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 و شبهات پيرامون آن قرآندر « زوج و إمراة»موارد استعمال 
 نسرين انصاريان

 ، ايرانقم ،)س(جامعةالزهراءمدرس و پژوهشگر 

 (19/11/1317اري  پذيرش: ت؛ 14/91/1317)تاري  دريافت: 

 چکيده
، همواره در طول تـاري  اسـالم از مسـائل    قرآنهای مترادف در  بحث پيرامون وجود و نبودِ واژه

« زوج و إمـراة »، دو واژۀ قـرآن  های است. يکی از مترادف پژوهان بوده قرآنمورد توجه محافل علمی 
ها  د دارد، اما دقت در موارد استعمال آنها وجو است که در نگاه نخستين، شبهۀ مترادف بودن در آن

هـا و   هاست. هدف اين نوشته، اثبات نبودِ تـرادف در معنـای آن   ، حاکی از آن تفاوت بين آنقرآندر 
رو، در اين نوشتار با موشکافی در آيات حاوی اين دو واژه  دستيابی به تفاوت اين دو واژه است. ازاين

منـدی از   اين پژوهش بـا بهـره  معنايی دو واژه به دست آيد. ها سعی شد که تفاوت  و يا مشتقات آن
تحليلی به تبيين  ـ ای و با پردازش توصيفی روش تحقيق عقلی و وحيانی به روش گردآوری کتابخانه

« زوجيـت »متصـف بـه    قـرآن هـای متعـددی در    مسئله پرداخت. دستاورد پژوهش اين شد که گروه
نيست.  شدنی ه در برخی آيات، فرض جايگزينی دو واژه تصوربا توجه به معنای لغوی دو واژ .اند شده

، امکـان  «زوج»اسـت، قيـود موجـود در معنـای      پـذير  در آياتی نيز که فرض جايگزينی دو واژه تصور
کـار رفتـه، حـاکی از آن     ها به دهد. بررسی آياتی که اين دو واژه در آن را نمی« إمراة»جايگزينی واژۀ 

نی در کائنات، رسيدن به زوجيت تشريعی اسـت و هـدف از زوجيـت    است که هدف از زوجيت تکوي
 تکوينی نيز زوجيت تشريعی برای رسيدن به توالد و ازدياد نسل انسان است.

 .، زوج، إمراة، زوجيت تکوينی، زوجيت تشريعیقرآن ها: کليدواژه

                                                           

E-mail:nasrin.ansarian@yahoo.com 
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 مقدمه. 1

از ايـن   قـرآن در ی است. اهميت ترادف قرآناز مباحث علوم  قرآنوجود و نبودِ ترادف در 
مـؤثر   قـرآن نظر است که در فهم دقيق و عميق معانی الفاظ و استنباط نکات ظريـف از  

است. اثبات و ردّ ترادف از دو طريق امکان دارد: هم از طريق کلّی و هم از طريق جزئی. 
يکـی از ايـن مـوارد جزئـی اسـت و ضـرورت       « إمراة»و « زوج»شبهۀ ترادف بين دو واژۀ 

هـا   ن از اين نظر است که برای فهميدن و تفسير آياتی که ايـن واژه در آن پرداختن به آ
 شود، مفيد است. ديده می

در طول تاري  همواره گروهی موافق و گروهی مخالف ترادف در زبان عرب بودند. از 
ق.(،  619ق.(، ابوزيـد انصـاری )   692ق.(، قطـرب )  199جمله موافقان ترادف، سيبويه )

ق.( و از  912ق.( و فيروزآبـادی )  499سيده ) ق.(، ابن 316جنی ) ابنق.(،  612اصمعی )
ق.(،  347درسـتويه )  ق.(، ابـن  369نبـاری )  ق.(، ابـن  631اعرابـی )  مخالفان ترادف، ابـن 
ق.( و... هستند. در اين ميان، برخی  469ق.(، راغب اصفهانی )  319ابوهالل عسکری )

قائـل بـه    قرآنولی برای  اند، بان عربی را پذيرفتهو ترادف در ز اند نيز نظر اعتدالی داشته
 (.133: 3م.، ج1196جنی،  ترادف نيستند )ر.ک؛ ابن

و قرون اوليه، بـه دليـل اهميـت تـرادف در      قرآناز نظر سير نگارشی در عصر نزول 
انـد، گـاهی در    پردازی در ايـن زمينـه پرداختـه    ی به نظريهقرآن، انديشمندان قرآنترجمۀ 
نوشـتۀ   شناسی عربـی  اللغه و زبان فقهاند؛ مانند  خود مطالبی را عرضه کرده الی کتب البه

به بعـد( نوشـتۀ    397)ص  المزهر فی علوم اللّغة و أنواعهابه بعد( و  399عبدالتواب )ص 
انـد؛ ماننـد    سيوطی و گاهی به طور مستقل بـه نگـارش کتـاب در ايـن زمينـه پرداختـه      

 نوشتۀ ترمذی و... . الفروق وضع الترادفلمنجد و نوشتۀ ا قرآنالالترادف فی های  کتاب
اإلعجاز البيـانی  ، بنت الشاطی در کتاب «إمراة»و « زوج»در زمينۀ وجود يا نبودِ ترادف 

و أثـره علـ     يقرآنالاإلعجاز در کتاب و پس از ايشان  است به مطالبی اشاره کرده قرآن
مقاالتی  .است ين راستا آورده شده، نوشتۀ رجاء بنت محمد عودة نکاتی در امقاصد التنزيل
و  1399نوشـتۀ محمـدعلی رضـائی اصـفهانی در سـال      « قرآنزوجيت در »نيز با عنوان 

نوشتۀ بهناز انتظاری به چـاپ رسـيده   « و علم قرآنزوجيت عمومی موجودات از ديدگاه »
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که در آن به توضيح زوجيت ابرها و گياهان و مسئلۀ توحيـد در آيـات زوجيـت پرداختـه     
بـه  « کـريم  قـرآن در  "زوج و زوجيت"بازخوانی مفاهيم »ای نيز با عنوان  . مقالهاست هشد

هـای   که در آن سعی شده مصداق است نوشته شده 1311وسيلۀ پروين بهارزاده در سال 
هـای   مشـخص شـود و مشخصـه   « زوج، إمراة و بعل»های  ، روابط ميان واژهقرآنزوج از 

