
37

چکیده

ای��ن مقال��ه به بررس��ی نظ��ری عوام��ل و پیامده��ای بروز جنس��یت در س��اختار و 

کارکردهای خانواده با رویکرد جامعه شناس��ی اسالمی می پردازد. به منظور معرفی 

بهتر رویکرد اسالمی، که هدف اصلی مقاله است، ازسویی در بخش چهارچوب 

نظ��ری، مبان��ی عام و خاص این رویک��رد به اختصار مطرح ش��ده اند. مبانی عام به 

مبانی جامعه شناسی اسالمی در همۀ حوزه ها و مبانی خاص به مبانی جامعه شناسی 

اسالمی در حوزۀ خانواده و جنسیت اشاره دارند؛ ازسوی دیگر، در خالل مباحث، 

با اشاره ای گذرا به دیدگاه های جامعه شناختی، به ویژه موضع رویکرد فمینیستی در 

هر مس��ئله، زمینۀ مقایسه و بررس��ی تطبیقی رویکرد اسالمی با رویکردهای رقیب 

فراهم ش��ده است. نتیجۀ این بررس��ی بیانگر آن اس��ت که جامعه شناسی اسالمی 

در الگ��وی معرفی ش��ده، ازحیث روش ه��ای تجربی و فنون آم��اری، داعیۀ ویژگی 

منحصربه فردی را ندارد و ویژگی های اصلی آن را باید در ابعاد نظری ش��امل ابعاد 

تبیینی، تفسیری و هنجاری جست وجو کرد.

کلیدواژگان: جنس��یت، ساختار خانواده، کارکردهای خانواده، جامعه شناسی 

جنسیت، جامعه شناسی اسالمی.

یخ پذیرش:1397/8/22 | یافت:1397/3/19 | تار یخ در  | تار
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حسین بستان )نجفی(
استادیار گروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

جنسیت در خانواده
از دیدگاه جامعه شناسی اسالمی

hbostan@rihu.ac.ir
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مقدمه

موضوع این مقاله در نقطۀ تالقی جامعه شناسی خانواده و جامعه شناسی جنسیت قرار می گیرد؛ زیرا 

ازسویی ساختار و کارکردهای خانواده که دو محور اصلی این مقاله را تشکیل می دهند، از مباحث 

اصلی جامعه شناس��ی خانواده به شمار می آیند و ازسوی دیگر، با توجه به اینکه تفاوت های زیستی و 

تفاوت نقش های زن و مرد بیش از هر نهاد دیگری در نهاد خانواده بروز می یابند، موضوع خانواده به 

یکی از کانون های اصلی جامعه شناس��ی جنسیت بدل شده است. ولی آنچه در اینجا اهمیت دارد، 

معرفی رویکرد اس��المی است. این مقاله می کوش��د عوامل و پیامدهای بروز جنسیت در ساختار و 

کارکردهای خانواده را با رویکرد جامعه شناسی اسالمی تبیین کند، رویکردی که امیدواریم در آیندۀ 

نزدیک با هّمت و تالش مدافعان آن جای خود را در محافل جامعه شناسی باز کند.

1. چهارچوب نظری

در برابِر دو رویکرد عمده در جامعه شناس��ی جنسیت، یعنی رویکرد محافظه کارانه و رویکرد انتقادی، 

آموزه های جنس��یتی اس��الم رویکردی را به نمایش می گذارند که این مقاله در صدد واکاوی آن است. 

با توجه به اینکه اختالفات اساسی این رویکردها در مبانی و پیش انگاره های فلسفی و غیرفلسفی آنها 

ریشه دارد، الزم است پیش از ورود به بحث اصلی، اشاره ای به مبانی معرفت شناختی و هستی شناختی 

رویکرد اسالمی داشته باشیم. این مبانی به دو دسته تقسیم  می شوند: مبانی عام جامعه شناسی اسالمی 

در همۀ حوزه ها و مبانی خاص جامعه شناسی اسالمی در حوزۀ خانواده و جنسیت.

مهم ترین مبانی عام جامعه شناس��ی اس��المی که در برخی نوش��ته های دیگ��ر به طور تفصیلی و 

مس��تدل بررسی شده اند)بس��تان، ۱۳۹۰ب: ۴۷-۵۲(، در اینجا به طور خالصه در قالب گزاره های 

زیر بیان می شوند:

ی یافته است. مقصود 
ّ
۱.  دین به عنوان منبع معرفت، در قالب گزاره ها و مضامین متون دینی تجل

از مت��ون دینی ازمنظر ش��یعه قرآن کری��م، منابع حدیثی حاوی س��خنان پیامبر اکرم، امامان 

معصوم و حضرت فاطمۀ زهرا)س( و کتب سیره شناسی آن بزرگواران است. 

۲.  روش پذیرفته شده در بهره گیری معرفتی از متون دینی، روش اجتهادی است .

۳.  روش عقل��ی، جایگاه رفیعی در جامعه شناس��ی اس��المی دارد؛ زیرا اثب��ات حقانیت دین و 

اثبات بخش مهمی از مبانی هستی ش��ناختی و معرفت شناختی جامعه  شناسی دینی در گرو 

اس��تناد به آن اس��ت. روش عقلی در مباحث درون علمی ازجمله در ارزش��یابی فرضیه ها و 

نظریه های علمی و در کشف تناقضات درونی نظریه ها نیز کاربرد گسترده ای دارد.
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۴.  در جامعه شناسی اسالمی، حس و تجربه از منابع اصلی معرفت به شمار می آیند.

۵.  روش های دینی، عقلی و تجربی در قالب چهارچوبی منطقی با یکدیگر ارتباط می یابند. 

۶.  در جامعه شناس��ی اس��المی، مبانی فلس��فی ضروری برای به کارگیری انواع مدل های تبیین 

ی، کارکردی، تفسیری و انتقادی پذیرفته شده اس��ت که از مهم ترین آنها می توان 
ّ
ش��امل عل

به حاکم بودن اصل علّیت بر رفتارهای انس��ان، قانونمندی پدیده های اجتماعی، نّیت مندی 

و غایتمندی اعمال انس��ان، بهره مندی انسان از عقالنیت، خالقیت و اختیار نسبی درمقابل 

جبر و تفویض، و قابلیت هدایت و انحراف در انسان ها اشاره کرد. 

۷.  »فطرت« از مبانی هستی ش��ناختی مهم در جامعه شناس��ی اسالمی است. فطرت انسانی به 

نوع خاص آفرینش و جوهر مش��ترك و تغییرناپذیری اش��اره دارد که در وجود همۀ انس��ان ها 

است.

۸.  اسالم وجه ممّیز انسان از سایر موجودات را عقِل آمیخته با تمایالت می داند. 

۹.  عقالنیت به معنی پیروی از معیارهای عقل نظری و عقل عملی است و عقالنیت ابزاری به معنی 

 یکی از شئون مفهوم عام عقالنیت است. 
ً
انتخاب کارآمدترین شیوۀ دستیابی به هدف، صرفا

۱۰.  جبرگرایی روان شناختی، جامعه شناختی و محیطی مردود است؛ زیرا تأثیر وراثت، جامعه 

یت تامه و درنتیجه، 
ّ
و محی��ط طبیعی بر افعال انس��ان جنبۀ اقتضایی یا ِاعدادی دارد، ن��ه عل

هرچن��د این عوامل ممکن اس��ت اختیار انس��ان را محدود کنند، به طور کامل آن را س��لب 

نمی کنند. 

۱۱.  ب��ا توج��ه به مفاهیم��ی مانند »تزیی��ن« و »تس��ویل« در آموزه های قرآنی، جامعه شناس��ی 

اس��المی امکان بد فهمی و گمراهی انس��ان ها را مفروض می گیرد، هرچن��د آن را به گونه ای 

مغایر با دیدگاه های مارکسیستی و فمینیستی ترسیم می کند.

کید قرآن کریم بر خاستگاه فطری ارزش های اخالقی و حقوقی، نسبیت گرایی  ۱۲.  با توجه به تأ

ارزش��ی در رویکرد اس��المی جایی ندارد. اما اختالفات ارزش��ی گس��ترده میان انسان ها و 

 جنبۀ مصداقی دارند، به این معنی که براثر تزاحم مالك های ُحسن و قبح، 
ً
فرهنگ ها عموما

و در نتیجۀ دخالت عادت ها، س��ّنت ها و احساس��ات گوناگون آدمی��ان، زمینۀ حصول وفاق 

میان آنان در تعیین مصادیق ُحس��ن و قبح از میان می رود، نه اینکه اختالفی در قواعد کلی 

ارزشی باشد.  

۱۳.  جامعه شناس��ی اس��المی، جانبداری ارزشی به معنی تعهد ارزش��ی و نه تعصب ارزشی را 

تأیید می کند و بر این اس��اس، نظریه پرداز و پژوهشگر اجتماعی در مرحلۀ توصیف و تبیین 
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امکان از دخالت ارزش ها جلوگیری 
ّ

واقعیات عینی، به منظور پرهیز از تعصب ارزشی، تاحد

می کند و درعین حال، در راس��تای حفظ تعهدات ارزشی خود، با توسل به ارزش های دینی 

به نقد اوضاع اجتماعی موجود و ارائۀ راهکارهایی برای تحقق وضع مطلوب می پردازد.

 به موضوع تفاوت های 
ً
اما مبانی خاص جامعه شناسی اسالمی در حوزۀ خانواده و جنسیت عمدتا

جنس��ی و جنسیتی مربوط می شوند. برحس��ب اصطالح متداولی در علوم اجتماعی، مفهوم جنس۱ 

ب��ر ویژگی های طبیعِی متمایزکنندۀ زن و مرد مانند تفاوت ه��ای کروموزومی، تفاوت های هورمونی 

و اندام ه��ای جنس��ی درون��ی و بیرونی آنه��ا داللت دارد و مفهوم جنس��یت۲ ب��ه تفاوت های رفتاری 

و روان ش��ناختی، اجتماع��ی و فرهنگ��ی می��ان زن و مرد ک��ه دارای تعین اجتماعی هس��تند، اش��اره 

دارد)گیدن��ز، ۱۳۷۴: ص ۱۵۶(. این مفه��وم از باورهای مردم دربارۀ زنانگی و مردانگی و انتظارات 

متفاوت از رفتارها، ارزش ها و نگرش های دو جنس نشئت می گیرد و در مشارکت متفاوت زن و مرد 

در اشتغال و کارهای خانگی، در الگوهای متفاوت جامعه پذیری پسران و دختران و در برچسب های 

زبان��ی به کار رفت��ه دربارۀ مردان و زن��ان انع��کاس می یابد)چیبوکاس و لی��ت، ۲۰۰۵: ص ۲۰۹(. 

