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 چکیده

دار جهت  های عرفی و شبهه نظر به جایگاه بینش در تحقق عینی سبک زندگی، اهمیت تصحیح ذهنیت
ر پیش رو پژوهش کاربردی به روش تثبیت سبک زندگی مطلوب، امری بدیهی است. در این راستا نوشتا

های اندیشمندان مطرح و در بعد تجربی مؤید به  ای از متون اسالمی، تأکیدی بر دیدگاه گردآوری کتابخانه
 شناسی مثبت است که با استقرای اطالعات و توصیف و تحلیل محتوای کیفی نظران روان دیدگاه صاحب

شناسی مثبت، به واکاوی  قرآنی، روایی و تجربی مبتنی بر روان های با داده« قوامیت»مضمونی( به تبیین آیه )
پردازد. بنابراین مسئله اصلی تحقیق، چگونگی قوامیت مرد در  کیفی آن در خانه در راستای آرامش خانواده می

هایی چون  ، با مؤلفه«قوامیت»ویژه  خانواده و رابطه آن با آرامش خانواده است که پس از تبیین مفاهیم، به
 توسط مرد،« مودت، عدالت، حسن خلق، تکریم، صداقت، رفع نیازهای مادی و معنوی و...»روابط بر اساس 

مدار،  وظیفه»آید و نتیجه آن، مدیریتِ  شناسی به دست می های روان از قرآن و احادیث، مؤید به یافته
دگی اسالمی با هدف کسب مرد است؛ تدبیری حکیمانه در سبک زن« گزار گرا و خدمت پذیر، تکلیف مسئولیت

سازی آن، راه درمان ناهنجاری رفتاری احتمالی در این شرایط نیز  آرامش در بستر خانواده که با نهادینه
 بازگشت به این بینش و ذهنیت خواهد بود. 
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 مقدمه 
های عرفی و  جایگاه بینش و نگرش در اجرای سبک زندگی، ضرورت تصحیح ذهنیت نظر به

های رفتاری و روانی  ویژه جهت پیشگیری از ناهنجاری دار در تثبیت سبک زندگی مطلوب، به شبهه
ای کلیدی در این امر است. اسالم  احتمالی، امری بدیهی است و نوع تعامل اعضا در خانواده نکته

روم: ) عنوان اولین بستر اجتماعی، مقرر فرموده را در تشکیل خانواده، به« آرامش»جامع، عنوان دین  به
 به مرد سپرده است« قوامیت»( و در اولین تدبیر اجتماعی، مدیریت کالن خانواده را تحت عنوان 75

وهم شبهه ویژه که م نماست؛ به زا، منافی آرامش و تناقض (؛ اما این امر در نگاه اول، چالش70نساء: )
تفکر فمنیستی، مبنی بر عدم تساوی حقوق زن و مرد و شبهه اجحاف اسالم به جنس زن است. بدین 

عنوان اولین قدم، امری ضروری  ویژه تبیین کیفیت این ساختار به جهت کاوش در ابعاد مختلف آن، به
رابطه آن با آرامش و  است. بنابراین مسئله اصلی این پژوهش، تبیین چگونگی قوامیت مرد در خانواده و

سکونت مطرح در قرآن، در پرتو نظام خانواده در اسالم است و پاسخ به این مسئله که آیا قوامیت مرد 
قید و شرط و همراه با شائبه تحقیر زن است یا این مدیریت، همراه با شروط و  بر زن، قوامیتی مطلق و بی

توان  ها از قرآن و روایات معتبر، می کشف مؤلفهها چیست؟ بعد از  های خاص است؟ و این مؤلفه مؤلفه
عنوان  شناسی مثبت، به به تحلیل قوامیت و اهداف آن از دیدگاه اسالم، بر اساس متون اسالمی و روان

نظران مطرح و  شناسی پرداخت. در این نوشتار از آثار صاحب آخرین رویکرد مطرح در علم روان
امروزه های تجربی و آماری استفاده شده است؛ چراکه  یافتهشناسی مثبت، مستند به  شاخص علم روان

دلیل اقبال بیشتر، مؤثرتر  های دینی، جهت نیل به فهم مشترک، به تجربی آموزه - بررسی و تحلیل علمی
های آموزشی و تربیتی، از  و کارسازتر خواهد بود و با توجه به جای خالی آن در مباحث معرفتی، برنامه

. بنابراین در پاسخ به مسئله اصلی و مسائل فرعی این مقوله، ابتدا باید برخوردار استاهمیتی دوچندان 
وچهارم سوره نساء پرداخت و سپس با استخراج  به توصیف و تبیین دیدگاه تفسیری پیرامون آیه سی

 شناسی مثبت، آن را تحلیل کرد. های تجربی روان های قوامیت در آیات و روایات و یافته مؤلفه
ای شده است و در بعد  پیشینه موضوع، به این مسئله از ابعاد حقوقی و تفسیری توجه گستردهدر 

های متعددی مشاهده  اجتماعی، پیرامون آرامش و خانواده، همچنین مدیریت و قوامیت، نوشته
با شناختی مدیریت خانواده  شود؛ اما از منظر سبک زندگی خانوادگی در اسالم و تبیین و تطبیق روان می

ای مغفول است که مباحث آن،  شود و مسئله هدف آرامش و اعتالی خانواده، آثار قابل توجهی دیده نمی
حقوق زن در های  کم و بیش در آثار اندیشمندان و نویسندگان این حوزه پراکنده است. ازجمله در کتاب

آورد  با روی درمانی ، زوج(5797جدیری، ) هیجان و رضامندی زناشوییمرتضی مطهری(، ) اسالم
بررسی »و در مقاالت  (؛5777نژاد،  زیبایی) های جنسیتی هویت و نقش(، 5796فر،  ساالری) اسالمی

ذوالفقارپور و ) «داررابطه ساختار قدرت در خانواده با رضامندی زناشویی زنان کارمند و خانه
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(، 5790امانی، ) «همقایسه تعارض زناشویی در ساختار توزیع قدرت در خانواد»(، 5777همکاران، 
(، 5797زارعی توپخانه و همکاران، ) ،«بررسی رابطه ساختار قدرت در خانواده با کارآمدی آن»
مینوچین، ) «درمانی خانواده و خانواده»و در آثار غربی، (؛ 5777عالسوند، ) «های جنسیتی نقش»

ن این پژوهش، متکفل بررسی اند. بنابرای هایی از بحث، ذیل دیگر مباحث اشاره کرده (، به جنبه5777
شده بر مرد  رسد قوامیت، تکلیفی تعریف طور خاص در رابطه با آرامش است. به نظر می تفصیلی آن به

قید مرد و مدیریت بر اساس هوا و  منظور تأمین آرامش و تعالی زن و خانواده، و نافی آزادی و عمل بی  به
 هوس است. 

 شناسی  . مفهوم1

 . قوامیت1-1

ام»واژه  ، «محافظت»؛ «کننده بسیار قیام»، صیغه مبالغه است که در معانی مختلف آمده است: «قوَّ
راغب، ) (، عامل ثبات، بقا، پایداری و استحکام دیگری093، ص57، ج5050منظور،  ابن) «اصالح»

، 53 ، ج5050زبیدی، ) «بر عهده گرفتن مؤونه زندگی»، «متکفل امری شدن( »698، ص5057
، «حفاظت»(، 757، ص5، ج5075؛ نحاس، 587، ص7، ج5078بالغی، ) «یر امورتدب»(، 590ص

، 5057؛ راغب، 507، ص6، ج5735طریحی، ) «والیت»و « اشراف»، «سروری»، «نگهداری»
 (.797ص

، به معنای سرپرستی، حفاظت و مراقبت است و در «علی»کاربرد این کلمه همراه با حرف 
همسر اوست؛ چون امور و « م  زنیقَ »یف مدیریتی مرد است. محدوده روابط همسران، بخشی از وظا

إداره »به معنای « قوام»(. در اصطالح، 587، ص57، ج5050منظور،  ابن) مایحتاج او را بر عهده دارد
 «میاضت و تعلیب، ریر، تأدیتسلط مرد بر زن در تدب»( و 755، ص0 ، ج5053طباطبایی، ) «معاش

وم» ( است.67، ص7 ، ج5737طبرسی، ) تنهایی و  کسی است که در رسیدگی به امور دیگران، به« قیَّ
شراف دارد بدون تکیه بر دیگری اقدام می جوادی آملی، ) کند و بر تدبیر امور زن و رفع نیازهایش ا 

 (. 509، ص57، ج5777
امون»در بیانی مختصر، دو برداشت عمده از   شود:  شناسان مشاهده می ، در تعریف لغت«قوَّ

گری و ریاست، در قالب مفاهیم سلطه، حکومت، والیت، ریاست و استحقاق طاعت. . سلطه5
منظور،  ابن) دانند درست نمی« قوامون علی النساء»شناسان، کاربرد این معنا را در عبارت  برخی لغت

 (.587، ص57، ج5050
هبانی و پذیری، حمایت و رسیدگی، در قالب مفاهیم کفالت، حمایت، کارگزاری، نگمسئولیت. 7

 رسد: تر و سازگارتر به نظر می رسیدگی. با تأمل در قرآن و روایات، مفهوم دوم به چند جهت، مناسب
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امی مرد بر زن، آن را به پرداخت نفقه زن تعلیل کرده که  ـ در ادامه آیه قرآنی و پس از اعالم شأن قوَّ
 این بیان با معنای دسته دوم سازگارتر است. 

