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research is the result of analysis of religious
texts (Qur'an and Hadith), and findings of
psychology; its method is content analysis.
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This interactional model is realized with
women’s receptivity and charming and
men’s love and support. According to this
model, the position of family authority is
more to make children responsible and the
position of family love is more to answer
children’s emotional needs.
Keywords: Religious family therapy, Love
and power model, Couple interaction.

مقدمه

شانواده اولین واح اج ماعی و یکی از بریادیترین نهادچای اج ماعی است که در طول تاریخ
بشر مکل یرف ه است (زارعی توپخانه 1392 ،الف)88 :ر چمچرین ،مراسبتر ین نظا برای تأمین
نیازچای مادی و روانی بشر بوده و به ر ین بس ر را برای تأمین امریـت و آرامـش روانـی اعضـا،
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پرور نسل ج ی  ،اج ماعیکردن فرزن ان و برآوردن نیازچای عاطفی افراد فراچم کرده است
(ساالریفر)5 :1383 ،ر عملکرد مراسب شانواده یکی از ماشمچای مهم تضمینکرر ه کیفیـت
زن یی و سالمت روانی شانواده و اعضای آن استر تحقیقات نشـان میدچـ در شانوادهچـایی
که ارتباط میان اعضای آن و تعامالتش بر اساس صمیمیت و تفاچم بین افـراد اسـ وار اسـت،
افراد در برابر فشارچای زن یی ،مقاومت و مصونیت بیش ری از شـود نشـان میدچرـ

(قمکری و

خوشنام)345 :1390 ،ر شانواده کارآم قادر است نیازچای عاطفی ،روانی ،معروی و فیایولوژیکی
اعضای شود را بهدرس ی تأمین ،و روایتمر یمـان را جلـب کرـ  ،و زمیرـه رمـ و بالرـ یی
فرزن ـ ان را فــراچم آورد (هککفورایی پککاریزی)12-11 :1388 ،ر عملکــرد وــعیف شــانواده ،عالئــم
جسمانی ،پریشانی روان ،اوطرا و افسردیی ،افاایش ششونت ،مصرف الکل ،مر و میـر و
اش الل در کارکردچای اج ماعی ـ اق

صادی اعضا را به دنبال دارد (متسا و دیگکران97 :2013 ،؛
1

هونگ 2و دیگران)51 :2013 ،ر
در این بین ،نظریـهپردازان سیسـ می ،اسـ حکا و کارآمـ ی شـانواده را مب رـی بـر تعامـل
3
مراسب و تقسیم نقشچا و مسئولیتچای چمسـران و اعضـای شـانواده میدانرـ ر میرـودین
( )1380مع ق است ت او چرجارمر شانواده در یرو انجـا دادن تکـالیف مکمـل از سـوی چـر
یک از زن و موچر است ،در غیر این صورت ،فشارچای روانی نامی از توجهنکردن به نقشچا،
شانواده را مخ ل میکر ر شانواده ،مرظومه واح ی است که چر یـک از اعضـای آن تکـالیف و
نقشچای ویژهای داردر کارکردچا و تکالیف شانواده چمچون رف ار جرسی و تولی مثل ،حمایت
و مراقبت ،جامعهپذیری ،تربیت ،بحثچای عاطفی و کارکردچای اق صادی بر اساس مشارکت
م قابل و نوعی تقسیم کار امکانپذیر استر پارسـونا )45 :1995( 4تفکیـک نقشچـای ابـااری
(برای مردان) و احساسی (برای زنان) را برای ارتقای عملکرد شانواده الز میدان ر وی مع ق
1. Metsa-Simola, N.
2. Hong, R. M.
3. Minochin, S.
4. Parsons, T.
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است در شانواده ،تفکیک نقشچا با یک یىر مرتب است و ق رت ،محور تمایا و تفکیـک آنهـا
استر بار ساالن در امور شانواده ،به عروان یک سیس م ،بیش از کودکترچا تأثیر مییذارن
و با بار م ن فرزن ان در شانواده ،میاان ق رت آنان نیا افـاوده میمـودر تحقیقـات تجربـی
یویای این است که دىونىی توزی ق رت و نحوه کاربست آن درون شـانواده و کیفیـت ایفـای
نقش اعضا در مکلییری و رم مخصیت افراد ،اج ماعیم ن فرزن ان ،عات نفس ایشان،
انسجا شانواده ،روامر ی زنامویی ،احساس بیىانىی اعضا و افسردیی و پریشـانی زنامـویی
اثــر مییــذارد (سککابینی1995 1،؛ هککالوران)3 :1998 2،ر الوی 3و ک ــا )27 :2002( 4دریاف ر ـ زنــان
مسلمان عر  ،که بیش رین تفکیک نقشچای جرسی ی را دارن  ،بیشـ رین نمـره تقسـیم کـار
جرسی ی را دام هان و بیش رین نمره روایت زنامویی را کسب کردهان  ،در حالی که زوجچـای
یهودی و مسیحی عر که بیش رین تساوی نقش جرسی ی را دارن  ،در چر دو زمیره ،کم رین
نمره را کسب کردهان ر یریرش ین )1029 :1996( 5در بررسی شود راج به زوجچـای آمریکـایی،
در دچه  ،۱۹۸۰نشان داد چردر بیش ِر زنان بخش عم های از کارچای شانه را انجا میدادن
ً
اما تع اد نسب ا کمـی ایـن تقسـیم کـار جرسـی ی را ناعادالنـه تلقـی میکردنـ ر بـا وجـود ایـن،
دیریونیچای اج ماعی و تحول در الىوچای زن یی جوام مهری ،موجـب تغییـر و تحـول در
نىر افراد به کرش م قابل زن و موچر و تغییر در مفهـو نقـش و توزیـ قـ رت در شـانواده
م ه است (مهکدوی و دیگکران)29 :1382 ،ر رونـ تغییـر سـاش ار قـ رت در شـانواده و نقشچـای
ً
جرسی ی و تعار نقشچای زن و مرد (مثال ام غال تما وقت زنان و تعار در کار شانىی)،
6
شود به اش الفات زنامویی دامن زده و به یکی از علل مهم طال تب یل مـ ه اسـت (ولاکا،،
1984؛ نولر 7و دیگران1997 ،؛ روپانر)640-638 :2012 8،ر
1. Sabini, J.
2. Halloran, C. E.
3. Lavee, Y.
4. Katz, R.
5. Greenstein, T. N.
6. Wolcott, I.
7. Noller, P.
8. Ruppanner, L.
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شــانواده از دی ـ یاه اســال جایىــاه مم ــازی دارد و حفــظ انســجا و اس ـ حکا شــانواده از
مهمترین وظایف اعضای شانواده به مـمار میآیـ ر پیـامبر شـ ا ۹میفرمایـ «مـا برـی فـی
االسـال برـاء أحـ ّ
ـب الـی اهّٰلل و أعـ ّـا مـن ال ـاویج؛ در اســال  ،بریـادی محبــو تر از ازدواج
(شانواده) ،در ناد ش ا ،برا نهاده نش ه است» (مجلسکی)222/103 :1404 ،ر قـرآن کـریم از پیونـ
َ
ً َ ً
زنامویی با تعبیر «میثا محکم» یاد کـرده اسـت (أ َخ ْمذ ٍَ ِم ْمن ْ
كْ میقاقما یییظما؛ (زنـان) از مـما
میثا محکمی یرف هان ) (نساء)21 :ر در نظا شـانواده ،اسـال بـه تـأثیر نقشچـای چمسـران و
توزی ساش ار ق رت و نقش آن در رم  ،پویایی و اس حکا شانواده عرایت ویژهای دارد (ایازی و
دیگران113 :1389 ،؛ زارعی توپخانه 1392 ،الف)88 :ر مرتضی مطهری مع ق است در شانواده بایـ
رواب اجاا به یونهای بام که کل شانواده به عروان یک واح به اچ اف شـود برسـ ر شـانواده
مکانی است کـه انسـان از شودپرسـ ی و شوددوسـ ی بـه سـوی دیىردوسـ ی قـ برمـیدارد
(ظهیری و دیگران)110 :1389 ،ر در این میان ،برای چر یک از اعضا حقو و وظایفی ترسیم م ه
است تا کارآم ی نظا شانواده افاایش یاب ر تعامل اعضای شانواده بر اسـاس نیـاز بـه یکـ یىر
ً
مکل میییرد و برآوردهم ن این نیازچا بر اساس تعیین نقشچا استر لذا طبعا بر مبرای ایـن
دو مؤلفه (نیاز ـ نقش) ،مسئولیتچای شانوادیی مکل شواچ یرفت که در آموزهچای دیری بـا
عروان «حقو م قابل چمسران» و «حقو م قابـل والـ ین و فرزنـ ان» از آن یـاد مـ ه اسـت
(محمدی ریشهری)282-271 :1387 ،ر برابراین ،معرفـی الىـوی ارتبـاطی چمسـران و شـانواده و
تعیین نقشچای محوری چمسران اچمیت بسیار داردر پژوچش حاور درص د است با اس فاده
از آموزهچای دیری و به کمک مراب روانمراسی اصـول اساسـی روابـ چمسـران و شـانواده را
معرفی و با تحلیل دیری ـ روانمراش ی ،الىوی ارتباطی چمسران و شانواده را اس خراج کر ر
روش

در این پژوچش از رو

تحلیل مح وا اسـ فاده مـ ه اسـتر تحلیـل مح ـوا بـه اع قـاد بیشـ ر

صاحبنظران ،رومی پژوچشی است که برای بیان مفاچیم یا واژهچای معیری در یک مـ ن یـا
مجموعهای از م ون اس فاده میمودر م ن میتوان مامل ک ا  ،فصل یا فصـلچایی از یـک
ک ا  ،نوم ه ،مقاله یا اسراد تـاریخی بامـ ر پژوچشیـر بـا اسـ فاده از تحلیـل مح ـوا ،وجـود
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مفهو و ارتباط بین واژهچا یـا مفـاچیم را تحلیـل میکرـ و دربـاره پیا چـای موجـود در مـ ن،
نویسر ه آن ،مخاطب و ح ی فرچرـد و دوره زمـانی اثـر ن