صاحب نظران فمینیست، تمایز میان جنس و جنسیت را مفروض گرفته و از آن به عنوان مبنایی برای 

نظریه پردازی های خود بهره جسته اند. 

از دیدگاه اسالم نمی توان همۀ تفاوت های به اصطالح جنسیتی را ناشی از عوامل فرهنگی صرف 

وسط میان تفاوت های طبیعی و تفاوت های اجتماعی � فرهنگی 
ّ

دانس��ت، بلکه بسیاری از آنها درحد

قرار می گیرند؛ زیرا ازس��ویی، خاس��تگاه طبیعی داشته و ازس��وی دیگر، به عوامل اجتماعی بستگی 

 جهان ش��مول تمایز نقش های خانوادگی و اجتماعی زن و 
ً
دارند. برای مثال، می توان به پدیدۀ تقریبا

مرد اشاره کرد. برطبق برخی گزاره های متون دینی، آفرینش مرد از خاک و آفرینش زن از مرد در بروز 

پ��اره ای تفاوت ها میان دو جنس، ازجمله عالیق متفاوت ش��غلی آنان که در گرایش بیش��تر مردان به 

فعالیت های خارج از منزل و گرایش بیش��تر زنان به پذیرش نقش های حمایتی نمود یافته، مؤثر بوده 

است)حّر عاملی، بی تا، ج۱۴: ص ۴۲(.

اما موضع جامعه شناسی اسالمی دربارۀ تفاوت های جنسی با طرح چهار پرسش بیان می شود: 

۱. تفاوت های واقعی میان زن و مرد، کدام  است؟ 

۲. آیا این تفاوت ها طبیعی اند یا از عوامل اجتماعی و فرهنگی نشئت گرفته اند؟

۳. آیا تفاوت های جنسی طبیعی جنبۀ جبری و اجتناب ناپذیر دارند یا تغییرپذیرند؟

1. Sex
2. gender
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۴. آیا تفاوت های جنسی طبیعی می توانند مبنای ارزش گذاری متفاوت دربارۀ زن و مرد باشند؟

کید بر تش��ابه زن و مرد در هویت و  در ارتباط با پرس��ش نخس��ت، در منابع اس��المی ضمن تأ

جایگاه انس��انی و بخش عمده ای از ویژگی های جسمی و روحی، وجود چند دسته از تفاوت ها بین 

زن و مرد مفروض گرفته شده یا به آنها تصریح شده است که به طور خالصه از این قرارند:

تفاوت در قابلیت های تولیدمثل که موضوعی بدیهی و آشکار است؛  -

تف��اوت در ق��درت بدنی که به موج��ب آن، جنس زن به  طور نس��بی ضعیف تر از جنس مرد   -

است)حّر عاملی، بی تا، ج۱۴:ص ۱۳۱، ۱۲۱،  ۱۱۹(؛

تف��اوت در نیازه��ا و امیال جنس��ی با ش��اخص هایی مانند قوی تر بودن میل جنس��ی مرد در   -

مقایس��ه با میل جنس��ی زن، تحریك پذیری جنس��ی س��ریع تر مرد و بردباری جنس��ی بیشتر 

زن)همان، ج۱۴: ص ۴۲�۴۰؛ ج۱۵: ص ۴۵۲؛ مجلسی،۱۴۰۳ ق.، ج۳: ص ۶۲(؛ 

تفاوت ه��ای روان ش��ناختی ازجمله غلبۀ تعق��ل در مردان و غلبۀ عواطف و احساس��ات در   -

زنان)حّر عاملی، بی تا، ج۲: ص ۵۸۷؛ ج۱۴: ص ۱۱؛ ج۱۸: ص ۲۴۵؛ مجلس��ی،۱۴۰۳ 

در  م��ردان  بیش��تر  قاطعی��ت   ،)۲۲۸ ص  ج۱۰۳:  ص۷۳؛  ج۳۲:  ۱۷؛  ص  ج۳۰:  ق.، 

تصمیم گیری ها)حّر عاملی، بی تا، ج۱۴: ص ۴۱( و برتری مردان در حس غیرت جنسی یا 

اختصاص این حس به آنان)همان: ص ۱۰۷-۱۱۱(.

در پاسخ به پرسش دوم، با قطع نظر از تفاوت زن و مرد در قابلیت های تولیدمثل که در طبیعی بودن 

آن مناقشه ای صورت نگرفته، دو دیدگاه اصلی در این بحث ازسوی صاحب نظران فمینیست مطرح 

شده است: طبیعت گرایی که تفاوت های زن و مرد را ناشی از جنبه های تعّین یافتۀ زیست شناسی دو 

جن��س می داند)کراولی و هیمل وی��ت، ۱۹۹۴: ص ۶۰( و محیط گرایی که تأثیر عوامل بیولوژیك بر 

ش��کل گیری تفاوت های جنس��ی را انکار کرده و این تفاوت ها را به عوامل اجتماعی �  فرهنگی ارجاع 

می دهد)بیرک، ۱۹۹۴: ص ۷۳(. 

متون دینی دربارۀ منش��أ برخی تفاوت های جنسی صراحت دارند. به طور خاص، برخی روایات 

ضعف جنس زن در مقایسه با مرد را به آفرینش آنها بازمی گردانند که بر منشأ طبیعی داللت دارد)حّر 

عامل��ی، بی ت��ا، ج۱۵: ص ۱۰۴-۱۰۵(. همچنین، برطبق برخی روایات، تفاوت میل جنس��ی زن و 

مرد، منش��أ زیست شناختی داشته و از زمان آفرینش آدم و حّوا بروز یافته است)همان، ج۱۴: 

ص ۲(. احکام ثابت و جهان ش��مولی مانند اختصاص حق تمکین جنس��ی به ش��وهر و اختصاص 

وجوب حجاب کامل به زنان که بر پایۀ تفاوت میل جنس��ی زن و مرد تش��ریع ش��ده اند، مؤید همین 

نکته اند که اس��الم برای این تفاوت، خاس��تگاه طبیعی قائل اس��ت؛ هرچند این به معنی انکار تأثیر 
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عامل یادگیری در چگونگی بروز میل جنسی نیست. 

 این احتم��ال به ذهن 
ً
از می��ان تفاوت ه��ای روان ش��ناختی زن و م��رد دربارۀ غیرت جنس��ی بدوا

 به وجود 
ً
می آی��د که ای��ن حالت به طور فطری و طبیعی به مردان اختصاص داش��ته و در زنان اساس��ا

نمی آی��د، همان گونه که در حیوانات نر به ط��ور غریزی، نوعی حس مالکیت به جفت وجود دارد که 

در حیوانات ماده مشاهده نمی شود. اشارۀ برخی روایات به اینکه غیرت زن از مقولۀ حسادت است 

و خداون��د زنان را ب��ه غیرت مبتال نکرده)هم��ان، ج۱۴: ص ۱۰۷(، با این احتمال س��ازگاری دارد. 

ولی بعید نیس��ت گفته شود غیرت جنسی به مردان اختصاص ندارد و فقط دامنۀ ظهور و بروز آن در 

زنان محدودتر اس��ت؛ زیرا حس غیرت به طور طبیعی در موجود قوی تر نس��بت به موجود ضعیف تر 

برانگیخت��ه می ش��ود و با توجه ب��ه برتری طبیعی مرد ب��ر زن در قدرت بدنی و روحیۀ س��لطه جویی، 

 نس��بت به همس��ران خود دچار غیرت نمی ش��وند، هرچند دچار حس��ادت می شوند، در 
ً
زنان اصوال

مواردی که زن نس��بت به تهدید جنس��ی موجودی ضعیف تر از خود برانگیخته می شود، می توان این 

برانگیختگ��ی را از مقولۀ غیرت جنس��ی تلقی کرد که نمون��ۀ آن، برانگیختگی و تغّیر حالت مادر در 

ت جنسی دخترش است.
ّ

برابر تهدید شدن عف

ام��ا درب��ارۀ غلبۀ تعقل در مرد و غلبۀ عواطف و احساس��ات در زن، گزارۀ دینی معتبری نیافته  ایم 

که داللت روش��نی بر خاستگاه طبیعی یا اجتماعی این تفاوت داشته باشد، گرچه در برخی روایاِت 

مبتال به ضعف س��ند، به خاس��تگاه طبیعی این تفاوت تصریح شده)همان، ج۱۸: ص ۲۴۵؛ نوری، 

۱۴۰۸ق.، ج۱۴:ص ۲۸۶( و گرایش غالب در میان اندیشمندان مسلمان نیز پذیرش همین احتمال 

است)طباطبایی، ۱۳۸۴: ص ۵۵(. 

در پاس��خ به پرس��ش س��وم، دو دیدگاه کلی جبرگرایی و اراده گرایی مطرح شده است. در دیدگاه 

اس��الم هرچن��د وج��ود تفاوت های جنس��ی طبیعی و فط��ری مفروض گرفته ش��ده، مت��ون دینی بر 

 درحد پیش زمینه هایی فطری 
ً
جبرگرایی داللت ندارند؛ زیرا به  نظر می رس��د تفاوت های مزبور صرفا

تلق��ی می ش��وند که گرایش های متفاوت��ی را در مرد و زن ایجاد می کنند و ب��ا دخالت عوامل و موانع 

بیرونی، امکان ایجاد تغییر در این گرایش ها وجود دارد. این نکته نه تنها دربارۀ تفاوت های پرمناقشۀ 

روان ش��ناختی، بلکه درمورد دیگر تفاوت ها نیز صادق اس��ت؛ زیرا با توجه به پیش��رفت های جدید 

پزشکی، حتی امکان دخل و تصرف در تفاوت های جنسی آناتومیک فراهم شده است.

س��رانجام در پاس��خ به پرس��ش چهارم، با توجه به وجود دیدگاه های افراطی قائل به برتری ذاتی 

مردان بر زنان یا زنان بر مردان، در منابع اس��المی نمی توان به ش��اهد معتبری دس��ت یافت که نشان 

دهد اس��الم تفاوت های جنس��ی را مالک ارزش گذاری متفاوت درمورد زن و مرد قرار داده اس��ت، 
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بلکه می توان ش��واهدی به نفع ارزش گذاری یکس��ان اسالم دربارۀ دو جنس ارائه کرد)احزاب: ۳۵ ؛ 

حجرات: ۱۳(.

2. جنسیت و ساختار خانواده

 ثابتی اش��اره دارد که چگونگی پیون��د و تعامل اعضای 
ً
مفهوم س��اختار خان��واده به الگوهای نس��بتا

خانواده به عنوان اجزای یک کل را معّین می کنند. دو مس��ئلۀ مهم ساختاری در خانواده یعنی الگوی 

تقسیم کار و مدیریت در خانواده، محورهای مباحث این بخش را تشکیل می دهند.

