باره اين در اسالم ديدگاه مختصر توضيح ، اين وجود با باشد؛ داشته مغايرت)  اجتماعى ، روانى

 فطرى و ذاتى هاى تفاوت از اى پاره كه هستند هايى گزاره اول دسته ؛ خوريم برمى رابطه اين در دينى هاى گزاره از دسته دو به اسالمى

 جنس  آفرينش كه كرد اشاره رواياتى به توان مى نمونه براى اند؛ دانسته جنس دو بن شغلى متفاوت عاليق بروز موجب را مرد و زن بين

 دور مستلزم و زمين با مرتبط هاى فعاليت به آنان گرايش از كنايه( زمين به مردان گرايش در را مرد از زن جنس آفرينش و زمين از مرد

 مستلزم هاى فعاليت به زنان گرايش از كنايه و مردان توجه جلب به زنان گرايش معناى به( مردان به زنان گرايش و)  خانه از شدن

 از كار تقسيم مطلوب الگوى تمييز به كه هستند هايى گزاره دوم دسته) 42  -40: 14 ج ؛ الشيعه وسائل. (اند دانسته موثر)  مردان حضور

 معرفى زن برتر هاى نقش را همسرى و مادرى هاى نقش كه هايى روايت. اند پرداخته باره اين در داورى ارزش و آن نامطلوب الگوى

 را منزل كارهاى در زنان به مردان رسانى كمك كه هايى روايت ،)153: 2 ج المنثور؛ الدر ؛123 و 115: 14 ج:  الشيعه وسائل( اند كرده

 مشاركت كه هايى روايت و) 132: 104 ج و 238: 16 ج بحاراالنوار؛ و 39: 12 ج ؛ الشيعه وسائل( اند داده قرار ستايش مورد در

: 78 ج بحاراالنوار؛( اند كرده پيشگويى ، آخرالزمان نكوهيده هاى نشانه از يكى عنوان به را تجارت امر در خود شوهران با زنان آزمندانه

. باشند مى ها گزاره از دسته اين از هايى نمونه ،)327: 12 ج ؛ الوسائل مستدرك و 23

 تاثير تحت بلكه ، نيست تغييرناپذير و جبرى خصلت داراى روى هيچ به جنسى كار تقسيم كه است آن اخير دسته اين التزامى مدلول

 برخى وجود از بود خواهد عبارت ها روايت از دسته دو اين تلفيق مقتضاى ، جهت بدين. دارد قرار افراد آگاهانه و اختيارى هاى تصميم

 كار تقسيم. شد قائل جنسى كار تقسيم بروز در كننده تعيين نقشى براى توان نمى البته كه جنسى كار تقسيم براى فطرى هاى زمينه پيش

 نيز شناختى روان هاى نظريه و دارد ريشه فرهنگى هاى ارزش از برخاسته و جمعى آگاهانه نيمه يا آگاهانه هاى تصميم در بيشتر جنسى

 به نه مردان قدرت ، ضمن در. كنند مى بيان اند، يافته تعين فرهنگ وسيله به كه را جنسيتى هاى نقش اين شدن درونى چگونگى صرفا
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 مورد بايد)  جنسيت مبناى بر كار تقسيم اينجا، در( فرهنگى اهداف به بخشيدن تحقق براى ابزارى عنوان به بلكه ، مستقل عاملى عنوان

. گيرد قرار توجه

.  فمينيستى نظريه و ماركسيستى نظريه پارسونز، نظريه:  بوديم رو روبه اصلى نظريه سه با جنسى كار تقسيم كاركردى تبيين به نسبت اما

 پارسونز كه تفاوت اين با رساند، مى فراگير نظام يك به جنسى كار تقسيم كه است اى فايده و خدمت بر تاكيد ها نظريه اين اشتراك وجه

 نظريه و ماركسيستى نظريه ولى داند، مى خود كليت در اجتماعى نظام را مخدوم فراگير نظام آن كاركرد، اين از مثبت ارزيابى ضمن

. كنند مى معرفى مخدوم نظام را پدرساالرى نظام و دارى سرمايه نظام ، ترتيب به كاركرد، اين از منفى ارزيابى ضمن ، فمينيستى

 كاركردى تبيين با حدودى تا كه يافت دست خانواده در جنسى كار تقسيم از شناختى غايت تبيينى به توان مى اسالمى منابع مالحظه با

 در جنسى كار تقسيم ، عام اهداف و ها ارزش برخى گرفتن مفروض ضمن تبيين دو هر كه معنا اين به) 74( دارد؛ همخوانى پارسونز

 يك هر كه است هايى ارزش ناحيه در آنها عمده تفاوت اما كنند؛ مى ارزيابى مثبت ، اهداف و ها ارزش آن تحقق براى را خانواده

 انسان حقيقى سعادت محور گرد اسالمى تبيين ، است غايى هدف اجتماعى يكپارچگى پارسونز، نظريه در كه حالى در. گيرد مى مفروض

 در دارد، انسان حقيقى سعادت تامين در بسزايى نقش جامعه و فرد معنوى سالمت كه آنجا از و زند مى دور نهايى هدف عنوان به

 تامين منظور به و هدف اين تحقق راستاى در اسالم. يابد مى اى ويژه بازتاب ، جنسيتى مناسبات در جمله از و اجتماعى مناسبات

 ، مردان نفسانيات ارضاى ابزار به او نشدن تبديل و زن انسانى شخصيت حفظ براى ويژه به و جامعه و خانواده فرد، معنوى سالمت

 اين به خانواده در جنسى كار تقسيم ، بنابراين ؛ است ندانسته روا را آنان بين عواطف و احساسات تبادل و نامحرم زن و مرد اختالط

 براى مناسب زمينه كردن فراهم با باشد، داشته اولويت خانه از بيرون كارهاى ، مردان براى و خانگى وظايف ، زنان براى كه شكل

 بين در دارد، انكارناپذيرى نقش جامعه معنوى سالمت تامين در خود سهم به كه نامحرمان با آنان اختالط كاهش جهت به زنان محجوبيت

) 75. (گيرد مى قرار ها انسان حقيقى سعادت راستاى در كه است اى گزينه بهترين ، احتمالى هاى گزينه

 ناشى هاى حدوديت مانند ديگر هاى جنبه نبايد و است موضوع اين در دخيل هاى جنبه از يكى تنها ، زنان محجوبيت اصل ، همه اين با

 خانواده در جنسى كار تقسيم با خود نيز امور اين كه چرا ؛ داشت دور نظر از را مردان با مقايسه در زنان كمتر جسمى قدر و مثل توليد از

 با زنان ها، كودك مهد و ها پرورشگاه گسترش و مثل توليد كاهش دليل به كه معاصر صنعتى جوامع در حتى و دارند بيشترى تناسب

 تفاوت از قبيل اين هم باز ندارد، مشاغل از بسيارى در چندانى نقش نيز جسمى قدرت و هستند رو روبه ناحيه اين از كمترى محدوديت

 ، فوق تبيين شناختى غايت خصلت به توجه با كه نماند ناگفته. پوشيد چشم تاثير از توان نمى و دارند محسوس حضورى ، جنسى هاى

 دليل به كه فرضى در اما باشد؛ نظر مورد اهداف خدمت در كه شود تلقى كاركردى تواند مى زمانى تا خانواده در جنسى كار تقسيم

. دهد مى دست از را خود كاركردى جنبه ، خانواده در جنسى كار تقسيم شوند، گذاشته كنار اهداف آن ، جامعه در ارزشى تغييرات

 يك براى را شرايطى اگر ، مثال براى شود؛ تلقى كاركردى تواند نمى نباشد، اهداف آن خدمت در جنسى كار تقسيم كه فرضى در همچنين

 دچار نيز زن و باشند داشته اشتغال منزل داخل در يكسان اى حرفه به شوهر و زن آن در كه بگيريم نظر در فرزند بدون شغلى دو خانواده

 هم ارزشى منظر از و بود خواهد كاركردى غير اى خانواده چنين در جنسيت مبانى بر خانگى كار تقسيم نباشد، جانبى هاى محدوديت

. آورد شمار به ارزشمند و مطلوب را آن ، اسالمى هاى ارزش و احكام به استناد به توان نمى
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 باى ماركسيستى تبيين مورد در. گردد مى مشخص حدودى تا فمينيستى و ماركسيستى هاى تحليل ضعف نقاط ، شده ياد تبيين به توجه با

 و علّى ، دارانه سرمايه ساختارهاى با خانواده كاركردى ارتباط گرديد، مالحظه بارت ميشل سخن در كه گونه همان كرد خاطرنشان

 نظام هر در ، جامعه اصلى واحد عنوان به ، خانواده زيرا ؛ بدانيم دارى سرمايه نظام فراورده صرفا را خانواده نتيجه در تا نيست معلولى

 خدمت نظام آن اهداف به ، داشته متقابل كنش ، نظام آن اجتماعى نهادهاى با شود، گرفته مفروض دارى سرمايه جاى به كه ديگرى بديل

 تعدادى رويكرد در كه گونه آن برد، سوال زير را خانوادگى زندگى اساس ، دارى سرمايه با مخالفت بهانه به توان نمى ، بنابراين كند؛ مى

 كار است قرار اگر ،)Tong, 1997:57( اند داده تذكر ها فمينيست برخى كه گونه همان ، اين بر افزون.  كنيم مى مشاهده ها فمينيست از

 ؛ داشت را ارزيابى همين توان مى نيز منزل از خارج در زنان اشتغال مورد در ، كنيم تلقى دارى سرمايه نظام خدمت در را زنان خانگى

! چرخند؟ نمى تر سريع دارى سرمايه ماشين هاى چرخ كار، بازار به زنان ورود با مگر

 است محكوم و ناپسند امرى نفسه حد فى زنان كار از مردان استفاده هرگونه اگر. شود مى وارد فمينيستى تبيين به اخير اشكال همين نظير

 كه اى استفاده همچنين. برند مى وافى سود نيز زنان مزدى كارهاى از مردان كه چرا رود؛ نمى ميان از امر اين كار، تقسيم الگوى تغيير با ،

 در اين و است گرفته ناديده را آن مذكور فمينيستى تبيين كه است مسئله ديگر جنبه اند، كرده دريافت مردان مزدى كار از همواره زنان

. گيرد مى نشاءت فمينيستى نظريه در ها داورى ارزش مستقيم تاثير از واقع

 طور به خانوادگى زندگى منافع اينكه يا آورد، مى بار به معادل يا يكسان سود شوهر و زن براى خانوادگى زندگى آيا كه بحث اين البته

 هايى پاسخ ، متفاوت ارزشى هاى ديدگاه و است بررسى و طرح قابل خود جاى در كه است بحثى گردد، مى باز شوهر و زن به نابرابر

 براساس صرفا را خانواده در جنسى كار تقسيم تداوم نبايد كه است اين كنونى سخن تقدير، هر به اما داد؛ خواهند پرسش اين به متفاوت

 در. گيرد قرار تحليل مبناى بايد يكديگر فعاليت و كار از مردان و زنان متقابل استفاده بلكه ، كنيم تبيين زنان خانگى كار از مردان استفاده

 زوايه از بايد شود، نگريسته منفى كامال نگرشى با و مردستيزانه منظرى از آنكه جاى به زنان خانگى كار از مردان استفاده موضوع ، نتيجه

. گيرد قرار توجه مورد ديگر اى

 قلمداد معيشتى حيث از شوهر و زن متقابل خدمت براى مكانى ، ديگرش كاركردهاى از گذشته را خانواده خود، ارزشى ديدگاه در اسالم

 قرار زنان خدمت در را مردان عمال شوهر، بر او نفقه الزام با و برداشته زن دوش از را معاش تامين وظيفه كه حال همان در اسالم. كند مى

 البته. برسانند يارى خود شوهران به ، منزل داخل در ويژه به ، خانواده معيشتى نيازهاى رفع در كه داند مى زنانى را شايسته زنان ، داده

 اما ؛ نيست او متوجه اجبارى و الزام هيچ و است مشروط او رضايت و ميل به غيره و خانگى كار از اعم ، زن اقتصادى كمك هرگونه

 ارزشى ديدگاه اين كه نيست ترديدى. دارد زيادى تاثيرى ايمان با زنان تشويق در ، شده مقرر امر اين براى كه فراوانى معنوى هاى پاداش

 تاريخى شاهدى رو، اين از و است داده قرار تاثير تحت شدت به را آنها واقعيات ، مسلمان هاى خانواده و جوامع در خود عينى تحقق با

:  مطهرى شهيد گفته به.  ماست روى پيش فمينيستى جانبدارانه نظريه رد بر زنده و

 را او آسايش وسيله و بوده زن خدمت در اسالمى وظيفه حكم به مرد باشد، مرد خدمت در زن آنكه از بيش مسلمان هاى خانواده در

 بوده ضعيف يا نبوده ها خانواده آن در اسالمى روح كه گرفته قرار ظلم و تحقير و اهانت مورد هايى خانواده در زن.  است كرده مى فراهم

) 52: 1368 ، مطهرى. ( است
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 عبارت وبر ماكس تعريف در قدرت. اند دانسته خانواده در جنسى نابرابرى اصلى محورهاى از را شوهر و زن بين قدرت نامساوى توزيع

 مشابه هاى تعريف و تعريف اين)) .  دهند نشان مقاومت خود از هرچند ديگران بر خود خواست تحميل جهت در فرد توانايى((  از بود

 مى نظر در شوند، مى  مشخص ، اختالفى مسائل در نهايى گيرى تصميم چون هايى شاخص با كه را قدرت آشكار هاى جنبه صرفا

 كرده تاكيد يابند، مى ارتباط قدرت تحت افراد و قدرتمند افراد منافع تضاد با كه نيز قدرت پنهان هاى جنبه بر متاخر نظران صاحب. گيرند

 ,Komter. (كنند بيان را خود هاى خواسته و اميال ، سلطه تحت افراد كه شوند مى آشكار هنگامى معموال پنهان هاى جنبه اين. اند

 نفع به اجتماعى محيط در چه و خانواده در چه قدرت موازنه ، شده شناخته جوامع تمامى در تقريبا كه آنجا از تقدير، هر به) 2001:360

. بود خواهد برخوردار بحث اين در اى ويژه اهميت از پدرساالرى واژه ، است خورده رقم مردان

 از پس زن عزيمت( مكانى پدر ، نسبى پدر هاى ويژگى) 76( براون رادكليف. دارد حكايت مردان سلطه از كه است مفهومى پدرساالرى

 پدرساالرى تعريف در را خانواده پدر به قدرت تعلق و پدر از پسر فرزند جانشينى مذكر، افرا به ارث اختصاص ،)شوهر خانه به ازدواج

 را سنتى جوامع بين مشترك وجه كه است قدرت از سيستمى بر و نگاه در پدرساالرى) 525: 1370 ، ساروخانى. ( است كرده درج

 اقتدار شود، مى سازماندهى خويشاوندى و اقتصادى پايه بر معموال كه خانوار عنوان با گروهى درون در ، جوامع اين در. دهد مى تشكيل

 فئودالى جامعه در ارباب به كه پدر وبر، اصطالح در. گردد مى اعمال كند، مى تعيين را او وراثت مسلم اصل كه مشخصى فرد سوى از

 هاى فعاليته كامل كنترل خانوار،  رئيس عنوان به و برد مى كار به زنان به نسبت هم و مردان به نسبت هم را خويش قدرت دارد، اشاره

 جنس دو بين روابط به مختص مفهومى ، پدرساالرى ، اصطالح اين بنابر كه است روشن. دارد دست در را اعضا ديگر رفتار و اقتصادى

) Bradley, 1933:181. (بود نخواهد

 آنجا از.  يافت اى گسترده كاربرد ، است سياسى اهميت داراى يكه مفهوم عنوان به فمينيستى ادبيات در 1970 دهه اوايل از اصطالح اين

 براى را پدرساالرى مفهوم ، راديكال هاى فمينيست بودند، مردان سلطه تبيين براى عام مفاهيمى فاقد ، متداول اجتماعى هاى نظريه كه

 ترين كالن تا جنسى هاى مواجهه ترين نزديك از كه دارد اشاره اعمالى و ها انديشه به جديد، كاربرد اين در كه برگزيدند مهم اين انجام

 به زنان بر مردان قدرت بر تنها نه كه شده برده كار به معنايى به رفته رفته ، پدرساالرى. يابند مى امتداد ايدئولوژيك و اقتصادى عوامل

 بهنجار، ، طبيعى امر عنوان به قدرت اين ايدئولوژيك مشروعيت و مرد قدرت مراتبى سلسله خصلت بلكه ، داشت داللت كلى طور

) Ramazanoglu, 1989:33-34. ( داشت بر در نيز را عادالنه و درست

 خانواده در قدرت توزيع از توصيفى. 4  -1

 و عام اجتماعى هاى پديده جزء ، انجاميده مردساالرى يا مردان سلطه به كه خانواده محيط در ويژه به ، زنان به نسبت مردان برتر قدرت

 و زن اجتماعى پايگاه تساوى يا مادرساالر هاى نظام وجود درباره محدود ادعاهاى برخى حتى كه آنجا تا ، است آمده شمار به جهانى

 ، مثال براى ؛ است گرفته قرار معاصر شناسان انسان مخالفت مورد ، كنونى متمدن غير جوامع در و بشر حيات آغازين هاى دوره در مرد

 مادرى خانواده دست در فرزندان اختيار و بوده نسبى مادر كه را مالنزى هاى اجتماع مانند هايى اجتماع توان نمى ، برگ كالين گفته به
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 از بايد كودك ، بنابراين ؛ آن زنان به نه است شده داده خانواده اين مردان به اختيار اين((  زيرا ؛ دانست مادرساالرى بر شاهدى ، است

 شواهد برخى به استناد بر) 319: 1368 ، برگ كالين)) . ( است كمتر هم پدر از مادر قدرت و خود پدر از نه كند اطاعت خود دايى

 اين بيانگر است ممكن پرستى الهه رسم((  زيرا ؛ است شده انتقاد نيز باستان دوران پرستى بت مذاهب در ها الهه پرستش به راجع تاريخى

 آنها با حتى يا اند داشته تسلط مردان بر زمانى زنان كه كند نمى ثابت اما ؛ بوده معزز و محترم قدرم روزگار در مونس جنس كه باشد

) 31: 1375 هيوود،)) . ( اند بوده برابر

 داشته جامعه در و خانواده در نفوذ و قدرت از متفاوتى تجربيات ، گوناگون تاريخى ادوار و جوامع در زنان اينكه رغم على تقدير، هر به

. اند يافته دست ترى نازل پايگاه به و بوده برخوردار كمترى قدرت از مردان با قياس در همواره اند،

 سنتى الگوى در تغييراتى وقوع دهنده نشان معاصر صنعتى جوامع در دموكراتيك يا طلب مساوات هاى خانواده گسترش ، همه اين با

 مختلف هاى زمينه در يكسانى قدرت از جديد هاى خانواده اين در شوهر و زن كه است آن مفروض.  اس خانواده در قدرت توزيع

 زوج دو ها، خانواده اين در. برخوردارند ، منابع در مشاركت و خانواده درآمدهاى كنترل ها، گيرى تصميم در ويژه به ، خانوادگى حيات

 كليه در كامل مشاركت. 2 ؛ مسئوليت هاى حوزه مساوى تقسيم. 1: كنند مى استفاده زير شيوه سه از يكى از قدرت برابر تقسيم منظور به

 زناشويى زندگى در قدرت موازنه كه دارند مى اظهار شوهرها و زن از بسيارى كه حالى در.  قبل شيوه دو از تلفيقى. 3 ها؛ گيرى تصميم

 يك در.  است نكرده پيدا فراگير جنبه هنوز كامل برابر الگوى اين كه است آن گوياى موجود شواهد ، است برقرار يكسان صورت به آنان

 موازنه% 64. شد پرسش آنان زندگى در قدرت موازنه از ، آمريكايى زوج 3000 از بيش از 1980 دهه اوايل در اى پرسشنامه تحقيق

 برخوردار بيشترى قدرت از شوهر كه داشتند اظهار باقيمانده هاى زوج بيشتر. دانستند يكسان و برابر را خود زناشويى زندگى در قدرت

 انگلستان در 1986 سال در كه ديگرى تحقيق به بنا همچنين) Taylor, et al, 2000-274. (دانستند مسلط را زن% 9 از كمتر و است

 تخصيص سيستم خانوارها، ديگر در.  است بوده منطبق نمونه جامعه خانوارهاى از پنجم يك بر تنها طلبانه مساوات الگوى ، گرفته انجام

 .Vogler and paul. ( است كرده مى عمل شوهر و زن ميان موجود هاى نابرابرى كاهش يا افزايش جهت در ها هزينه به اموال

1999: chap.6 (

 marital( زناشويى قدرت هاى شاخص به نسبت ها نگرش تغيير روند برسى به كه كرد اشاره ديگرى تحقيقات به بايد ارتباط همين در

power (صورت آمريكايى زنان از اى مجموعه روى بر 1962 سال در كه تحقيقى حسب بر جمله از اند؛ پرداخته اخير هاى دهه در 

))  شود گرفته خانه مرد وسيله به بايد خانوادگى زندگى در مهم هاى تصميم بيشتر((  كه را گزاره اين دهندگان پاسخ از% 33 تنها ، گرفت

) Schaefer, 1989:324. (دانستند مردود را فوق گزاره ، آمارى نمونه همان از% 71 ،1980 سال در اما كردند؛ رد ،
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 در ويژه به ، پدرساالرى منشاء ديگر، تعبير به ؟ است گرديده خود همسران با مقايسه در مردان بيشتر اقتدار موجب عواملى يا عامل چه

 ؟ چيست خانواده سطح

 مانند نيز بحث اين در. اند پرداخته مسئله تبيين به خاص منظرى از كدام هر كه گرديده ارائه متعددى نظريات ها پرسش اين به پاسخ در

 روان هاى نظريه ، شناختى زيست هاى نظريه: از عبارتند كه داشت خواهيم مرورى ها نظريه از مجموعه سه بر ، جنسى كار تقسيم بحث

.  شناختى جامعه هاى نظريه و شناختى

 شناختى زيست هاى نظريه)  الف

 هورمون ها، تبيين از دسته اين حسب بر. كنند مى تاكيد مردان سلطه در جنسى هاى هورمون دخالت بر گاه شناختى زيست هاى تبيين

 سطوح از زنان به نسبت امروزى مردان چون و دهد مى قرار تاثر تحت شديدا را ديگران كنترل و سلطه به ميل)  تستوسترون( مردانه

 مردان برترى نيز گاهى) Baron1 and Byrne, 1997:186. (كنند مى رفتار جويانه سلطه اى گونه به برخوردارند، تستوسترون باالتر

 به را زن بتواند كه بوده نيرومند قدر آن مرد كه آنجا از يعنى دانند؛ مى مردان بيشتر اقتدار و سلطه منشاء را بدنى قدرت حيث از زنان بر

 ها، تبيين از نوع اين در. باشد كرده حفظ  خودش براى را قدرت از اى عمده سهم كه بدانيم طبيعى بايد لذا وادارد، خود از بردارى فرمان

 ، مردان به نسبت زنان ناتوانى بر موثر عوامل عنوان به ماهانه عادت و زايمان به مربوط واقعيات ويژه به ، آناتوميك جنسى هاى تفاوت

) 319: 1368 ،1 ج ؛ برگ كالين. (گيرند مى قرار تاكيد مورد

 كه اند كرده استدالل زيستى شناسان جامعه بعضى. كنند مى استناد مرد و زن متفاوت تطور سير به نيز شناختى زيست هاى تبيين برخى

 بچه در متخصص افراد عنوان به زنان كه حالى در اند، گذاشته سر پشت غذا كنندگان تهيه و شكارچيان عنوان به را خود تطور سير مردان

 خواهيم نتيجه ، است تر مهم مردان هاى فعاليت كه كنيم ضميمه فرض اين به را واقعيت اين اگر. اند يافته تطور ، خانه از مراقبت و دارى

) Kammeyer , et al, 1989:329. (كنند مى و كرده كسب پرستيژ و قدرت طبيعى طور به آنان كه گرفت

 به نيز فمينيستى هاى نظريه از بعضى در ، زنان به نسبت مردان اقتدار و سلطه منشاء عنوان به زيستى عوامل بر تاكيد كه است ذكر شايان

 ، زنان كنترل در بدنى نيروى كه اند داشته اظهار 1970 دهه در شده انجام تحقيقات بر تكيه با راديكال هاى فمينيست. خورد مى چشم

 ، زنان پزشكى كتاب در) 77( ديلى مرى راستا همين در) 42: 1375 جگر،. (دارد ، شده مى تصور كنون تا آنچه از تر مهم بسيار نقشى

 در كننده تعيين عامل عنوان به را مردان))  طبيعى((  خشونت و پرداخته زنان بر يافتن سلطه براى مردان خشن هاى شيوه بيان به

) Tong, 1997:104. ( است كرده معرفى زنان ستمديدگى و مردساالرى
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 شناختى روان هاى نظريه)  ب

) 78( اند، پرداخته پسر و دختر در متفاوت هاى شخصيت گيرى شكل فرايند تشريح به كه شناختى روان هاى نظريه از دسته آن از گذشته

 چه اگر. دهند قرار ما اختيار در ، مردان اقتدار باب در تبيينى توانند مى اجتماعى شناسى روان در) Ieadership( رهبرى هاى نظريه

 دست وفاقى مورد و روشن نتيجه به  -طوالنى نسبتا سابقه وجود با  -رهبران فرد به منحصر شخصيتى هاى ويژگى مورد در تحقيقات

 ها ويژگى اين.  است گرفته قرار محققان تاكيد مورد ، پيروان از رهبران تمايز وجه عنوان به حداقلى هاى ويژگى برخى ولى اند، نيافته

: از عبارتند

 ويژه هاى مهارت و بدنى قدرت ، هوش مانند رسانند؛ مى يارى اهدافش به نيل براى گروه به كه هايى توانايى حيث از شخصى برترى. 1

 ؛)شود مى دار عهده را تيم رهبرى خود به خود ، تيم بازيكن بهترين ، مثال براى(

 ؛ شخصى بين تعامل به راجع هاى مهارت حيث از برترى. 2

 Sears, et. ( پذيرى مسئوليت و بلندپروازى مانند هايى ويژگى از برخوردارى با يافتن سلطه و شدن شناخته براى باالتر انگيزش. 3

al, 1988:403 (

 مهارت ، بدنى قدرت بودن باالتر مانند مردان خاص هاى ويژگى كه طبيعى روند يك حسب بر را مردان اقتدار توان مى اساس اين بر

. كرد تبيين اند، بوده دخيل آن در غيره و طلبى سلطه ، جويى ماجرا حس ، خانوادگى گروه اهداف به نيل راستاى در جسمى و ذهنى هاى

 غايت هايى تبيين بلكه ، كلمه دقيق معنى به علّى هايى تبيين نه كه دارند وجود نيز ديگرى هاى ديدگاه ، شده ياد نظريات بر افزون

 ها نظريه اين از نمونه دو به اينجا در. ورزند مى تاكيد افراد ناآگاهانه يا آگاهانه مقاصد و ها انگيزه بر كه گذارند مى نمايش به را شناختى

:  كنيم مى اشاره

 از را آن و پرداخته مثل توليد موضوع به زنان ستمديدگى و فرودستى تحليل در  -راديكال هاى فمينيست از يكى ) -79( آبرين مرى

 نشاءت عامل سه از كم دست ، فرزندان از ، تبع به و مثل توليد از مرد بيگانگى ، وى باور به.  است كرده بررسى مردان بيگانگى دريچه

 اتفاق زن بدن درون كامال زيرا گردد؛ نمى قطع ، آن از حاصل كودك و زن تخمك بين مكانى و زمانى پيوستگى آنكه نخست: گيرد مى

 مى واقع مرد بدن از خارج چون گردد، مى قطع آن از حاصل كودك و مرد اسپرم بين مكانى و زمانى پيوستگى كه حالى در افتاد، مى

 با زن يك ارتباط آنكه سوم. رسانند مى انجام به را زايش و باردارى يعنى ، مثل توليد اساسى كار الزاما ، مردان نه ، زنان آنكه دوم. گردد

 با مرد يك ارتباط ، مقابل در ؛ است او خود تن پاره نوزاد كه داند مى والدت لحظه در كم دست وى و دارد قطعى جنبه ، خاص كودكى

 منتسب او به ژنتيك حيث از واقعا كودك كه ندارد كامل اطمينان ، والدت لحظه در حتى هرگز او ؛ است قطعى غير همواره خاص كودكى

 مردساالرى به ، بيگانگى اين با مقابله براى و مثل توليد ويژه آگاهى از خود بيگانگى جبران براى مرد ، شده ياد عوامل به توجه با. باشد

 تصاحب ، زن مثل توليد قدرت تصاحب كه كند مى استدالل گونه اين خود پدرى جايگاه بودن متزلزل سبب به وى. آورد مى روى

) Tong, 1997:78-79. (آيد برمى زن بدن كنترل صدد در خود، كودك بدن كنترل منظور به رو، اين از ؛ هست نيز قدرت آن محصوالت
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 اولين مادر بدن كه آنجا از ، وى نظر به.  است داده ارائه زنان بر مردان سلطه از ديگرى كاوانه روان تبيين) 80( دينرشتاين دوروتى

 لذت منبع هم مادر. كند مى تجربه بينى پيش اعتماد قابل غير جهان از نمادى عنوان به را آنان وى ، است جهان با كودك مواجهه موضوع

 احساسى با كودك لذا خير؛ يا شود مى برآورده اش روانى و جسمى نيازهاى ندارد اطمينان كه است كودكى براى رنج و درد منبع هم و

 كنند، تجربه ديگر بار را نيرومند بسيار قدرت يك به محض وابستگى خواهند نمى كه مردان. كند مى رشد)  زنان( مادرها به نسبت دوگانه

 مردان وسيله به كه آيند برمى آن صدد در بيمناكند، خودشان درون در مادر قدرت از كه هم زنان. نمايند كنترل را زنان تا كوشند مى

 تصرف و كنترل حيث از زنان بر مردان برترى كه شد خواهد منجر ويژگى چند با خاصى جنسيتى ترتيبات به فرايند دو اين. شوند كنترل

 حوزه به را مردان كه كارى تقسيم و اشيا عنوان به آنان با برخورد و زنان بودن شخص انكار ، زنان شهوانى سايق شدن سركوب ، جنسى

) Tong, 1997:150-152. ( است ها ويژگى اين جمله از سازد، مى مرتبط خصوصى حوزه به را زنان و عمومى

 مى رو روبه ها يافته تعميم و ها فرضيه آزمون خصوص در جدى دشواريهاى و ابهامات با آنكه از گذشته ، دست اين از هايى نظريه

 مردان سلطه بيرونى و مادى عوامل گرفتن ناديده دليل به دارند، شباهت علمى هاى نظريه از بيش شخصى هاى فرافكنى به گاه و باشند

 اقتصادى وابستگى بيشتر، بدنى قدرت مانند هايى اهرم از استفاده بدون اند توانسته نمى مردان ، قطع طور به. اند گرفته قرار انتقاد مورد

. آورند در خود سلطه تحت را آنان ، درونى هاى انگيزه بر تكيه با صرفا و ، قانونى و فرهنگى هاى حمايت و زنان

 شناختى جامعه هاى نظريه)  ج

 عوامل بر تاكيد حيث از كه شويم مى رو روبه شناختى جامعه هاى نظريه از اى مجموعه با ، مردان سلطه تبيين به مربوط مباحث در

 برخى به قسمت اين در. دهند مى تشكيل را اى گسترده طيف ، روانى يا زيستى عوامل با عوامل اين از تلفيقى يا و فرهنگى يا اقتصادى

.  داشت خواهيم اشاره ها نظريه اين ترين مهم از

 مبناى كه پرداخت خانواده تاريخى منشاء درباره ديدگاهى طرح به دولت و خصوصى مالكيت ، خانواده منشاء كتاب در انگلس فردريش

 زوج كه بشر تاريخ آغاز اشتراكى خانوار در ، وى اعتقاد به.  است گرفته قرار بعدى سوسياليستى و ماركسيستى هاى نظريه از بسيارى

 حياتى جنبه قبيله بقاى براى زنان كار آنكه دليل به ولى بود، زنان عهده بر خانه امور اداره ، گرفت مى بر در را آنان فرزندان و متعدد هاى

 توسعه و حيوانات سازى اهلى اما بودند؛ برخوردار بااليى اجتماعى پايگاه از زنان شد، مى تلقى ضرورى عمومى صنعت يك و داشت

 ثروت انباشت بود، مردان دست در قبيله حيوانات كنترل چون و شد منجر بشرى اجتماع براى جديدى ثروت منبع پيدايش به دارى گله

 و گراييد كاستى به زنان توليد و كار ارزش ، مقابل در. يابد افزايش زنان با مقايسه در آنان نسبى قدرت كه گرديد باعث مردان دست در

 خصلت خانه امور اداره ، همسرى تك شكل در ويژه به و پدرساالر خانواده پيدايش با ، نتيجه در ؛ يافت تنزل آنان اجتماعى پايگاه

 توليد در شركت از و گشت خانگى خدمتكار اولين زن. درآمد خصوصى خدمت يك صورت به و داد دست از را خود اجتماعى و عمومى

. شد رانده بيرون ، اجتماعى

 بعدى محققان سوى از دارد، ريشه توليد ابزار و ثروت مالكيت و كنترل در مردان سلطه كه فرض اين يعنى ، انگلس نظريه اصلى درونمايه

 بوده كمتر زنان قدرت ، كشاورزى جوامع بيشتر در كه دارند مى اظهار معاصر پژوهشگران.  است گرديده تاييد يا شده گرفته مفروض
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. اند نبوده زمين مالك نوعا زنان ، نتيجه در و كرده مى منتقل پسر فرزند به پدر از را زمين وراثت نظام ، جوامع اين در زيرا ؛ است

 هاى يافته.  است كرده مى زندگى شوهر خانواده اقامتگاه در و كرده مى ترك را خود خانه ، ازدواج هنگام به زن جوامع اين در ، همچنين

 وابسته زنان هاى فعاليت به مردان كه شرايطى در ويژه به ، زنان اقتصادى مشاركت افزايش با كه دارد حكايت آن از نيز شناسى مردم

 بين زنان كه آفريقايى قبايل برخى در كه شود مى گفته مثال كند؛ مى برابرى مردان قدرت با گاهى حتى و يافته افزايش آنان قدرت باشند،

 بر.  است بوده مردان قدرت حد در قبيله امور درباره آنان گيرى تصميم قدرت اند، كرده مى تامين را قبيله خوراك از درصد 80 تا 60

 اينكه امكان باشد، بيشتر كار نيروى در زنان مشاركت هرچه ، گرفته صورت معاصر جامعه 111 در كه نيز فرهنگى ميان جديد مطالعه پايه

 )Kammeyer, et al, 1989:327. (بود خواهد كمتر كنند، قدرت اعمال آنها بر مردان

 نظران صاحب سوى از متعددى هاى نظريه ، نقيصه كه دهد نمى پرسش اين به روشنى پاسخ اقتصادى صرفا هاى تبيين ، همه اين با

 ، قاعدگى مانند آن هاى استلزام و مثل توليد شاسى زيست بر تاكيد با فايرستون شوالميت مانند برخى.  است شده پرداخته و ساخته

 به زنان اقتصادى وابستگى منشاء را امور همين ، نوزادان از مراقبت و شيردهى ، زايمان و باردارى رنج و درد ، زنانه بيماريهاى ، يائسگى

) Firestone, 1997:23. (اند كرده قلمداد تاريخ طول در مردان

 هاى اسطوره دوبوار سيمون. اند داده توجه پدرساالرى هاى پايه تحكيم در فرهنگى عناصر نقش به فمينيست انديشمندان از ديگرى جمع

 گفته به. كرد مندرج ها اسطوره اين زمره در را اديان تعاليم حتى و دانست زنان بر آنان سلطه مهم عوامل از را مردان توسط شده ساخته

:  وى

 عالم در زنان تر پايين موقعيت دهند نشان تا اند كوشيده مديدى هاى مدت دانشمندان و نويسندگان ، فيلسوفان ، كشيشان ، گذاران قانون

 ,Peach. (سازند مى منعكس را سلطه آرزوى اين(!)  مردان توسط شده ابداع اديان.  است سودمند نيز زمين در و دارد ريشه ملكوت

1998:16 (

 نهادهايى راه از كه كند مى جستجو پدرساالرانه ايدئولوژى در را مردان قدرت ريشه ، جنسى هاى سياست كتاب در) 81( ميلت كيت

 ، زنان از بسيارى ، نتيجه در و كند مى تقويت و توجيه را مردان به نسبت زنان تابعيت ، خانواده ويژه به و كليسا ، عالى مدارس مانند

) Tong, 1997:96. (سازند مى درونى را مردان به نسبت بودن تر پست احساس

 ، زنان قدرت تاثير از كاستن براى نيرومند سالحى عنوان به))  زبان((  كه اند داشته اظهار نيز گرا فرامدرن هاى فمينيست اخيرا

) 288: 1378 ، وينسنت. ( است كرده حاكم ادبيات و فرهنگ قلمرو تمام بر را مردساالرى

 اسالم ديدگاه. 4  -3

 دينى هاى توصيه و احكام نوع در تامل با ولى اند، نپرداخته علمى معيارهاى با مردان سلطه تبيين به مستقيم طور به اسالمى مقدس متون

 هر از پيش ، ديدگاه اين توضيح در.  است علتى چند تبيينى بردارنده در كه كرد استنباط را ديدگاهى توان مى ملزومات و مفروضات و

 روايات برخى از حتى و است شده تصريح زن نسبى ضعف و ناتوانى به چند، احاديثى در. كرد تاكيد زيستى عامل نقش بر بايد چيز

  -104: 15 ج و 131 و 121 ،119: 14 ج ؛ الشيعه وسائل:  ك.ر. ( است ذاتى و طبيعى منشاء داراى ناتوانى اين كه شود مى استفاده
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 مانند ديگرى عوامل خواه و شويم قائل ذاتى و جبرى جنبه آن براى خواه زن نسبى ناتوانى و مرد برتر جسمى قدرت ، شك بدون) 105

.  است كرده فراهم مرد براى را سلطه اعمال شرايط ، بدانيم آن منشاء را شيردهى و زايمان ، باردارى

 عقالنيت بر عواطف غلبه و مردان در عواطف بر عقالنيت غلبه مانند شناختى روان هاى ويژگى از اى پاره در مرد و زن تفاوت همچنين

 تواند مى ،)106 و 73: 32 ج بحاراالنوار؛ و 11: 14 ج ؛ الشيعه وسائل:  ك.ر( است شده تصريح آن به اسالمى روايات در كه زنان در

 اين تصديق و درك ، شناختى روان تبيين اين پايه بر. باشد داده سوق خانواده در رهبرى سمت احراز جت در موارد اغلب در را مردان

 را جامعه يك سطح در رهبرى حتى شخصيتى فرد به منحصر هاى ويژگى از بودن برخوردار سبب به تاريخ طول در زنان برخى كه مطلب

:  ك.ر. ( است شده ياد وى از كريم قرآن در كه است استثنايى زنان اين از يكى سبا ملكه. بود نخواهد دشوار چندان اند، گرفته دست به

)  نمل سوره

 چرا ؛ دانست مردان سلطه باب در جبرگروانه ديدگاهى پذيرش مستلزم را شناختى روان و زيستى عوامل دانستن موثر نبايد اين وجود با

 و زن بين قدرت موازنه تواند مى آنها در جايگزينى يا تغيير هرگونه كه دارند دخالت موضوع اين در نيز ديگرى متغيرهاى ، گمان بى كه

.  دانست متغيرها اين ترين مهم بايد را فرهنگى و اقتصادى عوامل احتماال. زند هم بر را شوهر

 بعضهم اهللا فضل بما النساء على قومون الرجال: فرمايد مى كه كرد اشاره نساء سوره از 34 آيه به توان مى اقتصادى عامل با ارتباط در

 عطا ايشان به خداوند كه بيشترى هاى قابليت سبب به مردان كه است معنا اين به مشهور تفسير بنابر و اءموالهم من اءنفقوا بما و بعض على

 تشريعى حكم بيان مقام در ظاهر، حسب بر آيه اين. دارند عهده بر را زنان سرپرستى كنند، مى انفاق اموالشان از اينكه سبب به و كرده

 شده تفسير زن نفقه و مهريه پرداخت به كه را خويش اموال از مردان انفاق كه آنجا از ولى ، نيست تكوينى و عينى روابط به ناظر و است

 جمله( اخبارى تعبير با را حكم اين ، ضمن در و داده قرار مرد به زن سرپرستى حق اعطاى علت دو از يكى ،)346: 4 ج ، الميزان:  ك.ر(

 را بيشتر قدرت ، اقتصادى برترى كه داشت خواهد رايج تصور همان به ايهامى شريفه آيه ، است كرده بيان)) .)  قومون الرجال((  خبريه

. دارد پى در

 با اسالم فرهنگى و علمى مبارزه مدعا، اين گواه و است اسالم تاكيد مورد اقتصادى عامل از بيش حتى فرهنگ عامل رسد مى نظر به اما

. بود آورده بار به پست بسيار موقعيتى ، جاهليت دوران زنان براى كه است اى پدرساالرانه خرافى هاى سنت و آداب باورها،

 بحث در آنچه مشابه بيانى با توان مى هرچند داد، اسناد اسالم به را جبرگروانه ديدگاهى توان نمى زنان بر مردان سلطه مورد در ، بنابراين

 مشترك زندگى هاى زمينه از بعضى در را زن بر مرد ظاهرى برترى كه يافت دست كاركردگرايانه ديدگاهى به.  گذشت جنسى كار تقسيم

. كند مى ارزيابى مثبت كاركرد داراى و سودمند اجتماعى و فردى سعادت براى ، شرع سوى از شده تعيين چهارچوب در هم آن و

 مردود ضمن اسالم كه كنيم مى بسنده يادآورى اين به ارزشى بعد در اما بود؛ آن گرايانه واقع بعد در اسالم ديدگاه از سخن جا بدين تا

 به سو يك از آن و است كرده اعطا ظاهرى برترى نوعى مردها به مواردى در ، جنسى هاى نابرابرى و ها تبعيض از بسيارى شمردن

 تعبير به.  است گرفته صورت اسالم اجتماعى نظام مطلوب اهداف به عنايت با ديگر سوى از و مرد و زن بين طبيعى هاى تفاوت مالحظه

 كه نيست چنين يعنى نيستند، مطرح شود، مى ديده سكوالريستى هاى ديدگاه در كه گونه آن سلطه و قدرت مانند مسائلى اسالم در ديگر،
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 ترى مهم امور الشعاع تحت مسائل اين بلكه گيرد، قرار ارزيابى و تحليل مورد آنها پرتو در ديگر مسائل و شود داده اصالت مسائل اين به

 مصالح هرگاه رو، اين از هستند؛ دارند، مصالح آن در ريشه كه دينى هاى ارزش و وظايف نيز و جامعه و خانواده فرد، مصالح مانند

 دليل همين به و است شده دانسته مطلوب اسالم در الگو آن ، كرده اقتضا را مناسبات و ها نقش از خاصى الگوى ، جمعى و فردى حقيقى

 آنها در زن نظر اعمال و گيرى تصميم قدرت كه خوريم مى بر شيرخوار فرزند به مادر شيردهى مانند مواردى به گاه اسالمى حقوق در

.  است بيشتر مرد از حتى

 هاى شاخص بعضى كم دست ، بنگريم دينى هاى ارزش و احكام به سكوالريستى منظرى از صرفا اگر كه كرد اذعان بايد البته

 ديگر قلمروهاى در چه و خانواده در چه را قدرت اعمال هرگونه اسالم كه است روشن ولى كرد، خواهيم مشاهده آنها در را پدرساالرى

 از كه مردانى جمله از و متخلفان با را قانونى برخورد اجازه امور، متوليان به حتى و داند مى مشروط عدل و قسط رعايت به اجتماعى

  -خمينى امام حضرت ، اساس همين بر) 337: 12 ج ؛ الوسائل مستدرك. ( است داده كنند، مى استفاده سوء همسران عليه خود قدرت

: فرمايد مى صراحت به  -سره قدس

 مجتهد نكرد، قبول اگر و كنند مى تعزير نكرد قبول اگر كنند؛ مى منع را او اسالم حكومت در كرد، رفتارى بد خودش زن با مردى اگر

) 104:  خمينى امام انديشه در زن جايگاه. (دهد مى طالق

 شوهر و زن رابطه ، گذشت و مهرورزى ، فروتنى همچون اخالقى هاى ويژگى با قدرت تلفيق طريق از است كوشيده اسالم ، آن بر افزون

 به باورانه دين نگاه با اگر اما. كند جلوگيرى زورمدارانه رابطه يك به آن شدن تبديل از و نموده تلطيف دارد، امكان كه جايى تا را

 براى معنوى پاداش يا برترى نوعى با زن بر مرد ظاهرى برترى هرگونه زيرا كند؛ نمى حكومت برابرى اصل جز چيزى ، بنگريم موضوع

:  است آمده شريف نبوى حديث در ؛ است گرديده جبران زن

 مرد براى كه فضايلى تمامى با الهى پاداش حيث از وى با سازگارى و شوهر خشنودى كسب براى او تالش و زن كردن شوهردارى خوب

) 153: 2 ج الدرالمنثور؛ ، السيوطى. (كند مى برابرى ، گرديده مقرر

 خانواده در جنسى خشونت. 5

 زناشويى خشونت از توصيفى. 5  -1

 هاى آسيب به كه ديگرى با زوجين از يك هر بدرفتارى از است عبارت آن وسيع معنى در) violence marital( زناشويى خشونت

 دراز بس اى پيشينه تاريخى جهت از آنند، بارز مصاديق قتل و شتم ، ضرب كه پديده اين گرچه. بينجامد مقابل طرف در رانى يا جسمى

 زمانى يعنى گردد؛ مى باز 1970 دهه به اجتماعى علوم عرصه در مهم تحقيقى هاى موضوع از يكى عنوان به آن به جدى توجه ولى دارد،

 برجسته وجوه از يكى عنوان به آن تحليل و تجزيه و زناشويى خشونت پنهان هاى جنبه كردن فاش به راديكال هاى فمينيست كه

. پرداختند جنسى نابرابرى
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 بدون عمومى مسابقات در حضور مانند اعمالى ليل به را همسرش داش حق قانون نظر از باستان روم دوران در مرد ، تاريخى جهت از

 قرار شديد نظارت تحت زن وسطى قرون اوايل در. بزند كتك باز، صورت با خانه از شدن خارج يا مشروب خوردن ، وى از اجازه كسب

 همسرش كه رفت مى انتظار مرد از. باشد داشته پى در را شوهر توسط وى سخت مجازات توانست مى وظايفش از او تخطى و گرفت مى

 از. گردد تنبيه همسايگان توسط خودش بود ممكن برساند، انجام به را كار اين توانست نمى اگر و بزند كتك نادرست رفتار دليل به را

 قرار عموم اعتراض مورد چندان كرد، مى استفاده زور از همسرش عليه كه مردى) 1900  -1400( جديد دوران تا وسطى قرون اواخر

 اواسط در. شد مى تعبير  افتادنش قيافه از يا زن مرگ معموال حد آن و رسيد مى خاصى حد به او خشونت كه زمانى مگر ، گرفت نمى

. گرفتند مى قرار عموم تمسخر مورد اعمال اين ارتكاب به متهم شوهران و گرفت قرار مخالفت مورد زن شديد جرح و ضرب نوزدهم قرن

 كردند، مى اعالم ممنوع را شوهر توسط همسر زدن كتك كه شد گذرانده قوانينى آمريكا و انگلستان در نوزدهم قرن اواخر در سرانجام

 انگلستان هاى دادگاه از آمده دست به مدارك ؛ يافت ادامه همچنان طوالنى تاريخى پيشينه دليل به همسران ضد بر شوهران خشونت ولى

.  است شده مى قلمداد موجه مجازاتى ، نافرمانى دليل به شوهر توسط همسر زدن كتك ، دوم جهانى جنگ از پس حتى كه دهد مى نشان

)Siegel, 1997:300-301 (

. دهد مى خبر مختلف جوامع در و كنونى دوران در حتى پديده اين گستردگى از گوناگون هاى گزارش ، بگذريم كه تاريخى مالحظات از

 هشتاد اكوادر و كوئيتو در. زنند مى كتك را خود زنان مرتب تايلند و بانكوك در متاءهل مردان از نيمى ها، گزارش برخى حسب بر

 ميليون 8/1 از متجاوز برآوردها برخى طبق بر و اند گرفته قرار خود همسران شتم و ضرب مورد كه اند داده گزارش زنان از درصد

 كه دارند حكايت آن از نيز ديگرى برآوردهاى) 308: 1373 ؛ فرنچ. (زنند مى كتك را خود زنان وحشتناكى طور به آمريكا در شوهر

 خوردن كتك اثر در سال هر زن هزار چهار از بيش و خوردند مى كتك شوهرانشان توسط آمريكا در ساالنه زن ميليون چهار كم دست

 به رسند، مى قتل به آمريكا در كه زنانى كل از سوم يك مرگ كه شود مى گفته همچنين) Shepard, 1999:306. (رسند مى قتل به

 كه نيز ايران مانند كشورهايى در) Lindsey and Beach, 2000:396. (گيرد مى صورت آنها پسرهاى دوست يا شوهران دست

 شيوع افراد، روزمره مشاهدات و موردى مطالعات ، است راه ابتداى در يا نشده انجام هنوز موضوع اين درباره فراگير علمى تحقيقات