یجـه میییـرد (ضکیغمی و هماکاران،

 )41 :1387ر به عبارت دیىر ،تحلیل مح وا رومی است که از آن برای بررسی و تبیـین کلمـات،
مفاچیم ،واژهچا ،مضامین ،عبـارات و جمـالت شاصـی از یـک مـ ن یـا مجموعـهای از م ـون
اس فاده میمود (برگر)1982 1،ر اولین مرحله تحلیل مح وای کیفی ،واح

تحلیل اسـت (ریکدر،

2

 )2007ر در این پژوچش مراب دست اول اسالمی ،مانر قرآن و ک ب روایی ،بررسی مـ ه و بـه
دی یاه ان یشمر ان اسالمی چم ،برای تأیی  ،اس راد م ه استر در ایـن مقالـه از مرـاب مع بـر
روانمراسی ،مانر ک ب و مقاالت پژوچشی ،چـم اسـ فاده مـ ه اسـتر درـ تـن از اسـ ادان
حوزوی و دانشـىاچی دادهچـای ایـن تحقیـق را مطالعـه کردهانـ و بازبیریچـای الز صـورت
پذیرف ه استر
یافتهها

یاف هچای پژوچش از اصول در یانه در تعامل چمسـران حکایـت دارد و الىـوی مهـر و قـ رت
مب ری بر نقش و نیاز را با اسـ راد بـه مرـاب دیرـی و روانمراسـی دربـاره چمسـران و فرزنـ ان
اس خراج میکر ر
اصول اساسی

 .1حقیقت مشتتر  :اسـال زن و مـرد را دارای سرمـت و حقیقـت واحـ ی میدانـ ر چمـه
انسانچا اعم از زن و مرد ،از یک ریشه و اصل سردشمه میییرن و یوچر آفریرش آنهـا یکـی
َِّ
( َ َ َِّ ُ َِّ ُ َ
ماا اتقملا ََ ِّبك ُمْ المذی
استر در قرآن کریم به این اصل مسلم تصریح مـ ه اسـت یما أیهما اون
ََ
ً
َِّ
َْ
َََ
والم َمخةٍ َو خیم َمق ِم ْنهمما َز ْو َجهمما َو َمما ِم ْن ُهممما َِدمدممع
خیقكم ْمْ ِمم ْمن نفم ٍمس ِ

ً
ثیممرا َو ِنسمما ً ؛ ای مــرد  ،از

(مخالفت) پروردیارتان بپرچیای  ،چمان کسی که چمه مما را از یک انسان آفریـ و چمسـر او را (نیـا)

از جرس او شلق کرد و از آن دو ،مردان و زنـان فراوانـی (در روی زمـین) مر شـر سـاشت) (نسکاء)1 :ر
1. Berger, A. A.
2. Rader, S.
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محم حسین طباطبایی مییوی

َ
ظاهر املش ( َو َخی َق ِم ْنها َز ْو َجهما) ای اس کش میخواه ایان کن کش همسر آدم

از نوع خود آدم اود و انسانی اود مث خود او و ای همش افراد ایتمار از انسان،
کش در سطح کره زمی منتشر ت هان  ،همش از دو فرد انسان مث هم و توبیش اوش
هم نشئ گرفتشان  .اناارای  ،حرف «مو » ،نشوویش خواهو اوود (یعنوی منشوأ
چیزی را ایان میکن ) (طباطبایی.)136/4 :1417 ،
از اینرو ،آیه مذکور و آیات مشابه آن ام را انسانی زن و مرد را میرسان ر
 .2همسانی در استعداد کمال :از مرظر آموزهچای اسالمی ،زن و مرد در تما

اس ع ادچای کمال ،مش ر ان و اباارچای کمال مثل اراده ،اش یار ،مراشت و بهرهمر ی از

ً
َ
صاوحم ِم ْن
چ ایت انبیا و راچرمایان به چر دو داده م ه استر قرآن کریم میفرمای ( َم ْن ع ِم َل ِ
ً
َ ْ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ ٌ َ َ ُ ْ َِّ
َ
ً
یهُ ُ ََّیاة َئ َیب ؛ چر کس کار مایس های انجا دچ  ،شواه مرد بام یا
ذ ٍر أو أنثی و هل مؤ ِمن فْنح

زن ،در حالی که مؤمن است ،او را به حیاتی پا زن ه میداریم) (نحل)98 :ر چمچرین میفرمای

َ
َ ُْ
( َأن ِّی دع ُأ ُ َ
كممل ِم ْن ْ
كْ ِم ْن ذ ٍر أ ْو أنثی؛ من عمل چیچ عملکرر های از مما را ،زن بام
ضیع ع َم َل ٍِ
ِ

یا مرد ،وای نخواچم کرد) (آلعمران)95 :ر طباطبایی مییوی «رسی ن به چر درجه از کمال که
برای یک صرف (زن و مرد) میسر و مق ور است ،برای صرف دیىر نیا میسور و ممکن است و
یکی از مصادیق آن ،کماالتی است که از راه ایمان به ش ا و اطاعت و تقر به دریاه او حاصل

میمود» (طباطبایی)90/4 :1417 ،ر
 .۳تفاوتهای جنسیتی :تفاوت زیس ی ،روانی و مخصی ی بین زن و مرد از مراب دیری

َ
هب ِم َِّما ا َت َس ُبلا َو ِلل ِ ِّ سا ِ َن ٌ
قابل اس رباط است ( ِل ِّلردمل َن ٌ
هب ِم َِّما ا ت َس ْبن؛ مردان از
ِ ِ
شصوصیات ویژهای بهرهمر چس ر و زنان از شصوصیات ویژه ]دیىری[) (نساء)32 :ر به دلیل

تفاوت در ویژییچای جرسی ی است که ش اون احکا ج ایانهای برای چر یک وو کرده
است (طباطبایی)337/4 :1417 ،ر مردان ،جسارت ،قاطعیت و اق ار بیش ری دارن (نساء )۳۴ر

ْ ْ
َ َِّ
زنان از نظر مخصی ی عاطفیتر و احساسیترن (م ْن ُی ُؤا ِی او ِحی َی ِ ؛ کسی ]زن[ که در زیرت

پرور یاف ه است) (زخرف )18 :که با توجه به ظرافت مخصی ی آنان بای به میوهای پسر ی ه
َ ََ
با آنان تعامل کردر پیامبر اسال  ۹میفرمای « ِچ َی َر ْی َحانة تشم َها؛ او ]دش ر[ یلی شو بو
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است که عطر را میبویی»ر زنان در برشی ویژییچای مخصی ی پیش ازن ر مانر حیا؛
َ ُ َ
ُ
« ْال َح ُ
یاء َعش َرة أ ْج َااء ِت ْس َعة ِفی ِّالر َس ِاء َو َو ِاح ِفی ِّالر َجال؛ حیا ده جاء دارد ،نه جاء آن در زنان
َ ْ َ َْ َ
است و یک جاء در مردان» (مجلسی )244/100 :1404 ،و صبر؛ «إن الل َه َج َعل ِلل َم ْرأ ِة أن ت ْص ِب َر
َ َ
ُ َ َ
َ
َ ْ
َص ْب َر َعش َر ِة ِر َجال ف ِإذا َح َصلت َز َاد َچا قوة َعش َر ِة ِر َجال؛ ش وان برای زن صبری معادل ده مرد
قرار داده است و آنىاه که باردار مود ،ق رت ده مرد دیىر را به وی میدچ » (کلینی:1365 ،
)339/5ر تکبر ،ترس و بخل از ویژییچای طبیعی زنان دانس ه م ه و برای مردان نکوچش
ْ
م ه استر اما علی ۷میفرمای « ِشی ُار ِش َص ِال ِّالر َس ِاء ِم َر ُار ِش َص ِال ِّالر َج ِال الا ْچ ُو َوال ُج ْب ُن
ْ ْ
َوال ُبخل به رین شلق و شوی زنان ب ترین شلق و شوی مردان است که چمانا تکبر و ترس و
بخل است» (مجلسی)238/100 :1404 ،ر چمانطور که بس ان ( )159 :1388چم تصریح میکر
از بعضی روایات به دست میآی که برشی ویژییچا از جمله وعف و پذیرن یی در زنان مرشأ طبیعی
ُ َ
َ
و ذاتی دارد «ش ِلقت ِمن وعف؛ زن در شلقت وعف دارد» (حر عاملی)368-367/21 :1409 ،ر به نظر
میرس تفاوت جرسی ی ـ عاطفی ریشه در تفاوت بیولوژیکی ـ روانی زن و مرد داردر
 .۴نقشهای جنسیتی :قرآن کریم نقشچای م فـاوت چمسـران را نامـی از تفاوتچـای
جرسی ی (تفاوتچای زیس ی و روانمراش ی زن و مرد) میدان که ش اون در نهاد انسـان بـه

َ َِّ َ
( ِّ ُ َ َِّ ُ َ َ ِّ
َ
لٍ َكلی او ِ سا ِ ِبما فَ َل ا ِّلل ُه َب ْعَ ُه ْْ َكلی َب ْع ٍض؛ به شاطر ایرکـه
اوردمل قلام
ودیعه یذام ه است
ِ

ش ا بعضی را بر بعضی برتری داده است) (نساء)34 :ر سی علی شامرهای مییوی
زوای و دوانسی در طبیع اشر ارای ه ف ازرگی اس  .آن هو ف عبوارت
اس از سکون و آرامش ،تا تما در کنار انس مخالف خودتان در خانواده ،مرد
در کنار زن و زن در کنار مرد ،آرامش پی ا کنی  .ارای مرد هوم آمو ن اوش داخو
خانش ،یافت محیط ام خانش ،زن مهراان و دوست ار اموی در کنوار او ،وسویلۀ
آرامش اس  .ارای زن هم داتت مرد و تکیشگاهی کش اش او عشق اورزد و اورای
او مانن حص مستحکمی اات یک خوشاختی اس  ،مایۀ آرامش و سعادت
اس  .خانواده ای را ارای هر دو تأمی میکن (شفیعی سروستانی.)14/1 :1379 ،
محمـ تقی جعفــری ،آرامــش شــانواده را مرچــون دیـ مان مراســب نقشچــای کــارکردی و
م یری ی اعضای شانواده میدان (جعفری)267/11 :1360 ،ر محم تقی مصباح یادی چم نقـش
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م یری ی شانواده را موجب آرامش و اس حکا شانواده میدان (مصکباح یکزدی)80/3 :1386 ،ر بـر
اساس مراب اسالمی ،تفاوتچای جرسی ی بین زن و مرد ،تأثیرات عم های بر نظـم سـازمان
اق صادی -اج ماعی در جامعۀ مطلو اسـالمی بـه جـای مـییـذارد کـه پـارهای از تمـایاات
جرسی ی از قبیل مسـئلۀ سرپرسـ ی از چمـین جـا نشـئت مـیییـردر بـ یهی اسـت زمـانی کـه
اشالقـی شـانواده فـرو ریانـ ،
پایهچای زیستمـراش ی ،روانمـراش ی ،اق صـادی ،حقـوقی و
ِ

