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چکیده
خانواده به عنوان سلول اصلی سازنده اجتماع و با دوام ترین نهاد اساسی است که مبدا همه ساختارهای موجود اجتماعی بوده و علی
رغم اینکه هسته ای کوچک از اجتماع را تشکیل می دهد ،نقش حیاتی در سالمت و بیماری آن ایفا می کند .ارائه الگوی خانواده تراز
اسالمی  -ایرانی اوالً نظریه پردازان و پژوهشگران حوزه خانواده را در تحلیل و تبیین موقعیت کنونی و فعلی خانواده ایرانی یاری نموده و
از تشتت نظرات و برداشتهای متفاوت در این حیطه پیشگیری می کند و ثانیامکان تقویت و ارتقای سیاستگذاریها و قانونگذاریهای
مربوط به خانواده را فراهم میسازد .ستونهای اصلی بنای خانواده تراز ز ن و شوهر هستند که با توجه به تفاوتهای جنسیتی نقشهای
مختلفی را در راستای ثبات آن می پذیرند .نقش مرد سرپرستی او بر خانواده است که این سرپرستی ،وظایف و حقوقی را برای او ایجاد
میکند و از سوی دیگر زن نیز همسر و مادر است که نقش همسری و مادری نیز وظایف و حقوقی را بر او مترتب میسازد .هم ترازی
زن و مرد با در نظر داشتن حق هریک در مدیریت اجرایی خانواده را می توان الگوی ایرانی  -اسالمی ساختار خانواده دانست.
واژههای کلیدی :خانواده تراز ،الگوی اسالمی  -ایرانی ،مدیریت خانواده.

 - 1مقدمه و بیان مسئله
کانون اصلی فرایند اجتماعی شدن فرد را خانواده شکل میدهد ،بر این اساس ،در شکلگیری نگرشها ،ارزشها و باورداشت -
های فرد نقش اصلی را برعهده دارد و بر نوع روابط فرد با سایر افراد ،عوامل و نهادهای احتماعی دیگر تأثیر میگذارد .در
جهان بینی اسالمی نیز ،خانواده مجموعهای از افراد ب ا روابط سببی همچون ازدواج و نسبی همچون والد -فرزندی و خواهر و
برادری که این افراد نسبت به هم متناسب با نوع نسبت و ارتباط مسئولیت های مختلفی دارند (ساالریفر .)1388 ،در تعالیم
اسالمی هیچ بنایی در نزد خداوند نیکوتر از خانواده نیست و بنای آن بر مودت و رحمت استوار است.
در طول تاریخ ایران  -قبل و بعد از ورود اسالم  -نیز پیوندهای خانوادگی منزلت باالیی داشتند .خانواده یکی از نهادهای اصلی
اجتماعی است که منشاء ایجاد یک جامعه جدید به رغم کوچک بودن دارای آثار و کارکردهای پردامنه زیستی ،روانی ،دینی،
. 1دکترای روانشناسی تربیتی ،گروه روانشناسی دانشگاه تهران ،تهران ،ایرانmalekineda59@yahoo.com:

