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تحلیل لزوم سرپرستی مرد بر نهاد خانواده از منظر اسالم و روانشناسی
باتوجه به کارکردهای خانواده در اسالم
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دریافت مقاله1398/12/14 :

پذیرش نهایی1400/07/10 :

چكیده
مسأله مدیریت خانواده ،عالوه بر اینکه در آموزههای اسالمی مورد توجهه رهرار فره،هه ،در ع هوی جدیهد ن ه
همچون روان شناسی مورد پژوهش و کاوش بس اری وارع شده است؛ تا جایی کهه جمهعآوری و مطالعهه تطی یهی
نظرات مخ ،ف می تواند نوع نظای مدیری،ی خانواده را در هر دو رویکرد اسهالی و روانشناسهی روشهن نمایهده بهه
هم ن دل ل ،پژوهش حاضر با هدف تی ن ضرورت وجود مدیر در خانواده و ان،خاب مرد بهه عنهوان مهدیر و ن ه
اثرات ار،دار مرد در تحیق کارکردهای اسالمی خانواده از منظر اسهالی و روانشناسهی نااشه،ه شهده اسهته بهرای
رس دن به این هدف با روش تح ل دادههای ک فی ،دادههای مربوط با مدیریت مرد و ویژفیههای رواننهناخ،ی او
و ن آیات و روایات مرتیط با اهداف ازدواج جمعآوری شده و سپس ،ضرورت اعطای نیش مدیری،ی بهه مهرد و
ارتیاط آن با کارکردهای ازدواج مورد تی ن ررار فره،ه استه یاه،ههای پژوهش ننان میدهد که مدیریت خهانواده
از منظر اسالی بر عهده مرد است و ع ل آن ،ویژفیهای م،مای کننده مرد و ن ادای نفیه توسط مهرد مهیباشهده از
نظر روانشناسی ن  ،بر اساس بعضی صفات ذاتیِ مرد – همچون :ار،دارفرایی ،مههارت ذهنهی ب نه،ر و احسهاس
مسئول ت در اداره زندفی  -مردان الیقترین ف ینه برای مدیریت خهانواده محسهوب مهیشهونده فششه،ه از ایهن،
مدیریت مرد بر نهاد خانواده با رضایت از زندفی و آرامش روانی زن و شوهر در ارتیهاط بهوده و پهشیرش ار،هدار
مرد در زن ،عالوه بر رهع اخ،الف نظرات در خانواده ،به صهورت صهح حی هراینهد نیهشپهشیری جنسه ،ی را در
هرزندان شکل میدهده
کلیدواژهها :مدیریت خانواده ،کارکردهای خانواده ،سرپرس،ی مرد بر خانواده ،منظر اسالی و روانشناسیه
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نهاد خانواده به عنوان یکی از مهمترین بنیانهای جامعه در میان اندیشمندان و صاحبنظران علوم
مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است و یکی از ابعاد مهم این نهاد ،مسأله مددیریت خدانواده و
معین نمودن نقش رهبری در خانواده است .قرآن کریم نیز از صددر اسد م بده دلیدی جایگداه رفید
خانواده ،آیات مختلفی را پیرامون این مسأله ذکر فرموده که تعیین سرپرست برای آن بخشی از آن
آیات بوده که البته داللت آن ،مورد بحث و نظر مفسران و اندیشمندان مختلف اس می قرارگرفتده
است؛ اما فارغ از این نظرات ،آنچه الزم به پژوهش درباره آن است تبیین این مدیریت از نظر علدم
روز همچون دانش روان شناسی است که در پرتو این دو رویکرد ،ابتدا باید معیّن نمود که مدیریت
خانواده بر عهده کدام یک از اعضای خانواده است و در مرتبه دوم ،علت اعطای چنین مدیریتی به
آن فرد برگزیده چه خواهد بود.
نکته ای که در محوریت ایدن مقالده قدرار دارد ،تبیدین ابعداد اسد می و روانشدناختی مددیریت
خانواده با توجه به اهداف ازدواج و تشکیی خدانواده در اسد م اسدت ،زیدرا ایدن پدژوهش بدر ایدن
پرسش استوار است که آیا اعطای نقش مدیریتی خانواده به مرد بدر اسداق قابلیدتهدای مدرد و در
جهت تحقق کارکردهای نهاد خانواده میباشد؟ و آیا در صورت اعطای چنین نقشدی بده زن ،ایدن
امر محقق نخواهد شد؟
نمی توان فراموش کرد تشکیی خانواده بر اساق اهدافی صورت مدیگیدرد کده هدر یدک از دو
طرف این قرارداد ،بر اساق نیازهایی به سدمت ازدواج رفتده و طبیعتد زا از نهداد خدانواده انتظدار رفد
نیازهای خود را دارند .در نگاه اس می نیز برای خانواده ،اهداف یدا کارکردهدای مختلفدی در نظدر
گرفته شده است ،اما آن کارکردهایی که وجود یک مدیر شایسته را واجب میکندد ،از ایدن قدرار
است:
 .1رسیدن به آرامش در سایه خانواده که در آیه شریفه «وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِدکُمْ

أَزْواجاز لِتَسْکُنُوا إِلَیْها( 1»...روم )21 :به آن اشاره شده است .نمدیتدوان فرامدوش نمدود کده
وجود آرامش در خانواده امری ضروری است که میتواندد شدرایر را بدرای رسدیدن بده
دیگر اهداف دنیوی و اخروی آن مهیّا نماید.
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 1و از نشانههاى او اینکه همسرانى از جنس خودتان براى شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید.

 .2تربیت نیکوی فرزندان که بیتردید ،خانواده بهتدرین نهداد بدرای تربیدت و رشدد صدحی
رابطه انکارناپذیر است و می توان در روایات فراوانی که در باب «تأدیب الولدد» و «حدق
األوالد» در کتب حدیثی آمده ،ضرورت این امر را مشاهده نمود .البتده ایدن کدارکرد در

تحقق آرامش در محیر خانواده نیز مؤثر است.
حددال بددر اسدداق هدفدددار بددودن ازدواج در اس د م ،الزم اسددت تمهیددداتی اندیشددیده شددود تددا
کارکردهای خانواده به خوبی در خانواده تحقق یابد .در نتیجه در این پژوهش با سه سدؤال اساسدی
روبهرو هستیم که درصدد پاسخگویی آن برآمدیم:
 .1آیا تعیین مدیر برای مجموعه کوچکی به نام خانواده ضرورت دارد؟
 .2کدام یک از اعضای خانواده شایستگی مدیریت بر آن را دارد؟
 .3تعیین مدیر چه تأثیری بر کارکردهای ازدواج خواهد داشت؟
مقالهای تحت عنوان «مدیریت خانواده در اس م» توسر نصیری به چاپ رسیده که نویسنده در
آن ،ضرورت وجود مدیر در خانه را اثبات نموده و سپس با واکاوی آرای مفسران ،واژه «قوام» در
آیه را به مدیریت و سرپرستی مردان بر خانواده معنا نموده و در نهایت ،دو دیدگاه برتدری مدوهبتی
و برتری کسبی مردان بر زنان را مورد نقدد و بررسدی قدرار داده اسدت .مطدابق ایدن نتدایس ،گسدتره
قوامیت مردان فراتر از حوزه خانواده است و همه عرصههای اجتماعی را در بر میگیدرد (نصدیری،
.)1392
« بررسی سداختار توزید قددرت در خدانواده از منظدر متدون اسد می در مقایسده بدا نظریدههدای
روانشناسی و جامعهشناسی» ندام مقالده دیگدری اسدت کده از زارعدی توپخانده بده چداپ رسدیده و
پژوهشگر در آن با اس تناد به آیات و روایدات و نیدز نظدرات متخصصدان اسد می ،الگدوی سداختار