. كند مى تاييد را همسران عليه آميز خشونت اقدامات نسبى

 بسنده گيدنز از سخنى نقل با ارتباط اين در كه دارد اهميت نيز همسران عليه خشونت كيفى هاى جنبه به توجه ، كمى هاى جنبه از گذشته

:  كنيم مى

 نشان را آن خالف شده مضروب زنان هاى پناهگاه از مدارك و شواهد اما شود؛ مى تصور جزئى بسيار گاهى خانه در زنان عليه خشونت

 چاقو هاى زخم ها، استخوان شكستگى از اند؛ گرديده مجروح دلخراشى نحو به زنان بعضى:  است شده گزارش بررسى يك در. دهد مى

 نفر يك پاى در و اند كرده پرتاب پايين به ها پله از را بعضى اند، كوفته سرشان بر صندلى با را ها بعضى. برند مى رنج شديد جراحات و

) 201: 1374 گيدنز،. (بودند كرده فرو را ميخى چكش با

 خشونت به خود شوهران عليه نيز زنان و است سويه دو زناشويى خشونت اينكه به توجه با كه است آن شود مى مطرح اينجا كه پرسشى

 غربى كشورهاى در كه جديدى تحقيقات برحسب ؟ دانست مرتبط افراد جنسيت با را زناشويى خشونت توان مى آيا شوند، مى متوسل
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 و مردان اندازه به نيز زنان هرچند كه توضيح اين با دارد، وجود زناشويى خشونت و جنسيت بين معنادارى ارتباط ، است گرفته صورت

 به كردن تالفى مقام در يا خود از دفاع مقام در و نيستند خشونت آغازگر زنان معموال ولى كنند، مى اقدام خشونت به آنها از بيش احيانا

) Shepard, 1999:306. ( است مردان از بيش زنان بر وارده هاى آسيب ، آن بر افزون و كنند مى اقدام خشونت

 و زمينه به و شود توجه آميز خشونت اقدامات كميت به صرفا اگر كه دهد مى نشان انگليسى همخانه زوج 96 درباره تحقيق يك نتايج

 و مردان از% 38 ، تحقيق اين در. (جويند مى توسل خشونت به مردان از بيش حتى زنان نگيرد، صورت توجهى خشونت در نهفته معنى

 مردان كه يابيم درمى ، كنيم مى توجه كيفيت به كه هنگامى اما.) بودند شده خشونت مرتكب خود شريك با روابط در زنان از% 55

 ، خشونت پيامدهاى حيث از ، عالوه به و زنند دست خطرناك هاى خشونت به يا و باشند خشونت آغاز كه دارد بيشترى بسيار احتمال

. آورد بار به جدى پيامدهاى كه دار بيشترى احتمال مردان خشونت ، اضطراب مانند شناختى روان عوارض و جسمى هاى آسيب ويژه به

 آغازگر ها زن از% 4 مقابل در و مردها از% 19 بودند؛ كرده زا آسيب هاى خشونت به اقدام زن 12 مقابل در و مرد 18 مزبور تحقيق در(

 توسط نفر 9 ، زن 96 ميان از كه حالى در بود، گرفته قرار خود شريك جدى آسيب مورد نفر يك تنها مرد، 96 بين از و اند بوده خشونت

) Nazroo, 1999: chap. 7) (بودند ديده جدى آسيب خود شريك

 زناشويى خشونت تبيين. 5  -2

 ما براى اينجا در آنچه.  پرداخت خواهيم آن تداوم عوامل و همسران عليه مردان خشونت عوامل بررسى به ، داريم رو پيش كه بحثى در

 و مردان مورد در كه زناشويى خشونت مشترك هاى جنبه به رو، اين از و است جنسى نابرابرى زاويه از پديده اين تحليل دارد، اهميت

.  است نشده پرداخته مستقل طور به صادقند، يكسان طور به زنان

 شناسى جامعه ديدگاه)  الف

 رويكرد:  هستيم رو روبه يكديگر با مرتبط حال عين در و گوناگون رويكرد سه با ، زناشويى خشونت ارتكاب در جنسيت نقش تبيين در

 از هايى جنبه يا جنبه بر رويكرد، سه اين از يك هر در.  شناختى غايت يا تفسيرى رويكرد و نگر كالن علّى رويكرد خردنگر، علّى

 اين در شده مطرح مباحث به مختصرى اشاره اينك.  است شده تاكيد ، پديده اين تداوم و بروز داليل يا علل عنوان به زناشويى خشونت

.  داشت خواهيم رويكردها

 خردنگر علّى تبيين -

 اولين. اند كرده تاكيد عوامل از اى مجموعه بر اند، پرداخته همسر عليه مرد خشونت علل بررسى به رويكرد اين با كه نظرانى صاحب

 ها فيزيولوژيست كه كنيم مى يادآورى را نكته اين تنها اينجا در.  است زيستى عامل شد، اشاره آن به نيز گذشته مباحث در كه عامل

 Baron and. (اند دانسته آنان تر پرخاشگرانه رفتارهاى در موثر عاملى را مردان در  -تستوسترون  -مردانه هورمون بيشتر ميزان

Byrne, 1997:186 (خشونت براى ديلى مرى جمله از و يافته انعكاس نيز فمينيستى هاى نظريه برخى در حتى زيستى عامل بر تاكيد 

 راستا، همين در) 256: 1376 ، واالس و ابوت. ( است شده قائل زنان ستمديدگى در مهمى نقش ، آنان طبيعى ويژگى عنوان به مردان



 

Noorfatemah.org 
 

 خانواده شناسى جامعه و اسالم ۱۰۵

: 1375 جگر،. ( است گرفته قرار راديكال هاى فمينيست از تعدادى تاكيد مورد جنسى هاى خشونت انواع در مردان بدنى نيروى نقش

42 (

 استعداد و قابليت داراى ، زنان با مقايسه در را مردان كه شد قائل اين از بيش وزنى زيستى عامل براى توان نمى كه است روشن ولى

. دهند نشان را استعداد اين يافتن فعليت چگونگى كه داريم نياز ديگرى پارامترهاى به ، بنابراين.  بدانيم خشونت ارتكاب براى بيشترى

 يادگيرى نتيجه را كجروى و جرم ، اجتماعى يادگيرى نظريه.  است يادگيرى عامل ، است برخوردار بسزايى اهميت از كه ديگرى عامل

 خشونت اعمال هاى شيوه رفتارى الگوهاى كودكان ، نظريه اين براساس. داند مى ها پديده اين با مرتبط رفتارهاى و ها ارزش هنجارها،

 با كه نظريه اين) Siegel, 1997:200, 301. (كنند مى پيروى ها شيوه و الگوها اين از نيز آينده در و آموزند مى والدين از را خانگى

 به شوند، مى واقع خود شوهران خشونت مورد كه زنانى چرا كه كند مى تبيين نيز را واقعيت اين حدى تا ، گرديده تاييد متعدد تحقيقات

 ديده بدرفتارى خود والدين از كه زنانى: شود مى مربوط خورده كتك زنان پيشينه به حدودى تا امر اين. دهند مى ادامه آنان با زندگى

 نمى آنها فرار باعث زناشويى زندگى در وضعيت آن تكرار ، نتيجه در و كنند بازى را قربانى نقش كه اند شده پذير جامعه گونه اين اند،

) Curry, et al, 1997:269. (شود

  براساس.  دانست زنان عليه خشونت ارتكاب عوامل ترين مهم از يكى كم دست يا عامل ترين مهم توان مى را فردى كنترل عوالم ضعف

 و جرم ارتكاب عامل ، بيرونى و درونى نيروهاى وسيله به فرد كنترل ضعف يا فقدان ، اجتماعى كنترل نظريه شناختى روان رهيافت

 بيرونى و درونى نيروهاى نقش فرد، اجتماعى پيوندهاى و ديگران قبال در فرد تعهدات ، اخالقى وجدان ، دينى باورهاى.  است كجروى

) Siegel, 1997:207. (كنند مى ايفا  -جنسى خشونت ، خاص طور به و  -شكنى قانون و كجروى به فرد گرايش برابر در را بازدارنده

 و اخالقى ارزشهاى و مذهبى باورهاى به پايبندى نظر از را زنان كه كنيم ضميمه را تجربى هاى يافته از دسته آن ، واقعيت اين به اگر

 ارتكاب زمينه در مرد و زن تفاوت براى ديگرى توجيه به توانيم مى كند، مى معرفى برتر مردان از ، دوستانه روابط استحكام همچنين

.  يابيم دست خشونت

 عاطفى و اقتصادى وابستگى و مرد بيشتر قدرت جمله از ، گوناگون هاى قالب در كه زناشويى مناسبات در پنهان و آشكار پدرساالرى

 شده تاكيد آن بر فمينيست غير و فمينيست شناسان جامعه سوى از كه اس زناشويى خشونت ديگر عامل يابد، مى تحقق شوهر، به زن

 خانواده در و است تر شايع ، پدرساالرانه سيستم با هايى خانواده در خشونت موجود، شواهد براساس) Nazroo, 1999:151. ( است

) Lindsey and Beach, 2000:396. (دارد وجود خشونت ميزان ترين پايين ، طلب برابرى هاى

 از بيش مصرف كه باشند موثر همسرش عليه مرد خشونت در توانند مى خرد سطح در نيز ديگرى عوامل ، شده ياد عوامل از گذشته

 جرقه همسر، رفتار به نسبت مرد حد از بيش نگرانى و خيال و فكر خود، همسر به مرد وابستگى از ناشى خصومت ، الكل اندازه

) Siege, 1997:301. (اند جمله آن از حال يا گذشته در مرد نظامى خدمت و ، لفظى مشاجره از پس ويژه به ، عصبانيت
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 نگر كالن علّى تبيين -

 و فرهنگى پذيرش به عوامل اين از برخى.  است شده شناخته موثر همسران عليه شوهران خشونت بر چند عواملى نيز كالن سطح در

 فرهنگى پيشينه ، زناشويى خشونت مسئله به كردن توجه دير يا توجه عدم منشاء ، بعضى اعتقاد به. گردد مى باز خشونت نوع اين قانونى

 عامل توضيح در گيدنز) Kendall, 1999:436. ( است خانوادگى هاى نزاع انگاشتن خصوصى و ديگران امور در مداخله عدم قانونى و

: گويد مى فرهنگى پذيرش

 يا ايراد قابل او رفتار كه هم هرچند بزند، را ديگرى تواند نمى كس هيچ كه است اين كلى قاعده ديگر، عمومى محيطهاى و كار محل در

 شوهرها و زن از توجهى قابل نسبت كه است داده نشان تحقيقاتى مطالعات از بسيارى.  نيست چنين خانواده درون در. باشد آميز تحريك

 تواند مى شهر كه دارد عقيده يكى تقريبا آمريكايى شهر و زن چهار هر از. بزند را ديگرى دارد حق از يكى شرايط بعضى در كه معتقدند

) 440  -439: 1374 گيدنز،. ( است درست نيز آن عكس كه معتقدند كمترى نسبت. باشد داشته زن زدن براى موجهى دليل

 گاه همسر عليه مرد خشونت تاييد ، پدرساالرانه هاى فرهنگ در كه دارند مى اظهار شده ياد عامل بر تاكيد ضمن فمينيست نويسندگان

 و عقالنى غير موجوداتى زنان هايى فرهنگ چنين در كه آنجا از. گردد مى معرفى مردان وظايف از يكى امر اين كه رود مى پيش آنجا تا

 اين ، عقالنى استدالل با نتوانستند هرگاه كه شوند مى تشويق بسا چه و گيرند مى فرا مردان شوند، مى شناخته طبيعت به نزديك

) Seidler, 1998:202-203. (شوند متوسل خشونت به ناچار به كنند، متقاعد را عقالنى غير موجودات

 براى ها دادگاه كه هايى مجازات بودن ناكافى و خانوادگى هاى نزاع در مداخله به پليس تمايل عدم آميز، تبعيض قوانين ديگر، سوى از

 به زنى كه همين ، جهت بدين. دهند مى نشان را همسران عليه مردان خشونت قانونى پذيرش از ابعادى دارند، مى منظور متخلف شوهران

 مى دست از تهديد و ارعاب يا جسمانى آسيب برابر در وى از قانون حمايت زمينه در را خود حقوق از بخشى آيد، مى در مردى همسرى

 زدن كتك كه است آن گواه) رود نمى فراتر هشدار يك حد از غالبا و( گردد مى مقرر خاطى مردان براى كه ناچيزى هاى جريمه. دهد

) Bilton, et al, 1981:310. (شود مى تلقى تر اهميت كم ، ساده رانندگى تخلفات از حتى گاهى همسر

 سبب به كه خانواده آور نان مردان. اند كرده تاكيد نيز اقتصادى عوامل نقش بر شناسان جامعه ، قانونى و فرهنگى عوامل از گذشته

 سمت به را آنان است ممكن امر همين و شوند مى سرخوردگى دچار اغلب مانند، مى در زندگى هاى هزينه تامين از اقتصادى فشارهاى

 باعث خانگى خشونت و اقتصادى فقر ميان ها همبستگى برخى مشاهده) Siegel, 1997:301. (دهد سوق همسران عليه خشونت

 پنداريهاى ، ترتيب اين به و بدانند كارگر قشر ويژه به و جامعه پايين طبقه خاص اى پديده را خانه در مردان خشونت اى عده كه گرديده

:  اينان نظر به. كنند تقويت را زمينه اين در عمومى

 ماهر غير كارگران براى ويژه به باشد، شغلى نامناسب وضعيت از ناشى عميق هاى سرخوردگى تخليه براى مهمى مكان تواند مى خانواده

 امر اين و هاست سرخوردگى اين از مفرى خانواده. كنند نمى كسب چندانى استقالل و كنند مى دريافت كارشان از اندكى هاى پاداش كه

. كند تبيين كنند، مى اتخاذ كارگر طبقه پدران كه را ترى خشن تربيتى هاى شيوه و همسران با تر پرخاشگرانه روابط تواند مى

)Cotgrove, 1972:64-65 (
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 ، نادرست برداشت اين منشاء احتماال و است اى طبقه فرا اى پديده زن عليه شهر خشونت كه است داده نشان جديدتر تحقيقات ولى

.  است بوده اى طبقه خاص هاى ارزش و خشونت هاى شيوه حيث از جامعه طبقات تفاوت

 جا به رويت قابل ظاهرى آثار كه كنند مى خشونت اعمال ، زن صورت به زدن ضربه با معموال پايين طبقات مردان ، تحقيقات اين پايه بر

 ديد معرض در كمتر آن آثار كه كنند مى وارد ضربه بدن اجزاى ساير به معموال باال يا متوسط طبقات مردان كه حالى در گذارد، مى

 زنان با مقايسه در دهند، گزارش پليس به را خشونت جريان باال يا متوسط طبقات زنان اينكه احتمال ، آن بر افزون.  است همگان

) Curry, et al, 1997:269. ( است كمتر پايين طبقات

 تفسيرى تبيين -

 ، خشن شوهران با سازگارى براى زنان هاى انگيزه و داليل ، همچنين و همسران عليه خشونت ارتكاب در مردان هاى انگيزه به توجه

 زنان بر سلطه به آنان تمايل به مردان خشونت ، فمينيستى هاى تحليل در معموال.  است زناشويى خشونت موضوع به رويكرد سومين

 خشونت كه برآنند ها فمينيست كنترلند، از خارج حوادثى خانه در مردان آميز خشونت تهاجمات كه پندار اين برخالف. شود مى داده ربط

 داشته اظهار اخيرا نيز اجتماعى شناسان روان از بعضى.  است كنترل ايجاد براى اى وسيله بلكه ، كنترل فقدان نشانه نه زنان عليه مردان

 زور از استفاده به تصميم سازد؛ مى منعكس را پرخاشگر فرد آگاهانه تصميم كه است قهرآميز فرايندى ، خشونت و پرخاشگرى كه اند

 اين نظر به هم و ها فمينيست نظر به هم پس.  است داده انجام كه ناشايستى كار دليل به قربانى مجازات و تنبيه به تصميم و قربانى عليه

 گونه به را خانوادگى رويدادهاى پرخاشگر فرد ، عالوه به و است فرد اختيار تحت گزينشى امرى زور از استفاده ، اجتماعى شناسان روان

) klein, 1998:8. (هستند زور از استفاده نيازمند گويا كه كند مى تعبير و تفسير اى

 دهند؟ مى ادامه آنان با زندگى به شوند، مى واقع شوهرانشان خشونت و بدرفتارى مورد كه زنانى چرا

: قرارند اين از زنان داليل ترين مهم ، شده انجام هاى پژوهش حسب بر

 ؛ فرزندان يا بستگان از شوهر گرفتن انتقام از ترس. 1

 گردند؛ شوهر رفتار اصالح به موفق سرانجام اينكه به اميد. 2

 ؛ اجتماعى تنگ و سرزنش از ماندن مصون. 3

 ؛ زندگى در شكست به اعتراف از ترس. 4

 خود؛ براى پناهگاهى فقدان. 5

 ؛ فرزندان از مراقبت امكانات فقدان. 6

) Curry, et al , 1997:269 and Bilton, et al, 1981:310. ( شده جدا زنان اجتماعى مشكالت ديگر با رويارويى از ترس. 7
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 اسالم ديدگاه)  ب

 در دقت با ، حال عين در.  است اى توصيه رويكردى بيشتر ديگر، هاى موضوع اغلب مانند جنسى خشونت موضوع به اسالم رويكرد

 گرديده لحاظ آن در كالن و خرد گوناگون عوامل كه كرد استخراج آنها از جامعى نظرى چهارچوب توان مى دينى هاى توصيه استلزامات

 خشونت در غيره و جنسى هاى ناكامى فقر، ، الكل مصرف ، يادگيرى ، شناسى زيست مانند عواملى تاثير ، نظرى چهارچوب اين در. اند

 كه است كرده اتخاذ خاص موضعى ، مسائل اين از يك هر با برخورد در اسالم آنكه ضمن شود، مى گرفته مفروض همسر عليه شوهر

 هرچند توضيح كه كند مى اقتضا شوهران خشونت بر تاثيرگذار عوامل برخى بر اسالم ويژه تاكيد اما ؛ نيست آنها طرح مجال اينجا البته

. شود ارائه عوامل اين پيرامون مختصرى

 مى را عامل اين به اسالم خاص عنايت و است اخالقى موازين به شخص پايبندى عدم ، اسالم ديدگاه از عامل ترين مهم شايد و نخستين

 رواى ، عام سطح در.  دريافت ، خاص طور به زنان با معاشرت حسن و عام طور به اخالق حسن درباره فراوانش هاى توصيه از توان

 در تواند مى كه است دينى عام تبيين يك دربردارنده) 308: 11 ج ؛ الشيعه وسائل)) ( خطاهاست تمامى سرمنشاء دنيادوستى((  مشهور

 تكبر، مانند ترى جزئى مفاهيم يا ها شاخص به دنيادوستى مفهوم تحليل با. باشد داشته كاربرد اجتماعى رويدادهاى از بسيارى مورد

 از و تبيينى مقاصد براى آنها از توان مى كه يابيم مى دست متعددى هاى فرضيه به ، غيره و بخل حسد، ، حرص ، تعصب ، خودخواهى

 و 19 نساء( زنان با نيك معاشرت درباره فراوان هاى توصيه نيز خاص طور به. كرد استفاده شوهران خشونت تبيين خصوص در جمله

 الوسائل مستدرك و 119 و 18: 14 ج ؛ الشيعه وسائل( آنان زدن كتك از خوددارى و پرهيزگارى رعايت ،)122: 14 ج ، الشيعه وسائل

 پرهيزگارى بر تاكيد و) 124 و 121: 14 ج ؛ الشيعه وسائل( آنان خطاهاى از گذشت و زنان بدخلقى برابر در بردبارى ،)250: 14 ج ؛

 هاى خشونت از بسيارى عامل ، ضمنى طور به كه است اسالم اخالقى هاى توصيه از اى گوشه) 82( شوهر، انتخاب معيار عنوان به

. كند مى معرفى شوهران ناپسند خوى و خلق را زناشويى

 وسائل( است آنان بدخلقى تحمل و شوهران با معاشرت حسن به زنان سفارش ، اسالم در اخالقى هاى توصيه ديگر جنبه كه نماند ناگفته

 زناشويى هاى تنش ايجاد در انكارناپذيرى نقش نيز درونى كنترل فاقد و بدرفتار زنان كه چرا ؛)116  -113 و 15  -14: 14 ج ؛ الشيعه

 هاى مشاجره از بسيارى زمينه ، اخالقى هاى ارزش به همسران عملى التزام با است بديهى. دارند شوهران خشونت ، نهايت در و

. رسد مى حداقل به همسرش عليه خشونت به شوهر اقدام احتمال ، حالت اين در و رود مى ميان از زناشويى

 بى و مترقى اصل.  است حكومتى و اجتماعى كنترل ضعف ، داشته مبذول آن به اى ويژه اهتمام اسالم كه زناشويى خشونت عامل دومين

 بعد در.  است قانون و جامعه وسيله به فرد كنترل گوناگون راهكارهاى دربرگيرنده آن وسيع گستره در منكر از نهى و معروف به امر نظير

 وااليى جايگاه چه اسالم كه دريافت خوبى به توان مى ، گرديده وارد موضوع اين در كه فراوانى روايات و آيات از ، اجتماعى كنترل

 شكل در حياتى اصل اين شدن نهادينه ، شك بدون.  است شده قائل ديگران كجروى قبال در همگان مسئوليت و عمومى نظارت براى

 از و اجتماعى كجرويهاى از بسيارى رفع حتى يا كاهش بر چشمگيرى تاثر ، است نشده معرفى درستى به هنوز كه ، آن كامل و صحيح

 اجتماعى مجازات با زناشويى خشونت ارتكاب كه رسد فرا روزى اگر ، مثال براى ؛ گذاشت خواهد جاى بر جنسى هاى خشونت جمله
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 گمان شود، رو به رو) 83) ( است منكر از نهى هاى شيوه از كه متخلف شخص با همگانى رابطه قطع)) ( عمومى مقاطعه((  مانند شديدى

. بماند باقى جامعه در زناشويى خشونت نام به حادى مشكل يا مشكل رود نمى

 دادن نشان براى ، شده وارد زناشويى خشونت يعنى ، بحث موضوع خصوص در و داريم رو پيش كه روايتى هم حكومتى كنترل بعد در

: رسد مى نظر به كافى اسالمى مطلوب جامعه در حكومت نهاد خطير نقش و وظيفه

  پس ، بازگشت خويش منزل به گرما شدت هنگام در)  السالم عليه( على روزى: فرمود كه است شده نقل)  السالم عليه( باقر امام از(( 

 كه كرده ياد سوگند و كرده تعدى من بر و ترسانيده مرا و كرده ستم من بر همسرم: ((  گفت زن.  است ايستاده منزل كنار كه ديد را زنى

 اين در: ((  داشت عرضه زن)) .  آمد خواهم تو همراه پس شود، خنك هوا تا كن درنگ قدرى: (( فرمود حضرت)) .  بزند كتك مرا

:  گفت مى كه حالى در آورد باال را سر سپس و افكند زير به را سرش لحظاتى حضرت)) .  يافت خواهد فزونى من بر او خشم ، صورت

))  ؟ كجاست منزلت: (( فرمود زن به پس)) .  رسد آزارى وى به آنكه بدون شود، ستانده ستمديده حق اينكه جز نشايد! سوگند خدا به(( 

: (( فرمود او به حضرت. شد خارج جوانى مرد پس داد، سالم منزل درب پشت از حضرت. رسيدند زن منزل به تا افتاد راه به وى با آنگاه

: ((  گفت)  شناخت نمى را حضرت كه( جوان)) .  اى رانده بيرون منزلش از و ترسانيده را زن اين تو همانا ؛ كن پروا خدا از! خدا بنده اى

 به را تو من: (( فرمود)  السالم عليه( اميرالمومنين)) .  زد خواهم آتش را او تو سخن اين خاطر به! سوگند خدا به ؛ نيست مربوط تو به

 حال همان در و)) ( ؟ گردانى مى روى معروف از و شوى مى رو روبه من با منكر با تو آنگاه ، كنم مى نهى منكر از و كنم مى امر معروف

 اميرالمومنين عنوان با حضرت بر و شدند جمع آنجا در مردم از تعدادى هنگام آن در) كشيد بيرون غالف از تهديد نشانه به را شمشيرش

 خدا به درگذر؛ من لغزش از!  اميرالمومنين اى: (( كرد عرض و افتاد ايشان پاى به) بود شناخته را حضرت تازه كه( جوان. كردند سالم

 كه نكن كارى و شو داخل منزلت به: (( فرمود زن به و كرد غالف را شمشيرش حضرت پس)) .  شد خواهم)  زن( او پا خاك! سوگند

) 337: 12 ج ؛ الوسائل مستدرك)) . ( كند رفتار تو با گونه اين شود وادار شوهرت

 كه است توجه جالب و گذارد مى جاى بر زناشويى خشونت كنترل بر اى عمده تاثير حكومت نهاد صحيح دخالت كه كرد انكار توان نمى

 ,Curry. (شود مى مشاهده ارتباط اين در قانونى سيستم و پليس نقش تقويت به بيشترى اهتمام اواخر، اين در نيز غربى كشورهاى در

et al, 1997:269 (

 مبتنى  -ضمنى يا صريح طور به  -سو يك از ، ديگرى ديدگاه هر مانند ، اسالم ديدگاه در راهبردى هاى گيرى جهت آنكه سخن كوتاه

 به توجه با رو، اين از پذيرد؛ مى ديدگاه آن كه است برخاسته خاصى ارزشى مبانى از ديگر، سوى از و است ديدگاه آن تبيينى رويكرد بر

 اهتمام و اسالم در خانواده نهاد قداست به عنايت با نيز و گرديد ارائه زناشويى خشونت موضوع به اسالم تبيينى رويكرد از كه تفسيرى

 از بيش زناشويى خشونت مشكل حل براى دين اين كه نيست انتظار از دور ، است گرفته صورت نهاد اين تقويت و حفظ به كه فراوانى

 منكر از نهى و معروف به امر وظيفه انجام راستاى در حكومتى و فرهنگى راهبردهاى و اخالق محوريت با تربيتى راهبردهاى بر چيز هر

. باشد كرده تاكيد

 چكيده
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 بررسى به ها، تفاوت برخى تاييد و طبيعى جنسى هاى تفاوت درباره اسالم ديدگاه و متخصصان ديدگاه بر مرورى از پس ، فصل اين در

 يا و جنسى هويت رشد تبيين به كه گوناگونى هاى نظريه به توجه با.  پرداختيم خانواده در جنسى نابرابرى ابعاد ترين مهم از تعدادى

 زيستى عوامل تاثرهاى بر افزون رسد مى نظر به آنها، فرعى اختالفات از پوشى چشم با و اند پرداخته جنسيتى هاى نقش پذيرى جامعه

 هويت كسب ضمن و كند مى طى را فرايند اين ، تنبيه و پاداش هاى اهرم كمك به و بزرگساالن از تقليد راه از كودك ، رابطه اين در

  مفروض به توجه با و است آن ارزشى جنبه ، موضوع اين ديگر جنبه اما شود؛ مى پذيرا را متناسب جنسيتى هاى نقش ، متناسب جنسى

 و زن اجتماعى هاى نقش زمينه در اسالم مطلوب الگوى گرفتن نظر در با همچنين و اسالم در طبيعى جنسى هاى تفاوت از پاره بودن

.  هستيم بحث اين در فمينيستى هاى ديدگاه و اسالم ديدگاه بين تقابلى شاهد مرد

 تبيينى به توان مى اسالمى منابع از و است شده ارائه متعددى كاركردى و علّى هاى تبيين نيز خانواده در جنسى كار تقسيم مورد در

 مفروض كه هايى ارزش نظر از هرچند دارد، همخوانى كاركردگرا پردازان نظريه تبيين با حدودى تا كه يافت دست زمينه اين در كاركردى

 خانواده در قدرت نابرابر توزيع در فرهنگى و اقتصادى ، روانى ، زيستى گوناگون عوامل ، سان همين به.  است متمايز آنها از گيرند، مى

 دينى هاى گزاره از مستفاد عّلتى چند تبيين نيز بحث اين در. اند داده توجه آنها به نظران صاحب كه دارند دخالت پدرساالرى شكل در

 مفهوم از متضاد ارزشى تفسيرهاى و متفاوت ارزشى هاى نظام اما دارد؛ همخوانى نظران صاحب اين سوى از شده ارائه علّى تبيين با

. دهد مى قرار تقابل در فمينيسم مانند هايى ديدگاه با را اسالم ديدگاه ، خانواده در شوهر قدرت

 خردنگر علّى هاى تبيين از استفاده با و جنسى نابرابرى زاويه از كه بود خانواده در جنسى خشونت بحث ، فصل اين مباحث دهنده پايان

.  كرديم شناسايى را پديده اين تداوم و بروز در موثر عوامل از اى مجموعه و پرداختيم آن تحليل به ، تفسيرى هاى تبيين و نگر كالن و

 كه اند گرفته قرار خاص تاكيد و توجه مورد ديگرى بخش اند، شده گرفته مفروض عوامل اين از بخشى آنكه ضمن نيز اسالم ديدگاه در

. هستند آنها ترين مهم حكومتى و اجتماعى كنترل ضعف و اخالقى وجدان و ديندارى ضعف
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 خانواده استحكام و ثبات:  چهارم فصل

 مقدمه

 را آنها كند، مى ايفا ديگرى تكامل جهت سازى زمينه و اصيل تمايالت ارضاى در هريك كه نقشى و يكديگر به زوج دو طبيعى وابستگى

 اين.  است داده توجه عميقا خويش خويشتن از بخشى عنوان به ديگرى موقعيت اهميت به را يك هر و ساخته نيازمند هم به سخت

 ، تناسب به جا هر در و ساخته متاءثر را بشرى اجتماعى و فردى زندگى هاى عرصه همه تقريبا آن متنوع آثار و متقابل نياز و وابستگى

 زمينه ديگر با كه صورتى در ، شده تعبيه هستى عالم من در تكوينا كه حكيمانه تدبير اين ترديد، بى.  است كرده نمايى جلوه اى گونه به

 ايفا خانواده تثبيت و تحكيم در را نقش بيشترين شود، همراه اصيل پيوند اين صحيح تداوم و گيرى شكل بر گذار تاثير شرايط و ها

 هستى خالق حكيمانه تدبير را زوجين ميان))  رحمت((  و))  مودت((  كه نساء سوره 21 آيه تفسير در)  ره( طباطبايى عالمه. كرد خواهد

: نويسد مى ، ساخته مستند

 توليد و كند مى تكميل را ديگرى كار يك هر ، عمل در اى گونه به ؛ است شده مجهز خاصى مثل توليد دستگاه به مرد و زن از يك هر

 تام واحد يك دو، آن مجموع از و است ديگرى نيازمند و ناقص نفسه فى مرد و زن از يك هر پس ؛ است دو آن مجموع از برآيندى نسل

 كشيده ديگرى سوى به و آن از يك هر كه است نيازمندى و نقص همين دليل به. شود موجب را نسل توليد تواند مى كه آيد مى وجود به

 را او نياز كه است مايل چيزى يا كسى به نيازمندى هر و است خويش كمال مشتاق ناقصى هر زيرا يابد؛ آرامش او با پيوند به تا شود مى

 و دهد مى پيوند يكديگر به را زوج دو طرف يك از كه است رحمت و مودت هاى گاه جلوه بارزترين از يكى خانواده... . سازد برطرف

 مهر ضعيفند، و عاجز خويش حياتى نيازهاى تامين از كه خود خردسال فرزندان بر ، زن ويژه به هردو، كه شود مى باعث ديگر طرف از

 انسان نوع و شد مى منقرض بشر نسل نبود، مهرورزى اين اگر و كنند اقدام تربيت و تغذيه ، پوشش ، نگهدارى ، دادن پناه به و ورزيده

) 166: 16 ج ؛ الميزان ؛ طباطبايى عالمه. ( يافت نمى حيات امكان گاه هيچ

 و فردى عوامل به ، ثبات با و منسجم خانوادگى كانون يك گيرى شكل ، تجربى منظر از ، بگذريم كه شناختى غايت تبيين اين از

.  پردازيم مى آنها بررسى به فصل اين در كه دارد بستگى گوناگونى اجتماعى

 زناشويى پيوند تقدس. 1

 و فردى هاى آمادگى ايجاد ، آن لوازم راغبانه پذيرش ، احتمالى جايگزين از گزيدن دورى ، ازدواج به يابى سوق در كه عواملى جمله از

 دار، كننده تعيين نقشى ، خانواده تثبيت و حفظ ، نتيجه در و زناشويى پيوند احتمالى هاى آسيب و عوارض با مقابله جهت در اجتماعى

 به ، پديده يك آميزى حرمت و قداست كه است سبب بدان اين.  است آن داشتن قداست ، تعبيرى به و زناشويى پيوند از ارزشى تلقى

 هاى اراده تضعيف متقابال و آن موقعيت تقويت در طبيعى طور به باشد، داشته غلبه عموم ذهنيت در نگرشى چنين كه صورتى در ويژه

. دارد شگرفت تاثير ناهمسو
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 زدايى تقدس يا شدن دنيوى عمومى فرايند ، غرب در خانواده جايگاه سقوط مهم عوامل از يكى ، نظران صاحب اعتقاد به

)seculrization (در.  است داده قرار تاثير تحت شدت به نيز را خانواده نهاد ، اجتماعى حيات هاى حوزه ديگر بر افزون كه است بوده 

 مدنى قرارداد يك به و داد دست از را خود قداست رفته رفته شد، مى تلقى دينى و مقدس اقدامى پيشتر كه ازدواج فرايند، اين نتيجه

 فرهنگ در نيز) 84( ولتر. دانستند طبيعت قانون از اى جنبه را ازدواج ، هجدهم و هفدهم قرون متفكران از گروهى. گرديد مبدل صرف

:  است آورده چنين خود نامه

 بين اما ؛ است كرده قلمداد متبرك اقدامى را آن كاتوليك كليساى و شود مى منعقد بشر افراد بين كه قراردادى از است عبارت ازدواج

 كه است بركتى منزله به تقديس كه حالى در ، مدنى آثار حاوى است اقدامى قرارداد. دارد وجود بارز تفاوتى قداست و تبرك و قرارداد

) 128: 1375 ؛ سگالن. (كند مى اعطا فرد به كليسا

 آيات تعبيرهاى از مدعا اين و دهد گسترش مردم ميان در را ازدواج به قدسى نگاه است كوشيده متعدد روايات و آيات شهادت به اسالم

 خانواده به اسالم قدسى و ارزشى رويكرد حدودى تا زير هاى نمونه. شود مى استفاده تلويحى يا صريح هاى داللت با اسالمى روايات و

: سازند مى منعكس را

)) .  نيست من از گرداند، روى من سنت از كس هر پس ؛ است من سنت ازدواج: (( فرمود آله و عليه اهللا صلى اسالم گرامى پيامبر -

) 220: 103 ج بحاراالنوار؛(

 اى خانه از چيز هيچ خداوند نزد در و نيت تر محبوب شود، مى آباد ازدواج واسطه به كه اى خانه از چيز هيچ خداوند نزد: فرمود نيز -

) 5: 14 ج ؛ الشيعه وسائل)) ( نيست مبغوض پاشد، مى هم از طالق واسطه به كه

 و ياد با را زمين كه ماند جاى به نسلى تو از كن كوشش: (( فرمود ازدواج به فرزندانش تشويق در)  السالم عليه( يعقوب حضرت -

) 5: 14 ج ؛ الشيعه وسائل)) . ( نمايند سنگين خداوند تسبيح

 ارزش و فضيلت مجرد شخص نماز ركعت هفتاد از بيش متاءهل شخص نماز ركعت دو: ((  است فرموده نير)  السالم عليه( صادق امام -

) 6: 14 ج ؛ الشيعه وسائل)) . ( دارد

 توسط والدين براى آمرزش طلب ،)96 و 79: 14 ج ؛ الشيعه وسائل( عروسى و عقد مختلف مقاطع در فراوان ادعيه تعليم ، همچنين

 و عبادت عنوان به آورى نان براى مرد كوشش معرفى ،)34: 14 ج ؛ الشيعه وسائل( روند مى دنيا از كودكى دوران در كه فرزندانى

 ، كردن شوهردارى خوب اينكه بيان و زن خانگى كار اخروى هاى پاداش به اشاره ،)13  -10: 12 ج ؛ الشيعه وسائل( ارزش با جهادى

 استحباب و ارزشمندى بر تاكيد و) 163 و 123: 14 ج ؛ الشيعه وسائل( داشت خواهد درپى زن براى را دشمن با جهاد بزرگ پاداش

 يك ساختن منظور به اسالم ويژه گيرى جهت دهنده نشان ، مجموع در) 77 و 76: 14 ج ؛ الشيعه وسائل( مشروع جنسى ارضاى

.  است آن لوازم و اجزا و ازدواج از مقدس چهارچوب
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 آگاهانه انتخاب. 2

 خانواده امور كارشناسان.  است همسر انتخاب مرحله دارد، خانواده سرنوشت در اى كننده تعيين بسيار نقش كه مراحلى ترين مهم از يكى

 در دقيق مطالعات انجام عدم و زدگى شتاب ، رسانى اطالع مجارى ضعف از خانوادگى اختالالت و مشكالت از بسيارى كه باورند اين بر

 نمايى بزرگ آنها، توجيه يا مهم ضعف نقاط برخى نگرفتن جدى ، اطرافيان و ها واسطه اظهارنظرهاى به مورد بى اعتماد ، گزينش مرحله

. گيرد مى نشاءت آگاهانه اغفال و فريبكارى مواردى در و بايسته اوصاف به توجهى كم ، مهم غير ويژگيهاى برخى

 عبور براى محيطى هاى حساسيت و عصرى هاى ضرورت ، فرهنگى شرايط با متناسب موسومى بيش و كم هاى شيوه اى جامعه هر در

 از بسيارى ، مثال براى جويند؛ مى سود آنها از همسر انتخاب فرايند در حال فراخور به جامعه آن افراد كه دارد وجود مرحله اين از

. كنند مى تلقى ازدواج به ورود براى مقدماتى و آزمايشى دوره يك را آن و اند آورده رو همخانگى شيوه به غرب در امروزى جوانان

 كافى شناخت كسب با توانند مى آنان و سازد مى آشنا زناشويى زندگى هاى واقعيت با را جوانان آزمايشى رابطه اين كه است اين فرض

 رقم شده حساب كامال و آگاهانه انتخابى پايه بر را خود آتى ازدواج ، دوره اين خالل در يكديگر خوى و خلق و رفتارها نگرشها، از

. كنند تضمين زياد حدود تا را آن موفقيت و ثبات ، ترتيب اين به و زنند

 تاثير يا ندارد، افراد خشنودى و عاطفى نزديك ارتباط ، زناشويى سازگارى بر تاثيرى همخانگى ، شده انجام مطالعات بعضى براساس اما

 تجربه را همخانگى كه آنان با مقايسه در اند، كرده تجربه را همخانگى قبال كه هايى زوج كه دارند حكايت ديگرى شواهد.  است اندك آن

 آن به كمترى تعهد و ازدواج از كمترى خشنودى ، آن بر افزون و برخوردارند زناشويى موفقيت كسب براى كمترى شانس از اند، نكرده

 دوره يك قبال كه افرادى ميان در طالق ميزان كه است داده نشان سوئد و آمريكا در بررسى يك) kendall, 1999:428-429. (دارند

 اين شايد) 269: 1378 ترنر؛. (اند نداشته اى تجربه چنين كه است كسانى ميان در طالق ميزان از بيشتر% 80 اند، گذرانده را همخانگى

 برخى نتايج. گيرد مى قرار ديگر هاى جنبه الشعاع تحت موارد از بسيارى در همخانگى آزمايشى جنبه كه باشد ناشى واقعيت اين از امر

 آن به مردان از بسيارى كنند، مى تلقى آزمايشى ازدواج نوعى را همخانگى كه زنان از بسيارى برخالف كه دهد مى دست به ها پژوهش

). Lindsey and Beach, 2000:387. (نگرند مى جنسى ارضاى براى اى شيوه و ازدواج براى جايگزينى عنوان به

 وسيله به برخوردارند كمى اطمينان درصد از كه هايى شيوه ساختن اعتبار بى و كارآمد و مناسب هاى شيوه معرفى تقدير، هر به

 احتمال آنها، از درست گيرى بهره به افراد هدايت و پذيرى جامعه مجارى راه از آنها تثبيت و ، جامعه فرهنگى كارگزاران و متخصصان

. داد خواهد افزايش توجهى قابل حد تا را ناگوار پيامدهاى برخى به شدن گرفتار از مصونيت و صحيح انتخاب به يابى دست

 وقوع موازات به و است رو روبه مشكالت از اى پاره با همسر انتخاب فرايند كه دهند مى نشان ما اسالمى جامعه در عينى شواهد

 ، طالق متقاضيان از بسيارى. شود مى افزوده مشكالت گونه اين حجم و نوع بر ، جامعه شدن تر پيچيده و مستمر، ساختارى تغييرات

 اين.  است مرحله اين حساسيت و اهميت بر گويايى دليل خود اين و كنند مى قلمداد انتخاب مرحله در اشتباه وقوع را خود تصميم دليل

 را بيشترى هاى حساسيت و يافته آشكارترى جلوه ، فرهنگى خاص انتظارات و مذهبى و سنتى بافت دليل به ما جامعه در مشكالت

 و ها پارك در اى لحظه ديدارهاى با صرفا جوانان از بخشى كه يافت توان نمى را مقطعى هيچ ، جامعه اين تاريخ در.  است برانگيخته
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 انتظار را خانواده ثبات توان مى بنيادى سست هاى شيوه چنين رواج و گسترش با آيا. باشند گرفته تصميم العمر مادام ازدواج به خيابانها

! ؟ داشت

 خواهيم اسالم ديدگاه به اى اشاره سپس ، پرداخته خصوص اين در مرسوم اقدامات از مختصرى توصيفى گزارش به ابتدا ، بخش اين در

 انتخاب براى ، آن فعال هاى فرهنگ خرده ميان موجود هاى تفاوت رغم به ، بيش و كم ما جامعه در كه هايى شيوه يا اقدامات.  داشت

:  است قرار اين از دارد، نيز توجهى درخور كارآيى و گيرد مى قرار استفاده و توجه مورد همسر

 ؛ تصادفى طور به يا و عادى مجارى راه از اوليه آشنايى آوردن دست به -

 ؛ راهنمايى كسب منظور به بستگان و آشنايان با مشورت -

 ، تحصيالت ، روحيات ، اخالق ، تدين از يابى اطالع هدف با( همكاران و معلمان ، دوستان ، خويشان ، همسايگان راه از تحقيق -

 ؛) مقابل طرف كلى شرايط و اوضاع و شغلى وضعيت ، خانوادگى موقعيت

 ؛ طرف دو عكسهاى تبادل و نامه ارسال يا واسطه و پيك ارسال مواردى در -

 نظر؛ مورد فرد ويژگيهاى و خصوصيات از مستقيم يابى اطالع و يكديگر از پسر و دختر مستقيم ارزيابى منظور به مستقيم گفتگوى -

 انعقاد از قبل مرحله در روحى و جسمى هاى آزمايش برخى انجام نيز و راهنمايى و مشاوره ، مددكارى هاى سيستم از گيرى بهره -

) 85. ( زناشويى پيمان

 به نسبت زناشويى خواهان افراد بيشتر هرچه شناخت موجب كه را احتمالى هاى راه ديگر و شده ياد هاى راه نيز اسالم حقوقى نظام

 از گذشته.  است داده قرار تشويق مورد احيانا و شمرده مجاز خاص ضوابط و حدود رعايت با و مشروط صورت به شود، مى يكديگر

 معصوم امامان و پيامبر عملى سيره در و دارند خاص طور به ازدواج مشاوره و عام طور به مشورت اصل به احاديث و قرآن كه اهتمامى

 آگاهى منظور به حضورى مالقات مانند هايى اقدام حتى اسالم ، خوريم برمى خصوص اين در فراوانى هاى نمونه به نيز)  السالم عليه(

) 61  -59: 14 ج ؛ الشيعه وسائل. ( است نموده ترغيب يا تجويز را مقابل طرف فيزيكى خصوصيات از يافتن

))  تدليس((  عنوان تحت باشد، فريبكارى يا واقعيات تحريف موجب كه اقدامى و شيوه هر به طرف دو از يك هر توسل ديگر سوى از

) 86. (دارد پى در مقابل طرف براى را ازدواج فسخ حق و گرديده ممنوع

 انتخاب در دختر اطمينان ضريب رفتن باال هدف با اسالم ، الزم هاى آگاهى كسب در دختران نسبى محدوديت به توجه با ، آن بر افزون

 اين براى اعتماد مورد و صالح مرجعى عادتا كه)  پدرى جد يا پدر( ولى اذن به ، وى خود تمايل و رضايت بر افزون را او ازدواج همسر،

 اسالمى دانان حقوق و فقها برخى هرچند نيز حقوقى تدبير اين) 214 و 205: 14 ج ؛ الشيعه وسائل. ( است ساخته مشروط ، است كار

 و سازد فراهم را معقول انتخاب يك زمينه تواند مى بالقوه اند، كرده مناقشه آن بودن الزامى در ، روايى مستندات مضامين اختالف دليل به

 قيمتى ذى هاى تجربه و ها آگاهى از گيرى بهره امكان دليل به اين. دهد تنزيل زيادى حد تا را همسر گزينش فرايند در خطا احتمال
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 براى كمترى امكان ، اجتماعى هاى محدوديت واسطه به اغلب كه دختر استفاده مورد مطمئن سرمايه يك عنوان به تواند مى كه است

 بسيارى فتواى مطابق كه بخش ايمنى و حمايتى تدبير اين از درست گيرى بهره رو، اين از گيرد؛ قرار دارد، را ها تجربه سنخ اين تحصيل

. كند يارى دوام با مشترك زندگى يك گذارى پايه در را دختر تواند مى باشد، مى فقها از

 تامين راستاى در را آن پدرى جد يا پدر كه است معتبر زمانى تا ، بوده مشروط ، شرعى ضوابط براساس حق اين كه است ذكر شايان

 هيچ گرفتن نظر در بدون بخواهند جد يا پدر كه صورتى در اما كند؛ اعمال صحيح انتخاب يك مجراى در او هدايت و دختر كلى مصالح

 آنها حق دارند، باز دارد، تمايل وى به نيز دختر و است محرز عرفا و شرعا او همسانى كه كسى با ازدواج از را دختر مصلحتى گونه

 مطهرى شهيد استاد از سخنى با را بحث اين) 393: 2 ج ؛ الوسيله تحرير ؛ خمينى امام. ( نيست الزم آنان از اجازه كسب و گشته ساقط

:  بريم مى پايان به حقوقى اصل اين توضيح در)  ره(

 قاصر دختر كه نيست اين از ناشى نكنند، ازدواج مردى با پدران موافقت بدون ، است خوب الاقل يا ، است الزم دوشيزگان اينكه فلسفه

 بيوه كه دوشيزه و بيوه ميان است فرقى چه بود جهت اين به اگر.  است آمده حساب به مرد از كمتر اجتماعى رشد لحاظ به و شده شناخته

 فكرى و عقلى رشد عدم و قصور به مطلب اين... دارد نياز قول اين طبق ساله هجده دوشيزه و ندارد پدر موافقت به نيازى ساله شانزده

 خويش به و طرف يك از مرد شكارگرى حس به است مربوط.  است مربوط مرد و زن شناسى روان از اى گوشه به ، نيست مربوط زن

 مردان احساسات از كه پدرش با))  ناآزموده مرد((  دختر است الزم كه اينجاست... ديگر طرف از مرد صداقت و وفا به نسبت زن باورى

 جلب را او موافقت لزوما و كند مشورت خواهند، مى سعادت و خير دختران براى  -استثنايى شرايط در جز  -پدران و است آگاه بهتر

) 63  -61: 1369 ؛ مطهرى. (كند

 اختيارى ازدواج. 3

  خاص ساختارهاى.  است بوده ازدواج به پسر اجبار بعضا و دختر اجبار ، داشته رواج نسبتا سنتى هاى فرهنگ در كه امورى از يكى

 كرده مى تقويت را آنها بهنجار امر عنوان به حتى گاه و داشته همخوانى اجبارى هاى ازدواج نوع اين با كه بوده اى گونه به سنتى جوامع

 مطرح خانواده انسجام راه سر بر مانع و مشكل يك صورت به هنگامى معموال مسئله اين) 126  -124: 1348 ؛ راسخ و بهنام. ( است

 هاى نسل تمايل از كه هستيم هايى تعارض بروز شاهد مقطعى چنين در. باشد تجدد دوران به انتقال مرحله در سنتى جامعه كه شود مى

 در و گيرند مى نشاءت ، فردى معيارهاى از پيروى و مستقل هويت كسب به جديد نسل تمايل و گذشته رسوم و باورها حفظ به گذشته

 چنين در كشمكش و ناسازگارى بروز احتمال شود، وادار ازدواج به خود درونى رضايت و ميل برخالف پسرى يا دختر اگر نتيجه

. شود نمى يافت ازدواج گونه اين در محبت و عشق از اثرى عادتا اينكه ويژه به بود، خواهد باال بسيار اى خانواده

 ؛ الشيعه وسائل. (دارند تصريح مسئله اين بر فراوانى روايات و برخوردارند اختيار و اراده از ازدواج امر در دختر و پسر ، اسالم ديدگاه از

