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نگاهی نو به تفسیر نشوز زوجه 
  قرآن در

  *نیا اهللا هدایت فرج   ______________________________   

  چکیده
 مسـئله سـوره نسـاء و    34مفهوم نشوز زوجه در آیه  دربارهدیدگاه مفسران و فقهاي عظام 

امتنـاع از ایفـاي وظیفـه    گروهی نشـوز زوجـه را    گردد؛ میبدنی به دو نظریه کلی باز تنبیه
ع از ایفـاي وظـایف همسـري تفسـیر     آن را به مفهـوم عـام امتنـا    يو گروه دیگر یزناشوی

گزینی، همسـرش   تواند پس از پنددهی و دوري ها، شوهر می این نظریه بر اساساند.  دهکر
تفاسیر مذکور و طـرح   را به روش تنبیه بدنی از نشوز بازدارد. موضوع نوشتار کنونی، نقد

زوجـه  وسـیله   بهمقصود از نشوز، خیانت کمتر از زنا اساس آن  است که بر يتفسیر جدید
هاي جزئـی در   به عدم تمکین یا تخلف ،اعطاي مجوز تنبیه بدنی به شوهر . در نتیجهاست

  است. ناظر اهللا ر حقدامنی زن و تقصیر زن د شود و به آلوده ك مربوط نمیزندگی مشتر

، نشـوز زوجـه، ضـرب ناشـزه، وظیفـه زناشـویی، وظـایف        قوامیـت  :واژگان کلیدي
  ، خیانت کمتر از زنا.نهمسري زنا

    

                                                    
 و عضو انجمن فقه و حقوق اسالمی حـوزه  اسالمیعضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه * 

)hedayat47@gmail.com.(  

mailto:hedayat47@gmail.com
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  مقدمه
ص نشـوز همسـر و پیامـدهاي آن اختصـا     ،شـوهر  قوامیتره مبارکه نساء به سو 34آیه 
  . در این آیه آمده است:دارد

 أَمـوالهِم  مـنْ  أَنفَقُـواْ  بِمـا  و بعـضٍ  علَـى  بعضَـهم  اهللاُ فَضَّـلَ  بِما النِّساء علَى قَوامونَ الرِّجالُ
اتحالفَالص تَاتقَان ظَاتافـ لِّلْغَ ح ـ  اهللاُ حفـظَ  بِمـا  بِی الالَّتنَّ  تَخَـافُونَ  یوهنَّ  نُشُـوزظُـوهفَع 
ـ  فَالَتَبغُواْ مکأَطَعنَ فَإِنْ واضْرِبوهنَّ الْمضَاجِعِ یف واهجرُوهنَّ ـ  اهللاَ إِنَّ لًایسـبِ  هِنَّیعلَ ـ عل انَک  اًی

 برتـرى  برخـى  بر را شانیا از برخى خدا هکآن لیدل به ،ندا زنان سرپرست ،مردان: راًیبِک
 پاس به فرمانبردارند، ارکدرست زنان پس نند؛ک مى خرج اموالشان از هکآن لیدل به و داده
آن دسـته از  ننـد.  ک مى حفظ را] خود شوهران[ اسرار ردهک حفظ] آنان براى[ خدا آنچه
! و نماییـد د! در بسـتر از آنهـا دورى   یدهد، پند و اندرز یم داریه از مخالفتشان بک یزنان

د! ییـ ى بـر آنهـا نجو  ردنـد، راهـى بـراى تعـد    کروى یشما پ د! و اگر ازینکه یآنها را تنب
  .خداوند، بلندمرتبه و بزرگ است

هاي  و رسالهوجود دارد  این آیه شریفه مباحث فراوانی در منابع تفسیري و فقهی درباره
 مسئلهرمناقشه در آیه مزبور، مباحث پ آن نگارش یافته است. از جملهدر مورد متعددي 

 ر ایننشوز زوجه و تنبیه بدنی اوست. تلقی عموم مفسران و فقهاي عظام از واژه نشوز د
ي وظیفه زناشویی یا امتناع از ایفاي وظایف همسري است. مبتنی آیه، امتناع زوجه از ایفا

گزینی  یعنی پنددهی، دوري ـ گانه مذکور در آیه زوج اجازه دارد مراتب سه ،بر این تفسیر
همسرش را به تمکین و  راه،و از این  ا نسبت به همسر ناشزه اعمال کندرـ و تنبیه بدنی 

راي استیفاي حق شخصی در روابط همسـري از  اطاعت وادارد. اینکه زوج مجاز باشد ب
تـالش   ،براي توجیه این مطلـب طور جدي مورد سؤال است.  بهقوه قهریه استفاده کند، 

که نقـد و بررسـی آنهـا خـارج از     است صورت گرفته  از سوي مفسران و فقها بسیاري
» خفیـف «باره ضرب ناشزه، تقیید آن به رترین توجیه د . مهمباشد میموضوع این نوشتار 

پژوهان معاصر، اطالق آیه  ). به تعبیر بعضی قرآن282، ص2، ج1408 حلّی، محققاست (
 ،1423 ،ده است (معرفتروایات نبوي نسخ شبه وسیله ریجی و شریفه در یک فرایند تد

شدت عمل  ،). مطابق این بیان، شوهر اجازه ندارد در مواجهه با نشوز همسر158ـ157ص
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کاهد، ولی در گشودن این  و اشکال می پرسش ثقلا هرچند از ه به خرج دهد. این تالش
 دلیل، مبناي تشریع ضرب ناشزه به وسیله. به همین چندان مؤثر نبوده و نیستگره ذهنی 

  است. داراي ابهامشوهر در مجامع علمی و اجتماعات عمومی همچنان 
مزبـور، امتنـاع   آن است که مقصـود از نشـوز در آیـه    تحقیق فرضیه نگارنده در این 

، بلکه به شـرحی کـه خواهـد    زوجه از ایفاي وظیفه زناشویی یا وظایف همسري نیست
حفاظت از بستر است. مطابق  م اطاعت زن از فرمان شوهر دربارهاز آن عد آمد، مقصود

هاي جزئـی در   این احتمال، اعطاي مجوز تنبیه بدنی به شوهر، به عدم تمکین یا تخلف
اهللا است. به عبارت دیگـر،   شود و ناظر به تقصیر زن در حق میزندگی مشترك مربوط ن

زوج مجاز نیست براي استیفاي حق خویش در استمتاع یا واداشتن همسر به اطاعت در 
بـراي آن اسـت کـه همسـرش را از      ، بلکـه از قوه قهریه اسـتفاده کنـد   ،مشتركزندگی 

 مسـئله . بـا توجـه بـه اهمیـت     و او را به حفاظت از بستر ملزم سازد دارددامنی باز آلوده
 ،ا بر عهده شوهر قرار دادهعفاف و حفظ دامن از آلودگی، قرآن کریم حفاظت از بستر ر

  دارد.دامنی باز ، از آلودهاساس مراتب نهی از منکرهمسرش را بر  است دهاجازه دا به او
و سـپس  کـاود   مـی ناشـزه را  ضـرب   دربارههاي تفسیري  نخست نظریه ر،این نوشتا

  شواهد آن را تبیین خواهد کرد. کرده،بررسی اه تازه را دیدگ

  شناسی نشوز و ضرب در قرآن مفهوم .1
مباحـث اصـلی،    بـه واژگان کلیدي این پژوهش است و پـیش از ورود   ،نشوز و ضرب

  .شود نخست مفهوم این دو واژه در لغت و در منابع تفسیري و فقهی بررسی می

  . مفهوم نشوز در قرآن1ـ1
واژه نشوز در قرآن کـریم اسـت، ضـروري     ،ه اینکه محور مباحث این نوشتاربا توجه ب

  است مفهوم این واژه در لغت و در اصطالح فقهی تبیین گردد.
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  شناسی لغوي نشوزامعن .1ـ1ـ1
، 6، ج1410 انـد (فراهیـدي،   معنا کـرده  »ارتفاع« او مشتقات آن رنشوز شناسان کلمه  واژه
کاربردهـاي  . )417ص، 5ج، 1414 ،منظـور  ابن /899ص ،3ج ،1410 ،يجوهر /232ص

ـ     این واژه در زبان گوناگون ـ  رسـاند؛  را مـی  اعربـی نیـز همـین معن  ان مرتفـع کـ مد مانن
در واژه نشـوز   ).پیشـین  منظـور،  خاستن کسی از جاي خود (ابن) و برپیشین(جوهري، 

سـوره مبارکـه    11آیه  در »فَانْشُزُوا«مانند  ؛ار رفته استک هب معناهمین  بهز ینکریم قرآن 
ي امعن به »انشاز«در هر دو مورد، واژه  .رهسوره مبارکه بق 259 هیآدر » نُنْشزُها«و  مجادله
بضـعۀ  «). همچنـین منظـور از   806، ص1412، اصفهانی راغبکار رفته است ( بهارتفاع 