سرنوم ی جا زوال شانواده در ان ظار این نهاد نخواچ بود (بستان)13-12 :1382 ،ر

 .۵تعادلگرایی :تعادل شانواده یکی از اصول و اچ اف اساسی شانواده است که مب ری بـر
عملکرد مراسب آن استر در شانواده م عادل کارکردچا بـه نیکـویی تحقـق مییابـ و نیازچـای
مادی و معروی اعضای شانواده تأمین میمودر امریـت و آرامـش روانـی اعضـا ،پـرور نسـل
ج ی  ،اج ماعیم ن فرزن

ان و تأمین نیازچای عاطفی از جمله این کارکردچا اسـت (ساالریفر،

)5 :1383ر با وجود این ،ش اون م عـال دسـتیـابی بـه آرامـش را از جملـه مهمتـرین اصـول و
اچ اف ازدواج برممرده است (پسندیده)57 :1389 ،ر قرآن کریم میفرمای

َ ََ
آیاتم ِ أ ٍْ خی َمق
( َو ِم ْمن ِ
َ
َ
مات ِوقم ْمل ٍی
می ذ ِل مك دآیم ٍ

َ
َ
ً َ
ً َْ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ ًَ
َوكم ْمْ ِمم ْمن أ ْن ُف ِسم ْ
كْ َمم َمل ِّؤة َو ََ ْ َم م ِإ ٍِّ
مكْ أ ْز وادممم ِوتسممكنلا ِإویهمما و جعممل بهممُ
كر َ
َیت َف ُ
وٍ؛ و از نشانهچای او ایرکه چمسرانی از جـرس شـود مـما بـرای مـما آفریـ  ،تـا در کرـار آنهـا

آرامش یابی و در میان ان مودت و رحمت قرار داد) (روم)21 :ر در مراب دیرـی ذکـر مـ ه اسـت کـه
حضرت آد  ۷در اولین مالقات با حضرت حوا ۷آرامش را دریافت کرد «ررر َف َق َال َآد ُ یا َر ِّ
ُ
َ َ
َ َُْْ ْ
َْ َ
َما َچذا الخلق ال َح َس ُن ال ِذی ق آن َس ِری ق ْر ُب ُه َوالرظ ُر ِإلی ِه ررر ش اون ا این آفری ه تو دقـ ر نیکـو
است که با نادیکم ن و نىریس ن بـه او انـس و الفـت یرف ـها » (حکر عکاملی)20/13 :1409 ،ر
تعادل شانواده و تحقق کارکردچای مب ری بر آن از جملـه نیـل بـه آرامـش در کـانون شـانواده،
مس لا تعیین نقشچا و مسئولیتچایی است که از نیازچای وجـودی و تفاوتچـای زیسـ ی ـ
روانی بین زن و مرد سردشمه میییردر
 .۶تعالیگرایی :بر اسـاس آموزهچـای دیرـی ،تکامـل چمهجانبـه انسـان در یـرو تشـکیل
َ ْ َ َ ّ َ َْ َ ّ
َ
َ َّ
کـح ِلل ِـه ِا ْسـ َحق ِوالیـة
شانواده و ازدواج استر پیامبر اسال  ۹میفرمای «من نکح ِلل ِـه و أن
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ّ
الل ِه؛ آن که برای ش ا ازدواج میکر  ،و برای فراچمکردن وسـیله ازدواج دیىـران محـض شـ ا
ق برمیدارد اس حقا قراریرف ن در والیت شـ ا را پیـ ا میکرـ

» (محمکدی ریشکهری:1387 ،

)74ر ازدواج اولین ق می است که انسان از شودپرسـ ی و شوددوسـ ی بـه سـوی دیىردوسـ ی
برمیدارد؛ اولین مرحلهای است که این حصار مکس ه میمـود و فـرد نـه بـرای «مـن» بلکـه
برای «ما» کار میکر ر تجربهچای قطعی نشان داده است که افراد پـا مجـرد کـه بـه بهانـه
ً
اصالح نفس ازدواج نکردهان و یک عمر مجاچ ه با نفس کردهان  ،اوال بیش رمان در آشر عمر
ً
ً
پشیمان م هان و به دیىران یف هان کاری را که ما کردیم ،مما نکری ؛ ثانیا با ایرکه واقعا عالم
بودن تا آشر عمر چمچران روحیه بچىی و شامی در آنها وجود دام ه استر این نشان میدچ
نوعی از پخ ىـی و تکامـل جـا در پرتـوی ازدواج و تشـکیل شـانواده پیـ ا نمیمـودر برـابراین،
ً
کشیش و کاردیرال ایر بخواچر واقعا در ِس َـمت شودمـان صـاد بامـر چریـا انسـان کامـل
نمیمون (مطهری)397 :1373 ،ر بر اساس این اصل ،اعضای شانواده اچ اف م عالی را در نظـر
ً
میییرن و ب ینمرظور در برشی موقعیتچا موق ا از مراف کوتاهم ت دشمپومی میکرر و بـا
«صبر» در برابر نامالیمات و «یذمت» از شطاچای مریک زنـ یی ،بـه اچـ اف آرمـانی دسـت
َ
َ ِّ
ساء
مییابر ر پیامبر اسال  ۹با نىر تعالییرایانه به صبوری زنان میفرمای «ثالث ِمن الر ِ
َ
َُ ّ َ ُ َ َ َ
َ َ
ُ َ َ
حش ُر ُچن َم َ
رت ُم َحم َ ۹
امرأة َص َب َرت َعلـی
ب
ة
م
فاط
م
یکون
و
،
بر
الق
یرف الله ُ عرهن عذا
ِ ِ ِ
ِ
ُ
ُ
امر َأة َص َب َرت َعلی سوء شلق َ
َغ َیر ِة زوجهاَ ،و َ
وجها ررر؛ سه یروه از زنانان که ش اون عذا قبر را
ز
ِ
ِ ِ

از آنان برمیدارد و با فاطمه ،دش ر محم  ،۹محشـور میمـون زنـی کـه در برابـر غیـرت مـوچر
صبر میکر و زنی که در برابر ب اشالقی موچر

مکیبا است ررر» (محمدی ریشکهری-233 :1387 ،

)234؛ و مردان را با ترغیب به درجات عالی کمال فرا میشوانـ ر پیـامبر اسـال  ۹میفرمایـ
ُُ
ِّ
ُ ُّ َ
امر َأته َواح َ َس َب ُ
َ َ َ
کـل یـو و َل َیلـة یصـب ُر َع َلیهـا م َ
ـن
ب
عالی
ت
ه
الل
أعطاه
ه
«من ص َب َر علی ِ
ِ
سوء شل ِق َ ِ ِ
ِ
ِ
الثوا ِ ما أعطی أیو َ َ ۷علی َبال ِئ ِه؛ چر مردی به شاطر ش ا ،در برابـر بـ اشالقی زنـش صـبر
کر  ،ش اون م عال برای چر روز و مبی که مکیبایی میورزد ،چمانر ثوابی را به او میدچ که
به ایو  ۷در قبال یرف اریا

داد» (همان)236 :ر

116

 /سال دوم  /تابستان  /۹۵شماره سوم

همسران و الگوی مهر و قدرت

ساش ار تعاملی بین چمسران مب ری بر نقش و نیاز است که بر اساس الىـوی مهـر و قـ رت از
مراب دیری و روانمراسی قابل اس خراج است
 .1منابع دینی :از اساسیترین مبانی شانواده از مرظـر آموزهچـای اسـالمی ،نقـش زن بـه

عرـوان محوریــت عاطفــه و پـرور و جایىــاه مــرد در مـ یریت و اداره مایح ــاج زنـ یی اســت
(پسندیده)13 :1389 ،ر این مسئله از آموزهچای دیری فراوانی قابل اس خراج اسـتر قـرآن کـریم
مرد را قوا و تکیهیاه شانواده میدان و این مسئله را بـه تفاوتچـای جرسـی ی بـین زن و مـرد
َ َ
َ
ُ َ ُ َ َ َ ِّ
ساء ِبما فضل الل ُه َب ْعض ُه ْم َعلـی َب ْعـض؛ مـردان را بـر
اس راد میدچ « ِّالرجال قوامون علی الر ِ
زنان تسل و حق نىهبانی است به واسطه آن برتری که ش ا برای بعضی بر بعضی مقرر دام ه

آیاتم ِ
است» (نساء)34 :ر چمچرین ،زن را مرب عاطفه و آرامش شانواده معرفی میکرـ ( َو ِم ْمن ِ
َ
َ
َ
ً َْ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ ًَ
أ ٍْ َخ َیم َمق َوكم ْمْ ِمم ْمن أ ْن ُف ِسم ْ
كْ َمم َمل ِّؤة و ََ َم م ؛ و از نشــانهچای
مكْ أ ْز وادممم ِوتسممكنلا ِإویهمما و جعممل بهممُ
ش اون این است که از جرس شودتان برای ان چمسرانی آفریـ تـا بـ انچـا آرامـش بیابیـ و بـین مـما

دوس ی و رحمت برقرار کرد) (روم)21 :ر
مرد وق ی شود را س ون و تکیهیاه زن و شانواده ببیر احساس شـو بخ ی میکرـ ر امـا
َ َْ َ ََ
ْ َ َ َ ُ َْ
یالـه :ازشـو بخ ی مـرد آن
ع
ـی
ل
ع
ـیم
ق
ال
یکون
ن
صاد  ۷میفرمای « ِمن سعاد ِة الرج ِل أ
ِ ِ
است که سرپرست شانوادها بام » (کلینی)13/4 :1365 ،ر زن نیا بای به ایـن نیـاز مـرد پاسـخ
دچ ـ و در برابــر وی پذیرن ـ یی دام ـ ه بام ـ ر قــرآن کــریم پذیرن ـ یی زن در برابــر مــرد را از

