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Abstract 
The Qur’anic word muḥṣanāt (wedded women), which has occurred in (Q. 4:24) and 
elswhere, has various examples in both earlier Shi’ite and Sunni exegeses. Based on some 
needs and contexts, such as the tradition of Islamic narrations’ transmission, the variety of 
narrations concerning the behavior of the Prophet (PBUH) and Caliphs in dealing with 
war captives, as well as legitimizing and sanctifying the way of Caliphs, some former 
Sunni exegetes have meant the mentioned word as ‘captive married women’. However, 
the different doctrinal contexts in Shi’a led to the point that such a meaning was not being 
expressed in previous Shi’ite exegeses. In fact, the majority of Shi’ite exegetes have 
mostly considered the Qur’anic word muḥṣanāt to mean a bondwoman or free one. But 
after writing the early comprehensive exegeses, the suggested difference became almost 
disappeared. The mutual retelling of Shi’ite and Sunni exegetes from each other’s sources 
caused the first distinction between Shi’ites and Sunnis about the meaning of the word no 
longer being seen in these exegeses. Thus, as if the contexts that underlie the acceptance 
of an exegetical viewpoint in previous Muslim sources were not historically given much 
necessary attention in later periods. This point seems especially important when one heeds 
that the use of each other’s sources has not happened in a balanced situation between 
Shi’ites and Sunnis. As a matter of fact, the Shi’ite exegeses were more influenced by the 
Sunni ones and not vice versa. In particular, this consequence seems to be due to the 
acceptance of the previous Sunni exegetes’ viewpoints by Shaykh Ṭūsī (385-460/995-
1067), and his character’s influence on later Shi’ite ones as well. 
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 چكيده

دارد. مفسـران  ي و سـن   عه ي دم شـ متق  ر ي در تفاسـ   ي گوناگون  ي ها سـوره نسـاء، مصـداق   ٢٤  ه ي محصـنات در آ 

ــ ي پ  ــنت، بر پا   ن ي ش ــنت نقل مأثورات، گوناگون  يي ها نه ي و زم   ازها ي ن   ه ي اهل س (ص) و   امبر ي رفتار پ  ي چون: س

شــوهردار معنا    ر ي زنان اســ  ي و تقدس خلفا، محصــنات را به معنا  ت ي و مشــروع  ران ي خلفا در برخورد با اســ 

  ان ي ب   عه ي شـ   ن ي شـ ي پ  ر ي ـشوهردار در تفاسـ  ر ي زن اسـ  ي آن ـشد كه معنا   ه ي ما   عه، ي متفاوت در شـ  نه ي زم   ي كردند؛ ول 

  ر ي تفاوت پس از نگارش تفاســ   ن ي دانســتند. ا  ز ي كن   ا ي زن آزاد   ي به معنا   تر ش ي ها محصــنات را ب نشــود و آن 

موجب شــد تا   گر، ي د   ك ي   ي ر ي تفســ   نابع و اهل ســنت از م   ان ي ع ي رفت و بازگفت شــ   ان ي از م   ن ي جامع نخســت 

ت م  ز ي تما  نت درباره معنا   ان ي ع ي شـ  ان ي نخـس ود. به   ده ي د   ر ي تفاسـ   ن ي محصـنات، در ا  ي و اهل ـس   ب، ي ترت ن ي ا نـش

ــترها   نه ي به زم   يي گو  ــتاو  يي و بس بود، در    ن ي شــ ي پ   ي رها ي در تفســ   ي ر ي تفســ   دگاه ي د   ك ي   رش ي پذ   ز ي كه دس

  گر ي د   ك ي برابر از منابع   ي مند بهره  ، ي و ســن   عه ي شــ   ان ي م كه در  آن   ژه ي و بعد چندان توجه نشــد؛ به  ي ها دوره 

نت اثر پذ   ش ي ب   عه ي شـ  ر ي نبود و تفاسـ  ند تفاسـ  دگاه ي د  رش ي پذ   ل ي به دل   ر ي تأث   ن ي و ا  رفتند ي از اهل ـس  ر ي موردپـس

 بود.   عه ي ش   ي او بر مفسران بعد  ي ها و كتاب   ت ي شخص   ر ي و تأث   ي طوس   خ ي اهل سنت توسط ش   ن ي ش ي پ 

    زاد. زن آ  ز، ي شوهردار، كن  ر ي جامع، زن اس  ر ي متقدم، تفاس  ر ي محصنات، تفاس :  واژگان كليدي 
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  مسألهبيان 

برد كه  ـسوره نـساء كه با عبارت «حرمت عليكم» آغاز ـشده اـست، از زناني نام مي   ٢٣آيه 

ده در قبل،   ها وجود ندارد. آن امكان ازدواج با  آيه بعدي با عطف «المحصـنات» به زنان ذكرـش

  ،با اين تفاوت كه حرمت ازدواج با محـصنات  ؛ دهد محـصنات را نيز در ـشمار محرمات قرار مي 

ازدواج كرد؛  ها آن با   توان مي شــرايطي   با «اال ما ملكت ايمانكم» اســتثناپذير اســت و  عبارت  با 

اما   ، ـشكار اـست و ـسخن از مادر، عمه، خاله و... اـست آ   كامًالنـسبت زنان در آيه قبل   چنين هم 

  محصنات چنين ويژگي را ندارد. 

ـــنات، مراجـعه ـبه   ـكار راه اولين   ــود محصـ لـغت    ـهاي كـتاب براي رفع ابـهام در معـنا و مقصـ

؛  ١١٨، ص ٣ ج   ، ١٤٠٩شـــوهردار (فراهيدي،  كتب لغت متقدم، حداقل دو معناي زنان  . اســـت 

اك   ان زنـ   ) و ١٤٣، ص  ٤، ج ١٤٢١ازهري،   دي،   دامن ـپ ؛ ازهري،  ١١٨، ص  ٣  ج   ، ١٤٠٩(فراهـي

ؤال اين   چنان   بنابراين هم   اند؛ كرده را براي محصـنات بيان   ) ١٤٣، ص  ٤، ج ١٤٢١ ت ا   باقي  ـس ـس

 حـصنات در اين آيه چه كـساني هـستند و با چه كـساني نبايد ازدواج كرداز م   قرآن    كه مقـصود 

  شود؟ «اال ما ملكت» چگونه محقق مي عبارت  و  

يري   هاي كتاب  تند  از متوني    ، تفـس   هاآن به   توان مي كه براي درك مقـصود محـصنات  هـس

ـــكل مختلف  ـهاي  دوره در   ـها جـعه كرد. اين كـتاب مرا  ــير متـقدم،  اـند گرفـته شـ بر نـقل   ـغالـبًا. تـفاسـ

  عنوانبه بخشــي از ســنت نقلي بود و هنوز    ، تدوين شــدند كه تفســير   اي دوره مبتني بودند و در 

مســتقل شــد و   علمي   ، علم تفســير در پايان قرن پنجم هجري  . علمي مســتقل مطرح نشــده بود 

ي  تربيش در اين دوران به دليل نگرش متفاوت به مقوله تفـسير، از جامعيت   نگاـشته ـشده تفاـسير  

  ) ١٢٣- ١٠٩و   ٩٣- ٩٠  ص   ، ١٣٩٢پاكتچي،  (   به كتب پيشين برخوردار بودند.   نسبت 

تفاـسير متقدم و تفاـسير جامع اوليه تا قرن   ، در اين پژوهش براي درك مقـصود محـصنات 

كند با بر اين اســاس، اين پژوهش تالش مي  شــده اســت.   بررســي   هفتم در ميان شــيعه و ســني 

ــنت  ــيعه و اهل سـ ــير متقدم، دريابد كه در هر گروه از شـ ياتي درباره  چه نظر  ، مراجعه به تفاسـ

در تفاسـير جامع اوليه هر مذهب كه پس از   ها ديدگاه از اين   تعداد چه    د دارد؟ محصـنات وجو 

هاي مفسـر در هر و نياز   وضـعيت و آيا   تفسـير نوشـته شـده، منعكس گرديده اسـت  تدوين علم 

  او را به گزينش معنايي خاص از محصنات متمايل كند؟   دوره، توانسته 
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تار   اين  موـضوع   و  ماوقع  از   گزارـشي  بلكه   ، هد نيـست د  انجام   بايد  مفـسر  يك   چه  آن   ، نوـش

 اقتضــائات مذهبي و غير آن، و   ها ت ي موقع   چطور   كه  اســت  مســأله  اين   خارجي   تحقق   و  بروز 

ــيري  ديدگاه  يك   پذيرش   موجب    برخي بين   محصــنات،   معناي  در   آن   ترجيح   حداقل  يا   و   تفس

  تنها ها، آن  از   و وجود برخي   مانده   تعداد كمي از متون تفـسيري متقدم باقي  اـست.  ـشده  مفـسران 

 تام  اســتقراء   ، بخش  اين   در   ما   بررســي   بنابراين   ؛ اســت   اثبات قابل   متأخر   كتب  در  نقل   واســطه به 

ي  امكان  زيرا   ؛ بود   نخواهد  ترـس ي   با  اما  ؛ ندارد   وجود  ها آن   همه  به   دـس   نتايج به   ، ناقص  ولو   نگرـش

بر بررسـي تفاسـير درباره محصـنات    ، تمركز اين نوشـتار  . يافت   دسـت   توان مي   هايي شـاخص   و 

نيز منظر ديگري   ٢٥ات تفسـيري در آيه ي سـوره نسـاء اسـت و مقايسـه آن با نظر   ٢٤تنها در آيه 

ميانه و دوره   هاي سـده بررسـي سـنت تفسـيري در   چنين هم ؛  گنجد نمي اسـت كه در اين مجال 

  . گردد رسي  د در پژوهشي مستقل بر توان مي خاص اين عصر   هاي ويژگي ، به دليل  متأخر 

در تفاســير ترتيبي كامل و جزئي   ، معناي محصــنات و بحث درباره آن درباره    ازاين پيش 

 قرآن  اين واژه در كتب مفردات به   چنين هم اـست.  گرديده و تفاـسير موـضوعي آن بحث  قرآن 

ده   نيز توجه  ت  ـش الم   المعارفي مقاالت دائره  . اـس وع قرآن و اـس تند  منابعي  ديگر از   ، در موـض هـس

ــتـقاتش در ـكه ـبه     بخش فـقه و علوم قرآني و ـحدـيث،  ـنك. ( اـند  پرداخـته   قرآن   اين واژه و مشـ

همان مطالب تفسيري و مفرداتي را  اين مقاالت   ). ١٣٩٣بشيرزاده،    ؛ ٦٧٢و    ٦٧١، ص  ٦ج    تا، بي 

ــير اين واژه و آيات  اند داده بازتاب     پردازند،مي آن    موردبـحث . اين مـنابع هرچـند به معـنا و تفسـ

  خالي هستند.   ، ات تفسيري ي يخي و يا تطبيقي به نظر از نگاه تار 

كه درباره احـصان به جهت بار فقهي و  آيند به ـشمار مي فقهي نيز از منابعي    هاي فرهنگ   

ــاهرودي،  (  اند كرده   اظـهارنظر حكمي كه درباره آن وجود دارد   ــمي شـ  ص،  ١، ج ١٤٢٦هاشـ

ات  ٣٠٧- ٣٠٦و    ٢٨٢-   ٢٨١ ــي آـي ه بررسـ االت نيز ـب اه    ٢٤و    ٢٣). برخي از مـق نســـاء   ٢٥و ـگ

