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مقدمه

اسالم همواره به تکریم شخصیت انسان ها تأکید ورزیده و اهانت، تحقیر و خشونت در منطق 
الهی مطرود شمرده شده است. در فضایی که دفاع از انسان ها و حقوق آنان امری الزم است، 
ضروری است به حقوق زنان، در همه جا به ویژه در جوامع اسالمی عنایت بیشتري گردد. یکی 
موضوع  است که  زن  بدنی  تنبیه  مسئله  دارد،  به آن ضرورت  پرداختن  امروزه  که  مسائلی  از 
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 می شود. البته این 
مسئله تنها اختصاص به مسلمین ندارد، بلکه مسئله ای بشری است و در همه جوامع و فرهنگ ها 
شیوع دارد و در شمار نابهنجاری های اجتماعی است و برای درمان آن مشارکت و هم فکری 
جامعه شناسان و روان شناسان و رهبران مذهبی الزم است. پیش از آن که بشر امروزی درصدد 
محو خشونت علیه زنان برآید، دین مبین اسالم به این مهم اقدام نموده و توصیه های فراوانی در 

خصوص خوش رفتاری با زنان تجویز نموده است.
به یادآوری است که در این خصوص پژوهش هایی صورت گرفته که هرکدام در  الزم 
ضمن موضوعات دیگر یا به طور مستقل به این موضوع اشاره کرده اند، بنابراین با توجه به محدود 
علیه  امروزه مسئله خشونت  اهمیتی که  و  این خصوص  پژوهش های صورت گرفته در  بودن 
زنان در مجامع بین المللی پیداکرده و شبهه افکنی 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 به کاررفته در آیه 34 سوره نساء است که منظور از ضرب در 
آیه چیست؟ آیا در هر موردی مرد می تواند همسر خود را تنبیه کند؟ یا در موارد خاص مجاز 

است؟ بعالوه شرایط و چگونگی این ضرب چیست؟
فهم  اوست که  به مسئله زن و حقوق  از مهم ترین آیات مربوط  نساء یکی  آیة 34 سوره 
درست این آیه تأثیر بسزایی در بازنمایی نگاه قرآن کریم به موضوع زن با همة ابعاد و جوانب 
و نتایج سرنوشت ساز آن دارد. با بررسی دقیق و همه جانبه می توان دریافت که آنچه در این آیه 
آمده، نه تنها علیه حق زن نیست، بلکه در جهت پاسداشت و حمایت از حق زن است. در این 

راستا مطالب موردنظر، در پنج بخش مطرح می گردد.
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1.واژهشناسی

الفاظ به کاررفته 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 که در آیه به کاررفته، ازجمله نشوز، 

ضرب، وعظ و هجر خواهیم پرداخت.

1-1.نشوز

نشوز در لغت به معني ارتفاع و برخاستن، برجسته شدن، بلند شدن از جاي خود، برآمدگي پیدا 
کردن، امتناع و سرپیچي کردن، نافرمان و سرکش شدن و جفا کردن آمده است )راغب اصفهانی 

1372 ج 3: 347(.
را  نشوز  مفسران،  بیشتر  ندارد  لغوي آن  مفهوم  با  تفاوت چنداني  نشوز  مفهوم اصطالحي 
خروج زن از اطاعت شوهر گرفته اند. در المیزان عصیان و استکبار از اطاعت آمده )طباطبایي 
1364 ج 4: 347( برخی دیگر آن را عصیان شوهر و استیالي بر او و مخالفت با او معني کرده اند 
)طبرسي 1349: 449( هم چنین آن را به معناي برخاستن و خروج از طاعت می دانند که از زن و 
شوهر صادر می شود )محقق حلي 1409 ج 2: 281(. صاحب جواهر در مفهوم اصطالحي نشوز آن 
را خروج هر یک از زوجین از اطاعت دیگري و انقیاد وي می داند که بر عهدة هر یک نسبت به 
دیگري واجب است )نجفي بی تا ج 31: 200(. یا اینکه نشوز را اطاعت نکردن از همسر درجایی 
که واجب است بر او، مثل تمکین نکردن، نپیراستن خود از چیزهایي که تنفرآمیز است و با 
بهره وری و لذت بردن از او ناسازگار است و مانند این ها می داند )امام خمیني 1421 ج 2و1: 747(.

اداي  از  از زوجین  بیان شد می توان نشوز را خودداري هر یک  به آنچه  با توجه  بنابراین 
حقوق واجب طرف دیگر بدون وجود مانع شرعي دانست و ویژگي این خودداري کراهت، 

نافرماني، عصیان آگاهانه و عامدانه است.

2-1.ضرب

واژة ضرب در قرآن چندین بار به کاررفته، که معاني آن در همه جا یکسان نیست، بلکه درجاهای 
مختلف معاني متفاوت دارد. ضرب، زدن دو چیز به یکدیگراست و با توجه به اختالف ضرب 
و انواع زدن در تفسیر آن اختالف است مثل زدن چیز با دست و عصا و شمشیر و مانند این ها 

)راغب اصفهاني 1372 ج 2: 254(.
در معنای اصطالحی، ضرب در آیه )واضربوهّن( اکثراً ضرب را به معنای زدن و تنبیه بدنی 
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در نظر گرفتند )نجفی بی تا ج 31: 206( و 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 1417 ج 2: 246، به 

نقل از: معموري و خوش سخن مظفر 1389: 89(.

3-1.وعظ

وعظ در لغت نهي آمیخته به تهدید است )راغب اصفهاني 1372 ج 2 :347(، ولي ظاهراً معناي 
موعظه وسیع تر از این است و درواقع هرگونه اندرزي که در مخاطب تأثیر بگذارد، او را از 
بدی ها بترساند و یا قلب او را متوجه نیکی ها گرداند وعظ و موعظه نامیده می شود. البته مفهوم 
این سخن آن نیست که هر موعظه ای باید تأثیر داشته باشد، بلکه منظور آن است که در قلب های 
انسان های جهان را مخاطب  بتواند، چنین اثري بگذارد. چنان که در سورة یونس، تمام  آماده 
)یونس:57( و در سوره سبأ  ُِّكم...«  َرب مِْن  َمْوِعَظٌة  قَْد جاَءتُْكْم  َّاُس  الن أَيَُّها  »يا  ساخته، می فرماید: 
به یک چیز  تنها شمارا  من  بگو  )سبأ:46(   »... ِلَّ تَُقومُوا  أَْن  بِواِحَدةٍ  أَِعُظُكْم  َّما  إِن »قُْل  می فرماید: 
اندرز می دهم و آن این است که براي خدا قیام کنید ...«. جمله اعظکم »شمارا اندرز می دهم« 
در حقیقت بیانگر این واقعیت است که من خیر و صالح شما را در این سخن در نظر می گیرم نه 

هیچ مسئله دیگر )امامي 1378: 459(.
« پند و موعظه ای است که  بنابراین با توجه به معناي وعظ به نظر می رسد منظور از »فعظوهنَّ
با ترساندن شخص از گناه نشوز همراه است به گونه ای که زن دلش نرم شود و دست از نشوز 

بردارد.

4-1.هجر

هجر )بر وزن فجر( در لغت به معني »دوري کردن و جدایی گزیدن« است )مکارم شیرازی1373 
ج 4: 255(. َهجر و ِهجر آن است که انسان از دیگري جدا شود خواه با بدن یا با زبان یا با قلب 

)راغب اصفهاني 1372 ج 2: 178(.

2.آراءموافقينضرب

به معني زدن  اندیشمنداني می پردازیم که ضرب را  بیان دیدگاه مفسرین و  به  این قسمت  در 
می دانند، البته با شرایطي که خود آیه و نیز روایاتي که در این خصوص وارد شده، به آن اشاره 
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خواهیم کرد. بر طبق آیه شریفه 34 سوره نساء، اگر زني نسبت به شوهر نافرماني کرد، مرد براي 
آن که بتواند او را به حالت اولیه برگرداند، می تواند پس از طی مراتب نصیحت و هجر او را بزند.
در مورد این که آیا موارد سه گانة مذکور در آیه )وعظ، هجر، ضرب( باید به ترتیب اعمال 
گردد یا این که انتخاب یکي از آن ها حق شوهر است که از بین آن ها انتخاب نماید و یا این که 
بستگي به شدت نشوز دارد، بین فقها اختالف وجود دارد. عده ای قائل به ترتیب هستند و به قاعده 
ترتیب در نهي از منکر استناد می کنند. مفسر المیزان می نویسد: این امور سه گانه که در آیه شریفه 
به آن ها اشاره شده، اگرچه باهم ذکرشده است و به وسیله »واو« بعضي بر بعضی دیگر عطف شده 
است؛ اما این امور مترتب بر هم هستند و باید به تدریج صورت گیرند: یعني ابتدا موعظه، اگر 
فایده نداشت، دوري و اگر نفع نداشت ضرب و دلیل بر تدریجي بودن آن ها این است که این 

امور به حسب طبع وسایل زجر است از ضعف به شدت )طباطبایی 1364 ج 4: 250(.
برخي دیگر احتمال تخییر داده اند، معناي خوف در آیه علم است و مرد حق دارد با تحّقق 
نشوز یکي از مراحل سه گانه در آیه را انتخاب کند )نجفی بی تا ج 31: 203( برخي بین خوف 
از نشوز و بروز امارات نشوز و تحّقق نشوز تفکیک قائل اند. در خوف از نشوز به دلیل وجود 
اجماع و ظاهر آیه ترتیب رعایت گردد و در صورت بروز امارات نشوز وعظ و هجر برخالف 
ضرب جایز نیست. ولیکن با تحقق نشوز تخییر مالک است )نجفی بی تا ج 31: 202( بنابراین به 
نظر می رسد با توجه به ظاهر آیه، قول و نظریه ترتیب به واقع نزدیک تر باشد بدین صورت که ابتدا 
موعظه کند، اگر مؤثر نباشد از او دوري کند، سپس اگر این نیز مؤثر واقع نشد او را تنبیه کند. 
براي این که بدانیم چه زماني نشوز تحقق پیدا می کند و نظرات در این مورد چگونه است قبل 

از بیان آراء موافقین ضرب به بحث راجع به نشوز زن و واکنش مرد در قبال آن می پردازیم.

