
  5/ وي علمی با دکتر حسین بستانوگ گفت

  
  
  
  

  زنان و نقش آنها در خانواده
  دکتر حسین بستاناالسالم و المسلمین  حجتوگوي علمی با گفت

  مقدمه
.   در نجف اشرف متولد شدند1347االسالم و المسلمین، دکتر حسین بستان در سال  حجت

  برگزیدهر مقدس قم را براي زندگی، شه1351 از کشور عراق در سال شان پس از مهاجرتای
  ود، وارد حوزه علمیه این شهر شدن1361پس از گذراندن تحصیالت مقدماتی  در سال و 

  . آغاز نمودند1369خارج فقه را نیز از سال  تحصیالت درس
هاي   فعالیتدکتر حسین بستان  در کنار عالقه وافر به تحصیالت علوم دینی و انسانی

 و هشگاه حوزه و دانشگاه آغاز نموده با ورود به پژو1371 پژوهشی خود را از سال -علمی
 پژوهشی علوم اجتماعی این -هم اکنون عضو هیئت علمی این پژوهشگاه و مدیر گروه علمی

مشغولی هر صاحب  عالوه بر پرداختن به پژوهش و تحقیقات فراوان که دل. باشند مؤسسه می
 و خردي است، ایشان به امر مقدس تدریس نیز اهتمام داشتند و با مؤسسات و مراکز اندیشه

، دفتر مطالعات و )ره(، مؤسسه آمورش عالی امام خمینی)س(مختلفی از جمله جامعۀ الزهراء
  .هاي وافري نمودند در این زمینه همکاري... تحقیات زنان و
دینی و انسانی تألیف چندین کتاب هاي ایشان در علوم  هاي علمی و پژوهش حاصل تالش
ر حوزه تحقیقات و باشد که هر کدام به نوبه خود جایگاه رفیعی د ها مقاله می و نگارش ده
  .پژوهش دارد

شناسی خانواده، نابرابري جنسیتی از  اسالم و جامعه«توان به  هاي ایشان می از جمله کتاب
. اشاره کرد»  و گامی به سوي علم دینیهاي جنسیتی دیدگاه اسالم و فمینیسم، اسالم و تفاوت

 پژوهشی زنان و -انتشار یافته در مجله علمی» هاي نقش جنسیتی بازنگري نظریه«مقاالت 
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، انتشار یافته در فصلنامه حوزه و دانشگاه و »کارکردهاي خانواده از دیدگاه اسالم و فمینیسم«
  . باشد  ارزنده ایشان می، از جمله مقاالت1382صاحب رتبه در جشنواره مطبوعات سال 

هاي  اندیشهرا از تجربیات علمی و » طهورا«بر آن شدیم تا خوانندگان فصلنامه تخصصی 
زنان و نقش «گوي علمی کوتاهی در زمینه و رو، گفتازاین. نصیب نگذاریم پژوهشی ایشان بی
    .خوانیم ایم که با هم می  داشتهبا ایشان » آنها در خانواده

  در اسالم چه تصویري دارد؟» خانواده مطلوب«ر شما  به نظ: طهورا
قبل از بررسی . کنند متخصصان در بررسی وضعیت خانواده ساختار و روابط آن را بررسی می •

مطلوب چیزي است که . روشن شود» مطلوب«ساختار و روابط خانواده مطلوب باید منظورمان از 
شود  حال این سؤال مطرح می. رساند ه هدفمان میما را ب» مطلوب«خواهیم به آن برسیم، بنابراین  می

ی که همان عبودیت خداوند است، ها داراي هدفی نهای که هدف چیست؟ در تفکر اسالمی همه نظام
که نهاد . شود این هدف نهایی باعث ایجاد اهداف ثانوي براي هر نهاد اجتماعی می. باشند می

را در چند محور ) خانواده مطلوب(نظام خانواده اهداف . خانواده نیز از این قاعده مستثنا نیست
 : توان دسته بندي کرد که عبارتند از می

