
 
  یمفهوم قییتض کاربست یگذارارزش و یبررس

 نساء ۀسور 34 ۀیآ تیمحور با ریتفاس در ضرب ۀواژ در
 

1یمانینر زهره
 

 (10/11/1400تاریخ پذیرش مقاله:  -16/6/1400 )تاریخ دریافت مقاله:
 

 چکیده
 قرآن در «واژگان ییمعنا تحوّل» بحث ،یمعناشناس ۀحوز یمطالعات یهاشاخه جمله از

 در واژگان یبرخ مفهوم و معنا در دهش جادیا راتییتغ به توجه یمعنا به که است میکر
 قییتض. است یجاهل عصر در یعنی نزول از شیپ دوران در آن ییمعنا ۀنیشیپ و قرآن

 که شیائیا ادتعد که است آن یمعنا به ،ییمعنا تحوالت نیا از یکی عنوان به یمفهوم
 و ده،نها کاستی به رو اناتیجر تحول و زمان گذشت با میکند اللتد آن بر واژه یک
 در یاواژه یبررس یبرا که هنگام آن اصل نیا. ستا شده منحصر معنا کیدر واژه، یک

 ای مفهوم قییتض اما. است نقد بدون و یعیطب یامر شود، اعمال نزول هنگام همان
 آن ریتفس و قرآن نزول انیم که شودیم خارج صحت مدار از یهنگام قرآن در معنا
 یبرا که یمفهوم قییتض براساس بخواهند مفسران و باشد گرفته قرار یاریبس ۀفاصل

 قرآن واژگان از یبرخ. کنند معنا و ریتفس را کالم داده، رخ ریتفس عصر در واژه کی
 قرآن نزول ۀهنگام. است بوده برخوردار سرنوشت نیا از نساء 34 ۀیآ در ضرب مانند

 اما. بود نکاح آن عیاش یمعان از یکی که بود برخوردار متعدد اریبس یمعان از واژه نیا
 ۀگسترد مفهوم بودند، زبان رعربیغ هاآن نیاول و شتریب که مفسران قرن چند از پس

 هیآ ریتفس در متعدد هاتیتوج یپ در آن از پس و نموده حصر زدن کتک در را ضرب
 یمعان نییتب و واژه نیا ۀمعناشناسان یبررس با تا است برآن پژوهش نیا. برآمدند
 هاادله با و دهد ارائه هیآ از نو یریتفس آن یبرا نکاح یمعنا بر تمرکز و ضرب ۀگسترد

 .بخشد میتحک را آن گرید مستندات و
 

 .نکاح ،یمعناشناس ،یقبض معنائ ضرب،نساء،  34 ۀیآ :واژگان کلیدی

                                                                                                                                        
 Email: narimani@quran.ac.ir   ؛(مسئول ۀسندینو) میکر قرآن معارف و علوم انشگاهد اریاستاد .1
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 مسئله طرح

 رب را یقرآن واژگان  که است  یمعناشناس  انواع  ازجمله( یخیتار) یزمان در  یمعناشناس
 قبل  متون اساس بر ها آن کارکرد زین و اند بوده  آنچه و  درگذشته  هاآن ییمعنا بار اساس

 منتخب واژگان  ییمعنا یها هیال کشف یبرا نیبنابرا دهد؛یم قرار  یابیارز مورد  قرآن از 
  به رند؛یگ قرار  یبررس مورد  ییمعنا ۀنیشیپ و یخیتار  لحاظ از  که  است ازین ،ینید  ۀحوز
  ییمعنا  راتییتغ  چه  زمان درگذر و بوده  چه ها آن ۀیاول  یمعنا  که شوند  یبررس  یعبارت

 همان ،یموارد در ای نموده رییتغ دستخوش را هاآن ییمعنا بار لزوماً قرآن ایآ و افتهی
 یمعناشناس از نوع نیا در که یواژگان. است گرفته کارهب خود میمفاه یالقا در را یمعان

 درواقع. است خاص یزمان مقطع دو گرفتن نظر در مستلزم رندیگ یم قرار یبررس مورد
 در ۀمطالع یزمان مختلف یها دوره و مقاطع و یمتوال یها هیال در زبان یها دهیپد یبررس
 جهینت دو یزمان در یمعناشناس ۀمطالع(. 36 ،ینیالد مشکوه ؛78-76 ،یباقر) است یزمان

 ییمعنا ۀحوز در یرییتغ که یدرصورت رییتغ  نقد و ییمعنا رییتغ کشف: دارد همراه به را
 ۀفاصل. باشد گشته فیسخ ای دگرگون واژه یاصل یمعنا و باشد نگرفته صورت حیصح
 یراتییتغ واژگان، یزمان در ۀحوز در شودیم باعث که است یلیدال از یکی کوتاه یزمان

 در مردم ۀشیاند و فکر در یدگرگون به توجه با بلند، یزمان ۀفاصل در اما. ردینگ صورت
 کی لغات قاموس در یدیجد واژگان آنان، یتیشخص و یرفتار راتییتغ و زمان گذر
 و شده سپرده یفراموش و قهقرا به هاواژه یبرخ موضوع و معنا گاه و شده وارد ملت

 در و نبوده یمستثن قاعده نیا از زین یعرب زبان. دهندیم دست از را خود یاصل مفهوم
 شده واژگان از یاریبس یمعنا در یدگرگون دستخوش ،یاجتماع و یفرهنگ راتییتغ اثر

 و رییتغ دچار نیپس مفسران نزد در قرآن، در رفته کاربه واژگان یبرخ رو،نیا از. است
 عرضه داشته، نزول عصر و یجاهل متون در که یمفهوم برخالف و شده معنا در تحول
 قابل یامر اقدم و بزرگ ونیلغو نزد آن گوناگون شقوق رد ییمعنا تحول. است شده
 بعر» :گویدمی( ـه 593) رسفابنا. اندداده توجه بدان گوناگون مواضع در و بوده توجه

 پس ،نددبو قربانیها و مناسک م،سور و آداب ن،باز در ننشاراپد اثمیر بر ت،یهلجا در
 ن،بانشاز در و گشت خمنسو نایانشاد و نگرگود هاآن الحوا ،مدآ مسالا کههنگامی

 که حکامیا و گرفت رتصو که ضافاتیا سبب هـب ،یگرد ضعیامو هـب ضعیامو از ،لفاظیا
 از پس دممر و دبر بین از را اول يمعنا دوم، يمعنا و دهیگرد لـمنتق ،شد وضع

 پس و تابستانی و مستانیز يسفرها در شمعا ارمرا و رکا و کسب ،هارتتجا ،هایگیردر
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 و پیش از باطلی هیچ که يعزیز آنقر وتتال به ر،قما و خمر ر،شکا هـب يمندعالقه از
 مفهوم رونیا از(. 54-1/44 فارس،نـبا) «دندشـ مشغول دنمیشو وارد آن رـب ،پس

 قرآن در ،...«و امیص ،ۀصال جهاد، فاسق، منافق، کافر، مسلم، مؤمن،» همچون یواژگان
 در و گشت ییمعنا رییتغ دچار یجاهل ۀدور رد هاآن ۀشیر یمعنا به نسبت میکر

 در» :گویدمی رهبا ینا در نیز يعسکر لبوهالا. گرفت قرار استفاده مورد نینو یمفهوم
 ايبر جاهلیت در که شتنداگذيیهامنا هاآن بر و مدآ دجوو به يجدید معانی م،سالا

 نداوخد. دبو تیمّم و یهآ ره،سو آن،قر ،هاآن نخستین. فترمی رکا هـب يیگرد معانی
 جست را يتمیز كخا یعنی»(: 6المائده:  ؛34 :النساء) «باًیّط اًصعید مّموایفت»: فرماید می

 مدآ در «دنکر مسح» يمعنا هـب و هدـش ربسیا کلمه ینا از دهستفاا سپس .«کنید وـج و
 واقع یبررس مورد سطح چهار در یقرآن واژگان ییمعنا تحول امروزه (.35 ،یعسکر)
 ییمعنا قییتض ،ییمعنا تنزل ،ییمعنا عیترف ،«ییمعنا عیتوس» ای ییمعنا بسط :شودیم
 . ییمعنا صیتخص ای

 راتتطو از اقمصد کی ،لفظ معنایی ۀیردا شگستر یا تعمیم، «ییمعنا عیتوس»
 آن دمقصو و رودمی رکابه معنایی ۀیردا شگستر تعبیر شناسینباز در. ستا ییمعنا

 آالتور،) ستا دهکر اپید یشافزا دارد، اللتد آن بر واژه یک که چیزهایی ادتعد که ستا
 امتداد و گسترش ع،یتوس. دارد کاربرد زین «ییمعنا عیتوس» ریتعب با یمفهوم بسط(. 201

 دهد، رخ عام ییمعنا به خاص ییمعنا از انتقال که دیآ یم شیپ یزمان معنا کی
 تر عیوس گذشته از آن کاربرد ۀحوز ای شده سابق از شیب کلمه کی قیمصاد که یطور به
 (.195 عمر، مختار) شود یم

 در لفظی ،یندافر ینا حسب بر. ستا معنایی حوالتت از يیگرد ۀگون ،«معنایی ترفیع»
 ربا ظلحا به و شودمی معنایی تغییر دچار  ،یگرد مانیز مقطع به مانیز مقطع از رگذ