 باكره دختر  خصوص در البته اند؛ دانسته دخيل ازدواج نفوذ و صحت در را دختر و پسر اختيار نيز فقها از بسيارى) 220  -201: 14 ج

 آن ثبوت  فرض بر واليت اين اينكه به توجه با ولى شود، استفاده دختر بر پدرى جد يا پدر واليت ، روايات برخى از است ممكن

 هاى ازدواج منفى بسيار پيامدهاى به نظر با و) 393: 2 ج ؛ الوسيله تحرير ؛ خمينى امام:  ك.ر( است دختر مصلحت مراعات به مشروط
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 اخير روايات ، بنابراين بود؛ نخواهد آميز مصلحت ازدواجى وجه هيچ به كنونى زمان در اجبارى ازدواج كه بود مطمئن توان مى ، اجبارى

. شوند قلمداد اجبارى ازدواج براى توجيهى توانند نمى

 معقول انتظارات. 4

 آگاهانه مورد در اين از پيش.  است مشترك زندگى گوناگون ابعاد بر عقالنيت غلبه نيازمند مختلف مراحل در خانواده استحكام و تداوم

 اى اشاره ، زناشويى زندگى از و يكديگر از زوجين انتظارات موضوع به است مناسب قسمت اين در. شد بيان مطالبى همسر گزينش بودن

 به كمتر ، نشده بينى پيش يا شده بينى پيش عوارض باشد، تر بينانه واقع و تر معقول انتظارات اين هرچه ، شك بدون.  باشيم داشته

 اى عاقالنه غير و آرمانى انتظارات زناشويى رابطه از و يكديگر از زوجين اندازه هر ، مقابل در و زنند مى لطمه خانواده انسجام و وحدت

 در ازدواج و غربى جوامع در ازدواج بين تمايز وجوه از يكى ، واقع در.  داشت خواهد بيشترى احتمال خانواده اختالل باشند، داشته

 خانواده بر را نامعقولى و باال بسيار انتظارات ، زمين مغرب در ازدواج به رومانتيك نگرش غلبه.  است نهفته نكته همين در سنتى جوامع

.  ج ويليام گفته به. آورد مى فراهم را زناشويى روابط ثباتى بى و تزلزل موجبات امر همين و شوند نمى برآورده اغلب كه كند مى تحميل

: گود

 خسته و يكنواخت زندگى يك داشتن از و دارد بااليى بسيار انتظارات نگرد، مى ازدواج به رومانتيك عشق منظر از كه غربى جوان يك

 از ، حالت بهترين در كه شود مى آموخته جوانان به جوامع از بسيارى در كه حالى در ، است ناخشنود ، آسايش با تواءم هرچند ، كننده

) Goode, 1964:93. (باشند داشته خوشبختى انتظار او از توانند نمى و باشند داشته احترام توقع خود همسر

 شده رو روبه دردناك شكست با آن تاى سه و نود ، عشقى ازدواج صد هر از آمريكا، در برآوردها برخى طبق بر كه است دليل همين به

) 808: 2 ج ؛1369 نيا؛ كى. ( است بوده نيم و ماه سه عشقى ازدواج هر متوسط عمر فرانسه در و اند

 به دادن توجه مانند گوناگون طرق به اوهام و احساسات غلبه از پرهيز و نگرى واقع معنى به انتظارات عقالنيت ، اسالمى بينش در

 مصالح به توجه ، اين بر افزون.  است گرفته قرار تاكيد مورد ، اخروى هاى پاداش كسب به ترغيب و خانواده معنوى و مادى كاركردهاى

 برخى نشدن برآورده نتيجه در است ممكن كه عقالنى غير و زده شتاب هاى تصميم بسيارى از تواند مى زناشويى رابطه ناپيداى منافع و

: فرمايد مى راستا همين در نساء سوره از 19 آيه. نمايد جلوگيرى گردند، اتخاذ نامعقول انتظارات

 به و نگيريد جدايى به تصميم فورا( كرديد پيدا كراهت)  دليلى به( آنها به نسبت اگر پس كنيد؛ رفتار شايسته طور به)  زنان( آنان با و

. دهد قرار آن در فراوانى خير خداوند)  ليكن( و نباشد شما خوشايند چيزى بسا چه)  كه باشيد داشته خاطر

 تغيير بر شوهر حد از بيش اصرار كه است شده اشاره نكته اين به احاديث بعضى در ، آرمانى توقعات برخى از كاستن راستاى در همچنين

 ج ؛ الشيعه وسائل. (باشد داشته پى در شوهر و زن روابط بر منفى آثار تواند مى)  است صادق نيز آن عكس( همسر ناپسند خوى و خلق

14 :123-  124 (
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 آراستگى و زيبايى. 5

 جنسى ميل و جاذبه با كه ارتباطى جهت به اما كرد؛ قلمداد خانواده استحكام اصلى عوامل جزء توان نمى را ظاهرى آراستگى و زيبايى

 بحث ، فرهنگى اعتبارى يا است فيزيكى واقعيتى آيا اينكه و زيبايى چيستى مورد در البته. شد قائل ثانوى نقش آن براى توان مى دارد،

 برخى در مثال براى اند؛ داده ترجيح را دوم راءى ، شناختى مردم متفاوت بسيار هاى يافته به استناد با بعضى و گرفته صورت هايى

 كشيدن به منوط را زيبايى ، آفريقايى قبايل برخى در و شود مى تلقى زيبايى مالك زن الغرى ديگر، بعضى در و زن چاقى ، جوامع

 از ديگر برخى در و كند مى ايجاد شخص براى ناخوشايندى بسيار چهره امر اين ما نگاه در اينكه با دانند، مى باال فك جلو هاى دندان

 كه است هايى واقعيت) 160  -159: 1368 ، برگ كالين. (گيرند مى او زيبايى دليل ، زن بدن يا چهره در را زخم جاى ابتدايى جوامع

 اينكه و فرهنگى نسبيت دليل به را زيبايى ها فمينيست بعضى راستا همين در. شود مى استناد آنها به دوم نظر شاهد عنوان به گاه

 صنعت فراورده را آن و اند كرده قلمداد افسانه ، است متنوع ديگر فرهنگ به فرهنگى از و تبدل حال در زمان طول در آن معيارهاى

 انكار ، همه اين با) peach, 1998:23. (اند دانسته شود، مى گرفته كار به زنان ارتقاى ضد بر كه سياسى افزارى جنگ و دارانه سرمايه

 ، زيبايى تعريف در فرهنگ نسبى تاثير اثبات از كه چرا رسد؛ نمى نظر به موجه چندان مطلق طور به زيبايى شناختى زيست هاى جنبه

 و ، زن زيبايى ويژه به ، زيبايى بين كه نيست انكار قابل مطلب اين تقدير، هر به.  گرفت نتيجه را ديگرى عامل هر تاثير عدم توان نمى

 منابعى جزء زوج دو از يكى فيزيكى جذابيت ، مبادله مكتب اصطالحات حسب بر.  است كار در معنادارى ارتباط جنسى جاذبه افزايش

 حفظ به را او و داده  افزايش را شريك منافع سهم ديگر سوى از و شود مى موجب برايش را بيشترى پاداش انتظار سو يك از كه است

 مى جدايى و طالق به طبيعى طور به و شده خانوادگى تزلزل و اختالل دچار كه هايى زوج رسد مى نظر به. سازد مى متعهدتر رابطه

. گيرند مى نظر در عوامل ديگر كنار در نيز را زيبايى عامل ، زيان و سود محاسبه هنگام در انديشند،

 نبايد و نيست زناشويى رابطه تحكيم در ثانوى و فرعى عامل يك از بيش چيزى آراستگى و زيبايى شد، اشاره كه طور همان ، همه اين با

 ديدگاه از زيبايى. كرد ارزيابى راستا همين در را زيبايى موضوع به اسالم نگه توان مى روايات از استفاده با. شود مبالغه آن مورد در

 مقام در بلكه ، است نيامده شمار به همسرگزينى براى اصلى معيار يك گاه هيچ اما شود؛ مى تلقى مطلوب امرى نفسه حد فى اسالم

 معيارهاى از يكى كه ديندارى معيار با گاه هيچ زيبايى ، نمونه براى اند؛ شده دانسته مقدم ديگر معيارهاى معموال معيارها ديگر با تعارض

 پشيمانى و خسران موجب او زيبايى دليل به صرفا زن با ازدواج ، روايات بعضى در. كند نمى برابرى ، است اسالم در همسرگزينى اساسى

 بر اخالقى تربيت معيار ديگر، روايتى در) 31  -30: 14 ج ؛ الشيعه وسائل. ( است شده توصيه ديندارى معيار رعايت به و شده دانسته

 در كه زيبارويى زن با ازدواج از آله و عليه اهللا صلى اسالم گرامى پيامبر ، روايت اين موجب به.  است شده دانسته مقدم زيبايى معيار

 در او نقش و اسالم ديدگاه در فرزند اهميت به توجه با) 29: 14 ج ؛ الشيعه وسائل. (اند فرموده نهى ، شده تربيت فاسد اى خانواده

 مورد زيبايى معيار بر مقدم و همسرگزينى براى اصلى معيار يك عنوان به زن بارورى قابليت نيز روايات از تعدادى در ، خانواده استحكام

 رجحان باشد، زيبارو اگر حتى نازا زن بر باشد رو زشت اگر حتى فرزندزا زن ، روايات از دسته اين حسب بر.  است گرفته قرار تاكيد

) 34  -33: 14 ج ؛ الشيعه وسائل. (دارد
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 رعايت به شوهران و زنان و گرفته قرار ويژه توجه مورد روايات در نيز مصنوعى آراستگى و زيبايى ، بگذريم كه طبيعى هاى زيبايى از

:  است آمده روايتى در. اند شده توصيه امر اين

 فدايت: ((  گفتم) بود كرده رنگ را صورت و سر موى( بود كرده خضاب كه ديدم را)  السالم عليه( جعفر بن موسى امام: گويد شخصى

 رو آن از زنان عفت و افزايد مى زنان عفت بر كه است امورى از مردان آراستگى و نظافت ، آرى: (( فرمود! )) ؟ اى كرده خضاب ، شوم

 حيث از نامناسبى وضعيت در را همسرت مايلى آيا: (( فرمود سپس)) .  رسند نمى خود روى و سر به آنها شوهران كه يافته كاهش

)) )  ببيند نامناسبى وضعيت در را تو كه( نپسند را اين نيز مسرت مورد در پس: (( فرمود)) .  نه: ((  گفتم))  ؟ ببينى آراستگى و نظافت

)) .  است پيامبران اخالق جزء ، جنسى رابطه به دادن اهميت و اضافى موهاى زدودن ، خوش بوى از استفاده ، پاكيزگى: (( فرمود آنگاه

) 183: 14 ج ؛ الشيعه وسائل ك.ر(

 آراستگى با مقايسه در زن آراستگى بر بيشترى تاكيد كه شده باعث و نبوده تاثير بى طبيعى جنسى هاى تفاوت نيز موضوع اين در البته

) 135 و 14: 14 ج ؛ الشيعه وسائل:  ك.ر. (گيرد صورت مرد

 جنسى ارضاى. 6

 نهاد اصلى كاركردهاى از يكى كالن سطح در و ، خانواده تشكيل در زوج دو مهم اهداف از يكى خُرد سطح در جنسى ارضاى كه آنجا از

 نسبتا نكته اين از اما بود؛ زناشويى اختالل انتظار در بايد آن تحقق در اختاللى هرگونه حصول با كه رسد مى نظر به طبيعى ، است خانواده

 حيث از مرد و زن طبيعى هاى تفاوت با ، خانواده استحكام يعنى ، موضوع اين رابطه طلبد، مى را بيشترى توجه آنچه ، بگذريم كه بديهى

.  بيفكنيم نگاهى تجربى تحقيقات نتايج به كه شود مى پذير امكان هنگامى رابطه اين بهتر فهم.  است جنسى سايق

 سايق كه مردانند تنها اين و برند نمى لذتى هيچ جنسى آميزش از زنان كه بود حاكم تصور اين بيستم قرن اوايل تا ، غربى كشورهاى در

 كه بحث اين طرح با گرديد، آغاز 1920 دهه از كه جنسى نيازهاى باب در فيزيولوژيك تحقيقات اما دارند؛ كنترلى قابل غير جنسى

 كه يافت رواج عقيده اين رفته رفته و كرد فراهم را گذشته تصور تغيير زمينه دارد، اهميت جنسى رابطه شريك دو هر براى جنسى ارضاى

) 188  -187: 1376 ، واالس و ابوت. (باشد زوج دو هر براى بخشى رضايت جنسى رابطه متضمن بايد ازدواج

 همسرانشان براى بيشتر لذت ساختن فراهم منظور به خود جنسى هاى تكنيك ارتقاى و بهبود جهت در غربى مردان كوشش ، پس آن از

 از چهارم سه ،1907 سال در كه حالى در ، نمونه براى ؛ است بوده روند اين نتايج از زنان مزاجى سرد مشكل كاهش كه يافت افزايش

 شوهران جنسى هاى درخواست 1920 دهه در زنان از سوم دو و بودند نكرده تجربه را جنسى لذت اوج آمريكا نيويورك ايالت زنان كل

 اوج به بيشتر يا بار يك ، نوبت سه هر در كه كردند مى اظهار زنان از سوم دو حدودا بيستم قرن هاى نيمه در دانستند، مى حد از بيش را

 بر نسبت اين كه بودند كرده تجربه را اورگاسم هميشه تقريبا بود، گذشته ازدواجشان از سال 15 كه زنانى از% 45 رسند؛ مى جنسى لذت

 خود شوهران با كمترى جنسى رابطه دادند مى ترجيح كه زنان از% 5 جز به آنكه ضمن رسيد، زنان از% 53 به بعدى تحقيقات حسب

 )Shorter, 1977:253. (كردند مى رضايت احساس خود جنسى روابط از زنان ساير باشند، داشته
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 كه كند مى حكايت واقعيت اين از متعدد تحقيقات زيرا ؛ نيست جنسى سايق حيث از مرد و زن تساوى تاييد معنى به هرگز مطالب اين اما

 زناشويى كشمكشهاى در دليل همين به دهند؛ مى بها جنسى روابط موضوع به زنان از بيش ، ازدواج به نسبت خود كلى ارزيابى در مردان

) Goode, 1964:97. (گردد مى ابراز مردان سوى از معموال جنسى روابط نبودن بخش رضايت از شكايت ، طالق موارد در حتى و

 كه حالى در دارد، همراه به را مرد زياد آشفتگى همسر، سوى از مرد جنسى هاى درخواست رد كه اند داده نشان نيز ديگرى تحقيقات

 در بنابراين ؛)Baron and Byrne, 1997:308( ندارد شوهرش نزد محبوبيتى ديگر كند احساس كه كند مى بروز زمانى زن آشفتگى

. گردد مبذول كافى توجه جنسيت نقش به است الزم ، خانواده استحكام در جنسى ارضاى تاثيرهاى بحث

 شده توجه خاص طور به ، جنسى هاى تفاوت نقش و زنان براى جنسى ارضاى اهميت يعنى ، شده ياد نكته دو هر به اسالمى روايات در

 جنبه موضوع اين براى مواردى در ، زناشويى روابط در زنان جنسى ارضاى به فراوان اهتمام از گذشته اسالم ، اول نكته مورد در.  است

)) .)  جنسى رفتار تنظيم((  ؛2 فصل:  ك.ر. ( است كرده حقوق اين رعايت به موظف را مردان و شده قائل حقوقى

 ارضاى به نسبت بيشترى اهتمام ، شده گرفته مفروض اسالم ديدگاه در كه طبيعى جنسى هاى تفاوت به توجه با نيز دوم نكته با ارتباط در

 جدى حال هر در را خود شوهر جنسى نياز خواهد مى مسلمان زن از اسالم.  كنيم مى مشاهده زن جنسى ارضاى با قياس در مرد جنسى

 نبايد هستند، نماز حال در اگر حتى كه است شده توصيه زنان به روايات بعضى در كه آنجا تا نورزد، كوتاهى نياز اين ارضاى در و بگيرد

) 117: 14 ج ؛ الشيعه وسائل. (كنند طوالنى را نمازشان شوهر، جنسى درخواست رد منظور به

.  است گرديده مقرر مردان براى اسالمى فقه در كه است زناشويى مسلم حقوق از شوهر برابر در زن جنسى تمكين وجوب ، گذشته اين از

 جنسى روابط در محدوديت. 7

 مرحله در و خانواده تشكيل و ازدواج به افراد يابى سوق در اى كننده تعيين نقش كه مهمى بسيار اجتماعى شرايط و ها زمينه جمله از

 و ايجاد.  است خانواده چهارچوب در مشروع ازدواج به جنسى غريزه ارضاى بودن منحصر دارد، خانواده تحكيم و ثبات حفظ بعد،

 كنترل كارآمد، نظام وجود ، مطلوب پذيرى جامعه ، مناسب فرهنگى بسترهاى سازى آماده مستلزم كه جامعه در محدوديت اين اعمال

 هاى انگيزه و ها زمينه زدودن و مقبول مجارى از طبيعى نياز اين مناسب ارضاى شرايط تسهيل ، همه از باالتر و رسمى غير و رسمى

. كند مى ايفا مطلوب غير هاى جايگزين برابر در خانواده جايگاه تثبيت و ارتقاى در اى عمده تاثير ، است مجازى غير طرق به يابى سوق

 ويرانگر عوارض و كرده تجربه را معاصر دنياى كه كسانى براى كم دست ، نيست دشوار چندان مقوله دو اين ميان محكم ارتباط درك

 وسيع امكانات ايجاد ، اجتماعى و روحى بازدارنده عوامل كاهش يا حذف نتيجه در جنسى گسيختگى لجام و حصر و حد بى آزادى

 و ازدواج ارزشى اعتبار كاهش ، ازدواج براى پرجاذبه و هزينه كم ، متنوع هاى جايگزين رواج و ظهور ، جنسى كامجويى تسهيل جهت

:  غربى كشورهاى در شده انجام برآوردهاى و ها بررسى طبق. كنند مى مشاهده روزمره طور به را خانواده بنياد شدن سست

 جنسى رابطه كه اند كرده گزارش دبيرستانى تحصيالت داراى آمريكايى مردان از% 85 و زنان از% 50 1950 و 1940 هاى دهه در -

 ، آن بر افزون بودند؛ كرده تجربه را خود نامزد از غير مردى با جنسى رابطه ، زنان اين از نيمى تقريبا. اند كرده تجربه را ازدواج از پيش
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) Klausner, 1972, vol. 14:205. (اند بوده ازدواج از خارج جنسى رابطه داراى مردان از% 50 و زنان از% 26 تقريبا سالگى چهل در

% 43 تا 34 مابين و ساله 50 تا 40 متاءهل مردان از% 75 تا 50 مابين ، جمله از و يافته افزايش 1980 و 1970 هاى دهه در ارقام اين

) Papalia and Olds, 1992:415. (اند بوده زناشويى چهارچوب از خارج جنسى رابطه داراى ، سن اين در واقع متاءهل زنان از

 موجود شواهد و اند كرده مى زندگى يكديگر با ازدواج بدون 1981 سال در آمريكايى هاى زوج از% 4 ، قانونى ممنوعيت رغم على -

) Huber and Spitze, 1988:435. (دارد حكايت خانوارها گونه اين سريع افزايش از

) Siegel, 1997:287. ( است بوده مورد هزار 260 حدود در 1995 سال در آمريكا در جنسى تجاوز ميزان -

 توانسته گرفته قرار تجاوز مورد نفر يك دو اين از كه بودند گرفته قرار جنسى تهاجم مورد تن دو لندن در مطالعه مورد زن شش هر از -

) 202: 1374 گيدنز،. (شود تجاوز به اقدام از مانع مبارزه با بو

 هايى عشرتكده ، غربى آلمان در هامبورگ مانند مواردى در كنند، مى فراهم جنسى خدمات مردان براى كه فحشا فراوان مراكز كنار در -

) 213: 1374 گيدنز،. (سازند مى فراهم زنان براى مردانه جنسى خدمات كه دارد وجود

 گسترش حال در بازى همجنس به گرايش روند و دارند قرار بازان همجنس زمره در آمريكايى زنان از% 5 و مردان از% 13 كم دست -

) Shepard, 1999:312. ( است

 از دور امرى خانواده ثباتى بى گذارند، مى نمايش به را آن واقعيات از كوچكى بسيار بخش تنها شده ياد اطالعات كه محيطى در آيا

 جنسى نيازهاى ارضاى انحصارى مكان عنوان به خانواده به جامعه افراد كه شرايطى در دارند اعتراف خود غربى محققان! ؟ است انتظار

) 58: 1378 هلر،. (يابد مى كاهش شدت به اجتماعى نهاد اين حفظ به نسبت عمومى تعهد ميزان نگرند، نمى

 ميان از و اول قسم كردن نهادينه براى كوشش و جنسى ارضاى نامشروع و مشروع هاى راه بين مرزبندى با اسالم مقدر گذار قانون

 تجاوز دختر، و پسر دوستانه روابط چون هايى شيوه قالب در))  زنا. ((  است برداشته گام خانواده تحكيم جهت در ، دوم قسم برداشتن

 كه است حالى در اين.  است گرديده مقرر آنها ارتكاب براى سنگين كيفرهاى گاه و شده شناخته بازى همجنس همچنين فحشا، و جنسى

 سنت از ، ترتيب اين به و گذاشته نمايش به را باز نسبتا رويكردى ، بينانه واقع نگرشى با جنسى ارضاى مشروع هاى راه جانب در اسالم

 مى كه سنتى ؛ است گرفته فاصله كرد، مى تاكيد مشروع الگوى تنها عنوان به العمر مادام همسرى تك الگوى بر كه زمين مغرب كليسايى

. كرد تلقى آن سختگيريهاى برابر در افراطى هايى واكنش را كنونى گرايانه لذت و آزاديخواهانه هاى ديدگاه توان

 اين امر ابتداى در است ممكن باشد، مى جنسى روابط موضوع به اسالم باز رويكرد از اى جلوه كه اسالم در موقت ازدواج خصوص در

 در تامل با ولى دارد، قرار تعارض در خانواده استحكام آرمان با كه است جنسى اباحيگرى ترويج نوعى شيوه اين كه آيد پيش تصور

 روايات اين از كه نكاتى از يكى. گردد مى آشكار تصور اين نادرستى ، شده وارد باره اين در)  السالم عليه( معصومين از كه رواياتى

 مردان يا همسر بدون مردان براى جنسى ارضاى امكان آوردن فراهم ، ازدواج نوع اين تشريع اوليه فلسفه كه است آن شود مى استفاده

 جنسى ارضاى امكان ناحيه از مشكلى كه همسردار مردان به نسبت اما و) 449 و 440: 14 ج ؛ الشيعه وسائل( است بوده همسر از دور
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 بدعت با مبارزه و آله و عليه اهللا صلى پيامبر سنت احياى عنوان به آنچه مگر شود، نمى مشاهده موقت ازدواج به نسبت تشويقى ندارند،

 از غفلت و امر اين بر فراوان اصرار ، روايات بعضى در رو اين از ؛ است داشته فرهنگى  -سياسى جنبه ، واقع در و گرفته مى صورت

 قابل تاثير تواند نمى عادى شرايط در موقت ازدواج ، بنابراين ؛)450: 14 ج ؛ الشيعه وسائل( است گرفته قرار نكوهش مورد دائم همسر

. باشد داشته خانواده ثباتى بى و تضعيف در توجهى

 از پديده اين كه رسيم مى نتيجه اين به ، نامشروع جنسى رابطه پديده فرهنگى ميان و تاريخى بررسى با كه است آن تر مهم نكته اما

 نشان كم دست واقعيت اين و داده ادامه خود حيات به گوناگون اجتماعى شرايط در كه است برخوردار شمول جهان و تاريخى فرا ويژگى

 گذار قانون رسد مى نظر به.  است نداشته را آنها ساختن برآورده قابليت تنهايى به خانواده نهاد كه است طبيعى نيازهايى وجود دهنده

 پر را نيازها از دسته اين تامين براى مشروع و مند ضابطه اى شيوه خالء ، است كوشيده چيز هر از بيش ، موقت ازدواج تشريع با اسالم

 جامعه افراد از بخشى كم دست  -باشد برخوردار اجتماعى جايگاه باالترين از خانواده نهاد اگر حتى  -صورت هر در كه نيازهايى كند؛

 از كه روايتى حسب بر ) - السالم عليه( على اميرالمومنين. كشاند مى خانواده چهارچوب از خارج در جنسى رابطه برقرارى سمت به را

 نگون افراد جز به كس هيچ كرد، نمى منع را موقت ازدواج و جست نمى پيشى من بر دوم خليفه اگر: (( اند فرموده  -گرديده نقل ايشان

 عنوان به اسالم در موقت ازدواج جايگاه بر آنكه ضمن تعبير اين) 440 و 436: 14 ج ؛ الشيعه وسائل)) . ( شد نمى زنا مرتكب ، بخت

 حدودى تا دينى جامعه در حتى نامشروع جنسى روابط كه مطلب اين به است اى اشاره دارد، داللت زنا براى مشروع جايگزين يك

.  است آن كنى ريشه نه ، پديده اين رساندن حداقل به موقت ازدواج كاركرد و است ناپذيرى اجتناب

 زوجين بلوغ و يافتگى رشد. 8

 كه تحقيقاتى.  است زوج دو رشد و بلوغ ، خانوادگى حيات استمرار تضمين و زناشويى سازگارى تامين در موثر بسيار عوامل جمله از

)  سالگى بيست زير ، خاص طور به( پايين سنين در ازدواج ، گرفته صورت غربى كشورهاى در خانواده اختالل بر موثر عوامل مورد در

 احتمال افزايش و ازدواج سن بودن پايين ميان همبستگى رسد مى نظر به) Sabini, 1995:519. (اند شمرده بر مهم عوامل رديف در را

 رشد و بلوغ چندگانه ابعاد به ، بحث از قسمت اين در.  است مختلف ابعاد در زوج دو رشد فقدان معلول زياد حد تا زناشويى اختالل

 مى موكول شناسى روان حوزه به را موضوع اين تفصيل و كرد خواهيم اشاره اختصار به ، خانواده استحكام در يك هر نقش و همسران

.  كنيم

:  جنسى و سنى بلوغ. 8  -1

 تيروئيد، غده هيپوفيز، غده( ريز درون غدد در هورمونى ترشحات و انفعاالت و فعل بروز با نوجوانى دوره آغاز عنوان به بلوغ مرحله

 ساختمان در كه بدن ظاهرى هاى ويژگى در تنها نه را محسوسى و سريع تغييرات و است همراه)  جنسى غدد و كليوى فوق غدد

 هاى خواسته برخى تواند مى متوازى و كامل بلوغ به زوج دو يابى دست و مرحله اين از موفق گذر. دارد پى در فرد روانى  -شخصيتى

 روابط تحكيم در آن نقش از توان نمى ، بنابراين و كند تامين ، است انتظارات ديگر به يابى دست مقدمه كه را زناشويى غريزى و طبيعى

 كاركردهاى برخى تامين هدف به و آنان مصالح رعايت با را كودكان ازدواج عقد خود حقوقى نظام در اسالم. كرد پوشى چشم همسران



 

Noorfatemah.org 
 

 خانواده شناسى جامعه و اسالم ۱۲۲

 امام از كه روايتى حسب بر.  است نداده نشان امر اين از مثبتى تلقى ليكن ، كرده امضا ، ميراث انتقال و مراقبت و حمايت مانند ، خانواده

 مى در ازدواج به خردسالى دوران در را فرزندانمان ما: (( كند مى عرض ايشان به كسى ، گرديده نقل)  السالم عليه( جعفر بن موسى

)) .  گيرند الفت و انس يكديگر با كه است بعيد بسيار كنيد، تزويج خردسالى در را آنان اگر: (( فرمايد مى وى به حضرت)) .  آوريم

 شرط نه ، است شوهر و زن ميان الفت حصول براى الزم شرط صرفا جنسى و سنى بلوغ كه است واضح) 72: 14 ج ؛ الشيعه وسائل(

. دارد ضرورت نيز آنها رشد ابعاد ديگر به توجه ، جهت بدين و آن كافى

:  عاطفى رشد. 8  -2

 شدن درگير ، ديگران با شخصى روابط حفظ و برقرارى قدرت همچون آشكارى رفتارى و روحى تجليات مستلزم شخص عاطفى رشد

 و است آفرين مسئوليت و تعهدآور پيوند يك كه ازدواج.  است همدلى حس توسعه و متقابل احساسات درك توان ، عاطفى تعامالت در

 در ويژه به امر اين. دارد مبرم نياز و وابستگى فرد عاطفى رشد به سازد، مى درگير نزديك و شخصى روابط از جديدى نوع در را فرد

 بخش انسجام عوامل و ها زمينه از بسيارى از و كرده تجربه را تغييراتى ، پيشين هاى دوره در خانواده با مقايسه در كه امروزى خانواده

 باال عاطفى هاى ظرفيت و استعدادها از زوج دو برخوردارى به ازدواج موفقيت كه نيست ترديدى. دارد چندان دو ضرورت ، گشته تهى

.  است منوط خانوادگى مشترك تعامالت در مثبت احساسات تبادل براى

 و عطوفت ، غمخوارى ، همدلى ، سازگارى روحيه ، خلقى خوش مانند مثبتى شخصيتى هاى ويژگى اهميت بر متعدد احاديث در

) 54 و 21  -14: 14 ج ؛ الشيعه وسائل:  ك.ر. ( است شده تاكيد دارند، زناشويى روابط تحكيم در اى عمده نقش كه مهرورزى

:  ذهنى رشد. 8  -3

 مشاهده همچون دماغى انفعاالت و فعل با مرتبط ادراكى هاى توانايى از اى مجموعه تدريج به ، عقلى و ذهنى رشد فرايند طى در افراد

 هر به كه افرادى. كنند مى كسب را تحليل و تجزيه و تمركز، ، استنتاج ، اطالعات ذخيره و حفظ ، تخيل آنها، ميان روابط درك و اشيا

. آورند مى وجود به ديگران و خود براى اجتماعى و فردى مناسبات در را اى عديده مشكالت شوند، مى ذهنى اختالالت دچار دليل

  نقش تواند مى زوجين متوازن فكرى بلوغ ، اجتماعى تعامل حساس هاى حوزه از يكى عنوان به نيز زناشويى حوزه در ترديد، بدون

 مشكالت حل و مسائل با بينانه واقع برخورد ، حقوق رعايت ، وظايف انجام آميز، مسالمت همزيستى ، متقابل درك در اى كننده تعيين

 مورد ، همسرگزينى معيارهاى رديف در نيز اسالمى روايات در ادراكى و عقلى هاى توانايى حداقل از زوجين بودن برخوردار. كند ايفا

) 57  -56: 14 ج ؛ الشيعه وسائل. ( است گرفته قرار توجه

:  اجتماعى رشد. 8  -4

 ها، مسئوليت و وظايف تشخيص قدرت همچون هايى ويژگى قالب در گيرد، مى شكل پذيرى جامعه فرايند طى كه فرد اجتماعى رشد

 ، وظايف انجام در نسبى استقالل ، متعارف هاى كنش انجام ، نفس به اعتماد ، ترجيحات نظام از برخوردارى ، گرى انتخاب قدر

 اين. يابد مى ظهور اجتماعى پيچيده روابط در شدن درگير توان و اجتماعى آداب و هنجارها رعايت به آگاهانه التزام ، پذيرى مسئوليت
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 روى بر شده انجام مطالعات براساس. دارد كانونى اهميت زناشويى روابط ويژه به اجتماعى روابط هاى عرصه همه در رشد از مرحله

 آن از يكى يا زوجين اجتماعى رشد ضعف ها ازدواج قبيل اين در خانوادگى مشكالت و ها آسيب از بسيارى ، پايين سنين هاى ازدواج

) Sabini, 1995:519. (گيرد مى نشاءت ، همسرى و خانوادگى وظايف ايفاى براى الزم آمادگى عدم و دو

 بودن گرامى مانند هايى ويژگى ، نمونه براى ؛ خوريم مى بر زوجين اجتماعى رشد اهميت باب در هايى اشاره به نيز اسالمى احاديث در

 كه اى گونه به همسر دانى آداب ، اوست اجتماعى شخصيت شدن شكوفا و صحيح تربيت نشانه كه خويش بستگان بين در همسر

 ديگرى به را خود فرزندان و همسر يكه طور به شوهر مسئوليت احساس و رساند انجام به ديگران نهى امر به نياز بدون را وظايفش

) 18 ،14 ،13: 14 ج ؛ الشيعه وسائل:  ك.ر. ( است شده قلمداد همسران مطلوب هاى ويژگى جزء نكند، واگذار

 مادرى و پدر و زناشويى هاى نقش آموزش. 9

 و همسرى موقعيت احراز جهت پسران و دختران به الزم هاى آموزش ارائه ، خانواده وضعيت در موثر بسيار عوامل و ها زمينه ديگران از

 موفقيت كه نيست ترديدى.  هاست موقعيت اين با متناسب هاى نقش ايفاى و فرزندان به نسبت مادرى و پدر موقعيت بعد، مرحله در

 ها آگاهى اى پاره از زوج دو از يك هر برخوردارى به زياد حدود تا خانوادگى روابط

 از زناشويى منفى و مثبت جهات با آشنايى ، جمله از دارد؛ بستگى مادرى و پدر يا شوهرى و زن هاى نقش با مرتبط هاى مهارت و

 از و سازد مى نويدبخش طرفى از زناشويى كه بدانند بايد دارند، تصميم ازدواج به كه مردى و زن.  است رابطه اين به ورود مهم لوازم

 بعدى يك انديشه از فرد كه شود مى باعث ازدواج چندگانه ابعاد به توجه. كند مى ايجاد را جديدى وظايف و ها مسئوليت ديگر، سوى

 كرد خواهد رفتار عقالنى و شده حساب اى گونه به ، مشترك زندگى از ناشى مشكالت با برخورد در شخصى چنين. بپرهيزد آن باب در

 آگاهى ، جنسى هاى تفاوت با آشنايى ، جنسى هاى مهارت و ها دانش ، همچنين زد؛ نخواهد باز سر انتظار مورد هاى نقش ايفاى از و

 هماهنگى بر مهمى تاثيرهاى ، خانوادگى زندگى مختلف هاى دوره استلزامات از صحيحى درك داشتن و شدن مادر و پدر نيازمنديهاى از

. كنند مى ايفا خانوادگى گروه اعضاى دائمى انسجام و

 در خواه و)  ازدواج از بعد و قبل زوجين براى ويژه هاى كالس و آموزشى هاى دوره برگزارى( رسمى شكل در خواه زناشويى آموزش

 مى)  مذهبى هاى كانون و جمعى ارتباط وسايل ، همساالن گروه ، خانواده مانند عواملى وسيله به شدن پذير جامعه( رسمى غير شكل

 از كه رسمى آموزش شيوه برخالف. آورد فراهم شوهر و زن براى را انتظار مورد هاى نقش با انطباق براى الزم آمادگى تواند

 قابل غير اهميت ، صنعتى غير جوامع در چه و صنعتى جوامع در چه كنونى دوران در حتى و است كرده نقش جديد دوران دستاوردهاى

 بارز وجوه از يكى ؛ است داده رخ تغييراتى آنها از يك هر تاثيرگذارى ميزان و پذيرى جامعه عوامل در كه تفاوت اين با دارد، انكارى

 سكونت و كار هاى حوزه جغرافيايى تفكيك مانند عواملى كه است مدرن جوامع در بزرگساالن با نوجوانان ارتباط كاهش ، تغييرات اين

 با) 224: 1375 ؛ سگالن. (اند بوده دخيل آن گسترش و پيدايش در مادران اشتغال و تلويزيون تاثير ، همسايگى پديده شدن ناپديد ،

 و فردى زندگى رند بر سازى سرنوشت و عميق تاثيرهاى و شده محسوب پذيرى جامعه اصلى عوامل جزء همچنان خانواده ، اين وجود
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 ورود جهت الزم هاى آمادگى تحصيل راستاى در زندگى آغازين مراحل از افراد متناسب پذيرى جامعه تقدير، هر به. دارد افراد اجتماعى

.  است خانواده انسجام و زوجين بيشتر سازگارى ايجاد براى ها زمينه ترين اساسى از يكى ، خانواده تشكيل خطير مرحله به

 اجتناب ضرورتى به توسعه حال در جوامع بيشتر براى رسمى آموزش شيوه رسد مى نظر به ، رسمى غير هاى شيوه اهميت رغم على

 ارزشى تغييرهاى و ها نقش پيچيدگى ، اجتماعى تحرك ميزان رفتن باال ، طبقاتى و فرهنگى ناهمگونى افزايش.  است شده تبديل ناپذير

 ، جهت بدين. گرداند جدى هاى آسيب و ها مخاطره دستخوش آسانى به را ها خانواده انسجام و وحدت تواند مى جوامع اين در گسترده

 بوده همراه نيز عمومى استقبال با كه غيره و دانشگاهى ، دبيرستانى مقاطع در آموزشى هاى دوره گنجاندن و مشاوره مراكز سريع گسترش

 برنامه اين خود اينكه به مشروط شود، گرفته نيك فال به ، خانواده استحكام و ثبات افزايش جهت در موثر حركتى عنوان به بايد ، است

. نشوند طراحى زا آسيب اى گونه به و شرعى موازين برخالف ها

 زوجين متقابل محبت و عشق. 10

 متقابل عالقه و عشق كند، مى ايفا خانواده استحكام و زوج دو سازگارى در اى برجسته نقش كه مهم بسيار شناختى روان عناصر از يكى

 شمرده مرد و زن مين پيوند و انجذاب و جذب نيرومند عامل متقابل شيفتگى و عشق ، انسانى جوامع از بسيارى ادبيات در.  است ايشان

 دلبستگى ، كرده محو خود درخشش پرتو در را تضادها و ها فاصله ها، جدايى تواند مى كه است نيرومندى سايق ، عشق.  است شده

 در شيفتگى و عشق تجلى هاى عرصه ترين مهم از زناشويى و ازدواج كه نيست ترديدى. سازد جايگزين را شورانگيزى و عميق هاى

. دارد آن استمرار و پيوند اين گيرى شكل در اى كننده تعيين نقش امر اين و است انسانى روابط

 جامعه درون در آن فرهنگى جايگاه و تعريف بلكه ، نيست درونى احساس اين شناختى روان محتواى دارد، اهميت بحث اين در آنچه

 گاه هيچ شايد ولى شود، مى يافت نوعا مجرد، جوانان بين ويژه به ، شناختى روان پديده يك عنوان به عشق ، سنتى جوامع در.  است

 جوامع اين در. دارند دخالت همسر دو پيوند در ديگرى اجتماعى عوامل معموال بلكه نشود، دانسته زناشويى و ازدواج اساسى ركن و مبنا

 يكديگر به نسبت تدريج به جوان زوج دو كه اميد اين به احتماال كنند، مى فراهم را ازدواج مقدمات خويشاوندان ديگر يا والدين غالبا ،

 را رمانتيك يا شاعرانه عشق كه اند بوده ازدواج به جديدى نگرش رشد و پيدايش شاهد معاصر غربى جوامع ، مقابل در. كنند پيدا محبت

 غلبه آن خردورزانه هاى جنبه بر آشكارا پردازانه خيال و گرايانه آرمان هاى جنبه كه نگرش اين. كند مى تلقى همسر گزينش مبناى

 زمان و است ازدواج اساس تنها ، عشق كه شرايطى در زيرا ؛ است كرده رو روبه اى سابقه بى معضل با را غرب در خانواده نهاد دارند،

 گسيختگى سپس و ثباتى بى انتظار در بايد گراييد، كاستى به آن حرارت و شور و رفت زوال به رو خود طبيعت مقتضاى به عشق يكه

 مفهوم كفاره بلكه ، نيست مدت كوتاه پديده يك طالق ميزان رفتن باال كه باورند اين بر غربى محققان بعضى ، دليل همين به بود؛ ازدواج

 و ناياب بسيار است امرى آيد، فائق مشكالت تمام بر كه رويايى بزرگ عشق كه است واضح) 176: 1354 ؛ ميشل. ( است ازدواج جديد

. كنند مى تاييد كامال را مطلب اين نيز ها پژوهش و ناپايدار

 از  بيش و كرده ازدواج عشق مبناى بر كه هايى زوج درآمد، اجرا به هندوستان شهرهاى از يكى در 1982 سال در كه تحقيقى حسب بر

 با و سنتى شيوه به ازدواجشان كه كسانى ، مقابل در. اند نموده گزارش را عاشقانه احساسات كاهش باشد، گذشته ازدواجشان از سال پنج
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 ,Myers. (اند كرده گزارش را بيشترى متقابل محب ، ازدواج نخست سال پنج از پس ويژه به ، گرفته صورت نزديكان تمهيدات

.  است شده ترسيم زير نمودار در تحقيق اين نتايج) 2000:278

 

 

 

 ارزيابى دارد، اهداف اين تامين در كننده تعيين نقى ، متقابل عشق اگر و است حياتى بلكه و مطلوب امرى خانواده استحكام اگر ، بنابراين

 و متقن هاى ساخت زير بر كه صورتى در متقابل عالقه و عشق ، شك بدون. يابد مى ضرورت ازدواج در عشق جايگاه و مفهوم مجدد

 دور به شخصيتى هاى كاستى فرافكنى و دروغين روياسازيهاى ، كودكانه هاى هواپرستى از و بوده استوار واقعى هاى جاذبه و معقول

 محققان از يكى تعبير به. دهد كاهش زيادى ميزان به را زا تنش عوامل منفى تاثير و كند ايفا مانندى بى نقش تواند مى راستا اين در باشد،

 :

  بارش و بر و اخالق و خوى توافق و انس و الفت حياتش كند، رشد طبيعى و آرام كه است تقدير قابل عشقى ، زناشويى زندگى در

 عشق.  زيست سالم و خوش و نهاد شالوده را پايدارى زندگى توان مى عشقى چنين براساس. باشد آرام و شيرين مداومت و ماليمت

) 809: 1370 نيا؛ كى. (كند مى عرق زود كه است تند تب همانند ، انفجارى

 هيچ و اند آورده ميان به سخن زناشويى محبت از معموال اسالم دين بزرگان كه است بوده بينانه واقع مالحظات همين به عنايت با احتماال

. اند نكرده استفاده باشد،)  رومانتيك( عشق مفهوم گر تداعى كه هايى واژه از توصيه مقام در چه و توصيف مقام در چه گاه

 و دارد زناشويى روابط تحكيم در بسيارى اهميت نيز آن ابرازى يا اثباتى جنبه ، محبت و عشق ثبوتى جنبه بر افزون كه است ذكر شايان

 اظهار متفاوت هاى شيوه مورد در شناختى روان هاى يافته. آيد مى در محبت افزايش براى عاملى صورت به محبت اظهار خود بسا چه

 دارند كالمى صورت به همسرانشان به نسبت خود محبت اظهار به كمترى تمايل مردان كه دارد حكايت آن از مرد و زن سوى از محبت

)Kendall, 1999:426(، مقابل در  -باشند داشته نقشى اگر  -ها تفاوت گونه اين بروز در طبيعى عوامل نقش رسد مى نظر به ولى 
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 و تربيتى كار طريق از همسران بين محبت اظهار هاى مهارت و آداب گسترش رو، اين از.  نيست برجسته چندان فرهنگى عوامل نقش

 در تواند مى كه حديثى در آله و عليه اهللا صلى اكرم رسول. باشد داشته مستحكم هاى خانواده ايجاد در بسزايى تاثير تواند مى فرهنگى

 بيرون همسر دل از گاه هيچ " دارم مى دوست را تو": بگويد همسرش به كه مرد سخن اين: ((  است فرموده شود، ارزيابى راستا همين

) 10: 14 ج ؛ الشيعه وسائل)) . ( رود نمى

 همسرى همسان. 11

 كارشناسان سوى از اصل اين.  است))  همسرى همسان((  اصل دارد، خانواده انسجام در كننده تعيين بسيار نقشى كه اصولى از يكى

 از. اند شده متذكر را آن اهميت طريقى به يك هر و گرفته قرار توجه مورد شناسى جامعه و شناسى روان هاى حوزه در خانواده مسائل

 تشابه( فرهنگى هاى جنبه در ويژه به ، گوناگون هاى جنبه در زوج دو همسانى كه شود مى استنباط چنين شده ارائه هاى ديدگاه مجموع

. كرد خواهد تضمين زياد حد تا را مشتركشان زندگى استحكام و بقا) ها ارزش و باورها

 نشان حساسيت آن به نسبت كنند، مشاهده را اختالفى كه زمانى تنها و يابند نمى در را همسانى اهميت ، عادى شرايط در افراد معموال

 افتاده پا پيش واقعيتى همانندى ، اجتماعى هاى گروه در كلى طور به كه است دليل بدان اين. كنند مى اذعان ها مشابهت اهميت به و داده

 روابط در ، خاص طور به) le Gall, 1998:83. (يابند مى اهميت و برجستگى باشند، ناچيز هرچند ها تفاوت ولى آيد، مى حساب به

 سخت هاى نزاع و ها كشمكش به آسانى به و آورد مى بار به را آثار چشمگيرترين گاه ها تفاوت آنها، ويژه ماهيت دليل به خانوادگى

 توجه مورد بايد آنها رفع يا زناشويى اختالفات از پيشگيرى عوامل ترين مهم از يكى عنوان به زوج دو همسانى ، بنابراين گردد؛ مى مبدل

. گيرد قرار خاص

 همسانى ، گوناگون هاى جنبه اين بين از رسد مى نظر به اما كنند؛ مى تاكيد زوج دو همسانى از متعددى هاى جنبه بر نظران صاحب

 متغير دو اين به كه است توجه قابل زمانى ها جنبه ساير تاثير و كنند مى ايفا زناشويى استحكام در تر اساسى نقشى ، شخصيتى و فرهنگى

. كرد خواهيم اشاره نيز فرعى هاى جنبه به ، ضمن در و پرداخت خواهيم زوج دو همسانى اصلى هاى جنبه به قسمت اين در. بازگردند

 فرهنگ در همسانى. 11  -1

 هاى گونه كه است آنان فرهنگى همسانى كند، مى ايفا اساسى نقشى مشترك زندگى موفقيت در كه زوج دو همسانى انواع ترين مهم از

 ، عام معنى به فرهنگى اشتراك ، شك بدون. شود مى شامل را باورها و ها بينش ، ارزشى نظام ، مليت ، دين ، زبان در اشتراك مختلف

 جلب در كه است تاثيرى دليل به اين و آنهاست همبستگى و وفاق نقطه ترين محورى و ها انسان دغدغه بى زيستى هم در الزم شرط

. دارد احتمالى مشكالت تر آسان حل و ها تفاهم سوء كاهش ، متقابل محبت

از سوى ديگر، فقدان زمينه مشترك فرهنگى ، امكان برقرارى ارتباط مثبت را دشوار مى سازد و افراد را به صورت جزيره هاى مجزا و 

شواهد فراوان گوياى آن است كه تفاوت زن و شوهر از حيث پيش زمينه هاى دينى ، قومى ، طبقاتى و يا . مستقل از يكديگر در مى آورد

تواند باعث يادگيرى انتظارات گوناگون در مورد مسائلى مانند ماهيت و محتواى نقش هاى زناشويى گردد و همين حتى جغرافيايى مى 
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، امر مى تواند زمينه بروز ناسازگارى و به تبع ، تزلزل خانواده را فراهم سازد، در حالى كه تشابه فرهنگى آن دو، مبنايى براى تعريف ها

 ,Winch( .، به دست مى دهد و از اين راه به ثبات و استحكام خانواده يارى مى رساندعاليق و درك هاى مشترك فراوان 

1971:554( 

شايان ذكر است كه حد اعالى همسانى فرهنگى زمانى حاصل مى شود كه دو زوج افزون بر اشتراك در عناصر فرهنگى عام ، در خرده 

نونى كه بسيارى از ارزش ها و نگرش هاى پيشين ، به ويژه در حوزه در اوضاع و احوال ك. فرهنگ ها نيز با يكديگر مشترك باشند

مناسبات جنسيتى ، رفته رفته جاى خود را به ارزش ها و نگرش هاى جديدتر مى دهند، شايد بتوان ادعا كرد كه بخش قابل توجهى از 

يكى از كارشناسان ارتباطات در مورد . ردناسازگارى هاى زناشويى ، ريشه در تفاوت خرده فرهنگ مردانه با خرده فرهنگ زنانه دا

 :اهميت همسانى خرده فرهنگ ها و نقش آن در تثبيت روابط متقابل مى نويسد

است ، مالحظه مى كنيم كه  )subculture(اگر فرض را بر اين بنيان گذاريم كه هر طبقه و قشرى براى خود صاحب خرده فرهنگى 

هر فرهنگ براى اعضاى . يكديگر را درك كرده ، تمايل بيشترى براى جذب يكديگر دارند آنان ، يعنى اعضاى يك خرده فرهنگ ، بهتر

هر فرهنگ براى اعضاى وابسته خود زمينه هاى مشتركى را فراهم مى آورد . وابسته خود زمينه هاى بيشترى براى جذب يكديگر دارند

شوند و آنان را بر آن مى دارند كه يكسان و يگانه رفتار كنند و كه به راحتى خاستگاه و پايگاه توافق هاى آنان نسبت به يكديگر مى 

 :1373فرهنگى ، . (همين رفتار يگانه موجب نزديكى بيشتر آنها نسبت به يكديگر شده و يك تاثير مضاعف را بر رابطه آنها القا مى كند

