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  نگاهی نو به راهکارهای تربیتی
  در نشوز زن  کریم قرآن

  * شکوری حسن 
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 دهکیچ

کــریم بــه زدن زنــان قــرآن    توصــیه،  شــودمی  حقــوقی اســالمـ    یکی از نقدهایی که به نظام فقهــی

قرآن   ازسویتجویز زدن زنان    : گویندمی  منتقدان.  خودداری از فرمانبری همسران است  درصورت 

. خشونت خانوادگی یا تشدید آن شــودساز  تواند زمینهمی  با کرامت آنان سازگار نیست و این حکم

 و عامــل مضــاعفی بــرای سرکشــی او انگیــزینداشته بلکه موجب نفرت  تأثیردر او    تنهانهزدن زن  

کند از ایــن آمیــزش می زند و او را مجبور به همخوابگیمی  ضمن اینکه مردی که زنش را.  شودمی

به  ،از بعد فقهی این مسئلهای  ضمن ارائه تبیین جامع و تازه   در این نوشتار.  برد نمی  اجباری سودی

  .پردازیممی در این راهبرد قرآنی و راهکار تربیتی آنها تحلیل و توضیح اهم حکمت

  .نشوز، حکمت ،عدالت، موعظه، ضربي: ديلك واژگان

 
  . ) mhshakoori11@gmail.com( علمیه قم     حوزه   ی عضو انجمن فقه و حقوق اسالم   و   المصطفی العالمیه ة ت علمی جامع ئ هی   * 

 نویســنده مســئول   /علمیــه قــم  حوزه   یعضو انجمن فقه و حقوق اسالم   و  المصطفی العالمیهةت علمی جامعئهی  **

)r.aghaei52@yahoo.com.( 
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  مقدمه
قداســت و احســاس   ، احتــرام   ، نگاهی آمیخته با تکریم،  نگاه اسالم و پیشوایان دین به وجود زن

زبــان و رفتــار پیــامبر و امامــان   ، در ذهن  ، مظهر جمال و رحمت خداوند  عنوانبهزن  .  محبت است

وجــود  ، و اخالقی اسالم شناختی انسان هایازمنظر آموزه . رارج و بلندمرتبه دارد جایگاهی پُ   هدی

و )  ۲۱:  روم (  منبــع آرامــش  ، )۲۴ص،  ۲۰ج،  ۱۴۰۹  ، (حــّر عــاملی  خاستگاه خیر کثیــر،  لطیف زن

 .)۱۱۵ص، ۱۵ج ، ۱۴۰۸ ، نــوری /۳۳۶ص، ۱۱ج  ، ۱۴۲۹  ، کلینی(  جوشش مهربانی و محبت است

 ، مردان به هر اندازه در مراتب ایمان و قرب خداوند گامی به پــیش نهنــد  (ع)اهل بیتبنا به توصیف  

 .)۲۲۸ص ، ۱۰۰ج، ۱۴۰۳ ، مجلســی( گرددمی شان افزونمحبت و احساس عالقه به زنان در قلب

 دارنــد و جــز فرومایگــان خوارشــاننمی  گرامــی  ، زنــان را جــز بزرگــواران«:  فرمایــدمی  (ص)پیامبر

 (س)با دخترش فاطمه زهــرا   (ص)سبک رفتار عاطفی پیامبر  .)۴۷۲ص،  ۱۳۶۳  ، پاینده(  »کنندنمی

ــی( ــرانش) ۷۰ص، ۳۷ج و ۴۰و  ۶ص، ۴۳ج ، مجلس ــهبابوابن( و همس  /۴۴۳ص، ۳ج، ۱۴۱۳، ی

 ، کلینــی( خدیجــه کبــری  ویژه بــه) ۴۲۰ص، ۸ج، ۱۳۷۴، واقــدی /۲۵۳ص، ۱۴ج، ۱۴۰۸، نــوری

و نیز شیوه )  ۵۰۸ص،  ۱ج،  ۱۳۸۱،  اربلی  /۱۳۱ص،  ۴۳ج،  ۱۴۰۳  ، مجلسی/۳۷۴ص،  ۵ج،  ۱۴۲۹

 /۱۰۲ص،  تــا][بی  ، شــعیری   /۱۳۴ص،  ۴۳ج،  ۱۴۰۳،  مجلسی(  با زنانع)  (عملی امامان اهل بیت

، ۳ج، یـــهبابوابن( و دخترانشـــان) ۴۷۶ص، ۶ج، ۱۴۰۷، کلینـــی /۳۶۳ص، ۱ج، ۱۳۸۱ ، اربلــی

رمهر و مقرون بــه قداســت دیــن بــه زن بهترین گواه بر نگاه پُ   ، )۴۷۵  و  ۵ص،  ۶ج،  کلینی  /۵۵۵ص

ی و راهکارهایی که در دیــن اســالم بــرای تنظــیم روابــط د راهبر  هایتفاوت برخی    باوجوداین.  است

خاســتگاه ، خانواده و روابط زن و مرد در محیط اجتماعی بیــان شــده اســت  چهارچوب همسران در  

از مســائلی کــه .  ه اســتشــدو شبهات دربــاره شخصــیت و حقــوق زن در اســالم  ها  برخی پرسش

کریم به زدن زنان درصــورت خــودداری از فرمــانبری همســر قرآن    توصیه  ، شودمی  مطرح   باره دراین

«  :سوره نساء  ۳۴در آیه  .  است

به مردان توصیه شده است در شرایط خاصی  »

زن را بزنند تا دست از لجاجــت و  ، واقع نشد مؤثرپس از آنکه موعظه و ترک بستر در تغییر رفتار زن 

و ها از آیاتی است کــه همــواره پرســشمذکور    آیه  .)۳۴۵ص،  ۴ج،  ۱۴۱۷،  طباطبایی(  امتناع بردارد 

قــرآن   آنجاست که  ، انگیزترین فراز آیهبرچالش.  باشدمیاز فرازهای آن مطرح    یکهردرباره  شبهاتی  
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ایــن مســئله از جهــات . کنــدمی همسرانشان را تحت شرایط خاصی تجــویز  ازسویکریم زدن زنان  

اختی شــنآن را از زاویه انسان  ، برخی مخالفان اسالم   .تلقی شده استمهم  و  انگیز  بربحث  ، گوناگون

برخــی   اند.و تجویز زدن زنان را دلیلی بر نگاه فرودستانه اسالم به جنس زن دانســتهاند  بررسی کرده

عــدالتی جنســیتی مــتهم بی  کــریم را بــهقــرآن  ،  دیگر به تبعیض حقوقی میان زن و مرد اشــاره کــرده

و ای  ایــدهچنــین  شــناختی  یــا جامعه  شــناختیروانبــه آثــار منفــی  ســو  ازیکگروه دیگری    اند.کرده

 و انــدمیزان ناکارآمدی آن در تنظیم روابط و حل مشکالت ارتباطی همسران پرداختهدیگر به  ازسوی

؛ اندجســتهکــریم اســتناد  قــرآن    مندبودن احکام اجتماعیبودن یا تاریخبشری   رمثابه دلیلی ببه آن به

 ازســویتجــویز زدن زنــان   .۱  اند:این تجویز قرآنی مطرح کرده  درباره ی  هاینظریه،  مخالفانرو  ازاین

