
 

 های تعارض میان زن و شوهرحل راه

  * ساز مهدیه چیت

 مقدمه

ی آن اس  کوا زن های ارتباطی میان اعضا زنجیره  کانون خانواده، موشکل از مجموعا
و مرد با اوسین ارادش ن ب  با دکددگر و پیوند ازدواج، سوون اصلی ادن نهاد مهد و 

کنند. حفظ رابطا میان زن و شوهر بوا عنووان دکوی از  ردزی می حیاتی ااوما  را پادا
زدورا سو م  و او ابی  در  1بادد با خوبی تتود  شوود؛  های ارتباطی، ادن زنجیره

از آنجا کوا تهوارض شود.  تر می ان سبب داشون دک زندای شیردنرواب  میان هم ر
ناپ در اس ، احومال بروز تهارض و اخو ف در خ ل  در رواب  ان انی امری ااوناب

رواب  بین زن و شوهر بیشور اس ؛ زدورا زواوین زموان بیشووری در کنوار دکوددگر 
شوود کوا  رزتر میهوا بوا ها دوا تفاوت ه وند و در خ ل ادن ارتباط خصوصی، عادت

تواند آزاردهنده باشد. اار زواین ن ب  با حتوق و وظادف موتابل هود شوناخوی  می
شوند. برای پیشگیری از ادن مشوک ت  نداشوا باشند، در رواب  خود دچار مشکل می

و اسوحکام بنیان خانواده، راهکارهادی هنگام ادجاد تهارض و مشکل واوود دارد کوا 
   کنید. ها اشاره می از آندر ادن متاسا با برخی 
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18    ویژة خانواده(علمی ـ تخصصی مبلغان توشه  ره( 

 شناسی  مفهوم

اسو  و بوا مهنوای موهورض « َعَرَض »تهارض، اسد مصدر عربی از باب تفاعل و از 
بوا هود خو ف و   موزاحد دکوددگر شودن، 1خ ف دکددگر ورزددن،  دکددگر شدن،

تهارض زناشودی با مهنای نبود توافو  میوان هم وران و  2اخو ف داشون آمده اس .
ا با دکددگر، ناسازااری در نظورات و اهوداف و رفوواری اسو  کوا در ه مخاسف  آن

ای اسو  کوا در  چنین با مهنای سویزه ایرد. هد اه  مخاسف  با ددگری صورت می
 3شود. اثر منافع ناهم و و اخو ف اهداف و ادراکات مخولف ادجاد می

 اهمیت و جایگاه خانواده در اسالم

سواز  هوای اونوااون و زمینا امها و ب ور فرهن تردن رکن ا خانواده با عنوان اصلی
ای اسو  کوا  ، دارای اادگاه و قداس  ودوژه ها و ام  خوشبخوی و دا بدبخوی ان ان

خوانواده کوانونی   اسو م،  در تهاسید سوازنده 4قابل متاد ا با هیچ نهاد ددگری نی  .
ناَ»اسو :  فرموده تا آنجا کا پیامبر اکرم 5تهاسی اس  مبارک و مورد رضاد  ح  م 

َِْ َُب اٌءَفَََِى   ْ ِمَََىِب ْسال  َََاْْلِ ب  ح 
 
ْزِویجََأ َالتا ىَِمن  ال  ع   َ ِهَ ىَاللا در اس م بنیادی نهاده نشده اس  کوا  6:ِإل 

 یقرآن کردد نیز در مووارد موهودد«. تر باشد در نزد خدا، از ازدواج )خانواده  محبوب
موضوو  را موورد تأکیود قورار و ادن  کردهبا موضو  تحکید رواب  خانوادای اشاره 

حتوق و آداب روابو  ان وانی  داده اس ، تا آنجا کا خانواده را مرکز تواا با احکام، 
تحکید  یها و دسوورهای موهدد ها، آموزه کرده و نتش و اادگاه آن را با ازاره مهرفی

