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 چکیده

آنجاکه در است. از  پرداخته شده اریکه در اسالم بدان بس است یتعامل همسران در خانواده از مسائل مهمسبک 
 نیدارندد، نند کمال را بر عهدده یحرکت خانواده به سو یو سکاندار تی  قوام تیمردان مسئول ،یاسالم یسبک زندگ

که نده  بصودوص ایاست همسر، مجاز شمرده شده یبرا یبدنهیآنان، استفاده از روش تنب یبرا ایکه آ شودیپرسش م
یسدع یمردان، همدراه شدده و گروهد یله خشونت در خانواده از سومسئ یینمابا بزرگ ،یاسالم هراس یبرا غاتیتبل

 یو یدنب هی( رفتار نادرست و ناعادالنه در مورد زن و تنب34از قرآن )نساء:  یاهیفهم خاص  آ کیبر  هیکه با تک اندکرده
اسدت تدا بدا اسدت، بدرآن  رفتدهیانجدام پ  یلدیتحل -یفیکه با روش توصدپژوهش نیشمارند. ا زیتوسط همسر را جا

ران در مفاد آ یهادگاهیو نقد د یگردآور ه به انوراف شدار   ضربیواژه یمعناشناخت یبا بررس هیگوناگون مفس  و توج 
 نیقدرا ن،یمعودوم رهیو س یل ا با توجه به دانش معناشناس ابد؛یدست  نهیزم نیدرا یدیجد نییمشهور به تب یاز معنا
ر  گرید یو توجه مصاطب به معان« ضرب»مشهور  یانوراف شار  از معنا یبرا ،یمتعدد آن ارائه شده که نشانگر َتطوُّ

ننموده و فقط در سه مورد )قواص، جهاد، حدود و  زیعنوان تجو چیرا به ه یبدن هیداللت لفظ ضرب است. قرآن تنب
 .داندیم زیجا طیشرا تی( با رعاراتیتعز

  یینندمعنا ،ی، معناشناسسوره نساء 34 هیضرب، آ ،یبدن هیتنب: هاکلیدواژه

                                                 
 .15/11/1397:رشیپذ خی؛ تار21/4/1397:افتیدر خیتار*. 
 نویسنده مسئول.  1
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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
 یاان نماوده و  ( ب1روم:رحمت ) زندگی مشترک را براساس مودّت و تعامل در نحوه قرآن،

( 19نساا:: ) زنان را به ماردان دساتور داده اسات.    حسن معاشرت و رفتار صحیح در برخورد با
طور معروف  بهها کند که با آنیمکلی درزندگی زناشویی اشاره  قاعدهن آیه به یک ی درایوحتّ

ها صورت گرفت که موجا  کراهات و نتارت    و نیکوکارانه رفتارکنید واگر عملی از سوی آن
نمایاد کاه   توصیه مای  نیز و ها رفت.به سمت خشونت و جدایی ازآن سرعت شما شد، نباید به

را  معروف در کنار خود نگه دارد و یا در صورت پیشامد طاق،، او مرد، همسرش را به نیکی و
 (229بقره: ) خوش رها نماید. خاطره با احسان و

شود و آن اینکه هر ماردی  یماین آیات یک اصل کلی استتاده  از» فرماید:یمی استادمطهّر 
ی و خاوب  ف را به: یا تمام حقو، و وظایکندانتخابدر زندگی خانوادگی یکی از دو راه را باید 

یا پیمان زوجیت را قطع و  ( وی به شایستگینگهدار امساک به معروف:) شایستگی انجام دهد.
ی وشایساتگی هاا از او   خاوب  سوم یعنی اینکه زن را طاق، ندهاد و باه    شقّ زن را رها نماید.
شق ساوم را  « دوالِتَعْتَ ضِراراًوَ ال تُمْسِکوهُن »نظر اسقم وجود ندارد. عبارت  از نگهداری نکند،

 (.323-322مطهری، ) کندیمنتی 
 34 یهآ سازد،بدنی زنان را متبادر به ذهن مییهتنبی وظاهری، عمومصورت  بهکه اییهآتنها 

در وسط آیه پس از مقادمات مهاا و قابال    « فاضربوهن»سوره نسا: است. در این آیه، فعل امر 
 لبی پرداخته شده است.مطا ارائهآن نیز به  ازتوجه، بیان گردیده وپس 

تحدید بحث در آن است که: فارغ از هرگونه بحث و تحقیق در قبل و بعد این واژه، باا در  
شده و ماردان،   نظر گرفتن معنای ظاهری مستتاد از این لغت، زدن زنان از سوی همسر، تجویز

مسائله،  کاه ایان   حالی در اند؛جواز خشونت بدنی نسبت به همسران خویش را، دریافت نموده
آید و باا کرامات انساانی ساازگاری ذاتای      حتی به هر دلیل موجّه، امری غیرانسانی به شمار می

 شاود. ولذا در اکثر جوامع بشری خقف حقو، مسلّا زنان محسوب می استتقابلنداشته و در 
کاه برداشات   چناان  فها درست آیه، تأثیر بسزایی در تبیین نگاه قرآن، نسبت باه زناان دارد.   لذا

ساز اتّهاماتی چون مردساالرانه بودن دیان اساقم باوده و خااطرات تلاخ      ینهزمنادرست از آیه، 
 دهد.یمی در حقّ زنان را، چونان حقّی مجاز برای مردان، جلوه ورزستا
 

 پیشینه تحقیق و وجه تمایز پژوهش حاضر
کنایا  یماره اش هانمونهدر موضوع این پژوهش، مقاالت بسیاری منتشر شده که به برخی از 
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 ؛«سوره نساا:  34 یهآ بررسی تطبیقی تنبیه بدنی زن در تتاسیر فریقین با توجه به» که عبارتند از:
 تنبیه بادنی زن » ؛«34 یهآتأمقتی چند در سوره نسا: » ؛«آیه نشوز و ضرب زن از نگاهی دیگر»

بررسای سایر تطاور فهاا     »؛ «نگاهی نو به تتسیر نشوز زوجه در قارآن »؛ «نگوگونا یهادر نگاه
بررسی جایگاه زن در جاهلیت و قرآن باا  »؛ «سوره نسا: 34متسران از قیّومیّت و ضرب در آیه 

 و...« بررسی فقهی تنبیه بدنی زوجه»؛ «توجه به آیه ضرب

آنهاا از منظار   از  ی پیشین درآن اسات کاه هایک یاک    هاپژوهش باوجه تمایز این پژوهش 
اند و این پژوهش با روشی نو از دیدگاه معناشناسای باه   یستهننگرمعناشناسی به موضوع ضرب 

و معاانی مختلاف آن در ادبیاات عارب، اشاعار جااهلی، قارآن وسایره         « ضارب »بررسی واژه 
دارای « ضارب »معصومین پرداخته و از رهگذر علا معناشناسی به این نتیجاه رسایده کاه واژه    

بدنی بکار نبرده بلکه بار اسااس   یهتنبعدد بوده و قرآن استتاده از این واژه را با مقصود معانی مت
(، شارع مقدس کاربرد معانی دیگری 249/ 100ر.ک: بحاراالنوار، ) ص(،) یامبرپحدیث مشهور 

، «وکاز »ی جانشین ضرب، به معناای زدن یعنای   هاواژهرا برای این واژه اراده نموده است و از 
 ، در این مورد استتاده ننموده است.هاآنو مانند « لطا»، «نتق»، «قرع»، «لتخ»، «صقع»
 
 یشینه نظرات مفسّران در تفسیر آیهپ

استتاده نموده ومعنای « ضرب»مراحل نهایی از واژه  در قرآن برای اصقح امر نشوز زوجه،
گاردد و  یما متباادر   ، به ذهان مخاطباان،  واژهبدنی نخستین معنایی است که از این یهتنبزدن و 
و بارای   آماده ص( نوعی تنبیه خشن و ضجرآور، به شامار  ) یامبراکرمپزمان  بدنی حتی دریهتنب

 در این آیاه را  در ، ضربمتسّرانتمامی  گرچه نموده است.مضروب، ایجاد درد و ناراحتی می

ل آنکاه روح  اند ولی به دلیا وضعیت معمول، غیر مجاز و فقط محدود به رفتار نشوزآمیز دانسته
صاورت زدن را نهای نماوده و     باه بادنی  یهتنبآیات و احادیث،  مجموعه کلّی دستورات دین و

های جدّی بر دوری از این روش وارد شده است، أکثر متسارین درصادد نتای صادور     توصیه
 طوسای، یخ)شا  . البتّاه بعضای از فقهاا و متساران متقادم مانناد:      اناد برآمدهبدنی از این آیه یهتنب

را باه   زناان زدن ( همانند بسیاری از زنان عصار پیاامبر،  254/ 1طبرسی، ( و )338/ 4، سوطالمب
را دلیل بر جاواز اساتتاده از   « ضرب»اند و حتی اطق، کاربرد واژه یرفتهپذ ینه تنبیهی،گز عنوان

(. در همین راستا، برخای از متاأخرین بارای از باین     729/ 2اند. )ابن ادریس، تازیانه نیز شمرده

اند کاه دراینجاا مارد، انساانیّت زن را     خقف انسانیّت بودن این روش، توجیه کرده شائبهبردن 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1192362/%ef%bb%a7%ef%ae%95%ef%ba%8e%ef%bb%ab%ef%af%bd-%ef%bb%a7%ef%bb%ae-%ef%ba%91%ef%bb%aa-%ef%ba%97%ef%bb%94%ef%ba%b4%ef%af%bf%ef%ba%ae-%ef%bb%a7%ef%ba%b8%ef%bb%ae%d8%b2-%d8%b2%d9%88%ef%ba%9f%ef%bb%aa-%d8%af%d8%b1-%ef%bb%97%ef%ba%ae%d8%a2%d9%86
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 و (.94نباوطی،  ) کناد. رود، بلکه از انحراف بیشتر او از مسیر انسانیّت جلوگیری مای نشانه نمی
اسات. زنای کاه نسابت باه      « ناشازه »در آیه در مورد زن « ضرب» واژهی برآنندکه کاربرد اعده
باا  -راغ ، ذیل ماده نشاز( زنای کاه   ) ورزد و چشمش به مرد دیگری است.ش بغض میشوهر

و رفتاری نشوز آمیاز   شدهیره صقح خارج دااز -آورده جاوجود آنکه مرد وظیته قوامیَّت را به 
دارد و دیگر از شوهر خویش با قانت بودن و حافظ بودن خود در جهت ایتای رسالت و نقش 

در برابر وظایف و حقو، و تعهدات هنگام پیوند زناشویی اساتعق   و د؛کنقوامیّتش حمایت نمی

نهی از فرهنا  ناامطلوب   »رویکرد اصلی مورد توجه بسیاری از فقها و متسران،  لکن ورزد.می
: یکاا: باا آنکاه در ایان آیاه      اسات شدههایی داده های مختلف، پاسخاست که به صورت «زدن
ل اطق، وجود دارد، اما أکثر فقها و متسران این اطق، را بدون قید بکار رفته و احتما« ضرب»
اناد کاه   یرفته و آن را با تعبیرهای مختلف، که برگرفته از برخی احادیث است، مقیَّاد نماوده  نپذ

