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مقدمه

اسالم همواره به تکریم شخصیت انسانها تأکید ورزیده و اهانت ،تحقیر و خشونت در منطق
الهی مطرود شمردهشده است .در فضایی که دفاع از انسانها و حقوق آنان امری الزم است،
ضروری است به حقوق زنان ،در همهجا بهویژه در جوامع اسالمی عنایت بیشتري گردد .یکی
از مسائلی که امروزه پرداختن به آن ضرورت دارد ،مسئله تنبیه بدنی زن است که موضوع
پژوهش حاضر قرارگرفته است ،با مراجعه به متون تفسیری و روایی شیعی به تحلیل این موضوع
و ابهاماتی که ممکن است در ذهن برخی از افراد به وجود آمده باشد ،پرداخته میشود .البته این
مسئله تنها اختصاص به مسلمین ندارد ،بلکه مسئلهای بشری است و در همه جوامع و فرهنگها
شیوع دارد و در شمار نابهنجاریهای اجتماعی است و برای درمان آن مشارکت و همفکری
جامعه شناسان و روانشناسان و رهبران مذهبی الزم است .پیش از آنکه بشر امروزی درصدد
محو خشونت علیه زنان برآید ،دین مبین اسالم به این مهم اقدام نموده و توصیههای فراوانی در
خصوص خوشرفتاری با زنان تجویز نموده است.
الزم به یادآوری است که در این خصوص پژوهشهایی صورت گرفته که هرکدام در
ضمن موضوعات دیگر یا بهطور مستقل به این موضوع اشارهکردهاند ،بنابراین با توجه به محدود
بودن پژوهشهای صورت گرفته در این خصوص و اهمیتی که امروزه مسئله خشونت علیه
زنان در مجامع بینالمللی پیداکرده و شبههافکنی در رابطه با این آیه و عدم تبیین دقیق موضوع،
پژوهش حاضر بر آن است که پس از بررسی آثار مربوط به تنبیه زنان به واکاوی این موضوع
بر اساس دیدگاه اسالم با مراجعه به تفاسیر و منابع دینی مختلف بپردازد .هدف اصلی این مقاله
توضیح و تبیین مبانی و موازین تنبیه بهکاررفته در آیه  34سوره نساء است که منظور از ضربدر
آیه چیست؟ آیا در هر موردی مرد میتواند همسر خود را تنبیه کند؟ یا در موارد خاص مجاز
است؟ بعالوه شرایط و چگونگی این ضرب چیست؟
آیة  34سوره نساء یکی از مهمترین آیات مربوط به مسئله زن و حقوق اوست که فهم
درست این آیه تأثیر بسزایی در بازنمایی نگاه قرآنکریم به موضوع زن با همة ابعاد و جوانب
و نتایج سرنوشتساز آن دارد .با بررسی دقیق و همهجانبه میتوان دریافت که آنچه در این آیه
آمده ،نهتنها علیه حق زن نیست ،بلکه در جهت پاسداشت و حمایت از حق زن است .در اين
راستا مطالب موردنظر ،در پنج بخش مطرح میگردد.
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 .1واژهشناسی

الفاظ بهکاررفته در این آیه در آیات متعددی از قرآن کریم آمده و متضمن معانی مختلف است.
لذا برای فهم درست معنای آیه به بررسی واژگان اصلی كه در آيه بهکاررفته ،ازجمله نشوز،
ضرب ،وعظ و هجر خواهيم پرداخت.
 .1-1نشوز

نشوز در لغت به معني ارتفاع و برخاستن ،برجسته شدن ،بلند شدن از جاي خود ،برآمدگي پيدا
كردن ،امتناع و سرپيچي كردن ،نافرمان و سركش شدن و جفا كردن آمده است (راغب اصفهانی

 1372ج .)347 :3

مفهوم اصطالحي نشوز تفاوت چنداني با مفهوم لغوي آن ندارد بيشتر مفسران ،نشوز را
خروج زن از اطاعت شوهر گرفتهاند .در الميزان عصيان و استكبار از اطاعت آمده (طباطبايي
 1364ج  )347 :4برخی دیگر آن را عصيان شوهر و استيالي بر او و مخالفت با او معني كردهاند
(طبرسي  )449 :1349همچنین آن را به معناي برخاستن و خروج از طاعت میدانند كه از زن و
شوهر صادر میشود (محقق حلي  1409ج  .)281 :2صاحب جواهر در مفهوم اصطالحي نشوز آن
را خروج هر يك از زوجين از اطاعت ديگري و انقياد وي میداند كه بر عهدة هر يك نسبت به
ديگري واجب است (نجفي بیتا ج  .)200 :31یا اینکه نشوز را اطاعت نكردن از همسر درجایی
كه واجب است بر او ،مثل تمكين نكردن ،نپيراستن خود از چيزهايي كه تنفرآمیز است و با
بهرهوری و لذت بردن از او ناسازگار است و مانند اینها میداند (امام خميني  1421ج 2و.)747 :1
بنابراين با توجه به آنچه بيان شد میتوان نشوز را خودداري هر يك از زوجين از اداي
حقوق واجب طرف ديگر بدون وجود مانع شرعي دانست و ويژگي اين خودداري كراهت،
نافرماني ،عصيان آگاهانه و عامدانه است.
 .1-2ضرب

واژة ضربدر قرآن چندين بار بهکاررفته ،كه معاني آن در همهجا يكسان نيست ،بلكه درجاهای
مختلف معاني متفاوت دارد .ضرب ،زدن دو چيز به يكديگراست و با توجه به اختالف ضرب
و انواع زدن در تفسیر آن اختالف است مثل زدن چيز با دست و عصا و شمشير و مانند اینها
(راغب اصفهاني  1372ج .)254 :2
(واضربوهن) اکثرا ً ضرب را به معنای زدن و تنبیه بدنی
در معنای اصطالحی ،ضربدر آیه
ّ
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در نظر گرفتند (نجفی بیتا ج  )206 :31و برخی نیز تعابیر دیگری به کاربردند که ضرب در سنت
رسول خدا(ص) به معنای جدایی و ترک کردن و دوری گزیدن است و این معنا هماهنگ با روح
طبیعت و استعمال مجازی واژه ضرب و مشتقات آن در قرآن است (بالذري  1417ج  ،246 :2به
نقل از :معموري و خوشسخن مظفر .)89 :1389
 .1-3وعظ

وعظ در لغت نهي آميخته به تهديد است (راغب اصفهاني  1372ج  ،)347: 2ولي ظاهرا ً معناي
موعظه وسیعتر از اين است و درواقع هرگونه اندرزي كه در مخاطب تأثير بگذارد ،او را از
بدیها بترساند و يا قلب او را متوجه نیکیها گرداند وعظ و موعظه ناميده میشود .البته مفهوم
اين سخن آن نيست كه هر موعظهای بايد تأثير داشته باشد ،بلكه منظور آن است كه در قلبهای
آماده بتواند ،چنين اثري بگذارد .چنانکه در سورة يونس ،تمام انسانهای جهان را مخاطب
َّاس قَ ْد جا َءت ُْك ْم َم ْو ِع َظ ٌة مِ ْن َرب ِّ ُكم( »...یونس )57:و در سوره سبأ
ساخته ،میفرماید« :يا أَيُّ َها الن ُ
میفرماید« :ق ُ ْل إِنَّما أَ ِع ُظ ُك ْم ب ِ
ِواحدَ ةٍ أَ ْن تَ ُقومُوا ِ َّل( »...سبأ )46:بگو من تنها شمارا به یکچیز
اندرز میدهم و آن اين است كه براي خدا قيام كنيد  .»...جمله اعظكم «شمارا اندرز میدهم»
در حقيقت بيانگر اين واقعيت است كه من خير و صالح شما را در اين سخن در نظر میگیرم نه
هيچ مسئله ديگر (امامي .)459 :1378
«فعظوهن» پند و موعظهای است كه
بنابراين با توجه به معناي وعظ به نظر میرسد منظور از
َّ
با ترساندن شخص از گناه نشوز همراه است بهگونهای كه زن دلش نرم شود و دست از نشوز
بردارد.
 .1-4هجر

هجر (بر وزن فجر) در لغت به معني «دوري كردن و جدايی گزيدن» است (مکارم شیرازی1373

ج َ .)255 :4هجر و ِهجر آن است كه انسان از ديگري جدا شود خواه با بدن يا با زبان يا با قلب
(راغب اصفهاني  1372ج .)178 :2
 .2آراء موافقين ضرب

در اين قسمت به بيان ديدگاه مفسرین و انديشمنداني میپردازیم كه ضرب را به معني زدن
میدانند ،البته با شرايطي كه خود آيه و نيز رواياتي كه در اين خصوص وارد شده ،به آن اشاره
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خواهيم كرد .بر طبق آيه شريفه  34سوره نساء ،اگر زني نسبت به شوهر نافرماني كرد ،مرد براي
آنکه بتواند او را به حالت اوليه برگرداند ،میتواند پس از طی مراتب نصیحت و هجر او را بزند.
در مورد اینکه آیا موارد سهگانة مذكور در آيه (وعظ ،هجر ،ضرب) بايد به ترتيب اعمال
گردد يا اینکه انتخاب يكي از آنها حق شوهر است كه از بين آنها انتخاب نمايد و يا اینکه
بستگي بهشدت نشوز دارد ،بين فقها اختالف وجود دارد .عدهای قائل به ترتيب هستند و بهقاعده
ترتيب در نهي از منكر استناد میکنند .مفسر المیزان مینویسد :اين امور سهگانه كه در آيه شريفه
به آنها اشارهشده ،اگرچه باهم ذکرشده است و بهوسیله «واو» بعضي بر بعضی ديگر عطف شده
است؛ اما اين امور مترتب بر هم هستند و بايد بهتدریج صورت گيرند :يعني ابتدا موعظه ،اگر
فايده نداشت ،دوري و اگر نفع نداشت ضرب و دليل بر تدريجي بودن آنها اين است كه اين
امور بهحسب طبع وسایل زجر است از ضعف بهشدت (طباطبایی  1364ج .)250 :4
برخي ديگر احتمال تخییر دادهاند ،معناي خوف در آيه علم است و مرد حق دارد با تح ّقق
نشوز يكي از مراحل سهگانه در آيه را انتخاب كند (نجفی بیتا ج  )203 :31برخي بين خوف
از نشوز و بروز امارات نشوز و تح ّقق نشوز تفكيك قائلاند .در خوف از نشوز به دليل وجود
اجماع و ظاهر آيه ترتيب رعايت گردد و در صورت بروز امارات نشوز وعظ و هجر برخالف
ضرب جايز نيست .وليكن با تحقق نشوز تخيير مالك است (نجفی بیتا ج  )202 :31بنابراين به
نظر میرسد با توجه بهظاهر آيه ،قول و نظريه ترتيب بهواقع نزدیکتر باشد بدینصورت كه ابتدا
موعظه كند ،اگر مؤثر نباشد از او دوري كند ،سپس اگر اين نيز مؤثر واقع نشد او را تنبيه كند.
براي اینکه بدانيم چه زماني نشوز تحقق پيدا میکند و نظرات در اين مورد چگونه است قبل
از بیان آراء موافقین ضرب به بحث راجع به نشوز زن و واکنش مرد در قبال آن میپردازیم.
 .2-1نشوز زن و واکنش مرد در قبال آن