 "االـخذان  اتـخاذ  "و آن را از دـيد فقهي و ـيا عـبارات ديگري ـكه در اين آـيه آـمده مـثل   پرداخـته 

ــي كرده  ـــنات و   )؛ ١٣٦- ١١٧، ص ١٣٩٤رفيعي موـحد، (  د انـ بررسـ اـما تمركزي در معـناي محصـ

شــده از ســخنراني يكي از اســاتيد دانشــگاه،  ه تفاســير آن ندارند. در متن منتشــر نگاه تاريخي ب 

به چالش    ٢٥و   ٢٤و مقايســه معناي محصــنات در آيه   متني درون تالش شــده اســت با نگاهي  
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اين اثر نيز فاقد   ). ١٣٩٩گلمحمدي، ( دهد  پاسـخ    اي گونه به جنسـي در اين آيه   داري برده جواز  

  ٢٥كه درباره محـصنات در آيه   ي ا ي معان كوـشد با اـستفاده از نگاه تاريخي و تطبيقي اـست و مي 

معنا كند كه گرفتار    اي گونه به را نيز   ٢٤اين ـسوره در تفاـسير بيان ـشده اـست، محـصنات در آيه 

د با زاويه ديد  توان مي اين اســاس پژوهش پيش رو،   جنســي نباشــد. بر  داري برده چالش جواز  

  درباره آن باشد.   منظري جديد  گر بيان سوره نساء،    ٢٤جديد به معناي محصنات در آيه 

  سني  و شيعي  نخست  تفاسير در نسا سوره ٢٤  يهآ در  محصنات  .١

  ؛توجه شـده اسـت سـوره نسـا، به تفاسـير متقدم  ٢٤يه در بررسـي معناي محصـنات در آ 

ير  از   بنابراين  يعه   تفاـس ير   ، متقدم ـش ليمان،  بن   مقاتل   تفـس ير ـس ير   و  قمي   تفـس ي   تفـس  ميان از  و   عياـش

 ابي  ابن   العظيم   القرآن   تفســـير   قتيبه،  ابن   القرآن  غريب   فراء،  القرآن  معاني   ، ســـنت  اهل   تفاســـير 

  . اند شده   بررسي  سمرقندي   بحرالعلوم   و   جصاص  القرآن   احكام   حاتم، 

كه به عقد    كند تفســير مي  آزاد   زنان  همه  را   محصــنات  ، ) ق   ١٥٠- ٨٠(   ســليمان  بن   مقاتل 

  جهت به   كه   اـست   زناني  همه  مانند   ، زنان  اين   حكم   ـصورت  اين  در   و   اند درنيامده ازدواج فردي 

ــب  ــبب   و  نس ــده  حرام  قبل  آيه  در   س ــتثنا   يك   تحريم   اين   اما  ؛ بودند   ش ــير   و   دارد   اس  «اال  با تفس

ه پيـمان ازدواج،   ـماملـكت  ا   امـكان   ايـمان» ـب ا   ـها آن   ازدواج ـب ار زن ممكن   ـت ــت   چـه بلخي،  . ( اسـ

  ) ٣٦٦ص ،  ١ ج   ، ١٤٢٣

  كه داند مي   كنيزي  را   محصـنات   )، ع ( به رواياتي از امام باقر   توجه  با )  ق   ٣٢٠ د. (   ي اشـ ي ع   

  چنين هم . شـــود   بســـتر هم خواهد با كنيز  مي   ها آن  صـــاحب   و   اســـت  درآمده  عبدي   ازدواج  به 

اس آن   كند ي م نقل   ع) صـادق ( ديگري از امام   عياشـي روايت  مصـداق   زن شـوهردار  كه بر اـس

تفاـسير روايي   گونه كه در همان عياـشي    . ) ٢٣٤- ٢٣٣ ص ،  ١  ، ج ١٣٨٠عياـشي، (   محـصنات اـست 

ــت،  ــوم اسـ ـــنات    مرسـ ــرـفًادر بـيان مفهوم محصـ كـند. رواـيت اول ـكه از رواـيت را بـيان مي  صـ

اما روايت    ؛ گويد آشـكار اسـت سـخن مي  ، در ازدواج عبد   قرارگرفته   ي مالك با كنيز بسـتر هم 

آيا اين روايت در ســايه    فاقد توضــيح اســت؛  صــنات را زن شــوهردار معنا كرده، ديگر كه مح 

  كهآن كنيزي شـوهردار با شـرايط پيشـين اسـت؟ يا    چنان   روايت پيشـين معنا دارد و منظور هم 

ــنات  ــت و زنان به   محصـ ــ   طور مطلق موردنظر اسـ ــوهردار چه كنيز باشـ در د و چه آزاد را ن شـ
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ـــنات زنـ گيرد برمي  ــ   ان ؟ اگر منظور از محصـ   ،دنـ قرار دار   د ـكه در ازدواج ديگري نـ آزادي ـباشـ

  آن را از شمار محرمات خارج كرد؟   توان مي بعد    ء چگونه با استثنا 

ــي   هـمانـند  قمي نيز   ابراهيم   بن  علي  ـــنات   ، عـياشـ   ملـكت ما   اال « عـبارت   به   توجه  با   را   محصـ

  كنيز با   ي بسـتر هم خواسـتار    آن   صـاحب   و  درآمده  عبد   ازدواج  به  كه   داند مي   كنيزي   ، » ايمانكم 

ت  ين   بنا بر .  ) ١٣٥ص ، ١، ج ١٣٦٣ قمي، (   اـس ير پيـش يعي،   تفاـس   ٢٤مصـداق محصـنات در آيه   ـش

  آزادي زن   يا   دارد و  را  با او   ي بسـتر هم  قصـد   ش مالك  كه   اسـت   شـوهرداري   كنيز  ، سـوره نسـاء 

  با او ازدواج كرد.   توان مي با پيمان زناشويي    كه است 

نت    زنان . او اشـاره كرد  ) ق   ٢٠٧  د. (   فّراء  معاني القرآن به   توان مي از اولين تفاسـير اهل ـس

فراء،  ( . دانسـت   مصـداق محصـنات  اند، شـده  اسـير   جنگ  در   را كه شـوهردار   زنان   و   دامن پاك 

  ) ٢٦٠ص ،  ١ ، ج ١٩٨٠

  تفسـيري  كتاب  در   ، عباسـى  عصـر  بزرگ  دانشـمند   و   نويسـنده   ، ) ق   ٢٧٦ - ٢١٣(   به قتي  ابن 

ــنات   ، القرآن  غريب   نام  به   خود  ــيري  زنان  را   محصـ ــرزمين  در   كه  داند مي   اسـ ــوهر  خود   سـ   شـ

  ابن قتيبه،(   . دارد  وجود   ها آن   با   ازدواج   امكان  ها، آن   ملكيت   و   اســـارت   واســـطه به  و   اند داشـــته 

  ) ١٠٩ ص تا،  بي 

  -ـسه احتمال  براي محـصنات   ابتدا   ، العظيم   القران   التفـسير  در )  ق  ٣٢٧- ٢٤٠(   حاتم   ابي  ابن 

يري  و زن   ـشوهردار  زن  آزاد،  زن  ر   داراي   خود   ـسرزمين  در  كه   اـس   ؛كندبيان مي  را  - اـست  همـس

  خدري  ابوســـعيد  روايتي از  به   تكيه   با  و   » ايمانهم  ملكت   ما  اال «   عبارت   و  آيه   ادامه  به   با توجه  اما 

د  كه در ـسرزمين خود همـسر دار داند ي مي مـصداق آيه را زن ـشوهردار  اوطاس،   جنگ   باره در 

نيسـت و احتمال دوم درباره    اعتنا بي اما به وجه ديگر نيز   و در جنگ به اسـارت درآمده اسـت؛ 

يا چهار تن از آنان را به همسري   سه   دو،  ، با ازدواج   توان مي   كه   داند آزادي مي   محصنات را زن 

  ) ٩١٦  - ٩١٥ص ،  ٣ج ،  ١٤١٩(ابن ابي حاتم،  گرفت. 

 اـست كرده   تفـسير  اـسير  زنان   را   محـصنات  ، ) ق   ٣٧٠- ٣٠٥جـصاص (   رازى  على   بن  احمد   

ــاص،  (  ــمرقندي   . ) ٦٤ص  ، ٣  ، ج ١٤٠٥جص ــنات   ، بحرالعلوم  در  نيز   ) ق   ٣٩٥ د. (   س  زن را   محص

  ) ٢٩٣ص ،  ١ج (  . دارد  همسر   خود   سرزمين  در   كه  داند مي   اسيري 
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ير  به   نگاهي كلي  با  يعه   اوليه   تفاـس ني   و   ـش كار   خوبي به   ، ـس ت   آـش ير  در كه   اـس يعي،    تفاـس ـش

داق  نات،  مـص وهرداري   كنيز   محـص ت   ـش د   ش مالك  كه   اـس ري  قـص   آزادي زن   يا   دارد  را   او   همـس

  ابتدا از   ، ســنت   اهل   تفاســير  ميان  در  ولي  ؛ شــد   بســتر هم با او   توان مي با پيمان ازدواج   كه   ســت ا 

دارد؛    شــوهر   خود   ســرزمين  در   كه  اســت   اســيري  زن   محصــنات،  براي  معاني   ترين مهم  از   يكي 

  معنايي كه در تفاسير اوليه شيعه اثري از آن نيست. 

  هفتم هجري  سني تا قرن  و جامع شيعي تفاسير  در نسا سوره ٢٤  آيه  در محصنات.  ٢

دانســـتيم كه تفاوت معناداري ميان تفاســـير شـــيعي متقدم با تفاســـير اهل ســـنت درباره  

ــنات وجود دارد  ــير  ميان  در  . محصـ ــنت  اهل   تفاسـ ــداق   ترين مهم  از   يكي   ابتدا  از   ، سـ   هايمصـ

يري   زن   محـصنات،  ير   ميان  در   اما   ؛ د دار   ـشوهر   خود   ـسرزمين   در   كه   اـست   اـس يعه  متقدم   تفاـس   ،ـش

 ـشده  اين تمايز در تفاـسير جامع نيز حفظ   آيا   ببينيم   حال بايد  . نيـست ) ـسبايا (  ر ي اسـ  زنان   از   ـسخني 

  است؟ 

ــير  ميان  از  ــيعه  جامع   تفاس ــير    الجنان  روض   و   البيان مجمع   ، تبيان  دوره   اين  در   ش و از تفاس

  ،ايجاز البيان،  احكام القرآن ،  الوجيز   ، العيون النكت و  ،  الكشـف و البيان ،  جامع البيان اهل سـنت  

  . اند شده بررسي    االسرار كشف كشاف و   زادالمسير 

يخ    ير  در ) ق ٤٦٠  ـــــ   ٣٨٥(   ي طوسـ   ـش ه   ، التبيان   تفـس ير  در  را  نظر  ـس  مطرح  محصـنات   تفـس

 اســير  جنگ  در   كه   ه دانســت   شــوهرداري  زن  تفســير درباره محصــنات را   ترين قوي   وي كند.  مي 

بعد  ، ـشده   اـشاره   آن  به   اوطاس  واقعه   در  خدري   ابوـسعيد  روايت  در   كه   گونه همان ـشده اـست و 

ارت  از  وهردار   كنيز  ، ديگر  معناي  . با اين زن ازدواج كرد   توان مي اـس ده   فروخته   ـش ت كه  ـش   اـس

ــت   در حكم طالق  معامله   اين  ــنات  بعدي   احتمال   . اوس ــداق محص اعم از   دامن پاك  زنان   ، مص

