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قــرآن کریــم بــه مســئلهی نشــوز زن در آیــه 34ســوره نســاء
چکیده پرداختــه اســت و راهــکاری ســه مرحل ـهای ب ـرای آن پیشــنهاد
داده اســت .فقهــا بــا نــگاه بــه تکلیفــی بــودن ایــن ســه مرحلــه،
وظایــف مــرد در تعامــل بــا زن ناشــزه را بــا اختــاف نظراتــی بیــان منودهانــد.
امــا چرایــی و آثــار تربیتــی هــر کــدام از ایــن مراحــل مــورد توجــه و مداقــه قـرار
نگرفتــه اســت .لــذا ایــن مقالــه بــا روش توصیفــی -تحلیلــی عــاوه بــر نــگاه بــه
جنبــه فقهــی بــه بیــان آثــار تربیتــی پرداختــه اســت .موعظــه ،هجــر در بســر و
رضب تأدیبــی ذیــل عمومیــت روش تربیتــی امــر و نهــی قـرار میگیرنــد .موعظــه
بــه عنــوان یــک روش تربیتــی کــه جنبــه اقناعــی و انگیزشــی درونــی دارد ،در
صــورت رعایــت اصــول و قواعــد حاکــم بــر آن باعــث بیــداری فطــرت زن و بــه
یــاد آوردن نعــم الهــی و زمینــه ســاز رشــد و شــکوفایی اســتعدادهای او مــی شــود.
هجــر در بســر بــه عنــوان یــک روش تربیتــی اصالحــی عاطفــی ،ســبب میشــود
زن از لحــاظ عاطفــی تحــت فشــار ق ـرار گرفتــه و در مــورد عصیــان و نافرمانــی
خــود تفکــر منــوده و در نتیجــه بــه اطاعــت و فرمانــرداری نســبت بــه وظایــف
خانــواده متنبــه میشــود .رضب بــه شــیوه و رشایــط خــاص کــه در ایــن مقالــه
تبییــن شــده اســت بــه عنــوان یــک تعامــل رفتــاری ،موجبــات تهذیــب نفــس و
ســامان بخشــی بــه رفتــار زن ناشــزه میگــردد.
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 .1مقدمه

ازدواج امــری مقــدس اســت و اســام همــواره بــر آن تأکیــد دارد .بــا شــکلگیری ایــن امــر ،زوجیــن بــر
یکدیگــر حقــوق و تکالیفــی دارنــد کــه موظفنــد بهدرســتی آن را انجــام دهنــد تــا خوشــبختی و ســعادت
نصیبشــان شــود .قــرآن کریــم (طــاق6 :؛ بقــره ،)187 :روایــات (کلینــی ،1407،ج  ،5ص  )506و کتــب فقهــی
(نجفــی ،1404 ،ج  ،31ص  )2بــه ایــن وظایــف اشــاره داشــته و رعایــت آنهــا را بــه زن و مــرد واگــذار و تکلیف
کردهانــد نشــوز از مســائلی اســت کــه ممکــن اســت بــه دلیــل رعایــت نکــردن حقــوق متقابــل زوجیــن
بــه وجــود آیــد .نشــوز بهعنــوان ناهنجــاری درون خانوادگــی میتوانــد آغازگــر تزلــزل و فروپاشــی بنیــان
خانــواده شــود .قــرآن و روایــات کــه اهمیــت ویــژهای بــه خانــواده میدهنــد ،عــاج نشــوز و هــر آنچــه را
ســبب آســیب بــه نظــام خانــواده میگــردد ،بــا تعییــن وظائــف و تکالیفــی بیــان میدارنــد .خداونــد متعــال
در آیـهی  34ســورهی نســاء ،راهکارهــای خــود را بـرای رفــع نشــوز بیــان کــرده اســت.
تبییــن فقهــی مســئلهی نشــوز مســبوق بــه ســابقه اســت .احمدرضــا خزائــی ( ،)1395در مقالـهای تحت
عنــوان «بررســی فقهــی حقوقــی نفقــه بــا نشــوز زوجــه» ،معنــای ناشــز و ناشــزه ،میـزان و مصادیــق نفقــه،
مــاک تعییــن نفقــه و انحــال نفقــه در صــورت نشــوز را مطــرح کــرده اســت.
ســید محمــد شــفیعی ( ،)1390در مقالـهی «عــاج نشــوز از دیــدگاه فقــه اســامی» ،به بررســی قیمومیت
مــرد در خانــواده ،چیســتی نشــوز و چیســتی رضب مجــاز ،وظیفـهی شــوهر هنــگام نشــوز همــر و راه عالج
نشــوز پرداخته اســت.
طوبــی شــاکری گلپایگانــی و راحلــه کاردوانــی و مهــدی وکیلــی ( ،)1393مقال ـهای بــا عنــوان «بررســی
فقهــی– حقوقــی گســرهی نشــوز زوجیــن و شــیوهی مواجهــه بــا آن» را نوشــتهاند .بــر اســاس نتایــج
بهدسـتآمده از ایــن پژوهــش ،تعریــف و مختصــات نشــوز ،گســرهی آن و نیــز جایــگاه رضب در مواجهــه
بــا رخــداد نشــوز در خانــواده در حقــوق موضوعــه نواقــص و ابهاماتــی دارد کــه میبایســت بــر اســاس آرای
فقــه امامیــه رفــع شــوند.
ســیده رفعــت ابراهیمــی ( ،)1392در پایاننامــهی خــود بــا عنــوان «بررســی فقهــی حقوقــی نشــوز
زوجیــن در قــرآن و روایــات بــا رویکــردی بــر نظریــات امــام خمینــی(ره)» ،تعریــف واژهی نشــوز ،اهــداف
ازدواج و تشــکیل خانــواده در اســام ،حقــوق و تکالیــف زوجیــن ،مبانــی فقهــی حقوقــی نشــوز زوجیــن،
نشــانهها و مراتــب برخــورد بــا نشــوز زن و  ...پرداختــه اســت.
امــا یکــی از زوایــای مجهــول یــا مغفــول مانــدهی آیــه ،بحــث تربیتــی هریــک از راهحلهــای قرآنــی
اســت .بــا ایــن مبنــا ،تبییــن راهکارهــای قرآنــی ،فقهــی و آثــار تربیتــی در زمینـهی نشــوز میتوانــد ســبب
روشــن شــدن مفهــوم آی ـهی یادشــده شــود .در ایــن آیــه ،موعظــه ،هجــر در بســر و رضب بهعنــوان ســه
مرحل ـهی برخــورد بــا زن ناشــزه بیانشــده اســت .فقهــا بــا توجــه بــه وظیفــه و نــگاه فقهــی خــود ،تنهــا
بــه جنبــهی الزامــی بــودن یــا نبــودن ایــن مراحــل ســهگانه پرداختهانــد (صــدوق ،1415 ،ج  ،3ص 521؛
طوســی ،1387،ج  ،4ص 338؛ ابنادریــس حلــی ،1410 ،ج  ،2ص )729؛ امــا بــه اینکــه موعظــه و هجــر در
بســر و رضب چــه اثــر تربیتــی دارد ،توجــه نشــده اســت؛ بنابرایــن رضوری اســت در کنــار تبییــن مســائل
فقهــی نشــوز و اختالفنظرهایــی کــه دربــارهی مراحــل س ـهگانهی برخــورد بــا زن ناشــزه وجــود دارد ،بــه
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جنبههــای تربیتــی و آثــار و پیامدهــای مرتتــب بــر ایــن مراحــل پرداختــه شــود و بیــان گــردد کــه راهحلهــا
در چــه رشایطــی و بــا چــه کیفیتــی ،اثــر مطلــوب خــود را کــه رفــع نشــوز اســت ،بــه دنبــال دارنــد .آیــا قــرآن
کریــم ،ایــن کتــاب انسانســاز کــه هدفــش تعلیــم ،تزکیــه و تهذیــب اســت ،از راهکارهــای بیانشــده ،تنهــا
جنبـهی تکلیفــی را اراده کــرده یــا بــه آثــار تربیتــی مرتتــب بــر آن امــور نیــز نظــر داشــته اســت؟

 .2معنای نشوز

 .2-1معنای لغوی
نشــوز از ریش ـهی «نشــز» بــه معنــای «مــکان مرتفــع از زمیــن» (راغــب اصفهانــی ،1412 ،ص  )806و
«بلنــد شــدن و برخاســن» آمــده و جمــع آن نشــوز اســت .در اســتعامل مجــازی ،ب ـرای کراهــت داشــن و
اشــمئزاز هریــک از زوجیــن از دیگــری و طلــب نافرمانــی از همــر و ســوءمعارشت بــا وی اســتعاره گردیــده
اســت .بــر اســاس همیــن معنــای مجــازی ،آنچــه را نشــوز معنــا کردهانــد کــه ســبب کراهــت زوجیــن نســبت
بــه دیگــری میشــود (ابنمنظــور ،1414 ،ج  ،5ص  .)418ایــن واژه در قــرآن کریــم در معانــی متعــددی
ـف نُ ْن ِشـ ُزها» (بقــره )259 :بــه معنــای زنــده
ـام كَ ْیـ َ
بـهکار رفتــه اســت؛ ازجملــه در آیـهی « َو انْظُـ ْر إِ َل الْ ِعظـ ِ
کــردن ،در آیـهی « َو إِذا ِقیـ َـل انْشُ ـ ُزوا فَانْشُ ـ ُزوا» (مجادلــه )11 :بــه معنــای برخاســن کــه هــان معنــای لغــوی
واژه اســت و در آیـهی « َو ّ
اللتِــی تَخا ُفــونَ نُشُ ــو َز ُهنَّ» (نســاء )34 :بــه معنــای نافرمانــی و عصیــان هریــک
از زوجیــن نســبت بــه دیگــری اســت؛ گویــی زن بــا نافرمانــی و عصیــان در برابــر مــرد برمیخیــزد کــه ایــن
هــان معنــای مجــازی واژهی نشــوز اســت.