. 2دانشیار دانشگاه تهران،گروه روانشناسی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
. 3استاد دانشگاه الزهرا ،گروه مشاوره دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران
. 4استادیار دانشگاه الزهرا ،گروه مشاوره دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران
. 5دکترای مشاوره ،گروه مشاوره دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران
. 6دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی
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آموزشی ،تربیتی ،جمعیتی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی است و تأثیر آ شکار و پنهان آن بر دیگر نهادهای اجتماعی و متقابالً
تاثیرات گوناگون آن نهادها بر خانوده باعث شده است که اندیشمندان حوزه های مختلف علوم انسانی و نیز سیاستگذاران و
برنامهریزان اجتماعی به طور فزاینده و گسترده به حوزه خانواده و مسائل مرتبط با آن پرداخته و هرکدام با رویکردهای
مختلف و با تکیه بر دیدگاه های دینی ،جامعه شناختی و روان شناختی و  ...این نهاد را تعریف کرده و مورد تحلیل و ارزیابی
قرار دادهاند(ملکی .)1396،پژوهش ها نشان دادهاند که حتی تأثیر انسجام محلی در عملکرد خانواده بستگی به نوع خانواده
دارد(فریستاد و استروچین  .) 2012،7ساختار خانواده در افزایش استعداد کودکان تأثیر مستقیم دارد(فاگان  )2016، 8و به طور
قطع در روی آوردن افراد به ناهنجاری های اجتماعی نقش مهمی ایفا میکنند(بارت و ترنر  ،)2005،9اگرچه این تأثیر به
صورت موقت است و با اصالح ساختار خانواده می توان پیامدهای منفی ناشی از تغییر را مدیریت کرد(بوکسیو و
بیور  )2017،10و از آن جا که ساختارها و فرآیندهای خانواده در هم آمیخته است و مداخالت مبتنی بر خانواده عامل
هدایتی مؤثرتری در پیشرفت کشور ها خواهد بود (آرنولد  11و همکاران)2015،
در سال های اخیر به ویژه در شرایط کنونی به موازات ترویج گفتمان « تمدن ایرانی  -اسالمی» و گسترش مباحث پیرامون
لزوم اتخاذ الگویی خاص برای سبک زندگی متناسب با جامعه ایرانی -اسالمی ،یکی از محورهای مناقشات فکری در میان
نظریه پردازان اجتماعی ،نوع نگرش به نهادهای بنیادین اجتماعی یعنی سیاست ،اقتصاد ،ت علیم و تربیت و خانواده بوده است.
در این میان تعریف و ترسیم الگوی مناسب و مطلوب کارآمد و تراز خانواده ایرانی  -اسالمی در راستای پاسخگویی به نیازها و
چالش های خانواده ایرانی ،یکی از علقه ها و تمایالت مهم پژوهشگران این حوزه میباشد و علیرغم تالش -های فراوان ایشان
در راستای تدوین الگوی خانواده تراز ایرانی -اسالمی ،مطالعات و پژوهش های انجام شده از جامعیت الزم برخوردار نبوده و از
این رو شناخت ویژگی های خانواده تراز ایرانی -اسالمی و الگویی متناسب با بافت فرهنگی  -اجتماعی جامعه ایرانی توجهی
بیش از پیش را میطلبد.
بنابراین ارائه الگوی خانواده تراز اسالمی  -ایرانی اوالً نظریه پردازان و پژوهشگران حوزه خانواده را در تحلیل و تبیین موقعیت
کنونی و فعلی خانواده ایرانی یاری نموده و از تشتت نظرات و برداشتهای متفاوت در این حیطه پیشگیری میکند و
ثانیامکان تقویت و ارتقای سیاستگذاریها و قانونگذاری های مربوط به خانواده را فراهم می سازد .اهمیت خانواده به عنوان
یک نهاد تأثیرگذاردر پیدایش تحوالت اجتماعی انسانی آشکار است .خانواده منشاء اجتماعات بشری است و بسیاری از
نهادهای موجود و کارکردهای آنها ریشه در خانواده دارد که طی فرآیند تمایز ،به تدریج از خانواده جدا و به ساختار گسترده
نظام اجتماعی واگذار شده است .خانواده در بافت فرهنگ اسالمی  -ایرانی نیز مهمترین رکن نظام اجتماعی میباشد در سند
چشمانداز  20ساله نظام جمهوری اسالمی ایران نیز آمده است «:ایران کشوری است توسعه یافته برخوردار از .....نهاد
مستحکم خانواده »....و این در حالی است که این نهاد در چند دهه گذشته با توجه به دگرگونی های تدریجی خرد و کالن
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی ناشی از رویایی نظام اجتماعی ایران با جریان مدرنیته و تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله
رسانه های ارتباط جمعی که افزایش کمی و کیفی آنها از اقتضائات حرکت جامعه به سوی مدرن شدن میباشد دستخوش
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دگرگونی های فراوان شده و در مواردی این تغییرات آسیب های جدی را متوجه سالمت ،قوام و عملکرد خانواده ساخته است.
