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چکیده
ت ورات فمینی تی ،تما سقیقت ان ان را منحصر در ج دم او مدیداندد .بندابراین بدا مشداهد ،ت داوتهدای
ج مانی دو جنر ،ان انها را ب دو رو ،مت اوت و ستدی مقابدل هدم تق دیم مدیکندد :مدرد دارای قدهای
ج مانی برتر ،اصل ان انیت ،و زن با ضعف ج مانی ،ان ان تابع و پیدرو مدرد .در ایدن ندهع ان دانشناسدی،
مطالب سقهق برابر ،تنها در صهرتی مهج ب نظر میرسد ک هر هن ت اوتی میان دو جنر ن دی شدهد .در
سالی ک جهانبینی اسالمی ب طدهر مبندایی ،سقیقدت وجدهد ان دان را روح او مدیداندد ،ند ج دم او و ند
مجمهع ج م و جان و از آنجا کد روح از هر هند شدائب تدذکیر و تانیدث فدارغ اسدت ،هدیچ ت داوتی در
ان انیت بین افراد ان ان وجهد ندارد .بزرگنمایی جن دیت در فرهندگ فیمینی دتی و محرومیدتهدایی کد
زنان از این جهت متحمل شدند ،آنان را ب سهی انوار جن یت سهق داد،است .هدف ایدن پدژوهش ،ایدن
است ک نشان دهد آمهز،های فمینی تی در سهز ،زن و خانهاد ،با تعالیم دین اسال سداز ار نی دت؛ ولدی
این ناساز اری مانع از آن نمیشهد ک بدونِ داوری ارزشمداران ب مطالع تطبیقدی و عیندی بدین دو نگدا،
پرداخت شهد .همچنین ،این تحقیق ،ب روش مطالع کتابخان ای و تحلیل محتها ،بررسدی تحلیلدی برخدی از
م ائلِ نهاد خانهاد ،با محهریت زن از نگا ،اسال و فمینی م را بر عهد ،دارد و ندهآوری آن هدم عدالو ،بدر
مقای دو دید ا ،،این است ک از خانهاد ،رو ب زوال در فرهنگ غرب عبرت رفت  ،و از اقتباس عناصدر
فرهنگی مخرب غربی و فمینی م افراطی اجتناب شهد.

واژگان کلیدی :زن ،خانواده ،اسالم ،فمینیسم.

 مقالة ساضر بر رفت از طرح پژوهشی « جایگا ،خانهاد ،از دید ا ،اسال و فمینی دم» بدا سمایدت معاوندت پژوهشدیدانشگا ،عالم طباطبائی میباشد
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 .۱مقدمه
خانهاد ،در انهاع متنهع آن ،نهادی اسدت از قددیماالیدا و در میدان همد یدا اکثدر جهامدع،
رسالتهای تنظیم روابط جن ی ،فرزندآوری و آمهزش جامعد پدذیری بد کهدکدان را بد
دوش کشید،است .با تهج ب الگههای جهانی ،در این میان زنان بیش از مردان تدأمین ایدن
کارکردها را ب عهد ،داشت اند .همین امر خاستگا ،پیدایش نظرات و دید ا،های فمینی تی
بهد،است ک هر کدا نگاهی خاص ب مهضهع خانهاد ،پرداخت اند .جهت یدری عمدهمی
در میان نظری پردازان فمینی ت ،مخال ت با کارکردهای خانهاد ی سنتی بدهد،اسدت .البتد
این مخال ت اهی ب صهرت رادیوال بدا اصدل خدانهاد ،بدهد ،و داهی بد صدهرت رد و
انوار پدرساالران بروز یافت اسدت .بعضدی هدا هدم بد صدهرت معتددل ،ضدمن مخال دت بدا
الگههای خانهاد ،سنتی ،خهاهان اسیای نقش مادری در میان زنان فمینی ت شد،اند.
از نگا ،اسال  ،نهاد خانهاد ،،رکن بنیادین اجتماع بشدری اسدت .اولدین شددرط داشددتن
جدامع ای سدالم و پدهیا ،سدالمت و پدایداری خاندهاد ،اسدت .همدة دسدتاوردهای علمدی و
تربیتی بشر غالباً در سایة خانهاد،های سالم و امن پدید آمد،است .یودی از اهدداف تربیتدی
اسال این است ک خانهاد ،را با تأ کید بر نقدش کلیددی زن بد عندهان نهداد اولید تهلیدد و
پددرورش ان ددان مددهرد سمایددت همدد جانب د قددرار دهددد .از نظددر اسددال  ،نقددشآفرینددی و
م ئهلیتپذیری ان ان در جامع و جامع کهچک خانهاد ،تنها اختصاص ب مدردان نددارد،
بلو زنان هم در این راستا سهم قابل تهجهی در اجتماع دارند چناچ پیامبر ص) فرمدهد-،
اند« :کُلّكُم راعٍ و کُلُّكُم مَسئُولٌ عَن رَعیتةهٍ» مجل دی1404 ،ق ،ج .)39 :72ایدن سددیث
مبین همین م أل است زیرا خطاب ب هم م لمانان ،اعم از زن و مرد است.
در مباسث خانهاد ،،زن محهریت دارد ،و از این جهت مدافعان سقدهق زن در نهضدت
های فمینی تی هم از خاسدتگا ،ظلدم و سدتم بد زن آغداز کردندد .از ایدن رو ،ایدن تحقیدق
میخهاهد نشان دهد ک  :اسال میان زن و مرد از نظر تدبیر شئهن اجتماع و دخالت اراد ،و
عمل ،ت اوی برقرار کرد،است .نگا ،اسال بدر زن مبتندی بدر ان دانیت ان دان اسدت؛ و ایدن
همان نقطة ضعف رو،های مختلف فمینی تی است ک جنبة غالب درآنها بحدث جن دیت
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است و ب همین خاطر ،ن تنها نتهان ت اند ،م ایل در پیش روی زن معاصر را سدل و فصدل
نمایند ،بلو مشوالت و م ایل در میان زن و مرد را بحرانیتر کرد،اند.
پژوهش پیش رو با این پیش فرض ک ویژ ی اساسی دید ا ،اسدال  ،نگدرش دیندی و
الهی آن است و ت ور فمین تی با اصالت دادن بد فردیدت زن ،او را بد عندهان عضدهی در
خددانهاد ،از میددان مددیبددرد و فددرض دیگ در ایددن ک د برخددی از مباسددث فمنی ددتی هماننددد
مارک ی تها ،معتقدند خانهاد ،صرفا کارکرد خدماتی ،از قبیل اقتصدادی و جن دی دارد،
در پی پاسخ بد ایدن سدؤال هدا اسدت کد نهداد خدانهاد ،از دیدد ا ،اسدال و فمینی دم چد
جایگاهی دارد؟ رابط خانهاد ،و ازدواج چی ت؟ پاسخ ب این م دائل نشدان مدیدهدد کد
اغلبِ آمهز ،های فمینی تی با تعالیم دین اسال ساز ار نی ت و طبعاً مهرد پدذیرش جامعد
دینی و اسالمی نیز نمیباشد؛ ولی این امر مانع از آن نمیشهد ک ب مقای دة عیندی بدین دو
نظر ا ،بپردازیم .یوی دیگر از فهاید این پاسخ هیی ،عبرت رفتن از خانهاد ،رو ب زوال
در فرهنگ غرب است و این ک از اقتباس عناصر فرهنگی مخرب غربی اجتناب کنیم.
پیشینة این تحقیق در بعد فمینی تی ،ب طهر رسمی از اواخر قرن هجدهم میالدی آغداز
می ردد .1بیشتر از نیم دو قرن بی تم اسدت کد نهی دند انی کد بیشدترینشدان از زندان
بهد،اند ،از منظرهای مت اوت ،ب بررسی وضعیت زنان و امهر خانهاد ،پرداختد اندد :کتداب
دفاع از سقهق زنان نهشت مری ول تهن کرافت ،در پاسخ ب نخ دتین درخهاسدتهدا بدرای
ت اوی سقهق زنان و مردان بهد .وی خهاهان ایجاد فرصتهای آمهزشی و شدغلی مناسدب
برای زنان شد،است2.جان استهارت میل در کتاب برابری جن ی از ت داوی قدانهنی مدرد و
زن دفاع کرد 3.انگلر در کتاب منشأ خانهاد ،،ب تبیدین ندابرابری و سدتم جن دی در قالدب

 .1نک :تانگ ،1396 ،فصل اول
2. Wollstonecraft, 1975
3. Mill, John.S., 1970
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چارچهب مارک ی تی پرداخت 1 .دوبهار در کتاب جنر دو مدعی شد ک ایدن طبیعدت
نی ت ک محدودیت نقشهای زنان را مهجب شد ،،بلو این نقشهدا زاییدد ،مجمهعد ای
از پیشداوریها ،سنتها و قهانین کهدن ه دتند 2اوکلدی در کتداب کدار خدانگی مدادری و
تق یم کار جن ی را ناشی از اسطهر،های فرهنگی قلمداد میکند 3.بدارت در کتداب سدتم
امروز بر زنان نظا خانهاد ،یا خانهار را ب عنهان رمز سدتمدید ی زندان مدهرد بحدث قدرار
داد،است ۴.ألیر جَگر در کتاب سیاست فمینی تی و سرشت ان دان 5ارزشهدای مرداند را
مهرد انتقاد قرار میدهد.کتاب «تأثیر فمینی م بر فرزندان» ،نتایج و تبعدات ناخهشدایندی را
بررسی می کند ک از جریانی ناب امان ب نا فمینی دم بدر جدای ماندد،اسدت .6بِودر هدم در
مقال ای ازدواج را ب عنهان یک نظرید مطدرح کدرد،اسدت 7.س دین ب دتان ،در مقالد ای،
کارکردهای خانهاد ،از منظر اسال و فمینی م را بررسی کرد ،اند 8.بدا تهجد بد اطالعدات
پرتال مرکز تحقیقات زن و خانهاد ،،هیچ پایان نام م تقلی مرتبط بدا عندهان ایدن پدژوهش
انجا نگرفت است.