1-2.نشوززنوواکنشمرددرقبالآن

در کانون خانواده هر یک از زوجین در عین دارا بودن حقوقي نسبت به یکدیگر، مسئول انجام 
و  تحقق  بنابراین  می شود.  نشوز  تحقق  موجب  آن ها  دادن  انجام  از  امتناع  که  هستند  تکالیفي 
عدم تحقق نشوز، بستگي به فهم حدود و گستره اطاعت همسر دارد؛ زیرا هر چه دایرة اطاعت 
و  تنگ تر  شوهر  اطاعت  دایرة  چه  هر  به عکس  و  مهیاست  بیشتر  نشوز  زمینه  باشد  گسترده تر 
محدودتر، زمینه تحقق نشوز کمتر فراهم می شود. از تعبیرهایي که مفسران و فقیهان دراین باره 

داشته اند می توان سه دیدگاه را نتیجه گیری کرد:
1.گسترة اطاعت شوهر به اندازة گسترة اوامر و نواهي اوست، یعني هر دستوري که شوهر 
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می دهد زن باید اطاعت کند؛ چه مربوط به زندگي خانوادگي باشد یا مربوط نباشد و چه دربارة 
حق بهره وری جنسي باشد یا نباشد. نویسنده تفسیر المنار در این راستا می نویسد: »بیشتر فقیهان 
نشوز شرعي را که مجوز زدن به هنگام نیاز است به چند مورد خاص محدود ساخته اند؛ مثل 
سرباززدن از خواستة مرد در بستر، بیرون رفتن از منزل بدون ضرورت و برخي آرایش نکردن 
زن را از مصادیق نشوز شمرده اند و هم چنین گفته اند مرد حق دارد زن را به خاطر ترک تکالیف 
دیني مثل غسل و نماز بزند« )رشید رضا 1393 ج 5: 76(. ظاهراً نشوز معنایي گسترده تر از این ها 
دارد و هرگونه عصیان و سرکشي از سوي زن را که انگیزه اش تکبر و خودکامگي باشد شامل 
می شود و آیه شریفه نیز که می فرماید: »پس اگر از شما اطاعت کردند، دیگر راهي برایشان 
مجویید« همین را می رساند )رشید رضا 1393 ج 5: 76(. بر اساس این دیدگاه نشوز زن در دایره 
حقوق همسري محدود نشده، بلکه هرگونه اطاعت نکردن از دستور و خواست شوهر، نشوز به 

شمار می آید، چه آن دستور مربوط به حقوق همسري باشد یا نباشد.
بنابراین در مورد زن نیز باید این واقعیت را پذیرفت که نشوز وي با مراعات نکردن حقوق 

شوهر است؛ نه سرپیچي از دستورات و خواسته های شوهر )صدر 1380: 86(.
2. دیدگاه دوم این است که اطاعت شوهر تنها در حدود حقوق اوست و نه بیشتر، بنابراین 

نشوز زن آنگاه تحقق می یابد که این حقوق رعایت نشود.
3. دیدگاه سوم نیز بر این است که فرمانبري از شوهر تنها در استمتاع جنسي است و نه بیشتر. 
بنابراین نشوز وقتي تحقق می یابد که زن تمکین نکند و تن به تمتعات مرد ندهد، اما اگر تمکین 

کرد، در این صورت ناشزه شمرده نمی شود، اگرچه از جهات دیگر مقصر باشد.
این نظریه اخیر راجع به نشوز با مباني فقهي سازگارتر به نظر می رسد و زمینة نشوز را به شدت 
محدود می کند؛ زیرا تنها سرباززدن زن از حق جنسي مرد را نشوز می داند و نه مخالفت با هرگونه 
استمتاع  از  به محرومیت  درنتیجه  و  به زن شود  نسبت  مرد  بی میلی  باعث  رفتار و گفتاري که 
بیانجامد )صدر 1380: 90(. به همین جهت صاحب جواهر می نویسد: »بعید نیست که مقصود از 
نشوز در آیه نفرت و بی میلی زن باشد؛ به گونه ای که باعث از بین رفتن امکان استمتاع گردد، گر 
چه با چهره در هم کشیدن؛ سخنان درشت و کارهایي مانند آن باشد که باعث از بین رفتن میل 
به نزدیکي و بهره گیری جنسي گردد« )نجفي بی تا ج 31: 21(. یا در جایي دیگر می نویسد: »بدیهي 
است که نشوز با چهره درکشیدن، روي گرداندن، گران جانی، اظهار نفرت با گفتار یا رفتار و 

کارهایي که بهره وری و کام جویی مرد را از زن بکاهد، تحقق می یابد« )نجفي بی تا ج 31: 201(.
بنابراین به نظر می رسد که نشوز زن با امتناع او از انجام وظایف زناشویي و سایر تکالیفي که 
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شرع مقدس در رابطه با حق شوهر بر عهدة وی گذاشته است تحقق پیدا می کند و خداوند متعال 
نیز در آیة 34 سوره نساء راه هایی را براي جلوگیري از به وجود آمدن نشوز بیان فرموده است. 
برنامه های اصالحي  به ترتیب سه مرحله  ناسازگاری و خوف نشوز،  نمایان شدن نشانه هاي  با 

»موعظه، قهر و تأدیب« انجام می شود.
الف( پند و اندرز: )فعظوهن( آنان )زنان ناشزه( را موعظه کنید.

)و  گردند،  متنبّه  تا  شوید  جدا  آنان  از  بستر  در  نشد  مؤثر  موعظه  اگر  هجر:  و  قهر  ب( 
اهجروهّن في المضاجع روشن است که به مطلق هجران امر نشده؛ بلکه مقیّد است به جدایي در 

رختخواب(. دو احتمال در کیفیت اجراي این دستور هست:
1. مرد در بستر رو برگرداند و پشت به همسر، با اظهار بی مهری بخوابد. روایتي از امام باقر 
علیه السالم مؤید همین است: »یحول ظهره الیها« )قطب راوندی 1368 ج 2: 192، به نقل از جوادي 

آملي 1388 ج 17: 559(.
برخي  متنبه شود.  زن  تا  بخوابند  اتاق  دو  یا  اتاق،  در یک  دو رختخواب جداگانه  در   .2
گفته اند: بر پایه ظاهر تعبیر »المضاجع« به صیغه جمع، باید در همان بستر معهود به زنش پشت 

کند نه در بستري دیگر )طبرسی 1349 ج 3: 69(.
از  نیز  دیگری  تعبیر  مجمع البیان  در  نیست.  برداشت  این  مؤید  »مضاجع«  بودن  جمع  ولي 
واهجروهّن فی المضاجع آمده: منظور این است که از آمیزش با ایشان خودداري کنید و علت 
این که به ترک خوابگاه امر کرده، این است که آمیزش، مخصوص خوابگاه است )طبرسي 1349 
اثرگذار  به اندازه ای است که  ج 3: 134(. شایان ذکر است که مفارقت، حّد مشخصي ندارد و 
باشد یا بی نتیجه بودنش روشن گردد. برخی فقها یک ماه را پیشنهاد داده و هجران یک ماهه 
پیامبر- صلی اهلل علیه وآله- از حفصه را دلیل آورده، چنان که در تفسیر آیه شریفه »و اذا اسّر النبّي 

الي بعض ازواجه« خواهد آمد. )قرطبی1416 ج 3: 151؛ به نقل از جوادي آملي 1388 ج 17: 560(.
ج( تنبیه بدني: اگر پند و اندرز بر زن ناشزه مؤثر واقع نشد، به قهر و جدایي هم بی اعتنایی 
کرد، نوبت به سومین مرحله اصالحي می رسد، چون زن به هر دلیلی به شوهر دل بستگی ندارد؛ 

زیرا اگر به همسر خود عالقه مند بود، به بسترش می آمد.
شوهر عادل باید نهي از منکر کند و او را از ادامة معصیت بازدارد و به وظایف شرعي خود 
وا دارد. نهي از منکر واجب و براي اجراي آن چه کسي سزاوار است، بیگانه یا خودي؟ بدیهي است 
که بهتر است پاي اجانب به حریم خانواده و ناموس کسي باز نشود و خود شوهر بازدارندگی از گناه 
زن را عهده دار شود، پس شوهر در این گونه موارد، از باب نهي از منکر، همسرش را تنبیه می کند نه 
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موارد دیگر، هرچند وي کارهاي متعارف خانه را انجام ندهد )جواد آملي 1388 ج 17: 561(.
اوالً  با شوهرش بدخویی و ستیزه کند،  تفسیر کابلي دراین باره آمده است: هرگاه زني  در 
پند دهد اگر اصالح نشود در مرتبة دوم مرد در همان خانه جدا  بفهماند و  به زبان  شوهرش 
بخوابد، اگر بازهم نپذیرد در مرتبه سوم او را بزند؛ اما نه چنان که نشان ضرب بماند یا استخوان 
وي بشکند، هر تقصیري مرتبتي دارد که موافق آن تأدیب و تنبیه به عمل آید و هر سه مرتبه در 
این آیه مذکور است. زدن مرتبه آخرین است در گناه اندک زدن جایز نیست و در قصور مزید 