تح ل ل وی سرپرس،ی مرد بر نهاد خانواده از منظر اسالی و روانشناسی با توجه به کارکردهای خانواده در اسالی

فرزندان است .اهمیت محیر خدانواده در فرزنددپروری ،بخصدوظ وهیفده پددر در ایدن

قدرت در خانواده را از منظر متون اس می استخراج نموده است .نتایس این پژوهش نشان مدیدهدد
که الگوی اس می مدیریت در خانواده ،الگوی پددر مرکدزی دموکراتیدک اسدت کده بدا رویکدرد
سیسددتمی خددانواده در روانشناسددی و کددارکردگرایی در جامعددهشناسددی همسددویی دارنددد (زارعددی
توپخانه.)1392 ،
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همچنین مقاله ای دیگر با عنوان « مبدانی نظدری نقدش مددیریتی مدرد در خدانواده بدا رویکدردی
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روانشناختی» توسر پناهی و آذربایجانی به چاپ رسدیده کده درصددد پاسد بده دو سدؤال اساسدی
برآمده است؛ اول اینکه نقش مدیریتی خانواده بر عهده کیست؟ و دوم اینکده جایگداه هدر یدک از
مرد و زن در رابطه با این نقش کجاست؟ نتایس نشان میدهد نقش مدیریت ک ن خانواده به عهدده
مرد و مدیریت داخلی خانواده بر عهده زن است (پناهی و آذربایجانی.)1392 ،
بخشی از مقاالت چاپ شده در این زمینه صرفاز با توجه به آموزههای اس می به بررسی آیه 34
سددوره نسدداا و اثبددات مدددیریت مددرد در خددانواده پرداختدده و بخشددی دیگددر نیددز بدده بررسددی نظددرات
روانشناسی یا جامعهشناسی در رابطه با مدیریت خانواده پرداختهاند.
در نتیجه پژوهشی نگاشته نشده که با توجه به کارکردهای خانواده در اس م به بررسی مدیریت
خانواده پرداخته و تأثیرات اقتدار مرد بر تحقق اهداف ازدواج را با توجه به آمدوزههدای اسد می و
نظرات روانشناسی بررسی نماید.
نوشتار حاضر درصدد رف این خأل پژوهشی و پاس به این سؤال اساسدی اسدت کده بدر اسداق
کارکردهای خانواده در اس م ،کدام یک از زن و مرد می توانند نقش مدیریتی را در خدانواده ایفدا
نمایند و این مسأله از منظر دانش روانشناسی چگونه قابی تبیین میباشد.

روش پژوهش
در این پژوهش از لحاظ جم آوری و تجزیه و تحلیی دادههدا از روش تحلیدی محتدوای کیفدی
استفاده شده است .روش تحلیی محتوای کیفی ،شامی فرایندی است که بر اساق استنتاج و تفسدیر
معتبر به استخراج دسته یا مضامین از دادههای خام پرداخته میشود.
در تعریف این شیوه گفته شده است :رویکدردی اسدت بدرای کداوش در مسدتندات کده در آن
محقق به معانی موجود در متون تأکید مینمایدد .در ایدن رویکدرد ،اسدتخراج طبقدههدا از دادههدا و
تشخیص اهمیت درک معانی متونی که اجزای آن مورد تحلیی قرار گرفتهاند ،مدورد تأکیدد اسدت
(عادل مهربان.)37 :1394 ،
در نتیجه با توجه به روش مذکور ،مفاهیم مرتبر با مدیریت مدرد در خدانواده از منداب اسد می
همچون قرآن کریم و احادیث ائمه اطهار (علیهمالس م) جم آوری شده و به منظدور فهدم دقیدق و
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صحی آیات قرآن از کتب تفسیری نیز استفاده شده است.

در مرحله بعد ،مفاهیم مرتبر با مدیریت خانواده در کتب روانشناسی معاصر ،بخصوظ کتب
گردآوری شده ،مورد توصیف و تبیین قرار گرفتهاند.

یافتههای پژوهش
یافته های این پژوهش در سه بخش لزوم وجود مدیر در خانواده ،مرد به عنوان مدیر خدانواده و
ارتیاط مدیریت مرد با کارکردهای خانواده ارائه شده استه
 .1لزوم وجود مدیر در خانواده
پیش از اینکه زن یا مرد را سزاوار مدیریت نهاد خانوده بددانیم ،بایسدتی ابتددا ضدرورت وجدود
یک مدیر برای خانواده را روشن نماییم .ضرورت عقلی ایجاب میکندد هدر سدازمانی بدرای اینکده
بتواند به اهداف مورد نظر خود برسد ،الزم است با ایجاد ساختاری منطقی و شایستهساالر ،نقش هر
یک از افراد را در آن سازمان مشخص نماید که بر اساق جایگاه های تعیین شدده ،قددرت و تدأثیر
افراد نیز مشخص می شود (پناهی و آذربایجانی .)150 :1392 ،خانواده نیز مانند هر نهداد هدفدداری
مستثنا از این ضرورت نیست ،به همین جهت گام اول و البته مهمترین گام پیش از تشکیی خانواده،
مشخص نمودن مدیر آن خانواده به عنوان نقش اول در درون خانده اسدت؛ کسدی کده در صدورت
بروز اخت ف نظر ،پس از شنیدن نظرات مختلدف اعضدای خدانواده بتواندد حدرف آخدر را زده و از
تعارضات جلوگیری نماید.
ممکن است در همین گام اول  -یعنی ضرورت وجود رهبر یا مدیر در خانواده  -این سؤال بده
ذهن برسد که می توان خانواده را به صورت دموکراتیک پیش برد و هر یک از اعضا با مشورت و
در نهایت با رأیگیری در مورد مسائی اخت فانگیز تصمیم بگیرند ،اما در پاس باید گفت عد وه
بر اینکه رأیگیری در خدانوادههدای دو نفدره امکدانپدذیر نیسدت ،در صدورتی مدیتدوان بده نتیجده

تح ل ل وی سرپرس،ی مرد بر نهاد خانواده از منظر اسالی و روانشناسی با توجه به کارکردهای خانواده در اسالی

خددانواده درمددانی و نیددز مقدداالت پژوهشددی جسددتجو و اسددتخراج شددده و سددپس ،تمددامی دادههددای