 .2-2مفهوم اصطالحی
در تعریـف اصطالحـی نشـوز ،برخـی بـا انـدک تفاوتـی در تعبیـر ،آن را بـه معنـای تـرک وظایـف واجب
هریـک از زوجیـن نسـبت به دیگری دانسـتهاند (محقق حلی ،1410 ،ج  ،1ص 191؛ نجفـی ،1404 ،ج  ،31ص
200؛ طباطبایـی ،1412 ،ج  ،12ص  .)91برخـی دیگـر نیـز با بهرهگیری از برخی مصادیق نشـوز ،آن را به تنفر،
اطاعـت نکـردن از زوج خـود ،چشـم داشتن بـه غیـر او تعریـف کردهانـد (راغـب اصفهانـی ،1412،ص )806؛
بنابرایـن میتـوان گفـت کـه نشـوز در اصطلاح عبـارت اسـت از :رسپیچـی و نافرمانـی از وظایـف واجبی که
هریـک از زوجین نسـبت به دیگـری دارد.

 .3تربیت

از لحاظ لغوی ،برخی ریشهی اصلی تربیت را «ربو» میدانند که به معنای زیاد شدن و رشد و منو است
(راغب اصفهانی ،1404 ،ج  ،1ص  .)187برخی دیگر «ربب» را ریشهی اصلی «تربیت» میدانند که به معنای
مالک ،رسور و تدبیرکننده است (ابنمنظور ،1414 ،ج  ،1ص 401؛ زبیدی ،بیتا ،ج  ،2ص  .)464ریشهی این
واژه هرکدام که باشد ،با معنای اصطالحی تربیت تناسب دارد .در معنای اصطالحی تربیت گفتهشده است:
«تربیت» عبارت است از پرورش دادن؛ یعنی مجموعهای از استعدادهای درونی را به فعلیت برساند که در یک
شیء وجود دارد (مطهری ،1388 ،ص  .)68در تعریفی ،فراهم آوردن موجبات فزوىن و پرورش و تهذیب نفس
است؛ زیرا تهذیب نفس مایهی فراهم آوردن زمینهها و عوامل شكوفاسازى استعدادهاى آدمى بهمنظور رشد
تعامل با زنان ناشزه و آثار تربیتی آن در قرآن و حدیث
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و تكامل اختیارى انسان میشود؛ ازاینروست كه میتوان تهذیب را تربیت دانست (باقرى ،1376 ،ص  .)37با
بررسی سخن دانشمندان میبینیم که تعاریف گوناگونی از تربیت ،با توجه به اهداف یا روشهای این علم
مطرح کردهاند؛ اما آنچه نگارندگان بهعنوان تعریف مختار پذیرفتهاند و با محتوای مقاله نیز هامهنگی دارد،
این است که تربیت مجموعهای اعامل یا تأثیرات عمدی و هدفدار یک انسان (مربی) ،بهمنظور اثرگذاری بر
شناختها ،اعتقادات ،احساسات ،عواطف و رفتارهای انسان یا انسانهای دیگر (مرتبی یا مرتبیان) بر اساس
برنامهای سنجیده است (داوودی ،1397،ص )22؛ پس تربیت یعنی پرورش همهی ابعاد فکری و عاطفی و
جسمی و اجتامعی شخص و سامان دادن تدریجی به رفتارهای او ،بر اساس دستورهای اسالمی برای تحقق
اهداف اسالم در زمینههای گوناگون زندگی است.

 .4شیوهی تعامل با نشوز زن از دیدگاه قرآن

خداونــد در آیــهی  34ســورهی نســاء میفرمایــدَ « :و ّ
اللتِــی تَخا ُفــونَ نُشُ ــو َز ُه َّن َف ِعظُو ُهـ َّن َو ا ْه ُج ُرو ُهـ َّن
ـم َفــا تَ ْب ُغــوا َعلَ ْی ِهـ َّن َسـب ًِیل إِنَّ اللّــهَ كانَ َعلِ ًّیــا كَبِیـراً؛ و زنانــی کــه
ِفــی الْ َمضاجِ ـ ِع َو ْ ِ
اض ُبو ُهـ َّن َفـإِنْ أَطَ ْع َنكُـ ْ
اســباب و نشــانههای نشــوز در آنــان دیــده شــد ،بــا گفتــار پنــد و اندرزشــان دهیــد؛ ســپس اگــر پنــد و انــدرز
اثــر نکــرد ،از همبســری بــا آنــان پرهیــز کنیــد (برخــی گفتهانــد در بســر از آنــان دوری مناییــد) و اگــر
ایــن اثرگــذار نبــود ،آنــان را بزنیــد ،بهطوریکــه آســیبی بــه آنــان وارد نشــود و اگــر از شــا پیــروی کردنــد،
ب ـرای آزار بــه آنــان دنبــال بهانــه نباشــید؛ کــه خداونــد متعــال ،بلندمرتبهتــر از آن اســت کــه بــه بیشــر از
مقــدار طاقــت تکلیــف کنــد» (طربســی ،1372،ج  ،3ص 69؛ طوســی ،بیتــا ،ج  ،3ص  .)190در آیــه یادشــده،
ســه شــیوه ب ـرای تعامــل بــا زن ناشــزه بیانشــده اســت .هــدف ایــن دســتور قرآنــی ایــن اســت کــه مــرد
بــا بهکارگیــری ایــن ســه روش بتوانــد بــر احساســات ،عواطــف و رفتــار زن اثــر بگــذارد و او را بــه انجــام
وظایفــش وادار کنــد.

 .5محدوده و قلمرو نشوز زن

دربــارهی تکالیفــی کــه رعایــت نکردنشــان ،معیــار حکــم بــه ناشــزه کــردن زن اســت ،میــان فقهــا
اختالفنظــر اســت کــه میتــوان آنهــا را در ســه دیــدگاه خالصــه کــرد:
دیــدگاه اول :اطاعــت زن در همـهی امــوری اســت کــه مــرد از وی میخواهــد و اگــر در یکــی از مــوارد
مخالفــت کنــد ،نشــوز بهحســاب میآیــد .بــر اســاس ایــن دیــدگاه ،اطاعــت زن از مــرد بهطــور عــام واجــب
اســت (بحرانــی ،1405 ،ج  ،23ص 119؛ طباطبایــی ،1404 ،ج  ،2ص .)304-303
دیــدگاه دوم :دیــدگاه کســانی اســت کــه اطاعــت را تنهــا در حقــوقِ واجــب ،الزم میداننــد .بیشــر فقهــا
ایــن دیــدگاه را پذیرفتهانــد (صــدوق ،1415 ،ص 350؛ عالمــه حلــی ،1413 ،ج  ،3ص 108؛ نجفــی،1404 ،
ج  ،31ص 200؛ خمینی ،1390 ،ج  ،2ص .)305
دیــدگاه ســوم :در ایــن نظریــه ،فقهــا گســرهی نشــوز زوجــه را خــودداری از متکیــن کامــل جنســی و هــر
آنچــه بــه آن بازمیگــردد ،میداننــد و بــرآورده کــردن دیگــر خواســتههای مــرد کــه ربطــی بــه اســتمتاع
شــوهر نــدارد ،بــر وی واجــب منیشــارند .خــروج زن از خانــه بــدون اذن شــوهر را هنگامــی نشــوز میدانند
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کــه منافــی حــق اســتمتاع مــرد باشــد .تفــاوت ایــن دیــدگاه بــا دیــدگاه دوم در ایــن اســت کــه قائلیــن بــه این
نظریــه ،خــروج زن از خانــه بــدون رضایــت شــوهر را نشــوز منینامنــد ،بلکــه خروجــی را نشــوز میداننــد
کــه مانــع اســتمتاع شــود (ابنادریــس ،1410 ،ج  ،2ص 589؛ طباطبائــی ،1412 ،ج  ،12ص 91؛ فضلاللــه،
 ،1417ص 92؛ فیــض کاشــانی ،1374 ،ج  ،2ص 301؛ محقــق ســبزواری ،1423 ،ج  ،2ص .)268
به نظر نگارندگان ،نظریهی سوم به دالیل ذیل موجه است:
الف .بر اساس قاعدهی تسلیط ،انسان بر مال ،جان و حقوق خویش مسلط است (مامقانی ،1350 ،ص .)79
از این قاعده ،با دلیل رشعی ،بعضی از اختیارات و ترصفات انسان استثنا و از عمومیت قاعده خارج شده است.
