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  ∗اصول مدیریت خانواده در اسالم

  ١اعظم پرچم *        
  ٢مریم فاتحی زاده *        
  ٣بارباز اصفهانی نجمه *

  چکیده
ترین نهاد تأثیرگذار در رشد و شکوفایی افراد جامعه از آن جا که خانواده مهم

کارهـاي مـدیریتی آن در مطالعـات    باشد، توجه بـه ایـن نهـاد و بررسـی راه    می
اجتمــاعی اولویــت دارد. ازدواج و تشــکیل خــانواده نیــز بــه عنــوان ضــرورتی  

شـود.  مناسبی براي زندگی آرام محسوب مـی  زیستی، روانی و اجتماعی، ابزار
ها بدان دچار هستند، سؤاالتی از امروزه با وجود مشکالت فراوانی که خانواده

  این قبیل که فرهنگ غنی اسالمی در خصـوص مسـألۀ مـدیریت خـانواده چـه     
کارهـا را در زنــدگی  تـوان ایــن راه دهـد و چگونــه مـی  کارهـایی ارائـه مــی  راه

هـاي مـدیریت   ي به کار بست و ایـن کـه اصـول و روش   پرهیاهوي بشر امروز
خانواده از دیدگاه اسالم چیست، مطرح اسـت. از ایـن رو پـژوهش حاضـر بـا      
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  کارهــاي مــدیریت خــانواده در اســالم بــا اســتفاده از منــابع هــدف بررســی راه
کارهـاي اسـالمی مـدیریت    مند فرهنگ اسالمی، بـه توضـیح برخـی راه   ارزش

  در ارائۀ ساختاري براي مدیریت خانواده دارد. خانواده پرداخته و سعی
  ت، زوجین، اصل.ی: قرآن، اسالم، مدیریت، خانواده، قیمومواژگان کلیدي

  مقدمه
هاي اولیۀ جوامع بشري است که با وجود تحـوالت اساسـی،   خانواده یکی از نظام

در اهداف و کارکردهاي خود ثابت مانده است و در همۀ جوامع اهمیت اساسـی  
هـاي اساسـی   مند دچـار چـالش  . با این وجود در عصر حاضر این نظام ارزشدارد

وقـوع تغییـرات ارزشـی و    «شده و گاهی تمامیت آن نیـز زیـر سـؤال رفتـه اسـت.      
هایی همچون افزایش طـالق و  پیدایش نهادهاي بدیل خانواده که در قالب پدیده

اج آزاد تجلـی  رشد الگوهاي جدید روابط جنسی، مانند ازدواج اشـتراکی و ازدو 
آیـا نهـاد خـانواده در    «یافته، این پرسش را براي محققان مطرح ساخته اسـت کـه   

). 114، 1388(بسـتان،  » دهـد؟ حال زوال است یا همچنان به حیات خود ادامه مـی 
بینانه دارند معتقدند وقوع تغییرات در خانواده به این معنی گروهی که نگاه خوش

خود را از دست داده یا در حـال سـقوط اسـت،    نیست که خانواده اهمیت گذشته 
بلکه خانواده در حال جرح و تعدیل خود و سازگاري با جامعـه در حـال تغییـري    

  است که خود جزئی از آن است.
هاي روانی انسان در طول تاریخ، خداجویی اسـت.  ترین انگیزهیکی از اساسی

پرسـتش موجـودي   دهـد کـه او همـواره بـه     مطالعۀ تاریخ زندگی انسان نشان مـی 
ماوراي طبیعی و تکیه بر آن متمایل بوده است. آیات قرآن نیز به این نیـاز فطـري   

فَـأقم وجهـک للـدینِ    (تصریح کرده و آن را غیرقابل تغییر اعـالم کـرده اسـت؛    
  )، امـا 30(روم/ )حنیفًا فطْرَت اهللاِ الَّتـىِ فَطَـرَ النَّـاس علَیهَـا ال تَبـدیلَ لخَلْـقِ اهللاِ      

شناسان اند. از جمله این روانگراي غربی از این مهم غافل بودهشناسان انسانروان
مزلو است که در بیان سلسله مراتب نیازها، بیشترین توجهش بـه نیازهـاي عینـی و    
زیستی انسان معطوف بوده و به رابطۀ انسان با خدا تـوجهی نـدارد (سـاالري فـر،     
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ها عـالوه بـر نیازهـاي زیسـتی و     ه که در وجود انسان). توجه به این نکت19، 1385
روانی، که مزلو در سلسله مراتب نیازهـا بیـان کـرده اسـت، نیـاز متعـالی دیگـري        

کاري براي بازگرداندن خـانواده بـه سـاخت و کـارکرد     تواند راهوجود دارد، می
 اصلی آن باشد. از نظر اسالم بسـیاري از رفتارهـاي خـانوادگی بـه منزلـه عبـادت      

تـر از برخـی   شود، حتـی برخـی از آنهـا در شـرایط خـاص محبـوب      محسوب می
عبادات اعالم شده است. در قـرآن و روایـات نیـز فـراوان بـه تقـدس و معنویـت        

هـا و رفتارهـاي   کنـد تـا مسـؤولیت   کانون خانواده اشاره شده و فرد را تشویق مـی 
ی دنیـوي را در  خانوادگی را از جمله وظایف دینی خود تلقی کرده و امور زندگ

  مسیر تکامل معنوي و اخروي قرار دهد.
تـوان  اند که میشناسان برخی عوامل مهم مدیریت خانواده را ذکر کردهروان

  آنها را در قالب اصول مدیریتی خانواده نام برد.
  . اصل برقراري ارتباطات مؤثر کالمی و غیر کالمی؛1
  . اصل افزایش صمیمیت در خانواده؛2
  سازي و اصالح باورها و انتظارات ارتباطی؛ . اصل روشن3
  . اصل ابراز هیجان؛4
  . اصل همدلی؛5
  . اصل حل مسأله و حل تعارض؛6
  . اصل مدیریت رفتار؛7
  . اصل تقویت مثبت؛8
  . اصل برقراري تعادل بین اهداف فردي و زوجی و خانوادگی.9

خـی اصـول   آیات و روایات به اسـتخراج بر  محققان علوم قرآنی نیز از داللت
  اند. از جمله:مدیریتی براي خانواده پرداخته

  . اصل سازگاري و انعطاف؛1
  ریزي؛. اصل تدبیر و برنامه2
  . اصل تغافل و نادیده انگاري؛3
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  گرایی؛. اصل معنویت4
  . اصل تشکر و قدر دانی؛5
  . اصل عفو و صفح؛6
  . اصل سرور و شادي؛7
  . اصل محبت ورزي؛8
  ).17، 1388پور، سیاري اصول دیگر (نیلیمندي و ب. اصل سخاوت9

هـاي  اما این که مدیریت چیسـت و چگونـه اسـت، پرسشـی اسـت کـه پاسـخ       
هـا  علم و هنر هماهنگی کوشش«فراوانی براي آن وجود دارد. برخی مدیریت را 

انـد  دانسـته » و مساعی اعضاي سازمان و استفاده از منابع براي نیل به اهدافی معـین 
  ).19، 1367(الوانی، 

هـاي  نظریات بسیاري در نحوة مدیریت وجود دارد کـه تحـت عنـوان تئـوري    
نظـران از مـدیریت ژاپنـی و    شـوند. در جهـانی کـه صـاحب    مدیریت بررسـی مـی  

برنـد، متفکـران مسـلمان نیـز بـا      اي و مدیریت امریکایی و... نـام مـی  مدیریت کره
اند. مدیریت گفته استفاده از منابع غنی فرهنگ اسالمی سخن از مدیریت اسالمی

