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 الگوي ساختار خانوادة مطلوب از ديدگاه اسالمي
 *مهدي سلطاني

 چكيده
آيد. اين نهاد، تغييرات گونااگوني را شمار مياي بهنهاد خانواده از ارکان حياتي هر جامعه

اي باراي تظيايو و هاي مختلف تجربه کرده است. هار جامعاهبه لحاظ ساختاري در دوره

اند در هاي الگويي را براي خود ترسيو كظد تا بتوبايست شاخصنهاد حياتي، ميکظترل اين 

خود را  اوضاع و احوال متغير اجتماعي، راه مظاسب را برگزيظد و شرايط و احوال اجتماعي

اناد کاه تواناايي راهباري باراي سامان بخشد. متون ديظي ا اسالمي مظبعي غظي از معارف

لگاوي ر اختيار دارند. در اين مجال خواهان نزديک شدن به اها را درسيدن به اين شاخص

ايو. مجموع شظاسي، از ادلة نقلي و عقلي سود جستهمطلوب خانواده هستيو. به لحاظ روش

سازد؛ هر چظاد ادلة نقلي و عقلي ما را به سمت شکل سومي از الگوي خانواده رهظمون مي

 تر است.اي نزديکاين الگوي به خانوادة هسته

 .خانواده گسترده، ساختار اي، خانوادةهسته ها: خانوادةکليدواژه
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 مقدمه
آيـد  ايـن نهـاد اي به شـمار مـيكهن و داراي نفوذ اجتماعي هر جامعهخانواده از نهادهاي 

رو بـوده اسـ   اي در ساختار خود روبههاي گوناگون با تغييرات گستردهاجتماعي در دوره

ه سـم  نهاد به خود ديده اس ، تغييرات از خـانواد  گسـترده بـاز جمله تغييراتي كه اين 

اي در حرك  اسـ   خانهوالدي و حتي هماي بوده، و در امروزه به سوي تكخانواد  هسته

ي اين ريزي در جه  مطلوبي  حداكثردرك نحو  اين تغييرات در ساختار خانواده و برنامه

ن تغييـرات و حركـ  بـه سـم  اهـدا ، اي اس   رصد ايـهاي هر جامعهنهاد از دغدغه

اند  اسـمم ديـن هايي اس  كه براي ايصال به مطلوب ضـرورينيازمند دستيابي به شاخص

تـوان رو، ميحنيفي اس  كه داعية برنامه براي كل بشري  در همـة اعصـار را دارد  ازايـن

و  هـ  رشـددربار  الگوي ساختاري خانواده، ديدگاه اسممي را تفحص كرد و آن را در ج

 تعالي ايران اسممي ارائه داد 

 انواع خانواده
اي اس  كه در آن بيش از دو نسل از خويشاوندانِ نزديك، در كنار خانواد  گسترده خانواده

  1كنند يكديگر و در يك خانوار زندگي مي

اي اس  كه بنيـان آن از والـدين يـا يكـي از آن دو بـه عـمو  اي خانوادهخانواد  هسته

كننـد  تشـكيل شـده ندان وابسته به آنها كه جدا از ديگر بستگان با يكديگر زنـدگي ميفرز

 3اند اي مرد و زن با يكديگر ازدواج كردهدر چنين خانواده 2اس 

اي وجـود در جهان به طور كلي و ايران براي نمونه، صورتي واحـد از خـانواد  هسـته

تلف اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي ندارد؛ زيرا اين نوع خانواده به لحاظ شرايط مخ

هاي پرشماري يافته اسـ   ايـران اسـممي نيـز از ايـن قاعـده مسـتثنا نبـوده و بـا صورت

رو شده اسـ   ايـن اشـكال متنـوع كـه در آينـد  اي روبههاي متفاوت خانواد  هستهشكل

مسـتلل زن و اي انـد: خـانواد  هسـتهنزديك نيز همچنان وجود خواهند داش  از اين قبيل

اي دار، خـانواد  هسـتهاي پيوسـ اي سنتي وابسته، خـانواد  هسـتهشوهري، خانواد  هسته

شـده در پـي فشـارهاي مهاجر، خانواد  گسترد  سنتي و سرانجام خانواد  گسترده بازسازي

 4كاري و مشكل مسكن اقتصادي، مهاجرت، بي
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 سرپرستوالديني يا تكخانوادة تك

ي يكي از دو همسر بر اثر مرگ يا طمق و يا به علل ديگر حضور نـدارد ادر چنين خانواده

 5و سرپرستي خانواده تنها بر عهد  يكي از والدين اس  

وي با توجه به اين نكته كـه هـد  ايـن نوشـتار، اسـتنباگ ديـدگاه اسـمم دربـار  الگـ

گيـريم ميي را در راستاي ايـن هـد  پيساختاري خانواده اس ؛ بحث در خانوداده هسته

بـه  تأمين اين هد  نيازمند ملدماتي اس   از جملة آن ملدمات، ايـن اسـ  كـه اسـتنباطي

ن آديدگاه اسممي نزديك اس  كه داراي پرسشي روشن، دقيق و واضح باشد تا بـا عرضـة 

گونه كه بر اهل معرفـ  پوشـيده هاي اسممي بتوانيم به ملصود خود برسيم  همانبه آموزه

هايي اسـ  كـه بـدون تحليـل آنهـا و بـا در ها، ابعاد و مؤلفهي داراي اليهنيس ، هر پرسش

داشتن پرسشي كلي و مبهم، رسيدن به پاسخ صحيح و منطلي دور از دسترس خواهد دس 

كنيم اي و گسترده را احصا مـيهاي خانواد  هستهها و مؤلفهبود  بنابراين نخس  ابعاد، اليه

 هايي خواهد انجاميد، مسئله را پي خواهيم گرف  و بر اساس آن، كه به طرح محور

 هاوجوه تمايز انواع خانواده
كم متشكل از دو انسان )زن و مرد( اس  كه در كنار يكـديگر زنـدگي اي دس هر خانواده

سازند  در اين سطح از تحليل، كه به سطح خـرد كنند و تعاممت و روابطي را برقرار ميمي

ي فرد و تعامل وجود دارد  از طريق چنين تعاملي اسـ  كـه معرو  اس ، دو عنصر اساس

كه در سـطح خـرد بـه وجـود آمـده اسـ ، « ما»اين  6گيرد يا گروه اجتماعي شكل مي« ما»

و اثـر « تعامل»و « فرد»داراي نظم نسبتاً پايداري خواهد بود  اين سطح از تحليل، دو عنصر 

توان چهار بعـد در يك از اين سه عنصر، ميرا واجد اس   براي هر « ما»تركيبي آنها، يعني 

و بالطبع حفظ الگوهـاي تعـاملي، نظـم « ما»چارچوب چهار كاربرد مطرح كرد  براي حفظ 

رو خواهد بود  اين چهار مشكل كم در چهار بعد با مشكل ماهوي روبهاجتماعي خرد دس 

و همبختـي ( L(، همدلي مشـترك)G(، همگامي مشترك)Aمشترك)اند از: همفكري عبارت

تـوان اي ميگسترده و هستههاي هاي هر يك از خانوادهبراي رسيدن به ويژگي 7 (Iمشترك)

به منزلة خانواد  گسترده در زمانة خود بـا ايـن چهـار « ما»از اين مسير استفاده كرد؛ چراكه 

گريبان اس  تا بتواند نظم خود را حفظ كند  با رهگيري ايـن چهـار مشـكل بهمشكل دس 
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هاي خانواده گسترده نزديـك شـد  ايـن اسـتدالل بـراي خـانواد  وان به ابعاد و ويژگيتمي

خـانواد  هـاي نيز درخور طرح اس   بنابراين در ادامة راه، براي رسيدن به ويژگياي هسته

كنيم تـا ، اين چهار بعد را براي هر يك از اين دو تيپ خانواده رصد مـيايگسترده و هسته

 دس  يابيم اي هاي خانواد  گسترده و هستهخود، يعني يافتن ويژگيبتوانيم به ملصود 

 اند:گونه تفسير شدهاين چهار مشكل بدين

  نخستين ضرورت برقراري رابطه از هر نوع، وجودِ نوعي نمادها و اطمعات مشترك 1

مشـترك، پايـداري نسـبي هاي از نمادها، اطمعات و ارزشاي اس   بدون حداقل مجموعه

تصورپذير نيس   در صورت اختمل در همفكري مشترك، در سـه عنصـر « ما»مت و تعام

 8شود؛اختمل حاصل مي« ما»نظم، يعني فرد، تعامل و 

  مشكل ديگر، مسئلة همگامي مشترك اس   نظم اجتماعي نـوعي سـازش بيرونـي را 2

فردند  كند؛ چراكه افراد هـر كـدام در بعـد ارگـانيكي و ترفيـ  اجـرا منحصـربهطلب مي