تند   كنيز و آزاد  تمتاع  مهريه   نكاح،  مثل  پيمان   نوعي  وجود   ـصورت  در   كه   هـس  براي  پول  يا   و   اـس

، ٣ج    تا، ، بي طوســي . ( كرد  ايجاد   ها آن   با   حالل   جنســي   ارتباط   توان مي   كنيز،   گرفتن   اختيار  در 

  ) ١٦٦- ١٦٢ص 

  ترتيب همان  با  را   تبيان   ي ها ديدگاه   دقيقًا  البيان، مجمع   نويســنده )  ق  ٥٤٨-   ٤٦٨(   ي طبرســ 

  ) ٥١، ص ٣ج ،  ١٣٧٢  ، طبرسي (   . است  كرده   تكرار 
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را با اـستناد به روايت    معنا   اولين   ، تبيان همانند    ، الجنان  روض   تفـسير  در نيز  رازي   ابوالفتوح 

 درباره زنان  طوـسي،   ديدگاه ـشيخ  همانند   ازآن پس  و   ه دار دانـست ـشوهر   اـسير  زن   ، ـسعيد خدري ابو 

 آزاد مصداق زنان  ، ع) است باقر ( . نظر ديگر او كه مستند به روايت امام  كند ذكر مي  دامن پاك 

  بحث  پايان  در   ه، كرد  رد  را  ديدگاه  اين  اســـت ولي  حرام   اين ازدواج  كه  داند مي   چهار  از   بيش 

  ) ٣١٢- ٣٠٩ص  ، ٥ج    ، ١٤٠٨رازي،  (   . كند مي   بيان   محصنات   عنوان به  را   كنيز 

معاني رايج در   هرچند   ـشيعي،  جامع   تفاـسير  ـشدن   نوـشته  از  بعد  كه   اـست   آـشكار   خوبي به 

معناي زن اسـير شـوهردار به تفاسـير شـيعه راه يافته اسـت كه    ، تفاسـير پيشـين شـيعه ذكر شـده 

 قرار  احتماالت معنايي   صـــدر  ســـنت موجود بود و اين معنا در   اهل   تفاســـير  تنها در   ازاين پيش 

  . گرفت 

 بعد  و   دانست   اسير شوهردار  ن زنا   را   محصنات  ي اولين مصداق طبر   سنت،  اهل   در تفاسير 

ــده  خريداري   كه   كنيزي  ديگري مطرح كرد كه عبارتند از:   ي ها ديدگاه  ــد؛  ش عفيف   زنان  باش

 زن  و   زن حالل هـستند   چهار  تا   ـشاهد   و  ـصداق   و  مهر   و   نكاح  پيمان   با   كه   مـسلمان يا اهل كتاب 

  ،ديگري هســتندكه در عقد   شــوهردار  زنان   ســت؛ ا  حرام   همواره   خواهر   و  مادر   همانند   پنجم 

لمان يا مـشرك؛   ـشوهردار  زن   اـست؛  كرده  نهي  زنا   از  آيه  درواقع   و   حرامند    ـشوهردار زن   يا  مـس

  دهدمي   ترجيح  را   اسـير   زن  ، شـد   در ابتدا بيان   كه   گونه همان   او درنهايت،   زنان آزاد.   و   مشـرك 

  ) ٨- ٣ص ،  ٥، ج ١٤١٢،  ي طبر ( .  هستند  جمع قابل  معاني بيان شده   كه  ه داد  نشان   تحليل  با   و 

) از عدم تفسـير اين كلمه توسـط ابن عباس و ممنوعيت ضـمني تفسـير  ق   ٤٢٧ د. (   ي ثعلب 

محصــنات را   و   ه پرداخت   خدري   ابوســعيد  روايت  بيان   به   ســپس   ه و مجاهد ســخن گفت   ازنظر آن  

ــير معـنا كرد  ــپس  و  ه زـنان اسـ ــت ديگري را بـيان  دو دـيدـگاه   سـ  ي ـكهدامن ـپاك  ان زنـ  : نموده اسـ

ــت   زن   چـهار   از   بيش   حرـمت   گر بـيان آـيه  ـكه    - آزاد   زـنان (   ازدواج كرد   ـها آن   ـبا   توان مي    ) و اسـ

  ) ٢٨٥ -   ٢٨٤ ص ،  ٣، ج ١٤٢٢ثعلبي،  (   كنيز. 

ــاس روايت ابو   ابتدا   نيز   العيون   و   النكت  در  ) ق   ٤٥٠ د. (  ي ماورد   زن  ســعيد خدري، بر اس

ير  وهردار  اـس پس  ه، را بيان كرد   ـش   و  را نام برده  ) درآيد   ازدواج  به   كه  ي را دامن پاك  زن ( كنيز    ـس
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 به  كه دانسـته   ن مشـركا   هاي زن  را   ها آن  ، خدري   ابوسـعيد  از   ديگري  روايت   اسـاس   بر  پايان  در 

  ) ٤٧٠-   ٤٦٩ ص   ، ١ج   تا، ماوردي، بي (  . كردند مي   مهاجرت  مدينه 

  درگذـشتهو نيـشابوري (   ) ٢٥٩ص  ، ١ج  ،  ١٤١٥واحدي،  (   الوجيز ) در ق   ٤٦٨ واحدي (د. 

ــابوري   البـيان   ايـجاز   در   ق)   ٥٥٤بـعد از   اره  دـيدـگاه   اولين   نيز   ) ٢٣٥ص  ،  ١ج  ،  ١٤١٥  ، (نيشـ  درـب

 ديدگاه اولين   نيز  زادالمسير   ) در ق   ٥٩٢د. (  ي جوز ابن  . اند دانسته   شوهردار  زن اسير   را   محصنات 

 است و به  كنيز  يا   و  اسير  شامل زن  صورت  در اين  كه  داند مي   شوهردار  زن  را   محصنات   درباره 

ــعـيد   روايت  ــاره   ابوسـ ــاديقي چون:    آن   بر   عالوه   ؛ كند مي   اشـ  عقد  به  كه   ي دامن پاك  زن به مصـ

ــد،   از   تر بيش   ـكه   آزادي   زن   و نيز   ازدواج درآـيد  ــاره مي   چـهار زن ـباشـ ابن جوزي،  (   . كـند اشـ

  ) ٣٩٢- ٣٩١ص ،  ١ج ،  ١٤٢٢

،  ١٤٠٧زمخـشري،  (  . داند مي اـسير ـشوهردار   زنان  را   محـصنات  نيز  ) ق   ٥٣٨  زمخـشري (د.   

  ) ٤٩٧ ، ص ١ج 

 را  محـصنات   نيز با اـشاره به روايت ابوـسعيد خدري،   ـشـشم و    پنجم يبدي از مفـسران قرن م 

  ) ٤٦٧ص  ، ٢ج  ،  ١٣٧١،  ميبدي (  . اند اسير شده  كه دانسته    شوهرداري  زنان 

  چنان  و هم   ه هرچند معناي زن اســير شــوهردار حفظ شــد   ، در تفاســير جامع اهل ســنت 

و بررســـي   ه معاني ديگري نيز به اين تفاســـير اضـــافه شـــد  ه، باقي ماند  ها آن برترين معناي نزد 

  . ه است كه در تفاسير پيشين اهل سنت چندان رواج نداشت   گرديد 

 هفتم هجري   قرن تا  سني و  تفاسير شيعه در  محصنات  ارزيابي تفسير و  تحليل.  ٣

 زن  محصنات،  مصاديق   ترين مهم  از   يكي  ابتدا   از   ، سنت  اهل   در تفاسير   ، گذشت   كه چنان 

  ـستا  آزادي  زن   ، ـشيعي   اما محـصنات در تفاـسير   ؛ دارد   ـشوهر   خود   ـسرزمين  در   كه   اـست   اـسيري 

ــوهرداري   كرد يا كنيز   ازدواج  او   با   توان مي   كه  ــد   ش مالك   كه   ش ــري  قص  در  و   دارد  را  او   همس

ير  يعه   تفاـس خني   ، متقدم ـش بايا (   ر ي اسـ  زنان  از   ـس ت )  ـس ته  از   بعد  . نيـس دن   نوـش ير  ـش جامع، اين    تفاـس

  اهل  تفاسـير  در  متداول   معناي   كه طوري به   ؛ شـده اسـت   رنگ كم دار از بين رفته و  تمايزات معنا 

وهردار  ير ـش نت يعني زن اـس يعه  به   تنها نه   ، ـس ير ـش   برگزيده   معاني   صـدر  در   بلكه   ، يافت  راه   تفاـس

 معاني ديگري ، در تفاسير اهل سنت نيز هرچند معناي زن اسير شوهردار حفظ شد  . گرفت  قرار 
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تفاسير اهل سنت رواج نداشت؛ بنابراين الزم  در د كه پيش از آن  اين تفاـسير اـضافه گردي  نيز به 

  د. د ر بررسي گ است علل تمايز تفاسير متقدم و داليل مشابهت تفاسير جامع 

  متقدم سني  و  شيعه تفاسير  در  محصنات  تفسيري  تفاوت  ) عللالف

راجح    مفهوم   تمايزي معنادار در انتخاب   ، ســني  و   شــيعي  تفاســير متقدم  در  شــد   آشــكار   

  ؟ ه است گرفت  نشات   چيز   چه  از   تفاوت   اين   اما   محصنات وجود دارد، 

ــنات، ما را   تأثير    ــير و جنگ در معناي محصـ   امبري پ  عملكرد   ابتدا  كه در   انگيزد برمي اسـ

  آشــكار كنيم تا   بررســي  زن را   اســيران  ويژه به   و   اســيران   درباره  ايشــان  از  پس   حاكمان   ص) و ( 

ود چه  تند.   ـش ي داـش ان   روـش يره يكـس  نگاه  ايجاد  در   د توان مي   باره دراين   ها آن   متفاوت  يا   و  آيا ـس

يري  ني    تفـس يعه و ـس ير متقدم ـش د؟   تأثيرگذار متفاوت و يا حداقل بيان آن در ميان تفاـس آيا   باـش

ــير  ـيا رد ـيك دـيدـگاه   موـجب ـپذيرش   د توانـ مي عملكرد ـحاكـمان    ـبه   منفي   ـيا   مثـبت   نـگاه  ي  تفسـ

ود  يعه  نگاه   تفاوت  آيا   و   ـش ني  و   ـش بت   ـس يري    معناي  علت گزينش   ، حاكمان  عملكرد  به   نـس تفـس

  است؟   محصنات   متفاوتي درباره 

  ائمه  و  خلفا  نبوي،  سنت در  جنگي  اسيران با رفتار  تفاوت  .١

 دـست   به   جان،   حفظ   براي   دائم   هايي نزاع  بود.   جاهلي  عرب   زندگي   هاي ـشاخـصه   از   جنگ 

ــورت  ـغذاي   تهـيه  و   قبيـله   براي   ـجايـگاه   آوردن    . ) ٤٠٣ص ، ٥ ، ج ١٩٧٨على،  (   گرـفت مي   بهتر صـ

  بدون   آزادي  نادري   موارد   در   و  بردگي  فديه،  برابر   در   آزادي   مرگ،   جنگي،   اســيران   ســرنوشــت 

 بود؛  بردگي   داشت،  رواج   ها روش   ديگر   از   بيش   چه آن   . ) ٤٦٧ص  ،  ٥  ، ج ١٩٧٨على، بود (  شرط 

