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ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﻼﻣﻲ

ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﻓـﺮادی ﮐـﻪ
در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ رﺷﺪ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ در رﺷـﺪ و ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻫﻤـﻮاره ﻧﻈـﺮات و دﯾـﺪﮔﺎهﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔــﯽ راﺟــﻊ ﺑــﻪ ﮐــﺎرﮐﺮد و ﺳــﺎﺧﺘﺎر و وﻇــﺎﯾﻒ اﻋﻀــﺎ در ﺧــﺎﻧﻮاده ،ﺗﻮﺳــﻂ
ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ،ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻧﻈﺮﯾـﺎت
ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮی و ﺗﺎﻟﮑﻮت ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ درﺑﺎرۀ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ
دو دﯾــﺪﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳ ـﺎﻧﻪ و اﺳــﻼﻣﯽ درﺑــﺎرۀ ﺧــﺎﻧﻮاده اﺳــﺖ .در ﺑﺤــﺚ ﮐــﺎرﮐﺮد
ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﻞ و ﭘﺮورش ﻧﺴﻞ آﯾﻨـﺪه ،دادن ﻫﻮﯾـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﻪ ﻓﺮزﻧـﺪان و
اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ اﻣﻦ و آرام ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ دو ﺻـﺎﺣﺐ ﻧﻈـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ .در ﺑﯿـﺎن
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻢ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ازدواج ﺑﻮدن ،واﺣﺪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ،ﻧﻈﻢ ﻏﺮﯾـﺰۀ ﺟﻨﺴـﯽ
و ...ﻧﻤﻮﻧﻪای از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ وﻇـﺎﯾﻒ اﻋﻀـﺎی ﺧـﺎﻧﻮاده،
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ﺑﺤﺚ ﻧﻘﺶ ﻫﺎی اﺑﺰاری و اﺑﺮازی و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ،ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺣﻘﻮق زن و ﻣـﺮد
ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﻄﻬﺮی ،ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ،وﻇﺎﯾﻒ ،ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﻼﻣﻲ  /ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ  / ١٣٩٦ﺷﻤﺎﺭﺓ ١١٥

ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﮐﺰ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺛﺮوت ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی و ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴـﺎن
اﺳﺖ .ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ،ﯾﮏ ﻧﻬﺎد اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺤـﻮری در ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ﻫﺴـﺘﮥ اوﻟﯿـﻪ ﺑـﺮای ﺳـﺎﯾﺮ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ،ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ واﺣﺪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﺳـﺖ
ﮐﻪ اﺳﺎس و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺸﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﻓﺮادی ﮐﻪ در
اﯾــﻦ واﺣــﺪ ﮐﻮﭼ ـﮏ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ رﺷــﺪ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨــﺪ و ﺗﺮﺑﯿــﺖ ﻣﯽﺷــﻮﻧﺪ ،ﺑــﻪ ﻣﯿــﺰان رﺷــﺪ و
ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽﺷﺎن ،در واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺰرگ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﻬﻢ دارﻧﺪ.
در ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺗﻌﺎرﯾﻒ زﯾﺎدی از ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﮔﺮ و ﻻک ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻋﻘﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ » :ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ ﭘﯿﻮﻧـﺪ زﻧﺎﺷـﻮﯾﯽ،
ﻫﻢﺧﻮﻧﯽ و ﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮش )ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﺮزﻧﺪ( ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﻮﻫﺮ ،زن ،ﻣﺎدر ،ﭘﺪر ،ﺑﺮادر و
ﺧﻮاﻫﺮ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞاﻧﺪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﭘﺪﯾﺪ آورده و در واﺣـﺪ ﺧﺎﺻـﯽ زﻧـﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ« .ﻣﮏ آﯾﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ دارای رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﭼﻨﺎن ﭘﺎﯾﺎ و
ﻣﺸﺨﺺ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد« )ﺳﺎروﺧﺎﻧﯽ.(۱۳۶ ،۱۳۸۶ ،
در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺗﺤﻮﻻت اﯾﺠﺎدﺷﺪه در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﻇﻬـﻮر ﻧﻈﺮﯾـﺎت و
ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ راﺟﻊ
ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻄﺮحﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن ،از اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴـﺘﻢ در ﻣـﻮرد
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﻧﻈﺮﯾـﻪﭘﺮدازی ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ .در اﯾـﻦ زﻣـﺎن ،ﺧـﺎﻧﻮادۀ ﻫﺴـﺘﻪای ،ﯾﻌﻨـﯽ
ﺧﺎﻧﻮادهای ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ زن و ﺷﻮﻫﺮ و ﻓﺮزﻧـﺪان اﺳـﺖ ﻋﻤﻮﻣﯿـﺖ ﯾﺎﻓﺘـﻪ و ﺑـﻪﻋﻨﻮان واﻗﻌﯿﺘـﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ )اﻋﺰازی.(۱۶ ،۱۳۶۸ ،
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﻏﺮﺑﯽ در ﺣﻮزۀ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺗﺎﻟﮑﻮت ﭘﺎرﺳـﻮﻧﺰ اﺳـﺖ .او
در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ در اواﺧﺮ دﻫـﮥ ﭼﻬـﻞ ﻣـﯿﻼدی ﻣﻨﺘﺸـﺮ
ﺷﺪ ،ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد را درﺑﺎرۀ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻧﻮﯾﻦ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد )اﻋـﺰازی .(۶۵ ،۱۳۸۶ ،اﻫﻤﯿـﺖ

اﻟﻒ .ﺧﺎﻧﻮاده از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮی
ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮی ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮑـﯽ از ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸـﻤﻨﺪان ﺟﻬـﺎن اﺳـﻼم اﺳـﺖ.
ﻣﻄﻬﺮی ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﯾﮏ ﻣﺘﮑﻠﻢ ﺑﻮد .ﻣﻄﻬـﺮی در راﺳـﺘﺎی اﺣﯿـﺎء ﻣﻌﺮﻓـﺖ و اﻧﺪﯾﺸـﮥ
دﯾﻨﯽ ،ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮﺟـﻪ ﺧـﺎص داﺷـﺖ .وی از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﻌـﺪود روﺣـﺎﻧﯿﻮن
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ روﺷﻨﻔﮑﺮان داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺮاوده داﺷﺖ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،ﻫﻢ
ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺪﯾﺸﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻏﺮب آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨـﺪ و ﻫـﻢ ﺑـﺎ
ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﺪام ﯾﮏ از اﻗﺸﺎر و ﻧﯿﺮوﻫﺎ را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﭘﯿـﺎم و اﻧﺪﯾﺸـﮥ ﺧـﻮد ﻗـﺮار
داده اﺳﺖ .او ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﺟﻮﻫﺮ دﯾﻦ
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ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﻭ ﺗﺎﻟﻜﻮﺕ ﭘﺎﺭﺳﻮﻧﺰ

اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ درﺑﺎرۀ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﮐﻤﺘﺮ از اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﮐﻼن ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ او ﻧﯿﺴﺖ.
او ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﺮ روی ﺧﺎﻧﻮادهﻫـﺎی ﻃﺒﻘـﮥ ﻣﺘﻮﺳـﻂ آﻣﺮﯾﮑـﺎ ،اﻟﮕـﻮی ﻫﺴـﺘﻪای را ﺑـﻪﻋﻨﻮان
اﻟﮕﻮی ﺷﺎﯾﻊ در دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن رﺻﺪ ﮐـﺮده و آن را ﮐﺎرآﻣـﺪﺗﺮﯾﻦ اﻟﮕـﻮ ،در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾـﺪ
ﺟﻬﺎن ﻣﯽداﻧﺪ.
از ﻣﯿﺎن اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﯾﮑﯽ از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان در ﺑﺎب ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀـﯽ
ﻣﻄﻬﺮی اﺳﺖ .اﺳﺘﺎد ﻣﻄﻬﺮی ﯾﮑﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ارزﻧـﺪه و
ً
ﺑﻌﻀﺎ ﻧﻮآوریﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ و ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی درﺑﺎرۀ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾـﻦ
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ ،ﭘـﺲ از ﮔﺬﺷـﺖ ﭼﻨـﺪ دﻫـﻪ ،ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺗـﺎزه و روزآﻣـﺪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﻣﻄﻬـﺮی ،در
ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺴـﺎن در ﻋﺼـﺮ ﺣﺎﺿـﺮ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وی ،دﯾﻦ اﺳﻼم اﺻﺮار ﻓﺮاواﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ را
ﺑﺮای ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ زن و ﺷﻮﻫﺮ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .زن ﯾﺎ ﻣﺮدی ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻣـﻮر ﮐﻮﺗـﺎﻫﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﻧﮑﻮﻫﺶ ﺻﺮ ﯾﺢ اﺳﻼم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ،ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از ﺧﻮدﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮددوﺳﺘﯽ و دﯾﮕﺮ دوﺳﺘﯽ ﻗﺪم ﺑﺮﻣـﯽدارد )اﻣـﯿﻦ ﻣﺠـﺪ،۱۳۸۹ ،
.(۱۱۰
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ آن اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ
ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی و ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ درﺑﺎرۀ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و
وﻇﺎﯾﻒ اﻋﻀﺎ در ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺑﭙﺮدازد.

۱۰۲
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و اﺳﻼم ﭼﯿﺴﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺣﻮزهﻫﺎ و روﺣﺎﻧﯿﻮن از ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯽ و آﻣﻮزهﻫﺎی راﯾﺞ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺣـﺮف و ﺣـﺪﯾﺚ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .از
وی ،ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧﻈـﺮات اﯾﺸـﺎن را در ﺑـﺎب ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺧﺎﻧﻮاده اﺷﺎره ﮐﺮد.
از ﻧﻈﺮ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ،ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﯾﮏ واﺣﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﯿـﺐ
و اﺟﺘﻤﺎع زن و ﺷﻮﻫﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آنﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻗـﺪرت اﺳﺎﺳـﯽ ﺣـﺎﮐﻢ ﺑـﺮ آن،
ﻋﻮاﻃﻒ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮﯾﮏ از ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺲ از ﺑﻠﻮغ و ﮐﻤـﺎل ،ﯾـﮏ واﺣـﺪ دﯾﮕـﺮ ﺑـﻪ
ً
وﺟﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ و اﺣﯿﺎﻧﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﮐﻪ در اول ،اﺳﺎس ﺧﺎﻧﻮادهای ﺑﻮدﻧﺪ ،در آﺧﺮ ﻋﻤـﺮ،
ﺟﺰء ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﻋﻠﻘـﮥ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ،
ﻋﻠﻘﮥ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻮاﻃﻒ و وﺣﺪت و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ،ﺑﺮﺧﻼف ﻋﻠﻘـﮥ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ اﺳﺎس آن ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ .اﺟﺰای اﺟﺘﻤـﺎع ﺑـﺰرگ ﻣﺜـﻞ اﻋﻀـﺎی
ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺟﺪاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣـﺮﺗﺒﻂ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،وﻟﯽ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺰای ﺗﺮﮐﯿﺐﮐﻨﻨﺪۀ ﯾﮏ ﻣﺎدۀ ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ
ﮐﻪ روی ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯿﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ،ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪه و وﺣﺪﺗﯽ ﺑﻪ وﺟـﻮد آوردهاﻧـﺪ .ﻗـﺎﻧﻮن
اﺻﻠﯽ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺰرگ ،ﻋﺪاﻟﺖ و ﻗﺎﻧﻮن اﺻـﻠﯽ اﺟﺘﻤـﺎع ﻣﻨﺰﻟـﯽ ،ﻋﻮاﻃـﻒ اﺳـﺖ )ﻣﻄﻬـﺮی،
.(۳۶ ،۱۳۷۷
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪۀ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ،اﺳـﺎس و ﻣﺎﻫﯿـﺖ زﻧـﺪﮔﯽ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺷـﺮﮐﺖ و ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ وﺣﺪت اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻮﻋﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻠﻘﺖ ،ﻃﺮح آن را
در ﺳﺮﺷــﺖ زن و ﻣــﺮد رﯾﺨﺘــﻪ اﺳــﺖ ،ﻧــﻪ ﺑﺮاﺳــﺎس ﺷــﺮﮐﺖ ﺳــﺎدۀ ﻃﺮﻓﯿﻨــﯽ ﮐــﻪ دو ﻧﻔــﺮ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻣﯿـﺎن ﺑﮕﺬارﻧـﺪ و ﻫـﺮ دو در ﻣﺠﻤـﻮع،
ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ .ﺧﻠﻘﺖ ،ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ رﯾﺨﺘﻪ ،ﮐﻪ دو ﻣﻮﺟﻮد در ﺷـﮑﻞ
و وﺿﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﻗﻄﺐ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔـﯽ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ را ﺟـﺬب ﮐﻨﻨـﺪ )ﻣﻄﻬـﺮی،
.(۳۴ ،۱۳۷۷
ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ازدواج ،ﻓﻘـﻂ »ﻣـﻦ« وﺟـﻮد داﺷـﺖ و ﻫﻤـﻪﭼﯿﺰ ﺑـﺮای »ﻣـﻦ« ﺑـﻮد .اوﻟـﯿﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺼﺎر ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﻣﻮﺟـﻮد دﯾﮕـﺮی ﻫـﻢ در ﮐﻨـﺎر اﯾـﻦ
»ﻣﻦ« ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺮای او ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ ﮐﻪ دارای ﻓﺮزﻧـﺪان ﻣﯽﺷـﻮد ،دﯾﮕـﺮ

