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بررسي تطبيقي تنبيه بدني زن در تفاسير فريقين با 
  سوره نساء 34 هيآتوجه به 

  1زاده دكتر رضا باقي

  چكيده
مختلفی از قبیل تحت  یها زهیانگ. .شود یمنامیده  "نشوز"نافرمانی و سرکشی زن نسبت به شوهر در اصطالح قرآن 

ی، میــل بــه معاشــرت بــا دیگــران و ... اقتصــاد گیری تجمل گرایانه، امتیاز یها خواستهفشار قرار دادن شوهر برای ارضای 
 تواند سبب نشوز زن شود. در قرآن برای جلوگیری از نشوز زن از تنبیه بدنی سخن بــه میــان آمــده اســت. حــال یکــی از می

ن سازگاری دارد و چگونه خداوند بــه آن دســتور داده ز  اساسی این است که تنبیه بدنی چگونه با کرامت انسانی یها سؤال
. روش میپــرداز  یمــسورۀ نساء از دیدگاه مفسران فریقین به نقــد و بررســی ایــن مســئله  ٣۴است. در این مقاله با توجه به آیه 

اطالعــات آوری  از جهت راهبرد توصیفی و تحلیلی و از جهت جمــعتحقیق در این نوشتار از جهت نگرش مسئله محور، و 
برآیند تحقیق حاکی از آن است که طبق دیدگاه مفسران فریقین در صورتی که زن حقوق شوهر را نادیده ای است.  کتابخانه
بــی ثمــر بــودن ایــن و در صــورت  کند یمگیری این حق، شوهر را ابتدا ملزم به پند و اندرز دهی برای باز پس  قرآنبگیرد، 

کــه دوری از بســتر  شــود یم. تنبیه بدنی آن هم با شرایطی خاص زمانی مجاز شمرده کند یمروش، دوری از بستر را توصیه 
خاص (نشوز زن) است. این حکــم نــه  کامالً پاسخ ندهد. بنابراین، حکم تنبیه بدنی تنها یک تجویز ضروری برای مقاطعی 

ً ، بلکه، در روایات زیادی شود یمنادرست محسوب  تنها در موارد دیگر غیر مجاز و در ممنــوع شــمرده شــده اســت.  مطلقــا
  ، تنبیه بدنی در موارد خاص هیچ منافاتی با کرامت انسانی زن ندارد.جهینت
  

  .قرآن، نشوز، زن، تنبیه بدنی، کرامت انسانی، فریقین کلید واژه:

   

                                                                                                                   
  reza.baghizadeh@gmail.com  . استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد آشتيان1
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  طرح مسئله 
ی پاسخ به شبهاتی است که فکــر و ذهــن بســیاری از یکی از نیازهای امروز جامعه اسالم

که در نظام خانواده وجــود مشغول کرده است. از جمله شبهاتی  افراد به ویژه جوانان را به خود
اُمــوَن َعَلــی «: آمــده اســت ءسورۀ نســا ٣۴دارد، بحث تنبیه بدنی زن است که در آیۀ  جــاُل َقوَّ الرِّ

ســاِء  ُبوُهنَّ َفــِإْن  یُشــوَزُهنَّ َفِعُظــوُهنَّ َو اْهُجــُروُهنَّ ِفــَتخــاُفوَن نُ  یتــَو الّال  ...النِّ اْلَمضــاِجِع َو اْضــِر
ْم 
ُ
َطْعَنک

َ
َه کاَن َعلِ یِھنَّ َسبِ یَفال َتْبُغوا َعلَ  أ و زنــانی را  ... ردان، سرپرست زنانندم( »راً یا َکبِ یًال ِإنَّ اللَّ

شــان دوری یهــا از ا د] در خوابگــاهد و [بعــید [نخست] پندشان دهیم دار یکه از نافرمانی آنان ب
چ راهی یگر] بر آنها هید؛ پس اگر شما را اطاعت کردند [د یر نکرد] آنان را بزنید و [اگر تأثیکن

  ).٣۴ نساء/( )د، که خدا واالی بزرگ استیی[برای سرزنش] مجو 
 مــرد در فــهیوظبه نشــوز زن و  ،زن بیان قوامیت مرد نسبت بهعالوه بر  خداوند در این آیه

انگیزترین آیــات نــزد مفســران بــوده و نظــرات  این آیه یکی از بحث .کند یمنیز اشاره مقابل او 
در تفسیر  نیز تأثیر مقتضیات تاریخی را بعضاً که  ها بیان شدهمتفاوت و گاه متناقضی از سوی آن

بــا : آیــا تنبیــه بــدنی زن اصلی در ایــن مقالــه ایــن اســت سؤال ،از این رو .دهد این آیه نشان می
  کرامت انسانی او سازگاری دارد؟
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  شناسي مفهوم

  نشوزالف) 
به معنای زمین مرتفع و بلند است و نشوز زن یعنی بغض و سرکشی  "نشز""نشوز" از ماده 

کشــد و خــود را در  او نسبت به شوهر خود. گویا زن، خویشتن را از مطیــع بــودن مــرد بــاال می
  ).۴٩۵: ١٣٨٧(الراغب االصفهانی،  دهد رس او قرار نمیدست

اما در اصطالح منظور از نشوز چیست؟ آیا مراد تخلفات حــوزۀ خــانواده اســت یــا امــور  
لۀ ئو اگــر مربــوط بــه خــانواده اســت منحصــر بــه مســ ؟گیــرد شرعی و اجتماعی را نیز در بر می

