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 مقدمه

ترین  ترین و مطمئن ترین نهاد اجتماعی، مناسب ترین و پردامنه خانواده به عنوان کهن

باشـد.  شناختی، معنوي و تربیتی اعضاي خود می بستر براي تأمین نیازهاي زیستی، روان

، هاي گوناگون ترین رکن جامعه و بستر فرهنگ اصلینظام خانواده، همچنین در جایگاه 

ایط و موقعیت بـراي رشـد و شـکوفایی اسـتعدادهاي بـالقوه و      ترین شر بهترین و کامل

بسیاري از باورهـا،   باشد. کارآمدترین بستر براي پیشرفت و موفقیت اعضاي خانواده می

زعـم مـارتین    گیرد. بـه  احساسات و عواطف و رفتارهاي اجتماعی در خانواده شکل می

ی بستگی دارد کـه بـین   ، سرنوشت جامعه به ساختار آتی گروه خانگی و روابط1سگالن

  ).1370، سگالنخانواده و جامعه برقرار خواهند شد (

زن و شوهر (همسران) به عنوان ارکان اصلی و اولیه تشکیل خـانواده، نقـش تعیـین    

اي در پویایی، استحکام، امنیت، سازماندهی، آرامش روانی و رشد ابعـاد مختلـف    کننده

شخصیتی و پیشرفت معنوي اعضاي خانواده دارند. زن و شوهر محور خانواده بـوده و  

شـوند.   گیرند و عضو خانواده مـی  ار آنها شکل میسایر اعضاي خانواده (فرزندان) بر مد

معتقد است به محض اینکه بنیان خانواده ویران شود، اصول بـزرگ هـم فـرو     2هارویو

اعتقاد دارد که براي داشتن یک جامعه مسـتحکم، بایـد    3). گیدنزهمان( خواهند ریخت

ل بـین دو  هاي مستحکم داشته باشیم و خانوادة مسـتحکم بایـد براسـاس تعامـ     خانواده

هاي به دور از خشونت بنا شـود  جنس، ارتباط اعضا با یکدیگر، اعتماد متقابل و تصمیم

 ).1384گیدنز، (

خانواده، همچنین به عنوان یک نهاد و سازمان اجتماعی  نـاگزیر اسـت در راسـتاي    

رسیدن به اهدافش از یک ساختار و نظام  منطقی و شایسته ساالر، برخوردار باشـد؛ در  

تواند به اهداف مورد انتظار، نیل پیدا کند. در هر نهـاد و سـازمان،   ین صورت نمیغیر ا

اي دارد که نشانه قدرت و تأثیر او بـر دیگـران    هر فردي براي خود جایگاه و نقش ویژه

است. در جوامع انسانی، سازمانی که همۀ افراد آن، در یک رتبه باشند و نقش واحـدي  

                                                   
1. Martine  Segalen. 

2. Vharvyv. 

3. Giddens. 
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هر سازمان را چنین بیان الزم در ادارى هاىویژگى 1،وبر .شود داشته باشند، مشاهده نمی

ســرى  وجــود یــک ،مراتــب مشــاغل سلســله ،ثابــت بــین اعضــا کــار  تقســیم کنــد:مــی

 2،(اسـکات  فنـى  هاىبر مبناى ویژگى اعضاانتخاب و  عمومى حاکم بر عملکرد مقررات

    ).1ج، 1374

  پیشینه

، پـژوهش جـدي صـورت    »خـانواده نقش مدیریتی مرد در «در رابطه با مبانی نظري

ها، مباحثی در این رابطـه  نگرفته است. گرچه به طور پراکنده در برخی مقاالت و کتاب

) ضمن توجـه بـه   1360( ) و طوسی1368( ق)، غزالی1347( سینا مطرح شده است. ابن

 اند. طباطبـایی هاي همسران در نظام خانواده، به نقش مدیریتی مرد نیز اشاره داشتهنقش

) در مباحــث تفســیري و تبیــین  حقــوق و 1382و  1379، 1372( م) و مطهـري 1983(

 الرِّجـالُ «و بـر اسـاس آیـه     جایگاه زن در نظام خانواده، به نقش مدیریتی مـرد پرداختـه  

قائل به مدیریت مرد در خانواده است و با اشاره به نکاتی از زندگی » علَی النِّساء قَوامونَ

) و 1385( طبیعی زن و مرد، این امر را تبیین نموده اسـت. مقـدادي  اجتماعی و شرایط 

هاي خودشان به صورت ضمنی به این بحث اشـاره  ) نیز در کتاب1380( صدیق اورعی

شناسان نیز در برخـی از آثـار خـود بـه بررسـی نقـش       شناسان و جامعهاند. رواننموده

)، سیرز، فریـدمن و  2008( 3ماتلین توان بهاند. در این زمینه میمدیریتی مرد توجه کرده

  ) اشاره کرد.1379( ) و زیمون1988( 4تیلر

  تعریف مفاهیم

شناسـی   شناسی، روابط میان فـردي، روان  هاي بازیگري، جامعه در حوزه» نقش«واژه 

اجتماعی و... کاربرد دارد و تعاریف متعددي از آن شده است که هر کدام با اهـداف و  

اي از ست. براي هر فرد در موقعیتی که قـرار دارد، مجموعـه  مبانی فکري خاصی بوده ا

                                                   
1. Weber. 

2. Scott, W. Richard . 

3. Matlin. 

4. Sears, Freedman, and Taylor. 
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گوینـد  مـی » نقـش «شود، این مجموعـه را  رفتارها مورد انتظار است و از او خواسته می

، به پایگاه اجتماعی یک فرد در یک گروه یا بـه رتبـه یـک    »منزلت). «1378 1(جاناتان،

شـود کـه   ه رفتاري اطـالق مـی  شود. نقش بگروه در مقایسه با گروهاي دیگر اطالق می

نقـش  «). منظـور از  1370 2دیگران از دارنده یک منزلـت معـین انتظـار دارنـد (کـوئن،     

در تحقیق حاضر این است که چه کسی در نظام خانواده مسئول و سرپرسـت  » مدیریتی

  و تصمیم گیرنده نهایی است.

