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  با آن در قرآن كريم و شيوه هاي برخورد نشوز؛ مصاديق

 

 مريم قبادي                                                                               

   اه علوم انساني و مطالعات فرهنگياستاديار پژوهش، پژوهشگ 
                                                        ir.ac.ihcs@ghobadi 

                                                                                   

  چكيده

براي زن ومرد بروز مي كند و بنيان خانواده را با   ،يكي از آفتها و آسيب هايي كه در عرصه زندگي مشترك      
سوره مباركه نساء، ضمن اشاره  128و  34در آيات . است "نشوز"بحران هايي جدي رو به رو مي سازد، پديده 

به اين آفت اجتماعي، چگونگي درمان يا رويارويي با آن به تناسب جايگاه و نقشي كه هر يك از زن و مرد در 
تفاوت شيوه ي برخورد با نشوز زن و مرد در آيات ياد شده از جمله . دارند، مطرح گرديده است فرايند ازدواج

اين نوشتار، با . مسايل بحث برانگيز و جنجالي است كه امروزه مورد نقد يا دست كم پرسش قرار گرفته است
ا و جايگاه نشوز، اساس چيستي، عوامل، پيامده ةهدف پاسخ به اينگونه نقدها، ضمن اشاره به مطالبي دربار

برخي كاستي ها در تفسيرهاي صورت گرفته از نشوز را در عدم مرز بندي ميان مفهوم و مصداقِ نشوز ديده 
و بر اين نكته تأكيد دارد كه نشوز زن و مرد يك مصداق دارد و تفاوت شيوه برخورد با نشوز زن و مرد با . است

عالوه با اشاره به دو نوع نگاه در تحليل مقوله نشوز از سوي  به. ويژگي هاي زيستي آن دو در ارتباط است
فرهنگ قرآني و روايي متمركز  ةدوم از خاطر ةعالمان، تالش خود را بر بيرون كشيدن قرائن و شواهد نگار

 .  ساخته است

  نشوز، مصاديق نشوز، طالق، پيامدها، نشوز زن، نشوز مرد :كليد واژه
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  بيان مسأله

 (در پاسخ به نياز فطري زن ومرد،كه مي خواند  1ت بزرگ الهىاپيوندى ملكوتى و يكى از آي قرآن ازدواج را 
را در كانوني  رشد و كمال انسانو نيز  گسترش و تداوم نسل آدمىزمينه )  40ص  ،1367 ،جوادى آملى

دل بست  نوپاي زندگي مشترك توان به بار نشستن نهال زمانى مى . فراهم مي سازد 2كه از اين رهگذر فراز آمده
استوار باشد؛ در  ينزوجبرعشق و محبت، حفظ و رعايت ارزش و منزلت هر يك از  ،كه اساس ارتباط در آن

به طور قطع  3.برخوردار خواهند بود و پرشورتر تر اين صورت ثمرات اين پيوند نيز به مراتب از كانونى گرم
ح و سداد عناصر تشكيل دهنده آن يعني زن و مرد و از سوي ديگر سالمت اين نهاد، از يك سو، وابسته به صال

از اين روست كه . است وامدار رعايت حقوق متقابل ميان آنهاست و اين مهم نيز، نيازمند شناخت اين حقوق
سالمت خانواده و حفظ آن از آسيب هاي گوناگون، از مهم ترين اهداف آياتي است كه در اين زمينه نازل 

اصلي در صحنه زندگي مشترك، انسان اند، و انسان نيز در معرض  و عناصر از آنجا كه عوامل. گرديده است
انواع تحوالت، فرازها و فرودها، آفتها و آسيبها؛ گاه حاصل اين نوسانات، كانوني را كه با ازدواج فراز آمده با 

ن نيازمند طبيبي حاذق و ماهر است تنگناها، بحرانها و مشكالتي پيچيده مواجه مي سازد كه به سان دملي چركي
  . تا آن را درمان كند و اين عرصه را از آثار نامباركش بپيرايد

نشوز از جمله آفات و آسيب هايي است كه در عرصه اين پيوند، براي هر يك از زن و مرد امكان بروز دارد و 
ناسالم خاص ميان زن ومرد به طور براين اساس در فرهنگ قرآن، اين اصطالح، براي معرفي رفتار و سلوك 

مورد بحث ) 128و  34آيات ( مشترك به كار رفته و راه درمان و مقابله با آن در دو آيه از سوره مباركه نساء 
اما، به جهت نوعي نارسايي يا ناسازواري در ارائه تفسير نشوز در برخي تفاسير، گروهي با . قرار گرفته است 

شأن انساني زن در قرآن حكم كرده، يا دست نازل شمرده شدن ناديده گرفتن يا  ها، بر استناد به اين گونه تحليل
  ! كم القاي شبهه نموده اند

                                                            
1-نْ وم هخَلَقَ أَنْ آيات نْ لَكُمم كُمواجاً أَنْفُسكُنُوا أَزتَسها لإِلَي لَ وعج نَكُميةً بدوم ةً ومحفي إِنَّ ر  كذل ياتĤَمٍ لقَوتَفَكَّرُونَ لكه اوست قدرت هاى نشانه از و [ .ي 

  .]كنند مى تفكر كه مردمى براى است عبرتهايى اين در. نهاد مهربانى و دوستى شما ميان و يابيد، آرامش ايشان به تا. آفريد همسرانى خودتان جنس از برايتان
  الروم/ 21

براى شما از جنس , پديد آورنده آسمانها و زمين. شورى/ 11 …يذرؤكم فيه فاطرالسموات و األرض جعل لكم من أنفسكم أزواجاً و من األنعام أزواجاً -2
   ...تا بر شمار شما بيفزايد, همسرانى آفريده و از چارپايان نيز جفتها خودتان

 پروردگارش فرمان به آن گياه خوب سرزمين و[ .و البلدالطيب يخرج نباته باذن ربه و الذى خبث اليخرج االّ نكذا كذلك نصرّف اآليات لقوم يشكرون - 3
 اعراف    /  58]كنيم مى بيان گون گونه اينچنين را خدا آيات گويند مى سپاس كه مردمى براى. آيد نمى پديد آن از گياهى اندك جز بد زمين و رويد، مى
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تبيين دقيق اين موضوع كمك خواهد كرد تا كساني كه با نگاهي عقالني به هر موضوعي مي نگرند، با يافتن  
يِ نفي حق و حقوق هيچ انساني نبوده بلكه همه پاسخ مناسب خود، به اين باور برسند كه خداوند نه تنها در پ

ته تا با بهره گيري مناسب از فرصتهايي كه در اختيار دارد، بر قلّه شرافت بندگيِ اخعالَم هستي را مسخّر او س
  .حق و كمال انساني برنشيند

ز؟ چيستي و نشومعناي : اين نوشتار، براي بررسي اين موضوع به جستجو از پاسخ اين سؤالها برخاسته است 
گستره نشوز؟ آيا نشوز زن و مرد مفهوماً ومصداقاً يكي است؟ آيا محدود به روابط خاص زناشويي است يا هر 

نوع مخالفت و ناسازگاري در عرصه زندگي مشترك را شامل مي شود؟ چرا احكام مترتب بر آن دو متفاوت مي 
  نمايد؟

رآن مطرح شده است و آنچه در جوا مع اسالمي اجرا و يادآوري اين نكته ضروري است كه ميان آنچه در ق   
و از حق نبايد گذشت كه اساس بسياري از داوري ها، همين ! گاه فرسنگها فاصله است 1عمل مي شود، 

كه در جاي خود نيازمند آسيب شناسي جدي است؛ همين . رفتارهاي غير اصولي جاري در جوامع اسالمي است
از اين واقعيات تلخ  نيز برخاسته از نگاه هاي نادرست و غير اصولي به برخي قدر بايد اشاره كرد كه بخشي 

