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  چکیده

زدن زنان و با  / نساء، کتک34مطرح شده در آیۀ: » ضرب«مشهورترین دیدگاه، پیرامون 
مات بسیاری از عمو«قدری تخفیف، زدن ایشان با چوب مسواک است؛ اما باتوجه به: 

موارد «و لحاظ: » های قرآن نسبت به رفتار معروف با همسرانتوصیه«، »فقهی و اخالقی
استعمال ماده ضرب در دیگر آیات قرآن، سنت پیامبر و کاربرد آن در زبان عرب (به 

زدن همسران را نباید از مصادیق ضرب در جمله:  ، کتک»ویژه بدون حرف اضافه)
ها، احتمال دیگری نیز در نامهدر منابع روایی و لغتدانست؛ زیرا با دقت » اضربوهن«

که مراد از ضرب زنان، واکنش عملی (چه بسا است و آن، اینمفهوم آیه قابل ارایه 
مالیم) به منظور ابراز نگرانی شوهر نسبت به آیندۀ زندگی مشترک، برای بازگرداندن 

لی، چون: تغییر در رفتار تواند مصادیق احتماآرامش میان ایشان است. این واکنش می
سان که در روایات تصریح شده است) داشته باشد که گیری در نفقه (آنبه ویژه سخت

چنین توجه به مفهوم است. همبا در نظر گرفتن شرایط از سوی شوهر قابل اعمال
تواند مؤیدی دیگر برای واکنش عملی (مالیم)  کار رفته در منابع حدیثی، می به» سواک«
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  . مقدمه1
نَّ «...است: سورۀ نساء آمده34در بخشی از آیۀ  نَّ وَاهْجُرُوهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُ

اضْرِبُوهُنَّ است و گرفته . این بخش از آیه، مدار مناقشات فراوانی قرار1...»فِي الْمَضَاجِعِ وَ
رسد بحث در اگرچه در فهم صحیح آیۀ مورد بحث، عوامل چندی دخیلند اما به نظر می

نخستین گام برای گشودن رمز از این آیۀ » اضربوهن«به کار رفته در عبارت » ضرب«مفهوم 
، 5، ج13اند[ شریفه باشد. اکثر مفسران، ضرب مذکور را تنبیه بدنی زنان ناشزه تفسیر کرده

]. با عنایت به این که توسل به اجبار برای استیفای حقوق جایز 448، ص1، ج65 ؛350ص
نیست و کسی نمی تواند دادرسی دعوای خود را به عهده گرفته، با استفاده از خشونت، 

، 53، ش91حقوق خود را طلب کند، چنین حقی برای زوجین نیز قرار نگرفته است [
. 2اند ضرب در آیه به معنای کتک زدن نیست]؛ لذا برخی از محققان احتمال داده86ص

اند اما با توجه به نقدهایی که بر این  اگرچه ایشان به معانی دیگری برای ضرب اشاره کرده
است، واکاوی مفهوم ضرب در این آیه با توجه به کاربردهای آن در قرآن، ها وارد  دیدگاه

نابراین پرسش اصلی در پژوهش رسد؛ بهای لغت ضروری به نظر می منابع روایی و قاموس
  سورۀ نساء چیست؟ 34در آیۀ » واضربوهن«است: مدلول حاضر از این قرار

                                                                                                                                                                        
زد پیامبر(ص) تقاضای قصاص کرد. اند: مردی همسرش را سیلی زد، زن ندر شأن نزول این آیه آورده .1

، 5، ج13[ »الرجال قوامون علی النساء...«حضرت اجازه قصاص دادند، جبرئیل فرودآمد و فرمود: 
، 3، ج56؛ 25 - 24، ص3، ج2است[]. این روایت در تفاسیر اهل سنت آمده189، ص3، ج57؛ 348ص
ن: سبب نزول، قصاص را رد ]. برخی مفسران آن را به دالیلی چو169-168، ص5، ج69؛ 38 - 37ص
کند و قوامیت، با ثبوت حق قصاص برای زنان منافاتی  اند، اما آیه، قصاص را رد نمی کنند نپذیرفته می

فهمیم پیامبر در مقام بیان حکم شرعی یک مسئله ]؛ از ظاهر سبب نزول می228، ص7، ج 63[ ندارد
ا عصمت پیامبر(ص) در تشریع سازگار است و سبب نزول ببوده و طرف دعوا [شوهر] حضور نداشته

است؛ در مورد شأن نزول، حدیث صحیح ]؛ این روایت از نظر سندی مخدوش349، ص4، ج54نیست[
، 9است [ه پیامبر (ص) وجود ندارد و روایات شأن نزول از حسن، سدی و قتاده روایت شدهیا متصل ب

 است. محتمل]، بنابراین عدم اعتبار شأن نزول این آیه 118 -115، ص4ج
آن است که شرح مقاصد آن کتاب را  ،معنی تفسیر کتابتأکید نموده که » آداب الصلوة«خمینی در  امام. 2

فرماید: در  ) و در جای دیگری می134، ص 37( بنماید و نظر مهم به آن، بیان منظور صاحب کتاب باشد
به این «). ایشان پس از ذکر 244ص ، 37احتمال را کسی نبسته و مربوط به تفسیر به رأی نخواهد شد (

). هیچ 186، ص 37اند (را به کار برده و سپس نظر خود را بیان داشته» والعلم عند هللا«، تعبیر »احتمال
رو مفسران به ذکر تواند ادعا کند که به طور قطع به مقصود خداوند دست یافته، از اینمفسری نمی

 حاضر نیز ارایۀ نظر مؤلف، با عنوان یک احتمال لحاظ گردیده است. پردازند؛ در مقالهاحتماالت ذیل آیه می
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  . پیشینۀ تحقیق2
را  ترک آن  ،اما باتوجه به قرائنی ؛استهایی وجود دارد که ضرب را زدن دانسته دیدگاه

بیلگی، مراحل براساس نظام قاند از محققان احتمال داده داند. برخی توسط زوج الزم می
چون نظام قبیلگی  و هرگاه نظامی هم باشد، برای حفظ مودت و رحمت آیهموجود در 

، 9؛314-  313، ص29. [است وجود آید، حق مزبور برای شوهر ثابت صدر اسالم به
است دانندکه توسط آن اسالم خواسته ] برخی نیز زدن را سیاستی می1، ص52؛44ص

تدبیری را نسخ تمهیدی  جاهلی بزداید و اتخاذ چنین اندک اندک، خشونت را از اعراب
در اسالم به  کند ضربمی بیاندیدگاه دیگری  ]157، ص81[ .دننام بندی شده می زمان

و همیشه به انگیزه تأدیب به کار رفته است؛ لذا در بیانی دیگر از آن  بودهمنظور انتقام ن
اند. به  ت، تعزیر را به دست حاکم داده. از سویی اطالقات و روایاودشمیتعبیر » تعزیر«به 

نیست. ضرب، کنایه است و » اضربوهن«عالوه، تعزیر فقط به معنای زدن برداشت شده از 
) 233، ص22؛ 9- 8، ص 86( .تعزیر شود یممکن است زن به نوعی جریمه یا به شکل

در دادگاه  تواند راساً اقدام به قطع نفقه نماید و نشوز بایدطبق مبنایی فقهی، زوج نمی
تواند زدن زنان مییق اولی، کتک) بنابراین به طر298-297، ص74صالحه اثبات شود. (