2-1.  تقسیم کار در خانواده

تقسیم کار در خانواده همواره و در همۀ جوامع برحسب جنسیت شکل گرفته است. نتیجۀ تحقیقی 

اری 
ّ

ک��ه ۲۲۴ فرهنگ را دربرمی گرفت این بود که عم��دۀ کارهایی مانند چوب بری و تهیۀ الوار، حف

و اس��تخراج معادن، پاك سازی زمین ها، ساختن اقامتگاه، ش��کار، ماهیگیری، گله داری، بازرگانی، 

قایق س��ازی و اسلحه س��ازی به مردان اختصاص دارد؛ اما تهیه و جمع آوری سبزیجات، حمل آب، 

آش��پزی، دوخت  ودوز، س��بدبافی، حصیربافی و س��فالگری اغلب به زنان واگذار می ش��ود)اوکلی، 

۱۹۷۶: ص ۱۶۶(.

البته تغییرات اجتماعی و فرهنگی عمیقی که در س��دۀ گذش��ته در غرب رخ داد، الگوی س��نتی 

تقس��یم کار در خان��واده را تاحدودی دگرگ��ون کرد، تاآنجاکه برخی محقق��ان در دهۀ ۱۹۶۰ پس از 

بررس��ی اش��تغال فزایندۀ زنان در خارج از منزل و مش��ارکت بیش از پیش م��ردان در کارهای خانگی 

پیش بینی کردند که خانواده ها به س��وی همس��ان ش��دن نقش های زن و ش��وهر پیش می روند)ابوت 

و واالس، ۱۳۸۱: ص۱۱۳(. ام��ا محقق��ان دیگر با این نتیجه گیری موافق نب��وده و معتقدند به جز در 

برخی الگوهای جدید خانواده، در اغلب خانواده ها تقسیم کار جنسیتی همچنان پابرجا است)بار، 

۱۹۹۸: ص ۸۱(.

ـ  تقسیم جنسیتی کار در خانواده از نگاه هنجاری الف 

در رویک��رد اس��المی، با قطع نظر از ش��رایط خ��اص افراط هایی که گاه رخ می دهد، الگوی تقس��یم 

جنسیتی کار در خانواده به دلیل ارزش گذاری مثبت دین، الگوی برتر تلقی می شود. برطبق روایت، 

علی و فاطمه در آغاز زندگی مش��ترک برای تقس��یم کارهای خانه میان خود، رسول خدا 

را داور قرار دادند؛ پس رس��ول خدا وظایف داخل خانه را به فاطمه)س( و وظایف خارج خانه را به 
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علی واگذار کرد)حّر عاملی، بی تا، ج۱۴: ص ۱۲۳(. س��یرۀ عملی مس��لمانان نیز همواره با این 

الگو هماهنگ بوده است.

نکتۀ ش��ایان توجه آن اس��ت که اس��الم ارزش گذاری متفاوتی درمورد کارهای مردانه و کارهای 

زنانه ندارد، بلکه ارزش فعالیت های خانگی زن را معادل فعالیت های اجتماعی مرد می داند. پیامبر 

گرامی پاداش اخروی زن در خوب شوهرداری کردن و کوشش در جهت کسب خشنودی شوهر 

و سازگاری با وی را با تمامی پاداش هایی که در إزای عبادت های جمعی و جهاد برای مرد مقررشده، 

برابر دانس��ته است)س��یوطی، ۱۴۰۴ق.، ج۲: ص ۱۵۳(. همچنین روایاتی دربارۀ مشارکت اولیای 

دی��ن در کارهای منزل و تش��ویق به آن وارد ش��ده اس��ت؛ ازجمله برطبق روایت��ی امیرمؤمنان به 

تهی��ۀ هی��زم، آوردن آب و جاروکردن و فاطمه)س( به تهی��ۀ آرد و خمیر و پختن نان می پرداخت)حّر 

عامل��ی، بی ت��ا، ج۱۲: ص ۳۹(؛ با این وجود، به  نظر می رس��د جامعه پذیری ای��ن ارزش ها به ندرت 

 مطلوب صورت گرفته است و از این رو، در ذهنیت بسیاری از افراد، ترجیحی آشکار یا پنهان 
ّ

درحد

 بسیاری از مردان در برابر درخواست مشارکت 
ً
به کارهای مردانه مشاهده می شود، همچنان که عمال

در کارهای خانه مقاومت می کنند. این امر باعث ش��ده اس��ت نس��ل های جدیدتر فاصلۀ بیشتری با 

ارزش های یادشده در خود احساس کنند و گاه در اظهاراتشان گرایش بیشتری به الگوی غیرجنسیتی 

تفکیک نقش ها نشان دهند.

ی تقسیم جنسیتی کار در خانواده
ّ
ـ  تبیین عل ب 

ی الگوی تقس��یم جنس��یتی کار در خانواده، وجوه مختلفی مطرح شده است. تبیین های 
ّ
در تبیین عل

تی جهانی ناشی 
ّ
زیست شناختی با این استدالل که الگوی مزبور به عنوان واقعیتی جهانی باید از عل

ش��ده باش��د، تفاوت های جنس��ی طبیعی به ویژه قدرت بدنی بیش��تر در مردان و قابلی��ت بارداری و 

ش��یردهی در زنان را ریش��ۀ این الگو می دانند)مک کانل و فیلیپ چ��اک، ۱۹۹۲: ص ۲۲۳(. برخی 

روان کاوان، ای��ن الگو را برحس��ب ش��کل گیری ش��خصیت متفاوت دختر و پس��ر در خ��الل فرایند 

همانندس��ازی با والدین)پسر با پدر و دختر با مادر( تبیین کرده اند)چادورو، ۱۹۹۷: ص ۱۹۵(. در 

تبیین های جامعه شناختی، گاهی نظام طبقاتی مبتنی بر مالکیت خصوصی ابزار تولید که در عصر ما 

ت اصلی معرفی می شود)ابوت و واالس، ۱۳۸۱: 
ّ
در شکل نظام سرمایه داری بروز یافته، به عنوان عل

کید  ص ۲۹۱( و گاه ب��ر نقش ایدئولوژی ها و اس��طوره های ترویج ش��ده ازس��وی عوام��ل فرهنگی تأ

می شود)اوکلی، ۱۹۷۶: ص ۶۷، ۱۵۷(.

ی تقس��یم جنس��یتی کار در خانواده، پیش از هر چیز بر نقش 
ّ
در رویکرد اس��المی، در تبیین عل



45

ی |
الم

اس
ی 

اس
شن

عه 
جام

اه 
دگ

 دی
ه از

واد
خان

در 
ت 

سی
جن

  |

تفاوت های جنس��ی طبیعی به ویژه ضعف نس��بی قدرت بدنی زنان و اختص��اص بارداری، زایمان و 

کید می ش��ود، واقعیاتی که به طور طبیعی زنان را به س��وی فعالیت های محدودتر  ش��یردهی به آنان تأ

و نیازمن��د تحرك کمتر س��وق داده و آن��ان را به حمایت های مردان وابس��ته می کنند. حتی در جوامع 

صنعت��ی معاص��ر که به دلی��ل کاهش تولیدمث��ل، زنان با محدودی��ت کمتری از این جه��ات روبه رو 

هس��تند و قدرت بدنی، نقش چندانی در بس��یاری از مشاغل ندارد، این گونه تفاوت ها همچنان تأثیر 

 
ً
چش��مگیری دارند؛ با این وجود، به دلیل رد جبرگرایی در رویکرد اس��المی، تفاوت های جنسی صرفا

پیش زمینه هایی فطری برای تقس��یم جنس��یتی کار در خانواده تلقی می ش��وند، ب��دون آنکه برای آنها 

خصلتی جبری فرض ش��ود و می توان گفت تقسیم جنسیتی کار ازسویی، در تفاوت های طبیعی زن 

گاهانۀ جمعی و مبتنی بر ارزش های فرهنگی  گاهانه یا نیمه آ و مرد و ازس��وی دیگر، در تصمیم های آ

ریشه دارد. 

ج ـ تبیین کارکردی تقسیم جنسیتی کار در خانواده

ت تداوم الگوی تقس��یم جنس��یتی کار در خانواده، بهره ای اس��ت که نظام 
ّ
ازمنظر مارکسیس��ت، عل

ت تداوم این الگو، 
ّ
س��رمایه داری از کار خانگی ب��دون مزد زنان می برد و در رویکرد فمینیس��تی، عل

منافعی اس��ت که مردان از آن به دس��ت می آورند؛ زیرا این الگو، همۀ زنان ش��امل همسران، مادران، 

خواه��ران و دخت��ران را در خدمت همۀ م��ردان و تأمین نیازهای آنان ق��رار می دهد)بیلتون و دیگران، 

۱۹۸۱: ص ۳۵۱(.

در رویکرد اسالمی، نکات زیر حاوی تبیین کارکردی الگوی تقسیم جنسیتی کار در خانواده هستند: 

۱. ای��ن الگ��و به تقویت نیازهای جنس��ی، عاطفی و حمایتی ش��وهر به زن و نیازهای جنس��ی، 

عاطفی و معیش��تی زن به ش��وهر کمك می کند و از این راه بر میزان ثبات خانواده می افزاید، 

درحالی که الگوی تقسیم کار برابر با برهم زدن این معادله ازطریق افزایش استقالل اقتصادی 

زن��ان و ایجاد زمینۀ ارتباط دو جنس در س��طح جامعه، موجب اختالل در روابط همس��ران 

می شود،گرچه ممکن است رضایت درونی آنان را در کوتاه مدت درپی داشته باشد.

۲. این الگو در آرامش بخش��ی به همس��ران و تربیت فرزندان س��الم کارایی بهتری دارد، زیرا با 

رفع مس��ئولیت تأمین معاش از زنان، زمانی برای رس��یدگی به نیازهای ش��خصی و معنوی 

در اختیار آنان قرار می دهد و از این طریق به آرامش روانی ایش��ان و درنتیجه، آرامش روانی 

همس��ران  آنها کمك می کند. ضمن آنکه قابلیت جسمی و روحی زنان برای تربیت فرزندان 

بیش از مردان است. 
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۳. این الگو در کاهش اختالط جنس��ی و درنتیجه، افزایش س��المت اخالقی و امنیت جنس��ی 

جامعه مؤثر اس��ت. درمقابل، الگوی تقس��یم یکس��ان کارهای خانگی میان زن و مرد به لیل 

 از اختالط جنسی 
ً
آنکه زنان را به طور گس��ترده به محیط های عمومی س��وق می دهد و عادتا

منف��ك نیس��ت، بر نگرش ها و رفتارهای جنس��ی م��ردان و بلکه خود زنان تأثی��ر منفی به جا 

می گذارد.