گوشـت برآمـده    اي قطعه ،مربوط به شمایل رسول گرامی اسالمث یدر احاد »ناشزة
  .)56، ص5، ج]تا بی[(جزري،  است

  نشوز در منابع تفسیري و فقهی معناشناسی .1ـ1ـ2
» اسـتیالء «و  »ارتفـاع «به  ،ي لغويامفسران شیعی، نشوز زوج یا زوجه را به تناسب معن

طباطبـایی،   /69، ص3، ج1372/ طبرسـی،  190، ص3]، جتـا  بـی [اند (طوسی،  کرده معنا
شـود (رازي،   نیز دیده می اهل سنّتع تفسیري در مناب ا. همین معن)345، ص4، ج1390
زن یا شوهر از عمل به وظیفه همسـري خـود امتنـاع     هنگامی که). 72، ص10 ج، 1420

  آید. میصدد ارتفاع و استیال بر همسر برکند، در می
 انـد (محقـق   کرده انشوز را به ارتفاع یا خروج از طاعت معن دلیل،فقها نیز به همین 

ه مزبـور در بسـیاري منـابع دیـده     ). تعریف نشـوز بـا ضـابط   282، ص2، ج1408 حلّی،
حــائري  /187، ص1410 مکــی عــاملی، /194، ص2 ، ج1417 آبــی، شــود (فاضــل مــی

، ]تا بی[سبحانی تبریزي،  /200، ص31 ، ج]تا بی[ نجفی، /91، ص12 ، ج1418 ی،یطباطبا
ولـی در مـورد نشـوز     ،استنشوز زوجه مورد توافق  ). این تعریف درباره302، ص2ج

انتقـاد   ،از طاعـت تعریـف نشـوز زوج بـه خـروج     از اختالف شده است. بعضی  ،زوج
، 9، ج1406(شوشـتري،   »زوج تکلیفی به اطاعت از زوجـه نـدارد  «اند:  و نوشته اند کرده
و  ). مطابق این نظریه، نشوز زوج آن است کـه مـرد از همسـرش کراهـت دارد    134ص
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ـ 350، ص1415بابویه قمـی،   دهد (ابنقصد دارد وي را طالق  ن تعریـف در منـابع   ). ای
ــی  ــده م ــددي دی ــی، متع ــود (طوس ــدي، /530، ص1400 ش / 190، ص2، ج1405 راون

). تحقیـق ایـن   728، ص2 ، ج1410 حلّـی،  ادریـس  ابن /32، ص1408 حمزه طوسی، ابن
). موضـوع  9، ص1394نیـا،   هدایتر.ك: مطلب از موضوع نوشتار کنونی خارج است (

  نشوز زوجه است و در مورد آن توافق وجود دارد. ،ین نوشتارا
که  اصطالحی ناظر به امتناع از ایفاي وظایف همسري است؛ وظایف واجبی »نشوز«

از تعریف خـارج   ،امتناع از ایفاي وظایف ایمانی رو ازایند. کن عقد نکاح آن را ایجاد می
ابل ق ها است. مقصود از وظایف ایمانی، تکالیف شرعی است که در روابط همه مسلمان

. این  ...سن معاشرت وداري، رازداري، بعضی مصادیق ح مانند لزوم امانت تصویر است؛
به همـین دلیـل    ،ودر نمی میانت و با انحالل آن نیز از نیس ، ناشیوظایف از عقد نکاح

هرچنـد در مفهـوم عـام     گیـرد؛  مسر در مفهـوم نشـوز قـرار نمـی    ه به وسیلهنقض آنها 
  ).360ص ،8 ج ،1413 گیرد و قابل تعزیر است (عاملی، بزهکاري قرار می

  . مفهوم ضرب ناشزه1ـ2
سـپس بـه    دیگر است؛در لغت، زدن دو چیز به یکدیگر یا زدن چیزي به چیز  »ضرب«

ــتعاري ــوارد  صــورت اس ــاگونیدر م ــ گون ــار  هب ــیک ــن م ــارس،  رود (اب ، 3، ج1404ف
ــ397ص ــفهانی،  398ـ ــب اص ، )22، ص7، ج1402صــطفوي، م /505، ص1412/ راغ

 اي بـر  ي لغوي است و قرینـه اهمان معن ،»اضربوهنّ«در فعل » ضرب«ود از مقص بنابراین
خصـوص ضـرب خفیـف یــا     ،د از آنمقصـو  ، ولـی اراده خـالف ظـاهر وجـود نـدارد    

تقییـد   سـبب ). آنچه 282، ص2، ج1408 حلّی، است (محقق 2»غیرمبرِّح«و  1»غیرمدمی«
آیـه وارد   ر ایـن روایاتی اسـت کـه در تفسـی    ،شود اطالق فعل ضرب به تنبیه خفیف می

). 405ص ،21، ج]تــا بــی[مجلســی،  /517، ص21، ج1409عــاملی،  اســت (حــرّ شــده
اسـت   منسـوخ  »تمهیدي نسخ« و اطالق فعل ضرب به آیه ظاهر اند: بعضی اظهار داشته

                                                    
  آلود نشود. قرمز یا خون ،د این است که جاي ضربقصوخون است و م اياز دم به معن» مدمی«واژه  .1
 فرسا نباشد. یعنی شدید و طاقت .2
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 نسـخ جزئـی یـا مقیدسـازي     تمهیدي، نسخ از مقصود. )158ـ157، ص1423(معرفت، 
روایـات   ،زمـانی اسـت. ناسـخ اطـالق آیـه      تـدریجی  فراینـد  یک در شریفه آیه اطالق

ر نهی از تنبیه یا خشـونت  د اطهارو ائمه  ت که از رسول گرامی اسالممتعددي اس
هی، ضرب شدید ناشزه مجـاز نبـوده و   ). از نظر فق158است (همان، صبر همسر آمده 

 /207ص ،31 ج ،]تـا  بـی [ نجفـی،  /361ص ،8ج ،1413 موجب ضـمان اسـت (عـاملی،   
  ).305ص ،2 ج ،]تا بی[ خمینی،

اسـت و تعزیـر   » تعزیر«این توجیه که تنبیه بدنی نوعی  ر بابعضی نویسندگان معاص
ا بـه  شـریفه ر   آیـه ایـن   ،)358ص ،8، ج1413 باید توسط حاکم صورت گیرد (عـاملى، 

مـورد    ). تطبیـق آیـه  215، ص5ج، 1409 ،يغفـار نـد ( ا دهکرضرب توسط حاکم تفسیر 
، »اهجـروهنّ «، »عظوهن«مخاطب افعال  ، زیرام دشوار استحاک به وسیلهبحث بر ضرب 

رسـد   ی به نظر نمـی در این صورت منطق .ندا شوهران ،در آیه مزبور» واالتَبغُ«و  »مکأَطَعنَ«
، تعزیـر  در آیه شـریفه حاکم شرع باشد. بر این اساس، ضرب  ،»اضربوهنّ«مخاطب فعل 

تربیتـی خـویش آن را اعمـال    است که شوهر از بـاب مسـئولیت   » تأدیب«بلکه  ،نیست
 حلّی، ادریس ابن /264ص ،2 ج ،1406 طرابلسی، /338ص ،4ج ،1387(طوسی،  کند می

  ).519ص ،7 ج ،1416 اصفهانی، /729ص ،2 ج ،1410

  موارد ضرب ناشزه دربارههاي تفسیري  بررسی نظریه .2
سـوره نسـاء، در دو دسـته جـاي      34موارد ضرب ناشـزه در آیـه   درباره تفسیري  آراي

ایفاي وظیفه زناشویی  عدم تمکین یاخصوص م ،نشوز را در آیه مزبوربعضی  ؛گیرند می
دیگر نشـوز در آیـه   اند. بعضی  ا شمردهر را در این فرض روو تنبیه همس اند تفسیر کرده

و تنبیه همسـر   اند را به مفهوم عام امتناع از ایفاي وظایف همسري تفسیر کرده گفته پیش
ضرب ناشزه در فرض عدم تمکین در  ترتیب بدین. اند در همین قلمرو عام روا دانسته را

م است. پس از بیان آراي گروهـی از  مسلّ ،امور زناشویی از نظر مفسران و فقهاي عظام
 د.شو ظام، دالیل هر قول ارزیابی میمفسران و فقهاي ع
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  . تفسیر نشوز به امتناع از ایفاي وظیفه زناشویی2ـ1
ی تفسـیر  به امتنـاع از ایفـاي وظیفـه زناشـوی     نشوز در آیه مزبور را ن،گروهی از مفسرا