َ َ
ُ
قانتمات؛ زنان صالح مطی چسـ ر
ویژییچای زنان صالح معرفی میکر (فاو ِّ ِاوحمت ِ

) (نسکاء:

)34ر پ یامبر اسال در پاسخ به پرسش زنی که از حقو مرد بر زن پرسی درـین فرمـود « َحـق
ََ ً
ْ
ْ َ َ
َ َ
َ ْ َ َْ ُ
َ َ َ
الا ْو ِج َعلی ال َم ْرأة أن ت ِط َیع ُه َو ال ت ْع ِص ُیه َو ال ت َص ِم ْن َبی ِ ِه ِإال ِب ِإذ ِن ِه َو ال ت ُصو َ تطوعا ِإال ِب ِإذ ِن ِه
َ ْ َ
َ
ّ ً
َ َْ
ْ َ َ ْ
َ َ َ ُ
ـن أ ْع َظ ُ
َو ال ت ْمر َعه نفسها َو ال تخ ُر َج م ْن َبی َها إال بإذنه قالت یا َر ُسول اللـه۹
ـاس َحقـا
الر
ـم
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ ْ َ َ َ
َعلی ال َم ْرأ ِة قال َز ْو ُج َها؛ حقو موچر بـر عهـ ه زن آن اسـت کـه اطـاع ش کرـ  ،در مقـابلش
نافرمانی نرمای  ،ص قهای از اموال موچر ب ون اذن او ن چ  ،روزه مس حبی فقـ بـا اجـازه او
بىیرد و از عروه شود ممانعت نورزد و از مرال ب ون اجازه مـوچر شـارج نشـودر زن یفـت یـا
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» (کلینکی:1365 ،

)158/20ر

چمچرین ،زنان از ایرکه با مرد مق ری زن یی کرر لذت میبرن ر علی ۷میفرمای « ُچن
ْ َْ َ َ ْ َ ً
َ ُ ْ َ َ
اال َع َلی ْان َ
کسـار؛ ایـر زن ،تـو را صـاحب اق ـ ار
َیر َین أنک ذو اق ِ ار شیر ِمن أن یرین ِمرک ح
ببیر به ر است از آنکه تو را به حال مکس ىی و وعف برىـرد» (همکان)51/5 :ر تکیـهیاهبودن
مرد برای زن مطلو دانس ه م ه است ،به یونهای که در روای ی چمت زنان بیش ر پیون جویی
ه اسـتر علـی۷

و چمراچی با مردان و چمت مردان پیون به فعالیـت ،کـار و زنـ یی ذکـر مـ
َْ
میفرمای « ِإن َما َچم ُه ْم ِفی اْل ْر ِ َو ِإن َما َچم َها ِفی ِّالر َج ِال؛ چمت مـردان در زمـین ]کسـب و
کار[ است و چمت زنان در پیونـ بـه مـردان» (همکان)337/5 :ر مـرد مایسـ ه نقـش تکیـهیاچی
مطلو را ایفا میکر و امور زن یی چمسر شود را سامان میبخش ر پیامبر اسـال  ۹فرمـود
َ َ ّ
َ
«أال ُاشب ُرکم ب َخیر رجالکم؟ ُقلرا َ
قـال إن مـن َشیـر رجـال ُ
یلج ُـُ
ال
و
ررر
کم
هر
الل
سول
ر
یا
لی
ب
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
ِعیال ُه إلی غ ِیر ِه؛ آیا مما را از به رین مردان ان شبر ن چم؟ یف یم بله ،ای رسول ش ا! فرمود
به رین مردان مما آن کسی است کـه ررر شـانوادها را نیازمرـ دیىـران نمیسـازد» (همکان:
)57/2ر برابراین ،مرد وق ی احساس شو بخ ی شواچ کرد که قوا و تکیهیاه شانواده مراش ه
مود و م یریت وی را مح ر بشمارن ر زن وق ی احساس شو بخ ی شواچ کرد کـه بـه مـرد
توانمر ی تکیه کر که چمواره پش یبان وی بام ر
از سوی دیىر ،زنان مرب مهر و محبـت شـانواده چسـ ر و از نظـر مخصـی ی عـاطفیتر و

ْ ْ
ََ
احساسیترن (م ْن ُی ِّ ُؤا ِی او ِحی َیم ِ ؛ کسی که در زیرت پـرور یاف ـه اسـت) (زخکرف )18 :کـه بـا

توجه به ظرافت مخصی ی آنان الز است به میوهای پسر ی ه با آنان تعامل مود و وظیفه مرد

است که با مهر و محبت و توجه ایـن مربـ عـاطفی را پـر کرـ ر پیـامبر اسـال  ۹میفرمایـ
ًَ
ََ َْ َ ُ ْ َ
ُ ُ ً َْ َ ُ َ
« َأ ْح َس ُ
کـم ِبـأ ْچ ِلی؛ باایمـانترین مـرد
اس ِإ َیمانا أ ْح َس ُر ُه ْم شلقا َو ألطف ُه ْم ِبأ ْچ ِل ِـه َو أنـا ألطف
الر
ن
ِ
شو شلقترین و نر شوتریرشان با شانواده چس ر و من نر شـوترین مـما نسـبت بـه شـانواده
چس م» (حر عاملی)133/12 :1409 ،ر در آموزهچای دیری تأکی مـ ه اسـت کـه دـون مسـئولیت
شانواده به مرد وایذار م ه است وظیفه دارد با مالیمت و مهربانی با چمسر شـود رف ـار کرـ و
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نیازچای عاطفی وی را برآوردر اما صاد  ۷میفرمای َ « :رح َم الل ُه َع ْبـ ًا َأ ْح َس َ
ـن ِف َیمـا َب َیر ُـه َو
ِ
َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ََ ُ َْ َ َ
َ َ َْ َ َ
ـیم َعل َیهـا :ش اونـ بیـامرزد مـردی را کـه
اصـی ها و جعلـه الق
بین زوج ِ ِه ف ِإن الله ق ملکه ن ِ
رابطها با چمسر نیکو بام ؛ دراکه ش ا زن را به دسـت مـرد سـپرده و او را قـیم زن قـرار
داده است» (ابنبابویه قمی)44/3 :1413 ،ر ح ی ایر مردی عادت به مهر و محبـت نـ ارد ،بـرای
بقای زن یی و شانواده الز است نیازچـای عـاطفی چمسـر را تـأمین کرـ ر امـا صـاد
میفرمای «إن ْال َم ْر َء ْیح َ ُاج فی َم ْراله َو عیاله إ َلی َث َالث شصـال ی َ کل ُف َهـا َو إ ْن َل ْـم ْ
یکـن ِفـی
ِ
ِ ِ
ِ
ِِِ ِ ِِ ِ
ِ
َ ْ َ َُ ََ َ َ
طب ِع ِه ذ ِلک معامرة ج ِمیله ررر چر مردی نسـبت بـه شـانواده و چمسـر نیازمرـ رعایـت سـه
صفت است چردر در طبیعت او نبام شو رف اری ررر» (مجلسی)236/75 :1404 ،ر از سـوی
۷

دیىر ،مرد نیازمر توجه و عشقورزی به این مرب عاطفه است و با مهر و محبت به او شود نیا
آرامش مییاب ر وق ی حضرت آد  ،۷حضرت حوا ۷را بـرای اولـین بـار مالقـات کـرد درـین
ُ ُ ُ َ َ َ
َ َ َ َ ُ ِّ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ
َ ْ ََ
یـه ررر
فرمود «ررر فقال آد یا َر ما چذا الخلـق الحسـن ال ِـذی قـ آنس ِـری ق ْربـه و الرظ ُـر ِإل ِ
ش اون ا این آفری ه تو دق ر نیکـو اسـت کـه بـا نادیکمـ ن و نىریسـ ن بـه او انـس و الفـت
َ ََ
یرف ها » (حر عاملی)13/20 :1409 ،ر در جای دیىری حضرت میفرمای « ِچ َی َر ْی َحانة تشـم َها

او یلی شو بو است که عطر را میبویی»ر در مقابل چم زن مایس ه با جلوهیریچای زنانه
شود زمیره توجه ،و عشـقورزی بیشـ ر چمسـر را فـراچم مـیآورد و بـا رف ارچـای کالمـی و
غیرکالمی جاذبه به وجود میآوردر پیامبر اسال درباره ویژییچای زنـان مایسـ ه میفرمایـ
َ ََ َ
َ
«ت ُسر ُه ِإذا نظ َر ِإل َیها زمانی که (مرد) به وی مینىرد مسرور مییردد» (نکوری)169/14 :1408 ،ر
لذا در دین به زنان بسیار توصیه م ه است با آراس ن و زیرت شویش نیاز چمسرمـان را تـأمین
َ
کرر ر نبی اکر  ۹میفرمای « َو َع َلیها َا ْن َت َ َ
طیب ب َأ ْطیب طیبها َو َت ْلب َس َا ْح َس َ
یابها َو ت َا َین
ث
ن
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َ
ِبا ْح َس ِن زیر ها بر زن الز است که شود را با شو بوترین عطرچا شو بو کرـ و بـه به ـرین
وجه آرایش کر و به رین لباسچای شود را بپوم » (حر عاملی)211/14 :1409 ،ر در این صورت،
مرد شانه اسیر زیباییچا ،دلرباییچا و جلوهیریچای چمسر شود میمـود و بیدریـغ محبـت و
عشق شود را نثار وی میکر ر برابراین ،وق ی زن احسـاس شـو بخ ی میکرـ کـه از طـرف
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چمسر توجه و محبت الز را کسب کر و در این مسیر ،جلوهیریچای زنانه نقش اساسی را
بازی میکر ر مرد وق ی احساس شو بخ ی میکر که بهدرس ی محبت شود را به چمسر
ابراز کر ر این یکی از ت ابیر حکیمانه و مـاچکارچای شلقـت اسـت کـه در غریـاه مـرد ،نیـاز و
طلب ،و در غریاه زن ،ناز و جلوهیری قرار داده استر لذا شلقت چ فمر  ،مرد را مظهر طلب و
عشق ،و زن را مظهر محبوبیت و معشوقیت قرار داده است (مطهری)47 :1359 ،ر
از آنجا که این دو نقش مهر و ق رت برای چر ک ا از چمسـران در شـانواده نهـاده مـ ه در
آموزهچای اسالمی از زن و مرد شواس ه م ه است نقش و جایىاه دیىری را مح ـر بشـمارن ر
َ َْ َ َ َ
بر این اساس ،اما سجاد ۷آن را از حقو چمسران برمیممرد « َحق الا ْو َج ِة فـأن ت ْعل َـم أن
ََ
َ َ ً َ ُْ ً
َ
َُ
ْ
َ
سا َف َ ْع َل َم َأن َذلک ن ْع َمة م َ
کر َم َها َو ت ْرفـق ِب َهـا َو ِإن
ف
یک
ل
ع
ه
الل
ن
ن
أ
و
کرا
س
ک
ل
جعلها
الله
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ
َ
کان َحقک َعل َیها أ ْو َجب حق زن این است که ب انی ش اون او را مایه سکونت و الفت تـو قـرا
داده است پس ب ان بهدرس ی که او نعم ی است از جانب ش اون و او را تکریم ،و با وی مـ ارا
کن ایرده حق مرد (اطاعت) بر زن واجبتر است» (مجلسی)4/71 :1404 ،ر
زن مایس ه ،زنی است کـه دو ویژیـی اساسـی
در جم بر ی نهایی میتوان درین یفت که ِ

