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 هچکید

مرد در این های زن و نقشتبیین  ؛ها و وظایف فردی و اجتماعی استدر تعریف نقش ختار ویژهبا سا ارکان اصلی جامعه خانواده یکی از 

نظر به اینکه قوامیت جایگاهی است که خداوند در آیه  اهمیت فراوانی دارد. های موجود در خانوادهگیری از آسیبساختار با هدف پیش

دیدگاه هدف از پژوهش حاضر بررسی  است؛ یبررسقابلمختلف  هایجنبهاز  این جایگاه، سوره نساء برای مردان تعیین کرده است و 34

کلمه تدبراختصاصی  طوربه تدبر در قرآن وپژوهش، روش روش  .استبا تعارض زناشویی آن برخورد  و چگونگیقرآن در مورد قوامیت 

قوامیت  که دهدنشان می هایافته. استتدبر در کلمات انجام شده ها و با بررسی گزارهو  سوره نساء 34از آیه  است که با طرح سؤال ای

مدیریت تعارضات در یکی از این وظایف  کند؛را موظف به انجام وظایفی میخانواده مردان  آن در تبعبه ولیتی است که در اجتماع وئمس

اعمال مناسب شیوه و نیز  هجر و ضرب ازجمله وعظ، حل تعارض کارهایراهانواع ، است که الزم است در راستای قوامیت باشدخانواده 

 جهیدرنت .باشدمؤثر زناشویی کاهش تعارضات  تیدرنهاو  های زن و مرد، مدیریت تعارضاتتبیین نقش در تواندمی کارهااین راه تلفیق و

 .کندمدیریت میها و اصالح روابط کارهای مناسب، تعارضات زناشویی را در جهت کاهش آنقوامیت با اعمال راه

 
 .زناشوییقوامیت، تعارضات  :واژگان کلیدی
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 مقدمه -1

انسجام شخصیت و سازگاری  ،نفسعزتبخشی، در هویت ایکنندهیینتعنقش  خانواده یکی از نهادهای اجتماعی سنتی و دیرپاست که

هستند  ری و نیرومندی خانوادهرکن پایدازن و شوهر  تردیدیب. (1396بزرگی، آذربایجانی، پسندیده و جان) اجتماعی اعضای خود دارد

ها صورت میت رفتاری که در قالب وظایف و نقشتعامال ازجمله هابین آنصحیح و سازنده  توجود تعامالکه  (1398فر، ساالری)

دگی مشترک، بقاء و تداوم و شیرینی یک زن (.1392 )ترکاشوند و جعفرزاده، است از عوامل سالمت، پایداری و تحکیم خانوادهگیرد، 

آید می حساببهبرای خوشبختی زوجین  نانیاطمقابل کنندهاصی است که در حقیقت تضمینهای خمهارتها و توانایی درگروهمیشه 

 .(1392جهانیان، )

. با (1395نژاد موسوی، )ها را در خانواده تبیین کرده است آناعضای خانواده، نقش  یهاتیمسئولکردن حقوق و دین اسالم با مشخص

این معنا  درمجموعبودن شوهر بر زن از ظرافت مفهومی خاصی برخوردار است و قوام 1.بر زنان هستند مردان قوامتوجه به قرآن کریم، 

و  یطلبسلطهجویی و با برتری رونیازا؛ و نه اشراف و مزیت گرددیبازم ولیت حمایت، مراقبت، محافظت و رعایت مصالح زنئبه مس

های نادرستی آمیخته است های ناروا و پیرایهقوامیت مرد به تردیدها و نیز سنت ازآنجاکه .(1386 مقدادی،)مردساالری ناسازگار است 

اعمال مدیریتی است که مرد در هنگام تعارضات زناشویی  ،هایکی از این جنبه .ناگون بررسی کردگو هایاز جنبهآن را توان می ،(همان)

 کند.می

 یوستاریرا پ ییتعارضات زناشو (.2019، 2)پریسوز،نجرپوریان و محمدی از عناصر مهم یک رابطه زناشویی است عارضات زناشوییت

به  3،2010سی)فروساک شودیزا منجر مو تنش زیآممخالفت ،یزآمخصومت یبه رفتارها که دندانیم یفرد نیاز اختالف در تعامالت ب

هاست. بیان ناشی از تفاوت یک عملکرد طبیعی تعارض در رابطه زوجی درواقع (.1399، ، معتمدی و کاظمیانبخشفرح، یفهل نقل از

مؤثری  طوربهها تفاوت ناتوانی در حل این و ها از مخالفت کم تا تعارض شدید توصیف شودتواند در پیوستاری از واکنشها میتفاوت

بیش از مفاهیم و عوامل ، تعارضبا چگونگی مواجهه  .(1396النگ و یانگ، )شود رابطه می یدگیپاشازهمصمیمیت و منجر به کاهش 

 خوبیبهارض تع کهیدرصورت .(1399و شریفی،  آبادییعشفقاسمی مقدم، ) .تواند تأثیر تعارض بر رابطه را تعیین کندایجادکننده آن، می