۱۰۳

ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﻭ ﺗﺎﻟﻜﻮﺕ ﭘﺎﺭﺳﻮﻧﺰ

»او« »او«ﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،و ﮔﺎﻫﯽ آنﭼﻨﺎن »او«ﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻢﮐـﻢ اﯾـﻦ »ﻣـﻦ« ﺑﯿﭽـﺎره
ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﻪاش ﻣﯽﺷﻮد »او« و »او«ﻫﺎ و اﯾﻦﻫـﺎ ،ﻗـﺪمﻫﺎی ّاوﻟـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
اﻧﺴﺎن از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻦ ﺑﻮدن و ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪﺳﻮی ﻏﯿـﺮ دوﺳـﺘﯽ ﻣـﯽرود و
»او« ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻬﺶ ﻗـﺮار ﻣﯽﮔﯿـﺮد .ﻋﺎﻣـﻞ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺧـﺎﻧﻮاده ﮐـﻪ ﺧـﻮد ﯾـﮏ ﻋﺎﻣـﻞ
اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ  -و اﯾﻦ ،ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﺗﻘﺪس ازدواج در اﺳﻼم اﺳﺖ  -ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد )ﻣﻄﻬﺮی.(۲۶۷ ،۱۳۹۰ ،
ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺸﺮ ،ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨـﯽ
ً
ً
اﻧﺴﺎن ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ »ﻣﻨﺰﻟﯽ« آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻓﺮﺿﺎ ،در ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑـﻮدن زﻧـﺪﮔﯽ ﻣـﺪﻧﯽ اﻧﺴـﺎن
ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﻨﯿﻢ ،در ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮدن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﺰﻟﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺮدﯾـﺪ
ﮐﻨﯿﻢ .ﺣﺴﺎب زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ از زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺟﺪاﺳـﺖ .در ﻃﺒﯿﻌـﺖ ،ﺗـﺪاﺑﯿﺮی
ً
ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘـﺎ اﻧﺴـﺎن و ﺑﻌﻀـﯽ ﺣﯿﻮاﻧـﺎت ،ﺑﻪﺳـﻮی زﻧـﺪﮔﺎﻧﯽ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ و
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﮔﺮاﯾﺶ دارﻧﺪ.
ﻗــﺮاﺋﻦ ﺗــﺎر ﯾﺨﯽ ،دورهای را ﻧﺸــﺎن ﻧﻤﯽدﻫــﺪ ﮐــﻪ در آن دوره ،اﻧﺴــﺎن ﻓﺎﻗــﺪ زﻧــﺪﮔﯽ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ زن و ﻣﺮد ﻣﻨﻔﺮد از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ زﯾﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ راﺑﻄـﮥ ﺟﻨﺴـﯽ ﻣﯿـﺎن
اﻓﺮاد ،ﺻﻮرت اﺷﺘﺮاﮐﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺒﺎﯾﻞ وﺣﺸﯽ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ،ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪای از زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺸﺮ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود
ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ .زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ ﻗﺪﯾﻢ ،ﺧﻮاه ﺑﻪﺻـﻮرت »ﻣـﺎدر ﺷـﺎﻫﯽ« و ﺧـﻮاه ﺑﻪﺻـﻮرت
»ﭘﺪرﺷﺎﻫﯽ« ،ﺷﮑﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﻣﻄﻬﺮی.(۱۵۷ ،۱۳۵۷ ،
ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی از ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺠﺎدﺷﺪه ،ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺟﺰء ﺳﺎدهای از ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ و در اﺛﺮ
ﺗﻮﺳﻌﮥ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺪﻧﯽ ،ﮐﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻨﺰﻟـﯽ ﺑـﻪ آن ﺗﻔـﻮﯾﺾ ﻣﯽﺷـﻮد» :اﻣـﺮوزه ﭼﻨـﯿﻦ
ﻓﺮض ﺷﺪه ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺟﺰﺋﯽ از زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽ اﺳـﺖ و ﻣﺮﺑـﻮط
اﺳــﺖ ﺑــﻪ اﺧــﻼق اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ و ﺣﺴــﺎب ﺟﺪاﮔﺎﻧــﻪای ﻧــﺪارد ،ﭘــﺲ ﺗﮑــﺎﻟﯿﻒ و ﺣﻘــﻮق
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای را اﯾﺠﺎب ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﺰاران ﺷﺮﮐﺖ و ﻫﻤﮑـﺎری در اﺟﺘﻤـﺎع
اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺪر و ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮادر و
ﺑﺮادر ،ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ ،ﺧﻮاﻫﺮ و ﺧﻮاﻫﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ« )ﻣﻄﻬﺮی.(۴۳ ،۱۳۷۷ ،

۱۰۴
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ﻣﻄﻬﺮی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ،ﺗﺰﻟﺰل و ﺳﺴـﺘﯽ ﭘـﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺑﻨﯿـﺎن
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ اﺳﺎس زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،اﺳﺘﺤﮑﺎم ﮔﺬﺷﺘﮥ ﺧﻮد را از
دﺳﺖ داده ،ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ و در اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﮐﻪ ،ﺑﻪ ﻗﻠـﺐ زﻧـﺪﮔﯽ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ
زده ،ﺷﮏ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪۀ ﺑﺮﺧﯽ ،اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی دﯾﮕﺮ،
ﻣﻌﻠﻮل و ﻣﻮﻟﻮد ﻏﻮل ﻣﺎﺷﯿﻦ و زﻧﺪﮔﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ .اﯾـﻦ ﻣﺎﺷـﯿﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺌﻮن
زﻧﺪﮔﯽ را ﻣﺘﺤﻮل و دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮده و در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﯿﺰ اﺛﺮ ﮐﺮده اﺳـﺖ .در اﯾﻨﮑـﻪ
ً
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ را ،ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺘﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴـﺖﻫﺎ ﮐـﻪ اﺣﯿﺎﻧـﺎ
درﮔﺬﺷﺘﻪ از اﺷﺘﺮاک ﺟﻨﺴﯽ دم ﻣﯽزدﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن ﻃﺮﻓﺪار آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻋﺪهای ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
ﮐﻪ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮ ﻣﻌﯿـﺎر ﺟﺪﯾـﺪی ﻏﯿـﺮ از ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺨﺮﺑـﯽ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺧـﺎﻧﻮاده داﺷـﺘﻪ ،ﺑﺮﺧـﯽ
ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎ و ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان راه ﻋـﻼج ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﺷـﺪه و ﺑـﺮ ﺷـﺪت درد
اﻓﺰوده اﺳﺖ .اﻓﮑﺎر ﻧﺎﺻﻮاب ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ،ﺑﯿﺶ از ﺧـﻮد زﻧـﺪﮔﯽ
ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ،ﺑﻪ ﻗﻠﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ زده اﺳﺖ )ﻣﻄﻬﺮی.(۳۵ ،۱۳۷۷ ،
ّ
ﺗﻤـﺪن ﺟﺪﯾـﺪ و ﻓﻠﺴـﻔﮥ ﺟﺪﯾـﺪ ،از اﻫﻤﯿـﺖ و اﺳـﺘﻘﻼل ﺣﯿـﺎت ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﺎﺳــﺘﻪ و
ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی آن را ﺳﺴﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری از وﻇﺎﯾﻒ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺣﻘﻮق ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ را
از ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺰرگ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖﻫﺎ و ﭘﺎﻧﺴﯿﻮنﻫﺎ و ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎنﻫﺎ و ﻏﯿﺮه
داده و ﻃﺮﻓﺪار اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻧﻮﻋﯽ ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺖ و ﻟﺬا ﺑﺎﯾـﺪ ﺣﻘـﻮق و ﺗﮑـﺎﻟﯿﻒ و
ﻣﺠﺎزات و ﺗﺮﺑﯿﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﻄﻬﺮی.(۷۵ ،۱۳۷۷ ،
اﯾﺸﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن و ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﺳﺴﺖ ﺷﺪن ﺑﻨﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﯽاﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ دو ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ:
 .۱اﻓﮑﺎر ﻣﺨﺮب و ﺑﯽاﺳـﺎس ﺑﺮﺧـﯽ ﻓﯿﻠﺴـﻮﻓﺎن ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻖ ﻓﻠﺴـﻔﮥ زﻧـﺪﮔﯽ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﭘﯽﻧﺒﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و آن را ﺗﻨﻬﺎ از درﯾﭽﮥ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻂ دو ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺘﻊ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎﻓﺘﻦ از ﻣﻮاﻫﺐ و ﻟﺬات زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ،دﯾﺪهاﻧﺪ.
 .۲ﻣﻨﻈﻮرﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺘﻌﻤﺎری و اﺳﺘﻌﺒﺎدی ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳـﺘﻌﻤﺎر ،ﻧﻘﺸـﻪﻫﺎی دﻗﯿـﻖ ﺧـﻮد ﺑـﺮای
ﺑﯽرﯾﺸﻪ و ﭘﻮچ و ﭘﻮک ﮐﺮدن اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،ﻃﺮحﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽرﯾﺰد )ﻣﻄﻬﺮی.(۳۳ ،۱۳۷۷ ،

 .۱ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده

 .١روم ،آﯾﻪ .۲۱
 .٢آل ﻋﻤﺮان ،آﯾﻪ .۱۴
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ﻣﻄﻬﺮی ،ﮐﺎرﮐﺮد و ﻓﻠﺴﻔﮥ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ:
اﻟﻒ .ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﻧﺴﻞﻫﺎ :ﺑﺸﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴـﻞ
آﯾﻨﺪۀ ﺧﻮد را ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ و از ﮔﺬﺷـﺘﮥ ﺧـﻮد ﺑﯽﺧﺒـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ .وﺟـﻮد وﻟـﺪاﻟﺰﻧﺎی زﯾـﺎد در ﻫـﺮ
اﺟﺘﻤﺎع ،ﺑﺮای ﺧﻮد آنﻫﺎ و ﺑﺮای اﺟﺘﻤﺎع ،ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻋﺠﯿﺒﯽ اﺳﺖ.
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴــﺖﻫﺎی اﻣﺜــﺎل راﺳــﻞ ،اﺧﺘﺼــﺎص ﺧــﺎﻧﻮادﮔﯽ را ﺑــﻪ ﻫﻤــﯿﻦ ﺟﻬــﺖ ﻻزم
ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ .راﺳﻞ ،زﻧﺎی ﻣﺤﺼﻨﻪ را ﺗﺠـﻮﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،اﻣـﺎ ﻓﺮزﻧـﺪ آوردن را از ﻏﯿـﺮ ﺷـﻮﻫﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ب .ارﺿﺎی ﻧﯿﺎزﻫﺎ :ﺑﺸﺮ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻨﺒﮥ ﺷﻬﻮات ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻔﺘـﯽ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﺷﻬﻮت او را ارﺿﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ روح دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﺸﻖ و ﺻـﻔﺎ ﺑـﺎ او
ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺎدی از ﻗﺒﯿﻞ راﺳﻞ ،اﻋﺘﺮاف دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﻔﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﻣـﺮی
َْ
َ ْ
آﯾﺎﺗ ِﻪ أن
ﺟﺰ ﺷﻬﻮت ﺟﻨﺴﯽ
اﺳﺖ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ را ﻗﺮآن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ﴿ :و ِﻣﻦ ِ
ً َ ْ ُُ َْ َ َ َ َ َْ َ ُ ْ َ َ ﱠ ً َ َ ْ َ ً
َ َ َ َ ُ ْ ْ َ ُْ ُ ْ َ ْ
١
ﺧﻠﻖ ﻟﮑﻢ ِﻣﻦ أﻧﻔ ِﺴﮑﻢ أزواﺟـﺎ ِﻟﺘﺴـﮑﻨﻮا ِإﻟﯿﻬـﺎ وﺟﻌـﻞ ﺑﯿـﻨﮑﻢ ﻣـﻮدة ورﺣﻤـﺔ﴾؛ و از
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺪرت اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن از ﺟﻨﺲ ﺧﻮدﺗﺎن ،ﻫﻤﺴﺮاﻧﯽ آﻓﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن آراﻣـﺶ
ﯾﺎﺑﯿﺪ و ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ دوﺳﺘﯽ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﻬﺎد ،در اﯾﻦ ﻋﺒﺮتﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪّ .
ﻣﻮدت و رﺣﻤﺖ ﻏﯿﺮ از ﺷﻬﻮت اﺳـﺖ ﮐـﻪ آن ﻧﯿـﺰ در ﻗـﺮآن آﻣـﺪه اﺳـﺖ وﻟـﯽ
َ ﱢ
ُ ﱡ ﱠ َ
٢
ﺴﺎء﴾.
ﻮات ِﻣﻦ اﻟﻨ ِ
ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ اﻣﺮ ﭘﺴﺖ﴿ :ﺣﺐ اﻟﺸﻬ ِ
ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺑﺎﻻ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺪﺑﯿﺮﻫﺎ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ،ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و ﺣﻘـﻮق ﺧﺎﺻـﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ زن و ﻣﺮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ داده و ﭘﯿﻮﻧﺪ آنﻫﺎ را از ﺳﺎﯾﺮ زﻧـﺎن و ﻣـﺮدان
ﺟﺪا ﮐﻨﺪ .ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ در رواﺑﻂ زﻧﺎن و ﻣﺮدان اﺟﻨﺒﯽ ،ﭼﻪ ازﻧﻈﺮ زﻧﺎ ﯾﺎ ﻟﻤـﺲ
ﯾﺎ ﻧﻈﺮ ﯾﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﯾﺎ ﻗﻮاﻣﺖ ﻣﺮد ﺑﺮ زن ،ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ )ﻣﻄﻬﺮی.(۷۶ ،۱۳۷۷ ،
ج .ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه :ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺮای ﭘـﺮورش
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ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ،ﮐﻪ ﻏﺮﯾـﺰه ﻫـﻢ آن را ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .ﮐـﺎری ﮐـﻪ از واﻟـﺪﯾﻦ ﺳـﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ،
ً
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ از ﺟﻨﺒﮥ ﭼﺎﺷﻨﯽ دادن ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ روح ﻓﺮزﻧـﺪان ،از ﻫـﯿﭻ ﮐـﺎﻧﻮن دﯾﮕـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﻪ
ﻧﯿﺴﺖ .ﮐﻮدک ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑـﻪ ﺧـﻮراک ،ﭘﻮﺷـﺎک ،ﺑـﺎزی ،ﺗـﺮ و ﺧﺸـﮏﮐﺮدن و درس
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد از ﭘﺎﻧﺴﯿﻮن و دوﻟﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ؛ از ﻫﻤـﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪی او ﺑـﻪ
ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺮﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و داﻣﻦ ﭘﺮﻣﻬﺮ ﻣﺎدر اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﺛﺮ ﯾﮏ ﻣﺸﺖ ﺑـﻪ ﭘﺸـﺖ
ﺑﭽﻪ زدن ،ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤـﺮ در روح او ﺑـﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧـﺪ؛ آﯾـﺎ اﺛـﺮ ﺑﻮﺳـﻪﻫﺎی ﮔـﺮم ،ﻧﻮازشﻫـﺎی
ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ،ﻓﺪاﮐﺎریﻫﺎی ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ؟
د .ﮐﺎﻧﻮن آﺳﺎﯾﺶﺑﺨﺶ ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده :ﻣﺮد و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐـﻪ ﮐـﺎر ﻓﺮﺳـﺎﯾﻨﺪه
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﺑـﻪ ﮐـﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ آﺳـﺎﯾﺶﺑﺨﺶ روح او ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻓﺮاﻣﻮشﺧﺎﻧـﮥ
رﻧﺠﻪﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ،زن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﯿﻂ ﺧـﺎﻧﻮاده را ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺻـﻮرت درآورد
)ﻣﻄﻬﺮی.(۷۷ ،۱۳۷۷ ،
ﻣﻄﻬﺮی ،ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از دو ﻣﻮﺟﻮد ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ در اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮی در
ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺴﻠﯽ دﻫﺪ ﻣﯽداﻧﺪ :ﻣﺮد ﮐﻪ ﮐﺎر ﻓﺮﺳﺎﯾﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯽ ﺧـﺎﻃﺮ و
ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ آراﻣﺶ روﺣﯽ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ .ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺮد ،ﺧﻮد ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑـﻪ ﮐـﺎر و
ﺗﻼش ﻓﺮاوان اﺳﺖ و زن ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد .ﻣﺮد از ﮐﺎر ﺳﯿﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد و زن از
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺼﻮد اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﭙﺮدازد و ﯾﺎ زن ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ
از ﺑﻪ ﺧﻮدﭘﺮدازی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻘﺼﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮد ،ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﮐـﺎر ﺧـﺎرج،
در درﺟﮥ اول اﺳﺖ و ﺑﺮای زن ،ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد .زن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﺑﺮﺳـﺪ )ﻣﻄﻬـﺮی،
.(۷۸ ،۱۳۷۷