خشونت خانوادگی یا تشــدید آن ساز تواند زمینهمی این حکم  .۲  ؛با کرامت آنان سازگار نیستقرآن  

و عامل مضاعفی بــرای   انگیزینفرت باعث  بلکه    شود، نمیباعث اصالح او    تنهانهزدن زن    .۳  ؛شود

از   ، کنــدمیمجبور    را به همخوابگی  زند و با این کار اومی  که زنش را   مردی  .۴  ؛شودمی  سرکشی او

 ؟ برد می  این آمیزش اجباری چه سودی
ً
  .ی گرم و صمیمانه را نخواهد داشتآغوشهملذت یک یقینا

اسالم و استفاده از روش عقالیی تفســیر شناختی و ارزششناختی با تکیه بر مبانی انسان  درادامه

مقصــود شــارع مقــدس را   ، متنــی آیــهمتنــی و برونو شــواهد درون  قراین  جستن ازبهره متون دینی و  

  .دهیممی و به شبهات مذکور پاسخکنیم میبررسی 

  علیه زنان ورزینگرش کلی اسالم به خشونت. ۱
  ـ   زن و مــرداعــم از    ـ   ها و ظالمانه با انسان آمیز  رفتار خشونت   هرگونه کلی با    صورتبه اسالم  

و ضمن نکوهش ضارب و وعید او به عقاب  )  ۴۲  : شوری (   شدت مخالف است ازسوی هرکس به 

  خســارت و قصــاص محــّق   ،مضروب را برای شکایت به محاکم صــالحه و گــرفتن دیــه   ،اخروی 

و    ن بنیان نزد خداوند معرفــی شــده تری بهترین و محبوب  ،خانواده   ازآنجاکه   . ) ۱۹۴:  بقره(   داند می 

  ،) ۲۱(روم:    قــرار داده اســت ها  گــاه انســان رحمت و مودت خود و آرامش   گاه خداوند آن را تجلی 

رو  ؛ ازاین کند می   زیست انسانی طلب   های دیگر موقعیت نسبت به  اخالق ویژه و آداب متفاوتی را  

دینــداری و الگوهــای    ،مــردان بــه مراقبــت از اخــالق   که چنان هم ،  دینی   های و آموزهها  در توصیه 

،  ۲ج ،  ۱۴۲۹،  کلینــی (   بــر مــدارا)  ۱۳۲:  طــه   / ۶:  تحــریم اند ( صیه شده رفتارهای خانواده خود تو 
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ــی   / ۱۱۸ص  ــق )  ۳۶۷ص ،  ۷۳ج ،  ۱۴۰۳  ،مجلس ــن خل ــوری (   ُحس و  )  ۲۴۴ص ،  ۱۴ج ،  ۱۴۰۸  ،ن

کیــد توصــیه و  ،  خصوص همسران و دختران به   ،رفتار نیک آنان با اهل خانه    فــراوان شــده اســت   تأ

  هــای بــا مــرور روایــات و گزارش   . ) ۳۸ص ،  ۲ج ،  ۱۳۷۸،  بایویــه ابن   / ۱۹۷ص ،  ۱۴۱۲،  طبرسی ( 

شیوه رفتاری آن    شود می   معلوم  روشنی به   (ع) و اهل بیت   (ص) سبک رفتاری پیامبر   دربارهتاریخی  

و  اســت  شــان بــوده  احتــرام و مــدارا در برابــر همسران   ،محبت ،  تکریم ،  بزرگواران در بیان و عمل 

  انــد. پســند زنــان توصــیه کرده داری در برابــر رفتارهــای هیجــانی و نا همواره مردان را به خویشتن 

آفریدگار بلندپایه در روز رستاخیز بــه    ،هر مردی به همسرش سیلی بزند : « فرماید می   (ص) پیامبر 

،  نــوری ( »  او بنــوازد  صــورتبه دهد تا هفتاد ســیلی داغ از آتــش جهــنم  می   کلید دار دوزخ فرمان 

وقتــی بــا زنــی  «   : فرمــود کنــد کــه  می   از پدرش روایت   (ع) امام صادق   . ) ۲۵۵ص ،  ۱۴ج ،  ۱۴۰۸

زنان را نیازارید و حقوق آنان را ضــایع  .  زن مایه آرامش شماست .  احترامش کنید   ،کنید می   ازدواج 

  خداوند پاداش داود ،  هر مردی بر بداخالقی زنش صبر کند « و  )  ۷۰ص ،  ۱۴۱۳  ،حمیری(   » نکنید 

همسر    ،پاداشی مانند پاداش آسیه   ،دهد و به زنی که بر بداخالقی مردش صبوری ورزدمی   به او   را

درهرحال  «   : فرمود   (ع) امام علی   . ) ۲۴۷ص ،  ۱۰۰ج ،  ۱۴۰۳  ،مجلسی (   » فرماید می   فرعون را عطا 

،  یــه بابو ابن (   » با زنت مدارا کن و با او به نیکی رفتار نما تا زندگیت لبریز از صفا و صمیمیت شود 

  نیــز در رفتــار  ،  ست ها خوبی   معلم   ،در بیان   که همچنان   (ص) پیامبر اکرم  . ) ۵۵۶ص ،  ۳ج ،  ۱۴۱۳

  ان معرفــی کــرده اســت مؤمن   خداوند او را الگوی نیکی برای   که چنان آن   ؛ کردمی   را تعلیم ها  خوبی 

خصــوص  به   ،بــا دیگــران یشــان  که همواره شــاهد رفتــار خــوب ا (ص) یاران پیامبر   . ) ۲۱:  احزاب ( 

  اند: گونه توصیف کرده سبک رفتاری او را با زنانش این ،  خانواده بودند 

روزی همسر عمر با پرخاش و تندی به او . کرد می از زنانش را تحمل  عضیهمواره خشم و توهین ب

 !آری  :همســرش گفــت  ؟دهــیمی  جــواب مــرا  ،)عقــلکم(  یــا لکعــاء  :عمر به او گفت  .پاسخ داد

 ،۱۴۰۳، مجلســی( کندمی دهند و او تحملمی زیرا زنان او جوابش را  ؛از تو بهتر است(ص)پیامبر

  .)۳۸۵ص، ۱۶ج

شک بــرای بی .شده است ـ و نه تکلیف ـ کریم زدن برخی زنان در شرایط خاص تجویزقرآن    در

 ، سوره نساء درباره زدن زنــان  ۳۴رسیدن به فهم کامل و تفسیر روشن و صحیح از حکم ارشادی آیه  

  .بررسی شودبا دقت  الزم است  مسائلبرخی 
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  راهبرد پیشنهادی یا حکم وجوبی .۲
ــ   با آنهــا   سو در امتداد آیات پیشین و هماهنگ و هم سوره نساء    ۳۴آیه   ن احکــام  ی درجهــت تبی

ــ   بر زنــدگی خــانوادگی   تأکید فقهی و اخالقی زندگی اجتماعی با   ،  ۱۳۹۱،  بســتان (   ان اســت مؤمن

انی است که از روی باورمندی به توحید ربوبی  مؤمن   روی سخن در این آیات با   ؛ بنابراین ) ۴۸ص 

د نظام زندگی خانوادگی و اجتماعی خود را بر اساس مشیت و اراده تشریعی او  ارنقصد د   خداوند 