در قاعده کلی رجوع به حاکم برای تعزیر لحاظ شده و در مسأله ضرب زوجه مصداق 
رسند، اما شبهه  تاحدی منطقی به نظر می اگرچهداشته باشد. در بررسی این دو دیدگاه، 

دهند.  را به طور کامل پاسخ نمی» اضربوهن«معنای ظاهری زدن برای اصلی در آیه یعنی 
کند، به منافات ضرب را به معنای تعزیر قلمداد مینقد وارد شده بر دیدگاهی که 

  )36، 87اشاره دارد. (، با وحدت سیاق در آیه »ضرب«برداشت از واژۀ 
  
  . نشوز3

وناگونی برای نشوز زنان و مردان های لغت، روایات و قرآن، مفاهیم گکتاببا عنایت به 
سورۀ  34است. در این بخش، مفهوم شناسی نشوز در زنان با محوریت آیۀ ارایه شده

  گیرد.نساء مطمح نظر قرار می
  
 نشوز در لغت  .3. 1
 ،3ج ،30؛ 417ص، 5ج ،12[ آمده استاز زمـین معنای ارتفاع به در لغت » نشز«

که  یطلبی و عصیان تعبیر شده و به زنبه برتری ]، از ارتفاع 232  ص ،6ج ،62؛ 899ص
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] 123، ص12، ج77؛ 431، ص5، ج8قرار گیرد. [جویی نسبت به همسر در حالت برتری
] اگر زن 194، ص2، ج64شود. [و زنی که در برابر شوهر نافرمان باشد، ناشزه اطالق می

  ]417، ص5ج ،12گویند.[ نافرمانی کند، او را ناشزه و اگر مرد نافرمانی کند، او را ناشز
  
 اصطالحنشوز در . 3. 2

 .استهای گوناگونی در ارتباط با نشوز ارایه شده/ نساء، دیدگاه34 با عنایت به آیۀ
. دیدگاه غالب را باید نافرمانی و خروج زوجین از وظیفه واجب نسبت به همسر دانست

توان به سه میاما در مجموع  ] 281، ص2، ج73 ؛570، ص1، ج59؛ 347، ص4، ج54[
  :داشتنگرش کلی اشاره 

(در مسائل زناشویی) است و با خروج زن از منزل بدون  نشوز، عدم تمکین خاص -1
اجازه همسرش و عدم نظافت او که استمتاع مرد را با مانع مواجه سازد، رابطه دارد؛ زیرا 

، 36؛ 106، ص3، ج32؛ 350، ص4[ است. زناشوییوظیفه اصلی زن تمکین در مسائل 
رخی  معتقدند ] ب200، ص3، ج90؛ 239، ص7، ج63؛ 367، ص2، ج52؛ 305، ص2ج

طرفداران این دیدگاه، فارغ از معنای کلی آیه و آنچه در صدر آمده، تعزیر بودن ضرب را 
اند. از سوی دیگر با اند، آن گاه حرام بودن نشوز را اصل مسلم گرفتهپیش فرض گرفته

تا  رابر شوهر به طور مطلق واجب نیسته تسلیم زن در باند کاین واقعیت مواجه شده
ترک آن سزاوار عقوبت باشد، بلکه حق شوهر بر زن منحصر در استمتاع و امور مرتبط 

اند که چگونه زن را بر بدان است و بدین صورت اعتراضاتی را بر ساحت قرآن هموار کرده
و در پی آن خوف در نشوز را،  داردکند و در ترک آن تنبیه روا میعمل جنسی اجبار می

است. بر اساس برداشت این گیرند که این نیز خالف ظاهر آیه یقین داشتن به نشوز می
گروه باید قوامیت، داشتن اختیار و حق استمتاع باشد و قانت بودن زنان صالحه تسلیم 

 ،دف آنه هک است؛ در حالیدر برابر عمل جنسی قلمداد شود که این فروکاستن آیه 
گوی مرد باشد، پیشگیری از اختالف است. آیا اگر زن در برابر استمتاع جنسی پاسخ

ناشزه به شمار نخواهد آمد؟ اگر نشوز، تمکین نکردن باشد، چه بسا موعظه کارگر باشد 
اما دور کردن او چگونه کیفر خواهد بود بلکه او که تمکین ندارد از هجر شوهر شادمان 

  از  تـخلف زوج یا زوجه است ز،علم حقوق، نـشو] در 122 -121، ص36[ .شودمی
 یاشـوهر از دادن نـفقه  یتکالیف و حقوق زوجـیت بـه زیان یکدیگـر مانند خوددار

  ]3643ص ،28[. عـدم تـمکین زوجه
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زن از همسر به اطاعت نکردن را   نشوزرخی : بعدم تمکین عام ینشوز به معنا -2
 ،46 ؛337، ص1 ، ج42 ؛256، ص2، ج11 ؛417 ، ص1، ج3[ .دانندطور عام می

بر خانواده تعبیر کرده و نشوز را مرد ] و از قوامیت به ریاست 488، ص1، ج65 ؛114ص
اند. نقد دیدگاه مذکور براساس مفهوم شناسی قوامیت و تفاوت آن مقابل قوامیت دانسته

یت داشته بر شیئی یا شخصی که نقص اهل» والیت«با والیت است. در اصطالح شرعی 
تواند حقوق خود را بدون اذن ندارد، نمی» اهلیت«شود؛ زیرا شخصی که باشد، اطالق می

استیفا نماید. در اسالم حق اهلیت برای زن و مرد مسلمان در صورتی که هر کدام » ولی«
ونَ وَ « با عنایت به آیۀ:است. از جهت عقلی به رشد رسیده باشند، مساوی مِنُ ؤْ وَ الْمُ

ؤْ عْضالْمُ یاءُ بَ وْلِ مْ أَ هُ عْضُ ) حق والیت زنان و مردان با ایمان را باید 71(توبه/» ... مِناتُ بَ
لَ« مساوی دانست اما در مورد حق قوامیت در آیۀ: ونَ عَ امُ وَّ جالُ قَ ... یالرِّ  )34(نساء/ »النِّساءِ
ور و معنای یعنی اهتمام به ام» قام باالمر«تساوی میان زن و مرد وجود ندارد. قوامیت از 

اصطالحی آن اهتمام به امور مربوط به زن از حیث نگهداری و حمایت و پیشکش 
ای شده، خلط میان دو های مادی و معنوی به اوست. آنچه باعث بروز چنین شبههکمک

تعبیر کرده و نتیجه  1مفهوم والیت و قوامیت است. برخی قوامیت در آیه را به والیت
اما  ،ون همسر مانند کرامت و آزادی او حق والیت و تصرف دارداند مرد بر تمام شئگرفته

لَ : «آیۀ مذکور تنها حق قوامیت را به مرد واگذار کرده که دلیل آن را در ادامه آیۀ ما فَضَّ بِ
ل هُمْ عَ عْضَ هُ بَ هِم  یاللَّ والِ مْ نْ أَ وا مِ فَقُ نْ ما أَ عْضٍ وَ بِ است و چنین حقی )، آورده34(نساء/» ... بَ

شود و بنابر قوانین جهانی نیز هر که انفاق کند، مسئولیت برای مرد محسوب مینوعی 
  ] 153- 149، ص20[ سرپرستی بر عهدۀ اوست.

