
  دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 
  24، پياپي1393، زمستان4سال يازدهم، شماره

  

 

  

  

   ميبرخورد با آن در قرآن كر يها وهيو ش قينشوز؛ مصاد
  

  1مريم قبادي

  
  18/7/91تاريخ دريافت:
 25/4/92تاريخ تصويب:

  

  چكيده

بـراي   ،عرصه زنـدگي مشـترك  هايي كه در  ها و آسيب يكي از آفت
هايي جدي رو بـه   كند و بنيان خانواده را با  بحران زن و مرد بروز مي

سوره مباركه  128و  34است. در آيات  "نشوز "سازد، پديده  رو مي
نســاء، ضــمن اشــاره بــه ايــن آفــت اجتمــاعي، چگــونگي درمــان يــا  
رد رويارويي با آن به تناسب جايگاه و نقشي كه هـر يـك از زن و مـ   

در فرايند ازدواج دارند، مطرح گرديده است. تفاوت شـيوه برخـورد   
با نشوز زن و مرد در آيات ياد شده از جمله مسايل بحـث برانگيـز و   
جنجالي است كه امروزه مورد نقد يا دست كم پرسـش قـرار گرفتـه    

گونه نقـدها، ضـمن اشـاره بـه      است. اين نوشتار، با هدف پاسخ به اين
ستي، عوامل، پيامدها و جايگاه نشوز، اساس برخـي  چي همطالبي دربار

                                                 
 ghobadi@ihcs.ac.ir                      يو مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انساناستاديار . 1
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ها در تفسيرهاي صورت گرفته از نشوز را در عدم مـرز بنـدي    كاستي
ميان مفهوم و مصداقِ نشوز ديده است، و بر اين نكته تأكيد دارد كـه  
نشوز زن و مرد يك مصداق دارد و تفاوت شيوه برخورد با نشوز زن 

در ارتباط است. به عالوه با اشاره  هاي زيستي آن دو و مرد با ويژگي
به دو نوع نگاه در تحليل مقوله نشوز از سوي عالمان، تالش خـود را  
بر بيرون كشيدن قرائن و شواهد نگاره دوم از خاطره فرهنگ قرآنـي  

 و روايي متمركز ساخته است.

 

هـا، نشـوز       نشوز، مصاديق نشـوز، طـالق، پيامـد   هاي كليدي:  واژه
  زن، نشوز مرد. 

 

  مقدمه

و منْ آياتـه  « خواند: مي قرآن كريم ازدواج را پيوندى ملكوتى و يكى از آيات بزرگ الهى
ذلـك    أَنْ خَلَقَ لَكُم منْ أَنْفُسكُم أَزواجاً لتَسكُنُوا إِلَيها و جعلَ بينَكُم مـودةً و رحمـةً إِنَّ فـي   

هاى قدرت اوست كه برايتان از جنس خودتان  و از نشانه )؛21(الروم: » لĤَيات لقَومٍ يتَفَكَّرُونَ
همسرانى آفريد. تا به ايشـان آرامـش يابيـد، و ميـان شـما دوسـتى و مهربـانى نهـاد. در ايـن          

ازدواج پاسـخ بـه نيـاز فطـري زن و مـرد،       كنند.  هايى است براى مردمى كه تفكر مى عبرت
و تداوم نسل آدمى و نيز رشـد و كمـال انسـان را    گسترش زمينه ) 40: 1367(جوادى آملى، 

فـاطرُ السـموات و األرضِ جعـلَ    « سازد: در كانوني كه از اين رهگذر فراز آمده، فراهم مي
)؛ پديـد آورنـده   11(شـورى:  » يـذرؤُكُم فيـه   لَكُم من أنفُسكُم أَزواجاً و من األنعـامِ أَزواجـاً  

هـا،   همسرانى آفريده و از چارپايان نيـز جفـت   خودتانها و زمين، براى شما از جنس  آسمان
  تا بر شمار شما بيفزايد.

توان به بار نشستن نهال نوپاي زندگي مشترك دل بست كه اسـاس ارتبـاط در    زمانى مى
آن، برعشق و محبت، حفظ و رعايت ارزش و منزلت هر يـك از زوجـين اسـتوار باشـد؛ در     

تر و پرشـورتر برخـوردار خواهنـد     اتب از كانونى گرماين صورت ثمرات اين پيوند نيز به مر
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والبلَد الطَيب يخرُج نَباتُه بِاذن ربه و الَّـذى خَبـثَ اليخـرُج االّ نَكـذاً كَـذلك نُصـرّف       «بود: 
)؛ و سـرزمين خـوب گيـاه آن بـه فرمـان پروردگـارش       58(االعراف: » اآليات لقَومٍ يشكُرُونَ

آيـد. بـراى مردمـى كـه سـپاس       ن بـد جـز انـدك گيـاهى از آن پديـد نمـى      رويد، و زمي مى
  كنيم.   گون بيان مى گويند آيات خدا را اينچنين گونه مى

به طور قطع سالمت اين نهاد، از يك سو، وابسته به صالح و سداد عناصر تشكيل دهنـده  
است و اين مهـم  ه  آن، يعني زن و مرد و از سوي ديگر وامدار رعايت حقوق متقابل ميان آن

نيز، نيازمند شناخت اين حقوق اسـت. از ايـن روسـت كـه سـالمت خـانواده و حفـظ آن از        
  ترين اهداف آياتي است كه در اين زمينه نازل گرديده است.  هاي گوناگون، از مهم آسيب

هـا هسـتند، و انسـان     اصلي در صحنه زندگي مشترك، انسان و عناصر از آنجا كه عوامل
هـا؛ گـاه حاصـل ايـن      هـا و آسـيب   هـا، آفـت   نواع تحـوالت، فرازهـا و فـرود   نيز در معرض ا

ها و مشكالتي پيچيـده مواجـه    نوسانات، كانوني را كه با ازدواج فراز آمده با تنگناها، بحران
سازد كه به سان دملي چركين، نيازمند طبيبي حاذق و ماهر است تا آن را درمـان كنـد و    مي

 كش بپيرايد. اين عرصه را از آثار نامبار

هايي است كه در عرصه اين پيوند، براي هـر يـك از زن و    نشوز از جمله آفات و آسيب
مرد امكان بروز دارد و بر اين اساس در فرهنگ قرآن، اين اصطالح، بـراي معرفـي رفتـار و    
سلوك ناسالم خاص ميان زن و مرد به طور مشترك به كار رفته و راه درمان و مقابله بـا آن  

) مورد بحث قرار گرفته است. اما به جهت 128و  34آيه از سوره مباركه نساء (آيات در دو 
نوعي نارسايي يا ناسازواري در ارائه تفسير نشوز در برخي تفاسير،گروهي بـا اسـتناد بـه ايـن     

شأن انساني زن در قرآن حكـم كـرده،   نازل شمرده شدن ناديده گرفتن يا  ها، بر گونه تحليل
  اند!  شبهه نموده يا دست كم القاي

ايـن  تبيين دقيق اين موضوع كمك خواهـد كـرد تـا كسـاني كـه بـا نگـاهي عقالنـي بـه          
نگرند، با يافتن پاسخ مناسب خود، به اين باور برسند كه خداوند نـه تنهـا در پـي        مي موضوع

ري گي ته تا با بهرهاخنفي حق و حقوق هيچ انساني نبوده، بلكه همه عالم هستي را مسخّر او س
هـايي كـه در اختيـار دارد، بـر قلّـه شـرافت بنـدگي حـق و كمـال انسـاني            مناسب از فرصت

  برنشيند.
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هـا برخاسـته اسـت:     اين نوشتار براي بررسي اين موضوع به جستجو از پاسـخ ايـن سـؤال   
نشوز؟ چيستي و گستره نشوز؟ آيا نشوز زن و مرد مفهوماً و مصداقاً يكي اسـت؟ آيـا   معناي 

خاص زناشويي است يا هر نوع مخالفت و ناسـازگاري در عرصـه زنـدگي     محدود به روابط
  نمايد؟ شود؟ چرا احكام مترتب بر آن دو متفاوت مي مشترك را شامل مي

يادآوري اين نكته ضروري است كه ميان آنچه در قرآن مطـرح شـده اسـت و آنچـه در     
حق نبايد گذشت كه  ها فاصله است! و از گاه فرسنگ 1شود، جوامع اسالمي اجرا و عمل مي

غير اصولي جاري در جوامع اسالمي است، كـه   يها   ها، همين رفتار اساس بسياري از داوري
شناسي جدي است؛ همين قدر بايد اشاره كرد كه بخشي از اين  در جاي خود نيازمند آسيب

كـه در   2هاي نادرست و غير اصولي به برخي آيـات اسـت؛   واقعيات تلخ نيز برخاسته از نگاه
  هاي اجتماعي نفوذ كرده و آثار جبران ناپذيري بر جاي گذاشته است.   تمام اليه
  

 . معناي نشوز1

ابـن   ؛430، ،5: ج1404إبـن فـارس،   انـد؛ (  عالمان لغت اصل اين واژه را ارتفاع و علو دانسته
ــذا 493: 1404؛ راغــب اصــفهانى، 312، 4: ج1408طريحــي، ؛ 417، 5: ج1405منظــور،  ) ل

، وصف قلبي است كه از ترس، باال آمده (به گلوگاه رسيده اسـت)، هـم چنـان كـه بـه      ناشز
) و به تـلّ، زمـين    232، 6ج: 1409، فراهيديمركبي كه راكبش نتواند بر آن برنشيند، ناشز (

  بلند و برجسته، نَشَز گفته شده است. 