  ؟یا فراتر از آن است زناشویی
 ، ج١۴٠۴نی، (حســینی جرجــانشوز در شرع عبارت از نافرمانی کردن زن شوهردار است 

زنی است که از اطاعت شــوهر بیــرون رود و دیگــر حــق نفقــه، پوشــش و «) و "ناشزه" ٣۴٣: ٢
سکونت ندارد و حتی گفته شده که نشوز یکی از گناهان کبیره اســت و مــانع قبــولی طاعــات 

 ).٧٣: ۴ ، ج١٣٧٨(طیب، » ... . است

  از نظر امام خمینی چگونگی تحقق نشوز عبارت است از:
 –آن مقدار کــه واجــب اســت  –زن به این صورت است که زن از اطاعت شوهر  نشوز در

خارج شود و نیز امور نفــرت آوری کــه بــا کامیــابی جنســی از زن منافــات دارد را از خــود دور 
نکند. حتی اگر به تمیزی و نظافت خود اهمیت ندهد و با خواســت شــوهر از آرایــش و زینــت 

و همچنین اگر بدون اجازه شوهر از منزل خارج  ابدی یمخویش خودداری کند نیز نشوز تحقق 
شود و مانند این امور. ولی در اموری که اطاعت زن از مرد واجب نیست اگر فرمان نبرد نشــوز 

. بنابراین اگر زن از انجام کارهای منزل و نیازهایی کــه مربــوط بــه اســتمتاع مــرد ابدی ینمتحقق 
، پخت غذا و حتی آوردن آب و آماده سازی بســتر نیست سرباز زند مثل: جارو کردن، خیاطی

  ).٣٠۵: ٢، ١٣٩٠ ینیخم(موسوی  باشد ینمخواب، ناشزه 
نگری است اینکه کــاموری زناشــویی بایــد بــا زیــان و ضــرری  ای که در خور ژرف نکته
هر گونه ضرر و زیانی در روابــط خــانوادگی و  "ال ضرری "کل به حکم اصل ،زیرا ؛همراه نباشد
  ).۵٠٠: ١٣٨٨(حکیمی،  منوع استاجتماعی م
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نشــوز زن آن : «دانــد یمــع) نیز مالک نشوز زن را عدم تبعیِت او صادق (در روایتی امام 
  .)۵٢١: ٣، ١۴٠١(صدوق، » شدن) از شوهر تبعیت نکند بستر هماست که در فراش (

  ب) ضرب
 ردن،، رفتن و سیر ک)ضرب در لغت به معنای زدن (با دست، عصا، شمشیر، شالق و ...

: ١، ١۴٠٨ابن منظور، ، زدن چیزی به چیز دیگر است ()وصف کردن، بیان کردن (ضرب المثل
 -یا لهیوســبــه هــر  -سوره نساء به معنــای زدن  ٣۴آیه با عنایت به  ). و در اصطالح۵۵١ – ۵۴٣

  ).١٣٩٠: ٢، ١٣٨٩خرمشاهی، (است 

  مبادي بحث

  هاي نشوز زن انگيزه 
  ، عبارتند از:شوند یمزه شدن زن مختلفی که سبب ناش یها زهیانگ
گرایانــه و  تجمــل یها خواســتهارضــای  تحت فشار قرار دادن شــوهر توســط زن بــرای .١

 ... .و  پوشی های سودجویانه، گرفتن امتیازات اقتصادی، تأمین شیک خواهی افزون

 میل به معاشرت با دیگران و تفریحات افراطی. .٢

گیری در همــۀ  وهر و فرزنــدان و تصــمیمقدرت طلبی و میل به فرمانروایی بر خانه، ش .٣
 دار کردن قوامیت مرد. و در واقع خدشه امور

ناشی از کار و یــا بــروز  یفشارهای مقطعی و ها یافسردگخستگی جسمی و روانی و  .۴
 حوادث ناگوار.

 ی با مرد.همخوابگعدم ارضای جنسی در آمیزش و لذت بخش نبودن  .۵

عشــق و وفــاداری از ســوی مــرد؛ بــه  امتناع از تمکین به جهت جلب محبــت و ابــراز .۶
امتناع زن از سِر ناز باشد به انگیزه اظهار عشــق و نیــاز شــوهر (داودی،  ،عبارت دیگر

١٣٨٢ :۴٣۵.(  
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های دیگری از قبیل: لجبازی، دوست نداشــتن شــوهر، انتقــام از بــداخالقی مــرد،  انگیزه
  اشد.تواند سبب نشوز زن ب ... می و تنفر و بیزاری از شوهر، سردمزاجی

  تخافون
این دارد و آن  یا نکته »و الّالتی َتخاُفوَن ُنَشوزُهنَّ «: دیفرما یم قرآن برخی معتقدند اینکه

الزم نیست نشوز صورت بگیرد تا مرد شروع بــه مرحلــه اول نمایــد، بلکــه اگــر مــردی است که 
ه را شــروع کنــد. عالمــ یعنــی موعظــهمرحلــه اول  توانــد یمــگیــرد  بترسد که نشــوز صــورت می

": «دیگو  یمطباطبایی  فای تفریع را آورد و موعظــه را نتیجــه تــرس از نشــوز  در جمله "َفِعُظوُهنَّ
ی ســه هــا عالجقرار داد نه از خود نشوز شاید برای این بوده که رعایت حال موعظــه را در بــین 