رأیگیری تن داد که فرد شایسته ای به عنوان مدیر در میان آن جم حاضر نباشد؛ اما اگر فردی که
ریاست خانواده را بر عهده گرفته را به عنوان الیقترین فرد برای تصمیمگیریهای خانواده بددانیم،
منطقی نیست که بدون توجه به نظر او ،نظر دیگری را  -حتی با رأیگیری  -بپذیریم.
از سوی دیگر نمیتوان از آسیب های تضارب آراا در خانواده چشم پوشید ،زیرا گاه به ایجداد
جبهه مشترک میان یکی از والدین و فرزند در برابر والد دیگدر مدیانجامدد؛ البتده بدا وجدود چندین
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مبارزههای قدرتی میان اعضای خانواده ،نمی توان شاهد تحقق کارکرد یک خدانواده متعدالی یعندی
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تربیت صحی فرزندان بود .از این رو در جوام غربی که خود را داعیدهدار دموکراسدی مدیدانندد،
رویکردی در خانواده درمانی ایجاد شده است که پایهگذار آن معتقد است« :غالباز بچهها ،والدین و
حتی گاهی درمانگران ،خانواده ایده آل را یک محیر دموکراتیک توصیف میکنند که این فرض
آنها غلر است ،زیرا تصور می کنند جامعه دموکراتیک فاقد رهبر است ،حال آنکه اتفاقداز عملکدرد
مؤثرِ خانواده مستلزم وجود اقتدار در خانواده است» (مینوچین.)90 :1395 ،1
در نتیجه بر اساق این رویکرد که آن را «رویکرد سیسدتمی» مدینامندد ،وجدود سلسدله مراتدب
قدرت  -که با مشخص نمودن ترتیب میان صاحبان قدرت در خانواده همراه اسدت  -عداملی بدرای
داشتن زندگی سالم و به دور از آسیبهدای رواندی اسدت (هیلدی .)177 :1375 ،2البتده وجدود فدرد
مقتدر در خانواده به معنای عدم مشورت از دیگر اعضای خانواده نیست ،زیرا ع وه بر توجه فراوان
آموزه های دینی به مشورت ،این امر در شکی گیری شخصیت فرزندان ،درونی نمودن همفکدری و
مفاهمه و در نتیجه اجتناب آنها از سدلطه گدری در آیندده ،مدؤثر خواهدد بدود (مهددوی و صدبوری
خسروشاهی.)63 :1382 ،

خانواده سالم از نظر اس م و روانشناسی ،خانواده ای است که مدیر خانواده پس از نظرخواهی
از دیگر اعضای خانواده ،بخصوظ همسر خود ،نظری را که برای تعالی و سعادت خدانواده از هدر
جهت مفیدتر است را برگزیده و بر مبنای آن عمی کند .البته از دیگر اعضدای خدانواده نیدز انتظدار
میرود اقتدار مدیر خانواده را پذیرفته و به تصمیم نهایی او احترام بگذارند.
همچنین در نگاه اسد می ،مددیریت در هدر مجموعده بددون رعایدت ضدوابر و اصدول دیندی،
نامشروع بوده و در محیطی مانند خانواده نیز رعایت اصولی همچدون معاشدرت شایسدته 3و رعایدت
عدالت 4در ارتباط با اعضای خانواده و در اتّخاذ تصمیمات زنددگی الزم اسدت (زارعدی توپخانده،

1. Minuchin S.
2. Haley J.
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« .3وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف( »...نساا)19 :
« .4اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى( »...مائده)8 :

 ،) 110 :1392تا آنجا که حتی توجه به میی اعضای خانواده در غدذا خدوردن نیدز از وهدایف مددیر

2ه مرد به عنوان مدیر خانواده
حال که لزوم وجود یک مدیر شایسته در خانواده تبیین شد ،این سؤال مطرح میشدود کده چده
کسی شایستگی مدیریت بر نهاد خانواده را دارد؟ طبیعتاز به دلیی اینکه هسته اصلی خدانواده از زن و
مرد تشکیی می شود ،بایستی یکی از این دو به عنوان مدیر خانواده منسوب شوند.
البته تصور اینکه زن و مرد به صورت مشترک ریاسدت خدانواده را بدر عهدده بگیرندد ،عاق نده
نخواهد بود ،زیرا وجود دو رئیس در عرض یکدیگر برای محیطی واحد ،مدیتواندد بده تعدارض و
هرج و مرج بینجامد.
 .1.2نگاه اسالم به مدیریت خانواده
بر اساق آیه  34سوره نساا که با عبارت «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسااِ» داللت بر قوامیت مرد و در
مقابی ،وجود عبارت «فَالصَّالِحاتُ قانِتدات» که داللت بر خضوع و اطاعتپذیری زن نسبت به همسر
خویش دارد ،می توان مرد را به عنوان مدیر منسدوب شدده از جاندب خداوندد بدر خدانواده خدویش
دانست .همچنین ،بعضی احادیث که به لزوم اطاعت زن از شوهر خدویش اشداره دارندد نیدز همدین
مطلب قابی برداشت است.

2

البته داللت واژه قوامیت بر سرپرستی و والیت مرد از نظر برخی مفسرین محدی خدشده بدوده و
در معنای واژه قوامیت نظرات متفاوتی از جانب آنان بیان شده که بررسی دقیقتر این واژه و اقدوال
پیرامون آن ،به منظور کشف نظر اس م پیرامون مدیریت خانواده ضروری است .به طور کلدی ایدن
اقوال را میتوان در سه دسته تفکیک نمود:
 .1عده ای از مفسران تسلّر مرد بر زن و تدبیر امور او را معنای قوامیت در این آیه دانستهاند
(طبرسی ،1372 ،ج 69 :3؛ مقاتی بن سلیمان ،1423 ،ج 370 :1؛ شدبّر ،1410 ،ج 114 :1؛

تح ل ل وی سرپرس،ی مرد بر نهاد خانواده از منظر اسالی و روانشناسی با توجه به کارکردهای خانواده در اسالی

خانواده محسوب میشود( 1کلینی ،1407 ،ج .)12 :4

 َ .1قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ظ الْمُؤْمِنُ یَأْکُیُ بِشَهْوَةِ أَهْلِهِ وَ الْمُنَافِقُ یَأْکُیُ أَهْلُهُ بِشَهْوَتِهِ.
 .2قال رسول اهلل (صلی اهلل علیه و آله و سلم) :یَا مَعَاشِدرَ النِّسَدااِ ،تَصَددَّقْنَ وَ أَطِعْدنَ أَزْوَاجَکُدن( ...کلیندی ،1407 ،ج :11
 - )180عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْساز وَ صَامَتْ شَهْراز وَ أَطَاعَتْ زَوْجَهَا وَ عَرَفَتْ حَقَّ عَلِیٍّ ع فَلْتَدْخُیْ مِنْ
أَیِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَااَتْ (کلینی ،1407 ،ج )555 :5