 د.استخراج کن قرآنزوجيت را از منظر 
در تحقيقاتی که تاکنون صورت گرفته، به تفاوت معنـای اصـلی دو واژه و مراحـل و    

و در زمينۀ نقـدهايی   است و آيات پيرامون هر مرحله پرداخته نشده« زوج»گسترۀ معنايی 
که بر نظر بنت شاطی نوشته شده، هم استقراء تامی در همۀ آياتی که اين واژه آمده، يـا  

است. بنابراين، هرچند اين نقدها درخور توجه است، ولـی بـه    مشتقات آن صورت نگرفته
 هاست. اند. لذا اين تحقيق به دنبال پاسخگويی به اين پرسش همۀ زوايای بحث نپرداخته
 هايی هستند؟ چه گروه قرآنـ متصفان به زوجيت در 

 ـ در چه مواردی شبهۀ جايگزينی تصورپذير نيست؟
 به چه دليل امکان جايگزينی نيست؟ـ درمواردی که شبهۀ جايگزينی هست، 

 ـ مراد از زوجيت تکوينی و تشريعی چيست؟

 شناسی . مفهوم6
 «مرء». معنی لغوی 1ـ6

اند و معتقدند کـه ايـن    دانسته« زن»را به معنی « مرأة»و « مرد»را به معنی « مرء»لغويون 
اسـت  « انسـانيت  مردانگـی و »به معنی « مروءة»که  رود؛ چنان کار می واژه دربارۀ انسان به

ق.، 1414صاحب، ؛  614: 19ق.، ج1461سيده،  ؛ ابن699: 19 ق.، ج1461)ر.ک؛ ازهری، 
منظــور،  ؛ ابــن1194: 3 ، ج1397ازدی،  ؛722ق.:1416راغــب اصــفهانی،  ؛ 691: 19 ج

موسـی،  و  649: 1 ق.، ج1414زبيدی، ؛  979: 6 ق.، ج1414فيومی، ؛  192: 1 ق.، ج1414
 (. 366: 1 ؛ ج1419
إليـه، داللـت بـر علقـۀ زناشـويی دارد؛ مثـل:        ين واژه گاهی به دليل داشتن مضـافم ا
 ...ُّقالَتِ إمراة الْعَزيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَـق...  /رساند که علقۀ  ( و گاهی سياق می91)يوسف

 (.169)النساء/  وَ إِنِ إمراة خَافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً...زناشويی وجود دارد؛ مثل: 
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و سياق هم داللـت بـر علقـۀ     است إليه آمده در آياتی که بدون مضافم« إمراة»مراد از 
إِنْ کَانَ رَجُلم يُورَنُ کَالَلَةً أَوِ إمـراة وَ لَـهُ أَخم أَوْ   زناشويی ندارد، تنها انسان مؤنث است؛ مثل: 

ءٍ  إِنفي وَجَدْتُ إمراة تَمْلِکُهُمْ وَ أُوتِيَتْ مِنْ کُلف شَيْو  (16/ )النساء« أُخْتم فَلِکُلف وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ...

...  /(.63)النمل 

 «زوج». معنی لغوی 6ـ6
؛ 394ق.:1416اسـت )ر.ک؛ راغـب اصـفهانی،    « قرين و همراه بودن»، «زوج»معنی اصلی
: 7 ، جق.1461سـيده،   ؛ ابـن 39: 3 ق.، ج1494فـارس،   ؛ ابن192: 11 ق.، ج1461ازهری، 
ق.، 1419؛ فيروزآبـادی،  6971: 9 ق.، ج1469؛ حميری، 677ق.: 1171؛ زمخشری، 969
ايـن قـرين بـودن،     (.314: 3 ق.، ج1414و زبيدی،  399: 6 ، ج1379؛ طريحی، 623: 1 ج
ها نوعی  گذارند و بين آن ای است که در هم تأثير می رف همراهی نيست، بلکه به گونهص

 به کمال وجود دارد. فعل و انفعال برای رسيدن

 قرآنو مشتقات آن در « إمراة». کمّيت استعمال 3ـ6
در يک آيه )البقره/ « إمراتان»(، 63و النمل/  99؛ األحزاب/ 16در سه آيه )النساء/ « إمراة»

در هفت آيه )األعـراف/  « إمراته»(، 33و العنکبوت/  91در دو آيه )هود/ « إمراتک»(، 696
(، 4و المســد/  61؛ الــذاريات/ 36؛ العنکبــوت/ 97؛ النمــل/ 29؛ الحجــر/ 71؛ هــود/ 93
در يک آيه )القصـص/  « إمراتين»( و 9و  9و مريم/  49در سه آيه )آل عمران/ « إمراتی»
 است. ( آمده63

 قرآنو مشتقات آن در « زوج». کمّيت استعمال 4ـ6
در گياهان )ق/  کار رفته که چهار بار آن پيرامون زوجيت به قرآنشش بار در « زوج»واژۀ 
( و دو بـار دربـارۀ علقـۀ زناشـويی در انسـان اسـت       19و لقمان/  9؛ الحج/ 7؛ الشعراء/ 7

 (.639و البقره/  69)النساء/ 
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« زوجـين »و  اسـت  کار رفته ( به96يک بار دربارۀ گياهان )الرحمن/  قرآندر « زوجان»
يـک آيـۀ زوجيـت     ( و67و المؤمنـون/   49چهار بار که دو آيۀ زوجيت حيوانـات )هـود/   

 رساند. ( را می41( و يک آيۀ زوجيت کلّ کائنات )الذاريات/ 3گياهان )الرعد/ 
در دو آيـه  « زوجـه »(، 37و األحـزاب/   11؛ األعراف/ 39در سه آيه )البقره/ « زوجک»

و  2؛ الزّمر/ 191؛ األعراف/ 1در چهار آيه )النساء/ « زوجها»( و 19و األنبياء/  196)البقره/ 
 است. ( آمده1له/ المجاد
؛ آل 69اسـت )البقـره/    آمـده « همسران برای انسـان »در دوازده آيه به معنی « أزواج»

؛ النحـل/  99؛ الحجـر/  649و  634؛ البقـره/  96و  37؛ األحزاب/ 97؛ النساء/ 19عمران/ 
کـار   ( و در نُه آيـه در غيـر معنـای همسـران بـه     9و التحريم/  61؛ الروم/ 131؛ طه/ 76
 است. رفته
در هشت آيه )النسـاء/  « أزواجکم»( و 1و التحريم/ 99در دو آيه )األحزاب/« أزواجک»
و  11؛ الممتحنـه/  79؛ الزخـرف/  4؛ األحزاب/ 122؛ الشعراء/ 76؛ النحل/ 64؛ التوبه/ 16