در مسئلهی سلطنت و اختیارات زن ،بهطور یقین تنها آزادی عمل زن در مواردی که با حق استمتاع مرد منافات
دارد ،از عمومیت قاعده خارج گردیده است و مابقی اعامل و ترصفات زن در عمومیت قاعده باقی است.
ب .آی ـهی  19ســورهی نســاء« :و عارشوهــن باملعــروف» در ایــن آیــه ،بــه معــارشت بــا معــروف امــر
شــده اســت .برخــی معــارشت بــه معــروف را بــه معنــای خوشزبانــی ،رفتــار نیکــو و رعایــت حقــوق الهــی
(الزحیلــی ،1418،ج  ،4ص  )303و برخــی بــه معنــای حقــی بیــان کردهانــد کــه عقــل یــا رشع بــه آن حکــم
کنــد (طوســی ،1431 ،ج  ،2ص )249؛ پــس بنــا بــر مدلــول آیــه ،رعایــت عــرف رشعــی و عقالئــی الزم اســت و
در عــرف رشع ،تنهــا تکلیــف زن بــه رعایــت حــق اســتمتاع مــرد یقینــی اســت.
ج .قاعــدهی نفــی حــرج :تکلیــف کــردن زن بــه رعایــت حقوقــی بیشــر از حــق اســتمتاع ،در بســیاری
از مواقــع موجــب عــر و حــرج زن میشــود و او را از نظــر روحــی و روانــی تحــت فشــار ق ـرار میدهــد
و ایــن بــا قاعــدهی نفــی حــرج مخالــف اســت .محــدود کــردن آزادی عمــل زن ،بزرگتریــن حــرج بـرای زن
اســت (فضلاللــه ،1417 ،ص .)92

 .6شیوههای برخورد با زن ناشزه از نگاه فقهی

فقهــا آیــهی  34ســورهی نســاء کــه ســه دســتور موعظــه ،هجــر در بســر و تنبیــه را بــه صیغــه امــر بیــان
کــرده و مــردان را خطــاب ق ـرار داده اســت ،بررســی و احــکام تکلیفــی را ذکــر کردهانــد کــه آیــه بــر آنهــا
داللــت دارد .بــر اســاس آیـهی رشیفــه ،مــرد موظــف بــه انجــام ســه مرحلــه در ارتبــاط با زن ناشــزهاش اســت.
 .6-1مرحلهی اول :موعظه
موعظــه ازجملــه روشهــای تربیتــی اســت؛ زیـرا روش تربیتــی ،رفتــاری اســت کــه از جانــب مربــی بــا
هــدف تأثیــر در مرتبــی ،بـرای تحقــق اهــداف و برنامههــای تربیتــی صــادر میشــود و موعظــه هــم رفتــاری
اســت کــه بــا چنیــن هدفــی صــورت میگیــرد؛ زی ـرا کــه واعــظ بــا موعظ ـهی خــود ،بــه دنبــال هدایــت و
واداشــن مخاطــب بــه انجــام کارهــای نیکــو و نگــه داشــن او از کارهــای قبیــح ،بــا هــدف تربیــت افـراد بــر
اســاس احــکام و فرمانهــای اســامی اســت و ایــن امــر هــان چیــزی اســت کــه مربــی بــه دنبــال انجــام آن
اســت .بــا بررســی واژهی وعــظ و مشــتقات آن و کارکردشــان (نحــل90 :؛ هــود120 :؛ بقــره )69 :میتــوان بــه
دســت آورد کــه معنــای موعظــه در قــرآن ایــن اســت کــه مخاطــب بــه ســوی اطاعــت از خداونــد و پیــروی از
دســتورات و احــکام الهــی فراخوانــده و از انجــام گنــاه و معصیــت و عــذاب دردنــاک اخــروی بــر حــذر شــود
و نیــز بــا تبشــیر و امیــدوار کــردن او بــه نعــم و پاداشهــای الهــی در دنیــا و آخــرت ،در برابــر اطاعــت و
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فرمانبــرداری از دســتورهای خداونــد صــورت گیــرد کــه در اثــر ایــن بیــم دادن و امیــدوار ســاخنت ،عواطــف
مخاطــب تحریــک و قلبــش نــرم و خاشــع میشــود و زمینــه بــرای اصــاح و تغییــر رفتــار در او فراهــم
میگــردد (قامئــی مقــدم ،1391 ،ص  .)76عبــارت «فَ ِعظُو ُه ـ َّن» کــه بــه صیغ ـهی امــر بیانشــده ،بــر لــزوم
وعــظ ،پنــد و انــدرز در تعامــل بــا زن ناشــزه داللــت دارد .عــاوه بــر ایــن ،از دالیــل وجــوب امربهمعــروف
و نهــی از منکــر نیــز میتــوان ب ـرای رضورت برخــورد بــا زن ناشــزه اســتفاده کــرد؛ زی ـرا درواقــع ،نشــوز
یــک عمــل منکــر از ســوی زن اســت و در برابــر ایــن عمــل منکــر ،مــرد موظــف اســت بــا رعایــت مراحــل
امربهمعــروف و نهــی از منکــر ،بــا آن برخــورد کنــد .بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از مراحــل امربهمعــروف
و نهــی از منکــر مرحلـهی زبانــی اســت؛ بنابرایــن ،مــرد موظــف اســت بــا اســتفاده از ابـزار زبــان ،بــا ایــن
ناهنجــاری پدیدارشــده در خانــواده مقابلــه کنــد .در برخــورد زبانــی بــا تــارک معــروف یــا عامــل منکــر،
توصیـهی دیــن اســتفاده از پنــد و نصیحــت و خوشزبانــی اســت و اینکــه موعظــه بــا قــول و نصیحــت واقــع
میشــود ،بــه ایــن صــورت کــه زوج میگویــد :از خــدا بــرس؛ چــون مــن بــر تــو حقــی دارم و از آنچــه بــر
آن هســتی ،برگــرد و البتــه بــدان کــه اطاعــت مــن بــر تــو واجــب اســت و اینکــه نشــوز ،نفقــه و حــق قَســم
و غیــر آن از حقــوق را ســاقط میکنــد (اســدی کاظمــی ،1365،ج  ،3ص )259؛ ازایـنرو ،در کارکــرد موعظــه
میتــوان گفــت کــه موعظــه کینــه ،قســاوت و ســختی را از دل بیــرون میکنــد و در فرونشــاندن خشــم مؤثــر
اســت و خواهشهــای نفســانی را تعدیــل میســازد و بــه ایــن ترتیــب ،زمینــه را بـرای تذکــر و تنبــه انســان
و آرامــش روحــی و روانــی او آمــاده میکنــد.