دام ه بام پذیرن یی و دلرباییر در روای ی از پیامبر اسـال  ۹بـه ایـن مسـئله تصـریح مـ ه
ْ َ ُ
َُ
است «إن َش َیر ن َسائ ُ
کم ررر الذ ِلیلة َم َ َب ْع ِل َها ال ُم َب ِّر َجة َم َ زوجها به رین زنان مما کسی است
ِ ِ
ِ
که در مقابل چمسر م واوـ بامـ و در برابـر وی شـود را بیارایـ » (کلینکی )324/5 :1365 ،و
مردی مایس ه است که تکیهیاه مراسبی برای چمسر بام و بهدرس ی به چمسـر توجـه
کر و عشق بورزد که این دو نک ه از مفاچیم «قوامیت» و «معامرت مایس ه» و دیىـر مفـاچیم
دیری قابل اس خراج استر در صورتی که چر کـ ا از چمسـران نیازچـای وجـودی یکـ یىر را
تأمین کرر به طور طبیعی زمیره تأمین نیازچای شود را فراچم کردهان ر
بر اساس الىوی نقش و نیاز است که الىـوی مـ یریت در اسـال تبیـین میمـود؛ مـرد در
نقش موچر از جایىاه ق رت نسبی برتر در شانواده برشوردار است و این ق رت در دایره عـ ل و
معروف نافذ و جاری است و الىوی ساش اری شانواده اسالمی دارای نظامی دوسویه با یرایش
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موچرمحوری است که در شانواده تمایا نقشچا مایه اسـ واری روابـ و سـاش ار آن میمـود و
تمایا نقشچا تمایا حقو و تکالیف را به دنبال دارد (ایازی و ناهحی)1389 ،ر نیا بر اساس آیـات
قـرآن و روایـات اسـالمی ،الىـوی قـ رت در شـانواده سـاش ار پـ رمرکای دموکراتیـک معرفــی
می مود کـه زن و مـوچر بیشـ رین قـ رت را در شـانواده دارنـ و مـرد بـا مشـورت بـا چمسـر و
معامرت مایس ه و رعایت ع الت در بین اعضا امور شانواده را سامان میبخش

(زارعی توپخانه،

 1392الف)99 :ر
 .2منابع روانشناسی :الىوی ساش ار ق رت در شانواده بر اسـاس نقـش و نیـاز در میـان
چمسران مکل میییرد که آرامش را در میان آنان به ارمغان میآورد و چ ف ایـن الىـو ایجـاد
وح ت و انسجا در شانواده با دو چ ف برقـراری تعـادل در شـانواده و ترغیـب بـه جهـتییری
تعالیجویانه در آن استر اغلب زنان ،طالب مهرورزی دائمی چمسران شود چس ر ر حـال ایـر
رت چمسر را با اتحاد و اح را به او مرتف کر مرد بـه طـور
او ب ان در صورتی که نیاز به ق ِ
ً
شودکار مهرورزی شواچ کرد ،تبعا به این کار ترغیب میمود و برای مـردان چـم درـین اسـت
(جانبزرگی و نوری ،در دست چاپ)ر یاف هچای پژوچشی یویای این مطلـب اسـت کـه راوـیترین
موچران آنهایی بودن که فکر میکردن ق رت تصمیمییری بیشـ ر و احسـاس درونـی قـ رت
دارن (رودز)303 :1392 ،ر مردانی که ق رت آنها تضعیف میمود یا چمسرانشان ق رت بیش ری
دارنـ احســاس ناکارآمـ ی میکررـ ر احســاس ناکارآمـ ی میتوانـ بــه مــکل پرشامــىری و
عصبانیت بروز پی ا کر ر عالوه بر این ،پ رانی که احساس بیلیاق ی در نقش دام ه بامر ق
به ق احساس وعف بیش ری میکررـ و بـه مـرور نقشچـا در شانوادهمـان آسـیب میبیرـ
(میروسای557 :1985 1،؛ روزنبرگ و دیگران)23-22 :2006 ،ر
در مقابل ،زنان از چمراچی با مردان مق ر لذت میبرن ر ن ـایج پژوچشچـا نشـان میدچـ
زنان مردانی را ان خا میکرر که اق ار و تس وس رون بـاالیی دارنـ (رودز)73 :1392 ،ر آنچـه
بیش ر زنان بیش از چمه دیا شواسـ ار آنرـ مـوچر و فرزنـ انی مهرورزنـ ر زنـان بـیش از آنکـه
1. Mirowsky, J.
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مجذو امیا بامر مجذو افراد چس ر ر آنها عامق رابطه مسـ حکم و درازم تانـ
)284ر مردان در صورتی میتوانر مهرورزی کرر که اق ارمان ش مهدار نش ه بام

(همکان:
(روزنبرگ

1

و دیگران )23-22 :2006 ،یا ب وانر نقش سـر ی حمایـتیری شـود را در شـانواده اعمـال کررـ ر
پژوچشچا نشان میدچ مغل زنان ،بهویژه ساعتچای کار طوالنیتر آنها« ،اغلب پیام چای
مرفی بر سالمت روانی مردان داردر این ن ایج بر اساس سرجش میاان افسردیی ،عات نفـس
و روایت از مغل و ازدواج و به طور کلی زن یی به دست آم هانـ » (رودز)295 :1392 ،ر تحقیـق
فرامیردچان 2نشان داده است رؤسایی که حمایتیر نیس ر ممکن اسـت بـه سـالمت زنـان
کارمر شود آسیب بانر و موچران زنان عالیرتبهای که رؤسای حمایتیری ن ارن سـه برابـر
ً
بیش ر در معر مر و میر نامی از بیماریچای قلبـی چسـ ر ؛ ظـاچرا ششـم و سـرشوردیی
نامی از ناتوانی این مردان در حمایتیری الز  ،نرخ مر آنها را باال میبرد (همان)ر
الىوی مهر و ق رت بر اساس نیازچای جرسی ی تبیین میمودر ویژیی این نیازچا این است
که بیش ر وابس ه به جرسیت چس ر و باعث پ ی آم ن ،تحول و تکامل سـاشتچای جرسـی ی
میمون ؛ مانر نیاز به ق رت و نیاز به مهر (جانبزرگی و نوری ،در دسکت چکاپ)ر آلـن فرانـک 3،از
پژوچشیران دانشىاه پی رزبور مع ق است «زنان بـه لحـاظ ژن یکـی از پـیش برنامـهریای
م هان تا وابس هتر بامر ر دلبس ىی میانفردی در زنـان نمـود بیشـ ری از مـردان دارد و ایـن
موووع در چمه فرچردچا و دورانچا ص

میکر و برای بقای انواع ،دارای اچمیت تطابقی

استر ایر زنان دلبس ىی پی ا نمیکردن  ،نـوزادان جـان بـه در نمیبردنـ » (رودز)294 :1392 ،ر
یاف هچای بوریک 4و تسویک )325 :1967( 5و الوی و ک ا ( )27 :2002نشـان میدچـ زنـان در
ازدواج چایی که مرد تسـل بیشـ ری دارد احسـاس روـایت بیشـ ری دامـ ر ر ن یجـه یکـی از
1. Rosenberg, J.
2. Framinghan
3. Frank, E.
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مطالعات درباره زوجچای ماغل نشان داد مشکالت زن یی زنامویی برای زنـان در مقایسـه بـا
مردان به ناراح ی بیشـ ری مرجـر میمـودر در مقابـل ،سـالمت روانـی ـ جسـمانی مـوچران
چرىامی به مخاطره میاف که ببیرر چمسرمان در عرصه زن یی داشلی شانواده ناتوان است
یا احساس کرر از عه ه انجا دادن وظایف نـانآوری و حمایـتیری برنمیآیرـ ر مـوچران از
چمسری زنانی که وظایف شانىی مانر آمـپای و شریـ را بـهشوبی انجـا دچرـ  ،شرسـر ن ر
پ ران شانوادهچایی که زوجین ماغل چس ر  ،مشاجرهچای بیشـ ری بـا چمسرمـان دارنـ و از
زن یی زنامویی شود روـایت کم ـری دارنـ ر زنـان مـاغل چـم در مقایسـه بـا زنـان غیرمـاغل
ناشرسر ن و از عشق و محب ی که از موچر شود دریافت میکرر ابراز روایت کم ـری دارنـ ر
در مطالعهای یس رده مشخم مـ چرىـامی کـه درآمـ زن افـاایش مییابـ اح مـال مـر
زودچرىا موچران بیش ر میمود (رودز)295 :1392 ،ر
بر این اساس ،چم زن و چم مرد نیاز به ق رت ،مهر و دریافت محبت و عشق دارن  ،اما نیاز
به ق رت در مردان بسیار بیش ر و اساسیتر از نیاز به مهر استر برعکس ،نیاز به مهر در زنـان
به مکل بارزتر و بیش ری بروز میکر ر از طرف دیىر ،مرد جذا برای زنان ،مرد مق ـ ر و توانـا
ً
است و زنی که مردان به او عالقهمر ن غالبا زن مالیم و لطیف استر نه زنان مردان زننما را
ترجیح میدچر و نه مردان زنان مردنما را ان خا میکرر ر مردی که ق رت او اروا مود (کـه
فق زن توان این کار را دارد) رئوف و مهربان میمود و در عین حال مق ر؛ و زنی که نیـاز بـه
مهر او اروا مود (که فق مرد توان آن را دارد) ،زنی انعطافپذیر ،سرزن ه و سازیار شواچ مـ
(جانبزرگی و نوری ،در دست چکاپ؛ زارعکی توپخانکه 1392 ،د)ر شواسـت فطـری زن ایـن اسـت کـه
ً
دیىران دوس ش ب ارن و به او مهر بورزن ؛ از طرفـی مـرد طبعـا میشواچـ دیىـران را دوسـت
ب ارد و به آنان مهر بـورزدر زن در جسـتوجوی محـب اسـت و مـرد بـه دنبـال محبـو ر ایـن
احساسات و عواطف موجب م ه است جرس مؤنث ،تأثیرپذیرتر از جـرس مـذکر بامـ ر حـس
زنانه یا مهارتچای ظریف زنان برای مراقبت از فرزن ان و فهمی ن نیاز آنهـا الز
پیز)1383 ،ر