240( 

ر استحكام زناشويى تا حدود زيادى به درجه پايبندى هر يك از البته اين نكته نيز نبايد مورد غفلت قرار گيرد كه تاثير همسانى فرهنگى ب

دو زوج به عقايد و ارزش هاى فرهنگ يا خرده فرهنگ ذى ربط، منوط است ؛ براى مثال ، ميزان اثرگذارى همسانى دينى در استحكام 

و شوهرى كه يكى از آنها به لوازم اعتقادى ميان زن . ازدواج ، بسته به درجه پايبندى زن و شوهر به دين و ارزش هاى آن تفاوت مى كند

خويش كامال پايبند است و به رعايت خواست هاى آن سخت اصرار مى ورزد، و كسى كه تنها در رعايت برخى ظواهر حساسيت و 

يب خانوادگى ، اهتمام دارد، همسانى چندانى كه شرط الزم زندگى مشترك است ، وجود ندارد و اين دو نمى توانند در زندگى پرفراز و نش

 .نقش يار و همراه را براى يكديگر ايفا كنند

 همسانى در ويژگى هاى شخصيتى  .11 - 2

از ديگر مصاديق همسانى كه نقش قابل توجهى در ثبات و انسجام خانواده ايفا مى كند، همسانى در ويژگى هاى شخصيتى است كه گستره 

بر طبق ديدگاه غالب در روان شناسى اجتماعى ، معموال زوج هايى كه داراى  .وسيعى از ويژگى هاى روان شناختى را پوشش مى دهد

ويژگى هاى شخصيتى مشابه باشند، بيشتر جذب يكديگر مى شوند و ارتباط مستحكم ترى را با يكديگر سامان مى دهند؛ اما زوج هايى 

وجود اوصاف متضاد، جاذبيت متقابل . تيز با يكديگر دارندكه از روحياتى كامال متضاد برخوردارند، استعداد بيشترى براى ناسازگارى و س

 .افراد را كاهش داده و در مواردى به نفرت و خصومت مى انجامد

همان گونه كه برخى . با اين همه نبايد آن روى سكه ، يعنى تاثير پاره اى از تفاوت هاى شخصيتى در استحكام رابطه را ناديده گرفت 

كثيفى به احتمال زياد  بى نظمى و نظافت - برون گرايى ، نظم - سرد مزاجى ، درون گرايى - - ، گرم مزاجىصاحب نظران تذكر داده اند

سلطه  ميل به وابستگى ، سلطه جويى - مى تواند منجر به ناسازگارى بين زوجين گردد، برعكس ، تقابلهايى مانند ميل به سرپرستى -
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متقابلى كه نسبت به هم جنبه تكميلى دارند، نقش مهمى در استحكام پيوند زناشويى ايفا  زنانگى و ديگر ويژگى هاى پذيرى ، مردانگى -

 (Aronson, 1991:375-376) .مى كنند

 

 انواع ديگر همسانى   .11 - 3

نها مى توان كارشناسان مسائل خانواده ، انواع ديگرى از همسانى بين دو زوج را در سازگارى زناشويى موثر دانسته اند كه از مهم ترين آ

به همسانى در موقعيت تحصيلى ، همسانى در موقعيت خانوادگى و همسانى يا قرابت در سن اشاره كرد، ولى به نظر مى رسد اهميت يافتن 

اين قبيل مشابهت ها نيز به دليل رابطه تنگاتنگى است كه با همسانى شخصيتى يا همسانى فرهنگى در مفهوم وسيع كلمه دارند؛ اما با قطع 

براى مثال ، . نظر از اين جهت ، مشابهت هاى ياد شده به خودى خود نمى توانند تاثير چندانى بر استحكام رابطه زناشويى داشته باشند

ناسازگارى بين زن جوان و شوهر مسن يا بالعكس احتماال به اين دليل اتفاق مى افتد كه زن ، شوهر خود را به مثابه پدر و يا به مثابه 

مى انگارد و رفتارها و انتظارات خويش را متناسب با همين تلقى مى كند، در حالى كه شوهر با نگرش ها و انتظارات كامال فرزند خود 

 .متضادى با زن برخورد مى نمايد

ارت در مورد اهميت يافتن انواع همسانى به منظور باال رفتن ضريب اطمينان استحكام زناشويى ، نكته ديگرى نيز وجود دارد و آن عب

اجتماعى در دوران معاصر؛ براى مثال ، اگر مشاهده مى كنيم كه قرابت سنى زوجين در زمان حاضر  است از نقش تحوالت فرهنگى -

اهميت يافته و كارشناسان نيز آن را توصيه مى كنند، در حالى كه تفاوت سنى ده ساله و بيشتر بين زن و شوهرهاى نسل هاى گذشته 

ه است ، اين امر عمدتا به دليل تحوالت ساختارى كالنى است كه حوزه هاى گوناگون اجتماعى و از جمله ، نقش امرى كامال متعارف بود

همسرى به عنوان نقش اصلى زنان نسل هاى گذشته ، به  نقش مادر -. هاى اجتماعى و خانوادگى زن و مرد را تحت تاثير قرار داده اند

آنان با شوهران خود در سن و يا موقعيت تحصيلى را ايجاب نمى كرد و از اين رو، فاصله گونه اى تعريف مى شد كه هيچ گاه همسانى 

زياد سنى يا تحصيلى بين همسران به خودى خود خانواده ها را متزلزل نمى ساخت ؛ اما در شرايط كنونى كه پايگاه اجتماعى زنان باال 

و قدرت تصميم گيرى دست يافته اند، به طور طبيعى ، همسان همسرى در  رفته و آنان به سطوح باالترى از مشاركت اجتماعى ، استقالل

 . ابعاد گوناگون مورد توجه فزاينده قرار گرفته است

 ديدگاه اسالم  .11 - 4

تاكيد شده است ؛ اما  )كفويت  (در اسالم بر اصل همسان همسرى به عنوان معيار همسرگزينى و ضامن انسجام خانواده ، در ذيل عنوان 

برخورد ايجابى با برخى جنبه هاى همسان  .يدگاه هاى ارزشى اسالم به ارائه تعريف خاصى از كفويت زن و شوهر انجاميده است د

قانون  نشان دهنده كوشش ) همسانى نژادى ، قومى و طبقاتى (و برخورد سلبى با جنبه هاى ديگر ) همسانى دينى و اخالقى (همسرى 

 . نگرشهاى فرهنگى نسبت به موضوع همسان همسرى استگذار اسالم در جهت تغيير 

وسائل (.)مرد مومن كفو زن مومن و مرد مسلمان كفو زن مسلمان است (اسالم مبناى اصلى همسان همسرى را ايمان و اسالم مى داند 

فويت تلقى كرده است و در جانب به اين معنا كه در جانب اثباتى قضيه ، ايمان و اسالم را شرط كافى براى تحقق ك) 44: 14الشيعه ؛ ج 

و  221بقره ، (سلبى قضيه ، مرد يا زن بى ايمان را غير كفو دانسته و بدين جهت ، ازدواج مسلمان با غير مسلمان را ممنوع ساخته است 

نيز مورد اهتمام قرار در عين حال ، اسالم به ايمان و اسالم رسمى اكتفا ننموده و پايبندى عملى شخص به لوازم ايمان را  )10ممتحنه ، 
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  -51: 14وسائل الشيعه ؛ ج (داده است ؛ براى مثال ، در برخى روايات ، پاكدامنى و امانت دارى مرد در كفو بودن او دخيل دانسته شده 

گرى نيز شراب و روايات دي )3نور، (همان گونه كه قرآن كريم نيز افراد پليد و زناكار را براى ازدواج ، نامناسب معرفى كرده است ) 52

 )53: 14وسائل الشيعه ؛ ج . (خوارى مرد را موجب سلب اهليت وى براى ازدواج قلمداد كرده اند

. با توجه به بيان فوق ، تمايز بين رويكرد اسالم و رويكرد علوم اجتماعى به مسئله همسان همسرى تا حدودى آشكار مى شود

و روان شناسى معموال تاثير منفى انواع گوناگون ناهمسانى دو زوج را به عنوان متخصصان مسائل خانواده در حوزه هاى جامعه شناسى 

واقعيتى اجتماعى ، مفروض گرفته و بر اين اساس ، افراد را به احراز باالترين سطوح همسانى توصيه و تشويق مى كنند؛ اما در برابر اين 

هى ، رويكردى اصالحى را به نمايش گذاشته و در جهت تغيير پندارهاى برخورد نسبتا محافظه كارانه ، اسالم به عنوان مكتب و دينى ال

عليه (شخصى براى امام جواد : در روايتى آمده است  .فرهنگى نادرستى مانند لزوم همسانى خانوادگى ، قومى و طبقاتى ، كوشيده است 

نمى ) و هم شاءن خودش (هيچ كس را همانند خودش  نامه نوشت و در آن ، نظر حضرت را درباره ازدواج دختران خود و اينكه) السالم 

 :حضرت در پاسخ چنين مرقوم فرمودند. يابد، جويا شد

اين امر را معيار و  خدايت رحمت كند - آنچه را در مور دخترانت بيان كردى و اينكه كسى را همانند خودت نمى يابى ، دانستم ؛ اما -

هرگاه كسى كه اخالق و ديانت او را مى پسنديد به ": كرم صلى اهللا عليه و آله فرمودشرط ازدواج دخترانت قرار مده ؛ زيرا رسول ا

وسائل ( ".خواستگارى نزد شما آمد، به وى همسر دهيد؛ چرا كه در غير اين صورت ، فتنه و فساد بزرگى زمين را در بر خواهد گرفت 

 )51: 14الشيعه ؛ ج 

، غريب و تهيدستى به نام جويبر كه با سفارش و وساطت پيامبر گرامى اسالم صلى اهللا همچنين داستان جوان سياه پوست ، زشت قيافه 

غالم آزاد شده سياه  ازدواج كرد؛ ازدواج مقداد - يكى از اشراف برجسته مدينه - عليه و آله با دلفاء دختر زيباروى زياد بن لبيد -

با كنيز ) عليه السالم (د خود حضرت صورت گرفت و ازدواج امام سجاد كه به خواست و تاكي دختر عموى پيامبر - با ضباعة - پوست -

آزاد شده خود كه نامه سرزنش آميز خليفه وقت و واكنش تند حضرت نسبت به آن نامه را در پى داشت ، گوشه هايى از اهتمام اسالم به 

 (50  -44: 14الشيعه ؛ ج وسائل : ك .ر. (معرفى و جايگزينى الگوى جديدى براى همسان همسرى نشان مى دهند

شواهد تاريخى فراوان از صدر اسالم و دوره هاى بعد و حتى شواهدى بسيار از دوران معاصر نشان دهنده اين واقعيت است كه الگوى 

رزش هاى اسالمى همسان همسرى از نظر تامين ثبات و استحكام خانواده ، الگويى موفق بوده است و همسران با ايمان و كامال پايبند به ا

        در اين ارتباط همچنين به بحث. (دينى هيچ گاه به دليل ناهمسانى هاى جانبى ، دچار تعارضات و ستيزه هاى خانوادگى نمى شوند

 ).در اواخر همين فصل رجوع كنيد )ايمان  (

  تك همسرى .12 

از عوامل موثر بر بى ثباتى خانواده ، پديده چند همسرى است كه البته ميزان تاثيرگذارى آن بسته به درجه سرزنش فرهنگى آن تغيير مى 

اختالف و ناسازگارى ميان هووها، پديده شناخته شده اى . چند همسرى را زمينه ساز بروز مسائل ناخوشايند خانوادگى دانسته اند. كند

ميل زن به جذب انحصارى عشق و محبت شوهر و ايفاى انحصارى نقش آرامش بخشى و حفظ . جوامع انسانى است  در بسيارى از

موقعيت كدبانويى و اقتدار بال منازع در مديريت خانه و از سوى ديگر كمبود امكانات و ناتوانى مرد از اجراى عدالت متناسب با حد 

ه را در مسير تثبيت و نهادينه ساختن الگوى تك همسرى سوق داده اند؛ از اين رو، چند انتظار از مهم ترين مسايلى هستند كه خانواد
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هرچند مخالف طبيعت مرد نيست و حتى احيانا انگيزه و تمايل مثبتى نيز بدان وجود دارد؛ اما ارضاى اين ميل ) چند زنى (همسرى 

ص ، تحقق خارجى نيافته است و چنين مى نمايد كه چند همسرى همواره به دليل وجود موانع فردى و اجتماعى متعدد جز در شرايط خا

نه الگوى متعارف كه الگوى ضرورت هاست ، ضمن آنكه كاشه ضرورت هاى اجتماعى و اقتصادى گذشته ، در كاهش اين پديده بسيار 

 . موثر بوده است

و نمونه هاى موفق اين الگو كه تحقيقات مردم شناختى  البته گاهى در ارائه تصويرى نامناسب از الگوى خانواده چند زنى مبالغه مى شود

و يا تجربه هاى شخصى افراد از آنها حكايت دارند، مورد غفلت قرار ) 162: 1؛ ج 1368كالين برگ ؛  : ك.ر(از آنها پرده برداشته اند 

ها باشد و از اين رو، گاه به نمونه شى نيست كه چند همسرى در مواردى مى تواند كليد حل برخى مشكالت جدى در خانوده . مى گيرند

هايى برمى خوريم كه در آنها زن اول ، خود براى فراهم كردن زمينه ازدواج دوم شوهر پيش قدم شده است ؛ اما به هر حل ، انكار نمى 

ه گيرى بيشتر از آثار توان كرد كه تك همسرى زمينه و شرايط مناسب ترى را براى همزيستى متقابل ، مهار تعارضات و به طور كلى ، بهر

 .زندگى مشترك فراهم مى سازد

 در نظام حقوقى اسالم نيز چند همسرى با رعايت شرايط ويژه مجاز شمرده شده است ؛ اما اين الگوى مجاز در عمل چندان گسترش 

ر مسير نهادينه شدن تك همسرى نيافته و به ويژه در دوران معاصر به دليل تغيير شرايط اجتماعى و اقتصادى خانواده ها، روند امور د

 . پيش رفته است

در هر صورت ، به نظر مى رسد چند زنى در اسالم كه به تمكن مالى و مراعات عدالت بين همسران مشروط شده است ، چنانچه با 

در اين باره مى ) ره (شهيد مطهرى . رعايت ضوابط اخالقى نيز صورت بگيرد، تاثير منفى قابل توجهى بر انسجام خانواده نخواهد داشت 

 :نويسد

در اين بين آن مرد در يك برخورد فريفته زنى مى . مرد و زنى با هم زندگى مى كنند و زندگى آنان جريان عادى خود را طى مى كند

نه زن پس از يك قول و قرار محرمانه ، ناگهان زن دوم مثل اجل معلق پا به خانه و ال .گردد و فورا هوس چند همسرى به سرش مى زند

واضح است كه عكس العمل روحى . اول مى گذارد و شوهر و زندگى او را تصاحب مى كند و در حقيقت به زندگى او شبيخون مى زند

بزرگ . براى زن هيچ چيزى ناراحت كننده تر از اين نيست كه مورد تحقير شوهر قرار بگيرد. زن اول جز كينه و انتقام چيز ديگر نيست 

ك زن اين است كه احساس كند نتوانسته قلب شوهر خود را نگهدارى كند و ببيند كه ديگرى او را تصاحب كرده اس ترين شكست براى ي

وقتى كه مرد ژست خودسرى و هوسرانى مى گيرد و زن دوم ژست شبيخون زنى ، انتظار تحمل و بردبارى از زن اول انتظار بى جايى . 

دارد، از او سير نشده است و رو آوردن به چند همسرى به معنى پشت كردن به او  ((جوز م ))است ؛ اما اگر زن اول بداند كه شوهرش 

نيست ، و مرد ژست استبداد و خودسرى و هوسرانى را از خود دور كند و بر احترامات و عواطف خود نسبت به زن اول بيفزايد، و 

او محترم است و تجاوز به آنها جايز نيست ، خصوصا اگر همه همچنين اگر زن دوم توجه داشته باشد كه زن اولى حقوقى دارد و حقوق 

: 1369مطهرى ؛ . (توجه داشته باشند كه در راه حل يك مشكل اجتماعى قدم برمى دارند، مسلما از ناراحتى هاى داخلى كاسته مى شود

404( 
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  دارايى و ثروت .13

قش برجسته اى ايفا مى كند، برخوردارى از حداقل تمكن مالى به يكى از امورى كه در شكل گيرى و تداوم زندگى مشترك خانوادگى ن

بدون ترديد، اگر نيازهاى گوناگون انسانى را در شكل هرمى رسم كنيم ، نيازهاى معيشتى در قاعده . عنوان پايه اقتصادى خانواده است 

ه در گرو تامين نيازهاى معيشتى و در رتبه اى متاخر هرم جاى مى گيرند؛ به اين معنا كه تامين ساير نيازها اعم از جنسى ، عاطفى و غير

به همين دليل ، بسيارى از خانواده ها را مى توان يافت كه هرچند از جهات مختلف اجتماعى و فرهنگى در سطح قابل . از آنها خواهد بود

ها ايفا كرده و موجب گرديده كه شيرازه قبولى نيستند، ولى تامين بودن آنها از لحاظ معيشتى نقش تعيين كننده اى در حفظ انسجام آن

در مقابل ، خانواده هايى كه فاقد حداقل امكانات مالى اند، در معرض تهديد جدى قرار دارند و جز در مواردى كه . خانواده از هم نگسلد

عواملى مانند قمار و . سدبه ديگر عوامل وحدت بخش به ويژه انگيزه هاى معنوى متكى باشند، از هم پاشيدگى آنها قطعى به نظر مى ر

، اغلب به سبب اخالل در معيشت خانواده (1373كى نيا؛ (اعتياد به مواد مخدر نيز كه در اختالل خانواده و طالق موثر شناخته شده اند 

 .موجب اين پيامدهاى نامطلوب مى گردند

ردارى شوهر از دارايى نسبى جزء معيارهاى همسرگزينى اين نكته در ديدگاه اسالم نيز مورد توجه قرار گرفته ، در برخى احاديث ، برخو

همچنين ، تامين نيازهاى معيشتى زن و به تعبير فقهى ، نفقه زن جزء وظايف شهر و  )52 – 51 :14وسائل الشيعه ؛ ج . (قلمداد شده است 

. حق طالق را براى زن در پى خواهد داشت حقوق زن بر مرد به شمار آمده ، به گونه اى كه عدم اداى اين حق يا ناتوانى از اداى آن ، 

 )224 – 223 :15وسائل الشيعه ؛ ج (

اما پرسش مهمى كه در اينجا مطرح مى گردد، اين است كه آيا مى توان براى تمكن مالى به عنوان عامل تحكيم خانواده ، حد و مرز قائل 

اليى از رفاه و امكانات اقتصادى دست يابند، اين امر بر استحكام آنها شد؟ بدين معنا كه اگر خانواده ها از آن حد فراتر رفته و به سطح با

ضرورت طرح اين پرسش از آنجا ناشى مى شود كه به گفته برخى محققان ، رفاه و توسعه اقتصادى باال نيز . تاثير منفى داشته باشد

جوامع بسيار فقير و جوامع بسيار ثروتمند،  (ام شده بر حسب پژوهش هاى انج. همانند فقر اقتصادى به ثبات خانواده ها آسيب مى رساند

باالترين ميزان طالق را دارا هستند و كشورهايى كه از حيث توسعه اقتصادى در سطح متوسط قرار مى گيرند، ميزان طالق پايين ترى 

 )Sabini, 1995:519(. )دارند 

ى ممكن است ارتباط بين رفاه اقتصادى و تزلزل خانواده مورد در پاسخ به اين پرسش ، به نظر مى رسد كه در يك سطح تحليل انتزاع

ترديد يا انكار قرار گيرد؛ اما واقعيات موجود در جوامع پيشرفته صنعتى كه تحت حاكميت دولت هاى موسوم به دولت هاى رفاه قرار 

ى و اجتماعى بر كاهش كاركردهاى خانواده در با توجه به تاثير رفاه اقتصاد. دارند، تا حدودى در جهت تاييد فرضيه مزبور سير مى كنند

نتيجه انتقال اين كاركردها به موسسات و سازمان هاى دولتى يا خصوصى و نيز تاثير آن بر كاهش وابستگى اعضا به خانواده ، چندان دور 

 (59: 1378هلر؛ . (شود از انتظار نيست كه خانواده ماهيت نهادى خود را از دست داده و به يك رابطه مصاحبتى ناپايدار مبدل

اده با اين همه ، در يك نگاه دقيق تر و هماهنگ با آموزه هاى اسالمى مى توان اين ادعا را مطرح كرد كه تاثير رفاه باال بر بى ثباتى خانو

تاثير منفى داشته  به عوامل ديگرى از قبيل افول يا ضعف مبانى اخالقى بستگى دارد، نه اينكه رفاه اقتصادى ذاتا بر استحكام خانواده

 .باشد
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 تقسيم كار و تفكيك نقش ها  .14

يكى ديگر از عوامل اساسى و بسيار موثر در استحكام زناشويى ، تقسيم كار خانوادگى در معنى وسيع كلمه است كه كار اقتصادى ، 

Uاميل دوركيم . مديريتى ، خدماتى ، عاطفى و غيره را در بر مى گيرد

(87)
U  همبستگى خاصى كه اعضاى خانواده را در نتيجه تقسيم كار

اين تصور كه تنها عامل وفاق و انسجام خانواده خانوادگى به يكديگر پيوند مى دهد، از ويژگى هاى مهم حيات خانوادگى دانست و با رد 

 :، اشتراك احساسات و باورهاست ، اظهار عقيده كرد

تاريخ زندگى خانوادگى ، از بدو پيدايش آن تا امروز، چيزى جز حركت پيوسته اى از جدايى ها نيست ؛ در طول اين حركت ، وظايف و 

ودند، به تدريج از هم جدا شده ، شكل جداگانه اى گرفته و بنابر جنس ، سن و نقش هاى گوناگون كه نخست يكپارچه و درهم آميخته ب

. روابط وابستگى ، مابين پدر و مادر توزيع شده اند؛ چندان كه هر كدام از آنان گويى به كارمند ويژه جامعه خانوادگى تبديل شده است 

 . ست ، بلكه برعكس از وجوه مسلط هر نوع توسعه خانوادگى استاين نوع تقسيم كار خانوادگى ، نه تنها پديده اى فرعى و ثانوى ني

 )137 :1369دوركيم ، (

Uاين نگرش كاركردى دوركيم در آثار صاحب نظران متاخر مكتب كاركردگرايى ، به ويژه تالكوت پارسونز، 

(88)
U  شرح و بسط يافته است .

دستورى بر نقش محورى تقسيم كار جنسيتى در حفظ وحدت و انسجام خانواده هسته اى معاصر تاكيد  پارسونز در رويكردى توصيفى -

پدر و وظايف خانه دارى و كدبانوگرى را بر / را بر عهده شوهر كرد؛ تقسيم كارى كه وظايف شغلى ، كسب درآمد و رهبرى خانواده 

به باور وى ، چنانچه زن ازدواج كرده ، نقش نان آورى را بر عهده بگيرد، خطر رقابت با شوهرش به . مادر قرار مى دهد/ عهده همسر 

 )122 :1354 ميشل ،. (ميان مى آيد و اين امر براى وحدت و هماهنگى خانواده بسيار زيان آور است 

تقسيم  در مورد قسمت اول كه بر نقش . در يك نگاه مى توان از گذشته و حال ، شواهدى بر تاييد هر دو قسمت سخن پارسونز اقامه كرد

كار جنسيتى در استحكام خانواده تاكيد دارد، مى توان به نمونه هاى بى شمارى اشاره كرد كه در آنها الگوى تقسيم كار جنسيتى ، 

قسمت دوم سخن وى مبنى بر تاثير منفى اشتغال زنان بر روى انسجام خانواده نيز . ام خانواده را به بهترين شكل تامين كرده است استحك

از آنجا كه اشتغال زنان باعث افزايش انتظارات آنان و نيز افزايش استقالل اقتصادى . با پاره اى از يافته هاى تحقيقى قابل تاييد است 

امكان تامين نيازهاى روحى و عاطفى شوهران خود را ندارند،  - به ويژه شاغالن تمام وقت و به عالوه ، زنان شاغل - آنان مى گردد

احتماال به همين دليل است كه محققان ، شاخص هاى بى . بروز اختالل و ناهماهنگى در روابط خانوادگى چندان دور از انتظار نيست 

همان گونه  (Wilkie, 1991:150)ن در مورد طالق را در خانواده هايى با زنان شاغل ، باالتر يافته اند، ثباتى خانواده ، از جمله انديشيد

 ,Sabini(. كه بر طبق تحقيقات ديگرى ، بين ميزان ورود زنان به بازار كار و ميزان طالق ، همبستگى مثبت مشاهده شده است

1995:519( 

ونز مى گويند، واقعيات زندگى خانوادگى در دوران معاصر در بسيارى از خانواده ها به گونه با اين همه ، همان گونه كه منتقدان پارس

در بسيارى از خانواده هاى سنتى همان تقسيم كار جنسيتى كه بر حسب فرض بايد عامل اساسى وفاق و . ديگرى رقم خورده است 

تعداد زيادى از زنان خانه دار . بى ثباتى خانواده در آمده است  استحكام خانواده باشد، به صورت كانون مشاجره هاى زناشويى و عامل

 .از اينكه بار اصلى كارهاى خانگى بر دوش آنان سنگينى مى كند و مردان مسئوليت كمترى را در اين زمينه مى پذيرند، شكايت دارند

ه نمى تواند در تصميم گيريها به طور مساوى با مردان نابرابرى در توزيع قدرت در خانواده نيز مشكل را دو چندان مى كند و زنان از اينك

http://ketaab.iec-md.org/jaameshenaasi_khaanevaadeh/jaameshenaasi_khaanevaadeh_bostaan_peyneveshthaa.html#link87�
http://ketaab.iec-md.org/jaameshenaasi_khaanevaadeh/jaameshenaasi_khaanevaadeh_bostaan_peyneveshthaa.html#link87�
http://ketaab.iec-md.org/jaameshenaasi_khaanevaadeh/jaameshenaasi_khaanevaadeh_bostaan_peyneveshthaa.html#link88�
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از سوى ديگر، الگوهاى جديد و غير جنسيتى تقسيم كار در بسيارى از موارد، رضايت زناشويى را . مشاركت داشته باشند، ناراضى هستند

قش هاى تصميم گيرى از نقش خانواده پاريسى صورت گرفته ، تفكيك جنسى ن 450براساس تحقيقى كه بر روى . در پى داشته است 

هاى مربوط به كار منزل ، با هماهنگى زن و شوهر و احساس رضايت زن منافات دارد و برعكس ، بيشترين ميزان توافق و تفاهم و 

: 1354ميشل ؛ . (رضايت زن در خانواده هايى به چشم مى خورد كه در آنها زن و مرد از امكان مساوى براى تصميم گيرى برخوردارند

تحقيقات ديگرى نيز اين مطلب را تاييد كرده اند كه شادترين خانواده ها خانواده هايى هستند كه از الگوى مساوات جويانه پيروى ) 127

 مى كنند، گرچه با چشم پوشى از اين الگو، خانواده هايى مبتنى بر الگوى مردساالرانه در مقايسه با خانواده هاى زن ساالرانه ساده تر و

 (Sabini, 1994:514) ندموفق تر

همچنين در مورد اشتغال زنان ، بخشى از يافته هاى تحقيقى از اين واقعيت حكايت دارند كه زنان خانه دارى كه مايلند در بازار كار 

از عزت نفس باشند، اما نيستند، از حداقل شادى و رضايت برخوردارند و به طور كلى ، زنان شاغل در مقايسه با زنان خانه دار شادترند، 

 (Perlmutter and Hall, 1992:361) .باالترى برخوردارند، كمتر دچار سرخوردگى و كمتر به فشارهاى روحى مبتال مى گردند

با اين اوصاف ، آيا بادى مشكل تضادها و نارضايتى هاى زناشويى را ناشى از تقسيم كار جنسيتى دانست تا در نتيجه ، تغيير اين الگوى 

ار، رفع تنش ها و ناسازگارى هاى دو زوج را در پى داشته باشد؟ به نظر مى رسد بدون توجه به فرهنگ مسلط در يك سنتى تقسيم ك

در حقيقت ، نگرش ها و ارزش هاى فرهنگى مهم ترين متغير تاثير گذار در مسئله . جامعه نمى توان به درك كاملى از مسئله دست يافت 

ز يك متغير فرعى نيست ؛ متغيرى كه بر حسب فرهنگ غالب و پذيرفته شده در يك جامعه مى اند و تقسيم كار جنسيتى چيزى بيش ا

تواند در استحكام خانواده و يا بالعكس ، در تزلزل خانواده نقش داشته باشد؛ بنابراين ، اگر تقسيم كار جنسيتى در دوران كنونى به 

ا بايد در تغييرات ارزشى جوامع جديد و نه در ذات اين نوع تقسيم كار موضوعى مسئله ساز در زندگى زناشويى تبديل شده ، علت آن ر

 .جستجو كرد

ميزان باالتر رضايت و وفاق زناشويى در . براساس همين نكته ، داده هاى تحقيقات متعدد درباره اين موضوع قابل تفسير خواهند بود

ز حيث ارزش ها و هنجارهاى جنسيتى به توافق رسيده باشند؛ خانواده هاى مساوات طلب ، به مواردى اختصاص دارد كه زن و شوهر ا

همچنان كه در دوره هاى گذشته و در بسيارى از جوامع كنونى ، تقسيم كار جنسيتى صرفا به دليل متناسب بودن با نظام ارزشى جامعه ، 

تقسيم كار منسوخ گشته و الگويى همگانى از سوى ديگر، در اوضاع و شرايطى كه الگوى سنتى  . موجب استحكام خانواده گرديده است

و داراى پشتوانه فرهنگى جايگزين آن نشده است ، بروز مشكل انطباق با نقش ، به ويژه براى زوج هاى جوان كه در نقش هاى زناشويى 

 (Winch, 1971:552) . جامعه پذير نشده اند، كامال قابل پيش بينى است

رسد الگوى مطلوب اسالم در اين زمينه در مقايسه با ديگر الگوها بيشترين تاثير را بر استحكام و  با توجه به نكته ياد شده ، به نظر مى

 تداوم خانواده بر جاى مى گذارد، مشروط به اينكه در فرايند جامعه پذيرى افراد در نقش هاى جنسيتى مورد نظر اسالم ، اختاللى پيش 

با ارزش هاى دينى به درون خانواده ها، گسترش تضادها و ناسازگارى هاى زناشويى نيايد؛ اما با نفوذ ارزش هاى فرهنگى متعارض 

، پيش بينى مى شود؛ از اين رو، اگر بنا باشد نهاد خانواده را از خطر بى ثباتى ناشى از تقسيم كار جنسيتى و سرپرستى مردان در خانواده 

فى و تبيين ديدگاههاى اسالم در باب نقش هاى جنسيتى فراروى ما ايمن سازيم ، راهكارى به جز كار فرهنگى گسترده در جهت معر

U .نخواهد بود

(89)
U  
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 تولد فرزند  .15

تجربه هاى عينى نشان مى دهند كه توليد فرزند، به عنوان بارزترين محصول پيوند زناشويى ، در تحكيم و تثبيت بسيارى از مطالعات و 

خانواده نقش ممتازى ايفا مى كند و در مقابل ، عقيم بودن و ناكامى در توليد فرزند، به ويژه در صورت اشتياق وافر دو زوج و وجود 

. موارد فروغ مهر و صفا را در روابط زناشويى ضعيف و پيوندهاى متقابل را سست مى گرداندحساسيت هاى محيطى مشوق ، در بسيارى 

شايد ميل فرزندخواهى به ميل جاودانگى . بدون شك ، تاثير فرزند بر استحكام خانواده تا حد زياد به ميل فرزندخواهى ارتباط دارد

و گذرا ارضا شدنى نيست ، اين عدم ارضا انسان ها را به تالش براى بازگشت كند و چون ميل به جاودانگى شخصى در اين دنيا فانى 

بقاى نسل اشخاص از راه فرزندان يكى از بارزترين . تحصيل جاودانگى غير شخصى از راه به يادگار نهادن آثار ماندگار سوق مى دهد

فرزندان جستجو مى كنند و حيات ايشان را  مصاديق جاودانگى غير شخصى است و از اين رو، والدين استمرار وجود خويش را از راه

 .دنباله حيات خويش مى انگارند

به هر تقدير، ناكامى در توليد فرزند، نوعى ناخرسندى طبيعى را بر زوجين تحميل مى كند و خانواده را به رغم جاذبه هاى متعدد در 

رگى است كه از تولد فرزند، به ويژه فرزند او عايد آنان در طرف مقابل ، رضايت درونى زوجين موهبت بز. معرض بى ثباتى قرار مى دهد

Uويل دورانت . مى گردد

(90)
U  رضايت درونى پدر و مادر چنين مى نويسددر تشريح نقش فرزند در فراهم آوردن: 

ازدواج تنها براى اين نيست كه زن و مرد را به هم پيوند دهد، بلكه  . بايد گفت كه ازدواج به خاطر فرزند داشتن پديد آمده است

  ازدواج پيش .امين كندمقصودى ديگر هم دارد و آن اينكه زندگى نوعى را با ايجاد پيوند صداقت و مواظبت ميان پدر و مادر و فرزند ت

از داشتن فرزند قراردادى است براى آماده ساختن آسايش جسمانى متقابل ، ولى پس از بچه دار شدن معنى حقيقى خود را به دست مى 

مرد در اين  ...فرزند مقام خود را در كل باالتر مى برد و مانند آبى است كه به چاى گياهى مى ريزند تا آن را تازه و شكفته گرداند. آورد

حال كه به او مى نگرد عشقش تازه مى گردد؛ اين ديگر آن زن پيشين نيست ؛ اين زنى است كه ذخاير و توانايى هاى تازه اى به دست 

رنج و زحمت كار از . اين ديه اى است كه مرد هرگز نخواهد توانست زنش را براى آن ، چنان كه شايسته است پاداش دهد... آورده است 

خانه اى كه تا آن وقت چهار . به شيرينى و گوارايى بدل مى گردد و مانند كار كردن زنبورانى است كه به دنبال شهد مى گردندآن پس 

مرد براى نخستين بار خود را كامل و تمام حس . ديوارى و تختخوابى بيش نبود، جوانى از سر مى گيرد و پر از خنده و نشاط مى گردد

 )178: 177 :1371دورانت ؛ . (مى كند

 : به گفته كالين برگ. گذشته از جنبه هاى روان شناختى ، نقش عوامل اجتماعى در بروز ميل فرزند خواهى نيز بايد مد نظر قرار گيرد

U

(91)
U  

ميل به فرزند داشتن بى شك هم در مردان و هم در زنان وجود دارد و شايد دليل وجود اين ميل نيز ارزشى باشد كه فرهنگ براى 

ممكن است ارزش  چنان كه در چين معمول است - اين ارزش ممكن است جنبه اقتصادى داشته باشد، همچنين -. كودكان قائل است 

ممكن است فرزند خواستن براى اين باشد كه شخص به نحو ديگر، يعنى به صورت ادامه وجود واقعى خود در ديگرى ... اشته باشددينى د

 )113: 1368، 1كالين برگ ، ج . (، فناناپذير شود، يا ممكن است مردان فرزند داشتن را دليل محسوس مردانگى خود بدانند

وجه بيش از پيش به مشكالت تربيت فرزندان در دوران معاصر، ميل فرزندخواهى را تحت الشعاع با اين همه ، چندين امر و از جمله ت

اينك اين پرسش مطرح است كه آيا تولد فرزند با توجه به مشكالتى كه در پى دارد، روى هم رفته در جهت افزايش . قرار داده است 
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ن پس از بررسى هاى متعدد به اين نتيجه رسيده اند كه فرزندان هميشه پژوهشگرا. انسجام خانواده و يا در جهت كاهش آن عمل مى كند

ا تاثير يكسانى بر خانواده ندارند، بلكه بر حسب پيشينه روابط زن و شوهر و نيز بافت فرهنگى جامعه ، آمدن فرزند مى تواند تاثير مثبت ي

 .نفى در استحكام خانواده داشته باشد

زوج هايى كه پيش از تولد . فرزندان تاثيرهاى متفاوتى را بر استحكام خانواده بر جاى مى گذارند نظر به پيشينه روابط زن و شوهر،

كودك ، روابط نزديك و صميمانه اى با يكديگر دارند، معموال پدر و مادر شدن را تجربه اى خوشايند مى يابند و با مشكالت و 

در . كه از نقش جديد خود به عنوان پدر و مادر رضايت بيشترى دارندمحدوديت هاى بچه دارى آسان تر روبه رو مى شوند، ضمن آن

بر طبق برخى . مقابل ، زوج هايى كه از ازدواجشان احساس شادى نمى كنند، پس از آمدن كودك ، ناخشنودى بيشترى را نشان مى دهند

 .ى از همسران خود كناره گيرى كنندپژوهش ها، مردان ناراضى از رابطه زناشويى ممكن است از كودكان خود و در مواردى حت

)Perlmutter and Hall, 1992:336-337( 

از نظر بافت فرهنگى نيز بايد بين دو دسته از جوامع تمايز قائل شد؛ در جوامع سنتى كه يا به داليل اعتقادى و دينى و يا به داليل 

خود شادى و عزت نفس را براى پدر و مادر به ارمغان مى آورد و اقتصادى ، جايگاه و ارزش بيشترى براى فزندان قائلند، فرزند با آمدن 

از سوى ديگر، ناكامى والدين از توليد مثل مى تواند مشكالت فراوانى را به ويژه  .از اين راه ، باعث استحكام بيشتر خانواده مى شود

ت او را در چشم همسر، بستگان و ديگران تنزل داده و در بسيارى از موارد ديده شده است كه نابارورى زن موقعي. براى زن ، به بار آورد

 . حتى به طالق وى يا ورود همسر جديد منجر شده است

اما در جوامعى كه روحيات و نگرش هاى فردگرايانه بر آنها غلبه دارد، عموما گرايش به داشتن فرزند كمتر است ؛ زيرا فرزندان به طور 

قتصادى متعددى را بر خانواده تحميل مى كنند و آزادى هاى فردى در جهت انجام فعاليت طبيعى محدوديت ها و فشارهاى روانى و ا

هاى شغلى ، تحصيلى و غيره را به ميزان قابل توجهى كاهش مى دهند كه همين امر يكى از عوامل مهم افزايش خانواده هاى بدون فرزند 

در  1998ش رضايت زناشويى مبدل مى سازند؛ براى مثال در سال در جوامع صنعتى است و طبعا فرزندان را به عاملى موثر در كاه

. بدون فرزند بوده اند% 28داراى فرزند و % 25خانوارها كه در آنها زن و شوهر با هم زندگى مى كردند، تنها % 53آمريكا از مجموع 

ازدواج شادتر مى شوند؛ اما آمدن اولين كودك براساس پاره اى از تحقيقات ، بيشتر مردان و زنان با ) اداره آمار آمريكا، اينترنت (

 .معادالت را برهم مى زند؛ در نتيجه شادى و خشنودى زوجين تنزل مى يابد و تا پس از رشد كودكان به سطح پيشين باز نمى گردد

)Almquist, et al, 1978:342( ج به جا مى گذارد؛ البته نبايد فراموش كرد كه در چنين وضعيتى فرزند تاثير دوگانه اى بر ازدوا

زيرا آمدن فرزند در همان حال كه باعث كاهش رضايت زناشويى و در نتيجه ، بروز تنش ها و ناسازگاريها مى گردد، درجه ثبات 

 )Landis, 1963:207( .زناشويى را افزايش مى دهد، به اين معنا كه احتمال اقدام دو زوج به طالق كمتر مى شود

موضوع تضاد عشق و تربيت فرزند نيز كه در دهه هاى اخير مورد توجه صاحب نظران علوم اجتماعى قرار گرفته است ، در چنين بستر 

محور بحث اين پرسش است كه آيا مى توان براى تربيت فرزندان تدبيرى انديشيد كه خللى در . فرهنگى ويژه اى معنى خود را مى يابد

و شوهر ايجاد نكند؟ در پاسخ به اين پرسش ، طرفداران ديدگاه محافظه كار، تعديل ازدواج را به گونه اى كه به روابط مبتنى بر عشق زن 

آنان معموال مشكالت تربيت فرزند را ناشى از بى تعهدى . صورت مبناى مناسبى براى پرورش صحيح فرزندان درآيد، پيشنهاد مى كنند

اى افزايش تعهد و پايبندى افرا بايد با موضوع ازدواج جدى تر برخورد كرد و فرصت ها و همسران مى دانند و از اين رو معتقند بر
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امكانات اقدام به طالق را بسيار محدود نمود؛ اما طرفداران ديدگاه رقيب در اصل اين مطلب كه پرورش فرزندان بايد حتما در چهارچوب 

چرا پدر و مادر بيولوژيك همواره بايد پدر و مادر اجتماعى باشند؟ : دخانواده زن و شوهرى صورت گيرد، ترديد مى كنند و مى پرسن

 آنان ازدواج و خانواده را دو نهاد جداگانه مى انگارند كه ديگر نيازى به يكديگر ندارند و معتقند كه ازدواج مى تواند بر محور جستجوى

الدين ، تحت مراقبت پدر و مادر بيولوژيك خود و يا صحيح عشق شكل گيرد و در همان حال ، كودكان مى توانند بر حسب تمايل و

به اين ترتيب ، زن و شوهرى كه از روابط زناشويى خود احساس رضايت نمى كنند، . تحت مراقبت پدر و مادرهاى اجتماعى قرار گيرند

 )Bilton, et al, 1981:314-315( .ناگزير نخواهند بود افزون بر زوج ناخرسند، پدر و مادر ناخرسند نيز باشند

از ديدگاه اسالم اين مطلب كه فرزند در مراحل مختلف تكون تا رشد خود، مشكالتى را بر والدين تحميل مى كند، مسلم است و از جمله 

، همان گونه )15احقاف ، (در خود قرآن كريم به دشوارى هاى جسمى و روحى مادران در دوران حمل و هنگام وضع حمل اشارت رفته 

و نيز دشواريهاى تربيت ) 99: 15وسائل الشيعه ؛ ج (وايات به فشارهاى اقتصادى فرزندان بر خانواده هاى كم بضاعت كه در بعضى ر

با وجود اين ، در پاره اى از توصيه هاى دينى شاهد تدبيرهايى هستيم . اشاره شده است ) 198و  100: 15وسائل الشيعه ؛ ج (فرزندان 

ت فرزندان را به جاى آنكه عاملى براى سرخوردگى و نارضايتى والدين باشند، به عاملى براى افزايش كه اسالم از راه آنها كوشيده اس

ترغيب و تشويق فراوان نسبت به توليد و تربيت فرزندان و نسبت دادن . رضايت خاطر آنان در نتيجه ، تحكيم پيوند زناشويى تبديل كند

اسالم گذشته از يادآورى ارزش ها و منافع دنيوى فرزندان  . حقق اين هدف بوده استارزش باال به اين مقوله ، نخستين گام در جهت ت

مانند اينكه فرزندان موجب انس پدر و مادر و خارج شدن آنها از تنهايى اند و فرزندان يار و ياور پدر و مادر و  براى والدين -

بر ارزش هاى معنوى و اخروى فرزندان  ) -106و  99، 96: 15وسائل الشيعه ؛ ج (يادگارهاى آنان پس از مرگ ايشان خواهند بود 

تاكيد بسيار نموده است ؛ از جمله مى توان به احاديثى اشاره كرد كه بر پاداش اخروى توليد فرزند، پاداش اخروى صبر بر دشوارى هاى 

: 15وسائل الشيعه ؛ ج . (گردد، تاكيد دارندتربيت فرزندان و پاداش هايى كه در نتيجه كارهاى نيك فرزند براى پدر و مادرش منظور مى 

بديهى است كه نگرش معطوف به آخرت و جمع گرايانه اسالم به مقوله فرزند، جايى براى بروز ارزش هاى  .)211و  100، 98، 97، 95

 .فردگرايانه افراطى كه مشكالتى مانند تضاد عشق و تربيت فرزند از درون آنها بر مى آيد، باقى نمى گذارد

توضيح اين مطلب بر حسب مفاهيم . دبير مهم ديگرى كه اسالم عنايت ويژه اى به آن مبذول داشته ، اصل نيكى و احسان به والدين است ت

مكتب مبادله در روان شناسى اجتماعى آن است كه استحكام روابط خانوادگى دائر مدار پاداش هايى است كه هر يك از افراد از روابط 

د؛ يعنى افزايش پاداش ها، افزايش تعهد و تعلق فرد به رابطه ، و كاهش پادش ها، كاهش تعهد و تعلق او را در پى خود دريافت مى دار

بر اين اساس ، اسالم كوشيده است از راه الزام يا تشويق فرزندان به فرمان بردارى از والدين و نيكى كردن به آنان ، پاداش . خواهد داشت 

والدين فراهم كند و به اين ترتيب ، انگيزه هاى توليد و تربيت فرزند را در آنان تقويت نمايد كه اين امر نيز  هاى ملموس بيشترى را براى

و  151و انعام ،  36و نساء،  83سوره هاى بقره ، آيه : رك . (خود، تاثير انكار ناپذيرى بر تحكيم روابط خانوادگى بر جاى مى گذارد

 )15و احقاف ،  15  -14قمان ، و ل 8و عنكبوت ،  24  -23اسراء 

نكته ديگرى كه در اسالم به آن سفارش شده ، اين است كه پدر و مادر بايد على رغم محدوديت هاى ناشى از تولد فرزند، نيازهاى 

دن به مادران سوره بقره ، ضرر رسان 233آيه . جنسى و عاطفى متقابل را از ياد نبرند و در جهت برآوردن اين نيازها در حد توان بكوشند

براساس . داراى فرزند شيرخوار به بهانه فرزند و نيز ضرر رساندن به پدران داراى فرزند شيرخوار را به بهانه فرزند ممنوع كرده است 
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ودك برخى روايات ، پيش از نزول اين آيه ، زنى كه كودكى شيرخوار داشت ، چه بسا از بيم آنكه بار ديگر باردار شود و در نتيجه ، به ك

شيرخوار خود آسيب برساند، به درخواست جنسى شوهرش پاسخ نمى داد و مرد نيز گاهى به همين دليل ، درخواست جنسى همسر خود 

 (180 :15وسائل الشيعه ؛ ج . (را رد مى كرد؛ به همين جهت ، خداوند ضرر رساندن مرد به زن و زن به مرد را ممنوع ساخت 

يت روابط و حقوق خويشاوندى مى تواند دربردارنده تدبير ديگرى براى كاستن از مشكالت تربيت فرزند در نهايت ، تاكيد اسالم بر اهم

هرچند امكان شكل گيرى خانواده هاى گسترده در اوضاع و شرايط زندگى شهرى جديد تقريبا از بين رفته است ، . قلمداد شود

رگ ها و مادربزرگ ها، دست كم مى توانند با حمايت ها و كمك هاى خويشاوندان نزديك ، به ويژه بستگان درجه اول مانند پدر بز

 .خود بخشى از بار مراقبت و تربيت فرزندان را از دوش پدر و مادرهاى جوان بردارند

 
 حمايت از خانواده  .16

در دو دسته اصلى زير جاى  عوامل بيرونى متعددى با حمايت از خانواده در ثبات و استحكام آن نقش ايفا مى كنند كه مى توان آنها را

 . حكومت. 2خويشان و آشنايان ؛ . 1: داد

در اين جوامع برخالف . نقش حمايتى خويشاوندان چه از جهات مادى و چه از جهات معنوى در جوامع سنتى بيشتر به چشم مى خورد

وه هاى خانوادگى كوچك در دسترس هستند و جوامع جديد، به دليل غلبه الگوى خانواده گسترده ، خويشاوندان معموال براى كمك به گر

گذشته از  )kirkpatrick, 1972, Vol. 5:313( .اين امر باعث مى شود كه تنش هاى خانوادگى آسيب كمترى بر افراد وارد كند

ى رسد اثرگذارى خويشاوندان ، گروه دوستان و آشنايان نيز مى توانند با حمايت هاى خود زوج ها را به يكديگر پيوند دهند و به نظر م

در عين حال ، نبايد روى ديگر سكه را از ياد برد و  )Goode, 1964:96( .اين گروه با اوضاع و احوال جوامع جديد نيز سازگار باشد

 آن تاثير منفى دوستان و خويشاوندان بر استحكام خانواده است و آن در مواردى مى باشد كه مخالفتى با ازدواج با نارضايتى اى از يكى

اختالفات ناشى از دخالت بستگان و نزديكان ، به ويژه در جوامعى كه در مرحله گذار از سنت به تجدد قرار . از دو زوج در كار باشد

و مسئله معروف ناسازگارى عروس و ) 181: 1348بهنام و راسخ ؛ (دارند، در صد بااليى از اختالفات زناشويى را تشكيل مى دهند 

 . پدر زن از محورهاى اصلى اين اختالفات استمادرشوهر يا داماد و 

روى هم رفته ، به نظر مى رسد نهاد خانواده در حال انطباق يافتن با وضعيت جديدى است كه در آن ، همراه با كاهش دخالت مستقيم 

ل ، حمايت مادى و خويشاوندان در زندگى زوج هاى جوان ، استقالل دو زوج بيش از پيش به رسميت شناخته مى شود و در همان حا

از آنجا كه دو زوج جوان اين نسل نيز كه با روحيه  .معنوى خويشاوندان از آنها، هرچند در سطحى محدودتر از گذشته ، ادامه مى يابد

، اميد استقالل خواهى جامعه پذير شده اند، خود در آينده اى نه چندان دور نقش پدر و مادر را براى زوج جوان نسل بعد ايفا خواهند كرد

 .مى رود كه اين فرايند انطباق پذيرى ، آسان تر تحقق پذيرد

اما حمايت دولت و ديگر بخش هاى حكومتى از خانواده ، موضوعى است داراى ابعاد متنوع و گسترده كه در دوران معاصر مورد توجه 

در بعد . ومت از خانواده را تشكيل مى دهندحمايت اقتصادى ، آموزشى و قانونى مهم ترين اقسام حمايت حك. ويژه قرار گرفته است 

حمايت اقتصادى ، به نظر مى رسد مهم ترين مسئله ، ساماندهى عمومى اقتصاد، به ويژه حل مشكل بيكارى جوانان است كه تاثيرهاى 

ارى از جوانان واقع در نداشتن شغل مناسب و مطمئن افزون بر آنكه براى بسي. مستقيم نامطلوبى بر ثبات خانواده ها بر جاى مى گذارد
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در همين راستا، . سن ازدواج ، مانع اصلى تشكيل خانواده است ، زندگى بسيارى از افراد متاءهل را نيز در معرض تهديد قرار مى دهد

ى دولت در مورد ايران با وجود اقدام هايى كه از سو. موضوع تسهيالت ازدواج به ويژه در شرايط ركود اقتصادى ، اهميت خاصى مى يابد

جمهورى اسالمى در سال هاى اخير در اين زمينه صورت گرفته ، اين اقدام ها در سطحى متناسب با اهداف و آرمانهاى مطرح شده در 

 . قانون اساسى نبوده است

مكانات در ايران بهره گيرى از ا. حمايت آموزشى و فرهنگى حكومت نيز نقشى محورى در حفظ و استحكام نهاد خانواده ايفا مى كند

آموزشى و فرهنگ سازى ، اعم از كتاب هاى دبيرستانى و دانشگاهى ، مراكز مشاوره و رسانه هاى جمعى به ويژه صدا و سيما، در 

سالهاى اخير رشد چشمگيرى داشته است و با توجه به افزايش نابسامانى هاى خانوادگى و از جمله طالق ، انتظار مى رود اين روند 

ود را همچنان ادامه دهد، هرچند نبايد ناسازگارى برخى از اين برنامه ها با مبانى ارزشى اسالم و در مواردى ، حمايتى سير صعودى خ

 . تاثير منفى آنها بر استحكام خانواده را از نظر دور داشت

بخشى از . واده موثر است حمايت قانونى و امنيتى نيز داراى جنبه هاى متعددى است كه به طور مستقيم يا غير مستقيم بر استحكام خان

مشكالت زناشويى مى تواند ريشه در كاستى هاى قانون گذارى داشته باشد؛ براى مثال ، تساهل بى از اندازه دادگاه هاى خانواده در 

نجا البته از آ )Sabini, 1995:519( .غرب در پذيرش درخواست طالق از جمله عواملى است كه در افزايش ميزان طالق موثر بوده اند

كه قوانين مدنى كشورهايى مانند ايران ، تا حد زيادى برگرفته از فقه اسالمى اند، به نظر مى رسد كاستى هاى قانونى سهم عمده اى در 

در عين حال ، اين بدان معنا نيست كه هيچ ضرورتى براى بازنگرى قوانين خانواده ، اعم از قوانين كلى و . اختالالت خانوادگى باشند

 .جود نداردجزئى ، و

كارآمدى دستگاه پليس و نظام قضايى در رسيدگى به شكايات و تخلفات خانوادگى ، جنبه ديگرى از حمايت حكومت از خانواده را به 

جاى تعجب نيست كه عدم برخورد قضايى . نمايش مى گذارد كه اين جنبه نيز در شرايط فعلى ايران هنوز به سطح مطلوب نرسيده است 

ه ستم جنسى در بخشى از خانواده ها باعث احساس ناامنى زنان و دختران شده و در بعضى موارد، به پيامدهاى مناسب با پديد

 . ناخوشايندى همچون خودكشى ، خودسوزى زنان و فرار دختران از خانه انجاميده است

سطح جامعه و اجراى دقيق قوانين مربوط است سومين جنبه اى كه در اين راستا بايد مورد توجه قرار گيرد، كنترل روابط جنى ناسالم در 

متاسفانه در سالهاى اخير بسيارى از موضوع هاى بنيادينى كه در سعادت و ارتقاى جامعه اسالمى دخالت دارند، مورد غفلت قرار گرفته . 