اسالمی با ارزش قائل شدن به حقوق و کرامت انسانی و مقدم قـرار دادن اهـداف   
مندي در جهت رشد و اعتالي ایـن  تواند گام ارزشانسانی بر اهداف سازمانی می

هنر و علـم بـه کـارگیري صـحیح افـراد و      «دانش باشد. بنابراین مدیریت اسالمی 
سازمانی است، به نحوي که با مـوازین شـرع    امکانات در جهت وصول به اهداف

). با توجه به اشاراتی کـه دربـارة تعریـف    36، 1372(نبوي، » مغایرت نداشته باشد
توان مدیریت خـانواده را ایـن گونـه تعریـف     مدیریت به معناي عام ارائه شد، می

هـا و مسـاعی اعضـاي    نمود: مدیریت خانواده یعنی علم و هنر هماهنگی کوشـش 
و استفاده از منابع براي نیل به اهداف معین و به طور خالصه بایـد گفـت    خانواده

گویـد.  مدیریت خانواده از چگونگی عملکرد افراد در بطـن خـانواده سـخن مـی    
فرهنگ غنی اسالمی مملو از آیات و روایاتی است که به مسألۀ خانواده و زوجین 

ترین بیان به این موضوع و مناسبات بین آنان اختصاص یافته است. خداوند با شیوا
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 و إِلَیهـا  لِّتَسکُنُواْ أزواجا أنفُسکُم منْ لَکم خَلَقَ أنْ ءایاته منْ و(توجه داده اسـت؛  
). با بررسـی آیـات و روایـاتی کـه در زمینـۀ      21(روم/ )رحمۀً و مودةً بینَکُم جعلَ

توان اصول مدیریتی صـحیحی را  میگوید خانواده و امور مربوط به آن سخن می
براي خانواده استخراج کرد. عوامل مؤثر بر مدیریت خـانواده در راسـتاي داشـتن    

اي سالم و موفق آن قدر زیاد است که براي مبارزه با عوامل مخـرب ایـن   خانواده
  تـوان الگوهـاي زیـادي ارائـه داد کـه در جوامـع امـروزي بـا مشـکالت         نهاد مـی 
ن زمینه با آن روبـرو اسـت،کاربرد داشـته باشـد. لـذا پـژوهش       اي که در ایعدیده

مند فرهنگ اسالمی، به توضـیح برخـی   حاضر قصد دارد با استفاده از منابع ارزش
کارهاي اسالمی مدیریت خـانواده پرداختـه تـا از ایـن طریـق سـاختاري بـراي        راه

  مدیریت خانواده ارائه دهد.

  اصل پذیرش مدیریت مرد در خانواده
نماید تا ابتدا روشـن  ز بیان اصول مدیریتی صحیح براي خانواده ضروري میقبل ا

کند و مدیریت شود که چرا خداوند مردان را به عنوان مدیران خانواده معرفی می
  مرد در خانواده به چه معناست.

در خـانواده   اقتـدار بیشـتري   در اسالم براي برخی از اعضا، نسبت به سـایرین، 
اقتدار کافی و در عین حال عادالنـه، شـرط ضـروري انجـام     بینی شده است. پیش

اي به عهدة عضوي گذاشته شود، در حالی که وظیفه است. در صورتی که وظیفه
قدرت و امکانات انجـام آن را نداشـته باشـد، تحقـق وظیفـه بـراي او نـاممکن یـا         
. دشوار خواهد بود. در خانواده باید وظایف همراه با اقتـدار کـافی تفـویض شـود    

ترین وظایف را به عهده دارند و به همین جهت والدین در خانواده بیشترین و مهم
باید از اقتدار کافی و بیش از دیگران برخوردار باشند. اگر والدین از اقتدار کافی 

هاي فرزندان تن دهنـد یـا   هاي مهم به خواستهگیريبرخوردار نباشند و در تصمیم
ري کنـد، خـانواده انسـجام الزم را از دسـت     گیـ هر عضو جدا از دیگران تصـمیم 

خواهد داد؛ زیرا محور خانواده، یعنی والدین، قادر به حل مشکالت نخواهند بود 
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هـاي  هاي غیرمنطقی فرزندان، دچار آسـیب و خانواده ممکن است در اثر خواسته
  فرمود: 9جدي شود. شاید به همین جهت پیامبر اسالم

»وذُ بِکإِنِّی أع مکُونُ اللَّهی لَدنْ وـا   مبر لَی؛ 558، 3ق، ج1413(صـدوق،  » ع(
  برم از فرزندي که خدایم باشد.خدایا به تو پناه می

 بدین معنا که به والدین امر و نهی کند و والدین تسلیم او باشند.
کنـد. پیـروي و همراهـی بـا     اسالم بر مدیریت والدین در خـانواده تأکیـد مـی   

اما نکته مهم تبیین ماهیت مدیریت و اقتدار والدین بر فرزندان والدین الزم است، 
  فرماید:و مدیریت مرد بر خانواده است. خداوند می

)إِن و اكداهج لىأن ع ا بىِ تُشْرِكم سلَی لَک بِه لْما فَال عمهعتُط ا ومهباحص  
 را آن که خدا به شرك بر را تو مادر و پدر اگر )؛ و15(لقمان/ )معرُوفًا الدنْیا فىِ
 خلـق  حسن به آنها با دنیا در مکن، اما اطاعت را آنها کنند، وادار دانى نمى حق به

  کن. مصاحبت
)نَا ویصانَ واالنس هیدالنًا بِوسح إِن و اجاكده تُشْرِكا بىِ لم سلَی لَک بِه لْمع  
 انسـان  بـه  )؛ و8(عنکبـوت/  )تَعملُـون  کُنـتُم  بِما فَاُنَبئُکم مرْجِعکُم    إِلى تُطعهما فَال

 تـا  درکوشند تو با آنها اگر ولى کند، نیکى خود مادر و پدر به که کردیم سفارش
. مکـن  اطاعـت  ایشـان  از گردانـى،  شـریک  مـن  بـا  ندارى علم بدان که را چیزى

 خبـر  بـا  دادید مى انجام آن چه  حقیقت از را شما و است، من سوى به تانسرانجام
  کرد. خواهم

با استناد به آیات ذکر شده، ماهیت مدیریت خانواده بر پایۀ توحید محوري بنا 
نهاده شده است، تا جایی که اگر والدین فرزندان را از پرسـتش خـدا منـع کننـد،     

را فقـط در  دیگر نباید از آنان اطاعت کرد، زیرا آیات شریفه، نافرمانی از والدین 
دانـد، بـه طـوري کـه در     صورت اصرار آنها بر گناه و شرك به خداوند مجاز می

 و پـذیرفت  را آنان سخن نباید هرگز شده اعالم ممنوع اسالم نظر از که کارهایى
)؛ اگــر چــه در ایــن 430، 8، ج1372شــد (طبرســی،  شــرعى ممنوعــات مرتکــب
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ي اسـت. نمونـۀ تبعیـت    صورت نیز برخورد مناسـب و مؤدبانـه بـا والـدین ضـرور     
نکردن از همسر به خـاطر عـدم توحیـد محـوري در مـدیریت خـانواده در قـرآن        
وجود دارد؛ آسیه به خاطر شرك فرعون در ایمان خـود بـه خداونـد از او تبعیـت     

  نکرد تا به جایی رسید که خداوند او را براي مردان و زنان باایمان مثال زد.
)و ثَالً اهللاُ ضَرَبم نُواْ ینَلِّلَّذامء رَأتنَ امورْعإِذْ ف قَالَت بنِ   رلىِ اب كندتًا عیب 
 )؛ و11(تحـریم/  )الظَّالمین الْقَومِ منَ نجِّنىِ و عمله و فرْعونَ من نجِّنىِ و الْجنَّۀِ فىِ