 .6-1-1آثار تربیتی موعظه
بـر اسـاس آموزههـای دینـی ،روی آوردن همسران بـه یکدیگـر بایـد بهگونـهای باشـد کـه بتواننـد آثـار
تربیتـی ژرفـی بـر هـم بگذارنـد .هنگامیکـه موعظـه بـا محبـت و بـا زبانی خـوش بیـان شـود ،در مطلوبیت
زندگـی زناشـویی بسـیار مؤثـر خواهد بود .انسـان ابعاد گوناگونی همچـون بعد مادی ،علمـی ،عاطفی ،دینی
و اخالقـی دارد و همـواره درصـدد ایـن اسـت کـه بـا بهکارگیـری بعـد اخالقی ،به صفـات پسـندیده راه یابد و
از رذایـل و صفـات بـد دوری کنـد .بـا اسـتفاده از تعلیـم و تربیـت میتـوان راههـای کجی و کاسـتی را منحل
سـاخت و خـود را بـه مراحـل بـاالی رشـد و کامل رسـاند؛ بنابراین ،هدایـت که بعدی اخالقی اسـت ،در تعلیم
و تربیـت نیـز نقـش مشترکی دارد و اخلاق ،جزئـی از تعلیـم و تربیت اسـت (شـاملی ،1386 ،ص .)111-106
موعظه بخشـی از علم اخالق اسـت که هدف آن خودسـازی و آگاهی فرد و سـبب سـعادت دنیوی و اخروی
اوسـت .هامنگونـه کـه بیـان شـد ،موعظه ،اولین مرحلهای اسـت که مرد بایـد در صورت نافرمانـی زن ،به آن
متسـک جویـد .مـرد حـق نـدارد بـا اخالقی تند و خشـن او را موعظـه کند؛ زیـرا از معانی موعظـه نرمی قلب
اسـت ،نـه ایجـاد تـرس و وحشـت بیشتر .هنگامیکـه مـرد متوجـه تغییـر عـادات زن میشـود ،باید بـا لحنی
دلسـوزانه ،بـا مهربانـی و رویـی خـوش بـا همسر خود صحبـت کند تا علـت تغییـر عـادات او و بیمیلیاش
را بازگـو منایـد و از وی بخواهـد کـه او را درک کنـد .موعظـه بایـد در خفا و تنهایی صورت گیـرد؛ زیرا موعظه
کـردن زن در جمـع سـبب شکسـتگی ،تحقیـر شـدن و بدتـر شـدن اوضـاع میشـود .قطعاً اگـر زن به مـدارا و
کنـار آمـدن بـا شـوهر متایل داشـته باشـد ،پـس از صحبتهای شـوهرش تصمیم میگیـرد خـودش را اصالح و
دنبـال راهحلـی بـرای مشـکلش باشـد و یـا اینکه بـا مرد صحبـت میکند و دالیلـی را بازگو میمناید که سـبب
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ایـن بیمیلی شـده اسـت (ترکاشـوند ،1394 ،ص .)143
خداونـد در قـرآن ،خطـاب بـه پیامبر ،در اسـتفاده از روش تربیتـی موعظـه بـه او سـفارش میکنـد کـه
سـخنی بـهکار ببرد کـه در مخاطـب اثرگذار باشـد (نسـاء)63 :؛ بنابراین شـوهر میتواند از سـخنان اخالقی و
از آیـات قرآنـی و احادیثـی که اسـتفاده کنـد که احتامل دارد در تربیت زن مؤثر باشـد؛ همچـون حدیث امام
صـادق(ع) کـه میفرمایـد :هـر زن ناشـزهای که شـوهرش از وی راضی نباشـد و حرفش حق باشـد ،منازش قبول
(ص)
نیسـت و بایـد خـود را تغییـر دهـد تـا شـوهرش از وی راضـی شـود (کلینـی ،1429،ج  ،11ص  .)162پیامرب
نیـز میفرمایـد« :وای بـه حـال زنـی که مردش را عصبانی کند و خوشـا بـه حال زنی که شـوهرش از وی راضی
باشـد» (ابنبابویـه ،1404 ،ج  ،2ص )11؛ بنابرایـن ،رضایـت قلبـی مـرد از زن و نبـو ِد خشـم در او ،یـک اصـل
تربیتی اسـت .به این اصل باید توجه گردد و زن سـبب فراهم کردن ریشـههای خشـم در وجود مرد نشـود.
توصیـف کـردن نعمتهـای بهشـتی قطعـاً میتوانـد اثرگذار باشـد .قـرآن دربـارهی نعمتهای بهشـتی برای
مـردان ،بـه زنانـی اشـاره میکنـد کـه تنهـا دل در گـرو شـوهر خویـش مینهنـد و هرگـز دل بـه کسـی غیر از
شـوهر خویـش ندادهانـد (رحمـن .)56 :زنانـی که بیشازحد با شـوهر خـود خوشزبان و فصیـح (واقعه)37 :
و زنانـی کـه چشـمپاک و دلپـاک هسـتند؛ و آیـات و احادیـث دیگری که بـا آگاه کـردن زن از آنها میتوانند
بـرای اسـتحکام و تربیـت زندگـی مؤثر واقع شـوند؛ بنابراین ،موعظه بـا عصبانیت ،تهدید و اسـتفاده از الفاظ
ناپسـند مثمـر مثـر نخواهـد بود ،بلکـه هنگامی تأثیرگـذار و نفوذ بیشتری دارد که با بردبـاری ،نرمی در گفتار
و سـخنانی زیبـا همـراه باشـد تـا بـه دل مخاطب بنشـیند و او را بـه فکر فروبـرد .میتوان گفت مـدارا و رفق
(ص)
هنگامـی بـه وجـود خواهـد آمد که با حسـن خلق همراه باشـد و این ویژگـی بهطور کامل در رفتـار پیامرب
کامالً منایان اسـت (حسـین یزاده ،1393 ،ج  ،2ص .)170
روش تربیتــی موعظــه بایــد رشایــط و ویژگیهایــی داشــته باشــد .در بعضــی از مــوارد مشــاهده میشــود
کــه موعظــه نتیجـهی مطلــوب را منیدهــد کــه ایــن امــر میتوانــد بــا علــل گوناگونــی همچــون ویژگیهــای
شــخص موعظهگــر ،شــنوندهی موعظــه و یــا فراینــد موعظــه مرتبــط باشــد .در آیاتی از قــرآن کریــم ،دربارهی
شــخص موعظهگــر ویژگیهایــی بیانشــده اســت کــه میتــوان بــه برخــی از آنهــا اشــاره کــرد :ازجملــه
اینکــه موعظــه از روی خیرخواهــی بایــد انجــام گیــرد (شــعراء)3 :؛ موعظهگــر همچــون لقــان حکیــم باشــد
(لقــان)12 :؛ صداقــت در گفتــار داشــته باشــد (اع ـراف)68 :؛ در گفتــارش نرمــی باشــد (آلعم ـران،)159 ،
هامنطــوری کــه هنگامــی موســی و هــارون بـرای هدایــت فرعــون مأمــور شــدند ،خداونــد بــه آنــان گفــت:
بــا نرمــی بــا او ســخن بگوییــد ،شــاید متذکــر شــد و از عاقبــت کار خــود ترســید (طــه .)44 :امــام باقــر(ع) نیــز
میفرمایــد« :مؤمنتریــن اف ـراد خوشاخالقتریــن آنــان اســت» (کلینــی ،1407 ،ج  ،2ص  )99و موعظهگــر
خــود عامــل بــه موعظ ـهی خویــش باشــد (صــف)2 :؛ یعنــی اگــر شــوهر بــه هــر آنچــه بــه آن موعظــه
میکنــد ،خــود عمــل نکنــد ،موعظــه نیــز بیتأثیــر خواهــد بــود .ق ـران کریــم رسارس آن موعظــه و انــدرز
اســت و بـرای معرفــت و تربیــت انســان و انسانســازی اســت (احمــدی ،1384 ،ص  .)101موعظهگــر نبایــد
بهگون ـهای باشــد کــه خــود را بــاال ببینــد و شــخص شــنونده را پاییــن و یــا بــا نگاهــی حقیرانــه و از روی
غــرور موعظــه کنــد .ایــن کار عــاوه بــر اینکــه آثــار تربیتــی بــر جــای نخواهــد گذاشــت ،آثــار ضــد تربیتــی
نیــز دارد .پیامــر اســام(ص) بــا روشــی تربیتــی ســعی داشــتند کــه ماهیــت انســانی خــود را بـرای مــردم بیــان
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کننــد تــا بتوانــد مــردم را بــه تربیــت رهنمــون ســازند ،ایشــان اینگونــه میفرمودنــد« :مــن هــم بــری
هســتم و منیگویــم علــم غیــب دارم یــا فرشــته هســتم» (انعــام .)51 :رشایــط موعظــه و حــاالت روحــی
شــنوندهی موعظــه نیــز بایــد فراهــم و بایــد مخاطبــی آمــاده و مســتعد داشــته باشــد .موعظــه بــذر اســت و
شــنونده ،زمیــن و محــل کاشــن آن؛ اگــر زمیــن آمادگــی و رشایــط الزم بـرای پذیــرش را نداشــته باشــد ،بــذر
هرچنــد مرغــوب و اصالحشــده باشــد ،جــز تلــف شــدن بــذر چیــزی در پــی نــدارد (قامئیمقــدم ،1391 ،ج
 ،1ص  .)108موعظــه بایــد بهگون ـهای باشــد کــه بــا او متناســب باشــد .امــام علــی(ع) میفرمایــد« :زمانــی
دلهــا را بــه کاری واداریــد کــه میــل بــه روی آوردن در آن وجــود داشــته باشــد ،وگرنــه اگــر بــا اجبــار دل را
بــه کاری واداریــد ،کــور میشــود» (نهجالبالغــه :ح )193؛ بنابرایــن ،هنگامیکــه واعــظ خــود عامــل نباشــد
و یــا بــه رشایــط و وضعیــت شــنوندهی موعظــه توجــه نشــود ،فراینــد موعظــه بهدرســتی شــکل منیگیــرد و
منیتوانــد آثــار تربیتــی داشــته باشــد.