141

فددیک کاشددانی ،1415 ،ج  )448 :1تددا آنجددا کدده عدددهای ماننددد طباطبددایی ،بیضدداوی و
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زمخشری« ،والیت مدرد» بدر زن خدویش را از ایدن آیده برداشدت نمدودهاندد (طباطبدایی،
،1427ج73 :3؛ بیضاوی ،1418 ،ج 72 :2؛ زمخشری ،1407 ،ج .)505 :1
این قول پشتوانه هایی نیز در مناب لغوی دارد .راغب اصفهانی در معنای ایدن واژه در
آیه  34سوره نساا ،استع ی مرد بر زن و سیاسدت نسدبت بده او را شدرط دانسدته (راغدب
اصفهانی ) 135 :1412 ،و طریحی نیز والیت و سیاست مرد نسبت به همسر خویش را در
تعریف این واژه بیان نموده است (طریحی ،1375 ،ج .)142 :6
 .2برخ ف دسته اول ،عدهای دیگر از مفسرین تکفّی و قیام مرد بر امور زنان همچون نفقده
و محافظت از او را به عنوان تعریف قوامیت بیان نمودهاند (قطدب راونددی ،1405 ،ج :2
116؛ ابددن عاشددور ،1420 ،ج 113 :4؛ قرطبددی ،1364 ،ج  ،)168 :5تددا آنجددا کدده برخددی
مفسرین به صراحت ،داللت این آیه بر ریاسدت مدرد نسدبت بده زن را منتفدی دانسدتهاندد
(مغنیه ،1425 ،ج .)105 :1
این نظر مفسرین نیز در کتب لغوی پشتوانههایی دارد .حسینی زبیددی متکفدی شددن
مردان نسبت به امور زنان (حسینی زبیدی ،1414 ،ج  )592 :17و ابنمنظور نیز محافظدت
مردان از زنان (ابن منظور ،1414 ،ج  )497 :12را در تعریف قوامیت مرد بیان نمودهاند.
 .3از تعاریف عده دیگدری از مفسدرین پیرامدون قوامیدت مدرد ،قدول دیگدری نیدز برداشدت
می شود ،زیرا ع وه بر کارگزاری و تکفی مرد نسبت به امور زنان ،سرپرسدتی و والیدت
مرد نسبت به همسرش نیز به عنوان تعریف قوامیدت بیدان شدده اسدت (مکدارم شدیرازی،
 ،1371ج 370 :3؛ کاشددانی ،1340 ،ج 18 :3؛ رضددا ،1414 ،ج  .)67 :5ایددن قددول نیددز در
بعضی کتب لغوی مورد تأیید قرار گرفته و مصطفوی لغتشناق معاصر ،رف احتیاجدات
زن به همراه اِشراف و تدبیر امور او را در معنای قوامیت دخیی دانسته است (مصدطفوی،
 ،1368ج .)344 :9
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با اینکه هر سه نظر دارای پشتوانههای لغوی هستند ،امدا بده دالیلدی  -کده در ادامده ذکدر
تسلر و تدبیر امور او را از آیه برداشت نمودهاند ،مورد قبول خواهد بود.
البته نباید گزینش واژگان در این مسأله حساسیت برانگیز باشد! از این رو الفداهی چدون
تسلر و والیت نسبت به زن ،به معنای هرگونه سلطهگری و زورگویی به او نیست ،بلکده بده
معنای مدیریت مرد در جامعهای کوچک ،اما مهم به نام خدانواده اسدت؛ زیدرا همچندان کده
وجود یک مدیر در هر مجموعه  -هدر چندد کوچدک  -الزم و ضدروری اسدت ،نمدیتدوان
مجموعه سرنوشتسازی همچون خانواده را بدون تعیین رئیس رها نمود.
دالیی و مؤیداتی که قول اول را ترجی میدهند ،از این قرار است:
 .1وجود بعضی دالیل نقلی:

الف) در حدیثی از امام باقر (علیهالس م) آمده است که حضرت ،مردی را که با گفتن عبارت
«أمرُک بیدِک»،اختیار ط ق را به زن خود میدهد ،مذمّت نموده و آیه «الرجال قوامون علی النساا»
(نساا )34:را بیان نمودهاند (طوسی ،1407 ،ج  .)88 :8بر اساق این حددیث ،داللدت آیده در مدورد
کارگزاری امور زنان نبدوده و از آن ،تسدلر و تددبیر مدردان نسدبت بده همسدران خدویش برداشدت
میشود.
ب) در شأن نزول این آیه آمده است :هنگامیکه مردی از انصار همسرش را تنبیه نمدوده بدود،
پیامبر اکرم (صلی اهلل علیه و آله و سلم) حکم به قصاظ آن مرد داد که در آن هنگام آیه «الرجدال

قوامون علی النساا( »...نساا ) 34:نازل شد و پیامبر از حکم خویش برگشت (واحدی.)155 :1411 ،
این قضیه نشان می دهد که موضوع آیه مربوط به تکفی امر زن و خدمتگزاری او نیسدت ،بلکده
در مقابی ،بر تدبیر و والیت نسبت به زندان داللدت دارد .همچندین در بعضدی کتدب روایدی شدیعی،
امیرالمؤمنین علی (علیه الس م) پس از بیان جریان نزول آیه و سپس تد وت آن فرمودندد« :قوّامدون

تح ل ل وی سرپرس،ی مرد بر نهاد خانواده از منظر اسالی و روانشناسی با توجه به کارکردهای خانواده در اسالی

خواهد شد  -نظر اول که در آن عدهای از مفسرین ،والیت مدرد نسدبت بده همسدرش و نیدز

علی النساا فی األدب» (ابن اشعث ،بیتا108 :؛ ابن حیون ،1385 ،ج  )217 :2که بر اساق این روایت
نیز تسلر و تدبیر از مفهوم قوامیت اعاده شده است.
ج) در روایتی از ابن عباق ،مفسر بزرگ قرآن ،امیر بودن مردان و در مقابی ،مطی بدودن زندان
نسبت به آنان در معنای «قوامیت» آمده است (ابن ابی حاتم ،1419 ،ج .)939 :3
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 .2وجود بعضی قرائن لفظی:
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الف) سیاق آیه که همان بخش دوم آیه است «فَالصَّالِحاتُ قانِتات حافِظات لِلْغَیْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ
وَ ال َّتی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِ ِ وَ اضْدرِبُوهُنَّ فَدِِنْ أَطَعْدنَکُمْ فَد تَبْغُدوا
عَلَیْهِنَّ سَبی ز إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیًّا کَبیراز» با آمددن سده عبدارت «قانتدات»« ،نشدوز» و «أَطَعْدنَکُم»  -کده بده
فرمانبرداری و اطاعتپذیری زن اشاره دارند  -مؤیدی برای صدر آیه است که بتوان معنای والیت
و تدبیر را از مفهوم قوامیت برداشت نمود.
ب) وجود حرف «علی» که مفید استع ا و برتری است با تفسدیری کده مدرد را خددمتگزار زن
شمرده است ،سازگار نیست (مصطفوی فرد و ایماندار.)88 :1396 ،
در نتیجه بر اساق دالیی و مؤیدات ذکر شده ،آنچه از مفهوم قوامیت مورد قبول خواهدد بدود،
نه تکفی امور زن ،بلکه تدبیر امدور زن و نحدوه ای از والیدت مدرد نسدبت بده اوسدت کده مقتضدای
مدیریت مرد بر خانواده خود می باشد؛ البته این فهم از آیه ،نفیکننده عهدهداری مرد نسبت به نفقه
همسرش نیست ،اما آنچه با دالیی ذکر شده از آیه برداشت میشود ،تسدلر مدرد بدر امدور خدانواده
است .لذا هنگامی که مدیریت مرد بر همسرش اثبات شود ،بایستی به پذیرش این ریاست از جاندب
زن نیز قائی شد و آن را از حقوق مرد برشمرد.
گرچه ادامه آیه با لفظ «قانتات» و همچنین احادیث متعددی کده اطاعدت زن از شدوهرش را از
حقوق مرد دانستهاند (کلینی ،1407 ،ج  1)507 :5بر این مدعا داللت دارند و از سوی دیگر ،روشن
است که مدیریت بدون اطاعتپذیری اعضا ثمرهای نخواهد داشت.
 .1.1.2دالیل مدیریت مرد بر خانواده از نگاه اسالم
در ادامه آیه  34سوره نساا ،پس از اینکه مدیریت خانواده به مرد اعطا شد ،خداوندد متعدال بده
دالیی اعطای این مسئولی ت نیز اشاره نموده و یکی از علی آن را صفات و خصوصیاتی برمیشدمرد
که در جنس مذکر به ودیعه نهاده شده است (بِما فَضَّیَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعک) و وجود این ویژگیها،
همچون :حُسن تدبیر (طباطبایی،1427 ،ج ،)73 :3توان بیشتر در انجام کارها (فیک کاشانی،1415 ،
ج  )448 :1و قوّت اراده (طبرسی ،1372 ،ج  ،)69 :3سبب مدیریت شایستهتر مرد بر نهداد خدانواده
میشود.
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 .1جَااَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِیِّ ظ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهَا أَنْ تُطِیعَهُ وَ لَا تَعْصِیَه.

