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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 

ความเขาใจผิดเกีย่วกับการตีสตรี 
 
อัลลอฮฺตรัสวา  

﴿ ِ
خَتَافُوَن نُُشوزَُهنَّ فَِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ يِف الَْمَضاِجِع  َوالالَّ

َطْعنَُكْم فََال َيبُْغواْ َعلَيِْهنَّ َسِبيالً 
َ
ُبوُهنَّ فَإِْن أ  ) ٣٤: النساء ( ﴾َوارْضِ

ความวา “และบรรดาหญิงที่พวกเจาหวั่นเกรงในความดื้อดึงของนางนั้น ก็จง
กลาวตักเตือนนางและทอดทิ้งนางไวแตลําพังในที่นอน และจงเฆี่ยนนาง แต
ถานางเชื่อฟงพวกเจาแลว ก็จงอยาหาทางเอาเรื่องแกนาง”1 
 

อิสลามไดหามการตีสตรี และไดเตือนถึงเรื่องนี้ไวอยางมาก นั่นก็เพราะสถานภาพของเธอ
โดยปกตินั้นออนแอ ไมสามารถปองกันตัวเองได ทานศาสนทูต (ขอความสันติสุขมีแดทาน) กลาว
วา “เจาอยาไดทุบตีภรรยาของเจาเหมือนตีทาส แลวหลังจากนั้นเจาก็ประเวณีกับนางใน
ตอนกลางคืน”2 

และในขณะที่หามตีนี้ อิสลามอนุญาตใหตีเล็กนอยเพื่อเปนการตักเตือนแตมิใชใหเจ็บที่
รางกายหรือผิวหนัง  แตมีเปาหมายเพื่อใหนางสํานึกตน ซึ่งเปนการตีในขอบเขตที่แคบมาก เฉพาะ
กรณีที่จําเปนเฉพาะเจาะจง นั่นคือกรณีที่ภรรยาฝาฝนสามี คือ ไมเชื่อฟงสามีโดยขาดเหตุผลที่
ยอมรับได มีรายงานจากอุมมุ กัลษูม บุตรีของ อบู บักรฺ (ขออัลลอฮฺประทานความโปรดปรานแก
ทานทั้งสอง) กลาววา3 : 

บรรดาชายถูกหามไมใหตีบรรดาหญิงที่เปนภรรยาของพวกเขา  หลังจากนั้นพวกเขาตาง
ไปฟองรองตอทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ ทานจึงอนุญาตใหตีพวกนางได แลวทานก็กลาววา 
“ผูหญิงหลายคนตางมารองเรียนกับครอบครัวของมุฮัมมัด  พวกนางทั้งหมดถูกตีทั้งนั้น” 
ยะหฺยาผูรายงานหะดีษกลาววา : ฉันคิดวา อัลกอซิมเคยกลาววา : หลังจากนั้นพวกเขาไดถูกกลาว
วา “และคนที่ประเสริฐสุดในบรรดาพวกทานจะไมตีบรรดาภรรยาของเขาเลย”   

ในโองการขางตน อัลลอฮฺไดอธิบายอยางชัดเจนถึงแนวทางแกปญหาการฝาฝนของภรรยา
ที่มีตอสามี และบางครั้งวิธีเเกปญหาวานี้อาจจะสรางความเจ็บปวดบาง แตมนุษยก็ยอมรับมันได
เพื่อเปนแนวทางในการเเกปญหาที่เกิดผลตามความคาดหมาย 

และวิธีนี้มี ๓ ขั้นตอนดวยกัน :  
ขั้นที่ ๑ :  ข้ันตักเตือนวากลาว ใหคําเตือนถึงโทษที่อัลลอฮฺไดบอกไว  และบอกกลาวถึง

                                                 
1 อัน-นิสาอ  34  
2 เศาะฮีหฺ อัลบุคอรีย เลมที่  5 หนาที่  1997 หมายเลข  4908  
3 อัลมุสตัดร็อก อะลัศ เศาะฮีหัยนฺ เลมที่  2 หนาที่  208 หมายเลข  2775  
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สิทธิของสามีและความจําเปนที่เธอตองเชื่อฟงสามี และนี่เปนขั้นตอนที่ตองใชความนุมนวลและ
ความรักในการใชคําพูด 