   7بخشیده اس .
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   19  های تعارض میان زن و شوهر  حل راه

 راهکارهای عملی حل تعارض میان همسران
تووان  ان، با تدبیر و عملی کردن برخوی راهکارهوا مویهنگام بروز مشکل میان هم ر
چوا راهکارهوای موهوددی در ادون زمینوا  ارداند. اار آرامش را با کانون خانواده باز

 شود:  واود دارد، اما تنها با چند مورد آن اشاره می

 ها عدم اجازه دخالت اطرافیان و مدیریت ارتباط با خانواده. 1

با نی  خیرخواهی و ییر عمود در زنودای هم وران، های برخی واسددن  ااه دخاس 
تجربگوی  شود. برای متال برخی واسددن با بهانوا بوی بروز اخو ف میان آنان می  زمینا

با کا نند ک میمجبور ها را  کشند و آن زوج اوان، مدام با زندای فرزندشان سرک می
مددرد  کنند. اواه  واسددن خودشان را مانند  زندای کنند دا زندایشان  واسددنسبک 
شوان عوادت   یهای خانوادا کوشند تا هم ر فرزندشان را با پیروی از ارز  حوی می

شوود؛ از ادون رو هور  دهند. چنین م ائلی ایلب سبب بروز اخو ف میان زواین می
مندی  دک از زواین بادد با رعاد  و حفظ ادب و احورام با واسددن خود، ضمن بهره

موورد شووند.  های بوی دخاس  ای آنان در حل اخو فات، مانعه ها و مشورت از تجربا
ها با نی  مشورت دادن، سبب ادجاد سوءظن، بودامانی و بودبینی در  ااه ادن دخاس 
شود. رعاد  اصل رازداری زناشوودی، مشوخص کوردن خطووط زنودای  زواین می

حودود تواند تا  مشورک و عدم ااازه دخاس  با ددگران در م ائل زندای مشورک، می
 1ها و مشک ت میان هم ران را کمور کند. ب یاری تهارض

برای عدم تهوارض میوان  2قرآن با اشاره با اصل واب وگی روحی و عاطفی هم ران،
ادن واب وگی با خانواده هر دک از زواین، آنان را با رعاد  حتوق واسددن سوفار  

بازددود دارد کوا  های ب یاری ن ب  بوا ددود و و در قاسب صلا رحد، سفار  3کرده
در برخی موارد ددودارهای مکورر و  4هاس . مهاشرت و ارتباط خانوادای، دکی از آن
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20    ویژة خانواده(علمی ـ تخصصی مبلغان توشه  ره( 

های طرفین کا ااه در طوول هفووا بارهوا اتفواق  بدون برناما و ییرضروری با خانواده
ردوزی و  تواند باعز ادجاد مشکل شود. هر دک از زواین بادد بوا برناموا افود، می می

هوا و برقوراری ارتبواط و  ن و مودت ددود و بازددود بوا خوانوادهمددرد  صحیح میزا
مکاسمات با اندازه کوا فوارا از هور اونوا اط عوات خصوصوی و رازهوای زنودای 

 زناشودی باشد، از بروز اخو فات الوایری نمادند. 

 مدیریت مالی. 2

ول مددرد  ماسی، دکی از عوامل تأثیرا ار در رواب  هم ران اس . مرد با عنوان م ئ
مین کنود؛ چنانکوا أتشکیل، رشد و نگهداری خانواده، بادد نیازهای اساسی آنوان را تو

ىَالِعياِلَ»فرموده اس :  خدا رسول ل  ُجُ َع  ٌ َُیِْفُقُهَالر َّ  ِدره 
َإلَ  ُبَّ َأح  فنيَ ُیِْفُقنهَُ ِمنَألِفَدیْارٍََى َّ

ه بيِ َاللا تور از هوزار  ا  خرج کند، نزد من محبوب دک درهد کا مرد برای خانواده 1:س 
در متابل زن نیوز بادود بوا دور از تجمو ت و «. ددنار اس  کا در راه خدا انفاق شود