شـدن نيازهايشـان، هـر كـدام در پذيري با وجـود فـره هنجاريهمچنين در خمل جامعه

فرد مختلـف، تجربيـات منحصـربههـاي پذيري، در ارتباگ با محيطفرايند يادگيري و جامعه

زمان به گونة نسبي و باللوه اند  بنابراين افراد ضمن اينكه نفع مشترك دارند، همكسب كرده

ويژه در موقعي  كميابي نيز هستند  در صـورت بـروز اشـكال در ايـن متضاد به حائز منافع

دهـد و بـه لحـاظ در ارتباگ بيروني، قدرت انطباق خود را از دسـ  مي« ما»كم بعد، دس 

 9شود؛دروني دچار مشكل انسجام مي

  مشكل ديگر، مسئلة همدلي متلابل و احساس تعلق مشترك اس   خميرمايـة اصـلي 3

اس   در صورت بروز اشكال در اين بعد، فرد « ما»حساس تعلق افراد به يكديگر و به ا« ما»

دهد  از طرفي از دس  مي« ما»تعهد و وابستگي عاطفي خود را نسب  به ديگران و به ويژه 

با از دس  دادن بعـد « ما»دهد  سوم آنكه تعامل اجتماعي معنا و مفهوم خود را از دس  مي

زمان با از دس  رفتن هوي  جمعي افراد نسب  به ما، تبديل به نـوعي اجتماعي خود و هم

 10شود؛تجمع مي

  واپسين مشكل، همبختي مشـترك اسـ   مـراد از همبختـي مشـترك، نفـع و اقبـال 4

مشترك اس   نفع مشترك ريشه در نيازهاي عام و مشترك انساني دارد؛ نيازهايي كه تـأمين 
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حـل پـذير اسـ   تجلـي راهران در جمع بيشتر امكانآنها از طريق جمع و با مشارك  ديگ

قـراردادي )ماننـد هـاي جمعي براي رفع نيازهاي مشترك در وضعي  تعادلي، يعنـي تعادل

ها )مانند قانون( نهفته اس   منظور از اقبـال مشـترك، ميـزان قواعد رانندگي( و يا در ميثاق

عالي اين تشريك مسـاعي، تلسـيم نياز متلابل افراد به تشريك مساعي فيزيكي اس   مظهر 

كنـد؛ مـازادي كـه همـه كار اس   تشريك مساعي ميان كنشگران، توليد مـازاد تعـاوني مي

برند، لكن در صورت فلدان تشريك مساعي چنين مازادي توليـد اي ميوبيش از آن بهرهكم

رد شود كه كسي از آن بهره برد  در صورت بروز اشـكال در همبختـي مشـترك، در مـونمي

كنـد و از هرگونـه مـازاد تعـاوني شخصي ، فرد پاسخ مؤثر به نيازهاي خـود دريافـ  نمي

يابـد؛ در مـورد عنصـر شود و بازدهي هوش و ترفي  اجرايش نيـز كـاهش ميبهره ميبي

، قـدرت انطبـاقي آن بـا «ما»شوند و در مورد عنصر دچار نلصان مياي تعامل، روابط مبادله

 11يابد ظارتي و تنظيمي آن نسب  به محيط دروني كاهش ميمحيط بيروني و قدرت ن

اي هاي خانواد  گسترده و هسـتهاي قصد داريم تا ويژگيحال با چنين چارچوب نظري

 را برشماريم 

 خانوادة گستردههاي ويژگي
خانواد  گسترده، بايـد اذعـان كـرد كـه ايـن تيـپ از خـانواده هاي پيش از شمارش ويژگي

كوشـيم تـا بـر صورت طيفـي اسـ  كـه در ايـن نوشـتار مياي بههسته  همسان با خانواد

 12مشتركات آنها تمركز كنيم 

خانواد  گسترده به لحاظ كمي، شامل سه نسل و بيشتر از افراد بوده كه با هم زير يـك »

در ايـن نـوع، خـانواده خـود  13«كردنـد  سلف و بر محور توليدي جه  مصر  زندگي مي

رسـانيد  نتيجـه آنكـه بـه لحـاظ همبختـي كرد و به مصر  ميوليد ميمايحتاج زندگي را ت

مالكي  جمعي در آن حفـظ شـده »مشترك، با خانواده توليدي ـ مصرفي سروكار داريم كه 

صـورت عـدم اسـتلمل سياسـي نشـان اين نتايج در همگـامي مشـترك خـود را به 14«اس   

در  15«رسـيد  ز طريـق او بـه ارم ميمايملك خانه متعلق به پـدر بـوده كـه ا»دهند؛ و يا مي

اينجا نيز شاهد ويژگي ديگري به لحاظ همبختي مشترك هستيم  البته بايد اذعـان كـرد كـه 

 آورد اين ويژگي با خود اقتدار متناسب با همگامي مشترك را نيز به ارمغان مي
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مئونـه گونـه امـور اين 16«ترين توليد خانواده، مواد غذايي، پوشاك و مسكن اسـ   مهم»

شوند؛ يعني چيزهايي كه خانواده براي امرار و معاش در طول زندگي به آنها نيـاز ناميده مي

اقتصـادي هـاي شـوند  ايـن حماي مبرم دارد كه در رديف همبختي مشـترك گنجانـده مي

منحصر در موارد يادشده نيس ؛ بلكه مرد به منزلة مالـك امـوال، بـه زن و فرزنـدان خـود 

تـك اعضـا خـانواده گيرند  مطلق اقتصاد خانه و زنـدگي تكپدر تصميم»كند  رسيدگي مي

 17«كـرد  خانگي را تنظيم كرده و وتايف هر يك از اعضا را مشـخص ميهاي بوده و فعالي 

از جملـه  تـوان آن راكنـد كـه مياين امر به تناسب، مسئلة اقتدار پدر خانـه را تلويـ  مي

د  اين اقتدار بر حسب ميزان توانايي پدر، قـدرت هاي همگامي مشترك به شمار آورويژگي

تمركـز »انطباق با محيط و انسجام دروني را متناسب با شرايط خود رقـم خواهـد زد  ايـن 

 18«شود  قدرت بعد از پدر به پسر ارشد خانه منتلل مي

اي كه درباب همسرگزيني نيز بايد افزود كه پدر خانه به لحاظ اقتدار اقتصادي و سياسي
به اين نكته نيز بايد توجـه كـرد  19«گرف   دخترها را شوهر داده و براي پسرها زن مي»د، دار

مادرسـاالر هـاي شـود؛ امـا در خانوادهپدرساالر ديده ميهاي كه اقتدار پدر، تنها در خانواده

اس  كه مـادر خـانواده در اي خانواد  مادرساالر، خانواده»خم  اين مطلب مشهود اس   

هايي مانند مادرمكاني، مادرنسـبي، باشد و احتماالً ويژگيت بيشتري برخوردار ميآن از قدر

انتخـاب همسـر » 20«مادرنامي و تلدم دختـران در ارم و جانشـيني را نيـز بـه همـراه دارد  
شدت تح  فشار اجتماعي بوده و انتخاب همسر نه از روي ميل و عمقـة دو طـر  بـه به

گرف   در جامعه كه فرديـ  مطـرح نبـود، تماعي صورت ميازدواج، بلكه به دليل فشار اج

اي و سـببي ماهي  ازدواج، پيوند خوني، ايلـي، عشـيره» 21«عميق فردي نيز ارزش نداشتند  

كـه ازدواج در در خانواد  گسترده اهمي  دارد ]جايي براي انتخاب فردي نيسـ ؛؛ درحالي
د و الزامـي در پيوسـتگي خـوني گيـراي بر اساس انتخاب فردي صورت مـيخانواد  هسته

 22«وجود ندارد  

و باورهـا در خـانواد  هـا رزشاتوان گف  كه اين قبيـل به لحاظ همفكري مشترك مي

شـود  اند كه همسرگزيني نيز در اين شرايط فرهنگي و ارزشـي انجـام ميگسترده رايج بوده

و موجب تعاضد همديگر  اندسو بودهنيز با قدرت و اقتداري كه پدر داشته همها اين ارزش
 اند شده
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بروز محبت و عالقه در خانوادة گسترده بعد از بستن پيمان ازدواج بوده، اما شرايط زندگي 

نوعي بود كه از بروز احساساتي كه برراي خرانواده امرروزي برديهي و ا روتي ،سرت د، 

شرت... . كرد... در روابط خانوادگي، امكاني براي تجلي احساسات وجود نداجلوگيري مي

 23روابط زن و شو،ر طوري بود كه احترام ،مراه با ترس زن از شو،ر وجود داشت.