ى بند و بارى هاى جنسى از ، يا دستخوش بهره بردارى هاى سياسى و جناحى شده اند كه مسئله اجراى حدود الهى و برخورد قاطع با ب

بدون شك ، اجراى صحيح حدود و تعزيرات ، زمينه بسيارى از رفتارهاى نابهنجار جنسى را كه به سهم خود . جمله اين موضوع هاست 

 .به ثبات خانواده لطمه مى زنند، از ميان بر مى دارد

است كه هرگونه تدبير حمايتى را مورد تاييد قرار دهد؛ به همين كامال آشكار است كه ارزش گذارى باالى اسالم بر خانواده ، مستلزم آن 

جهت ، همان گونه كه در مباحث گذشته به مناسب بيان گرديد، در آيات و روايات فراوان بر حمايت مالى و عاطفى از بستگان و نزديكان 

ز بيت المال مسلمانان ، تاكيد شده است ؛ براى ، اجراى حدود الهى ، حمايت از زنان ستمديده و حتى تامين مالى زوج هاى نيازمند ا

حضرت بر . آوردند) عليه السالم (مردى را كه به خود ارضايى اقدام كرده بود، به محضر اميرالمومنين  ( : نمونه در روايتى آمده است

 )26: 14ائل الشيعه ؛ ج وس( . )زد تا سرخ شد، آنگاه مبلغى از بيت المال براى ازدواج او اختصاص داد ) تازيانه (دست او 
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در پايان ، خاطر نشان مى شود كه حمايت فعاالنه حكومت در جهت تثبيت و تحكيم خانواده نبايد با حمايت منفعالنه و تابع وضع موجود 

غربى  حمايت از خانواده به وسيله دولت هاى رفاه در تعدادى از كشورهاى. كه صرفا گسيختگى خانواده را شدت مى بخشد، اشتباه شود

بر اين ) 59: 1378هلر؛ . (در جهت و مسير خاصى است كه خانواده بحران زده غربى را روز به روز زايدتر و غير كاركردى تر مى سازد

اساس ، الزم است دست اندركاران قواى قانون گذارى ، اجرايى و قضايى جمهورى اسالمى در سياست هاى حمايت از خانواده ، جانب 

 .شى را رعايت نموده و از سطحى نگرى و پيروى ناموجه از الگوهاى غربى خوددارى ورزنداحتياط و دوراندي

 
  محدوديت طالق .17

. يكى ديگر از عواملى كه به اعتقاد محققان در ثبات و انسجام خانواده نقش دارد، حساسيت فرهنگ عمومى نسبت به مسئله طالق است 

در بسيارى از جوامع سنتى را محدوديت هاى فرهنگى و قانونى طالق ، به ويژه قبح طالق جامعه شناسان يكى از عوامل ثبات خانواده 

در افكار عمومى و سرافكندگى ناشى از آن ، كاهش موقعيت فرد طالق گرفته و در مواردى طرد انزواى اجتماعى او، فشارهاى روانى ، 

ند كه هر يك به نوعى جايگاه خانواده را در افكار عمومى تثبيت و اجتماعى و اقتصادى پس از طالق و دشواريهاى قانونى آن دانسته ا

در مقابل ، هر قدر از قبح طالق و احساس ننگ ناشى از آن كاسته شود، . تحكم مى كند و تا حد زياد از فروپاشى آن مانع مى شود

، )Goode, 1964:94( مشاهده مى شوداحتمال طالق افزايش خواهد يافت و اين وضعيتى است كه در جوامع صنعتى معاصر به وضوح 

همان گونه كه نمونه هايى از اين وضعيت در برخى جوامع ابتدايى نيز گزارش شده است ؛ براى مثال به گفته مورداك ، در يكى از جوامع 

ذارد و از باب نمونه ، مورد مطالعه وى افكار عمومى به جاى آنكه موجبات ثبات خانواده را فراهم آورد، تاثير منفى بر آن به جاى مى گ

 . در نتيجه ، ميزان طالق در اين جامعه بسيار باال است. چنانچه يك مرد مدت زيادى با يك زن زندگى كند، مورد تمسخر قرار مى گيرد

)Murdock, 1950:198( 

د در تثبيت خانواده موثر به هر تقدير، محدوديت هاى طالق با چشم پوشى از مواضع ارزشى و راهبردى ديدگاه هاى مختلف ، مى توان

باشد، ولى از آنجا كه ثبات خانواده به تنهايى كاشف از باال بودن ميزان خشنودى زناشويى نيست ، ديدگاه هاى سنتى طرفدار دشوار كردن 

 )102 – 101 :1378گيدنز؛ . (طالق از سوى ديدگاه هاى نوانديش ، با مخالفت روبه رو شده اند

در خصوص ديدگاه اسالم درباره محدوديت هاى طالق به همين اشاره بسنده مى كنيم كه نگرش منفى دين به طالق هاى بوالهوسانه 

در عين حال ، چون نمى . مستلزم آن است كه از راهبردهاى فرهنگى مانند ترويج قبح اين گونه طالق ها در سطح جامعه استقبال كند

ى از متون دينى استفاده كرد و در پاره اى از موارد، گسستن ارتباط زناشويى به داليل معقول حتى ضرورت توان قبح طالق را به طور كل

نيز بر حسب روايات در مواردى به طالق همسران خود اقدام كرده اند،  )عليه السالم(مى يابد، چنان كه خود پيامبر اكرم و ائمه اطهار 

از اين رو به نظر مى رسد كاستن از  )650 :1ابن ماجه ، سنن ج : ك .؛ همچنين ر335و  269و  268و  57: 15وسائل الشيعه ؛ ج (

اما ايجاد محدوديت هاى قانونى براى طالق تنها در يك مورد،  .حساسيت هاى بى مورد در اين زمينه با تعاليم اسالم هماهنگ تر باشد

از اين مورد كه بگذريم ، اسالم محدوديت قانونى قابل . وهر است نمود آشكارى دارد و آن اختصاص دادن حق طالق على القاعده به ش

توجهى را براى طالق قرار نداده ، هرچند به منظور كاهش موارد طالق ، تمهيداتى را براى سست كردن انگيزه هاى طالق و فراهم نمودن 

U . زمينه تجديد نظر زوجين مقرر كرده است

(92)
U  

 

 

http://ketaab.iec-md.org/jaameshenaasi_khaanevaadeh/jaameshenaasi_khaanevaadeh_bostaan_peyneveshthaa.html#link92�


 

Noorfatemah.org 
 

 خانواده شناسى جامعه و اسالم ۱۴۰

 
 محدوديت روابط اجتماعى زنان و مردان  .18

 
نقش محورى دارد، يكى از زمينه ها و شرايطى كه در حفظ و تقويت عاليق زناشويى و در نتيجه ، تحكيم و تثبيت بنيان خانواده 

اختالط زن و مرد در حوزه هاى مختلف فعاليت اجتماعى ، به ضميمه . محدوديت روابط زن و مرد در عرصه تعامالت عام اجتماعى است 

به طور  ضعف كنترل درونى و بيرونى افراد و امكان برقرارى روابط آزاد با توجه به وجود محرك هاى قوى و پرجاذبه اى كه دو جنس 

ى براى ورود به دنياى يكديگر دارند، آبشخور بسيار مناسبى براى رشد تمايالت شهوانى و كامجويى هاى غير مجاز و در نتيجه ، طبيع

 .ضعف انگيزه تشكيل خانواده در مرحله اول و ضعف انگيزه حفظ آن در مرحله بعد خواهد بود

ه اندك ، امكان نيل به اهداف مورد نظر خويش را به صورت پياپى براساس منطق مبادله ، هنگامى كه افراد به راحتى و با صرف هزين

داشته باشند و به پاداش هاى ارضا كننده و مطلوب دست يابند، به طور قطع ، انگيزه وافرى براى استمرار اين وضعيت و طرد شيوه هاى 

ين وضعى ، به ويژه با توجه به جاذبه روابط بين دو ادامه چن. جايگزين كه در مقايسه از ارزش تعاملى كمترى برخوردارند، خواهند داشت 

جنس ، زمينه مساعدى را براى زوال تدريجى موقعيت خانواده در سطح كالن و بروز تنش ، اختالف ، سوء معاشرت ، خيانت ، طالق و 

، نشان مى دهد كه  تجديد فراش هاى مكرر در سطح خرد فراهم مى سازد يك مطالعه تطبيقى كه در شصت و شش كشور صورت گرفته

 )Sabini, 1995:519( هرچه زنان در جامعه بيشتر با مردان مرتبط باشند، ميزان طالق باالتر خواهد بود

حقوقى اسالم با هدف ايجاد يك جامعه سالم و تامين هدف هاى مربوط به سعادت فردى و اجتماعى ، تدبيرهاى ويژه اى  نظام تربيتى -

ارائه الگوى تربيتى و اخالقى مطلوب ، تعيين صريح حدود قانونى ، فراهم آوردن مقدمات الزم جهت .  در اين خصوص اتخاذ كرده است

جامعه پذير ساختن افراد متناسب با الگوهاى مورد نظر، ايجاد حريم در روابط انسانى ، طبقه بندى افراد بر اساس نوع و ميزان بستگى 

، ايجاد حساسيت هاى الزم در افكار عمومى و ) به صورت رسمى و غير رسمى(نى ، اعمال نظارت و كنترل همگا) محرم و نامحرم(

وجدان جمعى جت برخورد با منكرات و به طور كلى ، زمينه سازى همه جانبه براى ايجاد يك فضاى اجتماعى سالم و غير شهوانى از 

 . اده استمهم ترين تدبيرهايى هستند كه اسالم براى نظام سازى مطلوب مورد توجه قرار د

با نگاه تحليلى به رويكرد اسالم به موضوع روابط اجتماعى زن و مرد، به نظر مى رسد اسالم دو هدف اساسى را در تدبيرهاى ياد شده ، 

هدف نخست كه در آغاز بحث به آن اشاره شد، كاهش زمينه هاى روابط جنسى نامشروع در سطح جامعه است و . دنبال كرده است 

ظرافت بيشترى برخوردار است و جز در قالب بينش ها و گرايش هاى معنوى نمى توان به در صحيحى از آن نايل شد، هدف دوم كه از 

آن است كه حساسيت هاى طبيعى موضوع جنس در سطح اجتماعى به پايين ترين حد كاهش يابد، به گونه اى كه اين موضوع كمترين 

بدون ترديد، برطرف شدن اين قبيل مشغله هاى . جتماع مى گردد، در پى داشته باشدمشغله ذهنى را براى مرد يا زنى كه وارد عرصه ا

ذهنى و به تعبير دينى ، وسوسه هاى نفسانى ، شرط اساسى ياد خدا و گرايش به معنويات است كه در نظام تربيتى اسالم جايگاه بسيار 

بديهى . وانى در سالم سازى نظام اجتماعى نقش بسزايى ايفا مى كندوااليى دارد و افزون بر آن ، به عنوان يكى از اركان مهم بهداشت ر

است كه اين دو عامل ، يعنى ياد خدا و بهداشت روانى فرد نيز به سهم خود تاثير عمده اى بر استحكام روابط زناشويى بر جاى مى 

 .گذارند
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محدوديت  (دان ها توجه داده شده و تحقق عينى آنها نوعى گوشه اى از تدابير اسالم در جهت تامين اهداف ياد شده كه در منابع دينى ب

U )عقالنى 

(93)
U اشت ، از اين فراينددر روابط اجتماعى زنان و مردان را در پى خواهد د: 

تكليف زنان به رعايت حجاب شرعى در برابر مردان نامحرم كه طبق نظر بسيارى از فقها عبارت است از پوشش تمام بدن به جز  -

صورت و دست ها تا مچ ؛ البته اين حداقل پوشش واجب است و رعايت پوشش كامل به عنوان امرى راجح و در شرايط خاص ، به 

 )146: 14و وسائل الشيعه ؛ ج  31نور، . (ز مطرح مى باشدعنوان واجب ني

 ؛)31نور، (تكليف زنان به مخفى ساختن زيورآالت خود در برابر نامحرمان  -

 ؛)155: 14وسائل الشيعه ؛ ج (ممنوعيت آرايش زن براى مردان نامحرم  -

 ؛)25قصص ، (توصيه زنان به حفظ حجب و حيا در راه رفتن  -

 ؛)32احزاب ، (توصيه زنان به حفظ متانت در سخن گفتن و خوددارى از سخنان وسوسه انگيز  -

 ؛)143: 14وسائل الشيعه ؛ ج (توصيه زنان به كوتاه و مختصر سخن گفتن با نامحرمان به جز در موارد لزوم  -

 ؛)280: 13و ج  133: 14وسائل الشيعه ؛ ج (ممنوعيت خلوت گزينى با نامحرمان  -

 ؛)157 :14وسائل الشيعه ؛ ج (هى از ورود مرد نامحرم به خانه زن بدون اجازه سرپرست خانواده ن -

 ؛)141  -138: 14وسائل الشيعه ؛ ج (ممنوع ساختن نگاه شهوت آلود به نامحرم  -

 ؛)145: 14وسائل الشيعه ؛ ج (كراهت نگاه به نامحرم حتى با داشتن حجاب  -

 ؛)31و  30نور، (ه هنگام رويارويى با مرد يا زن نامحرم توصيه به فرو افكندن چشم ب -

كراهت مبادرت مردان به سالم كردن بر زنان نامحرم ، به ويژه زنان جوان ، و كراهت دعوت مرد از زن نامحرم براى هم غذا شدن  -

اطات فيزيكى ، ديدارى و گفتارى ، اين گونه توصيه ها نشان مى دهد كه اسالم افزون بر ارتب) (174  -173: 14وسائل الشيعه ؛ ج (

ارتباط و تعامل عاطفى بين زنان و مردان نامحرم را ناپسند مى شمارد و خواهان محدود شدن ارضاى نيازهاى عاطفى زن و مرد به 

 ؛.)يكديگر در كانون خانواده است 

 ؛)174: 14وسائل الشيعه ؛ ج (كراهت اختالط زنان و مردان در اماكن عمومى  -

وسائل الشيعه ؛ (؛ همچون دست دادن ، در آغوش كشيدن و بوسيدن )حتى پسر بچه ها و دختربچه ها(از تماس فيزيكى با نامحرم نهى  -

 ؛)170: 14ج 

ممنوع ساختن يا مكروه شمردن ورود زنان به برخى مشاغل يا موقعيت هاى اجتماعى كه مستلزم ارتباط زياد با نامحرمان است  -

 ؛)162: 14وسائل الشيعه ؛ ج (

 ؛)125و  112: 14وسائل الشيعه ؛ ج (مشروط ساختن خروج زن از خانه به اذن شوهر  -

؛ در عين حال ، از غيرت ورزى نابه )109 – 107: 14وسائل الشيعه ؛ ج (توصيه مردان به غيرت ورزى مناسب جهت حفظ حريم عفاف 

 )175 :14وسائل الشيعه ؛ ج . (جا به شدت نكوهش شده است 

ن ذكر است كه از توصيه هاى اكيد اسالم در اين خصوص نبايد لزوم خانه نشينى و اعمال فشارهاى شديد جهت محدود ساختن شايا

بديهى است كه بر حسب داليل دينى ، . روابط اجتماعى و ايجاد مانع در مسير ورود زنان به عرصه فعاليت هاى اجتماعى را نتيجه گرفت 
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ركت فعال در عرصه هاى مختلف فعاليت شغلى در صورتى كه با حفظ حدود، مصونيت الزم از ابتال به برقرارى روابط اجتماعى و مشا

آلودگى ها و انحرافات و به طور كلى تامين منافع و مصالح جمعى همراه باشد، نه تنها مجاز كه در مواردى واجب و الزامى خواهد بود؛ در 

عموم مومنان را در وضعيت هوشيارى و مراقبت وسواس گونه كه تضمين كننده سعادت عين حال ، اين قبيل تذكارها همواره مى تواند 

بهروزى ايشان است ، نگه داشته ، از جاذبه ها و حساسيت هاى طبيعى اين عرصه كه استعداد فوق العاده اى براى فعال ساختن تحركات 

 .شيطانى دارد، آگاه سازد

 
 نظارت و كنترل  .19

درونى ، مانند ايمان و اخالق ، مجموعه اى از عوامل بالفعل يا بالقوه بيرونى وجود دارند كه با ايفاى نقش نظارتى  گذشته از عوامل كنترل

البته با . در نخستين گام ، كنترل اعضاى خانواده نسبت به يكديگر مطرح است . و كنترلى مى توانند از اختالل خانواده جلوگيرى كنند

عنوان دو عنصر مستقل پيمان زناشويى مى بندند و به اين رابطه شكل مى دهند، طبعا نمى توان انتظار داشت  توجه به اينكه زن و شوهر به

كه نقش نظارتى كنترلى نيرومندى در قبال يكديگر ايفا كنند، مگر در مواردى كه اين نقش از پشتوانه هاى قانونى يا فرهنگى برخوردار 

وسيله شوهران به عنوان عاملى براى استحكام خانواده به دليل برخوردارى از پشتوانه هاى قوى  باشد؛ براى مثال ، كنترل جنسى زنان به

فرهنگى ، در بسيارى از جوامع گذشته و حال وجود داشته و دارد؛ همچنين ؛ ممنوعيت قانونى چند زنى در تعدادى از كشورها زمينه 

 . ورده استاعمال اين نوع كنترل را از سوى زنان بر شوهران فراهم آ

اين نوع از نظارت و كنترل خواه به شيوه مستقيم و خواه به شيوه غير . كنترل خانواده به وسيله خويشان و آشنايان در رتبه بعد قرار دارد

ينه مستقيم ، همچون كنترل ناشى از پشتيبانى و كمك مالى به زوجين در خانواده هاى گسترده جوامع سنتى ، كارايى بسيار بااليى در زم

حل تضادهاى زناشويى و جلوگيرى از فروپاشى خانواده داشته است ؛ اما استقالل نسبى خانواده هسته اى در جوامع جديد با كاهش 

نظارت اجتماعى در جوامع . كنترل و نظارت جامعه بر خانواده نيز در همين راستا قابل طرح است . تاثير خويشاوندان همراه بوده است 

ى آن را در جوامع روستايى فعلى نيز تا حدودى مشاهده مى كنيم ، پشتيبان نيرومندى براى نظام هنجارى جامعه فراهم سنتى كه نمونه ها

 . مى آورده و در نتيجه ، تخلف از ارزشهاى پذيرفته شده را دشوار مى نموده است

بدون شك ، محدوديت قانونى طالق ، ممنوعيت چند . نهاد قانون نيز همواره سهم قابل توجهى در حفظ و تثبيت خانواده ايفا كرده است 

همسرى ، ممنوعيت خشونت زناشويى ، مداخله قضايى در نزاع هاى خانوادگى و امورى از اين دست ، تاثير عمده اى بر ثبات و تداوم 

U .حيات خانواده بر جاى مى گذارند

(94)
U  

يار با توجه به اين ابعاد چندگانه كنترل و نظارت بر خانواده ، به نظر مى رسد نظام كنترل خانواده در اسالم از غنا، پويايى و كارآمدى بس

لزوم اهتمام جدى به ارضاى جنسى و . لفه هاى گوناگون اين نظام به مناسبت اشاره گرديددر مباحث گذشته به مو. بااليى برخوردار باشد

عاطفى متقابل به عنوان يك عامل مهم كنترل ، تشويق روحيه غيرت ورزى در مردان به عنوان يك چتر حمايتى و حفاظتى ، وجوب امر 

فوذ، جهت گيرى مجموعه قوانين شرعى ذى ربط به سمت تحكيم به معروف و نهى از منكر بر آحاد جامعه به ويژه بر افراد صاحب ن

خانواده ، حرمت مسامحه مسئوالن اجراى قانون در اجراى حدود الهى و از جمل حد زنا و حد همجنس بازى و همچنين لزوم مداخله 

و لزوم دخالت قاطعانه نهاد بستگان و تعيين يك حكَم از از خويشان زن به منظور تصميم گيرى درباره اختالفات شديد زناشويى 
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كنترل اجتماعى  (فصل دوم ، : ك .ر( .حكومت در خشونت هاى خانوادگى ، مهم ترين مولفه هاى نظام كنترلى اسالم را تشكيل مى دهند

 )خشونت جنسى در خانواده (و فصل سوم  )

 اخالق  .20

كارشناسان امور خانواده حق مطلب را در مورد آن ادا نكرده  نقش عنصر اخالق در استحكام خانواده از مسائلى است كه به نظر مى رسد

معموال در مقام برشمردن عوامل اختالل خانواده ، ضعف اخالق يا مغفول واقع مى شود و يا حداكثر به سان يكى از عوامل و در . اند

كه بر ناهمسانى زوجين از جهات فرهنگى ، حتى در پاره اى از اظهار نظرهاى كارشناسان داخلى نيز تاكيدى . عرض آنها مطرح مى گردد

تحصيلى و سنى يا مشكالت اقتصادى به عنوان عامل اصلى اختالل خانواده صورت مى گيرد، بسيار بيش از از اهميتى است كه به 

 .نارسايى هاى اخالقى زوجين داده مى شود

دفاع از قدرت و سلطه مردان و حفظ منافع آنان و تداوم  تحليل گران فمينيست نيز از منظر خاص خود، اخالق را به دليل آنكه در جهت

فمينيست ها با طرح اين ) 48: 1378احمدى خراسانى ؛ . (ستم جنسى بر زنان عمل مى كند، مورد ارزش گذارى منفى قرار مى دهند

ات خانواده را فى نفسه امرى با ارزش ديدگاه تلويحا مى پذيرند كه اخالق مى تواند در ثبات خانواده نقش داشته باشد؛ اما از آنجا كه ثب

تلقى نمى كنند و تنها با فرض تحقق آرمان برابرى جنسى ، ارزشمندى آن را احتماال تاييد مى كنند، در نتيجه ، موضع چندان مثبتى در 

 .قبال اخالق نشان نمى دهند

ز جهات گوناگون همسانى دارند، ضعف تربيت با اين همه ، شواهدى يافت مى شود كه داللت مى كند حتى در شرايطى كه دو زوج ا

از سوى ديگر كم نيستند نمونه هايى كه در آنها على رغم ناهمسانى . اخالقى به تنهايى مى تواند باعث از هم پاشيدگى خانواده شود

، نگاه واقع بينانه اقتضا مى زوجين از جهات متعدد، پايبندى آنان به موازين اخالقى باعث تداوم و انسجام خانواده شده است ؛ از اين رو

 . كند كه براى عنصر اخالقى در مقايسه با بسيارى از عوامل ديگر، سهم بيشترى در حفظ يكپارچگى خانواده قائل شويم

در ارتباط با نقد فمينيستى اخالق نيز به نظر مى رسد اين قبيل جهت گيريها برخاسته از نگرش تجزيه اى و غير جامع به اصول اخالقى 

بديهى است اخالقى كه صرفا به زنان توصيه كند در برابر ستم شوهران خود لب فرو بندند و بدين ترتيب ، موجب تداوم ستم . ست ا

جنسى گردد، نمى تواند مورد تاييد قرار گيرد، ولى آيا اخالق جامعى كه همگان را به يك نسبت به سوى فضايل و ارزش هاى انسانى 

نى آن هيچ زمينه اى براى ستم جنسى يا غير جنسى باقى نمى ماند، نبايد مورد ارزش گذارى مثبت قرار دعوت مى كند و با تحقق عي

 گيرد؟

واضح است كه اگر زوجين از ويژگى هاى اخالقى ارزشمندى مانند صداقت ، وفادارى ، اعتماد، احترام ، مهربانى ، دلسوزى ، فروتنى ، 

واهى و انصاف برخوردار و از امورى مانند خودخواهى ، خودمحورى ، برترى جويى ، صبر و بردبارى ، گذشت ، نرم خويى ، خيرخ

تحقير ديگران توهين به آنها، حسادت ، بخل ، طمع ، كينه توزى و دورويى مبرا باشند، بسيارى از تنش ها، بدرفتاريها، خشونت ها و 

پايبندى به اصول اخالقى نيرومندترين عامل كنترل درونى  اختالفات ويرانگر از ساحت زندگى خانوادگى رخت برخواهد بست ؛ زيرا

افراد از سدت يازيدن به اقدامات غير انسانى است ؛ از اين رو اسالم از ميان معيارهاى متعدد گزينش همسر، تاكيد كم نظيرى بر تربيت 

يكى از  ( : نوشت ، عرضه داشت) السالم عليه (در حديثى آمده است شخصى در نامه اى كه براى امام رضا . اخالقى فرد نموده است 

اگر بد اخالق  ( :در پاسخ فرمودند) عليه السالم (امام  . )خويشان من كه قدرى هم بداخالق است ، از دخترم خواستگارى كرده است 
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 )54: 14وسائل الشيعه ؛ ج ( . )است ، دخترت را به او نده 

اگر كسى كه اخالق و ديانت او را مى پسنديد، براى  ( :آله نقل شده است كه فرمودند در روايت ديگرى از پيامبر اكرم صلى اهللا عليه و

و در روايت سومى بر اخالق خوب زن به عنوان ) 51: 14وسائل الشيعه ؛ ج ( )خواستگارى به نزدتان آمد، با ازدواجش موافقت كنيد

از اينها گذشته ، در بسيارى از روايات بر ويژگى هاى اخالقى تاثير گذار ) 14: 14وسائل الشيعه ؛ ج . (معيار گزينش ، تاكيد شده است 

توان به ويژگى هاى مثبت امانت دارى ، عفت ، حيا، وفا،  بر تحكيم خانواده ، به طور خاص و تفصيلى تاكيد شده است كه از جمله مى

سخاوت ، گذشت ، شفقت ، مهربانى ، نرم خويى و آسان گيرى ، و ويژگى هاى منفى بخل ، حسادت ، عيب جويى ، پر توقع بودن ، 

 )51و  31، 20، 18، 15، 14: 14وسائل الشيعه ؛ ج . (ناسپاسى ، فحاشى و لجبازى اشاره كرد

 

 ان ايم .21

اگر براى عنصر اخالق در مقايسه با عوامل پيشين سهم بيشترى در تحكيم خانواده قائل شديم ، عامل ايمان و ديندارى حتى نسبت به 

اخالق ، جايگاه واالترى دارد؛ زيرا دين پشتوانه اصلى اخالق است و در حقيقت ، اخالق منهاى دين را جز در نوشته هاى فلسفى يا ادبى 

فت ؛ از اين رو همبستگى بين افول ديندارى و ضعف نهاد خانواده در غرب فرضيه اى بديهى مى نمايد و از حيث تجربى نيز نمى توان يا

ارتباط داشتن با كليسا كه نشانه يك  ))مورد تاءييد محققان متعدد قرار گرفته است ؛ براى نمونه ، بعضى بررسى ها به دست مى دهد كه 

ازگارى در زندگى زناشويى ارتباط نزديك دارد و حال آنكه عدم توجه به مذهب ، تاءثير عمده اى بر شخصيت اجتماعى است ، با س

 (64: 1370ساروخانى ؛ : ك .؛ همچنين ر168: 1355كينگ ؛ ) . ((اختالل زناشويى دارد 

ز راه تقويت و تحكيم مبناى اخالقى فرد نخست ا: به طور كلى ، ايمان مذهبى از دو راه مهم بر ثبات و استحكام خانواده تاءثير مى گذارد

كه در بحث گذشته به اهميت آن اشاره شد و از نتايج آن ايجاد يك عامل كنترل درونى است كه از توسل شخص به اقدامات ظالمانه 

ازدواج شوهر متدين به اين نكته اشاره شده است كه دختر خويش را به ) عليه السالم (در روايتى از امام حسن مجتبى . جلوگيرى مى كند

و پرهيزگار در آوريد؛ زيرا چنين شخصى اگر دخترتان را دوست بدارد، او را اكرام خواهد كرد و چنانچه او را نپسنديد به وى جفا و ستم 

 )214: ق  1408الطبرسى ؛ . (روا نخواهد داشت 

بدون شك ، از عوامل اصلى . حس رضايت در افراد راه دوم عبارت است از تاءثير ايمان مذهبى در معنا بخشيدن به زندگى و ايجاد

اختالف خانواده ، توقعات فزاينده و آرمان گرايانه زوج هاى جوان از زندگى مشترك است كه بر آورده نشدن آن توقعات باعث احساس 

ر آن ، بروز نابسامانى هاى افزون ب. نارضايتى و در نتيجه ، كوشش نامعقول و نسنجيده در جهت تغيير وضع موجود به وضع مطلوب است 

در چنين زمينه اى كمترين ناكامى در دست . فرهنگى ، اقتصادى و غيره روابط زناشويى را به روابطى شكننده و ناپايدار مبدل مى نمايد

مى شكست  يابى به آرزوهاى مادى ، اشخاص غير مؤ من را كه تنها به سعادت دنيوى خود مى انديشند، به سرخوردگى و احساس 

اين در حالى است كه ايمان مذهبى و اعتقاد به وعده هاى الهى مؤ ثرترين عامل در جهت ايجاد حس رضايت و اميد به آينده و در . كشاند

 . نتيجه ، سازگارى با ناماليمات و دشوارى هاى زندگى است

مذهبى و متدين انتظار بيشترى مى رود كه در برابر با توجه به تاءكيدى كه اديان الهى بر رعايت مسائل اخالقى دارند، اصوال از افراد 

افراد ديندار ضمن آنكه از كوشش در جهت تاءمين نيازهاى مادى . مشكالت زناشويى از خود سعه صدر، بردبارى و مدارا نشان دهند
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سازگارى هاى خانوادگى و معقول و ايجاد يك زندگى مشترك مطلوب فروگذار نمى كنند، در صورت برخورد با مشكالتى از قبيل فقر، نا

غيره دچار ياءس نمى شوند، بلكه دل به وعده هاى الهى روشن مى دارند و با حالوت ايمان و ياد خدا، تلخى هاى زندگى را به شيرينى 

ى قرار به عنوان يكى از بهترين فضايل و ارزش هاى اخالقى كه مورد بيشترين تاءكيدات دين )صبر  (بى جهت نيست كه . مبدل مى سازند

گرفته ، در دنياى متمدن كنونى رنگ باخته است و افراد تربيت شده در اين فرهنگ سكوالريستى ، آسايش و رضايت شخصى دنيوى را 

بر پايه همين مالحظات است كه روايات اسالمى در مقام معرفى معيارهاى گزينش همسر، عنايت . بر هر امر ديگرى ترجيح مى دهند

 )51و  21: 14وسائل الشيعه ؛ ج : ك .منبع پيشين ؛ همچنين ر. (و پرهيزگارى مبذول داشته اند خاصى به عامل ديندارى

 نظريه هاى ثبات و استحكام خانواده 

در اين . مباحث اين فصل تا بدين جا به بررسى مجموعه اى از عوامل مؤ ثر در ثبات و استحكام خانواده يا اختالل آن اختصاص داشت 

در بحثى كه . عوامل دخيل را به طور جداگانه مطرح كرده ، به ارزيابى نقش و چگونگى تاءثيرگذارى آن پرداختيم  مباحث ، هر يك از

پيش رو داريم ، بدون آنكه بر عوامل خاص متمركز شويم ، مهم ترين تالش هاى نظرى كالن نگر و خردنگر در قالب نظريه هاى 

 .قرار خواهيم دادكاركردگرايى و مبادله اجتماعى را مورد توجه 

  كاركرد گرايى

در بينش كاركرد گرايانه ، نهادها و شيوه هاى كنش بر اساس تاءثير آنها در كليت نظام اجتماعى تحليل مى شوند و چيستى و بقاى آنها بر 

علل تغيير  (فصل دوم  از سوى ديگر، همان گونه كه در. حسب فايده اى كه به كل نظام و يا اجزاى ديگر آن مى رسانند، تبيين مى گردد

تغييرات ارزشى و پيدايش : اشاره شد، دو دسته از عوامل باعث تغيير كاركردهاى يك نهاد اجتماعى مى شوند )كاركردهاى خانواده 

 بر اين اساس ، مى توان به تبيينى كاركردى دست يافت كه به موجب آن ، ثبات و استحكام خانواده در. نهادها يا شيوه هاى جايگزين 

گرو تداوم كاركردهاى فردى و اجتماعى آن و يا تغيير كاركردهاى آن در شكل جايگزين شدن كاركردهاى خانواده به صورت فقدان 

كاركردهاى پيشين و عدم جايگزينى كاركردهاى جديد بروز مى كند، با وضعيت بى ثباتى و اختالل خانواده در سطح گسترده روبه رو 

 .خواهيم بود

عمده  كنون در بسيارى از كشورهاى غربى دچار همين وضعيت گشته است ؛ زيرا به اعتراف عموم صاحب نظران ، بخش نهاد خانواده ا

اى از كاركردهاى پيشين آن كال يا بعضا به نهادهاى جايگزين محول گرديده ، بدون آنكه نظام اجتماعى ايفاى كاركردهاى جديدى را به 

ايى مانند تنظيم رفتار جنسى ، توليد مثل ، حمايت و مراقبت ، جامعه پذيرى ، تربيت دينى و توليد كاركرده. خانواده واگذار كرده باشد

 اقتصادى بعضا يا كال به وسيله نهادهاى ديگر يا شيوه هاى غير نهادينه ايفا مى شوند و از نقش خانواده در كنترل اجتماعى تا حدود زياد

كه نسبت قابل توجهى از مردم همچنان به ارزش هاى سنتى پايبند و نيز به دليل آنكه بعضى از با اين همه ، به دليل آن. كاسته شده است 

 كاركردهاى خانواده ، به ويژه تاءمين عاطفه و همراهى ، حتى بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفته اند، نهاد خانواده به حيات خود ادامه

 . داده است

در اين جوامع ، كاركردهاى متعددى انحصارا به وسيله نهاد . واده در جوامع سنتى را مدلل مى سازدتبيين ياد شده همچنين ثبات نسبى خان

كاركردهايى همچون حمايت و . خانواده ايفا مى شوند و اين امر نقش بى مانندى در حفظ يكپارچگى جامعه به خانواده اعطا مى كند

كاركردهاى اقتصادى به طور عمده به وسيله خانواده ايفا مى شوند و نظام مراقبت ، جامعه پذيرى ، تربيت دينى ، كنترل كجروى و 
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 . اجتماعى ، كاركردهايى مانند تنظيم رفتار جنسى و توليد مثل را منحصرا به آن محول كرده است

به نظر مى رسد پاره اى از  با توجه به اين تحليل و با عنايت به ديدگاه اسالم ، چه راهبردهايى براى تحكيم خانواده مى توان اتخاذ كرد؟

مانند تلويزيون ، مدرسه ، (تغييرات نهادى مانند انتقال بخشى از كاركرد جامعه پذيرى و كاركردهاى اقتصادى به عوامل خارج از خانواده 

ند و ايده بازگشت كه به اقتضاى زندگى شهرى و تمدن صنعتى جديد به وجود آمده اند، واقعيت هايى ضرورى و گريز ناپذير...) كارخانه و

 .به ساختاريهاى جامعه سنتى در اين موارد با توجه به واقعيات موجود، بيشتر به يك رويا مى ماند

اما بخش ديگرى از تغييرات را كه معموال با پيدايش ارزش هاى اجتماعى جديد همراه بوده اند، نمى توان جنبه هاى گريزناپذير تمدن 

خانواده بايد مركز . اهبردها، سياست ها و برنامه هاى تحكيم خانواده بايد بر اين موارد متمركز گردندصنعتى تلقى كرد و در نتيجه ، ر

اصلى ارضاى غريزه جنسى و توليد مثل باقى بماند و سياست هاى حمايت از خانواده نبايد به گونه اى تنظيم شوند كه جايى براى پدر و 

ارضاى نيازهاى عاطفى و تخليه سرخوردگى ها به عنوان كاركردى . رل فرزندان باقى نگذارندمادر در امر مراقبت ، تعليم و تربيت و كنت

در عين حال بايد از ارائه معيارهاى آرمانى و غير واقع . كه در بينش اسالمى نيز جايگاه وااليى دارد، بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد

ن با تشويق ارزش هاى دينى مى توان در جهت تقويت كاركرد حمايت بين بينانه در باب عشق و محبت زناشويى برحذر بود؛ همچني

و حمايت خويشاوندان حركت كرد و زنان را از تبديل شدن استقالل اقتصادى آنان به مانعى ) حمايت والدين از فرزندان و بالعكس (نسلى 

بقا و استحكام نهاد خانواده را تا حد زياد تضمين ترديدى نيست كه راهبردهاى ياد شده . در برابر انسجام خانوادگى برحذر داشت 

 .خواهند كرد

 مبادله

 ويژه به اجتماعى روابط برد، كار به اجتماعى علوم در را آن) 95( هومنز جورج بار نخستين كه) exchange theory( مبادله نظريه

 مبادله در. كند مى تبيين ، آن مانند و ها پاداش و ها هزينه و زيان و سود مفاهيم حسب بر تجارى مباداللت همانند را نزديك روابط

 قرار اين از وضع نيز شوهر و زن روابط مانند شخصى روابط در.  است كمتر هزينه با بيشتر سود كسب پى در طرف دو از يك هر كاالها

 از سود اگر اما كند؛ مى آرامش و خشنودى احساس ديگران با خود روابط در شخص شود، بيشتر هزينه از سود آنكه محض به.  است

 انواع افراد ، نزديك روابط در. گردد مى رابطه خوردن هم به احتماال و ناخشنودى باعث و بود خواهد آور زيان مبادله شود، كمتر هزينه

 فيزيكى جذابيت ، اجتماعى موقعيت ، دارايى ، جنسى ارضاى ، عاطفى حمايت ، محبت: كنند مى مبادله يكديگر با را ها پاداش گوناگون

) 203: 1380 ؛ ديگران و بدار. ( غيره و

 شخص گذارى سرمايه ميزان و جايگزين مناسبات ارزش: از عبارتند اند، گرفته قرار توجه مورد نظريه اين در كه ديگرى اساسى مفاهيم

 انحالل هميشه دار مسئله زناشويى روابط چرا كه دهند مى توضيح مفاهيم اين از استفاده با مبادله مكتب نظران صاحب.  جارى روابط در

 هزينه از كمتر بسيار او دريافتى هاى پاداش آنكه دليل به همسرى است ممكن آنان گفته به كند؛ پيدا استمرار است ممكن بلكه يابند، نمى

 فرصت مثال( است پايين نظرش در نيز جايگزين روابط ارزش آنكه دليل به اما باشد؛ داشته اندكى خشنودى احساس هستند، هايش

 پرورش را فرزند چندين مثال( است كرده فراوانى گذارى سرمايه اش جارى روابط در آنكه دليل به يا) ندارد مجدد ازدواج براى مناسبى

) Forsyth, 1995:435. (دهد ادامه زناشويى رابطه به ،) است داده
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 مردم كه است آن انصاف نظريه اصلى مسئله. كرد تلقى مبادله نظريه تر پيشرفته شكل توان مى را) equety theory( انصاف نظريه

 مى افراد ، اول نگاه در دهند؟ مى نشان واكنش آن به نسبت و گرفته تصميم آنه با ديگران رفتار بودن ناعادالنه يا عادالنه باب در چگونه

 توسعه با اجتماعى روابط ثبات حفظ خواهان نوعا ها گروه كه يابيم مى در تر دقيق نگاه با اما برسانند، حداكثر به را خود سود كوشند

 افراد كه هنگامى. كنند مى ترغيب آن رعايت به را ديگران كه هستند اعضايى تشويق و خود اعضاى براى عدالت و انصاف هاى سيستم

. كنند برقرار ديگر بار را عدالت و انصاف كوشند مى و كرده اضطرار احساس اند، گرفته قرار تهديد مورد اى عادالنه غير طور به بينند مى

) 581: 1370 ؛ كمپ از(

 را اش رابطه زمانى فرد يك ، بنابراين كنند؛ مى درك برابرى قالب در را عدالت افراد، كه است آن انصاف نظريه اساسى مفروضات از يكى

: نمايد برقرار را زير معادله كه كند مى ارزيابى عادالنه

 در و شده واقع استثمار مورد كه كرد خواهد احساس باشد، داشته كمترى استفاده و بيشتر مشاركت ، مقابل طرف با مقايسه در شخص اگر

 همواره البته. كند گناه احساس ، بوده ديگرى استثمار عامل اينكه بابت از است ممكن گاه نيز مقابل طرف. شد خواهد خشمناك ، نتيجه

 بودن برابر مورد در بسا چه باشند، داشته توافق است ممكن ، تساوى و برابرى به عدالت تعريف مورد در افراد چند هر زيرا ؛ نيست چنين

 در را متفاوتى انتظارات كه باشد ناشى افراد فرهنگى هاى پيشينه تفاوت از تواند مى امر اين. نباشند يكديگر موافق خود رابطه نبودن يا

 ، دليل همين به دهد؛ مى قرار تاثير تحت مستقيم طور به را رابطه نابرابرى يا برابرى از آنها ارزيابى ، نتيجه در و آورد مى وجود به آنها

 را زناشويى رضايت درجه باالترين)  فرزندان ازدواج از پس والدين شدن تنها( خالى آشيانه و عسل ماه هاى دوره در شوهرها و زن

 اغلب زنان كه كودكان  پرورش و دارى بچه هاى دوره در اما كنند؛ مى برابرى احساس ديگرى زمان هر از بيش زيرا كنند؛ مى احساس

. يابد مى كاهش معموال زناشويى رضايت برند، مى بيشترى سود كنند مى احساس اغلب مردان و برند مى كمترى سود كنند مى احساس

)Myers, 2000:239, 281 (

 رضايتمندى ميزان تعيين در نيز را فرد گذشته هاى تجربه و انتظارات به توجه لزوم ، شده ياد هاى شاخص بر افزون نظران صاحب برخى

 او زندگى مختلف سطوح ميان شخص براى ناپذير توجيه تفاوت وجود ، آنان باور به. اند داده قرار تاكيد مورد ، رابطه به او تعهد ميزان و

 زندگى ، ازدواج از پيش مرحله در مرد و زن كه صورتى در. رود مى شمار به ناهمسويى به او ميل و ناخرسندى در اى بالقوه عامل

 وضعيت ميان و باشند كرده تجربه را  -فرد انتظارات تناسب به و شخصى ديد از كم دست  -مطلوبى و كننده ارضا بسيار خانوادگى

 فاصله بودند، برخوردار آن از فرزندى موقعيت با و اطرافيان و والدين كنار در مثال گذشته در آنچه با همسرى موقعيت از ناشى موجود

 احيانا و كشمكش مواردى در و تعهدات ايفاى از كردن خالى شانه ، نارضايتى ، ياءس قالب در هايى واكنش كنند، احساس توجهى قابل

 خانوادگى يا فردى زندگى با زناشويى زندگى تجربه سطوح ميان كه كسانى ، مقابل در. دهند مى بروز خود از طالق براى سازى زمينه

 از بهتر و بيشتر بسيار را زناشويى زندگى از ناشى آثار چنانچه ، آن از باالتر و كرده احساس تناسب ، ازدواج از پيش مرحله در خود

) 96: ( كلى و تيبو نظر به.  داشت خواهند آن لوازم و جديد وضعيت پذيرش براى بيشترى عالقه و انگيزه كنند، ارزيابى تجرد وضعيت

. شود مى ناميده مقايسه سطح كه چيزى ، گرفت نظر در نيز را او گذشته هاى تجربه و انتظارها بايد ، ازدواج در فرد رضايت ارزيابى براى

 انتظارهاى كه شخصى. كند مى قضاوت رابطه هاى هزينه و سودها درباره آن براساس شخص كه است معيارى از عبارت مقايسه سطح
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 باشد، راضى اينكه براى او ؛ داشت خواهد بااليى بسيار مقايسه سطح ، است داشته بخش رضايت بسيار روابط نيز گذشته در و دارد باال

 هرگز و ندارد انتظار خيلى ، رابطه از كه شخصى طور، همين باشد؛ باالتر هزينه سطح از سود سطح آن در كه داشت خواهد الزم اى رابطه

 راضى باشد، سود سطح در هزينه اگر حتى خود، رابطه از او ؛ داشت خواهد پايينى بسيار مقايسه سطح ، است نبوده مواجه شديد عشقى با

) 205: 1380 ؛ ديگران و بدار. (شد خواهد

 هاى مصداق و ها تعريف بر تاثيرگذارى راه از تواند مى كه است اى وسيله موثرترين اسالمى و دينى ارزشهاى تقويت رسد مى نظر به

 فرايند در اند، كرده درونى را اسالمى هاى ارزش كه هايى انسان. كند كمك خانواده استحكام و ثبات به ، هزينه و پاداش و زيان و سود

 مقابل طرف از كه  -فيزيكى جذابيت و ثروت ، جنسى ارضاى ، عاطفى حمايت مانند  -بيرونى هاى پاداش بر آنكه از بيش ، منابع مبادله

 رابطه فسخ يا ادامه براى و پرداخته زيان و سود محاسبه به اخروى و درونى هاى پاداش مبناى بر باشند، داشته تكيه شود، مى دريافت

 تغيير شوند، خانواده اختالل موجب توانند مى كه هايى گيرى نتيجه و ها معادله از بسيارى ، ترتيب اين به. كنند مى گيرى تصميم زناشويى

. يابد مى افزايش چشمگيرى طور به خانواده استحكام و ثبات احتمال ، يافته

 چكيده

 دارند، دخالت خانواده تزلزل يا استحكام و ثبات در كه را متعددى عوامل و ها زمينه ترين مهم اى مجموعه ، پيشين مباحث طى در