 رسیدن به آرامش روانی افراد؛ . الف
 تربیت نسلی پاك با توجه به معیارهاي مورد نظر دین؛  . ب
 ایجاد سالمت اجتماعی؛  . ج

ارهاي اسالمی و با در نظر گرفتن این اهداف، ساختار خانواده مطلوب در اسالم مطابق با ساخت
) عبودیت خداوند(روابط اعضاي آن هم متناسب با دستورات اسالم براي رسیدن به هدف نهایی 

انی اي است که به بهترین شیوه سالمت و آرامش روخانواده» خانواده مطلوب«بر این اساس، . است
  .اعی کمک کندکند، فرزندان سالم به جامعه تحویل دهد به کاهش انحرافات اجتماعضا را تأمین 

اگر این هدف در .  است»تربیت فرزندان شایسته«هاي خانواده مطلوب،  یکی دیگر از ویژگی
ها  ها، کجروي وجود فساد، انحراف. خانواده تحقق پیدا نکند، از خانواده مطلوب اسالمی فاصله دارد

؛ زیرا غیر و جرایم در جامعه نشان دهنده عدم موفقیت خانواده در ایفاي درست نقش خود است
  .هاي یک جامعه مطلوب و اسالمی باشند، ولی جامعه دچار انحراف باشد ممکن است که خانواده
  تر، باید ساختار خانواده را نیز در نظر گرفته و  هاي خانواده به صورت جزیی براي بررسی ویژگی
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خانواده مطلوب مثال مطابق تأکیدات اسالم روابط اعضا در .  بررسی کردي مختلف روابط راالگوها
. است» خانواده مطلوب«این شاخص نیز معیاري براي تعیین . بیشتر باید بر مبناي اخالق باشد

 ،رنگ شدن اخالق پیش رود مطابق این شاخص هر چه خانواده به سمت حقوقی شدن مطلق و کم
تحت تأثیر بنابراین، هر چه ساختار خانواده را . گیرد از خانواده مطلوب اسالمی بیشتر فاصله می

متفاوت از آنچه اسالم تعریف کرده است، تعریف کنیم ) مانند فمینیسم(هاي جدید غربی  جنبش
  .باعث فاصله گرفتن از خانواده مطلوب خواهد شد

شود که  با در نظر گرفتن تعریف فوق از خانواده مطلوب این در ذهن تداعی می:  طهورا
ر اسالمی نیز تأمین شود؟ این موضوع را آرامش خانواده ممکن است با ساز و کارهاي غی

  توان توضیح داد؟ چگونه می
) عبودیت پروردگار(اي که به آن اشاره شد خانواده را به آن هدف غایی اگر اهداف ثانویه •

نرساند یا نزدیک نکند، از نظر اسالم آن خانواده، خانواده مطلوب نیست؛ چرا که اسالم، دنیا را 
  .انددها نمی هدف نهایی انسان

سالمت جامعه: طهورا ایجاد  خانواده به ویژه زنان در  روحی( نقش  سالمت    چیست؟ )  روانی-بیشتر 
هاي  در پاسخ به این سؤال نخست باید کارکرهاي خانواده  را مورد توجه قرار داد؛ چرا که تأثیر

خانواده بر جامعه برخی از تأثیرات . خانواده به ویژه زنان بر جامعه، در دل این کارکردها نهفته است
  . مستقیم و برخی غیر مستقیم است

  ... :عنی، تولید مثل وترین و اولین کارکرد خانواده، کارکردهاي زیستی ی مهم
ترین تأثیر تولید مثل بر جامعه این است که  مهم. باشد بر جامعه کامال روشن میاین کارکرد تأثیر 