در سـه آيـه   « أزواجـه »( و 74و الفرقـان/   131در دو آيه )األنعام/ « أزواجنا»(، 14التغابن/ 
 است.« علقۀ زناشويی»( آمده که در همۀ آيات به معنی 3، و التحريم/ 93و  2)األحزاب/ 

 قرآن. متصفان به زوجيت در 3
و بـا توجـه بـه همنشـينان آن،     « زوج»شـده در واژۀ   همراه با داشتن معنای مرکزی گفته
 قـرآن گيرد که ارتباط تام با متصـفان آن دارد کـه در    تصرفات معنايی اندکی صورت می

 ند:چند دسته هست

 . زوجيت همۀ کائنات1ـ3
( به نحو شمول همه چيز را دارای زوج و ءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ ... مِنْ کُلف شَيْ)سورۀ ذاريات  41آيۀ 

داند که مراد تأثيرگذاری و تأثيرپذيری همۀ کائنـات بـر يکـديگر اسـت )ر.ک؛      قرينه می
مـاه و  »، «شب و روز»وری مانند قدما نيز زوجيت اشياء را در ام (.44: 4 ، ج1326طالقانی، 
: 4 ق.، ج1463دانستند )ر.ک؛ بلخی،  و... می« کفر و ايمان»، «ضاللت و هدايت»، «خورشيد
ــراء، ؛  133 ــن؛  91: 3 م.، ج1199ف ــه،  اب ــری،  ؛329ق.: 1411قتيب ؛ 2: 67 ق.، ج1416طب
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توجـه بـه    ولی امروزه بـا  (.119: 2 م.، ج6999و طبرانی،   347: 3 ق.، ج1412سمرقندی، 
داننـد   پيشرفت علوم، مراد از زوجيت در اشياء را وجود الکترون و پروتـون در هسـته مـی   

صـادقی تهرانـی،    ؛941: 4 ، ج1396؛ مکارم شـيرازی،  361: 16 تا، ج )ر.ک؛ بانو امين، بی
عبيــدی، و  637 ق.:1461؛ هينــو،  394: 19 ، ج1379قرشــی بنــائی،  ؛ 966ق.: 1411
« إمـراة »درست نيست؛ زيـرا  « إمراة»که در اين آيات، جايگزينی پيداست  (.47ق.: 1462

 رود. کار می برای انسان به

 . زوجيت نباتات6ـ3
 اند، عبارتند از: شده« زوجيت»ها متصف به  آياتی که نباتات در آن

 (.93)طه/  أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أزوَاجاً مِنْ نَبَاتٍ شَتَّ ـ 
 (.32)يس/  کُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ  الْأزوَاجَ  سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَـ 
 (.3)الرّعد/ اثْنَيْنِ  وَ مِنْ کُلف الثَّمَراتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِـ 
 (.96)الرّحمن/   فِيهِمَا مِنْ کُلف فَاکِهَةٍ زَوْجانِـ 
 (.7)ق/   لْقَيْنا فِيهَا رَوَاسِيَ وَ أَنْبَتْنا فِيهَا مِنْ کُلف زَوْجٍ بَهيجوَ الْأَرْضَ مَدَدْناها وَ أَـ 

 (.7)الشعراء/   أَ وَ لَمْ يَرَوْا إِلَ  الْأَرْضِ کَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ کُلف زَوْجٍ کَرِيمـ 
 (.19)لقمان/  وْجٍ کَريموَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّماءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ کُلف زَـ 
 (.9)الحج/  بَهِيجٍ  زَوْجٍ  وَ أَنْبَتَتْ مِنْ کُلفـ 

برای « زوجيت»هستند، مسلّماً در معنای « کلّ شیء»به دليل اينکه نباتات مصداقی از 
ها همانند زوجيت همۀ کائنات، همراهی فعل و انفعالی برای برقراری تعادل و انسجام  آن

سير کامل شدن وجود دارد، ولی معنای خاص خود را هم دارنـد؛ يعنـی   در طبيعت و در م
نباتات هماهنگی خاصی در چرخۀ طبيعـت بـا يکـديگر دارنـد، بـه طـوری کـه اثـر آن         

 هماهنگی انسجام بين خود و ايجاد تعادل در نظام هستی است.
ناف قدما، اعمّ از لغويون و مفسران، مراد از زوجيـت نباتـات را اجنـاس، انـواع و اصـ     

، «ترش و شيرين»، «تابستانی و زمستانی»دانستند و مراد از آن را اضداد و امثالی مانند  می
فـارس،   ؛ ابـن 399: 6 ، ج1379دانستند )برای مثال، ر.ک؛ طريحی،  و... می« خشک و تر»

بــا پيشــرفت علــوم تجربــی در  (. و... 969: 7 ق.، ج1461ســيده،  ؛ ابــن39: 3 ق.، ج1494
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ها متمايـل   وجيت در گياهان، معاصران بيشتر به مذکر و مؤنث بودن آنراستای معنای ز
 974: 2 ، ج1372جعفری، ؛ 237: 1 ، ج1394دل،  ؛ خرم637ق.: 1461هيتو، اند )ر.ک؛  شده

شـده،   در اين دسته آيـات نيـز بـه همـان دليـل گفتـه      (. 639: 14 ج ،1374و طباطبايی، 
 نيست. شدنی تصور« إمراة»جايگزينی 

 جيت در حيوانات. زو3ـ3
 ؛ مثالً:است در آياتی به اين زوجيت اشاره شده

 (.49)هود/  اثْنَيْنِ وَ أَهْلَکَ  زَوْجَيْنِ  قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ کُلٍـ 
 (.67)المؤمنون/  اثْنَين...  زَوْجَيْنِ  فَاسْلُکْ فِيهَا مِنْ کُلٍـ 
 (.143)األنعام/  نَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ...مِنَ الضَّأْنِ اثْ  وَاجٍْثَمَانِيَةَ أَزـ 
 (.11)الشوری/  وَاجاًْوَاجاً وَ مِنَ الْأَنْعَامِ أَزْفَاطِرُ السَّمَاواتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أزـ 

شـود؛   شده در معنی زوجيت برای کائنات و نباتات شامل حيوانات نيز مـی  نکات گفته
هستند و هم به دليل برخورداری از رشد و نمو، جزء « کلّ شیء»يرا حيوانات هم مصداق ز
گيـری از طـرف حيوانـات،     به دليل قدرت بر حرکـت و جفـت  آيند.  به شمار می« نباتات»

امکان معنی مذکر و مؤنث برای حيوانات، نسبت به گياهان کـه قـدرت حرکـت و لقـاح     
مطرح « زوج»به جای « إمراة»در اين قسمت نيز بحث  بدون واسطه را ندارند، بيشتر است.