 . كه در تمام اليه هاي اجتماعي نفوذ كرده و آثار جبران ناپذيري بر جاي گذاشته است 2آيات است؛

  معناي نشوز

 منظور، ابن ؛430ص / 5، ج1404إبن فارس،  (عالمان لغت اصل در اين واژه را، ارتفاع و علو دانسته اند؛
لذا ناشز، ) 493 ، ص1404 األصفهانى، ؛ الراغب312 ص / 4 ج ،1408الطريحي، ؛ 417 ص /5 ، ج1405

، هم چنان كه به مركبي كه راكبش نتواند بر آن )به گلوگاه رسيده است(وصف قلبي است كه از ترس، باال آمده 
  . بلند و برجسته، نَشَز گفته شده است و به تلّ، زمين)  232ص / 6ج، 1409، الفراهيدي(برنشيند، ناشز

در  حركتيفرهنگ نگاران معاصر كه نگاهي تاريخي به تحول معناي واژگان دارند، ريشه و اصل اين واژه را 

دانسته و به مصاديق متنوع و مختلفي از جمله ) از پايين به باال( جهت بلند شدن، با تأكيد بر جهت اين حركت 

بلند شدن مكاني، خزيدن و جابجا شدن در مجالس، سربرافراشتن، ترك مرافقت و مهرباني، دوري جستن از 

                                                            
اين وضعيت، به عنوان يكي از مهم ترين مباحث چالشي در دوران معاصر،  .هنوز در جوامع اسالمي شاهد اعمال فشارهايي ناروا بر زنان هستيم - 1

يكباره به سوي ديگر متمايل شدند و در اين ميان،گروهي به جهت خاطرات تلخي كه از دوران حاكميت مردان داشتند، . جريانهاي مختلفي را دامن زده است
و خواسته هاي او در گردش ديدند؛ افراط آنها در اين زمينه به حدي بود كه حاصلي جز  "زن"بستند و همه چيز را بر محور  "مرد"چشم بر واقعيتي به نام 

   . فاصله گرفتن از حقيقت وجودي زن و ناديده گرفتن طبيعت او به بار ننشاند
  .، تكيه بر اسرائيليات و روايات بي پايه و دروغين و در يك كالم بيگانگي با فرهنگ قرآني ناب است)ع(ي فاصله گرفتن از سنت نبوي و حضرات معصومانكه نتيجه   - 2
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در هر يك از اين . اشاره كرده اند... ن، و قطع رابطه و دوري كرد  همدلي و همراهي، واگذاردن صفا وصميميت،

  ) 124ص / 12، ج 1360المصطفوي، . (بايد ديده شود "بلندي "با قيد معناي  "تحرك"موارد، مفهوم 

  

 معاني كاربردي نشوز

گاه  1.به كار رفته است "معاد"اين واژه در قرآن كريم گاه براي اشاره به قدرت خداوند در بازآفريني موجودات، 
و  2ناظر به نكته اي اخالقي، در فراهم ساختن فرصت براي ديگران و باز كردن فضا و جا در مجالس ديگر

  .سرانجام اشاره به پديده اي ناگوار در عرصه زندگي مشترك است

  نشوز ةمصاديق و گستر ةسير تطورآراء مفسران دربار

اين كه نشوز در خانواده چه مصاديقي را شامل مي شود و عالمان آن را در چه دامنه و گستره اي ديده اند،    
آراء عالمان در عرصه و نيز بررسي و تحليل ) با تمركز بر سياق آنها( بر آيات نشوز نيازمند مروري سريع  

  .نگريسته اندتفسيراست، تا روشن شود مفسران قرآن كريم چگونه به اين مقوله 

الصالحات قَانتَات الرِّجالُ قَوامونَ علَى النِّساء بِما فَضَّلَ اللَّه بعضَهم علَى بعضٍ وبِما أَنْفَقُوا منْ أَموالهِم فَ -
واهجرُوهنَّ فى الْمضَاجِعِ واضْرِبوهنَّ حافظَات للْغَيبِ بِما حفظَ اللَّه واللَّاتى تَخَافُونَ نُشُوزهنَّ فَعظُوهنَّ 

وإِنْ خفْتُم شقَاقَ بينهِما فَابعثُوا حكَما منْ  * فَإِنْ أَطَعنَكُم فَلَا تَبغُوا علَيهِنَّ سبِيلًا إِنَّ اللَّه كَانَ عليا كَبِيرًا
   3نساء/ 34و 35....  صلَاحاأَهله وحكَما منْ أَهلها إِنْ يرِيدا إِ

                                                            
1 - ....انظُرْ و ظَامِ إِلىالْع فا كَيزُهنُنش ا ثُموها نَكْسما  لَحينَ فَلَمتَب   قَالَ لَه لَمنَّأَ أَع اللَّه لىكُلّ  ع   شى  ير ءخرت به و است، نكرده تغيير كه بنگر آبت و طعام به[....  .قَد 

 آشكار او بر خدا قدرت چون. پوشانيم مى آن بر گوشت و پيونديم مى هم به چگونه را استخوانها كه بنگر گردانيم، عبرتى مردمان براى را تو خواهيم مى بنگر،
  بقره/ 259 ].تواناست كارى هر بر خدا كه دانم مى: گفت شد،

 الْعلْم أُوتُواْ الَّذينَ و منكُم ءامنُواْ الَّذينَ اللَّه يرْفَعِ فَانشُزُواْ انشُزُواْ قيلَ إِذَا و  لَكُم اللَّه يفْسحِ فَافْسحواْ الْمجالسِ فىِ تَفَسحواْ لَكُم قيلَ إِذَا ءامنُواْ الَّذينَ يأَيهَا - ٢
اتجرد  و ا اللَّهلُونَ بِممدهد گشايش شما كار در خدا تا كنيد باز جاى كنيد، باز جاى مجالس در گويند را شما چون ايد، آورده ايمان كه كسانى اى .خَبِير تَع .

 آگاه كنيد مى كه كارهايى به خدا و برافرازد، درجاتى به اند يافته دانش كه را كسانى و اند آورده ايمان كه را آنهايى خدا. برخيزيد برخيزيد، كه گويند چون و
  المجادلة/ 11. است

 شايسته، زنان پس. دارند تسلط زنان بر دهند، مى نفقه خود مال از كه جهت آن از و است، داده برترى بعضى بر را بعضى خدا كه جهت آن از مردان، -  ٣
 و كنيد دورى خوابگاهشان از و دهيد اندرز داريد، بيم نافرمانيشان از كه را زنان آن و. دارند مى نگاه را خداى فرمان و عفيفند شوى غيبت در و فرمانبردارند
 شديد، آگاه شوى و زن ميان اختالف از اگر )34. (است بزرگ و بلندپايه خدا و. مگيريد پيش بيداد راه ديگر پس آن از كردند، فرمانبردارى اگر. بزنيدشان
  )35. (است آگاه و دانا خدا كه آورد، مى پديد موافقت ميانشان خدا باشد اصالح قصد را دو آن اگر. برگزينيد زن كسان از داورى و مرد كسان از داورى
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- رَأَةٌ إِنِ وام نْ خافَتها ملعنُشُوزاً ب راضاً أَوفَال إِع ناحهِما جلَيحا أَنْ علصما ينَهيلْحاً بص و لْحرٌ الصخَي و 
رَتضأُح الْأَنْفُس الشُّح نُوا إِنْ وستُح فَإِنَّ تَتَّقُوا و لُونَ بِما كانَ اللَّهمخَبيراً  تَع *واْ لَن ويعتَطلُواْ أَن تَسدتَع 

 غَفُورا كاَنَ اللَّه فَإِنَّ تَتَّقُواْ و تُصلحواْ إِن و  كَالْمعلَّقَةِ فَتَذَروها الْميلِ كُلَّ تَميلُواْ فَلَا  حرَصتُم لَو و النِّساء   بينْ
 1نساء/ 130و 129و 128. حكيم واسعا اللَّه كاَنَ و  سعته من كُال اللَّه يغْنِ يتَفَرَّقَا إِن و *رحيما 