ت   تري بيش  مالي  منافع  زيرا    و  رفاه   براي   ابزاري   يك   هر   بردگان،  هديه   و   داري نگه  فروش،   و   داـش

 اهل  پيشه   تجارت   زندگي   با  ويژه به   و   بود   اجتماعي   جايگاه  بردن   باال   و   امنيت   يا   و   اقتصادي   توسعه 

  بااليي   اجتماعي   جايگاه   برده،  دالالن   داشــت.   تري بيش خواني  هم ،  آن   ثروتمندان  زندگي   و  مكه 

ــتـند    حكيم   و   ربيـعه  ابي  بن   عـبداهللا   عـبدالمطـلب،   بن   عـباس   ـجدـعان،  بن   عـبداهللا   چون:   افرادي   و   داشـ

  ) ٢٤٤  ، ص ٣ج  ،  ١٤٠٥ سعد،   ابن (   بودند.   آن   شاخص  افراد  از  حزام،  بن 

ــيار   اجتماعي   جايگاه  بردگان  ــتند (   پاييني   بس  با  ازدواج   . ) ٤٥٣ص ، ٧، ج  ١٩٧٨على،  داش

ــت   اي پديده   و   داد مي اندك رخ   كنيزان   ؛ ج٤٧١و    ٤٦٣  ، ٤٥٥ص ،  ٧، ج ١٩٧٨على، (  بود   زش
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تفاده  براي   تر بيش   و   ) ٣٣ص ،  ٨  بهره  ها آن  از   ـشخـصي  امور دادن   انجام   و   داري خانه   جنـسي،   اـس

  ،اقتـصادي  ـسود  براي  ها آن  دادن  قرار   اختيار  در   و   كنيزان  از   نامتعارف   هاي ـسودجويي . بردند مي 

دان   و   بود   رايج   تر بيش  ا آن   فرزـن ه   ـه ار   برده،   عنوان ـب ـــم ان   شـ د داد مي   افزايش   را   بردـگ على،  . ( ـن

  ) ١٣٦ص ،  ٥ج ،  ١٩٧٨

ــت  از   معناي  به  برده  كردن  آزاد  ــي  دادن  دس   . ) ٦٩ص ،  ١٤٠٨مقداد،  بود (  ثروت  از   بخش

  گونههمان   شـد؛ مي  انجام   تن   يك   كشـتن   چون   ويژه   كاري دادن   انجام   در برابر   تر بيش   رو ازاين 

ي،   كه  هدا  حمزه   قتل   با  را   خود   آزادي  وحـش يدالـش ت  به   ـس   و )  ٧٦ص ، ٣ج    حميري، (  آورد  دـس

ته   خبر   برابر  در  را  او تا  داد  وعده   غالمش  به   ابوجهل  مجلـسى،  (  كند  آزاد  ص) (   امبر ي پ   ـشدن   كـش

پذيرفته    گونه كلي  به   ، كنيز   و   برده  از   بردن   بهره   ، جاهلي  پايه فرهنگ   بر   . ) ٣٤ص  ،  ١٦  ، ج ١٤٠٣

  اجماالً . ند بود   كنيزان   و  بردگان   اين  آوردن   دـست  به   هاي راه  از   يكي   ، جنگي   اـسيران  و  بود ـشده 

 ميان در   كه  ويژه به  نشــد؛  لغو   باره يك به   و  را پذيرفت داري برده   ســنت  نيز   اســالم  كه   دانيم مي 

  بدون   افراد  اين  از   بســـياري  بردگان،  باره يك   آزادي   با   كه  داشـــت   وجود   قبيلگي  نظام   اعراب، 

  مســأله اين  با   يكســان   رفتاري   ، خلفا   و ) ص (  امبر ي پ  آيا   اما ؛ ماندند مي بدون ســرپناه    پشــتوانه و 

  ؟ مؤثر باشد د  توان مي  آيه   تفسير  در   رفتار  آيا اين   و   داشتند 

  اناسير با  ص) (  امبريپ برخورد  .٢
ــيراني در اين غزوات (   امبر يـ پ در زـمان   ـهايي جـنگ  ــراـيا   و   ص) اتـفاق افـتاد و اسـ   گرفـته  سـ

دند  ت  . ـش رنوـش يران   ـس ل  ذات  مانند   هايي جنگ  در   اـس الـس رية ،  الـس ريه  قتاده و ابو   ـس لمه   ـس ابوـس

ــعد،   ابن   ؛ ٣٤٦- ٣٤٠ص ،  ١ ، ج ١٤٠٩واقدي، (  ــخص )  ٥٠ص ،  ٢ج ،  ١٤٠٥س ــت و در   مش نيس

  امبري پ اما براي به دســت آوردن ســيره  به وجود اســيران زن تصــريح نشــده؛   ها، جنگ برخي از 

الزم اـست نگاهي اجمالي به ـسرنوـشت    ، امكان مقايـسه آن با ـسيره خلفا ص) در برابر اـسيران و ( 

 و اسيران زن به شكل خاص بيفكنيم.   طوركلي به   ها اين جنگ اسيران در 

  آزاد نقره   اوقية   چهل   دريافت   با   كه  شـد   گرفته   اسـير   نفر  دو   حجش،  بن   عبداهللا   سـريه  در   

  لجاجت  با   ، تجاري  كاروان   مصادره   از  پس   بدر  جنگ   . در ) ١٧ص  ،  ١ج   ، ١٤٠٩واقدي، (   شدند 

 دو كه   ند افتاد   مـسلمانان  دـست  به   جنگ   اين  در  اـسير هفتاد    درنهايت  و   ـشد  آغاز   جنگ   ابوجهل 
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ج  ، ١٤٠٩واقدي، درگذـشت (  مدينه  در  نفر  يك   ـشدند و   كـشته  ص) (  امبر ي پ   دـستور  به  ها آن  نفر 

ــيران   بقيه  براي   و )  ٣٧٣ص ،  ٢ج   حميري،   ؛ ١٤٠ص ،  ١ ــيت  به   توجه  با   اس ــخص  مالي  توان   و   ش

آموزش    با   ، نداشـتند  مالي   توان   كه  برخي   . شـد   مشـخص  فديه   درهم   هزار   چهار   هزارتا  از   ها، آن 

  ،نداشـتند فديه   جبران  براي   اسـتعدادي  يا   مال   كه  كسـاني  و   يافتند  آزادي   جواز  ، نفر   ده  به   سـواد 

داوودي،    ؛ ١٢٩ص  ،  ١٤٢٧،  زنجويه  ابن   ؛ ٢٢ص  ،  ٢ج  ،  ١٤٠٥ سعد،  ابن (   شدند  آزاد   فديه   بدون 

ــياري   يهوديان  كه  نيز   قينقاع   بني  جنگ  . در ) ١٢٠ص ،  ١٤٢٩ ــارت  به   بسـ   همگي درآمدند،   اسـ

د   آزاد  ا را  آن   ولي   شــــدـن ه   از ـه ديـن د كر   اخراج   ـم دي، . ( دـن   ؛ ١٨٠  - ١٧٦ص  ،  ١ج    ، ١٤٠٩واـق

  ) ٢٠٦ص    تا، بي   مسعودي، 

ير  غالم  يك   تنها   ، الكدر  غزوه  در  د   اـس هم  در  كه  ـش ان فت ر گ  قرار  ص) (  امبر ي پ   ـس  كه ايـش

ـــيدن   از   بـعد  ـــعد،   ابن   ؛ ١٨٤- ١٨٢ص  ،  ١ج  ،  ١٤٠٩(واـقدي،    د كردنـ   آزاد   را   او   ـمديـنه   ـبه   رسـ سـ

ير   يك  احد   جنگ  در   ). ٣١ص ،  ٢ج   ، ١٤٠٥ د   گرفته   اـس   ،خود  قبلي   تعهد  برخالف چون    كه  ـش

ــد  بر  دوـباره  ـــته  ، بود   جنگـيده  ص) (   امبر يـ پ   ضـ ــد   كشـ  ؛٣٣٤- ٣٣٢ص  ، ١، ج ١٤٠٩واـقدي،  (  شـ

ــد   جنگ  . در ) ١١٠،  ٣ ج تا،  بي   حميري،  ــير  مغيره   بن  معاويه   ، حمراءاالس ــپس   اس ــد  آزاد   و س  ش

-١١٣ ص ،  ٢ج   اثير،   ابن  ؛ ١١١ص ،  ٣ج ـتا،  بي حميري،    ؛ ٣٣٤- ٣٣٢ص ، ١، ج ١٤٠٩واـقدي،  ( 

ص ،  ١ ، ج ١٤٠٩واقدي، آورد (   اسـالم  كه  شـد  اسـير  نفر  يك   ، حارثه  بن ا  زيد  سـريه  . در ) ١١٥

  اين   اســارت   جاي به  ص) (   امبر ي پ   نيز   نضــير   بني   جنگ  . در ) ١١٢ص  تا،  بي   مقريزي،   ؛ ١٩٨-١٩٧

ج ـتا، بي حميري،    ؛ ٣٨٠- ٣٦٣ص ، ١ج  ،  ١٤٠٩ واـقدي، كردـند ( اخراج   ـمديـنه   از را  ـها آن  گروه، 

ــلـماـنان   قريـظه   بني   جـنگ   . در ) ٢١٢- ١٩٩ ص ،  ٣ ــدـند   رو روـبه   يهودـيان   ـبدعـهدي   ـبا   مسـ   بر   و   شـ

عاملي،  شـدند (   اسـير  فرزندان   و  زنان   همراه  به   بقيه  و   كشـته   جنگجو   مردان   ، نهايي   حكم   اسـاس 

 آورد  اســالم  كه  شــد   اســير  نفر   يك   جراح،   ابوعبيده  جنگ  . در ) ١٥٣- ١١٥  ص ،  ١٢ ، ج ١٤٢٦

 نيز  حارثه  بن  زيد  ســريه  ). در ٨٦ص ،  ٢، ج ١٤٠٥؛ ابن ســعد،  ٥٥٢ص ،  ٢، ج ١٤٠٩واقدي، ( 

 از را   اسيران  ص) (  امبر ي پ   دستور  به )  ع (   علي حضرت   كه  درآمدند   اسارت  به   كودك   و  زن   ـصد 

د  د گرفت   زـي د كرد   آزاد   و   ـن دي،  (   ـن ا،  بي ؛ حميري،  ٥٦٠- ٥٥٣ص  ،  ٢، ج  ١٤٠٩واـق ص ،  ٤ج  ـت

ــطلق   بني   در جـنگ ). ٢٨٤ ــارت   از  بـعد   مصـ  زادآ   و   ـفدـيه   دادن   براي   ـحارث   فرـماـنده،   دختر   اسـ
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رانش  همراه  به  ص) (  امبر ي پ  ديدن   با  و   آمد   او  نزد   دخترش  كردن  لمان  پـس د   مـس  ص)(  امبر ي پ  و   ـش

 مسـلمانان  ، ازدواج  اين   ميمنت  و به   كرد   خواسـتگاري  را  او   بعد   و  برگرداند  ايشـان  به  را   جويريه 

ــراي   بقيه  ــطلق  بني  اس ص ،  ٢ج   و   ٤١٣- ٤٠٤ص ،  ١ج ،  ١٤٠٩واقدي، (  . دند كر  آزاد  نيز را  مص

  ) ٣٠٨- ٣٠٢ص ،  ٣ج  تا،  بي ؛ حميري،  ٤٢٦-٤١٥

ــتاد   نقلي  به   و   پنجاه  يا   چهل  حدود   حديبيه  در  ــير   هش ــد   گرفته   اس ــتور  به  كه   ش   امبري پ   دس