لذا ضروری است در راستای برطرف نمودن تشتتها و پراکندگی های موجود در این زمینه و با وجود دشواری آن پژوهشی با
هدف ارائه الگوی جامع و تراز از خانواده ایرانی  -اسالمی ارائه گردد .هدف پژوهش حاضر شناسایی ویژگیهای ساختاری
خانواده تراز اسالمی  -ایرانی است.
 - 2پیشینه پژوهش
برخی از پژوهش ها به بحث ساختار خانواده خانواده زن و شوهری و نقش ها و وظایف و تفااوت هاای میاان ایشاان مایپردازناد.
فرد نمی تواند به طور کامل تعلق به خانواده را از دست دهد .تحقیاق و بررسای تفااوتهاای زن و مارد در کشاورهای غربای باا
تحقیقات مشابه آن در کشورهایی چون ایرا ن به لحاظ موضوع متفاوت است .هادف ایان ناوع مطالعاات در غارب ،رسایدن باه
روشی برای استفاده از تفاوتها در پیشبرد برنامه های سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی  -با وجاود ادعاای براباری جنسایتی  -اسات.
درحالی که در ایران ،از تفاوت زن و مرد بارای توجیاه ناابرابریهاای عینای در موضاوعهاای سیاسای ،فرهنگای و اقتصاادی در
جامعه استفاده می کنند  -در عین اعتقاد و پایبنادی باه برقاراری عادالت جنسایتی  .-باا ماروری برتحقیقاات در حاوزه تااثیر
تفاوت های جنسیتی روی اخالق در غرب ،مشخص شد که پژوهشهاا بیشاتر در چهاار حاوزه توساعه معناوی ،ارزش اخالقای،
حساسیت های اخالقی و رفتار اخالقی انجام شاده اسات .رواباط جنسای ساالم در آراماش و ساازگاری زن و شاوهر و سااختار
خانواده تأ ثیر جدی دارد( حسین زاده.)1388 ،
فیاض و خضری( ،)1394در بررسی بررسی هویت زن ایرانی – مسالمان از خاالل مفااهیم جنسایت در ماییابناد در سااختار
خانوادههای ایرانی ،مفاهیم اسالمی ب ه زنان این باور را داده است که از نظر وجودی با مردان برابر هساتند .ایان بااور باه تجرباه
زیست شده زنان رویکردی انتقادی نخواهد داشت .در این راستا زنان ایرانی – مسالمان هویات خاود را در برابار ماردان تعریاف
نمی کنند و شناخت به ن سبت قدرت در چارچوب این باور مهم تر دانساته مایشاود .نقطاهی مهام تااریخ ایاران ،کاه موجاب
تغییراتی در اوضاع اجتماعی و فرهنگی تهران شد را میتوان اولین سفر ناصرالدین شاه باه اروپاا دانسات (ارمغاان ،سالطان زاده
و ایراناای بهبهااانی .)1394 ،بررساای ساااختار خااانواده توسااط گروساای( )1389نشااان داد ویژگاای هااای نیماارا رواناای
و ساختار خانواده کودکان در معرض سوءرفتار جنسی و کودکان عادی را می توان باه عناوان فعاالیتی ضاروری بارای پیشاگیری
از انواع آسیب های اجتماعی دانست .در جامعهشناسی ،پناهی()1393تأکید مایکناد هار فاردی اعام از زن و مارد ،باه عناوان
عنصری از جامعه انسانی ،دارای جایگاه ویژه و مرزهای تعریف شده اسات .قارار گارفتن هریاک از زن و مارد در نقاش متناساب
خود و رعایت مرزهاا ،آثاار اجتمااعی و تربیتای بسایاری در نظاام خاانواده و در جامعاه خواهاد داشا ت .فرهناگ مردسااالری
درخانواده مطرح میشود(خضری .)1389 ،نقدهایی نیاز در رابطاه باا خاوی فرنگای ماربی ایرانایهاا صاورت مایگرفا ت(عین
السلطنه .)1374 ،در کنار تمام نقدها می توان به تأثیرات مهم ارتباط و تأثیرپاذیری از غارب در زنادگی برخای ماردان و زناان
اعیانی تهران پرداخت .چنان که ارتباط ایرانیان ،به ویژه اشراف ،باا خاارجیهاا ،آماد و رفات ماردان ی ایرانای باا ماردان و زناان ی
خارجی و زنان ایرانی با زنان خارجی( ،اتحادیه )1388 ،باعث شد ابتدا زناان فرنگای آزاد در جامعاه ی زناان پوشایده و پنهاان
شده ی آن دوره حضور یابند و مردان اعیانی آمادگی حضور زنان ایرانی را در جامعه پیادا کنناد .زناان اعیاانی نیاز باه مقایساه
ی زندگی خود با زنان غرب پرداخته و همگی به تدریج تغییراتی را در تعریاف نقاش و جایگااه زن در جامعاه و خاانواده پدیاد
آورد(فرمانفرماییان .)1387 ،تقوی پور و صلواتیان( ،)1394به اهمیت خانواده در تمادن اساالمی و نقاش بایبادیل ایان نهااد
مقدس در انتقال فرهنگ و عقاید به نسل ها و همچناین تاأثیر شاگرف ساالمتی خاانواده بار صاحت روانای جامعاه و ارائاه ی
الگوی مطلوب خانواده تراز اسالمی اشاره می کند .اسالم میاان زن و مارد از نظار تادبیر شائون اجتمااع و دخالات اراده و عمال
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آن دو در این تدبیر و مدیریت تساوی کامل برقرار کارده اسات و کسای بار کسای مزیات نادارد(طباطبایی ،1363 ،ج 49 : 2و
ج.) 229 – 362 : 4