، نشوز را در معنای جمع »نشز«گروهی نیز با عنایت به کاربردهای قرآنی ریشۀ  -3
ا در . چه بس است  نفس  ق حـفظ غیب، حفظابـارزترین مـصددانند و معتقدند کردن می
بـیگانه  دادن  هرا« نشوز یاز نمودها. دشویشود که از آن خاص اراده مبیان  یقرآن عامّ

اگـر  یاست، یعنکنایه،لفظ غیب ]26 - 25، ص43[ است. » او  ۀبـدون اذن شوهر به خان
  ]5، ص89[ شود.یم  حفظ غیب گفته آنحیثیتش را حفظ کنید، به  کسیدر غیاب   شما
گیرد، نه یقـرار مـ» حفظ غیب«، نقطه مقابل  است  بین زن و شوهر ۀرابطمورد   در  ز کهنشو
حفظ «  ، زیرا استخیانت کردن   یمعنا  به  نشوزو  یپاکدامن  یمعنا  به، حفظ غیب». قنوت«

                                                                                                                                                                        
لَ«با توجه به برخی آیات، نظیر:  .1 وْ هِ یالنَّبِيُّ أَ نْفُسِ نْ أَ مِنِینَ مِ الْمُؤْ ذِینَ «) و نیز 6(احزاب/» م...بِ ا الَّ هَ ا أَیُّ یَ

لِي األَ وْ طِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُ واْ اللّهَ َوأَ طِیعُ رِ مِنکُمْآمَنُواْ أَ (ص) و معصومان (علیهم )، پیامبر59(نساء/...» مْ
 را بر عهده دارند. -  های بالغ و رشدیافتهانسان -السالم)، والیت مؤمنان 
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بـین خـود و مـرد  یکند و نشوز یعنیرا جمع نم یبین خود و مرد، دیگر  زن  ییعن» غیب
به  نمایند.] برخی روایات نیز قول فوق را تأیید می69 -68ص ،78[ کند. یم  جمع بیگانه

مبینه مـجاز شـمرده  ۀ، تنبیه در صورت فاحشی در تحف العقولروایتعنوان نمونه در 
 ]325، ص12[ شود.یگفتار قبیح گفته م  یا  به عمل قبیح»  فـاحشه«است. شده

برای نشوز و معنای  اند اختالف معنای جمع شدننقدی که بر این دیدگاه آورده
ارتفاع است، نه جمع کردن. طرفداران این دیدگاه » نشز«است. معنای عرفی » نشز«لغوی 

است که  بخشیده  واژگان  را به یجدید یبـار معنای یخاص قـرآنعرف اند که پاسخ داده
  و همچنین قـوانین )ع(واژگان، روایات امامان این یقرآن یباید از طریق به کارگیر

  هرو بـاشد ک  آن  از  مبین بودن قرآن یشاید عرب. دشوکشـف  اکم بر شریعتحـ
خود است، نه اینکه نهفته یدرون واژگان عرب  که  سازدیرا آشکار م یمعنای  ییهانسیلپتـا
  ]79 -78، ص78.[ادیبان عرب کند  ۀشد  ارایه یـحدود بـه ساختارهارا م

  
 نشوز خوف . 3 .3

یعنی در صورت » والالتی تخافون نشوزهن...«...  سورۀ نساء آمده: 34در بخشی از آیۀ  
است. زوج، راهکارهایی را برای مقابله استفاده کند. گروهی معتقدند  خوف نشوز جایز

، 1، ج61؛ 69، ص3، ج55؛ 305، ص2، ج36خوف در آیه به معنای علم و یقین است. [
ست، نه رفتار؛ تحقق آن از اند: نشوز حالت ا] برخی گفته371، ص1، ج85؛ 265ص

والالتی « و به همین دلیل نفرمود: آید و سیر تدریجی داردرفتارهای دیگر به دست می
هایی ویژه. لکن با نشانه ،های پیدایش آن نیز در زن و مرد مشترک استزمینه». نشزن
از معنای اصلی خارج نشده و به معنای علم و » تخافون نشوزهن« سان خوف دربدین

] اما حامیان تفسیر نشوز به خیانت بر 122- 121، ص35[ است. نشدهیت نیز گرفته رؤ
بدانیم،  یخیانت و  نتیجه  و در  یبسترهم به یاگر نشوز زن را رغبت بـسیار واین باورند 

 روایات  تعبیر  و به  با نامحرم یدر رویاروي یاست از تغییر رفتار وخوف نشوز عبارت
  ]266ص ،3، ج94.[داردکراهت  آنبه نسبت که شوهر  »ـه خـانهدادن بـیگانه ب  راه«

 
  راهکارهای عالج نشوز. 3 .4

فعظوهن «... سه راهکار موعظه، هجران در بستر و ضرب پس از خوف نشوز در ادامه آیۀ:
)، جهت مقابله با نشوز زنان برای مردان 34(نساء/ »واهجروهن فی المضاجع و اضربوهن...
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اند و ترتیب مطرح نیست، به یکدیگر عطف شده» واو«فوق با  هایهکاراست. راتجویز شده
، 3، ج2[ .هر چند ظهور در این است که راهکارهای مذکور به ترتیب تجویز شوند

  ]317؛ ص2، ج82؛ 137، ص1، ج71؛ 448، ص1، ج65؛ 72، ص10، ج60؛  25ص
شود، دو ر میها تعبیکه از آن به پشت کردن در خوابگاهموعظه و هجران در بستر 

های ارایه شده در مورد است که در تفسیر آن اختالفی نیست، لکن دیدگاهراهکاری
  توان در سه دستۀ کلی جای داد:  ضرب در آیه را می

را بعد  را تنبیه بدنی زنان ناشزه تفسیر کرده و جواز آن » اضربوهن«ثر مفسران، اک -1
، 65؛ 37، ص3، ج56؛ 350، ص 5، ج13. [اند ها دانسته از موعظه و هجران در خوابگاه

  ] 168، ص5، ج69؛ 448، ص 1ج
داند.  را توسط زوج الزم می هایی ضرب را زدن دانسته اما با قرائنی ترک آن  دیدگاه - 2

که براساس نظام قبیلگی، این مراحل برای حفظ مودت و رحمت باشد  اندبرخی احتمال داده
 وجود آید، حق مزبور برای شوهر ثابت صدر اسالم بهچون نظام قبیلگی  و هرگاه، نظامی هم

داند  ] یکی از معاصران، زدن را سیاستی می1، ص52 ؛44، ص9؛ 314- 313، ص29[ است.
اندک، خشونت را از اعراب جاهلی بزداید و اتخاذ  آن، اندک است به وسیلۀ که اسالم خواسته

  ] 192، ص81[ نامد. بندی شده می چنین تدبیری را نسخ تمهیدی زمان
برخی معتقدند ضرب در آیه به معنای کتک زدن نیست و به وجوه معنایی دیگر  -3

، 14[ ]، ترک منزل166، ص88[ گردانی : اعراض و رویاند؛ نظیر ضرب اشاره کرده
، 3[ ]، غضب کردن622- 621، ص47[ گیری علنی میان زوج و زوجه ]، موضع39- 38ص
عنایت به وجوه معنایی ارایه  ]. با159ص، 81[ گیری در نفقه ] و سخت415، ص1ج

  رسد.شناسی ضرب ضروری به نظر میمفهومشده، 
  
  »ضرب« . معنای لغوی4

است. فراهیدی » انجام دادن هرکاری«در فرهنگ های کهن عربی، » ضرب«معنای اصلی 
» یقع علی جمیع االعمال«با عبارت » ضرب«عنوان اولین معنای  ق) این مفهوم را به175(