ــدند (  آزاد  ص) (  ــريه در   . ) ٣٢٩ص ،  ٣ ج تا،  بي حميري،    ؛ ٦٠٢ص  ، ٢  ج   ، ١٤٠٩واقدي،  شـ  سـ

 ، ج١٤٠٩واقدي، (   ـشدند   آزاد   و گـشتند   مـسلمان   مدينه  در  كه  ـشدند  اـسير  نفر   دو  ، ـسعد  بن  بـشير 

  اسـارت به  يمامه  بزرگ   قرطاء،  سـريه  در .  ) ١٢٠ص  ، ٢  ، ج ١٤٠٥سـعد،  ابن  ؛ ٧٢٨- ٧٢٧ص ،  ٢

ــد  آورده   ـمديـنه  ـبه   ـكه  درآـمد  ، ٤ج   حميري، ( ـند كرد   آزاد   را  او   ـمدتي  از   پس  ص) (   امبر يـ پ  و  شـ

دا   خيبر،   جـنگ   . در ) ٤٣٩- ٤٣٣ص  ،  ٢ج  ،  ١٤١٠نميري،    ؛ ٢٨٨  - ٢٨٧  ص  د   ابـت   دختر  و   زن   چـن

  بر  ص) (  امبر ي پ   كه  درآمدند  اســارت  به  آن   ســاكنان  تمامي   ، خيبر   فتح  از  پس  ولي   شــدند  اســير 

 وادي  يهوديان  دادن   شـــكســـت  از  پس   آن حضـــرت   ؛ ند كرد   آزاد  را   همه   و  ند نهاد   منت  ها آن 

ج تا، بي حميري،   ؛ ٧١١- ٦٣٣ص  ،  ٢ ، ج ١٤٠٩واقدي، (   . ساختند  آزاد  را   ها آن  اسراي  نيز   القراء 

  ) ٣٦٨- ٣٤٢ص ،  ٣

ــت   آـمده   رواـيت   در   ـكه   گوـنه هـمان   نيز   مـكه   فتح   از   پس    ــارت  ـبه   آن   اـهل   هـمه   ، اسـ   اسـ

ــتور  ، » الطلـقاء   انتم   اذهبوا « جمـله    ـبا   ص) (   امبر يـ پ   و  ) ٥١٣ص  ،  ٣ج  ،  ١٤٠١كليني، درآـمدـند (    دسـ

ادر كردن  را   ها آن  همه   آزادي  ، ٤ج  تا،  بي حميري،    ؛ ٧٨١ و   ٧٨٠ص ،  ٣ج ،  ١٤٠٩واقدي، (  د ـص

  بني از   شـــماري  ، مســـلمانان  از  برخي   خودســـرانه  اقدام  با  كه  نيز   خالد  ســـريه  . در ) ٦٠- ٣١ص 

 را) ع (  علي حضـرت    بلكه  ، كرد  آزاد   را  ها آن   اسـيران   تنها نه )  ص (   امبر ي پ شـدند،   كشـته   جذيمه 

 ؛٨٨٤- ٨٧٥ص  ، ٣ج  ،  ١٤٠٩واقدي، ( ند.  فرســتاد  ها آن  مالي   خســارت   جبران   و  ديه  دادن  براي 

  ) ٧٣- ٧٠ص ،  ٤ج تا،  بي حميري،  

  دشـمنان  بر   سـرانجام   جنگ،  شـكسـت در آغاز   از  پس   مسـلمانان   نيز كه   حنين   جنگ  در 

  و  زن   ها آن   تر بيش   كه   درآمدند   اســـارت  به   ثقيف   و   هوازن  از   شـــمار بســـياري  ، شـــدند  پيروز 

 تعرض در  مـسلمانان  از   برخي   خودـسرانه   اقدامات   با   برخورد  از  پس ) ص (   امبر ي پ   . بودند   كودك 
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را  به    هاآن  كه  دادند   دسـتور   ، ) ٢١٩ -   ٢١٨ص  ، ٢٥ج  ،  ١٤٢٦عاملي،    ؛ ٧٦ص ،  ١٣٩٩مفيد،  (  اـس

ــب   لـباس   ـها آن   ـبه   و   كنـند   جمع   جعراـنه   در   را  ــانـند (   مـناسـ   ؛ ٩٤٣ص  ،  ٣ج  ،  ١٤٠٩واـقدي، بپوشـ

ا،  بي   مقريزي،  ت   و )  ٤٢٣ص  ـت اـي ه   درنـه ا آن   هـم د   آزاد   را   ـه دي،  (   . كردـن ص ،  ٣ج  ،  ١٤٠٩واـق

  ) ١٣١ص ،  ٤ج تا،  بي حميري،    ؛ ٩٥٠

 ص)(  امبر ي پ   كه   ـشدند  اـسير   كودك  ـسي   و  زن  يازده  مرد،  يازده   حـصن  بن   عيينه  ـسريه  در   

، ٤ج    ـتا، حميري، بي (  آن   درـياـفت   ـبدون   را   برخي   و   ـفدـيه   ـبا   را   برخي  - كردـند   آزاد  را   ـها آن   هـمه 

 طي  قبيله   از  اي عده  نيز  فلس  سريه   در .  ) ١٦١  -   ١٦٠ص  ،  ٢ج    ، ١٤٠٥سعد،  ابن   ؛ ٢٧٠  - ٢٦٩ص  

  دختر ص) (  امبر ي پ   ســرانجام   و  بود   ها آن   زمره  در  نيز   ي طاي   حاتم   دختر   كه   درآمدند   اســارت  به 

اتم  دي،  (   ـح ا،  بي حميري،    ؛ ٩٨٩- ٩٨٤ص  ،  ٣ج    ، ١٤٠٩واـق ه   و )  ٢٢٧- ٢٢٥ص  ،  ٤ج  ـت   نقلي  ـب

  ـسخني اـسرا   بقيه   ـسرنوـشت  از   و )  ٤٠٠ص تا،  بي  حائري، كردند (  آزاد  را  او   خانواده   اـسيران   همه 

 پس   كه   شـدند   اسـير   برادرش   و   الجندل  دومه   فرمانده  نيز   تبوك   جنگ  در   . اسـت  نيامده  ميان  به 

ــتن  از  ــلح  پيـمان   بسـ ص ،  ٣ج ،  ١٤٠٩واقدي، ( .  ند يد د گر   آزاد  ها آن   هردوي   ص) (   امبر يـ پ   با  صـ

  ) ١٧٠  - ١٦٩ص ،  ٤ج تا،  بي حميري،    ؛ ١٠٢٨-١٠٢٥

تن  آمار،  پايه  بر   و  كلي   نگاهي  در   ، اـست   آـشكار   ص) (   امبر ي پ كه در ـسيره    گونه همان    كـش

ــير  ــكنان پيمان   اندك و تنها ويژه   اسـ ــير  كردن  آزاد   و  بود   شـ ــدر در   آن   بدون  و  فديه   با   اسـ  صـ

 موضوع به  نگرش  با  اـسير  زنان   درباره   رفتار  اين  ويژه به   ؛ ت داشـ  قرار  اـسرا  با  ص) (  امبر ي پ   اقدامات 

ته جايگاه   از   ما   بحث  ت   برخوردار   اي برجـس ير تصـريح زنان   وجود  كه به   هايي جنگ در   . اـس   اـس

  ،موارد اين   مجموع  از   بنابراين   شـــدند؛   آزاد  ها آن   همه   نشـــد و   گرفته   كنيزي  به  كســـي  شـــده، 

پذيرفته   را  اسـير   زنان   به كنيزي گرفتن   جاهلي   رسـم   ، اسـالم   حتي اگر كه  نتيجه گرفت   توان مي 

  . اند كرده   پوشي چشم   آن  از   (ص) پيامبر   شخص  كه   مواردي است  باشد، از 

  اســيران  آزادي  از   كه ســخني را   مواردي  و  بدانيم   ســوگيرانه  را   تاريخي   هاي گزارش  اگر 

ــمار  ــت، در ش ــم به  عمل   موارد   نيس ــير    گرفتن   كنيزي  به   يعني   عربي   معمول   رس ــطزنان اس   توس

  ،اـست  نـشده  ها آن  متعرض   اـسالم،  در   رـسم  اين   پذيرش   دليل  به  ص) (  امبر ي پ كه    بدانيم   مـسلمانان 

پي   و   شــيوه جاهلي   با اين   در برخورد   متفاوت ايشــان   رفتار   دهنده نشــان  ، ص) (  امبر ي پ   برخورد 
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ــت   تازه   فرهنگي   گيري شــكل   نو براي  روند يك افكندن   ــيره  . اس ص) (  امبر ي پ براين پايه، در س

وهردار  ير ـش ر را به برتري دادن زنان اـس مند  براي محصـنات عالقه   رفتاري وجود ندارد كه مفـس

  . نيست   شده رفته ي پذ   معاني   زمره  در   معنا  اين  نيز   شيعي پيشين   تفاسير  كه در   گونه همان   - كند 

  خلفا ي هاجنگ  در . اسير٣

 ؛ند شـد مي  شـمرده   مرتد   كه  بود  باكسـاني   ، نخسـتين   خليفه   ي ها جنگ   ص) (   امبر ي پ  از  پس 

اني  لماني  از  يا  كه   كـس ت  مـس ته  دـس تند  قبول   خليفه   عنوان به  را  ابوبكر  يا   و  بودند   برداـش  به  و   نداـش

داد   اختـيار   مـخالـفان   ـبا   ـحداكثري   برخورد   براي   ولـيد  بن   ـخاـلد   ـبه   ابوبكر   . پرداختـند نمي   زـكات  او 

ــول  ســيره   برخالف  خالد   و )  ٢٧٩ و   ٢٧٧ص  ، ٣  طبري، ج (    كه هم  را   ي كســان  ص)، خدا (   رس

ــلـماني   ـبه   اقرار   بزرـگان  اعتراض   ـكه   ـگذراـند   تيغ   دم   از   نويره را   بن   ـماـلك   ـمانـند   كردـند مي   مسـ

  رفتار  بر  ، خالد   پرهيز از نكوهش   با   خليفه   سـرانجام  اما   را موجب شـد؛   چون ابوقتاده  هم   صـحابه 

  ) ٢٧٨ص  ، ٣ج  تا،  بي   طبري،   ؛ ١٣٢ص ،  ٢ج تا،  بي يعقوبي،  (   . نهاد   درستي   مهر  او 

ــرزمين  در   كه  بودند   فتوحاتي   خلـفا،   دوران  در  بـعدي   ي ها جـنگ   واقع ايران   چون   هايي سـ

با   برخورد   آن،  به   منفي   يا  و   مثبت   هاي نگاه   و   ها كشـورگشـايي ريشـه   از   پوشـي چشـم با   . شـدند 

  برخالف  داشت.   تفاوت   بسيار  بود  نبوي   سيره  در   ازاين پيش  چه  آن   با  مـسلمانان   اـسيران در جبهه 

  ،ايرانيان با   جنگ  در  خالد   كه طوري به  ، شــد   تبديل  اســير  با   رفتار   اولين  به   كشــتار،   نبوي،  عصــر 

 ؛٣٥٩- ٢٥٥ص  ، ٣ج  تا،  بي   طبري، (  زد  گردن  را   اسـيران  روز   سـه   و  كشـت   را  اسـير   هزار   هفتاد 

