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9 پیشگفتار

پیشگفتار

مباحث  از  خانواده  در  قدرت  ساختار  یع  توز شیوه ی  و  قدرت  مراتب  سلسله 

یخ، اندیشمندان علوم انسانی بدان پرداخته  که در طول تار میان رشته ای است 

کرده اند. مراجعه به مطالعات صورت  ارائه  و دیدگاه های مختلفی در مورد آن 

از  خانواده  در  قدرت  ساختار  یع  توز جامع  الگوی  که  می دهد  نشان  گرفته، 

نگردیده  ارائه  باشد،  مختلف  دیدگاه های  به  ناظر  که  اسالمی  آموزه های  منظر 

است. بنابراین، معرفی الگوی ساختار مسؤولیت )قدرت( در خانواده از منظر 

کردن  آموزه های اسالمی با نگرش به دیدگاه های مختلف و راهکارهای نهادینه 

آن در خانواده، ضرورتی انکارناپذیر است. از سوی دیگر، با توجه به دغدغه های 

مذهبی طالب، ارائه ی این الگو در میان خانواده های طالب از اهمیت بیشتری 

برخوردار است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارائه ی الگوی ساختار قدرت 

ضمن  و  است  درآمده  تحریر  رشته  به  اسالمی  آموزه های  منظر  از  خانواده  در 

و  دینی  یکردی  رو با  خانواده،  در  ساالر«1  والدین  »پدرمرکزی  ساختار  معرفی 

روان شناختی به تبیین یافته ی فوق می پردازد. ساختار مذکور بر مبنای الگوی 

یستی، روان شناختی، فرهنگی و  از تفاوت  در نیازهای ز که ناشی  مهر و اقتدار 

کتاب، حجت  االسالم دکتر مهدی محمدی صیفار به جای واژه دموکراتیک جعل  یاب  1 .  این اصطالح توسط ارز
یع مسؤولیت در خانواده است. به نظر می رسد واژه ی »والدین ساالر« نسبت به  که نزدیک به الگوی اسالمی توز گردید 
که ضمن آن که به مشورت والدین و فرزندان در خانواده اشاره دارد؛ با این حال،  بقیه اصطالح ها بهتر باشد؛ از آن رو 
یت را به والدین می دهد. بدین صورت که پدر و مادر ملزم نیستند در تمام تصمیم ها با فرزندان مشورت کنند،  محور
کنند.  بلکه می توانند در بعضی از تصمیم ها آن ها را مشارکت داده و در بعضی نیز بدون مشارکت آنان تصمیم گیری 

که تصمیم نهایی را می گیرد.   پس از مشارکت، این پدر است 
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اقتصادی است، تبیین می گردد.
کاربــردی ارائــه می گــردد. در  بنابرایــن، پژوهــش حاضــر در دو بخــش نظــری و 
گــون  گونا یــف و نظریه هــای  کلیــات، تعار بخــش نظــری، ضمــن پرداختــن بــه 
ــواده تبییــن  ــه منابــع دینــی و روان شناســی و ســاختار قــدرت در خان ــا مراجعــه ب ب
کاربــردی، ضمــن ارائــه ی الگــوی مهــر و اقتــدار در خانــواده،  می گــردد. در بخــش 
ــردد.  ــه می گ ــز ارائ ــردن آن نی ک ــه  ــای نهادین ــاری، راه کاره ــی و رفت ــور عملیات ــه ط ب

نوشــته ی حاضــر، یــک اثــر پژوهش محــور اســت و درصــدد اســت منبــع نظــری، 
کاربــردی در زمینــه ی ســاختار قــدرت در خانــواده، به مشــاوران محتــرم ارائه نماید 
کــردن ســاختار  تــا ضمــن بینش افزایــی، بــه طــور عملیاتــی شــیوه های نهادینــه 
قــدرت در خانــواده و الگــوی مهــر و اقتــدار مبتنــی بــر آن را در میــان خانواده هــای 
طــالب جــوان آمــوزش دهــد. در عیــن حــال، مطالعــه ی اثــر مذکــور بــرای اســاتید، 

مربیــان، دانشــجویان، طــالب و زوجیــن می توانــد مفیــد باشــد.
این کتاب در شش فصل آماده شده و به مباحث زیر می پردازد: اهمیت تشکیل 
خانواده و ساختار آن، ساختار قدرت در خانواده، دیدگاه اسالم درباره ی ساختار 
مسؤولیت )قدرت( در خانواده، تأثیر تفاوت های جنسیتی بر ساختار قدرت در 
کردن آن. خانواده، نقش های خانواده و الگوی مهر و اقتدار و شیوه های نهادینه 
کتاب را بر  که تألیف     در پایان از پژوهش گر محترم، جناب آقای محمد زارعی 
عهده داشتند و نیز از ارزیابی حجت االسالم و المسلمین مهدی محمدی صیفار 

تقدیر و تشکر می شود.

مدیریت مطالعات و برنامه ریزی تهذیبی
معاونت تهذیب حوزه های علمیه



فصل اول:

 اهمیت تشکیل خانواده و ساختار آن
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مقدمه

خانواده اولین واحد اجتماعی و یکی از بنیادی ترین نهادهای اجتماعی است 

گرفته است.1خانواده مناسب ترین نظام برای تأمین  که در طول تاریخ بشر شکل 

نیازهای مادی و روانی بشر بوده و بهترین بستر را برای تأمین امنیت و آرامش روانی 

کردن فرزندان و برآورده ساختن نیازهای  اعضا، پرورش نسل جدید، اجتماعی 

عاطفی افراد فراهم کرده است.2 عملکرد مناسب خانواده، یکی از شاخص های 

آن  اعضای  و  خانواده  روانی  سالمت  و  زندگی  کیفیت  کننده ی  تضمین  مهم 

است. تحقیقات نشان می دهد، خانواده هایی که ارتباط میان اعضا و تعامالت 

در  است،  استوار  افراد  میان  تفاهم  و  صمیمیت  و  نزدیکی  اساس  بر  خانواده 
می دهند.3 نشان  خود  از  بیشتری  مصونیت  و  مقاومت  زندگی،  فشارهای  برابر 

یکی  کارآمد قادر است نیازهای عاطفی، روانی، معنوی و فیزیولوژ  خانواده ی 

پخانه، »ساختار قدرت در خانواده از دیدگاه اسالم در مقایسه با نظریات روان شناسی و جامعه شناسی«،  1 . زارعی تو
معرفت روان شناسی، سال22، ش186، 1392، ص88.

2 . ساالری فر، نظام خانواده در اسالم، ص5.
یان«، خانواده پژوهی،  کیفیت زندگی در بین دانشجو 3. قمری و خوشنام، »بررسی رابطه عملکرد خانواده اصلی و 

سال7، ش27 ، 1390، ص345.
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اعضای خود را به درستی تأمین کند و رضایت مندی را به ارمغان آورد و زمینه ی 

رشد و بالندگی فرزندان را فراهم سازد.1عملکرد ضعیف خانواده، پریشانی های 

و  میر  و  الکل،مرگ  مصرف  خشونت،  افزایش  افسردگی،  و  اضطراب  روانی، 
کارکردهای اجتماعی ـ اقتصادی را به دنبال دارد.2 اختالل در 

دارند.  خانواده  نهاد  پویایی  و  رشد  به  ویژه ای  اهتمام  هم  اسالمی  آموزه های   

پیامبر خدا می فرمایند: 
ویج؛3 ز  و أعّز ِمَن الّتَ

َّ
َوَجل ى اهّلِل َعّزَ

َ
ما ُبِنَى بناٌء فى األسالِم أَحّبُ ِال

در اسالم، بنیادى نهاده نشده است که در نزد خدا،  از ازدواج محبوب تر باشد.

اهداف تشکیل خانواده

از دیدگاه آموزه های اسالمی، ازدواج و تشکیل خانواده، دارای اهداف متعالی 
است که به منظور نیل به این اهداف، خانواده تقدس و اهمیت باالیی می یابد.

1. سازندگی اخالقی، معنوی

ازدواج و تشــکیل خانــواده از دیــدگاه اســالم، امــری مقــدس و ارزش منــد اســت 
گیــرد، عبــادت محســوب می شــود4 انجــام  قربــت  بــا قصــد  کــه   و در صورتــی 

 و تقرب الهی و تکامل معنوی را نیز در پی دارد. پیامبر اسالم می فرماید: 

ــرا،  ــه دکت ــش نامه آن، پایان نام ــاخت پرس ــالم و س ــدگاه اس ــد از دی کارآم ــواده  ــاخص های خان ــزی، ش ی ــی پار 1 . صفورای
موسســه آموزشــی پژوهشــی امــام خمینــی، 1388، ص11-12؛ قمــری و خوشــنام، همــان.

2 . متسا و دیگران، 2013، ص97؛ هونگ و دیگران 2013، ص51.
3 .شیخ صدوق، من ال یحضره الفقیه، ج3، ح4343، ص383.

4 . امینی، انتخاب همسر، ص27.
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َح هّلِلِّ ِاسَتَحَق ِوالَیَه اهّلِل؛1
َ

نک
َ
َح هّلِلِّ و ا

َ
َمن َنک

ــرای خــدا کســی را همســر دهــد،  ــد و ب کن ــرای ]خشــنودی[ خــدا ازدواج  ــر کــس ب ه
پرســتی و حمایــت( خداســت.  ســزاوار والیــت )سر

کــه انســان از خودپرســتی و خوددوســتی بــه ســوی  ازدواج اولیــن قدمــی اســت 

غیردوســتی برمــی دارد. تــا پیــش از ازدواج، همــه چیــز بــرای »مــن« بــود. ازدواج 

کــه ایــن حصــار شکســته می شــود و فــرد، نــه بــرای »مــن«،  اولیــن مرحلــه ای اســت 

ــه  ــا«، ب ــر »م ــود، دیگ ــدان می ش ــه دارای فرزن ک ــد  ــد. بع کار می کن ــا«  ــرای »م ــه ب بلک

کم کــم ایــن »مــن« فرامــوش می گــردد. بنابرایــن ازدواج  »ماهــا« تبدیــل می شــود و 

کــه انســان را از حالــت خودخواهــی خــارج می کنــد و بــه ســوی  قــدم اولــی اســت 

غیردوســتی ســوق می دهــد.

بــه بهانــه ی  کــه  ک مجــرد  پــا افــراد  کــه  تجربه هــای قطعــی نشــان داده اســت 

اواًل  کرده انــد،  نفــس  مجاهــده ی  عمــر  یــک  و  نکرده انــد  ازدواج  نفــس  اصــالح 

کار را  گفته انــد مــا ایــن  اغلب شــان در آخــر عمــر پشــیمان شــده و بــه دیگــران 

کــه واقعــًا عالــم بودنــد، تــا آخــر عمــر هم چنــان  کردیــم، شــما نکنیــد و ثانیــًا بــا ایــن 

نشــان  ایــن  اســت.  داشــته  وجــود  آن هــا  در  خامــی  و  بچگــی  روحیــه ی  یــک 

کــه نوعــی از پختگــی و تکامــل، جــز در پرتــوی ازدواج و تشــکیل خانــواده  می دهــد 

ــه صــورت یــک  کاردینــال ب کشــیش و یــک  پیــدا نمی شــود. بنابرایــن، هرگــز یــک 
باشــد.2 صــادق  خــودش  کاردینالــی  در  واقعــًا  گــر  ا درنمی آیــد؛  کامــل   انســان 

 

1 . محمدی ری شهری، تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث، ص74.
2 . مطهری،  تعلیم و تربیت در اسالم، ص397.
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2. آرامش روانی
 خداوند متعال، دست یابی به آرامش را از جمله مهم ترین اهداف ازدواج برشمرده1

 و می فرماید: 
ًة َو 

َ
ــَوّد ــْم َم

ُ
 َبْیَنک

َ
ــل ْیهــا َو َجَع

َ
ُنوا ِإل

ُ
 ِلَتْســک

ً
واجــا ْز

َ
ْم أ

ُ
ْنُفِســک

َ
ــْن أ ــْم ِم

ُ
ک

َ
ــَق ل

َ
ْن َخل

َ
ــِه أ ــْن آیاِت َو ِم

وَن؛ 2 ــُر
َّ

ــْوٍم َیَتَفک ــاٍت ِلَق ی
َ

ــَك ل ــًة ِإّنَ فــى  ذِل َرْحَم
یــد، تــا در  کــه همســرانی از جنــس خــود شــما بــرای شــما آفر و از نشــانه های او ایــن 

کنــار آن هــا آرامــش یابیــد و در میانتــان مــودت و رحمــت قــرار داد.

مانند  حاالتی  و  افسردگی  مثل  روانی،  بیماری های  می دهد،  نشان  پژوهش ها 

پرخاشگری، ناامیدی، اضطراب، و هم چنین میزان مرگ و میر در افراد متأهل، 
کمتر از افراد مجرد می باشد.3 به مراتب 

مهم ترین  عاطفی،  نیازهای  ارضای  جامعه شناسان،  از  بسیاری  اعتقاد  به   

تبیین  جدید  صنعتی  جوامع  در  را  خانواده  بقای  می تواند  که  است  کارکردی 

یا  شغلی  محیط های  مانند  دیگری،  محیط های  در  عاطفی  ارضای  کند. 

رضایت بخش ترین  افراد،  بیشتر  اما  می شود؛  یافت  بیش  و  کم  نیز  آموزشی 

روابط شخصی خود را با همسران، والدین، فرزندان یا دیگر بستگان می یابند. 

معمواًل افراد، امنیت جسمی و روحی را در خانواده جست وجو می کنند و خانه 

حتی  می دانند.  بیرون  دنیای  خوردهای  و  زد  و  کشمکش ها  از  پناهگاهی  را 

ی  رو طالق  به  الزم  خشنودی  و  امنیت  نیافتن  دلیل  به  که  کسانی  از  بسیاری 

یی، ص65. 1 . پسندیده، رضایت زناشو
2 . روم، آیه21.

3 . مؤسسه رشد جوان، بازگشت غرب به عفاف، ص81-69 .
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 می آورند، بار دیگر خانواده جدیدی برای دست یابی به آن هدف بنا می نهند.1

که  یافت  پایی، در کشور ارو   امیل دورکیم در بررسی پدیده ی خودکشی در چند 

کمتر از افراد متأهل  ازدواج افراد را از خودکشی باز می دارد و افراد دارای فرزند، 

بی فرزند، خود را به قتل می رسانند. برای نمونه، آمارهای خودکشی در فرانسه، 

که به طور متوسط در برابر  مربوط به سنین 20 تا 70 سالگی از آن حکایت دارد 

هر 100 مورد خودکشی مردان متأهل، 280 مرد مجرد و 218 مرد همسر مرده، خود 

را به قتل می رسانند.

 178 و  مجرد  زن   167 متأهل،  زنان  خودکشی  مورد   100 هر  برابر  در  هم چنین 

آمریکا  متحده  ایاالت  در  شده  منتشر  آمارهای  می کنند.2  خودکشی  بیوه زن 

ویژه  )به  می دهند  دست  از  را  همسرانشان  که  افرادی  دارد،  آن  از  حکایت  نیز 

مردان  بزنند.  خودکشی  به  دست  دارد  احتمال  متأّهل  افراد  از  بیش  مردان(، 

که همسرانشان را از دست داده اند، 14 برابر بیش از مردان متأّهل  سفیدپوستی 

 8 پوست،  سیاه  مردان  برای  نرخ  این  بزنند.  دست  خودکشی  به  دارد  احتمال 

داده اند،  که شوهرانشان را از دست  که زنان سفیدپوستی  برابر است؛ در حالی 

در  دهند.  خاتمه  خود  زندگی  به  دارد  احتمال  متأّهل  زنان  از  بیشتر  4برابر 

واقع، ازدواج با افزایش حفاظت  کنندگی، سالمت روانی و حمایت اجتماعی، 
 موجب ارتقای سطح سالمت جسمانی و امکان زندگی و طول عمر می شود.3

1 . بستان و دیگران، اسالم و جامعه شناسی خانواده، ص86..
2 . پسندیده، همان. 

3 . مؤسسه رشد جوان، همان.
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3. تنظیم رفتار جنسی

کــه زن و مــرد را بــه هــم نزدیــک می ســازد و زندگــی مشــترک و  یکــی از عواملــی 

پیونــد آن دو را ایجــاب می کنــد، غریــزه ی جنســی اســت. مــرد نیــاز جنســی زن را 

تأمیــن می کنــد و در مقابــل، زن هــم نیــاز جنســی مــرد را برطــرف می ســازد و ایــن 

یــادی، پیونــد دائمــی یــا طوالنــی آن دو را ســبب می شــود.  نیــاز متقابــل، تــا حــدود ز

رفتــار  و  زناشــویی  رضایت منــدی  میــان  قابل توجهــی  همبســتگی  تحقیقــات، 
جنســی نشــان می دهــد.4

ینــت بــودن آن بــرای همســران تصریــح شــده و  کشــش جنســی و ز  در قــرآن بــه 

گــون[ از زنــان و ... بــراى مــردم آراســته  گونا می فرمایــد: » دوســتی خواســتنی ها]ى 

کیــد  ــان تأ ــه دوســت داشــتن زن ــه توجــه انبیــا ب شــده اســت.«5 حتــی در روایــت ب

گردیده و آمده اســت: »دوســت داشــتن زنان، از اخالق پیامبران اســت.« 6هم چنین در 
روایت آمده که پیامبران به مســائل زناشــویی و روابط جنســی اهمیت می دادند.7

از دیــدگاه آموزه هــای اســالمی، لــذت جنســی حــالل، پــاداش معنــوی دارد و 

روابــط جنســی خــارج از چارچــوب خانــواده، ممنــوع اســت و عقــاب دارد. 

اهّلِل   
َ

َرُسول َیا   
َ

َفَقال ُتْؤَجْر  َك 
َ
ْهل

َ
أ اْئِت   

َ
َفَقال ا 

َ
َهذ َعْن  ُه 

َ
ل

َ
َسأ ّرٍ 

َ
َباذ

َ
أ ّنَ 

َ
أ ِبِّ الّنَ َعِن 

ِجْرَت؛ 
ُ
 أ

َ
ل

َ
ال َ َتْیَت الْ

َ
ا أ

َ
ِلَك ِإذ

َ
ذ

َ
ْرَت َفک ِز

ُ
َراَم أ َ َتْیَت الْ

َ
ا أ

َ
َك ِإذ

َ
 َنَعْم ِإّن

َ
ْؤَجُر َقال

ُ
َو أ

پیامبر در جواب سؤال اباذر می فرماید: با همسرت همبستر شو تا پاداش بگیری. 
 رسول خدا بگیرم؟  پاداش  و  گردم  همبستر  او  با  رسول خدا!  ای  گفت:  اباذر 

4 . حسین خانی، معیارهای انتخاب همسر از دیدگاه اسالم و تهیه مقیاس آن، ص30.
ساِء. )آل عمران، آیه14(. َهواِت ِمَن الّنِ اِس ُحّبُ الّشَ َن ِللّنَ ّیِ 5 . ُز

َساِء. )کلینی، الکافی، ج5، ص320(. ْیِهْم ُحّبُ الّنِ
َ
ی اهَّلُل َعل

َّ
ْنِبَیاِء َصل

َ ْ
ْخاَلِق ال

َ
6 . ِمْن أ

َکثَرِه الُطروَقه. )کلینی، الکافی، ج5، ص567(. عر و 
َ

ب و َحلِق الّش َطّیُ ف و الّتَ
ُ

َنّظ نبیاء االّتَ
َ
7 . ِمن َاخالِق اال
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گر  فرمود: هم چنان که با کسی که نامحرم است، همبستر شوی، مجازات می شوی. ا
یافت می کنی.1 با حاللت نزدیکی کنی، پاداش در

 4. تربیت فرزند

گاهی از آن با عنوان جایگزینی2 یاد می شود، یکی دیگر از  که  کارکرد تولید مثل 

به  و  بقای جوامع  که همواره  یست شناختی خانواده است  اساسًا ز کارکردهای 
کرده است.3 کلی، بقای نسل بشر را تضمین  طور 

کریم، یکی از ویژگی های بندگان خدای رحمان را دعا برای طلب فرزند  قرآن 

کرده است:  صالح معرفی 
؛4

ً
قیَن ِإماما ُمّتَ

ْ
ِلل نا 

ْ
ْعُیٍن َو اْجَعل

َ
أ َة  ُقّرَ اِتنا  ّیَ ّرِ

ُ
واِجنا َو ذ ْز

َ
أ نا ِمْن 

َ
نا َهْب ل ّبَ َر وَن 

ُ
ذیَن َیُقول

َّ
 َو ال

پروردگارا! از همسران و فرزندان ما کسانی قرار ده که مایه ی چشم روشنی ما گردند.

از دیــدگاه اســالمی، فلســفه ی ازدواج در ُبعــد فرزنــدان، »تربیــت نســل توحیــدی« 

اســت.5 در ایــن دیــدگاه، هــم تــداوم نســل وجــود دارد و هــم تربیــت نســل. تــداوم 

نســل، جزئــی از ایــن دیــدگاه اســت؛ ولــی محــور و اســاس آن نیســت. هــدف، 

گیرنــد و  کــه راه تکامــل و یکتاپرســتی را در پیــش  تربیــت و پــرورش افــرادی اســت 

ــوارث صفــات پســندیده ی والدینــی و تربیــت شایســته ی  ایــن مســأله از طریــق ت

خانوادگــی تحقــق می پذیــرد. رســول خدامی فرمایــد: 

1 . حر عاملی، وسائل الشیعه، ج3، ص391.
2 . Replacement.

3 . بستان و دیگران، اسالم و جامعه شناسی خانواده، ص67.
4 . فرقان، آیه74.

یی، ص57. 5 .پسندیده، رضایت زناشو
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 اهّلُل؛1
َّ

ــَه ِإال
َ
 ِإل

َ
ْرَض ِبــال

َ ْ
 األ

ُ
ُزَقــُه َنَســَمًة ُتْثِقــل ْن َیْر

َ
 اهّلُل أ

َّ
َعــل

َ
 ل

ً
ْهــال

َ
 أ

َ
ِخــذ ْن َیّتَ

َ
ُمْؤِمــَن أ

ْ
 َمــا َیْمَنــُع ال

ینــد. شــاید خداونــد  ــرای خــود همســری برگز کــه ب   چــه چیــزی مؤمــن را بازمــی دارد 
کــه زمیــن را بــا »ال الــه اال اهلل« ســنگین نمایــد.  کنــد  فرزنــدی نصیــب او 

از دیگــر اهــداف تشــکیل خانــواده، تکمیــل دیــن و مصــون مانــدن از معاصــی، 

اجتماعــی،  و  فــردی  ســالمت  اجتماعــی،  ســازندگی  اقتصــادی،  کارکردهــای 

رهایــی از تنهایــی و نشــاط و شــادابی را می تــوان نــام بــرد.

ساختار خانواده

ایــن  اســت.  تبادل هــای خانوادگــی  از  ســاختار خانــواده، شــامل مجموعــه ای 

ــد.  ــر مرتبط ان ــا یک دیگ ــواده ب ــای خان ــه اعض ــه چگون ک ــد  ــن می کن ــا تعیی تبادل ه

و  کــه شــامل قواعــد، مرزهــا، سلســله مراتــب، خرده نظام هــا  ســاختار خانــواده 

ــرار  ــد ق کی ــورد تأ ــواده م ــاختاری خان ــه ی س ــت، در نظری ــی اس ــای خانوادگ نقش ه

یخچــه ی خانــواده در زمــان حــال آشــکار می شــود.  می گیــرد. در ایــن نظریــه، تار

کل، در زمینــه ی  انســان ها، موجــودات اجتماعــی هســتند و بایــد بــه عنــوان یــک 

گرفتــه شــوند. عوامــل محیطــی بــر عوامــل ارثــی  نظــام اجتماعــی خــود در نظــر 

کــه در آن، رفتــار  اولویــت دارنــد. ماهیــت تقابلــی علیــت منظــم )یعنــی موقعیتــی 

فــرد بــا سیســتم اجتماعــی او تأثیــر و تأثــر متقابــل دارد(، مــورد پذیــرش و تأییــد 

کــه هویــت افــراد خانــواده را تشــکیل می دهــد،  اســت. در این جــا ویژگی هایــی 
رفتارهــای ارتباطــی آن هــا و تعامــل افــراد بــا یک دیگــر اســت.2

1 . صدوق، من الیحضره الفقیه، ج3، ص383.
کارلسون و دیگران، خانواده درمانی، ترجمه شکوه نوابی نژاد، ص109.  . 2
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 1. مرزهای خانواده

کــه در خدمــت حفــظ و پیش بــرد، تمایــز  مــرز، حــد یــا حایــل مفروضــی اســت 

و  )زن  خانــواده  زیرمنظومه هــای  کل،  یــک  عنــوان  بــه  خانــواده  یک پارچگــی  و 

شــوهری، والدیــن و فرزنــدان، فرزنــدان بــا یک دیگــر و...( و تــک تــک اعضــای 

طــور  بــه  کــه  اســت  ویــژه  مراوده هــای  بــرای  اســتعاره ای  مــرز،  اســت.  خانــواده 

منظــم میــان منظومه هــا در جریــان اســت. مرزهــای یــک زیرمنظومــه، عبــارت 

ــه جــزو ایــن زیرمنظومــه  کســی و چگون کــه معیــن می کنــد چــه  ــی اســت  از مقررات

ــه امــوری ماننــد  ــواده، مرزهــا امــری روان شــناختی اســت و ب اســت. در نظــام خان

کالمــی میــان افــراد و موضوعــات عاطفــی مربــوط می شــود.  کالمــی و غیــر  روابــط 

کســی حضــور دارد و  این کــه در یــک رابطــه ی تعاملــی خــاص در خانــواده، چــه 
کســی بیــرون از آن جــای دارد، نشــان دهنــده ی مرزهــا در خانــواده اســت.1  چــه 

کــه بــه وســیله ی آن، عملیاتــی   قواعــد خانــواده، ســاختاری بــه وجــود مــی آورد 

کل تأمیــن  کنــد.  کــه نیازهــای خانــواده را بــه عنــوان یــک  می توانــد صــورت پذیــرد 

میان  مرزهای  بر  کم  حا قواعد  طبق  خانواده،  سیستم  زیرساختارهای 

زیرمنظومه ها، تعامل و کنش متقابل دارند. منابع استرس درونی و برونی، انطباق 

ساختار خانواده با حفظ تعادل را ضروری می سازد. عالوه بر آن، فرایند تکاملی، 
 منابع استرس قابل پیش بینی را برای سیستم های خانوادگی به وجود می آورد.2

کارکرد زیرمنظومه ها و نیز واحد خانواده دارد. سه نوع   ماهیت مرزها اثر مهمی بر 

مرز در یک پیوستار وجود دارد: 1( مرزهای سخت و غیرقابل نفوذ؛ 2( مرزهای 

1 . بارکر، خانواده درمانی پایه، ترجمه محسن دهقانی و زهره دهقانی، ص30-12.
کارلسون و دیگران، همان، ص110؛ خدایاری فرد و دیگران، خانواده درمانی، ص28.  . 2
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کنده.1 روشن؛ 3( مرزهای پرا

گون  گونا تکالیف  اجرای  برای  که  اجزای تشکیل دهنده ی ساختار خانواده   

مرزهایی  و  تعالیم اسالم، وجود حدود  نامیده می شود.  زیرمنظومه  دارد،  وجود 

زیرمنظومه  می داند.  ضروری  خانواده  درون  افراد  حتی  و  زیرمنظومه ها  میان  را 

خانواده  اعضای  سایر  و  باشند  داشته  جدا  اتاقی  خانه،  در  باید  شوهری  و  زن 
نشوند.2 حریم  این  وارد  اجازه  بدون  روز،  شبانه  از  معینی  ساعت های   در 

که  دارند  نیاز  اختصاصی  فضای  به  نیز  منظومه ها  سایر  شوهر،  و  زن  بر  عالوه   

کودکان به  باید حتی والدین بدون اجازه، وارد محدوده ی آن ها نشوند. هر چه 

از  نیازمندترند.  خصوصی  فضای  به  می شوند،  نزدیک تر  نوجوانی  و  بلوغ  دوران 

نظر تعالیم اسالم، میان فرزندان دختر و پسر نیز باید حدود و مرزهایی برقرار شود. 

زیرمنظومه ی دختران و پسران، هر یک به فضای روانی اختصاصی نیازمندند. الزم 

است محیط خواب و استراحت والدین و فرزندان، به عالوه دختر و پسر و حتی 

که پدر و مادر اتاق جدا، دختران و پسران نیز  میان برادران مجزا باشد؛3 به طوری 

گانه داشته باشند و رخت خواب تک تک فرزندان نیز از هم مجزا باشد.  اتاق جدا

 به عالوه، نوع مراوده ها و تماس های خواهر و برادر در سن نوجوانی، باید دارای 

حدود و قیودی باشد4 تا زمینه ی هرگونه انحراف رفتاری از بین برود.

کارلسون و دیگران، همان، ص109.  . 1
2 . نور، آیه58.

3 . خدایاری فرد و دیگران، همان، ص171.
4 . همان، ص152.



23 فصل اول: اهمیت تشکیل خانواده و ساختار آن

2. نقش های خانواده

شکل  آن  زیرمنظومه ی  و  خانواده  در  فرد  جایگاه  اساس  بر  خانواده  نقش های 

کارکرد ویژه ی خانواده  می گیرد. زیر منظومه ها می توانند بر مبنای نسل، رغبت یا 

شکل بگیرند. اعضای خانواده ممکن است به طور هم زمان به زیر منظومه های 

متعددی تعلق داشته باشند.

و  خواهر  فرزندان،  و  والدین  شوهر،  و  زن  از:  عبارتند  زیرمنظومه ها  مهم ترین   

برادر. مرزهای موجود در زیرمنظومه به وسیله ی مجموعه ای از قواعد مشخص 
می کند.1 تعریف  را  زیرمنظومه  در  افراد  مشارکت  چگونگی  که  است   شده 
گرو انجام تکالیف مکمل   مینوچین معتقد است تداوم هنجار یك خانواده، در 
از سوی هر یك از زن و شوهر است. در غیر این صورت، اضطراب های ناشی از 
عدم توجه به نقش ها، منشأ اختالل در خانواده می شود. بنابراین یکی از مبانی 
استنتاج ها در نهایت، توجه به این موضوع است که خانواده، منظومه ی واحدی 
است و هر یك از اعضای خانواده )زن و شوهر(، دارای تکالیف و نقش های ویژه 
جنسی  رفتار  مانند  خانواده،  در  موجود  تکالیف  و  کارکردها  به  توجه  با  است. 
و تولید مثل، حمایت و مراقبت، جامعه پذیری، بحث های عاطفی و تربیت، 
گروهی از آن ها منوط به مشارکت دوطرفه  کارکردهای اقتصادی و با نظر به این که 
کار امکان پذیر است، بنابراین اهمیت تعیین  است و برخی نیز با نوعی تقسیم 
نقش ها و وظایف هر یك از زوجین بر اساس توانایی های آن ها مشخص می گردد.
در نظام خانواده از دیدگاه اسالم، ضمن تعیین ساختار خانواده، نقش اعضا 
این  با یک دیگر مشخص شده است. در  از اعضا  رفتار هر یک  مرز  و  و حیطه 

کارلسون و دیگران، همان، ص109.  . 1
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میان، برای هر یک از اعضا، حقوق و وظایفی ترسیم شده است تا کارآمدی نظام 
به  نیاز  اساس  بر  اعضای خانواده  تعامل  که  آن جا  از  دو چندان شود.  خانواده 
یک دیگر شکل می گیرد و بر آورده شدن این نیازها بر اساس تعیین نقش هاست؛ 
که بر مبنای این دو مؤلفه )نیاز ـ نقش(، مسؤولیت های  از این رو طبیعی است 
که در آموزه های دینی با عنوان »حقوق متقابل  گرفت  خانوادگی شکل خواهد 

همسران« و »حقوق متقابل والدین و فرزندان« از آن یاد شده است.1

 3. سلسله مراتب قدرت

در ساختار خانواده، تبادل های خانوادگی نقش تعیین کننده ای دارد. این تبادل ها 

که چگونه اعضای خانواده با یک دیگر مرتبط اند. تبادل  ها، رفتار  تعیین می کند 

را بر اساس سلسله مراتب قدرت نظم می دهند. بر اساس سلسله مراتب قدرت 
می شود.2 معین  خانواده  در  تصمیم گیری  قدرت  مسؤولیت،  تقسیم  شیوه ی   یا 

کارآمد  خانواده  ویژگی های  از  را  روشن  قدرت  مراتب  سلسله  وجود  مینوچین   

می داند و می کوشد در شیوه  ی درمانی خود، این مراتب را به درستی تعیین کند. این 

مسأله در منابع روان شناسی، بیشتر تحت عنوان ساختار قدرت در خانواده بحث 

و به طور مفصل از منظر نظریه ی ساختاری و آموزه های دینی بررسی شده است.

1 . خطیب، این نقش ها واقعی است، ص9.
کارلسون و دیگران، همان.  . 2
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خالصه فصل

اهداف تشکیل خانواده عبارت است از:

از  انســان  کــه  اســت  قدمــی  اولیــن  ازدواج  معنــوی:  اخالقــی،  ســازندگی   .1

خودپرســتی و خوددوســتی بــه ســوی غیردوســتی برمــی دارد و »من«هــا تبدیــل بــه 

می شــود. »ما«هــا 

خانــواده  در  را  روحــی  و  جســمی  امنیــت  افــراد،  معمــواًل  روانــی:  آرامــش   .2

و زد و خوردهــای  کشــمکش ها  از  پناهگاهــی  را  جســت وجو می کننــد و خانــه 

می داننــد. بیــرون  دنیــای 

کــه مــرد نیــاز جنســی  3. تنظیــم رفتــار جنســی: در چارچــوب خانــواده اســت 

زن را تأمیــن می کنــد و در مقابــل، زن هــم نیــاز جنســی مــرد را برطــرف می ســازد. 

بیــرون از خانــواده، ایــن نیــاز بــه لجام گســیختگی می انجامــد.

کارکرد تولید مثل خانواده، یکی از نقش های مهم آن،  4. تربیت فرزند: عالوه بر 

تربیت فرزند )به ویژه تربیت دینی( است که مهم تر از کارکرد تولید و تدام نسل است.

ساختار خانواده 
و  خرده نظام هــا  مراتــب،  سلســله  مرزهــا،  قواعــد،  شــامل  خانــواده  •ســاختار 

اســت. خانوادگــی  نقش هــای 

کــه دارای زیرمنظومه هــای )زن  کل اســت  •خانــواده بــه عنــوان ســاختار، یــک 

و شــوهری، والدیــن و فرزنــدان، فرزنــدان بــا یک دیگــر و...( متعــدد و تــک تــک 

اعضــای خانــواده اســت.

میــان  مرزهــای  بــر  کــم  حا قواعــد  طبــق  خانــواده،  سیســتم  •زیرســاختارهای 
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دارنــد. متقابــل  کنــش  و  تعامــل  زیرمنظومه هــا، 

•هر یک از زیرمنظومه ها دارای تکالیف و وظایفی هستند.

•نقش های خانواده بر اساس جایگاه فرد در خانواده و زیرمنظومه ی آن شکل 

می گیرد.
•بر اساس سلسله مراتب قدرت یا شیوه ی تقسیم مسؤولیت، قدرت تصمیم گیری 

در خانواده معین می شود.
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مقدمه

که فرد در آن قرار می گیرد، دارای اهمیت شایان  کانونی  خانواده به عنوان اولین 

محیط  از  می کند،  یافت  در فرد  که  محیطی  تأثیرهای  اولین  است.  توجهی 

خانواده است. خانواده اصلی ترین نهاد اجتماعی، زیربنای تعامل ها، فرهنگ، 
یخ بشر بوده است.1 یخ، کانون تربیت و مهد سعادت انسان در طول تار  تمدن، تار

در  که  است  نهادهایی  بنیادی ترین  از  یکی  و  اجتماعی  واحد  اولین  خانواده   
گرفته است.2 یخ شکل  طول تار

 تولید مثل، حمایت و مراقبت، ایجاد آرامش روانی، ارضای نیازهای عاطفی، 

کارکردهای  از  معنوی  پرورش  و  نظارت  جامعه پذیری،  جنسی،  رفتار  تنظیم 
اساسی خانواده به شمار می رود.3

کشــانده و  کارکردهــای آن را بــه چالــش  تحــوالت خانــواده در دهه هــای اخیــر، 

دگرگونی هــای عمیــق و تغییرهــای ژرف در الگوهــای زندگــی اجتماعــی و بــه ویــژه 
کــرده اســت.4 الگوهــای خانوادگــی ایجــاد 

 برابــری زن و مــرد، تغییرهــا در رفتــار جنســی و احساســات، ورود گســترده ی زنان 

کانون جوانمردی، ج2، ص13. 1 . پسندیده، 
پخانه، »ساختار قدرت در خانواده از دیدگاه اسالم در مقایسه با نظریات روان شناسی و جامعه شناسی«،  2 . زارعی تو

مجله معرفت، ش186، س22، 1392، ص88.
3 . بستان و دیگران، اسالم و جامعه شناسی خانواده، ص116-63.

یع قدرت در خانواده«، مجله مطالعات زنان، ش2، س1382، ص29. 4 . مهدوی و خسروشاهی، »بررسی ساختار توز
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کــم و بیــش در همــه  کار، از نمونه هــای روشــن ایــن تحــوالت، در غــرب و  بــه بــازار 

جــای جهــان اســت. بــر اســاس آمارهــای منتشــر شــده، نتیجــه ی ایــن تحــوالت، 

ــه رشــد موالیــد خــارج از  ــد رو ب ــواده، رون پاشــی خان افزایــش چشــم گیر طــالق و فرو
 زندگی زناشــویی، رشــد فزاینده ی خانواده های تك سرپرســت و مانند آن اســت.1

 یکــی از تحــوالت مهــم  ایجــاد شــده، تغییــر در ســاختار مدیریتــی خانــواده و نفــی 

کــه در دهه هــای اخیــر، آمــاج حمله هــای اندیشــه های  سرپرســتی پــدر اســت 

گرفتــه اســت و نقش هــای والدینــی و نظــارت مســؤوالنه ی آنــان را  نوبنیــان قــرار 
کــرده اســت.2 تضعیــف و خانــواده را دســت خوش آســیب های اساســی 

 یکــی از شــاخص های مهــم تضمیــن کننــده ی کیفیــت زندگــی و ســالمت روانی 

کارآمــدی خانــواده اســت. پژوهش هــا نشــان می دهــد،  خانــواده و اعضــای آن، 

کــه ارتبــاط میــان اعضــا و تعامــالت خانــواده بــر اســاس نزدیکــی و  خانواده هایــی 

صمیمیــت و تفاهــم میــان افــراد اســتوار اســت، افــراد در برابــر فشــارهای زندگــی، 
مقاومــت و مصونیــت بیشــتری از خــود نشــان می دهنــد.3

یکی   خانــواده ی کارآمــد قــادر اســت نیازهــای عاطفــی، روانی، معنــوی و فیزیولوژ

اعضــای خــود را بــه درســتی تأمیــن نمایــد و رضایت منــدی را بــه ارمغــان آورد و 
زمینــه ی رشــد و بالندگــی فرزنــدان را فراهــم ســازد.4

1 . رجبیان، »خانواده دموکراتیک«، مجموعه مقاالت آسیب شناسی خانواده، ص203.
یبایی نژاد، »آسیب شناسی نگاه به زن و خانواده در ایران«، مجموعه مقاالت آسیب شناسی خانواده، ص33. 2 . ز

یان«، مجلــه  بیــن دانشــجو کیفیــت زندگــی در  رابطــه عملکــرد خانــواده اصلــی و  3 . قمــری و خوشــنام، »بررســی 
ص345.  ،1390 س7،  ش27،  خانواده پژوهــی، 

کارآمــد از دیــدگاه اســالم و ســاخت پرســش نامه آن«، پایان نامــه دکتــرا،  یــزی، »شــاخص های خانــواده  4 .صفورایــی پار
مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی، ص12-11.
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 عملکــرد ضعیــف خانــواده، عالیــم جســمانی، پریشــانی های روانــی، اضطــراب 

در  اختــالل  و  میــر  و  مــرگ  الــکل،  مصــرف  خشــونت،  افزایــش  افســردگی،  و 
بــه دنبــال دارد.1 ـ اقتصــادی را  کارکردهــای اجتماعــی 

در  تأثیرگذار  عوامل  از  یکی  خانواده،  اعضای  نقش های  مناسب  تبیین   
دارد  ضرورت  خانواده،  کارآمدی  ارتقای  منظور  به  است.  خانواده  کارآمدی 
گیرند2 قرار  خود  با  متناسب  نقش  و  جایگاه  در  خانواده  اعضای  از  کدام   هر 
با  قدرت  تقسیم  چون   گردد؛  تبیین  درستی  به  خانواده  مدیریت  جایگاه  و   
است.3 ارتباط  در  خانواده  کارآمدی  و  اعضا  خوشبختی  کیفیت  و   کمیت 
 هی لی معتقد است هر خانواده باید به مسأله ی سازماندهی در یک سلسله مراتب 
ماهیت  دارای  سازمان  زیرا  است؛  اجتناب ناپذیر  مراتب  سلسله  وجود  بپردازد. 
کسی در پایگاه اولیه  سلسله مراتبی است و قواعد و مراتب مربوط به این که چه 
در  شود.  مشخص  باید  است،  مدیریت  ثانویه  پایگاه  در  کسی  چه  و  مدیریت 
یکی  وقتی  است.  والدین  دست  در  اغلب  مدیریت  هسته ای4،  خانواده های 
سلسله  ترتیب  دارد  احتمال  می شود،  مرضی  عالیم  دچار  خانواده  اعضای  از 
و  مدیریت  نامناسب  یع  توز بنابراین،  هم  بخورد.  به  خانواده  سازمان  در  مراتب 

کند.5 آشفتگی نقش ها، می تواند خانواده را دست خوش تعارض های اساسی 

1 . متسا ودیگران، 2013، ص97؛ هونگ و دیگران، 2013، ص51.
2 . هی لی، روان درمانی خانواده، ترجمه باقر ثنائی، ص77.

3 . جوری و دیگران، 2006، ص5؛ سابینی، 1995، ص5.
ــترده  گس ــای  ــه معن ــان ب یش ــن خو ــط بی ــر رواب ــه ب ــت، ن ــوهر اس ــط زن و ش ــر رواب ــد ب کی ــه در آن تأ ک ــت  ــواده ای اس 4 . خان

بــر جامعه شناســی خانــواده، ص161( کلمــه. )ســاروخانی، مقدمــه ای 
ــان،  ــواده«، مجلــه پژوهــش زن ــگاه زن در هــرم قــدرت در خان ــواده: پژوهشــی در جای 5 . ســاروخانی، »زن، قــدرت و خان
کارآمــدي آن«،  ــا  ــواده ب ــه و دیگــران، »بررســي رابطــه ســاختار قــدرت در خان پخان ش12، س1384، ص35؛ زارعــی تو

مجلــه روان شناســی و دیــن، ش23، س1392، ص53.
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کــه برنامــه ی ســعادت و تکامــل بشــر اســت ، نســبت بــه چگونگــی  اســالم نیــز، 

مدیریــت خانــواده و نقــش آن در رشــد و پویایــی ایــن نهــاد اساســی عنایت ویژه اى 

گــون آن در خانــواده،  گونا دارد.1 بنابرایــن، شایســته اســت ســاختار قــدرت و ابعــاد 

کارآمــدی خانواده مورد بررســی قــرار  گیرد. گــردد و رابطــه ی آن بــا  بــه  درســتی تبییــن 

یف ساختار قدرت تعر

کــه  یــف متعــددی ارائــه شــده اســت. معنایــی  بــرای واژه ی عــام قــدرت، تعار

کــس  گرفته انــد، برگرفتــه از اندیشــه ی »ما کار  جامعه شناســان بــرای قــدرت بــه 

ــرد در جهــت  ــرده اســت: »توانایــی ف ک ــر قــدرت را چنیــن تعریــف  ــر« اســت. وب وب
کــه نشــان می دهنــد«.2  تحمیــل خواســت خــود بــر دیگــران، بــه رغــم مقاومتــی 

یــف دیگــری هــم وجــود دارد. در تعریــف عام تــری قــدرت را چنیــن   البتــه تعار

بــر احساســات،  گاهانــه  ناآ یــا  گاهانــه  آ تأثیرگــذاری  »توانایــی  کرده انــد:  عنــوان 
دیگــر«.3 شــخص  رفتــار  یــا  شــناخت ها  نگرش هــا، 

 در زمینه ی قدرت در حوزه ی خانواده هم اختالف نظر وجود دارد. با این وجود، 
یف، »تصمیم گیری« عنوان شده است.4 وجه مشترک همه ی تعار

یــع قــدرت در رابطــه زن- شــوهر در خانــواده از نــگاه آیــات و روایــات«، مجلــه  1 . ایــازی و ناصحــی، »بررســی ســاختار توز
پخانــه و دیگــران، همــان، ص88. ره2، ش1، پاییــز 1389، ص113؛ زارعــی تو پژوهــش زنــان، دو

کومتر، 2001، ص360.  . 2
3 . همان، ص362.

کنــدل و دیگــران،  کــس، 1973، ص718؛  کرمــول و دیگــران، 1973، ص177؛ فا 4 . چــن و دیگــران، 2000، ص1-5؛ 
کاتــز و دیگــران، 1985، ص4-1. 1972، ص134؛ 
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جور ی1 و یودانیس2،قدرت در خانواده را به اعمال نفوذ در اتخاذ تصمیم های 

و  شغلی  گزینه های  زندگی،  محل  خانواده،  اقتصاد  مانند  خانواده،  مهم 

تعطیالت  از  استفاده  و  بهره مندی  چگونگی  فرزندپروری،  شیوه های  آموزشی، 

و غیره تعریف کرده اند. بر این اساس، منظور از ساختار قدرت خانواده، الگوهای 
 تصمیم گیری زوجین در هزینه ها، خرید امکانات، تربیت فرزندان و غیره است.3

 محققان، ساختار تصمیم گیری در خانواده را در دسته بندی های مختلفی ارائه 

کرده اند. سیدانیوس4  و پنا5 این چنین تقسیم نمو ده اند:

بــر  کــه در آن هــا پــدر، بیشــترین مســؤولیت تصمیم گیــری را  1. خانواده هایــی 

دارد؛ عهــده 

که در آن ها مادر، بیشترین مسؤولیت تصمیم گیری را دارد؛ 2. خانواده هایی 

که در آن ها پدر و مادر، به طور یکسان مسؤولیت تصمیم گیری  3. خانواده هایی 
دارند.6

1 . Jory.
2 . Yodenis.
3 . یــزدی و حســینی حســین آبادی، »رابطــه ســاختار قــدرت در خانــواده بــا هــوش هیجانــی زنــان«، مجلــه مطالعــات 

جوانــان، ش12، 1387، ص160.
4 . Sidanius.
5 . Peña.

6 . سیدانیوس و پنتا، 2001، ص5.
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یف اقتدار تعر

امــا اقتــدار اندکــی بــا قــدرت تفــاوت دارد و شــاید الگــوی اقتــدار در خانــواده ی 

کــه بــه هــم  کاربــرد داشــته باشــد. قــدرت و اقتــدار، ضمــن ایــن  اســالمی بیشــتر 

یــف، قــدرت  پیونــد دارنــد، تفاوت هایــی نیــز بــا هــم دارنــد. طبــق بعضــی تعار

توانایــی دارنــده ی آن، بــرای واداشــتن دیگــران بــه تســلیم در برابــر خواســت خــود، 
ــه هــر شــکلی اســت.1 ب

یــف، قــدرت، توانایــی تحمیــل اراده مــان بــر دیگــران اســت؛  طبــق بعضــی از تعار
بــه اتــکای ضمانــت اجــرای مؤثــر در صــورت عــدم قبــول.2

براســاس تعریــف ســوم، منظــور از داشــتن قــدرت، توانایــی تمرکــز، تنظیــم یــا 

ــروع  ــدرت مش ــای ق ــه معن ــدار ب ــا اقت ــت؛3 اّم کارهاس ــا  ــخاص ی ــار اش ــت رفت هدای

کتســابی برای ِاعمال ســلطه  کــه بعضــی گفته انــد: »اقتدار، توانایی ذاتی یا ا اســت 

گــروه اســت؛ اقتــدار جلــوه ای از قــدرت اســت و بــر اطاعــت از آن داللــت  بــر یــک 
 دارد«.4 بــا توجــه بــه این کــه اقتــدار به قدرتی می گویند که مســتلزم اطاعت باشــد،5

کرده انــد: اقتــدار واقعــی و بالفعــل و اقتــدار مشــروع یــا   اقتــدار را بــه دو نــوع تقســیم 

کنــون بــه اختصــار دربــاره ی ایــن دو اقتــدار مطالبــی را بیــان مــی نماییــم. قانونــی. ا

گروهــی از افــراد، اعمــال قــدرت  کــه فــرد یــا  1. اقتــدار بالفعــل هنگامــی وجــود دارد 

آن  دارای  کــه  کســانی  فرمان هــای  یــا  از دســتورها  و  را می پذیرنــد  بــر خودشــان 

1 . آشوری، دانشنامه سیاسی، ص247.
2 . عالم، بنیادهاي علم سیاست، ص89.

3 . همان.
4 . همان، ص101.

5 . آیور، جامعه و حکومت، ترجمه علی کنی، ص100.
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قــدرت هســتند، اطاعــت می کننــد.

کــه ِاعمــال قــدرت بــه منزلــه ی  2. اقتــدار مشــروع یــا قانونــی، زمانــی وجــود دارد 
کــه نســبت بــه آن هــا اعمــال می گــردد، پذیرفتــه شــود.1 کســانی   یــک حــق، از ســوی 

ویژگی هــای  و  تقــدس  گاهــی  را  اقتــدار  منبــع  و  منشــأ  سیاســی،  فلســفه  در   

کــه  بــودن؛  قانونــی  و  عقالنیــت  گاهــی  و  داننــد  مــی  رهبــر  و  کــم  حا شــخصی 

ــه  ــودن الگوهــای قواعــد هنجــاری و اعتقــاد ب ــی ب ــه قانون ــراد ب براســاس اعتقــاد اف
اســت.2 اســتوار  یافته انــد،  اقتــدار  قواعــدی  چنیــن  تحــت  کــه  کمــان  حا  حــق 

 

تفاوت های قدرت و اقتدار عبارتند از:

1. اقتــدار، همیشــه مشــروع و قانونــی اســت؛ ولــی قــدرت می توانــد مشــروع یــا 

نامشــروع باشــد.

2. اقتدار، مبتنی بر رضایت است؛ اما قدرت اغلب بر زور مبتنی است.

3. بنــا بــه سرشــت، اقتــدار دموکراتیک تــر از قــدرت اســت؛ زیــرا همیشــه قانونــی 

ــرای  کــه انســان ب ــر پشــتیبانی همگانــی اســت. اقتــدار نشــان می دهــد  و مبتنــی ب

ــی دارد؛ ــه توانایی های ــود، چ ــای خ ــدن هدف ه قبوالن
که قدرت، توانایی انسان برای تغییر رفتار دیگران3 است.4 در حالی 

1 . راش، جامعه و سیاست، ترجمه صبوری، ص58.
2 . همان، ص59.