ـل  را فرعـون  همسر خدا اند، آورده ایمان که کسانى براى  کـه  گـاه  آن آورده، مثَ
 و فرعـون  از مـرا  و بسـاز،  بـرایم  اى خانـه  بهشت در خود پیش پروردگارا، :گفت

هان. ستمگر مردم دست از مرا و ده، نجات کردارش   بِرَ
دهد. تعالیم اسالم، عالوه بر تأکید بر اقتدار والدین، به شوهر اقتدار بیشتري می

یف مهمـی  ریاست خـانواده از وظـا  :براساس آیات قرآن و روایات معصومین
  است که به عهدة مردان نهاده شده است، آیاتی که بر این معنا داللت دارند:

و بِما أنفَقُواْ منْ بعض   على بعضَهم اهللاُ فَضَّلَ بِما النِّساء على قَوامونَ الرِّجالُ(. 1
هِمالوم و قـائم بـه امـر و سرپرسـ     34(نساء/ )أم ام، قـی ت اسـت، لـذا در   ). مراد از قو

). قـیم  6/51، 1371(قرشـی،  » ، امیـر را از معـانی آن شـمرده اسـت    اقرب الموارد
دهد و قوام و قیام صیغۀ مبالغۀ آن کسی است که امور مهم افراد دیگر را انجام می

ت مردان بر زنان، فزونی و امتیازي است کـه  یاست. در برخی تفاسیر، علت قیموم
و آن همان زیادتی قوة تعقل و فـروع   )اهللاُ فَضَّلَ بِما( ،بالطبع مردان بر زنان دارند

آن مانند هماوردي و تحمل شدائد و کارهاي سـخت و سـنگین و... اسـت، زیـرا     
باشـد  دلی و ظرافت مبتنی مـی زندگانی زنان، احساسی و عاطفی است و بر نازك

ــایی،  ــ508، 4ق، ج1417(طباطب ــی، 507ـ ــین، 135، 5، ج1372؛ طبرس  ،1361؛ ام
  ).63، 4ج

  علت قیمومت مردان بر زنان طبق آیۀ مذکور در دو چیز خالصه شده است:
 بعضَهم اهللاُ فَضَّلَ بِما(. اختصاص فضلی الهی به مردان نسبت به زنان براساس 1
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لىض  ععکه به اعتقاد اکثر مفسران همان عقل معاش و قدرت اسـت. در ایـن   )ب ،
ویژه در حوزة خانواده باید امـري تکـوینی تلقـی    صورت قوامیت مرد بر زن را به 

  کرد.
و بِمـا أنفَقُـواْ مـنْ    (. پرداخت مهر و نفقـه توسـط مـردان بـه زنـان براسـاس       2

هِمالوتفسیر استناد جست. در  7توان به روایتی از امام رضا. در این مورد می)أم
د بن سنان هایی که به محم، ضمن جواب7آمده است که امام رضا نورالثقلین

فرمایند: بر مرد است که خانوادة خود را اند، مینسبت به فلسفه و علل احکام داده
اداره کند و نفقۀ ایشان را بدهد، اما بر زن مسؤولیتی نیست کـه زوج را از جهـت   

 على قَوامونَ الرِّجالُ(نیازهایش اداره کند. همین است معناي بیان خداوند در آیۀ 
اء477، 1تا، ج(حویزي، بی )النِّس.(  

نکتۀ مهم پیرامون این بحث، محـدوده و حـوزة ایـن قوامیـت اسـت کـه بایـد        
  مشخص شود.

  کلمۀ قوام در آیۀ مذکور شامل مواردي چند است:
. این که مرد باید نیازهاي جسمی و روانی زن را به طور مناسب تأمین کرده 1

  رد.و زمینۀ احساس اطمینان و آرامش او را فراهم آو
. مرد در ادارة خانه و خانواده باید شـرایط زن را درك کـرده و بـا مراعـات     2

حال او، از وي حمایت کند و چون سرپرست خانواده است، آن را عادالنـه اداره  
ط قَوامینَ کُونُواْ ءامنُواْ الَّذینَ یأیها(کند. آیاتی مانند  سکُونُواْ()، و 135(نساء/ )بِالْق 

امتوان شاهدي بر رفتار عادالنۀ مرد دانست.)، را می8(مائده/ )هللا ینَقَو  
نکتۀ تربیتی مهمی در خصوص قوامیت مردان وجـود دارد کـه رعایـت آن از    
سوي زنان، گامی است مهم و اساسی در جهت مدیریت صحیح خانواده و به تبع 

. اگر چـه در  نماید به آن اشاره گردداي موفق، که ضروري میآن داشتن خانواده
مواردي ممکن است، زنان مسؤولیت مدیریت خانواده را به عهـده گیرنـد و مـرد    
خانواده ممکن است به دالیلی لوازم قوامیت را از دسـت داده باشـد، امـا شایسـته     
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است همسر و اطرافیان آن مرد را در بازیابی این لوازم کـه همـان عقـل و قـدرت     
بر حفظ جایگاه زوج خـود در خـانواده،    شاناست، یاري نمایند و در ظاهر همت

  در مرتبۀ قوام باشد.
2 .)نَّ وثْلُ لَهى مِنَّ الَّذلَیهع رُوفَعبِالم الِ ولرِّجِنَّ للَیهۀٌ عجر228(بقره/ )د.(  

  با توجه به بیاناتی کـه پیرامـون قوامیـت مـردان بـر زنـان ذکـر شـد، مشـخص         
ق، در حوزة خانواده، همیشگی نیسـت. یعنـی   گردد، درجه و برتري در آیۀ فومی

توان آنها را تا زمانی که دو ویژگی فضیلت مرد بر همسر در عقل و قدرت که می
دو ابزار مدیریت اجرایی دانست و انفـاق او وجـود داشـته باشـد، برتـري مـرد بـر        

معناست. دلیل دیگري نیز بـراي  همسرش معنا دارد، در غیر این صورت برتري بی
خداونـد حکـیم بـا تغییـر سـیاق و کـاربرد واژة       «ودن درجـه وجـود دارد.   نسبی بـ 

یـا مشـابه آنهـا، و نیـز نیـاوردن      » ازواج«و یـا  » بعول«به جاي الفاظی مانند » رجال«
دهد که صرف شوهر بـودن بـراي بـه دسـت گـرفتن زمـام       ضمیر مذکر، نشان می

تقات ایـن واژه  خانواده کافی نیست، بلکه شوهر بایـد مردانگـی داشـته باشـد. مشـ     
حاکی از قوت و توانایی است. بنابراین طبق این آیه مالك برتـري مـرد بـر زن و    
قرار داشتن مدیریت خانواده به دسـت مـرد، مردانگـی داشـتن اسـت، نـه صـرف        

  ).263، 11، ج1388(جوادي آملی، » زوجیت و شوهر بودن
شـوهر   ) ریاسـت خـانواده از خصـایص   1105در قانون مدنی ایران نیـز (مـادة   

پـس از آن کـه    :). ائمـه 209اعالم شده است (مجموعۀ قوانین اساسی مـدنی،  
اند، در این راستا اند، به زنان توصیه کردهریاست خانواده را از وظایف مرد دانسته

در تمـام مـدت    9با همسر خود هماهنگ شـده و ریاسـت او را بپذیرنـد. پیـامبر    
زن رفتـار کـرد، چنانچـه هرگـز      اش براساس همین اصل قیمومت مرد برزندگانی

