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 چکيده
 با طلوبم روابط داشتن و روانی سالمت از آن افراد مستلزم برخورداری سالم، خانواده تحقق

 را مثبتی اثرات گمانبی هایشان،رابطه و خانواده اعضای سازی سالم رو، این از. است یکدیگر

شاوره شود اکثر مراجعین به مراکز مداشت. آنچه که مشاهده می خواهد دنبال به جامعه در

ی باشد. خانواده، برای دریافت خدمات در حوزه خانواده و بویژه حل تعارضات بین همسران م

 ین تعارضاتدلیل تعارضات درون خانواده و ناتوانی در حل اه الق که بافزایش فزاینده آمار ط

های ها و روشسازی نظریهشود. در راستای بومیمنجر به جدایی همسران از یکدیگر می

ای در ریزی و برای استخراج یک الگوی مشاورهمشاوره در کشور، پژوهش حاضر برنامه

وش رن کریم و تفاسیر مرتبط با استفاده از جهت حل تعارضات زناشویی برپایه آیات قرآ

 ای و به روش تحلیل محتوا به انجام رسیده است.کتابخانه
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 93 تابستان، 18

فرهنگ مشاوره و روان 

 درمانی
 در آشکارا سالم، جامعه به دستیابی. رودمی شمار به جامعه اصلی هایرکن از یکی «خانواده»

 و روانی سالمت از آن افراد برخورداری به مشروط سالم، خانواده تحقق و ادهخانو سالمت گرو

 هایشان،رابطه و خانواده اعضای سازیسالم رو،این از. است یکدیگر با مطلوب هایرابطه داشتن

 نایینی، ترجمه برنشتاین، و برنشتاین) داشت خواهد دنبال به جامعه در را مثبتی اثرهای گمانبی

1384.) 

 یک امید به هازوج همه تقریباً و کندنمی ازدواج جدایی هدف با زوجی هیچ آنکه با

ندند،می پیوند خوشبختی و آرامش با مأتو درازمدت زندگی  از بسیاری زمان رهگذر در اما ب

 تعارض(. 1384راد، ادیب و راد ادیب) شودمی ختم جدایی به و رسیده بست بن به هاازدواج

 جدایی و طالق افزایش موجب که است امروزی جامعه بغرنج مسائل از یکی شدید، زناشویی

 نوعی به آنها از برخی که هستیم زیادی تعارضات بروز شاهد امروزه. است شده شوهرها و زن

 باالتر درجات زنان، اشتغال: مانند گیرد؛می نشأت مرد، و زن دانستن یکسان کامالً تفکر از

 سن رفتن باال مردان، و پسران خصوص به جوانان بیکاری پسران، به نسبت دختران تحصیلی

 محروم طوالنی، ساعات برای کودک مهد به شیرخوار حتی کوچک کودکان سپردن ازدواج،

 شرایط کمبود مادر، به کودک نیاز اوج هایسال در مادران گرم آغوش از کودکان کردن

 دلیل به مردان با زنان ختالطا زنان، خاص شرایط و هاویژگی با مناسب اشتغال یا تحصیل

 آسیب درجه رفتن باال و جامعه در زنان شده غیرمحافظت یا حد از بیش اجتماعی حضور

 روابط شیوع طالق، اعتیاد، خانه، از فرار بزهکاری، اخالقی، فساد مشکالت جامعه، پذیری

 افزایش شویی،زنا تعارضات افزایش ها،خانواده در عاطفی روابط سردی مقابل، جنس با ناسالم

 در هاآسایشگاه به والدین سپردن زندگی، از رضایت درجه کاهش رحم، صله کاهش طالق،

 ارتباط جنسیت، مسئله به نسبت باورها با که است مشکالتی جمله از مشابه، موارد و پیری دوران

 زن، مسئله به نسبت عملکرد و نگرش در اشتباه و نقص از ردپایی آنها همه در و کندمی پیدا

 و شود دانسته زن از برتر مرد جامعه، غلط تلقینات و تفکرات اثر در که آنجا. یافت توانمی

 در زنان هنر و همت و نشوند قائل کافی ارزش بودن زن برای بماند، ناشناخته زن، نظیر بی گوهر
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 افراد، وجودی سیستم در بزرگی شکاف و خأل گردد، خالصه مردان، به شدن ترشبیه چه هر

 شاهواروتی،) کرد جبران را آن تواننمی جایگزینی هیچ با که گرددمی ایجاد جامعه و خانواده

1387.) 

تی شیوع به توجه با  که است خاصی جنسیتی هایدیدگاه از برخاسته عمدتاً که تعارضا

 رائها درصدد همواره شناسانروان و مشاوران آنکه به توجه با و دارند زندگی به زوجین

 نظر به ذال اند، بوده آن درمان نهایت در و تعارضات به ابتال از پیشگیری برای اییراهکاره

 ستقاللا حفظ با که کریم قرآن جنسیتی هایدیدگاه بر مبتنی ایمشاوره الگوی ارائه رسدمی

 این در نندک تجربه را رشد و آرامش با توام زندگی تا کند کمک ایشان به تعارض، دچار افرادِ

 . شود واقع رثؤم خصوص

 و هاتوانایی با نفر دو از که است بشری نهادهای ترینجهانی از یکی زناشویی زندگی

 گوناگون هایشخصیت با کالم یک در و مختلف عالیق و نیازها با و متفاوت استعدادهای

 یک (.1382بندی،نقش و براواتی ترجمه ،2000 گلدنبرگ، و گلدنبرگ)است  شده تشکیل

 هم با و نندک برقرار ارتباط هم با بگیرند یاد زوجین که است آن مستلزم صمیمی یزناشوی رابطه

 تصمیمات و همکاری دلیل به زوجین که آید می وجود به زمانی تعارض. باشند متفاوت

 هااوتتف این که دهند نشان را همبستگی و استقالل از مختلفی درجات گیرندمی که مشترکی

 و کرد )یونگ بندیطبقه کامل تعارض تا خفیف تعارض از ر،پیوستا یک روی توان می را

 (. 1998، النگ

 و نیازها نوع در شوهر و زن ناهماهنگی از ناشی زناشویی تعارض( 1998) گالسر نظر از

 رفتار و رفتاری هایطرحواره ها،خواسته در اختالف خودمحوری، آن، ارضای روش

 که آیدمی وجود به زمانی تعارض فرایند. است دواجاز و زناشویی ارتباط به نسبت غیرمسئوالنه

 سرکوب را او عالقه مورد مسائل از بعضی مقابلش طرف کند احساس رابطه طرفین از یکی

 حالی در کرده، فراهم شخص برای را رضایت چیزی که دهدمی رخ هنگامی تعارض. کندمی

 نوع هر را تعارض سیستمی، راندرمانگ. آورد دنبال به را محرومیت دیگری برای چیز همان که



 
 

4         
، شماره پنجمسال  فصلنامه

 93 تابستان، 18

فرهنگ مشاوره و روان 

 درمانی
 افزایش و دیگری امتیازات اخذ جهت در که قدرت منابع و هاپایگاه تصاحب سر بر تنازع

 مقابل طرف به دارند قصد نزاع طرفین که است بدیهی. دانندمی کند،می بروز خود امتیازات

 وجود بنابراین. ندکن بیرون صحنه از باالخره و خنثی را او هایتاکتیک برسانند، آسیب خود

 اوقات، گاهی و است جنسیتی و فردی هایتفاوت به نسبت واکنش از ناشی زناشویی تعارض

 و کالمی سوءرفتار و حسادت نفرت، کینه، خشونت، خشم، احساس که یابد می شدت قدر آن

 بروز گرویران و گرتخریب حاالت شکل به و شود می حاکم زوجین روابط در فیزیکی

 (.1998 النگ، و نگیو)کندمی

 در و زوجین میان نقشی هایتفاوت ایجاد در جنسیتی هایدیدگاه گفت توانمی اینرو از

 که گذاشت این بر را فرض باید ازدواج در بنابراین. دارند بسزایی ثیرأت تعارضات بروز نتیجه

 به هتوج با باید شوهر و زن است، مشترک زندگی و زناشویی رابطه از جزئی تعارض بروز

 کنند حفظ را خانواده بتوانند تا بیاموزند را هاتعارض این حل چگونگی جنسیتی هایدیدگاه

 (. 2011 نوتاریوس، و گاتمن)

ه کمک منظور به اند،گرفته صورت ازدواج زمینه در که شناختیروان هایپژوهش اکثر  ب

 زناشویی تعارض لهأمس گذشته سال 30 طی. اندشده طراحی زناشویی مشکالت دچار هایزوج

 است یافته ایویژه جایگاه ازدواج زمینه در موجود ادبیات در و مطالعات اینگونه گستره در

 در مدرنیته به سنت از که ما جامعه در(. 1391 کاظمیان، از نقل به ،2004داویال، و بیچ فینچام،)

 تعارضات تشدید عوامل از توانندمی عقیدتی و اجتماعی فرهنگی، هایتفاوت است گذر حال

 و جامعه با آنها تطبیق و درمان گوناگون هایشیوه کارایی مورد در تحقیق .باشند زناشویی

 درمانی رویکردهای در خأل این(. 1387 شاهواروتی،) باشد راه ابتدای تواندمی خودمان فرهنگ

 رویکردها، نای فلسفی مبانی و زیربنا به توجه بدون که دارد وجود ما کشور در استفاده مورد

 کشور مردم اعتقادی بافت و فرهنگ با کهحالی در. شودمی زوجین روی بر آن درمان به اقدام

 بازتاب و جنسیتی هایدیدگاه ویژه به نظری مبانی به توجه ضرورت امروزه. نیستند مناسب ما

 .شود می احساس دانشمندان برای گذشته از بیش اجتماعی -روانی سالمت در آن
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 برای پژوهشی چنین انجام ضرورت لذا است، اسالمی ما، جامعه غالب فرهنگ که آنجا از

 یک رتصو به) کریم قرآن جنسیتی هایدیدگاه بر مبتنی ایمشاوره الگوی هایلفهؤم استخراج

 و جامعه با متناسب و زوجین میان تعارضات کاهش جهت در( آموزشی و درمانی الگوی

 .شود می دوچندان کشورمان دینی فرهنگ

 یا نداشتن وربا دلیل به تعارضات از بخشی قرآن؛ مفاهیم به توجه با و شد گفته که همانطور

 ادهد قرار مرد و زن بین حکمت، روی از هستی خالق که است هاییتفاوت به دادن بها کم

 و کارکردها وظایف، شناختی، جامعه شناختی، روان جسمی، ابعاد در هاتفاوت این. است

 تنهایی هب را جامعه و خود نیازهای همه و اندناقص تنهایی به مرد و زن. دارند ودوج هانقش