 .۲ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﺎﻧﻮاده
ازدواج اﺳﺘﺤﮑﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ،ﻓﻠﺴﻔﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺟﻨﺒﮥ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد .ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎﻧﻮن
ﺧﺎﻧﻮاده ،از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﯾﺎ ّ
ﺻﺤﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﯾﺎد ﺟﻨﺒﮥ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕـﺮ ﺟـﺎی او را
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻓﻄﺮت ﺑﺮای ﭘﺮورش ﺗﻦ و روح ﻓﺮزﻧﺪ آدم آﻓﺮﯾـﺪه

ﺳﻪ ﻧﻈﺮ درﺑﺎرۀ ﻣﺎﻫﯿﺖ ازدواج و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ:

۱۰۷
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اﺳﺖ و ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎی او را ﺑﮕﯿﺮد .از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ،ﺟﻨﺒﮥ ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﺟﻬﺎد آن،
ﺑﺮ ﺟﻨﺒﮥ ﺣﻘﻮﻗﯽ آن ﻣﯽﭼﺮﺑﺪ .اﯾﻨﮑﻪ در زﻧﺪﮔﯽ اروﭘﺎﯾﯽ ،از ﺗﻌﻬﺪات ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ راﺟـﻊ ﺑـﻪ
زن و ﺷﻮﻫﺮ ﯾﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از آﻧﮑـﻪ ﺑـﻪ
ﻓﻠﺴﻔﻪای رﺳﯿﺪﻧﺪ از آن ﮐﺎﺳﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻓﺴﺎد ﮐـﺎﻧﻮن ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ اﻓﺘﺎدﻧـﺪ ،ﺑﻌـﺪ ﺑـﺮاﯾﺶ
ﻓﻠﺴﻔﻪای ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ )ﻣﻄﻬﺮی.(۴۷ ،۱۳۷۷ ،
ﺑﺪون ﺷﮏ در ازدواج ،ﺗﻤﺘﻊ ﺷﺨﺼﯽ و ﻣﺴﺮت ﻓﺮدی وﺟـﻮد دارد؛ اﻧﮕﯿـﺰۀ اﻓـﺮاد در
اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ،ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪن از ﻣﺴـﺮت و ﻟـﺬت ﺑﯿﺸـﺘﺮ زﻧـﺪﮔﯽ اﺳـﺖ .اﺳـﻼم ،اﺻـﺮار
ﻓﺮاواﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ زن و ﺷﻮﻫﺮ از ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﻄﻬﺮی.(۴۵ ،۱۳۷۴ ،
ازدواج از ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ زن و ﻣﺮد از ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﻟـﺬت
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ازدواج و ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﮐـﺎﻧﻮن ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﮐـﺎﻧﻮن ﭘـﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻧﺴـﻞ آﯾﻨـﺪه
اﺳﺖ .ﺳﻌﺎدت ﻧﺴﻞﻫﺎی آﯾﻨﺪه ،ﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ دارد ﺑﻪ وﺿﻊ اﺟﺘﻤـﺎع ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ ،دﺳـﺖ
ﺗﻮاﻧﺎی ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد و ﺑﻘﺎ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺴﻞﻫﺎی آﯾﻨﺪه ،ﻋﻼﯾﻖ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ زن و ﺷﻮﻫﺮی را
از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﻋﻼﯾﻖ ﭘﺪر و ﻓﺮزﻧﺪی را از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪ وﺟـﻮد آورده اﺳـﺖ .ﻋﻮاﻃـﻒ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ،در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .روح ﮐﻮدک را ﺣﺮارت ﻣﺤـﯿﻂ
ﻓﻄﺮی و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ درﺟﮥ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ،ﻧﺮم و ﻣﻼﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻣﻄﻬﺮی.(۴۸ ،۱۳۷۴ ،
ِ
ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺳـﺒﺐ ﺻـﻤﯿﻤﯿﺖ
راﺑﻄﮥ زوﺟﯿﻦ ﮔﺮدد ،ﺑـﺮای ﮐـﺎﻧﻮن ﺧـﺎﻧﻮاده ﻣﻔﯿـﺪ اﺳـﺖ و در اﯾﺠـﺎد آن ،ﺑﺎﯾـﺪ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ
ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺒﺬول ﺷﻮد و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ،ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺴﺘﯽ رواﺑـﻂ زوﺟـﯿﻦ و دﻟﺴـﺮدی
آﻧﺎن ﮔﺮدد ،ﺑﻪ ﺣﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ زﯾﺎﻧﻤﻨﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد.
اﺧﺘﺼــﺎص ﯾــﺎﻓﺘﻦ اﺳــﺘﻤﺘﺎﻋﺎت و اﻟﺘــﺬاذﻫﺎی ﺟﻨﺴــﯽ ﺑــﻪ ﻣﺤــﯿﻂ ﺧــﺎﻧﻮادﮔﯽ و در
ﮐﺎدر ازدواج ﻣﺸﺮوع ،ﭘﯿﻮﻧـﺪ زن و ﺷـﻮﻫﺮی را ﻣﺤﮑـﻢ ﺳـﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻮﺟـﺐ اﺗﺼـﺎل ﺑﯿﺸـﺘﺮ
زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد )ﻣﻄﻬﺮی.(۴۳۸/۱۹ ،۱۳۷۷ ،
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 .۱ازدواج ،ﻧﻮﻋﯽ ﺣﻖ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ از دو ﻃﺮف و ﻓﺮزﻧـﺪ
ﻧﯿﺰ ،ﻧﻮﻋﯽ اﺳﺘﯿﻔﺎی ﻓﺎﯾﺪه از اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ.
ً
 .۲ازدواج ،ﺻﺮﻓﺎ ﺗﮑﻠﯿﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﺎی ﻧﻮع و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه.
 .۳ازدواج ،ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺻﻠﯽاش ﺗﮑﻠﯿﻒ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﻋﻘـﻞ و اراده
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ،ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻧﺸﺪه و ﺑﻪﺣﺴﺐ ﻏﺮﯾﺰه ،ﻧﯿـﺎز ﻃﺒﯿﻌـﯽ
در دو ﻃﺮف اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﻫﺮ ﮐﺪام ،ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻌﻤﺘﯽ ﺑﺮای ﻃﺮف دﯾﮕﺮ درآﻣﺪه اﺳﺖ،
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﻢ دارد .ﭘﺲ ﻫﻢ ﺣﻖ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺗﮑﻠﯿﻒ ،وﻟﯽ ﻣﺒﻨﺎی ﺣـﻖ ﺑـﻮدﻧﺶ
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﮥ اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻈﺮ و ﻧﻈﺮ دوم ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮزﻧـﺪ و
ﺗﺮﺑﯿﺖ او ،ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﺎﺑﻊ و ﻃﻔﯿﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ )ﻣﻄﻬﺮی.(۱۷۹ ،۱۳۷۷ ،
ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی در ﺑﺎب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳـﺮی ﺧﺼﻮﺻـﯿﺖﻫﺎی
اﺧﻼﻗﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺟﺰ در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺪ آنﻫـﺎ را ﮐﺴـﺐ ﮐﻨـﺪ و آن،
ﻧﻮﻋﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ .ﺗﺎ اﻧﺴﺎن زن ﻧﮕﯿﺮد و ﺑﭽﻪ ﭘﯿـﺪا ﻧﮑﻨـﺪ و
ً
ً
آن ﺑﭽﻪ ،ﺷﺪﯾﺪا ﻋﻮاﻃﻒ او را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﮑﻨﺪ و ﻣﺜﻼ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯽﺷـﻮد او را
ً
ﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎن ﻧﯿﺎورد ﯾﺎ ﻣـﺜﻼ ﻟﺒﺨﻨـﺪ ﺑﭽـﻪ در او اﺛـﺮ ﻧﮕـﺬارد ،ﻋﻼﻗﻪﻣﻨـﺪ ﺷـﺪن ﺑـﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ
دﯾﮕﺮان ،در او ﭘﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﭘﺲ ازدواج ،اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺧﺮوج از ﺧـﻮد ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﻓـﺮدی و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ازدواج ،وﻗﺘـﯽ ﻣﯽﺧـﻮاﻫﯿﻢ ﮐـﺎر ﮐﻨـﯿﻢ،
ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ؛ آن »ﻣﻦ« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ »ﻣﺎ« ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑـﻪﻃﻮری ﮐـﻪ اﻧﺴـﺎن آن ﻗـﺪر ﺑـﻪ
ِ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﺨﺺ ﺧﻮدش ،و رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ آنﻫﺎ
در آﺳﺎﯾﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﯾﻦﯾﮏ درﺟﻪ از »ﺧﻮد« اﺳﺖ )ﻣﻄﻬﺮی.(۱۶۸ ،۱۳۹۰ ،

اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﺪر و ﻓﺮزﻧﺪی
ﺣﻔﻆ راﺑﻄﮥ ﻧﺴﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺮد و ﺣﻔﻆ راﺑﻄﮥ ﭘﺪری ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮد زن :وﺟـﻮد
وﻟﺪاﻟﺰﻧﺎﻫﺎی ﻓﺮاوان ،ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎراﺣﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ .راﺳﻞ و اﻣﺜﺎل او ،زﻧﺪﮔﯽ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ
را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﺪف ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ،ﻟﻬﺬا زﻧﺎی ﻣﺤﺼﻨﻪ را اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﺻﻔﺎ و وﺣﺪت
اﻧﺴﺎن ،ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺷﻬﻮت ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺣﯿﻮان دﯾﮕﺮ دارد ،ﺑﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳـﺖ

ﮐﻪ آن ﻣﺤﺒﺖ ،ﺻﻔﺎ ،اﺗﺤﺎد در روح ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﺸـﻖ و وﺣـﺪت و اﺗﺤـﺎد روﺣـﯽ و ﺻـﻔﺎ و
ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﺎدی از ﻗﺒﯿﻞ راﺳﻞ ،اﯾﻦ ﺟﻬﺖ را ﮐﻪ در ﻣﯿـﺎن زوﺟـﯿﻦ
راﺑﻄﻪای ﻋﺎﻟﯽﺗﺮ از ﺷﻬﻮت ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد و آن ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آن دﯾﮕﺮی و
ً
َْ َ ََ َ ُ
َ ُْ ُ َ ْ
َ ْ
آﯾﺎﺗ ِﻪ أن ﺧﻠﻖ ﻟﮑ ْﻢ ِﻣ ْﻦ أﻧﻔ ِﺴﮑ ْﻢ أزواﺟـﺎ
اﺗﺤﺎد در ﺟﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ﴿:و ِﻣﻦ ِ
َ ُُ َ
١
ِﻟﺘ ْﺴﮑﻨﻮا ِإﻟ ْﯿﻬﺎ﴾ )ﻣﻄﻬﺮی.(۳۸ ،۱۳۷۷ ،

۱۰۹

ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺮورش ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه

ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﻢ ﺑﺮای ﻏﺮﯾﺰۀ ﺳﺮﮐﺶ ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن در اﺳﺘﺤﮑﺎم اﺧﻼﻗﯽ
ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط ﺑﺮای اﯾﻦ ﻏﺮﯾﺰۀ ﺳﺮﮐﺶ ،ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻏﺮاﯾﺰ را ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﻗـﺮار
ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﻧﻈﻢ آن ،ﺳـﺎزﻧﺪۀ ﺑﺸـﺮ و ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ روح و ﻣﻮﺟـﺪ ﺣﻤﯿـﺖ و ﺣﻤﺎﯾـﺖ و
ﻣﺮداﻧﮕﯽ و ﮔﺬﺷﺖ و ﻓﺪاﮐﺎری اﺳﺖ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،رﻫﺎ ﺷﺪن و ﻫﺮز ﺷﺪن او ،ﻣﻮﺟﺐ ﻫﺪر
رﻓﺘﻦ ﻫﻤﮥ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ،ارادهﻫﺎ و ﭘﻮک و ﭘﻮچ ﺷﺪن و ﺑﯽرﯾﺸﻪ ﺷﺪن ﺑﺸﺮ اﺳﺖ.
 .١روم ،آﯾﻪ .۲۱

ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﻭ ﺗﺎﻟﻜﻮﺕ ﭘﺎﺭﺳﻮﻧﺰ

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴـﺄﻟﮥ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺜـﻞ
اﺳﺖ .ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :ﻣﺴﺄﻟﮥ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده را ،ﯾﮑـﯽ از ﻟﺤـﺎظ
اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،اﺻﻼح ﻧﺴﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺴـﯿﺎری
از ﺗــﺪاﺑﯿﺮی ﮐــﻪ ﺑــﺮای ﺧــﺎﻧﻮاده اﺧــﺬ ﺷــﺪه ،ﺑــﺮای اﯾــﻦ ﻣﻄﻠــﺐ اﺳــﺖ؛ دﯾﮕــﺮ از ﻟﺤــﺎظ
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ در ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺧﺼﻮﺻـﯿﺎت ﻋﻮاﻃـﻒ ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر در ﻓﺮزﻧـﺪ و
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻔﺮط ﭼﻨﺪ ﻫﺰار درﺟﻪای ﻣﺎدر ﻟﻐﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓـﺖ .ﺧﻼﺻـﻪ،
ﻫﻢ از ﺟﻨﺒﮥ ارزش ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺪر و ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎﺿـﺮ و ﻣﻘـﺪم و ﻫـﻢ از
ﻧﻈﺮ ارزش اﯾﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی و ﻣﺆﺧﺮ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﺮ
ﺣﺮارﺗﯽ ،ﻫﺮ اﺛﺮی را ﻧﺪارد .ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﯾﮏ ﺣﺮارت
ﭼﻬﺎر ﻫﺰار درﺟﻪای ﺑﻪ ﺣﺮارت ﺻﺪ درﺟﻪای اﺳـﺖ و اﯾـﻦ ﺣـﺮارت ﻏﺮﯾـﺰی ﭼﻨـﺪ ﻫـﺰار
درﺟﻪای ،ﻟﻐﻮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﺮم و ﻣﻼﯾﻢ ﮐﺮدن روح ﺑﭽﻪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﯾـﻦ درﺟـﻪ از ﺣـﺮارت ﻣﯿﺴـﺮ
اﺳﺖ )ﻣﻄﻬﺮی.(۳۲ ،۱۳۷۷ ،

