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 در حل چالش های خانواده( االهیات عملی) همراهی دین و علم 

 ینیسح هروصنم

 چکیده

با چالش هایی است که دنیای مدرن ایجاد کرده  خانواده دین دار ههمواجراهکارهای بررسی حاضر هدف مقاله 

و این عقالنیت از نظر ماکس وبر عقالنیت  ؛خصوصیت مهم جامعه مدرن عقالنیت و خردگرایی است. است

اعتقاد به خود بسندگی انسان  و عقالنیتی که بی اعتماد به سنت ها و شرایع دینی در جامعه سازی. ابزاری است

 استدر چارچوب دین درپی بهره مندی از پیشرفت های دنیای مدرن دینداری که فرد  می خواهیم بدانیم. است

 چه تدبیری باید بیندیشد؟

نظریاتی پیرامون االهیات عملی به . آورده استی رو "الهیات عملیا "مسیحیت کاتولیک برای این منظور به 

گوید که خدا برای دستیابی به می و از وسایلی سخن  می پردازد  روابط انسان و افعال آزادانۀ او نسبت به خدا

حیطۀ االهیات با شرایطی فقه را  اخالق و وانمی ت حوزۀ اسالمی ت؛ درآن هدف در اختیار آدمی قرار داده اس

را با آن مواجه می  دینداران ،این روش از معضالتی که دنیای مدرن توسل به و با  رددر اسالم معرفی ک عملی

. نیستعقالنی کردن قواعد اخالقی و فقهی  پس، گریزی ازرویکرد این االهیات، فلسفی است . کند عبور نمود

فایدۀ این . هستیم... جامعه شناسی و  روانشناسیپزشکی، در این نوع االهیات ملزم به استفاده از علومی چون ما 

االهیات شامل اصالح بعضی فتاوا، باال بردن قدرت تشریح و تبیین احکام و راههای تحقق بخشیدن به آرمان 

 . های دینی است

 

 .تجربیعلوم ه، مقاصدالشریعه، مدرن خانواده، فقاالهیات عملی، چالشهای : کلیدواژه ها
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 مقدمه

، از سوی بسیاری و حتی مومنان به خود، مورد تردید دهدزمانی که کلیسا نتوانست به همه نیازهای دینی پاسخ 

درحقیقت با گذشت زمان، صنعتی شدن، . بسیاری از مومنان کلیسا را به کلی ترک گفتند. و پرسش قرار گرفت

به  این مرکز دینیشهری شدن جامعه و سکوالریزه شدن فرهنگ، فعالیت های اجتماعی کلیسا محدودتر و 

یات عملی در واکنش به همین فرایند و در مقابل سکوالریزاسیون ظاهر گردید تا در االه. شد منزوی ترتدریج 

مدی فکری ودینی االهیات مسیحی اندیشه کرده و راهی برای پاسخ گویی آن در متن زندگی مردم آمورد ناکار

نموده است که به دیگر بیان، وضعیت بحران دین وایمان در شرایط مدرن، االهی دانان مسیحی را وادار . بیابد

افزون بر توجه و تاکید بر عقاید و آداب دینی و تعلیم راه دینداری به مسیحیان، راه های عینی و عملیاتی در 

رویارویی با معضالت جامعۀ معاصر را نیز پیش پای مومنان مسیحی قرار داده و آنها را در حل مسایل مختلف 

 (3111،331بابایی،).یل مربوط به خانواده یاری رسانندمانند مسا

ود؛ و به این سوال  پرداخته می شبررسی امکان بهره مندی از روش مذکور در حوزه اسالم مقاله حاضر در 

 برخیبه همچنین ؟ استموضوعات  از یککدام شامل  حوزه االهیات عملی در اسالم که شد  خواهد

نمی  ی مطرح شدهچالشها یک ازبرای هر در این  جا  تردیدی نیست که می پردازیم؛ چالشهای خانواده

در حوزه  این کارخواهد شد بیان  کهمچنان زیرا ه ،ادارائه د مشخص و تفکیک شده ای راه حل توان

بیان معضالت پیش روی خانواده هستیم و امیدواریم  ما صرفا در صدد  ؛االهیدان عملی استاندیشه ورزی 

دینداران با . به حل این چالشها پرداخته شود ،دینی و علوم جدید معرفت بهره مند ازبا تربیت اندیشمندانی 

 طرح  هدف آرمانی این بحث. شندفقهی می باو اخالقی  اعم ازنیازمند عقالنی کردن دستورات دینی این روش 

کتابخانه ای، توصیفی  ،روش تحقیق .استدر مواجهه با چالش های جدید موفق اخالقی  فقهی یک نظام

 .تحلیلی می باشد

  االهیات عملیمفهوم شناسی 
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 Moral)االهیات اخالقی  .االهیات عملی ابتدا به صورت االهیات اخالقی بروز یافته استاصطالح 

Theology ) نامی است که متالهان کاتولیک غالبا آن را بر اطالق االهیات مسیحی بر رفتاراخالقی انسان نهاده

 (3111،331هاروی، ).پروتستانها عموما اصطالح اخالق مسیحی را به کار می برند. اند

االهیات اخالقی در مراحل اول صرفا به مسائل اخالقی مانند گناهان کبیره و صغیره می پرداخت اما با گذشت  

زمان جایگاهی شد برای بررسی و ارزیابی اعتقاد، سنت و سیره مذهبی که پاسخگوی سواالت و اقدامات دینی 

. ) ادی در حال دگرگونی استاین گفتمان در حال غنی شدن است و به شکلی روشنفکرانه  وانتق. است

pattison, 7112: 33 ) 

 

االهیات عملی، امروز وارد عرصه های تحقیقاتی متعدد و متفاوتی شده است و مقوله االهیات را به منزله یک 

در سال های اخیر، االهیات عملی به موضوعات . کلِ در هم آمیخته با زندگی و حیات امروزین بشر می بیند

هویت اجتماعی دینی، خانواده، سوء استفاده از کودکان و دیگر معضالت موجود در دنیای جدید مختلفی مانند 

بر این اساس قلمرو االهیات عملی . پرداخته و آنها را از منظر االهیاتی مورد تحلیل و بررسی قرار داده است

ان گفت دامنه االهیات عملی از این رو به جرات می تو. "نهادهای دینی"است و نه صرفا  "شبکه زندگی انسان"

نامحدود است و هر موضوعی را که مرتبط با دغدغه های دینی و انسانی معاصر در ساحت عمل باشد، در کنار 

با این توضیحات، تعریف االهیات عملی بسیار دشوار می . موضوعات دینی، اخالقی و معنوی در بر می گیرد

شاید جامع ترین تعریف . روش های گوناگونی بهره می گیرد شود؛ چرا که این رشته در حال تحول است و از

 : ارائه کرده باشند 7و همکارش استفن پاتیسون  3از این نوع االهیات را جیمزوود وارد

االهیات عملی به حوزه ای از مطالعات گفته می شود که در آن باورها، سنت ها و رفتارهای "

صر انسانی تالقی یافته و حاصل آن غنای دینی با تجربیات، دغدغه ها و رفتارهای معا

 ."االهیاتی، نقد علمی و تحول فرهنگی است

بسیاری از متالهان، از رهگذر االهیات عملی در صددند زندگی ایمانی خود را در دنیای سکوالر ممکن ساخته و 

االهیات نه تنها از هویت دینی خویش را در متن فرهنگ غیر متعهد به دین حفظ نمایند، اما منطق عملی در این 

                                                           
 
 - James woodward 

 
 - Stephen Pattison 
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ظرفیت بررسی موانع زندگی ایمانی در عصر جدید برخوردار است بلکه گنجایش فراوانی در پرداختن به 