ه و سپس به بیان کاربردهایی از این معنای عام و کلی، در زبان عرب پرداخته و معانی آورد
، 7، ج62[ استسیر وحرکت، کسب و اخذ، طلب رزق، منع کردن و... را برای آن بیان کرده

، مبنی بر انجام دادن هر عملی، معانی ارایه »ضرب«با توجه به معنای اصلی  .]31- 30ص
درنظر » وقوع عمل و اقدام به انجام آن«توان به نوعی ختلف آن را میشده برای کاربردهای م
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(بدون حرف اضافه) در این لغت نامۀ کهن، » ضرب«گرفت. در میان معانی ذکر شده برای 
برای » یقع علی اعمال کثیره«معنای  ق) به385نیست. صاحب بن عباد (» کتک زدن«معنای 

]. برخی ضمن 10، ص8، ج50[ است پرداخته ضرب اشاره کرده، سپس به بیان مصادیق آن
کردن)  ، آن را (بدون حرف اضافه) به معنای ابتغاء (کسب»ضرب«ارایه معانی گوناگون 

» ضرب فی االرض«ق) با آوردن کاربردهایی از 395]. ابن فارس (38، ص1، ج6اند. [دانسته
ی را البته بدون ذکر در قرآن این معنا را جزء معانی اولیۀ ضرب ذکر کرده و معانی دیگر

ق]،  583[ ]. زمخشری399- 398، ص3، ج8است. [برای ضرب یاد کرده» زدن کتک«معنای
را که فراهیدی آورده، مدنظر » ضرب« ق] هم، اکثر معانی770[ ق] و فیومی711منظور [ ابن

شود.  درمیان معانی ذکر شده توسط ایشان مشاهده نمی» زدن کتک« اند ولی معنایقرار داده
  ] 359، ص2، ج67؛ 373 ، ص41؛ 549 - 543، ص1، ج12[

دانست. در فرهنگ ابجدی، » زدن« را باید» ضرب« های لغت معاصر، معنای اول در کتاب
]، معنای 568، ص18[ زدن با شمشیر یا عصا معنا و به معانی دیگر هم اشاره شده» ضرب«

  ] 175، ص4، ج68است. [ مطرح شده» زدن با دست«در قاموس قرآن » ضرب«اصلی 
را از واژگانی دانست که تطور معنایی پیدا » ضرب« توان با توجه به اقوال لغویان می

را انجام دادن هر عملی از جمله حرکت و » ضرب« است. متقدمان چون فراهیدی، کرده
 به معنای» بـ«مسافرت و کسب روزی در زمین، معنا کرده و آن را بدون حرف اضافۀ 

، مبدل به اولین معنای این »ضرب« برای» زدن« د؛ با گذشت زمان معنایان ندانسته» زدن«
، بدون حرف اضافه به معنای انجام »ضرب« بنابراین باتوجه به این معنا ؛استواژه شده

  تواند باشد.  معادل وقوع هر عملی می» ضرب« دادن است و واقع شدن
آید آلتی باشد  می» بـ«از  استعمال شود و آنچه بعد» بـ«با حرف اضافۀ » ضرب«هرگاه 

شود. لغویان به  برداشت می» زدن« که بتوان از آن برای ضربه استفاده کرد، از ضرب،
اند و پشم زده شده با نوعی چکش را با  اشاره کرده» تازیانه« و» چکش« ،»عصا«ضرب با 
] همچنین 33، ص7، ج62؛ 549، ص1 ، ج12اند. [ آورده» الصوف یضرب بالمطرق« عبارت

] 330، ص2، ج49است. [ تعبیر شده» ضرب بالعصا و السوط«ضرب با عصا و تازیانه با 
به معنای زدن نیست و در صورتی این » بـ«با حرف اضافۀ » ضرب« البته همیشه استعمال

  ای برای ضربه باشد. آید وسیلهچنین است که آنچه بعد از حرف اضافه می
  
  در قرآن» ضرب« .4 .1

شود. بیشترین  در قرآن کریم مشاهده می» ضرب و مشتقات آن« ونی ازکاربردهای گوناگ
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است. » آوردن و ارسال«در قرآن، بدون حرف اضافه و به معنای » ضرب« استعمال ریشۀ
نشین بوده و مفهوم  هم» مثل«های مفرد و جمع واژۀ  با صورت» ضرب« این کاربرد از

  شود.  از آن برداشت می» آوردن و ارسال مثل«
) به 26(بقره/ ...» فَوْقَهاَ  فَمَا بَعُوضَةً مَّا مَثَلًا یَضْرِبَ أَن ییَسْتَحْ لَا اللَّهَ إِنَّ«سی ذیل آیۀ طبر

اشاره کرده و پس از آوردن » ضرب«برای » یقع علی جمیع االعمال«معنای عامی با تعبیر 
امثال  ، ضرب »اسیر و حرکت در زمین، پرداختن به کسب و تجارت و جهاد در راه خد«معانی 

  ضرب«] بر این اساس 163، ص1، ج55کند. [آوردن و ارسال مثل از جانب خدا را مطرح می
برای » سیر و حرکت«آید. معنای  ، نوعی اقدام عملی با متعلق مثل به حساب می»امثال

با مقاصد مختلف مانند مسافرت، کسب[روزی] و جهاد در راه خدا، پس از مفهوم » ضرب«
وردن، بیشترین استعمال این ریشه را در قرآن داشته که این مفهوم نیز بیانگر ارسال و آ

  است.  است که در محدوده و ظرف زمین قابل انجامهمان اقدامی عملی
اءِ«از سوی مفسران در آیۀ » ضرب«همچنین  رَ لْفُقَ ینَ لِ واْ الَّذِ رُ صِ حْ هِ سَبِیلِ یف أُ ا اللَّ  لَ

ونَ بًا یَسْتَطِیعُ رْ رْض ا یف ضَ ، 1، ج23است [) ذهاب و تصرف، معنا شده273(بقره/ ...» لْأَ
یهُّا« را در آیۀ» ضرب«]. برخی 666، ص2ج  ،55؛ 530ص واْ الَّذِینَ یَأَ امَنُ ا ءَ بْتُمْ إِذَ  یف ضرَ

هِ سَبِیلِ ... اللَّ واْ بَیَّنُ )، سفر و خروج به قصد جهاد در راه خدا تفسیر 94(نساء/» فَتَ
 ]96، ص1، ج75؛ 41، ص5، ج54؛ 329، ص1، ج44اند.[ کرده

تْ«...  با عنایت به آیۀ بَ رِ هِمُ ضُ لَیْ ... وَ الذِّلَّةُ عَ مَسْکَنَةُ توان از  را می» جعل«)، 61(بقره/» الْ
در آیۀ فوق را به » ضرب«برخی دانست. » ضرب« کار رفته در قرآن برای ریشۀ معانی به

تْ وَ«جعل (قرار دادن) تعبیر کرده و  بَ رِ مُ ضُ هِ لَیْ ه... عَ قرار دادن ذلتی که ایشان را « را» الذِّلَّ
، 49؛ 142، ص1، ج41؛ 206، ص1، ج25؛ 50، ص1، ج19اند .[ ، معنا کرده»طه کنداحا
در این آیه اشاره » ضرب«عالمه طباطبایی، به معنای تثبیت و نصب، برای ]152، ص1ج

