
5931ماه  ام اردتشهبی ونهم و سی ؛ بیستالگوی پاهی پیشرفتپنجمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛ 

1

گردش شوهر بر مدار جاذبه زن 
بررسی تطبیقی یافتههاي روانشناختی وآموزههاي دینی

* داوود معماري- استادیار دانشگاه بین المللى امام خمینى
 ** فاطمه آمدى - کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه بین المللى امام خمینى

 چکیده

زن همواره به صورت مرکز ثقل عاطفی و تربیتی در خانواده مطرح بوده است. وی در خانواده حکم محوری را دارد که همه 

کند که شوهر، رفتاری مردانه و زن، رفتاری زنانه داشته حکم میچیز، حول او در گردش است. در زندگی خصوصی، ضرورت 

باشد. الزمه مردانگی، نیرومندی و توانایی و ضرورت زنانگی، جذبه ودلربایی است. و این دو خصلت بر روی هم جاذبه و 

سازند. آنچه خوی می ترین عوامل پیشرفت مادی وارتقاء معنوی آنی عمومی جامعه انسانی را به عنوان یکی از اصلیدافعه

بخش زن کند مهربانی و روح آرامخشن و نا آرام مرد را آرام و مبدل به عشق به همسر و مهر به فرزند، بستگان و دیگران می

والبته خداوند خود، این استعداد و توانایی را همچون موهبتی در نهاد زن  -چه درمقام همسری و چه درجایگاه مادری -است

مجید نیز وی را کانون آرامش خانواده معرفی کرده است. آرامش، اطمینان و ثبات خانواده در گرو ظرایف اعمال نهاده و قرآن 

و گفتاری است که انجام آن در وهله اول از زن ساخته است. او باید در رفتار و گفتارش، زیبایی و حُسنی نهفته باشد که 

گرفتن خانواده در کنار او مفهومی ندارد. این مقاله به ، وگرنه سخن از آرامآرامش را برای شوهر و فرزندانش به ارمغان بیاورد

های کاربردی و های زنانه، با تأکید بر آیات قرآنی و روایات معصومان)ع( والبته تطبیق آن با آموزهبررسی چگونگی این ظرافت

خویی، عفت، حیا، تواضع، قدرشناسی، همدلی، نرمرفتاری، زبانی، خوشهایی مانند؛ خوش؛ ظرافتپردازدعلمی روانشناسی می

 قناعت، مشورت، پاکیزگی، احساس مسئولیت و مدیریت زن درخانواده. 

ها: زن، شوهر، خانواده، جاذبه، آرامش کلیدواژه

مقدّمه -1

 این بدان ،خوب، خوبی را کند جذب
 

بر وی بخوان 1طیبات و طیبین

گرم، گرمی را کشید و سرد سرد                در جهان هر چیز، چیزی جذب کرد     

قسم باطل، باطالن را می کشند                            باقیان، از باقیان هم سر خوش اند

 (71،ص1311ناریان، مر ناریان را جاذب اند                              نوریان، مر نوریان را طالبند )مولوی        

امور   یکدیگر اداره  عطا فرمود تا با کمك  خاصی  های توانایی  هر یك و به  آفریدو مرد   زن  را از دو جنس انسان  خداوند متعال

و یا تضاد   سنخیت  و عدم  عنصروفطرت( تا دوگانگی  را از مرد آفرید )از همان  نمایند. زن  آسان خویش   را برای  حیات  و ادامه

  تقوی از موهبت  که  هر کدام  ولی قرارداد  استعدادها و توانایی ها متفاوت  را از نظر نوع ایشانپدید نیاید.   یشانا  بین اساسی 

و    عطوفت  تنها در فضای  را که  کودکانتا  سرشار از عطوفت ساخترا   زن.  تر دانست ، نزد خود گرامیبرخوردارباشندبیشتر 

توام    زندگی به لطافت آراست تا را و او نماید  و تربیت  داده  پرورش  شایسته دست یابند، رشد و نمو به توانند می  لطافت

«اَلْخَبِیثاتُ لِلْخَبِیثِینَ وَ اَلْخَبِیثُونَ لِلْخَبِیثاتِ وَ اَلطَّیِّباتُ لِلطَّیِّبِینَ وَ اَلطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّباتِ»سوره نور 62ترکیب برگرفته است از آیه :...طَیّبات و طیّبین - 1
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  کند تا بتواند پیوندهایی  خویش  و عواطف  لطافت را مجذوب  و اعضاء خانواده شیرین وگواراسازدرا   خانوادگیباتلخی های 

 (11،ص1331)صنوبری،.ونهایتا جامعه ایجاد نماید   دهاعضاء خانوا را بین  انسانی  محکم  حال  و در عین  نامریی

  

مردم همگى و بدون استثنا  »نیز این امر را از دیدگاه قرآن کریم مورد تاکید قرار داده است:« نمونه » مولف تفسیر ارزشمند 

بشریت، و مجتمع در هایى از یك تنه درختند، و اجزا و ابعاضى هستند براى طبیعت واحده  چه مردان و چه زنان شاخه

تشکیل یافتن، محتاج به همه این اجزا است، همان مقدار که محتاج جنس مردان است، محتاج جنس زنان خواهد بود، هم 

)همه از همید(.و این حکم عمومى منافات با این معنا ندارد، که هر یك از دو طایفه زن  "بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ "چنان که فرمود:

  عاطفهتص به خود داشته باشد، مثال نوع مردان داراى شدت و قوت باشند، و نوع زنان طبیعتا داراى رقت و و مرد خصلتى مخ

