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 باسمه تعالي

 وجودشناسي خانواده

 در مطالعات اجتماعييصدرايفلسفه كاربردازيا نمونه

*حسين سوزنچي

 چكيده بحث

و مستقل از علم» تدبير منزل« علمسنتي علوم، بندي در طبقه در. گرفتميقرار» سياست مدن« در عرض اما

مي»عهجام«با» خانواده«عمال تفاوت بنيادين موضوع دوره مدرن  مباحث مربوط به خانواده صرفا از منظروشود نفي

ازفردي محض يا همچون  يا با عناويني همچون روان( انسانهاو مدني روابط اجتماعي يكي شناسي خانواده

و شركتآيا خانواده: مساله اين است.رديگميمورد بحث قرار)شناسي خانواده جامعه هاي همانند اغلب سازمانها

و قرارداد اجتماعي است يا ابعاد وجود شناختياعي اجتم اي در پس اين واقعيت نهفته فقط ناشي از يك اعتبار

؟است

به از منظر وجودشناختي نگاهي به پديده تالش شدهدر اين مقاله و در واقع نگاهي بعداي به نام خانواده

كه بودهالزم» خانواده«و» وجودشناسي«ودن تركيبب تعارف؛ اما با توجه به نامافكنده شودانسان وجودخانوادگيِ

اثبات» وجودشناسي خانواده«، سپس امكان فلسفي به اشيا مطرح گردد» نگاه وجودشناسانه«ابتدا بحثي كلي درباره

و با استخراج برخي از لواز كه بر فضاي مطالعات مدرن حاكم است، به اهمم نگاه وجودشناختي ماترياليستيگردد

و از باب نمونه به برخي از ثمرات خانواده اشاره شود شناختامات وجودشناختي فلسفه صدرايي در عرصه استلز

زيربناي معرفتي الزم براي تواند شيوع اين نگاه در عرصه مطالعات حقوقي اشاره شود تا معلوم گردد كه اين نگاه مي

و  رگيخانواد تقويت پيوندرفع بحران خانواده .ا تدارك بينددر زندگي معاصر

،، فمينيسم، اومانيسم، ليبراليسمفلسفه اسالميوجودشناسي، خانواده، بحران خانواده، تدبير منزل،:ها كليدواژه

 شناسي خانواده شناسي خانواده، جامعه روان

 السالم استاديار دانشگاه امام صادق عليه*
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 مقدمه

و حكمت عملي را كليه دانشها پس از اينكههاي سنتي علوم، بندي طبقه در قسيمتبه دو دسته حكمت نظري

و اجتماعي«از» مسائل خانوادگي«هاي حكمت عملي، با تفكيك كردند، در تقسيم شاخه مي سه»مسائل فردي ،

ميرا براي حكمت عملي» سياست مدن«و» تدبير منزل«،»اخالق«زيرشاخه اغلب،،اما در دوره مدرن1.دادند قرار

ميو مدني خانواده ذيل نهادهاي اجتماعي ي كه يكي از جمالت رايج در تحليل اهميت خانواده اين، تا جايشود ديده

و بنيادين با ساير نهادهاي: مساله اين است.»خانواده مهمترين نهاد جامعه است«است كه آيا خانواده تفاوتي ماهوي

و  و مدنييا اينكه همانند ساير نهادهاي جامعه دارد ج(صرفاً چون اولين واحد اجتماعي است است ايي يعني اولين

پيدا اهميت بيشتري از ساير نهادها) كند است كه انسان پس از گام نهادن در اين دنيا رابطه با ديگران را تجربه مي

و قرارداد اجتماعي است يا ابعاد وجود شناخت2؟كند مي اي در پس اين واقعيتيآيا خانواده فقط ناشي از يك اعتبار

 نهفته است؟

من در اين مقاله مي به نگاهي به پديده صدرايييسظر وجودشناخواهيم از و در واقع نگاهي  بعداي به نام خانواده

ازو انسان بيندازيم هويت خانوادگيِ يب با توجه به نامانوس بودن ترك؛ اماجدا كنيموي هويت اجتماعي بعدآن را

مي» خانواده«و» وجودشناسي« داده يي، خود اين تركيب شرح پيش از ورود در ديدگاه صدرا رسد الزم است به نظر

ميبازو شود مطرح»نگاه وجودشناسانه به اشيا«رسد نياز است براي درك اين معنا، ابتدا بحثي كلي درباره به نظر

.گردد

و امكان  وجودشناسي مضاف نگاه وجودشناسانه

كه غالبا چنين گمان مي يعني همان فلسفه(ودشمي وجود فقط شامل بحثهاي پيرامون مطلق3ِوجودشناسي شود

مي اما در يك تحليل عميق)4اولي محتوا، وجودشناسي را به عنوان يك روش ارائه عالوه بر توانميكه شود معلوم

و  سهه بررسي پديده توضيح مطلب اينكه.با نگاه وجودشناسانه به اشياي خاص هم نگريستنيز به كار گرفت ا در

:باشد رده معرفتي ممكن مي

و تجربي رويكرد رده اول مي(ها پديده.5هاست پديدهبه مصداقي يك) شود كه اين عبارت، شامل انسانها نيز

كهو مصداقي حيثيت تجربي و مادي آنها با ساير اشيا مورد غالبا يت آنها موجوددارند، حيثيتي در روابط حسي

مي. گيرد مالحظه قرار مي مي«گوييم وقتي حركتyدر فضايxنور با سرعت«،»جوشد آب در دماي صد درجه

 
ر.1 ج:ك.مثالً ص1جوادي آملي، رحيق مختوم، ،123.

،رييادداشتهاي استاد مطهمطهري،:ك.ر. توجه به اين مطلب در تفاوت اين دو مبنا در تحليل خانواده را مديون شهيد مطهري هستم.2

ص5ج ،194.

3 . Ontology  
4 . Metaphysic 
5 . extensional approach 
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مي سلولهاي عصبي، داده«،»كند مي درصد در شيوع اعتياد به مواد مخدرxبيكاري«،»كنند هاي حسي را به مغز منتقل

از، ...و» مؤثر است و مصداقي پديده در حال صحبت از ها كه نمونه اين گزاره. باشيمميها حيثيت تجربي هايي

در گزاره علوم تجربي هستند، همگي به حيثيت مصداقي پديده مورد نظر، يعني به آن پديده از حيث هاي رايج

مي رابطه و تجربي با ساير اشيا برقرار كه توجه به همين حيثيت پديدهبا. كند، توجه دارد اي كه در عالم مادي هاست

.دسازمي فراهماي براي توليد فناوري دستمايه علوم تجربي

ررده دوم مطالع و ماهوي ويكرده اشياء، و ماهيت تمامي پديده.6به اشياست مفهومي كهيها يك ذات  دارند

مي توان مي و تأثراتي كه با ساير اشيا برقرار و تأثير و جداي از روابط مورد،كنند اين ماهيت آنها را في حد نفسه

مي. مالحظه قرار داد و اشيا روابط در اين نگاه،. هاست به پديده رسد پديدارشناسي هوسرل دنبال چنين نگاهي به نظر

و تأثرات مي گيردميبلكه داخل پرانتز قرار،شود آنها نفي نمي بين تأثير و ماهيتو تالش موردءشيخود شود ذات

مي صرف) يعني حيثيت مصداقي اشيا(از وجود خارجي،به تعبير ديگر، در اين مالحظه. تحليل قرار گيرد و نظر شود

و ذات انسان چيست؟ ماهيت كاغذ7.گر درصدد دست يافتن به ذات موضوع موردنظر خويش استپژوهش ماهيت

و  كه. ...چيست؟ ماهيت حركت چيست ارسطو در فلسفه اين رويكرد را كه برخي همچون هايدگر بر اين باورند

