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 چکیده
ای که با گونهاسالم به بنیان خانواده اهمیّت فراوانی داده است به

های مردان و زنان، مبتنی بر شناخت استعدادها و توانمندیبینی واقع

ا ب آنان را به بهترین شکل ممکن تشریع نموده است با احکام متناسب

حال یکی از شبهات در این خصوص فرهنگ نادرست زدن زنان این

اند؛ اما با توجه به نساء مستند کرده ۴۳را به آیه است که برخی آن

در مفهوم ضرب زنان در فرهنگ قرآن، گرفته های صورتپژوهش

های متعددی در این رابطه مطرح شده است از جمله: نظر پرسش

مفسران و فقها در رابطه با معنای ضرب چیست؟ کدامیک از معانی یا 

مفاهیم مورد نظر در مورد ضرب با استناد ادله بر سایر معانی ترجیح 

ده نیامکتک زدن  فعل ضرب همیشه به معنایدارد؟ با توجه به آنکه 

ون معانی گوناگ ،های مختلفریشهاست و بر حسب قرار گرفتن در کنار 

های متفاوت و متعددی بر اساس شرایط و کند دیدگاهپیدا می

مطرح  و فرهنگ جامعه جاهلی نسبت به زنان مقتضیات زمان و مکان

کوشد تا به این مقاله با روش توصیفی تحلیلی می شده است.

رو در این زمینه به استناد منابع لغوی تفسیری روایی شهای پیپرسش

مقاصدی و حقوقی پاسخ دهد. بر این اساس معلوم شد که با وجود 

معانی مختلفی چون زدن فیزیکی، نکاح و ... که برای ضرب نقل شده 

ترین معنا برای و نیز رویکردهایی چون نسخ تمهیدی؛ اما مناسب

ل از سوی مرد است و با دالیل عقلی در این آیه ترک منز« واضربوهن»

 و نقلی سازگاری بیشتری داشته و بر دیگر معانی ترجیح دارد. 

 
 

نشوز، فرهنگ جاهلی، ضرب زنان، قوامیت، سیره واژگان کلیدی: 

 .نبوی، تنبیه بدنی، ترک منزل

 

 

  
Abstract 

Islam has given great importance to the 

foundation of family in such a way that with 
realism based on recognizing the talents and 

potentials of men and women, it has legislated 

rulings that suit them in the best possible way. 
However, one of the misconceptions in this regard 

is the inappropriate culture of beating women, 

which some have attributed it to verse 34 of Sūrat 
al-Nisā, but according to the research conducted 

on the concept of beating women in the Qur’anic 

culture, several questions have been raised in this 

respect, such as: “What are the opinions of 

commentators and jurists regarding the meaning 

of beating?” “Which of the meanings or concepts 
in question about beating based on evidences are 

preferable to other meanings?” Given the fact that 

the verb ḍarb does not always mean to beat and it 
attains different meanings according to its being 

placed next to different roots, many different 

viewpoints have been proposed regarding women 
based on the conditions and requirements of the 

time and place and the culture of the jāhilī (Pagan) 

society. This article tries to answer the upcoming 
questions in this field with a descriptive-analytical 

method on the basis of lexical, interpretive, 

narrative purposive and legal sources. 
Accordingly, it was found that despite various 

meanings such as physical beating, marriage, etc., 

which has been quoted for ḍarb, as well as 

approaches such as revocation, the most suitable 

meaning for waḍribūhunna in this verse is leaving 

home by the man and it is more compatible with 
rational and scriptural proofs and is preferred over 

other meanings. 
 

Keywords: nushūz (ill-conduct), jāhilī (Pagan) 

culture, beating women, authority, Prophetic sīra 

(practical way of life), corporal punishment, 
leaving home 
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 مقدمه

نیامده است و بر حسب قرار گرفتن در کنار همیشه به معنای کتک زدن  «ضرب»فعل با توجه به آنکه 

سوره  ۴۳در آیه « بُوهُنََّوَاضْر  »رو درباره عبارت از این ،کندمعانی گوناگون پیدا می ،های مختلفریشه

از  مطرح شده است. های متفاوت و متعددی بر اساس شرایط و مقتضیات زمان و مکاندیدگاه، نساء

دفاع از حرمت مومنان  بهکند های تعزیری را مطرح میسوی دیگر قرآن کریم در آیاتی که بحث مجازات

 عبارت« جلد» که( ۳/)نور« فَاجْل دُوهُمْ ثَمَان ینَ جَلْدَةً »فرماید می پرداخته و و مقابله با تهمت زنندگان

غیر مبرح و با چوب مسواک را آندیگر انواع ضرب که  شود ونواخته میای که به پوست ست از ضربها

این ویژگی را ندارد و اگر قرار بر تنبیه بدنی بود باید به جای کلمه ضرب از کلمه جلد استفاده  ،اندگفته

ود که گفته ش ستیآن دو ن گاهیجلد و ضرب ناظر به جا انیتفاوت م یلغو لیتحل ضمن آنکه شد.می

 اشدبیدو واژه م نیا یتفاوت معنا انیبلکه صرفا ب ستین نیحد است و ضرب چن یجلد در مقام اجرا

 دیه و تجدمسلمان مورد مداق یفقها یاز سو شتریب ی،بدن هیتنب کردیمفهوم ضرب با رو الزم است بنابراین

 نیکه ا داندیبر سکونت، مودت و رحمت م یقرآن و سنت رابطه زن و مرد را مبتن رایز ؛ردینظر قرار گ

 خود با ضرب و آزار زنان منافات دارد.

 . بیان مسأله ۱.۱

تعدادها بینی مبتنی بر شناخت اسای که با واقعگونهاسالم به بنیان خانواده اهمیَّت فراوانی داده است به

آنان را به بهترین شکل ممکن تشریع نموده است. بدیهی  با های مردان و زنان، احکام متناسبو توانمندی

 هی داشتمستمرتالش زنان و مردان برای حفظ کیان خانواده الزم است ای، ویژه رویکردچنین است با 

اما در حالت بروز ناسازگاری در فضای خانواده از ؛ دشوباشند تا از فروپاشی بنیان خانواده پیشگیری 

واده فضای خان سوی زنان یا مردان، قرآن کریم راهکارهای پیشگیرانه پیش روی هرکدام نهاده تا بتوانند

و  (۴۳)نساء/ سوی صلح و سازش سوق دهند. در این خصوص احکامی در قالب آیات نشوز زنانرا به

عنوان یک قاعده حاکم بر خانواده باشد و جز در ه تا صلح بهگردید تشریع (۸۲۱)نساء/ مرداننشوز 

کی است که ی کردهرا بیان موارد خاص طالق و جدایی اتفاق نیافتد و در این راستا قرآن کریم مراحلی 

 یچیسرپ یعنیوقوع نشوز است  خصوصشده در  انیب هیضرب که در آ است.« ضرب»از آنها مرحله 

خود نسبت  یازدواج، زن وفادار مانیکه با پ یم مرد، حقوقحقوق مسلَّادای خود و  فیلاتک انجام زن از
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 گرانیبه د اجعهاست که قبل از مر نیراه ا نیهتراین عارضه، ب مقابله با یرا متعهد شده است و برابه آن

آخرین آنها ضرب که  دو فصل شو حلو مطابق راهکار قرآنی و طی چند مرحله مشکل در داخل خانه 

 یبدن هیاسالم تنب ایاست که آ نیسوال احال  .شودیم ییحل قبل اجرامراو در صورت موثر نبودن  است

این در حالی است که کتاب و سنت ؟ را تجویز کرده است اندکه برخی معادل معنای ضرب دانستهزنان 

زنان را هم به  نموده و در عین حالبا آنها را نکوهش  ییروو ترش کرده دیبا زنان تأک کویبر تعامل ن

ل کانون خانواده کنتر ریعنوان مدبا توجه به آنکه بر مرد الزم است به فرمان داده است. کوین یشوهردار

بینی شده که آخرین نساء پیش ۴۳آیه ای در گانهمراحل سهنده بر رفتار زن داشته باشد و ساز تگرانهیهدا

یابد و شرایط خاص خود ن نیز تنها به صرف خوف از نشوز و نافرمانی تحقق نمیآنها ضرب است که آ

 اعمال قدرتتا هرگونه بخواهد درباره زن باشد که دست مرد باز  ستین گونهنیارا دارد. از سوی دیگر 

یعنی بغض و کینه او یا همان نشوز  زنعدم انجام وظایف از سوی  کند بلکه تنها در صورت سرکشى و

رو از این ۸( جایز است.۷۴۶، ص۸۳۸۲)راغب اصفهانی،  نسبت به همسرش و خودداری از اطاعت شوهر

ه ب اود، براى وادار کردن نمان و راهى جز شدت عمل باقى اگر مراحل مقدماتی بازدارنده موثر واقع نشود

است. اما با توجه به شده  ادیبه نام ضرب  یاز اقدام میخود در قرآن کر هاىتیانجام تعهدها و مسئول

 ۸۴۴ص ، ۹ج  ،۸۳۴۷دانسته شده )مجلسی،  با مرد یرابطه جنساصلی نشوز امتناع زن از  مصداقآنکه 

است  یکیزیهمان زدن ف ایانجام شود؟ آ دیو چگونه با ستیضرب چ نیکه مقصود از ا نجاستیسوال ا( 

با زدن  یآن نهفته است که ارتباط یتر در وراو سازنده ترقیدق یمفهوم ای شودیکه نوعا به ذهن متبادر م

 شود یم نیزوج انیمحبت م جادیتعامل باعث ا گونهنیا ایآزدن فیزیکی مراد باشد  اگر ؟ندارد یکیزیف

 دیبا یطیشراآن است که در چه  گرینکته د کند؟حفظ  ییجدا و یاز فروپاشنظام خانواده را تواند می و

ق انگاشته شود زن مستح دهیاست که اگر ناد یعامل بازدارنده متوسل شد؟ و کدام حقوق خانوادگ نیبه ا

 یاست از جمله معنا تیاهم یدارا یبحث از ابعاد مختلف نیلذا پرداختن به ا گردد؟یم یمجازات نیچن

  .موضوع ضرب ضرب، قیمصاد ضرب، طیشرا زمان ضرب، ضرب،

                                                           
، مصطفوی، ۷/۳۲۶ ۸۳۸۴، شهید ثانی ، ۸/۷۴۶ ق.۸۳۸۹؛ مشکینی، ۲/۲۹۱، ۸۳۸۷سبحانی، جعفر،  تعاریف نشوز مراجعه شود به:. برای مالحظه سایر ۸ 

  .۸۲/۸۴۷ق ،۸۴۹۴
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مورد  ،مفهوم ضرب را به معنای ترکدرستی و ترجیح کوشد می به روش توصیفی تحلیلی این مقاله

نساء و  ۴۳ هیآا استناد به ب ضرب حیصحتالش بر آن است تا مفهوم پژوهش  نیدر ا بررسی قرار دهد.