به روشني پيداست، اين گروه از آيات، به بحث درباره موضوعي، در چارچوب فضاي زندگي مشترك اختصاص 
زنگ خطري از ( ظاهراً، نشوز به عنوان مقدمه و پيش درآمدي بر طالقو به شهادت سياق آيات، . يافته است
  . يا اعالم رسمي و رساي مرد براي جدايي است) سوي زن

برخي مفسران بزرگ از سده هاي آغازين، در مقام برشمردن مصاديق نشوز زن، آن را در گستره اي وسيع ديده 
داشتن، از سر ِ  ديگرى جز همسر به كس چشم ز مرد ديدن،برتر ا را  خود: اند؛  از جمله طبري، به اموري چون

از سرِ بغض و عصيان به مخالفت با همسر  نافرماني، فرد ديگري را در بستر راه دادن، سبكسري و بي حيايي،
  ) 40ص / 5، ج1412الطبري،  .(دوستدار و خواهان جدايي بودن اشاره كرده است برخاستن،

به دليل كينه، نفرت، كراهت شديد يا نكوهيده را  "به ديگري متمايل بودن" ،"خود برتر بيني" شيخ طوسي نيز
    )346ص / 3الطوسي، بي تا، ج.( رده استرا از جمله مصاديق نشوز آو... و بودن 

مرد ديگري را به بستر راه "، "به ديگري متمايل بودن"اما از اين پس در گفتار و نوشتار مفسران، تعابيري چون 

ديده نمي شود؛ بلكه نشوز زن در منظر و مرآي اين عالمان در مقوالتي  "چشم به مرد ديگري داشتن"و  "دادن

؛ 71ص / 10، ج1420؛ فخر الدين الرازي،503 ص/ 1، ج1412إبن كثير، (چون عدم اطاعت محض از همسر؛ 

از خضوع در  تنسربرتاف برنخاستن در مقابل همسر وقتي وارد مي شود؛) 171و  170/ 5ج ،1405، القرطبي

 (،بت ندادن به درخواست هاي جنسي اوپاسخ مثعدم تمكين يا  ) الرازي، همانجا (گفتار و رفتار با همسر ،

يا به جهت اين كه در صدد   ) القرطبي، همانجا (عصيان عليه همسر به جهت خود برتربيني، ) الرازي، همانجا

)  ابن كثير، همانجا .(يا به سبب كينه نسبت به وي)  69ص / 3، ج.ش1372الطبرسي، (تسلط يافتن بر اوست

  .محدود ومنحصر شده است

                                                            
 و بخل و. است بهتر آشتى كه افكنند، آشتى طرح خود ميان در دو هر كه نيست باكى است، شده بيزار او از و مهر بى او با شوهرش كه دريافت زنى اگر -  ١

 زنان ميان در كه نتوانيد هرگز بكوشيد چند هر) 128. (است آگاه كنيد مى چه هر به خدا كنيد پرهيزگارى و نيكى اگر و. دارد غلبه مردم نفوس بر فرومايگى
 و آمرزنده خدا كنيد پرهيزگارى و درآييد آشتى در از اگر. باشيد كرده رها سرگشته را ديگرى تا نكنيد ميل يكى سوى به يكباره لكن. كنيد رفتار عدالت به

  )130. (است حكيم و دهنده گشايش خدا كه سازد نياز بى خويش فضل كمال به را دو هر خدا شوند جدا يكديگر از دو آن اگر و)129. (است مهربان
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الطبرسي، همان، ( چشم به زني ديگر داشتن،: اموري چون ر مقام بر شمردن مصاديق نشوز مرد ازدر حالي كه د
، ؛ الزمخ شري403؛  القرطبي، همان، ص 575ابن كثير، همان، ص  .(دوري جستن و كناره گرفتن )183ص 

عزم طالق ) 243ص / 1،  ج1418؛ الفيض الكاشاني، 251ص / 1النسفي، بي تا، ج  ؛572ص / 1ج ،1407
به دليل كينه نسبت به وي يا ناخوش داشتن وي به جهت ) 557ص / 1، ج1415العروسي الحويزي، (دادن زن

ديگر به جهت برگزيدن زني )  576ابن كثير، همان، ص  ؛ 346الطوسي، همان، ص ( زشتي يا سنّ زيادش،
و نيز، جفا و زدن ) 175ص / 1، ج1410؛ الصنعاني، 196ص / 5الطبري، همان، ج (جوانتر يا زيباتربودن،

  .ه استسخن رفت) 161ص / 5اآللوسي، بي تا،  ج(زن

: درمجموع، در منابع تفسيري و پس از آن، در منابع فقهي مصاديق نشوز زن، بازه ي گسترده اي چون
كراهت و نفرت  خُلقي،بد  شوهر،تخلف و تمرّد از فرمان  ،برترى جويى ،ستيزه جويى ،ىگردن كش ،ناسازگارى

به جا نياوردن وظايفى كه در برابر او  خارج شدن،بى اذن او از خانه  ،بدخواهى نسبت به وىو بغض  شوهر،از 
 ،نپيراستن خود از آنچه با استمتاع او ناسازگار است و در او ايجاد تنفّر مى كند نكردن، تمكين ،بر عهده دارد

   .مرد را شامل مي شود اطاعت از زدن شوهر، سرباز با طلبانه برترى مخالفت و عصيان

تكيه و تأكيد بر بعضي از اين مصاديق، نتيجه نوع تلقي اين مفسران نسبت به رابطه زن و مرد در زندگي مشترك 
بما فضل اهللا بعضهم ( ت بدين معنا كه در اين نگاه، دايره قيموميت مرد، بسي فراتر از آنچه در آيه شريفه آمده اس

ديده شده و فضيلت ياد شده در آيه، به برتري هاي ذاتي و ارزشي مردان ) علي بعض، و بما انفقوا من اموالهم
رمانبرداري ِ بي چون و چرا از مرد در همه حاصل چنين نگاهي حكم بر محكوميت زن در ف. تعبير شده است

هر گونه  و واجب از شوهر اطاعت ": براي مثال. امور زندگي وبسيار فراتر از چارچوب روابط زناشويي است
 بود روا اگر...": فرمود) ص(پيامبر دارد، تا آنجا كه فضيلت زن به نسبت مرد زيرا ...1"است حرام با او مخالفت
 ي،الكلين( .كند سجده شوهرش مقابل در كه زن دادم مى دستور, وادار سازم كسى برابر در سجده به را كسى

 بر سالطين و حاكمان بزرگ و آقاي زن است، همان گونه كه, رئيس در واقع مرد حاكم، )508/ 5 ،1367
ص / 1، ج1407؛ زمخشرى، 503ص/1ج, كثير ابن ;98ص/3ج ،1418,القاسمى .(رانند مى فرمان رعيت
در صورت بدخويي زن مي  و نهى كند و آموزش به زن امر و اصالح, براي هدايت، تأديب وي مي تواند) 505

                                                            
1
 بودن گناه و حرمت فقهى نشوز در دارد؛ تفاوتهايى قرآن مصطلح با كلمه ازاين فقيهان مصطلح و گرفته صورت معنايى نقل و جابجايى, فقه به قرآن از نشوز اصطالح يابى راه در رسد نظرمى به - 

 به تمكين حتى. شود نمى ديده نيز شوهر از زن اطاعت مطلق وجوب و است نشده شمرده گناهان جزء نيز نشوز و نشده نشوز از نهى گونه هيچ به روايات و قرآن در اما, است فرض پيش, نشوز
 نظر به. اند شده پايبنده بدان زوجين كه است نكاح عقد در مقرر اوليه شرط از تخلّف كه جهت بدان بلكه نشده تحريم نشوز عنوان به اما, است حرام آن ترك و بوده واجب چند هر نيز خاص معناى
پژوهشهاي ، قسمت دوم، "آيه نشوز و ضرب از نگاهي ديگر"حكيم باشي، مقاله  .باشد وجه من خصوص و عموم, آيه در نشوز با شود مى اراده فقه در كه معنى بدان نشوز ميان نسبت رسد مى

