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Article Type 
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 Purpose:The lifestyle of the Iranian family has been based on 

religious and national identity, but modernity has affected most 

societies, including Islamic Iran, which has resulted in the 

emergence of a conflict between the religious, national and modern 

identities and has led to the emergence of Challenges in lifestyle in 

the field of family and the causes of damages due to non-application 

of Islamic lifestyle. This article examines the effects of modernity 

on the Islamic way of life in the field of family law. And answering 

the question of possibility of interaction between Islamic lifestyle 

and modernity.  

Materials and Methods: The present study has been done by 

library-citation method and analysis in the form of qualitative 

(descriptive-analytical) content analysis. 

Findings: The findings of the study indicate that the effects of 

modernity on lifestyle in the challenge of individuality, definite 

celibacy, consensual divorce, rejection of arbitration in divorce, 

heavy dowry and obtaining the right of divorce instead of the dowry, 

unwillingness to have children, the challenge in The wardship of 

children is emerging. The teachings of Islam use the Qur'anic spirit 

and innate and rational philosophy as a criterion in the lifestyle and 

do not negate the totality of modernity. In the interaction of 

modernity and the Islamic lifestyle in the field of family, the 

mentioned component should be evaluated.  

Conclusion: The teachings of Islam place the Qur'anic spirit and 

natural and rational philosophy in the standard of living and do not 

negate the totality of modernity. It means, any new identity that is 

found in the field of family, if it complies with the Islamic identity 

in accordance with the Quranic spirit, will not cause conflict with 

the Islamic lifestyle, since all Islamic rules in the area of family are 

based on divine, innate, rational and understandable. In the 

interaction of modernity and Islamic lifestyle in the area of family, 

the mentioned component should be the criterion of evaluation. In 

fact, instead of matching the totality of modernity with the whole 

Islamic lifestyle, the components of Islamic lifestyle should be the 

criterion of evaluating the modernity. An Islamic family should be 

based on the Islamic lifestyle. 
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 یو سبک زندگ تهیمدرن نهییحقوق خانواده در آ
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 چکیده

 یو مل ینید تیهو یبر مبنا یرانیخانواده ا ی: سبک زندگهدف
خود را در اغلب جوامع از جمله  ریتأث تهیمدرن یبوده است ول

 تِ یهو نیآن ظهور تعارض ب جهیگذاشته است که نت یاسالم رانِیا
شده است و باعث به وجود آمدنِ  تهیو مدرن یمل ،یندی گانهِسه

 هاییبیدر حوزه خانواده و بروز آس یدر سبک زندگ هایچالش
 نیاست. ا دهیگرد یاسالم یبه سببِ عدمِ کاربست سبک زندگ

 یتچه اثرا تهیموضوع است که مدرن نیا ینوشتار به دنبال بررس
 ایحقوق خانواده داشته است؟ آ طهیدر ح یاسالم یبر سبک زندگ
 وجود دارد؟ تهیو مدرن یاسالم یسبک زندگ نیامکانِ تعامل ب

و  یاستناد -ای: پژوهش حاضر به روش کتابخانهها روشواد و م
 -یفی)توص یفیک ییمحتوا لیبه صورت تحل لیو تحل هیتجز
  .است رفتهی( صورت پذیلیتحل

 تهیمدرن راتیاز آن است که تأث یپژوهش حاک هایافتهی :هاافتهی
ردِ  ،یطالق توافق ،یتجرد قطع ت،یّدر چالش فرد یبر سبک زندگ

آن،  یو وکالت در طالق به جا نیسنگ هیدر طالق، مهر یداور
فرزندان، ظهور دارد.  تیچالش در وال ،یعدمِ رغبت به فرزندآور

را در سبک  یو عقالن یو فلسفه فطر یاسالم روح قرآن هایآموزه
 و در تعامل ستین تهیمدرن تیّکل یمالک قرار داده و ناف یزندگ
مؤلفه  دیدر حوزه خانواده با یاسالم یو سبک زندگ تهیمدرن

 .ردیقرار گ یابیمذکور مالک ارز
و  یو فلسفه فطر یاسالم، روح قرآن های: آموزهیریگجهینت

 تهیمدرن تیّکل یمالک قرار داده و ناف یرا در سبک زندگ یعقالن
که در حوزه خانواده  یدیجد تیکه هر هو ریتعب نی. بدستین
 موافق یمتناسب و با روح قرآن یِاسالم تیاگر با هو شودیم دایپ

ینم یاسالم یسبک زندگ رباشد، باعث بروز تعارض و چالش د
 یدر حوزه خانواده براساس مبنا یچون تمام احکام اسالم شود،
 و سبک تهیو قابل فهم است. در تعامل مدرن ییعقال ،یفطر ،یاله

مؤلفه مذکور مالک  دیدر حوزه خانواده با یاسالم یزندگ
سبک  تیبا کل تهیمدرن تیکل قیتطب ی. به جاردیرار گق یابیارز

 یابیمالک ارز یاسالم یسبک زندگ هایمؤلفه ،یاسالم یزندگ
 تهیو مدرن یمل تیحاکم بر هو ینید تیباشد تا هو تهیمدرن تِیهو

  .باشد یاسالم یشده و خانواده بر مدار سبک زندگ
 
 .تهیحقوق خانواده، مدرن ،یقرآن، سبک زندگ :ها دواژهیکل
 

 25/01/1400تاریخ دریافت: 
 25/03/1400تاریخ پذیرش:  

 
 :نویسنده مسئولf.dehghani@hsu.ac.ir 

 

 مقدمه
 -امروزه خانواده ایرانی خود را در جدال بین سبک زندگی ایرانی

ای بیند. از یک طرف با سبک زندگیاسالمی و مدرنیته گرفتار می
مواجه است که ریشه در تاریخ، فرهنگ و مذهب دارد و از 
طرف دیگر با سبک زندگی مدرن روبرو است که نه تنها بعضًا 

شود و باید بر او تحمیل می هایی هم دارد بلکه به ضرورتجاذبه
مند و تنظیم خود را با آن همراه سازد. حقوق به عنوان علم قاعده

کننده روابط اجتماعی که آثار حقوقی بر آن مترتب است، باید 
این روابط را انتظام حقوقی دهد و پاسخ مناسبی برای آن بیابد. از 

ند یدا کآنجا که حقوق باید برای مسائل اجتماعی پاسخ مناسبی پ
تفاوت باشد یا آن را و نباید نسبت به یک مسئاله اجتماعی بی

مورد شناسایی قرار ندهد، به همین جهت حقوق نیز به ناچار از 
 کند. البته اینگیرد خود را به روز میقالب سنتی خود فاصله می

همراهی و مدرن شدن همیشه مستلزم بهبود و پیشرفت نیست. دو 
توان نام برد: اول اینکه در حقوق سنتی ی میویژگی برای حقوق سنت

قواعد حقوقی حاکم با دیگر قواعد مربوط به آداب و رسوم، 
پوشانی دارد و دوم اینکه نوعی مذهب و اخالق تقربیاً هم

گیری قواعد رفتار اجتماعی وجود دارد. مرجعیت فکری در شکل
رود و نوعی درحالیکه در حقوق مدرن مرجعیت فکری کنار می

