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 چکیده

عمل رد مبلاد یاناند  ما لرش نرتبوا  منا وب 

هماوورن  ن ووژ کووه نیوون نرتبووا  نلیووای تیووامل  

کندو   وه  حاضر با هودف منا ب  رن رلب م 

تدوین نصال تیام    وجین و یواناند  و عرضوه 

نلیای نرتبار  منا وب ننجواش شود  ن وژو نیون 

  وو وه  حاصوول تحلیوول م ووا  دینوو    وور   و

Abstract 

Agreeable family performance requires 

couples’ sound communication; this 

communication demands a sound 

interactional model. This study conducted 

in order to construct principles of 

interactions of couples and family and to 

offer a sound communication model. This 
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شنا   ن ژ و رو    ، های رون رونیا ( و یاه ه

 تحلیل مح ان ن وژو ربوق ن وایج حاصول ن   و وه ،

نصال حاکم بر رونبوط هماورن  و تیامول نعروای 

هماوان  »، «حقیقژ مشو ر »یاناند  دنین ن ژ  

، «هووووای جناووووی  تداو »، «در ن وووو یدند کمووووال

و « گرنی تیووووووادل» ،«هووووووای جناووووووی  نق »

تیامل منا ب همارن  و یاناند  «و گرنی تیال »

گیرد که ش ل م « مهر و  در »بر ن ال نلیای 

مب نوو  بوور نقوو  و نیووا  ن ووژو ن  دنربخشوو  و 

کنوودو مهررلبوو ، نقوو  و نیووا   نانووه رن تر وویم م 

مهرور ی و ن  دنررلب ، نق  و نیوا  مردننوه رن بوه 

کشدو نین نلیای تیامل  با  ذیرندگ  و تصایر م 

گا  باد  مردن  و مهرور ی و ت یه گری  نا جلا 

یابدو بر ن ال نین نلیا، جاییا  ن  ودنر تحقق م 

 ذیرکرد  هر نودن  یاناند  بیش ر نق  مائالیژ

هر نوودن  رن بوور عهوود  دنرد و جاییووا  مهووورور ی 

یوواناند  بیشوو ر نیا هووای عووارد   نهووا رن  ا وو  

 دهدوم 

گری مووووذهب ، درمووووا یاناند   ها:کلیددددواژه

 مهر و  در و نلیای

research is the result of analysis of religious 

texts (Qur'an and Hadith), and findings of 

psychology; its method is content analysis. 

According to the study findings, the 

principles governing the relationship 

between couples and family members’ 

interaction are as: "common truth", 

"consistency in talent perfection", "gender 

differences", "gender roles", "tendency to 

balance", and "transcendentalism". Couples 

and family’s sound interaction is shaped on 

the basis of "love and power" model which 

is based on the role and the need. 

Empowering and seeking love describe 

female need and role. Giving love and 

seeking authority depict male need and role. 

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

که در طول تاریخ  نهادچای اج ماعی است ترینبریادییکی از و اولین واح  اج ماعی شانواده 
ین تأمی براین نظا  تر مراسبر چمچرین، (88الف:  1392خانه، )زارعی توپبشر مکل یرف ه است 

ی اعضـا، روانـامـش یـت و آر امرین تأمی براین بس ر را به ر ی بشر بوده و روانی و مادیازچای ن
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ی افراد فراچم کرده است عاطفیازچای نفرزن ان و برآوردن  کردنیاج ماعی ، ج پرور  نسل 
کرر ه کیفیـت چای مهم تضمینعملکرد مراسب شانواده یکی از ماشم ر(5: 1383 فر،ساالری)

یی چـادچـ  در شانوادهزن یی و سالمت روانی شانواده و اعضای آن استر تحقیقات نشـان می
که ارتباط میان اعضای آن و تعامالتش بر اساس صمیمیت و تفاچم بین افـراد اسـ وار اسـت، 

)قمکری و دچرـ  افراد در برابر فشارچای زن یی، مقاومت و مصونیت بیش ری از شـود نشـان می

ر شانواده کارآم  قادر است نیازچای عاطفی، روانی، معروی و فیایولوژیکی (345: 1390نام، خوش
مـان را جلـب کرـ ، و زمیرـه رمـ  و بالرـ یی مر یدرس ی تأمین، و روایتشود را به اعضای

ــراچم آورد  ــ ان را ف ــم ر (12-11: 1388)هککفورایی پککاریزی، فرزن عملکــرد وــعیف شــانواده، عالئ
و  مر  و میـرششونت، مصرف الکل،  افاایشجسمانی، پریشانی روان، اوطرا  و افسردیی، 

؛ 97: 2013و دیگکران،  1)متسااق صادی اعضا را به دنبال دارد  ـ اعیاش الل در کارکردچای اج م

 ر(51: 2013و دیگران،  2هونگ
پردازان سیسـ می، اسـ حکا  و کارآمـ ی شـانواده را مب رـی بـر تعامـل در این بین، نظریـه
 3میرـودیندانرـ ر چای چمسـران و اعضـای شـانواده میچا و مسئولیتمراسب و تقسیم نقش

دادن تکـالیف مکمـل از سـوی چـر ت او  چرجارمر  شانواده در یرو انجـا   است مع ق (1380)
چا، نکردن به نقشیک از زن و موچر است، در غیر این صورت، فشارچای روانی نامی از توجه

کر ر شانواده، مرظومه واح ی است که چر یـک از اعضـای آن تکـالیف و شانواده را مخ ل می
کردچا و تکالیف شانواده چمچون رف ار جرسی و تولی  مثل، حمایت ای داردر کار چای ویژهنقش

چای عاطفی و کارکردچای اق صادی بر اساس مشارکت پذیری، تربیت، بحثو مراقبت، جامعه
چـای ابـااری تفکیـک نقش (45: 1995) 4پارسـوناپذیر استر م قابل و نوعی تقسیم کار امکان

وی مع ق  دان ر برای ارتقای عملکرد شانواده الز  می)برای مردان( و احساسی )برای زنان( را 
                                                      
1. Metsa-Simola, N. 

2. Hong, R. M. 

3. Minochin, S. 

4. Parsons, T. 
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، محور تمایا و تفکیـک آنهـا ق رتاست و  چا با یک یىر مرتب است در شانواده، تفکیک نقش
یذارن  ترچا تأثیر می، به عروان یک سیس م، بیش از کودکشانوادهامور  درساالن استر بار 

تحقیقـات تجربـی مـودر آنان نیا افـاوده می ق رت میاان در شانواده،م ن فرزن ان و با بار 
درون شـانواده و کیفیـت ایفـای  کاربست آن نحوهو ق رت دىونىی توزی   یویای این است که

، ایشان م ن فرزن ان، عات نفس، اج ماعیافرادو رم  مخصیت  ییریمکلدر  نقش اعضا
زنامـویی  ردیی و پریشـانیاعضا و افس ، احساس بیىانىیروامر ی زنامویی شانواده، انسجا 

دریاف رــ  زنــان  (27: 2002) 4و ک ــا 3الوی ر(3: 1998 2؛ هککالوران،1995 1سککابینی،)یــذارد میاثــر 
چای جرسی ی را دارن ، بیشـ رین نمـره تقسـیم کـار مسلمان عر ، که بیش رین تفکیک نقش

چـای حالی که زوجان ، در ان  و بیش رین نمره روایت زنامویی را کسب کردهجرسی ی را دام ه
یهودی و مسیحی عر  که بیش رین تساوی نقش جرسی ی را دارن ، در چر دو زمیره، کم رین 

چـای آمریکـایی، در بررسی شود راج  به زوج (1029: 1996) 5ان ر یریرش یننمره را کسب کرده
 دادن یم ای از کارچای شانه را انجا ، نشان داد چردر  بیش ِر زنان بخش عم ه۱۹۸۰در دچه 

بـا وجـود ایـن،  کردنـ راما تع اد نسب ًا کمـی ایـن تقسـیم کـار جرسـی ی را ناعادالنـه تلقـی می
اج ماعی و تحول در الىوچای زن یی جوام  مهری، موجـب تغییـر و تحـول در  چایدیریونی

توزیـ  قـ رت در شـانواده و تغییر در مفهـو  نقـش  و کرش م قابل زن و موچر بهنىر  افراد 
چـای رونـ  تغییـر سـاش ار قـ رت در شـانواده و نقش ر(29: 1382مهکدوی و دیگکران، ) م ه است

وقت زنان و تعار  در کار شانىی(، )مثاًل ام غال تما چای زن و مرد شنق ر جرسی ی و تعا
 6)ولاکا،،شود به اش الفات زنامویی دامن زده و به یکی از علل مهم طال  تب یل مـ ه اسـت 

 ر(640-638: 2012 8؛ روپانر،1997، و دیگران 7؛ نولر1984
                                                      
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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ــ یاه اســال  جایىــاه مم ــازی دارد و حفــظ انســجا  و اســ حکا  شــانواده از  شــانواده از دی
مـا برـی فـی   »فرمایـ می ۹آیـ ر پیـامبر شـ اترین وظایف اعضای شانواده به مـمار میمهم

 تر از ازدواجمحبــو ؛ در اســال ، بریـادی و أعــّا مـن ال ـاویج أحــّب الـی اهّٰلل برـاء  سـال  اال 
ر قـرآن کـریم از پیونـ  (103/222: 1404)مجلسکی،  «، در ناد ش ا، برا نهاده نش ه است(شانواده)

ْْ میقاقمًا َیییظماً )اسـت   یاد کـرده« میثا  محکم»زنامویی با تعبیر  ٍَ ِممْنك َخمْذ
َ
؛ )زنـان( از مـما أ

چـای چمسـران و بـه تـأثیر نقشنظا  شـانواده، اسـال  ر در (21)نساء:  (ان میثا  محکمی یرف ه
)ایازی و ای دارد عرایت ویژهشانواده توزی  ساش ار ق رت و نقش آن در رم ، پویایی و اس حکا  

ر مرتضی مطهری مع ق  است در شانواده بایـ  (88الف:  1392خانه، ؛ زارعی توپ113: 1389دیگران، 
اح  به اچ اف شـود برسـ ر شـانواده ای بام  که کل شانواده به عروان یک و رواب  اجاا به یونه

دارد مکانی است کـه انسـان از شودپرسـ ی و شوددوسـ ی بـه سـوی دیىردوسـ ی قـ   برمـی
ر در این میان، برای چر یک از اعضا حقو  و وظایفی ترسیم م ه (110: 1389)ظهیری و دیگران، 