سپس ادله آن بررسی و  د وشو تفسیر اشاره می ي اینها عضی نظریهاند. نخست به ب کرده
  .دگرد میتبیین  کالتشمش

  هاي تفسیري بازخوانی نظریه .2ـ1ـ1
ماننـد   ؛انـد  تمکـین تفسـیر کـرده   خصوص عدم منشوز در آیه مزبور را  ن،بعضی مفسرا

 فرَاشِ عنْ الْمرْأَةُ نَشَزَت إِنْ«باره نشوز زوجه نوشته است: که در تفسیرش در ابراهیم ابن علی
تفسـیر و تطبیـق دیـده     در منابع فقهی نیـز همـین   .)137ص ،1 ، ج1367 ،ی(قم »زوجِها

  نویسد: می گونه این ،ان دو مصداق نشوزمی شدن تفاوت قائلبا  مفید شود. شیخ می
نفقـه وي   ،بدون اجازه او از منـزل خـارج شـود    اگر زوجه بر شوهر ناشزه شود و

در  ،و از اطاعـت او امتنـاع کنـد    و اگر از فرمان وي نافرمانی کنـد گردد  ساقط می
او را بـا   ،پـس اگـر نپـذیرفت    ؛حالی که در منزل مقیم است، وي را موعظـه کنـد  

 بغـدادي،  هجران ادب کند و اگر به بیش از این نیـازي بـود، او را بزنـد (عکبـري    
  ).518ص ،1413
مبهم اسـت و بـه درسـتی معلـوم نیسـت       اي تا اندازه ،در قسمت دوم مفید عبارت شیخ
تکلیفی  ،با توجه به اینکه زن در منزل ولی ،شوهر چیستاز نافرمانی زن از مقصود وي 
شـیخ   توان گفت مقصود وي همان عـدم تمکـین اسـت.    می از شوهر ندارد،جز تمکین 

زوجه باشـد و آن ایـن    سوينشوز ممکن است صرفاً از «نویسد:  میدر این باره  صدوق
 ،1413 / همو،350ص ،1415 قمی، هیبابو (ابن »از شوهر در بستر اطاعت نکند است که

نشوز را بـه   ثانی شهیدآورد.  سپس بخش دوم آیه مبارکه را در ادامه می و )521ص ،3 ج
زوجه جز ایـن   کند گرداند و تصریح می ی برمیخودداري زوجه از تمکین در امور جنس

 شود (عـاملی،  گانه را متذکر می تکلیفی ندارد. او سپس با اشاره به آیه مبارکه، مراتب سه
شـود (حـائري    نیـز دیـده مـی    المسائل ریاضین بیـان در  همانند ا). 427ص ،5 ج ،1410

  ).91، ص12، ج1418طباطبایی، 
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با تطبیق نشوز بر عـدم تمکـین   هاي مزبور،  متأثر از نظریهبعضی نویسندگان معاصر 
  اند: نوشته گونه این

 و اطاعت شوهر از مورد این در باید وي و است زن واجب  وظیفه مرد جنسی نیاز تأمین
 را شـوهرش  واجب حقوق که است کسی ،سرکش و ناشزه زن ، بنابراین... کند پیروي
 راهکارهاي هارائ پی در زنان گونه این درباره نیز فوق آیه .  ... کند نافرمانی و شمارد سبک

  ).229ص ،1389 است (نورمحمدي، بوده تنبیه و دورگزینی پنددهی، گانه سه
تمکین در امور زناشویی تفسیر  خصوص عدممنشوز زوجه در آیه مورد بررسی  اگر
گانه مذکور در آن از جمله تنبیه بـدنی نیـز در همـین مـورد قابـل       د، مراتب سهشو

  اعمال خواهد بود.

  هاي تفسیري نظریه نقد و بررسی. 2ـ1ـ2
 مسئلهو ارتباطی به  شود مربوط میسرپرستی  مسئلهبخش نخست آیه مبارکه به  شک بی

د که دلیل تفسیر یا تطبیق نشوز شو صورت این پرسش مطرح میدر این  .استمتاع ندارد
کنون دلیلی بر این مطلب در منابع تا ویسندهن زناشویی چیست؟وظیفه  بر امتناع از ایفاي

ي نیـاز  ،م بودهاز نظر مفسران و فقها مسلّ مسئلهتفسیري یا فقهی نیافته است. گویی این 
که بعضی نویسندگان بـراي  را ، نگارنده دالیلی حال. با این ندارداقامه دلیل و برهان  به

  .بررسی خواهد کرد اند یا ممکن است بیان کنند، بیان کرده مذکورتفسیر 

  ضعف ادله تفسیر نشوز به امتناع از ایفاي وظیفه زناشویی. 2ـ1ـ3
صـوص امتنـاع از ایفـاي    خ نشوز بـه کرده است، براي تفسیر  بررسیتا آنجا که نگارنده 

دلیل قابل قبولی ذکر نشده است. بعضی منابع در توجیه تفسیر نشوز به  ،یوظیفه زناشوی
  :اند عدم تمکین نوشته

 کـه  شـود  مـی  فهمیده مقابله قرینه به رفته، کار به نشوز کلمه ،فراز همین در که آنجا از
است. با توجه به آنچه بیـان   ییزناشو مسئله و جنسی امور در تمکین اطاعت، محدوده
اول  یفه از دو مطلب سخن بـه میـان آمـده:   رسد که در آیه شر گونه به نظر می شد، این

(علیدوسـت و   دوم روابـط خـاص زناشـویی    خـانواده،  سرپرستی و اداره امـور  مسئله
  ).14، ص1390ساجدي، 
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سرپرسـتی شـوهر و بخـش دوم آن بـه امـور       مسـئله آیه به  ، بخش اولمذکوردر متن 
در آیـه  » نشـوز «و » قنـوت «با این اسـتدالل کـه دو واژه    ه است.شدداده  ارتباطجنسی 

ي عدم تمکین در امور زناشـویی و در نتیجـه،   انشوز به معن ،یکدیگرندمبارکه در مقابل 
ـ     ه قنوت نیز اطاعت در همین حوزه است. این استدالل ضعیف و بـه نـوعی مصـادره ب

نشوز در اصطالح فقهی به معناي امتناع از ایفاي وظـایف همسـري    زیرا ،مطلوب است
در این صورت به قرینـه تقابـل، قنـوت نیـز      .ندارداختصاص است و به امور زناشویی 

پـس از   نویسندگان به عکس اسـتدالل کـرده،   رفت مفهوم عام خواهد داشت. انتظار می
ت قنـو  نخسـت  ،در آیه شـریفه  ، زیرادننتعیین ک وت، مفهوم نشوز را نیزتبیین قلمرو قن

  و سپس نشوز آمده است.

  کالت تفسیر نشوز به امتناع از ایفاي وظیفه زناشویی. مش2ـ1ـ4
نشـوز در آیـه مـورد     ،، گروهی از مفسران و فقهـاي عظـام  گفته با توجه به مطالب پیش

اند. این نظریه مشکالتی دارد که  بررسی را به امتناع از ایفاي وظیفه زناشویی تفسیر کرده
  است: ذیلنماید. مشکالت این نظریه به شرح  التزام به آن را دشوار می

 ،اعطاي مجوز ضرب به شوهر به دلیل عدم همراهی زن با او در امـور جنسـی   ،یکم
در بعضـی   فقطعدم همراهی زن با شوهر در امور جنسی  ، زیرادرس منطقی به نظر نمی

و گاهی اثبات اینکـه عـدم همراهـی زن از نـوع امتنـاع       گردد محسوب مینشوز  د،موار
دشوار است. عالوه بر این، در  ر،ارادي است یا اختالل جنسی یا به دلیل محذورات دیگ

حـق حـبس زوجـه بـراي      ماننـد  ن، مشـروع اسـت؛  برخی موارد، امتناع زوجه از تمکی
تمکین و عدم آن مستلزم  مسئلهاختالف میان زن و شوهر در  ترتیب بدیناستیفاي مهر. 
عنوان طرف دعوا اجـازه داده شـود    به شوهر به ی است و منطقی نیستیرسیدگی قضا

مراتب مـذکور   ن،هاي آ با مشاهده نشانه یا یهمراهی زن با او در امور جنسرف عدم ص
در بسـیاري مـوارد روابـط     ،شـد ال کند. این روش بدون اینکه بازدارنده بادر آیه را اعم

  .کند ی را با مشکل مواجه میزناشوی
و مطـابق بیـان مشـهور، مقصـود از      اسـت » خـوف نشـوز  «موضوع آیه شریفه  ،دوم
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ی است که نگرانی از نشوز یا امتناع های مشاهده امارات و عالیم یا نشانه ،»نشوز خوف«
، 10، ج1420/ رازي، 69، ص3، ج1372نبــال دارد (طبرســی، را بــه د و ارتفــاع زوجــه