باک ندارد؛ اما استخوان نشکند و اثر زخم باقي نماند )دیوبندي 1375 :490(.
برخی از فقهای معاصر در تفسیر آیه می نویسند:»زناني که از وظایف خود سرپیچي می کنند و 
نشانه های ناسازگاري در آن ها دیده می شود، مردان در برابر این گونه زنان وظایف و مسئولیت هایی 
دارند که باید مرحله به مرحله انجام گردد و درهرصورت مراقب باشند که از حریم عدالت، تجاوز 
نکنند، این وظایف به ترتیب در آیه بیان شده و مرحلة اول در مورد زناني است که نشانه های 
سرکشي و عداوت و دشمني در آن ها آشکار می گردد، که قرآن در جملة فوق از آن ها چنین 
تعبیر می کند: »زناني را که از طغیان و سرکشي آن ها می ترسید موعظه کنید و پند و اندرز دهید« 
و به این ترتیب آن ها که پا از حریم نظام خانوادگي فراتر می گذارند، قبل از هر چیز باید به وسیلة 
اندرزهاي دوستانه و بیان نتایج سوء این گونه کارها آنان را به راه آورد و متوجه مسئولیت خود 
نمود. سپس می فرماید: درصورتی که اندرزهاي شما سودي نداد، در بستر از آن ها دوری کنید 
و با این عکس العمل و بی اعتنایی و به اصطالح قهر کردن، عدم رضایت خود را از رفتار آن ها 
آشکارسازید شاید همین »واکنش خفیف« در روح آنان مؤثر گردد. درصورتی که سرکشي و 
پشت پا زدن به وظایف و مسئولیت ها از حد بگذرد و هم چنان درراه قانون شکنی با لجاجت و 
سرسختي گام بردارند، نه اندرزها تأثیر کند و نه جدا شدن در بستر و کم اعتنایی نفعي بخشد و 
راهي جز »شدت عمل« باقي نماند، »آن ها را تنبیه کنید« در اینجا اجازه داده شده که از طریق »تنبیه 
بدني« آن ها را به انجام وظایف خویش وادار کنند )مکارم شیرازی 1373 ج 3: 415(؛ بنابراین مسلّم 
است که اگر یکي از این مراحل مؤثر واقع شود و زن به انجام وظیفه خود اقدام کند مرد حق ندارد 
بهانه گیری کرده درصدد آزار و اذیّت زن برآید و او را تنبیه کند، چراکه در این صورت مرتکب 

ظلم و تعّدی به زن شده است.
البته مسئله دیگری که اینجا می توان بیان کرد این است که اگر چنانچه مرد حقوق خود را 
نادیده بگیرد و در مقابل نشوز زن بی تفاوت باشد، هرچند مدت طوالنی این برنامه ادامه یابد. چنین 
چیزي بر اساس هیچ منطقي قابل الزام نیست و اختصاص به مرد هم ندارد؛ یعني، در هیچ یک از 
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نظام هاي حقوقي جهان، نمي توان به صاحب حقي الزام کرد که در برابر حقوق خود ساکت شود 
و دم نزند. بلي ازنظر اخالقي، آن هم در موارد خاصي مي توان چنین توصیه اي نمود؛ ولي نباید بین 
مسئله حقوقي و اخالقي خلط کرد. از طرف دیگر نشوز زن تنها به ضرر شوهر نیست؛ بلکه غالباً 
تمام خانواده و چه بسا شخص زن نیز در این رابطه آسیب می بیند. ازاین رو بر مرد الزم است که 

به عنوان مدیر کانون خانواده، کنترل هدایت گرانه و سازنده بر رفتار زن داشته باشد.
بنابراین این ضرب نه تنها خشونت علیه زن نیست بلکه با توجه به قصد 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 مرحله ای 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 1394: 145-146(.

2-2.ديدگاههایمختلفدرخصوصچگونگیضربوشرايطآن

به وسیلة  بدني زن  تنبیه  معناي  به  را  فقها و مفسرین ضرب  از  بیان شده، عده ای  همان طور که 
شوهر تعبیر نموده و جواز آن را مختص به نشوز زن دانسته، البته شرایط آن را نیز معین کرده اند. 
هم چنین اغلب یادآور شده اند که اجراي سه مرحله، به خصوص ضرب فقط در صورتي مجاز 
است که بازگشتن از نافرماني به آن بسته باشد و مرد احتمال تأثیر بدهد وگرنه باید از این تنبیهات 
با قیود زیادي  بااحتیاط فتوا داده اند و آن را  صرف نظر شود. همگي ذیل کلمه »و اضربوهّن« 
تفسیر نموده اند، چنان که در جوامع الجامع در ذیل »و اضربوهن« آمده است: »و اگر موعظه و 
نصیحت و هم خوابي نکردن با آن ها مؤثر نشد، آن ها را بزنید، به گونه ای که بدنشان زخم نشود 

و استخوانشان نشکند« )طبرسي 1418: 139(.
نویسنده دیگری نیز معتقد است: اگر دو مرحله )پند و هجر( مؤثر نیفتاد و زن درصدد رفع 
نشوز برنیامد »ضربها ضرباً غیر مبرح« را به کار ببرد )مقدس اردبیلي بی تا: 537( و در معناي »غیر 
مبرح« چنین گفته است: »ان الیقطع لحماً و الیکسر عظما و قیل ان یکون شدیداً و روي عن 
ابي جعفر علیه اسالم الضرب بالسواک ...« )مقدس اردبیلي بی تا: 537( برخي از فقها و مفسران در 
تفسیر »ضرب« با اشاره به داستان حضرت ایوب علیه السالم ضرب را نوعي تأدیب دانسته اند. »این 
آیه ضرب زوجه توسط همسرش را به صورت تأدیبي جایز می داند، همان طور که حضرت ایوب 
علیه السالم به خاطر خطاي همسرش سوگند یادکرد که او را بزند. به این ترتیب، زوج حق ندارد 
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همسرش را بیشتر از حد تأدیب بزند« )قرطبي 1416: 256 به نقل از: موسوي و دهقان 1387: 185(.
برخي از مفسران واژه ضرب را به گونه ای دیگر معنا کرده و معتقدند آیه بر اباحه داللت 
دارد، ولي مشروط به عرف هر زمان است که آن را ستم و اعتدا، تلّقي نکنند )ابن عاشور 1978: 
44( بنابراین مبناي نظر ایشان آن است که عادت گروهي از مردم را نمی توان قانون تلقي کرد و 
بر دیگران تحمیل نمود و جوازي براي کتک زدن همسر دانست. برخي از صاحب نظران ضرب 
را به معناي تعزیر دانسته اند و معتقدند که در اسالم در مورد زن، زدن به معني انتقام نیست و 
همیشه به معناي تأدیب به کاررفته که به »تعزیر« تعبیر شده است. پس زدن در اسالم همیشه جنبه 

تعزیري دارد )موسوی بجنوردي 1377: 50(.
برخي مسئله ضرب و تنبیه بدني را در مورد افراد وظیفه نشناسی مجاز شمرده که هیچ وسیله 
دیگري درباره آنان مفید واقع نشود و این موضوع تازه ای نیست که منحصر به اسالم باشد، در تمام 
قوانین دنیا هنگامی که طرق مسالمت آمیز براي وادار کردن افراد به انجام وظیفه، مؤثر واقع نشود، 
متوسل به خشونت می شوند، نه تنها از طریق ضرب بلکه گاهي در موارد خاصي مجازاتی شدیدتر 
از آن نیز قائل می شوند. هم چنین روانکاوان امروز معتقدند که جمعي از زنان داراي حالتي به نام 
»مازوشیسم« )آزارطلبی( هستند و گاه که این حالت در آن ها تشدید می شود تنها راه آرامش آنان 
تنبیه مختصر بدني است، بنابراین ممکن است ناظر به چنین افرادي باشد که تنبیه خفیف بدني در 
مورد آنان جنبه آرامش بخشي دارد و یک نوع درمان رواني است )مکارم شیرازي 1373 ج 3: 415(.
لذا در رابطه با چگونگي زدن زن، با توجه به روایات فراواني که در این زمینه رسیده است، 
همة مفسران و فقیهان بر این مطلب توافق و تأکیددارند که زدن باید »غیر مبرح« باشد، یعني 
آسیب و آزار جسماني نرساند وگرنه موجب دیه خواهد بود. بر همین اساس، اوالً در هنگام زدن 
باید از مواضع حساس مثل صورت و چشم و ... پرهیز شود و ثانیاً زدن در یک موضع نباشد بلکه 
باید پخش شود. صاحب جواهر دراین باره می نویسد: »شایسته است که هنگام زدن از مواضع 
حساس مانند صورت، پهلو و شکم دوري کند و هم چنین از زدن یک موضع بپرهیزد، بلکه بر 