س نیـاز بـه یکـ یىر است تا کارآم ی نظا  شانواده افاایش یاب ر تعامل اعضای شانواده بر اسـا
چا استر لذا طبعًا بر مبرای ایـن م ن این نیازچا بر اساس تعیین نقشییرد و برآوردهمکل می

چای دیری بـا چای شانوادیی مکل شواچ  یرفت که در آموزهنقش(، مسئولیت ـ دو مؤلفه )نیاز
مـ ه اسـت از آن یـاد « حقو  م قابـل والـ ین و فرزنـ ان»و « حقو  م قابل چمسران»عروان 

ر برابراین، معرفـی الىـوی ارتبـاطی چمسـران و شـانواده و (282-271: 1387شهری، )محمدی ری
چای محوری چمسران اچمیت بسیار داردر پژوچش حاور درص د است با اس فاده تعیین نقش

مراسی اصـول اساسـی روابـ  چمسـران و شـانواده را چای دیری و به کمک مراب  رواناز آموزه
 مراش ی، الىوی ارتباطی چمسران و شانواده را اس خراج کر رروان ـ ا تحلیل دیریمعرفی و ب

 روش

در این پژوچش از رو  تحلیل مح وا اسـ فاده مـ ه اسـتر تحلیـل مح ـوا بـه اع قـاد بیشـ ر 
چای معیری در یک مـ ن یـا نظران، رومی پژوچشی است که برای بیان مفاچیم یا واژهصاحب

چایی از یـک توان  مامل ک ا ، فصل یا فصـلمودر م ن میفاده میای از م ون اس مجموعه
یـر بـا اسـ فاده از تحلیـل مح ـوا، وجـود ک ا ، نوم ه، مقاله یا اسراد تـاریخی بامـ ر پژوچش
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چـای موجـود در مـ ن، کرـ  و دربـاره پیا چا یـا مفـاچیم را تحلیـل میمفهو  و ارتباط بین واژه
)ضکیغمی و هماکاران، ییـرد و دوره زمـانی اثـر ن یجـه مینویسر ه آن، مخاطب و ح ی فرچرـد 

ر به عبارت دیىر، تحلیل مح وا رومی است که از آن برای بررسی و تبیـین کلمـات، (41: 1387
ای از م ـون چا، مضامین، عبـارات و جمـالت شاصـی از یـک مـ ن یـا مجموعـهمفاچیم، واژه
 2)ریکدر،ح وای کیفی، واح  تحلیل اسـت ر اولین مرحله تحلیل م(1982 1)برگر،مود اس فاده می

ر در این پژوچش مراب  دست اول اسالمی، مانر  قرآن و ک ب روایی، بررسی مـ ه و بـه (2007
دی یاه ان یشمر ان اسالمی چم، برای تأیی ، اس راد م ه استر در ایـن مقالـه از مرـاب  مع بـر 

سـتر درـ  تـن از اسـ ادان مراسی، مانر  ک ب و مقاالت پژوچشی، چـم اسـ فاده مـ ه اروان
چـای الز  صـورت انـ  و بازبیریچـای ایـن تحقیـق را مطالعـه کردهحوزوی و دانشـىاچی داده

 پذیرف ه استر

 هایافته

چای پژوچش از اصول در یانه در تعامل چمسـران حکایـت دارد و الىـوی مهـر و قـ رت یاف ه
راسـی دربـاره چمسـران و فرزنـ ان ممب ری بر نقش و نیاز را با اسـ راد بـه مرـاب  دیرـی و روان

 کر راس خراج می

 اصول اساسی

دانـ ر چمـه اسـال  زن و مـرد را دارای سرمـت و حقیقـت واحـ ی می :. حقیقت مشتتر 1
ییرن  و یوچر آفریرش آنهـا یکـی چا اعم از زن و مرد، از یک ریشه و اصل سردشمه میانسان

مذی )ت  استر در قرآن کریم به این اصل مسلم تصریح مـ ه اسـ
ُْ الَِّ كم بَِّ ََ ُقملا  ماُا اتَِّ یَهما اونَِّ

َ
یما أ

دمدممًع  ثیممرًا َو ِنسمماً   َِ ْْ ِمممْن َنْفممٍس واِلممَخٍة َو َخَیممَق ِمْنهمما َزْوَجهمما َو  َمماَِّ ِمْنُهممما  ــرد ؛ َخَیَقكمم از  ،ای م
چمان کسی که چمه مما را از یک انسان آفریـ  و چمسـر او را )نیـا(  ،)مخالفت( پروردیارتان بپرچیای 

ر (1 )نسکاء: (ترس او شلق کرد و از آن دو، مردان و زنـان فراوانـی )در روی زمـین( مر شـر سـاشاز ج
                                                      
1. Berger, A. A. 

2. Rader, S. 
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 یوی  محم حسین طباطبایی می
ایان کن  کش همسر آدم  خواه یای  اس  کش م (َو َخَیَق ِمْنها َزْوَجهما) املش ظاهر

از انسان،  تماریاز نوع خود آدم اود و انسانی اود مث  خود او و ای  همش افراد ا
ان ، همش از دو فرد انسان مث  هم و توبیش اوش کش در سطح کره زمی  منتشر ت ه

و» حرف ،اناارای  .ان گرفتش  ئنش هم  منشوأد )یعنوی نشوویش خواهو  اوو، « م 
 . (4/136: 1417)طباطبایی، کن ( چیزی را ایان می

 رسان ررا میرو، آیه مذکور و آیات مشابه آن ام را  انسانی زن و مرد از این
زن و مرد در تما   چای اسالمی،از مرظر آموزه :. همسانی در استعداد کمال2

مر ی از ان  و اباارچای کمال مثل اراده، اش یار، مراشت و بهرهاس ع ادچای کمال، مش ر 
ْن َمْن َعِمَل صاِوحًم مِ )فرمای   چ ایت انبیا و راچرمایان به چر دو داده م ه استر قرآن کریم می

ْو 
َ
ْنثَذ ٍر أ

ُ
ُنْح ی َو ُهَل ُمْؤِمٌن أ َْ ُ  ََّیاًة َئیَبً  َف َُِّ ی انجا  دچ ، شواه مرد بام  یا اس هیماچر کس کار ؛ یه

 فرمای  ر چمچرین می(98)نحل:  (میدار یمزن، در حالی که مؤمن است، او را به حیاتی پا  زن ه 
ْْ ِمْن َذ رٍ ) ضیُع َعَمَل كمِمٍل ِمْنك

ُ
ِِّی دع أ ن

َ
ْنث أ

ُ
ْو أ

َ
از مما را، زن بام   یاکرر همن عمل چیچ عمل ؛یأ

رسی ن به چر درجه از کمال که »یوی   ر طباطبایی می(95عمران: )آل (دیا مرد، وای  نخواچم کر 
برای صرف دیىر نیا میسور و ممکن است و  ،میسر و مق ور است )زن و مرد( برای یک صرف

از راه ایمان به ش ا و اطاعت و تقر  به دریاه او حاصل  کماالتی است که ،یکی از مصادیق آن
 ر(4/90: 1417)طباطبایی، « مودیم

مراب  دیری  وانی و مخصی ی بین زن و مرد ازتفاوت زیس ی، ر  :های جنسیتی. تفاوت۳
ا ا َتَسبْ )قابل اس رباط است   ساِ  َن هٌب ِممَِّ ا ا َتَسُبلا َو ِلل ِِّ دمِل َن هٌب ِممَِّ ِ ؛ مردان از نِللرِّ

دلیل ر به (32)نساء:  (]دیىری[مر  چس ر  و زنان از شصوصیات ویژه ای بهرهشصوصیات ویژه
وو  کرده  یکای برای چر چای جرسی ی است که ش اون  احکا  ج ایانهتفاوت در ویژیی

(ر ۳۴  ارن  )نساءد یجسارت، قاطعیت و اق  ار بیش ر  ،ر مردان(4/337: 1417)طباطبایی، است 
ُؤا  ِی اْوِحْیَیِ  م) ن  تر تر و احساسینان از نظر مخصی ی عاطفیز  که در زیرت  ]زن[؛ کسی ْن ُیَ  َِّ

ای پسر ی ه که با توجه به ظرافت مخصی ی آنان بای  به میوه (18)زخرف:  (پرور  یاف ه است
َها َرْیَحاَنة  ِچَی »فرمای   می ۹با آنان تعامل کردر پیامبر اسال  بو یلی شو  ]دش ر[او  ؛َتَشم 
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 ؛چای مخصی ی پیش ازن ر مانر  حیازنان در برشی ویژیی«ر بوییاست که عطر  را می
َجال» َساِء َو َواِح   ِفی الرِّ ْجَااء  ِتْسَعة  ِفی الرِّ

َ
؛ حیا ده جاء دارد، ُنه جاء آن در زنان اْلَحیاُء َعَشَرُة أ

ْن َتْصِبَر »و صبر؛  (100/244: 1404)مجلسی،  «است و یک جاء در مردان
َ
ِة أ

َ
َه َجَعَل ِلْلَمْرأ إن  الل 

َة َعَشَرِة ِرَجال   و 
ُ
؛ ش وان  برای زن صبری معادل ده مرد َصْبَر َعَشَرِة ِرَجال  َفِإَذا َحَصَلْت َزاَدَچا ق

: 1365)کلینی،  «دچ قرار داده است و آنىاه که باردار مود، ق رت ده مرد دیىر را به وی می

چای طبیعی زنان دانس ه م ه و برای مردان نکوچش تکبر، ترس و بخل از ویژیی ر(5/339
َساِء ِمَراُر یشِ »فرمای   می ۷م ه استر اما  علی ْچُو َواْلُجْبُن اُر ِشَصاِل الرِّ َجاِل الا  ِشَصاِل الرِّ

س و ل  به رین شلق و شوی زنان ب ترین شلق و شوی مردان است که چمانا تکبر و تر اْلُبْخ وَ 
 کر چم تصریح می (159: 1388)طور که بس ان ر چمان(100/238: 1404)مجلسی، « بخل است

طبیعی  مرشأچا از جمله وعف و پذیرن یی در زنان آی  که برشی ویژییاز بعضی روایات به دست می
نظر ر به (368-21/367: 1409)حر عاملی، « ُشِلَقت ِمن َوعف؛ زن در شلقت وعف دارد»و ذاتی دارد 