 آفریده هم مکمل را ایشان آنها، بین هاییتفاوت ایجاد با خداوند و باشند پاسخگو توانندنمی

 به را جامعه و خود هم کنار در ساخته، برآورده هم با تعامل در را جامعه و خود نیازهای تا است

 شود؛می آنها یانسان ارزش و بعد به مربوط که دارند فراوانی مشترکات مرد و زن. برسانند لیتعا

 ن،آ دنبال به و عاطفی روانی، جسمانی، خلقت در هاییتفاوت ها،همانندی کنار در اما

 آنها هب شده محول هاینقش و وظایف اهداف، ها،خواسته نیازها، استعدادها، در هاییتفاوت

 لذا. ستا همان در نهفته استعدادهای پرورش و شدن شکوفا در مخلوقی، هر کمال. رددا وجود

 بعضی بلکه آید،نمی دسته ب یکسان و مشابه موقعیت یک در زن، لزوماً یک و مرد یک کمال

 طراحی هم با هماهنگ اما متفاوت گاه و جداگانه طور به جنس، باید دو مورد در هاموقعیت از

ید هریک، به مربوط هایمانآر طرح در و شود  و فردی عدب در آنها وجودی آثار و ابعاد همه با

 و شتباها خطا، تا است الزم مورد این در سیستمی نگرش نوعی و شود گرفته نظر در اجتماعی

 (.1387 شاهواروتی،) برسد ممکن حداقل به آسیب

 بیاء،ان حاالت یمعرف با زن، و مرد جنسیت مورد در آیات بررسی با قرآن، دیدگاه از

 جنسیت نقش ن،آنا مادران و زنان انبیاء، زندگی از الگوهایی ارائه با و مؤمنان و پرهیزگاران

 و دنیا در وی شقاوت و سعادت و انسان درست تربیت حقوق، استیفای و وظایف ایفا در ایشان

 .شودمی مطرح آخرت
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ا مأتو زناشویی روابط و موفق ازدواج با بیشتر زندگی در شادمانی بزرگساالن، اکثر برای  ب

 معموالً ازدواج(. 1375 میرخشتی،) زندگی هایجنبه سایر تا ،است وابسته سازگاری و رضایت

 یافته، رشد اجتماعی روابط و صمیمیت اثر و عملکرد که است ایزمینه مهمترین و تریناصلی

 آمارها؛ براساس اما است روابط ترینشایع از یکی ازدواج که حالی در. شودمی متجلی آن در

 با است ممکن هازوج رابطه این رشد طول در. است مشکل بسیار رابطه این نگهداری

 ها یافته با مطابق. دهدمی قرار آزمایش مورد را آنها ازدواج ثبات که شوند مواجه هاییتعارض

به پایگاه با مراجعه  .شوندمی مواجه شکست با اول سال پنج در هاازدواج سوم یک حدود

 1391و  1390، 1385، 1380، 1375های سازمان ثبت احوال برای دریافت آمار طالق برای سال

، 841/142، 039/94، 559/60، 817/37شویم؛ به ترتیب با این تعداد طالق در سال مواجه می

، 314، 202، 130، به عبارت دیگر روزانه )به غیر از تعطیالت( به طور میانگین تعداد 445/151

 ای دارد. فقره طالق در کشور به ثبت رسیده است، آماری که سالیانه رشد فزاینده 505و  477

 خود خانواده در نوعی به جامعه مردم از توجهی قابل نسبت که دهندمی نشان هایافته این

 رابطه در ثباتی بی باعث توانندمی کننده ناراحت هایتعارض این. هستند زناشویی تعارض دچار

 سالمت، ملی آمار مرکز) دهند قرار ثیرأت تحت شدت به را زناشویی رابطه و شوند زناشویی

 (. 2010هامپتون، و بیورز از نقل به ،1991

 پرداخته و ساخته زناشویی، تعارضات درمان حوزه در مختلف هاینظریه داشت توجه باید

 و متفاوت فرهنگی و سیاسی اقتصادی، اجتماعی، شرایط در که است یننظراصاحب ذهن

 مبانی و اصول از باید محیطی هر مشکالت حل برای لذا. اندگرفته شکل محیطی هر با متناسب

 . گرفت بهره محیط همان شناختی انسان و شناختی ارزش

 نداشته سروکاری دینی تربیت و دین با که یافت توانمی را ایجامعه کمتر دیگر؛ طرف از

 نه آنها. اندبوده داردین نوعی به جوامع همه که دهد می نشان بشر تاریخ به گذرا نگاهی. باشد

 مختلف دینی متون به مراجعه. دانستندمی نیز ضروری امری را دین بلکه اندبوده داردین تنها
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 یابد دست خود حیات نهایی هدف به تواندنمی دین به پایبندی بدون انسان، که دهدمی نشان

 (.11 ص ،1386 داوودی،)

ا ایرانی هایخانواده در است ممکن زناشویی تعارضات حل گفت توانمی کلی طور به  ب

 آنجا از. باشد جوامع سایر از دیگر ایگونه به( اسالم دین) متفاوت مذهبی و فرهنگ به توجه

یشتر در طالق بروز مانع دینی باورهای و هاسنت ما جامعه در که  کریمی،) هاستازدواج ب

 و کارآمد هایتوصیه از سرشار که قرآن یعنی اسالم دینی متون مهمترین راستا این در ،(1387

 وردم است، آن موارد ترینجزئی تا خانواده مسائل ترینکلی باب در حاضر عصر با متناسب

 .گرفت قرار توجه

کند که کید میأموج چهارم روان شناسی، یعنی دیدگاه چند فرهنگی در حوزه مشاوره، ت

(. از 2010های حاکم بر جامعه باشد)کوری، د بومی و متناسب با فرهنگ و ارزشتحقیقات بای

انجام چنین پژوهشی برای  آنجا که فرهنگ غالب جامعه ما، اسالمی است، لذا ضرورت 

سب با های جنسیتی قرآن کریم، متناای مبتنی بر دیدگاههای الگوی مشاورهلفهؤاستخراج م

  شود.چندان میجامعه و فرهنگ دینی کشورمان دو

ست. روشی که برای تجزیه و تحلیل اطالعات به کار گرفته شده، روش تحلیل محتوا ا

های کلی؛ های کیفی تحقیق حاصل از تجزیه و تحلیل آیات و تفاسیر در جداول با مقولهداده

ارائه شده استهای مففرعی و گزاره  وش تحلیلهای حاصل از ر، سپس یافتههومی منتج از آنها 

ای حل شاورهم، که در نهایت با ترسیم الگوی تخراج مفاهیم جنسیتی استنباط شدهمحتوا برای اس

 یابد. تعارض خاتمه می

ی بندی کلی از تفاسیر آیات قرآنی به پرسشدر پژوهش حاضر، پژوهشگر با جمع ها

 مطرح شده در پژوهش خواهد پرداخت.
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 درمانی
دیدگاه های جنسیتی مردان و زنان از ویژگی -1 سوال

 قرآن کریم چیست؟

ویژگی جنسیتی مردان و زنان از دیدگاه قرآن کریم  .1شکل 

 بیرونی-درونی و اجتماعی-در دو بعد فردی
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های جنسیتی مردان و نتایج تحلیل محتوای ویژگی .1جدول 

 زنان به همراه گزاره مفهومی اولیه

مقوله 

 کلی

مقوله 

 فرعی

 گزاره مفهومی آیات قرآن کریم

 .بعددددددد1

فدددددردی  

 درونی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الف( 

 شخصیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب( 

 مسئولیت

 

 

 

 

م  هرکس عمل صالح انجا

دهد در حالیکه مومن 

است خواه مرد باشد یا 

زن، به او حیات پاکیزه 

می بخشیم و پاداش آنها 

را به بهترین اعمالی که 

 انجام دادند خواهیم داد

 (.97)نحل/

ای مردم، ما شما را از 

رد و زن آفریدیم و یک م

تیره ها و قبیله ها قرار 

دادیم تا یکدیگر را 

بشناسید ولی گرامی 

ترین شما نزد خدا با 

تقواترین شماست و 

خداوند دانا و خبیر است 

(. سایر 13)حجرات/

 آیات:

(، 124(، )نسدداء/40)غددافر/

(، 58و59)نحددددددددددددددل/

(، 94(، )انبیددداء/2)تغددابن/ 

(، 112)طددددددددددددددددددده/ 

(،)آل 19)إسدددددددددددددراء/

-10)رعدددد/ (36عمدددران/

 (.35(، )احزاب/8

خلقت زن و مرد یکسان است و ذاتا برای زن و مرد بودن   -

 هیچگونه برتری فطری وجود ندارد.

 ظرفیت وجودی زن و مرد برای رسیدن به صفات برتر اعتقادی،  -

 ن و کمال یکی است.اخالقی و سیر مراحل ایما

در  شخصیت انسانی زن و مرد با هم تفاوت ندارد و مقامشان نیز  -

ام پیشگاه خداوند متفاوت نیست و تنها معیار برتری شخصیت و مق

 معنوی آنهاست.

ر دهای عقلی)نیروی تفکر( عمل می کنند مردان بیشتر با مالک  -

یند ی نماحالیکه زنان بیشتر با محوریت عاطفه قدرتمند خود عمل م

 و اصالت ارامش به زن داده شده است.

نی و روانی مشخصی دارند و دو   - جسما زن و مرد تفاوت های 

 جنس مکمل یکدیگرند .

 تمام نفوس انسانی )زن و مرد( در اصل محترمند.  -

 شرایط حصول معرفت حقیقی برای زن و مرد یکسان است.  -

در آن تقوا نیز برای زن و مرد یکسان است و عامل جنسیت   -

 دخیل نیست .

 استعداد علم آموزی در زن و مرد تفاوت ندارد.    -

 

ر دو جنس زن و مرد بطور یکسان در مقابل اعمال نیک و بد ه -

 خود مسئول بوده و متحمل عواقب کار خود می شوند.

مکان ارتکاب اعمال برخالف دستورات الهی توسط زن و مرد ا -

 د دارد.وجود دارد ولی راه برگشت )توبه( وجو

ر لزوم حفظ عفت و پاکدامنی و ترک نگاه حرام بین زن و مرد د -

فرقی نیست، چشم چرانی هم برای زنان و هم برای مردان حرام 

 است، الزمه ایمان حفظ نگاه از حرام است.
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فرهنگ مشاوره و روان 

 درمانی
 

به مردان باایمان بگو 

های خود را از نگاه چشم

به نامحرمان فرو گیرند و 

فروج خود را حفظ کنند 

این برای آنها پاکیزه تر 

( و به زنان 30است)نور/

های باایمان بگو چشم

های هوس خود را از نگاه

آلود فرو گیرند و دامان 

خویش را حفظ 

(. 31کنند)نور/

 رآیات:سای

(، 11و12)حجدددددددددرات/ 

و  80(، )توبددده/1)همدددزه/

(، ، 226(، )بقدددددددددره/ 70

(، 242(، )بقدره/ 286)بقدره/ 

 (17)نساء/

ایالء یک صفت زشت جاهلی است و مرد در برابر زن مسئول  -

 است.