 اند از:عبارت
ی کاه آسای  جادّی وارد نشاود. ایان      ضارب  ،«ضَرَبَهَا ضَاربباً غَیرَمُبْار ّح   »یرمُبْر ّح: غضرب-1 

ود ساختن اطق، دساتور ضارب در ایان آیاه برگرفتاه از روایتای اسات کاه         تخصیص و محد
 (137/ 1قمی، است ) نمودهع( نقل باقر )ابوالجارود از امام 

/ 4طوسی، ) ریزی نشود.که منجر به خونیضربیعنی  ،«ضربا غیر مَدمِیاً»یرمَدمِی: غضرب-2
338- 428) 
 (.66/ 8طوسی، ) یآرام، زدن به«یضربها ضربا ختیتا»یف: ختضرب-3

 (.349/ 5طباطبایی، ) ، زدن به نرمی و مقیمت«ضربا رقیقا»یق: رقضرب-4

 (.352، زهره)ابن ، در بدنش اثری باقی نماند«ضربا رفیقا»یق: رفضرب-5

/ 3طبرسی، ) ع(.باقر )نقل از روایتی از امام  به ،«ضرب بالسواک»زدن با چوب مسواک: -6 
69.)  
 (.74/ 4طیّ ، ) با مقیمت و آرامی.ضرب مقیا: زدن -7
(؛ 347/ 7حرعااملی،  ) ص(،) ینباو ی از متسّران با استناد باه برخای از روایاات    برخ دوم:

بدنی غیرمضار و بادون شادت را فقاط در صاورت خیانات       یهتنب( همین 131/ 5هندی، یمتق)

 (.458/ 2یبدی، م ؛210/ 2رک: طبرانی، ) دانند.جنسی از سوی زن جایز می
عنوان کیتر یا تعزیر نیست، بلکه نوعی هشدار یا اعقم تنتار از رفتاار    بههرگز  ضرب م:سو

تواند زنش را بزند، چون کتک زدن این نیست؛ که مرد می« واضربوهن»زن است و برداشت از 
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یعنی اختیار تعزیر به دست حاکا شارع اسات و در   « التعزیر بید الحاکا»به معنی تعزیر است و 
کناد  یتشکاتواند گیرد زن را چگونه تعزیرکند و مرد فقط میکه تصمیا می است اینجا محکمه

و  23ش  حساینی، ) و قاضی زن را تعزیر نماید و این احتمال را در اصل شهیدثانی داده اسات. 
24/101-102.) 

به طیف خاصی از زنان است. یکای از متساران    محدود بدنی،یهتنبچهارم: کاربرد ضرب و 

بادنی در آناان   یاف ختکاه تنبیاه    دانساته یه را ناظر به افارادی  آ قال  احتمالی، یعه معاصردرش
 (.374/ 3مکارم، ) مازوشیسا( و یک نوع درمان روانی است) بخشی دارد. آرامجنبه

ای بر تغییر رویکرد قرآن از زناان  رسد چون قرینهگرچه این تعبیر کامقً نادرست به نظر می
بادنی را مقیَّاد باه    یاه تنبدارند وجود ندارد ولی استتاده از شیسمی سالا به زنانی که حالت مازو
 داند.یک طیف خاص از زنان می

ین آیه توصیتی از خانواده آرمانی و بیان وضاعیت و حالات زناان صاالح در برابار      ا پنجا:
هرچند از آیات االحکاام باه    -آیدقوّامیَّت شوهراست و هرگز امری وجوبی از آن به دست نمی

( 28/120و  27ش  حکیا باشای، ) چراکه لحن آن لحن توصیف و توصیه است. –آیدمی شمار
یغه وجاوب  صیه، به آبر آنکه  عقوه تردید حکا ارشادی است نه مولوی.حکا نیز باشد بی اگر

( اوَاضبار بُو  ا،وَاهْجُارُو  ا،عِظُاو ) یبعاد خبری است. لذا در مورد سه امر  جملهو امر نیست، بلکه 
گاناه را باه اجارا    مراحل ساه  کهاستو بر شوهر واج   بودهی الزامحکاتوان ادعا کرد که ینم

؛ هماو،  245/ 7، اهلل)فضال  هاای دیگار را نادارد.   گذارد و حقّ صبر و تحمل یا مصالحه یاا راه 
است و نه حقّی برای مرد و ناه عقاوبتی    واج حکا نه رب،و ض هجر وعظ، پس (.1421:108

و نهی از منکر، بلکه تنهاا یاک راه    معروفای از مراحل امر به برای زن خواهد بود و نه مرحله
است زوج زدن را ترک کناد و زن را   بهتر اند:( وگتته124-123حکیا باشی، ) پیشنهادی است.
 ناه بااه مصاالحت زن(. ( اساات )مارد آن )ود خاا مصاالحت یارا تأدیاا  باه زدن،  ز عتاو نمایااد؛ 

 اندکاه: وگتتاه  یمه برخی روایات، ترجیح در تارک اسات.  ضمحتّی با  ( و518/ 7ی، هند)فاضل
 «.گاردد یما برای اباحه است و گاهی نیز ایان عمال، حارام یاا مکاروه       "واهجروهن"امر در »

 (537اردبیلی، )
، ولی مشاروط  دارد داللتراز نشوز ششا: با اینکه آیه بر اباحه و جواز ضرب در هنگام اح

و  شاده به عرف هر زمان است. و این حکا بار اساس عرف طبقات مردم و قبایل در نظرگرفته 

 حسابی به خانوادگکه زدن را رفتار ناشایست در زندگی  اساتجزم مربوط به قاومی  طوربه 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=34
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« واو»حرف مراحل  خقف دیگر متسران برآن است که بین این بر این نظر، صاح  آورند.نمی
ها باشد؛ )نه ترتی  در ساه مرحلاه(   تا بیانگر سه نسخه برای سه گروه و سه روحیه از زن آمده

و  گارفتن فاصاله ای باا هجار و   شوند و عاده می راه به یعنی گروهی از زنان فقط با موعظه سر

 (.117-116/ 4، عاشور)ابن شوندبدنی متوجه عمل خود مییهتنبای با برخورد و عده
ولای باه    شدهدر آیه، با توجه به فضای نزول  دوران جاهلیّت، وضع « ضرب»یشنهاد پ هتتا:
ای غیاردردآور،  گونه بهید زدن تحد نخست: مرحله یدی و تدریجی، نسخ شده است.تمه گونه

سوم از زدن زن  مرحله های أکید نسبت به زن و پاسداشت حرمت او و دردوم: ستارش مرحله
نامی بیرون شمرده و جزو شارارالناس  یکنیره دارا از  کنندهتخلُّفنهی شده که  یسختچنان به 
 (.51-26/45-25ش  معرفت،) شماردمی

یست، بلکه نوعی کیتر و عقوبتی است؛ کاه  نمعنای تنبیه جسمی  به در آیه،« ضرب»هشتا: 
باه زن اعاقم    خواهد تنتّر و ناراحتی خود رایمهایی در زندگی مرد قال  ایجاد محدودیت در

ترین مستند ایان قاول،   کند و به او بتهماند که به دلیل نشوز وی، محبّت او کا شده است. مها
محرومیات   این روایت آمده است که زنان را باا  ( در25/ 14نوری، ) ص( است.) یامبرپحدیث 

سات. ایان   رفاه در نتقه، تنبیه کنید و به سراغ تنبیه فیزیکی نروید که دارای قصااص و دیاه ا   از
بدنی دانسته و آن یهتنبو  زدنکتکاز  ی چیزی غیرطورکلدر آیه را به « ضرب» واژهقول، معنای 

ساازد کاه   مخاط  را متوجه این امر می نماید وخرید لباس و غذا تعبیر می را به محدودیت در
ا آن مه نکتهاند. معنای دیگری برای این لغت، قائل شده« سنت و حدیث نبوی»قراین خارجی 

اکتتاا  « ضارب » واژهمتسّران با نگرش یک وجهی به یک معنا از  همهبه جز قول اخیر،  کهاست
که اساتعمال لتاظ در بایش از یاک معناا،      یحال در ؛اندنبردهنموده و از دانش معناشناسی، بهره 

میان متأخرین، ها در علا بقغت و ها در علا اصول فقه، به طور مبساوط   امری است؛ که در
. ایان  اسات « داناش معناشناسای  » یاصال د مداقّه قرارگرفته و در میاان متقادّمین، موضاوع    مور

در « ضرب» واژهپژوهش، با کمک دانش معناشناسی، رویکرد جدیدی به معنا یا معانی مختلف 
 این آیه خواهد داشت.

 
 ی و شناخت واژگان قرآنیمعناشناسدانش

 نهتتاه ت دقیق واژگان وکشاف معاانی   که به شناخ استدانش معناشناسی از جمله علومی 
یاان  می با درنظرگارفتن رواباط متهاومی    اواژهپردازد. معناشناسی هر یمها در متون مختلف آن
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ی لغت فقط بخش جزئی و منتکّی از معنای واژگاان  هافرهن آید. یمواژگان آن متن به دست 
درمطالعاات قرآنای روشان     یّت معناشناسی واژگاان اهم دهند.یمرا در اختیار پژوهشگران قرار 

آیند؛ درحاالی  ینظرمبه  معناهاشود که در ظاهر ی بسیاری روبرو میهاواژهاست زیرا متسِّر با 
که براساس این دانش و علا به وجوه قرآن، برخای کلماات قارآن در آیاات مختلاف، معاانی       

اللت بر چند معنا را یک واژه، در عبارت و متن آیه، قابلیت د گاه متتاوتی دارند. ازسویی دیگر،

 دارد.
 

 چندمعنایی مسئلهتعریف معنا و 

های جهان خاارج در ذهان ماا تصاویرهایی را باه وجاود       یدهپدبه طور کلی اشیا، وقایع و 
باریا ومعناا پیونادی    آنها بکار می دربارهآورند که ما کلمات را برای نامیدن یا گزارش دادن می

ین معنای هر واژه یعنی آن تصویر ذهنی که باا شانیدن   است میان کلمه وآن تصویر ذهنی. بنابرا
شود و با موجودات خارجی پیوندی عمیق و ناگسستنی دارد. اما یک ی در ذهن ایجاد میاکلمه

تتاوت میان معانی وتصویرهای ذهنی وجود دارد وآن این است کاه گااه ذهان ماا آن تصاویر      
 را بر موجودات مشابه آن نیز تطبیق دهاد. تواند آن سازدکه میی میاگونهموجود خارجی را به 

؛ لکن دو نوع از این اندنظرگرفتههمین راستا معناشناسان برای هر واژه، انواعی از معنا را در  در
 ترین تقسیمات انواع معنا دانست:یاساستوان از یمانواع را 
حقیقی کارکرد ینده نما وین معنا همان عامل اصلی ارتباط زبانی ا معنای اصلی یامرکزی:-1

پیوساته باه واحاد    » یمعناا را  ین ناوع از معناا  ا هاست.یشهانداصلی زبان یعنی تتاها و انتقال 
 (.39، احمدمختارعمرآید. ). آنگاه که در کمترین بافت یعنی مترد میاندکردهتعریف « قاموسی
ر معناای  یی که لتظ از طریق آنچه در کنامعنا ثانوی یا تضمنی(:) یعرضمعنای اضافی یا -2