فکــری    هــای و گرایش ها  فرقــه   ،خطاب سخن با عموم مــردم از ادیــان   عنوان هیچ به سامان دهند و  

اینکه مقصــود از    نخست،:  دارد  همراه به توجه به این مسئله چند نتیجه مهم را  .  نیست   غیراسالمی 

نه نــوع مــردان و    ،است   مؤمن   مردان و زنان   ،» «   در آیه شریفه   » « 

بــر اســاس    تنظیمــات زنــدگی خــود را  کــه هرگز بــر آن نیســتند    مؤمن زیرا زنان و مردان غیر   ؛ زنان 

وی یا ارشــادی او در ایــن موضــوع  ربوبیت تشریعی خداوند سامان دهند تا منتظر ارائه حکم مول 

«   خواهد بود که فراز نخستین آیه شــریفه تر  این مسئله هنگامی برجسته .  باشند 

اعــم از    زنــدگی اجتمــاعی   های و آن را شامل همه حوزه  نیم مطلق معنا ک   صورتبه را    » 

انــد  گونــه تفســیر کرده برخی مفســران آیــه را این   که چنان   ؛ بدانیم   و...   قضاوت  ،سیاست ،  خانواده 

رسد چنین برداشتی از آیه شریفه صحیح نیســت و  می   نظر به   . ) ۳۴۳ص ،  ۴ج ،  ۱۴۱۷،  طباطبایی ( 

بــه    فقط آیه  گوناگون  فرازهای  .  ن برداشتی مغایر است ی متنی آن با چن سیاق خود آیه و شواهد درون 

مســائل کــالن    درمورد  عنوان هیچ به کند و  می   ن اشارهبرخی مسائل مربوط به تنظیم روابط همسرا

  . ) ۵۰ص ،  ۱۳۹۱  ،بستان (   ان نیست مؤمن   سیاسی و اجتماعی زندگی 

هــر توصــیه و    ،اســت   مــؤمن   کریم با مــردان و زنــان قرآن    وقتی روی سخن اینکه    نتیجه دیگر 

نظام تشریعی توحیدی و مبتنی بــر مبــانی اعتقــادی و    چهارچوبدر  باید    سّنت   و قرآن    حکمی از 

فاقــد اعتبــار    ،و قوانین مغایر با مبــانی و اصــول اســالمی ها  ارزش اسالمی استنباط شود و توصیه 

:  نحــل (   ن دکترین حقوقی و اخالقی اسالم است تری که مهم   مبنای عدالت حقوقی   بر .  خواهد بود 

،  البالغــه نهج نــد ( دار   اجتماعی حقوق و تکالیف متقابل در زندگی  ها  همه انسان   ،) ۸:  مائده   / ۹۰

منوط به آن است که وی به تکالیف خود    ،و لزوم ایفای حقوق هر فردی ازجانب دیگران )  ۲۱۶خ 

زن و مــرد از حقــوق و تکــالیف    نیــز زندگی خــانوادگی    در .  در برابر آنها الزام رفتاری داشته باشد 

حقــوق    نیز به رعایت حقوق مرد موظف است که مرد    ی زن درصورترو  ؛ ازاین ارند برخوردمتقابل  



۶۰
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زن    ســوی درخواست ایفــای حقــوق مــرد از   ، وگرنه ) ۷۶ـ ۷۴ص ،  ۱۳۹۱،  دردشتی (   زن را ایفا کند 

شایســته و روا    ،چنــین حکمــی بــه خداونــد دادن  ظلمی فاحش است و نسبت   طرفه یک   صورتبه 

ی  درصورت  ،و اعطای چنین حقی به مرد  بیم از نشوز  درصورتتجویز زدن زن   اساس براین ؛ نیست 

ولــی زن از روی    ،مــرد حقــوق زن را ایفــا کــرده باشــد   ،عادالنه و حکیمانه است کــه پــیش از آن 

  حــق زدن زن در شــرایط خــاص   ؛ بنــابراین به تکالیف خود در برابر همسر توجهی نکند   ناسپاسی 

  ،همســر شناسی  زن در برابر حق ولی    ،است   برای مردی است که حقوق همسرش را ادا کرده   فقط 

زن در برابــر مــرد و  کــردن  پس اگر بزرگی   ١؛ دهد می   رفتاری نامناسب و نامتواضعانه از خود نشان 

بــا  درحقیقت  فرونهادن فروتنی و فرمانبری او ناشی از کوتاهی مرد در ادای حقوق زن باشد و زن  

ــ   ،کند می   به رفتار او اعتراض   ،نافرمانی خود  ،  ۳۱ج ،  ۱۹۸۱،  نجفــی (   ه زن را نــداردمــرد حــق تنبی

:  فرمایــد می   پیــامبر   کــه چنان ؛  شدن سزاوارتر اســت و چنین مردی خود به تنبیه )  ۲۰۶ـ ۲۰۱ص 

  » خوردن ســزاوارتر اســت حال آنکه خــود بــه کتــک   ،زند می   در شگفتم از مردی که همسرش را« 

  . ) ۲۵۰ص ،  ۱۴ج ،  ۱۴۰۸  ،نوری   / ۲۴۹ص ،  ۱۰۰ج ،  ۱۴۰۳  ،مجلسی ( 

 طرحی ارشــادی،  سوره نساء  ۳۴در آیه    ، کریم برای مواجهه با نافرمانی زنقرآن    پیشنهادیطرح  

در توضــیح ایــن مطلــب .  نه حکمی وجوبی یا استحبابی،  است)  ۸۲ـ۷۶ص،  ۳ج  ، ۱۴۰۵  ، صدر(

در آن روزگــار . برانگیخته شــدای  در شرایط اجتماعی و فرهنگی ویژه   (ص)پیامبر اکرم   :گفتنی است

مردان خشن جاهلی همــواره بــه .  شدمی  منزلتی نداشتند و با آنان همانند حیوانات رفتارزنان قدر و  

اگر زنی بــر اثــر آزارهــای شــوهر   .کنند  دادند با کمترین نافرمانی زن را بزنند و شکنجهمی  خود حق

رفتــار  ســبببهچه رســد بــه اینکــه او را   ؛کرد نمی  مرد همسرکش را نکوهش  کسهیچ  ، شدمی  کشته

ــ  .)۶۱۹ص۴ج، ۱۹۷۶، علیجــواد (ر.ک: اش مجــازات کنــدنــهظالما ــه یدر چن ن فرهنــگ و زمین

آفتــاب   ـ جای دنیــا وجــود داشــتالعرب نبــود و در همــهةکه البته خاص جزیر ـ  اجتماعی منحطی

 
اشکال مهمی که به ظاهر آیه وارد است، عدم سازگاری زدن با کرامت زن و ایجاد زمینه خشونت خانوادگی اســت،   .١

ولی با این بیان که «مرد به تمامی وظایف خود عمل کرده و زن سر بــه ناســازگاری گذاشــته اســت»، اشــکال رفــع 

کند و نیز زدن پس از موعظه گفتاری و کرداری و انجام تعهــد را ساقط میشود؛ زیرا زن با رفتارش کرامت خود  می

نسبت به وظایف، ازسوی مرد است؛ بنابراین ایجاد زمینه خشونت خانوادگی منتفی اســت و معنــا نــدارد کــه زدن، 

  زمینه خشونت خانوادگی باشد.