(. فرد گرایی و استفاده از 1شود. )گرایی جایگزین آن میبرابری
 های حقوق مدرن است. عقل تجربی از ویژگی

ه شود که مدرنتیدر این نوشتار به بررسی این موضوع پرداخته می
بر سبک زندگی و حقوق خانواده ایرانی چه اثری داشته است؟ 

قرار تعامل بر توان بین سبک زندگی اسالمی و مدرنیتهچگونه می
 کرد؟

« یسبک زندگ»در زمینه پیشینه پژوهش آثاری که با کلید واژه 
شود، به سرانجام رسیده به وفور در منابع اطالعاتی یافت می

ی با اترین پژوهشی که با نوشتار حاضر ارتباط دارد، مقالهنزدیک
« سبک زندگی خانوادگی از دیدگاه قرآن و مدرنیته»عنوان 
پژوهش مذکور به بررسی تطبیقی میان سبک زندگی (؛ 2است)

پردازد و به دنبال پاسخ به این سؤال است خانوادگی و مدرنیته می
که نقاط تمایز اصلی میان آن دو کدام است؟ اما نوشتار حاضر 
بحث را در حیطه حقوق خانواده در آیینه مدرنیته و سبک زندگی 

 این مسئله است. برد و نوآوری پژوهش نیز دراسالمی پیش می
 
 عریف سبک زندگیت

که پیش از این با واژگان « سبک زندگی»در متون انگلیسی، 
«style of life » و«life style » و«style of living »

 «lifestyle»شده است اما اکنون بیشتر از اصطالح بیان می
 اسلوب»و « شیوه زندگی»شود که در فارسی آن را به ده میاستفا

(. سبک به معنی فکر یا معنی، صورت 3اند. )ترجمه کرده« زندگی
، ذیل واژه سبک(. سبک شیوه فردی برخاسته از 4یا شکل است )

های فردی از زندگی فرد است. سبک در سبک ذهنیات و برداشت
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 110... یو سبک زندگ تهیمدرن نهییحقوق خانواده در آ  

 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

تواند، روش یا قالبی خاص برای زندگی باشد که از زندگی نیز می
یف سبک زندگی از (. تعر5خیزد )فکر، مزاج و طبیعت بر می

منظر سازمان بهداشت جهانی عبارت است از روش زندگی مردم 
ها های آنهای اجتماعی، نوع برخورد و فعالیتو بازتابی از ارزش

و ترکیبی از الگوهای رفتاری و عادات فردی در سراسر زندگی 
(. مفهوم سبک 6پذیری است )است که حاصل فرآیند جامعه

ها و فرهنگی به مجموعه رفتارها، مدل زندگی در رشته مطالعات
شود که معطوف به ابعاد های هر فرد اطالق میالگوهای کنش

هنجاری، رفتاری و معنای زندگی اجتماعی او و همچنین 
های فرد ها و واکنشدهنده کم و کیف نظام باورها و کنشنشان

و جامعه باشد، به عبارتی، سبک زندگی بر ماهیت و محتوای 
های اشخاص و آحاد مردم در هر جامعه تعامالت و کنشروابط، 

ی اوارگی و شبکهداللت دارد و از به هم تنیدگی و پیوند و نظام
های زیستن های زندگی یا اقلیمبودن عوامل متعددی که در شیوه

(. در سبک زندگی اسالمی 7انسان تأثیرگذارند، پدید آمده است )
گیرند، نه باورها و عواطف و یرفتارهای فرد مورد ارزیابی قرار م

نگرش، با این تعبیر که هر رفتاری اگر بخواهد مبنای اسالمی 
داشته باشد باید شناخت و عواطف اسالمی را به عنوان پشتوانه 

 (. 8داشته باشد )
نامه زندگی با باید توجه داشت که خداوند برای بندگان آیین

رای ترین منبع باملفرستد. قرآن کریم بهترین و ککانالِ وحی می
اصالح سبک زندگی و هدفداری آن و نیل به سعادت است. 

 الفَ أَ  ذِکْرُکُمْ فِیهِ  کِتاباً  إِلَیْکُمْ  َأنْزَلْنا لَقَدْ»فرماید: چنانچه می
 هک کردیم نازل شما سوى به کتابى تردید(؛ بى10)أنبیاء/« تَعْقِلُونَ

 آیا است آن در[ شما سعادت و رشد بزرگوارى، شرف،]
ای هنامه را در زندگی اسوهاندیشید. کاربستِ عملیاتی این آییننمى

-دهد تا به واسطه شناسایی الگوهای خوب و مدلِ زندگینشان می

پذیر باشد.  قرآن مسلمانان شان تغییر در سبک غلطِ زندگی امان
را به پیروى از پیامبر اکرم )ص( و فراگیرى از آن حضرت، 

لَقَْد کانَ لَکُْم فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوٌَة حََسنَةٌ لِمَْن » سفارش کرده است.
(؛ 21)احزاب/« کانَ یَرْجُوا اللَّهَ وَ الْیَوْمَ الْآخِرَ َو ذَکَرَ اللَّهَ کَثِیراً

[ رسول خدا سرمشقى نیکوست: براى قطعاً براى شما در ]اقتدا به
ا فراوان یاد آن کس که به خدا و روز بازپسین امید دارد و خدا ر

کند. در همین راستا، قرآن، از مسلمانان خواسته است که در مى
بیزارى از قوم مشرک خود، از ابراهیم )ع( و مؤمنان همراهش 
پیروى کنند و از آنها دعوت کرده است که مانند حضرت ابراهیم 

ْم قَدْ کانَتْ لَکُ»)ع( از دوستى با خویشاوندان مشرک، پرهیز کنند. 
حََسنَةٌ فِی إِبْراهِیمَ وَ الَّذِینَ مَعَهُ ِإذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا ِمنْکُْم  أُسْوَةٌ

وَ مِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ کَفَرْنا بِکُْم وَ بَدا بَْینَنا وَ بَیْنَُکمُ الْعَداوَةُ 
(؛ قطعاً براى 4ممتحنه/...«)وَ الْبَغْضاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤِْمنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ 

شما در ]پیروى از[ ابراهیم )ع(  و کسانى که با اویند سرمشقى 
نیکوست: آن گاه که به قوم خود گفتند: ما از شما و از آنچه به 

ورزیم و میان ما و پرستید بیزاریم. به شما کفر مىجاى خدا مى
دا خشما دشمنى و کینه همیشگى پدیدار شده تا وقتى که فقط به 

لَقَدْ کانَ لَکُمْ فِیهِْم أُسْوٌَة حََسنٌَة »فرماید: ایمان آورید. همچنین می
لِمَنْ کانَ یَرْجُوا اللَّهَ وَ الْیَوْمَ الْآخِرَ وَ مَنْ یَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِیُّ 

(؛ قطعاً براى شما در ]پیروى از[ آنان سرمشقى 6)ممتحنه/« الْحَمِیدُ

[ براى کسى که به خدا و روز بازپسین امید عنىنیکوست ]ی
وده نیاز ست[ خدا همان بىبندد؛ و هر کس روى برتابد ]بداند کهمى

[ است. قرآن از پیامبر )ص( خواسته است که به پیامبران ]صفات
و رسوالن گذشته، در عقیده توحید و کارهاى با فضیلت که خدا 