  نقش سرپرستی و مدیریتی خانواده

ال اساسـی  ؤخانواده، نقش سرپرستی است. سـ  هاي اساسی و مهم  در یکی از نقش

این است که چه کسی (مرد یا زن) مسئول و مدیر کالن خانواده اسـت. در ایـن رابطـه    

  ضرورت دارد مباحثی مطرح و بررسی گردد از جمله:

  الف) مفهوم قوامیت در لغت عرب 

آنچه در فقه و حقوق اسالمی تحت عنوان قوامیت و ریاسـت شـوهر بـر زن آمـده     

» قـوام «است، واژه  »علَی النِّساء قَوامونَ الرِّجالُ«است، به طور عمده برگرفته از آیه شریفه 

اند، به ایـن آیـه    و مشتقات آن که در متون اسالمی براي بیان ریاست شوهر به کار رفته

  اشاره دارند.

(انـیس،   در لغت به معناي قیام و اشراف بر امر یا مـال و والیـت امـر آمـده    » قوامه«

ق). برخـی نیـز   1421چـی، ) و به حمایت و سرپرستی نیز معنا شده اسـت (قلعـه  1386

در لغت به معنـاي محافظـت کـردن و رعایـت مصـالح فـرد اسـت        » قوامه«اند که گفته

به معناي کسی که بر امور چیـزي قیـام   » قیم«و از همین ریشه است  ق)1418، سایس(

نیز به معناي قیم اسـت، بـا   » قوام«نماید.  صالح میشود و آن را ا کند و متولی آن می می

دار  کننـده و عهـده   باشد و او کسی است که قیـام  ابلغ و رساتر می» قوام«این تفاوت که 

 ).ق1407 البغوي،مصالح، تدبیر و تأدیب است (الفراء

                                                   
1. Jonatha H, Turner. 

2. Bruce, Quinn. 



 153   شناختی  در خانواده با رویکردي روان» نقش مدیریتی مرد«مبانی نظري 

  

  ب) بررسی دالیل ریاست مرد بر زن 

د بود که بـه هـر کـدام بـه     سه نوع دلیل براي این مطلب قابل بحث و بررسی خواه

  شود:اختصار اشاره می

  . دلیل قرآنی 1

  گیرد:  دو آیه شریفه براي اثبات ریاست مرد، مورد  بحث قرار می

نظـر   هایی که خداوند (از آیه اول: مردان سرپرست و نگهبان زنانند، به خاطر برتري

هـایی   خاطر انفـاق نظام اجتماع) براي بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به 

براي فهم بهتر مفاد ). 1377مکارم شیرازي، ( 1کنند شان (در مورد زنان) میکه از اموال

   شود: آیه، نکاتی توضیح داده می

معنـی ایسـتادن و    ، جمع قوام است که صیغه مبالغه از مـاده قیـام بـه    »قوامون«واژه 

ي کالمـی داراي معـانی   هـا  برخاستن است که بر حسب نوع استعمال و براساس قرینـه 

باشـد. قـوام    دار شدن کاري مـی  شود که جامع این معانی تصدي امر و عهده خاصی می

بودن مرد بر زن، گرچه متضمن نوعی تسلط و اشـراف اسـت، لـیکن در ایـن آیـه، بـه       

گردد؛  سرپرستی، حمایت، مسئولیت گردانندگی امور، محافظت و رعایت مصالح باز می

کنند و از آنها با رعایت و مراقبت کامـل   ن بر امور زنان ایستادگی میقوامون یعنی مردا«

بـه مراقبـت نیکـو و حراسـت     » قـوام «ق)؛ 1390میرزا خسـروانی،  نمایند ( محافظت می

الرجال قوامون علی «). در تفسیر 1410شایسته از زنان معنا شده است (صادقی تهرانی، 

التادیـب  التـدبیر و مسـلطون علـیهن فـی    مـون علـی النسـاء و   اي قی«آمده است » النساء

امرهن لما لهم من زیاده الفضل علیهن بالعلم و العقل و حسـن   اهللانما والّهم«، »والتعلیم

  ). 1408(طبرسی،  » الرأي و العزم

اي خبـري اسـت، ولـی در     با آنکه جمله» قَوامونَ علَی النِّساء الرِّجالُ«نکته دیگر اینکه 

قرآن به زن «خواند. از این رو  ده و مردان را به تصدي این مسئولیت فرا میمقام انشاء بو

گوید: تو سرپرستی زن و منـزل را   گوید تو تحت فرمان مرد هستی، بلکه به مرد می نمی

اگر آیه را به صورت تبیین وظیفه بیـان کنـیم نـه    ). «1369آملی، (جوادي» به عهده بگیر

یعنی اي مردها شـما  ، »قَوامونَ علَی النِّساء الرِّجالُ«که شود  اعطاي مزیت، آنگاه روشن می

طور که براي اجراي مسائل قضـایی خداونـد امـر کـرده      به امر خانواده قیام کنید، همان

. در ادامه آیه، خداوند دو سـبب بـراي   (همان)» کُونُواْ قَوامینَ بِالْقسط شُهداء للّه«است که 

                                                   
 ).34، (نساء فَالصالحاتبعضَهم علَی بعضٍ وبِما أَنفَقُواْ منْ أَموالهِم  اللّهقَوامونَ علَی النِّساء بِما فَضَّلَ  الرِّجالُ .1
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؛ که بیانگر سبب فطـري  »بعضَهم علَی بعضٍ اللّهبِما فَضَّلَ «کند: یک)  میقوامیت مردان ذکر 

و خدادادي است. یعنی مرد به سبب صالبت فکر و اندیشـه معـاش زیـادتر و تـوان و     

نیروي بدنی بیشتر، به این مسئولیت برگزیده شـده اسـت؛ آیـه شـریفه نیـز بـا تعبیـري        

زونی متقابل است و اختصـاص بـه مـردان نـدارد،     دهد که برتري و ف حکیمانه نشان می

مـنْ   أَنفَقُواْوبِما ) «دو ؛)1410تهرانی، اند (صادقی اي جهات برتري یافته بلکه زنان در پاره

 هِمالـوامیت مردان بـر زنـان خـویش    »أَم؛ این تعلیل نشانگر سبب اکتسابی و اجتماعی قو

ر آن، مشترك میان زن و مرد است، اما مـرد  است، زیرا با آنکه ازدواج و فوائد مترتب ب

به جهت توانایی و قدرت بدنی، مکلف به تأمین معاش و تهیه مخارج زنـدگی شـده و   

زن از این وظیفه معاف گشته است و به تبع آن حق ریاست و نظارت، به مـرد واگـذار   

   گردیده است.