    در نشوز زن میقرآن کر  یت یترب  ینو به راهکارها ینگاه  
۶۱

  

 هــایزندگی پاکیزه را بــا قــوانین و آموزه  ) و۳: انفال(  هابه انسان  بخشش.  جهانگیر اسالم طلوع کرد 

ن ســود از فرهنــگ اســالمی نصــیب زنــان شــده بیشــتریروشن است  .)۹۷: نحل( دادحیات تعلیم  

را بازیافــت و شخصــیت انســانی و خــود کرامــت حقیقــی و انســانی  ، در دوران اســالم  زن .اســت

 هایواجب کرد و به شــیوه ان  مرد   عهده  برحقوقی را    اسالم برای زنان.  اش ترفیع و تثبیت شدحقوقی

حقــوقی  کههمچنان ؛ایفای حقوق آنان تشویق و ترغیب نمود  مردان را به  ، گوناگون حقوقی و تربیتی

 ، )۵۰۷ص ، ۵ج، ۱۴۲۹، کلینــی( را برای مردان بر عهده زنان مقرر کرد و زن را به اطاعت از همسر

  .تحریک و تشویق نمود) ۴۴۳ص،  ۳ج، ۱۴۱۳  ، یهبابوابن( رفتاری با اوتواضع در برابر او و خوش 

داشــته ی  غیرانســانو  آمیــز  نگــاه تحقیرمردان چنین آموخته بودند که به زنان    ، در دوران جاهلیت

 .)138، ص۱۳۸۸، واعظی (ر.ک: انسان درجه دوم و بلکه حیوان رفتار کنند  عنوانبهباشند و با آنان  

 وادارنــدیش سختی و خشونت به فرمانبرداری از خــونافرمانی او را با ضرب و شتم پاسخ دهند و با  

و )  ۶۰:  یس(  بر اساس نگرش توحیدی در ربوبیت تشریعی  اسالم   .)۳۴۸ص،  ۵ج،  ۱۴۰۸،  رازی(

 :احزاب  /۱۹۵:  عمرانآل(  و ارزش برابر زن و مرد )  ۱۹۵:  بقره (  احسان  ، )۸:  مائده(  بر مبنای عدالت

 یــا حدود، مگر برای اجرای قصاص ـ  زدن را   ازجملهآسیب به دیگری و    هرگونه  ، )۱۳  :حجرات  /۳۵

   ـ تعزیر با حکم حاکم اسالمی
ً
احکام تکلیفی و وضعی گونــاگونی  ، حرام و ممنوع اعالم کرده  مطلقا

  .)باب دیات،  553ص،  ۲ج، ۱۳۷۹ ، خمینی (ر.ک:  ن کرده استبرای بزهکار معیّ 

 توهین و زدن آنها حرام و گناه تلقی شــده،  تحقیرهمچون    در روایات متعدد آزار رساندن به زنان

م أوجوب نگهداری تو  ، )۱۹:  نساء(  بر معاشرت شایسته  درمقابلو  )  ۶:  طالق  /۲۱ـ۲۰:  نساء(است  

 بــاوجوداین ؛ده استورزی  تأکیدبا آنان )  ۲۲۹:  بقره (  م با نیکی و احسانأبا رفتار شایسته یا طالق تو

: نســاء( ده اســتکرتجویز  پیشنهادی صورت به ، اص و حدود خاصزدن برخی زنان را در شرایط خ

نوعی راهنمایی به راهبرد صحیح رفتــاری   درواقعجنبه ارشادی و پیشنهادی دارد و    این تجویز  .)۳۴

 شــماربهدر هنگام بروز چالش ارتباطی میان همسران است و حکم شــرعی وجــوبی یــا اســتحبابی  

به هــر علتــی از زدن همســرش در     اگر مردیرو  ؛ ازاین)۵۲۱ص،  ۳ج،  ۱۴۱۳  ، بایویهابن(  ١رودنمی

 
از طالق و حل مشکل حفظ کرامت انسانی زن زن حتی پس  بر رفتار شایسته مرد باتأکیدهای قرآن کریم اتوجه به . ب١

بر رفتار شایسته قرآن کریم    اتتأکیددراینجا ضرب برای حفظ    ،سازی ضرب برای خشونت خانوادگیو عدم زمینه
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 اخــذه قــرارؤو مــورد م شودمین نکوهش دین ازسوی ، داری کندام نافرمانی یا بیم نافرمانی خودهنگ

او  ، و ترک حکــم اســتحبابی  تارک را مستحق عقاب  ، دانیم ترک حکم واجبمی  حال آنکه  ، گیرد نمی

  .کندمی را سزاوار نکوهش

امر به زدن زنــان در  باید بگوییم ، را با زبان فقهی و اصولی توضیح دهیم مسئلهاگر بخواهیم این 

 محســوب )  نهی(  یا توهم حظر)  نهی(  از مقوله امر پس از حظر  درواقع  »«  آیه مورد بحث

امری که پس از نهی یــا تــوهم نهــی   ، بر اساس قواعد اصولی  .)۹۹ص،  ۱۴۲۶،  خراسانی(  شودمی

قرینــه  ازجملــهگونــاگونی  قــراین و در این مســئلهاست  عم  األتنها مفید اباحه بالمعنی  ، شودمی  انشا

و  األعمبالمعنیباحه امحمل حکم  ، کند که امر ضرب در آیهمی  داللت)  عقلی(  یل لبّ یسیاقی و دال

 ضــرب و شــتم و آزار زنــان  هرگونهتوضیح اینکه با آمدن اسالم  .  ارشاد به حکم ترجیحی عقل است

  .شارع مقدس تحریم و ممنوع شد ازسویشان  همسران  وسیلهبه

این امر مفیــد   ، شودمی  وقتی به زدن زن در شرایط خاص امر  ، زنان  پس از ممنوعیت مطلق زدن

بودن و جــواز آن در شــرایط اطــالق اســت و بــر مبــاح  نحوبهنافی حرمت فعل    ، بلکهوجوب نیست

بلکــه بــه مــرد اجــازه داده ، زدن زنان را واجب یا مستحب نکرده،  اسالم   ؛ بنابراینخاص داللت دارد 

 ـ بیم نافرمانی زن از تکــالیف همســری  همچون ـدر شرایط ویژه و    است با کمیت و کیفیت خاصی

، کنــدنمیاین آیه مردان را به زدن زنان تشویق  ،  سوره نساء  ۳۴بر خالف تصور از آیه  .  او را تنبیه کند

و   »«  انگیــزد:میبلکه ابتدا احساس مسئولیت مردان در قبال زنان را بر

فرمــانبری حکیمانــه و ســازنده و   ، و آنان را به تواضعکند  میسپس زنان صالح و درستکار را تمجید  

«کنــد: میتشــویق ستاید و می  وفاداری نسبت به بنیان مقدس خانواده

 چهــارچوب کنــد کــه از می ص و انــدکی از زنــان اشــاره آیه به گروه خا  درادامه  .»

 تواضع در ارتباط و وفاداری در پیمان زناشــویی و توجهی به وظیفه الهی که  اندشایستگی بیرون رفته

«  :دنرســانمی  خواسته یا ناخواســته بــه بنیــان خــانواده آســیب  و  می باشد ندارند

؛ راهبرد رفتاری خاصی را به مــردان پیشــنهاد کــرده اســت  ، کریم درباره چنین زنانیقرآن    .»

