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 . مقدمه1

فهم قرآن مانند هرکتاب دیگری، نیازمند ابزار و دسترسی به مقدمات خاص خوود اسو . 
اسو . ایو  شده ه اس  که در پی حوادث و رخدادها نازل مینزول تدریجی قرآن از آن رو بود

بدان معناس  که آیات قرآن کریم ناظر به حوادث و جریانوات در جزیورا العورب بووده اسو . 
البته آیات قرآن را می توان به دو بخش اصلی تقسیم نمود: بخشی از آنها آیاتی هستند کوه نواظر 

 ز آیات قرآن، ناظر به حوادثی نازل شدند.به حوادثی نازل نشدند؛ اما بخشی دیگر ا
های گونواگونی ای  حوادث، شأن نزول نام دارنود. بررسوی شوأن نوزول آیوات، بوه شو  

ل و با توجه به سیر م وی و مودنی از آن جملوه  . بررسی آنها بر اساس تاریخ نزو پذیر اسام ان
اس . 

فهم معوار  قورآن باشود. تواند راهگشای ها به صورت موضوعی نیز میبررسی شأن نزول
بررسی شأن نزول آیات اعتقادی، اخالقوی، فقهوی و ماننود آن بوه ایو  روش موی تووان صوورت 

تر تقسویم کورد و موورد توان ایو  موضووعات را بوه ابووابی کو و پذیرد. برای ای  منظور، می
ا آیوات های فقهوی مورتبب بوبررسی قرار داد. در ای  مقاله، بررسی تأثیر شوأن نوزول در برداشو 

 گیرد.خانواده و ازدواج صورت می
تواند عالوه بر نشان دادن فضای خانوادگی و اجتمواعی عصور نوزول قورآن، ای  روش می

شیوۀ مواجهۀ قرآن را بوا موضووعی خواص نشوان دهود. در اهمیو  ایو  روش بایود گفو  کوه 
 شود. ها باعث انحرا  و یا برداشتی ناقص از آیات قرآن میتوجهی به شأن نزولبی

های فقهوی نگارنده با بررسی کتب فقهی و تفسیری فریقی  و تأثیر شأن نزو ل بر برداش 
در آیات مربوط به ازدواج، ارزش و تأثیر شأن نزول را در برداش  از ای  آیات، مورد دقو  قورار 

 گیرد.های فریقی  مورد توجه قرار میداده اس . در ای  نوشته دیدگاه

 نزولشناسی شأن . مفهوم2

اقوال متعددی بیان شده اس . بسیاری از مفسوران فرقوی میوان « شأن نزول» دربارۀ تعبیر 
(؛ اما برخی از محققوان، 444ش، ص4731اند )رادمنش، ای  تعبیر و تعبیر سبب نزول قائ  نشده
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 ای،اند. به نظر آنان، هر شخص یوا حادثوهتر از سبب نزول دانستهشأن نزول را دارای معنایی عام
اسو ، خواه در گذشته یا حال یا آینده و یا هر موضوعی که آیه یا آیاتی دربوارۀ آنهوا نوازل شده

گویند، فالن آیه دربارۀ عصم  انبیوا آیند. بر همی  اساس، برای مثال میشأن نزول به شمار می
ول هوا را شوأن نوز یا عصم  مالئ ه یا حضرت ابراهیم یا نوح یا آدم نازل شده اس . تمامی ای 

ای اس  کوه متعاقوب آن، آیوه یوا آیواتی نوازل شوده شوند؛ اما سبب نزول، حادثهآیه خوانده می
ش، 4734شوود )معرفو ،  اس ؛ بر همی  اساس، سبب نزول، اخّص از شأن نوزول دانسوته موی

 رود.(. در ای  مقاله، شأن نزول را به همی  معنای عام به کار می411ص

 . پیشینۀ بحث3

وم قرآنی، در بحثی با عنوان فوائد سوبب نوزول از فوائود نوزول برخوی از برخی از کتب عل
؛ 441، ص4ق، ج4141؛ زرکشووی، 421ش، ص4731انوود )زرقووانی، آیووات فقهووی سووخ  گفته

دهود، (. مرور کتب اسباب نزول و تفاسیر قرآن کریم نشوان می224، ص4ش، ج4731معرف ، 
شوده؛ اموا تحلیلوی دربوارۀ آنهوا بوه  شوم  های مرتبب با آیوات ازدواج مطورحدر آنها شأن نزول

ای بورای شود و آن موی توانود مقدموه خورد. از ای  حیث، تحقیق حاضر، جدید دانسته مینمی
های آیات االح ام و مباحث فقهی از دیدگاه تأثیر شأن نزول در برداش »تر با عنوان بحثی کلی

 به شمار آید. « فریقی 
تر انجام پذیرفته اسو ، از ایو  قورار موضوع حاضر پیشبرخی از تحقیقاتی که نزدی  به 

 اس :
که در آن، نقش اسوباب نوزول « بررسی میزان تأثیر روایات سبب نزول در تفسیر». مقالۀ 4

در تفسیر آیات الهی و  گونگی ایفای ای  نقش در بازیاف  مفاهیم آیات و دالل  آن بور موراد 
 (  243-37/433ش، ص4714خداوند بررسی شده اس . )ن : پیروز فر، 

، آننگارنده در  .ش(4731)ن : اسالمی پناه، « ازدواج پژوهی در آیات الهی» . مقالۀ2
 . کرده اس  بررسیتمام آیات مرتبب با ازدواج را از حیث واژگان و محتوا 

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/237002/%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%87%db%8c?q=%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&score=322.54446&rownumber=1
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/237002/%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%87%db%8c?q=%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&score=322.54446&rownumber=1
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که دربارۀ کتاب فقهی شهید ثانی بوا « ر مسال  االفهامجایگاه اسباب نزول د». مقالۀ 7
عنوان مسال  االفهام به نگارش در آمده اس . 

در ایو  مقالوه بوه بررسوی دیودگاه «. بازخوانی مفهوم نشووز زن و مورد در قورآن». مقالۀ 1
  سورۀ نساء پرداخته شده اس . 423و  71مفسران دربارۀ آیات 

تر نوشته شده اند؛ اما هیچ ی  نواظر بوه موضووع که پیشای  مقاالت برخی از آثاری اند 
مقاله حاضر نیستند. 

 های تأثیر شأن نزول در آیات ازدواج. گونه4

تأثیرگذاری شأن نزول در آیات فقهوی بوه یو  شو   نیسو . در مراحو  بررسوی فقهوی 
های توأثیر ههای مختلفی از شأن نزول ها می توان داش . این  گونومرتبب با آیات قرآن استفاده

 های مرتبب با آیات ازدواج بیان گردد. آنها از ای  قرارند:شأن نزول

 . روشن کردن مصادیق احکام کلی در آیه1. 4
در میان آیات االح ام برخی از آیات هستند که در آنها تعابیر و کلمواتی عوام و کلوی بوه 

ک صوحیحی از ح وم در کار رفته اس  که بدون مراجعه به مصداق و نمونه آن نموی تووان در 
آیه داش  یا حداق ، پیدا کردن درکوی صوحیا از ح وم در آیوه دشووار موی نمایود. برخوی از 

 های ای  آیات از ای  قرار اس :نمونه
ْوت

ُ
َُ  ْو تُ ََ ََ  ََ َب 

َ
َُ  ْو تُ ََ ََ  ََ ُكْم  ُُ ََ ولت ُكْم  ُُ ََ َعكت َوتكُكُكْم 

َ
ََ أ تُُكُكْم  ََ ََ  ََ ُكْم  ُُ هت مَّ

ُ
َمْت َعَلْيُكْم أ َت ُحرِّ

ُكْم  ََ ْْ ْرَضت
َ
ى أ َُ ُكُم  ل ُُ ه مَّ

ُ
أ تَ  ََ َوتكُكُكم مِّ

َ
أ ت ََ تكرَُ م مِّ ُُ تى ُح َُ تى  َُ تُمُكُم  ل َُ َ ََ َر ُكْم  َُ هتُت َسَآتك مَّ

ُ
أ ََ  َِ َْ ضت  لرَّ

 َُ ك ََ َْ
َ
ُل أ َُ ََ َحل َُح َعَلْيُكْم  ََ ََل ُج َُ َه َّ  ََ م 

ُُ ْم َكُككُسكْ  َدَوْل َإن لَّ َُ َه َّ  ََ م 
ُُ ى َدَوْل َُ ُكُم  ل َُ َآك

ْصلَمُكْم سِّ
َ
َذيَ  َمْ  أ ُكُم  لَّ

 ًُ َحيكت َه َ َُن َغُفكرً  رَّ ْيَ  َإَّلَّ َمُ قْد َسَلَف َإنَّ  للَّ َُ ْو
ُ
ْيَ   ْو ََ كْ   ُْ َك ُْ ن َك

َ
بر شما حورام شوده (؛ 27)نساء، ََ أ

هایتان، و دختوران  هایتان، و خالهاس ، )ازدواج با( مادرانتان، و دخترانتان، و خواهرانتان، و عمه
انود، و خوواهران رضواعی رادر، و دختران  خواهر، و مادران )رضاعی( تان که شما را شویر دادهب

انوود،ا از شووما، و مووادران همسوورانتان، و دختووران همسوورتان کووه در دامووان  شووما  پوورروش یافتووه
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اید، پس بر شما هیچ گناهی و اگر با آنان همبستر نشده -اید؛همسرانتان که با آنان همبستر شده
و )نیز حرام اس  بر شما ازدواج با( همسوران پسورانتان  -س  )که با دخترانشان ازدواج کنید(نی

که از پش  )و نس ( شما هستند، و این ه بی  دو خواهر )در ازدواج( جمع کنید؛ مگر آنچه که 
 به تحقیق در گذشته واقع شده؛   راا که خدا، بسیار آمرزنده  وا مهرورز اس .