وﻇﺎﯾﻒ اﻋﻀﺎ در ﺧﺎﻧﻮاده

۱۱۰

ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﻼﻣﻲ  /ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ  / ١٣٩٦ﺷﻤﺎﺭﺓ ١١٥

اﺳﻼم در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ زن و ﻣـﺮد ،ﻓﻠﺴـﻔﮥ ﺧﺎﺻـﯽ دارد ﮐـﻪ ﺑـﺎ آﻧﭽـﻪ در
ﭼﻬﺎرده ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﻣﯽﮔﺬرد ،ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد .اﺳﻼم ﺑﺮای
زن و ﻣﺮد در ﻫﻤﮥ ﻣﻮارد ،ﯾﮏ ﻧﻮع ﺣﻘﻮق و ﯾﮏ ﻧﻮع وﻇﯿﻔﻪ و ﯾـﮏ ﻧـﻮع ﻣﺠـﺎزات ﻗﺎﺋـﻞ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ ﭘﺎرهای از ﺣﻘﻮق و ﺗﮑـﺎﻟﯿﻒ و ﻣﺠـﺎزات را ﺑـﺮای ﻣـﺮد ﻣﻨﺎﺳـﺐﺗﺮ داﻧﺴـﺘﻪ و
ﭘﺎرهای از آنﻫﺎ را ﺑﺮای زن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،در ﻣﻮاردی ﺑﺮای زن و ﻣﺮد وﺿﻊ ﻣﺸﺎﺑﻪ و در ﻣﻮارد
دﯾﮕﺮ وﺿﻊ ﻧﺎﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻣﻄﻬﺮی.(۱۰۹ ،۱۳۵۷ ،
ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﻓﺮﺿﯿﮥ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ زن و ﻣﺮد را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده
و اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣـﺪﻧﯽ اﺳـﺖ .اﻓـﺮاد
ﺧﺎﻧﻮاده ،دارای ﺣﻘﻮق ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .زن و ﻣﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و اﺣﺘﯿﺎجﻫـﺎی
ﻣﺸﺎﺑﻪ ،در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻨﺪﻫﺎی ﻣﺸـﺎﺑﻬﯽ از ﻃﺒﯿﻌـﺖ در دﺳـﺖ
دارﻧﺪ .ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻠﻘﺖ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺑـﺮای آنﻫـﺎ ﺗﺸـﮑﯿﻼﺗﯽ در ﻧﻈـﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ و ﮐﺎرﻫـﺎ و
ﭘﺴﺖﻫﺎ را ﻣﯿﺎن آن ﻫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻓﺮﺿﯿﮥ ﻋﺪم ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺴـﺎب اﺟﺘﻤـﺎع ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ از اﺟﺘﻤـﺎع ﻣـﺪﻧﯽ ﺟﺪاﺳـﺖ .زن و ﻣـﺮد ﺑـﺎ
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و اﺣﺘﯿﺎجﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ،در زﻧﺪﮔﯽ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨـﺪ و ﺳـﻨﺪﻫﺎی
ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ از ﻃﺒﯿﻌﺖ در دﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ )ﻣﻄﻬﺮی.(۱۵۲ ،۱۳۵۷ ،
آﻧﭽﻪ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﻣﻄﺮح اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ،زن و ﻣﺮد ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ اﯾﻨﮑـﻪ ﯾﮑـﯽ زن اﺳـﺖ و
دﯾﮕﺮی ﻣﺮد ،در ﺟﻬﺎت زﯾﺎدی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺟﻬﺎن ﺑﺮای آنﻫﺎ ﯾﮏﺟﻮر ﻧﯿﺴﺖ،
ْ
ﺧﻠﻘﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺖ آنﻫﺎ را ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ،اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از
ﻟﺤﺎظ ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و ﻣﺠﺎزات ،وﺿﻊ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ .در دﻧﯿـﺎی
ﻏﺮب ،اﮐﻨـﻮن ﺳـﻌﯽ ﻣﯽﺷـﻮد ﻣﯿـﺎن زن و ﻣـﺮد از ﻟﺤـﺎظ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘـﺮرات و ﺣﻘـﻮق و
وﻇﺎﯾﻒ ،وﺿﻊ واﺣﺪ و ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻏﺮﯾﺰی و ﻃﺒﯿﻌﯽ زن و ﻣـﺮد
را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ )ﻣﻄﻬﺮی.(۱۲۲ ،۱۳۵۷ ،

ب .ﺧﺎﻧﻮاده از دﯾﺪﮔﺎه ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ
ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،در ﺳﺎل  ۱۹۰۲در اﯾﺎﻟـﺖ ﮐﻠـﻮرادوی
آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﺎﻧﻮادهای ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ.

۱۱۱

ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﻭ ﺗﺎﻟﻜﻮﺕ ﭘﺎﺭﺳﻮﻧﺰ

او ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن روﯾﮑﺮد ﮐﺎرﮐﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻪﺷـﻤﺎر
ﻣﯽآﯾﺪ .ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺑﻪ اراﺋﮥ ﭼـﺎرﭼﻮﺑﯽ ﮐﻠـﯽ و ﺟـﺎﻣﻊ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺗـﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻮرد ﻓﻬﻢ ﻗﺮار دﻫﺪ) .اﻋﺘﻤﺎدی ﻓﺮ،۱۳۸۹ ،
 .(۵ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﮥ ﭘﺎرﺳـﻮﻧﺰ ،ﻣﻮﺿـﻮع ﺧـﺎﻧﻮاده
اﺳﺖ .ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ،ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻫﺴﺘﻪای را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺴﻮﻧﺪ ﻫﺴﺘﻪای را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ و ﺗﻤﺎم رواﺑﻂ ﺧـﺎرج از ﺧـﺎﻧﻮاده را ﻧﯿـﺰ ،ﺗﺤـﺖ
ﻋﻨﻮان ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﺧـﺎﻧﻮادهای
ﮐﻪ ﻓﺮد در آن رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺳﻠﻔﯽ( و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﻬﻮمﺳﺎزی ،آن را ﺧـﺎﻧﻮادۀ
ﺟﻬﺖﯾﺎب ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ و ﺧﺎﻧﻮادهای ﮐﻪ ﻓﺮد ،ﺧﻮد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان
اوﺳﺖ و آن را ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎب ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ )اﻋﺰازی .(۶۵ ،۱۳۶۸ ،ﭘﺎرﺳـﻮﻧﺰ ،ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻧﻈـﺮی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﻫﺴﺘﻪای ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﺮ اﺳـﺎس اﻧﺪﯾﺸـﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮐﺮدﮔﺮاﯾﺎﻧـﮥ ﺧـﻮد و ﻧﯿـﺰ،
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﮥ اﺑﺘﮑﺎری ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻈﺮﯾـﮥ ﻧﻈـﺎم ﮐـﻨﺶ ،ﭘﺎﯾـﻪرﯾﺰی ﻣﯽﮐﻨـﺪ .از ﻧﻈـﺮ او
ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻫﺴﺘﻪای ،ﺧﺎﻧﻮادهای ﻧﮑﺎﺣﯽ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎب ،ﻧﻮ ﻣﮑﺎن ،واﺣﺪی ﻣﺼـﺮﻓﯽ و واﺑﺴـﺘﻪ
ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺑﯿﺮون از ﻣﻨﺰل ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻓﺮاد را اوﻟـﻮﯾﺘﯽ اﺻـﻠﯽ
ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﺴﺮﮔﺰﯾﻨﯽ آزاد و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻋﺸﻖ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ.
ً
اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧـﻮد ،ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺧـﺎﻧﻮادۀ ﻣﺘﻮﺳـﻂ آﻣﺮﯾﮑـﺎﯾﯽ را
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت وی ﺑـﺮد ﺟﻬـﺎﻧﯽ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﯾﮏﺳﻮ ،ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ اﻫﻤﯿـﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳـﯽ آﻣﺮﯾﮑـﺎﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳـﯽ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪن روﻧـﺪﻫﺎ و ﺗﻐﯿﯿـﺮات در ﻫﻤـﮥ ﺳـﻄﻮح از
ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ )ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ۲۸ ،۱۹۵۵ ،؛ اﻋـﺰازی ،(۱۶ ،۱۳۷۶ ،ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت وی
ﺑﺮد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در زﻣﯿﻨﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪن ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ ،در ﻋﺼﺮ اﺧﯿﺮ روﻧﺪ ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ،ﺑـﺎ ﺗـﺄﺛﯿﺮ در ﻫﻤـﮥ ﻋﺮﺻـﻪﻫﺎی ﺣﯿـﺎت ﺑﺸـﺮی از
ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎد و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ ،ﻧﻬﺎدﻫـﺎﯾﯽ ﻣﺜـﻞ ﺑـﺎزار و ﻧﻈـﺎم
ﭘﻮﻟﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺟﻬﺖدار و رو ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣـﻞ در ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣـﺪﻧﯽ و ﺣﺘـﯽ
ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،در ﻫﻤﮥ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺠﺎد

۱۱۲

ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﭘﺎرﺳـﻮﻧﺰ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﺒـﺪﯾﻞ
اﻟﮕﻮی ﺧﺎﻧﻮادۀ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻫﺴﺘﻪای در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪرن اﻣﺮوزی را ،ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.
وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺷﮑﻞ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرن و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﯾﺠﺎد ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻫﻢﻋﺮض ﺧﺎﻧﻮاده در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺟﻤﻠـﻪ اﺷـﺘﻐﺎل و
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻢﮐﻢ ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﻘﺶ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی اﻋﻀﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ دﻟﯿـﻞ ،دﯾﮕـﺮ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮده ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻫﺴﺘﻪای ﻣﯽﮔﺮدد.
از ﻧﻈﺮ ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ،اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات داﻣﻨﻪای ﺟﻬﺎﻧﯽ دارد و ﺑﻪ ﺳـﺮﻋﺖ ،ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺷـﮑﻞ
ﺧﺎﻧﻮاده در ﻫﻤﮥ ﺟﻮاﻣﻊ  -ﭼﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣـﺪرن و ﭼـﻪ ﺟﻮاﻣـﻊ در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ  -ﻣﯽﺷـﻮد.
ﭼﻨﺎنﮐﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ،در ﻋﻤـﻞ ،اﯾـﻦ ﻧﻈﺮﯾـﮥ ﭘﺎرﺳـﻮﻧﺰ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻓﺮاﮔﯿـﺮ ﺷـﺪن اﻟﮕـﻮی
ﻫﺴﺘﻪای ﺧﺎﻧﻮاده در ﻫﻤﮥ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺰﺷﯽ آرامﺗﺮ از آﻧﭽﻪ او ادﻋﺎ ﻣﯽﮐـﺮد،
ﺗﺤﻘﻖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ )اﻣﯿﻦ ﻣﺠﺪ.(۱۰۱ ،۱۳۸۹ ،

ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﻼﻣﻲ  /ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ  / ١٣٩٦ﺷﻤﺎﺭﺓ ١١٥

 .۱ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده
ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ،ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺧـﺎﻧﻮادۀ ﻫﺴـﺘﻪای را از دو ﻣﻨﻈـﺮ ﻣﺘﻔـﺎوت ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار
ﻣﯽدﻫــﺪ :از ﻣﻨﻈــﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳــﯽ ﮐــﻼن و از ﻧﮕــﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳــﯽ ﺧــﺮد .ﺑــﻪ ﺗﻌﺒﯿــﺮ
رﻧﻪ ﮔﻮﻧﯿﮏ ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻼن ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﻌﻨـﯽ ﻧﮕـﺮش ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﮐـﻞ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﮐﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﻌﻨﯽ ﻧﮕﺮش
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﺎص ﺑـﺎ ﺳـﺎﺧﺘﺎر و ﮐـﺎرﮐﺮد ﺧـﺎص ﺧـﻮد )ﭘﺎرﺳـﻮﻧﺰ۲۲ ،۱۹۵۵ ،؛
اﻋﺰازی.(۷۲ ،۱۳۷۶ ،
ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ در ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻼن ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﻓﺮاد دارای ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ
ً
ً
ﮐﻪ اوﻻ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ،آن را در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﺧﺎص ﺑﻪﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺪ .ازآنرو ﮐـﻪ
دﺳﺖﮐﻢ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد و ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﻞ در ﺧﺎﻧﻮاده رخ ﻣﯽدﻫـﺪ .ﯾﮑـﯽ از
ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ،ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺻﺮف وﺟﻮد و ﯾﺎ اﯾﺠﺎد اﻓﺮاد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻫﺪاف آن ﮐﺎﻓﯽ
ً
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ آن اﻓﺮاد ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺧـﻮد ﺑـﺎ
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ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﻭ ﺗﺎﻟﻜﻮﺕ ﭘﺎﺭﺳﻮﻧﺰ

ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را درک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖُ ،ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد ﺧﻮﯾﺶ را
ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ،ﮐﺎرﮐﺮد دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮاده در دﯾﺪی ﮐﻼن ،اﻋﻄﺎی ﻫﻮﯾـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﺖ.
اﻣﺎ از ﻣﻨﻈـﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺧـﺮد ﮐـﻪ در ﻧﮕـﺎه ﭘﺎرﺳـﻮﻧﺰ ،ﻣﺼـﺪاق آن ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳـﯽ
ﺷ ﺨﺼﯿﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ،ﺧﺎﻧﻮاده دو ﮐﺎرﮐﺮد ﻋﻤـﺪه و ﭘﺮاﻫﻤﯿـﺖ
دﯾﮕﺮ دارد :اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺮدن اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺗﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ آنﻫﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﭘﯿـﺪا
ﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در اﺟﺘﻤﺎع ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﻔﻆ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺰرﮔﺴـﺎﻻن .ﺑـﻪ
اﻋﺘﻘﺎد ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ دو وﻇﯿﻔﮥ اﺻﻠﯽ ،وﻇـﺎﯾﻒ ﻫـﺮ ﯾـﮏ از اﻋﻀـﺎی ﺧـﺎﻧﻮاده
)زن ،ﻣﺮد و ﻓﺮزﻧﺪان( ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﻮدن ﮐﻮدﮐﺎن ،از ﻧﻈﺮ ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ ﻫﻨﺠـﺎری ﻧﯿﺴـﺖ؛
ً
ﯾﻌﻨﯽ وﻇﯿﻔﮥ ﺧﺎﻧﻮاده در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ،ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻬﯿﺎﮐﺮدن ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺣﺮاز
ﻣﻨﺎﺻﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  -و ﺷﻐﻠﯽ  -ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗـﻮان ،اﻧﺘﻈـﺎرات و وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی اوﺳـﺖ و ﻧـﻪ
ً
آﻣﻮزش ارزشﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ؛ ﻣـﺜﻼ ﻣـﺬﻫﺒﯽ و ﻣﻬﯿـﺎﮐﺮدن ﻓـﺮد ﺑـﺮای ﻣﺒـﺎرزه ﺑـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ .ﭘﺲ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻـﻪ ،ﺧـﺎﻧﻮاده ﻓـﺮد را
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖ ،ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ً
دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻫﺴﺘﻪای ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر وﯾﮋهاش ،ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ از
ﻋﻬﺪۀ اﯾﻔﺎی اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ،ﺧﺎﻧﻮادهای ﮐﻪ دﯾﮕـﺮ ﻋﻬـﺪهدار ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺒـﻮده و ﮐـﺎرﮐﺮد
اﻗﺘﺼﺎدی  -ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪاش را – ﻧﺪارد ،ﺧـﺎﻧﻮادهای ﮐـﻪ دﯾﮕـﺮ ﯾـﮏ واﺣـﺪ ﺳﯿﺎﺳـﯽ
ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ و ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻀﺎی آن را در ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻨﺒﮥ ﻓﺮدی دارد )ﻣﯿﺸﻞ،۱۳۵۴ ،
.(۶۸
وﻇﯿﻔﮥ ﺧﺎﻧﻮاده آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑـﻪ ﺷـﮑﻔﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣـﻞ ﺑـﺮای ﺣﻀـﻮر در اﺟﺘﻤـﺎع
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ او ﻋﺎﻃﻔـﻪ ﺑـﻮرزد و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ وی را آزاد ﺑﮕـﺬارد )ﯾﻌﻨـﯽ در
اﻣﻮر او ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان دﺧﺎﻟﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( ﺗﺎ اﺳـﺘﻌﺪادﻫﺎی وی ﺷـﮑﻮﻓﺎ ﮔـﺮدد .اﯾـﻦ
ً
دﻗﯿﻘﺎ اﻟﮕﻮی ﺻﺤﯿﺢ و اﯾﺪﺋﺎل ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ از ﻧﻈﺮ ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﺳﺘﻘﺮار ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﺎ ﺳـﺨﺘﯽ و
دﺷﻮاری ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺴﺖ .از ﻧﻈﺮ ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ،در ﺧﺎﻧﻮادهای ﮐﻪ اﺳﺎس آن ﺑﺮ رواﺑﻂ زن
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و ﺷﻮﻫﺮی و ﻧﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی اﺳﺖ  -ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻫﺴﺘﻪای  -اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺑـﻪﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎﺑـﻞ
اﻧﺠﺎم اﺳﺖ .وی ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔـﮥ ﻣﺰﺑـﻮر ،اﺑﺘـﺪا ﺑﻪوﺳـﯿﻠﮥ ازدواج اﻧﺠـﺎم ﻣﯽﮔﯿـﺮد
)ﻣﯿﺸﻞ .(۶۹ ،۱۳۵۴ ،ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻀﯿﻪ در ﺷﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ،دو ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻣﻬـﻢ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل دارد.
اوﻟﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﻧﻔﺼﺎل ﻓﺮد از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﭘﺪر و ﻣﺎدری ﺧﻮد و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ،اﺗﮑـﺎی ﺑﺴـﯿﺎر زﯾـﺎد
وی ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ و دوﻣﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﮐﻢ ﺷﺪن رواﺑـﻂ ﻋـﺎﻃﻔﯽ ﻫﻤﺴـﺮ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
ﺧﺎﻧﻮادۀ ﭘﺪر و ﻣﺎدری ﺧـﻮﯾﺶ و ﻧﺰدﯾﮑـﯽ ﻋـﺎﻃﻔﯽ وی ﺑـﻪ ﻫﻤﺴـﺮش اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﻧﻈـﺮ
ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ،اﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺎدل ﻋﺎﻃﻔﯽ اﯾﻦ ﻓﺮد ﻣﯽﮔﺮدد )ﻣﯿﺸﻞ.(۶۹ ،۱۳۵۴ ،

 .۲وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده

ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﻼﻣﻲ  /ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ  / ١٣٩٦ﺷﻤﺎﺭﺓ ١١٥

از ﻧﻈﺮ ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ،ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻫﺴﺘﻪای دارای اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ اﺳﺖ:
 .۱اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺒﺘﻨﯽ و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ رواﺑﻂ زن و ﺷﻮﻫﺮی اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ،
ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺧـﺎﻧﻮادهای ﻧﮑـﺎﺣﯽ داﻧﺴـﺖ .ﺧـﺎﻧﻮادۀ ﻧﮑـﺎﺣﯽ ،ﺧـﺎﻧﻮادهای
اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ،ﺑﻪﺟﺎی ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﻮﻧﯽ ،ﺑﺮ رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺘﺸﮑﻞ از زن ،ﺷﻮﻫﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺠﺮد آنﻫﺎﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی در
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده زﻧـﺪﮔﯽ ﮐﻨـﺪ ،از ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ و ﭘﺎﯾﮕـﺎه درﺟـﮥ اول ﺑﺮﺧـﻮردار ﻧﺒـﻮده ،ﺟـﺰء
ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺻﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺷﮑﻞ ﻓﺮزﻧﺪﯾﺎب ،ﺑﻪ ﺧـﻮد ﻣﯽﮔﯿـﺮد؛ ﯾﻌﻨـﯽ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت در آن ،در ﻣﺴـﯿﺮ
رواﺑﻂ زن و ﺷﻮﻫﺮی )رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ( و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﻞ ﺷﮑﻞﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎی
ً
آن در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﺮاد ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻓﺮزﻧﺪﯾﺎب ،دﻗﯿﻘﺎ ﺧﺎﻧﻮادۀ
ﻫﺴﺘﻪای  -ﺑﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﺎص آن ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪﯾﺎﺑﯽ  -اﺳﺖ .او اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم را،
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺟﻬﺖﯾﺎب ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﻨﻈﻮر او از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺟﻬﺖﯾﺎب ،ﻫﻤﺎن
ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺳﻠﻔﯽ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﻮادهای ﮐﻪ ﻓـﺮد در آن رﺷـﺪ ﮐـﺮده ،ﺑـﺰرگ ﻣﯽﺷـﻮد .در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻓﺮزﻧﺪﯾﺎب ،ﺧﺎﻧﻮادهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ اﻗـﺪام ﺑـﻪ ازدواج ،ﺑـﺪان ﻣﺒـﺎدرت
ﻣﯽورزد و ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان اوﺳﺖ.
 .۲اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻧﻮ ﻣﮑﺎن اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻫﺴﺘﻪای ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش ﺧﻮد ،ﻣﺘﮑـﯽ
ً
ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ زن ﯾﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺒﻮده ،ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ،ﻫـﯿﭻ دﻟﯿﻠـﯽ
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ً
ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ آنﻫﺎ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﺸﺘﺮک وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﺳﺎﺳﺎ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ،ﺑﺮای ﺑﻪ
دﺳﺖ آوردن ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ،ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺟﺪﯾـﺪ ﻣﺠﺒـﻮر ﺑـﻪ
ﻧﻘﻞﻣﮑﺎن از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺳﻠﻔﯽ زن و ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن
ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺳﺴﺖﺗﺮی ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺟﻬﺖﯾﺎب ﺧـﻮد دارد،
ﭼﻨﺪان ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮد در ﻧﮕﺎه ﮐﻼن ،ﺑـﺮای ﭘﯿﺸـﺒﺮد اﻫـﺪاف اﻗﺘﺼـﺎدی
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﻣﺮی ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .از ﻧﻈﺮ ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ،اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺗﺤﺮک ﻣﮑﺎﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻀـﺎﯾﺶ ،ﺑـﺎ اﺟﺘﻤـﺎع ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨـﮓ اﺳـﺖ .ﻫﻤـﯿﻦ
اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻫﺴﺘﻪای ،ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﺤﺮک و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ اﻋﻀﺎﯾﺶ را ﺑـﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ )ﻣﯿﺸﻞ،۱۳۵۴ ،
.(۷۰
 .۳ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻫﺴﺘﻪای ﻓﺮزﻧﺪﯾﺎب ،ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﯾﮏ واﺣﺪ ﺑﺮای
ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺷﺒﺎﻧﻪروز زن و ﺷﻮﻫﺮ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و ﯾﺎ ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی  -ﻣﺼﺮﻓﯽ.
ً
 .۴دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻮدن ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻫﺴﺘﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﯿﺮون از ﻣﻨﺰل و
ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ در آن ،ﺑﻪوﺿﻮح و ﺑـﯿﺶ از ﭘـﯿﺶ اﺣﺴـﺎس ﻣﯽﺷـﻮد .از ﻧﻈـﺮ ﭘﺎرﺳـﻮﻧﺰ،
ً
ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻐﻞ ﺑﯿـﺮون از ﻣﻨـﺰل ﻣـﺮد ،ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔـﺮدد .ﺣﺘـﯽ
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ :از ﻧﻈﺮ او ،ﻓﻘﻂ ﻣﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺮ ﻋﻬـﺪه دارد
)ﻣﯿﺸﻞ .(۷۱ ،۱۳۵۴ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺗﺎ ﻣﺮد در ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﻀﻮر دارد ،دﯾﮕـﺮ ﻧﻮﺑـﺖ ﺑـﻪ ﺑﻘﯿـﮥ
اﻋﻀﺎ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش ﺧﺎﻧﻮاده ،در ﺑﻨﮕـﺎه اﻗﺘﺼـﺎدی در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺷـﺮﮐﺖ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .درﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻀﻮر ﻣﺮد در ﺑﺴـﯿﺎری از ﺳـﺎﻋﺎت ﺷـﺒﺎﻧﻪروز در
ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ﻓﺮزﻧﺪان در ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷـﯽ )ﺑـﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﻬﯿـﺎ
ﺷﺪن ﺑﺮای اﺣﺮاز ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻠﯽ در آﯾﻨﺪه( ،ﻣﯿﺰان ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﻮدن اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،در
اﯾﻦ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
 .۵ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻫﺴﺘﻪای ،ﻣﺴـﺘﻘﻞ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫـﺎی ﺳـﻠﻔﯽ ﻫﻤﺴـﺮان اﺳـﺖ و
ﻓﻘﻂ ﺑﻪواﺳﻄﮥ ﺷﻐﻞ ﺑﯿﺮون از ﻣﻨﺰل ﺷﻮﻫﺮ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
 .۶اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻞ ﻓﺮد ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه ،ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﺮد در آن ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺣﺘﯽ در ﻣﻘﺎم ﺗﺰاﺣﻢ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮد اوﻟﻮﯾـﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ .ﻫﻤـﯿﻦ ﻣﺴـﺄﻟﻪ ﻧﯿـﺰ در

۱۱۶

ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﻼﻣﻲ  /ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ  / ١٣٩٦ﺷﻤﺎﺭﺓ ١١٥

ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ،در ﺷﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ،ﺑﺴﯿﺎری از ارزشﻫـﺎی
ً
ﺟﻤﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و آنﻫـﺎ را ﻧﭙـﺬﯾﺮد .در اﯾـﻦ ﻧﻈـﺎم ،ﻣﺴـﻠﻤﺎ ﻣﺴـﺄﻟﮥ
آزادیﻫﺎی ﻓﺮدی ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .۷ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ،ازدواج اﺳﺖ .ازآنرو ﮐﻪ اﺳـﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼـﺎدی و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻓﺮزﻧﺪﯾﺎب از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺳﻠﻔﯽ ،اﺻﻠﯽ ﮐﻠﯽ و ارزﺷـﯽ ﻣﺴـﻠﻢ و اﻟﺒﺘـﻪ ﻣﻮﺿـﻮﻋﯽ
ﻣﺤﻘﻖ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪرن ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ .ازدواج ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﺴـﺮﮔﺰﯾﻨﯽ آزاد ﺷـﮑﻞ
ﮔﯿﺮد .ﺿﺮورت ﺑﺮآوردن ﺗﻌﻬﺪات و وﻇﺎﯾﻒ زن و ﺷﻮﻫﺮ در ﻗﺒﺎل ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺧـﺎﻧﻮادۀ
ﻫﺴﺘﻪای ،ﻟﺰوم اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺨﺺ آﻧﺎن در ﻣﻮرد ﻫﻤﺴﺮ آﯾﻨﺪهﺷﺎن را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ روﺷـﻦ
ﻣﯽﺳﺎزد ،زﯾﺮا ﺗﺎ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ و ﯾﺎ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ
وﻇﺎﯾﻒ و ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻪدرﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻓـﺮد
ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدش ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ او ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ
ً
اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﻧﯿﺰ ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﺸﻖ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﺳﺎﺳﺎ
ﻣﺤﺮک اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ،ﻋﺸﻖ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ اﺳﺖ )ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ.(۳۲ ،۱۹۵۵ ،
ازدواج در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﻮﺟـﺐ اﯾﺠـﺎد ﻣﻨـﺎﻓﻊ و ﻋﻮاﻃـﻒ ﻣﺸـﺘﺮک ﻓـﺮد ﺑـﺎ ﻫﻤﺴـﺮ و
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺪی ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﻓﺮد را ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺳﻠﻔﯽ
ﺧﻮد ،ﻗﻄﻊ و ﯾﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﺮزﻧﺪان ﻫﻢ در ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻫﺴﺘﻪای ،واﺑﺴـﺘﮕﯽ ﺷـﺪﯾﺪی ﺑـﻪ
ﺧﺎﻧﻮادهﻫــﺎی ﺟﻬﺖﯾــﺎب ﭘــﺪران و ﻣــﺎدران ﺧــﻮﯾﺶ ﻧﺪارﻧــﺪ .ﺑــﺎ اﯾﻦﺣــﺎل ،ﻫﺮﮔــﺰ اﯾــﻦ
واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﺷﻮد .از ﻧﻈﺮ ﭘﺎرﺳـﻮﻧﺰ ،اﺣﺴـﺎس ﺑﺴـﺘﮕﯽ ﻓﺮزﻧـﺪان ﺑـﻪ دو
ﮔﺮوه ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ )اﻣﯿﻦ ﻣﺠﺪ.(۱۰۵ - ۱۰۲ ،۱۳۸۹ ،