ــت   ممكن   هرچـند  . ) ٢٦٥- ٢٦٤ص  ، ٢ج  ـتا،  بي   اثير،   ابن  ــده   مـبالـغه   تـعداد   درـباره   اسـ ــد   شـ ـباشـ

 در  جاهلي  روش   اين   . بود  نبوي مغاير   ســنت   با   رفتار  اين  اصــل   ، ) ٣٠١ص ،  ١٣٨٩،  كوب زرين ( 

شـدند  زده  گردن  رومي   اسـير   سـيصـد   ، اجنادين  فتح  در   و   شـد   تكرار  نيز  روميان  با  خالد   جنگ 

يره   و   ) ١١٧ص ،  ١ج ،  ١٤٠٦اعثم،    ابن (  تي   از  كه را   نبوي  ـس ير  كردن  آزاد  براي   هر فرـص  ولو اـس

  سرنوشت درباره  اي نامه  پاسخ   در  ابوبكر   كه چنان   ؛ ند گرفت   ناديده  كامًال كرد، مي   استفاده  فديه   با 

  .دانـست فديه   گرفتن  از   تر محبوب  را  مـشرك  مردي   كـشتن  و  داد  را   او   كـشتن   دـستور   اـسير،   يك 

  ) ٢٩ص  ، ٩ج  ،  ١٤٢٢ثعلبي،  ( 
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ــتن  ــيران   كشـ   ؛ ٣٧٣ص    ، ١٤٠٤بالذري،  (   ـياـفت   اداـمه   نيز   بـعدي   دو خليـفه   دوران   در   اسـ

د   ؛ ) ١٣٠ص  ،  ١٤٠٩دينوري،   ا   مواردي   در   هرچـن ت   ـب الـف اني   مـخ  علي  اميرالمؤمنين   چون   بزرـگ

  ) ١٧٦ص  ،  ١٣٨١رازي،  (   . شد   گرفته  امر  اين   جلو )  ع ( 

ــه خليـفه پس از    دوران   در   كلي   نـگاه   در  ــيران جنگي  ص)، (   امبر يـ پ سـ   ،در برخورد ـبا اسـ

برخالف ســيره نبوي    ، مردان اســير   تر بيش اســت و  نمايان   جاهلي   رســوم  به   بازگشــت   اي گونه 

در  اما  ؛ ندارد  روشني وجود   هاي روزنه  دوران   اين   شدند. درباره وضعيت زنان اسير در كشته مي 

ــمردن امور نا   ع) اميرالمؤمنين ( خطبه   ــين در برشـ عبارتي وجود دارد كه    ، مشـــروع خلفاي پيشـ

  اند: فرموده 

  .» ـسلم  و  اله  و   عليه  اهللا  ـصلي   نبيه   ـسنه  و  اهللا   كتاب   الي  االمم  ـسائر  و  فارس   ـسبايا   رردت   و «   

  ) ٥٨ص ،  ٢٦ج ،  ١٣٧٣فيض كاشاني،    ؛ ٦٢ص   ، ٨ ، ج ١٤٠١كليني،  ( 

ـــبا " ــت   عـبارتي   "  ا يـ سـ ــيران  براي   ـكه  اسـ   عملكرد از   ، عـبارت رود. اين  مي  ـكار   ـبه  زن   اسـ

با كتاب خدا و سـيره نبوي، در برخورد با  ها آن  اعمال   مطابقت   عدم  و   خلفاي پيشـين   نادرسـت 

 حذف  براي   ص) (  امبر ي پ   تدريجي  حركت   راستاي  در   تنها نه رفتار خلفا   دهد. اسيران زن خبر مي 

ا آن عملكرد    بلـكه   ، نبود   داري برده  د   ـهاي حكوـمت   و   ـه ا، آن   از   بـع اـعث   ـه  در  داري برده   شـــد   ـب

.  ) ١٨٤٠  ، ص ١٣٩٠  جعفريان، شـــود (   تر مســـتحكم  مســـلمانان   اقتصـــادي   و   اجتماعي   ســـاختار 

ت ) ع (  علي امام   مدت كوتاه   حاكميت    كه امامان معصـوم   و   كند   جبران  را   انحرافات   همه   نتوانـس

ص) (  امبر ي پ در دوام بخشـيدن به سـنت    تا توانسـتند   ، نيافتند   ت ي ) حاكم ع (  علي   حضـرت  از  پس 

  . گام نهادند   كنيز   و   اسير  كردن  آزاد   و   داري برده  با   راستاي رويارويي  در  و   كوشيدند 

  سني  و شيعه  ميان  روايان در رفتار فرمان  به  گوناگون  هاي نگرش  ب)  

ــيـعه جز   ـكه   رـفت   پيش   چـنان )  ص (   امبر يـ پ   از   پس   اســـالم،   جـهان   فرايـند فرـمان روايي در    شـ

ين  يعيان،  ازنظر .  ديگري را نپذيرفت   چهارم،   جانـش دند  دين  اجراي   درروند   انحراف  باعث   خلفا   ـش   ـش

هاي  بر ســرزمين   مالكيت   برخي   كه   بود  حدي   به   تقابل  اين   بود.   نبوي  ســيره   از   متفاوت   ها آن   رفتار   و 

 انجام  امام   اذن   بدون   و   حكومت   غاـصبان   توـسط   زيرا   را داراي اـشكال دانـستند؛  دوره   اين   در ـشده  فتح 
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)  ص (   امبر ي پ   جانشـــينان   افراد را  اين  ســـنت  اهل   اما   ؛ ) ١٨٠- ١٥٥ص  ،  ١٣٨٥پناه،   هدايت بود (   شـــده 

  ) ٩٩- ٦٧ص  ،  ١٣٨٤حاتمي،  (   زدند.  صحت   مهر  ها آن   عملكرد   دانستند و بر 

 در  محـصنات   تفـسير  در   تفاوت   ـساز زمينه   د توان مي   حاكمان،  به   ـسني   و   ـشيعه   متفاوت  نگاه 

ير  د متقدم   تفاـس نت  اهل  زيرا   ؛ باـش عيت حال   و   نياز   جهت  به   ـس   كه  بودند   رو روبه   اي زمينه   با   ، وـض

 به  كه ان  شيعي   اما   گرفت؛  قرار  شان ن مفسرا معاني   رأس در   شوهردار  اـسير  زن   محـصنات در معناي 

ــلمانان   جامعه  انحراف   باعث  را  ها آن   و   نبودند   معتقد   خلفا   حقانيت  ــدن  عمل   و   مس ــنت به  نش   س

 عملكرد  توجيه   بر   اي داعيه  زيرا   ؛ داشـتند   محصـنات   تفسـير   به   متفاوت   نگاهي   دانسـتند، مي   نبوي 

المي   حاكمان  تند   اـس ميت  را   رفتار   اين   و   نداـش ناختند نمي  به رـس رت   كه آن  ويژه به   - ـش  علي  حـض

تين )  ع (  يران  درباره   عملكرد خلفاي نخـس   ؛ ٦٢ص ،  ٨ج   ، ١٤٠١كليني، ( . ده بود كر  نقد  را  زن   اـس

  ) ٥٨ص ،  ٢٦ج ،  ١٣٧٣فيض كاشاني،  

  اين  به   ، آن   شـناختن   به رسـميت   و   خلفا  اعمال   توجيه   جهت  در   سـنت  اهل   ديني   اسـتنباط 

 از  پيش  زيرا  ؛ اسـت  مطرح  هم   اسـير   چون كشـتن  ديگري هم  بحث  در   و   منحصـر نيسـت  مورد 

  اـسير، كردن  آزاد  راه  ـسه   به   ـشيعه   فقهاي   جهت   همين  به  و  ـشدند نمي   كـشته   اـسيران  ص)، (  امبر ي پ 

 حق  ، خلفا  دوران  در   اســير   كشــتار   رواج  دليل  به   ســنت   اهل   و  دادند   فتوا   آن   كردن   بنده  و  فديه 

  ) ٤٦٣ ـ   ٤٦١ص  ، ٦ج  ،  ١٣٧٩منتظري،   نك. ( .  اند داده  جاي   خود   فقه  در  نيز  را   اسير   كشتن 

  نقل در منابع متقدم هايسنت

بودند و ســنت نقل در اين دوران اهميت زيادي داشــت.    مأثور   تر بيش   ، تفاســير نخســت 

از سيره سمع، اجازه و شيخ و نقل از مكتوبات تا حدي تبعيت    ، تفاسير متقدم براي نقل احاديث 

در اين دوره وجود    مناوله مكاتبه و    هاي شيوه به همراه  ، ند و نقل شفاهي و سماع و قرائت ن ك مي 

  ) ٢٧٦ص ،  ١٣٨٨(عمادي حائري،    . داشت 

شد و اجازه روايات  ان نقل درون مذهبي بود و در قالب و محدوده خاصي انجام مي جري 

، ١٣٨٨عمادي حائري، (   هاست نقل جريان درون مذهبي اين   دهنده نشان   ، فهرست   هاي كتاب و  

يعه   هاي كتاب   . ) ١٠٥و    ١٠٤ص  ت ـش ان   خوبي به   ، فهرـس ت وجود   دهنده نـش   ترهاي قديمي فهرـس

جمعي از قدماست ( ) و اجازه نقل كتاب در ميان ٢٢١ - ٢١٢  ص ،  ١٣٩٧جمعي از نويسندگان، ( 
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ــندگان،  ــنده كتاب بر    كه طوري به   ؛ ) ٢٣٢  و   ٢٣١ص ،  ١٣٩٧نويس ــد مي خوانده    نويس و بدون   ش

 . شايد به اين دليل باشد) ٢٣٥و    ٢٣٣ص ،  ١٣٩٧جمعي از نويسندگان،  (  يافت نمي اجازه او نقل 

در جريان   ها كتاب زيرا اين  ؛ نت توجهي ندارند به تفاـسير اهل سـ   ، كه نخـستين تفاـسير نقلي ـشيعه 

در شـهرهاي سـني نشـين    غالبًامتقدم شـيعي   مفسـران كه    خصـوصـًانقل و اجازه شـيعي ندارند 

اين    . ) ١٧٧ -   ١٧٦ص ،  ١٣٩٠كريمي نيا،  نداشـتند ( ارتباط زيادي  ها آن د و با كردن زندگي نمي 

نيز وجود داـشت و باعث تمايز   ـسنت ـسنت نقل و رابطه اـستاد و ـشاگردي و اجازه در ميان اهل  

ــد  ــني ش ــيعه و س ــير متقدم هر گروه از ش ــاس از منابع مختلفي براي نقل بهره  ؛ تفاس زيرا از اس

  بردند. مي 

  در تفسير محصنات پيش از قرن هفتم شيعه و سني علل تشابه تفاسير جامع

نگاشته    زآن ا پس تمايز معناي محـصنات در تفاـسير متقدم شيعه و سني، در منابع جامع كه  

 ،تنها در تفاســير متقدم يك مذهب بيان شــده بود   ازاين پيش يي كه ها ديدگاه شــد از بين رفت. 

يعه و ـسني   در تفاـسير جامع مذهب ديگر وارد ـشد و  ته تفاـسير ـش  يك ديگراز منابع   ، هر دو دـس

، در مقاتل چون   هم   ، منابع تفسيري آن  كه استفاده از روايات شيعه و چنان  ؛ براي نقل بهره بردند 

ــير طبري  ــيرثعلبي   ، تفس ــت؛ اما بايد به اين نكته توجه كرد كه    تفس ــح اس ــير واض و ديگر تفاس

بر نظر   ها ديدگاه در ترجيح    غالبًا نقل كردند، ات تفاـسير متقدم ـشيعي را ي هرچند اهل ـسنت نظر 

نت پايدار ماندند  ايع در اهل ـس يعي   ؛ ـش ير ها ديدگاه به نقل   تنها نه  كه ان  برخالف ـش ي ـسني  ي تفـس

  پرداختند بلكه آن را بر ديگر نظريات تفسيري ترجيح دادند. 