  ]336، ص11، ج54است. [ کرده
، 1، ج85؛ 256، ص1، ج55است. [» ضرب«وه معنایینیز از وج» الزام و وجوب«
آید از دیگر معانی  هم که نوعی اقدام عملی به حساب می» وضع و ایجاد] «111ص
رِبَ «...در قرآن است. ابن عاشور در تفسیر » ضرب« یْنهَم فَضُ ورٍ بَ هُ بِسُ ابُ لَّ هُ بَ  فِیهِ بَاطِنُ

... حْمَةُ واْ وَ«) و 13(حدید/» الرَّ نَاأَ ءَ قَالُ هَتُ وَ أَمْ خَیرْ الِ ا  هُ وهُ مَ بُ رَ ... ضَ ) معنای 58(زخرف/» لَکَ
  ]346، ص27، ج9است. [را برای ضرب برگزیده» وضع و ایجاد«

بْنَا«در آیۀ » ضرب« از مفسران اکثر رَ ل فَضَ هِمْ یعَ انِ اذَ را » منع کردن«)، 11(کهف/...»  ءَ
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تفسیر » افکندن«روهی آن را ] و گ698، ص6، ج55؛ 336، ص2، ج 44[ شت کرده بردا
  ]327، ص5، ج71؛ 510، ص3، ج23؛ 126، ص5،ج11اند. [ کرده
رِبُ أَ«در آیۀ » عن«با حرف اضافۀ » ضرب« نکُمُ فَنَضْ ... عَ رَ ) به معنای 5(زخرف/» الذِّکْ

، 9، ج 55؛ 380، ص4، ج49؛ 214، ص25، ج9است. [ آمده» ترک کردن و اعراض«
واْ وَ« با عنایت به آیۀ ]61ص نَا ءَ قَالُ هَتُ الِ وَ أَمْ خَیرْ أَ وهُ مَا  هُ بُ رَ ... ضَ ) معانی 58(زخرف/» لَکَ

». شدن مواجه« و» به یادآوردن« ،»عرضه داشتن« است؛ مانند:دیگری نیز قابل برداشت
  ]58، ص3، ج85؛ 114، ص18، ج54؛ 262، ص3، ج44[

حرف  ولی با ،شودنمیاثری یافت » زدن« در اکثر کاربردهای ضرب در قرآن از مفهوم
لْنَا«... است؛ مانند زدن با عصا در آیۀ ای آمده با وسیلهبه معنای زدن » بـ«اضافۀ  بْ فَقُ رِ  اضْ
صاكَ عَ ... بِ رَ جَ حَ ] 250، ص1، ج55؛ 96، ص1، ج26؛ 306، ص1، ج13). [60(بقره/» الْ

لْنا«مفسران معنای زدن به وسیلۀ اعضای بدن را از آیاتی مانند:  وهُاضْ فَقُ بُ ها... رِ عْضِ » بِبَ
نَ ال وَ«)، 73(بقره/ بْ رِ ... یَضْ نَّ هِ لِ جُ راغَ«) و 31(نور/» بِأَرْ هِمْ فَ لَیْ باً عَ رْ یَمِین ضَ ) 93(صافات/» بِالْ

، 2، ج70؛ 703، ص8، ج 55؛ 162، ص1، ج49؛ 107، ص1، ج26اند.[برداشت کرده
درخت  های ا ساقهای از چوب ی ] همچنین معنای زدن با مجموعه22، ص72؛ 102ص
یَدِكَ خُذْ« ... در آیۀو غْثاً بِ رِبْ ضِ ه... فَاضْ   ]648، ص3، ج85است. [) ارایه شده44(ص/» بِ

اما سیاق آیه این است  ،استعمال شده» بـ« بدون حرف اضافۀ» ضرب« در برخی آیات،
ا ر» بـ«دهد. مفسران ذیل این آیات، حرف اضافۀ  که معنای زدن با وسایلی را نشان می

 و» زدن با شمشیر« اند و در اقوال ایشان عباراتی مانند: همراه وسایلی در تقدیر گرفته
سلیمان در تفسیر شود. به عنوان مثال: مقاتل بن  مشاهده می» زدن با عمودهای آهنین«
وا« بُ رِ اضْ ْوقَ فَ وا وَ الْأَعْناقِ فَ بُ رِ هُمْ اضْ لَّ مِنْ ، 85»[بالسیف اضربوا«گوید: ) می12(انفال/» بَنانٍ کُ
در آیه در تقدیر و مراد از ضرب، زدن » بالسیف«دهد عبارت  ] که نشان می104، ص2ج

الئِکَةُ«... با شمشیر است. در تفسیر  ونَ الْمَ بُ رِ هُمْ یَضْ وهَ جُ هُم... وَ وُ بارَ ) نیز 27(محمد/» أَدْ
ه در تقدیر را با توجه به سیاق آی» تازیانه، عمودهای آهنین و شمشیر«عباراتی مانند: 

در  ]436، ص8، ج83؛ 520، ص8، ج34؛ 98، ص5، ج31؛ 9، ص4، ج26اند. [ گرفته
ینَ لَقِیتُمُ َفإِذا«در » ضرب« مفسران، زدن با شمشیر برای یمیان آرا وا الَّذِ رُ بَ کَفَ رْ  فَضَ
 اند را در تقدیر گرفته» بالسیف«شود. ایشان در این آیه نیز  ) دیده می4(محمد/» الرِّقاب...

 ؛]44، ص4، ج85؛ 499، ص8، ج 34اند [ ضرب شمشیر دانستهرا قتل با » ضرب« و
های آهنین یا  وسیلۀ شمشیر، سالح به» زدن« در قرآن،» ضرب« بنابراین از کاربردهای
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سورۀ نساء،  34تازیانه است. باتوجه به استعمال مطلق (بدون حرف اضافه) ضرب در آیۀ 
 یاقدام ـ »یقع علی جمیع االعمال« یعنی ـ لغویانفته معنای آن با عنایت به گ احتماالً

 عملی از جانب شوهر در مقابل نشوز همسرش باشد. 
  
  روایات ضرب زنان .4 .2

 / نساء پرداخته شده34در تعدادی از روایات، به تبیین ضرب زنان با محوریت آیۀ 
مل در روایات ، تأاستاست، با عنایت به این که این بخش آیه مدار مناقشات فراوانی 

 راهگشا خواهد بود. ،مذکور همراه با نظر داشت سیاق آیه
  
  ضرب بالسواک. 4 .3

، 3، ج 57». [هو بالسواک«در روایتی از امام باقر(ع) در مراد از چگونگی ضرب زنان آمده: 
، 55». [انه الضرب بالسواک«... است: گونه آورده ] طبرسی همین روایت را این191ص
که  1دانسته شده» ضرباً رفیقاً«و شبیه آن » الضرب بالسواک«الرضا،  فقه] در 69ص  ،3ج

(ص) اکثر احادیث مربوط به عصر پیامبردر » سواک] «245، ص58مالیمت در آن است. [
است: کار رفته، در روایتی از حضرت (ص) آمده مسواک زدن به» معنای مصدری«در 
والَ «فرمایند: (ص) میقول رسول خدا(ع) از امام صادق ]37، ص27». [علیکم بالسواک« لَ

الَة لِ الصَ واکِ عِندَ کُ م باِلسِ هُ رتُ یَ امَتی لَأمَ لَ قَ عَ ] در این روایت 561، ص2، ج17، [»أن أشُ
ما زال جبرائیل « (ص):هللا : قال رسولنیز امر به مسواک زدن شده است. در روایتی آمده

