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مقدمه و بیان مسئله
انسان�ها�در�زندگی�خود�همواره�با�مشکالت�پردردسری�مواجه�می�شوند.�شيوه�ی�حل�مسئله�
انواع� باشد.�شيوه�ی�حل��مسئله� از�مشکالت� بسياری� با� مقابله� برای� می�تواند�وسيله�ی�مفيدی�
پاسخ�های�بالقوه�ی�مؤثر�در�موقعيت�مشکل�آفرين�را�ارائه�و�احتمال�انتخاب�مؤثر�ترين�پاسخ�را�از�

ميان�راه�حل�های�مختلف�افزايش�می�دهد.�
همواره�مباحث�مربوط�به�تبيين�و�حل�تعارض�های�زناشويی�يکی�از�دغدغه�های�اصلی�مشاوران�
خانواده�بوده�و�ديدگاه�های�نظری�فراوانی�درباره�ی�آن�ارائه�شده�است؛�ديدگاه�هايی�همچون�رويکرد�
سيستمی�1و�رويکرد�رشدی�2و�رويکرد�رفتاری��3که�بيشتر�به�تعارض�از�جنبه�ی�تعاملی�می�نگرند.�در�
اين�بين�رويکرد�حل�مسئله�در�حل�تعارضات�زناشويی�نيز�وجود�دارد.�کاربرد�آموزش�حل��مسئله�در�
اواخر�دهه�ی���1960و�اوايل�دهه�ی���1970به�عنوان�بخشی�از�جنبش�شناختی�رفتاری�برای�اصالح�
رفتار�آغاز�شد.�پايه�گذاران�اين�شيوه�»دزوريال�و�گلدفريد«�4طی�مقاله�ای�در�همايش�انجمن�روان�شناسی�
آمريکا�در�سال��1968بر�لزوم�آموزش�مهارت�حل��مسئله�در�برنامه�ی�آموزش�مهارت�های�اجتماعی�
تأکيد�کردند (Dzurilla & Goldfried, 1971:107-126).�از�آن�هنگام�تاکنون�اين�شيوه�در�طيف�
وسيعی�از�موقعيت�های�بالينی�مشاوره�و�روان�درمانی�به�کار�رفت�و�نتايج�مثبتی�از�آن�گزارش�شد.

در�ميان�انديشمندان�مسلمان�شهيد�صدر�معتقد�است،�رسالت�جهانی�اسالم�برآوردن�نياز�های�
روز�و�دفع�شبهه�ها�است.�از�اين�رو�موضوع�های�مورد�توجه�در�دين�بايد�در�عالم�خارج�نيز�بررسی�
شوند�تا�از�تجربه�ها�و�راه�حل�های�انديشه�ی�بشری�استفاده�شود.�در�اين�شيوه،�مفسر�يا�تحليل�گر�
در�پرتو�نتايجی�که�به�دست�می�آيد،�روبه�روی�قرآن�می�نشيند�اما�نه�نشستی�از�نوع�خاموش�تا�فقط�
شنونده�ای�جامد�و�گزارش�گری�بی�تالش�باشد،�بلکه�نشستی�پرسش�گرايانه�و�پاسخ�يابی�فعال�و�پويا�
با�اين�هدف�که�ديدگاه�قرآن�را�از�طريق�مقايسه�نّص�آن�با�برآيند�انديشه�ها�و�روش�های�تجربه�
شده�ی�بشری�دريافت�کند�)صدر،��50��:1369-49(.�شهيد�صدر�معتقد�است،�نظريه�ی�قرآن�درباره�ی�
موضوع�های�گوناگون�اعتقادی�-�اجتماعی�و�جهانی�با�گذشت�زمان�روشن�می�شود�و�از�طريق�
مجموعه�تجربه�هايی�که�از�علوم�روز�به��دست�آمده�در�گفت�وگو�با�قرآن�نتايجی�حاصل�می�شود�که�
برآورنده�ی�نياز�ها�و�پاسخ�گو�به�سؤال�های�بشری�است�و�حقايق�واالی�قرآنی�را�در�صحنه�ی�اجتماع،�
ملموس�آشکار�می�کند�)همان:��ص51(.�اين�انديشمند�قصد�دارد،�در�تفسير�موضوع�های�قرآنی�از�
نتايج�علوم�انسانی�بهره�گيرد�تا�بعد�از�عرضه�ی�آن�بر�قرآن�و�دريافتن�ديدگاه�قرآن�درباره�ی�آنها،�

1- System approach.
2- Developmental. 
3- Behavioral.
4- Dzurilla&Goldfried.
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پاسخ�گويی�به�سؤال�ها�و�رفع�شبهه�های�روز�ميسر�شود.�از�اين�رهگذر�در�پژوهش�حاضر�کوشش�
شده�انديشه�ی�يک�عالم�بزرگ�شيعه�را�درباره�ی�يکی�از�موضوعات�مهم�در�جامعه�ی�فعلی�)حل�
تعارض�های�زناشويی(�از�منظر�مشاوره�خانواده�و�اسالم�بررسی�کند�تا�روشن�شود�آيا�می�توان�برخی�
نياز�های�بشر�امروز�را�از�طريق�دانش�مشاوره�ی�خانواده�پاسخ�و�سپس�آن�را�با�مفاهيم�قرآنی�تطبيق�

داد.�مشترکات�و�مفترقات�حاصل�از�اين�تطبيق�چقدر�راه�گشا�و�مفيد�است.

1. مدیریت حل تعارض های زناشویی از منظر مشاوره ی خانواده
تعارض�عبارت�است�از�توافق�نداشتن�و�مخالفت�دو�فرد�با�يکديگر،�ناسازگاری�نظرات�و�اهداف�
و�رفتاری�که�با�نظر�ديگری�مخالف�است�و�همچنين�ستيزه�ای�بين�افراد�در�اثر�منافع�نا�همسو�و�
اختالف�اهداف�و�ادراکات�مختلف�است�)بهارستان،98�:1383(.�تعارض�در�روابط�زمانی�بروز�می�کند�
که�رفتار�يک�شخص�با�توقعات�شخص�ديگر�همسو�نيست.�ارتباط�ضعيف�به�حفظ�اين�روند�کمک�

می�کند�)ديويس111�:1382�،1(.

1-1. مبنای حل تعارض از منظر مشاوره ی خانواده
عزت�نفس�به�عنوان�يک�نياز،�شامل�احساساتی�است�که�انسان�به�داشتن�آن�در�يک�سيستم�
متقابل�اجتماعی�محتاج�است؛�ما�نياز�منديم�نکات�مشترک�احساسی�خود�را�با�ديگران�رد�و�بدل�
کنيم�و�در�درون�خود�احساس�باارزشی�کنيم.�همچنين�احساس�کنيم�که�ديگران�ما�را�باارزش�
می�پندارند�و�معتقد�باشيم�که�آنها�هم�باارزش�اند�)جابر،�21�:1388(.�مازلو�2در�توضيح�نياز�به�عزت�
نفس�می�گويد:�»يکی�از�چيزهايی�که�نياز�به�عزت�نفس�شامل�آن�می�شود�تمايل�به�اعتبار�و�حيثيت�
است�که�آن�را�احترام�ديگران�به�خود�می�توان�تعريف�کرد«�)مازلو،�82�:1367(.�عزت�نفس�فرد�هر�
قدر�هم�که�محکم�باشد،�زندگی�همواره�موقعيت�هايی�پيش�می�آورد�که�ارزش�گذاری�مثبت�فرد�
برای�خودش�را�به�خطر�می�اندازد.�تحقير�شدن�يا�مورد�توهين�قرار�گرفتن،�رد�شدن�درخواست�های�
مختلف�در�زندگی�و...�همه�می�تواند�بر�نگرش�مثبتی�که�فرد�از�خود�دارد�آثار�مخرب�بر�جا�گذارد�
)شيهان17�:1378�،3-11(؛�لذا�در�شرايط�تنش�و�اختالف،�اعتقاد�زوجين�به�اينکه�انسان�همواره�در�
درون�احساس�نياز�به�عزتمندی�– به�خصوص�از�سوی�افراد�مهم�زندگی�– دارد،�مانع�بروز�رفتار�
نامناسبی�می�شود�که�در�پی�آن�عزتمندی�همسر�آسيب�ببيند.�بنابراين�می�توان�يکی�از�مبناهای�
مديريت�تعارض�زوجين�را�در�اعتقاد�به�وجود�نياز�مبتنی�بر�احساس�ارزشمندی�در�همسر�دانست.

1- Davis.
2- Maslow.
3- Sheehan. 
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1-2. مراحل حل مسئله از منظر مشاوره ی خانواده
تحقيقات�دانش�مشاوره�ی�خانواده�در�حوزه�ی�حل�مسئله�به�اين�نتيجه�رسيده�است�که�حل�

مسئله�مراحل�مختلفی�دارد:�
1-2-1. تشخیص موقعیت کلی

موقعيت�فرد�در�قبال�يک�مسئله�می�تواند�در�روش�پاسخ�دادن�او�اثر�فراوان�داشته�باشد.�نگرش�
فرد�مبتنی�بر�طبيعی�بودن�بروز�مشکالت�در�زندگی�و�احتمال�غلبه�بر�آنها�و�توانايی�تشخيص�موقعيت�
مشکل�زا�به�محض�وقوع،�رفتار�سنجيده�ی�فرد�در�حل�مسئله�را�در�پی�دارد.�يکی�از�مهم�ترين�مشخصه�های�
موقعيت�های�مشکل�آفرين�ناشی�از�واکنش�هيجانی�خود�فرد�است.�بهتر�است�افراد�به�جای�غرق�شدن�
در�اين�آشفتگی،�اين�واکنش�هيجانی�را�نشانه�ای�قلمداد�کنند�که�موجب�می�شود�توجه�خود�را�به�
موقعيت�مسئله�آفرينی�معطوف�کند.�مهم�اين�است�که�به�محض�بروز�مشکالت،�فرد�بايد�ضمن�توانايی�
تشخيص�آنها�آمادگی�خود�را�برای�بازداری�پيش�از�هرگونه�پاسخ�آشکار�حفظ�کند.�کسانی�که�در�حل�
مسئله�ناموفق�ترند،�معموالً�افرادی�تکانشی�هستند�که�اگر�فوراً�راه�حلی�پيدا�نکنند،�بالفاصله�دست�از�
تالش�برمی�دارند.�اولين�قدم�در�همه�ی�استدالل�ها�حتی�ساده�ترين�آنها�مکث�کردن�و�فکر�کردن�است.�
اگر�شخصی�در�مواجهه�با�مشکل�پاسخ�فوری�دهد،�ممکن�است�وقت�کافی�برای�بروز�پاسخ�های�نشانه�زا�
)شناختی(�باقی�نگذارد؛�پاسخ�هايی�که�در�انتخاب�سلسله�اقدامات�مؤثر�به�فرد�کمک�می�کند�)ماروين،�
گلدفريد،�ديويسون199�:1371�،1(.�حل��مسئله�به�توانايی�خانواده�برای�حل�مشکالتشان�در�سطحی�اشاره�

می�کند�که�خانواده�کارايی�مطلوب�خود�را�حفظ�کند�)رحمت�الهی�و�ديگران،�95�:1392(.
1-2-2. مشخص کردن و فرمول بندی مسئله

موقعيت�های�مسئله�آفرين�بيشتر�مبهم�و�فاقد�دانسته�ها�و�اطالعات�الزم�اند.�بنابراين�فرد�بايد�
تمام�جنبه�های�موقعيت�را�از�لحاظ�عملياتی�مشخص�کند�و�عناصر�موقعيت�را�به�شکلی�مناسب�
فرمول�بندی�يا�طبقه�بندی�کند.�يکی�از�مزايای�مهم�مشخص�کردن�يک�مسئله�از�لحاظ�عملياتی�
اين�است�که�باعث�روشن�شدن�محرک�های�اساسی��می�شود�که�امکان�دسترسی�به�پاسخی�مؤثر�
را�افزايش�می�دهند.�با�بيان�عينی�مسئله،�فرد�مجبور�می�شود�ارتباط�آنچه�را�در�اولين�برخورد،�
نامربوط�به�نظر�می�رسيده،�پيدا�کند.�فرد�در�موقعيت�حل��مسئله�به�محرک�های�خارجی�پاسخ�
مستقيم�نمی�دهد،�بلکه�به�نشانه�های�واسطه�ای�پاسخ�می�دهد؛�برای�مثال�ممکن�است�موقعيت�
مسئله�آفرين�به�صورت�تعارض�بين�يک�هدف�و�مانعی�که�بر�سر�راه�آن�است�يا�بين�دو�يا�چند�هدف�
فرمول�بندی�شود.�وقتی�مسئله�مشخص�و�فرمول�بندی�شد،�فرد�آماده�است�تا�ايجاد�راه�حل�های�

بديل�را�آغاز�کند�)ماروين،�گلدفريد،�ديويسون،�201�:1371(.