شود. این نوع معنا زاید بر معنای اصالی اسات و   تصوری خالص به آن اشاره دارد، صاح  می
 کلماه یابد؛ مثقً صتت ثابت و فراگیرآن نیست بلکه با تغییر فرهن  یا زمان و یا تجربه تغییر می

 معنای اصلی یعنی شخصی که وابسته به دین یهود باشد ولای باا گاذر زماان، ایان      در یهودی،

یان  ا یاباد. یمواژه، دارای معانی اضافی در ذهن مردم شده و در طمع، بخل، مکر وحیله تجلی 
 آیندیم دستبهی مرکزی ( معناحقیقی یا مجازیتوسعه )معنا معادل معنای شعاعی است که از 

 (.31نیا، قائمی)

جدیاد   تواناد ماوارد  ها میدهد که چگونه دستگاه محدودی از واژهمحوریت معنا نشان می
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شناسای شاناختی، مادل    وکاربردهای جدید نامحدود را زیر پوشش خود قارار دهناد در زباان   
ای شاعاعی را  است که بر طبق آن، معانی متتاوت یک واژه، شابکه  شدهمحوریت معنا پذیرفته 

دیگار معاانی، نقااط پیراماونی را فاراها       این شبکه، یک معنای مرکازی و  در دهند.تشکیل می

 (.403 نیا،میقائ) آورندمی
یر ناپاذ انعطااف   یزی ثابات و چ ادعای اصلی محوریت معنا این است که معنای یک واژه، 

یک گونه تغییر و تحولی در آن راه نداشاته باشاد. قیاودی کاه در معناای یاک واژه       هنیست که 

پاذیر  شود کِشسان هساتند وایان کِشساانی، کااربرد آن را در ماوارد جدیاد امکاان       یممشاهده 
 (.314 نیا،قائمی) .سازدمی

شده و مخاطا  اولای آن معاصاران پیاامبر      نازلپرواضح است که قرآن برای هدایت ناس 
هاای  ای، اعاّ از صدر اساقم و یاا دوره  در هر دوره-های آنان یعنی اهل زبانیافتدرو  اندبوده
کاه   وناه گکاه بخواهاد ماتن قارآن را آن     یکسا  لذا ازآیات، مقک تعیین معنا خواهد بود. -بعد

فهمیدند، بتهمد، باید به معنای لغت درفضای عصر نزول بپردازد ولای  پیامبر می مخاطبان عصر
طبیعی در بسایاری از عباارات و التاار قارآن حالات چنادمعنایی رد خواهاد داد. در         طور به
برآمده ومعنای مقصاود آیاه را باه     اعتمادگونه موارد، نخست باید به جستجوی قراین قابل این
تواناد  ای در این راساتا دسات نیاابیا آن آیاه مای     که به هیک قرینهآورد، ولی در صورتی دست

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 

هاای فقهای و   کناد. در کتااب  یما ن کریا را دارای بطون و وجوه متعدد معنایی معرفای  که قرآ
« استعمال لتظ در بیش از یک معناا »اصولی و نیز در برخی تتاسیر قرآن، از چندمعنایی با تعبیر 

معاارف دینای تعبیار     حاوزه شود، همچنین در یاد می« حمل لتظ مشترک بر دو یا چند معنا»یا 
 رود.ستعمال لتظ در بیش از یک معنا، عمدتاً در مورد قارآن کاریا باه کاار مای     چندمعنایی یا ا

مواردالتار مشترک یا التاظی که معنای حقیقی  درهمه( نکته: چندمعنایی 26-18حسینی، ی )ط
: دارای اوالًو مجازی دارند، قابل طرح نیست بلکه زمانی قابل طرح اسات کاه واژه یاا جملاه،     

قراین حالی ومقالی همراه نباشد، به طوری که ذهان مخاطا  را باه     با یاً:نثامعانی متعدد باشد. 

کاه کااربرد لتاظ صالوه در معاانی       چناان  طور روشن به یکی از معانی آن لتظ انصراف دهاد. 
 کند.یمینه خاصّ، معنای خاصّی پیدا قرمختلف در قرآن، در هر آیه، با 

 یی در میان متسِّرانچندمعنا .3-1
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 ی اصول خود،هاکتاب در آیند،ان که دانشمندان علا اصول نیز به شمار میگروهی از متسّر
. به عناوان نموناه: فخار    اندکردهیی را در این مسئله اتّخاذ کرده و بر اساس همان مبنا عمل مبنا

رازی و بیضاوی از متسران اهل سانت؛ و ساید مرتضای، شایخ طوسای و مکاارم شایرازی از        
 مسائله ی تتسیری به هابحثی الدرالبهگروهی دیگر از متسران  متسران شیعه در این شمارند.

نموناه: محماودبن    عنوانبه. اندکردهدر ذیل آیات قرآن درباره آن بحث  اندوپرداختهچندمعنایی 

( و 364و  3/363؛327و  1/280؛794و  793و  788/ 4ی، زمخشاااار ر.ک:) یعمرزمخشاااار
 ( و372/ 4تهرانای،  ی)صاادق  ،سانت اهال  متساران  از( 84-83ی، راز)ابوالتتاوح  یرازابوالتتوح
همساویی معاارف بااطنی    »تتسیر خود تحت عنوان  مقدّمه درآملی از متسران شیعه که یجواد
اناد.  یرفتاه پذلتظ در بیش از یاک معناا را    استعمالوتلویحا جواز  کردهبحثاین باره  در« قرآن
القُارآن ذلاولذ ذو وجاوه،    »ص( ) یاامبر پی با استناد باه روایات   ( و131-128/ 1آملی، یجواد)

 احتماال  گویاد: یما ( 104/ 4ابی جمهاور،   ابن ؛40/ 1)طبرسی، « وجوهِه فاحمِلوه علی أحسن 
طولی متنوع و مطالا  عرضای متعادد     معارف دارد یکی از معانی این حدیث آن باشدکه قرآن،

 وجاه حمال کنیاد.   دارد؛ که اگر جماع میاان هماه آن معاانی ممکان نباود، آن را باه بهتارین         
آن  همهیه شریته را باید بر آ (. پس اگر جمع میان آنها ممکن باشد،131-128/ 1آملی، ی)جواد

معانی حمل کرد. مکارم شیرازی نیز که از جمله متسران موافق باچند معناایی باه ویاژه التاار     
 از ی آیاات، روایی منقول از پیشوایان معصوم را باه عناوان معاانی بااطن    یرهای تتس ،است قرآن

 (.152-148/ 1یرازی، ش)مکارم .داندیممصادیق چندمعنایی 
چنین کااربردی متاداول و متعاارف    »گوید: یماستاد معرفت در موافقت با چندمعنایی قرآن 

نیست، اما قرآن این مشکل را سهل کرده و در بسیاری از موارد آن را به کار برده اسات؛ چناان   
داللت اوّلی آن، معنای ظاهری آن را اراده کرده ولی ها زمان با که با کاربرد یک لتظ بر حس  

شود لحاار نماوده، باه طاوری کاه هماین       آن متهوم ثانوی عام را که شامل موارد دیگر ها می
کناد و اساتمرار و بقاای مقاصاد     یممتهوم ثانوی عام، مقصود اصلی قرآن را در مقام بیان افاده 

کند وآن را از انحصار موارد خااصّ  یمدر طول زمان تضمین  ی عام و فراگیراگونهقرآنی را به 

 (.98/ 1ر.ک: معرفت، ) «.سازد)مورد نزول( خارج می
ها ضمن تأکید بر جواز چندمعنایی، وجاود ایان ناوع اساتعمال در قارآن را باه        عاشورابن

را و وجاوه مختلاف معناایی در ذیال هرآیاه       اسات  دادهعنوان یکی از مبانی تتسیر خود قارار  

. وی مجرای چند معنایی در آیات قرآن را فراتر از حادّ  است شمردهمصداقی از چند معنایی بر 
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ی قرآنی که قابلیت دارند بر معانی متعدد و هاعبارتو  هاجملهیک واژه دانسته، شامل تعبیرها، 
 (.93/ 1، عاشور)ابن داندیممختلف حمل شوند نیز 

 
 معنایییده چندپدیت و باهلیوه تفسیری ش

سازد، زیارا باا   یمیده چندمعنایی را بیشتر روشن پدیت در تتسیر قرآن، باهلیوه شتوجه به 
 که: است آمدهبررسی برخی از روایات معصومین به دست 

قرآن دراحادیاث معصاومین: در ذیال برخای آیاات       واژهایراد معانی متتاوت برای یک -1
ل و در هر روایت معنای خاصی از آیه برداشات  قرآن، دو یا چند روایت از پیشوایان معصوم نق

ین معانی مختلف برداشت شده از یک آیه، مورد تأیید علاا  وا و به مخاط  معرفی شده است،
ی دیگر از روایات، معنایی از آن برداشت وارائه ادردستهباشد؛ وحتّی لغت و قواعد أدبی نیز می

د، ولی معانی بیان شده قابل تحلیل ادبای و  باششده است که کامقً با معنای ظاهری متتاوت می
تواند درعرض معنای ظاهری آیه قرارگرفتاه و باا چناد معناایی در     بقغی است ودر نهایت می

وَ یطبعِمُونَ الطعَامَ عَلَی حُبّهِ مِسْاکینًاوَ یتِیماااوَ   » یتهشرارتباط باشد. مانند معانی واژه اسیر در آیه 
ین واژه در زبان عربی، معانی وکاربردهای متعددی بیان شاده اسات   برای ا ( که8)انسان/« أَسِیرًا

وسه معنا از این معانی یعنی اسیرجنگی، بنده یا برده و زندانی در تمام منابع تتسایری، صاحیح   
یر را عیال و خاانواده  ( اس11/ 4کلینی، ) یثیحد ( درعرضا )امام درعین حال، و .اندشدهشمرده 

نمایند. و یاا معاانی مختلاف    یممتتاوت با معنای مشهور آیه استنباط معنا و تتسیرکرده وحکمی
( که بر اسااس روایاات وارده از ساوی اماام     2)کوثر/« فَصَل ّ لِرَب ک وَانبحَرب» در آیه:« وَانبحَرب» واژه
تواند باه عناوان   یمآن سه معنا برداشت شده و ظاهرا هر سه معنا  از ع(،صاد، )امام ( وعباقر )
 (.196-194حسینی، یّ ط ر.ک:) شریته معرفی شود. یهآمراد 
 اماماان ص( و هاا از  ) یاامبر پین روایاات هاا از   ا ذُو وجوه بودن قرآن: بر دالّروایات -2
؛ شابّر،  36/ 1کاشاانی،  یضفا  ؛104/ 4جمهور، یابابن ؛40/ 1طبرسی، ) .نقل شده است معصوم
و عبارات قرآن کاریا، قابلیات داللات بار      ( چنین روایاتی به روشنی داللت دارند که التار33

 معنایی آیات را در نظرگیرد. وجوه همهچندمعنا را دارد و یک متسر باید 

پیشگتته( و نیز از ) یامبرپروایات دالّ بر ذُوبطون بودن قرآن: این دسته روایات ها که از -3
قارآن بار معاانی     ( نقل شده اسات، اشاتمال  87/ 1یاشی، الع ؛155/ 33مجلسی، معصوم )امامان 

