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چکیده

سبک تعامل همسران در خانواده از مسائل مهمی است که در اسالم بدان بسیار پرداخته شده است .از آنجاکه در
سبک زندگی اسالمی ،مردان مسئولیت قوامیت و سکانداری حرکت خانواده به سوی کمال را بر عهدده دارندد ،نندین
پرسش میشود که آیا برای آنان ،استفاده از روش تنبیهبدنی برای همسر ،مجاز شمرده شدهاست یا نده بصودوصکه
تبلیغات برای اسالم هراسی ،با بزرگنمایی مسئله خشونت در خانواده از سوی مردان ،همدراه شدده و گروهدی سدعی
کردهاند که با تکیه بر یک فهم خاص آیهای از قرآن (نساء )34 :رفتار نادرست و ناعادالنه در مورد زن و تنبیه بدنی وی
توسط همسر را جایز شمارند .این پژوهشکه با روش توصدیفی -تحلیلدی انجدام پ یرفتده اسدت ،بدرآن اسدت تدا بدا
گردآوری و نقد دیدگاههای گوناگون مفسران در مفاد آیه با بررسی معناشناختی واژهیضرب و توجه به انوراف شدار
از معنای مشهور به تبیین جدیدی دراین زمینه دست یابد؛ ل ا با توجه به دانش معناشناسی و سیره معودومین ،قدراین
متعددی ،برای انوراف شار از معنای مشهور «ضرب» و توجه مصاطب به معانی دیگر آن ارائه شده که نشانگر َت ُّ
طور
داللت لفظ ضرب است .قرآن تنبیه بدنی را به هیچ عنوان تجو یز ننموده و فقط در سه مورد (قواص ،جهاد ،حدود و
تعز یرات) با رعایت شرایط جایز میداند.
کلیدواژهها :تنبیه بدنی ،ضرب ،آیه  34سوره نساء ،معناشناسی ،نندمعنایی
* .تاریخ دریافت1397/4/21:؛ تاریخ پذیرش.1397/11/15:
 . 1نویسنده مسئول
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Abstract
The style of "spousal' interaction in the family is one of key issues discussed in Islam. Since
in the Islamic lifestyle, men are in charge of managing and steering the family towards
perfection, the question arises as to whether it is permissible for man to resort to corporal
punishment as a means of disciplining his wife. In particular, Islamophobia propaganda has
been accompanied by an exaggeration of domestic violence by men, with some attempting
to justify abuse and unfair treatment of and corporal punishment of a woman by her
husband based on a particular interpretation of a Qur'anic verse (Nisa: 34). Using a
descriptive-analytical method, this paper, this paper aims to present a new interpretation of
this verse by reviewing and criticizing diverse stances of exegetes on the content of the verse
through a semantic analysis of the word “Zaraba” (striking), particularly the lawmakers’
disregard for the known meaning of this term.
Therefore, drawing on the knowledge of semantics and the tradition of the Infallibles,
copious evidences are presented for the lawmaker’s inattention to the famous meaning of "
“striking" and the reader’s focus on its other meanings, which indicates the semantic
evolution of the word ‘striking”. The Qur'an, prohibiting corporal punishment in any ways,
only sanctions it in three cases (legal retribution, jihad, hudud and ta'zir) under certain
conditions.
Keywords: corporal punishment, striking, verse 34 of Surah Al-Nisa ', semantics, polysemy
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مقدمه
قرآن ،نحوه تعامل در زندگی مشترک را براساس مودّت و رحمت (روم )1:بیاان نماوده و
حسن معاشرت و رفتار صحیح در برخورد با زنان را به ماردان دساتور داده اسات( .نساا)19::
وحتّی دراین آیه به یک قاعده کلی درزندگی زناشویی اشاره میکند که با آنها به طور معروف
و نیکوکارانه رفتارکنید واگر عملی از سوی آن ها صورت گرفت که موجا

کراهات و نتارت

شما شد ،نباید به سرعت به سمت خشونت و جدایی ازآنها رفت .و نیز توصیه ماینمایاد کاه
مرد ،همسرش را به نیکی ومعروف در کنار خود نگه دارد و یا در صورت پیشامد طاق ،،او را
با احسان و خاطره خوش رها نماید( .بقره)229 :
استادمطهّری میفرماید« :از این آیات یک اصل کلی استتاده میشود و آن اینکه هر ماردی
در زندگی خانوادگی یکی از دو راه را باید انتخابکند :یا تمام حقو ،و وظایف را به خاوبی و
شایستگی انجام دهد( .امساک به معروف :نگهداری به شایستگی) و یا پیمان زوجیت را قطع و
زن را رها نماید .شقّ سوم یعنی اینکه زن را طاق ،ندهاد و باه خاوبی وشایساتگی هاا از او
نگهداری نکند ،از نظر اسقم وجود ندارد .عبارت «وَ ال تُمْسِکوهُن ضِراراً لِتَعْتَدوا» شق ساوم را
نتی میکند (مطهری.)323-322 ،
تنها آیهایکه به صورت عمومی وظاهری ،تنبیهبدنی زنان را متبادر به ذهن میسازد ،آیه 34
سوره نسا :است .در این آیه ،فعل امر «فاضربوهن» در وسط آیه پس از مقادمات مهاا و قابال
توجه ،بیان گردیده وپس از آن نیز به ارائه مطالبی پرداخته شده است.
تحدید بحث در آن است که :فارغ از هرگونه بحث و تحقیق در قبل و بعد این واژه ،باا در
نظر گرفتن معنای ظاهری مستتاد از این لغت ،زدن زنان از سوی همسر ،تجویز شده و ماردان،
جواز خشونت بدنی نسبت به همسران خویش را ،دریافت نمودهاند؛ در حالیکاه ایان مسائله،
حتی به هر دلیل موجّه ،امری غیرانسانی به شمار میآید و باا کرامات انساانی ساازگاری ذاتای
نداشته و در تقابلاست ولذا در اکثر جوامع بشری خقف حقو ،مسلّا زنان محسوب میشاود.
لذا فها درست آیه ،تأثیر بسزایی در تبیین نگاه قرآن ،نسبت باه زناان دارد .چناانکاه برداشات
نادرست از آیه ،زمینه ساز اتّهاماتی چون مردساالرانه بودن دیان اساقم باوده و خااطرات تلاخ
ستاورزی در حقّ زنان را ،چونان حقّی مجاز برای مردان ،جلوه میدهد.
پیشینه تحقیق و وجه تمایز پژوهش حاضر
در موضوع این پژوهش ،مقاالت بسیاری منتشر شده که به برخی از نمونهها اشاره میکنایا
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که عبارتند از« :بررسی تطبیقی تنبیه بدنی زن در تتاسیر فریقین با توجه به آیه  34سوره نساا»:؛
«آیه نشوز و ضرب زن از نگاهی دیگر»؛ «تأمقتی چند در سوره نسا :آیه »34؛ «تنبیه بادنی زن
در نگاههای گوناگون»؛ «نگاهی نو به تتسیر نشوز زوجه در قارآن»؛ «بررسای سایر تطاور فهاا
متسران از قیّومیّت و ضرب در آیه  34سوره نسا»:؛ «بررسی جایگاه زن در جاهلیت و قرآن باا
توجه به آیه ضرب»؛ «بررسی فقهی تنبیه بدنی زوجه» و...
وجه تمایز این پژوهش با پژوهشهای پیشین درآن اسات کاه هایک یاک از آنهاا از منظار
معناشناسی به موضوع ضرب ننگریستهاند و این پژوهش با روشی نو از دیدگاه معناشناسای باه
بررسی واژه «ضارب» و معاانی مختلاف آن در ادبیاات عارب ،اشاعار جااهلی ،قارآن وسایره
معصومین پرداخته و از رهگذر علا معناشناسی به این نتیجاه رسایده کاه واژه «ضارب» دارای
معانی متعدد بوده و قرآن استتاده از این واژه را با مقصود تنبیهبدنی بکار نبرده بلکه بار اسااس
حدیث مشهور پیامبر (ص)( ،ر.ک :بحاراالنوار ،)249 /100 ،شارع مقدس کاربرد معانی دیگری
را برای این واژه اراده نموده است و از واژههای جانشین ضرب ،به معناای زدن یعنای «وکاز»،
«صقع»« ،لتخ»« ،قرع»« ،نتق»« ،لطا» و مانند آنها ،در این مورد استتاده ننموده است.
پیشینه نظرات مفسّران در تفسیر آیه
قرآن برای اصقح امر نشوز زوجه ،در مراحل نهایی از واژه «ضرب» استتاده نموده ومعنای
زدن و تنبیهبدنی نخستین معنایی است که از این واژه ،به ذهان مخاطباان ،متباادر مایگاردد و
تنبیهبدنی حتی در زمان پیامبراکرم (ص) نوعی تنبیه خشن و ضجرآور ،به شامار آماده و بارای
مضروب ،ایجاد درد و ناراحتی مینموده است .گرچه تمامی متسّران ،ضرب در این آیاه را در
وضعیت معمول ،غیر مجاز و فقط محدود به رفتار نشوزآمیز دانستهاند ولی به دلیال آنکاه روح
کلّی دستورات دین و مجموعه آیات و احادیث ،تنبیهبادنی باه صاورت زدن را نهای نماوده و
توصیه های جدّی بر دوری از این روش وارد شده است ،أکثر متسارین درصادد نتای صادور
تنبیهبدنی از این آیه برآمدهاناد .البتّاه بعضای از فقهاا و متساران متقادم مانناد( :شایخطوسای،
المبسوط )338 /4 ،و (طبرسی )254 /1 ،همانند بسیاری از زنان عصار پیاامبر ،زدنزناان را باه
عنوان گزینه تنبیهی ،پذیرفتهاند و حتی اطق ،کاربرد واژه «ضرب» را دلیل بر جاواز اساتتاده از
تازیانه نیز شمردهاند( .ابن ادریس .)729 /2 ،در همین راستا ،برخای از متاأخرین بارای از باین
بردن شائبه خقف انسانیّت بودن این روش ،توجیه کرده اند کاه دراینجاا مارد ،انساانیّت زن را
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نشانه نمیرود ،بلکه از انحراف بیشتر او از مسیر انسانیّت جلوگیری مایکناد( .نباوطی .)94 ،و
عدهای برآنندکه کاربرد واژه «ضرب» در آیه در مورد زن «ناشازه» اسات .زنای کاه نسابت باه
شوهرش بغض میورزد و چشمش به مرد دیگری است( .راغ  ،ذیل ماده نشاز) زنای کاه-باا
وجود آنکه مرد وظیته قوامیَّت را به جا آورده-از دایره صقح خارج شده و رفتاری نشوز آمیاز
دارد و دیگر از شوهر خویش با قانت بودن و حافظ بودن خود در جهت ایتای رسالت و نقش
قوامیّتش حمایت نمیکند؛ و در برابر وظایف و حقو ،و تعهدات هنگام پیوند زناشویی اساتعق
میورزد .لکن رویکرد اصلی مورد توجه بسیاری از فقها و متسران« ،نهی از فرهنا