موابات آرامش زندای را فراهد آورد. اار چا اخوو ف درآمود  ،تشردفات ناموهارف
ساز بروز نارضادوی و اخو ف میان  تواند زمینا ها و تفاوت در نو  زندای، می خانواده

تواند اخو فات را کاهش دهود. تواوا  روی می با  قناع  و میانا اما زن ؛زواین شود
رسانی خداوند، حردص نبودن، طلب روزی ح ل و الوایری از اسوراف و  با روزی
موانع در مشک ت، بخشی با فرد  با آرامش تواند میاز املا مواردی اس  کا  2تب در،

طلوب شودن زن و عوادت  رفواهاسبوا مرد نیز نبادد با بهانا  بروز اخو فات ادی شود.
وی با وضهی  رفاهی، در هزدنا کردن برای تأمین رفاه هم ر و فرزندانش خ اس  

ا   دهد کا مرد تنها از نظور اقوصوادی بوا خوانواده کند. ادن اتفاق در صورتی رخ می
رسیدای کند و از نظر عاطفی و روحی نیازهوای هم ور  را توأمین نکنود. در ادون 

شود؛ هم ری کا نوا محبووی  سخوشی زن، درآمد هم ر  میصورت اس  کا تنها د
از نظور  ،با در نظر ارفون قواعد زندای مشوورک کوشد میکند و نا  برای او خرج می

 عتیدتی با هم ودی بیشوری دس  پیدا کنند.
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   21  های تعارض میان زن و شوهر  حل راه

 گذشت و اغماض. 3

هادی اس  کا با دتدل  کند، کینا دکی از آفات بزرای کا زندای مشورک را تهددد می
از  آدد. مشک ت بزرگ دوک زنودای، مهمووتا  لف میان زن و شوهر با واود میمخو

کننود، از  شود کا زن و شوهر در حاسی کا زدر دک ستف زندای موی وقوی شرو  می
ها از دکددگر، حول ب ویاری از  نظر قلبی از دکددگر فاصلا ارفوا باشند. دور بودن دل

 کند. اخو فات را مشکل و ااه ییر ممکن می
هوا،  س م درباره ا ش  و ایماض هور دوک از زن و شووهر در رابطوا بوا سغوز ا 

زن و مورد،  میاندر رواب  سطیف  1فراوانی دارد. های ها و اشوباهات، سفار  روی کج
و  شوود میها  ورزی ها و کینا مانع پیشرف  دشمنی ،پوشی و ا ش  ش و چشدادبخش

هوا را بوا هود  توانود دل ش مویادکند. ا ش  و بخش آرامش در خانواده را فراهد می
َو اَل »فرمادود:  نزددک، و زمینا را برای دک زندای شاد فراهد کنود؛ چنانکوا قورآن می

ِتي ِه  یَتْسَتِو  َئُة اْدَفْع ِبالَّ یِّ إُه َوِلإ َی اْلَحَسَنُة َو اَل السَّ نَّ َُ إِيب َبْیَنإَو َوَبْیَنإُه َاإَةاَوَأ ََّ ا الَّ ََ
ِِ  ی  َأْحَسُن َفإ

اواه  ن؛ آنک   ]بدى را[ آنچا خود بهور اس ، دفع ی ان ندکی با بدى یکنو  2:َحِمیَم 
«. اوردد  دل موی دوکی دوسووی دان او دشومنی اسو ، اوویوان توو و میوا مکو ی ک

ْيُكْ َ»نیز فرمود:  خدا رسول ل  َََع  ِإنا ْفِوَف  ُكُ َََِباْلع  ْواَُیِعنزا اف  ع  ت  ًاَف  َِعزَّ َِإَلا ْبد  ِزیُدَاْلع  َی  ََل  ْفو  نهََاْلع  بور  3:اللا
افزادد. پس ا ش  کنید  شما باد با عفو کردن؛ زدرا عفو و ا ش  بر عزت ان ان می