                                                 
ايـن وضـعيت، بـه عنـوان يكـي از       هنوز در جوامع اسالمي شاهد اعمال فشارهايي نـاروا بـر زنـان هسـتيم.     -1

مختلفي را دامن زده است. در اين ميـان، گروهـي بـه     يها ترين مباحث چالشي در دوران معاصر، جريان مهم
جهت خاطرات تلخي كه از دوران حاكميت مردان داشتند، يكباره به سوي ديگر متمايل شـدند و چشـم بـر    

هـا در   هاي او در گردش ديدند؛ افراط آن و خواسته "زن"ر بستند و همه چيز را بر محو "مرد"واقعيتي به نام 
ه گرفتن طبيعت او به بـار  اين زمينه به حدي بود كه حاصلي جز فاصله گرفتن از حقيقت وجودي زن و ناديد

 ننشاند.

كه نتيجه فاصله گرفتن از سنت نبوي و حضرات معصومان(ع)، تكيه بر اسرائيليات و روايـات بـي پايـه و      -2
  و در يك كالم بيگانگي با فرهنگ قرآني ناب است. دروغين
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يشـه و اصـل   فرهنگ نگاران معاصر كه نگاهي تاريخي به تحول معناي واژگان دارند، ر
اين واژه را حركتي در جهت بلند شدن، با تأكيد بر جهـت ايـن حركـت (از پـايين بـه بـاال)       
دانسته و به مصاديق متنوع و مختلفي از جمله؛ بلند شدن مكاني، خزيـدن و جابجـا شـدن در    
مجــالس، سربرافراشــتن، تــرك مرافقــت و مهربــاني، دوري جســتن از همــدلي و همراهــي،  

اند. در هـر يـك از    قطع رابطه و دوري كردن، و ... اشاره كرده  ميميت،واگذاردن صفا و ص
: ج 1360بايـد ديـده شـود. (مصـطفوي،      "بلندي"با قيد معناي  "تحرك"اين موارد، مفهوم 

12 ،124(  
اين واژه در قرآن كريم گاه براي اشـاره بـه قـدرت خداونـد در بـازآفريني موجـودات،       

   انظُرْ إِلى الْعظَامِ كَيف نُنشزُها ثُم نَكْسوها لَحما  فَلَما تَبـينَ  و« به كار رفته است: "معاد"يعني 
لىع أَنَّ اللَّه لَمقَالَ أَع كُلّ  لَه   ير  شىقَد به طعام و آبت بنگر كه تغيير نكـرده   )؛259بقره: (ال» ء

هـا   ى گردانيم، بنگر كه اسـتخوان خواهيم تو را براى مردمان عبرت است، و به خرت بنگر، مى
پوشانيم. چون قدرت خدا بر او آشكار شـد،   پيونديم و گوشت بر آن مى را چگونه به هم مى

  دانم كه خدا بر هر كارى تواناست. گفت: مى
اي اخالقي، در فراهم ساختن فرصت بـراي ديگـران و بـاز كـردن      گاه ديگر ناظر به نكته

ا الَّذينَ ءامنُواْ إِذَا قيلَ لَكُم تَفَسحواْ فىِ الْمجـالسِ فَافْسـحواْ   يهَيأَ«فضا و جا در مجالس است: 
ـ    واْ الْعلْـم  يفْسحِ اللَّه لَكُم و إِذَا قيلَ انشُزُواْ فَانشُزُواْ يرْفَعِ اللَّه الَّذينَ ءامنُواْ مـنكُم و الَّـذينَ أُوتُ

بِما تَع اللَّه و اتجرلُونَ خَبِيردايد، چـون شـما    )؛ اى كسانى كه ايمان آورده11(المجادلة: » م
را گويند در مجالس جاى باز كنيد، جاى باز كنيـد تـا خـدا در كـار شـما گشـايش دهـد. و        

انـد و كسـانى را كـه     هـايى را كـه ايمـان آورده    چون گويند كه برخيزيد، برخيزيد. خـدا آن 
و سـرانجام  كنيـد آگـاه اسـت،     به كارهايى كه مىد، و خدا اند به درجاتى برافراز دانش يافته

  است. اي ناگوار در عرصه زندگي مشترك اشاره به پديده
 

  . سير تطورآراء مفسران درباره مصاديق و گستره نشوز2

اي  شـود و عالمـان آن را در چـه دامنـه و گسـتره      چـه مصـاديقي را شـامل مـي     اين كه نشوز 
هـا) و نيـز بررسـي و     بر آيات نشـوز (بـا تمركـز بـر سـياق آن     اند، نيازمند مروري سريع  ديده
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آراء عالمان در عرصه تفسير است، تا روشن شود مفسران قرآن كريم چگونه بـه ايـن   تحليل 
  اند. مقوله نگريسته

  كه به اين مسئله اشاره دارند، آيات ذيل است: از جمله آياتي
»     هِمالـوـنْ أَمـا أَنْفَقُـوا مبِم ضٍ وعلَى بع مضَهعب بِما فَضَّلَ اللَّه اءلَى النِّسونَ عامالُ قَوالرِّج

ونَ نُشُـوزهنَّ فَعظُـوهنَّ   فَالصالحات قَانتَات حافظَات للْغَيبِ بِمـا حفـظَ اللَّـه واللَّـاتى تَخَـافُ     
عليـا  واهجرُوهنَّ فى الْمضَاجِعِ واضْرِبوهنَّ فَإِنْ أَطَعنَكُم فَلَا تَبغُوا علَيهِنَّ سـبِيلًا إِنَّ اللَّـه كَـانَ    

» منْ أَهلها إِنْ يرِيـدا إِصـلَاحا  كَبِيرًا * وإِنْ خفْتُم شقَاقَ بينهِما فَابعثُوا حكَما منْ أَهله وحكَما 
)؛ مردان، از آن جهت كه خدا بعضى را بر بعضـى برتـرى داده اسـت، و از    35 و 34(النساء: 

دارنــد. پــس زنــان شايســته،  تقواميــدهنــد، بــر زنــان  آن جهــت كــه از مــال خــود نفقــه مــى
دارنـد. و آن زنـان را كـه از     فرمانبردارند و در غيبت شوى عفيفند و فرمان خداى را نگاه مى

بيم داريد، اندرز دهيد و از خوابگاهشان دورى كنيد و بزنيدشان. اگر فرمانبردارى نشوزشان 
اسـت. اگـر از    بـزرگ  كردند، از آن پس ديگر راه بيـداد پـيش مگيريـد. و خـدا بلندپايـه و     

اختالف ميان زن و شوهرآگاه شديد، داورى از كسان مرد و داورى از كسان زن برگزينيـد.  
آورد، كـه خـدا دانـا و آگـاه      اگر آن دو را قصد اصالح باشد خدا ميانشان موافقت پديد مى

  است.
يهِما أَنْ يصلحا بينَهما صلْحاً و و إِنِ امرَأَةٌ خافَت منْ بعلها نُشُوزاً أَو إِعراضاً فَال جناح علَ«

يـراً *  الصلْح خَيرٌ و أُحضرَت الْأَنْفُس الشُّح و إِنْ تُحسنُوا و تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّه كانَ بِما تَعملُونَ خَب
ا تَميلُواْ كُلَّ الْميلِ فَتَذَروها كَالْمعلَّقَـةِ  و  النِّساء و لَو حرَصتُم  فَلَ   و لَن تَستَطيعواْ أَن تَعدلُواْ بينْ

  تـعـن سم كُال غْنِ اللَّهتَفَرَّقَا يإِن ي ا * ويمحا ركاَنَ غَفُور تَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّه واْ وحلكـاَنَ  إِن تُص و ه
يمكا حعاسو متوجه نشوز يا رويگردانـي همسـرش شـد   )؛ اگر زنى 130 -128(النساء: » اللَّه ،

باكى نيست كه هر دو در ميان خود طرح آشـتى افكننـد، كـه آشـتى بهتـر اسـت. و بخـل و        
كنيـد   فرومايگى بر نفوس مردم غلبه دارد. و اگر نيكى و پرهيزگارى كنيد خدا به هر چه مى

ر كنيـد. لكـن   آگاه است. هر چند بكوشيد هرگز نتوانيد كـه در ميـان زنـان بـه عـدالت رفتـا      
يكباره به سوى يكى ميل نكنيد تا ديگرى را سرگشـته رهـا كـرده باشـيد. اگـر از در آشـتى       
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درآييد و پرهيزگارى كنيد خـدا آمرزنـده و مهربـان اسـت. و اگـر آن دو از يكـديگر جـدا        
دهنـده و حكـيم    نياز سـازد كـه خـدا گشـايش     شوند خدا هر دو را به كمال فضل خويش بى

 است.