تجسس - لقاب زشت برای  استفاده از استهزاء،بدگمانی،غیبت، و ا

 زن و مرد ممنوع بوده و آفات امنیت و آرامش روانی می باشد.
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مقوله 

 کلی

مقوله 

 فرعی

 گزاره مفهومی آیات قرآن کریم

.بعددددددد  1

فددددددردی 

 درونی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ج( نیازها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د( 

 استقالل

 

 

 

 

در شب روزه داری 

آمیزش با همسرانتان حالل 

ای شد ایشان پوششی بر

شما و شما پوششی هستید 

(. 187برای آنان)بقره/

 سایر آیات:

(، 222و  223)بقره/

(، 128-130)نساء/

 (.14و  15)تغابن/

 

 

هیچ مرد و زن مومن را 

سزاوار نیست که وقتی 

خدا و رسولش امری را 

صادر فرمودند باز هم در 

امور خود ، خود را 

و  صاحب اختیار بدانند 

هرکس خدا و رسولش را 

رمانی کند به ضاللتی ناف

آشکار گمراه شده 

(. سایر 36است)احزاب/

 آیات:

 (.27-29(، )نور233)بقره/

ه باسالم به نیازهای طبیعی توجه کامل دارد، نیاز زن و مرد  -

یکدیگر دوطرفه است و هر یک برای پوشش نیازهای طبیعی خود 

له به دیگری نیازمند است. به جنس زن همچون یک بازیچه یا وسی

د بازی نگاه نشود چرا که نتیجه روابط زناشویی سالم، تولهوس

 فرزند صالح است.

 زن و مرد بایستی در حفظ اصول اعتقادی خویش قاطعیت داشته -

 باشند و در مقابل انتظارات غیرشرعی همدیگر مقاومت کنند.

هرجا سخن از حق و حقوق زن و مرد است ، طرفین باید حضور  -

 داشته باشند.

 

هر دو جنس زن و مرد تنها در اموری است که حدود اختیار  -

 مخالف اختیار حکم خدا و رسول نباشد.

انسان )اعم از زن مرد( مالکیت دارد ولی در خرج کردن  -

 محدودیت دارد، اسراف حتی در انفاق نیز جایز نیست.

ست دامنه استقالل و آزادی مردان و زنان تا آنجایی گسترده ا -

 .و برایش مزاحمتی نداشته باشدکه به حق همسر لطمه ای نزده 

 ورود به خانه های غیر بدون کسب اجازه ممنوع است. -

 استقالل و آزادی در انتخاب همسر و تشکیل خانواده -

 

 

 

 

 

مقوله 

 کلی

 گزاره مفهومی آیات قرآن کریم مقوله فرعی

نیز مانند مردان از حقوق اجتماعی برخوردار هستند و  زنان -ز آنچه پدر برای مردان االدددددددددف(  . بعدددددد  2
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 درمانی
اجتمدداعی 

 بیرونی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زنددددددددگی 

 اجتماعی

 

 

 

 

و مادر و خویشاوندان از 

گذارند سهمی خود می

است و برای زنان نیز 

سهمی است خواه آن 

مال کم باشد یا زیاد، این 

سهمی است تعیین شده 

 (.7األداء)نساء/و الزم

ای فرزندان آدم، لباسی 

برای شما فرو فرستادیم 

که اندام شما را می 

پوشاند و مایه زینت 

شماست و لباس 

زگاری بهتر است، پرهی

اینها همه از آیات 

خداست، شاید متذکر 

های او شوید نعمت

 (.26)اعراف/

 سایر آیات:

(، 195)آل عمددددددددددران/

و  11(، )نسدداء/ 25)نسدداء/

(، 71(، )نسدددددددددددداء/12

(، 74و75)نسدددددددددددددداء/

(، 127)نسددددددددددددددددداء/

(، 28)احدددددددددددددددزاب/ 

(، 32)احدددددددددددددددزاب/ 

(، 59)احدددددددددددددددزاب/ 

(، 31(، )ندور/ 28)اعدراف/ 

 (.60(، )نور/58)نور/

 

 

حمایت از حقوق آنان حکم خدشه ناپذیر خداوند است. بطور 

نسته و برایشان بهره ای از ارث قرار داده  مثال خدا زنان را مالک دا

 است.

زنان می توانند در جامعه نقش الگویی داشته باشند و رعایت  -

زکات ) ارتباط با خداوند و  اخالقیات ، پوشش مناسب ، نماز و

ر  مخلوقات خداوند( در پررنگ نمودن نقش الگویی آنان بسیا

 تاثیرگذار است.

هم مردان و هم زنان در کسب دانش و تحصیل علم مانند  -

شناخت جوامع بشری و آشنایی به عادات و رسوم و علوم و دانش 

زد از های اقوام که اندیشه انسان را زنده و فکر او را پخته می سا

 حقوق یکسانی برخوردادر هستند.

قضاوت ، جهاد و برعهده گرفتن امور مملکت از نقش های  -

اجتماعی مردان و تعلیم و تربیت و پرستاری که نیاز به دخالت 

 عواطف دارند از نقش های اجتماعی زنان است.

حفظ امنیت و دفاع از مرزها برعهده مردان است ولی در  -

بیان آزادانه عقاید صحیح هم مردان شرکت مبارزات اجتماعی و 

 و هم زنان از حقوق یکسانی برخوردارند.

پوشش هم برای زنان و هم برای مردان واجب است. پوشیدن  -

لباس های نامانوس، عجیب و غریب ، مدپرستی توسط زنان و 

مردان سبب بسیاری از مشکالت اجتماعی می گردد و لباس تن 

تقوا از اندام ایشان )زن و مرد( نبایستی بگونه ای باشد که لباس 

 بیرون نماید.

رعایت و حفظ حدود حجاب توسط زنان برای تامین و تحکیم  -

 روابط خانوادگی الزم و واجب است.

جلوه گری زنان در جامعه ممنوع بوده و حضور زن در جامعه با  -

 حفظ حجاب مانعی ندارد.

 لباس تن زن باید بگونه ای باشد که موجب تحریک شهوات و -

 توسعه فساد و خودنمایی و تکبر و اسراف و تبذیر نگردد.

همه مردم نسبت به مسئله نگاه و حجاب مسئولند و باید متوجه  -

 نگاه های حرام خود باشند.
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مقوله 

 کلی

مقوله 

 فرعی

 گزاره مفهومی آیات قرآن کریم

. بعددددد  2

اجتماعی 

 بیرونی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب( 

زنددگی  

 معنوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ج(

 ازدواج

 

 

 

 

 

 

 

 

د( 

خانواده 

و 

آگدداه باشددید اولیددا و دوسددتان  

خدددا ندده ترسددی دارنددد و ندده   

 (.62غمگین می شوند)یونس/

مومنددان کسددانی هسددتند کدده   

ایمان اورده و دلهایشان به یاد 

خدا مطمئن و ارام است آگاه 

باشدید کدده بددا یداد خدددا دلهددا    

 (.28آرامش می گیرد)رعد/

 سایر آیات:

 (.63-65)یونس/ (،97)نحل/

 

 

 

 از اینکددده او هددا  نشددانه  از و

 بدرا   همسرانى خودتان[ نوع]

 آرام بدددانها  تددا  آفریددد  شددما

 و دوسددتى میانتددان و گیریددد،

 ایددن در آر ،. نهدداد رحمددت

 کدده  مردمددى  بددرا  [ نعمددت ]

 هدایى نشدانه  قطعداً  اندیشدند مدى 

 (.21است)روم/

(، 241(،)بقدره/ 236و237)بقدره/ 

 (19(، )نساء/4)نساء/

 

هدا و زمدین از   مالکیت آسمان

آن خداوند اسدت، هدر چده را    

بخواهددد مددی آفرینددد و بددده    

 مقام اجتماعی و معنوی زن و مرد یکسان است و در صورتی که -

ود و بدر مسیر اعمال صالح گام بردارند دارای حیات طیبه خواهند 

 تنها از نظر ایمان و عمل صالح بر دیگری برتری دارند.

لس فاسد، برای هر دو جنس زن و مرد ، حتی در شرکت در مجا -

 مورد بندگان واقعی ، اثر می کند ، بنابراین نهی شده است.

ا یاد بمردان و زنان باایمان دلهایشان به یاد خدا مطمئن است و  -

 خدا آرامش می گیرد.

رسی دوستان خدا از مخالفت فرامین الهی پرهیز می کنند و نه ت -

 د.دارند و نه غمگین می شون

را در تحقق وعده های  - نسان ها  اهل ایمان ، آرامش روان ا

 تخلف ناپذیر الهی می دانند.

 

 دوستی و محبت بین همسران از الطاف الهی است. -

 پیوند زناشویی پیوندی براساس منافع متقابل طرفین است. -

 مهریه یکی از حقوق مسلم زنان و یک پشتوانه اجتماعی برای -

 زن می باشد.

 و نیازهای روحی و غریزی زن یک اصل است. توجه به حقوق -

طالق یک راه حل است و در صورتی که ادامه همسری برای  -

 طرفین طاقت فرسا باشد ، امری حالل است.

 
مت زن و مرد هر دو به یک اندازه در حفظ حریم خانواده و سال -

آن مسئول هستند و در صورت خیانت به یکدیگر به صورت 

 یکسان مجازات می شوند.

و ب - دلیل ترجیح قدرت تفکر مرد به نیروی عاطفه و احساسات 

 داشتن بنیه و نیروی جسمی بیشتر از زن، مرد سرپرست و رئیس

 خانواده است.

 تامین هزینه های زندگی و فرزندان برعهده پدران است. -

زن و مرد در برابر همدیگر و فرزند و نسل خود متعهد هستند و  -
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 درمانی
هدددرکس اراده کندددد دختدددر    فرزندان

بخشددد و بدده هددر کددس     مددی

( یددا 49بخواهددد پسر)شددوری/ 

اگر اراده کند پسر و دختر هر 

دو به آنها می دهد و هرکس 

را بخواهدددددد عقدددددیم مدددددی  

(. 50گذارد)شددددددددددددددوری/ 

 سایرآیات:

(، 19(، )نسدددداء/ 4-10)نددددور/ 

(، 151(، )انعدددددام/34سددددداء/)ن

(، 46(، )کهددددف/6)تحددددریم/

(، )آل 22-28معدددددددددددددارج/

 (7(، )کهف/14عمران/

 تالش کنند. باید برای عاقبت نیکوی فرزندان

ن  - دختر و پسر هر دو هدیه خداوند است و ناخرسندی از داشت

 فرزند دخترو پسر کفران نعمت الهی است.