آن در تفاـسير    نويـسنده و    تبيان   تفـسير ويژه    تأثير ،  مـسأله داليل اين    ترين مهم ـشايد يكي از 

د.  يعه باـش ير   بر   تبيان   تأثير بعدي ـش يعي    تفاـس دني   انكار   ازآن، پس ـش ت  ـش احب  كه چنان   ؛ نيـس   ـص

  ) ٧٥ص ،  ١ج  ،  ١٣٧٢طبرسي، (  . داند مي   وي   تأليف  از   اقتباس  را   خود  كار  تلويح  به   البيان، مجمع 

ير تبيان  به   نگاهي  با    كار   ، تفـس ت   آـش يخ   كه  اـس ير  به   تنها  ـش يعه   تفاـس   ه، بلكهنكرد   رجوع   ـش

  ٣٨٤ د. (  ُرّماني   عيسـي  بن   علي   و )  م   ٩٣٤ / ق   ٣٢٢ د. (   اصـفهاني  ابومسـلم   تفسـير   : چون   منابعي  از 

 روش ـصرفًا  ، ـشيعي   پيـشين   تفاـسير  همانند  او   . ) ١ص ،  ١ج طوـسي،  اـست ( ه  برد  بهره ) م   ٩٩٤  / ق 

  اـستدالل  و   ندانـست   كافي  را   روايات   نقل  كه  بود   كـساني   نخـستين  از  نگرفت و   پيش  در  را   مأثور 
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  ،جهت  همين  به  شــايد   و )  ٣٢٥٩، ص ٦ج ،  ١٣٩٣ كريمي نيا، شــمرد (   جايز   تفســير  در  را   عقلي 

  كرد.   بررسي  تفسيري مذاهب مختلف را   ي ها ديدگاه 

ــيخ  ــي نيز در اين امر   مـحل زـندگي و زـماـنه شـ ــت   درزـماني   بود. او   مؤثر طوسـ   ـكه  زيسـ

  تمايالت  و   پيشــينه   حاكميت آل بويه بر بغداد با   . ) ١٣٦٢متز، نك.  (  بود   اســالم   جهان   رنســانس 

  گونه تـسامح   رفتاري  و  متعادل   فـضايي  در  عراق   و  ايران  در   ـسني  عالمان  با  كرد مي   تالش   ـشيعي، 

  تفسـير تدوين  . ) ١٥٤- ٦٧ص  ،  ١٣٧٥ كرمر،  ؛ ٦٤٦- ٦٣٩  ص ،  ١ج ،  ١٣٧٤سـجادي،  (  ند ك   رفتار 

 براي  و   د پرهيز ب   اي فرقه   اختالفات  از   تفســيرش  در   شــيخ  تا  شــد   موجب   ، در چنين فضــايي   تبيان 

  ١ص ،  ١ج   تا، بي طوـسي،  ( ببرد   نام   ـسنت   اهل  منابع  از   خود   تفـسير  در   ، ـشيعي  عالمي  بار   نخـستين 

  كه كرد  نقل  بـصري  حـسن  و  ـضحاك   عكرمه،   قتاده،   : چون  هم   مفـسراني  از   ، كتابش  در  او   . ) ٢  و 

تحسين نمود. جبايي را   ابوعلي   فراء و  طبري،  : چون  و مفسراني   د داشتن   شيعي   غير  گرايش  اغلب 

 متقدم  بيش از يادكرد مفـسران   ، اـصفهاني   ابوالحـسن   و  رماني   : نقل او از تفاـسيري چون   چنين هم 

  ) ٢٢٦ص ،  ١٣٩٣؛ ايازي،  ٨٩  و   ٨٧ ص ،  ١٣٨٥نيا،   كريمي (  . شيعه است 

  نتيجه

  عبارتند از:   آيد مي نتايجي كه از نوشتار حاضر به دست  

ــ   . ١ ــيعه   ر ي تفاس ــين ش ــنت   و اهل   پيش ــداق   گزينش  در   ، س ــلي   مص ــداق برتر   يا   و   اص مص

  . جدايند  يك ديگر از    ، محصنات 

  اين   و   اند برگزيده   محصـنات  معاني   از  را   شـوهردار   اسـير   زن   ، سـنت   اهل   كهن   ر ي تفاسـ   . ٢

  . ندارد   وجود   شيعه   پيشين   تفاسير  در  معنا 

ه ي ر   . ٣ نات   معنايي  تمايز   ـش ير  در   محـص ه  در  را   متقدم   تفاـس ي   توان مي   بخش  ـس كرد:   بررـس

  و   مشـــروعيت  و   اســـيران   با   برخورد  در   خلفا  و   ص) (   امبر ي پ   رفتار   ، تفاوت مأثورات ســـنت نقل 

  . سنت   اهل  ميان  در   خلفا   تقدس 

تفاسـير شـيعه و اهل سـنت درباره محصـنات، بعد از نوشـتن تفاسـير جامع از بين   ز ي تما   . ٤

  نقل كردند.  يك ديگر رفت و آنان از منابع 
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ويژه شيخ طوسي    تأثير به دليل    ، ي تفسيري اهل سنت در ميان تفاسير شيعيان ها دگاه ي د   . ٥

  يافت.   اي گسترده او، رواج   توسط و پذيرش ديدگاه مشهور اهل سنت  

ير   وجود   . ٦ نات در   متفاوت   تفـس ده  درباره محـص ت  هاي ـس ير  تدوين  از   پيش   و   نخـس   تفاـس

رهنمون    فهم،   بر  او  شــرايط   و   نويســنده   جايگاه   تأثير به  را  ما  ســنت،   اهل   و   شــيعه  ميان  در  جامع 

ود مي  ري كه به   ؛ ـش راغ  زيرا مفـس آن را بر اـساس نياز    عنوان كتابي براي زندگي رفته، به  قرآن  ـس

  زمينه فهميده و حتي به گزينش روايات تفسيري دست زده است.  و   پيشينه و مبتني بر  

ــير    توجهي ي ب   . ٧ ايز در تـفاسـ ه اين تـم د   مـتأخر، ـب ان د  توانـ مي   هرچـن اين    توجهي كم   گر بـي

شــيعي در   هاي حكومت ، تشــكيل  رود مي بدان گمان   تر بيش   چه  آن  اشــد، ب   ها زمينه مفســران به 

  باشد. تواند  مي نيازي مشابه اهل سنت  با    ها آن بعد و رويارويي    هاي دوره 

ــاس آن شــاهد تغ . حال كه نقش زمينه آن ٨ ــت كه بر اس يير معناي يك قدر پررنگ اس

، جنگ  داري برده ن هـستيم، آيا اين نياز و زمينه متفاوت در عـصر ما كه ازدواج،  مفـسرا واژه نزد 

  رهنمون كند؟!   تازه نايي  د مفسر را به مع توان مي و اسير، قوانين و ضوابط ديگري يافته است، ن 
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  منابع
  . قران کریم 

، چاپ سـوم  محمد طیب، ، تحقیق اسـعد  تفسـیر القرآن العظیم )، ق   ۱۴۱۹محمد ( ان بن  ابن ابی حاتم، عبدالرحم 

  مصطفي الباز. نزار   ریاض: مکتبه 

  ، بیروت: دارالکتب العربی. فی التاریخ  الکامل تا)، (بی   اثیر، علی بن محمد   ابن 

  پ اول، بیروت: دارالکتب العلمیه. ، چا الفتوح  )، ق  ۱۴۰۶احمد ( اعثم،    ابن 

دالـله بن ابوبکر  ا) (بی   ابن العربی، محـمد بن عـب ـجاوی، ـچاپ اول، بیروت:  ب   محـمد ی عل ، تحقیق  احـکام القرآن ،  ـت

   دارالجیل. 

اول،   ، چاپ المهدي ، تحقیق عبدالرزاق زاد المـسیر فی علم التفسیر )، ق  ۱۴۲۲علی ( ن بن  ا ابن جوزی، عبدالرحم 

  : دارالکتاب العربي. بیروت 

د ( زنجویه، حمید بن    ابن 
َ
ــیوطی، چاپ  االموال   )، ق  ۱۴۲۷َمخل ــش ابو محمد اس اول، بیروت: دارالکتاب  ، به کوش

  العلمیه. 

  . جا ، بیروت، بی الکبری   الطبقات  )، ق   ۱۴۰۵(   ع ی من   سعد بن   محمد بن   د، ابوعبدالله ع س   ابن 

  بیروت: دار و مکتبه الهالل. اول،  ، چاپ  غریب القرآن ،  تا) بی مسلم ( ابن قتیبه، عبدالله بن  

  العربي.   التراث  احیاء   ، چاپ اول، بیروت: دار تهذیب اللغه )، ق   ۱۴۲۱احمد ( ازهری، محمد بن  

  نشر علم.   ، چاپ اول، تهران: تفاسیر  نامه  شناخت  )، ش  ۱۳۹۳محمدعلی ( ایازی،  

ه  ا)،  (بی   و علوم قرآنی و ـحدـیث   بخش فـق ــالمی   المـعارف دائره   احصـــان، ـت اظم موســوی بزرگ اس ، زیر نظر ـک

  . ۶۷۲- ۶۷۱ص  ، ۶ج   ، بجنوردی 

  ، ه ه نامه پژو دانش ،  احصان   بشیر زاده، اباذر، 

T.ihttp://pajoohe.ir/  احصان__a-43865.aspx 
ری، احمد بن یحیی 

ُ
  فروشی ارومیه. کتاب به کوشش رضوان محمد رضوان، قم:  ، البلدان   فتوح   )، ق  ۱۴۰۴(   َبالذ

ــلیمان ( بلخی، مقاتل بن   ــلیمان  )، ق  ۱۴۲۳س ــیر مقاتل بن س اپ اول،  الله محمود شــحاته، چ ، تحقیق عبد تفس

  بیروت: دار احیاء التراث. 

ن: نشــر  ، تنظیم و ویرایش محمد جانی پور، چاپ اول، تهرا تاریخ تفسـیر قرآن کریم  )، ش  ۱۳۹۲احمد ( پاکتچی، 

  ع). صادق ( اه امام  دانشگ 

حاق احمد بن   ابوری، ابواـس یر القرآن  )، ق  ۱۴۲۲ابراهیم ( ثعلبی نیـش ف و البیان عن تفـس ، تحقیق ابو محمد  الکـش

  بیروت: دار احیاء التراث العربي.   بن عاشور، چاپ اول، ا 

 احیاء، بیروت: دار  صــادق قمحاوی، چاپ اول ، تحقیق محمد احکام القرآن  )، ق  ۱۴۰۵علی ( جصــاص احمد بن  

  . تراث العربی ال 
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  بن   محـمدصــالح  از   صــفوی   دوره  در   کنیزـکان   و   غالـمان  درـباره   ـتازه   ـهای «آـگاهی   )، ش   ۱۳۹۰رســول ( جعفرـیان،  

  . ۱۹۲۴- ۱۸۳۳  ص   ، ۱۴  ، شماره ش  ۱۳۹۰چهارم،   سال   ، بهارستان   پیام   ، آبادی» خاتون   الحسینی  عبدالواسع 

ندگان ی نو جمعی از   الت میراث حدیثی امامیه   )، ش  ۱۳۹۷(  ـس ناخت مبانی اـص ش حامد  بازـش ، دفتر اول، به کوـش

  موسسه امام هادی تهران: دلیل ما.  ، فرج پور 

  سیاسی،   دانش   ، سنت   اهل  دیدگاه   از   حکومت   مشروعیت   مبانی   نقد   و   بررسی   )، ش   ۱۳۸۴(   حاتمی، محمدرضا 

  . ۹۹- ۶۷ص    ، ۱  شماره 

  ، چاپ پنجم، قم: منشورات رضی. طوبی   شجره ، تا) (بی   مهدی حائری، محمد 

، بیروت: دار احیا التراث  ، تحقیق مصــطفی الســقا و دیگران النبویه  الســیره   ، تا) (بی   هشــام   حمیری، عبدالملک بن 

  العربی. 