اما نکته ای که برخی مفسرین در تفسیر این بخش بده آن توجده نمدودهاندد ایدن اسدت کده ایدن
عبارت «بعضهم» به مردان و زنان ارجاع داده میشود (زمخشری ،1407 ،ج )505 :1؛ به این معنا که
گاهی بنا بر جهاتی زنان بر مردان برتری دارند و گاهی مردان بر زنان (صادقی تهرانی.)84 :1419 ،
در نتیجه وجود بعضی صفات ذاتی در مردان ،آنها را از نظر مدیریت و تدبیر خانواده ،شایستهتدر از
زنان نموده و از سوی دیگر نیز وجود بعضی صفات ذاتی در زنان ،آنان را در مراقبت از فرزندان و
تدبیر امور داخی منزل شایسته تر از مردان نموده است .از این رو هدر یدک از زن و مدرد شایسدتگی
انجام وهیفهای مطابق با صفات ذاتی خود را خواهند داشت.
علت دیگری که در این آیه برای قوامیت مرد ذکر شده اسدت ،هزیندههدایی اسدت کده از نظدر
اقتصادی به دوش مرد قرار داده شده (وَ بِمدا أَنْفَقُدوا مِدنْ أَمْدوالِهِمْ) کده دادن مهریده و نفقده از حقدوق
واجب مالی بر عهده مرد مدی باشدد .بدا اینکده هدر دو طدرف ایدن رابطده از فوایدد ازدواج بهدرهمندد
می شوند ،اما خداوند تکلیف مضاعفی بر دوش مرد قرار داده و در مقابی آن نیز حقی بر عهدده زن
الزم می آید ،زیرا هنگامیکه مرد هزینه های زندگی زن خویش را داده و دشواری تأمین معداش را
به تنهایی بر عهده گرفته ،زن نیز موهف است ریاست شوهر خویش را در خانواده بپذیرد.
الزم به ذکر است دلیی دوم قوامیت ،برخ ف دلیی اول که یک امر ذاتی بود ،امدری اکتسدابی
است که مرد در صورت عاجز بودن از تأمین نفقه همسر خویش ،نه تنها از نظر شرعی دیگر قیّم زن
نبوده و والیت اعطایی به او از بین خواهد رفت (جوادی آملی ،1389 ،ج  ،)544 :18بلکده از نگداه
جامعهشناختی نیز  -بر اساق نظریه «مناب » -1فدردی در خدانواده دارای قددرت اسدت کده بیشدترین
مناب قدرت همچون پول و ثروت را به خدانواده بیداورد .در نتیجده قددرت تصدمیمگیدری در امدور
خانواده نیز وابسته به میزان مناب قدرتی است که فرد در اختیار دارد (والیس و ولدف.)18 :1986 ،2
از این رو میتوان گفت هزینه های اقتصادی که مرد برای خانواده خدود تدأمین مدیکندد و او را بده
عنوان یک منب مالی برای اعضای خانواده معرفی مینماید ،به عنوان ابزاری مؤثر در جهدت اقتددار

تح ل ل وی سرپرس،ی مرد بر نهاد خانواده از منظر اسالی و روانشناسی با توجه به کارکردهای خانواده در اسالی

تفضیی و برتری یک حکم کلی است که به عموم زندان و مدردان اشداره داشدته و ضدمیر «هدم» در

مرد محسوب میشود.

1. Resource theory.
2. Wallace, R.A & Wolf, A.
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جالب اینجاست که برخی مردان بیکار اذعان میکنند وقتدی مدردی تمدام روز در خانده اسدت،
هص نامه هرهنای ه ترب ،ی زنان و خانواده ،سال شان دهم ،شماره  ،54بهار 1400

دیگر کسی به او احترام نمیگذارد و او نیز اقتدار خود را از دست میدهد ،حال آنکه وقتی شداغی
بوده و برای لحظاتی کوتاه در کنار خانواده است ،احساق خوشایندی دارد.
رابرت گریس ولد 1در کتاب «پدر بودن در آمریکدا» 2مدینویسدد« :تفکدر مردسداالری کده بده
صورتی نهادمند در جامعه آمریکا ریشه داشت ،توسر قوانین و قواعد جدید بازتولید میشدد؛ چدرا
که اینگونه القا شده بود که نانآور بودنِ یک مرد به معنی بلوغ و رشد کامی اوست و چنین فردی
درخور تحسین و احترام است» (اسمیت 136 :1391 ،و .)137
در نتیجه در نگاه اس م ،مسئولیت مهم مدیریت خانواده به دلیی وجود بعضی ویژگیها خداظ
جسمی و روحی و نیز وهایف اقتصادی منحصر به فرد ،به مرد خانواده اعطا شده است.
 .2.2نگاه روانشناسی به مدیریت خانواده
در میان علوم انسانی جدید 3،دانش روانشناسی با توجه به تحقیقات وسدی پیرامدون صدفات و
خصوصیات روانی مردان و زنان و نیز بررسی عملکرد زوجین در خانواده ،بهترین گزیندهای اسدت
که می تواند به این موضوع بپردازد .البتده داندش جامعدهشناسدی نیدز بده دلیدی بررسدی کارکردهدای
خانواده به عنوان یک نهاد درون اجتماع ،نظرات مختلفی پیرامون نقشهای خانواده دارد؛ اما دانش
روانشناسی به جهت عهدهدار بدودن حدوزه درمدان خدانوادههدای آسدیب دیدده و متعدارض کده بدا
رویکرد های مختلف زوج درمانی و خانواده درمانی صورت میگیرد ،میتواند بده بحدث مددیریت
خانواده به صورت کاربردیتر بنگرد.

الف) تفاوت میان زن و مرد
مطالعات و تحقیقات انجام شده در روانشناسی  -کده البتده در ادامده بده بخشدی از آنهدا اشداره
خواهد شد  -به طور قط به وجود تفاوتهای بسیاری در میان زنان و مردان داللت دارد که این امر
می تواند تبیین مناسبی برای علت ذکر شده در قرآن برای قوامیت مرد محسوب شود ،اما در مقابدیِ
این پژوهش ها ،دو دانشدگاه فمینیسدت بده ندامهدای «الیندور مدک کدوبی» 4و « کدارول جکلدین» 5از
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1. Griswold R.
2. Fatherhood in America.
3. Science.
4. Maccoby E.
5. Jacklin C.