 

مقوله 

 کلی

مقوله 

 فرعی

 گزاره مفهومی آیات قرآن کریم



 
 

                                                                         ... تنی برای حل تعارضات زناشویی مبالگوی مشاوره 
15 

 

ای مبتنی بر های الگوی مشاورهویژگی -2سوال 

 های جنسیتی قرآن کریم چیست؟دیدگاه

توان ای که براساس ابعاد جنسیتی منتج از آیات قرآن کریم میلگوی مشاورههای اویژگی

 برشمرد عبارتند از:

متوازن و بدون تفضیل  یدگاه قرآن کریم به نقش مردان و زنان یک نظر کامالًد -1

 باشد. ارزشی می

. بعددددد  2

اجتماعی 

  بیرونی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د( 

خانواده 

و 

 فرزندان

 

 

 

و اگر از ناسازگاری و جدایی 

زن و شوهر( بیم میان آن دو )

داشدددددتید، پدددددس داوری از   

خدددانواده شدددوهر و داوری از 

خددانواده زن برگزینیددد)تا بدده   

اخدددتالف آن دو رسددددیدگی  

کنندددد( اگدددر ایدددن دو بندددای  

اصالح داشدته باشدند خداوندد    

میدان آن دو را بده توافدق مدی     

رسدداند و خداونددد )از نیددات    

همددددده( بددددداخبر و آگددددداه   

 (.35است)نساء/

اکار یا مرد زناکار جز با زن زن

مشددرک ازدواج نمددی کنددد و  

زن زناکددار را جددز جددز مددرد   

زناکار یدا مشدرک بده ازدواج    

خود در نمی آورد و این کار 

بدددر مومندددان تحدددریم شدددده   

 (. سایرآیات:3است)نور/

 (240(، )بقره/49)احزاب/

 د.در تعارضات زناشویی نمی بایست فرزندان ، دخالت داده شون -

از همسر خود ناراضی  زن و مرد اگر از صفات و خصوصیاتی -

ار هستند می بایست اختالفات را از طریق عاطفی حل کنند و اسر

 زناشویی نباید فاش شود.

های بوجود آمده در زندگی زوجین ، بایستی  - تعارضات و تنش 

حق  از طریق حَکَم حل شود و زن و مرد در انتخاب داور و حَکَم

 یکسان دارند.

صورت موقت و در خانه  زندگی جدای زن و مرد از یکدیگر به -

 های جداگانه بیش از چهارماه مجاز نیست.

فور وجود روابط فرازناشویی هم برای زنان و هم برای مردان من -

شناخته شده و شامل مجازات می گردد و این مجازات برای 

می  جلوگیری از الگو شدن یک رفتار نابهنجار در مأل عام انجام

 شود.

و طرف زن و مرد به یک میزان در روابط فرازناشویی ، هر د -

 مجازات می شوند.

 زنا در کنار شرک قرار گرفته است. -

از حقوقی که یک مرد در آستانه مرگ بایستی رعایت کند،  -

 پرداخت هزینه های زندگی زن تا یکسال است.
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 درمانی
ر با بررسی آیات قرآن کریم می -2 توان منابع تعارض را در هفت دسته به صورت زی

 ، فرهنگ و شخصیت.ی؛ هم کفو نبودن و عدم تناسب فکرفرهنگ -1م بندی نمود: تقسی

و  -3عاطفی؛ عدم درک یکدیگر و پاسخگویی به نیازها.  -2 اجتماعی؛ نزدیک شدن به گناه 

و  -5مذهبی؛ قلیل بودن یا فقدان ایمان و توکل.  -4عدم وجود عمل صالح.  زیستی؛ عقیم بودن 

ارتباطی؛ عدم وجود  -6نظر قرآن کریم نوعی از آفرینش است(. )عقیم بودن برابر  نازایی

و عالقه افراطی. آرامش، رعایت اخالق اجتماعی، خویشتن  -7داری و خردورزی، عشق 

 های زندگی توسط مرد و ولخرجی و اسراف توسط زن. مین هزینهأاقتصادی؛ عدم ت

و زمی -3 از منابع  های تعارض بین زوجین نهدر دیدگاه قرآن کریم بحثی به عنوان یکی 

وجود دارد با عنوان نزدیک شدن به گناه و عدم وجود عمل صالح که این مورد منحصر به فرد 

و در نظریه از نگاه قرآن هایی که منابع تعارض را معرفی میبوده  کنند وجود ندارد. در واقع 

در این مسیر حرکت که هر یک از مرد یا زن، آلوده به انواع گناهان شود و  کریم در صورتی

و اینکه عاملی برای کنترل رفتار فرد  نماید، در واقع مستعد بودن خود را در این زمینه بروز داده 

وجود نداشته و این امر می تواند موجب بروز تعارض در روابط با همسر فرد شود. چرا که 

 گردد.تعارض می آلود فرد با واکنش همسر مواجه شده و این امر سبب ایجادهای گناهخواسته

 و زنان در شده درونی باورهای های خالق هستی در ارتباط باعدم شناخت دیدگاه -4

 در مختلف هایموقعیت در اجتماعی های نقش و رفتارها صورت به که ، باورهایی مردان

شود. می تعیین و ریزی طرح مردان و زنان از انتظارات آن، براساس و شودمی مشاهده جامعه

و کاملی با دیدگاهیعنی  های قرآن کریم در خصوص مردان و زنان جامعه که باید آشنایی کافی 

انت از زنان و مردان  ، ندارند و با اطالعات رود در جامعه داشته باشندظار میتکالیف و حقوقی که 

کنند که موجبات بروز تعارض در روابط ناقص، مبهم و یا نادرست در زندگی خود رفتار می

 نمایند.فراهم میخود را 

 و دهد؛ افراطهای تعارض در بعد فردی را در موارد زیر ارائه میقرآن کریم نشانه -5

خودخواهی  و غرور کبر، -ریا  و تظاهر -اعتقادات  شدن رنگ کم -اعتدال از دوری و تفریط
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 -حرام  از نگاه حفظ عدم -غیبت  و تجسس بد، گمان -زشت  القاب به تنابز جویی،عیب -

 و خانواده به نسبت مسئولیت الهی و در بعد اجتماعی؛ عدم مجازات از ترس و خوف عدم

 حفاظت عدم -همسر  از غیرشرعی انتظارات -همسر  نیازهای و حقوق به احترام عدم -فرزندان 

  .پنهان و آشکار نامشروع روابط -خیانت  به تهمت -گناه  به شدن آلوده از همسر

و نتیجه گیری شد میبراساس آنچه که تاکنون  ا بتوان با مشخص بودن منابع تعارض 

م ونی تقسیعنایت به تعریف ارائه شده از جنسیت که در دو بعد فردی، درونی و اجتماعی، بیر

 ربه الگوی زی های تعارض در متن آیات و تفاسیر ارائه شده،بندی شده بود و نیز استنباط نشانه

 قرآن رسید: برای حل تعارضات زناشویی از دیدگاه

 

 های تحقیقتجزیه و تحلیل یافته
 

های جنسیتی مردان و زنان از دیدگاه ویژگی -1 سوال

 قرآن کریم چیست؟

ه تعریف بهای جنسیتی زنان و مردان با توجه همانطور که در جدول یک نشان داده شد، ویژگی

د استقالل و بع نیازها، له مسئولیت، شخصیت،رونی با چهار مقود -ارائه شده در دو بعد فردی

و فرزندبیرونی با چ -اجتماعی ان هار مقوله زندگی اجتماعی، زندگی معنوی،ازدواج، خانواده 

ابعاد با توجه به متون مرتبط با تعارضات محل درگیریطبقه بندی شده های معمول اند.این 

 زوجین است. 
 

 -بعد فردی زنان و مردان درهای جنسیتی الف( ویژگی

 درونی

ر  مسئولیتداشتن  دهد،نتایج این پژوهش نشان می داشتن  ست.ابرای زن و مرد دارای ارزش براب

و  کند و در مرحله جدیدی ازمسئولیت، انسان را از وابستگی و طفیلی زیستن آزاد می رشد 

ارادهدهد؛ به گونهکمال قرار می اداره زای نیرومند و فکر آزاد، عهدهای که خودش با  ندگی دار 

 شود.خود می
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 درمانی
ه زوجین مسئولیت پذیرتر می و صمیمانه میان اعضای خانواد توانند به ایجاد روابط نزدیک 

کید أو حل تعارضات خانواده کمک کند. همانطور که در پژوهش حاضر نیز نشان داده شد ت

یکسان در مقابل هر دو جنس زن و مرد بطور قرآن کریم بر این است که در یک خانواده سالم؛ 

(، 11و 12)حجرات/ شونداعمال نیک و بد خود مسئول بوده و متحمل عواقب کار خود می

 (.17(، )نساء/242(، )بقره/286(، )بقره/226(، )بقره/70و  80(، )توبه/1)همزه/

، مسئولیت های مذهبی دریافتای از تحلیل مصاحبه با خانواده( در مطالعه2010) بالنک

هایی مانند صبر، گذشت و تعهد ویژگید سالمت روانی در زوجین و ایجاد ایجا پذیری از طریق

و چترخانوادگی در آنها به ایجاد روابط همدالنه میان زوجین کمک می ( نیز 2005) کند. تیلور 

پذیری در قبال خانواده باعث می شود زوجین، خانواده را در ای نشان دادند مسئولیتدر مطالعه

 ت قرار دهند و به این ترتیب تعهد و همبستگی خانوادگی تسهیل گردد.درجه اول اهمی

شخصیتی  هایمورد بررسی قرار گرفت ویژگی درونی، -مقوله دیگری که در بعد فردی

 عاطفه در قرآن کریم،در این زمینه به مقوالت عقل و .مرتبط با زندگی معنوی انسان بود

و 28 اعراف /195 آل عمران /21 روم /127 نساء /28 )احزاب (، گرایش به حقیقت جویی 

، (، پرهیزگری و کنترل خود )تقوا( )حجرات29، اعراف /15، )تغابن گرایش به یافتن آگاهی

( و معنویت 67 انعام /65خواهی )تقرب الهی( )یونسبرتر (،97، )نحل ظرفیت آفرینشی (،13

 (. 28رعد /65جویی اشاره نموده است )یونس

کند. تقوا را )تقوا( نقش محوری در زندگی زوجین بازی می کنترل خود و پرهیزگری

الهی افراد و یک کیفیت درونی انسانی دانست که عبارت است از ارتباط  ۀتوان یک جوهرمی

با یک وجود متعالی، باور به رشد و بالندگی در راستای گذر از مشکالت خانوادگی و تنظیم 