 نيست.

 ها . زوجيت برای انسان4ـ3
 آياتی که اشاره به اين مطلب دارند، دو دسته هستند:

 . زوجيت در آخرت1ـ4ـ3
 در قيامت يکی از موارد زير است:« زوجيت»مراد از متصف شدن انسان به 
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 الف. امثال
رساند که در قيامت، هر ظالمی بـا   ( می ذِينَ ظَلَمُوا وَ أزواجهُمْاحْشُرُوا الَّسورۀ صافات ) 66آيۀ 

منظـور،   ؛ ابـن 192: 11 ق.، ج1461شود )ر.ک؛ ازهری،  شکل خود محشور می مانند و هم
 (.643: 9 ق.، ج1499و ابياری،  314: 3 ق.، ج1414؛ زبيدی، 611: 6 ق.، ج1414

 ب. همراهی
(، يعنی هر کـس بـا اعمـالش همـراه اسـت )ر.ک؛      زُوفجَتْ  سُوَ إِذَا النُّفُوسورۀ تکوير ) 7آيۀ 

 (.399: 6 ، ج1379طريحی، 

 ج. اصناف و گروه
(، يعنی در قيامت، شما سه گـروه هسـتيد )ر.ک؛ شـي     انْتُمْ أزواجاً ثَالثَةًسورۀ واقعه ) 7آيۀ 

  ؛179: 4 ق.، ج1467سيواسـی،  ؛ 312: 6ج ق.،1493؛ مهائمی، 399: 6 م.، ج1111علوان، 
 (.131: 1 ق.، ج1313کاشانی، و  191: 9 جم.، 1193ابوالسعود، 

 گذاشت.« إمراة»توان  نمی« زوج»خوبی پيداست که در هيچ يک از موارد باال به جای  به

 همسرد. 
 اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ(، 92و النساء/  19؛ آل عمران/69)البقره/  وَ لَهُمْ فِيهَا أَزوَاجم مُطَهَّرَةمدر آيات 

 ظِاللٍ عَلَـ  الْأَرائِـکِ مُتَّکِـؤُنَ     هُمْ وَ أزواجهُمْ في( و 79)الزخزف/  وَاجُکُمْ تُحْبَرُونْأَنْتُمْ وَ أَز
 ؛ 132: 1 ق.، ج1416، همسران بهشتی اسـت )ر.ک؛ طبـری،   «أزواج»(، مراد از 92)يس/ 
ـ  طوسی، بـی  ؛14 :1 م.، ج6999؛ طبرانی، 27 :1 ج ق.،1411حاتم،  ابن أبی و  119: 1 ا، جت

ق.، 1469فخـر رازی،   ؛173 :1 ج ق.،1499ابوالفتـوح رازی،  و 126: 1 ج ،1376طبرسـی،  
 و...(. 21: 1 ج ق.،1419بيضاوی،  ؛391: 6 ج

بـا داشـتن   « إمـراة »گذاشت؛ زيرا « إمراة»، واژۀ «زوج»توان به جای  در اين آيات، نمی
صـورتی کـه در جنّـت، عقـد نکـاحی      رساند، در  شرايط، تنها ايجاد رابطۀ زناشويی را می

، تنها رابطۀ زناشويی نيست، بلکه مصـاحبت و مـأنوس   «زوج»نيست و در آخرت، مراد از 
 (.21: 67 و همان، ج 341: 69 ق.، ج1469عاشور،  هاست )ر.ک؛ ابن شدن با آن
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 . در دنيا6ـ4ـ3
 کنند: در آياتی که به زوجيت انسان در دنيا اشاره می

 اشويی نيستالف. مراد، علقۀ زن
در ايـن  « أزواج». نظر تمام مفسران )در حدّ جستجو(، پيرامـون  وَ خَلَقْناکُمْ أَزواجاً مانند:

انـد کـه مـراد،     آيه، گروه: نف و نوع است که برخی عالوه بر بيان اين نکته، اضافه کرده
؛ 999 :4 ق.، ج1463بلخـی،  گروه زن و مرد، سياه و سفيد يا... است )برای نمونـه، ر.ک؛  

 ؛631: 19 جتـا،   ؛ طوسـی، بـی  937: 3 ق.، ج1412؛ سـمرقندی،  434ق.: 1411قتيبه،  ابن
و  411: 7 جق.، 1464؛ مغنيـه،   231 :19 ج ،1376طبرسی، ؛ 114 :19 ج ق.،1466ثعلب ، 

فاطِرُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ جَعَلَ لَکُمْ سورۀ شورى ) 11(. يا در آيۀ  126: 69 ، ج1374طباطبايی، 

، گـروه زنـان اسـت )بـرای مثـال، ر.ک؛ دينـوری،       «أزواجاً»( که مراد از نْ أَنْفُسِکُمْ أزواجـاً مِ
عطيه،  ابن ؛121: 6 ق.، ج1419واحدی،  ؛ 342: 3 م.، ج6999قشيری، ؛  672: 6 ق.، ج1464
 و...(. 33: 19 ج ،1374؛ طباطبايی، 1: 1 ج  ،1371؛ ميبدی،  69: 9 ق.، ج1466

جمع است و « أزواج»گذاشت؛ زيرا « إمراة»توان به جای آن  نيز نمی در اين گونه موارد
بيايـد. البتـه بـه شـرط اينکـه      « نسـاء »به فرض اينکه بتوان مترادف آن را گذاشت، بايد 

 است.« مردان و زنان»، گروه «أزواج»هم در آيه باشد؛ زيرا مراد از « رجال»