3 . عالم، همان، ص103.
4 . ر.ک: جوادی آملی، انتظار بشر از دین، ص131-129.
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اهمیت موضوع

گون،  گونا عوامل  اثر  بر  یخ  تار طول  در  اجتماعی  نهادهای  دیگر  مانند  خانواده 

ساخت  در  دگرگونی ها  این  از  یکی  است.  شده  یادی  ز تغییر  دست خوش 

است.  نقش  مفهوم  در  تغییر  شوهر،  و  زن  میان  متقابل  کنش  به ویژه  خانواده، 

موجب  شهری،  جوامع  زندگی  الگوهای  در  تحول  و  اجتماعی  دگرگونی های 
است.1 شده  خانواده  در  قدرت  یع  توز در  افراد  نگرش  در  تحول  و   تغییر 

یع و نحوه ی اعمال  که چگونگی توز  پژوهش های تجربی بسیاری نشان می دهد 

اجتماعی  افراد،  شخصیت  رشد  و  شکل گیری  در  خانواده،  درون  مدیریت 

شدن فرزندان، عزت نفس، انسجام، رضامندی زناشویی، احساس بیگانگی، 
افسردگی و پریشانی زناشویی اثر می گذارد.2

کــه نــرخ طــالق در کشــورهای دنیــا روز بــه روز در حــال   آمارهــا حکایــت از آن دارد 

کــه نــرخ طــالق در ایــاالت متحــده، از ســال 1997 تــا  گونــه ای  افزایــش اســت؛ بــه 
2009 ، 34 درصــد افزایــش یافتــه اســت.3

کشــورهای جهــان اســت و  کشــور، دارای باالتریــن نــرخ طــالق در میــان   ایــن 
حــدود 45 درصــد از ازدواج هــا بــه طــالق می انجامــد.4

 از ســویی، رونــد تغییــر مدیریــت در خانــواده و نقش هــای جنســیتی و تعارض در 

مورد نقش هــای زن و مــرد )بــه عنــوان مثــال، اشــتغال تمــام وقــت زنــان و تعــارض 
ــل  ــی از عل ــه یک ــن زده  و ب ــویی دام ــای زناش ــه تعارض ه ــود ب ــی(، خ کار خانگ در 

یع قدرت در خانواده«، مجله مطالعات زنان، ش2، 1382، ص29. 1 . مهدوی و صبوری خسروشاهی، »بررسی ساختار توز
2 . هالوران، 1998، ص3.

یر چاپ. یتر و دیگران، 2013، ز 3 . ر

4 . براون و دیگران، 2012، ص731.
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مهــم طــالق تبدیــل شــده اســت.1

کنگــره ی  شــد  موجــب  متحــده  ایــاالت  در  متعــدد  پژوهش هــای  نتیجــه ی   

ایــاالت متحــده بــرای نجــات خانــواده، 150 میلیــون دالر جهــت تقویــت نقــش 

کــرد.  پــدری در ســال 2010 هزینــه 

کشــور مــا هــم تغییــرات اخیــر در ســاختار، نقش هــای جنســیتی و مدیریــت  در 
 خانــواده، موجــب سســت شــدن بنیــان خانــواده و افزایــش خشــونت و طــالق،2

گردیــده اســت. هم زمــان بــا  کیفیــت زندگــی زناشــویی3  و طــالق عاطفــی4   رکــود 

کشــور دارد.  ایــن تغییــرات، آمارهــا حکایــت از افزایــش نامتعــارف نــرخ طــالق در 

براســاس آمارهــای ســازمان ثبــت احــوال در ســال 1392، تعــداد 774513 مــورد 

ازدواج و 155369 مــورد طــالق بــه ثبــت رســیده اســت. 

هم چنیــن از ابتــدای ســال 1393 تــا پایــان آبــان مــاه، 418725 مــورد ازدواج 

کمتــر  ازای  بــه  کــه  گردیــده  ثبــت  شــهری  مناطــق  در  طــالق  مــورد   103302 و 

یــخ،  کــه در همیــن تار از هــر 4 ازدواج، 1 طــالق ثبــت شــده اســت؛ در حالــی 

76946 مــورد ازدواج و 8508 مــورد طــالق در مناطــق روســتایی بــه ثبــت رســیده 

هم چنــان  جنســیتی  نقش هــای  کــه  روســتایی  مناطــق  در  بنابرایــن،  اســت. 

پانر، 2012، ص640-638. 1 . رو
کارشناســی ارشــد،  یی«، پایان نامــه  2 . ســعیدیان، »بررســی رابطــه بیــن ســاختار قــدرت در خانــواده بــا تعارضــات زناشــو

تهــران، دانشــگاه تربیــت معلــم، 1382، ص2.
کارمنــد و  ــان  یی زن ــا رضامنــدی زناشــو ــواده ب ــور و دیگــران، »بررســی رابطــه میــان ســاختار قــدرت در خان پ 3 . ذوالفقار
ره، ش11، 1383، ص31؛ خالــدی، »عوامــل نگــه دارنــده ازدواج  ــه دار شــهر تهــران«، تازه هــا و پژوهش هــای مشــاو خان

کارشناســی ارشــد، تهــران، دانشــگاه بهشــتی، 1390، ص126. ــراد متأهــل دارای عوامــل خطــر«، پایان نامــه  در اف
یــن و دیگــران، »عوامــل جامعه شــناختی مؤثــر در طــالق عاطفــی در بیــن خانواده هــای تهرانــی«، مطالعــات  4 . پرو

ص119.  ،1391 س14،  ش56،  زنــان،  راهبــردی 
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اســت.1 داشــته  وجــود  طــالق   1 ازدواج،   9 هــر  از  بیــش  ازای  بــه   پابرجاســت، 

 اما در نه ماهه سال 1395، نسبت ازدواج به طالق در این مدت، 3.9 می باشد. 
 به عبارتی در مقابل هر 3.9 ازدواج ثبت شده، یک طالق به ثبت رسیده است.2

کشــور، ضــرورت دارد ســاختار  ــر  کــم ب ــه فرهنــگ اســالمی حا ــا توجــه ب از ایــن رو، ب

کارآمــدی خانــواده از منظــر آموزه هــای اســالمی و فرهنــگ  قدرتــی متناســب بــا 

کنــد و  ــر اســاس آن تببیــن  کــه هــم پژوهش هــای تجربــی را ب گــردد  ایرانــی معرفــی 

گذشــته را ترمیــم نمایــد.  هــم برخــی از اشــکال های ســاختارهای قــدرت 

پیشینه بحث

و  مدیریــت  موازنــه ی  کــه  دارنــد  اذعــان  خانــواده،  آغازیــن  پژوهش هــای 

کــه منابــع بیشــتری را بــه  کســی بــوده اســت  تصمیم ســازی در خانــواده بــه نفــع 
اســت.3 گذاشــته  ک  اشــترا

کــه درآمــد بیشــتر، تحصیــالت باالتــر،  یافتنــد از همــان ابتــدا، شــریکی   آن هــا در

پایگاه یا سرمایه ی اجتماعی بزرگ تری در اختیار داشته است، تمایل بیشتری در 
کار خانگی داشته است.4 کم تری برای انجام   تصمیم سازی و مسؤولیت پذیری 

که در جوامع ســنتی، اداره  ی خانواده   مطالعه ی پیشــینه ی بحث نشــان می دهد 

.http://www.sabteahval.ir ،1393 ،کشور 1 . سازمان ثبت احوال 
2 . همان.

3 . بلود و دیگران، 1960، ص12.
کاتــز و دیگــران،  کــس، 1973، ص718؛  کرمــول و دیگــران، 1973، ص177؛ فا 4 . چــن و دیگــران، 2000، ص1-5؛ 

ص4-1.  ،1985
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ــت.1 ــف رواج داش ــع مختل ــاالری در جوام ــود و پدرس ــدران ب ــت پ ــوال در دس  معم

کشــورهای  کــی اســت تــا قــرن ١٧ میــالدی، در بســیاری از  یخــی حا  شــواهد تار

غربــی، از جملــه انگلیــس، فرانســه و ایــاالت متحــده، تصمیم ســازی خانــواده 

ک و زمین هــا، همســران و فرزنــدان و غیــره، بــه وســیله  در دســت پــدران بــود و امــال

ــدند  ــرل می ش کنت ــت و  ــدر، تربی ــطه ی پ ــه واس ــدان ب ــدند و فرزن ــدران اداره می ش پ

و  نوزدهــم  قــرن  در  بــه عهــده داشــتند.  را  مــادران، نقش هــای درون خانــواده  و 

ــا  ــت و ب ــترش یاف گس ــا  پ ــینی در ارو ــد. شهرنش ــاز ش ــی آغ ــالب صنعت ــتم، انق بیس

ک  گذشــت زمــان، ایــن پدیــده بــه اســترالیا و خاورمیانــه هــم کشــیده شــد. بــا انفــکا

پــدران در خانــه  کار از خانــه در اقشــار متوســط جامعــه، اقتــدار نســبی  محــل 

کاهــش یافــت. 

گونه  و دو  کرد  با خانواده های خود تغییر  رابطه ی پدران  از حدود سال 1960، 
گرفتار« و دیگری »پدری غایب« پدید آمد.2 نقش، یکی »پدری 

 از سویی، فمینیست ها با ارائه ی نظریه »نابرابری جنسی«،3 به بهانه ی احقاق 

حقوق زنان با مدیریت مردان در خانواده به مبارزه پرداختند و با انکار تفاوت های 

یکی-شخصیتی زن و مرد، نقش های جنسیتی را ناشی از جامعه پذیری4  بیولوژ

قلمداد کردند. زنان به طور گسترده وارد بازار کار شدند و نقش های جنسیتی روز 

1 . ر.ک: پونزتی و دیگران، 2003، ص154-30 .
2 . همان، ص41.

3 . Gender inequality.
کنش هــای مناســب هــر فــرد بــه عنــوان  کــه افــراد، از طریــق آن، نگرش هــا، ارزش هــا و  4 . جامعه پذیــری فراینــدی اســت 
ــی می کننــد. )بســتان،  ــه عنــوان عضــوی از یــک فرهنــگ، درون ــد و آن را ب عضــوی از یــک فرهنــگ خــاص را می آموزن

ــواده، ص11(. اســالم و جامعه شناســی خان
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به روز کم رنگ1 و نقش شوهران و پدران بیش از پیش ضعیف شد. از سوی دیگر، 

کارآمدی و تعارض های  پژوهش های متعددی، رابطه ی سلطه جویی مردان با نا
کید قرار دادند.2 زناشویی خانواده را مورد تأ

ــواده و زوال  یکــرد جدیــدی در محــو مدیریــت مــرد در خان  ایــن امــور، ســرآغاز رو

تفاوت نقش پدری و مادری شد. نقش پدر، بیش از پیش تضعیف شد تا جایی 
کــودک« تلقی می شــدند.3  کــه پــدران بــه عنــوان »شــرکای فرامــوش شــده بــرای رشــد 

ــب قــدرت،  ــدری و از بیــن رفتــن سلســله مرات ــگاه پ کم رنــگ شــدن نقــش و جای  

قوانیــن  کــه  چــرا  نمــود؛4  گــون  گونا آســیب های  دچــار  را  فرزنــدان  و  خانواده هــا 

کــم بــر مدیریــت خانــواده می توانــد پــرورش فرزنــدان را بــه دنبــال داشــته باشــد.  حا

کــه می توانــد  بایــد توجــه داشــت مدیریــت دارای مراحــل قابــل پیش بینــی اســت 

ــه  ــد، ب ــت دارن ــدرت رضای ــب ق ــله مرات ــه سلس ــه ب ک ــواده را  ــای خان ــایش اعض آس
تأمیــن ســازد.5 را  نفــوذ  تحــت  افــراد  فــردی  بهداشــت  و  ایمنــی  و  آورد   ارمغــان 

ــا  ــواره ب ــی هم ــواده ی ایران ــه خان ک ــت از آن دارد  ــم حکای ــوم ه ــرز و ب ــن م ــخ ای ی  تار

کــه خانواده هــای روســتایی در  مدیریــت شــوهر و پــدر اداره شــده اســت. در حالــی 

یــخ، هنجارهــا و ارزش هــای مبتنــی بــر اقتــدار بیشــتر مــرد در خانــواده را از  طــول تار

کــرده اســت؛ امــا خانواده هــای شــهری، شــاهد نوســان های  کنــون حفــظ  ابتــدا تا

1 . تونگ، 1997، ص206.
2 . وایوزو و دیگران، 2009، ص80.

یس و دیگران، 2003، ص211. 3 . لو
زنبرگ و دیگران، 2006، ص23-22. پانر، 2012، ص638-640؛ رو 4 . رو

5 . جوری و دیگران، 2006، ص1.
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قــدرت در دهه هــای اخیــر بــوده اســت.1 در فرهنــگ و جامعــه ایرانــی، نقــش پــدر 

بــه عنــوان فــردی قدرت منــد در خانــواده، مطلــوب بــوده اســت. پــدر بــه عنــوان 

افزایــش  و  اســتقالل  کســب  در  بیشــتری  نقــش  و  مســؤولیت  خانــواده،  رئیــس 

رئیــس.و  بهتریــن  پــدران،  اســت.  برعهــده داشــته  فرزنــدان  کفایــت اجتماعــی 
گرفتــه شــده اند.2 مــادران، بهتریــن مدیــر بــرای درون خانــواده در نظــر 

کــه جامعه پذیــری   در تفکــر دینــی ـ ایرانــی، خانــواده یــک واحــد اجتماعــی اســت 

ــدان و تربیــت و انتقــال ارز ش هــای دینــی ـ اخالقــی را برعهــده دارد. والدیــن  فرزن

به ویــژه پــدر در قبــال فرزنــدان مســؤولیت دارنــد. اقتــدار والدینــی و به خصــوص 

ــواده  ــر خان ــر را ب کم تریــن اث ــی،  کــه آســیب های بیرون ــدر، ســبب می شــود  اقتــدار پ

کشــور از فرهنــگ و  گــذار  داشــته باشــد. بــا ایــن وجــود، در دهه هــای اخیــر و بــا 

بــه مــدرن، مناســبات خانــواده دســت خوش تغییــرات  ســبک زندگــی ســنتی 

که می توان از تغییرهای  کرده اســت  اساســی شــده و مناســبات زن و شــوهر تغییر 

مهــم آن، بــه اختــالط نقش هــا اشــاره نمــود. در قدیــم نقش هــای جنســیتی تفکیک 
 شــده بــود؛ امــا امــروزه، ایــن تغییــر بــه ســمت برابــری نقش هــا پیــش مــی رود.3

و  مــرد  و  زن  نقــش  مــورد  در  مشــخصی  قوانیــن  کشــور،  ســنتی  الگــوی  در   

فعالیت هــای زندگــی وجــود داشــت؛ ولــی هم زمــان بــا تغییرهــای ایجــاد شــده 

1 . موســوی، »قــدرت و رهبــري در خانــواده معاصــر ایرانــي: یــك بررســي جامعه شــناختي«، مجلــه بین المللــي علــوم 
انســاني، ش3، س11، ص23.

یان«، مجلــه  دانشــجو بــا خودپنــداره  در خانــواده  و همبســتگی  قــدرت  »رابطــه ســاختار  دیگــران،  و  دابحرینــی   . 2
ص68.  ،1389 ش2،  بابــل،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 

3 . مهــدوی، »آسیب شناســی و بایســته های خانــواده«، آسیب شناســی خانــواده، مجموعــه مقــاالت آسیب شناســی 
یاســت جمهــوری، ص291. خانــواده، تهــران، مرکــز امــور زنــان و خانــواده ر
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یــع ســاختار قــدرت و نقــش زن و مــرد هــم دســت خوش  در فرهنــگ غربــی، توز

یــادی شــد.1 یکــی از تغییرهــا و آفت هــای خانــواده در ایــران، ظهــور  دگرگونی هــای ز

کــه برخــی از شــاخه های آن بــا شــعار دفــاع از حقــوق زنــان، انــکار  فمنیســم اســت2 

یکــی و نقش هــای جنســیتی، بــا نهــاد خانــواده بــه مخالفــت  تفاوت هــای بیولوژ

ــه لحــاظ  ــان را ب ــواده، »انقیــاد مســتمر زن پرداختــه اســت و اعتقــاد دارد نهــاد خان
اقتصــادی، مالــی، حقوقــی، سیاســی و عاطفــی تضمیــن می کنــد«.3

 بر اساس این تفکر وارداتی، در بسیاری از موارد، رفتار دختران با پدران، برادران 

گاه، رفتــاری غیــر منصفانــه از خــود بــروز می دهنــد و  کــرده و  و همسرانشــان تغییــر 
 می خواهنــد همــه ی رفتارهــای آنــان را بر اســاس تفکــرات فمنیســتی تغییر دهند.4

 بــا ایــن تفکــر، تــوازن قــدرت در خانــواده بــه ســوی زن ســاالری در حرکــت اســت؛ 

بــر  مبتنــی  خانواده هــای  کــه  دارد  آن  از  حکایــت  پژوهش هــا،  کــه  حالــی  در 

الگــوی مردســاالرانه )بــا وجــود برخــی آســیب ها(، در مقایســه بــا خانواده هــای 
موفق ترنــد.5 و  شــادتر  زن ســاالرانه، 

 از ســوی دیگــر،  در روابــط والدیــن بــا فرزنــدان نیــز پدیده فرزندســاالری رشــد کرده 

گذشــته فرزنــدان بــا دو ویژگــی بســیار مهــم حرف شــنوی و  کــه در  اســت؛ در حالــی 

کارشناســی ارشــد،  یی«، پایان نامــه  1 . ســعیدیان، »بررســی رابطــه بیــن ســاختار قــدرت در خانــواده بــا تعارضــات زناشــو
تهــران، دانشــگاه تربیــت معلــم، ص2.

2 . مهدوی، همان، ص292.
3 . خدامــی، »دولــت و خانــواده«، مجموعــه مقــاالت آسیب شناســی خانــواده، تهــران، مرکــز امــور زنــان و خانــواده 

.159 ص  جمهــوری،  یاســت  ر
4 . مهدوی، همان.

5 . سابینی، 1995،  ص514.
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صالــح بــودن، شــناخته می شــدند.1

ــواده،  گذشــته عمــل نمی کنــد. خان کــه فراینــد تربیــت مثــل  کــرد  ــد اعتــراف   بای

به ویــژه پــدر، اقتــدارش را از دســت داده و جایگاه مــورد احترامش تنزل پیدا کرده و 
 ایــن مســاله، ســبب بــروز معضــالت فرهنگــی و اجتماعــی جدیــدی شــده اســت.2

رشــته های  توجــه  مــورد  آن،  یــع  توز شــیوه های  و  خانــواده  در  قــدرت  ســاختار 

گرفتــه اســت. جامعه شناســی و روان شناســی بــا  مختلــف علــوم انســانی قــرار 
کرده انــد.3 بررســی  را  مســأله  ایــن  خــود،  خــاص  یکرهــای  رو

از دیــدگاه آموزه هــای  قــدرت  بــه بررســی ســاختار  نیــز   پژوهش هــای اســالمی 
پرداخته انــد.4 روایــی  و  قرآنــی 

با  روان شناسی  یا  جامعه شناسی  نظریه های  میان  تطبیقی  مطالعات  برخی    

1 . مهدوی، همان، ص291.
2 . خدامی، همان، ص176.

پادیــال والکــر و دیگــران، 2013، ص433؛  زنبــرگ و دیگــران، 2006، ص22-23؛  3 . بکمــن، 1978، ص423؛ رو
مینوچیــن، خانــواده و خانــواده درمانــی، ترجمــه باقــر ثنائــی، ص10-165؛ ســاروخانی، »زن، قــدرت و خانــواده: پژوهشــی 
زنــان، ش12، 1384، ص29؛  زنــان، مجلــه پژوهــش  در جایــگاه زن در هــرم قــدرت در خانــواده«، مجلــه پژوهــش 
یــع قــدرت در  بســتان و دیگــران، اســالم و جامعه شناســی خانــواده، ص150؛ مهــدوی و دیگــران، »بررســی ســاختار توز
ــه  ــواده، ترجم ــدی در خان کلی ــای  ــم و تئوری ه ــی،  مفاهی ــز ب ــان، ش2، 1382، ص 27؛ فریت ــات زن ــواده«، مطالع خان

ســعید پیرمــرادی، ص235.
ــازی  کتــاب زن، ش5، 1387، ص16؛ ای ــه  ــواده«، مجل ــل در خان ــن، تســخیری متقاب یاســت، تمکی ــی، »ر 4 . میرخان
یــع قــدرت در رابطــه زن- شــوهر در خانــواده از نــگاه آیــات و روایــات«، پژوهــش زنــان،  و ناصحــی، »بررســی ســاختار توز
ــه »الرجــال قوامــون علــی النســاء«،  ره2، ش1، 1389، ص113؛ عالئــی و دیگــران، »بررســی تحلیلــی قوامیــت در آی دو
آیــه 34 ســوره  بــه  نــگاه  بــا  قــرآن و حدیــث، ش1، 1383، ص24؛ مــروی، »سرپرســتی خانــواده  تحقیقــات علــوم 
یاســت مــرد در رابطــه زوجیــت«، نامــه مفیــد، ش33، ص105؛  نســاء«، مجلــه معرفــت، ش122، ص99؛ مقــدادی، »ر
یکــرد روان شــناختی«، علــوم حدیــث، ش73،  ترکاشــوند و دیگــران، »الگــوی اســالمی سلســله مراتــب در خانــواده بــا رو

ص79.  ،1392
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جامعه شناختی  پژوهش های  از  بسیاری  و  کرده1  برقرار  ارتباط  اسالمی  منابع 

و  یع قدرت  توز آن2، ساختار  و مدل های نظری  یع قدرت  توز بررسی ساختار  به 

کرمان،4اصفهان،5 الر6 و آبادان7  منابع آن در شهرهای مختلف، مانند شیراز،3 

پرداخته اند. 

و  فرد  بر  را  خانواده  قدرت  ساختار  وجود  اصل  تأثیر  بسیاری،  پژوهش های     

خانواده مورد بررسی قرار داده اند. برای مثال، تأثیر ساختار قدرت رو افسردگی 

مصرف  سوء  کودکان9،  مسؤولیت پذیری  و  نظم  زناشویی،8  تعارض های  و 

الکل، مواد مخدر، پرخاشگری، جرم و جنایت، مدرسه گریزی و دیگر رفتارهای 

یــه عالمــه طباطبایــی«،  1 . ظهیــری و دیگــران، »مدیریــت خانــواده در نظریه هــای جامعه شناســی در مقایســه بــا نظر
بانــوان  مقتضیــات«،  و  الگوهــا  خانــواده:  »مدیریــت  باقــری،  ص105؛   ،1390 ش8،   حدیــث،  و  قــرآن  پژوهش نامــه 
ــا نظریــات  ــواده از دیــدگاه اســالم در مقایســه ب شــیعه، ش20، س6، 1388، ص20، زارعــی، »ســاختار قــدرت در خان

روان شناســی و جامعه شناســی«، معرفــت روان شناســی، س22 ، 1392، ص186.
ــان،  ــش زن ــه پژوه ــواده«، مجل ــدرت در خان ــرم ق ــگاه زن در ه ــی در جای ــواده: پژوهش ــدرت و خان ــاروخانی، »زن، ق 2 . س
یــع قــدرت در خانــواده«، مطالعــات زنــان، ش2،  ش12، 1384، ص29؛ مهــدوی و دیگــران، »بررســی ســاختار توز
زنــان،  قــدرت در خانــواده و مشــارکت اجتماعــی«، پژوهــش  امیرپناهــی، »ســاخت  و  1382، ص27؛ ســاروخانی 

ص31.            ،1385 ش3،  ره4،  دو
یــان و قــادری، »عوامــل موثــر بــر ســاختار قــدرت در خانــواده مــورد: شــهر شــیراز«، دانشــکده ادبیــات و علــوم  3 . منصور

ره دوم، ش30 و 31، 1381، ص169. انســانی دانشــگاه اصفهــان، دو
کرمان«، مطالعات زنان، ش2، س6، 1387، ص7. گروسی، »بررسی ساختار قدرت در خانواده های شهرستان   . 4
یــه مبنایــیGT«، فصلنامــه  یــع قــدرت در خانــواده؛ مدلــی بــر اســاس نظر کیانــی و دیگــران، »مطالعــه چگونگــی توز  . 5

خانواده پژوهــی، ش22، س6، 1389، ص172.
ره 8،  ــان، دو ــش زن ــهر الر(«، پژوه ــوردی: ش ــه م ــواده )مطالع ــدرت در خان ــاختار ق ــه س ــترنج، »مطالع ــت و دس 6 . عنای

ص124-107.  ،1389 ش1، 
یژگی هــای فرهنگــی در خانــواده، مــورد  7 . مختــاری و دیگــران، »بررســی ســاختار قــدرت در خانــواده بــر حســب برخــی و

ره 20، 1391، ص133. مطالعــه: زنــان متأهــل شــهر آبدانــان«، فصلنامــه فرهنگــی- تربیتــی زنــان و خانــواده، ش7، دو
8 .هالوران، 1998، ص3.

9 . سمپ و دیگران، 2011، ص368.
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اقتصادی،2   وضعیت  تأهل،  وضعیت  کودکان،  پرورش  کودکان،1  پرخطر 

کیفیت زندگی زناشویی، آسیب شناسی خانواده،3 تعارضات  انسجام خانواده، 

زناشویی،4 طالق عاطفی،5 طالق6 دمطالعه و بررسی شده است.در این میان، 

بیشتر  کارآمدی  موجب  خانواده،  در  را  مرد  بیشتر  اقتدار  پژوهش ها،  از  بعضی  

خانواده و حتی رضایت بیشتر زنان دانسته اند و معتقدند زنان در خانواده هایی 
دارند.7 بیشتری  رضایت  باشند،  برخوردار  باالتری  نسبی  اقتدار  از  مردان   که 

 

ین، 2010، ص780. کوزار  . 1
پو و دیگران، 2014، ص30. 2 . لو

کارمنــد و  ــان  یی زن ــا رضامنــدی زناشــو ــواده ب ــور و دیگــران، »بررســی رابطــه میــان ســاختار قــدرت در خان پ 3 . ذوالفقار
ره، ش11، 1383، ص33. خانــه دار شــهر تهــران«، تازه هــا و پژوهش هــای مشــاو

کارشناســی ارشــد،  یی«، پایان نامــه  4 .ســعیدیان، »بررســی رابطــه بیــن ســاختار قــدرت در خانــواده بــا تعارضــات زناشــو
تهــران، دانشــگاه تربیــت معلــم، ص8..

یــن و دیگــران، »عوامــل جامعه شــناختی موثــر در طــالق عاطفــی در بیــن خانواده هــای تهرانــی«، مطالعــات  5 . پرو
زنــان، شــماره 56، س14، 1391، ص119. راهبــردی 

6 . زارعی ودیگران، 1392، ص6.
پــور،  ذوالفقار از  نقــل  بــه   ،1978 اســزینواکس،  ص123؛   ،1982 لیتــل،  ؛  ص325   ،1967 دیگــران،  و  یــس  بور  . 7
کارمنــد و خانــه دار شــهر تهــران«، تازه هــا  یی زنــان  »بررســی رابطــه میــان ســاختار قــدرت در خانــواده بــا رضامنــدی زناشــو
یچــارد میلــر، 2008، ص1-4؛  یــی  و دیگــران، 2002، ص27؛ ر ره، س11،1383، ص31-46؛ لو و پژوهش هــای مشــاو
ــه  ــر«، پایان نام ــل خط ــل دارای عوام ــراد متأه ــده ازدواج در اف ــه دارن ــل نگ ــدي، »عوام ــان، ص31؛ خال ــور، هم پ ذوالفقار
کارشناســی ارشــد، تهــران، دانشــگاه بهشــتی، ص126؛ فاتحــي زاده و دیگــران، »بررســی تأثیــر عوامــل خانوادگــی در 
پاییــن بــودن آمــار طــالق در شــهرهای یــزد، اردکان و میبــد«، مطالعــات تربیتــی و روان شناســی، ش21 ، ص117؛ 
کارآمــدي آن«، روان شناســی و دیــن، ش23، 1392، ص53. ــا  ــواده ب زارعــي، »بررســي رابطــه ســاختار قــدرت در خان
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گرو ساختار قدرتی است  سالمت روان، سازگاری و تربیت مناسب فرزندان در 
که مرد از اقتدار بیشتری برخوردار باشد.1

 تحقیقات بسیاری، ساختار دموکراتیک را کارآمد می دانند و معتقدند ساختار 

قدرت خانواده، هر اندازه به سوی دموکرایتک شدن حرکت کند، رضایت زوجین 

ساختار  کارآمدی  پیش فرض  بر  هم چنین،3  می یابد.2  ارتقا  خانواده  عملکرد  و 

دموکراتیک، تحقیق خود را سامان داده اند.

یــن،  کوزار زنبــرگ و دیگــران، 2006، ص22؛ هاولــی و دیگــران، 2009، ص568؛  1 . مولــر و دیگــران، 2011، ص69؛ رو
ــن  ــاد شــیرازی، »رابطــه بیــن ســبک های تربیتــی والدی ــال والکــر و دیگــران، 2013، ص433؛ صی 2010، ص780؛ پادی
ره، تهــران، دانشــگاه عالمــه  کارشناســی ارشــد رشــته مشــاو یــت دینــی نوجوانــان«، پایان نامــه  و شــکل گیری نــوع هو
ری والدیــن بــا ســالمت جســمی  یی و ســبک های فرزندپــرو طباطبایــی، 1383؛ بهرامــی، »رابطــه ســازگاری زناشــو
تربیتــی، ش1، س39، 1388، ص63؛ زارعــی، »رابطــه ســاختار  و روانــی فرزنــدان«، مجلــه روان شناســی و علــوم 
کارشناســی ارشــد  کارآمــدی خانــواده از منظــر آموزه هــای اســالمی«، پایانه نامــه  قــدرت خانــواده اصلــی و فعلــی فــرد بــا 
ــواده اصلــی فــرد  روان شناســی، قــم، مؤسســه امــام خمینــی، 1392؛ همــان، »رابطــه ســاختار قــدرت پدرمحــور در خان
کارآمــدی خانــواده«، مطالعــات اســالم و روان شناســی، ش13، 1392، ص135-150؛ همتــی، »تهیــه، ســاخت  بــا 
کارشناســی  پایان نامــه  اســالم«،  دیــدگاه  از  پــدر  تربیتــی  نقــش  پرســش نامه  روان ســنجی  یژگی هــای  و تعییــن  و 
یی، ص15. یــت روابــط زناشــو روان شناســی، قــم، مؤسســه آموزشــی پژوهشــی امــام خمینــی، 1391؛ یونســی، مدیر

کلمــن و دیگــران، 1986، ص57؛ هالــوران، 1998، ص3 ؛ لــی و دیگــران، 2000، ص59؛  2 . آلــوارز، 1979، ص123؛ 
وایــوز و دیگــران، 2009، ص80.

3 . ســاروخاني»زن، قــدرت و خانــواده: پژوهشــی در جایــگاه زن در هــرم قــدرت در خانــواده«، مجلــه پژوهــش زنــان، 
زنــان«،  مطالعــات  خانــواده«،  در  قــدرت  یــع  توز ســاختار  »بررســی  صبــوری،  و  مهــدوي  ص29؛   ،1384 ش12، 
ش2،1382، ص27؛ عنایــت و دســترنج، »مطالعــه ســاختار قــدرت در خانــواده )مطالعــه مــوردی: شــهر الر(«، پژوهــش 
پــور و دیگــران، »بررســی رابطــه میــان ســاختار قــدرت در خانــواده بــا  ره 8، ش1، 1389، ص107؛ ذوالفقار زنــان، دو
ره، ش11، 1383، ص31؛  ــه دار شــهر تهــران«، تازه هــا و پژوهش هــای مشــاو کارمنــد و خان ــان  یی زن رضامنــدی زناشــو
کارشناســی ارشــد،  یی«، پایان نامــه  ــا تعارضــات زناشــو ــواده ب ســعیدیان، »بررســی رابطــه بیــن ســاختار قــدرت در خان
ــر  ــی ب ــواده؛ مدل ــدرت در خان ــع ق ی ــی توز ــه چگونگ ــران، »مطالع ــي و دیگ کیان ــم، 1382 ؛  ــت معل ــگاه تربی ــران، دانش ته

یــه مبنایــیGT«، فصلنامــه خانــواده پژوهــی، ش6، 1389، ص172. اســاس نظر
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یه های مختلف درباره ی ساختار قدرت خانواده نظر

گفتــه شــد، ســاختار قــدرت و نظریه هــای مربــوط بــه  کــه پیش تــر  همــان  طــور 

گردیــده اســت.  آن، بیشــتر در دو رشــته ی روان شناســی و جامعه شناســی مطــرح 

گونــی  گونا دیدگاه هــای  و  نظریه هــا  خانــواده،  جامعه شناســان  و  روان شناســان 

کــه برخــی از آن هــا در این جــا مــورد  کرده انــد  دربــاره ی ســاختار خانــواده مطــرح 

بحــث و بررســی قــرار می گیــرد.

1. دیدگاه سیستمی

از میان نظریه های مختلف خانواده درمانی، دیدگاه سیستمی خانواده به ساختار 
سیستمی1 روان شناسان  دارند.  ویژه ای  عنایت  خانواده  نقش های  و   قدرت 

صریح  و  روشن  مراتب  سلسله  وجود  لی«،  »هی  و  دیگران«  و  »کیانی  مانند   

از  یکی  که  مینوچین  می دانند.  خانواده  کارآمدی  عوامل  از  را  درون خانوادگی 

و  سالمتی  معیار  دارد  اعتقاد  است،  خانواده درمانی  و  خانواده  نظریه پردازان 

کس در جایگاه و نقش متناسب با خود قرار  که هر  بهنجاری خانواده این است 

ی هدف از روش درمانی خود در خانواده را، نشاندن والدین و همسران در  گیرد. و
 پشت فرمان کنترل خانواده و ایفای نقش ویژه در اداره ی خانواده اعالم می کند.2

گرو انجام تکالیف مکمل   مینوچین معتقد است تداوم هنجار یك خانواده، در 

از سوی هر یك از زن و شوهر است. در غیر این صورت، استرس های ناشی از 

1 . سیســتم مجموعــه یــا گروهــی از اشــیای مرتبــط یــا غیــر مرتبــط اســت کــه هــدف یــا اهدافــی خــاص را دنبــال می کننــد، 
کــه واحــدی پیچیــده را تشــکیل دهند. بــه گونــه ای 

کلیدی در خانواده، ترجمه سعید پیرمرادی، ص235. 2 . فریتز بی، مفاهیم و تئوری های 
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عدم توجه به نقش ها، منشأ اختالل در خانواده می شود. بنابراین یکی از مبانی 

که خانواده، منظومه واحدی  استنتاج ها در نهایت، توجه به این موضوع است 

است و هر یك از اعضای خانواده )زن و شوهر(، دارای تکالیف و نقش های ویژه 

است. با توجه به کارکردها و تکالیف موجود در خانواده، مانند رفتار جنسی و تولید 

مثل، حمایت و مراقبت، جامعه پذیری، بحث های عاطفی و تربیت، کارکردهای 

گروهی از آن ها منوط به مشارکت طرفینی است و  اقتصادی و با نظر به این که 

کار، امکان پذیر است؛  بنابراین اهمیت تعیین  برخی از آن ها نیز با نوعی تقسیم 

نقش ها و وظایف هر یك از زوجین بر اساس توانایی های آن ها مشخص می گردد.

هــی لــی نیــز معتقــد اســت هــر خانــواده بایــد بــه مســأله ســازماندهی در یــک 

زیــرا  اســت؛  اجتناب ناپذیــر  مراتــب،  سلســله  وجــود  بپــردازد.  مراتــب  سلســله 

ــه لحــاظ ماهیــت سلســله مراتبــی اســت. بنابرایــن، قواعــد و مراتــب  ســازمان، ب

کســی در پایــگاه  کســی در پایــگاه اولیــه ی قــدرت و چــه  مربــوط بــه این کــه چــه 

ثانویــه ی قــدرت اســت، بایــد مشــخص شــود. در خانواده هــای هســته ای، قــدرت 

غالبــا در دســت والدیــن اســت. وقتــی یکــی از اعضــای خانــواده دچــار عالیــم 

بــه  هــم خــورده  مرضــی می شــود، ترتیــب سلســله مراتــب در ســازمان خانــواده 

ــا مبهــم باشــد،  ــه هــم بخــورد ی اســت. وقتــی وضــع پایگاه هــا در سلســله مراتــب ب

ــر چــه  گ ــازع قــدرت اســت. ا ــه یــک شــاهد عینــی، تن ک ــروز می کنــد  کشمکشــی ب

هــدف مینوچیــن و هــی لــی، نشــاندن هم زمــان والدیــن در جایــگاه مدیریــت 

خانــواده اســت.

و  شــده   قائــل  نقــش  تفکیــک  والدیــن  بیــن  معاصــر،  نظریه پــردازان  از  برخــی 
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خانــواده  اصلــی  مدیــر  را  پــدر  خانــواده،  در  والدیــن  مدیریتــی  نقــش  وجــود  بــا 

خانــواده ی  زندگــی  دانشــکده ی  مدیــر  میلــر،1  یچــارد  ر دکتــر  کرده انــد.  معرفــی 

مراتــب  سلســله  یــک  ســالم،  درخانــواده  ی  می گویــد:  یانــگ،  بریگــم  دانشــگاه 

روشــن میــان والدیــن و فرزنــدان وجــود دارد. پــدر و مــادر نقــش هیــأت مدیــره 

زن  میــان  برابــر  همــکاری  یــک  ازدواج  دارنــد.  عهــده  بــر  را  خانــواده  رهبــری  و 

نقــش  پــدر  هســتند.  خاصــی  نقــش  دارای  کــدام  هــر  امــا  اســت؛  شــوهر  و 
دارد.2 برعهــده  را  پــرورش  وظیفــه ی  اصــوال  مــادر  و  گــروه  محافــظ  و   مدیــر 

2. تئوری تفکیک نقش ها

ساختار  که  است  جامعه شناسی  نظریه های  از  یکی  نقش ها«  تفکیك  »تئوری 

کرده است. قدرت خانواده را بررسی 

است  استوار  عاطفی  و  رهبری  نقش های  سازش ناپذیری  اصل  بر  نظریه  این 

ی معتقد است دو عنصر عمده برای تشکیل  کرده است. و که پارسونز3 مطرح 

دالیلی  و  است  سن  مبنای  بر  تفکیک  و  جنسیت  مبنای  بر  تفکیک  خانواده، 

و  اجتماعی  نگرش های  و  یکی  بیولوژ تفاوت های  با  مرتبط  می کند  مطرح  که 
خانوادگی است.4

 پارسونز ساختار خانواده را پیامد تمایزپذیری و تفکیک در دو محور می داند:

1( محور سلسله مراتبی قدرت نسبی؛

1 . Miller, Richard.
2 . میلر، 2008، ص4-1.

3 . Parsons.
یع قدرت در خانواده«، مطالعات زنان، ش2، 1382، ص35. 4 . مهدوی و دیگران، »بررسی ساختار توز
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2. محور نقش های ابزاری در مقابل احساسی ـ عاطفی.

ــوع تقســیم بندی بنیــادی از  ــه چهــار ن ــر اســاس ایــن تفکیک پذیــری، پارســونز ب ب

ــواده ی هســته ای می رســد: نقــش ـ پایــگاه در خان

1. نقــش پــدر: پــدر دارای نقــش ارتبــاط بــا دیگــران اســت. هــم دارای قــدرت باالیــی 

اســت و هــم در خانــواده، وجــه ابــزاری در دســت او اســت؛ و از طرفــی، نقــش 

احساســی ـ عاطفــی او نیــز پاییــن اســت.

2. نقــش مــادر: مــادر دارای قــدرت باالیــی در وجــه احساســی ـ عاطفــی اســت و در 

نقــش ابــزاری از موقعیــت پایینــی برخوردار اســت.

3. نقــش فرزنــد پســر: پســر از نظــر قــدرت در ســطح پاییــن، ولــی دارای وجــه ابــزاری 

است.

4. نقــش فرزنــد دختــر: دختــر از نظــر قــدرت در ســطح پاییــن، ولــی دارای وجــه 

کــه ایــن تفکیــک نقش هــا بــا  ی معتقــد اســت  احساســی - عاطفــی اســت.1 و

ی  کــه حــاو یک دیگــر مرتبطنــد و قــدرت، محــور ایــن تمایــز و تفکیــک اســت 

یــک  عنــوان  بــه  خانــواده،  امــور  در  بزرگ ســاالن  اســت.  کمــی  نفــوذ  درجــه ی 

فرزنــدان در  بــزرگ شــدن  بــا  و  تأثیــر می گذارنــد  کوچک ترهــا  از  بیــش  سیســتم، 

خانــواده، میــزان قــدرت فرزنــدان نیــز افــزوده می شــود و نابرابــری آنــان در مقابــل 

ـ  احساســی  و  ابــزاری  وجــه  اصلــی،  نکتــه ی  ولــی  می یابــد؛  کاهــش  خانــواده 

ــت  ــواده اس ــرای خان ــرد ب کارک ی  ــاو ــک، ح ــن تفکی ــا ای ــه ضرورت ک ــت  ــی اس عاطف

کــه پارســونز بــرای زن، نقــش رهبــری عاطفــی یــا  و از ایــن ایفــای نقش هــا اســت 

1 . پارسونز، 1995، ص45.
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کاریزمایــی و بــرای مــرد، نقــش رهبــری اجرایــی یــا ابــزاری قائــل اســت.1

کــه اختصــاص نقش هــای جنســیتی   بــه طــور کلــی، مفــروض پارســونز ایــن اســت 

یســتی دارد. زنان، باردار می شــوند  میان زن و مرد، دســت کم تا حدودی جنبه ی ز

و بــه فرزنــدان شــیر می دهنــد و این واقعیت، آنان را بــرای پذیرش نقش های مرتبط 

بــا مراقبــت و پــرورش مســتعد می گردانــد؛ امــا مــردان چــون از محدودیت هــای 
ــه اســت، تخصــص می یابنــد.2 کــه خــارج از خان یســتی آزادنــد، در نقش هایــی   ز

 از ایــن رو، نظــام جامعــه، شــوهر را رهبــر اصلــی و وظیفــه ی مــادر را حفــظ وحــدت 
و انســجام خانــواده می دانــد.3

 از نظــر پارســونز، فرزنــدآوری، تنهــا در حیطــه ی تشــکیل خانــواده میســر خواهــد 

ــم  ــا ه ــادر ب ــدر و م ــه پ ک ــی  ــد. زمان ــواده می آموزن ــا را در خان ــدان، نقش ه ــد. فرزن ش

زندگــی می کننــد، فرزنــدان بــا دیــدن رفتــار والدیــن، نقش هــای زنانــه و مردانــه 

روانــی در خانــواده  باعــث تضمیــن ســالمت  آن چــه  را می فهمنــد. هم چنیــن، 
می شــود، تفکیــك نقــش، میــان زن و مــرد اســت.4

 

1 . همان.
2 . همان.

3 . مهدوی و دیگران، همان، ص36.
تهــران،  مقــاالت(،  )مجموعــه  خانــواده  آسیب شناســی  خانــواده«،  بایســته های  و  »آسیب شناســی  مهــدوی،   . 4

یاســت جمهــوری،.1388، ص191. ر و خانــواده  زنــان  امــور  مرکــز  انتشــارات 
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3. دیدگاه فمینیست ها 

کارکردگرایانــی  نظریه هــای  مقابــل  در  کــه  اســت  مهمــی  دیدگاه هــای  از  یکــی 
1 اســت.  فمینیســم  دیــدگاه  دارد،  قــرار  پارســونز  هم چــون 

ــد  کی ــیتی تأ ــای جنس ــر تفاوت ه ــه ب ک ــان  کارکردگرای ــای  ــا نظریه ه ــدگاه ب ــن دی ای
 داشــتند، به مخالفت برخواســتند. اســاس نظریه ی آن ها در »نابرابری جنســی«،2

کــه زنــان در جامعــه در موقعیــت نابرابــری نســبت بــه   بــر ایــن مبنــا اســتوار اســت 

مــردان واقــع شــده اند. زنــان نســبت بــه مردان، دست رســی کم تــری به منابــع مالی، 

پایــگاه اجتماعــی، قــدرت و فرصت هــا بــرای خودشــکوفایی در اجتمــاع دارنــد و 

یکــی  ایــن نابرابــری، نتیجــه ی ســازماندهی جامعــه اســت، نــه این کــه منشــأ بیولوژ

یــا تفاوت هــای شــخصیتی میــان زنــان و مــردان داشــته باشــد. فمینیســت ها 

کــه اســاس خانــواده بــه ســوی برابــری و تقــارن  در حــوزه ی خانــواده نیــز معتقدنــد 

کــه زنــان مطیــع  نرفتــه اســت. بنابرایــن خانــواده مــکان نابرابــری اســت؛ جایــی 

کــه  ــد  ــر ایــن باورن ــان ب ــان از پیــش تعییــن شــده اســت. آن هســتند و نقش هــای آن
بــه اطاعــت و فرمان بــرداری در خانــواده وامــی دارد.3 زنــان را   دو ســاختار زیــر، 

 1( موقعیــت زنــان بــه عنــوان همســران و مــادران: موضــوع همســری و مــادری یکــی 

کــرده  کــه توجــه طرفــداران فمینیســم را بــه خــود معطــوف  از امــور مهمــی اســت 

اســت. بــه اعتقــاد بســیاری از آنــان، مــادری و مراقبــت از فرزنــد، بــه جــای آن کــه 

بــه قابلیت هــای درونــی زنانــه اســناد داده شــوند، بایــد بــه عنــوان ســاخت های 

تهــران،  مقــاالت(،  )مجموعــه  خانــواده  آسیب شناســی  خانــواده«،  بایســته های  و  »آسیب شناســی  مهــدوی،   . 1
ص191. جمهــوری،.1388،  یاســت  ر خانــواده  و  زنــان  امــور  مرکــز  انتشــارات 

2 . Gender inequality.
3 . مهدوی و دیگران، همان، ص 37-36.
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کــردن بــه  عنــوان نمــاد آشــکار تقســیم  ک شــوند. اوکِلــی بــرای مــادری  فرهنگــی ادرا

ی اســطوره ی مــادری را مشــتمل  کار جنســی، جنبــه ی اســطوره ای قائــل اســت. و

کــودکان خــود نیــاز دارنــد؛  بــر ســه ادعــای نادرســت می دانــد: الــف( مــادران بــه 

کــودکان بــه مــادران خــود نیــاز دارنــد؛ ج( مــادری مظهــر بزرگ تریــن دســتاورد  ب( 

زندگــی زن اســت.

نقش هــای  جامعه پذیــری  از  بــوار  دی  خانــواده:  در  جامعه پذیــری  فرآینــد   )2
جنســیتی بــه عنــوان عامــل تــداوم ســلطه ی مــرد بــر زن یــاد می کنــد.1

ی، شــخصیت دختــران و زنــان می توانســت بســیار متفــاوت بــا   بــه اعتقــاد و

گیــرد؛ مشــروط بــه این کــه دختربچــه از ابتــدا بــا همــان  کنونــی شــکل  الگــوی نابرابــر 

کــه  ــا همــان ســخت گیری ها و آزادی هایــی تربیــت شــود  توقعــات و پاداش هــا و ب

برادرانــش تربیــت می شــوند؛ در همــان تحصیــالت و همان بازی ها ســهیم شــوند و 
که در نگاهش آشــکارا یکســان و برابر بودند.2  مردان و زنانی او را احاطه می کردند 

کــه در  کیــد بــر الگوی هــای جامعه پذیــری، اظهــار مــی دارد   نانســی چــودرو نیــز بــا تأ

ایــن فراینــد، دختــران درجــه ضعیف تــری از فردیت یافتگــی را نســبت بــه پســران 

تجربــه می کننــد. 

1 . تونگ، 1997، ص206.
2 . دی بوار، 1989، ص726.
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4. تئوری مبادله

یــع  کــه درصــدد توز تئــوری مبادلــه، از دیدگاه هــای مهــم جامعه شناســی اســت 

ــر قــدرت زناشــویی  ــه ب ــواده و تبییــن آن اســت. ایــن نظری ســاختار قــدرت در خان

متمرکــز شــده اســت. بــر اســاس ایــن نظریــه، ســه عنصــر هنجارهــای اجتماعــی، 

یــع قــدرت، یــک رابطــه را تعییــن می کننــد. عنصــر اول بیــان  منابــع و منافــع توز

یاســت مــرد در خانــه، برخــورداری از ســن، پــول  کــه هنجارهایــی مثــل ر مــی دارد 

بیش تــر، تحصیــالت باالتــر و شــغل بهتــر در مقایســه بــا زنــان، موجــب افزایــش 

قــدرت مــردان شــده اســت. عنصــر دوم، منابــع اســت. براســاس ایــن نظریــه، هــر 

کــه منابــع بیشــتری مثــل پــول، دانــش یــا ظاهــر فیزیکــی  یــک از دو شــریک زندگــی 

بهتــر، در اختیــار داشــته باشــند، قــدرت بیشــتری دارند. عنصر ســوم یعنــی منافع، 

کــه منافــع کمتــری از ایــن رابطه  کــدام از زوجیــن  کــه هــر  بــه ایــن مطلــب اشــاره دارد 

بــه دســت آورد، قــدرت بیش تــری خواهــد داشــت و آن کــه وابســتگی اش بــه رابطــه 
کمتــر خواهــد بــود.1 ــر اســت؛ قدرتــش  کم ت

کــه  از جملــه پژوهش هــای مهــم در ایــن زمینــه، مطالعــات واالس و ولــف  اســت 

کــه بــه نظریــه منابــع2 منتهی شــد. این نظریــه، توازن  در دهــه ی 1960 انجــام گردیــد 

یابــی قــرار داده و بــه بررســی ارتبــاط قــدرت  قــدرت میــان زن و شــوهر را مــورد ارز

کوچــک پرداختــه اســت. اســاس ایــن  گروه هــای  نســبی و عرضــه ی خدمــات در 

کــه هــر یــک از  ــر حســب منابعــی اســت  ــواده، ب ــع قــدرت در خان ی ــرای توز ــه ب نظری

زن و شــوهر در ازدواج بــه خانــواده آورده انــد. هــر یــک از زن و شــوهر بــه هــر میــزان از 

1 . تیلور و دیگران، 2000، ص276.
2 . Resource theory.
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منابــع قــدرت برخــوردار باشــند )بــه طــور اخــص، مثــل تحصیالت، شــغل و قدرت 
هســتند.1 خانــواده  در  تصمیم گیــری  قــدرت  دارای  میــزان،  همــان  بــه   مالــی(، 

ــرد  ــت ف ــن و جذابی ــتگی زوجی ــه و وابس ــل عالق ــری، مث ــی دیگ ــع ارزش ــه مناب  البت

یــع قــدرت در تصمیم گیــری خانــواده،  کــه در توز بــرای همســر نیــز دخیــل هســتند 
نقــش مهمــی دارنــد.2

5. جامعه پذیری جنسیت

جامعه پذیری جنسیت دیدگاهی است که هم مستقل و هم در تبیین دیدگاه های 

دیگر، مانند فمینیست طرح گردیده است. این دیدگاه، جامعه پذیری را فرایندی 

کنش های مناسب هر فرد به  که افراد از طریق آن، نگرش ها، ارزش ها و  می داند 

عنوان عضوی از یک فرهنگ خاص را می آموزند و آن را به عنوان عضوی از یک 

فرهنگ، درونی می کنند. در ارتباط با کارکرد جامعه پذیری، مسأله ی جامعه پذیرِی 

کودکان  نقش های جنسیتی در خانواده مطرح است. شیوه های متفاوت تربیت 

که یک جامعه به هر  دختر و پسر و انتظارات، نگرش ها، وظایف و رجحان هایی 

آنان  جنس نسبت می دهد، موجب شکل گیری نقش های درونی متفاوت میان 

می شــود.3 جامعه شناســان، عوامــل جامعه پذیــری را بــه طــور عمــده خانــواده، 

مــدارس و رســانه ها می داننــد. ایــن عوامــل، معمــوال از زنــان، تصویــری مطیــع، 

اســتوار، شایســته،  مســتقل،  تصویــری  مــردان،  از  و  وابســته  منفعــل، عاطفــی، 

کس، 1973، ص718. کرمول دیگران، 1973، ص177؛ فا 1 . چن و  دیگران، 2000، ص1-5؛ 
یع قدرت در خانواده«، مطالعات زنان، ش2، 1382، ص37. 2 . مهدوی و دیگران،  »بررسی ساختار توز

3 . بستان، »کارکردهای خانواده از منظر اسالم و فمینیسم«، مجله حوزه و دانشگاه، ش35، 1382، ص11.
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کــه  کــه تحقیقــات نشــان داده، زنانــی  کرده انــد. تــا جایــی  توانــا و مصمــم ترســیم 

نیــز  در خانــواده ی شــوهر  بوده انــد،  فرمان بــردار  و  پــدری، مطیــع  در خانــواده ی 

کــه نگــرش افــراد را دربــاره ی  مطیع انــد. بنابرایــن، جامعه پذیــری عاملــی اســت 
رفتــار جنســی تحــت تأثیــر قــرار می دهــد.1

تــداوم  عامــل  عنــوان  بــه  جنســیتی،  نقش هــای  جامعه پذیــری  از  بــوار  دی  
می کنــد.2 یــاد  زن  بــر  مــرد  ســلطه ی 

 چودورو در این رابطه اظهار می دارد: »تقسیم کار جنسیتی و خانوادگی که در ضمن 

آن، زنان به مادری می پردازند، منجر به تقسیمی جنسیتی در باب سازمان دهی 

که جنسیت  و جهت گیری روانی می شود. این امر، زنان و مردانی تولید می کند 

اجتماعی کسب کرده اند و وارد مناسبات نامتقارن و ناهم جنس  خواهانه می شوند؛ 

مردانی تولید می کند که بیش تر انرژی خود را صرف کار غیرخانوادگی می کنند و از 

پدری  کردن خودداری می ورزند؛ زنانی تولید می کند که انرژی خود را صرف پرورش 

کار جنسیتی و  کار به نوبه ی خود، تقسیم  که این  و مراقبت از فرزندان می کنند 
می کند.«3 بازتولید  می پردازند،  مادری  به  زنان  آن،  ضمن  در  که  را  خانوادگی 

به اعتقاد ریتزر، در جوامع سنتی، از زنان انتظار می رود که از مردان اطاعت کنند. 