و  براي همدلي مشتركي اس  كه موجب تعهد و نوعي وابستگي به خانهها اين قسم ويژگي

گونه خانواده بدين ن اعضاي اينديگر روابط بيهاي شود  يكي ديگر از ويژگيمي« ما»حفظ 

 قرار اس :
ان واتدين و فرزندان در مقايسه با روابط امروزي به نوعي ديگر بود. نگرش حاكم رابطة مي

سال ت ها ديد. از نظر آنها تفاوت كودك با بزرگاي نميدر آن زمان، كودك را موجود ويژه

... رابطة فرزند ر واتردين  شد.و نيروي كمتر كودك خال ه مي،ا در اندازة متفاوت اندام

زندگي جمعي آنها با ،م بسيار كوتاه برود و ازآنجاكره ،اي تعداد سال بسيار محدود، حتي

مفا،يم كودكي و نوجواني، مفا،يمي خاص نبودند، رابطة واتدين ر فرزند بيش از ،ر چيرز 

 24تكيه بر آموزش كودك به مع اي ورود به زندگي شغلي داشت.

منبع تـأمين نيازهـاي افـراد  ، يا به خاطر اين بود كه تنها«ما»بستگي به حفظ اين تعهد و دل

 و باورهـاي متناسـبهـا فلط خانواده بود و يا اينكه بـه لحـاظ همفكـري مشـترك، ارزش

اقتصـادي،  ةگسـترده عـموه بـر جنبـ  زدواج در خانوادا»اي وجود داش   با چنين زندگي

 25«  كند و رضاي  و تمايل قلبـي در آن ضـرورتي نـداردايجاد نوعي اتحاد خانوادگي نيز مي

 تـوان بـه ايـن نتيجـه رسـيدگفتـه ميپيشهـاي از ويژگي اخيـر و نيـز بـا افـزودن ويژگي

اي شود، حضـور مولفـهدر خانواد  گسترده مي« ما»اي كه موجب حفظ ترين ويژگيكه مهم

اس  كه در سطح باورهـا حضـور  26«اصال  جمع و منفع  جمعي»اي به نام بنيادين و ريشه

 27افردي اس  و در آن اصال  جمع و منفع  جمعي حـاكم اسـ  دارد  خانواد  گسترده، فر

 هاانـد كــه بـر ســاير اليــهفرهنگيهاي تــرين سـطوح و اليــهايازآنجاكـه باورهــا از ريشـه

 گذارنـد، ايـن عنصـر نيـز سـاير سـطوح را متناسـب بـاو هنجارها تأثير ميها مانند ارزش

 گرايي كـه در سـطحجمـع شرايط فرهنگي ديگر رقـم زده اسـ   ايـن نـوع بـاور جمـع و

مشترك را ترسيم كـرده اسـ ؛ هاي باورها رسوخ كرده، به تناسبْ اقتدار و نمادها و ارزش

تعهد و وابستگي عاطفي را عمق بخشيده و در راستاي انطباق با محيط نلـش خـود را ايفـا 

 كرده اس  
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 ايخانوادة هستههاي ويژگي
اي شـده اسـ   خـانواد  فرزنـدياب خـانواده فرزندياب معرفياي خانوادهاي خانواد  هسته

اس  كه فرد خود تشكيل داده و شامل همسـر و فرزنـدان اوسـ   در ملابـل ايـن نـوع از 

اسـ  كـه فـرد در آن رشـد اي باشد كـه مخـتص خـانوادهياب ميخانواده، خانواد  جه 

   خـانواد   29اي پـدر و مـادر در كنـار فرزنـدان حضـور دارنـد     در خانواد  هسـته28كند مي

بـه لحـاظ زنـدگي نومكـان اسـ  و دور از خانـة والـدين زن يـا شـوهر زنـدگي اي هسته

يـاب اسـ   هـاي جه     از لحاظ اقتصادي و پايگاه اجتمـاعي مسـتلل از خانواده30كنند مي

 31آيد پايگاه اجتماعي خانواده تنها از طريق شغل شوهر به دس  مي

طباق با محيط توسـط شـغل شـوهر كـه بيـرون از به لحاظ همبختي مشترك، نيازها و ان

هـاي شوند  شوهر و يا پدر خانواده با كار كردن بيرون از خانه حماي خانه اس ، تأمين مي

اي افراد از طريق كار و تـمش فـردي كشد  در خانواد  هستهاقتصادي خانه را بر دوش مي

مكـان كنتـرل زنـدگي آنهـا را ترهـاي خـانواده الحاظ بزرگسازند و بدينشان را ميزندگي

 32ندارند  نتيجه، استلمل سياسي و اجتماعي بر اثر استلمل اقتصادي اس  

تعامل و ارتباطات اجتماعي با ساير خويشاوندان كارويژه آنها نبوده، اما زوج جوان بـه »

ي اين روابط بيشتر جنبة تشـريفات پارسونزروند؛ اما از ديد ديدار ديگر خويشاوندان خود مي

و رسمي دارند  البته به لحاظ اقتصادي نيز زوج جوان به ديگر خويشاوندان وابسته نبـوده و 

 33«باشند مستلل مي

اي تعهد به خويشاوندان و احساس همبستگي با آنهـا وجـود نـدارد و در خانواد  هسته

ز آيد، نسب  به افراد درون خانواده اس  كه خويشـاوندان اهمدلي مشتركي كه به وجود مي

 اند اين امر استثنا شده

 عشق عامل پيونددهند  زن و شوهر بـوده و در خـانواده محيطـي صـميمي و سرشـار»

 از عشق و عمقه، چه در روابـط زن و شـوهر و چـه در روابـط پـدر ـ مـادر ـ فرزنـدان

وجود دارد  وجود اين عمقه در ميان افراد براي اجتماعي كردن صحيح و مناسـب كودكـان 

و دسـتورات ها اي، همسـرگزيني بـدون دخالـ  سـليله    در خانواد  هسته34ضروري اس  

گيرد كه در جوامع با تأكيد بر اهمي  عشـق و عمقـه دو نفـر همـراه خانوادگي صورت مي
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با ديگر انـواع خـانواده، جـدايي محـل توليـد و اي ترين تفاوت خانواد  هستهمهم» 35«اس  

را با خـود ها مولفه موجب تحول در ديگر ويژگي محل زندگي اس   تغيير و تحول در اين

 36«به همراه دارد 

يابـد  فرديـ  در اي با محوري  فرد معنا مـيبه لحاظ همفكري مشترك، خانواد  هسته

اي خـانواده هسـته 37اي مركزي  دارد و اصال  بر فرد و منفع  فـردي اسـ  خانواد  هسته

خـانواده در  38دارد  اني اسـ ، نومكـانيمكـبرخم  خانواد  گسترده كه داراي ويژگـي هـم

گونه روابط در همـة زمانة حاضر به سم  روابط دموكراتيك كشيده شده اس ؛ هرچند اين

 اي به يك ميزان نيس  هاي هستهخانواده

 پذير در ديدگاه اسالميسنجشهاي مؤلفه
هاي ديـدگاه ز مؤلفـهروسـ ، قسـمتي اهايي كه اين نوشتار با آنهـا روبهبه رغم محدودي 

هايي چـون اسممي را دربار  الگوي مطلوب خانواده در ادامه پيگيري خواهيم كـرد؛ مؤلفـه

اصال  فرد و منفع  فردي و يا اصـال  جمـع و منفعـ  جمعـي؛ مالكيـ  جمعـي و يـا 

ر اسـاس مالكي  فردي؛ استلمل اقتصادي و يا عدم استلمل اقتصادي؛ پيوندهاي زناشويي ب

اي و يا پيوندها بر اساس انتخاب فردي )شـيو  انتخـاب همسـر(؛ عشيرهپيوندهاي خوني و 

گي بـه روابط عاطفي فراوان بين اعضاي خانواده، و يا روابط عاطفي كمتـر؛ تعلـق و وابسـت

روابط خويشاوندي و يـا كـاهش ايـن تعللـات )صـلة رحـم(؛ كميـ  ضـرور خـانواده؛ و 

 مكاني يا نومكاني هم

 هاي الگوي مطلوبمؤلفه
 لت فرد يا اصالت جمعاصا

لـذا فلسـفه در زبـان اهـل  برنـد؛علوم در يك ارتباگ عرضي و طولي با يكديگر به سـر مي

شود كه درصدد ترسيمي از موجـودات عـالم هسـتي حكم  اسممي مادر علوم شناخته مي

شـناختي فلسـفي اثبـات شـود، بـه منزلـة اصـل اي با نگـاه هستيرو اگر مسئلهاس   ازاين

شـناختي فلسـفي در ر علوم ديگر به كار گرفته خواهد شد  بنابراين بحث هستيموضوعي د

سازيم و كاركردها و نتايج آن را در علوم ديگر به كار باب اصال  فرد يا جمع را مطرح مي
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ها و هنجارهاسـ   رابطـة كم متشكل از سه الية باورها، ارزشبنديم  هر فرهنگي دس مي

ترين الية فرهنگي قرار دارنـد  در اياس  و باورها در ريشه صورت عمودياين سه اليه به

هاس  و سـطح تـاهري آنهـا، اليـة هنجارهاسـ   اگـر در فرهنگـي ميانة آنها، الية ارزش