أُولئَِک الَّذِینَ »اقتدا کند. ها را به سوى آن هدایت کرده است، آن
(؛ اینان کسانى هستند که 90)انعام/...« هَدَى اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ 

 خدا هدایتشان کرده است پس به هدایت آنان اقتدا کن.
هاى نیکو و اخالق انسان از طریق یک الگوى خوب، عادت 

نااهل،  طور که از طریق الگوى بد وآموزد، همانشایسته را مى
(. بنابراین سبک 9گیرد )هاى بد و اخالق زشت را یاد مىعادت
تواند مطابق فطرت انسانی، و شرع مقدس باشد و ای که میزندگی
های آن های سعادتمندی را به ارمغان بیاورد که از ویژگیمؤلفه

انطباق با قرآن و سیره معصومان )ع( باشد. در این صورت است 
ارتقای سالمت روانی فرد، خانواده و که کاربست آن موجب 

شود و پایبندی به احکام و حقوق اجتماعی را در سطح جامعه می
 کند. خانواده و جامعه متجلی می

 
 تعریف خانواده

خانواده در قانون مدنی یا دیگر قوانین تعریف نشده است ولی با 
توان دو معنای عام )گسترده( و خاص توجه به ساختار آن می

)محدود( برای آن قائل شد. در مفهوم عام خانواده عبارت از 
گروهی است متشکل از اشخاصی که در اثر قرابت نسبی و نکاح 

قانون مدنی که  1032و  862برند. مواد از یکدیگر ارث می
برد ناظر به خانواده در معنای طبقات خویشاوندان نسبی را نام می

تری نیز به کار رفته و عام آن است. گاهی خانواده به معنای عام
(. خانواده در معنای 10اند )همه خویشان سببی را شامل آن دانسته

ای است که متشکل از زن و شوهر و خاص همان خانواده هسته
زندان تحت سرپرستی آنان هستند و به طور معمول با هم فر

اعالمیه جهانی حقوق بشر  16از ماده  3کنند. در بند زندگی می
خانواده یک گروه طبیعی »نیز خانواده چنین تعریف شده است: 

و اساسی از واحد اجتماعی است که شایسته است از حمایت 
فهوم خاص آن که به نظر همین م« جامعه و دولت برخودار شود

 را در نظر داشته است. 
خانواده گروهی »توان گفت: به طور کلی در تعریف خانواده می

است که به دلیل قرابت یا زوجیت، همبستگی حقوقی و اجتماعی 
( که 11«. )یافته و تحت رهبری و ریاست مقامی قرار گرفته است

خانواده این مقام معموالً شوهر یا پدر است. اما در تعریفی که از 
ارایه شود، شاید آن تعریف نتواند شامل همه اشکال اجتماعی آن 

خانواده نظامی است که در طول »باشد چنانکه گفته شده است 
ای پویا و سیال (. بنابراین خانواده پدیده12«.)کندزمان حرکت می

در طول زمان است که با توجه به اقتضائات زمان شکل جدیدی 
که شکل رایج خانواده « خانواده گسترده»ه گیرد چنانکبه خود می

تغییر ساختار « ایخانواده هسته»در گذشته بوده است امروزه به 
 های گسترده کاسته شده است. داده است و از تعداد خانواده

 
 خانواده از نگاه قرآن
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 است«  أهل»ترین لفظ برای مفهوم خانواده در زبان عربی نزدیک
اده، خاندان، سزاوار و شایسته، اُنس و که در لغت در معانی خانو

و  17، 16، 15، 14، 13اختصاص و تعلق داشتن به چیزی است )
 دینى ای نسبى که کسانى یعنى «الرّجل أَهْل»(.  با این تعبیر که 18
 ریکدیگ با را آنها بنایى و شهر و اىخانه مثل آنها همانند چیزى یا

 گویند، شخص آن خانواده و اهل را هاآن و کندمى مربوط و جمع
 اىخانه و مسکن که هستند کسانى اصل در «الرّجل أهل»پس 
 این (. سپس14آورد )مى فراهم و جمع جا یک در را آنها واحد،
 نسب که کسانى یعنى «بیت أهل»اند گفته و یافته توسعه معنى

(. قرآن به ضرورت تشکیل 14آنهاست ) جمع وسیله خانوادگى
 نْمِ الصَّالِحِینَ وَ مِنْکُمْ الْأَیامى أَنْکِحُوا وَ»کرده است خانواده تأکید 

 واسِعٌ  اللَّهُ وَ فَضْلِهِ مِنْ  اللَّهُ یُغْنِِهمُ فُقَراءَ یَکُونُوا إِنْ إِمائِکُمْ وَ عِبادِکُمْ
(، اهمیت خانواده در قرآن به اندازی است که 32)نور/ 1«عَلِیمٌ

ا، به لوازم خلقت که همان هخداوند در اشاره به خلقت انسان
 مْ خَلَقَکُ الَّذِی هُوَ»کند خانواده است و فلسفه تشکیل آن اشاره می

 تَغَشَّاها فَلَمَّا إَِلیْها لِیَسْکُنَ زَْوجَها ِمنْها جَعَلَ  وَ  واحِدَة  َنفْس   مِنْ
 تَیْتَناآ لَئِنْ رَبَّهُما اللَّهَ دَعَوَا أَثْقَلَتْ فَلَمَّا بِهِ فَمَرَّتْ خَفِیفاً حَمْلًا حَمَلَتْ
(؛ در آیه مذکور هم 189)اعراف/ 2«الشَّاکِرِینَ   َ مِنَ لَنَکُونَنَّ صالِحاً

کند و هم به های ازدواج، آرامش اشاره میبه یکی از فلسفه
فرزندآوری و تالش و دعا برای فرزندانی برخوردار از سالمت 

 مقابل در« سکون» کند.جسمانی و معنوی را تصویرسازی می
 سکون و معنوى و مادّى استقرار حالت از است اعمّ و حرکت
طمأنینه،  باید توجه داشت که  حالت از استعبارت  معنوى
 افراد حال طمأنینه و فکرى استقرار هاانسان زندگى در برنامه
(. در تعبیری دیگر تشکیل 19باشند ) نساء که هاآن أزواج به است

و ربوبیت خداوند معرفی شده است  های قدرتخانواده از نشانه
 َعلَ جَ وَ إِلَیْها لِتَسْکُنُوا أَْزواجاً َأنْفُسِکُمْ مِنْ لَکُمْ خَلَقَ  أَنْ آیاتِهِ مِنْ وَ»

(؛ 21)روم/« یَتَفَکَّرُونَ لِقَوْم  لَآیات   ذلِکَ فِی إِنَّ  َرحْمَةً وَ مَوَدَّةً  بَیْنَکُمْ 
 مرحله در که را انفسى آیات از دیگرى بخش الذکردر آیه فوق

 زا دیگر» :فرمایدمى کرده مطرح دارد قرار انسان آفرینش از بعد
 شما براى همسرانى خودتان جنس از که است این خدا هاىنشانه
 وندپی این ادامه که آنجا از و «بیابید آرامش آنها کنار در تا آفرید
 به نیاز عموماً، هاانسان همه میان در و خصوصاً همسران میان در