کار و شغل نیز وجود  زنان نقش مطیع بودن را می پذیرند. این امر حتی در قلمرو 

به طور مستقل  که مردان  کاری، همان گونه  گروه های  بر اساس تحقیقات  دارد. 

جامعه پذیر می شوند، به همان نسبت از نفوذ بیشتری نسبت به زنان برخورداراند. 

1 . مهدوی و دیگران، همان، ص39.
2 . تونگ، 1997، ص206.

رو، 1997، ص195. 3 . چودو
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در مقابل، زنان اعتماد به  نفس کم تری دارند و در حضور مردان، احساس وابستگی 
و انفعال بیشتری دارند.1

6. الگوی مهر و اقتدار

که به تازگی توسط برخی  الگوی مهر و اقتدار،2 یکی دیگر از تئوری هایی است 

و  آیات  از  الهام  دلیل  به  الگو  این  است.  گردیده  طرح  معاصر  روان شناسان  از 

روایات و هم سویی با پژوهش حاضر طرح می گردد و در جای مناسب بیش تر به 

آن پرداخته می شود. بر اساس این الگو، زن و مرد هر دو نیاز به اقتدار و نیاز به 

مهر دارند؛ اما نیاز به اقتدار در مردان، بسیار بیش تر و اساسی تر است. برعکس، 

نیاز به مهر در زنان به شکل بارزتری بروز می کند. از طرف دیگر، مرد جذاب برای 

و  زن مالیم  مردان، غالبًا  مورد عالقه ی  زن  و  توانا هستند  و  مردان مقتدر  زنان، 

گر زن به مرد  که ا لطیف است. پس در این جا موضوع مهم همسران این است 

از  بدهد،  مهر  و  عشق  زن  به  مرد  گر  ا و  می کند  یافت  در مهر  او  از  بدهد،  اقتدار 

متون  در  قدرت  تعریف  با  این جا  در  قدرت  شکل  می کند.  یافت  در قدرت  او 

جامعه شناختی، متفاوت است. 

کــه قــدرت او  بــر مبنــای ایــن دیــدگاه، وقتــی مــرد، زورگــو و قدرت طلــب می شــود 

کننــد یــا آن را بــه رســمیت نشناســند. مــردی  را مــورد حملــه قــرار دهنــد، محــدود 

کــه قــدرت او ارضــا شــود )کــه ایــن امــر فقــط توســط زن امکان پذیــر اســت(، رئــوف 

1 . مهدوی و دیگران، همان، ص40-39.
کارآمــدي آن«، روان شناســی و دیــن،  پخانــه و دیگــران، »بررســي رابطــه ســاختار قــدرت در خانــواده بــا  2 . زارعــی تو

ص11.  ،1392 ش23، 
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کــه نیــاز بــه مهــر او ارضــا شــود )کــه  و مهربــان می شــود و در عیــن حــال مقتــدر. زنــی 

ایــن حقیقــت فقــط توســط مــرد امکان پذیــر اســت(، زنــی انعطاف پذیــر، ســرزنده 

و ســازگار خواهــد شــد. بنابرایــن ســاختار اقتــدار، مبتنــی بــر نقــش و نیــاز اســت. نــه 

می تــوان آن را متقــارن و نــه می تــوان آن را نامتقــارن نامیــد، بلکــه بایــد آن را قــدرت 

ــر اســاس  ــوان و مهــارت خــود و ب ــر اســاس ت کــه در آن هــر زوج ب ــام نهــاد  متعــادل ن

اعمــال  دربــاره ی شــیوه ی  روان  شــناختی خــود، مســؤولیت می پذیــرد.  فطــرت 

قــدرت نیــز نــه مجاب ســازی و نــه مجبورســازی مــد نظــر نیســت. در این جــا، هــم 
زن و هــم مــرد تســلیم قوانیــن وجــودی خــود و یک دیگرنــد.1

پژوهش هــا  برخــی  معتقدنــد،  یودانیــس  و  جــوری  دیــدگاه،  ایــن  بــا  هم ســو   

زنــان، احتمــال  بــه  اقتــدار مــردان نســبت  کــه از دســت رفتــن  نشــان می دهــد 

کلــی، مــردان تمایــل  ــه طــور  ــروز خشــونت را از ســوی مــردان افزایــش می دهــد. ب ب

باشــند.  داشــته  را  بیش تــری  قــدرت  منابــع  همسرانشــان،  بــه  نســبت  دارنــد 

کــه  ازدواج هایــی  در  زنــان  کــه  می دهــد  نشــان  زســویک  و  یــس  بور یافته هــای 

چانــگ2  دارنــد.  بیشــتری  زناشــویی  رضامنــدی  دارد،  بیشــتری  تســلط   مــرد 

قــدرت  ارادی  طــور  بــه  زنــان  از  بســیاری  کــه  داد  نشــان  خــود  مطالعــه ی  در 

گــذار می کننــد؛ بــه دلیــل این کــه معتقدنــد  تصمیم گیــری را در خانــواده بــه مــرد وا

کســب  را  بیش تــری  احتــرام  »مــن  و  باشــند«  مردانشــان  از  قوی تــر  نبایــد  »زنــان 

ــد در خانواده هایــی  کنــم«. جــورم و دیگــران  نشــان دادن ــرام  ــر اول احت گ می کنــم ا

کــه پــدران بیــش از مــادران عاطفــی هســتند، مشــکالت خانوادگــی بیش تــری دیــده 

1 . همان، ص59.
2  . Chung.
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می شــود. هم چنیــن، پژوهــش ذوالفقارپــور و دیگــران  نشــان می دهــد، افزایــش 

کاهــش می دهــد. ی را  قــدرت زن در خانــواده، رضامنــدی زناشــویی و

خالصه فصل

• وجــود سلســله مراتــب قــدرت و ســاختار قــدرت، امــری اجتناب ناپذیــر اســت؛ 

زیــرا ماهیــت ســازمان سلســله مراتبی اســت.

در  زوجیــن  تصمیم گیــری  الگوهــای  خانــواده،  قــدرت  ســاختار  از  منظــور   •

اســت. غیــره  و  فرزنــدان  تربیــت  امکانــات،  خریــد  هزینه هــا، 

بــه ســه دســته ی  را  قــدرت در خانــواده  از پژوهش گــران، ســاختار  • بســیاری 

کرده انــد. تقســیم  دموکراتیــک  و  مادرســر  پدرســر، 

ــواده، در شــکل گیری و رشــد شــخصیت  ــع ســاختار قــدرت خان ی • شــیوه ی توز

افــراد، اجتماعــی شــدن فرزنــدان، عــزت نفــس، انســجام، رضامنــدی زناشــویی، 

احســاس بیگانگــی، افســردگی و پریشــانی زناشــویی و طــالق موثــر اســت.

که در خانواده های سنتی، مرد از جایگاه  یخی نشان می دهد  • پیشینه ی تار

صنعتی،  تحوالت  با  ولی  است؛  بوده  برخوردار  قدرت  ساختار  در  ممتازی 

زنان  و  گردید  تضعیف  مردان  قدرت  فمنیستی،  جنبش های  و  شهرنشینی 

کردند. با این وجود، در سال های اخیر به دلیل آسیب های  یادی کسب  قدرت ز

گرفته است. ناشی از ضعف جایگاه پدر، نقش پدری مورد توجه جدی قرار 

بر  یادی  ز تأثیر  خانواده،  قدرت  ساختار  می دهد  نشان  پژوهش ها  نتایج   •

را  پدرسر  ساختار  پژوهش ها،  از  برخی  میان،  این  در  دارد.  خانواده  عملکرد 

کارآمد می دانند و بسیاری از پژوهش ها، ساختار دموکراتیک را تأیید می کنند.
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• دیدگاه هــای مشــهور دربــاره ی ســاختار قــدرت عبارتنــد از: دیــدگاه سیســتمی، 

دیــدگاه تفکیــک نقش هــا، دیــدگاه فمنیســت ها، تئــوری مبادلــه، جامعه پذیــری 

جنســیت، الگــوی مهــر و قــدرت.

• دیــدگاه سیســتمی، آســیب پذیری خانــواده را ناشــی از بــه هــم خــوردن ترتیــب 

سلســله مراتــب قــدرت در خانــواده می دانــد و معتقــد اســت والدیــن بایــد در رأس 

گیرنــد. هــرم ســاختار قــدرت قــرار 

کیــد دارد  ــر مبنــای جنســیت و ســن تأ ــر تفکیــک ب • تئــوری تفکیــک نقش هــا ب

یکــی و نگرش هــای اجتماعــی و خانوادگــی را مــد نظــر دارد.  و تفاوت هــای بیولوژ

کاریزمایــی و بــرای مــرد، نقــش رهبــری  پارســونز بــرای زن، نقــش رهبــری عاطفــی یــا 

اجرایــی یــا ابــزاری قائــل اســت.

اســت  معتقــد  و  اســت  اســتوار  جنســی«  »نابرابــری  بــر  فمنیســتی  دیــدگاه   •

زنــان در جامعــه در موقعیــت نابرابــری نســبت بــه مــردان واقــع شــده اند؛ ماننــد 

کم تــر بــه منابــع مالــی، پایــگاه اجتماعــی، قــدرت و فرصت هــا بــرای  دست رســی 

خودشــکوفایی. ایــن نابرابــری، نتیجــه ی ســازماندهی جامعــه اســت، نــه این کــه 

یکــی یــا تفاوت هــای شــخصیتی میــان زنــان و مــردان داشــته باشــد. منشــأ بیولوژ

یــع  • تئــوری مبادلــه بــر ســه عنصــر هنجارهــای اجتماعــی، منابــع و منافــع  در توز

کیــد دارد. ســاختار قــدرت تأ

ــر  ــر و پس ــودکان دخت ک ــت  ــاوت تربی ــیوه های متف ــیت، ش ــری جنس • جامعه پذی

کــه یــک جامعــه بــه هــر جنــس  و انتظــارات، نگرش هــا، وظایــف و رجحان هایــی 

نســبت می دهــد، موجــب شــکل گیری نقش هــای درونــی متفــاوت میــان آنــان 
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می داند. براین اساس، جامعه از زنان، تصویری مطیع، منفعل، عاطفی، وابسته 

و از مــردان، تصویــری مســتقل، اســتوار، شایســته، توانــا و مصمــم ترســیم می ســازد.

• الگــوی مهــر و اقتــدار، ســاختار قــدرت مبتنــی بــر نقــش و نیــاز اســت و ســاختار 

ــر  ــوان و مهــارت خــود و ب کــه هــر زوج براســاس ت قــدرت متعــادل نامیــده می شــود 

اســاس فطــرت روان  شــناختی خــود، مســؤولیت می پذیــرد. در این جــا، هــم زن و 

هــم مــرد تســلیم قوانیــن وجــودی خــود و یک دیگرنــد و زن نیــاز بیشــتری بــه مهــر و 

مــرد نیــاز بیشــتری بــه اقتــدار دارد.
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ورت ساختار مسؤولیت )قدرت( در خانواده 1. اسالم و ضر

ــان ها  ــه انس ــد. هم ــدی می دان ــت واح ــت و حقیق ــرد را دارای سرش ــالم زن و م اس

گوهــر آفرینــش آنهــا  یشــه و اصــل سرچشــمه می گیرنــد و  اعــم از زن و مــرد، از یــک ر

کریــم بــه آن تصریــح شــده اســت: یکــی اســت. ایــن اصــل مســلم در قــرآن 
َو  ْوَجها  َز ِمْنا  َق 

َ
َخل َو  واِحَدٍة  َنْفٍس  ِمْن  ْم 

ُ
َقک

َ
َخل ذی 

َّ
ال ُم 

ُ
ک ّبَ َر ُقوا 

َ
اّت اُس  الّنَ ا  َ ّیُ

َ
أ یا 

 َو ِنساًء؛1
ً
َكثیرا ما ِرجااًل   ِمْنُ

َ
َبّث

یــد؛ همــان کســی کــه همــه شــما را از یــك  اى مــردم! از )مخالفــت( پروردگارتــان بپرهیز
ــان  ــرد و از آن دو، مــردان و زن ک ــز( از جنــس او خلــق  ــد و همســر او را )نی ی انســان آفر

فراوانــی )در روى زمیــن( منتشــر ســاخت. 

ــت  ــن اس ــا« ای ــا َزْوَجه ــَق ِمْنه
َ
ــه »َو َخل ــر جمل ــد: »ظاه ــی می فرمای ــه طباطبای عالم

کــه همســر آدم از نــوع خــود آدم بــود و انســانی بــود مثــل  کنــد  کــه می خواهــد بیــان 

کــره ی زمیــن منتشــر  کــه در ســطح  خــود او و ایــن همــه افــراد بی شــمار از انســان، 

گرفته انــد.  شــده اند، همــه از دو فــرد انســان مثــل هــم و شــبیه بــه هــم نشــأت 
 بنابرایــن حرف»ِمــن«، نشــویه خواهــد بــود )یعنــی منشــأ چیــزی را بیــان می کنــد(«.2

ک انسانی زن و مرد را می رساند.  از این رو، آیه ی مذکور و آیات مشابه آن، اشترا

ــترک  ــال مش کم ــتعدادهای  ــام اس ــرد در تم ــالمی، زن و م ــای اس ــر آموزه ه از منظ

1. نساء، آیه1.
2 . طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، ص136.
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کمــال مثــل اراده، اختیــار، شــناخت و بهره منــدی از هدایــت  هســتند و ابزارهــای 

کریــم می فرمایــد:  انبیــا و راهنمایــان بــه هــر دو عنایــت شــده اســت. قــرآن 
َبــًة؛1 َطّیِ َحیــاًة  ــُه   ُنْحِیَیّنَ

َ
َفل ُمْؤِمــٌن  ُهــَو  َو  ْنثــى  

ُ
أ ْو 

َ
أ َكــٍر 

َ
ذ ِمــْن   

ً
صاِلحــا  

َ
َعِمــل  َمــْن 

کــه مؤمــن  کار شایســته اى انجــام دهــد، خــواه مــرد باشــد یــا زن، در حالــی   هــر کــس 
یــم «.  اســت، او را بــه حیاتــی پــاك زنــده می دار

هم چنین می فرماید: 
ْنىث ؛2

ُ
ْو أ

َ
َكٍر أ

َ
ْم ِمْن ذ

ُ
 عاِمٍل ِمْنک

َ
ضیُع َعَمل

ُ
ّنِ ال أ

َ
أ

کرد.   من عمل هیچ عمل کننده اى از شما را، زن باشد یا مرد، ضایع نخواهم 

کــه بــراى یــك  کمــال  عالمــه طباطبایــی می فرمایــد: »رســیدن بــه هــر درجــه از 
و  نیــز میســور  بــراى صنــف دیگــر  اســت،  مقــدور  و  مــرد( میســر  و  صنــف )زن 
بــه  ایمــان  راه  از  کــه  اســت  کماالتــی  آن،  مصادیــق  از  یکــی  و  اســت  ممکــن 
خــدا و اطاعــت و تقــرب بــه درگاه او حاصــل می شــود«.3 ازدواج و شــکل گیری 
خانــواده، ســازوکارهای جدیــدی را بنیــان می گــذارد. خانــواده بــه عنــوان یــک 
کارکردهــای  واحــد کوچــک اجتماعــی، نیازهــا و اقتضائــات خــاص خــود را دارد و 
نقش هــای  تحقــق  و  اعضــا  میــان  صحیــح  تعامــالت  بــر  مبتنــی  آن،  درســت 
ــه هــدف واحــد اســت. شــهید مطهــری  صحیــح هــر یــک از اعضــا جهــت نیــل ب
کل  کــه  باشــد  گونــه ای  بــه  اجــزا  روابــط  بایــد  خانــواده،  در  کــه  اســت  معتقــد 
خانــواده بــه عنــوان یــک واحــد بــه اهــداف خــود برســد. خانــواده مکانــی اســت 
 کــه انســان از خودپرســتی و خوددوســتی بــه ســوی دیگردوســتی قــدم برمــی دارد.4

1 . نحل، آیه98.
2 . آل عمران، آیه95.

3 . طباطبایی، همان، ص90.
ــی«،  ــه طباطبای ــه عالم ی ــا نظر ــه ب ــی در مقایس ــای جامعه شناس ــواده در نظریه ه ــت خان ــران، »مدیری ــری و دیگ 4 . ظهی

پژوهش نامــه قــرآن و حدیــث، ش8، 1389، ص110.
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یــع سلســله   یکــی از مســائل اساســی جهــت انســجام هــر مجموعــه هــدف دار، توز

مراتــب و نقــش مدیریتــی اســت. اعمــال مدیریــت، یــک اصــل عقالیــی و پذیرفتــه 

ــه  ــه تبــع ایــن اصــل عقالیــی، ب شــده در هــر مجموعــه هــدف دار اســت. اســالم ب

کیــد دارد. در روایتــی از رســول  وجــود مدیریــت واحــد را در همــه ی مجموعه هــا تأ

گــر در یــک مســافرت، ســه نفــر همــراه  کــه حتــی ا خــدا دســتور داده شــده 
گــردد.1 بایــد مســؤولیت و مدیریــت جمــع را عهــده دار  از آن هــا   شــدند، یکــی 

ــه  ــر مجموع ــت ه ــرورت مدیری ــی از ض ــم، جزئ ــواده ه ــت در خان ــرورت مدیری  ض

در  تــا  باشــند  پای بنــد  بــدان  خانــواده  اعضــای  بایــد  کــه  اســت  هــدف دار 
قــرآن2 آیــات  از  برخــی  گردنــد.  موفق تــر  معنــوی  و  مــادی  پیشــرفت  و   ســلوک 

گویــای ضــرورت ایــن مطلــب اســت. هــی لــی  هــم در ایــن   و روایــات اهل بیــت3، 

بــاره معتقــد اســت، وجــود مطلــق سلســله مراتــب، امــری اجتناب ناپذیــر اســت؛ 

زیــرا ســازمان، بــه لحــاظ ماهیتــی سلســله مراتبــی اســت و خانــواده بــه عنــوان یــک 

ســازمان، بایــد بــه مســأله ســازماندهی در یــک سلســله مراتــب بپــردازد و قواعــد و 

کســی در  کســی در پایــگاه اولیــه ی مدیریــت و چــه  مراتــب مربــوط بــه این کــه چــه 

پایــگاه ثانویــه ی مدیریــت باشــد، بایــد مشــخص شــود. 

کارکردهــای اساســی خانــواده را آرامش بخشــی می دانــد تــا در  کریــم یکــی از  قــرآن 

ســایه ی آن، اعضــای خانــواده بــه رشــد و تعالــی مــادی و معنــوی خــود نایــل آینــد و 

زمینــه ی تربیــت صحیــح فرزنــدان فراهــم آید: 

1 . سیوطی، الّدر المنثور، ج6، ص177.
2 . نساء، آیه34.

3 . زغلــول، موســوعة اطــراف الحدیــث النبــوی،.ج5، ص160؛ محمــدی ری شــهری، تحکیــم خانــواده از نــگاه قــرآن و 
کلینــی، الکافــی، ج4، ص13؛ صــدوق، مــن الیحضــره الفقیــه، ج3، ص44. حدیــث، ص264؛ 
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ــْم 
ُ

 َبْیَنک
َ

ْیــا َو َجَعــل
َ
ُنوا ِإل

ُ
 ِلَتْســک

ً
واجــا ْز

َ
ْم أ

ُ
ْنُفِســک

َ
ــْم ِمــْن أ

ُ
ک

َ
ــَق ل

َ
ْن َخل

َ
ــِه أ َو ِمــْن آیاِت

ًة و َرمَحــه؛1
َ

َمــَوّد
یــد  کــه از جنــس خودتــان برایتــان همســرانی آفر  و از نشــانه های خداونــد ایــن اســت 

کــرد.  تــا بدان هــا آرامــش بیابیــد و بیــن شــما دوســتی و رحمــت برقــرار 

خانــواده  بــرای  مدیریــت  مراتــب  سلســله  رعایــت  دینــی،  آموزه هــای  از  برخــی 

انســجام  حفــظ  و  آرامش بخشــی  کارکــرد  و  می داننــد2  مفیــد  را  آن  اعضــای  و 

و تکیــه گاه در خانــواده  اقتــدار  را الزمــه ی وجــود منبــع  و یکپارچگــی خانــواده 

می دانــد. آیــت  اهّلل خامنــه ای )مدظلــه( می فرماینــد: »زوجیــت و دوجنســی در 

طبیعــت بشــر بــرای هــدف بزرگــی اســت. آن هــدف عبــارت اســت از ســکون و 

کنــار جنــس مخالــف خودتــان در درون خانــواده، مــرد در  آرامــش، تــا شــما در 

کنیــد. بــرای مــرد هــم آمــدن بــه داخــل  کنــار مــرد آرامــش پیــدا  کنــار زن، زن در 

کنــار او،  خانــه، یافتــن محیــط امــن خانــه، زن مهربــان و دوســت دار امیــِن در 

کــه بــه او عشــق  وســیله ی آرامــش اســت. بــرای زن هــم داشــتن مــرد و تکیه گاهــی 

بــورزد و بــرای او ماننــد حصــن مســتحکمی باشــد، یــک خوش بختــی اســت، 
 مایــه ی آرامــش و ســعادت اســت. خانــواده ایــن را بــرای هــر دو تأمیــن می کنــد«.3

گــر اداره خانــه هم زمــان بــه زن و مــرد   عالمــه محمدتقــی جعفــری معتقــد اســت: ا

گــذار شــود و هــر دو بــا هــم مســؤول باشــند، تضــاد  و تزاحــم و برخــورد و جدایــی  وا

در پــی خواهــد داشــت و آرامــش خانــواده بــه مخاطــره می افتــد. بنابرایــن، الزم 

1 . روم، آیه21.
کلینی، الکافی، ج5، ص51.  . 2

3 . شفیعی سروستانی، جریان شناسی دفاع از حقوق زنان، ج1، ص14.
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اســت یکــی از آن  دو مســؤول باشــد.1

و  آرامــش  موجــب  را  خانــواده  مدیــر  انتصــاب  هــم  یــزدی  مصبــاح  اهّلل  آیــت   
می دانــد.2 خانــواده  اســتحکام 

 بــر همیــن اســاس، هــی لــی معتقــد اســت وقتــی ترتیــب سلســله مراتــب در 

ســازمان خانــواده بــه هــم بخــورد، اعضــای خانــواده دچــار عالیــم مرضــی می شــوند 

کشــمکش در  بــروز  امــر موجــب  ایــن  بــه مخاطــره می افتــد.  آرامــش خانــواده  و 

کــه یــک شــاهد عینــی آن تنــازع قــدرت اســت. برخــی صاحــب  خانــواده می شــود 

قــدرت  مبــارزه  دیــده،  آســیب  خانواده هــای  از  بســیاری  در  معتقدنــد  نظــران 

یــع و نحــوه ی اعمــال  کــه چگونگــی توز وجــود دارد. پژوهش هــا نشــان می دهــد 

مدیریــت در شــکل گیری و رشــد شــخصیت افــراد، اجتماعــی شــدن فرزنــدان، 

عــزت نفــس، انســجام و حتــی احســاس رضایــت، احســاس بیگانگــی و تنهایــی 
اثــر می گــذارد.3 و خوش بختــی زناشــویی 

یع ساختار مسؤولیت )قدرت( در خانواده 2. اسالم و توز

یــع  دانشــمندان اســالمی بــا اســتناد بــه آیــات و روایــات متعــددی، ســاختار توز

کرده انــد. از منظــر آموزه هــای دینــی، حق ســاالری و  قــدرت در خانــواده را طــرح 

کــه چگونگــی و علــل آن  یــع قــدرت قــرار دارد  حق مــداری در اولویــت ســاختار توز

گرفــت. در دیــدگاه اســالمی، تقســیم نقش هــا  یــج مــورد بررســی قــرار خواهــد  بــه تدر

1 . جعفری، ، ترجمه و تفسیر نهج البالغه، ج11، ص267.
2 . مصباح، اخالق در قرآن ، ج3، ص80.

یع قدرت در خانواده«، مطالعات زنان، س2، 1382، ص29. 3 . مهدوی و دیگران، »بررسی ساختار توز
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کــه بــر عهــده می گیرد، مســؤولیت  مســؤولیت آور اســت و هــر کســی در قبــال نقشــی 

ــه  ــواده ب ــای خان ــذاری جایگاه ه گ ــات، وا ــی از روای ــل در برخ ــن دلی ــه همی دارد. ب
زوجیــن بــا عنــوان اعطــای مســؤولیت ذکــر شــده اســت.1

کــه ســاختار مســؤولیت   آیــه ی 34 ســوره ی نســاء، مهم تریــن آمــوزه دینــی اســت 

کــرده اســت. از ایــن رو، ابتــدا بــه بررســی داللــت  )قــدرت( در خانــواده را طــرح 

کریــم می فرمایــد:  یــم. قــرآن  آیــه ی مذکــور می پرداز
ْنَفُقــوا ِمــْن 

َ
 اهّلُل َبْعَضُهــْم َعــى  َبْعــٍض َو ِبــا أ

َ
ــل

َ
ســاِء ِبــا َفّض  الّنِ

َ
اُمــوَن َعــى  َقّوَ

ُ
جــال الّرِ

ــم؛ ْمواِلِ
َ
أ

براى  که خدا  برترى  آن  واسطه  به  نگهبانی است.  و حق  زنان تسلط  بر  را  مردان 
بعضی بر بعضی مقرر داشته و هم به واسطه آن که مردان از مال خود نفقه دهند. 

راغب در المفردات می گوید: »قوام اسم است برای آن چه که سبب ثبات چیزی 
کــه نــام وســیله ی پایــداری و اســتحکام اســت.«2  می شــود؛ ماننــد عمــاد و ســناد 

 عالمه طباطبایی می فرماید: »کلمه ی »قیم« به معناى آن کسی است که مسؤول 
 قیام به امر شخصی دیگر است و کلمه»قوام« و نیز »قیام« مبالغه در قیام است.«3

1 . محمدی ری شهری، تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث، ص264.
2 . راغب اصفهانی، المفردات في غریب القرآن، ص690.

3 . طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، ص343.
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کریــم از صــدر اســالم تــا زمــان حاضــر، بــه اقتضــای وجــود آیــه ی 34   مفســران قــرآن 

گرفتــن جایــگاه ســایر اعضــای خانــواده، سرپرســتی  ســوره ی نســاء، بــدون در نظــر 

گرچــه در معنــای سرپرســتی )حکومت، والیت،  خانــواده را از آن مــرد دانســته اند؛ ا
دارنــد.1 اختــالف  یک دیگــر  بــا  آن  محــدوده ی  و   )... و  نگهبانــی   سرپرســتی، 

 برخــی از مفســران، مثــل عالمــه طباطبایــی، ایــن قیومیــت را بــه بیــرون از خانــواده 

بــر زنــان عمومیــت  هــم تعمیــم می دهنــد. ایشــان معتقدنــد قیــم بــودن مــردان 

دارد و منحصــر بــه شــوهر نســبت بــه همســر نیســت و بــراى نــوع مــردان نســبت بــه 
کــه ارتبــاط بــا زندگــی هــر دو طایفــه دارد.2  زنــان اســت؛ البتــه در جهــات عمومــی 

 بــر اســاس آیــه ی 6 ســوره ی تحریــم، حفــظ و هدایــت خانــواده از مســؤولیت مــردان 

دانســته شــده است: 
ِحجاَرُة؛3

ْ
ْم ناًرا َوُقوُدَها الّناُس َو ال

ُ
ْهلیک

َ
ْم َو أ

ُ
ْنُفَسک

َ
ذیَن آَمُنوا ُقوا أ

َّ
َها ال ّیُ

َ
یا أ

کــه هیــزم آن  یــش را از آتشــی  کــه ایمــان آورده ایــد! خــود و خانــواده خو اى کســانی 
یــد.  انســان ها و ســنگ ها اســت، نگــه دار

کــه خطــاب آیــه ی شــریفه بــه مــردان  گویــای ایــن مطلــب اســت  روایــات وارد شــده، 

1 . همــان، ص343؛ مــکارم شــیرازی، تفســیر نمونــه ، ج3، ص370؛ حــر عاملــی، وســائل الشــیعه،  ج1، ص312؛ 
کثیــر دمشــقی، تفســیر القــرآن العظیــم، ج2، ص256؛ آلوســی، روح المعانــی فــی تفســیر القــرآن العظیــم، ج3،  ابــن 
لهیــه و المفاتــح الغیبیــه،  ص24؛ ثعالبــی، جواهــر الحســان فــی تفســیر القــرآن، ج2، ص229؛ نخجوانــی، الفواتــح اال
یــل، ج1، ص506؛ ثعلبــی نیشــابوری،  الکشــف و  ج1، ص152؛ زمخشــری،  الکشــاف عــن حقائــق غوامــض التنز
البیــان عــن تفســیر القــرآن، ج 3، ص302؛ فخرالدیــن رازی، مفاتیــح الغیــب،  ج 10، ص70؛ حســینی جرجانــی، آیــات 
القــرآن،  ص89؛ حســینی همدانــی،   انــوار  الــی تفســیر  الحــکام، ج 2، ص341؛ ســبزواری نجفــی، ارشــاد االذهــان 
درخشــان، ج 4، ص52؛ حســینی شــیرازی، تبییــن القــرآن،  ص95؛ طبرســی، مجمــع البیــان فــی تفســیر القــرآن ، ج 3، 

یــم، ص114؛ شــریف الهیجــی، تفســیر شــریف الهیجــی، ج 1، ص470. ص69؛ شــبر، تفســیر القــرآن الکر
2 . طباطبایی، همان، ج 4، ص343.

3 . تحریم، آیه6.
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اســت. در روایتــی از امــام صادقآمــده اســت: 
َس 

َ
 َجل

َ
«  َقال

ً
ــْم نارا

ُ
ْهِلیک

َ
ْم َو أ

ُ
ْنُفَســک

َ
ِذیَن آَمُنوا ُقوا أ

َّ
ا ال َ ّیُ

َ
َیــُة »یــا أ

ْ
ــْت َهــِذِه ال

َ
ــا َنَزل َّ

َ
ل

 
ُ

ُه َرُسول
َ
 ل

َ
ْهِى َفَقال

َ
ْفُت أ ِ

ّ
ُكل َنا َعَجْزُت َعْن َنْفِس 

َ
 أ

َ
ْسِلِمینَ َیْبِکى َو َقال ُ  ِمَن الْ

ٌ
َرُجل

ــى َعْنــُه َنْفَســك؛1 ــا َتْنَ اُهــْم َعّمَ ــِه َنْفَســَك َو َتْنَ ُمــُر ِب
ْ
ــا َتأ ُمَرُهــْم ِبَ

ْ
ْن َتأ

َ
 اهّلِل َحْســُبَك أ

یــه شــد و  گر كــه ایــن آیــه نــازل شــد، یکــى از مســلمانان نشســت و مشــغول   زمانــى 
ــواده خــود هــم شــده ام. در  كنــون مســؤول خان ــودم، ا  گفــت: مــن از دســت خــودم عاجــز ب
كــه آنــان را بــه آن چــه خــود را بــه آن  ایــن هنــگام پیامبــر خــدا بــه ایشــان فرمــود: همیــن 
كنــى )بــرای انجــام  كنــى و از آن چــه خــود را از آن نهــى مى كنــى، نهــى  امــر مى كنــى، امــر 

كفایــت مى كنــد.  مســؤولیت( 

که:  در روایت دیگری از ابابصیر به نقل از امام صادق وارد شده است 

ْم               وَنُ ُمُر
ْ
 َتأ

َ
َنا َقال

َ
ْهل

َ
َكْیَف َنِق أ  

ً
ْم نارا

ُ
ْهِلیک

َ
ْم َو أ

ُ
ْنُفَسک

َ
 ُقوا أ

َّ
ِف َقْوِل اهّلِل َعّزَ َو َجل

ْم؛2 ْوَنُ َو َتْنَ
ــم؟ امــام فرمــود: آن هــا را  ی ــواده ام را برحــذر دار ــه خان یفه، چگون ــه ی شــر در مــورد آی

کنیــد. امــر و نهــی 

کــه در مجمــوع، می تــوان  در متــون روایــی هــم احادیــث فراوانــی وارد شــده اســت 

ــدر،  ــب پ ــه ترتی ــواده ب ــت در خان ــب مدیری ــه مرات ــه سلس ک ــرد  ک ــتنباط  ــن اس چنی

ــر اســالم فرمــود:  ــدان می باشــد. پیامب مــادر و بعــد فرزن
هله؛3

َ
 َسّیُد ا

ُ
الَرُجل

یاست خانه را بر عهده دارد. مرد ر

کلینی، الکافی، ج5، ص63.  . 1
2 . حر عاملی، وسائل  الشیعه، ج16، ص148.

3 . زغلول، موسوعة اطراف الحدیث النبوی، ج5، ص160.
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در جای دیگری می فرماید: 
 

ٌ
َمســؤول وُهــَو  َبیِتــِه  أهــِل  َعــى  راٍع   

ُ
ُجــل َوالّرَ ِتــِه  َرِعّیَ َعــن   

ٌ
ســؤول َ َ

ف راٍع  ــم 
ُ

ک
ُّ
ُكل

َعُنــم؛1 ٌة 
َ
َمســؤول ِهــَى  و  وُولــِدِه  َبعِلهــا  َبیــِت  َعــى  راِعَیــٌة  ُة 

َ
َواَلــرأ  َعُنــم، 

یردســتش بازخواســت  باره ی ز پرســت اســت، در  هــر یــك از شــما کــه )بــه گونــه اى( سر
بــاره ی آن هــا از او بازخواســت  یــش اســت و در پرســِت خانــواده خو می شــود. مــرد، سر
بــاره ی آن هــا  پرســت خانــه ی شــوهر خــود و فرزنــدان اوســت و در می شــود. زن نیــز سر

از او ســؤال خواهــد شــد.

امام صادق فرمود:
 ِعَیاِله؛2

َ
َ َعى َقّیِ

ْ
وَن ال

ُ
ْن َیک

َ
ُجِل أ  ِمْن َسَعاَدِة الّرَ

پرست خانواده اش باشد.   ازخوشبختی مرد آن است که سر

یا در جای دیگری می فرماید: 
ــُه 

َ
ک

َّ
ــْد َمل  َق

َّ
ــل ــّزَ َو َج ــِإّنَ اهّلَل َع ــِه َف ْوَجِت ــْینَ َز ــُه َو َب ــا َبْیَن ــَن ِفیَم ْحَس

َ
 أ

ً
ــدا ــَم اهّلُل َعْب َرِح

ــا؛3 ْیَ
َ
َ َعل َقــّیِ

ْ
ــُه ال

َ
ــا َو َجَعل َناِصَیَتَ

کــه خــدا زن را  خداونــد بیامــرزد مــردی را کــه رابطــه اش بــا همســرش نیکــو باشــد؛ چرا
بــه دســت مــرد ســپرده و او را قیــم زن قــرار داده اســت. 

کرد، چنین فرمود:  که از حقوق مرد بر زن سؤال  پیامبر اسالم در پاسخ زنی 
ــِه  ِن

ْ
 ِبِإذ

َّ
ــِه ِإال ــْن َبْیِت َق ِم

َ
 َتَصــّد

َ
ــُه َو ال  َتْعِصَی

َ
ــُه َو ال ْن ُتِطیَع

َ
ه أ

َ
ــْرأ َ  الْ

َ
ْوِج َعــى ــّزَ َحــّقُ ال

ِنــِه 
ْ

 ِبِإذ
َّ

ــا ِإال ــُرَج ِمــْن َبْیِتَ نْ َ
 ت

َ
َنَعــُه َنْفَســَها َو ال  َتْ

َ
ِنــِه َو ال

ْ
 ِبِإذ

َّ
 ِإال

ً
عــا  َتُصــوَم َتَطّوُ

َ
َو ال

ْوُجَهــا؛ 4  َز
َ

ِة َقــال
َ
ــْرأ َ  الْ

َ
 َعــى

ً
ــاِس َحّقــا ْعَظــُم الّنَ

َ
 اهّلِل ص َمــْن أ

َ
ــْت َیــا َرُســول

َ
َقال

حقوق شوهر بر عهده ی زن آن است که اطاعتش کند، در مقابلش نافرمانی ننماید، 

1 . محمدی ری شهری، تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث، ص264.
کلینی، الکافی، ج4، ص13.  . 2

3 . صدوق، من الیحضره الفقیه ، ج3، ص44.
کلینی، همان، ج4، ص152.  . 4
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صدقه ای از اموال شوهر بدون اذن او ندهد، روزه ی مستحبی فقط با اجازه ی او 
بگیرد و از عرضه خود ممانعت نورزد و از منزل بدون اجازه ی شوهر خارج نشود. 
فرمود:  دارد؟  زن  برعهده ی  را  ین حق  بزرگ تر کسی  اهلل! چه  رسول  یا  گفت:  زن 

همسرش.

در روایــات متعــددی تربیــت فرزنــدان )کــه یکــی از حوزه هــای قــدرت در خانــواده 

اســت( از مســؤولیت های مهــم پــدر دانســته شــده اســت. امــام ســجاد در 

رســاله ی حقــوق خــود، مســؤولیت اساســی پــدر در تربیــت فرزنــد را بــه واســطه ی 

ــد:  ــن می فرمای ــدری تبیی ــدار پ اقت
ِه  ْیــِرِه َو َشــّرِ ْنَیــا ِبحنَ

ُ
ْیــَك ِف َعاِجــِل الّد

َ
ــُه ِمْنــَك َو ُمَضــاٌف ِإل

َ
ّن

َ
ــُم أ

َ
ــِدَك َفَتْعل

َ
ــا َحــّقُ َول ّمَ

َ
أ

ــُه 
َ
ُعوَنــِة ل َ ــِه َو الْ ّبِ ــِة ِإَل َر

َ
ل

َ
ال

َ
َدِب َو الّد

َ ْ
یَتــُه ِمــْن ُحْســِن األ ِ

ّ
ــا ُول  َعّمَ

ٌ
ــَك َمْســُئول

َ
ّن

َ
َو أ

 َطاَعِتــِه ِفیــَك؛1
َ

َعــى
کــه بدانــی وجــود او از تــو اســت و در دنیــا هــر خیــر و   حــق فرزنــدت بــر تــو ایــن اســت 
کــه دارد منســوب بــه توســت و بــا دارا بــودن والیــت و اقتــدار پــدرى، مســؤول  شــری 

تربیــت وى و رهنمایــى و کمــك بــه او در فرمان بــردارى پــروردگار هســتی. 

امام صادق می فرماید: 
َو  ــِه  اْسِ ِســینُ  ْ َ

ت َو  ِلَواِلَدِتــِه  اْخِتَیــاُرُه  ِخَصــاٍل  ُث 
َ

َثــال َواِلــِدِه   
َ

َعــى ــِد 
َ
َول

ْ
ِلل ــُب  جِ

َ
ت

ِدیِبــه؛2
ْ
َتأ ِف  َغــُة 

َ
َبال ُ الْ

ینــد، نــام نیــک   ســه چیــز بــرای فرزنــد بــر پــدر واجــب اســت: مــادر خــوب بــرای او برگز
بــر او نهــد و تــالش فــراوان در تربیــت او کنــد.  

1 . نوری، مستدرک الوسائل ، ج11، ص160.
2 . مجلسی، بحار االنوار، ج75، ص236.
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از پیامبر اسالم درباره ی حق پدر بر فرزند سؤال شد: 
ْن ُتِطیَعُه َما َعاش؛1

َ
 أ

َ
َواِلِد َقال

ْ
 اهّلِل َما َحّقُ ال

َ
 َیا َرُسول

َ
ِقیل

کــه  ســؤال شــد یــا رســول اهلل! حــق پــدر بــر فرزنــد چیســت؟ حضــرت فرمــود: مادامــی 
کنــد.  زنــده اســت، از او اطاعــت 

انتساب  با  مقابله  به  خانواده،  در  مرد  مدیریت  پذیرش  ضمن  مطهری  استاد 

حق  مرد  به  »اسالم  است:  معتقد  ی  و می پردازد.  اسالم  به  مردساالرانه  دیدگاه 

اشتباه  نباید  تحکم  و  حکومت  میان  تحّکم.  حق  نه  است،  داده  کمیت  حا

کردن؛ تحّکم، یعنی زورگویی. اسالم به  کرد. حکومت، یعنی به عدالت رفتار 
یاست عادالنه داده است«.2  مرد، حق زورگویی نداده، بلکه حق حکومت و ر

مشابهی  نتایج  به  مربوط،  روایات  و  آیات  بررسی  با  هم  اسالمی  پژوهش گران   

کریم پور قراملکی بعد از بررسی تفاسیر مختلف درباره ی  کرده اند.  دست پیدا 

اداره داشته  به  نیاز  که هر جا خانواده  به این نتیجه رسیده است  آیه قوامیت، 
باشد، مرد حق مدیریت دارد.3

ی هم با بررسی تفاسیر مختلف درباره ی آیه ی مذکور، اظهار داشته است   مرو

که مراد از قوام بودن مردان برای زنان، مسؤول بودن و سرپرستی ایشان نسبت به 
زنان در چارچوب مسائل خانواده است.4

آیه ی  به خصوص  روایات،  و  آیات  از  برخی  بررسی  با  هم  ناصحی  و  ایازی   

1 . نوری، همان، ج15، ص182.
2 . عالیــی رحمانــی، »بررســی تحلیلــی قوامیــت در آیــه »الرجــال قوامــون علــی النســاء«، تحقیقــات علــوم قــرآن و 

ص48.  ،1383 ش1،  حدیــث، 
کریم پور قراملکی، »نگاهی به قیومیت مردان در تفاسیر قرآن«، بینات، ش26، س7، 1379، ص33.  . 3

4 . مروی، »سرپرستی خانواده با نگاه به آیه 34 سوره نساء«، مجله معرفت، ش122، 1386، ص99.
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ـ شوهر، نظام  ارتباط زن  که ساختار قدرت در  مذکور، به این نتیجه رسیده   اند 

هم دیگر  با  مرد  و  زن  که  تفسیر  این  با  است.  »دوسویه«  گرایش  با  »شوهرمحور« 
تعامل دارند؛ با این وجود، مرد نقش محوری در خانواده ایفا می کند.1

که مراد از   عالیی  هم با بررسی تحلیلی آیه ی مذکور به این نتیجه رسیده است 

قوامیت مذکور، قوامیت مرد بر زن در خانواده و به اعتبار رابطه ی زوجیت است. 

ساالری فر می گوید: 
کــه  گرفــت  گرفتــن شــرایط زنــان و مــردان، می تــوان نتیجــه  در مجمــوع، بــا در نظــر 
کافــی و تــوان روانــی و  مردهــا در صــورت برخــورداری از تدبیــر، هوش منــدی و درک 

ــد.2 ــی بیشــتری دارن ــواده آمادگ پرســتی خان ــرش سر اقتصــادی مناســب، در پذی

ــه  ــواده پذیرفت کــه اســالم، اقتــدار بیشــتر مــرد را در خان بســتان هــم معتقــد اســت 

اســت. البتــه بخش هــای عمــده ای از ایــن اقتــدار، توافقــی و فقــط بخش هــای 
کوچکــی الزامــی اســت.3

 بــر اســاس آیــه ی قــرآن و ســخنان معصومیــن، فقــه اســالمی و قانــون مدنــی 

یاســت خانــواده را از خصایــص شــوهر  ایــران )مــاده 1105( در روابــط زوجیــن، »ر

یاســت، تصمیم گیــری در امــور خانــواده بــر اســاس  اعــالم می کنــد و منظــور از ر
مراعــات مصالــح آنــان می باشــد«.4

یــع قــدرت در رابطــه زن- شــوهر در خانــواده از نــگاه آیــات و روایــات«؛ مجلــه  1 . ایــازی و ناصحــی؛ »بررســی ســاختار توز
ره2، 1389، ص133. پژوهــش زنــان، ش1،  دو

2 . ساالری فر، خانواده در نگرش اسالم و روان شناسی، ص95.
3 . بستان،  اسالم و جامعه شناسی خانواده، ص162.

4 . همان، ص93.
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3. اسالم و الگوی ساختار مسؤولیت )قدرت( در خانواده

الگــوی  کــه  می گــردد  مطــرح  پرســش  ایــن  شــده،  گفتــه  مطالــب  بــه  توجــه  بــا 

ســاختار قــدرت در خانــواده از منظــر آموزه هــای اســالمی چگونــه اســت و اصــول و 

کــدام اســت؟ بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش ها، بــا اســتناد  مؤلفه هــای اساســی آن 

گذشــته و دیــدگاه بــزرگان دیــن،  بــه اصــول قرآنــی و منابــع دینــی مذکــور در بخــش 

الگــوی مذکــور را ارائــه می دهیــم.

الف( اسالم و الگوی پدر مرکزی والدین ساالر

ــای  ــان اعض ــط می ــروف« را در رواب ــت »مع ــون ثاب ــدار و قان ــل پای ــم، اص کری ــرآن  ق

کــم می دانــد: خانــواده حا
وِف؛1 ْعُر َ وُهّنَ ِبالْ عاِشُر

کنید.  با زنان به طور شایسته معاشرت 

برایــن اســاس، روابــط میــان زوجیــن بایــد بــر مبنــای رعایــت اصــل مذکــور باشــد. 

ــد:  ــیر می کن ــن تفس ــروف« را چنی ــی، »مع ــه طباطبای عالم

کــه مــردم در اجتمــاع خــود آن  کلمــه ی »معــروف« بــه معنــاى هــر امــرى اســت 

را بشناســند و آن را انــکار نکننــد. معنــاى امــر بــه معاشــرت بــا زنــان، معاشــرتی 
کــه در بیــن مســلمانان معــروف باشــد.2 اســت 

1 . نساء، آیه19.
2 . طباطبایی، المیزان فی القرآن، ج4، ص255.
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طبرسی در مجمع البیان می گوید:
»عاشــروهن بالمعــروف« یعنــی این کــه بــه نیکــی بــا آنــان زندگــی کنیــد. حقــوق ایشــان 

یــى در ســخن و رفتــار.1 را ادا کنیــد، اعــم از انصــاف در قســمت، نفقــه و نیکو

کــه بایــد در همــه ی امــور ســرلوحه  اصــل عدالــت از اصــول اساســی اســالم اســت 

کــرده اســت:  کارهــا امــر  کریــم مــا را بــه رعایــت عدالــت در  گیــرد. قــرآن  قــرار 
ْقوی؛2 ْقَرُب ِللّتَ

َ
وا ُهَو أ

ُ
اْعِدل

کنید که آن به تقوا نزدیک تر است.   به عدالت رفتار 

از جایگاه های اساسی و مبنایی رعایت عدالت، محیط خانواده است. قرآن 
کرده است.3 کریم مردان را به رعایت عدالت میان همسران ملزم 

 هم چنین، از مردان می خواهد در صورت ناتوانی از رعایت عدالت و مساوات 

کردن همه ی عواطف به یک همسر  قلبی و عاطفی میان همسران، از معطوف 
بپرهیزند و دیگران را سرگردان نسازند.4

آموزه های  کید  تأ مورد  خانواده،  درون  مسائل  درباره ی  مشورت  و  گفت وگو 

ْمر«6،
َ ْ
األ ِف  »شاِوْرُهْم  و  ْم«5  َبْیَنُ ى   ُشور ْمُرُهْم 

َ
»أ آیه  دو  بر  عالوه  است.   دینی 

کرده؛ برخی آیات قرآن، مردان و زنان را به مشورت   که به طور عام، به مشورت امر 

در اداره ی امور خانواده، مانند فرزندپروری توصیه نموده است: 

1 . طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 3، ص41.
2 . مائده، آیه8.
3 . نساء، آیه3.

4 . نساء، آیه129.
کارهایشان به صورت مشورت در میان آن هاست. )شوری، آیه38(.  . 5

کن. )آل عمران، آیه159(. کارها، با آنان مشورت  6 . در 
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وٍف؛1 عر م ِبَ
ُ

وا َبیَنک ر م َفأتوُهّنَ أجوَرُهّنَ وأَتِ
ُ

ک
َ
ْرَضْعَن ل

َ
َفِإْن أ

یــد و بــا یک دیگــر بــه شایســتگی  گــر بــه فرزنــد شــیر می دهنــد، مــزد آنــان را نیــز بپرداز  ا
کنیــد.  مشــورت 

در آیه دیگری می فرماید:
ِیما؛2

َ
ما َو َتشاُور َفالُجناَح َعل رادا ِفصااًل َعْن َتراٍض ِمْنُ

ََ
فاْن  أ

گــر پــدر و مــادر بــه رضایــت و مشــورت هــم خواســتند طفــل را از شــیر بگیرنــد، گناهــی  ا
بــر آنــان نیســت. 

کاری پســندیده دانســته  ایــن دو آیــه، مشــورت مــردان بــا زنــان را در امــور خانوادگــی 

گفت وگــو حــل  کننــد. اســت تــا مشــکالت پیــش آمــده را بــا 

در مجمــوع، الگــوی ســاختار مســؤولیت )قــدرت( در خانــواده از منظــر متــون 

اســالمی چنیــن اســتنباط می گــردد: از ســویی، براســاس تفاوت هــای میــان زن 

ــم،  کری ــر ایــن اســاس، در قــرآن  و مــرد، نقش هــای جنســیتی مــورد توجــه اســت. ب

گــذار شــده اســت: ــه مــرد وا ــواده ب سرپرســتی خان
ساِء؛3  الّنِ

َ
اُموَن َعى  َقّوَ

ُ
جال الّرِ

 مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانی است.4

از سوی دیگر، بر اساس اصول معاشرت معروف، عدالت و مشورت در خانواده، 

زوجین(  میان  )شورایی  ساالری  والدین  ساختاری  خانواده  در  قدرت  ساختار 

هم  با  مشورت  و  گفت وگو  با  خانواده  درون  مسائل  در  همسران  یعنی  است؛ 

در  پدر  مرکزیت  و  مدیریت  اساس،  براین  می کنند.  اتخاذ  را  الزم  تصمیمات 

کارهایشان به صورت مشورت در میان آن هاست. )شوری، آیه38(.  . 1
2 . بقره، آیه233.
3 . نساء، آیه34.