گفتنی اس��ت برخالف رویکرد مارکسیس��تی، اگر کار خانگی زنان را در خدمت س��رمایه داری 

تلقی کنیم، دربارۀ اش��تغال زنان در خارج از منزل نیز می توان همین ارزیابی را داش��ت؛ زیرا با ورود 

زنان به بازار کار، چرخ های ماش��ین سرمایه داری س��ریع تر می چرخند. همچنین، برخالف رویکرد 

فمینیس��تی اس��تفادۀ مردان از کار زنانه به طور کلی بد اس��ت و با غیرجنسیتی شدن الگوی تقسیم کار 

از میان نمی رود؛ زیرا مردان از کارهای مزدی زنان نیز س��ود وافی می برند. به عالوه، منافعی که زنان 

همواره از کار مردان دریافت کرده و می کنند، در تبیین فمینیستی نادیده گرفته شده است. 

اما این واقعیت که تقس��یم جنس��یتی کار در خانواده به موضوعی چالش برانگیز برای بسیاری از 

همس��ران جوان تبدیل ش��ده، در تغییرات فرهنگی جامعه و نه در ذات این الگوی تقس��یم کار، ریشه 

دارد و اینکه در بس��یاری از جوامع گذش��ته و حال، همین الگو به دلیل هماهنگ بودن با نظام ارزشی 

جامعه، عامل استحکام خانواده بوده است، شاهدی بر این ادعا است.

یت خانواده 2-2. مدیر

 در همۀ جوامع همواره در اختیار مردان بوده است. اما گسترش خانواده های 
ً
مدیریت خانواده تقریبا

مس��اوات طلب در جوامع م��درن، بیانگر وقوع تغییراتی در الگوی س��ّنتی مدیریت خانواده اس��ت. 

مفروض آن است که در خانواده های جدید زن و شوهر قدرت یکسانی در زمینه های مختلف حیات 

خانوادگی، به ویژه در تصمیم گیری ها، کنترل درآمدهای خانواده و مشارکت در منابع دارند. در ایران 

نیز در س��ال ۱۳۵۲ میزان تصمیمات خانوادگی که پدران می گرفتند، در خانواده های روس��تایی ۸۰ 

درص��د و در خانواده های ش��هری ۶۲ درصد بود، درحالی که در س��ال ۱۳۷۴ فقط ۳۵/۵ درصد از 

کل پاسخ گویان اظهار داشتند که تصمیم گیرندۀ اصلی در خانواده پدر است)محسنی، ۱۳۷۹: ص 

.)۹۰

یت مردان در خانواده از نگاه هنجاری الف ـ مدیر

برخالف فمینیست ها که مفهوم پدرساالری را در کانون نظریه پردازی های خود قرار داده اند، رویکرد 

کی��د دارد. این مفهوم از آیه ای از قرآن کریم گرفته ش��ده که به قوامّیت  اس��المی ب��ر مفهوم قّوامیت تأ
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مردان بر زنان حکم کرده است)نس��اء: ۳۴(. لغت شناسان، مفس��ران و فقیهان در تفسیر قّوامیت در 

این آیه، دو دسته از معانی را ذکر کرده اند: یك دسته شامل مفاهیمی مانند سلطه، حکومت، والیت، 

ریاس��ت و اس��تحقاق طاعت اس��ت؛ دس��تۀ دیگر، مفاهیمی همچون کفالت، حمایت، کارگزاری، 

رس��یدگی و نگهبان��ی را دربرمی گی��رد. با توجه به عدم تنافی میان این دو دس��ته از معانی و با عنایت 

به قراین داخلی آیه و ش��واهد روایی می توان مفاد آیه را تلفیقی از حق سرپرس��تی و وظیفۀ حمایت و 

رسیدگی دانست)بستان، ۱۳۸۸: ص۴۹-۴۸(.

به هرحال، در رویکرد فمینیس��تی، مدیریت مردان در خانواده به عنوان نماد آش��کار پدرساالری 

رد می ش��ود. درمقابل، اسالم  سرپرستی خانواده را به مردان س��پرده است، هرچند با توجه به گسترۀ 

قاعدۀ ش��رط ضمن عقد که در فقه ش��یعه پذیرفته شده، به نظر می رسد از دیدگاه اسالم اقتدار شوهر 

در خان��واده تاح��د زیادی جنبۀ توافقی دارد، یعنی زن مس��لمان با آنکه می توان��د قدرت و اختیارات 

ش��وهر را حتی در زمینۀ مؤلفه هایی مانند حق تمکین جنس��ی همس��ر، حق کنترل خروج همس��ر از 

منزل، حق طالق و حق تعیین محل س��کونت به طور چش��مگیری محدود کن��د، با این حال، قدرت 

ش��وهر را می پذیرد و این بدین معنی اس��ت که تعداد کمی از این مؤلفه ها جنبۀ قطعی و تغییرناپذیر 

دارند. از این گذش��ته، اس��الم هرگونه ِاعمال قدرت در خانواده را به رعایت قس��ط و عدل مش��روط 

یان امور، اج��ازۀ برخورد قانونی با مردانی را داده اس��ت که از قدرت خود علیه 
ّ
ک��رده و حت��ی به متول

همس��ران سوء اس��تفاده می کنند)نوری، ۱۴۰۸ ق.، ج۱۲: ص ۳۳۷( و به عالوه، راهبرد اصلی خود 

را محدودس��ازی اختیارات و حقوق مردان ازطریق به کارگیری ش��یوه های تربیتی و اخالقی قرار داده 

، در می��ان عوامل کنترل اجتماعی هیچ عاملی به ان��دازۀ کنترل های درونی ایمانی و 
ً
اس��ت؛ زیرا اوال

، راهبرد کنترل اخالقی، س��ازگاری بهتری با استحکام خانواده داشته 
ً
اخالقی، کارآمد نیس��ت و ثانیا

و ارتقای جایگاه زنان را با حفظ احترام و منزلت ش��وهر و ارضای نیازهای جس��می و روحی او در 

تعارض قرار نمی دهد)ر.ک: بستان، ۱۳۸۸: ص ۹۰-۸۶(.

یت مردان در خانواده ی مدیر
ّ
ب ـ تبیین عل

ی گوناگونی ارائه ش��ده اس��ت. تبیین های 
ّ
در ارتب��اط ب��ا مدیریت م��ردان در خان��واده، تبیین های عل

زیست ش��ناختی، مدیریت مردان را برحس��ب روحیۀ س��لطه جویی آنان و این روحیه را با ارجاع به 

برخی ویژگی های زیس��تی مانند سطوح باالتر هورمون مردانه یا تستوسترون)بارون و بیرن، ۱۹۹۷: 

ص ۱۸۶(و ق��درت بدن��ی بیش��تر)کالین برگ، ج۱، ۱۳۶۸: ص ۳۱۹( توضی��ح می دهن��د. برخ��ی 

گاهی و تجربۀ ویژۀ تولیدمثل و کوشش  نظریه های روان کاوی فمینیس��تی مسئلۀ بیگانگی مردان از آ
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آنان برای جبران این بیگانگی ازطریق روآوردن به مردس��االری را مطرح کرده اند)تانگ، ۱۹۹۷: ص 

۷۸(. تبیین ه��ای جامعه ش��ناختی نیز گاه بر عوام��ل اقتصادی مانند تولی��د، مالکیت و کنترل ثروت 

مِی��ر و دیگ��ران، ۱۹۸۹: ص ۳۲۷( و گاه ب��ر عوام��ل فرهنگی مانن��د هنجارهای 
َ
به وس��یلۀ مردان)ک

کید کرده اند. پدرساالرانه)تایلور و دیگران، ۲۰۰۰: ص ۲۷۶؛ پیچ، ۱۹۹۸: ص ۱۶( تأ

ب��ا تأّم��ل در مفاد احکام و گزاره های اس��المی مربوط به خانواده و مفروض��ات و ملزومات آنها 

تی دربارۀ مدیریت مردان اس��تنباط می ش��ود. برطبق این تبیین، نخس��تین عامل مؤثر 
ّ
تبیین��ی چندعل

در این زمینه عامل زیس��تی و به طور خاص، برتری قدرت بدنی مردان نس��بت به زنان است؛ دومین 

عامل، تفاوت زن و مرد در پاره ای از ویژگی های روان شناختی مانند غلبۀ عقالنیت در مردان و غلبۀ 

عواطف در زنان است که بر قابلیت مردان برای احراز مدیریت خانواده افزوده است. از این گذشته، 

مدیری��ت م��ردان ب��ه دو عامل اقتص��اد و فرهنگ نیز بس��تگی دارد. در ارتباط با اقتص��اد، هرچند آیۀ 

 ناظر به روابط عینی و تکوینی نیست، ازآنجاکه انفاق مردان 
ً
قّوامیت جنبۀ تش��ریعی دارد و مس��تقیما

از اموال خویش را که به پرداخت مهریه و نفقۀ زن تفس��یر ش��ده)طباطبایی، بی تا، ج۴: ص۳۴۶(، 

ت اعطای حق سرپرس��تی به مردان قرار داده اس��ت، ایهامی به همان تصور رایج دارد 
ّ
یکی از دو عل

ک��ه »برتری اقتصادی موجب قدرت بیش��تر اس��ت«. درمورد فرهنگ نیز می ت��وان به مبارزۀ علمی و 

فرهنگی اسالم با باورها و سّنت های خرافی پدرساالرانه ای استناد کرد که برای زنان دوران جاهلیت، 

موقعیتی بسیار پست به  بار آورده بودند.

یت مردان در خانواده ج ـ تبیین کارکردی مدیر

در ارتباط با تبیین کارکردی مدیریت مردان در خانواده، پارسونز تابعیت زنان در جوامع سرمایه داری 

را ب��رای حف��ظ انس��جام خان��واده و انس��جام خان��واده را ب��رای حفظ س��اختار اجتماع��ی ضروری 

می دانس��ت)هاروی و مک دونال��د، ۱۹۹۳: ص ۱۹۷(؛ درمقابل، برخی فمینیس��ت ها با اس��تناد به 

برخی یافته های پژوهش��ی اظهار داش��ته اند که رضایت از زندگی زناشویی، تابعی از امکان مساوی 

تصمیم گیری برای زن و ش��وهر است و تفکیك جنس��یتِی نقش های مدیریتی از نقش های مربوط به 

کار خانگی با هماهنگی زن و شوهر و احساس رضایت زن منافات دارد)میشل، ۱۳۵۴: ص ۱۲۷(.