گانه کرده باشد و بفهماند از میان این سه راه عالج، موعظــه عالجــی اســت کــه هــم در حــال 
، (طباطبــایی »ی آنهــا عالمتوز مفید خواهد بود و هم قبــل از نشــوز و هنگــام پیــدا شــدن نش

٣: ٣، ١٣٩٣۴۵(.  
» آن بــه تــدریج ظــاهر شــود یها نشــانهاین اســت کــه « مراد از خوف نشوز از نظر عالمه

 »(همان) و نیز گفته شده "خوف نشوز، ظن و گمان نشوز است و مجرد احتمال کــافی نیســت
؛ زیــرا، ). اما برخی معتقدند که بــیم نافرمــانی، علــم بــه نافرمــانی اســت٧٣، ۴، ١٣٧٨(طیب، 

  ).١٣۶: ۵، ١٣۵١(طبرسی،  رود یمخوف گاهی به معنای علم به کار 

  مراحل برخورد مرد با نشوز زن
 اگر انگیــزه، ،مختلف فرق دارد؛ زیرا یها زهیانگنحوه برخورد مرد با نشوز زن با توجه به 

 و افسردگی و فشارهای ناشی از کار باشد، شــوهر بایــد در صــدد رفــعروانی  خستگی جسمی،
باشد و یا فشار کار را بــرای زن کــم کنــد. و اگــر انگیــزه، خستگی زن و یا درمان افسردگی او 

مرد باید با زن به عنوان یک بیمار برخورد کند و در صــدد درمــان او  ،عدم ارضای جنسی باشد
مــوارد  هــا زهیانگمدًا قصد مخالفت بــا شــوهر را نــدارد. امــا اگــر در این موارد زن عا زیرا، ؛برآید

 ، طبــق دســتورکنــد یمــاز اطاعت شوهر دوری  ها زهیانگدیگر باشد که زن با قصد و علم با آن 
 قرآن که یا مرحلهباید سه مرحله را طی کند تا بتواند زن را از ناشزه بودن باز دارد. سه مرد  قرآن
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اگر تــأثیر نکــرد، مرحلــه  کند یمیگر است؛ یعنی مرحله اول را اقدام دستور داده مترتب بر همد
  .رسد یمدوم و اگر باز هم نتیجه نداد، نوبت به مرحله سوم 

» زدن زمانی رواست که غیر ضرب قطعًا مفید و نــافع واقــع نشــود: «دیگو  یمفخر رازی 
و معتقــد اســت از  ). عالمه طباطبایی به همــین مطلــب اشــاره دارد٣١٨: ٣، ١۴٢٠(فخر رازی، 

 فریکترتیب را وسایل گوناگونی از  . ویکه باید ترتیب را رعایت کرد شود یمسیاق آیه فهمیده 
طبیعتًا از درجه ضعیف آن شروع  ،کسی بخواهد شخصی را کیفر دهد اگر ؛ زیرا،داند یم دادن

). ٣۴۵: ۴، ١٣٩٣(طباطبــایی،  کنــد یمــ دتریشــدو سپس کیفر را بــه تــدریج شــدید و  کند یم
  ).۵٠٧: ١، ١۴٠٣زمخشری نیز به همین ترتیب اشاره دارد (زمخشری، 

  مرحله اول: پند و اندرز
" پند و اندرز را اولین راه مقابله با نشوز زن  تا آثار نافرمــانی  داند یمقرآن با کلمه "َفِعُظوُهنَّ

  شود، شاید اثر گذار باشد. اعالم چه در دنیا و چه در آخرت به زن
های طغیان و سرکشی را دید بایــد او را موعظــه  معتقد است که اگر مرد نشانهامام خمینی 

 .)٣٠۵: ٢، ١٣٩٠موسوی خمینی،( شود یکند و اگر زن اطاعت نکند آن وقت نشوز محقق م

  مرحله دوم: كناره گيري از بستر زن
 آنهــار از در بست( »َو اهُجروُهنَّ ِفی الَمضاجع«: دیفرما یم قرآناگر مرحله اول نتیجه نداد 

  که منظور از هجران چیست سه احتمال وجود دارد:در این. )دوری کنید
روایتــی از  مرد در بستر رو برگرداند و پشت به همسر، با اظهار بــی مهــری بخوابــد. الف)

این معناست که  به »ها یالیحول ظھره «: دیفرما یمع) مؤید همین معناست، آنجا که باقر (امام 
: ٣، ١٣۵١؛ طبرســی، ١٩٢: ٢، ١۴٠۵نماید (راوندی،  اوو پشت خود را به  رختخواب زن برودبه 
۴٣.(  

نویسد: این دوری به این مقدار محدود شده اســت  عالمه حکیمی در ذیل این روایت می
نگرانی و تشــویش زنــان را  لجامد و دن... نی های زیاد و ترک اطاق خواب یا خانه و یتا به دور

 ).۴۵٠: ٨، ١٣٨٨(حکیمی،  موجب نگردد
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: ظاهر جملــه ایــن اســت کــه بســتر سدینو  یمعالمه طباطبایی همین معنا را اراده کرده و 
پشت بــه او کنــد و یــا مالعبــه نکنــد و یــا طــور  مثالً ولی در بستر با او قهر کند؛  ،محفوظ باشد

ه ولی بعید است که با این جمله جدا کردن بســتر او اراد .دیگری بی میلی خود را به او بفهماند
  ).٣۴۵: ۴، ١٣٩٣ ،شود (طباطبایی
اســت، : با توجه به اینکه "المضاجع" به صیغه جمــع آمــده دیگو  یم مجمع البیانصاحب 