در كانون خانواده هر يك از زوجين در عين دارا بودن حقوقي نسبت به يكديگر ،مسئول انجام
تكاليفي هستند كه امتناع از انجام دادن آنها موجب تحقق نشوز میشود .بنابراين تحقق و
عدم تحقق نشوز ،بستگي به فهم حدود و گستره اطاعت همسر دارد؛ زيرا هر چه دایرة اطاعت
گستردهتر باشد زمينه نشوز بيشتر مهياست و بهعکس هر چه دایرة اطاعت شوهر تنگتر و
محدودتر ،زمينه تحقق نشوز كمتر فراهم میشود .از تعبيرهايي كه مفسران و فقيهان دراینباره
داشتهاند میتوان سه ديدگاه را نتیجهگیری کرد:
.1گسترة اطاعت شوهر بهاندازة گسترة اوامر و نواهي اوست ،يعني هر دستوري كه شوهر
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میدهد زن بايد اطاعت كند؛ چه مربوط به زندگي خانوادگي باشد يا مربوط نباشد و چه دربارة
حق بهرهوری جنسي باشد يا نباشد .نويسنده تفسير المنار در این راستا مینویسد« :بيشتر فقيهان
نشوز شرعي را كه مجوز زدن به هنگام نياز است به چند مورد خاص محدود ساختهاند؛ مثل
سرباززدن از خواستة مرد در بستر ،بيرون رفتن از منزل بدون ضرورت و برخي آرايش نكردن
زن را از مصاديق نشوز شمردهاند و همچنین گفتهاند مرد حق دارد زن را به خاطر ترك تكاليف
ديني مثل غسل و نماز بزند» (رشيد رضا  1393ج  .)76 :5ظاهرا ً نشوز معنايي گستردهتر از اینها
دارد و هرگونه عصيان و سركشي از سوي زن را كه انگیزهاش تكبر و خودكامگي باشد شامل
میشود و آيه شريفه نيز كه میفرماید« :پس اگر از شما اطاعت كردند ،ديگر راهي برايشان
مجوييد» همين را میرساند (رشيد رضا  1393ج  .)76 :5بر اساس اين ديدگاه نشوز زن در دايره

حقوق همسري محدود نشده ،بلكه هرگونه اطاعت نكردن از دستور و خواست شوهر ،نشوز به
شمار میآید ،چه آن دستور مربوط به حقوق همسري باشد يا نباشد.
بنابراين در مورد زن نيز بايد اين واقعيت را پذيرفت كه نشوز وي با مراعات نكردن حقوق
شوهر است؛ نه سرپيچي از دستورات و خواستههای شوهر (صدر .)86 :1380
 .2ديدگاه دوم اين است كه اطاعت شوهر تنها در حدود حقوق اوست و نه بيشتر ،بنابراين
نشوز زن آنگاه تحقق مییابد كه اين حقوق رعايت نشود.
 .3ديدگاه سوم نيز بر اين است كه فرمانبري از شوهر تنها در استمتاع جنسي است و نه بيشتر.
بنابراين نشوز وقتي تحقق مییابد كه زن تمکين نكند و تن به تمتعات مرد ندهد ،اما اگر تمکين
كرد ،در اين صورت ناشزه شمرده نمیشود ،اگرچه از جهات ديگر مقصر باشد.
اين نظريه اخیر راجع به نشوز با مباني فقهي سازگارتر به نظر میرسد و زمينة نشوز را بهشدت
محدود میکند؛ زيرا تنها سرباززدن زن از حق جنسي مرد را نشوز میداند و نه مخالفت با هرگونه
رفتار و گفتاري كه باعث بیمیلی مرد نسبت به زن شود و درنتیجه به محروميت از استمتاع
بيانجامد (صدر  .)90 :1380به همین جهت صاحب جواهر مینویسد« :بعید نیست که مقصود از
نشوز در آیه نفرت و بیمیلی زن باشد؛ بهگونهای كه باعث از بين رفتن امكان استمتاع گردد ،گر
چه با چهره در هم كشيدن؛ سخنان درشت و كارهايي مانند آن باشد كه باعث از بين رفتن ميل
به نزديكي و بهرهگیری جنسي گردد» (نجفي بیتا ج  .)21 :31يا در جايي ديگر مینویسد« :بديهي
است كه نشوز با چهره درکشیدن ،روي گرداندن ،گرانجانی ،اظهار نفرت با گفتار یا رفتار و
كارهايي كه بهرهوری و کامجویی مرد را از زن بكاهد ،تحقق مییابد» (نجفي بیتا ج .)201 :31
بنابراين به نظر میرسد كه نشوز زن با امتناع او از انجام وظايف زناشويي و ساير تكاليفي كه
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شرع مقدس در رابطه با حق شوهر بر عهدة وی گذاشته است تحقق پيدا میکند و خداوند متعال
نيز در آية  34سوره نساء راههایی را براي جلوگيري از به وجود آمدن نشوز بيان فرموده است.
با نمايان شدن نشانههاي ناسازگاری و خوف نشوز ،به ترتيب سه مرحله برنامههای اصالحي
«موعظه ،قهر و تأدیب» انجام میشود.
الف) پند و اندرز( :فعظوهن) آنان (زنان ناشزه) را موعظه كنيد.
ب) قهر و هجر :اگر موعظه مؤثر نشد در بستر از آنان جدا شويد تا متنبّه گردند( ،و
اهجروهن في المضاجع روشن است كه به مطلق هجران امر نشده؛ بلكه مقيّد است به جدايي در
ّ
رختخواب) .دو احتمال در كيفيت اجراي اين دستور هست:
 .1مرد در بستر رو برگرداند و پشت به همسر ،با اظهار بیمهری بخوابد .روايتي از امام باقر
علیهالسالم مؤيد همين است« :يحول ظهره اليها» (قطب راوندی  1368ج  ،192 :2به نقل از جوادي

آملي  1388ج .)559 :17
 .2در دو رختخواب جداگانه در يك اتاق ،يا دو اتاق بخوابند تا زن متنبه شود .برخي
گفتهاند :بر پايه ظاهر تعبير «المضاجع» به صيغه جمع ،بايد در همان بستر معهود به زنش پشت
كند نه در بستري ديگر (طبرسی  1349ج .)69 :3
ولي جمع بودن «مضاجع» مؤید این برداشت نیست .در مجمعالبیان تعبیر دیگری نیز از
واهجروهن فی المضاجع آمده :منظور اين است كه از آميزش با ايشان خودداري كنيد و علت
ّ
اینکه به ترك خوابگاه امر كرده ،اين است كه آميزش ،مخصوص خوابگاه است (طبرسي 1349
ج  .)134 :3شایانذکر است كه مفارقت ،ح ّد مشخصي ندارد و بهاندازهای است كه اثرگذار
باشد يا بینتیجه بودنش روشن گردد .برخی فقها يك ماه را پيشنهاد داده و هجران یکماهه
النبي
پيامبر -صلیاهلل عليه وآله -از حفصه را دليل آورده ،چنانکه در تفسير آيه شريفه «و اذا ّ
اسر ّ
الي بعض ازواجه» خواهد آمد( .قرطبی 1416ج 151 :3؛ به نقل از جوادي آملي  1388ج .)560 :17
ج) تنبیه بدني :اگر پند و اندرز بر زن ناشزه مؤثر واقع نشد ،به قهر و جدايي هم بیاعتنایی
كرد ،نوبت به سومين مرحله اصالحي میرسد ،چون زن به هر دلیلی به شوهر دلبستگی ندارد؛
زيرا اگر به همسر خود عالقهمند بود ،به بسترش میآمد.
شوهر عادل بايد نهي از منكر كند و او را از ادامة معصيت بازدارد و به وظايف شرعي خود
وادارد .نهي از منكر واجب و براي اجراي آن چه كسي سزاوار است ،بيگانه يا خودي؟ بديهي است
كه بهتر است پاي اجانب به حريم خانواده و ناموس كسي باز نشود و خود شوهر بازدارندگی از گناه
زن را عهدهدار شود ،پس شوهر در اینگونه موارد ،از باب نهي از منكر ،همسرش را تنبيه میکند نه
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موارد ديگر ،هرچند وي كارهاي متعارف خانه را انجام ندهد (جواد آملي  1388ج .)561 :17
در تفسير كابلي دراینباره آمده است :هرگاه زني با شوهرش بدخویی و ستيزه كند ،اوالً
شوهرش به زبان بفهماند و پند دهد اگر اصالح نشود در مرتبة دوم مرد در همان خانه جدا
بخوابد ،اگر بازهم نپذيرد در مرتبه سوم او را بزند؛ اما نه چنانکه نشان ضرب بماند يا استخوان
وي بشكند ،هر تقصيري مرتبتي دارد كه موافق آن تأديب و تنبيه به عمل آيد و هر سه مرتبه در
اين آيه مذكور است .زدن مرتبه آخرين است در گناه اندك زدن جايز نيست و در قصور مزيد
باك ندارد؛ اما استخوان نشكند و اثر زخم باقي نماند (ديوبندي .)490: 1375