9

در ایران 10هم برخیِ نهی ند ان پیش از انقالب و پر از انقالب اسالمی بد تددوین و

 .1انگلر فردریک1357 ،
 .2دوبهوار ،1384 ،جنر دو  ،ج  ،1ق مت دو  ،تاریخ ،صص 111 -233
6. Oakley, Ann, 1974
۴. Barrett, Michele, 1980
5. Jaggar, A., 1983
 6رین ،استهارت1387 ،
7 Gary S. Becker, 1973
.8فصلنام سهز ،و دانشگا ،،شمار1388 ،35،
9..http://wrc.ir
.10در این مقال فمینی م ایرانی و اسالمی بررسی نخهاهد شد.
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ترویج اهداف جنبش زنان در مجالت متعدد اشتغال دارند 1.اما در بعد اسالمی پیشینةة این
ژوهش را عمدتاً بای تی در کتابهایی ج تجه کرد ک از منظر فقهی ،اخالقی و ت دیری
ب مباسث مربهط ب زنان پرداختند و بحث نابرابری جن ی را کمتدر مطدرح کردندد .علّامد
طباطبائی در ت یر المیزان در جلدهای دو و چهار ب مهضهعاتی مانند ت اوتهدای جن دی
طبیعی و تاثیر آنها بر ت اوتهای سقهقی بین زن و مرد پرداختد اسدت 2.شدهید مطهدری در
کتددابهددای نظددا سقددهق زن در اسددال و م دألة سجدداب بخشددی از مباسددث مددهرد تهجد
طرفداران فمینی م از قبیل سق طالق ،والیت پدر بر دختر باکر ،و لزو سجاب و مخال ت
با آزادی های جن ی را مطدرح کدرد ،و بد دفداع از دیدد ا ،اسدال پرداختد اسدت 3.اسدتاد
جهادی آملی نیز در کتداب زن در آییند جدالل و جمدال بد معرفدی منزلدت زن در اسدال
پرداخت است .ایشان کهشید ،پار،ای از شبهات مطرح شد ،دربار ،آیات و روایات مربدهط
ب زنان را پاسخ هید.

۴

در پاسخ ب م ائل این پژوهش ،تحقیق علمی م تقلی ب این صهرت دیدد ،نمدیشدهد.
بنابراین ،ضرورت این پژوهش ب جهت مبنایی بهدن آن ،قابل تهج اسدت و مدیتهاندد بد
عنهان تحقیق پای در پیشبرد جنب های علمی و عملی الگهی خانهاد ،اسالمی ب کار آیدد.
عالو ،بر این ،با تهج ب ترویج فراوان الگهی زند ی غربی ،ضرورت این ندهع تحقیدقهدا
دو چندان میشهد .این تحقیق ب روش تحلیلی  -تهصی ی و براساس مطالع متهن اسدالمی
و فمینی تیِ مرتبط با مهضهع ب ت یر و کشف داد،ها پرداخت  ،و ب این پرسشهدا ،پاسدخ
میدهد :از دید ا ،اسال و فمینی م زن و خدانهاد ،چد جایگداهی دارد؟ چد ت داوتهدا و
تشابهاتی بین دو دید ا ،وجهد دارد ؟
 .1اسمدی1382 ،؛ ساریان1384 ،؛ منهچهریان2537 ،
.2طباطبائی1393 ،
 .3مطهری1336 ،
 .۴جهادی آملی1375 ،
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.2اصول انسانشناختی
در آمهز ،های اسالمی ا رچ کماالت فردی برای ان ان متصهر اسدت ،امدا در عدین سدال
کماالت ارتباطی و اجتماعی نیز وجهد دارد .هرچند میتهان کمداالت فدردی و کمدال در
جامع را از هم ت ویک کرد .اما این امر ب معنای عد ارتباط میان کمداالت فدرد و کمدال
در جامع نی ت .عالو ،بر اینود برخدی از کمداالت فدردی در درو ای دای نقدش فدرد در
جهت ب کمال رساندن جامعد اسدت .ایدن معندا دقیقداً بد معندای ن دی اصدالت اومانی دم و
فرد رایی میباشد ،ک ت ورات فمینی تی آن را اصل میداند.1آمهز،های اسدالمی ،دنیدا و
آخرت را ب لحاظ جهانشناسی بر هم دیگر اثر ذار مدیداندد؛ بد طدهری کد شدناخت و
عمل فرد در این دنیا سرنهشت وی در آخرت را تعیین میکند .همچنین ،اسال سدعادت و
کمال ان انی را در تبعیت از وسی الهی میداند .2در سالی ک فمینی م ،تابع عقدلِ ابدزاری،
عقل جزئی و عقل مدرن اسدت و منظدهر آندان بد تعبیدر جدان الک ،ایدن اسدت کد عقدل
محدود ما نمیتهاند از سدود عالم تجربی فراتر برود ر.ک؛ الک.)345 :1381 ،
بنابراین میتهان ت ایمان عمیق ب آمهز،های دینی شخص پیرو اسدال را از پیدرویِ
نظریات فمینی تی باز میدارد .زیرا ،اصل بنیادی ب یاری از نظریات فمینی م ،مادی رایدی
و ماتریالی ددم اسددت  .)Tong, 2009, 111, 96-103از ایددن رو ،ایددن دیددد ا ،،تمددا
سقیقت ان ان را منحصر در ج م او میداند .پر ،طبیعی است ک با مشاهد ،ت داوتهدای
ج مانی دو جنر ،ان انها را ب دو رو ،مت اوت و ستی مقابل هدم تق دیم کندد .در ایدن
راستا ،مرد ب دلیل برتری قهای ج مانی ،اصل ان دانیت ،و زن بد دلیدل ضدعف ج دمانی،
ان انی درج دو  ،ب نظر میرسد .در این نهع ان انشناسی ،مطالبد سقدهق برابدر ،تنهدا در
صهرتی مهج ب نظر میرسد ک هر هن ت اوتی میان دو جنر ن ی شهد .این نهع دفاع از
سقهق زنان ان ان را دچار بنب تی میکند ک ناشی از مبانی فوری غلط ت ورات غربدی و
 .1نک :رود ر192 -191 ،1394 ،
 .2نک :صدرای شیرازی ،1382 ،ج 9
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فمینی تی است.
در سالی ک جهان بینی صحی اسدال بد صدهرت مبندایی بدرای دفداع از سقدهق زندان
راهوار ارائد مدیدهدد .براسداس مبدانی اسدال  ،سقیقدت وجدهد ان دان را روح او تشدویل
میدهد ،ن ج م او و ن مجمهع ج م و جان و از آنجا ک روح از هر هن شائب تدذکیر و
تانیث فارغ است ،هیچ ت اوتی در ان انیت بین افراد ان ان وجهد نددارد .طبدق ایدن دیدد ا،
ا ر ج م ،نقشی در ان انیت ان ان می داشت ب عنهان تما ذات یا جدزء ذات ممودن بدهد
سخن از مذکر و مؤنث قابل طرح باشد و باید بحث میشد ک آیا این دو صنف مت داویند
یا مت اوت؛ ولی ا ر سقیقت هر ک ی را روح او تشدویل داد و ج دم ابدزاری بدیش نبدهد،
قهرا بحث از ت داوی یدا ت داوت زن و مدرد ،در م دائل مربدهط بد سقیقدت ان دان رخدت

برمیبندد ر.ک؛ جهادی آملی.)80-78 :1375 ،
در فرهنگ غرب ،ت اوتهای جن یتی ،ب یار برج ت تر شد،اند؛ ب طهری ک ان دانیت
زن ،تحت الشعاع جن یت او قرار رفت است و ب

ت سیمهن دوبهار ،مدرد خدهدش را بد

عنهان یک ان ان میشناسد ،اما زن را ب عندهان یدک ان دان مؤندث ر.ک؛ دوبدهار ،ج،1
پیشگ تار.1)15 -36 ،
بدین ترتیب ،بزرگنمایی جن یت در فرهنگ غرب و ستمهدا و محرومیدتهدایی کد
زنان از این جهت متحمل شدند ،فمینی تها را ب سهی انوار جن یت سهق داد،اسدت .در
هر سال ،بررسی تطبیقی این دو نهع نگرش و یافتن نقاط اشتراک و افتراق آنها میتهاند ب

بارورتر شدن درخت دانش و معرفت بینجامد ر.ک؛ ب تان.)10 :1390 ،
.3مناسبات میان دو جنس
اغلب رایش های فمینی تی معتقدند ک مناسبات مهجهد میدان دوجدنر ،رضدایت بخدش
نبهد ،و باید ب

هن ای تغییر یابند ک زنان بتهانند ب طهر دلخها ،بدر زندد ی خدهد کنتدرل
 .De Beauvoir,Simone,1956, 12- 29نک1 :
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داشت باشند و در نتیج  ،اموان و فرصت بیشتری برای فعلیت بخشدیدن بد تمدامی قابلیدت-
های ان انی خهد ب دست آورند  .)Murray, 1995اسدال نیدز بد عندهان دیندی الهدی و
عدالت محهر ،ب لحاظ اهمیتی ک برای مناسبات بین دو جنر ،چ در سط خانهاد ،و چ
در سط جامع  ،قائل است ،بینشها ،رهنمهدها و مقررات خاصی در این بار ،دارد.
ب یاری از دید ا،های فمینی تی با هر هن ت اوت اجتماعی بین زن و مدرد ،بد عندهان

جله،ای از نابرابری و تبعیض جن ی مخال ت مدیورزندد ر.ک؛ هدا  ،و مبدل 342 ،و
400؛ ریتزر 477 :1393 ،و  .)502در سالی کد اسدال برخدی از تمدایزات جن دیتی را،
پذیرفت است ،بدون این ک آن ت داوت هدا بد لحداظ ان دانیت ارزشدمند بد س داب آیندد.
پذیرش این ت اوت ،ب مهاردی اختصاص دارد ک س ظ مصال اجتمداعی در درو تمدایز
جن یتی بهد،است .مثال ا ر در بخش ارث ،سهم مذکر دو برابر سهم مؤنث مقرر ردید،،
هیچ م لمان آ اهی آن را نشان فضیلت و برتری مرد بر زن ب شمار نمیآورد ،بلود ایدن