ناامطلوب

زدن» است که به صورتهای مختلف ،پاسخهایی داده شدهاسات :یکاا :باا آنکاه در ایان آیاه
«ضرب» بدون قید بکار رفته و احتمال اطق ،وجود دارد ،اما أکثر فقها و متسران این اطق ،را
نپذیرفته و آن را با تعبیرهای مختلف ،که برگرفته از برخی احادیث است ،مقیَّاد نماودهاناد کاه
عبارتاند از:
-1ضربغیرمُبْرّح« :ضَرَبَهَا ضَاربباً غَیرَمُبْارّح» ،ضاربی کاه آسای

جادّی وارد نشاود .ایان

تخصیص و محد ود ساختن اطق ،دساتور ضارب در ایان آیاه برگرفتاه از روایتای اسات کاه
ابوالجارود از امام باقر (ع) نقل نموده است (قمی)137 /1 ،
-2ضربغیرمَدمِی« :ضربا غیر مَدمِیاً» ،یعنی ضربیکه منجر به خونریزی نشود( .طوسی/4 ،
)428- 338
-3ضربختیف« :یضربها ضربا ختیتا» ،زدن بهآرامی (طوسی.)66 /8 ،
-4ضربرقیق« :ضربا رقیقا» ،زدن به نرمی و مقیمت (طباطبایی.)349 /5 ،
-5ضربرفیق« :ضربا رفیقا» ،در بدنش اثری باقی نماند (ابنزهره.)352 ،
-6زدن با چوب مسواک« :ضرب بالسواک» ،به نقل از روایتی از امام باقر (ع)( .طبرسی/3 ،
.)69
-7ضرب مقیا :زدن با مقیمت و آرامی( .طیّ .)74 /4 ،
دوم :برخی از متسّران با استناد باه برخای از روایاات نباوی (ص)( ،حرعااملی)347 /7 ،؛
(متقیهندی )131 /5 ،همین تنبیهبدنی غیرمضار و بادون شادت را فقاط در صاورت خیانات
جنسی از سوی زن جایز میدانند( .رک :طبرانی210 /2 ،؛ میبدی.)458 /2 ،
سوم :ضرب هرگز به عنوان کیتر یا تعزیر نیست ،بلکه نوعی هشدار یا اعقم تنتار از رفتاار
زن است و برداشت از «واضربوهن» این نیست؛ که مرد می تواند زنش را بزند ،چون کتک زدن
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به معنی تعزیر است و «التعزیر بید الحاکا» یعنی اختیار تعزیر به دست حاکا شارع اسات و در
اینجا محکمه است که تصمیا میگیرد زن را چگونه تعزیرکند و مرد فقط میتواند شکایتکناد
و قاضی زن را تعزیر نماید و این احتمال را در اصل شهیدثانی داده اسات( .حساینی ،ش  23و
.)102-101/24
چهارم :کاربرد ضرب و تنبیهبدنی ،محدود به طیف خاصی از زنان است .یکای از متساران
شیعه معاصردر قال

احتمالی ،آیه را ناظر به افارادی دانساته کاه تنبیاه ختیافبادنی در آناان

جنبهآرام بخشی دارد( .مازوشیسا) و یک نوع درمان روانی است (مکارم.)374 /3 ،
گرچه این تعبیر کامقً نادرست به نظر میرسد چون قرینهای بر تغییر رویکرد قرآن از زناان
سالا به زنانی که حالت مازوشیسمی دارند وجود ندارد ولی استتاده از تنبیاهبادنی را مقیَّاد باه
یک طیف خاص از زنان میداند.
پنجا :این آیه توصیتی از خانواده آرمانی و بیان وضاعیت و حالات زناان صاالح در برابار
قوّامیَّت شوهراست و هرگز امری وجوبی از آن به دست نمیآید -هرچند از آیات االحکاام باه
شمار میآید– چراکه لحن آن لحن توصیف و توصیه است( .حکیا باشای ،ش  27و )120/28
اگر حکا نیز باشد بیتردید حکا ارشادی است نه مولوی .عقوه بر آنکه آیه ،به صیغه وجاوب
و امر نیست ،بلکه جمله خبری است .لذا در مورد سه امر بعادی (عِظُاوا ،وَاهْجُارُوا ،وَاضباربُوا)
نمیتوان ادعا کرد که حکاالزامی بوده و بر شوهر واج

استکه مراحل ساهگاناه را باه اجارا

گذارد و حقّ صبر و تحمل یا مصالحه یاا راههاای دیگار را نادارد( .فضالاهلل245 /7 ،؛ هماو،
 .)1421:108پس وعظ ،هجر و ضرب ،نه حکاواج

است و نه حقّی برای مرد و ناه عقاوبتی

برای زن خواهد بود و نه مرحلهای از مراحل امر به معروف و نهی از منکر ،بلکه تنهاا یاک راه
پیشنهادی است( .حکیا باشی )124-123 ،وگتتهاند :بهتر است زوج زدن را ترک کناد و زن را
عتاو نمایااد؛ زیارا تأدیا

باه زدن ،مصاالحت خاود آن (مارد) اساات (ناه بااه مصاالحت زن).

(فاضلهندی )518 /7 ،و حتّی با ضمیمه برخی روایات ،ترجیح در تارک اسات .وگتتاهاندکاه:
«امر در "واهجروهن" برای اباحه است و گاهی نیز ایان عمال ،حارام یاا مکاروه مایگاردد».
(اردبیلی)537 ،
ششا :با اینکه آیه بر اباحه و جواز ضرب در هنگام احراز نشوز داللت دارد ،ولی مشاروط
به عرف هر زمان است .و این حکا بار اساس عرف طبقات مردم و قبایل در نظرگرفته شاده و
به طور جزم مربوط به قاومی اسات که زدن را رفتار ناشایست در زندگی خانوادگی به حساب
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این نظر ،بر خقف دیگر متسران برآن است که بین این مراحل حرف «واو»

آمده تا بیانگر سه نسخه برای سه گروه و سه روحیه از زنها باشد؛ (نه ترتی

در ساه مرحلاه)

یعنی گروهی از زنان فقط با موعظه سر به راه میشوند و عادهای باا هجار و فاصالهگارفتن و
عدهای با برخورد و تنبیهبدنی متوجه عمل خود میشوند (ابنعاشور.)117-116 /4 ،
هتتا :پیشنهاد «ضرب» در آیه ،با توجه به فضای نزول دوران جاهلیّت ،وضع شده ولای باه
گونه تمهیدی و تدریجی ،نسخ شده است .مرحله نخست :تحدید زدن به گونهای غیاردردآور،
مرحله دوم :ستارشهای أکید نسبت به زن و پاسداشت حرمت او و در مرحله سوم از زدن زن
چنان به سختی نهی شده که تخلُّفکننده را از دایره نیکنامی بیرون شمرده و جزو شارارالناس
میشمارد (معرفت ،ش .)51-45/26-25
هشتا« :ضرب» در آیه ،به معنای تنبیه جسمی نیست ،بلکه نوعی کیتر و عقوبتی است؛ کاه
در قال

ایجاد محدودیتهایی در زندگی مرد میخواهد تنتّر و ناراحتی خود را باه زن اعاقم

کند و به او بتهماند که به دلیل نشوز وی ،محبّت او کا شده است .مهاترین مستند ایان قاول،
حدیث پیامبر (ص) است( .نوری )25 /14 ،در این روایت آمده است که زنان را باا محرومیات
از رفاه در نتقه ،تنبیه کنید و به سراغ تنبیه فیزیکی نروید که دارای قصااص و دیاه اسات .ایان
قول ،معنای واژه «ضرب» در آیه را به طورکلی چیزی غیر از کتکزدن و تنبیهبدنی دانسته و آن
را به محدودیت در خرید لباس و غذا تعبیر مینماید و مخاط

را متوجه این امر میساازد کاه

قراین خارجی «سنت و حدیث نبوی» معنای دیگری برای این لغت ،قائل شدهاند .نکته مها آن
استکه به جز قول اخیر ،همه متسّران با نگرش یک وجهی به یک معنا از واژه «ضارب» اکتتاا
نموده و از دانش معناشناسی ،بهره نبردهاند؛ در حالیکه اساتعمال لتاظ در بایش از یاک معناا،
امری است؛ که در میان متأخرین ،ها در علا بقغت و ها در علا اصول فقه ،به طور مبساوط
مورد مداقّه قرارگرفته و در میاان متقادّمین ،موضاوع اصالی «داناش معناشناسای» اسات .ایان
پژوهش ،با کمک دانش معناشناسی ،رویکرد جدیدی به معنا یا معانی مختلف واژه «ضرب» در
این آیه خواهد داشت.
دانشمعناشناسی و شناخت واژگان قرآنی
دانش معناشناسی از جمله علومی است که به شناخت دقیق واژگان وکشاف معاانی نهتتاه
آنها در متون مختلف میپردازد .معناشناسی هر واژهای با درنظرگارفتن رواباط متهاومی میاان
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واژگان آن متن به دست میآید .فرهن های لغت فقط بخش جزئی و منتکّی از معنای واژگاان
را در اختیار پژوهشگران قرار میدهند .اهمیّت معناشناسی واژگاان درمطالعاات قرآنای روشان
است زیرا متسِّر با واژههای بسیاری روبرو میشود که در ظاهر هامعنا به نظرمیآیند؛ درحاالی
که براساس این دانش و علا به وجوه قرآن ،برخای کلماات قارآن در آیاات مختلاف ،معاانی
متتاوتی دارند .ازسویی دیگر ،گاه یک واژه ،در عبارت و متن آیه ،قابلیت داللت بر چند معنا را
دارد.
تعریف معنا و مسئله چندمعنایی
به طور کلی اشیا ،وقایع و پدیدههای جهان خاارج در ذهان ماا تصاویرهایی را باه وجاود
میآورند که ما کلمات را برای نامیدن یا گزارش دادن درباره آنها بکار میباریا ومعناا پیونادی
است میان کلمه وآن تصویر ذهنی .بنابراین معنای هر واژه یعنی آن تصویر ذهنی که باا شانیدن
کلمهای در ذهن ایجاد میشود و با موجودات خارجی پیوندی عمیق و ناگسستنی دارد .اما یک
تتاوت میان معانی وتصویرهای ذهنی وجود دارد وآن این است کاه گااه ذهان ماا آن تصاویر
موجود خارجی را به گونهای میسازدکه میتواند آن را بر موجودات مشابه آن نیز تطبیق دهاد.
در همین راستا معناشناسان برای هر واژه ،انواعی از معنا را در نظرگرفتهاند؛ لکن دو نوع از این
انواع را میتوان از اساسیترین تقسیمات انواع معنا دانست:
-1معنای اصلی یامرکزی :این معنا همان عامل اصلی ارتباط زبانی و نماینده حقیقی کارکرد
اصلی زبان یعنی تتاها و انتقال اندیشههاست .این ناوع از معناا را معناای «پیوساته باه واحاد
قاموسی» تعریف کردهاند .آنگاه که در کمترین بافت یعنی مترد میآید( .احمدمختارعمر.)39 ،
-2معنای اضافی یا عرضی (ثانوی یا تضمنی) :معنایی که لتظ از طریق آنچه در کنار معناای
تصوری خالص به آن اشاره دارد ،صاح