رویک��رد اس��المی اصال��ت را به ثبات و انس��جام خانواده به عن��وان کارکرد مثب��ت آن می دهد و 

نارضایتی زن را کارکردی عارضی می انگارد که باید در جهت رفع آن کوشید، چراکه این الگو ازنظر 

تأمی��ن رضایت زن با مش��کل مهمی روبه رو نبوده و تنها پ��س از رواج ارزش ها و نگرش های جدید 

در دوران معاصر اس��ت که احس��اس رضایت زنان کاهش یافته است؛ بنابراین، مشکل مزبور ناشی 
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از ذات این الگوی مدیریتی نیس��ت و باید برحس��ب تحوالت فرهنگی تبیین ش��ود و به تعبیر دیگر، 

همین الگو در یك وضعیت فرهنگی دیگر می تواند به افزایش رضایتمندی زنان منجر شود. احساس 

رضایت زن در این الگو نه از راه تشابه جنسی، بلکه ازطریق کسب رضایت شوهر حاصل می شود، 

به این  صورت که فروتنی خاص زن که در ش��رایط عادی به تس��خیر قلب ش��وهر می انجامد، فضای 

خانوادگی را به بهترین ش��کل تلطیف کرده و زمینه را برای دس��تیابی زن ب��ه نیازهای مادی و معنوی 

مساعد می کند. بدیهی است تحقق این کارکرد به عوامل دیگری ازجمله رشد اخالقی افراد بستگی 

دارد و ب��ا فعلیت یافتن همه جانب��ۀ این عوامل، مدیریت مردان در خانواده به پیامدهایی مثل بردگی و 

استثمار زنان منجر نخواهد شد. 

از این گذشته، افزایش رضایت از زندگی زناشویی در خانوادۀ دموکراتیك حتی اگر یک واقعیت 

م باش��د، با کاهش چش��مگیر میزان ثبات خانواده و افزایش میزان طالق همراه است، واقعیت 
ّ
مس��ل

تلخ��ی ک��ه حامیان این الگو نیز ب��ه آن اذعان کرده و از آن ب��ا عنوان کفارۀ مفهوم جدی��د ازدواج یاد 

کرده اند)همان: ص ۱۷۶(.

3. جنسیت و کارکردهای خانواده

نه��اد خان��واده همواره کارکردهای متعددی را ایفا کرده اس��ت. ازآنجاکه بیش��تر کارکردهای خانواده 

به لحاظ ابعاد جنسیتی ش��ان موضوعاتی مناس��ب برای بررس��ی در حوزۀ جامعه شناس��ی جنس��یت  

هس��تند، در این بخش به بررس��ی هفت کارکرد مهم خانواده ش��امل تنظیم رفتار جنسی، تولیدمثل، 

مراقبت، جامعه پذیری، تأمین نیازهای عاطفی، تأمین نیازهای معیش��تی و کنترل اجتماعی از حیث 

ابعاد جنسیتی  آنها می پردازیم.

3-1. تنظیم رفتار جنسی

یکی از کارکردهای اساس��ی نهاد خانواده، تنظیم رفتار جنسی یا ارضای منظم و مشروع نیاز جنسی 

اس��ت که مانع از بی نظمی و هرج و مرج جنس��ی در جامعه می ش��ود. خانواد حتی در جوامع غربی 

معاص��ر با وج��ود تحوالت بنیادینی که در دهه ه��ای اخیر تجربه کرده این کارک��رد را تاحدودی ایفا 

می کند، گرچه نقش انحصاری خود در تأمین نیازهای جنسی را از دست داده است. 

به س��بب وجود تفاوت های آش��کار می��ان زن و م��رد در زمینۀ امیال و فعالیت های جنس��ی، در 

ت جنس��ی زنان ارزش گذاری منفی یا کمتری شده است)گود، ۱۹۶۴: ص ۱۵( 
ّ

بیش��تر جوامع به لذ

و این امر باعث ش��ده کارکرد ارضای منظم و مش��روع نیاز جنس��ی برای مردان و زنان به طور یکسان 
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حاصل نش��ود. ممکن اس��ت مروری بر منابع دینی این ذهنیت را به وجود آورد که اسالم نیز نگاهی 

تبعیض آمیز به این مقوله دارد؛ زیرا حق بهره گیری جنس��ی از همس��ر را مهم ترین حق ش��وهر بر زن 

دانسته و با صرف نظر از برخی استثناهای خاص، محدودیت چشمگیری برای این حق درنظر نگرفته 

 گسترده ای برای ارضای مشروع نیاز جنسی مردان 
ً
اس��ت و به عالوه با تجویز چندزنی، قلمرو نس��بتا

مقرر کرده است؛ درمقابل، بهره گیری جنسی زن از شوهر را هرچند مجاز دانسته، دایرۀ محدودتری 

برای پذیرش آن به عنوان »حق« زن بر ش��وهر درنظر گرفته اس��ت. با توجه به جایگاه بی بدیل دین در 

فرهنگ و زندگی مسلمانان می توان تبعیض در رفتار واقعی آنان در این زمینه را نیز انتظار داشت. 

بااین همه، بررس��ی فقهی همه جانبه نشان می دهد که اسالم با وجود پذیرش پاره ای تفاوت های 

حقوق��ی میان زن و مرد، بدون آنکه میل جنس��ی زنان را کم ارزش ت��ر یا نابهنجار قلمداد کند، بر حق 

جنس��ی آنان مهر تأیید زده و برای احقاق آن حتی راهکارهای قانونی مقرر کرده اس��ت و به عالوه، با 

تش��ریع قواعدی مانند قاعدۀ نفی ضرر، زمینۀ محرومیت جنس��ی زنان را در ش��رایط خاص از میان 

برده است)بس��تان، ۱۳۸۸: ص ۲۵۲-۲۴۵(. همچنین، اسالم به رویکرد حقوقی بسنده نکرده و با 

برخی توصیه های استحبابی به شوهران، اهتمام خود به موضوع نیاز جنسی زنان را به نمایش گذاشته 

است)حّر عاملی، بی تا، ج۱۴: ص ۸۲، ۱۰۰(.

ب��ر این اس��اس، به نظر می رس��د در تبیی��ن تمایزات حقوق��ی و تمایزات رفتاری می��ان زن و مرد 

کید ش��ود. تفاوت دو جنس  در امور جنس��ی باید بی��ش از هر عامل دیگری بر تفاوت های طبیعی تأ

ت 
ّ

ازنظر آس��تانۀ تحریك پذیری جنس��ی، فراوانی فعالیت جنس��ی، میزان بردباری جنسی و سطح لذ

 با یافته های علمی نیز 
ً
جنس��ی که در روایات اس��المی به آنها اش��اره ش��ده)همان: ص ۴۰( و غالبا

تأیید شده اند)بس��تان، ۱۳۸۸: ص ۲۹-۳۰(، به طور طبیعی تفاوت هایی را در نگرش ها و رفتارهای 

جنس��ی مردان و زنان پدید می آورد، هرچند نباید از نقش تش��ویق و تنبیه و دیگر عوامل فرهنگی در 

تضعیف یا تقویت اقتضائات طبیعی غفلت کرد.

3-2. تولیدمثل

نهاد خانواده ازطریق کارکرد تولیدمثل همواره بقای جوامع انس��انی را تضمین کرده است. ازآنجاکه 

 ثابتی را طی 
ً
درطول تاریخ، تولیدمثل ارتباط تنگاتنگی با ارضای غریزۀ جنس��ی داش��ته، روند نس��بتا

کرده اس��ت. اما در دو قرن اخیر به دلیل تح��والت علمی و فرهنگی در غرب و در نتیجۀ تفکیك این 

دو کارکرد از یکدیگر، از میزان موالید به شدت کاسته شد. این میزان در اروپا تا سال ۱۹۹۲ به ۱/۴۴ 

فرزند برای هر زن کاهش یافته است)برناردز، ۱۳۸۴: ص ۴۱( و این یعنی به ازای هر دو بزرگ سال، 
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کمتر از دو کودك متولد می شود و شمار موالید برای ثابت نگه داشتن میزان جمعیت کفایت نمی کند. 

در ایران نیز در س��ال ۱۳۸۸، میزان باروری به ۱/۸ فرزند برای هر زِن واقع در س��ن باروری رس��یده 

است)دفتر آمار و اطالعات جمعیتی، ۱۳۸۹(.

عوامل متعددی ازجمله تأخیر زمان باروری در نتیجۀ افزایش سّن ازدواج، گسترش وسایل و فنون 

کنترل بارداری، گس��ترش امکانات س��قط  جنین، باال بودن هزینه های عائله مندی و کاهش اطمینان 

همس��ران به ثبات و پای��داری رابطۀ زوجیت، بر کاه��ش موالید تأثیر گذاش��ته اند، ولی آنچه در این 

بحث اهمیت بیش��تری دارد توجه به عوامل جنسیتی مؤثر در مسئله به ویژه گسترش ایدئولوژی های 

جدید دربارۀ هویت و جایگاه زنان و تالش آنان برای کسب استقالل و آزادی بیشتر است. بی شک، 

این عوامل ازطریق افزایش اش��تغال زنان، نق��ش مهمی در کاهش تولیدمثل ایفا کرده اند. پژوهش ها 

از آن حکایت دارند که زنان شاغل و زنانی که در تدارک شغل هستند، دیرتر ازدواج می کنند؛ انتظار 

 نیز فرزندان کمتری می آورند و احتمال اینکه بدون فرزند بمانند، بیشتر 
ً
فرزندان کمتری دارند و عمال

است)ویلکی، ۱۹۹۱: ص ۱۵۱(.

به دلی��ل نقش محوری زنان در فرایند تولیدمثل، صاحب نظران فمینیس��ت عنایت خاصی به این 

کارکرد داش��ته و آرای متفاوتی دربارۀ آن ابراز کرده اند. برخی با هدف آزادس��ازی زنان از وابس��تگی 

ب��ه مردان، توّس��ل به فّناوری پیش��رفتۀ تولیدمثل را به آنان توصیه کرده اند)َج��گار، ۱۹۹۴: ص ۸۱(، 

ام��ا بس��یاری با این نظ��ر مخالفت کرده و نس��بت به امکان انقراض زنان براثر گس��ترش اس��تفاده از 

د هش��دار داده اند)فرنچ، ۱۳۷۳: ص ۳۳۱(. همچنین، فمینیس��ت ها کوش��ش های 
ّ
فّناوری های مول

فراوان��ی در جهت آزادی س��قط جنین به عنوان ش��یوۀ مؤثری برای کنترل بارداری ب��ه عمل آورده اند. 