اسـت (پیکز و
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ایر ازدواج به معرای یرد چم آوردن فردی با روحیه جسارت و فرد دیىری با روحیه مهربانی
بام  ،پس نبای تعجب کریم که آن اولی م یر شانواده بام ر این ب ان معرا نیست کـه او مانرـ
ً
اتور مس ب حکومت میکر ر زنان شو بخت معموال غیرمس قیم حکمرانی میکرر ر آنها
دیک ِ
میتوانر حکومت کرر دون موچرانشان آنها را دوست دارن و میشواچر روای شان را جلـب
کرر ر فق مهم این است که مردان رؤسای ظاچری شانوادهچا بامر ر در ایـن صـورت چـر دو
طرف شو بخت شواچر م ر یکی از راهچای وادارکردن مردان بـه کـاچش برتریطلبـی ایـن
است که ساالران و م یران نر به وجود آوریم (رودز)303 -302 :1392 ،ر برشی پژوچشچا نشان
میدچ افاایش ق رت زن در شانواده ،روامر ی زنامویی وی را کاچش میدچ

(ذوالفقکارپور و

دیگران)31 :1383 ،ر زنی که در شارج از شانواده از طریق مخصیت برتریطلب و ششن به دنبال
کسب ق رت است ایر بخواچ ازدواج سعادتمر ی چم دامـ ه بامـ  ،بایـ بـه دـاالکی مـرد
عرکبوتی بام ر زنان ایر دنبال ق رت چس ر بای به دنبـال قـ رتی بامـر کـه زیرکانـه بامـ ؛
نیرویی که سبب ایجاد رابطه مود ،شانوادهچا را به یک یىر پیون دچـ و جوامـ

را بسـازد (رودز،

)304 :1392ر ایر در شانوادهای مرد نقش عاطفی زن را به شود بىیرد به نظـا شـانواده آسـیب
میزن ر پژوچشچا یویـای آن اسـت کـه در شانوادهچـایی کـه پـ ران بـیش از مـادران عـاطفی
چس ر  ،مشکالت شانوادیی بیش ری دی ه میمـود (جکورم 1و دیگکران)173 :2003 ،ر ح ـی ایـر
درآم بیش ر دس ورالعملی برای کسب ق رت بیش ر در زن یی زنامویی بام  ،در ازدواجچـایی کـه در
آن سلطه با زنان است ،زنان در ان شو بخت نیسـ ر ر مـوچری کـه تحـت تسـل زن قـرار دارد
اغلب فق مراوی میمود و توجه شـود را بـه دیاچـای دیىـری معطـوف میکرـ ؛ و دـون زنـ یی
زنامویی اچمیت بسیاری در شو بخ ی زن دارد ،او درمان ه میمود (رودز)301 :1392 ،ر
قوا بخشی به شانواده وظیفه اصلی مرد است کـه مهـرورزی بـه چمسـر ،چسـ ه اصـلی آن
استر دیىر وظایف مرد درین است تهیه امکانات زنـ یی ،ایجـاد محـ ودیتچا و نظـارت بـر
آنهــا ،سیاســتیذاری و ایجــاد زمیرــهچای الز بــرای زنــ یی مشــ ر و نیــا انجــا دادن
1. Jorm, A. F.
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فعالیتچایی که زن آنها را محبت تلقی میکر ر زنان طالب مردانی چس ر کـه بـر یـرد وجـود
آنها حلقه بانر ر از طرف دیىر ،زن مانر مرکا دایره است که ب ون آن محی چوی ی ن اردر بـه
عبارت دیىر ،چردر مظهر ق رت در شانواده مرد است اما مرشأ ق رت زن است ،دون او است
که ایر بخواچ میتوان نه ترها به مرد ق رت دچ بلکه او را تضعیف کر ر مادری نقـش شـاص
عاطفی و اجرایی اسـت و ایـر مجـری نخواچـ اجـرا کرـ قانونیـذار ددـار مشـکل میمـودر
برابراین ،در این الىو ق رتدچی و عشقورزی مهم اسـت ،نـه اعمـال قـ رت و مهرطلبـی کـه
مواو را در مقابل چم قرار میدچ (جانبزرگی و نوری ،در دست چکاپ؛ زارعکی توپخانکه 1392 ،د)ر
ٔ
مطالعه شود نشان داد بسیاری از زنان به طور ارادی ق رت تصـمیمییری را
داند )2007( 1در
در شانواده به مرد وایذار میکرر ر دون مع ق ن «زنان نبای قویتر از مردانشان بامر » و «من
اح را بیش ری را کسب میکرم ایر اول اح را بىذار »ر یاف

هچای بوریک و تسـویک (:1967

 )325نشان میدچ زنـان در ازدواجچـایی کـه مـرد تسـل بیشـ ری دارد ،روـامر ی زنامـویی
بیش ری دارن ر در مقابل ،مردان تمایل دارن نسبت به چمسرانشان مراب ق رت بیش ری دام ه
بامــر (جککوری 2و یککودانی .)2006 3،،بــر اســاس چمــین نیازچــای جرســی ی اســت کــه بــا چمــه
تال چای فمیریس ی در غر چروز بیش ر مردان و زنان در آمریکا و اروپای غربی ،چمچرـان
ً
م اف تقسیم کاری چس ر که در آن مردان نهای ا مسئول نانآوری و زنان مسئول قلمرو داشل
شانه بامر ر این تقسیم کار چروز زوجچای مادکا و باثبات را بـه وجـود مـیآورد و مـردان را بـا
روحیه مردانه ،حمایتیر و باکفایت بار میآورد (رودز)299 :1392 ،ر
به طور کلی ،ساش ار ق رت مب ری بر نقـش و نیـاز اسـت؛ نـه میتـوان آن را م قـارن نامیـ و نـه
نام قارن؛ بلکه بای آن را ق رت م عادل نامی که در آن چر یک از چمسران بر اساس توان و مهـارت
شود و بر اساس فطـرت روانمـراش ی شـود مسـئولیت میپـذیردر دربـاره مـیوه اعمـال قـ رت نیـا
مجا سازی و مجبورسازی م نظر نیستر در ایرجا چم زن و چم مرد تسلیم قوانین وجودی شود و
1. Chung, J. L.
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یک یىرن ر کارآم ی کامل این الىو مب رـی بـر نبـود اشـ الالت مخصـی ی و روانـی در چـر کـ ا از
چمسران استر در صورت مشاچ ه بای درمان فردی مق بر درمانچای زوجی صورت پذیردر
فرزندان و الگوی مهر و قدرت

 .1منابع دینی :از مرظر آموزهچای دیری ،الىوی مهر و ق رت در شصـوص فرزنـ ان نیـا قابـل
اس رباط استر بر اساس آیه  ۶سوره تحریم ،حفظ شانواده و تربیت فرزن ان از مسئولیت مردان
َ
َ
َ
ْ ً َ ُ ُ َ ِّ ُ ْ
ُ
دانس ه م ه است (یا أ َیها َِّال َ
ذین َآم ُنلا ُقملا أ ْن ُف َس ْ
ماا َواو ِحج َممَة؛ ای
مكْ َو أ ْهْمیكْ نماَا وقلؤهما اون
کسانی که ایمان آوردهای شود و شانواده شویش را از آتشی که چیا آن انسانچا و سردچا است نىـه