گـاه آنـان را بـراي مبـارزه و پیکـار بـا       زنی را بر قومی والی و قاضی نکرد و هـیچ 
دشمن نفرستاد، اما اموري مثل آموزش و پرورش و پرستاري را به زنـان واگـذار   

کرد. براساس آن چه راجع به قیمومت و سرپرستی مـردان بـر زنـان ذکـر شـد      می
یادي که امروزه در این راستا مطرح است پاسخ مناسب داد. توان به سؤاالت زمی
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انـد،  سؤاالتی از قبیل این که اگر در قرآن زن و مرد با یکدیگر برابر معرفی شـده 
پذیري داشته باشد. چرا باید ریاست خانواده از وظایف مرد بوده و زن نقش فرمان

ه و زنـان را بـه عنـوان    مسائلی از قبیل این که اسالم مردان را بـر زنـان برتـري داد   
تر قرار داده توسط برخی افراد مطرح شده است و بر موجوداتی زیردست و پائین

در پاسخ بایـد   1اند.این اساس برخی قائل به عصري بودن آیات در این زمینه شده
گفت ابتدا بایـد منظـور از ریاسـت را بیـان کـرد. آیـا ریاسـت بـه معنـی تسـلط و           

گیري در امور خانواده براسـاس مصـالح اسـت؟    میمزورگویی است یا منظور تص
مسلماً ریاست به معنی اول نیست، چرا که در این صـورت هـدف از ازدواج زیـر    

گیري در امور خانواده براساس مراعات سؤال رفته است. منظور از ریاست تصمیم
گذار عبارت اسـت از: انتخـاب   باشد که بعضی از آنها از نظر قانونمصالح آن می

داري امور اقتصادي خانواده و سرپرستی قانونی فرزندان. در ل سکونت، عهدهمح
هـر گروهـی را بایـد رئیسـی باشـد کـه کارهـا را        «تبیین این قانون گفته شده کـه  

هماهنگ کند و در صورت بروز اختالف، به نظر او مراجعه شود و به ایـن شـکل   
خانواده مقامی اسـت  ). ریاست 2/380تا، (عبده، بی» وحدت آن گروه حفظ شود

که براي ثبات و مصلحت خانواده به مرد داده شـده اسـت و امتیـاز و حـق فـردي      
شود. این سرپرستی بر ضوابط و اصولی مبتنی است کـه  براي شوهر محسوب نمی

 عاشرُِوهنَّ و(کنـد.  آزادي زن و فرزندان را در چارچوب شرع و عرف تأمین می
رُوفعم بودن مرد با شرکت دادن زن و فرزندان در ادارة خانه ) قوا19(نساء/ )بِالْم

  منافاتی ندارد.

 اصل مدیریت ارتباطات
  توان در دو سطح بررسی کرد:تعامالت در محیط خانواده را می

  الف ـ والدین با یکدیگر
روابط سالم و صحیح والدین با یکدیگر نقش مهمـی در مـدیریت خـانواده دارد.    
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)، مـالك مطلوبیـت روابـط،    19(نسـاء/  )بِـالْمعرُوف  هنَّعاشـرُِو  و(براساس آیـۀ  
 آن عمومى افکار که است عملى هر معناى به معروف«معاشرت به معروف است. 

 هـر  اهـل  کـه  اى ذائقـه  بـا  و باشـد،  مـأنوس  آن بـا  و بدانـد،  شـده  شناخته عملى را
 ذوقبه  و باشد، سازگار آوردمى دست به خود اجتماعى زندگى نوع از اجتماعى
 هم و باشد، گرفته صورت عقل هدایت طبق هم که است معروف عملى نزند. آن

 فضـائل اخالقـى   بـا  هـم  و باشـد،  مطـابق  جامعه در جارى قانون یا و شرع حکم با
ق، 1417(طباطبـایی،  » نداند ادب خالف را آن ادبى هاى سنت هم و نباشد، منافى

دهـد کـه بـا زنـان بـه      عنا می). وقتی با امر معاشرت ضمیمه شود این طور م2/232
طرزي رفتار کنید که مرسوم و معروف است. عالمه معاشرت به معروف مردان با 

گویـد بایـد   دانـد و مـی  زنان را در آزادي دادن به زن در حضور اجتماعی وي می
برابري در معاشرت وجود داشته باشد، یعنی براي زن باید آزادي اجتمـاعی قائـل   

). مـرد سـنگ زیربنـاي    405ــ 4/404مرد آزاد باشد (همان، شد و زن نیز باید مثل 
ها هم شـکیبا باشـد. در آیـۀ    رفتاري بر سختیآسیاي زندگی است و باید با خوش

)نَّ وثْلُ لَهى مِنَّ الَّذلَیهع رُوفَعبِالم الِ ولرِّجِنَّ للَیهۀٌ عجرنیز که راجع به طالق  )د
 خداى که است جهت بدان این و ین واژه ذکر شدهو مسائل مربوط به آن است، ا

 فطـرى  با سنن موافق آن ملحقات و طالق عمل این که حتی به دارد اهتمام تعالى
  باشد. سالم عملى و شود انجام

حسن معاشرت و داشتن اخالق نیکو در خانواده، خصوصاً حسن معاشرت مرد 
زوجین با هـم پـس از   حسن معاشرت  آید.با زن، طبق صریح این آیه به دست می

ایجاد سازگاري اولیه بین آنها موضوع پر اهمیتی اسـت. معـروف در قـرآن بـراي     
هـاي مهـم آن   هاي مختلف روابط خانوادگی به کار رفته است، کـه از جنبـه  جنبه

 مـنْ  لَکم خَلَقَ أنْ ءایاته منْ و(چگونگی روابط زن و مرد است. خداوند در آیۀ 
کُمأنفُس واأزکُنُواْ اجا لِّتَسهإِلَی لَ وعـنَکُم  جیةً  بدـوم ـۀً  ومحیکـی از  21(روم/ )ر (
کنـد. در  هاي خود را وجـود مـودت و رحمـت میـان زن و شـوهر ذکـر مـی       نشانه
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به هر یک از نر و ماده حیوانات در صورتی که جفت «آمده: » زوج«توضیح واژة 
مچنین، به هر یک از دو قرین، چه حیوان و شود ههم شده باشند، زوج اطالق می
کَرَ و فَجعلَ منْه الـزَّوجینِ الـذَّ  (شود. خداوند فرمود: چه غیر حیوان زوج گفته می

 قُلْنَـا  و(؛ خدا از آن دو زوج قرار داد یکـی نـر و یکـی مـاده.     )39ه/قیام( ) نْثىاالُ
مَادکُنْ یاس أنت و  ـکجوَنَّـۀَ  ز؛ بـه آدم گفتـیم تـو و زوجـت در     35ره/(بقـ  )الج(

 أزواجـا  أنفُسـکُم  منْ لَکم خَلَقَ أنْ(). 4/384ق، 1412بهشت منزل کنید (راغب، 
؛ معنایش این است که براي شـما از جـنس خودتـان زوج آفریـد.     )إِلَیها لِّتَسکُنُواْ

عالمـه، آیـۀ    کلمۀ (لکم) یعنی براي فایده و نفع شما این کـار را کـردیم. از نظـر   
مربوط به گرایش هر یک از زن و مرد نسبت به یکدیگر، براسـاس نقصـی کـه از    
نظر جهاز تناسل در آنها وجود دارد است. سکون و آرامشی که در آیه آمده، در 

شود که زن و مرد با یکدیگر جمـع شـده و کامـل گردنـد و از     صورتی محقق می
نقصی که به آن اشـاره گردیـد،   مجموع آن دو واحدي تام و تمام درست شود و 