 تفصيلى بحث از سخن شدن طوالنى از پرهيز منظور بر كه افزود مجموعه اين بر توان مى نيز را ديگرى فرعى عوامل البته.  كرديم بررسى

.  نماييم مى اشاره ، گرفت قرار بحث مورد كه عواملى كنار در آنها عناوين به زير فهرست ضمن در و نموده خوددارى آنها مورد در

: قرارند اين از خانواده ثبات بر موثر عوامل

 ؛ زناشويى پيوند تقدس -

 ؛ جنسى روابط در محدوديت -

 ؛ خانواده چهارچوب در جنسى نياز ارضاى -

 ؛ مادرى و پدر و همسرى نقش ايفاى براى الزم هاى آمادگى كسب و مناسب پذيرى جامعه -

 همسر؛ انتخاب در كافى مراقبت و دقت -

 ؛ كننده تعيين هاى ويژگى در زوجين همسانى و تقارب -

 ؛ ازدواج از معقول انتظارات -

 ؛ ازدواج نبودن تحميلى و زناشويى پيوند به طرفين كامل رضايت -

 ؛ مختلف هاى جنبه در زوجين بلوغ و يافتگى رشد -

 ؛ ازدواج امر در اول درجه نزديكان برخى مقدماتى رضايت جلب -



 

Noorfatemah.org 
 

 خانواده شناسى جامعه و اسالم ۱۴۹

 همسر؛ انتخاب در فريبنده بعضا و صورى هاى ويژگى به دادن اصلت از خوددارى -

.) گذار تاثر شخصيتى هاى جنبه به توجه بدون( اجتماعى موقعيت و ثروت ، زيبايى همچون

 كند؛ مى تامين را زوجين معاشرت حسن و همزيستى كه اخالقى هاى ويژگى و اوصاف از برخوردارى -

 آميز؛ نفرت هاى بيمارى و نامطلوب اخالقى هاى ويژگى از بودن عارى -

 ؛ زوجين هاى مسئوليت و وظايف بودن مشخص -

 ؛ متقابل تكاليف و حقوق به زوجين آشنايى -

 ؛ تكاليف و حقوق اين رعايت به كافى اهتمام -

 ها؛ نقش تفكيك و كار تقسيم -

 ؛ متقابل عالقه و عشق -

 فرزند؛ توليد -

 ؛ خانواده تشكيل براى الزم مالى تمكن از برخوردارى -

 ؛ مقابل طرف بستگان و نزديكان با صميمانه ارتباط برقرارى -

 ؛ اجتماعى يا فردى  -ضرورت موارد در جز به زوجات تعدد از گزيدن دورى و همسرى تك -

 ؛ طالق محدوديت -

 ؛ كنترل و نظارت -

 ؛ زنان و مردان اجتماعى روابط محدوديت -

.  ديندارى و ايمان -

: گذارند جاى بر خانواده استحكام بر منفى آثار توانند مى زير عوامل همچنين

 ؛ پايين سنين در ازدواج -

 ؛ ديرهنگام ازدواج -

 آميز؛ خشونت اقدامات به يازيدن دست و ظالمانه فشارهاى اعمال -

 ؛ جنسى تمكين عدم يا مزاجى سرد -

 ؛) زوجات تعدد صورت در( همسران ميان عدالت رعايت عدم -
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 ؛ وى زياد عالقه رغم به همسر اقتصادى و اجتماعى هاى فعاليت از مرد ممانعت -

 او؛ اشتغال نوع به نسبت زن حساسيت يا مرد نامناسب شغلى موقعيت -

 ؛ مشترك زندگى در ديگران مورد بى هاى دخالت -

 ؛ اقتصادى رفاه دوره يك از پس ويژه به ، تنگدستى و فقر به ابتال و ورشكستگى ، بيكارى ، شغلى موقعيت دادن دست از -

 ؛ خانوادگى تعهدات و وظايف به توجه عدم و بيرونى اشتغاالت كثرت و كارى پر -

 قمار؛ ، الكلى مشروبات مخدر، مواد به اعتياد همچون مترقبه غير اجتماعى هاى آسيب برخى به ابتال -

 ؛...و خانه از فرار ،) مدت دراز شدن زندانى( مرد محكوميت -

 ؛...)و ظن سوء ، مزاجى دمدمى ، ساديسم ، وسواس انزوا، ، افسردگى( روانى بيماريهاى برخى به ابتال -

 ؛...)و آميز نفرت سوختگى ، زايى معيوب ، نازايى( جسمى هاى آسيب برخى به زن ابتالى -

 ؛ خرافات به اعتقاد -

 ؛ ناباب دوستان با همنشينى -

 مرد؛ هاى حساسيت با آن ناهمسويى و)  حجابى بد يا حجابى بى( پوشش امر در زن مباالتى بى -
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 طالق:  پنجم فصل

 طالق تعريف. 1

 هنوز طرف دو هر كه زمانى در قانونى و رسمى زناشويى رابطه يك انحالل بر دارد داللت غربى حقوقى هاى نظام در))  طالق((  اصطالح

 اختالل هاى واژه با ، اصطالح اين) 125: 1367 ؛ ديگران و كرامبى. (كنند ازدواج ديگر بار توانند مى آن وقوع از پس و حياتند قيد در

 سازمانى بى يا اختالل دوره يك از پس معموال طالق. دارد نزديكى ارتباط متاركه و جدايى يا انفصال ، زناشويى انحالل ، زناشويى

)disorganization (لذت باالى انتظارات داراى كه همسر دو مثال و نيست چنين همواره گرچه شود، مى واقع زناشويى روابط در 

 صدد در ازدواج از گريز براى باشد، آمده وجود به روابطشان در اختاللى آنكه بدون و كامل رضايت با است ممكن هستند، زناشويى

 همسر، دو از يكى مرگ.  است آن اسباب از يكى تنها طالق كه است وسيعى مفهوم) dissolution)) ( زناشويى انحالل. (( برآيند طالق

 از شوهر و زن فيزيكى جدايى معنى به) separation)) ( انفصال. (( اند زناشويى انحالل ديگر هاى شكل ، ازدواج فسخ و متاركه

 پيش معموال كه خوريم برمى قانونى انفصال از شكلى به غربى كشورهاى برخى در اما ، است قانونى و رسمى جنبه فاقد اغلب يكديگر،

) desertion)) ( متاركه. (( برند سر به مجزا هاى اقامتگاه در كنند مى توافق همسر دو كه است قرار اين از آن و افتد مى اتفاق طالق از

 دورى وى از يا و كند ترك طوالنى مدتى به را ديگرى همسر، دو از يكى كه دهد مى رخ زمانى ، ازدواج اجتماعى انحالل معنى به نيز

) curry, et al, 1997:267. (گزيند

 طالق امر در را اى ويژه گذارى قانون هاى شيوه و تصرفات و دخل توان مى گوناگون حقوقى هاى نظام از يك هر در كه است واضح

 معينى مدت يك به عده.  است شده لحاظ گذارى قانون در))  عدة((  نام به موضوعى اسالم حقوقى نظام در ، مثال براى ؛ داشت انتظار

 در كه زنى با ازدواج نيز ديگر مردان براى و كند ازدواج ديگر بار نيست مجاز ، مرده شوهر يا گرفته طالق زن آن طى در كه دارد اشاره

((  به موسوم طالق ، گرديده مقرر عده موضوع همين پايه بر كه اسالمى فقه در طالق انواع از يكى.  است ممنوع برد، مى سر به عده

 اين به و كند رجوع او به مجدد ازدواج بدون ، نرسيده سر به زن عده كه مادام تواند مى شوهر ، طالق نوع اين در.  است))  رجعى طالق

 خود قوت به همچنان زن مسكن و نفقه تامين قبيل از شوهر وظايف ، مدت اين طى در آنكه ضمن بردارد، ميان از را طالق اثر ، ترتيب

.  است باقى

 طالق حقوقى جايگاه. 2

 حال و گذشته حقوقى هاى نظام در طالق. 2  -1

 براى طالق به موسوم روشى كرد، وضع را ازدواج پيوند بشر كه زمانى از يعنى اند؛ دانسته ازدواج قدمت به را طالق ، تاريخى حيث از

 يافته تحقق مختلفى هاى قالب در اعصار، و قرون طى در و گوناگون هاى فرهنگ و ها تمدن در روش اين اما نمود؛ مقرر آن گسستن

 صورتى در تنها و بود شده سپرده مرد به تماما طالق حق ، بابل تمدن به متعلق حمورابى قوانين در پيش سال هزار چند مثال براى ؛ است

 مى طالق تقاضاى ، حال عين در و بود زن جانب از خطا اگر ولى كند، طالق تقاضاى توانست مى زن شد، مى خطايى مرتكب مرد كه
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 بخواهد وقت هر داشت حق مرد باستان يونان در همچنين. شد مى محكوم مرگ به ، طالق تقاضاى بر جراءت و رفتار سوء سبب به نمود

. دهد طالق را زن تشريفاتى هيچ بدون و دليلى هر به و

 معبد در اگر دهد؛ طالق بود، درآورده خود عقد به كه اى شويه مان به را همسرش داشت حق مرد مسيحيت از پيش باستان روم تمدن در

 ابتدا معبد، در ازدواج مورد در البته. شد مى انجام او فروش با طالق بود، خريده را او اگر و دهد طالق را او معبد در بودند، كرده ازدواج

.  ق 411 سال از ولى ، مشابه موارد برخى يا و سم از استفاده با شوهر جان به او قصد سوء يا زن زناى اثبات با مگر نبود مكن زن طالق

 در حتى روم در طالق آمار بعد به تاريخ اين از و شد آزاد مرد براى مطلق طور به طالق شد، گذاشته اجرا مورد به خاصى قوانين كه.  م

 ، جمله از شد؛ گرفته نظر در طالق انجام براى شروطى)  السالم عليه( مسيح ظهور از پيش ولى ، يافت افزايش شدت به قيصرها ميان

 نوعى را آن و نبودند قائل را مرد از طالق درخواست حق زن براى همچنين شد؛ اعالم ضرورى طالق اتمام براى بالغ شاهد هفت حضور

. بود مجازات مستحق كه كردند مى تلقى زن مغزى سبك

. دهد طالق را همسرش توانست مى ، خواست مى كه زمان هر مرد و نبودند قائل طالق براى قيدى هيچ نيز باستان مصر در

 بهانه و نباشد راضى چه و باشد راضى او چه دهد، طالق را همسرش بخواهد كه زمان هر توانست مى مردى بودا مذهب پيروان ميان در

. دهد طالق را همسرش مرد تا بود كافى شود، دود از پر خانه فضاى كه اى گونه به آتش افروختن يا زن وراجى مانند كوچك اى

. بودند مجاز شد، مى ناميده جسمانى انفصال آنچه به تنها و بود ممنوع طالق برهمن هنديان ميان در

 را همسرش باشد، طالق مفيد كه اى صيغه هر با و باشد مايل كه هرگاه داشت حق مرد و بود شايع كامال طالق جاهلى اعراب ميان در

 طالق را او توانست مى دهد، كيفر را همسرش خواست مى كه مردى لذا ؛ نداشت وجود نيز طالق دفعات براى محدوديتى و دهد طالق

. دهد ادامه محدوديت بدون را كار اين و كند رجوع باز و دهد طالق را او دوباره و كند رجوع او به عده پايان از پيش و دهد

 و است گسست قابل مرد، نيت مجرد به زناشويى پيوند و دهد طالق را او دارد حق نپسندد، را همسرش مرد اينكه مجرد به يهود، آيين در

 مانند موجهى داليل به تنها شود مى توصيه مردم به ولى ندارد، نيز خاصى شرايط و تشريفات كه گونه همان ندارد؛ ابراز و اثبات به نيازى

. دهند طالق را خويش همسر ، اخالقى يا جسمانى هاى كاستى

 زن كه داند مى گسست قابل زمانى تنها را زناشويى پيوند و نيست قائل طالق حق مرد و زن از كدام هيچ براى نيز كاتوليك مسيحيت

) 213  -207: 1990 محمد؛ عبدالحميد:  ك.ر. (باشد شده زنا مرتكب

 اسپانيا، و ايتاليا مانند كشورهايى در. كنند مى پيروى طالق مسئله در متعددى الگوهاى از رايج حقوقى هاى نظام نيز معاصر دوران در

 مجاز را طالق محدودى موارد در نيز جديد قوانين. بود نيافته قانونى جنبه اواخر همين تا طالق ، كاتوليك كليساى عقايد تاثر تحت

 يكى قطعى محكوميت مانند( خاص مورد چند در تنها رسيد، تصويب به ايتاليا در 1970 سال در كه طالق قانون ، مثال براى اند؛ دانسته

 صدور اجازه ها دادگاه به)  سال پنج مدت به مشترك زندگى رابطه قطع و ازدواج چهارچوب از خارج جنسى رابطه داشتن ، زوجين از

 امريكا در اين از پيش دهه چند تا سيستم اين. گيرد مى قرار كشورها بعضى در) 485: 1367 داماد؛ محقق. (دهد مى را طالق حكم
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 پذيرش و است گسسته هم از عمال ازدواج اينكه اثبات يا مشترك زندگى ادامه امكان عدم احراز صورت در طالق پذيرش. شد مى اعمال

 بيشتر در. اند اروپايى كشورهاى ، خاص طور به و معاصر جوامع در رايج هاى سيستم ديگر از طرف دو توافق صورت در طالق

 ك.ر همچنين Winch, 1971:574-575. ( است شده اعطا مرد به طالق حق ، اسالم شريعت قانون از پيروى به نيز اسالمى كشورهاى

) 502  -481: 1367 داماد؛ محقق: 

 اسالم حقوقى نظام در طالق. 2  -2

 طالق گذارى ارزش)  الف

 مى قرار فراوان تاكيد مورد ، ضرورى اجتماعى و فردى كاركردهاى داراى و مقدس پيوند يك عنوان به را ازدواج كه گونه همان اسالم

 از ها خانواده پرهيز جهت در را خود كوشش تمام و داند مى) شديد بسيار كراهت داراى( ناپسند و منفور امرى نفسه فى را طالق دهد؛

 از دسته يك ديگر، بيان به ؛ است نشده قائل طالق براى ممنوعيتى كند، ايجاب تر مهم مصالح كه مواردى در ولى بندد، مى كار به طالق

 است شده وارد دست اين از تعبيرهايى روايات در ، نمونه براى اند؛ كرده معرفى منفور و مبغوض بسيار اى پديده را طالق اسالمى روايات

 حالل خداوند آنچه ميان در((  و))  شود پاشيده هم از طالق وسيله به كه نيست اى خانواده از ناپسندتر خداوند نزد در چيز هيچ((  كه

 وسائل)) . ( دارد مى دشمن دهد، مى طالق را زنان ، هوس و هوا روى از كه را فردى خدا و نيست طالق از تر مبغوض چيز هيچ نموده

 براى اند؛ دانسته الزم احيانا و مجاز خاصى شرايط در را طالق كه خوريم برمى متعددى روايات به ديگر سوى از) 267: 15 ج ؛ الشيعه

 امام كه است آمده روايتى در.  است گرديده تجويز خاص طور به آنها در طالق كه است مواردى از ديندارى ضعف يا دينى بى ، مثال

 دينى داليل به اگر: (( فرمودند بگيرد، شوهرش از را خود دختر طالق بود صدد در كه كسى پاسخ در)  السالم عليه( جعفر بن موسى

 در اقدامى هيچ ، صورت اين غير در ، كن چنين ، رهاسازى وى دست از را دخترت خواهى مى و شده عالقه بى خود داماد به نسبت

 نقل نيز)  السالم عليه( معصوم امامان برخى مورد در حتى اينها، بر افزون) 43  -42: 15 ج ؛ الشيعه وسائل)) ( نده انجام طالق جهت

 ناتوانى يا خوددارى موارد در همچنين). 425: 14 ج ؛ الشيعه وسائل. (اند داده طالق دينى انحراف دليل به را خود همسر كه گرديده

 گرديده مقرر)  قاضى خود دست به طالق اجراى يا قاضى سوى از طالق بر شوهر اجبار)) ( قضايى طالق((  همسر، نفقه تامين از شوهر

 است شده گرفته نظر در سال چهار از پس قضايى طالق شوهر، شدن مفقود مورد در كه همچنان ؛)223: 15 ج ؛ الشيعه وسائل( است

) 333: 14 ج ؛ الشيعه وسائل. ( است نكرده طالق با مخالفتى اسالم نيز فحشا ارتكاب مورد در). 390  -389: 15 ج ؛ الشيعه وسائل(

 منصرف جهت در و شمارد مى مبغوض خود خودى به را طالق اسالم كه است آن گرفت توان مى روايات اين مجموع از كه اى نتيجه

 ادامه و شود رو روبه جدى اختالالت با خانواده مطلوب كاركردهاى كه مواردى در ، اين وجود با. كند مى كوشش ، آن از افراد كردن

 ؛ است كرده طالق لزوم احيانا و رجحان يا جواز به حكم اسالم آورد، بار به طالق منفى پيامدهاى از بيش مفاسدى مشترك زندگى
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 ) السالم عليه( باقر محمد امام از زير روايت و دارد اختصاص بالهوسانه هاى طالق به طالق بودن مبغوض بر اسالم تاكيد بيشترين بنابراين 

:  است مطلب اين مويد حدودى تا

.  دادم طالق را او ، اهللا رسول يا:  داشت عرضه شد؟ چه همسرت: پرسيد وى از. كرد گذر مردى بر آله و عليه اهللا صلى خدا پيامبر

. كرد ازدواج ديگرى زن با مرد آن ، جريان اين از پس.  آرى:  داشت عرضه باشد؟ سرزده او از ناشايستى كار آنكه بدون: پرسيد حضرت

 و عليه اهللا صلى پيامبر مدتى از پس.  آرى:  داشت عرضه ؟ كردى ازدواج آيا: پرسيد و كرد گذر او بر آله و عليه اهللا صلى پيامبر روزى

 عرض باشد؟ زده سر او از ناشايستى كار آنكه بدون: پرسيد حضرت.  دادم طالق را او:  داشت عرضه شد؟ چه همسرت: پرسيد او از آله

 يا دارد مى دشمن زنند، مى دست متعدد هاى ازدواج به هوسرانى سبب به كه را زنانى و مردان خداوند: فرمود پيامبر آنگاه.  آرى: كرد

) 267: 15 ج ؛ الشيعه وسائل)) . ( كند مى لعن

 اقتصادى هاى نارسايى تحمل و يكديگر به نسبت همسران گذشت و بردبارى مورد در اسالم فراوان هاى توصيه ، بگذريم كه مورد اين از

 حد تا و شمارد مى  مبغوض را طالق نيز تحمل قابل مشكالت وجود صورت در اسالم كه دارد حكايت آن از زناشويى مشكالت ديگر و

 بر عمدتا هدف اين تحقق براى اسالم كه است آن مهم نكته ولى كند، جلوگيرى خانواده مقدس بناى فروپاشى از كوشد مى امكان

 ايجاد ؛ است روشن حدودى تا امر اين دليل.  است جسته توسل قانونى هاى ممنوعيت به كمتر و كرده تاكيد تربيتى و اخالقى راهبردهاى

 اختالل دچار ازدواج كه فرضى در زيرا كند؛ نمى زناشويى روابط تحكيم به چندانى كمك طالق براى قانونى شديد هاى محدوديت

 از بيش سردى از ناشى عاطفى طالق ، رسمى غير جدايى يا متاركه همچون نامطلوبى هاى جايگزين معموال طالق قانونى منع با ، گرديده

 نيز را ازدواج براى افراد انگيزه تواند مى طالق قانونى منع ، آن بر افزون. بود خواهد زوجين انتظار در خانگى خشنونت و روابط حد

. كند مى دنبال خود اجتماعى نظام در اسالم كه است هدفى آن برخالف درست اين و دهد كاهش

 به اقدام براى افراد انگيزه كاهش در تواند مى كه كرده مقرر طالق صيغه اجراى براى را خاصى تشريفات و ضوابط اسالم ، همه اين با

 نافذ طالق صورتى در تنها نيز شدن پاك از پس و باشد ماهانه عادت دوره در نبايد طالق حال در زن اينكه جمله از باشد؛ موثر طالق

 ؛ الشيعه وسائل(284  -277. دارد ضرورت طالق صحت بر عادل شاهد دو حضور ، آن بر افزون و باشد نگرفته صورت نزديكى كه است

 كردن فروكش نتيجه در زوجين نظر تجديد براى مناسبى زمينه شود؛ مى طالق تاخير باعث عادى طور به كه ضوابط اين وجود:) 15 ج

. آورد مى فراهم كار عواقب در بيشتر تامل و مقطعى هاى هيجان و خشم

 مرد به طالق حق اختصاص)  ب

 و ازدواج جايگاه به اى اشاره است الزم ، مطلب اين توجيه براى ؟ است داده مرد به ، خاص مواردى در جز به را طالق حق اسالم چرا

 هاى تفاوت سرى يك با را موقت ازدواج و دائم ازدواج الگوى دو كلى طور به اسالم.  باشيم داشته اسالم حقوقى نظام در آن اقسام

 مشروع ارضاى امكان نمودن فراهم موقت ازدواج تشريع از عمده غرض.  است كرده تشريع شرايط و اهداف ها، ويژگى در جوهرى

 اهداف عنوان به اقتصادى كاركردهاى و فرزندان كنترل و پرورش ، مثل توليد مانند ديگرى كاركردهاى ايفاى و بوده جنسى نيازهاى

 و تعهدها حداقل با و است مقطعى نيازى ساختن برآورده آن از هدف كه ازدواج از الگويى چنين.  است نشده مالحظه ، موقت ازدواج
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 و قانونى شديد هاى محدوديت ايجاد با تناسبى گونه هيچ و است مدت كوتاه عادتا داد قرار يك نيازمند تنها ، است همراه ها مسئوليت

 با زوجين جدايى بلكه ، صحيح نه و است الزم نه طالق ، موقت ازدواج به دادن پايان براى رو، اين از ندارد؛ افراد آزادى و اراده سلب

. گيرد مى صورت زن به مرد سوى از باقيمانده مدت بخشيدن يا توافق مورد مدت انقضاى

در مقابل ، الگوى ازدواج دائم به سبب اهداف مهمى كه در تشريع آن لحاظ گرديده ، الگويى است مسئوليت آفرين و تعهدساز كه به 

تالل در يك رابطه نزديك و بلند مدت ، واقعيتى است كه نمى از سوى ديگر، احتمال بروز اخ. قراردادى بلند مدت و داراى ثبات نياز دارد

 توان آن را ناديده گرفت ؛ بر پايه اين مالحظات ، قانون گذار اسالم با دادن حق طالق به شوهر، تدبيرى انديشيده كه هم ثبات ازدواج را

ويژگى مهم اين تدبير اسالمى اعتدال آن  .آوردتا حدودى تضمين كند و هم امكان جدايى قانونى زوجين را در شرايط نامطلوب فراهم 

در اينجا بايد به طور خاص بر ممنوعيت قانونى طالق در . است كه آن را از افراط و تفريط سيستم هاى حقوقى ديگر متمايز مى سازد

ه ويژه با توجه به مشكالت سيستم نخست ب .جوامع كاتوليك مذهب و پذيرش طالق توافقى در بسيارى از كشورهاى غربى اشاره كرد

اجماال اين سيستم ، انگيزه ازدواج را در افراد تا حد . اينكه افزون بر منع طالق ، ازدواج مجدد را نيز منع مى كند، نيازى به توضيح ندارد

انفصال بسيار زيادى كاهش مى دهد؛ باعث رواج فساد و فحشا در جامعه مى گردد و ازدواج هاى ناموفق را عمال به سمت جدايى يا 

در مورد سيستم دوم نيز كافى است به سست شدن بنيان . زوجين سوق مى دهد، هرچند به طور رسمى از عنوان طالق استفاده نشود

 . خانواده و افزايش بى سابقه آمار طالق به عنوان پيامدهاى آشكار آن ، اشاره كنيم

 ن اينكه اگر بنا باشد حق طالق تنها به يكى از دو زوج اختصاص پس از اين مقدمه كوتاه باز مى گرديم به پرسش اصلى اين بحث و آ

. يابد، چرا آن يك نفر لزوما بايد مرد باشد و نه زن ؟ به نظر مى رسد براى توجيه حقوقى اين مطلب ، الزم است بر چند نكته تاكيد شود

با توجه . لوب خانواده از ديدگاه اسالم مربوط است نكته نخست به نقش هاى مراقبتى و اقتصادى ويژه هر يك از زن و مرد در نظام مط

به مسئوليت هاى اقتصادى مردان و معافيت زنان از اين وظايف ، اسالم تصميم گيرى در مورد طالق را به مرد واگذار كرده است ؛ چرا كه 

اين در حال ياست كه ناتوانى زن از . امكان تداوم حيات خانوادگى تا حد زياد به توانايى مرد در تامين معيشت خانواده بستگى دارد

ايفاى كاركردهاى حمايتى ، مراقبتى و اقتصادى ، تنها بعضى اختالالت را موجب مى گردد و اصل حيات خانواده را به مخاطره نمى 

ار دهيم ، اختصاص افكند؛ بنابراين اگر اين دسته از كاركردهاى خانواده ، يعنى خدمات رسانى مادى در شكل هاى متعدد آن را معيار قر

 .حق طالق به مرد بهترين گزينه خواهد بود

كه در صورت طالق و  - به طور خاص ، مهريه ازدواج سابق و ازدواج مجدد نكته ديگر عبارت است از هزينه هاى مالى سنگين ترى -

توجه به اينكه اسالم كاستن از احتمال براساس اين نكته و با . ازدواج مجدد معموال بر مرد تحميل مى شود و زن از آنها معاف است 

 . طالق را به عنوان يك اصل در نظام مطلوب خود مى پذيرد، اختصاص حق طالق به مرد تناسب بيشترى خواهد داشت

از آنجا كه احساس نياز جنسى مرد بيش از احساس نياز زن به . سومين نكته به تفاوت زن و مرد در ناحيه نيازهاى جنسى باز مى گردد

رد است ، مرد در مقايسه با زن ديرتر به فكر طالق مى افتد و احتمال كمترى دارد كه از حق طالق استفاده كند؛ اما برخوردارى زن از م

 .حق طالق ، احتمال طالق را نسبتا افزايش مى دهد
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استاد شهيد مطهرى در توضيح اين . نكته ديگرى كه بايد به آن اشاره كرد، به تفاوت زن و مرد از جهت نيازهاى عاطفى مربوط مى شود

 :نكته مى گويد

عالقه و محبت اصيل و پايدار زن . طبيعت ، عاليق زوجين را به اين صورت قرار داده است كه زن را پاسخ دهنده به مرد قرار داده است 

رو، عالقه زن به مرد معلول عالقه  همان است كه به صورت عكس العمل به عالقه و احترام يك مرد نسبت به او به وجود مى آيد؛ از اين

طبيعت ، كليد محبت طرفين را در اختيار مرد قرار داده است ؛ مرد است كه اگر زن را دوست بدارد و . مرد به زن و وابسته به او است 

ى ازدواج را به دست مرد طبيعت كليد فسخ طبيع... نسبت به او وفادار بماند، زن نيز او را دوست مى دارد و نسبت به او وفادار مى ماند

برخالف زن كه بى . داده است ؛ يعنى اين مرد است كه با بى عالقگى و بى وفايى خود نسبت به زن او را نيز سرد و بى عالقه مى كند

به بى  عالقگى اگر از او شروع شود تاثيرى در عالقه مرد ندارد، بلكه احيانا آن را تيزتر مى كند؛ از اين رو، بى عالقگى مرد منجر

سردى و خاموشى عالقه مرد، مرگ ازدواج و پايان . عالقگى طرفين مى شود، ولى بى عالقگى زن منجر به بى عالقگى طرفين نمى شود

. حيات خانوادگى است ؛ اما سردى و خاموشى عالقه زن به مرد آن را به صورت مريضى نيمه جان در مى آورد كه اميد بهبود و شفا دارد

 )317 – 316 :1369مطهرى ؛ (

از اين گذشته ، تاثيرپذيرى بيشتر زن از احساسات و هيجانات آنى در مقايسه با مرد، احتماال از نكات ديگرى بوده كه قانون گذار اسالم 

 . در اعطاى حق طالق به مرد در نظر گرفته است

ايران نيز براساس همين نظر مشى كرده است ، زن شايان ذكر است كه بنابر نظر بسيارى از فقهاى شيعه كه قانون مدنى جمهورى اسالمى 

مى تواند از طريق شرط ضمن عقد، حق طالق را به دست آورد، به اين صورت كه در ضمن عقد نكاح يا عقد ديگر به طور مطلق يا 

ين ؛ اگر از بنابرا )289 – 287 :1369صفايى و امامى ؛ . (مشروط شرط كند كه از طرف شوهرش وكيل در اجراى صيغه طالق باشد

حق اختصاصى مرد در طالق سخن به ميان مى آيد، صرفا به جهت قواعد اوليه باب نكاح است و نبايد به اين تصور نادرست منجر گردد 

 . كه در اسالم هيچ تدبيرى براى طالق گرفتن اختيارى زن انديشيده نشده است

 توصيفى از پديده طالق  .3

و خواه در شكل هاى غير رسمى ، همچون متاركه و جدايى ، در همه جوامع پديده اى شناخته  طالق ، خواه در شكل رسمى و قانونى

شده است ؛ اما در نتيجه تغييرات ارزشى و حقوقى دهه هاى اخير در بيشتر كشورهاى غربى ، طالق با رشد بى سابقه اى روبه رو شده 

البته اين بدان معنا نيست . در غرب مطرح مى شود )انقالب جنسى  (است ، به طورى كه گاه اين مسئله به عنوان يكى از شاخص هاى 

كه ميزان باالى طالق به جوامع غربى معاصر اختصاص دارد؛ چرا كه در مورد بسيارى از جوامع ابتدايى و نيز در مورد برخى ملت هاى 

و مصر بين سالهاى  1940  -1887بين سالهاى ؛ الجزاير 1919  -1887مانند ژاپن در دوره بين سالهاى (معروف در دوره هاى پيشين 

 )Goode, 1964:92-93( . ميزان باالى طالق گزارش شده است )1954 – 1935

به هر تقدير، يافته هاى آمارى معتبر نشان مى دهند كه در حال حاضر اياالت متحده آمريكا باالترين ميزان طالق را در ميان كشورهاى 

افزايشى به ميزان دو برابر را  1960ميليون طالق واقع گرديد كه نسبت به سال  1/2تقريبا  1997در اين كشور در سال . جهان داراست 

نسبت طالق هايى كه طى يك سال در آمريكا واقع مى شود به ازدواج هايى كه  )Allan and Crow, 2001:26 26.(نشان مى دهد

محاسبه فراوانى طالق نسبت به . است ؛ يعنى هر سال در مقابل دو ازدواج يك طالق صورت مى گيرد% 50در همان سال واقع مى شود، 
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 )Ward and Stone, 1998:296( .نفر به طالق اقدام مى كنند 1/4نفر  1000كل جمعيت نيز نشان مى دهد كه از هر 

و در  )Lindsey and Beach, 2000:384(زن ساالنه در اين كشور طالق مى گيرند  21زن متاهل تقريبا  1000همچنين از هر 

به نقل (جدول زير  )Grusec and Lytton, 1988:411(.ميليون كودك آمريكايى ساالنه طالق والدين را تجربه مى كنند 2حدود 

نشان  1998تا  1960ميزان طالق را در آمريكا در مقايسه با ميزان ازدواج بين سالهاى  )Lindsey and Beach 2000:384 :از

 :مى دهد

 

 در ،) كرده ازدواج جمعيت كل از نفر هزار در 9/13( بود مورد 157107 شد، واقع 1996 سال در كه هايى طالق تعداد ولز و انگليس در

 نفر هزار در 4/0( طالق 3668 تنها 1931 سال در و)  كرده ازدواج جمعيت نفر هزار در 9/2( طالق 34868 ،1964 سال در كه حالى

 16 زير كودكان بر مشتمل هاى طالق تعداد 1997 سال در) Allan and Crown, 2001:25. (بود شده واقع)  كرده ازدواج جمعيت

) Ibid:121. ( است بوده نفر 150309 ها طالق اين)  سال 16 زير( كودكان تعدد و مورد 80670 بر بالغ بريتانيا از بخش دو اين در سال

 رسيد 1991 سال در نفر صدهزار هر در 270 از بيش به 1951 سال در نفر صدهزار هر در 38 زير از كانادا در طالق ميزان همچنين

)Ibid:26 (300 از بيش سال هر ، فرانسه و غربى آلمان فنالند، ، مجارستان ، دانمارك سوئد، مانند اروپايى كشورهاى از تعدادى در و 

 و است پايين نسبتا هنوز طالق ميزان هلند و يونان ايتاليا، اسپانيا، مانند كشورهايى در گرچه شود، مى واقع ازدواج 1000 مقابل در طالق

) Grusec and Lytton, 1988:411-412. (گردد مى واقع طالق 135 حدودا ازدواج 1000 هر برابر در

 در ويژه به ، افزايش اين و اند بوده طالق ميزان افزايش شاهد اخير سالهاى طى نيز ايران مانند كشورهايى ، بگذريم كه غربى جوامع از

 سال در كه حالى در ، است بوده مورد 33983 كشور كل در طالق تعداد 1371 سال در.  است بوده محسوس بسيار ، بزرگ شهرهاى

 هزار در 85 به هزار در 63 از 1379 تا 1375 سالهاى بين نيز كشور كل در طالق ميزان.  است رسيده مورد 53797 به رقم اين 1379

) 40  -39: 1380 ، خسروى امير. ( است يافته افزايش 35 سال چهار اين طى طالق ميزان كه معناست بدان اين و است يافته افزايش

 120 هر برابر در كه معنا اين به ، است بوده برابر 12 ،1379 سال در كشور كل در ها طالق تعداد به ها ازدواج تعداد نسبت همچنين

 61 ، طالق 10 هر مقابل در يعنى ؛ است بوده 1/6 تهران استان مورد در نسبت اين كه حالى در ، است رسيده ثبت به طالق 10 ، ازدواج

). 48: 1380 ، خسروى امير( است گرفته صورت ازدواج مورد
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 طالق ميزان رشد عوامل. 4

 به ضمنى طور به مزبور بحث كه آنجا از.  كرديم بررسى را خانواده ثبات و استحكام بر موثر عوامل از وسيعى مجموعه ، گذشته فصل در

 خانواده اختالل آيند بر موارد بيشتر در طالق كه واقعيت اين به توجه با و ، پرداخت مى نيز خانواده اختالل و ثباتى بى بر موثر عوامل

 برسى به را كنونى بحث داديم ترجيح جهت بدين بود؛ نخواهد گذشته مباحث تكرار جز چيزى طالق بر موثر عوامل از بحث ، است

 مورد خصوص اين در را عمده عامل چند شناسان جامعه.  دهيم اختصاص اخير هاى دهه در طالق افزايش بر تاثيرگذار اصلى عوامل

.  پرداخت خواهيم ها بدان زير بندهاى ضمن در كه اند داده قرار تاكيد

 ازدواج به نسبت نگرشها تغيير. 4  -1

 ، شناسان جامعه بعضى تعبير به. آيد مى شمار به طالق ميزان افزايش عوامل ترين مهم از معاصر غربى جوامع در ازدواج جديد مفهوم

 در) Kuper and Kuper, 1985:208. ( است شده مبدل))  مصاحبت((  به))  نهاد((  يك از غربى جديد ديدگاه در ازدواج و خانواده

 گرديده استوار رومانتيك عشق مبناى بر و گيرد مى صورت آزادانه كامال گزينش با كه است قراردادى ازدواج ، غربى جوان زوج نگاه

 بودن گذرا و ناپايدارى به توجه با زيرا دارد؛ دربر را زناشويى گسست و طالق مفهوم خود خودى به ازدواج از مفهومى چنين.  است

 افول با جوان زوج. شوند خارج روابط اين از است ممكن شوند، مى عاشقانه روابط درگير كه سرعتى همان به افراد ، عاشقانه احساسات

 دارد حكايت آن از بررسى يك. دارند اختيار در رابطه از خروج براى موجهى دليل بلكه بينند، نمى رابطه ادامه بر دليلى تنها نه اوليه عشق

 كه درحالى شود، مى تلقى اهميت با ، خوب ازدواج يك براى آمريكايى زنان از% 78 نظر از رومانتيك احساسات داشتن نگاه زنده كه

 طالق ميزان بودن باال محققان بعضى كه است مالحظات همين براساس). Myers, 2000:284. (دارند بينشى جنين ژاپنى زنان از% 29

) 176: 1354 ، ميشل. (اند دانسته ازدواج جديد مفهوم كفاره بلكه ، مدت كوتاه پديده يك نه را

 خانواده ساختار تغيير. 4  -2

 ، نخست الگوى در.  است كرده ايفا طالق ميزان افزايش در توجهى قابل نقش نيز اى هسته خانواده به گسترده خانواده سيستم از انتقال

 اقتصادى منافع و سياسى اتحاد ، خويشاوندى ارتباط از واحدى ، ازدواج اينكه به توجه با زيرا ؛ است ممنوع احيانا و ناپسند امرى طالق

 ، اى هسته خانواده سيستم در اما بود؛ خواهد اجتماعى ارزشمند و پيچيده رابطه چندين انحالل مستلزم طالق گذارد، مى نمايش به را

 محدوديت با ازدواج انحالل ، نتيجه در ندارد؛ خويشاوندى روابط بر مستقيمى تاثير و دهد مى پايان شخص دو روابط به صرفا طالق

 از اى هسته خانواده ، گذشته اين از. كند نمى اعمال طالق خواهان فرد بر چندانى فشار خويشاوندى گروه ويژه به و است رو روبه كمترى

 در اندكى حمايتى منابع ، بحرانى مواقع در كه شود مى باعث اى هسته خانواده انزواى و استقالل.  است پذيرتر آسيب نيز ديگرى جهات

) Curry, et al, 1997:267. (بينجامد مالى و عاطفى فشارهاى به تواند مى امر اين و باشد داشته خود از خارج
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 جنسيتى هاى نقش تغيير. 4  -3

 خانه زن و آور نان مرد( سنتى خانواده الگوى به مربوط هنجارهاى تغيير نتيجه در شوهر و زن اجتماعى و خانوادگى هاى نقش تغيير

 عمومى ارزش يك عنوان به جنسى برابرى كه وضعيتى در. رود مى شمار به طالق افزايش بر موثر اساسى عوامل از ديگر يكى ،)دار

 داده  كاهش زناشويى زندگى از را زنان شخصى رضايت ، خانگى كار تقسيم به نسبت عدالتى بى احساس شود، مى ترويج و شده پذيرفته

 با مقايسه در امروزى زنان همچنين) Huber and Spitze, 1988:432( بينديشند طالق به مردان از بيش آنان شود مى باعث و

 و مشترك گيرى تصميم قدرت خواهان زنان هرگاه. كنند طالق درخواست كه دارد بيشترى احتمال خود، هاى مادربزرگ و مادرها

 نارضايتى دهند، ترجيح را زناشويى زندگى پدرساالرانه و سنتى سبك ، برعكس شوهران و باشند منزل كارهاى در شوهران مشاركت

) Lindsey and Beach, 2000:384. (رود مى باال هايى زوج چنين بين طالق احتمال و يافته افزايش زناشويى

 زنان اقتصادى استقالل. 4  -4

 سابقه بى افزايش اما بود؛ ماى امنيت كسب ؛ داشت مى نگاه زناشويى رابطه در را زنان كه داليلى ترين مهم از يكى قبل هاى دوره در

 از كه زنانى براى را طالق انداز چشم امر اين و است گرديده منجر آنان اقتصادى استقالل به اخير، هاى دهه در كار بازار به زنان ورود

 را شاغل زنان سوى از طالق درخواست ها پژوهش ، دليل همين به ؛ است ساخته نويدبخش و روشن اند، ناراضى زناشويى وضعيت

 زنان اقتصادى استقالل ديگر، سوى از) 181: 1375 ، سگالن. (دهد مى نشان شاغل غير زنان سوى از طالق درخواست از بيشتر بسيار

 هاى هزينه پرداخت از آسانى به دهد، مى طالق را خود شاغل زن كه مردى زيرا كند؛ مى تقويت طالق براى نيز را مردان انگيزه گاه

) Curry, et al, 1997:268. (كند مى فرار كودك از مراقبت به مربوط

 جزء كه حال همان در كار بازار به زنان ورود.  گرفت ناديده متغيرها گونه اين در را سويه دو علّى تاثير احتمال نبايد ، حال عين در

 را زنان اشتغال افزايش كه اند رفته پيش آنجا تا محققان برخى. باشد نيز آن آثار و نتايج جزء توان مى ، است طالق افزايش عوامل

 به رشد به رو طالق اينكه مشاهده از پس متاءهل زنان است معتقد) 97( ديويس. اند دانسته طالق فزاينده احتمال برابر در آنان واكنش

) Huber and Spitze, 1988:429. (شوند مى ملحق كار نيروى به خود آينده تامين منظور به ، است رسيده آنان منزل آستانه

 اقتصادى رفاه. 4  -5

 شادمانى انتخاب حق ، جمله از و كنند معطوف حيات ادامه از فراتر هايى موضع به را خود ذهن دهد مى اجازه افراد به اقتصادى رفاه

 ثروتمند بسيار جوامع و فقير بسيار جوامع ، تطبيقى مطالعات برخى براساس. دهند قرار نظر مد را ازدواج چهارچوب از خارج در شخصى

. دارند ترى پايين طالق ميزان گيرند، مى قرار متوسط سطح در اقتصادى توسعه نظر از كه جوامعى و هستند طالق ميزان باالترين داراى

)Sabini, 1995:519 (آمريكا جامعه درباره خاص طور به ، طالق ميزان افزايش بر باال اقتصادى رفاه تاثير يعنى نظر، مورد فرضيه 

 آمريكا در طالق ميزان ترين پايين كه اند داده نشان موجود آمارهاى به استناد با آنان.  است گرفته قرار شناسان جامع بعضى تاكيد مورد

 به مربوط آمريكا تاريخ در طالق ميزان باالترين يكه حال در دارد، اختصاص كشور اين اقتصادى ركود سالهاى به گذشته سال 60 طى

) Ward and Stone, 1998:296. ( است بوده)  عمومى رفاه و اقتصادى شكوفايى دوره( 1981 سال
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 جنسى روابط آزادى. 4  -6

 شكسته با و است بوده اجتماعى نهاد اين استحكام و ثبات اصلى هاى پشتوانه از همواره خانواده نهاد به جنسى ارضاى كاركرد انحصار

 برخى. بود طالق ميزان افرايش ، نتيجه در و خانواده حفظ به نسبت افراد تعهد كاهش انتظار در بايد طبيعى طور به انحصار، اين شدن

 تغيير جديد نگرشى به ، مثل توليد جهت در صرفا عملى عنوان به جنسى فعاليت به گذشته عمومى نگرش كه باورند اين بر شناسان جامعه

 خارج روابط قالب در جنسى بارى بندو بى افزايش به كه است عواملى از يكى اين و كند مى تلقى بازآفرينى نوعى را آن كه است يافته

) Ibid:297. ( است انجاميده طالق ميزان افزايش به ، نتيجه در و ازدواج چهارچوب از

 طالق قوانين تغيير. 4. 7

 بود طالق باالى هزينه ها محدوديت اين از يكى.  داشت متعددى قانونى هاى محدوديت گذشته هاى دوره در غربى كشورهاى در طالق

 700 طالق هزينه ميانگين ويكتوريا دوره در انگلستان در ، مثال براى گردد؛ محدود آمد در پر و ثروتمند افراد به طالق شد مى باعث كه

 ها فاحشه به آوردن رو همچون هايى راه به شدند مى ناگزير نبود، مقدور برايشان ها هزينه اين تحمل كه افراد بيشتر و بود پوند 800 تا

 يابى دست ، طالق مالى هاى هزينه كاهش حاضر، حال در. شوند متوسل وى با خشونت و بدرفتارى يا همسر با متاركه كارها، خدمت يا

) Bilton, et al, 1981:300. ( است نموده آسان درآمد، كم افراد براى خواه و ثروتمندان براى خواه را آن به

 براى 1970 دهه از پيش آمريكا هاى دادگاه ، مثال براى بود؛ مربوط طالق داليل به كرد، مى ايجاد طالق قوانين كه ديگرى محدوديت

 وسيله به بايد ، الكل مصرف يا زنا مانند ، طالق داليل ، سيستم اين طبق بر. كردند مى پيروى تقصير اثبات سيستم از طالق حكم صدور

 به شد، مى شناخته گناهكار كه شخصى. كرد مى ايجاب را گناه بى از گناهكار تشخيص ، داليل اين اثبات و رسيد مى اثبات به همسر

 امروزه ولى شد، مى رو روبه دادگاه سوى از هايى محدوديت با نيز مالى نظر از و گيرد دست به را فرزندان حضانت توانست مى ندرت

 مى تنهايى به زوجين ناسازگارى و است شده پذيرفته آمريكا هاى ايالت بيشتر در) nofault divorce)) ( مقصر بدون طالق((  سيستم

) Ward and Stone, 1998:296. (باشد ازدواج قانونى فسخ دليل تواند

 اين در طالق ميزان رشد ، دليل همين به و نپيوسته وقوع به همانند، اى گونه به غربى مختلف جوامع در شده ياد عوامل كه است واضح

 هرچند ، ايران جامعه مانند اى جامعه در ، نمونه براى و است آشكارتر ها تفاوت ، جوامع ديگر مورد در.  است نبوده يكسان جوامع

 در آنچه با طالق ميزان رشد ، تحوالت اين نبودن فراگير دليل به ولى شود، مى مشاهده شده ياد عوامل تحقق جهت در تحول هاى نشانه

 همچنين دارد؛ اختصاص مردم از محدودى سطح به ازدواج به نسبت افراد نگرش تغيير دارد؛ زيادى نسبتا فاصله گذرد، مى غربى جوامع

 رفاه ، خانواده ساختار تغيير ، جنسيتى هاى نقش تغيير ، زنان اشتغال و دارد آن غربى روند با بارزى هاى تفاوت طالق قانونى روند

 جامعه رسد مى نظر به ، گذشته از. اند نكرده پيدا همگانى و فراگير جنبه ازدواج چهارچوب از خارج در جنسى روابط و اقتصادى

  نقش نبايد ديگر جوامع به نسبت رو اين از و اند داشته توجه غربى جوامع بعضى به اند، كرده تاكيد شده ياد عوامل بر تنها كه شناسانى

) 98. ( گرفت ناديده را  -ايران جامعه در اعتياد و فقر مانند  -ديگر عوامل
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 جوامعى در.  داشت دور نظر از نيز را شناختى جمعيت تغييرات دخالت احتمال نبايد طالق افزايش علل تبيين در كه است ذكر شايان

 جوانى سنين در جمعيتى تراكم بيشترين ، نتيجه در و شده مهار جمعيت رشد نرخ ، جمعيت سريع افزايش دوره يك از پس كه ايران مانند

 ولى دارد،  اختصاص جوانى سنين به ها طالق درصد باالترين اصوال زيرا يابد؛ مى افزايش طبيعى طور به طالق ميزان ، است شده واقع

 در  -طالق ميزان ، ميانسالى دوره به آن ورود و جوانى دوره از متراكم نسل عبور با و داشته مقطعى جنبه افزايش اين كه است واضح

 مانند اى جامعه در طالق افزايش حتى اند كوشيده برخى. گردد مى باز قبل شرايط به و يافته كاهش  -ديگر عوامل نبودن صورت

 تولد نسل عبور كننده بيان ،1970 دهه در ويژه به ، طالق ميزان افزايش ، آنان اعتقاد به. كنند تبيين نكته همين براساس نيز را آمريكا

 اواخر از بود، جمعيت پر و متراكم العاده فوق كه نسل اين.  است ازدواج سنين از)  جهانى دوم جنگ از پس( مواليد افزايش دوره در يافته

) Shepard, 1999:304-305. (زد رقم آمريكا در را طالق ميزان باالترين 1980 دهه اوايل تا 1960 دهه

 كشور اين در طالق ميزان زيرا شد؛ قائل اى عمده نقش ، شناختى جمعيت عامل براى توان نمى آمريكا جامعه در كم دست ، همه اين با

 خصوص اين در ديگرى عوامل كه معناست بدان اين و است كرده طى را جدى كاهش بدون و ثابت نسبتا روندى نيز گذشته دهه دو طى

.  است بوده گذار تاثير

 حضانت الگوهاى. 5

 انفرادى حضانت. 5  -1

 تعلق پدران به جوامع از بسيارى در آنان پرورش و درمان و بهداشت ، تغذيه امور گرفتن اختيار در معنى به طالق فرزندان حضانت حق

 پدران به را فرزندان حضانت معموال ها دادگاه ، نوزدهم و هجدهم هاى قرن طى آمريكا و انگليس مانند كشورهايى در.  است داشته

 در اما شد؛ مى انگاشته ضرورى پدر براى نيز كارشان شدند، مى تلقى پدر طبيعى هاى دارايى آنكه ضمن فرزندان زيرا كردند؛ مى واگذار

 محبت تامين براى بيشترى استعداد و آمادگى مادران كه رسيدند باور اين به رفته رفته كشورها اين مردم آنكه از پس ، نوزدهم قرن پايان

 ، فرزندان كار به نياز عدم و صنعتى وضعيت به كشاورزى وضعيت از جامعه انتقال با ديگر، سوى از و دارند خود كودكان پرورش و

 فرزندان حضانت آوردن دست به براى پدران از تعدادى سوى از جدى هايى كوشش اخيرا. شد داده ترجيح مادران وسيله به حضانت