برخی از فقهای معاصر در تفسیر آیه مینویسند«:زناني كه از وظايف خود سرپيچي میکنند و
نشانههای ناسازگاري در آنها ديده میشود ،مردان در برابر اینگونه زنان وظايف و مسئولیتهایی
دارند كه بايد مرحلهبهمرحله انجام گردد و درهرصورت مراقب باشند كه از حريم عدالت ،تجاوز
نكنند ،اين وظايف به ترتيب در آيه بیانشده و مرحلة اول در مورد زناني است كه نشانههای
سركشي و عداوت و دشمني در آنها آشكار میگردد ،كه قرآن در جملة فوق از آنها چنين
تعبير میکند« :زناني را كه از طغيان و سركشي آنها میترسید موعظه كنيد و پند و اندرز دهيد»
و بهاینترتیب آنها كه پا از حريم نظام خانوادگي فراتر میگذارند ،قبل از هر چيز بايد بهوسیلة
اندرزهاي دوستانه و بيان نتايج سوء اینگونه کارها آنان را به راهآورد و متوجه مسئولیت خود
نمود .سپس میفرماید :درصورتیکه اندرزهاي شما سودي نداد ،در بستر از آنها دوریکنید
و با اين عکسالعمل و بیاعتنایی و بهاصطالح قهر كردن ،عدم رضايت خود را از رفتار آنها
آشکارسازید شايد همين «واكنش خفيف» در روح آنان مؤثر گردد .درصورتیکه سركشي و
پشت پا زدن به وظايف و مسئولیتها از حد بگذرد و هم چنان درراه قانونشکنی با لجاجت و
سرسختي گام بردارند ،نه اندرزها تأثير كند و نه جدا شدن در بستر و کماعتنایی نفعي بخشد و
راهي جز «شدت عمل» باقي نماند« ،آنها را تنبیه كنيد» در اینجا اجازه دادهشده كه از طريق «تنبيه
بدني» آنها را به انجام وظايف خويش وادار كنند (مکارم شیرازی  1373ج )415 :3؛ بنابراین مسلّم
است كه اگر يكي از اين مراحل مؤثر واقع شود و زن به انجاموظیفه خود اقدام كند مرد حق ندارد
بهانهگیری كرده درصدد آزار و اذیّت زن برآيد و او را تنبیه کند ،چراکه در این صورت مرتکب
ظلم و تعدّی به زن شده است.
البته مسئله دیگری که اینجا میتوان بیان کرد این است که اگر چنانچه مرد حقوق خود را
ناديده بگیرد و در مقابل نشوز زن بیتفاوت باشد ،هرچند مدت طوالنی اين برنامه ادامه يابد .چنين
چيزي بر اساس هيچ منطقي قابل الزام نيست و اختصاص به مرد هم ندارد؛ يعني ،در هیچیک از
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نظامهاي حقوقي جهان ،نميتوان به صاحب حقي الزام كرد كه در برابر حقوق خود ساكت شود
و دم نزند .بلي ازنظر اخالقي ،آنهم در موارد خاصي ميتوان چنين توصيهاي نمود؛ ولي نبايد بين
مسئله حقوقي و اخالقي خلط كرد .از طرف ديگر نشوز زن تنها به ضرر شوهر نيست؛ بلكه غالباً
تمام خانواده و چهبسا شخص زن نيز در اين رابطه آسيب میبيند .ازاينرو بر مرد الزم است كه
بهعنوان مدير كانون خانواده ،كنترل هدايتگرانه و سازنده بر رفتار زن داشته باشد.
بنابراین این ضرب نهتنها خشونت علیه زن نیست بلکه با توجه بهقصد مرد که اصالح و شیوه
عمل آن است که بدون آسیب و باهدف نجات خانواده است؛ رفتاری سالم و مفید در جهت
رفع مشکل موجود و درنهایت حفظ کانون خانواده است.
در حقیقت قرآن کریم با قرار دادن مرد در این فرآیند سه مرحلهای هم از خشونت ابتدایی
مرد در اثر ناکامی جلوگیری کرده و هم با بررسی و رفع مشکالت درون خانواده به استحکام
آن کمک کرده است (ترکاشوند .)145-146 :1394
 .2-2دیدگاههای مختلف در خصوص چگونگی ضرب و شرايط آن

همانطور كه بیانشده ،عدهای از فقها و مفسرین ضرب را به معناي تنبیه بدني زن به وسیلة
شوهر تعبير نموده و جواز آن را مختص به نشوز زن دانسته ،البته شرايط آن را نيز معين کردهاند.
همچنین اغلب یادآور شدهاند كه اجراي سه مرحله ،بهخصوص ضرب فقط در صورتي مجاز
است كه بازگشتن از نافرماني به آن بسته باشد و مرد احتمال تأثير بدهد وگرنه بايد از اين تنبیهات
اضربوهن» بااحتیاط فتوا دادهاند و آن را با قيود زيادي
صرفنظر شود .همگي ذيل كلمه «و
ّ
تفسير نمودهاند ،چنانکه در جوامع الجامع در ذيل «و اضربوهن» آمده است« :و اگر موعظه و
نصیحت و هم خوابي نكردن با آنها مؤثر نشد ،آنها را بزنيد ،بهگونهای كه بدنشان زخم نشود
و استخوانشان نشكند» (طبرسي .)139 :1418
نویسنده دیگری نيز معتقد است :اگر دو مرحله (پند و هجر) مؤثر نيفتاد و زن درصدد رفع
نشوز برنيامد «ضربها ضرباً غير مبرح» را به كار ببرد (مقدس اردبيلي بیتا )537 :و در معناي «غير
مبرح» چنين گفته است« :ان اليقطع لحماً و اليكسر عظما و قیل ان يكون شدیدا ً و روي عن
ابي جعفر عليه اسالم الضرب بالسواك ( »...مقدس اردبيلي بیتا )537 :برخي از فقها و مفسران در
تفسير «ضرب» با اشاره به داستان حضرت ايوب علیهالسالم ضرب را نوعي تأديب دانستهاند« .اين
آيه ضرب زوجه توسط همسرش را بهصورت تأديبي جايز میداند ،همانطور كه حضرت ايوب
علیهالسالم به خاطر خطاي همسرش سوگند یادکرد كه او را بزند .بهاینترتیب ،زوج حق ندارد
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همسرش را بيشتر از حد تأديب بزند» (قرطبي  256 :1416به نقل از :موسوي و دهقان .)185 :1387
برخي از مفسران واژه ضرب را بهگونهای ديگر معنا كرده و معتقدند آيه بر اباحه داللت
دارد ،ولي مشروط به عرف هر زمان است كه آن را ستم و اعتدا ،تل ّقي نكنند (ابن عاشور :1978
 )44بنابراين مبناي نظر ايشان آن است كه عادت گروهي از مردم را نمیتوان قانون تلقي كرد و
بر ديگران تحميل نمود و جوازي براي كتك زدن همسر دانست .برخي از صاحبنظران ضرب
را به معناي تعزير دانستهاند و معتقدند كه در اسالم در مورد زن ،زدن به معني انتقام نيست و
هميشه به معناي تأديب بهکاررفته كه به «تعزير» تعبير شده است .پس زدن در اسالم هميشه جنبه
تعزيري دارد (موسوی بجنوردي .)50 :1377

برخي مسئله ضرب و تنبیه بدني را در مورد افراد وظیفهنشناسی مجاز شمرده كه هيچ وسيله
ديگري درباره آنان مفيد واقع نشود و اين موضوع تازهای نيست كه منحصر به اسالم باشد ،در تمام
قوانين دنيا هنگامیکه طرق مسالمتآمیز براي وادار كردن افراد به انجاموظیفه ،مؤثر واقع نشود،
متوسل به خشونت میشوند ،نهتنها از طريق ضرب بلكه گاهي در موارد خاصي مجازاتی شديدتر
از آن نيز قائل میشوند .همچنین روانکاوان امروز معتقدند كه جمعي از زنان داراي حالتي به نام
«مازوشيسم» (آزارطلبی) هستند و گاه كه اين حالت در آنها تشديد میشود تنها راه آرامش آنان
تنبيه مختصر بدني است ،بنابراين ممكن است ناظر به چنين افرادي باشد كه تنبيه خفيف بدني در
مورد آنان جنبه آرامشبخشي دارد و يك نوع درمان رواني است (مكارم شيرازي  1373ج .)415 :3
لذا در رابطه با چگونگي زدن زن ،با توجه به روايات فراواني كه در اين زمينه رسيده است،
همة مفسران و فقيهان بر اين مطلب توافق و تأکیددارند كه زدن بايد «غير مبرح» باشد ،يعني
آسيب و آزار جسماني نرساند وگرنه موجب ديه خواهد بود .بر همين اساس ،اوالً در هنگام زدن
بايد از مواضع حساس مثل صورت و چشم و  ...پرهيز شود و ثانياً زدن در يك موضع نباشد بلكه
بايد پخش شود .صاحب جواهر دراینباره مینویسد« :شايسته است كه هنگام زدن از مواضع
حساس مانند صورت ،پهلو و شكم دوري كند و همچنین از زدن يك موضع بپرهيزد ،بلكه بر
مواضع مختلف پراكنده شود ( »...نجفی بیتا ج .)206 :31
در تفسير دیگری ،از ابن عباس نقل كرده است كه زن را به كتاب خدا موعظه كنيد و به او
بگوييد كه از خدا بترسد و از شما اطاعت كند ،اگر قبول نكرد با او درشتي كنيد وگرنه طوري او
را بزنيد كه بدنش زخم نشود و استخوانش شكسته نشود .از امام باقر(ع) نقلشده كه منظور زدن با
مسواك است (طبرسي  1349ج  )134 :5یک از فقها در این خصوص مینویسد« :دراینباره برخي
از فقها معتقدند كه زوج با مشاهده نشانههای نشوز در زدن مثل عبوس كردن چهره و برخورد
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سنگين توأم با تأني نسبت به وظايف زناشويي میتواند پسازآن كه با زوجه گفتگو كرد و او
را به حسن رفتار دعوت نمود و سودي نبخشيد در بستر از او دوري كند» (محقق حلي  1409ج:2
)560؛ اما صاحب جواهر اجراي عالج سوم را مشروط به علم شوهر درباره نشوز زوجه دانسته و
میفرماید« :تا وقتیکه زوج ،علم به نشوز زوجه پيدا نكرده ،نبايد كيفر سوم را اجرا كند؛ زيرا
عمل حرامي از وي سر نزده تا مستوجب عقوبت باشد» (نجفي بیتا ج  .)202 :31با توجه به بيانات
فوق نتيجه میگیریم كه اغلب فقها زدن زن به وسیلة مرد را در صورت نشوز وي بعد از دو
مرحله قبلي يعني وعظ و هجر جايز شمردهاند .ولي برای این ضرب شرایطی را بیان کردهاند که
ازجمله این شرایط این است که باعث کبودی و تغییر رنگ پوست نشود.
بنابراين در مقولة ضرب ،سخن درباره زني است كه از مدار صالح خارجشده و بناي
کجتابی و ناسازگاري گذاشته ،در اینجا مرد به پيشنهاد و ارشاد آيه او را موعظه كرده و سپس با
دوری از او بهصورت پشت کردن در بستر ،ناخشنودی خود را نسبت به او اعالم کرده و او هم
چنان رفتارهایی را که نشانگر نشوز است انجام میدهد .اینک مرد با آنکه از نخستین مرحله
میتوانست او را طالق دهد ،امّا نخست به پند و موعظه و سپس به هشدار با هجر بسنده كرده و
از عنصر عاطفه و غريزه بهره جسته است ،ولي هیچیک از دو راه ،چارهساز نبوده و بدين گونه
مرد ،خود را در طالق او محق میبیند ،اما احتمال نيز میدهد كه با زدني ضعيف كه هرگز درد
و زخم و شكستگي و كبودي عضو و  ...نمیآورد ،مانند زدن با چوب مسواك كه اعالم تنفر يا
هشدار است ،از اين رفتار متكبرانه و جفاكارانه دست بردارد .در اينجاست كه آيه زدني آرام را
جهت پيشگيري از جدايي اجازه میدهد.
بنا بر آنچه گذشت نهتنها آيه حقوق زن را زير پا نمینهد بلکه در جهت احقاق حقوق زن و
پاسداري از كيان خانواده در برابر خطر فروپاشي است؛ زيرا در پي آن است كه با ارائة راهكاري
از فروپاشی خانواده ،جلوگيري كند .بنابراين اجازه تنبيهي كه به مردان داده ،اگر با شرایطی که
بیان شد انجام گیرد ،جنبة هشدار به زن جهت برگرداندن او به روال عادی زندگی را دارد.
 .3آراء مخالفين ضرب