به این صورت جبران شود.کلمۀ مودت تقریباً به معناي محبتی است که اثـرش در  
مقام عمل ظاهر باشد. رحمت به معنی نوعی تـأثیر نفسـانی اسـت کـه از مشـاهدة      
محرومیت محرومی که کمالی را ندارد و یا احتیاج به رفع نقیصـۀ خـود دارد، در   

کند به این که در مقامی برآید که او را دل را وادار میبآید و صاحدل پدید می
گـاه و  ترین جلـوه اش را رفع کند. یکی از روشناز محرومیت نجات داده، نقیصه

موارد خودنمایی مودت و رحمت، جامعـۀ کوچـک خـانواده اسـت، چـون زن و      
شــوهر در محبــت و مــودت مــالزم یکدیگرنــد. مــودت و رحمــت زن بیشــتر در  

آیـد مـراد از مـودت و    یابد. به طوري که از سیاق برمـی ها نمود میخصوص بچه
رحمت در آیه همان مودت و رحمت خانوادگی است. اصول تکوینی هر انسانی 
است که او را وادار کرده تشکیل جامعۀ خانوادگی دهد. مرد را دعوت کرد تا با 

آورنـد و نیـز    زن، و زن را دعوت کرد تا با مرد جمع شود و اجتماعی منزلی پدید
آن دو را به مودت و رحمت واداشت و آن مودت و رحمت نیز اجتمـاع مـدنی و   
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شهري را پدید آورد و آثاري بر این اجتماع مترتب شد که نوع بشري بقا یافت و 
  ).16/166ق، 1417(طباطبایی، » زندگی دنیایی و آخرتی انسان به کمال رسید

سـوى آنـان و   ه تا ب«: )لتَسکُنُوا إِلَیها(: نیز ذیل تفسیر آیه آمده البیانمجمعدر 
جعـلَ   و( یکـدیگر انـس بگیریـد.   ه آسایش و آرامش بوده و بـ ه شان بدر آغوش

تان دوستى و مهربـانى و مقصـود بـین زن و    : و قرار داده بین)بینَکُم مودةً و رحمۀ
دومى را بیش  ورزند که هر یک هم دوستى و مهر مىه شوهر است که آن چنان ب

همـان مهربـانى و    تگویـد محبـت و رحمـ   » سـدى «دارد و از هر چیز دوست می
  ).19/117، 1372(طبرسی، » تشفقت اس

رسـاند  این مطلب را می )لتَسکُنُوا إِلَیها(ممکن است برخی بگویند ضمایر در 
ه یابد، اما طبق آن چه از تفسیر عالمکه تنها مرد است که به توسط زن آرامش می

نقل شد، این رسیدن به سکون و آرامش از سوي زن و شوهر دو سویه بوده و هر 
رسد آرامش و سـکونت  یک به سوي دیگري متمایل است و چون به دیگري می

تواند مؤید همین می )ۀًجعلَ بینَکُم مودةً و رحم(یابد. همچنین ضمیر جمع در می
ایـن جملـه زوج و   «آمـده،   )لتَسـکُنُوا إِلَیهـا  (نیز ذیل  اطیب البیانمعنا باشد. در 

شود و با این که زن و شوهر هیچ نوع انتساب رحمی یـا شـغلی   زوجه را شامل می
اند و چه بسـا از یـک شـهر و محلـه و مملکـت هـم       یا معاشرتی با یکدیگر نداشته

» استشان الفت و سکون و اطمینان برقرار نباشند، اما انس به یکدیگر دارند و بین
  ).10/375، 1378(طیب، 

)، خداوند زن و شـوهر  187(بقره/ )لَّهنَّ لباس أَنتُم و لَّکُم لباس هنَّ(و در آیه 
 عیـوب  سـاتر  هـا زن این است که از آیه کنایه«کند. را به لباس یکدیگر تشبیه می

 و اسـت،  عورت ساتر لباس هستند. چنان چه هازن عیوب ساتر شوهرها و شوهرها
 باعث و بدن حافظ لباس چنانچه هستند، هم زینت اسباب و یکدیگر شؤون حافظ
ها ). طبق این آیه زن و شوهر باید پوشانندة عیب2/340(همان، » است انسان زینت

هاي هـم باشـند. اسـتمرار روابـط مطلـوب و رضـایت       و برآورندة نیازها و کاستی
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ه ذکر شد مالك مطلوبیت بخش والدین از وظایف مهم آنهاست و همان گونه ک
آمـده   9این روابط، معاشرت به معروف اسـت. در روایتـی از حضـرت رسـول    

است: بهترین شما کسی است که با همسرانش نیکوتر باشد و من نیکوترین مـردم  
  ).2/340، 1367به همسرانم هستم (حرعاملی، 

  ب ـ رابطۀ فرزندان و والدین
ان و والدین آیـات و روایـات فـراوان    در خصوص لزوم احترام متقابل میان فرزند

)، در این آیـه پـس   83(بقره/ )إِحسانًا بِالْوالدینِ و(وجود دارد. به طور نمونۀ آیۀ 
از دستور به یکتاپرستی، به طور مستقیم نیکی به والدین و رفتار شایسته با آنان امر 

اسـت. در  گر اهمیـت موضـوع   شده است که این ترتیب مذکور در آیۀ خود بیان
 و(آیات دیگر نیز امر به سـپاس از والـدین پـس از سـپاس از خـدا آمـده اسـت؛        

صالُه و وهنٍ  على وهنًا اُمه حملَتْه بِوالدیه وصینَا االنسانَ ینْ فىِ فاملىِ اشْکُرْ أنِ   ع 
و کیدالول یر    إِلىص 14(لقمان/ )الْم.(  

  اقتصاداصل مدیریت 
ترین وظایف در مـدیریت  تأمین معاش خانواده و مدیریت منابع مالی یکی از مهم

خانواده است. شرع مقدس اسالم تأمین مخارج اقتصادي همسـر و فرزنـدان را در   
خانواده به عهدة مردان گذاشته است که باید متناسب با شأن اجتماعی آنان باشد. 

ورزنـد. از امـام   ایـن وظیفـه مبـادرت مـی    هر چند در مواردي امروزه زنان هم بـه  
فرمودنـد: میـان دو حـد     7براي خرج خانواده اجازه خواسته شد. امـام  7رضا

پاسخ دادنـد: خـدایت    7ناپسند باشد. سؤال شد دو حد ناپسند کدام است؟ امام
گیـري در خـرج و   دانی که خداي بزرگ اسـراف و اقتـار (تنـگ   بیامرزد آیا نمی

ایـن آیـه را    7و ناپسند خوانـده اسـت؟ آن گـاه امـام    مصرف) هر دو را مکروه 
چون خرج کنند نه اسراف کنند، نه تنگ ند: بندگان خدا کسانی هستند که خواند

چشمی نشان دهند و میان این دو حالت حد قوام و تعادل خواهـد بـود (حکیمـی،    
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). روشن است که یکی از بهترین الگوهاي مدیریت اقتصادي خانواده 328، 1380
  باشد.مذکور میآیۀ 

  اصل مدیریت بحران
کارهایی براساس تعالیم اسالمی وجـود  در صورت وقوع اختالف در خانواده، راه

 )بیـنهُم   ُشـورى  أمـرُهم  و(دارد. به طور نمونه توجه به اصل مشورت که در آیۀ 
تواند حـالل مشـکالت   )، بدان اشاره شده است، در بسیاري موارد می38(شوري/

