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چکیده
هدف این پژوهش عبارت است از یک بررسی تطبیقی میان سبک زندگی
خانوادگی از دیدگاه قرآن و مدرنیته؛ سؤال اصلی این است که نقاط اصلی تمایز
میان آن دو کدام است؟ به این منظور ،با تکیه بر روش توصیفی ـ تحلیلی و با
استفاده از ابزار کتابخانهای و رویکرد علمی ـ دینی به مطالعه آموزه های قرآن
کریم و دیدگاههای اندیشمندان مدرنیته و آمارهای جوامع متأثر از آن ،پرداختیم.
بعضی از دستاوردهای این تحقیق عبارت است از .1 :سبک زندگی قرآنی ،بر
آزادی «خدامحور» و سبک زندگی مدرنیته ،بر آزادی «انسان محور» مبتنی است؛
 .2خانواده ،در سبک زندگی قرآنی ،بر خالف سبک زندگی مدرنیته ،جایگاهی
واالی دارد؛  .3ساختار خانواده اسالمی بر ازدواج «شرعی و قانونی»« ،خانواده
دوجنسیتی» و «خانواده تکشوهری» ،تأکید دارد ،در حالی که در سبک زندگی
مدرنیته ،خانواده ،از ارزش چندانی ،برخوردار نیست و بشر در ساختار خانواده،
آزادی کامل داشته و خانواده «همبالینی» ،خانواده «تکجنسیتی» و خانواده
«چندشوهری» تجویز میگردد .بر اساس این تفاوت ها ،تفاوت های دیگری نیز
شکل می گیرد.
کلیدواژهها :سبک زندگی ،مطالعات قرآنی ،سبک زندگی اسالمی ،خانواده
اسالمی ،خانواده مدرن ،روانشناسی اسالمی



عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (نویسنده مسئول)

Email: m_kavyani@rihu.ac.ir

22

تربیت اسالمی /س /12ش /22بهار و تابستان 1331

بیان مسئله

در قرن هفتم میالدی ،آخرین و کاملترین کتاب آســمانی و الهی با نام «قرآن» بر
بشـر ،فرو فرسـتاده شـده و بهترین و جامعترین سبک زندگی در همه حوزههای فردی،
خانوادگی ،ملی ،بین المللی ،محیط زیستی و  ...در همه ابعاد زندگی اجتماعی ،اقتصادی،
سیاسی ،فرهنگی ،علمی ،حقوقی ،بهداشتی ،رفاهی ،تفریحی و  ،...برای انسان و بشریت،
عرضه نموده است.
از حدود قرن پانزدهم میالدی به بعد ،نوعی از سبک زندگی در جوامع غربی ،سامان
گرفت که برگرفته از جهانبینی و جریان مدرنیته اســت و به جهت ترویج گســترده آن،
در حال ســرایت به همه نقاط جهان اســت .از آن جا که ماهیت و ســرشــت این نوع از
سـبک زندگی ،به طور کامل ،سـکوالر ،لیبرال و اومانیسـم است ،با سبک زندگی قرآنی،
در ســطو مختلف ،تفاوت های عمده ای دارد .از مؤلفه های مدرنیته« ،عقل گرایی
ســکوالر» و «فرد گرایی»« ،توجه به ارزش های فردی» «عینی گرایی مادی» و «اندیشــه
پیشرفت مادی» و به اصطال کلی تر« ،اومانیسم» و انسان محوری است .البته در غرب،
کسـانی هستند که از این دوران عبور کرده اند و دوران معاصر را دوران «پسامدرن» می
نامند؛ حتی بســیاری از کســانی که معتقد به «مدرنیته» بودند ،اکنون در حال تجدید نظر
هستند .سؤال اصلی پژوهش ،این است که تمایزات اصلی میان این دو سبک زندگی در
حوزه خانواده ،چیست؟
پیشینه پژوهش

هر چند در زمینه های «ســبک زندگی»« ،ســبک زندگی اســالمی»« ،ســبک زندگی
قرآنی»« ،مدرنیته»« ،خانواده» و موضــوعات و مســا ل مربوط به آنها ،پژوهش ها ی
صــورت گرفته اســت؛ ولی تاکنون ،اثر علمی مســتقلی پیرامون مقایســه «ســبک زندگی
خانوادگی از دیدگاه قرآن و مدرنیته» نیافیتم .تعداد محدودی پژوهش انجام شــده اسـت
که هر کدام به بعضـی از متغیرهای این پژوهش پرداخته اند ،اما حتی حاصل جمع آنها،
نیز همه ابعاد مورد نظر در این پژوهش را پوشــش نمی دهد؛ تنها یک پایاننامه دکتری
توسـط محمودی ( )1331در این مورد انجام شده است .مقاله ای نیز توسط لعل علیزاده
( )1333انجام شـده اسـت که نگاهی به مسئله خانواده کرده اما تأکیدش بر «صله رحم»
است و به همه ابعاد خانواده نپرداخته است .سلم آبادی و همکاران ( )1331نیز پژوهشی
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را گزارش کرده اند که غلبه آن بر «الگوی مصــرف» اســت .دومین همایش ملی «ســبک
زندگی خانواده پایدار» نیز در  22آذر  ،1331توسـط دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات تهران برگزار خواهد شـد .اهمیت موضـوع خانواده ،تشکیل و حفظ آن و نبود
نگاشـتههای علمی مناسـ
به اثبات میرساند.

در این راستا ،ضرورت و اهمیت نگارش این مقاله علمی را

روش پژوهش

پژوهش حاضر ،به تبیین و پردازش سبک زندگی خانوادگی از دو منظر «قرآنی» و
«مدرنیته» میپردازد ،روش این پژوهش ،توصیفی ـ تحلیلی است .تکیه اصلی در استخراج
مؤلفههای سبک زندگی خانوادگی ،بر آیات قرآن کریم است که به داللت ظاهری آیات
استناد کرده و به دیدگاه کلی و مجموعی و رعایت قواعدی تخصصی مثل «عام و خاص»،
«مطلق و مقید»« ،مجمل و مبین» و  ...با نگاه سیستمی به کل مفاهیم اسالمی ،تالش می
کنیم تا دیدگاه و نظر نهایی قرآن کریم را دریابیم .در تعیین و تشخیص مؤلفههای سبک
زندگی مدرنیته نیز به دیدگاهها ،گزارشها و ارقام موجود در جوامع متأثر از مدرنیته،
رجوع شده و با گذاشتن آنها در کنار هم به صورت یک پازل ،دیدگاه قطعی و نهایی
مدرنیته پیرامون خانواده ،استنباط میگردد.
دستاوردهای این پژوهش از نوع کاربردی است؛ چرا که «سبک زندگی» اشاره دارد به
عینیت های بیرونیِ زندگی افراد و جوامع .این دو سبک از زندگی (هم قرآنی و هم
مدرنیته) در طول قرنهای متمادی ،در جوامع اسالمی و جوامع غربی ،رخ نموده و به
صورت یک فرهنگ و سپس ،به صورت یک تمدن مستقل و متمایز ،در آمده است .به
همین جهت ،خروجی تحقیق حاضر ،در مرحله عمل ،نمود پیدا خواهد نمود.
ابزار تحقیق در این پژوهش ،عبارت است از اسناد مکتوب ،نرم افزار های رایانه ای ،که
مشتمل است بر انواع و اقسام اَسنادی که آموزه ها و اصول قرانی و مدرنیته را در خود
جای داده است .چارچوب نظریِ این پژوهش ،عبارت است از «معارف و مفاهیم آیات
قرآن کریم» و «دیدگاههای متفکران مدرنیته و آمارهای علمی مربوط به آن».
مفهوم شناسی سبک زندگی

در متون انگلیسـی« ،ســبک زندگی» ،در گذشــته ،از عبارتهای «»،style of life
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 »«life styleو « »style of livingبیان می شــده اســت ،و امروزه ،بیشتر ،از
عبارت « »lifestyleاســتفاده میشــود که آن را برخی ،به «شــیوه زندگی» و برخی ،به
«اسـلوب زندگی» ترجمه کردهاند( .میرساردو)531 ،1333 ،؛ اصطال «سبک زندگی» از
دو واژه «سـبک» و «زندگی» تشـکیل یافته است .واژه «سبک» در لغت ،به معنای روش،
شیوه ،طرز ،راه و رسم ،قاعده ،اسلوب و  ...آمده است( .معین1515 /2 ،1331 ،؛ انوری،
 )2111 /1 ،1352کلمه «زندگی» نیز در لغت ،به معنای عمر ،زندگانی ،حیات ،زیســتن،
معاش ،زنده بودن و  ...است.
«میشـل سـوبل» ــــ که شـاید اولین کسی است که گستردهترین متن درباره تعریف
«سبک زندگی» را در سال  1351میالدی نوشته است ــــ بر این دیدگاه است که به طور
تقریبی ،هیچ توافق تجربی یا مفهومی درباره این که چه چیزی ،ســازنده ســبک زندگی
است ،وجود ندارد( .فاضلی.)13 ،1352 ،
در یک دسـتهبندی کلی ،از سـه رویکرد ،میشود به تبیین و توضیح اصطال «سبک
زندگی» پرداخت که عبارتند از :یکم :رویکرد جامعهشــناســانه که بیشتر ،تحت تأثیر
اندیشههای «گئورک زیمل» ( 1515ـ  1315م) و «کارل ماکسیمیلیان امیل وبر» ( 1512ـ
 1321م) است و تعاریفی که بر اساس این رویکرد ارا ه میشوند ،بیشتر ،نگاه توصیفی
دارند و رکن اصلی آنها توجه به رفتار و نمودهای رفتاری است .این اصطال  ،در نگاه
جامعهشـناسانه ،نقشی مانند اصطال «طبقه اجتماعی» یا «هویت اجتماعی» ایفا میکند و
در آغاز ،به عنوان جایگزینی برای اصـطال «طبقه» که مورد کاربرد مارکسـیستها بود،
به کار گرفته میشــد .دوم :رویکرد روانشــناســانه که تأثیر یافته از آراء و اندیشــههای
«آلفرد آدلر» ( 1531ــــ  1333م) اسـت و در تعاریفی که بر اسـاس این رویکرد عرضه
میشـود ،ارزشها ،هنجارها ،ریشه و منشأ رفتارها مورد توجه ویژهتری قرار میگیرند و
این اصـطال  ،در تعاریف روانشناسانه ،جایگاهی مانند اصطال «شخصیت»« ،منش» و
«هویت» دارد .سوم :رویکرد دینشناسانه که بعد از تأکید «حضرت آیت اهلل خامنهای(مد