 ب. مراد رابطۀ زناشويی است
 شود: إليه فهميده می ضافماين معنا از سياق يا م

 (.11و األعراف/  39)البقره/  الْجَنَّةَ... زَوْجُکَ... يَا آدَمُ اسْکُنْ أَنْتَ وَ ـ 

 (.117)طه/  ... فَالَ يُخْرِجَنَّکُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْق  وْجِکَفَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَکَ وَ لِزَـ 
 (.1)المجادله/  ...زَوْجِها  هُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُکَ فِيقَدْ سَمِعَ اللَّـ 
 (.37)األحزاب/  ..زَوْجَکَ.  أَمْسِکْ عَلَيْکَـ 
 (.91)األحزاب/  ... کَلِأزواج  يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْـ 
 (.69)النساء/  ...  زَوْجٍ  مَکانَ  زَوْجٍ  وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَـ 
 (.639)البقره/  غَيْرَهُ ... زَوْجاً  فَال تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّ  تَنْکِحَـ 

 گذاشت؟!« إمراة»ها  توان به جای آن اين آيات محل بحث هستند که آيا می
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 دار شدن است فرزند« زوجيت»ج. مراد از 
عـی زن و  ، فرزنددار شدن است که اشتراک طبي«زوج»مقام اعالی قرين بودن در معنای 

و فلسـفۀ ازدواج را   است شوهر در فرزند را مکان اعالی تکامل و تعادل طبيعت قرار داده
احکام مربوط به ازدواج ماننـد طـالق، عـدّه، اوالد،     کند؛ زيرا همۀ زدياد نسل معرفی میا

ارن و امثال آن براى اين است که دو جهاز تناسلی در راه بقای نوع بشر به کار بيفتد که 
ق.: 1464و بنت محمد عـودة،   461: 6 ، ج1374اند )ر.ک؛ طباطبايی،  آن خلق شدهبراى 
19.) 

( 19)األنبيـاء/  وَ أَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَـهُ   فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ وَهَبْنا لَهُ يَحْيَ مصداق اين سخن، آيۀ 
ـ   ياد می« زوج»را پس از فرزنددار شدن با عنوان  )ع(که همسر زکريا است ات ايـن  کنـد. آي

 مرحله نيز محل بحث هستند.

 قرآندر « إمراة»و « زوج». شبهۀ جايگزينی4
تصـور  « زوج»بـه جـای   « إمـراة »اثبات شد که تنها در دو مرحلۀ آخر، شـبهۀ جـايگزينی   

شود. اول، زوجيت برای انسان در دنيا وقتی که مراد علقۀ زناشويی است و دوم، وقتی  می
 انسان است.، فرزنددار شدن «زوجيت»مراد از 

 . نبودِ جايگزينی وقتی مراد علقۀ زناشويی است1ـ4
در زبان فارسی، پس از اينکه بين زن و شوهر علقۀ زناشويی برقرار شد، به هنگام خطاب 

کنند؛ مانند زن فالنی، خانم فالنی يا همسـر فالنـی و... .    ها چند واژه را استعمال می آن
هاست و  ها اشاره کردن به رابطۀ زناشويی بين آن، مراد تن«زن فالنی»شود  وقتی گفته می
ها، به همراه بودن  ، عالوه بر رابطۀ زناشويی بين آن«همسر فالنی»گويند  هنگامی که می

« عقيده بـودن  فکر و هم هم»، «همسر»ها هم اشاره دارد؛ زيرا مراد از  عقيده بودن آن و هم
 است.

برای زن و شـوهری کـه    قرآنکه  است، به طوری قرآنمرحلۀ باالتر اين سخن، در 
يا همسران  )ع(کار رفته، مانند همسر آدم به« زوج»، واژۀ «هر دو معتقد به دين الهی باشند»

؛ مثل: است کار نرفته به« زوج»عقيده هستند،  و برای زن و شوهری که در کفر هم )ص(نبی
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َالْحَطَب حَمَّالَةَ هُتُأَرَمْإِ و  /و (4)المسد ُنَّفْسِهِ... عَن فَتَاهَا تُرَاوِدُ الْعَزِيزِ ...امْرَأَة  /(. 39)يوسف
مثـل زن   است؛ کار نرفته به« زوج»اگر يکی معتقد به دين الهی و يکی کافر باشد، باز هم 

در مواردی که مشـکل   (.334: 69 ق.، ج1469عاشور،  )ر.ک؛ ابن نوح و لوط و زن فرعون
وَ  اشکالی ندارد؛ مانند:« زوج»لهی است، آمدن زن و شوهر چيزی غير از اعتقاد به دين ا

وَ (؛ 9)التحريم/  وَاجاً خَيْراًْرَبُّهُ إِنْ طَلَّقَکُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَز  عَسَ ... وَاجِهِ حَديثاًْبَعْضِ أَز  إِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِل 

)النور/  وَاجَهُـمْ... ْوَ الَّذينَ يَرْمُونَ أز (؛11متحنه/ الم) وَاجِکُمْ إِلَ  الْکُفَّارِْءم مِنْ أز إِنْ فَاتَکُمْ شَيْ
 (.14)التغابن/  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أزوَاجِکُمْ وَ أَوْالَدِکُمْ عَدُوًّا لَکُمْ... (؛2

« زوج»پس در آياتی که زن و شوهر هر دو متدين به دين الهی هسـتند، آمـدن واژۀ   
 رود. کار نمی به« إمراة»اين معنا ضروری است و واژۀ  برای داللت به

 . عدم جايگزينی وقتی مراد فرزنددار شدن است6ـ4
و در آيۀ  است ياد شده« إمراة»با عنوان  )ع(، از زن زکريا49و آل عمران/  9در آيات مريم/ 

نکـه  خطاب شده، مسئلۀ مرتبط با بحث اي« زوج»به « أصلحنا زوجَه»در عبارت  19انبياء/ 
کـه  »  خطـاب کـرده   "زوج"او چه مشکلی داشته که خداوند با اصالح آن مشـکل، او را  »

 :است پيرامون آن نظرات متفاوتی بيان شده
عاشـور،   ؛ ابـن 619: 6 م.، ج1199؛ فـراء،  79: 6 ، ج1323زن نازا بود )ر.ک؛ قمی،  الف.
رای اين نظر ذکـر  (. مفسران دليلی ب442: 14 ج ،1374طباطبايی، و  11: 17 ق.، ج1469
 9توان اين گونه استدالل کرد که در آيۀ مـريم/   اند، ولی با توجه به آيات ديگر می نکرده