داری ) (تحریم)6 :ر در روایات م ع دی ،ذیل آیـه مـذکور ،بـه مسـئولیت پـ ر در تربیـت فرزنـ ان
تصریح م ه اسـت (کلینکی63/5 :1365 ،؛ حکر عکاملی)148/16 :1409 ،ر امـا سـجاد ۷در رسـاله
حقو شود ،مسئولیت اساسی پ ر در تربیت فرزن را بـه واسـطه اق ـ ار و والیـت پـ ری درـان
َ ََ َ َ
َ
تبیین میکرر که زمیره تربیت مراسب فرزن ان را فراچم آورد «أما َحق َول ِ ف ْعل ُم أن ُه ِم ْرک
َ
َ ْ ُ َ ُ ِّ َ ُ ْ ُ ْ ْ َ
اْل َ
َو ُم َضاف إ َلیک فی َعاجل الـ ْنیا ب َخیـره َو َم ِّـره َ
د
ـن
س
ح
ـن
م
ـه
ی
ل
و
ـا
م
ع
ول
ـئ
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و
ِ
ِ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ َ ِّ َ ْ َ ُ َ ِ َ ُ َ َ َ
َ
وال الل ِة ِإلی رب ِه والمعون ِة له علی طاع ِ ِه ِفیک؛ حق فرزن ت بر تو این است که بـ انی وجـود او
از تو است و در دنیا چر شیر و مری که دارد مرسو به تـو اسـت و بـا دامـ ن قـ رت و سـلطه
پ ری ،مسئول تربیت وی و راچرمایی و کمک به او در فرمانبرداری پروردیار چسـ ی» (نکوری،
)160/11 :1408ر پ ِر مسئولیتپذیر بـا مـیوه فرزنـ پروری و مسـئولیتدچی نیکـو ،زمیرـه رمـ
َ َ ََ َ
مخصیت فرزن ان را فراچم میآوردر پیامبر اسال  ۹میفرمای « َر ِح َم الل ُه َم ْن أ َعان َول ُه َعلی
ُ َ
َ
ِّ َ َ ُ ْ ُ َ ُ ُ َ َ ِّ َ َ
ـاو ُز َع ْ
ـن َم ْع ُ
ـور ُه َو ی َ َج َ
ـال ْیق َب ُـل َم ُیس َ
ـور ِه َو ال ْیر ِچـق ُ َو ال
س
ِبر ِه قال قلت کیف ِیعیره علی ِبر ِه ق
ِ
ْ ُ
یخ َر ِب ِه؛ ش ای رحمت کر کسی را که در نیکـی و نیکوکـاری فرزنـ را کمـک کرـ ر راوی
ح یث پرسی دىونه فرزن شود را در نیکی یاری کر ؟ حضرت فرمودن آنچه در توان کود
است از او بپذیرد و آنچه انجـا دادن آن بـرای کـود سـرىین و طاقتفرسـا اسـت از کـود
نخواچ و سفاچت و تر ی به او نکر » (کلینی)50/6 :1365 ،ر با تکریم فرزن میتوان زمیره رم
َ ُ ََ َ َ
َْ َ
اشالقی او را فراچم کردر اما صاد  ۷میفرمای «أ کرموا أ ْوالد ْ
کم َوأ ْح ِس ُروا َاد َب ُه ْم یغف ْر لکم؛
ِ
فرزن ان ان را اکرا کری و نیکو ادبشـان کریـ تـا آمرزیـ ه مـون » (حکر عکاملی)476/21 :1409 ،ر
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مسئولیت آموز و تعلیم فرزن ان بر عه ه والـ ین اسـتر علـی ۷شطـا بـه فرزنـ امـا
َْ
َ
َ
حسن ۷ایـن نک ـه را یـادآور میمـود « َأ ْن َأ ْب َ ـ َئک ب َ ْ
ـیم ک ـا ِ اللـ ِهَ و تأ ِو ِیل ِـه َو م َـرا ِ ِئ
ل
ع
ِ ِ ِ ِ
َ ُ
َ
َ َ
َ
ْاْل ْس َال َو َأ ْ
کام ِه َو َحال ِل ِه َو َح َر ِام ِه ال أ َج ِاو ُز ذ ِلک ِبک ِإلی غ ِیر ِه؛ صالح دیـ از تعلـیم قـرآن،
ح
ِ
ِ ِ
توویح آن ،مقررات اسال و احکا آن و حالل و حرا ش ا آغاز کرم و این تعلیم را بـه مسـائل
دیىری نکشانم» (نهجالبالغه ،نامه  ،31ص)394ر پ ر نیازچای روانی فرزن ان را پاسخ میدچ ر اما
َ
َ
َ
صاد  ۷فرمود « ِإن الل َه ل ْیر َح ُم الر ُجل ِل ِش ِة ُح ِّب ِه ِل َول ِ ِه؛ ش اونـ  انسـان را بـرای محبـت
بسیار به فرزن انش مشمول رحمـت شـود قـرار میدچـ » (حکر عکاملی)359/21 :1409 ،ر پـ ر بـه
ُْ ُ َ َ
َ
ْ
َ
نیازچای جسمانی آنان توجه دارد «قلت ل ُه (أ ِبی َع ْب ِ الل ِهَ )۷م ْن یل َا ُ الر ُجل ِم ْن ق َر َاب ِ ِه ِمم ْن
ُ
ْ َُ
ُ َ َ َ ْ َ
ْیر ِفق َعل ِیه قال ال َو ِال ِان َوال َول َوالا ْو َجة»؛ راوی مییوی به اما صاد  ۷عر کرد «کـ ا
یک از بس ىان نفقها بر من الز است؟»ر آن حضرت فرمود «پ ر و مادر و فرزن و چمسر»
(کلینی)13/4 :1365 ،ر در نهایت پ ر زمیره ازدواج و تشکیل شانواده فرزنـ ان را فـراچم میکرـ ر
ِّ ْ َ َ
پیامبر اسال  ۹میفرمای «م ْن َح ِّق ْال َو َل َع َلی َوال ه َث َال َثـة َیح ِّس ُ
ـن ْاس َـم ُه َو َیعل ُم ُـه الک َابـة َو
ِِِ
ِ
ِ
َ َ
َیا ِّو ُج ُه ِإذا َبلغ؛ از جمله حقو فرزن بر عه ه پ ر سه دیا اسـت ان خـا نـا شـو  ،آمـوز
نومـ ن و بــه ازدواج درآوردن او چرىــامی کــه بــه بلــوغ میرسـ » (حککر عککاملی)482/21 :1409 ،ر
ً
وایذاری این امور به مردان عم تا بر اساس تفاوتچای زیس ی و روانمراش ی بین زن و مـرد
َ َ
تبیینپذیر است که نقش اساسی پ ر در تربیـت فرزنـ ان را نشـان میدچـ « ِبمـا فضـل الل ُـه
َ
َب ْعض ُه ْم َعلی َب ْعض؛ زیرا ش ا بعضی را بر بعضی برتری داده است» (نساء)34 :ر مـادران در کرـار
پ ران وظایف مذکور را بر عه ه میییرن امـا نقـش اساسـی آنـان آرامشبخشـی بـه چمسـر و
َْ ُ َ
كنلا ِإویهما؛ تا به وسـیله آنهـا (زنـان) آرامـش بیابیـ ) (روم)21 :ر قـرآن کـریم،
فرزن ان است ( ِوتس
ٔ
عاطفه مادر به فرزن است ،بیان
حکایت رسی ن موسی به مادر را ،که بیانىر اوج احساس و
َْ ُ ُ
ََ
ناه ِإلی أ ِّم ِه کی تقر عیرها؛ او را به مادر بریردان یم تـا دشـمش رومـن مـود و
میکر « َردد
غصه نخورد» (قصص)13 :ر اما حسین ۷با اماره به نقش عواطف مادر و مراقبتچای مادرانه
َ َ
َ َ َ َ ََ ّ ُُ َ َ
ُُ
هات َ
الـر َو ِاحم؛ شـ ایا
واون و کفل ری االم ِ
در رم انسان میفرمای «و عطفت علی قلو الح ِ
تو را سپاس که دلچای پرور دچر یانم را به من مهربان کردی و سرپرس ی مرا بـه مـادرانی
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مهربان سپردی» (مفاتیح الجنان ،دعای عرفه)ر در روایت مریفی به نیاز مادران به محبـتورزی از
سوی پ ران اماره م ه و این را از حقو فرزن ان بر عه ه پ ران دانس ه استر پیامبر اسال ۹
َ َ َ ً َْ َْ ُ
ْ َ َ
َ َ ْ ُْ َ َ ْ َ ْ
میفرمای « َحق ال َول ِ َعلی َو ِال ِ ِه ِإذا کان ذکرا أن ی ْس ف ِر َه أمـه ررر َو ِإذا کانـت أنثـی أن ی ْسـ ف ِر َه
ُ
أم َها؛ حق فرزن بر پ ر ،در صورتی که پسر بام  ،آن است که مادر را مسرور کرـ  ،ررر و ایـر
دش ر بام  ،این است که مادر را ششرود یردان » (کلینی)49/6 :1365 ،ر برـابراین ،بـر اسـاس
الىوی مهر و قـ رت مربـ اق ـ ار شـانواده (پـ ر) نقـش بیشـ ری در مسـئولیتدچی و کر ـرل
فرزن ان بر عه ه دارد و مرب مهـر و محبـت شـانواده (مـادر) بیشـ ر مسـئولیت پاسـخدچی بـه
نیازچای عاطفی و پرور فرزن ان را بر عه ه میییردر
 .2منابع روانشناسی :بر اساس الىوی مهر و قـ رت میتـوان درـین یفـت کـه در سـبک
فرزن پروری مق رانه (با دو مؤلفه مراسب مسئولیتدچی و پاسـخدچی بـه نیازچـای عـاطفی) کـه
کارآم است ،پ ر مظهر اق ار ،توق و مسئولیتدچی و مادر مظهر مهر و پاسخدچی به نیازچـای
عاطفی فرزن ان است (جانبزرگی و دیگران)31-30 :1390 ،ر مادر نقش رچبری عاطفی یا کاریامـایی
و پ ر نقش رچبری اجرایی یا ابااری دارد (پارسونز)45 :1995 ،ر شانوادهای که در آن پ ر نقش مـادر
و مادر نقش پ ر را ایفا میکر فرزن انی بیمار تربیت میکر ر مـادری کـه میکومـ اق ـ ار پـ ر را
جبران کر یاچی نه پ ر و نه مادر استر برعکس ،ایـر پـ ری نقـش مـادری مهربـان را بـه شـود
بىیرد ،چم نقش مادری را تضعیف میکر و چـم جایىـاه پـ ری را در نظـا روانمـراش ی فرزنـ
م الال میکر ر برابراین ،درین کودکانی ،ده دش ر و دـه پسـر ،در نقـش جرسـی شـود وـعیف
عمل میکرر (جانبزرگی و دیگران)31-30 :1390 ،ر در شانوادهچایی که پـ ر غایـب اسـت یـا نقـش
ً
وعیفی دارد ،پسر اح ماال با بیش رین آسـیبچا روبـهرو اسـت؛ زیـرا یـا مـادر بـیش از انـ ازه از او
حمایت میکر  ،یا این تصور برایش پیش میآی که زن بر تما امور و اج ماع مسل است و مـرد
چیچ استر دش ر تصویر نادرس ی از رواب بین مرد و زن و دىونىی آن پی ا میکرـ ر بردامـت او
از زنبودن میتوان در دو احساس شالصه مود یکی کلفتبودن ،چمه دیـا دادن و چـیچ دیـا
ً
نىرف ن ،یا این احساس که چمه کارچا را شود انجا دچ و کامال مس قل بام (سکتیر)1391 ،ر
برابراین ،در الىوی تربی ی مراسب ،فرزن ان چمانطور که به نرمش و لطافت مادر در رف ـار نیـاز
دارن به ششونت رف اری پ ران چـم نیازمر نـ ر در شـانوادهای کـه پـ ران کارچـای مردانـه انجـا
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میدچر و مادران کارچای زنانه ،دش ران و پسران در کرار پ ران شود ،آمرایی بیش ری بـا جهـان
مردان پی ا میکرر و امریت شاطر افاونتری کسب میکرر ر درـین دش رانـی بـا مـردان رابطـه
ســالمتر برقــرار میکرر ـ و در بار ســالی بیش ـ ر اح مــال دارد کــه چمســر شــوبی را بریایرر ـ ر
چمچرین ،پسران بیش ر اح مال دارد رف ار درست مردان بـا زنـان را بیاموزنـ و پـ ر را بـه عرـوان
الىویی مراسب درونیسازی کرر (وزار ،بهداشت آمریاا2004 ،؛ به نقل از :همتی)36 :1391 ،ر برابراین،
درین کودکانی در آیر ه توانمرـ یچای بیشـ ری بـرای تشـکیل شـانواده ،ازدواج و حفـظ زنـ یی
زنامویی شواچر دامت و ازدواج موفقتری را تجربـه میکررـ (فرنکز 1و دیگکران)605 :1991 ،؛ و در
میانسالی روایت بیش ری از مریک زن ییمان دارن (مکولر 2و دیگکران)69 :2001 ،ر در ارتباطـات
صمیمی موفقترن (فلوری 3و دیگکران )186 :2002 ،و بـه اح مـال کم ـری ددـار طـال میمـون
(شارون 4و دیگران46 :2004 ،؛ فاتحیزاده و دیگران)136 :1384 ،ر
بررسیچای بهعملآم ه نشان میدچ دی یاه مردان درباره ازدواج ،مـراکت برابـری اسـت
5
که در آن مرد مسئولیت نیازچای اق صادی شانواده و حفاظـت از آن را بـر عهـ ه دارد (وایک،،
1987؛ رودز)115 :1392 ،ر مرد چروز توانمر ی فراچمکرر یی و حفاظتکرر یی شـانواده را داردر
امروزه مشخم م ه است فراچمکرر یی و حفاظتکرر یی با احسـاس مردبـودن و مردانىـی
مرد یره شورده است (روزنبرگ و ویلاوک)22 :2006 ،،ر پژوچشچا بهاتفا نشان میدچر پ رانی
که تما وقت کار میکرر در مقایسه با پ رانی که بیکار چس ر یا مغل نیمهوقت دارنـ اظهـار
میکرر که در زنـ یی شـانوادیی ،احسـاس شـو بخ ی بیشـ ری دارنـ و ارتبـاط به ـری بـا
7
6
فرزن انشان برقرار میکرر (بلنانهکورن1995 ،؛ پروئیکت ،2000 ،بکه نقکل از :روزنبکرگ و ویلاکوک،،
)22 :2006ر مردانی که ق رت آنها تضعیف میمود یا چمسرمان ق رت بیش ری دارد احسـاس
ناکارآم ی میکرر ر احساس ناکارآم ی میتوان به مـکل پرشامـىری و عصـبانیت بـروز پیـ ا
1. Franz, C. E.
2. Moller, K.
3. Flouri, E.
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5.Weiss, R. S.
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7. Pruett, K.
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کر ر در این موقعیتچا ،ب رف اری با کودکان میتوان میوهای بام کـه مـرد بـه کـار میییـرد
(میروسای557 :1985 1،؛ روزنبرگ 2و دیگران)23-22 :2006 ،ر ن ایج پژوچشچـا حکایـت از آن دارد
که غیبت پ ر و وعف وی یکی از عوامل آسیبپذیری کودکان در رم فردی ،سالمت جسمی
و روانی ،چو و اس ع اد ،تعلیم و تربیت ،چیجانات ،آسـیبچای اج مـاعی و غیـره بـه مـمار
میآی (آلن 3و دیگران)2007 ،ر این مسئله در شانوادهچای تکوال و فاق پ ر نمود بیش ری دارد؛
«کودکانی که در شانوادهچای تکوال بار م هان در مقایسه بـا کودکـانی کـه والـ ین ازدواج
کردهان  ،ممکن است به طور میانىین فقیرتر بامر  ،مشـکالت جسـمانی و اشـ الالت روانـی
ً
بیش ری دام ه بامـر  ،بیشـ ر مرتکـب جـر و ناچرجاریچـای رف ـاری مـون  ،ارتبـاط نسـب ا
وعیف تری با شانواده و چم ایان دام ه بامر و سرانجا چرىامی کـه بـه بار سـالی برسـر ،
میــاان تحصــیالت کم ــری دامـ ه بامــر و از ازدواج بــا ثبــات کم ــر و موقعیتچــای مــغلی
پایینتری برشوردار بامر » (رودز)115 :1392 ،ر در حالی که پژوچشچا یویای آن است که ایـر
پ ر مسئولیت بیش ری در تربیت فرزن به عه ه بىیرد ،فرزن ان موفقیتچـای بیشـ ری کسـب
شواچر کرد (هیاد شیرازی1383 ،؛ بهرامی احسان63 :1388 ،؛ همتی1391 ،؛ زارعی توپخانه 1392 ،ج،
و  1392د؛ پادیال-واکر 4و دیگران433 :2013 ،؛ هاولی 5و دیگکران)568 :2009 ،ر ن یجـه پژوچشچـای
م ع د در ایاالت م ح ه موجب تخصیم چایرهچای چرىفت به مرظـور احیـای نقـش پـ ری
ً
م ر مثال کرىره ایاالت م ح ه برای نجات شانواده ۱۵۰ ،میلیون دالر بـا چـ ف تقویـت نقـش
پ ری در سال  ۲۰۱۰چایره کرد (دیاارو)2011 6،ر در مجموع ،از مرظر آموزهچای اسـالمی ،سـاش ار
ق رت در شانواده ساش ار پ رمرکای دموکراتیک است کـه بـر اسـاس الىـوی مهـر و قـ رت ،پـ ر و
مادر ،بیش رین ق رت را در شانواده دارن و پـ ر بـا مشـورت بـا چمسـر و معامـرت مایسـ ه و رعایـت
ع الت بین اعضا امور شانواده را سامان میبخش و مادر با افروش ن دراغ مهر و عطوفـت از طریـق
پرور فرزن ان محفل شانواده را یر میکر (زارعی توپخانه 1392 ،الف)99 :ر
1. Mirowsky, J.
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3. Allen, E. S.
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بحث و نتیجهگیری