دانناد؛ روایاات ذُوبطاون باودن     باطنی افزون برمعانی ظاهری را امری مسلّا و پذیرفته شده می
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کنناد و معاانی بااطنی را باا     یما قرآن به روشنی جواز و وجود چندمعنایی در قارآن را اثباات   
لتاظ   چندمعنایی و استعمال لتظ واحد در بیش از یک معنا یا حمل درحوزهی مختلتش هاگونه

 (.188حسینی، ی )ط دهندیماش قرار یمعان همهمشترک بر 
توان چنین اذعان نمود که: زبان قارآن، چندالیاه و دارای   با نقد وبررسی مطال  مذکور، می

چنادمعنایی   مساأله عرضای اسات. در قارآن از    -معانی متعدد اسات وتکثار معاانی آن، طاولی    

 افزایی آیات واحکام قرآنی، استتاده شاده اسات؛  ای برای ارزش یوهشعنوان  با درواژگان قرآن،
پاذیر باوده و    امکان از معانی حقیقی و مجازی، اعاّ عبارت دیگر چندمعنایی در قرآن کریا، به

وقوع یافته است لذا متسِّر باید ضمن اجتناب از منهیّات تتسیر ورعایت ضوابط آن، به کشف و 
قرآنی پرداخته و نباید معاانی درسات آیاه را     معنایی پنهان در عبارات احتماالتبررسی تمامی 

بینیا آیه در آن واحد، و معنای  جاکه میمحدود و منحصر به یک معنا کند. به تعبیر مطهری یک
 کاه اسات  قرآندو مقصود است. این از خصایص وجزو معجزات  هر کند،درست را تحمل می

تاوان معناا کارد و هار چناد      آورد که آن را چند جور مای گاهی تعبیرات خودش را طوری می
 (.154-134/ 5مطهری، ) جورش ها درست است

 
 یجاهلأدب وچندمعنایی در شعر 

أدب جاهلی، که تجلّی تامّ آن دراشعار ومعلّقات مشهور، قابال مشااهده اسات، از التاار و     
ی درشاعر یاک   اواژهواژگانی که دارای بار معنایی بیشتری است، استتاده نموده است؛ لاذا گااه   

کرده یمیی دیگر را افاده معنا اعرجاهلی دارای معنایی بوده است ولی درشعر یک شاعردیگر،ش
بیاان مقاصاد خاویش،     ( دری یاامعنوی لتظا چندمعنا )مشترکاست. وبه عبارتی، شُعرا از التار 

ی دانشا بارکا . البتّه متأسّتانه برخی از گذشتگان، وجود کلمات مشترک را دلیال  اندجسته هابهره
ورسا نبودن بیان آنها ودرها آمیختن کلماات باه هنگاام گتتگاو و ارتبااط شاتاهی باا         هاعرب

ی وربهاره (. درحالیکه استتاده از التار مشترک وچندمعنا، میزان 55شاملی، ) .انددانستهیکدیگر 
باه هرحاال، باا مراجعاه باه متاون        دهناد. یما هاای زباانی را نشاان    یاده وپداز صانایع لتظای   

ماا باه    و توان به موارد بسیاری از وجود چندمعنایی در واژگان دست یافات؛ یمواشعارجاهلی، 
فقاط در چناد ماورد از ماوارد     -عنوان نمونه همین واژه ضرب را که موضوع اصلی بحث است

 دهیا.رفته، نشان می کاربه

نخستین معنایی کاه از   گرچه ی به کار رفته است.لتظمشترکدر لغت، به نحو « ضرب»لتظ 
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است واین معنا در بسیاری از اشعار جاهلی دیده « زدن»نماید معنای ه به ذهن خطور میاین واژ
دیگار، معناای زدن    عبارتبهکاربرد معانی دیگر واژه نیز به روشنی، مشهود است.  شود ولییم

داللت التار برمعانی  دربارهاست، چنانکه درعلا اصول، « یّنیتع وضع»برای واژه ضرب ازقبیل 

اصل در داللت لتظ برمعنا این است که از قارارداد و وضاع واضاع نشاأت     "مده است: خاصّ آ
یّنای گویناد.   تعوضاع گیرد، پس هرگاه واضع، لغتی را برای معنایی وضع کند، این را اصطقحاذ 

ولی هرگاه داللت لتظ برمعنا ناشی از وضع واضع نباشد، بلکه دراثر کثرت اساتعمال ایان لتاظ    

شنود، ذهن او فوری باه هماان   یمی که شنونده وقتی لتظ را اگونهآید، به  در آن معنا به دست
 (78فیض، ) شود.یمیه منتقل گردد، این وضع تعیّنی نامیده فمستعملمعنای 

یی از شواهد شعری این کاربردهای گوناگون اکتتاا  هانمونهدرتأیید این مطل ، فقط به ذکر 
 گردد:یم

 :مانند .هاآنازیانه ومانند با تیر، شمشیر، نیزه، ت« زدن»
 )معلّقاه  ب اسَاهْامَایاک فِای أعْاشَاار  قَالبا   مُااقَتَّل   یوَمَاا ذَرَفَاتْ عَایانَااک إالَّ لِاتَاضبار ب اا

 )معلّقاه کالقُلِینَاا   السَّاوَاعِدَ  مِنباهُ  تَاارَی  ضَااربب   مِثبالُ  الظَّعَائِنَ مَنَعَ وَمَا ونیز (22 بیت امرؤالقیس،
 (89 بیت کلثوم، نعمروب
 و استیتای حق مانند: ( دادنب
 بیات  الخلود، یرجوا قصیده )سموأل،عند الشِّتا: وهَبّة  االرواح   حقَّهیمال بتضل  ضَرَبتُ ولَقَد
13) 

 گوشت والغر مانند: ( کاج
 بیات  العباد،  بن طرفة )معلّقه دقَّوَتَالمُ ة یّالحَ أس کرَ شاشٌه خَفونَعر ذی تَالّ ربُالضَّ لُجُا الرَأنَ
82) 
 یین کردن و بیان نمودن مانند:( تعد

 (102 بیت )همان، وَیأبتِیاک ب األَخببَار  مَنب لَاْ تَب عْ لَاه بَتَااتاً وَلَاْ تَضبر بْ لَهُ وَقبتَ مَوْعِادِ
 یل کردن وایجاد تع  مانند:( تحمه

 ( 12 بیت منحولة، قصیده )سموأل،شر  مَناکِل لَنا ضُر بَت مصرُ ب عَ أَلَسنا بَنی مِصرَ المُنَکَّلة  الَّتی

این موارد، کاربرد  همهقابل توجّه در اشعارمذکور وموارد مشابه گوناگون، آن است که  نکته
دهد، یعنای ایان واژه در هار    معانی مختلف این واژه را در هر بیت به صورت مستقل نشان می

دمعنایی در یاک واژه آن اسات کاه یاک     کند؛ اما مقصود از چنیمبیت فقط بر یک معنا داللت 
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متکلّا  ارادهلتظ در آن  واحد بتواند بر چندمعنا داللت نماید و تمام آن معانی نیز، قابلیت صد، 
را داشته باشند. رچه این پدیده در اشعار جاهلی بسیار نادر وقاوع یافتاه و اوج ایان هنرمنادی     

تاوان در هنرنماایی   از آن موارد نادر را مای است ولی یکی درکاربرد التار، در قرآن تجلّی یافته
 :نمودها نشین در همان بیت، عیر مشاهده  واژهیک شاعر جاهلی، برای همین واژه ضرب و 

 (18 بیت حلّزة، بن حارث )معلّقهرَمَوال  لَنا وَأَنَّا الوَال:ُ  زَعَمُوا أَنَّ کُلَّ مَن ضَرَبَ العَی

حمل کند، کاه همگای در جاای خاود دارای مقصاود      تواند چند معنا را یمدر اینجا « عیر»
نمایاد؛  یممعنای متناس  با آن را افاده « ضَرَبَ»باشند وبا هر یک از این معانی، فعل یمصحیح 

مراد کلی  وائل است( و یا گورخر، مایخ، خاس و   وسرور )یعنی، سیّد « عیر»بدین صورت که: 
ولذا متناسا  باا هرکادام،     (158 ص نی،زوز السبع، المعلّقات )شرحخاشاک و یا نام یک کوه 

اعماام ماا   یبنکشتن کلی  راضی باشد  بهیله راقا پندارندکه هر کس قب»ین است چنمعنای بیت 
پسرعموهای( آنان هستیا وگناه ایشان به ما مربوط است ویاا هارکس   وال: )بوده و ما اصحاب 

د و یاا در آن کاوه   گورخر شکار کند ویا خیماه زناد ویاا خاس وخاشااک را از آب دور سااز      
 معلّقاات  )شارح « یند و از خویشان و متعلّقان ما بوده و در جنایت آنان شریک هستیاگزمسکن
 (226 زاده، ترجانی سبع،

 
 بررسی معانی واژه ضرب در معاجم لغت

برإحصای موارد اساتعمال ریشاه ضارب در کاقم عارب       گسترده صورتی به لغو معاجا
های مختلف را درحادّ  یغهصفعلی این واژه در قال   ومعانی اسمی  اندکردهی سع و اندپرداخته
بیشتر آنها باه جماع آوری ماوارد اساتعمال      که عربمیان کت  لغت  در یند.نمای گردآورتوان 

از دیگاران باه    تار مبساوط ی لسان العارب والطاراز االول،   هاکتاب ،اندپرداخته هاواژهوکاربرد 
باه   کاه اسات کسای  یناول؛ گرچه زمخشری اندپرداخته هااژهوجداسازی معانی اصلی و مجازی 

 (.230-2/227، است )مدنی کردهصورت اختصاصی کتابی در این زمینه نگارش 
إ یقااعُ  »ی اصالی ایان واژه را   معناا  ، بعد از بیان معنای اصلی این ماده،االول الطراز صاح 

که در ها تاأثیر  یطور به چیز به یکدیگر، )برخورد فیزیکی دو« :ٍ بشدة  لیؤَثرَ فیهیش:ٍ علی یش
وسپس به معانی برخاسته از متهوم جامع و اساسی این واژه اشاره کرده و در  ( ذکرکردهگذارند

از ایان   که آوردهاستعمال وکاربرد مجازی این کلمه در لغت عرب هشتاد معنای فعلی و اسمی 

-227/ 2هماو،  ) باشدل  افعال میمیان نزدیک به شصت استعمال آن به صورت فعلی و در قا
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باه نکاات ذیال، الزم و ضاروری      توجاه  طور کلّی برای فها این کلمه در زبان عربی، ( به230
 است:
 ی معانی مختلتی است.دارا ضرب به طورمطلق و بدون اضافه شدن به حروف، ( واژهالف

از یک فعل ترکیبای   دارای معنای تامّ و در موارد بسیاری، به عنوان جزئی گاه ین واژه،( اب
 به شمارآمده است.