  28 - 27شماره  ،قرآني
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مردان بر زنان قيام واليت و سياست به بيان ديگر  .)79ص / 3ج ، 1415,الطبرسى(كند تواند وي را تنبيه
كان و سفيهان اند، و كود همچون خردى كم و ناتوانى دليل زنان به) 564ص / 3، ج1408الطريحي،  .(دارند

و بر همين اساس، از  )56ص /5ج ش،1364 ,إبن األثير. 566ص / 1، ج1420البغوي، .( بلكه اسفه سفيهان اند
تأكيد مي شود؛ با اين استدالل كه مرد، هزينه  "عدم تمكين جنسي"ميان انبوه مصاديق ياد شده، بيش از همه بر

كتي كه گوياي سربرتافتن زن در اين زمينه باشد، جفايي بر مرد زندگي مشترك را بر عهده دارد، پس هرگونه حر
خواهد بود كه به تصريح آيه فوق، بايد با موعظه، هجر از بستر و در صورت اثربخش نبودن، با ضرب، مهار 

  .گردد

دستمايه و زمينه ساز صدور احكامي غالظ و شداد از سوي  1،و در گام بعد، اين آراء با پشتوانه برخي روايات
   2.شده است فقيهان

ترديدي نيست كه از لوازم اوليه زوجيت، قبول و پذيرش برقراري رابطه زناشويي و بلكه ايجاد فرصت هاي 
هر چند اين ضرورت هم دستخوش دگرساني . مناسب جهت اين امر و بهره گيري طرفين از اين رابطه است

  . ي شده و تنها خواست و بهره مندي مرد مورد توجه يا تأكيد قرار گرفته و مي گيردهاي

حال مهم ترين پرسش اين است كه چرا در منابع متأخر اين همه تغيير و دگرساني پيش آمده است؟ آيا اساساً 
متفاوت است؟  قرآن نشوز زن و مرد را متفاوت ديده است؟ چرا احكام مترتب بر نشوز هر يك از اين دو جنس

و مصداقي متفاوت خواهد  آيا اين فرق متوجه جنسيت آن دو است؟ يا واقعاً نشوز با توجه به جنسيت معنا
چرا نشوز زن عصيان و سركشي و عدم اطاعت از شوهر در امور جنسي دانسته شده و نشوز مرد،  و گرنهيافت؟ 

هيچگونه توبيخ نمي شوند؟ چرا دامنه نشوز  دل به ديگري سپردن؟ به عالوه چرا مردان در مقابل نشوزشان
                                                            

در كتابشان آورده  عباس آن را از قول ابن و بزار شيبة أبي روايتي كه ابن) الف[ شمار اين گونه روايات بيش از آن است كه بتوان آنها را احصاء كرد؛ تنها به ذكر سه نمونه در اينجا اكتفا مي شود -1
برقراري ارتباط ( حق مرد آن است كه اگر درخواستي از زنش داشت: فرمود.... آمد و گفت يا رسول اهللا، به من خبر دهيد كه حق مرد بر زن چيست؟) ص(زني از قبيله خثعم نزد رسول خدا: اند

و حق مرد بر زن اين است كه بدون اجازه شوهر روزه مستحبي نگيرد، و اگر چنين كند گرسنگي و تشنگي او از او پذيرفته . را از او دريغ ننمايد، حتي اگر بر پشت شتري باشد، زن، خود )جنسي
روايتي ) ؛ ب153 – 152 ص/ 2 ج السيوطي،. ت كنندو ديگر اين كه بدون اجازه او از خانه خارج نشود، و اگر چنين كند تا برگردد ماليكه آسمان و ماليكه رحمت و عذاب او را لعن. نخواهد شد

اطاعت كند از او؛ عصيان نكند بر او؛ و بدون اجازه او : رسيد و از ايشان درباره حق مرد بر زن پرسيد؛ فرمود) ص(زني خدمت پيامبر اكرم): .. ع(است در كافي به نقل از محمدبن مسلم از امام باقر
اگر خارج شود تا برگردد ماليكه آسمانها . بدون اجازه او از خانه اش خارج نشود. او روزه مستحبي نگيرد، خود را از او بازندارد حتي اگر بر پشت شتر باشد از خانه اش صدقه ندهد، بدون اجازه

چه كسي بيشترين حق را بر زن دارد؟ فرمود : پرسيد. پدرش: ديا رسول اهللا چه كسي بيشترين حق را بر انسان دارد؟ فرمو: زن گفت. و زمين و ماليكه رحمت و عذاب او را لعنت خواهند كرد
زن گفت، به خدايي كه ترا به حق برانگيخت هرگز خود را گرفتار مردي نخواهم . نه، نه يك در صد حق او بر تو نيست: آيا حق من بر او مثل حقي كه او بر من دارد؟ فرمود: زن گفت. همسرش

در روايت ديگري دامنه اين حقوق وسيعتر شده يعني عالوه بر عدم جواز روزه گرفتن در حضور يا غياب او، يا خروج از خانه و  .)؛7 ح 508 ص و 1 ح 507 ص 5 ،  ج.ش1367الكليني، (. كرد
العزرمي از امام  جبير بن عمر روايت :نك به يزو ن. رسيده است... به خوش پوشيدن، بوي خوش به كاربردن، هر صبح وشام خود را به او عرضه كردن و به بهترين وجه خود را آراستن و... 

  ] 7 ح 508 ص 5 ج همان، ). ع(صادق
 الطباطبايي ".مرد مي تواند زن را در خانه حبس كند "؛ 614ص / 24؛  البحراني، ج 513ص / 19علي اصغر مرواريد، ج . "نشوز عبارت است از خروج از اطاعت مرد"- 2

  ؛ 511ص / 19مرواريد ، ج  .".دارد باز مادرش و پدر تدفين مراسم در حضور و حتي ديدار، عيادت از خروج از خانه، از را همسرش دارد حق مرد" ؛483ص /5اليزدي، ج
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مردان تا اين محدود ديده شده؟ آيا واقعاً خداوند مردان را تافته هايي جدا بافته از زنان شمرده؟ يا آن دو را 
  سرشته از گوهري يكسان معرفي كرده و مالك، عمل هريك از آنها؟ و گرامي ترين آنها با تقواترينشان؟ 

نه با معناي لغوي واژه تناسب دارد و نه با آيات ديگر قرآن سازگار است و نه در سيره قطعاً چنين تفاسيري 
پس بايد در ثقلين، ميراث بر جاي مانده از رسول مكرم . اثري از آن مي توان سراغ گرفت) ع(معصومان

متناسب و از مصداقي جستجو كرد كه ضمن همخواني با آيات ديگر قرآن با منظومه معارف اسالمي ) ص(اسالم
  .سازگار باشد

  "به ديگري متمايل بودن"مصداق 

چنان كه در گزارش آراء مفسران مالحظه شد، برخي از مفسران نشوز را مقوله اي مشترك ديده و مراد از آن را 
لذا اگر يكسان بودن   )453ص / 2، ج1424المغنية،  .(عدم ايفاي وظيفه همسري هر يك از زوجين دانسته اند

؛ به طور قطع، عدم تمكين زن را نمي توان تنها مصداق يا از مهم ترين منطقاً پذيرفته شده باشدنشوز زن ومرد، 
بلكه . ، نشوز مرد را پوشش نمي دهد)عدم تمكين جنسي( مصاديق نشوز به شمار آورد؛ زيرا چنين مصداقي 