ازنظر آنان، ممنوعیت یا محدودیت سقط جنین عالوه بر آنکه با حق زنان در کنترل بدن خود منافات 

 زنان را به مردان وابس��ته می کند و 
ً
دارد، موج��ب تداوم س��تم بر زنان می ش��ود؛ زیرا حاملگی غالب��ا

این وابس��تگی از زمینه های اصلی س��تم جنس��ی اس��ت که برای رفع آن باید دسترسی آزاد و آسان به 

امکانات سقط جنین فراهم شود)ِشروین، ۱۹۹۸:ص ۳۲۶(.

 مثبت درب��ارۀ فرزندخواهی و تولیدمثل 
ً
موضع هنجاری رویکرد اس��المی، ارزش گذاری کامال

است. در حدیث معروفی که از پیامبر گرامی اسالم)ص( نقل شده، آن حضرت تعداد هرچه بیشتر 

اّمت مس��لمان را مایۀ فخر و مباهات خود به دیگر اّمت ها در روز رس��تاخیز معرفی کرده است)حّر 

عاملی، بی تا، ج۱۴: ص۳(. در این موضع هنجاری، برخالف موضع فمینیستی که بر پایۀ فردگرایی 

و خودمداری زن استوار است، تعریف خاصی از هویت و جایگاه زن مستتر است که خانواده گرایی 

و جامعه گرایی ش��اخص های آن را تش��کیل می دهن��د، ضمن آنکه طبق این تعری��ف، با قطع نظر از 
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موارد ضرورت فردی یا اجتماعی، فرزندآوری و فرزندپروری زنان در مقایسه با فعالیت های معارض 

ازجمله اشتغال در اولویت قرار می گیرد.

ب��ر این اس��اس، چنانچه در سیاس��ت های جمعیتی به این مبانی نظ��ری و هنجاری عنایت الزم 

کید ش��ود، ممکن اس��ت چرخش��ی هنجاری از   بر ضرورت کنترل موالید تأ
ً
ص��ورت نگیرد و صرفا

تعری��ف دینی هویت و جایگاه زن به تعریف فمینیس��تی آن در جامع��ه روی دهد، همان گونه که در 

ای��ران معاصر تاحدودی این پدیده را با نمودهایی همچون کاهش تمایل زنان به ویژه زنان ش��اغل به 

فرزندآوری، گسترش تک فرزندی و افزایش نسبی سقط  جنین در میان زنان متأهل مشاهده می کنیم. 

اما مس��ئلۀ س��قط جنین بیش از آنکه مسئله ای جامعه شناختی باش��د، مسئله ای حقوقی است و 

 ازنظر اس��الم، اقدام به س��قط جنین 
ً
نمی توان��د بر پایۀ داوری های تجربی حل وفصل ش��ود. اجماال

به دلی��ل محروم کردن یك موجود انس��انی)جنین( از حق حیات، ن��وع خفیفی از ارتکاب قتل و جرم 

به ش��مار م��ی رود و ازاین رو، برای از بین بردن جنین به دس��ت مادر یا ش��خص دیگر، دیه مقرر ش��ده 

است)همان، ج۱۹: ص۲۳۷-۲۴۶(؛ بنابراین، پرهیز از وابستگی به شوهر نمی تواند مجوزی برای 

فرزندکشی در اختیار زن قرار دهد. 

3-3. مراقبت 

دش توانایی محافظت 
ّ
نوزاد انس��ان برخالف بس��یاری از گونه های حیوانی، تا چند س��ال پس از تول

از خ��ود را ن��دارد. همچنین بس��یاری از افراد در چرخ��ۀ حیاتی خود، ناتوانی دوران س��الخوردگی و 

ناتوانی های ناشی از نقص عضو یا بیماری را تجربه می کنند و این امور، موضوع مراقبت از کودکان، 

س��المندان و بیماران را به ضرورتی اجتماعی بدل کرده است. خانواده ها درطول تاریخ به ایفای این 

مهّم پرداخته اند، ولی مسئلۀ کنونی، بررسی این کارکرد از دریچۀ تمایز جنسیتی است. 

اگرچ��ه م��ردان در مقایس��ه با دوره های پیش��ین، س��هم بیش��تری را در امر مراقب��ت از کودکان و 

س��المندان در خانواده به عهده گرفته اند، تحقیقات نش��ان می دهد همچنان، جنسیت عامل مؤثری 

در ایفای این کارکرد است)َسنتروک و یوِسن، ۱۹۸۹: ص ۳۲۴؛ ِپرلماتر و هال، ۱۹۹۲: ص ۳۷۵؛ 

َزنِدن، ۱۹۹۳: ص ۲۹۸(.

در رویکرد هنجاری فمینیس��م، این  گونه تمایزات جنس��یتی رد می ش��وند. برخی از فمینیست ها 

حّتی جنبه های طبیعی مادری به ویژه زایش و شیردهی را تحقیر کرده و آنها را اعمالی حیوانی و ضد 

تعالی زن معرفی کرده اند)ِهکمن، ۱۹۹۲: ص۷( و بس��یاری از آن��ان بر ناعادالنه بودن این تمایزات 

کید کرده اند)الت، ۱۹۹۴: ص ۲۲۲(. آری، فمینیس��م خانواده گرا ضمن مخالفت با ساده انگاری  تأ
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درمورد نقش مادری، خواهان احیای مجدد این نقش شده است)تانگ، ۱۹۹۷: ص ۲۴، ۲۷،۳۳( 

که این را می توان پذیرش سطحی از تمایز جنسیتی در کارکرد مراقبت تعبیر کرد. اما ازمنظر توصیفی، 

 تفسیری اجتماعی از مادری ارائه می دهند که برطبق آن، ِاسناد وظایف مادری 
ً
فمینیس��ت ها معموال

به زنان از ریشه های اجتماعی � فرهنگی و نه از عوامل طبیعی سرچشمه می گیرد)اوکلی، ۱۹۷۶: ص 

۲۰۳(، هرچند برخی از آنان اذعان کرده اند که زنان در مقایس��ه با مردان، درك سریع تر و حساسیت 

بیش��تری به نیازهای نوزادان داشته و پیوندی نزدیك تر و طبیعی با تربیت فرزند دارند)تانگ، ۱۹۹۷: 

ص ۳۳، ۱۵۹؛ ِهکمن، ۱۹۹۲: ص ۱۳۸(.

موضع هنجاری اس��الم، متضمن ِاسناد ارزش واال به مادری به ویژه جنبه های طبیعی آن، شامل 

بارداری، زایمان و ش��یردهی و درنتیجه، کش��یدن خط بطالن بر اندیش��ۀ کسانی است که این امور را 

ضد تعالی زن می انگارند. از قرآن کریم اولویت ش��یردهی کام��ل مادران طبیعی به نوزادان خود که 

حد ۲۱ تا ۲۴ ماه برای آن تعیین شده، استفاده می شود)بقره: ۲۳۳؛ أحقاف: ۱۵( و پیامبر خدا

طبق نقل می فرماید: 

»زن هنگام بارداری همچون کس��ی اس��ت که روزها روزه دار و شب ها مشغول عبادت است 

و ب��ا م��ال و ج��ان در راه خدا جه��اد می کند؛ پ��س زمانی که وضع حمل می کند، مس��تحق 

پاداش��ی می شود که به س��بب بزرگی آن هیچ کس توان درکش را ندارد و آن گاه که فرزندش را 

ش��یر می دهد، در ازای هر مکیدنی پاداش آزاد کردن یکی از نوادگان اسماعیل به وی 

تعلق می گیرد؛ پس چون از شیردهی فارغ شد، فرشتۀ بزرگواری بر پهلوی او زده، می گوید: 

اعمالت را از سر بگیر که گناهانت آمرزیده شد«)حّر عاملی، بی تا، ج۱۵: ص ۱۷۵(

کید اسالم بر نقش مادری با انعطاف چشمگیری همراه است. در دورۀ صدر اسالم  با این حال، تأ

برخی الگوهای بدیل مادری همچون س��پردن کودکان ش��یرخوار به دایه ها و مراقبت خویش��اوندان 

 رواج داش��ته اس��ت و در متون دینی، احکام فراوانی دربارۀ این الگوها مقرر شده، 
ً
از فرزندان نس��بتا

ب��دون آنک��ه در برابر آنها موضع��ی منفی اتخاذ ش��ده باش��د)همان، ج۱۴: ص ۳۰۹�۲۸۰؛ ج۱۵: 

ص۱۹۰�۱۸۴(.

 پدری دانس��ته و حتی اجبار 
ّ

ازس��وی دیگر، اس��الم تأمین مالی فرزنِد نیازمند را وظیفۀ پدر و جد

 پدری 
ّ

قانونی بر آن مقرر کرده است، درحالی که مادر فقط درصورت فقدان یا عدم تمکن پدر و جد

چنی��ن وظیفه ای دارد)هم��ان، ج۱۵: ص ۲۳۷؛ امام خمینی، ۱۳۸۰، ج۲: ص ۴۵۹( و به عالوه، به 

نظر می رسد اسالم پدر را بیش از مادر در آموزش فرزندان و نظارت بر آنان مسئول دانسته است)حّر 

عاملی، همان، ج۱۵: ص۲۰۰ �۱۹۳(؛ ازاین رو، در خانوادۀ اسالمی تعادلی نسبی بین وظایف پدر 
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و مادر ایجاد می شود.

درمورد مس��ئولیت مراقبت از س��المندان، تفکیک جنسیتی روش��نی در قرآن و روایات صورت 

نگرفته است)اسراء: ۲۳، ۲۴؛ حّر عاملی، بی تا، ج۱۵: ص۲۲۱�۲۲۰(.

اما دربارۀ موضع توصیفی و تبیینی رویکرد اسالمی می توان گفت: با قطع نظر از قابلیت شیردهی 

نظر قرار 
ّ

 طبیعی، عامل مهم دیگری که در مراقبت مادرانه باید مد
ً
م��ادران به عن��وان یک ویژگی کامال

گیرد، عاطفۀ مادری اس��ت. در این ارتباط باید دو مس��ئله را از یکدیگر تفکیك کرد: اول، آیا مادران 

ازنظر تعامل عاطفی با فرزندان ویژگی ها و امتیازات خاصی نسبت به پدران دارند یا نه؟ دوم، با فرض 

پذیرش برتری مادران، در باب منشأ این برتری کدام دیدگاه صحیح است؛ دیدگاهی که آن را طبیعی 

و زیست شناختی می داند یا دیدگاهی که برای آن منشأ اجتماعی �  فرهنگی قائل است؟

 بحثی مطرح نیست؛ زیرا تفاوت قابلیت های مردان و زنان در امور 
ً
دربارۀ مسئلۀ نخست، ظاهرا

 برتری م��ادران بر پدران در این زمین��ه را می پذیرند. در برخی 
ً
 آش��کار اس��ت و عموما

ً
عاطفی کامال

روای��اِت ب��اب حضانت نیز با تأیید ضمن��ی فرضیۀ برتری مادران بر پ��دران در زمینه های عاطفی، بر 

کید ش��ده است)همان،  اولویت حضانت فرزند توس��ط مادر، حتی پس از اتمام دورۀ ش��یردهی، تأ

ج۱۵: ص۱۹۲-۱۹۱(.