 (.30 ،یصفو) است تهگذش مفهوم از ترمثبت که کندمی اللتد مفهومی به عاطفی
 ریغ یمعنا در رییتغ یمعنا به که  است، معنا تحول از یگرید نوع ،«ییمعنا تنزل»
 نیترعمده. شودیم یبررس یعاطف یمعان قالب در شتریب که است واژگان حیصر

 ،(معنا ابتذال ای انحطاط) ییمعنا تنزل اند،آمده در لیتحل به که یعاطف رییتغ یها گونه
 لفظی کهرتصو ینا به (.196 مختارعمر،) است( معنا یترق) ییمعنا عیترف اب تقابل در
 مفهومی به عاطفی ربا ظلحا به و یگرد مانیز مقطع به مانیز مقطع یک از ن،ماز رگذ در
 (.37 ،یصفو) شودیم یمنف اش،گذشته ممفهو به نسبت که کند اللتد
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. است واژگان فهومیم قییتض ،یجاهل و یقرآن واژگان در مهم تحوالت از یکی
 سیعیو معاني در دوره، یک در واژه یک که معناست ینا به یمفهوم ای ییمعنا قییتض
 رچاد ،هاواژه هیدمعنا عالم در هاییادخدر دیکررو و نماز گذشت ثرا در یول رفته رکابه

 اللتد آن بر واژه یک که شیائیا ادتعد ن،شناسانباز تعبیر به و ستا هشد مفهومی ضیق
 ر،التوآ) ستا دهکر اپید يترتخصصی ممفهو واژه، یک یا و ده،نها کاستی به رو ،ندمیک

 ستا هنامید «معنا تخصیص» را معنا دنکر ودمحد نیز نیسا هیمابرا(. 202 ،1384
 دنکر ودمحد یا جزئی يمعنا به کلی يمعنا از اللتد تغییر یعنی ،(52 ي،مصطفو)

 ،عمررمختا) ندادهکر تعریف نگاواژ عناییم کاهش یا تحدید راآن برخی که آن، ۀزحو
 از گوناگون موارد در زین قرآن و بوده ییچندمعنا تیجاهل در واژگان از یاریبس(. 196
 ریتفس و فهم هنگام در قرآن یبعد مخاطبان اما ؛است کرده استفاده آن متعدد یمعان

 واژه یمعان گرید و گرفته کاربه مستعمالت ۀهم یبرا راآن پررنگ و غالب یمعنا ،قرآن
 یبرخ از خداوند یقیحق مراد گونهنیا و اندبرانداخته حیصح ریتفس و اعتبار زیّح از را
 یمعنا شناخت یبرا. شودیم دهیکش هیحاش به ،یمعناشناخت یخطا نیا بستر در اتیآ

 یلغو یمعنا دیبا آنکه: نخست :کرد توجه هم کنار در مؤلفه سه به دیبا ،یقرآن الفاظ
 یمعنا به یابیدست یبرا: دوم .ردیگ قرار توجه مورد آن میمفاه و وجوه تمام در هکلم 

 قرار مطالعه و بحث مورد میکر قرآن نزول از شیپ فرهنگ است الزم کلمات، یعرف
 تا. ردیگ قرار یبررس مورد قرآن اقیس و بافت دیبا نیشیپ مورد دو بر عالوه: سوم .ردیبگ
 در فیظر و مهم ۀنکت .داد ارائه هیآ از حیصح یریتفس نگاهآ ها،مدّاقه نیا ۀهم جمع با
 یهنگام یمعناشناس علم یهاحوزه گرید و ییمعنا صیتخص که است آن مبحث نیا

 و یابیارز مورد خود صدور زمان ظرف در یبررس مورد واژگان که است ثمر مثمر و دیمف
 عیترف دچار قرآن تیعنا با و زمان بستر در که صاله ۀواژ نمونه یبرا. رندیگ قرار یواکاو
 قرآن نزول هنگام در را واژه آن از مستفاد یمعان دیبا یبررس هنگام است، گشته ییمعنا

 قرار یابیارز مورد ،واژه نیا به دنیبخش یتعال و تداوم و استمرار سال 23 آن یدرط و
 پس ،قرآن نزول عصر در شده نازل واژگان با تعامل که دینمایم رخ هنگام آن خطا. داد
 بدان. رندیگ قرار کنکاش مورد ر،یتفس عصر در حاضر مفهوم و معنا اساس بر هاقرن از

 آن استعماالت و مراد و معنا به تیعنا یجابه خاص یاواژه ریتفس و فهم در که معنا
 توجه مفسر عصر در آن عیشا و غالب یمعنا به قرآن، نزول هنگام عرب انیم در ،واژه
  اتفاق مکرر کردیرو نیا ییمعنا قییتض ای یمفهوم صیتخص ۀحوز در تگف توانیم. شود
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 انیجر یمتعدد یمعان ،واژه کی یبرا قرآن نزول هنگام در که گونهنیبد. است افتاده
 با اما برده، بهره هاآن مورد نیچند ای و هاآن ۀهم از گوناگون مواضع در قرآن و داشته

 در واژه و شده کاسته واژه، یمعان یگستردگ و وعیش از عموم محاورات در زمان گذشت
 مفسران نظر از واژه از نظر مورد یمعان گرید گونهنیبد و گشته منحصر خاص یمعنا کی

 نیچن به ضرب ۀواژ. است مانده پنهان خداوند یجد مراد و یقیحق یمعنا و گشته دور
 ازمندین یاسمعناشن علم منظر از که است یواژگان جمله از و گشته دچار یسرنوشت
 در و بوده مکرر قرآن در ،واژه نیا استعمال که جهت آن از. است اریبس تتبع و کاوش
 آنگاه تیاهم نیا. اندبرشمرده آن یبرا را یمتنوع و گسترده یمعان زین لغت لیاص کتب

 اتیآ یبرخ در بحث، مورد اتیآ به مراجعه هنگام ریتفاس کتب در که شد خواهد شتریب
 احتمال از و داده قرار مالحظه مورد آن یبرا را معنا کی عموماً نساء، ۀسور 34 ۀیآ مانند

 .اندجسته یدور گرید یمعان از هیآ یبرخوردار
 
 پژوهش ۀنیشیپ. 1

 و مقاالت ر،یتفاس کتب بر افزون نساء، 34 ۀیآ لیتحل و «ضرب» یمعناشناس ۀحوز در
 بارهنیا در مفسران آراء یسبرر به که یمقاالت. است شده عرضه یاریبس یهانگاشته

 ۀمقال هاآن ۀجمل از. اندستهینگر یفقه و یخیتار وجوه از هیآ نیا به ای و اندپرداخته
 ،یمعمور یعل اثر ،«ضرب ۀیآ به توجه با قرآن و تیجاهل در زن گاهیجا یخیتار یبررس»

 ،1389 ربها م،یکر قرآن معارف و علوم ۀپژوهشنام ۀینشر در که ،مظفر سخنخوش زهرا
 و یبررس به زن زدنِ اصل رشیپذ با مقاله نیا در مؤلفان. است افتهی انتشار ،6 ۀشمار
 یهِبر زهیعَز دگاهید یبررس و نقد» ۀمقال گرید اثر. انددهیورز مبادرت هیآ یخیتار ریتفس
 یدیص محمد و یجعفر محمد رسول اثر ،«نساء ۀسور 34 ۀیآ در زن «ضَرْب» ریتفس در
 که است 2 ۀشمار ،15 ۀدور ،ثیحد و قرآن علوم قاتیتحق یعلم ۀلنامفص ۀینشر در
 . اندنموده نقد را یکائیآمر ۀسندینو یهبر زهیعز آراء شتریب ،مقاله نیا در سندگانینو

 ۀترجم ،یالطالب محمد اثر ،«زنان یبدن هیتنب ۀمسئل» عنوان تحت گرید یامقاله
. است  64 ۀشمار ،1384 مرداد ،شهیاند بازتاب ۀمجل در افتهینشر ،یزیمهر یمهد

 ،رود انیم از زنان ضرب طیشرا اگر ات،یآ بودن یخیتار براساس که است آن بر سندهینو
 در زن یبدن هیتنب یقیتطب یبررس» چون گرید مقاالت. شد خواهد یملغ زین حکم نیا

 ینگاه» ؛«گرید ینگاه از زن ضرب و نشوز ۀیآ» ؛«نساء 34 ۀیآ به توجه با نیقیفر ریتفاس
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 یهاپژوهش با نگاشته نیا تفاوت. دارد وجود زین، «قرآن در زوجه نشوز ریتفس به نو
 فرضشیپ که است آن مقاالت نیا عموم مشترک وجه که است آن در شده انجام

 یمبنا را یمفهوم قییتض نیا واقع در و بوده شتم و زدن یمعنا به ضرب سندگانینو
 نشوز یمعنا و ضرب ییچرا و هیآ یبررس و لیتأو به اساس نیبرا. اندداده قرار خود کار

 در ییمعنا قییتض ای صیتخص اصل به تیعنا با ما پژوهش نیا در اما. اندپرداخته... و
 امروز یحت و قرآن نزول هنگام عرب در که ضرب از یگرید یمعنا به ،یمعناشناس علم