ظله)» بر ضـرورت اصـال سـبک زندگی در افراد ،گروه ها و جامعه ایرانی –اسالمی،
مورد توجه جدی دانشمندان علوم اسالمی قرار گرفت.
ســـبک زندگی ،ناظر به دو چیز اســـت :مردم چه انجام میدهند و چگونه انجام
می دهند؟ این دو پرســـش ،برای عرصـــه های مختلف زندگی ،کاربرد دارد .از نظر
«ویلیچکو دوبریانوف» ،این عرصــهها ،شــامل :فعالیتهای کاری ،ســیاســی ،عمومی،
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فرهنگی و ارتباطی و زندگی روزمره و بازتولید زندگی میشوند (فاضلی.)33 ،1353 ،
به نظر میرسـد که بتوان یک تعریف جامع ،کامل و دقیق از «سبک زندگی» نمود که
همه گرایشها را پوشـش داده و بتوان از آن در همه دانشهایی که کاربرد دارد ،استفاده
نمود« .سـبک زندگی» ،عبارت اسـت از شیوه نسبتاً ثابت افراد ،گروه ها ،و جوامع برای
پی گیری اهداف زندگی و حل مشــکالت زندگی خود؛ «ســبک زندگی» اگر چه در
مجموعهای از رفتارها و گفتارهای نهادینه شــده در حوزههای فردی ،خانوادگی ،ملی،
بین المللی ،محیط زیسـتی و ...و در ابعاد عبادی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی،
علمی ،حقوقی ،رفاهی ،بهداشتی و  ...ظهور پیدا می کند ،لکن منفک از زیربناهای انسان
شـناختی ،هسـتی شناختی و معرفت شناختی نیست؛ بنابراین با تفاوت این مبانی ،سبک
زندگیِ جوامع نیز متفاوت می شود (کاویانی.)1331 ،
مفهوم یابی مدرنیته

کلمه «مدرنیته» از واژه التینی «مدرنوس» میآید که خود از واژه «مودو» مشتق شده
اســت .در زبان التین« ،مودو» به معنای این اواخر ،به تازگی ،گذشــتهای بســیار نزدیک
اسـت( .افشار23 ،1353 ،؛ آذرنگ 21 ،1331 ،ــــ  .)13ریشه تاریخی واژه «مدرنیته» را
میتوان در مقاله «شــارل بودلر» ( 1521ــــ  1513م) درباره «کنســتانتین گایز» ( 1512ـ
 1532م) ،با عنوان «نقاش زندگی مدرن» ،یافت .در این مقاله ،مفهوم «مدرنیته» ،بیانگر
تمام چیزهایی اسـت که سـلیقه معاصر میتواند از شعر در درون تاریخ داشته باشد و به
عنوان پدیدهای گذرا ،سـیال ،فرّار ،مشروط و ناثابت ،تعریف شده است (آزبورن،1351 ،
)11؛ واژه «مدرنیته»  ،یک کلمه فرانســوی اســت که معادل انگلیســی آن« ،مدرنیتی» یا
«مادرنیتی» است (آذرنگ.)25 ،1331 ،
واژه «مدرن» ،از راه زبان فرانســه ،به زبان آلمانی و انگلیســی راه یافت و به طور
احتمالی ،اولین کاربرد واژه «مدرنیته» ،توســط «فرانســوا رنه دو شــاتوبریان» ( 1315ـ
 1525م) و به معنای «تازگی مســا ل اجتماعیای که با آنها رویارو هســتیم» ،در ســال
 1523میالدی انجـام گرفت .با پذیرش مفهوم «مدرنیته» به معنای مدرن بودن ،واژه
«مدرنیت» در زبان فارسی ،به عنوان معادل آن پیشنهاد شده است (افشار.)11 ،1353 ،
با دســتهبندی تعریفهای ذکر شــده برای مدرنیته ،این نتیجه به دســت میآید که
«مدرنیته» ،بر اســاس چند متغیر تعریف شــده اســت .1 :ویژگیهای درونی و برونی؛ .2
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کارآمدی عملی در سـطح زندگی اجتماعی و فردی؛  .3لوازم و تبعات انکار ناشدنی؛ .2
هدفی که مدرنیته در پی آن است؛
به طور کلی ،در تمام این تعاریف و متغیرهایی که ذکر شـده است ،دو مفهوم اصلی
برای «مدرنیته» در نظر گرفته می شــود .الف) مفهوم لغوی که به معنای نو شــدن ،تازه
شدن ،تحول یافتن ،تغییر یافتن ،دگرگون شدن و  ...است .ب) مفهوم اصطالحی که در
چندین ســطح مالحظه می شــود« .1 :جریان فکری ســکوالر غربی با مبانی خاص.2 ».
«نوعی جهانبینی در غرب که به جوامع شــرقی نیز رســوخ نموده اســت»« .3 .دوره ای
تاریخی در غرب ،که با ویژگیهای پیش از خود ،مبارزه می کرد»« .2 .نوعی فرهنگ
غربی که ،هنوز هم در حال گسـترش به جوامع شـرقی است»« .1 .نوعی تمدن غربی که
روز به روز ،در حال گسترش در جوامع شرقی است».
با توجه به ارا ه دو مفهوم لغوی و اصطالحی برای «مدرنیته»« ،سبک زندگی مدرنیته»
نیز معنا پیدا می کند .ســـبک زندگی مدرنیته عبارت اســـت از «مجموعه رفتارها و
گفتارهای فردی یا گروهی تأثیر یافته از رویکرد تازگی در حوزههای فردی ،خانوادگی،
ملی ،بین المللی ،محیط زیســتی و  ...و در ابعاد عبادی ،اجتماعی ،اقتصــادی ،فرهنگی،
علمی ،سیاسی ،حقوقی ،بهداشتی ،رفاهی و  ...که در زندگی انسان نهادینه شده است».
بر این اساس ،چنان چه «کارل ماکسیمیلیان امیل وبر» ( 1512ـــ  1321م) و «یورگن
هابرماس» (زاده  1323م) ،به درســتی عنوان کردهاند ،مدرنیته ،از اســاس ،غربی و به
صــورت مشــخص ،اروپایی اســت( .هودشــتیان .)121 ،1351 ،مراد از مدرنیته در این
پژوهش ،همان مفهوم اصطالحی آن و به معنای فرهنگ و تمدن سکوالر غربی است که
در حال صدور به جوامع شرقی نیز هست.
البته این پژوهش تمام ابعاد «مدرنیته» را با تمام ابعاد «قرآن» بررسی نمی کند ،و حتی
تمام «سـبک زندگی بر اسـاس مدرنیته» را با تمام «سبک زندگی بر اساس قرآن» بررسی
نمی کند ،بلکه فقط «ســبک زندگی خانوادگی» مبتنی بر «مدرنیته» را با «ســبک زندگی
خانوادگی» مبتنی بر «قرآن» مورد بررســی قرار می دهد ،بنابر این به تفاوت ها ی که
«مدرنیته» و «قرآن» در بســیاری از مبانی دارند ،به تفصــیل پرداخته نمی شــود؛ به ابعادِ
دیگرِ فرهنگی ،اجتماعی ،سـیاسـی ،اقتصـادی ،و  ،...پرداخته نمی شود .بدیهی است که
بررسیِ آنها بسیار گسترده تر و متفاوت خواهد بود با هدف این پژوهش.
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نوع و مقدار آزادی در سبک زندگی خانوادگی» ،وجه تمایز اصلی میان قرآن و مدرنیته