หากวิธีนี้ไมเปนผล จึงตองใช 
ขั้นที่ ๒: ข้ันแยกที่นอน คือ ไมนอน ไมรวมประเวณีกับเธอ และไมพูดคุยกับเธอ ในขั้นนี้

ตองใชความนุมนวลรวมกับความเด็ดขาด 
หากวิธีนี้ยังไมไดผล จึงตองใช 
ขั้นที่ ๓ :ข้ันตี คือ เปนการตีที่ไมสรางบาดแผล กระดูกไมแตกหัก และไมเกิดรอยฟกช้ํา 

และหลีกหางจากการตีที่ใบหนา เพราะสาเหตุการตีก็เพื่อตักเตือนเทานั้น ไมใชการทรมาน และ
เปนการบอกใหรูวา การกระทําของเธอนั้นเปนที่ไมพึงปรารถนา เพราะศาสนทูตของอัลลอฮฺได
กลาวแกชายคนหนึ่งที่ไดถามทานเกี่ยวกับสิทธิของภรรยาที่มีตอสามีวา “สามีตองใหเธอไดกิน
เมื่อสามีไดกิน สามีตองใหเธอไดนุงหมเมื่อสามีนุงหม หลังจากนั้นก็อยาไดตีที่ใบหนาของ
เธอ และอยาไดทําความไมดีกับเธอ และจะไมแยกที่นอนกับเธอนอกจากภายในบาน
เทานั้น” 4 

และอิสลามไดวางขอกําหนดในการตีนี้ วาตองเปนการตีที่ไมใชเพื่อการขมขวัญ ขมเหง 
รังแกหรือเปนการเหยียดหยามศักดิ์ศรีเธอ หรือเปนการตีเพื่อทรมาน เปนตน มีรายงานจากอิบนุ 
อับบาส (ขออัลลอฮฺประทานความโปรดปรานแกทาน) ไดอธิบายการตีที่วานี้ คือการตีดวยไมแปรง
ฟนหรือส่ิงที่คลาย ๆ กัน5   สําหรับการตีเพื่อการทรมานนั้นอิสลามไดหามการตีลักษณะนี้ ทานศา
สนทูต (ขอความสันติสุขแดทาน) กลาววา “จงยําเกรงตออัลลอฮฺในเรื่องภรรยา เพราะทาน
ไดรับนางเปนภรรยาดวยอาณัติแหงอัลลอฮฺ และอวัยวะสงวนของนางไดเปนที่อนุมัติแก
เจาดวยถอยคําแหงอัลลอฮฺ และสิทธิของเจาที่มีเหนือนางนั้นคือ นางจะตองไมอนุญาตให
ผูอ่ืนที่เจาไมพึงพอใจไดเหยียบพรมของเจา(หมายถึงเขามาในบาน) หากนางทําเชนนั้น 
เจาจงตีนางโดยการตีที่ไมสรางบาดแผล และสิทธิของนางที่มีเหนือเจานั้นคือการที่เจา
ตองหาปจจัยยังชีพและอาภรณใหนางดวยดี” 6 

และขั้นนี้ (ข้ันตี) เปนขั้นตอนที่มีผลตอสตรีสองกลุม ตามที่นักจิตวิทยาไดยืนยันไว คือ 
กลุมที่ ๑ : กลุมสตรีที่อยากตั้งตัวเปนผูคุมสามี  พวกนางเหลานี้ชางมีความสุขและ

สนุกสนาน ถาเมื่อไหรพวกนางไดคุมสามีของพวกนางใหเปนไปตามใจชอบ พวกนางจะควบคุม
พวกเขาใหอยูภายใตอิทธิพลและคําสั่งของพวกนาง  

กลุมที่ ๒ : กลุมสตรีที่ออนแอและเชื่อฟง เปนพวกที่มีความสุขและชอบเมื่อไหรที่พวกนาง
ถูกตีหรือถูกสั่งสอนดวยความเขมงวดรุนแรง  

G- A Hodfield หนึ่งในบรรดานักจิตวิทยาชาวยุโรปกลาวในหนังสือของเขาเรื่องจิตวิทยา
และจรรยา วา : อารมณที่ยอมจํานนอาจจะเพิ่มข้ึนสูงในบางครั้ง ซึ่งจะพบวา เจาของอารมณนี้จะ