رنـگ کننـد و اگـر بـه     و زنان طالق داده شده، باید به مدت سه پاکی د«... آیه دوم: 

خداونــد و روز آخــرت ایمــان دارنــد، بــراي آنــان روا نیســت کــه آنچــه خداونــد در  

شان قصد اصـالح دارنـد [در ایـن    هایشان آفریده است، پنهان دارند و اگر شوهران رحم

مدت] سزاوارتر به بازگرداندن آنها هستند، و براي زنان به مانند وظـایفی کـه بـر دوش    

اي قرار داده شده است و مـردان را بـر زنـان مرتبتـی اسـت و       ستهآنهاست، حقوق شای

آیه مزبـور بعـد از ذکـر مسـئله طـالق و عـدة زن،       «. 1»خداوند پیروزمند و حکیم است

بـرد و بـه حقـوق شخصـی و اجتمـاعی       موضوع احترام متقابل زن و مرد را بـاالتر مـی  

تا زن رعایـت آن را بـه   طور که حقوقی براي مرد وضع شده  گوید همان کشاند و می می

عهده بگیرد، همچنین زن حقوق مختلفی بر مـرد دارد کـه او نیـز موظـف اسـت آن را      

رعایت کند... و به همان اندازه که زنان وظایفی دارند، حقوقی هم بر آنها قرار داده شده 

 ».گردد است و از تناسبِ این حقوق با آن وظایف، اجراي عدالت در حق آنان عملی می

گفت: قانون عدالت در حق زن همانند  متمم جمله قبل است که می» درجۀٌ علَیهِنَّجالِ للرِّ«

مرد جاري است، ولی این به معناي مساوي بودن و تشابه در حقوق و وظایف نیسـت،  

دار در نیروي جسمی و روحی زن و مـرد روشـن    زیرا با در نظر گرفتن اختالفات دامنه

هاي برومند اجتماع را به عهده  ه حساس مادري و پرورش نسلشود که زن باید وظیف می

                                                   
1. طَلَّقَاتالْمنَ وصتَرَبنَ  یکْتُمنَّ أَن یلُّ لَهحالَ یو هِنَّ ثَالَثَۀَ قُرُوءابِأَنفُسمِ  موالْیو نَّ بِاللّهؤْمهِنَّ إِن کُنَّ یامحی أَرف رِخَلَقَ اللّهاآلخ 

زِیـزٌ  درجـۀٌ واللّـه ع   علَیهِنَّولَهنَّ مثْلُ الَّذي علَیهِنَّ بِالْمعرُوف وللرِّجالِ  إِصالَحاوبعولَتُهنَّ أَحقُّ بِرَدهنَّ فی ذَلک إِنْ أَرادواْ 

کُیم228 ،(بقره ح.( 
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داشته باشد و وظایف اجتماعی مانند حکومت، قضاوت و سرپرستی خانواده، کـه نیـاز   

به نیروي فکري داشته و از احساسات و تأثیر عاطفه به دور است، به عهـده مـرد قـرار    

ــیرازي،   ــارم ش ــرد (مک ــه، ط 1377گی ــران از جمل ــی از مفس ــی (). برخ ) و 1405برس

اند. مـراد از   )، درجه مذکور در آیه را به برتري و ریاست مرد تفسیر کرده1378اردبیلی(

» علَی النِّساء قَوامونَ الرِّجالُ«این درجه، همان ریاست و قیام به مصالحی است که  در آیه 

انفاق و دیـه  ). فزونی درجه مرد به عقل و توان او در ]تابی[ذکر شده است (رشیدرضا، 

ابـراهیم قمـی نیـز     بـن  ). این معنی از تفسیر علـی 1405و میراث و جهاد است (قرطبی، 

  ). 1404شود (قمی، استفاده می

رسد با توجه به موقعیت و سیاق این آیه که وضع زنـان را در   با این همه به نظر می

با دشواري مواجه کند، استفاده قوامیت و ریاست مرد از آن،  طالق و پس از آن بیان می

گونـه کـه    گوید: براي زنان مطلقه حقـوقی وجـود دارد، همـان    باشد. در حقیقت آیه می

هاي خود  واجباتی بر عهده آنان است، زیرا آنها مکلّفند که انتظار بکشند و آنچه در رحم

شان موظفند که نیت خویش را با همسران خود به دارند، پنهان نکنند و در برابر شوهران

ام رجوع، پاك دارند...؛ آنگاه در این رابطـه و تکـالیف متقابـل، چـون شـوهران در      هنگ

 علَـیهِنَّ للرِّجـالِ  «رجوع به همسر سابق خود اولویت دارند، از این رو گفتـه شـده اسـت    

این برتري (درجه) که در این سـیاق  «گوید:  سید قطب با اذعان به همین معنا می». درجۀٌ

ه حق مردان در امـر برگشـت دادن زنـان در مـدت عـده بـه دامـان        آمده است مربوط ب

). بنابراین، درجه و رتبه ذکر شـده  1385(مقدادي، » باشد عظمت و حفاظت خویش می

باشد و معناي آن مطلق نیست تا دلیلی دیگر تلقی شـود؛   مقید به امر طالق و رجوع می

امیت و ریاست مرد بر زن دارد. به این ترتیب، تنها آیه اول داللت تام و روشن، بر قو  

  . دالیل روایی 2

دهد که احادیث زیادي درباره ریاسـت شـوهر و لـزوم     مطالعه منابع روایی نشان می

  شود:  هایی اشاره می اطاعت همسرش از وي وجود دارد که به نمونه

خدا رحمت کند مردي را کـه رابطـه میـان    «فرماید:  می روایت اول: امام صادق(ع)

نش را به نیکی برگزار کند، پس خداوند او را سرپرست و قیم بر آن زن قـرار  خود و ز
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روشنی  با فرض اینکه مرد به وظایف خود عمل کند، به  2این حدیث معتبر 1».داده است

  بر مقام قوامیت و ریاست شوهر بر همسرش داللت دارد.