4 . طباطبایی، همان، ص343.
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خانواده، بر پایه ی اصول مذکور استنباط می گردد و مادر، »منبع عاطفی« و مدیر 

گفت وگو و مشورت های  که بعد از  داخلی خانواده معرفی می شود. بدین معنا 

گذارده شده است.  الزم، تصمیم گیری نهایی بر عهده ی مرد 

دیدگاه  از  خانواده  در  )قدرت(  مسؤولیت  ساختار  الگوی  می توان  بنابراین، 

این  کرد.  توصیف  ساالری«  والدین  مرکزی  »پدر  الگوی  را  اسالمی  آموزه های 

نظام  خانواده،  اداره ی  که  است  استنباط  قابل  جعفری  عالمه  کالم  از  یافته 

بر اساس اعتدال پیش  که  یت اجرایی مرد است  و مأمور با سرپرستی  شورایی 
است1 همین  نیز  النساء«  علی  قوامون  »الرجال  آیه ی  از  قوام  معنای  و   می رود 

 و با نظر آیت اهّلل مصباح هم جهت می باشد: 
ــه از  ک ــد  ــى پیــش می آی ــالف نظرهای ــی، گاهــی مشــکالت و اخت ــی خانوادگ در زندگ
گــر اختــالف ادامــه یابــد، آرامــش  یــق مشــورت و اظهــار عواطــف حــل نمی شــود و ا طر
پرســتی  خانــواده و پایه هــای زندگــی را متزلــزل می کنــد. از ایــن رو، ایــن مســؤولیت )سر

گــردد.2 گــذار شــده اســت تــا اســتحکام خانــواده حفــظ  خانــواده( بــه مــرد وا

منظر  از  خانواده  در  قدرت  ساختار  الگوی  ارائه ی  با  هم  شده  انجام  پژوهش   

است. کرده  معرفی  را  ساالر   والدین  مرکزی  پدر  الگوی  اسالمی،   آموزه های 

کریم،  قرآن  آیات  اساس  بر  که  می دهد  نشان  هم  ناصحی  و  ایازی  یافته های   

»دوسویه«  گرایش  با  »شوهرمحور«  نظام  شوهر،  ـ  زن  ارتباط  در  قدرت  ساختار 

که زن و مرد هر دو اداره ی خانواده را برعهده دارند؛ اما شوهر نقش محوری  است 

دارد. بستان و دیگران معتقدند که اسالم، اقتدار بیشتر مرد را در خانواده پذیرفته 

یچارد میلر هم اعتقاد دارد این مطلب از آموزه های انجیل قابل اثبات  است. ر

1 . جعفری، ترجمه و تفسیر نهج البالغه، ج11، ص267.
2 .  مصباح، اخالق در قرآن، ج3، ص80.
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که در خانواده، زن و مرد هر دو در ساختار قدرت خانواده سهیم هستند  است 

و به منظور محافظت از حریم خانواده، پدر نقش مدیر خانواده را برعهده دارد.

الگوی ساختار مسؤولیت )قدرت( در خانواده از منظر آموزه های اسالمی

گفتــه، سلســله مراتــب قــدرت  کــه مینوچیــن  الزم بــه ذکــر اســت، همــان طــور 

در خانــواده، منافاتــی بــا دموکراتیــک بــودن خانــواده نــدارد و ایــن فــرض غلطــی 

کــه  کــه یــک جامعــه دموکراتیــک، فاقــد رهبــر اســت یــا تصــور می شــود  اســت 

اســاس، جان بزرگــی  برایــن  اســت.  خانــواده، جامعــه ی هم ســاالن و همگنــان 

و نــوری  معتقدنــد: »پــدر در زندگــی، مظهــر اقتــدار و توقــع و مــادر، مظهــر مهــر و 

کــه ســعی دارد وظایــف  پاســخ دهی نســبت بــه نیازهــای عاطفــی اســت. مــادری 

گــر پــدری نقــش  گاهــی نــه پــدر اســت و نــه مــادر و برعکــس، ا کنــد،  پــدر را جبــران 

یــک مــادر مهربــان را بــه خــود بگیــرد، هــم نقــش مــادری را تضعیــف می کنــد و 

ــد متزلــزل می ســازد. بنابرایــن،  هــم جایــگاه پــدری را در نظــام روان شــناختی فرزن

کودکانــی چــه دختــر و چــه پســر در نقــش جنســیتی خــود ضعیــف عمــل  چنیــن 

کــه مرکزیــت پــدر در  می کننــد.« نتایــج پژوهش هــای متعــدد هــم نشــان می دهــد 

کارآمــدی خانــواده را ارتقــا می بخشــد.1  یکــردی دموکراتیــک،  خانــواده بــا رو

کارمند و خانه دار  یی زنان  پور و دیگران، »بررسی رابطه میان ساختار قدرت در خانواده با رضامندی زناشو 1. ذوالفقار
یی و سبک های  ره، ش11، 1383، ص31؛ بهرامی، »رابطه سازگاری زناشو شهر تهران«، تازه ها و پژوهش های مشاو
ری والدین با سالمت جسمی و روانی فرزندان«، مجله روان شناسی و علوم تربیتی، ش39، 1388، ص78؛  فرزندپرو
یی، ص15؛ خالدی، »عوامل نگه دارنده ازدواج در افراد متاهل دارای عوامل خطر«،  یونسی، مدیریت روابط زناشو
یژگی های  کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه بهشتی، 1390، ص126؛ همتی، »تهیه، ساخت و تعیین و پایان نامه 
کارشناسی روان شناسی، قم، موسسه آموزشی  روان سنجی پرسش نامه نقش تربیتی پدر از دیدگاه اسالم«، پایان نامه 
پژوهشی امام خمینی، 1391؛ زارعی، »ساختار قدرت در خانواده از دیدگاه اسالم در مقایسه با نظریات روان شناسی 
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ب( پژوهش های تجربی و الگوی دموکراتیک مرد مقتدر

گذشــته  کــه بیــن یافته هــای  گذشــته در می یابیــم  بــا مراجعــه بــه پژوهش هــای 

گذشــته، ســاختار دموکراتیــک را  تنافــی وجــود دارد.1 بســیاری از پژوهش هــای 

ی اعمــال قــدرت  کــه در آن والدیــن بــه طــور مســاو کارآمــد می داننــد؛ ســاختاری 

تــا 2006 نشــان می دهــد  می کننــد. یافته هــای وایــوز و دیگــران، از ســال 1986 

ــه عمــل آمــده، میــان ســلطه جویی مــردان و تعارض هــای  ــازده پژوهــش ب کــه در ی

غیــر  ســاختار  میــان  یافتنــد  در دیگــران  و  کاو  دارد.  وجــود  ارتبــاط  زناشــویی 

دموکراتیــک و خشــونت خانگــی، ارتبــاط وجــود دارد. هم چنیــن پژوهش هــای 

کلمــن و اســتراوس،3 آلــوارز،4 لــی و دیگــران،5 ســاختار دموکراتیــک را  میروســکی،2 

ی، عنایــت و دســترنج، ذوالفقارپــور  تأییــد می کنــد. ســاروخانی، صبــوری و مهــدو

ســاختار  کارآمــدی  پیش فــرض  بــر  دیگــران  و  کیانــی  ســعیدیان،  دیگــران،  و 

یــس و  دموکراتیــک، تحقیــق خــود را ســامان داده انــد. در مقابــل، یافته هــای بور

کــه زنــان در  زســویک، چانــگ، خالــدی  و فاتحــی زاده و دیگــران نشــان می دهــد 

کارآمــدی  کــه مــرد تســلط بیشــتری دارد، رضایــت بیشــتری دارنــد و  ازدواج هایــی 

و جامعه شناسی«، معرفت روان شناسی، ش22، 1392، ص99؛ زارعی و دیگران، »بررسی رابطه ساختار قدرت در 
کارآمدی آن«، روان شناسی و دین، شماره23، 1392، ص53. خانواده با 

پور و دیگران، همان، ص31-46؛ زارعی و دیگران، همان. 1. ذوالفقار
2. Mirowsky.
3. Coelman & Strauss.
4. Alvarez.
5. Lee & etc.
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کس2 و  خانــواده باالتــر خواهــد بــود.  هم چنیــن، پژوهش هــای لیتــل1 و اســزینوا

ی را کاهــش  ذوالفقارپــور،3 افزایــش قــدرت زن در خانــواده، رضامنــدی زناشــویی و

کیفیــت رابطــه ی زناشــویی اثــر منفــی می گــذارد.  ی  می دهــد و رو

در مجمــوع، برخــی پژوهش هــا ســاختار مدیریــت دموکراتیــک را در خانــواده 

پژوهــش  نتایــج  می کننــد.  تأییــد  را  مــرد  مدیریــت  برخــی  و  می داننــد  کارآمــد 

صــورت پذیرفتــه، بــه جمع بنــدی روشــنی از ایــن دو دیــدگاه دســت یافتــه اســت. 

کارآمــد و غیــر دموکراتیــک  کــه ســاختار مدیریــت دموکراتیــک را  پژوهش هایــی را 

کارآمــد می داننــد، بایــد در چارچــوب ســاختار مدیریــت مردســاالر و زن ســاالر  را نا

کــه تعامل هــا میــان زوجیــن، غیردموکراتیــک و مســتبدانه اســت4 و  کــرد  تبییــن 

کــه تحقیــق دیگــری نشــان داده اســت، ســاختار غیــر دموکراتیــک،  همــان طــور 

کــه ســاختار مدیریــت  کاهــش می دهــد.5 پژوهش هایــی  کارآمــدی خانــواده را 

کرده انــد، بایــد در چارچــوب ســاختار دموکراتیــک مــرد  کارآمــد توصیــف  مــرد را 

کــه زوجیــن در خانــواده، هــر دو دارای اقتدارنــد، در عیــن  مقتــدر تبییــن نمــود 

حــال، مــرد از قــدرت بیشــتری در خانــواده برخــوردار اســت.6 بــه عبارتــی، ســاختار 

دموکراتیــک )زن مقتــدر و مــرد مقتــدر( از ســاختار غیــر دموکراتیــک )زن ســاالر و 

کارآمــدی را دارد. هــر  کم تریــن  کارآمدتــر اســت و ســاختار زن ســاالر،  مردســاالر( 

1. Little.
2. Asynovox.

پور و دیگران، همان، ص46-31. 3. ذوالفقار
4. زارعی و دیگران، همان، ص70-53.

5. همان.
6. همان، ص53.
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چــه از ســاختار مدیریــت زن ســاالر بــه ســوی ســاختار دموکراتیــک مــرد مقتــدر 

کارآمــدی خانــواده ارتقــا می یابــد و ســاختار دموکراتیــک مــرد  یــم،  پیــش می رو

کارآمــدی  کارآمــدی را دارد و در ســاختار مدیریــت پدرســاالر،  مقتــدر، باالتریــن 

ــدر« را  ــرد مقت ــک م ــوی دموکراتی ــوان »الگ ــن، می ت ــد. بنابرای ــش می یاب کاه ــاره  دوب

کــرد.1 خالــدی هــم بــا  بــه عنــوان تببیــن  کننــده ی پژوهش هــای تجربــی معرفــی 

کــه بیشــترین رضایت منــدی زناشــویی را تجربــه  انجــام پژوهــش در میــان زوجینــی 

کــه در چنیــن خانواده هایــی، مــرد مدیریــت نســبی بیشــتری  یافــت  می کننــد، در

یچــارد میلــر،2 مدیــر دانشــکده زندگــی خانواده  دارد. بــه نظــر می رســد ســخن دکتــر ر

دانشــگاه بریگــم یانــگ، ناظــر بــه همیــن مطلــب اســت: درخانــواده  ی ســالم، یــک 

سلســله مراتــب روشــن بیــن والدیــن و فرزنــدان وجــود دارد. پــدر و مــادر، نقــش 

هیــأت مدیــره و رهبــری خانــواده را بــر عهــده دارنــد. تحقیقــات نشــان می دهــد 

کــه زن و مــرد در قــدرت ســهیم هســتند، رضامنــدی زناشــویی  کــه در ازدواج هایــی 

ــواده، نقــش مدیــر  ــه منظــور محافظــت از خان ــا ایــن وجــود، پــدر ب بیشــتر اســت. ب

یاســت اســتبدادی نیســت(. رودز3 هــم معتقــد اســت  را بــر عهــده دارد )البتــه ر

گــرد هــم آوردن فــردی بــا روحیــه ی جســارت و  کــه ازدواج بــه معنــای  از آن جایــی 

کــه اولــی مدیــر  فــرد دیگــری بــا روحیــه ی مهربانــی اســت، طبیعــی بــه نظــر می رســد 
ــد.4 ــواده باش خان

هم چنیــن، پژوهش هــای گذشــته بــر اســاس نــوع تفســیر زوجیــن از برابــری قدرت، 

1. همان.
2. Richard Miller.
3. Rhodes.

4. رودز، تفاوت های جنسیتی را جدی بگیریم، ص302.
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ی در همه ی  کــه برابــری را در اعمــال مدیریــت مســاو قابــل تبییــن اســت. زوجینــی 

حوزه هــای تصمیم گیری هــای خانــواده تلقــی می کننــد، ســاختار دموکراتیــک را 

کــه برابــری را در ایفــای نقش هــای جنســیتی  مطلــوب می داننــد؛ امــا زوجینــی 

می بیننــد، هــر چنــد ممکــن اســت مســؤولیت بیشــتری بــه عهــده داشــته باشــد، 

گرینســتین  امــا نقــش خــود را پذیرفته انــد و از آن احســاس رضایــت می کننــد. 

کــه هــر  ی زوج هــای آمریکایــی در دهــه ی 1980، نشــان داد  بــا مطالعــه ی خــود رو

کارهــای خانــه را انجــام می دادنــد، بــا ایــن  چنــد بیشــتر زنــان، بخــش عمــده ای از 

کثــرا  کار را ناعادالنــه تلقــی می کردنــد و ا کمــی ایــن تقســیم  وجــود، تعــداد نســبتا 

یافــت ذهنــی فــرد از  کلیــدی، نــوع در آن را عادالنــه توصیــف می کردنــد و نکتــه 

کــه بــر ایــن اســاس، برخــی همســران، آن را  ایدئولــوژی نقــش جنســیتی اســت 

ــی می کننــد.  یاب ــه ارز ــه و برخــی ناعادالن عادالن

یافــت، ســاختار  ی زوجیــن اســترالیایی در کس، بــا یــک دهــه پژوهــش رو ســارانتا

کیفیــت  کیفیــت باالتــر از زندگــی نیســت. بلکــه  کننــده ی  دموکراتیــک، تضمیــن 

تأهــل، بســتگی بــه نزدیکــی بیشــتر بــه سیســتم مدیریــت ایــده آل زوجیــن دارد، نــه 

بــه نــوع سیســتم قدرتشــان )دموکراتیــک یــا غیــر دموکراتیــک(. »کــو« پــس از بررســی 

ایده آل هــای درونــی  کــه  نتیجــه رســیده اســت  ایــن  بــه  پژوهش هــای بســیاری 

بــه ایــن ایده آل هــا،  شــده ی فــرد از روابــط قــدرت و مدیریــت و نزدیــک شــدن 

برداشــت ذهنــی فــرد را از برابــری زناشــویی و خوشــبختی تعییــن می کنــد. لویــی 

ک شــده  کیفیــت زناشــویی، عدالــت ادرا کاتــز، بــر اســاس داده هــای خــود در  و 

ــغالی  ــطین اش ــی در فلس ــی ـ مذهب ــروه  قوم گ ــه  ــان س ــی در می کار خانگ ــیم  و تقس
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کار  کــه تقســیم  )اعــراب مســلمان، اعــراب مســیحی و یهودیــان( نشــان دادنــد 

کار بیشــتر توســط زنــان متأهــل، لزومــا از ســوی آنــان بی عدالتــی تلقــی  و حجــم 

نمی شــود. در عــوض، ایدئولــوژی نقش هــای جنســیتی بــه یــک عامــل واســطه ای 

ک شــده و رضایــت  کار خانگــی بــا عدالــت ادرا اساســی در تبییــن رابطــه ی بیــن 

یابــی می شــود. زنــان مســلمان عــرب )کــه بیش تریــن   زناشــویی توســط زنــان ارز

کار جنســیتی  تفکیــک نقش هــای جنســیتی را دارنــد(، باالتریــن نمــره ی تقســیم 

کــه  کرده انــد؛ در حالــی  کســب  را داشــتند و باالتریــن نمــره ی رضایــت زناشــویی را 

ی نقــش جنســیتی را  زوج هــای یهــودی و مســیحی عــرب )کــه بیش تریــن تســاو

کرده انــد. بنابــر تبییــن مذکــور،  دارنــد(، در هــر دو زمینــه، پایین تریــن نمــره را کســب 

ــوان  ســاختار مدیریــت مطلــوب، الگویــی فــردی و فرهنگــی اســت و لزومــا نمی ت

کــرد، بلکــه الگویــی که در فرهنــگ و آداب  کارامــد معرفــی  ســاختار دموکراتیــک را 

گــردد. بــر ایــن  و ســنن جامعــه و مــورد پذیــرش فــرد اســت، می توانــد ایــده آل معرفــی 

یــخ نقش هــای جنســیتی  کــه در طــول تار اســاس، در فرهنــگ اســالمی، ایرانــی 

درونــی شــده اســت و مــرد مدیریــت خانــواده و زن اداره ی درون خانــواده و پــرورش 

فرزنــدان را برعهــده داشــته اســت، ســاختار قــدرت خانــواده، الگویــی مردانــه 

کــه پــدر بــا تعامــل صحیــح بــا همســر و فرزنــدان، اداره ی خانــواده  معرفــی می شــود 

را ســامان می بخشــد.

یافته هــای  بــه  توجــه  بــا  کــه  گفــت  چنیــن  می تــوان  نهایــی  جمع بنــدی  در 

دینــی  متــون  از  مســتخرج  کــه  ســاالر«  والدیــن  پدرمرکــزی  »الگــوی  پژوهــش، 

کــه  ــا »ســاختار دموکراتیــک مــرد مقتــدر« دارد  اســت، هم ســویی بســیار باالیــی ب
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ــد. هم چنیــن، الگــوی  ــه دســت می آی ــی ب از جمع بنــدی بیــن پژوهش هــای تجرب

کارکــردی ماننــد  ــه  جامعه شــناختی  ــا نظری ــواده در اســالم، ب ســاختار قــدرت خان

کــه مفــروض می گیرنــد،  پارســونز، هم خوانــی دارد؛ هــر چنــد از نظــر ارزش هایــی 

کــه  تفــاوت دارد1و بــا نظریــه ی سیســتمی روان  شناســی در خانــواده موافقــت دارد 

کیــد دارد.2  بــر لــزوم سلســله مراتــب در خانــواده تأ

کــه شــهید مطهــری بــا نگرشــی سیســتمی بــه  در مقالــه ظهیــری آمــده اســت 

گونــه ای  خانــواده از دیــدگاه اســالم موافــق بــوده و می گویــد: بایــد روابــط اجــزاء بــه 

ــه اهــداف خــود برســد.3 هــر چنــد  ــه عنــوان یــک واحــد ب ــواده ب کل خان کــه  باشــد 

در دیــدگاه سیســتمی تــالش شــده اســت پــدر و مــادر بــه طــور مشــترک مدیریــت 

بــا آن کــه فــرض مذکــور  گیرنــد؛4 امــا در دیــدگاه اســالمی  خانــواده را بــه دســت 

ــه  گرفت ــر  ــری درنظ ــگاه باالت ــادر، جای ــه م ــبت ب ــدر نس ــرای پ ــی ب ــده، ول ــه ش پذیرفت

کــه درصــدد نفــی  شــده اســت. از طرفــی دیــدگاه اســالم بــا دیــدگاه فمینیســم 

بــرای  را  جامعه پذیــری  یکــرد  رو و  دارد  مغایــرت  اســت،  جنســیتی  نقش هــای 

نمی دانــد. کافــی  جنســیتی  تفاوت هــای  تبییــن 

1. بستان و دیگران، ، اسالم و جامعه شناسی خانواده،، ص174.
2. ساالری فر، خانواده در نگرش اسالم و روان شناسی ، ص91.

یــه عالمــه طباطبایــی«، پژوهش نامــه  3. ظهیــری، »مدیریــت خانــواده در نظریه هــای جامعه شناســی در مقایســه بــا نظر
قــرآن و حدیــث، ش8، 1389، ص110.

کلیدی در خانواده، ترجمه سعید پیرمرادی، ص235. 4. فریتز بی، مفاهیم و تئوری های 
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خالصه فصل

یشــه و اصــل واحــدی می دانــد  • اســالم زن و مــرد را دارای سرشــت، حقیقــت، ر

ک دارنــد. کمــال اشــترا کــه در تمــام اســتعدادهای 

ــواده،  کل خان ــه اهــداف  کــه نیــل ب کوچــک اجتماعــی اســت  ــواده واحــد  • خان

مســتلزم روابــط مناســب اعضــا اســت.

یــع ســاختار قــدرت، یــک اصــل عقالیــی و پذیرفتــه شــده در هــر مجموعه ی  • توز

هــدف دار اســت و اســالم ایــن اصــل عقالیــی را پذیرفتــه اســت و بیش تــر بــا نــگاه 

مســؤولیت بــه آن می نگــرد.

اســالمی،  آموزه هــای  دیــدگاه  از  خانــواده  اساســی  کارکردهــای  از  یکــی   •

کــه ایــن امــر بــا تکیــه بــر تکیــه گاه مناســب و اقتــدار صحیــح  آرامش بخشــی اســت 

می گیــرد. شــکل  خانــواده 

• اندیشــمندان اســالمی بر اســاس دو آیه ی 34 ســوره ی نســاء، 6 ســوره ی تحریم 

و روایــات بســیاری، مدیریــت خانــواده را از مســؤولیت های مــردان دانســته اند و 

زنــان در جایــگاه مدیریــت داخلــی خانــواده ایفــای نقــش می کننــد.

• مدیریــت مــرد در خانــواده به گونــه ی مطلــق نیســت، بلکــه تصمیم گیــری در 

ــواده صــورت پذیــرد. ــر اســاس رعایــت مصالــح خان ــواده بایــد ب خان

ــات، ســاختار مســؤولیت )قــدرت( در  ــات و روای ــا بررســی آی • پژوهــش مذکــور ب

ــد. ــدر مرکــزی والدیــن ســاالر می دان ــواده را الگــوی پ خان

و  اســت  خانــواده  در  تصمیم گیــری  محــور  مــرد  الگــو،  ایــن  اســاس  بــر   •

ی بنابــر اصــول ســه گانه ی معاشــرت شایســته، عدالــت و مشــورت  تصمیم گیــری و

می پذیــرد. تحقــق  خانــواده  اعضــای  بــا 
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• نتایج پژوهش های تجربی دو دسته اند: برخی پژوهش ها ساختار دموکراتیک 

کارآمد می دانند و بعضی ساختار مدیریت مرد را تأیید می کنند. را 

• نتایــج یافته هــای تجربــی، بــر اســاس الگــوی ســاختار دموکراتیــک مــرد مقتــدر 

قابــل تبییــن اســت. بخــش دموکراتیــک، ســاختار مردســاالر و زن ســاالر را نفــی 

چارچــوب  در  را  مــرد  بیشــتر  اقتــدار  کارآمــدی  مقتــدر،  مــرد  بخــش  و  می کنــد 

تأییــد می کنــد. ســاختار دموکراتیــک 

که  • یافته های پژوهش، حکایت از آن دارد »الگوی پدرمرکزی والدین ساالر« 

مستخرج از متون دینی است، هم سویی بسیار باالیی با »ساختار دموکراتیک 

که از جمع بندی بین پژوهش های تجربی به دست می آید. مرد مقتدر« دارد 

گذشــته بــر اســاس نــوع تفســیر زوجیــن از برابــری قــدرت نیــز قابــل  • پژوهش هــای 

ی در همــه ی  کــه برابــری را در اعمــال مدیریــت مســاو تفســیر اســت. زوجینــی 

دموکراتیــک  ســاختار  می کننــد،  تلقــی  خانــواده  تصمیم گیری هــای  حوزه هــای 

ــری را در ایفــای نقش هــای جنســیتی  کــه براب را مطلــوب می داننــد؛ امــا زوجینــی 

می بیننــد، از آن احســاس رضایــت می کننــد.
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یــع ســاختار قــدرت در خانــواده را می تــوان بــر اســاس تفاوت هــای جنســیتی  توز

کــرد. بدیــن منظــور الزم اســت تفاوت هــای جنســیتی را  بیــن زن و مــرد تبییــن 

از منظــر علــوم تجربــی و آموزه هــای دینــی مــورد بررســی قــرار دارد و دیدگاه هــا و 

ــاره را طــرح نمــود. ــات مختلــف در ایــن ب نظری

بی و تفاوت های جنسیتی 1. علوم تجر

یــع ســاختار  کــه در مــورد توز ایــن مطلــب اســت  گویــای  پژوهش هــای تجربــی 

یست شناســان،  قــدرت در خانــواده، تبیین هــای مختلفــی وجــود دارد. برخــی از ز

عوامــل هورمونــی یــا برتــری قــدرت بدنــی یــا تطــور متفــاوت زن و مــرد را علــت 

از  روان شناســی،  نظریه هــای  دانســته اند.  قــدرت  یشــه های  ر شــکل گیری 

شــکل گیری متفــاوت شــخصیت زن و مــرد نــام برده انــد و برتــری شــخصیتی از 

حیــث قــدرت بدنــی و برخــی مهارت هــا و انگیــزش باالتــر بــرای ســلطه طلبی را 

عامــل عمــده بــه حســاب آورده انــد. نظریــات جامعه شناســی هــم مختلفنــد و 

یســتی را  ــا عوامــل ز عوامــل اقتصــادی، فرهنگــی و طیفــی از ایــن عوامــل همــراه ب

جنســیتی  تفاوت هــای  مــورد  در  فراوانــی  پژوهش هــای  دانســته اند.1  نقش ســاز 

1. بستان و دیگران، اسالم و جامعه شناسی خانواده، ص154.
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از پژوهش هــا، ذکــر و نظریه هــای عمــده ی  کــه برخــی  صــورت پذیرفتــه اســت 

می گــردد. مطــرح  جنســتی  تفاوت هــای 

در زمینــه ی تفاوت هــای روان شــناختی، پژوهش هــا نشــان می دهنــد مغــز مردان، 

ســازمان یافته تر از مغــز زنــان اســت و در حســاب، فیزیــک و مهندســی، مــردان 

یافتگــی،  ســازمان  بهــره ی  پرســش نامه ی  در  و  دارنــد  بیش تــری  تفــوق  و  غلبــه 

مــردان نســبت بــه زنــان نمــره ی باالتــری را می گیرنــد و در مهارت هــای محاســباتی 

یاضــی، مــردان عملکــرد بهتــری از خــود نشــان می دهنــد؛ در  و اســتدالل های ر

کــه زنــان در رمزگشــایی ارتباطــات غیرکالمــی، درک تغییرهــای ُتــن صــدا یــا  حالــی 

بیــان چهــره یــا قضــاوت در مــورد شــخصیت فــرد، بهتــر از مــردان عمــل می کننــد.1 

کــه افــراد بســیار باهــوش را شــامل می شــود،  بــرای ضریــب هوشــی باالتــر از 140 

کــه ضریــب  کســانی  نســبت پســران بــه دختــران 6 بــه 4 اســت. ایــن نســبت بــرای 

هوشــی آن هــا باالتــر از 180 اســت، 7 بــه 3 اســت.2 یافته هــای پژوهــش دیگــری 

کســب  کثــر مؤلفه هــای آزمــون هــوش، نمــره ی باالتــری را  نشــان داد پســران در ا

کــه زنــان در حافظــه و حفــظ مطالــب، عملکــرد بهتــری از  کرده انــد؛3 در حالــی 
خــود نشــان داده انــد.4

ــم دردی،  ــنجش ه ــش نامه های س ــخصیتی در پرس ــای ش ــه ی تفاوت ه در زمین

1. حقگــو، »تفاوت هــای ســاختاری مغــزی زن و مــرد و تأثیرهــای شــناختی آنهــا«، مجموعــه مقــاالت جنســیت از منظــر 
دیــن و روان شناســی، ص86-80.

کریمــی، تفاوت هــای زن و مــرد از نــگاه دیــن و علــوم اجتماعــی، مجموعــه مقــاالت جنســیت از منظــر دیــن و   .2
ص131. روان شناســی، 

3. دای و لین، 1994، ص123.
4. وانگ، 2013، ص991؛ حقگو، همان، ص74.
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دارنــد.1  بیش تــری  هم احساســی  زنــان  و  اســت  مــردان  از  بیــش  زنــان  نمــره ی 

سلســله  در  غلبــه  تثبیــت  در  مــردان  کــه  می دهــد  نشــان  پژوهش هــا  برخــی 

کننــده  مراتــب اجتماعــی ســریع تر از زنــان هســتند. ایــن مســأله تقریبــا منعکــس 

مهارت هــای پاییــن هم احساســی در آن هــا اســت.؛ چــون بــرای رئیــس شــدن بایــد 

گالــوپ  گیرنــد.2 تحقیقــات مؤسســه  کــه زیردســت قــرار  بــه دیگــران فشــار آورد 

کــه مــردان،  کشــور جهــان در ســال 1996 نشــان می دهــد در حالــی  نیــز در 22 

تقریبــا در همــه  زنــان  زنــان هســتند،  از  پرخاش گرتــر و جاه طلب تــر و شــجاع تر 

برخــی  هســتند.3  مــردان  از  پرحرف تــر  و  عاطفی تــر  پرحوصله تــر،  دنیــا  جــای 

پژوهش هــا نشــان می دهــد زنــان بــه اصولــی چــون نظافــت، ادب و وقــار، جدیــت 

هــم دردی،  و  محبــت  ابــراز  ماننــد  اوصافــی  در  هســتند؛  پای بنــد  اطاعــت  و 

مشــارکت اجتماعــی، دگرخواهــی، نجابــت و صمیمیــت، بــر مــردان برتــری دارنــد؛ 

ــد و رقابــت، مقاومــت  امــا مردهــا بیشــتر اســتقالل طلب، ســلطه جو و پرخاش گرن

و سرکشــی فزون تــری دارنــد.4 

دارنــد  تســلط اجتماعــی  بــه  تمایــل بیش تــری  مــردان  کــه  نشــان داد  لوکســن 

کــه  یافتنــد  بــه وابســتگی بیش تــر تمایــل دارنــد. پروتــو و دیگــران در و خانم هــا 

مــردان ســلطه اجتماعــی بیش تــری نســبت بــه زنــان دارنــد و یافتــه مذکــور، هم ســو 

کــه مــردان در امــور سیاســی بــه ایدئولوژی هــای  گذشــته اســت  بــا پژوهش هــای 

1. حقگو، همان، ص80..
2. همان؛ ص81..

ــواده از منظــر آموزه هــای اســالمی«،  کارآمــدی خان ــا  ــواده اصلــی و فعلــی فــرد ب 3. زارعــی، »رابطــه ســاختار قــدرت خان
ــی، 1392، ص40. ــام خمین ــه ام ــم، مؤسس ــی، ق ــد روان شناس ــی ارش کارشناس ــه  پایانه نام

کاردان، ص318-314. کالین برگ، روان شناسی اجتماعی، ترجمه ی علی محمد   .4
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یــاد تمایــل دارنــد  کیفــری ز محافظه کارانــه، برنامه هــای نظامــی و سیاســت های 

ــرس  گتی ــد.  ــال می کنن ــر را دنب ــوق براب ــی و حق ــای اجتماع ــتر برنامه ه ــان بیش و زن

بیش تــر  دوســتان،  ارزش منــدی  از  یابی شــان  ارز زنــان  یافتنــد،  در دیگــران  و 

تحــت تأثیــر جاذبــه ی ظاهــری اســت تــا تســلط اجتماعــی؛ امــا مــردان برعکــس، 

تأثیــر تســلط اجتماعــی  از ارزش منــدی دوســتان، بیش تــر تحــت  یابی شــان  ارز

تفاوت هــای  ایــن  اســت  ممکــن  معتقدنــد  آنــان  ظاهــری.  جاذبــه ی  تــا  اســت 

ک هــای اجتماعــی صــورت پذیرفتــه باشــد.  جنســیتی بــه ســبب تغییــر در ادرا

کــه  دادنــد  نشــان  مــاده  و  نــر  موش هــای  ی  رو بــر  آزمایــش  بــا  دیگــران  و  پاالنــزا 

یــادی دارنــد و موش هــای  کم تــر و ســلطه ی اجتماعــی ز موش هــای نــر، اضطــراب 

پژوهــش  نتایــج  دارنــد.  بیش تــری  اجتماعــی  ی  پیــرو و  یــاد  ز اضطــراب  مــاده، 

کــه زنــان ســلطه جو در ارتبــاط بــا مــردان مقتــدر،  هاولــی و دیگــران نشــان می دهــد 

کلــی، نتیجــه ی  تخیــالت ســلطه پذیرانه ی قــوی را ترجیــح می دهنــد. بــه طــور 

کــه بــه طــور متوســط، زنــان احساســات قوی تــر و  پژوهش هــا حکایــت از آن دارد 

پذیرندگــی بیش تــری را نشــان می دهنــد و مــردان پرخاش گــری و ســلطه جویی 

می دهنــد. بــروز  بیش تــری 

در زمینــه ی تفــاوت  در اختالل هــا و آســیب های روانــی مک لــن و اندرســون، 

اختالل هــای  بــه  بیش تــر  ابتــالی  احتمــال  و  بیش تــر  تــرس  زنــان  یافتنــد  در

گــزارش داده انــد.  را  مــردان شــجاعت بیش تــر  و  کرده انــد  گــزارش  را  اضطرابــی 

یکــی، ُخلقــی،  شــواهد نشــان می دهــد تفــاوت جنســیتی متأثــر از عوامــل بیولوژ

کارد  ــل  ــج فراتحلی ــت. نتای ــی اس ــناختی و محیط ــل ش ــی، عوام ــیب های روان آس



97 فصل چهارم: تأثیر تفاوت های جنسیتی بر ساختار قدرت در خانواده

ــان،  ــودکان و نوجوان ک ــری  ــده در پرخاش گ ــام ش ــه ی انج ــران از 148 مطالع و دیگ

از  بیــش  پســران  کــه  کــرد  تأییــد  را  جنســیتی  تفاوت هــای  از  قبلــی  یافته هــای 

دختــران از پرخاش گــری مســتقیم اســتفاده می کننــد. نتایــج فراتحلیــل چاپلیــن و 

ی 21709 آزمودنــی از کودکــی تــا نوجوانــی  آلــدو از 166 مطالعــه ی انجــام شــده بــر رو

کلــی، دختــران، دارای احساســات  گویــای تفاوت هــای جنســیتی اســت. بــه طــور 

مثبــت و درونــی )ماننــد غــم و انــدوه، اضطــراب، هــم دردی( بیش تــر و پســران، 

کــه در  ــر را نشــان دادنــد. پژوهــش دیگــری نشــان داد  خشــم و پرخاش گــری بیش ت

کودکــی، پســران بیــش از دختــران، احتمــال دارد بــه مشــکالت رفتــاری،  دوران 

کــه در نوجوانــی، دختــران  ماننــد لجبــازی و پرخاش گــری دچــار شــوند؛1 در حالــی 

بیــش از پســران عالیــم اضطــراب و افســردگی را از خــود نشــان می دهنــد.2 پریــز بــا 

بررســی تفاوت هــای جنســیتی در حــوزه ی صفــات شــخصیتی و اختالل هــای 

کــه اختالل هــای شــخصیت در دو جنــس متفــاوت اســت  یافــت  شــخصیت، در

و اختــالل شــخصیت ضــد اجتماعــی،3 در مــردان و اختــالل شــخصیت مــرزی،4 

در زنــان شــایع تر اســت. ِچــن در بســیاری از زمینه هــا از جملــه خودمهارگــری، 

کــرد. اضطــراب و خصومــت، تفاوت هــای جنســیتی مشــاهده 

کول  و دیگران، 1994، ص73.  .1
2. هنکین  و دیگران، 1998، ص128.

یــن اجتماعــی ســازگار شــود و در قبــال رفتارهایــش،  3. نوعــی اختــالل شــخصیت اســت کــه در آن فــرد نمی توانــد بــا مواز
احســاس گنــاه و اضطــراب نــدارد. مشــخصه ی ایــن اختــالل، رفتارهــای مــداوم ضــد اجتماعــی یــا خالف قانون اســت.

کــه فــرد دچــار ناپایــداری حالــت عاطفــی، خلــق، رفتــار، روابــط و خودپنــداره دارد.  4. نوعــی اختــالل شــخصیت اســت 
کــردن مفــرط دوســتان، خشــم شــدید و اقــدام مکــرر بــه خودکشــی از عالیــم ایــن اختــالل اســت. معمــوال آرمــان  
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نظریه های عمده ی تفاوت های جنسیتی

در ایــن زمینــه، حداقــل ســه نــوع مــدل نظری اساســی وجــود دارد. منشــأ تفاوت های 

ســاختار  یــا  اجتماعــی  رشــد  )بیولوژیکــی(،  زیســتی  تفاوت هــای  جنســیتی، 

کثــر  کــه در مقــام عمــل، ا اجتماعــی اســت. بــا ایــن حــال، بایــد توجــه داشــت 

کــه بیــش از  یکــرد یکپارچــه اتخــاذ می کننــد  محققــان و نظریه پــردازان، یــک رو

یــک نظریــه را در خــود جــای می دهــد. در ادامــه بــه طــور خالصــه، نظریه هــای 

می گــردد: توصیــف  رفتــار  در  جنســیتی  تفاوت هــای 

کــه دختــران و پســران، تفاوت هــای  الــف( نظریه پــردازان بیولوژیکــی اعتقــاد دارنــد 

یســتی- ذاتــی )فطــری( دارنــد. ایــن تفاوت هــا پیــش از تولــد یــا هنــگام تولــد  ز

بلــوغ  دوران  و  ســن  افزایــش  بــا  یــا  ژنتیکــی(  تفاوت هــای  )مثــل  داشــته   وجــود 

پدیــدار شــده اند )بــرای مثــال، تفاوت هــای هورمونــی در دوران بلــوغ ( و منجــر بــه 

تفاوت هــای جنســیتی در رفتــار می شــوند. بــرای مثــال در دوران نــوزادی، پســران 

ســطوح باالتــری از انگیختگــی نســبت به دختــران دارند. در اوایــل دوران کودکی، 

ــن  ــد.1 ای ــان می دهن ــود نش ــری از خ کم ت ــازداری  ــرل ب کنت ــی و  ــی زبان ــران توانای پس

یکــی، ماننــد  یــاد متأثــر از عوامــل بیولوژ تفاوت هــای جنســیتی اولیــه، بــه احتمــال ز

تفاوت هــای جنســیتی در بــروز ژن و تأثیــر هورمون هــای جنســی )مثــل هورمــون 

ــی بیــن زن و  کــه در تفاوت هــای مغــزی و بدن تستوســترون( در رحــم مــادر اســت 

کم تــر در  کنتــرل بــازداری  کالمــی پایین تــر و توانایــی  مــرد اثرگــذار اســت.2 مهــارت 

کنــد و  پســران می توانــد، پســران را در تنظیــم هیجان هــای منفــی بــا مشــکل روبــه رو 

1. برودی، 1999 به نقل از زارعی، همان، ص43.
2 . ذان وکسلر و دیگران، 2008، ص275.
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گــردد.1 کنتــرل نشــده منجــر  در نتیجــه بــه بــروز هیجان هایــی مثــل خشــم 

ــودکان، رفتارهــای  ک ــه  ک ــوان می شــود  ب( در نظریه هــای رشــد اجتماعــی،2 عن

متناســب بــا جنســیت را در طــول زمــان از یادگیــری شــناختی، اجتماعــی شــدن و 

تجربــه یــاد می گیرنــد.3 نظریــه ی طــرح واره ی جنســیتی، یکــی از تئوری هــای رشــد 

کــودک در رشــد رفتــار جنســیتی  کــه بــر نقــش فعــال  اجتماعــی اســت؛ بــه طــوری 

کیــد دارد. بــر اســاس ایــن نظریــه، پســران و دختــران بــا مشــاهده ی محیــط،  تأ

طرح واره هــای شــناختی جنسیتی شــان را رشــد می بخشــند.4 ایــن طرح واره هــا 

کــه مرتبــط بــا نقــش پســر و دختــر اســت. بــا  شــامل رفتارهــا و صفاتــی می گــردد 

گذشــت زمــان، پســران و دختــران، طــرح واره ای بــرای خودجنســیت )دختــر یــا 

ی  رو شــده  انتخــاب  محیط هــای  و  فعالیت هــا  بــه  و  می دهنــد  شــکل  پســر( 

کــه بــا طــرح واره جنسیتی شــان ســازگار اســت. تئوری هــای یادگیــری  می آورنــد 

اجتماعــی یــا جامعه پذیــری، نمونــه ی دیگــر تئوری هــای رشــد اجتماعــی اســت. 

کــودکان از طریــق آموزش هــای مجــزا و الگوهــای  کــه  ایــن تئوری هــا معتقدنــد 
جنســیتی تشــویق می شــوند تــا رفتارهــای متناســب بــا جنســیت را انجــام دهنــد.5

در  رفتار  در  جنسیتی  تفاوت های  بروز  بر  اجتماعی6  ساختار  نظریه های  ج( 

یستی و رشد اجتماعی  زمان حال متمرکز هستند. آن ها هم مانند نظریه های ز

1. چاپلین  و دیگران، 2013، ص736.
2. social-developmental theories.

3. لیبن و دیگران، 2002، ص148.
4. مارتین و دیگران، 1981، ص1119.

5. زارعی، همان، ص43.
6. Social constructionist theories.
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جنسیتی  نقش  با  سازگارانه  رفتارهای  برای  خاصی  گرایش های  که  می پذیرند 

کودکی درونی شده است. با وجود این، بر تأثیر زمینه و بافت در  که در  وجود دارد 

کید می کنند. آن ها معتقدند که ظهور جنسیت و  ابراز این رفتارهای درونی شده تأ

تفاوت های جنسیتی، تحت تأثیر بافت های خاص و توقعات اجتماعی گسترده 

برای زنان و مردان است.1 یکی از نظریه های ساختار اجتماعی، تئوری »جنسیت 

بر اساس این تئوری، تفاوت های جنسیتی  در بافت«، دوکس2 و مجور است. 

برجسته  که جنسیت  بروز می کند  موقعیت هایی  در  یاد  ز احتمال  به  رفتار،  در 

می شود. به عبارتی، تفاوت های جنسیتی وقتی نمایان می شود که افراد انتظارها، 

اجتماعی  بافت  و  می کنند  ابراز  هویت  درباره ی  را  گفت وگوهایشان  و  اهداف 
می دهد.3 شکل  را  حاصل  رفتارهای  می دهد،  رخ  آن  در  تأثرها  و  تأثیر  این  که 

از میان نظریه های موجود، انتخاب دیدگاه ترکیبی مناسب تر  به نظر می رسد 

از  بسیاری  دارند،  اذعان  اندرسون6  و  مک لن5  برودی،4  که  طور  همان  باشد. 

یستی، زمینه های ُخلقی و  تفاوت های جنسیتی در نتیجه ی ترکیب پایه های ز

جامعه پذیری پسران و دختران برای ایفای نقش های جنسیتی رخ می دهد. به 

عبارتی، تفاوت های جنسیتی در رشد احساسات، بر اساس ترکیبی از زمینه های 

ذاتی )فطری( و اجتماعی  شدن توسط والدین، معلمان و هم ساالن در خالل 

1. برای نمونه ر.ک: وست و دیگران، 1987، ص125.
2. Deaux.

3. دوکس و دیگران، 1987، ص369.
4. Brody.
5. Mecklen.
6. Anderson.
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سطوح  پسر،  نوزادان  مثال،  برای  می افتد.  اتفاق  فرهنگی  جنسیتی  نقش های 

توانایی  و  می گذارند  نمایش  به  را  باالتری  پرخاش گری  و  انگیختگی  فعالیت، 

یاد، همه ی  کالمی و کنترل بازداری کم تری نسبت به دختران دارند که به احتمال ز

که  گونه ای است  یکی است.1 بر این اساس، فرهنگ جامعه هم به  آن ها بیولوژ

دختر باید از پسر احساساتی تر باشد. بر اساس این فرهنگ، زنان هم احساسات 

باالتری از خود بروز می دهند.2 به عبارت دیگر، انتظار می رود دختران در مقایسه 

با پسران، سطح باالتری از احساسات، به ویژه شادی و احساسات درونی منفی، 

مانند غم و اندوه، ترس، اضطراب، شرم و احساس گناه را بروز دهند.3 هم چنین، 

که  دهند  نشان  خود  از  بیشتری  هم دردی  و  هم دلی  می رود  انتظار  دختران  از 

می پذیرد.4  صورت  هم دالنه  رفتار  و  ظاهری  عواطف  نمایش  قالب  در  دو  هر 

پرورش دهندگی،  دل بستگی،  که  زنان  جنسیتی  نقش های  با  قوانین  این 

سازگاری  است،  بیش تر  مردان  به  نسبت  پذیرندگی شان  و  سازگاری  انطباق ، 

مراقبت کنندگی،  عنوان  به  زنان  سنتی  نقش  با  مطابق  رفتارهایی  چنین  دارد. 

که روابط را تسهیل می سازد و در برخی  شادی آفرینی و احساسات درونی است 

موارد )مانند هم دلی و دل تنگی(، می تواند روابط با دیگران را توسعه ببخشد.5 

کم تــری از  در مقابــل، انتظــار مــی رود پســران نســبت بــه دختــران احساســات 

خــود بــروز دهنــد و بــه آن هــا اجــازه داده می شــود هیجان هــای بیرونــی، ماننــد 

1. برودی، 2000، ص24؛ واینبرگ و دیگران، 1999، ص175.
کرینگ و دیگران، 1998، ص686.  .2

3. برودی و دیگران، 2008، ص395.
4. ذان وکسلر، 2001، ص222؛ ذان وکسلر و دیگران، 1991، ص243.

5. بارت و دیگران، 1987، ص557؛ ایزارد و دیگران، 2000، ص253.
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کننــد. خشــم و اهانــت  خشــم، اهانــت )تحقیــر( و نفــرت بیش تــری از خــود ابــراز 

را  اســترس  و  مــی رود  کار  بــه  مشــکالت  و  موانــع  بــر  غلبــه  منظــور  بــه  )تحقیــر( 

ــای  ــا نقش ه ــط ب ــی، مرتب ــای بیرون ــراز هیجان ه ــن، اب ــد.1 بنابرای ــزی می کن برون ری

کــه دارای اعتمــاد بــه نفــس، متکــی بــه خــود،  جنســیتی اجتماعــی مــردان اســت 

بــا نقش هــای ســنتی  امــر منطبــق  ایــن  و  مســتقل و حتــی پرخاش گــر هســتند 

کننــده ی راه  کــه مــردان، محافظــت از خانــواده و غلبــه برخطرهــای ســد  اســت 

کــه نقش هــای ســنتی زن  تأمیــن خانــواده  را برعهــده دارنــد.2 بــر ایــن اســاس اســت 

گرفتــه و مــرد بــه عنــوان محــور اقتــدار خانــواده و زن محــور عاطفــه و  و مــرد شــکل  

کــه نقش هــای جنســیتی را  پــرورش شــناخته شــده اســت. از ایــن رو، نظریه هایــی 

ــکار  ــر ان ــی ب ــت ها(، مبتن ــد فمینیس ــد )مانن ــری می دانن ــی از جامعه پذی ــا ناش تنه

کــه بــا اشــکال های  یســتی ـ روان شــناختی میــان زن و مــرد اســت  تفاوت هــای ز

ــدارد.  ــازگاری ن ــی س ــای تجرب ــج پژوهش ه ــا نتای ــت و ب ــه رو اس ــدی روب ج

کتــاب »جنــگ علیــه پســران« نشــان می دهــد چگونــه تالش هــای  ســامرز، در 

پــی در پــی بــرای ایجــاد خــوی پــرورش دهندگــی در پســران، نــه تنهــا بــا شکســت 

مواجــه شــده، بلکــه نتیجــه ی معکــوس هــم داده اســت.3 هم چنیــن، نتایــج یــک 

کــه بیــش از دو ســوم زنــان شــرکت  نظــر ســنجی در ســال 1999م، نشــان می دهــد 

کننــده معتقــد بودنــد جنبــش فمینیســم، جمــع میــان اشــتغال و خانــواده را دشــوار 

کــه در ســال 1998م صــورت پذیرفت، حدود  کــرده اســت. در نظرســنجی دیگــری 

1. برودی، 2000، ص24؛ برودی و دیگران، 2008 ص395.
کارآمــدی خانــواده از منظــر  2. بــرودی، 1998 بــه نقــل از زارعی،»رابطــه ســاختار قــدرت خانــواده اصلــی و فعلــی فــرد بــا 

آموزه هــای اســالمی«، 1392، ص44.
3. رودز، تفاوت های جنسیتی را جدی بگیریم، ترجمه معصومه محمدی، ص73.
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ــای  ــر نقش ه ــه تغیی ک ــد  ــد بودن ــده معتق ــرکت  کنن ــان ش ــردان و زن ــم از م ــج  شش پن

کنندگان  جنســیتی، موفقیت ازدواج را دشــوار و در حدود شــش  هفتم از شــرکت 

کــودکان را بــا  کــردن  کــه تغییــر نقش هــای جنســیتی، بــزرگ  بــر ایــن بــاور بودنــد 
کــرده اســت.1 مشــکل مواجــه 

2-4. اسالم و تفاوت های جنسیتی

بــا مراجعــه بــه آیــات و روایات اســالمی، این مطلب روشــن می گردد که خواســتگاه 

ــا  ــواده، تفاوت هــای جنســیتی و تکوینــی اســت. ب یــع ســاختار قــدرت در خان توز

توجــه بــه این کــه تربیــت اجتماعــی از   ویژگی هــای بســیار مهــم یــك نظــام انســانی 

یــت عاطفــه  عنــوان محور بــه  زن  نقــش  اســت،  آن خانــواده  منشــأ  و  می باشــد 

و پــرورش و جایــگاه مــرد در امــر مدیریــت و تأمیــن معیشــت و اداره ی نیازهــای 

زندگــی، از اصلی تریــن مبانــی خانــواده از منظــر اســالم بــه شــمار مــی رود.2 از منظــر 

آموزه هــای اســالمی، نقش هــای جنســیتی در جهــت تأمیــن نیازهــای اعضــای 

ــاره شــهید مطهــری می گویــد:  ــواده اســت. در ایــن ب خان
در خانواده هــاى مســلمان، بیــش از آن کــه زن در خدمــت مــرد باشــد، مــرد بــه حکــم 
وظیفــه ی اســالمی در خدمــت زن بــوده و وســیله ی آســایش او را فراهــم می کــرده 
کــه روح  گرفتــه  قــرار  مــورد اهانــت و تحقیــر و ظلــم  اســت. زن در خانواده هایــى 

اســالمی در آن خانواده هــا نبــوده یــا ضعیــف بــوده اســت.3 

براســاس آموزه هــای اســالمی، مدیریــت مــرد نــه تنهــا ضامــن اســتحکام خانــواده 

1. همان، ص285.
کانون جوانمردی، ص13. 2. پسندیده، 

3. مطهرى، مسأله حجاب، ص52.
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زنــان، شــوهران  مــی آورد.  فراهــم  را  زنــان  و ســکونت  آرامــش  مایــه  بلکــه  اســت 
کــه تکیــه گاه محکــم و توانمنــدی باشــند را دوســت دارنــد.1 مقتــدری 

کــه تفــاوت در قدرت  یســتی میــان زن و مــرد،  بنابــر منابــع اســالمی، تفاوت هــای ز

بدنــی، تفــاوت در امیــال جنســی و تفــاوت در نحــوه ی دخالــت در فراینــد تولیــد 

مثــل از مهم تریــن آنهــا بــه شــمار می آینــد، تأثیرهــای عمــده ای بــر ترتیب هــای 

جــای  بــه  اســالمی  مطلــوب  جامعــه ی  در  اجتماعــی  ـ  اقتصــادی  ســازمان 

کــه پــاره ای از تمایزهــای جنســیتی از قبیــل مســأله ی سرپرســتی، از  می گذارنــد 

یست  شــناختی،  کــه پایه هــای ز همین جــا نشــأت می گیــرد. بدیهــی اســت زمانــی 

روان  شــناختی، اقتصــادی، حقوقــی و اخالقــِی خانــواده فــرو ریزنــد، سرنوشــتی جــز 
ــود.2 ــواده نخواهــد ب ــواده در انتظــار نهــاد خان زوال خان

الف. تفاوت های زیستی و روان شناختی

و  قــدرت  یــع ســاختار  توز تفــاوت  کــه  از آن دارنــد  کریــم، حکایــت  قــرآن  آیــات 

مــرد  و  زن  میــان  جنســیتی  تفاوت هــای  بــه  خانوادگــی،  متفــاوت  نقش هــای 

کریــم دربــاره ی علــت قــوام بــودن مــردان بــرای زنــان،  برمی گــردد. بــرای مثــال، قــرآن 

کــرده اســت:  چنیــن اســتدالل 
ْنَفُقــوا ِمــْن 

َ
 اهّلُل َبْعَضُهــْم َعــى  َبْعــٍض َو ِبــا أ

َ
ــل

َ
ســاِء ِبــا َفّض  الّنِ

َ
اُمــوَن َعــى  َقّوَ

ُ
جــال الّرِ

ــم؛3 ْمواِلِ
َ
أ

که خدا براى   مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانی است، به واسطه ی آن برترى 
بعضی بر بعضی مقرر داشته و هم به واسطه ی آن که مردان از مال خود نفقه دهند. 