میشود .این نوع معنا زاید بر معنای اصالی اسات و

صتت ثابت و فراگیرآن نیست بلکه با تغییر فرهن

یا زمان و یا تجربه تغییر مییابد؛ مثقً کلماه

یهودی ،در معنای اصلی یعنی شخصی که وابسته به دین یهود باشد ولای باا گاذر زماان ،ایان
واژه ،دارای معانی اضافی در ذهن مردم شده و در طمع ،بخل ،مکر وحیله تجلی مییاباد .ایان
معنا معادل معنای شعاعی است که از توسعه (حقیقی یا مجازی) معنای مرکزی بهدست میآیند
(قائمینیا.)31 ،
محوریت معنا نشان می دهد که چگونه دستگاه محدودی از واژهها میتواناد ماوارد جدیاد
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وکاربردهای جدید نامحدود را زیر پوشش خود قارار دهناد در زباانشناسای شاناختی ،مادل
محوریت معنا پذیرفته شده است که بر طبق آن ،معانی متتاوت یک واژه ،شابکهای شاعاعی را
تشکیل میدهند .در این شبکه ،یک معنای مرکازی و دیگار معاانی ،نقااط پیراماونی را فاراها
میآورند (قائمینیا.)403 ،
ادعای اصلی محوریت معنا این است که معنای یک واژه ،چیزی ثابات و انعطااف ناپاذیر
نیست که هیک گونه تغییر و تحولی در آن راه نداشاته باشاد .قیاودی کاه در معناای یاک واژه
مشاهده می شود کِشسان هساتند وایان کِشساانی ،کااربرد آن را در ماوارد جدیاد امکاانپاذیر
میسازد( .قائمینیا.)314 ،
پرواضح است که قرآن برای هدایت ناس نازل شده و مخاطا

اولای آن معاصاران پیاامبر

بودهاند و دریافتهای آنان یعنی اهل زبان-در هر دورهای ،اعاّ از صدر اساقم و یاا دورههاای
بعد -ازآیات ،مقک تعیین معنا خواهد بود .لذا کسایکاه بخواهاد ماتن قارآن را آن گوناه کاه
مخاطبان عصر پیامبر میفهمیدند ،بتهمد ،باید به معنای لغت درفضای عصر نزول بپردازد ولای
به طور طبیعی در بسایاری از عباارات و التاار قارآن حالات چنادمعنایی رد خواهاد داد .در
اینگونه موارد ،نخست باید به جستجوی قراین قابل اعتماد برآمده ومعنای مقصاود آیاه را باه
دست آورد ،ولی در صورتیکه به هیک قرینه ای در این راساتا دسات نیاابیا آن آیاه مایتواناد
ازمصادیق چندمعنایی معرفی شود .مقصود از چندمعنایی آن است که یک واژه در متن ،عباارت
ویا جمله ،قابلیت داللت برچند معنا را دارا باشد .چندمعنایی پیوندی ناگسستنی با روایاتی دارد
که قرآن کریا را دارای بطون و وجوه متعدد معنایی معرفای مایکناد .در کتاابهاای فقهای و
اصولی و نیز در برخی تتاسیر قرآن ،از چندمعنایی با تعبیر «استعمال لتظ در بیش از یک معناا»
یا «حمل لتظ مشترک بر دو یا چند معنا» یاد میشود ،همچنین در حاوزه معاارف دینای تعبیار
چندمعنایی یا استعمال لتظ در بیش از یک معنا ،عمدتاً در مورد قارآن کاریا باه کاار مایرود.
(طی حسینی )26-18 ،نکته :چندمعنایی درهمه مواردالتار مشترک یا التاظی که معنای حقیقی
و مجازی دارند ،قابل طرح نیست بلکه زمانی قابل طرح اسات کاه واژه یاا جملاه ،اوالً :دارای
معانی متعدد باشد .ثانیاً :با قراین حالی ومقالی همراه نباشد ،به طوری که ذهان مخاطا

را باه

طور روشن به یکی از معانی آن لتظ انصراف دهاد .چناان کاه کااربرد لتاظ صالوه در معاانی
مختلف در قرآن ،در هر آیه ،با قرینه خاصّ ،معنای خاصّی پیدا میکند.
 .1-3چندمعنایی در میان متسِّران
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گروهی از متسّران که دانشمندان علا اصول نیز به شمار میآیند ،در کتابهای اصول خود،
مبنایی را در این مسئله اتّخاذ کرده و بر اساس همان مبنا عمل کردهاند .به عناوان نموناه :فخار
رازی و بیضاوی از متسران اهل سانت؛ و ساید مرتضای ،شایخ طوسای و مکاارم شایرازی از
متسران شیعه در این شمارند .گروهی دیگر از متسران درالبهالی بحثهای تتسیری به مسائله
چندمعنایی پرداختهاندو در ذیل آیات قرآن درباره آن بحث کردهاند .بهعنوان نموناه :محماودبن
عمرزمخشااااری (ر.ک :زمخشااااری 788 /4 ،و  793و 794؛ 280/1و 327؛ 363/3و  )364و
ابوالتتوحرازی (ابوالتتاوحرازی )84-83 ،از متساران اهالسانت( ،صاادقیتهرانای )372 /4 ،و
جوادی آملی از متسران شیعه که در مقدّمه تتسیر خود تحت عنوان «همساویی معاارف بااطنی
قرآن» در این باره بحثکرده وتلویحا جواز استعمال لتظ در بیش از یاک معناا را پذیرفتاهاناد.
(جوادیآملی )131-128 /1 ،وی با استناد باه روایات پیاامبر (ص) «القُارآن ذلاولذ ذو وجاوه،
فاحمِلوه علی أحسن وجوهِه» (طبرسی40 /1 ،؛ ابن ابی جمهاور )104 /4 ،مایگویاد :احتماال
دارد یکی از معانی این حدیث آن باشدکه قرآن ،معارف طولی متنوع و مطالا

عرضای متعادد

دارد؛ که اگر جماع میاان هماه آن معاانی ممکان نباود ،آن را باه بهتارین وجاه حمال کنیاد.
(جوادیآملی .)131-128 /1 ،پس اگر جمع میان آنها ممکن باشد ،آیه شریته را باید بر همه آن
معانی حمل کرد .مکارم شیرازی نیز که از جمله متسران موافق باچند معناایی باه ویاژه التاار
قرآن است ،تتسیرهای روایی منقول از پیشوایان معصوم را باه عناوان معاانی بااطنی آیاات ،از
مصادیق چندمعنایی میداند( .مکارمشیرازی.)152-148 /1 ،
استاد معرفت در موافقت با چندمعنایی قرآن میگوید« :چنین کااربردی متاداول و متعاارف
نیست ،اما قرآن این مشکل را سهل کرده و در بسیاری از موارد آن را به کار برده اسات؛ چناان
که با کاربرد یک لتظ بر حس

داللت اوّلی آن ،معنای ظاهری آن را اراده کرده ولی ها زمان با

آن متهوم ثانوی عام را که شامل موارد دیگر ها میشود لحاار نماوده ،باه طاوری کاه هماین
متهوم ثانوی عام ،مقصود اصلی قرآن را در مقام بیان افاده میکناد و اساتمرار و بقاای مقاصاد
قرآنی را به گونهای عام و فراگیر در طول زمان تضمین میکند وآن را از انحصار موارد خااصّ
(مورد نزول) خارج میسازد»( .ر.ک :معرفت.)98 /1 ،
ابنعاشور ها ضمن تأکید بر جواز چندمعنایی ،وجاود ایان ناوع اساتعمال در قارآن را باه
عنوان یکی از مبانی تتسیر خود قارار داده اسات و وجاوه مختلاف معناایی در ذیال هرآیاه را
مصداقی از چند معنایی بر شمرده است .وی مجرای چند معنایی در آیات قرآن را فراتر از حادّ
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یک واژه دانسته ،شامل تعبیرها ،جملهها و عبارتهای قرآنی که قابلیت دارند بر معانی متعدد و
مختلف حمل شوند نیز میداند (ابنعاشور.)93 /1 ،
شیوه تفسیری اهلبیت و پدیده چندمعنایی
توجه به شیوه اهلبیت در تتسیر قرآن ،پدیده چندمعنایی را بیشتر روشن میسازد ،زیارا باا
بررسی برخی از روایات معصومین به دست آمده است که:
-1ایراد معانی متتاوت برای یک واژه قرآن دراحادیاث معصاومین :در ذیال برخای آیاات
قرآن ،دو یا چند روایت از پیشوایان معصوم نقل و در هر روایت معنای خاصی از آیه برداشات
و به مخاط

معرفی شده است ،واین معانی مختلف برداشت شده از یک آیه ،مورد تأیید علاا

لغت و قواعد أدبی نیز میباشد؛ وحتّی دردستهای دیگر از روایات ،معنایی از آن برداشت وارائه
شده است که کامقً با معنای ظاهری متتاوت میباشد ،ولی معانی بیان شده قابل تحلیل ادبای و
بقغی است ودر نهایت می تواند درعرض معنای ظاهری آیه قرارگرفتاه و باا چناد معناایی در
ارتباط باشد .مانند معانی واژه اسیر در آیه شریته «وَ یطبعِمُونَ الطعَامَ عَلَی حُبّهِ مِسْاکینًاوَ یتِیماااوَ
أَسِیرًا» (انسان )8/که برای این واژه در زبان عربی ،معانی وکاربردهای متعددی بیان شاده اسات
وسه معنا از این معانی یعنی اسیرجنگی ،بنده یا برده و زندانی در تمام منابع تتسایری ،صاحیح
شمرده شدهاند .و درعین حال ،امامرضا (ع) در حدیثی (کلینی )11 /4 ،اسیر را عیال و خاانواده
معنا و تتسیرکرده وحکمیمتتاوت با معنای مشهور آیه استنباط مینمایند .و یاا معاانی مختلاف
واژه «وَانبحَرب» در آیه« :فَصَلّ لِرَبک وَانبحَرب» (کوثر )2/که بر اسااس روایاات وارده از ساوی اماام
باقر (ع) و امامصاد( ،ع) ،از آن سه معنا برداشت شده و ظاهرا هر سه معنا میتواند باه عناوان
مراد آیه شریته معرفی شود( .ر.ک :طیّ حسینی.)196-194 ،
-2روایات دالّ بر ذُو وجوه بودن قرآن :این روایاات هاا از پیاامبر (ص) و هاا از اماماان
معصوم نقل شده است( .طبرسی40 /1 ،؛ ابنابیجمهور104 /4 ،؛ فایضکاشاانی36 /1 ،؛ شابّر،
 )33چنین روایاتی به روشنی داللت دارند که التار و عبارات قرآن کاریا ،قابلیات داللات بار
چندمعنا را دارد و یک متسر باید همه وجوه معنایی آیات را در نظرگیرد.
-3روایات دالّ بر ذُوبطون بودن قرآن :این دسته روایات ها که از پیامبر (پیشگتته) و نیز از
امامان معصوم (مجلسی155 /33 ،؛ العیاشی )87 /1 ،نقل شده اسات ،اشاتمال قارآن بار معاانی
باطنی افزون برمعانی ظاهری را امری مسلّا و پذیرفته شده میدانناد؛ روایاات ذُوبطاون باودن
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قرآن به روشنی جواز و وجود چندمعنایی در قارآن را اثباات مایکنناد و معاانی بااطنی را باا
گونههای مختلتش درحوزه چندمعنایی و استعمال لتظ واحد در بیش از یک معنا یا حمل لتاظ
مشترک بر همه معانیاش قرار میدهند (طی حسینی.)188 ،
با نقد وبررسی مطال