، چون طبیعت انسانیت هم در حیات تکوینى و هم اجتماعیش نیازمند به ابراز شدت و اظهار قوت است، و هم محتاج به 

ران نسبت به او اظهار شدت و قوت کنند و هم اظهار محبت اظهار مودت و رحمت ، هم چنان که نیازمند به آن است که دیگ

   ،1311مکارم شیرازی).«و رحمت نمایند، و این دو خصلت دو مظهر از مظاهر جذب و دفع عمومى در مجتمع بشرى است

 (312  ،ص 3 ج

ا دچار خسارات  عظیم غفلت از این نقش فطری وتکوینی زن در نظام هستی انسانی، به ویژه کانون خانواده ، جامعه بشری ر

هستیم، رویدادی که شاهدآن در بسیاری از خانواده ها  معضلی است که ماامروزه طالق عاطفیوجبران ناپذیری نموده است ؛ 

هیچ جا ثبت نمی شود و نمود عینی ندارد اما خطرناک ترین نوع طالق بوده که ممکن است تا جدایی همیشگی و طالق 

رشد کند.در واقع طالق عاطفی به سردی روابط میان زن و شوهر گفته می شود که در این رابطه ضعف ارتباط  قانونی

 .گردداحساسی و عاطفی منجر به سردی تمام روابط یك زوج می 

کی از است. وقتی ی یکدیگراولین چیزی که در طالق عاطفی میان زن و شوهر از بین می رود، جاذبه و اعتماد آنها نسبت به  

 .و ناامیدی در او شکل می گیرد سرخوردگیزوجین مملو از نیازهای برآورده نشده در زندگی مشترک باشد، احساس 

بی بدیل  البته تنها زنان در این امر مقصر نیستند، ولی می توان گفت که چون به صورت فطری و خدادادی از این سرمایه 

برای  ابزاریعنوان  با به کارگیری آن به  کهدارند  بهتری توان ،مند هستندبیشتر بهره  یعنی عواطف سرشار انسانی درونی

 .  گردند بروز آن اتفاق ناگواراده،  مانع پیشرفت زندگی خود و خانو

پرسش اصلی تحقیق: این پژوهش درپی یافتن پاسخی برای این سئوال اساسی است: زن به عنوان محور اصلی  -1-1

 تواند نهایتا جامعه را به سمت وسوی آرامش وپیشرفت همه جانبه سوق دهد؟درنظام خانواده، چرا وچگونه می 

یافته های تحقیق: مسلما این اکسیرفراموش شده اخالق درخانواده وبه ویژه نقش عاطفی زن است که می تواند  -1-6

نیروهای نهفته با دمیدن روحیه ونشاط، روندروبه تزاید کشمکش وطالق را درخانواده ها کاهش دهد، 

با این مهم گامی بلند درپیشرفت  ودرخدمت آرمان های واالی فردی واجتماعی درآوردمسروفرزندان خویش را دره

 نیز برنیامده است. وقانونگذاران  همه جانبه جامعه بردارد، کاری که بعضا از مواد قانونی 

 تحلیلی است. -صیفیروش تحقیق: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی ولی از نظر نحوه گردآوری داده ها تو -1-3
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 یامحفل همدلی شرکت تجاری! ؛خانواده -6

 ،دارد واصیلخانواده جز با همدلی وجاذبه متقابل همسران که البته درآن نیز زن نقشی محوری  بنیان ،در آموزه های قرآنی

یعنى اصل این است که هیچ دو نفرى با همدیگر  ،در زندگى فردى بشر عامل اولى اختالف استقابل دوام وتحمل نیست : 

اگر انسان باشد با ، اتحاد نداشته باشند . به عبارت دیگر قطع نظر از نیروى خارجى که باید بر وجود انسان حکومت بکند

چرا ؟ براى اینکه من به حکم غریزه و طبیعت خودم دنبال منافع شخص   !اختالف است  ،اصل  ،همان نیروهاى داخلیش

دنبال منافع خودتان و دفع زیان  ،خودم و دفع مضرات از شخص خودم هستم . شما هم به حکم همان غریزه ذاتى خودتان

ها از خودتان هستید . همین مطلب سبب مى شود که میان ما و شما در یك مواردى اصطکاک و تصادم پیدا بشود . یك 

. ولى یك عواملى  می آیدد . از همین جا تصادم و اختالف به وجود شما هم مى خواهید ببری  ،منفعتى را من مى خواهم ببرم

افراد را با یکدیگر متحد مى کند . مثال ما چند نفر در   ،اصل دوم است . آن عوامل  ،پیدا مى شود که اینها اصل اول نیست

عتى هست که من به تنهایى مى بینیم یك منف  ،چون فکر و اندیشه داریم ،عین اینکه منافعمان با یکدیگر اصطکاک دارد

شما هم به تنهایى نمى توانید به دست بیاورید . مى گوییم بیاییم با همدیگر اشتراک مساعى   ،نمى توانم به دست بیاورم

بعد هم منافع را میان خودمان تقسیم مى کنیم . این عامل سبب مى شود که ما با یکدیگر   ،کنیم تا همه مان منتفع بشویم

با همدیگر متحد شده و یك جبهه تشکیل مى دهیم که در   ،بشویم . یا یك دشمن مشترک پیدا مى کنیممتفق و متحد 

همکار مى کند . وقتى چند نفر سرمایه دار سرمایه   ،مقابل او بتوانیم دفاع بکنیم . ولى اینگونه امور ما را متحد نمى کند