یابد و متناس  باا آن  یمی خاص تغییر هامتعولو یا  هافاعلج( معنای این واژه، با کاربرد 

 العار،  ضارب  .2 لادغت  :العقرب ضربت .1: چندنمونه گیرد.کلمات، معنای خاص به خود می
 أثبته : دقّه،الوتدضرب .3والقل : نبض وختق 

اژه با اضافه شدن حروف اضافه و یا ظروف تغییر یافته وباا هریاک معناای    ی این و( معناد
هاا  ی آنمعاان  ها،یابد وحتی با هر یک ازحروف اضافه و کلمات مجرور با آنیمخاصّ دیگری 
 ضارب  .3 أوجباه  علای العباد:   ضرب .2بها  یرم ببلیته: ضرب .1نمونه:  چند یابد.نیز تغییر می
 امسک علی یده:
ی مزیاد تغییار یافتاه و کااربرد دیگاری      هاا بااب موارد بسیاری، معنای این کلماه در   ( دره
 :العسال استضارب  .3من المعاملاة   ضرب :مضاربة .2 اختل امره: اضطرب .1یابد. چندنمونه: یم

 وابیض غلظ
کاقم   اطالهبه دلیل  کهاستین، این واژه در اشکال مشتق خود، دارای معانی متتاوتی چنها
االول و دیگرکت  لغت(. با دقّت  الطراز العرب، لسان ر.ک:) شود.ن نمونه خودداری میاز آورد
ضرب در لغت، به خوبی تبیین شادکه ضارب از التاار مشاترک ودارای      واژهمعنایی  شبکهدر 
برخی از آن معانی با یکدیگر فقط از  رابطهکه گاهی  ( استچندمعنایی) ییمعناهای متعدّد یهال

توان در میان آن معانی مختلاف یاک متهاوم کلّای در نظار      نمی»ظی است، یعنینوع اشتراک لت
رابطاه میاان معاانی:     ( مانند62)شاملی، « گرفت که سایر معانی، تحت آن متهوم کلّی قرارگیرد.

لاالمکتوم: یعلضرب»، «وطلبهکسبه: المجدضرب»، «: طبعهالدرهاضرب»، «: مضیالدهرضرب»
 .هاآنومانند « صف و بیّن: و مثقًضرب »، «یبده

اسات.  « اشاتراک معناوی  »برخی از آن معانی با یکدیگر از نوع رابطه  رابطه از سوی دیگر،

آن کلّای   وتحات  منظور از اشتراک معنوی، یک متهوم کلی است کاه منطاوی در لتاظ اسات،    
آن متهوم به عقوه مشخّصاات مصاداقی خاود را     ازای است. هر مصدا، سهمی یرهکثمصادیق 

و ما به االمتیاز، تشخصات مصداقی  استآن مصادیق، سریان متهومی  همهدارد ما به االشتراک 



 104 شمارة                                                  ثیعلوم قرآن و حد                                                              266

 چنین مواردی عقوه بر معناای خااص لتاظ درجاای خاودش،      ( در35/ 1مقصدرا، ) باشد.یم
و تأثیر در سامانه یا حوزه، موج  تبادیل آن معناای اصالی وخااص باه معاانی جدیاد         شعاع

این امر موج  پدید آمدن تتاسیر صحیح و جدید از یک  ( و62دیگران،  وی )شامل شود.یزمین
هاای معناایی متعاددی در نظار     یاه الیده اشتراک معنوی، برای هر واژه پدظهور  با گردد.یمآیه 

رابطاه   مانناد  یشه مندرج در آن معانی یکی اسات. اندگرفته شده که در عین تتاوت با یکدیگر 

 :الوتاد ضرب،  لدغت :العقربضربتئ علی شیئ بشدّة لیؤثّر فیه، یقاع الشیا میان معانی: ضرب:
ی علی یده: حجره ومنعه من التّصرف، ضارب عان   القاضضرب، تترّ، ینها:بأثبته، ضرب  و دقّه

ی هاا مثاال یشه منادرج در  اند ،و لا یبرح أقام االمر: اعرض ترکاذ او اهماالذ، ضرب فقن فی بیته:
اسات کاه   « ضربه وارد کردن و تحت فشار قرار دادن»مان متهوم ضرب ه واژهمذکور از معانی 

یادن و نایش   گز یله برخاورد دو چیاز باا یکادیگر مانناد: زدن،     وساین ضربه گاه فیزیکی و به 
ی روحی است که ثاأثیر آن فیزیکای اسات و عملکاردی ماؤثّر را ایتاا       هاضربهفروکردن و گاه 

، بااز داشاتن و مناع از تصارّف چیازی، خاناه       نماید. مانند: قهر و اعراض، جدایی و تتارّ، می
 کردن و...یننش

 

 قرآن در« ضرب» یمعناشناس

که بر اساس روش علا  رفته است بکار بار بصورت فعلی و اسمی 59قرآن واژه ضرب در 
کااربرد دیگار ایان واژه     ماورد  57 یاد با ساوره نساا:،   34 یهآمعناشناسی، برای شناخت معنای 

ی قرار گیرد تا بتوان تبیین دقیقی از معنا و متهوم حقیقی این واژه در درآیات قرآن، مورد واکاو
 .آورد دستیه مذکور به آ

 29کاه  بار به عنوان بخشی از فعل مَثَل زدن به کاار رفتاه    31قرآن ضرب در  واژه :زدنمَثَل
در دو ماورد   ( وضارب واژهیال ذ ،المتهرسالمعجا رک:) همراه است.« مَثَل»متعول با  مورد

 (.58:زخرف ؛17رعد:) .است شدهمَثَل در تقدیر گرفته 

و برخی از متقدمین در همین موارد واژه ضارب را باه معناای وصاف و توصایف کاردن        

 (179تتلیسی، ) .اندآورده
باا فای هماراه     ماورد  6در ین واژه در قرآن ا یر وجابجایی:س و دور شدن، رفتن سترکردن،

رفاتن و  » ،«ساترکردن » یمعناا نظر مترجماان و متساران   در این موارد، بنا بر  کهاست شده

: مزمل ؛106: مائده ؛101و  94: نسا: ؛156: عمرانآل ؛273بقره، ) کند.یمافاده  را« دورشدن
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20.) 

 شود.یمیه بطور وضوح دیده آ 5در انداختن ومستولی کردن چیزی بر چیزی: این معنا -3
 آیه(یانتهاابتدا و  در 112: عمرانلآ ؛61بقره: ) مستولی کردن ذلت و خواری.-1-3

 (111کهف: ) مستولی کردن خواب و انداختن پرده برگوش.-2-3
 (31نور: ) پوشاندن و انداختن مقنعه بر گریبان.-3-3
نه به معنای کتک و تنبیه بلکه باه معناای اصاابت دو شائ بار      زدن )چیزی را به چیزی -4

 یکدیگر(:
 (160: اعراف ؛60بقره: ) عصا را به سن  زدن.-1-4
 (63شعرا:: ) عصا را به دریا زدن.-2-4
 (73بقره: ) ی دیگر زدن.ای گوشت را بر اتکه-3-4
 (77طه:) راه باز کردن.-5
 (31نور: ) با شدت و محکمی(.زدن )پا بر زمین -6
 (13حدید: ) دیوار کشیدن(.زدن )دیوار -7
 (4محمد: ) کُشتن(.) گردن زدن.-8
 (5زخرف: ) محروم کردن. بازداشتن، بازگرفتن و-9
 زدن معنای مشهور(،-10
 (93صافات:) زدن با دست.-1-10
 (44ص: ) چوب نازک خرما(.) یزیچزدن با -2-10
 (27:محمد ؛50وانتهای آیه؛ انتال: ابتدا ،12انتال: مقئک )زدن بندگان توسط -3-10

هیک عنوان  به آیه است، 49شامل پرواضح است که کاربرد این معانی درهتت مورد اول که 
لحار معناا   ( ازآیه 8 آخر )مجموعاًنمایند؛ ولی سه مورد متهوم نوعی از انواع تنبیه را افاده نمی
ی بارای  ولا  تنبیه را به ذهن تباادر نمایناد.   افادهتوانند یمبه یکدیگر نزدیکی و تقارب داشته و 

 است:یتاهمائز بدنی در این آیات نیز توجّه به نکات ذیل، حیهتنببازشناسی متهوم 
یان  ا .کنایاه از قتال اسات   و گاردن زدن  معنای   به (:4محمد:سوره )در  الرقاب( ضربالف

  .است جهاد(و این حکا مربوط به میدان نبرد ) اصطقح فقط یک بار در قرآن به کار رفته
بادنی تتااوت   یاه تنبتنبیه به صورت غیربادنی اسات و باا     افاده(: 5زخرف: سوره )ب( در 
د. ضرب در این آیه باه معناای صاتح یعنای اعاراض کاردن و صاورت خاود را         محسوس دار
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 کناد؛ را افااده مای   کاردن محاروم ی گردانادن و  رو ی بازداشاتن، معنا و شدهبرگرداندن، اطق، 
 مطلاق از شما( ویاا متعاول    اعراضبه علت له )متعول یه،آرا در انتهای  «صتحا» واژه ومتسّران

وجاود   ( البتاه واژگان ضرب و صتحیلذ ،4ج  قرشی،) .اندتهدانسبرای نضرب و ها معنای آن 
 ینه روشنی بر صحت این معناست.قر حرف عن پس از فعل،

(: از موارد متشابه شمرده شده و برخای آن را باه معناای    93صافات: سوره )در  ( ضربج 

معتقدندکه: ، در حالی که برخی دیگر اندنمودهتتسیر  هابتضربه وارد کردن فیزیکی ابراهیا بر 
را  هابتابراهیا در آنجا سوگند خورده بود تا  کهاستیه قسا خوردن آمراد از ضربا بالیمین در 

 (.702/ 2 ،یسابوری)الن درها شکند.
ی هاا نقال زدن همسر ایوب توسط وی، مشاهور شاده و    به (:39ص: سوره )در  ( ضربد

در خود آیه هیک شاهدی بار   متعدّدی بر دلیل کتک خوردن وی مطرح شده است؛ در حالی که
این مطل  وجود ندارد و بازگشت آن اقوال، به دو حدیث است که برخی پژوهشگران معاصار  

 احمادنژاد ر.ک: ) .اندنمودهبا نقد بر محتوا و سند آنها، ضعف و جعلی بودن این اقوال را تبیین 
 (.132-22:111ش و همکاران، 

به صاورت مجاازی و غیار     قطعاً (:مورد 4) مقئکضرب برای زدن بندگان توسط  ( واژهه

دو مورد از آن، کنایه از قبض روح دردناک دشامنان حاق و عاذاب     کهفیزیکی بکار رفته است 
( 12انتاال:  ) یاا دندو مورد در  ( و204/ 7مکارم، ) .( دارد27:محمد ؛50انتال:آنها )پس از مرگ 
تقف شده که مخاط  فرشتگانند شده که مربوط به جن  بدر است و در تتسیر آن اخ استعمال

ظاهرا این قاول  -یا خود مسلمانان وسربازان جن  بدر. در صورتی که مخاط  فرشتگان باشند
کاربرد زدن به مغز و انگشتان دست وپا کنایه از ایجاد رع  و وحشات در آنهاا و   -ارجح است

عناای واژه  ی در صورتی که مخاطا ، مسالمانان باشاند م   ول گرفتن قدرت جن  از آنان است.
دهاد باه   را به مؤمنین آموزش می هاضربهضرب صراحت در معنای زدن فیزیکی داشته ومحل 

 (108-102ر.ک: همان، ) ی و کارساز باشد.کار ی که ضربه،اگونه
این آیات، ماورد مناقشاه   بدنی، در تمامییهوتنببنابراین کاربرد ضرب به معنای زدن فیزیکی 