مهمترین و اساسیترین وجه تمایز میان سبک زندگی قرآنی و سبک زندگی مدرنیته
در حوزه خانواده ،در این اسـت که در سبک زندگی برخاسته از مدرنیته ،بر آزادی کامل
از هر جهت ،توصــیه میگردد ،در حالی که در ســبک زندگی برآمده از قرآن کریم ،بر
آزادی در چارچوب شرع و قانون ،تأکید میگردد.
در مدرنیته ،انسان برای نخستین بار در درون ،در مرکزیترین عنصر هستیاش ،یعنی
ذهن ،آزاد اسـت ،به آن معنا که در زیست خودش ،به خود تکیه میکند ،نه بر قوای غیر
خودش ،همچون اوهام و اسـطوره .این دسـتاورد ریشهای مدرنیته است و درس اساسی
«گئورگ ویلهلم فریدریش هگل» ( 1331ـ  1531م) در بررسی تاریخی نیز همین است.
(هودشــتیان )33 ،1351 ،بیشــتر جامعهشــناســان در غرب ،از این نظریه «هگل» تأثیر
پذیرفتند که میگفت« :جوامع ،مراحل گوناگونی را پشــت ســر میگذارند تا از نظام
قبیلهای به بردگی و از بردگی ،به دین و از دین به لیبرالیســـم (آزادی) میرســـند»
(کردستانی .)33 ،1355 ،به گفته «مارتین هایدگر» ( 1553ــ ـ  1331م) ،عصر مدرنیته ،با
این واقعیت که انسان ،مرکز و میزان همه هستیها است ،مشخص است (صاح جمعی،
.)22 ،1351
انسـان دوران رنسانس ،به حیات اخروی خویش نمیاندیشد و به ماهیت اجتماعی ـ
تاریخی خود باز میگردد .بنابراین ،نخســتن اندیشــه او ،این اســت که به عنوان عامل
تاریخ ،خود مختاری و اســتقالل عمل به دســت آورد و این اعاده حیثیت آدمی و تبدیل
شــدن وی به عامل تاریخ ،نتیجه آن اســت که انســان ،از یوغ بندگی که جهانبینی قرون
وسطی بر گردن او نهاده بود ،آزاد میشود و این آزادگی را در پناه حاکمیت قانون حفظ
میکند (سـجادی« .)32 ،1331 ،ژوزف ارنست رنان» ( 1523ــــ  1532م) ،میگفت که
مدرنیته ،حد و حدود ندارد و در آن ،همه چیز ،مبا است( .داوری)53 ،1331 ،
در مقابل ،دیدگاه انسان شناختیِ قرآن این است که :انسان ـ به طور ذاتی ـ میخواهد
جلوی خودش و راه خودش را باز نماید  .این بدان معنا اســت که طبیعت انســان ،این
گونه اسـت که به دنبال فرار از مقررات ،قوانین و قیود اسـت .در وجود انسان چیزی به
نام «نفس» اســت که به لحاظ رشــد یافتگی ،چند مرحله «اماره»« ،لوامه»« ،ملهمه» یا
«مطمئنه»؛ ممکن اسـت داشـته باشـد ،آنچه به صورت ابتدا ی در همه افراد وجود دارد،
«نفس اماره» اســت؛ لکن افراد باید به اختیار خود و با تالش بســیار ،آن را به مراحل
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بعدی رشـد دهند .حضرت یوسف (ع) می فرماید «من نفس خودم را تبر ه نمی کنم ،به
درسـتی که نفس ،همواره به بدی ها امر می کند ،مگر اینکه مورد عنایت خداوند باشــیم
و نجات یابیم » امام سـجاد (ع) با تکیه بر آیه شـریفه قرآن می فرماید «من از شر نفس
خودم به خداوند پنام می برم .» ...،بنابر این آزادی انسـان ،مطلق نیست بلکه محدودیت
ها ی دارد؛ آن محدودیت ها از جان خود انسـان وضع نمی شود که گفته شود «آزادیِ
هر فرد محدود به حقّ آزادیِ دیگران اســت»؛ بلکه خالق و پروردگار انســان اســت که
«آزادی و حدود آن» را بیان می کند؛ از دیدگاه قرآن ،آزادی انسان و حدود آن ،از طریق
مبانی ای مثل «عقل»« ،اختیار»« ،عبودیت در مقابل پروردگار»« ،اتمام حجت و معلوم
شـدن مطال » و  ،...معلوم و تعریف می شـود .این نکته در اسـاســی و ریشـه ای ترین
مسا ل مثل پذیرش دین و مبدأ و معاد و  ،...وجود دارد و در مسا ل زندگی روزمره ،از
جمله در خانواده نیز وجود دارد.
قرآن کریم ،بر آزادگی افراد تأکید دارد ،نه بر آزادی .آزادگی ،در درون ،به زندگی
اخالقی و در بیرون ،به گزینش از میان چند گزینه که معرف حیات انســان اســت،
برمیگردد .ولی آزادی ،به جنبههای فیزیکی مربوط میشــود ،مانند این که درون زندان
باشـد یا بیرون آن .به سـخن دیگر ،با این تعریف ،انسـان ،حتی در زندان نیز آزاد است؛
زیرا اگر چه آزادی فیزیکی خود را از دســت داده ،هنوز آزاد اســت بخوابد ،بخورد،
بخواند ،فکر کند ،اعمال خود را مد نظر قرار دهد ،زندگی اخالقی درونی خود را تغییر
دهد و درباره مهمترین چیز که همان معنای تمام وجود خود است ،تصمیم بگیرد.
جایگاه خانواده

تمایز میان «سبک زندگی قرآنی» و «سبک زندگی مدرنیته» با نوع رویکرد آن دو ،نسبت
به «آزادی انسان» ،معلوم می شود .خانواده از دیدگاه قرآن بر خالق مدرنیته ،جایگاه
ارزشیِ رفیعی دارد؛ در ادامه بعضی از تفاوت دیدگاه ها بین قرآن و مدرنیته در حیطه
خانواده را به صورت مستدلّ و مستند ،بررسی می کنیم.
الف) ارزش باالی جایگاه خانواده در سبک زندگی قرآنی ،برخالف مدرنیته

ارزش و اهمیت این نهاد ،به میزانی اســـت که در قرآن کریم ،از جمله آیات و
نشـانههای الهی ،شمرده شده است .خداوند یکی از نشانههای خداوند را این میداند که
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از جنس انسـانها ،همسرانی را آفریده است تا به سوی آنان آرامش بگیرند و میان آنان،
دوستی و مهربانی قرار داده است .
در منطق قرآن کریم ،نهاد خانواده و زوجیت ،منحصــر به انســانها نبوده و در همه
موجودات ،جریان دارد .قرآن می فرماید که خداوند ،هر چیزی را به صــورت زوج،
آفریده اسـت  .مراد از «زوجین» در این آیه ،در نزد مفسرین ،به معنای دو تا ،دو صنف،
جفت ،مثبت و منفی ،دو نوع ،دو مالزم ،دو همراه ،مذکر و مؤنث ،دو مخالف هم و ...
ذکر شــده اســت( .طوســی331 /3 ،1331 ،؛ طبرســی222 /3 ،1332 ،؛ ثعلبی/3 ،1222 ،
113؛ قرطبی13 /13 ،1312 ،؛ مکارم331 /22 ،1331 ،؛ مشـــهدی323 /12 ،1315 ،؛
زمخشری212 /2 ،1213 ،؛ مراغی ،بیتا .)11 /23 ،بنابراین ،اراده و خواست خداوند ،بر
این تعلق گرفته اسـت که همه چیز ،به صـورت جفت و مکمل هم ،وجود داشـته باشد.
این ،از میزان اهمیت و ارزش نهاد خانواده در همه چیز ،پرده بر میدارد.
هر چند ظاهر گزاره بیان شده در آیه یاد شده ،اخباری است؛ ولی میتوان از آن ،این
نکته را اســتخراج و اســتنباط کرد که دو تا بودن و زوجیت انســانها در نزد خداوند،
اهمیت و ارزش دارد و راه آن هم ازدواج و تشکیل خانواده است .که خداوند در آیه ای
دیگر دستور به ازدواج دادن مجردها ،غالمان و کنیزان میدهد .
کمارزشی جایگاه خانواده در سبک زندگی مدرنیته :اعتقاد به «آزادی کامل» در سبک
زندگی خانوادگی مدرنیته ،خودش را در ارزشگذاری خانواده نیز نشــان میدهد .از آن
رو که  .1انسـان نسـبت به تشـکیل و تداوم نهاد خانواده ،آزاد است؛  .2تشکیل و تداوم
این نهاد ،دربردارنده بعضـی تقیدات و مقررات برای انسان است؛  .3به طور ذاتی ،انسان
از مقررات و قیود ،گریزان است ،نتیجه آن می شود که رفتن به سمت تشکیل خانواده و
یا تداوم آن ،کم ارزش می شــود و افراد جهت ارضــاء غریزه جنســی خود ،در غیر
چارچوب خانواده ،اقدام می کنند.
دیدگاههای برخی از صـاح نظران مدرنیته ،شاهد بر کمارزش بودن جایگاه خانواده
در ســبک زندگی مدرنیته اســت .افرادی همچون« :ایســیدور اگوســت ماری فرانســیس
خاویر کنت» ( 1335ـ  1513م)« ،جان استوارت میل» ( 1511ـ  1533م) ،همسر دوم او
«هریت تیلور میل» ( 1513ــ  1515م)« ،سارا گریمکه» ( 1332ــ  1533م) و «فرانسیس
رایت» ( 1331ــــ  1512م) ،در قرن  13میالدی ،از معروفترین طرفداران نظریه تعمیم
حقوق فردی اومانیســـتی به زنان و نخســـتین رهبران فمینیســـم لیبرالی بودند .برای
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فمینیسـتهای لیبرال ،ایده آل آن بود که هر فرد ،هر نوع ســبک زندگی را که میخواهد
برای خود برگزیند و دیگران نیز گزینش او را بپذیرند .این گروه بر این باور هســتند که
سـرشت زنانه و مردانه به طور کامل ،یکسان است و تنها انسان وجود دارد ،نه جنسیت.
از این رو ،مخالف پذیرش نقشهای متفاوت و از پیش تعیین شــده برای مذکر و مؤنث
در خانواده هستند و معتقد هستند که در روابط زناشویی ،شادکامی و لذت خودمحورانه
زن و شوهر ،اصل است ،نه تشکیل خانواده و تربیت فرزند( .طه« )12 ،1333 ،فریدریش
انگلس» ( 1521ــــ  1531م) و «کارل هارینریش مارکس» ( 1515ــــ  1553م) و دیگر
نظریهپردازان فمینیسـتهای مارکسـیستی ،حذف خانواده به صورت کوچکترین واحد
اقتصـادی جامعه را مطر میکنند و ایجاد مؤسـسات اشتراکی را پیشنهاد میکنند که در
آن ،مجموعه کارهای خانه و نگهداری از کودکان ،از وظایف اجتماعی مردان و زنان به
حساب میآید (موسوی« .)11 ،1335 ،دکتر کیت میلت» (زاده  1332م) ،خواهان انقالبی
فرهنگی ،اقتصـادی و سـیاسـی است که جامعه آزاد را به جامعه کمونیستی نمونه تبدیل
کند ،جامعهای که در آن ،خانواده از میان برود و مراقبت از کودکان به جای افراد آزرده
(والدین) به کارورزان به طور کامل ،تعلیم دیده واگذار شــود (گاردنر.)111 ،1353 ،
«کیت میلت» در کتاب «ســیاســتهای جنســی» ،در تأیید اظهارات «فریدریش انگلس»
چنین نتیجه میگیرد که «خانواده ،به مفهوم و شکل امروزیاش باید از میان برود.
برخی از آمارها ،ارقام و گزارشها در جوامع پیرو مدرنیته نیز حکایت از کمارزش
بودن نظام خانواده در ســبک زندگی مدرنیته دارد .قوانین جدید طالق در ســال 1313
میالدی در انگلسـتان ،در سال  1333میالدی در سو د ،در سال  1331میالدی در فرانسه
و در سـال  1331میالدی در آلمان و در فاصله سالهای  1313تا  1351میالدی ،به طور
تقریبی در همه ایالتهای آمریکا به تصــوی رســید .به اثر قوانینی ،مانند قوانین «طالق
بیتقصیر» در حقیقت ،از طالق رفع محدودیت شده بود .مقامات سو دی ،آشکارا اعالم
میکردند که به نظر آنان همه قوانینی که به زوجها مربوط میشــود ،باید به گونهای
تدوین گردد که برای ازدواج ،مزیتی بیش از همزیســتی آزاد ،قا ل نشــود (ویلســون،
« .)231 ،1351
ب) تأکید قرآن بر خانواده مبتنی بر «ازدواج» در برابر تجویز خانواده «همبالینی» در مدرنیته