مواضع مختلف پراکنده شود ...« )نجفی بی تا ج 31: 206(. 
در تفسیر دیگری، از ابن عباس نقل کرده است که زن را به کتاب خدا موعظه کنید و به او 
بگویید که از خدا بترسد و از شما اطاعت کند، اگر قبول نکرد با او درشتي کنید وگرنه طوري او 
را بزنید که بدنش زخم نشود و استخوانش شکسته نشود. از امام باقر)ع( نقل شده که منظور زدن با 
مسواک است )طبرسي 1349 ج 5: 134( یک از فقها در این خصوص می نویسد: »دراین باره برخي 
از فقها معتقدند که زوج با مشاهده نشانه های نشوز در زدن مثل عبوس کردن چهره و برخورد 
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سنگین توأم با تأني نسبت به وظایف زناشویي می تواند پس ازآن که با زوجه گفتگو کرد و او 
را به حسن رفتار دعوت نمود و سودي نبخشید در بستر از او دوري کند« )محقق حلي 1409 ج2: 
560(؛ اما صاحب جواهر اجراي عالج سوم را مشروط به علم شوهر درباره نشوز زوجه دانسته و 
می فرماید: »تا وقتی که زوج، علم به نشوز زوجه پیدا نکرده، نباید کیفر سوم را اجرا کند؛ زیرا 
عمل حرامي از وي سر نزده تا مستوجب عقوبت باشد« )نجفي بی تا ج 31: 202(. با توجه به بیانات 
فوق نتیجه می گیریم که اغلب فقها زدن زن به وسیلة مرد را در صورت نشوز وي بعد از دو 
مرحله قبلي یعني وعظ و هجر جایز شمرده اند. ولي برای این ضرب شرایطی را بیان کرده اند که 

ازجمله این شرایط این است که باعث کبودی و تغییر رنگ پوست نشود.
بناي  و  خارج شده  صالح  مدار  از  که  است  زني  درباره  سخن  ضرب،  مقولة  در  بنابراین 
کج تابی و ناسازگاري گذاشته، در اینجا مرد به پیشنهاد و ارشاد آیه او را موعظه کرده و سپس با 
دوری از او به صورت پشت کردن در بستر، ناخشنودی خود را نسبت به او اعالم کرده و او هم 
چنان رفتارهایی را که نشانگر نشوز است انجام می دهد. اینک مرد با آن که از نخستین مرحله 
می توانست او را طالق دهد، امّا نخست به پند و موعظه و سپس به هشدار با هجر بسنده کرده و 
از عنصر عاطفه و غریزه بهره جسته است، ولي هیچ یک از دو راه، چاره ساز نبوده و بدین گونه 
مرد، خود را در طالق او محق می بیند، اما احتمال نیز می دهد که با زدني ضعیف که هرگز درد 
و زخم و شکستگي و کبودي عضو و ... نمی آورد، مانند زدن با چوب مسواک که اعالم تنفر یا 
هشدار است، از این رفتار متکبرانه و جفاکارانه دست بردارد. در اینجاست که آیه زدني آرام را 

جهت پیشگیري از جدایي اجازه می دهد.
بنا بر آنچه گذشت نه تنها آیه حقوق زن را زیر پا نمی نهد بلکه در جهت احقاق حقوق زن و 
پاسداري از کیان خانواده در برابر خطر فروپاشي است؛ زیرا در پي آن است که با ارائة راهکاري 
از فروپاشی خانواده، جلوگیري کند. بنابراین اجازه تنبیهي که به مردان داده، اگر با شرایطی که 

بیان شد انجام گیرد، جنبة هشدار به زن جهت برگرداندن او به روال عادی زندگی را دارد.

3.آراءمخالفينضرب

برخی دیگر از صاحب نظران بر این باورند که برداشت کتک زدن از کلمه ضرب صحیح نیست 
و مخالف ضرب به معناي زدن است، توجیهاتي را براي آیه در نظر گرفته اند و دالیلی را مطرح 

ساخته اند که به بیان آن ها می پردازیم.
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1-3.معانیوتفاسيرضربدرديدگاهمخالفين

این گروه از نظریه پردازان تنبیه بدنی را روا ندانسته و آن را انکار کرده اند. ایشان ضرب را به 
معنای زدن نمی دانند بلکه معانی و تفاسیر دیگر ضرب را برگزیده اند و معتقدند که منظور از 
ضرب در آیه در معانی دیگر ضرب غیر از زدن فیزیکی زن به کار رفته است و در معانی تعزیر، 

اعراض کردن، اطراق، جدایی و ... است.
1-1-3.نوازشواطراق: یکي از اندیشمندان معاصر دراین باره می نویسد: ضرب در فرهنگ عرب 

به معاني مختلف آمده، مانند: »اطراق، روگرداني، راه رفتن، بازداشتن و ممانعت، خانه نشینی، 
تغییر و تحول، نزدیکي و هم بستر شدن«. ایشان سپس با اشاره به آیات قرآن که در آن ها ضرب 
و  »موعظه  مثال،  براي  دارند ،  متفاوتي  کاربردهاي  هرکدام  که  می سازد  مشخص  به کاررفته، 
ارتباط«  پایین کشیدن، بی ضرر کردن و قطع  تجسم، مسافرت و سرعت دررفتن، روگرداني، 
هرگاه در قرآن واژه ضرب به معناي کتک زدن به کاررفته، با قرینه استعمال شده است، مانند 
آیه 27 سوره محمد و آیه 44 سوره ص. ازنظر ایشان، معناي آیه چنین خواهد بود: زنان ناشزه 
سه دسته اند: 1.گروهي که با موعظه به راه می آیند. 2. گروهي که با قهر و دوري کردن تنبیه 

می شوند. 3. گروهي که باید شوهر نوازششان کند و به جای قهر و کینه به بستر رود.
بنابراین تعیین یک معناي خاص از بین معاني مختلف دیگر، ادعایي فاقد دلیل است و دالیل 
وقتي کاربرد مؤثر و مفید دارد که در میانه سخن، قرینه ای دال بر تعیین یکي از معاني وجود 
داشته باشد. هم چنین دلیلي بر نفی یک یا چندمعنای دیگر نباشد و چون در مورد »ضرب« معاني 
مختلفي ذکرشده و روایات زیادي کتک زدن را منع کرده اند، نمی توانیم معناي ضرب را کتک 
زدن بدانیم. با این وصف، براي کشف ظهور آیه 34 سوره »نساء« به قراین و امارات صارفه نیاز 
است که قطعاً در مورد کتک موجود نیست. ولي می توان در برخي معاني دیگر این قراین را 
نشان داد. امارات صارفه عبارت اند از: الف( پیشینه برخورد مردان با زنان؛ ب( وجود روایات 
مخالف کتک زدن؛ ج( وجوهي که براي تفسیر آیه بیان شد؛ د( برداشت عده ای از بزرگان فقه 

و تفسیر )قائني 1373: 72- 71(.
2-1-3.ضرببهمعنيتعزير: از نظرات دیگري که می توان به آن اشاره کرد به کار بردن ضرب در 

معناي تعزیر است. یکي از صاحب نظران در این خصوص می نویسد: بدون دلیل نمی توان زن را 
متهم به نشوز کرد و در این 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 می نویسد: اساساً در اسالم 
زدن به معناي انتقام نیست و همیشه به معناي تأدیب به کاررفته که به »تعزیر« تعبیر شده است. پس 
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زدن در اسالم همیشه جنبه تعزیري دارد. اطالقات و روایات بیان می کنند: »التعزیر بید الحاکم« و 
« در آیه موعظه است و بعد در صورت عدم تأثیر، ترک بستر و در مرحله بعد  منظور از »فعظوُهنَّ
« نیست، »واضربوهن« کنایه  شکایت به دادگاه مطرح شده است؛ بنابراین تعزیر فقط »واضربوُهنَّ

است، ممکن است زن جریمه شود یا به شکل دیگر تعزیر شود )موسوی بجنوردي 1377: 5-9(.
3-1-3.جداشدنوجداکردن: »ضرب« به معناي قطع کردن رابطه و پیوند نیز هست و در اینجا 

این معنا مناسب است. آیه می فرماید: »واضربوا منهم کل بنان، همه انگشتان آنان را قطع کنید«. 
این معنا در آیه نشوز هم صحیح است.  این آیه جدا کردن و قطع نمودن است.  »ضرب« در 
« یعني آنان را از خود دور کنید و جدا نمایید. البته چون مرد حتي بعد از طالق حق  »اضربوُهنَّ
ندارد همسرش را از منزل زناشویي بیرون کند و زن هم نباید ترک منزل نماید، پس در اینجا 
جدایي انداختن و جدا کردن 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 کند و ارزش بودنش را دریابد. این قهر، 
« به معناي تنبیه کردن با قطع نفقه  شدیدتر از قهر از بستر و اثرگذارتر است. بنابراین »اضربوُهنَّ

است، یا قطع رابطه کردن و دور شدن محدود، با قهر از منزل.
بنا بر این معنا اگر مردي از همسرش ناسازگاري دید، ابتدا باید با پند و نصیحت و شنیدن درد 
دل او به رفع مشکل همت ورزد و اگر مؤثر نبود، در منزل با او قهر کند، در مرحله دوم با قطع رابطه 
از منزل قهر نماید و بدین وسیله او را تنبیه کند و درنهایت اگر فایده بخش نبود، راه جدایي برگزیند.