  پ اول، بیروت: دارالکتاب العلمیه. ، چا ، تحقیق رضا محمد سالم شحاده االموال  )، ق  ۱۴۲۹(  داوودی، ابوجعفر 

  ، تحقیق عبدالمنعم عامر، قم: منشورات رضی. الطوال   االخبار   )، ش  ۱۳۶۸(  وود ری، احمد بن دا دینو 

ا اعوانی، چاپ دوم، تهران:  النبوه   اعالم   )، ش  ۱۳۸۱(  حاتم   ابو  رازی،  اوی و غالمرـض الح الـص ه ، تحقیق ـص ـس موـس

  پژوهشی حکمت و فلسفه ایران. 

 محمدجعفر، تحقیق الجنان فی تفسـیرالقرآن روض الجنان و روح )،  ق  ۱۴۰۸علی ( رازی، ابوالفتوح حسـین بن  

  . های اسالمی آستان قدس رضوی پژوهش ، مشهد: بنیاد  ، چاپ اول ناصح   محمدمهدی یاحقی و  

، مطالعات تفـسیری، ـسال ـشـشم، بررـسی تفـسیری اتخاذ اخدان در آیات قرآن   ، ۱۳۹۴ش) (   ی مهد رفیعی موحد،  

  . ۱۳۶- ۱۱۷ص  ، ۲۲شماره  

  : انتشارات امیرکبیر. تهران  سیزدهم، ، چاپ  اسالم   از  بعد   ایران   تاریخ  )، ش  ۱۳۸۹(   ن ی عبدالحس ، کوب زرین 

  پ سوم، بیروت: دارالکتاب العربي. ، چا الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل  )، ق  ۱۴۰۷محمود ( زمخشری  

  ص ،  ۱، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، ج  بزرگ اسالمی  المعارف دائره بویه،    آل  )، ش   ۱۳۷۴(   صادق   سجادی، 

۶۳۹-۶۴۶ .  

م  ر بن محمد بن احمد ـس عید ، تحقیق بحرالعلوم تا)، (بی  رقندی، نـص ن عمروی،   عمر بن  ابوـس ل،  چاپ او غالمحـس

  بیروت: دارالفکر. 

چاپ سـوم،  جواد بالغی، ، تحقیق محمد فی تفسـیر القرآن   البیان مجمع  )، ش  ۱۳۷۲(   طبرسـی، فضـل بن حسـن 

  نتشارات ناصرخسرو. تهران: ا 

  هیم، بیروت: روائع التراث العربی. ، تحقیق محمد ابوالفضل ابرا الطبری   تاریخ ،  تا) (بی  طبری، محمد بن جریر 

  . ، چاپ اول، بیروت: دارالمعرفه جامع البیان فی تفسیر القرآن   )، ق  ۱۴۱۲(  طبری، محمد بن جریر 

بیروت: دار احیاء   ، تحقیق احمد قصیرعاملی، چاپ اول، القرآن التبیان فی تفسیر  ، تا) (بی   طوسی، محمد بن حسن 

 . التراث العربی 

  دیث. ح دارال ، چاپ اول، قم:  الصحیح من سیره النبی االعظم )،  ش  ۱۳۸۵(   ی مرتض عاملی، جعفر 
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  ، بغداد: مکتبه النهضه. االسالم  قبل  العرب   تاریخ  فی  المفصل  )، م  ۱۹۷۸جواد ( علی، 

و   ، تهران: کتابخانه، موزه بازسـازی متون کهن شـیعه: روش، تحلیل، نمونه )،  ش  ۱۳۸۸محمد ( عمادی حائری، 

  مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی. 

چاپ اول، تهران:   ، تحقیق ســید هاشــم رســولی محالتی، کتاب التفسـیر   )، ق  ۱۳۸۰(  عیاشــی محمد بن مســعود 

  . چاپخانه علمیه 

، تحقیق احمد یوســف نجاتی، محمدعلی نجار، عبدالفتاح القرآن معانی    )، م  ۱۹۸۰(   یحیی بن زیاد  ابو زکریا  ، فراء 

  . : دارالمصریه للتألیف و الترجمه ، مصر اسماعیل شلب، چاپ اول 

 دوم،   چاپ ی، ومی و ابراهیم سامرای ، تحقیق مهدی مخز العین  کتاب  )، ق  ۱۴۰۹(   احمد   بن  فراهیدی، خلیل 

  دارالهجره.   مؤسسه قم: 

  امیرالمؤمنین.   کتابخانه   ، چاپ اول، اصفهان: فی الوا  )، ش   ۱۳۷۳محسن ( فیض کاشانی،  

  چاپ سوم، قم: دارالکتاب.   ، ، تحقیق طیب موسوی جزایری القمي   تفسیر    )، ش  ۱۳۶۳ابراهیم ( قمی، علی بن  

  ترجمه ، اسـالمی  رنسـانس   عصـر   در   گرایی انسـان : بویه   آل   عهد  در  فرهنگی  احیای   )، ش  ۱۳۷۵جوئل (  کرمر، 

  دانشگاهی.   نشر  کاشانی، تهران: مرکز   حنایی   محمدسعید 

، فـصلنامه دانـشکده  مطالعات اـسالمی ،  » ـشیخ طوـسی و منابع تفـسیری در تبیان «   )، ش  ۱۳۸۵(   ی مرتضـ نیا،  کریمی 

  . ۱۱۱- ۸۱  ص  ، تابستان، ۷۴الهیات و معارف مشهد، شماره  

یری   پارادایم  چهار «   )، ش  ۱۳۹۰(   ی مرتضـ نیا،  کریمی  یعه  تفـس یر   تاریخ   در   ای مقدمه :  ـش یعی   تفـس   ،»کریم  قرآن  بر   ـش

  . ۱۹۶  –  ۱۷۲  ص ،  ۵۰  ، شماره مطالعات تاریخی قرآن و حدیث 

ــیر القرآن،  ) ش  ۱۳۹۳(   ی مرتضــ کریمی نیا،  ــالم  نامه دانش ، التبیان فی تفس ، زیر نظر غالمعلی حداد جهان اس

  . ۶عادل، ج  

تعارف، دارال ار صــعب ـــــ  غفاری، چاپ چهارم، د  اکبر علی  ق ی تحق   ، الکافی )،  ق  ۱۴۰۱(  عقوب ی کلینی، محمد بن  

  االسالمیه).  دارالکتب   :تهران  (افست 

  : ، از دامن پاک نساء به معنای شوهردار یا   ۲۴محصنات در آیه   ، محمدی، سعید گل 

http://saeedgolmohamadii.blog.ir. ۱۳۹۹/۰۳/۱۲/۲۴ -nesa-new 

  بیروت: دارالکتب العلمیه. اول،   ، چاپ النکت و العیون ، تا) (بی   ماوردی، علی بن محمد 

ــالمی   تمدن   )، ش  ۱۳۶۲آدام ( متز،   ــانس   یا   چهارم   قرن  در  اس ــالمی   رنس ــا علی ترجمه   ، اس   ،قراگزلو  ذکاوتی  رض

  امیرکبیر.   :تهران 

  . ۱۳۶- ۱۲۹ص  ، ۲  شماره   ، نظر   و   نقد  ، فصلنامه » هرمنوتیک متون دینی و  «   )، ش   ۱۳۷۴محمد (   شبستری،   مجتهد 

   . الوفاء  ه مؤسس بیروت: ،  االطهار   ه ئم لدرر اخبار اال  ه بحاراالنوار الجامع  )، ق  ۱۴۰۳(   محمدباقر مجلسی، 

  یل، قم: منابع الثقافه االسالمیه. ، به کوشش عبدالله اسماع االشراف   و   التنبیه ،  تا) (بی   بن حسین  ی عل  مسعودی، 
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ــاد فی معرفه حجج الله علی العباد )،  ق  ۱۳۹۹نعمان ( مفید، محمد بن   ، چاپ ســوم، بیروت: موســســه االرش

  اعلمی. 

داد،   ام   و   الموالی )،  ق   ۱۴۰۸محمود ( مـق ه الی اخر العصــر االموی   نـظ اهلـی اپ اول، دمشــق:  الوالء فی الـج ، ـچ

  دارالفکر. 

  ، مصر: لجنه التالیف و الترجمه و النشر. حمد شاکر م ، تحقیق محمود  االسماع  امتاع تا)، بی (   ن ی الد مقریزی، تقی 

  قم: کیهان.   صلواتی،  محمود  ترجمه  ، اسالمی  حکومت  فقهی  مبانی  ، ) ش  ۱۳۷۹(  حسینعلی   منتظری، 

ــف  ، ) ش  ۱۳۷۱محـمد ( میـبدی، احـمد بن   ــرار کش ، ـچاپ پنجم   ، حکـمت  اصــغر علی ، تحقیق  و ـعده االبرار  االس

  تهران: انتشارات امیرکبیر. 

ه (   عمر بن   یری، نم  اریخ   )، ق   ۱۴۱۰شــبـّ ه المنوره   ـت دیـن اپ اول   ، ، تحقیق فهیم محمود شــلتوت الـم بیروت:    ، ـچ

  دارالتراث ـ داراالسالمیه. 

ابوری  ن ( محمود بن   ، نیـش می،ایجازالبیان عن معاني القرآن )، ق   ۱۴۱۵ابوالحـس ن القاـس  ، تحقیق: حنیف بن حـس

  دارالغرب االسالمی. ، بیروت:  اول   چاپ 

  دارالقلم. بیروت:  چاپ اول،  ، العزیز   الکتاب  تفسیر   فی  الوجیز   )، ق  ۱۴۱۵احمد (   بن  نیشابوری، علی  واحدی 

 تحقیق مارسدن جونس، بیروت: اعلمی.  ، المغازی  )، ق  ۱۴۰۹عمر ( واقدی، محمد بن  

ــاهرودی،   ــمی ش ــالم علیهم   بیت اهل   مذهب  مطابق   فقه  فرهنگ   )، ق  ۱۴۲۶محمود ( هاش چاپ اول، قم:   ، الس

  السالم. علیهم   بیت اهل   مذهب   بر   اسالمی  فقه  المعارف دائره  موسسه 

یخ »، شــیعه  فقهای   منظر   از   خلفا   فتوحات «  )، ش  ۱۳۸۵محمدرضــا (   پناه،   هدایت   ،۹  شــماره   ، پژوهش  آیینه  در  تار

  . ۱۸۰- ۱۵۵ص  

 بیت. اهل ، قم: نشر  الیعقوبی  تاریخ ، تا) (بی  یعقوبی، ابن واضح 
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