ا سرپرسـت  همـه شـم  «: از پیامبر اسالم(ص) نقل شده است که فرمود؛ روایت دوم

و نگاهبانید و در برابر آن مسئولیت دارید، امام سرپرست امـورمردم اسـت و در برابـر    

مرد سرپرسـت امورخـانواده اسـت و دربرابـر خـانواده مسـئولیت        آن مسئولیت دارد و

دارد و زن در منزل همسـرش سرپرسـت امـور خانـه اسـت و در برابـر آن مسـئولیت        

  کند.زن، بلکه سرپرستی او بر خانواده را ثابت میاین حدیث ریاست مرد بر . 3»دارد

کثیر از امام صادق(ع) نقـل کـرده اسـت کـه      روایت سوم: در حدیث دیگري معاذبن

. ایـن  4»اش باشـد  نیکبختی و سعادت مرد در این است که سرپرسـت خـانواده  «فرمود: 

آمده، صحیح و معتبـر اسـت و بـه طـور ضـمنی       الکافیحدیث به سندي که در کتاب 

  رساند.  قوامیت و سرپرستی مرد را به اثبات می

فرمود: پیامبر(ص)  آمده است که امام محمدباقر(ع) الکافیحدیث چهارم: در کتاب 

در عید قربان بر شتري برهنه سوار بود و به خارج دروازة مدینه رفـت، در بـین راه بـه    

انتان اطاعـت  زنانی برخورد، توقف کرد و فرمـود: اي زنـان! صـدقه دهیـد و از شـوهر     

  ).514، ص5، ج1367کنید...(کلینی

باشـد، در   تعداد روایاتی که نشانگر وجوب مطیع بودن زن نسبت بـه شـوهرش مـی   

منابع روایی بسیار است، لزوم اطاعت از شوهر هم ناشی از موقعیت قوامیت و ریاست 

(زنانی » مطیعات«را به معنی » 5قانتات«ابراهیم از قول امام باقر(ع)، کلمه  بن اوست؛ علی

  ).137، ص1404(قمی،  گیرندکنند) می که از شوهران خویش اطاعت می

  

                                                   
ا بینَه و بینَ زوجته فَإِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ قَد ملَّکَه نَاصیتَه ):الصادق(ع. ِقال 1 یمنَ فسداً أَحبع اللَّه محر م ی قَ ا و جعلَه الْ

 ).245،  ص20، ج1412(معزي مالیري،  علَیها

 باشد. واسطه اسناد قطعی آن توسط مرحوم صدوق به امام(ع) می . اعتبار آن به2

ٌ عن رعیته والرَّجلُ راع علی أهـل . 3 بیتـه و هـو    کُلُّکُم راعٍ و کُلُّکُم مسؤولٌ عن رعیته، فَاألمیرُ راع و هو مسؤولً

ه والمرأة راعیۀ فی بیت زوجها و ولده و هی مسؤوله عن رتعیهامسؤولٌ عن رت248، ص14، ج1408(نوري،  عی.( 

4. ه ال یلَی عع مقَی  ).251، ص15، ج1412(حرعاملی،  منْ سعادةِ الرَّجلِ أَنْ یکُونَ الْ

 ).34 ،(نساء ...؛فَالصالحات قَانتَات حافظَات لِّلْغَیبِ .5
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  . دالیل عقلی و نظري3

اي که اگر دین  به گونه«در دین اسالم از عقل به عنوان حجت باطنی یاد شده است، 

» ایـم  اسالم را دین تعقل و شریعت آن را شـریعت عقـل بنـامیم، کالمـی گـزاف نگفتـه      

). عقل، ضرورت وجود مدیریت و ریاست براي خانواده و تصـدي  1379دوست،  (علی

دهـد. بررسـی    کند و مـورد حکـم، قـرار مـی     خوبی درك می آن توسط فردي الیق را به

دهد که از میان اعضاي خانواده، به طـور طبیعـی    مصالح فردي و اجتماعی هم نشان می

ترین فرد براي تصـدي ایـن موقعیـت اسـت.      ) شایستهالزم شرایط حاصل بودنمرد (با 

. اسـتفاده از  1کنـد:   توانایی و نقش عقل در اسـتنباط احکـام بـه دو صـورت جلـوه مـی      

عـدالتی.   است، مانند پسـندیده بـودن احسـان و دادگـري و زشـتی ظلـم و بـی        1مستقالت عقلیه

. براسـاس قاعـدة مالزمـه    کنـد  کلیه قضایاي عقلیه مستقله به حسن عدل و قبح ظلم بازگشت می

تـا،   ، (مظفـر، بـی  2بین حکم عقل و شرع، از حکم عقل مستقل، حکم شرع را قابل استنباط اسـت 

کنـد کـه    . در بعضی از موارد هم عقل به صورت غیرمسـتقل عمـل مـی   2). 237، ص1ج

  است.  3حاصل آن قضایاي عقلیه غیرمستقله

ه است تا در سایه آن، جان، یکی از قضایاي عقلی مستقل، ضرورت حفظ نظام جامع

اي که مورد قبول تمـامی   گانه عقل، دین، نسب و مال، به عنوان مقاصد و ضروریات پنج

) مصون بمانند. بنابراین، به حکم مسـتقل عقـل،   38، ص1، ج]تابی[ادیان است (عاملی، 

خانواده نیـز بـه   باشد.  حفظ نظام و وجود ریاستی شایسته براي آن، الزم و ضروري می

عنوان اجتماعی کوچک اما مهم و بنیادین، که خمیرمایه و هستۀ نخستین و عنصر سازنده 

جوامع بشري است، به حکم عقل نیازمند سازماندهی، نظام و مدیریت صحیح و مطلوب 

شکی نیست که خانواده به مدیري نیاز دارد تا بر امور آن نظارت کند و باشد. بنابراین  می

دار شود و سرپرستی الزم دارد تا افـراد   گیري نهایی را عهده مخواهد تا تصمی رئیسی می

خانواده را تحت حمایت و مراقبت خویش قرار دهد و مصالح آن را پـاس دارد. عقـل   

                                                   
کند و مورد حکم قـرار   در این موارد، عقل به صورت مستقل و بدون نیاز به شرع و تعالیم دینی، مسائلی را درك می .1

 دهد. می

  .کُلَّما حکَم به العقل، حکَم به الشَّرع .2

یـک  شـود و   گیرد و پس از دریافت بیان و حکمی از شارع وارد عمـل مـی   در این موارد عقل در طول شرع قرار می .3

  کند. سري احکام شرعی دیگر را استنباط می
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کند (ابوشقه،  گونه بیان و خطابی از جانب شرع، این ضرورت را درك می نیاز از هر بی