 (.777، ص5077سایس، ) عنای اخیر آمده استـ در روایت نبوی به م
ام»دقت در کاربرد واژه  ام»در صیغه مبالغه مانند « قوَّ ، گویای اهمیت موضوع قوامیت شوهر بر «قوَّ

همسر است؛ زیرا روش قرآن کریم در بیان موضوعات حساس و مهم، استفاده از صیغه مبالغه در بیان 
(. بر همین مبنا، 7؛ مائده: 575نساء: ) ر محاکم دینیعبارات است؛ مانند حفظ قسط و اجرای عدل د

برخی از فقها، کمال عقل را شرط قاضی، و در مسائل خانوادگی قدرت هوش و تفکر را الزمه 
امیت»  (. 555-557، صص57، ج5777جوادی آملی، ) اند دانسته« قوَّ

امیت به سنخی از خدمت و وظیفه، عالوه بر ساز گاری با منابع دینی، از نکته قابل توجه، تعریف قوَّ
پذیرش بیشتر مفسرین برخوردار است؛ قوامیت مرد از جنس مسئولیت اجرایی؛ مدیریت خادمانه و 
تقسیم کار در خانه به جهت توانمندی مرد در کارهای سخت و نیز تأمین نفقه و هزینه زندگی خانواده 

واده است بیان این وظیفه در قالب صیغه مند بودن مرد در برابر خان است؛ به تعبیری روح قوامیت، وظیفه
(. نکته 505، ص57همان، ج) مبالغه، بیانگر اهمیت و حساسیت وظیفه مرد در سرپرستی زن است

قابل توجه این که اغلب تفاسیر، در مقام توجیه چرایی قوامیت مرد در مدیریت منزل هستند و به 
که بررسی علمی و دقیق آیات و  اند؛ درحالی های این مدیریت توجه چندانی نداشته چگونگی و بایسته

آمیز و درک و تحمل متقابل زن و مرد  بسا افق دیگری را در همزیستی مسالمت روایات در این زمینه، چه
 خواهد گشود. 

 و سکونت آرامش. 1-2

، «وقار» یبه معنا« سکون»، از ماده «آرامش»، صفت مشبهه، مترادف فارسی «سکینه»واژه عربی 
، 5058فراهیدی، ) ، مخالف اضطراب و حرکت«ستادن پس از حرکتیتوقف و ا»، «رفتن ترس نیاز ب»
، اعم از استقرار «اطمینان»و « ثبات»، «استقرار»(؛ 567، ص5، ج5768؛ مصطفوی، 757، ص5ج

(. در اصطالح نیز سکینه عبارت است 567، ص5، ج5768مصطفوی، ) مادی، روحی و باطنی است
ل به شهوات یاست که از تما ینان قلب مؤمن، و منتسب به کسیب آرامش و اطمکه موج یا ملکه»از: 
نوری در قلب انسان که در مواجهه با امور غیبی، به انسان ثبات و »همان(؛ ) «ردیستد و آرام گیبازا

مرکز ) «حالت نفسانی همراه با آسودگی و ثبات»(؛ 57، ص5738جرجانی، ) «بخشد آرامش می
را عامل سکینه و آرامش معرفی فرموده  (. قرآن کریم، چند امر557، ص5، ج5776فرهنگ و معارف، 

 است؛ ازجمله:
ه َتطمئنَّ القلوب . یاد خدا:5  .اال بذکر اللَّ
کینة فی قلوب المؤمنین . امداد غیبی:7 ذی أنزل السَّ  .هو الَّ
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کم . آثار و اشیای مقدس:7 ابوت فیه سکینة من ربَّ  .أن یأتیکم التَّ
نَّ صلوتک َسکن  لهم اولیای الهی: . تشویق0  .ا 
ه َجَعل لکم من بیوتکم َسکنا . سرپناه و خانه:5  .و اللَّ

 .َخَلق لکم من انفسکم ازواجًا لتسکنوا . همسر:6

یل لیسکنوا . شب:3 ا جعلنا اللَّ  (657، ص7، ج5775قرائتی، ) انَّ

وامل اعتقادی، روانی و طبیعی که آرامش با ماهیت روحی روانی، انواع و عوامل متعددی دارد؛ ع
(. البته 567، ص5، ج5776مرکز فرهنگ و معارف، ) است« همسر»بخش  ازجمله آن، طبیعت آرام

کریم راهکارهایی نیز بیان فرموده تا زن و مرد در راستای طبیعت و با رشد عقالنیت و برقراری  قرآن
و تفاهم و در نتیجه به کمال آرامش  تعادل در مناسبات زناشویی و هماهنگی درونی، به همزیستی

 ویژه که سعادت خانواده و اجتماع، در گرو احساس امنیت و آرامش آن است. برسند؛ به

 . خانواده1-3

ها و باورها، تعاریف و حدود مختلفی دارد؛ گاه چنان گسترده است که  خانواده، بر اساس بینش
لحادی،  مورد وفاق میبرخی مشکل اساسی مطالعات خانواده را فقدان تعریف  دانند؛ در بینش ا 

گرایی و تشکیل زندگی بدون عقد نکاح، حدود و تعاریف  جنس جهت نوع نگاه تجویزی به هم به
حال سردرگم است. تئودور گرینشتین، نویسنده غربی، در نقد تعریف  خانواده، بسیارگسترده و درعین

مطالعات خانواده، را فقدان تعریف مورد قبول  شده از سوی اداره سرشماری آمریکا، مشکل اساسیبیان
 داند: همگان می

مشکل اساسی در مطالعه خانواده این است که درباره خانواده، تعریفی که کاماًل مورد قبول »
همگان باشد، در اختیار نداریم...؛ اداره سرشماری آمریکا، خانواده را یک گروه دونفره یا بیشتر از مردم 

کنند و ارتباط آنها به واسطه تولد، ازدواج یا  کند که در کنار یکدیگر زندگی می خانوار تعریف می
بخش نیست؛ زیرا بسیاری از  گیرد. با وجود این، این تعریف رضایت فرزندخواندگی شکل می

شود، در نظر گرفته نشده است؛ آیا مردان و زنانی که  هایی که منطقًا به آنها خانواده گفته می گروه
باز چطور؟ آیا والدین و  جنس های هم شوند؟ در مورد زوج شوند، خانواده محسوب می میخانه  هم

اند را مجموعًا باید خانواده به حساب آورد؟ در مورد جوامعی  کودکانی که به فرزندخواندگی قبول کرده
بر اساس  شود، چه باید کرد؟ که در آنها، نگهداری کودکان به اشخاصی غیر از اقوام آنها هم سپرده می

شوند، هرچند  عنوان خانواده محسوب می ها به تعریف اداره کل سرشماری آمریکا، بعضی از گروه
 (.55، ص5779گرینشتین، ) «بندی موافق نباشند... بسیاری از ناظران ممکن است با این جمع

، «کرده صاحب فرزند های ازدواج زوج»وی، دو تعریف دیگر از خانواده ارائه کرده است: 
 همان() «.( دارای فرزند نکرده کرده یا ازدواج ازدواج) های زوج»



 

 

 0011بهار و تابستان ، 9، شماره 5سال  /دوفصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه

70 

اما در باور اسالمی و مبانی نظری برخاسته از منبع وحیانی، تعریف خانواده، روشن و برخوردار از 
فرض اساسی ازدواج در مفهوم طبیعی آن و مستلزم مفهوم ازدواج و قیدهای  حدود مشخص، با پیش
که به  1دور از هر نوع سردرگمی و ابهام است وعیت و پیوند مذکر و مؤنث، و بهمندرج در آن، مانند مشر

 شود: هایی از این تعاریف اشاره می نمونه
ل یآمده، آن را تکم دیك مرد است که فرزندان پدیك زن و یگرفته از ازدواج  نشئت یواحد اجتماع»ـ 

 (.78، ص5763قائمی، ) «کنند یم
گیرد و در  ی اجتماعی که بر اساس ازدواج دو جنس مخالف شکل میها ترین سازمان از عمومی»ـ 

 (.568، ص5797ساروخانی، ) «خورد آن مناسبات خونی و واقعی یا اسنادیافته به چشم می
گروهی از افراد که از طریق سببی، عقد و »در نگاه مشهور و متبادر الهی، خانواده عبارت است از: 

نهادی که با «. ولد و مکان زندگی مشترک، با یکدیگر وابستگی دارندازدواج، یا نسبی و خونی، زاد و 
تولد بشر، با او همراه است؛ شروع و تأسیس آن با پیوند زناشویی، و تکمیل آن با تولید نسل است. 