نشوز بيگانه نباشد و ثانياً بر نشوز زن ومرد، هر دو، ساري و  بايد مصداقي را جست كه اوالً با معناي لغوي
  . جاري باشد

خود را از "بنابراين، مهم ترين مصاديق نشوز، كه در عين حال مشترك ميان زن و مرد هم مي تواند باشد، 
خواهان " ، به هر دليلي، اعم از نفرت، كراهت شديد و كينه، يا"به ديگري متمايل بودن"و  "ديگري برتر ديدن

چنين زن يا مردي، به رغم قبول زوجيت، نه تنها با همسرش رابطه  بر اين اساس،. باشد "جدايي و طالق بودن
، "چشم به ديگري داشتن"كه به انحاء مختلف، . سالم و متعارفي ندارد بلكه دچار نوعي سبكسري است

بروز  ارچوب پايبندي به لوازم زوجيتخارج شدن از چو در يك كلمه  "ديگري را به فراش و بستر راه دادن"
  .و ظهور مي يابد

. به طور قطع، اين مصداق، ضمن تناسب با معناي لغوي واژه نشوز، هر دو نشوز زن و مرد را پوشش مي دهد
  .بر تأييد آن نيز قابل ارائه است) سيره و سنت( افزون بر اين كه شواهدي از قرآن وتاريخ

 .اي نشوز، ديديم برخي عالمان به اين گونه معاني اشاره داشتندپيش تر در بحث معن: شاهد زباني

دوست گيري ( ، و بر عكس)دوستي با مرداني غير همسرانشان( دوست گيري زنان شوهردار : شاهد قرآني
پديده اي رايج در دنياي معاصر نزول در سرزمين ) مردان، دوستي  و برقراري رابطه با زني غير از همسرش
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سوره مباركه مائده، از اين واقعيت تاريخي، / 5سوره مباركه نساء و نيز آيه / 25در آيات . استعربستان بوده 
  :  اين گونه حكايت شده است

نْ وم لَم عتَطسي نْكُمالً مأَنْ طَو حنْكي ناتصحالْم ناتؤْمنْ الْمما فَم لَكَتم مانُكُمنْ أَيم كُمفَتَيات ناتؤْمالْم و اللَّه 
لَمأَع كُمبِإيمان ضُكُمعنْ بضٍ معنَّ بوهحهِنَّ بِإِذْنِ فَانْكلأَه نَّ ونَّ آتُوههورأُج رُوفعبِالْم ناتصحرَ مغَي حاتسافم و 
 خَشي لمنْ ذلك الْعذابِ منَ الْمحصنات علَى ما نصف هِنَّفَعلَي بِفاحشَةٍ أَتَينَ فَإِنْ أُحصنَّ فَإِذا أَخْدانٍ متَّخذات ال

نَتالْع نْكُمم بِرُوا أَنْ ورٌ تَصخَي لَكُم و اللَّه غَفُور حيم1. نساء/25.  ر  

آيه، هشداري است به مردان مؤمن تا هنگام ازدواج عالوه بر ايمان زن، نسبت به اين نكته حساس پيداست كه 
   .باشد "زنان دوست گيرنده"يعني  "متّخذات أخدان "باشند كه مبادا  وي در شمار 

 آزاد زنان بين در برده، بلكه حتى نه تنها ميان زنان عرب، بين در گيرى دوست دليل اين تأكيد اين است كه مساله
 زنان با علنى زناى خاطر به ولى كردند نمى مذمت و مالمت جهت اين به را كسى ظاهراً مردم و بوده متداول نيز
     )278ص / 4، ج1417الطباطبايي، . ؛64ص  / 3ج ،1372 الطبرسي،( .كردند مى مالمت آزاد

ضمن تأييد و روا شمردن ازدواج  قانونمند و اين وصف نه تنها براي زنان، بلكه براي مردان نيز آمده و در آن، 
با زنان اهل كتاب، تلويحاً از برقراري رابطه با زنان اهل كتاب، به منظور دوست گيري، نهي ) با پرداخت اجر(

  :شده است

مولَّ الْيأُح لَكُم اتبالطَّي   ....و نَاتصُحنَ المم نَاتُؤْمالم و نَاتصُحنَ المينَا مأُوتُواْ لَّذ تَابن الْكم كُملإِذَا قَب 
 فىِ هو و عملُه حبِطَ فَقَد بِالْايمانِ يكْفُرْ من و  أَخْدانٍ متَّخذى لَا و مسافحينَ غَيرَْ محْصنينَ أُجورهنَّ ءاتَيتُموهنَّ

  .مائده/ 5 2. الخَْاسرِين منَ االَْخرَةِ

روايات صريح و روشني در اين زمينه در اختيار است كه، ناشزه، را زني معرفي مي كند كه به  :رواييشاهد  
عمل چنين زني در واقع . و به رغم داشتن همسر، با ديگري رابطه دارد "زير سرش بلند شده"اصطالح عاميانه 

                                                            
 تر آگاه شما ايمان به خدا و. گيرد زنى به هستيد آنها مالك كه اى مؤمنه كنيزان از درآورد خود نكاح به را مؤمنه زنان آزاد تا نباشد توانگرى كه را كس هر -  ١

 از نه و زناكار نه باشند پاكدامن كه بايد و. بدهيد اى شايسته نحو به را مهرشان و كنيد نكاح صاحبانشان اذن به را بندگان پس. يكديگريد جنس از همه. است
 از است كسانى براى اين و. است آنان آزاد شكنجه نصف آنان شكنجه شوند فحشا مرتكب گاه هر كردند، شوهر چون و. گيرند مى دوست پنهان به كه آنها
  )نساء/ 25. (است مهربان و آمرزنده خدا و است بهتر برايتان كنيد صبر اگر همه، اين با. افتند رنج به كه دارند بيم كه شما
 زنان و مؤمنه پارساى زنان نيز و. است حالل آنها بر نيز شما طعام و است حالل شما بر كتاب اهل طعام. است شده حالل شما بر پاكيزه چيزهاى امروز -  ٢

 ناچيز عملش شود كافر اسالم به كه كس هر و. حاللند شما بر گيرى، دوست و زناكارى نه زناشويى طور به بپردازيد، را مهرشان گاه هر كتاب، اهل پارساى
  )مائده/ 5. (بود خواهد زيانكاران از آخرت در و شود
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كه حقوق مردان بر زنان را بر آمده است؛ آنجا ) ص(همان فحشاي بين و آشكاري است كه در روايت نبي اكرم
و لكم عليهنّ أن اليوطئنَ فُرُشكم أحداً تكرهونه فإن فعلنَ ذلك فاضربوهنّ ضرباً غير  ": مي شمارند، مي فرمايند

حق شما ) [403ص / 2، ج1879طبري، تاريخ الطبري، ؛  41ص / 4نيسابوري، بي تا، جقشيري  .( "مبرح
....] ما راه ندهند و اگر چنين كردند، آنان را به ضربي غير مبرح بزنيد مردان است كه زنان، كسي را به فرش ش

كه چند سالي پس از نزول سوره نساء بوده، پيداست، كه مي توان آن را تفسير نبي اكرم بر آيات مورد بحث 
  .تلقي كرد

 تَخافُونَ اللَّاتي و... " سوره مباركه نساء 34مجاهد، درباره اين بخش از آيه  از حاتم أبى ابن و ابن منذر
شويش ( اين گونه روايت كرده كه آنگاه كه زن از فراش همسرش نشوز كند؛  "....اهجرُوهنَّ و فَعظُوهنَّ نُشُوزهنَّ

( از خدا تقوا كن و به فراشت باز گرد؛  پس اگر زن سخن او را پذيرفت؛ بايد او را رها كند: به او مي گويد) 
  )155ص / 2، ج1404طي، سيو...) (نيازارد و