در نگاه قرآن کریم ،باید تشــکیل خانواده ،تنها به وســیله ازدواج شــرعی و با اجراء
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صــیغه عقد در میان مرد و زن ،صــورت گیرد .خداوند به کســانی که وســیله زناشــویی
نمییابند ،دســتور به عفت میدهد تا خداوند ،آنان را از فضــل خویش بینیاز گرداند .
واژه «لیستعفف» در آیه شریفه ،همچنان که بسیاری از مفسرین (طوسی232 /3 ،1331 ،؛
طبرسی ،)221 /3 ،1332 ،بدان تصریح کردهاند ـ ـ به حالت امری است .مورد خطاب در
این آیه نیز کســانی هســتند که دارای شــرا ط و موقعیت «نکا » نیســتند .این شــرا ط و
موقعیت ،اطالق داشـته و شـامل انواع و اقسام شرا ط و موقعیتهای اقتصادی ،جسمی،
خانوادگی و  ...خواهد بود.
واژه «نکا » در این آیه ،به ازدواج ،اســباب ازدواج ،مال ،انســانی که با او ازدواج

صـورت گیرد ،ازدواج یا چیزی که به وسـیله آن ،ازدواج صـورت می¬گیرد ،معنا شده
اســت( .طبرســی221 /3 ،1332 ،؛ مکارم213 /12 ،1331 ،؛ فیض232 /3 ،1211 ،؛
بیضـاوی111 /2 ،1215 ،؛ مشهدی232 /3 ،1315 ،؛ آلوسی322 /3 ،1211 ،؛ زمخشری،
 .)233 /3 ،1213شـاید از نگاه برخی ،تنها تفاوت میان «ازدواج» و «زنا» ،یک عقد ساده
و کوتاه باشد؛ ولی همین نکته بسیار کوچک و کوتاه ،از بینظمی و هرج و مرج جنسی
در ســطح جوامع ،جلوگیری کرده و به بازار عرضــه و تقاضــای جنســی ،ثبات و قرار
میبخشد.
برخالف ســبک زندگی قرآنی ،در ســبک زندگی برآمده از مدرنیته ،ازدواج از ارزش
افتاده و اشـــخاص ،به زندگی مشـــترک با هم بدون ازدواج اقدام می کنند .نظرات
صــاح نظران مدرنیته در این زمینه ،گویای درســتی این تحلیل اســت .نویســندگان
سرشناس عصر مدرنیته ،مانند «جان میلتون» ( 1115ــــ  1132م)« ،جان الک» ( 1132ـ
 1312م)« ،دیوید هیوم» ( 1311ـ  1331م) و «آدام اسمیت» ( 1323ـ  1331م) ،با تأکید
بر اهمیت خانواده و نقش آن در تربیت اجتماعی فرزندان ،بر این باور بودند که کودک
میتواند توسـط یک سـرپرست ازدواج نکرده نیز پرورش یابد .یک زن و مرد میتوانند
بدون هیچ چیزی ،مانند توافق ازدواج ،با یکدیگر زندگی کنند و یا می توان به یک
زندگی مشـترک جهت به وجود آوردن فرزند شکل گرفته ،در صورت عدم موفقیت آن
خاتمه داد (ویلسون« .)212 ،1351 ،برتراند آرتور ویلیام راسل» ( 1532ــــ  1331م) ،بر
این باور بود که باید ازدواجهای آزمایشی که میتوان بنا به اراده یکی از دو طرف آن را
فســخ نمود ،جایز باشــند و جامعه باید خیانت در ازدواج را تحمل کند ( Russel,
« .)1929, 166, 307 – 308, 316جیمز کنت» قاضی عالی دادگاه استیناف نیویورک،
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در ســال  1513میالدی ،اعالم کرد که هر زوجی که به طور همیشــگی ،با هم زندگی
کنند ،اعم از این که تأیید کلیسا را بگیرند یا نگیرند ،زن و شوهر به حساب میآیند و به
گفته او ،هیچ گونه تشــریفاتی برای ازدواج الزم نبود (ویلســون« .)212 ،1351 ،رابرت
اوون» ( 1331ــــ  1515م) ،ازدواج را به عنوان دشمن جامعه خوب محکوم مینمود و
«ژرژ سـاند» نویسـنده فرانسـوی ،به عنوان کسـی که عشق آزاد را تأیید میکرد ،شناخته
میشد و «وانسا بل» ،خواهر «ویرجینیا وولف» ،در پی جامعهای بود که آزادی جنسی را
برای همه فراهم کند (ویلســون« .)213 ،1351 ،شــیال کرونان» ،در مقاله خود ،با نام
«ازدواج» ،اظهار میدارد که بنیان ازدواج و حفظ زنان در این حیطه ،درســت مانند نظام
بردهداری است .وی در پایان مقاله ،نتیجه میگیرد که جنبش زنان ،تنها با محو ازدواج و
حذف ارزشدهی به این قرارداد ســتمگونه به پیروزی میرســد ( Cronan, 1985,
 .)214در ســال  1313میالدی« ،مارلین دیکســون» ،تصــریح کرد که بنیاد ازدواج،
اصــلیترین وســیله برای جاودانگی ظلم به زنان اســت و نقش زن به مثابه تابع ،در این
بنیاد حفظ میشـود .زن در نقش همسری ،زنانی را خواهد آفرید که مانند خود در طول
تاریخ ،اسـیر ظلم باشند (فرهمند /بختیاری .)131 ،1351 ،در سال  1333میالدی« ،اندرآ
دورکین» ،بیان میدارد که ازدواج هم مانند فاحشــهگری ،بنیادی ســتمگرایانه و خطرناک
برای زنان است (فرهمند« .)33 ،1351 ،سیمون دو بووُآر» ( 1315ـ ـ  1351م) ،در کتاب
«جنس دوم» به تفصــیل ،ضــررهای ازدواج برای زنان را برمیشــمارد و در آخر ،نتیجه
میگیرد که ازدواج ،به طور تقریبی ،زن را نابود میکند (دوبووار 232 /2 ،1355 ،و
« .)331جرمین گریر» (زاده  1333م) ،در کتاب معروف خود با نام «خواجه مؤنث»،
اظهار میدارد که دیگر ازدواج از مُد افتاده است )Greer, 1970, 43( .وی اظهار کرد:
«زنان حتی نباید وارد روابطی شوند که از نظر اجتماعی ،تحریم شده است ،مانند ازدواج
و باید از پایهگذاری روابطی که وابســتگی انحصــاری به وجود میآورند و انواع دیگر
همزیستیهای بیمارگونه خودداری کنند؛ چون ممکن است به یک آدم کسل ،نوکرمآب،
پرتوقع و بیخاصـیت تبدیل شوند» (شلیت .)111 ،1355 ،مجله «کازموپولتین» به زنانی
که به شدت ،خواستار ازدواج هستند ،میگوید :باید روابط خارج از ضوابط ازدواج خود
را افزایش دهند .نویسـندگان این مجله پیشـنهاد میکنند :شـاید بخشی از اشتیاق فراوان
شما به ازدواج ،ناشی از داشتن یک زندگی تجردی خستهکننده و بیفایده باشد (شلیت،
.)212 ،1355
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آمارها و گزارش های موجود در جوامع متأثر از مدرنیته نیز حکایت از کم ارزش و
کمرنگ شدن ازدواج در میان اعضاء آن جوامع ،دارند .سو د ،دارای کمترین نرخ ازدواج
و باالترین نرخ جدا شــدن زوجها از یکدیگر در میان کشــورهای جهان غرب اســت
(گاردنر .)113 ،1353 ،امروزه ،به طوری تقریبی ،همه ســو دیها پیش از ازدواج ،دارای
زندگی مشـترک خارج از چارچوب ازدواج هسـتند .اکنون ،همزیستی بدون ازدواج ،به
صورت جایگزینی برای ازدواج درآمده است؛ ولی آمارها نشان میدهد که نرخ فروپاشی
زندگی مشترک این گونه افراد با داشتن یک فرزند ،به طور متوسط ،سه برابر نرخ طالق
میان افراد مشابهی است که ازدواج کردهاند (گاردنر..)111 ،1353 ،
ج) تأکید قرآن بر خانواده دوجنسیتی در برابر تجویز خانواده تکجنسیتی در مدرنیته