هماهنگى هم در   ،اینها با یکدیگر همکارى مى کنند  ،بدهند هایشان را روى هم مى گذارند تا یك معامله پر سودى انجام

و لهذا همان   .فقط همکارى است براى بردن سود بیشتر  ،میانشان پیدا مى شود اما روحشان با یکدیگر آمیخته نیست

فراد را مى شود همان ساعتى که مى بینند بعضى از این ا  .هم مى خورده همکارى ب،ساعتى که این سود بیشتر از میان برود 

 آنها را کنار مى زنند .،کنار زد تا خودشان سود بیشترى ببرند

همروح و   ،نه فقط همکار مى کند  ،ولى گاهى یك عواملى در انسان پیدا مى شود که واقعا انسانها را متفق و متحد مى کند

یعنى طورى مى شود که هر فردى درباره   ،ما فوق همزبانى است  ،و همدلى ما فوق همکارى است  .همدل مى کند

او را همان مقدار دوست دارد که خودش را   .سرنوشت فرد دیگر آن اندازه مى اندیشد که درباره سرنوشت خود مى اندیشد

دیگرى را بر خودش مقدم مى دارد . آیه کریمه قرآن مى فرماید : ویؤثرون على انفسهم ولو کان  .دوست دارد و بلکه بیشتر 

( یعنى دیگران را بر خودشان مقدم مى دارند هر چند خودشان در فقر و تنگدستى باشند . این یك  3حشر:بهم خصاصه ) 

نه فقط همکار  ،در حدى که همروح بشوند ،شوندمسئله دیگرى است . چطور مى شود که افرادى واقعا از نظر روحى متحد ب

. همروحى بستگى دارد به  نیستند. گاهى افرادى با یکدیگر همکارى مى کنند ولى همروح  !براى جلب منافع یا دفع مضرات

نند . افراد خودشان را یکى ببینند عضو یك پیکر ببی ،این که در روح افراد یك عاطفه اى پیدا بشود که به موجب آن عاطفه 

این است که گفتیم اصل اولى در زندگى بشر اختالف است و اگر اتحادى پیدا بشود به معنى همکارى است نه اتحاد واقعى , 

آن هم در شرائط خاصى که منافع اقتضا بکند. ولى گاهى عاطفه اى از خارج بر روح انسان حکومت مى کند که افراد با 

 وهمزبانى   ،شوند . این عاطفه گاهى عواطف به اصطالح ملى است مثل هموطنىواقعا همروح مى  ،یکدیگر متحد مى شوند
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هم نژادى که تا اندازه اى روحیه ها را با یکدیگر یکى مى کند ولى نه خیلى زیاد . آن عاملى که واقعا افراد را همروح مى 

در میان گروههاى دیگر ، مانها بوده استایمان الهى است . هرگز تاریخ جهان اتحادى را که در میان همدینها و هم ای ،کند

  (121-127:1313)مطهری.نشان نداده است که اصال خودشان را یکى ببینند

استمرار واستحکام پیمان مقدس ازدواج ایشان هیچ عامل دیگری راجایگزین وبدیل همدلی وصمیمیت بین زن وشوهر در

مساله  ،یعنى مساله ازدواج صرفا براى اطفا غریزه جنسى نیست  ،ازدواج و زوجیت یك امر فطرى در بشر استنمی داند: 

اینجاست که حتما باید فلسفه اى وجود داشته باشد که از یك طرف پایه  .وحدت و صمیمیتى است که باید پایدار بماند 

ینکه قانونا و با زور نه به معنى ا "نگذارد  "یعنى تاحد امکان نگذارد این پیمان متزلزل شود ولى  .ازدواج را تحکیم کند

معنى ندارد که زور بخواهد آنجا حکمفرما باشد . مثل  ،چون شرکتى که اساس آن بر شرکت عواطف است ،جلویش را بگیرد 

باید به  ،اقتدا مى کنندمی آیند یعنى مردمى که  ،رابطه امام جماعت و ماموم است که پایه این رابطه بر ارادت و اعتقاد است 

این امام جماعت اعتقاد و ارادت داشته باشند . محکم کردن پایه این اعتقاد براساس زور امکان پذیر نیست . فرض کنید یك 

نمى شود  ،خیلى هم آدم خوب و باتقوایى است ولى به هر حال مردم محل به او ارادت ندارند ،آقایى واقعا هم عادل است 

ید ارادت داشته باشید. چیزى که بر پایه عاطفه برقرار شده است و باید برقرار باشد زور در مردم را به چوب بست که شما با

روح ازدواج که صمیمیت و وحدت است متزلزل  ،آنجا حکمفرما نیست . پس باید تدابیرى اندیشید که براساس آن تدابیر

 (12:1317)مطهری.نشود

وبه ابزاری وکاالگونه به زن رابرنمی تابند و زن راجز در جایگاه انسانی سایر قرآن پژوهان برجسته نیز باهمین دیدگاه،نگرش 

 عنوان کانون مهر وعطوفت خانواده نمی بینند.