معضالت انسان معاصر داشته و می تواند دین را توسعه بخشیده و آن را در تدبیر و مدیریت زندگی این جهانی 

  (331: 3111بابایی، ).انسان معاصر وارد نماید

 ات عملی در اسالماالهی

پس از بحث درباره االهیات عملی در حوزه مسیحیت اکنون این سوال مطرح می شود که آیا می توان در حوزه 

 به بررسی االهیات عملی پرداخت؟ نیز اسالم

نظریاتی پیرامون روابط انسان و افعال آزادانه وی نسبت به خدا و غایت مجموعه را مذکور اگر االهیات 

از وسایلی سخن می گوید که خدا برای دستیابی به آن هدف در  و بپذیریم که این مجموعه بدانیممابعدالطبیعی 

ضوع همچنین اگر افعال ظاهری یک مسلمان را موضوع فقه و افعال باطنی را مو اختیار بشر قرار داده است؛

. در اسالم به حساب آورد یهم فقه وهم اخالق را به همراه شروطی می توان حیطه االهیات عمل ،اخالق بدانیم

راهنمایی دین برای زندگی فردی واجتماعی  ما درپیآنچه دراالهیات عملی حائز اهمیت است این است که 

باید متن را بازخوانی و باز اندیشی این مسیردر . کنیمنمی استناد قرآن یا حدیث به فقط  و البتههستیم انسان 

در اخالق توصیفی از مطالعه و . و یا اخالق توصیفی است صرف فقهییا  بحث ،بدون فهم وتبیین عقالنی. کرد

تحقیق میدانی برای دستیابی به توصیف و تبیین اخالق فردی، جوامع، ادیان و گروه های مختلف استفاده می 

اما اخالقی که در االهیات عملی مورد نظر . تجربی و نقلی است نه عقلی و استداللیشود که روش آن توصیفی، 

در واقع فلسفه اخالق از مبادی . برده می شوداز مبانی فلسفه اخالق نیز بهره  است اخالقی است که درآن

کالمی و  بعضی از این مبادی مانند بحث حسن وقبح در کتابهای. تصدیقیه و تصوری علم اخالق بحث می کند

ولی اینکه به عنوان فلسفه اخالق یا مبادی علم اخالق تفصیال . گاهی در کتابهای اصولی هم مطرح شده است

مصباح، .) در این باره بحث شود در کتابهای اخالقی ما معموال بحث مفصلی در این زمینه ها وجود ندارد

آموزه های اخالقی و پاسخ گویی به شبهات دلیل اهمیت فلسفه اخالق در اینجا  دفاع از ( 37و33و31: 3123

مطرح شده درباره مفاهیم، مبانی و مسایل اخالقی است به ویژه که با پیچیده تر شدن روابط انسانی در جوامع 

 .بشری، مسایل جدیدی پدید می آید که پاسخ آنها را باید به کمک فلسفه اخالق بدست آورد

ح می شود باید عالوه بر مشخص نمودن افعال ظاهری مکلف به مباحث فقهی نیز اگر در االهیات عملی مطر

شریعت و عقالنیت بدون این که ناقض هم باشند مؤید همدیگر بوده و نسبت . دنبال تبیین عقالنی آن نیز باشد
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نسبت آن دو بر اساس الزم و ملزوم بودن است تا جایی که یکی بدون دیگری . آن دو بر تقدم و تأخر نیست

اگر چه در ظاهر نقل در مقابل عقل قرار گرفته ولی این عقل است که در پرتو آن نقل به . باشد نمیقابل تصور 

به عبارت دیگر می توان گفت هیچ نقلی نیست مگر اینکه عقل در فهم آن دخالت کرده و از . فهم در می آید

ل سر تسلیم فرود می آورند به این ترتیب حتی آنها که در مقابل نق. این طریق به ظهور و بروز رسیده است

ممکن است گفته شود دستورات و اوامر الهی در مرحله ما . نیازمند عقل بوده و نمی توانند از آن بر کنار باشند

فوق عقل قرار دارد و چون از حیث مرتبه باالتر از عقل است خالص و ناب باقی می ماند و هرگز با عقل 

اوامر و دستورات همواره به صورت کالم ظاهر شده وفهم آن کلمات مخلوط نمی گردد در پاسخ می گوییم این 

به این ترتیب هر گونه برخورد با نقلیات و اموری که از طریق سمع . جز در پرتو عقل و نظر میسر نمی باشد

معنی این سخن آن است که تسلیم شدن در مقابل امر . پذیرفته می شود با نوعی فهم و استدالل همراه است

 (33: 3122دینانی، )  .هرگز به معنی این نیست که انسان از فهم معقول آن بی نیاز استمنقول 

 رابا موضوع خانواده  مرتبط مسائل فقهیمی توان  ها آن با توسل بهکه سخن خواهیم گفت ی یاکنون از راهها

 .کرد  و عملیاتی به روز

نوشته می شوند عموما به بررسی میراث فقهی و لزوم در کتاب هایی که به عنوان مقاصدالشریعه : همقاصدالشریع

در این کتاب ها میان . بازنگری و از همه مهمتر ارائه راهکارهای باز اندیشی و باز خوانی این میراث می پردازند

زیرا منظوراز باز اندیشی میراث فکری مسلمانان درگذشته، فهم آنان . وحی و میراث دینی تفاوت قائل می شوند

. ، امری غیر قابل تغییر است(ص)چرا که خود وحی وسنت ثابت پیامبر . ووحی است و نه خود وحی  از دین

 (311: 3121الطایی، )

الزم  که یدر فقه تکلیف. به هر حال علم فقه به تنهایی دغدغه این را ندارد که وجه عقالنی اعمال را تشریح کند

وجود دارد زیرا فقها عقل را به عنوان نیز البته دراین علم ظرفیت چنین کاری . می شودمشخص است االجرا 

نمی توان دغدغه مفهوم کردن و معقول کردن را نادیده گرفت که عملی اما در االهیات . یک منبع پذیرفته اند

برای فهم ابعاد نگریستن به متن دین "پس  آنچه در االهیات عملی انجام می دهیم . البته خود امر مشکلی است

ارزش شناسانه آن و تالش برای سامان مند کردن آموزه های عملی دین و تبیین عقالنی آنها به مقدار وسع و 

نقطه ثقل تفکر در این االهیات متن وحی و روایات اسالمی است، اما عقل هم به مثابه منبع . است  "توان انسان

در االهیات عملی الزم نیست با . توجیه دعاوی دینی مهم استمعرفتی و هم به مثابه عنصر اصلی برای تبیین و
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ماشاید نتوانیم با . هر مسئله جداگانه درگیر شد و جواب داد بلکه باید مبانی و مسایل و اصول را اصالح کرد

 دالیل برهانی از تمام فرامین اخالقی و فقهی اسالم دفاع کنیم ولی قطعا درباره  کلیت این سیستم می توان بحث

 .ودفاع کرد

در حقوق اسالمی مبذول داشته اند که می  مستقالت عقلیهشیعیان در این رابطه بیشتر توجه خود را به مبحث 

در کتابهای کالمی شیعه از جمله کشف .  توان گفت جانشین حقوق فطری و طبیعی در حقوق اروپایی است

مسئله افعال خداوند می رسیم برای اثبات حسن در این کتاب وقتی به .  المراد  به این بحث پرداخته شده است

برای مثال  در این کتاب دلیل وجود حسن وقبح عقلی را، درک . وقبح عقلی دالیل متعددی ذکر شده است 