مذکور ،میتوان چنین اذعان نمود که :زبان قارآن ،چندالیاه و دارای

معانی متعدد اسات وتکثار معاانی آن ،طاولی-عرضای اسات .در قارآن از مساأله چنادمعنایی
درواژگان قرآن ،با عنوان شیوهای برای ارزش افزایی آیات واحکام قرآنی ،استتاده شاده اسات؛
به عبارت دیگر چندمعنایی در قرآن کریا ،اعاّ از معانی حقیقی و مجازی ،امکان پاذیر باوده و
وقوع یافته است لذا متسِّر باید ضمن اجتناب از منهیّات تتسیر ورعایت ضوابط آن ،به کشف و
بررسی تمامی احتماالت معنایی پنهان در عبارات قرآنی پرداخته و نباید معاانی درسات آیاه را
محدود و منحصر به یک معنا کند .به تعبیر مطهری یکجاکه میبینیا آیه در آن واحد ،و معنای
درست را تحمل میکند ،هر دو مقصود است .این از خصایص وجزو معجزات قرآن اساتکاه
گاهی تعبیرات خودش را طوری میآورد که آن را چند جور مایتاوان معناا کارد و هار چناد
جورش ها درست است (مطهری.)154-134 /5 ،
چندمعنایی در شعر و أدبجاهلی
أدب جاهلی ،که تجلّی تامّ آن دراشعار ومعلّقات مشهور ،قابال مشااهده اسات ،از التاار و
واژگانی که دارای بار معنایی بیشتری است ،استتاده نموده است؛ لاذا گااه واژهای درشاعر یاک
شاعرجاهلی دارای معنایی بوده است ولی درشعر یک شاعردیگر ،معنایی دیگر را افاده میکرده
است .وبه عبارتی ،شُعرا از التار چندمعنا (مشترکلتظای یاامعنوی) در بیاان مقاصاد خاویش،
بهرهها جستهاند .البتّه متأسّتانه برخی از گذشتگان ،وجود کلمات مشترک را دلیال بارکادانشای
عربها ورسا نبودن بیان آنها ودرها آمیختن کلماات باه هنگاام گتتگاو و ارتبااط شاتاهی باا
یکدیگر دانستهاند( .شاملی .)55 ،درحالیکه استتاده از التار مشترک وچندمعنا ،میزان بهارهوری
از صانایع لتظای وپدیادههاای زباانی را نشاان مایدهناد .باه هرحاال ،باا مراجعاه باه متاون
واشعارجاهلی ،میتوان به موارد بسیاری از وجود چندمعنایی در واژگان دست یافات؛ و ماا باه
عنوان نمونه همین واژه ضرب را که موضوع اصلی بحث است-فقاط در چناد ماورد از ماوارد
بهکار رفته ،نشان میدهیا.
لتظ «ضرب» در لغت ،به نحو مشترکلتظی به کار رفته است .گرچه نخستین معنایی کاه از
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این واژه به ذهن خطور مینماید معنای «زدن» است واین معنا در بسیاری از اشعار جاهلی دیده
میشود ولی کاربرد معانی دیگر واژه نیز به روشنی ،مشهود است .بهعبارت دیگار ،معناای زدن
برای واژه ضرب ازقبیل «وضع تعیّنی» است ،چنانکه درعلا اصول ،درباره داللت التار برمعانی
خاصّ آمده است" :اصل در داللت لتظ برمعنا این است که از قارارداد و وضاع واضاع نشاأت
گیرد ،پس هرگاه واضع ،لغتی را برای معنایی وضع کند ،این را اصطقحاذ وضاعتعیّنای گویناد.
ولی هرگاه داللت لتظ برمعنا ناشی از وضع واضع نباشد ،بلکه دراثر کثرت اساتعمال ایان لتاظ
در آن معنا به دست آید ،به گونهای که شنونده وقتی لتظ را میشنود ،ذهن او فوری باه هماان
معنای مستعملفیه منتقل گردد ،این وضع تعیّنی نامیده میشود( .فیض)78 ،
درتأیید این مطل  ،فقط به ذکر نمونههایی از شواهد شعری این کاربردهای گوناگون اکتتاا
میگردد:
«زدن» با تیر ،شمشیر ،نیزه ،تازیانه ومانند آنها .مانند:
وَمَاا ذَرَفَاتْ عَایانَااک إالَّ لِاتَاضبارباای باسَاهْامَایاک فِای أعْاشَاار قَالبا

مُااقَتَّل (معلّقاه

امرؤالقیس ،بیت  )22ونیز وَمَا مَنَعَ الظَّعَائِنَ مِثبالُ ضَااربب تَاارَی مِنباهُ السَّاوَاعِدَ کالقُلِینَاا (معلّقاه
عمروبن کلثوم ،بیت )89
ب) دادن و استیتای حق مانند:
ولَقَد ضَرَبتُ بتضل مالیحقَّه عند الشِّتا :وهَبّة االرواح (سموأل ،قصیده یرجوا الخلود ،بیات
)13
ج) کا گوشت والغر مانند:
أنَا الرَجُلُ الضَّربُ الّذی تَعرفونَه خَشاشٌ کرَأس الحَیّة المُتَوَقَّد (معلّقه طرفة بن العباد ،بیات
)82
د) تعیین کردن و بیان نمودن مانند:
وَیأبتِیاک باألَخببَار مَنب لَاْ تَبعْ لَاه بَتَااتاً وَلَاْ تَضبربْ لَهُ وَقبتَ مَوْعِادِ (همان ،بیت )102
ه) تحمیل کردن وایجاد تع

مانند:

أَلَسنا بَنی مِصرَ المُنَکَّلة الَّتی لَنا ضُربَت مصرُ بعَشر مَناکِل (سموأل ،قصیده منحولة ،بیت ) 12
نکته قابل توجّه در اشعارمذکور وموارد مشابه گوناگون ،آن است که همه این موارد ،کاربرد
معانی مختلف این واژه را در هر بیت به صورت مستقل نشان میدهد ،یعنای ایان واژه در هار
بیت فقط بر یک معنا داللت میکند؛ اما مقصود از چندمعنایی در یاک واژه آن اسات کاه یاک
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لتظ در آن واحد بتواند بر چندمعنا داللت نماید و تمام آن معانی نیز ،قابلیت صد ،اراده متکلّا
را داشته باشند .رچه این پدیده در اشعار جاهلی بسیار نادر وقاوع یافتاه و اوج ایان هنرمنادی
درکاربرد التار ،در قرآن تجلّی یافتهاست ولی یکی از آن موارد نادر را مایتاوان در هنرنماایی
یک شاعر جاهلی ،برای همین واژه ضرب و واژه ها نشین در همان بیت ،عیر مشاهده نمود:
زَعَمُوا أَنَّ کُلَّ مَن ضَرَبَ العَی رَمَوال لَنا وَأَنَّا الوَال( ُ:معلّقه حارث بن حلّزة ،بیت )18
«عیر» در اینجا می تواند چند معنا را حمل کند ،کاه همگای در جاای خاود دارای مقصاود
صحیح میباشند وبا هر یک از این معانی ،فعل «ضَرَبَ» معنای متناس
بدین صورت که« :عیر» یعنی ،سیّد وسرور (مراد کلی

با آن را افاده مینمایاد؛

وائل است) و یا گورخر ،مایخ ،خاس و

خاشاک و یا نام یک کوه (شرح المعلّقات السبع ،زوزنی ،ص  )158ولذا متناسا
معنای بیت چنین است «قبیله راقا پندارندکه هر کس به کشتن کلی

باا هرکادام،

راضی باشد بنیاعماام ماا

بوده و ما اصحاب وال( :پسرعموهای) آنان هستیا وگناه ایشان به ما مربوط است ویاا هارکس
گورخر شکار کند ویا خیماه زناد ویاا خاس وخاشااک را از آب دور ساازد و یاا در آن کاوه
مسکنگزیند و از خویشان و متعلّقان ما بوده و در جنایت آنان شریک هستیا» (شارح معلّقاات
سبع ،ترجانی زاده)226 ،
بررسی معانی واژه ضرب در معاجم لغت
معاجا لغوی به صورت گسترده برإحصای موارد اساتعمال ریشاه ضارب در کاقم عارب
پرداختهاند و سعی کردهاند معانی اسمی و فعلی این واژه در قال
توان گردآوری نمایند .در میان کت

صیغههای مختلف را درحادّ

لغت عرب که بیشتر آنها باه جماع آوری ماوارد اساتعمال

وکاربرد واژهها پرداختهاند ،کتابهای لسان العارب والطاراز االول ،مبساوطتار از دیگاران باه
جداسازی معانی اصلی و مجازی واژهها پرداختهاند؛ گرچه زمخشری اولینکسای اساتکاه باه
صورت اختصاصی کتابی در این زمینه نگارش کرده است (مدنی.)230-227/2 ،
صاح

الطراز االول ،بعد از بیان معنای اصلی این ماده ،معناای اصالی ایان واژه را «إیقااعُ

شی ٍ:علی شی ٍ:بشدة لیؤَثرَ فیه» (برخورد فیزیکی دو چیز به یکدیگر ،به طوریکه در ها تاأثیر
گذارند) ذکرکرده وسپس به معانی برخاسته از متهوم جامع و اساسی این واژه اشاره کرده و در
استعمال وکاربرد مجازی این کلمه در لغت عرب هشتاد معنای فعلی و اسمی آورده که از ایان
میان نزدیک به شصت استعمال آن به صورت فعلی و در قال

افعال میباشد (هماو-227 /2 ،
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 )230به طور کلّی برای فها این کلمه در زبان عربی ،توجاه باه نکاات ذیال ،الزم و ضاروری
است:
الف) واژه ضرب به طورمطلق و بدون اضافه شدن به حروف ،دارای معانی مختلتی است.
ب) این واژه ،گاه دارای معنای تامّ و در موارد بسیاری ،به عنوان جزئی از یک فعل ترکیبای
به شمارآمده است.
ج) معنای این واژه ،با کاربرد فاعلها و یا متعولهای خاص تغییر مییابد و متناس