آیه اهلل جوادی آملی زن را در آینه جمال وکمال خداوندی به تصویر می کشد وتجلی معشوقیت حضرت حق می داند. ایشان 

خانواده باید بر محور دوستی انسانی و عقل تامین گردد، نه بر مدار شهوت جنسی. اساس زن رامظهرجمال الهی برمی شمارد: 

و نقش زن به عنوان مظهر جمال الهی در چهره انسان روشن می شود، نه به عنوان عامل رفع شهوت به صورت یك جنس 

 (51:1314ماده . )جوادی آملی

. راز اصیل آفرینش زن چیزی غیر از گرایش غریزی و اطفاء نائره ..جادآرامش درفضای خانواده به زن می دهد:یو اصالت را درا

شهوت است که خداوند آن را آرامش زن و مرد بیان کرده و اصالت را در ایجاد این آرامش به زن داده و او را در این امر 

 ( 57:1314روانی، اصل دانسته و مرد را مجذوب مهر زن معرفی کرده است...... )جوادی آملی

منشاء و گرایش مرد به زن و عامل اساسی و رمزبقای بنیان خانواده قلمداد می کند: مودت ورحمت خدادادی را  نین،همچ و

آرمیدن مرد در سایه انس به زن همانا مودّت و رحمتی است که خداوند بین آنها قرار داده و این مودت الهی و رحمت 

 (41:1314نها هم موجود است. )جوادی آملیخدایی غیر از گرایش غریزی نرو ماده است که در حیوا

 خودشناسی زنضرورت  -3

درعرصه خانواده ایجاد سکینه و آرامش است . در راستای  -هر دو -به تعبیر آیه اهلل مکارم درتفسیر نمونه، وظیفه زن و مرد

نیل به این هدف ،هر یك از آن دو در حوزه خانواده متکفل نقش هایی می شوند و هر یك نیز به فراخور آن نقش، دارای 
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می باشند . در نتیجه ، روح حاکم و مبنای شکل گیری این حقوق و تکالیف می  حقوق و تکالیف عموماً متقابل و متفاوتی

بایست در جهت تأمین این هدف تبیین شود. وجود همسرانی با این ویژگی ها ، که مایه آرامش زندگی یکدیگرند ، از مواهب 

ل یکدیگر، مایه شکوفایی و نشاط بزرگ الهی محسوب می شود . این آرامش ، از اینجا ناشی می شود که ، این دو جنس مکم

و پرورش یکدیگر ند ، به طوری که هر یك بدون دیگری ناقص است.  طبیعی است که میان یك موجود و مکمل وجود او 

 (516: 12ج، 1311چنین جاذبه نیرومندی وجود داشته باشد . )مکارم شیرازی

حقوق و تکالیف یکدیگر ،  شخصیت واقعی وفطری خویش، از این رو ، موفقیت زوجین در زندگی زناشویی در گرو آشنایی با

به ویژه تکالیف خود و حقوق طرف مقابل و فراگیری اخالق زندگی مشترک است . قرآن کریم هدف ازدواج را سکینه و 

نجام ( و این مهم تحقق نمی یابد مگر در سایه اخالق نیکو ، و مهارت ارتباط مناسب داشتن و تقدم ا61آرامش می داند)روم:

 تکالیف خود بر استیفای حق .

مقام معظم رهبری در پیامی اهمیت ارتقاء سطح فکری وفرهنگی خانواده،به ویژه زنان را درحفظ کیان وامنیت آن به همگان 

-ی زن و مرد باید قوانین و مقررات الزم تدوین و تصویب شود. سطح خردمندی و اندیشهبرای حل مسئله»گوشزد می کنند: 

ز طریق فعالیت های گوناگون فکری، اجتماعی، اقتصادی، ادبی و هنری افزایش یابد و سطح فکری جامعه نیز به طور ی زنان ا

کس مورد تعرض دیگری قرار  ای که همه از هوش و اندیشه و حکمت برخوردار باشند هیچعام رشد پیدا کند، زیرا در جامعه

 (163: 1315نخواهد گرفت.)خامنه ای

 حفظ جایگاه فطری  خویشبرزن  ضرورت اهتمام -5

به  باحفظ جایگاه فطری خویش، مسلما زندگی مشترک زمانی برای زن و شوهر مایه سکون و آرامش است که هر کدام 

اما حق همسر تو آن است که بدانی »عمل کنند . در این باره امام سجاد )ع( می فرماید :  نیز وظایف شرعی و عرفی خود

امش و همدم تو قرار داده و به همین جهت بر هر یك از زن یا شوهر سپاسگذاری از یکدیگر الزم خداوند همسر را سبب آر

است و بدانی که این نعمتی است از سوی پروردگار و الزم است که آدمی با نعمت خداوند،به  نیکویی رفتار کند، با او مدارا 

 (614:  3ق ، 1513)صدوق«. نماید و او را گرامی دارد

اخالق و بردبار باشد، هرگاه شوهرش بر وی زنان شما زنی است که خوشبهترین »منقول است:  نیز ومنان)ع(از امیرم

خشمگین گردید، با نظر غضب به شوهرش نگاه نکند تا هنگامی که از وی خشنود گردد، و هرگاه شوهرش از وی غایب شد 

عطاردی «)عامالن خداوند از رحمت او ناامید نیستند. حقوق همسری را حفظ کند. این چنین زنی از عامالن خداوند است و

 (644/ 6:ج1512

 

وبازبه تعبیر استاد مطهری: هر چیزی که موجب تحکیم پیوند خانوادگی و سبب صمیمیت رابطه زوجین گردد برای کانون 

روابط زوجین و  خانواده مفید است و در ایجاد آن باید حداکثر کوشش مبذول شود و بالعکس هر چیزی که باعث تیرگی

 (71:1372دلسردی آنان گردد، به حال زندگی خانوادگی زیانمند است و باید با آن مبارزه کرد. )مطهری

 خانواده های مدرن ومعضل خالء عاطفی -4

از تبعات منفی جامعه مدرن غربی که متاسفانه آثار زیانبار آن در سراسرجهان،حتی جوامع اسالمی درحال گسترش روزافزون 

جایگاه فطری وطبیعی زن درنظام خانواده به عنوان منبع سرشار عطوفت دیده گرفتن وبلکه گاه به فراموشی سپردن است،نا
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ولطافت روحی است.معضلی که بسیاری ازخانواده هارا در آستانه فروپاشی قرارداده وبسیاری نیز باتحمل یکدیگر،کالبدی 

 بدون روح ازخانواده را تشکیل داده اند.