. ه نقش مهم این کارکرد را زنان بر عهده دارندشود ک اعضاي جامعه از طریق این کارکرد تأمین می
به طور مستقیم بر ... ) کاهش موالید و(شود  هایی که براي این کارکرد تنظیم می از این رو، برنامه
ریزد و جمعیت  را به هم می) زن به مرد(گذارد؛ براي مثال نسبت طبیعی جنسیت جامعه اثر می
نیز تأثیر مستقیم دارد که این ... موزش، رفاه عمومی وشود، بر مهاجرت، اشتغال، آ نامتوازن می

  . تأثیرها مثبت یا منفی است
  :تأمین نیازهاي جنسی، کارکرد دوم

ترین اختاللی در پیشبرد صحیح آن به وجود آید،  وقتی این کارکرد به درستی تحقق نیابد و کوچک
اجتماعی تأثیر می روابط  مستقیم بر  اجتماعبه طور  طبیعی خود خارج میگذارد و نظام    .کند ی را از مسیر 
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  :، تأمین نیازهاي عاطفیکارکرد سوم
هاي اشتباه متوسل خواهند   اگر نیازهاي عاطفی افراد در خانواده تأمین نشود، براي تأمین آن به راه

هاي اجتماعی  رواج انحراف. هاي اجتماعی خواهد شد شد که این به نوبه خود باعث ایجاد انحراف
  .جامعه تأثیر مستقیم خواهد گذاشت... قتصاد، فرهنگ، آموزش، تربیت ونیز بر ا

  :پذیري جامعهخانواده، کارکرد 
هایی که عوامل فرهنگی بر   در اجتماع.نیز از دیگر کارکردهاي مهم خانواده استاین کارکرد  

ح را به هاي جوان تأثیر مهمی دارد، اگر خانواده نتواند فرهنگ صحی زندگی افراد به ویژه نسل
هاي منحرف و مخالف با فرهنگ خودي  فرزندان انتقال دهد، آنها ممکن است مجذوب فرهنگ

نقش . پذیري سیاسی است پذیري ابعاد گوناگونی دارد که یکی از ابعاد مهم آن جامعه جامعه. شوند
ند و گذار ها در این کارکرد این است که آنها آشکارا بر بینش سیاسی فرزندان تأثیر می مهم زن
  . باشند سیاسی آنها می کننده نوع تفکر و بینش تعیین

  :بخشییتمشروعکارکرد پنجم، 
هاي مشروع و ارضاي نیازهاي   که ازدواجاستبخشی مشروعیت از دیگر کارکردهاي خانواده 

از . بیندبا متزلزل شدن بنیان خانواده، این کارکرد آسیب می. گیردجنسی مشروع در این رده قرار می
  . ین رو، باعث تولد فرزندان نامشروع خواهد شد که در برخی جوامع آمار باالیی داردا

  : اقتصاديهاي کارکردکارکرد ششم، 
 حفظ خانواده، گرم نگه داشتن کانون آن و .نیز از کارکردهاي مهم خانواده استاین کارکرد  

به ... ) ، درآمدزایی افراد ومدیریت داخل منزل، اداره امور منزل(کار بین اعضاي آن  وجود تقسیم
با توجه به توضیحات فوق کامال مشخص . طور مستقیم بر نظام اقتصادي جامعه تأثیر خواهد داشت

  .است که زنان در تأمین همه کارکردهاي خانواده نقش اساسی دارند
نقش زنان در ایجاد آرامش و احساس رضایتمندي در خانواده و تعامل صحیح  : طهورا

 واده با یکدیگر چیست؟اعضاي خان
. بخشی اشاره دارد پاسخ این سؤال به یکی از کارکردهاي مهم خانواده یعنی، آرامش •

کارکردهاي خانواده در هر زمان، مکان و فرهنگی متغیر است و با توجه به تغییراتی که در این 
ارکردهاي شناسان معتقدند بسیاري از ک کارکردها در دوران معاصر به وجود آمده است، جامعه

اند، اهمیت شده یا تغییر کردهشد، هم اکنون بی خانواده که در گذشته باعث دوام و استحکام آن می
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اند؛ زیرا سهم بیشتري در بقا و تر نیز شده، مهمولی برخی از این کارکردها نه فقط تغییر نکرده
 . بخشی یکی از این کارکردهاست کارکرد آرامش. تداوم خانواده دارند