اختالفات ها همسران که از طریق آن ییراهبردهامطالعه (. 2011برون گریف و ) همراه استو اعتماد ضایت زناشویی مدیریت شود، با ر

)واگنر،  تر مداخالت با زوجین کمک کندتواند به تعیین حدود دقیقکنند، میاده از هر استراتژی را مدیریت میو متغیرهای مرتبط با استف

 (.2014، 4گرزیبوسکی، آرپینی و سونیکو

های ها از انگیزهمطلقه و فرزندان آن زنان و مردانبر  های اخیر و عوارض منفی آنسیر صعودی آمار طالق و فروپاشی خانواده در سال

کمک به حل مشکالت ارتباطی . (1398 )محمودزاده، یوسفی و گلپرور، های بیشتر در این زمینه استگران برای انجام پژوهشپژوهش

های حل ها و راهنیز به اختالفات زوج قرآن کریم ویژهبهدارد. متون اسالمی  هازای پدیده ازدواج در زندگی انسانای به دراها سابقهزوج

های تخصصی مربوط به پربارسازی های اسالمی در مداخالت و آموزشتوجه به آموزه رونیازا (.1398فر، ساالری)آن پرداخته است 

 .(1398ودزاده، یوسفی و گل پرور، محم) و ضروری است الزمو بهبود روابط زناشویی 

                                                           

 ، سوره نساء34. آیه 1

2. Parisuz, Najarpourian & Mohammadi 
3. Frousakis 
4. Wagner, Grzybowski, Arpini & Cúnico 
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آموزش معنویت بر کاهش  که ،استکارهای متفاوتی راهمبین ، و چگونگی مدیریت آن تعارضات زناشوییدر زمینه  شدهانجاممطالعات 

، دولتخواه؛ بخش نشان داده استنتیجه تعارضات زناشویی بر راتوکل به خدا  اثر (1397مبارز )؛ اندرا مؤثر دانسته تعارضات زناشویی

تصورات منفی در روابط کاهش  برای شناسیاز دیدگاه اسالم و روان یکارهایراه (1396)زاده طباطبایی ریا و سولبزرگی، سقای بیجان

تبیین کرده  خانواده کنشوری و زناشویی رضایت بر وی مهر و قدرت، اثر آن رابا ارائه الگ( 1395)بزرگی جان؛ انددادهارائه زوجین 

بر رضایت را توانمندسازی کارکردی زوجین مبتنی بر رویکرد اسالمی (1394)بزرگی و فردین ، جان نوری پورلیاولی ،جمشیدی؛ است

سازی روابط زوجین بر کاهش تعارضات زناشویی غنی (1394، قادری و افشون )فر، رفاهیامیدیان ؛اندمؤثر دانسته مندی زناشویی زنان

 قرآن کریمهای جنسیتی حل تعارضات زناشویی مبتنی بر دیدگاه برای ایالگوی مشاوره (1393) و شریعتی نعیمی؛ اندرا مطالعه کرده

 اند.تدوین کرده

سبک مدیریت تعارض زناشویی  (2011) 1برونتاینادیگریف و پیهای خارجی نیز مؤید تحقیقاتی در این زمینه است. برخی از پژوهش

مدیریت تعارض و های تأثیر فرهنگ بر سبک( 2010) 2چانگ ؛اندرا بررسی کرده های جنسیتی در رضایت زناشوییتفاوت با توجه به

 ،تأکید کرده است تأثیر معنویت بر سازگاری زناشوییبر ( 2004) 3الرسون و اولسون ؛را مهم دانسته است ازدواج رضایت زناشویی در

 .ستمحبت، بررسی کرده ات و ابراز های شخصیتی، تعارضات زناشویی را در زمینه حمایتوجه به ویژگیبا  (2003) 4فینچام

اخویان،  ؛ها بیشتر تبیین قوامیت و بررسی اهمیت آن بوده استکه منظور آن پژوهش مشاهده شد هاییپژوهشنیز در مورد قوامیت  

 ، عباسی و نکونامجمعه. اماماندپرداختهبر پایه تمایزهای تکوینی زن و مرد  به بررسی تفسیری قوامیت (1400)فرد و زارع مهدوی

( 1386)و مقدادی  اندرا در نظر گرفته قرآن کریمهای مردان بر زنان در پرتو آموزه ( بررسی آموزشی تربیتی موضوع قوامیت1400)

تواند بر و تأثیری که این نقش میقوامیت نقش در زمینه  پژوهشی بنابراین؛ ستا پژوهش کردهرا مفهوم و مبانی سرپرستی و قوامیت 

اه حاضر، بررسی جایگ وجه تفاوت پژوهش مسئلهپس با توجه به اهمیت این  مشاهده نشد.کاهش تعارضات زناشویی داشته باشد، 