 روانی زن و مرد داردر ـ عاطفی ریشه در تفاوت بیولوژیکی ـ رس  تفاوت جرسی یمی
چـای را نامـی از تفاوت چمسـرانچای م فـاوت قرآن کریم نقش های جنسیتی:. نقش۴

ون  در نهاد انسـان بـه دان  که ش امراش ی زن و مرد( میروان و چای زیس یجرسی ی )تفاوت
ِ )ه است  ودیعه یذام  ساِ  اورِّ ٍَ َكَلی او ِِّ اُمل ْْ َكلدمُل َقلَِّ ُه ََ ُه َبْع َل اللَِّ ََِّ  به شاطر ایرکـه؛ َبْعٍض  یِبما َف

   یوی یمای سی  علی شامره ر(34)نساء:  (است ش ا بعضی را بر بعضی برتری داده
زوای  و دوانسی در طبیع  اشر ارای ه ف ازرگی اس . آن هو ف عبوارت 

ا در کنار انس مخالف خودتان در خانواده، مرد تا تم ،اس  از سکون و آرامش
آرامش پی ا کنی . ارای مرد هوم آمو ن اوش داخو   ،زن در کنار مردو در کنار زن 

 یلۀخانش، یافت  محیط ام  خانش، زن مهراان و دوست ار اموی   در کنوار او، وسو
کش اش او عشق اورزد و اورای  گاهییشن هم داتت  مرد و تکزآرامش اس . ارای 

آرامش و سعادت  یۀاس ، ما یاختخوشیک و مانن  حص  مستحکمی اات  ا
  .(1/14: 1379 شفیعی سروستانی،)کن  یاس . خانواده ای  را ارای هر دو تأمی  م

چــای کــارکردی و نقش مراســبشــانواده را مرچــون دیــ مان  آرامــش تقی جعفــری،محمـ 
مصباح یادی چم نقـش محم تقی ر (11/267: 1360)جعفری، دان  م یری ی اعضای شانواده می
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 ر بـر(3/80: 1386)مصکباح یکزدی، دان  م یری ی شانواده را موجب آرامش و اس حکا  شانواده می
سـازمان  نظـمبر  یاعم هبین زن و مرد، تأثیرات  جرسی ی یچاتفاوتاساس مراب  اسالمی، 

از تمـایاات  یاپـارهکـه  یـذاردیمـمطلو  اسـالمی بـه جـای  ۀجامعاج ماعی در  -اق صادی
بـ یهی اسـت زمـانی کـه ر ردیـییمـت ئسرپرسـ ی از چمـین جـا نشـ ۀمسـئلجرسی ی از قبیل 

، اق صـادی، حقـوقی و اشالقـِی شـانواده فـرو ریانـ ، یمـراش روان، یمـراش ستیز  یچاهیپا
 ر(13-12: 1382)بستان،  نهاد نخواچ  بوداین در ان ظار  زوال شانوادهسرنوم ی جا 

بـر مب ری تعادل شانواده یکی از اصول و اچ اف اساسی شانواده است که  :گرایی. تعادل۵
یازچـای نیابـ  و استر در شانواده م عادل کارکردچا بـه نیکـویی تحقـق می آنعملکرد مراسب 

ی اعضـا، پـرور  نسـل روانـیـت و آرامـش امرر مودیمین تأماعضای شانواده  معرویی و ماد
 فر،ساالری)سـت ا ی از جمله این کارکردچاعاطفیازچای ن نیتأمم ن فرزن ان و یاج ماعی ، ج 

تـرین اصـول و یـابی بـه آرامـش را از جملـه مهم، ش اون  م عـال دسـتاین ر با وجود(5: 1383
ٍْ َخَیمَق )فرمای   ر قرآن کریم می(57: 1389)پسندیده، اچ اف ازدواج برممرده است  َ

َو ِممْن آیاِتمِ  أ
ْز 

َ
ْْ أ ْنُفِسممك

َ
ْْ ِمممْن أ ٍَِّ َوكمم ْ َمممً  ِإ ََ ًة َو  ْْ َمممَلؤَِّ ك َُ َدآیمماٍت ِوَقممْلٍی  كی ذِلمم مموادممًم ِوَتْسممكُنلا ِإَویهمما َو َجَعممَل َبهمم
 ٍَ چای او ایرکه چمسرانی از جـرس شـود مـما بـرای مـما آفریـ ، تـا در کرـار آنهـا ؛ و از نشانهیَتَفكُرو

  دیرـی ذکـر مـ ه اسـت کـه ر در مراب(21)روم:  (آرامش یابی  و در میان ان مودت و رحمت قرار داد
ا َر ِّ یَفَقاَل آَدُ   »رررد  کر آرامش را دریافت  ۷حضرت حوادر اولین مالقات با  ۷حضرت آد 

ذِ  ْ  آَنَسرِ  یَما َچَذا اْلَخْلُق اْلَحَسُن ال 
َ
ْرُبُه وَ ق

ُ
َظُر ِإلَ ی ق  ش اون ا این آفری ه تو دقـ ر نیکـو ِه  ررریالر 

ر (13/20: 1409)حکر عکاملی، « ا ن بـه او انـس و الفـت یرف ـهو نىریس  م ناست که با نادیک
نیـل بـه آرامـش در کـانون شـانواده،  آن از جملـه تعادل شانواده و تحقق کارکردچای مب ری بر

 ـ چـای زیسـ یچایی است که از نیازچای وجـودی و تفاوتچا و مسئولیتمس لا  تعیین نقش
 ییردرروانی بین زن و مرد سردشمه می

جانبـه انسـان در یـرو تشـکیل چـای دیرـی، تکامـل چمهبر اسـاس آموزه گرایی:لی. تعا۶
ْنکـَح ِلّلـِه ِاْسـَ َحَقّ ِوالیـَة »فرمای   می ۹شانواده و ازدواج استر پیامبر اسال 

َ
َمْن َنکَح ِلّلـِه َو أ
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 کردن وسـیله ازدواج دیىـران محـض شـ اکر ، و برای فراچمیم؛ آن که برای ش ا ازدواج الّلِه 
: 1387شکهری، )محمکدی ری« کرـ یمدارد اس حقا  قراریرف ن در والیت شـ ا را پیـ ا ق   برمی

ر ازدواج اولین ق می است که انسان از شودپرسـ ی و شوددوسـ ی بـه سـوی دیىردوسـ ی (74
بلکـه « مـن»مـود و فـرد نـه بـرای ای است که این حصار مکس ه میدارد؛ اولین مرحلهبرمی
چای قطعی نشان داده است که افراد پـا  مجـرد کـه بـه بهانـه کر ر تجربهکار می« ما»برای 

ان ، اواًل بیش رمان در آشر عمر ان  و یک عمر مجاچ ه با نفس کردهاصالح نفس ازدواج نکرده
ان  کاری را که ما کردیم، مما نکری ؛ ثانیًا با ایرکه واقعًا عالم ان  و به دیىران یف هپشیمان م ه

دچ  شر عمر چمچران روحیه بچىی و شامی در آنها وجود دام ه استر این نشان میبودن  تا آ
مـودر برـابراین، نوعی از پخ ىـی و تکامـل جـا در پرتـوی ازدواج و تشـکیل شـانواده پیـ ا نمی

کشیش و کاردیرال ایر بخواچر  واقعًا در ِسـَمت شودمـان صـاد  بامـر  چریـا انسـان کامـل 
ر بر اساس این اصل، اعضای شانواده اچ اف م عالی را در نظـر (397: 1373)مطهری، مون  نمی
کرر  و بـا پومی میم ت دشمچا موق ًا از مراف  کوتاهمرظور در برشی موقعیتییرن  و ب ینمی

از شطاچای مریک زنـ یی، بـه اچـ اف آرمـانی دسـت « یذمت»در برابر نامالیمات و « صبر»
ساِء »فرمای   یرایانه به صبوری زنان میالیبا نىر  تع ۹یابر ر پیامبر اسال می َثالث  ِمَن الرِّ

ة  َصَبَرت َعلـی ۹یکوُن َمحَشُرُچن  َمَ  فاِطَمَة ِبرِت ُمَحم     یرَفُ  الّلهُ  َعرُهن  َعذاَ  الَقبِر، و
َ
  امَرأ

ة  َصَبَرت َعلی سوِء ُشُلِق َزوِجها
َ
ش اون  عذا  قبر را ن  که اسه یروه از زنانررر؛  َغیَرِة زوجها، َوامَرأ

  زنـی کـه در برابـر غیـرت مـوچر  مـون یمحشـور م ،۹دش ر محم  ،و با فاطمه داردیاز آنان برم
-233: 1387شکهری، )محمدی ری ررر« ستا زنی که در برابر ب اشالقی موچر  مکیبا کر  ویصبر م

فرمایـ   می ۹مبر اسـال شوانـ ر پیـا؛ و مردان را با ترغیب به درجات عالی کمال فرا می(234
ِتِه َواحَ َسَبُه أعطاُه الّلُه َتعالی ِبکـلِّ یـو   و»

َ
َلیَلـة  یصـِبُر َعَلیهـا ِمـَن  َمن َصَبَر َعلی سوِء ُشُلِق امَرأ

واِ  ما أعطی أیوَ   چر مردی به شاطر ش ا، در برابـر بـ اشالقی زنـش صـبر ؛ َعلی َبالِئِه  ۷الث 
که  دچ ی، چمانر  ثوابی را به او مورزدیمبی که مکیبایی م کر ، ش اون  م عال برای چر روز و

 ر(236)همان: « داد ا یدر قبال یرف ار  ۷به ایو 
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 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 
 مراسی قابل اس خراج است مراب  دیری و روان

 بـه زن چـای اسـالمی، نقـشترین مبانی شانواده از مرظـر آموزهاز اساسی ابع دینی:. من1
 زنــ یی اســت اداره مایح ــاج و مـ یریت مــرد در جایىــاه و پـرور  و محوریــت عاطفــه عرـوان

چای دیری فراوانی قابل اس خراج اسـتر قـرآن کـریم ر این مسئله از آموزه(13: 1389)پسندیده، 
چـای جرسـی ی بـین زن و مـرد دان  و این مسئله را بـه تفاوته شانواده مییامرد را قوا  و تکیه

؛ مـردان را بـر »دچ   اس راد می ُه َبْعَضُهْم َعلـی َبْعـض  َل الل  ساِء ِبما َفض  اُموَن َعَلی الرِّ و 
َ
جاُل ق الرِّ