» زدن مسواک«هم سفارش جبرئیل به ] در این روایت 52،ص1،ج5؛ [...»یوصینی بالسواک
در » هزال«است. به حرکت ضعیف معنا شده» تساوک«و » سواک«ها  نامه است. در لغت

، 3، ج8» [اضطربت اعناقها من الهزال«] یا 392، ص5، ج62» [جاءت الغنم تساوک هزاالً«
، 11، ج12] که به ضعف، خستگی و الغری تعبیر شده، مؤید این مطلب است. [118ص
ها دالکی  نامه در لغت» سواک«] از دیگر معانی638،ص2، ج67؛ 49، ص9، ج24 ؛696ص

، به »دلک«که  ] از آنجایی446، ص10ج ،12». [ساک الشیء سوکاً، دلّکه«کردن است: 
 ] آمده329، ص5، ج62ای که پوست نازک دانه از آن جدا شود، [ گونه معنای مالش به

صر از مصادیق حرکتی مالیم دانست. فصل توان در آن ع است، دالکی کردن را می
» نرمی«، مصدر و معنای آن »سین«به فتح » سواک«است. » نرمی«مشترک معانی سواک 

  ]448، ص40است. [گزارش شده

                                                                                                                                                                        
، 59[ کندرا مطرح می» افراح«و » مالعبه«. شهید ثانی با توجه به مفهوم ضرب بالسواک، احتمال نوعی1

  ].357 -356، ص8ج
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است » مادۀ خوشبوکنندۀ دهان« معنای ، به باشد، غیرمصدری »سواک« کهصورتی  در
و » کتاب العین« هایی مانند: نامه تکند. این معنا در لغرا القا می» لطافت و نرمی« که

را آورده و سپس » ساک فاه بالسواک و المسواک«است. فراهیدی ابتدا  دهآملسان العرب 
کنندۀ دهان  مادۀ خوشبوو متفاوت  ،دانسته که با چوب مسواک» مطهرة للفم« سواک را

  ] 392، ص5، ج62؛ 446، ص10، ج12است. [
  
  ضرب بالجوع و العری. 4 .4

وْلَ« است:ایتی از پیامبر (ص) آمدهدر رو رْبِ أَ وَ بِالضَّ هُ وَ هُ تَ رَأَ رِبُ امْ نْ یَضْ جَّبُ مِمَّ عَ تَ نِّي أَ  یإِ
نَّ وهُ بُ رِ نِ اضْ اصَ وَ لَکِ صَ نَّ فِیهِ الْقِ شَبِ َفإِ خَ الْ کُمْ بِ اءَ وا نِسَ بُ رِ ا تَضْ ا لَ هَ وعِ مِنْ جُ رْيِ  بِالْ عُ  ...» وَ الْ

کار رفته و بعد از آن  به» بـ« با حرف اضافۀ» ضرب اول« اینکهبا توجه به  1].158، ص48[
است  »زدن با چوب« است، مراد از این ضرب،چوب (خشب) به عنوان وسیله زدن آمده

توان معنای  است]، نمینیامده ئیمصدر آمده [و شی ،جایی که بعد از ضرب دوماما از آن
گیری در  با سخت« ونه معنا نمود:گ زدن را برای آن در نظر گرفت و باید آن را این

  ». خوراک و پوشاک نسبت به ایشان رفتار کنید و واکنش نشان بدهید
  
  ضرب غیر مبرح .4 .5

ن آاشاره شده و در » ضرب زنان«ی از پیامبر (ص) در خطبۀ حجة الوداع به تعبیردر 
ح« ، به»ضرب« ] 33، ص7...». [حٍ ضرباً غیر مُبرِّو تضربوهنّ «...  است:مقید شده» غیر مُبرِّ

ح«بودن را برای » شاق«اگر قول لغویان را که معنای  ، 2، ج12[ اند ذکر کرده» مُبرِّ
را باید اقدامی » مبرحضرب غیر«] بپذیریم، 216، ص3، ج62؛ 34، ص41؛ 410ص

  . و موجب ایجاد مشقت نشود از آن برداشت شده» مالیمت«دانست که 
  

  اقدام عملی و مصادیق آن .4 .6
به معنای عام خود که بیانگر اقدام به انجام دادن هر » ضرب« با عنایت به استعمال مادۀ

است و وجود معانی مختلفی مانند سیر و حرکت، مواجه شدن، کسب، اخذ و ابتغاء عملی
                                                                                                                                                                        

است. زنان خود را با چوب تر زند. حال آنکه خود به کتک خوردن شایسته همسر خود را می در شگفتم از کسی که« .1
با توجه به این روایت ». گیری در خوراک و پوشاک ایشان نمایید... نزنید که قصاص دارد؛ بلکه اقدامی در جهت سخت

گویند: اگر قرآن به زدن امر نموده رسد نباید آیه را حمل بر ظاهر ضرب کرد. برخی از محققان معاصر می به نظر می
  ].87، ص53، ش 91است، چگونه ممکن است پیامبر از آن اظهار شگفتی کند و از آن نهی فرماید؟ [
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نوعی اقدام «، به معنای »ضرب«احتماالً برای این واژه در قرآن، روایات و زبان عرب، 
نْ « سورۀ نساء و آیۀ 34باشد. با تأمل در آیۀ » خذ...عملی به قصد کسب یا ا هِ أَ نْ آیَاتِ مِ وَ

) به نظر 21(روم/...» خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
توان آن را به ، اقدامی به قصد ایجاد آرامش میان زوجین است که می»ضرب«رسد می

واکنشی عملی در جهت  بازگرداندن این آرامش تعبیر کرد. نیز با توجه به روایاتی که بر 
اقدام «توان در این آیه را می» ضرب«اند، معنای محتمل برای  مالیمت این اقدام تاکید کرده

از شوهر  ،2»تخافون«، خداوند در آیۀ مذکور با استعمال واژۀ 1بنابراین احتمالدانست.  »مالیم
های نشوز و به دنبال آن خوف از ناسازگاری زن و  در صورت مشاهدۀ نشانه خواهد می
پیشگیری، راهکارهایی مانند وعظ، هجران در بستر و واکنشی مالیم را به قصد  رایب

واکنش « توان به مصادیق . با توجه به قرائن می3تحکیم کانون خانواده استفاده کند
البته انتخاب مصداق با در نظر گرفتن شرایط بر عهدۀ شوهر  دست یافت که» مالیم

، 93ت، [که یکی از طرق بالغی اطناب، ذکر عام بعد از خاص اس است. باتوجه به این 
قرآن در یک توصیۀ ابتدایی، دستور به اندرز و هجران در مضاجع و سپس  ]198ص

ها، دو مصداق  ن در خوابگاهو هجرا  بنابراین موعظه ؛کند اتخاذ عملکردی تنبه آفرین می
  . استاحتمالی از واکنش مالیم 

للفقراء الذین احصروا فی «در آیۀ » ضرب« برای 4برخی مفسران به معنای تصرف
                                                                                                                                                                        

، 15، ج54» (وهللا العالم«. مفسران بزرگی چون عالمه طباطبایی در بسیاری از مواضع پس از ذکر رأی خود، تعبیر 1
 اند. این امر بیانگر احتمالی بودن آرای ایشان است. ) را به کار برده227ص، 11، ج54» (وهللا اعلم«) یا 139ص