دانشگاه استنفورد ،به منظور اثبات مدعای اصلی فمینستهای تندرو مبنی بر «همسانی زن و مدرد» و
جلدی جامعی با عنوان «روانشناسی تفاوتهای جنسی» منتشر کردند .البته جالدب آن اسدت نتدایس
پژوهش ها خ ف انتظار آنها بوده و دریافتند که تفداوتهدای آشدکاری میدان زن و مدرد ،حتدی در
هنگام تولد و نیز اولین سال نوزادی وجود دارد؛ تفاوتهایی در ادراک ،آستانه توجده بده اشدیاا و
صورتهای مختلف و نیز بسیاری موارد دیگر (مک کویی و جک لین.)29-31 :1974 ،
با این وجود ممکن است این سؤال به ذهن برسد تفاوتهدای میدان زن و مدرد ناشدی از فضدای
اجتماعی مردساالر و تربیت مبتنی بر محدودیت دختران بوده و بده ندوعی جبدر جامعده اسدت .ایدن
مسأله به عنوان یکی از نظرات جریان فمینیسم مطرح شده است کده بایدد در پاسد گفدت :گرچده
نمددی تددوان نقددش محددیر را در فراینددد الگوپددذیری نادیددده گرفددت ،امددا تقریب داز همدده دانشددمندان و
پژوهشگران متخصص در این زمینه به این نتیجه رسیدهاند که هورمونهای جنسی با اثرگدذاری در
مغز انسان در پیش از تولد و پس از آن ،سبب تفداوت میدان مغدز دو جدنس زن و مدرد شدده و ایدن
تفاوت ذاتی در مغز نیز سبب تفاوت های بیشماری در روش زندگی و رفتار مردان و زنان گردیدده
است (مویر و جیسیی.)9 :1989 ،1
از این رو پیش از هرگونه تأثیر محیر در ایجاد تفاوت ،این مغز انسان است که او را با صدفاتی
متمایز رشد می دهد .البته اجتماع نیز گاه به رشد این صفات ذاتی کمک میکندد و گداه در جهدت
کمرنگ نمودن آن ت ش مدی نمایدد .اقتددارطلبی و تمایدی رسدیدن بده درجدات بداالتر در مدردان،
نمونه ای از این تفاوت رفتارها در مردان نسبت به زنان است کده مدیتواندد زمیندهسداز ایفدای نقدش
مدیریتی مرد در خانواده باشد.
الزم به ذکر است فمینیست های اولیه برخ ف همتایان جدید خود به تفاوتهای میدان زندان و
مردان احترام گذاشته و عقیده داشتند که طبیعت ،پدرورش کودکدان را بده عهدده زندان گذاشدته و
دولت موهف است از «وهیفه مادری» حمایت کند .آنان میکوشیدند با تصویب قوانین بده منظدور

تح ل ل وی سرپرس،ی مرد بر نهاد خانواده از منظر اسالی و روانشناسی با توجه به کارکردهای خانواده در اسالی

نیز جانبدارانه و متعصبانه بودن تحقیقاتی که داللت بر تفاوت میان این دو جنس میکنند ،کتاب دو

افزایش دستمزد مردان متأهیِ دارای فرزند و عدم تشویق به استخدام زندان مجدرد کده مدیتوانسدت
فرصت های شغلی اندک را از چنگ شوهران امروز و پدران فردا بیرون بیداورد ،سدبب حمایدت از

1. Moir A & Jessel D.
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خانواده و بهبود وضعیت آن شوند (گاردنر .)171 :1387 ،1اما پس از اینکه اصی تفاوت میان زن و
هص نامه هرهنای ه ترب ،ی زنان و خانواده ،سال شان دهم ،شماره  ،54بهار 1400

مرد ثابت شد و این مسأله دریافت شدد کده صدفات متمدایز ریشده در هورمدونهدای جنسدی و مغدز
متفاوت زن و مرد دارند ،این مسأله مطرح می شود که چرا مرد الیق ریاست بر خانواده است و چده
صفاتی در او وجود دارد که او را شایسته پذیرش چنین مسئولیتی نموده است؟

ب) رابطه صفات مردان با مدیریت خانواده
به نظر می رسد اولین ویژگی ذاتی مردان که طبیعتاز آنهدا را بده سدمت مددیریت یدک مجموعده
سوق میدهد ،ویژگی «سلطهطلبی» آنان است که البته در روانشناسی اجتماعی نیز بده عندوان یدک
عامی تمایز مهم رهبران از دیگر مردم شناخته میشود (سیرق 2و همکاران .)403 :1988 ،به همدین
جهت مردان بیش از زنان می کوشند تا به نوک هرم سلسله مراتب پیش روی خدود برسدند و حتدی
هنگامی که سلسله مراتبی وجود ندارد ،خودشان آن را بدرای بداال رفدتن ایجداد مدیکنندد (گداردنر،
.)193 :1387
در این میان ،پژوهشهای زیستشناسی و انسان شناسی اثبات نمدوده کده مدردان بدیش از زندان
دارای روحیدده جسددتجوگری بددوده و اهددی تفکددر هسددتند (گیلدددر )20 :1986 ،3و وجددود همددین
مهارت های ذهنی ،توانایی باالی جسمی و طاقت افزونتر آنها نسبت به زنان ،باعث شده مدردان در
تدبیر امور مختلف خانواده  -که بددون شدک از وهدایف یدک مددیر در هدر مجموعدهای اسدت –
تصمیمگیرنده باشند.
از سوی دیگر نیز در راستای تأمین نیازهای اقتصادی بده عندوان یکدی از وهدایف اصدلی مددیر
خانواده که در آیه  34سوره نساا به عندوان یکدی از علدی قوامیدت مدرد بیدان شدده ،وجدود بعضدی
ویژگیها در مرد میتواند او را در انجام این مسئولیت یاری رساند ،زیرا نظرسنجیها نشان میدهند
مردان بیش از زنان مستعد آن هستند که به دلیی احساق هدفمندی و هویت ،به کار وابسته شوند.
بنا بر این نظرسنجی ،مردان دوبرابر زنان اههار میکنند که حتی اگدر مدیتوانسدتند بددون کدار
کردن نیز به همان راحتی زندگی کنند ،باز هم به کار تمدام وقدت ادامده مدیدادندد (رودز:1392 ،4
.)292
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1. Gardner H.
2. Sears, D.
3. Gilder.
4. Rhoads S.

 .3ارتباط مدیریت مرد با کارکردهای خانواده
این نقش مدیریتی به مرد ،نوبت به بررسی ارتباط مدیریت مرد در تحقق کارکردهای اس می نهداد
خانواده میرسد.

الف) مدیریت مرد و تحقق آرامش در خانواده
مجموعه بدون مدیر که در مواق اخت ف نظر نتواندد نظدری را برگزیندد و بدر مبندای آن پدیش
رود ،طبیعتاز دچار هرج و مرج و تعارض خواهد شد و طبیعتاز این امر با هدف آرامش بخشی ازدواج
در تنافی است .اما در نهاد خانواده ،عددم مددیریت مدرد مدیتواندد بده سدکون و آرامدش مجموعده
خانواده لطمه زند و رضایت و س مت روانی اعضای خانواده ،بخصدوظ همسدر خدویش را سدلب
نماید.
یافتههای پژوهشها نشان می دهدد در صدورتی کده قددرت مدردان در خدانواده افدزایش یابدد و
تصمیمات مهم خانواده نیز بر عهده آنان باشد ،به همان میدزان بدا کداهش افسدردگی آندان روبدهرو
خواهید شد و در مقابی هر قددر تصدمیمگیدری هدای مهدم زنددگی بدر عهدده زندان باشدد ،افدزایش
افسردگی زنان افزایش خواهد یافت (میروسکی.)560 :1985 ،1
شاید به همین دلیی است که بر اساق نظرسنجی مؤسسه گالوپ ،2زنان نیز رئیس مدرد را بیشدتر
ترجی میدهند (گاردنر .) 211 :1387 ،اصوالز در میان زوجینی که میان آنها سدلطه بدا زندان اسدت،
زنان چندان خوشبخت نیستند ،زیرا شوهری که تحت تسلر زن قدرار دارد ،بیشدتر مندزوی اسدت و
توجه خود را به چیزهای دیگر معطوف میکند و از آنجا که زندگی زناشویی اهمیدت بسدیاری در
خوشبختی زن دارد ،زن نیز درمانده میشود (رودز 301 :1392 ،و .)302
همه این پژوهش ها بر این مسأله اتفاق نظر دارند .از این رو در صورتی کده ایدن ویژگدی ذاتدی
مرد ،یعنی اقتدار در خانواده  -که البته نیاز به ابراز دارد  -مورد سرکوب قرارگیرد ،میتواند ع وه

تح ل ل وی سرپرس،ی مرد بر نهاد خانواده از منظر اسالی و روانشناسی با توجه به کارکردهای خانواده در اسالی