). ۶٩: ۴-٣، ١٣۵١باید در همان بستر معهود به زنش پشت کند نه در بستری دیگــر (طبرســی، 
زیرا بــه جمــِع  جمع بودن "مضاجع" مؤید این برداشت نیست، از نظر برخی دیگر از اندیشمندان

؛ یعنی هر مردی در رختخــوابش اند شدهکه به نشوز همسرشان گرفتار  کند یمشوهرانی خطاب 
  ).۵۵٩: ١٨، ١٣٨٨از همسرش جدا گردد (جوادی آملی، 

  در دو رختخواب جداگانه در یک اتاق یا دو اتاق بخوابند تا زن متنبه شود. ب)
دوری گزینــد و در بســتری جداگانــه شیخ مفید معتقد است مرد مخیر است از بســتر زن 

پســندد و  هــم نظــر شــیخ مفیــد را میمــدارک بخوابد و یا در بستر زن به او پشت کند. صاحب 
گوید: هر یک از این دو عمل (بسترگریزی و یا پشت کردن در بستر به زن) در عرف بــر او  می

  ).۴٣٧: ۴، ١٣۶۴(خوانساری،  کند صدق هجر می
  ی کند.از آمیزش با او خوددار ج)
است: منظور این اســت کــه از آمیــزش بــا زن  از سعید بن جبیر نقل شده مجمع البیاندر 

به ترک خوابگاه امر کرده این است کــه آمیــزش مخصــوص  قرآنخودداری کند و علت اینکه 
  ).١٣۵: ۵، ١٣۵١خوابگاه است (طبرسی، 

  کند. در خانه زندانی او را د)
سخن گفتن و زندانی کردن در خانه را نیز بیان طبری ضمن نقل همۀ موارد قبل، درشت 

  ).۴٠: ۵، ١۴١٢در خانه برگزیده است (طبری،  زن را کردنانی کرده و خود زند
ص) از ( امبریــپاما این مفارقت چه مقدار باید باشد؟ قرطبی به دلیــل هجــران یــک ماهــه 

بــیُّ الــی َبعــض  و إذا« ؛ چنانکه در تفسیر آیهکند یمحفصه، مفارقت یک ماهه را پیشنهاد  َاَسرَّ النَّ
 ده اســتآمــ )٣) (تحریم/... کی از همسرانش سخنی نهانی گفتیامبر با یو چون پ(» ازواِجهِ 
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 یا انــدازه). ولی برخی معتقدند مفارقت حد مشخص ندارد به ١۵١: ۵، ١۴١۵(انصاری قرطبی، 
  ).۵۶٠: ١٨، ١٣٨٨ باید باشد که اثر گذار شود یا بی نتیجه بودنش روشن گردد (جوادی آملی،

شناســی زن  توجــه بــه روانبایــد بــا ، ای دارد این مرحله چه فایــده شود که سؤالحال اگر 
مــرد نفــوذ کنــد و همــۀ قلــب  خواهد در می و زن طالب قلب و وجود مرد است پاسخ دهیم که

ایــن رو، از  .خواهــد تــن و جســم زن را میمــرد  تسخیر کند؛ در حالی کــه،وی را  روح قلب و
. دهنــده اســتزن بســیار آزار  برای ریزی مرد و روی ترش کردن و پشت به وی خوابیدنبسترگ
کند که دل  بخوابد، زن احساس می ری جداگانهپشت کند و یا در بستزن مرد در بستر به وقتی 

. و نیز از این راه حب و بغض زن نســبت بــه شــوهر روشــن و قلب مرد به وی پشت کرده است
تحمل چنین وضعیتی برای  ،نسبت به شوهر خود داشته باشد محبتی زن در صورتی که ؛شود یم

او دشوار خواهد بود و بالعکس اگر محبت او نسبت به شوهر کم باشد، صــبوری خواهــد کــرد 
  ).١٣۶: ۵، ١٣۵١(طبرسی، 

  مرحله سوم: تنبيه بدني
بــت بــه نکرد و زن به قهر و جدایی مرد هم بی اعتنایی کــرد، نو یا دهیفااگر پند و اندرز 

و آن تنبیه بدنی است که نشانگر نهایت نارضایتی شــوهر از زن  رسد یمسومین مرحله اصالحی 
" در این آیه صریح در اذن    جهت تنبیه زنان ناشزه است. قرآناست. تعبیر "و اضِرُبوهنَّ

ق مــرد از جمله سؤاالتی که در بحث تنبیه بدنی زن مطرح است این است که آیا زدن حــ 
اباحــه، کراهــت،  ؟ از نــوعو اگر حکــم اســت چگونــه اســت است به سود او. است یا حکمی

  ؟است استحباب و یا وجوب
(فخــر  دانــد یمــافضــل را  اباحــه و تــرک آن را حکم ضــربشافعی  به نقل از فخر رازی

(ابــن عربــی،  شــود )، و از عطا نیز نقل شده که از آیــه، اباحــه فهمیــده می٩٣: ۵، ١۴٢٠رازی، 
١٣٧۶ ،١ :۴٢.(  

کــه گذشــته را  دهــد یمــصورتی که زن از نشوز دست بردارد، خداوند به مرد دســتور  در
ْم َفــَال « :دیفرما یم قرآنفراموش کند و از هر نوع آزار و ستمی به زن دست بردارد. 