است که در اصطالح علمی، نوعی از آن تحت  ین نهاد اجتماعیتر ن و کوچکیبنابراین خانواده، اول
شود؛ البته گاه  یل میحداقل از زن و مرد و سپس فرزندان تشک یعیطور طب ، به«یا تهخانواده هس»عنوان 

؛ «خانواده گسترده»گر آن با عنوان یگردد. نوع د یر مییمثل مرگ و طالق، دستخوش تغ یبا عوامل
، 50، ج5779حداد عادل، ) شود ، خاله و... را نیز شامل میییبستگان درجه بعد، مثل عمو، عمه، دا

ای، قدر متیقن معنای خانواده است؛ اما با توجه به کاربرد قرآنی  (. در نتیجه خانواده هسته775ص
رسد اهتمام  عنوان معادل خانواده، به نظر می ( به77احزاب: ) «اهل»( و 50نساء: ) «آل»واژگانی نظیر 

توان فراتر از  ی را میات، به خانواده گسترده است. بنابراین مصادیق خانواده در نگاه اسالمیقرآن و روا
خصوص که تعابیر دینی مثل  همسر و فرزند، شامل پدر، مادر، خواهر و برادر، و نوه هم دانست؛ به

کید قرآن بر حقوق والدین، صله ارحام و مسائل فقهی از قبیل  اولواالرحام، ذوی القربی، عشیره و تأ
 (.79-07، صص5799پیرهادی، ) مراتب ارث و... داللت بر آن دارند

 مثبت شناسی . روان1-4

اضطراب، ) گرایانه به اختالالت شناسی با دو رویکرد عمده نگاه معمول درمان علم روان
ها و نقاط قوت جهت نیل به زندگی رضایتمند است که  نگر با تمرکز بر داشته افسردگی...( و نگاه مثبت

اواخر سده بیست با ریاست سلیگمن  شناسی مثبت به مشهود است. عنوان روان 2سابقه آن در آثار مازلو
سنت   (. مارتین سلیگمن و چیکPeterson, 2006, P44-55) گردد برمیشناسی آمریکا  در انجمن روان

                                                           

 . 5799. رک: پیرهادی، 1
2. Abraham Maslow 
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به توضیح این  1"7888گرا در سال   معرفی روانشناسی مثبت"ای مشترک با عنوان:   میهایی با نوشتن مقاله
 ترین انداز پیش روی این علم پرداخت، مهم  شناسی و چشم  علم، تفاوت آن با رویکرد پیشین علم روان

است تا با نگاه  3(SWB) شادکامی و بهزیستی روانی 2،«رضامندی»های روانشناسی مثبت،  سرفصل
گاهی و استفاده بهینه از فرصت های مثبت و نقاط قوت، به زندگی  ها و با تکیه بر جنبه پیشگیرانه و آ

 .بخش خانوادگی دست یافت رضایت

 برآمده از قوامیت مرد  آرامشهای  . اصول و مؤلفه2

 . تأمین نیازها2-1

 الف( نیازهای مادی زوجین 

ُه بر اساس استدالل قرآن به قوامیت مرد و توانایی او در تأمین و مدیریت مالی  َل الل  ما َفض  ...ب 
ْم... ه  ْن َأْموال  ما َأْنَفُقوا م  ا بر وظیفه شرعی مرد در اداره مالی و اقتصادی خانواده ، فقهَبْعَضُهم َعلی َبْعض  َو ب 

اند؛ البته تا جایی که خانواده احساس  تحت عنوان نفقه به شکل شایسته، مناسب و از راه حالل متفق
های پایین جامعه باشد  (؛ حتی اگر مرد ناگزیر به اشتغال در رده060، ص5773خمینی، ) نیازی کند بی

(. 55، ص7 ، ج5775ون، یح ابن) وزن جهاد در راه خداست ن وظیفه، همکه تالش او در انجام ای
ت مرد در انجام این وظیفه دستی از  ساز خواهد بود و گشاده ، در خانواده، مشکل کوتاهی و خسَّ

(. به همین جهت، نهایت کمال مرد، 70، ص78، ج 5089حر عاملی، ) های مرد خوب است ویژگی
( و کوتاهی وی در تقدیر معیشت 058، ص6 ، ج5083مجلسی، ) تأمین و تقدیر معاش زندگی است

منظور  ها به (. تمامی این توصیه95، ص 5057ری، یحم) به معنای محرومیتش از حقیقت ایمان است
زیستی افراد خانواده است. قرآن  ( و به735، ص5، ج  5767ه، یبابو ابن) سازی آرامش و آسایش فراهم

( و طبق 578عمران:  آل) بخل و خست، آن را از اساس مذموم خوانده استکریم با توجه به آثار منفی 
روایات، سخاوتمند، به خدا و بهشت و مردم نزدیک است و بخیل، از خداوند و بهشت و مردم دور 

مرد بخیل، یعنی دارد و (. »735، ص5، ج  5767ه، یبابو ابن) است و از آرامش و آسایش محروم است
گذارد! اولین معصیت او این است که دیگر نزد  ش را در رفاه بگذارد، اما نمیا تواند زن و بچه می

 «کنند رسد که زن و بچه برای او آرزوی مرگ می هایش آبرو و محبوبیتی ندارد و گاه به جایی می بچه
(. به همین دلیل در فقه اسالمی، در صورت تعلل مرد در تأمین نفقه، 709، ص5، ج5730مظاهری، )

                                                           

1. Positive Psychology: An Introduction (2000) 

2. Satisfacition 

3. Subjective Well-being  
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برای گرفتن نفقه از وی در نظر گرفته شده است. البته سخاوت مرد به معنای رعایت نکردن  هایی راه
دستی، تأمین نیازهای غیرواقعی خانواده بدون  تناسب میان دخل و خرج، از بین بردن امکانات با گشاده
وری دستی و درماندگی در تأمین نیازهای ضر مالحظه دخل و خرج، و سوءمدیریتی نیست که به تهی

رو الزم است مرد با  خانه منجر شود؛ بلکه حفظ و مدیریت  صحیح اموال، ُحسن تدبیر است. ازاین
بندی نیازها به واقعی و غیرواقعی و ضروری و غیرضروری، و ایجاد تناسب بین  هماهنگی خانواده، طبقه

واده را از تباهی حفظ کارگیری امکانات، جایگاه خود را در خانواده ارتقا دهد و خان دخل و خرج، و به
 (.775، ص5736لیثی واسطی، ) «سوءتدبیر علت ویرانی است»کند؛ که 

 ب( نیازهای عاطفی

معنوی، روحی، عاطفی و جنسی است  - از اهداف کلیدی زناشویی، تأمین نیازهای متقابل مادی
ویژه  ز آن است؛ بههای جنسیتی و نیازهای برآمده ا که در گرو درک متقابل زن و شوهر و توجه به تفاوت

جعفری، ) «زن همان مقدار وابسته به مرد است که مرد وابسته به زن»نیازهای عاطفی زوجین؛ چراکه 
(. این تمایل در زن بیشتر است و او همواره در پی تسخیر قلب مرد و جلب 768، ص55، ج5765

ز نشانه عشق (. اظهار محبت مرد نی565، ص5775؛ مطهری، 553، ص5777ستیر، ) حمایت اوست
یادماندنی  ( و به57، ص5773؛ ماهروزاده، 769-736، ص5779گری، ) ، مایه دلگرمی زن و عالقه

(. مهم راه جلب محبت و افزایش آن است. ازجمله مداخالت 569، ص5 ، ج5083کلینی، ) است
نتایج  ها و است که به حکمت« قوامیت»شناختی اسالم در تأمین هرچه بهتر این نیاز، الگوی  روان

های زنانه،  گردد؛ فرصتی برای مرد در نمایش و اثبات قدرت، و برای زن تا با ظرافت کاربردی آن برمی
مرد را پناه و ملجأ مقتدر خود بخواند؛ دو حالت متضاد و حمایتی خواستنی برخاسته از تفاوت 

( و اقتضائات 75ص، 5797رودز، ) ها، استعدادها ها، عالقه جنسیتی! زوجین دارای طبیعت، اولویت
با محوریت  «قوامیت»نیروست: و کننده این دو  اند. روابط زناشویی صحیح، متعادل مشترک و متفاوت

، هدایت انسان به   تدبیر حکیمانه، «های طبیعی زن و مرد و نیازهای برآمده از آن توجه به تفاوت»
بین دو نیروی زنانه و مردانه  سازی و تقویت روابط زناشویی صحیح است؛ تعادل  راهکاری در فراهم

 نیروی زن بادر برابر گیری، خودمحوری و فردگرای مرد  نیروی جاذب مرکز با میل به کنارهاست؛ 

 گری،) طبیعت، متجمل و زیبادوستنیروی گریز از مرکز به بیرون با میل به ارتباط با دیگران با 