ر مبنای ارتباط با وجود متعا لی و درک حضور دایمی وجودی متعالی است. زندگی شخصی ب

انسان فطری و ذاتی است و با توجه به رشد بالندگی انسان و در نتیجه انجام  این بعد وجود 

 یابد. تمرینات و مناسک دینی متحول شده و ارتقا می
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زشمند است، ( نشان داد تقوا به همان اندازه که برای مرد ار1391) نتایج پژوهش کاظمیان

 زن نیز ارزشمند هست و توانایی یکسانی در جهت کسب آن دارند.برای 

ر قرآن هایی وجود دارد از جمله اینکه داما در برخی خصایص شخصیتی میان آنان تفاوت

عمل  )نیروی تفکر( های عقلیمردان بیشتر با توجه به مالکبه این مطلب اشاره شده که 

، (58و59نمایند )نحل/فه قدرتمند خود عمل میکنند در حالیکه زنان بیشتر با محوریت عاطمی

به  (.35(، )احزاب/8-10( )رعد/36ران/(،)آل عم19(، )إسراء/112(، )طه/94(، )انبیاء/2)تغابن/

ند عبارتی زن و مرد تفاوت های جسمانی و روانی مشخصی دارند و دو جنس مکمل یکدیگر

 (. 97(، )نحل/124(، )نساء/40(، )غافر/13)حجرات/

ات پیش توانند با تعارضهای یکدیگر آگاهی دارند، بهتر میکه بیشتر با شخصیت افرادی

 و رضایت های شخصیتی یکدیگر، توانایی لذت بردنآمده کنار بیایند. آگاهی بیشتر از ویژگی

عف ضنقاط قوت و  دهد.از زندگی زناشویی را هم در خودشان و هم در همسران افزایش می

 یا حل تعارضات دارد. وی در بروز آورد، نقشی اساسبه رابطه میفردی که هریک از زوجین 

 های مرتبط با ازدواج، خانوادهنگرش تواند شخصیت، عقاید وثابت می های نسبتاًاین ویژگی

 (.2004 )الوجوی، مبدأ و پیشینة اجتماعی را در بر گیرد

بینی شپردازان شخصیت معتقدند که شخصیت، نقش حساسی برای پیهرچند نظریه

مورد توجه  کند.اما این ابعاد شخصیتی کمترمندی زناشویی ایفا میکارکرد خانواده و رضایت

های شخصیتی . همانطور که آنها عنوان کردند، آگاهی از ویژگیایشان قرار گرفته است

ر کارکرد خانواده دارد که به کیفیت مثبت یا منفی در آن منجر  یکدیگر نقشی اساسی ب

ای و ابزاری در های شخصیت یکدیگر، نقش واسطهاهی زوجین از ویژگیشوند. آگمی

های خاص سازگاری و کارکرد خانواده دارند و موجب هدایت افراد در مواجهه با موقعیت
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 درمانی
 انجامد )دینر، ساندویک، پاوتیشوند که در نهایت به سازگاری و آرامش روانی مزندگی می

 (. 1991کری و کاستا، ؛ مک1992، 1و فیوجیتا

و تعدیل جالل در او و پرورش جاز ابعاد تربیتی ازدواج ن الل در ز، پرورش جمال در مرد 

 وقاطعیت  وو تعدیل جمال در او است. مرد، مظهر جالل الهی است؛ لذا در او رفتارهای هیبت 

اعم از -کویندگی کامالً مشهود و محسوس است. این جالل الهی نه تنها در تکوین نفسی او

و رفتار اواندی و مشهو -شه و اخالق  دن بد است بلکه در تکوین بدنی او هم مشهود است. غالب 

 مرد از استحکام و قوت و قدرت برتر برخوردار است .

( نشان داد مغز انسان دو بخش 2012) 2های پژوهش داینر،سندویک، پاوت و فوجیتایافته

و خاکستری و سفید دارد که بخش خاکستری آن مربوط به رفت ارهای جاللی و عقالنی است 

بخش خاکستری مغز در  .بخش سفید آن مربوط به رفتارهای جمالی و عاطفی و احساسی است

 مرد بیشتر است از بخش سفید آن.

و جسمی برای غلبه رفتارهای جاللی و عقالنی مرد بر رفتارهای عا ءاین یک منشا طفی 

گر این ااحساس او است. در پژوهش حاضر نیز دریافتیم که جالل الهی درمرد نمایان است و 

 ات درندهجالل تعدیل نشود، مرد موجودی بسیار خشن خواهد شد که به مراتب بیشتر از حیوان

ظهر فساد عظیمی در زمین خواهد بود. زن هم م ءمنشا دچار خشونت خواهد شد و این خود

و رفتار -جمال الهی است یعنی در تکوین نفسی زن اندیشه و اخالق  از  و مهر  -اعم   وجمال 

از تکوین نفسی او تعدی کرد ه و در عطوفت و احساسات ظاهر و غالب است و این جمال الهی 

 تکوین جسمی او هم ظاهر شده است.

و فوجیتا در پژوهش خود نشان دادند که بخش سفید مغز سن همچنین داینر، دویک، پاوت 

یشتر است و این یک منشا بدنی است برای احساسی بودن  ءزن نسبت به بخش خاکستری آن ب

                                                 
1. Diener, E. & Sandvik, E., Pavot, W. & Fujita, F. 

 روانشناسی اختالف، حمزه گنجی -2
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سندویک، پاوت و  )داینر، زن و غلبه رفتار عاطفی و جمالی بر رفتار جاللی و عقالنی در او

 (.2012 فوجیتا،

انواع مظاهر جمال ابراین زن بر مرد برای پرورش و ترمیم جمال در مرد است. بن عرضه 

و ساز پرورش مهر و عطوفت رفتاری در مرد و پرورش رفتار و اخالق جالازدواج زمینه لی 

گرایی خشک در مرد با . وقتی عقلتعدیل عواطف و احساسات در زن استعقالنی و 

د، و عقل مداری مرد تعدیل شو گراییگرایی زن با عقلمهرورزی زن تعدیل شود و عاطفه

اندیشهانسان در مقام اعتدال قرار می کند و این امر یها و اخالق و رفتار معتدل تولید مگیرد و 

  هم خود در کاهش تعارضات زناشویی و افزایش رضایت از زندگی تاثیر بسزایی دارد.

و  نیازهامقوله رونی که در این پژوهش به دست آمد؛ د-هایِ بعد فردیاز دیگر مقوله

ن را حقوق زوجین نسبت به یکدیگر بود. همان طور که حقوقی برای مرد وضع شده تا زن آ

 ند. کلمهکرعایت کند، زن نیز حقوق مختلفی بر مرد دارد که او نیز موظف است آن را رعایت 

ن از که در برخی از آیات ذکر شده برای آن است که نباید هیچ یک از زوجی «بالمعروف»

صلحت وق خود سوء استفاده کند و از نیازهای طرف مقابل غافل شود. زن و مرد باید محق

ده ست بر عهاندیش بوده و حفظ حقوق متقابل و تامین نیازهای یکدیگر را آن طور که شایسته ا

 (.14و  15(، )تغابن/128-130(، )نساء/222و  223(، )بقره/187)بقره/ گیرند

شی دریافتند زوجینی که رضایت بهتری از زندگی زناشویی ( در پژوه1991) 1پرلز و پرلز

خود گزارش کرده اند؛ در هنگام بروز تعارضات این عامل را به عنوان یکی از موثرترین 

با یکدیگر در رابطه با حل مؤثر آن مشارکت داشته و به تفاوت نیازها »اند: راهکارها تلقی کرده

دادند که برای رفع تعارضات با آنها ترجیح می.«گذارندهای یکدیگر احترام میو دیدگاه

یکدیگر گفتگو کرده تا به این ترتیب با نیازهای یکدیگر آشنا شوند. همچنین اشخاص ثالثی را 

 ساختند.درگیر حل تعارضات خود نمی

                                                 
1. Perls, S.R. and Perls, R.D. 
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 درمانی
ا چه میزان توجه به نیازهای یکدیگر بیشتر باشد، زوجین بهتر میهر توانند در رابطه ب

رسد که آگاهی از دیشی کرده و با آن مصالحت آمیز کنار آیند. به نظر میتعارضات چاره ان

های های بادوام باشد یعنی سایر ویژگینیازها و حقوق متقابل یکدیگر ویژگی محوری ازدواج

ارتباط هستندهای بادوام یا تحت تأازدواج )سنو،  ثیر این ویژگی هستند یا به نوعی با آن در 

2002.) 

و اساس ازدواج سالم، توصیف (، 2000) ادین توجه به نیازهای یکدیگر را به عنوان پایه 

ثیر نیاز زوجین به آن و اینکه آنها چگونه أکند که وجود صمیمیت تحت تکند. او اظهار میمی

ه کنند، قرار دارد. بنا به گفته بارگامزی، ارتباطات زناشویی سالم، زمانی ببه این نیاز توجه می

توجه به نیازهای یکدیگر در پیش زمینه تعامالت متقابل زناشویی وجود داشته آید که دست می

باشد، در نتیجه یک محیط امن متقابل برای بوجود آوردن صمیمیت و رشد و شکوفایی آن 

و خواسته آنها، شود. زوجین متعهد به نیازهای طرف مقابلشان اولویت میفراهم می دهند 

ه ه عنوان یک اصل حیاتی روابط سالم پذیرفته شده است و بفداکاری برای همسر است. تعهد ب

 (.2002 ،)استنلی ومارک من و ویتون طور مستقیم با توجه به نیازهای طرف مقابل مرتبط است

و با رعایت حقوق متقابل، بسیاری از درگیری ها و اختالفات بین زن و شوهر کاسته شده 

ر یک با رعایت وظیفه خود و توجه به نیازهای بتدریج پایه های خانواده محکم می شود چون ه

 شوند. طرف مقابل، هدف که استحکام خانواده و حل تعارضات است را موجب می

ه  استقاللدرونی؛ مفهوم  -از بعد فردی مقوله چهارم است. در قرآن به این مطلب اشاره شد

انتخاب همسر و تشکیل خانواده آزاد و مستقل از ی کدیگرند. همچنین به که زنان و مردان در 

از تشکیل خانواده تا  و زنان پس  این مطلب اشاره کرده که دامنه استقالل و آزادی مردان 

 )احزاب/ ای نزده و برایش مزاحمتی نداشته باشدآنجایی گسترده است که به حق همسر لطمه

 (.27-29(، )نور233(، )بقره/36

ه ازدواج به منزله تعهدی است که باید تا پایان زند گی به آن پایبند بود. برخی از زوجین ن

خاطر تعهد شخصی که محصول روابط میان آنان است، به ه به خاطر هنجارهای اجتماعی بلکه ب
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مانند و مفهوم آزادی و استقالل را با توجه به نهاد خانواده برای خود ازدواج خود پایبند می

 (. 1،1982کنند )ماستعریف می

انسان برای آن است کهدمه حیات است و همه آزادیاز نگاه قرآن، آزادی مق ت  های  حیا

ین معنا حقیقت این است که اصل آزادی در اینجا بد اصیل و ارجمند برای خود فراهم سازد.