عالقه روجین به یکدیگر ، حتی در اجتماعات گذشته ، بیشتر عاطفی و امری که جوامع گذشته بسیار کمتر بدان مبتال بودند: 

و او رادر خدمت خود گرفته است.مرد به میل  ،به و جمال خود بر قلب مرد حکومت کردهذعشقی بوده و زن با نیروی جا

 .خیال راحت به خود برسد و مایه تسکین قلب و ارضای عاطفه عشقی او باشدرغبت خود نان آور زن شده و راضی شده او با 

همچنانکه با میل و رغبت خود، زن را در پشت جبهه برده، خود به وظیفه سربازی و فداکاری و دفاع از زن و فرزند قیام کرده 

 (41:1372.)مطهریاست

از طریق  بر بهره برداری عملی از آن تشویق نموده است: زنژگی طبیعی زن را تایید، بلکه زنان را این وی ااسالم نه تنه

..... اسالم زن را تشویق کرده است که از این وسیله استفاده ،عاطفی و قلبی همیشه تفوق خود را بر مرد ثابت کرده

  (72:1372.)مطهریکند

ط الزم آرامش وسعادت واقعی این ویژگی فطری ازطرفی خود زن رابه آرامش وسعادت مطلوب نائل می سازد واز طرفی شر

وفت را محور ارتباطات با او قرار می ط.....زن اوال مرد را جذب کرده و راءفت و عهمسر وخانواده او نیز محسوب می شود: 

 (56:1314جوادی آملی )آرام و ارحام مهربان را تشکیل می دهد ی دهد، پس با کمك همان عنصر ،خانواده

این نکته بسیار دقیق به جنبه  :تعبیر می کند« رحمت»و«مودّت»رابطه میان زوجین با کلمه  قرآن کریم ازاز این روست که 

انسانی زندگی زناشویی اشاره دارد ؛ بدین بیان که شهوت تنها عامل پیوند زناشویی نیست، بلکه صفا و صمیمیت و اتحاد دو 

 (43:1377)مطهریروح است که زوجین را به یکدیگر پیوند می دهد.

مورد رحمت زن، عالمه طباطبایی نیزبراین حقیقت تاکید  می کند: زن، موجب نشر رحمت بین جوامع انسانی و عامل در 

 (  56،ص7،ج1321انس و محبت افراد جامعه به یکدیگر و رحم و رأفت است.) طبا طبایی

کلمات دانشمندان اروپایی زیاد این امروز یکی از خالء هایی که در دنیای اروپا و آمریکا وجود دارد خالء عشق است و  در 

نکته به چشم می خورد که اولین قربانی آزادی و بی بند و باری امروز زنان و مردان، عشق و شور و احساسات بسیار شدید و 

عالی است. در جهان امروز هرگز عشق هایی از نوع عشق های شرقی از قبیل عشق های مجنون و لیلی ،وخسرو و شیرین 

 (14:1372نمی کند. )مطهریرشد و نمو 

بدون تردید کانون درحال فروپاشی خانواده مدرن امروزی،که همه چیز حتی نقش همسری ومادری زن را دگرگون 

 ساخته،باچیزی جز عطوفت ومهرورزی همسرانه ومادرانه زن سامان نخواهد گرفت.

 :خلقت نخستین زن و مرد را چنین توصیف می کند ،امام صادق)ع( در روایتی 

او را  .گردیدهدلم به او متمایل  ،پروردگارا! این بنده تو حواست»ین بار آدم )ع( به حوا)ع( نظر افکند، گفت: لزمانی که برای او

 (367:15،1513)نوری« ، برای اینکه در دنیا آرامش یابی.او را برای تو آفریدم برای که آفریدی؟خداوند پاسخ داد:
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همه  ،خودنمایی های زن واز همین روست که: زن همیشه می خواهد مطلوب و معشوق مرد باشد.جلوه گری ها، دلبریها 

 (42: 1372برای جلب مرد است.)مطهری 

تاثیر شگرف زن در رفتارهای مرد، حتی درصحنه های خطیر اجتماعی رامی توان به خوبی در این سخن رهبر انقالب دید: 

رست و با توجه به فلسفه آفرینش، مسئول پشتیبانی مرد در میدان کارزار اجتماع است. زن با رفتار دقیق زن در یك بینش د

و منطقی عاطفه آلود خویش و با ظرافت و لطف ویژه زنانه، مرد را برای انجام یا حسن انجام وظایف بیرونی خود بسیج می 

می شود با نیروی معنوی و نشاط و عزمی پوالدین به انجام کارش  کند و او را مانند گلوله ای که از اسلحه بسوی هدف روان

می فرستد. با بررسی و ارزیابی تأثیرات مثبت یا منفی یك مرد در بیرون از خانه، در محیط کار و در محیط عمومی اجتماع،و 

)که گاهی سرنوشت محاسبه تصاعد هندسی اثرات ناشی از برخوردها و تأثیرهای وی و جمعبندی این تأثیرات گوناگون

جامعه یا کشورهایی را تغییر داده است(می توان به عمق این نقش و حیاتی بودن آن دست یافت و عالوه بر نقش مستقیم 