رساند کـه ايـن زن در    ناقصه داللت بر استمرار دارد و می« کانَت»(، عَاقِراً....  کَانَتِ إِمْرَأَتِي...)
)ر.ک؛ فخر رازی،  است تهو اکنون در پيری سنّش از فرزندآوری گذش است جوانی نازا بوده

فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْکَ (. همچنين، در آيۀ 9: 14 ، ج1374طباطبايی، و   919: 61 ج ق.،1469

بـرای فرزنـددار شـدن از اسـباب      )ع(توان فهميد که زکريا می« مِنْ لَدُنْکَ»، از قيد وَلِيًّا...
قاسـمی،  )ر.ک؛  بـود   ها توانايی زن بـر توالـد اسـت، مـأيوس شـده      عادى که يکی از آن

 (.97: 7 ق.، ج1419
زن دو مشکل داشت: عقيم بودن و بداخالقی. پس اصالح او به مستعد کـردن او   ب.

: 6 ق.، ج1412برای فرزندآوری و تبديل اخالق زشت او به حسنه است )ر.ک؛ سمرقندی، 
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 ؛ 399: 2 ق.، ج1466؛ ثعلبـی،  679 :7 جتا،  ؛ طوسی، بی 313 :4 ج م.،6999؛ طبرانی، 449
 319: 3 ق.، ج1469؛ بغـوی،  133: 3 ق.، ج1497زمخشـری،  ؛ 429: 3 تـا، ج  ماوردی، بـی 

در آيه، حاکی از آن است که جمع هر دو مشکل بـا هـم اشـکال    « أصلحنا»اطالق  (.و...
ــدارد )ر.ک؛ حســن ــدی،  ؛433: 4 ق.، ج1469خــان،  ن و معرفــت،  311: 4 ، ج1392نهاون

 (.613: 3 ق.، ج1419
مفسران دليل خاصی برای اينکه مراد،  يم بودن در قسمت اول بيان شد، ولیدليل عق

شود که بـه   اند. با وجود اين، احتمال داده می اصالح زن از اخالق فاسد باشد، بيان نکرده
پـس  اسـت،   آمـده « أَصْلَحْنَا لَـهُ زَوْجَـهُ  »و آنگاه « وَهَبْنَا لَهُ يَحْيَی»دليل اينکه در آيۀ اول، 

قی وی چيزی غير از بخشيدن يحيی به او بوده کـه البتـه بـه دليـل اينکـه      اصالح اخال
 است و در آن ترتيب مدّ نظر نيست، اين استدالل قوی نيست.« واو»عاطف 
: 7 ، ج1376عقيم بودن، بداخالق بودن و فساد عقيـدتی داشـتن )ر.ک؛ طبرسـی،     ج.
ق.، 1469فخـر رازی،   ؛ 611: 3 ج ق.،1466جـوزی،   ابـن   393: 2 ، ج1371ميبدی، ؛ 17
؛ کاشـــانی، 369: 9 ق.، ج1411کثيـــر،  ابـــن؛ 222: 4 ق.، ج1466رســـعنی، ؛ 193: 66 ج

و  432: 9 ، ج1323عبــدالعظيمی،  ؛ شــاه42: 7 ج ق.،1469؛ ابوحيــان،  193: 2 ج ق.،1313
به صورت « أَصْلَحْنَا»اند که  علت مورد اخير را نيز اين دانسته (.94: 1 ق.، ج1419آلوسی، 

 (.11: 4 ق.، ج1419ثعالبی، تواند همۀ موارد را شامل شود )ر.ک؛  و می است طلق آمدهم

 . تحليل و بررسی3ـ4

از اقوال باال، اگر قول اول صحيح باشد، پس علت اينکـه او را پـس از فرزنـددار شـدن،     
ناميده، اين است که پدر و مادر در فرزند و تربيت او با هم شريک، قرين و همراه « زوج»
ها مؤثر است، همان طـور کـه در معنـی     ستند و اين امر در تعادل و انسجام زندگی آنه
اسـت؛  « زندگی»به معنی « زند»و « شکوه»در اين واژه به معنی « فر»اند که  آورده« فرزند»

توان به جای آن گذاشـت؛ زيـرا    را نمی« إمراة»يعنی فرزند، شکوه زندگی است. پس واژۀ 
 رساند. در اين آيه دارد، نمی« زوج»بار معنايی را که 
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اگر فساد اخالقی داشته، دو حالت متصور است: يا فساد اخالقی او به حدی بوده کـه  
و اصـالح اخالقـی او، اصـالح عقيـدتی را بـه دنبـال        اسـت  منجر به فساد عقيدتی شده

، يـا فسـاد او بـه    است استعمال شده« زوج»و به دليل اصالح عقيدتی او، واژۀ  است داشته
کـار   بـه « زوج»حدی نبوده که منجر به فساد عقيدتی شـود و بـه دليـل فرزنـدآوری واژۀ     

 .است رفته
اگر فساد عقيدتی داشته، به طوری که معتقد به دين غيرالهی بوده، پـس در دو آيـۀ   

و پس از  است خوانده شده« إمراة»به دليل عقيدۀ الهی نداشتن،  49و آل عمران/  9مريم/ 
ناميـده  « زوج»عقيده شدن بـا شـوهرش،    عتقد شدن به دين الهی و هماصالح، به دليل م

 است. شده

 . زوجيت تکوينی و تشريعی9
رساند که در برخی موارد، اين زوجيت تکوينی و  می قرآندقت در متصفان به زوجيت در 

بدون اختيار و در برخی موارد، تشريعی و از روی اختيار است. زوجيت تکوينی در مواردی 
صفت برای کائنات، نباتات و حيوانات واقع شـود و فـرض قـرار دادن    « زوجيت» است که

ها نيز در همۀ مواردی که بـه نـوعی بحـث     در آن تصورپذير نيست. دربارۀ انسان« إمراة»
گـروه شـدن در آخـرت و... . امـا      اختيار مطرح نيست، زوجيت تکوينی است؛ مانند گـروه 

به زوجيت صاحب اختيار است؛ مانند وقتـی  زوجيت تشريعی در مواردی است که متصف 
که مراد از زوجيت، علقۀ زناشويی در انسان است. در اين گونه مـوارد، بحـث جـايگزينی    