تمایز را صرفا ب لحاظ نقش اقتصادی ویژ ،مرد در نظا اسدالمی مدیداندد ر.ک؛ ب دتان،
 .)78 :1390اما هنگامی ک سخن از فضائل و ارزشهای ان دانی  -کد فراتدر از جن دیت
افرادند  -ب میان میآید ،چیزی جز اصل برابری سوهمت نمیکند .تأکیدد اسدال بدر ایدن
است ک اوالً زن و مرد هیچ کدا بر دیگری برتری ندارد ،مگر با تقها و ک دب صد ات و
ارزشهای ان انی بیشتر؛ ثانیاً هر دو ب صهرت م اوی در توهین فرزندان مشارکت دارند؛
و ثالثاً هر دو مومل هم ه تند و با هم و در کنار هدم بد کمداالت ندهعی مدیرسدند﴿هُةنَّ
لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُن﴾ بقر،ن  .)187از نگا ،اسال  ،مالک و معیار برای تقد و تأخر
و اسدددراز ،یدددا عدددد اسدددراز مناصدددب علدددم و تقدددها اسدددت﴿ :إِنَّ أَکْد درَمَوُمْ عِنْد ددَ اللَّد د ِ
أَتْقاکُمْ﴾ سجدراتن ﴿ . )13یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّةذینَ أُوتُةوا الْعِلْةمَ دَرَجةاتٍ﴾
مجادل .)11 ،
ب همینسان ،ارزشهایی ک تحقق عینی آنها ب طهر طبیعی برخی تمایزات جن یتی را
در پی دارد ،در نظر ان ان دین باور  -چ زن و چ مرد  -هر ز مهرد ارزیدابی من دی قدرار
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نمی یرند؛ زن و مرد م لمان این تمایزات را با رضایت خداطر پدذیرا ه دتند .زندان ب دیار
خردمند در تاریخ اسال و از هم مهمتدر فرزاند تدرین زن بدانهی بدزرگ اسدال  ،سضدرت
فاطم زهرا س) از این تمایزات استقبال کرد،اند .اعطدای م دئهلیت اقتصدادی خدانهاد ،بد
شههر یا برداشتن سوم جهاد از زنان ،ک معمدهال بد تمدایز پایگدا ،اجتمداعی زن و شدههر
میانجامد ،نشان می دهد ک اسال با این نهع تمایز مخال تی ندارد ،هر چند دستیابی زن بد
منزلت باالی اجتماعی در اسال منع نشد،است .همچنین ت اوتهای سقهقی زن و مدرد در
م ائل طالق ،ارث ،دی و غیر ،وت اوت در پار،ای از م ئهلیتها و نقشهای اجتماعی ،بد
دلیل اعتبار شرط ذکهریت در امامت ،قضاوت و مانند آن و تشهیق اکید زنان ب مدادری و
هم ری ،نمهن هایی از این ق م تمدایزات جن دیتیاندد ر.ک؛ ب دتان ،همدان .)81 :ایدن
نهع ،تمایزات جن یتی از منظدر اسدالمی سدتم آلدهد نبدهد ،،ریشد در عددالت معطدهف بد
مصلحت فردی و اجتماعی دارند.
اما برخی تمایزات در ت ور اسالمی ب دلیل در برداشتن ظلدم صدری یدا غیدر صدری و
پنهان پذیرفت نی ت .مانند ت ورات جن یتی تدههمی کد بد فرزندد پ در ،ارزشدی بدیش از
فرزند دختر میدهند ﴿وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ کَظیم﴾ ،هر ا ،ب
یوى از آنها خبر دهند «دخترى نصیبت شد ،است ».چهر،اش سیا ،مىشهد و خشم خهد را
فرو مىخهرد نحلن  )58یا ناهان جن ی زن ،در مقای با ناهدان مشداب مدرد ،رسدهایی
بیشتری بدرای او و خدانهاد،اش بد بدار مدیآورد ر.ک؛ طباطبدائی :1393 ،ج )271 ،2و
برخهرداری مت اوت زن و مرد از سق مالویدت ﴿ لِلرِّجالِ نَصةیبٌ مِمَّةا اکْتَسَةبُوا وَ لِلنِّسةاءِ
نَصیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْن﴾،براى مردان بهر،اى است از آنچ ب دست آورد،اند و براى زندان نیدز
نصیبى ن اءن  )32نمهن هایی از این نهع تمایزاتند ک اسال آنها را قبهل ندارد.
بنا بر این ،ت اوتهای عقالندی ،در تق دیم کدار میدان زن و مدرد ،بد ایدن صدهرت کد
کارهای خانگی برای زنان و کارهای بیرون از خان برای مردان ،اولهیدت داشدت باشدد ،بدا
رعایت سجاب زنان و س ظ سریم بدا مدردان ،بهتدرین روشدی اسدت کد در جهدت تدأمین
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ارزشهای اخالقی و اجتماعی قرار می یرد .در مهرد ت اوت عقل در میان زن و مدرد هدم
ا ر ب دشهاری بتهانیم قدرت بعد عقلی مرد ن بت ب زن را بپذیریم ،بایدد تهجد کندیم در
عهض بعد عاط ی و اس اسی در زنان قهیتر است؛ ب طهر طبیعی و بدیهی عهاطدف زندان
قهیتر و شوهفاتر است و این ن تنها نقص نی ت؛ بلو در سداختن جامعد بدرین ضدروری
است .همین ت اوت نیز ،خها ،برای آنها منشا بیهلهژیک قائل باشیم و خها ،منشأ اجتمداعی،
در پذیرش پار،ای از تمایزات جن یتی از سهی اسال نقش قابل تهجهی داشت است.

1

.4تفاوتهای جنسی
از منظر نظا تهسیدی ،طبیعت مخلدهق هددفمندد اسدت و در جهدت ارادة الهدی سرکدت
میکند .در این نظا سویمان  ،هر هن ت اوتی ک در طبیعت مشاهد ،میشهد ،در راستای
سومت پرورد اری رقم خهرد،است .این ت اوتها ،از شاهوارهای نظا خلقت است کد
ب منظهر رفع نیازهای مختلف مهجهدات ،هدر یدک از آندان را بدرای ندهع فعالیدت تجهیدز
کرد،است .ا ر هم در یک سط از استعداد بهدند ،نظا ه تی متالشی میشد؛ کارهدای

هندددا هن را بایدددد اسدددتعدادهای هندددا هن بددد عهدددد ،بگیرندددد ر.ک؛ جدددهادی
آملی .)390-1575:391،در مهرد زن و مرد این تنهعات ،تاثیر ذارتر است .ت اوتهدای
دوجنر ،با کشش متقابل ،ب همدلی و واب دتگی ،سدوهن و آرامدش و در نتیجد تشدویل
بنیادیترین واسد اجتماع ،یعنی خانهاد ،میانجامد ﴿هُوَ الَّذي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْةٍٍ واحِةدَةٍ وَ
جَعَلَ مِنْها زَوْجَها﴾،اوست ک شما را از یک تن واسد آفرید و هم در آن آن یدک تدن را
نیز از جنر خهدش پدید آورد تا ب او آرا یرد اعرافن .)189
با تهج بر سویمان بهدن ت اوتها در طبیعت ،میتهان نظری مومل بهدن دو جدنر را
مطرح نمهد؛ بدین صهرت ک وجهد ت داوتهدا سدبب مدیشدهد عدالو ،بدر ایجداد کشدش
متقابل ،ان ان با پیهند با جنر مومل و ن مقابل) خدهد از مهاهدب اسدتعدادهای طبیعدی او
 .1برای مطالع بیشتر ،نک :جهادی آملی 249 ،و 395
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نیز بهر،مند شهد ر.ک؛ مطهری165-160 :1336 ،؛ زیبایینژاد.)123 :1388 ،
بر این اساس ،منطقی نی ت ک ت اوتهای زن و مرد را ب س اب ناقص بدهدن یودی و
کامل بهدن دیگری بگذاریم در نتیج مجبهر باشیم اهی طرف مدرد را بگیدریم و داهی
طرف زن را؛ ت اوتهای زن و مرد ،تندهع اسدت ند نقدص در یودی و کمدال در دیگدری،
سومت آفرینش خهاست است با این ت اوتها تناسب بیشتری میان زن و مرد ک قطعاً برای

زند ی مشترک ساخت شد،اند ب وجهد آورد.
اسال با صراست کامل ههیت ان انی زن و مرد را متحد و هر دو را در نیل ب کماالت
و ارزشهای ان انی یو ان میداند ﴿وَ مَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ مِةنْ ذَکَةرٍ أَوْ أُنْثةى وَ هُةوَ
مُؤْمِنٌ فَأُولئِکَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَ ال یُظْلَمُونَ نَقیرا﴾ ن اءن  .)124بنابراین ،در اسال ند تنهدا
این ت اوتها انوار نمیشهد و یا منشأ ظلم و ستم ساکی از جهت یدری خصدمان طبیعدت
ن بت ب زنان معرفی نمیشهد ،بلو ضمن پذیرش ت اوتها ،بدر هدفمندد بدهدن آن تأکیدد
میشهد .اما ،اندیش رایج در فرهنگ غرب از سهیی مرد را اصدل ان دانیت و زن را تدابع و
درج دو می داند ،و از سهی دیگر دو جنر را در ردیدف اضدداد قدرار مدیدهدد ر.ک؛
جع ری ،ج286 ،11؛ رود ر ،همان)225 ،؛ فمینی تهدا کد ت داوتهدای دوجدنر ،را یدا
باعث فرو دستی زنان میدانند و در سذف آن میکهشدند و یدا آنهدا را مدالک برتدری زن
دان ت اند ،همهار ،بین این افراط و ت ریط سر ردانند و نظر روشنی ندارند.