 راحتاً بهصتعالیم اسالمی . است که زن و مرد در مورد تشکیل خانواده از آزادی برخوردارند

اثرات مثبت خانواده اشاره می انسان سلب آزادی نمیفواید و  از  و انتخاکند اما هرگز  ب را کند 

 ا حدی ازگذارد. اما هر یک از زن و مرد با ورود به حیطه خانواده تبر عهده زن و مرد می

 شوند.شود و گهگاه با قواعد امری مواجه میهایشان کاسته میآزادی

 رسد تا زنو به نظر می نماید نه اخالقیحقیقت اصل آزادی در این برهه، حقوقی جلوه می

فراد ن سایر ااند ماهیت اصول حاکم بر روابط این دو، همچوو مرد پا به حیطه خانواده نگذاشته

ق گذارد که حقوجامعه بیشتر جلوه حقوقی دارد تا اخالقی. قرآن صراحتاً به این امر صحه می

نواده با یقت وجودی خافرمایی کند. حق تواند در محیط خانواده به طور شایسته حکمصرف نمی

رد بلکه باید دراحکام آمرانه سازگاری ندارد و حقوقی کردن اخالق هم راه به جایی نمی بستر  ب

ن ردد و ایگیک پیوند ناگسستنی و معنوی، حقوق و اخالق توامان در کنار هم در جامعه فراهم 

ردد. در محیط گنکته توجه شود که نبود هر یک موجب خال و نقصان روابط خانوادگی می

 از هم جدا ساخت. وقی و اخالقی را توان قواعد حقخانواده نمی

ی صیهتواند تضمین کننده استحکام )زندگی( زن و شوهر باشد. لذا توحقوق صرفاً نمی ها

قوانین حقوقی می ر یزی که دچتواند تضمینی برای استحکام خانواده باشد. آن اخالقی در کنار 

و ای عاطفی است که بین زن و مرد در اسالم بدان توصیرابطه گنجد،مسایل حقوقی نمی ه شده 

 (.1385)شجاعی بیدواز،  تواند تضمین کننده باشدمی

                                                 
1. Mace , D, R 
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 درمانی
بیرونی حل تعارضات با توجه  -ب( در بعد اجتماعی

به آیات قرآن کریم چهار مقوله مورد بررسی قرار گرفت 

 که عبارتند از: 

و فرزند.  زندگی اجتماعی، زندگی معنوی، ازدواج، آیه از قرآن کریم در این  51خانواده 

خانواده نهادی همانطور که در این پژوهش نشان داده شد؛ بندی شد. چهار مقوله احصاء وطبقه

بلکه توجه به قوانین حقوقی نیز برای  توان آن را بنا کرد.نمی با توصیه اخالقی است که صرفاً

 حل تعارضات میان زوجین ضرورت دارد.

مین معاش أ، ته و موظف به رعایت مصلحت خانواده، مرد سرپرست خانوادن نهاددر ای

خانواده و فراهم کردن وسایل آرامش و آسایش همسر، حسن معاشرت با همسر، سعی در 

هاست. همسر نیز ضمن تربیت تعالی شخصیت خانواده تربیت فرزندان و رعایت حریم دیگر

م زناشویی و همکاری با همسر در امور مهم موظف به اطاعت از مرد در حری فرزندان،

دستورات ، از حقوق فراوان، موظف به رعایت خانوادگی است. فرزندان نیز ضمن برخورداری

از اعضای خانوادهأبنابراین مسئولیت و ش .(74ج  )بحاراألنوار، والدین هستند با توجه  ن هر یک 

 نساء/ -4نساء/ -241بقره/ -236و 237بقره/ -21)روم/ ازدواجدر مقوله  های جنسیتیبه ویژگی

-6تحریم/-151انعام/ -34نساء/ -19نساء/ -50)شوری/ )خانواده فرزندان( خانوادگی، ...( و 19

که به تفصیل  مشخص است کامالً و ....( 7کهف/-14آل عمران/-22-28معارج/ -46کهف/

 اند.آورده شده 1در جدول شماره 

اً  قولهکید قرآن در ویژگی جنسیتیِ مأاما ت زندگی اجتماعی بر نقش آفرینی برابر اما گاه

زنان نیز مانند مردان از حقوق  کید بر این است کهأدر قرآن ت متفاوت زنان با مردان است.

اجتماعی برخوردار هستند و حمایت از حقوق آنان حکم خدشه ناپذیر خداوند است. در قرآن 

جامعه نقش الگویی داشته باشند و رعایت توانند در به صراحت اشاره شده که زنان نیز می

ارتباط با خداوند و مخلوقات خداوند( در پررنگ  اخالقیات، پوشش مناسب ، نماز و زکات ) 

(، 12و  11(، )نساء/25(، )نساء/195ثیرگذار است )آل عمران/أنمودن نقش الگویی آنان بسیار ت
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 (، )اعراف/59(، )احزاب/32زاب/(، )اح28(، )احزاب/127(، )نساء/74و75(، )نساء/71 )نساء/

 (.60(، )نور/58 (، )نور/31 (، )نور/28

در پژوهش حاضر، این  است. زندگی معنوییرونی، مقوله ب -آخرین مقوله از بعد اجتماعی

مسیر  نتیجه حاصل شد که مقام اجتماعی و معنوی زن و مرد یکسان است و در صورتی که در

ر بمل صالح طیبه خواهند بود و تنها از نظر ایمان و ع اعمال صالح گام بردارند دارای حیات

 (.63-65(، )یونس/97)نحل/ (28)رعد/ دیگری برتری دارند

، ( نیز در پژوهش خود دریافت که؛ زوجین شرکت کننده در پژوهش1391کاظمیان )

و اساس تصمیم تقد دانستند. آنها معهای فردی و خانوادگی خود میگیریمعنویت را محور 

ر پژوهش دتواند تمامی ابعاد زندگی آنها را تحت الشعاع قرار دهد. د زندگی معنوی میبودن

 می اعمالوی نشان داده شد که اعتقاد به خدا مرجع تصمیمات زوجین مورد آزمون بوده و تما

 د.جود نداروو رفتار اعضای خانواده را جهت می بخشد و در این رابطه تفاوتی میان زن و مرد 

از باورهای دینی و اعتقادی در تحکیم خانواده تبرخورداری  .  ثیر اساسیأهمسران  دارد

های بیماری ثری برای مقابله با مصائب، تجارب دردناک و نشانهؤهای مباورهای مذهبی شیوه

اثر میو همچنین در زمان مشکالت و ناراحتیاست  گذارد. ها بر چگونگی روابط انسانی 

و  ظ جایگاهآنها با یکدیگر و حف تواند بر شیوه ارتباطاده میباورهای مذهبی اعضای یک خانو

 بی توجهی ثیر زیادی داشته باشد. بیگانگی وأت مرزهایی که بین اعضای خانواده وجود دارد،

 آنها به اعتقادات و باورهای مذهبی باعث مشکالت جدی در زندگی خواهد شد.

ر ال و رفتته است همواره مراقب اعممن که براساس تعالیم اسالم پرورش یافؤمرد یا زن م ا

یم کند کلیه حرکات و سکنات خود را براساس دستورات الهی تنظخود می باشد و سعی می

ور نماید لذا در بحث جنسیت نیز به حقوق و تکالیف خود آشنایی کافی داشته و بر مح

و  ز افراطت که اهای خالق هستی در مسیر ارائه شده گام برمی دارد. به همین دلیل اسدیدگاه

 کند.  تفریط به دور بوده و در واقع یک تنظیم کننده و یک ناظر درونی او را هدایت می
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 درمانی
ا های پژوهش حاضر از آن جهت که مذهب محور به مسائل توجه شده همسو هستنیافته د ب

ورهای ( ؛ وی در پژوهشی دریافت معانی، ادراکات و با2005های مطالعه بویاتزیس )یافته

را  ی و معنوی، پایه رفتارها و تصمیمات و چگونگی گذران زندگی در افراد مذهبیمذهب

ی مصاحبه های مطالعه فعلی در ط( در مطالعه خود همسو با یافته2001دهد. بالنک )تشکیل می

نما ده و راههای مذهبی دریافت مذهب منبع هدایت در زندگی خانوادگی این افراد بوبا خانواده

و به  برای زنان و مردان اهمیت یکسانی دارد دهد. مذهباده را تشکیل میو ساختار خانو

ر زندگی آنها را تحت الشعاع قرار میگونه ر انتخابای براب و ب و تصمیم گیدهد  های آنان ریها 

 گذارد.  تاثیر می

 

 
ای مبتنی بر های الگوی مشاورهویژگی -2ال ؤس

 های جنسیتی قرآن کریم چیست؟دیدگاه
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ای حل تعارضات زناشویی براساس . الگوی مشاوره2شکل 

 های جنسیتی قرآن کریمدیدگاه
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 درمانی
در هر الگوی حل تعارض ابتدا الزم است منابع ایجاد کننده تعارض از آن دیدگاه مشخص شده 

ابع (. در این پژوهش نیز ابتدا. من2000)کری، های بعدی برپایه آن تدوین گرددو سپس بخش

ابعاد  از:   فرهنگیتعارض از آیات قرآن کریم و تفاسیر مربوطه استخراج شد که عبارت است 

و  عاطفی)هم کفو نبودن، عدم تناسب فکر، فرهنگ و شخصیت(،  )عدم درک یکدیگر 

)قلیل  مذهبی)نزدیک شدن به گناه و عدم وجود عمل صالح(،  اجتماعیپاسخگویی به نیازها(، 

)عدم وجود آرامش، عدم ارتباطی)عقیم بودن و نازایی(،  زیستیو توکل(،  بودن یا فقدان ایمان

 اقتصادیرعایت اخالق اجتماعی، عدم خویشتن داری و خردورزی، عشق و عالقه افراطی(، 

های زندگی توسط مرد و ولخرجی و اسراف توسط زن( است. الزم به ذکر مین هزینهأ)عدم ت

خالق دو مقوله عدم شناخت مفهوم جنسیت از دیدگاه است که زیربنای همه این تعارضات در 

 یابد. ها و باورهای فرد، زمینه بروز و ظهور می، ارزشهاهستی و نیز تجارب ، دانش

انسان در زندگی گیریزیربنای همه جهت ی از جمله نسبت به ویژگی -های  ها

و باورهای اوست که مت -اشجنسیتی ، باالترین نقش شناخت أثر از شناخت است. بنابراینعقاید 

انسان در زندگی و به ویژه در خانواده  را در زندگی فردی و اجتماعی انسان دارد. اگر باورهای 

صحیح و مطابق با خواسته های خالق هستی باشد، زندگی او هم در مسیر صحیح و کارآمدی 

را به  د باشد، زندگی، جهت دهنده زندگی فرواهد گرفت و اگر بینش های نادرستقرار خ

رده، آن را ناکارآمد می و بیراهه ب از این رو اسالم بیش از هر چیز به اصالح شناخت  سازد. 