 شود. مطرح است، هرچند با داليل رد می« إمراة»

 . نقد نظرات بنت شاطی2
رد رود که مسئلۀ زوجيت يا جفت بودن مـ  کار م  زمان  به« زوج»ايشان معتقدند که واژۀ 

کند و يـا   براى زن، محور و معيار سخن است، به طوری که يا حکمت و آيت  را بيان م 
کننـد   استناد مـی  74و فرقان/  61در مقام تشريع و تبيين حکم  است و به دو آيۀ روم/ 

 (.661ق.: 1494)ر.ک؛ بنت شاطی، 
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ـ  « زوج»در نقد اين سخن بايد گفت که اوالً بايد به مراحل معنايی  د تـا بـه   اشـاره کن
مرحلۀ زوجين در انسان به معنای علقۀ زناشويی برسد، ولی ايشان بدون بيـان اعـم، بـه    

ای کـه بـرای بيـان حکمـت      شـده در دو آيـه   است. ثانياً مطلب گفتـه  بيان اخص پرداخته
کند، ولی برای مقام تشريع و تبيين حکم، ابتدا بايد زوجيت تکوينی  ، صدق میاست آورده

هد و آنگاه بيان کند در آياتی که مراد، زوجيت تشريعی است؛ ماننـد  و تشريعی را شرح د
علقۀ زناشويی؛ يعنی آيه در بيان مقام تشريع حکم است، ولـی در آيـات بيـانگر زوجيـت     
تکوينی، تشريعی نيست که آيه به دنبال بيان آن باشد. ثالثاً برای اثبات نظر خود آياتی را 

؛ مانند است کار رفته بيان تشريع حکم، واژۀ زوجيت بهها برای  ذکر کند که در آن قرآناز 
هـا   ، هرچنـد علقـۀ زناشـويی در آن   14و تغـابن/   2نـور/   ،11ممتحنه/ ، 9تحريم/  آيات

 است. متزلزل شده
، 7چنين است؛ ماننـد: واقعـه/   « زوج»ايشان بيان کرده که در آخرت نيز مسئله دربارۀ 

ق.: 1494و... )بنـت شـاطی،    92، يـس/  7/ زخرف، 92، نساء/ 19، آل عمران/ 69بقره/ 
661.) 

، گروه و صنف است و در آيات وَ کُنْتُمْ أزواجاً ثَالثَةً: 7همچنين، مراد در آيۀ واقعه/ 
آمـده، مـراد تنهـا رابطـۀ      ... أزواج مُطَهَّـرَة... که  92و نساء/  19، آل عمران/ 69بقره/ 

های آن  ز مطرح است که يکی از شاخهزناشويی نيست، بلکه همنشينی و مأنوس بودن ني
 نيز صادق است. 92رابطۀ زناشويی است. اين مطلب در آيۀ يس/ 

اند که هرجا آيت زوجيّت، يعنی آرامـش، دوسـت  و مهربـان  بـه سـبب       ايشان آورده
)ر.ک؛ بنت است  آمده« إمراة»، «زوج»خيانت يا ناسازگارى در عقايد از ميان برود، به جای 

 (.661 ق.:1494شاطی، 
را بايد به آن اضافه « قيدی»در نقد اينس خن بايد گفت که مطلب صحيح است، ولی 

اسـت، بـه طـوری کـه اگـر زن و شـوهر       « عقيده بودن در دين الهی هم»کرد و آن قيد، 
ماننـد زن ابولهـب در    است؛ کار نرفته ها زوج به برای آن قرآنعقيده در کفر باشند، در  هم

 .39در آيۀ يوسف/  و زن فرعون 4آيۀ مسد/ 
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اند که فلسفۀ ازدواج در انسان و ساير موجودات زنـده، اعـمّ از حيـوان و     ايشان آورده
 (.661ق.: 1494)ر.ک؛ بنت شاطی، گياه، استمرار حيات از طريق توالد و تناسل است 

در نقد اين سخن بايد گفت که ايشان عنايتی به اينکه متصف زوجيت چيست، ندارند 
انـد. ضـمن    در همۀ اشياء، نباتات، حيوانات، انسان و... يک معنا قائل شده و برای زوجيت
که مراد از اين توالد،  اند و هدف نهايی را متذکر نشده اند اکتفاء کرده« توالد»اينکه به ذکر 

ايجاد تعادل و هماهنگی در نظام هستی است که باالترين درجۀ آن، ازدياد نسل انسـان  
 در خدمت انسان هستند.است؛ زيرا همۀ کائنات 

بعدها که خداوند حاجـت او را  »گويند:  نيز می )ع(پيرامون فرزنددار شدن حضرت زکريا
فَاسْتَجَبْنا : است کار برده به "زوجه"برآورد و فلسفۀ زوجيّت به تحقّق پيوست، برای زن او 

 )همان(.(« 19األنبياء/ )  وَ أَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَه  لَهُ وَ وَهَبْنا لَهُ يَحْي 
انـد و   در نقد اين سخن نيز بايد گفت که ايشان استقراء تامی در زمينۀ اين آيه نداشته

اند و نظرات ديگر مفسران را  اند و تنها به يک نظر بسنده نموده همۀ نظرات را بيان نکرده
 اند. در اين زمينه ناديده گرفته

 گيری . نتيجه7

 شود. جان استعمال می برای جاندار و بی« زوج»واژۀ تنها برای انسان و « إمراة». واژۀ 1
صفت اشياء، گياهان و حيوانات باشد، فـرض  « زوج». با توجه به معنای لغوی، اگر واژۀ 6

 عقالً متصور نيست.« إمراة»جايگزينی 
، علقۀ زناشويی در انسان باشد، فرض جايگزينی متصور است، ولـی  «زوج». اگر مراد از 3

هسـت کـه يکـی از نمودهـای آن،     « زوج»در « قـرين و همراهـی  »نای به دليل اينکه مع
، و اگر «إمراة»آيد، نه  می« زوج»همراهی در دين الهی است، لذا اگر هر دو متدين باشند، 
آيد و امکـان آمـدن    می« إمراة»يکی از زن و شوهر يا هر دو متدين به دين الهی نباشند، 

 نيست.« زوج»
استعمال، تکوينی و در برخی مـوارد، تشـريعی اسـت کـه در     در برخی از موارد « زوج. »4