رچوب و طرحی، ضمن برائت از . برای تعدیل این دو الزم است خانواده در چا(38، ص5779
گریزی و ظلم و تعدی، به کارآمدی و تعامل صحیح و تعهد متقابل برسد. اسالم با تکریم  مسئولیت

جایگاه و شخصیت زن و استقالل اقتصادی، او را مورد عنایت قرار داد تا با حس مؤثر بودن و آزادی 
وه بر معافیت زن از الزام به فعالیت در عمل و فکر، به آرامش و رضایت خاطر برسد. در این طرح، عال

ها و فشارهای اجتماعی، بستری  ها و تزاحم سازی او از آسیب اجتماع، جهت تأمین معاش و ایمن
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هایش فراهم ساخت تا با آرامش و سالمت روانی، به ایفای نقش سنگین و  جهت رفع نیازها و دغدغه
خانواده و ارضای حس عاطفی مادرانه بپردازد که  های پیچیده خود در خانواده و رفع صحیح نیازمندی

تنها در سایه آرامش زن، ترکیب و اتحاد طرفین، شدنی است؛ که در گرو توجه به روحیات و خصیصه 
 های آن دو است: روحی زوجین، نیازها و دغدغه

 یک. اقتدارطلبی

(، 589، ص7، ج5770مصباح یزدی، ) طلبی، گرایش قوی فطری نوع انسان است ی اقتدار و برتر
های زوجین در این روحیه، و فزونی آن در مردان و  شناختی و دینی، مؤید تفاوت های روان اما پژوهش

؛ 530-537، ص5797شمس اسفندآباد، ) آثار سوء عدم ارضا این میل در تعامالت با اطرافیان است
ی خود و همسرشان (. مردان قدرت را برای خود، اما زنان آن را برا588، ص5795فر،  ساالری

گاه  طلبند. به همین جهت، مرد همواره تمایل دارد همسرش او را رهبری خردمند، مورد احترام، تکیه می
والش، ؛ 587و557، ص5797رودز، ) و پناهگاه بداند... این حس حتی در سلیقه او نمایان است

فرید که در طلب ملجأ، و ای آ گونه (. تدبیر خلقت زن را به585، ص5795فر،  ؛ ساالری593، ص5795
طور طبیعی  (. به578، ص5767دویس و پیرون، ) گاه مورد اعتماد و مقتدر است خواهان اتکا به تکیه

توانمندی در حمایت و محافظت از جدیت، شجاعت، ترین عامل جذابیت اوست و  قدرت مرد اصلی
، 5765جعفری، ) مایه آرامش زن است وی،  اقتدار و رفتار مردانهفردی... و  در روابط میان، گرم خانواده

 .(587و 557، ص5797رودز، ؛ 565، ص5775مطهری، ؛ 767، ص55ج
کلینی، ) در روایات، افزون بر مطلوبیت اقتدار مرد در خانواده، پذیرش قلبی زن نیز ضروری است

ارضات جویی مردان و تع باط معنادار سلطهشناختی که شاید به ارت (؛ مطلبی روان558، ص5 ، ج5083
صفت و مردان، زنان مردصفت  بیش از حد  زنان، مردان زننظران،  برگردد. به نظر صاحب زناشویی

و افراط در حس استقالل و  اند پسندند. مردان خواهان زنی آرام و ظریف مستقل و تدافعی مسلط را نمی
را  به اوهش عالقه همسر سالی و کا خودرأیی زن، آثار سوء تربیتی بر فرزندان و الگوگیری آنان در بزرگ

مرد است و  اقتداری بر اثر بی در خانواده گاه خشونت مردان. (76-95، ص5779گری، ) به همراه دارد
هشداری به طرف مقابل درباره وجود اشکال در او یا رابطه او و لزوم رفع آن است! مرد به جهت ناکامی 

رکتی قدرتی برای به دست گرفتن (، در ح057، ص5775اتکینسون و همکاران، ) و احساس عجز
کشد تا لحظاتی احساس قدرت کند. راه پیشگیری از این  کنترل، ُبرد و انتقام، خشونت را پیش می

فر،   ؛ ساالری7-75، صص5773گری و میبل، ) خشونت، پذیرش سرپرستی مرد توسط زن است
در نتیجه مانع بروز  ( تا موجب آرامش و تعامل بهتر با همسر و567، 505، 755، 577، صص5796

جهت تطابق آن با  اختالفات و مشاجرات گردد. رابطه مثبت زناشویی برآمده از تسلط بیشتر مرد، به
، 5797توپخانه و همکاران،  ، زارعیBuris & Zecevic, 1967, p.325) اوستساختار وجودی 



 

 

 0011بهار و تابستان ، 9، شماره 5سال  /دوفصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه

77 

زن در تحمیل  برانگیز گری و رفتار چالش اسالم با مذمت روحیه سلطه( به همین جهت، 67ص
( او را به تعامل صحیح با مرد راهنمایی 0و 56، ص0 ؛ ج776، ص5 ، ج5057ه، یبابو ابن) ها خواسته

در طرح قوامیت، زوجین در تعامل، . کند؛ تعاملی که با آن بتوان به زندگی سراسر آرامش رسید می
کنند؛ زن با قبول و  گی کسب میزمان با تأمین متقابل نیازها، سود بزر پردازند و هم بهایی نانوشته می

کند و بدین   تمکین در برابر همسر جهت حفظ و تقویت اقتدار مرد او را مجذوب و سرسپرده خود می
کند و مرد با حمایت مالی و امنیتی، زن را به   طریق نیاز عاطفی همسرش در اقتدارطلبی را ارضا می

سازد. اولین ثمره این تدبیر   رامش مبدل میظرفیتی مثبت در نیل به زندگی آرام، سراسر محبت و آ
عنوان خصوصیات مرد ایدئال، و  به عزمشجاعت و قدرت، حمایتگری و شناسانه، تقویت  روان
ویژه در شرایطی که  است، بهبر پایه اعتماد، حس قدردانی و تعهد فردی،  سازی روابط گرم میان زمینه

، 5775سگالن، ) مرد معاصر در خانواده است رفته تحلیلی از جایگاه زیرسؤال« ناآرامی مرد نوین»
 (.773ص

 دوستی خواهی و زیبایی دو. تجمل

دوستی است؛ با این تفاوت که مرد  گرایی و زیبایی شناختی زوجین، تجمل های مهم روان از ویژگی
، 5797رودز،  ؛565، ص5775مطهری، ) به زیبایی زن، و زن به زیبایی و جوانی خود حساس است

مندند؛  ها متوجه اموری است که از زیبایی، تجمل و ظرافت بهره در رفتارها و انتخاب(. زن 33-96ص
تمایل زن به آرایش و زیبایی آفریند.  میل جزء زندگی و احتیاجات اصلی اوست که میل به تنوع میاین 

، 5773ماهروزاده، ) های هنری، طراوت بخشد برای این است که زندگی خانوادگی را با جاذبه
بیشتر، تالش کمتر،  آرامش آسایش وثروت، اما حفظ و بقای جمال و نشاط زن، مستلزم (؛ 583ص

طرحی ایدئال در راستای تأمین این نیاز ذاتی اوست. « قوامون» و فراغ خاطر بیشتر است.فرصت کافی 
مسئول تأمین مرد را اسالم عالوه بر اعطای حق استقالل اقتصادی به زن و قطع دست مرد از اموال وی، 

آسایش، فراغت خاطر و مخارج زن قرار داد؛ هرچند زن درآمدی سرشار و مرد درآمد کمی برخوردار 
های اجباری شکننده معاش و تأمین  ترتیب زن از تالش (. بدین786، ص5775مطهری، ) باشد

نظیر  دهد که زنان شاغل، متحمل فشارهای روانی، تجربه نیز نشان می مایحتاج، معاف شده است.
ها هستند و نسبت به زنان  انتظارات شغلی در کنار انتظارات خانوادگی، و تعارض و ابهام در نقش

(. امام 79، ص5777ذوالفقارپور و همکاران، ) دار فرصت و انرژی کمتری برای امور منزل دارند خانه
یه کرده و این معاف نیز با توجه به این نکته، مردان را به معاف کردن زنان از امور سخت توص علی

 (.558، ص5 ، ج5083کلینی، ) اند شدن را مناسب حال و جمال زن دانسته

 ج( نیازهاى معنوی

ریزی جهت تربیت دینی اعضای خانواده و نیز تأمین  از منظر اسالم، مدیر خانواده، موظف به برنامه
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های دینی،  یت ارزش(؛ چراکه رعا785، ص57 ، ج5087نوری، ) نیازهای علمی و فرهنگی آنان است
 فرمایند: می ترین عامل امنیت و آرامش جامعه و خانواده است. امیرالمؤمنین، علی اساسی

سبب داشتن آن، تحمل  های نیك را استوار یافتم، او را به هرگاه در مردی، خصلتی از خصلت»
 دینی نم نابخردی و بیتوا گیرم؛ اما نمی های نیك، نادیده می بهرگی او را از دیگر خصلت کنم و بی می