در سنت نبوي »ضرب« به معناي مفارقت، ترک و دوري گزیدن به چشم می خورد وقتي میان 
پیامبر)ص( و همسرانش اختالف پیش آمد و آن ها به نصیحت رسول خدا)ص( عمل نکردند. پیامبر)ص( 
خانه را ترک کرد و به مکاني به نام »مشربه« رفت، سپس زنان را بین ماندن و پیروي کردن و 
یا طالق مخیر کردند )بالذري1417 ج 2 :246، به نقل از: معموري و خوش سخن مظفر 1389: 89(. 
پیامبر)ص( زدن زنان را مذمت کرده و می فرمایند: »آیا جاي تعجب نیست که کسي همسرش را بزند 
و آنگاه با او دست به گردن شود« و »آیا حیا نمی کند یکي از شما که زنش را مانند غالم بزند و در 
پایان روز با او هم بستر شود« )آلوسي 1415 ج 3 :24 به نقل از: معموري و خوش سخن مظفر 1389: 89(.
زدن امري خطرناک است و تعیین حدودش دشوار است، افزون بر آن که قانون شرع اجازه 
نمی دهد کسي به نفع خود حکم و داوري کند. زدن نباید اهانت و ضرر تلقي شود. ازاین رو 
دولت اسالمي اگر پي برد شوهران کیفر شرعي را درست و به جا اجرا نمی کنند و به حدود آن 
آگاه نیستند، می باید آنان را از به کارگیری این کیفر منع کند و متخلفان را مجازات کند تا آزار 
رساندن به همسران خطرساز نشود، به ویژه آنجا که انگیزه و بهانه تنبیه بدني، سست و بی پایه باشد 
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)ابن عاشور 1978 ج 5: 43(.
4-1-3.طردوکنارهگيری: یکي از معاني ضرب اعراض کردن و صرف نظر نمودن است. لذا در 

مورد سخنان بی اساس و نوشته دور از منطق مانند: »فاضربوه علي الجدار« یعني آن را به دیوار 
بزنید، کنایه از اعراض نمودن و ترتیب اثر ندادن به سخنان پوچ و بی محتوا است. در این آیة 
شریفه هم می توان براي ضرب معني فوق را مدنظر قرارداد، زیر علت استفاده از کلمه »ضرب« 
چنین ذکر کرده اند که این کلمه گویاي یک نوع افتراق و جدایي ناگهاني و ضربتي است که با 

.)http://www.iqna.ir/fa/news نوع تدریجي آن متفاوت است )آیت اهلل موسوی الری
یکي دیگر از محققان همین نظریه را در مورد معناي ضرب ارائه نموده است. خالصه نظریه 
وي آن است که ضرب در آیه، ترک خانه از سوي شوهر است تا زن ناسازگار به خود آید و 
سازگاري پیشه کند. تفاوت این نظر با نظر قبل در این است که در آنجا شوهر، زن را در محیط 
خانه طرد می کرد و اینجا طرد و کناره گیری از طریق ترک خانه توسط مرد صورت می گیرد 

)ابو سلیمان 2002: 39 - 38 به نقل از موسوی و دهقان 1378: 197(. 
5-1-3.تفسيربنابهرعايتفرهنگجامعه: یکی از مفسران قرآن بر این عقیده است که آیه بر اباحه 

داللت دارد ولي مشروط به عرف هر زمان است که آن را ستم و اعتداء تلقي نکنند. وي در این 
زمینه می نویسد: »غالب فقها به پاره ای روایت ها تمسک جسته و گفته اند مرد می تواند زن ناشزه 
خود را کتک بزند، ولو مرتکب فحشایي آشکارنشده باشد؛ اما به نظر می رسد که این اخبار بر 
اساس عرف طبقات مردم و قبایل در نظر گرفته شده است. بنابراین، اگر زدن براي شوهران مجاز 
باشد، آن هم در فرض عصیان و نافرماني نه در صورت ارتکاب فحشا  به طور جزم مربوط به 
قومي است که زدن را رفتار ناشایست در زندگي خانوادگي نمي شمرند« )ابن عاشور 1978: 44(.

مبناي این نظریه آن است که عادت گروهي از مردم را نمی توان قانوني تلّقي کرد و بر دیگران 
تحمیل نمود، بلکه باید این عادت را راهي براي مضبوط کردن مقصد شرعي دانست تا در استدالل 
بتوان بر آن تکیه نمود، وی بر این عقیده است که زدني که منشأ آن نافرماني بود و عرف عرب ها آن 

را تأکید می کرد، نمی تواند جوازي براي کتک زدن همسر باشد )ابن عاشور 1978: 44(.
6-1-3-نسختمهيدي: اتخاذ چنین روش و تدبیري براي ریشه کن کردن عادت های جاهلي در 

اصطالح، نسخ تمهیدي زمان بندی شده نامیده شده است. البته صاحب نظران دیگري نیز این رأي 
را تأکید داشته اند. »با توجه به اینکه در جامعه جاهلي زدن زنان امري رایج بوده، دین الهي اسالم 
استفاده کرده است« )مهریزي  انحصار و منع  از شیوه هایی همچون تعدیل،  براندازي آن  برای 

.)275 -276 :1382
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7-1-3.شرايطبحرانيجنگ: آیه را مخصوص شرایط جنگ می داند، پیامبر)ص( پیش از نزول آیه 

مردان را از زدن زنان نهي فرموده و مرداني را که مرتکب این عمل می شدند، قصاص می فرمود. 
این دستور براي مهاجران که روحیة خشن و ضد زن داشتند سخت بود و باعث به وجود آمدن 
عقده و کینه شد. در شرایط جنگ احد مردان مهاجر به علت این دستور حالت گریز از جنگ 
داشتند که این آیه نازل شد و در همان شب 70 مرد، همسران خود را کتک زدند. این اباحه، 
اباحه کراهت بود و وابسته به شرایط تاریخي خاص بود. پس هرگاه این شرایط زایل شود آنچه 
را پیامبر)ص( پیش از آن به اجرا گذاشته، اصل و مقصود اصلي شرع است )طالبي 1384: 37- 50(.

همان طور که گفته شد برخی، آیه قرآن را بر اساس شرایط زمان تأویل و تفسیر کرده اند؛ 
بنابراین اگر در عصری و زمانی ممکن بود نشوز زن با تنبیه بدنی قابل مهار کردن باشد )چنان که 
در برخی روایات آمده(، در عصر و زمانی دیگر امکان دارد بتوان سرکشی و طغیان زن را با 
از  از دو معنی را  استفادة هر یک  از کلمة »ضرب« هم  افتراق و قهر کنترل کرد و  جدایی و 
کالم اهلل مجید نمود. بدین سبب که دامنة تفسیرپذیری قرآن کریم بسیار وسیع و گسترده است.

4.ارزيابيادلهموافقينومخالفينضرب

1-4.ارزيابيادلهموافقينضرب

قریب به اتفاق فقها مستند حکم »تنبیه بدني زنان« را آیة شریفه دانسته و به دلیل دیگري از سنت، 
عقل و اجماع استناد نجسته اند، آیه 34 سوره نساء ظهور در این معنا دارد و مطابق اصل »حجیت 
ظواهر قرآن« به شوهر اجازه داده شده در صورت نشوز و سرپیچي زن از اجابت تقاضاي جنسی 

مرد بعد از نصیحت و قهر کردن، همسرش را کتک بزند و او را به تمکین وا دارد.
( ولي اغلب فقیهان )رک. طباطبایی  البته با توجه به اینکه آیه مستند حکم، مطلق است )واضربوُهنَّ
1364 ج 4: 367( این اطالق را به کنار نهاده و با توجه به ادلة دیگر براي حکم زدن قیدهایي آورده اند. 
همانند: »ضرباً رفیقاً، )زدني همراه رفق و مدارا( »ضربا الیبرح و ال یفسد لحماً و ال جلدا« )زدني که 
شدید نباشد و گوشت و پوست را تباه نکند(. »ال یضربها ضرباً مبرحاً وال مدمیا وال مزمنا« او را به گونه 
شدید نزند و طوري نباشد که بدنش خون آلود گردد و یا زمین گیر شود. »ضرباً ال یؤذي عظماً و ال 

لحماً« زدني که به استخوان و گوشت ضرر نرساند.
دلیل مقید کردن این حکم به نظر می رسد به خاطر وجود قرائني است که در آیه است. 
فقیهانی که زدن را از باب نهي از منکر دانسته و به کارگیری ضوابط نهي از منکر را در این 
مورد الزم می دانند، ازاین رو شرط کرده اند که از مرحله خفیف شروع کند، اگر مؤثر واقع نشد 
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به مرحله شدیدتر اقدام کند و رعایت مراتب را الزم شمرده اند. هم چنین برخي روایاتي که در 
خصوص ضرب واردشده و شرایط آن را بیان داشته، نشان دهنده مقید بودن ضرب است؛ بنابراین 
با توجه به این دیدگاه معلوم می شود در قرآن کریم اگر سخني از ضرب آمده، در موردي است 

که خالفي صورت گرفته، نه به عنوان بیان برنامه و روش برخورد.
در مقابل برخی از محققین »تنبیه بدني زن ناشزه« را روشي مصلحانه و پذیرفته شده در زمان 
صدور شمرده و بدین جهت مورد توصیه دانسته اند. ازنظر ایشان آنچه اصل است: این که بین زن 
و شوهر مصالحه ایجاد و نشوز برطرف و خانواده متالشي نشود. این اصل و ارزش است و در 
هر زمان از راه هایی می توان به این اصل رسید و تغییر عرف و اوضاع، راه های وصول به آن را 
نیز تغییر می دهد. در زمان نزول قرآن »تنبیه بدني زنان« راه مطمئن و پذیرفته شده ای براي رفع 
نشوز بود، ولي گذشت زمان و تغییر شرایط ممکن است مقبولیت این راه را از بین ببرد، ازاین رو 

نمی توان بر آن اصرار ورزید و باید به دنبال اصالح از راه های دیگر بود )حیدري 1385: 34(.
برخی دیگر نیز )ر.ک: مکارم شیرازی 1373ج 4: 250( این حکم را عالج بیماري مازوشیسم 
در زمان دانسته اند، که چاره ای جز آن وجود ندارد. در تفسیر نمونه آمده است: 1. این تنبیه بدني 
در مورد افراد وظیفه نشناس متمرد است که جز خشونت، آن ها را به انجام وظیفه وا نمی دارد. 2. 
تنبیه باید مالیم و خفیف باشد، به طوری که نه موجب شکستگي شود، نه مجروح گردد، نه کبود. 
3. به عقیدة روانشناسان بعضي زنان داراي حالتي شبیه مازوشیسم هستند که جز تنبیه مختصر 