پس از بیان هماهنگی نظر اس م و روان شناسی پیرامون لزوم وجود مدیر در خدانواده و اعطدای

بر ایجاد مشک ت روانی برای مرد ،محدیر خدانواده را نیدز نداآرام نمایدد .در نتیجده بهتدرین شدیوه،
پذیرش اقتدار مرد در محیر خانواده است که البته زنان خوشبخت نیز بدا خضدوع در برابدر مدردان،
راحتتر در آنان نفوذ نموده و در نتیجه آسانتر به خواستههای خود میرسند.
1. Mirowsky J
2. Gallup
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ب) مدیریت مرد و تربیت نیكوی فرزند
هص نامه هرهنای ه ترب ،ی زنان و خانواده ،سال شان دهم ،شماره  ،54بهار 1400

از نظر آموزه های اس می ،تربیت صحی و بدون آسیب های روانی فرزندان که البته با رویکرد
دینی همراه است از وهایف پدر محسوب میشود .در این میان ،آیاتی همچون «یا أَیُّهَدا الَّدذینَ آمَنُدوا
2

1

قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلیکُمْ نارا( »...تحریم )6 :و آیه «وَ أْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّد ةِ وَ اصْدطَبِرْ عَلَیْهدا( »...طده )132 :و
نیز احادیث متعددی با عنوان «حق األوالد» به این وهیفه پدر اشاره دارند.
بدون تردید اعطای قدرت مدیریت خانواده به مرد کده سدبب پدذیرش و آشدکار شددن اقتددار
اوست ،میتوان د انجام این وهایف را تسهیی بخشد و همین اقتدار کده قداطعیتی آمیختده بدا محبدت
است ،سبب شده که گوشزد نمودن اشتباهات و درخواست اص ح رفتار فرزندان ،ضمانت اجرایی
بیشتری بیابد.
اصوالز آنچه امروزه در مسأله مراقبت و تربیدت فرزنددان بخدش قابدی تدوجهی از پدژوهشهدا و
مطالعات روان شناختی را به خود اختصاظ داده است ،صرفاز بررسدی نقدش مدادر در فرزنددپروری
است؛ حال آنکه اندک پژوهش های تربیتی ،حاکی از اثرگذاری مهم پدران در تربیدت فرزنددان و
رشد روان شناختی آنان است؛ البته پدرانی که نقش پدری را در خانه داشته باشند ،نده اینکده نقدش
مادر را در خانه ایفا نمایند (سالیجمنوویک.)35 :2017 ،3
از این رو ،آنچه به عنوان نقش پدر در خانواده مطرح میشود ،صرفاز پدری نیسدت کده مسدئول
تددأمین هزیندده هددای خددانواده باشددد ،بلکدده پدددری اسددت کدده مظهددر قدددرت ،اقتدددار و توقد اسددت و
خانوادههایی که در آنها پدر نقدش مدادر را ایفدا مدیکندد و در مقابدی نیدز مدادر نقدش پددر را ایفدا
مینماید ،فرزندانی بیمار تربیت میکنند؛ زیرا اگر پدر نقش مادری مهربان را به خود بگیرد ،نه تنها
نقش مادری را تضعیف میکندد ،بلکده جایگداه پددری را در نظدام روانشدناختی کدودک متزلدزل
مینماید .در مقابی ،مادر نیز با ایفای نقش پدری ،جایگداه چندین نقشدی را تخریدب نمدوده و نقدش
مادری را تضعیف میکند .بر این اساق کودکانی که در چنین خانوادههایی تربیدت مدیشدوند ،در
نقش جنسی خود ضعیف عمی میکنند (جان بزرگی و همکاران 30 :1390 ،و .)29

 .1اى کسانى که ایمان آوردهاید! خودتان و کسانتان را از آتش حفظ کنید!
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 .2کسان خود را به نماز فرمان ده و خود بر آن شکیبا باش!
3. Dijana Sulejmanović.

ع وه بر این ،وجود هرج و مرج و اخت ف نظر در میان زن و مدرد در محدیر خدانواده و عددم
میشود و این امر ،میزان اطاعتپذیری فرزندان را از پدر میکاهد .همچنین ،الگو برداری از نقدش
همسری در چنین خانوادههایی ،سبب تربیت دخترانی مدیشدود کده در زنددگی مشدترک خدویش،
پذیرش اقتدار شوهر برایشان دشوار خواهد بود.
در مقابی آنچه گفته شد ،وجود خانواده ای که پدر با دارا بودن اقتددار و پدذیرش آن از جاندب
همسر خویش ،به استبداد رو نیاورده و در امور مختلف زندگی از اعضای خانواده مشورت میطلبد
و البته در هنگام اخت ف نظر ،تصمیم نهایی را میگیرد ،میتواند نمونهای از خانواده متعدادل را در
ذهن فرزندان ایجاد کند.

جمعبندی و تحلیل یافتهها
از مباحث مطرح شده در این نوشتار و پژوهش های انجام شده از منظر تعالیم اس می و نظرات
روانشناسی ،میتوان چنین نتیجه گرفت:
 .1از نظر آموزههای اس می ،رسیدن به آرامش و تربیدت نیکدوی فرزنددان ،دو کدارکرد مهدم
ازدواج است.
 . 2قانون کلی بر این است که هر سازمانی هر چند کوچک ،برای اینکه بتواند به اهداف مدورد
نظر خود برسد ،الزم است با ایجاد ساختاری منطقی و شایستهساالر ،نقش هر یک از افراد را در آن
سازمان مشخص نماید که اولین و مهم ترین نقش ،مدیر آن سازمان است .از ایدن رو ،همچندان کده
حکم عقی صدق میکند در هر مجموعه و سازمانی  -هر چند کوچدک  -وجدود یدک مددیر الزم
است ،نمیتوان مجموعه سرنوشتسازی چون خانواده را بدون تعیین مدیر رها نمود.
 .3بر اساق دالیی نقلی مانند شأن ن زول و دالیی لفظدی همچدون سدیاق ،مفداد آیده قوامیدت بدر
مدیریت و والیت مرد نسبت به زن در خانواده داللت دارد ،نه تکفی امور همسر.

تح ل ل وی سرپرس،ی مرد بر نهاد خانواده از منظر اسالی و روانشناسی با توجه به کارکردهای خانواده در اسالی

پذیرش اقتدار پدر توسر مادر ،سدبب تخریدب جایگداه آمیختده بدا قددرت پددر در میدان فرزنددان