برخی دیگر از صاحبنظران بر این باورند که برداشت کتک زدن از کلمه ضرب صحیح نیست
و مخالف ضرب به معناي زدن است ،توجيهاتي را براي آيه در نظر گرفتهاند و دالیلی را مطرح
ساختهاند که به بیان آنها میپردازیم.
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 .3-1معانی و تفاسیر ضرب در دیدگاه مخالفین

این گروه از نظریهپردازان تنبیه بدنی را روا ندانسته و آن را انکار کردهاند .ایشان ضرب را به
معنای زدن نمیدانند بلکه معانی و تفاسیر دیگر ضرب را برگزیدهاند و معتقدند که منظور از
ضربدر آیه در معانی دیگر ضرب غیر از زدن فیزیکی زن به کار رفته است و در معانی تعزیر،
اعراض کردن ،اطراق ،جدایی و  ...است.
 .3-1-1نوازش و اطراق :يكي از انديشمندان معاصر دراینباره مینویسد :ضربدر فرهنگ عرب

به معاني مختلف آمده ،مانند« :اطراق ،روگرداني ،راه رفتن ،بازداشتن و ممانعت ،خانهنشینی،
تغيير و تحول ،نزديكي و همبستر شدن» .ايشان سپس با اشاره به آيات قرآن كه در آنها ضرب
بهکاررفته ،مشخص میسازد كه هرکدام كاربردهاي متفاوتي دارند ،براي مثال« ،موعظه و
تجسم ،مسافرت و سرعت دررفتن ،روگرداني ،پايين كشيدن ،بیضرر كردن و قطع ارتباط»
هرگاه در قرآن واژه ضرب به معناي کتک زدن بهکاررفته ،با قرینه استعمال شده است ،مانند
آیه  27سوره محمد و آیه  44سوره ص .ازنظر ايشان ،معناي آيه چنين خواهد بود :زنان ناشزه
سه دستهاند.1 :گروهي كه با موعظه به راه میآیند .2 .گروهي كه با قهر و دوري كردن تنبيه
میشوند .3 .گروهي كه بايد شوهر نوازششان كند و بهجای قهر و كينه به بستر رود.
بنابراین تعيين يك معناي خاص از بين معاني مختلف ديگر ،ادعايي فاقد دليل است و داليل
وقتي كاربرد مؤثر و مفيد دارد كه در ميانه سخن ،قرینهای دال بر تعیین يكي از معاني وجود
داشته باشد .همچنین دليلي بر نفی يك يا چندمعنای ديگر نباشد و چون در مورد «ضرب» معاني
مختلفي ذکرشده و روايات زيادي كتك زدن را منع کردهاند ،نمیتوانیم معناي ضرب را كتك
زدن بدانيم .با اين وصف ،براي كشف ظهور آيه  34سوره «نساء» به قراين و امارات صارفه نياز
است كه قطعاً در مورد كتك موجود نيست .ولي میتوان در برخي معاني ديگر اين قراين را
نشان داد .امارات صارفه عبارتاند از :الف) پيشينه برخورد مردان با زنان؛ ب) وجود روايات
مخالف كتك زدن؛ ج) وجوهي كه براي تفسير آيه بيان شد؛ د) برداشت عدهای از بزرگان فقه
و تفسير (قائني .)71 -72 :1373
 .3-1-2ضرب به معني تعزير :از نظرات ديگري كه میتوان به آن اشاره كرد به کار بردن ضربدر
معناي تعزير است .يكي از صاحبنظران در این خصوص مینویسد :بدون دليل نمیتوان زن را
متهم به نشوز كرد و در اين موردتوجه به حاالت روحی زن الزم است و وقوع نشوز در موردی
صحیح است که زن قصد لجاجت و آزار مرد را داشته باشد .در ادامه مینویسد :اساساً در اسالم
زدن به معناي انتقام نيست و هميشه به معناي تأديب بهکاررفته كه به «تعزیر» تعبير شده است .پس
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زدن در اسالم هميشه جنبه تعزیري دارد .اطالقات و روايات بيان میکنند« :التعزیر بيد الحاكم» و
منظور از «فعظو ُه َّن» در آيه موعظه است و بعد در صورت عدم تأثير ،ترك بستر و در مرحله بعد
شكايت به دادگاه مطرحشده است؛ بنابراین تعزیر فقط «واضربو ُه َّن» نيست« ،واضربوهن» كنايه
است ،ممكن است زن جريمه شود يا به شكل ديگر تعزیر شود (موسوی بجنوردي .)5-9 :1377
 .3-1-3جدا شدن و جدا كردن« :ضرب» به معناي قطع كردن رابطه و پيوند نيز هست و در اینجا
اين معنا مناسب است .آيه میفرماید« :واضربوا منهم كل بنان ،همه انگشتان آنان را قطع كنيد».
«ضرب» در اين آيه جدا كردن و قطع نمودن است .اين معنا در آيه نشوز هم صحيح است.
«اضربو ُه َّن» يعني آنان را از خود دور كنيد و جدا نماييد .البته چون مرد حتي بعد از طالق حق
ندارد همسرش را از منزل زناشويي بيرون كند و زن هم نبايد ترك منزل نمايد ،پس در اينجا
جدايي انداختن و جدا كردن زن از خود ،با قهر از منزل است و مرد الزم است مدتي از آمدن
به منزل خودداري ورزد تا همسرش نبود او را حس كند و ارزش بودنش را دريابد .اين قهر،
شديدتر از قهر از بستر و اثرگذارتر است .بنابراين «اضربو ُه َّن» به معناي تنبيه كردن با قطع نفقه
است ،يا قطع رابطه كردن و دور شدن محدود ،با قهر از منزل.
بنا بر اين معنا اگر مردي از همسرش ناسازگاري ديد ،ابتدا بايد با پند و نصيحت و شنيدن درد
دل او به رفع مشكل همت ورزد و اگر مؤثر نبود ،در منزل با او قهر كند ،در مرحله دوم با قطع رابطه
از منزل قهر نمايد و بدینوسیله او را تنبيه كند و درنهایت اگر فایدهبخش نبود ،راه جدايي برگزيند.
در سنت نبوي «ضرب» به معناي مفارقت ،ترك و دوري گزيدن به چشم میخورد وقتي ميان

پيامبر(ص) و همسرانش اختالف پيش آمد و آنها به نصیحت رسول خدا(ص) عمل نكردند .پيامبر
خانه را ترك كرد و به مكاني به نام «مشربه» رفت ،سپس زنان را بين ماندن و پيروي كردن و
يا طالق مخير كردند (بالذري 1417ج  ،246: 2به نقل از :معموري و خوشسخن مظفر .)89 :1389
پيامبر(ص) زدن زنان را مذمت كرده و میفرمایند« :آيا جاي تعجب نيست كه كسي همسرش را بزند
و آنگاه با او دست به گردن شود» و «آيا حيا نمیکند يكي از شما كه زنش را مانند غالم بزند و در
پايان روز با او همبستر شود» (آلوسي  1415ج  24: 3به نقل از :معموري و خوشسخن مظفر .)89 :1389
زدن امري خطرناك است و تعيين حدودش دشوار است ،افزون بر آنکه قانون شرع اجازه
نمیدهد كسي به نفع خود حكم و داوري كند .زدن نباید اهانت و ضرر تلقي شود .ازاینرو
دولت اسالمي اگر پي برد شوهران كيفر شرعي را درست و بهجا اجرا نمیکنند و به حدود آن
آگاه نيستند ،میباید آنان را از بهکارگیری اين كيفر منع كند و متخلفان را مجازات كند تا آزار
رساندن به همسران خطرساز نشود ،بهویژه آنجا كه انگيزه و بهانه تنبيه بدني ،سست و بیپایه باشد
(ص)
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(ابن عاشور  1978ج .)43 :5
 .3-1-4طرد و کنارهگیری :يكي از معاني ضرب اعراض كردن و صرفنظر نمودن است .لذا در
مورد سخنان بیاساس و نوشته دور از منطق مانند« :فاضربوه علي الجدار» يعني آن را به ديوار
بزنيد ،كنايه از اعراض نمودن و ترتيب اثر ندادن به سخنان پوچ و بیمحتوا است .در اين آية
شريفه هم میتوان براي ضرب معني فوق را مدنظر قرارداد ،زير علت استفاده از كلمه «ضرب»
چنين ذكر کردهاند كه اين كلمه گوياي يك نوع افتراق و جدايي ناگهاني و ضربتي است كه با
نوع تدريجي آن متفاوت است (آیتاهلل موسوی الری .)http://www.iqna.ir/fa/news