 .۳وﻇﺎﯾﻒ اﻋﻀﺎ در ﺧﺎﻧﻮاده
ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﻘﺎ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﯾـﮏ از
اﻋﻀﺎی آن وﻇﯿﻔﮥ ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ او ،ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻫﺴﺘﻪای ﺑـﺎ ﺳـﺎﺧﺘﺎر و
ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﺬﮐﻮر ،وﻇـﺎﯾﻒ وﯾـﮋهای را ﻫـﻢ ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪۀ زن و ﻣـﺮد و ﯾـﺎ ﻓﺮزﻧـﺪان
ً
ﻣﯽﮔﺬارد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﮥ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪان در ﺧﺎﻧﻮاده اﺷﺎره ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ :ﺳﺮﺳﭙﺮدن ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ واﻟـﺪﯾﻦ ﺑـﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪﭘـﺬﯾﺮ ﻧﻤـﻮدن
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آنﻫﺎ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣـﺎدر در اﯾـﻦ ﻣﺴـﯿﺮ ،ﺗﻨﻬـﺎ وﻇﯿﻔـﮥ ﻓﺮزﻧـﺪان در ﺧـﺎﻧﻮاده از ﻧﻈـﺮ
اوﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺪن از اﻧﺪامﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی
آن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺪامﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﯾـﺪ از اﺟـﺰا و ﻧﻬﺎدﻫـﺎﯾﯽ ﺗﺸـﮑﯿﻞ
ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺗﺨﺼﺼـﯽ و ﻧﻈﺎمﻣﻨـﺪ ،در
اﺟﺘﻤﺎع ﺟﺪﯾﺪ اﻓﺰونﺗﺮ اﺳﺖ .اﺟﺘﻤـﺎع ﺟﺪﯾـﺪ از دﯾـﺪﮔﺎه ﭘﺎرﺳـﻮﻧﺰ ،ﺑﺮاﺳـﺎس ﺗﺨﺼـﺺ و
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻘﺶﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫـﺪ .ﺧـﺎﻧﻮاده ﻫـﻢ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ آﻧﮑـﻪ
ﭘﺎرهﻧﻈﺎﻣﯽ از ﻧﻈﺎم ﮐﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،ﺑـﺮ ﻫﻤـﺎن ﻣﺒـﺎﻧﯽ  -ﯾﻌﻨـﯽ ﺗﺨﺼـﺺ و ﺗﻔﮑﯿـﮏ
ﻧﻘﺶﻫﺎ  -ﺑﻪ ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ )ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ.(۳۵ ،۱۹۵۵ ،
ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ،ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ و ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ:
ﮐﺴــﺐ ﻣﻬــﺎرت و ﺗﺨﺼــﺺ در زﻣﯿﻨــﮥ اﯾﻔــﺎی ﻧﻘﺶﻫــﺎی ﺧــﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺑﺎﯾــﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑــﺎ
ً
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﺎﻟﻘﻮۀ اﻋﻀـﺎ  -ﮐـﻪ ﻗﻬـﺮا ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻮده ،ﺗﻔـﺎوت آنﻫـﺎ ﻧﺎﺷـﯽ از
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی وﯾﮋۀ رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﺟﻨﺲ اﺳﺖ  -ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻘﺶﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﻨﺲ و ﮐﺴﺐ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن در ﺧﺎﻧﻮاده» ،ﺑﻪ ﺣﻔـﻆ
ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ]ﺑـﻪﻋﻼوه[ ﻣﺒﻨـﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﮐـﺮدن ﮐـﻮدک اﺳـﺖ«
)ﻣﯿﺸﻞ.(۷۲ ،۱۳۵۴ ،
اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺪان دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﻧﻘﺶﻫـﺎی ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر ﻣﻮﺟـﺐ ﻣﯽﺷـﻮد ﺗـﺎ
ﻫﺮﯾﮏ وﻇﯿﻔﮥ ﺧﻮد را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ و ﺑـﺎ ﺗـﻮان و اﻧﮕﯿـﺰۀ ﮐـﺎﻓﯽ اﻧﺠـﺎم داده ،ﺑﺮاﺳـﺎس ﺗﻘﺴـﯿﻢ
ً
ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑـﺮ ﻫﻤـﯿﻦ اﺳـﺎس اﻧﺠـﺎم ﻣﯽﮔﯿـﺮد ،ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺑﺨﺸـﯽ از وﻇﯿﻔـﮥ ﻣﺸـﺘﺮک
ً
ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺬﯾﺮی ﮐﻮدک را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮﻧﺪ .در اﯾـﻦ ﺟﺮﯾـﺎن ،ﻣﺴـﻠﻤﺎ روﻧـﺪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺷـﺪن
ﮐﻮدک ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺳﭙﺮی ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﻫﺮ ﯾﮏ از زن و ﻣـﺮد ،وﻇﯿﻔـﮥ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﺧـﻮد را
ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ و ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮی )ﮐﻪ ﻣﻀﺮ اﺳـﺖ( اﻧﺠـﺎم ﻣﯽدﻫﻨـﺪ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ،ﺑـﻪﻃﻮر
ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺬﯾﺮی ﮐﻮدک در اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ،ﻫﻤﮥ
اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﭘﺎرﺳـﻮﻧﺰ ﺑـﺮای زن و ﻣـﺮد در ﺧـﺎﻧﻮاده ﻗﺎﺋـﻞ
اﺳﺖ ،ﻧﻘﺶﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ درﻣﺠﻤﻮع آن روﻧﺪ را در ﻣﻮرد ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
از ﻧﻈﺮ او» ،ﻣﺮد رﺋﯿﺲ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ ﻧـﺎنآور را در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑﺮﻋﻬـﺪه
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دارد« )ﻣﯿﺸﻞ ،(۷۳ ،۱۳۵۴ ،ﭼﻮن ﻣﺮد ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ اﻣـﻮر ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﻌـﺎش ﺧـﺎﻧﻮاده را ﺣـﻞ
ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻤﺘﺮی را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨـﺰل دارد .از ﻫﻤـﯿﻦ روﺳـﺖ
ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪداری و ﺑﭽﻪداری ،اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻧﻘﺶﻫﺎی زن ﻣﯽﺷﻮد .ﻣـﺮد ﺑـﻪ ﺗـﺄﻣﯿﻦ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﭘﺮدازد و در ﻋـﻮض ،زن ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ارﺗﺒـﺎط ﺑﯿﺸـﺘﺮ و
ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﮔﺮدد .از ﻧﻈﺮ ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ،ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺠﺰا و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﻋﺎﻃﻔﻪورزی در ﺧﺎﻧﻮاده وﺟﻮد دارد ،ﺧـﺎﻧﻮاده ﺗﺒـﺪﯾﻞ
ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮد ،ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺮدن ﺻـﺤﯿﺢ و
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮزﻧﺪان را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد.
ً
اﺳﺎﺳﺎ از ﻧﻈﺮ ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ،ﺗﻔـﺎوت ﻧﻘﺶﻫـﺎ در ﺧـﺎﻧﻮاده ،ﺷـﺮط ﺿـﺮوری ﺑـﺮای ﺻـﻮرت
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻫﺴﺘﻪای اﺳﺖ .اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶﻫـﺎی اﺑـﺰاری  -ﮐـﻪ در
ﮐﺎر ﺑﯿﺮون از ﻣﻨﺰل ﻣﺼﺪاق ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ  -از ﺳـﻮی ﻣـﺮد و ﻧﻘﺶﻫـﺎی اﺑـﺮازی  -ﮐـﻪ ﺑـﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ  -از ﺳﻮی زن ،زﻣﯿﻨـﻪ را ﺑـﺮای اداﻣـﮥ ﺣﯿـﺎت
ﺳﺎﻟﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ را در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد.
در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ،دو ﻗﻄﺐ رﺋﯿﺲ و ﻣﺮﺋﻮﺳﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده وﺟﻮد دارﻧﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ،
ﻧﻈﺎم ﻗﺪرت در ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻧﻈﺎم ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ در آن ﻗﺪرت ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸـﺘﺮک و
ﻣﺴﺎوی ﺑﯿﻦ ﻫﻤﮥ اﻋﻀﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾـﻦ ﻧﻈـﺎم دو ﻗﻄﺒـﯽ ،ﻣـﺮد ﻧﻘـﺶ رﻫﺒـﺮی و
رﯾﺎﺳﺖ را ﻋﻬﺪهدار اﺳﺖ و زن و ﻓﺮزﻧﺪان ،ﺑﻪﻋﻨﻮان زﯾﺮدﺳﺘﺎن و ﻣﺮﺋﻮﺳـﺎن او در ﺧـﺎﻧﻮاده
اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ زن و ﺷـﻮﻫﺮ ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ
ﻣﯽورزد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آزاد ﮔﺬاردن ﻓﺮزﻧﺪان را در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳـﺘﻌﺪادﻫﺎی
ً
آﻧــﺎن ﺿــﺮوری ﻣﯽداﻧــﺪ ،ﻣﺴــﻠﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧــﺪ از »رﻫﺒــﺮی« ﺑﺮداﺷــﺘﯽ ﻫﻤــﺮاه ﺑــﺎ ﺳــﻠﻄﻪ و
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻗـﺮاﺋﻦ ،رﺋـﯿﺲ ﺧـﺎﻧﻮاده از ﻧﻈـﺮ
ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺑﺰار ارﺷﺎد و ﻧﻈﺎرت ﺑﻬﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻋﻬﺪهدار اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ
ﻣﻌﺎش ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ،ﻫﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻧﻘﺶﻫﺎ و ﻫﻢ وﺟﻮد ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ ﻗـﺪرت در
ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻫﺴﺘﻪای ﺿﺮوری اﺳﺖ» .ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ در ﻣﻮرد ﺧﺮده ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺜـﻞ ﺧـﺎﻧﻮادۀ
ﻫﺴﺘﻪای  -ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﮔﺮوهﻫـﺎی ﮐﻮﭼـﮏ -

ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮط دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺧـﺎﻧﻮادۀ ﻫﺴـﺘﻪای ،وﺟـﻮد دو
ﺷﺮط اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ :ﺷﺮط اول ،وﺟﻮد دو ﻗﻄﺐ ﻣﺨﺎﻟﻒ رﻫﺒﺮی و زﯾﺮدﺳﺘﺎن و ﺷﺮط دوم،
اﺧﺘﻼف اﺑﺰاری  -ﻧﻤﺎﯾﺸـﯽ ]اﺑـﺮازی[ اﯾـﻦ ،ﺳـﯿﻤﺎﯾﯽ از ﺧـﺎﻧﻮادهای اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﭘﺎرﺳـﻮﻧﺰ،
ﺳﺎﺧﺖ و ﮐﺎرﮐﺮد آن و وﻇﺎﯾﻒ ﻧﻘﺶﻫﺎی اﻋﻀﺎﯾﺶ را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
در وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﺴﯿﺎری از
اﻣﻮری ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺘﺼﺪی آن ﺑﻮد ،اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻬـﺪهدار آن ﺷـﺪه ،دارای اﻫﻤﯿـﺖ ﺑﺴـﯿﺎری
ً
اﺳﺖ و ﺑﻪﻋﻼوه ،در ﺧﺎﻧﻮاده وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن وﺟﻮد دارد )ﭼﻮن  -ﻣـﺜﻼ -
ﺑﻪﺟﺎی اﯾﻔﺎی ده ﻧﻘﺶ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ روی اﯾﻔﺎی دو ﻧﻘﺶ اﺳـﺖ( و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ ،ﮐﯿﻔﯿـﺖ اﯾﻔـﺎی
ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽرود )ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ.(۴۵ ،۱۹۵۵ ،
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در اﯾﻨﺠﺎ از دو دﯾـﺪﮔﺎه ﻣﺘﻘـﺎوت ﺑـﻪ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﺧـﺎﻧﻮاده ،وﻇـﺎﯾﻒ اﻋﻀـﺎ در ﺧـﺎﻧﻮاده و
ﮐﺎرﮐﺮدﻫــﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫــﺎی ﺧــﺎﻧﻮاده ﭘﺮداﺧﺘــﻪ ﺷــﺪ .در ﺗﻌﺮﯾــﻒ ﭘﺎرﺳــﻮﻧﺰ از ﺧــﺎﻧﻮاده ،از
ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪن اﻟﮕﻮی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﻫﺴﺘﻪای ﺧﺒـﺮ ﻣﯽدﻫـﺪ و ﺧﺎﻧﻮادهﻫـﺎی ﻣﺘﻔـﺎوت از
ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻪای را ،ذﯾﻞ ﻣﻮارد اﻧﺤﺮاف از ﻧﺴﺦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣـﯽآورد و در ﺣﻘﯿﻘـﺖ،
ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪادن اﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ در ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد آنﻫﺎ ﻣﯽﭘـﺮدازد.
وی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ را ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪرن  -ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اوﺳﺖ  -ﻧﻤﯽداﻧﺪ.
ﭘﺲ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ازﻧﻈﺮ او ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ )ﻫﺴﺘﻪای( ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در روﻧﺪ ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن
ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد .اﺻﻞ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﻣﺪرن اﺳﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﯾﺪ ،ﺧﻮد را ﺑـﺎ آن وﻓـﻖ
دﻫﺪ.
ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻠﯽ از ﺧـﺎﻧﻮاده ،ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﺟﺪﯾـﺪ ﺧـﺎﻧﻮاده در دوران
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ در اﯾﻦ زﻣﺎن ،زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺷﺪه ﮐـﻪ
ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد آن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ:
 اﻧﺪﯾﻮﯾﺪواﻟﯿﺴﻢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ :در زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺣﺴﺎب ﺧﺎﻧﻮاده و رﺣﻢ و ﻋﻮاﻃـﻒو ﯾﮕﺎﻧﮕﯽﻫﺎی ﺧﺎص در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺟﺪاﯾﯽ ﺷﺪه ،ﺣﺘﯽ رواﺑﻂ ﭘﺪران
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و ﻣﺎدران و ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪﻃﺮف ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﻄﻬﺮی.(۴۳ ،۱۳۷۷ ،
 در اﺟﺘﻤﺎع ﺟﺪﯾﺪ ،ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪه :ﺑﺸﺮ اﻣﺮوز ﺑـﻪﺟﺎیاﯾﻨﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺗﺮ ﺑﺸﻮد ،از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪﺳﻮی اﻧﻔﺮاد ﮔﺮاﯾﯿﺪه اﺳﺖ و آﯾﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﻧﻔﺮاد در
اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻨﺰﻟﯽ ،در اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺪﻧﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و روح اﺧﻮت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ را از ﺑـﯿﻦ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮد؟ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪای ﮐﻪ در ﻣﻮارد ﻋﻮاﻃﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮادری
ﱠ ْ ْ ُ َ ْ ٌ
اﺳﺖ ِ ﴿:إﻧ َﻤﺎ اﻟ ُﻤﺆ ِﻣﻨﻮن ِإﺧ َﻮة﴾ .اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ در ﻣﻮردی ﻣﻌﻨﯽ و ﻣﻔﻬﻮم دارد ﮐﻪ ﺑـﺮادری و
رﺣﻢ ،اﺛﺮی در روح و ﻋﻮاﻃﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺳﺴﺘﯽ ﻋﻼﯾﻖ زن و ﺷﻮﻫﺮی :ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑـﻪ در اروﭘـﺎ ،اﺳـﺎس زﻧـﺪﮔﯽ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ،ﯾﻌﻨﯽ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﭘﺎﯾﮥ اﺻﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اﺳﺖ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼﻗـﮥ ﭘـﺪر و
ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮادر و ﺑﺮادر ﯾﺎ ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ ،ﻓﺮع ﺑـﺮ ﻋﻼﻗـﻪ و ﺻـﻤﯿﻤﯿﺖ زن و ﺷـﻮﻫﺮ اﺳـﺖ.
ﻋﻼﻗﻪ و ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ زن و ﺷﻮﻫﺮ ،ﻓﺮع ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﮐﻪ اﺳﻼم در
ﻣﻮرد آن ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده ،ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨـﯽ ﻣﺤـﯿﻂ اﺟﺘﻤـﺎع ،ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﺤـﯿﻂ ﮐـﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ و
ً
ﻣﻌﺎﺷﺮتﻫﺎی ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ادب و اﺣﺘـﺮام ﺑﺎﺷـﺪ و اﻣـﺎ ﻣﺤـﯿﻂ اﻟﺘـﺬاذ و ﮐﺎﻣﯿـﺎﺑﯽ ،ﻣﻨﺤﺼـﺮا
ﱠ
َ ُْ َ َ
ﺪﯾﻦ زﯾﻨ َﺘ ُﻬ ﱠﻦ ِإﻻ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﻬﺬا اﺳﻼم ﻣﯿﺎن زن و ﻣﺮد ﺣﺮﯾﻢ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ﴿:وﻻ ﯾﺒ
ْ ُ
ُ ُ َ ﱠ ََ َ ١ﱠ ْ َ ََﱡ َ ْ
ﺠﺎﻫ ِﻠ ﱠﯿ ِﺔ اﻷوﻟﯽ﴾) ٢ﻣﻄﻬﺮی.(۴۴ ،۱۳۷۷ ،
ِﻟﺒﻌﻮﻟ ِﺘ ِﻬﻦ﴾﴿ ،وﻻ ﺗﺒﺮﺟﻦ ﺗﺒﺮج اﻟ ِ
ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ زﻧﺪﮔﯽ در ﻏﺮب اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .زﻧﺪﮔﯽ اروﭘـﺎﯾﯽ ﺑـﻪ
ﻧﺤﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد و زن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﺎ ﺳـﻮاﺑﻘﯽ ﮐـﻪ ﻗﺒـﻞ از ازدواج از ﺣـﺎل ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ
ﻣﻄﻠﻊاﻧﺪ و ﺑﺎ ﻟﻐﺰشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﯽﻧﺨﻮاﻫﯽ در ﺧﻼل اﯾﺎم ﻫﻤﺴﺮی از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﯾﺪهاﻧـﺪ،
ً
ﺻﺪدرﺻﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣـﺮد ﮐـﻪ ﻃﺒﯿﻌـﺖ ،او را ﺣـﺎﻓﻆ و
ﻧﮕﻬﺒﺎن ﭘﺎﮐﯽ ﻧﺴﻞ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﭘـﺎﮐﯽ او اﯾﻤـﺎن
ﻧﺪارد ،ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ،ﺧﺎﻧﻮاده از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﯾـﮏ اﻣـﺮ ﻣﻘـﺪس اﺳـﺖ .از ﻧﻈـﺮ
اﺳﻼم ،آﻧﭽﻪ از اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﮐﻮﭼﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ از ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ دﯾﮕـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﻧﯿﺴـﺖ و ﺑـﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،زن ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﺷﻮﻫﺮ ﮐﺮدن ،ﻓﺮزﻧﺪدار ﺷﺪن ،ﯾـﮏ ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ اﺳـﺖ و ﻟﻬـﺬا،
 .١ﻧﻮر ،آﯾﻪ .۳۱
 .٢اﺣﺰاب.۳۳ ،
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ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﻘﺪس ،ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺮد و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ زن ،ﻧﻮﻋﯽ ﺟﻬـﺎد ﻣﻘـﺪس ﮐـﻪ
ﺳﻤﺒﻞﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﯽرود .درﺑـﺎرۀ ﻣـﺮد ﻓﺮﻣﻮدهاﻧـﺪّ » :
اﻟﮑـﺎد ﻟﻌﯿﺎﻟـﻪ
ﮐﺎﻟﻤﺠﺎﻫﺪ ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻠﻪ« ،و در ﻣـﻮرد زن ﻓﺮﻣﻮدهاﻧـﺪ» :ﺟﻬـﺎد اﻟﻤـﺮأة ﺣﺴـﻦ ّ
اﻟﺘﺒﻌـﻞ«.
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم و از ﻧﻈﺮ ﻓﻄﺮت و ﻃﺒﯿﻌﺖ ،اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻧﺴـﻞ
آﯾﻨﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح اﻣﺮوز ،ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﯾﮏ اﻣﺮ ﻓـﺮدی ﻣﺜـﻞ ﻣﺴـﺎﻓﺮت،
ﮔﺮدش و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﯾﮏ ﮐﺎر ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و اﻟﺘﺬاذی و ﺷﺨﺼﯽ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی؛ ﺑـﻪ
زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ اﺟﺘﻤﺎع آﯾﻨﺪه و ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه.
 ﺗﻨﺎﺳﻞ ،ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ :ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻮاﻟﻌﻼء ﻣ ّﻌـﺮی ،ﺗﻮاﻟـﺪ و ﺗﻨﺎﺳـﻞ را
ﺟﻨﺎﯾﺖ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ،ﺗﻮاﻟﺪ و ﺗﻨﺎﺳﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻘﺪس و ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺖ ،ﻧـﻪ
ﺟﻨﺎﯾﺖ )ﻣﻄﻬﺮی  ،(۴۵/۵ ،۱۳۷۷ﺗﻮاﻟﺪ و ﺗﻨﺎﺳﻞ و ﻋﻼﻗﮥ آن ،ﻣﺄﻣﻮرﯾـﺖ از ﺟﺎﻧـﺐ ﺧﻠﻘـﺖ و
ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ؟
 ﻟﺬت ﺑﺎﺻﻔﺎی ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده :آﯾﺎ ﻟﺬات ﺷﻬﻮاﻧﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻟﺬات ﺑﺎﺻﻔﺎیﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺤﺒﺖ ﭘﺪر و ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺸﻮد؟
اﯾﺸﺎن درﭘﺎﯾﺎن ﺑﺤﺚ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اذﻋﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻘﻮط ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻮارﺿـﯽ دارد ﮐـﻪ
ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
اﻟﻒ .ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺻﻔﺎی زوﺟﯿﺖ )ﻋﺸﻖ واﻗﻌﯽ(
ب .ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان از ﻣﻬﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدری و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ
ج .ﭘﯿﺪاﯾﺶ وﻟﺪاﻟﺰﻧﺎﻫﺎ و اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮدان و ﻋﻘﺪهدار و ﺟﺎﻧﯽ
د .ﺗﻨﻔﺮ از ﻣﺎدری ،ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ،ﺗﻨﻔﺮ از ازدواج
ﻫـ .ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎک )ﻣﻄﻬﺮی.(۱۸۲ ،۱۳۷۷ ،
در ﺑﺤﺚ ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ،ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده ﮐـﺎرﮐﺮد ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﺴـﻞ،
اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﮐــﺮدن ﻓﺮزﻧــﺪان ،اﻋﻄــﺎی ﻫﻮ ﯾــﺖ اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﺑــﻪ ﻓﺮزﻧــﺪان و ﺣﻔــﻆ و ﺗﻘﻮﯾــﺖ
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد .ﺷـﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬـﺮی ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﻣﺸـﺨﺺ ﺑـﻮدن ﻧﺴـﻞﻫﺎ،
ﭘﺮورش ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ،ارﺿﺎی ﻧﯿﺎزﻫﺎ و از ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎﻧﻮن آﺳﺎﯾﺶ ﺑـﺮای اﻋﻀـﺎ ﯾـﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﻞ ،در ﻫﺮ دو دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ.
در ﺑﯿــﺎن وﯾﮋﮔﯽﻫــﺎی ﺧــﺎﻧﻮاده ،ﭘﺎرﺳــﻮﻧﺰ ﺧــﺎﻧﻮاده را ﻣﺒﺘﻨــﯽ ﺑــﺮ رواﺑــﻂ زن و ﺷــﻮﻫﺮ،
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ﻓﺮزﻧﺪﯾﺎب ،ﻧﻮ ﻣﮑﺎن ،واﺣﺪی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺻﺎﻟﺖ ﻓـﺮد اﺳـﺘﻮار اﺳـﺖ و ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ
اﺷﺘﻐﺎل ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ دارد و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ازدواج ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ،ﻣﯽداﻧﺪ .ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی ﻫﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ ،ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ازدواج ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪۀ ﻏﺮﯾﺰۀ ﺟﻨﺴﯽ اﻓـﺮاد،
ﭘﺮورشدﻫﻨﺪۀ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه ،دارای راﺑﻄﮥ ﭘﺪر و ﻓﺮزﻧﺪی ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و از وﺟﻮد ﺻﻔﺎ و
وﺣﺪت در ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ،ﺑﺤـﺚ ﭘـﺮورش ﻧﺴـﻞ و ازدواج از ﻧﻘـﺎط
ﻣﺸﺘﺮک در ﻫﺮ دو دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺴﺖ.
در ﺑﺤﺚ آﺧﺮ ،ﺻـﺎﺣﺐﻧﻈﺮان در ﺑﺨـﺶ وﻇـﺎﯾﻒ اﻋﻀـﺎ در ﺧـﺎﻧﻮاده ،دﯾـﺪﮔﺎه ﻧﻈـﺮ
ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ﺗﺤﺖ دو ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻔﺎوت ﺑـﺮای اﻋﻀـﺎی ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑﯿـﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ .ﭘﺎرﺳـﻮﻧﺰ از
ﻧﻘﺶﻫﺎی اﺑﺰاری و اﺑﺮازی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی از ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺣﻘـﻮق زن و ﻣـﺮد،
ﮐﻪ در ﻫﺮ دو ﻧﻈﺮﯾﻪ ،وﻇﺎﯾﻒ زن و ﻣـﺮد ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺟﺴـﻤﯽ و روﺣـﯽ ﻣﺘﻔـﺎوت
اﺳﺖ .ﻧﻈﺮی ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻌﻀﯽ از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان و ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق زن و ﻣﺮد ﻧﺴـﺦ
ﺷﺪه اﺳﺖ و آنﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر زن و ﻣﺮد ،رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺴـﯿﺖ آنﻫـﺎ ﻧـﺪارد و ﻫـﺮ دو
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ،ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ،اﻧﻔﺼﺎل ﻓﺮد از ﺧﺎﻧﻮادۀ ﭘﺪر و ﻣﺎدری ﺧﻮد را ،ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻃﺒﯿﻌـﯽ
و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﮑﻞ ﻫﺴﺘﻪای ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽداﻧﺪ .از ﻧﻈـﺮ او ،رواﺑـﻂ ﻋـﺎﻃﻔﯽ زن و ﻣـﺮد ،آن
ﻗﺪر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮﯾﺸـﺎوﻧﺪان ﺧـﻮد
دارﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﮥ رﺳﻤﯽ و ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ دارد )ﻣﯿﺸﻞ .(۶۹ ،۱۳۵۴ ،ﻓﺮزﻧﺪان ﻫﻢ ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ ﮐـﻪ
ﺑﺎ اﺟﺪاد ﺧﻮد راﺑﻄﻪای رﺳﻤﯽ و ﺑﻪ دور از دلﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ﻗﺮاﺋﺘﯽ ﺗﻨﺪ و اﻏﺮاق ﺷﺪه و ﮔﺎﻫﯽ دور از واﻗﻌﯿﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫـﺪ.
او ﻫﻤـﻮاره ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻧﮑﺘــﻪ ﭘــﺎی ﻣﯽﻓﺸــﺮد ﮐــﻪ اﯾــﻦ ﺷــﮑﻞ از ﺧــﺎﻧﻮاده ﺑــﺎ اﯾــﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫــﺎ،
»ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ«» .ﻫﻮﻟﺘﻦ و ﺗﺮﻧﺮ ﺑﺮ اﯾـﻦ ﻧﻈﺮﻧـﺪ ﮐـﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺎنﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﮥ ﮐﺎر ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ،اراﺋﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪای درﺑـﺎرۀ ﻣﺪرﻧﯿﺘـﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮ ارزشﻫـﺎﯾﯽ
ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾـﺎن اﻓﺘـﺪ« .ﺑـﻪﻃﻮر ﮐﻠـﯽ ،ﻣﯽﺗـﻮان
ﮔﻔﺖ ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ را ﺑﺪون اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.
در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ،وﻇﯿﻔﮥ ﻓﺮزﻧﺪان ﻓﻘﻂ ﭘـﺬﯾﺮش اﻟﮕﻮﻫـﺎی ﭘـﺪر و ﻣـﺎدر و ﻧﻬﺎدﻫـﺎی
ﻣﺘﺼﺪی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،در اﻣـﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪﭘـﺬﯾﺮی اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﺗﻔﮑـﺮ ﺣـﺪاﻗﻠﯽ در ﺷـﺮح
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وﻇﺎﯾﻒ ﻓﺮزﻧﺪان ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﺧـﻼف واﻗـﻊ و اﻗﺘﻀـﺎﺋﺎت ﻃﺒﯿﻌـﯽ زﻧـﺪﮔﯽ ﺧـﺎﻧﻮادﮔﯽ
اﺳﺖ ،آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﺑﯽﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﭘﺮﺗﻮﻗﻊ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﻣﯽﺳـﺎزد ﮐـﻪ ﺣﺘـﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ
ً
ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ،ﻧﻘﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﺘﺼﺪی ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ،ﻧﻘﻄﮥ ﻣﻘﺎﺑﻞ آرﻣﺎن ﭘﺎرﺳـﻮﻧﺰ
از ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﺟﺘﻤﺎع ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺳﺖ.
ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ،دﺧﺎﻟﺖ اﻋﻀﺎ در ﻧﻘﺶﻫﺎی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﺨﻞ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
ً
ً
آﯾﺎ اﯾﻦ دﺧﺎﻟﺖ ،واﻗﻌﺎ و ﺿﺮورﺗﺎ ﻣﺨﻞ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺗـﻮان ﻧﺤـﻮهای از دﺧﺎﻟـﺖ ﻣﺜﺒـﺖ را
ﺗﺼﻮر ﻧﻤﻮد؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻦ ﻗﺮاﺋـﺖ ،ﺑـﻪ دور از واﻗﻌﯿـﺖ اﺳـﺖ .ﻣﺸـﺎرﮐﺖ در اﻧﺠـﺎم
ﻧﻘﺶﻫﺎ و زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺮای اﯾﻔﺎی ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ از راهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺸﻮرت دادن ،اﻣـﺮی
ﻣﻌﻘﻮل و ﺣﺘﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ در ﻣﻮرد ﺧـﺎﻧﻮاده ،ﻗﺎﺑـﻞ ﺑﺮرﺳـﯽ اﺳـﺖ،
ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ دﯾﺪﮔﺎه او ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮥ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑـﺎ آن ﻗﺮاﺑـﺖ دارد.
ﮔﺮﭼﻪ اﺳﻼم ﻫﻢ ﺑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ و ﻧﻘﺶﻫﺎ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﯽورزد ،ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
در ﺧﺎﻧﻮاده را ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ،راﺑﻄﮥ زن و ﺷﻮﻫﺮ را دارای ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻗﻮی ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﻌﺮﻓـﯽ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ )ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ (۱۶۹ - ۱۶۷/۲۰ ،۱۴۱۶ ،و...؛ اﻣﺎ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻋﻤـﺪهای را در اﯾـﻦ ﻣﯿـﺎن
ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ دارد.
اﺳﻼم ﻧﻘﺶﻫﺎی اﺑﺮازی را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻬـﺪۀ زن ﻧﻤﯽﮔـﺬارد و ﻣـﺮد را ﻫـﻢ در اﯾـﻦ ﻣﯿـﺎن
ﺳﻬﯿﻢ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﻪ اﺳـﻼم از ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣـﺮد در ﺧـﺎﻧﻮاده اراﺋـﻪ ﻣﯽدﻫـﺪ ،ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺼﺮ ﻧﺎنآوری ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻦ اﯾﺮاد وارد ﮔﺮدد ﮐﻪ اﮔﺮ زﻧﺎن ﻃﺒﻖ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺎدی
ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺪرن ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐـﺎر ﺑﯿـﺮون از ﺧﺎﻧـﻪ ﺷـﺪﻧﺪ و ﺣﺘـﯽ ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻧـﺎنآور
ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻋﻬﺪۀ آﻧﺎن اﺳﺖ .اﺳﻼم ﺷﺮح ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻋﻠﺖ واﮔﺬاری آن ﺑﻪ ﻣﺮد اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫـﺪ .ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣـﺮدان در ﺧـﺎﻧﻮاده ،ﺗﻨﻬـﺎ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ آنﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ و ﻧﮕـﻪداری ﺟﺴـﻤﯽ ،روﺣـﯽ و
ﻋﺎﻃﻔﯽ از ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ در اﻣـﺮ ﺗﺮﺑﯿـﺖ دﯾﻨـﯽ ،ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ اﺻـﻠﯽ
ﻣﺘﻮﺟﻪ آنﻫﺎﺳﺖ )ﺗﺤﺮﯾﻢ .(۶ :۶۶ ،ﻋﻠـﺖ ﻗﻮاﻣﯿـﺖ ،ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻣﺴـﺄﻟﮥ ﻧـﺎنآوری ،ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﻣﺮدان ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺣﺮاز اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﻪﺧﺼﻮص زن از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.