 - 3چهارچوب نظری
در این بخش مرتبط با ساختار خانواده بنظریه ررسی می شود .نخست نظریه آگ برن که مدعی شد خانواده در دوره جدید
کارکردهای گذشتهاش را از دست داده و کارکردهای محدودی را نگاه داشته است .این اولین گام در تغییر خانواده از ساختار
سنتی (گسترده) به ساختار (هستهای) بود(آگ برن

12

 .)1934،دوم ،مینوچین

13

که معتقد است در یک خانواده دارای

عملکرد مطلوب اعضای خانواده به طور عاطفی به هم پیوسته اند ولی با این وجود ،برای گسترش هویت فردی خود تشویق
شده اند ،مقررات واضح و روشن است ،هریک از اعضاء برای یافتن راه حل هایی جهت حل شایسته تعارضها و مسایل گام
برمی دارند .خانواده در همان حال که از چرخه های زندگی خود در حال گذر است ،میکوشد تعادل ظریف بین ثبات و تغییر
را حفظ کند؛ هر چه قدر خانواده کارکرد سالمتری داشته باشد ،در طی دوره انتقالی خانوادگی نسبت به تغییر گشودهتر
است و بیشتر مایل است که متناسب با شرایط متغیر ،ساختار خود را اصالح کند(مینوچین .)1376،فضای چنین خانوادهای
مملو از عشق و پذیرش بدون قید و شرط هر عضو خانواده است .در نتیجه این عشق و پذیرش ،خانواده می تواند تعارض را
تحمل کند و با میل و رغبت درخواست کمک اعضا را وقتی نیازمند کمک اند اجابت کند  .سوم .کلمن که باوردارد ساختار
روابط ابتدایی درخانواده ها در حال از هم پاشیدگی است و اینکه خانواده های والدینی در مقایسه با خانوادههای تک والدی
پیامدهای بهتری برای فرزندان خواهند داشت( کلمن .)1966 ، 14
 - 4روش پژوهش
نظر به اینکه مطالعه کیفی حاضر در صدد بوده است مدل خانواده تراز در جمهوری اسالمی ایاران را بار اسااس پاارادایم اساالمی
تدوین کرده و ویژگی های آن را تعیین و مشخص نماید لذا الزم بود روشی مورد اساتفاده قارار گیارد کاه در آن فرایناد پاژوهش
به تدوین مدل خانواده تراز منتهی گردد ،لاذا "رهیافات ظاهرشاونده" گالسار باه عناوان رهیافات مسالط بار پاژوهش انتخااب
شد.در این نوع رهیافت لزوماً کدگذاری محوری به شکل گیری الگاوی پاارادایمی اشاتراوس منتهای نمای شاود بلکاه گوناهای از
نظم دهی مفهومی در مورد داده های جمع آوری شده اتفاق میافتد.این گونه نظم دهای مفهاومی هماان نظام دادن باه دادههاا
می باشد که بر حسب گام ها یا مرحله هایی که در حد کفایت توصیف شده باشند انجام مایگیارد (اشاتراوس و کاربین.)1390 ،
در این نظم دهی مفهومی نظریه پرورش یافتهای شکل نمیگیرد بلکه شرایطی به وجود مایآیاد کاه ابعااد شاکل دهناده مادل
خانواده تراز را توصیف میکند .پس از انتخاب رهیافت مناسب تادوین ساوال پاژوهش شاروع مای شاود و عوامال تعیاین کنناده
پژوهش و روش های مورد استفاده برای گرد آوری و تحلیل دادهها را معلوم مای کناد و از آنجاا کاه هادف عماده رهیافات نظریاه
زمینه ای کاوش در فرایند های اجتماعی و موضوع هایی است که ماهیات فر آینادی ،سایال و درماان شادن دارناد ،لاذا اهاداف و
سوال های اولیه این نوع پژوهش نیز باید به صورت فرآیندی ،باز و انعطاف پذیر طرح شاوند .مساتلزم ایان امرپااالیش و تهاذیب
12 Ogburn
13 M inuchin
14 Coleman
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موضوع پژوهش و سوال های مرتبط باا آن در حاین تولیاد و تحلیال دادههاا مایباشد(.اساتربرگ2001 ،؛ آربااا وسیلورساتین،
 2003به نقل از محمدپور .)1389 ،سپس داده ها از طریق مشااهده مناابع گونااگون جماع آوری مای شاود پاس از جماع آوری