همه قوانین و مقررات قرآن کریم بر اسـاس حکم سرشت و فطرت سلیمی است که
خداوند در درون انسـان نهاده اسـت  .از این رو ،در سـبک زندگی قرآنی ،نوع ســاختار
خانواده نیز بر طبق حکم فطرت سـلیم بشـری اسـت .فطرت سلیم انسان نیز از ساختار
خانواده تکجنسـیتی و چندشـوهری ،تنفر و اباء دارد .بنابراین ،در سبک زندگی قرآنی،
تنها به خانواده دوجنســیتی و تکشــوهری توصــیه میگردد .دوران بحث میان خانواده
تکجنسیتی و دوجنسیتی ،به این دلیل است که طبیعت خدادادی انسان به گونهای است
که یا مذکر یا مؤنث است و اگر افرادی ،خنثی هستند ،به عنوان موارد استثناء ،به حساب
میآیند .بنابراین ،قانون این دنیا ،این اسـت که انسان ،یا دارای جنسیت مذکر و یا دارای
جنســیت مؤنث اســت .این قانون ،در حیوانات و گیاهان و موجودات دیگر نیز یافت
میگردد .بنابراین ،در سبک زندگی قرآنی ،تنها خانوادهای تجویز میشود که از دو جنس
مخالف ،یعنی یک جنس مذکر و یک جنس مؤنث تشکیل شود .به همین دلیل است که
خداوند دو زوج را به صورت مؤنث و مذکر معرفی میکند .
در این آیه شــریفه ،قوام و بنیان نهاد خانواده -که با زوجیت ،بر پا میگردد  -به
صــورت انحصــاری ،به شــکل دو جنس مخالف ،ذکر شــده اســت .یعنی در منطق قرآن
کریم ،تنها نهادی ،میتواند خانواده نام گیرد که از یک مرد و یک زن ،تشکیل شده باشد.
چنانچه غیر این باشد ،نام «خانواده» ،بر آن ،صدق نخواهد نمود.
بنابراین ،تشکیل یک خانواده از دو جنس موافق ،یعنی دو مذکر یا دو مؤنث ،از نگاه
ســبک زندگی قرآنی ،غیر مجاز اســت؛ چراکه تشــکیل این نوع از خانواده از نگاه قرآن
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کریم ،همجنسبازی بوده و در نتیجه ،حرام است.
در زبان اصطالحی قرآن کریم ،تشکیل خانواده از دو جنس مذکر و رابطه جنسی آن
دو با هم ،به عنوان «لواط» ،نام دارد .قرآن کریم ،مردان قوم حضرت لوط(علیه اسالم) را
که زنان را ترک کرده و با مردان دیگر شــهوترانی میکردند ،با عنوان «جاهل ،» .در آیه
های دیگر با عنوان «اسرافکار »« ،مجرم »« ،تعدیکننده » و «فاسق » ،ذکر کرده است .و
عمل آنان را با عنوان «منکر »« ،فاحشـه » و تعبیرهای توبیخ آمیز دیگر معرفی کرد است.
واژه «فاحشـه» ،به لحاظ لغوی ،به معنای زشت و شنیع ،آن عمل یا سخنی که زشتی آن،
بزرگ باشــد ،گناهی که زشــتی آن ،شــدید باشــد و  ...آمده اســت (رازی333 ،1353 ،؛
راغ 121 ،1212 ،؛ فیروزآبادی)111 ،1221 ،؛ اما به لحاظ مصداقی ،در این آیه ،توسط
مفسـرین ،به عمل زشـت و شـنیع «لواط» ،تفسـیر شـده است (طوسی111 /5 ،1331 ،؛
طبرسی311 /3 ،1332 ،؛ طباطبایی.)331 /11 ،1213 ،
اما از آن جا که شــخص ،در ســبک زندگی برخاســته از مدرنیته ،به طور کامل آزاد
اسـت ،میتواند با یک شـخص همجنس ازدواج کرده و او را به عنوان شـوهر یا همسر
خود ،برگزیند .سـخنان صاح نظران جوامع مدرن بر این مسأله شهادت میدهند« .سارا
هوگلند» ،الگوی همجنسگرایی زنان را جایگزین مناســبی برای الگوی مادری میداند.
وی الگوی مادر  -فرزندی را به این دلیل که نمونهای از مراقبت غیردوجانبه اســت و
تسـری آن در جامعه ،به تبعیض میانجامد ،رد کرده و در عوض ،معتقد است که الگوی
همجنس گرایی میتواند به عنوان نمونه درسـتی از مراقبت دوجانبه ،الگوی سایر روابط
اجتماعی قرار گیرد (کارد« .)22 ،1353 ،ســیمون دو بووُآر» ( 1315ـــــ  1351م) ،با
صــراحت تمام ،همجنسگرایی را امری طبیعی و به همین دلیل ،قابل پذیرش دانســته و
اخالق ســنتی را به دلیل غیرطبیعی جلوه دادن و ممنوعیت آن ،مورد انتقاد قرار داد (دو
بووُآر« .)212 /2 ،1355 ،استفان دیون» ،سعی کرد القاء کند که ازدواج با همجنس ،جزء
قانون اسـاسی در منشور آزادیها و حقوق کانادا است (گاردنر« .)21 ،1353 ،دکتر کیت
میلت» (زاده  1332م) ،بر آزادی انتخاب و عمل در روابط زناشـــویی ،چه با جنس
مخالف و چه همجنسخواهی تأکید میکرد (ویلفورد« .)13 ،1335 ،آندریا د ورکین» که
از فمینیسـتهای متعص

است ،مدافع همجنسبازی و رهایی زنان از شر فرزندان برای

بهرهمند شــدن از حقوق خود جهت زندگی کردن طبق انگیزههای شــهوانی خود اســت.
این همان چیزی است که «ژان ژآک روسو» ( 1312ــ ـ  1335م) میخواست و «دوساد»
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انجام میداد (گاردنر« .)153 ،1353 ،ان کوت» ،میگوید« :زنان ،باید احسـاسـات جنسی
خود را دوباره تعریف کنند و آن تصوری از آمیزش جنسی را که مردان معیار دانستهاند،
کنار بگذارند و در صدد کشف راههای جدید لذت متقابل جنسی برآیند ».بر این اساس،
خود او معتقد اسـت و اسـتدالل میکند که ارگاسـم مهبلی در واقع ،اسطورهای است که
طراحی شده تا کنترل مردان بر زنان را تقویت کند و به زنانی که موفق به داشت ارگاسم
مهبلی نمیشــوند ،برچسـ ســردمزاج بزنند .در حالی که مهبل ،ناحیه خیلی حســاســی
نیسـت و خروسـه (کلیتوریس) است که برای حساسیت جنسی و لذت زن مهم است و
همه انواع ارگاسـم ،در واقع ،امتداد حسهایی هستند که از خروسه سرچشمه میگیرند،
نه مهبل .بر پایه همین نظر ،فمینیســتها همجنسگرایی را برای رهایی از تســلط مردان
پیشـنهاد میدهند و میگویند« :هر زنی که با مردی بخوابد ،همدسـت دشـمن است ».به
این ترتی « ،انتخاب جنس ،عملی سیاسی» است (فریدمن.)35 ،1351 ،
آمارها و گزارشها نیز از این حکایت میکنند که در جوامع متأثر از مدرنیته ،شــخص،
میتواند در هر شرا طی ،با همجنس خود ازدواج کرده و یا بدون ازدواج با او زندگی و
رابطه جنسـی داشته باشد .بر اساس نگرش اومانیستی (انسانمحوری) جریان فمینیسم ـ
که برآمده از مدرنیته اســت ــــ چون هوس انســان ،محور و مالک همه امور زندگی او
اسـت ،همجنسبازی بر اسـاس جدایی روابط جنسـی از تولید مثل و حق تسلط بر بدن
در روابط جنسـی ،مجاز شـمرده میشود( .حسینی )111 ،1333 ،در برخی از ایالتهای
آمریکا ،مربیان آموزش جنســـی ،پیامی را به مدارس بردهاند .آنان از طریق برنامهای
آموزشی به دانشآموزان چنین القاء میکنند که همجنس بازی ،یک انتخاب نیست؛ بلکه
وضـعیتی مادرزادی ،مانند چپدسـت بودن است( .گاردنر )231 ،1353 ،کشور کانادا با
تصــوی شــرط ازدواج دو فرد به جای یک زن و مرد ،اســاس بیولوژیکی و تولید مثل
طبیعی را از میان برده و ازدواج را تعریف کرده است( .گاردنر )21 ،1353 ،قوانین جدید
سو د ،برای زوجهای همجنس و غیر همجنس به صورت یکسان اعمال میگردد .تا این
که در سال  2112میالدی ،به زوجین همجنس ،حق پذیرش فرزند اعطا گردید( .همان،
 )51نهضت آزادی جنسی زنان که عالوه بر زنان فمینیست ،از سوی زنان همجنسخواه
غیرفمینیسـت هم حمایت میشـد ،از جنبشهایی بود که در دهه  1311میالدی ،در کنار
جنبش همجنسبازان مرد ،همراه با دیگر جنبشهای اجتماعی آن زمان آغاز شــد .تمام
این گروهها در به چالش کشــیدن نظام ســنتی اشــتراک داشــته و خواهان آن بودند که
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آزادیهای جنسـی آنان توسـط حکومت به رسمیت شناخته شود و دولت ،خانوادههای
همجنسگرا را همانند خانوادههای سنتی ناهمجنسگرا ،تحت پوشش حقوق شهروندی
قرار دهد( .فاکس )233 ،1351 ،دســتکم 13 ،درصــد از مردان و پنج درصــد از زنان
آمریکایی ،در زمره همجنسبازان قرار دارند و روند گرایش به همجنسبازی در حال
گسـترش اسـت )Shepard, 1999, 312( .فمینیستها این عقیده را ترویج دادند که
در دنیای تک جنسـی آنان ،زنان و مردان به صورت مجازی قابل تعویض هستند ،بدین
معنا که هر کس ـ چه زن و چه مرد ـ بر طبق میل خود ،میتواند شریک جنسی خود را
انتخاب کند( .گراگلیا)11 ،1351 ،
د) تأکید قرآن بر خانواده «تکشوهری» در برابر تجویز خانواده «چندشوهری» در مدرنیته