ُ
َطْعــَنک

َ
َفــِإْن أ

تــی برخــی . ح)یدنجوی آنهااگر از شما پیروی کردند راهی برای تعّدی بر ( »ًال یِھَنّ َســبِ یَتْبُغوا َعلَ 
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را به محبت تکلیف نکنید و همین که ظاهرشان با شــما درســت شــد بــه باطنشــان  آنهامعتقدند 
  ).٢٢۶: ١٣٨٩کاری نداشته باشید (مهریزی، 

آیا تنبیه بــدنی زن بــا کرامــت انســانی او منافــات نــدارد؟ شخصــیت زن را پایمــال شبهه: 
  نت نیست؟؟ با حقوق زن منافات ندارد؟ و آیا این ترویج خشو کند ینم

، از مــا برخــی از مقلــدان آداب و رســوم غربــی« :دیــگو  یمــرشید رضا درباره این شبهه 
کــه  در حــالی شــمارند یمــمسلمانان نسبت به تنبیه بدنی زن نافرمان، ایراد گرفته و آن را ناپسند 

توســط زن را  نافرمانی زن و بزرگی کردن بر مرد را که رئیس خانواده است و تحقیــر شــدن مــرد
). مراغی از شاگردان عبــده نیــز بــه ایــن شــبهه ٧۴: ۵، ١٩٣۵(رشید رضا،  »شمارند ینمسند ناپ

  ).٢٧: ٢، ١٩٨۵اشاره دارد (مراغی، 
متفاوتی داده شده است که در این مقالــه قــول  یها پاسخبه این گونه شبهات  پاسخ شــبهه:

الزم بــه یــادآوری . ردیگ یممورد نقد و بررسی قرار  مشهور از دیدگاه مفسران شیعه و اهل سنت
  .اند پرداختهمشهور در زدن با شرایط و اهداف خاص با اشاره به چند نکته به پاسخ است که 

  نكته اول: وظايف متقابل زن و مرد
آن زن و شوهر نسبت به یکدیگر تعهداتی دارند. مــرد متعهــد  است که در یپیمان ازدواج

باشــد؛ مســکن و هزینــه  بنــد د متعــارف پایی بــا زن در حــهمخــوابگبه  مهریه بپردازد؛ شود یم
زندگی را به صورت متعارف تأمین نماید و مسئولیت فرزندان را از نظر هزینه و سایر امور عهــده 

نیاز جنســی  ،در صورت نبودن ممنوعیت عرفی و شرعی شود یمدار باشد. در مقابل زن متعهد 
  رطرف نماید.ب را که منافی این امر است مرد را برآورده سازد و اموری

  نكته دوم: تكليف مرد در صورت عدم انجام وظيفه از سوي زن
یی که بیان شد بــه وظــایف ها زهیانگاگر مرد به تعهدات خود عمل نماید و زن به علل و  

بندی و مسئولیت پذیری زن نسبت  برای پای قرآنچه باید کرد؟  ،خود در قبال شوهر عمل نکند
است  یا مرحلهندین مرحله را مد نظر دارد. تنبیه بدنی آخرین به وظایف خود در قبال شوهر، چ
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در قبال گناه و معصیت زن، باید او را از منکر نهی کــرد و  ،زیرا است؛به آن امر کرده  قرآنکه 
  متقبل چنین امری باشد؟ تواند یمچه کسی بهتر از خود خانواده 

(ص)  پیامبر اکرم: «اند کرده برخی از مفسران در مجوز زدن زنان به این دو روایت اشاره
 .)٣٧١ :ق ١۴١٣(هنــدی،  »فرمود: تازیانه را جایی درآویز که اهل خانه و زیر دستان تــو بیننــد

آن حضرت در جای دیگر فرمود: تازیانه را در جایی که اهــل خانــه ببیننــد آویــزان کنیــد؛ ایــن 
  ).٣۵٠: ۵، ١٣۶٩آنهاست (همان، فخر رازی،  بیتأد سبب 

  ايط و اهداف خاصنكته سوم: شر
شــرایط باید عمل نماید، بلکه  مایل استمرد در تنبیه بدنی زن آزاد نیست تا هر طور که  
  کند:رعایت به شرح ذیل را  یخاص

 شرط اول: قصد اصالح

بــه  ،دانــد یمهدف از تنبیه بدنی زن را پرهیز دادن زن از نشوز و در نتیجه اصالح او  قرآن
شناسی نیــز آمــده  نسبت به شوهر انجام دهد. این مسئله در روانکه زن وظایف خود را  یا گونه

است که برخی از زنان دارای حالتی به نام "مازوشیسم" یا آزار طلبی هســتند و تنهــا راه آرامــش 
(مکــارم شــیرازی،  درمان روانــی اســت ینوع تنبیه مختصر بدنی است که خود بخشیدن به آنها

١٣۶٣، ٩ :۴١۵.(  
کــه خطــر  ردیــگ یمــکتک زدن زن زمانی انجام : «سدینو  یمزمینه سید قطب نیز در این 

و چنــین مقرراتــی جهــت  کنــد یمــشکاف، کج رفتاری و بدکرداری کانون خــانواده را تهدیــد 
اگر کتک زدن زن «و نیز  ).۶٣: ٢، ١٣٨٧سید قطب، (» درمان کج اندیشی و کژ راهی است

کــار الزمــی  ،از خطر سقوط و پاشیدگی توهینی به مقام زن تلقی شود، ولی برای حفظ خانواده
را بــه جهــت برگردانــدن زن زدن  مدرسی ).۴٣٣: ٢(جعفری، بی تا، » باشد، قابل تحمل است