داست، اين گروه از آيات، به بحث درباره موضوعي، در چـارچوب فضـاي   به روشني پي
آغــازين، در مقــام  يهــا  . برخــي مفســران از ســدهزنــدگي مشــترك اختصــاص يافتــه اســت

انـد. از جملـه طبـري بـه امـوري       اي وسيع ديده برشمردن مصاديق نشوز زن، آن را در گستره
جز همسر داشتن، از سـر ِ نافرمـاني،    چون: خود را  برتر از مرد ديدن، چشم به كس ديگرى

سري و بي حيايي، از سرِ بغض و عصيان به مخالفـت   فرد ديگري را در بستر راه دادن، سبك
: 1412طبـري،  دار و خواهان جدايي بـودن، اشـاره كـرده اسـت. (     با همسر برخاستن، دوست

  )40، 5ج
به دليـل كينـه، نفـرت،    را  "به ديگري متمايل بودن"و  "خود برتر بيني"شيخ طوسي نيز 

كراهت شديد يا نكوهيده بودن و ... از جمله مصاديق نشوز آورده اسـت. (طوسـي، بـي تـا:     
    )346، 3ج

،  "بـه ديگـري متمايـل بـودن    "اما از اين پس در گفتار و نوشتار مفسران، تعابيري چـون  
د؛ بلكـه  شـو  ديـده نمـي   "چشم به مرد ديگري داشـتن "و  "مرد ديگري را به بستر راه دادن"

اين عالمان، در مقوالتي چون عدم اطاعت محض از همسر؛ (إبن  ينشوز زن در منظر و مرآ
) 171و  170، 5ج: 1405، ؛ قرطبــــــي 71، 10: ج1420؛ رازي،  503، 1: ج1412كثيــــــر، 

سـر برتـافتن از خضـوع در گفتـار و رفتـار بـا        شود؛ برنخاستن در مقابل همسر وقتي وارد مي
هاي جنسـي   ) عدم تمكين يا پاسخ مثبت ندادن به درخواست 71، 10ج: 1420همسر (رازي،
: 1405)، عصيان عليه همسر بـه جهـت خـود برتربينـي (قرطبـي،      71، 10: ج1420او (رازي، 

، 3: ج1372) يا به جهت اين كه در صدد تسلط يافتن بـر اوسـت (طبرسـي،     171و 170، 5ج
  محدود ومنحصر شده است. )503، 1: ج1412) يا به سبب كينه نسبت به وي (ابن كثير، 69

در حالي كه در مقام بر شمردن مصاديق نشوز مرد از اموري چون: چشم بـه زنـي ديگـر    
؛ قرطبي،  575: 1412ابن كثير، ) دوري جستن و كناره گرفتن (183: 1372داشتن (طبرسي، 

شـاني،  ؛ فـيض كا  251، 1؛  نسفي، بي تـا: ج  572، 1ج :1407، ؛ زمخشري 403، 5ج: 1405
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بـه دليـل كينـه    ) 557، 1: ج1415عروسـي حـويزي،   عزم طالق دادن زن () 243، 1: ج1418
؛  346، 3تـا: ج  نسبت به وي يا ناخوش داشتن وي به جهت زشتي يا سنّ زيادش (طوسي، بي

: 1412طبـري،  تر يا زيباتر بـودن (  ) برگزيدن زني ديگر به جهت جوان576: 1412ابن كثير، 
) 161، 5آلوســي، بــي تــا: ج) و نيــز جفــا و زدن زن (175،  1، ج1410؛ صــنعاني، 196، 5ج

  سخن رفته است.
در مجموع، در منـابع تفسـيري و پـس از آن، در منـابع فقهـي مصـاديق نشـوز زن، بـازه         

اي چون: ناسازگارى، گردن كشى، ستيزه جويى، برترى جـويى، تخلـف و تمـرّد از     گسترده
از شوهر، بغض و بدخواهى نسبت بـه وى، بـى اذن    فرمان شوهر، بد خُلقي، كراهت و نفرت

او از خانه خارج شدن، به جا نياوردن وظايفى كه در برابر او بر عهده دارد، تمكين نكـردن،  
كنـد، عصـيان و    نپيراستن خود از آنچه با استمتاع او ناسازگار اسـت و در او ايجـاد تنفّـر مـى    

   شود. عت مرد را شامل ميمخالفت برترى طلبانه با شوهر، سرباز زدن از اطا
تكيه و تأكيد بر بعضي از اين مصاديق، نتيجه نوع تلقي اين مفسران نسبت به رابطـه زن و  
مرد در زندگي مشترك است بدين معنا كه در اين نگاه، دايره قيموميت مرد، بسـي فراتـر از   

ديـده  » مـا اَنفَقُـوا مـن أمـوالهِم    بِما فَضَّلَ اهللاُ بعضَهم علي بعضٍ، وبِ«آنچه در آيه شريفه آمده: 
هاي ذاتي و ارزشي مردان تعبير شده است. حاصـل   شده و فضيلت ياد شده در آيه، به برتري

چنين نگاهي حكم بر محكوميت زن در فرمانبرداري  بي چون و چـرا از مـرد در همـه امـور     
  زندگي و بسيار فراتر از چارچوب روابط زناشويي است.  

زيرا  1»اطاعت از شوهر واجب و هرگونه مخالفت با او حرام است«ده: براي مثال گفته ش
اگر روا بود كسى را بـه  «مرد نسبت به زن فضيلت دارد، تا آنجا كه پيامبر اكرم (ص) فرمود: 

                                                 
يابى اصطالح نشوز از قرآن به فقه، جابجايى و نقل معنايى صورت گرفته و مصطلح  به نظرمى رسد در راه -1

هايى دارد. در نشوز فقهى حرمت و گناه بودن نشوز، پيش فـرض   مصطلح قرآن تفاوت با فقيهان از اين كلمه
و  وايات به هيچ وجه، نهى از نشوز نشده و نشوز نيز جزء گناهـان شـمرده نشـده اسـت    است، اما در قرآن و ر

وجوب مطلق اطاعت زن از شوهر نيز ديده نمى شود. حتى تمكين به معناى خاص نيز هرچند واجب بـوده و  
قد ترك آن حرام است، اما به عنوان نشوز تحريم نشده، بلكه بدان جهت كه تخلّف از شرط اوليه مقرر در ع

نكاح است كه زوجين بدان پايبنده شده اند، به نظر مى رسد نسبت ميان نشوز بدان معنى كه در فقه اراده مى 
  )1380حكيم باشي، (ر.ك:  شود، با نشوز در آيه عموم و خصوص من وجه باشد.
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 ».دادم كه زن در مقابـل شـوهرش سـجده كنـد     سجده در برابر كسى وادار سازم، دستور مي
  )508، 5: ج1367كليني، (

حاكم، رئيس، بزرگ و آقاي زن است، همان گونه كه سالطين و حاكمـان   در واقع مرد
؛ زمخشـرى،   503، 1: ج1412؛ ابن كثير،  98، 3: ج1418رانند (قاسمى،  بر رعيت فرمان مي

تواند براي هدايت، تأديب، اصالح و آموزش به زن امر و نهى  ) مرد نيز مي505، 1: ج1407
) به بيان 79، 3:  ج1415د وي را تنبيه كند. (طبرسى، توان كند و در صورت بدخويي زن، مي

  )564، 3: ج1408ديگر مردان بر زنان قيام واليت و سياست دارند. (طريحي، 
  ، و بلكـه اسـفه سـفيهان    زنان نيز به دليل ناتوانى و كم خردى همچون كودكان و سفيهان

ين اسـاس، از ميـان انبـوه    ) و بر هم56، 5: ج1364؛ إبن أثير،  566، 1: ج1420هستند( بغوي،
شود؛ بـا ايـن اسـتدالل كـه      تأكيد مي "عدم تمكين جنسي"مصاديق ياد شده، بيش از همه بر

سـر برتـافتن    يمرد، هزينه زندگي مشترك را بر عهده دارد، پس هرگونه حركتي كه گويـا 
، زن در اين زمينه باشد، جفايي بر مرد خواهد بود كه به تصـريح آيـه فـوق، بايـد بـا موعظـه      

  هجر از بستر و در صورت اثربخش نبودن، با ضرب، مهار گردد.
مايـه و زمينـه سـاز صـدور      دسـت  1،و در گام بعـد، ايـن آراء بـا پشـتوانه برخـي روايـات      
ترديـدي نيسـت كـه از لـوازم اوليـه       1احكامي غـالظ و شـداد از سـوي فقيهـان شـده اسـت.      