). اگـر  547، ص18، ج]تـا  بـی [جوادي آملـی،   /365، ص4]، جتا بی[طباطبایی،  /72ص
ترك مقـدمات اسـتمتاع    ،مقصود از امارات نشوز ،امتناع در بستر باشد ،صود از نشوزمق

معصیت  اگرچه ،انی زنبدزب اموري همچون )؛337، ص4، ج1387هد بود (طوسی، خوا
از مقـدمات اسـتمتاع نیسـت     ، زیـرا شـود  مارات نشوز محسوب نمـی ا ءولی جز ،است

مستلزم آن  ،). تفسیر خوف نشوز به ترك مقدمات استمتاع360، ص8، ج1413 (عاملی،
در حالی که التزام  دنی پیش از تحقق نشوز مشروع باشد!گزینی و تنبیه ب است که دوري

گزینی تضییع حق زوجه اسـت و تنبیـه بـدنی تـا      زیرا دوري ،ر استبه این نتیجه دشوا
 رو ازایـن ). 337، ص4، ج1387(طوسـی،   باشـد  می ستم به زوجه ،پیش از فعلیت نشوز

اند (طوسـی،   تفسیر کرده» تتیقّنون«یا » تعلمون«را به » تخافون«بعضی براي حل این مشکل 
انـد   و ماننـد آن را در تقـدیر گرفتـه    »منهنّ کذل علمتم و«) یا عبارت 415، ص4، ج1407
انـد   کوشیده ). بعضی نیز178، ص2، ج1410طبرسی،  /353، ص1417حلبی،  زهره (ابن

و بگوینـد: موعظـه و    تفاوت قائل شـوند  ،گانه وعظ، هجر و ضرب هاي سه میان بخش
، ولـی ضـرب در صـورتی    یابـد  ا مشاهده امارات نشوز موضوعیت میهجرِ در مضجع ب

مکـی   /282، ص2، ج1408 حلّـی،  ق شـود (محقـق  که خود نشوز محقـ  ودش اعمال می
اند (شافعی،  ل شدهران عامه نیز همین تفصیل را قائ). برخی مفس187، ص1410عاملی، 

ند: هرگاه امارات نشوز مشاهده شـد، پنـد دهـد؛    ا بعضی نیز گفته ،)208، ص1 ج ،]تا بی[
بـر نشـوز اصـرار    و در صـورتی کـه    گیري کنـد  د، از بسترش کنارهاگر نشوز واقع گرد

ها تفسیر خالف ظـاهر   این نظریه همه). 305، ص2، ج]تا بی[(خمینی،  ورزید، تنبیه کند
  است و منشأ آن تفسیر نشوز بر عدم تمکین در امور زناشویی است.

اي را ذکـر   گانـه  مراتـب سـه   ،قرآن کریم براي مواجهه یا مقابله با نشوز زوجه سوم،
ایـن جملـه بـا     .»الْمضَاجِعِ یف واهجرُوهنَّ«دوم آن هجر در مضجع است:  مرتبهکه  کند می

اگـر زنـی در    ؛ چراکـه تفسیر نشوز به امتناع از تمکین در امور زناشویی همخوانی ندارد
گزینـی یـا    د و از وي روي برگرداند، اقدام شوهر در دورينبستر از شوهرش تمکین نک
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خواهد و  زن ناشزه نیز همین را می زیرا ؛ثري نیستراهکار مناسب و مؤ ،از وياعراض 
  ).354ص ،1391 نویسندگان، از بسا از این رفتار شوهر شادمان گردد (جمعی چه

هرگاه زن بدون عذر موجه از شوهر تمکین نکنـد، نفقـه بـه     لحاظ فقهی هب ،چهارم
ـ   ،دارنـد  آور و زنان خانـه  ن ناناي که مردا گیرد. در جامعه وي تعلق نمی ظ لحـا  هزنـان ب

بنابراین اگر مـردي بـه همسـرش نفقـه ندهـد، وي را در       ؛اند اقتصادي به شوهر وابسته
دهد و براي وي بازدارنده اسـت. هرچنـد وابسـتگی مـالی زن بـه       تنگناي مالی قرار می

وضعیت فراگیر یا غالب  ،ولی در زمان نزول آیاتاست،  تهشوهر در زمان ما کاهش یاف
تواند از تـأمین نفقـه وي    از شوهر تمکین نکند، شوهر میدر بستر است. حال اگر زنی 
 بـه تمکـین وادارد. در ایـن شـرایط،     د وهوي را در تنگنا قرار دراه امتناع کند و از این 

قرآن کـریم   رسد رانه است و بعید به نظر میگی تجویز تنبیه بدنی زن ممتنع بسیار سخت
ـ  ایـن  بـر  شواهدي ،روایات بعضی در .داده باشدبه مرد اجازه چنین رفتاري   دیـده  امعن

  :است آمده اسالم گرامى امبریپ از ثىیحد در. شود می
 مکنسـاء  تَضْـرِبوا  لَـا  منْهـا  أَولَـى  بِالضَّـرْبِ  هـو  و امرَأَتَـه  ضْرِبی ممنْ أَتَعجب یإِنِّ  قَالَ

ـ  تَرْبحـوا  حتَّـى  يالْعـرْ  و بِـالْجوعِ  اضْرِبوهنَّ نِکلَ و الْقصاص هیف  فَإِنَ  بِالْخَشَبِ نْ  یفایالـد و 
ـ  حـالى  در زنـد  مـى  را همسرش هک سىک از نمک مى تعجب من: الْآخرَةِ  بـه  خـود  او هک

ـ نزن چـوب  با را زنانتان است؛ سزاوارتر خوردن کتک  اسـت؛  قصـاص  آن در ، زیـرا دی
 شـعیري، (د یبر سود آخرت و ایدن در تا دیبزن كپوشا ندادن و گرسنگى به را آنها ولى

  ).158ص ،]تا بی[
نیست بـراي رفـع    ياین حدیث با آیه مورد بررسی تنافی ندارد و نیاز ویسنده،ر نبه نظ

 مـذکور در حـدیث   ،زیرا نهـی از زدن  ،دحدیث به کراهت حمل شو ر ایننهی د ی،افتن
ري دیگـ  مسئلهدر حالی که تجویز ضرب در آیه شریفه به  ،ناظر به امور زناشویی است

  .خواهد شداست که پس از این تشریح مربوط 
صوص امتناع از ایفاي وظیفه زناشویی مخ، تفسیر نشوز گفته پیشافزون بر مشکالت 

و رواشماري ضرب در امور جنسی با نظم بیانی آیه سـازگاري نـدارد. بـا وجـود ایـن      
  رسد و التزام به آن دشوار است. صحیح به نظر نمیمشکالت، تفسیر مزبور 
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  . تفسیر نشوز به امتناع از ایفاي وظایف همسري2ـ2

بـه امتنـاع از ایفـاي وظـایف      را در آیـه مـورد بررسـی   نشوز  ن،از مفسرا يگروه دیگر
سـپس دالیـل آن    و دشـو  ها اشـاره مـی   به بعضی نظریه نخستاند.  همسري تفسیر کرده
  ارزیابی خواهد شد.

  هاي تفسیري بازخوانی نظریه . 2ـ2ـ1
اي است که از آن مطلق نافرمـانی   گونه درباره نشوز زوجه به ی از فقهاعبارت بعض

از نشـوز در   قصوداند: م شود. بعضی مفسران نوشته در وظایف همسري برداشت می
 ،]تـا  بـی [مراغی،  /317ص ،2 ج ،1424امتناع از قیام به حقوق زوجیت (مغنیه،  ه،آی
، ]تا بی[ طوسی، /192ص ،2 ج ،1405 (راوندي،است ) یا معصیت زوج 28ص ،5 ج
 طباطبایی، /171ص ،5 ج ،1412 طبري، /69ص ،3 ج ،1372 طبرسی، /190ص ،3 ج

از فقهـاي عظـام در آغـاز مبحـث نشـوز، آن را بـه       بسیاري ). 344ص ،4 ج ،1390
سـوره مبارکـه    34سپس با استناد به آیـه   اند، معصیت یا نافرمانی شوهر تعبیر کرده

گانـه را   به اطاعـت، مراتـب سـه    اند براي واداشتن زوجه ر اجازه دادهبه شوه ،نساء
و آن امتناع از اطاعت شوهر در ـ  اند: اگر نشوز واقع شود نوشته برخیاعمال نماید. 