هـاي   عتبـاري، ماننـد شـرکت   هـاي ا  ها و سـازمان  ). زمانی که گروه100، ص5، ج1416

تجاري که اهمیت کمتري نسبت به خانواده دارند، از بـاب ضـرورت عقـل بـه دسـت      

شوند، خانواده به طـور قطـع و بـا اولویـت      مدیران متخصص و رؤساي الیق سپرده می

تا نظامش را حفظ و مصالح و امنیتش را فراهم نماید؛  ستتر نیازمند مدیري توانا افزون

گویـد: کسـی کـه از     دار این مسئولیت مهم بشود؟ عقـل مـی   باید عهدهلیکن، چه کسی 

استعداد، توان و شایستگی بیشتري در این مورد برخوردار اسـت، چراکـه در غیـر ایـن     

کند که خـانواده نیازمنـد مـدیر و رئـیس      عقل، تنها حکم میآید. صورت، ظلم پیش می

در مقـام  امر مهـم باشـد.    ترین شخص براي تصدي این است و این رئیس باید شایسته

. ریاسـت  2. ریاسـت مـرد؛   1تصور سه احتمال براي تصدي این ریاست مطرح اسـت:  

پـذیرد؛   اشتراك زوجین در ریاسـت را نمـی   عقل،. ریاست زن و مرد به طور مشترك؛ 3زن؛ 

تردیـد منجـر بـه     زیرا وجود دو رئیس در عرض هم براي یک کار و یـک گـروه و سـازمان، بـی    

گر همین مطلب اسـت  شناختی نیز بیان تجربیات روانگردد.  ومرج می اختالف، فساد و هرج

بایـد  گیـرد،  ). در دو فرض دیگر، کسی کـه ریاسـت را بـه عهـده مـی     1374(احمدي، 

دار امور و مخارج نیز بشود و دیگري را تحت حمایت خویش قرار دهد. در اینجا  عهده

هاي بدنی و خصوصیات روانی زن و مرد، بدون تردید و درنگ،  عقل با توجه به ویژگی

طور غالب از قدرت و نیروي بدنی  داند، چرا که مرد بهمرد را واجد اوصاف ریاست می

عاش و خرد اقتصادي بیشتري برخوردار است، در حـالی کـه   و صالبت اندیشه، تدبیر م

زن به مقتضاي نیروي بدنی کمتر و لطافـت و ظـرافتش، خـود محتـاج حمایـت اسـت       

). البته این استدالل با مفروض دانستن شـرایط ریاسـت در   202، ص1404(بحرالعلوم، 

ه دیگران هستند و ها به طور طبیعی دنبال ملجاء و اتکاء ب . افزون بر اینکه زن1مرد است

، 1368دوست دارند به مردي که از اقتدار کافی برخـوردار اسـت تکیـه کننـد (پیـرون،      

اگر زن مـرد  «فرماید:  می ). در روایات نیز به این نکته اشاره شده است؛ علی(ع)180ص

را صاحب اقتدار و قدرت ببیند بهتر است از آنکـه او را در حـال شکسـتگی و ضـعف     

                                                   
  گذار هم در اینجا بر پایه منظور کردن این امر غالب و معمول بوده است. حکم قانون .1
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پذیري بانوان در تـدبیر امـور منـزل و ایفـاي      ها و مسئولیت نباید توانمنديالبته ». 1ببیند

نقش مادري و تربیت اطفال و همیاري با مرد در مدیریت خانواده، مـورد غفلـت قـرار    

  اهمیت تلقی شود.  گیرد و کم

  ج) نظربرخی از اندیشمندان اسالمی درباره ریاست مرد

ق) در بیان مراد   310سنت (متوفاي  اهلترین مفسران  جریر طبري از قدیمی محمدبن

مردان اهل قیام بر زنانشان در تأدیب و نظارت «گوید:  می» علَی النِّساء قَوامونَ الرِّجالُ«  هآی

گـاه از   و آن» باشـند  بر انجام واجبات و تکلیـف آنـان در برابـر خداونـد و شـوهر مـی      

این آیه، یعنی اُمرا و حاکمان و بـر زنـان   منظور از قوامون در «کند که:  عباس نقل می ابن

). زمخشري تا(طبري، بی» الزم است که طبق دستور خداوند از شوهر خود اطاعت کنند

یعنی مردان با امر و نهی بر زنان اشراف  »علَی النِّساء قَوامونَ«ق) گفته است: 528(متوفاي 

هـا حکومـت دارنـد (زمخشـري،      گونه که والیان و حاکمان بر رعیت و سیطره دارند، آن

قیام مردان بر زنان بـه ایـن اسـت کـه مـرد      «نویسد:  ق) می671). قرطبی (متوفاي 1415

دار تدبیر امور زن و تأدیب او و نگهداري او در خانه و منع خـروج وي از منـزل    عهده

شود و بر زن است که او را اطاعت کند و امر او را مادام که منجر به معصـیت نگـردد،   

ق) در تفسیر خود، در بیـان   774کثیر دمشقی (متوفاي  ). ابن1405(قرطبی، » ل نمایدقبو

یعنی مرد قیم بـر زن، رئـیس و بـزرگ او و حـاکم بـر      «گوید:  مفهوم قوام بودن مرد می

  ).1418(دمشقی، » روي و انحراف است کنندة وي به هنگام کج اوست و ادب

سـنت، قوامیـت و    از علماي سلف اهل توان اذعان داشت که بسیاري در مجموع می

انـد. جمعـی از بزرگـان     ریاست مرد را به مزیت و برتري و سیطره او بر زن تبیین کرده

 العرفان کنزمرحوم فاضل مقداد در  اند. مثالً فقهاي امامیه همچنین نظري را اختیار نموده

، قیام به والیت و سیاست است (سیوري، »علَی النِّساء قَوامونَ الرِّجالُ«نویسد: منظور از  می

قیـام مـردان بـه امـور     » قوام«). مرحوم مقدس اردبیلی نیز معتقد بودند که مراد از ]تابی[