 جُب در آیۀ مذکور. قاعده 1. 1. 4

ایو  »اسو : در آیۀ مذکور پس از معرفی اشخاصی که ازدواج با آنها حورام اسو ، آمده
؛ یعنی اگر کسانی در جاهلی  و قب  از نوزول ایو  «شود قانون )یا اح ام( عطف به ماَسَبق نمی

مهربان اسو ؛ ندارند؛  را که خدا بسیار آمرزنده و  اند، مجازاتیآیه، ازدواج حرامی انجام داده
البته اکنون که قانون الهی اعالم شده،  نی  همسری برای آنوان حورام اسو  و بایود از او جودا 

 شوند.
، دارای معنایی کلی اس  و باید با توجه به فضا و زموان «ما قد سلف»در ای  آیه عبارت 

د نظور ایو  نزول آیه به آن توجه نمود. توجه به زمان و فضای نزول باعث می شود، مصادیق موور 
 آیه مشخص شود.

 «د سلفق اال ما». دیدگاه مفسران در تفسیر 2. 1. 4

دو احتموال)مگر آنچه در گذشته واقع شده( مفسرآن قرآن «  َّلا مُ قْد َسَلَف »در مورد تعبیر 
 اند:داده

 ؛یدی بورای ازدواج بوا دو خوواهر باشودق که تعبیر فوقنخس  آنالف: اختصاص حکم: 
هایی که در زمان جاهلی  رایج دو خواهر در یك زمان جایز نیس ، مگر ازدواج یعنی ازدواج با

   شد. بود و ای  گونه انجام می
جصاص در اح ام القرآن خود، حدیثی از ابوی وهوب جیشوانی آورده اسو ؛ بوه نقو  از 

م ُ تُ   لت ضحاک از پدرش کوه:  ته عليته َ ستلا ى  للا أستلكت َ عَتدأ أوُتُن ُتكيتت  لَمتى صتلا
اسالم آوردم، در حالی که دو خوواهر را بوه ؛ یعنی: ُتشت  هكُ َ ُى َْض  ولفُظ  ل  أيُهكُإحد
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همسری اختیار کرده بودم. پس به نزد پیامبر آمدم، فرمود: ی ی از آن دو را طالق بده. )نو : 
 (33، ص7، جق4111جصاص، 

د. بعد از نزول ای در هنگام نزول ای  آیات ده یا هش  زن داشتنوی آورده اس  که عده
(33، ص7آیه پیامبر به آنها فرمود: از میان آنها  هار نفر را اختیار کنید. )همان، ج

اال موا قود »انود، آن اسو  کوه قیود احتمال دومی که دربارۀ آیوه دادهمول حکم: شب. 
های مطرح شده در آیه باشد؛ یعنی اگر قب  از نزول آیه کسی برای همۀ اح ام و ازدواج« سلف

شووود و فرزنوودانش  ام بووه ازدواج بووا محووارم کوورده اسوو ، مشومول ایوو  قووانون جدیوود نموویاقود
دیگور جودا اند، هر  ند در هر دو صورت الزم اسو  پوس از اعوالم ایو  قووانی  از هوممشروع

 (33، ص2، ج4733شوند. )رضایی اصفهانی،
شأن نزولی که دربارۀ آیۀ بعدی از سورۀ نساء که در مورد جنگ اوطاس )نام محلوی کوه  

های اسالمی در آن واقع شده اس ( نق  شوده اسو ، شواهد دیگوری اسو  بور ی ی از جنگ
تأثیرشان نزول در فهم مصادیق آیات ازدواج کوه موی توانود باعوث روشو  شودن مفواهیم آیوات 

َُ َمتَ  ای  شأن نوزول مربووط بوه آیوه   (.14، ص1ج مربوط به ازدواج گردد. )همان، ََ  ْلُكْحَصتَُ

ْيكُُسُكْم ...
َ
آَُء َإَّلَّ مُ َمَلَكْت أ َِّ ( اس . در ای  آیه، ازدواج با زنان شوهردار حورام، جوز 21  )نساء،  ل

ْيكتُُسُكْم ی  مورد که با عبارت  
َ
یری   اسوتثنا شوده اسو . ی وی از احتمواالت تفسوَإَّلَّ مُ َمَلَكْت أ

دربارۀ ای  آیه آن اس  کوه زنوان اسویر شوده از دشوم ، در جنوگ اگور شووهر داشوته باشوند، 
تواننود بوا آنوان ازدواج شود و پس از استبرا )عوّده( مسولمانان موی ن احشان با اسارت فسخ می

کنود. بوا توجوه بوه شوأن در حنی ، ای  تفسیر را تأیید می کنند. جریان اسارت زنان قبیله اوطاس
ْيكُُسُكْم ل، مصداق  نزو 

َ
 گردد.   در آیه محدود به زنان اسیر میمُ َمَلَكْت أ

البته ذکر ای  ن توه الزم اسو  کوه شوأن نوزول، مصوداق کلموات در آیوات را مشوخص 
کند و در عی  حال خود، راهی اس  بورای فهوم بهتور آیوه و کشوف نماید؛ ولی تحدید نمیمی

 دارای وجه مشترکی اند.مصادیق دیگری که با مصادیق زمان نزول 
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 . قاعدۀ العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص المورد2. 4
بنابر ای  قاعدۀ باید مالک، عمومی  موجود در عبارت قرآن باشد و خواص بوودن سوبب 

 نزول، دلیلی بر محدودی  معنای آیه در مصادیق زمان نزول آیه نمی شود.
کنود،  نوی  نیسو  کوه مفهووم و مویبه طور کلی سببی که نزول آیه یا آیواتی را ایجواب 

مدلول قرآنی آن را مقّید و مختّص به همان مورد خاّص سازد؛ بل ه ح م و مفهوم آن بوه مووارد 
ق، 4141؛ معرفو ، 421، ص4ق، ج4124مشابه آن نیز قاب  تعمیم و سورای  اسو . )سویوطی، 

(234ص4ج
نوام )خولوة( موورد خشوم نمونه آن، ای  که آورده اند، زنی از انصوار از طایفوه خوزرج بوه 

شوهرش اوس ب  صام  قرار گرف . او که مردی تندخو بوود تصومیم گرفو ، از آن زن جودا 
ى»شود؛ لذا به او گف : )توو نسوب  بوه مو  ماننود موادر مو  هسوتی(. ایو  «  ست علىا  ظهر  ما

عبارت نوعی از طالق در زمان جاهلّی  عرب بود. ای  نوع طالق، نه قابو  رجووع و بازگشو  
شد که بتواند همسر دیگری برای خود برگزیند. پوس از انودم موّدتی ود و نه با آن، زن آزاد میب

آمد، یعنی گفت  جملۀ مذکور، طالق غیر بازگش  به شمار می« ظهار»مرد پشیمان شد و  ون 
کنم برای همیشه بر م  حرامشدی. زن گف   نی  مگوو. خودم  به همسرش گف : ف ر می

کشم. زن و ح م ای  موضوع را از او بپرس. مرد گف : م  خجال  می رسول اکرم )ص( برو
 گف : بگذار م  بروم. گف  مانعی ندارد.

گونه بیان کرد: ای رسول )ص(، همسرم زمانی که زن به محضر پیامبر آمد و ماجرا را ای 
  شود جوان و صاحب مال و خانواده بودم مرا به زوجّی  خود برگزید. اموالم در خانه او مصور 

خشومگی  بوود مورا ظهوار کورد و  ام پراکنده گشتند. با داشت  فرزندانی در حالی کوهو خانواده
اکنون پشیمان اس . ای پیامبر میان ما هرگز صیغه طالق جاری نشده اسو ؛ بوه عوالوه کوه او 

تر اس . آیوا راهوی هسو  کوه موا بوه پدر فرزندان م  اس  و از همه کس در نظر م  محبوب
ای و در حوال حاضور، دسوتور ق خود برگردیم؟! پیامبر فرمود: توو بور او حورام شودهزندگی ساب

دیگری در ای  باب ندارم. زن از شّدت ناراحتی و نومیدی روی به درگواه خودا آورد و گفو : 
کنم. پروردگارا: فرمانی بر پیامبرت خدایا بیچارگی و اندوه شدید و نیاز خود را به توش ای  می
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دانی بر م  رحم ک  که اگور فرزنودانم را مرا بگشای. خدایا تو وضع مرا می نازل ک  و مش  
 شوند و اگر خودم آنان را برگیرم گرسنه خواهند ماند.به شوهرم واگذارم ضایع می

ََ  حّ  گردید:قود« ظهار»در ای  حال وحی بر پیامبر نازل شد و با آیات ذی ، مش    َستَك
هُ  ى ُكَُُدُلَك ق  للَّ َُ