داده ها کدگذاری آنها در سه مرحله باز ،محوری وانتخابی انجام شده و در نهایت با رسیدن به این فرایناد باه پایاان مایرساد .در
ادامه به اختصار مراحل پژوهش حاضر که با تکیه بر نظریه زمینهای انجام شده مورد بحث و بررسای قارار گرفتاه اسات .نظار باه
اینکه مطالعه کیفی حاضر در صدد بوده است مدل خانواده تراز در جمهوری اسالمی ایران را بار اسااس پاارادایم اساالمی تادوین
کرده و ویژگی های آن را تعیین و مشخص نماید لاذا الزم باود روشای ماور د اساتفاده قارار گیارد کاه در آن فرایناد پاژوهش باه
تدوین مدل خانواده تراز منتهی گردد ،لذا "رهیافت ظاهرشونده" گالسر به عناوان رهیافات مسالط بار پاژوهش انتخااب شاد.در
این نوع رهیافت لزوماً کدگذاری محوری به شکل گیری الگوی پارادایمی اشتراوس منتهی نمی شود بلکاه گوناهای از نظا م دهای
مفهومی در مورد داده های جمع آوری شده اتفاق میافتد.این گونه نظم دهی مفهومی همان نظم دادن به دادههاا مایباشاد کاه
بر حسب گام ها یا مرحله هایی که در حد کفایت توصیف شده باشند انجام میگیرد (اشاتراوس و کاربین.)1390 ،در ایان نظام
دهی مفهومی نظریه پرورش یافتهای شکل نمیگیرد بلکه شرایطی به وجود میآید که ابعاد شاکل دهناده مادل خاانواده تاراز را
توصیف میکند .پس از انتخااب رهیافات مناساب تادوین ساوال پاژوهش شاروع مای شاود و عوامال تعیاین کنناده پاژوهش و
روش های مورد استفاده برای گرد آوری و تحلیل دادهها را معلوم مایکناد و از آنجاا کاه هادف عماده رهیافات نظریاه زمیناهای
کاوش در فرایند های اجتماعی و موضوع هایی است که ماهیت فرآیندی ،سیال و درماان شادن دارناد ،لاذا اهاداف و ساوالهاای
اولیه این نوع پژوهش نیز باید به صورت فرآیندی ،باز و انعطاف پاذیر طارح شاوند .مساتلزم ایان امرپااالیش و تهاذیب موضاوع
پژوهش و سوال های مرتبط با آن در حین تولید و تحلیال دادههاا مایباشد(.اساتربرگ2001 ،؛ آربااا وسیلورساتین 2003 ،باه
نقل از محمدپور.)1389 ،ساپس داده هاا از طریاق مشااهده مناابع گونااگون جماع آوری مای شاود پاس از جماع آوری دادههاا
کدگذاری آنها در سه مرحله باز ،محوری وانتخابی انجام شده و در نهایت با رسیدن باه ایان فرایناد باه پایاان مایرساد .در ایان
پژوهش از به کار گیری طبقات و دسته بندی هاای از قبال تعیاین شاده اجتنااب گردیاد تاا طبقاات از درون دادههاا اساتخراج
شوند .برای عملیات مذکور از نرم افزار  MAXQDA 11استفاده شد .استفاده از این نارمافازار ،تکنیاکهاای تحلیلای همچاون
کدگذاری نظری را آشکار و شفاف کرده و زمینه افزایش اعتبار تحقیق را فراهم میآورد.
 - 5یافته ها
یکی از شاخص های خانواده تراز ویژگیهای سااختاری آن مای باشاد کاه نحاوه ترکیاب و تعامال افاراد باا یکادیگر را در خاانواده
توصیف می کند .ساختار خانواده تراز اسالمی با حضور زن و شوهر شاکل مای گیارد کاه بعادها ممکان اسات فرزناد نیاز باه آن
اضافه شود .البته ستون های اصلی بنای خانواده تراز زن و شوهر هستند که با توجه به تفاوتهاای جنسایتی نقشاهای مختلفای را
در راستای ثبات آن می پذیرند .نقش مرد سرپرستی او بر خانواده است که ایان سرپرساتی ،وظاایف و حقاوقی را بارای او ایجااد
میکناد و از سااوی دیگار زن نیااز همساار و ماادر اساات کااه نقاش همسااری و ماادری نیااز وظااایف و حقاوقی را باار او مترتااب
می سازد.جدول و نمودار زیر بیانگر ویژگیهای ساختاری خانواده تراز اسالمی میباشد:
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جدول  - 1ساختار خانواده تراز
کدهای باز
پدر
شوهر
مادر
همسر