 با را گرید یمعنا و دهیرهان امعن صیتخص از را واژه نیا و هنمود اشاره دارد، کاربرد
 .میکنیم میتقد هیآ مفهوم و اقیس به تیعنا
 
 لغت کتب در ضرب ۀواژ یمعان. 2

 اشکال در واژه نیا که شودیم آشکار یخوببه ،«ضرب» ۀواژ لیذ لغت کتب در تأمل با
 یبرقرار گاه که یایمعان. است برخوردار یاگسترده و گوناگون یمعان از خود مشتق

 دور اریبس واژگان نیا وضع زمان از که ما یبرا آنان اشتراک وجه فهم و آن انیم باطارت
 که است آن بر هفتم قرن در ،یاصفهان راغب. است دشوار بلکه رممکنیغ نه م،یاافتاده
 راغب، برخالف(. 505 راغب،) است «یکیزیف زدن» کلمه نیا یاول و یاصل یمعنا
 اندکهپرداخته ضرب یمعان پردازش به مبسوط یاگونهبه یحال در یدیفراه و منظور ابن

 دیکأت و نداشته واژه نیا یبرا یکیزیف زدن یمعنا بودن یاصل بر یمبن یااشاره چیه
 شودیم وارد... و دست هللا،لیسب ن،یزم تجارت، چون اعمال ۀهم بر ضرب که اندنموده

 طوربه ،واژه نیا یمعان ۀردربا منظورابن (.1/5456 منظور،ابن ،7/30 ،یدیفراه)
 در آن یاسم و یفعل متعدد اشکال در شتریب میمفاه و یمعان و داشته توجه یاگسترده

 اتیروا و اتیآ با هم را آمده یمعان از یبرخ یو. است نموده طرح گوناگون یساختارها
 نمودن، محکم چون یاگسترده یمعان ل،یاص زبانعرب و اقدم نییلغو. سازدیم مستدل

 خفه زدن، شین نمودن، اقامه و نصب ساختن،( انگشتر) طال زدن، سکه زدن، جلد
 در برق حرکت امور، شدن مختل مادر، شکم در نیجن حرکت تحرک، دن،یتپ نمودن،

 بازداشتن داشتن، نگه کردن، خوار سرعت، دادن، قرض یاگونه مسافرت، ر،یشمش ابر،
 یمعان از یکی. اندبرشمرده ضرب یبرا را (7/31 ،یدیفراه ،549-1/3 منظور،ابن) ...و

 نکاح ،اندپرداخته مفصل ۀگونبه بدان ه،یبویس از نقل به اقدم نییلغو که ضرب یبرا آمده
 مانند یانیچهارپا یبرا یحالت در را واژه نیا عرب. است شدن بسترهم و زشیآم همان ای
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 ضراب ریتعب با لقاح عمل و گشتن آبستن یبرا نشوز و تمرد هنگام به ماده گاو و شتر
 استناد زین یتیروا به استفاده نیا دییتأ در(. 1/546 منظور،ابن) 1است برده کاربه الجمل
 در 2.(همان) است کرده ینه جمل ضراب از)ص(،  خدا رسول آنکه بر یمبن ،اندجسته
 که شودیم مبرهن یخوببه لغت و یفقه کتب در تتبع با جمل ضراب یمعنا شرح

 نمودن وادار لقاح به را او اجبار به و لقاح عمل در ماده شتر اجبار همان جمل، ضراب
 اجتماع ماده حیوان با را نر حیوان دامدار، هم، یکنون عصر در دیشا و گذشته در. است

 یقول در منظورابن. شودیم درست ماده حیوان براي ولدي طریق این از و دینمایم
 ریش از و گرفته صورت لقاح از بعد که دانسته شتر در مردت حالت را «الضَّوارِبُ» فیضع

 أَنْفُسَها، فتُعِزُّ اللِّقاح، بعد تمتنع التي اإلِبل من الضَّوارِبُ: قیل و»: است داشته امتناع دادن
 در ضرب رفتن کارهب معنا دو هر در مهم ۀنکت(. 1/545 منظور،ابن) «حَلْبها یعل یُقْدَرُ فال
 و شده ادی «أَنْفُسَها فتُعِزُّ» به آن از که است ماده شتر تمرد و امتناع و لقاح، و نکاح امر
 اصل دو هم قبل یمعنا در که گونههمان. است عمل آن بر ماده شتر اکراه مهمتر ۀنکت

 انیم در آن از سخن و یفقه باب وجود. داشت وجود برآن او اجبار و ماده امتناع
 انیم در آن از پس و قرآن نزول هنگام در معنا نیا عیشا استعمال دیمؤ ،محرمه مکاسب

 . شودیم استفاده واژه نیا زبانانعرب انیم در زین امروزه که گونههمان. است بوده عرب
 
 مفسران آراء اساس بر قرآن در نشوز و ضرب ۀواژ یمعان .1 .2

 یعنی آن یدیکل ۀواژ دو ،است یضرور مفسران آراء حیتشر و 34 ۀیآ قیدق یبررس یبرا
 .میکن انیب مفسران نگاه از را ضرب و نشوز
 را هیآ در آمده نشوز مفسران، شتریب که دیگرد مشخص یریتفس منابع در تتبع با
 نمودن مطرح با یبرخ. انددانسته مرد از یچیسرپ گونههر یمعنا در ریفراگ و عام نشوز
 ،یثعلب؛ 2/230 ،یطبران؛ 3/939 حاتم،یابابن) هیآ یبرا آمده نزول سبب یهاقصه

؛ 3/190 ،یطوس) نشوز ۀواژ یلغو شرح نییتب با یبرخ و( 1/506 ،یزمخشر؛ 3/302
                                                                                                                                        

، فـارس ابـن ) ،کالنکـاح  ضِـراباً  الفحْـلُ  ضَـرَبها : سیبویه قال نکحها؛: ضِراباً یضْرِبُها ةالناق الفحلُ ضَرَبَ و. 1
 الرجـلُ   أَضْـرَبَ  قـد  و. ةالسَّـع  یعلـ  ةاألَخیر إِیاه؛ أَضْرَبْتُها و فضَرَبها، ۀالناق الفَحْلَ  أَضْرَبْتُ قد و (1/546

 (.1/168  ،یجوهر) ضِرابا فضَرَبها ،ةالناق الفحلَ

 ایـن  بـرای  بها و پول گرفتن الجمل ضراب از نهی از مراد: گویدمی اثیرابن. الجَمَل ضِرابِ عن ینَه أَنه. 2
 خواهـد مـی  مقـدس  شـارع  گوئی. (3/79 ر،یاثابن). باشد اشکال محل کار این نفس آنکه نه ،است کار

 .   نشود ریخته مردم برای آن قبح تا ،ندهد عادت جنسی امور در بها و اجرت گرفتن به را جامعه افراد
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 یصادق؛ 2/372 ،یرازیشمکارم؛ 4/345 ،یطباطبائ؛ 4/116، عاشورابن؛ 2/257، ریکثابن
 یرفتار و یگفتار یچیسرپ انواع از ییهانمونه آوردن با گرید یبرخ ،(7/50 ،یتهران

 ۀفاحش از راآن ۀگستر و دانسته عام را نشوز ،(7/50 ،یتهران یصادق؛ 10/72 ،یفخرراز)
 . اندداده گسترش شوهر ۀروزمر نیفرام از یچیسرپ تا نهیمب

 یمعنا به راآن غالباً و برخوردارند کسانی ییرأ از ضرب ۀواژ ریتفس در مفسران شتریب
 ،یکرم؛ 7/5 ،یصادق؛ 4/546 ،ییطباطبا؛ 4/116 عاشور،ابن). اندبردهکاربه زدنکتک

 و تیفیک انیب در. اندآورده را یمختلف هاتیتوج و لیدال دگاهید نیا انیب در (.2/223
 مسواك با زدن منظور: اندفرموده که کنندیم استناد ر )ع(،باق امام از یثیحد به آن مقدار
 باشد فیفخ و مالیم باید ،اندنموده حیتصر آن تیفیک در و (5/136 ،یطبرس) است

 مکارم) بدن یکبود باعث نه و گردد شدن مجروح نه و یشکستگ موجب نه که یطور به
 کتک نیا حدود و زانیم انیب در هیمغن .(118-4/119 عاشور،ابن ؛374-3/373  ،یرازیش
 از هدفش و بزند، کتک یاندک را یو دیبا که است آن بر و گفته سخن شتریب لیتفص به

 نه است، ترخیص و باحها عنوان به هیآ نیا در زدن. ییجوانتقام نه و باشد تأدیب باید کتک
 در که یکس و. است بهتر نزدن کتک که دارند نظروحدت ،فقها ۀهم زیرا وجوب؛ عنوان به

 نزد در زند یم را او که یکس از زند، ینم کتک را او و کند یم یشکیبای همسرش آزار مقابل
 بسنده شود، حاصل مقصود تر، آسان راه از اگر که دارند اقاتف فقها که چنان. است بهتر خدا

 (.2/317 ه،یمغن) است حرام آن از تجاوز و واجب آن، به کردن
 
 هیآ در نشوز نوع نییتع. 3

 مرد از یچیسرپ هرگونه و بوده عام نشوز ۀیآ در آمده نشوز که برآنند مفسران شد گفته
 امر در آن حصر و نشوز بودن خاص ۀکنند تاثبا که دارد وجود یقرائن اما. است شامل را