َصتيِر.  ْكَ   لَّ ََ  َِ تَه َستَكي َرُ كتُ َإنَّ  للَّ َُ َُ َكحُ تُه َيْآتَك ََ  للَّ َه  َكى َإَلى  للَّ َُ ََ َكْش َجهُ  َْ ى َز َُ
ََ َإسَّ  َلْدَسُهْم  ََ ى  َُ

هُُكُهْم َإَّلَّ  لَلَّ مَّ
ُ
هَُكَهْم َإْن أ مَّ

ُ
َهْم مُ ُه َّ أ َُ ُكْم َمْ  َسآُ َْ َذيَ  ُيظَُهُرََن َم َك  لَّ َْ رً  َمَ  ُهْم َلَيُ كُلكَن ُم

ُفتتكو َغُفتتكِر  َْ تتَه َل ََ َإنَّ  للَّ ََ ُزَرً   (؛ خداونوود سووخ  آن زن را کووه در بوواب 2و  4)مجادلووه،   ْلَ تتْكَ  
کردشنید. خداوند گفتگوی شما را بوا هوم همسرش به تو مراجعه نمود و به خداوندش ای  می

بوه همسرانشوان ظهوار  شنید و البّته که خالق جهان شنوا و بیناس . کسانی که از شما نسوب می
کنند. با ای  جمله آنها هرگز مادرانشان نیستند؛ بل ه مادران آنان تنهوا هموان کسوانی هسوتند می

گویند و البتوه خداونود صواحب عفوو و اند. آنها سخ  ناروا و باطلی میکه آنان را به دنیا آورده
 مغفرت فراوان اس .

رو همسرت را فرا خوان تا م  ای  دستور الهی بعد از نزول ای  آیات، پیامبر به زن فرمود: ب
تووانی را بر او نیز بخوانم. مرد آمد. رسول خدا آیات را بر او تالوت نمود و سپس فرمود: آیا می

تووانی دو مواه پیواپی روزه بگیوری؟ ای به کّفاره ظهار آزاد کنی؟ گف : نه، فرمود: آیا مویبرده
افتود و مم و  اسو  یر شود، دیدگانم از کوار مویعرض کرد: م  اگر نوب  غذایم سه بار تأخ

نابینا شوم. حضرت فرمود: توانائی داری که شص  مس ی  را طعوام بودهی؟ جوواب داد: اگور 
شما به م  کمك فرمایید: سرانجام شوهر آن زن با کمك پیامبر کّفاره را داد و به زنودگی سوابق 

ل را بوا ذکور اقووال مختلوف، (. هموی  شوأن نوزو 734، 1، ج4732. )طبرسی، خویش بازگش 
 (717، ص1، جق4111جصاص در اح ام القرآن خود ذکر کرده اس . )جصاص،

 نان که روش  شد، شأن نزول ای  آیات در مورد خاّص اس  و بوه سوبب خاّصوی نوازل 
شوود؛ بل وه ح وم آن عواّم اسو  و شوام  شده اس ؛ اما محدود و مخّصص به ای  مورد نمی

 اس . از مؤیدات آن، روایتی اس  از امام باقر )ع( که فرمود: تمام موارد مشابه آن
ای میورد. اگور  نوی  بوود کوه وقتوی آیوهقرآن زنده اس  و ای  آیه هم زنده اس  و نموی

دربارۀ گروهی نازل شود و بعد که آن گروه از دنیا بروند، آن آیه هم از میوان بورود، طبعوار قورآن
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به هموان گونوه کوه در خصووص حاضوران جواری و نافوذ  رود؛ در حالی که آیههم از میان می
اس ، در مورد غایبان نیز جاری و نافذ اسو . روایوات بسویاری از ائموه اهو  بیو )ع( دربوارۀ 

 (72، ص4ق، ج4141ارزش و جاودانگی قرآن نق  شده اس . )بحرانی، 
ه بوه اند بر ای  که توّجه اصلی به معنوی کّلوی و عمووم لفوت اسو ؛ نوعلمای اصول مّتفق

کنود؛ خصوص سبب، و سببی که آیه یا آیاتی برای آن نازل شده اس ، قانون کّلی را مقّید نمی
بل ه آن سبب تنها باعث نزول آن وحی اس  و ح م نازل شده، ضم  آن وه سوبب موذکور را 

گیرد، بر مفهوم عاّم خود باقی اس  و بر همه وقایع مشابه آن قاب  تعمیم اس .در بر می
العبورا بعمووم اللفوت ال »رآنی و تفسیری با عبوارت ق عده در کتب اصولی، علوماق از ای 

؛ 427، ص4، جق4124. )سویوطی،شوود یواد موی« ال بخصووص السوبب»یا « بخصوص المورد
 (13ق، ص4113حبری، 

. درک تناسب میان احکام مندرج در آیات 3. 4
اسب میان آیات قرآن اس . از فوائد اطالع از شأن نزول و فضای نزول آیات قرآن درک تن

شود که به ظاهر میان عبارات آیوه تناسوبی  هایی برخورد میدر هنگام برخی از آیات، به قسم 
 های قب  یا بعد از خود نامتناسب اس .وجود ندارد و ح می که در آیه بیان شده، با قسم 

توان آیۀ ذی  را از سورۀ نساء یاد کرد: های آن میاز مثال
ى  ْلَيُُمىََ َإْن  َُ َّلَّ ُكْ َآُطك  

َ
ْم أ ُُ آَُء َمْثَى َوْف َِّ ُْسَكُحك  مُ  َُب َلُكْم َمَ   ل تَإْن  َُ َُ َتَُ   ََ ُر  ََ ََ ُثتَل

ْدسى
َ
ْيكُُسُكْم ذَلَك أ

َ
َْ مُ َمَلَكْت أ ك َحَدًة أَ َُ َدُلك   ْْ َّلَّ َك

َ
ْم أ ُُ كُلك  َوْف ُْ َّلَّ َك

َ
ترسوید کوه و اگور موی؛ (7، )نساء أ

، در )مورد ازدواج دختران( یتیم رعای  ن نید، پس آنچه از زنان، دلخواهتان اسو ، دادگری را
ترسوید عودال  را رعایو  دو دو و )یا( سه سه و )یا(  هار  هار، بوه زنوی بگیریود. و اگور موی

اید، )اکتفا کنید.( ایو   کوارا، بوه شده ن نید، پس )به( یك )همسر(، یا آنچه )از کنیزان( مالك
تر اس .نشدن و ستم ن ردن و( منحر  نشدن نزدیكوار )عیال

با نگاهی به ای  آیه، مم   اس ، ای  سئوال پیش بیاید که  را آغاز آیه در بارۀ یتیموان و 
 .پایان آن دربارۀ ازدواج اس  و ای  دو ظاهرا با هم سازگار نیس 
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بسویاری از موردم  گونه آمده اس  که قب  از اسالم معمول بوود،دربارۀ شأن نزول آیه، ای 
بردنود و بعود بوا آنهوا ازدواج حجاز، دختران یتویم را بوه ت فو  و سرپرسوتی بوه خانوه خوود می

کردند و  ون همۀ کار دس  آنها بود، حتی مهریوۀ آنهوا کردند و اموال آنها را هم تملك میمی
کردنود، بوه دادند و هنگامی کوه کمتوری  نواراحتی از آنهوا پیودا مویرا کمتر از معمول قرار می

ساختند و در حقیق  حاضر نبودند، حتی در یوك همسور معموولی بوا آنهوا آسانی آنها را رها می
ش، 4734؛ م وارم شویرازی، 431ش، ص4734؛ محقوق، 413ق، ص4144رفتار نمایند. )عنایه، 

 (13، ص4ق، ج4121؛ اب  عاشور، 212، ص7ج
تور داد در صورتی با دختران یتیم در ای  هنگام آیه مذکور نازلشد و به سرپرستان ایتام دس

ازدواج کنند که عدال  را به طور کام  در باره آنها رعای  نمایند و در غیر ای  صورت از آنهوا 
 پوشی کنند و همسران خود را از زنان دیگر انتخاب نمایند. شم

ر به ای  ترتیب، روش  می شود، ابتدای آیه نیز، مانند ذی  آن مربووط بوه ازدواج اسو . د
ابتدای آیه سخ  از ترس از عدم بر قراری قسب در میان یتیمان در هنگام ازدواج بوا آن هاسو . 
بنابر ای  تفسیر دیگر نیازی به توجیهات دیگر نیس  که به طور مثال ای  آیوه یوا قسومتی از آن را 

(1، ص1، ج4731مربوط به آیات دیگر دانس .)طیب، 

 . تمییز صحیح از ناسخ و منسوخ4. 4
آثار بررسی شأن نزول آیات ازدواج، تمییز صحیا ناسوخ از منسووا اسو . بسویاری از  از

انود؛ لوذا قبوول یوا رد آن، آیاتی که دربارۀ آنها ادعای نسخ شده اس ، به ازدواج و ن اح مرتبب
 تأثیری مهم در برداش  های فقهی دارد. 