ترين الية فرهنگي، يعني باورها، دستخوش تغيير و تعـديل شـوند، متناسـب بـا خـود ژر 

رابطه از طريق سطوح ديگر نيز برقـرار  ها و هنجارها را متحول خواهند كرد  البته اينارزش

هـاي هنجـاري دچـار تغييـر شـود، پـد از مـدتي اس   براي نمونه، اگر فرهنگي در اليـه

هاي زيرين نيز تغيير خواهند كرد  در بحث حاضـر نيـز همـين روابـط را شـاهديم  در اليه

ها ارزش روزگاري كه در سطح باورها، اصال  جمع و منفع  جمعي حاكم بوده، اين تفكر

اي كه اصال  فـرد و منفعـ  هاي بعد شكل داده اس ؛ اما در زمانهو هنجارهايي را در اليه

ها و هنجارهاي ديگري را شاهديم  حال از ديدگاه فردي در الية باورها رسوخ كرده، ارزش

 يك از اين دو در الية باورها حضور داشته باشند؟اسممي، بايستي كدام

رسيدن به ديدگاه اسممي، ادلـة چهارگانـة قـرآن، سـن ، علـل و گفتني اس  كه براي 

رو، بايستي نخس  اصال  فـرد و يـا جمـع، بـه اند  ازايناجماع )طبق شرايط معهود( الزم

شناختي بنابر رويكرد اسممي بررسي شود  اين بحث را با طرح مثالي ديگر پي لحاظ هستي

تـرين مؤلفـه در اليـة ترين و اصـيلزلة محوريگيريم  وقتي از باوري به نام توحيد به منمي

شناسي( را به نام وجودي حليلي كنيم، نخس  بايد هستي توحيد )هستيباورها صحب  مي

صورت وجودي واقعي در اين اليه تحلـق يابـد و و واقعي ثاب  كرده باشيم تا اين مؤلفه به

هارگانة مزبور، وجود فرد و منفع  رو بايد ببينيم كه ادلة چها را سامان دهد  ازاينديگر اليه

پذيرند و يا وجود واقعـي و حليلـي جمـع و منفعـ  جمعـي را؟ در صـورت فردي را مي

يابـد و مـابلي پذيرش هر يك از اين دو، الية فرهنگي در ايـن سـطح بـا همـان سـامان مي

وجور خواهد ساخ   اگر فـرد اصـل باشـد و وجـود جامعـه را هاي فرهنگي را جف اليه

شناسـي سـكوالر و ريم، منفع  فرد محور خواهد بود  اين نكتـه در كنـار نگـاه هستينپذي

دنيويِ تفسير و ترجمان ما از منفع ، تفسير دنيوي و سكوالر خواهد بود؛ اما همين را اگـر 

شناسي توحيدي لحاظ كنيم، تفسير ما از منفع ، تفسير توحيدي خواهد بـود در كنار هستي

 ورزْ َ وازر َةٌ تَزِر ُ وَال»و عبودي  در ساية رفاه دنيوي اس   بنابر آية  كه متناسب با قرب الهي
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كشـد  اختيـار فـرد (؛ هيچ گنهكـاري بـار گنـاه ديگـري را بـر دوش نمي18فاطر: «)أُخْري

رو اصال  فطرت انساني كه ناشي از تكامـل جـوهري وق  از بين نخواهد رف   ازاينهيچ

قرار خواهد گرف   اين فطرت به انسان، نوعي حريـ  انسان در متن طبيع  اس ، مدنظر 

بـه   سـازدمـي توانا اجتماع تحميمت برابر در عصيان بر را او كه دهدمي آزادي و امكان و

  فرماس حكم «االمرَين بينَ امرٌ» نوعي، جامعه و فرد رابطة در همين خاطر اس  كه

مرگ، اجل،   ، نيرو، حيات وطبيع ، شخصي ، عيني جامعه و براي با اينكه كريم قرآن

 فرمـان از سـرپيچي امكـان نظـر از را با صراح  فرد، اس  قايل عصيان و وجدان، طاع 

عممـه  39نامـدش مـي «اللَّز فطزرة» كـه اسـ  چيـزي آن بـر قرآن تكية  داندمي توانا جامعه

بـا  ريشهيد مطهاند  ، اصال  فرد را در كنار اصال  جمع پذيرفتهشهيد مطهريو  طباطبائي

هـاي متلابـل و فعـل و پذيرفتن وجود حليلي جامعه، معتلد اس  كه افـراد پـد از كـنش

شـود، اسـتعداد پـذيرش صـورت جديـدي را انفعاالتي كه در رفتار و اعمال آنان ايجاد مي

يابند؛ پد از اتحاد با آن صورت، وجود جديدي كه حاصل آن، تركيبي حليلـي بـه نـام مي

د  آن صورت جديد، گرچه بر اجسام و ابعاد جسماني افـراد اثـر شوجامعه اس ، متولد مي

گذارد، ولي مانند صور عنصري معدني و يا نباتي در افق جسم و بدن، با ماد  قبلي پيوند مي

بنابراين اگـر فـرد در  40شود يابد، بلكه در افق جان و روح افراد با آنان متحد ميو اتحاد نمي

د در كنار منفع  جمع مدنظر خواهـد بـود  ايـن نكتـة در كنار جمع اصيل باشد، منفع  فر

شناسي توحيدي رنگ و لعاب توحيدي به خود خواهد گرف   از سـويي، ساية مبناي هستي

انسان توانايي فهم معار  اين سطح از مباحث را ندارد  لذا در فلسفة اسممي در كنـار بهـا 

لـل شـتافته كـه نتيجـة چنـين دادن به علل، وحي نيز به منزلة سـيمر  علـوم بـه كمـك ع

مساعدتي، بسط حكم  عملي در فله اسممي اس   اگر خواسته باشيم نتايج اين بحـث را 

هاي در علوم ديگر مشاهده كنيم، بايد بيفزاييم كه فله اسممي درصدد اس  تا چنين منفع 

عيتي گونه كه در بخش هنجارهاي موقاي را در كنار منفع  جمعي سامان بدهد  همانفردي

تفصيل مطرح خواهد شد، هنجارها و تكاليفي، خـواه موقعيـ  شـوهري و بـانويي و يـا به

هـا، ايـن دو نـوع منفعـ  را متناسـب بـا موقعي  والديني و فرزندي و يـا ديگـر موقعي 

اند  بنابراين در ديدگاه اسـممي كـه اصـال  جمـع در كنـار شناسي توحيدي رقم زدههستي
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شـناختي در اليـة باورهـاي س ، هنگامي كـه ايـن بحـث هستياصال  فرد پذيرفته شده ا

اي كه در اين جامعه قرار دارد، بر اساس چنين باوري سـامان اي مطرح شود، خانوادهجامعه

ورزنـد، هنجارهـا و هايي كه به جمع در كنار فرد تأكيد ميگونه خانوادهخواهد ياف   بدين

دهند كـه بـا مدنظر قرار مي 41ي و زن ـ شوهريهايي را در نوع روابط والديني ـ فرزندارزش

 هاي عميلي دارد اي و گسترده تفاوتخانواد  هسته

هـايي را بـا خـود بـه همـراه پذيرش اصال  فرد در كنار اصال  جمـع لـوازم و دالل 

گذارد  چنين نگـاهي نمادهـا و اطمعـاتي را تأثير مي« ما»هاي مختلف آورد كه بر بخشمي

 .يابندها در اين چارچوب سامان ميديگر بخش كند كهايجاد مي

 مالكيت فرد يا مالكيت جمع
ربـار  دبايس  خود را از نگاه حاكم بر غرب براي تعيين حدود مالكي  در نگاه اسممي مي

دهـد، شناختي ما را شـكل مـياين مسئله برهانيم و بر اساس نگاه توحيدي كه مبناي هستي

يلـي ان داراي ذاتي حليلي اسـ  كـه بـا مبـدم و معـادي حلبحث را به سامان برسانيم  انس

اسـ   تبارياتيارتباگ دارد؛ اما همين انسان به لحاظ برخورداري از علل و اختيار، نيازمند اع

حـوز   كه اين اعتباريات از مبدم و ملصدي حليلي جدا نيستند  لذا وجودهـاي اعتبـاري در

 برند  بنابراين مالكي  كـه بحثـيبه سر مي انساني با وجودهاي حليلي در ارتباطي تنگاتنگ

 شود  با اين مبنـا بحـثاعتباري اس ، داراي مبدم و معاد حليلي اس  كه از آنها اشراب مي