1. حرعاملی، وسائل  الشیعه، ج20، ص158.
2. بستان، »کارکردهای خانواده از منظر اسالم و فمینیسم«، مجله حوزه و دانشگاه، ش35، 1382، ص13-12.

3. نساء، آیه34.
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در این کــه مــراد از ایــن فضــل و برتــری چیســت، مفســران تبیین هــای مختلفــی را 

ــد:  ــد. طبرســی می گوی کرده ان ذکــر 
یادت فضل از قبیل دانش، عقل، عزم و رأی نیکو مراد است.1  ز

کــه بــر  یــادت، بــه حســب طاقتــی اســت  عالمــه طباطبایــی معتقــد اســت:  ایــن ز

اعمــال دشــوار دارنــد؛ چــون زندگــی زنــان، یــك زندگــی احساســی و عاطفــی اســت 

ی تعقــل  ــزار نیــرو کــه اســاس و ســرمایه اش، رقــت و لطافــت اســت و مــرد از دو اب

ــه  ک ــد  ــد می نمای کی ــود، تأ ــن  وج ــا ای ــت. ب ــوردار اس ــری برخ ــی بیش ت ی بدن ــرو و نی

فضیلــت مطــرح شــده مربــوط بــه زندگــی روزه مــره و مصلحــت اجتماعــی اســت 

و هرگــز بــه معنــای برتــری واقعــی و تقــرب بــه خــدا نیســت.2 بــه عبارتــی، غلبــه ی 

ــواده، موجــب فضــل و برتــری می شــود،  ــه منظــور مدیریــت خان تعقــل در مــردان ب

کــردن نیازهــای عاطفــی افــراد  وگرنــه غلبــه ی عواطــف در زنــان بــرای ســیراب 

کــه زنــان  خانــواده ضــروری اســت و موجــب ســلوک معنــوی و عرفانــی می شــود 

بــه لحــاظ بهره منــدی از احساســات بیش تــر پیشــتاز هســتند. آیــت اهّلل مــکارم 

کــه خداونــد  شــیرازی معتقــد اســت ایــن سرپرســتی بــه خاطــر تفاوت هایــی اســت 

ى مصلحــت نــوع بشــر، میــان آن هــا قــرار داده اســت. ایــن  از نظــر آفرینــش، رو

موقعیــت بــه خاطــر وجــود خصوصیاتــی در مــرد اســت. ماننــد ترجیــح قــدرت 

ى سرشــار  کــه از نیــرو ى عاطفــه و احساســات )بــه عکــس زن  تفکــر او بــر نیــرو

کــه  ــر  ى جســمی بیش ت عواطــف بهره منــد اســت( و دیگــرى داشــتن بنیــه و نیــرو

کنــد و بــا دومــی بتوانــد از حریــم خانــواده  بــا اولــی بتوانــد بیندیشــد و نقشــه طــرح 

1. طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 3، ص69.
2. طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، ص343.



مهر  و اقتدار درخانواده106

خــود دفــاع نمایــد.1 تفــاوت زن و مــرد در پــاره ای از ویژگی هــای روان شــناختی، 

ماننــد غلبــه ی عقالنیــت بــر عواطــف در مــردان و غلبــه ی عواطــف بــر عقالنیــت 
ــح شــده اســت.2 ــات اســالمی هــم تصری ــان، در روای در زن

کــه اقتــدار در مــردان و پذیــرش در زنان،  از ظاهــر برخــی روایــات بــه دســت  می آیــد 

یســتی و روان  شــناختی دارد. امام علــی می فرماید:  یشــه در تفاوت هــای ز ر
 اْنِکَساٍر؛3 

َ
 َعى

ً
ْیَن ِمْنَك َحاال ْن َیَر

َ
و اْقِتَداٍر َخْیٌر ِمْن أ

ُ
َك ذ

َ
ّن

َ
ْیَن أ ُهّنَ َیَر

گــر زن، تــو را صاحــب اقتــدار ببینــد، بهتــر اســت از آن کــه تــو را بــه حــال شکســتگی  ا
و ضعــف بنگــرد.

کــه بســتان هــم تصریــح می کنــد، از برخــی روایــات بــه دســت می آیــد  همــان طــور 

ضعــف و پذیرندگــی در زنــان، منشــأ طبیعــی و ذاتــی دارد:
ُخِلَقت ِمن َضعٍف؛4 

زن در خلقت دارای ضعف است.

یــک زن و  یشــه در تفــاوت بیولوژ بــه نظــر می رســد تفــاوت جنســیتی ـ عاطفــی، ر

مــرد در آغــاز خلقــت انســان دارد. وقتــی حضــرت آدم، حضــرت حــوا را 

ــرد، چنیــن فرمــود:  ک ــات  ــار مالق ــرای اولیــن ب ب
ْیِه؛5 

َ
َظُر ِإل ُبُه َو الّنَ ِذی َقْد آَنَسِن ُقْر

َّ
َسُن ال َ ُق الْ

ْ
ل نَ ا الْ

َ
 آَدُم َیا َرّبِ َما َهذ

َ
...َفَقال

یســتن بــه  کــه بــا نزدیــک شــدن  و نگر یــده تــو چقــدر نیکوســت  ...خداونــدا ایــن آفر
گرفتــه ام. او، انــس و الفــت 

1. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج3، ص370.

2 . مجلسی، بحار االنوار، ج32، ص73 و 106.
کلینی، الکافی، ج5، ص51.  .3

4. حر عاملی، وسائل  الشیعه، ج21، ص368-367.

5. همان، ج20، ص13.
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ب. عامل اقتصادی

در  قــدرت  ســاختار  یــع  توز و  جنســیتی  نقش هــای  در  تفــاوت   عوامــل  دیگــر  از 

کریــم، علــت  خانــواده از دیــدگاه اســالم، تفــاوت در تعهــدات مالــی اســت. قــرآن 

ی می دانــد:  دیگــر قــوام بــودن مــرد را تعهدهــای مالــی و
م؛1  ْمواِلِ

َ
ْنَفُقوا ِمْن ا

َ
ِبا ا

یه آنان را می دهند.     به خاطر این که مردان از مال خود، نفقه ی زنان و مهر

کــه مــرد بــه خاطــر  عالمــه طباطبایــی می نویســد: معنــاى قیمومــت مــرد ایــن اســت 

این کــه هزینــه ی زندگــی زن را از مــال خــودش می پــردازد؛ پــس بــر او )زن( نیــز الزم 

ی  اســت در تمامــی آن چــه در مــورد حقــوق همســر در رابطــه ی زوجیــن هســت، از و

کند.2  تبعیــت 

از ایــن رو خالــق حکیــم، تقســیم وظایــف و مســؤولیت ها را بــر اســاس اســتعدادها 

کــه رســالت  کــدام قــرار داده اســت؛ بنابرایــن مــادر  و توان مندی هــای طبیعــی هــر 

حمــل و وضــع و تربیــت فرزنــدان را بــه عهــده دارد، از پذیــرش مســؤولیت اجرایــی 

معــاف اســت؛ زیــرا الزمــه ی انجــام صحیــح وظایــف، آســودگی خیــال نســبت بــه 

کــه توان منــدی بیش تــری دارد، وظیفــه ی تأمیــن  تــدارک امــور مالــی اســت و پــدر 

گــذار می کنــد. نفقــه را بــر دوش می کشــد و مســؤولیت خانــه را بــه او وا

دســت  بــه  زن  کــه  درآمــدی  و  ســرمایه  اســالم،  نــگاه  از  اســت  ذکــر  بــه  الزم 

ی نیســت. از  ی تعلــق دارد و نفقــه ی خانــواده بــر عهــده ی و مــی آورد، بــه خــود و

نــگاه دین بــاوران، هرگونــه برتــری ظاهــری مــرد بــا پــاداش معنــوی بــرای زن جبــران 

1. نساء، آیه34.
2. طباطبایی، همان، ص343-344.
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می فرمایــد:   اســالم پیامبــر  می شــود. 
ل؛1 َبّعُ ِة ُحْسُن الّتَ

َ
َمْرأ

ْ
ِجَهاُد ال

جهاد زن خوب همسرداری کردن است. 

هم چنین می فرماید: 
ُمواَفَقَتــُه     َواّتِباَعهــا  َمرضاَتــُه  َبــا 

َ
َطل َو  وِجهــا  ِلَز ُكــّنَ  ِاحدا ــِل  َتَبّعُ ُحســَن  ّنَ 

َ
...ا

ــُه؛2 
َّ
ُكل ذِلــَک   

ُ
َتعــِدل

نیکــو همســرداری هــر یــک از شــما زنــان بــرای شــوهرش و جلــب رضایــت او و موافقت 
و ســازگاری بــا او، همــه ی آن ]اعمالــی کــه بــرای مــردان نــام بــردی[،  برابــری می کنــد. 

بــه نظــر می رســد عــالوه بــر عوامــل مذکــور، نبایــد عامــل فرهنــگ را هــم نادیــده 

کیــد اســالم  گرفــت. عامــل فرهنــگ، حتــی بیــش از عامــل اقتصــادی مــورد تأ

گــواه ایــن مدعــا، مبــارزه ی علمــی و فرهنگــی اســالم بــا باورهــا، آداب  اســت. 

زنــان دوران جاهلیــت،  بــرای  کــه  و ســنت های خرافــی پدرســاالرانه ای اســت 

موقعیتــی بســیار پســت فراهــم آورده بــود.3 در مجمــوع، بــا تأمــل در مفــاد احــکام و 

یــع  ــرای توز ــوان تبییــن چنــد علتــی ب ــواده، می ت ــه خان توصیه هــای دینــی مربــوط ب

ــل  ــه عوام ک ــرد  ک ــتنباط  ــواده اس ــرد در خان ــت م ــالم و مدیری ــدگاه اس ــدرت از دی ق

یســتی، روان شــناختی و اقتصــادی و فرهنگــی در آن موثرنــد.4 توجــه بــه ایــن  ز

کــه در جــای خــود بحــث شــد(، ایــن جایــگاه  نکتــه ضــروری اســت )همان طــور 

ک ارزش یابــی  ــه دلیــل این کــه مــال ــه وجــود نمــی آورد؛ ب ــری ارزشــی ب ــرای مــرد برت ب

کــه مؤاخــذه آن هــم  در نــزد خداونــد، تقــوای الهــی اســت، بلکــه مســؤولیتی اســت 

کلینی، الکافی، ج5، ص9.  .1
2. قصری، شعب االیمان، ج6، ح8743، ص421.

3. بستان و دیگران، اسالم و جامعه شناسی خانواده، ص161.
4. همان، ص159.
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ســنگین تر خواهــد بــود.

کــه نتایــج حاصــل از بررســی  کــرد  در جمع بنــدی نهایــی می تــوان چنیــن عنــوان 

ــن  ــزی والدی ــوی پدرمرک ــه الگ ک ــت  ــی آن اس ــای تجرب ــالمی و پژوهش ه ــع اس مناب

ســاالر و مــرد مقتــدر بــر اســاس تفاوت هــای جنســیتی قابــل تبییــن اســت. بــر 

ــر تفاوت هــا و نیازهــای  ــواده مبتنــی ب ــد نقش هــای اعضــای خان ایــن اســاس، بای

پذیــرد.  صــورت  اجتماعــی  اقتصــادی،  فرهنگــی،  روان شــناختی،  یســتی،  ز

پــدر بیش تــر  و  را برعهــده دارد  مــادر بیش تــر منبــع عاطفــی خانــواده  بنابرایــن، 

کنــد، لــذت  منبــع اقتــدار در خانــواده اســت. زن از این کــه بــه مــرد مقتــدری تکیــه 

ــر  ــواه ب گ ــرد و مــرد از این کــه تکیــه گاه زن باشــد، احســاس رضایــت می کنــد.  می ب

کــه از زنــان ســلطه جو یــا اعتراف هــای  ایــن مدعــا، نتایــج پژوهش هایــی اســت 

زنــان فمینیســت بــه دســت آمــده اســت. ســوزان اســتریش، فمینیســت برجســته، 

عرصــه ی  وارد  کــه  زنــی  اولیــن  و  هــاروارد  حقوقــی  نشــریه  زن  رئیــس  نخســتین 

مــورد  مــرد  بــه  کــردن  تکیــه  شــد،  جمهــوری  یاســت  ر انتخاباتــی  رقابت هــای 

ی می نویســد:  عالقــه اش را از بهتریــن لذت هــای خــود دانســته اســت. و
ــه  ــا در گذشــته انجــام داده ام )ب کنــون انجــام می دهــم ی کــه ا کارهایــى  هیــچ یــک از 
غیــر از عاشــق شــدن بــه مــرد دل خــواه و بچــه دار شــدنمان، کــه آن را نعمــت می دانــم، 

نــه موفقیــت( مــرا مغــرور یــا شــاید راضــی نکــرده اســت.1

یــا اســتاینم، فمنیســت برجســته ی آمریکایــی و مؤســس یکــی از مجله هــای  گلور

کــرده اســت  کتابــی در مــورد عــزت نفــس نوشــته و در آن اعتــراف  فمینیســتی، 

کــه نقطــه ی مقابــل تمــام باورهــای سیاســی و اجتماعــی  کــه عاشــق مــردی شــده 

1. رودز، تفاوت های جنسیتی را جدی بگیریم، ترجمه ی معصومه محمدی، ص88.
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او، امــا دارای قــدرت فــردی و شــغلی باالیــی بــوده اســت.1 نتایــج پژوهــش هاولــی 

ــان دیگــر، مــورد  ــان ســلطه جو از منظــر زن گــر چــه زن کــه ا و دیگــران نشــان می دهــد 

ســتایش قــرار می گیرنــد؛ امــا آنــان در ارتبــاط بــا مــردان مقتــدر، خــود تخیــالت 

کاتریــن حکیــم، عضــو هیــأت علمــی  ســلطه پذیرانه ی قــوی را ترجیــح می دهنــد. 

و اســتاد جامعه شناســی مدرســه ی اقتصــاد و علــوم سیاســی لنــدن معتقــد اســت: 
کننــد و  ــان حاضرنــد جابه جایــى نقش هــا را رد  یــن زن یــن و پردرآمدتر کارآمدتر حتــی 
کــم  کــه از نظــر درآمــد، موقعیــت و قــدرت، دســت  یکی داشــته باشــند  در عــوض، شــر

تــر از آن هــا باشــد.2 برابــر آن هــا و ترجیحــا باال

گــر تفاوت هــای جنســیتی را جــدی بگیریــم، بــه دنبــال راه هــای جدیــد  بنابرایــن، ا

بــا  بــود. مدرنیتــه  یخــی مــردان در خانــواده نخواهیــم  بــرای تضعیــف نقــش تار

یــت نقــش او  کشــیدن رهبــری اســمی مــرد در خانــواده و بــا تضعیــف محور چالــش 

کــه ازدواج برایشــان  کننــده ی خانــواده ی خــود، شــمار مردانــی را  بــه عنــوان تأمیــن  

کــه بــدون توجــه بــه تفاوت هــای  کاهــش داده اســت.3 نظریه هایــی  مطلــوب بــود، 

نقش هــای  از  مناســبی  تبییــن  نمی توانــد  طبیعتــا  بگیرنــد،  شــکل  جنســیتی 

ــا و  ــاس توان مندی ه ــر اس ــؤولیت ها ب ــیم مس ــه تقس ک ــون  ــد؛ چ ــه دهن ــواده ارائ خان

ــر ایــن اســاس، دیدگاه هــای  ــع نگردیــده اســت. ب ی ــواده توز نیازهــای اعضــای خان

کــه تفاوت هــای زن و مــرد را فقــط ناشــی  فمینیســم و جامعه پذیــری جنســیت 

کرده انــد.  از تفاوت هــای اجتماعــی و فرهنگــی می بیننــد، تببیــن ناقصــی ارائــه 

یــع  کــه معتقــد اســت صرفــا منابــع و منافــع بیش تــر توز هم چنیــن، تئــوری مبادلــه 

1. همان.
2. همان، ص286.

3. همان، 303.
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گــذارده اســت. تبییــن  ــه نمایــش  کــرده، بخشــی از واقعیــت را ب قــدرت را تبییــن 

از تفاوت هــای  بایــد ناشــی  را  کــه تفاوت هــای جنســیتی  ایــن اســت  مناســب 

مــرد  و  زن  میــان  اجتماعــی  اقتصــادی،  فرهنگــی،  روان شــناختی،  یســتی،  ز

ــت. ــه اس گرفت ــرار  ــیتی ق ــای جنس ــای نقش ه ــه مبن ک ــت  دانس

خالصه فصل

در  تفاوت هــای جنســیتی  تجربــی،  یافته هــای  و  دینــی  آموزه هــای  از منظــر   •

ســاختار قــدرت نقــش دارد.

کــه مردهــا بیش تــر اســتقالل طلب،  • یافته هــای تجربــی حکایــت از آن دارد 

یــادی دارنــد و زنــان،  ســلطه جو و پرخاش گرنــد و بــه تســلط اجتماعــی تمایــل ز

در ابــراز محبــت و هــم دردی، مشــارکت اجتماعــی، دگرخواهــی و صمیمیــت، بــر 

ــد.  ــان می دهن ــل نش ــر تمای ــتگی بیش ت ــه وابس ــد و  ب ــری دارن ــردان برت م

یکی، رشد اجتماعی  • تفاوت های جنسیتی بر اساس سه نظریه متفاوت بیولوژ

و ساختار اجتماعی تفسیر شده است.

از  بسیاری  پس  است.  مناسب تر  ترکیبی  دیدگاه  انتخاب  می رسد  نظر  به   •

یستی، زمینه های ُخلقی و  تفاوت های جنسیتی در نتیجه ی ترکیب پایه های ز

جامعه پذیری پسران و دختران برای ایفای نقش های جنسیتی رخ می دهد.

یع قدرت در خانواده، تفاوت های  • از منظر آموزه های اسالمی، خواستگاه توز

جنسیتی و تکوینی است. 

و روان شناختی، نقش بی بدیلی در نقش های متفاوت  یستی  تفاوت های ز  •

خانوادگی و مدیریت مرد در خانواده دارند.
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• تفــاوت در تعهدهــای مالــی، از دیگــر عوامــل تفــاوت  در نقش هــای جنســیتی و 

یــع ســاختار قــدرت در خانــواده از دیــدگاه اســالم اســت. البتــه عامــل فرهنگــی  توز

گرفــت. را هــم نبایــد نادیــده 

یــع قــدرت در خانــواده را از دیــدگاه اســالم و مدیریــت  • در مجمــوع، می تــوان توز

ــادی و  ــناختی، اقتص ــتی، روان ش یس ــل ز ــب عوام ــی از ترکی ــواده، ناش ــرد در خان م

فرهنگــی دانســت.
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که هر یک از اعضای خانواده،  خانواده به عنوان یک سیستم، نیازمند آن است 

نقش  و جایگاه خاصی را به خود اختصاص دهند و مسؤولیت خاصی را برعهده 

از  اقتدار  و  مهر  نقش  دو  میان،  این  در  گیرد.  سامان  خانواده  اداره ی  تا  بگیرند 

که بدان پرداخته می شود. مهم ترین نقش های زوجین است 

الگوی مهر و اقتدار
1. زوجین و الگوی مهر و اقتدار

در ایــن بخــش، الگــوی مهــر و اقتــدار در ارتبــاط بــا زوجیــن از دیــدگاه منابــع دینــی 

و روان شناســی بررســی و رابطــه ی زوجیــن بــر اســاس ایــن الگــو تبییــن می گــردد.

1-1. منابع دینی

از اساســی ترین مبانــی خانــواده از منظــر آموزه هــای اســالمی، نقــش زن بــه عنــوان 

یــت عاطفــه و پــرورش و جایــگاه مــرد در امــر مدیریــت و اداره ی نیازهــای  محور

زندگــی اســت.1 ایــن مســأله از آموزه هــای دینــی فراوانــی قابــل اســتفاده اســت. 

تفاوت هــای  بــه  را  آن  و  تکیــه گاه خانــواده می دانــد  و  قــوام  را  مــرد  کریــم،  قــرآن 

جنســیتی میــان زن و مــرد اســتناد می دهــد:

کانون جوانمردی، ج1، ص13. 1. پسندیده، 
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 اهّلُل َبْعَضُهْم َعلى  َبْعٍض.1 
َ

ل
َ

ساِء ِبما َفّض ى الّنِ
َ
اُموَن َعل  َقّوَ

ُ
جال الّرِ

هم چنین زن را منبع عاطفه و آرامش خانواده معرفی می کند: 

ــْم 
ُ

 َبْیَنک
َ

ْیــا َو َجَعــل
َ
ُنوا ِإل

ُ
 ِلَتْســک

ً
واجــا ْز

َ
ْم أ

ُ
ْنُفِســک

َ
ــْم ِمــْن أ

ُ
ک

َ
ــَق ل

َ
ْن َخل

َ
ــِه أ َو ِمــْن آیاِت

ًة و َرمَحــه؛2
َ

َمــَوّد
یــد   و از نشــانه های خداونــد ایــن اســت کــه از جنــس خودتــان، برایتــان همســرانی آفر

تــا بدان هــا آرامــش یابیــد و میــان شــما دوســتی و رحمــت برقــرار کــرد. 

مــرد وقتــی خــود را ســتون و تکیــه گاه زن و خانــواده ببینــد، احســاس خوشــبختی 

می کنــد. امــام صــادق فرمــود: 
 ِعَیاِله؛3ِ

َ
َ َعى َقّیِ

ْ
وَن ال

ُ
ْن َیک

َ
ُجِل أ ِمْن َسَعاَدِة الّرَ

پرست خانواده اش باشد.  از خوشبختی مرد آن است که سر

ی پذیرندگــی داشــته باشــد.  زن نیــز بایــد بــه ایــن نیــاز مــرد پاســخ دهــد و در برابــر و

معرفــی  زنــان صالــح  ویژگی هــای  از  را  مــرد  برابــر  در  زن  پذیرندگــی  کریــم  قــرآن 

می کنــد: 
اِلاُت قاِنتات؛4  َفالّصَ

پس زنان درست کار،  فرمانبردارند.

پیامبر اسالم در جواب سؤالی زنی که از حقوق مرد بر زن پرسید، چنین فرمود: 
ِة 

َ
ْرأ َ الْ  

َ
َعى ْوِج  الّزَ َحّقُ  َما  اهّلِل   

َ
َرُسول َیا  ْت 

َ
َفَقال ص  اهّلِل  َرُسوِل  ِإَل  ٌة 

َ
اْمَرأ َجاَءِت 

 
َ

ال َو  ِنِه 
ْ

ِبِإذ  
َّ

ِإال ِبَشْ ٍء  ا  َبْیِتَ ِمْن  َق 
َ

َتَتَصّد  
َ

ال َو  َتْعِصَیُه    
َ

ال َو  ُتِطیَعُه   ْن  
َ
أ ا  َ لَ  

َ
َفَقال

ُرَج  نْ َ
 ت

َ
 َظْهِر َقَتٍب  َو ال

َ
َكاَنْت َعى ِإْن  َو  َنْفَسَها  َنَعُه  َتْ  

َ
َو ال ِنِه 

ْ
ِبِإذ  

َّ
ِإال  

ً
عا َتَطّوُ َتُصوَم 

1. نساء، آیه34.
2. روم، آیه21.

کلینی، الکافی، ج4، ص13.  . 3
4 . نساء، آیه34.
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ْوُجَها؛1  َز  
َ

َقال ِة 
َ
ْرأ َ الْ  

َ
َعى  

ً
َحّقا اِس  الّنَ ْعَظُم 

َ
أ ْن  َ َ

ف ْت 
َ
َقال  ... ِنِه 

ْ
ِبِإذ  

َّ
ِإال ا  َبْیِتَ ِمْن 

ــر خــدا! حــق شــوهر  ــر خــدا شــرفیاب شــد و گفــت: ای پیامب ــی خدمــت پیامب زن
از  نکنــد؛ چیــزی  پیچی  ســر و  بــرد  فرمــان  او  از  فرمــود:  زن چیســت؟  بــه  نســبت 
خانــه اش بــدون اجــازه ی او صدقــه ندهــد و بى اجــازه ی او، روزه ی مســتحبی نگیــرد؛ 
کنــد، گرچــه بــر پشــت مرکــب باشــد و جــز بــا اجــازه ی او از خانــه بیــرون  بــر او تمکیــن 
ــر زن بیــش از همــگان اســت؟ فرمــود: شــوهرش. ــرود... . گفــت: حــق چــه کســی ب ن

ــد. امــام  کننــد، لــذت می برن ــا مــرد مقتــدری زندگــی  ــان از این کــه ب هم چنیــن، زن

علــی  می فرمایــد:
 اْنِکَساٍر؛2

َ
 َعى

ً
ْیَن ِمْنَك َحاال ْن َیَر

َ
و اْقِتَداٍر َخْیٌر ِمْن أ

ُ
َك ذ

َ
ّن

َ
ْیَن أ ُهّنَ َیَر

کــه تــو را بــه حــال شکســتگی  گــر زن، تــو را صاحــب اقتــدار ببینــد، بهتــر اســت از آن   ا
و ضعــف بنگــرد. 

گونــه ای  تکیــه گاه بــودن مــرد بــرای زن، امــری مطلــوب دانســته شــده اســت؛ بــه 

کــه در روایتــی، همــت زنــان بیش تــر پیوندجویــی و همراهــی بــا مــردان و همــت 

کار و زندگــی عنــوان شــده اســت. امیرالمؤمنیــن  بــه فعالیــت،  مــردان، پیونــد 

می فرمایــد:   علــی
َجاِل؛3 َها ِف الّرِ ا َهُّ َ َّ

ْرِض َو ِإن
َ ْ
ُهْم ِف األ ا َهُّ َ َّ

ِإن
کار[ است و همت زنان در پیوند به مردان.  همت مردان در زمین ]کسب و 

که به عنوان قوام و تکیه ی  کرد  بنابراین، مرد وقتی احساس خوشبختی خواهد 

گیرد. زن وقتی احساس  ی مورد احترام قرار  خانواده شناخته شود و مدیریت و

1 . طبرســی، مــکارم االخــالق، ج1، بــاب فــی حــق الــزوج علــی المــرأه و حــق المــرأه علــی الــزوج، ترجمــه محمدحســین 
رحیمیــان، ص614.

کلینی، الکافی، ج5، ص51.  . 2
3 . همان، ص337.
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و  پشتیبان  همواره  که  کند  تکیه  توان مندی  مرد  به  که  کرد  خواهد  خوشبختی 

ی باشد. تکیه گاه و

زنــان منبــع مهــر و محبــت خانــواده هســتند و از نظــر شــخصیتی عاطفی تــر و 

احساســی ترند: 
َیِة؛1

ْ
ل ِ

ْ
ُؤا ِف ال

َ
مْن ُیَنّش

ینت پرورش یافته است.  کسی ]دختر یا زنی[ که در ز

ــا آنــان  ــا شــیوه ای پســندیده ب ــا توجــه بــه ظرافــت شــخصیتی زنــان، الزم اســت ب ب

ــا مهــر و محبــت و  کــه ایــن منبــع عاطفــی را ب تعامــل شــود و وظیفــه ی مــرد اســت 

کنــد. پیامبــر اســالممی فرماید:  توجــه سرشــار 
ْهِى؛2

َ
ْم ِبأ

ُ
َطُفک

ْ
ل

َ
َنا أ

َ
ْهِلِه َو أ

َ
َطُفُهْم ِبأ

ْ
ل

َ
 َو أ

ً
قا

ُ
ْم ُخل ْحَسُنُ

َ
 أ

ً
اِس ِإمَیانا ْحَسُن الّنَ

َ
أ

ــواده هســتند. مــن  ــا خان ینشــان ب یــن و نرم خوتر یــن مــردم، خوش خلق تر ــا ایمان تر  ب
یــن شــما نســبت بــه خانــواده هســتم.  نرم خوتر

کــه چــون مســؤولیت خانــواده بــه مــرد  کیــد شــده اســت  در آموزه هــای دینــی تأ

کنــد  گــذار شــده اســت، وظیفــه دارد بــا مالیمــت و مهربانــی بــا همســر خــود رفتــار  وا

ــد: ــادق می فرمای ــام ص ــازد. ام ــرآورده س ی را ب ــی و ــای عاطف و نیازه
ــُه َناِصَیَتَهــا 

َ
ک

َّ
 َقــْد َمل

َّ
ــِإّنَ اهّلَل َعــّزَ َو َجــل ْوَجِتــِه َف ْحَســَن ِفیَمــا َبْیَنــُه َو َبْیــَن َز

َ
 أ

ً
َرِحــَم اهّلُل َعْبــدا

ْیَهــا؛3
َ
ــَم َعل َقّیِ

ْ
ــُه ال

َ
َو َجَعل

کــه خــدا زن  کــه رابطــه اش بــا همســرش نیکــو باشــد؛ چــرا   خداونــد بیامــرزد مــردی را 
را بــه دســت مــرد ســپرده و او را قیــم زن قــرار داده اســت. 

گــر مــردی بــه ابــراز مهــر و محبــت عــادت نــدارد، بــر او الزم اســت بــرای بقــای  حتــی ا

1. زخرف، آیه18.
2. حر عاملی، وسائل  الشیعه ، ج12، ص133.

3. صدوق، من الیحضره الفقیه ، ج3، ص44.
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 زندگــی و خانــواده، نیازهــای عاطفــی همســرش را ارضــا نمایــد. امــام صــادق

می فرماید: 
ــْن ِف 

ُ
ْ َیک ُفَهــا َو ِإْن لَ

َّ
ل

َ
ِث ِخصــاٍل َیَتک

َ
ــْرَء َیْحَتــاُج ِف َمْنِزِلــِه َو ِعَیاِلــِه ِإَل َثــال َ ِإّنَ الْ

ــه...؛1
َ
یل ِلــَك ُمَعاَشــَرٌة َجِ

َ
َطْبِعــِه ذ

ــواده و همســرش، نیازمنــد رعایــت ســه صفــت اســت هــر  ــه خان هــر مــردی نســبت ب
چنــد در طبیعــت او نباشــد: خوش رفتــارى... . 

کــه بــا مهــر و محبــت نســبت بــه زن،  از ســوی دیگــر، خــود مــرد نیازمنــد آن اســت 

خــود نیــز آرامــش  یابــد. وقتــی حضــرت آدم، حضــرت حــوا را بــرای اولیــن بــار 

کــرد، چنیــن فرمــود:  مالقــات 
ْیِه؛2 

َ
َظُر ِإل ُبُه َو الّنَ ِذی َقْد آَنَسِن ُقْر

َّ
َسُن ال َ ُق الْ

ْ
ل نَ ا الْ

َ
 آَدُم َیا َرّبِ َما َهذ

َ
...َفَقال

یســتن بــه  یــده ی تــو چقــدر نیکوســت کــه بــا نزدیــک شــدن  و نگر ...خداونــدا ایــن آفر
او انــس و الفــت گرفتــه ام.

ینــت  کــه بــا آراســتن و ز از ایــن رو در دیــن بــه زنــان بســیار ســفارش شــده اســت 

کننــد.  خویــش، نیــاز همســر را تأمیــن 

کرم می فرماید: پیامبر ا
ْحَسِن 

َ
ِبا َیَن  َتَز َو  ِثیاِبا  ْحَسَن 

َ
ا ِبَس 

ْ
َتل َو  طیِبا  ْطَیِب 

َ
ِبأ َب  َتَتطَیّ ْن 

َ
ا ْیا 

َ
َعل َو 

یَنِتا؛3  ِز
یــن  یــن عطرهــا خوش بــو نمایــد و بــه بهتر کــه خــود را بــا خوش بوتر  بــر زن الزم اســت 

وقتــی  زن  بپوشــد.بنابراین،  را  خــود  لباس هــای  یــن  بهتر و  کنــد  آرایــش  وجــه 

کــه از طــرف همســرش، توجــه و محبت الزم  احســاس خوشــبختی می کنــد 

1. مجلسی، بحاراالنوار ، ج75، ص236.
2. حر عاملی، همان، ج20، ص13.

3. حر عاملی، همان، ج14، ص211.
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کــه بــه درســتی  را بــه دســت آورد و مــرد وقتــی احســاس خوشــبختی می کنــد 

محبــت خــود را بــه همســرش ابــراز نمایــد. بــه تعبیــر شــهید مطهــری، ایــن 

کــه در غریــزه ی  یکــی از تدابیــر حکیمانــه و شــاهکارهای خلقــت اســت 

مــرد، نیــاز و طلــب و در غریــزه ی زن، نــاز و جلوه گــری قــرار داده اســت؛ لــذا 

خلقــت هدف منــد، مــرد را مظهــر طلــب و عشــق، و زن را مظهــر محبوبیــت 
و معشــوقیت قــرار داده اســت.1

کــدام از زوجیــن در خانــواده  کــه ایــن دو نقــش مهــر و اقتــدار بــرای هــر  از آن جایــی 

کــه نقــش و  نهــاده شــده اســت، در آموزه هــای اســالمی از زن و مــرد خواســته شــده 

جایــگاه دیگــری را محتــرم شــمارد. برایــن اســاس، امــام ســجاد ایــن امــر را از 

حقــوق زوجیــن بــر می شــمارد. 
ّنَ 

َ
ــَم أ

َ
 َفَتْعل

ً
ْنســا

ُ
 َو أ

ً
نا

َ
ــَك َســک

َ
َهــا ل

َ
 َجَعل

َّ
ّنَ اهّلَل َعــّزَ َو َجــل

َ
ــَم أ

َ
ْن َتْعل

َ
ْوَجــِة َفــأ َحــّقُ الّزَ

ْوَجــب؛ 
َ
ــا أ ْیَ

َ
ــَك َعل

ُ
َكاَن َحّق ــا َو ِإْن  ِرَمَهــا َو َتْرُفــَق ِبَ

ْ
ْیــَك َفُتک

َ
ِلــَك ِنْعَمــٌة ِمــَن اهّلِل َعل

َ
ذ

کــه بدانــی خداونــد او را مایــه ی آرامــش و الفــت تــو قــرا داده  حــق زن ایــن اســت 
یــم  کــه او نعمتــی اســت از جانــب خداونــد و او را تکر اســت؛ پــس بــدان به درســتی 

ــر اســت.2 ــر زن )اطاعــت( واجب ت ــر چــه حــق مــرد ب گ کــن؛ ا ــا وی مــدارا  نمــا و ب

ــه  ک ــت  ــی اس ــته، زن ــه زن شایس ک ــت  گرف ــه  ــوان نتیج ــی می ت ــدی نهای در جمع بن

دارای دو ویژگــی اساســی »پذیرندگــی« و »دل ربایــی« داشــته باشــد. ایــن مســأله 

در روایتــی از پیامبــر  اســالم تصریــح شــده اســت:
ْوِجَها؛3  َجُة َمَع َز َتَبّرِ ُ ُة َمَع َبْعِلَها الْ

َ
ِلیل

َّ
ُم... الذ

ُ
ِإّنَ َخْیَر ِنَساِئک

1. مطهری، نظام حقوق زن در اسالم، ص15.
2. مجلسی، بحار االنوار، ج71، ص4.

کلینی، الکافی، ج5، باب خیر النساء، ص324.  .3
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کــه در مقابــل همســرش متواضــع باشــد و در برابــر  یــن زنــان شــما کســانی هســتند  بهتر
وی خــود را بیارایــد. 

کــه تکیــه گاه مناســبی بــرای همســرش باشــد و بــه درســتی  مــردی شایســته اســت 

بــه همســرش توجــه نمایــد و عشــق بــورزد.

2-1. منابع روان شناسی

کــه  الگــوی ســاختار قــدرت در خانــواده و نقش هــای جنســیتی نشــان می دهــد 

ــه  ــواده قــرار دارد و زن مدیریــت داخلــی خان مــرد در مرکــز ســاختار قــدرت در خان

و منبــع عاطفــی را برعهــده می گیــرد. ایــن امــر بــر اســاس نقــش و نیــاز در میــان 

ــه ارمغــان  ــان ب ــه طــور طبیعــی، آرامش گــری را میــان آن زوجیــن شــکل می گیــرد و ب

ــا دو هــدف  ــواده ب ــه خان مــی آورد. هــدف ایــن الگــو، وحدت بخشــی و انســجام ب

ایجــاد تعــادل در خانــواده و ترغیــب جهت گیــری تعالی جویانــه در آن اســت. 

ــر  ــه ب ــت، ن ــار اس ــا و نث ــا، اعط ــه نیازه ــه ب ــم توج ــاس تنظی ــر اس ــو ب ــن الگ ــق ای منط

ــب.  ــاس طل اس

ــار مــی آورد؛ عــزت نفــس افــراد را حفــظ  ــه ب ــواده ب ایــن مکانیــزم آرامــش را در خان

کــه در آن هــا  ــه نشــاط می رســاند،  ــه تنهــا ب ــواده را ن ــراد خان می کنــد و ســرانجام اف

رضایــت خاطــر ایجــاد می کنــد و در عیــن حــال، نزدیک تریــن راه بــرای رســیدن بــه 

خواســته ها محســوب می شــود. بــرای مثــال، اغلــب زنــان از این کــه حتــی بــه طــور 

ــم آن را طلــب  ــرار بگیرنــد، خشــنودند و دای ــه مــورد محبــت همســران خــود ق روزان

ی از او  گــر زن بدانــد وقتــی نیــاز بــه قــدرت همســرش را بــا احتــرام و پیــرو می کننــد. ا

رفــع می کنــد، بــه طــور خــودکار بــه مهــرورزی می پــردازد. در یــک مطالعــه ی اولیــه 
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کــه فکــر می کردنــد دارای  گردیــد خرســند ترین شــوهران آن هایــی بودنــد  مشــخص 

گــر دلیــل روشــنی در ایــن زمینــه  قــدرت تصمیم گیــری بیشــتری هســتند. حتــی ا

موجــود نباشــد، ولــی آن چــه مهــم اســت احســاس درونــی اقتــدار اســت.1 

که اقتدار آن ها تضعیف می شود یا همسرشان از  بر اساس پژوهش ها، مردانی 

کارآمدی  کارآمدی می کنند. احساس نا قدرت بیشتری برخوردارند؛ احساس نا

کند. عالوه بر این، پدرانی  می تواند به شکل پرخاش گری و عصبانیت بروز پیدا 

به قدم احساس ضعف  باشند؛ قدم  لیاقت در نقش داشته  که احساس عدم 

بیش تری می کنند و به مرور، نقش های خانواده آسیب می بیند.2در مقابل، زنان 

از همراهی با مردان مقتدر لذت می برند. نتایج پژوهش ها نشان می دهد که زنان، 

که اقتدار و تستوسترون باالیی دارد.3 آن چه بیش تر  مردانی را انتخاب می کنند 

زنان بیش از همه خواستار آن هستند، شوهر و فرزندانی مهرورزند. زنان بیش از 

آن که مجذوب اشیا باشند، مجذوب افراد هستند. آن ها عاشق رابطه مستحکم 

که اقتدارشان  کنند  و درازمدت هستند.4 مردان در صورتی می توانند مهرورزی 

را در خانواده  بتوانند نقش سنتی حمایت گری خود  یا  باشد5  خدشه دار نشده 

کار  که شغل زنان به ویژه ساعت های  کنند. پژوهش ها نشان می دهند  اعمال 

طوالنی تر آن ها »اغلب پیامدهای منفی بر سالمت روانی مردان دارد. این نتایج 

بر اساس سنجش میزان افسردگی، عزت نفس و رضایت از شغل، ازدواج و به 

1. رودز، تفاوت های جنسیتی را جدی بگیریم، ترجمه معصومه محمدی، ص303.
زنبرگ و دیگران، 2006، ص23-22. 2. میروسکی، 1987، ص557؛ رو

3. رودز، همان، ص73.
4. رودز، همان، ص284.

زنبرگ و دیگران، همان، ص23-22. 5. رو
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که نقش »نان آوری«  کلی زندگی به دست آمده اند. ممکن است تصور شود  طور 

که دارای نگرش غیر سنتی به نقش های جنسیتی هستند، چندان  برای مردانی 

اهمیت ندارد؛ اما ظاهرا این طور نیست«.1 

کــه حمایت گــر نیســتند،  تحقیــق فرامینگ هــان2 نشــان داده اســت رؤســایی 

زنــان  بزننــد و شــوهراِن  کارمنــد خــود آســیب  زنــان  بــه ســالمت  ممکــن اســت 

کــه رؤســای حمایت گــری ندارنــد، ســه برابــر بیش تــر در معــرض مــرگ  عالی رتبــه ای 

و میــر ناشــی از بیماری هــای قلبــی هســتند. بــه دلیــل این کــه مــردان، هنگامــی 

کــه همسرشــان از دســت رئیــس خــود دچــار ناراحتــی هســتند، می خواهنــد از او 

کمــک یــا تغییــر وضعیــت، تقریبــا تــوان الزم را ندارنــد و  کننــد؛ امــا بــرای  حمایــت 

کــه نمی تواننــد هیــچ اقدامــی را بــه عمــل آورنــد، دچــار خشــم و ســرخوردگی  زمانــی 

می شــوند و ایــن امــر ظاهــرا نــرخ مــرگ آن هــا را بــاال می بــرد.3 بنابرایــن، پیــش از 

گــردد.  ارائــه ی الگــوی مذکــور الزم اســت ابتــدا انــواع نیازهــای روان شــناختی طــرح 

قانون منــدی خــاص خــود  دارای  کــدام  هــر  کــه  دارد  نیــاز  انســان چنــد دســته 

هســتند:

ــا  ــا انته ــان ت ــتی انس ــدای هس ــه از ابت ک ــتند  ــی هس ــودی: نیازهای ــای وج 1( نیازه

کــم هســتند. فقــر دائمــی  ــر نظــام روان شــناختی انســان حا و حتــی پــس از مــرگ ب

یــادی را بــرای او بــه دنبــال دارد؛ بــه خصــوص  انســان در ایــن نیازهــا، مشــکالت ز

وقتــی بــه دنبــال ارضــای آن هــا بــه دســت بشــر اســت؛ ماننــد نیــاز بــه عــزت و 

1. رودز، همان، ص295.
2. Framing Han.

3. همان.
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احتــرام، نیــاز بــه عدالــت، نیــاز بــه موفقیــت و قــدرت و نیــاز بــه آرامــش و امنیــت.

قبیــل  ایــن  از  مــادی  و  یــک  فیزیولوژ نیازهــای  اغلــب  کمبــودی:  نیازهــای   )2

بــا ارضــای آن هــا، آســودگی خاطــر  کــه  هســتند. ویژگــی ایــن نیازهــا آن اســت 

پیــدا می شــود و عــدم ارضــای آن، تنــش روانــی بــه وجــود مــی آورد؛ ماننــد نیــاز بــه 

نیــاز جنســی. گرســنگی، تشــنگی و 

کــه وابســته بــه تحــول روان شــناختی در ابعــاد  3( نیازهــای تحولــی: نیازهایــی 

ــان  ــناختی انس ــام روان ش ــر نظ ــی ب ــان خاص ــا در زم ــن نیازه ــتند. ای ــف هس مختل

کنــش مثبــت و منفــی در ســطح شــخصیت ایفــای  کــم و بعــد از آن، بــه عنــوان  حا

نقــش می کننــد؛ ماننــد نیــاز بــه امیــد، نیــاز بــه اراده ای آزاد، نیــاز بــه هدف منــدی، 

ــه  ــاز ب ــی، نی ــه ی زندگ ــال های اولی ــر در س گ ــال، ا ــرای مث ــاداری. ب ــتگی و وف شایس

امیــد در انســان بــه خوبــی ارضــا نشــود، ایــن نیــاز بــه شــکل تمایــل بــه فاصله جویــی 

از ســرمایه گذاری عاطفــی در موضوعــات باقــی می مانــد و بــرای انســان بــه شــکل 

گــر نیــاز بــه هویــت فــردی بــه خوبــی ارضــا نشــود، تمایــل  بدبینــی ظاهــر می شــود یــا ا

گــر درســت ارضــا شــود، انســان  ا بــه تکذیب گــری در انســان شــکل می گیــرد و 

وفــادار بــه ارزش هــا و افــراد باقــی می مانــد.

کــه اشــاره  4( نیازهــای جنســیتی: هرچنــد ایــن نیازهــا درون ســایر انــواع نیــازی 

شــد، جــای می گیرنــد؛ امــا جنســیت شــدت و فراوانــی آن را تحــت تأثیــر قــرار 

کــه بیشــتر وابســته بــه جنســیت هســتند و  می دهــد. ویژگــی ایــن نیازهــا آن اســت 

باعــث پدیدایــی، تحــول و تکامــل ســاخت های جنســیتی هســتند؛ ماننــد نیــاز 

بــه اقتــدار و نیــاز بــه مهــر.
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هرچنــد  اســت؛  چهــارم  دســته  نیازهــای  اســت،  نظــر  مــد  این جــا  در  آن چــه 

نیازهــای دســته اول و ســوم نیــز خیلــی در خانــواده نقــش دارنــد. الــن فرانــک،1 

اســت:  معتقــد  پیترزبــورگ  دانشــگاه  پژوهش گــران  از  یکــی 
باشــند.  وابســته تر  تــا  شــده اند  یــزی  برنامه ر پیــش  از  ژنتیکــی  لحــاظ  بــه  زنــان 
دل بســتگی میان فــردی در زنــان، نمــود بیش تــری از مــردان دارد و ایــن موضــوع 
دارای  انــواع،  بقــای  بــرای  و  می کنــد  صــدق  دوران هــا  و  فرهنگ هــا  همــه ی  در 
گــر زنــان دل بســتگی پیــدا نمی کردنــد، نــوزادان جــان بــه در  اهمیــت تطابقــی اســت. ا
ــم دیگــر، دارای  ــه بیــش از نی ک ــم  ی ــژاد انســان را دار ــا نیمــی از ن ــر م گ ــد... ا نمی بردن
ایــن همــان  پــس  اســت؛  تعییــن شــده جهــت دل بســتگی  پیــش  از  یــزی  برنامه ر

کــه آســیب پذیرتر نیــز خواهــد بــود.2 نیمــه ای اســت 

زنــان در  کــه  کاتــز6 نشــان می دهــد  لویــی5 و  یــس3 و زســویک4 و  بور یافته هــای 

بیش تــری  زناشــویی  دارد، رضامنــدی  بیش تــری  تســلط  مــرد  کــه  ازدواج هایــی 

دارنــد. این کــه بخــش بزرگــی از شــادکامی زنــان، وابســته بــه یــک ازدواج خــوب 

و فرزندانــی ســعادت مند اســت، زنــان را بــه طــور خــاص آســیب پذیر می کنــد. 

کــه مشــکالت زندگی  نتیجــه ی یــک مطالعــه  دربــاره ی زوج هــای شــاغل نشــان داد 

زناشــویی بــرای زنــان در مقایســه بــا مــردان بــه ناراحتــی بیش تــری منجــر می گــردد. 

ــه مخاطــره می افتــد  در مقابــل، ســالمت روانــی و جســمانی شــوهران، هنگامــی ب

کــه ببیننــد همسرشــان در عرصــه ی زندگــی داخلــی خانــواده ناتــوان اســت یــا 

1. Allen Frank.
2. همان، ص294.

3. Boris.
4. Zsouik.
5. Loui.
6. Katz.
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وظایــف  انجــام  عهــده ی  از  خوبــی  بــه  نمی تواننــد  خودشــان  کننــد  احســاس 

نــان آوری و حمایت گــری برآینــد. شــوهران در صورتــی از ازدواج خــود احســاس 

کــه همسرشــان جــذاب و بلکــه جذاب تــر از خودشــان باشــد  خرســندی می کننــد 

و مســؤولیت های درون خانــه را بــه خوبــی انجــام دهــد. پــدران خانواده هایــی 

نــان آور  تنهــا  کــه  پدرانــی  بــا  مــرد هــر دو شــاغل هســتند، در مقایســه  و  کــه زن 

یــادی را بــا فرزنــدان خــود می گذراننــد؛ امــا مشــاجره های  خانــواده هســتند، وقــت ز

کم تــر خرســند هســتند.  بیش تــری نیــز بــا همسرشــان دارنــد و از زندگــی زناشــویی 

زنــان شــاغل هــم در مقایســه بــا زنــان غیــر شــاغل ناخرســند هســتند و از عشــق 

کم تــری دارنــد.  یافــت می کننــد، ابــراز رضایــت  کــه از شــوهر خــود در و محبتــی 

کــه درآمــد زن افزایــش  گردیــد هنگامــی  گســترده مشــخص  در یــک مطالعــه ی 
می یابــد، احتمــال مــرگ زودهنــگام شــوهران هــم بــاال مــی رود.1

بــر ایــن اســاس، هــم زن و هــم مــرد، بــه اقتــدار، مهــر و محبــت و عشــق نیــاز دارنــد؛ 

امــا نیــاز بــه اقتــدار در مــردان بســیار بیش تــر و اساســی تر از نیــاز بــه مهــر اســت. 

برعکــس نیــاز بــه مهــر در زنــان، بــه شــکل بارزتــر و بیش تــری بــروز می کنــد. از طــرف 

دیگــر، مــرد جــذاب بــرای زنــان، مــرد مقتــدر و توانــا اســت و زن مــورد عالقــه ی مــرد، 

ــد و  ــح می دهن ــا را ترجی ــردان زن نم ــان، م ــه زن ــت. ن ــف اس ــم و لطی ــًا زن مالی غالب

نــه مــردان، زنــان مرد نمــا را انتخــاب می کننــد؛ هــر چنــد بــا وجــود این کــه زنــان، 

کــه مــردان نیازمنــدی بیش تــری  مــردان بااقتــدار را می پســندند، اغلــب نمی داننــد 

بــه اقتــدار دارنــد و نیــز نمی داننــد منبــع تأمیــن اقتــدار، زنــان هســتند. در واقــع یــک 

1. رودز، همان، ص295.
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کنــد و نیــز  زن می توانــد بــه راحتــی بــه یــک مــرد نیــرو بدهــد و اقتــدار او را هدایــت 

کــه می توانــد بــه او عشــق بــورزد، بــه شــدت ضعیــف اســت  یــک زن در برابــر مــردی 

و منبــع مهــرورزی زنــان هــم در واقــع مــردان هســتند. 

کــه نیازمنــد اســت، نمی توانــد ببخشــد.  کســی  منطــق ایــن تبــادل روشــن اســت. 