  ).٢:٧۵ق،  ١۴١٩(مدرسی،  دانند یمنظم و انضباط داخل خانه الزم 
تنبیه بدنی زن باید برای جلوگیری از پاشیدگی خانواده باشد تــا شــکایت بــه دادگــاه بــرده 

). و چون هدف نهــی از منکــر ٣۵٧: ٢، ش ١٣٧٧تا اسرار خانوادگی افشا شود (قریشی،  نشود



 سوره نساء 34 هيبا توجه به آ نيقيفر ريزن در تفاس يبدن هيتنب يقيتطب يبررس  

 

 
ژپوش

طی ی ر 

١٣٩

 بهتر است خود شوهر زن را از گنــاه بــازدارد تــا پــای اجانــب بــه حــریم خانــه بــاز نشــود. است
  ).۵۶١: ١٨، ١٣٨٨جوادی آملی، (

  شرط دوم: خفيف بودن
اطــالق دارد و  ءســورۀ نســا ٣۴آیــۀ  ،هایی داشته باشد در اینکه زدن چگونه و چه ویژگی

ای بزند هم آیه اطالق دارد و هیچ محــدودیتی  شود و اینکه با چه وسیله هرگونه زدن را شامل می
  .اند کردهمحدود روایات و قراین نقلی و عقلی شود، ولی مفسران آن را بر پایه  را شامل نمی

و معتقدند که مراد   ردهکاستفاده  قرآنبرخی برای خفیف بودن تنبیه بدنی زن از آیه دیگر 
وقتــی  کنــد یمداستان حضرت ایوب پیامبر را بیان  قرآناز زدن، استفاده از قدرت بدنی نیست. 

ــا یــَوُخْذ بِ «: دیفرما یمسوگند یاد کرد که زنش را بزند چنین  ِدَك ِضــْغًثا َفاْضــِرْب ِبــِه َوَال َتْحَنــْث ِإَنّ
ــ اٌب َوَجْدَناُه َصاِبًرا ِنْعــَم اْلَعْبــُد ِإَنّ َوّ

َ
ی باریــک خرمــا بــه دســتت گیــر و هــا چوباز  یا دســتهو  »ُه أ

 یا بنــدهصابر یافتیم چه خــوب  یا بنده[همسرت را] با آن بزن و سوگند خود را نشکن. ما او را 
  ).۴/ بود که توجه او به درگاه ما بود) (ص

زن نمــود : تنبیه بدنی نباید به نحوی باشد که اثر آن در جسم دیفرما یمرسول خدا (ص) 
). در روایتــی ۶٨: ۵، ١۴١٢داشته باشد، و یا نشانه خودنمایی و اظهار قدرت مرد باشد (طبــری، 

(عروســی » بــا چــوب مســواک وی را بزنــد: «دیــفرما یمــامام باقر (ع) در تفسیر "واضــربوهن" 
؛ دانــد یمــع) نیز زدن را بــا چــوب مســواک و شــبیه آن صادق (). امام ۴٧٨: ١، ١۴١۵حویزی، 
). در روایــت دیگــری بــه ۵٢١: ٣، ١۴٠١ه از روی رفق و دوستی باشــد (شــیخ صــدوق، زدنی ک

، ١۴١۴ضرب غیر مبرح یعنی زدنی که شدید و سخت نباشد تصریح شده اســت (حــر عــاملی، 
... اگــر شــما را در «کند که رسول خدا (ص) فرمود:  ). ابن جریر از حجاج نقل می٢٣٠: ١۵

» یعنی اثر نماند ؛ریزی نیانجامد ای که به خون گونه بهزنید ب ها نافرمانی کرد آنان را کتک نیکی
زدن نبایــد ســخت و طاقــت فرســا بــوده و : «دیــگو  یم). سیوطی هم ٢٧٨: ٢، ١۴١۴(سیوطی، 

  ).۵٢٢: ٢، ١۴١۴(سیوطی، » موجب ضرر شود
ریزی نیانجامــد و  ای باشد که به خون اند زدن باید به گونه و گفته« نویسد: زمخشری می

: ١، ١۴٠٣زمخشــری، ( »وارد نکند و استخوانی را نشکند و از زدن بر صورت بپرهیــزد جراحت
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؛ ٧٢: ١٠، ١۴٢٠فخــر رازی، (. و نیز گفته شده ضرب باعث جدایی اعضــای بــدن نشــود )۵٠٧
 ).٩٨: ٣ق،  ١۴١٨؛ قاسمی، ١٩۶: ١، ١۴١٧نووی، 

را زد  شــافعی گفتــه اســت: اگــر کســی زن خــود بــه نقــل ازفخــر رازی در تفســیر خــود 
 ؛بر یک نقطه ضــربات را وارد نســازد ؛ای باشد که به نابودی زن منجر نگردد به گونه بایست می

 ،کمتــر از چهــل ضــربه باشــد ؛هاست از کتک زدن بر صورت اجتناب ورزد، زیرا محل زیبایی
، زیرا بیست نسبت به برده حد کامــل اســت. دانند یمرا مجاز  کمتر از بیست تازیانه برخیالبته 

را یــا بــا دســت پارچــه  و به جــای آن زدن بــا دانند ینمرا صالح  تازیانه و عصابا  رخی نیز زدنب
رعایت نهایت تخفیف در ایــن زمینــه مطلــوب اســت (فخــر رازی،  ،به هر حال. کنند یمتوصیه 
١۴٢٠ ،۵ :٩-٩٣۴.(  