 را پيش خواهيم برد 

صـورت در نگاه توحيدي همة هستي مايملك خداونـد تبـارك و تعـالي هسـتند كـه به

   ازآنجاكه والي  تشريعي خداوند تكويني همة هستي به اذن و والي  او شكل گرفته اس

نيز از والي  تكويني ذات اقدس الهي نشئ  گرفته، درنتيجه والي  تكويني الهي، مالكيـ  

تكويني آن ذات اقدس را در پي دارد؛ اما مالكي  تشـريعي نيـز از واليـ  تشـريعي الهـي 

و تجـويز او اند بر اساس اذن هاي گوناگون مطرحسرچشمه گرفته و مالكيتي كه در ساح 

مراتب تفـوي  شـده و سلسـله سامان خواهند ياف   مالكي  تشريعي الهي بـه معصـوم

كننـد كـه يابـد  برخـي اذعـان ميضيق و سـعه مـي 42مالكيتي بر اساس ضيق و سعه والي ،

مالكي  عمومي در اسمم به معناي مالكي  مسلمين يا جامعة اسممي اس   ايشان مالكيـ  
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دانند و معتلدند كه مالكي  خصوصي نيز در ذيل اين شارع مجاز نمي غيرمسلمين را از نظر

مالكي  مسلمين يا جامعة اسممي تشـريع شـده اسـ   ايـن بـدين معناسـ  كـه مالكيـ  

خصوصي نيز نبايد با حلوق جامعة اسممي ـ يا به تعبيري حلوق خدا، رسول و امـام ـ در 

ا، رسول و امام اين اس  كه هرگـاه و بـه نتيجة مالكي  تشريعي طولي خد 43تضاد قرار گيرد 

تواننـد نسـب  بـه ايجـاد محـدودي  بـراي هر نحو كه رسول و امام مصلح  بداننـد، مـي

هـاي خصوصـيِ در ذيل ايـن مالكيـ  طـولي، مالكيـ  44هاي خصوصي اقدام كنند مالكي 

نشئ  گرفته از قاعد  منشأئي  كار بـراي مالكيـ  بـه لحـاظ اختيـارات حكـومتي دولـ  

گيرد؛ يعني اگر مالكي  خصوصي فرد يا نهادي به وسـيلة اسـباب مشـروع اسممي قرار مي

مالكي  مانند احيا يا هر سبب ديگري به وجود آمد، با توجه بـه مالكيـ  طـولي خداونـد، 

برداري اقتصادي از ثروت و تعطيل حاكم اسممي حق دارد در شرايط معيني مانند ترك بهره

پايان دهد و ثروتي را كه به مالكي  او درآمـده بـوده از ملـك او آن، به مالكي  خصوصي 

نكتة مهمي كه در اين بخش بايد برجسته شـود، ايـن  45خارج سازد و به ديگري واگذار كند 

كـه اشـاره اس  كه بررسي نهاد خانواده در ذيل نهاد حكوم  اسممي اس ؛ زيـرا همچنان

اكمي  اسممي قرار دارد  بنـابراين بحـث شد، مالكي  در سطح خانواده در طول مالكي  ح

قدم در اين مباحث خود را به گونـة مسـتليم يـا غيرمسـتليم نشـان بهحاكمي  اسممي قدم

شـده، در كنـار رو بايستي مالكي  خصوصـي افـراد كـه بـه اذن الهـي تشريعدهد  ازاينمي

د  بنـابراين هاي ديگر، كه در طول و عره چنـين مـالكيتي قـرار دارنـد، ديـده شـوتشريع

مالكي  خصوصي افراد نه مطللاً جمعي اس  و نه مطللـاً فـردي  بايسـتي اذعـان كـرد كـه 

صورت وجوب و چه به گونة استحباب، مالكي  خصوصي را در كنار بعضي از ادله، چه به

انـد، كـه ايـن مالكيـ  برخي وتايف اقتصادي بر عهد  افراد به ويژه پدر خانه واگذار كرده

تـوان بـه ايـن مـوارد اساس مباحث يادشده ضيق خواهد كرد  از جملة آنها ميفردي را بر 

 اشاره كرد:

طور هرچه باال برويم، در صورت فلر بر عهد    نفلة والدين و والدينِ والدين و همين1

  وجوب نفلة فرزندان كه بر عهد  والدين اس ؛ البتـه در صـورت فلـر و 2 46فرزندان اس ؛

  وجوب نفلة همسر كه بر عهـد  شـوهر 3 47س  دربار  فرزند فرزندان؛نياز اوالد  همچنين ا
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  تـأمين شـرايط 5 49  وجوب دية قتل خطايي كـه بـر عهـد  عاقلـة شـخص اسـ ؛4 48اس ؛

  اجاز  تصر  پدر در اموال فرزنـدان بـه قـدر 6 50ازدواج براي فرزندان اعم از پسر يا دختر؛

 51ضرورت و احتياج 

لـوق حن استنباگ كرد كه تفوي  مالكي  به فرد در كنار توااز مجموع اين وتايف، مي

 اي اس  كه بر عهد  وي در قبال ديگر افراد گذاشته شده اس  و وتايف اقتصادي

گفتـه هاي پيشتوان با مدد گرفتن از بحثبراي سامان دادن بحثِ استلمل اقتصادي، مي

ر جوامـع دلي به همان نحـو كـه چنين ادامه داد كه استلمل اقتصادي و يا نبود چنين استلم

فـره آيـات و داري غرب رواج دارد، مـدنظر متـون دينـي نيسـ   ازآنجاكـه پيشسرمايه

ز در روايات، عبودي  و بندگي انسان در برابر خداوند سبحان اس ، در سطح اقتصـادي نيـ

ديگر اسـتلمل اقتصـادي مطلـق و يـا عـدم چنـين عبارتاين چارچوب بايد عمل شود  بـه

فره چنين نظرهايي، تفاوت بنيـادين ه پيشنظر نيس  و نخواهد بود؛ چراكلملي مطمحاست

هاي مورد نظر متون اسممي دارد  سرانجام بايسـتي اذعـان كنـيم كـه مالكيـ  فرهبا پيش

هايي اس  كه فـرد بـر عهـده دارد  چنـين خصوصي افراد، مالكيتي مليد به قيدها و تكليف

نظر اس ؛ لذا در اليـة ارزشـي فردي  فرد در كنار جمع مطمح خاطر اس  كهمالكيتي بدين

اند  دانستيم كـه اصـال  فـرد در كنـار اي بروز كردههاي اقتصاديو هنجاري نيز چنين نگاه

« امـ»اصال  جمع، داراي نمادهايي اس  كه اين نمادها، همبختي مشـتركي را بـراي حفـظ 

را در كنـار مالكيـ  و منـافع جمعـي از تـوان منـافع و مالكيـ  فـردي دهند  ميسامان مي

 دانس  پيامدهاي آن 

 روابط عاطفي
رحم به روابـط خـانواده بـا ديگـران اين بخش ناتر به روابط دروني خانواده اس ؛ اما صله

 اي كـه عاطفـه را مـمتِهاي بسيار مهم انسان اس ؛ بـه گونـهاشاره دارد  عاطفه از ويژگي

ايـن مـمت اجتمـاعي،  52اند مصـالح سـاختماني آن دانسـتهسـان بنيان جامعـه و افـراد را به

پيامدهاي متناسب با خود را در زندگي و روابط دروني خانواده بـه دنبـال خواهـد داشـ   

هايي اس  كه در ديـدگاه اسـممي تأمين و برقراري چنين روابطي نيازمند راهكارها و شيوه

هايي را در دو چنـين مـوردي سـفارشاند  رويكرد اسممي نيـز در كانون توجه قرار گرفته



158    1390، سال دوم، شماره سوم، تابستان 

زمينة قلبي و رفتاري طرح كرده اس   در بخش رفتار، مباحثي در زمينـة نـوع گفتـار افـراد 

هاي يگر )زن و شـوهر( و آراسـتگيخانواده با همـديگر، نـوع رفتارهـاي جنسـي بـا يكـد

نـة برقـراري اند كه به منزلة راهكار در زميهايياز جمله سفارش همسران نسب  به همديگر

 اند روابط عاطفي طرح شده

مانـده و درمجموع بايد گف  كه مؤلفة عاطفه و توجه ويژه به آن از نگاه اسـممي دور ن

اند كه همگي حاكي از اهمي  اين موضوع به ويـژه اي در اين زمينه وارد شدهتأكيدات ويژه

هايي كه اسمم في در چارچوب زندگي خانوادگي هستند  اين ممت اجتماعي با داشتن تر

ا ر، محبتـي براي آن در نظر گرفته اس ، توان آن را دارد تا با اشراب از مباني علمني خـود

ب  اس   كه ماوراي عاطفه اس  در خانواده ايجاد كند  عاطفه در فلسفة اسممي غير از مح

ذيـل  گذارد، اما عاطفه درمحب  در ذيل و ساية علل نظري و عملي پا به عرصة هستي مي

شناختي، متفاوت اس   نتايج يابد كه رهاورد هر يك به لحاظ هستيوهم و خيال سامان مي

همـه علـوم انسـاني اين تفاوت در تحكيم خانواده نيز سهم بسزايي خواهد داشـ   بـا اين