 9)، بـه پیـامبر  159(آل عمـران/  )األمـرِ  فىِ َشاوِرهم و(همچنین در آیـۀ   باشد.
توصیه شده بـا مـردم مشـورت کنـد. در صـورت تشـدید اخـتالف در خـانواده و         
ناسازگاري زوجین با یکدیگر و عدم انجام وظایف هر یک در قبال دیگـري کـه   

 خفْـتُم  إِنْ و(د. هـایی دار در قرآن از آن به شقاق یاد شـده اسـت، اسـالم توصـیه    
اهللاُ  یوفِّـقِ  إِصالحا یرِیدا إِن أهلها منْ حکَما و أهله منْ حکَما فَابعثُواْ بینهِِما شقَاقَ
شقاق یعنی دشـمنی و فاصـله، در ایـن جـا خداونـد اخـذ دو       ). « 35(نساء/ )بینهُما

اید تا از ستم و زورگویی به کلی دور فرمطریق را براي اصالح پیشنهاد و مقرر می
؛ یعنی اگر زن و شوهر به وجهی )بینهُما اهللاُ یوفِّقِ إِصالحا یرِیدا إِن(باشند. جملۀ 

مایل به اصالح، بدون لجاج و عناد باشـند، تفـویض اختیـارات بـه دو نفـر داور و      
ق، 1417اطبـایی،  (طب» گرددسلب اختیار از خود، بیشتر باعث موافقت فیمابین می

). در تعریف نظري داوري باید گفت زمـانی کـه افـراد از مداخلـۀ مراجـع      4/346
رسمی قضایی در قطـع و فصـل دعـاوي مربـوط بـه حقـوق خصوصـی خودشـان         
صرف نظـر نماینـد و بـه حکومـت خصوصـی اشخاصـی کـه از نظـر معلومـات و          

تسـلیم شـوند.   کاري و امانت مـورد اعتمـاد آنهـا هسـتند،     اطالعات فنی یا درست
  انتخاب داور از بستگان زن و مرد به چند دلیل است:

  سوزي و تعهد و خیرخواهی بیشتري داشته باشند؛. داوران دل1
  اي الزم ندارد؛. این دادگاه بودجه2
. رســیدگی بــه اخــتالف در ایــن دادگــاه، ســریع و بــدون تــراکم پرونــده و  3
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  مشکالت کار اداري است؛
رسد و مسائل اختالفی در میان خودشـان  ه بیگانگان نمی. اسرار این دادگاه ب4
  ماند؛می

  باشند.اند، مورد اعتماد طرفین می. چون داوران از خود فامیل5
الزم به ذکر است براي اولین بار در حقوق موضـوعۀ ایـران بـه مسـألۀ داوري     

تی قانون آیین دادرسی مدنی شد. نتیجۀ تحقیقا 667توجه و اقدام به تصویب مادة 
گـر آن بـود کـه    نامۀ دانشجویی در این خصوص انجام شد، بیـان که در یک پایان

نامه ذکر گردیده است، بـه صـورت   نهاد داوري به نحوي که در مادة واحدة آیین
  تـر مشـاهده  امري تشریفاتی و صوري درآمده و نتایج قابـل قبـولی نداشـته و کـم    

ند و اگـر هـم مـواردي در    شود که داوران در جهت سازش، توفیق داشته باشـ می
). علـت  161، 1386اند، بسیار نـادر اسـت (علیمردانـی،    جهت سازش اقدام نموده

تـوان ذکـر ایـن مسـأله دانسـت کـه       ناکارامدي داوري در محاکم خانواده را مـی 
داوران با زوجین رابطۀ فامیلی و خویشاوندي نداشـته و شـرط اهـل بـودن کـه در      

موارد نشوز (عدم ایفاي وظایف زناشـویی هـر   قرآن آمده رعایت نشده است. در 
 128و  34هـایی ارائـه شـده اسـت. در آیـۀ      یک از زوجین) نیز در قرآن راه حـل 

عِ فىِ اهجرُوهنَّ و فَعظُوهنَّ نُشُوزهنَّ تخََافُونَ االَّتىِ و(سورة نساء آمده:   و الْمضَاجِ
إِنْ اضْرِبوهنَّ ُغواْ فَال أطَعنَکُم فَ ِنَّ تَبلَیهبِیالً ع(؛ )سـرَأةٌ  إِنِ وام  ـن  خَافَـتـا  مهلعب 

حا أن علَیهِما جنَاح فَال إِعرَاضًا أو نُشُوزا لص ا یُمنهیا بح . در آیۀ )خَیرٌ الصلْح و صلْ
شده که داللت بر ارتباط کالمـی مشـفقانه دارد. در    )فَعظُوهنَّ(اول ابتدا تعبیر از 

عِ فىِ اهجرُوهنَّ و(رحلۀ دوم اشاره به دوري از بستر شده م و در مرحلـۀ   )الْمضَاجِ
 و فَعظُـوهنَّ (سوم صحبت از تنبیه بدنی یا زدن زن شده است. این سه عالج یعنی 

عِ فىِ اهجرُوهنَّ اند و توسط واو هرچند با یکدیگر ذکر شده )اضْرِبوهنَّ و الْمضَاجِ
اند، اما تدریجی و مترتب بر یکدیگرند. دلیل تدریجی بودن این شدهبه هم عطف 

ها وسایل آزار است و به ترتیب در کالم ضعیف و شـدید  موارد این است که این
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شــد نــه از واو عطــف. از نظــر عالمــه هســتند. ایــن ترتیــب از ســیاق فهمیــده مــی 
شـت بـه   دوري کردن از زنان دوري کردن در بستر است، همچـون پ  ;طباطبایی

زن خوابیدن و ترك مالعبه و...، نه این که مرد به طور کامل بسـتر خـود را جـدا    
کرده و در جاي دیگر بخوابد. مؤید این معنا آوردن لفظ مضاجع به صورت جمع 
است، چون براي معناي دوم احتیاجی به رساندن کثرت بسـتر نیسـت (طباطبـایی،    

(فـی) قبـل از (مضـاجع) را نیـز     ). شاید بتوان وجود حرف اضـافۀ  4/345ق، 1417
دلیل این مطلب دانست. مراد از ضرب زنان، تنبیه بدنی اسـت، بـه طـوري کـه بـه      

اهللا جـوادي آملـی علـت تنبیـه زن توسـط      ریزي و کبود شدن نینجامد. آیـت خون
داند و این یعنی قیمومیت حکم خدا بر شوهر خود را وجود اصل نهی از منکر می

زن، چنان چه براي اجراي نهی از منکر کسی سـزاوارتر از  زن نه قیم بودن مرد بر 
شوهر عادل نیست و مرد با این کار زن را از معصیت بازداشته و به انجام وظـایف  

دارد. از آن جا که یکی از اصـول مهـم در ارتباطـات زناشـویی     شرعی خود وامی
اطـی  معاشرت به معروف است، تنبیه بدنی مذکور نبایـد براسـاس عصـبانیت و افر   

ریزي و شکستگی گردد، بلکه باید تنها به میزان باشد و سبب کبودي، زخم، خون
انه الضرب «، که فرمود: 7آور باشد. طبق روایت امام باقرو کیفیتی باشد که تنبه

ق،  1417گوید مقصود، زدن با مسواك است (طباطبایی، می ;، عالمه»بالسواك
لسواك تنبیه بدنی است که بـه حـد   ). سیوطی معتقد است مراد از ضرب با4/371

اضـربوهن اذا عصـینکم فـی    «نیز فرمود:  9جرح و کبودي نرسد، چنانچه پیامبر
)؛ غیـر مبـرح بـه معنـی غیـر      2/522ق، 1404(سیوطی، » المعروف ضربا غیر مبرح