باا آن

کلمات ،معنای خاص به خود میگیرد .چندنمونه .1 :ضربت العقرب :لادغت  .2ضارب العار،
والقل  :نبض وختق  .3ضربالوتد :دقّه ،أثبته
د) معنای این واژه با اضافه شدن حروف اضافه و یا ظروف تغییر یافته وباا هریاک معناای
خاصّ دیگری مییابد وحتی با هر یک ازحروف اضافه و کلمات مجرور با آنها ،معاانی آنهاا
نیز تغییر مییابد .چند نمونه .1 :ضرب ببلیته :رمیبها  .2ضرب علای العباد :أوجباه  .3ضارب
علی یده :امسک
ه) در موارد بسیاری ،معنای این کلماه در باابهاای مزیاد تغییار یافتاه و کااربرد دیگاری
مییابد .چندنمونه .1 :اضطرب امره :اختل  .2مضاربة :ضرب من المعاملاة  .3استضاربالعسال:
غلظ وابیض
هاچنین ،این واژه در اشکال مشتق خود ،دارای معانی متتاوتی استکه به دلیل اطاله کاقم
از آوردن نمونه خودداری میشود( .ر.ک :لسان العرب ،الطراز االول و دیگرکت

لغت) .با دقّت

در شبکه معنایی واژه ضرب در لغت ،به خوبی تبیین شادکه ضارب از التاار مشاترک ودارای
الیههای متعدّد معنایی (چندمعنایی) است که گاهی رابطه برخی از آن معانی با یکدیگر فقط از
نوع اشتراک لتظی است ،یعنی«نمی توان در میان آن معانی مختلاف یاک متهاوم کلّای در نظار
گرفت که سایر معانی ،تحت آن متهوم کلّی قرارگیرد( ».شاملی )62 ،مانند رابطاه میاان معاانی:
«ضربالدهر :مضی»« ،ضربالدرها :طبعه»« ،ضربالمجد :کسبهوطلبه»« ،ضربعلیالمکتوم :لا
یبده»« ،ضرب مثقً :و صف و بیّن» ومانند آنها.
از سوی دیگر ،رابطه برخی از آن معانی با یکدیگر از نوع رابطه «اشاتراک معناوی» اسات.
منظور از اشتراک معنوی ،یک متهوم کلی است کاه منطاوی در لتاظ اسات ،وتحات آن کلّای
مصادیق کثیرهای است .هر مصدا ،سهمی از آن متهوم به عقوه مشخّصاات مصاداقی خاود را
دارد ما به االشتراک همه آن مصادیق ،سریان متهومی است و ما به االمتیاز ،تشخصات مصداقی
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میباشد( .مقصدرا )35 /1 ،در چنین مواردی عقوه بر معناای خااص لتاظ درجاای خاودش،
شعاع و تأثیر در سامانه یا حوزه ،موج

تبادیل آن معناای اصالی وخااص باه معاانی جدیاد

نیزمیشود( .شاملی و دیگران )62 ،و این امر موج

پدید آمدن تتاسیر صحیح و جدید از یک

آیه میگردد .با ظهور پدیده اشتراک معنوی ،برای هر واژه الیاههاای معناایی متعاددی در نظار
گرفته شده که در عین تتاوت با یکدیگر اندیشه مندرج در آن معانی یکی اسات .مانناد رابطاه
میان معانی :ضرب :ایقاع الشیئ علی شیئ بشدّة لیؤثّر فیه ،ضربتالعقرب :لدغت  ،ضربالوتاد:
دقّه و أثبته ،ضرب بینها :تترّ ،،ضربالقاضی علی یده :حجره ومنعه من التّصرف ،ضارب عان
االمر :اعرض ترکاذ او اهماالذ ،ضرب فقن فی بیته :أقام و لا یبرح ،اندیشه منادرج در مثاالهاای
مذکور از معانی واژه ضرب همان متهوم «ضربه وارد کردن و تحت فشار قرار دادن» اسات کاه
این ضربه گاه فیزیکی و به وسیله برخاورد دو چیاز باا یکادیگر مانناد :زدن ،گزیادن و نایش
فروکردن و گاه ضربههای روحی است که ثاأثیر آن فیزیکای اسات و عملکاردی ماؤثّر را ایتاا
می نماید .مانند :قهر و اعراض ،جدایی و تتارّ ،،بااز داشاتن و مناع از تصارّف چیازی ،خاناه
نشینکردن و...
معناشناسی «ضرب» در قرآن
واژه ضرب در قرآن  59بار بصورت فعلی و اسمی بکار رفته است که بر اساس روش علا
معناشناسی ،برای شناخت معنای آیه  34ساوره نساا ،:بایاد  57ماورد کااربرد دیگار ایان واژه
درآیات قرآن ،مورد واکاوی قرار گیرد تا بتوان تبیین دقیقی از معنا و متهوم حقیقی این واژه در
آیه مذکور به دست آورد.
مَثَلزدن :واژه ضرب در قرآن  31بار به عنوان بخشی از فعل مَثَل زدن به کاار رفتاه کاه 29
مورد با متعول «مَثَل» همراه است( .رک :المعجاالمتهرس ،ذیالواژهضارب) و در دو ماورد
مَثَل در تقدیر گرفته شده است( .رعد17:؛ زخرف.)58:
و برخی از متقدمین در همین موارد واژه ضارب را باه معناای وصاف و توصایف کاردن
آوردهاند( .تتلیسی)179 ،
سترکردن ،رفتن و دور شدن ،سیر وجابجایی :این واژه در قرآن در  6ماورد باا فای هماراه
شده استکه در این موارد ،بنا بر نظر مترجماان و متساران معناای «ساترکردن»« ،رفاتن و
دورشدن» را افاده میکند( .بقره273 ،؛ آلعمران156 :؛ نسا 94 ::و 101؛ مائده106 :؛ مزمل:
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.)20
-3انداختن ومستولی کردن چیزی بر چیزی :این معنا در  5آیه بطور وضوح دیده میشود.
-3-1مستولی کردن ذلت و خواری( .بقره61 :؛ آلعمران 112 :در ابتدا و انتهایآیه)
-3-2مستولی کردن خواب و انداختن پرده برگوش( .کهف)111 :
-3-3پوشاندن و انداختن مقنعه بر گریبان( .نور)31 :
-4چیزی را به چیزی زدن (نه به معنای کتک و تنبیه بلکه باه معناای اصاابت دو شائ بار
یکدیگر):
-4-1عصا را به سن

زدن( .بقره60 :؛ اعراف)160 :

-4-2عصا را به دریا زدن( .شعرا)63 ::
-4-3تکهای گوشت را بر ای دیگر زدن( .بقره)73 :
-5راه باز کردن( .طه)77:
-6پا بر زمین زدن (با شدت و محکمی)( .نور)31 :
-7دیوار زدن (دیوار کشیدن)( .حدید)13 :
-8گردن زدن( .کُشتن)( .محمد)4 :
-9بازداشتن ،بازگرفتن و محروم کردن( .زخرف)5 :
-10معنای مشهور) ،زدن
-10-1زدن با دست( .صافات)93:
-10-2زدن با چیزی (چوب نازک خرما)( .ص)44 :
-10-3زدن بندگان توسط مقئک (انتال ،12 :ابتدا وانتهای آیه؛ انتال50:؛ محمد)27:
پرواضح است که کاربرد این معانی درهتت مورد اول که شامل  49آیه است ،به هیک عنوان
متهوم نوعی از انواع تنبیه را افاده نمینمایند؛ ولی سه مورد آخر (مجموعاً  8آیه) از لحار معناا
به یکدیگر نزدیکی و تقارب داشته و میتوانند افاده تنبیه را به ذهن تباادر نمایناد .ولای بارای
بازشناسی متهوم تنبیهبدنی در این آیات نیز توجّه به نکات ذیل ،حائز اهمیتاست:
الف) ضربالرقاب در سوره (محمد :)4:به معنای گاردن زدن و کنایاه از قتال اسات .ایان
اصطقح فقط یک بار در قرآن به کار رفته و این حکا مربوط به میدان نبرد (جهاد) است.
ب) در سوره (زخرف :)5 :افاده تنبیه به صورت غیربادنی اسات و باا تنبیاهبادنی تتااوت
محسوس دار د .ضرب در این آیه باه معناای صاتح یعنای اعاراض کاردن و صاورت خاود را
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برگرداندن ،اطق ،شده و معنای بازداشاتن ،روی گردانادن و محارومکاردن را افااده مایکناد؛
ومتسّران واژه «صتحا» را در انتهای آیه ،متعولله (به علت اعراض از شما) ویاا متعاول مطلاق
برای نضرب و ها معنای آن دانستهاند( .قرشی ،ج  ،4ذیلواژگان ضرب و صتح) البتاه وجاود
حرف عن پس از فعل ،قرینه روشنی بر صحت این معناست.
ج) ضرب در سوره (صافات :)93 :از موارد متشابه شمرده شده و برخای آن را باه معناای
ضربه وارد کردن فیزیکی ابراهیا بر بتها تتسیر نمودهاند ،در حالی که برخی دیگر معتقدندکه:
مراد از ضربا بالیمین در آیه قسا خوردن استکه ابراهیا در آنجا سوگند خورده بود تا بتها را
درها شکند( .النیسابوری.)702 /2 ،
د) ضرب در سوره (ص :)39 :به زدن همسر ایوب توسط وی ،مشاهور شاده و نقالهاای
متعدّدی بر دلیل کتک خوردن وی مطرح شده است؛ در حالی که در خود آیه هیک شاهدی بار
این مطل

وجود ندارد و بازگشت آن اقوال ،به دو حدیث است که برخی پژوهشگران معاصار

با نقد بر محتوا و سند آنها ،ضعف و جعلی بودن این اقوال را تبیین نمودهاند( .ر.ک :احمادنژاد
و همکاران ،ش .)132-22:111
ه) واژه ضرب برای زدن بندگان توسط مقئک ( 4مورد) :قطعاً به صاورت مجاازی و غیار
فیزیکی بکار رفته است که دو مورد از آن ،کنایه از قبض روح دردناک دشامنان حاق و عاذاب
پس از مرگ آنها (انتال50:؛ محمد )27:دارد( .مکارم )204 /7 ،و دو مورد در دنیاا (انتاال)12 :
استعمال شده که مربوط به جن
یا خود مسلمانان وسربازان جن

بدر است و در تتسیر آن اختقف شده که مخاط
بدر .در صورتی که مخاط

فرشتگان باشند-ظاهرا این قاول

ارجح است-کاربرد زدن به مغز و انگشتان دست وپا کنایه از ایجاد رع
گرفتن قدرت جن

فرشتگانند

و وحشات در آنهاا و

از آنان است .ولی در صورتی که مخاطا  ،مسالمانان باشاند معناای واژه

ضرب صراحت در معنای زدن فیزیکی داشته ومحل ضربهها را به مؤمنین آموزش میدهاد باه
گونهای که ضربه ،کاری و کارساز باشد( .ر.ک :همان)108-102 ،
بنابراین کاربرد ضرب به معنای زدن فیزیکی وتنبیهبدنی ،در تمامیاین آیات ،ماورد مناقشاه
قرارگرفته واین نتیجه ،نمایانگر کاربرد حدّاقلی این معنا برای لتظ ضرب در قرآن است.
آیا واژه ضرب در آیه  34سوره نسا :معنای تنبیهبدنی را افاده مینماید؟
نکته مها در شناخت واژه ضرب کاربرد تنها و بدون متعلَّق این واژه در آیه شاریته اسات؛
همین موضوع سب