ه زنان تسل  و حق نىهبانی است به واسطه آن برتری که ش ا برای بعضی بر بعضی مقرر دام 
َو ِممْن آیاِتمِ  )کرـ   ر چمچرین، زن را مرب  عاطفه و آرامش شانواده معرفی می(34)نساء: « است

ًة  ْْ َمممَلؤَِّ ك َُ ْزوادممًم ِوَتْسممكُنلا ِإَویهمما َو َجَعممَل َبهمم
َ
ْْ أ ْنُفِسممك

َ
ْْ ِمممْن أ ٍْ َخَیممَق َوكمم َ

ََ َممم  أ ــانهو از  ؛و   چاینش
چـا آرامـش بیابیـ  و بـین مـما ی آفریـ  تـا بـ انش اون  این است که از جرس شودتان برای ان چمسران

 ر(21 )روم: (دوس ی و رحمت برقرار کرد
امـا  کرـ ر بخ ی مییاه زن و شانواده ببیر  احساس شـو مرد وق ی شود را س ون و تکیه

ْن یکوَن اْلَقـیَم َعَلـی ِعیاِلـه»فرمای   می ۷صاد 
َ
ُجِل أ بخ ی مـرد آن ازشـو  :ِمْن َسَعاَدِة الر 

ر زن نیا بای  به ایـن نیـاز مـرد پاسـخ (4/13: 1365)کلینی، «  ا  بامکه سرپرست شانواده است
ــ ر  ــ ه بام ــ یی دام ــر وی پذیرن ــ  و در براب ــرد را از دچ ــر م ــ یی زن در براب ــریم پذیرن ــرآن ک ق

اِوحمُت قاِنتما)کر   چای زنان صالح معرفی میویژیی )نسکاء:  (؛ زنان صالح مطی  چسـ ر تَفاو َِّ

َحـق  »یامبر اسال  در پاسخ به پرسش زنی که از حقو  مرد بر زن پرسی  درـین فرمـود  پر (34
 
َ
ْوِج َعَلی اْلَمْرأ عًا ِإال  ِبِإْذِنِه ة الا  َ  ِمْن َبیِ ِه ِإال  ِبِإْذِنِه َو اَل َتُصوَ  َتَطو  ْن ُتِطیَعُه َو اَل َتْعِصیُه َو اَل َتَص  

َ
أ

ـِه َو  نفسهاَو اَل َتْمَرَعُه  اَلْت یا َرُسوَل الل 
َ
ـاِس َحّقـًا  ۹اَل َتْخُرَج ِمْن َبیِ َها ِإال  ِبِإْذِنِه ق ْعَظـُم الر 

َ
َمـْن أ

اَل َزْوُجهَ 
َ
ِة ق

َ
حقو  موچر بـر عهـ ه زن آن اسـت کـه اطـاع ش کرـ ، در مقـابلش  ا؛َعَلی اْلَمْرأ

حبی فقـ  بـا اجـازه او ای از اموال موچر ب ون اذن او ن چ ، روزه مس نافرمانی نرمای ، ص قه
بىیرد و از عروه شود ممانعت نورزد و از مرال ب ون اجازه مـوچر شـارج نشـودر زن یفـت  یـا 
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: 1365)کلینکی، « ترین حـق را بـر عهـ ه زن دارد؟ فرمـود  چمسـر  ده کسی بار اهّٰللرسول

 ر(20/158
 ُچن  »فرمای   یم ۷برن ر علیچمچرین، زنان از ایرکه با مرد مق  ری زن یی کرر  لذت می

ن ک یَریَن 
َ
ِ َ ار   ُذو أ

ْ
ْن  ِمْن  َشیر   اق

َ
؛ ایـر زن، تـو را صـاحب اق ـ ار  َعَلی َحاالً  ِمْرک یَریَن  أ اْنکَسـار 

بودن یاهر تکیـه(5/51)همکان: « ببیر  به ر است از آنکه تو را به حال مکس ىی و وعف برىـرد
در روای ی چمت زنان بیش ر پیون جویی  ای کهمرد برای زن مطلو  دانس ه م ه است، به یونه

 ۷و چمراچی با مردان و چمت مردان پیون  به فعالیـت، کـار و زنـ یی ذکـر مـ ه اسـتر علـی
َجاِل »فرمای   می َها ِفی الرِّ َما َچم  ْرِ  َو ِإن 

َ
ُهْم ِفی اْْل َما َچم  کسـب و [؛ چمت مـردان در زمـین ِإن 

یاچی ر مـرد مایسـ ه نقـش تکیـه(5/337)همکان: « ناست و چمت زنان در پیونـ  بـه مـردا ]کار
فرمـود   ۹پیامبر اسـال بخش ر کر  و امور زن یی چمسر شود را سامان میمطلو  را ایفا می

لرا  َبلی یا َرسوَل الّلهر قـاَل  إن  ِمـن َشیـِر ِرجـاِلکُم ررر»
ُ
ُُ  أال ُاشِبُرکم ِبَخیِر ِرجاِلکم؟ ق و ال یلِجـ

آیا مما را از به رین مردان ان شبر ن چم؟ یف یم  بله، ای رسول ش ا! فرمود   ِعیاَلُه إلی َغیِرِه؛
)همکان: « سـازدا  را نیازمرـ  دیىـران نمیبه رین مردان مما آن کسی است کـه ررر شـانواده

یاه شانواده مراش ه بخ ی شواچ  کرد که قوا  و تکیهبرابراین، مرد وق ی احساس شو  ر(2/57
بخ ی شواچ  کرد کـه بـه مـرد مح ر  بشمارن ر زن وق ی احساس شو  مود و م یریت وی را

 توانمر ی تکیه کر  که چمواره پش یبان وی بام ر
تر و از سوی دیىر، زنان مرب  مهر و محبـت شـانواده چسـ ر  و از نظـر مخصـی ی عـاطفی

ُؤا  ِی اْوِحْیَیمِ  م)ترن   احساسی کـه بـا  (18)زخکرف:  (؛ کسی که در زیرت پـرور  یاف ـه اسـتْن ُیَ  َِّ
ای پسر ی ه با آنان تعامل مود و وظیفه مرد توجه به ظرافت مخصی ی آنان الز  است به میوه

فرمایـ   می ۹است که با مهر و محبت و توجه ایـن مربـ  عـاطفی را پـر کرـ ر پیـامبر اسـال 
ْحَسُن »
َ
اِس  أ ْحَسُرُهْم  ِإیَماناً  الر 

َ
ْلَطُفُهْم  َو  ُشُلقاً  أ

َ
ْچِلـِه  أ

َ
َنـا َو  ِبأ

َ
ْلَطُفکـْم  أ

َ
ْچِلی؛ أ

َ
ترین مـرد  باایمـان ِبـأ

شـوترین مـما نسـبت بـه شـانواده شوتریرشان با شانواده چس ر  و من نر ترین و نر شلقشو 
چای دیری تأکی  مـ ه اسـت کـه دـون مسـئولیت ر در آموزه(12/133: 1409)حر عاملی، « چس م

مالیمت و مهربانی با چمسر شـود رف ـار کرـ  و  شانواده به مرد وایذار م ه است وظیفه دارد با



 سومشماره  /۹۵ تابستان/  دوم/ سال   118

 

ْحَسـَن ِفیَمـا َبیَرـُه َو » :فرمای می ۷اما  صاد نیازچای عاطفی وی را برآوردر 
َ
ُه َعْبـ ًا أ َرِحَم الل 

هَ  کُه َناِصـیَ َها َو َجَعَلـُه اْلَقـیَم َعَلیَهـا َبیَن َزْوَجِ ِه َفِإن  الل  ْ  َمل 
َ
کـه  بیـامرزد مـردی را ش اونـ  :ق

دراکه ش ا زن را به دسـت مـرد سـپرده و او را قـیم زن قـرار  ؛ا  با چمسر  نیکو بام رابطه
ح ی ایر مردی عادت به مهر و محبـت نـ ارد، بـرای ر (3/44: 1413بابویه قمی، )ابن« داده است

 ۷بقای زن یی و شانواده الز  است نیازچـای عـاطفی چمسـر  را تـأمین کرـ ر امـا  صـاد 
ُفَهـا َو ِإْن َلـْم یکـْن ِفـی صـِإن  اْلَمْرَء یْحَ اُج ِفی َمْرِاِلِه َو ِعیاِلِه ِإَلی َثاَلِث شِ »فرمای   می ال  یَ کل 

نیازمرـ  رعایـت سـه  و چمسـر نسـبت بـه شـانواده  یمرده ررر  چر َطْبِعِه َذِلک ُمَعاَمَرة  َجِمیلَ 
ر از سـوی (75/236: 1404)مجلسی،  ررر« رف اریصفت است چردر  در طبیعت او نبام   شو 

ورزی به این مرب  عاطفه است و با مهر و محبت به او شود نیا دیىر، مرد نیازمر  توجه و عشق
را بـرای اولـین بـار مالقـات کـرد درـین  ۷، حضرت حوا۷یاب ر وق ی حضرت آد آرامش می

ـِذی  ررر»فرمود   َظـُر ِإَلیـِه َفَقاَل آَدُ  یا َر ِّ َما َچَذا اْلَخْلـُق اْلَحَسـُن ال  ْرُبـُه َو الر 
ُ
ـْ  آَنَسـِری ق

َ
  ررر ق

و نىریسـ ن بـه او انـس و الفـت  مـ نش اون ا این آفری ه تو دق ر نیکـو اسـت کـه بـا نادیک
َها»فرمای   ر در جای دیىری حضرت می(20/13: 1409)حر عاملی، « ا یرف ه   ِچَی َرْیَحاَنة  َتَشـم 

چای زنانه یریدر مقابل چم زن مایس ه با جلوه«ر ییبوبو است که عطر  را میاو یلی شو 
آورد و بـا رف ارچـای کالمـی و ورزی بیشـ ر چمسـر  را فـراچم مـیشود زمیره توجه، و عشـق

فرمایـ   چای زنـان مایسـ ه میآوردر پیامبر اسال  درباره ویژییغیرکالمی جاذبه به وجود می
ُه ِإَذا َنَظَر ِإَلیَها» ر (14/169: 1408 )نکوری،« یرددنىرد مسرور میمرد( به وی میزمانی که )  َتُسر 

لذا در دین به زنان بسیار توصیه م ه است با آراس ن و زیرت شویش نیاز چمسرمـان را تـأمین 
ْطیِب »فرمای   می ۹اکر نبی کرر ر 