نا صورت که این معی بیان شود به اینعقل لیدالدیگر و  اتیو روا رهیس زیو ن میقرآن کر اتیآ گرید

تا  هاکوت یمدت یمرد برا یاز سومنزل ست از ترک ا عبارتبوده و در واقع  یکیزیاز زدن ف ریغ یزیچ

 درست بازگردند. رید و به مسوفراهم ش طرفین تفکر ی برایفرصت

  پیشینه تحقیق ۸.۲

یه مقاالت تحقیقی و نوشتارهای نیز معنای ضرب در این آنساء و مفهوم نشوز و  ۴۳در خصوص آیه 

ه معناشناسی نامنها عبارتند از: پایانپژوهشی گوناگونی تا کنون به رشته تحریر درآمده است که برخی از آ

دانشگاه لرستان؛  ۸۴۹۴ماه یتوصیفی واژه ضرب در قرآن کریم نوشته معصومه ساعدی، د-تاریخی

نوشته محمد ابوعطا، حمیدرضا « سوره نساء از مفهوم تا اجرا ۴۳زوج در آیه ضرب زوجه به وسیله »

تبریزیان و سهیل ذوالفقاری که نویسندگان ضمن تاکید بر اینکه قول مشهور معنای ضرب همان زدن است 

اند و البته و ابزاری است برای اعمال ریاست مرد در خانواده و سپس در کیفیت اجرای آن بحث کرده

دارند که قول غیر مشهور به معنای روی تافتن شوهر از زن ناشزه است ولی توضیحی در خصوص اشاره 

باشد که موضوع مقاله حاضر اند. ضمن آنکه روی تافتن غیر از بحث ضرب به معنای ترک میآن نداده

مد حبررسی تنبیه بدنی زوجه در قرآن و روایات با رویکرد معناشناختی به واژه ضرب نوشته ا»است؛ 

نجمی پور و ناهید مشائی و سید محمود طباطبایی که تالش نموده تا انصراف معنای ضرب از زدن را 

رو پژوهش حاضر مکمل آن اثبات کند؛ اما نسبت به اثبات ضرب به معنای ترک ساکت است و از این

رب ه معنای ضتحقیقی دربار»راستا در این خصوص خواهد بود؛ های نسبتا هممقاله و نیز دیگر پژوهش

نوشته محمد باقر انصاری که در تالش است تا ضرب به معنای تنبیه بدنی را ثابت کند و « آیه نشوزدر 

معانی است البته این زدن را الزامی ندانسته و شوهر را مخیر در آن  در مقام اثبات نادرستی دیگر  

آبادی ینوشته ابراهیم صالحی حاج« ضرب بر واژه هینشوز با تک هیآ ریترجمه و تفس ینقد و بررس»داند.می

و همکاران که معتقدند ضرب در این آیه لزوما به معنای زدن جسمانی نیست بلکه نوعی از برخورد با 

ریشه  رویکردی»اند؛ زنان ناشزه است اما درباره معنای صحیح و کیفیت این برخورد توضیحی ارائه نداده

های ریشه یه فتاحی زاده و همکاران که صرفا با توجه به یافتهنوشته فتح« شناختی به واژه قرآنی ضرب

پردازد شناسی واژه ضرب به دنبال نفی معنای تنبیه بدنی است؛ اما به معنای صحیح ضرب در قرآن نمی
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 نوشته احمد ختال مخلف العبیدی که در تالش« اسالیب تأدیب الزوجَّ فی ضوء الوسائل الحدیثه»یا مقاله 

آمیز برای تأدیب زنان ارائه دهد ولی در عین حال ضرب به معنای تنبیه بدنی را مسالمتهایی است راه

را مربوط به موارد خاص و به شکل غیر مبرح دانسته است. همچنین در مقاله دیگری هم نفی نکرده و آن

 قییتض تکاربس یگذارو ارزش یبررس»که در مجله دانشکده الهیات دانشگاه تهران منتشر شده با عنوان 

نوشته زهره نریمانی که مولف مقاله « نساء هسور ۴۳ یهآ تیبا محور ریضرب در تفاس یهدر واژ یمفهوم

تالش دارد تا به اثبات معنای نکاح برای ضرب زنان بپردازد که دیدگاهی کامال متفاوت از پژوهش حاضر 

 ییروا لیتحل »مه کمالی با عنواناست. همچنین مقاله دیگری نیز نوشته فائزه عظیم زاده اردبیلی و فاط

در نشریه حدیث اندیشه به چاپ رسیده که نویسندگان «  گفتمان قرآن در خصوص ضرب و شتم زنان

مفهوم آزار روحی را برای معنای ضرب زنان در قرآن کریم اختیار کرده و دالیلی در تایید دیدگاه خود 

شود یعنی ضرب به معنای ترک کامال متفاوت است. البته اند که با آنچه در پژوهش حاضر بیان میآورده

 گونه توضیح و دلیلی به ضرب به معنایعنوان یک احتمال و بدون هیچرفا بهبرخی نویسندگان نیز ص

( که در این مقاله ۸۴۱۳اند )حیدری، فایل صوتی ضرب زنان، پایگاه اینترنتی؛ طالبی، کردهترک اشاره

 دالیل و مستندات این قول که ترجیح نویسندگان است به شکل مبسوط بیان خواهد شد.

 تحقیقهمیت و ضرورت ا ۱.۱

نساء که در پیشینه ذکر  ۴۳یه های مختلف در خصوص معنای ضرب در آبا توجه به طرح دیدگاه

رب راجح برای ضرسد پرداختن به این مفهوم از زوایای مختلف و تبیین معنای آنها گذشت، به نظر می

است و در  سزایی برخوردارهاهمیت ب و زدودن شبهاتی که در این خصوص وجود د ارد از یعنی ترک

تواند بر حجم شبهات گوناگون در خصوص زن و عین حال نبود تبیین و روشنگری در این رابطه می

 انساناز  یدارند، ناش هیآ نیا رامونیکه پ یاختالف مفسران در اقوال مختلفو  جایگاه او در اسالم بیافزاید

 در برداشت یاساس ینقش هیم آدر مفهو قیرو درنگ و تامل دقنیبودنشان است از ا ریبودن و خطاپذ

 یقلو ن یاحکام مستبط از قرآن به استناد ادله گوناگون عقل یاز آن دارد و الزم است با بررس حیصح

 .ستین رفتهیکه باشد نزد عقل پذ یزدن زنان به هر اسم رایزخصوص صورت پذیرد؛ پژوهشی در این
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  ضرب شناسیمفهوم. ۲

 ...ضرب در لغت به معنای زدن دو چیز به یکدیگر است مثل زدن چیزى با دست، عصا، شمشیر و 

 یعنی باران به زمین اصابت کرد کنایه از ضربه دیدن زمین با باران «ضُر ب األرض بالمطر»عنوان مثال به

فرت کردن و رفتن و یعنی مسا «الضَّرْبُ ف ى األرض»به معنای زدن سکَّه ،  «ضَرْبُ الدَّراهم »است یا 

هاى یعنى چادر زدن یا همان کوبیدن میخ «ضَرْبُ الخیمة .»گشتن در زمین که همان زدن زمین با پاها است

زدن به ، (۳۷۸-۳۳۹ق، ص  ۸۳۸۲یعنی مثل زدن )راغب اصفهانى،  «ضَرْبُ المَثَل»، چادر با چکش

 ؛یری، رنگ پذزنداگر با دست آب را می؛ زیرا شن، شنا کردنزندقلب که قلب خون را می پوست، ضربان

؛ زیرا با وارد کردن ضربه چیزی را از جایی یا انداختن ییفاصله و جدا ،زنندزیرا رنگ را بر چیزی می

ن، بازداشتن و متوقف کرد یبرا ن، زدبر سر زدن مقنعه وانات،یشدن توسط ح دهی، گزکنندکسی جدا می

 ،یدیزب؛ ۷۳۴، ص۸، ج۸۳۸۳)ابن منظور، را گرفتن یبرگرداندن، دست کس یمنع کردن، اعراض و رو

 (.۸۲۶، ص۸، ج۸۳۸۷ ،یروزآبادی؛ ف ۸۷۷، ص۲، ج۸۳۸۳

 ی ضربقرآن. کاربردهای ۱

موارد به صورت بیشتر تعداد  نیکه از اآمده است سوره  ۲۱مرتبه و در  ۷۱ میضرب در قرآن کر ماده

زاده و  یفتاح؛ ۹۴۶و  ۹۴۷، ص۴، ج۸۳۴۶روحانی، ) باشدیم یصورت مصدرو سه بار به یفعل

ار کگوناگون و متنوع به یمتعدد و به معان اتیدر آ میر قرآن کرواژه ضرب د( ۸۴۲ص،۸۳۴۴ همکاران،

ه شده اضاف گریبه کلمات د ایآمده  ،آن استکه کلمه ضرب در  یاقیس ضمناز آنها در  یرفته است. برخ

 «ضرب اهلل مثال»مانند بیان و توضیح یا مثال زدن در تعابیری چون را شکل داده  یدیجد یو معان

( یا اصابت و ۶۴)حج/...« ضُر بَ مَثَلٌ»...( در آیه ۸۹۶، ص۸۹۹۱)البغا، « ضرب مثل»( یا ۸۴)تحریم/

( یا زدن به ۹۴آنها )صافات/ها و خرد کردن ( و زدن بت۳۳برخورد به چیزی مانند زدن به پوست )ص/

(، کشتن و بریدن ۸۴۸، نساء/۲۶۴یا به معنای مسافرت کردن )بقره/ (۶۶( و دریا )طه/۷۴سنگ )بقره/

، ۷۸(، چیره شدن و الزام )بقره/۴۸(، پوشش و پوشاندن )نور/۸۸(، مانع شدن و بازداشتن )کهف/۸۲)انفال/

 ( ۷( و ترک و رویگردانی )زخرف/۸۸۲آل عمران/
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 معنای آنمختلف در رویکردهای و  نساء ۱۴ضرب در آیه . ۴

قرآن کریم معتبرترین سند موجود جهت استنباط احکام فقهی است، با این وجود آیات فقهی چون 

نساء  ۴۳از جمله این آیات آیه اند. های ناسازوار با یکدیگر دچار شدهدیگر آیات به تفسیرها و برداشت

وی، عرفی و زمانی در مورد گوناگونی با رویکردهای مختلف لغاقوال این آیه است که ضرب در و مفهوم 

 آن بیان شده است.