۱۲۴

ﭘﮋﻭﻫﺶﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﻼﻣﻲ  /ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ  / ١٣٩٦ﺷﻤﺎﺭﺓ ١١٥

اﺳﻼم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ زن و ﺷـﻮﻫﺮ ﻧﻤﯽداﻧـﺪ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﻓﺮزﻧـﺪان را ﻧﯿـﺰ دارای
وﻇﺎﯾﻔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﯽداﻧـﺪ )ﺣـﺮ ﻋـﺎﻣﻠﯽ .(۴۸۷/۲۱ ،۱۴۱۶ ،اﻟﺒﺘـﻪ از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ،
ﺣﻘﻮق اﻋﻀﺎ و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻓﺮزﻧﺪان ﻫﻢ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪن ،ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻧﻈﺎرت و ارﺷﺎد ﻫـﻢ ﻓﻘـﻂ در راﺳـﺘﺎی
ﭘﺬﯾﺮش ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪرن در ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﯾﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺬﯾﺮی ﻧﯿﺴـﺖ ،ﺑﻠﮑـﻪ اﻋﻀـﺎی ﺧـﺎﻧﻮاده،
ﺣﻖ دارﻧﺪ از ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ و ﮐﻤﺎﻻت ﻣﻌﻨﻮی ،ﻣﻄﻠﻊ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ.
ً
اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﻧﯿﺰ در ﺗﻔﮑﺮ اﺳـﻼﻣﯽ ،ﺑﻪواﺳـﻄﮥ ﻋﺸـﻖ رﻣﺎﻧﺘﯿـﮏ و ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی ﺻـﺮﻓﺎ
ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻼﮐﺎت ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻌﻨﻮی و اﺧﻼﻗﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﻧـﺪ
ً
)ﺣﺮ ﻋـﺎﻣﻠﯽ .(۵۰/۲۰ ،۱۴۱۶ ،اﺳﺎﺳﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ در اﻧﺪﯾﺸﮥ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺲ از ازدواج ﻣﻌﻨـﺎ و
ﻣﺼﺪاق ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ،ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺧﺎﻧﻮادهای ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و ﭘﺎﯾﺪار ﺿﺮوری اﺳـﺖ؛
ﺧﺎﻧﻮادهای ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺪاری آن از راه ﻋﻘﻞ و ﻣﻨﻄﻖ و اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺎﻃﻔﻪ ،ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﺪ و ﺗﻨﻬﺎ
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری آن ﻋﺸﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫـﺮ ﻟﺤﻈـﻪ ،در اﺛـﺮ اﻗﺘﻀـﺎﺋﺎت
ﻃﺒﯿﻌﯽ دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

۱۲۵

در اﯾــﻦ ﺗﺤﻘﯿــﻖ ﺑــﻪ دﻧﺒــﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌــﮥ ﺗﻄﺒﯿﻘــﯽ ﻧﻈــﺮات دو ﻣﺘﻔﮑــﺮ ،ﺗــﺎﻟﮑﻮت ﭘﺎرﺳــﻮﻧﺰ
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس و ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮی اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺄﻟﮥ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮد .ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای
ﭘﺲ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺎﻧﻮاده از دو دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده
و وﻇﺎﯾﻒ اﻋﻀﺎ در ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻧﻈﺮات ،در ﺟﺪول ذﯾﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ:
ردﯾﻒ ﺗﺎﻟﮑﻮت ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ
۱

۲

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده

ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮی

ﻣﺒﺘﻨـــﯽ ﺑـــﺮ رواﺑـــﻂ زن و ﻧﻈﻢ ﻏﺮﯾﺰه ﺟﻨﺴﯽ
ﺷﻮﻫﺮی

ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎب

ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎ

ﭘﺮورش ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪه

۵

واﺣﺪی ﻣﺼﺮﻓﯽ

ﺻﻔﺎ و وﺣﺪت

۴

۶

۷

ﻧﻮ ﻣﮑﺎن

ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻞ ﻓﺮد
ﻧﯿــﺎز ﺑــﻪ اﺷــﺘﻐﺎل ﺑﯿــﺮون از -
ﺧﺎﻧﻪ

ردﯾﻒ ﺗﺎﻟﮑﻮت ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ
۱

اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﺪر و ﻓﺮزﻧﺪی

ﺗﻔﺎوتﻫﺎ

وﻇﺎﯾﻒ اﻋﻀﺎ در ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮی

ﻧﻘﺶﻫﺎی اﺑﺰاری و اﺑﺮازی ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺣﻘﻮق زن و ﻣﺮد

ﺷﺒﺎﻫﺖ

درﺑﺎرۀ ﺑﺤﺚ ﺧﺎﻧﻮادهای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻣـﺮوزی درآﻣـﺪه ،ﻫـﺮ دو دﯾـﺪﮔﺎه ﺑـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات
ﻓﺎﺣﺸﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﺎﻧﻮاده ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪه و ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪه ﮐـﻪ ﺷـﮑﻞ و ﺑـﻪﺗﺒﻊ آن،
ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ ﻫﻢ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ در ﭘـﯽ
اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺤﺚ ﮐﺎرﮐﺮدﻫـﺎی ﺧـﺎﻧﻮاده ،ﻫـﺮ دو

ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮﻱ ﻭ ﺗﺎﻟﻜﻮﺕ ﭘﺎﺭﺳﻮﻧﺰ

۳

ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ازدواج

ازدواج اﺳﺘﺤﮑﺎم ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

۱۲۶

دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اذﻋﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی اﺻـﻠﯽ ﺧـﺎﻧﻮاده ،ﺑﺤـﺚ ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﻧﺴﻞ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﭘﺮورش و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳـﺖ ،ﺑﻪﻧﺤﻮیﮐـﻪ در آﯾﻨـﺪه ﻓـﺮد ﻣﻔﯿـﺪی
ً
ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،اﻣﺮوزه ﺷﮑﻞ ﺧـﺎﻧﻮادهﻫـﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﮐـﺮده
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ از ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺴﺘﻪای ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ زن و ﻣـﺮد و ﻓﺮزﻧـﺪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ
ﺷﮑﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ،ﺧﻮد ﻣﻮﺟـﺐ اﯾﺠـﺎد وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎ و ﺧﺼﻮﺻـﯿﺎﺗﯽ در ﺧـﺎﻧﻮاده
ً
ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ آﻣﺪ ،ﻫـﺮ دو دﯾـﺪﮔﺎه ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ
ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ راﺑﻄﮥ زن و ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان و ﭘﺮورش اﺳﺘﻌﺪاد آنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه
دارﻧﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﺮ اﺻﻞ ازدواج اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.
در آﺧﺮ ﺑﺤﺚ ،وﻇﺎﯾﻒ اﻋﻀﺎ در ﺧـﺎﻧﻮاده ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪ ﮐـﻪ در آن اﺗﻔـﺎق ﻧﻈـﺮ وﺟـﻮد
داﺷﺖ ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ در ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮد و زن وﺟﻮد
دارد ،ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در ﻃﺒﯿﻌـﺖ زن و ﻣـﺮد وﺟـﻮد دارد ،اﻧﺠـﺎم وﻇـﺎﯾﻒ
ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮای ﻫﺮﮐﺪام از آنﻫﺎ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ
 .۱اﻋﺘﻤﺎدیﻓﺮد ،ﺳـﯿﺪ ﻣﻬـﺪی ،(۱۳۸۹) ،ﭘﺎرﺳـﻮﻧﺰ :از اراده ﮔﺮاﯾـﯽ ﮐﻨﺸـﯽ ﺗـﺎ ﻧﻈـﺎم اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ )ﺑﺮرﺳـﯽ ﺳـﯿﺮ
ﺗﻼشﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻣﺮ ﺟﺘﻤﺎﻋﯽ( ،ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺗﺒﺎط ،ﺷﻤﺎره.۲
 .۲اﻋﺰازی ،ﺷﻬﻼ ،(۱۳۷۶) ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺎﻧﻮاده :ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ،ﺳـﺎﺧﺘﺎر و ﮐـﺎرﮐﺮد ﺧـﺎﻧﻮاده در دوران
ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺗﻬﺮان ،روﺷﻨﮕﺮان و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن.
 .۳اﻣﯿﻦ ﻣﺠﺪ ،زﻫﺮا ،(۱۳۸۹) ،اﻟﮕﻮی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻧﻘﺶﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻫﺴﺘﻪای از دﯾﺪﮔﺎه ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
ﻋﻠﻤﯽ  -ﺗﺮوﯾﺠﯽ ﺑﺎﻧﻮان ﺷﯿﻌﻪ ،ﺷﻤﺎره .۲۳
 .۴ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ۱۴۱۶) ،ق( ،ﺗﻔﺼﯿﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﺔ اﻟﯽ ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﻣﺴـﺎﺋﻞ اﻟﺸـﺮﯾﻌﻪ ،ﺑﯿـﺮوت،
ﻣﻮﺳﺴﻪ آل اﻟﺒﯿﺖ ﻻﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث.
 .۵روﺷﻪ ،ﮔﯽ ،(۱۳۷۶) ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎﻟﮑﻮت ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻧﯿﮏﮔﻬﺮ ،ﺗﻬﺮان ،ﺗﺒﯿﺎن.
 .۶ﻣﻄﻬﺮی ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ،(۱۳۵۷) ،ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق زن در اﺳﻼم ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺻﺪرا.
 .۷ـــــــ  ،(۱۳۵۸) ،اﺧﻼق ﺟﻨﺴﯽ در اﺳﻼم و ﻏﺮب ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺻﺪرا.
 .۸ـــــــ  ،(۱۳۷۷) ،ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎی اﺳﺘﺎد ﻣﻄﻬﺮی ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺻﺪرا.
 .۹ـــــــ  ،(۱۳۹۰) ،ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ در اﺳﻼم ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺻﺪرا.
 .۱۰ﻣﯿﺸـﻞ ،آﻧـﺪره ،(۱۳۵۴) ،ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺧــﺎﻧﻮاده و ازدواج ،ﺟﻤﺸـﯿﺪ ﺑﻬﻨـﺎم ،ﺗﻬـﺮان ،داﻧﺸـﮑﺪه ﻋﻠــﻮم
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻌﺎون.

11. Parsons ،Talcott. And R. E Beles. 1955. Family socialization and interacting process. Glenco Ill: Free press