، مــورد ضــرب قــرار دهنــدای و به هر بهانه شکلمردان زنان را به هر است هرگز اجازه نداده   بنابراین

 
  شود.می معنای ارشادی و پیشنهادی حملضرب به
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آن هــم بــا   ؛حق زدن دانسته اســتمست،  نداگروه خاصی از زنان را که شمار اندکی از زنان  فقط  بلکه

  .نرعایت یک سیر منطقی و با شرایط محدود و معیّ 

از  نیــزفرماید که اگر همین گروه خاص از زنــان می  در پایان آیه خداوند متعال به این نکته اشاره 

مــردان حــق تعــدی و ،  رسانی به بنیان خانواده دست کشیدند و به راه صــالح و ســداد آمدنــدآسیب

 در دنیــا بــا ـ  خدواند بلندمرتبه و بزرگ است و داد زنــان را   ، نان را ندارند و اگر چنین کنندتجاوز به آ

« :از همسران تجــاوزگر خواهــد ســتاند ـ دوزخ وکار حقوقی و در آخرت با کیفرساز

«.  

  سیاقی  قراین  به باتوجهفهم آیه  . ۳
تــرین قرینــه بــرای تواند بزرگمی  در فهم مقصود اصلی کالم بسیار راهگشاست و  ١ن سیاقییقرا 

، ۶ج، ۱۴۱۷، طباطبــایی( و برتــرین دلیــل) ۲۰۰ص، ۲ج، ۱۴۱۰، زرکشــی( مــتکلم مقصــودفهــم 

بــدون توجــه بــه ســیاق   »«  تفسیر فراز مورد بحث آیهرو  ؛ ازاینآید  شماربهبر آن  )  ۱۱۶ص

انــداز غلط ، »« فراز مد نظر رف برتمرکز ِص همچنین و  آیات قبل و بعد و نیز سیاق خود آیه

را باتوجه به سیاق فرازهــای   »«  الزم است جمله  اساس؛ براینخواهد بود

مردان بــر )  سرپرستی و مدیریت(  قّوامیت  نخستین آیه خداوند متعال ازدر فراز    .کنیمپیشین بررسی  

« :را دو ویژگی توان جسمی و عقلــی قّوامیت و علت اینگوید  میشان سخن  همسران

مــردان )  ۳۰۰ص،  ۵ج،  ۱۴۱۸،  زحیلــی  /۴۴۸ص،  ۲ج،  ۱۴۰۵،  کیاهراســی(  »

 »«  :زندگی زنان  هایمین هزینهأمالی مردان در ت  هایئولیتنسبت به زنان و مس

 دلیــلاگر مرد توان عقلی الزم برای اداره زندگی خانوادگی را نداشته باشد یا به هــر  بنابراین    داند؛می

مــانبرداری از او بــر ی نسبت به زن نخواهد داشت و فرقّوامیت  ، زندگی همسرش را نپردازد   هایهزینه

 ، جنــون  ماننــد ـ  فقــدان توانــایی مــرد   درصــورت بلکــه    ، )۵۴ص،  ۱۳۹۱،  بستان(  زن واجب نیست

 
از آیات که همه آنهــا ای  زنجیرهقرارگرفتن آیه در ضمن  .  قرینه سیاقی است،  ن مهم در فهم و تفسیرآیاتییکی از قرا  .١

یا قرارگرفتن یک فراز از آیــه در کنند  می  کنند یا از موضوع خاصی یا جهت خاصی بحثمی  هدف واحدی را دنبال

  ).۵۱ص، ۱۳۸۳ ،گرامی /۳۹ـ۳۸ص، ۱۳۹۱، هاشمیشود (می قرینه سیاقی نامیده، دیگر هایمیان فراز
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 ، انجامــدمی  آنگاه که به تضییع مصالح خانواده  ، اطاعت از او بر زن  ـ و...  اختالالت ذهنی و عقلی

  .عهده گیرد مدیریت زندگی را بر ، کند زن توانمندمی  واجب نیست و منطق عقالنی حکم

 تحقــق  هایبه لوازم و ضــرورت   ، »«  :فراز دوم آیه

 اشــاره ،  شــودمیآنهــا    یافتن زندگی زنان و ایجاد امنیت روانیسامان  باعث  درواقعکه    مردان  قّوامیت

 ، کننــدمی صالح و سداد بنیان خانواده رفتــار  جهتکه در  زنان صالح و شایسته  :فرمایدمی  کند ومی

 :فرمــانبرداری فروتنانــه از مــدیر شایســته خــانواده نخســت، : دو خصــلت مهــم و برجســته دارنــد

کــه   و حقــوق شــوهر در حضــور و غیــاب اوها  وفاداری و حفظ امانت  ، و دوم   »«

نجابت و عفت خود در   یعنی  ه شوهر و حفظ ناموس اوتمکین مطلوب جنسی نسبت ب  ن آنتریمهم

  .»«  :همه حال است

اعتنــایی بــه اهمیــت بی  کند که بامی  به زنانی اشاره   ، »«  :در فراز سوم آیه

جویانه و بــا رفتارهــای ســلطه  ، ز مــدیر خــانوادهخانواده و لزوم فرمانبری منطقی ا  هایبنیان و ارزش

کشــد و مصــالح می چالشسرکشانه خود مــدیریت عاقالنــه و اخالقــی مــرد را تضــعیف و آن را بــه

 .  دهدمی  خانواده را در معرض آسیب قرار
ّ
 چنین رفتارهایی مسل

ً
فاصله عاطفی زن و مرد ساز  زمینه  ما

کریم در این آیه دربــاره قرآن گفتنی است  .دهدمی نشوز کامل و نافرمانی سوق سمتبهبوده و زن را 

نه زنانی که به مرحله نشوز و سرکشــی ،  رودمی  گوید که از سرکشی و نشوز آنان بیممی  زنانی سخن

اگــر زن بــه مرحلــه نشــوز و نافرمــانی . ورزنــدمی و آشکارا بر نافرمانی از همسر اصرار اندوارد شده

هــای فقهــی گرفته شده است که فقها در کتاب درنظراحکام خاصی برای او   ، آشکار با مرد وارد شود

ــ تفصــیل  به  ، در مباحث مربوط به حقوق و تکالیف زوجیت راهبــرد پیشــنهادی و   انــد.ن پرداختهدا ب

فتن ســیری منطقــی و رفتــاری حکیمانــه گــربا چنین زنانی درپیش  رویاروییکریم در  قرآن    ارشادی

فروتنــی و   چهارچوب که از    شودمی  زنانی را شامل  فقط  این تجویز زدن زنانبنابر  ؛مرد است  ازسوی

 ؛ زیرا اندولی هنوز به جدایی عاطفی نرسیده  اند، شدهخارج  )  مدیر خانواده(  وفاداری در برابر همسر

خواهــد  چنین زنــی احکــام دیگــری  ، اطالع همسر درصورت  ، اگر زنی به مرحله نشوز صریح برسد

  .)۱۰ـ۶: نور( داشت

، مقصود آیه این نیست که هر زنی را که حاضر به تمکین جنسی در برابر همسر نشدبراین  افزون

زیــرا بــا تکیــه بــر ؛ در برابر مرد تمکــین کنــد ، بزنید تا حاضر شود و مانند جسمی بدون روح و اراده
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و راهبردهای گونــاگونی   ـ )۲۱:  روم (  ت و رحمتمودّ   یعنی ـ  دکترین اسالم در برپایی بنیان خانواده