، 85»[علم«]. گروهی آن را 345، ص4، ج54دانند [ هایی پیش از نشوز می را نشانه» خوف نشوز«. بعضی مفسران، 2
 ]190، ص3، ج 57؛ 69، ص3، ج55اند. [ ای احتمال وجود هر دو معنا را مطرح کرده ] و عده371، ص1ج

؛ 72، ص 10، ج60؛ 25، ص3، ج2[ .دانند . مفسران، رعایت ترتیب در وعظ، هجران و ضرب را الزم می3
مطلق «] با توجه به استعمال واو در مفهوم 317، ص2، ج82؛ 137، ص1، ج70؛ 448، ص1، ج65

ایت امکان جواز رفتار زوج برخالف ترتیب مذکور هم وجود دارد. گرچه بر اساس ظاهر آیه رع» جمع
 د.نمای االول فاالول اولی می

» صرف کلمه]. «109، ص4، ج62[ داند . فراهیدی، تصریف الریاح را تصرف آن از حالی به حال دیگر می4
را » تصرف«]، ابن فارس 128، ص8ج  ،50[ است] [که نوعی اقدام عملی اجرای آن نیز معنا شده

رد الشیء من حاله الی «صرف الشیء را  ]، راغب اصفهانی،343، ص3، ج8[ گردانی معنا کرده روی
را یحتال معنا » یتصرف«] زمخشری 482، ص39[. است رأی فراهیدی  معنا کرده که تقریباً» حاله

] در لسان العرب هم معانی فوق مشاهده 353، ص41[ کرده که همان تغییر حالت دادن است.
های  نامه ] لغت189، ص9، ج12. [است به معنای رویگردانی و تغییر حال آمده» صرف«شود و  می

آن را برگرداندن از حالی به حال   دانند. قرشی پس از ذکر این معنا، معاصر، صرف را برگرداندن می
 ]123، ص 4، ج68است. [دیگر در نظر گرفته
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، 1ج ،23اند. [ اشاره کرده) 273(بقره/ ...» االرض  هللا ال یستطیعون ضرباً فی سبیل
توان ضرب را نوعی تغییر  ] با توجه به معنای لغوی تصرف، می666، ص2ج  ،55؛ 530ص

، »صرف« شود و باتوجه به معنای اعراض در رفتار منتهی می حال دانست که به تغییر
آوردن به عملکردی جدید را از مصادیق  توان معنای اعراض از رفتار قبلی و روی می

یقع علی جمیع « را به معنای فراگیر» ضرب« که دانست. در صورتی» اقدام نرم« احتمالی
 تلقی کنیم، با عنایت به معنای» واکنش عملی و نرم« ، را»اضربوهن« بدانیم، و» الاالعم

گردانی از عملی و گرایش به عملی دیگر است،  که روی» ضرب« برای» صرف و تصرف«
توان به عنوان یکی از مصادیق نشوز را می حلاندیشی برای  اعراض و در عین حال چاره

  . 1رفتدر نظر گ» عملکردی نرم«احتمالی 
است  از قول عطا نقل کرده )6-(م العربی. ابناست تغییر رفتار مصداق دیگر »غضب«
] گرچه این رأی را ناشی از 415، ص1، ج3[ »زنان را نزنید بلکه بر آنها غضب کنید« که

های در لغت نامه »ضرب« از وجوه معنایی» غلظت« است. از سوییاجتهاد عطا دانسته
برای عسل به معنای » ضرب«لذا   ؛»استضرب العسل اذا غلظ« رود:کهن به شمار می

به » ضرب«] نیز 547، ص1، ج12؛ 38، ص1، ج6است. [غلیظ شدن آن استعمال شده
، 15است. [کار رفته های لغت قدیم، به معنای عسل غلیظ بهشکل اسمی آن در فرهنگ

ی غلظت و ]  با توجه به این که معنا32، ص7، ج62؛ 12، ص8، ج50؛803، ص2ج
توان غضب را از مصادیق واکنش مالیم دانست. است، میموجود» غضب« درشتی در

است است. یکی از محققان عرب معتقدگیری مستقیمز تغییر رفتار، موضعای دیگر اگونه
 ،»صک« با عصا و دست منظور نیست و از افعالی مانند:ضرب  جایی که  در آیه،از آن

حلی مستقیم و علنی میان   ، راه»ضرب«است، مراد از ده نشدههم استفا» لطم« و» رکص«
مشاهده » مالیم بودن« دیدگاه اگرچه قید ] در این622-621، ص47[ است.زوج و زوجه 

شود اما نظر به اینکه، مواجهه و رویارویی از معانی ضرب در قرآن است، این  نمی
  د. وشمیمحسوب » واکنش مالیم«گیری هم از مصادیق احتمالی  موضع

ل هللا بعضهم « سورۀ نساء: 34از صدر آیۀ  علی الرجال قوامون علی النساء بما فضّ
شود سرپرستی مالی زنان توسط مردان برداشت می نیز ...»بعض و بما انفقوا من اموالهم

                                                                                                                                                                        
، »ضرب«] را برای 624، ص84[ ] و اعراض7637، ص38[ . یکی از صاحبان این دیدگاه، معنای جدایی1

، به ترک خانه از سوی شوهر است تا زن »ضرب«]، نظریۀ دیگر تعبیر 166، ص88[ فتهدر نظر گر
را دارای مفهوم » ضرب«هایی که  نامه ]. منتقدان با استناد به لغت39-38، ص14[ ناسازگار به خود آید

 . ]448، ص84[ اند را به معنای اعراض دانسته» عن«دانند، ضرب با حرف اضافۀ اعراض می
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(ص) که پیشتر رکه در حقیقت تأمین خوراک و پوشاک ایشان است. در روایتی از پیامب
ریضرب بالجو« ذکر شد،  توان ، میآن بخش عنوان شده و باتوجه به دالیل »ع و العُ

را از مصادیق تغییر رفتار مالی و اقدامی مالیم » گیری درتأمین خوراک و پوشاک سخت«
تر به آن  اند و پیش الوداع نقل کرده دانست و براساس روایتی که از پیامبر(ص) در حجة

باید بر دادن  ،شوهرانشان اطاعت کردنداز » ضرب« اشاره شد، در صورتی که زنان پس از
فان انتهین و اطعنکم فعلیکم رزقهن و « خوراک و پوشاک به ایشان اهتمام ورزید:

بنابراین وجوه معنایی مختلفی چون اعراض و روی گردانی، ترک منزل، ...». کسوتهن 
 گیری در نفقه برای ن و سختگیری علنی میان زوج و زوجه، غضب کرد موضع

است که مصادیق گوناگونی از اقدام عملی مرد در قبال در آیۀ مذکور محتمل » ناضربوه«
  نشوز همسرش بدون اعمال خشونت هستند. 