                                                 
ذكـر دو نمونـه   شمار اين گونه روايات بيش از آن است كه بتوان آنها را احصاء كرد. لذا در اينجا تنها به  -1

  اكتفا مي شود:
روايتي كه ابن أبي شيبة و بزار آن را از قول ابن عباس در كتابشان آورده اند: زني از قبيلـه خـثعم نـزد     الف)

رسول خدا (ص) آمد و گفت: يا رسول اهللا، به من خبر دهيد كه حق مرد بـر زن چيسـت؟ حضـرت فرمـود:     
بـر پشـت شـتري     حق مرد آن است كه اگر درخواستي از زنش داشت (برقراري ارتباط جنسـي)، حتـي اگـر   

باشد، زن، خود را از او دريغ ننمايد، و حق مرد بر زن اين است كه بدون اجازه شوهر روزه مستحبي نگيـرد،  
و اگر چنين كند، گرسنگي و تشنگي از او پذيرفته نخواهد شد. ديگر اين كه بدون اجازه او از خانـه خـارج   

 :1412 و عـذاب، او را لعنـت كننـد. (سـيوطي،     نشود، و اگر چنين كند تا برگردد، مالئكه آسمان و رحمـت 
  )152، 2ج

روايتي در كافي به نقل از محمدبن مسلم از امام باقر(ع) كه زني خـدمت پيـامبر اكـرم(ص) رسـيد و از      ب)
ايشان درباره حق مرد بر زن پرسيد؛ حضرت فرمود: اطاعت كند از او؛ عصيان نكند بـر او؛ و بـدون اجـازه او    
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مناسـب جهـت    يهـا  اد فرصـت زوجيت، قبول و پذيرش برقراري رابطه زناشويي و بلكه ايج
  گيري طرفين از اين رابطه است. اين امر و بهره

منـدي   هايي شـده و تنهـا خواسـت و بهـره     هر چند اين ضرورت هم دستخوش دگرساني
  گيرد.  مرد مورد توجه يا تأكيد قرار گرفته و مي

 ترين پرسش اين است كه چرا در منابع متأخر اين همه تغيير و دگرسـاني پـيش   حال مهم
آمده است؟ آيا اساساً قرآن نشوز زن و مرد را متفاوت ديده است؟ چـرا احكـام مترتـب بـر     
نشوز هر يك از اين دو جنس متفاوت است؟ آيا اين فرق متوجه جنسـيت آن دو اسـت؟ يـا    
واقعاً نشوز با توجه به جنسيت معنا و مصداقي متفاوت خواهد يافت؟ وگرنـه چـرا نشـوز زن    

اطاعت از شوهر در امور جنسي دانسته شـده و نشـوز مـرد، دل بـه      عصيان و سركشي و عدم
ديگري سپردن؟ چرا دامنه نشوز مردان تا اين محدود ديده شده؟ آيا واقعاً خداوند مردان را 

هايي جدا بافته از زنان شمرده؟ يا آن دو را سرشته از گـوهري يكسـان معرفـي كـرده و      تافته
  ها با تقواترينشان؟   ترين آن ها؟ و گرامي مالك، عمل هريك از آن

قطعاً چنين تفاسيري نه با معناي لغوي واژه تناسب دارد و نه با آيات ديگر قرآن سـازگار  
تـوان سـراغ گرفـت. پـس بايـد در ثقلـين،        است و نه در سيره معصومان(ع) اثـري از آن مـي  

                                                                                                                   

هد، بدون اجازه او روزه مستحبي نگيرد، خود را از او باز ندارد حتي اگر بر پشـت شـتر   از خانه اش صدقه ند
باشد، بدون اجازه او از خانه اش خارج نشود، اگر خارج شود تا برگردد مالئكه آسـمانها و زمـين و مالئكـه    

نسـان دارد؟  رحمت و عذاب او را لعنت خواهند كرد. زن گفت: يا رسول اهللا چه كسي بيشـترين حـق را بـر ا   
فرمود: پدرش. پرسيد: چه كسي بيشترين حق را بر زن دارد؟ فرمود همسرش. زن گفت: آيـا حـق مـن بـر او     
مثل حقي كه او بر من دارد؟ فرمود: نه، نه يك در صد حق او بر تو نيست. زن گفت، به خدايي كه تو را بـه  

  )507، 5ش، ج1367حق برانگيخت هرگز خود را گرفتار مردي نخواهم كرد. (كليني، 
تر شده يعني عالوه بر عدم جواز روزه گرفتن در حضـور يـا غيـاب     در روايت ديگري دامنه اين حقوق وسيع

او، يا خروج از خانه و ... به خوش پوشيدن، بوي خوش به كار بردن، هر صبح و شـام خـود را بـه او عرضـه     
  )508، 5ش، ج1367 كردن و به بهترين وجه خود را آراستن و... رسيده است. (كليني،

). 614، 24ج :1415 ؛ بحراني، 513، 19ج :1372 (مرواريد،». نشوز عبارت است از خروج از اطاعت مرد« -1
مرد حق دارد همسـرش را از  ). «483، 5ج :1382 (طباطبايي يزدي،». تواند زن را در خانه حبس كند مرد مي«

 :1372 ،(مرواريـد  ».تدفين پدر و مادرش باز داردخروج از خانه، از ديدار، عيادت و حتي حضور در مراسم 
  )511، 19ج
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ميـراث بــر جـاي مانــده از رسـول اكــرم اسـالم(ص) از مصــداقي جسـتجو كــرد كـه ضــمن       
  خواني با آيات ديگر قرآن با منظومه معارف اسالمي متناسب و سازگار باشد.هم

  
  . بررسي مصاديق نشور3

اي مشـترك   چنان كه در گزارش آراء مفسران مالحظه شد، برخي از مفسران نشوز را مقوله
: 1424مغنيـة،  انـد (  ديده و مراد از آن را عدم ايفا وظيفه همسري هر يك از زوجـين دانسـته  

) لذا اگر يكسان بودن نشوز زن و مرد، منطقاً پذيرفته شده باشد؛ به طور قطع، عدم 453، 2ج
ترين مصاديق نشوز به شـمار آورد؛ زيـرا چنـين     توان تنها مصداق يا از مهم تمكين زن را نمي

دهد، بلكه بايد مصـداقي را جسـت    مصداقي (عدم تمكين جنسي)، نشوز مرد را پوشش نمي
غوي نشوز بيگانه نباشد و ثانياً بر نشوز زن و مرد، هـر دو، سـاري و جـاري    ل يكه اوالً با معنا

  باشد. 
توانـد   ترين مصاديق نشوز، كه در عين حال مشترك ميان زن و مرد هم مـي  بنابراين، مهم

بـه هـر دليلـي، اعـم از      "به ديگري متمايـل بـودن  "و  "خود را از ديگري برتر ديدن"باشد، 
چنـين   بر اين اساس،باشد.  "خواهان جدايي و طالق بودن"يا  نفرت، كراهت شديد و كينه،

زن يا مردي، به رغم قبول زوجيت، نه تنها با همسـرش رابطـه سـالم و متعـارفي نـدارد بلكـه       
ديگـري را  "، "چشم به ديگري داشـتن "سري است، كه به انحاء مختلف،  دچار نوعي سبك

از چـارچوب پايبنـدي بـه لـوازم      و در يـك كلمـه خـارج شـدن     "به فراش و بسـتر راه دادن 
به طور قطع، اين مصداق، ضمن تناسب بـا معنـاي لغـوي واژه     يابد. زوجيت بروز و ظهور مي

دهد. افزون بر اين كه شواهدي از قـرآن وتـاريخ    نشوز، هر دو نشوز زن و مرد را پوشش مي
  (سيره و سنت) بر تأييد آن نيز قابل ارائه است.

  
 . بررسي شواهد قرآني3-1

دوست گيري زنان شوهردار (دوستي با مردانـي غيـر همسرانشـان) و بـر عكـس، دوسـتي و       
اي رايـج در دنيـاي معاصـر نـزول در سـرزمين       برقراري رابطه با زني غير از همسرش) پديده

  عربستان بوده است. در آيات قرآن از اين واقعيت تاريخي، اين گونه حكايت شده است:  
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»عتَطسي نْ لَمم ـنْ    وم مـانُكُمأَي لَكَتنْ ما مفَم ناتؤْمالْم ناتصحالْم حنْكالً أَنْ يطَو نْكُمم
ـ   وهنَّ فَتَياتكُم الْمؤْمنات و اللَّه أَعلَم بِإيمانكُم بعضُكُم منْ بعضٍ فَانْكحوهنَّ بِإِذْنِ أَهلهِـنَّ و آتُ

رُوفعنَّ بِالْمهورنَ      أُجـنَّ فَـإِنْ أَتَـيصأَخْدانٍ فَـإِذا أُح ذاتتَّخال م و حاتسافرَ مغَي ناتصحم
بِفاحشَةٍ فَعلَيهِنَّ نصف ما علَى الْمحصنات منَ الْعذابِ ذلك لمـنْ خَشـي الْعنَـت مـنْكُم و أَنْ     

)؛ هر كـس را كـه تـوانگرى نباشـد تـا زنـان       25(النساء: » متَصبِرُوا خَيرٌ لَكُم و اللَّه غَفُور رحي
هـا هسـتيد بـه زنـى      اى كـه مالـك آن   آزاد مؤمنه را به نكاح خود درآورد، از كنيـزان مؤمنـه  

ن را بـه اذن  كنيزكـا تر است. همه از جنس يكديگريـد. پـس    گيرد. و خدا به ايمان شما آگاه
اى بدهيد. و بايد كـه پاكـدامن باشـند نـه      هصاحبانشان نكاح كنيد و مهرشان را به نحو شايست

گيرند. و چون شـوهر كردنـد، هـر گـاه مرتكـب       ها كه به پنهان دوست مى زناكار و نه از آن
است. و اين براى كسانى است از شما كـه   آزاد زنان فحشا شوند شكنجه آنان نصف شكنجه

بهتر اسـت و خـدا آمرزنـده و     بيم دارند كه به رنج افتند. با اين همه، اگر صبر كنيد به رايتان
  مهربان است.