1

از این جهت در میان فمینی تها ،اختالف ه ت .فمینی تهای لیبرال و فمینی تهدای
مارک ی ت زنان را در مهقعیت نابرابر و فروتر از مردان میدانند .اما ،برخی دیگر ب نظری
ستمگری اعتقاد دارند .طبق این نظر ،وضدعیت مت داوت زندان از تصدمیم ارادی و آ اهاند
مردان در سهءاست اد ،از آنها ناشی میشهد ،ن از عهاملی چهن طبقد اقتصدادی و سدازمان
اجتماعی ر.ک؛ ریتدزر و دهدمن .)470-482 ،در سدالی کد تحقیقدات فمینی دتهدای
دیگر در عین اذعان ب تاثیر شگرف فرهنگ و آمهزش بر ت اوتهای رفتاری ،ت اوتهای
 .1نکMurray, 1995; Millett, 1969; Tang, 2009 :
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طبیعی را انوار نمیکنند همان) .این دید ا ،پذیرش ت اوت طبیعی در زن و مرد) ضدمن
انتقدداد از دو نظددر نخ ددت ن دابرابری و سددتمگری) ،مددادری ،زایمددان و شددیردهی را مثبددت
میدانند همان) .این ویژ یها در زنان مهجب میشهد ک آنان بیشتر بد مههبدت زندد ی
واقف شد ،،و بیش از مردان ب طبیعت نزدیک شهند.
در ده های اخیر هم فمینی تهای طرفدار محیط زی ت با توی بر ت اوتهای طبیعدی،
زنان را ب س ظ محیط زی ت فراخهاندند ر.ک؛ زیبداییندژاد .)100 :1388 ،تهجد بد
ت اوتهای طبیعی زنان نزد برخی فمینی تهای جدید بد آنجدا رسدید ،اسدت کد صد ات

زنان را ص ات برتر و اصدهال زندان را متمددنتدر مدیدانندد ر.ک؛ ریتدزر471 :1374 ،؛
زیبددایینددژاد .)102 :1388 ،اکثددر نهشددت هددای نظددری دهدة  1970روی ت دداوت جن ددیتی
متمرکز بهدند و در نتیج ب جای پرداختن ب م دائل اجتمداعی یدا اقتصدادی و سیاسدی بد

م ائل روان شناختی میپرداختند ر.ک؛ ها و مبل.)121 :1382 ،
از آنچ

ت شد میتهان دریافت ک از میان س نظری  :ت اوت ،نابرابری و ستم دری،

دید ا ،اول ،نابرابری را لزوماً دلیلی بر فروتری زنان نمیداند .از همین پایگا ،مدیتدهان بد
نقد دو دید ا ،اول نش ت .طرفداران نظری نابرابری و ستم ری ،رفتارهدا و جایگدا،هدای
مت اوت را دلیلی بر مدعای خهد رفت اند و ب همین دلیدل بد آنهدا انتقداد شدد ،کد ایدن

دید ا ،ناخهاست مرد محهر است.1
.5ازدواج و همسری
ارزش و مطلهبیت ازدواج و کراهت تجرد در اسال  ،امدری روشدن اسدت .بدا وجدهد ایدن،
برخی شهاهد قرآنی و روایی ب این مطلب اشار ،دارند ک یادآوری آنها سدهدمند اسدت.
قرآن کریم میفرماید :و از نشان هاى او اینو هم رانى از جنر خهدتان براى شما آفریدد
تا در کنار آنان آرامش یابید ،و در میانتان مهدرت و رسمدت قدرار داد؛ در ایدن نشدان هدایى
 .1برای مطالع بیشتر ،نک :ریتزر و هدمن470-482 ،
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است براى روهى ک ت وّر مىکنند﴿وَ مِنْ آیاتِةهِ أَنْ خَلَة َ لَكُةمْ مِةنْ أَنْفُسِةكُمْ أَزْواجةاً
لِتَسْكُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَة﴾ رو ن .)21
پیامبر اکر ص) میفرماید :هدیچ بندایی در اسدال نهداد ،نشدد،اسدت کد ندزد خددای
عزوجل محبهبتر و عزیزتر از ازدواج باشد

ر.ک؛ مجل

دی1403 ،ق ،ج .)222 :100همچندین پیدامبر

ص) فرمهدند« :هرکر برای خهاستگاری ب سهی شدما آمدد و اخدالق و دیدانتش مدهرد
پ ند بهد با او ازدواج کنید دخترتان را ب ازدواج او در آورید) ،در غیر این صهرت ،فتند
و ف اد در زمین ب وجدهد مدیآیدد» کلیندی ،1365 ،ج  .)347 :5پیدامبر ص) در روایدت دیگدری
فرمهدند :هیچ م لمانی بعد از اسال ب چیزی بهتر از هم ری م دلمان و شای دت بهدر،مندد
نشد،است ر.ک؛ سر عداملی1391 ،ق ،ج  .)23 :14در سدیث دیگر میفرمایند« :هدیچ جدهانی نی دت
ک در اوان جهانی ازدواج کند ،مگر شیطانش فریاد برمدیآورد :ای وای بدر مدن! دو سده
دینش را از زند من نگ داشت .بنابراین ،بند ،بایدد در یدک سده دیگدر [دیدنش] تقدهای
خدا پیش کند» نهری1408 ،ق ،ج.)149 :14
یوی از این نشان های الهی آن است ک هر فردی از بشدر در برابدر خدهد از ندهع خدهد
ج تی مییابد تا م أل تهالد و تناسل صهرت بگیرد و آنها ب

هن ای آفرید ،شدد،اندد کد

محتاج دیگریاند و هر یک با دیگری ب کمال خهد میرسد و این همان میل جن ی است
ک خداوند آن را در وجهد دو ج ت ب امانت نهاد،اسدت« .اسدال وقتدی مدیخهاهدد ایدن
عمل جن ی را با قانهن خهد نظا بخشد ،اساس آن را بر تأثیر دو جهداز تناسدلی متقابدل در
مرد و زن قرار میدهد… و این تأثیر دو جذب در کشش طرفینی خهد چیدزی ،جدز تهلیدد
مثل و بقای نهع بشر را دنبال نمیکنند» طباطبائی1393 ،ق ،ج.)418 :2

ک انی ک در امر ازدواج و تشویل خانهاد ،از این دستهرات پیروی کنند ،البت زند ی
مهفقی خهاهند داشت؛ یوی از مشوالت پیشروی جامعدة مدا ،کهتداهی در امدر ازدواج و
عد صحی انتخاب هم ر برطبق معیارهای اسالمی اسدت و ا در انتخداب هم در بدا روش
درست و دستهرات اسالمی همرا ،باشد ،ب یاری از مشوالت جامع سل میشهد.
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اما فمینی ت ها ازدواج را تحقیر نمهد ،،آن را همانند خرید و فروش کاال مدیدانندد .از
نظر برخی از فیمینی تها ،ازدواج همیش م أل ای یک جانبد بدهد،اسدت ،مدرد بدا ازدواج
هم چیز ب دست میآورد و زن هم چیز را از دسدت مدیدهدد ر.ک؛ مشدیرزاد:1383 ،،
 « 1.)108اِمددا لدددمن» ،2یوددی از اندشددمندان فیمینی ددم ،هددم ازدواج را نددهعی ترتیبددات
اقتصادی با بیم نامد دان دت کد البتد الز االجدرا نی دت و میدزان سدرمای

دذاری زن و

دستاورد او از محل قرارداد ازدواج ،خیلی کمتر از بیم نام های اقتصدادی اسدت و آزادی
انصراف هم ندارد و تعهد این قرارداد ،مادا العمر و اجباری اسدت ،ستدی ا در بد ضدرر او
باشددد« .شددارلهت ددیلمن» 3برج ددت تددرین نظریدد پددرداز مددهج اول فمینی ددم ،خاندد را از
قدیمیترین نهادها و در عین سدال پ دتتدرین آنهدا مدیداندد کد در آن فقدط خدهردن و

خهابیدن ،تن ر ،لباس پهشیدن و سر ر شدن برای زندان مدیماندد مشدیرزاد ،،همدان).
روشن است با این ت ورات ،ازدواج دیگر یک امر مقدس الهی نی دت و ایدن عبدارت« :تدا
زمانی ک مرگ ما را از هم جدا کند در خطب هدای عقدد م دیحی بدیم دمی شدد ،اسدت.
ازدواج ،یک نشان وضعیت یا قرارداد اجتماعی اسدت کد ازدواج بدا همجدنر هدم در آن
تهجی میشهد و با قهانین اجتمداعی مشدروعیت مدییابدد ر.ک؛ محمددی-204 :1386 ،
.)203
ب نظر فمینی تها برابری زنان با مردان زمانی تحقق مییابد ک شههران و هم دران در

تمامی م ئهلیتها سهیم بهد ،و در نهایت وظایف پایاپدایی برعهدد ،داشدت باشدند ر.ک؛
فاکر جنهز .)245-229 :1386 ،کیت ملیت ،۴یک از مت ودران فمینی دم نیدز راهودار
انقددالب جن ددی را پیشددنهاد نمددهد :ایددن انقددالب بد معنددای پایددان ازدواج تددک هم ددری و
 .1نقل شد ،از قهل سهزان آنتهنیSusan Anthony،
2. Emma Goldman
3. Charlotte Perkins Gilman
۴. Kate Milleltt
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ایدئهلهژی مادری اسدت کد پدرورش کهدکدان بد صدهرت دسدت جمعدی جدای خدانهاد،
خصهصی را خهاهد رفت .مشخصة دیگر این انقالب ،آزادی عمل و انتخداب در روابدط
زناشهیی ،چ با جنر مخدالف و چد همجدنرخدهاهی بدهد ر.ک؛Millett, 1969:61؛
ب ددتان .)109 :1390 ،در سقیقددت از نظددر کیددت ملیددت تنهددا از را ،ایددن آ دداهی و آزادی
فعالیت جن ی است ک برتری جنر مرد پایان مییابد.
در جهامعی ک میکهشند هم ت اوتهای جن ی را خنثی و هدم رابطد جن دی آزاد را
تشهیق کنند ،خرد ،فرهنگِ همجنر بدازی همدهار ،بدرای تبددیل بد هنجدار اجتمداعی ،بدا
فرهنگ غالب رقابت میکند و ارزشهای محهری این فرهندگ مانندد مومدل بدهدن زن و
مرد از نظر جن ی ،ازدواج و تهلید مثل را از بین میبرد .همجنربازی ب هن ای دیگر نیز
مردانِ قادر ب بارور ساختن را از زنان جدا می کند .بدین صدهرت فمینی دتهدای تنددرو،
ضمن ن ی ازدواج ،همجنر رایی و رایش جن ی زندان بد خدهد را تجدهیز مدینمایندد.
امروز ،در غرب ،عالو ،بر این ک تعداد زیادی از ازدواجها ب طالق منتهی میشهد ،تعداد
دیگری هم اصال ازدواج نمی کنند ،از این رو ،بداور عمدهمی بدر ایدن اسدت کد در اغلدب
کشهرهای غربی امر ازدواج رو ب زوال است.