 اضافه آن دنبال به دارد روحانى و قلبى کشش و جاذبه یک
 آیه پایان در و «آفرید رحمت و مودت شما میان در و» :کندمى

 راىب است هایىنشانه امور این در» :فرمایدمى بیشتر تاکید براى
 را ازدواج هدف آیه این در قرآن« کنندمى تفکر که افرادى

 « والتسکن»معنى  پر تعبیر با و است، داده قرار آرامش و سکونت
 (. 20است ) کرده بیان را بسیارى مسائل

 
 تاثیر سبک زندگی  مدرنیته بر خانواده 

_________________________________ 
 دهید همسر را خود شایسته کنیزان و غالمان و همسرتانبى[ زنان و مردان]. 1 

 عطا بسیار خدا و کندمى نیازبى خود فضل از را آنان خدا اند،تهیدست اگر

 .داناست و کننده

 آورد پدید او از را همسرش و آفرید، تن یک از را شما که است کسى . او2 

 ىحمل به زن نمود، آمیزش زن با مرد که هنگامى پس یابد آرامش کنارش در تا

وی نهد به نحسبک زندگی اثر مستقیم خود را بر خانواده به جا می
امروزه شکل و تعامل درون خانوادگی در جوامع سنتی دیگر تغییر 

مدرن و اقتضائات آن؛ شکل، ساختار پیدا کرده است. شیوه زندگی 
و تعامالت خانوادگی را تحت تاثیر خود قرار داده است. مهمترین 
عامل اثرگذار را شاید بتوان جهانی شدن و مدرنیته دانست. 

های مدرنیته است. بنابراین یکی از مظاهر فردگرایی از شاخصه
های تفردی یا فردیت یافته دانست. آن نیز ظهور خانواده

ای است که پیوندهای بین افراد سست دگرایی بیانگر جامعهرف»
(. 21«. )است؛ هر فرد به خود یا خویشان درجه خود توجه دارد

دهد که خانواده در ایران های گذشته نشان میهرچند پژوهش
(. اما در دو دهه خیر جامعه 22آخرین واحد فردگرایی است. )

قتصادی، اجتماعی و دچار تحوالت زیادی شده است که تحوالت ا
تحصیالت دانشگاهی در این امر موثر بوده است یه نحوی که 
زمان گفتگوهای خانودگی کاهش جدی یافته است، فرزندان در 
تصمیمات خود چندان مانند گذشته از مشورت والدین استفاده 

 کنند و یا اتاق و مسکن مستقل دارند. نمی
ار ر جهانی شدن قرسبک زندگی در بسیاری از کشورها تحت تاثی

ای مانند تاخیر در ازدواج که در گذشته گرفته است و پدیده
شد امروزه به شاخصی برای کشورهای غربی محسوب می

کشورهای اسالمی نیز تسری یافته است و با پدیده باالرفتن سن 
 (. 23ازدواج روبرو هستند. )

 
 الگوی سبک زندگی اسالمی در خانواده با نقد فردیت

سبک زندگی ناظر به قرآن و سنت در حوزه خانواده  کاربستِ
باعث سالمت روانی خانواده و شکوفایی استعداد تک تک اعضا 

نیاز از مداخله دیگران در شود. شخص فردگرا خود را بیمی
توجه داند و نسبت به تاثیر آن بر دیگران بیتصمیمات خویش می

خانواده  است. حال آنکه در اهمیت مشورت در تحکیم بنیان
دهد همین بس که خداوند به پیامبر )ص( هم دستور مشورت می

 شاوِرْهُمْ»خواهد در کارها با مسلمانان مشورت کند و از ایشان می
 اهمیت با اسالم در مشاوره (؛ موضوع159عمران/)آل« الْأَمْرِ فِی

 حىو از نظر قطع که این با )ص( اکرم پیغمبر شده، تلقى خاصى
 مشاوره به نیازى که داشت نیرومندى فکر چنان آن آسمانى
 مشورت اهمیت به را مسلمانان سو یک از اینکه براى نداشت
 قرار خود زندگى اساسى هاىبرنامه جزء را آن تا سازد متوجه
 پرورش افراد در را اندیشه و فکر نیروى دیگر، سوى از و دهند،
 اهداف پیشبرد در )ص( پیامبر موفقیت عوامل از یکى دهد،

تر (. از طرفی هر چقدر مشورت کم24بود ) موضوع همین اسالمى
تر است. بنیان خانواده در سبک های آن محسوسباشد آسیب

زندگی اسالمی بر اساس صمیمیت و رحمت و مودت ایحاد شده 
( و یکی از عوامل مؤثر در این فضای صمیمی 21است )نک: روم/

 سنگین چون پس داد ادامه را زندگى سبک، حمل آن با پس شد، حامله سبک

 تندرست فرزندى ما به اگر: که خواندند را پروردگارشان شوهر و زن شد، بار

 بود. خواهیم گزارانسپاس از مسلماً کنى، عطا سالم و
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 112... یو سبک زندگ تهیمدرن نهییحقوق خانواده در آ  

 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

قالب مشورت های است که در ها و خیرخواهیدلسوزی
کند، هر چقدر اعضای خانواده موقعیت مشورت خودنمایی می

کردن را در خانه ایجاد کنند و درباره امور تک تک اعضای 
خانواده شور کنند، سالمت روانی و معنوی خانواده را تضمین 

الخصوص مشورت پدر و مادر به سبب تجربه، علم اند، علیکرده
است. هر چقدر اعضای و محبت و خیرخواهی گریزناپذیر 

نیاز از مشورت خانواده ببیند و دچار خود رأی خانواده خود را بی
شود. چنانچه حضرت علی شود به همان نسبت دچار شکست می
(. 25« )هلک من استبد برایه»)ع( به این مسئله هشدار داده است: 

در تعبیری دیگر ایشان مشورت با صاحبان خرد و دانش و تجربه 
ذَوُو  شَاوَْرتَ خَیُْر مَنْ»داند: یشی را بهترین مشاوران میو دوراند

(. فلسفه اصلی مشورت 26«)النُّهَى وَ الْعِلْمِ وَ أُولُو التَّجَاِربِ وَ الْحَزْمِ
وَ مَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَکَهَا فِی »استفاده از عقول دیگران است 

 (. 27« )عُقُولِهَا
ت درون خانوادگی و استفاده از سبک زندگی اسالمی به مشور

-کند نه فقط به مشورت یکنظرات والدین و فرزندان تأکید می

طرفه والدین که این اشکال پیش بیاید که سبک زندگی مدرنیته 
-فردگرایی را رواج داده چون قبالً از نظرات فرزندان استفاده نمی

شد. چنانچه در قرآن مشورت گرفتن پدر از فرزند و عمل به 
ورت عقالیی او بیان شده است، حضرت شعیب )ع( بعد از مش

مشورت دختر خود، حضرت موسی )ع( را به استخدام خود 
 اسْتَأْجَرْتَ  مَنِ َخیْرَ إِنَّ اسْتَأِْجرْهُ أَبَتِ  یا إِحْداهُما قالَتْ»درآورد: 

 را او! پدر اى: گفت زن دو آن از (؛ یکى26)قصص/« الْأَمِینُ الْقَوِیُّ
 است ىکس آن کنىمى استخدام که کسى بهترین زیرا کن استخدام