كه ترمذي آن را در كتاب جامعش آورده، نيز سخن از ارتكاب ) ص(در روايت ديگري از حضرت رسول اكرم
مگر اين كه مرتكب فحشايي آشكار شوند، كه در اين صورت، در بسترها از آنان ....  ":فحشاي آشكار است

  )   315ص / 2،  ج1403، ترمذي (".دوري كنيد و آنان را به ضربي غير مبرح  بزنيد

روايت شده است كه جبرائيل آن قدر سفارش زنان را به من كرد، كه گمان كردم طالق وي، ) ص(از رسول خدا
  ) 170ص / 20، ج1414عاملي، حر. (جز به دليل ديدن فحشاي آشكار از وي، روا نيست

دادن ديگري در بستر كه قطعاً فحشايي  بنابراين، در لسان روايات، نشوز عبارت است از وطأ فرش، به معناي راه
و . است آشكار؛ به روشني پيداست كه وطأفرش، مقدمه اي است براي بروز مشكالتي جدي در زندگي مشترك

  . اين همان معناي مشتركي است كه براي زن و مرد هر دو امكان وقوع دارد

بهترين  34ه شيوه هاي مطرح در آيه بنابراين اگر در زندگي مشترك چنين بحراني رخ نمايد، طبيعي است ك
هم . شيوه مناسب در برخورد با چنين انحرافي است تا شايد باعث پريدن خواب غفلت از سر چنين زني باشد

 .چنان كه بهترين راه در باره نشوز مرد هم برقراري صلح است
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  عوامل بروز نشوز زن ومرد
بايد افزود عوامل بروز نشوز زن و مرد، نيز يكسان نيست؛ بدين معنا كه مهم ترين عامل بروز نشوز در زن، 

هوسراني، شهوت پرستي ( وي و در مرد، عالوه بر ضعف ياد شده...) سبكسري، بي حيايي و( ضعف اخالقي
  . ، زيادت خواهي و حرص اوست...)و

در بيان عامل بروز نشوز به گونه ديگري است؛ بدين معنا كه نشوز اين در حالي است كه تحليل برخي مفسران 
مردان به جهت قواميتي كه نتيجه برتري ذاتيشان به لحاظ عقلي، دينداري و مقاومت در تحمل مشكالت و 

نشوز زن به جهت عواطف بسيار، كمي عقل و دين،  حال آن كه. سببي خردمندانه داردسختيهاي زندگي است، 
   )503 ص/  1 ج، 1412 كثير، ابن (.و نااستوارسست  داليلي

اما انگيزه اي كه در قرآن برجسته شده، زياده خواهي، سودجويي و حرص و طمع مردان به مال و ثروت 
 آمنُوا الَّذينَ أَيها يا: سوره مباركه نساء است 20و  19دختران يا زنان بيوه ثروتمند است، گواه اين سخن، آيات 

 و مبينَةٍ بِفاحشَةٍ يأْتينَ أَنْ إِالَّ آتَيتُموهنَّ ما بِبعضِ لتَذْهبوا التَعضُلُوهنَّ و كَرْهاً النِّساء تَرِثُوا أَنْ لَكُم يحلُّ ال
 زوجٍ استبدالَ أَردتُم إِنْ و .كَثيراً خَيراً فيه اللَّه يجعلَ و شَيئاً تَكْرَهوا أَنْ  فَعسى كَرِهتُموهنَّ فَإِنْ بِالْمعرُوف عاشرُوهنَّ

  1. مبيناً إِثْماً و بهتاناً أَتَأْخُذُونَه شَيئاً منْه تَأْخُذُوا فَال قنْطاراً إِحداهنَّ آتَيتُم و زوجٍ مكانَ
يكي از عادات ناپسند و نكوهيده در سرزمين عربستان، ازدواج مردان با انگيزه هاي مادي صرف بود؛ بدين معنا 
كه برخي مردان براي تصاحب ثروت دختران يتيم با آنها ازدواج مي كردند؛ اگر اين دختر از زيبايي و وجاهتي 

به او گذاشته مي شد، سپس يا تصميم به طالق برخوردار نبود، پس از مدتي، بناي ناسازگاري و بي مهري نسبت 
يا با ايراد فشارهايي به آزار و . او مي گرفت؛ يا او را رها مي كرد و سراغ زني زيبا يا دست كم جوانتر مي رفت

پذيراي ...) مثل بخشيدن مهريه يا قسم و( اذيت وي مي پرداخت تا وي راضي به طالق يا با قبول برخي مسايل
او براي فرار از تبعات رهاسازي چنين زني و به منظور . د به عرصه زندگي مشترك شودورود فردي جدي

  .توجيه كار خود نسبتهايي به او مي داد
و در اين آيه ضمن اشاره به ناروايي . آنچه در تفاسير آمده، بازتاب وضعيت ساري وجاري در آن جامعه است 

گرفته و به برقراري ارتباط سالم و حفظ حرمت زن و  چنين پيوندي، اين گونه رفتارها مورد نكوهش قرار
  .معاشرت نيكو با وي توصيه و تأكيد شده است

                                                            
 بر ستانيد بازپس ايد داده آنها به كه را آنچه از قسمتى تا و. ببريد ارث به ميلشان خالف بر را زنان كه نيست حالل را شما ايد، آورده ايمان كه كسانى اى -  ١
 چيزها بسا چه نيامد، خوش زنان از را شما اگر و. كنيد رفتار نيكويى به آنان با و. باشند شده رسيده ثبوت به فحشايى مرتكب آنكه مگر مگيريد، سخت آنها
 نبايد ايد، داده مال قنطارى را او و بگيريد ديگر زنى جاى به زنى خواستيد اگر.باشد نهاده آن در كثيرى خير خدا كه حالى در آيد نمى خوش آن از را شما كه

  نساء19/20.است آشكار گناهى اين گيريد؟ پس باز را مهرشان تا زنيد مى تهمت آنان به آيا. بازستانيد او از چيزى
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نساء نسبت به عوامل بروز نشوز ساكت است، اما قرائن، از جمله قرينه سياق ، به  128گفتني است مضمون آيه 
  .    روشني اين عوامل را بازمي نمايد

ورود زني ديگر به ساحت زندگي، واقع امر اين است كه ورود زني  1صرف نظر از امكان و حتي گاه ضرورت
هم چنان كه همين نگراني در . جديد در زندگي مشترك به طور طبيعي و قطعي موجب نگراني زن خواهد شد

خصوص ورود مردي ديگر در حريم زندگي خصوصي زن، به نحوي ديگر آشفتگي و تشويش خاطر مرد را به 
در نگاه نساء از آن به خوف، تعبير شده است و اين خوف  ةذا در آيات ياد شده سورل .دنبال خواهد داشت

/ 3ج بي تا، طوسي،؛   40ص / 5ج ،1412 طبري،براي نمونه، (بسياري از عالمان بر اطمينان و علم ناظر است
  )69ص / 3ج ،1372 طبرسي،؛  189ص 

  

  پيامدهاي نشوز زن و مرد 

نشوز كه قرآن بدان تصريح دارد، ايجاد و بروز خوف در صحنه زندگي مشترك  مهم ترين پيامدنخستين و قهراً 
   .است كه اين نيز در مورد نشوز زن و مرد به طور يكسان تعبير شده است

ديگر در همان ) زن يا مرد( بنابراين نشوز چه از سوي زن باشد و چه از سوي مرد، عبارت است از توجه به
بدين معنا كه اگر زن يا مرد در محدوده روابط خصوصي خود، فرد . ي همسرندزماني كه اين زن يا مرد دارا

ديگري را راه دهند، از سوي هر يك از آنها باشد اين امر موجب بر هم خوردن آرامش و در نتيجه منجر به 
  .بروز نگراني در طرف مقابل خواهد شد

باشد، و اگر اين پديده امري طبيعي بود  لذا در هر دو آيه بحث از خوف زن يا مرد از نشوز همسرانشان مي
گفتني است تعبير خوف، از ظرافت هاي بياني قرآن كريم است كه براي پرهيز . دليلي براي خوف و هراس نبود