 گر کاربرد حدّاقلی این معنا برای لتظ ضرب در قرآن است.انینماقرارگرفته واین نتیجه، 

 نماید؟یمبدنی را افاده یهتنبنسا:  معنای  سوره 34 ضرب در آیه واژهآیا  
یه شاریته اسات؛   آمها در شناخت واژه ضرب کاربرد تنها و بدون متعلَّق این واژه در  نکته

 بدون توجه به ظرایف کااربرد واژه،  همین موضوع سب  شده تا برخی مترجمان و متسّران آیه
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این تنبیه را در  گسترهاند و برخی بدنی ترجمه کردهیهتنبمطلق به معنای  طوردرن  به را بی آن
که این متسّران حتی با فرض نبودن قراین داخلی و لتظی، بایاد  اند. در حالیحدّ تازیانه پنداشته

ارجی دیگری ها چون تتسیر آیه توسط آیات به قراین عقلی ومعنوی و از همه مهمتر قراین خ

داناش   باه  ،تار مهایره امامان معصوم و از همه س ( وص) یامبرپدیگر و نیز سنّت فعلی و قولی 
بادنی  یهتنبمشهورترین معنای واژه ضرب زدن و  گرچه ، تمسّک جویند.اللغة فقه وی شناسواژه

و شاهرت معناا، الزامااً باه معناای      است، لکن قراین مختلتی نشانگر آن است که عرفای باودن   

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   

د داده اساات. معااانی دیگاار آن و انصااراف از معنااای مشااهور در بساایاری از آیااات قاارآن ر  
ترین نمونه برای استتاده از این سبک، واژه وَاهْجُرُوهُنَّ در همین آیاه اسات کاه معناای     یکنزد

« هجر»، «البمَضَاج ع یفِ»مشهور و عُرفی آن، ترک کردن است؛ در حالی که در همین آیه به قرینه 
تارک کاردن    رحلهمکه نخستین « گرداندنیورو کردنپشت» بربلکهمعنای ترک بستر نیست  به

طوسای باا   یخشا کاه   ( اسات 6)مائاده: « النِّسَا:َ أَوْلَامَسْتُاُ» یتهشریگرآیه داست داللت دارد. مثال 
ی، اصاقً معناای   شارع حکاا داردکه در این آیه، به دلیل وجود استدالل خاص، صراحتاً بیان می

/ 1طوسای،  ) ل باشاد. تواند مراد خداوناد متعاا  ظاهری مدّ نظر نیست وتنها معنای کنایی آن می
متضادّ با معناای   کامقً( عقوه برآن که قرآن در برخی موارد، حتّی واژگانی را در معانی 56-57

مشهور به کار برده و این استعمال را نهادینه کرده است. مانناد: واژه حنیاف در لغات و ساپس     
 (146-145کاربرد قرآنی آن. )ر.ک: جمعی از پژوهشگران، 

 بدنی در واژه فاضربوهن  یهتنبمعنای  افادهدم قراین دالّ بر ع
روح کلِّی دستورات دینی مخالف جادّی ضارب وشاتا افاراد توساط یکادیگر باوده و        -1

 تنبیهات فیزیکی فقط:
شاده  جاایز شامرده    -آن ها قبل از اسایر شادن آناان   -یه دشمنانعل میدان جن ، ( درالف

قیمت بر رفتار واعمال انسانی باا اُسارا   یه جدّی بر متوص ی پس از اسارت نیز،( وحت4ّمحمّد:)
 (5: انسان ،70انتال: ) .شده است

 قصاص درمورد ضارب است که فارد مسالمان،   موضوع مورد دوم جواز ضرب وشتا،-ب
آغازگر این ضرب و شتا نبوده و خداوند فقط به دلیل مصلحت اجتمااعی وجلاوگیری از    خود

و ساپس عتاو و گذشات را پیشانهاد      هرج و مرج، دفاع به صاورت قصااص را وضاع نماوده    
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 (45: مائده ؛179-178بقره: ) نماید.یم
باشد که در شارایط خااص و فقاط بار عهاده      یمی حدود و تعزیرات اجرا سوم، ( موردج

بادنی در خاانواده هایک ارتبااطی     یاه تنبقاضی و حاکا شرع است. روشن است که این موارد به 
 یست.ننداشته وقابل استناد 

 ش معصومین در راستای تعالیا دین اسقم:سیره و رو -2

قاطع به رفتار صحیح با همسر و نهی جدّی از هرگوناه   امر ازیطه روایی: حاکی ح ( درالف
(. باه عناوان   25128ح  ،400/ 7ی، طوسا  ؛251-250/ 14باشاد )ناوری،   یمضرب و شتا وی 

ومن حقکاا علایهن    ولهن علیکا حق، فلکا علیهن حق،»شده است:  ( نقلص) یامبرپنمونه از 
 رزقهان وکساوتهن   فلهان  ذلاک  فعلان  ، فااذا معاروف ییعصاینکا فا   أن الیوطؤوا فرشاکا وال 

زنان حقّای اسات وبارای     بر (. برای شما مردان،245/ 103)مجلسی،  «والتضربوهن بالمعروف
 ربرقرارابطه نامشروع با بیگانه  کهاستین ا از جمله حقو، شما برآنان، و آنان نیز بر شما حقّی.

 که ایان حقاو، را ادا کردناد،    آنگاهپس نکنند و در موارد لزوم اطاعت، از شما سرپیچی نکنند.
نیز از جمله حقو، اینکاه( آناان   و )و معمول را دارا هستند  متعارفخرجی و لباس درحدّ  حقّ

سواک( و تختیف شادّت  از )را نزنید. از سوی دیگر حدیث وارده در تحدید ضرب به استتاده 

ی که برخی از متسّران در بیان تختیف شدّت ضرب آن را به یک شاوخی و مازاح   اگونهبه آن:
پذیرش ضرب، حتّی به مقادار کاا    اصل به ذکراست که برخی از محقّقان، الزم .اندنمودهتعبیر 

باودن ایان   یفضاع نمایند وبا نقد سندی ومحتاوایی، جعلای باودن یاا     را ها دراحادیث ردّ می
( نقل عامام باقر ) روایتی که از( زیرا 105-23:135ش  یکزاد،ن ر.ک:) .اندهشد متذکراحادیث را 
التقیه، بدون استناد باه معصاوم نقال    ه یحضرالمن ( وعالرضا )فقه یثی حدکت   شده است، در
تنها مأخذی که این روایات را   و .قابل اعتماد است وغیر یف،ضع ،به دلیل مرسله بودنشده که 

ساخن  و نماوده از تتسایر کلبای نقال     نیز نآ کهاست، تتسیر مجمع البیان به معصوم نسبت داده
قمای،  یاه بابوابان  ؛69/ 3طبرسای،  ت برخوردار نیست. )لذا از حجیّ ،نه معصوم عباس استابن
وی در کتا    کاه  نمودهع( نقل باقر )امامالجارود از یاب را« ضَربباً غَیرَ مُبْر ّح »( و نیز حدیث 245

 (.58/ 1؛ مامقانی، 337-332/ 8زیدی مذه  شناخته شده است )خوئی، رجالی ضعیف و 
 یاامبر پیره عملی: حاکی از تنبیهات غیربدنی است، باه عناوان نموناه: وقتای میاان      ( درسب
یاک  ( ص) یاامبر پهمسرانش اختقفی پیش آمد و آنان بر نافرمانی خود اصارارکردند،   ( وص)

را میان زندگی خوش وطق،، مخیّر ساخت وهیک گااه   هاآنماه خانه را ترک کرد و پس از آن، 
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آنان را کتک نزد وبر همین اساس، ضرب را در این آیه به معنای تارک خاناه از ساوی شاوهر     
پس با توجاه باه    (25ابوسلیمان، ) تا زن ناسازگار به خود آمده و سازگاری پیشه کند. اندآورده

ه معنای مصطلح عرفی یعنی معنای پیوساته  بدنی بیهتنبسیره معصومین مقصود قرآن از ضرب ، 

حقیقای یاا مجاازی(    توساعه )  ازبه واحد قاموسی نیست؛ بلکه معادل معنای شعاعی است کاه  
گذارد، نه یمآید ونوعی از تنبیه است که بیشتر تأثیر روانی و عاطتی معنای مرکزی به دست می
 آسی  جسمی و بدنی.

لق وبدون کاربرد حرف اضافه صاورت پذیرفتاه   استتاده از واژه ضرب درآیه به طور مط-5
تا قابل انصراف به معانی دیگر نیز باشد، درحالی که در صورت استتاده از هر یاک از حاروف   

یر نبوده و به قراین و استدالالت بیشتری نیااز  پذاضافه، انصراف به معانی دیگر به آسانی امکان 
 داشت.
نماید وکاربرد بدنی داللت مییهتنبه بر معنای یری شارع از واژگان دیگری ککارگبهعدم  -6

لتظ ضرب به جای استتاده از واژگان جانشین: در علا معناشناسی برای شناخت یک واژه، باید 
باه معناای عرفای آن    « زدن»که نیّت شاارع  یصورتبه واژگان جانبی و جانشین توجه گردد. در 

ختلف و با اشیا: مختلاف وباا درجاات    ی مهاصورتتوانست از واژگان دیگری که به یمبود، 
نماید، استتاده کند تا هیک اختقف نظری در این باره صورت نپذیرد. واژگان مختلف داللت می
لذا به طور کلی در «. نتق»، «قرع»، «لتخ»، «صقع»، «وکز»عبارتند از: « ضرب»دیگر جانشین واژه 

کنناد از واژه  اناواع زدن را افااده مای    ترجمه و تببین این واژگان و بسیار دیگر از این دست که
را « زدن»(. افزون برآنکه هرگاه قرآن خواسته 104-103/ 6یده، س)ابن شود.یماستتاده « ضرب»

یةُ وَالزّانِای  الزَّانِ»تجویزکند، تعبیر به ضرب نکرده، بلکه از لغت جَلد استتاده نموده است، مانند: 
 (24)نور:« فَاجْلِدُوا کلَّ وَاحِدٍ...