1

.6خانواده
یوی از نهادهای ب یار قدیمیِ س ظ و پرورش ان دان ،خدانهاد ،اسدت .از نظدر اسدال هدم،
خانهد ،،در ادار ،کشهر و تربیت ان انهای شای ت تاثیر زیادی دارد؛ در خدانهاد ،اسدالمی
پدددر و مددادر مهظددف بدد تربیددت فرزندددان صددال و آمدداد ،کددردن آنددان بددرای پددذیرش
م ئهلیتهای فردی و اجتماعیاند .عنصر اصلی تشویل خانهاد ،،زن است ند مدرد؛ بددون
مرد ،ممون است خانهاد،ای باشد امدا ا در زن از خدانهاد،ای رفتد شدد مدرد نمدیتهاندد
خانهاد ،را س ظ کند ر.ک؛ خامن ای ،بیانات .)75/12/20 ،بنابراین ،خدانهاد ،بدا محهریدت
 .1برای تحقیق بیشتر ،نک Moore, 1987 :؛ اردنر202 ،1386 ،
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زن می چرخد.م ألة مدیریت مرد در امهر خانهاد ،ن بت ب هم رش در فرهندگ اسدالمی
چیزی از سنخ تحودم سیاسدی و کداربرد زور نی دت .ندهعی وفداداری و سمایدت و ندهعی
م ؤلیت مرد ن بت ب زن است ر.ک؛ جهادی آملی . )366 :1375 ،از نظر اسدال  ،زن و
شههر دو شریک زند ی ه تند و باید ن بت ب یودیگر با محبدت رفتدار کنندد .مدرد سدق
ندارد ب زن زور بگهید ،زن هم سق ندارد ب مرد زور بگهید .البت در محدیط خدانهاد ،،زن
و مردی ک ب هم عالق دارندد ،بدا شدهق ،کارهدا و خددمات یوددیگر را انجدا مدیدهندد
ر.ک؛ خامن ای ،بیانات20 ،ن 12ن  .)75از نظر اسال محددودیت کامیدابیهداى جن دى بد
محیط خدانهاد ى و هم در مشدروع ،از جنبد رواندى بد بهداشدت رواندى اجتمداع کمدک
مىکند ،و از جنب خانهاد ى سبب تحویم روابط افراد خانهاد ،و برقرارى صمیمیت کامل
بین زوجین مى ردد ،و از جنبة اجتماعى مهجب س دظ و اسدتی اى نیدروى کدار و فعالیدت
اجتماع مى ردد ،و از نظر وضع زن در برابر مرد ،سبب مدى دردد کد ارزش زن در برابدر

مرد باال رود مطهرى ،بیتا ،ج.)434 ،19
نظا خانهاد ،در اسدال مبتندی بدر واقعیدات ج دمانی مدادران و در راسدتای س اظدت و
تداو عالیق غالب زنان است .اما امروز ،تحدت تداثیر افودار فمینی دتی همد آمدال بدانهان
متهج فعالیتهای بیرونی است ر.ک؛ کالنتدری .1)219 1385 ،از زمدان شدول یدری
ت ورات فمینی تی ،علی خانهاد ،ک ارزشمندترین نهاد اجتماعی است ،جنگ ب را ،افتداد،
است .آنان خانهاد ،را نماد ستم یا مظهر شر و یا نهعی زندان خانگی دان ت  ،بیسرمتدی بد
خانهاد ،را آمهزش میدهند ر.ک؛  .)Tong, 2009, 104-106, 198-199تغییدر نظدا
خانهاد ،و کلیش های مربهط ب آن همهار ،از مطالبات فمینی تها بهد ،،چهن از نظدر آندان
خانهاد ،اصیلترین نهادی است ک زنان در آن تحت سلط نظا پدرساالری واقع میشهند
ر.ک؛ مشدددیرزاد .)283 -288 ،،انتقددداد بدد خدددانهاد ،و ازدواج از همدددان اوایدددل آغددداز
فعالیتهای فمینی تی در بین فمینی تها رواج داشت .نخ تین نشان های این بحث در میان
 . 1اردنر1386 ،؛ فرنج1373،
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نظریدات فمینی ددتهدای لیبددرال دیدد ،مددیشددهد .از اواخدر قددرن  18و اوایدل قددرن نددهزدهم
دید ا،های مختل ی در مهرد ازدواج و خانهاد ،اظهدار مدیشدد کد برخدی از آنهدا کدامال
مخالف ازدواج و تشویل خانهاد ،بهد  .)Tong, 2009, 24-36امدا اکثدر فمینی دتهدای
لیبرال رچ انتقاداتی جدی ب نهاد خانهاد ،داشتند و ا ،آن را ابزار اصلی سدتم بدر زندان،
نهادی ناعادالن و در جهت انقیاد و فرودستی زنان میدان دتند .امدا مایدل بد برانددازی آن
نبهدنددد و صددرفاً بددر لددزو اعمددال اصددالساتی در آن تأکیددد مددیکردنددد .ب ددیاری از ایددن
فمینی تها رفتار مردان در خدانهاد ،را ظالماند مدیدان دتند و بدر از دسدت رفدتن اسدتقالل
اقتصادی و ستی ههیت فردی زن پر از ازدواج معتقد بهدند ،اما اصل ازدواج را ب عنهان
نهادی مقدس و سافظ ع ت عمهمی تصدیق میکردند ر.ک؛ مشیرزاد.)75 :1383،،
زارشهای جامع شناسان ساکی از آن است کد نظدا خدانهاد ،در غدرب دسدتخهش
چالش و بحران شد،است .عالئم و شاخص هایی ک در آمارهای جامع شناسدان از وجدهد
چنین بحرانی در نظا خانهاد ،سوایت میکنند ،عبارتاند از:
الف .افزایش آمار طالق و جددایی ب .افدزایش میدزان خشدهنت در خدانهاد،؛ ج .افدزایش
تعداد کهدکان نامشروع؛ د .باال رفتن سن ازدواج؛  .،ب چالش کشدیدن م هده مدادری؛ و.
رواج

ترد ،زند یهدای مجدردی؛ ز.

دترش همجدنر رایدی ر.ک؛ ریدن:1387 ،

122 -121؛ کری تن ن :1387 ،فصل 5و6؛ کاستلز :1380،ج .)4 ،2ب طهر کلدی در میدان
رایشها و نظری پردازیهای مختلف فمینی تی میتهان ب دو رویورد مت داوت ن دبت بد
مقهل خانهاد ،اشار ،کرد :رویودرد اول کد در دیدد ا،هدای فمینی دتهدای لیبدرال دیدد،
میشهد با اصل نظا خانهاد ،مهافق است ،اما خهاستار اعمال اصالسات ن بتاً وسیع سقهقی
در درون ساختار خانهاد ،میباشد همان) .رویورد دو ک بین فمینی تهای مارک ی ت،
سهسیالی ت و خصهصاً رادیوال مشاهد ،میشهد -ن ر نظا خانهاد ،را نیدز نتیجد سی دتم
اجتماعی ظالمان سرمای داری یا نظا مردساالر) و علت ستم ب زنان میداندد؛ همچندین از
اساس با ازدواج و تشویل خدانهاد ،مبدارز ،مدینمایدد و طدالق و جدداییطلبدی را تنهدا را،

رهایی زنان قلمداد میکند ر.ک؛ تانگ :1396 ،رود ر.)126 -116 :139۴ ،
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نظریات رادیوالها در باب خانهاد ،ب دلیل این کد ب دیار ویدران کنندد،تدر از نظدرات
لیبرالها است ،همچنین ب دلیل تنددروی در ایدن نظریدات ،نتهان دت افودار عمدهمی را بد

سمت خهد جذب کند.1
 .7کارکردهای خانواده
در آمهز،های اسالمی ب کارکردهای متعددی برای نهاد خانهاد ،و ازدواج اشار ،شد ،کد
برخی از آنها عبارتند از:

 .۱-7پاداش اخروی
خانهاد ،در دید ا ،اسال برخهردار از تقدس و جنب های معنهی باالیی است ،ستدی بدرای

لذایذ جن ی در محدود ،خانهاد ،،پاداش مقرر شد،اسدت سدر عداملی1۴09 ،ق  ،ج،20
 .)120 -111بددر طبددق روایددات اسددالمی ارزش دو رکعددت نمدداز شددخص متأهددل ،بددیش از
فض دیلت ه تدداد رکعددت نمدداز یددا یددک روز روز،داری و شددبزنددد،داری شددخص مجددرد
است ر.ک؛ همان21 ،؛ همچنین ر.ک :مجل ی1403 ،ق ،ج.)221 ،103

.2-7حفظ و تقویت دینداری
در روایات ،ازدواج مهجب تثبیت نصف دینداری و ایمان شخص یدا دو سده آن دان دت
شد،است ر.ک؛ مجل ی1403 ،ق ،ج ،221 :100ح.)34
ارضاء غریز ،جن دی در محدیط خاند و جلده یری از انحرافدات جن دی :در آیدة 187

سهرة بقر﴿،هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُن﴾ بقر،ن  )187ک زنان را لباس مردان و مدردان
را لباس زنان معرفی کرد ،،میتهاند اشار،ای ب این نوت باشد کد همدان هند کد لبداس،
زشتیها و شدر دا،هدای بددن ان دان را مدیپهشداند و باعدث زیندت و س دظ آبدروی وی

 . 1برای تهضی بیشتر نک :مشیرزاد3۴1 ،1388 ،،
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مدی ددردد ،زن و شددههر نیدز از جهددت ارضدداء غریدز ،جن ددی و جلدده یری از انحرافددات و
زشتیها یکدیگر را مهرد پهشش قرار میدهند و بد ایدن ترتیدب ،زینتدی بدرای یوددیگر

خهاهند بهد ر.ک؛ قطب1391 ،ق ،ج .)174 :1البت در ت یر این آی وجه ،دیگری
1
نیز ذکر شد،است.
ارضاء نیازهای عاط ی و تأمین آرامش روانی :این کارکرد در قرآن کریم صریحاً
مهرد تأکید قرار رفت است ﴿وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَ َ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَیْها وَ
جَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فی ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُون﴾ ،و از نشان های خداوند این
است ک از جنر خهدتان برایتان هم رانی آفرید تا بدانها آرامش بیابید و بین شما
دوستی و رسمت برقرار کرد .همانا در این امر برای ک انی ک ت ور میکنند ،نشان هایی
است» رو ن .)21