 .6-2مرحلهی دوم :هجر در بسرت
دوری از بســر دومیــن مرحلـهای اســت کــه خداونــد در قــرآن بــه آن اشــاره کــرده اســتَ ...« :وا ْه ُج ُرو ُه َّن
ِفــی الْ َمضَ اجِ ـ ِع  .»...دربــارهی کیفیــت و کمیــت ایــن مرحلــه ،نظـرات گوناگونــی وجــود دارد .هجــر در لغــت
ضــد وصــل (جوهــری ،1407 ،ج  ،2ص  )851و تــرک کــردن چیــزی کــه شــخص ملــزم اســت بــه آن متعهــد
باشــد (فراهیــدی ،1405،ج  ،3ص  .)387فقهــا نظـرات گوناگونــی را دربــارهی مرحلــهی دوم یعنــی هجــر در
بســر بیــان کردهانــد کــه هرکــدام از آنهــا قابلبررســی اســت:
نظریـهی اول :منظــور آیــه ایــن اســت کــه شــوهر میبایســت رختخــواب خــود را از همــرش جــدا کنــد
(طوســی ،1387 ،ج  ،4ص .)338
نظریهی دوم :مرد در بسرت زن بخوابد؛ اما پشت به او کند و طوری از او روی برگرداند که کمتوجهی آن بارز
باشد (ابنادریس حلی ،1410 ،ج  ،2ص 729؛ ابنبراج ،1406 ،ج  ،2ص 264؛ نجفی ،1404 ،ج  ،31ص .)202-201
جدا نبودن بسرت زن و مرد از یکدیگر در حدیث امام صادق(ع) منایان است که میفرماید...« :هجر آن است که مرد
در بسرت بخوابد؛ اما پشت به زن کند( »...صدوق ،1415 ،ج  ،3ص .)521
نظریهی سـوم :فرد میان یکی از این دو مورد ،مخیر اسـت (مفید ،1410 ،ص 518؛ حلی ،1405 ،ص 478؛
خمینی ،1390 ،ج  ،2ص .)305
نظریــهی چهــارم :برخــی دیگــر معتقدنــد :منظــور از واژهی «هجــر» ،ســخن تنــد و درشــت اســت
(قمی ،1367 ،ج  ،1ص .)137
بـا توجـه بـه اینکـه فلسـفهی ترشیـع تکالیـف سـهگانه در آیـهی رشیفـه ،بازگردانـدن زن بـه اطاعـت و
فرمانبـرداری اسـت ،بـه نظـر میرسـد برداشـتی کـه فقهـا از عبـارت «َ ...وا ْه ُج ُروهُـ َّن فـی الْ َمضَ اجِ ـعِ »...
داشـتهاند ،همگـی بیـان مصادیـق متفاوت از هجر در بستر اسـت؛ بنابراین ،هرگاه مرحلـهی اول که مرحلهی
کالمـی بـود ،اثـر تربیتی نداشـت ،مرد بهعنـوان مدیر و مدبر خانـواده ،از باب امرونهی میتوانـد برای تربیت
و تأثیرگـذاری ،بـه مرحلـهی باالتـر از مرحلهی کالمی متوسـل شـود که عبارت اسـت از هجر در بستر .در این
مرحلـه ،مـرد بـا شـیوهای کـه منـود رفتـاری دارد ،بـا زن ناشـزه برخورد میکنـد کـه میتواند کمرتیـن آن ،ترک
تکلـم و قهـر و نهایـت آن ،جـدا کـردن رختخـواب و ترک آمیزش باشـد.
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 .6-2-1آثار تربیتی هجر در بسرت
زن و مـرد در خانـواده بـه یکدیگـر نیـاز دارند و کـمکاری و بیتوجهی هرکدام به دیگری ،اسـاس خانواده
را دچـار کجـی و کاسـتی میکنـد .زن از لحـاظ عواطـف و محبـت ،بـه همسر خـود نیازمند اسـت و هرگونه
کمبود محبتی به روحیه و احسـاس زن خدشـه وارد میکند .اگر زوج به سـبب نشـوز زن ،در بستر پشـت به
زن کنـد یـا اینکـه بستر خـود را از وی جدا مناید ،به او میفهامند که عاقبت نشـوز و نافرمانـی ،محروم کردن
از محبـت اسـت .ایـن راهـکاری اسـت که زن را تحت فشـار قرار میدهد و احسـاس گنـاه میکند و تحملش
بـرای زن بسـیار سـنگین اسـت .تنهـا در صورتـی ایـن بیتوجهـی و بیمهـری مـرد میتوانـد بیتأثیر باشـد که
زن هیچ عالقه و دلبسـتگی به مرد نداشـته باشـد (طربسـی ،1372 ،ج  ،5ص .)136
هجر در بسرت سبب میشود که زن از لحاظ روحی و عاطفی ،دچار کمبود محبت شود و دنبال راهی برای
از بین بردن تغییر عادات او میگردد؛ زیرا جلبتوجه ،آغوش یک مرد و حس امنیت آن برای زن ،بخش بزرگی
از یک زندگی مشرتک است که زنان بیش از ارضای نیاز جنسی ،خواهان این محبت هستند و ازاینرو ،هجر
در بسرت بسیاری از زنان را تنبیه میکند (داوودی ،1382 ،ص  .)423مرد با قهر کردن ،یا پشت کردن و یا جدا
کردن رختخواب از همرسش ،ناراحتی و دلخوری خود را نشان میدهد .برای یک زن آغوش یک مرد اسرتس و
فشار روحی -روانی او را کم و به سیستم ایمنی بدنش کمک میکند؛ اما پشت کردن مرد به زن در بسرت سبب
میشود زن از لحاظ عاطفی دچار فشار گردد و دربارهی رفتار خود به فکر فرورود .این راه ،زمینهای برای
اصالح عادات نادرست زن میشود (ساالریفر ،1389 ،ص  .)155به علت اینکه هدف از راهکارهای بیانشده
در آیه ،آثار تربیتی و تنبه زن به وظایف خویش است ،مرد میتواند تلفیقی از راهکارها را اعامل کند؛ به
عبارتی ،مقصود این نیست که در صورت استفاده از راهحل دوم ،دیگر از راهحل اول استفاده نشود ،چهبسا
هجر در بسرت همراه با موعظه اثر تربیتی خود را داشته باشد.
روانشناســان و متخصصــان امــور خانــواده نیــز معتقدنــد کــه خانمهــا حساســیت فراوانــی بــه ایــن عمل
دارنــد و ایــن شــیوه ،یکــی از عوامــل بســیار مؤثــر در کوتــاه آمــدن خانمهــا و برگشــت صلــح و صفــا بــه
زندگــی زناشــویی اســت .اینکــه خداونــد خواســته کــه مشــکل در خانــه و در رختخــواب حــل شــود ،قطعـاً
بــه خاطــر آثــار تربیتــی مثبــت آن اســت ،در غیــر ایــن صــورت ،آثــار ســوء تربیتــی آن ســبب بــروز مشــکالت
بزرگتــر خواهــد شــد .قهــر کــردن و پشــت کــردن در بســر هنگامــی میتوانــد امــری ارزشــمند باشــد کــه
اثــر تربیتــی داشــته باشــد .قهــری کــه بهواســطهی آن ،مــرد عصبانیــت و خشــم خــود را نشــان دهــد ،یــک
قهــر ارزشــی اســت؛ زیـرا بــه قصــد تربیــت زن صــورت میگیــرد.
بــه ســبب توجــه بــه آثــار تربیتــی هجــر در بســر ،ب ـرای آن محدودیــت زمانــی تعییــن نشــده اســت؛
بنابرایــن ،تــا زمانــی کــه اثــر هجــر در بســر بــر زن دیــده نشــود و مشــخص نگــردد کــه وی تغییــر کــرده
اســت ،میتــوان آن را ادامــه داد (جــوادی آملــی ،بیتــا ،ج  ،18ص  .)560هرچنــد برخــی بــا اســتناد بــه
ســیرهی پیامــر در برخــورد بــا حفصــه کــه یــک مــاه او را در هجــر قـرار داد ،قائــل بــه محدودیــت زمانــی در
اســتفاده از مرحل ـهی دوم هســتند و میگوینــد نبایــد بیشــر از یــک مــاه طــول بکشــد .قــول دیگــری نیــز
بنــا را بــر بحــث ایــاء گذاشــتهاند و هجــر بیــش از چهــار مــاه را منیپذیرنــد (قرطبــی ،1364 ،ج  ،5ص .)172
برخــی آن را بیشــر از ســه روز جایــز منیداننــد و همیــن مقــدار را بـرای اینکــه زن تنبیــه شــود و مــرد نیــز
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تفکــر کنــد ،کافــی میداننــد .هــدف از هجــر در بســر ،تأثیرگــذاری و برگردانــدن زن بــه رفتــار پســندیده
اســت؛ چــون بــا هجــر در بســر ،حــب و بغــض زن نســبت بــه مــرد قابلکشــف اســت ،اگــر زن میلــی بــه
مــردش داشــته باشــد ،جدایــی شــوهرش را در بســر تحمــل منیکنــد؛ امــا اگــر محبتــی بــه همــرش نداشــته
باشــد ،بــر ایــن مســئله صــر میکنــد (طربســی ،1372،ج  3ص )69؛ بنابرایــن ،مــرد میتوانــد تــا هنگامیکــه
احتــال تأثیرگــذاری میدهــد ،هجــر در بســر را ادامــه دهــد و نبایــد بــه حــدی ادامــه پیــدا کنــد کــه اثــر
منفــی بــر جــای بگــذارد .هجــر در بســر بهعنــوان یــک روش اصالحــی بــا تأثیــر بــر جنب ـهی عاطفــی زن،
رفتارهــای ناپســند زن را از میــان میبــرد و یــا آنــان را بــه رفتارهــای نیکــو و پســندیده تغییــر میدهــد.