، 2ق، ج4141استاد معرفو  نسوخ بسویاری از آیوات را رد نمووده اسو .)ن : معرفو ،
(. از میان آیاتی که وی منسوا دانسته اس  و بوه ازدواج ارتبواط دارد، نسوخ آیوۀ امتواع 221ص

ًُ ( در قورآن آموده اسو : 717، ص2اس . )هموان، ج َ جت ْز
َ
ََ َيتَذُرََن أ ُكْم  َْ تْكَن َمت َُّ َك َُ تَذيَ  ُي ََ لَّ

ًُ َإَلى  ْلَحْكَ  َغْيَر َإْور  َ َجَهْم َمُُع ْز
َ
ًِ َو َصيَّ ْسُفَآَه َََّ

َ
ى أ َُ ْلَ   َْ َُ ى مُ  َُ َل ُجََُح َعَلْيُكْم  َُ َإْن َوَرْجَ   َُ ٍج  

ُه َعَزيِز َحَكيِم  ََ  للَّ ُرٍَف  ْْ ا جوان سوپردن قورار و کسانی از شما که در  آستانۀ (؛211)بقره، َمْ  َم
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ال، گذارند،  بایدا برای همسرانشان وصّی  کننود، توا یوك سوگیرند و همسرانی بر جای میمی
مند سازند و اگر بیرون روند، )آنها را با پرداخت  هزینه زندگی( بدون بیرون راندن )از خانه( بهره

دهنود پس هیچ گناهی بر شما نیس ، نسب  به آنچه به طور پسندیده در بارۀ خودشان انجام می
 ناپذیری فرزانه اس .و خدا ش س 

همان سن  جاهلی  اسو  کوه قورآن  روشی که در ای  آیه برای زوجۀ متوفی، بیان شده،
( نسخ نموود 271( و آیۀ عدد)بقره،42تا مدتی آن را تأیید کرد و سپس آن را با آیۀ مواریث)نساء،

و مدت را به  هار ماه و ده روز تقلی  داد. دلی  عمدۀ برای نسخ ای  آیه، اجماع علموای امو  
ب نیز ندانسوتند. عوالوه بور آن کدام به آیۀ مذکور عم  ن ردند و حتی آن را مستحاس . هیچ

بقوره رسویده اسو . )فوی   271روایات متظافری از ائمه اه  بی  دربارۀ نسخ ای  آیوه بوا آیوۀ 
( عالمووووه طباطبووووایی نیووووز نسووووخ ایوووو  آیووووه را پذیرفتووووه  211، ص4، جق4141کاشووووانی،

(. سوویوطی نیووز نسووخ آن را پذیرفتووه اس .)سوویوطی، 213، ص2ق، ج4711اسوو .)طباطبایی،
 (311، ص4، جق4124

َُاز دیگر آیات مرتبب، ای  آیه از سورۀ ممتحنه اس :  ك  َإذ  جَُءُ ُم  ْلُكْؤَمَتُ َُ ذيَ  آَم َهُ  لَّ يُّ
َ
يُ أ

تكُه َّ َإَلتى  ْلُك  ُْ تَل َكْرَج َُ  ٍَ ُككُه َّ ُمْؤَمَُ ُُ َإْن َعَلْك َُ إيكَُسَه َّ  ََ ْعَلُم 
َ
ُه أ كُه َّ  للَّ َُ َح َُ ُْم َُ  ٍَ تَُر َّل ُهت َُّمهَُجر  فَّ

 ُُ َكُحتتكُه َّ َإذ  آَكْي َْ ْن َك
َ
ََ َّل ُجَتتَُح َعَلتتْيُكْم أ ْسَفُ تتك  

َ
ََ آُكتتكُهْم متتُ أ تتكَن َلُهتت َّ  ََ َّل ُهتتْم َيَحلُّ ُكتتكُه ََّحتتلو َلُهتتْم 

ْسَفُ تك  ذَلُكتْم ُح 
َ
ُلك  متُ أ َُ ََ ْلَيْآ ْم  ُُ ْسَفْ 

َ
ُلك  مُ أ َُ ََ ْس َر  َُ َصَم  ْلَكك  َْ ََ ََ َّل ُكْكَآُكك   ُجكَرُه َّ 

ُ
تَه َيْحُكتُم أ ْكتُم  للَّ

ُه َعليِم َحكيم ََ  للَّ ُكْم  ََ ْي اید! هنگامی که زنان با ایموان ؛ ای کسانی که ایمان آورده(41ه، )ممتحن ََ
هجرت کنان نزد شما آیند، پس آنان را آزمایش کنید. خدا به ایمانشان داناتر اس  و اگور آنوان 

ردانیود. آن )زن(ان بورای آن )کوافران( حوالل را مؤم  دانستید، پس آنان را به سوی کّفوار برنگ
نیستند و آن )کافران( برای آن )زن(ان حالل نیستند و آنچه را )برای ازدواج با ای  زنان( مصر  

اند، به آنان بدهید و هیچ گناهی بر شما نیسو  کوه آنوان را بوه ازدواج )خوود( در آوریود. کرده
حفت کننده زنان کافر را نگاه نداریود و آنچوه را هنگامی که مهرشان را به آنان بدهید و )عقد( 

اید، در خواس  کنید و )مردان کافر نیز( باید آنچه را )برای )برای ازدواج با آنان( مصر  کرده
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اند، درخواس  کنند. ای  ح وم خداسو  کوه بوی  شوما ازدواج با زنان مسلمان( مصر  کرده
 کند، و خدا دانای فرزانه اس .داوری می

توانود در مسوئله یوا مسوائ  فقهوی توأثیر سخ یا عدم نسخ در مورد ای  آیه نیوز میپذیرش ن
داشته باشد. علمای اسالمی در کتب خود دربارۀ ای  آیه اختال  نظر دارند. برخی از محققی  

ََ َرُستكَلَه َإَلتى   معتقدند، ای  آیه با آیۀ برائ  نسخ شده که طوی آن آموده اسو : تَه  تر َءِة َمتَ   للَّ ََ

َذيَ  عَُهْدُكْم َمَ   ْلُكْشَرَ يَ   ایود بیوزاری  ؛ خدا و رسوولش از پیموانی کوه شوما بوا مشورکی  بسوته لَّ
 جس .

اب  عباس گوید، مشرکان با پیغمبر)ص( در حدیبیه توافق کردند، هر یك از اه  م ه نزد 
  بوه م وه بواز پیغمبر )ص( برود، پیغمبر )ص( او را به م ه باز گرداند؛ اما اگر کسی از مسولمی

گش ، مشرکان او را پس ندهنود و بور ایو  قورار عهود نوشوتند و مهور کردنود. بعود از نوشوت  
صلحنامه زنی به نام سبیعه اسلمی بن  الحرث در حدیبیه به پیغمبر)ص( پناه جسو . شووهرش 

ای هر کوس از که کافر بود، به دنبالش آمد و گف : یا محمد زن مرا باز گردان که شرط کرده
ای مؤمنوان »نزد تو آید، باز پس دهی و هنوز مرکب صلحنامه خشك نشده اس . آیه نازلشد  ما

اند، به سوی شما مهاجرت کردند، امتحانشان کنید ... اگور آنوان را وقتی زنانی که ایمان آورده
مؤم  تشخیص دادید، آنان را به کفار بر مگردانید. ادامۀ زندگی آنوان بوا شووهران کوافر حوالل 

اند، بپردازید. از آن پس اگر بوا آن زنوان ازدواج کنیود، گنواهی بور و خرجی را که کردهنیس  
که مهرشان را بدهید و در بند باز گرداندن زنان کافر مباشوید و خرجوی شما نیس ، به شرط ای 

اند بطلبند. ای  ح وم خداسو  کوه بوی  که کردهاید، بطلبید و مردان کافر نیز خرجیکه کرده
 (223، صش4737)واحدی، ...«. کند می شما داوری

از عروا ب  زبیر نق  اس :  رسول الّله)ص( با قریش در حدیبیه مصالحه کرد، بور این وه 
هر یك از مشرکان بدون اذن ولی و سرپرستش نزد پیغمبر)ص( بیاید، باز گردانده شود؛ اما وقتی 

. خدای تعالی از باز پس دادن زنانی )مؤمنه( از بی  مشرکان به سوی پیغمبر)ص( هجرت کردند
انود، منوع فرموود و طبوق زنانی که ایمانشان آزموده شود و معلوم گردد، تنها به شوق اسالم آمده

ح م خدا مقررشد، صداق ای  زنان که دیگر نزد شوهر نیستند، مسوترد گوردد، بوه شورط آن وه 
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الّله)ص( در مدت صلا زنان اند، مسترد دارند و رسول مشرکان نیز صداق زنانی را که باز داشته
 گردانید . )همان(را نگهداشته مردان را باز می

اند از:اح ام تعبدی که ای  آیه بر آنها دالل  دارد عبارت
های مؤم  به طر  مسلمانان آمدند، باید امتحان شوند پس اگر با قسوم هر گاه از زن -4

اند؛ نوه بورای محبو  بوه کسوی و یوا بوه آمدهخوردن آنان ثاب  شود که آنان برای خاطر اسالم 
انود. در ایو  وقو  بایود نگهوداری شووند و جه  بغ  و کدورتی کوه از شووهر خوود داشوته

كَن َلُه َّ   اس :طور که در قرآن آمدهبرگردانیده نشوند؛ همان ََ َّل ُهْم َيَحلُّ   .َّل ُه َّ َحلو َلُهْم 
انود و بوه کوه از شووهران خوود دور شوده هوایی راواجب اس  بر مسلمانان مهریۀ زن -2

 اند، به شوهران آنها بپردازند.طر  مسلمی  آمده
برای مسلمانان جایز اس ، با آن زنها ازدواج کنند، گر ه در بوالد کفور شووهر آنوان  -7

اسو ؛ مشوروط بور موجود باشد؛ زیرا اسالم ما بی  آنها و بی  شوهران کافرشان، جدایی اف نده
ای کوه از شوهرهای کوافر سوابق ید برای آنها قرار دهند و اکتفا ن نند، بوه مهریوهکه مهر جدای 

 اند.گرفته
ها، پوس از اسوالم شووهرهای خوود، در کفور بواقی بماننود، از شووهرهای هر گاه زن -1

مسلمان خود جدا و به ح م اسالم ازدواجشان باط  اس  و نبایود مسولمانان آنهوا را در ن واح 
 (212، ص4733یرمحمدی زرندی، خود ابقا کنند. )م

توان ایو  دو آیوه بوه به نظر می رسد، با توجه به موضوع آیه و شأن نزول آیات مربوطه نمی
به عالوه آن ه درباره شأن نوزول آیوه  هم مربوط دانس  تا ی ی را ناسخ دیگری به حساب آورد.