آن ها را آرام نمی کند.
در نقد این دلیل باید گفت، از اصول قطعي و پذیرفته شده این است که احکام اسالم برمدار 
مصالح و مفاسد واقعي صادرشده اند، اگر امر وجوبي هست، به جهت ضرورتی است که در 
از مفسده عظیمي است که  نیز براي دوري  مورد آن وجود دارد. اگر نهي و تحریمی است، 
در مورد آن است. از طرف دیگر بعضي موارد، ممکن است استثنائاً داراي مصلحت یا مفسده 
زد،  استثنا  را  احکام  همة  نمی توان  و  است  غالبي  احکام  در  ولي چون مالک  نباشد،  مذکور 
پس در آن موارد نادر هم باید حکم غالب را رعایت کرد؛ اما حکم کلي با توجه به مصلحت، 
در موارد نادر یا اقل صحیح نیست. این که بعضي از زنان داراي مریضي مازوشیسم هستند و 
عصیان گري آنان را جز برخورد شدید درمان نمی کند - برفرض صحت - سبب نمی شود که 
حکم به تنبیه همة زنان ناشزه بدهیم؛ زیرا موارد مازوشیسم در زنان اقل است و غالب آنان، نه به 

جهت این مرض، بلکه به جهات دیگر نافرماني پیشه کرده اند.
بعضی دیگر راه های رویارویي با نشوز و سرپیچي را برشمرده و این راه را بهترین معالجه 
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معرفي کرده اند.
به اعتقاد ما غالب توجیهاتي که براي حکم تنبیه بدني زن توسط شوهر بیان شده کافي به نظر 
نمی رسد و نمی توان آن ها را دلیل قانع کننده ای براي این حکم دانست. در خصوص روایات نیز 
به عنوان دومین منبع معتبر استنباط احکام دیني باید گفت که در مجامع حدیثي شیعه به روایت 
معتبر و موثق الصدوری که تنبیه بدني زنان را مجاز شمرده، برنمی خوریم. بنابراین الزم است 

دالیل مخالفین زدن را مورد امعان نظر قرار دهیم.

2-4.ارزيابيادلهمخالفينضرب

همان طور که گفته شد عده ای از علما »ضرب« آیه را در معاني غیر از زدن به کاربرده اند و برخی 
نیز ضرب را با توجه به شرایط زمان تفسیر کرده اند. حال در اینجا به دالیل آن ها و نقد برخي از 

نظرات می پردازیم.
از نظراتي که به آن اشاره شده، این که برخي »ضرب« را در معناي تعزیر به کاربرده اند و تعزیر نیز 
یک وظیفه حاکمیتی است و افراد نمی توانند در آن ورودی داشته باشند. بنابراین در صورت عدم 
تأثیر وعظ و هجر در مرحله بعد شکایت به دادگاه مطرح شده است )موسوی بجنوردي 1377: 9( نقدي 
که بر این نظر بیان شده، منافات برداشت از واژة ضرب با وحدت سیاق آیه است. به نظر می رسد در 
این نظریه، مسئله موردنظر، خارج نشدن از مسیر فطرت و منع خشونت و سوءاستفاده باشد. اما بنیان 
این استدالل بااینکه در دو مرحلة قبلي یعني وعظ و هجر شوهر انجام می شود و به یک باره مرحله سوم 

را به دست حاکم بسپاریم با وحدت سیاق آیه سازگاری ندارد.
از دیگر نظراتي که در خصوص »ضرب« بیان شده، این است که »ضرب« را به معناي نوازش 
گرفته اند به خاطر قوانیني که وجود دارد، که عبارت اند از  : الف( پیشینه برخورد مردان با زنان؛ 
ب( وجود روایات مختلف کتک زدن؛ ج( وجوهي که براي تفسیر آیه بیان شد؛ د( برداشت 

عده ای از بزرگان فقه و تفسیر )قائني 1373: 72 – 71(.
نقدي که براین نظریه وارد است این که معناي نوازش با قسمت آخر آیه هم خوانی ندارد؛ 
ًّا َكبيراً« )نساء: 34( و  َ كاَن َعلِي زیرا در قسمت آخر آمده »فَإِْن أََطْعنَُكْم فاَل تَبُْغوا َعلَيِْهنَّ َسبياًل إِنَّ الَّ
روشن است که نوازش ستمي نسبت به زن به شمار نمی رود تا خداوند فرمان آزار نرسانیدن را به 

زن بدهد )موسوي و دهقان 1387: 192(.
برخي آیه را مخصوص شرایط جنگ می دانند و وابسته به شرایط تاریخي خاص. پس هرگاه 
این شرایط زایل شود این حکم برداشته می شود. در نقد این نظر باید گفت مربوط دانستن آیه 
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به شرایط جنگ و وضع روحي مردان، چندان واقعي به نظر نمی رسد؛ زیرا شاید شرایط جنگ 
به آزار گروه دیگر  براي راضي کردن گروهي دستور  نظر برسد. ولي آیا خداوند  به  سخت 
مي دهد؟ و آیا حکم قرآن فقط مخصوص چند روز است؟ بنابراین نزول آیه مخصوص جنگ 

احد چندان واقعي نیست.
برخي معتقدند حکم به »زدن« محدود به زمان خاص و محیط حجاز و عربستان بوده است. 
شرایط اجتماعي و مردم شناسی زمان نزول آیه را باید در نظر گرفت. اگر بپذیریم تنبیه بدني هم 
روا بوده است، در آن زمان و در آن محیط بوده است و براي همة زمان ها و مکان ها جاري نبوده 

است؛ زیرا هرگاه وضعیت و شرایط نزول آیه از بین رفت، حکم نیز از میان خواهد رفت.
پس اگر در عصر و زماني که هنوز پایه های اندیشه و تفکر مردم تکامل نیافته بود، امکان 
داشت سرکشي زن را با تنبیه بدني مهار کرد و آن را اصالح نمود؛ اما در عصر حاضر شیوه های 
متفاوتي را باید براي برخورد باحالت سرکشي زن برگزید. در شرایط موجود که زنان به مرحلة 
براي کنترل سرکشي و طغیان زن  رشد و تعقل رسیده اند، راهکار طرد و دوري گزیدن مرد 
می تواند ثمربخش باشد و به صورت عاملي تأثیرگذار، زن را وادار کند که از ادامة رفتار خویش 

دست بکشد، ولي زدن زن، او را وادار به لجاجت و سرکشي می کند.
در پاسخ باید گفت برداشت نادرست از مفهوم آیه باعث این گونه استدالل شده؛ زیرا اوالً 
موضوع سرکشي و عدم رعایت حقوق واجب از سوي زن محدود به زمان و مکان خاص نیست. 
به بیان دیگر، آیه درصدد ارائة راهکار دربارة زنان غیر متعهد نسبت به وظایف زناشویي است و 
موضوع آیه، یعني وجود چنین زناني همیشه بدون توجه به زمان یا مکان خاص خواهد بود. ثانیاً 
آیه درصدد آن نیست که هر سه راهکار باهم اجرا شود، بلکه هریک از آن ها باید به ترتیب اجرا 
و در صورت ثمربخشی هرکدام، نیاز به راه کار دیگري نیست. ثالثاً همان طور که اشاره شد، این 
سه راهکار به عنوان یک امر ارشادي است نه یک امر تعبدي و مولوي که حتماً باید اجرا گردد 

و اگر راه کار مناسب تری وجود داشته باشد، می توان از آن استفاده نمود.
عده ای در خصوص زدني که در قرآن آمده، بیان کرده اند که این زدن، مربوط به عرفي 
است که در آن زدن نوعاً اهانت به زن و عدول از عدالت تلقي نشود و زني هم که مورد تنبیه 
قرار می گرفت، احساس نمی کرد که مورد تحقیر قرارگرفته و بر او ظلمي رفته است. آن ها حکم 
»تنبیه بدني زن به وسیلة شوهر« را به عنوان یک حکم جاوید نمی پذیرند و آن را به عنوان حکمي 

مقطعي و متناسب با شرایط صدور معرفي کرده اند.
یکی از نویسندگان این حکم قرآن را حکمي مقطعي و متناسب با شرایط روز شمرده است. 
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وی می نویسد: نخستین چیزي که از مطالعه نصوص بدین نحو )مطالعه تاریخی( به دست می آید، 
این است که این روایات مربوط به دوران مکه نیست؛ زیرا در مکه زنان کتک می خوردند و 
شکایتي هم نداشتند و خارج از عرف و شرایط زن قلمداد نمی کردند. چگونه زدن زن، زشت 
تلقي شود در جامعه ای که زنده به گور کردن دختران امري رایج بود؟ جریان زن گرایانه که تنبیه 
بدني را زشت می شمرد و در جستجوي برابري دو جنس بود، در مدینه به پا خاست و از برخورد 
دو فرهنگ ]مکه و مدینه[ شکل گرفت. سوره نساء که، این آیه در آن قرارگرفته، مدني است 
)طالبي 1384: 45(. با توجه به آنچه بیان شد می توان گفت از مجموع نظرات می توان آن ها را در 
دو گروه موافقین تنبیه بدنی و مخالفین تقسیم کرد و در مورد موافقین تنبیه بدنی نیز آراء زیر 