شکل طبیعی در ساختار خانوادههای بشری ،به این گونه بوده است که در رأس هرم
خانواده ،یک شـوهر ،قرا دارد که دیگر اعضـاء خانواده را سرپرستی و هدایت مینماید.
در این شکل از ساختار خانواده ،یک یا چند زن ،وجود دارند که تحت کنترل و مدیریت
یک شـوهر قرار دارند .این سـرشـت و روال طبیعی ،در میان حیوانات نیز قابل مشاهده
اسـت .در حیوانات ،اگر یک حیوان نر ،مشاهده کند که یک حیوان نر دیگری ،به حیوان
ماده تحت کنترل او ،نزدیک میشـود ،تا حد از دست دادن جان خودش ،سعی مینماید
که آن را از ماده یا مادههای متعلق و منتسـ به خودش ،دور بدارد .بنابراین ،اگر چه در
برخی از جوامع غیر قرآنی ،یک زن ،در یک لحظه ،بیش از یک شوهر دارد؛ ولی در یک
خانواده برآمده از فطرت سـلیم و سبک زندگی قرآنی ،وجود چند زن ،قابل توجیه بوده
و هســت؛ ولی وجود بیش از یک شــوهر برای یک زن در یک لحظه ،به هیچ وجه،
قابلیت توجیه و تأیید ندارد .ناپسـند و مردود بودن زندگی یک زن با بیش از یک شوهر
در یک لحظه در نگاه قرآن کریم ،در آیات متعددی ذکر شــده اســت .به عنوان مثال
ازدواج با زنان شــوهردار و بهرهگیری جنســی از آنان را برای غیر شــوهرانشــان حرام
دانسـته اسـت  .واژه «المُحصـننات» ،به فتح «صـاد» ،از ریشـه «حصـن» و اسم مفعول از
«احصـان» (مصدر باب افعال) است« .حصن» به معنای حفظ و منع است (رازی،1353 ،
233؛ راغ 233 ،1212 ،؛ فیومی )133 ،1211 ،و «احصــان» به معنای حفظ و منع کردن
اسـت .بنابراین ،مقصـود از «زن احصان شده» ،زن حفظ و منع شده از فجور و دسترسی
نامحرم و بیگانه به او خواهد بود .بر این اسـاس ،مقصود از «محصنات من النساء» (زنان
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محصنه) در این آیه ،زنان شوهردار هستند ،همچنان که بسیاری از مفسرین ،بدان تصریح
کردهاند (طوســی112 /3 ،1331 ،؛ طبرســی11 /3 ،1332 ،؛ طباطبایی213 /2 ،1213 ،؛
مکارم.)332 /3 ،1331 ،
خداوند در آیه دیگر می فرماید زنی که شــوهرش ،با او دخول ننموده و او را طالق
داده ،الزم نیست برای شوهرش عده نگاه دارد .مفهوم این آیه ،آن است که اگر شوهر ،با
او آمیزش کرده و دخول کرده باشد ،باید عده نگاه دارد  .در زمان عده ،زن ،نمیتواند با
مرد دیگری ازدواج نماید .این یعنی آن که یک زن ،در یک زمان ،حتی تا زمان پایان
عده برای یک شوهر ،نمیتواند با شخص دیگر ازدواج نماید.
در ســبک زندگی مبتنی بر مدرنیته ،زن حق دارد که در یک آن ،بیش از چند شــوهر
داشـــتـه باشـــد و با همه آنها در یک خانه یا چند خانه زندگی کند .دیدگاههای
صــاح نظران مدرنیته ،بیان از درســتی این تحلیل دارند« .مارتا آلبرتســون فاین مان» در
ســـال  2111میالدی ،این ایده را مطر کرد که دولت ،حق امتناع از پذیرش ثبت
قراردادهای ازدواج گروهی یا دسـتهجمعی را ندارد و از نظر او ،به کسـی مربوط نیست
که چه کسـی با چه کســی ازدواج میکند .بنابراین ،یک زن ،میتواند با چند مرد در یک
لحظه ازدواج کند (محمدی .)215 ،1351 ،یکی از ســرویراســتارهای پیشــین مجلههای
«مادمازل» و «کازمو» در بخشی از جزوه راهنمای خود ،برای زنان متأهل ،تکهمسری را
حماقت میداند (شلیت 123 ،1355 ،ـ ـ  .)125دیدگاههای بسیاری از بزرگان مدرنیته که
بر آزادی جنســی زن از هر لحاظ و در هر زمان ،تأکید دارند ،شــامل آزاد بودن زن در
اختیار چند شوهر در یک لحظه هم میشود .امروزه در بسیاری از جوامع مدرن ،زندگی
مشترک یک زن با چند شوهر حتی در یک خانه دیده میشود.
آمارها و مطالعات مســتند نیز ،گواهی بر تجویز و رواج اختیار چند شــوهر در یک
لحظه برای یک جنس مؤنث در جوامع متأثر از مدرنیته میدهند .همچنان که چندشویی
در برخی از نظامهای مادرسری یا مادرمکانی دیده میشود و یک زن ،در آن واحد ،چند
شــوهر اختیار میکند (آزاد ارمکی .)13 ،1351 ،در ایالت «اُیاهو» در آمریکا ،گروهی از
انسانها ،زنان خود را به مدت سه هفته ،با یکدیگر ،عوض کردند و به عنوان دوستی ،به
یکدیگر هدیه دادند (موسوی 11 ،1331 ،ـ .)11
ه -تأکید قرآن بر خانواده گسترده در برابر خانواده هسته ای:
واژه «خانواده» ،در فارســی معادل کلمه « »Familyدر انگلیســی اســت .دانشــمندان
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غرب ،تعاریف گوناگونی از واژه «خانواده» ارا ه نمودهاند که هر کدام با مالک خاصــی،
بدان نگاه کردهاند؛ همه تعاریف بر دو ویژگی «اجتماعی» و «خویشــاوند» بودن افراد
تأکید دارند .آن را کوچکترین نهاد اجتماعی می دانند که دسـت کم از دو نفر تشــکیل
شـده است که ممکن است از یک جنس باشند یا از دو جنس باشند .این دو نفر در زیر
یک سـقف زندگی میکنند .با هم ارتباط جنسی دارند .با هم نسبت خویشاوندی دارند.
کارهای خانه را با همدیگر تقسیم میکنند.
در زبان عربی و فرهنگ قرآنی ،کلمه «األســره» بیشــتر به کار می رود .این کلمه ،در
لغت ،به معنای خاندان ،اهل خانه ،دودمان ،تیره ،زن و فرزند ،فامیل و ...ذکر شده است.
خانواده از نگاه قرآن کریم ،دارای ویژگیهای ذیل است :مبتنی بر ازدواج است ،افراد از
راه خون و ازدواج به هم منسوب هستند .خانواده ،موج ازدیاد نسل است .هسته اولیه
آن ،زن و مرد اســت و فرزندان هســتند .تربیت فرزندان برعهده والدین اســت .اعضــاء
خانواده ،نســبت به همدیگر حقوق و مســؤولیت متقابل دارند .قرآن در حیطه خانواده و
افراد آن قوانینی بسیار دقیق و تأثیر گذار مقرر کرده است که یک خانواده بسیار گسترده
را به ذهن القاء می کند .به عنوان مثال قانون صـــله ارحام از حلقه اول روابط مثل
فرزندان و والدین شــروع شــده و به حلقه های دوم و ســوم مثل فرزندانِ عروس و
دامادهای عمه و خاله و دا ی و عمو و  ،...نیز کشــیده می شــود .قانون ارث نیز اینگونه
اســت ،روابط خونی تعیین کننده اســت ،لکن اینهم اختصــاص به حلقه اول ندارد .اگر
کسـی از دنیا برود و فرزند و پدر و مادر یا نوه و پدربزرگ و مادر بزرگ نداشـته باشد،
نوبت به برادر و خواهر می رسد ،اگر آنها هم نباشند نوبت به فرزندان آنان و حلقه های
دورتر همچون عمه و خاله و دا ی و عمو  ...می رســد« .وجوب نفقه» قانونی اســت که
هزینه زندگیِ زوجه و فرزندان را بر زوج واج می کند (حتی اگر زوجه دارای اموال
باشد) .اگر حتی فرزندانِ رشد یافته و مستقل شده زوج هم فقیر باشند و او مالدار باشد،
باید فرزندانش را نیز حمایت کند .اگر والدین زوج هم فقیر باشــند ،وظیفه دارد که
نیازهای آنان را برآورده ســازد .اگر پدربزرگ و مادر بزرگ او هم نیازمند باشــند و
فرزندان نتوانند از آنها حمایت کنند ،نوه وظیفه دارد که نیاز آنها را برآورده کند .این
ارتباط رو به باال و رو به پایین ادامه دارد و به حمایت های مالی منحصر نمی شود بلکه
حمایت های عاطفی و رفتاری و  ،...را نیز شـامل اسـت .صدقات ،روابط قوم وخویشی
«نسبی» و «سببی» و  ،...به خوبی نشان می دهد که قرآن بر «خانواده گسترده» تأکید دارد
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و ارتباطات افراد و حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر را به پدر ،مار و فرزندان
محدود نمی کند.
و) تأکید قرآن بر ساده زیستی بر خالف مدرنیته