برخی نزول آیه را مربووط  اختالفاتی وجود دارد.شافعی در اح ام القرآن خود به آن اشاره دارد.
ای نیز آن را مربووط بوه صولا حدیبیوه موی داننود. )شوافعی، به مهاجرت به م ه می دانند. عده

دانود و بوه ایو  ( کیاهراسی نیز نزول آیه را بعد از زمان صولا حدیبیوه می431، ص4، جق4142
برای فرار از دس  مطلب اشاره دارد که بر طبق آیه اگر زنی که به سم  مسلمانان آمده اس ، 

شوهرش آمده باشد، باید به مشرکی  برگردانده شود؛ ولی اگر برای رغب  به اسالم آمده باشود، 
 (111، ص1، جق4122مؤمنی  باید او را نگه داش  و مهریه او را به کفار بدهند. )کیاهراسی،
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ای  آیوات در میان شارحان آیات االح ام کسانی مانند سایس نیز با این ه به شرح مفص  
 (331، صق4127اند، به نسخ ای  آیه هیچ اشاره ای نداشته اند. )سایس، پرداخته

 . تبیین فلسفه احکام الهی5. 4

زنود مصالا و مفاسد اح ام الهی اس  که اح ام، بر محوور آن دور می« فلسفۀ اح ام»
ح مو  »(. در مقابو ، 733، صق4123اس . )م ارم شویرازی، « عّل  ح م»و دایر مدار 

 شود.  یزی اس  که غالبار همراه ح م هس  و گاهی هم از آن جدا می« ح م
ه مآكردر جملۀ    ، مس  کنندگی عّل  حرم  نوشیدن شراب بیوان َّل كشرب  لخكر َّلسا

شده اس ؛ بنابرای ، اگر ای  حال  از بی  رف  و شراب تبدی  به سرکه شد، حرام نخواهد بوود 
 رود. و ح م از بی  می

شود، برای نظاف  بدن تشریع شوده اسو ، نظافو   در مورد غس  جمعه که گفته می اّما
بدن، ح م  ح م اس ؛ به همی  جه  اگر کسی تازه شستشو کورده باشود و بودن او هویچ 

، ح مو  ح وم «نظاف  بدن»بوی بدی ندهد، برای او نیز غس  جمعه مستحّب اس ؛  ون 
 (33غس  جمعه اس . )م ارم شیرازی، بی تا، ص

از جمله موارد و منابعی که می توان از آن برای کشف فلسفه یا ح م  اح وام اسوتفاده 
 نمود، شأن نزول آیات قرآن اس .

از دیگر ثمرات مهم در تأثیر فهم شأن نزول بر مباحث مربووط بوه ازدواج، موضووع تعودد 
زوایوه قابو   زوجات اس . ای  مسئله که  را ی  مرد می تواند  هار زن اختیار کنود، از  نود

بررسی اس . زاویۀ اول این ه  را به مردان ای  حق داده شده اس ؛ ولی به زنان ای  حوق اعطوا 
نشده اس . زوایۀ دیگر بحث آن اس  که عل  محدود کردن مردان در عودد  هوار  یسو ؟ 

آَُء َمْثَى" در آیۀ سورۀ نساء آمده اس : َِّ ُْسَكُحك  مُ  َُب َلُكْم َمَ   ل َتُ ََ ُثَل َُ ََ ُر  ؛ پس آنچوه ََ 
 از زنان، دلخواهتان اس ، دو دو و )یا( سه سه و )یا(  هار  هار، به زنی بگیرید.
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ای  آیه، مردان بوه هور تعوداد  در تفسیر مجمع البیان در ای  باره آمده اس : پیش از نزول
(. 21، ص1، ج4732کردند و ای  آیه از ای  کار منوع کورد. )طبرسوی، می خواستند، ازدواجمی

توان دربارۀ آیه قضاوت نمود.در واقع با مراجعه به زمان نزول آیه و درک شأن نزول آن بهتر می
ََ توان به ایو  آیوه اشواره داشو :  از دیگر موارد می  ًِ َْ ُمْشتَرَ  ًِ أَ َكُ  َإَّلَّ ز َسَيت َْ  لزَّ َستى َّل َيت

َْ ُمْشَرِك  َكُحهُ َإَّلَّ ز ٍن أَ َْ ُِ َّل َي (؛ مرد زناکار جز با زن زناکار یوا زن مشورم ازدواج 7نور، ("  لزَّ َسَي
کنود؛ و ایو  )ازدواج( بور کند، و زن زناکار، جز مرد زناکار یا مرد مشرم، با او ازدواج نمینمی

مؤمنان حرام شده اس .
توانود اند: مقصود از ن اح عقد اس . یعنی مرد زانی فقب مویدر تفسیر ای  قسم  گفته

تواند به عقد زناکار یوا مشورم در آیود. سوبب شرم عقد کند و زن زناکار فقب میزن زناکار یا م
ای  آیه ای  اس  که مردی از مسلمی  از پیوامبر اجوازه خواسو  کوه بوا ام مهوزول کوه زن  نزول

کند. ای  آیه نازل شد. ای  قول از اب  عباس و اب  عمر و مجاهد و قتواده  زناکاری بود، ازدواج
   اس .مقصود نهی از ازدواج اس ، اگر  ه به صورت خبر ذکر شدهو زهری اس  و 

در الدر المنثور آمده اس  که احمد و عبد ب  حمید و نسوایی و حواکم )وی حودیث را 
صحیا دانسته( و اب  جریر و اب  منذر و اب  ابی حاتم و اب  مردویه و بیهقوی در سون  خوود، و 

ه ب  عمر اند که گف : زنی بود که او را ام مهوزول روای  کرده ابو داوود در ناسخش از عبد اللَّ
داد، به شرطی که خرجی او را بدهد؛ پس ی ی از اصحاب رسوول نامیدند و به مردی زنا میمی

گیورد خدا)ص( خواس  او را تزویج کند، خدای تعالی ایو  آیوه را فرسوتاد: زن زناکوار را نموی
 (41ص ،1، جق4111مگر مرد زناکار یا مشرم )سیوطی، 

مؤید ای  قول روایتی اس  از امام صادق)ع( و امام بواقر)ع( کوه در زموان پیوامبر زنوان و 
مردانی معرو  به زنا بودند. خداوند از ازدواج با ای  مردان و زنان منوع کورد. پوس اگور کسوی 

که معلووم شوود، توبوه معرو  به زنا شد و حد بر او جاری کردند، با او ازدواج ن نید. مگر ای 
(.13، ص43، ج4732کرده اس . )طبرسی، 

سئوالی که مطرح می شود، آن اس  که آیا اگر کسی زنا کرد و توبه نموود، نیوز مشومول 
هوایی شود و آیا ای  ح م مشمول هر زناکاری می شود یا نه؟ با توجوه بوه شوأن نزول ای  آیه می
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که از سوی ائمه اه  بی  نق  شده اس ، روش  می شود، ای  ح م مخصوص کسوانی اسو  
هور شده باشند و بر اساس همی  شأن نزول هاس  که امام بواقر)ع( بوه که به ای  عم  شنیع مش

يَ نق  از محمد ب  مسلم می فرماید:  تَه ه َمْشتُهكَر ََ َسَآتُِء َ تُُسك  َعَلتى َعْهتَد َرُستكَ   للَّ ُهْم َرَجُِ  
ََ  ل َآَُء  َِّ ََ  ل َجَُ   َك  لرِّ َُ ََل

ُ
ََ َجلَّ َعْ  أ ُه َعزَّ  َهى  للَّ ََ َُ َسُ  ُلزِّ َِ َمْ  ََ َزَل َْ ُُس  ْلَيْكَم َعَلى َكْلَك  ْلَك ًُش َهَر ش ََّ ْيُ

ُه. ُُ ََ َرَف َكْك ْْ ى ُك َُّ ُجكُه َح َِّ ََل ُكَز َُ َقيَم َعَلْيَه  ْلَحدُّ 
ُ
َْ أ  َمْ  َذَلَك أَ