 . رویکرد لغوی۴.۱

نساء را به تنبیه بدنی ولو به شکل مالیم با چوب مسواک و  ۴۳گروهی از دانشمندان، ضرب در آیه 

؛ طباطبایی، ۷/۴۷۴ق، ۸۳۴۱؛ ابوالفتوح رازی، ۲/۸۴۴ش، ۸۴۶۲طبرسی، اند )ضرب غیر مبرح معنا کرده

؛ صدوق، ۸۴/۹۳ق، ۸۳۲۴؛ فخر رازی،۴/۴۶۴ش، ۸۴۶۳؛ مکارم شیرازی ، ۴۷۴-۳/۴۳۹ق، ۸۳۸۶

ای ونهگرا نه به معنای تنبیه بدنی بلکه به( و یا در عین التزام به معنای لغوی زدن، آن۴/۷۲۸ق، ۸۳۸۴

ق، ۸۳۸۴شهید ثانی، ) ۸اند که زن تصور کند همسرش قصد شوخی و تلطیف فضا و مالعبه دارددانسته

شناختی بر این باورند که اساسا های ریشهبرخی هم مستند به بررسی ز سوی دیگرا (۱/۴۷۷-۴۷۶

 فتاحیرا به روی گرداندن و رفتن معنا کرد )ضرب در معنای کتک زدن استعمال نشده و الزم است آن

نزدیک به همین دیدگاه را افرادی مانند سید کمال و  (۸۴۸-۸۷۴ص، ۸۳۴۴زاده، حسین نتاج و طاهری، 

را به معنای ترک خانه از طرف « واضربوهن»اند و واژه و عبدالحمید احمد ابوسلیمان بیان داشته حیدری

ه اما توضیح مبسوطی دربار ؛اندعنوان آخرین راهکار برای واداشتن زن به صلح و سازش دانستهشوهر به

 برداشت مشهوراند که اند و در همین راستا برخی گفتهو به اجمال از آن عبور کرده این دیدگاه نداده

د با وجو است وفضای مردانه زمان نزول آیه یا صدور روایات معنای ضرب به مفهوم کتک زدن ناشی از 

و اثری بر آن مترتب نیست  برای زدن زن ناشزه وجود نخواهد داشت دلیلی ،راهکارهایی مانند طالق

  .(۲۴-۲۲ص ،۸۴۱۳ )مهریزی،

 

 
                                                           

توهمها ارادة المالعبة و اإلفراح...و نقل الشیخ فی المبسوط عن قوم أن الضرب یکون بمندیل  ... و فی بعض االخبار أنه یضربها بالسواک و لعل حکمته-۸ 

 ملفوف او درَّة و ال یکون بسیاط و ال خشب.
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 . رویکرد عرفی ۴.۲

را  سوره نساء ۴۳ هیمباح بودن زدن زن در آدلیل  اندیشمندان با قبول معنای زدن فیزیکی،گروهی از 

ن سخ ارتباط آن با شرایط فرهنگی جوامعاز  و دانسته جامعه فرهنگ و یو زمان یمنوط به عرف عصر

زنان  هینکند؛ وگرنه تنب یزدن زن را ستم تلق اند بدین معنا که زدن در صورتی روا است که آن جامعهگفته

بوده؛  لیمتاثر از عرف حاکم بر قبادر تایید این دیدگاه وجود دارد نیز  یاتیروا و اگر نخواهد بود زیجا

( دکتر ۳/۸۸۷ق، ۸۳۲۴)ابن عاشور، ۸شدیزدن زنان اعتدا و ستم محسوب نم نینشهیباد لیقبازیرا در 

آورد و برای ضرب، معنای زدن را قائل ای پیرامون حقوق بشر این آیه را مثال میدر مصاحبه نیز گرجی

است اما با این تفاوت که این زدن در عصر حاضر نباید از سوی شوهر و خودسرانه باشد بلکه الزم است 

ه ناشزه ک با شکایت به محاکم قضایی، مجازات متناسب با زمان حال از سوی دستگاه قضایی برای زنی

( و همین معنا را برخی مترجمان قرآن با افزودن پرانتز در ترجمه ۳، ص۸۴۱۲است تعیین شود )گرجی، 

  اند )نک: ترجمه قرشی(.وردهخود آ
 . رویکرد زمانی۴.۱

داند، برخی در مورد زمان تحقق آن اقوالی مطرح به استناد دیدگاهی که ضرب را کتک زدن می

بیان ساعت و روز آن نیست بلکه یعنی چه زمانی این زدن مصداق  ،مقصود از زمان ضرباند و البته کرده

 سخن چونهای مختلفی خصوص هم دیدگاهکند؟ و چه موقع باید به این فرمان عمل کرد؟ در اینپیدا می

ر ددارد.  در آن ایکننده تقدم و تأخر زمانی و عنصر زمان دخالت جدی و تعیین تمهیدی بیان شده که

ای مطلقا و همیشه ضرب به معنای کتک زدن و تنبیه بدنی را واقع دو نظریه اینجا وجود دارد که دسته

از آن  اند که پسجایز دانسته و در کیفیت آن اختالف دارند و برخی برای این حکم بازه زمانی قائل شده

-۸۷۶، صق۸۳۲۴معرفت، ) ۲ اندکرده این حکم منسوخ شده است و از آن با تعبیر نسخ تمهیدی یاد

 زمسأله ضرب زنان ا ژهیوسوره نساء به ۴۳ هیباورند که احکام مندرج در آ نیبر ا ای نیزو عده (.۸۷۱

 نیمعتقدند او  اندوضع شده یگریجامعه و تحقق مقصود د یسازآماده یهستند که برا یدیاحکام تمه

                                                           
قَات  م نَ النَّاس ، أَوْ بَعْض  الْقَبَائ ل ، فَإ نَّ النَّاسَ مُتَفَاو تُونَ ف ی ذَل کَ، بَوَع نْد ی أَنَّ ت لْکَ الْآثَارَ وَالْأَخْبَارَ مَحْمَلُ الْإ بَاحَة  ف یهَا أَنَّهَا قَدْ رُوع یَ ف یهَا عُرْفُ بَعْض  الطَّ. ۸ 

 .وَأَهْلُ الْبَدْو  م نْهُمْ لَا یَعُدُّونَ ضَرْبَ الْمَرْأَة  اعْت دَاءً، وَلَا تَعُدُّهُ النِّسَاءُ أَیْضًا اعْت دَاءً

خا تمهیدیَّاً، کان الناسخ لها تلک التوصیات األکیدة بشأن المرأة و األخذ بجانبها و الحفاظ علی کرامتها و کذا . ....کانت األیة بظاهرها المطلق منسووخة نسو۲ 

بظاهر منسوخ و مخالفة  المنع عن ضوربها علی ای نحو کان الَّا ما ال یعدَّ ضوربا و هو بالعطف و الحنان اشبه منه الی االیالم ...فاألخذ بظاهر اطالق األیة اخذً

 ة لمنع الرسول..صریح
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 و شدن آن بوده است دهیصورت گام به گام درصدد برچبوده و اسالم به یدارحکم مانند مسئله برده

که  یتیروا یو حتاتفاق نیافتد  است که زدن یاگونهصادر شده، به هیآ نیکه درباره ا ییهاتیمجموع روا

 و؛ ۲۶۷-۲۶۷، ۸۴۱۲ ،یزینه خوبان امت )مهر دهدیرا به بَدان امت نسبت مآن کند،یم زیزدن را تجو

اختصاص داشتن این حکم به شرایط بحرانی جنگ احد و نیز از پژوهشگران . برخی دیگر از (۴۲-۴۴

 زدن زنان ممنوع بود و مردان ،پیش از نزول این آیه معتقدند و اندسخن گفتهنسخ آن با رفع آن شرایط 

رایط در ش و بود کردند که این دستور برای برخی از مردان مهاجر سنگینخاطر زدن زنان قصاص میرا به

حبیبه از شوهرش و دستور ام در مردان ایجاد شده بود و با شکایت  یجنگ احد حالت جنگ گریز

ن رفت به همین دلیل ایپیامبر مبنی بر قصاص، جامعه در حد انفجار بود و امکان نابودی اسالم نیز می

دن زنان با توجه به سخنان ز یآیه نازل شد و زدن زنان ناشزه تجویز شد. بر اساس این نظر اباحه

شود و اینکه این حکم منوط به همان شرایط تاریخی بود که با رفع آن پیامبر)ص( حمل بر کراهت می

این حکم را تنها دیگر نیز اجرای  برخی (۸۴۱۳ شرایط، حکم جواز زدن زنان نیز برداشته شد )الطالبی،

)گرجی، اند از انجام وظایف همسری دانسته منوط به زمان وقوع نشوز جنسی زن و خودداری یا کوتاهی

اند که منکری از زن سر تر و صرفا منوط به زمانی دانستهو برخی هم این حکم را خاص( ۳، ص۸۴۱۲

، نیاکه این تفسیر بر خالف نظر مشهور در میان فقها و مفسَّران امامیه و اهل سنَّت است )هدایت زند

 را اگر بازگشتن از نافرمانیآنمشروع بودن وصیه به ضرب، . برخی نیز در عین عدم ت( ۴۳-۶، ص۸۴۹۷

خصوص زمانی که خانواده د، بهندانبا زدن قابل اصالح باشد، امری ناپسند از منظر عقل و فطرت نمی

( مکارم ۳۸و ۳۴؛ وص۷۴و  ۷/۷۲ق، ۸۳۲۷خاطر سرپیچی او دچار تباهی شده باشد )رشید رضا، به

 گوید: اینراد که چگونه اسالم به مردان اجازه زدن زنان را داده است، میشیرازی نیز در پاسخ به این ای

گونه که در تمام قوانین دنیا افراد خاطی مجازات ناشناس جایز است؛ همانتنبیه فقط درباره افراد وظیفه

سید محمدحسین حسینی تهرانی نیز تنبیه زن را  .(۴۶۳-۴۶۴ /۴ش، ۸۴۶۳شوند )مکارم شیرازی، می

 یبتأد به حکم ای که الزم استگونهبه ری برای اعتدال و بازگرداندن او به مسیر فطرت می داندراهکا

 .(۱۸ص ،۸۳۸۱ باز آید ) حسینی طهرانی، و مستقیم اعتدال راه او شود تا به
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 . رویکرد کیفی۴. ۴

که  یادرد و رنج گرفته تا مرحله یو ب یمعمول اریبسضربه  کیدارد. از  یاست که زدن مراتب یهیبد

از سوی دیگر این سؤال شود.  یزدن محسوب م از مصادیق همه رد،ینم یول فتد،یاشخص از حرکت ب

اگر ضرب به مفهوم مطرح است که آیا زدن زن در اسالم حقیقت دارد یا محصول وهم و خیال است؟ 

ه در چ؟ و این زدن مشخص کند دیبا یکه حد و مرز زدن را چه کس نجاستیال اؤباشد س یکیزیزدن ف

 هیآخصوص نیز اقوال مختلفی بیان شده است. از جمله با توجه به و به چه کیفیتی است؟ در این یمورد

ن گیاهی بردار و با آ دسته :میگفت وبیبه ا» ( یعنی۳۳)ص/« وَخُذْ ب یَد کَ ض غْثًا فَاضْر بْ ب ه  وَلَا تَحْنَثْ »

 خیش) ۸هستند یا ضرب با چوب مسواک مبرح ریغ ضرب طرفدار گروهی «بزن و سوگندت را نشکن

، ۸۳۸۴ی، ثان دیشه ؛۴/۷۹۶ ق،۸۳۲۴ ی،عالمه حل ؛۱/۷۷ ق،۸۴۱۶ ی،طوس خیش ؛۸/۷۸۱ ،۸۳۸۴، دیمف