 لّـی، ح براي شوهر جایز است او را بزند (محقق اموري است که بر وي واجب است ـ 
 ).192ص ،2 ج ،1405 راوندي، /596ص ،3ج ،1420 حلّی، اسدى /282ص ،2ج ،1408
  اند: نیز نوشته یخمینامام 

از عدم تمکـین، عـدم    ب،خروج وي از اطاعت شوهر است در امور واج ،نشوز زوجه
بلکه ترك تنظیف و تزیین و نیز خـروج وي از منـزل    ،زاله منفّرات مانع تمتع و التذاذا

  ).305ص ،2ج ،]تا بی[ بدون اجازه شوهر و غیر این موارد (خمینی،
ی و تنبیه بدنی را ذکـر  گزین گانه پنددهی، دوري به آیه شریفه، مراتب سه سپس با استناد

 حانیشـود (سـب   در منابع دیگـر فقهـی نیـز دیـده مـی      (همان). همین تفسیر عام کنند می
  ).299ص ،2 ج ،1416 تبریزي،
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رمـانی از ایفـاي وظـایف    مطلـق ناف  ،د از نشوز زوجه در آیه مورد بررسیاگر مقصو
  یابد. همین قلمرو عام مشروعیت می تنبیه بدنی همسر نیز در ،همسري باشد

  هاي تفسیري نظریه نقد و بررسی. 2ـ2ـ2
دلیلی جز  ياز ایفاي وظیفه همسر امتناع ، به مفهوم عامتفسیر نشوز در آیه شریفه ظاهراً

سوره نساء مطلق است؛ به همین دلیل همه مصادیق  34اطالق ندارد. واژه نشوز در آیه 
بـودن واژه نشـوز در    د. در مطلـق شو تمکین و عدم اطاعت را شامل مینشوز یعنی عدم 

تـوان بـه اطـالق واژه نشـوز تمسـک کـرد کـه         زمانی می ، ولیآیه مزبور سخنی نیست
  نباشد. ف آناي بر خال قرینه

سرپرستی شوهر و م اصلی آن، که گذشت، بخش نخست آیه شریفه و پیا گونه همان
لزوم اطاعت زوجه از اوست. در این صورت، وحدت سیاق مقتضی آن است که بخش 

ندارد صدر و  مانعی اگرچهباشد. ناظر دوم آیه نیز به نافرمانی از اوامر سرپرستی شوهر 
مـثالً   احکام مستلقی را بیان کننـد؛  یکهرو باشند  مستقل از یکدیگر ذیل آیه یا حدیثی،

ولی سیاق  ،باشدناظر استمتاع  مسئلهبخش نخست آن به سرپرستی و بخش دوم آن به 
زوجه بـه   مانع از تجزیه آن است. تفسیر نشوز ،آیهاین  خاص نظم و بندي جملهنوع یا 

حافظـات  «انگاشـتن جملـه    مسـتلزم نادیـده   ي،رامتناع از ایفاي وظایف همس ممفهوم عا
یـل  در آیه مزبور است و با نظم بیانی آیه شریفه سازگاري ندارد. تفصـیل و تکم » للغیب

  د.شو مطلب در مبحث بعدي بیان می

  ضرب ناشزه از منظري دیگر .3
نسبت به امـور زناشـویی اطـالق نـدارد و در      زآیه نشو دوش میمعلوم  ،از آنچه گذشت

از نشـوز   قصود. متنبیه کند ،امتناع از تمکین دلیل تواند همسرش را به نتیجه شوهر نمی
صـود  رسد مق امتناع از اطاعت شوهر در اوامر سرپرستی است. به نظر می ه،در آیه شریف

اسـت.  » ت از بسـتر ر در حفاظنافرمانی زن از فرمان شوه«از نشوز در آیه مورد بررسی 
  د.شو ل و شواهد این نظریه تشریح میدر ادامه نوشتار، دالی
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  . تحلیل مفهومی نشوز بر مبناي نظم بیانی آیه3ـ1
 بندي و به تعبیر دیگر، تألیف جمله نوعسیاق یا اسلوب بیان و  از نظم بیانی، مقصود

یکـدیگر   اب مرتبط یا جمالت جمله ساختن براي ،یکدیگر کنار در واژگان چینش و
شوهر و مبـانی آن   قوامیت ،بخش نخستدر  ؛آیه مورد بحث دو بخش دارد 1است.

ده اسـت. تفصـیل   شوهر تبیین ش قوامیتارتباط با اقسام زنان در  ،و در بخش دوم
  د.خواهد آممطلب در ادامه 

  شوهر قوامیت . 3ـ1ـ1
  :دارد ن میگونه بیا ، اینشوهر قوامیتدرباره سوره نساء  34بخش نخست آیه 

نْفَقُوا بِما و بعضٍ علَى بعضَهم اهللاُ فَضَّلَ بِما النِّساء علَى قَوامونَ الرِّجالُ  أَمـوالهِم  منْ أَ
اتحاله خداوند کى یها يخاطر برتر هند، با مردان سرپرست و نگهبان زنان: ... فَالص

ه از کـ ى یهـا  خـاطر انفـاق   هاست و بگر قرار داده یبراى بعضى نسبت به بعضى د
  .نندک اموالشان مى

 ،زوج قوامیـت  ،د ندارد. در بسیاري منابع تفسیرياتفاق نظر وجو قوامیتمفهوم  درباره
ـ      به والیت، سلطنت، صـاحب  شـده اسـت    ااختیـاري و مسـخّربودن وي بـر زوجـه معن

، 3ج، 1372/ طبرســــی، 92، ص5، ج1420/ رازي، 505، ص1، ج1407(زمخشـــري،  
). همـین  448، ص1، ج1415فـیض کاشـانی،    /536]، صتا بی[مقدس اردبیلی،  /58ص

). 44، ص1، ج1413شود (موسوي گلپایگـانی،   تفسیر در بعضی منابع فقهی نیز دیده می
قـرار   فقهـا شـوهر را در ردیـف اولیـا     برخـی ظاهراً بر اساس همین تلقی از واژه قوام، 

  ).529، ص1417اند (نراقی،  داده
را بـه   قوامیـت و  انـد  ضی مفسران، والیت و سلطه زوج بر زوجـه را نفـی کـرده   بع

                                                    
ن حالیه را ایها قر ظاهراً نظم بیان مفهومی اخص از سیاق است؛ چه اینکه سیاق مطابق بعضی تعریف .1

 یالت لماتکالک ۀیلفظ انتک سواء، أخرى دوال من فهمه دینر يالذ اللفط شفیک ما لک اقیالس«شود:  نیز شامل می
 ونکـ ت و المکبـال  طیتح یالت والمالبسات الظروفک ۀیحال أو ،مترابطا تحدا و الماک فهمه دینر يالذ اللفظ مع لکتش

 ).90ص ،1ج ،1406 صدر،( »الموضوع یف داللۀ ذات
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 /116ص ،2ج ،1405 اند (راونـدى،  ی تفسیر کردهت، سرپرستی و مسئولیت اجراییریمد
شـود   ). همین نظریه در بعضی منابع فقهی نیـز دیـده مـی   391، ص1375جوادي آملی، 

و  گردد میباز فهیوظ به قوام و ومیق ). مطابق این نظریه،225ص ،2 ، ج1406(طرابلسی، 
ـ    ي لغـوي واژه  امزیت یا امتیازي براي مرد نیست (همان). بعضی تفسیر اخیـر را بـا معن

  .)115، ص6، ج1424اند (مکارم شیرازي،  قوام سازگار دانسته
حتمـال اخیـر را   و کاربردهاي آن در قرآن کریم، ا» قوام« توجه به معناي لغوي واژه

و به معناي ایسـتادن اسـت و گـاهی نیـز بـه معنـاي       » قَوم«از فعل » وامق«ند. ک تأیید می
، 1402قوام نیز مبالغـه در قیـام اسـت (مصـطفوي،      رود و به کار میمحافظت و اصالح 

کـه   گونـه  همان .رار محافظت و مراقبت داللت داردبر جدیت یا استم که) 344، ص9ج
، 4، ج1991) و مفسران (شعراوي، 496، ص12، ج1414منظور،  ابنشناسان ( بعضی واژه

ترکیب واژه  ، زیرااست قصودمعنا در آیه مورد بحث ماند، همین  ) یادآور شده2194ص
راغـب  رساند ( کردن همراه با نظارت و مراقبت را می مفهوم اداره» علی«با حرف » قوام«

  ).690، ص1412 ،یاصفهان
ـ  در قوامیـت ، در هر حـال  ـ  نیـز در و  ي والیـت و سـلطنت  امعن  ي مـدیریت و امعن

دوم آیـه    ندارد. این نکته مهم در تفسیر بخـش  سرپرستی، به حق استمتاع زوج ارتباطی
  توجه خواهد شد.شریفه 

  داري همسر پذیري و امانت فرمان .3ـ1ـ2
شوهر، نخسـتین گـروه از زنـان را     قوامیتقرآن کریم در آیه مورد بررسی، پس از بیان 