زن در همکاری و یاری مرد در امور مربوط به خودش، نقش غیر مستقیم او را در جامعه و بهبود یا پریشانی آن، می توان 

 (153،ص1315شناخت.)خامنه ای،

 

  درآرامش روانی خانواده زنروان شناسان ونقش  -2

جامعه شناسان وروانشناسان امروزی نیز عالوه بر دین پژوهان ،به نقش محوری وتاثیرشگرف عاطفی زن درمحیط خانواده 

بل پرداخته ،مزایای وجود وآسیب های فقدان آن را برشمرده اند: در ادبیات بسیاری از جوامع انسانی،عشق و شیفتگی متقا

عاملی نیرومند در کشش میان زن و مرد است. عشق می تواند جدایی ها، فاصله ها، تضاد ها را درپرتو درخشش خود بزداید 

و دلبستگی های عمیق و شورانگیزی را جایگزین سازد. بی تردید زندگی مشترک از مهمترین عرصه های تجلی عشق و 

 (173:1371پیوند و استمرار آن نقشی اساسی دارد.)بستان شیفتگی در روابط انسانی است که در شکل گیری این

به اعتقاد مزلو یکی از روان شناسان برجسته وصاحب سبك، ارضای نیازهای تعلق ومحبت،در دنیای نوین،به علت تحرک ما 

یشه به طرز فزاینده ای دشوارشده است.چندان خانه وهمسایگی وشهر وحتی همسرمان راعوض می کنیم که نمی توانیم ر

 بگیریم.امروز بسیاری ازمردم بااینکه درمیان افرادبی شماری زندگی می کنند،احساس تنهایی

به اعتقاد مزلو دشواری ارضای  به هرصورت نیازهای تعلق ومحبت بایدبرآورده شوند. وجدایی می کنند.

های گروهی  اع درمانآنهادرعصرما،خودتوجیه محبوبیت غیرمنتظره فعالیتهای گروهی از قبیل زندگی جمعی وانو

 (35:1372است.)شولتس

مرد در طول ، تاثیرپذیری والگوگیری مرد اززن را صراحتا تائید وتاکید می کند: معاصرنیز یکی از نظریه پردازان روان شناسی

بهترین الگو مسیر زندگی خود همواره به دنبال زنی می گردد که با خواسته ها و انتظارات او منطبق باشد. پرواضح است که 

برای مرد مادر او می باشد.این نگرش و نظریه را بیمارگونه تلقی نکنید.مرد در زندگی زناشویی خود به دنبال همان عواطف، 

توجهات و تأییداتی است که زمانی از جانب مادر خود دریافت می کرده است، یا حداقل انتظار دریافت آن را داشته است.اگر 

تغذیه شود، راحت تر بر موانع زندگی غلبه خواهد نمود و خود را همواره متعلق به « بانوی خود» وی از این جهت از جانب

همسرش خواهد دانست. اگر زنان این موضوع را به خوبی درک کنند و در زندگی خود به کار بندند، همسر، زندگی زناشویی 
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ر از عهده مشکالت اقتصادی، بیماری ها، فرزندان و زندگی آنان کامالً دگرگون خواهد شد و هردو، زن و شوهر، راحت ت

 (14،ص 1331سرکش، همسایگان آزاردهنده و مشکالت ریز و درشت برخواهند آمد. )شلسینگر،

همخوانی یافته های روان شناسی با آموزه های دینی در مورد نقش غیرقابل انکار زن به عنوان کانون عطوفت وآرامش در 

ن این ویژه گی ممتاز زن را تائید وبرحفظ این نعمت الهی ونیالودن آن با بسیاری ازشعارهای خانواده، فطری وتکوینی بود

   تاکید می کند.غلط فمینستی مدرن 

 

 . تاکیدقرآن وحدیث برنقش عاطفی زن درخانواده1

درحفظ  وی، نقش وجایگاه بی بدیل درتوصیف زن شایستهبرخی آموزه های قرآن وسیره معصومین)ع(  نگاهی هرچندگذرابه

، صراحت وروشنی این آموزه ها، ماراازهرگونه توضیح وتبیینی دراین نظام خانواده وتلطیف فضای آن را بیشتر روشن می سازد

 : مجال اندک بی نیازمی کند

  شادی افزازن   -1-1

إذا أرَدتُ أن أجمع للمسلم خیر الدنیا و االخرة جعلتُ له.....و زوجة مؤمنة تسرُهُ أذا نظر » اکرم)ص(: امبرپیالف (: 

پیامبر)ص( درحدیثی قدسی ،  یکی از وعده های نیك خداوند به بندگان شایسته خود را (361،ص 4،ج 1323کلینی«)إلیها

نده مسلمانی عطا کنم، همسر شایسته و صالحی به او می دهم که اگر بخواهم خیر دنیا و آخرت را به باینچنین برمی شمارد: 

 وقتی در چهره او می نگرد، سرور و بهجت بر قلب او وارد شود.