موجب ضمان و  یرا حتجز آنو ( ۸۴۳/۷۱ق، ۸۳۴۴؛ مجلسی، ۶/۷۸۹ ق،۸۴۹۴ی،فاضل هند ؛۷/۳۲۱

رک آن اکتفا شود گرچه تواجب است به  ابدیاگر با زدن مختصر هدف تحقق  یندگویم و انددانسته هید

و البته روشن است که چوب مسواک خود موضوعیت ندارد بلکه کیفیت  نوع زدن هم بهتر است نیهم

برخی فقها چون امام  رساند که نباید شدید و موجب قصاص و دیه باشد. از سوی دیگراین زدن را می

اند که بر تمام بدن تقسیم گردد و صورت را شامل آن در شرایطی جایز دانسته شافعی این ضرب را

اند مبنی بر اینکه باید زن کمتر از چهل سال داشته باشد و منجر به اند و شرط سنی هم قائل شدهندانسته

 (. ۸۷۷و  ۷/۸۳۶، ۸۳۸۴هالکت او نگردد )شافعی، 

 معنای ترک بهدالیل درستی ضرب . ۵
که  توان گفتشناسی ضرب و اقوال مختلف در این خصوص بیان شد میتوجه به آنچه در مفهومبا 

 هیآ یمردان بر زنان است که در ابتدا تیبارز قوام قیمردان در رابطه با زنان از مصاد یکویمعاشرت ن

 یعنی تیقوامزنان باشد.  یکیزیاز رهگذر زدن ف تیدال بر اعمال قوام هیآ نکهینساء آمده است نه ا ۴۳

و آزار و ضرب و شتم  تیکه او را مورد اذ یبه مرد تواندیچگونه زن م، پس زن یگاه بودن مرد براهیتک

 توانیآنچه گفته آمد م دییدر تأ بداند؟ یخود در مشکالت زندگ اوریه کند و او را پناه و یتک دهدیقرار م

از  بعد تمسک جست. یخیتار لیدال ننیرسول خدا و صحابه و همچ رهیاز س ییروای و قرآن لیبه دال

آنکه مقصود از ضرب و معانی لغوی آن و نیز کاربردهای این ریشه در قرآن کریم روشن شد، الزم است 

                                                           
 .وشبهه ضربا ال يبرح و ال يفسد لحما و ال جلدا ضربها ضربا رفيقا... و الضرب بالسواك . ...1 
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سوره  ۴۳آیه در مورد ویژه دلیل ترجیح یکی از معانی متصور برای ماده ضرب که همان ترک باشد به

مصداق مهم و بارز آن ترک منزل برای مدتی  نگارندگانسی قرار گیرد که به باور نساء مورد بحث و برر

 این معنا ترجیحمه به مویدات اکوتاه از سوی مرد در هنگام بروز اختالف و نافرمانی زن است که در اد

 شود.اشاره می

 . سازگاری با قواعد زبان عربی۵.۱

 ،«هنواضربو»برای عبارت « ترک و بیرون رفتن مرد از منزل»انتخاب معنای  ترجیحیکی از دالیل 

عرب است. بدین معنا که فعل ضرب از افعالی است که ذاتا متعدی است  ادبیات سازگاری آن با قواعد

گونه که برخی افعال ذاتا الزم هستند و تنها با یکی از حروف جر یا تغییر باب قابل )متعدی بنفسه( همان

ته شود و گف)متعدی بغیره( مانند جلس که با افزوده شدن حرف جر الی متعدی میعدی شدن هستند مت

این استعمال معنای ترک برای بنابر( ۸۴۹۳)تفصیل بیشتر را نک: اسماعیلی طاهری، شود: جلست الیهمی

د ته با شضرب منوط به آمدن حرف جر در کنار این فعل نیست و بر فرض هم که نیاز به حرف جر داش

ای یوهشود و این شرا در تقدیر گرفت و خللی در معنای یاد شده ایجاد نمیتوان آنطبق قاعده تضمین می

« کراهة»ر آن کلمه ( که د۸۶۷ ء/)نسا« یُبَی َّنُ اللََّهُ لَکُمْ أَنْ تَض لَُّوا...»معمول در ادبیات قرآنی است مانند آیه 

 «ال تضلوا نیبین اهلل لکم أل»یا  «ن اهلل لکم کراهة ان تضلواییب»عنی شود یدر تقدیر گرفته می« ألن ال»یا 

کراهة »شود ( که چنین معنی می۲و۸)عبس/ « *أَنْ جَاءَهُ الْأَعَْمى *عَبَسَ وَتَوَلََّى»یا در سوره عبس آیه 

ر مراد نکه اگضمن آشود. آشکار نمیکه بدون این تقدیر مفهوم  «ان جاءه االعمی یا ألن جاءه االعمی

دن داللت شفاف بر زاز افعال دیگری که اشتراک لفظی نداشته و  ،زدن فیزیکی بود« ضرب»خداوند از 

( ۸۴۴ه )صافات/، تلَّ(۲۹ت )ذاریات/، صکَّ(۸۷)قصص/وکز  ،(۸۱)طه/ هشَّاکرد مانند استفاده میدارد 

لزوما به معنای زدن فیزیکی نیست و در نظر  «واضربوهن»پس روشن است که  (۲)نور/« فاجلدوا»و 

 ارد. گونه که بیان شد سازگاری بیشتری دگرفتن دیگر معانی نه تنها جایز است بلکه با قواعد عرب هم آن

، درباره روابط همسران اتیو روا اتیآ یکل یخصوص آن است که فضانیقابل توجه در ا ینکته کل

وَم نْ آیَات ه  أَنْ خَلَقَ لَکُمْ م نْ أَنْفُس کُمْ  »است  و همراه با محبت زیآمرابطه کامال مسالمت کیاز  یریتصو

آرامش  هیماکه زن و مرد را یصورت( به۲۸ /)روم« أَزْوَاجًا ل تَسْکُنُوا إ لَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدََّةً وَرَحْمَةً

ا زنان ب کویامر که داللت بر وجوب دارد مکلف به معاشرت ن غهیکرده و مردان را به ص یمعرف گریکدی
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 مردان هستند ضمن آنکه کویمعاشرت ن نیکه مطابق آن شروع کننده ا «عَاش رُوهُنََّ ب الْمَعْرُوف » نموده است

 یباب به شکل نیعاشروهنَّ در باب مفاعله است و مشارکت در ا هیابواب در علم صرف، آ یبه لحاظ معان

 باشدیتنها فاعل بالقوه است و بالفعل مفعول م گریاست و طرف د و بالفعل طرف فاعل بالقوه کیاست که 

 صورت بالقوه و بالفعل با همسرانشانبه کویمردان مکلف به معاشرت ن هیآ نیخاطر است که در ا نیبه هم

ت که روشن اسبا این توضیح  بر دوش زنان نهاده نشده است. یفیتکل نیقرآن چن یجا چیهستند و در ه

یعنی از زنان « واضربوا عنهن»را چنین معنا کرد که توان آنآمده می« واضربوهن»وقتی در آیه عبارت 

زیرا کلمه ضرب با حرف اضافه عن هم به معنای ترک به کار رفته مانند  ؛روی گردانید و ترکشان کنید

و حتی بدون حرف اضافه هم این معنا را  برگرداند یرو اعراض کرد و یعنی «ئیضرب فالناً عن ش»

که نوعی معنای ترک و انداخت  یها دورآن انیم ی روزگارعنی «نهمیضرب الدهر ب»رساند مانند می

توان افزود که ضرب به معنای زدن نیازمند ذکر آلت ضرب جدایی د ر آن است در توضیح این نکته می

« فَاضْر بْ ب ه  وَلَا تَحْنَثْ »( و یا ۷۴)بقره/« عَصَاکَ الْحَجَرَفَقُلْنَا اضْر بْ ب  »و مکان ضرب است مانند 

( که در آن آلت ضرب )ضغث( ذکر شده و مکان ضرب به قرینه حالیه حذف شده که مراد همسر ۳۳)ص/

است  «هن»آلت ضرب نیامده و فقط مکان ضرب آمده که « واضربوهن»که در آیه ایوب است در حالی

به معنای ترک باشد نه زدن یعنی شما زنان را رها کنید و از « ضرب»بر آن است که  و از این رو ترجیح

 محل اختالف و نزاع دور شوید.

 .سازگاری با دیگر آیات ۵. ۲

معاشرت زوجین  به حسن هیو توص یاصل اولروشن است که  میقرآن کر اتیآ درتامل  اندکیبا 

قرآن وجود  است. میان همسرانو آرامش  یالفت، دوست جادیازدواج، ا یاز اهداف اصل یکاست زیرا ی

آنها که برگرفته از کشش و جاذبه قلبی و  وندیو از پ کرده است یمعرف یکدیگر آرامش هیرا ما و مرد زن

(. همچنین توصیه به حسن معاشرت از دستورات  ۲۸/رومو  ۸۱۹اعراف / گوید )روحانی است سخن می

وَ »یدفرمامعنای ترک در خصوص ضرب است زیرا خطاب به مردان می اکید قرآن است که ترجیحی برای

که مصادیق این « کنید رفتار پسندیده و شایستهورتی ص به نناآ ( »با۸۹نساء/«)عَاش رُوهُنَّ ب الْمَعْرُوف

نساء  ۴۳ هیمرد با زن از همان آ یاصل خوشرفتارطالق بیان شده است. البته  ۷معاشرت نیکو در آیه 

ال به موضوع، مستق نیا تیاما به خاطر اهم ؛به خطاب مستقل نبود یازاست و شاید نیاستنباط قابل هم 

در ه زنان بفرمان دادن بر  یمستقل مبن یاهیکه آیدرحال د،ینرفتار ک یکیکه با زنان به ن ندکیمردان امر م
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صلت/ دهد )فخوبی مینیامده است ضمن آنکه حتی فرمان به دفع بدی با با مردان  یخوشرفتارخصوص 

کند. همچنین باید گفت نشوز تنها از جانب زن نیست و برای مرد ها را به دوستی بدل می( که دشمنی۴۳

( از سوی دیگر آیاتی در قرآن کریم آمده که حتی در باالترین درجه ۸۲۱کار رفته است )نساء/هم به

فرماید یا زنان را به نیکویی نگه دارید و یا کند و میاختالف یعنی هنگام طالق امر به رعایت معروف می

( و زدن نه معروف است و نه احسان و حتی در شرایط ناخوشایند ۲۴۸به نیکویی طالقشان دهید )بقره/ 

( که هیچ نشانی از ۷شود )نور/توصیه میمالعنه  اخالقی خشونت ضد زن را تجویز ننموده و عمل به

دن به ز . در واقعاست ترنییپا یکه به مراتب امر یز و نافرمانچه برسد به نشوشود خشونت دیده نمی

یافته و همچنین ضرب توسعه ردیپذ یرا نمعقل و وجدان آنی که باشد امری است که هرشکل و اسم

در بخش دوم آیه است لذا تکراری در برداشت نیست همچنین قرآن زنان و مردان را « هجر»معنای 