.3-7رشد و استقرار شخصیت همسران
ازدواج و تشویل خانهاد ،،تعادل عاط ی فرد را ب دنبدال دارد ر.ک؛ رابرت دهن:1374 ،
 .)315از برخددی روایددات ک د ازدواج را مهجددب س ددن خلددق و افددزایش جددهانمددردی و
بزرگمنشدی افدراد دان دت  ،مدیتدهان همدین مضدمهن را اسدت اد ،کدرد ر.ک؛ مجل دی،
1403ق ،ج.)222 :103
.4-7کارکرد اقتصادی خانواده
اسال ب همواری متقابل زن و شههر از سیث مادی تأکید دارد .اسال در همان سال ک
وظی ک ب معاش را از دوش زن برداشت و با الزا هزین زند ی او بر شههر عمالً مردان
را در خدمت زنان قرار داد ،است ،زنان را تهصی می کند ک در تأمین نیازهای معیشتی
خانهاد ،ب ویژ ،در داخل منزل ب شههران خهد یاری برسانند .البت هر هن کار درون خان
 . 1نک :طباطبائی ،1393 ،ج51 -44 ،2
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و یا بیرون از خان زن مشروط ب میل و رضایت اوست و هیچ اجباری متهج زن نی ت،
اما پاداشهای معنهی فراوانی ک برای این امر مقرر شد ،،در تشهیق زنان با ایمان تأثیر
زیادی دارد ر.ک .سر عاملی1۴09 ،ق ،ج.)176 ،20

 .5-7تولید مثل و پرورش فرزندان
این امر نیز ک بدون تردید ،بخدش عمدد،ای از بدار آن بدر دوش مدادران قدرار دارد ،جدزء
اهداف ازدواج در اسال معرفی شد ،است سر عاملی1409 ،ق ،ج.)15 ،20

 .6-7تربیت دینی و اخالقی
انتقال فرهنگ دینی ب ن ل هدای جدیدد بد عندهان یودی دیگدر از اهدداف و کارکردهدای
ازدواج در اسال مهرد تأکید قرار رفت است ر.ک؛ کلینی1407 ،ق ،ج.)46 :6

.7-7آثار اجتماعی
آثار اجتماعی مهم دیگدری مانندد س دظ ن دب اشدخاص ،انتقدال مدنظم میدراث و س دظ و
تقهیت روابط خهیشاوندی نیز جزء کارکردهای خانهاد ،ه تند کد در روایدات بد آنهدا
اشار ،ردید،است ر.ک؛ سر عاملی1409 ،ق ،ج :20صص  1 .)52-50اینهدا بخشدی از
کارکرد خانهاد ،در اسال بهد؛ اما ،ب یاری از مباسدث فمینی دتی سدهل ایدن محدهر شدول
رفت اند کد آیدا خدانهاد ،صدرفاً کدارکردی خددماتی اقتصدادی ،جن دی و غیدر )،دارد،
آن هن ک مثالً مارک ی تها معتقدند ،یا اینکد نیازهدای عداط ی افدراد را نیدز بدرآورد،
میکند ،همانطهر ک فمینی تهای خانهاد ،را تأکید میورزند.

2

. 1نگارش کارکردهای خانهاد ،از ب تان  ،1396فصل دو  ،اقتباس شد ،است.
 .2برای مطالع نظریات فمینی تهای خانهاد ،را نک :رضهانی ،مح ن ،فمینی م ،مجل معرفدت ،تیدر  ،1382شدمار،
67؛ تانگ.1396 ،
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.8ممنوعیت روابط جنسی خارج از ازدواج
یوی از عهامل مؤثر در استحوا خانهاد،ها سرمت و منع شدید از همجنر رایدی اسدت؛
همجنر رایی ،ویرانگر ازدواج و مخّرب اساس و بنیان خانهاد ،است .ب همین جهدت در
اینجا الز است ب دالیل سرمت و مضرات همجنر رایی در اسدال اشدار ،دردد :دیدن
اسددال ب د صددراست روابددط جن ددی آزاد و خددارج از ازدواج را نامشددروع دان ددت و بددرای
ارتواب آنها آثار و مجازات دنیهی و اخروی اعال کرد ،است .در خصدهص زندا قدرآن
می فرماید :هر ز ب زنا نزدیک نشهید ک ایدن کدار ب دیار بدد و را ،ناپ دندى اسدت ﴿ َو ال
تَقْرَبُها الزِّنى إِنَّ ُ کانَ فاسِشَدةً وَ سداءَ سَدبیال﴾ اسدراءن  .)32در سددیثی پیدامبر اسدال ص)
فرمهد :زنا شش پیامد دارد :س پیامد در دنیا و س پیامد در آخدرت .پیامددهدای دنیداییاش
این است ک آبرو را میبرد ،مرگ را شدتاب مدیبخشدد و روزی را مدیبدرد و پیامددهدای

آخرتی اش :سختی س ابرسی ،خشدم و غضدب خدداو ماندد اری در آتدش اسدت ر.ک؛
مجل ی1403 ،ق ،بحار االنهار ،ج  ،76باب زنا.)17 -30 ،
همجنربازى عمل زشت و ناپ ندى است ک بر خالف طبیعت و غریزة ان انى اسدت.
دین اسال با این عادت زشت برخهرد کرد،است .قرآن کدریم ،داسدتان قده لدهط را بیدان
کدرد ،و در ضددمن آن ،ایددن عمدل را سددرزنش نمددهد ،و ممندهع اعددال مددىدارد ﴿أَ تَدأْتُهنَ
الذُّکْرانَ مِنَ الْعالَمینوَ تَذَرُونَ ما خَلَقَ لَوُمْ رَبُّوُمْ مِنْ أَزْواجِوُم﴾ شعراءن . )166 -165
پیامبر اکر ص) فرمهدند« :ا ر ک انی را در سال انجا لهاط پیددا کردیدد ،هدر دو را
بوشید لهاط زنا است بلو زشتترین صهرت آن است» ر.ک؛ سلى.)5۴7 : 1982 ،
این بهد نظر اسال دربار ،روابط آزاد جن ی؛ در سالی ک امروز در ت ورات فمینی تی
و غربددی ،همد جددا سددخن از تقدددیر و استددرا عالئددق و روابددط جن ددى و لددزو آزادى و
برداشتن هر قید و بندى در این زمیند اسدت .فمینی دتهدای رادیودال ،ضدمن طدرد کامدل

د رجن یخهاهی ،تجرد یا خهددوستی یا همجنرخهاهی را خهاسدتارند تاندگ.)157 ،
فمینی تهای رادیوال ب خالف فمینی تهای لیبرال و مارک ی ت همجنرخدهاهی زندان
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را زینشی کامالً شخصی تلقی نمیکنند .در نظر ایشان این زینش نشان ای بدارز از طدرد
درونی میل جن ی مردساالران است .در واقع ب یاری از رادیوالفمنی دتهدا معتقدندد هدر
زنی برای نشاندادن تعهد کامل ب فمینی ت باید همجنرخها ،باشد یا بشدهد .بدرای مثدال،
شارلهت بانچ 1 ،دیگرجنرخهاهان را فمینی تهای درست و س ابی نمیدان ت زیدرا بد
اعتقاد وی «شالهد ،و چارچهب و ماهیت د رجنرخهاهی اولهیدت دادن بد مدرد اسدت».
بانچ می ت جامع ای مردان است ک همجنرخهاهی زندان را زینشدی شخصدی تلقدی
میکند ،زیرا ب رسمیت شناختن آن متضمن پیامدهای سیاسی است بدا مندافع مدردان جدهر
در نمیآید؛ «برای فمینی تهای همجنرخدها ،سدور مقهلد ای خصهصدی نی دت بلود
م أل ای سیاسی دربار ،سرکهب و سلط و اقتدار است ».ب باور بانچ همجنرخهاهی زندان

سرکتی انقالبی در راستای طرد تمامی نهادهای برساخت مردان ب س اب مدیآیدد ر.ک؛
تانگ.)202 ،
امروز ،فحشا ،زنا ،روسپیگری ،لهاط در کشدهرهدای تهسدع یافتد و صدنعتی،

دترش

زیادی پیدا کرد ،و ستی تبدیل ب یوی از جاذب هدای تهری دتی آنهدا شدد،اسدت ر.ک؛
مدنی.)62-83 :1392 ،
 .9بارداری و مادری
قرآن بعد از تهصی مشترک ب قدرشناسی پدر و مادر ،خدمات مادر ،دوران بارداری،
زایمان و دور ،شیردهی او ک همرا ،دشهاریهایی است را شرح میکند﴿وَ وَصَّیْنَا
الْإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ کُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَالثُونَ
شَهْرا﴾،ان ان را ب اس ان با پدر و مادرش س ارش کردیم .مادر ب زسمت بارش را سمل
کند و ب دشهارى سملش را بر زمین نهد و دوران آب تنى و شیر دادن سى ما،

1. Charlotte Bunch
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است اسقافن  .)15بنابراین خداوند متعال ،افتخار مادری را ب زن ارزانی داشت و این
مههبت بزر ی است؛ هم مردان و زنان بزرگ از دامن زن نشأت رفت و در آن پرورش
مییابد .از همین جا میتهان

ت :با ارزشترین کار زن ،مادری است و شئهن دیگر او

باید در کنار شأن مادری لحاظ ردد .اسال مادری و بارداری را فضیلت و ارزش معنهی
میداند .در اجر مادر باردار همین بر ک پیامبر خدا ص) فرمهد :زن از هنگا بارداری تا
هنگا از شیر رفتن کهدک مانند رزمندة در را ،خدا است و ا ر در این مدت جان دهد،
پاداش شهید را دارد ر.ک؛ طبرسی :1365 ،ج .)449 ،1و نیز فرمهدند :بهشت زیر پای
مادران است ر.ک؛ الهندی1409 ،ق :ج .)۴16 ،16

اما ،روهی از فمینی تهای تندرو ،سرکهب زنان را بد مهضدهع مدادری ربدط داد ،و

رایجترین مانع زنان را بیهلهژی تهلید مثل میدانند ر.ک؛ صادقی ف دایی 96 ،1386 ،و
 .)101شهالمیث فایرستهن 1اظهار میدارد ک مادری باید از فرهنگ بشری سذف دردد.
از نظر او تونهلهژی شیر دادن با شیش و مهدد کدهدکهدا نیداز بد مدادری طبیعدی را پایدان