                                                 
4 เศาะฮีหฺ อิบนุ หิบบาน เลมที่  9 หนาที่  482 หมายเลข  4175  
5 ฮุกูกุนนิสาอ ฟล อิสลาม / มุฮัมมัด เราะชีด ริฎอ 
6 เศาะฮีหฺ อิบนิ คุซัยมะฮฺ เลม 4 หนา 251 หมายเลข 2809 
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มีความสุขมากเมื่อถูกคนมีอํานาจมาควบคุมเขา ยอมรับความเจ็บปวดดวยปติยินดี ความรูสึก
เชนนี้พบมากในบรรดาสตรีแมนวาพวกนางไมรูตัว  ดวยเหตุนี้เองพวกนางเปนที่รูจักวา เปนกลุม
คนที่ทนกับความเจ็บปวดมากกวาบรรดาชาย และภรรยาดังที่วานี้ คือบุคคลที่พึงชอบสามีของเธอ
ทุกครั้งที่สามีเธอตีนางหรือรุนแรงกับนาง และไมมีอะไรที่จะทําใหสตรีเสียใจมากกวาการที่เธอมี
สามีผูออนโยนตลอดเวลา ไมมีความรูสึกใดๆ แมจะถูกทาทายดวยวิธีไหนก็ตาม 

การตีนั้นจะใชในขั้นสุดทายในการสั่งสอนระเบียบวินัย อิสลามไมอนุญาตใหใชมัน
นอกจากในกรณีที่ไมมีความเปนไปไดที่จะตักเตือน หรือไมมีผลจากการแยกที่นอนแลวเทานั้น  

การตีเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการอบรมสั่งสอนระเบียบวินัย อยางเชน พอตีลูก ครูตี
นักเรียนเพื่อจุดประสงคส่ังสอนระเบียบวินัยเทานั้นเอง หลังจากนั้น อัลลอฮฺไดแจงในตอนทายของ
โองการวา การตีนั้นตองหยุดทันทีถาหากจบลงดวยการเชื่อฟงจากภรรยาตอสามีของนาง อัลลอฮฺ
ส่ังวา “ถาหากนางเชื่อฟงพวกเจาแลว ก็จงอยาหาทางเอาเรื่องแกนางอีก” 

ส่ิงนี้ชี้ใหเห็นวา ในขั้นตอนการแกปญหาดังกลาวเพื่อเปนการสั่งสอนที่วานั้น อิสลามไดต้ัง
จุดประสงคเอาไวเบื้องหลังนั้นวาตองการปกปกษรักษาความเปนครอบครัวไมใหเกิดการแตกแยก
และสูญสลาย ไมใหลูกหลานมีปญหา หรือไดรับความรูสึกที่ไมดีในจิตใจของพวกเขา ซึ่งเปน
ผลกระทบที่ตองเกิดขึ้นเมื่อมีการหยารางกัน 

เปนเรื่องที่เราคิดวาเหมาะสมที่จะนําสถิติของประเทศอังกฤษมาเปดเผยใหทราบ ซึ่งตัวเลข
ของภรรยาที่ถูกสามีทุบตีที่เปนแผลสาหัสสากรรจสูงถึง 6,400 คน ในป 1990 และถึง 30,000 คน 
ในป 1992 หลังจากนั้น ตัวเลขเพิ่มถึง   65,400 คน ในป 1995 และพวกเขาคาดวาตัวเลขนี้จะ
เพิ่มข้ึนไปอีก ถึง 124,400 คน ในทายศตวรรตที่ 20 

และนี่ เปนสถิติที่รวบรวมผานสถานีตํารวจในอังกฤษเพียงทางเดียวเทานั้น แลวจะมี
จํานวนอีกเทาไรที่การตีภรรยานั้นไมไดแจงความใหตํารวจรู และ ณ วันนี้ ยังมีภรรยาที่ถูกทุบตีอีก
จํานวนเทาไร ถาหากจะนับจากทั่วทุกมุมโลก ? 7 
 

                                                 
7 วารสารอัลอุสเราะฮฺ ฉบับเดือน ญะมาดิลอุลา  1416  