 مادران براى دارى بچه هاى مهارت به نسبت انحصارى حق شناسى زيست كه اعتقاد اين براساس نيز ها دادگاه و است گرفته صورت

 Grusec and Lytton( اند داده مثبت پاسخ ها كوشش اين به ، است جنسى تبعيض از شكلى مادر از جانبدارى و كند نمى فراهم

1988:425 (

 مردها بعضى كه است داده نشان آمريكا در شده انجام هاى بررسى.  است بوده متفاوت حضانت درخواست از مردان هاى انگيزه البته

 اين به يا كنند مى حضانت درخواست ابتدائا كه پدران ساير. آيند برمى حضانت صدد در ، حضانت از سابق همسر امتناع دليل به منفعالنه

 سابق همسر تهديد براى حضانت دعواى از ، جويى انتقام حس با يا و دانند مى تر شايسته سابق همسر به نسبت را خود كه است دليل

 تحقيقات اين نتايج) Robinson, 1990:100. (نمايند مى حضانت درخواست اقتصادى منافع انگيزه به نيز برخى و كنند مى استفاده

. كنند مى ترغيب حضانت درخواست به را پدران كه دارد هايى انگيزه به بستگى پدر حضانت الگوى موفقيت كه دارد حكايت همچنين
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 با كه كودكانى. اند بوده موفق راستى به هستند، مند عالقه فرزند آسايش و رفاه به و نموده حضانت درخواست عاطفى داليل به كه پدرانى

 رو، اين از ؛)124: 1372 تايبر،( كنند مى احساس مادر كنار در كه كنند مى راحتى احساس اندازه همان كنند مى زندگى پدرانى چنين

 اعطاى خواستار ، كودكان نيازهاى به آنان توجهى كم و مردان كفايتى بى مورد در ادعاها برخى رد با گيدنز آنتونى مانند نظرانى صاحب

) 109  -108: 1378 گيدنز؛. (اند شده فرزندان از حضانت زمينه در مردان به بيشترى حقوق

 به كودك مسئوليت بايد والدين از يكى كه است آن مفروض مادر، حضانت و پدر حضانت يعنى ، شده ياد الگوى دو هر در تقدير، هر به

 پدر گيرى تصميم حق مستلزم كه مشترك حضانت الگوى و شده واقع ترديد مورد اخيرا فرض اين اما بپذيرد؛ را سابق ازدواج از مانده جا

 به ويژه به ، افرادى حضانت ، اين وجود با.  است گرديده رو روبه اى فزاينده اقبال با ، است كودك زندگى هاى جنبه همه در مادر و

 حضانت موارد% 87 انگلستان در كه دهد مى نشان 1986 سال آمارهاى.  است غربى كشورهاى در غالب الگوى همچنان مادر، وسيله

 موارد% 13 ؛ است گرفته صورت پدر وسيله به% 9 و مادر وسيله به% 77 ميان اين از كه بوده انفرادى حضانت صورت به طالق از پس

 حضانت موارد% 90 آمريكا در كه شود مى گفته همچنين) Robinson, 1990:10. ( است گرفته صورت مشترك صورت به نيز حضانت

) Ward and Stone, 1998:297. (دارد تعلق مادران به

 

 مشترك حضانت. 5  -2

 حق مادر هم و پدر هم كه معناست اين به معموال واژه اين خورد؛ مى چشم به هايى تفاوت))  مشترك حضانت((  تعريف در هرچند

 فيزيكى مشترك حضانت. باشند داشته را فرزند براى مدرسه انتخاب و جراحى عمل ، دينى تربيت مانند مهمى هاى تصميم در مشاركت

 مراقبت در خود جداگانه هاى گاه سكونت از مادر و پدر آن طريق از كه است مشترك طور به مادرى و پدر وظايف انجام معنى به نيز

 هر مصاحبت و ديدار برنامه الگو اين در همچنين) Robinson, 1990:258. (دارند مشاركت ، آن به مربوط هاى تصميم و كودك روزانه

 و پدر آنكه ضمن نيز گاهى و شود مى تنظيم)  ساالنه يا ماهانه ، هفتگى ، روزانه( مساوى هاى نوبت در معموال فرزند با والدين از يك

 منظمى برنامه و شود مى سپرده  -مادر غالبا  -دو آن از يكى به فيزيكى حضانت دارند، عهده بر را كودك قانونى حضانت دو هر مادر

 ، است گرفته قرار توجه مورد تازگى به مشترك حضانت الگوى كه آنجا از) 117: 1372 تايبر،. (شود مى ديده تدارك ديگرى ديدار براى

 قرار اين از مشترك حضانت موافقان اصلى داليل.  نيست دست در اعتمادى قابل تحقيقى پيشينه آن احتمالى نقايص و مزايا مورد در

:  است

 تداوم دارد، وجود شوهرى و زن هاى خانواده در كه سان همان به فرزند  -مادر/  پدر نزديك ارتباط شود مى باعث ترتيبى چنين. 1

. دهند شكل را اى جانبه چند نزديك ارتباطات واحد، زمان در توانند مى كودكان موجود، شواهد براساس زيرا يابد؛

 حضور و دخالت فرزندان مسائل در كنند مى حس آنان دهد، دست والدين به مادرى و پدر حق از شدن محروم احساس آنكه جاى به. 2

. دارند فعال
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 مى  افزايش را فرزند مادرى و پدرى خويشاوندان با ارتباط به نياز و والدين همكارى و مساعى تشريك احتمال ، مشترك حضانت. 3

. دهد

. يابد مى كاهش كودك ربودن مانند اقداماتى به زدن دست احتمال ، شيوه اين در. 4

 نمايد، ايفا ديگرى نامناسب رفتارهاى برابر در را بال سپر نقش ، فرزندان از حمايت جهت در تواند مى والدين از يكى ، شويه اين در. 5

.  هستيم آن شاهد شوهرى و زن خانواده در كه شكل همان به درست

 چشم به ديگر هاى شيوه در معموال كه را فرزندان با ديدار ناخوشايند ترتيبات از ناشى روانى فشارهاى تواند مى همچنين شيوه اين. 6

.  است كمتر بسيار مادر، حضانت الگوى با مقايسه در الگو اين در فرزند از پدر شدن جدا دشوارى ، مثال براى دهد؛ كاهش خورد، مى

:  جمله از ؛ است گرديده ابراز داليلى نيز مشترك حضانت الگوى با مخالفت در ، همه اين با

 يكديگر با هماهنگ اى شيوه به طالق از پس يابند، دست توافق به زناشويى زمان در اند نتوانسته كه شوهرى و زن است بعيد. 1

. نمايند تفكيك مادرى و پدر كاركردهاى از را خود شوهرى و زن كاركردهاى بتوانند كه زمانى مگر نمايند، همكارى

 يا همسر از والدين از يكى استفاده سوء كه گونه همان باشد، ساز مشكل تواند مى شغلى داليل به ديگر محلى به والدين از يكى انتقال. 2

. آورد پديد را خاصى مشكالت تواند مى فرزند

 يكى توسط توانند مى كه مهم غير تصميمات از آنها تفكيك و گيرند صورت مادر و پدر مشاركت با بايد كه مهم تصميمات دقيق تعيين. 3

. دهد روى مادر و پدر بين رابطه اين در هايى نزاع است ممكن ، نتيجه در و نيست آسان همواره شوند، گرفته تنهايى به والدين از

 انفرادى حضانت تحت كه كودكانى به نسبت ، مشترك حضانت الگوى با يافته تربيت كودكان ، تجربى هاى پژوهش برخى حسب بر. 4

. اند نكرده كسب بهترى اجتماعى و خانوادگى انطباق اند، بوده

 در والدين همكارى( است شده گرفته مفروض شيوه اين در كه است شرايطى تحقق به منوط مشترك حضانت الگوى موفقيت تقدير، هر به

 كه متداول هاى شيوه به نسبت بهترى جايگزين احتماال شده ياد الگوى شرايط، اين تامين با و)  كشمكش حداقل با فرزندان منافع جهت

 ,Robinson, 1990:259-260 ; Grusec and Lytton. (بود خواهد هستند، فرزند حضانت نزاع در بازنده و برنده ديدگاه متضمن

1988:426-427 (
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 اسالم ديدگاه. 5  -3

 راستاى در و اسالم مطلوب اجتماعى نظام از اى جلوه ، دينى فرعى هاى موضوع از بسيارى مانند حضانت درباره اسالم حقوقى ديدگاه

 نظام مفروضات رعايت ضمن آن در كه كند مقرر ترتيبى فرزندان حضانت مورد در است كوشيده اسالم.  است نظام اين اهداف تامين

 نحو به فرزندان و والدين مصالح ،) خانواده بر پدر سرپرستى و مرد و زن اجتماعى هاى نقش نسبى تمايز مانند( خود مطلوب اجتماعى

 هستند، پدر واليت تحت آنكه ضمن باشد، مى فرزند به شيردهى دوره كه تولد از پس سال دو مدت تا طالق كودكان. شود تامين احسن

 اتمام از  پس.  است سنى دوره اين در مادر مصاحبت به فرزند شديدتر نياز دليل به اين و دارند قرار مادر فيزيكى و قانونى حضانت در

 مادر، نكردن ازدواج شرط به سال هفت تا دختر ولى شود، مى منتقل پدر به پسر حضانت ، شيعه فقهاى از بسيارى نظر طبق بر ، سال دو

 نيز ايران اسالمى جمهورى مدنى قانون در. گيرد مى عهده بر را او حضانت پدر ، سالگى هفت از پس و ماند مى باقى او حضانت تحت

 به و نيست روشن چندان باب اين در شده وارد اسالمى احاديث مدلول هرچند ، است گرفته قرار گذارى قانون مبناى فقهى ديدگاه همين

 النجفى و 192  -191: 15 ج ؛ الشيعه وسائل:  ك.ر) (99. (اند داده قرار ترديد مورد را دختر و پسر بين به تمايز فقها برخى ، دليل همين

) 290  -284: 31 ج ، الكالم جواهر ،

 در و ويژه بازتابى ديگر، هاى موضوع همانند حضانت موضوع به اسالم اخالقى رويكرد ، بگذريم كه حقوقى صرفا مالحظات اين از اما

  نكوهش ،)6 ، طالق( فرزندان به مربوط امور در گرفته طالق زن و شوهر ميان پسنديده همفكرى و مشورت بر تاكيد. دارد توجه خور

 به همسران ويژه به افراد ترغيب و ،)233 ، بقره( طالق از بعد و قبل ، كلى قاعده يك عنوان به يكديگر به همسران رسانى آسيب يا اضرار

 آنها به افراد عملى پايبندى كه است هايى سفارش جمله از) 237 ، بقره( گذشت و عطوفت همچون اخالقى هاى ارزش و فضايل رعايت

 فصل و حل جهت در گرفته طالق هاى زوج تفاهم براى مناسبى زمينه ، طالق از پس گوناگون هاى تنش از كاستن ضمن تواند مى

. آورد فراهم ديدار، و حضانت به مربوط مسائل

 

 همسران براى طالق پيامدهاى. 6

 سرپرستى تك يا تجرد در زندگى. 6  -1

 طور به را خود زندگى) شوند مى ناگزير دادگاه حكم به يا و( دهند مى ترجيح ، كرده خوددارى ازدواج از گرفته طالق افراد از بخشى

 مى دست اقدام اين به ، زمانى فاصله يك از پس نيز كنند مى ازدواج ديگر بار كه بسيارى افراد. دهند ادامه فرزندانشان كنار در يا انفرادى

). Grusec and Lytton, 1988:427. ( است سال سه مجدد، ازدواج و شوهر و زن جدايى بين زمانى فاصله ميانگين آمريكا در. زنند

 عوامل به بستگى شوند، مى رو روبه مشكالت و مسائل از ميزان چه و نوع چه با زناشويى رابطه از گيرى كناره زمان در مرد و زن اينكه

 تقسيم مسئله نشدن يا شدن حل ، جدايى به نسبت دو هر توافق عدم يا زوج دو هر توافق فرزند، نبودن يا بودن قبيل از دارد، متعددى

 رسد مى نظر به ولى ؛ فرهنگى هنجارهاى و حقوقى ضوابط ، اجتماعى طبقه ، خويشاوندى روابط ، سنت ، جنسيت نيز و ها دارايى

 كه است سبب بدان اين و است داده اختصاص خود به را تحقيقات سهم بيشترين فرزندان وجود و جنسيت عامل دو مورد در پژوهش
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 روز توجه باعث دارند، قرار زنان سرپرستى تحت كه هايى خانواده ويژه به ، غربى جوامع در سرپرست تك هاى خانواده ميزان افزايش

 دارند، سال 18 زير فرزندان كه سرپرست تك هاى خانواده نسبت.  است گرديده خانواده اين مسائل به اجتماعى امور كارشناسان افزون

 ،1993 سال در). Miller, 1999:249( است بوده% 15 دانمارك و سوئد در و% 17 انگلستان در ،% 21 آمريكا در 1980 دهه اواخر در

 داشته را ميزان بيشترين ، شوهرى و زن خانواده الگوى از پس كه بوده ميليون 9/10 بر بالغ آمريكا در سرپرست تك هاى خانواده تعداد

). Curry, et al, 1997:259. ( است

 در طالق نقش اما شود؛ ناشى ، نامشروع فرزند تولد يا همسر فوت مانند نيز ديگرى عوامل از ، طالق از غير به تواند مى سرپرستى تك

 طالق افراد براى را گوناگونى مشكالت ، سرپرستى تك يا تجرد در زندگى تقدير، هر به.  است ديگر عوامل از بيش بسيار زمينه اين

.  پردازيم مى آنها ترين مهم بررسى به كه آورد مى همراه به گرفته

 مالى مشكالت)  الف

 واقعيت اين از موجود شواهد سازد؛ مى رو روبه مشكل با نيز را مردان حدودى تا طالق مستقيم غير و مستقيم هاى هزينه هرچند

 تا امر اين. شوند مى دچار شديدترى مالى مشكالت به دارند، خردسال فرزندان كه مادرانى ويژه به ، گرفته طالق زنان كه دارند حكايت

 دست از معنى به شوهر فقدان ، شوهران آورى نان نقش به توجه با. دارد مردان و زنان بين كار تقسيم متداول نظام در ريشه زياد، حدود

 مردى ديگر، نامتعارف هاى شيوه يا مجدد ازدواج راه از چنانچه شود، مى جدا شوهرش از كه زنى ، نتيجه در ؛ است پول اصلى منبع دادن

 فرزندانش و خود مالى نيازهاى كار، بازار به ورود راه از يا و گردد باز پدرى خانه به يا بود خواهد ناگزير نكند، سابق شوهر جايگزين را

 كارهاى از كمترى درآمد ، مردان با مقايسه در زنان.  داشت دور نظر از نبايد را كار بازار در جنسى نابرابرى ديگر، سوى از. كند تامين را

 از معموال مدرسه ترك سبب به باشند، شده مادر تر پايين سنين در اگر ويژه به تنها، مادران ، آن بر افزون و كنند مى دريافت خود

 به مربوط فرهنگى هنجاريهاى همچنين. گذارد مى جاى به منفى تاثير آنان شغلى وضعيت روى بر نيز امر اين كه برخوردارند تحصيالت

 ,Allan and Crow. (دهد مى  كاهش حدودى تا مطلقه مادران براى را شغلى پيشرفت امكان ، كودكان به رسيدگى و مادرى وظايف

2001:137-138 (

 و سابق همسر مشكالت كاهش در شود، اعمال درستى به چنانچه كه است ديگرى توجه قابل موضوع ، سابق شوهر مالى هاى كمك

 انجام از مردان از بسيارى و خورند نمى رقم ، است انتظار مورد كه اى گونه به ها واقعيت معموال اما ؛ داشت خواهد بسزايى تاثير فرزندان

 و مطلقه زنان معيشتى وضعيت بين آشكارى هاى تفاوت شرايط، و اوضاع اين نتيجه در. روند مى طفره خود قانونى وظايف و تعهدات

 زندگى استانداردهاى در درصدى 73 سقوط از فرزندانشان و مطلقه مادران آمريكا در ، مثال براى خورد؛ مى چشم به آنها سابق شوهران

 تجربه را زندگى استانداردهاى در درصدى 42 افزايشى ، طالق از پس سال اولين در آنها سابق شوهران كه حالى در برند، مى رنج خود

 به فقر در را زمانى مدت ، طالق از پس اول سال پنج طى مطلقه زنان از% 25 از بيش گرفته انجام برآوردهاى طبق بر همچنين. كنند مى

 مادران و بيوه مادران مورد در ، مطلقه مادران از گذشته كه شده ياد هاى نابرابرى) Ward and Stone, 1998:298. (برند مى سر

 feminization of)) ( فقر شدن زنانه((  عنوان با امروزه كه انجاميده وضعيتى به صادقند، بيش و كم نيز نكرده ازدواج هرگز
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povetry (از نيمى ، حال عين در و دهند مى تشكيل را خانوارها كل از پنجم يك حدود در منفرد مادران آمريكا در. شود مى ياد آن از 

) Shepard, 1999:308. (زنند مى رقم را فقر خط زير درآمدى با و كوچك فرزند داراى خانوارهاى

 عاطفى مشكالت)  ب

 جايى به طرف دو هر اينكه به بسته. دهد نشان واكنش گوناگونى هاى شكل به است ممكن گيرد، مى طالق كه شخصى ، كلى طور به

 روبه مختلف حالت چهار با باشد، جدايى خواهان شوهر تنها يا و باشد داشته تمايل جدايى به زن تنها يا ، هيچيك يا باشند داشته تمايل

 اين ضرب از ، نتيجه در. نداند مسئول يا بداند مسئول را خود ديگرى شدن جدا به نسبت شخص است ممكن ديگر، سوى از.  هستيم رو

: از نقل به( زير جدول.  است همراه اى ويژه عاطفى احساس با كدام هر كه شود مى تصور حالت هشت ، قبل حالت چهار در حالت دو

Winch, 1971:617 (گذارد مى نمايش به اجمالى طور به را هشتگانه حاالت اين از يك هر به متعلق هاى فرضيه ترين مهم از برخى :

 

 

 

 و خوردگى فريب ، ياس ، خشم همچون ديگرى احساسات است ممكن طالق از پس زوجين ، شده ياد عاطفى هاى واكنش از گذشته

 دو اغلب ، آمده عمل به هاى پژوهش برخى طبق و نيستند مدت كوتاه معموال منفى احساسات اين. كنند تجربه را عمر رفتن دست از غم

 و پدر از برخى. آيد كنار خودش با راحتى به و بيابد را خود نفس به اعتماد ديگر بار گرفته طالق زن يا شوهر تا كشد مى طول سال

) 34: 1372 تايبر،. (سازند رها درونى هاى كشمكش از را خود تا دارند نياز بيشترى زمان به حتى مادرها

  -اجتماعى عوامل نقش. باشد خالى زوج دو براى ناخوشايند عاطفى پيامدهاى از كه يافت را طالقى توان مى ندرت به ، رفته هم روى

 كه است حدى به جوامع بعضى در طالق دينى يا اجتماعى تقبيح.  گرفت ناديده نبايد نيز را ناخوشايند احساسات اين تشديد در فرهنگى
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 آمريكا مانند اى جامعه در. كند روانى حاد بيماريهاى گرفتار را آنان و كشانيده شديد انزواى به را گرفته طالق زنان و مردان است ممكن

 هم از ، ثبات بى همچنان سرپرست تك هاى خانواده ، است داده دست از را خود گذشته قبح زيادى حد طالق آنكه رغم على نيز

 مسئله سرپرستى تك ثانيا و گيرد مى نظر در موقتى وضعيتى را سرپرستى تك وضعيت جامعه اوال زيرا شوند؛ مى تلقى انحرافى و گسسته

 يا و است خانواده اين پيدايش منشاء فرزندان بودن نامشروع يا كه است اين رايج تصور ، مثال براى شود؛ مى گرفته نظر در اخالقى اى

.  است بوده درمانده و ناتوان خود زناشويى رابطه حفظ از زن اينكه

)Ward and Stone, 1998:301 .(فشار و دارد وجود مردان و زنان وضعيت بين محسوسى هاى تفاوت نيز اينجا در كه است واضح 

. سازد مى ناگوارتر آنان براى را طالق تجربه ، مطلقه زنان بر فرهنگى هنجارهاى مضاعف

 اى تجربه ديگر جهتى از ، گرفته طالق زنان ويژه به و افراد از بسيارى براى سرپرستى تك تجربه فردگرا، هاى فرهنگ در ، همه اين با

 كس هيچ و دارد دست در را درآمدها كردن هزينه و زندگى اختيار تنهايى به خودش كند مى احساس فرد اينكه آن و است بخش رضايت

 براى حدودى تا ، دليل همين به و است فرهنگى اهميت داراى فردگرا جوامع در استقالل احساس نوع اين. ندارد حق زندگى اين در ديگر

) Allan and Crow, 2001:142. (دار همراه به عاطفى رضايت ، شخص

 جنسى مشكالت)  ج

 منظم رابطه شدن متوقف. برد مى ميان از را ازدواج اساسى كاركردهاى از يكى عنوان به جنسى نيازهاى مشروع ارضاى امكان طالق

 به ها زن از زودتر معموال مردها ، طالق از پس كه است دليل همين به احتماال و آورد مى پديد مردان براى ويژه به را مشكالتى ، جنسى

 ويژه جنسى مشكالت ، زناشويى رابطه از خروج ديگر، سوى از). Lindsey and Beach, 2000:386. (كنند مى اقدام مجدد ازدواج

 اينكه احتمال و يابد مى كاهش شوهر، حمايت دادن دست از سبب به گيرد، مى طالق كه زنى امنيت ضريب. دارد پى در زنان براى اى

 زنان به جنسى تجاوز حتى غربى جوامع در.  است بيشتر شوهردار زنان با مقايسه در گيرد، قرار جنسى تجاوز يا آزار مورد زنى چنين

 مى افزايش را تجاوز گونه اين وقوع امكان ، مشترك حضانت الگوى و است شده شناخته اى پديده ، سابق شوهران توسط گرفته طالق

. دهد

 فرزندان كنترل و پرورش مشكالت) د

 مورد در و شايع نسبتا ، زنان مورد در امر اين كه( باشد شاغل منزل از خارج در دارد، عهده بر را فرزندان مسئوليت كه مادرى يا پدر اگر

 به  فرزندانش آنكه براى ، نتيجه در ؛ داشت خواهد خود نظارتى و تربيتى نقش ايفاى براى اندكى زمان ،) است همگانى تقريبا مردان

 امر اين گيرد؟ عهده بر را زمينه اين در سابق شريك هاى مسئوليت تمام يا بود خواهد ناگزير نشوند، تبديل شده فراموش و رها فرزندانى

 جايگزين را  -نزديك بستگان از مونث فردى معموال  -ديگرى شخص اينكه يا و باشد داشته منفى تاثير وى شغلى وضعيت بر تواند مى

 روند او، اقتدار مشروعيت انكار دليل به جايگزين فرد اين برابر در فرزندان احتمالى نافرمانى نيز صورت اين در كه نمايد سابق همسر

) Winch, 1971:612. (كرد خواهد رو روبه مشكل با را آنان رفتار بر نظارت و فرزندان تربيت
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 افزايش يا كاهش در اى مالحظه قابل تاثير يابد، مى تغيير متفاوت هاى قوميت و ها فرهنگ به بسته كه خويشاوندى ساختار ، شك بدون

 براى خويشاوندى گروه شود، مى تاكيد آن هاى ارزش و اى هسته خانواده الگوى بر آنها در كه هايى فرهنگ در. دارد مشكالت اين 

 فعال و موثر حضور خويشاوندان كه هايى فرهنگ در اما ؛ نيست دسترس در چندان تر كوچك خانوادگى هاى گروه اعضاى به كمك

 براى سازد؛ وارد گرفته طالق افراد به كمترى آسيب خانواده انحالل كه شود مى موجب آنان كمك دارند، شوهر و زن نزديكى در ترى

  پذيرش براى كمترى آمادگى آنها و است ضعيف نسبتا گسترده خانواده سوى از مسئوليت احساس آمريكا، پروتستانهاى بين در ، مثال

 و پدر خانواده به بازگشت براى كمترى تمايل و آمادگى گرفته طالق زن خود كه گونه همان دارند، فرزندانش و خود گرفته طالق دختر

 مانند ها، قوميت يا ها فرهنگ برخى در اما. شود مى تلقى درماندگى و شكست نشانه اقدامى چنين ، فرهنگ اين در زيرا دارد؛ مادر

 در جوان هاى زوج كه دارد وجود زيادى تمايل بلكه كند، نمى ايجاد والدين و جوانان بين چندانى فاصله ازدواج ، يهوديان فرهنگ خرده

.  هاست پروتستان از بيش آنان بين خدمات مبادله و تعامل ، دليل همين به و كنند زندگى زن مادر و پدر سكونت محل نزديكى

)Ibid:608-609 (

 اسالم ديدگاه) ه

 جنبه حدودى تا كم دست طالق منفى پيامدهاى كه است آن كننده بيان ، كرده تلقى حالل عمل ترين مبغوض را طالق اسالم اينكه

 جانبه همه حل براى راهى اگر ، برآمده انسان اجتماعى و فردى سعادت تامين صدد در كه دينى عنوان به اسالم زيرا دارند؛ ناپذير اجتناب

 كه چرا ؛ نداشت وجود طالق با اسالم مخالفت بر معقولى دليل صورت اين در و كرد مى معرفى را آن شد، مى يافت طالق مشكالت

 تحقق منفى پيامدى و مفسده گونه هيچ بدون تواند مى فرض بر بنا كه طالق مانند اى پديده و اند واقعى مفاسد و مصالح تابع الهى احكام

 و ندارد واقعى مصداق اسالم ديدگاه از))  منفى پيامد بدون طالق((  نام با چيزى ، بنابراين گيرد؛ قرار دين كراهت مورد تواند نمى يابد،

 مشروعيت عدم كه بوده بيشترى مفاسد از جلوگيرى آن تجويز از غرض بلكه ، نيست آن تاييد معنى به دين اين در طالق دانستن مشروع

 از ، آن پيامدهاى و طالق با رابطه در اسالم اخالقى هاى توصيه و حقوقى مقررات مجموعه ، همه اين با. آورد بار به توانسته مى طالق

. دهد مى خبر طالق ناخوشايند و منفى آثار از كاستن جهت در بليغ اهتمامى

  كاهش در تواند مى كه است گرفته طالق افراد مجدد ازدواج ، گرفته قرار توجه مورد اسالم ديدگاه در كه اساسى نكات از يكى

 و ارزش همان از تقريبا اسالم مطلوب اجتماعى نظام در))  مجدد ازدواج((  گفت توان مى. كند ايفا اى عمده نقش طالق منفى پيامدهاى

 را مجدد ازدواج ، گرفته صورت ازدواج مورد در كه تاكيدهايى و ها توصيه تمام زيرا دارد؛ نخست ازدواج كه است برخوردار جايگاهى

 ، آن بر افزون و گيرد مى بر در نيز را سرپرستى تك يا طالق از پس تجرد ، روايات در تجرد نكوهش كه گونه همان شود؛ مى شامل نيز

 بر زنان از دسته اين نمودن رها شوهر بى از و كرده تشويق آنان با ازدواج به را مردان كه خوريم برمى رواياتى به مطلقه زنان خصوص در

 فصل در كه اسالم در مرد و زن بين كار تقسيم مطلوب الگوى به توجه با) 324 و 321: 15 ج ؛ الشيعه وسائل:  ك.ر. (اند داشته حذر

 ، فرزندان كنترل و  پرورش مشكالت همچنين و طالق از ناشى مالى مشكالت كاهش در مجدد ازدواج نقش ، رفت سخن آن از سوم

 هم از ازدواج روحى هاى زخم از بسيارى بخش التيام تواند مى جديد زناشويى رابطه يك به ورود كه گونه همان بود؛ خواهد انكارناپذير
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 جنسى ناامنى مشكل خواه و جنسى ارضاى توقف مشكل خواه( طالق از ناشى جنسى مشكالت رفع براى ، شك بدون. باشد گسسته

.  يافت توان نمى مجدد ازدواج از بهتر اى گزينه هيچ نيز) شوهر بدون زنان براى

 حضور ، قطع طور به.  است اسالم ديدگاه در خويشاوندى روابط جايگاه و اهميت كرد، اشاره آن به بايد زمينه اين در كه ديگرى نكته

 در مهمى بسيار نقش ، فرزندانش احيانا و وى از آنان مراقبتى و عاطفى ، مالى هاى حمايت و گرفته طالق فرد كنار در خويشاوندان موثر

. كند مى ايفا طالق منفى عوارض كاهش

 در رايج هاى برنامه برخالف.  است داشته مبذول اى ويژه توجه ، گرفته طالق زنان مالى تامين به نسبت اسالم موارد، اين از گذشته

 مى بدل مجدد ازدواج از خوددارى براى اى انگيزه به گاه كه زنان ويژه به گرفته طالق افراد از دائمى حمايت جهت در غربى كشورهاى

 طالق افراد ماندن مجرد به نسبت كه نامساعدى نظر و مجدد ازدواج راه از گسيخته هم از هاى خانواده بازسازى بر اسالم تاكيد شود،

 طالق از پس بحرانى مرحله مالى نيازهاى بر و بوده مدت كوتاه ، مطلقه زمان تامين براى اسالم تدبير كه گرديده باعث دارد، گرفته

: قرارند اين از مطلقه زنان مالى مشكالت كاهش براى اسالم راهكارهاى اصلى محورهاى. باشد متمركز

 ؛)436: 15 ج ؛ الشيعه وسائل:  ك.ر( عدة زمان ؛) نفقه اعطاى( زن بر شوهر انفاق قانونى و شرعى لزوم. 1

 ؛)231: 15 ج ؛ الشيعه وسائل:  ك.ر همچنين ؛6 ، طالق( حمل وضع زمان تا باردار زن بر شوهر انفاق قانونى و شرعى لزوم. 2

 ؛)435  -4324: 15 ج ؛ الشيعه وسائل:  ك.ر همچنين ؛1 ؛ طالق( عده زمان در زن مسكن تامين قانونى و شرعى لزوم. 3

 يا پول مقدارى از را اش مطلقه همسر خود مالى توانايى حسب بر شوهر كه معنا اين به ، طالق متعه وجوب مواردى در و استحباب. 4

 عروسى از قبل خواه ، طالق موارد همه در را آن و دانسته شوهر بر زن حق نوعى را طالق متعه كريم قرآن. سازد مند بهره نقدى كاالهاى

) 61  -56: 15 ج ؛ الشيعه وسائل:  ك.ر همچنين ؛241 و 236 ، بقره. ( است فرموده مقرر ، آن از بعد خواه و

 نمايد، اقدام مجدد ازدواج به زن چنانچه است بديهى. باشد نكرده دريافت را آن قبال كه صورتى در مطلقه زن به ازدواج مهريه پرداخت. 5

 ، زن آينده تضمين انگيزه با ها مهريه ميزان بردن باال هرچند آورد، فراهم وى براى جديدى مالى اندوخته تواند مى نيز دوم ازدواج مهريه

) 11  -9: 15 ج ؛ الشيعه وسائل:  ك.ر. (ندارد چندانى سازگارى اسالمى تعاليم با

.  فرزندان قانونى و شرعى ولى و مسئول عنوان به پدر معرفى و مطلقه زن دوش از فرزندان پرورش مسئوليت برداشتن. 6

 نيز ايران اسالمى جمهورى حقوقى سيستم در اخيرا كه كرد اشاره ديگرى مشروع هاى شيوه به توان مى ، شده ياد محورهاى بر افزون

 او شوهر اگر كه كند شرط را مبلغى يا كااليى ، نكاح عقد ضمن در زن اينكه مثل( عقد ضمن اشتراط مانند ؛ است گرفته قرار توجه مورد

 انجام را كارها آن)  بودن مجانى( تبرع قصد به چنانچه ؛ داده انجام زن كه خانگى كارهاى اجرت دريافت يا). بپردازد وى به داد طالق را

. باشد نداده
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 مجدد ازدواج. 6  -2

((  انديشه رواج.  است كرده طى را رشدى به رو روند ، طالق ميزان موازات به غربى جوامع در مجدد ازدواج ميزان اخير هاى دهه در

 ، طالق موارد و است آزمايشى مرحله يك افراد، از بسيارى براى نخست ازدواج كه معناست اين به جوامع اين در))  آزمايشى ازدواج

 بار تنها، مادرهاى و پدر از% 75 كانادا در. رود مى شمار به الزم آمادگى و تجربه كسب با مجدد ازدواج به ورود براى فرد پرش سكوى

 با مجدد، هاى ازدواج اين از% 60 از بيش كه كنند مى اقدام مجدد ازدواج به گرفته طالق افراد از% 80 آمريكا در و كنند مى ازدواج ديگر

 خانوارهاى كل از پنجم يك آمريكا در 1980 سال در) Grusec and Lytton, 1988:427. ( است همراه سال 18 زير كودكان

 و گرفته طالق قبال شوهر يك بر مشتمل% 35 ، ميان اين از. برداشتند در را رفته طالق قبال همسر يك كم دست شوهر، و زن از متشكل

 ,Huber and Spitze. (بودند گرفته طالق قبال دو هر شوهر و زن موارد،% 35 در و بودند گرفته طالق قبال زن يك بر مشتمل% 30

 و است بوده مجدد هاى ازدواج آمريكا، در شده انجام هاى ازدواج كل از% 46 حدود در نيز بيستم قرن پايانى سالهاى در). 1988:427

 ,Ward and Stone. (كنند مى زندگى ناتنى هاى خانواده در آمريكايى كودك ميليون 10 از بيش ، گرفته صورت كه برآوردهايى طبق

1998:304 (

 به. كنند مى اقدام مجدد ازدواج به زنان از بيشتر و زودتر مردان موجود، شواهد طبق بر. اهميتند حائز زمينه اين در نيز جنسى هاى تفاوت

 مسئوليت اينكه با توجه با. موثرند زمينه اين در نيز ديگرى عوامل ، زنان و مردان در جنسى نيازهاى تفاوت از گذشته رسد مى نظر

 مشكالت بيشتر، اقتصادى مزاياى از برخوردارى با پدران شود، مى سپرده مادران به موارد بيشتر در غربى كشورهاى در فرزندان حضانت

 مقبوليت تر جوان زن  -تر مسن شوهر الگوى. برخوردارند هم سنى امتياز از مردان ، اين بر افزون. دارند مجدد ازدواج براى كمترى

 Lindsey. ( است متعارف كامال مجدد هاى ازدواج در ، مردان نفع به ساله ده سنى تفاوت و دارد آن عكس به نسبت بيشترى اجتماعى

and Beach, 2000:387 (

 كه دارد پى در شوهر و زن براى را مشكالتى و مسائل ،)step family) (100( ناتنى خانواده تشكيل صورت در ويژه به مجدد ازدواج

: قرارند اين از مشكالت اين ترين مهم از برخى. شود مى مربوط فرزندان با آنان تعامل چگونگى به اغلب

 فرزندان با عاطفى پيوند مشكل)  الف

 در كه طبيعى هاى خانواده برخالف زيرا شوند؛ مى مشكل دچار ها خوانده فرزند با عاطفى ارتباط برقرارى در ها خوانده مادر يا پدر

 ، ناتنى هاى خانواده در يابد، مى استحكام و گسترش زمان طول در و شده آغاز والدت زمان از فرزندان و والدين بين عاطفى رابطه آنها

 ارتباط چنين كه حالى در آيد، وجود به مجدد ازدواج زمان از فرزندان و خوانده مادر/  پدر بين عاطفى ارتباط كه است آن مفروض

.  است پذير امكان بندرت باشد، داشته تداوم طبيعى مادر و پدر با آنان ارتباط اگر ويژه به و نباشند خردسال بسيار ، فرزندان اگر سريعى

)428 :1988 ,Lytton and Grusec (
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 نقش ابهام مشكل)  ب

 نوعى ، نتيجه در و شوند مى رو روبه نقش ابهام مشكل با اغلب ، اجتماعى مشخص هنجارهاى فقدان دليل به ها خوانده مادر/  پدر

 طبيعى مادر يا پدر به شدن شبيه بيشتر چه هر براى فشارهايى ، ارتباطى سطح يك در آنان. آيد مى پيش آنان براى رفتارى تناقض

 Allan162. (كنند حفظ حدودى تا ها خوانده فرزند با را خود فاصله كه شود مى گفته آنان به ديگر سطحى در و كنند مى دريافت

:2001 ,Crow and (

 سابق همسر با ارتباط مشكل)  ج

 براى گيرد؛ مى قرار تهديد معرض در گاه نيز شوهر و زن متقابل ارتباط ، فرهنگى مشخص هاى دستورالعمل و هنجارها فقدان سبب به

 احيانا يا و دارد وى با ممتدى تلفى مكالمات يا كند مى سپرى خود سابق شوهر با را طوالنى مدتى زن كه زمانى نيست مشخص ، مثال

 امور اين برابر در شوهران از بسيارى است بديهى. باشد بايد چه امور اين به جديد شهر مناسب واكنش كند، مى صرف وى با را شام

 428. (بود خواهد محتمل ، سابق شوهر و جديد شوهر بين گاه و شوهر و زن بين درگيرى و تنش بروز ، نتيجه در و كنند نمى اغماض

:1988 ,Lytton and Grusec (

 يكپارچگى و وحدت مشكل) د

 به مايلند ها زوج خود معموال. شوند مى رو روبه آن با ناتنى هاى خانواده كه است ديگرى مشكل ، خانواده يكپارچگى و وحدت مسئله

 دكوراسيون برخالف. سازد مى رو روبه مشكل با را يگانگى و اتحاد مسئله فرزندان وجود ولى يابند، دست يكپارچگى از مشتركى تعريف

 بر است ممكن شود، مى زنده آن مانند و فيلم ، عكس آلبوم واسطه به كه گذشته تغييرناپذير خاطرات ، است تغيير قابل آسانى به كه منزل

 به ناتنى خانواده رسيدن). Crow and Allan159 :2001,. (گذارند جا به منفى تاثر جديد، خانواده به آنها تعلق احساس و اعضا تعهد

 نمى وقوع به گاه هيچ امر اين نيز موارد بعضى در. انجامد مى طول به سال چند تا گاه و سال دو كم دست يكپارچگى و وحدت مرحله

 تشكيل هنگام در فرزندان سن و جنس البته. گذارند تنها را مادر و پدر و كنند ترك را خانواده ها خوانده فرزند آنكه از بعد مگر پيوندد،

) Robinson, 1990:115. (دارند دخالت مزبور مدت افزايش يا كاهش در ناتنى خانواده نوع همچنين و ناتنى خانواده

 نظم برقرارى مشكل) ه

 رفتارهاى بر نظارت و خانواده اعضاى روابط تنظيم.  است فرزندان رفتار كنترل و نظم برقرارى مسئله ، ناتنى هاى خانواده ديگر مشكل

 هاى خانواده كه حالى در باشد، برقرار فرزندان و والدين بين صميمانه و گرم روابطى كه باشد آميز موفقيت تواند مى صورتى در آنان

 پدر اقتدار فرزندان كه آنجا از ، جهت اين بر افزون. دارند قرار طبيعى هاى خانواده به نسبت ترى پايين سطح در معموال نظر اين از ناتنى

 براى او هاى تالش برابر در حتى و شوند خاطر رنجيده كند، نهى و امر آنها به اينكه از است ممكن پذيرند، نمى معموال را مادرخوانده/ 

 نخست: كند مى درونى كشمكش احساس امر، دو بين نيز طبيعى مادر يا پدر ديگر، سوى از. نمايند مقاومت آنان بر انضباط و نظم تحميل

 در فرزندان براى حمايتى چتر ايجاد ، دوم و رساند يارى وى به فرزندان رفتار بر نظارت و نظم برقرارى در جديد شريك اينكه به اميد ،
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 و پدر بين فاصله ايجاد و مرزبندى جهت در حتى آنان شود مى موجب گاه كه است اخير احساس همين از فرزندان آگاهى.  شريك برابر

) Grusec and Lytton, 1988:428. (كنند تالش خود نفع به موضوع اين از بردارى بهره و مادر

 مالى مشكل) و

. آورد بار به را هايى كشمكش و مشكالت تواند مى نيز امر اين و كنند تامين مالى نظر از را خانواده دو ناچارند اغلب ها خوانده پدر

 مادر يا پدر شيفتگى و عشق گيرى اندازه مقياس عنوان به ها، خوانده فرزند و طبيعى فرزندان براى شده هزينه پول نسبى مقدار معموال

) Ibid. (شود مى مشاهده فرزندان در هم و مادرها و پدر در هم تلقى طرز اين و شود مى تلقى فرزندان به نسبت

 دارند؛ كمترى مشكالت ها خوانده مادر با مقايسه در ها خوانده پدر احتماال ، خانواده در جنسى كار تقسيم مسئله به توجه با ، مجموع در

 تامين و مادر عاطفى حامى صرفا را خود ها، خوانده پدر از بسيارى. كنند مى ايفا ها خوانده فرزند زندگى در را محدودترى نقش زيرا

 نقشى كه هم ها پدرخوانده از دسته آن. گيرند مى عهده بر را ثانوى نقشى ، ترتيب بدين و كنند مى تعريف ها خانواده مالى امنيت كننده

 اغلب بودن خوانده مادر كه آنجا از ولى گيرند، مى فاصله مقدارى فرزندان از روزانه مراقبت در مشاركت از معموال پذيرند، مى را نظارتى

. كرد بينى پيش ها خوانده مادر براى را بيشترى مشكالت توان مى ، است ها خوانده فرزند با تر نزديك ارتباط و درگيرى مستلزم

)Allan and Crow, 2001:166-167 (

 اسالم ديدگاه) ز

 چاره آنها عوارض كاهش جهت در توان مى تنها و دارند ناپذير اجتناب جنبه ، شده ياد مسائل از مهمى بخش كه است آن واقعيت

 و مادران و پدران راهنماى ، دارى خويشتن و گذشت و مهربانى و ايثار ، بردبارى و صبر زمينه در اسالم عام هاى توصيه. كرد انديشى

 تواند مى تربيتى صحيح هاى شيوه از گيرى بهره آنكه ضمن ، است ناتنى خانواده در زندگى زاى تنش مراحل اين از عبور در آنها مشوق

. باشد موثر فرزندان پذيرى انطباق سطح رفتن باال در

 ارتباط مورد در ، خاص طور به ناسازگارند؛ دينى هاى آموزه با كه است مبتنى خاصى فرهنگى هاى پيشينه بر ، مسائل اين از برخى اما

 و طالق از پس شوهر و زن. دهند مى كاهش حداقل به را استفاده سوء امكان كه دارند وجود مشخصى دينى هنجارهاى سابق همسر با

 مخالف  جنس دو روابط هاى محدوديت تمام به موظفند و گردند مى باز ازدواج از پيش وضعيت به)  رجعى طالق در( عده مدت انقضاى

. باشند پايبند ، گرديده مقرر نامحرم افراد براى شرع در كه
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 فرزندان براى طالق پيامدهاى. 7

 سرپرست تك هاى خانواده. 7  -1

 طالق فرزندان از اى عمده بخش.  است برده باال بسيار را طالق فرزندان آمار ، غربى كشورهاى بيشتر در طالق ميزان سابقه بى افزايش

 كودكان كل از% 27 تقريبا 1998 سال در. كنند مى زندگى والدين از يكى تنها كنار در و سرپرست تك هاى خانواده در كه هستند افرادى

 بوده% 23 به نزديك پوست سفيد كودكان مورد در نسبت اين. بردند مى سر به والدين از يكى تنها سرپرستى تحت آمريكايى سال 18 زير

 سرپرست تك هاى خانواده در نفر 12772000 آمريكا، در سال 18 زير پوست سفيد كودك 56124000 تعداد كل از يعنى ؛ است

 اين. داشتند قرار تنها پدر سرپرستى تحت نفر 2562000 و تنها مادر سرپرستى تحت نفر 10210000 تعداد اين از كه كردند مى زندگى

 در ، پوست سفيد كودكان كل از% 7 حدودا يعنى ، سال 18 زير پوست سفيد كودك 3932000 تنها 1960 سال در كه است حالى در

 يا همسر مرگ مانند ديگرى عوامل ، طالق جز به است بديهى) آمريكا آمار اداره ، اينترنت. (بردند مى سر به سرپرست تك هاى خانواده

 خود به زمينه اين در را اى عمده سهم طالق ، شك بدون ولى شوند، منجر خانواده سرپرستى تك به توانند مى نيز فرزند بودن نامشروع

 و پردازيم مى سرپرست تك هاى خانواده در طالق فرزندان مشكالت و مسائل كوتاه بررسى به ابتدا قسمت اين در. دهد مى اختصاص

. كرد خواهيم اشاره باشد، متفاوت مسائل اين از كودكان تجربه گردند مى باعث كه عواملى به سپس

 سرپرست تك هاى خانواده در طالق فرزندان مشكالت)  الف

 عاطفى مشكالت -

 مورد شناسان روان سوى از كه ارتباط اين در مهم مسئله يك. بود كودكان براى متعددى عاطفى مشكالت انتظار در بايد طالق وقوع با

 از بسيارى ذهن در. يابد مى ادامه نيز سال چندين تا گاه كه است طالق كودكان در گناه احساس آمدن پديد ، است گرفته قرار ويژه توجه

 انديشه اين نيز مادر و پدر خود موارد، از اى پاره در و اند بوده خود مادر و پدر جدايى مسئول آنها كه آيد مى وجود به تصور اين آنان

 چون گرفتيم طالق ما((  اينكه يا))  شدى ما جدايى باعث تو((  كه كودك به سخن اين گفتن ، مثال براى كنند؛ مى تقويت كودك در را

 ايجاد وى براى حادى روانى مشكالت تواند مى ، كودك در گناه احساس تحكيم با))  است تو سود به جهت هر از ما جدايى كرديم فكر

 در وفادارى باب در درونى كشمكش و تعارض احساس مانند ديگرى عاطفى مشكالت به بايد همچنين) 84  -80: 1372 تايبر،. (كند

 ممكن اينكه از وى شديد نگرانى نيز و) 167: 1372 تايبر؛( كند انتخاب را يكى مادر و پدر بين از شود مى ناگزير كودك كه هنگامى

. كرد اشاره ،)45: 1372 تايبر،( شود تنها كامال و دهد دست از نيز را مانده باقى سرپرست است

 محيطى تغييرات با يافتن انطباق مشكالت -

 نسبتا و تازه شروع يك انگيزه به يا و خويشاوندان به بودن تر نزديك منظور به يا شغلى داليل به ، گرفته طالق هاى روج از بسيارى

 مانند نتايجى كودك براى تواند مى سكونت محل تغيير. كنند مى مكان نقل آن به و كرده تهيه جديدى منزل ، گذشته تلخ خاطرات از فارغ
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 وى براى را جديد محيط با پذيرى انطباق مشكل خود، نيز تغييرات اين و باشد داشته پى در را آموزشى محيط تغيير و دوستان گروه تغيير

) Allan and Crow, 2001:132. (شود منجر ناتوانى احساس مانند روانى عوارضى به است ممكن كه آورد مى وجود به

 مالى مشكالت -

 طبيعى طور به. آورد مى بار به خانواده سرپرست مادران براى اى عمده مالى مشكالت طالق شد، اشاره پيش بحث در كه گونه همان

 اين اهميت. شوند مى رو روبه گوناگونى معيشتى و مالى مشكالت با كنند، مى زندگى منفرد مادران سرپرستى تحت كه نيز طالق فرزندان

 يافته پرورش فرزندان اينكه مانند ، فرزندان براى طالق منفى پيامدهاى از بسيارى معتقدند نظران صاحب برخى كه است حدى به مسئله

 حضور بزهكارى رسمى هاى ميزان در كنند، مى زندگى خود طبيعى مادر و پدر با كه فرزندانى برابر دو سرپرست تك هاى خانواده در

 شرايط و فقر معلول ، است كمتر دانشگاه به آنان راهيابى احتمال و بيشتر آنها ميان در طالق يا نامشروع فرزندان تولد احتمال نيز و دارند

 پدر غيبت از صرفا امور اين اينكه نه ، است ها خانواده در والدين نظارت فقدان و پايين كيفيت با خانه ، پايين درآمد قبيل از آن از ناشى

) Ward Stone, 1998:301. (باشد شده ناشى

 پذيرى جامعه فرايند در اختالل -

 گيرد، مى انجام مشتركا مادر و پدر توسط كامل هاى خانواده در كه خانواده اساسى كاركردهاى از يكى عنوان به كودكان پذيرى جامعه

 هاى نقش به نسبت هايى خانواده چنين در كودك اينكه احتمال ويژه به شود؛ مى رو روبه مشكل با سرپرست تك هاى خانواده در

 فرا خوبى به را جنس دو از يك هر به مختص هاى فعاليت كودك كه آنجا از. يابد مى افزايش نشود، پذير جامعه مناسب طور به جنسيتى

 با مقايسه در پدر رسد مى نظر به) Winch, 1971:611( گردد مى مشكل دچار زنانه از مردانه جنسى هاى نقش تفكيك در گيرد، نمى

 را پسر خوب رفتار كه دارد بيشترى احتمال پدرها. كند مى ايفا پسر، فرزندان به نسبت ويژه به ، زمينه اين در را ترى برجسته نقش مادر،

 بيشتر پسر براى او با همانندسازى امكان پدر، با ارتباط فرض در. بگيرند ناديده را او كارانه خراب رفتار كه دارد احتمال و كنند تشويق