 «.تا خدا شما را عزدز کند
اونا رفووار کنوید کوا دوسو   برای داشون دک زندای خوب، بادد با هم رمان همان

کلش بوا داردد او با ما رفوار کند. با عنوان متال خانمی با مرااها با مشاور درباره مشو
 اف :  هم ر  می

ام، بوا خواطر دوری م ویرمان از  سا سال اس  کا ازدواج کوردم. در دوران نوامزدی

آمد. در افوگوی زمان خواسوگاری بنوا شود  دکددگر، هم رم خیلی کد با دددارم می

ا  با ادن بهانا کوا پ رشوان  کا من درسد را اداما بدهد، اما بهد از ازدوااد خانواده
                                                           

 .174، ص15ج ؛وسادل اسشیها ؛. ر.ک: محمد بن ح ن حر عاملی1
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ا  اوو   ه هوای خوانواد دارد، مانع شدند. هم رم نیز خیلی با حورفچنین توانی ن

اموا حوات  ،موان آیواز شود مان سبب شد با او اعوماد کند و زندای داد. فامیل بودن می

خواهد ط ق بگیورم.   یها درویگو ه وند و با واود دک فرزند، م کند آن اح او می

مرا دارد. اما من همیشوا فکور اسبوا هم رم خوب اس  و برخی از مهیارهای مد نظر 

کنود چیزهوادی  کند چرا از همان ابودا با من دروا افوند؟ اکنون شوهرم ت   می می

توواند  کوند نموی را کا در ا شوا با من صدما زده، ابران کند؛ وسی من هر کاری می

 1فرامو  کند و نشاط تزم برای زندای با او را ندارم.

ری کا درصدد ابران اشوباهات ا شووا اسو ، ش در رابطا با هم ادا ش  و بخش
 تر کند. های ادن زندای را محکد تواند پادا با دتین می

 صبر و بردباری. 4

ای، نشانا خردورزی و  صبر و بردباری با مهنی عمل کردن با دور از هیجانات سحظا 
دکی از عناصر اسوحکام و رضادومندی در زندای اس . هر دک از زواین با صوبر و 

توانند از بروز اخو ف ت الوایری کنند.  های دشوار زندای می موقهی  دربادی شکی
ْنَاَ »فرمادد:  می امام علی

 
ْبُرَأ َََلصا ِم   ْحت  وُبهَََُی  ُْ اَی  ُجُ َم  َََالرا ْكِظ   َی  ُبهََو  َِ اَُیْغ صوبر آن اسو   2:م 

رو آورد، فو آزارد، تحمول کنود و آنچوا او را بوا خشود موی کا شخص آنچا او را می
 «.  خورد

ور شودن  ودوژه هنگوام هیجوان و شوهلا های ارتباطی، بوا صبر و بردباری در موقهی 
کند تا تهام ت میان دکددگر را با بهوردن نحو موددرد   خشد، با هم ران کمک می

 اودد:  کنند. مردی می
روزی با خانا رفود و دددم هم رم عصبانی اسو  و بودون اهو ، بوا مون تنودی 

دانی کا من تو را دوس  دارم و بوا  ا ش ، با م دم  اف : تو میکند. کمی کا  می

ها چند بوار روی  مان ع قمندم. امروز در هوای سرد سباو ش وا بودم و سباو زندای

ها هد مرا اذد  کرده بودند، ناخواسوا عصبانی شدم و بوا شوما  زمین افواده بود و بچا

هد از ادن اه  اس . فکر نکون خواهد بدانی عصبانی  و تندی من  تندی کردم. می
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کوند، از روی  دوسو  ندارم. من هد با او افود: من هد اار ااهی با شما تنودی موی