( و طبعا زدن در این تعبیر هیچ جایی ندارد. همچنین زنان و مردان ۸۱۶داند )بقره/لباس یکدیگر می

رو ( و از این۶۸اند که مظهر آن امر به معروف و نهی از منکر است )توبه/مومن اولیاء یکدیگر معرفی شده

 ( و زنان۴۱ها )مائده: ( و چه در بدی۴۷ها )احزاب/هردو در پیشگاه فرامین الهی یکسانند چه در نیکی

 زیقرآن، زن ن دگاهیاز د(. ۷۶اند )توبه/طور یکسان مورد نکوهش قرار گرفتهو مردان اهل نفاق نیز به

 کیاست. اما هر تیَّثیبرابر با مرد از جهت شرافت و ح یهمانند مرد و برخوردار از حقوق انسان یمخلوق

دو  و هر ستین ضیتبع یشده است که به معنا نییتع شانیشارع برا یاز سو یفیدو مخلوق وظا نیاز ا

همراه با  یبه زن نگرش نیاند و نگرش دده شدهید کسانی یجوامع بشر نیقوان زیو ن یاله نیدر برابر قوان

امات و مق یزن و مرد در کسب کماالت اله انیم یتفاوت میقرآن کر دگاهیاوست از د یمقام انسان میتکر

ح و ناصالح آمده و هم مردان صالح و ناصالح هم سرگذشت زنان صال میدر قرآن کر ستین یاخرو هیعال

افزون بر این توضیحات، به باور  شده است. یمعرف تیجامعه بشر یزنان و مردان برا انیاز م ییو الگوها

 نیز به معنای ترک«  وَاهْجُرُوهُنَّ ف ی الْمَضَاج ع  »برخی مفسران چون زمخشری بخش میانی آیه وتعبیر 

؛ نصرتی و دهقانی،  ۷۲۷، ۸۴۱۹منزل و رفتن به جایی دیگر غیر از اقامتگاه همسر است )زمخشری، 

تواند موید دیدگاه ضرب به معنای ترک در این آیه هم با شد ضمن آنکه بخش ( که می۷۲، ص۸۴۹۹

است که در نظر گرفتن معنایی نساء و توجه به قدرت و برتری خداوند گویای این نکته  ۴۳پایانی آیه 

 شیظلم پ یی شائبهاآنکه ذره یبرا نیبنابر اغیر از ضرب فیزیکی برای عبارت واضربوهن ترجیح دارد 
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که  یکیزیاز زدن ف ریغ ییمعنا هیآ نیکلمه ضرب در ا یگفت قول راجح آن است که برا توانیم دیاین

 اتیآ گریو هم با د هیآ نیا اقیشود که هم با سدر نظر گرفته  باشدمی مرد یهمان ترک منزل از سو

( همچنین ۴۶۷و۴/۴۶۲ش ،۸۴۶۳ ؛ مکارم شیرازی،۹/۸۴۴ق،۸۳۴۷ )مجلسی،دارد.  یقرآن سازگار

گونه که در معنای لغوی ضرب گذشت یکی از این معانی جدایی انداختن و فاصله افتادن یا حتی همان

رَ أَفَنَضْر بُ عَنْکُمُ الذ َّکْ »هم به کار رفته است مانند آیه  ترک و رویگردانی بود که این معنا در آیات قرآن

که خاطر آنبه میشو گردانیاز شما رو یبه کل ایپس آ یعن( ی۷)زخرف/« صَفْحًا أَنْ کُنْتُمْ قَوْمًا مُسْر ف ینَ

 نیر ادخداوند در رابطه با مسرفان است. در واقع  یاز سو یاسفتهام انکار نیو ا دیاسرافکار هست یقوم

ر و شما را ب میگردان یاز شما رو ایاست که آ نیآن چن یکار رفته و معنااعراض به ید ر معنا ربض هیآ

شما  یسو یامبرانیو پ میکن انیشما ب یبدون آنکه راه درست را برا میرها کن دینچه از کفر و اسراف هستآ

یبة، حط) دیاانجام داده شیپ شینچه که پبدون حساب و عقاب بر آ میآنکه شما را رها کن ای میروانه ساز

نساء هم به همین معنا درنظر گرفته شود؛ زیرا  ۴۳با این توضیح دور نیست که در آیه  (۲۷۳، جزء ۱ص 

دهد و در هنگام طالق هم دستور به یبا دشمنان اسالم اجازه نم یکه برخورد زشت و ناپسند را حت ینید

 یرا نسبت به همسر مجاز نم یی چون کتک زدنگاه عمل ناروا چیدهد، ه یم« معروف»و  کیرفتار ن

 داند. 

 مرد با قوامیتضرب فیزیکی تناسب . عدم ۵. ۱

، به معنای حاکم و ولی نیست بلکه به معنای مصلح و «قوَّام»مفسران و اهل لغت بر این باورند که 

 یاو آن به معن «امیق»، مشتق شده از «قوام» ،یعنی؛ «المعاش ةو هو ادار امین القالقوام م » باشد؛کفیل می

گوید از ابن منظور نیز در کتاب لسان العرب می (.۲۸۷ /۳ ،۸۳۸۶ ،طباطباییاست، ) یاداره امور زندگ

رد که در گیابن بری نقل شده که گفت: گاهی واژه قیام به معنای نگهداری و اصالح مورد استفاده قرار می

است به معنای نگهداری و اصالح و همراهی و محافظت است )ابن « قوام»که مبالغه آن « ائمق»این آیه 

داند که سبب (. راغب اصفهانی هم قیام و قوام را نام چیزی می۷۴۷و  ۷۴۴و ۳۹۶/ ۸۲، ۸۳۸۳منظور، 

، ۸۳۸۲ثبات چیزی شود مانند عماد و سناد که نام وسیله پایداری و استحکام است )راغب اصفهانی، 

 مطلق یتربر انگریب ه،یآ نیا گریاست. به عبارت د یحکم محدود به روابط خانوادگ نیگستره ا(. ۳۸۶ص

 یقتصادا یازهاین نیتأم از جمله و توسط مرد خانواده بلکه در مقام بیان اداره امور ستین یکی بر دیگری

از  یبرخورد با برخ یچگونگرا در رابطه با  ی، دستوراتبیان قوامیت مردپس از  است. در قرآن کریم،
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. همچنین در خصوص تبیین معنای رجال در تعبیر دارد یم انیب زن و مرددر روابط  یمشکالت احتمال

باید گفت مردانگی مورد اشاره قرآن گفتن کلمه حق نزد امام ستمگر « الرجال قوامون علی النساء»قرآنی 

دفاع. در باشد نه اعمال خشونت علیه زنان بیاست و در مرحله عمل تحمل شدائد و دفاع از مظلوم می

این زمینه بهترین الگو رسول خدا است که حتی در برابر دشمنان نیز در عین شدت عمل خشونت به 

داد. زدن فیزیکی از مواردی است که نه تنها موجب جلب محبت و حل مشکالت خانوادگی خرج نمی

به معنای ترک منزل در نظر گرفته شود با اهداف  لذا اگر ضرب شود بلکه موجب دفع و دوری استنمی

 تشکیل خانواده و حفظ آن و قوامیت مرد سازگاری بیشتری خواهد داشت. 

 سازگاری با کرامت انسان در قرآن. ۵. ۴

طور مطلق در مورد کرامت انسانی و جایگاه رفیع مقام او نسبت به دیگر آیاتی که بهافزون بر 

(، آیاتی از قرآن کریم هم اختصاصا در شأن زنان و بیان مقام و ۶۴موجودات سخن گفته است )اسراء/ 

صوص آیات در خ با توجه به کالنمنزلت ایشان و لزوم مدارا و احسان و نیکویی با آنان سخن گفته است. 

یز و ن« وَلَقَدْ کَرََّمْنَا بَن ی آدَمَ»مطلق که شامل زنان و مردان است  طوربهتکریم جایگاه انسان و بنی آدم 

همه حال حتی در امری مانند طالق فرمان  آیاتی که به احسان در حق زنان و نیک رفتاری با ایشان در

دهد تا زنان را بال تکلیف نگذارند یا آنها را نگه فرمان می آیه ایالء به مردان(، یا در ۲۲۹ /دهد )بقرهمی

( و نفی ۲۲۶و  ۲۲۷/کند )بقرهاالجلی تعیین میدارند یا به نیکویی رها کنند و برای این منظور هم ضرب

 ( و مذمت و نهی از زنده به گور کردن دختران در آیات مختلف قرآن کریم۲/سنت جاهلی ظهار )مجادله

و ظلم به  یاجازه تعد و ستهینگر میکه اسالم به زن با نگاه تکر گرفت جهینت گونهنیا توانی( م۱/)تکویر

، خانواده قائل است میحر یبرا زین یملکوت یگاهیزن، جا میعالوه بر تکر گرید یی. از سودهدیاو را نم

نشوز و  ی ونادانسته، با کج خلق یا مردی . حال اگر زنبه خطر افتد ستینبا یمتیق چیکه به ه یحدبه

 یراها باز تمام اهرم ن،ید یباشد، قانون متعال یاتیح یکوچک ول نهاد نیا یفروپاش یخود در پتکبر 

نساء است. مطابق  ۴۳د که یکی از آنها ترتیب بیان شده در آیه حفظ کانون خانواده استفاده خواهد کر

رک و جدایی پیشنهاد شده است که به ترتیب عبارتند از این آیه برای رفع این تکبر ورزی سه مرحله ت

موعظه که هدف آن فاصله انداختن میان زن و نشوز است و دوم ترک همبستری و سوم ترک منزل و از 

این رو معنای ترک برای ضرب سازگاری بیشتری با دو مرحله قبلی که هردو نوعی فاصله انداختن و 



 011/  0410 پاییز و زمستان -دومشماره  -مپنجسال  -مذاهب فقه و اصول تطبیقی مطالعات دوفصلنامه

 

و نادیده گرفتن  به زدن همسران یاز هر امر یخال مذکور هیآ شود کهجدایی است، دارد و روشن می

از  زند وخصوص آنکه مرد واقعی نه فقط همسرش را بلکه هیچ زنی را نمیبه است کرامت ذاتی ایشان

وجه به با تضمن آنکه  کند نه اینکه به او اهانت کند که امری است خالف کرامت انسانی؛ضعیف دفاع می

رک یافته معنای تتوسعه« واضربوهن»توان گفت در تعامل همسران هنگام نشوز می مراتب مذکور در آیه

  افتد.بستر است که بعد از آن ترک منزل اتفاق می

 . سازگاری با سیره و روایات۵. ۵

. تو به کرات اشاره شده اس ییبایبه ز زیو مسالمت آم زیمحبت آم یستیبه اصل همز زین اتیدر روا 

اساسا  .شودیکه شامل تمام مکارم افعال و اقوال و احوال مبر مودت و رحمت است  اسالم دینی مبتنی

عمل وارد شده  نیاز ا یدر نه یادیاست و نصوص ز یمنف یشارع نسبت به زدن همسر نگرش دگاهید