اند و هاي معرفتي از جمله علل نظري، در عاطفه متوقف شـدهموجود به لحاظ حذ  بنيان

   محب  را ندارند توان ورود به ساح

اند، به لحاظ اينكه از بعد اي كه درون خانواد  اسممي ترسيم شدهبنابراين روابط عاطفي

اند با روابـط عـاطفي موجـود در خـانواد  گسـترده و يـا علمني وجود انساني اشراب شده

وابـط گونـه راند، تفاوت بنياديني دارنـد  ايناي كه به لحاظ خوني و غيره شكل گرفتههسته

 هايي دارند عاطفي در ديدگاه اسممي، هم به لحاظ كمّي و هم به لحاظ كيفي، تفاوت

 گونه كـه اشـاره كـرديم، همـدلي مشـترك نيـز از جملـه كاركردهـايي اسـ  كـههمان

 آيـد  در ديـدگاه اسـممي، عواطـف و بلكـه محبـ حيـاتي بـه نظـر مي« مـا»براي حفـظ 

 آينـد؛ امـا بـا توجـه بـه آنكـه در ايـنه شـمار ميهاي اصلي جامعـه و خـانواده بـاز بنيان

 ديدگاه محب  در سـطح انسـاني  انسـان حضـور دارد، كـه بـه لحـاظ وجـودي متفـاوت

 يابـد  لـذا گونـة متفـاوتي از همـدلي رابا عواطف اس ، در ذيل اشـراب علـل سـامان مي

 هنوادشاهد خواهيم بود كه در پرتو علل شكل گرفته اس   اين همدلي روابـط درونـي خـا

 بخشد را قوام مي
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 صلة رحم
ايـن  صلة رحم ناتر به روابط بيروني و روابط با ديگران اس   نخس  بايسـتي تعريفـي از

 هاي بعدي به سم  رويكرد اسممي پيش رويم اصطمح به دس  دهيم و در گام

 شناسي صلة رحمواژه
بـه شـيد ديگـر  به معناي اتصال شيئي« وصل»اس   « وصل»صله به لحاظ لغ  از مصدر 

و برخـي  54انـد بعضي ديگر آن را به معناي اتحاد بعضي از اشيا با ديگـر اشـيا دانسـته 53اس  

صورتي كه عللـه و پيونـدي بـين ديگر آن را به معناي انضمام كردن شيئي به شيد ديگر به

وقتـي ايـن واژه را در روابـط  56معنـاي ملابـل آن هجـران اسـ   55اند آنها ايجاد شود، آورده

در مجمـوع  57بريم به معناي وجـود نسـب  و مصـاهرت بـين آنهاسـ  ميان افراد به كار مي

ها را صله گوينـد  البتـه دربـار  توان گف  كه هرگونه علله و پيوند ميان اشيا و يا انسانمي

شود، مراد اس ؛ مانند احسان به آنهـا و يـا فردي، آنچه موجب قرب و پيوند ميروابط بين

 58انشان الف  و اند مي

به لحاظ زيستي، جايي اس  كه فرزند در آن رشد كند و ترفي در بطن و « الرَّحِم»واژ  

داننـد و را رمف ، عطف و رق  مي« رحم»ها، معناي اصلي واژ  شكم اس   بعضي از لغوي

نيز بـه « الرَّحِم»نيز به اين معنا بازگش  دارند  « رحمه و يرحمه»معتلدند كه واژگاني چون 

شـود، اسـتفاده « رَحِـمٌ»وقتي دربار  دو شخص از واژ   59مناسبات خويشاوندي اس   معناي

« رحـم»كنند كـه اطـمق واژ  بعضي ديگر تصريح مي 60به معناي قراب ِ نزديك بين آنهاس  

بعضـي ديگـر دو معنـا  61انـد به خويشاوندان از آن جه  اس  كه از يك رحم خارج شـده

ند: رق  و احسان  خداوند سبحان رق  را در سرشـ  مـردم ابراي اين واژه در نظر گرفته

شـود معناي دوم، يعني احسان، شـامل خداونـد مي 62قرار داده و احسان، ويژ  خداوند اس  

حـل را از طريـق احسـان برسـاند  بعضـي راه« رحـيم»و « رحمان»تا معناي واژگاني چون 

حم  به طور ثاب  و مستمر به او شود كه ربه كسي اطمق مي« رحم»اند: ديگري ارائه داده

فرزند نيز به خاطر برخورداري از سطح باالتري از عاطفـه و محبـ ، والـدين را  63قائم باشد 

كند و مجمي رحم  و عطوف  ايشان دربار  خود اسـ  و ايـن عاطفـه به خود جلب مي

و بـر « مرحـ»يابـد؛ بنـابراين بـر او سپد از طريق او به ساير بـرادران و خـواهران راه مي
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از جملـة  64اطـمق شـده اسـ  « ارحـام»جماع  اقربا به اعتبار انتساب به منشأ توليد واحد 

تــوان بـراي واژ  رحــم معنـايي را مي 65انـد ، ارحــام روحـاني را برشــمرده«رحـم»مصـاديق 

ترين معنا بر اساس روايات واردشده دربـار  اختصاص داد كه شايد رحم  مستمر، نزديك

 66رحم نيز باشد 

 معناي حقيقي رحم از ديدگاه اسالمي
اگر خواسته باشيم ديدگاه اسممي را دربار  رحم استنباگ كنيم و نتايج آن را در ترسيم صلة 

ذيل يك معنـا و از سـويي  67رحم بسط دهيم، بايد افزود كه با وجود مصاديق گوناگون رحم

ارتباطـات و تعللـات  ها وتمـام عصـبه»شود كه دانسته مي 68گستردگي روايات در اين باب،

اي اس ، مگر ارتباگ بين خالق و مخلوق و عصبة حليليه كه آن امـر يك امور عرضيه زايله

ها بـاالتر تر و از جميع حسـب و نسـبها محكمزوال اس  كه از تمام ارتباگذاتي غيرقابل

 هاي جسماني ملكي، كه از روي عادات بشريه اس ، بـه انـدك چيـزياس       اين ارتباگ

بـرد، نسـب شناسـي توحيـدي بهـره ميپد از ديدگاه اسممي، كـه از هستي 69«منلطع شود  

اصلي و حليلي، همان رابطة خالق و مخلوقي اس  كـه مخلـوق شـأني از شـئونات خـالق 

صـورت پـد ايـن نسـب به«  من االره كلهـا لممـام»گونه كه اشارت رفـ ، اس   همان

سـازد  بحث ما را به رابطة امام و ام  رهنمون مي واگذار شده اس   اين تشريعي به امام

ترين نسبي اس  كه از سوي خداوند سبحان بـه ترين و اصلياين نسب امام و ام  حليلي

هاي عرضـي و هاي خـوني، نسـبرسمي  شناخته شده اس   بنابر مطالب يادشـده نسـب

ك شبكة اجتمـاعي اند و يشدهصورت عرضي به اين نسب طولي متصلاند كه بهشدنيزايل

دهنـد  در ايـن شـبكة اجتمـاعي گسـترده، روابـط گسترده را از ديدگاه اسـممي شـكل مي

ها از آن صورت طولي بر اساس رابطة امام و ام  و بر اسـاس ميـزان تلـوايي كـه انسـانبه

گيرد  ازآنجاكه واقعي  اجتمـاعي مراتب تشكيكي والي  شكل ميبرخوردارند و نيز سلسله

صورت عرضي كه همان نسب خـوني اين نحو نيس ، لذا نسب و روابطي نيز بهمنحصر به 

اي مسـتلزم ايـن اسـ  كـه شوند  حفظ چنين شـبكة اجتمـاعياند، بدان افزوده ميو نسبي

ترين وجهش حفظ شود؛ دوم در كنار ايـن رابطـة امـام و نخس  رابطة امام و ام  در عالي

اي نيـز نسبي و خوني برخوردار شوند  هر جامعـهام ، مردم از رابطة عرضي به نام روابط 
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كم به خاطر حفظ اين نوع از روابط به صلة رحم امر شـده اسـ   علـ  ايـن امـر را دس 

ها و جوامـع، مـردم بـه توحيـد و لـوازم آن ايمـان شايد اين باشد كه همواره در همة زمان

چراكه  رضي نيز داده اس ؛اند و اسمم براي حفظ شيراز  جامعه دستور به اين امر عنداشته

( اگر همة مردم بـه ديـن 10حجرات: «)همانا مؤمنان برادر يكديگرند  »بر اساس آية شريفة 

 71گرفـ   بـر اسـاس آيـة اي شكل ميحنيف اسمم ايمان داشتند، شبكة اجتماعي برادرانه

واليتـي چنـين « بعضي از مردان و زنان مؤمن بر بعضي ديگر واليـ  دارنـد   »سوره توبه: 