، مانند روایت حوالء که در آن  زنی به نام رفتار با زنان با عنایت به روایات نحوۀ
ا (ص) (ص) در مورد حق مرد بر زن و حق زن بر مرد پرسید؛ رسول خد حوالء از پیامبر

کرد تا آنجا که گمان جبرئیل مرا خبر داد و پیوسته دربارۀ زنان سفارش می« فرمودند:
] یا در 250، ص14، ج92[ ...»بگوید بردم مرد حق ندارد به همسرش سخن ناروایی 

لٍ« اند:جایی دیگر از همان حدیث که فرموده جُ طَمَ  فَأَيُّ رَ هُ   لَ رَ اللَّ مَ طْمَةً أَ هُ لَ تَ رَأَ لَّ امْ زَّ وَ جَ عَ
هُ  لْطِمُ انِ فَیَ نَ النِّیرَ لَمَالِکاً خَازِ طْحُ یعَ عِینَ لَ هِ سَبْ هِ جْ نَّمَ ...رِّ وَ هَ [همان] هر  »مَةً فِي نَارِ جَ

مردی که بر [صورت] همسر خود سیلی بزند، خداوند، مالک خازن جهنم را فرمان 
چنین در روایت دیگری از مدهد که در گرمای جهنم، هفتاد سیلی بر چهرۀ او بزند. ه می

الَ«است که فرمودند: پیامبر اکرم(ص) نقل شده ا زَ یلُ  مَ رَئِ اءِ   جَبْ رِ النِّسَ مْ ینِي فِي أَ وصِ یُ
تَّ هُ  یحَ نَّ تُ أَ نَظَنَنْ هُ اقُ لَ رُمُ طَ حْ و روایتی که در حلیة االبرار  1]250، ص 14، ج 92». [سَیَ

ل هللا (ص« است:نقل شده وُ سُ بَ رَ رَ ه ما ضَ بَ بِیَدِ رَ ه قِطُ و ال ضَ طُ و ال إمرأه لَ ه قِ ) خادماً لَ
، رفتار مالیم با زنان مطمح نظر قرار و روایات فراوان دیگر ]310ص ،1، ج16» [شَیئًا

رفتار پسندیده با زن را تأکید هللا معرفت نیز با ذکر روایاتی که  گرفته است. آیت
وفِ و«...  کنند و با استناد به آیاتی مانند: می عرُ لمَ نَ باِ وهُ رُ )، زدن را جزء 19(نساء / » عَاشِ

ولِ هللاِ« (ص) ندانسته و بر اساس آیۀپیامبر سیرۀ سُ ی رَ م فِ د کَانَ لَکُ هُ  لَقَ سَنَ هُ حَ سوَ ...» اُ
؛ داند (ع) میمعصومین (ص) و ائمۀپیامبر )، ترک زدن زنان را پیروی از سیرۀ21(احزاب/

نَّ «اه برخی از صاحب نظران، اصل قرآنی ] نیز براساس دیدگ192-188،ص81[ وهُ مْسِکُ فَأَ

                                                                                                                                                                        
  زنان، مرا سفارش کرد که گمان کردم به زودی طالق ایشان حرام خواهد گردید.  چنان درباره جبرئیل .1
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وفٍ رُ عْ ) با خشونت جمع نمی شود. به ویژه در مسئلۀ همسرداری، قرآن 231(بقره/»  بِمَ
، ادی که انسانیت در آنان ضعیف استتعبیر آرامش را در این مورد به کار برده است. افر

صاحب  ]7-5، ص3، ش86[ آورند.آمیزی چون کتک زدن روی می به اعمال خشونت
وفٍ«تفسیر المیزان نیز ذیل  رُ عْ نَّ بِمَ وهُ مْسِکُ تتمیم سعادت  یازدواج براگوید: می» فَأَ

شود مگر با سکون و آرامش هر یک از زن و شوهر  یو این سعادت تمام نم است یزندگ
کتک ] 236، ص2ج ،54.[یکدیگر یج غریزیو کمک کردن در رفع حوا یبه دیگرنسبت 
که در از بین رفتن مودت و  داردمسر قطعاً عوارض ناخوشایندی را به دنبال زدن ه

طبیعی است  وگذارد ، تأثیر غیر قابل انکاری برجای میفروپاشی بنای ازدواجرحمت و 
  یابند.در این صورت هیچ کدام از زوجین به آرامش دست نمی

رود که این احتمال میالسالم) در رفتار با زنان  با نظرداشت سیرۀ معصومان (علیهم
» زدن فیزیکی«د ازآن در صورتی از مصادیق اقدام عملی قلمداد شود که مقصو» زدن«

زدن «مقصود » ضرب مثل« گونه که در بسیاری ازکاربردهای قرآنی همچوننباشد. همان
نبوده است. در این رویکرد، زدن، نوعی مواجهه با موضع غلط و خالف حق زن » فیزیکی

لذا به نظر  ؛زگرداندن قهری موضع او طی یک واکنش عملی مناسب استناشزه و با
ارتفاع عن «رسد مقصود، زدنِ موضع خالف حق و برگرداندن موقعیت زن ناشزه از  می

» ارتفاع عن الحق«تواند مصداق اقدام عملی باشد که به موضع حق است. زدنی می» الحق
به مرحله تمکین به حق ناشزه را  تثبیتی است که موضع ناحق زننماید و را مضروب 

  رساند، نه اینکه کالبد او را هدف قرار دهد. می
  
  . نتیجه5
در قرآن، روایات و لغت عرب در معانی گوناگونی استعمال شده و » ض. ر. ب«. ماده 1

معنای آن و  کار رفته ، در معنایی عام نسبت به همۀ رفتارها، به»بـاء«بدون حرف اضافۀ 
انجام دادن یا انجام هر «بنابراین معنای  ؛استهای کهن، کتک زدن نبوده نامه در لغت
حرکت و «برای این ریشه محتمل است. به نظر می رسد باتوجه به وجود معانی » عملی

امر به واکنش نشان دادن به قصد برقراری » اضربوهن« ،»ضرب«در ریشۀ » کسب و اخذ
 آرامش میان زوجین باشد.

 است از:لی و مصادیق احتمالی آن عبارت. چگونگی واکنش عم2
حضرب غیر« و» ضرب بالسواک«رفتار شوهر با عنایت به روایاتی که عبارات  - الف » مبرّ
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در صورت داشتن معنای » سواک«در آنها استعمال شده، باید مالیم باشد. به عالوه، 
ی  ا ماده«و در غیر این صورت به معنای» مالیمت«مصدری و به فتح سین، دارای مفهوم 

ضرب غیر «چنان معنای لطافت در آن ملحوظ است. نیز کار رفته که هم به» خوشبوکننده
ح   است. قابل تفسیر» واکنش عملی غیر شاق«به معنای » مبرّ
رود که این احتمال می، »ضرب« با توجه به وجود معانی حرکت و تصرف برای - ب

» تغییر رفتار« د. از مصادیق احتمالیباش» واکنش عملی مالیم« صورتی از» تغییر رفتار«
جویی  منظور چاره گیری در خوراک و پوشاک، غضب کردن، اعراض به توان به سخت می

  گیری علنی و مستقیم اشاره کرد.  برای حل مشکل و موضع
در دیگر آیات قرآن، روایات و زبان » صورت مطلق ضرب به «که ریشۀ:  از آنجایی - ج

یابد که مقصود قوت میاست، این احتمال استعمال نشدهعرب، به معنای کتک زدن 
زدنِ موضع خالف حق و برگرداندن موقعیت زن ناشزه به جایگاه حق بوده » واضربوهن«از

» واکنش عملی مالیم« را هرچند خفیف، از مصادیق احتمالی» زدن فیزیکی«توان و نمی
سیاق در آیه برای ظهور فعل  نبودن قرینۀ« است از:دانست. دالیل مؤید این مدعا عبارت

سورۀ نساء در مفهوم عمومی  34کاربرد ضرب بدون حرف اضافه در آیۀ « ،»امر اضربوهن
  تر از آن سیرۀ پیامبر گرامی اسالم (ص) در مواجهه با زنان. و مهم» تصرف، عمل و کردار
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