عدم ع قا با شما و فرزنداند نی  ؛ با خاطر مشوک ت بیورون اسو  و عصوبانیود 

ا رد و ددگر میان موا نوزا   سال می 15ناخواسوا بوده و ادی نی  . اکنون بیش از 

 1یش نیامده اس .و بگومگودی پ

بیان عل  عصبانی  و ناراحوی برای دکددگر، با مرور زمان آسوانا تحمول را در فورد 
ها بوا فهمیودن  برد؛ کما ادنکا در زندای ادن زوج نیز همین عل  رخ داده و آن بات می

 اند. عل  ناراحوی دکددگر، با صبر و بردباری بیشوری با دکددگر برخورد کرده

 های جنسی و زناشوییتوجه به نیاز . 5

دکی از اهداف مهد هم ران در ازدواج اس . در موون  اسو می،  ،ارضای نیاز ان ی
هوادی بور دو  هور دوک از  با م أسا نیاز زن و مرد تواا اودی شوده و م وئوسی 

هم ران نهاده شده اس . زن بادد با ناددده نگرفون خواسوا مرد و بها دادن بوا موقوع 
و خیان  و اخو فات بهدی الوایری نمادد. اهمی  ادون م وأسا با آن، از بروز اناه 
َ»فرمووده اسو :  تا آنجاس  کا پیوامبر ْلن  نوِّ ط  َُ َ ََََل  ُكنا  َ نال  َََص  ُكننا اج  ْزو 

 
َأ ْعن   ْ ْمن مبوادا  2:ِلت 

آراسون و خوشوبو «. تان را )از همب وری  بازداردد نمازتان را طوتنی کنید تا هم ران
کنار ا اشون حیا و خجاس  در رواب  خاص زناشوودی، از کردن خود برای شوهر و 

کید تهاسید اسو م اسو  کوا سوبب رضواد  از رابطوا ان وی أاملا عوامل مورد ت
رسوید و افو : ای  زنی خودم  پیوامبر»چنانکا در روادوی آمده اس :  3شود. می

خدا! ح  مرد بر عهده زن چی  ؟ حضرت فرمود: بیش از آن اس  ]کا بوووان  رسول
را در ام تی بیان کرد[. زن اف : برخی از آن را برای من بگو. حضرت فرموود:  آن

هوادش  او بادد خود  را با بهوردن عطرها خوشبو کند و برای شوهر ، بهوردن سباو
 4«.هادش، خود را بیارادد را بسوشد و با بهوردن زدن 

ببیننود. از  مردان و زنان دوس  دارند کا هم ران خود را در شکل و صورت آراسووا
                                                           

 .200ص  ؛بهش  خانواده ؛سید اواد مصطفوی. 1
 .508، ص 5؛ ج اسکافی محمد بن دهتوب کلینی؛. 2
 .174، ص 42ج  ؛بحاراتنوار ؛محمدباقر مجل ی. 3
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 1همین روس  کا اس م، آراسوگی مرد برای هم ر  را با منزسا دک ح ، برشومرده
آراسوگی، دکوی  2بر نظاف ، با آراسوگی افراد نیز ح اسی  نشان داده اس . افزونو 

هاس  و  از عوامل افزادش محب  میان زن و شوهر و کاهش تنش و اخو ف میان آن
فرموود:  . اموام موسوی کواظدشوود میدو  مواب مصونی  حردد عفواف در هور

 3«.کنود آراسوگی مرد برای هم ر ، از چیزهادی اس  کا عفو  زن را افوزون موی»
هادوان را بشوودیدو موهادووان را اصو ح کنیود.  سباو»اس : فرموده نیز  خدا سولر

اسورائیل چنوین  م واک بزنید. خود را بیارادید و نظاف  را رعاد  کنید کوا همانوا بنی
 4«.کردند و دامن زنانشان با زنا آسوده شدن

آراسوگی مرد برای هم ر  و تواا با آمادای روحوی زن، از املوا وظوادف مورد 
بور ادون  افوزونکا با عنوان دک نیاز برای زندای موف  دان ووا شوده اسو .  5اس 
و های روحی و روانی طرفین و تماد ت و نیازهای روحی هور دوک از آنوان  آمادای

زن در رابطا زناشودی بادد مورد تواا قرار ایرد. بنابرادن با رعاد  ادن موارد،  ودژه با
هوای ادجواد شوده را برطورف و رضواد  از زنودای  توان اخو فوات و دس وردی می

 زناشودی را بات برد.