سبک زندگی قرآنی ،بر میانهروی و اعتدال در مصرف ،تأکید دارد؛ ولی سبک زندگی
مدرنیته ،تنها بر مصــرفگرایی تأکید دارد .از دیدگاه قرآن ،هم افراط و هم تفریط در
مصـرف ،مذموم است .قرآن هم از بخل و خساست ،سرزنش می کند و خطاب به آنان،
میفرماید که آنان گمان نکنند که این بخل ورزیدن و خســاســت آنان ،برای آنان خیر و
خوب اسـت؛ بلکه برعکس ،برای آن ،شر و بد خواهد بود و در روز قیامت موج

آزار

آنها اسـت؛ هم از زیاده روی در مصرف نهی می کند و تحت عنوان «اسراف» در دفعات
زیاد آن را مورد ســرزنش قرار می دهد و تصــریح می کند که «خداوند اســرافکاران را
دوسـت ندارد»  .و گاهی با بیانی شدیدتر و تهدید کننده بیان می کند که اسرافکاران را
اهل آتش دوزخند  .و گاهی برای اینکه از هیچ طرف زیاده روی نشــود ،هر دو طرف
مطل را در یک آیه بیان می کند که «بخورد و بیاشــامید و اســراف و زیادهروی نکنید .
خداوند ،در جایگاه تربیت پیامبر اسـالم(ص) ،نیز می فرماید «دسـت خودت را بسته به
گردنت قرار نده و همچنین به صورت کامل باز ندار که در این صورت ،سرزنششده و
حســرتزده خواهی شــد»  .قرآن در وصــف بندگان خوب خودش ،آنان را معتدل و
میانهرو در چگونگی و میزان انفاق معرفی مینماید  .این اعتدال از نظر قرآن ،در تمام
امور زندگی باید جاری باشد نه فقط در مصرف کردن اموال.
مدرنیته در اثر فرآیندی طوالنی از ســده  11میالدی آغاز و در ســده  21میالدی در
بسـیاری از نقاط جهان گسـترش یافت و با تولید انبوه کاال و مصـرف فزاینده پیوند پیدا
کرد .تولیدکنندگان کاالهای مصـرفی با توسل به مد و مشتریان ویژه ،تبلیغات گستردهای
را برای فروش کاالهای خود آغاز کردند .گســترش اماکن عمومی ،ایجاد فروشــگاههای
بزرگ و چشم و همچشمی اجتماعی ،انسانها را وادار به خرید کاالهای تجمالتی کرد.
از دیدگاه مدرنیته« ،داشـتن به اندازه کافی» مطر نیسـت؛ بلکه «بیش از دیگران داشتن»
مهم اسـت .دامن زدن به مصرفگرایی که با ایجاد انگیزههای روانی همچون مدپرستی،
راحتی ،لذت ،رفاه و نشـاط صـورت میگیرد ،در حقیقت ،تأمین سوخت موتور محرک
نظام اقتصادی غرب است  .در جامعههای مدرن غربی ،خانوادهها به وضو  ،از وضعیت
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«تولیدکننده خودکفا» عبور کرده و اکنون ،به طور عمده« ،مصــرفکننده» هســتند .دولت
«جرج دبلیو بوش» (زاده  1321م) ،بعد از  11ســپتامبر  2111میالدی (حمله به مراکز
بزرگ تجاری ایاالت متحده آمریکا) ،به ملت آمریکا توصــیه کرد که بهترین کاری که
برای مردم و کشـورتان میتوانید انجام دهید ،این اسـت که آن قدر خرید کنید تا خسته
شوید.
ز) تأکید قرآن بر تعمیم هدفمندی زندگی انسان از «دنیا» به «دنیا وآخرت»

در سـبک زندگی قرآنی ــــ در کنار تکریم جایگاه انسان ــــ بر خداگرایی و در سبک
زندگی مدرنیته ،بر انسـانگرایی تأکید میشـود .در اندیشـه قرآنی ،انسان ،جانشین خداوند
بر روی زمین اســت  ،و مورد تکریم خداوند قرار گرفته و بر دیگر موجودات ،برتری داده
شـده و امانتدار خداوند قرار گرفته است  .این انسان هستی اش را از خداوند می داند و
هیچ گامی بر خالف آنچه خداوند می خواهد بر نمی دارد .و خداوند به او آموخته اســت
که این دنیا کوچک اسـت و محل اسـتقرار انسان نیست ،بلکه فقط گذرگاهی است تا این
انسـان به اختیار خودش و با همت خودش ،برای زندگیِ اصـیل خود ،توشه بردارد .انسان
قرآنی به آخرت یقین دارد و بر اسـاس آن یقین زندگی می کند  .خداوند تصـریح می کند
که نیکی فقط این نیســت که نماز بخوانیم ،بلکه این اســت که به خداوند و روز قیامت و
مال که و قرآن و پیامبران دیگر ایمان داشـته باشیم و در این مسیر هزینه های مالی و جانی
الزم را بپردازیم  .بنابراین انســانِ قرآنی ،آخرت را نیاز دارد و برای آن تالش می کند چون
هدفِ اصـلی اسـت؛ دنیا را نیز نیاز دارد ،چون ابزار و مســیری اسـت که خداوند آن را در
اختیار بشر قرار داده است تا بتواند از این طریق به آخرت خوب برسد.
انســانگرایی و انســانباوری که با اصــطال «اومانیســم» یاد می شــود ومحوریترین
شـاخصـه مدرنیته غربی اسـت ،با تأثیر اومانیستهای دوره «رنسانس» شکل گرفته است .
در اومانیسـم بر آزادی و اختیار انسـان در این دنیا تأکید شده است و هیچ سخنی راجع به
آخرت وجود ندارد  .انســان ،مرکز عالم تلقی میشــود .خرد انســان ،برابر با خرد خداوند
قلمداد میشود  .در غرب ،انسان ،خود قانونگذار است و برای زندگی خویش ،چارچوب
تعیین میکند .این زندگی ،بر حســ

ظاهر ،مبتنی اســت بر آزادی کامل از قید و بندِ

سنتها و اصولی است که طی زنجیرهای از نسلی به نسل بعد رسیده است.
عمدهترین کاســتی در افکار فیلســوفان مدرنیته ،در نادیده انگاشــتن جایگاه «ربوبیت»
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خداوند در شــأنهای «خلقت» و «تدبیر» و تعطیل نمودن صــفات خداوندی در منظر آنان
بوده اســت .بعضــی دیگر از نمودهای نفی ماورای طبیعت عبارتند از «اصــالت دادن به
طبیعت»« ،اصالت عمل» و «اصالت عقل» که در «اومانیسم» جایگاه شاخصی دارند .فلسفه
حسی و تجربی «فرانسیس بیکن» ( 1111ـ ـ  1121م) و «رنه دکارت» ( 1131ـ ـ  1111م)،
در واقع ،بیان جامع ،تئوریک و فلســفی «اومانیســم» اســت .جوهر «اومانیســم» ،تأکید بر
بینیازی بشــر از هدایت عقل قدســی و دین و تأکید بر خودبنیادی او به شــکل صــریح یا
مسـتور و با حفظ ظواهر دینی اسـت .این فلسفه در زندگی روزمره نیز ایفای نقشِ جدّی
می کند؛ شـخص در انتخاب همسر و شریک زندگی جهت تشکیل خانواده ،تنها و تنها به
مادیات و تعلقات دنیایی ،فکر کرده و اولویت ،معیار و مالک او جهت انتخاب همســر نیز
مادیات و امور دنیوی خواهد بود .بعضـی از نویسـندگان سرشناس انگلیسی ــــ از جمله
«جان میلتون» ( 1115ــ  1132م) و «جان الک» ( 1132ــ  1312م) ـ شروع به بازتعریف
ازدواج با ادبیاتی به طور کامل ســکوالریســتی نمودند« .گلوریا اســتینم» (زاد  1332م)
میگوید« :امیدوارم تا ســال  2111میالدی بتوانیم کودکانمان را به گونهای تربیت کنیم که
به جای خدا ،به نیروی بالقوه انسانی ایمان بیاورند».
رابطه ازدواج در غرب ـ ـ که بهرهگرفته از مدرنیته و مدرنیسم است ـ ـ از اصول فردگرایی،
لذتگرایی و انســانمحوری پیروی میکند ،در نتیجه ،افراد ،تنها زمانی طال
بود که بتوانند لذتهای مادی را برای هم فراهم کنند .