 :میپردازیم قرائن و دالئل نیا شرح به نجایا در. است ییزناشو روابط
 
 هیآ در اطاعت و قانت واژگان جود. و1. 3

 نموده ادی اطاعت گونه دو از هیآ نیا در خداوند که است آن ۀدهندنشان هیآ تمام یبررس
 یمعنا به «قنت» ۀشیر از «قانت. »است «ةأطاعـ» دوم اطاعت و «قنوت» اول اطاعت. است

 راغب) اندنموده فیتعر خضوع با مالزم یرویپ راآن یبرخ البته. باشدیم یرویپ
 سه رفته کاربه زنان ۀدربار ،قانت که میتحر 5 زین و نساء 34 ۀیآ در(. 684 ،یاصفهان
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 شیخو همسر از زن مطلق اطاعت یمعنا به قانت اول، دگاهید در ؛دارد وجود دگاهید
 از اطاعت همراه به را خدا از اطاعت ،یبرخ ،دوم دگاهید در .(4/544 ،ییطباطبا) است

 که ،سوم دگاهید(. 5/38 ،یطبر؛ 3/69 ،یطبرس) اندنموده ذکر هیآ ریتفس یبرا همسر
 ضرورتاً قانت، که هستند آن بر مفسران از یاعده است، قبل دگاهید دو مقابل نقطه

 ؛2/201 ،یبرسو یحق؛ 4/112 عاشورا،ابن) همسر از اطاعت نه و بوده خداوند از اطاعت
 اندگفته و شده لئقا تفاوت ،قنوت و اطاعت نیب مفسران نیا(. 7/45 ،یتهران یصادق

 به(. 7/45 ،یتهران یصادق) است محبت و رغبت اراده، ل،یم با همراه یاطاعت قنوت،
 دو هر اجبار، و رغبت اطاعت در رایز ،شود نوتق نیگزیجا تواندینم اطاعت ل،یدل نیهم

 . است شده نهفته
 زن، یبرا ادامه در آمده نشوز آنگاه ،باشد حیصح دوم و اول یمعنا در، قنوت اگر

 حق مرد و شده نشوز قانون شامل ،مرد از زن تمرد و یچیسرپ نوع هر و بوده عام نشوز
 نیا گرید باشد، حیصح قانت ۀدربار ،مسو یار چنانچه اما. دارد را گانهسه مراحل یاجرا

 یعنی خود خاص یمعنا در نشوز و نبوده شوهر نیفرام از یچیسرپ یمعنابه نشوز
 .است ییزناشو مخصوص امور در نیتمک

 قابل فیظر ۀنکت چند ،رفته کارهب آن در قانت که یاتیآ لیذ قران در تأمل با 
 :است استخراج

 ان،یم نیا در که است رفته کارهب بار 12 متعددش وجوه در قانت ۀواژ ،میکر قرآن در
(. 5 :میتحرال ؛35و  31 :حزابالا؛ 34: نساءال) است زنان و زن خصوص در آن ۀیآ پنج

 با موارد یبرخ در که شده استفاده مذکر ۀغیص با و مردان خصوص در ماندهیباق موارد
 رفته کاربه هم رعاقلیغ یبرا بودن قانت. است بیتغل ۀقاعد گفت، توانیم نهیقر وجود
 است نموده خدا در منحصر را بودن قانت ات،یآ یبرخ در(. 26: رومال ؛116 :بقرهال) است

 یعباد اعمال گرید کنار در بودن قانت(. 120: نحل؛ ال43: عمرانآل؛ 238 :بقرهال)
 بودن قانت مورد کی در(. 12و 5: میتحر؛ ال9 :زمر؛ ال17 :عمرانآل) است آمده خالصانه

: حزابالا) ست)ص( اامبریپ زنان به خطاب هم آن که آمده ،(ینب نه) رسول و خدا یبرا
 (.35 :حزابالا) اندآمده هم کنار قانتات و نیقانت مورد کی در (.31

 در اطاعت. است رفته کاربه قرآن در بار 118 آن مشتقات با اطاعت ۀواژ مقابل، در
: زابالحا؛ 54و  52ر: نوال) است شده هیتوص)ص( اخد رسول و خدا از مکرر طوربه قرآن
 زین رسول و خدا ریغ از اطاعت که است نیا اطاعت باب در توجهقابل ۀنکت اما ؛..(و 33
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 .(34: نساءال) کفار از اطاعت عدم ای همسر از اطاعت مانند ،است شده هیتوص قرآن در
 اءیانب یحت و ستخدا مختص فقط قنوت که است آن در اطاعت و قنوت افتراق وجه

 در :گفت بتوان دیشا. است نموده لیتجل بودن، قانت خاطر به را میابراه چون یاله
 ۀدرج و شناخت لیدل به هم آن که است نهفته شوق و رضا و لیم حالت همان قنوت

 باشد خاطر بیط عدم و اجبار یرو از تواندیم اطاعت یول. است مانیا و معرفت یباال
 چرا ،باشد داشته وجود هم یگردانیرو و نفاق تواندیم اطاعت در آنکه رگید؛ (47 :نورال)

  (.92 :مائده؛ ال81 :نساء)ال است کُره سر از گاه که
 ،یقرآن فرهنگ در بودن عیمط و قانت نیب که شد حاصل نکته نیا جانیبد تا

 خداوند یبرا قنوت حالت اختصاص همه، از مهمتر که دارد وجود یمهم یهاتفاوت
 و دارد کاربرد ینف و یجابیا صورت به العقولیذو گرید ۀدربار که اطاعت برخالف ؛ستا

 اجبار سر از تواندیم اطاعت کهیحال در ،است یقلب میتسل و رضا و لیم همراه به قنوت
 .باشد اکراه و

 نئقرا ،یلغو لیدال بر عالوه ،نساء ۀسور 34 ۀیآ در خاص طوربه قانت، واژه ۀدربار اما
 یبرا صرف اطاعت ،را بحث مورد ۀیآ در بودن قانت که دارد وجود هم یگرید لیدال و

 :قرارند نیبد لیدال. همسر نه داندیم خدا
 و «الصَّالِحاتُ» جمله از :است آمده «قانِتاتٌ» از بعد و قبل یژگیو همراه که یاوصاف: اول

 از اطاعت با دیبا زن که است یافاوص از سخن یهمگ ؛«اللَّه حَفِظَ بِما لِلْغَیْبِ حافِظاتٌ»
 که باشد یبیغ امور تمام حافظ و خدا راه در باشد صالح. کند کسب شیخو یبرا خداوند
 به دیبع و است مطلق ،هیآ انیب که چرا داشته، محفوظ بیغ یامر عنوانبه را هاآن خداوند

 ؛باشد ناموس و مال چونهم همسر یبیغ امور ه،یآ نیا در بیغ از منظور رسد،یم نظر
 هم میتحر ۀسور 5 ۀیآ در حالت نیهم. نمود دیمق لیدل با دیبا را یقرآن اطالقات رایز

 مُسْلِماتٍ مِنْکُنَّ خَیْراً أَزْواجاً یُبْدِلَهُ أَنْ طَلَّقَکُنَّ إِنْ رَبُّهُ  یعَس. »است صادق امبریپ زنان ۀدربار
 به ناظر که آخر مورد دو جز ؛«أَبْکاراً وَ یِّباتٍثَ سائِحاتٍ عابِداتٍ تائِباتٍ قانِتاتٍ مُؤْمِناتٍ

 اوصاف از خبر یهمگ ،قانتات ۀواژ از بعد و قبل اوصاف تمام است، زنان یولوژیزیف تیوضع
 .یخانوادگ نه است یمعنو ۀیعال مدارج سبک و مانیا تقوا، به ناظر که است یعبادات و

: دیفرمایم مردان به خطاب ،اختالف رفع مراحل میترس از پس هیآ یانتها در: دوم
 فَإِنْ. »...دینکن ستم هاآن بر گرید کردند، اطاعت شما از مراحل نیا یط از پس زنان اگر

 بود آن ترحیصح ،بود شوهر از اطاعت اول قنوت اگر...«. سَبِیال عَلَیْهِنَّ تَبْغُوا فَال أَطَعْنَکُمْ
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 کی در هم آن ،واژگان رییتغ اما. نمودیم استفاده واژه همان از باز ،هیآ یانتها در که
 به ،هیآ نیا در قانت آنکه جهینت پس. هاستآن ییمحتوا تفاوت انگریب موضوع، و موضع

 که خداست یبرا صرفاً شناخت و معرفت سر از و خاطر بیط با و خالصانه اطاعت یمعنا
 از زن مطلق تاطاع یمعنا در راآن توانینم و آمده، شمار به خوب زنان یهایژگیو از

 نشوز اساس نیا بر. باشد 34 ۀیآ ۀگانسه نیقوان مشمول آن از تمرد که دانست شوهر
 نشوز است، شده طرح گانهسه یراهکارها همراه ،مرد یبرا آن از خوف که هیآ در آمده