َ
َو َتْلِبَس َاْحَسَن ِثیاِبها َو َتَایَن  طیبهاَو َعَلیها َاْن َتَ طیَب ِبأ

  و بـه به ـرین کرـبو بوترین عطرچا شو که شود را با شو  بر زن الز  است  زیر هاِن ِبَاْحَس 
ر در این صورت، (14/211: 1409)حر عاملی، « بپوم چای شود را وجه آرایش کر  و به رین لباس

دریـغ محبـت و مـود و بیچمسر شود می چاییریچا و جلوهچا، دلرباییمرد شانه اسیر زیبایی
کرـ  کـه از طـرف بخ ی میکر ر برابراین، وق ی زن احسـاس شـو را نثار وی می عشق شود
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چای زنانه نقش اساسی را یریچمسر  توجه و محبت الز  را کسب کر  و در این مسیر، جلوه
درس ی محبت شود را به چمسر  کر  که بهبخ ی میکر ر مرد وق ی احساس شو بازی می
حکیمانه و مـاچکارچای شلقـت اسـت کـه در غریـاه مـرد، نیـاز و  این یکی از ت ابیر ابراز کر ر

یری قرار داده استر لذا شلقت چ فمر ، مرد را مظهر طلب و و در غریاه زن، ناز و جلوه ،طلب
 ر(47: 1359مطهری، ) قرار داده است معشوقیتعشق، و زن را مظهر محبوبیت و 

چمسـران در شـانواده نهـاده مـ ه در  از آنجا که این دو نقش مهر و ق رت برای چر ک ا  از
چای اسالمی از زن و مرد شواس ه م ه است نقش و جایىاه دیىری را مح ـر  بشـمارن ر آموزه

ْوَجِة  َحق  »ممرد  آن را از حقو  چمسران برمی ۷بر این اساس، اما  سجاد ْن  الا 
َ
ن   َتْعَلـَم  َفـأ

َ
 أ

هَ  ْنساً  َو  َسکراً  َلک جعلها الل 
ُ
ن   َفَ ْعَلَم  أ

َ
ِه  ِمَن  ِنْعَمة   َذِلک أ َو ِإْن  ِبَهـا َتْرفـق َو  َفُ کِرَمَها َعَلیک الل 

ْوَج 
َ
ک َعَلیَها أ   حق زن این است که ب انی ش اون  او را مایه سکونت و الفت تـو قـرا بکاَن َحق 

 درس ی که او نعم ی است از جانب ش اون  و او را تکریم، و با وی مـ اراداده است پس ب ان به
 ر(71/4: 1404)مجلسی، « تر استکن ایرده حق مرد )اطاعت( بر زن واجب

توان درین یفت که زِن مایس ه، زنی است کـه دو ویژیـی اساسـی بر ی نهایی میدر جم 
بـه ایـن مسـئله تصـریح مـ ه  ۹اسـال  دام ه بام   پذیرن یی و دلرباییر در روای ی از پیامبر

ِلیَلةُ ررر  ِإن  َشیَر ِنَساِئکُم » است  َجُة َمَ   الذ  زوجها  به رین زنان مما کسی است َمَ  َبْعِلَها اْلُمَ َبرِّ
و  (5/324: 1365)کلینکی، « که در مقابل چمسر  م واوـ  بامـ  و در برابـر وی شـود را بیارایـ 

درس ی به چمسـر  توجـه یاه مراسبی برای چمسر  بام  و بهمردی مایس ه است که تکیه
و دیىـر مفـاچیم « معامرت مایس ه»و « قوامیت»که این دو نک ه از مفاچیم کر  و عشق بورزد 

دیری قابل اس خراج استر در صورتی که چر کـ ا  از چمسـران نیازچـای وجـودی یکـ یىر را 
 ان رطور طبیعی زمیره تأمین نیازچای شود را فراچم کرده تأمین کرر  به

مـود؛ مـرد در در اسـال  تبیـین میبر اساس الىوی نقش و نیاز است که الىـوی مـ یریت 
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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مـود و سـاش ار آن می چا مایه اسـ واری روابـ  وموچرمحوری است که در شانواده تمایا نقش
ر نیا بر اساس آیـات (1389)ایازی و ناهحی، چا تمایا حقو  و تکالیف را به دنبال دارد تمایا نقش

قـرآن و روایـات اسـالمی، الىـوی قـ رت در شـانواده سـاش ار پـ رمرکای دموکراتیـک معرفــی 
چمسـر و  مود کـه زن و مـوچر بیشـ رین قـ رت را در شـانواده دارنـ  و مـرد بـا مشـورت بـامی

خانه، )زارعی توپبخش  معامرت مایس ه و رعایت ع الت در بین اعضا امور شانواده را سامان می

 ر(99الف:  1392
الىوی ساش ار ق رت در شانواده بر اسـاس نقـش و نیـاز در میـان  شناسی:. منابع روان2

یـن الىـو ایجـاد آورد و چ ف اییرد که آرامش را در میان آنان به ارمغان میچمسران مکل می
ییری وح ت و انسجا  در شانواده با دو چ ف برقـراری تعـادل در شـانواده و ترغیـب بـه جهـت

جویانه در آن استر اغلب زنان، طالب مهرورزی دائمی چمسران شود چس ر ر حـال ایـر تعالی
بـه طـور او ب ان  در صورتی که نیاز به ق رِت چمسر  را با اتحاد و اح را  به او مرتف  کر  مرد 

مود و برای مـردان چـم درـین اسـت شودکار مهرورزی شواچ  کرد، تبعًا به این کار ترغیب می
ترین چای پژوچشی یویای این مطلـب اسـت کـه راوـیر یاف هبزرگی و نوری، در دست چاپ()جان

ییری بیشـ ر و احسـاس درونـی قـ رت کردن  ق رت تصمیمموچران آنهایی بودن  که فکر می
مود یا چمسرانشان ق رت بیش ری ر مردانی که ق رت آنها تضعیف می(303: 1392ز، )روددارن  

توانــ  بــه مــکل پرشامــىری و کررــ ر احســاس ناکارآمــ ی میدارنــ  احســاس ناکارآمــ ی می
لیاق ی در نقش دام ه بامر  ق   عصبانیت بروز پی ا کر ر عالوه بر این، پ رانی که احساس بی

بیرـ  مـان آسـیب میچـا در شانوادهکررـ  و بـه مـرور نقشمی به ق   احساس وعف بیش ری
 ر(23-22: 2006؛ روزنبرگ و دیگران، 557: 1985 1)میروسای،

دچـ  چـا نشـان میبرن ر ن ـایج پژوچشدر مقابل، زنان از چمراچی با مردان مق  ر لذت می
ر آنچـه (73: 1392دز، )روکرر  که اق  ار و تس وس رون بـاالیی دارنـ  زنان مردانی را ان خا  می

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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)همکان: انـ  مجذو  امیا بامر  مجذو  افراد چس ر ر آنها عامق رابطه مسـ حکم و درازم ت

 1)روزنبرگ  دار نش ه بامتوانر  مهرورزی کرر  که اق  ارمان ش مهر مردان در صورتی می(284
یری شـود را در شـانواده اعمـال کررـ ر یا ب وانر  نقش سـر ی حمایـت (23-22: 2006و دیگران، 
اغلب پیام چای »تر آنها، چای کار طوالنیویژه ساعتدچ  مغل زنان، بهچا نشان میپژوچش

مرفی بر سالمت روانی مردان داردر این ن ایج بر اساس سرجش میاان افسردیی، عات نفـس 
ر تحقیـق (295: 1392)رودز، « انـ و روایت از مغل و ازدواج و به طور کلی زن یی به دست آم ه

یر نیس ر  ممکن اسـت بـه سـالمت زنـان نشان داده است رؤسایی که حمایت 2چانفرامیرد
یری ن ارن  سـه برابـر ای که رؤسای حمایترتبهکارمر  شود آسیب بانر  و موچران زنان عالی

چای قلبـی چسـ ر ؛ ظـاچرًا ششـم و سـرشوردیی ر  مر  و میر نامی از بیماریبیش ر در مع
 ر)همان(برد یری الز ، نرخ مر  آنها را باال مینامی از ناتوانی این مردان در حمایت

مودر ویژیی این نیازچا این است الىوی مهر و ق رت بر اساس نیازچای جرسی ی تبیین می
چای جرسـی ی و باعث پ ی آم ن، تحول و تکامل سـاشت که بیش ر وابس ه به جرسیت چس ر 

از  3ر آلـن فرانـک،بزرگی و نوری، در دسکت چکاپ()جانمون ؛ مانر  نیاز به ق رت و نیاز به مهر می
ریای زنان بـه لحـاظ ژن یکـی از پـیش برنامـه»یران دانشىاه پی رزبور  مع ق  است  پژوچش

فردی در زنـان نمـود بیشـ ری از مـردان دارد و ایـن تر بامر ر دلبس ىی میانان  تا وابس هم ه
کر  و برای بقای انواع، دارای اچمیت تطابقی چا ص   میچا و دورانموووع در چمه فرچرد

ر (294: 1392)رودز، « بردنـ کردن ، نـوزادان جـان بـه در نمیاستر ایر زنان دلبس ىی پی ا نمی
دچـ  زنـان در نشـان می (27: 2002)وی و ک ا ال و  (325: 1967) 5و تسویک 4چای بوریکیاف ه

چایی که مرد تسـل  بیشـ ری دارد احسـاس روـایت بیشـ ری دامـ ر ر ن یجـه یکـی از ازدواج
                                                      
1. Rosenberg, J. 
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چای ماغل نشان داد مشکالت زن یی زنامویی برای زنـان در مقایسـه بـا مطالعات درباره زوج
جسـمانی مـوچران  ـ مـودر در مقابـل، سـالمت روانـیمردان به ناراح ی بیشـ ری مرجـر می

اف   که ببیرر  چمسرمان در عرصه زن یی داشلی شانواده ناتوان است چرىامی به مخاطره می
آیرـ ر مـوچران از یری برنمیآوری و حمایـتدادن وظایف نـانیا احساس کرر  از عه ه انجا 

ر شوبی انجـا  دچرـ ، شرسـر ن چمسری زنانی که وظایف شانىی مانر  آمـپای و شریـ  را بـه
چای بیشـ ری بـا چمسرمـان دارنـ  و از چایی که زوجین ماغل چس ر ، مشاجرهپ ران شانواده

زن یی زنامویی شود روـایت کم ـری دارنـ ر زنـان مـاغل چـم در مقایسـه بـا زنـان غیرمـاغل 
کرر  ابراز روایت کم ـری دارنـ ر ناشرسر ن  و از عشق و محب ی که از موچر شود دریافت می