هم خواهند

نتیجهگیری

خانواده ،کوچکترین نهاد اجتماعی است که هر شخصی ،به طور طبیعی ،در زندگی خودش،
با آن ،مواجه است ،هم قرآن کریم و هم مدرنیته ،برای سبک زندگی خانوادگی ،برنامهها و
مؤلفههایی را مطر کردهاند .اگر چه در ضرورت تسخیر طبیعت به نفع انسان ،اتفاق نظر
دارند ،اما در اصول و برنامه های متعددی نیز با هم اختالف نظر دارند؛ به بعضی از آن
موارد در این پژوهش پرداخته شد .1 :سبک زندگی قرآنی ،بر آزادی «خدامحور» و سبک
زندگی مدرنیته ،بر آزادی «انسان محور» مبتنی است؛  .2خانواده ،در سبک زندگی قرآنی،
بر خالف سبک زندگی مدرنیته ،به لحاظ ارزشی ،جایگاهی واالی دارد؛  .3ساختار خانواده
اسالمی بر ازدواج «شرعی و قانونی» ،است اما مدرنیته آن را بسیار مختصر کرده است و
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همبالینی را نیز مجاز می داند؛  .2خانواده ،در سبک زندگی اسالمی «دوجنسیتی» است ،اما
مدرنیته« ،یک جنسیتی» را نیز مجاز شمرده است؛  .1خانواده اسالمی «تکشوهری» است
اما مدرنیته« ،چند شوهری» را نیز رسمیت بخشیده است؛  .1سبک زندگی قرآنی بر خانواده
گسترده تأکید دارد و آن را در زندگی و روابط اجتماعی ،بسیار مهم می داند؛ اما مدرنیته
تمام تالشش را کرده است که خانواده های هسته ای شکل بگیرد؛  .3سبک زندگی قرآنی
برای «هویت زنانه» و «هویت مردانه» ،اهمیت ویژه ای قا ل است ،بر خالف مدرنیته که در
جهت هویت زدا ی تالش می کند؛  .5در مدرنیته مفهومی نامناس

از اشتغال و استقالل

زن ارا ه شده است ،در حالی که سبک زندگی قرآنی ،جایگاه مادری ،فرزندپروری و خانه
داری را بسیار باارزش می داند و معتقد است که خداوند کرامتی به زن داده است که
استمرار نسل انسان و تربیت و کمال آن را برعهده او گذاشته است؛  .3در سبک قرآنی،
تأکید بر ساده زیستی است؛ بر خالف مدرنیته که همواره تالش می کند تا افراد و خانواده
ها را به سوی اشرافیت ،لذت گرا ی و مصرف گرا یِ هرچه بیشتر سوق دهد؛  .11در سبک
زندگی قرآنی ،تأکید بر تعمیم هدفمندی زندگی انسان از «دنیا» به «دنیا وآخرت» است؛ اما
مدرنیته تمام همت خود را متوجه زندگی دنیا ی کرده است و به آخرت توجهی ندارد؛ .11
هدف نها یِ افراد و خانواده ها در سبک زندگی قرآنی ،عبارت است از کمالجو ی که در
سایه عبودیت و تقوا حاصل می شود ،اما هدف نها یِ سبک زندگی مدرنیته عبارت است
از لذت جو یِ هرچه بیشتر در زندگی دنیا ی.
بر این اساس ،با این تفاوت ها ی که مورد بررسی قرار گرفت ،معلوم می شود این دو سبک
زندگی خانوادگی ،به هیچ وجه قابلیت جمع ندارند ،تفاوت ها ،بسیار ماهوی و عمیق است؛
و از آنجا که خانواده ،کوچکترین و موثرترین گروه اجتماعی است که ریشه های تمام ابعاد
سبک زندگی را شکل می دهد ،الزم است تمام افراد ،گروه ها ،سازمان ها ،نهادها و مجموعه
ها ی که به نوعی راهبردهای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،... ،را می سازند یا در
آن جهت تصمیم سازی می کنند ،خانواده را اصل قرار دهند و آن را مبدأ و عزیمتگاه اصال
و تغییر در جهت سبک زندگی اسالمی قرار دهند.
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مدنی ،ضمن کتاب «دختران به عفاف روی میآورند» ،قم :دفتر نشر معارف ،دوم ،ص 11
ـ .222
 .22صاح جمعی ،حمید 1351( ،ش) ،وداع با تجدد ،تهران :نشر ثالث ،یکم.
 .23طباطبایی ،سید محمد حسین 1213( ،ق) ،المیزان فی تفسیر القرآن ،قم :دفتر انتشارات
اسالمی ،پنجم.
 .22طبرسی ،فضل 1332( ،ش) ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،تهران :انتشارات ناصر خسرو،
سوم.
 .21طوسی ،محمد 1331( ،م) ،التبیان فی تفسیر القرآن ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی ،یکم.
 .21عمید ،حسن 1352( ،ش) ،فرهنگ فارسی عمید ،تهران :مؤسسه انتشارات امیر کبیر ،بیست
و هفتم.
 .23فاضلی ،محمد 1352( ،ش) ،مصرف و سبک زندگی ،قم :انتشارات صبح صادق ،یکم.
 .25فاضلی ،نعمت اهلل 1353( ،ش) ،سبک زندگی ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
یکم.
 .23فاکس ،الیزابت 1351( ،ش) ،زنان و آینده خانواده :آزادی رفتار جنسی و تأثیر آن بر
خانواده ،ترجمه اصغر افتخاری و محمد تراهی ،مجله کتاب زنان ،شماره .13
 .31فرهمند ،مریم 1351( ،ش) ،واگردهای فمینیستی در ازدواج ،مجله کتاب زنان ،قم ،شماره
 ،31سال هشتم.

سبک زندگی خانوادگی از دیدگاه قرآن و مدرنیته

23
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 .21محمدی ،محمد علی 1351( ،ش) ،نقد رویکردهای فمینیستی به خانواده ،ضمن کتاب
«فمینیسم و خانواده (مجموعه مقاالت)» ،تهران :روابط عمومی شورای فرهنگی ـ اجتماعی
زنان ،یکم ،ص 133ـ .221
 .21مراغی ،احمد( ،بیتا) ،تفسیر المراغی ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی ،یکم.
 .23مشهدی ،محمد 1315( ،ش) ،کنز الدقا ق و بحر الغرا

 ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد

اسالمی ،یکم.
 .25مشیرزاده ،حمیرا 1351( ،ش) ،از جنبش تا نظریه اجتماعی :تاریخ دو قرن فمینیسم ،تهران:
شیرازه ،یکم.
 .23معین ،محمد 1331( ،ش) ،فرهنگ فارسی معین ،تهران :مؤسسه انتشارات امیر کبیر ،هشتم.
 .11مکارم شیرازی ،ناصر و همکاران 1331( ،ش) ،تفسیر نمونه ،تهران :دار الکت

العلمیه،

نهم.
 .11موسوی الری ،سید مجتبی 1331( ،ش) ،اسالم و سیمای تمدن غرب ،قم :دفتر انتشارات
اسالمی ،یازدهم.
 .12موسوی ،معصومه 1335( ،ش) ،تاریخچه مختصر تکوین نظریههای فمینیستی ،ضمن
کتاب «بولتن مرجع فمینیسم» ،تهران :انتشارات بین المللی الهدی ،یکم ،ص 11ـ .15
 .13میرساردو ،طاهره 1333( ،ش) ،فرهنگ جامع جامعهشناسی ،تهران :انتشارات سروش،
تهران ،یکم.
 .12هام ،مگی /گمبل ،سارا 1352( ،ش) ،فرهنگ نظریههای فمینیستی ،ترجمه فیروزه مهاجر
و فرخ قرهداغی و نوشین احمدی خراسانی ،تهران :انتشارات توسعه ،یکم.
 .11هودشتیان ،عطا 1351( ،ش) ،مدرنیته ،جهانی شدن و ایران ،تهران :چاپخش ،یکم.
 .11هیولت ،سیلویا آن 1352( ،ش) ،آثار اقتصادی فمینیسم بر زندگی زنان (برگرفته از کتاب
«معیشت محقر») ،تلخیص انس عبدالرحیم ،تلخیص و ترجمه معصومه محمدی و فرزانه
دوستی ،ضمن کتاب «فمینیسم در آمریکا تا سال  ،»2113قم :دفتر نشر معارف ،سوم ،ص
 153ـ .232
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سبک زندگی خانوادگی از دیدگاه قرآن و مدرنیته
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