سوره نساء که جایگاه قوامیت را  34وجودآمده است. با توجه به آیه مناسب با نارضایتی زن و تعارض بهبرخورد  در خانواده و قوامیت

 ؟را کاهش دهدتعارضات زناشویی  تواندگونه میچ این است که قوامیتبرای مردان تعیین کرده است سؤال پژوهش حاضر 

 

 شناسیروش -2

دقت به روابط میان اجزای  قرآن به یک معنا،تدبر در  .ای استاختصاصی تدبر کلمه طوربهروش پژوهش حاضر روش تدبر در قرآن و 

اخوت، ) از قرآن است :تیباهلو از طرف دیگر دقت بر نحوه استفاده  ها در مقصد هدایتدا و استفاده از ظرفیت هماهنگ آنکالم خ

است برای تحلیل آن نیز باید به ادبیات قرآنی و عناصر موجود در متن شامل واژه،  قرآن کریمکه متن مرجع، آیات با توجه به این( 1392

منقح  (1399-1392)اخوت،  قرآن کریمهای تدبر در روش یجلد 15آیه، سوره و ... توجه نمود. قواعد تدبر در این عناصر در سری 

تری ت، فهم دقیقغبا استفاده از کتاب ل ایدر تدبر کلمه است؛ای ، تدبر کلمهمذکور های تدبریکی از روش (.1399فیاض، )شده است 

ین ا دیق مرتبط هستند؛ دربا حقایق و از سوی دیگر با مصا سوکیکلمات از  ازآنجاکهآید راستای غرض سوره به دست می لمه دراز ک

، 1393اخوت، ) تاس مدنظرمصادیق با معانی کلمات ، چگونگی کشف ارتباط معانی کلمات با حقایق و نیز چگونگی کشف ارتباط تدبر

 (22ص 
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 مراحل پژوهش -2-1

 که مفهوم تعارضات زناشویی دارند؛ بررسی همه واژگان قرآنی و انتخاب واژگانی -1

 ق آیات با مفهوم تعارضات زناشویی؛ها و هماهنگی سیاژگان محوری و آیات دربردارنده آنبررسی وا -2

 ؛دارد را قوامیت و واژه معادل تعارضات زناشوییای که واژه انتخاب آیه -3

 ؛های مربوط به آنگزاره و نظرمورد آیه بررسی -4

 ؛آیه رتعارضات زناشویی د فهوم قوامیت وتبیین و تعریف م -5

 .کارهای کاهش تعارضات زناشوییراهقوامیت با  استخراج ارتباط بین -6

 

 هاافتهی -3

معادل تعارض زناشویی  با توجه به نزدیکی معنایی به تعارضات زناشویی، «شقاق»و  «نشوز»دو واژه قرآنی های از کل واژهدر بررسی  

است؛ بنابراین برای پژوهش حاضر  «نشوز»ی از تروضعیت وخیم «شقاق»واژه های بیشتر مشخص شد که با بررسی انتخاب شدند ولی

 رسد.نشوز ضروری به نظر میقوامیت و  که بررسی نقش قوامیت در کاهش تعارضات زناشویی است فهم واژه

 

 معناشناسی قوامیت و نشوز -3-1

 امیتقوّ -3-1-1

 باشد یا معنویو  آن عمل مادی کندو فرقی نمیدادن عمل است ، به معنای ایستادن و انجام«قیام»صیغه مبالغه از ، «قوم»از ریشه  «امقوّ»

قوّام کسی است  به تعبیر مفسرین .(1360مصطفوی، )بر زن در تدبیر امور و رفع احتیاجاتش، اشراف دارد  قوّام، و (1360مصطفوی، )

 .(1383قرائتی، ) تدبیر و اصالح دیگرى را بر عهده دارد و( 1374)طباطبایی،  که مسئول قیام به امر شخصى دیگر است

 

 نشوز -3-1-2

معنى ه بس قرآن قامودر و  به معنی مکان مرتفعفی غریب القرآن،  المفردات العرب ودر لسان «نشز»است.  «نشز»ه ریشاز  «نشوز»کلمه 

رک ت واسطهبهو مصادیق آن را نافرمانی  کندا دو قید تحرک و ارتفاع بیان میرا ب «نشز» (1360آمده است. مصطفوی )شدن و امتناع بلند

 داند.خضوع، خودداری از توافق و ترک سازش و طلب برتری می

( و سرپیچی از وظایف و 1383قرائتی، )سرکشى و بلندپروازى  ،(1374 طباطبایی،) را عصیان و استکبار از اطاعت «نشوز» مفسران

 .اندمعنا کرده (1374شیرازی،  مکارم)ناسازگاری 

طریحی،  ؛1360مصطفوی، ) زناشویی استگاری مختص روابط ناسازکه  هانامهلغتتوان با توجه به معنی اصطالحی آن در میرا  «نشوز»

 نسبت به دیگری هرکدام گریدعبارتبه ظایف زناشویی نسبت به هم دانست.نوعی حرکت در امتناع از انجام و( 1371؛ قرشی، 1375

 د.او در انجام وظایف زناشویی نباش خود را در وضعیتی قرار دهد که امکان دسترسی به
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با توجه به  سوره نساء به نشوز مرد اشاره دارد. 128سوره نساء به نشوز زن و آیه  34ذکر شده است، آیه  دو بار قرآن کریمدر  «نشوز»

است؛ این آیه برای پژوهش مناسب  «نشوز»همچنین حاوی واژه  ،ستبودن مرد بر زن را بیان کرده اقوام حاًیصر نساء،سوره  34آیه اینکه 

 تشخیص داده شد.