شده تا برخی مترجمان و متسّران آیه بدون توجه به ظرایف کااربرد واژه،
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به طور مطلق به معنای تنبیهبدنی ترجمه کردهاند و برخی گستره این تنبیه را در

حدّ تازیانه پنداشتهاند .در حالیکه این متسّران حتی با فرض نبودن قراین داخلی و لتظی ،بایاد
به قراین عقلی ومعنوی و از همه مهمتر قراین خارجی دیگری ها چون تتسیر آیه توسط آیات
دیگر و نیز سنّت فعلی و قولی پیامبر (ص) و سیره امامان معصوم و از همه مهاتار ،باه داناش
واژهشناسی و فقه اللغة ،تمسّک جویند .گرچه مشهورترین معنای واژه ضرب زدن و تنبیهبادنی
است ،لکن قراین مختلتی نشانگر آن است که عرفای باودن و شاهرت معناا ،الزامااً باه معناای
هماهنگی نیّت شارع با این معنا نیست؛ بلکه هدف شارع ،انصراف ذهن مخاطبان از این معناای
ظاهری به متهوم اصلی لغت ویا معانی دیگر این واژه است که این سبک کااربرد یاک واژه در
معااانی دیگاار آن و انصااراف از معنااای مشااهور در بساایاری از آیااات قاارآن رد داده اساات.
نزدیکترین نمونه برای استتاده از این سبک ،واژه وَاهْجُرُوهُنَّ در همین آیاه اسات کاه معناای
مشهور و عُرفی آن ،ترک کردن است؛ در حالی که در همین آیه به قرینه «فِیالبمَضَاجع»« ،هجر»
به معنای ترک بستر نیست بلکهبر «پشتکردن ورویگرداندن» که نخستین مرحله تارک کاردن
است داللت دارد .مثال دیگرآیه شریته «أَوْلَامَسْتُاُ النِّسَا( »َ:مائاده )6:اسات کاه شایخطوسای باا
استدالل خاص ،صراحتاً بیان میداردکه در این آیه ،به دلیل وجود حکااشارعی ،اصاقً معناای
ظاهری مدّ نظر نیست وتنها معنای کنایی آن میتواند مراد خداوناد متعاال باشاد( .طوسای/1 ،
 )57-56عقوه برآن که قرآن در برخی موارد ،حتّی واژگانی را در معانی کامقً متضادّ با معناای
مشهور به کار برده و این استعمال را نهادینه کرده است .مانناد :واژه حنیاف در لغات و ساپس
کاربرد قرآنی آن( .ر.ک :جمعی از پژوهشگران)146-145 ،
قراین دالّ بر عدم افاده معنای تنبیهبدنی در واژه فاضربوهن
 -1روح کلِّی دستورات دینی مخالف جادّی ضارب وشاتا افاراد توساط یکادیگر باوده و
تنبیهات فیزیکی فقط:
الف) در میدان جن  ،علیه دشمنان-آن ها قبل از اسایر شادن آناان -جاایز شامرده شاده
(محمّد )4:وحتّی پس از اسارت نیز ،توصیه جدّی بر مقیمت بر رفتار واعمال انسانی باا اُسارا
شده است( .انتال ،70 :انسان)5 :
ب-مورد دوم جواز ضرب وشتا ،موضوع قصاص درمورد ضارب است که فارد مسالمان،
خود آغازگر این ضرب و شتا نبوده و خداوند فقط به دلیل مصلحت اجتمااعی وجلاوگیری از
هرج و مرج ،دفاع به صاورت قصااص را وضاع نماوده و ساپس عتاو و گذشات را پیشانهاد
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مینماید( .بقره179-178 :؛ مائده)45 :
ج) مورد سوم ،اجرای حدود و تعزیرات میباشد که در شارایط خااص و فقاط بار عهاده
قاضی و حاکا شرع است .روشن است که این موارد به تنبیاهبادنی در خاانواده هایک ارتبااطی
نداشته وقابل استناد نیست.
 -2سیره و روش معصومین در راستای تعالیا دین اسقم:
الف) در حیطه روایی :حاکی از امر قاطع به رفتار صحیح با همسر و نهی جدّی از هرگوناه
ضرب و شتا وی میباشاد (ناوری251-250 /14 ،؛ طوسای ،400 /7 ،ح  .)25128باه عناوان
نمونه از پیامبر (ص) نقل شده است« :فلکا علیهن حق ،ولهن علیکا حق ،ومن حقکاا علایهن
أن الیوطؤوا فرشاکا وال یعصاینکا فایمعاروف ،فااذا فعلان ذلاک فلهان رزقهان وکساوتهن
بالمعروف والتضربوهن» (مجلسی .)245 /103 ،برای شما مردان ،بر زنان حقّای اسات وبارای
آنان نیز بر شما حقّی .و از جمله حقو ،شما برآنان ،این استکه رابطه نامشروع با بیگانه برقرار
نکنند و در موارد لزوم اطاعت ،از شما سرپیچی نکنند .پسآنگاه که ایان حقاو ،را ادا کردناد،
حقّ خرجی و لباس درحدّ متعارف و معمول را دارا هستند و (نیز از جمله حقو ،اینکاه) آناان
را نزنید .از سوی دیگر حدیث وارده در تحدید ضرب به استتاده از (سواک) و تختیف شادّت
آن :بهگونهای که برخی از متسّران در بیان تختیف شدّت ضرب آن را به یک شاوخی و مازاح
تعبیر نمودهاند .الزم به ذکراست که برخی از محقّقان ،اصل پذیرش ضرب ،حتّی به مقادار کاا
را ها دراحادیث ردّ مینمایند وبا نقد سندی ومحتاوایی ،جعلای باودن یاا ضاعیفباودن ایان
احادیث را متذکر شدهاند( .ر.ک :نیکزاد ،ش  )105-23:135زیرا روایتی که از امام باقر (ع) نقل
شده است ،در کت

حدیثی فقه الرضا (ع) و منالیحضره التقیه ،بدون استناد باه معصاوم نقال

شده که به دلیل مرسله بودن ،ضعیف ،وغیر قابل اعتماد است .و تنها مأخذی که این روایات را
به معصوم نسبت داده ،تتسیر مجمع البیان استکه آن نیز از تتسایر کلبای نقال نماوده وساخن
ابنعباس است نه معصوم ،لذا از حجیّت برخوردار نیست( .طبرسای69 /3 ،؛ ابانبابویاهقمای،
 )245و نیز حدیث «ضَربباً غَیرَ مُبْرّح» را ابیالجارود از امامباقر (ع) نقل نموده کاه وی در کتا
رجالی ضعیف و زیدی مذه

شناخته شده است (خوئی337-332 /8 ،؛ مامقانی.)58 /1 ،

ب) درسیره عملی :حاکی از تنبیهات غیربدنی است ،باه عناوان نموناه :وقتای میاان پیاامبر
(ص) و همسرانش اختقفی پیش آمد و آنان بر نافرمانی خود اصارارکردند ،پیاامبر (ص) یاک
ماه خانه را ترک کرد و پس از آن ،آنها را میان زندگی خوش وطق ،،مخیّر ساخت وهیک گااه
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آنان را کتک نزد وبر همین اساس ،ضرب را در این آیه به معنای تارک خاناه از ساوی شاوهر
آوردهاند تا زن ناسازگار به خود آمده و سازگاری پیشه کند( .ابوسلیمان )25 ،پس با توجاه باه
سیره معصومین مقصود قرآن از ضرب  ،تنبیهبدنی به معنای مصطلح عرفی یعنی معنای پیوساته
به واحد قاموسی نیست؛ بلکه معادل معنای شعاعی است کاه از توساعه (حقیقای یاا مجاازی)
معنای مرکزی به دست میآید ونوعی از تنبیه است که بیشتر تأثیر روانی و عاطتی میگذارد ،نه
جسمی و بدنی.

آسی

-5استتاده از واژه ضرب درآیه به طور مطلق وبدون کاربرد حرف اضافه صاورت پذیرفتاه
تا قابل انصراف به معانی دیگر نیز باشد ،درحالی که در صورت استتاده از هر یاک از حاروف
اضافه ،انصراف به معانی دیگر به آسانی امکان پذیر نبوده و به قراین و استدالالت بیشتری نیااز
داشت.
 -6عدم بهکارگیری شارع از واژگان دیگری که بر معنای تنبیهبدنی داللت مینماید وکاربرد
لتظ ضرب به جای استتاده از واژگان جانشین :در علا معناشناسی برای شناخت یک واژه ،باید
به واژگان جانبی و جانشین توجه گردد .در صورتیکه نیّت شاارع «زدن» باه معناای عرفای آن
بود ،می توانست از واژگان دیگری که به صورتهای مختلف و با اشیا :مختلاف وباا درجاات
مختلف داللت می نماید ،استتاده کند تا هیک اختقف نظری در این باره صورت نپذیرد .واژگان
دیگر جانشین واژه «ضرب» عبارتند از« :وکز»« ،صقع»« ،لتخ»« ،قرع»« ،نتق» .لذا به طور کلی در
ترجمه و تببین این واژگان و بسیار دیگر از این دست که اناواع زدن را افااده مایکنناد از واژه
«ضرب» استتاده میشود( .ابنسیده .)104-103 /6 ،افزون برآنکه هرگاه قرآن خواسته «زدن» را
تجویزکند ،تعبیر به ضرب نکرده ،بلکه از لغت جَلد استتاده نموده است ،مانند« :الزَّانِیةُ وَالزّانِای
فَاجْلِدُوا کلَّ وَاحِدٍ( »...نور)24:
-7انصراف صریح پیامبر (ص) در این واژه از معنای تنبیهبدنی به معنای فشاارواردکردن و
محدود ساختن در حدیث معروف :إنِّی أَتَعَجَّ ُ مِمَّنب یضبربُ امرَأَتَهُ وَ هُوَ بالضَّربب أَوْلَی مِنبهَا لَاا
تَضبربُوا نِسَاَ:کاْ بالبخَشَ

فَإنَّ فِیهِ البقِصَاصَ ولَکن اضبربُوهُنَّ بالبجُوع والبعُاربی حَتَّای تَرببَحُاوا فِای

الدُّنبیا وَ البآخِرَة (الشعیری ،158 ،مجلسی .)249/100 ،پیامبر صراحتاً در این حدیث معناای زدن
را به محروم ساختن از خرید لباس و محدودیت در خورد و خوراک منصرف نماوده و زدن و
تنبیه بدنی را به طور جدّی نهیکردهاند .بیان این روایت از سوی پیاامبر چناین ماینمایاد کاه:
شارع با روشی معنادار ،در مرحله نخست با استتاده از لتظ ضرب توجّه ابتدایی مخاط

را باه
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زدن معطوف داشته ،سپس از طر ،مختلف این امار را ماورد نهای و نکاوهش قارار داده و باا
انصراف از معنای مشهور (زدن) ،توجّه مخاط