 .است( نکاح) ییزناشو فیوظا از یچیسرپ یعنی خاص
 
 زن بستر در مرد حضور بر دوم ۀمرحل تمرکز. 2. 3

 هنگام مرد، ماندن بستر در بر دیتأک ،34 ۀیآ در نشوز بودن خاص ۀلدا نیمهمتر از یکی
 در یالفاظ با نیزوج یخصوص مباحث از وستهیپ قرآن که آنجا از. است دوم راهکار اتخاذ
 و بستر از بردن نام زین هیآ نیا در ظاهراً است، گفته سخن... و رفث چون یاتیکنا و لفافه

 حفظ با خداوند که است ییزناشو روابط همان به ناظر ،فضا آن در نمودن رفتار یچگونگ
 زن نشوز موضوع اگر جهت، نیا از. شودیم ادآوری راآن ،یعال ادب و کالم عفت تیرعا
 یو کردن آگاه و هیتنب در امر همان مالزمات به دیبا بود، ییزناشو روابط جز یامر هر

 یبخشندگ ای بخل به ،خانواده یاقتصاد و یمال امور رد یزن اگر مثال یبرا. دادیم هشدار
 کردن خارج موعظه، از بعد او کردن متنبه روشِ نیبهتر ،باشد شده دچار حد، از خارج
 نمودن محروم که است مسلم امر نیا. است خانواده نظام در یو دست از یمال امور
 یعنی باشد عام نشوز ،خدا مراد اگر حال. است یتیترب روش نیبهتر له، موضوع از یخاط

 و یبددهن مانند یرفتار ،یمال از اعم شدت، و قبح از زانیم هر با زن یخطا هر یبرا
 بستر در ایآ باشد،... و فحشا و یناموس ناکرده یخدا یحت و گرانید و همسر با یبدرفتار

 کارآمد و همسان یهیتنب ،ییزناشو روابط در او با بودن سرد و او به کردن پشت
 و نشوز یبرا مضجع، در هجر  که نمود برداشت توانیم یرونیا از شود؟یم محسوب

 را یو نمودن عیمط یجیتدر مراحل خداوند که بوده ییزناشو روابط از زن یچیسرپ
 دئفوا و نشوز نیا مضرات نییتب و موعظه ،اول موضع در. است نموده میترس گونهنیا

 در خداوند اول دستور. است یاجتماع نظام و خانواده یبرا همسر با امر نیا در یهمراه
 خود ،یمهرورز و شفقت یرو از یگفتگو و تعامل نیهم رایز ؛است موعظه به ،مورد نیا
 منقاد و فیلط امر، نیا در را او و نموده رام را زن لیم یعاص و سرکش اسب تواندیم
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 به دستور مرد به دخداون د،ینما اصرار خود نشوز بر روش نیا با زن چنانچه اما. دینما
 هم واقع در ،قهر با ماندن بستر در نیا و. است نموده ییرفتارها حفظ با بستر در ماندن

 و زن رجوع یبرا طیشرا هم و بوده او بر نشوز نیا جینتا و ریتأث فهماندن و زن تنبّه یبرا
 از پس زن، بستر در مرد زیقهرآم حضور رایز. است نموده آسان و فراهم را مرد از اطاعت

 به را زن نیتمک و بازگشت راه دادن قرار دسترس در او، یبرا یروان ناامن یفضا جادیا
 .کندیم هموار محترمانه و عیسر نحو

 
 نساء 34 ۀیآ در ضرب ۀواژ مفهوم و معنا قییتض. 4

 فرهنگ در ضرب یمعان نییتب و خاص نشوز در آن حصر یعنی نشوز مراد نییتب از پس
. دیآیم نظربه هموارتر ،هیآ نیا در ضرب یمعنا نییتع قرآن، نزول زمان زین و یجاهل
 یمعنابه نکاح را ضرب عیشا و رفته کارهب یمعان از یکی نزول، معاصر عرب آمد گفته
 زین نیا از شیپ. است دانسته شدن، آبستن و زشیآم یبرا ماده وانیح نمودن منقاد
 زمان و قرون از پس گونهنیبد. ستمعنا قییتض زبان، تحوالت از یکی که شد مطرح
 آن یبرا رفته کاربه یمعان از یبرخ زبان، کی در یواژگان کاربست گذشت از یطوالن
 مشهور یاصل یمعنا عنوانبه معنا چند ای کی و شده سپرده یفراموش و هیحاش به واژه،

 در روند نیا. است شده حادث زین قرآن در ،«ضرب» ۀواژ یبرا سرگذشت نیا. شودیم
 مهم ۀنکت نیا به دیبا قرآن واژگان و اتیآ یبررس در اما ،است یعیطب یشناسزبان علم

 ر؟یخ ای است شده جادیا ییمعنا و مفهوم قییتض نیا ه،یآ نزول هنگام ایآ که شود دقت
 کهیحال در ،افتاده اتفاق ،قرآن نزول از بعد قرون در معنا قییتض نیا ،نظر مورد ۀواژ در
 مفسران یول. است بوده برخوردار متعدد یمعان همان از ضرب قرآن ولنز هنگام در

 .نمودند لحاظ اتیآ یبرا یاصل یمعنا عنوانبه را یکیزیف زدن یمعنا
 
 نکاح یمعنا در ضرب یقرآن ۀادل. 1. 4

 .میده ارائه 34 ۀیآ در ضرب یبرا نکاح یمعنا بر یمبن ییهاادله میآن بر بخش نیا در
 
 اقیس. 1. 1. 4

 واقع ،نساء ۀسور در هیآ نیا. دارد ضرب یبرا نکاح یمعنا در یروشن داللت هیآ اقیس
 صنوف در زنان حقوق نییتب یپ در آن از یمتعدد اتیآ و سوره یکل یفضا و گشته
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 از یاریبس نییتب از پس و سوره یاثنا در اما. است ...و یهمسر و یمادر چون متعدد
. شود داده توجه زین مردان حقوق و آنان فیتکال نییتب به که است ستهیشا زنان، حقوق

 در. شودیم ایمه ،زنان فیتکال و مردان حقوق نییتب یبرا فضا 1بعد به 32 ۀیآ از واقع در
 و مرد مهم فیتکل دو و نموده اشاره زن حقوق به گرید بار ،امر یابتدا در خداوند 34 ۀیآ

 ملزم و زن یزندگ امور در مرد یارکارگز دو آن و شودیم متذکر را زن حقوق مقابل در
 زنان فیتکل و مردان حقوق از سخن هیآ ۀادام در. است زن ۀنفق پرداخت بر مرد نمودن

 روابط و یجنس امور در نیتمک جز یزیچ مرد وحق زن فیتکل نیا. دیآیم انیمبه
 میتسل و زن یچرا و چونیب نیتمک بر دال یمتعدد اتیروا نکهیا کما. ستین ییزناشو
 مقال نیا در آن مجدد ذکر به یازین که بوده مشهور و فراوان بارهنیا در مرد به خود

 با را مرد حق و زن فیتکل نیا نییتب ۀنحو ،خداوند که است آن در فیظر ۀنکت. ستین
 قرآن بالغت واقع در. است نموده انیب زن فیتکل یادا از یچیسرپ هنگام در راهکار ۀارائ
 مشخص گریکدی قبال در را زن فیتکل و مرد حق که است نموده خر گونهنیا نجایا در

 انیب. است برشمرده زین را مرد حق یفایاست جهت الزم یراهکارها ،واحد آنِ در و نموده
 در راهکارها ۀارائ از قبل زین ،«اللَّهُ حَفِظَ بِما لِلْغَیْبِ حافِظاتٌ قانِتاتٌ فَالصَّالِحاتُ» اوصاف

 غفلت نیا که چرا ؛دیننما غفلت مرد درقبال خود فیتکل از که زن، به است یتذکر واقع
 که باشد معنا نیا در هم دیشا. سازدیم خارج... و بودن صالح ۀدامن از را او ،نشوز و

 کند، عمل نحواحسن به خود فیتکال به و دیننما یفروگذار زن حقوق از مرد چنانچه
 قرار رودیم احتمال. شودیم ایمه نز در یابندهیز اوصاف نیچن جادیا یبرا طیشرا

 و باشد، مورد هردو نییتب یپ در زن و مرد فیتکال و حقوق انیم در اوصاف نیا گرفتن
 نیچند جمالت، حداقل با که گرددیم محسوب قرآن یبالغ وجوه از گرید یکی نیا

 نز فیتکل نییتع از پس خداوند هرصورت در. کندیم عیتشر را یعال نیمضام و میمفاه
 وَ» ۀواژ با را او تنبه تیفیک سوم ۀمرحل ف،یتکل نیا از او نشوز یبرا راهکار ۀارائ و

 نکاح یمعنا همان نجایا در ضرب ،یلغو یمعنا براساس که نموده، مشخص« "اضْرِبُوهُنَّ
 از بعد مرد ،گشت خاص نشوز دچار زن اگر یعنی. دارد اکراه و اجبار به شدن بسترهم و
 توجهیب و نداشته شدن بسترهم امر در زن تیرضا کسب به یازین ،اول ۀمرحل دو یط
 .باشد داشته یجنس تمتع او از تواندیم او یتینارضا و اکراه به

                                                                                                                                        
 کْتَسَـبْنَ ا مِمَّا نَصِیبٌ لِلنِّساءِ وَ اکْتَسَبُوا مِمَّا نَصِیبٌ لِلرِّجالِ بَعْضٍ  یعَل بَعْضَکُمْ بِهِ اللَّهُ فَضَّلَ ما تَتَمَنَّوْا ال وَ .1