مالحظه می شود:
برخورد  نکته  این  به  فقها  بیانات  و  روایات  از  بخشي  در  زدن،  بیان چگونگي  اول:   دسته 
باید  بلکه  بدن شود،  باشد که موجب جرح و زخمي شدن  به گونه ای  نباید  می کنیم که زدن 
نماید.  برابر همسر  در  تعهد خود  و  متوجه وظایف  را  باشد که زن  به گونه ای  و  بوده  مختصر 
تقریباً تمام فقهایي که بحث ضرب )زدن( را در صورت ناشزه شدن مطرح می کنند، به این نکته 
تصریح دارند که زدن تنها در صورتي رواست که مختصر بوده و موجب شکستگي یا کبودي 
بدن نشود. البته این مقدار زدن نیز در صورت وجود شرایط جایز است. ازجمله: 1. ضرورت 
ایجاب کند، یعني فقط در مواردي که مطمئناً غیر ضرب، مفید و نافع و مؤثر نباشد. 2. ضرب 
مؤثر باشد و اما اگر مطمئن باشد که زن با کتک نیز بر نشوز خود اصرار می ورزد و یا فرضاً بدتر 
می شود، نمی توان باور داشت به مقتضای آیه کریمه، ضرب جایز و روا باشد؛ بنابراین ازآنجاکه 
ضرب داراي مراتب تشکیکی بوده و شامل انواع زیادي چون با ابزار، بدون آن، شدید و ضعیف 
می شود، آنچه در شرع تجویزشده است پایین ترین مرتبه آن است )همان گونه که در برخی روایات 

بیان شده(، به گونه ای که عرفاً ضرب صدق کند.
دسته دوم: ضرب باید به قصد اصالح باشد: نکته دومي که در کالم فقها به چشم می خورد 
این است که زدن باید به قصد اصالح باشد نه آن که به قصد تشفي و انتقام؛ بنابراین آنچه در شرع 
مقدس اسالم از زدن زن واردشده، در حد بسیار جزئي و آن هم به قصد اصالح باشد نه چیز دیگر 
و اگر کسي بترسد در صورت زدن نتواند حدود الهي را رعایت کند و زدن صورت تشفي و 
انتقام پیدا کند باید از آن صرف نظر کند، چراکه در این صورت نه تنها حکم الهي را انجام نداده، 

بلکه مرتکب فعل حرام شده است )گالیري 1382: 53(.
دسته سوم: توصیه به اغماض از زدن: با توجه به مطالبی که گفته شد، به خوبی روشن شد 
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ضرب در آیة شریفه با آنچه در ذهن خطور می کند بسیار متفاوت است، اما نکته جالب این 
است که برخي از فقها معتقدند همین مقدار را بهتر است ترک کنند و معتقدند ازآنجاکه زدن 
حقي است که شوهر دارد، بهتر است از حق خویش بگذرد و ضرب مختصر را نیز ترک نماید. 
نویسنده کشف اللثام می نویسد: »بهتر است زوج زدن را ترک کند و زن را عفو نماید؛ زیرا تأدیب 

به زدن، مصلحت خود اوست« )فاضل هندي 1405 ج 2 :100 به نقل از: گالیري 1382: 74(. 
دسته چهارم: بیان ابزار ضرب: عالوه بر توصیه بر ترک ضرب و تأکید بر چگونگی ضرب، در 
برخي از روایات و بیانات فقها حتي ابزار و وسیله ای که می تواند زن را به وسیله آن بزند مشخص شده 

است تا براي کسي شبهه ای دراین باره باقي نماند که به چند مورد از این بیانات اشاره می کنیم:
1- زدن به گرسنگي: در حدیثي از پیامبر گرامي)ص(، زدن را به گونه ای دیگر معنا می کند، 
که می فرمایند: »من تعجب می کنم از کسي که همسرش را می زند درحالی که خود، اولي از او به 
کتک خوردن است، زنانتان را با چوب نزنید؛ زیرا در آن قصاص است، ولي آن ها را به گرسنگي 
و ندادن پوشاک بزنید تا در دنیا و آخرت سود برید« )نوري 1407 ج 14: 250(. البته از این روایت 

که با ترک کردن و ترک نفقه سازگارتر است می توان در معانی غیر تنبیه بدنی استفاده کرد.
2- زدن به وسیله مسواک: حدیثي از امام باقر علیه السالم که می فرمایند: که مراد از زدن، زدن 
به وسیله مسواک است )طبرسي 1349 ج 2: 32( در مسالك االفهام آمده: علت زدن به مسواک شاید 

حکمتش این باشد که زن خیال کند مرد قصد شوخي و مالعبه دارد )شهید ثانی 1416 ج 8: 357(.
به وسیله دستمال پیچیده است، که  به وسیله دستمال پیچیده: مراد از ضرب، زدن  3- زدن 

منجر به کبودي نشود )شیخ طوسي 1387 ج 7: 199(.
در انتهای این بخش می توان 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 نمی توان ضرب را به تنبیه بدنی معنا نمود.

5.بررسيعملكردمقننورويهمحاکم

1-5.تنبيهزنازنظرقانوناساسيوقانونمدني

سلب  از شوهر  را  زن(  )تنبیه  اختیاري  چنین  ایران،  اساسي کشور  قانون  اطالقات  و  عمومات 
می کند؛ زیرا در اصل 40 ق ا. بیان شده: »هیچ کس نمی تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به 
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غیر یا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد«. به دلیل آن که اجبار می تواند صدمات روحي و رواني 
و جسمي فراواني در پي داشته باشد. ازاین روی، اصل مذکور چنین اعمال حقي را که موجب 
اضرار به غیر است، رد می کند. این جمله که برخي اظهار می دارند: تمکین به مفهوم خاص به 
مرد حق می دهد تا بدون اعتنا نسبت به آمادگي جسماني و رواني همسر خود با او هم بستر شود، 
َو عاِشُروُهنَّ   « با آیه  ثانیاً،  قانون اساسي آن را رد می کند و  مردود است؛ زیرا اوالً، اصل 40 

بِالَْمْعُروف« )نساء:19( منافات دارد.
نگاهي به اصول مسلّم قانون اساسي و روح حاکم بر آن نیز این حقیقت را آشکار می سازد 
که در حیطه قوانین نیز به حقوق زنان و عدم تجویز خشونت علیه آنان توجه ویژه ای شده است. 
اصل دهم قانون اساسی مقرر می دارد: »ازآنجاکه خانواده واحد بنیادي جامعه اسالمي است، همه 
قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداري 
از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پایه حقوق و اخالق اسالمي باشد«. اصل بیستم: 
»همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همة حقوق انساني، 
سیاسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعایت موازین اسالمي برخوردارند«. اصل بیست یکم: 
»دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسالمي تضمین نماید و 
امور زیر را انجام دهد: 1. ایجاد زمینه های مساعد براي رشد شخصیت زن و احیاي حقوق مادي 
و معنوي او؛ 2. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمایت از 
کودکان بی سرپرست؛ 3. ایجاد دادگاه صالح براي حفظ کیان و بقاي خانواده؛ 4. ایجاد بیمة 
خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست؛ 5. اعطاي قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در 
جهت غبطه آن ها در صورت نبودن ولي شرعي«. این اصول گویاي این حقیقت است در قوانین 
هیچ تجویزي براي خشونت علیه زن وجود ندارد. در این که زن در حالت نشوز مستحق نفقه 
نیست، تردیدي میان فقها وجود ندارد و این امر از مسلمات فقه است. قانون مدني براي تنبیه زن 
و وادار کردن او به انجام تکالیفي که در اثر ازدواج عهده دار است، در ماده 1108 مقرر می دارد: 
»هرگاه زن بدون مانع و عذر موجه حاضر نشود با شوهر خود در یک محل زندگي کند یا با او 
در تشیید مباني خانواده همکاري نکند. یا به خواسته های مشروع او در مورد معاشرت با دیگران 
بی اعتنا بماند، حقي برگرفتن نفقه ندارد«. در این ماده به صراحت از نشوز نام نبرده، ولي تعریف 
قانون کاماًل مطابق با نشوز است. علماي حقوق تنها سقوط نفقه را هنگام نشوز به عنوان برخورد 
با زن مطرح کرده اند و از سایر تنبیهاتي که برخی فقها به استناد آیه 34 سوره نساء از آن یاد 

کرده اند سخنی به میان نیاورده اند.
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در ماده 1103 قانون مدنی آمده است:  »زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند«. 
قرآن مجید نیز در موارد مختلف نسبت به رابطه و پیوند زناشویي تعبیراتي را در این خصوص 
بیان کرده است. ازجمله در سوره روم »و مِْن آياتِِه أَْن َخلََق لَُكْم مِْن أَنُْفِسُكْم أَْزواجاً لِتَْسُكنُوا إِلَيْها 
بَيْنَُكْم َمَودًَّة َو َرْحَمة« )روم:21( مودت و مهرباني را یکي از اصول اساسي و از ارکان  َو َجَعَل 
میان زن و شوهر  از اصول مهم  انساني در زندگي مشترک دانسته، که خداوند آن را  روابط 
می داند. معاشرت به معروف سبب دوام و شیریني زندگي مشترک و شکوفا شدن استعدادهاي 

زن و مرد مسلمان و عاملي براي پیشرفت آن ها در زندگي می گردد.
با توجه به آنچه گفته شد در محاکم قضایي اگر زني از انجام تکالیف زناشویي بدون دلیل 
خودداري کند حق نفقه از او ساقط می شود، ولي شوهر هیچ حق دیگري از قبیل تنبیه بدني و... 

ندارد و قانون به هیچ وجه چنین اجازه ای را به مرد نداده است.