ایشان مردان و زنانی بودند که در عهد رسول خدا )ص( مشهور به زنا بودند. پس خودای 
باشوند و زنان نهی فرمود، و مردم امروز هم به مانند مردم آن روز مویتعالی مردم را از ای  مردان 

پس کسی که معورو  بوه زنوا شوده و یوا حود بور او جواری شوده باشود، بایود از ازدواج بوا او 
(711، ص1، جق4113اش شناخته و معرو  شود. )کلینی،خودداری کنند تا وقتی که توبه

زول آیه برداش  می شود، آن اسو  کوه ایو  نتیجۀ ای  برداش  فقهی که بر اساس شأن ن
ح م نه تنها ظالمانه نیس ، بل ه عی  عدال  اس ؛  را که به ای  وسویله کسوی کوه بوه عمو  
شنیع زنا شهرت پیدا کند، با ای  عم  تنبیه و مجازات می گردد و هر کس که بخواهد با  نوی  

ن نیوز بوه ایو  وسویله مواظبو  زنی ازدواج کند، مورد مذم  مؤمنی  قرار خواهد گرف . دیگرا
بیشتری از اعمال و رفتار خود، خواهند نمود. ای  برداش  فقهی ثمراتوی دیگوری هوم دارد. بور 
همی  اساس اگر کسی توبه نمود و از جرگه ای  گروه خارج گردید، ازدواج با او مانعی نودارد. 

 ( 711، ص1)همان، ج
مووی توووان اشوواره کوورد، ازدواج  از دیگوور مصووادیق بووارز و مشووهوری کووه در قوورآن کووریم

پیامبر)ص( با همسر زید ب  حارثه اس . کسی که فرزند خوانده پیامبر به شمار می آمد. پیوامبر 
اکرم)ص( با زنانی ازدواج کرد کوه بیشوتر آنوان بیووه بودنود. )مرکوز فرهنوگ و معوار  قورآن، 

ضورت بوود کوه ( از جمله ای  زنان زینب همسر زید پسر خوانودۀ آن ح114، ص3ش، ج4732
پس از طالق او از سوی زید، پیامبر اکرم)ص( برای ابطال سن  غلوب جواهلی مبنوی بور حورام 

ْكتَت دانست  ازدواج با همسر پسر خوانده، با وی ازدواج کرد:   َْ ْس
َ
ََ أ ُه َعَلْيَه  َم  للَّ َْ ْس

َ
َذأ أ ََ َإْذ َكُ كُ  َللَّ

   َ ََ  كَّ َجَك  َْ ْمَآْك َعَلْيَك َز
َ
َحت َُّعَلْيَه: أ

َ
تُه أ ََ  للَّ تَُس  ََّ ََ َكْخَشى  ل ُه ُمْمَديَه؛  ى َسْفَآَك َمُ  للَّ َُ ََ ُكْخَفى  َه  للَّ

ُ َلكَّ َُ ْن َكْخشُُه. 
َ
َ َج  ضىق أ ْز

َ
تى أ َُ ِج  يَ  َحتَر ََ ْجََُ هتُ َلَكتىْ َّل َيُكتكَن َعَلتى  ْلُكتْؤَم ََّ َ ترً  َز ََ هتُ  َْ ْيتِد َم َز
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َهْم َإذ  َُ ْدَعيُ
َ
ََ ق أ ُه َّ  َْ كَّلَضْك  َم ُْ َه َمْف ْمُر  للَّ

َ
ََ  َُن أ (؛ و )یادک ( هنگوامی را کوه 73  )احزاب، َ رً . 

گفتوی: به آن کس که خدا به او نعم  داده بود و )تو نیز( به او نعمو  داده بوودی )زیود( موی
و  یوزی را در دلو  « همسرت را برای خود نگاه دار و خود را از )عذاب( خدا حفوت کو ! »

هراسویدی در حوالی کوه خودا خدا آش ار کننوده آن اسو  و از موردم مویداشتی که پنهان می
سزاوارتر اس  که از او بهراسی و هنگامی که زید نیاز )خویش( را از آن )زن( به پایان برد )و او 
را اطالق داد،( او را به ازدواج تو درآوردیوم، توا هویچ تنگوی )و محودودیتی( بورای مؤمنوان )در 

هایشان نباشد هنگامی که نیاز )خود( را از آنان به پایان بردنود )و خواندهازدواج( با همسران پسر 
آنها را طالق دادند( و فرمان خدا تحقق یافته اس . 

در آیه به ی ی از فلسفه های ای  ح م الهی اشاره شده اس ؛ اما سخنی از فقر و نوداری 
 یه روش  می گردد. ای  زن به میان نرفته اس ؛ منتها آن با مراجعه به شأن نزول آ

گاهی شأن نزول می تواند به فلسفۀ نزول آیه در فضای عصر نزول اشاره کنود. نمونوه آن، 
در جاهلی  مرسوم بود، هرگاه مردی به زن خوود میو  نداشو  و  آیه ایالء در سورۀ بقره اس .

د می نمود به سبب غیرت که اگر او را رها کند، دیگری او را به ازدواج خود در آورد، سوگند یا
که با او نزدی ی ن ند و او را در آن مودت پابسوته و محصوور موی مانود و زن بیچواره توا مودت 

َهْم محروم بود. در ای  مورد، آیۀ   زیادی بیوه بود و از ازدواج َُ َذيَ  ُيْؤُلكَن َمْ  َسآتُ   )آنوان کوه بور َللَّ
در شرع، قسوم بوه خداونود  ترم مجامع  با زنان خود سوگند خوردند( نازل گردید. اص  ایالء

اس  بر ترم مجامع  با همسر بوه جهو  اذیو  و ضورر رسوانیدن بوه او بوه صوورت مطلوق یوا 
همیشگی یا مقید به زمان بیشتر از  هار ماه اس . در ای  صورت، انتظار بوردن و صوبر نموودن 

بوارت در مدت زمان  هار ماه اس . در ای  مدت از مولی مطالبه رجوع یا طالق نمی کنند. ع
َإْن ُُُؤ » به معنای آن اس  که پس اگر قسم خورنودگان از سووگند بوه همسوران خوود رجووع « َُ

َه َغُفتكِر َرَحتيِم کنند و کفارۀ قسم خود را بدهند، خداوند آنان را خواهد بخشید ) َإنَّ  للَّ (. خودا َُ
 :شواه گناه مخالف  قسم را به فض  و احسوان خوود بخشوید و بورای آن کفواره قورار داد. )ن

 (111، ص4، جش4737عبدالعظیمی، 
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 . تبیین واژگان مبهم در آیه6. 4
در بی  آیات مربوط به ازدواج واژگانی وجود دارد که در زموان نوزول قورآن دارای معوانی 

شدند. قرآن نیز از ای  کلمات بورای بیوان روان خاصی بودند و برای عملی خاص، استعمال می
در ای  قبی  موارد، با مراجعه به شأن و سبب نوزول آیوه، فهموی  آیات االح ام بهره گرفته اس .

تَذيَ  بهتر از آیه حاص  می شود؛ نظیر واژۀ ظهار که در زموان جاهلیو  مرسووم بووده اسو :    لَّ
َهْم  َُ ُكْم َمتتْ  َسآتتُ َْ کننوود.  ؛ کسووانی کووه از شووما نسووب  بووه همسرانشووان ظهووار موویُيظتتَُهُرََن َمتت

، 2، جش4731غ  به معنای پش  آدمی اس . )راغوب اصوفهانی،(. واژۀ ظهار در ل2)مجادله،
أستت َعَلتىَّ  ظهتر اما در اصطالح به معنای آن اس  که مردی به همسورش بگویود:   (؛173ص
ى   )تو دیگر بر م  همپش  مادرم هستی(. کنایه از این ه بعد از ادای ای  عبارت دیگر همسور أما

وعی از طالق در زمان جاهلّی  عورب بوه شومار طور که گذش ، ای  عبارت ناو نیس . همان
تری  رفتار و نوع طالقی بود که نوه قابو  رجووع و بازگشو  می آمد. ای  نوع از طالق، ظالمانه

شد که بتواند همسر دیگری برای خود انتخاب نماید. با نزول آیۀ دوم سوورۀ بود و نه زن آزاد می
دا شوده در اثور ایو  نووع از طوالق فوراهم مجادله و بیان ح م، راهی برای بازگش  زوجی  جو

 گردید.
رآن، واژۀ نشوز اس . ای  واژه در لغو  بوه معنوای ق از دیگر واژگان مربوط به ازدواج در

، 2، جق4733ارتفاع اس  و در اص  برای م وان مرتفوع و بلنود بوه کوار موی رود. )جووهری، 
َ ق  ذ  ( در آیه 311ص َ  ُُسشز  س  کوه وقتوی گفتوه مویا معنای آن( به 42،)مجادله  يل  سشز

رآن به معنای ترفوع هور یوك از زن یوا مورد از ق وید. درشو بلند نیدارتفاع پیداک ،ویدش بلند شود،
اداء حق طر  مقاب  اس . به ای  معنا که زن خودش را ارفع دانسته و زیر بار حق مورد نورود و 