تا ضرب و جرح  یو فحاش نیزنان از توه هیشده که خشونت عل انیب یهمه در زمان اتیروا نیاست. ا

 و عذاب ایدر دن ییو قضا یو مستوجب مجازات فقه میشد و اسالم آنها را تحریقتل را شامل م یو حت

را  هاثواب نیبا اهل منزل شده که بهتر یرفتارموکد به خوش دیتاک اتیروا یاآخرت دانست. در پاره

 اعددر حجة الوو  نمود)ص( همواره به مهربانی و لطف و نیکویی با زنان سفارش میامبریپاز جمله دارد 

 دیاگرفته اریدر اخت یعنوان امانت الهشما آنها را به رایز ؛دیکن شنهیپ یاله یدر رابطه با زنان تقوا» :فرمود

 فاَل ع نْدَکُمْ اللَّه   أَمَانَةُ…إ نَّ النِّسَاءَ» فرمود: ی )ع(عل امام «.دیاو ناموس آنها را به فرمان خدا حالل کرده

هستند، پس آنها را آزار نداده و تحت فشار  یزنان، در دست شما، امانت اله «تَعْضُلُوهُن ال وَ تُضآرُّوهُنَ

اند خلف و احمد بن عمرو بن سرح گفته یبن اب احمد .(۸۳/۲۷۸ق ، ۸۳۴۱نوری طبرسی، « )دیقرار نده

 زنان که بندگان»فرموده است:  )ص( که از عبداهلل بن عبداهلل به نقل از رسول خدا یاز زهر انیکه سف

 یزیر چه ای ریتحق ایزدن بر صورت  ای انهیاز هرگونه زدن زنان با تاز امبریپ ینهمچن .«دیرا نزن ندیخدا

کنند پس وقتی و فرموده که جز دونان به زن اهانت نمی نموده است یکند نه فیکه زن را خوار و خف

ر است، جایز نیست چه با عصا چه با اهانت جایز نیست به طریق اولی زدن هم که اوج اهانت و تحقی

ی و هقیبی ،مز،ابن ماجه، حاکم، ابن حبان  ،یترمذ ،ینسائ ،یرا سجستان ثیداحا نیاچوب مسواک. 

؛ ابن ماجه، ۲/۲۱۴، ۸۳۴۴؛ مزی، ۶/۲۹۷، ۸۳۸۹)بیهقی،  انددانسته حیکرده و صح تیروا دیگران

؛ خطیب ۷/۴۶۸ق، ۸۳۸۸ی، نسائ ؛ ۲/۹۲۴ق، ۸۳۲۴سجستانی،  داودابو ؛۳۴۸و  ۴/۳۴۴ق، ۸۳۸۱

خاطر هم باشد به فیاگر ضع یحت ثیداحا نیا(. ۷/۴۱۲ ق،۸۳۸۴؛ شوکانی،  ۲/۶۷ق۸۳۴۶بغدادی، 
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های نقل شده از سیره رسول خدا و دیگر پیشوایان . همچنین گزارشابدییکثرت نقل و شهرت قوت م

 یزن ای تکارگاه خدمچیه)ص(  خدا برامیپدین نیز تاییدی بر این نکته است. از جمله نقل شده است که 

حتی در مواردی که به ( ۸۴۷ /۷ ق،۸۳۲۱، بهیش ی) ابن أب! کسى را با دستانش نزد چینکرد و ه هیرا تنب

، رسول خدا عمل نکردند حتیبه نص نانیآمد و ا شیو همسرانش اختالف پ امبریپ انیمگزارش تواریخ 

 ن نزدکتکشا و به آنان نرسانده یگونه آزار جسمانچیه امبریپلی ماه از آنان جدا شد و کی یبرا امبریپ

ثمربخش بود،  یخدا و راه حل هخواست یو روح یاگر زدن و آزار جسم (۹۴-۸۹/۱۳ق، ۸۳۲۲)طبری، 

 ستورد ایرا نزد و بدان اجازه  یکس نه تنها کرد اما یبود که به دستور خدا عمل م یکس نینخست امبریپ

هاى گردنش باد کرده و باالى سر که مرد، رگ نمیخوش ندارم بب»بلکه از آن نهی کرده و فرمود:  نداد

من »فرمود: و یا می (۳۳۶ /۹ ق،۸۳۴۴، )عبدالرزاق زند! مىاست و او را کتک  ستادهیاى اچارهیزن ب

 دیخود را نزن خودش به زدن سزاوارتراست. زنان کهیدر حال زندیکه زنش را م یمرد کنم از یتعجب م

کتک زدن زنان  ث،یحد نیبا توجه به مفهوم ا. (۸۸۹و  ۳/۸۸۱ش، ۸۴۹۸شهری، ری) «که قصاص دارد

رر رساندن به دیگران و جبران ض ضررطور کلی در اسالم ضمن آنکه به شده است حیتقب امبریپ یاز سو

 ؛دادیرا انجام م رکا نیا امبریقطعا پ شد،یاگر زدن در قرآن فرمان داده مبا ضرر جایز نیست؛ بنابر این 

)سید رضی، « ریحانه». از سوی دیگر از زنان در روایات با تعبیرهایی چون او قرآن مجسم بود رایز

 رسولهای بلورین یاد شده است. از جمله نقل است که به معنای جام« قواریر»( و یا ۷۶۴، ص۸۳۴۴

 وقاً س کدَیْ وَیَا أَنْجَشَةُ رُ »راند( فرمود: تران را تند مىش ایشتربان زنان )که گو« انشجه»به خدا )ص( 

؛ سید ۸۸۹/ ۸۴ق، ۸۳۸۳)ابن حبان، « اى ساربان آهسته ران، بارت شکستنى است »عنىی «ب الْقَوَار یر 

د خشن با چنین طبع لطیفی برخورو طبیعی است که  (۸۴۱۲؛ فاضل، ۳۷و  ۳۳ش، ص۸۴۱۴رضی، 

 دییمردان تأآنها توسط آن است که اسالم هرگز اهانت به زنان را با زدن  گرانیب نیو ا سازگاری ندارد

در انجام  یاست که گفته شود قرآن زدن زنان را در صورت کوتاه حیصح اینکرده است. پس آ

پس روشن است که رابطه زوجیت که بر سکونت و مودت بنا شده بر  ؟داندمی زیخود جا یهاتیمسئول

کند که با همسرش حسن معاشرت داشته باشد و در این مسیر بکوشد و با این حسن مرد واجب می
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ا همسرانش ب امبریپ سلوکاین رسد که با ضرب و خشونت به آن نمی رسد. بنابرمعاشرت به نتایجی می

 ۸توان از ضرب، زدن را برداشت نمود.باشد و نمیمی گویای جایز نبودن زدن زنان

 الحدیثی. سازگاری نفی ضرب به معنای زدن با قواعد فقه۵. ۵. ۱

باب حق زن بر  «کتاب النکاح» ،سنن ابوداوودطور که گذشت در منابع روایی و از جمله همان

. نکته شایان توجه آنکه چگونه ممکن است فرمانی از ضرب زنان یاست در نه یحیصر تیاشوهرش روا

رو است که در مقام تعارض روایت صحیح در قرآن آمده باشد و رسول خدا به خالف آن امر کند از این

و قرآن، الزم است ضرب در آیه را بر معنایی غیر از زدن فیزیکی حمل نمود که هم با روایات نبوی 

ت عرب و نیاز به تأویل یا توجیه دیگری خارج از متن خود آیه هم سازگاری دارد و هم با لغت و ادبیا

های دفع تعارض در کارگیری شیوههای حل آن، بهندارد. از سوی دیگر بر فرض تعارض، یکی از روش

نکه ابن قتیبه در کتاب معروفش تأویل مختلف الحدیث در توضیح دو روایت الحدیث است. مانند آفقه

دهد، گفته است که این احادیث در رار از جذامی و دیگری به نهی از آن فرمان میصحیح که یکی به ف

های متفاوت صادر شده است. از سوی دیگر روایاتی که موید معنای دو بازه زمانی متفاوت و با مخاطب

یجلد أحدکم ال »یاد شده مانند « جلد»آنها از زدن با تعبیر عدم ضرب فیزیکی و نفی زدن است، در 

رساند که اگر قرار بود حکم زدن برای زنان تجویز ( و این می۱/۸۱۹، ۸۳۲۲خاری، ب)« مرأته جلد العبدا

ق، ۸۳۸۸شد. بنابراین اگر در برخی روایات مانند حدیث عمر )نسائی، شود از واژه جلد استفاده می

ایات هم قابل شود این دسته از رو(، به ظاهر شواهدی مبنی بر تأیید ضرب زنان مشاهده می۷/۴۶۸

شود که یا به لحاظ سندی از قوت تأویل هستند؛ زیرا با دقت در محتوا و سند این روایات مشخص می

و  ۴/۸۸۲، ۸۴۱۹کافی برخوردار نیستند یا به لحاظ داللی قابل تأویل و توجیه هستند )نک: مهریزی، 

در دستیابی به معنای صحیح تواند ( و بررسی انتقادی آنها و جمع آن با دیگر روایات صحیح می۸۸۴

نساء و دور ساختن اتهام علیه اسالم در خصوص جواز خشونت نسبت به زنان مفید  ۴۳ضرب در آیه 

شود که حتی خشونت اندک یعنی ضرب از بررسی این روایات و جمع میان آنها روشن می ۲واقع شود.

 ه مطابق حدیث عمر، زدن زدن زناناند در اسالم جایز نیست و اینکه گفته شدغیر مبرح که برخی گفته

توان ای جایز بوده بعد صرفا مورد نکوهش قرار گرفته ولی صریحا نهی نشده است، نیز میناشزه در برهه

                                                           
 تا پایان کتاب: سیرة النبی و األئمة و الصحابة فی النساء. ۴۹۴، ص۲، ۸۴۹۸. برای آگاهی بیشتر در این خصوص نک: مهریزی، جعفریان، ۸ 

 ۴۷۲-۴۳۲/ ۸، ۸۴۹۸نک: مهریزی، جعفریان، . تفصیل این روایات را ۲ 
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 شود؛ زیرا درگفت بیش از آنکه جواز زدن از این روایت فهمیده شود، داللت بر نهی از آن برداشت می

« ارکملیس اولئک بخی»و در پایان هم نهی دومی با تعبیر « هللال تضربوا اماءا»ابتدای این روایت عبارت 

 توان گفت که عمر و سایرآمده است. حال آیا مییعنی کسانی که زنان را بزنند از نیکان شما نیستند 

صحابه بپذیرند که از غیر نیکان باشند و زنانشان را بعد از شنیدن این عبارت بزنند؟ یعنی صحابه به طریق 

ا شوند. بخارج می« خیار الناس»شوند که نباید چنین عملی را مرتکب شوند؛ زیرا از جه میاولی متو

طور غیر شود که تمام احادیث مذکور و صحیح در خصوص ضرب، بهتأمل در این احادیث مشخص می

 ضربا اضربوهن»مستقیم حاکی از نهی روشن از زدن زنان هستند به استثنای روایاتی با این مضمون که 