 .(32) عَلِیماً ءٍ شَيْ بِکُلِّ کانَ اللَّهَ إِنَّ فَضْلِهِ مِنْ اللَّهَ سْئَلُوا وَ
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 میترم و مودت به تواندیم اکراه نیا ایآ که شود مطرح پرسش نیا است ممکن حال
 به زن نددا تن یمعنا در بارهنیا در اکراه که است آن پاسخ نجامد؟یب نیزوج روابط
 یبرقرار از یجنس تمتع عدم گرید ریتعب به ای و یجنس ازین احساس بدون ،یجنس روابط
 یسو از خشونت با دنید آزار یمعنا به ،تمتع عدم نیا که است واضح پر. است رابطه

 در مرد ازین رفع یبرا زن که است مماشات و مدارا از یاگونه صرفاً بلکه ،ستین مرد
 لیم زانیم زین و یجنس رغبت و یجنس یآمادگ نداشتن که داستیپ .ردیگیم شیپ

 در ،زن یجنس التیتما گوهر در اساساً و نبوده مردان ۀانداز به سالم، زنان در یجنس
 اجبار یمعنا به نه نهایا ۀهم. ندارد یجنس روابط هرگونه به یلیتما زن ماه، از ییروزها

 ازین یارضا بدون ،مرد با یهمراه یمعنا رد که یجنس ۀرابط یبرا خشونت إعمال با زن
 است نیتمک از یگرید ریتعب واقع در. است یجنس ۀخواست بدون اساساً و خود یجنس

 نقش تفاهم یبرقرار در تواندینم هرگز جهت نیا از. است شده داده بازتاب فقه در که
 مرد یروان شآرام ۀنیزم مرد، یجنس ازین ارضاء لیدلبه برعکس بلکه ،باشد داشته سوء

. شد خواهد ثابت و برقرار شتریب تفاهم با ییزناشو ۀرابط آن اثر در و است شده فراهم
 مفاهمه بر یسوئ آثار بتواند تا نشده تیاذ و آزار متحمل رابطه، نیا در زن آنکه بر اضافه

 و گشته ییزناشو روابط میتحک سبب بالعکس بلکه. باشد داشته هاآن ییزناشو یزندگ و
 و نقش یفایا به خانواده و جامعه در یشتریب آرامش با ،یجنس ازین یارضا ضمن مرد
 .ورزدیم مبادرت خود یهمسر فیوظا

 
 هیآ در «المضاجع یف» ۀنیقر وجود. 2. 1. 4

 از زن ساختن خارج دومِ ۀمرحل در ،هیآ نیا در ضرب یبرا نکاح یمعنا بر گرید لیدل
 لیتفص به ضرب، یمعنا باب در نیا از شیپ. است «المضاجع یف» ۀنیقر وجود نشوز،
 از نیا و بوده ییزناشو امور به مربوط مباحث گررهنمون ،نهیقر نیا که شد گفته

 یجنس روابط به مربوط امور در وستهیپ که است قرآن گفتن سخن زهیپاک اقتضائات
 اشاره نآ ...و مقدمات و ملزومات به آن یجابه و نکرده استفاده کالم صراحت از ن،یزوج
 و هیآ یفضا یایگو خود بستر، در رفتار تیفیک به هیتوص و «المضاجع یف» ۀنیقر. دارد

 ،است نیزوج نیب مایف روابط امر در نشوز نیا که آنجا از واقع در. است خداوند منظور
 مقدمات در یعمل رفتار ۀنحو به اول، ۀمرحل در موعظه از نکردن حاصل جهینت از پس

 یعنی ،سوم ۀمرحل به زین رفتار نیا نداشتن جهینت صورت در که کرده هیتوص روابط نیا
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. کندیم ورود نمودن مجبور رابطه نیا به را او اکراه به و زن تیرضا و لیم به یتوجهیب
 .ضرب در نکاح یمعنا یبرا است آشکار یانهیقر ، «المضاجع یف» واقع در

 
 یبغ یمعنا و 34 ۀیآ یانیپا فراز. 3. 1. 4

 نموده هیتوص مردان به آنجا در خداوند که است هیآ یانیپا فراز ،هیآ نیا در گرید لیدل
 دیبرآنان ندار یحق تعد گریامر از شما اطاعت نمودند، د نیدر ا زنان چنانچه که است

 فَال  أَطَعْنَکُم فَإِنْ» .شد دیخواه روبرو است ریکب و یعل که ییخدا با صورتنیا در که
 شده مطرح واژگان و هیآ از فراز نیا در دقت. «کَبِیرا عَلِیًّا کانَ اللَّهَ إِنَّ سَبِیلًا نَّعَلَیْهِ تَبْغُوا

 یمعنا در « أَطَعْنَکُم» ۀضرب در امر نکاح است. وجود واژ یمعنا انگریب یخوببه آن در
 ینکات یایگو ،«سَبِیلًا عَلَیْهِنَّ تَبْغُوا فَال» عبارت زین و ،یقلب تیرضا ای و اکراه با یرویپ

آمده است.  حد از تجاوز با توأم طلب یدر معنا یبغ ۀشیاز ر« تبغوا»درخور توجه است. 
 که هرجا نیست، جدا طلب از تجاوز زیرا ؛است جمع قابل تجاوز مطلق با یمعن این

 کارهب دو هر شر و ریخ امور طلب در یبغ(. 1/207 ،یقرش) هست نیز طلب هست تجاوز
عرب  اتیواژه در قرآن و ادب نیمهم آن است که ا ۀنکت. (14/75  ظور،من)ابن است رفته

 منظور،ابن) است رفته کاربه زینزنا  یعنی آن یمنف و شر یمعنا در البته یدر امور جنس
 «الْبِغاءِ  یعَلَ فَتَیاتِکُمْ التُکْرِهُوا وَ»: دیفرمایم باره نیدرا قرآن که گونههمان(. 14/77 

در  زین «البِغاء» و بوده آوردن در اجبار به یمعنا در هیآ نیا در، «تُکْرِهُوا ال وَ»(. 33 نور:ال)
 یدرخواست و طلب عموماً یجنس امور در(. 15/114 ،یطباطبائ) زنا و فجور است یمعنا

 خداوند زین 34 ۀیباره منفعل است. حال در آ نیادر زن که است شده جادیا مرد یسو از
 گرید د،یاز نشوز خود دست کش ییروابط زناشو امر در زن انچهچن که است کرده دیتأک

 نیا در زنان چنانچه یعنی. دیبه اکراه زن را بر آنان باب نکن بسترشدنهم طلبحق 
و خواستشان  لیخالف م یاز آنان راه و روش گرینمودند، د یرویپ شما از شما ۀخواست
 و اکراه با را او دگرباره ،ندارد حق گرید مرد که معنا بدان .(14/78 منظور،)ابن 1دینخواه
 در ،است مهم و لیاص زن تیرضا بلکه ،دینما امر نیا به وادار زن لیم و تیرضا بدون

 به تجاوز از و ردیگ قرار توجه مورد دیبا زینزن  ...و خواست و تیرضا زن، اطاعت صورت
  .شود یخوددار او لیم

                                                                                                                                        
 .الحد ةمجاوز البَغْي أَصلُ و جَوْراً، و بَغْیاً یکون أَن إال طریقٌ علیهن لکم ییَبْقَ ال أَطَعْنکم إن أي .1
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 نکاح به مربوط اتیآ گرید و 34 ۀیآ در لیسب ۀواژ کاربست. 4. 1. 4

 اتیآ تمام یموضوع ریتفس در. است یموضوع ریتفس قرآن، فهم یهاراه نیمهمتر از یکی
 فهم به یمجموع ینگاه با آن از پس و گشته استقصاء موضوع به کینزد ای و مربوط
 جهینت روش نیا زین قرآن یدیکل واژگان فهم یبرا. شودیم دهیورز مبادرت موضوع
 به توانیم کسانی واژگان و مشابه موضوع در گرید اتیآ از که گونهدانب. است بخش

 ادب و ایح که شد مطرح نیا از شیپ مقال نیهم در. گرفت مدد واژگان فهم در سهولت
 سخن هیکنا و لفّافه در یالفاظ با نیزوج یخصوص امور از که داشته اقتضاء نیچن قرآن

 بار. است برخوردار ادب گونهنیا از زین 34 ۀیآ یانیپا فراز در لیسب ۀواژ کاربست. دیگو
 «لیسب» ۀواژ از حسن، و نرمال یحالت در ییزناشو ۀرابط از خداوند گرید موضع در و دگر
 قوم سرزنش گاه در و لوط حضرت یماجرا طرح هنگام در میکر قرآن. است گرفته بهره
 وَ» عبارت از زنان با ییزناشو روابط ترک و مردان به کارتبه قوم آوردن یرو از لوط

 یمعنا در را هیآ فراز نیا مفسران چند هر 1.است نموده استفاده « السَّبِیل تَقْطَعُونَ
 ۀواژ ۀبار دگر کاربست توجه مورد ۀنکت اما اند،نموده ریتفس یفرزندآور مقدمات

 است یریتعب همان ناًیع نیا و است، همسر با مطلوب و متعادل زشیآم یبرا ،« السَّبِیل»
 است داده دستور بدانان و گرفته کاربه مردان به خطاب در نساء 34 ۀیآ در خداوند که
 ریغ راه نمودن طلب حق گرید شما ،نمودند یهمراه شما با امر نیا در زنان چنانچه که