 مراتب عمودي و طولي جامعه را شكل خواهد داد سلسله

 صلة رحم و روابط خانوادگي
هـاي خـارج از چـارچوب خـانواده )غيـر از اهـل يـك بحث صلة رحم به روابط و تعامل

هـايي ي كه در چارچوب صـله رحـم روابـط و تعامل«ديگران»پردازد  بايستي خانواده( مي

شناسـي خـانواده هاي متـداول جامعـهدر چـارچوب و نظريـه «ديگران»برقرار شود، اعم از 

هاي نسبي و سـببي خـارج از شناسي خانواده شامل فاميلباشد  ديگران در قلمرو جامعهمي

گونـه كـه پـيش از ايـن باشـد  هماناي( ميخانواده )بخصوص در ساختار خـانواده هسـته

رحـم  دارد  بنابر نظر اسـمم،گذش ، رحم مصاديق متنوع و گوناگوني در رويكرد اسممي 
گي با هم مصاديق حليلي دارد و هم مصاديق عرضي و نسبي كه در ايجاد اين روابط خانواد

تـوان بـدين ديگران، بايستي اين طيف وسيع از مصاديق رحم درنظر گرفته شـود  پـد مي

اي اسـ  كـه بسـيار در ديـدگاه اسـممي داراي عموميـ  ويـژه« ديگـران»نتيجه رسيد كه 

 شناسي اس  هاي مطرح در جامعهتر از چارچوب و ديدگاهستردهگ

 مصاديق صلة رحم )و قطع آن(
هاي متنـوعي اسـ   مجمـوع از ديدگاه اسممي صله و يا قطع رحم داراي مصاديق و گونه

 بندي كرد:صورت ذيل دستهتوان بهباره را ميآيات و روايات در اين

مم، ارسال سمم از طريق وسايل ديگر، دعا كـردن در   انفاق زباني، همچون سمم و رد س1

 70شونده؛حق احسان

  انفاق فعلي، مانند به جاي آوردن نماز، روزه، حج و زيارت به نيابـ  از ارحـام و يـا بـه 2

 71منزلة هديه براي آنها؛



162    1390، سال دوم، شماره سوم، تابستان 

  انفاق قلبي، از قبيل آرزوي وصـول خيـرات دنيـوي و اخـروي، و آرزوي دفـع بمهـاي 3

 72وي؛دنيوي و اخر

 73  انفاق مالي، همچون اعطاي كمك مالي بمعوه براي رفع مشكمتشان 4

حـم در ديدگاه اسممي همة اين چهار گونه انفاق هم براي رحم حليلي و هـم بـراي ر

 نسبي و خوني قابلي  انجام دارند 

 دايرة شمول رحم خوني و نسبي
 اقـارب نسـبي و سـببي تـوان در دو دسـتةمجموع عناصر شبكة خويشاوندي هر فرد را مي

 قرار داد  ايـن مسـئله كـه خويشـاوندان سـببي جـزو ارحـام خويشـاوندي نيسـتند، مـورد

اتفاق اس   البته دربار  حدود و ثغور و ديگر موارد خويشاوندان نسبي اختمفـاتي هسـ   

ارحام همة اقاربي را گوينـد كـه از ناحيـة گونه مطرح كرد: توان بدينقول مورد قبول را مي

هـا( بـه فـرد تر از ايشـان اوالد و نوهدر و مادر )باالتر از آنها اجداد و جدات و نيز پـايينپ

منتسب باشند  البته ارتلاي سلسله و بُعد آن تا حدي اس  كه عر  بر آن مسـاعدت كنـد؛ 

هرچند بحث صـلة رحـم بـه  74شوند چه همة افراد انساني به يك پدر و مادر واحد ختم مي

اي اي كه در نسب خوني با خود به همـراه دارنـد، از خـانواد  هسـتهماعيلحاظ روابط اجت

اي معنادار ايجاد كرده، اما به لحاظ نسب حليلي و واقعي )كـه همـان نسـب واليتـي فاصله

شناسي متداول كـه بـر زند كه افق بحث را از افق جامعهاي رقم مياس ( روابط را به گونه

شناسي شده اس ، به افلي فراتر از آن به لحاظ هستي شناسي سكوالر رقم زدهاساس هستي

 دهد توحيدي سوق مي

 ، دانسته شد كه همدلي مشترك در ساختار مطلوب خانواده، ويژ  روابط درونـي نيسـ

در ديـدگاه « رحـم»اي كـه واژ  بلكه در سطح روابط بيروني نيز حضور دارد  شـمول ويـژه

روابطـي را رقـم « رحـم»گونـه همـراه دارد  اين اي متناسب با خود بهاسممي دارد، همدلي

گيرنـد كـه زند كه تنها ويژ  خويشاوندان خوني نيستند؛ بلكه اولياي الهي را نيز در بر ميمي

 آورد  بنابراين همدلي،اين شمول، روابط عمودي را در كنار روابط افلي خوني به وجود مي

 گيرد گونه شكل ميواده، بدينچه در سطح روابط درون خانواده و چه بيرون از خان
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 تعداد افراد خانواده
شده در تـدبير منـزل حكمـاي اسـممي، آنچـه در از ديدگاه آيات، روايات و مباحث مطرح

هايي كـه خانواده مهم و حياتي اس  نوع روابط و تعاممت افراد از حيث هنجارها و ارزش

رابطه و تعامل اقتصـادي اسـ ؛ در خانه حاكم اس ، نوع تلسيم كار و روابط عاطفي، نوع 

اما اينكه خانواده متشكل از چند نسل از افراد باشد، كانون توجه نيسـ   مـراد از منـزل در 

مباحث تدبير منزل حكما و فمسفة اسممي، خانه نيس ؛ بلكه تأليفي مخصوص اسـ  كـه 

اسـممي حال بايد دانس  كه ديـدگاه  75ميان زن و شوهر، و والد و مولود حاصل شده اس  

در اين زمينه چيس ؟ آيا مراد تأليف مخصوص بين زن و شوهر اس ؟ آيـا ضـرورت دارد 

 كه اين تأليف زير يك سلف باشد؟

گونه كه در قـرآن نيـز آمـده بناي خانواده بر اساس محب  و اخمق انساني اس ؛ همان

 تـا بيافريـد همسـراني خودتان؛ جند] از شما براي كه اس  اين او هاينشانه از و»اس : 

( محبـ  و اخـمق انسـاني از آيـات خـدا شـمرده شـده و 21روم: «)گيريد   آرام بديشان

بايـد يـادآور شـد كـه مـرد و زن  76دانـد خداوند پاية خـانواده را بـر ايـن اصـل اسـتوار مي

بايس  نيازهاي جنسي يكديگر را بر طر  كنند و اگر در اين امر كوتاهي بورزنـد گنـاه مي

ه خواهد شد  نياز عاطفي نيز در كنار نياز جنسي و مـادي مطـرح اسـ  كـه بر هر دو نوشت

اگـر شـوهري داراي  77زوج و زوجه بايد آن را برطر  سازند و خانة گرمـي را برپـا دارنـد 

همسري باشد بيتوته كردن نزد زوجه و همچنين مضاجعه و مواقعه نيز هر شب و يـا حتـي 

ر به حرام افتادن زوجه بر مرد واجب اسـ  هر چهار شب الزم نيس   البته در صورت خط

در تحرير نيـز بـراي زوجـه واحـده حـق  78كه براي جلوگيري از اين خطر با او مواقعه كند 

از  79قسم دانسته شده اس ، اما بعضي معتلدند كه زوجة واحـده، شـب واحـد را حـق دارد 

ته باشـد، توان چنين استنباگ كرد كه اگر شخصـي همسـر و يـا همسـراني داشـمجموع مي

بايستي با آنان در زير يك سلف زندگي كند و نيازهاي مختلـف وي را بـرآورده سـازد  از 

اللسم داشـتن اللسم نداشتن همسر واحد و يا حقتوان حقزير يك سلف زندگي كردن، مي

اي متشـكل از زن و مـردي در صورت تعدد همسر را استنباگ كرد  نتيجـه آنكـه هـر خانـه

 آيا حضور فرزندان نيز ضرورت دارد يا نه؟ اس ؛ حال بايد ديد
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از مجموع ادلة دال بر وجوب نفلة فرزندان توسط پـدر، ادلـة وجـوب تربيـ  صـحيح 

كودكان، ادلة لزوم برطر  كردن نيازهاي عاطفي كودكان در كنار نيازهاي مـادي و معنـوي 

ر والدين تـا سـنين توان به اين اتلان رسيد كه حضور كودكان در خانه در كناآنها و غيره مي