و اين اقدام وي سد باب تفكر عميق8توان رويكرد ذاتگرايي مي يعني رده بعدي مطالعه(فلسفي ناميد تاسيس كرد

9.گرديد) اشياء

6 . intentional approach  
به هر نوع گواه تجربى ممكن است«.7 كه بدون اتكا هيچ. يافت حقيقى اشياء دستبه ماهيت اصل بنيادى پديدارشناسى اين است

من اى يا مشاهده تجربه كه آنها مقدم بر تمامى تجارب;كند) يا تصديق(تواند اين ماهيات را ابطال، نمىجمله روانشناسى اى علمى، زيرا

مى.... هستند كه هوسرل نامش را اپوخه آنچه محقق انجام محقق: گذاردمى» در پرانتز گذاشتن«يا)Epoche( دهد روشى است

مى محتواهاى آگاهى را آنچنان كه ظاهر مى ا شوند مد نظر قرار به حال دهد، كه آيا آنها حقيقى يا كاذب هستند ما قضاوت در اين باره را

را. آورد تعليق درمى مى،به عبارت ديگر، محقق تجربه به عنوان شكلى ناب از آگاهى مد نظر قرار به عنوان تجربه، بلكه صرفا . دهد نه

كه اين تجارب شامل اشكال ناب يا ماهيات هس به عنوان كليات مد افزون بر اين، هوسرل معتقد بود كه محقق مستمرا چيزها را تند، زيرا

مى دهد درحالى نظر قرار مى شى. دهد كه واقعيت تجربى همواره خود را به صورت جزئيات نشان رابه عنوان مثال، زمانى كه كسى دو ء

كه آنها داراى يك رنگ هستند بيند كه هر دو سرخ هستند، درمى مى كه اين امر از خود تجربه استنتاج هرچند هيچ راهى وجو،يابد د ندارد

به برخى اشياء خاص رخ مى كه تجربه همواره با اتكاء را،دهد شود، زيرا و آنها و آدمى قادر نيست كه دو چيز را با يكديگر مقايسه كند

و آن و عام از سرخ داشته باشد شى سرخ بداند، مگر اينكه از قبل برداشتى كلى شد بدين. كندء اطالق را به آن دو ترتيب، هوسرل بر آن

گرايى را در مفهوم هرچند او روش تجربه. دهندكه همه ماهيات ناب را فهرست كند، ماهياتى كه ساختار مطلق اين جهان را تشكيل مى

او با در پرانتز: تندداند كه اين ماهيات چيس فيلسوف پيشاپيش نمى. عمل نمود»به گونه تجربى«معمول آن رد كرد، با اين حال اصطالحا 

و سپس يافته : شناسى آگاهى جامعهكالينز،(».ها را فهرست كند نهادن يك شكل از تجربه پس از شكل ديگر بايد آن ماهيات را بيابد

، گارفينكل ، شوتس ش.هوسرل )1377، بهار17فصلنامه ارغنون،

8 . essentialism 
9 . Heidegger, Basic Writings (Being & Time), p42. 
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و آن رده وجودي يا وجودشناختي پديده  در اين مرحله. هاست اما رده باالتري براي مطالعه اشيا وجود دارد

حداما گرديم اشيا برمي حقيقتدوباره به با اغلبكه آنهاست حسي مرتبه اين حقيقت نه در در رابطه مادي اشيا

مي كند همديگر تجلي مي و تجربي واقع و ذات ماهوي اشياءو مورد پژوهشهاي مصداقي و نه ناظر به ماهيت شود،

مي است و افتراق هر ذاتي از ذات ديگر از، بلكه باشد كه محل تباين در درك اين حقيقت ناشي وجود حقيقي كنكاش

د و يا به تعبير آاشيا ست كه تمايز در اينجا.ستنهايگر، حقيقت وجودي اشيا جداي از حتي تعينات ماهوي

و ماهيت، به عنوان امري فراتر از تمايز منطقي  و ماهيت) مفهومي(= مابعدالطبيعي وجود مي،وجود و،10نمايد رخ

با اين تحليل 12.باشدمي 11يوناني، بويژه فلسفه ارسطويي هاي همين شايد مميزه اصلي فلسفه اسالمي در قبال فلسفه

مياست كه وقتي نوبت به مال مي صدرا ) يعني موجود بماهو موجود( اوليشود موضوع حقيقي فلسفه رسد معلوم

راييرها،و فلسفه اسالمي 13،است) وجود بماهو وجود(همان وجود محض كه با طرح-از نگاه ماهوي به اشياء

و ماهيت شروع  در.ه اوج خود رساندب،با اصالت وجود مالصدرا- بود شدهفارابي درباره تمايز مابعدالطبيعي وجود

مياين مرتبه از شناخت، و البته قطعا مقصود از وجود بماهو وجود، انسان خواهد وجود بماهو وجود را بشناسد

و قطعا مقصود از حقيقت عيني وجود، وجهة مادي موجودات 14؛بلكه حقيقت عيني وجود است،مفهوم وجود نيست

ميبه نظر نگارنده، مالصدرا با طرح. باشد نمي دهد كه نه فقط خود مساله اصالت وجود در برابر اصالت ماهيت، نشان

 
ر. 10 و تفاوتهاي آنها، و تفكر فلسفي معاصررضا اكبريان،:ك.براي توضيح اين دو نوع تمايز .حكمت متعاليه

و ماهيت. 11 و تمايز وجود كه در اين فلسفه،يمفهوم فقط يك تمايزدر فلسفه ارسطويي چنين تمايزي برقرار نيست است؛ لذاست

نموجود بماهو موجود  ميبه عنوان جوهر و هميشه مايه«: شود گريسته و هميشه جستجو شده و اكنون كه از ديرباز در واقع، آنچه

كه جوهر چيست و اين بدان معناست ص(»سرگشتگي است، اين است كه وجود چيست ، بر)208ارسطو، متافيزيك، كتاب هفتم و

ربر(گيرد همين اساس است كه خدا نيز به عنوان يك جوهر مورد بحث قرار مي در:ك.اي بحث بيشتر در اين باره، ديباجي، جوهر

ك شفلسفه ارسطو، كه)1384، تير227يهان فرهنگي، و ماهيت پذيرفته شود، معني دارد ؛ در حالي كه اگر تمايز مابعدالطبيعي وجود

و در واقع، فرض وجود ذات ندو هويت خداوند موجود باشد، اما وجود او وجود جوهري نباشد؛ كه ماهيت ميي گردد؛ ارد، فرض ممكني

كه در فضاي فلسفه اسالمي، خداوند ذات  و تشخص دارد، اما ماهيت نداردو هويت لذاست .و تعين

مي. 12 مي رسد علت اينكه ابنبه نظر آن سينا و نفهميدم تا شرح فارابي بر كه چهل بار مابعدالطبيعه ارسطو را خواندم عن( گويد اإلبانه

ك في و فهميدم)عةتاب مابعدالطبيغرض ارسطاطاليس ج؛ به نقل از دايرهالحكمةبيهقي، تتمه صوان( را خواندم ،2المعارف بزرگ اسالمي،

و ماهيت مشاهده نميطدر مابعدال.، همين نكته باشد)599مقاله و بيعه ارسطو ردپايي از تمايز مابعدالطبيعي وجود به شود لذا خالقيت

مي مفهوم عميق فلسفي آن ممكن نيست كه فاراو در حد ايجاد صورت در ماده اوليه بي اول بار مطرح كرد، باشد؛ اما با اين تمايز

مي،خالقيت يك تبيين فلسفي پيدا و رابطه خدا با عالم، از حد رابطه حركت ارسطو مطرحكه در برهان(جوهر با جواهر ديگر كند

به حد رابطه واجب)شود مي و امكانبره(الوجود الوجود با ممكن، مي) ان وجوب .يابد ارتقا

صيةالشواهد الربوب، دين شيرازيصدرال:ك.ر: مثال. 13 و تعليقه هيدجي بر صدرالدين شيرازي،14-15، في اسفاريةالمتعال الحكمة؛

جعةاالربيةالعقل ص1، بما هو موجود،؛ براي بحثي درباره تفاوت اينكه موضوع فلسفه، وجود بماهو وجود باشد، يا موجود27و24،

ج:ك.ر ص1جوادي آملي، رحيق مختوم، ،172-173.