عقل  از، خوبی وبدی بعضی افعال می داند وهمچنین می نویسد که اگر حسن وقبح فقط شرعی باشد فهم 

زیرا اگر فقط خداوند است که امر به راستگویی می کند ما از کجا . تحسن وقبح عقلی وشرعی هردو منتفی اس

متکلمان ( 171: 3132طوسی، . ) دهیم که راستگویی کار خوبی است که خداوند به آن امر می کند تشخیص می

شیعی مانند خواجه نصیرالدین طوسی و عالمه حلی بر این باورند که در حسن وقبح اخالقی عقل نقش دارد و 

را به نیکویی وظلم را  نمی توان آن را از ابتکارات شرع و یا چیز دیگری دانست، بلکه این عقل است که عدل

این نوع قضایا . به زشتی محکوم می کند و در این حکم خود هیچ گاه نیاز به استمداد از منابع دیگری ندارد

مستقالت عقلیه نامیده می شود ، به این معنا که عقل در درک و تصدیق آنها مستقل است و از تعلیم امر خارج 

العدل ) از عدل و نیز تصوری از حسن و درک رابطه بین آن دو  از این رو وقتی تصوری. بی نیاز می باشد

صورت گیرد تصدیق به مسئله به دست می آید و نیازی به برهان خارج از چهارچوب به این قضیه ( حسن

  ای گسترده  تالشهای  بررسی  به  نیزعلمی است که درآن فلسفه فقه( 711: 3112رمضانی،. ) وجود ندارد

  روشمندی  دیدگاهها و تالشهای  کردن  شفاف  نخبه، برای  و محققین  از فقها، آگاهان  ای دسته  دارد که  اختصاص

اند؛  پرداخته  درباره آن  نوین  نظرگاههای  و ارائه( سنتی)  تقلیدی  در روش  و بازنگری  باز اندیشی  در پی  که

  و همسویی  همگامی، همنوایی  با ضرورتها مبرم  که  است  روشمندی  بدیلهای  خواستار افزایش  که  نظرگاههایی

  است  گرفته  ا نشانهموجود ر  فقهی  طرح  که  ای شده  ریزی برنامه  هجومها و یورشهای  باشد و بکوشد به  داشته

 (311: 3121الطایی، .) دهد  پاسخ

مدد می رساند؛ زیرا فلسفه  این علم به فقیه نگاه نقادانه عطا می کند و در کشف کاستی ها و راه حل آن به او

از نظر . فقه مقایسه ای بین فقه موجود وفقه بایسته انجام می دهد و به کشف چالش ها و کاستی ها می پردازد 
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و فلسفه فقهی را موثر می داند که . برخی نیزفلسفه فقه مجموعه تامالت نظری و تحلیلی در باب علم فقه است

شاهرودی فلسفه فقه را دانشی می  .ورت معیاری و هنجاری مطرح شودنه تاریخی بلکه کنونی باشد و به ص

داند که می خواهد در چند مرحله فقه را به طور منسجم و کلی بشناسد به طوری که بتواند با این شناخت، خط 

و عالوه بر آن سیر و حدود و ثغور و همه مقومات داخلی و غایات و مبادی و خصوصیاتش را مبین سازد 

 : 3123و همکاران،  شاهرودیعابدی ) .ندکدر تفکیک و تحلیل ضوابط استنباطی از موقعیت ناظر تحقیق بتواند 

 (31و31

که مسائل متنوع و به لحاظ مصادیق بسیار گسترده و پیچیده شده اند و برای با نگاه به شرایط عصرحاضر 

اظهارنظر در هر باب به اطالعات گسترده و انجام تحقیقات اساسی نیاز است چنان که در اموری مانند مسائل 

ه پزشکی ، سیاسی، بانکداری و تجارت الکترونیک و بازارهای مجازی و صدها عنوان دیگر که تخصص در هم

آنها برای یک فرد تقریبا امری غیرممکن است و با رویه اجتهاد اصطالحی متعارف توان پاسخگویی به این همه 

 بحث تجزیمسائل مقدور نیست اندیشمندان اسالمی، راهکارهای مختلفی را پیشنهاد کرده اند که در آن میان 

 3:توان برای تجزی در اجتهاد بهره برد شاملاز دالیل عقلی که می .از اهمیت ویژه ای برخوردار است در اجتهاد

ابواب فقه از نظر مدرک وسند تفاوت دارند، بعضی مدارک آسان و واضحی دارند و  مدارک بعضی پیچیده و  -

همین امر موجب می شود که گاهی فردی نسبت به بعضی ابواب فقه قدرت استنباط پیدا کند .سخت می باشد 

اشخاص از نظر مهارت و درک مدرک وسند احکام  -7.رت را نداشته باشداما نسبت به بعضی دیگر این قد

فردی ممکن است در مسائل و احکام نقلی و مستند به اخبار و روایات مهارت کامل داشته . مختلف هستند

حصول درجه اجتهاد امری  -1. باشد اما در مباحث عقلی دارای این مهارت نباشد و گاهی هم عکس است

و . یعنی مجتهد مطلق قبل از آنکه به اجتهاد مطلق برسد باید ابتدا مجتهد متجزی باشد. دفعی تدریجی است نه

وقتی مجتهد متجزی به دالیل و مستندات احکام اطالع و آگاهی حاصل کند با مجتهد مطلق در آن مسئله برابر 

ام ماخذ ومنابع آگاهی داشته همچنین اگر تجزی اجتهاد جایز نباشد الزم می آید که مجتهد به تم -1.خواهد بود

. باشد و این محال است زیرا از بسیاری مجتهدان استفتاهایی شده که به آنها جواب نداده اند و سکوت کرده اند

 ( 11و13و17: 3111ساالر زانی و فتوحی، )  .در حالی که همه آنها باالتفاق در شمار مجتهدین هستند

 عملی اتاالهی روش
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چیست؟ االهیدان عملی روش می پرسیم اکنون که االهیات عملی در حوزه اسالم مورد بررسی قرار گرفت 

 چه وظایفی برعهده دارد؟او  و

یعنی از قرن رویکرد علوم جدید در دوره رنسانس . ی و تجربی استدر مراحل اولیه کمّاالهیدان عملی روش 

) .ی وتجربی را بر همه علوم تحمیل کرده استدیگران چارچوب کمّشانزده با مطالعات گالیله، نیوتن، بیکن و 

در نخستین گام به جمع آوری اطالعات به همین دلیل االهیدان عملی ( 333، 3111آذربایجانی و موسوی اصل، 

می پردازد تا بدین طریق رخدادهای ویژه را وضعیت شناسی کرده و چارچوب و فرآیند شکل گیری هریک را 

او وظیفه . سیر و سلوک االهیدان عملی است "در خیابان و با مردم بودن"در این مرحله . فهم نمایدبه درستی 

دارد با متن جامعه در ارتباط باشد تا حقایق و مشکالت جامعه را لمس کند و نه اینکه به خواندن گزارشات 

دد توضیح وتفسیر چرایی این رخداد در گام بعد االهیدان عملی با استفاده از نظریه های علمی در ص. بسنده کند

... االهیدان باید در این مرحله به گفتگو با روانشناسان، جامعه شناسان و اندیشمندان علوم تربیتی و. بر می آید

برای مثال امروزه در روانشناسی تخصص جدیدی به نام . بپردازد تا از نظرات ایشان برای حل معضل آگاه شود

در این نوع درمان . بر می گردد 3191و 3111ظهور رسمی آن از دهه های . مده استخانواده درمانی بوجود آ

برای حل مشکل خانواده یا . به آموزش، پیشگیری و درمان برای کمک به مشکالت خانواده ها اقدام می کند