میدهد؛ وی این روند را فمینی م انقالبی مینامید ر.ک؛ داردنر188 -189 :1386 ،؛
فرنج .)217 :1373 ،آدرینریچ ،2مت ور فمینی تی ،مادر بهدن زی تشناختی را محوده
میکند .ریچ با نظر فایرسدتهن مهافدق بدهد کد مادریدت طبیعدی بد شدولی کد در جامعد
مردساالر نهادین شد ،،درست همان چیزی است ک زنان بایدد خدهد را از بندد آن برهانندد
ر.ک؛ تانددگ .)144 :1396 ،بد بدداور فایرسددتهن ،بددارداری «وسشددیان » اسددت و زایمددان
طبیعی «در بهترین سالت ،الز و قابل تحمل» است و در بدترین سالت چیزی «شبی ب دفع
یک کدو سلهایی» .از این ذشت  ،مادریدت طبیعدی سرچشدم بددیهدای دیگدر بد ویدژ،
انحصار رایی است ک از آن اس اس خصهمت و س ادت میان ان انها زاییدد ،مدیشدهد
ر.ک؛ همان .)126 ،ب اعتقاد سیمهن ،بارداری ،ماجرای غدمانگیدزی اسدت کد در زن،
1. Shulamith Firestone
2. Rich, Adrienne
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بین خهدش و خهدش صهرت می یرد؛ جنین ،ق متی از پیور اوسدت و نیدز انگلدی اسدت
ک از او بهر ،برداری میکند ر.ک؛ دوبهار :1384 ،ج.)363 ،2

1

صاسب نظران فمینی ت در تمایز ذاشتن میدان مادریدت طبیعدی و مادریدت اجتمداعی
اختالف دارند؛ سال آنک این دو وج مادریدت را بایدد از هدم تمیدز داد .جگدر 2تعریدف
مادریکدردن را ب دط داد ،و آن را بد «هدر رابطد ای کد در آن یدک فدرد بد پدرورش و
تیمارداری فرد دیگری میپردازد» اطالق کرد ،است؛ ا ر تعریف او را بپذیریم افراد برای
آنک از نظر اجتماعی مادر شمرد ،شهند نیازی ندارند کد از نظدر طبیعدی مدادر باشدند .بدا
وجهد این ،جامع مردساالر ب ما میآمدهزد کد زندی کد بچد ای را در بطدن خدهد سمدل
می کند بیش از هم برای بزرگ کردن او مناسب است .بعضی از فمینی تهدای رادیودال
این اصل را عاملی می دانند ک اغلدب مهجدب وارد آمددن فشدارهای ندامعقهل بدر پیودر و
انرژی زنان میشهد و ب همین دلیل ب شدت علی مادریت طبیعی مهضع رفت اند .اما سایر
فمینی تهای رادیوال با این مهضع یری مخالفاند و پافشاری دارند ک هدیچ زندی نبایدد
در مقا مخال ت با مردساالری خهد را از لذت باردارشدن نقش اصلی در رشدد شخصدیت

کهدک محرو سازد ر.ک؛ تانگ.)139 ،
در میان فمینی تها ،دستکم دو هن استدالل علی مدادر بدهدن طبیعدی وجدهد دارد:
مخال ت آن اُکلی 3ک مالیمتر و عمهمیتر است ،و مخال دت شددیدتر و اختصاصدیتدری
ک فایرستهن مطرح میکند .اُکلی ک بدا ارزیدابی خدهد مدادربهدن زی دتشدناختی را نیداز
طبیعی زنان نمیدان ت نتیج رفدت کد ایدن پدیدد ،فدرآورد،ای فرهنگدی اسدت ،یعندی
اف ان ای است ک ب قصد سرکهب زندان سداخت و پرداختد شدد ،اسدت .بد تد اُکلدی،
تعجبی ندارد ک ب یاری از مادران اس اس بددبختی مدیکنندد ،و چدهن هر هند اعتدراف
 .1نکDe Beauvoir,Simone,1956 :
2. Jaggar Alison
3. Oakley, Ann
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جدی ب ناخشنهدی از وظایف مادری برای زن ب منزل پذیرش شو تی فدردی اسدت ایدن

اس اس بدبختی تشدید هم میشهد ر.ک؛ همان.)142 ،
ارزیابی من ی فاریرستهن از مادربهدن طبیعی چندان با اُکلی ت اوت نداشت اما لحدن او
ب یار تندتر بهد .نظر فایرستهن در کتاب دیالوتیک جدنر ایدن بدهد کد میدل بد زایدش و
پددرورش کددهدک بددیش از آنک د زاییددد« ،عالق د ای اصددیل» ب د کهدکددان باشددد .نددهعی
«جاب جدایی» دامند نیازهدای خدهد  )egoاسدت .بدرای مدردان داشدتن فرزندد راهدی بدرای
جاودانگی نا و دارایی و طبق و ههیت قهمی آنان است؛ و برای زنان داشتن فرزند راهدی
است برای تهجی ضرورت خان نشینی .ا ،نیاز مادران ب تهجی یا نیاز پدران ب جداودانگی
سالتی بیمار هن پیدا میکند .در چنین مهاردی ب تعبیر فایرسدتهن کدهدکی کد «کامدل و
بیعیب و نقص» نباشد ب یقین روز ار سیاهی خهاهد داشت .ب پیشبیندی وی اکندهن کد
فناوری رهایی بشر را از بار ران م ئهلیت تهلید مثل نهید میدهد ،زنان تمایلی ندارندد بدا
رنج و سختی بچ بزایند یا تا ابد و با جانفشانی بچ داری کنند .خهاسدت زندان ،و مدردان،
بیش تر این است ک فقط بخشی از عمر و انرژی خهد را در کندار فرزنددان یدا بدرای آندان
صرف کنند ر.ک؛ همان .)144 ،سیمهن دوبهار ،می هید :شاید زمانی همواری مدردان

در تهلید مثل غیر ضروری ردد ر.ک؛ دوبهار :1384 ،ج.)343-356 ،2

1

.۱0تربیت کودک
مهضهع مهد کهدکها نیز از دیگر سرب های فمینی ت رادیوالهدا در نبدرد ضدد خدانهاد،
است .آن ها مهد کهدک را برای افراد نیازمند ب آن نمیخهاهند ،بلو سقی همگانی برای
زندان مددیداننددد تددا اولهیدتهددای اجتمدداعی را دوبددار ،سدازماندهی کننددد و زنددان را از قیددد
م ئهلیت مادری آزاد سازند .ب اعتقاد آنان ،هنگامی ک مهدد کدهدک رایگدان در اختیدار
همگان قرار رفت ،دیگر ب وجهد خانهاد ،طبیعی نیازی اس اس نمیشهد .مهدد کدهدک
 .1نکSimone, 1956 :
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سقی همگانی برای زنان است ک باعث مدی شدهد زندان بدا مدردان در وضدعیت برابدر قدرار
یرند ر.ک؛ اردنر .)109 :1386 ،مهد کهدکها ،برای فمنی تها خیلی اهمیت دارند.

چهن ب آنها اجاز ،میدهند ب زنان بگهیند میتهانند از زیر بار تصدمیم یدری سرنهشدت-
ساز و ترسناک «در زمین بزرگ کردن فرزند خهد فدرار کنندد» شداید ایدن سودم درسدتی
باشد ک در شرایط محیطی نام اعد و کمبهد فناوری ،بقای جامع ایجاب میکند ک زنان
از کهدکان نگهداری کنند ،اما از این سوم نتیج نمیشدهد کد وقتدی شدیردادن بدا شیشد
اموان پذیر است ،یا وقتی سایر کارهای تهلیدی م تلز نیروی بدنی زیاد یا غیبت طدهالنی
از خان نی ت باز هم زنان باید مراقبت از کهدکان را برعهد ،داشت باشدند .مدیتدهانیم ا در
دوست داشت باشیم بگهییم ک در شرایط مادی معین سرشت زی تی ان ان م تلز سازمان
اجتماعی معینی است .اما نمیتهانیم این لزو را ب سدایر مهقعیدتهدا تعمدیم دهدیم ر.ک؛
تانگ.)209 ،
ب طهر کلّى مراسل رشد و تربیت کهدک از دید ا ،اسال از اهمیت باالیی برخهردار
است :
مرسل پیش از تهلد شامل پیشبینىهداى الز در انتخداب هم در ،جهدت انتقدال صد ات و
خصلتهاى مطلهب ب کهدک ،تدابیر الز ب هنگا انعقاد نط و دوران جنینى و زایمدان
است .مرسل بعد از تهلد را مىتهان ب س مرسل عمد ،تق یم نمهد:
پیامبر اکر ص) مراسل نخ دتین رشدد ان دان را بد سد بخدش مهدم تق دیم نمدهد ،و
مى فرماید :فرزند در ه ت سال اول آقا و در ه دت سدال دور فرمدانبردار و در ه دت سدال
سهر وزیر است ر.ک؛ طبرسى.)222 :1365 ،
ا ر کهدکى ،دورة آقایى را ب معنداى واقعدى کلمد و بدا بهدر،ورى از خهاسدت هدایش
سپرى کند ب ساد ى ب دور ،اطاعت خهاهد رسید و همهار ،مطیدع و فرمدانبردار مربیدان و
والدین خهاهد شد و نیز ا ر دوران اطاعت را عاقالن طى کند ب معاوندت پددر و مدادر در
محیط خانهاد ،دست خهاهد یافت.
لذا پیامبر بزر هار اسال در سدیثى دیگر بر اساس این س دور ،،اصهل کلى تربیدت و
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وظددایف والدددین و مربیددان را در قبددال کهدکددان ،نهجهانددان و جهانددان ،تعیددین و مشددخص
نمهد،اند :بگذار فرزندت ه ت سال بازى کند و ه ت سدال بعدد تأدیدب و تربیدت شدهد و
ه ت سال بعد او را همرا ،و مشداور خدهد قدرار دهدد ر.ک؛ سدر عداملی1409 ،ق :ج،21
.)473
اما خمینی ر )،فرمهد،اند« :جدا کردن فرزند از مادر ،مبدأ یک عقددة بدزرگ اسدت.
بچ ایى ک از مادرش جدا شد پیش هر ک باشد عقد ،پیدا مىکند ،عقدد ،کد پیددا کدرد،
مبدأ ب یارى از م اسد مىشهد .ب یارى از این قتلهایى ک واقع مىشدهد روى عقدد،هدایى
است ک پیدا مىشهد ،و عقد،ها ب یارىاش از ایدن پیددا مدىشدهد کد مدادر از اوالد جددا