آيه فوق، هشداري است به مردان مؤمن تـا هنگـام ازدواج عـالوه بـر ايمـان      پيداست كه 
يعنـي زنـان   » متّخـذات أخـدان  «زن، نسبت به اين نكته حساس باشند كه مبـادا وي در شـمار   

ن عرب، نه تنهـا  گيرى در بي دليل اين تأكيد اين است كه مسئله دوست دوست گيرنده باشد.
ميان زنان برده، بلكه حتى در بين زنان آزاد نيز متداول بوده و ظاهراً مـردم كسـى را بـه ايـن     

 كردنـد.  كردند، ولى به خاطر زناي علنى با زنان آزاد مالمت مى جهت مالمت و مذمت نمى

     )278، 4: ج1417؛ طباطبايي، 64، 3: ج1372طبرسي، (
زنان، بلكه براي مردان نيـز آمـده و در آن، ضـمن تأييـد و روا     و اين وصف نه تنها براي 

شمردن ازدواج  قانونمند (با پرداخت اجر) با زنان اهل كتاب، تلويحـاً از برقـراري رابطـه بـا     
  زنان اهل كتاب، به منظور دوست گيري، نهي شده است:

المُؤْمنَات و المُحصنَات منَ الَّـذينَ أُوتُـواْ    الْيوم أُحلَّ لَكُم الطَّيبات  .... و المُحصنَات منَ«
انٍ وى أَخْدذتَّخلَا م ينَ وحافسينَ غَيرَْ منْصنَّ محهورنَّ أُجوهتُماتَيإِذَا ء كُملن قَبم تَابن  الْكم

مـروز چيزهـا   ) ا5(المائـده:  ». مـنَ الخَْاسـرِين   يكْفُرْ بِالْايمانِ فَقَد حبِطَ عملُه و هو فىِ االَْخرَةِ
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هـا   پاكيزه بر شما حالل شده است. طعام اهل كتاب بر شما حالل است و طعام شما نيز بر آن
حـالل اســت. و نيــز زنــان پارسـاي مؤمنــه و زنــان پارســاي اهـل كتــاب، هرگــاه مهرشــان را    

شما حاللند. و هـر كـس كـه بـه      گيرى، بر زناشويى نه زناكارى و دوستبه منظور بپردازيد، 
  اسالم كافر شود عملش ناچيز شود و در آخرت از زيانكاران خواهد بود. 

  
  . بررسي شواهد روايي3-2

كنـد كـه    روايات صريح و روشني در اين زمينه در اختيار است كه، ناشزه را زني معرفي مـي 
ديگري رابطه دارد. عمل  و به رغم داشتن همسر، با» زير سرش بلند شده«به اصطالح عاميانه 

چنين زني در واقع همان فحشاي بين و آشكاري است كه در روايت نبـي اكـرم(ص) آمـده    
و لَكُـم علَـيهِنَّ أَن   «فرماينـد:   شـمارند، مـي   است؛ آنجا كه حقوق مـردان بـر زنـان را بـر مـي     

قشـيري  » (ضَـرباً غَيـرَ مبـرَحٍ    اليوطئنَ فُرُشكُم أَحداً تَكرَهونَه فَإن فَعلـنَ ذلـك فَاضـرِبوهنَّ   
)؛ حق شما مردان است كه زنـان، كسـي   403، 2: ج1879؛ طبري،  41، 4نيشابوري، بي تا: ج

توان اين  را به فراش شما راه ندهند و اگر چنين كردند، آنان را به ضربي غير مبرح بزنيد. مي
  روايت را تفسير نبي اكرم (ص) بر آيات مورد بحث تلقي كرد.

و «سـوره مباركـه نسـاء     34منذر و ابن أبى حاتم از مجاهد، درباره اين بخش از آيـه  ابن 
اين گونه روايت كرده آنگاه كه زن از فراش » اللَّاتي تَخافُونَ نُشُوزهنَّ فَعظُوهنَّ و اهجرُوهنَّ

 گويد: از خدا تقوا كن و به فراشت بـاز گـرد؛ پـس    همسرش نشوز كند؛ (شوهرش) به او مي
  )155، 2: ج1404سيوطي، اگر زن سخن او را پذيرفت؛ بايد او را رها كند. (

در روايت ديگري از حضرت رسول اكرم (ص) نيز سـخن از ارتكـاب فحشـاي آشـكار     
هـا از   مگر اين كه مرتكب فحشايي آشكار شـوند، كـه در ايـن صـورت، در بسـتر     «... است: 

  )   315، 2: ج1403ترمذي، ». (زنيدآنان دوري كنيد و آنان را به ضربي غير مبرح  ب
از رسول خدا (ص) روايت شده است كه جبرائيل آن قدر سفارش زنان را به مـن كـرد،   

حرعـاملي،  كه گمان كردم طالق وي، جز به دليل ديدن فحشاي آشكار از وي، روا نيست. (
  ) 20،170: ج1414
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عنـاي راه دادن ديگـري   بنابراين، در لسان روايات، نشوز عبارت است از وطأ فرش، بـه م 
اي اسـت   در بستر كه قطعاً فحشايي است آشكار؛ به روشني پيداست كه وطـأ فـرش، مقدمـه   

براي بروز مشكالتي جدي در زندگي مشترك. و اين همان معناي مشتركي است كـه بـراي   
  زن و مرد هر دو امكان وقوع دارد. 

ها مطـرح   يعي است كه شيوهبنابراين اگر در زندگي مشترك چنين بحراني رخ نمايد، طب
بهترين شيوه مناسب در برخورد با چنـين انحرافـي اسـت تـا شـايد باعـث پريـدن         34در آيه 

خواب غفلت از سر چنين زني باشد. هم چنان كه بهترين راه درباره نشوز مرد هـم برقـراري   
  صلح است.

  
  . عوامل بروز نشوز زن و مرد4

ترين عامل بروز  بايد افزود عوامل بروز نشوز زن و مرد، نيز يكسان نيست؛ بدين معنا كه مهم
سري، بي حيايي و...) وي و در مـرد، عـالوه بـر ضـعف      نشوز در زن، ضعف اخالقي (سبك

  ياد شده (هوسراني، شهوت پرستي و...) ، زيادت خواهي و حرص اوست.  
ن در بيان عامل بروز نشـوز بـه گونـه ديگـري     اين در حالي است كه تحليل برخي مفسرا

شان به لحاظ عقلـي،   است؛ بدين معنا كه نشوز مردان به جهت قواميتي كه نتيجه برتري ذاتي
زندگي است، سببي خردمندانه دارد.  يها داري و مقاومت در تحمل مشكالت و سختي دين

ي سسـت و نااسـتوار   حال آن كه نشوز زن به جهت عواطف بسيار، كمي عقل و دين، داليلـ 
   )503، 1: ج1412. (ابن كثير، دارد

اي كه در قـرآن برجسـته شـده، زيـاده خـواهي، سـودجويي و حـرص و طمـع          اما انگيزه
 20و  19مردان به مال و ثروت دختران يا زنان بيوه ثروتمند است، گواه ايـن سـخن، آيـات    

يحلُّ لَكُم أَنْ تَرِثُوا النِّساء كَرْهاً و التَعضُلُوهنَّ يا أَيها الَّذينَ آمنُوا ال «سوره مباركه نساء است: 
لتَذْهبوا به بعض ما آتَيتُمـوهنَّ إِالَّ أَنْ يـأْتينَ بِفاحشَـةٍ مبينَـةٍ و عاشـرُوهنَّ بِـالْمعرُوف فَـإِنْ        

فيه خَيـراً كَثيـراً. و إِنْ أَردتُـم اسـتبدالَ زوجٍ      أَنْ تَكْرَهوا شَيئاً و يجعلَ اللَّه  كَرِهتُموهنَّ فَعسى
» مكانَ زوجٍ و آتَيتُم إِحداهنَّ قنْطاراً فَال تَأْخُذُوا منْـه شَـيئاً أَتَأْخُذُونَـه بهتانـاً و إِثْمـاً مبينـاً      

را بـر خـالف    ايد، شما را حالل نيست كه زنـان  )؛ اى كسانى كه ايمان آورده20-19(النساء:
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هـا   سـتانيد، بـر آن   ايـد، بـاز پـس    هـا داده  ميلشان به ارث ببريد تا قسمتى از آنچه را كه بـه آن 
سخت مگيريد، مگر آنكه مرتكب فحشايى به ثبوت رسيده شده باشند. و با آنان به نيكـويى  
رفتار كنيد. و اگر شـما را از زنـان خـوش نيامـد، چـه بسـا چيزهـا كـه شـما را از آن خـوش           