 در نشوز بودن خاص نشانگر 34 ۀیآ در واژه نیا از استفاده. دیندار را معمول و متعارف
 نیتمک و مرد یجنس ۀخواست برابر در شدن میتسل و یجنس تمتع از نز امتناع یمعنا
 یمعنا ،اکراه و اجبار با نکاح یمعنا در زین ضرب طهیح نیهم در که است دادن یجنس
 . دهدیم ارائه یترحیصح

 
 نساء 34 ۀیآ با 35 ۀیآ ییمعنا یوستگیپ. 5. 1. 4

 هیآ نیا در 2.دارد هیآ دو نیا ییامعن یوستگیپ از نشان یخوببه 35 ۀیآ در تأمل و درنگ
                                                                                                                                        

 .« السَّبِیل تَقْطَعُونَ وَ الرِّجالَ لَتَأْتُونَ إِنَّکُمْ أَ. »1

 قانِتـاتٌ  فَالصَّالِحاتُ أَمْوالِهِمْ مِنْ أَنْفَقُوا بِما وَ بَعْضٍ  یعَل بَعْضَهُمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِما النِّساءِ یعَلَ قَوَّامُونَ الرِّجالُ .2
 اضْرِبُوهُنَّ وَ الْمَضاجِعِ فِي رُوهُنَّاهْجُ وَ فَعِظُوهُنَّ نُشُوزَهُنَّ تَخافُونَ اللَّاتِي وَ اللَّهُ حَفِظَ بِما لِلْغَیْبِ حافِظاتٌ

 حَکَماً فَابْعَثُوا بَیْنِهِما شِقاقَ خِفْتُمْ إِنْ وَ( 34) کَبِیراً عَلِیًّا کانَ اللَّهَ إِنَّ سَبِیلًا عَلَیْهِنَّ تَبْغُوا فَال أَطَعْنَکُمْ فَإِنْ
 مـردان،  .(35) خَبِیـراً  عَلِیماً کانَ اللَّهَ إِنَّ بَیْنَهُما اللَّهُ یُوَفِّقِ إِصْالحاً یُرِیدا إِنْ أَهْلِها مِنْ حَکَماً وَ أَهْلِهِ مِنْ

 آنکـه  دلیـل  بـه ]نیز[  و داده یبرتر یبرخ بر را ایشان از یبرخ ،خدا آنکه دلیل به زنانند، سرپرست
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 و نشوز احتمال و خوف نیا از شیپ گفته، سخن احتمال و خوف از گرید بار خداوند
 صورت در را مرد رفتار هیشرط «إن» با هیآ یانتها در و بود شده انیب آن یراهکارها

 پاسخ یضمن پرسش نیا به 35 ۀیآ در. است نموده نییتع نشوز، از گذر و زن اطاعت
 چاره ،داشت اصرار خود نشوز بر زن و نداد جینتا راهکارها چنانچه که شودیم داده

 نیا ۀجینت و نموده سلب 35 ۀیآ در مرد از را عمل قدرت خداوند صورت نیا در ست؟یچ
 نیب شقاق نشوز، نیا استمرار ۀجینت. است نموده گوشزد را اختالف و نشوز بر اصرار
 چنانچه ،دهدیم دستور انیاطراف به 35 ۀیآ در ندخداو ،جهت نیهم به. است نیزوج

 معضل نیا یابیشهیر و رفع یبرا نفر کی نیطرف از ،شد احساس دو آن نیب شقاق خوف
/ 5 ،یدیفراه) است رفتن یراه به هرکس و اختالف یمعنابه لغت در شقاق. شوند نییتع
 و وجود از خبر خود ،باشد زدن کتک یمعنا در ضرب اگر که است آن نظر مورد ۀنکت(. 7

 یهنگام در شتم و کتک که است مبرهن و داشته نیزوج نیب یدوگانگ و اختالف بروز
 ۀآستان از نیزوج از یکی و دهیرس خود یباال حد به شقاق و اختالف که شودیم حادث
 شقاق و کتک از پس خداوند نکهیا. دینمایم زدن کتک به اقدام و رفته فراتر خود تحمل

 قطع رونیا از. بود خواهد معنایب د،ینما مطرح را «شقاق از خوف» بعد ۀیآ در ،شده جادیا
. کندیم افاده را نکاح یمعنا همان بلکه ،نداشته زدن کتک یمعنا نجایا در ضرب نیقی به
. است نموده حفظ نیشیپ ۀیآ با را خود ییمحتوا ارتباط یخوب به 35 ۀیآ صورت نیا در
 کی به او یبرا امر نیا و ننمود اطاعت نکاح امر در خود همسر از زن چهچنان آنکه یعنی

 احساس را هاآن نیب یدوگانگ و اختالف خوف انیاطراف که یاگونهبه شد، لیتبد هیّرو
 .شندیندیب کار ۀچار به بارهنیا در و شود نییتع نیحکم دیبا آنگاه نمودند،

 
 ییمعنا قییتض در معنا کی نشیگز عوامل. 5

 صورت یهنگام قرآن واژگان در حیناصح مفهوم و معنا قییتض آمد که گونههمان
                                                                                                                                        

 [  آنـان  ی]بـرا  خـدا  آنچـه  پاس به]و[  فرمانبردارند درستکار، زنانِ پس،. کنند یم خرج اموالشان از
[  ]نخست دارید بیم آنان ینافرمان از که را یزنان و. کنند یم حفظ را[ خود]شوهرانِ  اسرار کرده، حفظ

 شما اگر پس بزنید؛ راآنان[ نکرد ثیرأت]اگر  و کنید یدور ایشان از ها خوابگاه در]بعد[  و دهید پندشان
. (34) اسـت  بزرگ یواال خدا که ویید،مج[  سرزنش ی]برا یراه هیچ هاآن بر]دیگر[  کردند اطاعت را
 از یداور و]شـوهر[   آن ۀخـانواد  از یداور پس ،دارید بیم[ شوهر و زن]:  دو آن میان یجدای از اگرو 

  خدا! یآر. داد خواهد یسازگار دو آن میانِ خدا دارند، یسازگار سرِ اگر. کنید تعیین[  ]زن آن ۀخانواد
 .(35) است آگاه یدانا
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 سبب یگوناگون عوامل رو نیا از. باشد برخوردار یگوناگون یمعان از واژه کی که ردیگ یم
 کی بر تمرکز نیشتریب و گشته خارج نمودن یکاربرد ۀریدا از یمعان شتریب تا گرددیم

 مشخص طوربه و قرآن در کردیرو نیا یبررس نجایا در. گردد واقع هااقیس ۀهم در معنا
 34 ۀیآ یبرا «ضرب» ۀواژ در خطا نیا افتیره رسدیم نظربه. است یضرور نساء 34 ۀیآ

 : است ریز لیدال به نساء
 
 یمعان یتداع و واژگان شدن نیهمنش. 1. 5

 یمتداع ییآ باهم ،ییآ باهم از نوع کی ،یزبانهم یمعناشناس بحث و یمعناشناس علم در
 وجود یمتداع ییآ باهم در ؛دینمایم یتداع را چکش ۀواژ ،«خیم»ۀواژ بردن کارهب. است

 ییآهم یدارا یها واژه توان یم ،یژگیو نیا ۀیپا بر که است مسلم یاصل مشترک، یژگیو
 عضو که اییژگیو براساس ،«دیخورش» ،«ستاره» ،«ماه» مثال طور به .کرد ییشناسا را

 هم کنار از که هستند یمتداع ییآ باهم ینوع یدارا باشد، تواند یم بودن یآسمان اجرام
 از یفارس اتیادب در .(191 ول،ی) ردیگ یم شکل یآسمان اجرام ییمعنا حوزه گرفتن قرار

 یمتداع ییآ باهم زین یقرآن ۀحوز در. شودیم ادی ریالنظمراعات صنعت عنوان به امر نیا
. کرد خواهد یتداع ذهن در را «مروه» ۀواژ ،«صفا» ۀواژ المث طور به. است ییشناسا قابل

 و صفا طواف، عمره، یها واژه یتداع توان یم قرآن در حج ییمعنا ۀحوز در یطورکل به
 غالب و حاکم تفکر به تیعنا با زین نساء 34 ۀیآ ۀدربار(. 158: بقرهال) بود شاهد را مروه

 بعد، یهازمانه و عصور در آنان تتفکرا و آداب از یاریبس یتسر و یجاهل مردان
 چون ؛انددانسته یکیزیف زدن یمتداع را ضرب ضرب، با نساء ۀواژ ینیهمنش از  مفسران

 عیشا یامر ،یامروز مدرن یایدن در یحت و یجاهل عرب در زنان زدن کتک و ریتحق
  یراب یبدن بیآس و زدن ۀکنند یتداع نساء، و ضرب ۀواژ ینیهمنش رو،نیا از است بوده

 به مراجعه در یمشقت تحمل چیه بدون سبب نیهم به. است بوده مخاطبان و مفسران
 آشکارتر آنگاه امر. انددهیورز مبادرت هیآ ریتفس به عرب لیاص فرهنگ و لغت کتب