باشد» خمینی ،اما  ،بیتا :ج.)136-137 ،9
بهترین روش تربیت ان ان آن است ک در آغهش پر مهر و محبت مدادر پدرورش پیددا
کند و زنانی ک فرزند را از این مههبت الهی محرو مدیکنندد ،در واقدع بد زیدان خدهد و
فرزند خهیش و جامع اقدا کدرد،اندد ر.ک؛ خامند ای ،بیاندات .)75/12/20 ،ا در اسدال
روی نقش مادر و سرمت مادر در درون خانهاد ،توی میکند یا روی نقش زن و تداثیر زن
و سقهق زن و وظایف و محدودیتهای زن در داخل خانهاد ،توی میکند ،ب هدیچ وجد
ب معنای ایدن نی دت کد زن را از شدرکت در م دائل اجتمداعی و دخالدت در مبدارزات و
فعالیتهای عمهمی مرد منع کند ر.ک؛ همه ،بیانات.)83/5/17 ،

.۱۱طالق
اسال در برابر تاکید فراوان بدر تقددس ازدواج ،طدالق را ناپ دند و دارای کراهدت شددید
میداند ر.ک؛ سر عاملی1409 ،ق :ج )8 ،22و تما کهشش خهد را بودار مدیبدرد تدا
هیچ ازدواجی ب طالق منتهی نشهد؛ ولی درمدهاردی کد دیگدر زندد ی مشدترک ممودن
نی ت ،طالق را ب عنهان امری مشروع و مجاز پذیرفت است .پیامبر اکر صلی اهلل علید و

آل ) فرمهدند :مغضهب تدرین و من دهرترین سدالل ندزد خداوندد ،طدالق مدیباشدد ر.ک؛
الهندی1409 ،ق ،ح  .)27871آ ا ،باشید همانا خدا و رسهلش از زنانی ک بد نداسق از
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شههران خهد درخهاست طالق کند و از مردانی ک ب زن خهد ضرر میرسدانند تدا مهریدة

خهد را ببخشد و طالق یرد ،بیزار است ر.ک؛ سر عاملی1409 ،ق :ج .)13-40 ،22
نهاد مقدس خانهاد ،،رکن بنیادین اجتماع بشری و کانهن فرهنگهای هنا هن اسدت
تا آنجا ک سعادت و شقاوت امتها ،مرههن رشادت و ضاللت خانهاد ،مدیباشدد .اولدین
شدرط داشدتن جدامع ای سددالم و پددهیا ،سددالمت و پددایداری خانددهاد ،اسددت .مهمتدرین
عامل فروپاشی این نهاد ارزشمند ،متارک یا طالق است و متاس ان  ،امدروز ،جامعدة ان دانی
شاهد افزایش روز افزون نرخ طالق در جامع است؛ ب طهری ک بیم نابهدی بنیاد خدانهاد،
وجدددهد دارد و بدد دنبدددال آن ،جامعدد شددداهد بدددروز روز افدددزون انحرافدددات اجتمددداعی،
ناهنجاریهای روانی ،اندهاع بیمداریهدای روانپریشدی در افدراد مطلقد و فرزنددان طدالق

است ر.ک؛ رمضان نر ی.)179 :1394 ،
فروپاشی خانهاد،هدا و ازدواجهدای انجدا شدد ،یودی از رهیافدتهدای فمینی دم بدرای
آزادی زنان است .امروز ،دیگر زنان غربی برای س ظ زند ی مشترک و متعارف پایبندی
چندانی نشان نمیدهند و این هن ب نظر میرسد ک دختران ،زنان و ستی پ ران و مردان
غربی ب ازدواج ب عنهان قید و بندی نگا ،میکنند ک ب جا ماندد ،از سدنت کهدن اسدت و
همانگهن ک مدرنیت بر آوار سنتها بنا شت است ،میتهان بدر خرابد هدای نهداد خدانهاد،،
نهع جدیدی از روابط و زند ی را بندا نهداد .چیدزی کد « داردنر» آن را زیدر و رو شددن
جامع میخهاند« :وقتی زوجهدایی کد بددون ازدواج و بدر اسداس قدهانین عرفدی) بدا هدم
زند ی میکنند ،همان مالیاتی را میپردازند کد زوجهدای ازدواج کدرد ،مدیپردازندد یدا
ستی :مزایای رفاهی دریافت میکنند ک از زوجهای ازدواج کرد ،دریغ میشهد ،وقتی بد
همجنر بازان ک برنامة زادآوری بشر را ن ی مدیکنندد ،همدان مزایدا و مهقعیدت متداهالن
اعطا می شدهد یدا بد زندان جدهان بدرای زایمدان و نگهدداری از کهدکدان نامشدروع ،یاراند
می پردازند ،یا یوی از دو زوج غیر پایبند ب ازدواج ک ب دنبال طالق بیتقصیر است ،سق
رفتن نیمی از دارایی های زناشهیی از شریک پایبند بد زناشدهیی دارد ،جامعد زیدر و رو
مددیشددهد ر.ک؛ دداردنر .)337 -337 :1386 ،طددالق بددیتقصددیر کد بددا انقددالب جن ددی

سراج منیر؛ سال  ،۱۱شمارة  ،38بهار ۱399

59

فمینی ت ها ب تصهیب رسید ،در نهایت امنیت اجتمداعی و اقتصدادی زندان خاند دار را بد
مخاطر ،انداخت کدارولین .)10 ،1386 ،در پدی اقددامات قدانهنی و سمدایتی فمینی دم از
طالق ب تدریج اصطالح طالق بدون علت در محاکم قضایی ایجداد شدد کد بدر طبدق آن
زنددان مددیتهاننددد بدددون علددت خاصددی و فقددط ب د دلیددل اس دداس اندددو ،از زنددد ی جدددا

شهند ر.ک؛ فرهمند و بختیاری.)151 :1386 ،
در اعالمی سقهق زنان تاکید می شهد ،باید زنان را ترغیدب کندیم تدا شدههران خدهد را

ترک کرد ،،و همجنرباز شهند نقل ب معنی و تصدرف ،واتویندز و دیگدران:1380 ،
26؛ لِگیت .)200 -193 :1396 ،برخی فمینی تهای تندرو ،ن تنهدا خهاهدان جددایی از
شههر ،بلو خهاهان جدایی از هم مردانند ،در مقابل اینها ،اغلب فمینی تهدای جددایی
طلب اعتقاد دارند ک جدایی مطلق از مردان برای زنان ن عملدی و ند در نهایدت مطلدهب
اسدت ر.ک؛ تاندگ .)207 -208 ،یودی از اهدداف اصددلی فمینی دم و بد خصدهص نددهع
رادیوال آن ،رهایی زنان از خانهاد ،،شههر و ستی فرزندان خهد بهد تا کهدکان نیز از امدر
و نهی خانهاد ،و والدین در امان بهد ،و هنجارها و ارزشها و استانداردهای اخالقی جامع
بر آنان تحمیل نشهد ،اما پرسشی ک فمینی تها بدان پاسخ ندادند این بدهد کد آیدا بددون
این هنجارها و ارزشها هر ز جامع ای خهاهیم داشت؟ آنان برای ادار ،جامع چ عناصدر
همب تگی و ان جا را پیشنهاد میدهند؟ نتیج این آزادیها و رهایی ،چیدزی غیدر از عدد
اعتماد ،فقدان عشق ،دترش روابدط نامشدروع و شدیهع بیمداریهدای جن دی و طدالق و
بینظمی و بیقاعد ی نبهد ،است و در این م دیر کهدکدان بددون مراقبدت و سرپرسدت و

بدون امنیت روانی و اجتماعی رها شد،اند! ر.ک؛ محمدی.)217 :1386 ،
بدین ترتیب ب طهر کلی در نگا ،فمینی م طالق امری مثبت و در جهت رهدایی فدردی
از نهاد ازدواج تلقی میشهد و جدایی طلبی یعنی دوری از هر هن رابط با مردان ب دلیدل
دشمنی و شرارت ذاتی آنها راهواری کلی برای رهایی معرفی می ردد.

60

تطبیق جایگاه زن در نهاد خانواده از منظر اسالم و فمینیسم  /صالح حسنزاده

نتیجهگیری
آیات و روایات فراوان ،بیان ر اهتما اسدال بد ازدواج و اجتنداب از بدیهم دری اسدت.
درسالیک فمینی تها با تحقیدر ازدواج ،انقدالب جن دی ،تقددیر روابدط آزاد جن دى و
لزو برداشتن هر قید و بندى در این زمین را پیشنهاد داد،اند .این انقدالب بد معندای پایدان
ازدواج و ایدئهلهژی مادری است .دین اسال ب صراست روابدط جن دی آزاد و خدارج از
ازدواج را نامشروع دان ت است .اسال مادری ،بارداری و تربیت فرزند را فضدیلت و دارای
ارزش معنهی میداند .در سالی ک فمینی تهای تندرو ،اظهدار مدیدارندد کد تونهلدهژی
شیر دادن با شیش و مهد کهدکها نیاز ب مدادری طبیعدی را پایدان مدیدهدد .فمینی دتهدا
خانهاد ،را نماد ستم یا مظهر شر و یا نهعی زندان خانگی دان ت  ،بیسرمتدی بد خدانهاد ،را
آمهزش میدهند .ب همین جهت ،نظا خانهاد ،در غرب دستخهش چالش و بحدران شدد،،
و از نظر فمینی م رادیوال طالق امری مثبت و در جهت رهایی فردی از نهاد ازدواج تلقدی
میشهد .اما اسال  ،طالق را ناپ ند و دارای کراهت شدید دان دت  ،و همدهار ،از تشدویل و
پایداری خانهاد ،سمایت میکند .ب عنهان نتیجة پایانی ،میتهان ت :اغلبِ آمدهز،هدای
فمینی تی با تعالیم دین اسال ساز ار نی ت و طبعاً مهرد پذیرش جامع دینی ما نمیباشدد.
بنابرین ،شناخت آمهز،های دینی و ایمان عمیق بد آنهدا شدخص پیدرو اسدال را از پیدرویِ
نظریات فمینی تی باز میدارد؛ زیرا ،اصل بنیادی ب یاری از ایدن نظریدات ،مدادی رایدی و
ماتریالی م است.
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