 مربوط به آن یهاگزارهو استخراج  موردنظربررسی آیه  -3-2

 بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ وَ الالَّتي الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ َعلى»

 (سوره نساء 34) «هَ كانَ عَلِيًّا كَبيراً اللَّنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَال تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبيالً إِنَّتَخافُونَ نُشُوزَهُ

 از آیه: آمدهدستبه یهاگزاره -3-2-1

 مردان قوام بر زنان هستند. -

 کنند.ها داده و توان مالی که انفاق میبه دلیل فضلی است که خدا به آن اندقوامیت مر -

 قوامیت مردان حکمی عمومی است که مربوط به نوع مردان بر زنان است. -

 قوامیت مرد بر زن در خانواده تفریعی از آن حکم کلی است. -

 مرد ممکن است در خانواده با نشوز زن مواجه شود. -

 برای رفع نشوز اقدام کند.نشوز از حد معمول بگذرد الزم است که مرد  کهیدرصورت -

 کارهای مرد برای مواجهه با نشوز زن هستند.سه راهکار موعظه، هجر و ضرب راه -

 تواند به زن ظلم کند.مرد نمی ،در صورت رفع نشوز -

 داشته باشد و از قدرتی که دارد مغرور نشود و ظلم نکند. مدنظرمرد همواره باید علی کبیربودن خدا را  -

 آیه: یهاگزارهتبیین قوامیت با استفاده از  -3-2-2

ی عالمه طباطبایکه  همچنانه است. آمدن که برای مرداست قوامیت حکمی عمومی ا .هستند مردان قوام بر زنان، موردنظربه آیه  با توجه

ر ب و منحصر به شوهر نسبت به همسر نیست یعنی نوع مردان حکم قوامیت در آیه عمومیت داردفرماید: ذیل آیه می زانیالم ریتفسدر 

حکومت و قضا و دفاع از سرزمین  مثالعنوانبهدر جامعه دارد،  نوع زنان قیمومیت دارند، البته از جهاتی که ارتباط با زندگى هر دو نوع

 .(1374 طباطبایی،) با اسلحه

به دلیل  قوامیت مرد نسبت به زن .شودمربوط می هابه تدبیر امور زنان و رفع احتیاجات آنقوامیت مردان ، معنای لغوی قوامبا توجه به 

مصطفوی، ) گیردبه کار میاجتماع  رفع معضالت و مشکالتبرای  وکند که انفاق می توان مالی نیز فضلی است که خداوند به او داده و

در جهت رفع  توانندرند میکه دا افراد به نسبت فضلی و (1360مصطفوی ) کندولیت ایجاد میئاست که مس ایفضل توانایی ؛1(1360

به  «انفقوا» این احتیاجات با قرینهپردازد، به رفع احتیاجات زن می ،مرد قوام ازآنجاکه. قوّام دیگری باشند نیازهای دیگران بکوشند و

 شود.ت که شامل مجموعه مسائل زندگی میکردن با سهولت و آرامش اسمعیشت، زندگیاره دارد. منظور از تدبیر معیشت اش

                                                           

 ينفد. و ينقضي حتّى جريان في جعله و ءشي إجراء: فاإلنفاق ،جريان في نفاد هو: الماّدة في الواحد األصل . نفق: أن1ّ
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، مواردی منظور از لوازم معنایی. توجه کردتحقق معنای آن لوازم الزم است به ای میت با استفاده از روش تدبر کلمهقواتحلیل برای 

: مقدمات، تر بیان کردشود از قید کلی با سه قید جزئیلوازم معنا را می .نا وجود نداردمعنباشد امکان تحقق آن  کهیدرصورتاست که 

ستند ه شود که قبل از تثبیت کلمه و تحقق معنا باید وجود داشته باشد، منظور از لوازم مواردیآثار؛ مقدمات به لوازمی گفته می لوازم و

شود تا در اثر نایی در خارج تحقق یافت، موجب میر هرگاه که معبایست وجود داشته باشد و منظور از آثاکه توأم با تحقق مفهوم می

 (.1393اخوت، )اتفاقات دیگری نیز رقم بخورد  حتماًتحقق آن، 

رشدآن از لوازم  است و توان تدبیر و توان انفاق مالی قوام، فضل، مقدمه گفت توانمیکه درباره قوامیت گفته شد، با توجه به مطالبی 