يكي ديگر از محققان همين نظريه را در مورد معناي ضرب ارائه نموده است .خالصه نظريه
وي آن است كه ضربدر آيه ،ترك خانه از سوي شوهر است تا زن ناسازگار به خود آيد و
سازگاري پيشه كند .تفاوت اين نظر با نظر قبل در اين است كه در آنجا شوهر ،زن را در محيط
خانه طرد میکرد و اينجا طرد و کنارهگیری از طريق ترك خانه توسط مرد صورت میگیرد
(ابو سلیمان  38 - 39 :2002به نقل از موسوی و دهقان .)197 :1378
 .3-1-5تفسير بنا به رعايت فرهنگ جامعه :یکی از مفسران قرآن بر اين عقيده است كه آيه بر اباحه
داللت دارد ولي مشروط به عرف هر زمان است كه آن را ستم و اعتداء تلقي نكنند .وي در اين
زمينه مینویسد« :غالب فقها به پارهای روایتها تمسك جسته و گفتهاند مرد میتواند زن ناشزه
خود را كتك بزند ،ولو مرتكب فحشايي آشکارنشده باشد؛ اما به نظر میرسد كه اين اخبار بر
اساس عرف طبقات مردم و قبايل در نظر گرفتهشده است .بنابراين ،اگر زدن براي شوهران مجاز
باشد ،آنهم در فرض عصيان و نافرماني نه در صورت ارتكاب فحشا بهطور جزم مربوط به
قومي است كه زدن را رفتار ناشايست در زندگي خانوادگي نمي شمرند» (ابن عاشور .)44 :1978
مبناي اين نظريه آن است كه عادت گروهي از مردم را نمیتوان قانوني تل ّقي كرد و بر دیگران
تحميل نمود ،بلكه بايد اين عادت را راهي براي مضبوط كردن مقصد شرعي دانست تا در استدالل
بتوان بر آن تكيه نمود ،وی بر اين عقيده است كه زدني كه منشأ آن نافرماني بود و عرف عربها آن
را تأكيد میکرد ،نمیتواند جوازي براي كتك زدن همسر باشد (ابن عاشور .)44 :1978
 -3-1-6نسخ تمهيدي :اتخاذ چنين روش و تدبيري براي ریشهکن كردن عادتهای جاهلي در
اصطالح ،نسخ تمهيدي زمانبندیشده ناميده شده است .البته صاحبنظران ديگري نيز اين رأي
را تأكيد داشتهاند« .با توجه به اينكه در جامعه جاهلي زدن زنان امري رايج بوده ،دين الهي اسالم
برای براندازي آن از شیوههایی همچون تعديل ،انحصار و منع استفاده كرده است» (مهريزي
.)275 -276 :1382
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 .3-1-7شرايط بحراني جنگ :آيه را مخصوص شرايط جنگ میداند ،پيامبر(ص) پيش از نزول آيه
مردان را از زدن زنان نهي فرموده و مرداني را كه مرتكب اين عمل میشدند ،قصاص میفرمود.
اين دستور براي مهاجران كه روحية خشن و ضد زن داشتند سخت بود و باعث به وجود آمدن
عقده و كينه شد .در شرايط جنگ احد مردان مهاجر به علت اين دستور حالت گريز از جنگ
داشتند كه اين آيه نازل شد و در همان شب  70مرد ،همسران خود را كتك زدند .اين اباحه،
اباحه كراهت بود و وابسته به شرايط تاريخي خاص بود .پس هرگاه اين شرايط زايل شود آنچه
را پيامبر(ص) پيش از آن به اجرا گذاشته ،اصل و مقصود اصلي شرع است (طالبي .)50 -37 :1384

همانطور که گفته شد برخی ،آیه قرآن را بر اساس شرایط زمان تأویل و تفسیر کردهاند؛
بنابراین اگر در عصری و زمانی ممکن بود نشوز زن با تنبیه بدنی قابلمهار کردن باشد (چنانکه
در برخی روایات آمده) ،در عصر و زمانی دیگر امکان دارد بتوان سرکشی و طغیان زن را با
جدایی و افتراق و قهر کنترل کرد و از کلمۀ «ضرب» هم استفادۀ هر یک از دو معنی را از
کالماهلل مجید نمود .بدین سبب که دامنة تفسیرپذیری قرآن کریم بسیار وسیع و گسترده است.

 .4ارزيابي ادله موافقين و مخالفین ضرب
 .4-1ارزيابي ادله موافقين ضرب

قريب بهاتفاق فقها مستند حكم «تنبيه بدني زنان» را آية شريفه دانسته و به دليل ديگري از سنت،
عقل و اجماع استناد نجستهاند ،آيه  34سوره نساء ظهور در اين معنا دارد و مطابق اصل «حجيت
ظواهر قرآن» به شوهر اجازه دادهشده در صورت نشوز و سرپيچي زن از اجابت تقاضاي جنسی
مرد بعد از نصیحت و قهر كردن ،همسرش را كتك بزند و او را به تمكين وادارد.
البته با توجه به اينكه آيه مستند حكم ،مطلق است (واضربو ُه َّن) ولي اغلب فقيهان (رک .طباطبایی
 1364ج  )367 :4اين اطالق را به كنار نهاده و با توجه به ادلة دیگر براي حكم زدن قيدهايي آوردهاند.
همانند« :ضرباً رفيقاً( ،زدني همراه رفق و مدارا) «ضربا اليبرح و ال يفسد لحماً و ال جلدا» (زدني كه
شديد نباشد و گوشت و پوست را تباه نكند)« .ال يضربها ضرباً مبرحاً وال مدميا وال مزمنا» او را به گونه
شديد نزند و طوري نباشد كه بدنش خونآلود گردد و يا زمینگیر شود« .ضرباً ال يؤذي عظماً و ال
لحماً» زدني كه به استخوان و گوشت ضرر نرساند.
دليل مقيد كردن اين حكم به نظر میرسد به خاطر وجود قرائني است كه در آيه است.
فقيهانی که زدن را از باب نهي از منكر دانسته و بهکارگیری ضوابط نهي از منكر را در اين
مورد الزم میدانند ،ازاینرو شرط کردهاند كه از مرحله خفيف شروع كند ،اگر مؤثر واقع نشد
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به مرحله شديدتر اقدام کند و رعايت مراتب را الزم شمردهاند .همچنین برخي رواياتي كه در
خصوص ضرب واردشده و شرايط آن را بيان داشته ،نشاندهنده مقيد بودن ضرب است؛ بنابراین
با توجه به این دیدگاه معلوم میشود در قرآن كريم اگر سخني از ضرب آمده ،در موردي است
كه خالفي صورت گرفته ،نه بهعنوان بيان برنامه و روش برخورد.
در مقابل برخی از محققين «تنبيه بدني زن ناشزه» را روشي مصلحانه و پذیرفتهشده در زمان
صدور شمرده و بدینجهت مورد توصيه دانستهاند .ازنظر ايشان آنچه اصل است :اینکه بين زن
و شوهر مصالحه ايجاد و نشوز برطرف و خانواده متالشي نشود .اين اصل و ارزش است و در
هر زمان از راههایی میتوان به اين اصل رسيد و تغيير عرف و اوضاع ،راههای وصول به آن را
نيز تغيير میدهد .در زمان نزول قرآن «تنبيه بدني زنان» راه مطمئن و پذیرفتهشدهای براي رفع
نشوز بود ،ولي گذشت زمان و تغيير شرايط ممكن است مقبوليت اين راه را از بين ببرد ،ازاینرو
نمیتوان بر آن اصرار ورزيد و بايد به دنبال اصالح از راههای ديگر بود (حيدري .)34 :1385

برخی دیگر نیز (ر.ک :مکارم شیرازی 1373ج  )250 :4اين حكم را عالج بيماري مازوشيسم
در زمان دانستهاند ،كه چارهای جز آن وجود ندارد .در تفسير نمونه آمده است .1 :اين تنبيه بدني
در مورد افراد وظیفهنشناس متمرد است كه جز خشونت ،آنها را به انجاموظیفه وانمیدارد.2 .
تنبيه بايد ماليم و خفيف باشد ،بهطوریکه نه موجب شكستگي شود ،نه مجروح گردد ،نه كبود.
 .3به عقيدة روانشناسان بعضي زنان داراي حالتي شبيه مازوشيسم هستند كه جز تنبيه مختصر
آنها را آرام نمیکند.
در نقد این دلیل باید گفت ،از اصول قطعي و پذیرفتهشده اين است كه احكام اسالم برمدار
مصالح و مفاسد واقعي صادرشدهاند ،اگر امر وجوبي هست ،به جهت ضرورتی است كه در
مورد آن وجود دارد .اگر نهي و تحریمی است ،نيز براي دوري از مفسده عظيمي است كه
در مورد آن است .از طرف ديگر بعضي موارد ،ممكن است استثنائاً داراي مصلحت يا مفسده
مذكور نباشد ،ولي چون مالك در احكام غالبي است و نمیتوان همة احكام را استثنا زد،
پس در آن موارد نادر هم بايد حكم غالب را رعايت كرد؛ اما حكم كلي با توجه به مصلحت،
در موارد نادر یا اقل صحيح نيست .اینکه بعضي از زنان داراي مريضي مازوشيسم هستند و
عصیانگري آنان را جز برخورد شديد درمان نمیکند  -برفرض صحت  -سبب نمیشود كه
حكم به تنبيه همة زنان ناشزه بدهيم؛ زيرا موارد مازوشيسم در زنان اقل است و غالب آنان ،نه به
جهت اين مرض ،بلكه به جهات ديگر نافرماني پيشه کردهاند.
بعضی ديگر راههای رويارويي با نشوز و سرپيچي را برشمرده و اين راه را بهترين معالجه
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معرفي کردهاند.
به اعتقاد ما غالب توجيهاتي كه براي حكم تنبيه بدني زن توسط شوهر بیانشده كافي به نظر
نمیرسد و نمیتوان آنها را دليل قانعکنندهای براي اين حكم دانست .در خصوص روايات نيز
بهعنوان دومين منبع معتبر استنباط احكام ديني بايد گفت كه در مجامع حديثي شيعه به روايت
معتبر و موثق الصدوری كه تنبيه بدني زنان را مجاز شمرده ،برنمیخوریم .بنابراين الزم است
دالیل مخالفین زدن را مورد امعان نظر قرار دهیم.
 .4-2ارزيابي ادله مخالفين ضرب