: بقــره (  ارتبــاطی خــانواده در آیــات  هایکه برای تنظیم روابط همسران و حل مشکالت و نابسامانی

-۵۰ص۴ج ، ۱۳۷۸، شــهری محمــدی ری (ر.ک: و روایــات) ۱۹و  ۴: نســاء /۲۳۳و  ۲۳۱ـ۲۲۹

اسالم هرگز از رفتارهای خشن و پرخاشــگرانه   ، است  و سبک رفتاری پیشوایان دین تجلی یافته)  ۶۹

میــان همســران آمیز  خواهان روابط ســرد و خشــونت  عنوانهیچبهکند و  نمی  در محیط خانواده دفاع

  .او به انحرافش از مسیر درست و اصالح رفتار اوستکردن  متنبه  ، بلکهنیست

بلکــه رفتارهــای  اند، ضوع اصلی این طرح زنانی است که هنوز بــه مرحلــه نشــوز وارد نشــدهمو

نه  ، طرحی پیشگیرانه است  درواقعمورد بحث  ای  طرح چندمرحله  .دهندمی  نشوز را نشانساز  زمینه

؛ نــه اینکــه نشــوز او را درمــان نمایــد  ، این طرح بنا دارد از نشوز زن پیشگیری کنــد.  طرحی درمانی

خطا بــه  ، شــوندمی  که در غیاب همسر مرتکب زنــااند  کسانی که موضوع آیه را زنانی دانستهرو  نازای

عبارت آیــه در زنــانی کــه در غیــاب همســر خــود  زیرا  )۴۸،ص۷،ج۱۳۶۵صادقی تهرانی، اند (رفته

   اند، و خیانت کرده  اندمرتکب زنا شده
ً
 می قراین بر اساسو    صریح نیست  اصال

ً
بــه  توان گفت اصــال

  :زیرا ؛ چنین زنانی نظر ندارد 

  ،
ً
دهد و مــرد از آن می کند که زن رفتارهایی را مکرر انجام می  آیه شریفه وضعیتی را توصیفاوال

بینانــه اســت کــه بــه مــرد بــاغیرت منطقــی و واقع، آیا در چنین شرایطی عاقالنــه  اکنون.  مطلع است

ــ  مــرد بــاغیرت ای    :توصــیه شــود  ، کنــدمی  امسلمان که زنش مکرر به او خیانت کرده و با بیگانــه زن

اول او را نصیحت کن و اگر سودی نداشــت و او همچنــان   ، کندمی  وقتی فهمیدی زنت زنا  !مسلمان

در بستر با او قهر کن و از او کناره بگیــر و اگــر   ، گذارد می  کند و خود را دراختیار مردان بیگانهمی  زنا

کــه  شــودمی  برانگیختــه  انــدازه مرد آن  هایشرایطی حساسیتدر چنین    !را بزن  او  ، باز ادامه پیدا کرد 

 در مــواردی نیــزو هــردو  قتل همســر یــا مــرد خیانتکــار یــا  چوناغلب مردان به اقدامات خطرناکی  

  .زنندمی خودکشی دست

  ،
ً
) ۲۲۸ـ۲۲۷ص،  ۱۳۹۰،  منطقــی  (ر.ک:  زن و مــرد   شــناختیروانخصوصیات    بر اساسثانیا

زن خیانتکــار معنــا نــدارد و بســیار  درمــورد  ، بستر و قهر عاطفی بــا همســردر کردن توصیه به دوری

اهــرم فشــار عــاطفی بــرای   عنوانبــهتوصیه به قهر عاطفی و هجر در بســتر    ؛ زیرا نمایدمی  مضحک

   است  زن مطرح شدهکردن  متنبه
ّ
 و مسل

ً
و   رابطه برقــرار کــردهزنی که در غیاب شوهر با مرد دیگری    ما
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  ، است را به او واگذار کرده  خود  تن
ً
و تمایلی بــه او نــدارد و از رابطــه بوده از شوهر خود متنفر  اساسا

 انچنین زن  ؛عاطفی و جنسی با او اشمئزاز دارد 
ً
  .دنکنمی  از هجر در مضجع استقبال ی اتفاقا

  و تنبیه  گیریفاصله، راهبرد موعظه. ۴
و منطقی با زنانی کــه از سرکشــی   مؤثراجهه  کند برای مومی  پیشنهاد  مؤمن  قرآ ن کریم به مردان

قابل اعتنا در رفتــار  قراین شواهد و باوجود ، »«  :آنها بیم دارند

الگــوی رفتــاری ،  به بنیان خانواده است  زدنآسیب  درحالزن نشوز پیدا کرده و    دهدمی  زن که نشان

حقــوقی ـ    این الگوی رفتــاری عــالوه بــر ابتنــا بــر مبــانی و قواعــد فقهــی  .پیش گیرندخاصی را در  

  .است اربرخورد  نیزخانوادگی درون مؤثرو اصول روابط  شناختیرواناز پشتوانه منطق ،  اسالمی

  )فعظوهن( انگیزشیـ شناختی راهبرد: نخستمرحله . ۴ـ۱

 بــر نافرمــانی وکننــده با دریافت عالئم رفتاری داللت  مؤمن  کریم این است که مرد قرآن    وصیهت

 /۵۹ص، ۲ج، ۱۴۲۳، شــاذلی( او را موعظــه کنــد بایــد در گــام نخســت، زن ازســویمبــاالتی بی

 معنایبــهو درلغت از ریشــه واژگــانی وعــظ   موعظه مصدر میمی  .)۴۷۳ص  ، ۱ج،  ۱۴۲۴  ، جزایری 

، ۱۳ج،  ۱۳۶۸،  مصــطفوی(  آمــده اســت  نافع و مناسبدادن  ارشاد بحق با تذکرهای مفید و آگاهی

، گوی خیرخواهانــه و مشــفقانهومعناست که مرد با گفــتیندبمحل بحث  موعظه در آیه    .)۱۴۹ص

برد و به مســائلی می  زن از کمبودهایی رنج  بساچه.  ل تغییر رفتاری زن را از او جویا شودیعلل و دال

اعــم از  ـگوی همســران  وگفــت  داده اســتاعتراض دارد و جاهالنه آن را بهانه سرکشــی خــود قــرار  

گاه کرده  ـ همراهی مشاوری امینیا با  دوطرفه  وگوی  گفت    ، زن را آ
ً
یــا   هســت  کمبودهایی که احیانــا

 بخش هــدایتو خــانواده را بــه مســیر ایمنــی  برطــرف   ، کند که وجود دارد می  زن احساس  کمدست

  .)۳۱ـ۳۰، ص۱۳۹۵، فروزتی( کندمی

  )المضاجعفاهجروهن فی( عاطفیراهبرد : مرحله دوم. ۴ـ۲

اعتنــایی و ســردی عــاطفی  بی   بیش از هرچیــز از   ،شناختی روان که زنان ازلحاظ  روشن است  

اعتنایی احساسی همسر  بی   توجهی و بی   از   هیچ رفتاری در ذهن زن .  شوند می   نگران و آزرده ،  مرد
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عــاطفی    های مــرد نشــانه زنان دوست دارند محبوب همسر باشند و پیوســته از    . نیست تر  دردناک