 محبت و احترام در روابط همسران. 6

وفو  ک وانی احورام موتابل، از اصول بنیاددن هم ورداری اسو  و زنوان و موردان م 
داننود. زنودای بوا احوورام و  ه وند کا احورام با هم ران خودش را بر خود تزم می

شوود. هور  تر حل می هادش آسان رود و مشک ت و سخوی محب ، با درسوی پیش می
تر باشد، زندای خانوادای  تر و ا ورده زواین عمی  میانچا تواا، محب  و احورام 

   برخوردار خواهد بود.از س م  و رضادومندی بیشوری 
اموا نشواط  ؛شادابی کانون خانواده، با حضور با نشاط زن در ادن کانون ب ووگی دارد

                                                           
 .410، ص 20ج  ؛وسادل اسشیها ؛ر.ک: ح ن بن حر عاملی .1
 .480، ص 6ج  ؛اسکافی ؛. ر.ک: محمد بن دهتوب کلینی2

 .307، ص 76ج  ؛بحاراتنوار ؛. محمدباقر مجل ی3

 .226ص  ؛نهج اسفصاحا ؛. ابواستاسد پادنده4

 .410، ص 20ج  ؛وسادل اسشیها ؛ر.ک: ح ن بن حر عاملی. 5
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در  زن، با احورام و محب  موتابل زن و مرد با دکددگر واب وا اس . شهید مطهری
 نود د:  ادن باره می

. چشوما هوا و ایاهوان مرد، مانند کوه ار اس  و زن با منزسا چشما و فرزندان، ال
بادد باران کوه ار را درداف  و ا ب کند تا بووانود آن را بوا صوورت آب صواف و 

اونوا کوا رکون  ها را شاداب و خرم کند. پوس همان ها و سبزه زتل بیرون دهد و ال
حیات دش ، باران کوه وان اس ؛ رکن حیات خانوادای نیز اح اسات و عواطوف 

هد زن و هد زندای و هد فرزندان، صفا و باشد کا در پرتو آن،  مرد ن ب  با زن می
 1ا  و خرمی بگیرند.

 ها شیرین  شی     تلخ  از محبت
 

 هیا زینی  شی      وز محبت می   
 

 از محبت  ُی ها، صافی شی   
 

 وز محبییت  دی هییا، شییافی شیی   
 

 شی    از محبت خایها گل میی 
 

 2ش    ها، مُل می وز محبت سیکه 
 

 اودد:  می صددتا مصطفوی، دخور امام خمینی
ماندنود؛ وسوو ادنکوا  خوردند، منوظور می نش وند، امام ی ا نمی مادر اار سر سفره نمی

مد، آقوا شورو  بوا خووردن یو ا آ مان می هما سر سفره حاضر باشند. وقوی کا واسده
سوال  60چنان بوود کوا ااور بگوودد کوا در طوول  کردند. احورام امام با خاند، آن می

 3ام. شان توی سفره نرف ، دروا نگفوا س زندای، امام زودتر از خاند د

 گیری نتیجه
هادی نیوز در خلتو  ا ومانی، روانوی،  زن و مرد با واود اشوراکات فراوان، تفاوت

هوا و اهوداف و وظوادف محوول شوده دارنود.  نیازها و خواسووا ،عاطفی و با تبع آن
ی ددگوری ها و اسوفاده از راهکارهای بیان شده و نیوز راهکارهوا شناخ  ادن تفاوت

اوودی و ..  بمانند درک و فهد موتابل، همکاری در امور منزل، صداق  و پرهیز از عی
 تواند اخو فات را در زندای با حداقل برساند.  می
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