ــد چیــزی را  کســی می توان کنــون  ــاز امــکان بخشــش واقعــی دارد. ا ــع، بی نی در واق

گــر مــردان می تواننــد مهــر و عشــق بــه همســران  کــه نیازمنــد آن نیســت. ا ببخشــد 

زنــان  گــر  ا و  دارنــد  نیــاز  کم تــر  آن  بــه  کــه  اســت  علــت  ایــن  بــه  بدهنــد،  خــود 

کــه خــود نیــاز چندانــی  می تواننــد بــه مــردان قــدرت بدهنــد، بــه ایــن علــت اســت 

گــر زن بــه مــرد  کــه ا بــه آن ندارنــد. پــس در این جــا موضــوع مهــم همســران آن اســت 

ــه زن عشــق و مهــر بدهــد،  گــر مــرد ب یافــت می کنــد و ا قــدرت بدهــد، از او مهــر در

گرفــت( می گیــرد. شــکل  کــه از اقتــدار صــورت  از او اقتــدار )بــا توجــه بــه تعریفــی 

ــا تعریــف قــدرت آن چنان کــه در متــون جامعه شناســی بیــان  اقتــدار در این جــا ب

می شــود، متفــاوت اســت. از ایــن دیــدگاه، وقتــی یــک مــرد، زورگــو و قدرت طلــب 

بــه  را  آن  یــا  کننــد  قــرار دهنــد، محــدود  مــورد حملــه  را  او  اقتــدار  کــه  می شــود 

کــه قــدرت او تأمیــن شــود )کــه فقــط توســط یــک زن  رســمیت نشناســند. مــردی 

ــه  ک ــی  ــدر. زن ــال مقت ــن ح ــود و در عی ــان می ش ــوف و مهرب ــت(، رئ ــر اس امکان پذی

ــی  ــت(، زن ــر اس ــرد امکان پذی ــک م ــط ی ــط توس ــه فق ــود )ک ــا ش ــر او ارض ــه مه ــاز ب نی

انعطاف پذیــر، ســرزنده و ســازگار خواهــد شــد. 

کــه دیگــران دوســتش بدارنــد و بــه او مهــر بورزنــد.  خواســت فطــری زن ایــن اســت 

کــه دیگــران را دوســت بــدارد و بــه آنــان  از طــرف دیگــر، مــرد طبعــًا می خواهــد 
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مهــر بــورزد. زن در جســت وجوی محــب اســت و مــرد بــه دنبــال محبــوب. ایــن 

کــه جنــس مونــث، تأثیرپذیرتــر از جنــس  احساســات و عواطــف موجــب شــده 

مذکــر باشــد. حــس زنانــه یــا مهارت هــای ظریــف زنــان بــرای مراقبــت از فرزنــدان و 

ــاز آن هــا الزم اســت.1  فهمیــدن نی

الگوی مهر و اقتدار2

کارآمــدی خانــواده از منظــر آموزه هــای اســالمی«،  1. زارعی،»رابطــه ســاختار قــدرت خانــواده اصلــی و فعلــی فــرد بــا 
کارشناســی ارشــد روان شناســی، قــم، مؤسســه امــام خمینــی، 1392، ص29. پایانه نامــه 

کنــد، طــرف  کــرده و نیــاز اساســی او را ارضــا  2  بــر اســاس ایــن الگــو، چنان چــه زن یــا مــرد بــه طــرف مقابــل خــود توجــه 
کــه بــه وی توجــه نشــان دهــد. ایــن چرخــه، تعامــل متعادلــی در فضــای ارتباطــی ایجــاد  مقابــل هــم انگیــزه می یابــد 

ــن نیــاز هســتند. ــر ای ــواده تحــت تأثی میکنــد. ســایر تعاملهــای موجــود در خان
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گــرد هــم آمــدن فــردی بــا روحیــه ی جســارت و فــرد دیگــری  گــر ازدواج بــه معنــای  ا

کــه آن اولــی مدیــر خانــواده  کنیــم  بــا روحیــه ی مهربانــی باشــد، پــس نبایــد تعجــب 

کــه او ماننــد یــک دیکتاتــور مســتبد حکومــت  باشــد. ایــن بــدان معنــا نیســت 

می کنــد. زنــان خوشــبخت معمــوال بــه طــور غیــر مســتقیم حکمرانــی می کننــد. 

کننــد؛ چــون شوهرانشــان آن هــا را دوســت دارنــد و  آن هــا می تواننــد حکومــت 

کــه مطالعــات روان شــناختی نشــان  ــه  خواهــان خرســندی آن هــا هســتند. آن گون

کننــد.  می دهــد، زنــان بهتــر می تواننــد فکــر مــردان را بخواننــد و بــر آنــان حکومــت 

کــه مــردان رؤســای ظاهــری خانواده هــا  پــس آن چــه اهمیــت دارد، تنهــا ایــن اســت 

باشــند. در چنیــن صورتــی، هــر دو طــرف خوشــبخت خواهنــد شــد. 

کاهــش می دهــد.1  ی را  افزایــش قــدرت زن در خانــواده، رضامنــدی زناشــویی و

بــه  و خشــن  برتری طلــب  از طریــق شــخصیت  از خانــواده  در خــارج  کــه  زنــی 

گــر بخواهــد ازدواج ســعادت مندی هــم داشــته  کســب قــدرت اســت، ا دنبــال 

گــر دنبــال قــدرت هســتند،  کــی مــرد عنکبوتــی باشــد. زنــان ا باشــد، بایــد بــه چاال

کــه ســبب ایجــاد رابطــه  کــه زیرکانــه اســت؛ نیرویــی  بایــد بــه دنبــال قدرتــی باشــند 

گــر  می شــود؛ خانواده هــا را بــه یک دیگــر پیونــد می دهــد و جوامــع را می ســازد.2 ا

در خانــواده ای، مــرد نقــش عاطفــی زن را بــه خــود بگیــرد، بــه سیســتم خانــواده 

کــه  کــه در خانواده هایــی  گویــای ایــن مطلــب اســت  آســیب می زنــد. پژوهش هــا 

ــده  ــری دی ــی بیش ت ــکالت خانوادگ ــتند، مش ــی هس ــادران عاطف ــش از م ــدران بی پ

کارمنــد و  یی زنــان  پــور و دیگــران، »بررســی رابطــه میــان ســاختار قــدرت در خانــواده بــا رضامنــدی زناشــو 1. ذوالفقار
ره، ش11، 1383، ص3. خانــه دار شــهر تهــران«، تازه هــا و پژوهش هــای مشــاو

2. رودز، همان، ص304.

فهرست منابع
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ــر در  کســب قــدرت بیش ت ــرای  ــاد، دســتورالعملی ب ی گــر درآمــد ز می شــود.1 حتــی ا

ــان  ــان اســت، زن ــا زن کــه در آن ســلطه ب زندگــی زناشــویی باشــد، در ازدواج هایــی 

کــه تحــت تســلط زن قــرار دارد، اغلــب  چنــدان خوشــبخت نیســتند. شــوهری 

ی می شــود و توجــه خــود را بــه چیزهــای دیگــری معطــوف می کنــد و  فقــط منــزو

ــه زندگــی زناشــویی اهمیــت بســیاری در خوشــبختی زن دارد، در  ک از آن جایــی 
ــود.2 ــده می ش ــی او درمان ــن صورت چنی

بــا توجــه بــه الگــوی نیازهــا، زن و مــرد دارای نقــش تعریــف شــده ای در خانــواده 

هســتند. ایــن نیازهــا حــق و مســؤولیت هــر یــک از زوجیــن را مشــخص می کنــد. 

یافــت بی قیــد و شــرط محبــت از جانــب شــوهر و مســؤولیتش،  حــق هــر زنــی، در

یافــت قــدرت از همســر و داشــتن  قدرت دهــی بــه شــوهر اســت. حــق مــرد نیــز، در

اقتــدار و مســؤولیتش، مهــرورزی بــه همســر اســت. بــر اســاس ایــن مــدل، موضــوع 

قانــون  ایــن  آن.  اجبــاری  یافــت  در نــه  اســت  فــرد  داوطلبانــه ی  اعطــای  مهــم 

ــرد  ــی ف گاه ــق،  ــاری ح ــت اجب یاف ــه در ک ــت  ــا اس ــا پابرج ــناختی در این ج روان ش

کــه بــه اجبــار، قــدرت خــود را در خانــواده  را حریــص می کنــد. بنابرایــن مــردی 

ــه اجبــار،  کــه ب ــه زور متوســل می شــود و زنــی  ــرای دفــاع از آن ب تثبیــت می کنــد، ب

محبــت همســر خــود را بــه دســت مــی آورد، بــرای حفــظ آن، بــه محدودیــت مــرد 

یــا رفتارهــای ایذایــی دیگــر متوســل می شــود؛ امــا نقــش اصلــی یــک زن ایــن اســت 

کــه بــر  کنــد و از قبــول وظایفــی  کــه زمینه هــای قدرتدهــی و احتــرام همســر را فراهــم 

کنــد و مــرد، زمینــه ی مهــرورزی بــه همســر خــود را  عهــده ی مــرد اســت، اجتنــاب 

1. جورم و دیگران، 2003، ص173.
2. رودز، همان، ص301.
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در حــد اعــال فراهــم ســازد و از رفتــن در نقــش مادرانــه و زنانــه بپرهیــزد. قوام بخشــی 

کــه مهــرورزی بــه همســر هســته ی  بــه خانــواده، وظیفــه ی اصلــی یــک مــرد اســت 

تهیــه ی  ماننــد  مردانــه،  وظایــف  انجــام  بــا  قوام بخشــی  می باشــد.  آن  اصلــی 

امکانــات زندگــی، ایجــاد محدودیت هــا و نظــارت بــر آن هــا، سیاســتگذاری و 

کــه بــرای همســر خــود بــه نوعــی محبــت تلقــی  ایجــاد شــرایط و فعالیت هایــی 

می شــود )ماننــد هماهنگــی در امــور مختلــف و همراهــی در تصمیم گیری هــای 

کــه  ــد.1 چانــگ در مطالعــه ی خــود نشــان داد  ــواده( تحقــق می یاب ــه خان ــوط ب مرب

مــرد  بــه  را در خانــواده  قــدرت تصمیم گیــری  ارادی،  بــه طــور  زنــان  از  بســیاری 

گــذار می کننــد؛ بــه دلیــل این کــه معتقدنــد: »زنــان نبایــد قوی تــر از مردانشــان  وا

کنــم«.  احتــرام  اول  گــر  ا می کنــم  کســب  را  بیش تــری  احتــرام  »مــن  و  باشــند« 

ــه مــرد  ک ــان در ازدواج هایــی  ــه زن ک یــس و زســویک نشــان می دهــد  یافته هــای بور

ــل، مــردان  ــد. در مقاب ــری دارد، رضامنــدی زناشــویی بســیاری دارن تســلط بیش ت

تمایــل دارنــد نســبت بــه همسرانشــان، منابــع قــدرت بیش تــری را داشــته باشــند. 

کــه بــا وجــود همــه ی تالش های فمینیســتی  بــر اســاس نیازهــای جنســیتی اســت 

پــای غربــی، هم چنــان  ــان در آمریــکا و ارو در غــرب، هنــوز بســیاری از مــردان و زن

نــان آوری  کــه در آن مــردان، در نهایــت مســؤول  کاری هســتند  مدافــع تقســیم 

کار هنــوز زوج هــای  و زنــان، مســؤول قلمــرو داخــل خانــه باشــند. ایــن تقســیم 

شــادکام و باثبــات بــه وجــود مــی آورد و مــردان را بــا روحیــه ی مردانــه، حمایت گــر و 

ری خانــواده«، پژوهش نامــه  کنــش و یی و  1. جان بزرگــی، »اثــر خانــواده درمانــی سیســتمی معنــوی بــر رضایــت زناشــو
اســالمی زنــان و خانــواده، ش6، س4، 1395، ص38-9.
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کفایــت بــار مــی آورد.1 بــا 

بــر اســاس الگــوی نقــش و نیــاز، الگــوی مدیریــت در اســالم تبییــن می شــود. مــرد 

ــواده برخــوردار اســت و ایــن  ــر در خان ــگاه اقتــدار نســبی برت در نقــش شــوهر از جای

اقتــدار در دایــره ی عــدل و معــروف، نافــذ و جــاری اســت و الگــوی ســاختاری 

کــه  گرایــش شــوهرمحوری اســت  خانــواده ی اســالمی، دارای نظامــی دو ســویه بــا 

در خانــواده، تمایــز نقش هــا مایــه ی اســتواری روابــط و ســاختار خانــواده میگــردد و 

تمایــز نقش هــا، تمایــز حقــوق و تکالیــف را بــه دنبــال دارد.2 بــر اســاس آیــات قــرآن 

ــواده، بــه صــورت ســاختار »پدرمرکــزی  و روایــات اســالمی، الگــوی اقتــدار در خان

کــه زن و شــوهر در آن، دارای بیش تریــن اقتــدار  والدین ســاالر« معرفــی می گــردد 

ــت در  ــت عدال ــته و رعای ــرت شایس ــر و معاش ــا همس ــورت ب ــا مش ــرد ب ــتند و م هس
ــواده را ســامان می بخشــد.3 میــان اعضــا، امــور خان

ــر اســاس تقســیم نقش هــا در اســالم،  کــه ممکــن اســت ب کــرد  ــد توجــه  البتــه بای

مــرد نقــش قوام بخشــی بــه خانــواده را داشــته باشــد، ولــی بــدون وجــود زن، چنیــن 

کــه در  نقشــی از هویــت برخــوردار نیســت. هم چنیــن قــدرت بــه ایــن معنایــی 

کــه فــرد بی نیــاز باشــد.  ادبیــات علمــی نیــز آمــده اســت، وقتــی واقعــی اســت 

کــه:  »هیــچ قدرتــی بــه جــز قــدرت  کیــد شــده اســت  ــر ایــن تأ در منابــع اســالمی ب

1. رودز، تفاوت های جنسیتی را جدی بگیریم، ترجمه معصومه محمدی، ص299.
یــع قــدرت در رابطــه زن- شــوهر در خانــواده از نــگاه آیــات و روایــات«،  2. ر.ک:  ایــازی و ناصحــی، »بررســی ســاختار توز

ره 2، ش1، پاییــز 1389، ص133-113. پژوهــش زنــان، دو
یــات روان شناســی و جامعه شناســی«،  3. زارعــی، »ســاختار قــدرت در خانــواده از دیــدگاه اســالم در مقایســه بــا نظر
بــا  در خانــواده  قــدرت  رابطــه ســاختار  »بررســی  دیگــران،  و  زارعــی  روان شناســی، ش22، 1392، ص99؛  معرفــت 

دیــن، ش23، 1392، ص53. و  روان شناســی  آن«،  کارآمــدی 
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خداونــد وجــود نــدارد«.1

یــک خانــواده ی مســلمان، چنــدان موضوعیــت  قــدرت در  بنابرایــن، بحــث 

گــر همــکاری میــان زن و مــرد نباشــد، اعمــال قــدرت بی معنــا اســت.  نــدارد. ا

که مرد نیازمند اقتدار است و این نیاز  کید بر این نکته است  در این مدل، تأ

یافت قدرت )که به اقتدار منجر می شود(  تنها از جانب زن ارضا می شود؛ اما در

نمی توان  این رو  از  می شود.  امکان پذیر  مهر  چرای  و  بی چون  پرداخت  گرو  در 

گذاشته  مرد  عهده ی  بر  مسؤولیت  گر  ا اما  است؛  کسی  چه  با  یت  محور گفت 

که زن به این مسؤولیت پذیری مرد نیاز دارد. زنان  می شود، به این دلیل است 

گرد دایره ی وجود آن ها حلقه بزنند. که بر  طالب مردانی هستند 

کــه بــدون آن محیــط هویتی   از طــرف دیگــر، زن ماننــد نقطــه ی مرکــز دایــره اســت 

نــدارد. بــه عبــارت دیگــر، هرچنــد مــرد، مظهــر اقتــدار در خانــواده اســت؛ ولی منشــأ 

گــر بخواهــد، می توانــد نــه تنهــا بــه مــرد قــدرت دهــد،  کــه او ا اقتــدار زن اســت؛ چــرا 

گــر پــدر در تربیــت فرزند بخواهد سیاســت  بلکــه او را تضعیــف کنــد. بــرای مثــال، ا

امــکان  باشــد،  نداشــته  او  بــا  را  و زن هماهنگــی الزم  کنــد  اعمــال  را  خاصــی 

رســیدن بــه هــدف بــرای پــدر ممکــن نیســت؛ زیــرا مــادر نقــش خــاص عاطفــی و 

کنــد، قانون گــذار )یعنــی مــرد(  گــر بــه عنــوان مجــری نخواهــد اجــرا  اجرایــی دارد و ا

دچــار مشــکل می شــود. بنابرایــن، در ایــن الگــو قدرت دهــی و عشــق ورزی مهــم 

اســت، نــه اعمــال قــدرت و مهرطلبــی.

کلــی، ســاختار قــدرت، مبتنــی بــر نقــش و نیــاز اســت؛ نــه می تــوان آن را  بــه طــور 

1. بقره، آیه165.
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کــه در  ــام نهــاد  ــد آن را قــدرت متعــادل ن ــه نامتقــارن، بلکــه بای متقــارن نامیــد و ن

آن، هــر زوج بــر اســاس تــوان و مهــارت خــود و فطــرت روان شــناختی اش مســؤولیت 

می پذیــرد. دربــاره ی شــیوه ی اعمــال قــدرت نیــز، هیــچ یــک از مجاب ســازی و 

مجبورســازی مــورد نظــر نیســت. در این جــا هــم زن و هــم مــرد، تســلیم قوانیــن 

کامــل ایــن الگــو مبتنــی بــر عــدم  کارآمــدی  وجــودی خــود و یک دیگرنــد. البتــه 

کــدام از زوجیــن اســت. در صــورت  وجــود اختالل هــای شــخصیتی و روانــی در هــر 

مشــاهده، بایــد درمــان فــردی مقــدم بــر درمان هــای زوجــی صــورت پذیــرد.
2. فرزندان و الگوی مهر و اقتدار

1-2. منابع دینی

قابــل  نیــز  فرزنــدان  مــورد  در  اقتــدار  و  مهــر  الگــوی  دینــی،  آموزه هــای  منظــر  از 

اســتنباط اســت. بــر اســاس آیــه ی 6 ســوره ی تحریــم، حفــظ خانــواده و تربیــت 

اســت:  دانســته شــده  مــردان  از مســؤولیت  فرزنــدان 
جاَرُة؛ ِ

ْ
ْم ناًرا َوُقوُدَها الّناُس َو ال

ُ
ْهلیک

َ
ْم َو أ

ُ
ْنُفَسک

َ
ذیَن آَمُنوا ُقوا أ

َّ
ا ال َ ّیُ

َ
یا أ

کــه هیــزم آن  یــش را از آتشــی  کــه ایمــان آورده ایــد، خــود و خانــواده خو اى کســانی 
یــد.  انســان ها و سنگ هاســت، نگــه دار

در روایات متعددی ذیل آیه ی مذکور، به مسؤولیت پدر در تربیت فرزندان 
تصریح شده است.1 امام سجاد در رساله ی حقوق خود، مسؤولیت اساسی 
پدر در تربیت فرزند را به واسطه ی اقتدار و والیت پدری تبیین می فرماید که 

زمینه ی تربیت مناسب فرزندان را فراهم  آورد: 

کلینی، الکافی ، ج5، ص63؛ حر عاملی، وسائل  الشیعه ،ج16، ص148.  .1
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ِه  ْیــِرِه َو َشــّرِ ْنَیــا ِبحنَ
ُ

ْیــَك ِف َعاِجــِل الّد
َ
ــُه ِمْنــَك َو ُمَضــاٌف ِإل

َ
ّن

َ
ــُم أ

َ
ــِدَك َفَتْعل

َ
ــا َحــّقُ َول ّمَ

َ
أ

ــُه 
َ
ُعوَنــِة ل َ ــِه َو الْ ّبِ ــِة ِإَل َر

َ
ل

َ
ال

َ
َدِب َو الّد

َ ْ
یَتــُه ِمــْن ُحْســِن األ ِ

ّ
ــا ُول  َعّمَ

ٌ
ــَك َمْســُئول

َ
ّن

َ
َو أ

 َطاَعِتــِه ِفیــَك؛1 
َ

َعــى
کــه بدانــی، وجــود او از تــو اســت و در دنیــا هــر خیــر  حــق فرزنــدت بــر تــو ایــن اســت 
کــه دارد، منســوب بــه توســت و بــا دارا بــودن قــدرت و ســلطه ی پــدرى،  و شــری 
کمــك بــه او در فرمان بــردارى پــروردگار هســتی. مســؤول تربیــت وى و راهنمایــى و 

پــدر مســؤولیت پذیر بــا شــیوه ی فرزندپــروری و مســؤولیت دهی نیکــو، زمینــه ی 

شــخصیت رشــد یافتــه فرزنــدان را فراهــم مــی آورد. پیامبــر اســالم می فرمایــد: 
خــداى رحمــت کنــد کســی را کــه در نیکــی و نیکــوکارى، فرزندش را کمــك کند. راوى 
ــد:  ــد؟ حضــرت فرمودن ــارى نمای ــد خــود را در نیکــی ی ــه فرزن ــث پرســید: چگون حدی
کــودک ســنگین  کــودک اســت، از او بپذیــرد و آن چــه انجــام آن بــرای  آن چــه در تــوان 

کــودک نخواهــد و ســفاهت و تنــدی بــه او نکنــد.2 و طاقت فرساســت، از 

با تکریم فرزند، زمینه ی رشد اخالقی فرزندان فراهم می شود.

 امام صادقمی فرماید:
م؛3

ُ
ک

َ
ْم ُیْغَفْر ل ْحِسُنوا آَدَبُ

َ
َدُكْم َو أ

َ
ْوال

َ
ْكِرُموا أ

َ
  أ

ید.   گیر کنید تا مورد آمرزش قرار  کنید و نیکو ادبشان  کرام   فرزندانتان را ا

بنابرایــن پــدر مســؤولیت آمــوزش و تعلیــم فرزنــدان را بــر عهــده دارد. امیــر المومنیــن 

علــی خطــاب بــه فرزنــدش امــام حســن ایــن امــر را یــادآور می شــود: 
اِمــِه َو 

َ
ْحک

َ
ِم َو أ

َ
ْســال ِ

ْ
یِلــِه َو َشــَراِئِع ال ِو

ْ
 َو َتأ

َّ
ِكَتــاِب اهّلِل َعــّزَ َو َجــل ْبَتِدَئــَك ِبَتْعِلــِی 

َ
ْن أ

َ
أ

ِلــَك ِبــَك ِإَل َغْیــِرِه؛4
َ

َجــاِوُز ذ
ُ
 أ

َ
ِلــِه َو َحَراِمــِه ال

َ
َحال

1. نوری، مستدرک الوسائل ، ج11، ص160.
کلینی، همان، ج6، ص50.  . 2

3 . حر عاملی، همان، ج21، ص476.
4 . نهج البالغه، نامه31.
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ــررات اســالم و احــکام آن، حــالل و  ــح آن، مق ــرآن، توضی ــم ق ــدم از تعلی  صــالح دی
کنــم و ایــن تعلیــم را بــه مســائل دیگــرى نکشــانم.  حــرام خــدا آغــاز 

هم چنین پدر نیازهای روانی فرزندان را پاسخ می دهد. امام صادق فرمود:
ِدِه؛1 

َ
ِه ِلَول ِة ُحّبِ

َ
 ِلِشّد

َ
ُجل َیْرَحُم الّرَ

َ
 ِإّنَ اهّلَل ل

 انســان را بــراى محّبــت بســیار بــه فرزندانــش، مــورد رحمــت خــود 
ّ

خداونــد عّزوجــل
قــرار مــی  دهــد. 

و به نیازهای جسمانی آنان توجه دارد. 
َواِلــَداِن َو 

ْ
 ال

َ
ْیــِه َقــال

َ
ــْن ُیْنِفــُق َعل  ِمــْن َقَراَبِتــِه ِمَّ

َ
ُجــل ــَزُم الّرَ

ْ
ــُه : َمــْن َیل

َ
ــُت ل

ْ
ُقل

ْوَجــُة؛2  ــُد َو الّزَ
َ
َول

ْ
ال

کــدام یــک از بســتگان نفقــه  اش  کــردم:  یــد بــه امــام صــادق عــرض  راوی مــی  گو
بــر مــن الزم اســت؟ آن حضــرت فرمــود: پــدر و مــادر و فرزنــد و همســر. 

و ســرانجام زمینــه ی ازدواج و تشــکیل خانــواده ی فرزنــدان را فراهــم می ســازد. 

پیامبــر اســالم می فرمایــد:
غ؛3

َ
ا َبل

َ
ُجُه ِإذ ّوِ ِکَتاَبَة َو ُیَز

ْ
ُمُه ال ِ

ّ
ُه َو ُیَعل ُن اْسَ َثٌة ُیَحّسِ

َ
 َواِلِدِه َثال

َ
ِد َعى

َ
َول

ْ
 ِمْن َحّقِ ال

 از جملــه حقــوق فرزنــد بــر عهــده ی پــدر ســه چیــز اســت: انتخــاب نــام خــوب، 
بلــوغ می رســد.  بــه  کــه  او هنگامــی  ازدواج درآوردن  بــه  و  آمــوزش نوشــتن 

یستی و روان شناختی میان  گذاری این امور به مردان، عمدتا بر اساس تفاوت های ز وا

زن و مرد، قابل تبیین است که نقش اساسی پدر در تربیت فرزندان را نشان می دهد:
 اهّلُل َبْعَضُهْم َعى  َبْعٍض؛4

َ
ل

َ
 ِبا َفّض

به خاطر این که خدا بعضی را بر بعضی برترى داده است.

1 . حر عاملی، همان، ص359.

کلینی، همان، ج4، ص13.  . 2
3 . حر عاملی، همان، ص482.

4 . نساء، آیه 34.
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کنــار پــدران، وظایــف مذکــور را برعهــده می گیرنــد؛ ولــی نقــش اساســی  مــادران در 

آنــان، آرامش بخشــی بــه همســر و فرزنــدان اســت:
ْیا؛1 

َ
ُنوا ِإل

ُ
 ِلَتْسک

تا به وسیله ی آن ها )زنان( آرامش بیابید.

کــه بیان گــر اوج احســاس و  کریــم، حکایــت رســیدن موســی بــه مــادرش را  قــرآن 

ــد اســت، بیــان می کنــد: ــه فرزن ــادر ب عاطفــه ی م
َكْى َتَقّرَ َعْیُنا؛2  ِه  ّمِ

ُ
َرَدْدناُه ِإل  أ

او را به مادرش برگرداندیم تا چشمش روشن شود و غصه نخورد.

امــام حســین بــا اشــاره بــه نقــش عواطــف مــادر و مراقبت هــای مادرانــه در 

رشــد انســان می فرمایــد: 
َواِحم؛3  لَتن ااُلُمهاِت الَر

َ
َكّف وَب اَلواِضن و 

ُ
ّ ُقل َ

َو َعَطفَت َعى
کــردی و  بــان  کــه دل هــای پــرورش دهندگانــم را بــه مــن مهر خدایــا تــو را ســپاس 

گــذار نمــودی.  بــان وا پرســتی مــرا بــه مادرانــی مهر سر

در روایــت زیبایــی، نیــاز مــادران بــه محبــت ورزی از ســوی پــدران اشــاره شــده 

ــدران دانســته اســت. پیامبــر  ــر عهــده ی پ ــدان ب اســت و ایــن امــر را از حقــوق فرزن

می فرمایــد:  اســالم
ْن  

َ
ْنــىَث أ

ُ
َكاَنــْت أ ا 

َ
ــه ...َ  َو ِإذ ّمَ

ُ
ْن  َیْســَتْفِرَه  أ

َ
 أ

ً
َكــرا

َ
َكاَن ذ ا 

َ
 َواِلــِدِه ِإذ

َ
ــِد َعــى

َ
َول

ْ
َحــّقُ ال

ــا؛4 َه ّمَ
ُ
ــَتْفِرَه  أ َیْس

کــه مــادرش را مســرور  کــه پســر باشــد، آن اســت   حــق فرزنــد بــر پــدر، در صورتــی 

1 . روم، آیه21.
2 . قصص، آیه13.

3 . قمی،  مفاتیح الجنان، دعای عرفه.
کلینی، الکافی، ج6، باب حق االوالد،  ص49.  . 4
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گردانــد. کــه مــادرش را خشــنود  گــر دختــر باشــد، ایــن اســت  گردانــد،... و ا

2-2. منابع روان شناسی

گفت در فرزندپروری مقتدرانه، پدر، مظهر  براساس الگوی مهر و اقتدار، می توان 

اقتدار و توقع و مادر، مظهر مهر و پاسخ دهی نسبت به نیازهای عاطفی فرزندان 

هستند.1 مادر نقش رهبری عاطفی و پدر نقش رهبری اجرایی یا ابزاری را دارند.2 

که در آن ها پدر، نقش مادر و مادر، نقش پدر را ایفا می کند؛ فرزندانی  خانواده ای 

گاهی نه  کند،  که می کوشد اقتدار پدر را جبران  بیمار تربیت می کنند. مادری 

گر پدری نقش یک مادر مهربان را به خود بگیرد؛  پدر و نه مادر است. برعکس، ا

هم نقش مادری را تضعیف می کند و هم جایگاه پدری را در نظام روان شناختی 

ـ در نقش  کودکانی ـ چه دختر و چه پسر  فرزند متزلزل می سازد. بنابراین چنین 

جنسی خود ضعیف عمل می کنند.3 

کــه پــدر غایــب اســت یــا نقــش ضعیفــی دارد، پســرها احتمــاال  در خانواده هایــی 

بــا بزرگ تریــن آســیب ها روبــه رو هســتند؛ بــه دلیــل این کــه یــا بیــش از انــدازه توســط 

ــر تمــام  کــه زن ب ــد  ــا ایــن تصــور برایشــان پیــش می آی مــادر حمایــت مــی شــوند، ی

امــور و اجتمــاع مســلط اســت و مــرد هیــچ اســت. دخترهــا تصویــر نادرســتی از 

روابــط بیــن مــرد و زن و چگونگــی آن پیــدا می کننــد. برداشــت او از زن بــودن 

کلفــت بــودن، همــه چیــز دادن و  می توانــد در دو احســاس خالصــه شــود: یکــی 

کارهــا را خــودش انجــام دهــد و  کــه همــه ی  ــا ایــن احســاس  هیــچ چیــز نگرفتــن ی

کودکان ، ص31-30. 1 . جان بزرگی و دیگران، آموزش اخالق رفتار اجتماعی و قانون پذیری به 
2 . پارسونز، 1995، ص45.

کودکان ، ص31-30. 3 . جان بزرگی و دیگران، آموزش اخالق رفتار اجتماعی و قانون پذیری به 
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کامــال مســتقل باشــد.1 از ایــن رو، بــه منظــور پــرورش درســت، فرزنــدان همــان طــور 

کــه بــه نرمــش و لطافــت مــادر در رفتــار نیــاز دارنــد؛ بــه قاطعیــت و اقتــدار رفتــاری 

پــدران هــم نیازمنــد هســتند. پــدران و مــادران هــر یــک بــه شــیوه ی خــاص خــود، از 

طریــق بیــان محبــت و صمیمیــت فیزیکــی، امنیــت و اعتمــاد را در میــان فرزنــدان 

خــود ایجــاد می کننــد. 

کارهــای مردانــه انجــام می دهنــد و مادرهــا،  کــه پــدران،  بنابرایــن، در خانــواده ای 

کنــار پــدران خــود، آشــنایی و امنیــت خاطــر  کارهــای زنانــه، دختــران و پســران در 

بیش تــری نســبت بــه جهــان مــردان پیــدا می کننــد. چنیــن دخترانــی، بــا مــردان، 

رابطــه ی ســالم تر برقــرار می ســازند و در بزرگ ســالی بیش تــر احتمــال دارد که همســر 

کــه می تواننــد بــر  خوبــی را برگزیننــد؛ زیــرا آن هــا مــدل خوبــی داشــته اند؛  بــه طــوری 

کننــد. هم چنیــن پســران بیش تــر  اســاس آن، در مــورد خواســتگاران خــود قضــاوت 

ــوی  ــک الگ ــوان ی ــه عن ــدر را ب ــد و پ ــان را بیاموزن ــا زن ــت ب ــار درس ــال دارد رفت احتم

توان مندی هــای  آینــده،  در  کودکانــی  چنیــن  کننــد.2  درونی ســازی  مناســب، 

ــرای تشــکیل و نگــه داری ازدواج و زندگــی زناشــویی خواهنــد داشــت.3  ــادی ب ی ز

ــان ازدواج موفق تــری را تجربــه می کننــد4 و در میان ســالی رضایــت بیش تــری از  آن

کارآمــدی خانــواده از منظــر آموزه هــای اســالمی«،  1 . زارعی،»رابطــه ســاختار قــدرت خانــواده اصلــی و فعلــی فــرد بــا 
کارشناســی ارشــد روان شناســی، قــم، مؤسســه امــام خمینــی، 1392، ص121. پایانه نامــه 

پرسش نامه  روان سنجی  یژگی های  و تعیین  و  ساخت  »تهیه،  همتی،  از  نقل  به  2004؛  آمریکا،  بهداشت  زارت  و  . 2
کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ص36. نقش تربیتی پدر از دیدگاه اسالم«، پایان نامه 

یی، ص15. 3 . یونسی، مدیریت روابط زناشو
4 . فرنز و دیگران، 1991، ص605.
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ــه احتمــال  ــد2 و ب ــد.1 در ارتباط هــا، صمیمــی و موفق ترن شــریک زندگی شــان دارن
کم تــری دچــار طــالق می شــوند.3

ازدواج،  مــورد  مــردان در  آمــده نشــان می دهــد دیــدگاه  بــه عمــل  بررســی های 

کــه در آن، مــرد مســؤولیت نیازهــای اقتصــادی خانــواده  کت و برابــری اســت  شــرا

و  فراهــم  کنندگــی  توان منــدی  می توانــد  و  دارد4  عهــده  بــر  را  آن  از  حفاظــت  و 

حفاظــت  کنندگــی خانــواده را بــر عهــده بگیــرد. امــروزه مشــخص شــده اســت 

گــره  کنندگــی بــا احســاس مــرد بــودن و مردانگــی مــرد،  کنندگــی و حفاظــت   فراهــم  

ــه طــور تمــام  کــه ب ــی  ــه اتفــاق نشــان می دهنــد پدران خــورده اســت.5 پژوهش هــا ب

کــه در زندگــی خانوادگــی، در مقایســه بــا  کار می کننــد، اظهــار می دارنــد  وقــت 

یــا شــغل نیمه وقــت دارنــد، احســاس خوشــبختی  کــه بیــکار هســتند  پدرانــی 

کــه  بیش تــری می کننــد و ارتبــاط بهتــری بــا فرزندانشــان برقــرار می ســازند.6 مردانــی 

ــد؛  ــری برخوردارن ــدرت بیش ت ــان از ق ــا همسرش ــود ی ــف می ش ــا تضعی ــدار آن ه اقت

شــکل  بــه  می توانــد  کارآمــدی  نا احســاس  می کننــد.  کارآمــدی  نا احســاس 

کــودکان،  پرخاش گــری و عصبانیــت بــروز یابــد. در ایــن شــرایط، بدرفتــاری بــا 

کار می گیــرد.7 نتایــج پژوهش هــا حکایــت  کــه مــرد بــه  می توانــد شــیوه ای باشــد 

1 . مولر و دیگران، 2001، ص69.
2 . فلوری و دیگران، 2002، ص186.

3 . شــارون و دیگــران، 2004، ص46؛ فاتحــی زاده و دیگــران، »بررســی تأثیــر عوامــل خانوادگــی در پاییــن بــودن آمــار 
یــزد، اردکان و میبــد«، مطالعــات تربیتــی و روان  شناســی، ش21، 1384، ص136.  طــالق در شــهرهای 

یس، 1987، ص ؛ رودز، تفاوت های جنسیتی را جدی بگیریم، ترجمه معصومه محمدی، ص115. 4 . و
یلکوکس، 2006، ص22. زنبرگ و و 5 . رو

یلکوکس، همان، ص22. زنبرگ و و 6 . رو
زنبرگ و دیگران، همان، ص23-22. 7 . میروسکی، 1985، ص557؛ رو
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کــودکان  ی، یکــی از عوامــل آســیب پذیری  کــه غیبــت پــدر و ضعــف و از آن دارد 

در زمینــه ی  رشــد فــردی، ســالمت جســمی و روانــی، هــوش و اســتعداد، تعلیــم و 

ــر  ــن ام ــد.1 ای ــه شــمار می آی ــره ب تربیــت، هیجان هــا، آســیب های اجتماعــی و غی

در خانواده هــای تــک والــد و فاقــد پــدر، نمــود بیشــتری بــه خــود می گیــرد. 

کودکانــی  کــه در خانواده هــای تــک والــد بــزرگ شــده اند، در مقایســه بــا  کودکانــی 

بــه طــور میانگیــن فقیر تــر باشــند،  کرده انــد، ممکــن اســت  کــه والدیــن ازدواج 

بیش تــر  باشــند،  داشــته  بیش تــری  روانــی  اختــالالت  و  جســمانی  مشــکالت 

ضعیف تــری  نســبتا  ارتبــاط  شــوند،  رفتــاری  ناهنجاری هــای  و  جــرم  مرتکــب 

کــه بــه بزرگ ســالی  بــا خانــواده و همتایــان داشــته باشــند و ســرانجام هنگامــی 

کم تــر و  کم تــری داشــته باشــند و از ازدواج بــا ثبــات  برســند، میــزان تحصیــالت 

موقعیت هــای شــغلی پایین تــری برخــوردار باشــند. اثــر ایــن اختــالل زناشــویی 

کــودک، حتــی پــس از آن کــه پژوهش گــران ویژگی هــای خانوادگــی مهمــی  ــاه  ــر رف ب

کنتــرل می کننــد،  نــژاد، درآمــد و موقعیــت اجتماعــی- اقتصــادی را  از جملــه 

می کنــد.2  صــدق  هم چنــان 

تربیــت  در  بیش تــری  مســؤولیت  پــدر  گــر  ا کــه  اســت  آن  بیان گــر  پژوهش هــا 

خواهنــد  کســب  را  بیش تــری  موفقیت هــای  فرزنــدان  بگیــرد،  عهــده  بــه  فرزنــد 

کــرد.3 نتیجــه ی پژوهش هــای متعــدد در ایــاالت متحــده، موجــب تخصیــص 

1 . الن و دیگران، 2012، ص1477.
2 . رودز، همان، ص115.

ــان«، پایان نامــه  یــت دینــی نوجوان ــوع هو 3 . صیــاد شــیرازی، »رابطــه بیــن ســبک های تربیتــی والدیــن و شــکل گیری ن
ره، تهــران، دانشــگاه عالمــه طباطبایــی، 1383؛ بهرامــی و دیگــران، »رابطــه ســازگاری  کارشناســی ارشــد رشــته مشــاو
ری والدیــن بــا ســالمت جســمی و روانــی فرزنــدان«، مجلــه روان شناســی و علــوم  یی و ســبک های فرزندپــرو زناشــو
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ــره  کنگ ــال،  ــرای مث ــد. ب ــدری ش ــش پ ــای نق ــور احی ــه منظ ــت ب ــای هنگف هزینه ه

ایــاالت متحــده بــرای نجــات خانــواده، 150 میلیــون دالر جهــت تقویــت نقــش 

کــرد. در مجمــوع، براســاس ســاختار قــدرت خانــواده  پــدری در ســال 2010 هزینــه 

اصلــی از منظــر آموزه هــای اســالمی، یعنــی ســاختار پدرمرکــزی والدین ســاالر و 

براســاس الگــوی مهــر و اقتــدار، پــدر و مــادر، دارای بیش تریــن اقتــدار در خانــواده 

ــا همســر و معاشــرت شایســته و رعایــت عدالــت در  ــا مشــورت ب ــدر ب هســتند و پ

میــان اعضــا، امــور خانــواده را ســامان می بخشــد و مــادر بــا افروختــن چــراغ مهــر و 

عطوفــت خانــواده بــا پــرورش فرزنــدان، محفــل خانــواده را رونــق می بخشــد.1 

خالصه فصل

•  در دیــدگاه سیســتمی، تعییــن نقــش اعضــای خانــواده ضــروری اســت. در 

ــد. ــی دارن ــت اساس ــدار اهمی ــر و اقت ــش مه ــان، دو نق ــن می ای

•  اســالم زن را محــور عاطفــه و پــرورش و مــرد را تکیــه گاه و مســؤول اداره خانــواده 

قــرار داده اســت.

خانواده  و  زن  تکیه گاه  و  ستون  را  خود  وقتی  مرد  دینی،  آموزه های  منظر  از    •

کند،  ببیند، احساس خوشبختی می کند و زن از این که با مرد مقتدری زندگی 

یژگی هــای روان ســنجی پرســش نامه نقــش  تربیتــی، ش39 ، 1388، ص63؛ همتــی، »تهیــه، ســاخت و تعییــن و
کارشناســی روان شناســی، قــم، موسســه آموزشــی پژوهشــی امــام خمینــی،  تربیتــی پــدر از دیــدگاه اســالم«، پایان نامــه 
ــواده«، مطالعــات اســالم و  کارآمــدی خان ــا  ــرد ب ــواده اصلــی ف 1391؛ زارعــی، »رابطــه ســاختار قــدرت پدرمحــور در خان
روان شناســی، ش13،1392، 135-150؛ پادیــال والکــرو دیگــران، 2013، ص433؛ هاولــی و دیگــران، 2009، ص568.
یــات روان شناســی و جامعه شناســی«،  1 . زارعــی، »ســاختار قــدرت در خانــواده از دیــدگاه اســالم در مقایســه بــا نظر

معرفــت روان شناســی، ش22، 1392، ص99.
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یشه در تفاوت های ذاتی و مکمل بودن زن و مرد دارد. لذت می برد. این مسأله ر

نظر  از  و  است  خانواده  محبت  و  مهر  منبع  زن  اسالمی،  منابع  اساس  بر    •

و  با مهر و محبت  و مرد وظیفه دارد  شخصیتی، عاطفی تر و احساسی تر است 

توجه، این منبع عاطفی را تأمین کند. از سوی دیگر، مرد نیازمند توجه به زیبایی ها 

آرامش می یابد. نیز  او، خود  با مهر و محبت نسبت به  و  زنانه است  و عواطف 

•  اســالم زن شایســته را بــا دو ویژگــی پذیرندگــی و دلربایــی توصیــف می کنــد و 

مــرد شایســته را تکیــه گاه و عشــق ورز می دانــد.

کــه مبتنــی بــر پژوهش هــای تجربــی و تفــاوت  •  بــر اســاس الگــوی مهــر و اقتــدار 

در نیازهــای جنســیتی اســت، هــم زن و هــم مــرد نیــاز بــه اقتــدار و مهــر و محبــت 

ــه مهــر  ــر و اساســی تر از نیــاز ب ــه اقتــدار در مــردان، بســیار بیش ت ــد؛ ولــی نیــاز ب دارن

اســت. برعکــس نیــاز بــه مهــر در زنــان، بــه شــکل بارزتــر و بیش تــری بــروز می کنــد. 

•  مــرد جــذاب بــرای زنــان، مــرد مقتــدر و توانــا اســت و زن مــورد عالقــه ی مــردان، 

گــر زن نقــش مــرد بــه خــود بگیــرد یــا مــرد نقــش  غالبــًا زن مالیــم و لطیــف اســت. ا

عاطفــی زن را بــه خــود بگیــرد، بــه سیســتم روانــی زوجیــن آســیب می زنــد.

یافــت  گــر زن بــه مــرد قــدرت بدهــد، از او مهــر در •  براســاس الگــوی مذکــور، ا

یافــت می کنــد. گــر مــرد بــه زن عشــق و مهــر بدهــد، از او قــدرت در می کنــد و ا

نه  و  متقارن  را  آن  می توان  نه  است  نیاز  و  نقش  بر  مبتنی  قدرت،  ساختار    •

نامتقارن نامید، بلکه باید آن را قدرت متعادل نام نهاد که در آن، هر زوج براساس 

توان و مهارت خود و بر اساس فطرت روان شناختی خود مسؤولیت می پذیرد.

•  در منابــع دینــی، الگــوی مهــر و اقتــدار قابــل تبییــن اســت. پــدران مســؤولیت 
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و  عاطفــی  منبــع  نقــش  بیش تــر  مــادران  و  دارنــد  فرزنــدان  تربیــت  در  بیش تــری 

پــرورش فرزنــدان را ایفــا می کننــد.

گرفتــه  •  در منابــع روان شناســی، ســبک فرزندپــروری مقتدرانــه مــورد تأییــد قــرار 

ــه  اســت. ایــن ســبک دارای دو مؤلفــه مســؤولیت دهی )نظــارت( و پاســخ دهی ب

نیــاز عاطفــی مناســب شــناخته می شــود. 

•  در ســبک فرزندپــروری مقتدرانــه، الگــوی مهــر و اقتــدار جریــان می یابــد. پــدر، 

مظهــر اقتــدار و نظــارت و مســؤولیت دهی اســت و مــادر، مظهــر مهــر و پاســخ دهی 

بــه نیازهــای عاطفــی فرزنــدان اســت.

کــه در آن هــا پــدر، نقــش مــادر و مــادر، نقــش پــدر را ایفــا می کنــد؛  •  خانــواده ای 

فرزندانــی بیمــار تربیــت می کننــد.

که به نرمش و لطافت مادر در رفتار نیاز  •  پرورش درست فرزندان، همان طور 

و  محبت  مسأله ،  این  هستند.  نیازمند  هم  پدران  رفتاری  خشونت  به  دارند؛ 

را در میان  و موفقیت  و اعتماد، سالمت، هویت مناسب  امنیت  صمیمیت، 

فرزندان ایجاد می کند و در آینده ، ازدواج و زندگی موفق تری را رقم می زند.
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کدام از زوجین، مستلزم تأمین نیاز دیگری است،  که تأمین نیاز هر  ازآن جایی 

هر یک باید با دانش افزایی و مهارت آموزی، نیازهای روانی طرف مقابل را برآورده 

گردد. بدین منظور، بر اساس الگوی مهر و  نماید تا نیازهای روانی خود نیز تأمین 

کدام از زوجین عنوان می گردد. اقتدار در خانواده، وظایف هر 

1. وظایف مردان

و  توجــه  بــه محبــت،  بیش تــری  نیــاز  زنــان  کــه  اقتــدار  و  مهــر  الگــوی  براســاس 

تکیــه گاه دارنــد )البتــه مــردان نیــز در ســطح پایین تــری، نیازمنــد محبــت و توجــه 

کــه توصیــه می شــود زنــان هــم از تکنیک هــای ذیــل بهــره ببرنــد(. بدیــن  هســتند 

منظــور مــردان بایــد اقدام هــای ذیــل را بــه عمــل آورنــد:

کالمی 1-1.  ارتباط 

کــدام از زوجیــن بــه ابــراز محبــت نیــاز دارنــد؛  گــر چــه هــر  کالمــی: ا الــف( محبــت 

کــه دیگــران دوســتش بدارنــد  کــه خواســت فطــری زن ایــن اســت  ولــی از آن جایــی 

و بــه او مهــر بورزنــد و ایــن نیــاز در زن بیش تــر اســت،1 الزم اســت مــرد محبــت 

کالمــی در خانم هــا، ماننــد آنتــی  کنــد. نیــاز بــه محبــت  قلبــی خــود را بیش تــر ابــراز 

کارآمــدی خانــواده از منظــر آموزه هــای اســالمی«،  1 . زارعی،»رابطــه ســاختار قــدرت خانــواده اصلــی و فعلــی فــرد بــا 
کارشناســی ارشــد روان شناســی، قــم: موسســه امــام خمینــی، 1392، ص29. پایانه نامــه 
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کســن اســت  کــه بایــد هــر روز تزریــق شــود؛ امــا در آقایــان ماننــد وا بیوتیــک اســت 

کافــی اســت. رســول اهّللمی فرمایــد:  گــر دیــر بــه دیــر تزریــق شــود،  کــه ا
؛1

ً
َبدا

َ
َهُب ِمْن قلبا أ

ْ
 َیذ

َ
ِک ال ِحّبُ

ُ
ِة ِإّنِ أ

َ
َمْرأ

ْ
ُجِل ِلل  الّرَ

ُ
َقْول

ــز از قلبــش از بیــن  ــو را دوســت دارم، هرگ ــا مــن ت کــه همان ســخن مــرد بــه همســرش 
نمــی رود. 

امام صادق می فرماید:
ا؛2 َ ُ

ِة َبْیَنک
َ

َمَوّد
ْ
ْثَبُت ِلل

َ
ُه أ

َ
ِلَک َفِإّن

َ
ْخِبْرُه ِبذ

َ
 َفأ

ً
ْحَبْبَت َرُجال

َ
ا أ

َ
ِإذ

یــرا ایــن عمــل  هــر گاه شــخصی را دوســت داشــتی، دوســتی خــود را بــه او اعــالم کــن؛ ز
انــس و الفــت را میــان شــما پایدارتــر می کنــد.

واقــع،  در  و  اوســت  مؤلفه هــای شناســایی  از  یکــی  انســان  نــام  نیکــو:  نــام  ب( 

کــردن فــرد بــا  ی تلقــی می شــود؛ بنابرایــن صــدا  نشــانی از چگونگــی شــخصیت و

نــام مناســب و خطــاب نیکــو، احســاس مثبــت و بســیار خوبــی بــه فــرد می دهــد. 

ــت  ــو و...(، محب ــب بان ین ــان، ز ــرا ج ــد: زه ــی )مانن ــوندهای عاطف ــتفاده از پس اس

را در قلــب همســر مضاعــف می ســازد. در منابــع دینــی دربــاره ی ســیره پیامبــر 

اســالم وارد شــده اســت:
ًة؛3

َ
م و اسِتَمال ُ  لَ

ً
كَراَما َناُهم ِا

ُ
َكاَن َیدُعوا أصَحاَبُه ِبک َقد 

َ
 َول

گرامــی داشــته،  کنیــه صــدا مــی زد تــا آن هــا را  گرامــی اســالم، یارانــش را بــا  پیامبــر 
دلشــان را بــه دســت آورد. 

هم چنین در روایت دیگری آمده است:

کلینی، الکافی، ج5، ص569.  . 1
2 . همان، ج2، ص644.

3 . طباطبایی، سنن النبی، ترجمه سیدعلی حسینی، ص156،  به نقل احیاء علوم الدین،  ج2، ص365.
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یِه؛1
َ
َساِء ِال َحّبِ ااَل

َ
 اَلرِء اَلِخیِه اُلسِلم... َیدُعوُه ِبا

ُ
 َثالٌث َیصِفینَ ُوّد

ــص می ســازد ... )یکــی از  ــرادر مســلمانش خال ــرای ب ــز دوســتی انســان را ب ســه چی
یــن نام هایــش اســت. آن هــا( صــدا زدن او بــا محبوب تر

ج( ســالم و احوال پرســی: توجــه ویــژه هنــگام ورود بــه خانــه، ســالم دادن بــه همســر 

و احوال پرســی مناســب، شــادابی و عاطفــه مثبــت را بــه ارمغــان مــی آورد. ســالم 

کــه  گــرم و صمیمــی بــا همســر، یکــی از راهکارهایــی اســت  کــردن و احوال پرســی 

کــه در  کســی اســت  کمتــر  کنــش مثبــت می کنــد.  افــراد را ملــزم بــه پاســخ گویی و وا

کنــد و جــواب ندهــد. در واقــع  کنــش بــه ســالم و احوال پرســی یــک فــرد ســکوت  وا

کثــر مــوارد هــم تأثیرگــذاری  آغــاز هــر ارتباطــی بــا ســالم و احوال پرســی اســت و در ا

کــدام از آقایــان، زمــان ورود بــه خانــه دقایقــی را بــه  یــادی دارد. بــر ایــن اســاس، هــر  ز

کارهــای  کامــل بــه احــوال همســر، نــوع پوشــش، دســت پخت بانــوی خانــه،  توجــه 

اتفاق هــای  و  دغدغه هــا  شــنیدن  و  فرزنــدان  بــه  خانــم  رســیدگی  نــوع  منــزل، 

ی اختصــاص دهــد. روزمــره ی و

رسول اهّلل می فرماید: 
م َعى أهِل َبیِتَك؛ َیکُثر َخیُر َبیِتَك؛2 ِ

ّ
نُس . . . إذا َدَخلَت َبیَتَك َفَسل

َ
یا أ

کــن تــا خیــر و برکــِت خانــه ات،  گاه وارد خانــه ات شــدى، بــر خانــواده ات ســالم  هــر 
یــاد شــود. ز

در روایت دیگری توصیه شده است: 
 ُمبِغُضوَک؛3

ُّ
وَک و َیِقل ّبُ الِم ُیکَثر ُمِ  الّسَ

َ
الِم و َبذل

َ
د ِلساَنَک ِلینَ الک َعّوِ

کلینی، الکافی، ج2، باب التحبیب الی الناس و التودد الیهم،  ص643.  . 1
2 . محمدی ری شهری، تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث ، ص225.