، 5736لیثی واسطی، ) «او را نادیده بگیرم؛ زیرا جدایی از دین، جدایی از امنیت ]و آرامش[ است...
 (. 538ص

قرآن کریم، مؤمنان را مکلف کرده تا با تأمین نیازهای دینی، خود و خانواده را از آتش دوزخ حفظ 
موا أنفسکم و أهل» فرمایند: در تبیین این آیه می (. امام علی6تحریم: ) کنند بوهمیکم الخیعلَّ  «ر و أدَّ

های دینی، اعضای خانواده را در دنیا و آخرت،  توجهی مرد به ارزش (. بی778، ص5089شهید ثانی، )
رو طبق این آیه، مرد باید  ازاین کند. گرفتار آتش ناامنی خانوادگی و انواع مشکالت ناشی از آن می

ن سنگ بنای خانواده، ید از نخستیز هرگونه آلودگی، پاك نگه دارد. این برنامه بافضای خانه و خانواده را ا
ح و یزی صحیر ن لحظه تولد فرزند آغاز شود و در تمام مراحل، با برنامهییعنی ازدواج، و از نخست

نه مادی ین هزیگر، طبق این آیه، حق زن و فرزند، عالوه بر تأمیب گردد. به بیان دیت دقت، تعقینها
ه معنوی روح و یگفته، شامل تغذ  های معقول و موارد پیش ه و سایر نیازمندییندگی و مسکن و تغذز

دهنده  نشان« د(ینگاه دار) قوا»ر یح است و ظاهر تعبیت صحیم و تربیکارگیری اصول تعل جان آنان با به
شوند و  وزخ کشیده میراهه و آتش د آن است که نباید زن و فرزند را به حال خود رها کرد؛ چراکه به بی

سازی افراد خانواده و امر  سرپرست خانواده، مسئول حفظ آنان از سقوط است. بر اساس این آیه، آماده
افراد خانواده برای اقامه نماز، با شکیبایی سرپرست خانواده بر اقامه نماز مرتبط است؛ به عبارتی برای 

تنها خود اقامه نماز  و استقامت را پیشه سازد و نهعملی کردن امر به نماز، سرپرست خانواده باید صبر 
طه: ) کند، بلکه افراد خانه را صبورانه بر این کار ترغیب کند که خودشان برای انجام آن مهیا شوند

ترین ابزار ارتباط صحیح با خداوند  ها و مهم ترین بازدارنده از فواحش و بدی (؛ چون نماز مهم577
هایی که  ویژه ارزش های الهی است؛ به م سرپرست خانواده، احیای ارزشاست. بنابراین از وظایف مه

ها نماز  کند. در رأس این ارزش های اخالقی و رفتاری پیشگیری می به فرموده قرآن، از انواع ناهنجاری
ن یر، سعادت، برکت، رحمت و نیز عامل اصلی نهی از فحشا و منکر، همیشه اصلی هر خیاست که ر

ه است عنوان روح عبادات است  جهت نقش مبنایی یاد خدا به ( و برتری نماز، به05عنکبوت: ) ذکرالل 
ه آن یزی به پایهاست و چ ات قلوب و آرامش دلیه حی(. یاد خدا ما50طه: ) رسد که در نماز به کمال می

تنگی  (. در مقابل  یاد خدا که مایه هر خیر است، غفلت از خدا نیز زندگی توأم با77رعد: ) رسد نمی
شود. از نظر قرآن این تنگی  کلی بسته می (. گاه درهای زندگی به روی انسان به570طه: ) است

بسا با وجود پول و درآمد سرشار، انسان همچنان گرفتار  ست؛ چهیخاطر درآمد کم انسان ن شت، بهیمع
جان و تقوا و  ه آرامشیاد خدا مایاد حق باشد. یتواند اعراض از  آن می یتنگناهاست که عامل اصل
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ه اضطراب و ترس و نگرانی است و فرقی بین فرد یا جامعه در این یشهامت است و فراموشی آن، ما
رغم رفاه و رشد اقتصادی و  گردانی از خدا، علی نیست؛ چه بسیار جوامعی که به جهت روی  زمینه

د. بنابراین نماز های صنعتی و علمی، در اضطراب و نگرانی و در تنگنای زندگی گرفتارن پیشرفت
(؛ همچنان که پناه امیرالمؤمنین، 05بقره: ) مؤثرترین راه درمان این مشکالت و رهایی از آنهاست

قابل توجه این  (. نکته576، ص5ج، 5055کاشانی،  ضیف) ها و شداید، نماز بود در سختی علی
کید بر نماز در تربیت دینی، به معنای بی ریزی  ها نیست؛ بلکه برنامه توجهی به دیگر ارزش است که تأ

: به کمیل فرمودند های اسالمی و انسانی در خانواده ضروری است. امام علی جهت پرورش ارزش

های واالی انسانی بروند و شبانگاهان، در پی  ات فرمان بده که روزها در پی کسب خصلت به خانواده»
 (.557، ص5050شریف رضی، ) «رفع نیازهای ُخفتگان

 عاشرت. حسن م2-2

 رویی معرفی فرمودند  اخالقی را برخورد نرم، گفتار نرم، و دیدار توأم با خوش خوش امام صادق
سخنی و  خویی، خوش نرم»اخالقی  السعادات، خوش (. در جامع057، ص0 ، ج5057بابویه،  ابن)

که  اخالق کسی است (. خوش707، ص5 تا، ج نراقی، بی) تعریف شده است« رویی با دیگران گشاده
اخالقی مرد  شود. خوش رو میآمیز با دیگران روبه رویی، زبانی مالیم، برخوردی شاد و محبت با گشاده

آمیز  رویی، بیانی مالیم و برخوردی شاد و محبت در خانه آن است که همواره و در هر شرایطی، با گشاده
عنوان طبیعت ثانویه در  ممارست، بهنحوی که این برخورد، ولو با تمرین و  رو شود؛ بهبا افراد خانه روبه

گرای اسالم، به به نتایج مطلوب  او نهادینه گردد. این اهتمام و کثرت و تواتر روایات، در اندیشه غایت
ها و استعدادهای اعضای  های مهم پرورش توانایی ها و فرصت گردد و از زمینهخلقی برمیخوش

های  ها، ضمن بروز ارزش ر ارتباط با دیگر انسانتواند د خانواده است. در این میدان، انسان می
ای، علمی، عقلی و مدیریتی خود، به شکوفایی استعدادهای دیگران کمک کند. اسالم  وجودی، حرفه

خویی و مالیمت در گفتار و رفتار فراخوانده و از درشتی و  همواره مسلمانان را به ُحسن خلق، نرم
گناهان را  (. حسن خلق،53، ص7، ج5085هندی،  متقی) اْلُخْلق   ااْلْسالُم ُحْسُن بازداشته: تندخویی 

اخالق  هایی مهربان و خوش (. همه پیامبران نیز انسان575، ص5 ، ج5058کراجکی، ) کند محو می
( و عامل موفقیت ایشان در 0قلم: ) های بارز پیامبر اسالم نیز ُخلق زیبای ایشان بودند و از ویژگی

خلقی  هم دیگران را به خوش (. پیامبر559عمران:  آل) خلق بوده است گسترش اسالم، همین حسن
، 7، ج5057؛ طبرسی، 77، ص7، ج5737بابویه،  ابن) فرمایند و هم خود، اسوه آن هستند توصیه می

( 377، ص5058تمیمی آمدی، ) تر از هر ترس ، بدخلقی، ترسناکدر منظر امیرالمؤمنین (.756ص
اخالقی عامل جذب افراد، برقراری آرامش،  ( و در مقابل، اطراف فرد خوشهمان) و عامل تنهایی است

هیچ زندگی، گواراتر از زندگی آمیخته با »شادابی و نشاط فرد و اطرافیان او؛ به ویژه خانوده اوست: 
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نیز در وصیت خود به  (. امیرالمؤمنین، علی579ص، 5736لیثی واسطی، ) «اخالق نیک نیست
صحبت و همراه خوبی باش... تا   با بانویت خوش»...ن مطلب عنایت داشته است: محمد حنفیه، به ای

خداوند »نیز آمده است:  (. در دعای امام صادق757، ص5057طبرسی، ) «عیش تو خالص گردد
(. از 7 ، ج5057بابویه،  ابن) «ای که امور بین خود و بانویش را به نیکی بگذراند رحمت کند بنده

جُه إن کاَن َس  :نیز حسن خلق است دواج به فرمایش امام رضاهای مهم از مالک  َئ الُخُلق  ی... الُتَزوِّ
خلقی در آرامش و رضایت  (. این کالم، ناظر به اهمیت و آثار خوش007، ص7، ج5089حرعاملی، )

(. 05، ص5767حرانی، ) از زندگی؛ مایه استواری دوستی، و اثبات و جلب محبت و مودت است
ًة َو َرْحَمًة...ی.. َو َجَعَل بَ .آیه طبق  (، ازدواج، واقعیت برآمده از سرشت زن و مرد و بر 75: روم) َنُکْم َمَود 