آيد در حالى كه خدا خير كثيرى در آن نهاده باشـد.اگر خواسـتيد زنـى بـه جـاى زنـى        ىنم
ايد، نبايد چيـزى از او بازسـتانيد. آيـا بـه آنـان تهمـت        ديگر بگيريد و او را قنطارى مال داده

  زنيد تا مهرشان را باز پس گيريد؟ اين گناهى آشكار است. مى
هـاي   عربسـتان، ازدواج مـردان بـا انگيـزه     يكي از عادات ناپسند و نكوهيـده در سـرزمين  

هـا   مادي صرف بود؛ بدين معنا كه برخي مردان بـراي تصـاحب ثـروت دختـران يتـيم بـا آن      
كردند؛ اگر اين دختر از زيبايي و وجاهتي برخوردار نبـود، پـس از مـدتي، بنـاي      ازدواج مي

گرفـت؛   ق او مـي شد، سپس يا تصميم به طال ناسازگاري و بي مهري نسبت به او گذاشته مي
هـايي بـه    رفت، يا با ايراد فشـار  تر مي كرد و سراغ زني زيبا يا دست كم جوان يا او را رها مي

پرداخت تا وي راضي به طالق يا با قبول برخي مسـائل (مثـل بخشـيدن     آزار و اذيت وي مي
رار مهريه يا قسم و...) پذيراي ورود فردي جديد به عرصه زندگي مشترك شود. او بـراي فـ  

  داد. هايي به او مي از تبعات رهاسازي چنين زني و به منظور توجيه كار خود نسبت
آنچه در تفاسير آمده، بازتاب وضعيت ساري و جاري در آن جامعه اسـت. در ايـن آيـه    

هـا مـورد نكـوهش قـرار گرفتـه و بـه        ضمن اشاره به ناروايي چنين پيوندي، اين گونـه رفتـار  
ظ حرمت زن و معاشرت نيكو با وي توصيه و تأكيد شـده اسـت.   برقراري ارتباط سالم و حف
سوره نساء نسـبت بـه عوامـل بـروز نشـوز سـاكت اسـت، امـا          128گفتني است مضمون آيه 

  نمايد.      قرائن، از جمله قرينه سياق، به روشني اين عوامل را بازمي
اقـع امـر   ورود زني ديگر به ساحت زندگي، و 1صرف نظر از امكان و حتي گاه ضرورت

اين است كه ورود زني جديد در زندگي مشترك به طور طبيعـي و قطعـي موجـب نگرانـي     
زن خواهد شد. هم چنان كه همين نگراني در خصوص ورود مردي ديگر در حريم زندگي 

                                                 
و البته آن را مقيـد بـه رعايـت     ها ياد كرده ها مواردي است كه قرآن به عنوان ضرورت از آن از جمله آن -1

توانيد (لن تستطيعوا) عـدالت را رعايـت كنيـد. (بـراي ايـن مـوارد        عدالت نموده و تأكيد دارد كه هرگز نمي
  )255، 8: ج1383دروزة،  ضروري نك:
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لـذا   خصوصي زن، به نحوي ديگر آشفتگي و تشويش خاطر مرد را به دنبال خواهد داشـت. 
در نگـاه بسـياري   آن به خوف، تعبير شده است و اين خوف  در آيات ياد شده سورة نساء از

، 3؛ طوسي، بـي تـا: ج   40، 5: ج1412ر.ك: طبري، از عالمان بر اطمينان و علم ناظر است. (
  )69، 3: ج1372؛ طبرسي،  189
  

  . جايگاه نشوز در سياق آيات5

گرداند، نگاه نگارنده به مقوله نشـوز بـه عنـوان     آنچه اين نوشتار را از موارد مشابه متمايز مي
پيش در آمدي بر اراده زن يا مرد بر طالق است. در واقع، غالباً بروز نشوز از سوي هر يـك  
از زن و مرد، گوياي اراده هر يك از آن دو بر جدايي يا دست كم تغيير و تحولي جدي در 

تـوان نشـان و عالمتـي بـر اراده و      زندگي مشترك است. به بيـان ديگـر نشـوز را مـي    ساحت 
آهنگ بر جدايي و مفارقت از سوي مـرد ناشـز و زن ناشـزه دانسـت. يعنـي هـر دو از يـك        

گيرنـد. گـواه ايـن     روش (برقراري ارتباط با ديگري) براي اظهار اين خواست خود بهره مـي 
  اركه نساء است.  سوره مب 128و  34ادعا، سياق آيات 

شـود كـه ايـن آيـه بـه نـوعي بـا         اين سـوره، روشـن مـي    34با اندكي دقت در سياق آيه 
موضوع طالق در ارتباط است. زيرا پس از يادكرد موقعيت مـرد، بـه لحـاظ نقـش محـوري      

گردد كه اين بنا، با حافظ و سازگار بـودن   اقتصادي او در اداره زندگي مشترك، يادآور مي
امـا اگـر    ،»فَالصالحات قَانتَات حافظَات للْغَيبِ بما حفظَ اللَّـه «نهان پابرجاست:  زن در عيان و

اي از نشـوز در زن ظهـور و بـروز كنـد      اين ماجرا به سمت نشوز متمايل شود و نشانه و اماره
هـايي بـراي    (مثل شكستن حرمت حريم زنـدگي يـا فراتـر نهـادن گـام از حـد متعـارف) راه       

  شود.   رداندن او از انحراف ايجاد شده پيشنهاد ميبازگ
هـا پيشـنهادي، بـه لـزوم برپـايي دادگـاه        در آيه بعد بـدون اشـاره بـه كارسـاز نبـودن راه     

پـردازد.   شان دچار بحران شده، مـي  خانوادگي براي حل مشكل ميان زن و مردي كه زندگي
بـراي پيشـگيري از بـروز     ها پيشنهادي سه گانه (موعظه، هجـر در بسـتر و ضـرب)    گويي راه

شـود كـه اگـر     شكاف و شقاق در زندگي، بوده است، لذا در ادامه بر ايـن نكتـه تأكيـد مـي    
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امكان بقا زندگي (به طور توافقي و دو جانبه) وجود داشته باشد، خداوند هـم آنـان را بـدان    
  توفيق خواهد داد وگرنه بايد به طالق راضي شد. 

، در درمـان نشـوز   34هاي پيشنهادي در آيـه   نبودن راه و شايد علت عدم اشاره به كارگر
باشـد تـا هـم مـورد خـاص نشـوز را دربـر بگيـرد و هـم           35زن، ضرورت بيان عام پيام آيـه  

ها ديگر را كه ربطي به نشوز ندارنـد، بـه هـر رو، برپـايي دادگـاه خـانوادگي در        ناسازگاري
  اجراي طالق و جدايي.مقدمه بروز ناسازگاري عاملي است جهت كندتر كردن روند 

آيـه، مجـدداً بـه بحـث خانـه و       90سوره مباركه نساء، با فاصله شدن قريـب   128در آيه 
شـود كـه در آن مـرد، بـا      خانواده بازگشته و اين بار با اشاره به نشوز مرد، فضايي ترسيم مـي 

برگزيدن زني ديگر و وارد ساختن او در ساحت زندگي مشترك، عـزمش را بـر جـدايي از    
تواند همزمان چند همسر داشته باشـد، امـا    كند، هر چند ظاهراً او مي سر سابقش اعالم ميهم

كنـد كـه    هاي سنگين ازدواج مجدد باشد، ناگزير ترتيبي اتخاذ مي اگر نخواهد متحمل هزينه
  زن را وادار به قبول جدايي يا صرف نظر از برخي حقوقش كند. 

ه است. در آيه بعد، با تأكيد بر عدم امكـان قطعـي   به كار رفت "نشوز"در اين جا نيز تعبير 
برقراري عدالت ميان زنان، از اين كه زنان را معلّقه نگاه دارند و تمام تمايل خود را به يـك  

كنـد و در همـان حـال بـه صـالح و اصـالح و رعايـت تقـوي          سو متوجـه سـازند، نهـي مـي    
و إِنْ يتَفَرَّقا يغْنِ اللَّه كُال مـنْ  «گويد:  خواند و در نهايت به صراحت از طالق سخن مي فرامي

) تأكيد بر اين كه اگر اين دو از هم جدا شـوند،  130(النساء: » سعته و كانَ اللَّه واسعاً حكيماً
  و بي نياز خواهد ساخت. امند خداوند هر يك از اين دو را از خوان رحمت خويش بهره

ان مقدمه و پيش درآمدي بر طالق (زنـگ خطـري از   بنابراين در اين سوره، نشوز به عنو
گـذارد   سوي زن) يا اعالم رسمي مرد براي جدايي است. اين گذر سريع، ترديدي باقي نمي

چنـد و چـون طـالق و مراحـل مقـدماتي آن       آياتي قرار دارد كه بيـانگر كه نشوز، در سياق 
  .است
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  . شيوه برخورد با نشوز زن و مرد6 

هـاي   راه درمان يـا شـيوه برخـورد بـا آن بـه جهـت تفـاوت       به رغم يكساني نشوز زن و مرد، 
هـا و خصوصـيات    هايي متفـاوت و متناسـب بـا ويژگـي      زيستي اين دو جنس با يكديگر، راه
  ها ارائه شده است. طبيعي و بيولوژيك هر يك از آن