1- Marvin & Goldfried & Davison. 
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1-2-3. ایجاد راه حل های بدیل
اين�مرحله�معموالً�هسته�ی�فرآيند�حل�مسئله�محسوب�می�شود.�وظيفه�ی�اصلی�در�اين�مرحله�
عبارت�است�از�تدارک�طيفی�از�پاسخ�های�احتمالی�که�شايد�بتوان�پاسخ�های�مؤثر�را�در�ميان�آنها�
يافت.�بيشتر�پژوهش�ها�در�اين�باره�با�روش�»سيال�سازی�ذهن«�ارتباط�پيدا�می�کند.�سيال�سازی�
ذهن�-�که�در�اصل�به�عنوان�شيوه�ای�برای�تسهيل�فکريابی�ايجاد�شد�-�چهار�قائده�ی�اصلی�دارد�

که�عبارت�اند�از:
الف-�انتقاد�ممنوع�است؛�نظر�مخالف�درباره�ی�برخی�فکرها�بايد�به�وقت�ديگری�موکول�شود؛�
ب-�از�آزاد�گذاردن�فکر�استقبال�می�شود؛�هر�چه�فکری�که�به�ذهن�می�آيد�عجيب�و�غريب�تر�

باشد،�بهتر�است.�تعديل�کردن�يک�فکر�آسان�تر�است�تا�پيدا�کردن�آن؛�
ج-کميت�مطلوب�است؛�هر�چه�تعداد�فکرها�بيشتر�باشد،�احتمال�وجود�فکرهای�مفيد�بيشتر�می�شود؛�
د-�ترکيب�و�اصالح�مورد�نظر�است؛�افراد�عالوه�بر�فکرهايی�که�به�ذهنشان�خطور�می�کند،�
بايد�بدانند�چگونه�می�توان�افکار�ديگران�را�به�افکار�بهتری�تبديل�کرد�و�چگونه�می�توان�دو�يا�چند�

فکر�را�ترکيب�کرد�تا�فکر�بهتر�ديگری�پيدا�شود�)همان(.
يافته�ها�نشان�می�دهد،�احتمال�پيدا�کردن�پاسخ�های�مؤثر�به�کمک�سيال�سازی�ذهن�بيشتر�

است�تا�تالش�برای�ارائه�ی�انحصاری�راه�حل�های�بديلی�با�کيفيت�باال�)همان:��201و�202(.
زن�و�شوهری�که�اختالف�دارند،�می�توانند�توضيحات�الزم�برای�راه�حل�هايی�که�در�جريان�
سيال�سازی�ذهنی�پديد�آمد�را�برای�هم�ارائه�دهند؛�البته�مختصر�و�بدون�ارزيابی�)اولياء�و�ديگران،�

.)127�:1388
1-2-4. تصمیم گیری

در�هنگام�تعيين�خوب�بودن�اقدامات�انجام�شده�ی�پيشين�درباره�ی�تصميم�گيری،�از�مفهوم�
»سودمندی«�استفاده�ی�فراوانی�شده�است�که�در�آن�انتخاب،�پيش�بينی�پيامدهای�احتمالی�هر�
اقدام�و�توجه�به�سودمندی�اين�پيامدها�برای�مقابله�با�مشکل�فرمول�بندی�شده�را�شامل�می�شود.�
به�عبارت�ديگر�فرد�بايد�پيش�بينی�کند�کدام�يک�از�بديل�های�ممکن�در�مرحله�ی�استراتژی�ارزش�
پيگيری�دارند.�رهنمود�کلی�اين�است�که�فرد�به�پيش�بينی�پيامدهای�احتمالی�هر�استراتژی�وادار�
شود�و�برای�حل�قطعی�موقعيت�مسئله�آفرين�مفيد�بودن�چنين�پيامدهايی�را�ارزيابی�کند�)ماروين،�

گلدفريد،�ديويسون،��202�:1371و�210(.
اين�مرحله�در�فرآيند�حل�تعارضات�زناشويی�بدين�صورت�اجرايی�می�شود�که�بايد�ترکيبی�از�
راه�حل�هايی�که�نيازهای�هر�دو�زوج�را�به�بهترين�وجه�برآورده�می�کند،�انتخاب�شود�)اولياء�و�ديگران،�
127�:1388(.�حل�مسئله�در�زندگی�زناشويی�مستلزم�چيزی�است�که�روان�شناسان�آن�را�»فضای�
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مشارکتی«�1می�نامند.�برای�حل�مؤثر�و�سازنده�ی�مسائل،�هر�کدام�از�طرفين�بايد�انعطاف�پذير�و�
آماده�ی�همکاری�بوده�و�هدف�معقولی�داشته�باشند�)مک�کی،�149�:1390(.�از�همسرتان�بپرسيد�
که�کدام�يک�از�راه�حل�های�پيشنهادی�را�برای�حل�مشکل�می�پسندد؟�مشخص�کنيد�به�نظر�خود�
شما�کدام�يک�از�راه�حل�ها�بهتر�است؟�ببينيد�کدام�انتخاب�ها�مشترک�هستند؟�به�اتفاق�در�مورد�

يکی�از�راه�حل�ها�يا�تعداد�بيشتری�از�آنها�تصميم�گيری�کنيد�)اولياء�و�ديگران،�همان(.
1-2-5. اثبات

برای�مواجهه�با�يک�موقعيت�مسئله�آفرين�در�سطحی�بيش�از�سطح�نظری،�فرد�بايد�اقدام�
انتخابی�را�اجرا�کند�و�پيامدهای�کارهايش�را�مشاهده�کند�و�نتيجه�ی�واقعی�را�با�نتيجه�ی�مورد�
انتظار�خود�مقايسه�کند.�اگر�اين�مقايسه�رضايت�بخش�باشد�می�تواند�فرآيند�حل��مسئله�را�خاتمه�
دهد�و�خارج�شود.�با�اين�همه�اگر�شخص�دريافت�که�نتيجه�ی�مقايسه�رضايت�بخش�نيست،�به�
عمل�کردن�ادامه�می�دهد�يعنی�به�تشخيص�و�فرمول�بندی�مسئله،�ايجاد�راه�حل�های�بديل�و�يا�
تصميم�گيری�برمی�گردد�و�اين�جريان�را�تا�زمانی�که�نتيجه�ی�مقايسه�رضايت�بخش�باشد،�ادامه�

می�دهد�و�بعد�فرآيند�حل��مسئله�خاتمه�می�پذيرد�)ماروين،�گلدفريد،��202�:1371و211(.

1-3. شیوه های اجرای مراحل حل مسئله در تعارضات زناشویی
پس�از�شناخت�مراحل�حل�مسئله،�توانايی�اجرا�و�پياده�سازی�شيوه�های�حل�مسئله�در�هنگام�
بروز�تعارضات�زناشويی�الزم�و�ضروری�است.�در�ذيل�به�برخی�تکنيک�ها�در�شيوه�های�اجرا�سازی�

مراحل�حل�مسئله�در�اختالفات�زوجين�اشاره�می�شود:
1-3-1. مرحله ی تشخیص موقعیت کلی

در�روابط�زوجين�متعارض�الگوهايی�وجود�دارد�که�آگاهی�از�آنها�برای�زوجين�حکم�تشخيص�
موقعيت�تعارضی�را�دارد.�اين�الگوها�عبارت�اند�از:

الف- الگوی همدم طلب – دوری گزین
الگوی�»همدم�طلب�– دوری�گزين«��2در�زوج�هايی�به�وجود�می�آيد�که�يک�همسر�در�رابطه�
حالت�پرخاشگر�به�خود�می�گيرد�و�مرتب�به�سمت�ديگری�روی�می�آورد�و�تالش�می�کند�با�جديت�
بيشتری�او�را�درگير�رابطه�کند.�از�جمله�شيوه�های�تعقيب�عبارت�اند�از:�شروع�بحث�ها�يا�تعارضات،�
طرح�ريزی�افراطی�برای�اوقات�همسر�و�دنبال�کردن�همسر�در�خانه،�اما�فردی�که�دوری�می�کند�
از�رابطه�کنار�مانده�و�اوقات�بسيار�اندکی�را�برای�فعاليت�های�طراحی�شده�سپری�می�کند�)قليلی،�

�14�:1384به�نقل�از�يونگ�و�النگ،�1998(.

1- collaborative set. 
2- Pursuer-Distancer. 
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ب- الگوی یادآور – طفره رو
»الگوی�يادآور– طفره�رو«��1در�ميان�زوج�هايی�است�که�يکی�از�آنها�مسئول�بوده�و�بايد�برای�
احساس�مسئوليت�به�ديگری�يادآوری�کند.�فردی�که�طفره�می�رود�از�وظايف�خود�کناره�گيری�
می�کند�تا�زمانی�که�همسرش�چندين�بار�به�او�يادآوری�کند.�حرکات�يادآوری�و�تعويق�مکرر�سبب�

بی�ميلی�و�اضطراب�و�دليل�تراشی�در�زوجين�می�شود�)همان(.
ج- الگوی والد - کودک

در�»الگوی�والد�– کودک«�2تعامل�وابسته�به�يک�والد�منتقد�است�که�تالش�می�کند�ديگری�
را�به�وضعيت�مطيعانه�تری�در�رابطه�بکشاند.�همسر�در�نقش�والد�به�انتقاد،�اجتناب�از�تعريف�و�
تعبيرهای�مثبت�می�پردازد.�زوج�والد�خشمگين�و�زوج�کودک�کناره�گير�است.�اين�روند�تعاملی�نيز�

مخرب�بوده�و�موجب�ابقای�هر�کدام�در�نقش�ناخواسته�می�شود�)همان(.
استوارت�3برخی�الگوهای�خاص�تبادلی�و�مشکل�ساز�بين�زوجين�را�اين�گونه�دسته�بندی�کرده�است:

y تبادالت اجباری
در�اين�تبادل�يکی�از�زوجين�در�پاسخ�به�تقويت�مثبتی�که�از�طرف�مقابل�دريافت�می�کند،�همواره�
تقويت�منفی�می�گيرد؛�برای�مثال�فرد�برای�رسيدن�به�هدف�خود�و�گرفتن�امتياز�به�زن�حمله�و�
انتقاد�می�کند�و�اين�کار�را�تا�بدان�جا�ادامه�می�دهد�که�زن�بحث�را�رها�کرده�و�اجازه�ی�پيروز�شدن�
را�به�همسرش�می�دهد.�در�واقع�مرد�با�به�دست�آوردن�هدفش�پاداش�می�گيرد�)تقويت�مثبت(�و�
زن�نيز�با�اين�واقعيت�که�مرد�از�انتقاد�نسبت�به�او�دست�برداشته،�تقويت�می�شود�)تقويت�منفی(.

y کناره گیری
در�اين�تبادل،�تقويت�منفی�وجود�دارد�به�اين�صورت�که�وقتی�منازعه�و�درگيری�زوجين�در�
هنگام�تعارض�بسيار�آزار�دهنده�می�شود،�يکی�از�آنها�يا�هر�دو�از�منازعه�کناره�گيری�می�کنند،�

زيرا�رهايی�از�درگيری�و�قطع�منازعه�و�بحث�و�جدل�)تقويت�منفی(�بسيار�پاداش��دهنده�است.
y تبادالت تالفی جویانه

در�اين�الگو�هر�يک�از�زوجين�بالفاصله�بعد�از�شنيدن�يک�انتقاد�از�طرف�مقابل�پاسخی�منفی�
به�او�می�دهد.�در�اين�حالت�هر�دو�به�قدری�نسبت�به�عکس�العمل�فوری�شرطی�می�شوند�که�حتی�
زمانی�که�طرف�مقابل�قصد�انتقاد�و�تنبيه�نيز�ندارد�رفتارش�حاکی�از�انتقاد�تلقی�شده�و�بالفاصله�

واکنش�نشان�می�دهد�)قليلی،�14�:1384،�به�نقل�از�استوارت،�1969(.