را به معانی دیگر آن معطاوف داشاته وداللات

لتظ را تطوّر بخشیده است.
-8مهاترین راه تبیین معنا ومتهوم یک واژه در آیات قرآن ،توجّه به ساختار وسیا ،آن آیاه
میباشد .درک مقصود اصلی شارع از کاربرد یک لتظ در معانی و متاهیا خاصّ ،نیازمند قراین
صارفه وبازدارندهای است که دایره شمول معانی را به طور واضح تبیین نماید ،چراکه در التاار
متشابه ومشترک معنوی ،معانی ،سیّال در التار است و روشن شدن آن با در نظر گرفتن سایا،
آیه می تواند بطن آن معنا را به ظهر تبدیل نماید .اکنون با توجّه به سیا ،آیه کاه درصادد بیاان
قوّامیّت مردان ودالیل آن در زندگی خانوادگی ،ذکر صاتات زناان ایادهآل در رواباطزناشاویی
ورفع موانع از هاپاشیدگی این روابط (نشوز) میباشد ،به روشنی در مییابیا کاه آیاه شاریته،
سه راهکار باز دارنده را برای پیشگیری از متقشی شدن خانواده ،مطرح میساازد .راهکارهاای
موعظه وگتتگو و سپس قهر در بستر ،دو راهکار اوّلیهاند .آنچه مسلّا است ،راهکاار ساوم نیاز
باید راهکاری تنبیهی و هشداری تأثیرگذار بوده و امید به تأثیرات مثبات در آن مشاهود باشاد،
چرا که درانتهای آیه مایفرمایاد :در صاورت تأثیرگاذاری راهکارهاای پیشانهادی ،از راههاای
سختتر و شدیدتر استتاده نکنید .بنابراین برای فها معنای ضرب در اینجا باید به دنبال معاانی
متعددی از این لتظ باشیا که ،اوّالً تنبیه ،هشدار و بازدارندگی را به خاوبی افااده نمایاد .ثانیااً:
خود انجام آن فعل ،مقدّمهای برای تقشی و از ها پاشیدگی بیشتر در روابط زناشویی نباشد و
موجبات کینه وبغض میان زوجین را شدیدتر نسازد .پس اگر نخستین معنای متبادر از این آیاه،
که همان تنبیه بدنی و یا زدن به اشکال خاص میباشاد را ماورد مداقّاه قارار دهایا ،باه طاور
مبرهن ،ناکارآمدی شیوه مذکور را میتوانیا شاهد باشیا چرا که نه تنها میان زوجاین ،بلکاه در
تمامی روابط تربیتی میان پدر و فرزندان ،مادر و فرزندان ،معلّمان و دانشآموزان وبه طور کلّای
تمامی متولّیان امور تعلیا وتربیت ،زدن وتنبیاه بادنی تنهاا بار جساا فارد متربّای صادمه وارد
نمی سازد بلکه عامل نیرومندی برای درها کوبیدن شخصیت وخدشاه بار روح وجاان اوسات
وخاطره تلخ ستا ورزی را برای همیشه در وی تثبیت وپایدار میسازد .در همین راستا ،گرچاه
برخی محقّقان علوم تربیتی وروانشناسان ،اذعان نمودندکه تنبیه و بازدارندگی در کناار تشاویق
و تبشیر نقش اساسی داشته وحذف هر یک از این دو روش ،توازن تعلایا وتربیات را بار هاا
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می زند؛ که شاخص ترین آنهاا عبارتناداز :جاانالک ( 1704-1632م)(1اوزمان ،هاواردوکراور،
ساااموئل ،)141 ،امانوئاالکاناات ( 1804-1724م)( 2همااان )79-77،ادویاانریگاااتری (-1886
(3)1959بی.آر ،هِرگِنهانومَتیواچ ،اُلسون)254 ،؛ اورالهوباارتمااوْررْ( ،)1982-1907(4پارساا،
 .)168عدهای دیگر از روانشناسان با پژوهشهایگوناگون اثبات نمودند که تنبیهات نبایاد جنباه
جسمانی داشته باشند و هرگونه تنبیه بدنی در مسیر تعلیا و تربیات ،ماانع بزرگای بارای رشاد
وشکوفایی متربّیان محسوب میگردد .بهعنوان نمونه ،ژانژاکروسو 1778-1712(5م)6فیلسوفی
بود که مطال

زیاادی در ماورد ایان مسائله ارائاه کارد و روانشناساان زیاادی مانناد

پاارکر7

ستانلیهال 8،فریدریشفروبال9،پساتالوزی10،تحات تاأثیر نظریاات او قارار گرفتناد( .اوزمان،
هواردوکراور ،ساموئل.)215 ،
البتّه نقش تنبیهبدنی در بازدارندگی از جرم وجنایتهای کقن در جامعه برای مجرمان غیار
قابل تعلیا–که چارهای جز مقابله شدید با بزهکاری آناان نیسات -مایتواناد در قاوّه قضاائیه
تأثیرات مثبتی را در شرایط حاد ایتا نماید؛ ولی این شرایط هرگز در خانه قابل تصاور نباوده و
حتّی اجرای حدود شرعی برای اعضاای مجارم خاانواده–بناابر رأی بسایاری از فقهاا و دیان
پژوهان–تنها بر دوش قاضی و حاکا شرع است و پدر همیشه باید در نقش محاور کمااالت و
بنیانگذار خانواده ایدهآل باقی بماند .پس معنای این واژه در آیه شریته را بایاد در میاان معاانی
مختلتی جستجو کردکه متهوم تنبیهغیربدنی را افاده مینماید چنانکه تارک خاناه ،روگردانادن،
قهرکردن ،خانه نشینکردن ،ممانعت از تصرّف در برخی از امور یا اشیا :و مانند آنها میتوانند
جزو موارد صحیح به شمارآیند.
اکنون این پرسش مطرح میگردد که با توجه به سبک قرآن در انصراف از معنای مشاهور و
کاربرد معانی کنایی و غیر مشهورکه در ضمن تتسیر آیات مختلف از سوی متسران بزرگ بیاان
1 - John lock
2 - Immanuel.Kant.
3 - Edwin ray Guthrie
4 .ohobart Mowrer
5 .Jean-Jacques Rousseau
6 - Jean-Jacques Rousseau
7 .Francis W.Parker.
8 .G. Stanleyhall.
9 .Friederich Froble
10 .Johannh.Pestaloz
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شده است ،چرا در آیه  34نسا ،:با وجود قراین مختلف در مخالتت با معنای ظاهری آیه ،بایاد
همان معنای عُرفی موردپذیرش واقع شود ومعانی دیگری که مطابق با نیت شارع بوده وبا روح
کلّی دین هماهنگی بیشتری دارد ،مغتول بماند.
نتیجهگیری
بخشی از زیباترین جلوهگاه فرامین اسقم را میتوان در سبک تعامل همسران اشااره نماود.
قرآن ضمن سپردن مسؤلیت قوّامیّت و سکانداری خانواده به ماردان ،نحاوه تعامال در زنادگی
مشترک را بر اساس مودّت و رحمت ،تبیین نموده و مردان را به رفتار صحیح با زنان امر نموده
است .ولی برخی از افراد به دلیل کاربرد لتظ ضرب در قسمت پایانی آیه ( 34برای اصقح امار
نشوز زوجه) با پیشفرضهایی خارج از قرآن و سنت معتبر ،تنبیهبدنی زنان را تجویز نمودهاند.
در حالیکه با کنار گذاشتن پیشفرضهای رایج ونیز رعایت معیارهای فهاا معناای درسات در
متن ،ومراجعه به علا معناشناسی با توجه ویژه به بحث چندمعنایی در واژگان قارآن مایتاوان
دریافت؛ که ضرب از التار مشترک و دارای الیههای متعادد معناایی (چنادمعنایی) اسات کاه
گاهی رابطه برخی از آن معانی با یکدیگر فقط از نوع اشاتراک لتظای اسات واز ساوی دیگار
رابطه برخی از آن معانی با ها از نوع رابطه اشتراک معناوی اسات .و هماین کااربرد اشاتراک
معنوی ،راهحل اصلی دریافت معانی صحیح واژه در آیه مذکور مایباشاد .باا دقّات در معاانی
مشترک این واژه ،در مییابیا؛ که معانی اصلی و مرکازی ضارب  :شادت عمال ،تحات فشاار
قراردادن و وادارکردن است و شعاع و تأثیر آن در اندیشه مندرج در التار ،همان معاانی دیگار
تنبیه غیربدنی یعنی غلظت در منع ،واج کردن و الزمکردن ،روگردانیدن ،قهرکردن ،محدودیت
از تصرف در برخی از امور یا اشیا ،:ترک خانه ،یا حتّی خانه نشین کاردن ،محاروم سااختن از
خرید لباس و محدودیت در خورد و خوراک و مانند آنها را در باردارد .در ایان راساتا قاراین
متعددی ،دالِّ برآن است که شارع از معنای مشاهور در آیاه انصاراف نماوده و مخاطا

را باه

معانی دیگر آیه توجه داده و بدین طریق داللت لتظ را تطور بخشیده است .این قراین به طاور
خقصه عبارتند از :مخالتت روح کلی دستورات دینی با ضرب و شتا افاراد توساط یکادیگر،
سیره و روش معصومین در بعد عملی و نیز به طور ویژه در حیطه روایی ناظر بر امر قااطع باه
رفتار صحیح با همسر و نهی جدِّی از ضرب و شتا وی ،توجه به ساختار و سیا ،آیه مبنی بار
راهکارهای صحیح بازدارنده از تقشی خانواده و ناکارآمادی مبارهن راهکاار ضارب و شاتا،
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ضعف و عدم اعتماد به روایات مرسل ،دالِّ بر ضرب با استتاده از سواک یاا ضارب غیرمبارَّح،
عدم به کارگیری شارع از واژگان جانشین واژه ضرب ،مانند :وکز ،صقع ،لتاخ ،قارع ،نتاق و از
همه مهمتر ،انصراف صریح پیامبر (ص) در این واژه از معنای تنبیهبدنی باه معناای فشاار وارد
کردن و محدود ساختن در حدیث معروف (پیشاگتته) .لاذا تماامی راهکارهاای پیشانهادی در
قرآن از نوع تنبیه بدنی نبوده و به صورت مقیا و تدریجی وضع شده است .قرآن ،تنبیهبدنی را
به هیک عنوان تجویز ننموده و فقط در سه مورد (قصاص ،جهاد ،حدود و تعزیرات)-با رعایات
شرایط -جایز میداند .بنابراین تمسّک به ظاهر آیه  34سوره نسا ،:اماری غیرمحقّقاناه اسات و
مخالف روایات و سیره پیامبر (ص) و امامان معصوم است.
منابع
ابن ادریس ،محمد بن احمد ،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،قا ،دفتر انتشااراتاساقمی ،چاا دوم،
.، 1410
ابن بابویه ،محمدبن علی ،الفقه المنسوب الی االمام الرضاا ) المشاوو ففقاه الرضاا ( ) ،تحقیاق:
مؤسسة آل البیت إلحیا :التراث ،قا ،نشر :المؤتمرالعالمی لقمام رضا (ع).، 1406 ،
_______________ ،من الیحضره الفقیه ،نشر صدو ،بهارستان نظامیه ،چا

اول.1368 ،

ابن زهره ،حمزة بن على ،غنیه النزو  ،قا ،مؤسسه امام صاد( ،ع).، 1417 ،
ابنابیجمهوراحسائی ،محمدبن علی ،عوالی اللّئالی العَزیزیة فی األحادیث الدّینیة ،قا ،سید الشاهدا،:
.، 1403
ابنسیده ،علیبن اسماعیل ،المخصص ،ذخائر التراث العربی ،بیروت ،المکت

التجاری 1965 ،م.