کلینی ، همان، ج2، ص181.  . 3
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یــاد و  کــردن عــادت ده تــا دوســت دارانت ز یــاد ســالم  بانــت را بــه نرمــی کالم و ز ز
ــم شــوند. ک دشــمنانت 

د( تعریــف، تحســین و تکریــم: احتــرام، تحســین و تکریــم زن، منبــع محبــت او را 

ی، موجــب  لبریــز می کنــد. تعریــف از ظاهــر همســر، زحمت هــا و تالش هــای و

دل گرمــی بیــش از پیــش زن خواهــد شــد؛ جمله هایــی ماننــد: شــما زیباتریــن 

کدبانوتریــن  همســر دنیایــی، چقــدر ایــن لبــاس بــه تــن شــما زیباســت، شــما 

کــه مــن می شناســم، دســت پخــت شــما حــرف نــدارد. بنابرایــن،  زنــی هســتی 

ــه همســر  ــه توجــه ب کارشناســان توصیــه می کننــد مــردان دقایقــی در طــول روز را ب

 اســالم پیامبــر  دهنــد.  اختصــاص  ی  و روزانــه ی  تالش هــای  از  قدردانــی  و 

می فرمایــد:
َحّبُ الّناِس إَل اهّللِ  َمن أحَسَن إل ِعیاِلِه؛1

َ
َفأ

ین مردمان نزد خداوند ، کسی است که به خانواده اش نیکی کند.  محبوب تر

باز حضرت در بیانی دیگر می فرماید:
وَجًة َفلُیکِرمها؛2   َز

َ
ذ نَ َّ

َمِن ات
کرام کند. یند، باید او را ا کسی که همسری برگز

گــوی خــوش می توانــد یکــی از مــوارد  گفــت و  کالمــی: ســخن زیبــا و  هـــ( خــوش 

ــت  ــا دوس ــب و زیب ــا طل ــا زیب ــان ذات ــه انس ک ــت  ــن عل ــه ای ــد ب ــر باش ــذب همس ج

مســری  می کند.هیجان هــا  اســتقبال  هــم  زیبــا  عبــارات  و  کلمــات  از  اســت 

کالمــی زیبــا،  ــا هیجــان مثبــت و  کننــده ارتبــاط ب کــه شــروع  هســتند در صورتــی 

یکــرد و نگــرش  یــاد بــا رو کنــد، طــرف مقابــل هــم بــه احتمــال ز ســخن را آغــاز 

1 . محمدی ری شهری، تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث ، ص231.
2 . نوری، مستدرک الوسائل ، ج1، ص412.
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مثبتــی ارتبــاط را ادامــه میدهــد.
واِب؛1 َ  الج

َ
یل َطاِب َتسَمُعوا َجِ وا ِف النِ

ُ
إَجل

ید.  یبا بشنو یید تا پاسخ ز یبا سخن بگو در صحبت با دیگران ز

زنان که عواطف بیش تری دارند، به تناسب باید با آنان به شیوه ی سنجیده تری 

گفت. پیامبر اسالم خطاب به امیرالمومنین می فرماید: سخن 
َقــَك َمــَع أهِلــَك و جیراِنــَك وَمــن ُتعاِشــُر وُتصاِحــُب ِمــَن الّنــاِس، 

ُ
ــن ُخل ، َحّسِ یــا َعــِىُّ

َرجــاِت الُعلیــا؛2
َ

ُتکَتــب ِعنــَد اهّللِ  ِف الّد
کــه بــا آنــان معاشــرت و هم نشــینی  اى علــی! بــا خانــواده و همســایگانت و کســانی 

دارى، خــوش اخــالق بــاش تــا نــزد خداونــد، در درجــات بلنــد نوشــته شــوى.

کرده است.  دین اسالم بداخالقی با همسر را به شدت نهی 
 :اهّلل 

ُ
 َرســول

َ
جــاِل ؟ قــال ــى الّرِ

َ
ســاِء َعل ــت : َفمــا ِللّنِ

َ
فــى َحدیــِث الَحــوالِء: ـ ... قال

وِجهــا   ِلَز
َّ

 َیِحــل
ّ

ســاِء َحّتــى َظَننــُت أال ــم َیــَزل ُیوصینــى ِبالّنِ
َ
، ول

ُ
أخَبَرنــى أخــى َجبَرئیــل

ــّنَ ،  یِه
َ
شــِفقوا َعل

َ
ســاِء .... َفأ ــى الّنِ  ِف

َّ
ــّزَ وَجــل ــوا اهّللَ  َع ُق

َ
ــُد ، ِاّت ــا ُمَحّمَ ّفٍ ـ ی

ُ
هــا : ا

َ
 ل

َ
أن َیقــول

؛3  ســاَء وال َتســَخطوا ِبِهــّنَ ــم ، وال َتکَرُهــوا الّنِ
ُ

بــوا ُقلوَبُهــّنَ َحّتــى َیِقفــَن َمَعک وَطّیِ
در ضمــن حدیــث حــوالء آمــده اســت: ... حــوالء گفــت: پــس حــّق زنــان بــر مــردان 

ــر خدافرمــود : چیســت؟ پیامب
کــه  کــرد، چنــدان  بــاره زنــان ســفارش مــی  کــه پیوســته مــرا در   بــرادرم جبرئیــل« 
ــه :  ک ــر داد  ــه مــن خب ــد ـ ب ی ف« بگو

ُ
ــه زن »ا ــی ب ــدارد حّت ــردم شــوهر، حــق ن گمــان ب

بــان باشــید؛ ... پــس بــا آنــان  اى محّمــد! از خداونــد عزوجــل بترســید و بــا زنــاْن مهر
ید تــا بــا شــما بماننــد. زنــان را ناخــوش  بــان باشــید و دل هایشــان را خــوش ســاز مهر

یــد و ناراحتشــان نگردانیــد. مدار

1 . آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، ترجمه محمد رحمتی شهرضا، باب القول،  ح8432، ص566.
2 . محمدی ری شهری، همان، ص203.

3 . نوری، همان، ج14، ص250.
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و( شــوخ طبعی: در روایــات و آموزه هــای دینــی مــا، شــوخ طبعــی، حســن خلــق 

کــردن دیگــران امــری پســندیده اســت. الزم بــه ذکــر  شــمرده شــده اســت و شــاد 

را  مــرد  اقتــدار  کــه  جمــع  در  به ویــژه  زننــده،  شــوخی های  از  آقایــان  کــه  اســت 

کــه روان بانــوی خانــه را مــی آزارد، اجتنــاب  می شــکند و شــوخی های نابه جایــی 

کــه  کــردن، به خصــوص در مواقعــی  کــردن و لطیفــه تعریــف  نماینــد. شــوخی 

کمــک  ــه ایجــاد هیجــان مثبــت  ــد ب همســر احســاس غمگینــی می کنــد، می توان

کنــد. بــا امــام صــادق می فرمایــد: 
ــَة  ــاّنَ اُلَداَعَب ــوا؟ َف

ُ
َتفَعل : َفال

َ
ــال ، َق

ً
ــم َبعَضــا؟ ُقلــُت: َقِلیــال

ُ
ــُة َبعُضک َكیــَف ُمَداَعَب

َكاَن الَنــِبُّ  َقــد 
َ
ِخیــَك؛ و ل

َ
 أ

َ
وِر َعــى ــُر  ِبــا الّسُ

ُ
ُتدِخــل

َ
ــَك ل

َ
لــِق و إّن ِمــن ُحســِن النُ

ُه؛1  ــّرَ ــهِ أن َیُس ــُد ِب ِی ، ُیر
َ

ــل ُج ــُب الّرَ ــِه ُیداِع ــِه و آِل ِی
َ
 اهّلُل َعل

َّ
ــى َص

همانا  نمی کنید؟  شوخی  فرمود:  کم،  گفتم:  می کنید؟  شوخی  یک دیگر  با  چقدر 
کردن، شادی را در قلب  کردن از خلق نیکو شمرده می شود و تو با شوخی  شوخی 

گرداند. برادرت وارد می کنی و پیامبر همراه با افراد شوخی می کرد تا آنان را شاد 

کالمی 2-1.  ارتباط غیر 

گــوش دادن، دو مقولــه ی متفــاوت هســتند.  گــوش دادن فعــال: شــنیدن و  الــف( 

ک اصــوات می باشــد. ایــن عمــل غیــر ارادی اســت و فقــط  شــنیدن، عمــل ادرا

فعالیتــی  گــوش دادن،  اطــالق می گــردد.  یافــت محرک هــای شــنیداری  در بــه 

یافــت و تفســیر محرک هــای شــنیداری می باشــد.  کــه شــامل در انتخابــی اســت 

گــوش دادن فعــال و غیــر فعــال تقســیم می شــود.  ــه دو قســمت  گــوش دادن نیــز ب

کامــل نیســت و تنهــا  یــم؛ ولــی ایــن توجــه  گــوش دادن غیــر فعــال، مــا توجــه دار در 

1 . طباطبایی، همان، ص 149.
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کــردن اســت؛ بنابرایــن احتمــال پــرت شــدن  بخشــی از ذهــن مــا درگیــر توجــه 

حــواس وجــود دارد.آن چــه در ارتبــاط زن و شــوهر اتفــاق می افتــد، اغلــب شــنیدن 

کــردن.  گــوش  اســت، نــه 

کــه از  ــرای توصیــف آن بخــش از فرآیندهــای حســی  کلمــه ای اســت ب شــنیدن 

یافــت شــده و بــه  گــوش در طریــق آن، تحریک هــای شــنیداری توســط ســاختار 

ــری  ــه فعالیــت روان شــناختی پیچیده ت ــردن ب ک گــوش  ــا  مغــز منتقــل می شــود؛ ام

شــامل  را  حســی  تجربــه  یــك  اهمیــت  تفســیر،  و  تعبیــر  و  درك  کــه  دارد  اشــاره 

گــوش دادن فعــال، شــنونده بایــد پیام هــای مختلــف را شــنیده،  می شــود. بــرای 

ی  کــه برداشــت و گــردد  کــرده و ســپس بــا ارائــه بازخــورد، مطمئــن  معانــی را درک 
ــوده اســت.1 صحیــح ب

گوش دادن به امام علی می فرمایند:  پیامبر اسالم در مورد اهمیت 
َحٍد[ َحِدیَثُه؛2

َ
 ]أ

َ
 َتْقَطْع َعى

َ
َقْوِل َو ال

ْ
ُم ُحْسَن ال

َّ
َكَما َتَعل ْم ُحْسَن ااِلْسِتَماِع 

َّ
َتَعل

گفتــن را یــاد می گیــری و  گــوش دادن را یــاد بگیــر، همان طورکــه خــوب ســخن  خــوب 
هرگــز ســخن کســی را قطــع نکــن.

گــوش دادن حضــرت، خــوب  در ایــن حدیــث شــریف، بــه علــت اهمیــت خــاص 

کــردن فعــال، بــه معنــای  گــوش  گفتــن مقــدم فرموده انــد.  گــوش دادن را بــر ســخن 

گــوش دادن، نیازمنــد شــکیبایی،  کــه »مــن بــه شــما توجــه می کنــم«.  آن اســت 

تمریــن و تصمیــم قــوی می باشــد. 

کامــاًل توجــه  گوینــده  کــه فــرد بــه  معمــواًل موضوعــات پرتنــش مانــع از آن هســتند 

1 .  فتی و دیگران، مجموعه مهارت های زندگی، ص39.
2 . نوری، مستدرک الوسائل ، ج9، ص51.
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داشــته باشــد؛ چــون اغلــب اوقــات، فــرد در حــال مــرور ذهنــی حرف هــای بعــدی 

بــه  گــوش می دهــد، معمــوال  بــه حرف هــای دیگــری  یــا وقتــی  خــودش هســت 

گوینــده می پــردازد و بــه مقایســه ی نظــر خــود بــا نظــر شــخص  یابــی ســخنان  ارز

کنشــی خواهــد بــود و در ایــن میــان،  دیگــری می پــردازد؛ از ایــن رو رفتــار مــا، وا

ــا طــرح ســؤال قطــع می کنیــم. ــا اظهــار نظــر ی ــه ســادگی ب حــرف دیگــران را ب

کــردن، اشــاره کردن، دعــوت کردن،  کــردن عبارتنــد از: توجــه  مهارت هــای گــوش 

ــگام  ــه هن ک ــد  ــاق می افت ــردن اتف ک ــوش  گ ــی  ــردن. زمان ک ــؤال  ــردن و س ک ــه  خالص

کــه موجــب حواس پرتــی می شــود،  کــردن بــا همســر، هرگونــه فعالیتــی را  صحبــت 

گــر ایســتاده اســت،  گــر همســرمان نشســته اســت، بنشــینیم و ا یــم. ا کنــار بگذار

ــد  ــی مانن ــا عالیم ی را ب ــی و گاه ــم و  کنی ــرار  ــمی برق ــاس چش ی تم ــا و ــتیم. ب بایس

کنیــد )اشــاره  کالمــی »آهــان، درســته، دقیقــا« تصدیــق  تــکان دادن ســر یــا تأییــد 

کــردن(. او را بــه دادن اطالعاتــی بیش تــر در زمینــه ی مــورد بحــث بــا عبارتــی مثــل 

کــردن(. بــرای  »دلــم می خواهــد در ایــن بــاره بیش تــر بدانــم« ترغیــب کنیــد )دعــوت 

روشــن شــدن اطالعــات مبهــم و نامشــخص از همســرتان، گفته هــای او را خالصــه 

کــردن( و بــرای روشــن شــدن اطالعــات مبهــم و نامشــخص، از  کنیــد )خالصــه 

کنــی؟« )ســؤال  کار  همســرتان ســؤال های »بــاز« مثــل »دلــت واقعــًا می خواهــد چــه 

کنیــد.1  کــردن( اســتفاده 

یــاد ســخن بگویــد  ب( جلســه بیــان احســاس: طبــق پژوهش هــا، زن تمایــل دارد ز

کشــف راه حــل نیســت بلکــه رهایــی از فشــار  گفتــن،  یــاد ســخن  و منظــورش از ز

1 . فتی، همان، ص40-38
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یــاد  کســی ز روانــی اســت. پــس مــرد بایــد شــنونده  خوبــی باشــد. وقتــی زن بــا 

ــر ایــن اســاس، اختصــاص  ــد، یعنــی از او خوشــش آمــده اســت.1 ب حــرف مــی زن

کــه زن  گفت وگــو در مــورد مســائل مــورد عالقــه یــا امــوری  زمــان مشــخص بــرای 

را آزار می دهــد، می توانــد جاذبــه ی بــه میــان فــردی و اســتحکام روابــط زوجیــن 

اســالممی فرماید: پیامبــر  بینجامــد. 
ُجلوُس اَلرِء ِعنَد ِعیاِلِه أَحّبُ إَل اهّللِ َتعال ِمِن اعِتکاٍف ف َمسجدی هذا؛2

از  داشــتنی تر  دوســت  متعــال  نــزد خداونــد  کنــار خانــواده اش،  در  مــرد  نشســتن   
مــن اســت. اعتــکاف در مســجد 

ــرای برگــزاری جلســه ی بیــان  ــد ب ــه طــور متوســط، هفتــه ای چنــد جلســه می توان ب

کــه بایــد  احســاس مفیــد باشــد. جلســه ی بیــان احســاس، دارای قواعــدی اســت 

گــردد: رعایــت 

•  زمان محدود و مشخص باشد؛

• بیان احساس باشد، نه قضاوت و تسویه حساب؛

کردی(؛ • پیام من باشد نه پیام تو )من این احساس را دارم، نه این که تو چنین 

کردن فعال(؛ کنند )گوش  گوش  • دیگران در زمان بیان احساس، 

• هرگونه دفاع ممنوع است؛

گفت وگو نشود؛ • بعد از جلسه، در مورد آن موضوع 

کرده، در جلسه ی بعد قابل نظارت است. که بیان احساس  کسی  • حال 

کالمــی، بــا چشــم انجــام می گیــرد.  ج( تمــاس چشــمی: یکــی از رفتارهــای غیــر 

1 . آلن و باربارا پیز، زنان و مردان با هم برابرند؟ هرگز چنین نیست. ص58-10.
2 . محمدی ری شهری، تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث ، ص231. 
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کالمــی اســت. چگونگــی  تمــاس چشــمی از رایج تریــن و نیرومندتریــن عالیــم غیــر 

اســتفاده از تمــاس چشــمی نیــز مهــم اســت. نــگاه خیــره معمــواًل خبــر از عالقــه ی 

تمــاس چشــمی  برانگیختگــی می شــود.  افزایــش  بــه  متمرکــز می دهــد و منجــر 

می توانــد بیان گــر صمیمیــت، درگیــری و جاذبــه یــا نشــان گر تســلط، پرخاش گــری 

تمــاس  بــا  دل داده  و  جــوان  زوج  یــك  چشــمی  ممتــد  تمــاس  باشــد.  برتــری  و 

ــه همیــن جهــت، معنــای دقیــق  ــرد. ب ک ــرق خواهــد  چشــمی ممتــد دو دشــمن ف

یــادی بــا بافــت )رابطــه( بســتگی دارد.1 تمــاس چشــمی،  تمــاس چشــمی تــا حــد ز

کــردن، پلــک زدن، حالــت چشــم و پوســت اطــراف آن می باشــد.  شــامل نــوع نــگاه 

چشــم ها در خوشــی بــرق می زننــد؛ در غمگینــی، قرمــز و اشــک آلود می شــوند و 

ــود.  در عصبانیــت، خمشــگین خواهنــد ب

دیگــر  اشــخاص  بــا  روابــط  زمینــه ی  در  را  مهمــی  بســیار  اطالعــات  چشــم ها 

گفــت  وگــو بــرای نشــان  منتقــل می کننــد. توصیــه می شــود در هنــگام ارتبــاط و 

طــرف  چشــم  در  اســت  مناســب  صمیمانــه،  ارتباطــی  برقــراری  و  توجــه  دادن 

کــه حــواس مــن بــه تــو اســت  کار نشــان دهنــده ی آن اســت  مقابــل نــگاه شــود )ایــن 

و بــه جــای دیگــری توجــه نــدارم (. پیامبــر اســالم می فرمایــد:
ِیما َنَظَر َرمَحٍة؛2

َ
یِه ، َنَظَر اهّللُ  إل

َ
وِجِه وَنَظَرت إل إذا َنَظَر الَعبُد إل َوجِه َز

گاه بنــده، بــه چهــره ی همســرش و همســرش بــه چهــره ی او بنگــرد، خداونــد بــه  هــر 
ــز می نگــرد. ــگاه مهرآمی ــا ن آن دو ، ب

کــه می توانــد  کالمــی اســت  د(  تمــاس بدنــی: تمــاس بدنــی از دیگررفتارهــای غیــر 

1 . فرگاس، 1373.
2 . محمدی ری شهری، همان ، ص192.
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محبــت را بــه ارمغــان آورد. تمــاس بدنــی بــه ویــژه در بانــوان، شــادابی مضاعفــی 

کالمــی موجــب  رفتــار غیــر  ایــن  آموزه هــای دینــی،  از منظــر  بــه دنبــال دارد.  را 

گناهــان و نــزول رحمــت خداونــد می گــردد. امــام صــادق در  بخشــوده شــدن 

همیــن زمینــه می فرمایــد: 
 
ً
ــرا  اهّلُل َناِظ

ُ
ــَزال ــا َی َ َ

ــُه ف ــا َصاِحَب َم ــٍد ِمْنُ  َواِح
ُّ

ُكل ــُح  ــاِن َفُیَصاِف َتِقَی
ْ
َیل

َ
ِ ل ــْین ْؤِمَن ُ ِإّنَ الْ

َتَحــاّتُ َعــْن ُوُجوِهِهَمــا َو َجَواِرِحِهَمــا 
َ
ُنــوَب ل

ُّ
ْغِفــَرِة َو ِإّنَ الذ َ ــِة َو الْ َحّبَ َ َمــا ِبالْ ْیِ

َ
ِإل

ــا؛1 ــّیَ َیْفَتِرَق َح
کــه بــا هــم مالقــات و مصافحــه می کننــد، خداونــد بــا نظــر  همانــا دو مؤمــن، هنگامــی 
یختــن بــرگ از شــاخه،  گناهــان آن هــا، مثــل ر رحمــت و مغفــرت بــه آن هــا می نگــرد و 

یــزد تــا این کــه از هــم جــدا شــوند.  از چهــره و جــوارح آن دو می ر

تماس بدنی از  روش های غیر کالمی بسیار مهم در  اوایل زندگی مشترک است. 
تماس جسمی )مانند نوازش کردن، در آغوش کشیدن، ماساژ دادن و بوسیدن(، 
همسران را از احساس ایمنی خوشایندی برخوردار می سازد. دست دادن زن 
و شوهر، به ویژ[ هنگام خروج یا ورود به منزل، می تواند به افزایش صمیمیت 

آن ها کمک کند. به نقل از امام زین العابدین آمده است:
ِل أصاِبِعِهما؛2 ما ِمن ِخال ُبُ نو

ُ
ِه، َتساَقَطت ذ ّفِ

َ
ت ِبک

َ
ها و أَخذ ّفِ

َ
 ِبک

َ
َفِإذا أَخذ

هــرگاه  )زن و شــوهر( دســت یك دیگــر را بگیرنــد، گناهــان آن دو، از الى انگشتانشــان 
یــزد. فــرو مــی ر

کــه شــادی و محبــت ایجــاد  کالمــی  هـــ( هدیــه دادن: یکــی از رفتارهــای غیــر 

می کنــد، هدیــه دادن بــه همســر اســت. هدیــه دادن می توانــد کینه هــا و دشــمنی ها 

1 . حر عاملی، وسائل  الشیعه، ج12، ص195.
2 . محمدی ری شهری، همان، ص192.
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را از بیــن بــرده و بــه جــای آن، محبــت را در دل بــکارد: »َتهــاّدوا ُتحاّبــوا؛1 هدیــه 

دهیــد تــا محبــوب شــوید.« هدیــه دادن در همــه ی اوقــات خــوب و پســندیده 

ــه  ک ــرا  ــد؛ چ ــدا می کن ــتری پی ــت بیش ــفر، اهمی ــه از س ــگام مراجع ــی هن ــت؛ ول اس

ــول  ــند. رس ــافر می باش ــوغات مس ــافر و س ــار مس ــم انتظ ــر، چش ــه و همس ــل خان اه

گرامــی اســالم در ایــن زمینــه می فرمایــد: 
كانــت  ــْو 

َ
ــْم َو ل ُیْطِرْفُه

ْ
ــْم َو ل ِدِه ُیْ

ْ
ــِه َفل ْهِل

َ
 أ

َ
ــى ــِدَم َع َّ َق ُ

ــَفٍر ث ــْم ِإَل َس َحُدُك
َ
ــَرَج أ ا َخ

َ
ِإذ

ــاَرًة؛2 ِحَج
هنگامــی کــه یکــی از شــما بــه ســفر مــی رود، هنــگام بازگشــت بــه ســوی خانــواده، بایــد 

یبایــى( باشــد، بــه آن هــا هدیــه دهد. گرچــه ســنگ )ز هدیــه ای ا

ک، ارزش مــادی هدیــه نیســت و بهتــر اســت زوجیــن در ایــن مــورد،  البتــه مــال

ــان   ــر، نش ــه همس ــه دادن ب ــل هدی ــد. اص ــختی نیندازن ــف و س ــه تکل ــر را ب هم دیگ

پیامبــر  لــذا  دارد.  دهنــده  هدیــه  نــزد  کــه  اســت  اهمیتــی  و  ارزش  دهنــده ی 

می فرماید:  اســالم
 َشــیئا ف 

َ
ا انَصــَرَف ِمــن ســوِقِه، َفَیأُخــذ

َ
 ِمــن َخلِقــِه إذ

َ
ُجــل ُیِحــّبُ الّرَ

َ
 ل

َّ
وَجــل إّنَ اهّلل َعّزَ

ــَة؛3
َ

ِئک ِه  ِلِعیاِلــِه َفَیفرحــوا ِبــِه، َفُیباِهــى اهّلل ِبــِه اَلال ُكّمِ
گاه از بــازار بــر می گــردد، چیــزى در آســتینش  کــه هــر  خداونــد عزوجــل مــردى را 
می گیــرد و بــراى خانــواده اش مــی آورد و آنــان از آن شــاد می شــوند، دوســت مــی دارد. 

ــد. ــر فرشــتگان مباهــات می کن ــه او، ب ــد، ب ــس خداون پ

کار  کــه تقســیم  و( همــکاری در امــور منــزل: از برخــی منابــع دینــی بــه دســت می آیــد 

کار بیــرون از خانــه بــه مــرد  کــه اولویــت  گونــه ای  کیــد اســت؛ بــه  جنســیتی مــورد تأ

کلینی، الکافی، ج5، ص144.  . 1
2 . محمدی ری شهری، همان، ص229

3 . همان، ص228.
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گــذار شــده اســت. امــام باقــر می فرمایــد:  و درون خانــه بــه زن وا
دَمــِة، َفَقــى َعــى فاِطَمــَة  و فاِطَمــُة  إل َرســوِل اهّلل ِف النِ َتقــاىض َعــِىٌّ
ــُم 

َ
ــت فاِطَمــُة: َفــال َیعل

َ
دَمــِة مــا دوَن البــاِب، وَقــى َعــى َعــِىٍّ مــا َخلَفــُه. َفقال ِبحنِ

جــاِل؛1  ِرقــاِب الّرِ
َ

ــل ّمَ ُ َ
 اهّللِ ت

ُ
كفــایئ َرســول  اهّلل  ِبِإ

َ
وِر إال ــر ــن ِمــَن الّسُ

َ
مــا داَخل

نــزد پیامبــر  کارهــاى خــود،  بــاره ی تقســیم  بــراى داورى در  و فاطمــه علــی
کارهــاى داخــل خانــه را فاطمــه و  کــه  کــرد  خدارفتنــد. پیامبــر، این گونــه قضــاوت 
کارهــاى بیــرون از خانــه را علــی انجــام دهــد. فاطمــه فرمــود: »از ایــن کــه پیامبــر خــدا 
گرفتــن مســؤولیت هاى مــردان معــاف ســاخت، فقــط خــدا می دانــد  مــرا از بــر عهــده 

کــه چقــدر خوشــحال شــدم«. 

کــه یکــی از عوامــل تحکیــم بنیــان  از دســته ی دیگــری از روایــات بــه دســت می آیــد 

بــه یك دیگــر در اداره ی امــور زندگــی اســت.  یــارى رســاندن زوجیــن  خانــواده، 

کــردن مــرد بــه همســر در امــور داخــل خانــه، بــه تقویــت رابطــه ی  کمــک  به ویــژ[ 

ــزون می کنــد. در حدیثــی از  کمــک  و محبــت را در قلــب زن روزاف ــان  عاطفــی آن

پیامبــر خــدا خطــاب بــه امــام علــی  آمــده اســت: 
نیــا 

ُ
یــُد اهّلِل ِبــِه َخیــَر الّد  ُیر

ٌ
 ِصّدیــٌق أو َشــهیٌد، أو َرُجــل

ّ
 إال

َ
ــِدُم الِعیــال ، الَیحن یــا َعــِىُّ

ــَرِة؛2 وَ الِخ
اى علــی! بــه خانــواده ی خــود خدمــت نمی کنــد، مگــر انســان راســت گو یــا شــهید یــا 

کــه خداونــد، خیــر دنیــا و آخــرت را بــراى او بخواهــد. مــردى 

پیامبر می فرماید: 
وَجَتَك َصَدَقة؛3 ِخدَمُتَك َز

1 . حرعاملی، وسائل  الشیعه ، ج20، ص172. 
2 . نوری، مستدرک الوسائل ، ج13، ص48.

3 . محمدی ری شهری، همان، ص393.
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خدمِت تو به همسرت، صدقه است.

یوگــن و همــکاران در پژوهشــی، ارتبــاط میــان رضامنــدی زناشــویی و درک تقســیم 

چهــار  در  نظــری،  دیــدگاه  دو  از  را  بچه هــا  نگهــداری  و  منــزل  جــاری  کارهــای 

گــروه از جامعــه مــورد تحقیــق و بررســی قــرار دادنــد. نتایــج، وجــود روابــط معنــا دار 

ــه و نگهــداری بچــه میــان تمــام  کار خان یــع  بیــن رضامنــدی زناشــویی و درک توز

ــی داد. ــان م ــه را نش ــورد مطالع ــای م گروه ه

کــه در اســالم مــورد  کالمــی  کیزگــی: از مســائل مهــم غیــر  ز( رعایــت نظافــت و پا

کیزگــی مــرد بــرای همســر و زیبــا جلــوه دادن خــود بــرای  کیــد اســت، نظافــت و پا تأ

کیزگــی مــرد، عاطفــه مثبــت ایجــاد می کنــد. رســول خــدا در  همســر اســت. پا

کیزگــی مــردان و رعایــت آراســتگی در حضــور همسرانشــان می فرمایــد: اهمیــت پا
فــوا؛ َفــِإّنَ َبــن 

َ
نــوا، و َتَنّظ ّیَ كوا، و َتَز ــم، و ُخــذوا ِمــن ُشــعوِرُكم، َو اســتا

ُ
 ِاغِســلوا ِثیاَبک

 َیکونــوا َیفَعلــوَن ذِلــَك َفَزَنــت ِنســاُؤُهم؛1   
َ

 ل
َ

إســرائیل
کنیــد، مســواك بزنیــد، خــود را  یید، موهایتــان را اصــالح  لباس هــاى خــود را بشــو
کارهــا را نمی کردنــد؛ در  کــه بنــی إســرائیل، ایــن  کنیــد؛ چــرا  ید، و نظافــت  آراســته ســاز

کار شــدند.  نتیجــه زنانشــان، زنــا

1 . همان، ص315.
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در روایت دیگری وارد شده است: 
عِر؛1

َ
ُب، و َحلُق الّش َطّیُ ُف، َو الّتَ

ُ
َنّظ نِبیاِء الّتَ

َ
ِمن أخالِق األ

کیزگی، خوش بو بودن، اصالح کردن مو و کثرت آمیزش، از صفات پیامبران است.   پا

کــردار پســندیده، موجــب تقویــت عواطــف  ح( معاشــرت نیکــو: رفتــار نیکــو و 

کریــم، اصــل قرآنــی و  مثبــت و جاذبــه میان فــردی می گــردد. بــر اســاس آیــات قــرآن 

قانــون ثابــت »معــروف« در ارتبــاط بــا همســر، از اهمیــت فراوانــی برخــوردار اســت:
وِف؛2 ْعُر َ وُهّنَ ِبالْ عاِشُر

کنید.  با زنان به طور شایسته معاشرت 

بــر ایــن اســاس، روابــط زوجیــن بایــد بــر مبنــای رعایــت اصــل مذکــور باشــد. عالمــه 

طباطبایــی »معــروف« را چنیــن تفســیر می کنــد: 

کــه مــردم در اجتمــاع خــود آن  کلمــه ی )معــروف( بــه معنــاى هــر امــرى اســت 

را بشناســند و آن را انــکار نکننــد. معنــاى امــر بــه معاشــرت بــا زنــان، معاشــرتی 

کــه در بیــن مســلمانان معــروف باشــد.3  اســت 

طبرسی در مجمع البیان می گوید: 
عاشــروهن بالمعــروف، یعنــی این کــه بــه نیکــی بــا آنــان زندگــی کنیــد؛ حقــوق ایشــان را 

یــى در ســخن و رفتــار.4  ادا کنیــد، اعــم از انصــاف در قســمت، نفقــه و نیکو

عــالوه بــر مــوارد مذکــور، هــر رفتــار پســندیده ای را می تــوان، مصداقــی  از معاشــرت 

کــه در منابــع دینــی  نیکــو بــه حســاب آورد. برخــی از مصادیــق معاشــرت نیکــو 

آمــده، ذکــر می گــردد: 

کلینی، الکافی، ج5، ص567.  . 1
2 . نساء، آیه19.

3 . طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج4، ص255.
4 . طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 3، ص41.
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•نیکــی بــه همســر: نیکــی و احســان بــه همســر، عواطــف مثبــت را بــر می انگیزانــد 

و موجــب تحکیــم روابــط زوجیــن می شــود. امیرالمومنیــن علــی می فرمایــد: 
ِل  وُحسِن الِبّرِ ِبالِعیاِل؛1  وِم اَلال ز

ُ
یَك ِبل

َ
َعل

بر تو باد مالزمت حالل و نیکی کردن به خانواده.

•مالیمــت و مــدارا بــا همســر: زنــان بــه علــت روحیــه ی لطیــف و هیجان هــای 

ــدارا  ــواردی، م ــن م ــد. در چنی ی آورن ــت گویی رو ــه درش گاه ب ــت  ــن اس ــذرا ممک گ

کنــد.  گذشــت می توانــد هیجان هــای منفــی را خنثــی و عواطــف مثبــت تولیــد  و 

می فرمایــد:   علــی
حَبــَة  ِ حــاٍل و أحِســِن الّصُ

ّ
ُكل ــٍة، َفداِرهــا َعــى  یَســت ِبَقهَرماَن

َ
ــٌة و ل حیاَن َة َر

َ
ِإّنَ اَلــرأ

ــا ِلَیصُفــَو َعیُشــَك؛2 
َ

ل
ل اســت، نــه پیشــکار. پــس در همــه حــال بــا او مــدارا کــن و بــا وى، بــه خوبــى 

ُ
زن گ

هم نشــینی نمــا تــا زندگــی ات باصفــا شــود.

کنــد، مــورد  کــه شــادی را در قلــب همســر ایجــاد  کــردن همســر: هــر رفتــاری  •شــاد 

کیــد اســت. پیامبــر اســالم می فرمایــد:  تأ
َیفَرحــوا  َحــّی  حــِم 

َّ
الل أِو  ِكَهــِة  الفا ِمــَن  ِبــَشٍء  َعــٍة  ُجُ  ِ

ّ
ُكل ف  ــم 

ُ
أهالیک أطِرفــوا 

 3 ُمَعــِة؛ ُ ِبالج
یــد تــا از  در هــر جمعــه، چیــزى مثــل میــوه یــا گوشــت بــراى خانواده تــان هدیــه آور

ــدِن جمعــه، شــاد شــوند. آم

کــه روحیــه ی زنانــه بســیار لطیــف و حســاس  •توجــه بــه عالیــق همســر: از آن جایــی 

اســت، احتــرام و توجــه بــه عالقه هــا و ســلیقه های خانم هــا می توانــد زمینــه ی 

1 . محمدی ری شهری، همان، ص214.
2 . صدوق، من الیحضره الفقیه، ج3، ص556.

کلینی، همان، ج6، ص299.  . 3
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کــرم آمــده اســت:  تحکیــم روابــط زوجیــن را فراهــم آورد. در فرمایــش پیامبــر ا
ُه ِبَشهَوِتِه؛1 

ُ
 أهل

ُ
ُكل  ِبَشهَوِة أهِلِه، َواُلناِفُق َیأ

ُ
ُكل اُلؤِمُن َیأ

مؤمــن، بــا اشــتهاى خانــواده اش می خــوَرد و منافــق، خانــواده اش بــا میــل و اشــتهاى 
ــد. او می خورن

•غــذا خــوردن بــا همســر: شایســته اســت مــرد، زمــان فعالیــت بیــرون از خانــه را بــه 

کنــار همســرش غــذا را میــل نمایــد. در  کــه وقــت غــذا، در  کنــد  گونــه ای تنظیــم 

کــرم آمــده اســت:  حدیثــی از پیامبــر ا
ُكلــوَن،  ِتــِه وُولــِدِه َعــى ماِئــَدٍة َیأ

َ
 َمــَع امَرأ

َ
ُجــل ى الّرَ أَحــّبُ َشٍء إَل اهّللِ  َتعــال أن َیــَر

ــن  قــوا ِم  أن َیَتَفّرَ
َ

ــم َقبــل ُ ــُر لَ ــم، َفَیغِف ُ مَحــِة لَ ِیــم ِبالّرَ
َ
ــَر إل یــا َنَظ

َ
ا اجَتَمعــوا َعل

َ
ــِإذ َف

َموِضِعِهــم؛2
کــه ببینــد مــرد، بــا زن و فرزندانــش  یــن چیــز نــزد خــداى تعالــی، آن اســت  محبوب تر
گــرد هــم آینــد، بــا نظــر  بــر ســر یــك ســفره غــذا می خورنــد. ســپس هــرگاه بــر آن ســفره، 
ــان  ــده شــوند، آن کن ــه از جــاى خــود پرا ک ــه ایشــان می نگــرد و پیــش از آن  رحمــت ب

را می آمــرزد. 

مرد با تدبیر می تواند از هر موقعیتی به طور شایسته استفاده و همسرش را شاد 

گرفتن و آب آوردن برای همسر از این رفتارهای پسندیده است.  کند. لقمه 
قَمِة َیرَفُعها إل ِف امَرأِتِه؛3  

ُّ
ِ َشٍء، َحّی ِف الل

ّ
ُكل اُلؤِمُن ُیؤَجُر ف 

کــه در  بــه مؤمــن، بــراى هــر چیــزى، پــاداش داده می شــود، حّتــی بــراى لقمــه اى 
می گــذارد.  همســرش  دهــان 

ِجَر؛4 
ُ
 إذا َسَق ِامَرأَتُه ِمَن املاِء ا

َ
ُجل إّنَ الّرَ

1 . مجلسی، بحار االنوا ، ج62، ص291.
2 . محمدی ری شهری، همان، ص231.

3 . همان، ص393.
4 . همان.
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مرد هرگاه به همسرش آبى بنوشاند، پاداش می برد.

از مــوارد دیگــر معاشــرت نیکــو می تــوان از صلــه ی ارحــام، توجــه بــه خانــواده ی 

ــرد. ــام ب ــر و... ن همس

کــدام از زنــان و مــردان، نیازمنــد مهــر و محبــت  کــه هــر  نکتــه: بایــد توجــه داشــت 

و توجــه هســتند. وظایــف ذکــر شــده بــه مــردان اختصــاص نــدارد؛ ولــی همــان طــور 

گردیــد، ایــن نیــاز در زنــان بیــش از مــردان اســت. بنابرایــن، بــا توجــه  کــه قبــال ذکــر 

بــه نیــاز مهرطلبــی زنــان، انجــام ایــن تکالیــف بــرای مــردان اهمیــت بیشــتری دارد.

3-1. تکیه گاه بودن

کــه در ارائــه ی الگــوی مهــر و اقتــدار ذکــر گردیــد، زنــان از تکیــه بــر مــردان  همــان طــور 

مقتــدر خشــنود می گردنــد و از همراهــی بــا آنــان لــذت می برنــد. نتایــج پژوهش هــا 

کــه اقتــدار و تستوســترون  نشــان می دهــد زنــان، مردانــی را انتخــاب می کننــد 

باالیــی دارد.1 بــه همیــن دلیــل، خداونــد مــرد را تکیــه گاه زن و خانــواده قــرار داده و 

کــرده اســت: گــذار  کریــم، سرپرســتی خانــواده را بــه او وا در قــرآن 
ساِء؛2  الّنِ

َ
اُموَن َعى  َقّوَ

ُ
جال الّرِ

مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانی است. 

کــه زن، ایــن احســاس  کنــد  بنابرایــن، مــرد بایــد رفتارهایــی را در خــود تقویــت 

گرامــی فرمودنــد: تکیــه گاه بــودن را داشــته باشــد. بــرای مثــال، پیامبــر 
ُم ... 

ُ
: إّنَ ِمــن َخیــِر ِرجاِلک

َ
 اهّلِل. قــال

َ
ــم؟ ُقلنــا: َبــى یــا َرســول

ُ
یــِر ِرجاِلک خِبُرُكــم ِبحنَ

ُ
أال ا

1 . رودز، تفاوت های جنسیتی را جدی بگیریم، ترجمه معصومه محمدی، ص73.
2 . نساء، آیه34.
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ــُه إل َغیــِرِه؛1
َ
وال ُیلِجــُئ ِعیال

ین  ین مردانتان خبر ندهم؟ گفتیم: بله، اى رسول خدا! فرمود: »بهتر آیا شما را از بهتر
مرداِن شما آن کسی است که... خانواده اش را نیازمند دیگران نمی سازد.

بدین منظور شایسته است مردان به نکته های زیر توجه داشته باشند:

•  مــرد بایــد اســتقالل رأی داشــته باشــد و ضمــن مشــورت بــا اهــل فــن در امــور 

ی بــدون منطــق از نزدیــکان و اطرافیــان بپرهیــزد. زندگــی، از پیــرو

ــری  ــزان، حمایت گ ــرگ عزی ــارداری و م ــاری، ب ــد بیم ــاص، مانن ــرایط خ •  در ش

کامــل از زن داشــته باشــد.

گرفــت، از طــرف  گــر بــه هــر دلیلــی همســرش از ســوی اطرافیــان مــورد آزار قــرار  •  ا

گیــرد. همســر، مــورد حمایــت عاطفــی قــرار 

کنــد. موفقیــت تحصیلــی، اجتماعــی، مالــی و  کارآمــدی خــود را تقویــت    •

برانگیزانــد. را  زن  احتــرام  و  ارزش منــدی  معنــوی می توانــد احســاس 

گــر  گــر عهــدی بســت، بــه آن وفــا و ا •  ثبــات در تصمیم گــری داشــته باشــد. ا

کنــد. گرفــت، عملــی  تصمیمــی 

کند. •  از رفتارهای سبک و زننده، به ویژه در مراوده های اجتماعی اجتناب 

یــاد و شــوخی های زننــده در مجامــع عمومــی، به خصــوص در  •  از شــوخی ز

حضــور همســر بپرهیــزد.

•  نظــم و انضبــاط و رعایــت نظافــت شــخصی در محیط هــای اجتماعــی بــر 

احتــرام و اقتــدار مــرد می افزایــد.

کــه در  ــی  ــر ضــروری و تذکــرات اضافــی اجتنــاب و در صورت ــر و نهــی غی •  از ام

کلینی، الکافی، ج2، ص57.  . 1
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کند. مســأله ای به جمع بندی نهایی رســید، به دور از هیجانی شــدن به آن عمل 

کــه می دهــد، عمل کند و از رفتارهای ســلیقه ای اجتناب ورزد. •  بــه قول هایــی 

•  پرخاش گــری، احتمــال عکــس العمــل مشــابه را برمی انگیزاند و منبع عواطف 

همسر را تهی می نماید؛ بنابراین مرد باید در هر شرایطی از پرخاش گری دوری کند.

گشاده دســتی: مــرد بایــد تکیــه گاه مالــی همســرش باشــد. خســت ورزی مــرد،    •

ــع دینــی  ــر ایــن اســاس، در مناب ــه رو می ســازد. ب ــا چالــش روب تکیه خواهــی زن را ب

توصیــه شــده آقایــان بــا توجــه بــه تــوان و جایــگاه اجتماعــی خانــم، نیــاز مالــی او را 

گشاده دســتی مــرد منبــع عاطفــی همســرش را لبریــز  تأمیــن نمایــد. در عیــن حــال، 

و او را بــه زندگــی دل گــرم می کنــد. پیامبــر اســالم می فرمایــد:
 ِعَیاِلِه؛1

َ
َر َعى َّ َقّتَ ُ

ْیِه ث
َ
َع  َعل ا ِمْن  ُوّسِ ْیَس  ِمّنَ

َ
ل

از ما نیست کسی که خدا روزی او را وسعت داده، اما او به خانواده اش سخت می گیرد.

از ســه  یکــی  گشاده دســتی   ،امــام صــادق از  در حدیــث شــریف دیگــری 

ویژگــی اساســی مــرد بــرای مدیریــت خانــواده عنــوان شــده اســت:
ــْن ِفــى 

ُ
ــْم َیک

َ
ُفَهــا َو ِإْن ل

َّ
ل

َ
ِث ِخصــاٍل َیَتک

َ
ــى َثــال

َ
َمــْرَء َیْحَتــاُج ِفــى َمْنِزِلــِه َو ِعَیاِلــِه ِإل

ْ
ِإَنّ ال

ــٍر؛2 ــَعٌة ِبَتْقِدی ــَك ... َس ِل
َ

ــِه ذ َطْبِع
یژگی دارد که باید خود را بدان  به درستی که مرد در خانه و خانواده اش نیاز به سه و
گر آن ها در طبع و خصلت او نباشد: ... گشاده دستی به اندازه. مکلف نماید؛ حتی ا

بــر ایــن اســاس، توصیــه می شــود آقایــان عــالوه بــر تأمیــن مخــارج روزمــره، در حــد 

کــه صــالح  گونــه   تــوان ماهانــه هزینــه ای را بــرای بانــوی خانــه در نظــر بگیرنــد تــا هــر 

کنــد. ــد، مصــرف  می دان

1 . نوری، مستدرک الوسائل، ج15، ص256.
2 . مجلسی، بحار االنوار، ج75، ص 236.



167 کردن آن فصل ششم: الگوی مهر و اقتدار و شیوه های نهادینه 

وزانه ی آقا جدول تکالیف ر

ام  داده امرفتارها ام نداده امتصمی دارمانج انج

كالمى مبت 

نام نیکو

سالم و احوالپریس

می یف، تسین و تکر تعر

كالمى خوش 

مزاح و شوخ طبعى

گوش دادن فعال

جلسه بیان احساس

تاس چشمى

تاس بدن

هدیه دادن

هکاری در امور منزل

كیزگى رعایت نظافت و پا

معاشرت نیکو

تکیه گاه بودن

گشاده دسی
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2. وظایف زنان

براســاس الگــوی مهــر و اقتــدار نیــاز مــردان اقتــدار و احتــرام در خانــواده بــا نیــاز 

یــدن و ابــراز محبــت در زنــان در تعامــل اســت. بنابرایــن، زنــان بایــد  بــه عشــق ورز

وظایــف زیــر را بــه درســتی انجــام دهنــد تــا نیازهــای وجــودی را از همســر خــود 

کــه  یافــت نمایند)البتــه زنــان نیــز در ســطح پایین تــری نیازمنــد اقتــدار هســتند  در

توصیــه می شــود مــردان هــم از تکنیک هــای ذیــل بهــره ببرنــد(:

1-2.  پذیرندگی

کــه فروتــن و متواضع  کریــم زن صالــح را زنــی می دانــد  الــف( فروتنــی و تواضــع: قــرآن 

باشد. 
اِلاُت قاِنتات؛1  َفالّصَ

زنان صالح مطیع هستند. 

پیامبــر اســالم یکــی از ویژگی هــای بــارز زنــان شایســته را اطاعت پذیــری آنــان 

عنــوان می کنــد:
َمَرَها؛2

َ
ا أ

َ
 ُتِطیُعُه  ِإذ

 زمانی که ]شوهر[ امرش می کند، اطاعت  نماید. 

هم چنین در روایت دیگر فرمود:
 َتْعِصیِه؛3

َ
َمَرَها ال

َ
ا أ

َ
 ِإذ

زمانی که امرش می کند، مخالفت ننماید.

پذیرندگــی و فروتنــی بانــوی خانــه، نیــاز تکیه خواهــی او را تأمیــن می کنــد و بــا 

1 . نساء، آیه34.
کلینی، الکافی، ج5، ص327.  . 2

3 . نوری، مستدرک الوسائل، ج14، ص238.
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ی می شــود و زمینــه ی  پذیــرش اقتــدار مــرد خانــه، باعــث افزایــش رضامنــدی و

کــه در خــارج از خانواده،  تکیه گاهــی و مســؤولیت پذیری او را فراهــم مــی آورد. زنــی 

گــر  کســب قــدرت هســت، ا ــه دنبــال  از طریــق روحیــه ی برتری طلــب و خشــن، ب

ــه دنبــال قــدرت و نیرویــی  ــد ب بخواهــد ازدواج ســعادت مندی داشــته باشــد، بای

ــد  ــر پیون ــه یک دیگ ــا را ب ــد، خانواده ه ــهیل می بخش ــط را تس ــاد رواب ــه ایج ک ــد  باش

کــه  می دهــد و جوامــع را می ســازد.1 زن بایــد ایــن احســاس را بــه مــرد خانــه بدهــد 

مدیریــت خانــه از آن توســت و در برابــر آن جایــگاه، مقاومــت نشــان ندهــد. بــه 

گــذار نمایــد و بــا هنردل ربایــی، خــود بــر قلــب  تعبیــری، قــدرت ظاهــری را بــه مــرد وا

ــه شــدت  کــه اقتــدار خــود را در خطــر ببینــد، ب کنــد. مــردی  همســرش حکومــت 

پرخاش گــر می شــود و درصــدد تالفــی و آزار اذیــت زنــان برمی آیــد. بنابرایــن، زن 

بایــد از هــر نــوع فخرفروشــی، در زمینه هــای خانوادگــی، مالــی، ظاهــری، فکــری و 

کــه دائــم جایــگاه خانوادگــی و وضعیــت مالــی  خــود را بــه  کارآمــدی بپرهیــزد. زنــی 

کــه بــه ظاهــر خــود فخــر  رخ می کشــد، اقتــدار مــرد را هــدف قــرار داده اســت؛ زنــی 

می فروشــد و دائــم از خواســتگاران متعــدد خــود، ســخن بــه میــان مــی آورد، اقتــدار 

کــه توان مندی هــای فــردی و هــوش خــود را دائــم در  مــرد را لگــد مــال می کنــد؛ زنــی 

برابــر همســرش بــزرگ جلــوه می دهــد، منبــع اقتــدار مــرد را خالــی می کنــد.

یــادی در  گفتــاری زن در ارتبــاط بــا همســر، نقــش ز گفتــاری: شــیوه ی  ب( ســبک 

کــه برخــی از ایــن شــیوه ها را بیــان می کنیــم: کاهــش اقتــدار مردانــه دارد  افزایــش یــا 

کــه مشــتمل بــر امــر و نهــی مســتمر و بایــد و نباید و اســتمرار  ســبک گفتــاری آمرانــه 

1 . رودز، همان، ص304.



مهر  و اقتدار درخانواده170

کاهــش اقتــدار مردانــه اســت. مــرد در برابــر چنیــن الگوهــای  بــر آن باشــد، از عوامــل 

کنــش منفــی نشــان می دهــد. پیامبــر  گفتــاری، مــدام در رنــج اســت و در برابــر آن وا

کــرم می فرمایــد: ا
قت یوم القیامة بلسانا؛1

ّ
وجها إاّل ُعل ما من إمرأة تّرد عى ز

کنند. یزان می  بانش آو بانش با شوهرش حاضر جوابى کند؛ او را با ز زنی که با ز

آثــار مخــرب  باشــد،  و پرخاش گــری همــراه  و طعنــه  بــا تحقیــر  گــر  ا الگــو  ایــن   

اســت:  آمــده  پیامبــر  از  حدیثــی  در  می گــذارد.  جــای  بــر  را  بیش تــری 
ئکــُة  َعَنــا اهّلُل ِمــن َفــوِق الَعــرِش َو اَلال

َ
ــَک إاّل ل

َ
 ل

ً
ّفــا

ُ
وِجهــا ا ــت ِلَز

َ
مــا ِمــن إمــَرأٍة َقال

؛2  و النــاُس أجعــین
یــن خــدای متعــال و  ف بــر تــو! مــورد لعــن و نفر

ُ
یــد: ا کــه بــه شــوهر خــود بگو زنــی 

مالئکــه و مــردم قــرار دارد.