، بيان حکمت تشريع است؛ مانند فرزنددار شدن. لذا در «زوج»موارد تشريعی، علت آمدن 
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ای بـه   اشـاره « إمـراة »گذاشت، به دليل اينکـه  « إمراة»توان به جای آن  آن موارد نيز نمی
 حکمت تشريع ندارد.
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 ن.بيضوکتب العلمية، منشورات محمدعلي ال

 .دار القلمبيروت:  .1چ .قرآنالمفردات ألفاظ ق.(. 1416) .بن محمد راغب اصفهان ، حسين

 .مکتبة األسدي. مکه: 1چ .رموز الکنوز ف  تفسير الکتاب العزيزق.(. 1466) .زاقرسعن ، عبدالرّ

 .دار الکتاب العربي: بيروت .3چ .الکشافق.(. 1497) .محمودجاراهللا زمخشرى، 
 .دار صادر. بيروت: 1. چأساس البالغة م.(.1171) ـــــــــــــــــــــــ .
 .دار الفکربيروت:  .1چ .تفسير السمرقندى المسم  بحر العلومق.(. 1412) .سمرقندى، نصربن محمد

 .عالم الکتب. بيروت: 1چ .المحيط ف  اللغةق.(. 1414) .بن عباد صاحب، اسماعيل

 .مکتبة محمد الصادقي الطهرانيقم:  .1چ .قرآنبال قرآنالالبال  ف  تفسير ق.(. 1411) .ق  تهران ، محمدصاد

 .شرکت سهام  انتشار. تهران: 4چ .قرآنپرتوى از (. 1326) .طالقان ، محمود 

 .قم ۀعلمي ۀمدرسين حوز ۀجامعقم:  .9. چتفسير الميزان ۀترجم(. 1374) .محمدحسينسيد طباطباي ، 

 .دار الکتاب الثقافياردن:  .1چ .العظيم قرآنالالتفسير الکبير: تفسير  م.(.6999) .بن احمد بران ، سليمانط

 .ناصر خسروتهران:  .3چ .قرآنالالبيان في تفسير  مجمع(. 1376) .بن حسن طبرس ، فضل
 .دار المعرفةيروت: ب .1چ .)تفسير الطبرى( قرآنالالبيان ف  تفسير  جامعق.(. 1416) .طبرى، محمدبن جرير

 .مرتضويتهران:  .3چ .مجمع البحرين(. 1379) .بن محمد ينطريح ، فخرالدّ
 .دار إحياء التران العربي. بيروت: 1چ .قرآنالالتبيان في تفسير  تا(. )بی .طوس ، محمدبن حسن

 . بيروت: دارالکتب العلمية.1. چ اإلجتماعاإلقتصاد و ق.(.1462. ) عبيدی، خالد فائق 
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 . رياض: مکتبة العبيکان.1چ . و أثره عل  مقاصد التنزيل يقرآنالاإلعجاز  ق.(.1464دة، رجاء بنت محمد. )عو
 .ی.دار إحياء التران العرببيروت:  .3چ .التفسير الکبير )مفاتيح الغيب( م.(.1469) .فخر رازى، محمدبن عمر

 .يئة المصرية العامة للکتابلهقاهره: ا .6چ .قرآنالمعان  م.(. 1199) .بن زياد فراء، يحي 
 ،دار الهجرة ةسسؤمقم:  .6چ .المصباح المنير ف  غريب الشرح الکبير للرافع ق.(. 1414) .فيوم ، احمدبن محمد

 .چاپ: دوم
دار الکتـب العلميـة،   . بيـروت:  1چ .تفسير القاسمي المسم  محاسـن التأويـل  ق.(. 1419) .ينالدّ قاسم ، جمال

 .منشورات محمدعلي بيضون
 .بنياد بعثت، مرکز چاپ و نشرتهران:  .6. چحسن الحديثأتفسير (. 1379) .اکبر قرش  بناب ، عل 
الهيئة قاهره:  .3چ .الکريم قرآنللشارات: تفسير صوف  کامل لطائف اإلم.(. 6999) .بن هوازن قشيرى، عبدالکريم

 .المصرية العامة للکتاب
 .دار الکتاب. قم: 3چ .تفسير القمي(. 1323) .قم ، عل  بن ابراهيم

 .کتابفروش  اسالميهتهران:  .1چ .منهج الصادقين في إلزام المخالفينق.(. 1313) .هللاا کاشان ، فتح
دار الکتـب العلميـة، منشـورات    . بيروت: 1چ .النکت و العيون تفسير الماوردى تا(. )بیبن محمد،  ماوردى، عل 

 محمدعلي بيضون.
 ر.دار الفکبيروت:  .1چ .تاج العروس من جواهر القاموسق.(. 1414) محمودبن محمد.زبيدى، مرتضی 

 . . قم: مؤسسة النشر اإلسالم 6چ .قرآنالالتمهيد في علوم ق.(. 1419معرفت، محمدهادی. )
 .دار الکتاب اإلسالميقم:  .1چ .التفسير الکاشفق.(. 1464) .مغنيه، محمدجواد

 .دار الکتب اإلسالميةتهران:  .13چ. مونهتفسير ن ۀبرگزيد(. 1396) .مکارم شيرازى، ناصر
 .سالميعالم اإلمکتب األقم:  .4چ .اإلفصاح ف  فقه اللغة ق.(.1419) .يوسف  موس ، حسين
 .عالم الکتب. بيروت: 6چ .حمن و تيسير المنان  تبصير الرّالمسمّ قرآنالتفسير ق.(. 1493) .بن احمد مهائم ، عل 
. و الحکم الفرقانية يةقرآنالالفواتح اإللهية و المفاتح الغيبية: الموضحة للکلم  م.(.1111) .بن محمود  هللاا ة، نعمنخجوانی
 .دار رکابي للنشرقاهره:  .1چ

 .شرباعة والنّسسة البعثة، مرکز الطّؤم. قم: 1چ .قرآنالحمن ف  تفسير نفحات الرّ(. 1392) .نهاوندى، محمد
 .دار القلمبيروت:  .1چ .فسير الکتاب العزيزالوجيز ف  تق.(. 1419) .بن احمد واحدى، عل ّ
 الرسالة.. بيروت: مؤسسة 4. چ )اإلعجاز العلمي و الغيبي( يةقرآنالالمعجزة  ق.(.1461حسن. ) هيتو، محمد

***** 
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