 که آن هم قابل جمع با دیگر احادیث نهی از زدن است. « غیر مبرح

 عقل و مقاصد شریعتسازگاری با . ۵. ۶  

ترین ابزار درک آن و مهم دنها تفسیر شوآناساس شارع مقاصد کالنی دارد که الزم است متون بر  

داشته باشد یا در تشخیص موضوعی شک و تردید وجود پس اگر در گستره حکمی هم عقل است 

ضروری است مقصد کلی شارع از آن حکم استنباط گردد. بدین معنا که احکامی از شریعت که با مقاصد 

 شود. در واقع، تعارضشارع همراه و هماهنگ باشد بر نصوصی که چنین ویژگی را ندارند ترجیح داده می

ر حکم ضرب د و کنداقط میرا از اعتبار سشود و آنضعف آن می بیک حکم با مقاصد کالن شارع، سب

اگر مقصود شارع از آیه ضرب پیشگیری از نشوز باشد، الزم است یکی از این موارد است.  رابطه با زنان

ای تفسیر گردد که مقصد شارع را تأمین کند. درک این مقصد شارع از ضرب متضمن این ضرب به شیوه

هدف شارع از بیان ضرب در عبارت  اندیشه است که ضرب به معنای ترک آمده باشد. بنابراین

وزه در حاست. توضیح آنکه شیار ساختن زنان ناشزه وبازدارندگی خصوصی و اصالح و ه« واضربوهن»

توان پرسید مقصد یا مقاصد شارع از تشکیل نهاد خانواده چیست؟ حال اگر در پاسخ حقوق خانواده می

توان پرسید: آیا باز گذاشتن دست مرد یگفته شود مقصود رسیدن به سکونت و مودت و رحمت است م

تواند مایه آرامش معنوی در خانواده شود؟ اگر برای اینکه بتواند در حالت نشوز اقدام به زدن زن کند می

ماید: فرگونه که قرآن میبپذیریم که مقصود از تشکیل نهاد خانواده سکونت و مودت و رحمت است آن

( آیا حکم ۲۸/)روم« مْ م نْ أَنْفُس کُمْ أَزْوَاجًا ل تَسْکُنُوا إ لَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدََّةً وَرَحْمَةًوَم نْ آیَات ه  أَنْ خَلَقَ لَکُ»

به زدن فیزیکی، با این آرامش سازگار است؟ پس اگر آن آرامش مقصد شارع است، این مقصد با برخی 
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اینکه مفهوم ضرب با توجه به مقصد شریعت،  هماهنگی ندارد. نتیجهاز جمله زدن زن، ها احکام و تجویز

 آرامش در خانواده و عاملی برای بازگرداندنباید چیزی غیر از زدن فیزیکی باشد تا بتواند تأمین کننده 

لذا اگر  ؛شمار آید، به(۸۲۱)نساء/« وَالصَُّلْحُ خَیْرٌ »فضای صلح و سازش که مقصد اصلی شارع است 

که  خداوندی ومقاصد شریعت همخوانی و سازگاری بیشتری دارد قل و ع ضرب به معنای ترک باشد، با

شایسته نیست به چیزی فرمان دهد که مقتضای علم و حکمت و رحمت و شفقت  ،و حکیماست علیم 

 نباشد. 

 سازگاری با قوانین مدنی . ۵. ۷

گذارده است که دیوان عدالت اداری هم بر آن صحه بر اساس قانون مدنی و قانون مجازات اسالمی  

ایراد ضرب، ترک انفاق و مفارقت ارادی، مثبت حرج زوجه است حال سوال اینجاست که چگونه ضرب 

که این حق برای زن محفوظ دانسته تواند به قوام و پایداری نظام خانواده کمک کند در حالیفیزیکی می

احقاق حق خود حتی تا مرحله شده که چنانچه ضرب اتفاق افتاد با شکایت به محاکم عادله نسبت به 

-۸۹و  ۷۲، ۸۴۱۶نا، بیطالق پیش رود که این چیزی جز تزلزل ارکان خانواده را درپی نخواهد داشت )

مطابق برابری زن و مرد در برابر قوانین الهی و شرعی یکی از این قوانین قصاص و حدود است و (. ۲۲

و در مواردی که مستلزم پرداخت دیه باشد،  مجازاتهم در شرع و هم در قانون مدنی برای کتک زدن 

دیه در نظر گرفته شده است که حاکی از عدم تایید زدن زنان توسط همسران هم در شرع و هم در قوانین 

 یحت مقدس خانواده و کرامت زن است میشده در خدمت حر انیکه در قرآن ب یاحکام اله مدنی است.

رب به ض. شده است نییتع هیبدن شود، د یمانند کبود بیآسزدن زنان که منجر به  یبرا یدر احکام فقه

 ادریا یاما جرح به معنا ؛دنبال نداردبه یزیخونر ایو  یشکستگ گونهچیاست که ه یصدمات یمعنا

انده ساکت نم یامر نیقطعا قانون نسبت به چنکه  گرددیکمتر از قتل، همچون نقص عضو م یهاجراحت

قانون مجازات  ۸۸۴۴و ماده  ۷۸۳و ماده  ۴۱۷ماده در مواد قانونی از جمله  یآن به طرق مختلف یایو زوا

 اسالمی آمده است. 

 گیرینتیجه

سوره نساء به اختصار به شرح زیر  ۴۳های این پژوهش در راستای تعیین معنای ضرب در آیه یافته

 است: 
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با توجه به منابع معتبر لغوی در خصوص مفهوم ضرب، ترک منزل از سوی مرد به هنگام نشوز  -

 زن، بر سایر معانی ترجیح دارد. 
با توجه به آیات دیگر قرآن کریم و نیز جایگاه و کرامت انسانی زنان و برابری زن و مرد در  -

 ارد.برابر قوانین الهی، معنای ترک منزل بر سایر معانی ضرب ترجیح د
توان گفت موردی از سیره و سنت الحدیثی میبا توجه به اقوال مفسران و نیز رویکرد فقه  -

 گزارش نشده است. « زدن»به معنای « واضربوهن»پیامبر دال بر تبین عبارت 
نها تصریح به نهی از زدن زنان شده موید ترجیح ضرب به معنای ترک روایات فراوانی که در آ -

 ست.انساء  ۴۳در آیه 
ضرب به  شود کهبا در نظر گرفتن مقاصد کلی شریعت و نیز دالیل عقلی، این نتیجه حاصل می -

نساء در تقابل آشکار با اهداف تشکیل خانواده یعنی سکونت و مودت  ۴۳یه معنای زدن در آ

 باشد. و رحمت می
تعزیر و حد با استناد به موادی از قوانین مدنی و قانون مجازات اسالمی که زدن را موجب  -

 گونه توجیهی ندارد.توان گفت که ضرب به معنای زدن هیچدانسته می
دال بر عدم زدن و ترک منزل « واضربوهن»آمد مفهوم ضرب در عبارت  نچه گفتهبا توجه به آ -

 از سوی مردان به هنگام نشوز زنان است.
 منابع

 قرآن کریم.

-بیروت مصنف ابن ابی شیبة فی األحادیث و اآلثار. (.۸۳۲۱شیبه، حافظ عبداهلل بن محمد. ) ابن ابی

 لبنان: دارالفکر. 

  تصحیح احمد محمد شاکر. مصر: دارالمعارف. صحیح ابن حبان.تا(. ، محمد بن حبان. )بیابن حبان

 .مؤسسة التاریخ العربی :بیروت، لبنان تفسیر التحریر و التنویر.( .۸۳۲۴، محمد طاهر. )ابن عاشور

تصحیح : بشار عواد معروف.  سنن ابن ماجه.(. ۸۳۸۱). قزوینی، ابوعبداهلل محمد بن یزیدابن ماجه 

 لبنان: دارالجیل. -بیروت

 .صادرلبنان: دار  - روتیب لسان العرب (.۸۳۸۳) .ابن منظور، محمد بن مکرم
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 مصر: دارالحدیث.-، قاهرها بوداود سنن (.۸۳۲۴بن اشعث. ) ، سلیمانسجستانی أبو داوود

 ۴۳ضرب زوجه به وسیله زوج در آیه (. ۸۴۹۹ابوعطا، محمد؛ تبریزیان، حمیدرضا؛ ذوالفقاری، سهیل. )

 ۶-۴۳، ۲۲. مطالعات فقه و حقوق اسالمی. سوره نساء از مفهوم تا اجرا

دمشق، سوریه:  ضرب المرأة وسیلة لحل الخالفات الزوجیة؟! ق(.۸۳۲۲احمد ابوسلیمان، عبدالحمید. )

 دارالفکر. -المعهد العلمی للفکر االسالمی

پژوهشنامه نقد ادب  تعلق عام و تعلق خاص در متعدی سازی فعل.(. ۸۴۹۳اسماعیلی طاهری، احسان. )

 .۴۱-۶، ۸۸عربی. 

-۴۲، ۲، ۸۴. ترجمان وحی. آیه نشوزتحقیقی درباره معنای ضرب در  (.۸۴۱۹انصاری، محمد باقر. )

۳۴. 

دی . ترجمه مهاز سوره نساء( یاتیآ یخیتار یزنان )بازخوان یبدن هیمسئله تنب (.۸۴۱۳، محمد. )الطالبی

 .۴۶، ۸۷۴مهریزی. پیام زن. 

مصر: جمهوریة مصر العربیة  -قاهره صحیح البخاری. ق(.۸۳۸۴بخاری، ابوعبداهلل محمد بن اسماعیل. )

 وزارة األوقاف، المجلس االعلی للشئون اإلسالمیة لجنة احیاء کتب السنة.

نقض در نقض: رای اصراری دیوان عالی کشور: ایراد ضرب، ترک انفاق و مفارقت (. »۸۴۱۶نا. ) بی

 ۲۲-۸۹، ۷۲ ،قضاوت مجله «ارادی، مثبت حرج زوجه است

 لبنان: دارالفکر. -بیروت السنن الکبری.ق(. ۸۳۸۹ی، احمد بن حسین. )هقیب

 ایران: انتشارات عالمه طباطبایی.-مشهد رساله بدیعیه.ق(. ۸۳۸۱حسینی طهرانی، سید محمد حسین. )

 ( https://al-maktaba.org/book/32198) تفسیر الشیخ أحمد حطیبة ،حطیبة، أحمد

تحقیق  .تحریر األحکام الشرعیة على مذهب اإلمامیةق(. ۸۳۲۴. )حسن بن یوسف بن مطهرعالمه حلی، 

 االمام الصادق علیه السالم.ایران: موسسة -و تعلیق: جعفر سبحانی و ابراهیم بهادری. قم

البحوث و .الوسائل الحدیثةاسالیب تأدیب الزوجة فی ضوء م(. ۲۴۸۷. )ختال مخلف العبیدی، احمد

 .۶۴-۴۷، ۳۸. الدراسات االسالمیة السنة

 نقد و بررسی ترجمه و تفسیر آیه نشوز با تکیه بر وا ژه ضرب.(.  ۸۳۴۴خزاعی، مجید و همکاران.)