  

  . برخورد با نشوز زن6-1

) از سرِ حـرص و بـي عفتـي مرتكـب چنـين رفتـار       1براي زن ناشزه دو حالت متصور است: 
ــدم    2ناپســندي شــده اســت،   ــا ع ــي، ي ــي و خُلق ــل خَلق ــم از دالي ــف (اع ــل مختل ــه دالي ) ب

  مندي از همسر و...) به ادامه زندگي رغبتي ندارد و خواستار جدايي است.   رضايت
تواند موجـب بـروز نشـوز وي     صورت جمعي ميهريك از اين دو عامل، به تنهايي يا به 

شود. در واقع نشوز، ابزاري است در دست زن براي فهماندن نوع احساسش به مـرد؛ كـه بـه    
  گيرد. تناسب و فراخور خواستش از آن بهره مي
هاي درمان اين رفتار غيـر طبيعـي اشـاره دارد. در     انگيزه نشوز هرچه باشد، آيه تنها به راه

ن ناشي از بي عفتـي باشـد، مـرد موظـف اسـت دربـاره آوردن وي، سـه        صورتي كه نشوز ز
مرحله ياد شده در آيه مباركه را (موعظه، دوري در بستر و ضرب غير مبرح) پي بگيـرد. در  
هر يك از اين مراحل در صورتي كه زن متوجه قبح كارش شد و بـه فضـاي سـالم زنـدگي     

، 2: ج1404او سـتم روا دارد. (سـيوطى،   بازگشت، مرد نبايد به خاطر خطاي پيشين نسبت به 
   )197، 5: ج1412؛ طبرى، 151

هاي ياد شده، مفيـد نخواهـد بـود و     اما اگر قصد زن ناشزه قطع پيوند باشد، بي ترديد راه
بايد در سطح ديگري به حل و فصل ماجرا پرداخت؛ يعنـي بـا برقـراري دادگـاه خـانوادگي      

. چنان چه اين راه نيز مؤثر نيفتد، تنها راه، جدايي ها فراهم گردد مقدمات اصالح فيمابين آن
  و طالق است.  
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  . برخورد با نشوز مرد6-2
بي ترديد، ورود زني ديگر به زندگي مشترك، به لحاظ طبيعي تبعات مترتب بر نشوز زن را 
به همراه ندارد و با توجه به ميـزان حساسـيت زن بـه موضـوع (نداشـتن شـح)، ايـن كجـي و         

بـا  او حـل شـود يـا     1)197، 5: ج1412تواند با نرمش و مداراي اختياري (طبري،  ميناراستي 
توسل به قانون و مجاري قانوني براي به راه آوردن چنين مردي اقدام نمايد؛ زيرا طبعاً لـوازم  

  الزم براي ايجاد تغيير در مرد در اختيار او نيست.
بـه برقـراري عـدالت ميـان      در نشوز مرد، ضمن تأكيد بر مشـروط بـودن تعـدد همسـران    

اگر مردي عالوه بر زني كه دارد، چشم به زن ديگري داشته باشد (يعني نشوز داشته  2ها، آن
هايي به مرد داشته باشد    تواند پيشنهاد باشد)، همسر او براي جلوگيري از قطع كامل پيوند مي

   رخوردار بماند.هاي داشتن همسر (دريافت نفقه، قسمت و ...) ب تا كماكان از امتياز
همين سوره مطرح شده است، بـدين   128اين مطلب دقيقاً همان معنايي است كه در آيه 

معنا كه اگر مردي به زن ديگري نظر داشته باشد و اين امر همسر وي را نگران كرده باشـد،  
ها نتيجه نداشت، اين ماجرا هم  تواند براي اصالح، اقدام كند. اما اگر هيچ يك از اين راه مي

  خواهد شد.  به طالق منجر
بنابراين شيوه برخورد يا درمان نشوز زن و مرد با توجه به كاركرد و نقشي كه طبيعت بر 

 هـاي مطـرح در   عهده هر يك از زن و مرد نهاده، تعيين شده اسـت. بـه بيـان ديگـر، تفـاوت     
   ها در ساحت زندگي است. آن هر يك از ها، مستند به نقش طبيعي درمان نشوز آن

هـا (اعـم از زن و مـرد) در گـوهر آفـرينش،       تمـام انسـان  ر نگاه قرآني چه، از يك سو د
هـا و   يأَيهَا النَّاس اتَّقُواْ ربكُم الَّذى خَلَقَكم من نَّفْسٍ واحدةٍ و خَلَقَ منهَا زوج«يكسان هستند: 

الَّذ اتَّقُواْ اللَّه و  اءسن يرًا والًا كَثا رِجُمنهثَّ مب    كُملَـيكـاَنَ ع إِنَّ اللَّـه  امحالْأَر و لُونَ بِهاءى تَس
)؛ اى مردم، بترسيد از پروردگارتان، آن كه شما را از يك تـن بيافريـد و از   1(النساء: » رقيبا

آن يك تن همسر او را و از آن دو، مردان و زنان بسيار پديد آورد. و بترسيد از آن خـدايى  

                                                 
 ؛198، 5تا: ج است. (طبري، بي» اختيار«سوره نساء،  128بر اساس گفته برخي عالمان، مراد از خير در آيه  -1

  )560، 1: ج1373شريف الهيجي، 
  بدان پرداخته است. 129موضوعي كه آيه بعد، يعني آيه  -2



 ميبرخورد با آن در قرآن كر يها وهيو ش قينشوز؛ مصاد   156

 

خواهيد و زنهار از خويشاوندان مبريد. هـر آينـه    نام او از يكديگر چيزى مى كه با سوگند به
    1خدا مراقب شماست. 
زوجيت در زناشوئى يك علقه طبيعى است؛ لـذا قـوانين خاصـى در    "در همين فرهنگ، 

طبيعت براى آن وضع شده است. در واقع ازدواج بر اساس يـك خـواهش طبيعـى از طـرف     
گـردد. لـذا هـر چنـد روال طبيعـى در       ى دارد، تنظيم و برقـرار مـي  زوجين كه مكانيسم خاص

اجتماع مدنى، قانون آزادى و مساوات است و تمام مقررات اجتماعى بايد براسـاس ايـن دو   
اصل (آزادى و مساوات) تنظيم گردد؛ اما در پيمان ازدواج غير از دو اصل ياد شده، قـوانين  

. "هـا نيسـت   اى جز رعايت و پيروى از آن چاره ديگرى نيز در طبيعت براى آن وضع شده و
  ) 280: 1357(مطهرى، 

   

 نتيجه گيري

اي مبسوط بـه بـازپژوهي نشـوز در مواريـث كهـن و نيـز در        امروزه، اهل قلم و نظر، به گونه
كـه از خـالل ايـن آثـار، دو نگـاره كـامالً متبـاين         2اند گستره قوانين فقهي ـ حقوقي پرداخته 

 درباره نشوز قابل استفاده است:

نشـوز زن برشـمرده و در    متعددي براي متفاوت ديدن نشوز زن و مرد؛ اينان مصاديق -1
اند. ويژگي برجسته و مشترك اين نگاره، نگـاه   همان حال نشوز مرد را بسيار محدودتر ديده

اندن او در كنار كودكان و سفيهان اسـت. واقعيـت ايـن اسـت كـه      ابزاري داشتن به زن و نش
هاي آن (مجعول بودن برخـي از مسـتندات    پرداختن به اين ديدگاه با توجه به فروپاشيِ بنيان

ها، ناسازگاري با نص آيات قرآني و مغايرت با داليل عقالني) عالوه بر تكـراري   روايي آن
د. چه، پيداسـت كـه ايـن نـوع نگـاه بـه زن، يـادآور        بودن، كار بيهوده و بي ثمري خواهد بو

                                                 
1
  )6؛ زمر: 189؛ اعراف:  98نك: (انعام:  - 
آيـه نشـوز و ضـرب زن از نگـاهي     «وزيني چون: (حكيم باشي، حسن،  يها بنگريد به پژوهش نمونهبراي  -2

هـاي  رفتـار بـا زن در     مبـاني و معيـار  « ؛ هاشمي، سيد حسـين،  28-27ها قرآني، شماره  ، مجله پژوهش»ديگر
قواميت مـردان  «، ؛ سجادى، سيد ابراهيم1380بهار و تابستان  26 - 25مجله پژوهشهاي قرآني شماره  ،»قرآن

  )1380، بهار و تابستان 26 – 25هاي قرآني، شماره  ، مجله پژوهش»بر زنان در خانواده
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ها قرآني و  و به معناي واقعي كلمه بيگانه با روح حاكم بر آموزه 1نگرش اقوام بدوي به زنان
  سنت نبوي و نيز شيوه پيشوايان راستين الهي است. 