قابل ذکر است که واژه "ضرب" اختصاص به زدن درد آور ندارد، بلکه برخی از مصادیق 
چه زدن در حد یا تعزیر غالبًا درد آور است، ولی در فضای  اگر ؛ زیرا،بی درد باشد تواند یمآن 

ًة َو َرْحَمــًة یَو َجَعَل بَ ... «خانوادگی که اساس آن موّدت و رحمت است  ْم َمَوَدّ
ُ
انتـان  يو م( »... َنک

د باشــد، زیــرا ایــن مورد دستور خداون تواند ینم). زدن درد آور ٢(روم /) رحمت نهاد دوستى و
  ).٣١٢: ١٣٨۴نوع زدن با موّدت و رحمت سازگاری ندارد (جوادی آملی، 

به معنای زدن بی درد آمده اســت کــه بــه دو نمونــه اشــاره  آنهاآیاتی داریم که ضرب در 
  :شود می

ــ«  ــْم ِف ْبنا َعَلــی آذاِنِھ ــِف ِســنِ  یَفَضــَر ْھ
َ
ــَدداً یاْلک ــال ( »َن َع ــار، س ــس در آن غ ــر يپ ــد ب انى چن

  .)١١/کهف( )يپرده زد شانيها وشگ
 ش [فـرو] يد روسرى خود را بر گردنِ خويو با( »... ولیضربن بُخمُرهّن علی جیــوبھّن ...«
  ).٣١/ (نور» اندازند

سورۀ نساء، بیش از آنکه تنبیه بدنی باشــد،  ٣۴زدن زن در آیۀ  در نظر عالمه حکیمی نیز
دلتنگــی و مخالفــت اخالقــی اســت نــه تنبیــه  معنایی اخالقی دارد، و این به راستی نوعی اظهار

  ).۴١٩: ٨، ١٣٨٨جدی بدنی (حکیمی، 
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مورد دستور خداوند باشد، زیرا این نوع زدن بــا مــوّدت و رحمــت  تواند ینمزدن درد آور 
  ).٣١٢: ١٣٨۴سازگاری ندارد (جوادی آملی، 

و  رنــدیگ یمــبه طور کلی در پاسخ به نظر برخی از افراد که به تنبیه بدنی خفیــف خــرده 
، بایــد اشــاره گــردد ینمــمحقــق  جلوگیری از نشوز زنکه با چنین حالتی از زدن،  کنند یمادعا 
» زن گمان کند شوهرش با او قصد مــزاح و مالعبــه دارد«شاید حکمتش این باشد که  که کرد

  ).٣۵٧: ٨، ١۴١۴(جبعی عاملی، 

 شرط سوم: زدن در چند مرحله

شــروع شــود و اگــر اثــر نکــرد شــدیدتر شــود. امــام  تر فیخفدر تنبیه بدنی باید از مرحله 
باره معتقد است که ابتدا تنبیه مختصر باشد اگر اثر نکــرد بــه تــدریج بــه مراحــل  نیدر اخمینی 

، ولی در هر صورت نبایــد بــدن زن خــونی شــده و موجــب شود یمباالتر و تنبیه شدیدتر منتقل 
 ).٢٧٣: ٢، ١٣٩٠ ینیخمکبودی و سرخی شود (موسوی 

 شرط چهارم: غرامت دادن مرد در صورت ايجاد جراحت

حال اگر از سر اتفاق و یا ناخواسته، زدن سبب جراحت زن گردد، مرد باید به او غرامــت 
اگر با تنبیه چیزی از اعضای بــدن زن تلــف : «دیگو  یمبدهد. اصفهانی ملقب به فاضل هندی 

 کــه یحــال درالح و تأدیــب اســت آنچه شارع فرموده برای اص ،گردد، شوهر ضامن است؛ زیرا
  ).١٠٠: ٢، ١۴١۶(اصفهانی، » شود یمضرب شدید موجب افساد 

  نكته چهارم: تنبيه بدني تجويز ضروري
حکم تنبیه بدنی مذکور تنهــا یــک تجــویز ضــروری بــرای مقــاطعی کــامًال خــاص و بــا  

و نادرســت نشوز زن و عموم مــوارد دیگــر غیــر مجــاز  ریدر غشرایطی ویژه است که بیان شد و 
  .از سوی اسالم منع شده است مطلقاً است و 

هر کس همسرش را سیلی بزند خداوند به مالک دوزخ فرمان «ص) فرمود: خدا (رسول 
در جای دیگــر  ).٢۵٠: ٢۴، ١۴٠٧(نوری، » که هفتاد سیلی از آتش دوزخ بر وی بنوازد دهد یم
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گاه دست به گــردنش نیــز (بــرای آن زند یمچگونه یکی از شما مردان، همسرش را : «دیفرما یم
  ؟)٣۵٠: ۴، ١٣٩٣عالمه)، ( ییطباطبا» (اندازد یملذت جویی) 
زنیــد ســپس  آیــا زن را کتــک می«ع) فرمــود: بــاقر (ص) بــه روایــت امــام ( امبریــپو نیــز 

  )؟١١٩: ١۴، ١۴١۴(حر عاملی،  »خواهید با او هماغوش باشید یم

  سفارش اسالم به رعايت حال زنان نكته پنجم:
  نموده است:زنان به مردان سفارش در مورد  و برخی از روایات، اسالم قرآناساس  بر