  شاق است.
تـوان  در خصوص حد و مرز زدن، اسالم آن قدر مرد را محدود کرده که مـی 

ش کردن بیشتر شبیه است تا تنبیـه بـدنی. زدنـی کـه اسـالم      گفت این زدن به نواز
آور. در قـرآن  انگیز است، نه قهرانگیـز و رنـج  تجویز کرده زدنی دوستانه و آشتی

آمده ایوب در حالت رنجوري به خاطر شکوة همسرش خشـمگین شـد و او را از   
خود راند و سوگند خورد اگر بهبود یافت بـه همسـرش صـد ضـربه شـالق بزنـد.       
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 )ضغْثاً فَاضْرِب بِه و ال تَحنَثْ  و خُذْ بِیدك(انی که بهبود یافت خداوند فرمود: زم
دار و او را بزن و با سوگند خود مخالفت نکن. معلوم یک دسته گیاه بر). 44(ص/

  است این گونه زدن به نوازش بیشتر شبیه است.
هـا  ت که بعضـی یکی از نویسندگان مصري در توجیه مسألۀ زدن زن گفته اس«

برند و به عبارتی حس دچار بیماري مازوشیسم هستند یعنی از آزار خود لذت می
گوید نظر به این که بعضی از زنان به یک بیماري خفیف آزارطلبی دارند. وي می

مازوشیسم مبتال هستند، از این جهت قرآن تجویز کرده است که وقتـی موعظـه و   
). البته این 94تا، (بهشتی، بی» اقع نشد او را بزننداعتنایی در بستر خواب، مؤثر وبی

آزارطلبی زن تا جایی به حال او مفید است که مرد به جسم او صدمه وارد نسازد. 
گویند اگر زن بیمار است باید درمـان شـود و   برخی این نظر را قبول ندارند و می

بـالعکس  معلوم است که زدن درمان بیماري نیست، بلکـه تشـدید بیمـاري اسـت.     
اي این مدل درمانی را مناسب دانسته و ماساژ درمانی را که امـروزه یـک راه   عده

  اند.حل درمانی فراگیر و مناسب است، علت صحیح بودن این نظر دانسته
در نهایت اسالم آخرین شیوة برخورد با مشـکالت خـانوادگی را طـالق قـرار     

  خداســت، تـا جــایی کــه داده اسـت. از نظــر اسـالم طــالق منفــورترین امـور نــزد    
فرماید حتی اگر از همسران خود رضایت ندارید، فوراً آنان را طـالق ندهیـد،   می

زیرا چه بسا شما چیزي را خوش نداشته باشید، ولی خداونـد خیـر فـراوان در آن    
إِن(قرار داده باشـد.    یـراً خَ فیـه  اهللاُ یجْعـلَ  و َشـیًا  تَکْرَهواْ أن فَعسى کَرِهتُموهنَّ فَ

)، ولی در شرایطی که ادامۀ زندگی با آرامش میسر نباشد طالق، 19(نساء/ )کَثیرًا
منعی ندارد. آیات و روایات فراوانی که در مورد مسـائلی نظیـر مبـارزه بـا هـواي      
نفس و خودخواهی و غرور و خودپسندي و وجود صفت گذشت در افـراد وارد  

ن زن و شوهر باشـد، زیـرا رعایـت    تواند کلید حل برخی مشکالت بیشده، نیز می
تواند اختالف موجود را گیرد، بلکه میاین موارد نه تنها جلو بروز اختالف را می

سؤال شد حـق زن بـر    7هم به صلح و آشتی و تفاهم تبدیل کند. از امام صادق
 7مرد چیست که اگر مرد آن حق را به جـاي آورد مظهـر احسـان باشـد؟ امـام     
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، او را سیر کند و بدنش را بپوشاند »وها و ان جهلت غفر لهایشبعها و یکس«فرمود: 
  ).8/409، 1363(مجلسی،  و اگر جهالتی کند او را مورد گذشت قرار دهد

  اصل مدیریت زمان
است کـه نحـوة ایـن کـار در سـیرة آن       :تنظیم اوقات از دستورات مؤکد ائمه

ره فرمودنـد: از  در ایـن بـا   7بزرگواران به خوبی قابل مشاهده است. امام حسین
سؤال کـردم. پـدرم فرمودنـد: وضـع      9پدرم دربارة وضع ورود حضرت رسول

رفتند وقـت خـود را   ورود آن حضرت براي خودشان مجاز بود، وقتی به منزل می
کردند، یک قسمت براي خداوند تبـارك و تعـالی و یـک قسـمت     سه قسمت می

را بین خود و مردم براي خانواده و یک قسمت نیز براي خود، سپس قسمت خود 
شدند و پس از آن سایر مـردم و چیـزي از   کردند. اول خواص وارد میتقسیم می

بنـدي  ). تقسـیم 1/639، 1372فرمودنـد (صـدوق،   آن را نسبت به ایشان دریغ نمی
یـاري بـا اعضـاي    فکـري و هـم  اوقات خانواده براي اجتماع صـمیمانۀ اعضـا، هـم   

و بازدید و صلۀ رحم، شـرکت در مراسـم   خانواده و رفع و رجوع مشکالت، دید 
ها و... باید به نحو احسن صورت گیرد. در این موارد فامیلی تفریحات و مسافرت

اند: کوشـش  فرموده 7نیز روایات متعددي وجود دارد. به عنوان نمونه امام رضا
کنید اوقات روز شما چهار ساعت باشد. ساعتی براي عبـادت و خلـوت بـا خـدا،     

تأمین معاش، ساعتی براي آمیزش و مصاحبت برادران مورد اعتماد و ساعتی براي 
سازند و در باطن نسبت به شما خلوص و تان واقف میکسانی که شما را به عیوب

صفا دارند و ساعتی را به تفریحات و لذائذ خود اختصـاص دهیـد و از مسـرت و    
یید (مجلسـی،  نشاط ساعت تفریح، نیروي انجام وظایف ساعت دیگر را تأمین نما

1363 ،17/208.(  

  اصل مدیریت در تربیت و فرزندپروري
هـاي تربیتـی را در   دین اسالم توجه همه جانبه بـه تربیـت فرزنـد داشـته و توصـیه     
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مراحل مختلف رشد کودك ارائه داده که به طور خالصه به برخی مراحل اشاره 
  گردد:می

صـاً مـادر در تربیـت    . مرحلۀ پیش از تولد: عفت و پاکدامنی والـدین، خصو 1
اي کـه گفتـه شـده خوشـا بـه حـال کسـی کـه مـادرش          فرزند مؤثر است به گونه

  ).169، 1374پاکدامن است (نراقی، 
هـاي رفتـاري بـراي ایـن     هاي نخست: در روایـات توصـیه  . مرحلۀ تولد و ماه2

مرحله از رشد کودك وجود دارد که بعدها در رفتار و کردار او مـؤثر اسـت. بـه    
مونه گفتن اذان در گوش راسـت و اقامـه در گـوش چـپ نـوزاد، او را از      عنوان ن

اولین ساعات زندگی در دنیا با ذکر خدا و شهادت به وحـدانیت خـدا و رسـالت    
  سازد.آشنا می 9پیامبر
پـردازد.  . مرحلۀ اول کودکی: کودك در این دوره به بازي و سرگرمی مـی 3
هفـت سـال اول زنـدگی بـه بـازي      فرماید: اجازه دهید کودکـان در  می 9پیامبر

دع ابنک یلعـب سـبع   «مشغول شوند و پس از آن به تعلیم و تربیت آنان بپردازید 
  ).15/194، 1367(حر عاملی، » سنین و یؤدب سبع سنین