صيةصدرالدين شيرازي، الشواهد الربوب. 14 ،6.
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به همچون ابن سينا كه اصالً اين بحثها برايش مطرح نبوده(وي، بلكه هر فيلسوفي و حتي شيخ اشراق كه متهم

مي) 15طرفداري از اصالت ماهيت است و وجودشناسي گام ع ناگزير استنهد، وقتي به حوزه فلسفه اولي رصه از

و به حقيقت وجودي اشيا نظرتررويكرد ماهوي باال و باز به نظر نگارنده، هنگامي كه هايدگر رود تقدم«كند؛

مي 16»پرسش از وجودوجودشناختي  وقتيو استو ارسطو از رويكرد ماهوي هوسرل در حال گذر، 17كند را مطرح

مي 18»تقدم وجودي پرسش از وجود« ) انسان(ي خاص گاه وجودشناختي به اشيان درصدد طرح،19كند را مطرح

.20ستا

و حتي فلسفه صدرايي شايد تعبيري،»وجودشناسي اشياء«اين تعبير در ابتدا اما در ادبيات فلسفه اسالمي

و كار دارد، در حالي كه اشيا تعينات خاص: پارادوكسيكال به نظر برسد وجودشناسي با وجود بماهو وجود سر

و بررسي آنها،  به. ديگر بررسي وجود بماهو وجود نخواهد بود؛ بلكه بررسي وجودات خاص خواهد بودوجودند

و بهرهشايد نظر نگارنده، تلقي فوق و عدم استفاده آن در حوزهاز گيري يكي از عوامل اصلي ركود فلسفه اسالمي

مي. ساير مطالعات بوده است م؛طلبد تفصيل اين بحث جاي ديگري كه طلب چند شاهد مثالفقط براي رفع استبعاد

و امكان رويكرد وجودشناسانه به مياشياي خاص ضرورت مي دهد را نشان : كنم ارائه

و به تعبير ديگرمبادي علوم بر عهده فلسفي اوليـ اثبات1 در نظام شبكه علوم، هر علمي مبادي تصوري است،

ايو تصديقي و مياي دارد كه اثبات آنها بر عهده علم اعالي آن است ه پس فلسف. شودن سلسله به فلسفه اولي ختم

مياولي الاقل به اثبات موضوع ساي يك) خصوصا موضوع هر علم(آيا بحث از مبادي علوم 21.پردازدر علوم بحث از

 پديده خاص نيست؟

و بويژه فلسفه صدرايي بالفاصله از بحث فلسفه اولي به مبحث الهيات كشيده شده2 ـ همواره فلسفه اسالمي

گرايشات كالمي فيلسوفان فقط بگويندو اند اين مطلب را با يك تفسير غير معرفتي حل كنند سعي كرده رخيب. است

البته دغدغه كالمي فيلسوفان. اما اين نفهميدن درست مساله فلسفي است. مسلمان موجب چنين رويكردي شده است

 
و اصالت ماهيت در زمان شيخ اشراق مطرح نبوده است. 15 ي در باب اعتباريت وجود داردتشيخ اشراق استدالال. بحث اصالت وجود

ج( ص2سهروردي، مجموعه مصنفات، ب)64-66، در اي آن را شاهدي بر طرفداري وي از اصالت ماهيت قلمداد كرده عدها عدهكه اند؛

و اين مطلبي است كه خود مالصدرا نيز بدان قائل است  صدرالدين(حالي كه بحث وي بحث در باب اعتباريت مفهوم وجود است

جعةاالربيةفي اسفار العقليةالمتعال الحكمةشيرازي،  ص1، است كه خود شيخ اشراق نيز با همين نگاه حقيقت اين).64-65،

به تحل ميوجودشناسانه مي يل امور عالم و مثال حقيقت نفس را كامال وجودي تحليل كه پردازد و تصريح دارد و مافوقها«كند النفس

و وجودات صرفه ميتچنين جمال وجود.»انيات محضه به وي اتهام نادرستي ماهودهد اتهام اصالتي نشان .استي زدن

16.  The ontological priority of the question of Being  
17  . Heidegger opts. p45. 
18.  The ontic priority of the question of Being 
19 . Ibid. p45-58. 

ر. 20 ص:بر David Farrell Krellهاي پاورقي:ك.براي توضيح بيشتر تفاوت اين دو نگاه، .54-53پيشين،

و نيز. ينا، الهيات شفاءس ابن. 21 جعةاالربيةفي االسفار العقليةالمتعال الحكمةصدرالدين شيرازي،: فصل اول؛ ص1، ،25.
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و بحثهاي بروند،» خدا«مسلمان موجب گرديده كه سراغ موضوعي به نام اما اتفاقاً در همين جا كامالً همان استداللها

كه حضور دارد،،وجودشناختي كه در فلسفه اولي بحث شده  شناختي تواند بين حيثيت وجود نمي انسان غالبابه نحوي

اينجا همانجاست كه فالسفه مسلمان درباره موضوع خدا به نحو وجودشناختي بحث.و الهياتي يك بحث تفكيك كند

و نه با رويكرد ماهوي مي و بحث ماهوي درباره او ممكن شايد در اينجا. كنند اشكال شود كه خدا ماهيت ندارد

ـ در فلسفهاينكه: دقيقا همين جمله محل بحث است اما.نيست ـ يك موجود خاص،خدا و متشخصو نه در عرفان

مي اش بحث كرد، تي دربارهو لذا بايد به نحو وجودشناخ است ولي در عين حال ماهيت ندارد، كه نشان برخي از دهد

و متشخصروام ميدر عالم)الاقل خدا( خاص ميكه شود يافت كه(با رويكرد وجودشناختي توان، بلكه بايد نه تنها

اتفاقاً بحثهاي متكلمان كامال حكايت از آن دارد كه آنها. آن را بررسي كرد) همان بررسي وجود بماهو وجود است

مرويك درردي و لذاست كه امثال فخر رازي صريحا از ماهيت داشتن خداوند داشته شناسيخدا اهوي ماهيت(اند

مي) الكنه مجهولة كه دفاع .اند از رويكردي وراي رويكرد ماهوي نداشتهاي تلقيكنند، چرا

از-3 كه وقتي مالصدرا بحث اصالت وجود را عميقا مطرح كرد، معلوم گرديد كه بايد بسياري موضوعاتي

ميماهو غلبه نگاهناخودآگاه به خاطر  شوشدني در ذيل مباحث ديگر مطرح .دند، به دايره مباحث اولي فلسفه وارد

و حركت مي يعني اولي ذيل(،؛ كه اين سه قبال ذيل اقسام ماهوي موجودات باشد نمونه بارز آنها مباحث نفس، علم

و دومي ذيل مبحث كيف نفساني  نهمبحث جوهر، مورد بحث قرار) گانه عرضيو سومي به عنوان يكي از مقوالت

.وجودشناختي هستندو بررسي؛ اما مالصدرا نشان داد كه همه آنها مستقيما قابل بحثندگرفت مي

مي3 او.هايدگر در پي تحليل حقيقت انسان است: تواند مصداق خوبي از اين بحثها باشدـ بحثهاي هايدگر نيز