1- Reminder-procrastinato.
2- Parent-Child. 
3- Stuart (1969).
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1-3-2. مرحله ی انتخاب راه حل های بدیل
برای�حل�تعارضات�زناشويی�فرآيندهايی�وجود�دارد�که�ممکن�است�زوجين�هر�يک�از�اين�
فرآيندها�را�صرف�نظر�از�کارايی�داشتن�يا�کارايی�نداشتن�آن�به�عنوان�راه�حل�بديل�انتخاب�کنند.�

در�ذيل�به�اين�فرآيندها�اشاره�می�شود:
الف- اجتناب کردن

در�رويارويی�با�مسئله�ی��بالقوه�تعارض�انگيز،�برخی�زن�و�شوهر�ها�سعی�می�کنند�اهميت�موضوع�
را�ناديده�بگيرند�يا�حتی�انکار�کنند.�وقتی�زن�و�شوهری�از�اين�فرآيند�استفاده�می�کنند،�تصميمات�
حول�وحوش�مسئله�گرفته�می�شود�يا�به�شانس�سپرده�يا�غلط�آغاز�می�شود.�آنها�يا�در�موقعيت�
بی�تصميمی�و�بال�تکليفی�به�سر�می�برند�يا�اميدوارند�که�اين�موقعيت�نيز�بگذرد.�ممکن�است�
در�کوتاه�مدت�اين�فرآيند�مؤثر�افتد،�اما�در�درازمدت�و�بسته�به�اينکه�چه�کسی�بيشتر�با�مسئله�

سروکار�دارد،�می�تواند�با�نارضايتی�همراه�باشد�)اولياء�و�ديگران،�119�:1388(.
ب- مرافعه یا کوتاه آمدن

اگر�هيچ�يک�از�شرکای�زندگی�کوتاه�نيايد،�اين�توافق�نداشتن�می�تواند�تا�حد�يک�بحث�و�جدل�يا�
مرافعه�ی�مخرب�تشديد�شود.�تعارض�ممکن�است�به�بن�بست�بيانجامد�يا�ممکن�است�يکی�از�زوجين�
در�برابر�احساس�خشم�و�تنفر�تسليم�شود�و�عقب�نشينی�کند�و�با�رفتارهای�مزورانه�و�کنايه�آميز�
آشکارا�به�تعارض�دامن�بزند.�حتی�اگر�زن�و�شوهر�به�راه�حل�دست�يابند،�اين�فرآيند�های�مرافعه�و�
تسليم�رضايت�بخش�نيستند�و�می�توانند�برای�رابطه�مخرب�و�آسيب�زا�باشند.�به�نظر�می�رسد�يکی�

برنده�است،�اما�در�درازمدت�هر�دو�شکست�خورده�هستند�)همان(.
ج- بالتکلیفی )قهر( 

با�اين�فرآيند�همسران�درباره�ی�راه�حل�ها�بحث�می�کنند،�اما�هرگز�به�جواب�نمی�رسند.�هيچ�
چيزی�فيصله�يافته�نيست.�آنها�در�حين�جروبحث�های�خود�صورت�مسئله�را�پاک�می�کنند�و�
هيچ�گاه�آگاه�کامل�را�تجربه�نمی�کنند�و�برای�حل�و�فصل�مشکل،�خود�را�به�اقدام�يکسان�متعهد�
نمی�دانند.�اين�روش�برخورد�با�مسائل�و�مشکالت�ممکن�است�خطری�متوجه�کسی�نکند،�اما�در�

درازمدت�رضايت�بخش�نيست�)همان:�120(.
د- آشتی  کردن

راه�ديگر�برای�رفع�تعارض�و�اختالف�آشتی�کردن�است؛�يعنی�رسيدن�به�راه�حل�از�طريق�
مصالحه.�در�اين�وضعيت�زن�و�شوهر�خاضعانه�و�با�شور�و�شوق�به�همديگر�امتيازاتی�می�دهند�که�
برای�ديگری�مهم�است.�هر�يک�از�شرکای�زندگی�امتيازی�می�دهد�تا�امتيازی�بگيرد�و�در�مقابل�
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چيزی�که�به�دست�می�آورد،�چيزی�از�دست�می�دهد.�اين�راه��حل�ممکن�است�مؤثر�افتد،�اما�ممکن�
است�برای�هر�دو�طرف�کاماًل�رضايت�آميز�باشد�يا�نباشد�)همان(.

هـ- مشارکت جویی
اين�فرآيند�از�مصالحه�فراتر�می�رود.�در�اين�فرآيند�هر�يک�از�زوجين�درصدد�است�که�برای�
مسئله�راه�حلی�پيدا�يا�ابداع�کند�که�به�نفع�هر�دوی�آنهاست.�آنها�نگرش�»من�هم�برای�خودم�و�
هم�برای�تو�اهميت�قائلم«�را�نشان�می�دهند�و�اقدام�و�عمل�می�کنند.�در�اين�فرآيند�تصميم�هايی�

که�به�نفع�هر�دو�نفر�است،�رابطه�را�محکم�می�کند�)همان(.
فرآيند�مشارکت�جويی�به�نوعی�ناقل�احساس�عزت�و�کرامت�نفسی�است�که�زوجين�برای�يکديگر�
قائل�اند؛�لذا�در�مديريت�صحيح�اختالفات�تأثير�مثبتی�دارد.�عزت�نفس�در�محاوره�با�ديگران�اکتساب�
می�شود�و�انعکاس�نظرات�ديگران�نسبت�به�ماست؛�به�عبارت�ديگر�عزت�نفس�مقدار�ارزشی�است�
که�ما�فکر�می�کنيم�ديگران�برای�ما�به�عنوان�يک�شخص�قائل�اند�)جابر،��21��:1388به�نقل�از�ساندفرد،�
1965(.�اين�مسئله�در�مورد�اشخاص�مهم�زندگی�نظير�همسر�اهميت�بيشتری�دارد.�کوباتا��1و�همکاران�
در�يک�بررسی�عنوان�کردند�که�عزت�نفس�در�الگوهای�پيشرفت�عملکرد�تعامل�با�ديگران�و�سالمت�
روانی�تأثير�می�گذارد�و�به�همين�دليل�الزم�است�که�ارزيابی�مثبت�فرد�از�خودش�تقويت�شود�)غفاری�

و�ديگران،�52�:1386(.�يکی�از�راه�های�تقويت�اين�ارزيابی�رفتار�محترمانه�ی�ديگران�با�ماست.
عالوه�بر�فرآيندهای�حل�تعارض�راهبردهايی�برای�پاسخ�به�تعارضات�زناشويی�ذکر�شده�که�
هر�يک�از�اين�راهبردها�نيز�ممکن�است�به�عنوان�راه�حل�بديل�انتخاب�شود.�اين�راهبردها�شامل�

موارد�زير�می�شود:
y اهمیت ندادن

پيام�اين�راهبرد�به�همسر�اين�است�که�خواسته�های�او�مهم�نيست�و�نيازهای�او�به�اندازه�ی�
نيازهای�شما�اهميت،�شدت�و�مشروعيت�ندارد.�هدف�از�به�کارگيری�چنين�راهبردی،�شرمنده�

کردن�او�برای�موافقت�با�خواسته�تان�است�)مک�کی،�162�:1390(.
y  کناره گیری/ ترک کردن

پيام�اين�راهبرد�اين�است�که�اگر�آنچه�را�که�من�می�خواهم�انجام�ندهی�از�پيش�تو�می�روم.�
تهديد�به�ترک�کردن�به�قدری�ترسناک�است�که�فرد�مقابل�ممکن�است�برای�اجتناب�از�آن�تسليم�
شود�و�دست�از�خواسته�ی�خود�بردارد.�گاهی�اوقات�کناره�گيری�به�صورت�عاطفه�ی�بسيار�سرد�
است؛�گاهی�اوقات�به�شکل�دوری�از�گفت�وگو�است،�کناره�گيری�پيوند�عاطفی�عميق�که�نيروی�

حيات�بخش�هر�رابطه�است�را�از�بين�می�برد�)همان:��164و�165(.

1- Kubata.
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y سرزنش کردن
در�اين�روش�يکی�از�زوجين�تقصير�را�به�گردن�فرد�مقابل�می�اندازد.�گاهی�نيز�به�خاطر�نياز�
خود�همسر�را�سرزنش�می�کند.�توجه�داشته�باشيد�به�همان�اندازه�که�همسر�به�خاطر�يک�نياز�

سرزنش�می�شود،�از�او�انتظار�می�رود�که�خودش�آن�را�جبران�کند�)همان:�166(.
y تحقیر کردن / بد نام کردن

در�اين�راهبرد،�يکی�از�زوجين�کاری�می�کند�که�همسرش�به�خاطر�داشتن�خواسته�و�نيازی�
متفاوت�از�وی�احساس�حماقت�و�غير�عادی�بودن�بکند.�در�اين�روش�نيز�از�ترس�و�شرم�به�عنوان�
ابزاری�برای�کنترل�کردن�فرد�مقابل�استفاده�می�شود.�اگر�همسر�نمی�خواهد�از�ارزش�او�کاسته�

شود،�بايد�از�خواسته�ی�مهم�خود�صرف�نظر�کند�)همان(.
y محروم کردن

در�اين�راهبرد،�يکی�از�زوجين�همسر�خود�را�از�هرگونه�حمايت،�لذت�يا�تقويت�محروم�می�کند.�به�
عبارت�ديگر،�همسر�از�انجام�دادن�کارهايی�که�برای�همسرش�جالب�و�لذت�بخش�است،�طفره�می�رود.
زوجين�می�توانند�با�شناسايی�راهبردهای�آزار�دهنده�ای�که�معموالً�برای�کنترل�ديگری�در�

روابط�به�کار�می�برند،�از�تأثير�آنها�بر�خود�و�همسرشان�آگاه�شوند�)همان:�167(.
1-3-3. مرحله ی تصمیم گیری

با�توجه�به�توضيحات�ذکر�شده�در�مرحله�ی�مشارکت�جويی،�از�ميان�فرآيندهای�حل�تعارضات�
زناشويی�فرآيند�تصميم�گيری�سودمند�ترين�راه�حل�است�که�زوجين�در�اين�مرحله�برای�حل�

تعارض�تصميم�گيری�می�کنند.
1-3-4. مرحله ی اثبات

مرحله�ی�اثبات�در�حل�تعارضات�زناشويی�به�اين�صورت�عملی�می�شود�که�پس�از�انتخاب�
راه�حل�مطلوب،�زوجين�بايد�پيامد�های�بالقوه�ی�راه�حل�مطلوب�و�وظايف�هر�زوج�برای�انجام�دادن�
راه�حل�را�تعيين�کنند.�سپس�زوجين�می�بايستی�اقدامات�خود�را�برای�حل��مسئله�معلوم�کنند�و�

در�برابر�آن�متعهد�شوند�)اولياء�و�ديگران،�127�:1388(.

2. مدیریت حل تعارض های زناشویی از منظر اسالم
از�منظر�اسالم،�خانواده�يکی�از�بنيادی�ترين�و�اصلی�ترين�نهادهای�جامعه�است.�آيات�و�روايات�
فراوانی�به�اين�موضوع�اشاره�دارد؛�لذا�به�منظور�تحکيم�خانواده�تأکيدها�و�توصيه�های�فراوانی�در�
آيات�و�روايات�اسالمی�مشاهده�می�شود�که�با�عمل�به�آنها�می�توان�خانواده�را�از�اختالف�و�خطر�

ازهم�پاشيدگی�نجات�داد.