نماياند اين اس : آيـا عـموه بـر والـدين و الزامي اس   پرسش ديگري كه رخ مي 80خاصي

 فرزندان، حضور پدر و مادر والدين نيز ضرور اس ؟

اگر كساني باشند كه بر اساس ادلة وجوب صلة رحم حكـم بـه ضـرورت ايـن امـر 

ره مطـرح شـده اسـ ، بـا بدهند، بايد گف  وجوب صلة رحم كه دربار  والـدين و غيـ

هايي كه در ديدگاه اسممي تعبيه شده اس ، الزم نيسـ  كـه زوج و زوجـه بـا مكانيسم

والدين در زير يك سلف زندگي كنند  به عموه منظور از نفلة والـدين كـه در شـرايطي 

بر عهد  فرزندان گذاشته شده اس ، تنها تأمين معيشـ  آنهاسـ   بنـابراين از مجمـوع 

ت حضور والدين در كنار زوج و زوجه در شـرايطي كـه مطـرح شـده، الزم ادله، ضرور

نيس   ايجاد روابط اجتماعي كه مدنظر اسمم اس ، ضرورت دارد كه در كنـار وجـوب 

گيـرد  ادلـه قـرار مي نفلة والدين، ضرورت زير يك سلف بـودن، خـارج از داللـ  آن

ام اين واجـب الهـي )صـلة هرچند در زير يك سلف بودن شرايط مستعدي را براي انج

آورد، ولي اين مستعد بودن در حد احراز ضرورت اين امر نيس   البتـه رحم( فراهم مي

ذكر يك نكته در اينجا ضرور اس ، رواياتي بر رضـاي  والـدين از رفتارهـاي فرزنـدان 

كـه در امـا همچنان 81كنـوني سـود جسـ ؛ تـوان در بحـثتأكيد شده كه از لـوازم آن مي

  از رضاي  و يا عدم رضاي  والدين، دليلي بر زندگي زير يك سـلف احـراز گذش ، فار

از واژ  مصـاحب  در تعامـل  82ايتوان افزود: در كريمة شـريفهشود  نكته ديگري نيز مينمي

فرزندان و والدين استفاده شده كـه بهتـر اسـ  ايـن قسـم  بسـط داده شـود  بـراي واژ  

شده اس  كه از جملة آنهاس : ملارن  و ملارب  اي مطرح مصاحب  در لغ  عربي معاني

ممزم  كه فرقي بين مصاحب  بدني )اصل گونه و اغلب چنـين اسـ ( بـا ديگـر  83چيزي،

و بعضـي بـه معاشـرتي  84شودهايش نيس  و در عر  به ممزم  حداكثري اطمق ميگونه

ايسـتي اذعـان كـرد انـد  بمعنا كرده 85كه اختمگ و كثرت تماس را در زندگي به همراه دارد،
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هاي امروزي بدون زير يك سلف بودن توان در زندگيهاي حداكثري را ميكه اين ممزم 

نيز تأمين كرد  بنابراين از اين دليل نيز ضرورت زندگي در زير يك سلف ميـان فرزنـدان و 

 توان استنباگ كرد والدين پد از ازدواج فرزندان، نمي

ه عاقله در صورت اقسـامي از قتـل نهـاده شـده، بـ اي كه برگفتني اس  كه وجوب ديه

ظارت ناي نيس ؛ بلكه براي ايجاد كنترل و اي و عشيرهخاطر وجود نظام خويشاوندي قبيله

ظـام نخويشاوندان بر يكديگر اس  و الزم نيس  كه اين حكم الهي را منوگ و وابسـته بـه 

 اي بدانيم اي و قبيلهخويشاوندي عشيره

س  كـه اگاه متون ديني ـ اسممي همان ايجاد ارتباطات و تعاممتي الگوي مطلوب در ن

هـا و گيرنـد  ايـن ارزشها و هنجارهاي مورد نظر اسممي شكل ميبر محور باورها، ارزش

انـد؛ البتـه بـا ايآورند، كه بسيار شبيه خـانواد  هسـتههنجارها، ساختارهايي را به وجود مي

  بـه ن و ساير اقوام از طريق صلة رحم واجب شده اس هايي كه دربار  حلوق والديتبصره

طايي بـر خاي كه در قتل اين نكته نيز بايد اذعان كرد كه ادلة صلة رحم در كنار وجوب ديه

كنـد اي دور ميكمله واجب شده اس ، شكل و الگوي مطلوب را ملداري از خانواد  هسته

 سازد و شكل سومي را با اين معيار رهنمون مي

شده ذيل اين عنوان، يعني كمي  ضرور حاضـر در خـانواده، بـه وعة مباحث طرحمجم

سازد كه شايد نتوان دليلـي بـراي ضـرورت مكاني بودن رهنمون ميپاسخ نومكاني و يا هم

 مكاني بودن ياف  هم

 گيرينتيجه
   فـرد دراصال»الگوي مورد نظر اسمم در زمينة خانواده، داراي محوري اصلي با عنوان 

اس   هرچند اين الگـو بـه لحـاظ كميـ  ضـرور حاضـر در خانـه، « كنار اصال  جمع

اي و اي اس ، به لحاظ همدلي بسـيار متفـاوت بـا خـانواد  هسـتهسان خانواد  هستهبه

ميـدان  گسترده اس   از نظر مالكي  نيز بايستي اذعان كرد كه هرچند به مالكي  فـردي

زند تا آن نگاه جمعي و دگرخـواهي در آن يص مياين مالكي  را تخص داده شده، قيدهايي

 حفظ شود 
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 ،اي اتگوي خانواده مطلوب،ا و شاخصجدول ابعاد، موتفه

 ،اشاخص ،اخرده موتفه ،اموتفه ابعاد

 

 

 

 باور

)شناخت+ 

 انگیزه(

 اصالت فرد / 

 اصالت جمع

 فراد را از بین ببرداتواند اختیار فردی چیزی نمی اختیار فرد

 افراد تکالیفی در قبال دیگران بر عهده دارند. خواهیدیگر 

 مالکیت فردی / جمعی

 دانند.افراد مالکیت خود را تفویض شده از سوی خداوند متعال می

اد در کنار چنین نوع مالکیتی وظایف اقتصادی در قبال دیگران بر عهده افر

 گذاشته شده است.

 دانند.پدر، مادر و فرزندان در خانه را ضروری می افراد حضور حداقل تعداد افراد در خانه

 دانند.شان بعد از ازدواج  ضروری نمیمکانی با والدینافراد برای هم نومکانی

 قشربندی عمودی تعدیل یافته بر روابط اهل خانه حاکم است. اقتدار پدری /  روابط دمکراتیک

 همسر)دومولفه(انتخاب رفتار

 خاب همسر استقالل داشته و لزومی برای انتخاب همسرپسر خانواده در انت

 خون ندارد.از عشیره و هم

دختر باکره در انتخاب همسر با درنظر گرفتن اذن ولی استقالل داشته و 

 خون ندارد.الزامی برای انتخاب همسر از عشیره و هم

اب دختر غیره باکره در انتخاب همسر استقالل داشته و الزامی برای انتخ

 خون ندارد.همسر از عشیره و هم

 

تأمین 

نیازهای 

 اقتصادی

طور والدین والدین فقیر و همین

 والدین
 کنند.فرزندان مخارج مورد نیاز والدین فقیر خود را تأمین می

 طور فرزندفرزندانفرزندان و همین
 کنند.والدین مخارج مورد نیاز فرزندان را تأمین می

 کندنیاز بانوی خانواده را تأمین میهمسر مخارج مورد 

 تصرف پدر در مال فرزند
پدر در صورت نیاز بدون اذن فرزندش به قدر ضرورت در مال وی تصرف 

 کند.می

 کنند.والدین هزینه ازدواج فرزندان را تأمین می تأمین هزینه ازدواج فرزندان

 کنند.می عاقله دیه قتل خطائی را تأمین تأمین دیه قتل خطائی

 شود.نیازهای عاطفی افراد در درون خانه تأمین می روابط عاطفی درون خانه

برقرار روابط با دیگران 

خارج از خانه )صله 

 رحم(

برقراری روابط با 

اولیاء الهی و 

و انبیاء «ع»معصومین 

 «ع»عظام 

 هند.داهل خانه روابط خود را با اولیاء دین به صورت انفاق زبانی انجام می

 دهند.اهل خانه روابط خود را با اولیاء دین به صورت انفاق مالی انجام می

 دهند.اهل خانه روابط خود را با اولیاء دین به صورت انفاق فعلی انجام می

 دهند.اهل خانه روابط خود را با اولیاء دین به صورت انفاق قلبی انجام می

برقراری روابط با 

 نسب خونی

 دهند.اهل خانه روابط خود را با نسب خونی خود به صورت انفاق زبانی انجام می

 دهند.اهل خانه روابط خود را با نسب خونی خود به صورت انفاق قلبی انجام می

 دهند.اهل خانه روابط خود را با نسب خونی خود به صورت انفاق فعلی انجام می

 دهند.ب خونی خود به صورت انفاق مالی انجام میاهل خانه روابط خود را با نس
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