ابنعاشور ،محمدطاهر ،التحریر و التنویر ،بیروت ،مؤسسه التاریخ العربی ،چا اول.، 1420 ،
ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،بیروت ،داراحیا :التراث العربی.، 1408 ،
ابوالتتوحرازی ،حسینبن علی ،وض الجنان و وح الجنان فی تفسیر القرآن ،مشهد :بنیاد پژوهشهای
اسقمی.1365 ،
ابوسلیمان ،عبدالحمید احمد ،ضرب المرأة وسیله لحلّ الخالفات الزوجیة ،دمشق.، 1422 ،
احمدنژاد ،امیر ،و همکاران« ،نقد و بررسی آرای متسّران در تتسایر (ص )44،و تازیاناهزدن ایّاوب باه
همسرش» ،آموزههای قرآنی ،ش 22،1384
اسکینر ،بوروس فردریک ،فراسویآزادی و شأن ،ترجمهعلیاکبر سیف ،تهران ،انتشارات رشد1370،
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اوزمن ،هواردا ،و کراور ،سمامویل ،مبانی فلسفی تعلیم وترفیت ،ترجمهغقمرضا متقایفار وهمکااران،
چا

اول ،قا ،موسسهآموزشی و پژوهشیامام خمینی (ره).1379 ،

پارسا ،محمد ،وانشناسی یادگیری فر فنیاد نظریهها ،چا سوم ،تهران ،انتشاراتسخن1381 ،
ترجانیزاده ،حمد ،شرح معلّقات سبع ،تبریز ،شتق.1345 ،
تتلیسی ،ابوالتضل ،وجوه قرآن ،جبیش ابراهیا ،تصحیح دکترمهدی محقق ،بنیادقرآن ،بیتا.
جمعی از پژوهشگران جهاد دانشگاهی دانشکده الهیات دانشگاه تهاران ،زیار نظار آذرتااش آذرناوش،
واکاوی و معادلیافی تعدادیاز واژگان قرآنکریم ،تهران ،انتشارات جهاد دانشگاهی.1390 ،
جوادی آملی ،عبداهلل ،تسنیم ،قا ،مرکز نشر اسرا.1378 ،:
حرّعاملی ،محمدبن حسن ،وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشاریعه ،قاا ،مؤسساه آل البیات (ع)،
.، 1409
حسینی ،سیدهشهناز« ،تأمقتی چند در سوره نسا :آیاه  ،»34پژوهشنامه متاین ،ش  23و  ،24تابساتان-
پاییز 1383
حکیا باشی ،حسن« ،آیه نشوز و ضرب زن از نگاهی دیگر» ،پژوهشهای قرآنی ،ش  27و  ،28پاائیز-
زمستان ،دفتر تبلیغات اسقمی حوزه علمیه قا.1380 ،
حمدمختارعمر ،معناشناسی ،مشهد ،انتشارات دانشگاه فردوسی.1385 ،
خوئی ،ابوالقاسا ،معجم الرجال الحدیث ،طبع پنچا ،بینا.، 1413 ،
دیز ،جیمز ،و استوارت هالس ،وان شناسی یادگیری ،ترجمه محمدنقی براهنی ،دانشگاه تهران ،چاا
سوم.1385 ،
راغ

اصتهانی ،حسینبن محمد ،مفردات الفاظ القرآن ،بیروت ،دارالشامیه ،چا

سوم.، 1361 ،

روسو ،ژانژاک ،آموزش و پرو ش ،ترجمه غقمحسین زیرک زاده ،تهران ،انتشارات چهره ،چا

اول،

.1360
زمخشری ،محمود بن عمر ،اساس البالغة ،بیروت ،دارالطباعة و النشر.، 1404 ،
زمخشری ،محمود بن عمر ،الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،بیاروت ،دارالکتااب العربای ،چاا
سوم.، 1407 ،
زوزنی ،عبداهلل حسنبن احمد ،شرح المعلّقات السبع ،قا ،منشورات ارومیه.، 1405 ،
شاملی ،نصراهلل؛ پرچا ،عظا« ،روابط متداخل واژگان ادبیات جاهلی و قرآنی» مجله ادب عرفی.1388 ،
شبّر ،عبداهلل ،االصول االصلیه و قواعد الشرعیه ،قا ،مکتبه المتید.، 1242 ،
الشعیری ،محمدبن محمد ،جامع الخبا  ،انتشارات نجف اشرف ،بیتا.
صادقیتهرانی ،محمّد ،الفرقان فی تفسیر القرآن فالقرآن و السنه ،قا ،فرهن

اسقمی ،چا دوم.1365 ،
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صدرالدین شیرازی ،محمدبن ابراهیا ،الحکمة المتعالیة فی االسفا العقلیة اال فعه ،بیاروت ،داراحیاا:
التراث العربی 1987 ،م.
صتوی ،کوروش ،د آمدی فرمعناشناسی ،تهران ،حوزههنری.1379 ،
طباطبایی ،محمدحسین ،المیزان فی تفسیر القرآن ،قا ،دفتر انتشارات اسقمی ،چا

پنجا.، 1417 ،

طبرانی ،سلیمانبن احمد ،التفسیر الکبیر ،اردن ،دارالکتاب الثقافی.، 1428 ،
طبرسی ،فضلبن حسن ،تفسیر جوامع الجامع ،حوزه علمیه قا.، 1412 ،

______________ ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،چا سوم ،تهران ،ناصرخسرو.1372 ،

طرفةبن العبد ،دیوان شعر ،شرح نحوی محمد ناصر الدین ،بیروت ،دارالکت العلمیه.، 1407 ،
طوسی ،محمدبن حسن ،العدة فی اصول الفقه ،تحقیق :انصاری ،محمدرضا ،قا.1376 ،

______________ ،المبسوط فی فقه اإلمامیة ،تهران ،المکتبه المرتضویه الحیا :االثاار الجعتریاه،

چا

سوم.، 1387 ،

طی  ،عبدالحسین ،أطیب البیان فی تفسیر القرآن ،تهران ،انتشارات اسقم ،چا

دوم.1378 ،

طیّ حسینی ،محمود ،چند معنایید قرآنکریم ،قا ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.1388 ،
عبدالباقی ،محمدفؤاد ،معجم المفورس اللفاظ القرآن الکریم ،تهران ،مؤسسه اسماعیلیان.، 1364 ،
عیاشی ،محمدبن مسعود ،تفسیر العیاشی ،تهران ،المکتبة العلمیة االسقمیة.، 1380 ،
فاضلهندی ،محمدبنحسن ،کشف اللثام و االفوام عن قواعد االحکام ،قا ،دفتار انتشاارات اساقمی،
.، 1416
فضلاهلل ،محمدحسین ،تأمالت اسالمیه حول المرأه ،بیروت ،دارالمقک.، 1421 ،
_____________ ،من وحی القرآن ،بیروت ،دارالمقک.، 1419 ،

فیض ،علیرضا ،مبادی فقه و اصول ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران ،چا

سوم1367 ،

فیضکاشانی ،محمد محسن بن شاه مرتضی ،تفسیر صافی ،تهران ،مکتبة الصدر.، 1416 ،
قائمینیا ،علیرضا ،متن از نگاه متن ،قا ،نشر انجمن معارف اسقمی ایران.1380 ،

___________ ،معناشناسی شناختی قرآن ،تهران :سازمان انتشارات پژوهشاگاه فرهنا
اسقمی.1390 ،

قرشی ،علیاکبر ،قاموس القرآن ،تهران ،دارالکت

االسقمیه ،بیتا.

قمی ،علیبن ابراهیا ،تفسیر القمی ،قا ،دارالکتاب ،چا
کلینی ،محمدبن یعقوب ،الکافی ،تهران ،دارالکت

سوم.1363 ،

اإلسقمیة ،چا

چهارم.، 1407 ،

مامقانی ،عبداهلل ،تنقیح الرجال فی علم الرجال ،قا ،مؤسسه آل البیت ،بیتا.1389 ،

و اندیشاه
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متقیهندی ،علیبنحسام الدین ،کنز العمّال فی سنن اقوال و االفعال ،بیروت ،مؤسسه الرسااله ،چاا
پنجا.، 1405 ،

مجلسی ،محمدباقر بن محمدتقی ،فحا االنوا الجامعة لد

أخبا األئمّة األطوا  ،چا

دوم ،بیروت،

دارالحیا :لتراث العربی.، 1403 ،
_____________________َ ،وضَةُ المُتّقین فی شَرح مَن الیَحضُرهُ الفَقیاه ،مؤسساه فرهنگای
اسقمی کوشانپور.، 1406 ،
مدنی ،علیخانبن احمد ،الطراز االول ،مشهد ،موسسة آلالبیت الحیا :التراث.1384 ،
مطهری ،مرتضی ،نظام حقوق زن د اسالم ،انتشارات صدرا ،چا

هشتا.1357 ،

__________ ،یادداشتهای استاد مطوری ،قا ،انتشارات صدرا.1390 ،
معرفت ،محمدهادی« ،زن در نگاه قرآن و در فرهن

زمان نزول» ،پژوهشوای قرآنای ،بهاار وتابساتان

 1380،25و 26
_____________ ،تفسیر و مفسّران ،مؤسّسه فرهنگی التّمهید ،قا.1380 ،
مقدساردبیلی ،احمدبن محماد ،زفده البیان فی احکام القارآن ،تحقیاق :محمادباقر بهباودی ،طهاران،
مرتضوی.، 1386 ،
مکارمشیرازی ،ناصر ،انوا االصول ،قا ،انتشارات نسل جوان.، 1416 ،

____________ ،تفسیر نمونه ،تهران ،دارالکت

اإلسقمیة ،چا دها.1371 ،

میبدی ،رشیدالدین احمدبن محمد ،کشف االسرا و عده االفرا  ،تهران ،امیرکبیر ،چا

پنجا.1371 ،

نبوطی ،محمدسعید رمضان ،المرأه فین الطغیان النظام الغرفای و لطاائف الشارایع الرفاانی ،ساوریه،
دارالتکر.، 1417 ،
نوری ،حسین بن محمد تقی ،مستد ک الوسائل و مستنبط المساائل ،قاا ،مؤسساه آل البیات الحیاا:
التراث.، 1408 ،
نیسابوری ،محمودبن ابولحسن ،ایجاز البیان عن معانی القرآن ،بیروت ،دارالعرب االسقمی.، 1415 ،

نیکزاد ،عبّاس« ،رواسازی خشونت علیه زنان در احادیث مجعول» ،تهران ،فصلنامه مطالعات اهباردی
زنان ،ش 23،1383

هاشاپور موال ،سیدمحمد ،و جقلی ،حسن« ،بررسی فقهی تنبیه بدنی زوجه» ،مجله فقه و مبانی حقوق
اسالمی دانشگاه تهران ،ش ،1بهار و تابستان.1394 ،