مياگرچه به يك نه تنها وجود انسان را داخل،داند، اما برخالف هوسرل معنا خود را وامدار پديدارشناسي هوسرل

علت اين است كه آن وجودي كه هوسرل 23.كندمي 22يگذارد، بلكه تمام تحليل خود را ناظر به وجود انسان پرانتز نمي

و تجربي گذاشت داخل پرانتز مي مو در واقع(موجودات وجود حسي و تجربي نظور به فرا رفتن از تحليل مصداقي

آن)اشياء اصرار دارد بدين سان است كه هايدگر.نرسيدسطح از تحليل بود؛ نه حقيقت وجودي اشياء كه هوسرل به

از وجودبر اينكه  مي ماهيت انسان غير و .خواهد با شيوه وجودشناختي به بررسي حقيقت انسان بپردازد اوست

اي مهمينكته دو شودبايد اشارهجانكه در اين است كه اساساً اين نگاه وجودشناختي كامالً سايه خود را بر

و چه نباشيم. گذارد رويكرد قبلي مي و چه نخواهيم، چه متوجه باشيم يك نگاه وجودشناختي،يعني ما چه بخواهيم

ب. به عالم داريم اكند ايجاد نميوجودشناختي نگاهما رايفلسفه و منقح كردن نگاه، بلكه تالشي ست براي اصالح

و مصداقي مناسب سپسو،وجودشناختي ما به عالم ما. انتخاب رويكردهاي ماهوي مثالً اگر رويكرد وجودشناختي

 
22  . Dasein 

مي هايدگر. 23 كه تصريح : اساسا فهم وجود در گروي تعين وجودي دازاين است كند

"Understanding of Being is itself a determination of Being of Dasein". Heidegger opts.  p54.
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تنها، آنگاه طبيعي است كه در رويكرد مصداقي) يعني وجود بماهو وجود منحصر در ماده گرديد(ماترياليسم شد

ح و ماهيت را ومصداق هر مفهوم  24.حسي آن قلمداد خواهيم كرد يثيت مادي

 مفهوم وجودشناسي خانواده

مي: توان مقصود از وجودشناسي خانواده را فهميد با اين مقدمه نسبتا طوالني اكنون مي خواهيم امري به نام يعني

و با احكام عام وجود، تكليف خود را در به خانواده را از منظر وجودشناختي مورد مالحظه قرار دهيم قبال حقيقتي

و در پي آن در رويكرد مصداقي زمينه  نام خانواده معلوم كنيم تا به تبع آن درك درستي از ماهيت خانواده داشته باشيم

و وجود.شناسي را فراهم آوريم تحقق علم تجربي مناسبي در باب خانواده يالبته از آنجا كه خانواده هيچ شيئيت

ك در واقع تعبير صحيحمتمايز از وجود انساني ندارد، ه ما درصدد بررسي وجودشناختي حقيقت انسان تر اين است

و شأن خانوادگي پيدا مي ؛ يعني مساله ما اين است كه آيا كند هستيم، منتها از اين منظر كه اين وجود خاص، حيثيت

و اين وجود خاص انساني، يك حيثيت وجودي ويژه به نام حيثيت خانوادگي دارد، يا صرفا در همان حيثيت شخصي

و با فردي وجود خويش عرَضي مي ديگرانروابطي مساله پيش روي ما، امكان يا اولين بدين ترتيب، 25.شود خالصه

به عنوان يك يك حيثيت خانواده خواهد بود؛ اگر اين حيثيت» وجودشناسي خانواده«عدم امكان بحثي تحت عنوان 

و  و اگر اين حيثيت، صرفا يك حيثيت وجودي قابل دفاع باشد، وجودشناسواقعي ي خانواده ممكن خواهد بود؛

و اعتباري محض باشد، محلي براي اين بحث نمي .ماند قراردادي

مي. 24 كه در آنجا گذشت با اين توضيح، اكنون توان آن سخن ابتداي مقاله را درباره رويكرد مصداقي تصحيح كرد كه آن توضيحي

كه علوم تجربي جديد نهفته است وگرنه بررسي مصداقي اشيا منحصر در بررسي حسي آنها نمي و شود براساس نگاه ماترياليستي است

.آفريني در علوم جديد تواند مدخلي باشد براي تحول همين سخن مي

مي. 25 به يكي از مسائل مبنايي مهم در حوزه جامعه براي وضوح بيشتر اين مساله، و آن بحث پيرامون اصالت توان شناسي اشاره كرد

مف عده. جامعه است و جامعه صرفا يك به جامعه اي قائلند كه فقط فرديت در انسان اصالت دارد هوم انتزاعي است؛ برخي هم اصالت را

و عده مي و استاد مطهري(اي از فالسفه اسالمي دهند؛ و هم جامعه) مانند عالمه طباطبايي كه هم فرد اصالت دارد هر. بر اين باورند به

كه  توان از اصالت جامعه نيز سخنمي آيا عالوه بر اصالت فردحال، آنچه بيشتر در فضاي فلسفه اسالمي محل بحث واقع شده، اين است

ر(. گفت سوزنچي، اصالت فرد يا اصالت جامعه يا يا هردو، بررسي تطبيقي آراء استاد:ك.براي مروري بر اهم مناقشات در اين مساله،

ش و استاد مصباح يزدي، فصلنامه قبسات، آيا:كهاكنون بحث حاضر هم از اين جهت شبيه آن بحث است) 1385، زمستان43مطهري

 توان از اصالت بعد خانوادگي در انسان نيز سخن گفت؟ عالوه بر فرديت انسان، مي
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و وجودشناسي  هاي ماترياليستي تفاوت تبيين حقيقت خانواده در وجودشناسي صدرايي

ص آيد، ابتدا ناچارم تحليلي از نگاهي از وجودشناسي خانواده در فلسفه صدرايي به دستحيحبراي اينكه درك

و به تعبير ديگر، ماترياليستي به خانواده شيوع، چرا كه مطرح كنم خانواده از منظر وجودشناسي ماترياليستي جايگاه،

و حجابي براي درك صحيح مساله استدر جهان كنوني اين نگاه  26.، مانع

در. وجودشناسي ماترياليستي، تباين بين همه امور استيكي از اقتضائات اولين نكته در اين زمينه، آن است كه

وب،آنچه عامل اتصال حقيقي بين اشياستواقع، هر امر مادي بماهو امر مادي هيچ ارتباط عد مجرد اشياست؛

و حقيقت وجودي مادي خود كامالً بيگانه از امر مادي وجودشناختي ذاتي با  ديگر ندارد؛ يعني هر امر مادي در ذات

ميذات  و حداكثر ارتباطي كه بين آنها و تاثر از سنخو وجود مادي ساير اشياست توان فرض كرد نوعي تاثير

مي حركت بس زايي و وارد) اومانيسم(شناسي مدرن شناختي در عرصه انسانوقتي اين پيش فرض وجود. 27تواند باشد

مي انسان حقيقتشود، مي و متباين از همديگر و از دل اين تفكر است كه فردگراييب ها را كامالً مستقل در مفهوم يند

مي (individualism) مدرن آن . شود زاده

و براي ماده بماهو ماده غايت واقعي فرض نمينكته دوم آن است كه اگر بر اساس وجودشناسي شود

به، هستندمادي محض هم ماترياليستي، انسانها  ؛ يعني هيچ غايت گيرندمي تحت شمول اين قاعده قرارناچار پس

و عالئق بي و اگر غايتي مطرح باشد، صرفا احساسات ايو سليقه ضابطه شخصي واقعي براي انسانها در كار نيست