است. همچنین  صفات این داراى او و] باشد امین و نیرومند که
عکسِ حالت پیش هم در قرآن آمده است، وقتی حضرت یوسف 

بیند آن را با پدر مطرح کرده و با ایشان مشورت )ع( خواب می
دهد رائه میای اکند و نهایتًا حضرت یعقوب )ع( نظر پختهمی

 (.5)نک: یوسف/ 
 

 الگوی سبک زندگی اسالمی در خانواده با نقد تأخیر در ازدواج
از منظر قرآن ازدواج باید در زمانِ مناسب خود انجام شود و به 

 أَنْکِحُوا وَ»فرماید: تأخیر انداختن آن جایز نیست. چنانکه می
 اءَفُقَر یَکُونُوا إِنْ إِمائِکُمْ وَ عِبادِکُمْ مِنْ الصَّالِحِینَ وَ مِنْکُمْ الْأَیامى
[ زنان و مردان](؛ 32)نور/« عَلِیمٌ واسِعٌ اللَّهُ وَ فَضْلِهِ مِنْ اللَّهُ یُغْنِهِمُ
 اگر دهید همسر را خود شایسته کنیزان و غالمان و همسرتانبى

 اربسی خدا و کندمى نیازبى خود فضل از را آنان خدا اند،تهیدست
 داناست . و عطا کننده

شود که زوج )همسر( ندارد، چه به مردان و زنانی اطالق می« ایّم»
(. ابن فارس 30، 29، 28باکره باشد، چه مطلقه باشد و چه بیوه )

نویسد مراد زنی است که شوهر ندارد و مردی است که همسر می
است « ایّم»جمع « االیامی»نویسید (. راغب اصفهانی می16ندارد )

اند مردی را هم که بدون همسر شوهر است و گفتهیعنی زنی که بی
شود ولی این معنی به صورت تشبیه نمودن به زنی باشد، شامل می

ر همسشوهر است استعمال شده است و بدین سبب مرد بیکه بی
همسر هم در حقیقت اند چون مرد بیرا نیز شامل آن معنی نموده

« امیای»که تحقیقاً چنین باشد زیرا نیاز از همسر نیست نه اینبی
 (. 31شوهر است )ویژه زنان بی

 زنى معنى به اصل در( قیم وزن بر) «ایم»جمع  « ایامى»بنابراین 
 گفته نیز ندارد همسر که مردى به سپس ندارد، شوهر که است
 این مفهوم در مجرد مردان و زنان تمام ترتیب این به است و شده
 همسر را آنها) «انکحوا»بیوه. تعبیر  یا باشند بکر خواه داخلند آیه

 طرفین میل به بسته و اختیارى امر یک ازدواج اینکه با( دهید
 فراهم را هاآن ازدواج مقدمات که است این مفهومش است،
 همسر کردن پیدا نیاز، صورت در مالى هاىکمک طریق از سازید،
 حل براى میانى در پا باآلخره و ازدواج مساله به تشویق مناسب،

 انجام دیگران وساطت بدون موارد این در معموالً که مشکالتى
صالح « صالحین»( باید توجه داشت که مراد از 32نیست ) پذیر

شود ( و اینگونه تعبیر می33برای تزویج است نه صالح در اعمال )
که از غالمان و کنیزان خود که شایستگی و آمادگی این کار را 

(. بنابراین باید با 34حقش ازدواج را عملی کنید )داشته باشد در 
الذکر به دو نکته توجه داشت. نکته اول توجه به سیاق آیه فوق

مردان و زنان مجرد و عذب است و لفظ « االیامی»اینکه مراد از 
برای او « تأهل»شود که مفهوم برای کسانی اطالق می« عذب»

  تأهل و نیاز به ازدواجمصداق داشته باشد یعنی شخص بالقوه امکان 
داشته باشد ولی بنا به شرایطی، از جمله شرایط مالی، عذب مانده 
باشند که سفارش قرآن و سبک زندگی اسالمی فراهم کردن 
مقدماتِ تعجیل در ازدواج و حمایت است و به طور ضمنی تأخیر 

که در « الصَّالِحِینَ»کند.  نکته دوم، مفهوم در ازدواج را مذمت می
اق واقع شده و بیانگر شایستگی و آمادگی برای ازدواج است و سی

 بهترین مفهوم آمادگی در ازدواج به موقع و عدمِ تأخیر آن است. 
 

 تاثیر سبک زندگی بر حقوق خانواده
در باال به تاثیر سبک زندگی بر خانواده به اختصار اشاره شد. در 

مورد توجه قرار « حقوق خانواده»ادامه تاثیر آن را به طور بر 
دهیم. منظور از مطلب اخیر آن است که بررسی شود شیوه می

زندگی امروزی چه اثراتی بر حقوق و مقررات خانواده گذاشته 
هایی از آن پرداخته خواهد نمونهاست. در اینجا به ذکر و توصیف 

ها و در راستای شد. بسیاری از این تاثیرات، منبعث از واقعیت
اندیشی برای این واقعیات بوده است هرچند ممکن است در چاره

راستای هدف مطلوب نظام خانواده نبوده باشد. زیرا حقوق تکلیف 
. از دارد مسائل جامعه را حل و فصل کند و به آن انتظام بخشد

بلکه  «بایدها»نظر مکتب حقوق پوزیتیویستی، حقوق نه برآمده از 
است. برخی نیز خود « هاهست»و « تجربیات حسی»برآمده از 

دانند که اقدامات او قابل اسناد به دولت را یک نظام حقوقی می
(. بنابراین از منظر مکاتب پوزیتیویستی حقوق 35اجتماع است )

عی است. در حالی که حقوق اسالمی، رو واقعیات اجتمادنباله
مفهوم آن با پوزیتیوسیم حقوقی متفاوت است و با اینکه شباهت 
هایی با حقوق فطری دارد ولی در نحوه تبیین و تشریح حق با آن 

داند که به فطرت و نیز تفاوتهایی دارد و آن اعتباری را حق می
 (. 36غایت انسان هماهنگ باشد )

مصادیق سبک زندگی که بر حقوق خانواده در ادامه به برخی از 
 شود.اثر گذاشته است اشاره می
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 ازدواج

شود. ازدواج بین یک زن و مرد به موجب عقد ازدواج واقع می
عقد ازدواج قراردادی است که زن و مرد با یکدیگر در زندگی 

(. ازدواج 37دهند )شود و تشکیل خانواده میشریک و متحد می
در دین اسالم مورد سفارش بسیار قرار امر ممدوحی است که 

گرفته است اما امروزه امتثال این سنت پسندیده با موانعی مواجه 
« تاخیر در ازدواج»هایی همچون شده است به نحوی که با پدیده

مواجه هستیم که هر یک به نحوی بر مقررات « تجرد قطعی»و 
ره حاکم بر ازدواج اثرگذار بوده است که در زیر به آن اشا

 شود.می
 

 تجرد قطعی و سرپرستی کودک
سالگی  49سالگی یا  45شناسی چنانچه تجرد ابتدایی تا در جامعه

(. میزان تجرد 38شود. )به طول انجامد به آن تجرد قطعی گفته می
رسیده  8/3به  8/2از  1395تا  1390قطعی زنان در بین از سال 

میزان  1395مار (.  با احتساب تجرد ثانویه، بر اساس آ39است )
زنان دارای تجرد قطعی حدود یک میلیون نفر برآورد شده است 

(40 .) 
موضوع افزایش تجرد سبب شده است تا قانونگذار نه در جهت 
کمک به حل این مساله بلکه در راستای کاستن از آثار نامطلوب 

سرپرست و بد حمایت از کودکان و نوجوانان بیقانون »تجرد  در 
سال  30به دختران مجرد با  5طی ماده  1392مصوب « سرپرست

سن یا زنان بدون شوهر اجازه دهد سرپرستی کودکان اناث را بر 
 عهده گیرند.