قــرآن در کنــار توجــه بــه مســئلهی تأثیرگــذاری هجــر در بســر بــر عواطــف زن منیخواهــد ارسار و مشــکالت
زناشــویی بــه خــارج از حریــم زوجیــن و حتــی دیگــر اعضــای خانــواده و فرزنــدان رســوخ کنــد.
 .6-3مرحلهی سوم :تنبیه زن ناشزه
بــر اســاس آیــه ،بـرای برخــورد بــا زن ناشــزه در صــورت تأثیــر نداشــن موعظــه و هجــر ،نوبــت بــه تنبیــه
«اضبُو ُهـ َّن» بیانشــده اســت در اینکــه منظــور از رضب
زن ناشــزه میرســد کــه در آیـهی رشیفــه بــا عبــارت ْ ِ
در آیـهی رشیفــه چیســت ،نظراتــی بیــان گردیده اســت:
 .1برخــی معتقدنــد« :رضب» بــه معنــای زدن اســت .قائلیــن بــه ایــن دیــدگاه معتقدنــد :زدن بایــد بــه
قصــد اصــاح باشــد (محقــق حلــی ،1408 ،ج  ،2ص 282؛ طوســی ،1387 ،ج  ،4ص 338؛ طربســی ،1372 ،ج ،2
ص 69؛ ابوالفتــوح رازی ،1408 ،ج  ،5ص 350؛ فخــر رازی ،1420 ،ج  ،10ص  .)72بایــد ابتــدا تنبیــه کم و ســپس
بیشــر شــود (شــهید ثانــی ،1410 ،ج  ،5ص  .)428زدن نبایــد بهگونـهای باشــد کــه ســبب خونریــزی ،کبــودی
یــا رسخــی شــود (مفیــد ،1413 ،ص  ،)518وگرنــه مســتلزم دیــه اســت (نجفــی ،1404 ،ج  ،31ص  .)206اگــر
تنبیهــی را انجــام دهــد کــه منجــر بــه جراحــت شــود ،حتــی اگــر یقیــن داشــته باشــد کــه اصــاح خواهد شــد،
بازهــم هیــچ حقــی بـرای مــرد نیســت و قصــاص میشــود .در ایــن صــورت ،زن میتوانــد از دادگاه تقاضــای
طــاق کنــد (ابوالــرکات دردیــری ،بیتــا ،ج  ،2ص  .)344-343ایــن گــروه ،ادلـهای را بـرای تأییــد ســخن خــود
بیــان میکننــد کــه عبارتنــد از:
الــف .معنــای حقیقــی و ظاهــری واژهی «رضب» ،برخــورد فیزیکــی و زدن اســت و ســایر معانــی مجــازی
هســتند یــا بــا وجــود قرینــه میتــوان معنــای نــزدن را اســتخراج کــرد.
ب .ســخن پیامــر(ص) در حجهالــوداع کــه میفرمایــد« :زنانتــان بــر شــا حقــی دارنــد و شــا نیــز بــر
آنــان حقــی .درســت نیســت کســی را کــه شــا منیپســندید ،بــه خانــه راه دهنــد و بــه شــا خیانــت کننــد و
نبایــد عمــل زشــتی را انجــام دهنــد و در صــورت بــروز همچیــن خطایــی ،مــردان میتواننــد بــر آنــان ســخت
گیرنــد و در بســر از آنــان روی گرداننــد ،در صــورت تأثیــر نداشــن ،آنــان را بهصــورت غیــر شــدید بزننــد.
درصورتیکــه بــه کارهــای خــود پایــان دادنــد ،بــا آنــان بــه نیکــی برخــورد کنیــد» (حرانــی ،1404 ،ص .)33
همچنیــن ایــن گــروه دربــارهی ادعــای خــود عقیــده دارند کــه مرشوعیــت زدن زن ،امری ناپســند نیســت
کــه نیــاز بــه تفســیر و توضیــح داشــته باشــد ،هــرگاه خانــواده رو بــه تباهــی رفــت ،میتــوان از ایــن روش
اســتفاده کــرد تــا زمانــی کــه زن اصــاح شــود .پــس از اصــاح ،بایــد از کتــک زدن رصفنظــر کــرد.
 -2گروهــی متفقانــد کــه رضب در ایــن آیــه ،بــه معنــای تــرک نفقــه و یــا تــرک خانــه بهطــور محــدود
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اســت؛ زی ـرا در قــرآن ،هــرگاه واژهی رضب آمــده اســت در کنــار آن ،قرینــهای نیــز دال بــر زدن وجــود دارد
(حیــدری ،1385 ،ص 30؛ موســوی الری ،1383 ،ص  .)169قائلیــن بــه ایــن دیــدگاه ،ادلـهای بـرای تأیید ســخنان
خــود بیــان میکننــد کــه میتــوان بــه آنهــا اشــاره کــرد:
الــف .قــرآن اســاس خانــواده را بــر پایـهی مــودت و رحمــت میدانــد (روم )21 :و خداونــد نیــز خواســتار
بازگشــت خانــواده بــه ایــن مــودت اســت؛ امــا زدنــی کــه ســبب اهانــت و تنبیــه بدنــی باشــد ،زمینهســاز
رســیدن بــه ایــن هــدف نیســت.
ب .روایاتــی کــه قائــان بــه دیــدگاه «زدن» دربــارهی رضب غیرمــرح بیــان میکننــد ،مربــوط بــه نشــوز
وی نیســت ،بلکــه بـرای ارتــکاب فحشــا و مــواردی از ایــن قبیــل اســت.
ج .بایــد رشایــط زمانــی و مکانــی را در نظــر گرفــت و تحلیلــی کــه از آیــه میشــود ،بایــد عــام و همـهی
مــوارد را فراگیــرد.
د .هنگامــی میتــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه کتــک زدن آخریــن راه درمــان اســت کــه راه دیگــری
وجــود نداشــته باشــد ،درصورتیکــه بــا وجــود طــاق و حــق طــاق خلــع ،چنیــن امــری صحیــح و اثرگــذار
بــه نظــر منیرســد.
ه .ســیرهی پیامــر؛ زی ـرا هنگامیکــه زنــان پیامــر بــا وی بــه مخالفــت برخاســتند و ارصار بــر نافرمانــی
کردنــد ،خانــه را بــه مــدت یــک مــاه تــرک کــرد و آنــان را میــان زندگــی خــوش و طــاق مختــار منــود و
هیــچگاه آنــان را کتــک نــزد (ابوســلیامن.)140-117 ،1424 ،
چند مورد از روایاتی که زدن زن را ممنوع کردهاند؛ عبارتند از:
الــف .پیامــر(ص) بهرتیــن مــردان را کســانی خطــاب میکنــد کــه بــا زنــان و فرزندانشــان بهخوبــی رفتــار
میکننــد (نــوری ،بیتــا ،ج  ،14ص .)255
ب .پیامــر(ص) میفرمایــد :مــن تعجــب میکنــم از کســانی کــه زنــان خــود را کتــک میزننــد ،درصورتیکــه
خــودش بــه کتــک زدن س ـزاوارتر اســت؛ و در روایــت دیگــری حــرت میفرمایــد :زنــان خــود را بــا چــوب
نزنیــد کــه ایــن کار قصــاص دارد ،بلکــه آنــان را بــه گرســنگی و برهنگــی بزنیــد تــا بهــرهای از دنیــا و آخــرت
نصیبتــان شــود (هــان ،ص )250؛ و البتــه گفتنــی اســت کــه منظــور از اینکــه آنــان را بــه گرســنگی و تشــنگی
بزنیــد؛ یعنــی مــرد میتوانــد کمرتیــن غــذا و لبــاس را بـرای زن فراهــم کنــد ،نــه اینکــه او را بزنــد.