یاف هچای حاصل از پژوچش حکایت از آن دارد که اصـول زیـر در شانوادهدرمـانیری مـذچبی
اچمیت فراوان دارد
اصل «حقیقت مش ر » زن و مرد از ریشه و اصل واح ی شلق م هان و یـوچر آفـریرش
آنان یکی استر
اصل «چمسانی در اس ع اد کمال» زن و مرد در تما اس ع ادچای کمال ،ام را دارنـ
و اباارچای کمال در نهاد آنان بهیکسان به ودیعه یذارده م ه استر
اصل «تفاوتچای جرسی ی» از مراب دیری تفاوت زیس ی ،روانـی و مخصـی ی بـین زن و
مرد قابل اس خراج استر
اصل «نقشچـای جرسـی ی» بـر اسـاس م ـون دیرـی ،نقشچـای م فـاوت چمسـران در
شانواده نامی از تفاوتچای جرسی ی استر
اصل «تعادلیرایی» در شانواده م عادل کارکردچا بهدرسـ ی محقـق میمـود و مهمتـرین
مشخصــه آن آرامــش و امریــت شــانواده اســتر تعــادل مس ـ لا تحقــق نقشچــای جرســی ی
چمسران در شانواده استر
اصل «تعالییرایی» کارکرد م عالی شانواده مب ری بر تحقق کماالت انسانی و االچی بـرای
چمه اعضای شانواده است و تعالی با «صبر» و «یذمت» محقق میمودر
ن یج ه دیىر این پژوچش ایرکه ،از م ون دیرـی و بسـیاری از مرـاب روانمراسـی بـه دسـت
میآی که در تعامالت چمسران و شانواده ،ساش ار ق رت مب ری بر نقش و نیاز حاکم استر این
ساش ار ،ق رت م عادل نامی ه میمود و از تفاوتچای جرسی ی نشئت میییردر در این ساش ار
چر زوج بر اساس توان و مهارت شود و بر اساس فطرت روانمراش ی شود مسئولیت میپـذیرد
و چر ک ا از زن و مرد تسلیم قوانین وجودی شود و یک یىرنـ ر ایـن سـاش ار قـ رت م عـادل،
الىوی مهر و ق رت نامی ه میمودر بر اساس این الىو چم زن و چم مرد به ق رت و مهـرورزی
نیازمر ن  ،اما نیاز به ق رت در مردان بسیار بیش ر و اساسیتر از نیاز به مهر استر برعکس نیاز
به مهر در زنان به مکل بارزتر و بیش ری بروز میکر ر از طرف دیىر ،مـرد جـذا بـرای زنـان،
ً
مرد مق ر و توانا است و زنی که مردان به او عالقه دارن غالبا زن مالیم و لطیف استر مردی
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که ق رت او اروا مود (که با پذیرن یی زن امکانپذیر است) رئوف و مهربان میمود و در عین
حال مق ر؛ و زنی که نیاز به مهر او اروا مود (که بـا مهـرورزی مـرد امکانپـذیر اسـت) ،زنـی
انعطافپذیر ،سرزن ه و سازیار شواچ م ر با وجود این ،مرد مق ر نقـش تکیـهیاه را بهدرسـ ی
ایفا میکر تا زمیره جذ اح را و ق رت از سوی زن را فراچم آورد و زن مایس ه با رف ارچـای
دلبرانه و جلوهیرانـه زمیرـه توجـه و محبـت روزافـاون مـرد را چمـوار میسـازدر برـابراین ،مـرد
مایس ه« ،مهرورز» و «تکیهیاه» است و زن بریای ه« ،پذیرن ه» و «دلربا»ر
الىوی مهر و ق رت ،سبک فرزن پروری مراسبی را عروـه میکرـ ر در سـبک فرزنـ پروری
مق رانه ،که دارای دو مؤلفه قوی مسئولیتدچی و پاسخدچی به نیازچای عاطفی است ،برا بر
الىوی مهر و ق رت ،پ ر بیشـ ر مظهـر اق ـ ار و مسـئولیتدچی و مـادر بیشـ ر مظهـر مهـر و
پاسخدچی به نیازچای عاطفی فرزن ان استر یاف هچای پژوچش با پژوچشچای جـانباریی و
نوری (در دست چاپ) ،زارعی توپشانه ( 1392ب) ،زارعی توپشانه ( 1392الف) ،زارعی توپشانه
( 1392د) ،و زارعی توپشانه و دیىران ( )1394چمسویی داردر
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