ت برگرفته از عشق پاک و بی آالیش و برخاسته از حس ایثار، گذشت، فرانگری و  اساس مودَّ
، متأثر از این اصل رو تمامی روابط زناشویی، حتی استمتاع، توالد و تناسل دیگراندیشی است. ازاین

پذیر است.  است. اما تحقق این واقعیت عاشقانه، در فضایی آرام و مطمئن و با مدیریتی پویا امکان
قوامیت با محوریت توان جسمی در تأمین نیاز مالی خانواده، از جنس خدمتگزاری و حفاظت مرد از 

حالت، قوامیت، نه رابطه رئیس بخشی او احساس شود. در این  خانواده است تا نقش حمایتی و آرامش
و مرئوس، و دستور و استبداد، بلکه گستره چتر مودت، رحمت، حفاظت، هدایت، خدمت، حمایت و 
عامل آرامش روحی افراد خانواده در فراز و نشیب و گرمی و سردی حوادث روزگار است و قوامیت مرد، 

های  ان، برخاسته از روحیات و خواستهرسد این عنو آبرو و زینت خانواده است. بنابراین به نظر می
فطری طرفین است و از ارتباط خاص و متقابل زن و مرد حکایت دارد و عنوانی پرمحتوا و دربردارنده 
تعهد و مسئولیت، و حس احترام و قدرشناسی و خدمتگزاری مرد در برابر زن است. نتیجه و خروجی 

مودت و رحمت، و در نتیجه آرامش اهل خانه است.  این نگاه، تحمل و درک متقابل در راستای برقراری
های قوام منزل در سبک  تحقق و فعلیت مودت و رحمت، مستلزم پایبندی به اصولی است که از مؤلفه

تواند با مهرورزی و رفتار نیک با همسر و سایر اعضای خانه،  شود. مرد می زندگی اسالمی شمرده می
کریم به مرد، رفتار نیک با همسر،  روحی به وجود آورد. توصیه قرآندر خانواده، امید و آرامش و شادابی 

د؛ پس اگر از آنان کراهت یسته رفتار کنیطور شا با آنان به»حتی در صورت ناراحتی و رنجش از اوست: 
(. رسول 59نساء: ) «د و خداوند در آن، خیر فراوان قرار داده استیزی کراهت داریبسا از چ د، چهیداشت
بروجردی، ) اند کننده برحذر داشته مردان را به مهربانی توصیه کرده و از رفتار ناراحت نیز خدا

هایشان را پاک و مطمئن نگه دارند و به خانه خود  (؛ به تعبیری، توصیه شده دل570، ص75 ، ج5776
 (. 757، ص5057طبرسی، ) آرامش و امنیت بخشند که زندگی در این صورت باصفاست

هم سرپرستی  درست، و از مبانی تعامل اجتماعی، و از ضروریات تحکیم خانواده از دیگر اصول م
طور طبیعی، هیچ انسانی در زندگی از اشتباه مصون نیست. تکرار  است. به در اسالم، عفو و گذشت 
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انجامد. از  ویژه در زندگی زناشویی، ناخواسته به ناهماهنگی میان اعضای خانواده می اشتباهات به
ویژه همسر، و تدبیر مرد در حل  در برابر اشتباه اعضای خانواده، به 1ای اقتدار مرد، اغماضه نشانه

بخش،  مشکالت، در فضایی صمیمی و با صحبت دلسوزانه است. ثمره این برخورد، زندگی آرام و لذت
ت. این خیری، و تأثیر ویژه در اعتالی شخصیت و اصالح رفتار افراد خانواده اس به آخرتی امن، عاقبت

مشهود  بیت ( و در سیره عملی اهل738، ص5736بابویه،  ابن) اخالق کریمانه مرد، از حقوق زن
(. همچنین عفو در هنگام وقوع خطا و در صورت نیاز، تذکر با کالم 005، ص7 ، ج5057همو، ) است

و لجاجت  ساز دشمنی که زمینه« سرزنش عادتی»ویژه  مناسب و خیرخواهانه، و پرهیز از سرزنش، به
 (.90، ص5058؛ تمیمی آمدی، 765، ص50 ، ج5087نوری، ) است، از حقوق زن بر مرد است

، 5087دیلمی، ) از نظر اسالم، احترام به مسلمان یک وظیفه است و اهانت به مسلمان مجاز نیست
ر نرم مرد و رو گفتا طور حتم و به طریق اولی، اهانت به اهل خانه مجاز نیست. ازاین (. بنابراین به053ص

ساز تألیف قلوب و آرامش روحی و باعث رفع نگرانی  پرهیز از خشونت در خانه، نشانه تکریم، و زمینه
حرعاملی، ) بدزبانی و فحاشی از صفات بدترین مردان است خانواده خواهد بود. در روایت نبوی

د، یالحد یأب ناب) نیز همواره از آن حذر شده است نعصومی( و در سیره م70، ص78 ، ج5089
(. 773بقره: ) «بزرگواری را در میان خود فراموش نکنید»فرماید:  (. قرآن کریم می75، ص55 ، ج5080

خصوص تکریم زنان که  این فرمایش، تأکید بر اخالق، تلطیف حقوق و گرامیداشت یکدیگر است؛ به
 مردان پست و لئیم استگرامیداشت ایشان تنها در وصف کریمان آمده و اهانت به زنان، از اوصاف 

، 5087نوری، ) ( و مالک برتری مردان، بر اساس نوع تعامل آنان با زنان است037، ص5777پاینده، )
شود که از منظر اسالم زن و دختر، مورد  (. از این روایت و ظواهر ادله چنین برداشت می755، ص50 ج

یا همسری در کنار شوهر، یا مادری احترام و دارای جایگاهی ویژه است؛ چه دختری در خانه پدر، 
(. 70، ص7 ، ج5083کلینی، ) دلسوز و مهربان برای فرزندان. این تکریم در وهله اول به زبان است

تأثیر آن بر شخصیت، حرمت نفس، خودشکوفایی، افزایش مطلب مهم نهفته در طرح قوامیت، 
ت روانی و خصوصیات مثبت و خصوص اگر به سالمخانوادگی است؛ به آرامشویژه  ها و به مهارت

اجتماعی  - های تربیتی و موفقیت فردی مطلوب زن و تأثیر آن بر کارکرد و رسالت زن، و کارآمدی روش
 .(559-568، ص5773یزدی، ) فرزندان در مواجهه بهتر با مسائل و مشکالت توجه شود

 . عدالت2-3

ویژه  هاست؛ به دالت در تعامل با انسانع 2های خداوند از بندگان، از ابعاد مهم عدالت و از مطالبه
                                                           

 . نادیده گرفتن.1

2 .... ْسط  اْلق  امیَن ب  ْقوی(، 575نساء: ) ...ُکوُنوا َقو  لت  ُلوا ُهَو َأْقَرُب ل   (.7مائده: )  ... ...اْعد 
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 مرد خانه که پیوسته در جایگاه نوعی قضاوت و شهادت است، اولی به رعایت عدالت و تقواست

انجامد. رفتار عادالنه مدیر خانه، برای تعالی نظام  سازی عدالت اجتماعی می و این رفتار او به نهادینه
این قوامیت نه به معنای رسد.  تر به نظر می ه، ضروریتربیتی و ترسیم و تحکیم بنای عدالت در خان

قیدوشرط، بلکه با حد و مرز، و در چارچوبی برآمده از تعهد و مسئولیت در قبال خانواده،  ریاست بی
در اسالم، کمیت غیر از کیفیت و برابری غیر از یکنواختی است. اصل  رعایت ویژه زن است.  به

مطهری، ) ارغ از برتری ارزشی جنسیتی، امری مسلم استمساوات، عدالت و حقوق متفاوت، ف
گری،  در طرح قرآنی قوامیت مرد، شرایطی فراهم است که خانواده، مصون از الابالی (.565، ص5775

 و شناختی قوامیت مرد دست یابد ها و برکات روان جویی و ظلم، به حکمت مسئولیتی و سلطه بی

 دکامی است. چنین حاکمیتی تنها با رعایت عدالت، عملی استاز جمله ثمرات آن، نیل به آرامش و شا

 ای توان گفت چنین تدبیری حکیمانه، نمونه جرئت می زا و خطرناک است. به و تعدی از آن، آسیب

 ندارد:

های مسلمان پیش از آنکه زن در خدمت مرد باشد، مرد به حکم وظیفه اسالمی در  در خانواده»
هایی مورد اهانت، تحقیر و ظلم  سازد. زن در خانواده او را فراهم میخدمت زن است و وسیله آسایش 

 (.07، ص5739مطهری، ) «است گیرد که روح اسالمی در آن نبوده یا ضعیف بوده  قرار می

 رتی. غ2-4

دامنی زن، غیرت مرد، و حمایت و مراقبتش از زن، و توجه  از جمله عوامل مهم حفظ عفاف و پاک
داند. ثمره این غیرت،  است. انسان غیور، فواحش را بر اهل خود روا نمی به نیازهای عاطفی زن