77

مدیریت تعارض زناشویی با رویکرد حل مسئله از منظر مشاوره خانواده و اسالم

2-1. مبنای حل تعارض در اسالم
با�دقت�و�تأمل�در�منابع�ارزشمند�اسالمی�می�توان�برای�حل�تعارضات�زناشويی�مبناهايی�به�

شرح�ذيل�ارائه�داد:
الف-�ايمان�و�اعتقاد�به�خدا�و�حب�به�او؛�ايمان�به�خدا�ناراحتی�را�از�انسان�می�زدايد�و�از�هجوم�
اضطراب�به�دل�جلوگيری�می�کند.�قرآن�از�نقش�پيشگيری�ايمان�اين�گونه�ياد�می�کند:�»َو اَل تَِهنُواْ 
َو أَنتُُم اأْلَْعَلْوَن إِن ُكنتُم مُّؤمنین«�)آل�عمران:�139(؛�»و�اگر�مؤمنيد،�سستی�مکنيد�و� َو اَل تحَزنُواْ 

غمگين�مشويد�که�شما�برتريد«.
بر�اساس�اين�آيه،�ايمان�در�برابر�عوامل�ناراحتی�حکم�يک�زره�محکم�را�دارد.�هنگامی�که�انسان�
کانون�هجوم�عوامل�ناراحتی�قرار�می�گيرد،�به�اتکای�ايمان�به�خدا�می�تواند�خود�را�از�غم�رها�سازد.�
َِّذیَن  آيات�قرآن�گويای�رابطه�ی�ايمان�با�آرامش�روانی�و�درونی�و�فائق�آمدن�بر�مشکالت�است:�»ال
َءاَمنُواْ َو تَْطَمئنُّ قُلُوبُُهم بِِذْكِر اهللِ أاََل بِِذْكِر اهللِ تَْطَمئِناّ الُْقلُوب«�)رعد:�28(؛�»همان�کسانی�که�ايمان�

آورده�اند�و�دل�هايشان�به�ياد�خدا�آرام�می�گيرد.�آگاه�باش�که�با�ياد�خدا�دل�ها�آرامش�می�يابد«.
ب-�احترام�متقابل�بر�اساس�اعتقاد�به�عزت�نفس�و�کرامت�انسانی؛�قرآن�برای�شخصيت�انسان�
و�مقام�کرامت�و�فضيلت�او�جايگاهی�بلند�قائل�است.�آن�گونه�که�قرآن�انسان�را�ترسيم�کرده،�در�
هيچ�جايی�به�چنين�نحوی�جنبه�های�متفاوت�و�کرامت�انسانی�در�نظر�گرفته�نشده�است.�آيات�
الهی�انسان�را�برتر�از�ديگر�موجودات�و�خليفه�ی�خدا�بر�زمين�1و�دارنده�ی�باالترين�ظرفيت�ها�و�
قابليت�های�علمی�نا�محدود�و�آشنا�به�همه�ی�حقايق�هستی،�2برخوردار�از�فطرتی�خدا�آشنا،�3بهره�مند�
از�عنصری�ملکوتی�و�الهی�در�سرشت�خود�و�آراسته�شده�با�روح�خداوند،�4موجودی�آزاد،�مستقل�
و�انتخاب�گر�و�امانت�دار�خداوند�در�زمين،�5مسلط�بر�زمين�و�طبيعت�و�آسمان�6و...�معرفی�کرده�
است.�وقتی�افراد�عزت�و�کرامت�نفس�انسان�ها�نزد�خداوند�را�به�عنوان�يک�اصل�در�نظر�داشته�
باشند�و�بنای�رفتار�با�ديگران�را�بر�اساس�آن�قرار�دهند،�در�هر�شرايطی�حتی�شرايط�تعارض�با�

ديگران�هرگز�بی�حرمتی�نکرده�و�شرايط�بحرانی�را�مديريت�می�کنند.
ج-�دستيابی�به�سکون�و�آرامش�و�افزايش�مودت�و�رحمت�در�پرتو�عفو؛�در�انديشه�ی�اسالمی�
َماَواِت َو اأْلَْرِض  َِّمن مَّا فِى السَّ رابطه�ی�خداوند�با�موجودات�بر�اساس�رحمت�و�مودت�است:�»قُل ل
«�)انعام:�12(؛�»بگو:�آنچه�در�آسمان�ها�و�زمين�است�از�آِن�کيست؟�بگو:� ْحَمهاّ ِ َكتََب َعلىَ  نَْفِسِه الرَّ َّ قُل هللِّ

1- انعام: 165
2- بقره: 31-33

3- اعراف: 172؛ روم: 43
4- سجده: 9

5- احزاب: 72؛ دهر: 73
6- بقره: 29؛ جاثيه: 13
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َِّذیَن یَحِملُوَن الَْعْرَش َو َمْن َحْولَُه  از�آن�خداست�که�رحمت�را�بر�خويشتن�واجب�گردانيده�است«.�»ال
ْحَمًة َو ِعْلًما«�)غافر:� َّنَا َوِسْعَت ُكلَّ شَىٍء رَّ یَُسبُِّحوَن بِحْمِد َربهِّْم َو یُْؤِمنُوَن بِِه َو یَْستَْغفُِروَن لِلَِّذیَن َءاَمنُواْ َرب
7(؛�»کسانی�که�عرش�]خدا[�را�حمل�می�کنند�و�آنها�که�پيرامون�آن�اند،�به�سپاس�پروردگارشان�
تسبيح�می�گويند�و�به�او�ايمان�دارند�و�برای�کسانی�که�گرويده�اند�طلب�آمرزش�می�کنند:�پروردگارا،�

رحمت�و�دانش�تو�بر�هر�چيز�احاطه�دارد«.
توجه�به�اين�نکته�که�خداوند�با�آن�عظمت�با�مخلوق�خود�رابطه�ای�بر�اساس�رحمت�و�مودت�
دارد،�محرک�مثبتی�است�برای�افراد�تا�ارتباط�خود�با�ديگران�را�بر�همين�اساس�استوار�کنند،�
چنان�که�خداوند�در�مورد�رابطه�ی�زن�و�مرد�فرمود:�»َو ِمْن َءایَاتِِه أَْن َخَلَق لَکُم مِّْن أَنُفِسُکْم أَْزَواًجا 
ِّتَْسُکنُواْ إِلَْیَها َو َجَعَل بَْینَُکم مََّودًَّة َو َرْحَمًة«�)روم:�21(؛�»و�از�نشانه�های�او�اينکه�از�]نوع�[�خودتان� ل

همسرانی�برای�شما�آفريد�تا�بدانها�آرام�گيريد�و�ميانتان�دوستی�و�رحمت�نهاد«.
يکی�از�جلوه�های�آرامش�بخش�بودن�زوجين�برای�هم�و�افزايش�مودت�بين�آنها�گذشت�و�عفو�
در�شرايط�اختالف�است.�خشم�و�درگيری�در�وهله�ی�اول�آرامش�فرد�را�سلب�می�کند.�در�اين�بين�
عفو�و�اغماض�و�سعه�ی�صدر�تنها�راه�رسيدن�به�آرامش�است.�بر�اساس�وعده�ی�الهی�عفو،�بدی،�
سردی،�تنفر�و�کينه�را�به�گرمی،�محبت�و�صميميت�تبديل�می�کند:�»َو اَل تَْستَِوى الَحَسنَُة َو اَل 
َُّه َولِى َحِمیم«�)فصلت:�34(؛�»و�نيکی�با� َِّذى بَْینََك َو بَْینَُه َعَداَوٌة َكَأن َّتِى ِهَى أَْحَسُن فَِإَذا ال یِّئَُة اْدفَْع بِال السَّ
بدی�يکسان�نيست.�]بدی�را[�به�آنچه�خود�بهتر�است�دفع�کن�آن�گاه�کسی�که�ميان�تو�و�ميان�او�

دشمنی�است،�گويی�دوستی�يک�دل�می�شود«.�

2- 2. مراحل حل  مسئله از منظر اسالم و شیوه های اجرای آن در تعارضات زناشویی
با�توجه�به�آنچه�از�آيات�و�روايات�در�موضوع�اختالفات�زناشويی�وارد�شده،�می�توان�مراحل�
حل��مسائل�و�مشکالت�زناشويی�و�شيوه�های�اجرای�آن�را�در�زمان�تعارض�های�زناشويی�بررسی�

کرد.�اين�مراحل�به�شرح�ذيل�است:
2-2-1. تشخیص موقعیت کلی

گاهی�در�خانواده�موقعيت�های�اختالفی�پيش�می�آيد�که�روابط�افراد�را�از�حالت�دوستی�و�
محبت�به�حالت�دشمنی�و�کشمکش�می�کشاند.�زندگی�هميشه�سراسر�آرامش�نيست.�خداوند�به�
َُّکْم فَاْحَذُروُهْم  ا ل َِّذیَن َءاَمنُواْ إِنَّ ِمْن أَْزَواِجُکْم َو أَْواَلِدُكْم َعُدوًّ اين�حقيقت�اشاره�فرموده�است�»یََأیهُّا ال
َو إِن تَْعُفواْ َو تَْصَفُحواْ َو تَْغفُِرواْ فَِإنَّ اهللَ َغُفوٌر رَِّحیم«�)تغابن:�14(؛�»ای�کسانی�که�ايمان�آورده�ايد�
در�حقيقت�برخی�از�همسران�شما�و�فرزندان�شما�دشمن�شمايند،�از�آنان�بر�حذر�باشيد�و�اگر�

ببخشاييد�و�درگذريد�و�بيامرزيد،�به�راستی�خدا�آمرزنده�مهربان�است«.
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بر�اساس�آيه�ی�شريفه،�تشخيص�موقعيت�زمانی�برای�فرد�به�درستی�رخ�می�دهد�که�بر�مبنای�
ايمان�به�خدا�و�خوش�بينی�به�او�باشد.�فرد�مؤمن�پس�از�تشخيص�موقعيت�اختالفی�در�پرتو�اعتقاد�
به�خدا�به�اجری�که�خداوند�در�پرتو�بخشش�وعده�داده،�يقين�پيدا�می�کند.�در�پرتو�همين�عفو�
آنجا�که�فضای�خانواده�متشنج�می�شود،�زوجين�بر�مبنای�ايمان�به�خدا�با�يکديگر�رابطه�برقرار�
کرده�و�موقعيت�اختالفی�را�کنترل�می�کنند؛�لذا�وقتی�يکی�از�زوجين�بخواهد�مايه�ی�تضعيف�
ايمان�ديگری�شود،�خداوند�به�او�اجازه�ی�انتقام�نمی�دهد.�نکته�ی�مهم�اين�است�که�فرد�پس�از�
تشخيص�موقعيت�تعارضی،�واکنش�سنجيده�نشان�دهد.�خداوند�با�عبارت�»فَاْحَذُروُهْم«�واکنش�
مناسب�را�متذکر�می�شود.�آيه�کسانی�را�خطاب�کرده�که�توسط�همسر�و�فرزندانشان�از�مهاجرت�
به�مدينه�بازداشته�شدند�و�زمانی�که�مشاهده�کردند،�عده�ای�در�مدينه�از�آنها�در�امر�دين�پيشی�
گرفته�اند،�کمر�به�مقابله�با�همسر�و�فرزندان�و�اذيت�آنها�بستند�)طبرسی،1372:�ج10،�ص452(.�اين�
آيه�درحالی�که�يکی�از�مهم�ترين�اختالفات�خانوادگی�)اختالف�در�عقايد(�را�متذکر�می�شود،�راه�حل�
صحيح�را�در�وهله�ی�اول�در�حذر�کردن�از�چنين�همسر�و�فرزندانی�معرفی�کرده،�بدين�معنا�که�
مبادا�در�اثر�فشار�آنها�و�مهر�و�محبتی�که�خداوند�نسبت�به�آنها�در�دل�انسان�نهاده�از�ايمان�دست�
بردارند�)طباطبايی،�1417:�ج19،�ص307(.�در�مرتبه�ی�باالتر�می�فرمايد:�»عفو�و�بخشش�کنيد«.�عفو�
يعنی�زائل�کردن�گناه�کسی�و�ناديده�گرفتن�آن�)راغب�اصفهانی:��1412،�ج1،��ص�574(.�صفح�يعنی�

ترک�مالمت�و�از�عفو�بليغ�تر�است�)همان:�ص486(.
در�راستای�تشخيص�موقعيت�کلی�تعارض�مبنی�بر�اينکه�تعارضات�زناشويی�در�زندگی�امری�
طبيعی�و�اجتناب�ناپذير�است،�می�توان�به�آيات�و�رواياتی�که�به�تعارضات�زناشويی�اشاره�کرده�اند،�

توجه�کرد�و�از�بين�همين�آيات�و�روايات�الگوهای�روابط�زوجين�متعارض�را�سامان�داد.
2-2-1-1. الگوهای تعاملی زوجین متعارض از منظر اسالم

قرآن�و�روايات�به�برخی�از�تعارض�های�رايج�بين�زوجين�اشاره�کرده�که�هر�يک�از�دو�طرف�
در�شرايط�اختالفی�رفتاری�خاص�از�خود�بروز�می�دهد�و�بر�اساس�آنها�می�توان�الگوهای�تعاملی�
زوجين�را�سامان�داد.�در�برخی�موارد�اسالم�رفتار�نامناسب�يکی�از�طرفين�را�تعديل�و�اصالح�و�از�
کسی�که�ستمديده�است،�دفاع�می�کند�و�در�مواردی�ضمن�قبيح�شمردن�رفتار�فردی�که�تعارض�

را�ايجاد�کرده�رفتار�مناسب�ديگری�را�تأييد�می�کند.�
الف- متعهد- متنفر

از�آياتی�که�می�توان�بر�اين�الگوی�تعاملی�شاهد�گرفت،�آيه�ی�زير�است:
َِّذیَن َءاَمنُواْ اَل یِحلُّ لَُکْم أَن تَِرثُواْ النَِّساَء َكْرًها َو اَل تَْعُضلُوُهنَّ لِتَْذَهبُواْ بِبَْعِض َما َءاتَْیتُُموُهنَّ  »یََأیَُّها ال
إاِلَّ أَن یَْأتِیَن بَِفاِحَشٍة مُّبَیِّنٍَة َو َعاشِروُهنَّ بِالَْمْعُروِف فَِإن َكِرْهتُُموُهنَّ فََعسَى أَن تَْکَرُهواْ َشْیا َو یَجَعَل اهللُ 
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فِیِه َخیًرا َكثِیًرا«�)نساء:�19(؛�»و�با�آنها�به�شايستگی�رفتار�کنيد�و�اگر�از�آنان�خوشتان�نيامد،�پس�چه�
بسا�چيزی�را�خوش�نمی�داريد�و�خدا�در�آن�مصلحت�فراوان�قرار�می�دهد؛�است«.