 یعاد یامر راآن بر قرآن دییتأ و زن زدن کتک ،نیشیپ مفسران عموم که شود یم
 لیدلبه متأخر قرون مفسران اما. اندنموده عبور آن کنار از سهولت به و انددانسته

 ضرب دانستن اصالت ضمن زنان، حقوق تیرعا باب در قرآن و اسالم بر وارده هجمات
 .اندپرداخته آن هاتیتوج و ییچرا انیب به زنان به زدن وکتک
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 اتیادب و قرآن نزول زمان عرب اتیادب بر یواف و یکاف تسلط نداشتن. 2. 5

  یجاهل عصر

 و اشراف نداشتن قرآن، واژگان ریتفس هنگام در مفهوم قییتض در مهم لیدال از یکی
 و ریتفاس کتب در تتبع با. است عرب فرهنگ زین و عرب اتیادب و زبان بر کامل ۀسلط
 از نشان که میکنیم برخورد یعبارات با اندداشته اهتمام ضرب ۀواژ شرح به که یلغت

 قرآن که است یعرب فرهنگ و قرآن واژگان از مفسر یقیحق شناخت انیم یطوالن ۀفاصل
 یاصفهان راغب نمونه یبرا. است نموده نازل را اتیآ هاآن براساس موارد از یاریبس در
 ریتفس هنگام در ،است خود نیپس و معاصر مفسران از یاریبس ارجاع و استناد مورد که
, دُرَیدابن .(505 راغب،) است دانسته آن یاصل یمعنا را یکیزیف زدن ،«ضرب» ۀواژ

 یدیفراه از پس ونیلغو از زین ،(ق321-223) یازد درید بن حسن بن محمد ابوبکر
 کاربه زدن یمعنا همان در ریشمش یبرا که است یاصطالح ضرب، است برآن که است

 یحت و نداشته اشاره بدان اقدم انیلغو از کدامچیه که یامر(. 1/314 د،یدرابن) رودیم
 اندداشته صراحت متعدد امور به واژه نیا داشتن تعلق و بودن ریفراگ به آن عکس

 (. 56-1/54 منظور،ابن ؛30/ 7 ،یدیفراه)
 
 خود قبل مفسران آراء نقل به مفسران یاکتفا. 3. 5

 یهاگفته نقل به مفسران یاکتفا ،یریتفس عیشا یخطاها در گرید مهم لیدل کی
 افته،ی رواج یریتفس کتب در عیشا نحو به که یثمباح در. است خود نیشیپ مفسران

 قبل در آنچه براساس زین خاص مورد نیا در. است امر نیهم خطا نیا تکرار یاصل علت
 از ؛است شتریب زنان یبرا زدن کتک عنوانبه ضرب رشیپذ بر مفسران لیتما و آمد

 اکتفا نیشیپ اقوال نقل به و اندنپرداخته واژگان تکتک در مجدد تتبع به رو نیا
 آفت نیا. کندیم اثبات را امر نیا آنان یهاگفته قیتطب و ریتفاس به مراجعه. اند نموده

 نیاول ضرب، ۀواژ و نساء 34 ۀیآ ۀدربار. است کسانی یسن و عهیش ریتفاس در ر،یتفس در
 عباسابن از نقل به یطبر آورده، را زدن کتک یمعنا به زنان ضرب اتیروا که یکس

: قال عطاء، عن جریج،ابن عن ،ۀعیینابن ثنا: قال إسحاق، ثنا: قال ،یالمثن دثناح. »است
 ،یطبر) .«به یضربها شبهه و السواك: قال المبرح، غیر الضرب ما النشوز: عباسالبن قلت

 در تیروا نیا ناقل نیاول که شودیم حاصل نکته نیا زین یعیش منابع در تتبع با(. 5/44 
 ت،یروا آن در که است یطبر جعفریاب از ابوالجارود از نقل به یقم ریتفس ،یعیش منابع
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 .اند نموده لحاظ را مُبْرِحٍ غَیْرَ دیق صرفاً هم ضرب یبرا و گرفته دشنام را مضجع در هجر
 سَبَّهَا إِلَّا وَ کَذَلِ فَسَبِیلٌ أَطَاعَتْهُ فَإِنْ...  قَوْلِهِ فِي ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ الْجَارُودِ أَبِي ةرِوَایَ فِي وَ»
 وَ أَطَاعَتْهُ فَإِنْ -مُبْرِحٍ غَیْرَ ضَرْباً ضَرَبَهَا إِلَّا وَ فَذَلِکَ فِرَاشِهَا یإِلَ رَجَعَتْ فَإِنْ -الْهَجْرُ هُوَ وَ

 فَإِنَّمَا -الْحُبَّ وهُنَّتُکَلِّفُ لَا یَقُولُ «سَبِیلًا عَلَیْهِنَّ تَبْغُوا فَال أَطَعْنَکُمْ فَإِنْ» اللَّهُ یَقُولُ ضَاجَعَتْهُ
 یطوس ،یقم از پس(. 137/ 1 ،یقم. )« الْمَضْجَع فِي لَهُنَّ الضَّرْبَ وَ السَّبَّ وَ ةالْمَوْعِظَ جَعَلَ

 وستهیپ یطبرس. انددهیورز مبادرت تیروا نیا ذکر به یطوس از نقل به یطبرس سپس و
 ،مجمع ۀمقدم در یطبرس ۀمودفر به که چرا ؛دینمایم نقل یطوس از را یادیز اتیروا
 ۀنکت اما(. 1/21 ،یطبرس) است ریتفس نیا فیلأت در شانیا قدوه و اسوه یطوس خیش

 از یرویپ به و یطوس بلکه ،است یقم ریتفس از دو نیا تیروا ذکر عدم تأمل، قابل
 بالسواک ضرب دیق با یعنی یطبر نقل همان با و جعفر ابو از را تیروا ،یطبرس شانیا

 کی اجتهاد از یتأس با و یطبر اجتهاد براساس ریتفس نیا نیچن نیا و. اندردهک نقل
 .است گشته عیشا یسن و عهیش ریتفاس در یصحاب

 
 گیرینتیجه

 :شودیم خالصه ریز امور در پژوهش نیا از حاصل جینتا
 ؛دارد اریبس کاربرد یقرآن واژگان یبرا ،یمعناشناس علم در مفهوم و معنا قییتض. 1

 داشته وجود اتیآ نزول هنگام در یمفهوم قییتض نیا که شود یبررس و دقت دیبا اما
 به مبادرت خود عصر در گرفته صورت یمفهوم قییتض با مفسر چنانچه ر؟یخ ای است
 .داشت نخواهد هیآ یقیحق یمعنا از شدن دور جز یحاصل د،ینما اتیآ ریتفس

 در ؛است گشته ریتفس عام نشوز به مفسران یسو از نساء 34 ۀیآ در نشوز ۀواژ. 2
 نیتمک یمعنا در و بوده خاص نشوز نیا ،هیآ در آمده اقیس و قرائن براساس کهیحال

 .است ییزناشو روابط امر در زوجه ننمودن

 زمان در گرفته صورت یمفهوم قییتض براساس ،نساء 34 ۀیآ در ضرب ۀواژ. 3
 کتک در را معنا شتریب ضرب ۀواژ نزول از پس یهاسال در. است شده ریتفس مفسران

 هیآ هیتوج و ریتفس در را معنا نیا باالتفاق مفسران رونیا از ،است داشته یکیزیف زدن
 .اندگرفته نظر در

 است شده حاصل گونهنیا گرید قرائن و اتیآ اقیس یبررس و لغت کتب براساس. 4
 روابط در زن چنانچه یعنی. است بوده نکاح یمعنا در ضرب نساء، 34 ۀیآ در که
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 ۀوهل در را مرد قرآن نباشد، مرد نیتمک به حاضر و باشد داشته نشوز و تمرد ،ییزناشو
 چنانچه و د،ینما زن از یگردانیرو بستر در سپس نموده، زن کردن موعظه به هیتوص ،اول
 بدون تواندیم و نبوده زن تیرضا جلب به موظف مرد گرید ،داد ادامه خود تمرد به زن
 .دینما ییزناشو ۀرابط به اقدام زن، نمودن مجبور با و او تیرضا

 شودیم یمتجل 34 ۀیآ ۀادام در کردیرو نیا با زن حقوق پاسداشت و یتعال اوج. 5
 دست ،ییزناشو امر در نشوز و تمرد از زن چنانچه که دهدیم دستور مرد به خداوند که

 را او و دینما یتعد او بر دندار حق دگرباره مرد نمود، اطاعت مرد درخواست از و شست
 ،است ریکب و یعل که ییخدا با صورت نیا در چه ،دینما مجبور ییزناشو امر به اکراه به

 مسلم و حقه حقوق عنوانبه خداوند که است یامر زن تمتع و تیرضا. شد خواهد روبرو
 .است داشته صراحت بدان هیآ نیا در زن

 ضرب اگر رایز. باشدیم ضرب یبرا نکاح یمعنا نشانگر 34 ۀیآ ۀادام در 35 ۀیآ. 6
 خوف گرید و داشته نیزوج یباال شقاق و اختالف از خبر ،باشد یکیزیف زدن یمعنا در
 انیاطراف به را آن راهکار و اختالف از خوف 35 ۀیآ در خداوند که ندارد ییمعنا آن از

 .شود متذکر نیزوج
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