معنای  فشاارواردکردن و   بدنی بهیهتنبص( در این واژه از معنای ) یامبرپانصراف صریح -7
امرَأَتَهُ وَ هُوَ ب الضَّربب  أَوْلَی مِنبهَا لَاا   إ نِّی أَتَعَجَّ ُ مِمَّنب یضبر بُمحدود ساختن در حدیث معروف: 

تَرببَحُاوا فِای    حَتَّای ی ولَکن  اضبر بُوهُنَّ ب البجُوع  والبعُارب تَضبر بُوا نِسَا:َکاْ ب البخَشَ   فَإ نَّ فِیهِ البقِصَاصَ 
ی زدن معناا یامبر صراحتاً در این حدیث پ (.100/249 ،یمجلس ،158)الشعیری،  الدُّنبیا وَ البآخِرَة 

را به محروم ساختن از خرید لباس و محدودیت در خورد و خوراک منصرف نماوده و زدن و  
نمایاد کاه:   اند. بیان این روایت از سوی پیاامبر چناین مای   کردهینهجدّی یه بدنی را به طور تنب

نخست با استتاده از لتظ ضرب توجّه ابتدایی مخاط  را باه   مرحله در شارع با روشی معنادار،
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زدن معطوف داشته، سپس از طر، مختلف این امار را ماورد نهای و نکاوهش قارار داده و باا       
توجّه مخاط  را به معانی دیگر آن معطاوف داشاته وداللات    زدن(، مشهور )انصراف از معنای 

 لتظ را تطوّر بخشیده است.
ین راه تبیین معنا ومتهوم یک واژه در آیات قرآن، توجّه به ساختار وسیا، آن آیاه  ترمها-8
متاهیا خاصّ، نیازمند قراین  باشد. درک مقصود اصلی شارع از کاربرد یک لتظ در معانی ومی

یره شمول معانی را به طور واضح تبیین نماید، چراکه در التاار  دای است که ارندهوبازداصارفه 
یّال در التار است و روشن شدن آن با در نظر گرفتن سایا،  س متشابه ومشترک معنوی، معانی،

تواند بطن آن معنا را به ظهر تبدیل نماید. اکنون با توجّه به سیا، آیه کاه درصادد بیاان    آیه می
یی زناشاو رواباط آل در یاده اردان ودالیل آن در زندگی خانوادگی، ذکر صاتات زناان   قوّامیّت م

یاه شاریته،   آیابیا کاه  باشد، به روشنی در مینشوز( میروابط )یدگی این پاشهاورفع موانع از 
ی راهکارهاا  ساازد. یمسه راهکار باز دارنده را برای پیشگیری از متقشی شدن خانواده، مطرح 

مسلّا است، راهکاار ساوم نیاز     آنچه اند.یهاوّلو سپس قهر در بستر، دو راهکار موعظه وگتتگو 
باید راهکاری تنبیهی و هشداری تأثیرگذار بوده و امید به تأثیرات مثبات در آن مشاهود باشاد،    

ی هاا راهدر صاورت تأثیرگاذاری راهکارهاای پیشانهادی، از      فرمایاد: یما چرا که درانتهای آیه 

تتاده نکنید. بنابراین برای فها معنای ضرب در اینجا باید به دنبال معاانی  و شدیدتر اس ترسخت
و بازدارندگی را به خاوبی افااده نمایاد. ثانیااً:      هشدار متعددی از این لتظ باشیا که، اوّالً تنبیه،

ی برای تقشی و از ها پاشیدگی بیشتر در روابط زناشویی نباشد و هامقدّمخود انجام آن فعل، 
اگر نخستین معنای متبادر از این آیاه،   پس کینه وبغض میان زوجین را شدیدتر نسازد.موجبات 
طاور   باه  باشاد را ماورد مداقّاه قارار دهایا،     بدنی و یا زدن به اشکال خاص مییه تنبکه همان 

در  بلکاه  توانیا شاهد باشیا چرا که نه تنها میان زوجاین، یممبرهن، ناکارآمدی شیوه مذکور را 
وبه طور کلّای   آموزاندانشبط تربیتی میان پدر و فرزندان، مادر و فرزندان، معلّمان و ی رواتمام
بادنی تنهاا بار جساا فارد متربّای صادمه وارد         یاه وتنبیان امور تعلیا وتربیت، زدن متولّتمامی 
سازد بلکه عامل نیرومندی برای درها کوبیدن شخصیت وخدشاه بار روح وجاان اوسات     ینم

 گرچاه  همین راستا، در سازد.یمزی را برای همیشه در وی تثبیت وپایدار تلخ ستا ور وخاطره
، اذعان نمودندکه تنبیه و بازدارندگی در کناار تشاویق   شناسانوروانبرخی محقّقان علوم تربیتی 

و تبشیر نقش اساسی داشته وحذف هر یک از این دو روش، توازن تعلایا وتربیات را بار هاا     
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 ،هاواردوکراور  ،اوزمان )1(م 1704-1632الک )جاان عبارتناداز:   ین آنهاا ترشاخصزند؛ که می
-1886) یگاااتررییاان( ادو79-77)همااان، 2(م 1804-1724) کانااتامانوئاال(، 141، ساااموئل
(، )پارساا،  1982-1907)4مااوْر رْ هوباارت اورال(؛ 254، اُلسون یواچ،ومَتهِرگِنهان )بی.آر،3(1959

گوناگون اثبات نمودند که تنبیهات نبایاد جنباه   یپژوهشها ی دیگر از روانشناسان بااعده(. 168
بدنی در مسیر تعلیا و تربیات، ماانع بزرگای بارای رشاد      یهتنبجسمانی داشته باشند و هرگونه 
فیلسوفی 6(م 1778-1712)5روسوژاکژاننمونه،  عنوانبهگردد. یم وشکوفایی متربّیان محسوب

 7شناساان زیاادی مانناد پاارکر    ارائاه کارد و روان  بود که مطال  زیاادی در ماورد ایان مسائله     
، )اوزمان  تحات تاأثیر نظریاات او قارار گرفتناد.     10پساتالوزی، 9فروبال، یدریشفر 8هال،ستانلی

 (.215، ساموئل هواردوکراور،
های کقن در جامعه برای مجرمان غیار  یتوجنابدنی در بازدارندگی از جرم یهتنبالبتّه نقش 
قضاائیه   قاوّه تواناد در  یما  -شدید با بزهکاری آناان نیسات   مقابلهز ی جاچارهکه –قابل تعلیا

تأثیرات مثبتی را در شرایط حاد ایتا نماید؛ ولی این شرایط هرگز در خانه قابل تصاور نباوده و   
بناابر رأی بسایاری از فقهاا و دیان     –حتّی اجرای حدود شرعی برای اعضاای مجارم خاانواده   

شرع است و پدر همیشه باید در نقش محاور کمااالت و   تنها بر دوش قاضی و حاکا –پژوهان
یه شریته را بایاد در میاان معاانی    آمعنای این واژه در  پس آل باقی بماند.یدها خانوادهبنیانگذار 

نماید چنانکه تارک خاناه، روگردانادن،    یمغیربدنی را افاده یهتنبمختلتی جستجو کردکه متهوم 
توانند یم هاآنتصرّف در برخی از امور یا اشیا: و مانند  کردن، ممانعت ازیننشقهرکردن، خانه 

 جزو موارد صحیح به شمارآیند.
گردد که با توجه به سبک قرآن در انصراف از معنای مشاهور و  یماکنون این پرسش مطرح 

کنایی و غیر مشهورکه در ضمن تتسیر آیات مختلف از سوی متسران بزرگ بیاان  یمعانکاربرد 

                                                 
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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، با وجود قراین مختلف در مخالتت با معنای ظاهری آیه، بایاد  نسا: 34 در آیهشده است، چرا 
همان معنای عُرفی موردپذیرش واقع شود ومعانی دیگری که مطابق با نیت شارع بوده وبا روح 

 کلّی دین هماهنگی بیشتری دارد، مغتول بماند.
 

 گیرییجهنت

ان در سبک تعامل همسران اشااره نماود.   تویمفرامین اسقم را  گاهجلوهبخشی از زیباترین 
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 

)برای اصقح امار   34 یهآایانی است. ولی برخی از افراد به دلیل کاربرد لتظ ضرب در قسمت پ
. اندنمودهبدنی زنان را تجویز یهتنبهایی خارج از قرآن و سنت معتبر، فرضیشپنشوز زوجه( با 

های رایج ونیز رعایت معیارهای فهاا معناای درسات در    فرضیشپدر حالیکه با کنار گذاشتن 
تاوان  یما ی در واژگان قارآن  متن، ومراجعه به علا معناشناسی با توجه ویژه به بحث چندمعنای

کاه   ( اسات چنادمعنایی ) ییمعناا های متعادد  یهالدریافت؛ که ضرب از التار مشترک و دارای 
گاهی رابطه برخی از آن معانی با یکدیگر فقط از نوع اشاتراک لتظای اسات واز ساوی دیگار      

اشاتراک  هماین کااربرد    و رابطه برخی از آن معانی با ها از نوع رابطه اشتراک معناوی اسات.  
باشاد. باا دقّات در معاانی     یما اصلی دریافت معانی صحیح واژه در آیه مذکور  حلراه معنوی،

یابیا؛ که معانی اصلی و مرکازی ضارب : شادت عمال، تحات فشاار       یم در مشترک این واژه،
قراردادن و وادارکردن است و شعاع و تأثیر آن در اندیشه مندرج در التار، همان معاانی دیگار   

، روگردانیدن، قهرکردن، محدودیت کردنالزمو  کردنواج یعنی غلظت در منع،  ربدنییغتنبیه 
محاروم سااختن از    ،یا حتّی خانه نشین کاردن  از تصرف در برخی از امور یا اشیا:، ترک خانه،

ایان راساتا قاراین     در خرید لباس و محدودیت در خورد و خوراک و مانند آنها را در باردارد. 
برآن است که شارع از معنای مشاهور در آیاه انصاراف نماوده و مخاطا  را باه       متعددی، دالِّ 

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،    
لی و نیز به طور ویژه در حیطه روایی ناظر بر امر قااطع باه   سیره و روش معصومین در بعد عم

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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ضرب با استتاده از سواک یاا ضارب غیرمبارَّح،     ضعف و عدم اعتماد به روایات مرسل، دالِّ بر
: وکز، صقع، لتاخ، قارع، نتاق و از    مانند عدم به کارگیری شارع از واژگان جانشین واژه ضرب،

باه معناای فشاار وارد     بدنییهتنباین واژه از معنای  ( درص) یامبرپهمه مهمتر، انصراف صریح 

ی پیشانهادی در  راهکارهاا ا تماامی  پیشاگتته(. لاذ  معروف )کردن و محدود ساختن در حدیث 
بدنی را یهتنببدنی نبوده و به صورت مقیا و تدریجی وضع شده است. قرآن، یهتنبقرآن از نوع 

با رعایات  -قصاص، جهاد، حدود و تعزیرات(مورد )به هیک عنوان تجویز ننموده و فقط در سه 

ا:، اماری غیرمحقّقاناه اسات و    سوره نس 34داند. بنابراین تمسّک به ظاهر آیه یمجایز  -شرایط
 ص( و امامان معصوم است.) یامبرپمخالف روایات و سیره 

 
 منابع

 دوم،چاا   ،اساقمی دفتر انتشاارات  قا، ،لتحریر الفتاویالسرائر الحاوی احمد،  بن محمد ادریس، ابن

1410 ،. 