 ويژه به طالق كه است حالى در اين) Berk, 1994:580. (بياموزد او از را مناسب رفتارهاى ديگر و نفس كنترل تواند مى و است فراهم

 در كه است شده برآورد. دارد پى در را پدر با فرزند ارتباط كامل قطع حتى يا و چشمگير كاهش موارد، از بسيارى در ، غربى جوامع در

. باشد برگزيده جديدى زندگى شريك پدر اگر ويژه به ندارند، پدرانشان با واقعى تماس ، طالق از پس كودكان از نيمى حدود در آمريكا

)Allan and Crow, 2001:132 (

 تحصيلى و آموزشى مشكالت -

 با مقايسه در دارند، قرار مدرسه سنين در كه طالق فرزندان از دسته آن دهد مى نشان گرفته انجام هاى پژوهش از سرى يك نتايج

 احتمال و كنند مى پيدا هايى درگيرى خود معلمان با آنها از بعضى. شوند مى رو روبه بيشترى تحصيلى افت با سالم هاى خانواده فرزندان

 از يكى فقدان و خانواده ساختار نبايد معتقدند نظران صاحب از بعضى نيز مورد اين در البته.  است ديگران از بيش مدرسه از آنان فرار

 برقرارى از ناتوانى فرزند، با مادر يا پدر ضعيف روابط مانند ديگرى عوامل بلكه ، كنيم تلقى مشكالت قبيل اين اصلى منشاء را والدين

 اين از مشكالتى ، واقع در يعنى كنند؛ مى ايفا خصوص اين در را اساسى نقش ، خانوادگى ناسازگارى و اقتصادى منابع فقدان ارتباط،
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 بر طالق يا جدايى از پيش كه باشند نامناسبى شرايط بازتاب است ممكن باشند، سرپرستى تك و طالق معلول آنكه جاى به دست

) Shepard, 1998:308. ( است بوده حاكم خانواده

 رفتارى هاى نابهنجارى ديگر و بزهكارى -

 اين طبق بر. دهد مى نشان وضوح به را نوجوانان بزهكارى و طالق ميان ارتباط ، گرفته صورت گذشته دهه چند طى كه تحقيقاتى

 خانواده به متعلق كودكان مورد در ميزان اين و است سالم هاى خانه از بيش گسيخته هم از هاى خانه در بزهكارى ميزان ، تحقيقات

 ,Goode( يابند مى انحالل والدين از يكى مرگ واسطه به كه است هايى خانواده از بيش پاشند، مى هم از جدايى يا طالق با كه هايى

 شوند، مبتال مخدر مواد و الكل به يا و آورند دنيا به نامشروع فرزندان يا كنند اقدام طالق فرزندان اينكه احتمال ، همچنين) 1964:101

 اين منشاء طالق خود آيا اينكه مورد در سابق نظر اختالف ، حال عين در. اند نكرده تجربه را والدين طالق كه است افرادى از بيش

. خورد مى چشم به نيز بحث اين در ، است بوده حاكم خانواده بر طالق از پيش بسا چه كه ديگرى نامناسب شرايط يا گردد مى پيامدها

)Shepard, 1999:308 (

 طالق از فرزندان تجربه بر گذار تاءثير متغيرهاى)  ب

 به آنان واكنش نوع در متغيرها از اى مجموعه كه چرا كنند؛ نمى تجربه يكسان اى گونه به را شده ياد مشكالت و مسائل ، طالق فرزندان

. كرد خواهيم اشاره متغيرها اين ترين مهم به كه دارند دخالت طالق

 كودك سن -

 هايى تفاوت مختلف سنين در والدين جدايى يا طالق به كودكان واكنش اما ندارند؛ اختصاص خاصى سنى مقطع به ، طالق هاى آسيب

 كسب كه هايى مهارت و ها آموزش آخرين با قهقهرايى برخورد راه از كودك كه دارد بااليى احتمال ، مدرسه از پيش هاى سال در. دارد

 افزايش آشفته هاى خواب و اضطراب ، ترس. دهد نشان واكنش طالق به نسبت ، كودك مهد به رفتن يا رفتن توالت آموزش مانند ، كرده

 بعضى و شوند مى پرخاشگرتر كودكان بعضى.  است ماندن گرسنه و خود سرپرست سوى از شدن رها نگران معموال كودك و يابند مى

 بر محسوسى منفى تاءثير امر اين كه كنند مى قلمداد ازدواج شكست مسئول را خود نيز كودكان از تعدادى. خورند مى فرو را خود خشم

 ، شناختى بلوغ عدم دليل به سال و سن كم كودكان كلى طور به). Grusec and Lytton, 1988:422. (گذارد مى جاى بر آنان روحيه

 اين. باشد بخش مزيت آنان براى زمان طول در است ممكن جهتى از بلوغ عدم همين اما دارند؛ قرار طالق هاى آسيب معرض در بيشتر

 تلخ تجربه از كمترى هاى خاطره گذارند، مى پا نوجوانى دوره به خود كه هنگامى يعنى ، والدين طالق از پس سال ده كودكان از دسته

) Santrock and Yussen, 1989:342. (دارند خود ذهن در گذشته

 خالف بر آنان. دهند مى سر ناله و گريه زود و گذارند مى نمايش به آشكارا را خود خشم و اندوه كودكان ، سالگى هشت تا پنج دوره در

 باشد بازگشته اول شكل به اوضاع و كرده آشتى مادرشان و پدر كه كنند مجسم را روزى خود تخيالت در توانند نمى تر كوچك كودكان

 به نسبت ويژه به شديدترى آلود خشم هاى واكنش ، ساله 12 تا 9 كودكان. دارند قرار شديد هاى افسردگى معرض در ، دليل همين به و

 از يكى با مدت دراز اغلب و قوى هاى بندى جناح به آنان از بعضى. دهند مى نشان دانند، مى طالق مسبب را او كه) مادر يا پدر( كسى
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 غم ، تنهايى احساس همچنين گيرند؛ مى صورت پدر ضد بر و مادر با ها بندى جناح اين معموال كه كنند مى اقدام ديگرى برابر در والدين

 نسبت ويژه به متعدد هاى تشويش دچار نيز نوجوانان. شود مى مشاهده وفور به آنان در قدرتى بى و ناتوانى حس و اضطراب ، اندوه و

 هم است ممكن برخى و شوند مى تعارض دچار مادر و پدر به وفادارى جهت از آنان از بعضى. شوند مى خود آينده زندگى و ازدواج به

) Grusec and Lytton, 1988:422. (بگيرند پيش در را خودشان راه و كنند رها را مادر هم و پدر

 كه شويم مى رو روبه كودكانى با باالتر، سنين در ويژه به و سنى مقاطع همه در و ندارد كليت مذكور هاى يافته از يك هيچ ، همه اين با

 و پدر خانواده انحالل از پس حتى نوجوانان از بسيارى طالق ، مثال براى گذارند؛ مى نمايش به طالق با را مطلوبى نسبتا سازگارى

 ، است داده نشان ها پژوهش كه گونه همان رو، اين از گذارند؛ مى نمايش به را بلوغ از بااليى سطح و مسئوالنه رفتارهاى خود، مادرى

 پذيرى مسئوليت آيند؛ مى كنار طالق پيامدهاى با سال و سن كم كودكان از بهتر باالتر سنين كودكان كلى طور به كه گرفت نتيجه توان مى

) Ibid:423. (شوند مى متحمل نيز را كمترى روانى هاى آسيب و دهند مى نشان بيشترى

 كودك جنس -

.  دخترهاست از بيش سنى مقاطع همه در طالق از پسرها پذيرى آسيب كه اند كرده تاييد را فرضيه اين معموال گرفته انجام هاى پژوهش

 دختر كه اند داده نشان ها يافته ، گرفته صورت مادر حضانت تحت كودكان روى بر اغلب ها پژوهش اين كه نكته اين گرفتن نظر در با

 و شناختى روان حساسيت ، همدلى كنند؛ مى برقرار همساالن و بزرگساالن با خوبى ارتباطات ، طالق از پس سال دو حدود ها بچه

 حمايت از استفاده به گرايششان و دارند بيشترى دوستان برند؛ مى لذت بيشتر كردن بازى از دهند؛ مى نشان خود از بيشترى استقالل

 خود پدر به شديدترى اشتياق و شوند مى متحمل را بيشترى روانى فشارهاى ، زمان همان در ها بچه پسر اما ؛ است بيشتر خود، دوستان

 همچنين پسرها) Ibid:418. (كنند مى مشغول بيشتر مادر و پدر كردن آشتى درباره تخيالتى به را خود ذهن آنكه ضمن دهند، مى نشان

 به تدريج به بعد مراحل در و است مادران متوجه نخست وهله در رفتارها اين كه گذارند مى نمايش به را بيشترى پرخاشگرانه رفتارهاى

 و پسرها براى هم ، پيشرفت سطح ، طالق از پس. كند مى بروز كارى كتك و گيرى شكل در كه يابد مى گسترش نيز برادرها و خواهر

). Berk, 1994:580. (آيد مى  پيش دخترها از بيش پسرها براى تحصيلى مشكالت اما يابد؛ مى كاهش دخترها براى هم

 انضباط و گيرى سخت ، طالق از پس مادران كه باشد ناشى واقعيت اين از والدين طالق به دخترها و پسرها واكنش تفاوت است ممكن

 كنترل خود همجنس كودكان روى والدين كه گيرد مى نشاءت آنجا از خود نيز واقعيت اين. كنند مى اعمال پسرها به نسبت كمترى

 پسرها به نسبت بيشتر پدرها و گيرند مى سخت دخترها بر پدرها از بيش مادرها ، نتيجه در ؛ مخالف جنس تا كنند مى اعمال بيشترى

 دهنده نظم ترين مهم و نقش مدل پسر كه است معنا اين به طالق از پس پدر حضور عدم رو، اين از دخترها؛ تا هستند گير سخت و جدى

 اعمال آنان بر را خود انضباط و كنترل گذشته مثل تقريبا مادران و نداشته كمبودى نظر اين از دخترها اما دهد؛ مى دست از را خود رفتار

 محبت به آنان نياز كه حالى در شوند، مى برخوردار كمترى عطوفت و محبت از دخترها با مقايسه در پسرها ، گذشته اين از. كنند مى

 كه است فرهنگى هنجارهاى برخى احتماال نيز امر اين منشاء.  نيست كمتر دخترها از مربيان و معلمان مانند بزرگساالن ديگر و والدين

 افزون. دانند مى آنها))  شدن  لوس((  موجب را امر اين و شمارند مى مردود را آنان كردن نوازش مانند ، پسران عاطفى نيازهاى برآوردن
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 نفس به اعتماد كاهش در نيز واقعيت اين كه گيرند مى قرار مادر و پدر سرزنش و انتقاد ، خشم مورد دخترها از بيشتر پسرها اينها، بر

) 108  -106: 1372 تايبر،. ( است موثر آنان در پرخاشگرانه رفتارهاى افزايش و پسرها

 كودك سرپرست جنسيت -

 از پس را كودك حضانت كه است كسى جنسيت دارد، توجهى قابل تاثير والدين طالق به نسبت كودك واكنش بر كه عواملى جمله از

 با مقايسه در دارند، قرار مادر و پدر بين از خود همجنس حضانت تحت كه كودكانى متعدد، تحقيقات حسب بر. گيرد مى عهده بر طالق

 مى نشان يافتگى رشد و نفس عزت ، استقالل ، شادمانى حيث از را بهترى وضعيت كنند، مى زندگى خود همجنس غير با كه كودكانى

 حد تا كنند مى توصيه خانواده مسائل كارشناسان از تعدادى ، تحقيقات اين پايه بر) Santrock and Yussen, 1989:342. (دهند

. شود سپرده مادرها به دخترها حضانت و پدرها به پسرها حضانت ، امكان

 كودك سرپرست روانى سالمت -

 كودك تواند مى بهتر باشد، يافته سازگارى بهتر طالق پيامدهاى با خودش چنانچه گيرد، مى عهده بر را فرزند حضانت كه مادرى يا پدر

 ,Berk. (بكاهد كودك بر شده وارد روانى فشارهاى از ، مقتدرانه سرپرستى نوعى اعمال با و دارد نگه دور ها كشمكش از را

1994:578 (

 والدين بين كشمكش -

 چه هر ، خاص طور به. كند مى ايفا كودك پذيرى انطباق در را مهمى نقش ، طالق از پس چه و پيش چه والدين بين كشمكش ميزان

 خواهد تر مطلوب كودك واكنش باشد، بيشتر ديدارها برنامه خصوص در آنان هماهنگى و كودك هاى برنامه تنظيم مورد در والدين توافق

 حد تا را فرزند انطباق پدر، سوى از مالى وظايف دادن انجام ويژه به و طالق از پس مادر و پدر مثبت روابط تداوم آنكه ضمن بود،

) Gursec and Lytton, 1988:423-424. (دهد مى افزايش زيادى

 فرزند با روابط كيفيت -

 ، طالق از پس اول سال در مثال براى دارد؛ طالق به وى واكنش در مهمى نقش نيز والدين از يك هر با كودك ارتباط ميزان و كيفيت

 مى مبذول كمترى حمايت و توجه خود فرزند به نسبت ، نتيجه در روند؛ مى فرو خود در و شده سرخوردگى دچار مادران از بسيارى

 كار به باشند ناگزير فرزند سرپرست مادران اگر ، گذشته اين از. دهند نمى ارائه فرزند رفتار كنترل و تنظيم براى مناسبى برنامه و دارند

 دچار نيز مادر با روابطشان ندارند، مطلوبى ارتباط بسا چه خود سرپرست غير پدران با آنكه بر افزون فرزندان آورند، رو منزل از خارج

) Ibid:424. (دهد مى افزايش را آنان در رفتارى اختالالت بروز احتمال امر اين كه شود مى اختالل
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 والدين طالق مورد در كودك هاى آگاهى -

 كه كودكانى چهارم سه از بيش.  است آن علل و والدين طالق مورد در كودك هاى آگاهى ميزان كرد، تاكيد آن بر بايد كه ديگرى متغير

 كه بود گرديده موجب امر همين و بودند كرده دريافت والدين طالق از ناكافى هايى تبيين گرفتند، قرار مطالعه مورد پژوهش يك در

 هاى ستيزه علل و بود شده داده قرار اختيارشان در اطالعات كمترين كه آنهايى. باشند داشته پسرفت و ترس از فراوانى هاى تجربه

) Ibid. (بودند رو روبه مشكالت بيشترين با نيز والدين جدايى از پس سال پنج حتى نبود، واضح برايشان زناشويى

 دولتى و اجتماعى هاى حمايت -

 اين از كودكان كه غيره و عاطفى ، مالى هاى حمايت دليل به دوستان و معلمان ، هسمايگان ، خويشاوندان با طالق كودكان مثبت روابط

 حمايت ، همچنين) Berk, 1994:578. (گذارند مى جاى بر طالق منفى عوارض كاهش بر انكارناپذيرى تاثير دارند، مى دريافت روابط

 هاى زمينه آوردن فراهم.  است موثر آنان وضعيت بهبود در ، شك بدون دهند، قرار طالق فرزندان اختيار در توانند مى ها دولت كه هايى

 و مادى هاى حمايت ، والدين هاى نزاع از كاستن جهت در كوشش مادر، و پدر با فرزندان رابطه حفظ براى الزم حقوقى و اجتماعى

 هاى حمايت از هايى نمونه ، آن مانند و طالق فرزندان براى مشاوره مراكز تاسيس راه از كودكان روانى نيازهاى به بيشتر چه هر توجه

) Richards, 1999:269-270. (گيرد قرار اهتمام مورد مربوط، مسئوالن سوى از بايد كه باشد مى دولتى

 اسالم ديدگاه)  ج

 همان اوال،: كرد خاطرنشان بايد را نكته چند دارد، همراه به طالق فرزندان براى سرپرستى تك كه مسائلى درباره اسالم ديدگاه مورد در

 در غربى جوامع در الگو اين رواج و باشد توصيه قابل اسالم ديدگاه از كه نيست الگويى سرپرستى تك اصوال شد، اشاره پيشتر كه گونه

 مورد دينى منظر از كه هاست جامعه آن فرهنگى و اقتصادى اوضاع با متناسب و فردگرايانه هاى ارزش سرى يك از برخاسته ، واقع

 هم طالق اگر و ندهد رخ طالقى اصال ضرورى موارد در جز به دارد اقتضا اسالم در ازدواج واالى جايگاه. گيرد نمى قرار مثبتى ارزيابى

 همسرى با مجدد ازدواج يا سابق همسر به رجوع قالب در گسيخته هم از هاى خانواده بازسازى زمينه ، آن وقوع از پس بگيرد، صورت

 خواهد پى در فرزندان براى را خود خاص مشكالت ناتنى خانواده تشكيل و مجدد ازدواج است بديهى. گردد فراهم سرعت به جديد،

 بر آنان روانى سالمت  افزايش و والدين خود جنسى و عاطفى ، مالى مشكالت كاهش بر كه مثبتى تاثيرات جهت به كم دست اما ، داشت

 بر نظارت و كنترل ، مراقبت ، حمايت ، مشكالت به رسيدگى ، فرزندان نيازهاى به توجه در را آنان توانايى و قابليت گذارد، مى جاى

. دهد مى افزايش مطلوبى نحو به آنها رفتار

.  است كرده تضمين مناسب اى گونه به را طالق فرزندان مالى و اقتصادى نيازهاى تامين ، حقوقى نظر از اسالم كه است آن دوم نكته

 به فرزندان سرپرستى در را پدر ويژه به و والدين هاى مسئوليت ، گرفت قرار بحث مورد اين از پيش كه فرزندان حضانت اسالمى الگوى

 در كه گونه آن پدرى وظايف انجام از پدران فرار ويژه به و قانونى هاى استفاده سوء امكان ، نتيجه در كه است كرده مشخص خوبى

 جد و پدر النفقه واجب افراد جزء ، كلى طور به فرزندان ، گذشته اين از. رود مى ميان از زياد حد تا خورد، مى چشم به غربى كشورهاى
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 نظام يك در رسد نمى نظر به ، بنابراين ندارد؛ كلى قاعده اين در تاثيرى گونه هيچ طالق وقوع و اند شده محسوب مادر احيانا و پدرى

. گردد منجر فرزندان براى اى ويژه اقتصادى مشكالت به بتواند ديگر عوامل دخالت بدون و خود خودى به طالق اسالمى

 قرار نظران صاحب از تعدادى تاكيد مورد كه وى سرپرست جنسيت با كودك جنسيت تناسب كه است آن توجه خور در نكته سومين

 مادر به سالگى هفت تا دختر حضانت حق ، شيعه فقهاى مشهور نظر طبق بر.  است گرديده مراعات حضانت اسالمى الگوى در ، گرفته

 از بسيارى پسر، به نسبت اما كند؛ مى ايفا او نيازهاى تامين و دختر شخصيت رشد در مادر كه است مهمى نقش دليل به اين و دارد تعلق

 بين تفاوت فقها بعضى البته. شود مى منتقل پدر به آن از پس و دارد تعلق مادرش به سالگى دو تا فقط وى حضانت حق معتقدند فقها

 چندانى  نقش ، جنس عامل براى كه شناسان روان از دسته آن نظر با اخير فتواى اين كه اند كرده انكار را حضانت مسئله در پسر و دختر

 ازدواج به وى كه است آن به مشروط مادر، حق تداوم تقدير، هر به.  داشت خواهد همخوانى نيستند، قائل طالق به كودك واكنش در

 سابق ازدواج فرزندان قبال در مادرى نقش ايفاى براى مادر قابليت كه شده منظور سبب اين به احتماال نيز شرط اين و نكند اقدام مجدد

. يابد مى كاهش اى مالحظه قابل شكل به مجدد، ازدواج از پس

 الگوى ، شك بدون. يابد مى ارتباط دولت به نهايت در و تر بزرگ اجتماع ، خويشاوندان حمايتى نقش به خصوص اين در چهارم نكته

  كاهش در ناپذيرى انكار نقش يكديگر، با ايمان اهل)  مواسات( همدردى مانند هنجارهايى بر تاكيد و خويشاوندى روابط مطلوب

 كه مهمى نقش و گسترده وظايف ايفاى با نيز اسالمى دولت كه گونه همان دارد؛ فرزندان براى ويژه به ، طالق از پس گوناگون مشكالت

. سازد مند بهره خود اساسى هاى حمايت از را طالق فرزندان تواند مى دارد، عهده بر آنان خاص و عام مشكالت رفع و مردم قبال در

 ادبيات در كلى طور به. شد اشاره آن به نيز حضانت الگوهاى بحث در كه است اسالم اخالقى رويكرد ، نكته ترين مهم شايد و پنجمين اما

 ولى ، است نكرده كسب را خود مناسب جايگاه رهنمود، ارائه مقام در چه و پردازى نظريه مقام در چه اخالق عنصر ، اجتماعى علوم

 منحصر  نقش بر ، مستقيم غير صورت به هرچند شوند مى ناگزير اجتماعى علوم نظران صاحب گاهى كه است حدى به عنصر اين اهميت

 پس خانواده مشاوران و شناسان جامعه ، شناسان روان چگونه كه كنيم مى مالحظه كنونى بحث در ، خاص طور به. كنند تاكيد آن فرد به

 كه شوند مى رو روبه انكارناپذير واقعيت اين با دهند، مى ارائه طالق فرزندان و همسران مشكالت كاهش براى كه متنوعى هاى توصيه از

 و ندارد وجود گرفته طالق شوهر و زن همكارى و همدلى ، توافق جز به ، شده ياد مشكالت براى اطمينانى قابل و اساسى حل راه هيچ

.  داشت آنان از را انتظارى چنين توان مى ، اخالقى موازين به پايبندى از بااليى سطح از زوج دو برخوردارى با تنها كه پيداست ناگفته

 و است داده نشان خود از جامعه آحاد اخالقى وجدان پرورش و كردن شكوفا به فراوانى اهتمام مدار، اخالق دين يك عنوان به نيز اسالم

 عمومى پايبندى.  است مدعا اين شواهد از يكى ، گرفته صورت زيبا طالق يا نيكوكارى با تواءم طالق بر قرآن آيه چندين در كه تاكيدى

 به اقدام ، آن در كه گردد مى منجر وضعيتى به دهد، مى كاهش زيادى بسيار حد تا را طالق احتمال آنكه از گذشته ، اخالقى موازين به

 از خالى حدودى تا و آميز مسالمت باشد، آميز خصومت و انگيز نفرت آنكه جاى به  -كند مى اقتضا ضرورت كه مواردى در  -طالق

.  باشيم منفى پيامدهاى حداقل با هايى طالق شاهد توانيم مى كه است صورت اين در تنها) 101. (بود خواهد تنش
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 ناتنى هاى خانواده. 7  -2

 ناتنى فرزندان افزايش موجب مجدد ازدواج ميزان افزايش دارد، پى در را طالق فرزندان افزايش طالق ميزان افزايش كه گونه همان

 بر مشتمل مجدد، هاى ازدواج اين از% 60 از بيش كه كنند مى اقدام مجدد ازدواج به گرفته طالق افراد از% 80 آمريكا در شد خواهد

 كودك ميليون 10 از بيش كه دارد حكايت آن از برآوردها) Grusec and Lytton, 1988:427. ( است سال 18 زير كودكان

) Ward and Stone, 1988:304. (كنند مى زندگى ناتنى هاى خانواده در آمريكاى

 ارتباطى شبكه پيچيدگى ، خانواده نوع اين توجه جالب هاى ويژگى از. دارند را خود خاص مسائل و ها ويژگى ناتنى هاى خانواده

 ازدواج دو، هر او طبيعى مادر و پدر چنانچه كند، مى زندگى ناتنى خانواده در كه كودكى.  است خويشاوندان با و يكديگر با آن اعضاى

 خانواده در اعضا روابط پيچيدگى. باشد)  ناتنى چهار و اصلى چهار( مادربزرگ و بزرگ پدر هشت داراى است ممكن باشند، كرده مجدد

 و روابط تعداد با حاصله اعداد مقايسه و اعضا احتمالى تركيبات تعداد و اعضا بين محتمل روابط تعداد محاسبه با توان مى را ناتنى هاى

 و بزرگ پدر چهار و فرزند دو و مادر و پدر از متشكل اى هسته خانواده يك در.  دريافت معمولى هاى خانواده در احتمالى تركيبات

 صاحب كه جديدى همسر با والدين اين از يكى مجدد ازدواج اما شود؛ مى تصور گوناگون تركيب 247 و نفره دو رابطه 28 ، مادربزرگ

 ,Robinson. (رساند مى مورد 131054 به را احتمالى تركيبات تعداد و 136 به را نفره دو احتمالى روابط تعداد ، است فرزند سه

1990:132 (

 نوع اين به نسبت كه است رايجى منفى هاى نگرش و اى كليشه تصورات ، است رو روبه آن با ناتنى خانواده كه خاصى مسائل از يكى

 بيرحم فردى صورت به پدرخوانده و سنگدل و شرير اى چهره در خوانده مادر آنها در كه هايى افسانه يا ها داستان. دارد وجود خانواده

 ديگر، سوى از. اند گرديده ناتنى خانواده بدنامى باعث كه اند فرهنگى هاى نگرش اين بيانگر حدودى تا شوند، مى تصوير تجاوزگر، و

 جامعه گرديده موجب طبيعى خانواده يافتن آرمانى جنبه و ناتنى خانواده اعضاى از يك هر نقش مورد در مشخص هنجارهاى فقدان

 ، فرهنگى هاى ابهام و ها كليشه همان دليل به ، حال عين در و دارد طبيعى خانواده از كه باشد داشته ناتنى خانواده از را انتظارهايى همان

) Ibid:112-113. (نكنند دريافت جامعه انتشارات با يافتن انطباق براى را الزم كمك ناتنى هاى خانواده

 از ناشى مشكالت بر افزون ، ناتنى خانواده تشكيل و والدين مجدد ازدواج از پس فرزندان ديگر، امورى احتماال و امور اين نتيجه در

 و فرزندان جنس و سن مانند عواملى نيز بحث اين در كه است طبيعى و شوند مى رو روبه نيز ديگرى مشكالت و مسائل با ، طالق

 سپس و مشكالت اين ترين مهم به ابتدا ، قسمت اين در. گذارند تاثير مجدد ازدواج به آنان واكنش در مجدد ازدواج از پيش آنان وضعيت

.  كنيم مى اشاره گذار تاثير متغيرهاى ترين مهم به
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 ناتنى هاى خانواده در طالق فرزندان مشكالت)  الف

 وفادارى هاى تعارض تشديد -

 پدر مجدد ازدواج. شود مى گرفته طالق مادر و پدر به نسبت فرزند در وفادارى هاى تعارض ايجاد باعث طالق كه شد اشاره اين از پيش

 جلوگيرى خود فرزندان با سابق همسر ارتباط از جديد همسر كه صورتى در ويژه به دارد، عهده بر را فرزندان سرپرستى كه مادرى يا

 و بگيرد را آنها مادر يا پدر جاى خواهد مى جديد همسر كنند مى احساس كودكان) Ibid:152. (دهد مى افزايش را ها تعارض اين كند،

 پدر با خود عاطفى پيوند و وفادارى دادن نشان براى ، نتيجه در اند؛ كرده خيانت خود اصلى مادر يا پدر به واقع در بپذيرند، را او چنانچه

. دارد تعلق آنها خانواده به نكند احساس او كه نمايند مى رفتار اى گونه به و كنند مى رد را مادرخوانده يا پدرخوانده معموال اصلى مادر/ 

) 1372:215 تايبر،(

 مانده باقى مادر يا پدر با رابطه شدن سست از نگرانى -

 ازدواج مسئله كه هنگامى. اند داده دست از را والدين از يكى كنند احساس كودكان شود مى باعث يكديگر از والدين شدن جدا و طالق

 دست از نيز را مانده باقى مادر يا پدر ، مادرخوانده يا خوانده پدر قبول با كه آيد مى پديد كودكان در احساس اين شود، مى مطرح مجدد

 ازدواج كه آنجا از. آيد مى وجود به مادر يا پدر و فرزندان بين خاصى صميميت ، سرپرست تك هاى خانواده در معموال. داد خواهند

 فرد اين زيرا ندارند؛ خانه در جايى ديگر كنند مى احساس كودكان كند، مى همبستگى محكم حلقه اين وارد را ديگرى شخص مجدد،

 پدر و فرزندان بين شديدى احيانا هاى كشمكش و ها رقابت ، نتيجه در. كرد خواهد جلب خود به را مادر يا در توجه و محبت ، جديت

) 216: 1372 تايبر،. (كند مى بروى جديد، زندگى آغاز در ويژه به ، خوانده مادر/ 

 جنسى استفاده سوء -

 اين اينكه به توجه با ويژه به ندارد، وجود ناتنى هاى خانواده در كودكان از جنسى استفاده سوى با رابطه در دقيقى آمارهاى هرچند

  منعكس تفكيك بدون و كلى طور به را مسئله اين آمارهاى شده انجام تحقيقات معموال و ندارد اختصاص ناتنى هاى خانواده به مشكل

 رسد، مى نظر به. كند مى حكايت ناتنى هاى خانواده در كودكان براى مشكالت گونه اين وقوع توجه قابل ميزان از برآوردها اما كنند؛ مى

 احتمال رسند، مى بلوغ سن به و كنند مى رشد فرزندان كنار در خردسالى دوران از ها خوانده فرزند كه ناتنى هاى خانواده از دسته آن در

 به شوند، مى تشكيل فرزندان نوجوانى هنگام در كه ناتنى هاى خانواده از دسته آن اما باشد؛ كمتر حدودى تا ها استفاده سوء نوع اين

 اين از بيشترى خطرهاى كند، مى زندگى خوانده برادر كنار در خوانده خواهر يا پدرخوانده كنار در خوانده دختر كه مواردى در ويژه

 از او جنسى استفاده سوء خطر ، خانواده در خوانده پدر وجود ، گرفته صورت آمريكا در كه تحقيقى طبق بر. كند مى تهديد را آنها جهت

) Robinson, 1990:140, 149. (دهد مى افزايش برابر هفت يا شش را خوانده دختر
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 مشكالت ساير -

 سرپرست تك هاى خانواده در طالق فرزندان مشكالت با حدودى تا كه شوند مى رو روبه نيز ديگرى مسائل با ها خوانده فرزند

 فرزندان توليد ، مدرسه از فرار ، منزل هنگام زود ترك ، الكل يا مخدر مواد به گرايش بيشتر احتمال به توان مى جمله از دارند؛ مشابهت

) Shepard, 1999:308. (كرد اشاره شغلى و آموزشى موفقيت احتمال كاهش نيز و آنان آينده زندگى در طالق و نامشروع

 گذار تاثير متغيرهاى)  ب

 فرزندان سن -

 در  -پسر چه و دختر چه  -نوجوانان معموال و نيست انكار قابل ها، خوانده فرزند مشكالت در سن عامل تاثير ، تجربى شواهد نظر از

 يا بزهكارى به مربوط مشكالت اينكه بر افزون يابند؛ مى دشوارتر را ناتنى خانواده شرايط با انطباق ، خردسال كودكان با مقايسه

 خانواده با را بيشترى انطباق باشند، تر خردسال كودكان هرچه ، مقابل در. كند مى بروز آن از پس و بلوغ دوران در اغلب بزهديدگى

 آنها در بزهديدگى ، بزهكارى زمينه آنكه ضمن بپذيرند، را مادرخوانده يا خوانده پدر كه دارد بيشترى احتمال و دهند مى نشان ناتنى

 تك خانواده در آنها نقش كه است ناشى امر اين از حدودى تا ناتنى خانواده تشكيل به نوجوانان منفى واكنش.  است كمتر بسيار

. يابد مى كاهش نسبتا آنها عمل آزادى آنكه ضمن شود، مى تضعيف يا متوقف مادر يا پدر مجدد ازدواج از پيامبر سرپرست

)Robinson, 1990:134, 176 (

 فرزندان جنس -

 اى رابطه آنها با كه اى خوانده پدر با سو يك از يعنى دارند؛ بهترى پذيرى انطباق معموال پسرها ، خوانده پدر بر مشتمل هاى خانواده در

 بيشترى اقتصادى امنيت دليل به ديگر سوى از و آيند مى كنار بهتر بخشد، رهايى طالق وضعيت از ناشى فشارهاى از و كند برقرار گرم

  كاهش پسرها و مادر اصطكاك ، تنهايى از خروج دليل به نيز و دارد مشاركت خانه هاى مسئوليت در كه كسى آمدن و شده حاصل كه

 هايى آن با كنند، مى زندگى خانواده نوع اين در كه پسرهايى مجدد، ازدواج از پس سال دو از كمتر ، تحقيقات برخى حسب بر. يابد مى

 پدر زيرا دارند؛ كمترى پذيرى انطباق دخترها اما گيرند؛ مى قرار مشابهى وضعيت در تقريبا كنند، مى زندگى خود اصلى والدين با كه

 خانواده در. زند مى هم به كنند، مى برقرار سرپرست تك هاى خانواده در خود مادران با دختران از بسيارى كه را نزديكى رابطه خوانده

 در خاص طور به دختران ولى دهند، مى نشان منفى واكنش خود پدر مجدد ازدواج به نسبت نوعا فرزندان ، خوانده مادر بر مشتمل هاى

 پدر با  اش رابطه كند مى احساس دختر كه است آن مواردى در امر اين منشاء. دارند بيشترى هاى دشوارى مادرخوانده با آمدن كنار

 لذا و باشد داشته تماس طالق از پس خود فرزندان با اصلى مادر كه دارد بيشترى احتمال ، آن بر افزون و است گرفته قرار تهديد مورد

) Berk, 1994:582-583. (شود تعارض دچار خوانده مادر و اصلى مادر به تعهد نظر از است ممكن دختر
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 خانواده شناسى جامعه و اسالم ۱۸۳

 سرپرست تك خانواده در فرزندان پيشين وضعيت -

 برخى حتى و دارد مادر يا پدر مجدد ازدواج به او واكنش چگونگى در اى كننده تعيين نقش ، سرپرست تك خانواده در فرزند وضعيت

 مضمون. اند داده ارجاع عامل همين به شد، اشاره آنها به قبل بند دو در كه را فرزندان جنس و سن از ناشى هاى تفاوت ، نظران صاحب

 نسبت بهترى  واكنش اند، ديده آسيب بيشتر سرپرست تك خانواده در كه فرزندانى كه است آن خصوص اين در) 102( شاو اولدر فرضيه

 پدر مجدد ازدواج به مثبتى چندان واكنش اند، داشته بهترى وضعيت سرپرست تك خانواده در كه آنانى و دهند مى نشان ناتنى خانواده به

 را) پدر( نقش مدل ، والدين جدايى از پس پسران معموال غربى جوامع در آنكه دليل به ، فرضيه اين پايه بر. دهند نمى نشان خود مادر يا

 كه است دليل اين به دختران منفى واكنش اما دهند؛ مى بروز بهترى واكنش ، پدرخوانده يعنى او، جايگزين به نسبت دهند، مى دست از

 تلقى رابطه اين براى تهديدى را پدرخوانده ورود رو، اين از و كنند مى برقرار مادران با خوبى رابطه معموال سرپرست تك خانواده در آنها

 سازگارى سرپرست تك هاى خانواده در ها نوجوان معموال كه شود مى تبيين گونه اين ، سن متغير تاثير ، سان همين به. نمايند مى

 ازدواج ، نتيجه در. دهند مى پاسخ نفس به اعتماد و استقالل كسب مورد در مادر تقاضاهاى به خردسال كودكان از بهتر و دارند بيشترى

) Grusec and Lytton, 1988:429. (برد مى بين از حدودى تا را آنها استقالل مادر مجدد

 اسالم ديدگاه)  ج

 مى ترجيح سرپرستى تك الگوى بر را گرفته طالق افراد مجدد ازدواج خود، مطلوب اجتماعى نظام در اسالم كه شد اشاره قبل مباحث در

 كلى ارزيابى در كه گرفت نتيجه توان مى اينجا از. كند مى تلقى ناپذير اجتناب را طالق منفى پيامدهاى از بخشى ديگر، سوى از و دهد

 سرپرستى تك الگوى با مقايسه در فرزندانشان و آنان براى كمترى منفى پيامدهاى گرفته طالق همسران مجدد ازدواج ، اسالم گذار قانون

 را گيرى نتيجه اين ، ناتنى خانواده تشكيل فرض در آن پيامدهاى با سرپرستى تك فرض در فرزندان براى طالق پيامدهاى مقايسه. دارد

 حد تا مجدد ازدواج از  پس ها، خانواده نوع اين معضالت از يكى عنوان به سرپرست تك هاى خانواده مالى مشكالت. كند مى تاييد

 حدودى تا را پذيرى جامعه فرايند در اختالل مشكل ناتنى هاى خانواده در پدر جايگزين وجود كه گونه همان گردد؛ مى مرتفع زيادى

 اما دارد؛ رواج غربى كشورهاى در كه گونه آن باشد، مادر دست در طالق فرزندان حضانت كه است صورتى در اين البته. دهد مى كاهش

 از. يابد مى كاهش مراتب به مشكالت اين بروز احتمال دهد، مى قرار پدر عهده بر نهايت در را فرزندان حضانت كه اسالمى الگوى در

. دارند سرپرست تك هاى خانواده فرزندان به نسبت بهترى وضعيت ، مجموع در ناتنى هاى خانواده فرزندان نيز عاطفى مشكالت نظر

 كودكان. كنند مى فراموش را اصلى مادر يا پدر از جدايى غم و گيرند مى انس مادرخوانده يا پدرخوانده با زود خيلى خردسال كودكان

 با مجدد، ازدواج از سال دو گذشت از پس آنان از بسيارى اما شوند؛ نمى رها طالق روانى عوارض از كامل طور به گرچه نيز تر بزرگ

. يابند مى را مناسب انطباق ناتنى خانواده شرايط

  كاهش براى اسالم كه مشكالتى ؛ نيست دختران خاص طور به نوجوانان ويژه به ها، خوانده فرزند مشكالت گرفتن ناديده معنى به اينها

 بدون.  است كرده توصيه را جنسى روابط در هايى محدوديت و خويشاوندى هاى حمايت ، تربيتى و اخالقى هاى روش از استفاده آنها

 خواهد شده ياد مشكالت از بسيارى چشمگير كاهش موجب ، جانبه همه صورت به اسالمى راهبردهاى و ها ارزش عملى تحقق ، شك

. گرديد
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 چكيده

 ، آن سابقه بى افزايش علل تبيين و معاصر دوران در طالق آمار از گزارشى ، حال و گذشته در طالق حقوقى جايگاه ، طالق تعريف

 و خانواده سرپرستى تك يا تجرد موارد تفكيك به فرزندان و همسران براى طالق پيامدهاى و طالق از پس فرزندان حضانت الگوهاى

. شد پرداخته آنها بررسى به فصل اين در كه بودند محورهايى ، ناتنى خانواده تشكيل و مجدد ازدواج موارد

 موثرترين ، آن عوارض كاهش و طالق وقوع از پيشگيرى براى كه كرد استخراج جامعى چهارچوب توان مى اسالم دينى متون از

 بعد، مرحله در و است استوار اخالق محور بر چيز هر از بيش اسالمى چهارچوب اين رسد مى نظر به. گذارد مى اختيار در را راهكارها

 منفى پيامدهاى.  است شده گرفته نظر در چهارچوب اين در طالق عوارض كاهش براى اجتماعى هاى حمايت و حقوقى هاى ضمانت

 نظر در با يعنى شود؛ نگريسته جامع منظرى از چنانچه اسالمى چهارچوب اين اما دارند؛ ناپذير اجتناب و طبيعى جنبه حدودى تا طالق

 ضررترين كم و ترين موفق ، بديل حقوقى هاى نظام با مقايسه در گيرد، قرار توجه مورد اجتماعى و فردى مصالح مجموعه گرفتن

.  است داده ارائه را راهكارها

 گيرى نتيجه

 موجود خانواده ، مطلوب خانواده

 نتايج. پردازد مى اجتماعى نهادهاى و ها كنش تبيين و توصيف به تجربى روش از استفاده با كه نظرى است دانشى شناسى جامعه

 مى ارائه كارشناسان سوى از اجتماعى اوضاع بهبود منظور به كه يابد مى تجلى راهبردهايى و ها سياست در علمى رشته اين كاربردى

 آنجا از.  است اجتماعى و فردى سعادت تامين براى بشر حيات گوناگون ابعاد در جامعى برنامه بردارنده در اسالم ديگر، سوى از. شوند

 ، انسان اخروى سعادت در آنها تاثيرگذارى دليل به نيز دنيوى امور از بسيارى مورد در و ، نيست آخرت به معطوف صرفا برنامه اين كه

 طور به و تجربى علوم از مستفاد هاى برنامه و دينى جامع برنامه اين بين شمارى بى تالقى نقاط قهرا دهد، مى ارائه هايى دستورالعمل

 و علم گفتگوى يا و اسالم ديدگاه و علمى هاى ديدگاه مقايسه براى مناسبى زمينه ، ترتيب اين به آيد؛ مى پديد شناسى جامعه ، خاص

. دارد تعلق تجربى علوم حوزه به بلكه الهيات هاى حوزه به نه گفتگو اين كه آيد مى وجود به دين

 در را پذير آزمون هايى فرضيه بالقوه و دارند حكايت واقعى امور از كه دينى متون از فراوان هاى گزاره استخراج امكان ، گذشته اين از

 بررسى به كتاب اين در ، نظرى مبناى اين پايه بر. كند مى فراهم دين و علم هاى ديدگاه مقايسه براى ديگرى زمينه گذارند، مى ما اختيار

 در.  پرداختيم خانوادگى روابط و خانواده نهاد گوناگون هاى جنبه مورد در اسالم ديدگاه و خانواده شناسى جامعه هاى ديدگاه تطبيقى

.  دهيم ارائه منسجم چهارچوب يك قالب در و خالصه طور به را شده مطرح اسالمى مباحث مجموعه داريم نظر در پايانى بحث اين

 و عبوديت رو، اين از يابد؛ مى تجلى خداوند به قرب و بندگى در او، آفرينش غايت عنوان به انسان سعادت ، اسالم ارزشى نظام در

 نيز...) و سياست اقتصاد، ، خانواده( اسالم مطلوب هاى نظام خرده در هدف اين كه است اسالم مطلوب نظام در غايى هدف خدا بندگى

 غايى هدف آن تحقق راستاى در كه كنند مى دنبال نيز را خود خاص اهداف ها نظام خرده اين از يك هر ، آن بر افزون. گردد مى نمايان
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 اهداف به نيل براى اسالم كه هايى روش در ديگر سوى از و ارزشى مبانى اى پاره در سو يك از همچنين غايى هدف. اند گرديده مقرر

 اند شده گرفته نظر در اسالم مطلوب نظامهاى در شناختى هستى مفروضات اى پاره ، ضمن در. يابد مى بازتاب ، است كرده معرفى مقرر

 تمامى تواند مى كه يابيم مى دست آتى شكل مطابق كلى مدلى به ، اساس اين بر. گذارند تاثير ها روش در و ارزشى مبانى در نيز خود كه

. دهد جاى خود در را مطلوب هاى نظام درباره اسالم در شده مطرح درشت و ريز نكات

 

 نيل راستاى در كه شويم مى رو روبه ثانوى اهداف از اى مجموعه با اسالم در خانواده مطلوب نظام خصوص در ، مدل اين به عنايت با

 عاطفى ، جنسى نيازهاى تامين راه از همسران درونى آرامش: قرارند اين از آنها ترين مهم و اند گرديده مقرر خداوند بندگى به ها انسان

 طبيعى هاى تفاوت ، ضمن در.  اجتماعى انحرافات از جلوگيرى و مشروعيت ، فرزندان صحيح تربيت و مراقبت ، مثل توليد ، اقتصادى و

 گوشزد پيشين مباحث در بارها آن تاثيرگذارى چگونگى و اهميت كه است اسالم در خانواده نظام اساسى مفروضات از مرد و زن بين

. شد

 پايه بر اسالم. رود مى شمار به آنه ترين مهم از جنسيتى تمايزهاى كه است مبتنى ارزشى مبانى برخى بر همچنين خانواده اسالمى نظام

 وظايف و ها نقش ناحيه در مرد و زن بين را تمايزهايى ، خانواده فرعى و اصلى اهداف گرفتن نظر در با و طبيعى جنسى هاى تفاوت

 پدرى جد و پدر خاص نقش شوهر، سرپرستى ، اجتماعى و خانگى كار تقسيم همچون متعددى موارد در تمايزها اين كه است شده قائل

 پذيرفته ارزشى مبانى از ديگرى جنبه ، جمعى اصالت نگرش. خورند مى چشم به طالق از پس حضانت در همچنين و دختر ازدواج در

 اين پذيرش آثار از فرزند، بدون خانواده يا تجرد در زندگى مانند ، فردگرايانه الگوهاى نفى كه دهد مى نشان را اسالم ديدگاه در شده

.  مبناست

 به آسانى به كه شويم مى رو روبه اسالم در استحبابى و وجوبى هاى توصيه از اى گسترده مجموعه با ، خانواده نظام هاى روش مورد در

  تقويت ها، روش مجموعه اين در بارز بسيار عنصر. گردند مى باز خانواده فروپاشى هاى آسيب كاهش يا و خانواده تحكيم هاى روش

 تضمين عامل  سپس ، همسرگزينى براى معيارى ابتدا ، خانواده حيات مختلف مراحل در اخالق و ايمان.  است))  اخالق((  و))  ايمان(( 

 هاى آسيب رساندن حداقل به جهت در عاملى ، نهايت در و فرزندان تربيت براى اى پايه بعد، مرحله در و شوهر و زن سالم روابط كننده

.  است احتمالى

 روش بر تاكيد و گرايى همجنس و همخانگى ، جنسى آزاد روابط همچون ، خانواده ضد الگوهاى با مخالفت ، بگذريم كه مورد اين از

 ، رومانتيك هاى گرايش از اجتناب و نگرى واقع تشويق ، زناشويى هاى آگاهى افزايش ، ازدواج سنت به بخشيدن تقدس مانند هايى

 با خويشاوندى مناسبات تقويت ، زوجين متقابل محبت تقويت ، عاطفى و جنسى نيازهاى صحيح ارضاى ، ازدواج سن معقول كاهش
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 فصول در كه ديگرى هاى روش و خانواده بر حكومتى و اجتماعى نظارت ، خانواده از حكومتى و اجتماعى هاى حمايت ها، حريم حفظ

 اسالم ارزشى نظام غايى هدف اما بخشند؛ تحقق را اسالمى مطلوب خانواده اهداف توانند مى مجموع در ، پرداختيم آنها بررسى به كتاب

 ديگر ، خانواده نظام بر افزون كه يابد مى تحقق كامل طور به زمانى) 103( ، جمعى هدف يك عنوان به الهى قرب و خداوند بندگى يعنى

. باشند يافته دست خود اهداف به يكديگر با هماهنگ طور به نيز...) و سياست اقتصاد،( اسالمى هاى نظام

 و دارد وجود توجهى قابل فاصله ، ايران مانند اسالمى اى جامعه در حتى خانواده موجود وضعيت و مطلوب نظام اين ميان ، همه اين با

 مسئله ، خانواده ارزشى مبانى ناحيه در. شود مى مشاهده نيز اسالم گيرى جهت با مخالفت جهت در هايى حركت موارد، اى پاره در

 زمينه در جنسيتى تمايزهاى نفى قالب در را زنان حقوق از طرفدارى اى عده.  است رو روبه هايى چالش با امروزه جنسيتى تمايزهاى

 غربى جوامع رسد مى نظر به. كوشند مى تمايزها اين حذف جهت در ، اساس اين بر و كنند مى تعريف ها مسئوليت و ها نقش ، حقوق

 اين سرانجام تواند مى حدودى تا ها تجربه اين كه باشند اندوخته جوامع ساير براى اى آموزنده هاى تجربه ، انديشه اين تحقق در پيشگام

. كند مشخص پيشاپيش ، خانواده نهاد براى آن منفى پيامدهاى حيث از ويژه به را مسير

 راهى ، مطلوب اخالقى و اعتقادى سطح به جامعه افراد رسيدن تا رسد مى نظر به. دارد وجود متعددى مشكالت نيز ها روش ناحيه در

 موجود نيازهاى پاسخگوى روى هيچ به گيرد، مى صورت جامعه اخالقى و دينى رشد جهت در كه هايى تالش و است پيش در دراز بس

 تهديدى ، جنسى آزاد روابط گسترش و زنان و مردان بين ارتباط هاى محدوديت رفع رشد به رو روند همچنين.  نيست زمينه اين در

 هاى روش مورد در. شود نمى مشاهده آن مورد در اى شده حساب و معقول انديشى چاره گونه هيچ كه است خانواده نهاد براى جدى

 ، عاطفى و جنسى نيازهاى ارضاى زمينه در خانواده كاركردهاى تقويت ، نگرى واقع تشويق ، زناشويى هاى آگاهى افزايش مانند ديگر

 رود مى اميد كه خورد مى چشم به هايى نشيب و فراز نيز خانواده از حمايت هاى سياست و حكومتى و اجتماعى كنترل عوامل تقويت

. گيرد صورت اندركاران دست سوى از بيشترى گذارى سرمايه ها، روش اين برد پيش و ها كاستى رفع جهت در

 اعف و ى به لنا طاقة ال ما تحملنا وال قبلنا من الذين على و حملته كما اصرا علينا تحمل وال ربنا اءخطاءنا اءو نسينا ان اخذنا التؤ ربنا

 الكفرين القوم على فانصرنا مولنا اءنت ارحمنا و واغفرلنا عنا
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