تشدید یکی از اعضا آن یا کل سیستم خانواده مورد توجه قرار می گیرد و تالش می شود علل بروز و عوامل 

این شیوه از درمان . کننده مشکل در داخل خانواده و در نوع روابط اعضا با یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد

مبتنی بر رویکرد سیستمهاست و معتقد است زمانی می توان به رفع یک مشکل نائل شد که از نیروی تک تک 

لم تحقیق در رفتار موجودات زنده روان شناسی ع. اعضا استفاده شود تا عوامل تنش زا را مرتفع ساخت

به همین جهت از چندی روان شناسان عالقه شدیدی نسبت به مشکالت علمی . بخصوص رفتار بشر می باشد

هدف روانشناسی . که برای افراد پیش می آید و راه حل هایی که می توان برای آنها پیشنهاد کرد پیدا نموده اند

: 3112بنی سی ، دلفان آذری،.) خشیدن به زندگی انسان نیز می باشدعالوه بر پیشرفت علمی وصنفی بهبود ب

االهیدان عملی پس از بررسی نظرات روانشناسان و دیگر علوم مرتبط  در گام سوم با استفاده از مفاهیم (311

االهیاتی تالش می کند رخدادها و وضعیت های خاص را تفسیر کرده و بر اساس اصول وضوابط دینی پاسخی 

در این مرحله االهیات در عین تاسیس برخی از اصول اخالقی از تمرینات و رفتارهای اخالقی . آنها بیابدبرای 

چهارم، االهیات عملی استراتژی های رفتاری برای . گی دستگاه االهیاتی بهره می گیردنیز در توسعه و بالند
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رتباطی فعال با بازتاب ها و پیامدهای اثرگذاری بر وضعیت موجود را تعریف کرده و آنگاه با برقرار ساختن ا

این استراتژی ها در حوزه عمل به نقد و ارزیابی استراتژی های محقق پرداخته تا در گام بعد بتواند با دقت 

در حقیقت پس از گام دوم االهیدان باید از روشهای (332و331: 3111بابایی،) .بیشتری دست به اقدام بزند

البته روش . شود که شامل روش عقلی، نقلی، شهودی و روش ترکیبی می باشد تحقیق علوم اسالمی بهره مند

عقل، نقل، سیره  در این روش. قالیی  که مخصوص اصولیون می باشدعُ هم وجود دارد به نام روش دیگری

با مهارت و مهندسی پیچیده و حساب شده ای ترکیب . عقالء، عرف، اجماع و دالیل مختلف دیگر حضور دارند

و در گام نهایی باید با جمع  1می شوند و محصولی می دهند که یا قاعده ی اصولی و یا حکم فقهی می باشد

 .بندی اطالعات راهکار عملی ارائه شود

شناخت عوامل بوجود آورندۀ یک ناهنجاری در خانواده وجامعه، باعث می گردد راه حل این دقت نظر در 

اما اکنون به نمونه هایی از معضالت خانواده می پردازیم . واقع بینانه تر و موفق تر باشند هایی که ارائه می شود

در این  .باید انجام دهد در صدد پاسخ به این مسائل نیستیم زیرا این همان کاری است که االهیدان عملیما 

کجا درکه عقل کجا معیار و  نتشخیص آالبته حالجی و تجزیه و تحلیل می شوند و  مذکور شکالت مرحله م

  .اهمیت فراوان داردمفتاح است  در چه شرایطی مصباح و

 چالشهای خانوادهبررسی 

از مهمترین آموزه های مدرنیسم و اگر بخواهیم نمونه ای از معضالت خانواده مدرن را توضیح دهیم می توان   

ست از آیین یا اصول اخالقی که منافع و ا فردگرایی عبارت. را نام بردلیبرالیسم، انسان محوری و فرد گرایی 

وق و تکالیف افراد آن، برتر از جمع می عالیق خود فرد را در تعیین رهبری جامعه و ارزشهای اخالقی، حق

بر اساس این آیین که در حوزه اقتصاد، . شمارد و کل اجتماعی را فاقد ارزش یا اهمیت اخالقی می داند

سیاست، حقوق، هنر و ادبیات و فلسفه خودنمایی می کند، هدف اصلی عمده، ارتقاءرفاه مادی و هدف عمده 

انسان محوری نیز تحول عمیقی ( 311: 3121رحمت پور، .)ردی استقانون اخالقی، تکامل هویت و سیرت ف

تاکید برعقل و توانایی شگرف او در کشف حقایق هستی بود . بود که در حوزه معرفت شناسی مدرنیته رخ داد

اما در ادامه با تفسیر عقل به فهم مستقلی که که با ظهور علوم تجربی و گسترش دامنه های آن صورت گرفت 

                                                           
3
 -www.hawzah.net .مقاله روش های تحقیق علوم اسالمی   
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ون هدایت وحی در می یابد، رویکردهای ذهن گروانه که مشخصه آنها معیار قرار دادن انسان برای انسان بد

 (91و11: 3112جوادی، .)اندازه گیری هر چیزی بود باز شد

انتظارات برای خوش بختی شخصی بیشتر شده و با نگرانی برای خانواده هایی، که بیشتر سنّتی به همین دلیل 

در عین حال، خانواده عالوه بر کارکرد سنّتی اش مانند مراقبت از کودکان، تأمین . استبوده اند، همراه شده 

مانند ارضای جنسی، صمیمیت و مصاحبت توقعاتی اقتصادی و برآوردن نیازهای عاطفی اعضای خود، کانون 

بودند، دیگر غالب  3131و اوایل  3191امروزه طیف گسترده ای از هنجارهای خانواده، که طی دهه . بوده است

اکثریت عظیمی از عموم مردم اکنون . طالق دیگر مانند گذشته، شرم آور نیست. به طور وسیع پذیرفته نیستند

به همین . منکر این نظر هستند که زوج ناراضی از زناشویی باید به خاطر فرزندانشان به زندگی ادامه دهند

بیمار، عصبی یا غیر اخالقی است، به شدت رد شده؛ شکل، دیدگاه قدیمی تر، که هر کس ازدواج را منکر شود 

نظر سنجی ها نشان می دهند که بیشتر . چنان که این عقیده که افراد بدون فرزند خودخواهند رد شده است

آمریکاییان دیگر معتقد نیستند زنی که شوهری برای حمایت از خود دارد نباید کار کند، و اینکه دختر وقتی 

رشد اقتصادی نقش مهمی در . باکره باشد، یا اینکه رابطه جنسی پیش از ازدواج غلط است ازدواج می کند باید

ازدواج می کردند سال های اوایل  3191و  3111زوجی که در دهه های . ظهور دیدگاه جدید ایفا کرده است

و  3171دهه های  کودکی خود را در سختی گذرانده بودند و آرزوهای نسبتاً ساده ای داشتند؛ اما کسانی که در

، زمانی که میزان موالید کم شده بود به دنیا آمدند، با رقابت اندکی برای شغل در زمان بلوغشان مواجه 3111

اما فرزندان آنها، . شدند و از امنیت اقتصادی کافی برای ازدواج و بچه دار شدن در سنین جوانی برخوردار بودند

بین . د، کودکی خود را در عصر رشد بی سابقه ای گذرانده بودندبالغ می شدن 3121و  3131که در دهه های 

متوسط درآمد خانواده ها سه برابر شد و افزایش ثروت افزایش در فرصت های  3121و  3191دهه های 

. آموزش، مسافرت و فراغت را موجب گردید که همه آنها به باال رفتن انتظاراتِ ارضای خود کمک کردند