در�اين�آيه،�خداوند�پس�از�توصيه�هايی�درباره�ی�زنان�از�قبيل�نهی�از�به�ارث�بردن�زنان�که�از�
سنت�های�جاهلی�بود�و�نهی�از�فشار�وارد�کردن�بر�زن�برای�بخشيدن�مهريه�خود�به�مردان�توصيه�
�» می�کند�با�آنها�به�نيکی�رفتار�کنند.�بر�اساس�آنچه�برخی�مفسران�در�مورد�عبارت�»فَِإن َكِرْهتُُموُهنَّ
ذکر�کرده�اند�آيه�بر�نوعی�الگوی�رفتاری�زوجين�اشاره�دارد�که�طی�آن�مرد�از�صحبت�و�تعامل�و�
حتی�زندگی�با�زن�کراهت�دارد�)طبرسی،�1372:�ج3،�ص�41؛�امين،�1361:�ج4،�ص40(.�آيه�می�فرمايد،�
در�صورت�کراهت�از�زن�او�را�نزد�خود�نگه�داريد�و�برای�آن�دليل�می�آورد�که�چه�بسا�از�اين�زن�
خيری�نصيبتان�شود�از�جمله�اينکه�فرزندی�صالح�به�شما�دهد�و�يا�در�آينده�مهر�او�به�دلتان�
بيافتد.�نمی�توان�در�اين�آيه�داللتی�بر�کراهت�متقابل�زن�بر�شوهر��به�دست�آورد،�بلکه�می�توان�
گفت�که�زن�به�رابطه�ی�زناشويی�متعهد�بوده�و�تنفر�تنها�از�جانب�مرد�است.�در�اين�صورت�دستور�
اسالم�معاشرت�با�معروف�است�که�هم�اداء�حقوق�قانونی�از�جمله�خوراک�و�پوشاک�و�مسکن�و�هم�
رعايت�حقوق�اخالقی�از�قبيل�خوش�رفتاری�و�عدم�آزار�و�اذيت�را�شامل�می�شود�)طبرسی،�1372:�

ج3،�ص41؛�طوسی،�]بی�تا[،�ج3،�ص150؛�امين،�1361:�ج4،�ص40(.
ب- عصیانگر- سازشگر

در�تعاليم�اسالمی�گاهی�الگوهای�ارتباطی�زوجين�متعارض�به�چشم�می�خورد�که�يکی�از�طرفين�
موقعيت�تعارضی�ايجاد�کرده،�درحالی�که�ديگری�نه�تنها�تمايل�به�وجود�چنين�موقعيتی�ندارد�
بلکه�سعی�در�بهبود�اوضاع�دارد.�چنين�الگويی�در�کالم�پيامبر�)(�مشاهده�می�شود؛�آنجا�که�
بر�صبر�و�سازش�زن�در�برابر�بداخالقی�مرد�اشاره�می�فرمايند�و�وعده�ی�ثواب�همسر�فرعون�را�به�
او�می�دهند.�»َمنْ  َصبََرْت  َعلَى  ُسوِء ُخلُِق َزْوِجَها أَْعَطاَها اهللُ ِمْثَل ثََواِب آِسیََة بِْنت ُمَزاِحم�«�)حرعاملی،�
1409:�ج14،�ص124(.�گاهی�نيز�زن�در�برابر�خشم�همسر�نه�تنها�واکنش�متقابل�بروز�نمی�دهد،�
بلکه�با�واکنش�عکس�به�صورت�ابراز�عالقه�سعی�در�اداره�ی�موقعيت�تعارضی�دارد.�چنين�زنانی�
َّتِي إِْن َغِضبَْت أَْو  در�کالم�امام�صادق�)(�به�عنوان�بهترين�زنان�معرفی�شده�اند:�»َخْیُر نَِسائُِکُم ال
أَْغَضبَْت قَالَْت لَِزْوِجَها یَِدي فِي یَِدَک اَل أَْكتَِحلُ  بُِغْمٍض  َحتَّى تَْرَضى َعنِّي«�)صدوق،�1413:��ج3،��ص389(؛�
»بهترين�زنانتان�کسانی�هستند�که�اگر�خشم�گيرد�يا�مورد�خشم�قرار�گيرد،�به�شوهر�بگويد�دست�
من�در�دست�توست.�يک�چشم�بر�هم�زدن�چشم�بر�هم�نمی�گذارم�تا�اينکه�از�من�راضی�شوی«.
گاهی�خصلت�سازشگری�زوجين�در�برابر�يکديگر�با�ناديده�گرفتن�رفتار�بد�طرف�مقابل�ظهور�
می�يابد.�در�نظر�داشتن�اصل�تغافل�در�روابط�زناشويی�و�عمل�بر�اساس�آن�باعث�آسان�شدن�
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سختی�های�زندگی�می�شود.�چنانچه�در�روايت�است:�»َمْن لَْم یَتََغافَْل َو اَل یَُغضَّ َعْن َكثِیٍر ِمَن اأْلُُموِر 
تَنَغََّصْت  ِعیَشتُه�«�)تميمی�آمدی،�451�:1366(؛�»هر�کس�از�بسياری�امور�چشم�پوشی�نکند،�زندگی�

بر�او�سخت�می�شود«.
2-2-2. ایجاد راه حل های بدیل

در�موقعيت�های�مسئله�ساز�ممکن�است�راه�حل�هايی�به�ذهن�متبادر�شود�که�ذهن�افراد�را�
برای�به�کارگيری�مناسب�ترين�راه�حل�درگير�کند.�اسالم�برای�حل�اختالف�های�زناشويی�الگوهايی�
همراه�با�توصيه�های�راه�گشا�ارائه�می�دهد�که�اگر�هر�کدام�متناسب�با�شرايط�به��کار�بسته�شود،�
نتيجه�ی�سودمندی�در��بردارد.�در�اسالم�برای�پاسخ�به�تعارضات�زناشويی�الگوهايی�وجود�دارد�که�

در�ادامه�بيان�می�شوند.
الف-�الگوی�واکنش�برتر�)بخشش(

بر�اساس�اين�الگو،�فرد�نه�تنها�در�واکنش�به�ستم،�حق�خود�را�طلب�نمی�کند،�بلکه�از�آن�
می�گذرد�و�دل�خود�را�صاف�می�کند.�اين�يک�واکنش�کريمانه�به�بدی�همسر�است�که�از�باب�فضل�
و�برتری�از�اشتباه�همسر�می�گذرد�و�مقابله�ی�برتر�ناميده�می�شود�)پسنديده،�157�:1391(.�فرد�مؤمن�
بر�اساس�اعتقاد�راسخ�به�خداوند�و�ملزم�دانستن�خود�به�انجام�اوامر�و�نواهی�الهی�فرمان�خدا�مبنی�

بر�نيکی�کردن�به�جای�بدی�همسر�را�سرلوحه�ی�عمل�قرار�می�دهد.
َُّه َولىٌّ  َِّذى بَْینََك َو بَْینَُه َعَداَوٌة َكَأن َّتِى ِهَى أَْحَسُن فَِإَذا ال یِّئَُة اْدفَْع بِال »َو اَل تَْستَِوى الَحَسنَُة َو اَل السَّ
َحِمیم«�)فصلت:�34(؛�»و�نيکی�با�بدی�يکسان�نيست.�]بدی�را[�به�آنچه�خود�بهتر�است�دفع�کن.�

آن�گاه�کسی�که�ميان�تو�و�ميان�او�دشمنی�است،�گويی�دوستی�يک�دل�می�گردد«.
بر�اساس�وعده�ی�الهی�فرد�در�برابر�واکنش�نيکی�که�در�برابر�بدی�انجام�می�دهد،�از�منفعت�
عملش�استفاده�می�کند.�ثمره�ی�نيکی�در�برابر�بدی�ايجاد�محبت�و�عالقه�ی�واقعی�بين�زوجين�است�
و�چه�ثمره�ای�بهتر�از�آنکه�اختالف�زناشويی�به�مهر�و�عالقه�تبديل�شود.�فايده�ی�ديگر�اين�است�
که�فرد�در�پرتو�عفو�هم�به�آرامش�درونی�می�رسد�و�هم�از�امنيت�و�آرامش�حاصل�از�بخشش�در�
زندگی�خود�بهره�می�برد.�عالوه�بر�ايمان�به�خدا،�اعتقاد�به�اصل�کرامت�و�عزت�نفس�همسر�پيروی�
از�اين�الگو�را�ميسر�می�کند.�با�چنين�ديدگاهی�فردی�که�در�معرض�رفتار�نامناسب�همسر�قرار�
گرفته�با�خوش�بينی�رفتار�نامناسب�او�را�در�اثر�ناماليمات�و�گرفتاری�های�روزمره�ی�زندگی�تفسير�
کرده�و�راحت�#تر�می�تواند�عفو�و�گذشت�را�سرلوحه�ی�عمل�با�همسر�قرار�دهد.�الگوی�مقابله�ی�
برتر�که�در�ادبيات�دين�از�آن�با�عنوان�»عفو«�ياد�می�شود،�بهترين�نوع�واکنش�است.�اگر�در�برابر�

بدی،�گذشت�صورت�گيرد،�پاداش�آن�با�خداوند�است�)شوری:�40(.�
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ب-�الگوی�مثبت�انديشی�به�تعارض�با�همسر
ابزار�مجهز�شدن�به�سالح�خوش�بينی�در�موقعيت�تعارض،�ايمان�به�خداست.�ايمان�به�خدا�و�
اعتقاد�به�تحقق�وعده�ی�او�موجب�شد�مادر�موسی�)(�به�الهامات�الهی�خدا�بر�قلبش�اعتماد�
کند�و�فرزند�را�به�آب�اندازد.�»َو أَْوَحْینَا إِلَى أُمِّ ُموسَى أَْن أَْرِضِعیِه فَِإَذا ِخْفِت َعَلْیِه فََألْقِیِه فِى الْیَماّ  َو 
وُه إِلَْیِك َو َجاِعلُوُه ِمَن الُْمْرَسلِین«�)قصص:�7(؛�»به�مادر�موسی�وحی� َّا َرادُّ اَل تَخافِى َو اَل تَحَزنِى إِن
کرديم�که�او�را�شير�ده�و�چون�بر�او�بيمناک�شدی�او�را�در�نيل�بيانداز�و�مترس�و�اندوه�مدار�که�

ما�او�را�به�تو�بازمی�گردانيم�و�از�]زمره�[�پيامبرانش�قرار�می�دهيم«.
خوش�بينی�به�رفع�موقعيت�های�تعارضی،�در�نتيجه�ی�خوش�بينی�به�خدا�و�وعده�های�الهی�
حاصل�می�شود.�منطق�قرآن�برای�مثبت�انديشی�در�حوادث�جهان�و�افکار�و�سخنان�و�رفتار�انسان�ها�
بر�اين�استوار�است�که�توجه�فردی�مواجه�با�مشکل�يا�مصيبت�را�از�مشکالت�به�سمت�خوبی�ها�
َُّکم بِشَىٍء مَِّن الْخْوِف َو الُْجوِع َو نَْقٍص مَِّن  معطوف�کند�و�از�اين�طريق�از�رنج�او�بکاهد.�»َو لَنَْبلَُون
ابِرین«�)بقره:�155(؛�»و�قطعاً�شما�را�به�چيزی�از�]قبيل�[� ِر الصَّ اأْلَْمَواِل َو اأْلَنُفِس َو الثََّمَراِت َو بَشِّ