.حقيقي نداردوجودشناختي كه هيچ محمل افراد است

مي وجودات انسانيبا نفي هرگونه غايت حقيقي براي فردگرايي مدرن اين گونه است كه و پذيرشخورد گره ،

مي،بالفاصله،اصلدو اين بنيان ليبراليسم بر اين وجودشناختي اومانيستي. شود در فلسفه سياسي منجر به ليبراليسم

و ثانياً هيچو به لحاظ وجودشناختي برابر با ديگري مبتني است كه اوالً هر فرد انساني كامالً متمايز از فرد ديگر است

و غايتي وراي  و خواستهارزش ؛هاي افراد ارزشها چيزي نيستند جز خواسته:وجود ندارد گروهي انسانهاهاي شخصي

و صرفا سليقهها، محمل حقيقو اگر اين خواسته ميي ندارند پس هر انساني؛باشند، هيچيك بر ديگري برتري ندارد اي

هاي انسانها خواسته از آنجا كه بين اعمالو فقط هاي خود مطلقاً آزاد است اي از خواسته در پيگيري هر خواسته

 
كه در فلسفه. 26 و بحثهاي رسمي فلسفه، هاي غربي پس از كانت، اگرچه اساساً بحث وجودشناسي تعطيل، نگارنده بر اين باور است

بد؛ اما از آنجا كه هر انسانگرديشناسي منحصر در بحثهاي معرفت ي در مباحث خويش دارد، عمالختناچار يك مبناي وجودشناهي

لذا هنگام ورود در هر يك از مباحث علوم مدرن، بايد. وجودشناسي ماترياليستي، زيربناي عمده تحقيقات علمي دوره مدرن قرار گرفت

ميصلا اثبات. محورهاي رسوخ اين وجودشناسي ماترياليستي مستتر در مطالعات علمي را بارز كرد طلبد، هرچند اين ادعا مجال ديگري

كه با هريك از رشته و فلسفه اسالمي از طرف ديگر، آشنايي داشته باشند، با اندك تاملي به صحت اين كساني هاي علوم مدرن از طرفي،

پي خواهند برد .ادعا

كه طبيعيا. 27 و زيس(مدرنتظاهرا بدين خاطر است ات) شناسيتخصوصا علومي همچون شيمي، فيزيك، ميستي عمدتا بر اساس نگاه

ت نه كه .هاي دوره اسالمي، بلكه در فلسفه ارسطويي نيز مورد مناقشه جدي قرار گرفته بود ها در فلسفهنبنا شده است، مبنايي
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و نه به خاطر هيچ دليل مبتني بر يك حقيقت درگيري پيش مي و صرفا براي راحتي بيشتر آيد، براي راحتي بيشتر،

ميهركس آزادي عيني، تنها مبناي روابط مختلف انساني، قرارداد اجتماعي لذاو شود به حريم آزادي ديگران؛ محدود

و احساس)Utility(كه در مجموع مطلوبيت در روابط با همديگر قواعدييت است، يعني توافق طرفين براي رعا

.رضايت بيشتري حاصل شود

و در اين منظر تفاوتي و توافقات وي خواهد بود بدين ترتيب، ضابطه تمامي روابط انسان با ديگران، قراردادها

و جام و جامعه يك توافق اجتماعي خانواده يك توافق اجتماعي كو:عه وجود نداردماهوي بين خانواده چك است

مي. بزرگتر و(كنيم در دوره مدرن، علومي كه ناظر به ابعاد فردي انسان است لذا مشاهده ...) مثل روانشناسي، اخالق

به؛يابند توسعه مي شناسي، علم سياست، اقتصاد، مانند جامعه(هستند انسانها اجتماعي روابطعلومي هم كه ناظر

و  مين...) حقوق يا: شود يابند، اما بحث خانواده به صورت مستقل از اين دو مطرح نمي يز گسترش مباحث خانواده

يا در ضمن ابعاد اجتماعي هويت انسان) مثل روانشناسي خانواده(شودمي مطرحدر ضمن ابعاد فردي هويت انسان 

).شناسي خانواده مانند جامعه(

كه وجودشناسي غيرماترياليستي برقرار بوده، بحث)و حتي فلسفه ارسطو(هايي مانند فلسفه اسالمي فلسفهدراما

ميخانواده متمايز از دو بحث ديگر  ميتدبير منزل بحث وقتي لذا در آثار فالسفه مسلمانو، گرفته قرار به شده، مطرح

و متمايز از آن(سياست مدن عنوان بحثي منحاز ؛ 28است شدهمي طرحم)و متاخر از بحث اخالقو اغلب، مقدم بر

و جامعه مطرح يعني مباحث خانواده و در عرض مباحث احكام فرد و از نظر نگارنده، اينهگرديدميشناسي مستقل

.ناشي از همان وجودشناسي متفاوتي است كه در نگاه به خانواده در فلسفه اسالمي وجود داشته است

سخن گفتيم،) تاثيرگذاري در نوع مطالعه هستي(= شناختي اصالت وجود اگر در ابتداي بحث از ثمرات روش

بر، مساله اصالت وجود، در فلسفه صدرايياكنون بايد يادآوري كنيم كه  ثمره محتوايي،شناختي كاركرد روش عالوه

و به تبع اثباتبا در اين فلسفه،. نيز داشته است ميوحدت تشكيكي وجود، آن، اصالت وجود كه معلوم تمامي شود

و اين ارتباط يك ارتباط حقيقي در مقام وجوداجزاي  وحدت در عين(اشياستو هويت حقيقي عالم به هم مرتبطند

در نگاه وحدت در عين كثرت، در عين اينكه هويت افراد مورد 29.اشياو بيروني نه فقط در حد روابط خارجي) كثرت

و متباين از همديگر نيستن،تاكيد است و لذاست كه در مراتب عالي بحثاما انسانها كامالً مستقل هدايت انسانها نيز،د

و تاثرگذاري خارجي وذهني به هدايت مفهومي ) هدايت به امر(شود، بلكه هدايت تكويني منحصر نميو رابطه تاثير

ر. 28 صةفارابي، فصول منتزع:ك.مثال، ،40-41.

جةعاالربيةفي اسفار العقليةالمتعال الحكمة، شيرازينديصدرال. 29 ص1، و نيز433و70-71، ج:؛ ،1تعليقه سبزواري بر همان،

ج429ص و نيز تعليقه طباطبايي بر همان، بر اساس فلسفه صدرايي، بين موجودات هستي، نه تنها رابطه تشكيكي.432-431،ص1؛

ر. طولي، بلكه رابطه تشكيكي عرضي نيز برقرار است و اثبات اين مدعا، دريسوزنچ:ك.براي تفصيل بحث ، ماجراي وحدت وجود

.، فصل پنجميةحكمت متعال
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را،گردد نيز مطرح مي رقم يعني ارتباطي وجودشناختي بين دو وجود انساني كه يكي تحول وجودي در ديگري

.ماند باقي نمي (individualism)كلمه مدرنجايي براي فردگرايي به معناي ديگر،و بر اين اساس؛ زند مي

) يعني از مباحث ناظر به وجود بماهو وجود(در فلسفه اسالمي يكي از تقسيمات اوليه وجود از طرف ديگر،

و يكي از اقسام اصلي عليت، عليت غايي است و معلول است با فرا رفتن از نگاه ماترياليستي 30.تقسيم وجود به علت

مي امكانبه وجود، عليت غايي  و آنگاه اين عليت پذير تشود ميدر و جاري وگرد مامي اجزاي عالم ساري بديند

از طرف. اين عليت غايي نه فقط در ابعاد روحاني وجود آدمي بلكه در ابعاد جسماني وجود او نيز حاضر است ترتيب

غديگر  و البته تفاوت انسان با ساير چون نظام عليت ايي برقرار است، همه اشيا از جمله انسانها غايت حقيقي دارند