وُهنَّ بِ « فرمایــد: در ایــن بــاره میقرآن 
ُ
ْمِســک

َ
َجَلُھــنَّ َفأ

َ
َســاَء َفــَبَلْغَن أ ْقــُتُم النِّ ْو َم َو ِإَذا َطلَّ

َ
ْعــُروٍف أ

ُحوُهنَّ بِ  کو وجهی یا آنان را به نیان سرآمد، د و مهلتشیهر گاه زنان را طالق داد ( »...ْعُروٍف َم َسرِّ
  ).٢٣١/ ) (بقرهدیکو وجهی رها ساز یا به نید ینگه دار 

هر مردی که بر بد اخالقی همسرش صبر کند خدا اجــر داود «پیامبر اکرم (ص) فرمود: 
و نیز در روایت آمده است آخــرین ســخنی کــه . )٢۴٧: ١٠٠، ١۴٠٣ یمجلس( »دهد یمرا به او 

خدا (ص) بعد از سفارش به نماز و مراقبت حقوق بردگان شنیده شد این  هنگام وفات از رسول
: ١٣٧۴(حّرانــی، » با زنانتان نیکو زندگی کنیــد و حــریم آنــان را نگــاه داریــد«بود که فرمود: 

٣٣۴.(  
در هر حال با زنت مدارا کــن و بــا او بــه نیکــی : «دیفرما یمامام علی (ع) نیز در روایتی 

  ).١٢٠: ٧، ١۴١۴(حر عاملی، » ریز از صفا و صمیمیت باشدرفتار نما تا زندگی لب
 دیــکن یمــوقتی بــا زنــی ازدواج «(ع) هم از پدرش چنین روایت کرده است:  امام صادق

» احترامش کنید. او مایه آرامش شماست. زنــان را آزار ندهیــد و حقــوق آنــان را ضــایع نکنیــد
  ).٢٢۴: ١٠٠، ١۴٠٣(عالمه مجلسی، 

از خداوند پــاداش بگیــرد، بــرای یــک شود که انسان  می«تی فرمود: (ص) در روای پیامبر
). و در جای دیگــر فرمــود: ٢٧۴: ٨، ١٣٨٨(حکیمی، » لقمه که در دهان همسر خود بگذارد

کرد، تا جایی که پنداشتم طالق آنان جایز نیست  همواره جبرئیل مرا نسبت به زنان سفارش می«
خــورد،  فرمود: مؤمن بــه میــل همســرش غــذا می ). و نیز۴٧۵(همان:» مگر در صورت خیانت

  ).۴٧۶(همان: خورد یمنافق همسرش به میل او غذا م
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های  مرد موظف شده است که ذوق و ســلیقه« نویسد: عالمه حکیمی در ذیل روایت می
ایــن شخصی را کنار گذارد، و در ُبعد احساسی و عاطفی از ذوق و ســلیقه زن پیــروی کنــد. و 

  ).۴٨٨(همان:» سوزی مردساالری در خانوادۀ اسالمی ای ریشهمعیار واالیی است بر 
کنــار همســر در خانــه، نــزد خــدای متعــال ســتن مــرد در در نظر پیامبر گرامی اسالم، نش

ســت کــه دســتور بدانجاسفارش اسالم تا  ).۴٨۶است (همان:تر از اعتکاف در مسجد  محبوب
(ص) در  پیامبر اکرم دیگر، تیر رواید .مردان باید در کنار همسران خود بخوابندکه داده است 

شــهری کــه  وردی را از دست داده است کســی کــه دور از خانــه نم آیین جوا« این باره فرمود:
  ).١٢٢: ١۴، ١۴١۴عاملی،  (حر» ، بخوابدهمسرش در آنجاست

روایت در زمینۀ رفتار نیکو و کریمانــه بــا « نویسد: عالمه طباطبایی دربارۀ این روایات می
عه و اهــل (ع) از منــابع روایــی معتبــر شــی (ص) و امیر المؤمنین علــی پیامبر مکرم اسالم زنان از

تــوانیم موضــع اســالم در قبــال زنــان را کــه  که از مجموع اینهــا میسنت فراوان نقل شده است 
: ۵، ١٣٩٣عالمــه طباطبــای،(» سرشار از تکریم، محبت و معاشرت نیکو است استفاده نمــاییم

٣۵٣ – ١۴٩.( 

  گيري نتيجه
اوًال: با کرامت انسانی او منافات ندارد؛ زیرا، بر اساس نظر مفسران فریقین تنبیه بدنی زن 

 شوهر به تعهد خود عمــل کنــدفقط  در صورتی که متعهد هستند؛زن و شوهر در قبال همدیگر 
 قــرآن ،ثانیــاً  او را وادار کند تا به تعهد خود عمل نماید. بایدمرد نسبت به مرد متعد نباشد،  و زن

 مراحل پند و اندرز و دوری از بستر وی در مرحله آخر قرار داده است. پس ازرا  زن تنبیه بدنی
نشــوز  یعنــی حکم تنبیه بدنی مذکور تنها یک تجویز ضروری برای مقاطعی کامًال خــاص ثالثًا،

ه و شرایط ویژه است و لذا در عموم موارد دیگر غیر مجاز و نادرست اســت و اســالم هــم بــ نز 
  شدت با آن مخالفت و از آن نهی نموده است.
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  كتابنامه
  قرآن کریم.

 . حلب: نشر علي محمد بجاوي.احكام القرآن ).1376ابن عربي، محي الدين. ( .1

 بيروت: دارالتراث العربي. .لسان العربق.).  1408ابن منظور. ( .2

 . قم: انتشارات جامعه مدرسين.امكشف اللثق).  1416اصفهاني، بهاء الدين محمد بن الحسن (فاضل هندي). ( .3
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