کدمحوری 1

کد گزینشی

مرد
زن

ساختار

فرزند

نمودار : 1ساختار خانواده تراز

 - 6نتیجه گیری
خانواده مانند تمام ارگانیزم هایی که باید با محیط خود سازگار شوند ،نیاز به ساازمان بنادی درونای دارد و ایان قواعاد حااکم بار
آن است که تعیین می کنند چگونه ،چه زمانی و با چه کسی ارتباط برقرار شاود و هماین ساازمانبنادی و قواعاد آن اسات کاه
الگوهای تعاملی ساختار خانواده را باه وجاود مایآورناد (کوالپینتاو 1991 ،15؛ باه نقال از موساوی .)1395 ،میناوچین ()1974
معتقد است ساختار خانواده عبارت اسات از یاک ساری درخواساتهای کاارکردی یاا کادهای ناامریی کاه روش تعامال اعضاای
خانواده را سامان می دهد .به بیان دیگر ،ساختار ،مجموعه قواعد عملی را نشان مایدهاد کاه بارای انجاام اعماال مهام خاانواده
تکامل می یابد .سااختار ،چاارچوبی را بارای فهام الگوهاای هماهناگ ،تکاراری و پایادار خاانواده باه وجاود مایآورد ،چگاونگی
سازمان بندی خانواده برای حفظ ثبات را آشکار میکند و تحت مجموعهای از شرایط محیطی در حاال تغییار باه دنباال راههاای
سازگاری است .یافته های پژوهش حاضر نشان می دهاد سااختار خاانواده تاراز اساالمی مانناد یاک سیساتم اسات کاه اجازای
ساختار آن از زیرسیستم هایی تشکیل شدهاند و وظا یف متفاوت و الزم برای عملکرد کل سیستم را برعهاده دارناد .خاانواده تاراز
اسالمی وظایف اصلی خود را با سازمانبندی زیرسیستم ها (اغلب به شکل سلسله مراتبی) انجام میدهد .تقسایم زیرسیساتمهاا
بر طبق جنسیت (مرد /زن) ،نسل (والدین /فرزندان) و نیز عملکرد (چاه کسای مسائول چاه کارهاایی اسات) شاکل مایگیارد.
15. Colapinto
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مهمترین و شاخص ترین زیرسیستم های خاانواده ،والادین و خاواهر و برادرهاا هساتند و اساتحکام و پایاداری زیرسیساتم زن و
شوهر ،کلید ثبات خانواده است و مرزهای میان آن ها به صورت روشن تعریف شده است و هر کدام از اجازا باا آگااهی از نقاش و
وظایف خویش و جایگاه خود در خانواده به تراوایی (روشن بودن) مرزها کمک میکنند .روشنی مرزهاا از ساویی باه اعضاا حاس
«من بودن» میدهد و از سویی حس تعلق به گروه ها ،به عبارت دیگار اصاالت فارد در کناار اصاالت جماع تعریاف مایشاود .در
خانواده تراز ،تمام زیرسیستم ها در جهت یکپارچگی گام برمیدارند تا بادین ساان تفااوت هاا تضامین شاوند و در هماان حاال،
وحدت کل سیستم نیز حفظ گردد .از دیدگاه اسالم مرد قیمومیات و سرپرساتی خاانواده را بار عهاده دارد و در قارآن کاریم باا
لفظ قوام از نقش او در خانوادهیاد شده است.
واژه قوام صیغه مبالغه از فعل قام و به معنای بسیار قیام کننده است که در چند آیه از قارآن کاریم باه کاار رفتاه اماا در آیاه 34
از سوره مبارکه نساء کلمه قوام با حرف « علی» متعدی شده اسات  .لغات شناساان ،مفساران و فقیهاان در تفسایر قوامیات در
این آیه دو رویکرد را اتخاذ کرده و به دو دسته تقسیم می شوند :یک دسته قوامیات را معاادل مفااهیمی مانناد سالطه ،حکومات،
والیت ،ریاست و استحقاق طاعت دانسته و دسته دیگر ،مفاهیمی همچون کفالات ،حمایات ،کاارگزاری ،رسایدگی و نگهباانی را
در بر می گیرد .البته این دو دسته منافاتی با یکدیگر نداشته و در مقام ثبوت هردو ،شامل مفهوم قوامیات مای شاوند اماا در مقاام
اثب ات این واژه با بررسی کاربردهای آن در متاون حادی ی و نیاز قرائتای کاه در خاود آیاات و نیاز روایاات وجاود دارد مایتاوان
دریافت که بر مفهوم دسته دوم داللت دارد.
از سوی دیگر با در نظر گرفتن سیاق آیه ذکر شده که بر انفاق ماردان بار زناان اشااره مایکناد نمای تاوان معناای سرپرساتی و
اختیار داری مردان نسبت به زنان را انکار کرد البته محدوده این سرپرستی از ایه مذکور مستفاد نمیگردد.
الزم به ذکر است اغلب اندیشمندان مسلمان مادلول ایان آیاه را قوامیات ماردان بار زناان دانساته اناد و برخای دیگار قوامیات
شوهران بر همسرانشان که می تواند شامل هردو مدلول با شد .مفاد آیه نیز بار انشاائی و تشاریعی باودن آن داللات داشاته و واژه
قوامیت هم حق و هم تکلیف برای مردان به شمار می رود .مقصود از فضیلت در ایان آیاه کاه داللات بار فضایلت ماردان برزناان
دارد نیز به معنای فزونی می باشد نه برتری ارزشی  .چرا که مفهوم قوامیت نیز فاقد بار ارزشی می باشاد کاه مفساران در توضایح
و تعیین مصداق یا مصادیق این تفضیل از شواهد و قارائن خاارجی و یاا جنباه حدسای و استحساائی بهاره بارده اناد .هرچناد
اندیشه وجود تفاوت های طبیعی بین مردان و زنان (خواه تفصیل مردان بار زناان باه طاور مساتقیم بار ایان تفاوتهاای طبیعای
نادانی باشد و خ واه مقصود از این جمله امتیازهاای حقاوقی ماردان مانناد بیشاتر باودن ساهم االرک باشاد کاه خاود ریشاه در
تفاوت های طبیعی دارند) در این آیه اجماال تایید شده است .از میان دو دلیل قوامیت یعنای تفصایل و انفااق در آیاه نیاز انفااق
علت قوامیت و تفضیل حکمت آن میباشد .
آیه مذکور ،به روشنی بیانگر مدیریت و سرپرستی مرد بر همسر خود در خانواده اسات .در روایاات نیاز وجاود مادیر و سرپرسات
واحد برای هر گروه و سازمانی ضروری بوه و ساختار فاقد مادیر ،ساامان خاود را از دسات مایدهاد ( نهاج البالغاه ،خطباه ) 40
چنان که متعدد بودن مدیران نیز خود باعث ناا بساامانی اسات (کلینای .) 1407،هماه متفکاران مسالمان ،همچاون مفساران و
فقیهان ونیز دیگر نخبگان ،با تکیه بر داده های دینی ،اتفاق نظر دارند کاه در خاانواده طبیعای و هساتهای تشاکیل یافتاه از زن و
شوهر ،مدیریت با شوهر است؛ اما با ازدست دادن شوهر ،وضعیت تغییر کرده و زنان ناگزیر از سرپرستی میشوند
شاخص های مدیریت مرد برخانواده در اسالم در دو دسته نشاانه هاای سرپرساتی مارد بار همسار و نشاانه هاای سرپرساتی بار
فرزندان قرار میگیرد:
7