م الز ».اهللاُ حفظَ بِما بِیلِّلْغَ حافظَات قَانتَات فَالصالحات«باره آنان فرموده است: در کرده،معرفی 
  توجه شود.» حافظ«و » قانت«مفهوم دو واژه  ،است به اختصار

ـ    واژه  /129ص ،5 ج ،1410 انـد (فراهیـدي،   کـرده  اشناسان قنوت را بـه اطاعـت معن
 ،2 ج ،1408 طریحــی، /31ص ،5 ج ،1404 فــارس، ابــن /261ص ،1 ج ،1410 جــوهري،

بعضی نیز از آن بـه اطاعـت خاضـعانه     .)109ص ،3 ج ،1414 واسطی زبیدي، /215ص
 ،18ج ،1388 آملــی، ) یـا اطاعـت مسـتمرّ (جـوادي    684ص ،1412 اصـفهانی،  (راغـب 
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تکـوینی و  ، قنـوت را بـه   ابا اشاره به همین معن همچنین برخیاند.  ) تعبیر کرده546ص
). کاربرد قنوت در قرآن کـریم  323ص ،9 ج ،1402 (مصطفوي، اند دهقسیم کرتشریعی ت

آن  ماننـد و در آیه مورد بررسی و  یدر مفهوم تکوین 1)116: بقره(باره آسمان و زمین در
ـ    .ي تشریعی و ارادي استادر معن  امفسران نیز این واژه را در آیه مزبور بـه همـین معن
). مقصود از قنوت در آیه مورد بررسی و همچنـین  38ص ،5 ج ،1412 اند (طبري، گرفته

 ،4 ، ج]تـا  بـی [ عاشـور،  اطاعـت از خـداي متعـال (ابـن     2،سوره مبارکه تحـریم  5در آیه 
). در هــر صــورت، 71ص ،10 ج ،1420 ) یــا اطاعــت از شــوهر اســت (رازي،115ص
  .بردار تعبیر کنیم پذیر یا فرمان توانیم از واژه قنوت در فارسی به فرمان می

 ي حراست، مراقبت، مواظبـت و مراعـات چیـزي اسـت (جـوهري،     ابه معن »حفظ«
 ،2 ج ،1404 فــارس، ابــن / 62ص ،3 ج ،1414 عبــاد، بــن صــاحب /1172ص ،3 ج ،1410

مقصود از آن، حالت عدم حضـور   دهد در جمله مزبور نشان می» للغیب«). تعبیر 87ص
ند که در غیاب شـوهر  ا مقصود از زنان حافظ در آیه شریفه کسانی بنابراین ؛شوهر است
دادن به روابط غیراخالقی یا خیانت به همسـر   و خود را از آلودگی و تنند به او وفادار

عی از آن بـه عمـل       ). برخی137ص ،1 ، ج1367 ،یکنند (قم میحفظ  نیـز تفسـیر موسـ
 طبرسـی، ر.ك: انـد (  وهر دانسـته و آیه را شامل حفظ فروج خـود و امـوال شـ    اند آورده
). بعضی 344ص ،4 ج ،1390 طباطبایی، /38ص ،5 ج ،1412 طبري، /69ص ،3 ج ،1372
را ناظر به حالت عدم حضور وي » حافظ«را ناظر به حالت حضور زوج و » قانت«دیگر 
  اند: بودن زن نوشته باره حافظو در اند دانسته

است؛ حفظ نفـس از زنـا، حفـظ امـوال     بودن زنان در غیاب شوهر به چند وجه  حافظ
 ،1420 شدن و حفظ منزل از آنچه اتالف یا انتشار آن نارواسـت (رازي،  شوهر از ضایع

  ).71ص ،10 ج
 ،4 ، ج]تـا  بی[عاشور،  د (ابنشو ه شامل حفظ اسرار شوهر نیز میآیه شریف بر این اساس،

 ).371ص ،3 ج ،1371 شـیرازي،  مکـارم  /547ص ،18ج ،1388 آملی، جوادي /115ص
                                                    

1. لَداً اهللاُ اتَّخَذَ قَالُوا وو انَهحبلْ سب ا لَهم یف اتاومضِ السالْأَرلٌّک و تُونَ لَهقَان.  
  .اراًکأَب و باتیثَ سائحات عابِدات تائبات قانتات مؤْمنات مسلمات نَّکمنْ راًیخَ أَزواجاً بدلَهی أَنْ نَّکطَلَّقَ إِنْ ربه  عسى .2
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و  انـد  شوهر را پذیرفته قوامیتند که ا منظور از زنان صالح و قانت، کسانی شکی نیست
تفریع بر جمله سابق است  ،در آغاز جمله» فاء«حرف  ، زیراکنند وي را اطاعت میاوامر 

  ).208ص ،2 ج ،1415 (درویش،

  نشوز یا نافرمانی همسر .3ـ1ـ3
سـته دیگـري از آنـان را معرفـی     انت و حـافظ، د آیه مورد بررسی پس از معرفی زنان ق

  باره آنان فرموده است:در، کرده
... الالَّتیو نَّ فرُوهجاهنَّ وظُوهنَّ فَعهـنَ     یتَخَافُونَ نُشُوزنَّ فَـإِنْ أَطَعوهاضْـرِبضَـاجِعِ وکالْم م

ـ  ی راآن دسـته از زنـان  : راًیبِک اًیانَ علک لًا إِنَّ اهللاَیهِنَّ سبِیفَالَتَبغُواْ علَ ـ  ک م یه از مخالفتشـان ب
د! و اگر از شـما  ینکه ی! و آنها را تنبکنید د! در بستر از آنها دورىید، پند و اندرز دهیدار

  .د! خداوند، بلندمرتبه و بزرگ استییردند، راهى براى تعدى بر آنها نجوکروى یپ
 ؛ی مقابل عدم اطاعت استمفهومي عصیان و ا، نشوز به معنگفته بر اساس مطالب پیش

قرینـه   . بـه ان ناشزه به نافرمان تعبیر کنـیم توانیم از نشوز به نافرمانی و از زن می بنابراین
یعنـی زن   ؛غیرصـالح، غیرقانـت و غیرحـافظ خواهـد بـود      از ناشزه، زن قصودتقابل، م

 ، ناشزهو حافظ نیست. به عبارت دیگرو در غیاب ا کند میبدکاري که از شوهر اطاعت ن
زنی بدکار است که از فرمان شوهر در حفاظت از بسـتر نافرمـانی کـرده     ،در آیه مزبور

ود آنان از نشـوز  اند. مقص دهتعبیر کر» نشوز مخیف«به ت. بعضی مفسران از این معنا اس
اي  نه نشوز مظنون یا بـالقوه  ،اي است که شوهر را ترسانده است هشد مخیف، نشوز واقع

 ،1365 تهرانی، ناك نباشد (صادقییا نشوز بالفعلی که بیم رود آن می فتنیا فعلیت که بیم
توانـد   شمارد که شوهر می را نشوز مخیف می» فاحشه مبینه«). همین نظریه، 48ص ،7 ج

مگر آنکه فاحشه از نوع زنا باشـد کـه حکـم     ،همسرش را به خاطر آن تنبیه بدنی نماید
، مطلق نافرمانی از شوهر از نشوز در آیه مزبورمقصود  ترتیب بدیندیگري دارد (همان). 

گري است و اعطاي  بلکه نافرمانی از فرمان شوهر در حفاظت از بستر و فاحشه ،نیست
 باشـد  مربـوط مـی  اهللا و امـر مهـم عفـاف     به تقصیر زن در حـق  ،به شوهرمجوز ضرب 
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قرینـه مهمـی    ،در متن آیه شریفه» حافظات للغیب«جمله  1).310ص ،7، ج1420(زیدان، 
  براي این تفسیر است.