). 1378زنان و تسلّط بر آنان همانند برتري و تسلط والیان بر رعیتشان است (اردبیلـی،  

کاشـانی،   کرده است (فیض را به قیام والیان بر رعیت، تشبیه» قوامون«فیض کاشانی نیز 

                                                   
 ).168، ص20، ج1412یرین حالک علی انکسار؛ (حرعاملی،  اَنْ هنَّ یرین انک ذو اقتدار خیر منْ .1
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). بسیاري از مفسران و متفکـران اسـالمی معاصـر نیـز، در فضـایی کـه ارزش و       1384

کرامت انسانی زن، مورد توجه قرار گرفته است، ریاست شوهر را بـا تحلیلـی دقیـق و    

انـد، گرچـه میـان نظریـات ایـن دسـته نیـز         برداشتی مناسب با آیه شریفه توضـیح داده 

قـوام بـر دیگـري،    «خورد. مرحوم شیخ طوسی فرمـوده اسـت:    چشم میهایی به  تفاوت

چـون نفقـه، پوشـاك و سـایر     دار امـور دیگـري، هـم    کسی است کـه متکفـل و عهـده   

ق). صـاحب تفسـیر خسـروي در ایـن بـاره      1387(طوسـی،  » باشد هاي او می نیازمندي

تالش و ایسـتادگی   مون، یعنی قائم بر امر زنانند، یعنی در کارهاي آنانانوشته است: قو

کنند و اینکه مردان قوام بر زنان باشند، یعنی از شأن شان تالش میدارند و در محافظت

و طبیعت آنهاست که به امر زنان قیام کنند و به بهتـرین وجـه در رعایـت آن بکوشـند     

منظور از «محمد عبده گفته است:   ). رشیدرضا به نقل از شیخق1390(میرزا خسروانی، 

در این آیه، ریاست است، [اما] ریاسـتی کـه مرئـوس بـه اختیـار و اراده خـودش،       قیام 

االراده نیست، زیرا مقصود از قیم بودن این  کند و مقهور و مسلوب فعالیت و تصرف می

اقتداري که به مرد داده شـده در  «تا). (رشید رضا، بی» است که راهنما و مراقب او باشد

که بر دوش او نهاده شده است، تا بتواند به بهترین شکل برابر مسئولیت و تکلیفی است 

وظایفش را انجام دهد و این اجراي دقیق یک قاعده کلـی شـریعت اسـت کـه قـدرت      

  ).1418(عوده، » مالزم با مسئولیت است

اي به برتري و اشـراف   جمع زیادي از اندیشمندان و نویسندگان حتی کمترین اشاره

اند، تا جایی کـه قـوام بـودن مـرد را بـه نـوعی        مردود دانستهاند، بلکه آن را  مرد نداشته

تکلیف و مسئولیت تبیین کرده و تسلط، رهبري و ریاست او را در راسـتاي آن توجیـه   

هـا   گونه که در وزارتخانهقوام بودن نشانه کمال و تقرب به خدا نیست، همان«اند:  نموده

انـد، ولـی ایـن فخـر معنـوي       تو مجامع، افرادي هستند که مـدیر و رئـیس و سرپرسـ   

گیـرد؛  شود؛ قوام بودن مربوط به کارهاي مـدیریت و اجرایـی تعلـق مـی     محسوب نمی

سرپرستی داخل منزل هم با خانم است، ولی چنین نیست که از این سرپرستی بخواهـد  

» مزیتی هم به دست آورد، بلکه یک کار اجرایی و یک وظیفه اسـت نـه یـک فضـیلت    

به معنـی مراقبـت نیکـو از زنـان و حفـظ و حراسـت       » قوامون). «1369آملی، (جوادي
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براي برتري و تفضّل گروه مردان بر زنان نیست و » قوامیت«شایسته از آنان است و این 

). عالمـه  ق1410تهرانی،  هیچ والیتی براي مردان بر زنان قرار داده نشده است (صادقی

ند که مسئول قیام بر امـر شـخص دیگـر و    دا را به معناي کسی می» قیم«طباطبایی کلمه 

داننـد البتـه ایشـان     سرپرستی دیگري است. ایشان مرد را مسئول خانواده و مدیرِ زن می

دانند بلکه به امور قضـایی،   محدوده والیت ومدیریت مرد را منحصر به امورخانواده نمی

دهند  تی میدهند وجنس مرد را بر جنس زن برتري مدیری حکومتی وغیره نیز سرایت می

). توانمندي مرد در زمینۀ تعقّل، تدبیر، کار بـدنی و  1374و نه فقط به همسر(طباطبایی، 

براسـاس ایـن تفـاوت تکـوینی، تکلیـف اداره زنـدگی،        اقتصادي از زن بیشتر اسـت و 

خانواده وهزینه آن بر دوش مرد گذاشته شده و در پـی ایـن تکلیـف، حـق مـدیریت و      

 ٌ»درجـۀ  علَیهِنَّللرِّجالِ «ادگی به مردان داده شده است و مراد از گیري در امور خانو تصمیم

 یـزدي،  همان برتري مدیریتی و مسئولیت، اسـت (مصـباح  » علَی النِّساء قَوامونَ الرِّجالُ«و 

1385.(    

در مجموع، دیدگاه اخیر که ریاست و قوام بودن مرد را بـه مسـئولیت و تکلیـف و    

ویـژه   رسد، به تر به نظر می برگردانیده و نه حکومت و سلطه و والیت، پسندیدهحمایت 

که به معنی قیام به امر و حمایـت و سرپرسـتی و حفـظ و    » قوامه«آنکه با معناي لغوي 

باشد، سازگارتر است. به عالوه با مبانی عقلی و ادلّه ریاست مرد بر خـانواده   رعایت می

است و به خوبی با اوضاع و شرایط و مقتضیات خانواده بررسی شد) هماهنگ  (که قبالً

عنوان » ریاست شوهر«و اعضاي آن مطابقت دارد. از این رو، جمعی حتی به جاي واژه 

) را به کار برده یا 1377مکارم شیرازي،  و 1374(محقق داماد، » مدیریت«سرپرستی یا «

برداشـت از واژه   ناشـی از سـوء    گردد کـه برخـی اشـکاالت    این امر سبب میاند.  پیشنهاد کرده

» قـانون مـدنی   1105مـاده  «نیز برطرف شود، زیـرا بعضـی بـه اسـتفاده از ایـن واژه در      » ریاست«

دهد تا براي خـود، نسـبت بـه همسـرش حـق والیـت قائـل         اند که به مرد اجازه می اشکال کرده