نشوز زن و مرد؛ برخي مفسران و عالمان متقدم و غالب محققان معاصر يكسان ديدن  -2
باور به برابرى حقوق زن و مرد، نشـوز را ناديـده انگاشـتن حـق طـرف مقابـل در زنـدگي        با 

داننـد.   بخشـي خانـه مـى    مشترك و عدم پايبندي به عهد زوجيت و فراتر رفتن از حـوزه آرام 
اينان بر اين نكته تأكيد دارند كه زن و مرد، هر دو، در معرض ابتالء به اين بيماري اخالقي ـ  

چشـم  "و  "به ديگري متمايل بـودن "ترين مصداق در نگاه اين گروه،  . مهماجتماعي هستند
است كه با تعابير مختلفي بيان شـده   "دل در گرو مهر ديگري داشتن "و  "به ديگري داشتن

  است.  
دهد و بـر هـر دو انطبـاق     هايي است كه نشوز زن و مرد را پوشش مي اين موارد، مصداق

اين سطور، بيـرون كشـيدن قـرائن و شـواهد نگـارة دوم از       تمام سعي و تالش نگارندة دارد.
   خاطرة فرهنگ قرآني و روايي بود.

  
  منابع

  .قرآن كريم -
 [بي جا]: [بي نا].  روح المعاني،آلوسي، محمود، (بي تا)،  -

، تحقيق محمود محمـد  النهاية فى غريب الحديث و األثرش) ،  1364إبن أثير، محمد، ( -
  قم: مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان.الطناحي، الطبعة الرابعة، 

تحقيـق عبـد السـالم محمـد هـارون،       معجم مقاييس اللغـة، ق)،  1404إبن فارس، أحمـد، (  -
  بيروت: مكتبة اإلعالم اإلسالمي. 

                                                 
قرآن, جايگاه واقعـى و انسـانى بـراى زنـان قائـل نبودنـد و حضـور زنـان در          جامعه انسانى در عصر نزول -1

نسبت به  پنداشتند. در جوامع آن روزمثابه يكى از اركان برپا دارنده جامعه را نكوهيده مى  عرصه اجتماع به
بايد مـورد   زنان دو نگرش وجود داشت: نگاهى كه زنان را موجودات طفيلى و بيرون از جامعه انسانى كه مى

پنداشـت بسـان    هـاى نـاقص مـى    بهره جويى مردان قرار گيرند، مى پنداشت، و ديدگاهي كـه زنـان را انسـان   
بايسـت   رسـند و از ايـن رهگـذر مـى     ان هرگز به انسانيت كامل نمىكودكان و ديوانگان؛ با اين تفاوت كه زن

     )257ق: 1407طباطبايي، زندگى كنند. ( هميشه پيرو و زير سلطه
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تحقيـق يوسـف    تفسير القـرآن العظـيم،  ق)، 1412ابن كثير، أبو الفداء اسماعيل بن عمر، ( -
  طباعة و النشر.عبدالرحمن المرعشلي، بيروت: دار المعرفة لل

  ، قم: نشر أدب الحوزة.لسان العربق)، 1405ابن منظور، جمال الدين مكرم، (  -
تحقيـق وتعليـق محمـد تقـي اإليروانـي، قـم:       حدائق النّاضرة، ق)، 1408بحراني، يوسـف، (  -

  مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين.
، بيـروت: دار إحيـاء   تفسير القرآنمعالم التنزيل في ق)، 1420بغوي، حسين بن مسعود، ( -

 التراث العربي.

، تحقيـق عبـدالرحمن محمـد عثمـان،     سـنن الترمـذي   ق)،1403ترمذي، محمدبن عيسي، ( -
  الطبعة الثانية، بيروت: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع.

، تهـران: مركـز نشـر    زن در آئينـه جـالل و جمـال   ش)، 1367جوادى آملى، عبداللّه، (  -
  .رجافرهنگى 

تفصيل وسـائل الشـيعة إلـي تحصـيل مسـائل      ق)، 1414حر عاملي، محمد بن حسن، (  -

  ، قم: مؤسسة آل البيت(ع) إلحياء التراث، الطبعة الثانية.الشريعة
ــن، (   - ــي، حس ــيم باش ــر    «ش)، 1380حك ــاهي ديگ ــرب زن از نگ ــوز و ض ــه نش ــه ، »آي مجل

  .28-27، شماره هاي قرآني پژوهش
  ، قم: انتشارات اسماعيليان.نور الثقلين ق)،1415عبد علي بن جمعة، ( حويزي، -
  القاهرة: دار إحياء الكتب العربية. التفسير الحديث،ق)، 1383دروزة، محمد عزّة، (  -
بيـروت: دار إحيـاء التـراث     مفـاتيح الغيـب،  ق)، 1420رازي، محمدبن عمر فخـر الـدين، (    -

 العربي.

، قـم: دفتـر نشـر    القـرآن مفـردات غريـب   ق)، 1404راغب أصفهانى، حسين بن محمد، ( -
  الكتاب، الطبعة الثانية.

، بيـروت:  الكشاف عن حقـائق غـوامض التأويـل   ق)، 1407زمخشرى، جاراهللا محمود، ( -
 دارالكتاب العربي.

هـاي   مجله پـژوهش ، »قواميت مردان بر زنان در خـانواده «)، 1380سجادى، سيد ابراهيم، ( -

  .26 - 25شماره  قرآني،
قـم: كتابخانـه آيـة اهللا     الدر المنثور في تفسير المأثور،ق)، 1404سيوطى، جالل الدين، (  -

  المرعشي النجفي.
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  .دفتر نشر داد: ، تهرانتفسير شريف الهيجىش)، 1373شريف الهيجى، محمد بن على، ( -
، تحقيـق الـدكتور مصـطفي مسـلم محمـد،      تفسـير القـرآن  ق)، 1410صنعاني، عبدالرزاق، ( -

 كتبة الرشد للنشر و التوزيع.الرياض: م

، قم: دفتر انتشارات جامعـه  الميزان في تفسير القرآنق)، 1417طباطبايي، محمد حسين، (  -
  مدرسين حوزه علميه.

، قم: مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة العروة الوثقىق)، 1420طباطبايي يزدي، محمد كاظم، ( -
  لجماعة المدرسين.

تهـران: انتشـارات    جمع البيان في تفسير القـرآن، مش)، 1372طبرسي، فضل بن حسن، ( -
 ناصر خسرو.

، به تحقيق جمعي از محققـين،  مجمع البيان في تفسير القرآنق)، 1415ـــــــــــــــــ ، ( -
 بيروت، مؤسسه االعلمي للمطبوعات.

  بيروت: مؤسسة األعلمي للمطبوعات. تاريخ الطبري،م)، 1879طبري، محمدبن جرير، ( -
، بيـروت:  جـامع البيـان فـى تأويـل آى القـرآن     ق)، 1412طبرى، محمد بن جريـر، (  -

  دارالمعرفة.
، تحقيـق السـيد أحمـد الحسـيني، بيـروت:      البحرين مجمع ق)، 1408طريحي، فخرالـدين، (  -

  .مكتب النشر الثقافة اإلسالمية
راث ، بيـروت: دار إحيـاء التـ   التبيان في تفسـير القـرآن  طوسي، محمدبن حسن، (بي تـا)،   -

  العربي. 
تحقيق الـدكتور مهـدي المخزومـي و الـدكتور      العين،ق)، 1409فراهيدي، خليل بن أحمد، ( -

 قم: مؤسسة دار الهجرة، الطبعة الثانية.، إبراهيم السامرائي

، قـم: انتشـارات دفتـر    األصفي فـي تفسـير القـرآن   ق)، 1418فيض كاشاني، ملّا محسن، (  -
  تبليغات اسالمي.

  بيروت: دارالكتب العلمية.  محاسن التأويل،ق)، 1418لدين، ( قاسمى، محمد جمال ا -
تحقيق و تصحيح  أبوإسحاق  الجامع ألحكام القرآن،ق)، 1405قرطبي، محمد بن أحمد، (  -

  بيروت: دار إحياء التراث العربي. ، إبراهيم أطفيش
  ، بيروت: دار الفكر.صحيح مسلمقشيري نيشابوري، مسلم، (بي تا)،  -
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، تصحيح و تعليق علي أكبـر الغفـاري، طهـران:    الكافيش)، 1367يعقوب، ( كليني، محمد بن -
  دار الكتب اإلسالمية.

  بيروت: دار التراث. ،الينابيع الفقهيةق)، 1410مرواريد، علي أصغر، ( -
، تهـران: بنگـاه ترجمـه و نشـر     التحقيق في كلمات القرآنش)، 1360مصطفوي، حسن، ( -

  كتاب.
تهران: انتشـارات صـدرا، چـاپ     حقوق زن در اسالم،نظام ش)، 1357مطهرى، مرتضى، ( -

  هشتم.
  ، تهران: دار الكتب اإلسالمية.تفسير الكاشفق)، 1424مغنية، محمد جواد، ( -
 [بي جا]: [بي نا]. تفسير النسفي،عبداهللا بن أحمدبن محمود، (بي تا)، ، نسفي -

ــين،  - ــيد حس ــمي، س ــار « )،ش1380( هاش ــاني و معي ــرآن   مب ــا زن در ق ــار ب ــاي رفت ــه  ،»ه مجل

 .26 – 25شماره  هاي قرآني، پژوهش