ج .پیامــر(ص) در روایــت دیگــر میفرمایــد« :مــردی کــه بهصــورت زنــش آســیبی (ســیلی) بزنــد ،خداونــد
عزوجــل بــه مالــک دوزخ امــر میکنــد در آتــش جهنــم ،هفتــاد مرتبــه آســیب (ســیلی) بــه او بزنــد و هــر
مــردی کــه بــه موهــای زن مســلامن دســت بزنــد ،خداونــد دســتانش را بــا میخهــای آتشــین بــه هــم خواهــد
دوخــت» (آلوســی ،1415 ،ج  ،3ص .)24
د .امیرمؤمنــان(ع) بــه محمــد حنفیــه دربــارهی چگونگــی برخــورد بــا زن میگویــد« :بــا همــرت مــدارا
کــن و بــا نیکــی بــا وی ســخن بگــو ،حتــی هنــگام نشــوز و نافرمانــی کــه زندگــی در ایــن راه خــوش اســت»
(حــر عاملــی ،بیتــا ،ج  ،14ص )116؛ و روایــات دیگــری کــه هرکــدام «زدن زن» را نهــی و آن را حــرام
میشــارند.
بــا توجــه بــه اینکــه واژهی «رضب» از متشــابهات اســت و اجامعــی در بیــان معنــای رضب وجــود نــدارد،
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منیتــوان تفســیر واحــدی از ایــن واژ ه از ســخنان علــا بــه دســت آورد؛ امــا بــا توجــه بــه روایاتــی کــه جایــگاه
بــاالی زن و حرمــت «زدن زن» را بیــان کردهانــد ،منیتــوان «رضب» را بــه تنبیــه بدنــی معنــا منــود کــه در
عــرف متبــادر اســت ،بلکــه بایــد ظاهــر آیــه را کــه در آن رضب بــه معنــای زدن اســت ،بــا روایاتــی جمــع
منــود کــه رضب عرفــی را نهــی کردهانــد و معنــای خــاص و رشعــی از رضب بیــان منــود ،هامنگونــه کــه در
روایتــی ،امــام جعفــر صــادق(ع) رضب را بــه زدن بــا چــوب مســواک تفســیر کــرده اســت؛ بنابرایــن ،رضب در
ایــن آیــه بــه هــان معنــای زدن اســت؛ امــا زدن بــه شــیوهی خــاص بــه دلیــل اینکــه متبــادر از رضب زدن
اســت و بـرای داللــت بــر معنایــی غیــر از زدن نیــاز بــه قرینــه دارد ،هامنطــور کــه در کاربــرد قرآنــی ،هــر
جــا بــه معنایــی غیــر از زدن اســت ،قرینــه وجــود دارد .عــاوه بــر ایــن ،نشــوز یــک امــر منکــر اســت و در
امربهمعــروف و نهــی از منکــر ،هــرگاه تذکــر زبانــی اثــر نداشــت ،نوبــت بــه مرحل ـهی ســوم میرســد کــه
برخــورد فیزیکــی اســت؛ امــا در منکـرات دیگــر ،اجـرای ایــن مرحلــه بــا حاکــم اســامی یــا مناینــدگان اوســت؛
ولــی در نشــوز چــون یــک مســئلهی داخلــی و خانوادگــی اســت ،اجـرای ایــن مرحلــه بــه مــرد سپردهشــده
اســت و در بهکارگیــری برخــورد فیزیکــی بــه مــرد ســفارش شــده اســت ایــن زدن بــه چــه کیفیتــی باشــد و
چــون در خفــا و بهطــور خصوصــی صــورت میگیــرد ،تحقیــر و اهانــت بــه زن را بــه دنبــال نــدارد ،بلکــه
اثــر تربیتــی خواهــد داشــت؛ زیـرا نهتنهــا زدن در حــدی کــه زخــم و کبــودی ایجــاد نکنــد ،بلکــه حتــی اظهــار
قصــد زدن ،بـرای زن مفهومــی باالتــر از قهــر دارد.
 .6-3-1آثار تربیتی تنبیه زن ناشزه
هنگامیکــه زن و مــرد در مرحلــهی اول و دوم کــه بــا اســتفاده از همــهی شــیوههای ترغیبــی و
تشــویقی صــورت میپذیــرد ،بــه تفاهــم نرســیده باشــند و زن کــاکان بــه نافرمانــی از شــوهر میپــردازد،
نوبــت بــه مرحلـهی تنبیــه بدنــی میرســد کــه بیشــر تنبیــه روانــی اســت کــه از هجــر در بســر در مرحلــهی
پیــش ،ســنگینتر اســت و فشــار روانــی بیشــری را بــه همـراه دارد .تنبیــه بدنــی کــه زخــم و کبــودی ایجــاد
نکنــد و در خفــا صــورت بپذیــرد ،امــری اصالحکننــده بـرای زن خواهــد بــود؛ بنابرایــن گفتهشــده اســت کــه
تنبیــه تــا جایــی کفایــت میکنــد کــه امیــد بــه اصــاح او مـیرود ،بــدون آنکــه بــه کبــودی و صدمــه بدنــی
منجــر گــردد و بــا وســیلهای ماننــد مســواک رشوع میشــود (طربســی ،1415 ،ج  ،3ص )80؛ زیــرا زدن در
ایــن آیــه ،ماننــد زدن کــودک ،جنبـهی تأدیبــی دارد و زن ناشــزه بــه قصــد اینکــه ادب شــود ،تنبیــه میگــردد
(جبعــی عاملــی ،1413 ،ج  ،7ص  .)417در مــواردی دیدهشــده کــه تنبیــه بدنــی آثــار تربیتــی خــود را بــه
همـراه داشــته و نهتنهــا از عالقـهی زوجیــن کاســته نشــده اســت ،بلکــه قــوت گرفتــه و متایــل جنســی آنــان
را بهبــود بخشــیده اســت (پورمــوال ،1394 ،ص  .)57-56عــاوه بــر ایــن ،اینکــه مراحــل س ـهگانهی یادشــده،
مصــداق مراحــل امربهمعــروف و نهــی از منکــر هســتند؛ بنابرایــن ،بایــد تدریجــی و وابســته بهاحتــال
تأثیــر آن صــورت بپذیــرد (طباطبایــی ،1418 ،ج  ،10ص .)473
گروهــی مخالــف «تنبیــه بدنــی» زن هســتند و معتقدنــد« :زدن زن» اثــر ســوء تربیتــی دارد و زن عــاوه
بــر اینکــه اصــاح منیشــود ،آثــار تربیتــی زیانبــاری بــه دنبــال خواهــد داشــت؛ ازجملــه:
امــر زدن میتوانــد ســبب لجاجــت بیشــر زوجیــن شــود و دقیقـاً تأثیرگــذاری تربیتــی عکســی را داشــته
باشــد؛ چــون زن ایــن امــر را آخریــن راهــکار از ســوی مــرد میبینــد و عامــل بازدارنــدهی دیگــری را پیــش
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روی خــود منیبینــد و ایــن ســبب پافشــاری زن بــر خواســتهی خــود میشــود .هنگامیکــه مــرد بــرای
رســیدن بــه خواســتهی خــود از تنبیــه بدنــی زوجــه اســتفاده کنــد ،ایــن امــر مانــع ارضــای زوجیــن از نظــر
روانــی اســت و درنهایــت ،احتــال از هــم گسســن نهــاد خانــواده وجــود دارد ،درصورتیکــه اگــر مــرد
بــه یکبــاره خانــه را تــرک کنــد و زن را تنهــا بگــذارد ،فشــار روانــی بســیاری بــر وی وارد میشــود و در
درازمــدت ،تحمــل ایــن مســئله ب ـرای زن بســیار دشــوار خواهــد بــود و میتوانــد آثــار تربیتــی ســودمندی
بـرای وی داشــته باشــد؛ همچنیــن بــا امــر «زدن» ممکــن اســت درگیــری شــدت بگیــرد و درنهایــت ،بــه تنــش
فیزیکــی میــان دو طــرف بینجامــد و ایــن امــر عــاوه بــر اینکــه زن را اصــاح منیکنــد ،حتــی میتوانــد ســبب
عمیــق شــدن شــکاف میــان زوجیــن شــود؛ و نیــز گفتهشــده اســت :امــر «زدن» بــا روح اســام ســازگاری ندارد
کــه همــواره خواســتار مهــر و محبــت میــان زوجیــن اســت .بــا توجــه بــه ایــن مــوارد ،بعیــد بــه نظــر میرســد
کــه بتــوان بــه جــواز «زدن زن» از ســوی مــرد متوســل شــد (مهریــزی ،1384 ،ص .)31-30
بــه نظــر میرســد آنچــه بهعنــوان آثــار منفــی زدن گفتهشــده ،در هم ـهی شــیوههای تربیتــی وجــود
دارد .موعظــه و نصیحــت بــه شــیوهی نادرســت ،تشــویق و ترغیــب نابهجــا ،قهــر و خشــم بیمــورد نهتنهــا
اثــر مثبــت نــدارد ،بلکــه در امــر تربیــت میتوانــد اثــر منفــی داشــته باشــد .در اســتفاده از زدن و تنبیــه
بدنــی نیــز همیــن مســئله وجــود دارد؛ زیـرا فــرض بــر ایــن اســت کــه مــرد همـهی راهحلهــای ممکــن بهجز
تنبیــه بدنــی را بهکاربــرده اســت؛ امــا اثــر نداشــته اســت؛ زیـرا هــر شــیوهی تربیتــی بهجــز زدن را میتــوان
در دو مرحلـهی پیشــین جــای داد.