قهــر عــاطفی همســر و کــاهش توجــه مثبــت بــه    ،ن تنبیه برای زن تری سخت   . مثبتی دریافت کنند 

بســتر  مــدت در  مردان را به قهر عاطفی کوتاه   ،کریم در مرحله دوم این طرحقرآن  رو  ؛ ازاین اوست 

تقلیــل    . گیــردمی   ین تبادالت عاطفی و جنسی همسران انجــامتر نزدیک جایی که  ؛  کند می   توصیه 

نــوعی اعتــراض عــاطفی رفتــاری اســت کــه    ،اعتنــایی عــاطفی در رختخــواب بی   رابطه جنسی و 

توصیه به دوری از زن در بستر برای  .  نشانگر ناراحتی و خشم مرد از رفتارهای زن است   روشنی به 

گــا ،  آن است که رفتار اعتراضی مرد ه  زن را به وجود مشکل جدی در رابطه بــا خــود و همســرش آ

و ایــن  میان زن و شوهر )  مرحله وعظ (   به مباحثی که در مرحله پیشین   باتوجه .  د و به خود آوردن ک 

فکــری و  دادن  در پــی توجــه   از آیات این نتیجه به دست می آید کــه خداونــد ،  مطرح شده   مرحله 

  . رفتاری زن به آن مسائل است 

  )فاضربوهن( راهبرد تنبیهی: مرحله سوم. ۴ـ۳

نداشته باشد و زن همچنان بــر  همراهبهای مطلوب و سازنده تأثیر  ، انگیزشی و عاطفیاگر راهبرد  

در این مرحله بــه مــرد .  رسدمی  نوبت به مرحله آخر  ، اصرار ورزد   ، مسیر نادرستی که در پیش گرفته

او بــه ایــن واقعیــت کــه رفتارهــایش کردن  اجازه داده شده است برای اصالح رفتار همسر و هوشــیار

اش کــه بــرای تنبیــه و هشــیاریای انــدازه به ، دهــدمیخانواده را در معرض فروپاشی قــرار   هایبنیان

تجویز زدن   ، نگرانه و تبلیغات مغرضانه مخالفانبر خالف تصور سطحی  .او را بزند،  ضروری است

، تــا][بی ، قرطبــی( محــدود و مــدیریت شــده اســت، منــدبلکه قاعده  نیست، ضابطه  بی  تجویز،  زن

، ۲ج،  تــا][بی  ، کیاهراســی  /۲۶۹ص،  ۲ج،  ۱۴۲۳،  ســبزواری  /سوره نساء  ۳۴یه  آذیل  ،  ۱۱۳ص۳ج

،  زیرا    ؛)۱۲۴ص
ً
ده کــرحقوق و نیازهای انسانی و مشروع همسرش را فراهم    یتمام  چنین مردیاوال

،    ؛است
ً
،  ؛بهــره جســته اســت از راهبرد انگیزشی و عاطفی در حد مطلــوب ثانیا

ً
روش مــرد در ثالثــا

  .و پرخاشگرانه نبوده استآمیز هرگز خشونت ، همسرش در پیش از این  با  رویارویی

گاهبرای    هنگامی کهدر این مرحله    ن حــد زدنکمتــری  ، شــودمی  زن از ابزار زدن استفادهسازی  آ

 ؛ بنــابراینباشــدگر بیدارکننده و تنبیــهتواند میمثابه شوکی عاطفی برای زن به ـ سادهدادن  لُه مانند   ـ

 ، کــه بخواهــد  انــدازه و هــر    هرگونهو    آورد دستی غیرمنضبط به تنبیه زن روی  مرد حق ندارد با گشاده
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کنــد همســرش را می  که ضرورت ایجــاباکنون    ».«  ، بلکههمسرش را بزند

از  را  کــه زن ایانــدازه ؛ درحقیقــت بهکنــدمی  باشد که ضرورت اقتضا  مقداری  بهباید    نماید،   تأدیب

  .)۷۲ص،  ۱۰ج، ۱۴۲۰، رازی  /۶۹ و ۶۶ص  ، ۸ج، ۱۴۰۴ ، طوسی(  سری برهاندغفلت و سبک

وجــوبی و تحریمــی شــرع  هایامرها و نهی چهارچوب میزان و کیفیت زدن باید در یقین  طور  به

و گر تنبیــه تنهانــه، ضابطه و ناشی از حس انتقــام و نفــرت بی زدن ؛ زیرا باشد و هرگز از آن فراتر نرود

اگــر  .)۲۶۹ص، ۲ج، ۱۴۲۳، ســبزواری( بلکــه مخــرب و ویرانگــر رابطــه اســت ، ســازنده نیســت

امــر  »«امــر    :با ادبیات فقهی و اصولی تبیین کنــیم بایــد بگــوییمرا    مسئلهبخواهیم این  

این است که اختالفات جزئی   ، به مرد برای تنبیه زندادن  هدف از اجازه   که  امعنبدین؛  ارشادی است

اگــر بنــا باشــد و .نیابدمیان همسران تا حد امکان در درون خانه حل و فصل شده و به خارج آن درز 

 عالوه بر اختالل نظام اجتماعی و شلوغی،  مرد و زن به دادگاه شکایت کنند  ، در همه موارد اختالفی

بــه دادگــاه  وآمدرفتی خانواده صرف مادی و معنو  هایبسیاری از فرصت،  هادادگاهحد و حصر  بی

ن قــدم یترنزدیکبودن رابطه زناشویی و بحرانی  معنایبه  نفس شکایت زوجین به دادگاه  .خواهد شد

 ؛باتوجه به این مطلب اگرچه ظاهر امر بــه ضــرب اطــالق دارد .  رودمی  شماربهخانواده    فروپاشیبه  

 »«کلمــه  ،  روشــن تــرعبارت به  و  اســت  مقدار و چگونگی زدن را مشخص نشــده  یعنی

 ، در چنین مواقعی کــه ظهــور ابتــدایی کــالم   اما،  در هر نوع زدن و به هر کیفیتی ظهور دارد   تنهاییبه

قاعده عقالیی و منطــق اصــولی  ، ی و کیفی استبودن و عدم تقیید حکم به قیود کّم ضابطهبی  موهم

ی و کیفــی حکــم قیدهایی برای جنبه کمــّ م  عنوانبهو شواهدی    قراین  یوجوجستکند در  می  حکم

روشنی در آیات و روایات اسالمی وجــود چنین مقیدهایی بهعالوه برنکته مذکورخوشبختانه  .  باشیم

  .کندمی دارد و حکم زدن را به مقدار و کیفیت خاصی محدود

م    بر اساس قواعد
ّ
ندارند مردان حق    )اصل حرمت زدن و اصل عدم والیت  (فقهی اسالمیمسل

همسرانشــان را بزننــد و انجــام چنــین رفتارهــایی ای  موضوعی و به هر اندازه و با هر انگیزه   برای هر

عــالوه بــراین نکتــه   .دارد   دنبالبــهاخالقی و معنوی سنگینی را برای مرد    ، جزایی  ، پیامدهای حقوقی

قرینه متصــل ـ  ستآن زدن ا روشنکه از مصادیق  ـ قبح ذاتی و عقلی ظلم  همچونو مقیداتی    قراین