انسان اهمیت میبینش از نظر ایمان کسانی میهای  داند که از نظر شناخت دهد و برترین افراد را 

 (. لذا در این پژوهش عدم شناخت1390بر دیگران برتری دارند )بافرانی و مهدوی راد،

درونی و تجارب،  -های جنسیتی خالق هستی را به مثابه بستر بروز تعارض فردیدیدگاه

و باورهای فردی را به مثابه بستر بروز تعارض اجتماعیها، ارزشدانش بیرونی در نظر  -ها 

 گرفتیم.

و -فردی) در نهایت با توجه به منابع تعارضی که منجر به تعارض در ابعاد جنسیتی  درونی 

منطقی به دست آمد. در الگوی منطقی که شود، دو الگوی منطقی و غیری( میبیرون-یاجتماع
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های رفتاری خاصی را حل تعارض و تداوم خانواده است؛ زوجین سبک -حاصل آن مدیریت

کنند که درست نقطه مقابل منابع تعارض مطرح شده در الگو هستند. یعنی هفت منبع دنبال می

ابعاد مذهبی  -اجتماعی -عاطفی -ارتباطی -تصادیاق -زیستی -تعارض: فرهنگی که در 

کنند. به عبارتی با معکوس کردن آفرینی میبیرونی نقش -درونی و اجتماعی -جنسیتی فردی

 توان در جهت ایجاد الگوی منطقی رفتار گام برداشت. این چرخه می

یش پضات خود توانند با آگاهی یافتن از این منابع تعارض در جهت حل تعارزوجین می

دارد پیش  اقتصادی از جمله مقوالتی هستند که به ویژه ضرورتمقوله فرهنگی و مقوله روند. 

ل وق بر شکاز تشکیل خانواده به آنها توجه الزم را مبذول دارند. به عبارتی به حاکمیت حق

ره اشا ارد،دثیر بسزایی که در تداوم آن و حل تعارضات زناشویی أگیری خانواده و در نتیجه ت

 کند. می

اشد در کفو به معنی تساوی در دو چیز است و در نکاح یعنی اینکه زوج مساوی با زن ب

ی تناسب، ( کفو بودن دو همسر یعن1ج )لسان الغیب، اصیل زاده بودن، در دین و نسب و غیره

ه دو کاشاره به این مطلب دارد « فرهنگی»همتایی، هماهنگی، هم شانی و سنخیت و مفهوم 

از لحاظ فکری و اخالقی و ... همتایی باهم و ایمان از لحاظ خانواده  اشته دیکدیگر  سر در دین 

تخاب کیدات بسیار شده است.همه این دستورات جهت انأباشند که برای هر یک در اسالم ت

 . (1364 )بحاراالنوار، همسر نشان دهنده میزان اهمیت و حساسیت تشکیل خانواده است

ن واجب ، زن و فرزندان به عنوادر مباحث حقوقی اسالم« اقتصادی» مدر رابطه با مفهو

اس سکن و لبهای ضروری همسر از جمله غذا، مشوند یعنی مرد باید هزینهالنفقه مرد شناخته می

 (.21،ج)وسائل الشیعه مین نمایدأو حتی وسایل زینت و آرایش وی مانند عطر و خضاب را ت

دهد، های عاطفی اعضای خانواده میزمینه دخالت های اسالمی درالگویی که آموزه

نوان ع(. مرد به 6الگوی مسئولیت سرپرست خانواده نسبت به سایر اعضای آن است )تحریم/

انسان  سرپرست خانواده وظیفه دارد خود و اعضای خانواده را در جهت رشد متعادل و کمال

  شود جلوگیری نماید.می کمک کند و از مسائلی که موجب اختالل در کارکرد خانواده



 
 

30         
، شماره پنجمسال  فصلنامه

 93 تابستان، 18

فرهنگ مشاوره و روان 

 درمانی
توجه به ارتباط این آیات با مسئله قوامیت مرد و اطاعت زن از او به این حقیقت رهنمون 

از اداره خانواده به  می گردد که قرآن کریم زن و شوهر را به همفکری و همدلی فراخوانده و 

معنای ارائه  کند و مدیریت مرد در خانواده بهصورت تحمیل سلیقه یکی از زوجین منع می

 راهکارهای مدیریتی مورد توافق زن و مرد در محیط خانواده است.

ا ها را در جامعه تشکیل میبه تعبیر عالمه طباطبایی آنچه که اکثریت خانواده دهد همانه

هستند که مدیریت خانواده را با نظام شورایی در درون و سرپرستی و مدیریت اجرایی مرد در 

کنند. در این نظام هیچگونه تعدی و ظلمی به دو عنصر اساسی تماع اداره میروابط خانواده با اج

خانواده که زن و شوهر است وارد نمی آید. بنابراین نظام حقوقی خانواده در اسالم نه 

و نه مادرساالری که از جمله   شوداستفاده می« ان اکرمکم عنداهلل اتقاکم»پدرساالری است 

 های پژوهشی است.ب همسو با یافته( که این مطل1374 )سبحانی،

ی توان دریافت که با برقراری توازنی میان تفاوتبا توجه به نتایج این الگو می های اقتصاد

توان میزان بروز تعارضات را تا حد بسیاری کاهش دهند. و یا فرهنگی زوجین با یکدیگر می

های ها و سبک، خواستههای ارتباطی، نیازهاهای اقتصادی و یا فرهنگی در شاخصتفاوت

آگاهی یافتن از  توانند باشود. زوجین میزندگی، موجب بروز تعارضاتی میان زوجین می

انتظارات خود را نسبت به یکدیگر تعدیل کرده و مانع بروز تعارض در هااینگونه تفاوت ، میزان 

از ازدواج با توجه به سبک زندگی طرف  و بدین ترتیب پس  مقابل به این مقوالت شوند. 

 (.2003 )اسالوسون، نیازهای یکدیگر پاسخ دهند

زیستی( عمدتاً حاکمیت  مذهبی، اجتماعی، عاطفی، )ارتباطی، در سایر منابع تعارض

 تواند الگوهای منطقی رفتار را بر فرد حاکم کند.  اخالق است که می

مش، عدم الگوهای رفتاری در منبع تعارض مقوله ارتباطی عبارتند از عدم وجود آرا

داری و خردورزی، عشق و عالقه افراطی؛ در منبع رعایت اخالق اجتماعی، عدم خویشتن

و پاسخگویی به نیازها؛ در منبع تعارض  تعارض مقوله عاطفی عبارتند از عدم درک یکدیگر 

از: نزدیک شدن به گناه و عدم وجود عمل صالح؛ در منبع تعارض  مقوله اجتماعی عبارتند 
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بارتند از: قلیل بودن یا فقدان ایمان و توکل. در منبع تعارض مقوله زیستی مقوله مذهبی ع

 عبارتند از: عدم پذیرش حقایق زیستی و تقدیرات الهی از جمله نازایی.

ه انتایج پژوهش حاضر نشان داد که وظایفی هستند که باید برای تضمین رشد سالم  عضا ب

راهم : فند ازد. این نیازها عبارته قرار گیرنموازات برآوردن نیازهای اولیه زندگی مورد توج

و کمال خانوده جاد مین محبت، تکریم متقابل، درک متقابل، ایأ، تآوردن زمینه آموزش 

 صمیمیت میان همسران با هم و والدین با فرزندان.

انجام وظایف یکی از اساسی ترین کارکردهای خان ز با توجه به آیات و روایات ،  واده ا

ر ت دیدگاه اسالم و انجأاست و همسران عالوه ب  ام وظایفمین نیازهای مادی اعضای خانواده 

ن مذهبی، اجتماعی، عاطفی، پایه نباید نسبت به سایر وظایف )ارتباطی، ابراز محبزیستی( مان ت د 

 نساء /94 بیا،ان /112 طه، /21)روم، و احترام به یکدیگر و سایر اعضای خانواده کوتاهی نمایند

د برای (. به تعبیر قرآن، همسران بای195آل عمران /28اعراف  /28 احزاب /127 نساء /71

 (. 187)بقره/ یکدیگر آرایشگر، آرامش بخش، محبت آفرین و کمال آفرین باشند

و پذیرش مسئولتوجه به بعضی از شاخص ر های غیرقابل تغییر که تنها پذیرش آنها  یت کنا

تیب بدین تر وورد. آواند موجبات حل تعارض را فراهم آمدن با مسائلی که به دنبال دارند، می ت

ها منبع (. از جمله این شاخص1389 )شاکری، آیدفرد با آنچه که تقدیر اوست بهتر کنار می

یی تعارض زیستی ش(، است که در این پژوهش به عقیم بودن نوعی آفرین -)عقیم بودن و نازا

از منابع تعارض ب در بعد  ای که می تواند تاثیر بسزایی همگونهه مد بآدست ه عنوان یکی 

توان با کمک یرونی داشته باشد و میب -درونی و هم در بعد جنسیتی اجتماعی -جنسیتی فردی

 د.حاکم کر مفهوم شناخت و یا باورهای فرد، الگوهای منطقی رفتاری و حفظ خانواده را بر آن

و ری و الگوی منطقی د(، خانواده یا جهت گی2)شکل به طور کلی براساس این الگو ارد 

و در نتیجه باوره م و تعالی جو است و یا جهت گیری غیرمنطقی دارد  ها ا، گرایشدر نتیجه سال

 و رفتارهایش ممکن است بهنجار یا متعارض باشد:
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ی  «خانواده سالم» الگوی منطقی و آرمان خودتحققی است و بقا که الگوی مبتنی بر کمال 

ارتباط زوجین با حف ظ و دوام خانواده در کانون توجه آن است. به عبارتی در این الگو پایدار 

و توانند با شیوهافراد با آگاهی یافتن از منابع تعارض می های بروز تعارض مقابله کنند 

راهکارهایی را درست عکس بروز تعارض در پیش گیرند. رفتارهای منطقی این الگو با توجه به 

از: گفتگو و پاسخگویی  منابع تعارض عبارتند  و مذاکره به هنگام بروز تعارض، درک یکدیگر 

و قدر الهی، های زندگی از جمله بیماریبه نیازها، پذیرش واقعیت های زیستی، تسلیم به قضا 

 قوامیت مرد و تمکین زن.