 شود.میدهی، ارتقاء و آرامش تثبیت، شکلث باع جهیدرنتاست و  ، ایجاد استواری و تدبیربودنگاهدهندگی، تکیه

 لوازم معنایی واژه قوام: 1جدول 

 آثار الزمه مقدمه

 ، پایداریآرامش ،ارتقاء دهی،شکل تثبیت، گاه، ایجاد استواری، تدبیررشددهندگی، تکیه فضل، توان انفاق مالی، توان تدبیر

 

در کلیه امور برای زنان شرایط زندگی راحت و آرام را  مردان وجود دارد،که در  ایتوانایی واسطهبهاست که  ایوظیفه میتقوابنابراین  

 کنند.تدبیر می

 کهگیرد آن صورت می تبعبهرد در خانواده قوامیت مو  عمومی در جامعه برای مردان است که بیان شد قوامیت مرد حکمیطور همان

لی آن حکم ک یرمجموعهزبنابراین نشوز از مسائل جزئی مربوط به خانواده است که ؛ ممکن است با نشوز زن مواجه شوددر این راستا 

 است.

 های آیهتبیین نشوز با استفاده از گزاره -3-2-3

الزم است که مرد  کننده رسید،نشوز به حد نگران کهیدرصورت ولی نیست کنندهنگراندر حالت عادی  کهطبیعی است  یامر «نشوز»

رد نشوز در مو موردنظرآیه  داشته باشد که این تدابیر در راستای قوامیت او باشد و به این امر لطمه وارد نکند.رفع آن  برای یبیراتد

راه ...بستر و ضربکردن، دوری در هموعظ تواند باعث اختالل در روابط و یا اصالح روابط شود؛بنابراین نشوز می؛ چ قضاوتی نداردهی

 .است که به آن اشاره شده استکارهای مواجهه با نشوز زن 

در نظر گرفت که از لوازم آن میلی، دلخوری و اختالف توان مقدمه آن را بیمی ا توجه به مطالبی که در مورد نشوز مطرح شد،ب

عادل در ف یا تباعث تشدید ناراحتی و اختال جهیدرنتو عدم برقراری رابطه زناشویی است و  میلییبکنارکشیدن، رفتارهای از روی 

 شود.رابطه و اصالح می

 نشوز : لوازم معنایی واژه2جدول 

 آثار الزمه مقدمه

 میلی، عدمکنارکشیدن، رفتارهای از روی بی میلی، دلخوری، اختالف، عامل محركبی

 برقراری رابطه زناشویی

اصالح تشدید ناراحتی و اختالف، تعادل در رابطه، 

 رابطه
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شود که مرد از شود و باعث میبا نارضایتی زن می هدر نظر گرفتن اینکه خداوند علی کبیر است منجر به مواجهه درست مرد در مقابل

مرد وجود دارد که به دلیل برتری زیرا این خطر برای ،کننده نرودجویانه و محکومو به سمت رفتارهای پرخاش نکندز حد خود تجاو

طلبی شود که در این صورت امکان مواجهه تکبر و برتری ،جویی، غروردارد، دچار سلطههای خود که در جسم و دیگر توانهایی 

 درست با نشوز را نخواهد داشت.

پیدا  جیتدربهاین است که عالئم آن  «خوف نشوز»از و منظور  استکبار از اطاعت است عصیان و «نشوز» که اشاره دارد طباطبایی عالمه 

است که هم در حال  درمانی ،که موعظهه این دلیل باشد د بایش نه از خود نشوز قرار داد، موعظه را نتیجه ترس از نشوز، اینکهو  شود

 است.مفید  نشوز نشوز و هم قبل از

و یا  ت کندپشدر بستر به او  مثالًاین است که بستر محفوظ باشد، ولى در بستر با او قهر کند،  «وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ»و منظور از 

 میلى خود را به او بفهماند.دیگرى بى و یا طور مالعبه نکند

راى اذیت بو  جویى نکنیدعلیه آنان بهانهال آن سه راه عالج اطاعت کردند، اگر در اثر اعم یعنى« فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَال تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیًلا ...»

که بر  یو کبیر است، پس از قدرت دارد که مقام پروردگارشان علىاعالم مى «اللَّهَ کانَ عَلِیًّا کَبِیراً إِنَّ» و با زارشان دنبال بهانه نگردیدو آ

و همواره به یاد علو مقام  استعال و استکبار نکنندها ظلم و در اثر غرور به آنکرده و تفاده ناسنان خود دارند مغرور نشوند و سوءز

 .(1374 طباطبایی،) پروردگارشان باشند

 توان نتیجه گرفته گفته شد میاز آنچ

 .دنراهم آورف اننرا برای ز ییط زندگی آرام و راحتد شرانوظیفه دار ان در جامعهمرد -

 پذیری بهتر.ئولیتبنابراین هر چه توانایی بیشتر، مس؛ دانجام دهولیت خود را ئتواند مسکه دارد می ایبه نسبت توانایی مرد -