ترس�و�گرسنگی�و�کاهش�در�اموال�و�جان�ها�و�محصوالت�می�آزماييم�و�مژده�ده�شکيبايان�را«.
در�راستای�مثبت�انديشی،�افراد�رويدادهای�ناگوار�را�موقتی�و�متغير�دانسته�و�هميشه�روحيه�ی�
شاد�دارند�و�آرامش�بر�زندگی�آنها�حاکم�است.�در�پرتو�ايمان�به�خدا�و�مثبت�انديشی�فرد�رويدادها�
را�آزمايش�الهی�دانسته�و�صبر�می�کند�و�آنها�را�نردبان�تکامل�معنوی�قرار�می�دهد.�»فَِإنَّ َمَع الُْعْسِر 

یُْسًرا إِنَّ َمَع الُْعْسِر یُْسرا«�)انشراح:��5و�6(.
فرد�مؤمن�بايد�با�چنين�نگرشی�موقعيت�تعارضی�با�همسر�را�ارزيابی�کند.�خوش�بينی�باعث�
می�شود�فرد�اختالف�با�همسر�را�محدود�به�زمان�حال�بداند�که�حل�شدنی�و�موقتی�است.�قرآن�
به�صراحت�به�اين�موضوع�اشاره�می�کند:�»وَعاشِروُهنَّ بِالَْمْعُروِف فَِإن َكِرْهتُُموُهنَّ فََعسَى أَن تَْکَرُهواْ 
فِیِه َخیْرا َكثِیًرا«�)نساء:�19(.�امر�خداوند�مبنی�بر�اينکه�از�چيزی�کراهت�داريد� َشیئًا َو یَجَعَل اهللُ 
درحالی�که�خداوند�در�آن�خيری�قرار�داده،�بر�مثبت�انديشی�فرد�داللت�دارد.�آيه�ی��19سوره�ی�
نساء�درباره�ی�کراهت�داشتن�از�همسر�است.�خداوند�با�ترويج�فرهنگ�مثبت�انديشی�می�فرمايد:�
»همين�که�به�دليلی�از�همسر�کراهت�يا�رنجشی�پيدا�کرديد،�به�سرعت�به�فکر�جدايی�از�او�
نيافتيد،�بلکه�بعد�مثبت�قضيه�را�ببينيد�و�بدانيد�چه�بسا�روزی�کراهت�و�رنجش�شما�از�بين�رود�و�
بالعکس�از�آنچه�بدان�ناخشنود�بوديد،�خيری�به�شما�برسد«.�اگر�زوجين�کرامت�و�بزرگی�و�عزتی�
که�خداوند�برای�انسان�ها�قائل�است�را�در�نظر�داشته�باشند،�در�شرايطی�که�بين�آنها�اختالفی�
هم�بروز�کند�هرگز�نسبت�به�همسر�کراهت�پيدا�نمی�کنند،�زيرا�او�را�به�عنوان��موجودی�شريف�و�
عزيز�نزد�خدا�می�بينند�و�اگر�از�او�رنجيده�باشند�با�خوش�بينی�اين�رنجش�را�امری�موقتی�در�نظر�
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می�گيرند.�با�چنين�تفکری�برخی�واکنش�های�نامناسب�در�برابر�همسر�کاهش�می�يابد.�در�روايتی�
از�امام�رضا)(�است�که�فرمودند:�»َو اْعَلْم أَنَّ النَِّساَء َشتَّى...فََمنْ  َظفَِر بَِصالَِحتِِهنَ  یَْسَعُد َو َمْن َوقََع 
فِي َطالَِحتِِهنَّ فََقِد ابْتُلَِي َو لَْیَس لَُه انْتَِقام «�)نوری،�1408:�ج14،�ص161(؛�»زنان�چند�دسته�اند...�پس�
هر�مردی�که�همسر�صالح�نصيبش�شود�سعادتمند�شده�و�هر�کس�صاحب�زن�بدی�شود�همانا�

آزمايش�شده�و�نبايد�انتقام�بگيرد.
توصيه�ی�تلقی�بدی�همسر�به�آزمايش�الهی�در�کالم�امام�)(�از�نگرش�مبنی�بر�مثبت�انديشی�
حکايت�دارد.�از�اين�طريق�احتمال�واکنش�مبنی�بر�انتقام�کاهش�می�يابد.�در�اين�صورت�هم�تحمل�
بدی�همسر�آسان�خواهد�شد�و�هم�احتمال�می�رود�طرف�مقابل�در�برابر�اين�سازش�به�خود�بيايد�

و�به�درستی�رفتار�کند.�
ج-�الگوی�رعايت�حقوق�يکديگر

خداوند�حقوق�بندگان�را�بر�خود�مقدم�دانسته�است.�به�همين�دليل�ايمان�قلبی�فرد�به�خداوند�
باعث�می�شود�فرد�حقوق�ديگران�را�حتی�زمانی�که�از�آنها�رنجيده،�رعايت�کند�تا�از�اين�طريق�
َمًة لُِحُقوقِِه فََمْن قَاَم  بتواند�بر�ادای�حقوق�الهی�نيز�توفيق�يابد.�»َجَعلَ  اهللُ  ُسْبَحانَهُ  ُحُقوقَ  ِعبَاِدهِ ُمَقدِّ
یًا إِلَى الْقِیَاِم بُِحُقوِق اهلل�«�)تميمی�آمدی،�340�:1410(؛�»خداوند�حقوق� بُِحُقوِق َعبَّاِد اهللِ َكاَن َذلَِك ُمَؤدِّ
بندگانش�را�مقدم�بر�خود�قرار�داده�است.�کسی�که�حقوق�بندگان�را�رعايت�کند،�حقوق�الهی�را�

نيز�رعايت�می�کند«.
خداوند�می�فرمايد:�»َو َعاشِروُهنَّ بِالَْمْعُروِف فَِإن َكِرْهتُُموُهنَّ فََعسَى أَن تَْکَرُهواْ َشْیا َو یَجَعَل اهللُ 
فِیِه َخیْرا َكثِیًرا«�)نساء:�19(.�يکی�از�جلوه�های��نيکی��کردن،�رعايت�حقوق�همسر�است.�عبارت�»َو�
َعاشِروُهنَّ بِالَْمْعُروِف«�بر�ادای�حقوق�همسر�داللت�می�کند�که�شامل�نيکی�در�رفتار�و�گفتار�است�
)طبرسی،�1372:�ج3،�ص41؛�طوسی،�]بی�تا[،�ج3،�ص150(.�يکی�از�تفسيرهای�آيه�اين�است�که�با�وجود�
رنجش�يا�کراهت�از�همسر�نبايد�در�حق�او�کوتاهی�يا�بدرفتاری�کرد�)طيب،�1372:�ج4،�ص41(.�
بنابراين�وقوع�اختالف�زناشويی�نبايد�مانعی�برای�ايفاء�حقوق�همسر�شود.�فرد�مؤمن�در�سايه�ی�
اعتقاد�به�خدا�و�اعتقاد�به�اصل�عزت�و�کرامت�نفس�انسان�نزد�خدای�تعالی�حتی�زمانی�که�به�
دليل�بدرفتاری�همسر�از�او�آزرده�خاطر�شده�با�ناديده�گرفتن�حقوق�او�در�رفتار�و�گفتار،�عملی�که�

منافی�رعايت�کرامت�و�عزت�نفس�همسر�باشد،�انجام�نمی�دهد.
اُموَن  َجاُل قَوَّ خداوند�ادای�برخی�حقوق�زن�از�جمله�نفقه�را�بر�عهده�ی�مرد�نهاده�است:�»الرِّ
َل اهللُ بَْعَضُهْم َعلىَ  بَْعٍض َو بَِما أَنَفُقواْ ِمْن أَْمَوالِِهم«�)نساء:�34(؛�»مردان،�سرپرست� َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّ
زنان�اند�به�دليل�آنکه�خدا�برخی�از�ايشان�را�بر�برخی�برتری�داده�و�]نيز[�به�دليل�آنکه�از�اموالشان�

خرج�می�کنند«.
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بر�اساس�آنچه�مفسران�در�تفسير�»بَِما أَنَفُقواْ ِمْن أَْمَوالِِهم«�ذکر�کرده�اند،�مراد�پرداخت�مهريه�و�
نفقه�ی�زن�است�که�بر�عهده�ی�مرد�است�)طباطبايی،�1417:�ج4،�ص343؛�طبرسی،�1372:�ج3،�ص69(؛�
لذا�مرد�حق�ندارد�در�زمان�اختالف�و�دلخوری�با�همسر�از�ادای�حقوق�اقتصادی�او�امتناع�ورزد.�
بايد�توجه�داشت�که�خداوند�حتی�در�شرايط�بحرانی�طالق�که�اختالفات�به�باالترين�حد�خود�
می�رسد،�تأمين�مسکن�زنان�مطلقه�را�تا�زمان�سر�آمدن�عده�بر�عهده�ی�مردان�نهاده�است؛�»َو ال 
َ«�يعنی�»در�اين�مدت�آنها�را�از�نظر�نفقه�و�لباس�در�تنگنا�قرار�ندهيد«� وُهنَّ لِتَُضیُِّقوا َعَلْیِهناّ تُضآرُّ

)طباطبايی،�1417:�ج19،�ص317(.�
با�وجود�اينکه�اسالم�بر�عفو�و�بخشش�نسبت�به�رفتار�نامناسب�همسر�توصيه�های�اکيد�فرموده�
اما�آنجا�که�يکی�از�زوجين�رفتارهايی�منافی�معاشرت�به�معروف�از�قبيل�ضرب�و�شتم�همسر،�رعايت�
نکردن�حقوق�اوليه�نظير�ترک�انفاق�و�يا�رفتارهايی�که�سالمت�روحی�و�جسمی�فرد�را�به�مخاطره�
اندازد،�انجام�دهد،�خداوند�مجوز�واکنش�مقابله�با�همسر�را�از�باب�احقاق�حق�صادر�فرموده�و�فرد�
می�تواند�با�رجوع�به�مراجع�قانونی�و�دادگاه�خانواده�با�تعارض�موجود�مقابله�کند�يا�خواستار�احقاق�
حق�و�جبران�آن�شود.�بررسی�های�قرآنی�و�حديثی�در�موضوع�طالق�-�که�خود�يکی�از�راه�حل�های�
حل�تعارض�زناشويی�است�-�بيانگر�آن�است�که�طالق�در�اسالم�موضوعی�مطلوب�نيست�و�به�
عنوان�آخرين�راه�کار�مطرح�است�)پژوهنده،�80�:1389(�و�در�مواردی�که�ادامه�ی�تعامل�با�همسر�به�
خوف�جانی�يا�حيثيتی�منجر�شود،�جدايی�و�طالق�ضرورت�می�يابد.�������������������������������������

از�جمله�حقوقی�که�زوجين�هنگام�اختالف�آن�را�ناديده�می�گيرند�ادای�حقوق�جنسی�همسر�
است.�قرآن�و�روايات�از�حقوق�جنسی�همسران�دفاع�کرده�و�اجازه�نمی�دهد�اختالف�با�همسر�مانع�
رعايت�اين�حقوق�شود.�در�آيه�ای�از�قرآن�خداوند�برای�مردانی�که�از�سر�خشم�به�ترک�همبستری�
با�زن�سوگند�می�خورند،�ضرب�االجل�چهار�ماهه�تعيين�کرده�است�)طباطبايی،�1417:�ج2،�ص226(�
َِّسائِهْم  ِّلَِّذیَن یُْؤلُوَن ِمن ن و�بدين�صورت�مانع�سرباز�زدن�مرد�از�ادای�حق�جنسی�زن�می�شود.�»ل
تََربُُّص أَْربََعِة أَشْهٍر فَِإن فَاُءو فَِإنَّ اهللَ َغُفوٌر رَِّحیم«�)بقره:�226(؛�»برای�کسانی�که�به�ترک�همخوابگی�
با�زنان�خود�سوگند�می�خورند�]ايالء[،�چهار�ماه�انتظار�]و�مهلت�[�است،�پس�اگر��]به�آشتی�[�باز�

آمدند،�خداوند�آمرزنده�مهربان�است«.
ُمواْ أَلنُفِسُکْم َو اتَُّقواْ اهللَ«�)بقره:� َّى ِشْئتُْم َو قَدِّ َُّکْم فَْأتُواْ َحْرثَُکْم أَن بر�اساس�آيه�ی�»نَِسآُؤُكْم َحْرٌث ل
223(؛�»زنان�شما�کشتزار�شما�هستند.�پس،�از�هر�جا��]و��هر�گونه�[�که�خواهيد�به�کشتزار�خود�]در[�
آييد«.�خداوند�از�حق�جنسی�مرد�دفاع�کرده�است.�برخی�مفسران�واژه�ی�»أَنَّی«�در�آيه�را�به�معنای�
زمانی�دانسته�اند�)قمی،�1367:�ج1،�ص73؛�حسينی�شيرازی،�1423:�ج1،�ص46(.�بر�اساس�اين�تفسير،�
آيه�بر�اين�معنا�داللت�می�کند�که�هر�زمان�خواستيد،�می�توانيد�با�زنانتان�آميزش�کنيد.�از�آنجا�که�
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خداوند�حق�بهره�بری�جنسی�برای�مرد�را�در�هر�زمان�مجاز�دانسته�)به�استثنای�مواردی�که�ممنوع�
اعالم�شده(،�زن�حق�ندارد�به�دليل�دلخوری�از�شوهر�او�را�مانع�شود.�در�راستای�برآورده�شدن�حقوق�
جنسی�همسر�حتی�در�شرايط�تعارض،�اسالم�به�ماندن�زوجين�در�کنار�هم�توصيه�کرده�و�از�قهر�با�
همسر�و�ترک�کردن�او�نهی�می�کند.�پيامبر�اکرم�)(�می�فرمايند�»إناّي ألبغض المرأة تخرج  من  
بیتها تجراّ ذیلها تشکو زوجها«�)پاينده:�348(؛�»من�زنی�را�که�از�خانه�خود�دامن�کشان�برای�شکايت�
شوهرش�بيرون�رود�دشمن�دارم«.�يکی�از�حکمت�های�توصيه�به�ماندن�در�کنار�همسر�در�شرايط�

اختالف�فراهم�شدن�شرايط�حقوق�جنسی�اوست.
2-2-3. تصمیم گیری

در�مرحله�ی�تصميم�گيری،�فرد�سعی�دارد�از�بين�راه�حل�های�موجود�برای�حل��مسئله�با�در�نظر�
گرفتن�پيامدهای�هر�انتخاب�بهترين�و�کارآمدترين�آنها�را�انتخاب�کند.�آنچه�از�الگوهای�مؤيد�اسالم�
در�حل�تعارض�های�زناشويی�ذکر�شد،�همه�جزء�واکنش�هايی�هستند�که�در�برابر�واکنش�هايی�نظير�
ترک��کردن�و�محروم��کردن�همسر�پيامدهای�سودمندی�برای�انسان�دارند؛�برای�مثال�انتخاب�الگوی�
واکنش�برتر�که�طی�آن�فرد�در�برابر�رفتار�نامناسب�همسر�به�او�خوبی�می�کند�– بنا�بر�اصلی�که�قرآن�
توصيه�کرده�-�دشمنی�آنها�به�دوستی�همراه�با�صميميت�و�يک�دلی�تبديل�می�شود:�»َواَل تَْستَِوى 
َُّه َولِىاّ َحِمیم«�)فصلت:�34(.� َِّذى بَْینََك َو بَْینَُه َعَداَوٌة َكَأن َّتِى ِهَى أَْحَسُن فَِإَذا ال یِّئَُة اْدفَْع بِال الْحَسنَُة َواَل السَّ

2-2-4. اثبات
در�اين�مرحله�از�مراحل�حل��مسئله،�فرد�راه�حل�انتخابی�را�به�اجرا�در�می�آورد.�خداوند�برای�
حل�تعارض�ناشی�از�نشوز�زن�و�مرد�و�حل�تعارض�در�مواقع�تشديد�اختالفات�راه�کارهايی�پيشنهاد�
داده�است.�در�ادامه�موضوع�نشوز�مرد�و�زن�بررسی�می�شود.�به�دليل�اينکه�خداوند�در�اين�باره�

راه�حل�ارائه�داده�و�شيوه�های�اجرايی�آن�را�متذکر�می�شود،�در�مرحله�ی�اثبات�بررسی�می�شود.
الف-�فرآيند�حل�مسئله�ی�نشوز�مرد

خداوند�در�قرآن�کريم�به�نشوز�مرد�اشاره�کرده�و�می�فرمايد:�»َو إِِن اْمَرأٌَة َخافَْت مِن بَْعلَِها نُُشوًزا أَْو 
حَّ َو إِن تُْحِسنُواْ  ْلُح َخیْر َو أُْحضِرِت اأْلَنُفُس الشُّ إِْعَراًضا فاََل ُجنَاَح َعَلیْهَما أَن یُْصلَِحا بَْینَهَما ُصْلًحا َو الصُّ
َو تَتَُّقواْ فَِإنَّ اهللَ كَاَن بَِما تَْعَملُوَن َخبِیًرا«�)نساء:�128(؛�»و�اگر�زنی�از�شوهر�خويش�بيم�ناسازگاری�
يا�رويگردانی�داشته�باشد،�بر�آن�دو�گناهی�نيست�که�از�راه�صلح�با�يکديگر�به�آشتی�گرايند�که�
سازش�بهتر�است�و�]لی�[�بخل�]و�بی�گذشت�بودن�[،�در�نفوس،�حضور�]و�غلبه�[�دارد�و�اگر�نيکی�

کنيد�و�پرهيزکاری�پيشه�کنيد،�قطعاً�خدا�به�آنچه�انجام�می�دهيد�آگاه�است«.
نشوز�مرد�به�معنی�ترک�ادای�حقوق�زن�از�جمله�نفقه�و�کسوه�و�قسمه�می�باشد�)طيب،�1378:�
ج4،�ص225(.�برخی�نشوز�مرد�را�باالتر�دانستن�مرد�نسبت�به�همسر�خود�دانسته�اند،�به�طوری�که�به�
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زن�ديگری�توجه�داشته�باشد�)طبرسی،�1372:�ج3،�ص182؛�طوسی:�ج3،�ص346(.�در�مرحله�ی�اثبات�
بيان�شد�که�راه�حل�ها�بايد�به�مرحله�ی�اجرا�درآيند.�خداوند�درباره�ی�مبارزه�با�نشوز�مرد�راه�حل�
ارائه�داده�و�اجرا�شدن�اين�راه�حل�را�بهتر�ارزيابی�می�کند.�آنجا�که�می�فرمايد:�»فاََل ُجنَاَح َعَلیْهَما 
ْلُح َخیر«�)نساء:128(.�سياق�آيه�داللت�دارد�بر�اينکه�مراد�از�صلح�و� أَن یُْصلَِحا بَْینَهَما ُصْلًحا َو الصُّ
مصالحه�کردن�اين�است�که�زن�از�بعضی�حقوق�زناشويی�خود�از�قبيل�نفقه�و�کسوه�صرف�نظر�کند�
تا�انس�و�عالقه�و�الفت�و�توافق�شوهر�را�جلب�و�به�اين�وسيله�از�طالق�و�جدايی�جلوگيری�کند�
)طباطبايی�،�1417:��ج5،�ص101؛�طبرسی،��1372:��ج3،�ص184؛�طوسی:�ج3،��ص346(.�اين�چنين�صلحی�
به�رضا�و�ميل�زن�بستگی�دارد.�اگر�زن�به�چنين�گذشت�ها�و�چشم�پوشی�ها�مايل�نباشد،�وظيفه�ی�
مرد�است�که�نفقه�و�کسوه�و�قسمت�او�را�تمام�و�کمال�بدهد،�اما�خداوند�می�فرمايد�گذشت�از�برخی�
ْلُح َخیر«؛�لذا��ايمان�به�خدا� حقوق�زناشويی�در�حل�مسئله�ی�نشوز�مرد�راه�حل�بهتری�است�»َو الصُّ
و�محور�قرار�دادن�وی�در�اعمال�و�رفتار�باعث�می�شود،�زن�هنگام�نشوز�همسر�توصيه�ی�خداوند�
مبنی�بر�چشم�پوشی�از�برخی�حقوق�را�مبنای�عمل�قرار�دهد�و�با�خوش�بينی�يکی�از�نتايج�مثبت�

اين�واکنش�را�در�زندگی�که�تحکيم�رابطه�با�همسر�است،�در�نظر�گيرد.
ب- فرآیند حل مسئله ی نشوز زن

تِى تَخافُوَن نُُشوَزُهنَّ فَِعُظوُهنَّ َو اْهُجُروُهنَّ  خداوند�در�آيه�ی��34سوره�ی�نساء�فرموده:�»َو الالَّ
«.�نشوز�به�معنای�اطاعت�از�شوهر�تنها�در�استمتاع�جنسی�است�)نجفی،� فِى الَْمضاِجِع َو اْضِربُوُهنَّ
1272:�ج31،�ص303(.�نشوز�باعث�ارضا�نشدن�نياز�جسمی�و�گاهی�عامل�طالق�است.�امتناع�زن�از�
رابطه�ی�جنسی�ممکن�است�به�داليل�جسمی�يا�روان�شناختی�و�آگاهانه�يا�ناآگاهانه�باشد.�برخی�از�
داليل�جسمی�و�روان�شناختی�نشوز�ممکن�است�مواردی�همچون�استرس�و�نبود�شرايط�مناسب�
يا�خستگی،�مصرف�دارو�يا�بيماری�های�جسمی،�اختالالت�روان�شناختی�نظير�اضطراب�و�افسردگی،�
ارتباط�عاطفی�ناصحيح�-�که�خود�نقش�عمده�در�افزايش�يا�کاهش�ميل�جنسی�دارد�-�مهارت�
نداشتن�مرد�در�برقراری�رابطه�ی�مطلوب،�قدرت�طلبی�و�ميل�به�فرمانروايی�بر�همسر�و�فرزند�و�در�
نهايت�عشق�به�مردی�غير�از�همسر�شرعی�باشد.�گاهی�نيز�ارضاء�نياز�جنسی�مرد�نوعی�مبادله�
است؛�چنانچه�زن�برای�رسيدن�به�خواسته�ی�خود�از�نياز�جنسی�مرد�سوء�استفاده�می�کند�)يونسی،�

.)86-89�:1388
در�مرحله�ی�اول�حل�مسئله�ی�نشوز،�قرآن�تعبير�»فعظوهن«�به�کار�می�برد�که�دربردارنده�ی�
برخورد�شناختی�برای�کشف�مشکل�است.�زمانی�که�مرد�با�لحنی�آرام�و�دلجويانه�با�همسر�سخن�
بگويد،�ممکن�است�متوجه�علل�جسمی،�مصرف�دارو،�ناراحتی�از�همسر�و�داليلی�از�اين�دست�شود�
که�زمينه�های�نشوز�را�فراهم�ساخته�و�ديگر�کار�به�مقاومت�و�درگيری�نمی�کشد،�بلکه�با�راه�حل�های�
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ساده�نظير�مراجعه�به�متخصص�يا�اصالح�ارتباط�عاطفی�مشکل�مرتفع�شود.�ممکن�است�نشوز�
به�اراده�و�اختيار�زن�باشد�و�راه�حل�اول�مفيد�واقع�نشود.�مرحله�ی�دوم�حل�مسئله،�نوعی�تعامل�
عاطفی�است�که�از�آن�تعبير�به�»َو اْهُجُروُهنَّ فِى الَْمضاِجِع«�شده�است.�چنانچه�زن�به�داليلی�نظير�
لجبازی،�قدرت�طلبی�يا�مبادله�به�نشوز�روی�آورده،�متوجه�می�شود�که�خطر�از�دست�دادن�توجه�
و�محبت�همسر�او�را�تهديد�می�کند.�بايد�توجه�داشت�که�ارتباط�کالمی�و�حل�تعارض�از�طريق�

گفت�وگو�بايد�همچنان�وجود�داشته�باشد�و�نبايستی�تمامی�راه�ها�بر�زن�بسته�شود.
َ«�شده�در�واقع�اشاره�به�نوعی�تعامل�رفتاری� مرحله�ی�سوم�که�از�آن�تعبير�به�»َو اْضِربُوُهناّ
دارد.�ممکن�است�کينه�توزی�و�لجبازی�زن�يا�دلبستگی�او�به�مردی�غير�از�همسر�يا�تنفر�از�همسر�
باعث�شود�زن�همچنان�ناشزه�باقی�بماند.�در�بين�اقوال�مختلف�فقها�و�مفسران�دو�نظر�کلی�در�باب�
زدن�زن�به�چشم�می�خورد:�1-�تنبيه�بدنی�خفيف�)طبرسی،�1372:�ج3،�ص69؛�طيب،�1378،�ج4،�
ص74(.�2-�کيفر�و�عقوبت�روانی�به�گونه�ای�که�نوعی�ضربه�ی�عاطفی�به�زن�وارد�شود�که�شدت�

آن�از�مرحله�ی�دوری�در�بستر�بيشتر�باشد�)ساالری�فر،��156�:1389و�157(.
با�توجه�به�توضيحات�مطرح�شده�درباره�ی�داليل�نشوز،�به�نظر�می�رسد�مرحله�ی�ضرب�زنان�
نمی�تواند�يک�کيفر�يا�تنبيه�جسمی�و�روانی�باشد،�بلکه�بايد�آن�را�يک�ضربه�ی�آگاهی�بخش�و�بيدار��
کننده�يا�تلنگر�دانست�که�زن�ناشزه�را�به�فکر�فرو�برد.�بديهی�است�راه�کار�عاطفی�يا�پشت�کردن�يا�
زدن�بدون�آسيب�در�مورد�زنی�که�با�مرد�ديگری�رابطه�دارد�يا�از�شوهر�خود�بيزار�است�يا�رابطه�ی�
جنسی�برايش�دردآور�است،�راه�حل�مناسبی�نيست،�بلکه�زمينه�ی�لجبازی�را�مساعدتر�می�کند.�
هدف�از�ضرب�در�آيه�کتک�زدن�و�آسيب�رساندن�و�زخمی�کردن�نيست.�اين�ضرب�حاوی�اين�
پيام�است�که�ادامه�ی�زندگی�در�چنين�شرايطی�امکان�پذير�نيست�و�خشم�و�جدايی�پيش�می�آيد�

و�کانون�خانواده�متالشی�می�شود�)ترکاشوند،�145�:1394(.