  .از تصريح به وقوع پديده نشوز آمده است

  

  جايگاه نشوز

                                                            
لن ( و البته آن را مقيد به رعايت عدالت نموده و تأكيد دارد كه هرگز نمي توانيد .آنها مواردي است  كه قرآن به عنوان ضرورت از آنها ياد كردهاز جمله  - 1

  255ص / 8،  ج1383 محمدعزّة دروزة،: نك براي اين موارد ضروري. عدالت را رعايت كنيد) تستطيعوا
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آنچه اين نوشتار را از موارد مشابه متمايز مي گرداند، نگاه نگارنده به مقوله نشوز به عنوان پيش در آمدي بر 
اراده زن يا مرد بر طالق است؛ در واقع، غالباً بروز نشوز از سوي هر يك از زن و مرد، گوياي اراده هر يك از 

به بيان ديگر نشوز را مي . زندگي مشترك است آن دو  بر جدايي يا دست كم تغيير و تحولي جدي در ساحت
يعني هر دو از . توان نشان و عالمتي بر اراده و آهنگ بر جدايي و مفارقت از سوي مرد ناشز و زن ناشزه دانست

گواه اين ادعا، سياق آيات . براي اظهار اين خواست خود بهره مي گيرند) برقراري ارتباط با ديگري( يك روش
  . باركه نساء استسوره م 128و  34

. اين سوره، روشن مي شود كه اين آيه به نوعي با موضوع طالق در ارتباط است 34با اندكي دقت در سياق آيه 
زيرا پس از يادكرد موقعيت مرد، به لحاظ نقش محوري اقتصادي او در اداره زندگي مشترك، يادآور مي گردد 

فَالصالحات قَانتَات حافظَات للْغَيبِ بِما حفظَ  :نهان پابرجاست كه اين بنا با حافظ و سازگار بودن زن در عيان و
مثل (اما اگر اين ماجرا به سمت نشوز متمايل شود و نشانه و  اماره اي از نشوز در زن ظهور و بروز كند اللَّه

داندن او از انحراف ايجاد راه هايي براي بازگر) شكستن حرمت حريم زندگي يا فراتر نهادن گام از حد متعارف
شده پيشنهاد مي شود و در آيه بعد بدون اشاره به كارساز نبودن راههاي پيشنهادي، به لزوم برپايي دادگاه 

گويي راههاي . خانوادگي براي حل مشكل ميان زن و مردي كه زندگي شان دچار بحران شده، مي پردازد
براي پيشگيري از بروز شكاف و شقاق در زندگي، بوده  ) موعظه، هجر در بستر و ضرب( پيشنهادي سه گانه

وجود ) به طور توافقي و دو جانبه( است، لذا در ادامه بر اين نكته تأكيد مي شود كه اگر امكان بقاي زندگي
  . داشته باشد، خداوند هم آنان را بدان توفيق خواهد داد و گرنه بايد به طالق راضي شد

، در درمان نشوز زن، ضرورت بيان عام 34ر نبودن راه هاي پيشنهادي در آيه وشايد علت عدم اشاره به كارگ
. باشد تا هم مورد خاص نشوز را دربربگيرد و هم ناسازگاري هاي ديگر را كه ربطي به نشوز ندارند 35پيام آيه 

اجراي  به هر روي برپايي دادگاه خانوادگي در مقدمه بروز ناسازگاري عاملي است جهت كندتر كردن روند
  .طالق و جدايي

آيه، مجدداً به بحث خانه و خانواده بازگشته و اين بار  90سوره مباركه نساء، با فاصله شدن قريب  128در آيه 
با اشاره به نشوز مرد، فضايي ترسيم مي شود كه در آن مرد، با برگزيدن زني ديگر و وارد ساختن او در ساحت 

مسر سابقش اعالم مي كند، هر چند ظاهراً او مي تواند همزمان چند زندگي مشترك، عزمش را بر جدايي از ه
همسر داشته باشد، اما اگر نخواهد متحمل هزينه هاي سنگين ازدواج مجدد باشد، ناگزير ترتيبي اتخاذ مي كند 

ته به كار رف "نشوز"و در اين جا نيز تعبير . كه زن را وادار به قبول جدايي يا صرفنظر از برخي حقوقش كند
در آيه بعد، با تأكيد بر عدم امكان قطعي برقراري عدالت ميان زنان، از اين كه زنان را معلّقه نگاه دارند و . است
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تمام تمايل خود را به يك سو متوجه سازند، نهي مي كند و در همان حال به صالح و اصالح و رعايت تقوي 
 اللَّه كانَ و سعته منْ كُال اللَّه يغْنِ يتَفَرَّقا إِنْ و: فرامي خواند و در نهايت  به صراحت از طالق سخن مي گويد

نساء؛ و تأكيد بر اين كه اگر اين دو از هم جدا شوند، خداوند هر يك از اين دو را از خوان / 130 حكيماً واسعاً
  . رحمت خويش بهره مند و بي نياز خواهد ساخت

يا اعالم ) زنگ خطري از سوي زن( ن مقدمه و پيش درآمدي بر طالقبنابراين در اين سوره، نشوز به عنوا
اين گذر سريع، ترديدي باقي نمي گذارد كه نشوز، در سياق بيان احكام . رسمي و رساي مرد براي جدايي است

  . و چند و چون طالق و مراحل مقدماتي آن قرار دارد

  شيوه برخورد با نشوز

درمان يا شيوه برخورد با آن به جهت تفاوت هاي زيستي اين دو جنس با راه به رغم يكساني نشوز زن و مرد، 
يكديگر، راه هايي متفاوت و متناسب با ويژگي ها و خصوصيات طبيعي و بيولوژيك هر يك از آنها ارائه شده 

  .است

رفتار از سرِ حرص و بي عفتي مرتكب چنين ) 1براي زن ناشزه دو حالت متصور است،   :برخورد با نشوز زن
به ...) اعم از داليل خلقي و خُلقي، يا عدم رضامندي از همسر  و( به داليل مختلف ) 2ناپسندي شده است، 

هريك از اين دو عامل، به تنهايي يا به صورت جمعي مي . ادامه زندگي رغبتي ندارد و خواستار جدايي است
ست زن براي فهماندن نوع احساسش به در واقع نشوز، ابزاري است در د. تواند موجب بروز نشوز وي شود

  .مرد؛ كه به تناسب و فراخور خواستش از آن بهره مي گيرد

در صورتي كه نشوز زن . انگيزه نشوز هر چه باشد، آيه تنها به راه هاي درمان اين رفتار غير طبيعي اشاره دارد 
موعظه، ( ناشي از بي عفتي باشد، مرد موظف است در به راه آوردن وي، سه مرحله ياد شده در آيه مباركه را 

مراحل در صورتي كه زن متوجه قبح كارش پي بگيرد؛ در هر يك از اين ) دوري در بستر و ضرب غير مبرح
, سيوطى .(شد و به فضاي سالم زندگي بازگشت، مرد نبايد به خاطر خطاي پيشين نسبت به او ستم روا دارد

   )197ص/5 ، ج1412طبرى، جامع البيان، ؛ 2/151 ، ج1404

بود و بايد در سطح ديگري به  اما اگر قصد زن ناشزه قطع پيوند باشد، بي ترديد راه هاي ياد شده، مفيد نخواهد 
و چنان . حل و فصل ماجرا پرداخت؛ يعني با برقراري دادگاه خانوادگي مقدمات اصالح فيمابين آنها فراهم گردد

  . چه اين راه نيز مؤثر نيفتد، تنها راه، جدايي و طالق است
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تبعات مترتب بر نشوز زن را  بي ترديد ورود زني ديگر به زندگي مشترك، به لحاظ طبيعي: برخورد با نشوز مرد
، اين كجي و ناراستي مي تواند با )نداشتن شح( به همراه ندارد و با توجه به ميزان حساسيت زن به موضوع 