«  قاعده معاشرت بــه معــروف  مانند  قرینه منفصل  -»«  در خود آیه

، یــهبابوابن( کنــدمی روایاتی که کمیت و کیفیــت خاصــی را بــرای زدن بیــان  و  »
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 ؛ بنــابراینکنــدمی  نی مقیدمقدار و کیفیت معیّ بهرا    »«  اطالق امر  ، )۵۲۱ص،  ۳ج  ، ۱۴۱۳

، ،  امر به زدن
ً
،   ؛نه وجــوب   ، کندمی  امر ارشادی است و داللت بر اباحه  اوال

ً
ازلحــاظ مقــدار و   ثانیــا

،   ؛استمقید  به قیود خاصی  کمیت  
ً
 ، موعظه و دوری در رختخــواب یعنی رعایت مراتب تنبیهی  ثالثا

   ؛پیش از زدن الزم است
ً
و تنبیــه   گیری ســخت  هرگونــه  ، اطاعت زن و اصالح رفتــار  ت درصور  ، رابعا

  .حرام خواهد بود

م    احکام تکلیفی و وضعی  یتمام  اساسبراین
ّ
فقهی برگرفته از آیــات و روایــات در موضــوع مسل

 ؤم ـ  نســبت بــه یکــدیگرها  ممنوعیت و حرمت ضرب و جرح نــابحق انســان
ً
و لــزوم   ـ همســر  کــدا

د   در همــین ؛همســر اســت وسیلهبه کریم در زدن زنقرآن    طرح تجویزیقصاص و دیه در حکم مقیِّ

 ـ مگر بــا حکــم دادگــاه صــالح اســالمی ـ ضرب و جرح فردی علیه فرد دیگر را   هرگونه  راستا شارع  

  .حرام دانسته و ضارب و جارح را ضامن شمرده است

در معنــای   رفتــه اســت و اصــل اولــی  کاربــهکــریم  قرآن    در  مرتبه  ۵۷واژه ضرب و مشتقات آن  

، غیــر از زدن ضرب به هر معنــاییکردن معنا .)۳۹۷ص،  ۳ج،  تا][بی  ، فارسابن(  است  زدن  ، ضرب 

و سیاق آیــه منافــات  »زدن«و چون با ظهور ابتدایی واژه باشد میخالف تبادر عقالیی از واژه ضرب 

  .دراینجا وجود ندارد ای لفرض چنین قرینهاکه علی  تنیازمند دلیل مستقل یا قرینه متصل اس، دارد 

  داوری تحکیم: مرحله چهارم. ۴ـ۴

 ، )موعظــه( انگیزشــیـ شناختی  گانهسه هایاز راهکار یکهیچمرحله چهارم هنگامی است که 

ندارد و زن همچنــان بــه  دنبالبهرا  مؤثرالزم و  تأثیر ، )زدن( و عملی) گزیدن در بستردوری(  یعاطف

  در این شــرایط. ورزد می اصرار،  مدیر خانواده  عنوانبه  رفتارهای زننده خود در ارتباط با مرد 
ً
معمــوال

اگــر   .آینــدمیحــل مشــکل بر  درصددو    شوندمیدو طرف از تنش میان همسران مطلع    هایخانواده

ــ   وسیلهبه  باید،  مطلع نیستندها  خانواده و بــرای حــل مشــکل  شــوندا مطلــع زوجین از مشکالت آنه

  .همراهی کنند

مفید و حتی ضروری است   سبببدینزن و مرد از مشکالت همسران    هایاطالع یافتن خانواده

 راهکــارمطابق . شودمیآمده استفاده برای حل بحران پیشها  بدیل حمایتی خانوادهبی  که از ظرفیت

انتخــاب شــوند و بایــد داور  عنوانبــه ، مرد  ازسویزن و فرد صالحی  ازسویکریم فرد صالحی قرآن  
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راه آشــتی و   ، و اگــر ممکــن اســت  ننــدمیان آنها داوری ک،  همسران  هایسپردن به حرف ضمن گوش 

«:  صلح را هموار سازند

 اســت:  صراحت بیان شدهبهنیز  آیه  متن    در  کهچنان  ؛»

  ،
ً
،    ؛وکارهای معمول حقوقی اســتسازپیشنهادی و ارشادی و خارج از  ، این راهکاراوال

ً
چنــین ثانیــا

از اراده و انگیــزه الزم بــرای اصــالح مشــکالت  خواهد بــود کــه همســران مؤثری درصورت راهکاری  

  .ارتباطی خود برخوردار باشند

یا یکی از آنها انگیزه و اراده الزم برای اصالح مشکالت را از خود   است که اگر زن و مرد   روشن

 کــریمآن  قــر  دلیلهمینبــه  ؛راهکار تحکیم و داوری میان آنها به جایی نخواهــد رســید  ، نشان ندهد

میــان آنــان   ]داوران  سبببهخداوند  [  گرانه داشته باشنداگر زن و مرد اراده جدی اصالح «:  فرمایدمی

 .)۳۵  (نساء:  »رفق و دوستی ایجاد خواهد کرد 

  جدایی: مرحله پنجم. ۴ـ۵

بــر   هــردو  نیست و یکی از زوجین یا  مؤثرکار تحکیم    دلیلیاین مرحله هنگامی است که به هر  

 ، یک از زوجین خواهان جــدایی اســتصورت متناسب با اینکه کدام دراین.  ورزندمی  جدایی اصرار

  .گیرد می  خلع یا مبارات انجام ، رجعی  هاییکی از انواع طالق

  نتیجه
زنــانی کــه بــیم یعنــی    ؛شــودمی  گروه اندکی از آنها را شاملفقط  کریم به زدن زنان  قرآن    توصیه

ارشــادی اســت و امــر ای  امر به زدن زنان توصیه.  نافرمانی و سرکشی آنان مرد را ناراحت کرده است

ایــن توصــیه .  کندمی  جواز ضرب داللت  برفقط  و    شودمین  وجوبی و استحبابی محسوب   معنایبه

و انــد دهحقــوقی و اخالقــی خــود در برابــر زن عمــل کر وظــایفکه بــه   شودمی  برای مردانی مطرح 

   بدرفتاری
ً
آنان و اعتراض بــه وضــعیت منفــی رابطــه نباشــد و  بدرفتاریعلت نافرمانی زن به و احیانا

و در باشــد  دارای مراحــل  باید    رفتار و برخوردهای مرد   مربوط شود.  مشکل به رفتار و شخصیت زن

 بــه ضــرب نوبت    ، مراحل قبلی وعظ و هجر  تأثیر  باوجودسراغ ضرب نرود و    نخست، همان مرحله  

این است که اختالفات جزئی میان همســران تــا   ، به مرد برای تنبیه زندادن  هدف از اجازه .  رسدنمی
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اگــر بنــا باشــد در همــه مــوارد   .نیابــدد و به خارج آن درز  وحد امکان در درون خانه حل و فصل ش

حــد و بی شــلوغیعالوه بــر اخــتالل نظــام اجتمــاعی و ، زن به دادگاه شکایت کنند مرد و  ، اختالفی

بــه دادگــاه خواهــد   وآمدرفتمادی و معنوی خانواده صرف    هایبسیاری از فرصت،  هادادگاهحصر  

ن قــدم بــه یترنزدیــکبودن رابطــه زناشــویی و  بحرانی  معنایبه،  نفس شکایت زوجین به دادگاه  .شد

  .رودمی شماربهخانواده   فروپاشی
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