 .4خددانواده سددالم از نظددر اسد م و روانشناسددی ،خددانوادهای اسددت کدده مدددیر خددانواده پددس از
نظرخواهی از دیگر اعضای خانواده ،بخصوظ همسر خدود ،نظدری را کده بدرای تعدالی و سدعادت
خانواده از هر جهت مفیدتر است برگزیده و بر مبنای آن عمی کند .البته از دیگر اعضدای خدانواده
نیز انتظار می رود اقتدار مدیر خانواده را پذیرفته و به تصمیم نهایی او احترام بگذارند.
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 .6تقریباز همه دانشمندان و پژوهشگران متخصص در ایدن زمینده بده ایدن نتیجده رسدیدهاندد کده
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هورمون های جنسی با تأثیر در مغز انسان در پیش از تولد و پس از آن ،سبب تفداوت میدان مغدز دو
جنس زن و مرد شده و این تفاوت ذاتی در مغز نیز سبب تفاوت های بیشماری در روش زنددگی و
رفتار مردان و زنان گردیده است.
 .7اولین ویژگی ذاتی مردان که به ناچار آنها را به سمت مدیریت یک مجموعه سوق میدهد،
ویژگی سلطهطلبی است که در روان شناسی اجتماعی به عنوان عامی تمدایز رهبدران از دیگدر مدردم
شناخته میشود.
 .8با اینکه بر اساق نظرسنجی های انجام شده ،زنان به رئیس مرد بیشتر گرایش دارند ،افدزایش
قدرت مردان در خانواده سبب کاهش افسردگی مردان و در مقابی ،افزایش قدرت زنان در خانواده
با افزایش افسردگی و احساق عدم خوشبختی زنان همدراه خواهدد بدود و ایدن امدر ،سدبب اندزوای
مردان و بیرغبتی آنها به امور خانواده خواهد شد.
 .9از منظر آیات قرآن کریم و بعضی احادیثی که به «حق األوالد» اشداره مدیکنندد ،مسدئولیت
اصلی تربیت فرزند بر عهده پدر است .در پژوهشهای جدید روانشناسی نیز برخ ف گذشته کده
نقش مادر در فرزندپروری برجسته بوده ،بر نقش پدر مقتدر در تربیت فرزندان تأکید شده است.
 . 10هر یک از والدین بایستی نقش مخصوظ به خدود را در خدانواده ایفدا نمایندد .پددر دارای
قدرت و اقتدار در خانواده و مادر حمایتکننده است و جابجایی هر یدک از ایدن نقدشهدا ،سدبب
تخریب نظام جنسیتی در ذهن فرزندان شده و زندگی مشترک آنهدا را در آیندده تحدتتدأثیر قدرار
خواهد داد.
بررسی یافته های این پژوهش در زمینه قوامیت مرد و یافتههای پژوهشدی گذشدته پیرامدون ایدن
موضوع نشان می دهد پژوهشگران متعددی در گذشته برخ ف برخی دیگر که قوامیت در این آیه
را به معنای خددمتگزاری مدرد دانسدته اندد ،تفسدیر صدحی ایدن مفهدوم را همدان نقدش مددیریتی و
سرپرستی مرد بر خانواده قلمداد میکنند (نصیری1392 ،؛ مصطفوی فدرد و ایمانددار .)1396 ،البتده
آنچه حاصی این پژوهش است همان نقش مدیریتی مرد در نظام خانواده است.
از سدوی دیگددر ،آنچدده در ایددن پددژوهش از مطالعدات روانشناسددی در زمیندده مدددیریت مددرد در
رویکرد سیستمی خانواده درمانی برداشت شده ،با پژوهش های مرتبر با آن نیز همخوانی دارد .لذا
وجود سلسله مرات ب قدرت که در آن پدر به عنوان مرکز و رأق هرم است ،به عنوان شاخصه یک
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خانواده سالم و به دور از تنازع در نظر گرفته شده است (زارعی توپخانه)1392 ،

ناگفته نماند که نمیتوان بدون نگاهی آسیب شناسانه و بررسی اثر بعضی مواند در تحقدق ایدن
نظری بوده و شبهاتی در اذهان برخی زنان ایجاد مدی کندد کده پدذیرش ایدن قوامیدت را بدرای آنهدا
دشوار میسازد.
به عنوان نمونه برخی مدعی شدند این آیه ،کرامت زنان را سلب کرده و آنها را تحقیدر نمدوده
است ،در حالی که این آیه درصدد بیان مسئولیت هایی است که برای تحقق یک خانواده قرآندی و
عملی نمودن نقشهای تعیین شده آن ضروری است (هاشمیعلی آبادی.)174 :1394 ،
همچنین این وجود تفاوتهاست که سبب تفاوت نقشها میشود؛ تفاوتهدایی کده بخشدی از
آنها ذاتی هستند و هیچ یک عامی برتری بر دیگری نیست؛ برای مثال قوه عاطفه در زندان بیشدتری
نسبت به مردان وجود داشته و همین امر ،سبب ایفای نقش مادری برای آنان شده است.
از سوی دیگر بخشی از مواند تحقدق ،عملدی اسدت و آن را بایدد در عملکدرد مدردان در سدوا
مدیریت و همچنین سوا استفاده از قدرت جستجو نمود .عملکردهایی که باعث شده برخدی زندان،
نگاهی بدبینانه ای نسبت به قوامیت مردان در خانواده داشته باشند و از پیامدهای مثبدت آن در نهداد
خانواده غافی شوند.
البته آنچه از نگاه اس م به مدیریت خانواده حاصی میشود اینکه بایستی نگاه جامعی بده منداب
دینی وجود داشته باشد  -نه تقطی شده  -زیرا در اس م توجه به نیازهای همسر ،همکاری در امدور
خانواده ،محبت متقابی ،اصی مشورت در تصمیم گیری و در نهایدت ،رعایدت عددالت در امدور ،از
نکات الزم جهت ایفای صحی نقش مدیریت در خانواده است.

پیشنهادات کاربردی
با توجه به اینکه این پژوهش به اثبات اصی مدیریت مرد در خدانواده و نیدز کارکردهدای آن از
نگاه اس می و روان شناسی پرداخته است ،توصیه می شود پژوهشگران محتدرم بده گدام بعددی ایدن
پژوهش  -که بررسی راهکارهایی در جهت نهادینه کردن این مددیریت در نظدام خدانواده اسدت -

تح ل ل وی سرپرس،ی مرد بر نهاد خانواده از منظر اسالی و روانشناسی با توجه به کارکردهای خانواده در اسالی

مفهوم در خانواده ،ایفای نقش مدی ریتی مرد را نادیدده گرفدت ،زیدرا بخشدی از ایدن مواند تحقدق،

بپردازند.
همچنین در میان کارکردهای مختلف خانواده در جامعه ،این پژوهش تنها به دو کارکرد آن -
یعنی آرامش و تربیت نیکوی فرزندان  -پرداختده اسدت .از ایدن رو توصدیه مدیشدود پژوهشدگران
محترم ،اثر قوامیت مرد را بر دیگر کارکردهای خانواده مورد بررسی قرار دهند .البته ارتباط مثبدت
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میان کارکردها و نقش مدیریتی مرد ،میتواند از نظر ایدئولوژی ،تأثیر بسزایی در نهادینهسازی این
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نقش در خانواده ایفا نماید.
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Explaining he Necessity of Male Guardianship in the
Family Institution from the Perspective of Islam and
Psychology According to the Functions of The
Family in Islam

The issue of family management, in addition to being addressed in Islamic
teachings, has also been researched in many new sciences, such as psychology, and
the compilation and comparative study of different theories can clarify the type of
family management system in both Islamic and psychological approaches. N.
Therefore, the present study has been written with the aim of explaining the
necessity of having a manager in the family and choosing a man as its manager, as
well as the effects of male authority on the realization of Islamic functions of the
family from the perspective of Islam and psychology. Qualitatively, data related to
the man's management and his psychological characteristics as well as verses and
narrations related to the purposes of marriage were collected and then the necessity
of giving a managerial role to the man and its relationship with the functions of
marriage was explained. Findings show that the management of the family from the
perspective of Islam is the responsibility of the man, the reasons for which are the
distinguishing characteristics of the man and the payment of alimony by the man,
and psychologically, based on some inherent traits of men such as domination, skill
Men with more mentality and sense of responsibility in managing life are the most
worthy option for managing the family. Also, the management of the man over the
institution of the family is related to the satisfaction of life and peace of mind of the
couple, and the acceptance of such authority in the man, in addition to resolving
differences in the family, correctly shapes the process of gender role in children.
Keywords: Family management, family functions, male headship over the
family, Islamic perspective and psychology
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