هاي  قایل است، ولی با توجه به ویژگی» بخشیآرامش«الم هم براي زن و هم براي مرد نقش اس
تر است، یعنی نقشی طبیعی که خداوند در زن و مرد آفریده است، نقش زن در این کارکرد مهم

. بیش از مرد در تحقق این کارکرد دارد که در آیات و احادیث نیز به این نقش اشاره شده است
ن، با توجه به نقش مهم زن در این کارکرد، خود او نیز به آرامش نیازمند است؛ یعنی کارکرد بنابرای
  . بخشی در خانواده باید دوطرفه باشد، ولی با اختالف سطح نقش زن و مرد در ایفاي آن آرامش
 تر شدن کانون خانواده نسبت به گذشته شده است؟ چه عواملی باعث متزلزل:  طهورا

نیاز به احترام، (اگر نیازها . تمندي اعضاي خانواده، از سویی توجه به نیازهاست از رضاییبخش •
هاي طبیعی زن و مرد   با در نظر گرفتن تفاوت) ...نیاز به توجه، نیازهاي مادي ونیازهاي جنسی، 

از سوي دیگر اگر . شود تأمین شود گام بلندي در راه رضایتمندي اعضاي خانواده برداشته می
 جایگاه و مقام او را درست بشناسیم و به جامعه معرفی کنیم؛ یعنی زن احساس شخصیت زن،

باعث افزایش رضایتمندي زنان و در ... احترام، آزادي عمل و فکر و مؤثر و مفید بودن داشته باشد و
 .نتیجه رضایمتندي اعضاي خانواده خواهد شد

عوامل اصلی یا درجه : سته بندي کردتوان د ثباتی و متزلزل شدن خانواده چند عامل را می در بی
  .اول؛ عوامل ثانوي و عوامل پشتیبان یا درجه سوم

 نیز بر آن تأکید دارند عدم توجه به )ره(شهید مطهريثباتی خانواده که  عامل اصلی  بی
به نظر ایشان در خانواده که پیوندي طبیعی است نه قراردادي، . هاي طبیعی زن و مرد است تفاوت

هاي زن و مرد کمرنگ شد و شود، هر گاه تفاوتشوهر به صورت طبیعی ایجاد میوحدت زن و 
  .ها حرکت کردند، باید در انتظار تزلزل خانواده بودافراد برخالف اقتضائات این تفاوت
  اي دارند، اگر خانواده مطابق این نیازها حرکت کند، تثبیت می زن و مرد هر کدام نیازهاي ویژه

گردد در غیر این صورت امکان تزلزل و فروپاشی خانواده  تر می زن و مرد محکمشود و اتحاد بین 
  .شودبیشتر می

باشند که  کار، قوامیت و محدویت در روابط اجتماعی زنان و مردان میعوامل درجه دوم تقسیم
 دلیل براي مثال قوامیت به این. هاي زن و مرد تعیین شده استاینها نیز در اسالم با توجه به تفاوت
کند در تقسیم کار خانواده، یکی  هاي طبیعی زن و مرد اقتضا می در اسالم مطرح است که تفاوت
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 گیرد  هاي خانواده و مدیریت بیرونی خانه را بر عهده نقش قوامیت داشته باشد یعنی،تأمین هزینه
  . دار شود را عهده... و دیگري مدیریت داخلی خانواده، فرزندپروري و

گردد،  سان می ها هم شود و نقش هاي فمینیستی این کارکرد کمرنگ می أثیر اندیشههرگاه تحت ت
هایشان با  ها نیز خواهان برابري نقش ها یکسان باشد و زن وقتی نقش. خانواده متزلزل خواهد شد

باشند، به طور طبیعی پیوندها و استحکام خانواده تضعیف شده و ) در خانواده و اجتماع(مردان 
  . گردد زل میباعث تزل