از، بهرهموجودات در وجود وجود انسان را از نظام است كه نظام تكوينيِ» اختيار«اي به نام امر بسيار پيچيده مندي

ميو اعتباريِ تشريعي كه: كند وجود وي جدا مي انسان تنها موجودي است ) اختيار دارد(تواند غايت حقيقي دارد، اما

و اين سخن، نه فقط در مورد ساير يك اسب.كه به سمت غايت حقيقي خويش حركت نكند از ابتدا اسب است

و جانداران دنيا همچون  وگياهانحيوانات اما يك انسان،.عوالم برتر وجود نيز برقرار است، بلكه در مورد فرشتگان

اوط به صورت بالقوه يك انسان است، اما بالفعل طيف وجودي گستردهفق،از ابتدا كه برقرار استاي در پيش روي

از مي و حتي شياطين، پستتواند براساس همين وجودشناختي، 31.تر شودرب گانيا از فرشتو تر، بهائم، درندگان

به؛آن را ندارد»قح«را دارد، اما خويش نرفتن به سمت غايت حقيقي»اختيارِ«اگرچه انسان  زيرا حق وي، رسيدن

اينجاست كه براساس اين وجودشناسي، ريشه حقوق انسانها،.غايت حقيقي خويش است نه از خود بيگانگي

و اميال ظاهري آنها نيست، بلكه خواسته وجودي عميق وي است كه گاه خواسته خواسته آن ها هاي سطحي انسان با

كه اين. افتد طلب وجودي ناسازگار مي و بايد عهده) شريعت(نه ليبراليسم، بلكه هدايت الهي گونه است دار تامين

برفلسفه تبيين  ساختار يعني همان،و البته اين هدايت الهي كامال بر نظام فطرت آدمي گرددروابط انسانها حاكم

توان مبناي حقوقمي منطبق است، به نحوي كه هر جا اين ساختار وجودشناختي معلوم گردد،،وجودشناختي وي

 32.انسان در اسالم را نيز تبيين كرد

ت حقيقي دارد كه از دي انسان، فرد بماهو فرد، يك غايگونه كه براساس غايت شناختي وجو بدين ترتيب، همان

اهللا«يا» رسيدن به حقيقت محض«آن به مي»لقاء بايد) علم اخالق( فردي انسانعملي محور مسائلو شود تعبير

به دست مي 33ت باشداين غاي يابي و اخالق توحيدي جستجو ؛34،شودو لذا تمامي غايات فردي انسان در خدامحوري

ص2ج صدرالدين شيرازي، پيشين،. 30 ،270.

ج. 31 ص9همان، ،93.

.مقاله حق عقل در اجتهاد. مطهري، مجموعه مقاالت. 32

و در نتيجه ليبراليسم است، تمامي بايسته. 33 كه چون زيربناي آن فردگرايي ي انساني را ناظر به هاي كنشها بر خالف علم اخالق مدرن

به لذت حداكثري در عين عدم تجاوز به حريم خصوصي ديگران جستجو مي و لذا در بعد توصيه رسيدن به كند هاي اخالقي، تماما ناظر

را روابط انسان با ديگران مي و مهمترين قاعده اخالق مي«شود مي»پسندي براي ديگران هم بپسند هر آنچه براي خود .داند،



11 

ب كه.ددهي گرد سامانوي وجودي غاياتر اساسبه همين ترتيب، روابط وي با ديگران نيز بايد مثال در عين حال

آيو اساسي اصل عدالت اصلي بسيار مهم  اصل اولي در طراحي،»عدالت«بايدا هموارهدر روابط انساني است، اما

ويبه( روابط انساني ر.رسد مساله به اين سادگي نيستمي به نظر باشد؟)ويژه در روابط خانوادگي ، وابط انسانيگاه

كامال كامالً همسان است كه در حوزه غايت مشتركشان به لحاظ وجودي نسبتبه لحاظ وجودي دو فردرابطه

همييكسان بهعدالت است كه در بسياري از موارد جا طبيعتا، ضابطه اولي در اين. ديگر دارندبا و قراردادها ناظر

مثال اينكه يك انسان كارگر باشد يا كارفرما، معلم باشد يا شاگرد، به لحاظ. شودميحاصل توافقات اجتماعي

و وجودشناختي هيچ تفاوتي نمي نكند حاصل امور صرفا در درجه اول باشد، اگر با غايات وجودي وي ناسازگار

و در درجه دوم حاصل قراردادها از 35اجتماعي است،و توافقات اكتسابي و ها، سازمان شركتلذا بسياري نهادهاي ها

مي مدني جامعه و توافقهاي اجتماعي شكل و نقش افرادو براحتيدنگير براساس اين قراردادها در اين جايگاه

و شركت ميجابنهادها ها و به لحاظ وجودي نسبت كامالًيوجودواقعيت اما گاهي. شود جا دو انسان متفاوت است

مي شناسي اسالمي، در انسان. ديگر ندارنديكبا مشابهي مي رسد به نظر كند، يكي رابطه اين مطلب در دو جا بروز

و مرد؛كه فعال از محل بحث ما خارج است) واليت(هدايتي  و مرد، اگرچه به لحاظ مفهوم.و دوم در رابطه زن زن

اما به لحاظ) آنها برابر است انسانيت(تفاوتي با همديگر ندارند) قرار گرفتن در ذيل نوع انسان(ماهوي انسان 

مي. وجودشناختي، تفاوتهاي واقعي بين آنها برقرار است و تا برخي اين تفاوتها كه از تفاوتهاي جسماني شروع شود

ميتفاوتهاي روانشناخت و غايات وجود شناختيِ 36يابد،ي ادامه بعضا متفاوتي را در اين دو جنس ايجاد كاركردها

و مرد، اين تفاوتها را جدي مي و اگر عليت غايي را در عالم جدي بگيريم، بايد در تحليل وجودشناختي زن كند

.بگيريم

و مرد و تجربيمطالعه مصداق(به تعبير ديگر، تامل جدي در رده اول مطالعه زن داللتهايي را در رده سوم)ي

مي) مطالعه وجودشناختي(مطالعه آنها  و تجربي اين تفاوتها. آورد به همراه و مرد، كه حاصل مطالعات مصداقي ي زن

و سند خوبي هستند بر اينكه في شناختي، به لحاظ غايت است، شاهد و وجود مرد نفسه وجودات ناقصي وجود زن

و يك حيثيت تعل و مرد نسبت به ديگري نهفته است، به صورتي هستند و ارتباط حقيقي در وجود هر يك از زن قي

و پاره كه و مرد مكمل همديگرند آن(اي از كماالت وجودي انسان زن و تربيت دو) مثل توليد نسل ،جز با اينكه اين

و.شود نقش مكمل همديگر را در عالم وجود ايفا كنند، ميسر نمي جودشناختي خانواده است كه از اين همان حيثيت

 
رااي. 34 كه برخي از فيلسوفان معاصر مسلمان ريشه فعل اخالقي به قدري مهم است مرتضي:ك.ر. اند معرفي كرده» عبوديت«ن مطلب

ص .137-115مطهري، فلسفه اخالق،

وبه تعبير ديگر، در تحليل عميق عدالت،. 35 كه ابتدا با حق غايي قراردادها ب) غايات وجودي(= توافقهايي معتبر است حقو سپس ا

ربراي. انسانها هماهنگ باشد)حاصل امور اكتسابي(= فاعليِ .80-61صمطهري، بيست گفتار،:ك.تفصيل بحث،

ر. 36 ص:ك.براي تحليلي از اين تفاوتها، .220-199مطهري، نظام حقوق زن در اسالم،
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و با توجه به ضابطه اصلي وحدت تشكيكي وجود يعني تحقق(يك اصالت حقيقي در وجود آدمي برقرار است؛