 به تبع قوامیت نوع مردان، مرد در خانواده نیز قوامیت دارد. -

 مرد ممکن است در شرایط مختلفی از سازگاری و یا ناسازگاری زن قرار بگیرد. -

 متناسب با قوامیت باشد. مرد باید در هر شرایطی عملکرد -

 ظلم منافات دارد. قوامیت با تعدی و -

 کارهای مقابله با نشوز:تبیین راه -3-2-4

و  «هجر»، «وعظ»؛ هایالزم است که واژه کارهافهم این راهبرای کار دارد؛ مرد در مواجهه با نشوز زن سه راهطور که بیان شد همان

 .ها توجه شودو به لوازم معنایی آن مطالعه شوند «ضرب»

 وعظ -3-2-5

ایجاد تنبه درونی درباره امری که  درواقع (.1360مصطفوی، ) شوداست که سبب رشد می یادهندهیآگاهتذکر مفید و هشدار  وعظ،

ل نارضایتی زن، شد و با توجه به دلیتواند ناظر به مرد و یا زن بابنابراین می؛ ربوط به دیگری باشدممکن است مربوط به خود فرد یا م

 متفاوت باشد.تواند می محتوای موعظه
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 : لوازم معنایی واژه وعظ3جدول 

 آثار الزمه مقدمه

 میمفاهنبه درونی، آگاهی، ارتقاء، ت مفید، هشداردهنده ، شناخت همسرنظراختالف

 

 هجر -3-2-6

 است دوری در بسترمنظور  «فِی الْمَضاجِعِ»در این آیه با توجه به  ( و1360مصطفوی، است )ترک همراه با وجود رابطه  «هجر»منظور از 

 ست.نی مدنظرها کردن بسترجدا و

 

 : لوازم معنایی واژه هجر4جدول 

 آثار الزمه مقدمه

 ، تحریک عواطف،توجهجلبایجاد  توجهیدوری کردن، بی دلخوری، شناخت عواطف همسر

 آگاهی، برگشت به تعادل، نزدیکی
 

 ضرب -3-2-7

تواند حرکتی از جانب بنابراین منظور از ضرب می( 1360مصطفوی، است )ای مشخص یدن چیزی بر چیزی بر اساس برنامهکوبضرب، 

 در ضرب انتقال توجه مهم است، یک حرکت فیزیکی که برخورد چیزی بر چیزی، برای تنبه و هوشیارشدن زن باشد، واسطهبهمرد 

 طلبی کشیده شود.نباید به سمت ظلم، تکبر یا برتریو  کننده ضربتی باشدتحریک

 

 : لوازم معنایی واژه ضرب5جدول 

 آثار الزمه مقدمه

به  انتقال توجه، آگاهی، برگشت حرکت فیزیکی برنامه، وجود محرك، شناخت همسر

 تعادل
 

 ها اشاره شده است:که در زیر به بعضی از آن های متعددی داشته باشندتواند مصداقها در زندگی میهر کدام از این واژه

 وعظالف. 

عیوب و اشکاالت خود را ببیند، هشداری  که کندیمشخص باشد، تنبهی در فرد ایجاد تواند ناظر به خود به اینکه بار موعظه می با توجه

ت سبب دیدن عیوب و رفع عیوب شود. به عبارتی یک وجه از موعظه که ناظر به مرد اسکه سبب آگاهی فرد از درون خود میاست 

 :تواندکند، این بروزات میپذیرتر میها خودش را دلاست، بروزاتی که به سبب آنبرای داشتن بروزاتی مناسب خود 
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 ؛رسیدگی به ظاهر خود -

 ؛استفاده از کالم خوش -

 ، باشد.از کارهایی که فراموش کرده است کردنو یا حتی عذرخواهی -

در این صورت شناخت  رغبت زن را به سمت خود جلب کند تواندآن می واسطهبهزن است و مرد ظر به وجه دیگر موعظه که نا 

 :باشد کنندهکمکتواند خلقیات زن می

 ؛خوش گذشتهبیان خاطرات   -

 ؛ی یادگاریهاو فیلم هادیدن عکس -

 .انداهدافی که برای زندگی تعریف کردهیادآوری  -

 ناظر به رفتارهایتواند روی شناخت فرد تأثیر داشته باشد و با توجه به اینکه است می دهندهیآگاهاینکه موعظه  بنابراین با توجه به 

 عمل فرد را تحت تأثیر قرار دهد. جهیدرنتفرد تأثیر داشته باشد و تواند روی احساسات خوشایند است می

 هجرب. 

 تواند:می و جداکردن بستر منظور نیست، است مدنظربا توجه به اینکه در هجر دوری در بستر 

 بستر باشد. کردن به زن درپشت -

 در رفتار باشد. به زن توجهیبی -

ا به تواند عاملی برای تغییر در زن باشد و توجه او ری محدود در بستر از همسر خود، میگزینگزینی مرد در هجر و دوریدوری

 ای برای بهبود و رفع نشوز باشد.مرد جلب کند و زمینه

 ضربج. 