 3113،و کلوگ مینتز)  .ها انتظارات چشمگیری برای رفاه مادی و عاطفی خود داشتندبعکس والدینشان، آن

 (33و39:

 مادیگرایی

سوال االهیدان عملی . مادیگرایی در جهان امروز بر زندگی زناشویی، تربیت فرزند و طالق تاثیر به سزایی دارد

چگونه خواهد شد؟ پاسخی که با پژوهش  این است؛ زمانی که تنها به مادیگرایی بها می دهیم کیفیت زندگی ما
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هرگاه ارزش های مادیگرایانه در زندگی محوریت پیدا کند، و نه تنها پدر که مادر : بدست می آید اینچنین است

یک حقیقت ساده وجود دارد؛ افرادی که در زندگی به . نیز به دنبال درآمد باشد کیفیت زندگی تنزل می یابد

وت و مالکیت هستند، از سعادت روانشناختی پایین تری نسبت به افرادی که مادیات طور دایم به دنبال کسب ثر

 .تمام هدف زندگی شان نیست، برخوردارند

تولید مثل، تامین پایگاه : جامعه شناسان شش کارکرد اساسی را برای خانواده برشمرده اند که عبارتند از

نیاز ( 191: 3113کاوه، .)پذیری و عاطفه و همراهیاجتماعی، تنظیم رفتار جنسی، حمایت و مراقبت، جامعه 

 .عاطفی و همراهی از آن دسته نیازهایی است که انسان تا پایان عمر به آن احتیاج دارد

شواهد نشان می دهد که وقتی انسان با ارزش های مادی همساز و سازگار می شود، خوشی و سعادت کمتری 

در این جوامع، پیام هایی . خوراک روانی انسان توجهی نمی شود را تجربه می کند؛ و در این حال است که به

که مدام از ما می خواهند فالن محصول را خریداری کنیم تا سالمت باشیم یا ایمنی منزل مان را حفظ کنیم 

تبلیغ می شود؛ و یا امروزه دختران به دنبال مهریه زیاد و خرج عروسی باال و پسران به دنبال همسران شاغل و 

در این فرهنگ ها قهرمانان معموال افرادی خوش قیافه، ثروتمند و افرادی هستند که به . هیزیه آنچنانی هستندج

اغلب مردم نیز در معرض پیام های مادیگرایانه ساطع از جامعه قرار . عنوان انسان های موفق معرفی می شوند

ه اند باعث می شوند که انسانها احساس بسیاری از این نیازها که در گذشته پاسخ درست نگرفت. می گیرند

اما در . هر یک از ما در زندگی تا حدی به دارایی، پول وظاهر اهمیت می دهیم. خوشبختی و امنیت نکنند

خانواده اولین محیط اجتماعی است که . نگرش مادیگرایانه مالکیت و مادیات، پایه نظام ارزشی را بنا می کند

وقتی خانواده ها در ارضای نیازهایی چون امنیت برای . س امنیت می باشدنخستین مکان برای تجربه احسا

فرزندان ناتوان بمانند بسیاری از بچه ها خود را با سیستمهای ارزشی ای که تنها بر ثروت و دارایی تکیه دارند، 

نهند، تحقیقات نشان می دهد نوجوانانی که تنها به موفقیت های مادی خود ارزش می . هماهنگ می سازند

نسبت به نوجوانانی که برای روابط خوب، خودباوری و همراهی با اجتماع ارزش قائلند، مادرانی دارند که کمتر 

همچنین مطالعات نشان می دهد نوجوانان مادیگرا، اغلب . در زمینه تربیتی کودکان خود سرمایه گذاری کرده اند

به فرزندانشان برای رسیدن به امنیت، ارزش انسانی و در دامن والدینی پرورش یافته اند که به اندازه کافی 

بالندگی کمک نکرده اند و این احساس عدم امنیت در نوجوانان، خود را با میل شدید به تعلقات مادیگرایانه 

فرزندان طالق نیز که از محبت و تربیت کمتری برخوردار هستند  به تعلقات مادی بیشتر رو . نشان داده است
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: 3111.لوی و کسر.) کنند که البته چندان موثر نیستکمبود احساس ایمنی و امنیت را جبران می آورند تا 

ما به آسانی در می یابیم که تمامی این ناهنجاری ها معلول اصالت دادن به زندگی دنیوی و مادیات  (737و731

 .است که البته این نگاه  نیازمند اصالح می باشد

 تربیت کودکان 

ور می شوند که اگر قرار است امروزه کودکی دیندار باشد باید اصولی آم تربیتی ودینی به ما یاددان علواندیشمن

. این اصول شامل مبانی اعتقادی وفکری، تجربه درونی، التزام درونی وعمل می باشد. رعایت شود ودرتربیت ا

اما چگونه می توان این اصول را اجرایی کرد؟ تربیت دینی موفق دارای مولفه هایی است که مهمترین آن  

. ارد که مدلل باشددر چنین شط عظیمی از سوال ها و تردیدها دین ورزی هنگامی دوام د. است "عقالنیت"

آشنایی دقیق با سوال های دوران جدید و تالش برای تصحیح برداشت های نادرست دشواری تربیت دینی را 

معلم واقعی دینی کسی است که خود را در . وجودعقالنیت در اصول اعتقادی کامال روشن است. آشکار می کند

اخالق دینی نیز باید بر . ی را با نظر به آنها تبیین کندمعرض افکار گوناگون قرار دهد و عقالنیت آموزه های دین

. پایه های عقالنی استوار باشد، تا مسائل اخالقی را از شکل نصایح مالل آور یا امر ونهی گریزاننده خارج کند

در عرصه اعتقادات هم . برای همین منظور در اخالقیات می توان ازمباحث حسن وقبح ذاتی و عقلی بهره برد

در عبادات و احکام دینی نیز جنبه عقالنیت . مطرح است و فلسفه دین مبسوطی با نام کالم اسالمی  مباحث

در . در واقع هر یک از فروع دین با حکمتی روشن در متون دینی مطرح گردیده است. بسیار تاثیر گذار است

 "تقوای حضور"یت دینی موفق دومین مولفه ترب. این مرحله بحث درباره اهداف دین بسیار مثمر ثمرخواهد بود

با نظر به خصیصه عصر حاضر و ظهور ارتباطات در شکلی که هر روز گسترده . به جای تقوی پرهیز می باشد

متربّی در عین حضور در مکان ، خود را . تر می شود، تقوای پرهیز در برخی قلمروها اساسا ناممکن می گردد

مفهوم تقوای حضور را . این طریق از آلودگی شرایط مصون می مانددر مرتبت وشان انسانی فراتر می بیند و به 

ای کسانی که ایمان آورده اید، به "در این  آیه آمده است . سوره مائده نیز برداشت کرد 319می توان از آیه 

 در اصل. "هر گاه شما هدایت یافتید، آن کسی که گمراه شده است به شما زیانی نمی رساند. خودتان بپردازید

و باید اذعان .  مفهوم تربیت دینی حاکی ازآن است که فرد از درون آغاز کند و فشار بیرونی چندان پر بها نیست

سومین مولفه تربیت . کرد راه تربیت دینی رفتنی است نه بردنی، یعنی اولین مرحله خواست خود فرد است

وانه ای برای تقوای حضور در شرایط این ویژگی، در واقع خود پشت. است "ارزیابی، گزینش و طرد"دینی، 
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طرد یکباره و تمام . الزمه حضور غیر انفعالی، ارزیابی اطالعات و رویدادهای اجتماعی است. عصر حاضر است

تربیت دینی همواره باید . عیار هر آنچه متعلق به این دوران است نه تنها ممکن نیست، بلکه مطلوب هم نیست