الگوي روابط زن و مرد نیز جزو عوامل ثانویه است که تأثیر این الگوها را در عوامل پشیتبان نیز 
هاي آنها نیز باید طبق  هاي طبیعی و فطري زن و مرد، ارتباط به علت تفاوت. توان مشاهده نمود می

ختالفات و در آخر الگوي خاص اسالمی باشد که عدم رعایت این الگو باعث افزایش طالق، ا
  . شود تزلزل خانواده می

مسایل آموزشی، حقوقی، تربیتی، تبلیغی . اند ساز تزلزل خانواده عوامل پشتیبان و درجه سوم زمینه
عوامل وابسته بخشی مهمی از چرایی متزلزل شدن خانواده به این . در این دسته قرار دارند... و

شود، ممکن  ن و مرد که باعث تزلزل خانواده میهاي ز  مهمی از اختالفبراي مثال بخش. است
از این رو . است به علت ناآشنایی مردان و زنان با حقوق خودشان و نیز با حقوق یکدیگر باشد

شود و رفتارهایی که بر اساس همین توقعات  وقتی آگاهی کم باشد، توقعات نادرست ایجاد می
هاي طبیعی زن و مرد  قوقی با توجه به تفاوتشکل گرفته نیز، نادرست خواهد بود و اگر قوانین ح

وضع شود، کارآمد خواهد بود و خانواده به سمت ثبات و استحکام حرکت خواهد کرد در غیر این 
  .شود صورت باعث تزلزل بیشتر خانواده می

 چه لزومی دارد که ثبات خانواده و استمرار آن را یک اصل بدانیم؟:  طهورا
از نظر آنها . انواده با خشنودي و رضایت زناشویی متفاوت استها، ثبات خ به تعبیر غربی •

این نوع تفکر با خانواده اسالمی که قبال . رضایت و خشنودي و شادمانی مهم است نه ثبات خانواده
هاي  با ارزش(ها  گفته شد منافات دارد در حالی که این شیوه تفکر با فرهنگ و نوع زندگی غربی

هاي  در فرهنگ.  کردتوان در تفکر فردگرایانه جستجو یه ریشه آن را م، تناسب دارد ک)ویژه خود
» ارزش«... اسالمی که سالمت روانی فرزندان، داشتن جامعه سالم، روابط سالم بین زن و مرد و

 .است، ثبات خانواده نیز اهمیت زیادي دارد
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چه آنها در جامعه، اه زنان و جایگاي اشتباه درباره ـه به نظر شما براي اصالح دیدگاه:  طهورا
 توان ارایه داد؟ راهکارهایی می

که ... ها و هاي اشتباه افراد خانواده، نظام آموزشی، رسانه نخست باید رویکردها و دیدگاه •
ولی در کنار همه اینها اگر معنویت وجود نداشته باشد، . ساز هستند، اصالح شودنهادهاي فرهنگ

 روبرو بوده و هیچ کدام از این اصالحات کارساز نخواهد در انجام همه کارها و وظایف با مشکل
  . بود، پس آموزش معنویت و اهمیت به این مقوله نیز در کنار همه تغییرات و اصالحات الزم است

اسالم علیه خشونت نسبت به زنان و ایجاد   تعریف شما از خشونت چیست؟:  طهورا
 اهکارهایی دارد؟چه ر) هم اخالقی، هم حقوقی(مهرورزي در خانواده 

بنابراین در ابتدا باید خشونت را تعریف و تبیین نماییم، ولی . راهکار همیشه تابع تبیین است •
کند، تعریف  هاي ارزشی متفاوت، تغییر می  نسبت به نظام؛ یعنیچون خشونت مفهومی ارزشی دارد

تار غیرقانونی و غیرشرعی توان گفت هر رف وجود میاین با . توان از آن ارایه داد دقیق و ثابتی نمی
  . به طرف مقابل شود خشونت است) جسمی یا روحی(که باعث آسیب 
دارد که عوامل اخالقی از بقیه ... هاي مختلفی چون اقتصادي، فرهنگی، اخالقی و خشنونت علت