همانطور كه گفته شد عدهای از علما «ضرب» آيه را در معاني غير از زدن بهکاربردهاند و برخی
نیز ضرب را با توجه به شرایط زمان تفسیر کردهاند .حال در اينجا به داليل آنها و نقد برخي از
نظرات میپردازیم.
از نظراتي كه به آن اشارهشده ،اینکه برخي «ضرب» را در معناي تعزیر بهکاربردهاند و تعزیر نيز
یک وظیفه حاکمیتی است و افراد نمیتوانند در آن ورودی داشته باشند .بنابراين در صورت عدم
تأثير وعظ و هجر در مرحله بعد شكايت به دادگاه مطرحشده است (موسوی بجنوردي  )9 :1377نقدي
كه بر اين نظر بیانشده ،منافات برداشت از واژة ضرب با وحدت سياق آيه است .به نظر میرسد در
این نظریه ،مسئله موردنظر ،خارج نشدن از مسير فطرت و منع خشونت و سوءاستفاده باشد .اما بنیان
این استدالل بااینکه در دو مرحلة قبلي يعني وعظ و هجر شوهر انجام میشود و بهیکباره مرحله سوم
را به دست حاكم بسپاريم با وحدت سیاق آیه سازگاری ندارد.
از دیگر نظراتي كه در خصوص «ضرب» بیانشده ،اين است كه «ضرب» را به معناي نوازش
گرفتهاند به خاطر قوانيني كه وجود دارد ،كه عبارتاند از :الف) پيشينه برخورد مردان با زنان؛
ب) وجود روايات مختلف كتك زدن؛ ج) وجوهي كه براي تفسير آيه بيان شد؛ د) برداشت
عدهای از بزرگان فقه و تفسير (قائني .)71 – 72 :1373
نقدي كه براين نظريه وارد است اینکه معناي نوازش با قسمت آخر آيه همخوانی ندارد؛
ال إ ِ َّن َّ
زيرا در قسمت آخر آمده «فَإِ ْن أَ َط ْعنَ ُك ْم فَال تَبْغُوا َعلَي ْ ِه َّن َسبي ً
الل َ كانَ َعلِيًّا َكبيرا ً» (نساء )34 :و
روشن است كه نوازش ستمي نسبت به زن به شمار نمیرود تا خداوند فرمان آزار نرسانيدن را به
زن بدهد (موسوي و دهقان .)192 :1387
برخي آيه را مخصوص شرايط جنگ میدانند و وابسته به شرايط تاريخي خاص .پس هرگاه
اين شرايط زايل شود اين حكم برداشته میشود .در نقد اين نظر بايد گفت مربوط دانستن آيه
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به شرايط جنگ و وضع روحي مردان ،چندان واقعي به نظر نمیرسد؛ زيرا شايد شرايط جنگ
سخت به نظر برسد .ولي آيا خداوند براي راضي كردن گروهي دستور به آزار گروه ديگر
ميدهد؟ و آيا حكم قرآن فقط مخصوص چند روز است؟ بنابراين نزول آيه مخصوص جنگ
احد چندان واقعي نيست.
برخي معتقدند حكم به «زدن» محدود به زمان خاص و محيط حجاز و عربستان بوده است.
شرايط اجتماعي و مردمشناسی زمان نزول آيه را بايد در نظر گرفت .اگر بپذيريم تنبيه بدني هم
روا بوده است ،در آن زمان و در آن محيط بوده است و براي همة زمانها و مکانها جاري نبوده
است؛ زيرا هرگاه وضعيت و شرايط نزول آيه از بين رفت ،حكم نيز از ميان خواهد رفت.
پس اگر در عصر و زماني كه هنوز پایههای انديشه و تفكر مردم تكامل نيافته بود ،امكان
داشت سركشي زن را با تنبيه بدني مهار كرد و آن را اصالح نمود؛ اما در عصر حاضر شیوههای
متفاوتي را بايد براي برخورد باحالت سركشي زن برگزيد .در شرایط موجود كه زنان به مرحلة
رشد و تعقل رسیدهاند ،راهكار طرد و دوري گزيدن مرد براي كنترل سركشي و طغيان زن
میتواند ثمربخش باشد و بهصورت عاملي تأثیرگذار ،زن را وادار كند كه از ادامة رفتار خويش
دست بكشد ،ولي زدن زن ،او را وادار به لجاجت و سركشي میکند.
در پاسخ بايد گفت برداشت نادرست از مفهوم آيه باعث اینگونه استدالل شده؛ زيرا اوالً
موضوع سركشي و عدم رعايت حقوق واجب از سوي زن محدود به زمان و مكان خاص نیست.
بهبیاندیگر ،آيه درصدد ارائة راهكار دربارة زنان غير متعهد نسبت به وظايف زناشويي است و
موضوع آيه ،يعني وجود چنين زناني هميشه بدون توجه به زمان يا مكان خاص خواهد بود .ثانياً
آيه درصدد آن نيست كه هر سه راهكار باهم اجرا شود ،بلكه هريك از آنها بايد به ترتيب اجرا
و در صورت ثمربخشی هرکدام ،نياز به راهکار ديگري نیست .ثالثاً همانطور كه اشاره شد ،اين
سه راهكار بهعنوان يك امر ارشادي است نه يك امر تعبدي و مولوي كه حتماً بايد اجرا گردد
و اگر راهکار مناسبتری وجود داشته باشد ،میتوان از آن استفاده نمود.
عدهای در خصوص زدني كه در قرآن آمده ،بيان کردهاند كه اين زدن ،مربوط به عرفي
است كه در آن زدن نوعاً اهانت به زن و عدول از عدالت تلقي نشود و زني هم كه مورد تنبيه
قرار میگرفت ،احساس نمیکرد كه مورد تحقير قرارگرفته و بر او ظلمي رفته است .آنها حكم
«تنبيه بدني زن به وسیلة شوهر» را بهعنوان يك حكم جاويد نمیپذیرند و آن را بهعنوان حكمي
مقطعي و متناسب با شرايط صدور معرفي کردهاند.
یکی از نویسندگان اين حكم قرآن را حكمي مقطعي و متناسب با شرايط روز شمرده است.
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وی مینویسد :نخستين چيزي كه از مطالعه نصوص بدين نحو (مطالعه تاریخی) به دست میآید،
این است که این روایات مربوط به دوران مکه نیست؛ زیرا در مکه زنان كتك میخوردند و
شكايتي هم نداشتند و خارج از عرف و شرايط زن قلمداد نمیکردند .چگونه زدن زن ،زشت
تلقي شود در جامعهای كه زندهبهگور كردن دختران امري رايج بود؟ جريان زن گرايانه كه تنبيه
بدني را زشت میشمرد و در جستجوي برابري دو جنس بود ،در مدينه به پا خاست و از برخورد
دو فرهنگ [مكه و مدينه] شكل گرفت .سوره نساء كه ،اين آيه در آن قرارگرفته ،مدني است
(طالبي  .)45 :1384با توجه به آنچه بیان شد میتوان گفت از مجموع نظرات میتوان آنها را در

دو گروه موافقین تنبیه بدنی و مخالفین تقسیم کرد و در مورد موافقین تنبیه بدنی نیز آراء زیر
مالحظه میشود:
دسته اول :بيان چگونگي زدن ،در بخشي از روايات و بيانات فقها به اين نكته برخورد
میکنیم كه زدن نبايد بهگونهای باشد كه موجب جرح و زخمي شدن بدن شود ،بلكه بايد
مختصر بوده و بهگونهای باشد كه زن را متوجه وظايف و تعهد خود در برابر همسر نمايد.
تقريباً تمام فقهايي كه بحث ضرب (زدن) را در صورت ناشزه شدن مطرح میکنند ،به اين نكته
تصريح دارند كه زدن تنها در صورتي رواست كه مختصر بوده و موجب شكستگي يا كبودي
بدن نشود .البته اين مقدار زدن نيز در صورت وجود شرايط جايز است .ازجمله .1 :ضرورت
ايجاب كند ،يعني فقط در مواردي كه مطمئناً غير ضرب ،مفيد و نافع و مؤثر نباشد .2 .ضرب
مؤثر باشد و اما اگر مطمئن باشد كه زن با كتك نيز بر نشوز خود اصرار میورزد و يا فرضاً بدتر
میشود ،نمیتوان باور داشت بهمقتضای آيه كريمه ،ضرب جايز و روا باشد؛ بنابراين ازآنجاکه
ضرب داراي مراتب تشكيکی بوده و شامل انواع زيادي چون با ابزار ،بدون آن ،شديد و ضعيف
میشود ،آنچه در شرع تجویزشده است پایینترین مرتبه آن است (همانگونه که در برخی روایات
بیانشده) ،بهگونهای كه عرفاً ضرب صدق كند.
دسته دوم :ضرب بايد بهقصد اصالح باشد :نكته دومي كه در كالم فقها به چشم میخورد
اين است كه زدن بايد بهقصد اصالح باشد نه آنکه بهقصد تشفي و انتقام؛ بنابراين آنچه در شرع
مقدس اسالم از زدن زن واردشده ،در حد بسيار جزئي و آنهم بهقصد اصالح باشد نه چيز ديگر
و اگر كسي بترسد در صورت زدن نتواند حدود الهي را رعايت كند و زدن صورت تشفي و
انتقام پيدا كند بايد از آن صرفنظر کند ،چراکه در اين صورت نهتنها حكم الهي را انجام نداده،
بلكه مرتكب فعل حرام شده است (گاليري .)53 :1382
دسته سوم :توصيه به اغماض از زدن :با توجه به مطالبی که گفته شد ،بهخوبی روشن شد
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ضرب در آية شريفه با آنچه در ذهن خطور میکند بسيار متفاوت است ،اما نكته جالب اين
است كه برخي از فقها معتقدند همين مقدار را بهتر است ترك كنند و معتقدند ازآنجاکه زدن
حقي است كه شوهر دارد ،بهتر است از حق خويش بگذرد و ضرب مختصر را نيز ترك نمايد.
نویسنده كشف اللثام مینویسد« :بهتر است زوج زدن را ترك كند و زن را عفو نمايد؛ زيرا تأدیب
به زدن ،مصلحت خود اوست» (فاضل هندي  1405ج  100: 2به نقل از :گاليري .)74 :1382
دسته چهارم :بيان ابزار ضرب :عالوه بر توصيه بر ترک ضرب و تأکید بر چگونگی ضرب ،در
برخي از روايات و بيانات فقها حتي ابزار و وسیلهای كه میتواند زن را بهوسیله آن بزند مشخصشده
است تا براي كسي شبههای دراینباره باقي نماند كه به چند مورد از اين بيانات اشاره میکنیم:
 -1زدن به گرسنگي :در حديثي از پيامبر گرامي(ص) ،زدن را بهگونهای ديگر معنا میکند،