. ارزیابی و نقادی منصفانه قرار دهد و افراد را برای گزینش و طرد آماده سازد پدیده های نوظهور عصر را مورد

 (72و73: 3121باقری، )

 رابطه دختر و پسر

به اعتقاد کارشناسان، نخستین وظیفه هنجارهای اخالقی یک جامعه تنظیم روابط بین دو جنس مرد و زن بر پایه 

بط، همان ازدواج است که منجر به تشکیل خانواده می های مناسب است و انسانی ترین عمل تنظیم این روا

 ..شود و می توان آن را به عنوان اتحاد بین زن ومرد برای بهبود و پیشرفت آینده تعریف کرد

در جوامع غربی و سایر جوامع غیر مسلمان ارتباط میان دو جنس مخالف به خود فرد سپرده شده و عواقب این 

ارایه شده از افزایش میزان طالق، فرار کودکان و نوجوانان از خانه، بی بندو باری  آزادی ارتباط نیز در آمارهای

گروهی از کارشناسان تربیتی می گویند وقتی جوان عرصه را بر خود . های اخالقی و غیره کامال مشهود است

و برنامه ریزان تنگ ببیند و نتواند خود را از نظر عاطفی و اخالقی با محیط تطبیق دهد و مربیان، معلمان 

نهادهای آموزشی و تربیتی نیز نتوانند به احساسات و تمایالت منطقی و احساس او پاسخ دهند، جوان 

این در . زندگی از او دریغ شده با هنجارشکنی به دست آورد یانسرخورده سعی می کند چیزهایی را که طی سال

ده است که اگر این گونه ارتباطات به عادت حالی است که ارزیابی های پژوهشگران علوم اجتماعی نشان دا

تبدیل شود دیگر چیزی به نام هسته یا کانون خانواده شکل نخواهد گرفت، زیرا سن ازدواج باال می رود، افراد 

نسبت به هم بی اعتماد و بی تفاوت می شوند و در نهایت خانواده ای شکل نمی گیرد و به این ترتیب بسیاری 

از سویی دیگر . نابهنجاری های اخالقی و حتی بهداشتی در جامعه گسترش خواهد یافتاز معضالت رفتاری و 

در حال حاضر سن بلوغ پسران به سیزده سال و در مواردی حتی کم تر از آن رسیده است و چنان چه در 

عات سال فاصله تا فرصت ازدواج می تواند تب39سال محسوب شود،  71بدبینانه ترین نگاه سن ازدواج پسران 

سوال این است که فاصله موجود را چگونه باید پر کرد؟ آیا . روانی زیانباری را به همراه داشته باشد -اجتماعی

صرفا با یک رابطه قانونی و مطابق عرف می توان این نیازها را پاسخ داد؟ در یکی از قدیمی ترین و سنتی ترین 

رت یکی از اعضای خانواده تا منتج شدن به ازدواج حالت های پذیرش نیز این رابطه صرفا تحت کنترل و نظا

برآوردهای جامعه شناسی در کشور حاکی از عمیق تر . این راه حل ساده و کلیشه ای است. قابل قبول است
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زندگی های پست مدرن، مد زدگی افراطی، دسترسی به هر . شدن روز به روز فاصله بلوغ تا سن ازدواج است

با کم ترین هزینه و حتی تغییر عادات غذایی و اقبال مردم این پی آمد را به همراه نوع اطالعات در اسرع وقت 

یکی از مهمترین مواردی که در زمینه . داشته است که فرزندان دچار جهش های ژنتیکی و بلوغ زود رس شوند

زیرا نه می . تربیت اجتماعی باید در نظر داشت، آماده ساختن فرزندان برای رویارویی با جنس مخالف است

توان فرزندان را طوری تربیت کرد که از هر فردی از جنس مخالف بگریزد و خود  را در تاریک ترین نقطه 

خانه مخفی کند ونه او را به حال خود رها کرده منتظر پیش آمد روزگار نشست؛ بلکه باید از سال های اولیه 

 (7: 123، 3113کاوه  )برایشان ترسیم شود زندگی فرزندان تصویر روشنی از نحوه برخورد با جنس مخالف

برداشت نادرست از شرع و محدود ساختن : برخی از این مشکالت که ناشی از خانواده ها است عبارتند از

مطلق نوجوان در برخورد با جنس مخالف، عدم آموزش در مورد وضعیت و واقعیت جنس مخالف، القاء افراط 

مخالف، سخت گیری و خشونت نسبت به نوجوان، سخت گیری در مورد در رفتار اجتماعی و برخورد با جنس 

ازدواج، عدم آموزش حدود شرعی در مورد محرم و نامحرم و یا حالل و حرام و غیرتی بودن افراطی برخی از 

. برادران و پدران در خانواده، فقدان جو تفاهم و گفت وشنود در مورد مسائل گوناگون بین والدین و نوجوان

ن جو بین والدین و نوجوان وجود داشته باشد در بین گفت وگوهای صمیمی می توان آثار و پیامدهای اگر ای

بررسی ها نشان داده اند که اغلب دوستی های خیابانی منجر به ازدواج . اینگونه دوستی ها را به آنان یادآور شد

ای موجود بیش از نیمی از آنها در سال نمی شود و اگر هم در برخی از این موارد این اتفاق بیفتد، طبق آماره

درصد تجاوز به عنف ها در اثر  11ضمن آنکه شواهد نشان می دهد . های ابتدایی زندگی از هم می پاشد

دوستی های خیابانی و پنهانی با وعده ازدواج رخ می دهد و روابط پنهانی پسران ودختران از موضوعات قابل 

له قتل، آدم ربایی، اخاذی و تجاوز به عنف در این شرایط به راحتی شکل تاملی است که جرائم گوناگون از جم

در مقابل عده ای از دختران و پسران با شناخت واقعی از یکدیگر و به دور از تخیالت و رویاهای . می گیرد

ا در آن ها یک نگاه از جنس مخالف را به عشق تعبیر نمی کنند و آن ر. غیر واقعی با یکدیگر روبرو می شوند

آنان در برخورد با مردان و زنان فامیل یا غیره بسیار با وقار و . ذهن خود و در رویاهای خویش نمی پرورانند

سنگین برخورد می کنند و در عین پرس وجو از احوال یکدیگر و پاسخ گویی به پرسش های آنان، دچار افراط  

ی در خارج خانه با جنس مخالف معنایی ندارد؛ برای چنین افرادی ارتباط پنهان. در خنده و شوخی نمی شوند

زیرا از یک سو به حد کافی راجع به جنس مخالف مطلب می دانند و از سویی دیگر می دانند که خانواده و 
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جامعه نیز برای برقراری روابط نزدیک و صمیمی بین دو جنس برنامه ای دارد و آن را از طریق ازدواج و فراهم 

 .(7:  121و137، 3113کاوه -.)تماعی به تحقق می رساندط مقبول اجآوردن شرای

 یتمادر نیاب شبیه سازی و

خانواده را مورد تهدید قرار می دهد بوجود آوردن انسان بدون استفاده از نهاد یکی از مسائل دیگری که امروزه 

بر ضد کرامت  غالب متدینان این روش را تهدیدی. شیوه های رایج تولید مثل و به گونه غیر جنسی است

ما به ناچارکمی در این باره واین فنآوری کامال جدید است . و خواستار منع آن شده اند انسانی قلمداد کرده

 .سخن خواهیم گفت زیرا از مشکالت خاص زمانه ما محسوب می شود

عبارت است از تولید موجودی مشابه نسخه اصلی به روشی غیر  1در اخالق زیست پزشکی شبیه سازی انسانی