وجه ت که یطور انجام دهد یکارچهخالقیت مرد دارد که در آن لحظه های متفاوتی داشته باشد و این بستگی به مصداقتواند ضرب می

 :دتوانهای ضرب میاز مصداق همسرش را جلب کند و از حالت قبلی خارج شود.

 ؛باشد کردن یک متکا به سمت زنپرتاب -

 .کمی آب روی صورت زن باشد پاشیدن  -

 زن نیز مؤثر شود.بر رفتار  جهیدرنتهمراه شود و  که ممکن است با احساس خوشایندی انتقال توجه اهمیت دارد «ضرب»در 

 :آنچه در مورد نشوز زن اهمیت دارد

 بودن مرد است.مواجهه صحیح و رفع آن با فعال  -

 باشد که نشوز او را برطرف کند و خود عاملی برای تقویت نشوز نشود. ینحوبهاین مواجهه باید  -
 



 و هادی بهرامی احسان زرگریمرضیه                                                              سوره مبارکه نساء 34یی بر اساس آیه تعارضات زناشو در کاهشقوامیت نقش  
 
 

90 

 گیریبحث و نتیجه -4

 :سوره نساء 34 نقش قوامیت در کاهش نشوز بر اساس آیه

که نقشی است ، کنددر خانواده معنا پیدا می آن تبعبهی مردان است که در جامعه و قوامیت یک ویژگی عام براشناسی آیه، بر اساس معنا

در جامعه و خانواده فرد را  قوامیت ،های خاصیالجرم بروز ویژگی، کشد تا استحکام جامعه و خانواده را تضمین کندمرد بر دوش می

 رود:برای قوام انتظار میهای زیر ، ویژگیبا توجه به لوازم معنایی قوامیت .کندتثبیت می

 در امورات خود تدبیر دارد؛کسی که قوام است  -

 رشد خود برنامه دارد؛برای  -

 کند؛در جهت رشد دیگران تالش می -

 گاه دیگران باشد؛کند تکیهسعی می -

 ؛داردشناخت کافی ش نسبت به همسر مرد قوام -

 شناسد؛دادها و نیازهای او را میاستع -

 کند.ر جهت رفع نیازهای همسرش تالش مید -

 و خانواده امعهدادن جسوقنظر آیه مورد یکی از اهداف آثار قوامیت توجه به با است.ارتقاء و آرامش ایجاد زمینه بنابراین نتیجه قوامیت، 

کردن ن اشاره شده است به مرد در برطرفکاری که در آیه به آسه راه، است در خانواده به سمت بالندگی و آرامش و کاهش تعارضات

ی هایبا توجه به ویژگیدارد،  ها نیازتلفیق آن ارتهمکارها و فهم درست راهبه کار، استفاده از این سه راه ؛کندیمکمک همسرش نشوز 

 .استفاده کند زن تواند در جهت رفع نشوزمؤثری می طوربهکار از این سه راه دارد قوام که مرد

ست کار اراه ی مخصوص همانکارراههر  مقدمه و لوازم، «ضرب»و  «هجر» ،«وعظ» هایمعناشناسی هر کدام از واژه نظر گرفتن دربا  

 در استفاده از .برگشت به تعادل و اصالح است ینوعبهکار شوند و نتیجه هر سه راهها به هم نزدیک میکه از طریق نتایج معنایی واژه

 هبرابطه را اند را بداند و بتو ازهایش را بداند، غایت رابطه زناشوییهمسرش را بشناسد، نیاست مرد الزم ، «ضرب»و « هجر»، «وعظ»

که زن است  برای این کارهاکه این راهتوان گفت بنابراین می؛ تواند در رفع نشوز اقدام کندمی هدایت کند، در این صورت صالح سمت

 دهندهشاننو تعارض برطرف شود؛ پس در اینجا رسیدن به تعادل و رفع تعارض شده  ، رابطه اصالحشود ه زندگی برگردد، تعادل ایجادب

 رسد.از عدم تعادل به تعادل مید و شوتثبیت می کند،بطه قوام پیدا میرات که یک این اس

های پژوهش حاکی از یافته؛ تواند تعارضات زناشویی را کاهش دهدهدف تحقیق که قوامیت چگونه میبا توجه به بنابر مطالب فوق و 

ین مواجهه درست ا .مواجهه درستی داشته باشد زناشوییتعارضات یکی از نمودهای قوامیت مرد این است که در مقابله با آن است که 

رد هنر تلفیق اگر م چیزی که باعث صالح زن و مرد است اتفاق بیفتد.باید  درواقعبلکه  ،به نفع مرد یا زن حل شود تعارضاتنیست که 

 تواند در کاهش تعارضات بهتر عمل کند.را داشته باشد می «ضرب»و « هجر»، «وعظ»کار سه راه