نتیجه گیری
بر�اساس�دانش�مشاوره�ی�خانواده�مراحل�حل�مسئله�شامل��5مرحله�است�که�عبارت�اند�از:�

الف-�تشخيص�موقعيت�کلی؛�
ب-�مشخص�کردن�و�فرمول�بندی�مسئله؛�

ج-�ايجاد�راه�حل�های�بديل؛�
د-�تصميم�گيری؛�

هـ-�اثبات.�
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حل�تعارضات�خانوادگی�در�حوزه�ی�اسالم�نيز�با�توجه�به�آيات�و�روايات�وارد�شده،�تحت�پنج�
مراحل�ذکر�شده�در�مشاوره�ی�خانواده�بررسی�می�شود.�

مبنای�حل�تعارضات�زناشويی�در�مشاوره�ی�خانواده�اعتقاد�به�نيازمندی�انسان�ها�به�عزت�نفس�
است.�چنين�اعتقادی�به�دو�طريق�در�حل�تعارض�زناشويی�مؤثر�است؛�اول�اينکه�فرد�بر�اساس�
احترامی�که�برای�همسر�قائل�است،�رفتار�ناشايست�بروز�نمی�دهد�و�تعارض�تشديد�نمی�شود.�دوم�
اينکه�در�پرتو�رفتار�محترمانه�حس�عزت�نفس�در�همسر�ارتقاء�می�يابد.�افزايش�احساس�عزت�
نفس�در�همسر�در�بهبود�تعامل�با�همسر�و�به�دنبال�آن�در�موقعيت�های�تعارضی�تأثير�می�گذارد.
بر�اساس�آموزه�های�اسالمی�ايمان�به�خدا،�اعتقاد�به�عزت�نفس�و�کرامت�انسانی��و�حاکم�
شدن�آرامش�در�زندگی�و�افزايش�محبت�و�دوستی�بين�افراد�را�می�توان�مبناهای�مديريت�رفع�

اختالف�های�زناشويی�معرفی�کرد.�
اسالم�برای�مديريت�تعارض�زناشويی�الگوی�واکنش�برتر،�الگوی�مثبت�انديشی�به�موقعيت�
تعارضی�با�همسر�و�الگوی�رعايت�حقوق�همسر�را�ارائه�می�دهد.�الگوی�واکنش�برتر�بهترين�واکنش�در�
برابر�رفتار�ناشايست�همسر�يعنی�عفو�و�گذشت�را�در�بردارد.�از�کارکردهای�اين�واکنش�ايجاد�محبت�
و�مودت�واقعی�بين�افراد�است.�ايمان�به�خدا،�خوش�بينی�و�اعتقاد�به�عزت�و�کرامت�نفس�انسانی�
همسر�تقويت��کننده�های�فرد�در�جهت�اعمال�چنين�واکنشی�است.�بر�اساس�الگوی�مثبت�انديشی،�
اسالم�تلقی�مثبت�از�مشکالت�و�در�نظر�داشتن�بعد�موقتی�تعارض�با�همسر�را�آموزش�می�دهد.�
محور�اصلی�در�هر�سه�الگو�ايمان�به�خدا�است.�آنچه�موجب�رعايت�الگوهای�نامبرده�از�سوی�زوجين�
می�شود،�ايمان�و�اعتقاد�به�خداوند�است.�به�عبارت�ديگر�اصل�اساسی�در�مبنای�عمل�قرار�گرفتن�
اين�الگوها�اعتقاد�و�ايمان�راسخ�به�خداوند�است؛�لذا�بايد�گفت�مديريت�تعارض�در�اسالم�ريشه�در�
توحيدمحوری�دارد.�در�اسالم�اگر�در�برابر�بدی�همسر�به�سازش�و�واکنش�برتر�توصيه�شده�است،�
به�اين�دليل�است�که�عفو�و�گذشت�نه�تنها�خوشبختی�زندگی�را�به�دنبال�دارد�-�چون�نتيجه�ی�
حاصل�از�آن�آرامش�است�-�بلکه�سعادت�اخروی�را�نيز�در�پی�دارد؛�چنان�که�خداوند�در�آيه�ی��40

سوره�ی�شوری�در�برابر�آن�وعده��ی�پاداش�داده�است.
الگوی�رعايت�حقوق،�زوجين�حقوق�يکديگر�را�حتی�در�شرايط�اختالفی�زير�پا� بر�اساس�
نمی�گذارند.�از�جمله�حقوقی�که�اسالم�حتی�در�شرايط�تعارض�با�همسر�رعايت�آن�را�از�سوی�زوجين�
ضروری�می�داند،�حقوق�جنسی�است.�در�اين�راستا،�واکنش�مناسب�ماندن�کنار�همسر�و�خودداری�
از�ترک�اوست.�فرآيندهای�حل�مسئله�ی�نشوز�زن�و�مرد�در�قرآن�به�دليل�اهميت�حقوق�جنسی�
زوجين�است.�يکی�از�علل�تعارض�در�خانواده�و�خشونت�عليه�زنان�ناکامی�جنسی�مرد�است�که�
ممکن�است�در�اثر�نشوز�زن�حاصل�شود.�راه�کارهای�قرآن�برای�رفع�نشوز�زن�شامل�سه�مرحله�ی�
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شناختی�)علت�شناسی(،�عاطفی�)تقابل�عاطفی(�و�رفتاری�است.�مرحله�ی�سوم�مباحث�مختلف�به�
دنبال�داشته�و�مسئله�ی�ضرب�زنان�است�که�در�موارد�دشوار�مانند�لجبازی�و�کينه�توزی�و�تنفر�از�
شوهر�يا�دل�بستن�به�ديگری�از�منظر�قرآن�راه�حل�مبارزه�است�و�مراد�از�آن�ضرب�آگاهی�بخش�
است�و�هيچ�آسيبی�در�پی�ندارد�و�هشداری�برای�پيامدهای�دشوار�تداوم�نشوز�است؛�لذا�اين�مرحله�

از�فرآيند�تعارض�خشونتی�عليه�زن�نيست�و�موجب�حفظ�خانواده�است.
بررسی�مديريت�حل�تعارضات�زناشويی�در�مشاوره�ی�خانواده�و�اسالم�نشان�می�دهد،�نقطه�ی�
مشترک�دو�حوزه�در�اعتقاد�به�عزت�نفس�انسان�هاست.�تفاوت�هايی�که�در�نگاه�دو�حوزه�به�اين�

موضوع�وجود�دارد،�عبارت�اند�از:�
الف-�تکيه�بر�مضامينی�چون�»عفو�و�گذشت«�در�برابر�خطای�همسر�و�بدی�او�در�اسالم�که�
در�دانش�مشاوره�ی�خانواده�به�چشم�نمی�خورد؛�برای�مثال�در�بحث�از�فرآيندهای�حل�تعارضات�
زناشويی�در�»فرآيند�آشتی�کردن«�هر�يک�از�زن�و�مرد�اگر�قرار�باشد�عملی�به�نفع�همسر�انجام�
دهند،�يا�امتيازی�به�وی�دهند،�در�مقابل�حتماً�می�بايست�عملی�به�نفعشان�انجام�شود�و�امتيازی�
بگيرند�يا�در�»فرآيند�مشارکت�جويی«�که�بهترين�فرآيند�در�حل�تعارضات�زناشويی�شناخته�می�شود،�
زوجين�تصميماتی�اتخاذ�می�کنند�که�به�نفع�هر�دو�آنها�باشد.�با�اين�بيان�کاماًل�روشن�است�که�
مفاهيمی�چون�عفو�و�گذشت�با�آن�بار�معنايی�بااليی�که�در�اسالم�دارد،�در�دانش�مشاوره�ی�خانواده�
ديده�نمی�شود.�ضمن�اينکه�در�اسالم�مشوق�ها�و�تقويت��کننده�های�مثبتی�در�برابر�عمل�و�التزام�
به�مضامين�باالی�اخالقی�همچون�صبر�و�عفو�و�گذشت�در�زندگی�وجود�دارد�که�فرد�را�در�عمل�و�
التزام�به�اين�مضامين�ياری�می�کند�)شوری:�40(.�روايات�فراوانی�نيز�در�خصوص�اجر�و�پاداش�صبر�

در�برابر�بدی�همسر�ذکر�شده�است.�
ب-�يکی�از�مبناهای�مديريت�حل�تعارض�زناشويی�در�مشاوره�ی�خانواده�اعتقاد�به�عزت�نفس�

ديگران�است.�اسالم�عالوه�بر�عزت�نفس�بر�کرامت�همسر�نيز�تأکيد�می�کند.�
ج-�مديريت�تعارض�زناشويی�در�مشاوره�ی�خانواده�بر�اساس�»انسان�محوری«�است�و�همه�
چيز�در�انسان�و�نياز�او�به�حس�ارزشمندی�خالصه�می�شود.�در�فرآيند�مشارکت�جويی،�طرفين�به�
خاطر�احترامی�که�برای�هم�قائل�اند�و�اهميتی�که�حفظ�زندگی�مشترک�بدون�دغدغه�برای�آنها�
دارد،�تصميمی�که�به�نفع�هر�دو�است�اتخاذ�می�کنند؛�لذا�حل�مسئله�ی�زناشويی�بر�پايه�ی�انسان�
محوری�است�و�همه�چيز�فقط�در�بعد�آرامش�و�آسايش�زندگی�مادی�خالصه�شده�است.�اين�در�
حالی�است�که�بر�اساس�آموزه�های�اسالمی�همه�چيز�در�بعد�زندگی�دنيوی�خالصه�نمی�شود.�در�
اسالم�زندگی�مادی�و�آرامش�حاکم�بر�آن�اهميت�فراوان�دارد؛�چنانچه�در�پرتو�تعاليم�اسالم�انسان�
می�تواند�در�مديريت�کارآمد�زندگی�و�فائق�آمدن�بر�موقعيت�های�تنش�زا�و�تعارضی�موفق�باشد.�در�
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همين�بين�به�زندگی�اخروی�انسان�هم�توجه�شده�است.�وجود�پاداش�های�اخروی�در�پرتو�صبر�و�
استقامت�در�برابر�مشکالت�زندگی�يا�عفو�و�گذشت�در�برابر�همسر�بدخلق�به�همين�مسئله�اشاره�
دارد.�اصل�و�مبنای�الگوهای�سه�گانه�اسالم�در�مديريت�تعارض�های�خانوادگی�اعتقاد�و�ايمان�
راسخ�به�خداوند�است،�از�اين�رو�مديريت�اختالف�های�زناشويی�در�اسالم�آن�چنان�که�در�مشاوره��ی�

خانواده�محدود�به�انسان�و�بعد�مادی�زندگی�است،�نبوده�و�اصل�اساسی�توحيد�محوری�است.
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