 
 سن ازدواج

در فقه اسالمی مطابق نظر مشهور بلوغ مالک اهلیت نکاح است 
سال قمری  15سال و در پسران  9(.  سن بلوغ در دختران 42، 41)

ون مدنی(. شیوه و شرایط زندگی و اقتضائات قان 1210است )ماده 
جامعه متاثر از مدرنیته سبب شده است قانونگذار نیز در این 

مقرر  1041در ماده  1313حوزه ورود پیدا کند. چنانکه در سال 
سال تمام و نکاح ذکور  15نکاح اناث قبل از رسیدن به سن »کرد 

الک در سال تمام ممنوع است. معذ 18قبل از رسیدن به سن 
مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب 
محکمه ممکن است استثنائًا معافیت شرط سن اعطا شود. ولی در 

 13تواند به اناثی داده شود که کمتر از هر حال این معافیت نمی
«. سال تمام دارند 15سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از 

ازدواج زن قبل  1353قانون حمایت خانواده  23اده حتی بعداً در م
سال تمام ممنوع شد و البته  20سال تمام و مرد قبل از  18از سن 
هایی نیز پیش بینی شد. صرف نظر از دیگر اصالحات، در معافیت

قانون مدنی را اصالح  1041ماده  1381نهایت قانوگذار در سال 
مدرن در نظر گیرد  کرد و سعی کرد حد وسطی بین فقه و حقوق

سال  13عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن »و مقرر داشت: 
سال تمام شمسی منوط  15تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 

است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه 
با وجود این، ماده مذکور از جهت اینکه نکاح قبل از سن «. صالح

سال برای پسر را تحت شرایطی  15سال برای دختر و قبل از  13
 (. 44، 43دهد مورد انتقاد قرار گرفته است )اجازه می

 
 طالق

 طالق توافقی
 شودطالق ایقاعی است که از سوی مرد برای انحالل نکاح انشا می

(.  طالق به اراده مرد واقع می شود و حتی در زمانی که طالق 45)
 گیرد، همچنانق به صورت خلع یا مبارات صورت میبر اساس تواف

(. در فقه 46شود. )طالق ایقاع و ناشی از اراده مرد محسوب می
مورد شناسایی قرار نگرفته است. اگرچه طالق « طالق توافقی»

خلع و مبارات نوعی طالق توافقی است اما طالق توافقی که 
. شناسایی باشدامروزه وجود دارد متفاوت از خلع مبارات می

یکی از مواردی است که قانونگذار تحت تاثیر « طالق توافقی»
ضروریات اجتماعی که خود منبعث از شیوه زندگی امروزی 
است، آن را پذیرفته است. آمار باالی اختالفات خانوادگی و 

های قضایی طالق، طوالنی شدن روند افزوده شدن بر پرونده
ز سوی زنان به جهت رسیدگی و فرسایشی شدن دعاوی طالق ا

دشواری اثبات موجبات الزام شوهر به طالق و عوامل اجتماعی 
زای دیگر، موجب گردید تا قانونگذار یک بار در قانون آسیب

این نوع طالق را به رسمیت بشناسد.  1353حمایت خانوده سال 
به موجب ماده واحده اصالح مقررات مربوط  1371اما در سال 

گاه الزم دانسته شد اما مجدد بر اساس همان به طالق رجوع به داد
بار  1391مقتضیات پیش گفته در قانون حمایت خانواده مصوب 

 دیگر به رسمیت شناخته شد. 

این در حالی است که سبک زندگی اسالمی اصل را بر ازدواج، 
ثبات خانواده، صلح و صمیمیت و آرامش در خانواده گذاشته و 

کند. همانگونه که بنا گر قلمداد میطالق را عملی مخرّب و ویران
ای که به واسطه ازدواج آباد شود به روایتی از پیامبر )ص( خانه

ای که به واسطه طالق خراب تر است و خانهنزد خداوند محبوب
ء  أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ مَا مِنْ شَیْ»تر است شود نزد خداوند مبغوض

ء  أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ َو بِالنِّکَاِح وَ مَا مِنْ شَیْ وَ جَلَّ مِْن بَْیت  ُیعْمَرُ
(. بنا به 47« )جَلَّ مِنْ َبیْت  یُخْرَُب فِی الْإِسْلَامِ بِالْفُرْقَةِ یَعْنِی الطَّلَاقَ

روایت مذکور، ازدواج و طالق  به آبادانی و خرابی تعبیر شده 
ر مهم است. در دهنده سبکِ خاص اسالم به این اماست که نشان

روایتی دیگر هم به ازدواج توصیه شده و از طالق برحذر شده 
است  و از طالق اینگونه تعبیر شده که عرش خداوند را به لرزه 

(. 47« )تَزَوَّجُوا وَ لَا تُطَلِّقُوا فَإِنَّ الطَّلَاقَ یَهْتَزُّ مِنْهُ الْعَرْشُ»آورد در می
گی اسالمی نافی طالق الذکر سبک زندبنابر نص روایات فوق

 توافقی است.

 
 داوری در طالق 

هرگاه شوهر بخواهد زن خود را طالق دهد باید به دادگاه 
مراجعه کند و دادگاه نیز برای حل و فصل اختالفات موضوع را 

سوره نساء  35دهد. این حکم مبتنی بر آیه به داوری ارجاع می
 نْ مِ حَکَماً وَ أَهْلِهِ مِنْ َحکَماً فَابْعَثُوا َبیْنِهِما شِقاقَ خِفْتُمْ إِنْ وَ»است 
؛ «خَبِیراً عَلِیماً کانَ اللَّهَ إِنَّ َبیْنَهُما اللَّهُ یُوَفِّقِ  إِصْالحاً یُرِیدا إِنْ أَهْلِها

 از یکى شده اشاره آن به فوق آیه در که خانوادگى صلح محکمه
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 114... یو سبک زندگ تهیمدرن نهییحقوق خانواده در آ  

 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

بدین شرح  محکمه این از جمله امتیازاتِ .است اسالم شاهکارهاى
 طبعاً  و است عواطف و احساسات کانون خانواده است که محیط

 هاطمحی سایر مقیاس با رود کار به باید محیط این در که مقیاسى
 "جنایى دادگاههاى "در که همانگونه یعنى است، متفاوت

 یزن خانواده محیط در کارکرد، عاطفه و محبت مقیاس با تواننمى
 گام روح بى مقررات و قانون خشک مقیاس با تنها تواننمى