تواند نسبت به خود و وظایفی که نسبت به همسر دارد، بازبینی الزم می وی ،آن ناظر به خود مرد است که یک وجه «وعظ»با توجه به  

است شناخت خلقیات زن  که وجه دیگر آن ناظر به زن جهتازآن آن تالش کند و در جهت اصالح را داشته باشد و در صورت لزوم

کاهش تعارضات باشد.  درار های موعظه تأثیرگذتواند یکی از گامناخت همسر میباشد؛ بنابراین شناخت خود و ش کنندهکمکتواند می
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داند تأیید دشناسی را عاملی برای سازگاری می( را که خو1401( و صادقی، صالحیان و صالحی )1383این پژوهش، پژوهش دانش )

 کند.می

 ؛گرایی داردهمی و مذهبی های معنوارچوبچ بر اساسمرد  تعیین نقش زن و( در 1395بزرگی )همچنین با پژوهش جاناین پژوهش،  

، تأییدی بر کندمدیریت می ینوعبه تعارضات را، «ضرب»و « هجر»، «وعظ»کار سه راه یریکارگبهکه مرد قوام با مهارت  جهتازآن

های جنسیتی در رضایت تفاوتبا توجه به  را مدیریت تعارض زناشوییسبک تأثیر که ( است 2011برون ) تانیادی گریف وپی پژوهش

 (1386پژوهش مقدادی )، دهندگی همراه استرشد و لیتئومفهوم قوامیت با اصالح، حمایت و مس ازآنجاکهو  داندمؤثر می زناشویی

و  جوییطلبی، سلطهبرتری داند ومی ولیت، حمایت، مراقبت، محافظت و رعایت مصالح زنئکه منظور از قوامیت را مس جهتازآنرا 

 کند.داند تأیید میمردساالری را با قوامیت ناسازگار می

خودشناسی،  درواقع؛ ردیگیدر برمو کاهش تعارضات را اصالح روابط  تریها، این پژوهش در ابعاد وسیعدر مقایسه با دیگر پژوهش

، در نظر گرفتن های جنسیتی، صمیمیت در روابطمرد، توجه به تفاوتو وظایف زن و ها زوج و نیازهای او، شناخت نقش ختشنا

 وبرگرفته از کالم وحی است پژوهش حاضر از سوی دیگر چون  گیرند.توانند در محدوده قوامیت قرار می.. .و  احساسات و عواطف

با توجه  نیازهای زوجین در روابط همسو است ولی، با (1392اخوت، ) اند نیازی را از انسان برطرف کندتوقرآن نمی اندازهبه زیچچیه

( فهم قوامیت و 1392اخوت رسد )ن صرف کند باز به عمق فهم آن نمیاگر انسان تمام عمر خود را برای فهم مضامین قرآ کهبه این

 ها و آیات دیگر سورهواژهیاز به تفکر و تدبر عمیق در و نگنجد در چندین سطر مختصر نمی، «ضرب»و « هجر»، «وعظ»ارتباط آن با 

 صورت گیردزیادی  هایاین منظور جا دارد پژوهشبرای  شد.این تدبر فقط در یک آیه انجام  ،که با توجه به محدودیت پژوهش دارد

 و وضوح بیشتری پرداخته شود. لیتفصبه، «ضرب»و « هجر»، «وعظ» ،«قوامیت»های به ویژگیو 

 تقدیر و تشکر -5

 .شودیمیاری رساندند تشکر ما را از تمام کسانی که در انجام این پژوهش 
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The Role of Consistency in Reducing Marital Conflicts According to 

Verse 34 of Surah An-Nisa  
 

Marzia Zargari1 

Hadi Bahrami Ehsan*2 

 
Abstract 

The family is one of the main pillars of society with a specific structure in defining individual and social roles 

and responsibilities. Explaining the roles of men and women in this structure is very important to prevent 

family injuries. Considering that consistency is a characteristic Allah has set for men in verse 34 of Surah An-

Nisa', this characteristic can be studied from different aspects. The present study aimed to investigate the 

Qur'an's view on consistency and how it deals with marital conflicts. The research method is contemplation in 

the Qur'an, specifically the word contemplation, which has been done by asking a question from verse 34 of 

Surah An-Nisa' and examining the propositions and contemplating its words. Findings showed that consistency 

is a responsibility that obliges men to perform tasks in society and the family. One of these tasks is to manage 

conflicts in the family. A variety of conflict management strategies such as advising, temporarily leaving alone, 

and Punishment and combining these strategies can effectively explain the roles of men and women to manage 

conflict and ultimately reduce marital conflicts. As a result, consistency reduces marital conflicts and leads to 

improved relationships by applying appropriate strategies. 

 

Keywords: Consistency, Marital Conflict 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. PhD Student in Counseling, Islamic Azad University, Tehran Branch, Tehran, Iran. marziezargari@yahoo.com 

2. Associate Professor, Department of Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran. (Corresponding Author) 

hbahrami@ut.ac.ir 