تح
هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه1398
 - 1شاخص های سرپرستی همسر که برابار آیاات و روایاات ایان شااخص هاا عبارتناد از وجاوب تمکاین زن در مقابال وجاوب
پرداخت نفقه او از سوی مرد (نسااء ) 34 ،چگاونگی حاق طاالق و شارایط و محادودیتهاای آن (بقاره237 ،232- 231 ،؛
طوسی ) 1407 ،؛ مواردی که حاکی از وجود ناوعی ضاعف بارای زناان باوده و بناابرآن نبایاد زناان را باه کارهاای ساخت
واداشات (کلینای ،1363 ،حرعااملی) 1422 ،؛ منااع واگاذاری سرپرساتی زنااان باه خاود آنااان در صاورت حضاور داشااتن
شوهرانشان (عیاشی 1380 ،؛ طوسای ) 1364 ،و توکیاد و توصایه باه زناان در خصاوص اطاعات از شوهرانشاان (کلینای،
.)1422
 - 2شاخص های والیت بر فرزندان والیت پدر بر فرزندان (کلینای 1363 ،؛ صادوق 1366؛ طوسای)1390،؛ اجاازه پادر در عقاد
ازدواج فرزندان کوچک (صغیر) ( ابن حمزه طوسی ) 1406 ،و نیز والیت پدر در ازدواج دختر باکره (طوسی.)1372 ،
بنابراین در الگوی اسالمی ،مادیریت خاانواده سامت رسامی مادیریت باا برخای اختیاارات مشاخص و محادود ،در ازای برخای
وظایف و تعهدات مشخص به شوهر (پدر) تعلق می گیرد و به منظور تضمین هرچه بهتار رعایات حقاوق و تعهادات خاانوادگی،
از یک سو تدابیری برای مداخله قضایی پیش بینی شده که به طور عمده بار پایاه مفااهیم اضارار و عسار و حارج اساتوارند و باا
اجرای صحیح این تدابیر ،بسیاری از زمینه های تضییع حقوق زنان از میاان مایروناد و از ساوی دیگار از طریاق اشاتراط ضامن
عقد امکان محدود سازی اختیارات مدیریتی مرد هم تا اندازهای فراهم است (بستان.)1384 ،