 ىعاطف طرق از را اختالفات االمکان حتى باید اینجا در برداشت،
 باشند کسانى محکمه این داوران که دهدمى دستور لذا کرد، حل
 اآنه عواطف توانندمى و دارند همسر دو به خویشاوندى پیوند که
 رد تنها امتیاز این است بدیهى کنند، تحریک اصالح مسیر در را
 هستند. همچنین در آن فاقد محاکم سایر و است محکمه این

 هر خود، از دفاع براى مجبورند دعوا طرفین قضایى عادى محاکم
 مرد و زن اگر که است مسلم. سازند فاش دارند که اسرارى گونه
 ازندس فاش را خود زناشویى اسرار اجنبى و بیگانه افراد برابر در

 به اگر که کنندمى دار -جریحه چنان آن را یکدیگر احساسات
 و صمیمیت آن از دیگر بازگردند، خانه و منزل به دادگاه اجبار
 دشونمى بیگانه فرد دو همانند و بود نخواهد خبرى سابق محبت

دهند. امتیاز دیگر این  انجام را وظائفى باید اجبار حکم به که
 جریان در معمولى، محاکم در محکمه این است که داوران

 براى یابد خاتمه شکل هر به قضیه و تفاوتندبى غالباً اختالفات
 همیشه براى یا بازگردند، خانه به همسر دو ندارد، تاثیرى هاآن
 در که حالى کند. درنمى فرق آنها براى شوند، جدا یکدیگر از

 نای داوران زیرا است عکس به کامالً مطلب فامیلى صلح محکمه
 آن صلح یا جدایى و هستند زن و مرد نزدیک بستگان از محکمه

-مسئولیت نظر از هم و عاطفى نظر از هم عده این زندگى در دو،

 خرج به را کوشش نهایت هاآن لذا و دارد تاثیر آن از ناشى هاى
 (.48) شود برقرار دو این میان در صمیمیت و صلح که دهندمى

گفته و ضروباتی مانند تسریع در جدایی و اما اقتضائات پیش 
فایده  بودن ارجاع به داوری در جایی که طرفین تصمیم قاطع بی

اند، موجب گردیده تا قانونگذار با پذیرش آن بر جدایی گرفته
قانون حمایت خانواده عدم لزوم ارجاع به  27واقعیات، در ماده 
 داوری را بپذیرد. 

 
 ا رواج مهریه سنگینمبارزه ب

رود و ازدواج دائم در ماهیت یک قرارداد غیرمالی به شمار می
آثار مالی مترتب بر آن مانند تعیین مهریه امری فرعی و تبعی 

(. اما متاسفانه امروزه منبعث از زندگی 49شود )محسوب می
تشریفاتی و درک نادرست از هدف ازدواج، تعیین مهریه سنگین 

یافته است. این موضوع مشکالت زیادی هم  در جامعه گسترش
برای  جوانان در شرف ازدواج ایجاد کرده است تا رغبت الزم به 
ازدواج نداشته باشند و هم برای زوجینی که زندگی آنان به جدایی 

شود مشکالتی ایجاد کرده است؛ بدین صورت که مردی منجر می
نحوه اجرای بود مطابق قانون  که از ناتوان از پرداخت مهریه
افتاد. این موضوع باعث باالرفتن محکومیت های مالی به زندان می

شمار زیاد زندانیان مهریه گردید و خود بر مشکالت موجود 
ته یافاندیشی در خصوص این سبک رواجافزود. قانونگذار به چاره

قانون  22در ماده  1391تعیین مهریه پرداخت. قانونگذار در سال 

سکه تمام بهار  110مقرر داشت که مهریه تا حمایت خانواده 
قانون نحوه اجرای  2آزادی یه معادل آن وصول آن مشمول ماده 

های مالی است و در پرداخت مازاد آن مالئت مرد محکومیت
مالک است. از طرف دیگر در مبارزه با رسم نادرست تعیین 

 التهای سنگین و به تبع آن افزایش میزان مهریه، دیوان عدمهریه
با توسل به نظریه فقهای شورای نگهبان  488اداری طی رای شماره 

که افزایش مهر در مرحله بعد از عقد نکاح را غیرشرعی اعالم 
کرده و فاقد ترتب آثار مهر دانسته است، امکان افزایش رسمی 
مهریه را با ابطال بخشنامه مربوطه غیرممکن اعالم کرد. هرچند 

ی دیوان عدالت اداری از نظر حقوقی نظریه شورای نگهبان و را
قابل اشکال است، لیکن آنچه مسلم است این است که چنین 

 اقداماتی در راستای مبارزه با یک سبک نادرست است. 
 

 وکالت در طالق به جای مهریه سنگین
 «الطالق بید من اخذ بالساق»طالق در اسالم بر اساس حدیث نبوی 

قانون مدنی نیز بر  1133و ماده ( 50شود )به اراده مرد واقع می
همین مبنا تنظیم شده است. حتی در طالق توافقی نیز طالق با اراده 

تواند (. زن نیز تنها در صورتی می51شود )و انشاء مرد واقع می
طالق بگیرد که موجبات قانونی آن فراهم باشد که اثبات آن 
ذ دشوار و گاهی نیازمند گذشت زمان است. به همین علت اخ

حکم طالق از سوی زنان با دشوارهای همراه است. از طرف دیگر 
های تجربه عملی زنان در این سالها اثبات کرده است که مهریه

سنگین نه تنها تضیمنی برای حمایت از حقوق آنان نیست بلکه 
باشد و غالباً با هایی نیز به راحتی قابل وصول نمیچنین مهریه

توسط محاکم دادگستری پرداخت شوند و اعسار زوج مواجه می
شود. از این رو رویه دیگری درجامعه به خصوص آن تقسط می

ای ها به جبین اقشار تحصیل کرده در حال گسترش است که خانم
های سنگین، وکالت در طالق را از شوهر اخذ تعیین مهریه

های اثبات وخمها و پیچنمایند تا بدین طریق از دشواریمی
استحقاق دریافت حکم طالق از سوی دادگاه عسروحرج جهت 

 رهایی یابد. 
 

 فرزندآوری
 اللَّهُ  وَ» تولید نسل و فرزندآوری یکی از اهداف مهم ازدواج است

 وَ  بَنِینَ أَزْواجُِکمْ مِنْ لَکُمْ جَعَلَ  وَ أَزْواجاً  أَْنفُسِکُمْ مِنْ لَکُمْ جَعَلَ
های از جنس خودتان خداوند برای شما زوج (؛72)نحل/...«  حَفَدَةً 

قرار داد و از همسرانتان فرزندان و نوادگانی پدید آورد. مطالعات 
دهد که تمایل به فرزندآوری در جامعه کاهش یافته اخیر نشان می

( در این 52است که این عدم تمایل در جوامع شهری باالتر است)
مطالعات در کنار دالیل تمایل به فرزندآوری، بیشترین دالیلی که 
برای فقدان تمایل به فرزندآوری ذکر شده است دالیلی همچون 
نگرانی در تامین آینده فرزندان، نگرانی در مورد افزایش مشکالت 

 (. 53اقتصادی و کافی دانستن فرزندان فعلی ذکر شده است )
 
 

 والیت و سرپرستی
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( و 54والیت بر فرزندان در اسالم برای پدر و جد پدری است )
قانون مدنی نیز مورد تصریح قرار گرفته است و  1181در ماده 