یابـ  اح مـال مـر  رده مشخم مـ  چرىـامی کـه درآمـ  زن افـاایش میای یس در مطالعه
 ر(295: 1392)رودز، مود زودچرىا  موچران بیش ر می

بر این اساس، چم زن و چم مرد نیاز به ق رت، مهر و دریافت محبت و عشق دارن ، اما نیاز 
از به مهر در زنـان تر از نیاز به مهر استر برعکس، نیبه ق رت در مردان بسیار بیش ر و اساسی

کر ر از طرف دیىر، مرد جذا  برای زنان، مرد مق ـ ر و توانـا به مکل بارزتر و بیش ری بروز می
نما را مر ن  غالبًا زن مالیم و لطیف استر نه زنان مردان زناست و زنی که مردان به او عالقه

ه ق رت او اروا مود )کـه کرر ر مردی کدچر  و نه مردان زنان مردنما را ان خا  میترجیح می
مود و در عین حال مق  ر؛ و زنی که نیـاز بـه رئوف و مهربان می (فق  زن توان این کار را دارد

پذیر، سرزن ه و سازیار شواچ  مـ  مهر او اروا مود )که فق  مرد توان آن را دارد(، زنی انعطاف
اسـت فطـری زن ایـن اسـت کـه ر شو د( 1392خانکه، بزرگی و نوری، در دست چکاپ؛ زارعکی توپ)جان

شواچـ  دیىـران را دوسـت دیىران دوس ش ب ارن  و به او مهر بورزن ؛ از طرفـی مـرد طبعـًا می
ایـن  وجوی محـب اسـت و مـرد بـه دنبـال محبـو رب ارد و به آنان مهر بـورزدر زن در جسـت

، تأثیرپذیرتر از جـرس مـذکر بامـ ر حـس مؤنثجرس است احساسات و عواطف موجب م ه 
و  )پیکزالز  اسـت  آنهـاظریف زنان برای مراقبت از فرزن ان و فهمی ن نیاز  چایمهارتنه یا زنا

 ر(1383، پیز
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ایر ازدواج به معرای یرد چم آوردن فردی با روحیه جسارت و فرد دیىری با روحیه مهربانی 
و مانرـ  بام ، پس نبای  تعجب کریم که آن اولی م یر شانواده بام ر این ب ان معرا نیست کـه ا

کرر ر آنها بخت معمواًل غیرمس قیم حکمرانی میکر ر زنان شو دیک اتوِر مس ب  حکومت می
شواچر  روای شان را جلـب توانر  حکومت کرر  دون موچرانشان آنها را دوست دارن  و میمی

چا بامر ر در ایـن صـورت چـر دو کرر ر فق  مهم این است که مردان رؤسای ظاچری شانواده
طلبـی ایـن چای وادارکردن مردان بـه کـاچش برتریبخت شواچر  م ر یکی از راهشو طرف 

چا نشان ر برشی پژوچش(303 -302: 1392)رودز، است که ساالران و م یران نر  به وجود آوریم 
)ذوالفقکارپور و دچ  دچ  افاایش ق رت زن در شانواده، روامر ی زنامویی وی را کاچش میمی

طلب و ششن به دنبال ر زنی که در شارج از شانواده از طریق مخصیت برتری(31: 1383دیگران، 
مر ی چم دامـ ه بامـ ، بایـ  بـه دـاالکی مـرد کسب ق رت است ایر بخواچ  ازدواج سعادت

عرکبوتی بام ر زنان ایر دنبال ق رت چس ر  بای  به دنبـال قـ رتی بامـر  کـه زیرکانـه بامـ ؛ 
)رودز، چا را به یک یىر پیون  دچـ  و جوامـ  را بسـازد د، شانوادهنیرویی که سبب ایجاد رابطه مو

ای مرد نقش عاطفی زن را به شود بىیرد به نظـا  شـانواده آسـیب ر ایر در شانواده(304: 1392
چـایی کـه پـ ران بـیش از مـادران عـاطفی شانواده چا یویـای آن اسـت کـه درزن ر پژوچشمی

ح ـی ایـر  ر(173: 2003و دیگکران،  1)جکورممـود ه میچس ر ، مشکالت شانوادیی بیش ری دی 
چـایی کـه در درآم  بیش ر دس ورالعملی برای کسب ق رت بیش ر در زن یی زنامویی بام ، در ازدواج

بخت نیسـ ر ر مـوچری کـه تحـت تسـل  زن قـرار دارد آن سلطه با زنان است، زنان در ان شو 
کرـ ؛ و دـون زنـ یی ای دیىـری معطـوف میمود و توجه شـود را بـه دیاچـاغلب فق  مراوی می

 ر(301: 1392)رودز، مود بخ ی زن دارد، او درمان ه میزنامویی اچمیت بسیاری در شو 
بخشی به شانواده وظیفه اصلی مرد است کـه مهـرورزی بـه چمسـر، چسـ ه اصـلی آن قوا 

نظـارت بـر چا و استر دیىر وظایف مرد درین است  تهیه امکانات زنـ یی، ایجـاد محـ ودیت
ــت ــا، سیاس ــهآنه ــاد زمیر ــا یذاری و ایج ــا انج ــ ر  و نی ــ یی مش ــرای زن دادن چای الز  ب

                                                      
1. Jorm, A. F. 
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کر ر زنان طالب مردانی چس ر  کـه بـر یـرد وجـود چایی که زن آنها را محبت تلقی میفعالیت
آنها حلقه بانر ر از طرف دیىر، زن مانر  مرکا دایره است که ب ون آن محی  چوی ی ن اردر بـه 

ت دیىر، چردر  مظهر ق رت در شانواده مرد است اما مرشأ ق رت زن است، دون او است عبار 
ترها به مرد ق رت دچ  بلکه او را تضعیف کر ر مادری نقـش شـاص توان  نهکه ایر بخواچ  می

مـودر یـذار ددـار مشـکل میعاطفی و اجرایی اسـت و ایـر مجـری نخواچـ  اجـرا کرـ  قانون
ورزی مهم اسـت، نـه اعمـال قـ رت و مهرطلبـی کـه دچی و عشقق رتبرابراین، در این الىو 

 رد( 1392خانکه، بزرگی و نوری، در دست چکاپ؛ زارعکی توپ)جاندچ  مواو  را در مقابل چم قرار می
ییری را در مطالعٔه شود نشان داد بسیاری از زنان به طور ارادی ق رت تصـمیم (2007) 1داند

من »و « تر از مردانشان بامر زنان نبای  قوی»کرر ر دون مع ق ن  در شانواده به مرد وایذار می
: 1967)چای بوریک و تسـویک یاف ه«ر کرم ایر اول اح را  بىذار اح را  بیش ری را کسب می

چـایی کـه مـرد تسـل  بیشـ ری دارد، روـامر ی زنامـویی دچ  زنـان در ازدواجنشان می (325
ایل دارن  نسبت به چمسرانشان مراب  ق رت بیش ری دام ه بیش ری دارن ر در مقابل، مردان تم

بــر اســاس چمــین نیازچــای جرســی ی اســت کــه بــا چمــه  (.2006 3و یککودانی،، 2)جککوریبامــر  
چای فمیریس ی در غر  چروز بیش ر مردان و زنان در آمریکا و اروپای غربی، چمچرـان تال 

آوری و زنان مسئول قلمرو داشل ول نانم اف  تقسیم کاری چس ر  که در آن مردان نهای ًا مسئ
آورد و مـردان را بـا چای مادکا  و باثبات را بـه وجـود مـیشانه بامر ر این تقسیم کار چروز زوج

 ر(299: 1392)رودز، آورد یر و باکفایت بار میروحیه مردانه، حمایت
قـارن نامیـ  و نـه تـوان آن را م به طور کلی، ساش ار ق رت مب ری بر نقـش و نیـاز اسـت؛ نـه می

نام قارن؛ بلکه بای  آن را ق رت م عادل نامی  که در آن چر یک از چمسران بر اساس توان و مهـارت 
پـذیردر دربـاره مـیوه اعمـال قـ رت نیـا مـراش ی شـود مسـئولیت میشود و بر اساس فطـرت روان

ن وجودی شود و سازی و مجبورسازی م  نظر نیستر در ایرجا چم زن و چم مرد تسلیم قوانیمجا 
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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 
 چای زوجی صورت پذیردرچمسران استر در صورت مشاچ ه بای  درمان فردی مق   بر درمان

 فرزندان و الگوی مهر و قدرت

رت در شصـوص فرزنـ ان نیـا قابـل چای دیری، الىوی مهر و ق از مرظر آموزه . منابع دینی:1
سوره تحریم، حفظ شانواده و تربیت فرزن ان از مسئولیت مردان  ۶اس رباط استر بر اساس آیه 

یَها یا)دانس ه م ه است  
َ
ذیَن  أ

ْْ  ُقملا آَمُنلا الَِّ ْنُفَسمك
َ
ْْ  َو  أ ْهْمیك

َ
ماُا  َوُقلُؤَهما نماَاً  أ ُة  اونِّ ََ  ؛ ایَواْوِحجمم

 نىـه چا استسرد و چاانسان آن چیا  که آتشی از را شویش شانواده و دشو ای آورده ایمان که کسانی
ر در روایات م ع دی، ذیل آیـه مـذکور، بـه مسـئولیت پـ ر در تربیـت فرزنـ ان (6تحریم: ) (داری 

در رسـاله  ۷دامـا  سـجا ر(16/481: 1409؛ حکر عکاملی، 5/63: 1365)کلینکی، تصریح م ه اسـت 
در تربیت فرزن  را بـه واسـطه اق ـ ار و والیـت پـ ری درـان حقو  شود، مسئولیت اساسی پ ر 

ا»کرر  که زمیره تربیت مراسب فرزن ان را فراچم آورد  تبیین می م 
َ
هُ  َفَ ْعَلُم  َوَلِ   َحق   أ ن 

َ
 ِمْرک أ

ْنیا َعاِجِل  ِفی ِإَلیک ُمَضاف   َو  هِ  َو  ِبَخیـِرهِ  الـ   ـک َو  َمـرِّ ن 
َ
ـا َمْسـُئول   أ یَ ـهُ  َعم  َدِ   ُحْسـِن  ِمـْن  ُولِّ