2-5.رويهمحاکم

ازجمله  دارند،  تکالیفی  و  حقوق  یکدیگر  مقابل  در  شوهر  و  زن  قانون،  و  شریعت  اساس  بر 
آن ها تمکین؛ یعنی پاسخ گویی به نیازهای جنسی یکدیگر است که وظیفه ای مشترک بین زن و 
شوهر است و انجام درست این وظیفه از طرف زوجین عالوه بر این که بازدارندة آن ها از فحشا 
است، ضامن سالمت و صالح جامعه است. درواقع تمکین در شرع و قانون اساسی به معنای 
برخورد  نهاد خانواده و جامعه است و هرگونه  انضباط اخالق جنسی جهت حفظ و سالمت 
و  آیات  به صراحت  ندارد  وجود  آن  برای  مجوزی  قانون  در  آن که  بر  عالوه  خشونت آمیزی 
به  از زوجین نسبت  این که اجبار و تحکم هر یک  به جهت  بنابراین  روایات، نفی شده است؛ 
این امر منجر به خارج شدن از حیطة قانون و حق می گردد؛ لذا از مصادیق خشونت غیرمجاز 
محسوب می شود. البته تخلف از این وظیفه نسبت به زوج و زوجه دارای ضمانت اجرای خاصی 
است. ضمانت  اجرایی تخلف از وظیفه تمکین زوجه در قبال زوج متعدد هستند و برخی از آن ها 
در قانون مدنی و رویه عملی دادگاه ها معمول است. ضمانت اجرایی حقوقی در ناحیة زوجه در 

دو عنوان خالصه می شود:
الف( عدم استحقاق نفقه: طبق ماده 1108 قانون مدنی، تنها ضمانت اجرایی مؤثر برای تخلف 
از وظیفه تمکین زوجه در قبال زوج، عدم استحقاق وی نسبت به نفقه عنوان شده است. این ماده 
مقرر می دارد: »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 نمی دهد«.
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در اینجا این سؤال مطرح است که آیا شوهر می تواند 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 قانون گذار تکلیف را مشخص نکرده است. ولی به نظر می رسد 
با توجه به اینکه تمکین و پرداخت نفقه اموری مستمر هستند، هرروز که تمکین صورت نگیرد، 
زوجه استحقاق نفقه همان روز را از دست می دهد، ولی تمکین دوباره زوجه او را مستحق نفقه 
روز بعد خواهد کرد. هم چنین است اگر نشوز زوجه قباًل در دادگاه به اثبات رسیده و به همین 
دلیل زوجه استحقاق نفقه را از دست داده 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 می یابد.
ب( دعوای الزام تمکین: یکی از ضمانت های 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 دادگاه ها چنین استوارشده که دعوای الزام به تمکین را می پذیرند و 
زوجه را محکوم به تمکین می کنند. استدالل محاکم در پذیرش این دعوی این است که خود را 
مرجع عام همة اقسام تظلمات تلقی کرده و درجایی که زوجه تکالیف قانونی اش در قبال شوهر 
را انجام نمی دهد، این دعوی را نیز به نوعی دادخواهی شوهر تلقی کرده، رسیدگی به این مورد 

را نیز در چارچوب وظایف خود می دانند. 
که  می آید  پیش  سؤال  این  است  معمول  دادگاه ها  در  که  رویه ای  چنین  به  توجه  با  حال 
چنانچه استفاده از اجبار و تحکم در تمکین مشروع نیست؛ پس چرا دادگاه چنین حکمی را 
صادر می کند؟ 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 

بی نتیجه می ماند.
الزام به تمکین در هیچ یک از قوانین حقوقی ایران وجود ندارد. در ماده 1108 قانون مدنی 
در صورت امتناع زن از ادای وظایف زوجیت بدون این که اشاره ای به الزام یا اجبار کند، فقط 
مقرر می دارد که زن مستحق نفقه نخواهد بود. این بهترین شاهد و دلیل است که اجبار و خشونت 
در حقوق ایران به تبع فقه پذیرفته نشده است، لذا احکام الزام به تمکین صادره از محاکم علی رغم 
این که سالیانی است در دادگاه ها صادر می شود، اما هیچ وقت 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 هم چنین 
حکمی غیرممکن است.

3-5.زندرانديشهامامخمينی

می کنیم.  زن  و شخصیت  مقام  در خصوص  امام خمینی  دیدگاه  به  اشاره ای  بحث  انتهای  در 
درحالی که درگذشته زنان در موقعیت های مختلف زندگی خویش همواره از شأن و جایگاه 
خود دورمانده و حتی منزلت انسانی آنان مورد تردید قرار می گرفت 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. پیامبر اکرم )ص( و ائمه اطهار 
علیهم السالم در عصر جاهلیت به اکرام و ارزش نهادن به منزلت و شخصیت زن پرداختند و امام 
راحل به پیروی از آن بزرگواران در دوران معاصر به زنده نمودن ارزش های واالی زن و تبیین 

جایگاه واقعی آنان اقدام نمود.
برای  مادر  یک  به عنوان  پاک دامن،  و  عفیف  مسلماِن  زن  خمینی  امام  اندیشة  و  نگاه  در 
فرزندان، یک همسر برای مرد در خانواده و یک انسان با هویت و شخصیت در جامعه، به قدری 
تضمین  را  جامعه ها  و  برادران(  و  پدران  )شوهران،  مردان  فرزندان،  سالمت  که  دارد  اهمیت 
می کند 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 جامعه ها خواهد افزود و آن را به سوی 
تعالی و پیشرفت سوق خواهد داد و این حاصل نخواهد شد جز با توسل بر دین و آموزه های 
اسالمی که تمام دستورات آن در کتاب آسمانِی قرآن برای حفظ پاک دامنی زنان، وضع شده 

است.
اگر زن های انسان ساز از ملتها گرفته بشود، ملتها به شکست و انحطاط مبدل خواهند 
شد، شکست خواهند خورد، منحط خواهند شد. زن ها هستند که ملت ها را تقویت 
با مردان در  از صدر اسالم - در صدر اسالم -  بانوان  می کنند، شجاع می کنند. 
جنگ ها هم شرکت داشته اند. مقام زن مقام واالست؛ عالی رتبه هستند. بانوان در 
اسالم بلندپایه هستند. ما می بینیم و دیدیم که زن ها، بانوان محترمات همدوش مردان 

بلکه جلو مردان در صِف قتال ایستادند )امام خمینی 1385 ج 6: 300(.
در پایان بحث با عنایت به دیدگاهی که امام خمینی  در جایگاه ولی فقیه نسبت به زن دارد 

می توان نتیجه گرفت که ایشان ضرب را در ناشزه جایز نمی داند.
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6.نتيجهگيری

برخالف آنچه برخی تصور می کنند که دستور ضرب در قرآن مجوزی است که به مرد داده شده 
تا هر وقت اراده کرد آن را در مورد زن به کار برد بلکه آنچه در آیة شریفه به آن اشاره شده با 
توجه به محتوای آیه و با مراجعه به تفاسیر و روایات مختلف که در این خصوص واردشده باطل 

بودن این گونه تصورات آشکار می گردد.
از مجموع آنچه گفته شد این نتایج به دست می آید که:

1. دستور تنبیه تنها در یک صورت است و آنجایی است که زن به مهم ترین حقوق زناشویی 
عمل نمی کند و آن را به رسمیت نمی شناسد و بر مخالفت خود اصرار می ورزد و همه راه های 

دیگر جهت متقاعد کردن وی بی فایده است.
2. دستور تنبیه بدنی در آیه از نوع دستورات ارشادی است نه مولوی و تعبّدی یعنی آیه 
ارائه  برای حل مسئله خانوادگی  تعبّدی  الزامی و  نیست که یک راهکار  این  مبارکه درصدد 
دهد بلکه به دنبال یک راهکار عقالنی و منطقی است بنابراین درصورتی که بتوان با راه دیگری 
مشکل را حل کرد نوبت به تنبیه بدنی نمی رسد و نیز درجایی که مرد می داند تنبیه بدنی مؤثر 
نیست بلکه ممکن است وضع بدتر شود او نمی تواند به این کار اقدام کند آنچه در دستورات 

ارشادی اصل است رسیدن به غرض است و راهکار خاصی مدخلیت ندارد.
فقهی  و  روایی  منابع  در  که  همان گونه  اما  است؛  شمرده شده  مجاز  بدنی  تنبیه  هرچند   .3
مشخص شده این تنبیه باید خفیف و مالیم باشد به گونه ای 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 نازل ترین مرحله ضرب است بنابراین ضرب به انگیزه اذیت و 
آزار و انتقام گیری و عقده گشایی و یا توهین و تحقیر نیست و این موارد در روایات بسیاری 

بیان شده است.
4. نگاه یک جانبه، ناقص و گزینشي به قرآن کریم و آیات شریفش، به قضاوت ناصحیح 
و ظالمانه درباره دیدگاه قرآن می انجامد. آیات و روایات زیادی در دفاع از شخصیت، حقوق 
و جایگاه مؤثر زن داریم که با چیدن آن ها در کنار هم، روح و عمق معنای کالم الهی به دست 
می آید؛ بنابراین با توجه به رویکرد عمومی جهان بینی الهی و قواعد مسلم فقهی هیچ کس 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 نمی توان ضرب را به عنوان تنبیه بدنی معنا نمود و باب اعمال 
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خشونت علیه زنان را گشود و بنیان های خانواده را متزلزل کرد و موجبات وهن دین عزیز را 
که اخالق شالوده و شاکله حقوق آن را تشکیل می دهد، پدید آورد؛ لذا دیدگاه قانون اساسی 
کشور و قانون مدنی و دیگر قوانین موضوعه در این مورد که تنبیه بدنی را مجاز نمی شمرد، با 

اصول حقوقی اسالم سازگارتر است.
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