  ).  1378، ارکسازد ( شود و این اصل تساوي زن و مرد در زندگی خانوادگی را مخدوش می

هاي ویژه مردانـه توجـه   شناسی نیز به نقششناسی و روانبرخی اندیشمندان جامعه
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 1اند. تالکوت پارسونزداشته و آن را متناسب با شرایط جسمانی و روانی آنان تلقی کرده

چهرة برجستۀ مکتب کارکردگرایی، در تحلیل خود دربارة تقسیم کار جنسیتی بین زن و 

کسـب درآمـد و رهبـري خـانواده بـر عهـدة مـرد، و وظـایف         «را که  شوهر، این الگو

-را بهترین الگو دانسته است (هروي و مک» داري و کدبانوگري بر عهده زن باشد خانه

آوري را بـه عهـده گیـرد، خطـر      ). از سوي دیگر، چنانچه زن، نقش نـان 1993، 2دونالد

آور  نگی خانواده بسـیار زیـان  آید، این امر براي وحدت و هماه رقابت با شوهر پدید می

مراتب وجود داشته  باید سلسله  در هر نظام و سازمان انسانی می). «1354است (میشل، 

باید فردي از اعضـاي خـانواده    مراتب در خانواده ضروري بوده و می باشد و این سلسله

در نقش اول و در نقـش فرمانـدهی باشـد و خـانواده را مـدیریت کنـد و چنانچـه در        

مراتب، رعایت نگردد، آن خانواده دچار بحران شده و مرضی خواهد  اي، سلسله ادهخانو

خـانوادگی از   مراتب شفاف و صریح درون ). همچنین وجود سلسله 1377لی، (هی» شد

عنـوان   بـه  4و جی هی لی 3درمانی نظیر مینوچین نظران خانواده طرف بسیاري از صاحب

اي  دربارة نظم پایـه  5گردد. در نظریات هلینگر فرض کارایی خانوادگی محسوب می پیش

، 1379مراتـب خـانوادگی داراي نقـش کلیـدي اسـت (زیمـون،        خانوادگی نیز، سلسله 

  ).  135ص

  د) ارزیابی نهایی و نظریه مختار

ه بـه آنهـا اشـاره    بندي و ارزیابیِ مباحث ارائه شده، احتیاج به مقدماتی دارد ک جمع

. نگاه اسالم به خانواده نگاهی مقـدس و معنـوي اسـت و خـانواده را بسـتر      1شود:  می

مـادر از ارکــان   و . پــدر2دانـد؛   مناسـبی بـراي تربیــت فرزنـدان صــالح وشایسـته مــی    

کننـده را در شـکوفایی و بالنـدگی اعضـاي      خانواده بوده و نقش اصـلی و تعیـین   اصلی

کـه   شناختی هاي جسمانی وروان مادر متناسب با توانمندي و از پدر . هریک3خانواده دارند؛ 

                                                   

1. Parsons, Talcott . 

2. Harvey, L, and MacDonald. 

3. Minuchin. 

4. Jay Haley. 

5. Hellinger. 



 163   شناختی  در خانواده با رویکردي روان» نقش مدیریتی مرد«مبانی نظري 

  

باید در راستاي تحقق خـانوادة شایسـته،    اي را بر عهده دارند و می هاي ویژه دارند، مسئولیت

. خانواده همانند هر نظام اجتماعی، نیازمند مدیر و مسئولی شایسته 4 ؛آن را عملی سازند

هاي دینی این مسئولیت به پدر واگـذار   ند و در آموزهاست تا آن را رهبري و هدایت ک

  گردیده است. 

شود که نقش سرپرسـتی و مـدیریتی  پـدر و مـرد،      با توجه به مقدمات ذکر شده، روشن می

هـاي   شـناختی وي اسـت و هماهنـگ بـا توانمنـدي      متناسب با ویژگی جسمانی، عاطفی و روان

برتـري معنـوي و ارزشـی او نیسـت. در واقـع      وجه به معنـاي فضـیلت و    باشد و به هیچ او می

رسـیم کـه بحـث     به این نتیجه مینوعی مسئولیت و تعهد است که به وي واگذار شده؛ و نیز 

باشـد و در   قوامیت و ریاست مرد بر زن در چارچوب نظام خانواده و استحکام آن مـی 

برخـی از   باشـد. و لـذا نظریـه    راستاي رشد، بالندگی، تربیت و اسـتحکام خـانواده مـی   

کثیـر دمشـقی، طبرسـی، فاضـل مقـداد و... مبنـی بـر         مفسرین مثل طبري، قرطبی، ابـن 

حکومت و والیت مرد و حق فرمانروایی او بر زن همانند فرمانروایی والیان، صحیح بـه  

  رسد.  نظر نمی

به نظر ما، ریاست و سرپرستی مرد بر زن، محدود در نظـام خـانواده و در راسـتاي    

دار  استحکام و پیشرفت آن است و در واقع مرد و پدر خانواده، مسـئول بـوده و عهـده   

باشـد و سـلطه و    هایی است که در راستاي پیشرفت مادي و معنوي خـانواده مـی   نقش

یشمندان و بزرگانی همچـون شـیخ طوسـی،    اند ز این رواحاکمیت مطلق بر زن ندارد. 

، عالمـه  الفرقان تفسیرآملی، صاحب اهللا جوادي رضا، آیتصاحب تفسیر خسروي، رشید

اهللا مصباح یزدي و دیگران اعتقاد دارند که مفهوم قوامیت مرد بر زن بـه   طباطبایی، آیت

حفظ و حراست،  معناي مسئولیت، حق سرپرستی، تدبیر امور خانواده، راهنمایی و ارشاد،

باید در راستاي صالح  تهیه نفقه و مایحتاج زندگی، تربیت و غیره است. و همگی اینها می

قیـد و   باشد و همسر (زن) بـرده و مطیـع بـی    ویژه همسر  مصلحت اعضاي خانواده بهو 

     شرط شوهر نیست
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 .(ع)البیت ، قم، مؤسسه آلالشیعهوسایلق)، 1412حسن ( العاملی، محمدبنالحر

 العلمیه.الکتب، بیروت، دارالقرآن العظیمتفسیر)، 1418عمر ( بن الدمشقی، اسماعیل
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 .تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،نامه لغت)، 1377اکبر ( دهخدا، علی

(مشـهور بـه تفسـیر المنـار)، بیـروت،       الکـریم  القـرآن  تفسـیر  ،تا) (بی رشیدرضا، محمد

 دارالمعرفه.