بدیــن منظــور توصیــه می شــود بانــوان بــرای بیــان خواســته های خــود از ســبک 

بهتــر  و  امکانــش هســت  »بهتــر اســت،  ترجیحــی؛ ماننــد:  و  گفتــاری پرسشــی 

کاربــرد جملــه ی »بایــد امشــب  کننــد. بــرای مثــال، زن بــه جــای  نیســت« اســتفاده 

یــم«  یــم«، از جملــه ی »امکانــش هســت امشــب بــه خانــه ی مــا برو بــه خانــه ی مــا برو

کنــد.  اســتفاده 

کــه بــه اقتــدار مــرد خدشــه وارد می ســازد،  گفتــاری  یکــی دیگــر از شــیوه های 

در  می توانــد  امــر  ایــن  اســت.  همســران  نابه جــای  و  مســتمر  کردن هــای  شــکوه  

گــون همســر صــورت پذیــرد.  گونا کار منــزل و رفتارهــای  مســائل اقتصــادی، انجــام 

1 . نوری، مستدرک الوسائل، ج 14، ص240.
2 . همان، ج1، ص524.
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امام معصوم می فرماید: 
ا؛1  ْیَ

َ
 َغِضَب اهّلُل َعل

َّ
ْوَجَها ِإال ٍة َتْشَتِکى  َز

َ
َما ِمِن اْمَرأ

هیچ زنی از همسرش شکوه نمی کند، مگر این که موجب خشم الهی می گردد. 

گیــر دادن هــا و غــر زدن هــای مســتمر همســران خــود  مــردان چنیــن زنانــی، دائــم از 

انتقــاد  مــورد  آنــان  رفتارهــای  همــه ی  کــه  می کننــد  عنــوان  و  هســتند  گله منــد 

و ســرزنش همسرانشــان قــرار می گیــرد و از ایــن مســأله آزرده خاطــر هســتند. در 

کــه بــرای آن عــذاب  روایــات، حاضــر جوابــی زنــان از ویژگی هــای نکوهیــده اســت 

ــد:  ــالم می فرمای ــر اس ــت. پیامب ــده اس ــه ش گرفت ــر  در نظ
ا؛2 ِقَیاَمِة ِبِلَساِنَ

ْ
َقْت َیْوَم ال ِ

ّ
 َو ُعل

َّ
ْوِجَها ِإال   َز

َ
 َعى

ُ
ٍة َتُرّد

َ
َما ِمِن اْمَرأ

هیــچ زنــی در برابــر همســرش حاضرجوابــى نمی کنــد، مگــر این کــه روز قیامــت بــا 
می شــود.  یــزان  آو بانــش  ز

هم چنین حضرت فرمود:
ِشَن ِبَصدِرِه؛3  ن ُ

وال ت
سینه اش را ماالمال درد نکند. 

گــر از رفتــاری آزرده خاطــر شــده اســت،  زن شایســته، خویشــتن داری می کنــد و ا

در شــرایط مناســب )مثــل جلســات بیــان احســاس( مســأله را بازگــو و از ســرزنش و 

کــه زنــان بایــد از انتقــاد  شــکوه های مســتمر اجتنــاب می کنــد. الزم بــه ذکــر اســت 

کــه قابــل تغییــر نیســتند، ماننــد ظاهــر و وضعیــت جســمانی یــا  نســبت بــه امــوری 

کامــل بپرهیزنــد. کــردن بــا مــردان دیگــر، بــه طــور  مقایســه 

1 . نوری، همان، ج 14، ص238.
2 . همان.

3 . محمدی ری شهری، همان، ح443، ص281.
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احســاس  کار  ایــن  هســتند.  زنــان  قدرت آفریــن  کلمه هــای  تشــنه ی  مــردان 

ــان را جــاری  کــرده و چشــمه های مهــر و محبــت و توجــه قلبــی آن ــز  ــه را لبری مردان

گفتــن، واژه  هــای طالیــی اســت  تــو افتخــار می کنــم«، »چشــم«  می ســازد. »بــه 

کننــد. پیامبــر  ــا شــوهر خــود از آن اســتفاده  ــان در ارتبــاط ب کــه توصیــه می شــود زن

اســالممی فرماید: 
ْمَرُه؛1 

َ
ُه َو ُتِطیُع أ

َ
ِی َتْسَمُع َقْول

َّ
ُم ... ال

ُ
ِإّنَ َخْیَر ِنَساِئک

ــو را اطاعــت  ــر ت ــو را می شــنوند و ام ــار ت گفت ــه  ک ــان شــما کســانی هســتند  ــن زن ی بهتر
می کننــد.

کالمــی بــا همســر اجتنــاب  در روایــت دیگــری بــه زنــان توصیــه شــده از مخالفــت 

اِلُفــُه؛2 برخــالف خواســته ی او جــواب نمی دهــد  نَ ُ
 ت

َ
ِف َو ال

َ
ــال نِ

ْ
ُبــُه ِبال اِو َ ج

ُ
 ت

َ
»ال کننــد: 

ی مخالفــت نمی کنــد«. و بــا و

ج( حالــت چهــره: حالــت چهــره، نــوع نــگاه، حرکت هــای ابــرو، هیجان هــای 

درونــی فــرد را منتقــل می کنــد. چهــره، تصویــر روح اســت. هیجان هــا، احســاس ها 

ی منعکــس  و ســایر خصوصیت هــای روحــی ـ روانــی انســان، غالبــًا در چهــره ی و

می شــود. چهــره و نــوع حرکت هــای ابــرو و دهــان، پیام هایــی را بــه ســمت شــریک 

کــرده یــا بــا مانــع مواجــه ســازد. از  کــه می توانــد ارتبــاط را تســهیل  زندگــی می فرســتد 

کــه جلــب توجــه می کنــد، حالــت  کــه در برخوردهــا، معمــواًل اولیــن چیــزی  آن جــا 

چهــره اســت. مناســب اســت در ارتباط هــا بــه حالــت چهــره خــود دقــت بیش تــری 

کــه  داشــته باشــیم. در رابطــه بــا حالت هــای چهــره بــه مؤمنــان توصیــه شــده اســت 

کلینی، الکافی، ج5، ص324.  . 1
2 . نوری، مستدرک الوسائل، ج 14، ص243.
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کننــد:  ی بــاز دیــدار  گشــاده و رو بــا هم دیگــر بــا چهــره ی 
َک ِبَوْجٍه ُمْنَبِسٍط؛1   َخا

َ
ِق أ

ْ
ل

َ
ا

یى برخورد کن.  با برادرت با گشاده رو

کسب محبت می شود: گشاده، موجب  ی خوش و چهره ی  رو
ه الِبشر؛2  َسَبُب اَلَحّبَ

یى موجب محبت می شود.  گشاده رو

کینه را از دل می زداید: و 
خیَمه؛3 ُحسُن الِبشِر َیذَهُب الّسَ

کینه را از بین می برد.  یى   گشاده رو

نگاه غضب آلود و چهره ی خشمگین، به اقتدار مردانه خدشه وارد می کند: 
ْن َتْنُظَر ِإَل َوْجِهِه َنْظَرًة ُمْغِضَبًة؛4 

َ
ا أ َ  لَ

ُّ
 َیِحل

َ
َو ال

یسن زن با نگاه خشمگینانه به صورت همسر حالل نیست. نگر

گشاده می توانند اقتدار مردانه ی خود را تقویت نمایند. بنابراین، زنان با روش 

کــه در برابــر پرخاش گــری  د( خودمهارگــری: از ویژگــی زنــان شایســته آن اســت 

کــه: همســر صبــور و بردبــار باشــند. در روایــات اســالمی وارد شــده اســت 
َكَتــَب ِمــَن  َكِلَمــٍة َمــا   ِ

ّ
ل

ُ
ــا ِبــک َ َكَتــَب اهّلُل لَ  

َّ
َكِلَمــًة ِإال ْوِجَهــا    ِمــْن  َز

ُ
ــل ّمَ َ َ

ٍة ت
َ
َمــا ِمــِن اْمــَرأ

؛5 
َّ

َجاِهــِد ِف َســِبیِل اهّلِل َعــّزَ َو َجــل ُ ــاِئِ َو الْ ْجــِر ِللّصَ
َ ْ
األ

هــر زنــی کــه گفتــار ناپســند همســرش را تحمــل کنــد، خداونــد بــه ازای هــر کلمــه، اجــر 
روزه دار و مجاهــد در راه خــدا را بــرای وی ثبــت می نمایــد.

کلینی، همان، ج2، ص103.  . 1
2 . آمدی، غرر الحکم و درر الکلم،  ترجمه محمد رحمتی شهرضا، باب الحب، ح1079، ص94.

کلینی ، همان.  . 3
4 . نوری، مستدرک الوسائل، ج 14، ص243.

5 . نوری، همان، ص238.
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در جای دیگری امیرالمؤمنین علی می فرماید:
ْوِجَها؛1  ى  َز

َ
ذ

َ
ى ِمْن  أ  َما َتَر

َ
ْن َتْصِبَر َعى

َ
ِة أ

َ
ْرأ َ ِجَهاُد الْ

جهاد زن، صبر بر آزار و اذیت همسرش است.

پرخاش گــری  برابــر  در  زنــان  کــه  صورتــی  در  کــه  اســت  آن  تکنیــک  منطــق 

همسرانشــان از خــود عکــس  العمــل نشــان ندهنــد، درون خانــه بــه جنــگ قــدرت 

تهدیــد نمی گــردد. هم چنیــن  بنیــان خانــواده  و  نشــده  تبدیــل  کارزار  میــدان  و 

کنــش شایســته می توانــد عواطــف مثبــت را برانگیزانــد.  تحمــل پرخاش گــری و وا

کریــم می فرمایــد: قــرآن  
ٌی؛2  ِلٌّ مَحِ ُه َو

َ
ّن

َ
َكأ َبْیَنُه َعَداَوٌة  ِذی َبْیَنَك َو

َّ
ا ال

َ
ْحَسُن َفِإذ

َ
ِی ِهَى أ

َّ
اْدَفْع ِبال

گاه ]خواهــی دیــد[ همــان کســی کــه  ]بــدى را[ بــا آن چــه نیکوتــر اســت، دفــع کــن کــه نــا
میــان تــو و او دشــمنی بــود، چــون دوســتی صمیمــی گشــته اســت.

هـــ( تکریــم، تعریــف و ســپاس گزاری: براســاس پژوهش هــا، تکریــم و احتــرام بــه 

همســر، یکــی از عوامــل اصلــی پایــداری و ثبــات ازدواج اســت.3 از منظــر دیــن 

زندگــی  در  اساســی  مــوارد  از  خانــواده  در  شــوهر  و  زن  احتــرام  رعایــت  اســالم، 

ــر ارزش منــدی  ــواده، ب ــه عنــوان مدیــر خان ــا تکریــم همســر ب زناشــویی اســت. زن ب

از  ســپاس گزاری  و  ی  و تالش هــای  از  تمجیــد  و  تعریــف  بــا  و  می افزایــد  ی  و

ی را فراهــم مــی آورد و در مقابــل مــرد  زحمت هایــش، زمینــه ی تأمیــن نیــاز روانــی و

ــالش  ــواده، ت ــه خان ــت ب ــت خدم ــزون جه ــدی روزاف ــاس توان من ــا احس ــواده ب خان

کار می بنــدد. امــام صــادق می فرمایــد: مضاعفــی بــه 

کلینی، الکافی، ج5، ص9.  . 1
2 . فصلت، آیه34.

پخانه، ص60. 3 . مؤسسه رشد جوانان، بازگشت غرب به عفاف، ترجمه محمد زارعی تو
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ْوَجها َوال ُتْؤذیِه؛1 ِرُم َز
ْ

ٌة ُتک
َ
َسعیَدٌة َسعیَدٌة ِاْمَرأ

کــه شــوهرش را بــزرگ شــمارد و بــه او آزار  خوشــبخت اســت خوشــبخت اســت زنــی 
نرســاند. 

ــرده شــده اســت.  ــام ب ــان شایســته ن ــی از ویژگی هــای زن در روایــت دیگــری، قدران

امــام صــادق می فرمایــد:
َرْت َو ِاْن ُمِنَعْت َرِضَیْت؛2

َ
ْعطیِت َشک

ُ
ِی ِاْن ا

َّ
َخْیُر ِنساِءُكْم ال

کــه چــون بــه او چیــزی داده شــود، ســپاس گزاری  یــن زنــان شــما آن زنــی اســت  بهتر
گــر بــه او چیــزی داده نشــود، راضــی باشــد. کنــد و ا

در مقابل، از ناسپاسی به شدت نهی شده است. امام صادق فرموده است:
َها؛3

ُ
 َفَقْد َحِبَط َعَمل

ً
ْیُت َقّطُ ِمْن  َوْجِهَك  َخْیرا

َ
ْوِجَها َما َرأ ْت ِلَز

َ
ٍة َقال

َ
ا اْمَرأ َ ُ

مّی
َ
أ

یــد مــن از تــو هیــچ خیــری ندیــده ام، اعمــال )صالحــش(  هــر زنــی بــه همســرش بگو
از بیــن مــی رود.

ــواده  ــرد را در خان ــگاه م ــرام و جای ــم احت ی ه ــردن و ک ــه  ــر و بدرق ــتقبال از همس اس

کــه چنیــن رفتــاری را از خــود  کــرم  دربــاره ی زنــی  تقویــت می کنــد. پیامبــر ا

نشــان می دهــد، وعــده ی ثــواب نصــف شــهید را داده اســت:
ا 

َ
ِإذ َو  ْتــِن  

َ
ّق

َ
َتل ــُت  

ْ
َدَخل ا 

َ
ِإذ ْوَجــًة  َز ِل  ِإّنَ   

َ
َفَقــال  اهّلِل َرُســوِل  ِإَل   

ٌ
َرُجــل َجــاَء 

ــا ِنْصــُف  َ اِلــه  لَ  َو َهــِذِه ِمــْن ُعّمَ
ً

ــاال ِ ُعّمَ
 اهّلِل: ِإّنَ هّلِلَّ

ُ
 َرُســول

َ
َعْتِن... َفَقــال َخَرْجــُت َشــّیَ

ــِهیِد؛4 
َ

ــِر الّش ْج
َ
أ

کــه  مــردی نــزد پیامبرآمــد و عرضــه داشــت: ای رســول خــدا! مــن همســری دارم 
هــرگاه وارد خانــه شــوم، بــه اســتقبالم می آیــد و چــون مــی خواهــم از منــزل بیــرون روم، 

1 . مجلسی، بحار االنوار، ج103، ص 252.
2 . همان، ص235.

3 . صدوق، من الیحضره الفقیه، ج 3، ص438.
4 . صدوق، همان ، ص387.
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مــرا بدرقــه می کنــد... رســول خــدا فرمــود: بــرای خداونــد کارگزارانــی وجــود دارد و ایــن 
زن از کارگــزاران خــدا اســت. بــرای او نصــف پــاداش شــهید مــی باشــد.

هم چنیــن زنــان بایــد حــس اعتمــاد را در مــردان برانگیختــه ســازند و بــا رفتارهــای 

نامناســب، ســوء ظن مــردان را تحریــک نســازد.

و( عفــت ورزی: طبیعیــت جنــس مذکــر )مردانــه(، انحصارطلبــی در ارتبــاط بــا 

ــی  ــردان ناش ــی م کنندگ ــت  ــت حفاظ ــأله از صف ــن مس ــت. ای ــی اس ــریک زندگ ش

پاســداری  زمینه ســاز  و  اســت  زن  کرامــت  و  حرمــت  پاســدار  مــرد،  می گــردد.1 

قــرار  مــردان  در  خداونــد  کــه  اســت  مســؤولیت هایی  و  ویژگی هــا  نوامیــس،  از 

ــا جنــس  ــان ب ــه، رعایــت مرزهــای ارتباطــی زن داده اســت. اقتضــای اقتــدار مردان

مخالــف اســت.

   در آموزه هــای دینــی، ایــن مســأله بــا عنــوان »غیــرت« یــاد می شــود و آن عبــارت 

کــه آفرینــش بــرای محافظــت و نگاهبانــی از حریــم خانــواده  از حــس درونــی اســت 

و پاســداری از نســل، در وجــود مــرد نهــاده اســت. در حقیقــت، ایــن حــس در مــرد 

کام جویــی  کــه می خواهــد نامــوس خــود را از دســت رس تعــرض و  وجــود دارد 

کنــد و همســر خــود را تنهــا در انحصــار خــود نگــه دارد. زنــان شایســته  دیگــران دور 

کنــش مناســب نشــان دهنــد و بــا عفــت ورزی  بایــد بــه ایــن حــس درونــی مــردان وا

مناســب، اقتــدار و غیــرت ورزی مــرد را بــه چالــش نکشــند. در روایــات اســالمی بــه 

سرشــت ذاتــی آن در مــردان اشــاره شــده اســت. علیمی فرمایــد:

1 . موسسه رشد جوان، همان.
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ِب؛1
ْ
َقل

ْ
وُس ال

ُ
ُه َمْنک

ّ
َیَغْر، َمْن ال َیغاُر َفِاَن

ْ
مؤِمِن َفل

ْ
ِاَنّ اهّلَل َیغاُر ِلل

خداونــد بــرای مؤمــن غیــرت مــی ورزد؛ پــس او نیــز بایــد غیــرت آورد. هــر کــس غیــرت 
نــورزد، دلــش وارونــه اســت. 

زنــان مســلمانان وظیفــه دارنــد در روابــط اجتماعــی و خانوادگــی، عفــت شــخصی 

کننــد و بــا حجــاب اســالمی و رعایــت شــؤون اجتماعــی، از  و عمومــی را رعایــت 

هرگونــه خودنمایــی و تحریــک مــردان امتنــاع ورزنــد. ایــن مســأله زن را در چشــم 

مناســب  عاطفــی  پاســخ دهی  زمینــه ی  و  ارزش منــد  روزافــزون  طــور  بــه  مــردان 

مــردان را فراهــم می ســازد.

ز( قناعــت ورزی: بانــوان بکوشــند در امــور اقتصــادی، میــزان درآمــد همسرشــان 

کــه در تــوان همسرشــان نیســت،  را مــد نظــر قــرار دهنــد و از توقعــات نامعقولــی 

اجتنــاب ورزنــد؛ چــون ایــن مســأله، احســاس ناتوانــی و شکســت را در مــردان 

گشاده دســتی توصیــه  بــه وجــود مــی آورد. در منابــع دینــی، از ســویی آقایــان را بــه 

می کنــد و از ســوی دیگــر، بانــوان را بــه قناعــت ورزی رهنمــون می ســازد. پیامبــر 

اســالم می فرمایــد: 
ْوَجَها َفْوَق  َطاَقِتِه ؛2 َف َز ِ

ّ
ل

َ
ْن ُتک

َ
ِة أ

َ
َمْرأ

ْ
 ِلل

ُّ
 َیِحل

َ
ال

بر زن جایز نیست که همسرش را به بیش از توانایى شوهرش مجبور سازد.

کــه  در سرگذشــت زندگــی حضــرت زهــرا و امیرالمؤمنیــن علــی آمــده اســت 

دو روز در خانــه غذایــی پیــدا نمی شــد و امیــر مؤمنــان وقتــی مطلــع شــدند و علــت 

ســکوت بانــو را پرســیدند، حضــرت زهــرا فرمودنــد: 

1 . مجلسی، بحار االنوار، ج76، ص115.
2 . نوری، مستدرک الوسائل، ج 14، ص242.
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ف  نفسك  ما ال تقدر علیه ؛1
ّ
كل یا أبا الحسن! إّنى  ألستحى  من  إلهى  أن  ا

کــه از تــو چیــزی را درخواســت نمایــم و تــو  ــا علــی، مــن از خــدای خــود شــرم دارم  ی
ــوان تهیــه آن را نداشــته باشــی. ت

کمک می کند، بلکه تکریم و  قناعت ورزی بانوان نه تنها به تکیه گاه بودن آقایان 

احترام آنان را برمی انگیزاند و زمینه ی مهرورزی مردان را فراهم می سازد.

2-2. هنر دل ربایی

چشــم  در  کــه  اســت  آن  زن،  اساســی  آرزوهــای  و  عمیــق  تمایل هــای  از  یکــی 

دیگــران اثــری مطلــوب بخشــیده و بــه وســیله ی زیبایــی قیافــه و انــدام، مــوزون 

ــیوه ی  ــا ش ــره ب ــن و باالخ گفت ــخن  ــرز س ــدا، ط ــی ص ــوش آهنگ ــرکات، خ ــودن ح ب

و  تحریــك  را  آن هــا  احساســات  گشــته،  واقــع  دیگــران  خوشــایند  خــود،  طّنــاز 

روحشــان را مجــذوب ســازد.2 طبیعــت، زن را مظهــر مطلــوب بــودن و معشــوق 

کــرده اســت.3 برایــن اســاس، زن بایــد از هنــر دل ربایــی  بــودن و جلــوه و نــاز خلــق 

کنــد و همســر خــود را مجــذوب و محســور زیبایی هــای  خــود بــه درســتی اســتفاده 

کــه مــرد، تمــام توجــه و  کالمــی و غیرکالمــی خــود ســازد. در ایــن صــورت اســت 

دربــاره ی   اســالم پیامبــر  مــی دارد.  بــه همســرش معطــوف  را  محبــت خــود 

می فرمایــد: شایســته  زنــان  ویژگی هــای 

1 . موحد ابطحی، عوالم العلوم و المعارف و االحوال، ج11، ص212.
زو، روح زن، ترجمه پری حسان شه رئیس، ص 29. 2 . جینا لمبرو

3 . مطهری، نظام حقوق زن در اسالم، ص15.
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ا؛ 1 ْیَ
َ
ا َنَظَر ِإل

َ
ُه ِإذ َتُسّرُ

هرگاه مرد به همسرش بنگرد، مسرور  گردد. 

ــه علــت این کــه در رفتــار  ــزد همســر، ب ــا وجــود پذیــرش مناســب ن ــان ب برخــی از زن

زمــان،  در طــی  و  یــج  تدر بــه  نمی برنــد،  کار  بــه  را  زنانــه  گفتــار، ظرافت هــای  و 

مردانــه  ویژگی هــای  کــه  زنانــی  می ســازند.  دور  همســر  توجــه  محــور  از  را  خــود 

کنــار خــود نگــه دارنــد. بنابرایــن الزم اســت  دارنــد، نمی تواننــد همسرانشــان را در 

در  را  همسرشــان  قلــب  جلوه گرانــه،  رفتارهــای  اســتمرار  و  تکــرار  و  تمریــن  بــا 

تســخیر خــود داشــته باشــند. در غیــر ایــن صــورت، ممکــن اســت مــردان راه هــای 

دیگــری برگزیننــد. مــردان نیازمنــد توجــه بــه منابــع زیبایــی هســتند و بســیاری 

بــه ارتباطــات خــارج از چارچــوب  گرایــش  یــا حتــی  از بی توجهی هــای مردانــه 

ناشــی می گــردد. بانــوی خانــه  رفتارهــای جلوه گرانــه ی  از ضعــف  ازدواج، 

کار بگیرند: در این راستا، توصیه می شود زنان نکته های زیر را به 

1. آراســتگی و نظافــت: بــا رعایــت نظافــت و آراســتن ظاهــر خــود، همســرتان را 

می فرمایــد:  اســالم پیامبــر  کنیــد.  خــود  جاذبه هــای  مجــذوب 
ْوِجَها؛2   َجُة َمَع َز َتَبّرِ ُ ُم ... الْ

ُ
ِإّنَ َخْیَر ِنَساِئک

ینت هایشان را برای همسرانشان آشکار می کنند.  ین زنان شما کسانی هستند که ز بهتر

کــه شــده، خــود را در برابــر همســرش زیبــا  زن دل ربــا می کوشــد بــا هــر شــیوه ای 

امــام صــادق می فرمایــد:  جلــوه دهــد. 
ْن 

َ
ــى أ  َیْنَبِغ

َ
َدًة َو ال

َ
ــال ــا ِق ــُق ِف ُعُنِقَه ِ

ّ
ــْو ُتَعل

َ
ــَها َو ل   َنْفَس

َ
ــل ْن  ُتَعّطِ

َ
ِة أ

َ
ــْرأ َم

ْ
ــى ِلل  َیْنَبِغ

َ
ال

1 . نوری، مستدرک الوسائل، ج 14، ص169.
کلینی، الکافی، ج5، ص324.  . 2
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ًة؛1 ــّنَ ــْت ُمِس َكاَن ــاِء َو ِإْن  ّنَ ِ
ْ

 ِبال
ً
َســُحَها َمْســحا ــْو َتْ

َ
َضــاِب َو ل نِ

ْ
ــَن ال ــا ِم ــَدَع َیَدَه َت

کــردن  یــزان  گــر چــه بــا آو ینــت بگــذارد، ا کــه زن بــدن خــود را بــدون ز ســزاوار نیســت 
ــا  ــر چــه ب گ ــدون رنــگ باشــد، ا ــه دســت زن ب ک گردن بنــدی باشــد و ســزاوار نیســت 

گــر چــه پیــر و کهن ســال بــوده باشــد. کمــی حنــا و ا

گفتــاری بــه  گــون، از ظرایــف و لطایــف  گونا کالمــی: در شــرایط  2. ظرافت هــای 

کنیــد. بــا شــوهر، بــه صــورت رســمی و اداری صحبت  شــیوه ای مناســب اســتفاده 

نکنیــد. بــه طــور طبیعــی، ســخن دل نشــین و آهنگیــن زنانــه در مقابــل همســر، 

ــه را  کالمــی زنان ــه ی نرمــش  ــم جاذب کری ــرآن  دل ربایــی زن را دوچنــدان می کنــد. ق

کــرده اســت: تأییــد و اســتفاده از ایــن شــیوه را در برابــر مــردان نامحــرم نهــی 
َقْوِل؛2 

ْ
َضْعَن بال نْ َ

 ت
َ
فال

یید.  به ناز سخن مگو

را  ی  بــا هم دلــی و هم زبانــی و وقتــی همســر را خســته و اندوهیگــن می بینیــد، 

کنیــد. در روایــت آمــده اســت:  مجــذوب خــود 
ــْت َمــا 

َ
 َقال

ً
ْتــِن َمْهُمومــا

َ
ا َرأ

َ
ْوَجــًة ِإذ  ِإّنَ ِل َز

َ
 ِإَل َرُســوِل اهّلِل َفَقــال

ٌ
َجــاَء َرُجــل

ــِر  ْم
َ
ــَمُّ ِبأ ــَت َتْ ُكْن ــُرَك َو ِإْن  ــِه َغْی ــَك ِب

َ
 ل

َ
ــل

َ
ّف

َ
ــْد َتک ــَك َفَق ْزِق ــَمُّ ِلِر ــَت َتْ ُكْن ــَك ِإْن  ّمُ ُیِ

ــا  َ اِلــِه لَ  َو َهــِذِه ِمــْن ُعّمَ
ً

ــاال ِ ُعّمَ
 اهّلِل ِإّنَ هّلِلَّ

ُ
 َرُســول

َ
 َفَقــال

ً
ــا آِخَرِتــَك َفــَزاَدَك اهّلُل َهّ
ــِهیِد؛3 

َ
ْجــِر الّش

َ
ِنْصــُف أ

مــردی نــزد پیامبــر آمــد و عرضــه داشــت: ای رســول خــدا! مــن همســری دارم 
گــر  کــرده؟ ا یــد: چــه چیــز تــو را اندوهگیــن  گاه مــرا اندوهگیــن ببینــد، می گو کــه هــر 
ــد( عهــده دار  کــه دیگــری )خداون ــرای مخــارج زندگــی ات ناراحتــی، مطمئــن بــاش  ب

1 . همان، ص509.
2 . احزاب، آیه32.

3 . صدوق، من الیحضره الفقیه ، ج 3، ص387.
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ــو  ــرده، ت ک ــن  ــو را تضمی ــه روزی ت ک ــری  ــا داشــتن چنیــن ضامــن، معتب آن اســت )و ب
ــر و قیامــت[ غصــه  گرفتاری هــای قب ــرای آخــرت ]و  ــر ب گ ــد اندوهگیــن باشــی( و ا نبای
 کنــد. )و بایــد چنیــن باشــی. رســول خــدا یــاد  می خــوری، خداونــد اندوهــت را ز
فرمــود: خداونــد ]در روی زمیــن[ کارگزارانــی دارد و ایــن زن یکــی از آن هــا اســت. بــرای 

ــاداش شــهید می باشــد. او نصــف پ

3. رفتارهــای جلوه گرانــه: از رفتارهــای جلوه گرانــه و بــا ظرافــت در ارتبــاط بــا همســر 

کنید.  اســتفاده 

کنیــد. در بعضــی از  تمــاس بدنــی: تماس هــای بدنــی خــود را بــا همســر تقویــت 

گناهــان معرفــی شــده اســت.1 در  گرفتــن دســت همســر، موجــب ریــزش  روایــات، 

کینــه و نفــرت معرفــی  برخــی دیگــر از روایــات، تماس هــای بدنــی از بیــن برنــده ی 

کــه در خبــر حــوالء آمــده اســت: شــده  اســت؛ همــان  طــور 
ا؛2   ّبُ ا َر ْیِه َحّیَ َیْرىَض َعْنَ

َ
 ِرْجل

َ
َسُح َعى ُهَما َو َتْ

ُ
ل ْیِه ُتَقّبِ

َ
 ِرْجل

َ
َتْقَتِحُم َعى

پاهایــش را ببوســد و بــر پاهایــش دســت نــوازش کشــد تــا رضایــت خاطــر همســرش 
گــردد.  جلــب 

ی  پیامبــر اســالم هم آغوشــی بــا همســر و پیش قــدم شــدن زن را از وظایــف و

برشــمرده اســت: 
 

َ
ــا َو َتْدُخــل ــَع ِثَیاَبَ

َ
ل نْ َ
ْوِجَهــا ت   َز

َ
ــِرَض  َنْفَســَها َعــى ــاَم َحــّیَ َتْع ْن َتَن

َ
ٍة أ

َ
ــَرأ  اِلْم

ُّ
 َیِحــل

َ
ال

ِلــَك َفَقــْد َعَرَضــْت؛3 
َ

ــْت ذ
َ
ا َفَعل

َ
ــِدِه َفــِإذ

ْ
ل َدَهــا ِبحجِ

ْ
َق ِجل ــِز

ْ
اِفــِه َفُتل َمَعــُه ِف ِلَ

پیامبــر فرمودنــد: بــر زن جایــز نیســت بخوابــد، مگــر آن کــه خــودش را بــه شــوهرش 
یــر لحــاف پوســتش را بــه پوســت شــوهرش  عرضــه نمایــد؛ لباســش را در آورد و در ز

1 . محمدی ری شهری، تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث ، ص192.
2 . نوری، مستدرک الوسائل ، ج14، ص243.
3 . حر عاملی، وسائل  الشیعه، ج20، ص174.
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کــرده اســت. کــرد، خــودش را عرضــه  گــر چنیــن  بچســباند. ا

ارتبــاط  برقــراری  و  توجــه  دادن  نشــان  بــرای  ارتبــاط  هنــگام  •تمــاس چشــمی: 

کنیــد و از حرکت هــای  صمیمانــه، مناســب اســت در چشــم طــرف مقابــل نــگاه 

کــردن چشــم ها غافــل نشــوید. پیامبــر اســالم می فرمایــد:  چشــم و ابــرو و خمــار 
گاه بنــده، بــه چهــره ی همســرش و همســرش بــه چهــره ی او بنگــرد، خداونــد بــه  هــر 

ــز می نگــرد.1 ــگاه مهرآمی ــا ن آن دو، ب

ــط  ــرای شــروع رواب ــر مــرد ب کــردن زن ب ــع دینــی، عرضــه  •روابــط زناشــویی: در مناب

زناشــویی و جلوه گــری جنســی بســیار توصیــه شــده اســت. ایــن مســأله توجــه 

ارتقــا  زوجیــن  میــان  را  ســازنده  تعامل هــای  و  برمی انگیزانــد  را  مــرد  محبــت  و 

از عوامــل  بــه دنبــال دارد. یکــی  را  زناشــویی  می بخشــد و در نهایــت رضایــت 

کیفیــت رابطــه ی جنســی آنــان  اساســی در مهارت هــای ارتباطــی میــان زوجیــن، 

کــه هیــچ گاه از محرومیــت جنســی در  ذکــر شــده اســت. بــه بانــوان توصیــه می شــود 

تعامــل بــا همسرشــان اســتفاده نکننــد. پیامبــر اســالم یکــی از حقــوق اساســی 

کــرده اســت:  ــان عنــوان  ــر آن ــان را عرضــه ی خــود ب ــر زن مــردان ب
ة؛2  ْیِه ُغْدَوًة َو َعِشّیَ

َ
تْعِرَض  َنْفَسَها َعل

]زن[ صبح و شام خود را بر همسرش عرضه نماید.

کــه در شــرایط دشــوار هــم، خواســته ی مــردان را  حتــی از زنــان خواســته شــده 

پاســخ دهنــد: 
ــر در پشــت شــتر  گ ــی ا ــرد را حت ــاز جنســی م ــه نی ک ــن اســت  ــر زن ای ــرد ب ــوق م از حق

1 . محمدی ری شهری، همان، ص192.
کلینی، الکافی، ج5، ص508.  . 2
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باشــد، پاســخ دهــد.1 

تحریــک مناســب غریــزه ی جنســی مــردان، عواطــف مثبــت آنــان را برمی انگیزانــد 

گرایــش بــه روابــط خــارج از چارچــوب خانــواده را از بیــن می بــرد. و زمینــه ی 

ی  •راه رفتــن زنانــه: معمــوال خانم هــا می کوشــند بــه جــای دو خــط مــوازی، رو

کــه بــا لــرزش عضــالت همــراه  یــک خــط مســتقیم قــدم بردارنــد. در ایــن روش 

کریــم تأثیــر شــیوه ی راه  اســت، جاذبــه ی میــان فــردی را تقویــت می کنــد. در قــرآن 

کــه ایــن شــیوه، نبایــد در  کیــد شــده اســت  رفتــن زنــان بــر جــذب مــردان تأییــد و تأ

ــد:  ــم می فرمای کری ــرآن  گرفتــه شــود. ق کار  ــه  ــر نامحــرم ب براب
ّن؛2  یَنِتِ ِفینَ ِمن ِز َم َما ُیحنْ

َ
ْرُجِلِهّنَ ِلُیْعل

َ
ْبَن ِبأ  َیْضِر

َ
َوال

ینتشــان نهفتــه دارنــد،  بنــد تــا آن چــه از ز گونــه اى بــه زمیــن[ نکو پاهــاى خــود را ]بــه 
گــردد. آشــکار 

کــه در رفتارهــای نمایشــی، حتمــا ســلیقه همســر را جویــا شــوید  قابــل توجــه اســت 

کار ببندیــد. ایــن امــر دو طرفــه اســت و بــه زنــان و مــردان  و شــیوه ی دل خــواه را بــه 

هــر دو ســفارش می شــود.

1 . همان. 
2 . نور، آیه31.



مهر  و اقتدار درخانواده184

وزانه ی خانم جدول تکالیف ر

ام  داده امرفتارها ام نداده امتصمی دارمانج انج

رفتارهای متواضعانه 

)اقتداردهی(

گفتاری سبک 

حالت چهره

گری )کنترل  خودمها

هیجان ها(

تکریم و تعریف

عفت ورزی

قناعت ورزی

آراستگی و نظافت

کالمی ظرافت های 

رفتارهای جلوه گرانه

روابط جنسی
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خالصه فصل

•  بــر اســاس الگــوی مهــر و اقتــدار، مــردان وظیفــه دارنــد تکیــه گاه مناســبی بــرای 

کالمــی و غیــر  زنــان باشــند و نیازهــای عاطفــی آنــان را در قالــب ارتبــاط مناســب 

کالمــی تأمیــن ســازند.

• ارتباط کالمی در قالب محبت کالمی، نام نیکو، سالم و احوال پرسی شایسته، 

می پذیرد. صورت  شوخی  و  مزاح  خوش  کالمی،  تکریم،  و  تحسین  تعریف، 

گــوش دادن فعــال، جلســه بیــان احســاس،  کالمــی در قالــب  •  ارتبــاط غیــر 

تمــاس چشــمی و بدنــی مناســب، هدیــه دادن، همــکاری در امــور منــزل، رعایــت 

بــا  مــدارا  و  بــه همســر، مالیمــت  نیکــو )نیکــی  کیزگــی، معاشــرت  پا و  نظافــت 

کــردن همســر، توجــه بــه عالیــق همســر و غــذا خــوردن بــا همســر(  همســر، شــاد 

می گــردد. محقــق 

• تکیــه گاه مناســب بــودن بــا اســتقالل رآی، ثبــات در تصمیم گیــری، تقویــت 

و  نظــم  خشــم،  کنتــرل  ســبک،  رفتارهــای  از  دوری  حمایت گــری،  کارآمــدی، 

می پذیــرد. صــورت  گشاده دســتی  و  شــخصی  انضبــاط 

ــده  ــردان پذیرن ــر م ــد در براب ــه دارن ــان وظیف ــدار، زن ــر و اقت ــوی مه ــاس الگ ــر اس • ب

باشــند و هنــر دل ربایــی را بــه درســتی بــه نمایــش بگذارنــد.

• پذیرندگی با تواضع، سبک گفتاری و حالت چهره ی مناسب، خودمهارگری، 

تکریم، تعریف و سپاس گزاری، عفت ورزی و قناعت ورزی تحقق می یابد.

کالمــی، رفتارهــای جلوه گرانــه  • دل ربایــی بــا آراســتگی و نظافــت، ظرافت هــای 

راه  و  زناشــویی  روابــط  بــه  تمایــل  مناســب،  چشــمی  تمــاس  بدنــی،  )تمــاس 

می پذیــرد. صــورت  زنانــه(  رفتن هــای 
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حسینی همدانی، سید محمدحسین؛  انوار درخشان؛ تهران: لطفی، 1404ق  .. 14

حقگــو، حجــت اهّلل؛ »تفاوت هــای ســاختاری مغــزی زن و مــرد و تأثیرهــای شــناختی . 15

آن هــا«؛ مجموعــه مقــاالت جنســیت از منظــر دیــن و روان شناســی، قــم: انتشــارت موسســه 

امــام خمینــی، 1390.

دولــت و خانــواده؛ مجموعــه مقــاالت آسیب شناســی خانــواده؛ . 16 خدامــی، نرگــس؛ 

یاســت جمهــوری، 1388. تهــران: مرکــز امــور زنــان و خانــواده ر

خطیــب، ســیدمهدی؛ ایــن نقش هــا واقعــی اســت؛ قــم: موسســه آموزشــی و پژوهشــی . 17

امــام خمینــی، 1390.

راش، مایکل؛ جامعه و سیاست؛ ترجمه منوچهر صبوری؛ تهران: سمت، 1377. 18

ــواده؛ . 19 ــی خان ــاالت آسیب شناس ــه مق ــک؛ مجموع ــواده دموکراتی ــره؛ خان ــان، زه رجبی

یاســت جمهــوری، 1388. ــواده ر ــان و خان تهــران: مرکــز امــور زن

معصومــه . 20 ترجمــه ی  بگیریــم؛  جــدی  را  جنســیتی  تفاوت هــای  ای؛  اســتون.  رودز، 

.1393 دانشــگاه،  و  حــوزه  پژوهشــگاه  قــم:  محمــدی؛ 

زیبایی نژاد، محمدرضا؛ »آسیب شناسی نگاه به زن و خانواده در ایران«؛ مجموعه . 21

یاست جمهوری، 1388. مقاالت آسیب شناسی خانواده؛ تهران: مرکز امور زنان و خانواده ر

ســاالری فر، محمدرضــا؛ خانــواده در نگــرش اســالم و روان شناســی؛ قــم: پژوهشــگاه . 22

حــوزه ودانشــگاه، 1387.

ساالری فر، محمدرضا؛ نظام خانواده در اسالم؛ قم: سنابل، 1383.. 23

ستیر، ویرجینیا؛ آدم سازی؛ ترجمه ی بهروز بیرشک؛ تهران: رشد، 1391.. 24

شریف الهیجی، محمد بن علی؛ تفسیر شریف الهیجی ؛ تهران: دفتر نشر داد، 1373.. 25

قــم: مؤسســه . 26 زنــان؛  از حقــوق  ابراهیــم؛ جریان شناســی دفــاع  شــفیعی سروســتانی، 
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.1379 طــه،  فرهنگــی 

ــان؛ . 27 ــین رحیمی ــل؛ مــکارم االخــالق؛ ترجمــه ی محمدحس ــن فض ــن ب ــی، حس طبرس

قــم: مؤمنیــن، 1389.

عالم، عبدالرحمن؛ بنیادهای علم سیاست؛ تهران: نی، 1380.. 28

فتی، الدن و دیگران؛ مجموعه مهارت های زندگی؛ تهران: میانکوشک، 1395.. 29

ســعید . 30 ترجمــه ی  خانــواده؛  در  کلیــدی  تئوری هــای  و  مفاهیــم  یمــون؛  ز بــی،  فریتــز 

.1379 همــام،  اصفهــان:  پیرمــرادی؛ 

قصری، عبدالجلیل بن موسی؛ شعب االیمان؛ قم: دار الحدیث، 1417ق.. 31

کارلســون، جــان و دیگــران؛ خانــواده درمانــی؛ ترجمــه ی شــکوه نوابی نــژاد؛ تهــران: . 32

انجمــن اولیــا و مربیــان، 1388.

کاردان؛ تهــران: . 33 روان شناســی اجتماعــی؛ ترجمــه ی علی محمــد  اتــو؛  بــرگ،  کالیــن 

.1372 اندیشــه، 

محمدی ری شهری، محمد؛ تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث؛ قم: مشعر، 1387.. 34

مطهری، مرتضی؛ تعلیم و تربیت در اسالم؛ تهران: صدرا، 1373.. 35

مطهری، مرتضی؛ مسأله حجاب؛ تهران: صدرا، 1368.. 36

مکارم شیرازى، ناصر؛ تفسیر نمونه؛ تهران: دار الکتب اإلسالمیه، 1374. 37

مصباح، محمد تقی، اخالق در قرآن، قم: موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، 1386.. 38

مؤسســه رشــد جــوان؛ بازگشــت غــرب بــه عفــاف؛ ترجمــه محمــد زارعــی توپخانــه؛ . 39

کــرج: تــالوت آرامــش، 1394.

تهــران: . 40 ثنائــی؛  باقــر  ترجمــه ی  و خانــواده درمانــی؛  خانــواده  مینوچیــن، ســالوادور؛ 

.1380 امیرکبیــر، 

هی لی، جی؛ روان درمانی خانواده؛ ترجمه ی باقر ثنائی؛ تهران: امیرکبیر، 1375.. 41

یونسی، سید جالل، مدیریت روابط زناشویی، تهران: نشر قطره، 1388.. 42
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مقاله ها و پایان نامه ها

یــع قــدرت در . 43 ایــازی، ســید محمدعلــی و محمــد ناصحــی؛ »بررســی ســاختار توز

ــماره 1،   ــان، ش ــش زن ــه پژوه ــات«؛ مجل ــات و روای ــگاه آی ــواده از ن ــوهر در خان ــه زن- ش رابط

پاییــز 1389، صفحــه 133-113. دوره 2، 

بانــوان شــیعه، . 44 و مقتضیــات«؛ مجلــه  الگوهــا  باقــری، شــهال؛ »مدیریــت خانــواده؛ 

.31- 7 صفحــه   ،1388  ،6 ســال   ،20 شــماره 

با خود . 45 و همبستگی در خانواده  »رابطه ساختار قدرت  و دیگران؛  بحرینی، مسعود 

پنداره دانشجویان«؛ مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، شماره 2، 1389، صفحه 64-71.

بســتان، حســین؛ »کارکردهــای خانــواده از منظــر اســالم و فمینیســم«؛ مجلــه حــوزه و . 46

دانشــگاه، شــماره 35، 1382، صفحــه 34-4.

بهرامــی احســان، هــادی و الهــه اســلمی؛ »رابطــه ســازگاری زناشــویی و ســبک های . 47

ــا ســالمت جســمی و روانــی فرزنــدان«؛ مجلــه روان شناســی و علــوم  فرزندپــروری والدیــن ب

تربیتــی، شــماره 1، ســال 39، 1388، صفحــه 81-63.

پروین، ستار و دیگران؛ »عوامل جامعه شناختی مؤثر در طالق عاطفی در بین خانواده های . 48

.153-119 صفحه   ،1391  ،14 سال   ،56 شماره  زنان،  راهبردی  مطالعات  تهرانی«؛ 

ترکاشــوند، جــواد و دیگــران؛ »الگــوی اســالمی سلســله مراتــب در خانــواده بــا رویکــرد . 49

روان شــناختی«؛ علــوم حدیــث، شــماره 73، دوره 18، 1392، صفحــه 103-79.

حســین خانی، هــادی؛ »معیارهــای انتخــاب همســر از دیــدگاه اســالم و تهیــه مقیــاس . 50

آن«؛ پایان نامــه دکتــری، قــم: مؤسســه آموزشــی پژوهشــی امــام خمینــی، 1390.

زناشویی . 51 رضایت  بر  معنوی  سیستمی  درمانی  خانواده  »اثر  مسعود؛  جان بزرگی، 

زنان و خانواده، شماره 6، سال 4، 1395،  کنش وری خانواده«؛ پژوهش نامه اسالمی  و 

صفحه 38-9.

خالــدی، شــیدا؛ »عوامــل نگــه دارنــده ازدواج در افــراد متأهــل دارای عوامــل خطــر«؛ . 52

کارشناســی ارشــد، تهــران: دانشــگاه بهشــتی، 1390. پایان نامــه 

ذوالفقارپــور، محبوبــه و دیگــران؛ »بررســی رابطــه میــان ســاختار قــدرت در خانــواده بــا . 53
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کارمنــد و خانــه دار شــهر تهــران«؛ تازه هــا و پژوهش هــای مشــاوره،  رضامنــدی زناشــویی زنــان 

شــماره 11، 1383، صفحــه 46-31.

»بررســی . 54 توپخانــه، محمــد؛ مســعود جان بزرگــی و محمــد رضــا احمــدی؛  زارعــی 

کارآمــدی آن«؛ روان شناســی و دیــن، شــماره 23،  رابطــه ســاختار قــدرت در خانــواده بــا 

.70-53 صفحــه   ،1392

زارعــی توپخانــه، محمــد و دیگــران؛ »رابطــه ســاختار قــدرت پدرمحــور در خانــواده . 55

کارآمــدی خانــواده«؛ مطالعــات اســالم و روان شناســی، شــماره 13، 1392،  اصلــی فــرد بــا 

.150-135 صفحــه 

زارعــی توپخانــه، محمــد؛ »رابطــه ســاختار قــدرت خانــواده اصلــی و فعلــی فــرد بــا . 56

کارشناســی ارشــد روان شناســی،  کارآمــدی خانــواده از منظــر آموزه هــای اســالمی«؛ پایانه نامه 

قــم: موسســه امــام خمینــی، 1392.

زارعــی توپخانــه، محمــد؛ »ســاختار قــدرت در خانــواده از دیــدگاه اســالم در مقایســه بــا . 57

نظریــات روان شناســی و جامعه شناســی«؛ معرفــت روان شناســی،  شــماره 186،  ســال 22، 

1392، صفحــه 101-87.

قــدرت در خانــواده و مشــارکت . 58 امیرپناهــی؛ »ســاخت  باقــر و محمــد  ســاروخانی، 

 .60-31 صفحــه   ،1385  ،4 دوره   ،3 شــماره  زنــان،  پژوهــش  اجتماعــی«؛ 

ســاروخانی، باقــر؛ »زن، قــدرت و خانــواده: پژوهشــی در جایــگاه زن در هــرم قــدرت در . 59

خانــواده«؛ مجلــه پژوهــش زنــان، شــماره 12، 1384، صفحــه 50-29.

یابــی شــده در 1392/9/5. قابــل . 60 کشــور )1393 و 1395(، باز ســازمان ثبــت احــوال 

 .www.sabteahval.ir :دست رســی

ســعیدیان، فاطمــه؛ »بررســی رابطــه بیــن ســاختار قــدرت در خانــواده بــا تعارضــات . 61

کارشناســی ارشــد، تهــران: دانشــگاه تربیــت معلــم، 1382. زناشــویی«؛ پایان نامــه 

کارآمــد از دیــدگاه اســالم . 62 صفورایــی پاریــزی، محمدمهــدی؛ »شــاخص های خانــواده 

امــام  پژوهشــی  آموزشــی  موسســه  قــم:  دکتــرا،  نامــه  پایــان  آن«؛  پرســش نامه  ســاخت  و 

.1388 خمینــی، 
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صیــاد شــیرازی، مریــم؛ »رابطــه بیــن ســبک های تربیتــی والدیــن و شــکل گیری نــوع . 63

کارشناســی ارشــد رشــته مشــاوره، تهــران: دانشــگاه  هویــت دینــی نوجوانــان«؛ پایان نامــه 

عالمــه طباطبایــی، 1383.

ظهیری، هوشنگ و سروش فتحی؛ »مدیریت خانواده در نظریه های جامعه شناسی . 64

 ،1389  ،8 شماره  حدیث،  و  قرآن  پژوهش نامه  طباطبائی«؛  عالمه  نظریه  با  مقایسه  در 

صفحه 120-99.

عالیــی رحمانــی، فاطمــه؛ بررســی تحلیلــی قوامیــت در آیــه »الرجــال قوامــون علــی . 65

النســاء«؛ تحقیقــات علــوم قــرآن و حدیــث، شــماره 1، ســال اول، 1383، صفحــه 51-24.

عنایــت، حلیمــه و منصــوره دســترنج؛ »مطالعــه ســاختار قــدرت در خانــواده )مطالعــه . 66

مــوردی: شــهر الر(«؛ پژوهــش زنــان، شــماره 1، دوره 8، 1389، صفحــه 124-107.

فاتحــی زاده، مریــم و دیگــران؛ »بررســی تأثیــر عوامــل خانوادگــی در پاییــن بــودن آمــار . 67

طــالق در شــهرهای یــزد، اردکان و میبــد«؛ مطالعــات تربیتــی و روان  شناســی، شــماره 21، 

1384، صفحــه 136-117.

»بررســی رابطــه عملکــرد خانــواده اصلــی . 68 قمــری، محمــد و امیرحســین خوشــنام؛ 

بیــن دانشــجویان«؛ خانواده پژوهــی، شــماره 27، ســال 7، 1390،  کیفیــت زندگــی در  و 

.354-343 صفحــه 

کریم پــور قراملکــی، علــی؛ »نگاهــی بــه قیومیــت مــردان در تفاســیر قــرآن«؛ بینــات، . 69

شــماره 26، ســال هفتــم، 1379، صفحــه 33-23.

کیانی، مژده و دیگران؛ »مطالعه چگونگی توزیع قدرت در خانواده؛ مدلی بر اساس نظریه . 70

مبناییGT«؛ فصلنامه خانواده پژوهی، شماره 22، سال 6، 1389، صفحه 192-172.

کرمــان«؛ . 71 شهرســتان  خانواده هــای  در  قــدرت  ســاختار  »بررســی  ســعیده؛  گروســی، 

.25-7 صفحــه   ،1387 ششــم،  ســال   ،2 شــماره  زنــان،  مطالعــات 

مختــاری، مریــم و معصومــه کردی پــور؛ »بررســی ســاختار قــدرت در خانــواده بر حســب . 72

برخــی ویژگی هــای فرهنگــی در خانــواده، مــورد مطالعه: زنان متأهل شــهر آبدانــان«؛ فصلنامه 
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