َ
 اْْل

اَلَلِة  ِه  ِإَلی َوال    او وجـود بـ انی که این است بر تو فرزن ت حق ِفیک؛ َطاَعِ ِه  َعَلی َلهُ  َواْلَمُعوَنِة  َربِّ
 سـلطه و قـ رت دامـ ن بـا در دنیا چر شیر و مری که دارد مرسو  به تـو اسـت و است و تو از

)نکوری، « چسـ ی پروردیاربرداری و در فرمانچرمایی و کمک به ااو ر  وی تربیت مسئول پ ری،

دچی نیکـو، زمیرـه رمـ  پذیر بـا مـیوه فرزنـ پروری و مسـئولیتپ ِر مسئولیت ر(11/160: 1408
َعاَن َوَلَ ُه َعَلی » فرمای  می ۹آوردر پیامبر اسال مخصیت فرزن ان را فراچم می

َ
ُه َمْن أ َرِحَم الل 

ْلُت کیَف یِعیُرهُ 
ُ
اَل ق

َ
ِه ق ـاَل یْقَبـُل َمیُسـوَرُه َو یَ َجـاَوُز َعـْن َمْعُسـوِرِه َو اَل یْرِچـُق  ِبرِّ

َ
ِه ق  َو اَل  ُ َعَلی ِبرِّ

کمـک کرـ ر راوی  فرزنـ   راش ای رحمت کر  کسی را که در نیکـی و نیکوکـاری ؛ یْخَرُ  ِبِه 
  فرمودن   آنچه در توان کود ؟ حضرت کر ح یث پرسی   دىونه فرزن  شود را در نیکی یاری 

فرسـا اسـت از کـود  دادن آن بـرای کـود  سـرىین و طاقتاست از او بپذیرد و آنچه انجـا 
توان زمیره رم  ر با تکریم فرزن  می(6/50: 1365)کلینی، « نخواچ  و سفاچت و تر ی به او نکر 
کِرُموا»فرمای   می ۷اشالقی او را فراچم کردر اما  صاد 

َ
ْواَلَدکْم  أ

َ
ْحِسُروا أ

َ
َلکم؛  یْغَفْر  ُهْم اَدبَ  َوأ

ر (21/476 :1409)حکر عکاملی، « فرزن ان ان را اکرا  کری  و نیکو ادبشـان کریـ  تـا آمرزیـ ه مـون 
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شطـا  بـه فرزنـ   امـا   ۷مسئولیت آموز  و تعلیم فرزن ان بر عه ه والـ ین اسـتر علـی
ْن »مـود  ایـن نک ـه را یـادآور می ۷حسن

َ
ْبَ ـِ َئک أ

َ
ـ کَ ـاِ   ِبَ ْعِلـیِم  أ ِویِلـِه  َو  ِه الل 

ْ
 َمـَراِئِ   َو  َتأ

ْساَلِ   ْحکاِمِه  َو  اْْلِ
َ
َجاِوزُ  اَل  َحَراِمِه  َو  َحاَلِلِه  َو  أ

ُ
صالح دیـ   از تعلـیم قـرآن، َغیِرِه؛  ِإَلی ِبک َذِلک أ
مسـائل ه حالل و حرا  ش ا آغاز کرم و این تعلیم را بـ و توویح آن، مقررات اسال  و احکا  آن

اما  دچ ر پ ر نیازچای روانی فرزن ان را پاسخ می ر(394، ص31، نامه بالغهالنهج)« دیىری نکشانم
ِه ِلَوَلِ هِ »  فرمود ۷صاد  ِة ُحبِّ ُجَل ِلِش   َه َلیْرَحُم الر  انسـان را بـرای محبـت  ش اونـ ؛ ِإن  الل 

ر پـ ر بـه (21/359: 1409)حکر عکاملی، « دچـ میرحمـت شـود قـرار  مشمولبسیار به فرزن انش 
ِه »یازچای جسمانی آنان توجه دارد  ن ِبی َعْبِ  الل 

َ
ْلُت َلُه )أ

ُ
ْن (  ۷ق َراَبِ ِه ِمم 

َ
ُجَل ِمْن ق َمْن یْلَاُ  الر 

ْوَجةُ  اَل اْلَواِلَ اِن َواْلَوَلُ  َوالا 
َ
کـ ا  »  عر  کرد  ۷به اما  صاد یوی  می راوی؛ «یْرِفُق َعَلیِه ق

« پ ر و مادر و فرزن  و چمسر»  آن حضرت فرمود «رست؟بر من الز  ا ا نفقه یک از بس ىان
کرـ ر در نهایت پ ر زمیره ازدواج و تشکیل شانواده فرزنـ ان را فـراچم میر (4/13: 1365)کلینی، 

ُمـُه اْلکَ اَبـَة َو »فرمای   می ۹پیامبر اسال  ـُن اْسـَمُه َو یَعلِّ ِمْن َحقِّ اْلَوَلِ  َعَلی َواِلِ ِه َثاَلَثـة  یَحسِّ
ُجُه ِإَذا َبَلغ؛  از جمله حقو  فرزن  بر عه ه پ ر سه دیا اسـت  ان خـا  نـا  شـو ، آمـوز  یَاوِّ

 ر(21/482: 1409)حککر عککاملی، « رســ نومــ ن و بــه ازدواج درآوردن او چرىــامی کــه بــه بلــوغ می
مراش ی بین زن و مـرد چای زیس ی و روانبر اساس تفاوتوایذاری این امور به مردان عم تًا 

ـُه »دچـ   پذیر است که نقش اساسی پ ر در تربیـت فرزنـ ان را نشـان مییینتب ـَل الل  ِبمـا َفض 
ر مـادران در کرـار (34 )نساء:« است ش ا بعضی را بر بعضی برتری داده ؛ زیراَبْعض   َعلیَبْعَضُهْم 

بخشـی بـه چمسـر و ییرن  امـا نقـش اساسـی آنـان آرامشپ ران وظایف مذکور را بر عه ه می
، کـریم قـرآنر (21)روم:  (آرامـش بیابیـ )زنـان( نهـا ه وسـیله آتا ب ؛ِوَتْسكُنلا ِإَویهما) رزن ان است ف

که بیانىر اوج احساس و عاطفٔه مادر به فرزن  است، بیان  ،حکایت رسی ن موسی به مادر  را
ِه کی َتَقر  ع یَرَدْدناُه ِإل»کر   می مِّ

ُ
دشـمش رومـن مـود و  او را به مادر  بریردان یم تـایرها؛ أ

چای مادرانه با اماره به نقش عواطف مادر و مراقبت ۷اما  حسینر (13)قصص: « غصه نخورد
لَ ری ااُلُمهاِت الـَرَواِحم؛ شـ ایا »فرمای   در رم  انسان می ُلوَ  الَحواِون و َکف 

ُ
َو َعَطفَت َعَلّی ق

ی و سرپرس ی مرا بـه مـادرانی دچر یانم را به من مهربان کردچای پرور تو را سپاس که دل
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ورزی از ر در روایت مریفی به نیاز مادران به محبـت، دعای عرفه(مفاتیح الجنان)« مهربان سپردی
 ۹سوی پ ران اماره م ه و این را از حقو  فرزن ان بر عه ه پ ران دانس ه استر پیامبر اسال 

ْن کرًا َحق  اْلَوَلِ  َعَلی َواِلِ ِه ِإَذا کاَن َذ » فرمای  می
َ
ـه ْسَ ْفِرهَ ی أ م 

ُ
ْنَثـی  أ

ُ
ْن ررر َو ِإَذا کاَنـْت أ

َ
 ْسـَ ْفِرهَ ی أ

َها؛  م 
ُ
و ایـر ررر  رـ ،کحق فرزن  بر پ ر، در صورتی که پسر بام ، آن است که مادر  را مسرور أ

ر برـابراین، بـر اسـاس (6/49: 1365)کلینی، « دش ر بام ، این است که مادر  را ششرود یردان 
دچی و کر ـرل ر و قـ رت مربـ  اق ـ ار شـانواده )پـ ر( نقـش بیشـ ری در مسـئولیتالىوی مه

دچی بـه فرزن ان بر عه ه دارد و مرب  مهـر و محبـت شـانواده )مـادر( بیشـ ر مسـئولیت پاسـخ
 ییردرنیازچای عاطفی و پرور  فرزن ان را بر عه ه می

در سـبک ن یفـت کـه تـوان درـیبر اساس الىوی مهر و قـ رت می شناسی:. منابع روان2
دچی بـه نیازچـای عـاطفی( کـه دچی و پاسـخمراسب مسئولیت مؤلفهفرزن پروری مق  رانه )با دو 

دچی به نیازچـای دچی و مادر مظهر مهر و پاسخمظهر اق  ار، توق  و مسئولیت پ ر کارآم  است،
فی یا کاریامـایی نقش رچبری عاط ر مادر(31-30: 1390بزرگی و دیگران، )جانعاطفی فرزن ان است 

ای که در آن پ ر نقش مـادر ر شانواده(45: 1995)پارسونز، دارد نقش رچبری اجرایی یا ابااری  پ رو 
کومـ  اق ـ ار پـ ر را کر ر مـادری کـه میکر  فرزن انی بیمار تربیت میو مادر نقش پ ر را ایفا می

ادری مهربـان را بـه شـود جبران کر  یاچی نه پ ر و نه مادر استر برعکس، ایـر پـ ری نقـش مـ
مـراش ی فرزنـ  کر  و چـم جایىـاه پـ ری را در نظـا  روانبىیرد، چم نقش مادری را تضعیف می

کر ر برابراین، درین کودکانی، ده دش ر و دـه پسـر، در نقـش جرسـی شـود وـعیف م الال می
اسـت یـا نقـش  چایی که پـ ر غایـبر در شانواده(31-30: 1390بزرگی و دیگران، )جانکرر  عمل می

رو اسـت؛ زیـرا یـا مـادر بـیش از انـ ازه از او چا روبـهبا بیش رین آسـیب اح ماالً وعیفی دارد، پسر 
آی  که زن بر تما  امور و اج ماع مسل  است و مـرد کر ، یا این تصور برایش پیش مییمحمایت 

کرـ ر بردامـت او یچیچ استر دش ر تصویر نادرس ی از رواب  بین مرد و زن و دىونىی آن پی ا م
بودن، چمه دیـا دادن و چـیچ دیـا توان  در دو احساس شالصه مود  یکی کلفتبودن میاز زن