که میفرمایند« :من تعجب میکنم از كسي كه همسرش را میزند درحالیکه خود ،اولي از او به
كتك خوردن است ،زنانتان را با چوب نزنيد؛ زيرا در آن قصاص است ،ولي آنها را به گرسنگي
و ندادن پوشاك بزنيد تا در دنيا و آخرت سود بريد» (نوري  1407ج  .)250 :14البته از این روایت
که با ترک کردن و ترک نفقه سازگارتر است میتوان در معانی غیر تنبیه بدنی استفاده کرد.
 -2زدن بهوسیله مسواک :حديثي از امام باقر علیهالسالم که میفرمایند :كه مراد از زدن ،زدن
بهوسیله مسواك است (طبرسي  1349ج  )32 :2در مسالك االفهام آمده :علت زدن به مسواك شايد
حكمتش اين باشد كه زن خيال كند مرد قصد شوخي و مالعبه دارد (شهید ثانی  1416ج .)357 :8
 -3زدن بهوسیله دستمال پيچيده :مراد از ضرب ،زدن بهوسیله دستمال پيچيده است ،كه
منجر به كبودي نشود (شيخ طوسي  1387ج .)199 :7
در انتهای این بخش میتوان گفت با توجه به جایگاه و اعتبار سنت در تخصیص و تقیید عمومات
قرآن کریم در موردی که عام یا مطلقی مسلم باشد و نقش مفسر بودن کالم معصوم درجایی که ابهام
باشد و سیره عملی حضرات معصومین که حتی یک مورد نقل نشده است که آن بزرگواران تنبیه
بدنی را روا شمرده و خود آن را اجرا کنند و از طرف دیگر با توجه به اعتبار دلیل عقل و بنای عقال
و دیگر قواعد مسلم فقهی ،حقوقی نمیتوان ضرب را به تنبیه بدنی معنا نمود.
 .5بررسي عملكرد مقنن و رويه محاكم
 .5-1تنبيه زن از نظر قانون اساسي و قانون مدني

عمومات و اطالقات قانون اساسي كشور ایران ،چنين اختياري (تنبيه زن) را از شوهر سلب
میکند؛ زيرا در اصل  40ق ا .بیانشده« :هیچکس نمیتواند اعمال خويش را وسيله اضرار به
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غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد» .به دليل آنکه اجبار میتواند صدمات روحي و رواني
و جسمي فراواني در پي داشته باشد .ازاینروی ،اصل مذکور چنين اعمال حقي را كه موجب
اضرار به غير است ،رد میکند .اين جمله كه برخي اظهار میدارند :تمكين به مفهوم خاص به
مرد حق میدهد تا بدون اعتنا نسبت به آمادگي جسماني و رواني همسر خود با او همبستر شود،
مردود است؛ زيرا اوالً ،اصل  40قانون اساسي آن را رد میکند و ثانياً ،با آيه « َو عا ِش ُرو ُه َّن
ب ِال ْ َم ْع ُروف» (نساء )19:منافات دارد.
نگاهي به اصول مسلّم قانون اساسي و روح حاکم بر آن نيز اين حقيقت را آشكار میسازد
كه در حيطه قوانين نيز به حقوق زنان و عدم تجويز خشونت عليه آنان توجه ویژهای شده است.
اصل دهم قانون اساسی مقرر میدارد« :ازآنجاکه خانواده واحد بنيادي جامعه اسالمي است ،همه
قوانين و مقررات و برنامهریزیهای مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده ،پاسداري
از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخالق اسالمي باشد» .اصل بيستم:
«همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همة حقوق انساني،
سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي با رعایت موازين اسالمي برخوردارند» .اصل بيست يكم:
«دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسالمي تضمين نمايد و
امور زير را انجام دهد .1 :ايجاد زمینههای مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي
و معنوي او؛  .2حمايت مادران ،بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از
كودكان بیسرپرست؛  .3ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده؛  .4ايجاد بیمة
خاص بيوگان و زنان سالخورده و بیسرپرست؛  .5اعطاي قيموميت فرزندان به مادران شايسته در
جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي» .اين اصول گوياي اين حقيقت است در قوانين
هيچ تجويزي براي خشونت عليه زن وجود ندارد .در اینکه زن در حالت نشوز مستحق نفقه
نيست ،ترديدي ميان فقها وجود ندارد و اين امر از مسلمات فقه است .قانون مدني براي تنبيه زن
و وادار كردن او به انجام تكاليفي كه در اثر ازدواج عهدهدار است ،در ماده  1108مقرر میدارد:
«هرگاه زن بدون مانع و عذر موجه حاضر نشود با شوهر خود در يك محل زندگي كند يا با او
در تشیيد مباني خانواده همكاري نكند .يا به خواستههای مشروع او در مورد معاشرت با ديگران
بیاعتنا بماند ،حقي برگرفتن نفقه ندارد» .در اين ماده بهصراحت از نشوز نام نبرده ،ولي تعريف
قانون كام ً
ال مطابق با نشوز است .علماي حقوق تنها سقوط نفقه را هنگام نشوز بهعنوان برخورد
با زن مطرح کردهاند و از ساير تنبيهاتي كه برخی فقها به استناد آيه  34سوره نساء از آن یاد
کردهاند سخنی به ميان نیاوردهاند.
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در ماده  1103قانون مدنی آمده است« :زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند».
قرآن مجيد نيز در موارد مختلف نسبت به رابطه و پيوند زناشويي تعبيراتي را در اين خصوص
بيان كرده است .ازجمله در سوره روم «و مِ ْن آيات ِ ِه أَ ْن خَ لَقَ ل َ ُك ْم مِ ْن أَن ْ ُف ِس ُك ْم أَزْواجاً لِتَ ْس ُكن ُوا إِلَيْها
َو َج َع َل بَيْنَ ُك ْم َم َو َّد ًة َو َر ْح َمة» (روم )21:مودت و مهرباني را يكي از اصول اساسي و از اركان
روابط انساني در زندگي مشترك دانسته ،كه خداوند آن را از اصول مهم ميان زن و شوهر
میداند .معاشرت به معروف سبب دوام و شيریني زندگي مشترك و شكوفا شدن استعدادهاي
زن و مرد مسلمان و عاملي براي پيشرفت آنها در زندگي میگردد.
با توجه به آنچه گفته شد در محاكم قضايي اگر زني از انجام تكاليف زناشويي بدون دليل
خودداري كند حق نفقه از او ساقط میشود ،ولي شوهر هيچ حق ديگري از قبيل تنبيه بدني و...
ندارد و قانون بههیچوجه چنین اجازهای را به مرد نداده است.
 .5-2رویه محاکم