  . تطبیق نشوز بر خیانت زوجه در روایات تفسیري3ـ2
آن حضرت آیه مـورد بحـث را بـه رفتارهـاي      ،مطابق روایتی از رسول مکرم اسالم

حضــرت در   ضــرب او را مجــاز شــمرده اســت. آن ،منــافی عفــت زوجــه تطبیــق داده
  :فرمود مردان به خطاب الوداع حجۀ

 شما که ندهند قرار کسی اختیار در را بسترتان که است این ]همسران[ آنان بر شما حق
 (حرّانـی،  نباشـد  کـه شـدید   زدنـی  ؛بزنید را آنان کردند، چنین اگر پس دارید، تکراه

  .)33ص ،1404
متن نخست از  ؛دو متن از این حدیث در دست است که با یکدیگر اندکی تفاوت دارند

مطابق ایـن   .از همین مأخذ آن را نقل کرده استنیز  وسائلصاحب که بوده  العقول تحف
  فرمود: رسول گرامی اسالم ،نقل

 شما حق ؛است حقی نیز آنان بر شما براي و است حقی شما بر همسرانتان براي همانا
که شما کراهـت   را کسی و ندهند قرار کسی اختیار در را بسترتان که است این آنان بر

 چنـین  اگـر  پـس  ؛نشوند فحشا مرتکب و ندهند راه منزلتان به شما اجازه بدون، دارید
 از رختخـواب  در و بگیرید سخت آنان بر که است داده اجازه شما به خدا پس  کردند،

 دست خود کار از وقتی پس. نباشد شدید که زدنی ؛بزنید را آنان و برگردانید روي آنان
  .بدهید معروف به را آنان پوشاك و خوراك که شماست بر پس شدند، مطیع و برداشته

  است: گونه اینمتن این روایت 
ـ ب دخلْنَیلَا و مکفُرُشَ وطئْنَیلَا أَنْ هِنَّیعلَ مکحقُّ ...  أَنْ و مکبِـإِذْن  إِلَّـا  رَهونَـه کتَ أَحـداً  مکوتَی
ـ  تَهجـرُوهنَّ  و تَعضُـلُوهنَّ  أَنْ مکلَ أَذنَ قَد اهللاَ فَإِنَّ فَعلْنَ فَإِنْ بِفَاحشَۀٍ نَیأْتیلَا ضَـاجِعِ  یفالْم و 

  ).517ص ،21ج ،1409 عاملی، (حرّ ... مبرِحٍرَیغَ ضَرْباً تَضْرِبوهنَّ
ز فقهـا بـراي روایـات آن اعتبـار     بسیاري ا ،ند؛ در عین حالا مرسل العقول تحفروایات 

                                                    
 التـی  التأدیـب  وسائل و اهللا، حق فی اخلّت وأ قصرت ذاإ يأ اهللا لحق التأدیب وسائل من فیها ورد ما استعمال یمکن .1

  . ... اآلیۀ هذه بها تصرّح
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ر.ك:  العقـول،  تحـف اعتبار احادیـث   (درباره اند و از احادیث آن نقل کرده اند ل شدهقائ
بـا  مـذکور  نیز حـدیث   اهل سنّتدر جوامع حدیثی  .)261ـ245، ص1390نژاد،  شایسته

  شود. در بعضی منابع آمده است: تفاوت مشاهده می یاندک
ـ لَ و اهللاِ لماتکبِ فُرُوجهنَّ استَحلَلْتُم و اهللاِ بِأَمانِ أَخَذْتُموهنَّ مکفَإِنَّ النِّساء یف اهللاَ فَاتَّقُوا ـ  مک  هِنَّیعلَ

ـ  فَعلْـنَ  فَإِنْ رَهونَهکتَ أَحداً مکفُرُشَ وطئْنَیلَا أَنْ نَّ  کذَلوهـرِّحٍ یغَ ضَـرْباً  فَاضْـرِببنیسـابوري،  رَم) 
  ).295ص ،7ج ،]تا بی[ بیهقی، /48ص ،2ج ،]تا بی[ ،یدارم /41ص ،4ج ،]تا بی[

سوره مبارکه نسـاء همـین حـدیث را آورده اسـت      34در تفسیر خویش ذیل آیه  قرطبی
  ).172ص ،5ج ،1364 قرطبی،ر.ك: (

به شوهر اجازه  پیامبرنخست آنکه  ؛شود دو نکته فهمیده می گفته پیشاز احادیث 
در صورت مشاهده رفتارهاي منـافی عفّـت از همسـرش، وي را بـر اسـاس      داده است 

رفتار منافی عفت زن دوم، آنکه  ؛منع کند ـ از جمله ضرب خفیفـ منکر  مراتب نهی از
مراتـب   پیـامبر  ، زیـرا شـود  نشوز وي شمرده می ،و عدم حفاظت وي از بستر شوهر

به استناد آن ضرب  ،گانه مذکور در آیه نشوز زوجه را بر این رفتار زوجه تطبیق داده سه
  را تجویز کرده است.

و مسـئولیت   قوامیتشوهر به اقتضاي  شود همیده میاز احادیث نبوي ف ترتیب بدین
حال اگـر بـه نهـی     .کند و اطاعت وي واجب است همسرش را نهی می ،تربیتی خویش

تأدیـب وي مشـروع    ،عمل وي نشـوز اسـت و در ایـن صـورت     ،وي ترتیب اثر ندهد
مـردان را از   د، رسول خدانقل ش تر پیشمطابق حدیثی که که  در حالی ،خواهد بود

آنان را از طریق گرسـنگی و برهنگـی در   « :فرماید میو  کند میبیه بدنی همسران نهی تن
، 14، ج1408 ،ينـور  /158، ص]تـا  بـی [ ،يریشـع ( »تنگنا قرار دهید تا اطاعـت نماینـد  

یکی به تمکین از شوهر در بستر  ، زیراارنددو روایت با یکدیگر تنافی ند . این)250ص
  است. مربوطدیگري به اطاعت از شوهر در حفاظت از بستر  ناظر بوده،

  . جو نزول آیه و راه حل قرآن براي حفاظت از بستر3ـ3
گروهی از زنـان در زمـان نـزول قـرآن،     دامنی  افزون بر آنچه تاکنون گذشت، آلوده
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روشی که قرآن کریم در مواجهه با این آسیب اجتمـاعی در پـیش گرفـت    همچنین 
  مل است.قابل توجه و تأ

  دامنی زنان آلوده مسئلهجو نزول قرآن و  .3ـ3ـ1
 ،1371 شـیرازي،  انـد (مکـارم   که بعضی مفسران به این مطلب اذعـان داشـته   گونه همان

اجتمـاعی   یآسـیب  ،دامنی گروهی از زنان در زمان نزول قرآن کریم، آلوده ،)46ص ،24ج
کشی قـرار داده   بوده است. به همین دلیل قرآن کریم آن را گناهی عظیم و در ردیف آدم

، احکـام متعـددي   که خواهیم گفت، براي مقابله بـا آن  گونه و همان 1)151: انعام(است 
بـا   شروط بیعت رسول خـدا  ءچنان است که جز مسئلهده است. اهمیت این ذکر ش

با توجه به قبح این عمل و پیامدهاي اجتمـاعی و   2.)12: حنهممت(زنان قرار گرفته است 
کـه در ادامـه    آن مقرر داشته است مورد اي در کریم تدابیر بازدارنده خانوادگی آن، قرآن
  د.شو نوشتار تشریح می

  خانوادگی حفاظت از بستر روش درون .3ـ3ـ2
 ینگرش تفاده کرد. دراسگوناگونی هاي  توان از روش براي مقابله با مشکالت خانواده می

قضایی و غیرقضایی تقسـیم کـرد. ماهیـت     قضایی، شبهمشکالت توان آنها را به  کلی می
که بـه   خانواده و نیز طبیعت برخی مشکالت آن با روش قضایی چندان سازگاري ندارد

یک ضرورت است و آنچه به  ،. حفظ قداست خانوادهشود بعضی از دالیل آن اشاره می
بهتر است مکتوم بماند. از سوي دیگر، در برخی  ،شود آبرو و حیثیت خانواده مربوط می

ز حـق و  یـ موارد دادرس راهی براي ورود به حریم خانواده ندارد و به همـین دلیـل تمی  
هـاي   تصمیم عادالنه غیرممکن یا دشـوار اسـت. قـرآن کـریم بـراي مـدیریت اخـتالف       

خانوادگی و تشکیل محکمه صـلح خـانوادگی را توصـیه کـرده      روش درون ،خانوادگی

                                                    
 و مکنَرْزقُ نَحنُ إِمالقٍ منْ مکأَوالد التَقْتُلُوا و إِحساناً نِیبِالْوالد و ئاًیشَ بِه واکتُشْرِ أَالَّ میکعلَ مکرب حرَّم ما أَتْلُ تَعالَوا قُلْ .1

 .تَعقلُونَ مکلَعلَّ بِه مکوصا مکذل بِالْحقِّ إِالَّ اهللاُ حرَّم  یالَّت النَّفْس التَقْتُلُوا و بطَنَ ما و منْها ظَهرَ ما الْفَواحش التَقْرَبوا و اهمیإِ
نَّ  قْـتُلْنَ یال و نَیزْنیال و سرِقْنَیال و ئاًیشَ بِاهللاِ نَکشْرِیال أَنْ  على کعنَیبای الْمؤْمنات كجاء إِذا یالنَّبِ هایأَ ای .2 هـالدأَو و 

 .میرح غَفُور اهللاَ إِنَّ اهللاَ لَهنَّ واستَغْفرْ عهنَّیفَبا معرُوف  یف کنَیعصیال و أَرجلهِنَّ و هِنَّیدیأَ نَیب نَهیفْتَری بِبهتانٍ نَیأْتیال