دربارۀ مس��ئلۀ دوم باید خاطرنش��ان کرد که احتمال تأثیر عوامل طبیع��ی در برتری عاطفی مادر 

ممکن اس��ت به طور بی واس��طه تصویر ش��ود، ولی چنانک��ه در بحث چهارچوب نظری بیان ش��د، 

موضع گی��ری روش��نی در متون دینی در این باره ص��ورت نگرفته و ازاین رو، نمی ت��وان این احتمال را 

به طور قطع به اس��الم نسبت داد، هرچند دارای برخی مؤیدات است. اما تصویر دیگر که قابل دفاع 

به نظر می رس��د، آن اس��ت که طبیعت را دارای تأثیر با واس��طه بدانیم، با این بیان که وقتی زن نقش 

طبیع��ی و انحصاری خود در زمینۀبارداری، تولیدمثل و ش��یردهی را ایف��ا می کند، خواه ناخواه پیوند 

عاطف��ی وی��ژه ای بین او و فرزندش برقرار می ش��ود که میان پ��در و فرزند پدید نمی آی��د و درنتیجه، 

کارآمدی مادر در انجام نقش مراقبتی بیش از پدر خواهد بود.

گفتنی اس��ت س��هم بیش��تر زنان در ایفای نق��ش مراقبتی در خان��واده با قطع  نظ��ر از مبانی طبیعی 

پیش گفته، با تحلیلی کارکردی مشابه آنچه در بحث »تقسیم کار در خانواده« گذشت، قابل تبیین است.

3-4. جامعه پذیری

جامعه پذی��ری به عنوان یکی دیگر از کارکردهای خانواده، فرایندی اس��ت که طی آن افراد نگرش ها، 

ارزش ه��ا و کنش های مناس��ِب هر ف��رد را به عنوان عض��وی از یك فرهنگ خ��اص آموخته و درونی  
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می کنن��د. یکی از ش��اخه های ای��ن موض��وع، جامعه پذیری نقش های جنس��یتی به معن��ی یادگیری 

نقش ه��ای متناس��ب با زن و مرد اس��ت. کودکان در خان��واده، نقش های جنس��یتی را از دو راه عمده 

فرا می گیرند: آموزش مس��تقیم که طی آن، والدین به کودك در ازای رفتارهای متناس��ب با نقش های 

جنس��یتی پاداش می دهند، و الگوسازی که طی آن، کودك رفتاری را از والد همجنس خود مشاهده 

مِیر و دیگران، ۱۹۸۹: ص ۳۳۵(. جامعه پذیری نقش های جنس��یتی 
َ
و س��پس آن را تقلید می کند)ک

در خانواده از دغدغه های اصلی فمینیس��م است؛ چراکه آن را از علل اصلی نابرابری های جنسی در 

سطح خانواده و اجتماع تلقی می کند. 

 بدیهی اس��ت و آنچه بیشتر اهمیت 
ً
در رویکرد اس��المی، جنبه های توصیفی این مس��ئله نس��بتا

 آن نوع جامعه پذیری جنسیتی که هماهنگ 
ً
دارد، موضع هنجاری اسالم در این زمینه است. اجماال

با تفاوت های جنسی طبیعی و در راستای نیل به سعادت حقیقی افراد و وافی به شرط عدالت باشد، 

از دیدگاه اس��الم ارزیابی منفی نمی ش��ود. برای مثال، تربیت دختران برای پذیرش نقش های مادری 

و همس��ری یا رعایت حجاب ش��رعی و تربیت پس��ران برای پذیرش نقش نان آوری خانواده، نه تنها 

ممنوعیتی ازنظر اس��الم ن��دارد، بلکه به دلیل کارکردهای مثب��ت آن در جهت تحقق اهداف اخالقی 

و اجتماعی اس��الم به ویژه آرامش روانی همس��ران، تربیت فرزندان سالم و سالمت اخالقی جامعه، 

امری پسندیده تلقی می شود. آری، اگر جامعه پذیری جنسیتی به تمایزهای ناسازگار با نظام ارزشی 

اس��الم بینجامد، مردود اس��ت. مانند شرایطی که دختران در نقش کنیزان بی اختیار و پسران در نقش 

اربابان و حاکمان مطلق در خانواده جامعه پذیر می شوند.

3-5. تأمین نیازهای عاطفی

 
ً
ازآنجاک��ه نهاد خانواده در جوامع مدرن بیش��تر کارکردهای پیش��ین خود را از دس��ت داده، احتماال

کس��ب رضایتمن��دی عاطف��ی، مهم ترین کارکردی اس��ت که بقای خان��واده در این جوام��ع را تبیین 

می کند. اما دغدغۀ فمینیست ها در این ارتباط آن است که چرا زندگی خانوادگی، دو سطح متفاوت 

از رضایتمندی عاطفی را برای مرد و زن به بار می آورد. آنان در تبیین این نکته، افزون بر عواملی مانند 

تقس��یم جنس��یتی کارها و توزیع نابرابر قدرت در خانواده، به هنجارهای فرهنگی دوگانه ای اس��تناد 

می کنند که ارضای نیازهای عاطفی شریك زندگی را حق شوهر و وظیفۀ زن معرفی می کنند)ِلنگرمن 

و نیبروگ برنتلی، ۱۳۷۴: ص ۴۷۶(.

در رویک��رد هنجاری اس��الم، عنایت ویژه ای به تأمین نیازهای عاطفی همس��ر ازطرف ش��وهر 

صورت گرفته که بیانگر رویکرد غیرجنس��یتی و جانبداری اس��الم از زنان در زمینۀ حمایت عاطفی 



| 9
7 

ان
ست

زم
 | 

13
ی 

یاپ
ه پ

مار
 ش

ی |
سان

م ان
لو

ن ع
ادی

بنی
ت 

یقا
حق

ه ت
نام

صل
| ف

5656

اس��ت. از میان ش��واهد فراوان این مطلب می توان به توصیف همسردوستی به عنوان یکی از اخالق 

پیامبران و از ش��اخص های ایمان)حّر عاملی، بی تا، ج۱۴: ص ۱۱�۹(، س��فارش مردان به معاشرت 

شایس��ته با همسران)نس��اء: ۱۹(، معرفی عفو ش��وهر از خطای همس��ر به عنوان یک��ی از حقوق زن 

ب��ر مرد)هم��ان، ج۱۴: ص ۱۱۸، ۱۲۱؛ ج۱۱: ص ۱۳۴( ب��ا توجه به تأثیر عفو و گذش��ت در کاهش 

تنش ه��ا و جلوگی��ری از آس��یب های عاطفی، معرفی ترش رویی ش��وهر به عنوان گون��ه ای از تضییع 

ح��ق زن)همان، ج۱۵: ص ۲۲۶(، توصیه به ابراز کالمی محبت به همس��ر)همان، ج۱۴: ص۱۰(، 

س��فارش ش��وهر به حفظ آراس��تگی و زینت ظاهری در برابر همس��ر)همان، ج۱۴: ص ۱۸۳؛ ج۱: 

ص۳۹۹؛ مجلس��ی، ۱۴۰۳ق.، ج۷۶: ص ۱۰۱( و پوش��یدن لباس زیبا برای او)حّر عاملی، بی تا، 

ج۳: ص ۳۳۶، ۳۶۰-۳۵۸( اشاره کرد. 

ازس��وی دیگر، مجموعه ای از گزاره های دینی بر ویژگی آرامش بخشی زنان به مردان به عنوان یک 

واقعی��ت تکوینی دالل��ت دارند، مانند آیه ای از قرآن کریم که می فرماید: »اوس��ت که همۀ ش��ما را 

از یك ش��خص آفرید و از او همس��رش را پدید آورد تا در کنارش آرامش یابد«)اعراف: ۱۸۹(. این 

گزاره ها هرچند با آرامش بخش��ی متقابل همس��ران که مدلول برخی گزاره های دیگر است)روم: ۲۱( 

 از وجود تفاوتی طبیعی بی��ن زن و مرد حکایت دارند. درنتیجه می توان این 
ً
مناف��ات ندارند، اجماال

مطل��ب را از مت��ون دینی اله��ام گرفت که نق��ش زن در تأمین نیازهای عاطفی ش��وهر، پیش از آنکه 

آموختنی و اکتسابی باشد، جنبۀ طبیعی دارد و درمقابل، نقش مرد در تأمین نیازهای عاطفی همسر، 

بیش��تر اکتس��ابی است و س��فارش های بیش��تر به مردان در جهت تأمین نیازهای عاطفی همسران بر 

همین اساس قابل تفسیر است.

بر این اس��اس، در تبیین اینکه چرا در دوران ما زنان در مقایس��ه با مردان به رضایتمندی عاطفی 

کمتری در خانواده دس��ت می یابند، نمی توان به وجود هنجارهای فرهنگی دوگانه در اس��الم اس��تناد 

کرد، همچنان  که نمی توان تقس��یم جنس��یتی کارها و توزیع نابرابر قدرت در خانواده را عوامل ذاتی 

کید کرد  دانس��ت؛ زیرا این عوامل در گذش��ته موجب نارضایتی زنان نبوده اند. پس باید بر عواملی تأ

که موجب کاهش محبت و عطوفت ورزی مردان به زنان ش��ده اند. بدیهی اس��ت به موازات این امر، 

مهرورزی زنان به ش��وهران نیز کاهش می یابد، ولی به نظر می رس��د امکان جایگزینی محبت برای 

مردان بیش از زنان فراهم است.

به هر حال، یکی از مهم ترین عوامل، کاس��تی های ایمانی و اخالقی است. ازمنظر انسان شناسی 

دینی و عرفانی، انس��ان بالفطره ش��یفتۀ جمال مطلق است و از این رو، همۀ زیبایی ها، ازجمله اعمال 

و اخالق نیك را دوس��ت  دارد و برعکس، از بدی ها و زش��تی ها بیزار است. به این دلیل، خلق وخو و 
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کردار نیك به طور فطری باعث جلب محبت دیگران می ش��ود، چنان که قرآن کریم می فرماید: »آنان 

که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام می دهند، خدای رحمان در دل ها محبتی نسبت به آنان قرار 

می دهد«)مریم: ۹۶(؛ ازس��وی دیگر، برطبق روای��ات معتبر، افزایش ایمان مرد باعث ازدیاد محبت 

او ب��ه زن می ش��ود)حّر عاملی، بی ت��ا، ج۱۴: ص ۹(. با توجه به این دو نکته می ت��وان مکانیزم تأثیر 

کاستی های ایمانی، اخالقی و رفتاری همسران چه مرد و چه زن را بر کارکرد تأمین نیازهای عاطفی 

زنان در خانواده توضیح داد.