توجه بـه اصـول فرزنـدپروري صـحیح کـه بـا اسـتفاده از آیـات و روایـات و          
  ايسـت. خـانواده  آیـد بسـیار حـائز اهمیـت ا    فرهنگ غنی اسالمی بـه دسـت مـی   

هاي سـالم و  تواند فرزند سالم تربیت کند که سالم و کارامد باشد. لذا خانوادهمی
کارامد با تربیت افراد موفق و تحویل آنها به جامعه در رشد وتعالی جامعه مؤثرند 

کار به جامعه تحویل داده هاي متزلزل فرزندانی نابهنجار و بزهو به عکس، خانواده
  شوند.ل روند امور جامعه و کارکرد نامناسب نهادهاي آن میو موجب اختال

در پایان باید اشاره کرد از عوامل مـؤثر در اسـتحکام نهـاد خـانواده التـزام بـه       
و  :باورهاي دینی از جمله ایمان به خدا و توحید محوري، ایمان به رسالت انبیا

ظر داشـتن هـر   و اعتقاد به زندگی پس از مرگ است، زیرا در ن :امامت امامان
یک از این موارد از بروز رفتارهایی که منـافی مـنش انسـانی و بـه تبـع آن ایجـاد       

کند؛ چرا که انسـان همـواره بـه    مشکل در ساز و کار خانواده است جلوگیري می
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پرستش موجودي ماوراي طبیعت و تکیه بر آن متمایل بوده و عـالوه بـر نیازهـاي    
ر او وجود دارد که توجـه بـه آن فـرد را در    زیستی و روانی نیاز متعالی دیگري د

بخشـد.  هاي او را جهت واحدي مـی مسائل زندگی موفق و همۀ رفتارها و فعالیت
آیات قرآن نیز به این نیاز و فطري بودن آن تصریح کرده و آن را غیرقابـل تغییـر   

 )علَیهَـا  النَّاس فَطَرَ الَّتىِ اهللاِ فطْرَت حنیفًا للدینِ وجهک فَأقم(اعالم کرده اسـت:  
  ).3(روم/

  گیرينتیجه
اي سالم و با استفاده از عوامل مؤثر بر مدیریت خانواده در راستاي داشتن خانواده

تـوان  منـد فرهنـگ اسـالمی قابـل اسـتخراج اسـت، مـی       موفق کـه از منـابع ارزش  
انسانی ساختاري براي مدیریت خانواده ارائه داد. این فرهنگ به حقوق و کرامت 

دارد. در نظـام  اهمیت داده و اهداف انسانی را بر دیگر اهداف سازمانی مقدم مـی 
خانواده مردان بر زنان قوامیت دارند که به خاطر ویژگـی مـرد در عقـل معـاش و     
قدرت و انفاق وي است و مالك تحقق قوامیت، وجود هر دو عامل بـا یکـدیگر   

میـت نخواهنـد شـد. ماهیـت     است و ایـن دو عامـل جـدا از یکـدیگر موجـب قوا     
مدیریت والدین بر فرزندان و مرد بر خانواده در اسالم، بر پایۀ توحید محوري بنـا  
نهاده شده است. شاهد سخن آیۀ پانزدهم سورة لقمان است که خداوند در آن از 
اطاعت پدر و مادري که فرزند خویش را به شرك دعوت کند نهی فرمود. نمونۀ 

دیریتی کـه توحیـد محـور نیسـت. در آیـۀ یـازدهم سـورة        قرآنی عدم تبعیت از م
تحریم عنوان شده است. آسیه به خاطر شرك فرعون، در ایمان مـرد از او تبعیـت   
نکرد و به جایی رسید که خداوند او را براي جهانیان مثـال زد. همچنـین قوامیـت    
ی مالزم با تکالیف اخالقی از جمله رفتار براساس قسط، رعایت اصل معروف، نف

باشـد. بـا رجـوع بـه برخـی      ضرر و تعدي، رعایت حدود، عفو و گذشت و... مـی 
آید که قوامیت مرد به معنی برتري و اشراف مرد نیست، بلکـه  تفاسیر به دست می

هاي بـدنی  قوامیت نوعی تکلیف و مسؤولیت براي مرد است. زن به سبب ویژگی
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جهـت ریاسـت مـرد،    تر و اثرپـذیرتر اسـت. بـدین    تر، ظریفخود از مرد ضعیف
  اي واردکنــد و بــه هــیچ وجــه بــه کرامــت وي لطمــهمصــلحت زن را فــراهم مــی

  سازد.نمی
اسالم بر روابط سالم و صحیح والدین در برابـر یکـدیگر بسـیار اهمیـت قائـل      

هاي مودت ورحمت میان زن و شوهر است و همین مبنـاي  است که یکی از نشانه
زن و فرزندان به عهدة مرد است. قـرآن   نام زوج در قرآن است. مخارج اقتصادي

گاه با جدال و اختالف و ضرب و شتم افراد خانواده موافـق نیسـت و در ایـن    هیچ
دهد و در نهایـت درجـۀ اخـتالف    مواقع، رفع اختالف را به عهدة داوران قرار می

  شود.منفورترین چیز یعنی طالق را یادآور می
اوقـات را بـه صـورتی مـدیریت و      تـوان مـی  :با الگو برداري از سیرة ائمـه 

بندي کرد که زمینه براي اجتماع صمیمانۀ اعضا، رفع مشکالت، صلۀ رحـم  تقسیم
و تفریحات و... فراهم آید. اسالم در جهت تعلـیم و تربیـت صـحیح فرزنـدان بـه      
رعایت اصولی پیش از تولد توصیه دارد که بیشتر متوجه مادر است. نقـش اول و  

  باشد.در تعلیم و تربیت فرزندان به عهدة مادران می اساسی در جهت مدیریت

  هانوشتپی
هـاي دیـن را بـه    عصري نگري به معنی دیدگاهی است کـه در آن برخـی از مـدالیل گـزاره    . 1

کند، به طوري کـه آن مـدالیل   صورت عصري و محدود در مکان و زمان خاصی تصور می
 ها کاربردي ندارد.در دیگر زمان

  منابع و مآخذ
  .آن مجیدقر .1
  ، چاپ اول، تهران، نشر نی.مدیریت عمومی)، 1367الوانی، س. م. ( .2
، تهـران، انتشـارات نهضـت زنـان     مخزن العرفان در تفسـیر قـرآن   )،1361امین، س. ن. ( .3

  مسلمان.
، قـم، انتشـارات   شناسی خـانواده اسالم و جامعه)، 1388بستان (نجفی) و همکاران، ح. ( .4

  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
  القدس.، قم، انتشارات طریقخانواده در قرآنتا)، تی، ا. (بیبهش .5
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  ، دمشق، دارالعلم دارالشامیه.المفردات فی غریب القرآنق)، 1412راغب اصفهانی، ح. ( .10
، قم، مرکز نشر هاجر وابسـته  درآمدي بر نظام خانواده در اسالم)، 1385ساالري فر، م. ( .11

 هاي علمیۀ خواهران.به مرکز مدیریت حوزه
اهللا ، انتشـارات مکتبـه آیـت   الدر المنثور فـی التفسـیر بالمـاثور   ق)، 1404. (سیوطی، ع  .12

  مرعشی نجفی.
، ترجمۀ حمید رضا مستفید و علی اکبـر غفـاري،   عیون اخبار الرضا)، 1372شیخ صدوق ( .13

 تهران، نشر صدوق.
، کارشناسـی ارشـد، علـوم    نامۀ گفتمان آیات عصـري پایان)، 1389صادق زادگان، هــ. (  .14
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