  نگاهی نو به تفسیر نشوز زوجه در قرآن  
27

 

  است.ناظر به همین موضوع  1سوره نساء 35حکمیت در آیه  مسئلهاست و 
دو فـرض متفـاوت دارد.    ،تقصیر زن در حفظ نفس از آلودگی و حفاظـت از بسـتر  

قابـل   بـه روش قضـایی   ،زن دلیل معتبري داشته باشـد هرگاه شوهر براي اثبات خیانت 
تواند روش قضـایی را در   اگر نتواند ادعاي خود را ثابت کند، نمی ، ولیرسیدگی است

ایراد اتهام ناروا مجازات خواهد شد. با توجه به ایـن مطلـب،    دلیلپیش بگیرد، زیرا به 
دو راه حـل متمـایز    ،خیانت همسر و تقصیر در حفاظـت از بسـتر   مسئلهقرآن کریم در 

  مطرح کرده است:
شوهر  و جرم او به روش معتبر ثابت باشد، مواردي که زن مرتکب فاحشه شوددر  .1

  آمده است: مسئلهسوره نساء با اشاره به این  15. در آیه کند او را در منزل حبس می
شَۀَ نَیأْتی  یالالَّت ونْ الْفاحم سائکنوا  متَشْـهِدـ  فَاس لَ ـۀً  هِنَّیععب ـنْ  أَرکموا  فَـإِنْ  مشَـهِد 

سنَّکفَأَموه یف یالْبتَّى وتنَّی حفَّاه تَو توالْم لَی أَوعـنَّ  اهللاُ جـب  لَهسـانى از  کو : الًیس
عنوان شـاهد بـر آنهـا     هب زنا شوند، چهار نفر از مسلمانان را بکه مرتکزنان شما 

ه کنیا ایرسد  د تا مرگشان فرایها نگاه دار د! اگر گواهى دادند، آنان را در خانهیبطلب
  .خداوند، راهى براى آنها قرار دهد

آید که حبس ابد خانگی براي زنـانی کـه مرتکـب     میبر گونه ایناز جمله پایانی این آیه 
 2آیه دوم سوره مبارکه نوربه وسیله موقتی بوده است و ظاهراً این حکم  ،اند فاحشه شده

  ).3ص ،3 ج ،1372 تغییر یافته است (طبرسی،
شـوهر حـق دارد وي را تحـت فشـار      ،شود تکب فاحشه آشکاريهرگاه زنی مر .2

سوره مبارکه نسـاء بـا اشـاره بـه      19بگذارد تا قسمتی از مهرش را تملک نماید. در آیه 
  مطلب آمده است: این

... نَّ وضُلُوهوا التَعبتَذْهضِ لعنَّ یآتَ مـا  بِبـوهـ  أَنْ إِالَّ تُم  عاشـرُوهنَّ  و نَـۀٍ یمب بِفاحشَـۀٍ  نَیأْتی

                                                    
1. إِنْ و فْتُمقاقَ خش هِمایبثُوا نعفَاب نْ ماًکحم هلأَه و نْ ماًکحها ملالحاً دایری إِنْ أَهفِّقِی إِصاهللاُ و مایبل انَک اهللاَ إِنَّ نَهراًیخَب ماًیع. 
2. ۀُیالزَّان وا  یالزَّان ودللَّک فَاج دما واحنْهائَۀَ مةٍ ملْدج کالتَأْخُذْ وأْفَۀٌ بِهِما مک إِنْ اهللاِ نِید  یف رنُـونَ  نْتُمالْ بِـاهللاِ  تُؤْمـ و  ومِی

 رأفـت  دینبا و دیبزن انهیتاز صد را ارکزنا مرد و زن از یک هر :نَیالْمؤْمن منَ طائفَۀٌ عذابهما شْهدیلْ و الْآخرِ
 دیـ با و! دیـ دار مـان یا جزا روز و خدا به اگر ؛شود مانع الهى مکح اجراى از را شما دو آن به نسبت

 !نندک مشاهده را مجازاتشان مؤمنان از گروهى
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رُوفعنَّک فَإِنْ بِالْموهتُمسى رِهواکتَ أَنْ  فَعئاًیشَ رَه لَی وعاهللاُ ج یفک راًیخَ هـ ث و آنهـا را   ...: راًی
مگر  ،دینک کتمل ]از مهر[د یا ه قسمتى از آنچه به آنها پرداختهکد یتحت فشار قرار نده

 1. ... ارى انجام دهندکه آنها عمل زشت آشکنیا

آغوشـی، بوسـیدن    ماننـد هـم  ـ   داي غیر از زنا شو زن مرتکب فاحشهدر صورتی که  .3
از عملش باز خواهـد   ،آمده است سوره نساء 34شوهر او را به ترتیبی که در آیه  ـ ...و

ماننـد زنـا    ،شـوهر آن اسـت کـه جـرم زن    به وسیله داشت. دلیل تجویز ضرب خفیف 
بـا   ،دشـوار بـوده   ،سنگین نیست. از سوي دیگر، روش قضایی براي حـل ایـن آسـیب   

کـه   خانوادگی این مشکل به ترتیبـی  حل درون رو ازاینناسازگار است. قداست خانواده 
  ترین روش است. مناسب ،دسوره نساء ذکر ش 34در آیه 

  نتیجه
ارکه نسـاء را  سوره مب 34ز در آیه نشودرباره هاي تفسیري و فقهی  نوشتار کنونی نظریه
هـاي   است. نتیجه بررسی اي را تبیین و تقویت کرده ه تازهدیدگا ،دهبررسی و ارزیابی کر
  است: ذیلاین نوشتار به شرح 

ی دلیلی ندارد و با نظم بیانی به امتناع از ایفاي وظیفه زناشوی ه،تفسیر نشوز زوج .1
  ناسازگار است. آیه

مسـتلزم   ري،به مفهـوم عـام امتنـاع از ایفـاي وظـایف همسـ       تفسیر نشوز زوجه، .2
در آیه مزبور اسـت و بـا نظـم بیـانی آیـه شـریفه       » حافظات للغیب«انگاشتن جمله  نادیده

  سازگاري ندارد.
                                                    

ـ ا ،تیـ از رفتارهاى ظالمانه مردان بـا زنـان در دوران جاهل   کىی .1 بـود کـه زنـان را تحـت فشـار       نی
 نىیسنگ هیدر موقعى بود که زن مهر شتریکار ب نیا .رندیگذاشتند تا مهر خود را ببخشند و طالق گ مى

است کـه اگـر زن    نیا نحکم استثنائى دارد و آ نیاست. البته ا کردهکار را منع  نیفوق ا هیداشت. آ
را تحت فشار قرار دهد تا مهر خود را حالل کـرده و   يتواند و شوهر مى ،دشومرتکب عمل زشت 

به گرفتن غرامت در برابر کارهاى نارواى  هینوع مجازات و شب کیکار  نیا قتی. در حقردیطالق بگ
هرگونـه   ایـ ى عفـت  منـاف  مالخصوص اع» نهیفاحشه مب«منظور از  نکهیدسته از زنان است. در ا نیا

مکـارم   /255، ص4 ، ج1390 ،ییطباطبا: ر.ك( گو است و تمفسران گف انیاست، م دیناسازگارى شد
  ).319، ص3 ، ج1371 ،يرازیش
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مقصود آیـه شـریفه از نشـوز، نافرمـانی زن از فرمـان شـوهر در        رسد به نظر می .3
بـا ایـن عمـل، زن مسـتحق ضـرب      اطاعت از بستر و ارتکاب فاحشه غیر از زناست و 

بلکـه   ،ف نشوز، مشاهده امـارات نشـوز نیسـت   این تفسیر، منظور از خو طبق. باشد می
رده است (نشـوز  نشوزي که شوهر را ترسانده و نگرانش ک نشوز بالفعل است؛ قصود،م

مخیف). با توجه به لزوم حفظ قداست خانواده و آبرو و حیثیت زوجین و با توجه بـه  
کمتر از زناست، قرآن کریم به جـاي روش قضـایی و کیفـري، روش     ،اینکه خیانت زن

خانوادگی را براي بازداشـتن زن از رفتـار غیراخالقـی و واداشـتن وي بـه       تربیتی درون
ول مراقبت از حریم خانواده شناخته اسـت.  شوهر را مسئ ،کردهاز بستر توصیه حفاظت 

این تفسیر با جو نزول و نظم بیانی آیـه شـریفه و روایـات نبـوي سـازگاري دارد و در      
  مؤثر است. شوهر،به وسیله مبناي تشریع ضرب ناشزه  دربارههاي ذهنی  گشودن گره
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