ر (1391)سکتیر، مس قل بام   کامالً نىرف ن، یا این احساس که چمه کارچا را شود  انجا  دچ  و 
ر در رف ـار نیـاز طور که به نرمش و لطافت مادبرابراین، در الىوی تربی ی مراسب، فرزن ان چمان

ای کـه پـ ران کارچـای مردانـه انجـا  در شـانوادهدارن  به ششونت رف اری پ ران چـم نیازمر نـ ر 
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دچر  و مادران کارچای زنانه، دش ران و پسران در کرار پ ران شود، آمرایی بیش ری بـا جهـان می
بـا مـردان رابطـه کرر ر درـین دش رانـی تری کسب میکرر  و امریت شاطر افاونمردان پی ا می

ــ  و در بار تر برقــرار میســالم ــ ر کرر ســالی بیشــ ر اح مــال دارد کــه چمســر شــوبی را بریایرر
چمچرین، پسران بیش ر اح مال دارد رف ار درست مردان بـا زنـان را بیاموزنـ  و پـ ر را بـه عرـوان 

برابراین، ر (36: 1391، ؛ به نقل از: همتی2004)وزار، بهداشت آمریاا، سازی کرر  الىویی مراسب درونی
چای بیشـ ری بـرای تشـکیل شـانواده، ازدواج و حفـظ زنـ یی درین کودکانی در آیر ه توانمرـ ی

؛ و در (605: 1991و دیگکران،  1)فرنکزکررـ  تری را تجربـه میزنامویی شواچر  دامت و ازدواج موفق
ر در ارتباطـات (69: 2001 و دیگکران، 2)مکولرمان دارن  سالی روایت بیش ری از مریک زن ییمیان

مـون  و بـه اح مـال کم ـری ددـار طـال  می (186: 2002و دیگکران،  3)فلوریترن  صمیمی موفق
 ر(136: 1384زاده و دیگران، ؛ فاتحی46: 2004و دیگران،  4)شارون

دچ  دی یاه مردان درباره ازدواج، مـراکت برابـری اسـت آم ه نشان میعملچای بهبررسی
 5)وایک،،د مسئولیت نیازچای اق صادی شانواده و حفاظـت از آن را بـر عهـ ه دارد که در آن مر 

کرر یی شـانواده را داردر کرر یی و حفاظتر مرد چروز توانمر ی فراچم(115: 1392؛ رودز، 1987
کرر یی با احسـاس مردبـودن و مردانىـی کرر یی و حفاظتامروزه مشخم م ه است فراچم

دچر  پ رانی اتفا  نشان میچا بهر پژوچش(22: 2006نبرگ و ویلاوک،، )روزمرد یره شورده است 
وقت دارنـ  اظهـار کرر  در مقایسه با پ رانی که بیکار چس ر  یا مغل نیمهوقت کار میکه تما 

بخ ی بیشـ ری دارنـ  و ارتبـاط به ـری بـا کرر  که در زنـ یی شـانوادیی، احسـاس شـو می
، بکه نقکل از: روزنبکرگ و ویلاکوک،، 2000 7؛ پروئیکت،1995 6لنانهکورن،)بکرر  فرزن انشان برقرار می

مود یا چمسرمان ق رت بیش ری دارد احسـاس ر مردانی که ق رت آنها تضعیف می(22: 2006
توان  به مـکل پرشامـىری و عصـبانیت بـروز پیـ ا کرر ر احساس ناکارآم ی میناکارآم ی می
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ییـرد ای بام  کـه مـرد بـه کـار میتوان  میوهودکان میچا، ب رف اری با ککر ر در این موقعیت
حکایـت از آن دارد چـا ر ن ایج پژوچش(23-22: 2006و دیگران،  2؛ روزنبرگ557: 1985 1)میروسای،

پذیری کودکان در رم  فردی، سالمت جسمی که غیبت پ ر و وعف وی یکی از عوامل آسیب
چای اج مـاعی و غیـره بـه مـمار نات، آسـیبو روانی، چو  و اس ع اد، تعلیم و تربیت، چیجا

وال  و فاق  پ ر نمود بیش ری دارد؛ چای تکر این مسئله در شانواده(2007و دیگران،  3)آلنآی  می
ان  در مقایسه بـا کودکـانی کـه والـ ین ازدواج وال  بار  م هچای تککودکانی که در شانواده»

بامر ، مشـکالت جسـمانی و اشـ الالت روانـی ان ، ممکن است به طور میانىین فقیرتر کرده
چـای رف ـاری مـون ، ارتبـاط نسـب ًا بیش ری دام ه بامـر ، بیشـ ر مرتکـب جـر  و ناچرجاری

سـالی برسـر ، تری با شانواده و چم ایان دام ه بامر  و سرانجا  چرىامی کـه بـه بار وعیف
چــای مــغلی موقعیت میــاان تحصــیالت کم ــری دامــ ه بامــر  و از ازدواج بــا ثبــات کم ــر و

چا یویای آن است که ایـر ر در حالی که پژوچش(115: 1392)رودز، « تری برشوردار بامر پایین
چـای بیشـ ری کسـب پ ر مسئولیت بیش ری در تربیت فرزن  به عه ه بىیرد، فرزن ان موفقیت

ج،  1392خانه، پ؛ زارعی تو1391؛ همتی، 63: 1388؛ بهرامی احسان، 1383)هیاد شیرازی، شواچر  کرد 

چـای ر ن یجـه پژوچش(568: 2009و دیگکران،  5؛ هاولی433: 2013و دیگران،  4واکر-د؛ پادیال 1392و 
چای چرىفت به مرظـور احیـای نقـش پـ ری م ع د در ایاالت م ح ه موجب تخصیم چایره

قـش میلیون دالر بـا چـ ف تقویـت ن ۱۵۰م ر مثاًل کرىره ایاالت م ح ه برای نجات شانواده، 
چای اسـالمی، سـاش ار ر در مجموع، از مرظر آموزه(2011 6)دیاارو،چایره کرد  ۰۱۰۲پ ری در سال 

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

بخش  و مادر با افروش ن دراغ مهر و عطوفـت از طریـق ع الت بین اعضا امور شانواده را سامان می
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 گیریبحث و نتیجه

بی یری مـذچدرمـانچای حاصل از پژوچش حکایت از آن دارد که اصـول زیـر در شانوادهیاف ه
 اچمیت فراوان دارد 

ان  و یـوچر آفـریرش زن و مرد از ریشه و اصل واح ی شلق م ه«  حقیقت مش ر »اصل 
 آنان یکی استر

زن و مرد در تما  اس ع ادچای کمال، ام را  دارنـ  «  چمسانی در اس ع اد کمال»اصل 
 یکسان به ودیعه یذارده م ه استرو اباارچای کمال در نهاد آنان به

از مراب  دیری تفاوت زیس ی، روانـی و مخصـی ی بـین زن و «  چای جرسی یفاوتت»اصل 
 مرد قابل اس خراج استر

چـای م فـاوت چمسـران در بـر اسـاس م ـون دیرـی، نقش«  چـای جرسـی ینقش»اصل 
 چای جرسی ی استرشانواده نامی از تفاوت

تـرین مـود و مهمیدرسـ ی محقـق مدر شانواده م عادل کارکردچا به«  یراییتعادل»اصل 
چــای جرســی ی مشخصــه آن آرامــش و امریــت شــانواده اســتر تعــادل مســ لا  تحقــق نقش

 چمسران در شانواده استر
کارکرد م عالی شانواده مب ری بر تحقق کماالت انسانی و االچی بـرای «  یراییتعالی»اصل 

 مودرمحقق می« یذمت»و « صبر»چمه اعضای شانواده است و تعالی با 
مراسـی بـه دسـت ه دیىر این پژوچش ایرکه، از م ون دیرـی و بسـیاری از مرـاب  روانن یج

حاکم استر این  ساش ار ق رت مب ری بر نقش و نیازآی  که در تعامالت چمسران و شانواده، می
در این ساش ار ییردر چای جرسی ی نشئت میو از تفاوتمود ق رت م عادل نامی ه میساش ار، 

پـذیرد مراش ی شود مسئولیت میتوان و مهارت شود و بر اساس فطرت روان چر زوج بر اساس
و چر ک ا  از زن و مرد تسلیم قوانین وجودی شود و یک یىرنـ ر ایـن سـاش ار قـ رت م عـادل، 

چم زن و چم مرد به ق رت و مهـرورزی مودر بر اساس این الىو الىوی مهر و ق رت نامی ه می
تر از نیاز به مهر استر برعکس نیاز در مردان بسیار بیش ر و اساسی نیازمر ن ، اما نیاز به ق رت

کر ر از طرف دیىر، مـرد جـذا  بـرای زنـان، به مهر در زنان به مکل بارزتر و بیش ری بروز می
مرد مق  ر و توانا است و زنی که مردان به او عالقه دارن  غالبًا زن مالیم و لطیف استر مردی 
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مود و در عین رئوف و مهربان می (پذیر است)که با پذیرن یی زن امکانکه ق رت او اروا مود 
پـذیر اسـت(، زنـی حال مق  ر؛ و زنی که نیاز به مهر او اروا مود )که بـا مهـرورزی مـرد امکان

درسـ ی یاه را بهر با وجود این، مرد مق  ر نقـش تکیـهپذیر، سرزن ه و سازیار شواچ  م انعطاف
جذ  اح را  و ق رت از سوی زن را فراچم آورد و زن مایس ه با رف ارچـای  کر  تا زمیرهایفا می

سـازدر برـابراین، مـرد یرانـه زمیرـه توجـه و محبـت روزافـاون مـرد را چمـوار میدلبرانه و جلوه
 «ردلربا»و « پذیرن ه»است و زن بریای ه، « یاهتکیه»و « مهرورز»مایس ه، 

در سـبک فرزنـ پروری کرـ ر سبی را عروـه میالىوی مهر و ق رت، سبک فرزن پروری مرا
برا بر دچی به نیازچای عاطفی است، دچی و پاسخمق  رانه، که دارای دو مؤلفه قوی مسئولیت

دچی و مـادر بیشـ ر مظهـر مهـر و بیشـ ر مظهـر اق ـ ار و مسـئولیت الىوی مهر و ق رت، پ ر
باریی و جـانچای ا پژوچشچای پژوچش بیاف هدچی به نیازچای عاطفی فرزن ان استر پاسخ

شانه زارعی توپ، (الف 1392) شانهتوپزارعی ، ب( 1392)شانه ، زارعی توپ)در دست چاپ(نوری 
 سویی داردرچم (1394)شانه و دیىران زارعی توپو  ،د( 1392)
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