 بخش و مطلوب امنیت و اعتماد است که در پناه غیرت و حمیت مرد در خانواده به احساس لذت

آید. توجه مرد به عفاف خانواده، نشانه عالقه وی به حفظ حریم و سالمت اخالقی خانواده  وجود می
ق و محبت خانواده به مرد نیز مؤثر است. قوامیت مرد، بستری مناسب جهت است و در افزایش عش

های قوامیت مرد، آموزش و یادآوری غیرتمندی به مردان، و حیا به  از حکمتورزی وی است.  غیرت
ویژه در شرایطی  زنان و در نتیجه حفظ زنان از اختالط با نامحرمان و مصونیت از عوارض آن است؛ به

رضی،  شریف) نشانه ایمان مردخانوادگی و مانند آن، این صفت الهی که  - یت اجتماعیکه بر اثر ترب
( بر اثر تربیت 575، ص5 ، ج5083کلینی، ) ( و مورد لطف و محبت خداوند است095، ص5050

 شود. البته افراط و همچون سایر اوصاف فطری، وارونه و محو میغلط اجتماعی و حوادث ایام، 

(. غیرت، 575-573، ص5، ج5083کلینی، ) نیز نکوهیده و مردود است تفریط در این صفت
ها، و  پاسبانی است که تدبیر آفرینش برای استحکام حیات خانوادگی، جلوگیری از اختالط نسل

گیری چشم از  های جنسی، در وجود بشر نهاد و با توصیه به فرو پیشگیری از فساد و انحراف و آلودگی
پوشی از ناموس دیگران و نگهبانی از ناموس  آن را نهادینه کرد تا بشر با چشم (75 و 78نور: ) نامحرم
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، 50، ج5087نوری، ) و کیان خانواده را از نگاه ناروای نامحرمان، خیانت و زنا حفظ کند 1خود، زنان
(. تمکین زن و خروجش از خانه با اذن مرد، تمرین حیا و تذکر غیرتمندی به مرد است تا در 775ص

البته باید توجه داشت که تعادل در بروز صفات،  و حراست ناموس در برابر نامحرمان بکوشد.حفظ 
انجامد،  گونه که شجاعت افراطی به حماقت، و تفریط در شجاعت به بزدلی می بسیار مهم است همان

خارج ورزی نیز امری خطرناک و ناپسند و از تعریف غیرت و آثار و فواید آن  افراط و تفریط در غیرت
وآمدهایش به  جهت در رفت های بی ورزی نابجا درباره زن تا جایی که به محدودسازی است. غیرت

آفرین و دور  خانه پدر و برادر و... بینجامد، حساسیت بیش از حد، و بدبینی و تهمت زدن به زن، مشکل
 زندگی، ای جز نفرت، تلخی ( و ثمره776، ص7، ج5085هندی،   متقی) از خشنودی خداوند است

، 5087حلوانی، ) شدت از آن نهی شده رو در روایت به و فروپاشی خانواده نخواهد داشت. از این
 (.68ص

با معاف کردن زنان از الزام به حضور در اجتماع، و ایجاد زمینه نظارت مردان بر خروج « قوامیت»
جهت  ی مرد بهزنان از منزل، تضمین و عامل صیانت جنسی از همسر و تعالی خانواده از سو

ها و نیز  برخورداری از قدرت جسمانی و غیرت اوست. این مطلب با توجه به شواهد و آمار و پژوهش
شود و از تجارب تلخ تأثیر حضور  خوبی تحلیل و تجزیه می شناختی در این زمینه، به نظریات روان

دکان سرراهی و نوزادان بدون محدودیت زنان در جامعه، بر گسترش انحرافات جنسی و افزایش آمار کو
شناختی،  های روان نامشروع، در کنار آمار باالی بزهکاری جوانان حکایت دارد. همچنین بر اساس یافته

ظن و تنفر عمیق  اعتمادی و سوء استفاده از جنس مخالف، به بی خطرها و صدمات ناشی از سوء
مردان زنی از وحشت تجاوز جنسی ها، هیچ  به اقرار فمنیست(.  789، ص5793اسنایدر، ) انجامد می

مصون نیست... و زنان، قربانی طبیعی آن هستند و حتی پیش از دادرسی، تحقیر و انکار همکار، 
(. این صدمات و لطماتی که فرد، خانواده و اجتماع 770-773، ص5777آبوت و واالس، ) شوند می

و بازگشت اقتدار پدرساالرانه  حدی است که منبع نگرانی طبقات حاکمه گردیده را هدف گرفته، به
« قوامون(. »570-578، ص5797؛ رودز، 57، ص5775سگالن، ) تواند راهکاری برای آن باشد می

باور  شناسی جنسیتی، و حس شکارگری و شهوت مرد در برابر زن  محبتی و خوش برآمده از روانطرحی 
 (. 37، ص5775مطهری، ) به وفا و صداقت مرد است

سابقه، با اعطای حق استقالل مالی به زن و قطع دست مرد از  ون الهی، به شکل بیهمچنین این قان
اموال وی، مرد را ملزم به تأمین مالی او کرده و قوانینی مطابق با قانون طبیعت و جهت سعادت و آرامش 

فرسای تولید نسل،  خانواده و اجتماع وضع کرده است. اسالم با تأیید مسئولیت و زحمات طاقت

                                                           

 .دختر، مادر و همسر .1
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های ایام حیض، زایمان و عوارض ایام شیردهی، به حمایت از زن برخاست تا او را از  داری، سختیبار
سازی اسباب آرامش و  باری که زنان در جوامع گرفتار آن هستند، برهاند. مرد با فراهم وضعیت رقت

خود بخشی به کانون خانواده، درواقع غیرمستقیم به سعادت  آسایش و فراغت خاطر همسر و رونق
که نتیجه آن، سقوط و طرد و « نفقه گرفتن زنان از دولت»هایی چون  کند. این طرح، با بدیل کمک می

تنزل پدر در خانواده، و تضعیف احساسات مادرانه و تبدیل آن از صورت عاطفی مقدسش به کسب و 
برای پیوند  کار، و در نتیجه سقوط کامل خانواده و انسانیت است، قابل مقایسه نیست. قانون خلقت

بهتر و بیشتر زوجین و نیل به زندگی آرام، آن دو را نیازمند هم آفرید؛ زن را نقطه اتکای آسایش و آرامش 
روحی مرد، و مرد را نقطه اتکای مادی و مالی زن قرار داد تا با این دنیای متفاوت، آنها را به هم نزدیک و 

نظران، امروزه  که به اذعان اغلب صاحب یدرحال (؛786-756، ص5775مطهری، ) با هم متحد سازد
ها و نیازهای زن، و با وعده استقالل و آزادی و نفی تمایزات  انگاری کرامت، توانمندی، آرمان با نادیده

استفاده  جنسی و به خیال ارتقای جایگاه زن و نجاتش از سلطه مردان، او را به اجتماع کشانده و با سوء
اند. درواقع هرگونه  ن از زن و گماردن وی در اموری دون شأن، او را تباه کردهمردان و انتظارات نامعقولشا

عالسوند، ) افزاید های زنانه می ها، بر مسئولیت ویژه در ایفای نقش تالش برای نفی تمایزات جنسیتی، به
(. این تفکرات فرونگرانه، با تنزل دادن منزلت و ارزش زن و مقام همسرداری و 707، ص5777
که هیچ مردی به  -سازی سازی و جامعه بدیل زن در انسان ها و مهارت بی ، و تضعیف توانمندیمادری

سگالن، ) تر کرده است و با ادعای دفاع از حقوق زن، بار مسئولیت زنان را سنگین -رسد پایش نمی
وقت،  خصوصًا تداخل فرزندپروری که شغل تمام(. 577، ص5777؛ آرگایل، 733-778، ص5775
ها، از کیفیت  د برنامه و طرح کارآمد، دانش، آرامش، آسایش و انگیزه مادرانه است، با دیگر شغلنیازمن

- 555، ص5793، رستگار و دیگران، 75، ص5797بزرگی و همکاران،  جان) کاهد و اهمیت آن می
یزه کسب امروزه زن به انگ ویژه اگر به اهمیت جوانی و توان مادر در فرزندپروری توجه شود. (؛ به573 

های ناشی از فشارهای روحی  موفقیت، بر اثر فشار کار، دچار خستگی و فرسودگی، و مبتال به بیماری
های جسمی و عاطفی که علتش،  ای افتاده که راه خروج از آن پیدا نیست! آسیب گردیده و در مخمصه

ضعیت زن ناآرام کند، تنها بخش کوچکی از و انتخاب الگویی است که وجود اصلی زن را انکار می
های جسمی و روحی،  شده، گرفتار آن است. آسیب امروز است که به جهت محرومیت از الگوی تثبیت

های جنسی، وضعیتی است که زن کارگر صنعتی در شهرها ناگزیر به  استفاده ها، آزارها و سوء آلودگی
ه و ارج نهادن به آن وجو و شناخت طبیعت زنان رفت از آن، جست تحمل آن است و تنها نسخه برون