عام��ل دیگ��ری که تاحد زی��اد، معلول فاصله گرفت��ن از باورهای دینی اس��ت، تغییرات فرهنگی 

عمیقی است که در قالب تغییرات هویتی در زنان و تغییر آرمان ها و انتظارات آنان بروز یافته است. 

برای مثال، ش��مار بس��یاری از زنان امروزی برخالف نسل های پیش��ین، ریاست و اقتدار شوهران را 

به آس��انی برنمی تابند که این امر بس��یاری از این زنان را به  س��مت رویارویی و خصومت با ش��وهران 

 کاهش محبت شوهران را درپی داشته است. 
ً
سوق داده و قهرا

گس��ترش اختالط جنسی در جامعه، عامل دیگری است که کاهش محبت مردان به همسران را 

کید بر  درپی داش��ته اس��ت؛ درواقع، یکی از دالیل اصلی ممنوعیت روابط جنس��ی با غیرهمسر و تأ

حجاب و کاهش اختالط زن و مرد در اس��الم، زمینه سازی برای ایجاد خانواده های مبتنی بر محّبت 

و صمیمیت است. در مطالعه ای تطبیقی که در ۶۶ کشور صورت گرفته، مشخص شده است که با 

افزایش اختالط زنان و مردان در جامعه، میزان طالق افزایش می یابد)سابینی، ۱۹۹۵: ص ۵۱۹(.

گاهی و مهارت شوهران  س��رانجام، باید به نقش فقر آموزش��ی در این زمینه اش��اره کرد، چراکه آ

کید  در برق��راری ارتب��اط صمیم��ی با همس��ران خود که در س��یره و س��خنان اولیای دین نیز ب��ه آن تأ

شده)بستان،۱۳۹۰الف: ص ۱۶۴، ۲۳۷(، عامل مهم تقویت محبت در خانواده است و برعکس، 

ناآشنایی شوهران با فنون ابراز محبت به همسر، نقش چشمگیری در برآورده نشدن نیازهای عاطفی 

زنان ایفا کرده اس��ت؛ با این حال، نباید پیش��رفت هایی را که در س��ال های اخیر درمورد این عامل به 

گاهی ها و مهارت های شوهران شده، نادیده گرفت.  وقوع پیوسته و موجب افزایش آ

3-6. تأمین نیازهای معیشتی

خان��واده همواره واحدی اقتصادی بوده که اعضای آن برای تأمین نیازهای معیش��تی خود با یکدیگر 

همکاری می کرده اند. یکی از وجوه جنس��یتی این کارکرد، نفقه ای اس��ت که زن از ش��وهر دریافت 

می کند. فمینیست های مارکسیست معتقدند در نظام سرمایه داری، زنان به دلیل عدم دسترسی کافی 

به بازار کار، ناگزیرند خود را ازنظر مالی به مردان وابسته کنند. آنان در تفسیری بسیار منفی، تفاوت 
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 تفاوت در درجه معرفی می کنند، با این استدالل]![ که هر دو، 
ً
روسپی و همسر را نه ماهوی بلکه صرفا

خدمات جنسی ش��ان - و همسر، خدمات خانگی خود- را در ازای امرار معاش می فروشند)تانگ، 

۱۹۹۷: ص ۶۵-۶۴(.

در رویکرد اسالمی، فرضیۀ »نفقه درمقابل خدمات خانگی« قابل تأیید نیست و گواه این سخن 

آن اس��ت که اوال،ً پرداخت نفقۀ زن، وظیفه ای اس��ت بر عهدۀ شوهر که در ازای آن، زن فقط موظف 

به تمکین اس��ت، نه اینکه به انجام دادن کار خانگی ملزم ش��ده باشد)بنی هاش��می خمینی، ۱۳۷۸، 

ج۲: ص ۴۰۷(، گرچه اس��الم زن شایس��ته را زنی می داند که در رفع نیازهای معیش��تی خانواده به 

شوهرش، به ویژه با خدمات خانگی، یاری برساند)حّر عاملی، بی تا، ج۱۴: ص ۱۴، ۲۴؛ سیوطی، 

، اس��الم بستر قانونی برای استقالل مالی زنان را فراهم کرده است؛ 
ً
۱۴۰۴ق.، ج۲: ص ۱۵۳(؛ ثانیا

زیرا هم حق مالکیت زنان را به رس��میت شناخته)نس��اء: ۳۲( و هم براس��اس قاعدۀ اش��تراط ضمن 

عق��د، ب��ه زن این امکان را داده اس��ت که حق اش��تغال را در ضمن عقد ازدواج ش��رط کند)خویی، 

۱۴۱۷ق.، ج۲: ص ۳۶۱(. به عالوه، در وضعیت جدید فرهنگی و اقتصادی، شاهد افزایش بی سابقۀ 

اش��تغال زنان هستیم. درنتیجه، این ادعا که زنان ناگزیرند خود را ازنظر مالی به مردان وابسته کنند و 

 بی اساس است. همین دالیل برای رد 
ً
خدمات خانگی خود را در ازای امرارمعاش بفروش��ند، کامال

فرضیۀ »نفقه درمقابل خدمات جنس��ی« نیز کافی به نظر می رس��ند و مشروط شدن وجوب پرداخت 

 جنبۀ حقوق��ی دارد و ناظر به روابط 
ً
نفق��ه به تمکین زن)ح��ّر عاملی، بی ت��ا، ج۱۵: ص۲۳۰( صرفا

عینی همس��ران نیس��ت؛ به این ترتیب، یکسان انگاش��تن همسری و روس��پی گری نیز چیزی جز یك 

ارزش داوری بی پایه نخواهد بود. 

3-7. کنترل اجتماعی

کنترل اجتماعی یکی از کارکردهای مهم خانواده اس��ت که یا از راه نظارت مستقیم اعضای خانواده 

بر رفتار یکدیگر و یا به طور غیرمس��تقیم و به عنوان نتیجۀ کارکردهایی چون مراقبت، جامعه پذیری و 

تأمین نیازهای جنس��ی، عاطفی و معیشتی تحقق می یابد. در این قسمت، با تمرکز بر بحث نظارت 

مستقیم، به بررسی ابعاد جنسیتی این کارکرد می پردازیم. 

نظارت مس��تقیم همس��ران بر رفتارهای یکدیگر به ویژه رفتارهای جنس��ی خارج از چهارچوب 

ازدواج، در بس��یاری از فرهنگ های گذش��ته و حال به  چش��م می خورد، اما عوامل��ی مانند قدرت و 

اقتدار بیشتر مردان و وجود پشتوانه های نیرومند دینی و فلسفی که بر فرهنگ عمومی نیز اثر گذاشته، 

باعث ش��ده اس��ت که این نظارت اغلب ازس��وی مردان نس��بت به زنان اعمال ش��ود. برطبق احکام 
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اس��المی نیز زن شوهردار برای خروج از منزل باید از شوهرش اجازه داشته باشد)همان، ج۱۴: ص 

۱۱۲، ۱۱۳، ۱۲۵، ۱۵۶ ۱۵۴-(؛ درحالی ک��ه برای مرد همس��ردار چنین محدویتی وجود ندارد. در 

ارتباط با نظارت بر فرزندان نیز همواره نظارت دقیق تر و ش��دیدتری نس��بت به دختران در مقایس��ه با 

پسران صورت می گرفته است.

فمینیس��م این برخورد دوگانه را با کمک مفاهیمی همچون پدرس��االری و تبعیض جنسی تبیین 

می کن��د. اما در رویکرد اس��المی، تفس��یر متفاوتی از این گونه تمایزها ارائه می ش��ود ک��ه باز هم به 

تفاوت های طبیعی زن و مرد بستگی دارد. برطبق این تفسیر، ازسویی آسیب پذیری جسمی و جنسی 

 طبیعی اس��ت، صیانت از وی را در مقایس��ه با مرد بس��یار ضروری تر می ساخته و 
ً
زن که امری کامال

ازسوی دیگر، مرد به سبب داشتن قدرت بدنی بیشتر و صفت فطری غیرت که به وی انگیزه ای قوی 

برای محافظت از همسر، دختر و خواهرش می بخشیده، کارآمدترین عاملی بوده که می توانسته نقش 

صیانت بخش��ی را به عهده گیرد، چراکه انگیزه و امکان ایفای این نقش ازطرف عوامل دیگر ازجمله 

نهادهای حکومتی به صورت فراگیر و همیش��گی وجود نداش��ته اس��ت. گواه روشن این ادعا، مسئلۀ 

ناامنی جنس��ی است که امروزه در نتیجۀ گس��ترش آزادی و خودمختاری زنان و به تبع، کم رنگ شدن 

نقش نظارتی مردان در خانواده، گریبان بسیاری از جوامع را گرفته است. 

نتیجه گیری

در ای��ن مقال��ه، با هدف ارائۀ تصویری از جامعه شناس��ی اس��المی به بررس��ی یک��ی از موضوعات 

مهم اجتماعی در حوزۀ جامعه شناس��ی جنس��یت پرداختیم. نتیجۀ این بررس��ی گویای آن است که 

جامعه شناسی اسالمی دست کم از سه جنبۀ اساسی با جامعه شناسی متعارف تمایز دارد:

۱.  مبانی معرفت شناختی و هستی شناختی؛

۲.  چهارچوب های ارزش��ی اخالقی و حقوقی که بر تحلیل ها یا دس��ت کم بر مسائل علم تأثیر 

می گذارند؛

ی و کارکردی که بخش چشمگیری از مفروضات و گزاره های 
ّ
۳.  تبیین های جامعه ش��ناختی عل

خود را از متون دینی اخذ می کنند.

ب��ه این ترتیب مش��خص می ش��ود که جامعه شناس��ی اس��المی در الگ��وی معرفی ش��ده، ازنظر 

روش ه��ای تجربی و فنون آم��اری داعیۀ ویژگی منحصربه فردی را ن��دارد و تاحدزیادی با روش ها و 

فنون موجود س��ازگار اس��ت و ازاین رو، ویژگی اصلی آن را باید در ابعاد نظری ش��امل ابعاد تبیینی، 

تفسیری و هنجاری جست وجو کرد.
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