، بیـروت،  التنزیـل  الکشاف عـن حقـایق غـوامض   ق)، 1415عمر ( الزمخشري، محمودبن

 العلمیه. دارالکتب

، ترجمه درمانیهاي کلیدي در خانواده مفاهیم و تئوري)، 1379زیمون، کلمنت، اشترلین (

 و تألیف سعید پیرمرادي، تهران، نشر همام.

 .العلمیهدارالکتب، تهران، تفسیر آیات االحکام ق)،1418( سایس، محمدعلی

، تهـران،  ، ترجمـۀ حمیـد الیاسـی   شناسی تاریخی خانوادهجامعه)، 1370سگالن، مارتین (

 نشر مرکز.

، تهـران،  القـرآن العرفـان فـی فقـه   کنـز تـا)،  عبداهللا (فاضل مقداد) (بی سیوري، مقدادبن 

 المرتضویه. مکتبه

 ، قم، فرهنگ اسالمی.القرآنالتفسیرالفرقان فیق)، 1410صادقی تهرانی، محمد (

قانون مدنی و : (از دیدگاه ریاست شوهر -تمکین بانو  )،1380( صدیق اورعی، غالمرضا

  .، تهران، سفیر صبحجامعه)

، ترجمۀ سیدمحمدباقر موسـوي همـدانی،   المیزانتفسیر)، 1374طباطبایی، محمدحسین (

 قم، جامعۀ مدرسین.

 االعلمی.، بیروت، مؤسسهالقرآنالمیزان فی تفسیرم)، 1983(  __________

 االضواء.، بیروت، دارالقرآنالجامع فی تفسیرجوامعق)، 1405حسن ( بن الطبرسی، فضل

 .هالمعرف، بیروت، دارالقرآنالبیان فی تفسیرمجمعق )، 1408(  __________

 المعارف.، قاهره، دارالطبريتفسیرتا)،  جریر (بی الطبري، محمدبن

، تصحیح و توضیح مجتبی مینویی و اخالق ناصري)، 1360نصیرالدین (  طوسی، خواجه

 رضا حیدري، تهران، خوارزمی. علی

جلد) طهـران، المکتبـۀ    8، (هالمبسوط فی فقه االمامیق)، 1387الحسن ( طوسی، محمدبن

 المرتضویه.
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، قـم، مکتبـۀ   لعربیـه الفقه واالصـول وا القواعد والفوائد فیتا)،  مکی (بی العاملی، محمدبن

 المفید.

 ، تابستان.16و  15، شماره مجلۀ قبسات، »فقه و عقل«)، 1379دوست، ابوالقاسم ( علی

 .هالرسال، بیروت، مؤسسهالتشریع الجنائی)، 1418عوده، عبدالقادر (

 ، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.کیمیاي سعادت)، 1368غزالی، ابوحامد (

 .هالمعرف، بیروت، دارتفسیر البغويق)، 1407مسعود ( بن الفراء البغوي، حسین

 ، تهران، انتشارات اسالمیه.الصافیتفسیر)، 1384الفیض الکاشانی، محمدمحسن (

، بیـروت، داراحیـاء والتـراث    القـرآن الجامع ألحکـام ق)، 1405احمد ( القرطبی، محمدبن

 العربی.

 النفائس.، بیروت، دارسرهالفقهیه المیالموسوعهق)، 1421چی، محمد رواسی ( قلعه

 والنشر. ۀع، قم، دارالکتاب للطباتفسیر قمیق)، 1404ابراهیم ( بن قمی، علی

 ، تهران، پروین.رفع تبعیض از زنان)، 1378کار، مهرانگیز (

  االسالمیه.دارالکتب  ، تهران،الکافیفرو ع)، 1367کلینی، محمد بن یعقوب (

 .االسالمیهمکتبه، تهران، الکافی ق)،1383(  __________

، ترجمۀ محسن ثالثی، تهـران، فرهنـگ   شناسی درآمدي به جامعه)، 1370کوئن، بروس (

 معاصر.

، ترجمـه منـوچهر صـبوري، چـاپ سـوم، تهـران،       شناسی جامعه)، 1376گیدنز، آنتونی (

  نشرنی.

پـور، تهـران،   ، ترجمۀ محمدرضا جالئیاندازهاي جهانیچشم)، 1384( __________

  نو. طرح

 العربی.التراث، بیروت، دار احیاءاالنواربحار)، 1403مجلسی، محمدباقر (

  ، تهران، نشر علوم اسالمی.خانواده بررسی فقهی حقوق)، 1374محقق داماد، سیدمصطفی(

قم، انتشـارات مؤسسـه     )،5ـ1، (جها ها و پاسخ پرسش)، 1385مصباح یزدي، محمدتقی (

  .(ره)امام خمینی

 ، تهران، صدرا.نظام حقوق زن در اسالم)، 1382ی (مطهري مرتض
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 ، قم، صدرا.تعلیم و تربیت در اسالم)، 1372( __________

 ، تهران، صدرا.19، جآثار، (مسأله حجاب)مجموعه)، 1379( __________

  ، تهران، صدرا.  ها...یاداشت)، 1382( __________

 اسماعیلیان.، قم، الفقهاصولتا)، المظفر، محمدرضا (بی

 ، قم، مولف.الشیعهجامع أحادیث)، 1412المالیري، اسماعیل (المغري

عمومی شـوراي فرهنگـی     ، تهران، روابطریاست خانواده)، 1385مقدادي، محمدمهدي (

 اجتماعی، زنان.

 االسالمیه.الکتب. تهران، دارتفسیر نمونه)، 1377مکارم شیرازي، ناصر و همکاران (

 ، تهران، اسالمی.تفسیر خسروي)، 1390رضا ( علیمیرزا خسروانی، 

، فرنگیس اردالن، تهران، دانشـکده  شناسی خانواده و ازدواج جامعه)، 1354میشل، آندره (

 علوم اجتماعی و تعاون.

 الحیـاء  (ع)البیـت  ، بیـروت، مؤسسـه آل  الوسـایل مستدرك)، 1408نوري، میرزاحسـین ( 

 التراث.

  کبیر.امیر تهران،ثنائی، ، ترجمه باقر خانوادهدرمانی  روان)، 1377(لی، جی  هی
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