از این رو، هر چه افراد یک خانواده به مسایل اخالقی پایبندتر باشند، ارتکاب به . تراست علل مهم
با توجه به اهمیت این عامل راهکارها نیز باید به مسایل . خشونت در آنها کمتر است و برعکس

  .براي مثال افراد را به وظایف اخالقی آنها آشنا کرد و آموزش داد. اخالقی تأکید بیشتري داشته باشد
آنها بیشتر خشونت را نسبت به ... ) هاي تحقیرآمیز و مثل نگاه(نوع نگاه و نگرش غلط به زنان، 

بنابراین یکی  از راهکارهاي مقابله با خشونت علیه زنان اصالح نگاه و نگرش غلط به زنان . کند می
 .نگاه افراطی مرد ساالري که زمینه را براي بروز خشونت فراهم میکند نیز باید تعدیل شود. است

وقتی . زنان نقش دارددهد که گاهی عوامل اقتصادي نیز در ایجاد خشونت علیه  تحقیقات نشان می
  . شود تر فراهم می تر و آسان افراد از نظر مالی تأمین نباشند زمینه ایجاد خشونت ساده

هایی  کسانی که در خانوده. عامل بعدي ایجاد خشونت علیه زنان، تربیت خانوادگی افراد است
. تري دارنداند، بعد از ازدواج نسبت به همسر و فرزندان خود خشونت بیش متشنج تربیت شده

بیاموزند که این امور ... ها و ها، مدرسه، کتاب ممکن است افراد خشونت را از اجتماع یعنی، رسانه
  . نیز باید تعدیل شود

  .ی و حقوقی در مسایل خانواده استـهاي قانونی، حکومت عامل بعدي در ایجاد خشونت دخالت
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انواده دارد یا خیر؟ اسالم حریم  اینکه نهادهاي قانونی و حکومتی اجازه دخالت در امور خ
خصوصی افراد را قبول دارد، ولی نه تا این حد که هر مشکلی در خانواده بود به قانون و حکومت 

بعضی مواقع افراد باید بتوانند براي . مربوط نباشد و افراد خانوده خودشان باید آن را حل کنند
  . شوند ن و حکومت میگرفتن حق خود از اعضاي دیگر خانواده، متوسل به قانو

اختالل در سالمت روانی و سالمت جسمانی افراد نیز در ایجاد خشونت علیه زنان نقش دارد، 
  . ولی درصد کمتري نسبت به عوامل دیگر دارد

  نتیجه
ترین مشکل کانون خانواده این است که پیوند بین اعضاي آن ضعیف شده است به  هم اکنون مهم

برخی از عواملی که باعث تزلزل خانواده و ضعیف شدن پیوند . سلدگ همین دلیل زود از هم می
افراد آن شده، به علت تغییر ساختارهاي خانواده و اجتماع است که اجتناب ناپذیر است، ولی برخی 

. هاي منحرف اجتماعی است ها به علت تفکرات فمینیستی و جنبش از این عوامل مثل تغییر ارزش
  . ابط خانوادگی را کمرنگ کرده، و قداست خانواده را از بین برده استها و رو ها ارزش این جنبش

ها و روابط عمیق بین افراد خانواده از بین برود و این روابط به نوعی قرارداد وقتی قداست
شراکتی تبدیل شود، باعث سست شدن پیوندهاخواهد شد و زمانی که نیازهاي عاطفی و غیرعاطفی 

  . گردد نشود، ارتباط بین افراد ضعیف میافراد در خانواده تأمین 
ها از خانواده، باعث سست شدن و تضعیف  همه این عوامل و نیز تعابیر منفی فمینیست

  . اي جز از هم پاشیدن خانواده نخواهد داشت هاي خانواده شده است که در نهایت نتیجه ارزش
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