دو نوع تقسیمی که در . جنسی؛ شبیه سازی انواع مختلفی دارد که هر یک از احکام اخالقی متفاوتی برخوردارند

بررسی های اخالقی این مسئله تاثیرگذار است، یکی تقسیم شبیه سازی به انسانی وحیوانی و دیگری تمایز 

از شبیه سازی درمانی برای تولید بافت . است 3وشبیه سازی درمانی 9یان شبیه سازی برای تولید مثلگذاشتن م

آن چه برای دنیای امروز مسئله آفرین بوده و . های انسانی یا برخی از اندام های کامل انسانی استفاده می شود

ست، یعنی استفاده از شبیه سازی در به صورت معضل بزرگی درآمده است، شبیه سازی انسانی برای تولید مثل ا

این مسئله نگرانی های اخالقی، دینی و اجتماعی بسیاری پدید آورده . تولید افرادی با ویژگی های کامال انسانی

شبیه سازی انسانی در همه کشورها و از نظر تمام مجامع بین المللی ممنوع بوده و انجام آن، هم در حد . است

کلینیکی، هم برای بخش خصوصی و هم برای بخش عمومی نامشروع و غیر اخالقی آزمایشگاهی و هم در حد 

با این همه امکان علمی این مسئله فراهم بوده و ممکن است در آینده تالش هایی جهت تحقق آن . است

ره مخالفان شبیه سازی اشکاالتی را مطرح کرده اند که از جمله آنها می توان به موارد مذکور اشا. صورت پذیرد

تصور عمومی این است که احتمال سوءاستفاده از این تکنولوژی فراوان است و با عمل شبیه سازی می : کرد

توان افرادی شبیه به هم تولید کرد که از قبل برای کارهای اجتماعی خطرناک یا ضد امنیتی برنامه نویسی شده 

های امنیتی شبیه سازی نگرانی معقولی  درمقابل مدافعان شبیه سازی پاسخ می دهند هر چند دلمشغولی. اند

                                                           
1
- human cloning  

9
 -Reproductive cloning 

3
 - Therapeutic clining 
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است، ولی ناامنی درجات و مراتب مختلفی دارد؛ مادری هم که به طور طبیعی حامله می شود امنیت خود و 

باید پرسید که این خطر و ناامنی به چه میزان و در چه سطحی مطرح . حتی فرزند خود را به خطر می اندازد

می توان با اطمینان . نمی تواند دلیل خوبی برای مخالفت با شبیه سازی باشدبنابراین عنوان عام ناامنی . است

بخشی از طرق مختلف از جمله کنترل و بازرسی های دقیق، نگرانی های موجود را از ناامن و خطرناک بودن 

ایش و اشکال دوم اینکه در این فرایند نقش پدر حذف می شود و با این کار آس. شبیه سازی انسانی برطرف کرد

و از طرفی ایجاد ابهام در روابط فامیلی و بر هم زدن ساختار طبیعی . رفاه بچه شبیه سازی شده به خطر می افتد

همچنین ممکن است . خانواده را به بار خواهد آورد و موجب بی هویتی فرد شبیه سازی شده را فراهم می آورد

اما باید پرسید . ده شود و نظام خانوادگی مختل گرددمسئله نکاح و ازدواج که یک امر طبیعی است تدریجا برچی

مدافعان در پاسخ (931: 3113اسالمی، ) .دادبه صرف یک ممکن می توان حکم حرمت به یک تکنولوژی جدید 

این اشکال می گویند زندگی افرادی که در شرایط خاص شبیه سازی شده تولد یافته اند، می تواند به اندازه 

انی که به طور طبیعی متولد می شوند ارزشمند باشد؛ وگرنه باید گفت والدینی هم که در زندگی بسیاری از کس

بچه هایی که در این . شرایط سخت اقتصادی به سر می برند و فقیرانه زندگی می کنند حق بچه دار شدن ندارند

آن ها مانند سایر  شرایط پا به عرصه وجود می گذارند هر چند ممکن است دشواری را سپری کنند، اما زندگی

برخی دستکاری در روند . اشکال دیگری که وجود دارد نقض کرامت انسانی است. انسان ها ارزشمند است

برخی به غیر اخالقی بودن کپی برداری از ژن انسانی . طبیعی تولید مثل انسانی را ناقض شرافت انسانی می دانند

گروهی هم با رویکرد کانتی و وظیفه گرایانه به . می کنندکه به تولید انسان ها ی همسان منجر شود را مطرح 

استفاده ابزاری از انسان حمله می کنند ومی گویند این کار منزلت انسانی را تا حد حیوانات آزمایشگاهی تنزل 

از طرفی از نظر اخالقی همه انسان ها با هم برابرند و نباید انسان ها به دو گروه درجه اول و درجه . می دهد

در پاسخ طرفداران شبیه سازی می گویند چرا لقاح برون رحمی . وم تقسیم شوند که گویا در این کار می شوندد

را ناقض کرامت انسانی نمی دانید؟ چنان چه منظور از نقض کرامت انسانی پایین آوردن شان ومنزلت انسان تا 

ت آن چه از نظر اخالقی ناقض حد خوکچه های هندی یا موش های آزمایشگاهی باشد؛ در پاسخ باید گف

اشکال دیگر اینکه جسم . کرامت انسانی به شمار می رود، رعایت نکردن اصول و ضوابط اخالقی مسئله است

همانطور که ما حق تصرف در ملک دیگران را نداریم نباید در بدن خود ودیگران نیز . انسان امانت الهی است

. اینکه عملیات شبیه سازی  نابودی جنین های بسیاررا باعث می شوداشکال پایانی . تصرف مالکانه داشته باشیم
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پاسخی که طرفداران شبیه سازی می دهند این است که تخمک های بارور شده آزمایشگاهی هنوز فاقد حد 

خالصه آن که این تکنولوژی هنوز . نصاب شخصیت انسانی اند و در نتیجه از شانیت اخالقی برخوردار نیستند

انسانی آزمایش نشده و دانشمندان نیز احتمال بروز آسیب های جدی زیستی را ناممکن نمی دانند؛ و در موارد 

هنوز قراین و شواهد اطمینان بخشی مبنی بر دستیابی جامعه بشری به تعهد اخالقی الزم برای به کارگیری این 

رهای کارآمد و موثر نیازمند شکی نیست که بهره گیری از برخی ابزا. تکنولوژی وسوسه انگیز سراغ نداریم

است که تضمین کننده استفاده بخردانه از آن ابزارها، توام  ای ویژه تربیتی –سپری کردن پیش نیازهای فرهنگی 

 (311، 3111اسالمی،دبیری وعلیزاده) .ای پایه و اهداف شرافتمندانه باشدبا مهارت ه

مصنوعى تالش مى کنند؛ تخمک هاى بارور مثل دانشمندان همچنین بر روى فرایندهاى دیگری، همانند تولید 

از آن جایى که . شده انسان را در رحم هاى مصنوعى یا حیوانات مى کارند که بعدها از آن ها متولد خواهد شد

ما در حال حاضر درباره کاربردها و  این شیوه ها در مورد انسان تاکنون هرگز موفق نبوده است، الزم نیست

اظهار کرده است، ما باید نگران  2با این همه، آن طور که مارگریت ایشلر. مشکالت اجتماعى آن نگران باشیم

 .نامیده شده است "مادرى نیابتى"مشکالت تلقیح مصنوعى و افزایش تکرار چیزى باشیم که به طور اشتباه 

کننده است؛ چون به طور تلویحى نشان مى دهد که چنین مادرى از طرف مادرى نیابتى یک اصطالح گمراه 