با توسل به قانون و مجاري قانوني او حل شود يا  1)197ص / 5، ج1412طبري،(نرمش و مداراي اختياري
  .زيرا طبعاً لوازم الزم براي ايجاد تغيير در مرد در اختيار او نيستبراي به راه آوردن چنين مردي اقدام نمايد؛ 

اگر مردي عالوه بر زني  2در نشوز مرد، ضمن تأكيد بر مشروط بودن تعدد همسران به برقراري عدالت ميان آنها،
پيوند همسر او براي جلوگيري از قطع كامل ) يعني نشوز داشته باشد(كه دارد، چشم به زن ديگري داشته باشد

...) دريافت نفقه، قسمت و ( مي توا ند پيشنهاد هايي به مرد داشته باشد تاكماكان از امتيازهاي داشتن همسر
  .برخوردار بماند

 زن به مردي اگر كه معنا بدين است شده مطرح سوره همين 128 آيه در كه است واين دقيقاً همان معنايي
  .نگران كرده باشد، مي تواند براي اصالح، اقدام كند باشد و اين امر همسر وي را داشته نظر ديگري

  . اما اگر هيچيك از اين راه ها نتيجه نداشت، اين ماجرا هم به طالق منجر خواهد شد 

بنابراين شيوه برخورد يا درمان نشوز زن و مرد با توجه به كاركرد و نقشي كه طبيعت بر عهده هر يك از زن 
درمان نشوز آنها، مستند به نقشهاي طبيعي آنها  هاي مطرح در بيان ديگر تفاوت به. ومرد نهاده، تعيين شده است

   .در ساحت زندگي است

و در همين  3.در گوهر آفرينش، يكسان اند) اعم از زن ومرد( تمام انسانهاچه، از يك سو در نگاه قرآني 

. عت براى آن وضع شده استزوجيت در زناشوئى يك علقه طبيعى است؛ لذا قوانين خاصى در طبي " فرهنگ،

مي ازدواج براساس يك خواهش طبيعى از طرف زوجين كه مكانيسم خاصى دارد، تنظيم و برقرار  در واقع

طبيعى در اجتماع مدنى، قانون آزادى و مساوات است و تمام مقررات اجتماعى بايد  لذا هر چند روال. گردد

در پيمان ازدواج غير از دو اصل ياد شده، قوانين  اما ؛تنظيم گردد )آزادى و مساوات  (براساس اين دو اصل 
                                                            

  .560ص / 1تفسير الهيجي، ج ؛198ص/ 5طبري، ج ال .نساء، اختيار است 128 المان، مراد از خير در آيهبر اساس گفته برخي ع - 1
  .بدان پرداخته است 129موضوعي كه آيه بعد يعني  - 2
 اللَّه إِنَّ  الْأَرحام و بِه تَساءلُونَ الَّذى اللَّه اتَّقُواْ و  نساء و كَثيرًا رِجالًا منهُما بثَّ و زوجها منهَا خَلَقَ و واحدةٍ نَّفْسٍ من خَلَقَكم الَّذى ربكُم اتَّقُواْ النَّاس يأَيهَا - 3

 بسيار زنان و مردان دو، آن از و را او همسر تن يك آن از و بيافريد تن يك از را شما كه آن پروردگارتان، از بترسيد مردم، اىالنساء؛ / 1.رقيبا علَيكُم كاَنَ
النساء؛  / 1. شماست مراقب خدا آينه هر. مبريد خويشاوندان از زنهار و خواهيد مى چيزى يكديگر از او نام به سوگند با كه خدايى آن از بترسيد و. آورد پديد
  زمر/ 6اعراف؛ / 189انعام؛ / 98: و نيز
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ص  ،1357 ،مطهرى (".اى جز رعايت و پيروى از آنها نيست ديگرى نيز در طبيعت براى آن وضع شده و چاره

280 (  

  
 نتيجه گيري

 –گستره قوانين فقهيامروزه، اهل قلم و نظر، به گونه اي مبسوط به بازپژوهي نشوز در مواريث كهن و نيز در 
  .از خالل اين آثار، دو نگاره كامالً متباين درباره نشوز قابل استفاده است 1حقوقي پرداخته اند؛

برشمرده ودر همان حال نشوز مرد   زن نشوز متعددي براي متفاوت ديدن نشوز زن و مرد؛ اينان مصاديق) الف

ويژگي برجسته و مشترك اين نگاره، نگاه ابزاري داشتن به زن و نشاندن او در كنار . را بسيار محدودتر ديده اند

مجعول ( واقعيت اين است كه پرداختن به اين ديدگاه با توجه به فروپاشيِ بنيانهاي آن . كودكان و سفيهان است

عالوه بر ) روايي آنها، ناسازگاري با نص آيات قرآني و مغايرت با داليل عقالنيبودن برخي از مستندات 

چه، پيداست كه اين نوع نگاه به زن، يادآور نگرش اقوام . تكراري بودن، كار بيهوده و بي ثمري خواهد بود

و نيز شيوه  و به معناي واقعي كلمه بيگانه با روح حاكم بر آموزه هاي قرآني و سنت نبوي 2بدوي به زنان

  . پيشوايان راستين الهي است

 برابرى نشوز زن و مرد؛ برخي مفسران و عالمان متقدم و غالب محققان معاصر با باور بهيكسان ديدن ) ب
طرف مقابل در زندگي مشترك و عدم پايبندي به عهد زوجيت و  حق انگاشتن ناديده را نشوز مرد، و زن حقوق

 معرض در مرد، هر دو، و زن كه اينان بر اين نكته تأكيد دارند. دانند خانه مىفراتر رفتن از حوزه آرامبخشي 
، "به ديگري متمايل بودن"مهم ترين مصداق در نگاه اين گروه، . اجتماعي هستند _اخالقي  به اين بيماري ابتالء

و اين . است است كه با تعابير مختلفي بيان شده "دل در گرو مهرديگري داشتن"، "چشم به ديگري داشتن"

                                                            
و  28-27آيه نشوز و ضرب زن از نگاهي ديگر، مجله پژوهشهاي قرآني، شماره .حسن حكيم باشي: به پژوهش هاي وزيني چون: بنگريد براي نمونه - 1

 مردان قواميت سجادى، ابراهيم سيد؛ 1380بهار و تابستان  26 - 25شماره مجله پژوهشهاي قرآني  ،مباني و معيارهاي رفتار با زن در قرآن نيز سيد حسين هاشمي،
  1380بهار و تابستان  26 - 25شماره مجله پژوهشهاي قرآني  خانواده، در زنان بر
مثابه يكى از اركان برپا دارنده  و انسانى براى زنان قائل نبودند و حضور زنان در عرصه اجتماع به جايگاه واقعى, قرآن جامعه انسانى در عصر نزول - 2

جامعه  نگاهى كه زنان را موجودات طفيلى و بيرون از ;نسبت به زنان دو نگرش و نگاه وجود داشت در جوامع آن روز. جامعه را نكوهيده مى پنداشتند
با اين  ؛پنداشت به سان كودكان و ديوانگانكه زنان را انسانهاى ناقص مى  و ديدگاهى, يى ـ مردان ـ قرار گيرند مى پنداشتانسانى كه مى بايد مورد بهره جو

    257الطباطبايي، همان، ص  ".زندگى كنند زنان هرگز به انسانيت كامل نمى رسند و از اين رهگذر مى بايست هميشه پيرو و زير سلطه تفاوت كه
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اين  ةو تمام سعي و تالش نگارند .مصداقي است كه نشوز زن و مرد را پوشش مي دهد و بر هر دو انطباق دارد
  . فرهنگ قرآني و روايي بود ةدوم از خاطر ةسطور، بيرون كشيدن قرائن و شواهد نگار
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