اهلل! من همسری دارم که هرگاه وارد خانه شوم، به استقبالم  مردی به محضر رسول خدا)ص( رسید و عرض کرد: یا رسولب(: 

چیز تو را اندوهگین  چه :گوید هرگاه مرا اندوهگین ببیند، می .کند بیرون روم، مرا بدرقه میخواهم از منزل  آید و چون می می

دار آن است و اگر برای آخرت اندوهگینی، خدا  ات ناراحتی، مطمئن باش که دیگری عهده کرده؟ اگر برای مخارج زندگی

]در روی زمین[ کارگزارانی دارد و این زن یکی از  خداوند»فرمود:  )ص(اندوهت را زیاد کند ]و باید چنین باشی[. رسول خدا

 ( همان  «)برای او نصف پاداش شهید است. .آنهاست

 همدل  زن  -6—1

آیا به شما بگویم بدترین زنان کیست؟گفتند: :روزى با پیامبر نشسته بودیم. حضرت فرمود :جابر بن عبداهلل انصارى  (:الف

 و ال تقبل منه عذرا و ال تغفر له ذنبا:اوصاف ناپسند چنین زنى فرمود پیامبر)ص( ضمن برشمارى!آرى اى رسول خدا

 .زنى که عذرخواهى شوهرش را نپذیرد و از اشتباه او نگذرد(511, ص141, ج1041مجلسی)

و ایدما امراه لم ترفق بزوجها و حملته على ما ال یقدر علیه و ما ال یطیق لم تقبل منها »به زنان:خطاب ز(:رسول خدا )ص(

نداشته باشد، و بیش از توانائى و قدرتش  آگاه باشید هر زنى که با شوهرش سازشحسنه و تلقى اهلل و هو علیها غصبان((

 کند که بر او خشمگین است. شود، و در حالى که خدا را دیدار مى کارى بر او تحمیل نماید، هیچ کار نیکى از او پذیرفته نمى

 (.334. ص 12ج ،1514 مجلسی)
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 قدرشناس زن  -1-3

ار باشد و بداند که این نعمت خدا است که زهرکدام از شما زن و شوهر باید به نعمت وجود همسرش سپاسگ» امام سجاد)ع(:

 (626ابن شعبه،تحف العقول،«.)به او داده و الزم است که با نعمت خدا خوشرفتاری کند، گرامیش دارد و با او بسازد

 قانعزن   -1-5

بهترین زنان شاکرترین وقانع ترین  «خیر نساءکم التی ان اعطیت شکرت و ان منعت رضیت»امام صادق)ع(: 

 (633،ص 113،ج 1514مجلسی)آنهاست.

 زن عفیف -1-4

(فقط به همسران خود 42رحمن/«)فیهن قاصرات الطرف..» :آنان راعفیف وباحیا می نامدخداوند در توصیف زنان بهشتی 

 (که اشاره به عفت آنهاست.47:رحمن«)   لَمْ یَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ ال جَانٌ  الْیاقُوتُ وَ الْمَرْجانُکَأَنَّهُنَّ »عشق می ورزند.

عاملی بسیار مؤثر در حفظ و ارتقای موقعیت و شخصیت زن و نیز گرایش مرد به سوی زن است و اما  ،ویژگی عفت و حیا

گانه ارزشمند است؛یعنی به همان نسبت که عفت و حیای اجتماعی زن، موجب ناگفته نماند که حیای زن نسبت به مردان بی

 . گردددر ارتباط متقابل میان زن و شوهر زمینه ناسازگاری آنان می  ءارتقای سطح سازگاری همسران می شود، وجود حیا

همراه او لباس حیاء را از تن در روایات متعددی آمده است که شایسته است زن در برابر همسر خود تبرج و خودنمایی کند و 

بدر آورد و همراه وی لباس حیاء را بپوشد.کنّا عند النّبیّ)ص( فقال إنّ خیر نسائکم الولود الودود العفیفة العزیزة فی أهلها 

منها و لم الذّلیلة مع بعلها المتبرجة مع زوجها الحصان علی غیره الّتی تسمع قوله و تطیع أمره و إذا خال بها بذلت له ما یرید 

تبذّل کتبذّل الرّجل: عن أبی عبداهلل)ع( قال خیر نسائکم الّتی إذا خلت مع زوجها خلعت له درع الحیاء و إذا لبست لبست 

بهترین زنان شما کسی است که چون با همسرش » امام صادق)ع( می فرمایند:(.365،ص 4ج ،1323معه درع الحیاء )کلینی

 ( همان« ) را بر تن کندءاز خود برکند و چون بپوشد و همراه او شود، زره حیا ءخلوت کند، جامه حیا 

 زن زیبا صورت وزیباسیرت -1-2

فیهنَّ خیراتٌ » ،یکی از اوصاف زنان بهشتی را جمع میان حسن سیرت و حسن صورت بیان می کند:کریم قرآن 

حسن »و « حسن سیرت»و زیبا. زنانی که جمع میان  (و در آن باغهای بهشتی زنانی هستند نیکو خلق11رحمن/«)حسان.....

غالباً در زیبایی و « حسن»غالباً در مورد صفات نیك و جمال معنوی به کار می رود و « خیر»کرده اند، چرا که « صورت

ند جمال ظاهر. در روایاتی که در تفسیر این آیه وارد شده صفات نیك بسیاری برای همسران بهشتی شمرده شده که می توا

 (173،ص 63، ج1311مکارم شیرازیاشاره ای به صفات عالی زنان دنیا نیز باشد، و الگوئی برای همه زنان محسوب شود.)