، ق4141)شوبیری زنجوانی،  معنوا بدانود. یا این ه مرد زیر بار حق زن نرفته و خود را ارفع از ایو 
کوه اگور  شوود نزول آن و روایات استفاده می ، شأنرآنق ( از استعمال نشوز در3331، ص21ج

 ؛باشود شده  ه نشوز مرد به معنای ترفع مرد اس ، ولی ترفعی نیس  که حقی از زن در آن ترم
بوه اوسو  و زن بوا توجوه بوه  بل ه به معنای باالتر دیدن خود از زوجه و کراه  داشوت  نسوب 

کنود توا او را احتمال طالق دادن او یا گرفت  زن دیگر، از بخشی از حقوق خود صر  نظور می



ازدواج اتیاز آ یریتفس -یفقه یهاشأن نزول در برداشت ریتأث

فصل دو 
  ۀانم

هش ژپو
تفس  یاه ی  تطب  ر ی  ق   ،ی

شمار وم، 
ل د

م، سا
ق نشگاه  ا د

 ۀ
م، پا

دو
یی   ز

تان 
مس و ز

139
5

شمار  ،
پ  ۀ پ ی 4یا

25

کوه پیور  (ص)روایات ی وی از زنوان پیوامبر طالق ندهد و یا زن دیگری نگیرد و حتی به حسب
)هموان،  هود.او را طوالق ند (ص)از بعضی از حقوق خود صر  نظر کرد تا این وه پیوامبر ،بود
در ای  قسم  نیز مشخص می شود، با توجوه بوه شوأن نوزول در کنوار دیگور . (3311، ص21ج

کند که بدون در نظر گرفت  ایو  ادلوه،  نوی  برداشوتی بورای ادله، نشوز معنایی خاص پیدا می
 نماید.کلمه نشوز، بعید می
ان به قسم  دیگری از آیوه ها برای رفع ابهام در آیه با شأن نزول آیات می تو از دیگر نمونه

دوم مجادله اشاره داش  که در آن ح م ظهار مبنی بر حرام بوودن آن بیوان گردیوده اسو . در 
دربارۀ عم  ظهار بوه کوار رفتوه اسو . ایو  دو واژه بوا « زور»و « من ر»قسم  آخر آیه، واژۀ 

 . مم و  اصطالحات متداولی که دربارۀ حرم  عملی در قرآن به کار می رود، متفواوت اسو
اس  کسی به همی  خاطر در ای  که آیا آیوه دارای صوراح  در حرمو  ظهوار اسو ، شو ی 
داشته باشد؛ اما با در نظر گرفت  شأن نزول آیوه، دیگور تردیودی در حورام بوودن ایو  کوار بواقی 

 لظهتُر هتك  تَلي ُتى ماند. در زمینه آی  اللوه گلپایگوانی در کتواب خوود موی نویسود:  نمی
   إلستَلم حككته َ جْلته مكجمتُ لُحتريم شتر د غيترقت يكجب  لحرمِ  وَديِ  َ  لُُهليِ  ُن

َكرً  َمَ   ْلَ تْكَ » لزَجِ  لكظُهرة َ لزَم  لكفُرة َُلْكد  َ حرم ُْله َ كله كُْلى  َْ ُهْم َلَيُ كُلكَن ُم ََ َإسَّ

َ يتتتِ ُتتتى« ََ ُزَر ً   . ستتتزَ    يتتتِ متتت   لُصتتتري  َككستتته مْصتتتيِ شتتتتن متتتَ متتتُ َرد ُتتتى  لر
(؛ در شرع اسالم ح م ظهار آن اس  که زنی که نسوب  بوه 124، ص2، جق4147)گلپایگانی،

او ظهار صورت گرفته اس ، بر مرد خود حرام می شود و باید بوسیله کفارۀ ای  اثر مرتفع گردد 
و « گوینودآنها سخ  ناروا و بواطلی موی»و فع  ظهار به دلی  قول خدای تعالی که می فرماید: 

ه در شأن نزول بر حرام بودن ظهار صورت گرفته، در شرع اسالم حرام شده اسو . تصریحی ک
های فقهی مربوط به اصطالحات فقهی از قرآن کریم با توجه به ای ، تأثیر شأن نزول در برداش 

نیز روش  می شود.
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 . محدود کردن معنای آیه7. 4
عام هستند؛ اما با مراجعوه بوه  برخی از آیات مربوط به ازدواج در اولی  نگاه دارای معنایی

شأن نزولی که برای آیه نق  شده اس ، روش  می گردد، آیۀ مربوط به موضوعی خواص اسو  
و استفاده از آیه برای مورد عام نیاز به معونه و دلیلی اضوافی دارد و یوا بوا مؤیود عقلوی و دیگور 

 روایات سازگاری ندارد. 
َجُُ   به طور مثال در قرآن آمده اس : َضتُهْم َعَلتى ق  لرِّ ْْ ََ تُه  تَل  للَّ ضَّ َُ َكتُ  ََ َآتَُء 

َِّ كَّ ُمتكَن َعَلتى  ل
 َُ َُلَحُ ُلصَّ َُ ْمَك َلَهْم 

َ
ْسَفُ ك  َمْ  أ

َ
َكُ أ ََ  

ََ ٍض  ْْ كَن ق ََ ُُ َكتى َكَختُ ََ  لَلَّ تُه  َكتُ َحَفتَل  للَّ ََ َِ َلْلَيْيتَب  َظتُ َُ َِ َحُ تُ َُ َُس
ُرَُه  ُُ ََ  ْه ُظكُه َّ  َْ

َُ ََل َكْمُيك  َعَلْيَه َّ َسَميًَل َإنَّ ُسُشكَزُه َّ  َُ ُكْم  ََ ْْ  َ
َ
َإْن أ َُ كُه َّ  َُ ََ  ْضَر  ََ ى  ْلَكَضَُج َُ َّ 

ًُ َ َميرً   َه َ َُن َعَليا ا پایداری زنانند؛ به خاطر آن ه خدا برخی آنوان را (؛ مردان،  مایه71نساء،) للَّ
کننود و )در موورد زنوان( هزینوه مویبر برخی  دیگرا برتری داد و بوه خواطر آنچوه از اموالشوان 

شایسته فرمانبردارانی فروت  ا حفوت کورده، در غیواب اند، که به پاس آنچه خدا  بورای آنوانزنان 
)همسر خود، اسرار و حقوق او را،( نگهبانند و زنانی را کوه از نافرمانیشوان تورس داریود، پوس 

شان دوری گزینید و )اگور هویچ راهوی ها از ایپندشان دهید و )اگر مؤثر واقع نشد،( در خوابگاه
نبود، به آهستگی و به قصد تأدیب( آنان را بزنید و اگر از شما اطاع  کردند، پوس هویچ راهوی 

 ای بزرگ اس .بر)ای تعّدی به( آنان َمجویید که خدا بلند مرتبه
 در نگاه نخس ، سه احتمال در آیه وجود دارد: 

 . قیموم  تمام مردان بر تمام زنان؛ 4
. قیم بودن مردان بر زنان در تمام روابب مشوترم میوان آنوان، ماننود زنودگی زناشوویی و 2

ارتباط در کارهای مشترم میان مردان و زنان همچون رابطوۀ ح ومو  و ادارۀ جامعوه. در هموه 
 ای  روابب، مردان در جایگاه قیموم  بر زنان قرار دارند. 

ا که مردان فقب در بخوش محودودی .اختصاص قیموم  به زندگی زناشویی؛ بدی  معن7
که عبارت اس  از زندگی زناشویی حّق قیموم  بر زنان را دارند، نه در تموام اموور مربووط بوه 

 زندگی مشترم.
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عالمه طباطبایی بهتری  توجیه را در دالل  آیه بر عمومّی  قیموم  مردان بر زنوان آورده 
جتُُ  »توی کوه ح وم گویود:  عمومّیو  علّ اس . ایشان در تفسیر ایو  آیوه می كا ُمتكَن َعَلتى ق  لرِّ

آَُء  َِّ در آیه بر آن مترتب شده، دالل  دارد، ای  ح م، مخصوص شوهران نیس ؛ یعنی قّوام «  ل
بودن، مخصوص مرد نسب  به همسرش نیس ؛ بل ه ای  ح وم از سووی خداونود بورای گوروه 

شود، قورار داده شوده اسو ؛  مردان بر گروه زنان در همۀ جهاتی که به زندگی هردو مربوط می
 بنابرای  در امور زیر مردان بر زنان والی  دارند:

الف. جهات عمومی و اجتماعی که بوا برتوری موردان مورتبب اسو ، ماننود ح ومو  و 
قضاوت که حیات و پویایی جامعه به آن بستگی دارد و قوام ای  دو به تعّق  اسو  کوه طبعوار در

مردان بیش از زنان وجود دارد.
جتُُ ». دفاع در میدان نبرد که نیازمند قدرت و قّوت عقالنی اسو . بنوابرای ، آیوۀ ب  لرِّ

آَُء ق َِّ  (717، ص1، جق4711)طباطبایی، « دارای اطالقی همه جانبه اس « كا ُمكَن َعَلى  ل
استداللی که عالمه طباطبایی در ایو  زمینوه آورده و از تعلیو  درون آیوه بورای عمومیو  

اس ، با شأن نزولی که برای آیه ذکر شده اس ، منافات دارد. به عوالوه آن کوه  استفاده نموده
 از جهات دیگری نیز می توان به آن نقدهایی را وارد نمود.