 :قیا تحق  (،) الرضاا ه المشاوو  ففقا  ( االمام الرضاا   الیالمنسوب  الفقه ،علی بابویه، محمدبن ابن

 .، 1406ع(، رضا ) لقمامی المؤتمرالعالم :نشر ،قا التراث،إلحیا:  تیالب آل مؤسسة

 .1368 اول،نشر صدو، بهارستان نظامیه، چا   ،الیحضره الفقیه من ،_______________

 ،. 1417ع(، ) صاد،امام  مؤسسه قا، ،النزو  غنیهعلى،  بن حمزة زهره، ابن

 سید الشاهدا:،  قا، ،الدّینیة األحادیث فیالعَزیزیة اللّئالی  عوالی ی،عل محمدبن ی،جمهوراحسائیاببنا

1403 .، 

 .م 1965التجاری،  المکت  ،روتیب ی،العرب التراث ذخائر ،المخصص ،لیاسماع بنیعل ،دهیسابن

 ،. 1420اول، چا  العربی،ریخ التامؤسسه  بیروت، ،التحریر و التنویر محمدطاهر، عاشور،ابن

 .، 1408ی، العرب التراث ا:یداراح ،روتیب ،العربلسان  ،مکرمبن  محمد ،منظوربنا

ی پژوهشها ادیبن :مشهد ،تفسیر القرآنفی الجنان و  وح الجنان  وض  ی،عل بننیحس ی،رازابوالتتوح

 .1365ی، اسقم

 .، 1422، دمشق ،الزوجیةالخالفات  لحلّ وسیلهأة المر ضرب ،احمد دیعبدالحم ابوسلیمان،

زدن ایّاوب باه   ( و تازیاناه 44ص،) نقد و بررسی آرای متسّران در تتسایر » و همکاران، امیر، احمدنژاد،

 22،1384 ش ،قرآنیهای آموزه ،«همسرش

 1370رشد، انتشارات ،تهران ،فیس اکبریعلترجمه ،شأن وی آزادیفراسو فردریک، بوروس اسکینر،
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 ،وهمکااران  فار یمتقا  غقمرضاترجمه ،مبانی فلسفی تعلیم وترفیت ،لیسمامو ،کراور و ،هواردا اوزمن،

 .1379 ،(ره) ینیخم امامیپژوهش وی آموزشموسسه، قا ،اول چا 

 1381 ،سخنانتشارات، تهران ،سومچا  ،هاشناسی یادگیری فر فنیاد نظریه وان ،محمد پارسا،

 .1345، شتق ،زیتبر ،شرح معلّقات سبع ،حمد ،ادهزیترجان

 .تایب ،ادقرآنیبن دکترمهدی محقق، حیتصح ابراهیا، شیجب ،وجوه قرآن ،ابوالتضل تتلیسی،

 تهاران، زیار نظار آذرتااش آذرناوش،      دانشگاهالهیات دانشکده جهاد دانشگاهی  از پژوهشگران جمعی
 .1390جهاد دانشگاهی، انتشارات  تهران، ،کریمقرآناز واژگان یافی تعدادیواکاوی و معادل

 .1378، اسرا: نشر مرکز ،قا ،تسنیم ،عبداهلل جوادی آملی،

ع(، ) البیات  آلمؤسساه   قاا،  ،الشاریعه وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل  حسن، محمدبن حرّعاملی،

1409 .، 

 -تابساتان  ،24 و 23 ش ،متاین ژوهشنامه پ ،«34 نسا: آیاه چند در سوره  تأمقتی» شهناز،سیده حسینی،

 1383 پاییز

-پاائیز  ،28 و 27 ش ،قرآنیهای پژوهش ،«دیگر از نگاهی زننشوز و ضرب آیه » حسن، حکیا باشی،

 .1380قا، علمیه  حوزه اسقمیدفتر تبلیغات  زمستان،

 .1385ی، فردوس دانشگاه انتشارات ،مشهد ،معناشناسی حمدمختارعمر،
 .، 1413نا، بی پنچا، طبع ،الحدیثالرجال  معجم ابوالقاسا، ی،خوئ

 چاا   تهران، دانشگاه براهنی، محمدنقی ترجمه ، وان شناسی یادگیری جیمز، و استوارت هالس، دیز،

 .1385سوم، 

 ،. 1361 سوم،دارالشامیه، چا   بیروت، ،القرآنالفاظ مفردات  محمد،بن حسین اصتهانی،راغ  

 اول،چهره، چا   تهران، انتشارات زاده،زیرک غقمحسین ترجمه  ،آموزش و پرو ش ژاک،ژان وسو،ر

1360. 

 ،. 1404دارالطباعة و النشر،  بیروت، ،البالغة اساس عمر،محمود بن  زمخشری،

دارالکتااب العربای، چاا      بیاروت،  ،الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل عمر، بن محمود زمخشری،

 ،. 1407 وم،س

 .، 1405ارومیه، منشورات  قا، ،السبع المعلّقاتشرح  احمد،بن حسن عبداهلل زوزنی،

 .1388، عرفیادب مجله « و قرآنی جاهلی ادبیاتواژگان  متداخلروابط » عظا، پرچا، نصراهلل؛ شاملی،

 .، 1242، دیالمت مکتبه ،قا ،و قواعد الشرعیهاالصلیه  االصول ،عبداهلل شبّر،

 .تایبنجف اشرف،  انتشارات ،الخبا جامع  ،محمد محمدبن الشعیری،

 .1365 ،دومچا  ی،اسقم فرهن  ،قا ،و السنهفالقرآن  تفسیر القرآنفی الفرقان  ،محمّد ی،تهرانیصادق
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 ا:یا داراح ،روتیا ب ،هاال فعاالسفا  العقلیة فی المتعالیة  الحکمة ،ایابراه محمدبن شیرازی، نیصدرالد

 .م 1987ی، العرب التراث

 .1379ی، هنرحوزه ،تهران ،د آمدی فرمعناشناسی ،کوروش ،صتوی

 .، 1417 ،پنجا چا  ،یاسقم انتشارات دفتر ،قا ،تفسیر القرآن فیالمیزان  ،نیمحمدحس طباطبایی،

 ،. 1428فی، الثقادارالکتاب  اردن، ،التفسیر الکبیر احمد، بنسلیمان طبرانی،

 ،. 1412قا، علمیه حوزه  ،الجامعتفسیر جوامع  حسن، بنفضل طبرسی،

 .1372ناصرخسرو،  سوم، تهران،چا  ،تفسیر القرآنفی البیان مجمع  ،______________

 .، 1407، هیالعلمدارالکت  ،روتیب ی محمد ناصر الدین،نحو، شرح دیوان شعر ،العبد بنطرفة

 .1376قا،  محمدرضا، انصاری، تحقیق: ،الفقهاصول  العدة فی حسن، محمدبن طوسی،

الحیا: االثاار الجعتریاه،   المرتضویه المکتبه  تهران، ،اإلمامیةفقه فی المبسوط  ،______________

 ،. 1387 ،سوم چا 

 .1378 م،دواسقم، چا  انتشارات  تهران، ،تفسیر القرآن فی البیانأطیب  عبدالحسین، طی ،

 .1388و دانشگاه،  حوزه پژوهشگاه قا، ،کریمد  قرآنچند معنایی محمود، حسینی،طیّ 

 .، 1364 ،اسماعیلیان مؤسسه تهران، ،المفورس اللفاظ القرآن الکریممعجم  محمدفؤاد، عبدالباقی،

 ،. 1380 المکتبة العلمیة االسقمیة، تهران، ،تفسیر العیاشی مسعود، محمدبن عیاشی،

ی، اساقم  انتشاارات  دفتار  ،قا ،عن قواعد االحکامو االفوام  اللثام کشف ،حسنمحمدبن ی،هندفاضل

1416 ،. 

 .، 1421، دارالمقک بیروت، ،المرأه حول اسالمیهتأمالت  محمدحسین، اهلل،فضل

 .، 1419، دارالمقک ،روتیب ،القرآنوحی من  ،_____________

 1367 تهران، چا  سوم،دانشگاه انتشارات  تهران، ،و اصول فقه مبادی علیرضا، فیض،

 .، 1416 ،الصدر مکتبة ،تهران ،تفسیر صافی مرتضی، شاه محسن بن محمد ی،کاشانضیف

 .1380، رانیای اسقم معارف انجمن نشر ،قا ،متناز نگاه متن  ،رضایعل ،اینیقائم

و اندیشاه   فرهنا   پژوهشاگاه  انتشارات سازمان :تهران ،قرآنشناختی معناشناسی  ،___________

 .1390اسقمی، 

 .تایب ،هیاالسقم دارالکت  ،تهران ،القرآنقاموس  ،اکبریعل قرشی،

 .1363 ،سوم چا  ،دارالکتاب ،قا ،تفسیر القمی ،ایابراه بنیعل قمی،

 ،. 1407 ،چهارم چا  ،ةیاإلسقم لکت ادار تهران، ،الکافی ،عقوبی محمدبن کلینی،

 .1389 تا،بی البیت،آل قا، مؤسسه  ،الرجالعلم  فیالرجال تنقیح  عبداهلل، مامقانی،



 104 شمارة                                                  ثیعلوم قرآن و حد                                                              278

الرسااله، چاا    مؤسسه  بیروت، ،و االفعال اقوالسنن  فیکنز العمّال  الدین،حسام بنعلی هندی،متقی

 ،. 1405 پنجا،

 بیروت، دوم، چا  ،األطوا لجامعة لد   أخبا  األئمّة فحا  االنوا  ا محمدباقر بن محمدتقی، مجلسی،

 ،. 1403العربی، دارالحیا: لتراث 

فرهنگای   مؤسساه  ،الفَقیاه الیَحضُرهُ مَن شَرح فی   َوضَةُ المُتّقین ،_____________________

 .، 1406 اسقمی کوشانپور،

 .1384الحیا: التراث،  تیالبآل موسسة ،مشهد ،الطراز االول ،احمد بنخانیعل مدنی،

 .1357هشتا، چا   صدرا،انتشارات  ،د  اسالمزن  حقوق نظام مرتضی، مطهری،

 .1390صدرا، انتشارات  قا، ،استاد مطوری هاییادداشت ،__________

 بهاار وتابساتان   ،قرآنای پژوهشوای  ،«نزولزمان و در فرهن   قرآندر نگاه  زن» محمدهادی، معرفت،

 26 و 1380،25

 .1380 قا، التّمهید،فرهنگی مؤسّسه  ،تفسیر و مفسّران ،_____________

 ،طهاران  ی،بهباود  محمادباقر  :قیا تحق ،القارآن احکام فی  البیانزفده  ،محماد  احمدبن ی،لیاردبمقدس

 .، 1386ی، مرتضو

 .، 1416، جوان نسل انتشارات ،قا ،انوا  االصول ،ناصر ی،رازیشمکارم

 .1371، دهاچا  ،ةیاإلسقم دارالکت  ،تهران ،تفسیر نمونه ،____________

 .1371 امیرکبیر، چا  پنجا، تهران، ،االفرا االسرا  و عده  کشف محمد،احمدبن رشیدالدین  میبدی،

 یه،ساور  ،الرفاانی الشارایع  و لطاائف  الغرفای  النظام الطغیان فین المرأه  محمدسعید رمضان، نبوطی،

 ،. 1417دارالتکر، 

الحیاا:  البیات  آل مؤسساه   قاا،  ،المساائل و مستنبط الوسائل مستد ک  تقی، محمد بن حسین نوری،

 ،. 1408التراث، 

 ،. 1415دارالعرب االسقمی،  بیروت، ،القرآن معانی عنایجاز البیان  ابولحسن،محمودبن  نیسابوری،

 اهباردی   مطالعات فصلنامه ،تهران ،«مجعولدر احادیث  زنانه خشونت علی رواسازی» ،عبّاس نیکزاد،
 23،1383ش  ،زنان

 حقوقی مبان و فقه مجله، «زوجهبدنی تنبیه  فقهیبررسی » حسن،جقلی،  و، سیدمحمد، موال پورهاشا
 .1394، ، بهار و تابستان1، شتهران دانشگاه یاسالم
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