با کاهش چشمگیر « قوامیت». طرح (55-559، ص5775؛ سگالن، 7-0، ص5797مرداک، ) است
ظن و تقویت اعتماد متقابل زوجین، و با انحصار امکان  اختالط زنان با نامحرم، کاهش بدبینی و سوء

استحکام پیوند تواند به تشدید وابستگی عاطفی و  ارضای نیازهای عاطفی و جنسی به همسر، می
 (.37، ص5779فر،  ساالری) زناشویی بینجامد
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 . حفظ انسجام خانواده2-5

ابزاری مرد و رهبری عاطفی زن را بهترین نوع نظام، و ضامن  - کارکردگرایان، رهبری اجرایی
( که در آن بهترین ویژگی نهفته زوجین، 75، ص5796فر،  ساالری) دانند سالمت سازمانی خانواده می

(. 595، ص5777؛ مینوچین، مینوچین، Parsons, 1995, p.1-4) شود ، تقویت می«ت متقابلحمای»
ساز و علت شکاف خانوادگی است؛ زیرا شغل زوجین شکلی از تقسیم  امروزه اغلب، اشتغال زن مسئله

خاطر حفظ  ای متفاوت و مرتبط را به کار مشترک و اجزای مکمل یک فعالیت تولیدی نیست تا وظیفه
شود؛  جای افزایش وابستگی متقابل، تضاد نمایان می خانواده بر عهده گیرند. در نتیجه به وحدت

که خود قربانی  -ظاهر موجه زنان ای از ادعاهای به خصوصًا اگر به بحران هویت مردان در کنار پاره
انجامد.  جین میهای جنسیتی در مرد، به تنش بین زو  توجه شود. این فرایند با ایجاد بحران نقش - اند آن

عنوان دژ محکم  گیرند و هم در شرایط مورد انتظار به مردان، هم موقعیت شغلی زنان را جدی نمی
ترین و شاید دشوارترین  ( و از مهم773، ص5775سگالن، ) یابند پذیر می زندگی، خود را آسیب

اتب خانواده، مختل مر ویژه اگر سلسله است؛ به 1تعارضات خانوادگی، مبارزه و کشمکش بر سر قدرت
؛ ذوالفقارپور و همکاران، 579، ص5796فر،   ؛ ساالری533و577، ص5735لی،   هی) یا مبهم باشد

آوری و بودجه خانواده، عالوه بر ایجاد فشارهای روانی برای زنان  (. نقش زن در نان07، ص5777
طور قهری مفاهیم حقوقی  رد، بهزنی در برابر مرد و تزلزل جایگاه م همان(، با افزایش قدرت چانه) شاغل

 ویژه که بخش مهمی از اقتدار مدیریتی مردان کشد؛ به ناظر به سرپرستی خانواده را نیز به چالش می

رنگ شدن  ها و آمارها کم (. طبق پژوهش779، ص5777عالسوند، ) آوری است بر مبنای امتیاز نان
یب کودکان، ناکارآمدی خانواده و مانع جهت تنش و تنازع قدرت، موجب آس نقش و جایگاه پدری، به

؛ 533و577، ص5735لی،   ؛ هی577، ص5750میشل، ) شود وحدت و هماهنگی خانواده می
؛ 33، ص5779فر،   ؛ ساالری07، ص5777؛ ذوالفقارپور و همکاران، 579، ص5796 فر،  ساالری
 (.05-07، ص5790امانی، 

طالق با استقالل مالی زن شاغل در مقایسه با زن نکته قابل مالحظه، ارتباط مستقیم افزایش آمار 
راحتی فکر متارکه و تحمل  شود زن به انداز روشن و نویدبخش طالق، باعث می دار است. چشم خانه

(. 580، ص5750، میشل، 575، ص5775سگالن، ) هزینه بزرگ کردن فرزندان را در سر بپروراند
تسلیم یکدیگر »، «مکملی»با ایفای نقش حمایتی و  الگوی الهی قوامیت، امکانی است برای زوجین تا

                                                           

؛ عموما این تنازع ناشی از ناتوانی Power Struggleی زناشویی:  ن و شوهر برای تصاحب موضع غالب در رابطه. تالش ز1
، 5735لی،  هی) انجامد ی مقبول طرفین است و اغلب تداوم آن به شکست ازدواج می زوجین در حل تعارض به شیوه

 (.795ص
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ها که باید از آنها در تقویت و  ؛ مضاف بر دیگر آموزه«اند تسلیم شده»آنکه احساس کنند  بی« شوند
شناختی  (. با توجه به نظر روان07، ص5777ذوالفقارپور و همکاران، ) استحکام خانواده بهره گرفت

؛ میشل، Parsons, 1995, p45) نسجام و وابستگی اعضای خانوادهدر لزوم تابعیت زن از مرد جهت ا
های مهم آرامش، حس تعلق و وابستگی بین زوجین و  ( و این حقیقت که از مؤلفه37، ص5750

منطبق بر الگوی سیستمی خانواده سالم و بهنجار « قوامیت»(، 53، ص5797جدیری، ) اعضاست
های جنسیتی، بهترین گام در اتحاد و وابستگی و  تفاوت شناختی مینوچین، و مطابق با حقایق و روان

مشارکت و همدلی زوجین در نیل به آرامش است. طرحی حکیمانه و گامی از سوی زن در پذیرش 
نه طرحی « قوامون»اقتدار و مدیریت مرد به احترام خدمات او در تأمین نفقه است. با این بینش، 

بینانه به وظایف و تعهد متقابل، و خود بستری برای ایجاد  اقعتحمیلی بر زوجین، بلکه نگاه مشتاق و و
؛ برن، 77، ص5793؛ آذرگون و همکاران، 53، ص5797جدیری، ) نگاه مثبت متقابل زوجین است

مندی اعضای خانواده از اقتدار پدر و در نتیجه  (. با این قدم مؤثر زن، افزون بر بهره97، ص5777
َبل آن، زن نیز م کند و به همان هر و محبت و احترام و تشویق و توجه بیشتری دریافت میآرامش، از ق 

( و آرامش 587، ص5773ماهروزاده، ) شودمقدار تمایل باطنی او به اطاعت از همسر بیشتر می
 گردد.خانواده تضمین می

 نتیجه
قوامیت   آید که با وجود احکام و دستورات ویژه واجب و مستحب برای مرد در خانواده، به دست می

مورد نظر اسالم، بدون قید و شرط و مطلق نیست، بلکه دارای چارچوب معنادار و هدفمند در راستای 
مداری مدیریت مرد است، نه استبداد، خودکامگی  آرامش خانواده است. این دستورات، بر اساس وظیفه

 طلبی او. و برتری
مدار مرد در سطوح مختلف، چند  نظر به نوع و ویژگی سبک تجویزی اسالم در مدیریت وظیفه

 آید: نکته به دست می
است، نه امتیاز! بار تکلیف « مدارانه تکلیف»و « مسئوالنه»الف( قوامیت مرد در خانه، مدیریت 

توان آن را از معانی لغوی قوامیت به دست آورد و با استفاده از قرآن و  سنگینی بر دوش مرد است که می
 دیریت تجویزی در اسالم را ترسیم کرد.های م روایات، اصول و مؤلفه

« گزارانه خدمت»ویژه برای آرامش و آسایش است که در پرتو مدیریت  ب( قوامیت مرد در خانه، به
های  گردد و تحقق آن، مایه امنیت، سالمت روحی، صمیمیت ارتباطات، و اعتالی افراد و از مؤلفه محقق می

توجهی مرد  توجهی یا کم های خانواده، ناشی از بی ت بیشتر چالشتوان گف آرامش خانواده است. بنابراین می
رو اجرای وظایف به  به سبک مدیریتی مقرر در شرع و در نتیجه اجرا نکردن صحیح قوامیت اوست. ازاین

 سبک تجویزی اسالم، مایه سکونت و آرامش، و عامل پایداری و تحکیم خانواده خواهد بود. 
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ویژه  ب است و جایی برای طرح شبهه تضییع حقوق اعضای خانواده و بهچنین قوامیتی، زیبا و مطلو
تنها تبعیض جنسیتی نیست، بلکه  ماند و شبهه سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود و نه زن باقی نمی

ها بیانگر تفاوت در کارایی دو جنس، و ناشی از ساختار متفاوت مرد و زن  ها و مسئولیت تفاوت نقش
شناختی دین اسالم، آن را در تبیین روابط زوجین در نظر گرفته و  شناختی و انسان واناست که ظرایف ر

های ذاتی را دلیل تبعیض یا برتری جنسی  توان تفاوت یقین اگر کارایی سبب تفاوت باشد، دیگر نمی به
به دانست و جایی برای فخرفروشی مرد به زن نیست، بلکه در اصل، قوامیت مردان، نوعی خدمتگزاری 

 زن و تکریم اوست. 
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