انود آنسو  کوه زنوی از انصوار روایتی اس  که مفسران در شأن نزول ای  آیوه ذکور کرده
کتك زد. آنگواه پودر آن زن او را نسب  به شوهر خود نافرمانی کرد و ناشزه شد و او هم وی را 

ام و او وی به محضر رسول خدا )ص( برد و عرض کرد: دخترم را به ازدواج ایو  مورد در آورده
تواند شوهرش را قصاص کند. آن زن به هموراه را کتك زده اس . حضرت فرمود: دخترت می

نون جبرئیو  بور مو  پدرش از محضر رسول خدا برخاستند که ناگهان پیامبر فرمود: برگردید، اک
نازل شد و ای  آیه را بر م  نازل کرد. سپس پیامبر اکرم )ص( فرمود: ما  یزی را اراده کردیم، 
ولی خداوند  یز دیگری را اراده کرده اس  و قطعار ارادۀ خداوند بهتر اس  و بوه هموی  سوبب

 (31، ص7طبرسی، ج(قصاص را برداش .
که مورد استشهاد عالمه اس ، نگاه کرد؛ زیورا  از سوی دیگر نباید فقب به تعلی  عمومی

ْمك َلَهْم »های ذکر شده در آیه عبارت اس  از ی ی از عل 
َ
ْسَفُ ك  َمْ  أ

َ
كُ أ ََ  

اسو . ایو  عّلو ، « ََ
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های زنوان در غیور تشریعی و اقتصادی اس  و مخصوص زندگی زناشویی اسو  و دادن هزینوه
دربارۀ احتمال دوم در آیه نیز باید گفو :  یس .زندگی خانوادگی و زناشویی بر مردان واجب ن

ای  نیز قطعار درس  نیس  و هیچ فقیهی بدان فتوا نداده اس ؛ زیورا اگور ایو  احتموال درسو 
باشد، بدی  معناس  که در تمام روابب مشترم میان دو جنس، مردان قّیم زنان هسوتند. بنوابرای  

موم  دارد و همچنی  هیچ زنی اجازۀ به در صورت شراک  مرد و زنی در تجارت، مرد حّق قی
، «فقه اه  بی  علیهم السالم»خدم  گرفت  یا اجیر کردن مردی را برای کار ندارد. )آصفی، 

 (11، 12بی تا، ج
با توجه به مطالب پیشی ، ای  ن ته روش  می گردد که شأن نوزول در مباحوث ازدواج در 

یوز باشود و یوا حود اقو  در کنوار دالئو  دیگور قرآن می تواند محدود کنندۀ معنایی آیات قرآن ن
مؤیدی قوی جه  ای  امر به حساب آید.

 . نتایج5

با در نظر گرفت  جایگاه شأن نزول در مباحث فقهی مربوط به ازدواج، موی تووان جایگواه 
علم به شأن نزول را عاملی مهم در پیشگیری از کج فهمی های وارد شوده در مباحوث فقهوی و 

تور نتوائج ذیو  از تحقیوق ه تفسیر به رأی دانس . عالوه بر آن به صوورت جزئیمانعی از ورود ب
 حاضر قاب  ارائه اس :

شأن نزول می تواند مصوادیق اح وام کلوی در آیوه را روشو  کنود. ایو ، زمینوۀ سووء  -4
استفاده از عبارات عام را از بی  می برد. 

برخوی از آیوات بوه دسو   درک تناسب میان اح ام در آیات با بررسی شأن نوزول در -2
ای که بدون در نظر گرفت  شأن نزول اثبات ای  مطلب غیر مم   یوا حوداق  مشو  گونهبهآید. می

می نماید. ای  می تواند به بحث تناسب آیات قرآن و رفع شبهات مرتبب با آن نیز مؤثر باشد.
صحیحی بوه دسو  با شأن نزول می توان نسب  به فهم ناسخ از منسوا واقعی، درک  -7

آورد. گاهی با غفل  از شوأن نوزول، فهوم ناسوخ از منسووا بوه خطوا موی رود و مسوئله فقهوی 
شود. ناصحیا فهمیده می
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تبیی  فلسفه و ح م  اح ام الهی، از جملوه آثواری اسو  کوه دانسوت  شوأن نوزول  -1
 مویگذارد. دانست  ح م  یا فلسوفه گواهی باعوث صحیا در مباحث فقهی قرآن به جای می

شود، فتوای فقهی متأثر از آیه، محدود به افراد خاصی گردد.
از جملۀ آثار شأن نزول تبیی  واژگان مبهم در آیه اس . با مطالعه شوأن نوزول، معنوای  -1

ای  کلمات و ظهور آن در مراد و هد  شارع روش  تر می شود.
نسوت  شوأن نوزول گاهی نیز محدود کردن معنای آیه به گروه یوا زموانی خواص، بوا دا -3

اتفاق می افتد. نمونۀ آن محدود کردن قّوام بودن مردان بر زنان در امور خانوادگی، نوه در هموۀ 
امور، با توجه به شأن نزول آیه اس .

 . منابع6

 قرآن کریم، ترجمه گروهی محمد علی رضایی اصفهانی و هم اران -4
االولی ةالطبعة التاریخ العربی، سسؤ مبیروت: تفسیر التحریر و ا لتنویر، (، ق4121)اب  عاشور،  -2
 13_44ص، 23، شماره زنانمطالعات راهبردی ، «ازدواج پژوهی در آیات الهی»(، 4731) اسالمی پناه، هادی -7
 اپ اول سسة البعثة،مو قم: ، البرهان في تفسیر القرآن(، ق4141)، بحرانی، هاشم ب  سلیمان -1
243 - 433، ص37، علوم حدیث، شماره«سیربررسی میزان تأثیر روایات سبب نزول در تف»ش(، 4714پیروز فر، سهیال ) -1
 اپ اول، العربيدار إحیاء التراث بیروت: اح ام القرآن، (، ق4111)، جصاص، احمد ب  علی -3
،  اپ اولدار العلم للمالیی بیروت: ، الصحاح(، ق4733)جوهری، اسماعی  ب  حماد،  -3
مؤسسة آل البی  الحیاء التراث، الطبعة االولیق(، تفسیر الحبری، بیروت: 4113حبری، حسی  ب  ح م، ) -3
،  اپ  هارمجامی ،علوم نوی تهران: رآنی، ق آشنایی با علومش(، 4731)، سید محمد، رادمنش -1

،  اپ دومیمرتضو تهران: ، رآنق حسی  ب  محمد، مفردات الفاظش(، 4731)راغب اصفهانی،  -41
پژوهشگاه تهران: آرمی  محس ،  ۀی علوم القرآن، ترجممناه  العرفان ف(، ش4731)زرقانی، عبد العظیم،  -44

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  اپ اول
، الطبعه االولیةدار المعرفبیروت: البرهان فی علوم القرآن، ق(، 4141)زرکشی، بدر الدی ،  -42
 اپ اول ،پردازپژوهشی رای ۀمؤسسقم: ، کتاب ن اح(، ق4141)، یریشب زنجانی، سید موسی -47
 اپ اولبیروت: الم تبة العصریة، ، تفسیر آیات األح ام(، ق4127)، سایس، محمد علی -41
،  اپ دوم، بیروت: دار ال تاب العربيق(، اإلتقان في علوم القرآن4124ب ر، )سیوطی، عبدالرحم  ب  ابی -41

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/56376/%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c_%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c_%d9%be%d9%86%d8%a7%d9%87
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/237002/%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%87%db%8c?q=%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&score=322.54446&rownumber=1
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/237002/%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%87%db%8c?q=%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&score=322.54446&rownumber=1
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/279/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/279/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%86
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عمومی حضرت آی  الله  ۀکتابخانقم: الدر المنثور فی التفسیر بالماثور، (، ق4111)،  ووووووووووووووووووووووو -43
العظمی مرعشی نجفی)ره(، اپ اول

دار ال تب العلمیة،  اپ اولبیروت: اح ام القرآن، (، ق4142)، شافعی، محمد ب  ادریس -43
(411-472، ص13، پژوهش های قرآنی، شماره «جایگاه اسباب نزول در مسال  االفهام»(، 4733شاه پسند، الهه )تابستان  -43
،  اپ اولمیقاتتهران: ، تفسیر اثنی عشریش(، 4737)، ظیمی، حسی عبدالعشاه -41
،  اپ دوم، بیروت: مؤسسة األعلمي للمطبوعاتق(، المیزان في تفسیر القرآن4711، )طباطبایی، محمدحسی  -21
ناصر خسرو،  اپ سومتهران: ، مجمع البیان في تفسیر القرآن(، ش4732)، طبرسی، فض  ب  حس  -24
،  اپ دوماسالمتهران: ، اطیب البیان في تفسیر القرآنش(، 4731)، حسی طیب، عبدال -22
دار الجی ،  اپ اولبیروت: اسباب النزول القرآنی، (، ق4144)عنایه، غازی،  -27
،  اپ دومم تبة الصدرتهران: ، ، تفسیر الصافياه مرتضیش محمد ب (، ق4141)ی، شانفی  کا -21
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