راهـکار قـرآن بـرای مرحلهی سـوم ،برخالف روشهای موعظه و هجر در بستر ،یـک راهکار رصفاً عاطفی
نیسـت که جنبهی اقناعی و انگیزشـی داشـته باشـد ،بلکه یک روش تربیتی آگاهیبخش و بیدارکننده اسـت
تـا زن ناشـزه را هوشـیار کنـد کـه این خشـم چه عواقبـی را به همـراه دارد .در حقیقت ،این گام ،ایجاد ترسـی
بـرای زن اسـت کـه احتمال جدایـی از سـوی مـرد را میدهـد؛ بنابرایـن ،هـدف آن تحکیـم بنیـان خانـواده،
شـکلگیری زندگـی ایدئـال ،ایجـاد آرامـش میان زوجیـن ،اخالق درسـت در زندگی زناشـویی و مـواردی از این
دسـت اسـت .قـرآن بـرای اینکـه زندگـی مشترک زوجیـن مختـل نشـود ،این سـه گام را پیشـنهاد کرده اسـت؛
بنابرایـن ،مـرد ایـن سـه مرحلـه را نبایـد تنهـا بهعنـوان تکلیـف رشعی اعمال کند ،بلکـه تکالیفی هسـتند که
زمانـی انجـام دادن آنهـا ارزشـمند اسـت کـه آثـار مـورد انتظـار از ایـن تکالیـف بـرآورده شـود ،هامنطور که
ُـم ف ََلتَ ْبغُـواْ َعلَی ْه َّن َسـبِیالً؛ اگر از شما پیروى كردنـد ،راهى براى
در ادامـهی آیـه فرمـوده اسـت« :فَـإِنْ أَطَ ْع َنك ْ
تعـ ّدى بـر آنـان نجویید»؛ یعنی هدف از این دسـتورها ،به اطاعت و فرمانبرداری درآوردن همرسانتان اسـت؛
بنابرایـن ،اشـکاالتی کـه دربـارهی آثـار منفـی تنبیـه بدنی گفتهشـده اسـت ،وارد نیسـت؛ زیـرا قـرآن موعظه،
هجـر در بستر و زدن را بـا هـدف بـه اطاعـت درآوردن الزم دانسـته اسـت؛ بنابرایـن ،اگـر هرکـدام از ایـن
مراحـل نتوانـد اثـر مطلـوب را ایجـاد کند ،اسـتفاده از آن مجاز نخواهـد بود .بهطور یقینی میتـوان گفت که
موعظـه ،تشـویق و قهـر اگـر بـه شـیوهی درسـت اعامل شـود ،اثر تربیتـی خواهند داشـت .حتـی تنبیه بدنی
کـه بهعنـوان آخریـن راهـکار و آخریـن مرحلـه بیـان شـده ،اگر به شـیوهای که فقهـا گفتهاند ،زخـم و کبودی
ایجـاد نکنـد و بـه قصـد تربیـت و اصلاح زن صـورت بگیرد ،اثـر مثبت خواهد داشـت و بهرت از این اسـت که
نظـام خانـواده مختل و ازهمپاشـیده شـود.
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نتیجهگیری

از بررســی دربــارهی معنــای واژهی «نشــوز» ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه نشــوز ،تنهــا در صــورت متکیــن
نکــردن جنســی از مــرد و هــر آنچــه بــه ایــن حــق بازگــردد ،تحقــق مییابــد و بیــرون رفــن زن درصورتیکــه
بــا ایــن حــق منافاتــی نداشــته باشــد ،جایــز اســت.
هـدف از ترشیـع مراحـل سـهگانهی برخـورد بـا زن ناشـزه ،تأثیرگـذاری بـر احساسـات ،اعتقـادات و رفتار
اوسـت تـا زن بـه اطاعـت و فرمانبـرداری بازگـردد .هامنطـور کـه آیـهی رشیفـه ،نهایـت تکالیف سـهگانه را
اطاعـت بیـان کـرده اسـت؛ بنابرایـن بایـد هرکـدام از ایـن مراحـل بـه شـیوهای اعمال گـردد کـه اثـر مطلوب
بـرآورده شـود .موعظـه بهعنـوان یکـی از روشهـای تربیتـی مؤثـر اسـت که بـه توصیـه خداوند ،پیامبران در
تبلیـغ از آن بهـره بردهانـد .در ایـن روش ،زوج ،زوجـه را از عواقـب کارش میترسـاند و بـه نعـم الهی بشـارت
میدهـد کـه در اثـر ایـن بیـم دادن و امیـدوار کردن ،عواطـف او را تحریک و قلبش را خاشـع و نرم میکند و
زمینـهی اصلاح و تغییـر رفتـار در او را فراهـم میمنایـد .هجـر از دیدگاه قـرآن ،خود یک روش تربیتی اسـت.
در ایـن مرحلـه ،زوج از راه قطـع ارتبـاط عاطفـی بـه دنبـال وادار کـردن زوجـه بـه تفکـر در رابطه بـا رفتارش
اسـت ،بهطوریکـه زوجـه بـا پـی بـردن به اشـتباه خـود ،بـه اصالح رفتـارش اقـدام میکنـد .از نظـر تربیتی و
روانشناسـی ،هجر در بستر راهکاری بسـیار نیرومند اسـت.
زدن ،متبــادر از رضب در آیـهی رشیفــه اســت؛ امــا راهحــل جمــع میــان ایــن آیــه و روایاتــی کــه از زدن
زن نهــی کردهانــد ،ایــن اســت کــه روایــات ناهیــه را بــر رضب عرفــی حمــل منــود کــه بــه معنــای کتـککاری
اســت و زدن خاصــی را معنــای رضب در آیــه دانســت کــه زخــم و کبــودی ایجــاد نکنــد و تنهــا بیانکننــدهی
ایــن باشــد کــه بــه زن بفهامنــد نشــوزش ســبب چنیــن برخــوردی شــده اســت.
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•_________________؛ املخت ــر الناف ــع ف ــی فق ــه اإلمامی ــه؛ ته ـران :قس ــم الدراس ــات االس ــامیه ف ــی مؤسس ــه
البعث ــة 1410 ،ق.
•محق ــق س ــبزواری ،محمدباقربــ ن محمدمؤم ــن؛ کفای ــة األح ــکام؛ ق ــم :دف ــر انتش ــارات اس ــامی وابس ــته ب ــه
جامع ــه مدرس ــین ح ــوزه علمی ــه ق ــم 1423 ،ق.
•مطهری ،مرتضی؛ تعلیم و تربیت در اسالم؛ چاپ شصتوسوم ،تهران :صدرا 1388 ،ش.
•مفی ــد ،محمدبننع ــان عک ــری؛ املقنع ــه؛ چ ــاپ دوم ،ق ــم :مؤسس ــه ن ــر اس ــامی تاب ــع جامع ــه مدرس ــین
ح ــوزه علمی ــه ق ــم 1410 ،ق.
•موسوی خویی ،سید ابوالقاسم؛ مبانی تکملة املنهاج؛ قم :موسسه احیاء آثار االمام الخویی 1422 ،ق.
•موسوی الری ،مجتبی؛ «سیری در حقائق وحی از نگاهی دیگر»؛ بینات ،شامرهی  1383 ،43ش.
•مهد یزاده ،حسین؛ «کاوشی در ریشهی قرآنی واژه "تربیت" و پیامد معنایی آن»؛ معرفت ،شامرهی  1381 ،59ش.
•مهریزی ،مهدی؛ «تطور دیدگاه ها در تفسیر آیهی  34سورهی نساء»؛ تحقیقات علوم قرآن ،شامرهی  1384 ،1ش.
•نجف ــی جواه ــری ،محمدحس ــن؛ جواه ــر ال ــکالم ف ــی رشح رشائ ــع االس ــام؛ چ ــاپ هفت ــم ،بی ــروت :دار اإلحی ــاء
الــراث العرب ــی 1404 ،ق.
•نوری طربسی ،حسین؛ مستدرک الوسائل؛ قم :آلالبیت علیهمالسالم إلحیاء الرتاث ،بیتا.
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