 خوانیم: در روایات اسالمى اهمیت زیادى به این معنى داده شده، چنان که در حدیثى از امام صادق ع مى
 1311مکارم شیرازی.ال ینبغى للمرأة ان تعطل نفسها: سزاوار نیست که زن خود را بدون زینت و آرایش براى شوهرش بماند  

 (663، ص: 65 ، ج
 زن مهربان -1-1

مهمترین نیاز روانی انسان، نیاز به محبت است. از این روست که خداوند منبع اصلی محبت و تأمین آن را محیط خانواده 

(و در 61:)روم....« و من آیاته أن خلقَ لکم من انفسکم أزواجاً لتسکونوا إلیها و جعلَ بینکم مودة و رحمة »ده است. قرار دا
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کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند به «)إنّ الّذین آمنوا و عملوا الصّالحات سیجعل لهم الرحمن وُدّا»آیه :

برای  دستورالعملیرا به عنوان  ایمان و عمل صالح( 32:]در دلها[ قرار می دهد.)مریمزودی خدای رحمان برای آنان محبتی 

مردان با تقوی همیشه جذب زنان باشخصیت و با تقوی می شوند چنانکه  جذب دیگران و مودت و محبت عنوان می کند.

ی از صفات بندگان خوب این است که فرماید یک های مؤمنان و بندگان خوب خدا، می قرآن کریم در ارتباط با صفات و ویژگی

پروردگارا!  .(15:فرقان«)وَ الَّذینَ یَقُولُونَ رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَ ذُرِّیَّاتِنا قُرَّةَ أَعْیُنٍ وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقینَ إِماماً» گویند:  می

 .همسران و فرزندانى به ما عطا کن که چشمان ما به ایشان روشن گردد
 زن مومن وهمراه  -1-7

ثالثه للمؤ من  »امام صادق علیه السالم فرمود:  .دبه شوهر خود در امور دین و دنیا کمك کنزن مؤمن سعی می کند تا 

)سه چیز براى مؤ من راحتى است ، ( 21،ص113 ،ج1514مجلسی)«فیها راحة ... و امراة صالحة تعینه على امر دنیا و االخرة 

 از جمله فرمود: زن شایسته اى که کمك کار او در دنیا و آخرت باشد. 

در انجام واجبات و  همسروفرزندانمى تواند بهترین تشویق کننده  - سعدی شیرین سخنبه تعبیر -خوب فرمان بر پارسا زن 

 ، بعضایکی از نقاط ضعف و آسیب پذیری خانواده هاترک محرمات ، و باالتر از آن ، انجام مستحبات و ترک مکروهات باشد. 

 می گردد.نیزموجب بی مباالتی در عمل به آنها  امری که ،بی توجهی به آموزش مسائل دینی در خانواده است

 :به پایان می بریمگردش شوهر در مدار جاذبه زن  از اموالنسخن را با تصویر هنرمندانه 

 چون پی یسکن الیهاش آفرید                     کی تواند آدم از حوا برید

 رستم زال ار بود و زحمزه بیش                  هست در فرمان اسیر زال خویش

 (113:1311)مولویزدی!آنکه عالم بنده ی گفتش بدی                    کلمینی یا حمیرا می 

 نتایج وپیشنهادها:

اگرچه بر ضرورت وجود احکام شرعی وضوابط  ونیز یافته های علوم تربیتی وروان شناسی، آموزه های قرآنی وروایی -1

 گر تاکیددارد ولی هیچ عاملی رایوآشنایی زن وشوهر بااین احکام ورعایت حقوق وتکالیف یکدقانونی درحوزه خانواده 

موثرتر وکارآمدتراز اکسیراخالق برای آرامش خانواده وایجاد فضایی مطلوب وخوشایند برای همسران وفرزندان نمی 

این آموزه ها ویافته های ارزشمند  ابتدا باید در ردیف اساسی ترین سیاست های پایدار نظام قرارگرفته وآنگاه داند. 

ه ای به کودکان، دانش آموزان و دانشجویان آموزش داده شود ودر بااستفاده از وسائل وابزار گوناگون آموزشی ورسان

 نهادینه گردد. گفتار ورفتار والدین نسل فردا 

افراد رفتاری  -چه درمقام همسر وچه درجایگاه مادر –در جامعه اخالق محور باوجود زنانی شایسته درمحیط خانواده  -6

 دارند،خانواده را بر استیفای تام و تمام حقوق خویش مقدم میانسانی دارند وادای تکالیف خود در قبال سایر اعضای 

بدون هیچ درگیری ونزاعی به حقوق کامل خویش دست می یابند، فضای محبت دراین فضا علوه برآن که همه 

کدورت های خانوادگی وبه ویژه طالق چه عاطفی  و به تبع آن وهمدلی نیز محیط خانواده را دلپذیر تر خواهد ساخت

 داد.خواهد را کاهش  وچه واقعی
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توان با کمك مراکز مشاوره خانواده و نیز از طریق امامان جماعات در مساجد، برای جلوگیری از مشکالت عاطفی ، می -3

و انسانی نسبت به  روابط عمیق عاطفی برخورداری از چگونگیرا نسبت به  خانواده ها وبه ویژه همسران جوان

 یکدیگرآگاه وتشویق نمود.

نباید این حقیقت را ازنظردور داشت که ثبات وآرامش مطلوب درخانواده، پیشرفت وارتقاء مادی ومعنوی جامعه رانیز  -5

به ارمغان خواهدآورد وانحطاط وفروپاشی آن نیز ، درنهایت اضمحالل اجتماع انسانی رادرپی خواهد داشت،وازآنجا که 

اخالقی،  پرداختن به تربیت  محوری وخطیر است،-هم به عنوان همسروهم به عنوان مادر-ن دراین زمینهنقش ز

، تضمینی متین مدرسه و درخانواده ،بابهره گیری ازتعالیم قرآنی وسیره معصومین)ع(همه جانبه دختران معنوی ودینی

 وضمانتی وثیق برای سالمت فردای جامعه خواهدبود. 
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