تواند کسل کننده باشد و تداوم زندگی ؛ زندگی می«منطقی خانوادهغلط و غیر»در الگوی 

قابل توضیح به راحتی دارد و در صورت بروز تعارضات غیرای ندهنده معنی توضیح بعضاً

ها و تخریب آنها درست مثل یک تصمیم گیری کند و تشکیل خانوادهجدایی را توصیه می

 ساده در حال رخ دادن است. 

از این الگوی غیرمنطقی رفتار با توجه به هفت منبع تعارض می توان به این از نتایج حاصل 

 -فقدان ایمان و توکل در برابر مشکالت -اره کرد: عدم تناسب افکار، عقاید و باورهاموارد اش

به  -های زندگیعدم پذیرش واقعیت -های نادرست مواجهه با تعارضبحران سازی و مهارت

هم ریختگی مرزهای درون فردی و بین فردی. و در نهایت حاصل این الگو تعارض و جدایی 

توان در محتوای ه عبارتی این منابع تعارض را با محوریت اخالق میبزوجین از یکدیگر است. 

و با آموزش فرایند و م و نوع های آنان به زوجین لفهؤآموزشی جای داد  در انگیزه بخشی 

 ثر واقع شد.ؤفعالیت زوجین در جهت حل تعارضات زناشویی م

و توان در جهت می با پذیرش منابع تعارض از دیدگاه آیات و روایات، آگاهی یافتن 

ر عهده اخالق است و نه حقوق. به عنوان مثال همانطور که  مدیریت آنها پیش رفت که عمدتاً ب

های کنارآمدن با تعارض، چگونگی برقراری نشان داده شده است؛ روش 2در جدول شماره 

و شیوه و رفتار طرف مقابل را شارتباط و حمایت از یکدیگر  امل ی تفکر آنها در مورد ازدواج 

 شود. از جمله ادراکات مشابه، بخشش، همدلی، معناداری و مانند آن.می
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کوس توان با کمک آنها در جهت معهای این پژوهش نشان دادکه اصول کلی که مییافته

 منابع تعارض عمل کنیم عبارتند از:

راضی و مشورت ت -3( 21)روم/ منیت و آرامشا -2(. 21/30 )روم؛ مودت و رحمت -1

؛ صافات 26؛ قصص 71)توبه/ شورت میان سایر اعضای خانودهم -4(. 233وجین )بقره/میان ز

و حتی نتیجه مشور103و  102 ت را که (. این آیات نمایانگر اهمیت مشورت در خانواده بود 

از عدم تمرد در برابر حکم خداست به تصویر می کشند.  ر ختقدم مصلحت  -5عبارت  انواده ب

یت حدود حدود الهی در آیات متعددی مطرح شده و زن و مرد به رعامصالح فردی: التزام بر 

ر مصالح خود ( و به تقدم مصلحت خانواده ب229و بقره/  1اند)طالق/الهی در خانواده ملزم شده

 ذشت و برقرار کردن صلحگ -7( 8انفال/اصالح امور) -6( 19)نساء/ اندفراخوانده شده

ی از خود و افراد خانواده مراقبت معنو -9( 128نساء/) ودکامگیخپرهیز از  -8(. 128)نساء/

 (.19عاشرت به معروف )نساء/م -10(. 69؛ تحریم/105)مائده/

ه را در گرو ت قرآن، حل تعارضات زناشویی توان چنین نتیجه گرفت کهدر پایان می وجه ب

لوب پایه ممکن و مطدو داند و جریان زندگی را تنها بر این می و حقوقی اصول اخالقی

دارا با مداند. برای مثال توسعه زندگی برای زن و فرزند، چشم پوشی از خطاها و رفق و می

یه به های روحی و معنوی او، رحمت و شفقت به فرزندان، تقدیم هدمین نیازمندیأهمسر، ت

ه شوهر، داری و کمک بهای اخالقی به مرد است و در مقابل، خانههمسر و فرزندان از توصیه

های اخالقی به ی در مقابل همسر و هماهنگی و همکاری نزدیک با وی از جمله توصیهآراستگ

  (.187)بقره/ گردیداستخراج  در این پژوهشزنان است که 

ه ی خانوادهمانطور که گفته شد اسالم تنها به بیان ماهیت اخالقی، قدسی، عاطفی و معنو

ه چشم یرامون خانواده در قرآن ببسنده ننموده است، بلکه شماری از احکام حقوقی نیز پ

 خورد که در این پژوهش به طور ضمنی به آنها اشاره شد:می

مدیریت  - /3؛ سوره نور آیه 21-24؛ سوره نساء 221محرمات ازدواج: سوره بقره آیه  -

 -/236-237؛ بقره 20-24/21-25مهریه: نساء - /18-19استقالل زن: نساء  /34خانواده: نساء 
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طالق:  -/130تجویز طالق در ضرورت: نساء -/35پیشگیری از طالق: نساء -/233نفقه: نساء 

و اظهار: بقره -/1-2؛ طالق 228-230بقره   -/6-9؛ نور 1-4؛ مجادله 226-227ایالء، لعان 

 .6؛ طالق 233حقوق اوالد: بقره 
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 رسا، چاپ دوم.

و تفاوت.ب(. 1388) .بستان، حسین و های جنسیتیاسالم  انتشارات پژوهشگاه جوزه  . قم: 

 دانشگاه.

و بررسی جنسیت در اسالم و فمینیسم.د(. 1386) .بستان حسین . قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه 

 .دانشگاه

. بررسی نقش مادر در تربیت دینی فرزند از دیدگاه قرآن و روایات(. 1388) .بهمنی، روحیه

 دانشگاه عالمه طباطبایی

 ، چاپ دوم.راء: انتشارات إسقم زن در آئینه جالل و جمال..الف(. 1377) .، عبداهللجوادی آملی

 .دانشگاه و حوزه پژوهشگاه :. قمدینی تربیت. (1386) .محمد داوودی،
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جعه کننده مقایسه تعارضات زناشویی زنان متقاضی طالق با زنان مرا(. 1380). دهقان، فاطمه

 .م، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه تربیت معلبرای مشاوره زناشویی

(. 1389).معصومه اسمعیلی، ترجمه .درمانی خانواده هاینظریه ایسهمق (.2005).دراپر و راس

 .رسا انتشارات :تهران

لد، امیر  تحصیلی پیشرفت و انگیزش در جنسیتی هایمقاله تفاوت(. 1389).رستگار خا

 .دانشجویان

اسی قد نابرابرانگاری افراطی جنسیتی در معرفت شنن(. 1385).سادات مستقیمی، مهدیه 

 م: دفتر امور زنان. قفمینیستی

. پایان نامه تحلیلی فلسفی از رابطه ارزشمندی ذاتی و جنسیت(. 1382) .سادات مستقیمی، مهدیه

 کارشناسی ارشد حوزه علمیه فاطمه الزهرا)س(.

ان نامه ی. پابررسی رابطه بین ساختار قدرت با تعارضات زناشویی(. 1382) .، فاطمهسعیدیان

 ت معلم.، دانشگاه تربیکارشناسی ارشد

ورامینی، . ترجمه: جاللی ، احمد. روحانی، آریو. پدرمان شناختی رفتاریسیموس، گریگوری. 

 .انتشارات پادرا :(. تهران1384). مریم

رآن مجید های جنسیتی زنان و مردان در دو دیدگاه قبررسی تفاوت(. 1387، مریم )شاهواروتی

 .دانشگاه شهید بهشتیو فمینیسم. 

های ناسازگار های شخصیتی با طرحوارهبررسی رابطه بین تیپ .(1389) .شریفی، علی اکبر

 .، دانشگاه عالمه طباطباییاولیه

 ات زناشویی،های مقابله با فشار روانی بر تعارضثیر آموزش راهأت(. 1383).شریعتمداری، آسیه

 .پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه عالمه طباطبایی

 .الهی گروی ذات یا فمینیسم مقاله جنسیت؛ .(1389).فعالی، محمد تقی

 شناسیانسانطراحی الگوی آموزشی حل تعارض مستخرج از مبانی (.1391کاظمیان، سمیه. )

و عوامل خوددرمانبخش زوجیندیدگاه جوادیبر)مبتنی اسالمی ، رساله دکتری، آملی( 
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 درمانی
 .دانشگاه عالمه طباطبایی

انتخاب بر کاهش تعارضات زناشویی زوجاثربخشی آمو(. 1387)، عادل.کریمی های زش نظریه 

 ، دانشگاه عالمه طباطبائی.مه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، پایان ناشاکی از رفتار متقابل

، ترجمه بهاری، سیف اهلل و همکاران، گروه درمانی. (2004).کوری،جرالد و ماریان اشنایدر

 .نشر روان تهران:

و خانواده درمانی. (1382) .گلدنبرگ، ایرنه ، ترجمه شاهی برواتی، حسین، نقشبندی، حمیدرضا 

 سیامک، تهران: انتشارات روان، چاپ اول.

و جنسیت در قرآن کریممقاله (. 1380) .ماشینی، فریده ، شماره . ماهنامه مهرنامهحقوق انسانی 

 .سال 137

 .ارالکتب اإلسالمیه. تهران: انتشارات دتفسیر نمونه.الف(. 1377).مکارم شیرازی، ناصر

 نامه پایان ،روان سالمت و زندگی از رضایت میان رابطه بررسی(. 1375.)میرخشتی،فرشته

 .رودهن واحد اسالمی، آزاد دانشگاه مشاوره، گروه مشاوره، ارشد کارشناسی

، ترجمه بهاری، فرشاد، های ارتباط زناشوییآموزش مهارت(. 1383).میلر، شراد و همکاران

 تشارات رشد، چاپ اول.تهران: ان

 انتشارات :تهران باقر، ثنایی ترجمه.درمانی خانواده و خانواده (.1998. )سالوادور مینوچین،

 .امیرکبیر

، ترجمه تبریزی، مصطفی، کاردانی، مژده، زوج درمانی کوتاه مدت(. 1384).هالفورد، کیم

 جعفری، فروغ، تهران: انتشارات فراروان، چاپ اول.

 . ترجمه اکرم خمسه. تهران:سهم زنان در تجربه بشری روانشناسی زنان،(. 1384) .هاید، شیبلی

 177آگه. ص

 .، نشر پارساشناخت روش علمی(. 1374).علیهومن، حیدر

، شناخت درمانی اختالالت شخصیت: رویکرد طرحواره محور(. 1999).اییانگ، جفری

 .ن: انتشارات آگاه و ارجمند(. چاپ اول، تهرا1384ترجمه: صاحبی، علی. حمیدپور، حسن )
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