 37.وجود اين حيثيت اصيل، منافاتي با اصالت حيثيت فردي انسان ندارد) وحدت در عين كثرت

و مرد پديد انسان بايد آنهاي حقيقتدآورد كه براي ارتقاي وجومي اين امر اقتضائات خاصي در روابط بين زن

و اگر) حتي در بعد جسماني انسانها(اگر عليت غايي در تمامي نظام عالم سريان دارد مثال.را جدي گرفت

و مرد به گونه و ساختار اساسا،اي است كه در عمل جنسي فيزيولوژي زن ساختار وجودي زن به صورت منفعل

گرايانه شناختي، روابط همجنس غايتحيثيتت فاعل طراحي شده است، پس براساس اين وجودي مرد به صور

آن ناصحيح است ولو عده كم. داشته باشندتمايل اي به مي اينجاست كه شود هويت خانوادگي انسان، كم معلوم

ميو فمينيستي گونه كه در مكاتب ليبراليستي آن و توا ترويج اگر به لحاظ. فقات افراد نيستشود، كامالً تابع قراردادها

و مرد مكمل همديگرند، پس اصل اولي در تشكيل خانواده، صرفا مشاركتي براي سود بيشتر غايت شناختي، وجود زن

و روابط بين دو انساني كه به لحاظ وجودي نسبت همانند وضع تشكل(هاي بيشترو رسيدن به خواسته هاي سازماني

و رحمت است كه اين مكمل بودن را تثبيت كندنيست،)كامالً يكساني دارند و بلكه اصل اولي، ايجاد مودت ؛

] پيوند[چيزي كه بيش از زندگي ماشيني تاثير مخربي بر اساس«اينجاست كه برخي فليسوفان معاصر بر اين باورند كه

و فرضيه خانوادگي داشته است برخي فلسفه و معيارهايي است كه به عنوان راه عالج ها .38»پيشنهاد شده استها

و مطالعات اجتماعيهاي در عرصه خانوادهبهيختاز ثمرات اين نگاه وجودشنابرخي  علوم انساني

و مطالعات اجتماعي داردمهم جدي گرفتن اين نگاه وجودشناختي، ثمرات در.ي در عرصه تحليل امور انساني

اتثمراز ديگر موردسه، گرديدي كه در سطور قبل مطرح گراي عالوه بر مثال مربوط به همجنس،اينجا از باب نمونه

ميدر عرصه مطالعات حقوقي اين نگاه : شود مطرح

كهـ1 كه، يعني تنظيم روابط به نحوي باشدتحقق عدالت است،دغدغه اوليه در حقوق اجتماعيدرست است

و قوانين به گونه اما به نظر؛هر كس به حق خود برسداي باشد كه اگر طرفين نزاع كردند كسي حقش ضايع نشود

 
را اين. 37 در لت جمع كرد قبال در مقالهكه چگونه با پذيرش وحدت تشكيكي وجود، مي توان بين اين دو اصامطلب به تفصيل، اي

و اصالت جامعه توضيح داده سوزنچي، اصالت فرد يا اصالت جامعه يا يا هردو، بررسي تطبيقي آراء:ك.ر.ام باب نحوه جمع اصالت فرد

ش و استاد مصباح يزدي، فصلنامه قبسات، .1385، زمستان43استاد مطهري

مطمطهري،. 38 جهرييادداشتهاي استاد ص5، را.35، ايشان در جايي ديگرعامل اساسي در تزلزل پيوندهاي خانوادگي در دوره مدرن

بي-الف«: كند دو چيز معرفي مي و و افكار مخرب پي نبرده بودند كه به عمق فلسفه زندگي خانوادگي ب...اساس برخي فيلسوفان -؛

و استعبادي كه با نقشه د منظورهاي خطرناك استعماري بيهاي و پوك كردن انسانها طرحهاي خطرناك قيق خود براي و پوچ ريشه كردن

.ريزد مي ص» ... .33-32همان،
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 39وحدتي،بلكه دغدغه اوليه؛دغدغه اوليه در حقوق خانوادگي اين نيستكه با توجه به توضيحات فوق، رسد مي

و واقعي، 40.الزم است بين طرفين برقرار شوداست كه بعد خانوادگي در وجود انسان، به لحاظ وجودي زيرا اين

و لذا ثمره واق مي عي غايتاصالت دارد و مكمليت بر عدالت شناختي بر آن مترتب و اين ثمره همان تقدم وحدت شود

مي رويكرد حاكم در مباحث اگر اين مساله درست درك شود، آنگاه. هاستو رعايت حريم كه علم حقوق اين شود

و مرد طراحي حقوق  و مرد در جامعه با اولويت نقش خانوادگي زن و مرد در خانوادهزحقوق محوردر.گرددزن ن

و يكي قضايي در قبال اصل عدالت وحدت عاطفي اعضاء خانوادهاولويت دادن به اصل الزمه رويكرد فوق، نيز است

ا اگر طرفين نزاع كردند كه اين باشد در تدوين نظام حقوقي زوجين، ين است كه دغدغه اصلياز ثمرات آن

ش حتي و فصل و االمكان نزاع در درون خانواده حل از شرايط به گونهود نزاع منصرف به محكمه كشاندن اي باشد كه

در دادگاه هر كس چگونه بحث اينكهو تنها در صورتي كه هيچ راهي براي تداوم زندگي مشترك نبود، آنگاه؛شوند

 41.شود، مطرح به حق خود برسد

و فرزندان نيز ثمره داردـ اين مالحظات وجودشناختي، نه فقط در روابط زوجين، بلكه در روابط وال2 . دين

م و فرزندان نيز تا كهو وجودشناختي يك دسته تفاوتهاي واقعي،اي رتبهتفاوتهاي والدين با توجه به اصل است

مثالً والدين چون فرزندان تداوم.د گذاشتنهاي كاربردي علوم خواه ثمرات خود را در عرصهغاييت، اين تفاوتها 

از دلبستگي عاطفي) در دوره طفوليت فرزندان خصوصا(بينند هستي خود مي اي به فرزندان دارند كه اين دلبستگي

و از طرف ديگر، چنانكه گفته شد، اصل اولي در خانواده. جانب فرزندان كمتر است اگر اين مطلب جدي گرفته شود

و تعميق  نه وحدتايجاد ، باال بردن دغدغه اصليه،ناظر به خانواد عدالت، آنگاه در طراحي نظام حقوقيفقط باشد

و زمينه نه تاكيد بر حمايت،م كودكان به احترام به والدين خواهد بودالزا هاي بروز مهرباني والدين نسبت به كودكان،

 
و رحمت است. 39 مودةً ورح: تعبير قرآنيِ اين مطلب، مودت بينَكُم وجعلَ لتَسكُنُوا إِلَيها خَلَقَ لَكُم منْ أَنفُسكُم أَزواجاً .مةًومنْ آياته أَنْ

21):30(روم

آن«. 40 كه اساس و صميميت، برخالف علقه اجتماعي و يگانگي و وحدت علقه خانوادگي علقه خاصي است بر اساس عواطف

و عدالت است جيادداشتهاي استاد مطهريمطهري،».بيگانگي ص5، و نيز35، ماهيت زندگي خانوادگي به عقيده اروپاييان، شركت«:؛

كه هر دو نفر به يكديگر تعلق دارند؛ يك مالكيت دوطرفي استهاي انسان سرمايه به شكلي و مرد از آنِ زن،ي است ؛ زن از آنِ مرد است

ما] اما[. شركت مانند هر شركت ديگر بايد بر اساس عدالت باشدو اين ... كند جز از جنبه سرمايه با ساير شركتها فرقي نمي به عقيده