معموال )نوعاً یک زن . در بسیارى از موارد قضیه از این قرار نیست. مادر واقعى، چنین کارى را انجام مى دهد

و به با زوجى قرارداد مى بندد تا خودش را در معرض تلقیح مصنوعى قرار دهد و هنگامى که فرزند ا( زن فقیر

معموال چنین . بنابراین، بچه اش را به پدر خونى و همسر او بدهد. دنیا آمد، از حقوق مادرى اش دست بکشد

درباره . دالر در قبال این کار به زن مذکور مى پردازد 39111تا  9111پدرى پولدار است؛ چرا که او نوعاً بین 

 Baby»بارزترین نمونه آن مورد مشهور . مى آید حقوق قانونى طرفینِ چنین قراردادهایى، درگیرى هایى پیش

M »مادرى که او را زاییده بود، نظر خود را تغییر داد و از پذیرش دستمزد براى نوزادش امتناع کرد و . است

. سرانجام، دادگاه او را ملزم ساخت تا کودک را به پدر و همسرش بسپارد. سعى نمود او را نزد خود نگاه دارد

ید مثل نوین، سه جنبه از جوانب والدینى را متمایز ساخته است که به طور طبیعى الزم و ملزوم تکنیک هاى تول

مادرى که رحم او نطفه را دریافت . 7والدینى که تخمک ها و اسپرم از آن ها گرفته شده است؛ . 3: یکدیگرند

                                                           
2-Margrit Eichler 
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ه و بچه را تا هنگام بزرگ اشخاصى که به مثابه والدین اجتماعى عمل کرد. 1کرده و تا تولد حمل مى کند؛ 

اگر چنین توافق هاى قراردادى مجاز شوند، مطمئناً این شیوه متداول تر مى شود و . شدن سرپرستى مى کنند

تعاریف قانونى جدیدى باید ارائه شود تا حقوق و وظایف افرادى را که در جنبه هاى مختلف نقش والدین را 

اشخاص دیگر با چنین روابط قراردادى تحت تأثیر قرار مى گیرند؛  عالوه بر این، بسیارى از. دارند، شرح دهد

همچنین حقوق . و همین طور اقوام والدین اجتماعى "رحمى"از جمله شوهر، فرزندان دیگر، والدین مادر 

کودک باید تحقق یابد، تا این زمان پزشکانى که تلقیح مصنوعى یا تلقیح در لوله آزمایش را انجام مى دهند، به 

این کودک شاید بعدها به مرضى مبتال شود که . ت مشخصات اهدا کنندگان تخمک ها و اسپرم ملزم نبودندثب

از این گذشته، همان گونه که . ولى احتماال این کار ممکن نباشد. بررسى پیشینه ژنتیکى را ضرورى مى سازد

را پیدا کنند، کودکان متولد شده  کودکان فرزندخوانده وقتى بزرگ شدند، اغلب امیدوارند والدین ژنتیکى خود

به وسیله شیوه هاى جدید نیز شاید به پیدا کردن مادران رحمى شان و همین طور اهدا کننده تخمک یا اسپرمى 

 (17: 3111اسپنسر، ) .باشندکه از آن شکل گرفته اند مایل 

 نتیجه گیری

تالش این مقاله طرح سوالی مبنی بر نحوه مواجهه خانواده دیندار با چالشهای دنیای مدرن و کنکاش در ارائه 

 .علم و دین هر یک بطور جداگانه برای معضالت انسانها راه حل هایی ارائه می دهند. پاسخ مناسب به آن بود

ی پیرامون رابطه علم بطور کل. هره مند شوندب مذکور اما کسانی هم هستند که بخواهند همزمان از هر دو معرفت

 علم تایید کننده دین/ ب ؛اند علم و دین دو شیوه بیان یک واقعیت/ الف: وجود دارد و دین چهار دیدگاه 

 شدهمچنان که در متن مقاله بررسی . ناسازگارند علم و دین /د هستند؛علم و دین مکمل یکدیگر/ ج؛ است

این مطلب در حوزه االهیات عملی به تفصیل مورد  .تئوری مکمل بودن علم و دین به صواب نزدیک تر است

  .بررسی قرار می گیرد

 جامعه در دستور کار مراکز تصمیم گیرنده فرهنگیاالهیدان عملی تربیت مناسب است در مقطع زمانی کنونی 

می و تجربی است اما در روش سوم از روشهای دینی بر اساس روش کاالهیدان عملی دو وظیفه . قرار گیرد

و دیگر رشته مبانی دینی باید به گفتگو میان االهیدان . هددبهره مند می شود و سپس را هکار عملیاتی ارائه می 

این گفتگو توصیه می شود زیرا برای فهم . بپردازد...، جامعه شناسی وپزشکی  ،های علمی همچون روانشناسی 

که در درون سیستم های دیگر النه کرده اند، یا برای فهم مشکالتی که دارای ابعاد مختلفی هستند سیستمهایی 
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آن موضوع  ازتفسیر االهیاتی و تفسیر اخالقی  پس از آن االهیدان  با ارائۀ. توجه به دیگر رشته ها ضرورت دارد

ی معرفت شناختی تلقی می در این رویکرد فعل خوب امر. آن وضعیت را مشخص می کند "رفتار خوب" ،

در پایان . نمی شود شود که می تواند به معرفتی بینجامد که آن معرفت، جز با رفتار خوب وتغییر دهنده حاصل

این نوآوریها شاید به شکست بیانجامد و موجب شک و . باید مدل های رفتاری را ارائه دهندرهبران دینی 

د؛ همین شکست ها و تجربه ها موجب تعمیق نگاه آنان می شود و ولی این دوره را باید تحمل کر. تردید گردد

 .افق های جدیدی فرا روی آنان باز می کند

در این میان وظیفۀ االهیدان عملی بسیار سخت است زیرا از طرفی باید میان حوزۀ علم آکادمیک دینی و نهاد 

 .گر، رابطه ای مشخص تعریف نمایددین از یک سو، و میان آن دو و حوزۀ عمل عینی و اجتماعی از سوی دی

 (371، 3111بابایی )

در هر دورانی باید بتواند تعادلی بین دین و فرد مومن نکتۀ بسیار مهمی که نباید از نظر دور داشت این است که 

عقل پدید آورد به گونه ای که هم در چارچوب دین باقی بماند وهم با پیشرفت های اصیل جهان هماهنگ 

با زمانه هماهنگ بود به حدیثی  درعین حالبرای نشان دادن تایید این نظریه که می توان دیندار ماند و . شود

: لبالغه اشاره می کنیم که طی هشدار تربیتی بسیار ریزبینانه ای می فرمایددر نهج ا( ع)ازحضرت علی 

این حدیث به . "فرزندانتان را بر آداب خود واندارید چه آنان برای روزگاری جز روزگار شما آفریده شده اند"

 .می توان در روزگار جدید زندگی کرد ولی از چهارچوب دین خارج نشد که ما می آموزد

ای دنیای مدرن ما را نیازمند االهیدان عملی کرده است؛ اندیشمندانی که ازتمامی امکانات موجود ه پیچیدگی

همچنین نظرات متفکران علوم جدیدی ... شامل منابع دینی، مستقالت عقلیه، مقاصدالشرایع، فلسفه فقه و

ل هر راه حلی برای این به هر حا. استفاده کنند و پزشکی تربیتی و جامعه شناسی و علومهمچون روانشناسی 

منبعث از این موضوع خواهد  مسائل وابسته به چگونگی ترکیب ایمان دینی و عقل  است و تفاوت در پاسخها

 . بود
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