 ۲۶۹-۲۷۷، ۳۶فصلنامه مطالعات قرآنی. 

https://al-maktaba.org/book/32198
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حقیق: عبدالمعظی أمین ت موضح اوهام الجمع و التفریق.ق(. ۸۳۴۶خطیب بغدادی، ابوبکر احمد بن علی.) 

 لبنان: دارالمعرفة. -قلعجی، بیروت

دمشق:دار  الثانیة.الطبعة  .الواضح فی علوم القرآن .(م۸۹۹۱) .محیى الدین دیب مستو؛ دیب البغا، مصطفى 

 الکلم الطیب. 

 .دار الفکر لبنان: -بیروت .مفاتیح الغیب م(.۸۹۱۸. )الرازی، فخر الدین

 ،یاحقی: مصحح. روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن (.۸۴۶۷ی )بن عل نیحس ،ابوالفتوحرازی، 

 ی.اسالم یپژوهش ها ادی،بنیقدس رضو آستان :رانیا -مشهد .محمد جعفر

 روتی. بداوودی صفوان عدنانتحقیق  .مفردات ألفاظ القرآن ق(.۸۳۸۲. )بن محمد نیحس ،یراغب اصفهان

 .ةیلبنان: دار الشام-

مس تخریج و شرح: ابراهیم ش تفسیر القرآن الکریم المشهور بتفسیر المنار. ق(.۸۳۲۷محمد. )رشید رضا، 

 لبنان: دارالکتب العلمیة. -الدین. بیروت

لبنان: مکتبة -تحقیق: احمد فرید مزیدی. بیروت حقوق النساء فی اإلسالم.ق(. ۸۳۲۷ووووووووو . )

 دارالکتب العلمیة.

ایران:  -ترجمه و توضیح: منصور پهلوان. تهران البالغه.نهج(. ۸۳۴۴سید رضی، محمد بن حسین. ) 

 دارالکتب اإلسالمیة.

 ایران: دارالحدیث.-تصحیح: مهدی هوشمند. قم المجازات النبویة. (.۸۴۱۴وووووو . )

آماری کلمات قرآن المعجم اإلحصائی أللفاظ القرآن الکریم )فرهنگ ق(. ۸۳۴۶روحانی، محمود. ) 

 ایران: مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی. -مشهد کریم(.

لبنان:  -بیروتتاج العروس من جواهر القاموس،  ق(.۸۳۸۳. )دمحم ند بمحم ضیفو الاب ،الزبیدی

 دارالفکر.

موسسه االمام  :ایران -قم. الغراء هیاالسالم عهیالشر ینظام النکاح ف ق(.۸۳۸۷سبحانی، جعفر. )

 .الصادق)ع(

 لبنان: دارالمعرفة. -ق(. األم، بیروت۸۳۸۴االمام الشافعی، ابوعبداهلل محمد بن ادریس. )
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ایران: مؤسسة  -. قممسالک االفهام الی تنقیح شرائع اإلسالم ق(.۸۳۸۴شهید ثانی، زین الدین بن علی. )

 المعارف اإلسالمیة.

 ایران: مکتبة الداوری. -. قمیة فی شرح اللمعة الدمشقیةالروضة البهق(.  ۸۳۸۴ووووووووووو . )

مصر:  -. تحقیق: عصام الدین الصبابطی، قاهرهنیل األوطارق(. ۸۳۸۴الشوکانی الیمنی، محمد بن علی. )

 دارالحدیث.

 -. تصحیح علی اکبر غفاری، قممن ال یحضره الفقیهق(. ۸۳۸۴شیخ صدوق )ابن بابویه(، محمد بن علی. )

 .دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قمایران: 

 هران. ت(. تصحیح سید مهدی حسینی الجوردی، انتشارات جهان،عیون اخبار الرضا )عتا(. وووووووو . )بی

ات دفتر انتشار ایران: -قم . چاپ پنجم،القرآن ریتفس یف زانیالمق(. ۸۳۸۶. )نیمحمد حس دیس ،ییطباطبا

 .یاسالم

مؤسسة لبنان:  -. بیروتمجمع البیان فی تفسیر القرآنق(. ۸۳۸۷طبرسی، ابوعلی فضل بن حسن. )

 .األعلمی للمطبوعات

. تحقیق: عبداهلل بن عبدالمحسن جامع البیان فی تأویل القرآن .(ق۸۳۲۲)  .بن جریرطبری، ابوجعفر محمد 

  بیة اإلسالمیة.مصر: دارالهجر.مرکز البحوث و الدراسات العر -ترکی، قاهره

ضویة المکتبة المرتایران: -. تهرانالتبیان فی تفسیر القرآن(. ۸۴۱۶شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن. )

 .إلحیاء اآلثار الجعفریة

لبنان: المجلس -. تحقیق: حبیب الرحمن اعظمی، بیروتالمصنَّف ق(.۸۳۴۴عبدالرزاق صنعانی، ابوبکر. )

 العلمی.

گفتمان قرآن در خصوص ضرب و  ییروا لیتحل(. »۸۳۴۴ه؛ کمالی، فاطمه. )عظیم زاده اردبیلی، فائز

 .۲۳۱-۲۲۶، ۴۸، ۸۷نشریه حدیث اندیشه، «. شتم زنان

 .۲۷-۹، ۲۲رواق اندیشه، «. های زن و مرد در حقوق اسالمفلسفه تفاوت(. »۸۴۱۲فاضل، محمد. )

ایران: دفتر تبلیغات  -. قماإلبهام کشف اللثام و(. ۸۴۹۴ی، بهاءالدین محمد بن تاج الدین. )هند فاضل

 اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.



 

 مستندات و دالیل ترک؛ معنای به قرآنی فرهنگ در «زنان ضرب» / 011

 

شناختی به واژه قرآنی رویکردی ریشه» (۸۳۴۴. )طاهری، سارا ؛حسین نتاج، ناهید ؛فتاحی زاده، فتحیه

، ۷مطالعات قرآنی و فرهنگ اسالمی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، «. ضرب

۸ ،۸۴۸-۸۷۴. 

 .دار الفکر: لبنان  -روتیب .مفاتیح الغیبق( . ۸۳۲۴. )محمد بن عمر ،یفخر راز 

 لبنان: د ارالکتب العلمیة. -. بیروتالقاموس المحیطق(. ۸۳۷فیروزآبادی، محمد بن یعقوب. )

 قانون مجازات اسالمی.

 .، خردنامه همشهریمصاحبه با دکتر گرجی (.۸۴۱۲گرجی، ابوالقاسم. )

 . مؤسسه فرهنگى اسالمى کوشانبورایران: -. قمروضة المتقینق(. ۸۳۴۷مجلسی، محمد تقی. )

 لبنان. -، مؤسسة الوفا، بیروتبحار االنوارق(. ۸۳۴۴مجلسی، محمدباقر. )

ایران: موسسه علمی  -. قمدانشنامه قرآن و حدیث (.۸۴۹۸شهری، محمد و همکاران. )محمدی ری

 فرهنگی دارالحدیث.

. الطبعة تحفة األشراف بمعرفة األطرافق(. ۸۳۴۴مزی، جمال الدین ابوالحجاج یوسف بن عبدالرحمن. )

 لبنان: المکتب االسالمی و الدار القیمة. -الثانیة، بیروت

 نشر الهادی. :ایران –. قم مصطلحات الفقه و معظم عناوینه الموضوعیةق(. ۸۳۸۹مشکینی اردبیلی، علی. )

ایران: مؤسسه فرهنگی  -. قمشبهات و ردود حول القرآن الکریمق(. ۸۳۲۴) معرفت، محمد هادی.

 انتشاراتی التمهید. 

ایران: کنگره جهانی هزاره شیخ  -قم المقنعة.ق( ۸۳۸۴شیخ مفید، ابوعبداهلل محمد بن محمد بن نعمان. )

 مفید.

 مرکز النشر المصطفوی.ایران:  -. تهرانالتحقیق فی کلمات القرآن الکریمق(. ۸۴۹۴مصطفوی، حسن. )

 ایران: دارالکتب االسالمیة. -. تهرانتفسیر نمونه(. ۸۴۶۳ناصر و همکاران. ) کارم شیرازی،م

تحقیقات علوم قرآن و حدیث، «. سوره نساء ۴۳ها در تفسیر آیه تطور دیدگاه»(. ۸۴۱۳مهدی. ) مهریزی،

 .۴۷-۶، ۴، ۸، ۲دانشگاه الزهرا، 

 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.ایران:  -. تهرانو حقوق زن در اسالم تیشخص(. ۸۴۱۲وووووووووو . )

 ایران: دارالحدیث. -(. حدیث پژوهی، قم۸۴۱۹وووووووووو .) 



 011/  0410 پاییز و زمستان -دومشماره  -مپنجسال  -مذاهب فقه و اصول تطبیقی مطالعات دوفصلنامه

 

 ایران: نشر علم. -، تهرانالمرأة فی األخبار و اآلثار موسوعة(. ۸۴۹۸مهریزی، مهدی؛ جعفریان، رسول. )

بررسی تنبیه بدنی زوجه در قرآن و (. »۸۴۹۹سید محمود. )پور، احمد؛ مشائی، ناهید؛ طباطبایی، نجمی

-۲۶۱، ۸۴۳، ۸، ۷۲، علوم قرآن وحدیث، «روایات با رویکرد معناشناختی به واژه ضرب

۲۷۸. 

با  ریضرب در تفاس ةدر واژ یمفهوم قییکاربست تض یگذارو ارزش یبررس(. »۸۳۴۸نریمانی، زهره. )

-۲۳۶، ۸، ۷۷قرآن و حدیث، دانشگاه تهران . پژوهشهای «. نساء ةسور ۴۳ یةآ تیمحور

۲۲۷. 

، تحقیق: عبدالغفار سلیمان السنن الکبریق(. ۸۳۸۸نسائی، ابوعبدالرحمن احمد بن علی بن شعیب. )

 لبنان: دارالکتب العلمیة.-بنداری و سید کسروی حسن، بیروت

. «واهجروهن فی المضاجعبررسی دیدگاه مفسران درباره دستور قرآنی »نصرتی فرزاد؛ دهقانی، حمید. 

 .۷۳-۳۸، ۸۲، ۶دوفصلنامه علمی دین و دنیای معاصر، دانشگاه مفید قم، 

لبنان: مؤسسة  -. بیروتمستدرک الوسائل و مستنبط المسائلق(. ۸۳۴۱نوری طبرسی، میرزاحسین. )

 البیت علیهم السالم إلحیاء التراث.آل

، ۲، قرآن فقه و حقوق اسالمی،«نشوز زوجه در قرآن نگاهی نو به تفسیر» (.۸۴۹۷. )هدایت نیا، فرج اهلل

۳ ،۶-۴۳ . 

 پایگاه اینترنتی سید کمال حیدری به نشانی:
https://alhaydari.com/fa/ 

 

 

 

 

 
  