در الگوی زن ساالری ،الزمه ارتبا ط خانواده با محیط بیرون از خاود ،نادیاده گارفتن تفااوت هاای جنسای و جنسایتی و اخاتالف
هایی است که حریم خانواده را در هم شکسته و فرزندان را با کمبودهای عاطفی روبرو مای ساازد  .در الگاوی پادر سااالری نیاز،
آزادیها و ارزش های انسانی مخدوش شده و کانون گرم و پرمهر خانواده آسیب مایبینناد اماا رابطاه عماودی و سلساله مراتاب
مورد نظر اسالم با مهار اعمال قدرت ،استقالل نسبی هر یک از ارکان خانواده حفظ می شود و هایچ یاک از آنهاا مجااز نیساتند
در حوزه دیگری دخالت نمایند؛ در راس این سلسله مراتب مردان از نقش برجسته تری برخوردارند اماا در عاین حاال همانناد
نظامهای پدرساالر مردان قدرت مطلق در خانواده نیستند بلکه اقتدار آنان نیز نسبی است و مای بایسات هماواره در تماام کارهاا
و مسائل مربوط به اعضای خانواده عدالت داشته و با اخالق نیکو با آنها رفتار نماید و باه حقاوق و وظاایف تعیاین شاده خاویش
عمل نماید .افزون بر ا ین اسالم با مورد توجه قرار دادن تفاوت های جنسای و جنسایتی و تأکیاد بار اصال مشاورت و ارج نهاادن
به آزادیهای فردی و ارزش های انسانی و نیز توصیه و تشاویق باه تقادم ارزشاهای اخالقای بار قاوانین حقاوقی الگاویی مبتنای
برتفاهم و همفکری ارانه می کند که برخی آن را با تعبیر مدیریت شاورایی در رواباط خاانواده و مادیرت اجرایای مارد در رواباط
خانواده با اجتماع توصیف کرده اند که از میان این نظریهها نظریه های موافق اشتغال زنان ،باا تااثیر پاذیری از دو عامال الاف )
مبانی ارزشی و ایدئولوژیک صاحب نظریه ها ب ) شواهد تجربی مورد استناد ایشان به دودسته تقسیم میشوند:
 - 1دستهای که ارزشمندی نهاد خانواده را انکار میکنند و شعار فسخ خانواده سر میدهند.
 - 2دسته دوم به اهمیت ارزش های زندگی خانوادگی اذعان دارناد و مای کوشاند تاا الگاوی جدیادی از خاانواده کاه در راساتای
هدف غایی خود که برابری جنسی باشد معرفی کنند.
در مقابل این نظریه ها نظریههای مخالفی قرار دارد که هدف غایی خود را عدالت معرفی کرده و براباری جنسای باه عناوان یاک
ارزش ثانوی توسط عدالت معرفی گردیده و در راستای آن جرح و تحدیل می شود .به عناوان م اال تاالکوت پارساونز در دیادگاه
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کارکرد گرایانه خویش الگوی متعارف تقسیم نقش ها و وظایف میان زن و شوهر را عادالنه میداند باه ایان دلیال کاه نقاشهاای
متفاوت آن ها معادل مکمل یکدیگرند و این نوع تقسیم کار جنسی میان زن و شوهر به ایفاای بهتار کارکردهاای اصالی خاانواده
در زمینه ت بیت شخصیت بزرگساالن و جامعه پاذیری کودکاان کماک نماوده و ثباات و یکپاارچگی اجتمااعی نقشای اساسای
دارد.در مورد عامل دوم نیز باید به پژوهش های تجربی فراوانی اشاره کرد که دربااره موضاوعاتی مانناد تااثیر اشاتغال ماادران بار
فرزندان و نیز تاثیر اشتغال زنان بر ثبات زندگی زناشویی انجام شده است و بر ایجااد اخاتالل در نقاش هاای ماادری و همساری
زنان در اثر اشتغال ایشان داللت دارد( .لبیبی ،خانواده در قرن بیست و یکم)1392 ،
اما الگوی مدیریتی اسالم طبق پژوهش ها با سایر الگوهای مدیریتی متفاوت می باشد و رویکاردی منعطاف از مادیریت خاانواده
را ارائه می کند .در تبیین الگوی اسالمی مدیریت خاانواده بایاد گفات کاه مادیریت خاانواده را مای تاوان در دو سااختار اقتادار
عمودی افراطی و اقتدار افقی تصور نمود؛ در ساختار اقتدار افراطی عماودی ،یکای از ارکاان خاانواده باه عناوان قادرت متمرکاز و
مطلق در باال و دیگری در پایین قارار مایگیارد؛ الگوهاای مردسااالری و زن سااالری ،در مصاداق هاای سااختار اقتادار عماودی
افراطی اند؛ در ساختار اقتدار افقی هیچ یک از ارکان خانواده نسبت به دیگاری از اقتادار بیشاتری برخاوردار نباوده و هاردو رکان
خانواده یکسان و برابرند .مصداق این نوع از اقتدار را می توان در الگوی مشارکتی و دموکراتیک خانواده جستجو نمود.
نظر به همین رویکرد خانواده ایرانی  -اسالمی ،خانوادهای است ک ه عناصر اجتماعی و فرهنگی تشکیلدهنده آن برآمده از ویژگایهاای
مطلوب تاریخی خانواده ایرانی و همچنین آموزه های دین اسالم درباره خانواده است .این الگو مدعی است که با عنایت باه آماوزههاای
دینی و توجه هم زمان به مقتضیات خانواده در ابعاد اجتماعی و فرهنگی ایران ،میت وان به خانواده سالم و اخالقی دست یافت و البتاه
الزمه چنین شرایطی ،ایجاد سبک زندگی ایرانی  -اسالمی در جامعه است .مهمترین اهداف تدوین الگوی ایرانی  -اساالمی خاانواده باه
شرح زیر ذکر شده است:
 - 1محوریت خانواده در پیشرفت فرد و جامعه
 - 2آسیبزایی شرایط فعلی خانواده برای جامعه و لزوم رفع آن
 - 3تحکیم روابط و بعد عاطفی میان فردی و اعضای خانواده
 - 4تسهیل فرآیند ازدواج در جامعه
 - 5کاستن از رواج الگوهای غربی در سبک زندگی خانوادههای ایرانی
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