بر اساس شریعت و قانون ،زن و شوهر در مقابل یکدیگر حقوق و تکالیفی دارند ،ازجمله
آنها تمکین؛ یعنی پاسخگویی به نیازهای جنسی یکدیگر است که وظیفهای مشترک بین زن و
شوهر است و انجام درست این وظیفه از طرف زوجین عالوه بر اینکه بازدارندة آنها از فحشا
است ،ضامن سالمت و صالح جامعه است .درواقع تمکین در شرع و قانون اساسی به معنای
انضباط اخالق جنسی جهت حفظ و سالمت نهاد خانواده و جامعه است و هرگونه برخورد
خشونتآمیزی عالوه بر آنکه در قانون مجوزی برای آن وجود ندارد بهصراحت آیات و
روایات ،نفیشده است؛ بنابراین به جهت اینکه اجبار و تحکم هر یک از زوجین نسبت به
این امر منجر به خارج شدن از حیطة قانون و حق میگردد؛ لذا از مصادیق خشونت غیرمجاز
محسوب میشود .البته تخلف از این وظیفه نسبت به زوج و زوجه دارای ضمانت اجرای خاصی
ت اجرایی تخلف از وظیفه تمکین زوجه در قبال زوج متعدد هستند و برخی از آنها
است .ضمان 
در قانون مدنی و رویه عملی دادگاهها معمول است .ضمانت اجرایی حقوقی در ناحیة زوجه در
دو عنوان خالصه میشود:
الف) عدم استحقاق نفقه :طبق ماده  1108قانون مدنی ،تنها ضمانت اجرایی مؤثر برای تخلف
از وظیفه تمکین زوجه در قبال زوج ،عدم استحقاق وی نسبت به نفقه عنوانشده است .این ماده
مقرر میدارد« :چنانچه زن از وظایف زوجیت امتناع کند ،مستحق نفقه نخواهد بود .البته باید
دانست در مواردی که زوجه در عدم تمکین عذر موجه دارد ،استحقاق نفقه را از دست نمیدهد».
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در اینجا این سؤال مطرح است که آیا شوهر میتواند بنا به تشخیص خود پرداخت نفقه را
به دلیل عدم تمکین زوجه متوقف سازد یا عدم استحقاق نفقه باید به دنبال حکم دادگاه مبنی بر
احراز نشوز باشد؟ در این مسئله قانونگذار تکلیف را مشخص نکرده است .ولی به نظر میرسد
با توجه به اینکه تمکین و پرداخت نفقه اموری مستمر هستند ،هرروز که تمکین صورت نگیرد،
زوجه استحقاق نفقه همان روز را از دست میدهد ،ولی تمکین دوباره زوجه او را مستحق نفقه
روز بعد خواهد کرد .همچنین است اگر نشوز زوجه قب ً
ال در دادگاه به اثبات رسیده و به همین
دلیل زوجه استحقاق نفقه را از دستداده باشد ،با تمکین بعدی مستحق نفقه خواهد شد .در
حقیقت حکم دادگاه مبنی بر عدم استحقاق نفقه ،دایر مدار یک واقعیت خارجی تحت عنوان
عدم تمکین است؛ یعنی دادگاه با احراز نشوز زوجه ،حق نفقه را از او ساقط و با برطرف شدن
نشوز ،زوجه نسبت به نفقه استحقاق مییابد.
ب) دعوای الزام تمکین :یکی از ضمانتهای اجرایی عدم تمکین ،امکان طرح دعوای الزام
به تمکین است .بااینکه تنها ضمانت اجرایی صریح قانون مدنی همان عدم استحقاق نفقه است،
با وجود این ،رویه عملی دادگاهها چنین استوارشده که دعوای الزام به تمکین را میپذیرند و
زوجه را محکومبه تمکین میکنند .استدالل محاکم در پذیرش این دعوی این است که خود را
مرجع عام همة اقسام تظلمات تلقی کرده و درجایی که زوجه تکالیف قانونیاش در قبال شوهر
را انجام نمیدهد ،این دعوی را نیز بهنوعی دادخواهی شوهر تلقی کرده ،رسیدگی به این مورد
را نیز در چارچوب وظایف خود میدانند.
حال با توجه به چنین رویهای که در دادگاهها معمول است این سؤال پیش میآید که
چنانچه استفاده از اجبار و تحکم در تمکین مشروع نیست؛ پس چرا دادگاه چنین حکمی را
صادر میکند؟ آیا ممکن است زن را بدین نحو در خانه شوهر زندانی نمود؟ و اگر زن دوباره
از خانه شوهر برود ،دوباره برای برگرداندن وی باید به دادگاه رفت؟ پس ناچار دعوای تمکین
بینتیجه میماند.
الزام به تمکین در هیچیک از قوانین حقوقی ایران وجود ندارد .در ماده  ۱۱۰۸قانون مدنی
در صورت امتناع زن از ادای وظایف زوجیت بدون اینکه اشارهای به الزام یا اجبار کند ،فقط
مقرر میدارد که زن مستحق نفقه نخواهد بود .این بهترین شاهد و دلیل است که اجبار و خشونت
در حقوق ایران بهتبع فقه پذیرفتهنشده است ،لذا احکام الزام به تمکین صادره از محاکم علیرغم
اینکه سالیانی است در دادگاهها صادر میشود ،اما هیچوقت به اجرا درنیامده و تنها اثر مهم
حقوقی که به دنبال دارد محروم ساختن زوجه از حق نفقه است؛ بنابراین بهتر است این رویه در
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محاکم اصالح و منسوخ گردد؛ زیرا چنین حکمی فاقد هرگونه مستند قانونی و در عمل همچنین
حکمی غیرممکن است.
 .5-3زن در اندیشه امام خمینی

در انتهای بحث اشارهای به دیدگاه امام خمینی در خصوص مقام و شخصیت زن میکنیم.
درحالیکه درگذشته زنان در موقعيتهاى مختلف زندگى خويش همواره از شأن و جايگاه
خود دورمانده و حتى منزلت انسانى آنان مورد تردید قرار مىگرفت وقوع انقالب اسالمی در
ایران بستری را فراهم ساخت که زنان مسلمان بتوانند شخصیت خویش را بازیافته و درروند
انقالب ،هویت و مقام و منزلت خویش را به منصة ظهور برسانند .پيامبر اكرم (ص) و ائمه اطهار

علیهمالسالم در عصر جاهليت به اكرام و ارزش نهادن به منزلت و شخصيت زن پرداختند و امام
راحل به پيروى از آن بزرگواران در دوران معاصر به زنده نمودن ارزشهاى واالى زن و تبيين
جايگاه واقعى آنان اقدام نمود.
در نگاه و اندیشة امام خمینی زن مسلما ِن عفیف و پاکدامن ،بهعنوان یک مادر برای
فرزندان ،یک همسر برای مرد در خانواده و یک انسان با هویت و شخصیت در جامعه ،بهقدری
اهمیت دارد که سالمت فرزندان ،مردان (شوهران ،پدران و برادران) و جامعهها را تضمین
میکند و از ارکان اصلی تشکیل جامعة کوچک ،یعنی خانواده و سپس جامعة بزرگ ،یعنی
اجتماع است؛ که با سالمت و اصالح خود ،بر دوام و قوام جامعهها خواهد افزود و آن را بهسوی
تعالی و پیشرفت سوق خواهد داد و این حاصل نخواهد شد جز با توسل بر دین و آموزههای
اسالمی که تمام دستورات آن در کتاب آسمانیِ قرآن برای حفظ پاکدامنی زنان ،وضعشده
است.

اگر زنهاى انسانساز از ملتها گرفته بشود ،ملتها به شكست و انحطاط مبدل خواهند

شد ،شكست خواهند خورد ،منحط خواهند شد .زنها هستند كه ملتها را تقويت

مىكنند ،شجاع مىكنند .بانوان از صدر اسالم  -در صدر اسالم  -با مردان در

جنگها هم شركت داشتهاند .مقام زن مقام واالست؛ عالى رتبه هستند .بانوان در

اسالم بلندپايه هستند .ما مىبينيم و ديديم كه زنها ،بانوان محترمات همدوش مردان

بلكه جلو مردان در ِ
صف قتال ايستادند (امام خمینی  1385ج .)300 :6

در پایان بحث با عنایت به دیدگاهی که امام خمینی در جایگاه ولیفقیه نسبت به زن دارد
میتوان نتیجه گرفت که ایشان ضرب را در ناشزه جایز نمیداند.
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 .6نتیجهگیری

برخالف آنچه برخی تصور میکنند که دستور ضرب در قرآن مجوزی است که به مرد دادهشده
تا هر وقت اراده کرد آن را در مورد زن به کار برد بلکه آنچه در آیة شریفه به آن اشارهشده با
توجه به محتوای آیه و با مراجعه به تفاسیر و روایات مختلف که در این خصوص واردشده باطل
بودن اینگونه تصورات آشکار میگردد.
از مجموع آنچه گفته شد این نتایج به دست میآید که:
 .1دستور تنبیه تنها در یک صورت است و آنجایی است که زن به مهمترین حقوق زناشویی
عمل نمیکند و آن را به رسمیت نمیشناسد و بر مخالفت خود اصرار میورزد و همه راههای
دیگر جهت متقاعد کردن وی بیفایده است.
 .2دستور تنبیه بدنی در آیه از نوع دستورات ارشادی است نه مولوی و تعبّدی یعنی آیه
مبارکه درصدد این نیست که یک راهکار الزامی و تعبّدی برای حل مسئله خانوادگی ارائه
دهد بلکه به دنبال یک راهکار عقالنی و منطقی است بنابراین درصورتیکه بتوان با راه دیگری
مشکل را حل کرد نوبت به تنبیه بدنی نمیرسد و نیز درجایی که مرد میداند تنبیه بدنی مؤثر
نیست بلکه ممکن است وضع بدتر شود او نمیتواند به این کار اقدام کند آنچه در دستورات
ارشادی اصل است رسیدن به غرض است و راهکار خاصی مدخلیت ندارد.
 .3هرچند تنبیه بدنی مجاز شمردهشده است؛ اما همانگونه که در منابع روایی و فقهی
مشخصشده این تنبیه باید خفیف و مالیم باشد بهگونهای که نه موجب شکستگی یا جراحت
گردد و نه باعث کبودی یا سرخی بدن شود که در غیر این صورت موجب ثبوت حق قصاص
یا دیه برای زن خواهد شد به همین خاطر در متون روایی از زدن با چوب مسواک سخن به میان
آمده که بیانگر توصیه اسالم بر نازلترین مرحله ضرب است بنابراین ضرب به انگیزه اذیت و
آزار و انتقامگیری و عقدهگشایی و یا توهین و تحقیر نیست و این موارد در روایات بسیاری
بیانشده است.
 .4نگاه یکجانبه ،ناقص و گزينشي به قرآن كريم و آيات شريفش ،به قضاوت ناصحيح
و ظالمانه درباره دیدگاه قرآن میانجامد .آیات و روایات زیادی در دفاع از شخصیت ،حقوق
و جایگاه مؤثر زنداریم که با چیدن آنها در کنار هم ،روح و عمق معنای کالم الهی به دست
میآید؛ بنابراین با توجه به رویکرد عمومی جهانبینی الهی و قواعد مسلم فقهی هیچکس بر
تنبیه دیگران بدون مجوز حاکم شرع و دستگاه قضایی حقی ندارد و با توجه به سنت و سیره
حضرات معصومین(ع) و بنای عقال نمیتوان ضرب را بهعنوان تنبیه بدنی معنا نمود و باب اعمال
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خشونت علیه زنان را گشود و بنیانهای خانواده را متزلزل کرد و موجبات وهن دین عزیز را
که اخالق شالوده و شاکله حقوق آن را تشکیل میدهد ،پدید آورد؛ لذا دیدگاه قانون اساسی
کشور و قانون مدنی و دیگر قوانین موضوعه در این مورد که تنبیه بدنی را مجاز نمیشمرد ،با
اصول حقوقی اسالم سازگارتر است.
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