و ماهيت زندگي خانوادگي و مالكيت نيست، وحدت استاساس كه دو . ...، شركت به اين شكل ريخته خلقت طرح اين مطلب را

و اساس  نه شركتي، و وحدتي به وجود آورند و منفي يكديگر را جذب كنند به صورت دو قطب مثبت و وضع مختلف موجود در شكل

و فداكاري براي يكدي آن را مافوق عدالت تشكيل مي و آن وحدت عاطفي را. گر استدهد » تصاحب«يعني اساس زندگي خانوادگي

كه تشكيل نمي كه اساس دهد به ميان آيد كه آيا تصاحب يك طرفي است يا دو طرفي؛ اساسش وحدت است، همچنان سخن از اين

و سعادت استزندگي والدي و خوشي و پيوند سرنوشت و تصاحب نيست، وحدت و فرزندان هم مالكيت .34-33صهمان،».ن

آث. 41 مير استاد مطهريانمونه بارز چنين تحليلي در ر مشاهده مطهري،:ك.شود؛ خصوصا در تبيين مدل چگونگي طالق در اسالم؛

ص  360-287نظام حقوق زن در اسالم،
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مياز حقوق كودك در مقابل والدين و انسان با اندكي تامل و؛ تواند تفاوت اين دو دغدغه را در نظام حقوقي اسالم

.مدرن دريابده دورحقوقياتنظام

مي3 كه. گذاردـ اين مالحظات در تقسيم كار بين افراد خانواده نيز آثار خود را باقي در طراحي روابط از آنجا

لذا هنگام تقسيم كار، افراد؛)يها سليقه(=يها خواهدلاست بر مالحظه شناختي مقدم مالحظات غايتاين خانواده، 

بهو سپسد مورد مالحظه قرار گيردبايشناختي افراد ابتدا ابعاد غايت در تحليل مثالً.سدرميايي سليقهتوافقها نوبت

و مرد،  و صبرمحبت، قدرت وجود زن آنو تحمل عاطفه  42)عاطفه مادري(در زن بسيار قويتر از مرد است،ناشي از

اس.و توان مرد از اين جهت بسيار كمتر است و اصلي در تربيت فرزند ظاهراً بر همين اساس است.تاين عنصر اولي

بااسالم، نظام حقوقي كه و چون اين توجه به توان زن، به زن داده در تقسيم كارهاي خانه، نقش تربيت فرزند را

خانواده را بر گذارد، عمده كارهاي ديگر، بويژه تأمين نياز اقتصادي نقش بار سنگيني از وظايف را بر دوش وي مي

ات دوش مرد گذاشته و تعيين 43؛فاقاً توانايي مرد در اين عرصه بيش از زن استكه و البته پس از اين تقسيم كار اوليه

مي وظايف و مرد .توانند توافقات ديگري در قالب شروط ضمن عقد داشته باشند اصلي، زن

 بندي جمع

و حكمت عملي تقسيم كردند، برايمي فالسفه مسلمان، پس از اينكه كليه دانشها را به دو دسته حكمت نظري

مي» سياست مدن«و» تدبير منزل«،»اخالق«حكمت عملي، سه زيرشاخه  بندي حكمت عملي، اين تقسيم. دادند قرار

و هويت اجتماعي او مي و لذا مبتني بر نگاهي بود كه هويت خانوادگي انسان را هويتي متمايز از هويت فردي ديد

علم سياست(و سعادت اجتماعي) علم اخالق(ريزي براي سعادت فردي امهريزي عملي خانواده را جداي از برن برنامه

و به عنوان يك موضوع مستقل) مدن مي) علم تدبير منزل(و در عرض آنها .كرد تعقيب

و به عطف توجه فيلسوفان از مباحثبا انحطاط مابعدالطبيعه در دوران جديد  مباحث وجودشناسي

سشناسي، معرفت و اجتماعي،و رواج رويكردهاي به طور ناخودآگاه وجودشناسي كوالريستي در علوم انساني

با زيربناي اين علوم گرديدماترياليستي  وو به طور مشخص، و متباين دانستن وجود انسانها كنار گذاشتن مادي

و جايگزيني تحليلهاي جديد عنيمبحث عليت غايي در تحليل واقعيات انساني هماز انسان، كه تحت  چوناويني

مي ليبراليسمو، اينديويژواليسماومانيسم و اصالت فلسفي هويت خانوادگي انسان ناديده گرفته از آنها ياد شد، استقالل

و  و بتدريج، تمامي مسائل مربوط به اين حوزه، به مسائل مربوط به هويت فردي انسان روابط قراردادي اجتماعيشد؛

 
به محبتهاي بيگانه نسبت يك حرارت چهار هزار درجه...«. 42 ح اي به يك حرارت صد درجه نسبت محبت مادر و اين رارت اي است،

و ماليم كردن روح بچه فقط با اين درجه از حرارت ميسر است. اي لغو نيست غريزي چند هزار درجه يادداشتهاي استاد مطهري،».نرم

جمطهري ص5، ،32.

مي نمونه. 43 و ارث مطرح اي از به كارگيري اين مدل تحليلي را كه شهيد مطهري از مسائلي همچون مهريه، نفقه، كرده توان در نبييني

ص .286-222مشاهده كرد؛ مطهري، نظام حقوق زن در اسالم،
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و شناسي در حوزه مسائل فردي، با علومي همچون روان انسانبدين ترتيب، اگرچه مباحث. فروكاسته شد شناسي

و در حوزه مسائل اجتماعي، با علومي همچون جامعه مي اخالق، و سياست به حيات خود ادامه داد؛ اما ديگر شناسي

يا) علم تدبير منزل(حوزه متمايزي براي مسائل خانوادگي انسان  و مسائل اين حوزه، صرفاً مسائل ذيلوجود نداشت

يا) شناسي خانواده مانند مباحث روان(فردي  قرار) شناسي خانواده مانند مباحث جامعه(مباحث اجتماعي ذيلو

. گرفت

و گسترش بحران خانواده در دوره مدرن داشته باشد به نظر مي رسد غلبه اين نوع نگاه، نقشي اساسي در پيدايش

ت راو احياي آن نوع وجودشناسي از انسان، كه در عرض–وانايي تبيين اصالت هويت خانوادگي در ذات انسان

و هويت اجتماعي وي و احيايمي،داشته باشد-هويت فردي تواند زيربناي معرفتي الزم براي رفع بحران خانواده

. جايگاه خانواده در زندگي معاصر را تدارك بيند

آنو چگونگي،ي در قبال مطالعات متداولتخوجودشنا مطالعه الگويبا تبيين در اين مقاله تالش شد استفاده از

و بر اساس آن خطوط كلي دو نگاه» وجودشناسي خانواده«و امكان مفهوم بررسي امور خاص، در تبيين شود

و وجودشناختي به وجودشناختي ماترياليستي و شودو شواهدي ارائه،ترسيم گردد» خانواده«صدرايي براي توضيح

و به تبع آن به هويت خانوادگي انسان را اصالح كنيمتبيين اين نكت اين،ه، كه اگر ما نگاه وجودشناختي خود به انسان

راامر  چه رايج استدر مورد روابط خانوادگي مدرندر تحليلهايي كه در علوم تاثير خود و بسا خواهد گذاشت؛

و جامعهي در عرض روانشناس شاهد باشيم به خاطر اهميت اين مالحظات بتدريج علم خانواده به شناسي شناسي

در همان،عنوان يك علم مستقل آشكار گردد و گونه كه دي گرفتن مالحظاتجطراحي روابط انسانها نيز تحليل

.باشدميدر طراحي حقوق اجتماعي افراد موثر مثال هويت خانوادگي 

اهللا والسالم و رحمه  عليكم
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