برای مادر در این خصوص حقی درنظرگرفته نشده است. اما 
تحوالت زندگی امروز و ارتقاء جایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان 
و اینکه حکم والیت پدر و جدپدری در اسالم از احکام تعبدی 

ته شنیست بلکه حکمی امضایی که سابقه تاریخی و فرهنگی دا
است، ایده والیت مادر را به وجود آورده و تقویت کرده است 

(. امروزه جامعه از حیث عقلی، عرفی و تجربی تقدم والیت 55)
(. 56پذیرد. )کند و میمادر بر جد پدری را به روشنی درک می

اگرچه از جهت قانونی هنوز والیت مادر به رسمیت شناخته نشده 
پذیرش والیت مادر و لوازم آن در هایی از ضروت است اما نشانه

قانون حمایت خانواده  6توان یافت مانند ماده قوانین متعدد می
به مادر در جهت مطالبه نفقه فرزند حق اقامه دعوا  1391مصوب 

این قانون که حق اداره اموال خاصی از  44داده است و نیز ماده 
هری مجحور به مادر داده است، در حقیقت از اختیارات ولی ق

است که هرچند به صورت محدود به مادر داده شده است که این 
نشان از پذیرش تحوالت اجتماعی و همسو شدن با آن از سوی 

 قانونگذار است. 

های از تاثیرات مدرنتیه بر خانواده ایرانی و موارد فوق فقط نمونه
 باشد.سپس تاثیر بر قوانین و حقوق حوزه خانواده می

 
 اسالمی با مدرنیته تعامل سبک زندگی

قرآن کریم متن محوری و مقدس مسلمانان است که بر تمام شئون 
نامه زندگی و سعادتمندی دنیوی زندگی سایه افکنده است و آیین

و اخروی است، زبان تعلیم این متن مقدس متناظر بر فطرت سلیم 
( 89انسانی است به همین سبب  بیان کننده همه چیز )نک: نحل/

( 82( و شفا و رحمت )نک: إسراء /44)نک: فصّلت/قابل فهم  
هایی باشد طبیعاتاً برای مسائل است. کتابی که دارای چنین مؤلفه

 ها است دارایجدیدی که مولود گذر زمان و اکتشافات و پیشرفت
حل است. از آنجایی که مدرنیته و مسائل جدید در زندگی راه

-های اسالمی به گونهمسلمانان از امور اجتناب پذیر است، آموزه

دهد ای است که روح قرآنی را در سبک زندگی مد نظر قرار می
و نافی کلیت مدرنیته نیست، همین ویژگی رمز جاودانگی و 
پویایی احکام اسالمی است و از لوازم معجزه عقلی قرآن است. در 
روایات معصومان )ع( هم سبک زندگی در آیینه پیشرفت مد نظر 

ال تقسروا »فرماید: چنانچه حضرت علی )ع( می قرار گرفته است،
(؛  57«. )أوالدکم على آدابکم فإنهم مخلوقون لزمان غیر زمانکم

 مانیزفرزندانتان را برآداب خود تربیت نکنید؛ چرا که آنها برای 
با توجه به روایت فوق آن چیزی  .اند شده آفریده شما زمان از غیر

ت است تربیت فرزندان که در سبک زندگی اسالمی حائز اهمی
با مبنای قرآنی و توجه به لوازم گذر زمان و مسائل نو ظهور است، 

رغم حفظ روح قرآنی در سبک چون در این حالت است علی
شود. روح قرآنی در این حالت زندگی از مسائل جدید نیز غافل نمی

مقیاسی کارآمد برای ارزیابی لوازم مدرنیته است بدین تعبیر اگر 
و امکاناتی مخالف با روح قرآنی نباشد و کاربست آن در مسائل 

سبک زندگی در راستای وصول به اهداف پیشرفت و سعادتمندی 
تواند با دنیوی و اخروی خانواده باشد، در این حالت مدرنیته می

سبک زندگی اسالمی تعامل داشته و در خدمت آن باشد ولی اگر 
تباهی حوزه خانواده مخالف روح قرآنی باشد به طور قطع مایه 

 وَ الْعَالِمُ»فرماید: شود. به همین سبب است که امام صادق )ع( میمی
کسی که به زمان آگاه است،  (؛ 58« )لَا تَهْجُمُ عَلَیْهِ اللَّوَابِسُ بِزَمَانِهِ

توان آگاهی به زمان را در ؛ میآورندشبهه ها به او هجوم نمی
نوظهور با توجه به روح قرآنی روایت فوق، همان ارزیابی مسائل 

  دانست که در سبک زندگی نمود بیشتری دارد.

 

 گیری نتیجه

حقوق خانواده در ایران مبتنی بر فقه امامیه است و بعد از انقالب 
اسالمی نیز اصالحات متعددی در قوانین مربوط به این حوزه در 

سازی بیشتر آن صورت پذیرفت اگرچه برخی راستای اسالمی
اصالحات نیز در این راستا نبوده است و بیشتر مبتنی بر اقتضائات 
اجتماعی و تاثیرات مدرنیته انجام شده است. اگرچه مدرنیته اولین 

دهد ها نشان میمظاهر خود را در خانواده و سبک زندگی خانواده
اما حوزه حقوق خانواده در ایران با اینکه کمترین تاثیر را از 

است و همچنان سعی کرده است حقوق سنتی را مدرنیته پذیرفته 
ای موارد مانند سن ازدواج بازگشت به حقوق حفظ کند یا در پاره

سنتی داشته است یا سعی کرده است در میانه حقوق سنتی و حقوق 
مدرن جایی پیدا کند ولی از اثرات آن نیز دور نبوده است. از 

انواده ر بر حقوق ختأثیرات مدرنیته بر خانواده ایرانی و سپس تأثی
عبارت است از؛ چالش فردیّت، تجرد قطعی، طالق توافقی، به 
چالش کشاندن داوری در طالق، رواج مهریه سنگین، وکالت در 
طالق به جای مهریه سنگین، عدمِ رغبت به فرزندآوری، چالش 

های مذکور، سبک در بحث والیت و سرپرستی فرزندان. چالش
خانواده با مشکالتی جدی روبرو زندگی اسالمی را در حوزه 

های آن هم در جامعه ظهور و بروز دارد. در حالی کرده و آسیب
که سبک زندگی اسالمی منبعث از متن محوری و مقدسی است 

 ای دقیق و مدون وکه بر تمام شئون زندگی سایه افکنده و برنامه
های اسالمی به های مدرنیته دارد و آموزهراهگشا برای چالش

ای است که روح قرآنی و فلسفه عقالنی را در سبک زندگی هگون
دهد و نافی کلیّت مدرنیته نیست و در تعامل سبک مدنظر قرار می

زندگی اسالمی با مدرنیته در حوزه خانواده باید این مؤلفه مالک 
ارزیابی قرار بگیرد. از آنجایی که معارف قرآنی منطبق بر فطرت 

ت خدادادی، در زمان و مکانی خاص سلیم انسانی است و این فطر
شود بلکه بهترین نسخه برای سبک زندگی در حوزه محدود نمی

خانواده و حقوق خانواده در پرتو گذر زمان و مدرنیته با مالک 
 قرار دادن فلسفه زندگی بر پایه دین است.
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