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 چکیده

از    وتکن  ی ب   ی »و قرن ر   ه ی   آ شررود ی مورد اختمف واقع م ها، گاه  مخاطب آن   ۀ گسررتر     ی و تشررخ   ی قرآن   ی ها رهم گتاره 
اسر:   اختمرا، دامن زده   ن ی بر ا   ی ف واقع شرده و شربها، زمانه کنون مخاطب آن مورد اختم   ۀ اسر: که گسرتر   ی ات ی جمله آ 

قاعده    ی ر ی کارگ مخاطبش را با به  ۀ مذکور را روشرن کند و گسرتر   ه ی مقاله بر آن اسر: تا دالل: آ   ن ی نظر به اختمرا، موجود، ا 
اژوهان و رقها  مفسررران، قرآن   دگاه ی مذکور بر همه زنان از د   ه ی آ   م ی تعم  ، ی بررسرر   ن ی   در ا ند ی بنشرر  ی به بررسرر  ق  ی و تطب   ی »جر 
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 مسأله   طرا ۱

کتاب  دیگر  از  را  کتاب  این  قرآن،  ویژه  ادبیا،  و  ساخته  هازبان  ویژگیمتمایت  از  های  اس:  
های عام یا خاص این کتاب اس: که برخمف ظاهرشان حمل ان قرآن، برخی خطاببنیادین زب 

مفسران  ای که گاه گونهاند  این ویژگی زبانی قرآن، اختمراتی را میان مفسران رقم زده اس:  بهشده
از  اند و گاه مفسران  اند و دالل: آیه را به همان ارراد مخاطب آیه حمل کردهظاهر آیه استناد کردهبه

ای اند  حمل آیه بر گستره ای بیش از ظاهر آیه حمل نمودهظاهر آیه، رراتر ررته و دالل: آیه را بر گستره 
ویژه تفسیر روایی رایج و ارکاربرد  آن بهقاعده جری معروف اس: که در تفسیر قربیش از ظاهر آیه، به

رایطی قابل اعما  اس:ب و  ای رراظاهری در چه ش قاعده جری و حمل آیه بر گسترده  کهنیااس:   
ای رراتر از ظاهرشان حمل کردب سااالتی اس: که در این  توان آیا، را بر گستره این که چگونه می

تر این که آیا قاعده جری به همان معنای حمل  مهماس: و  ها توجه شدهصور، ضمنی بدانمقاله به
توان از این    قابل اعما  اس: و چگونه میُكنه َو قََْرَن ِف بَُاُلوتِ ا  در آیه  »آیه بر گسترده رراظاهری 

توان  ترین چالشی اس: که ااس  آن را میقاعده در تعمیم گستره دالل: آیه مذکور بهره برد، مهم
 و کرد   جو  در این مقاله جس:

شود و کیفی:  اهمی: این مسئله بدان اس: که نخس: قواعد جری آیا، قرآن مشخ  می
آیه »به  کارگیری این قواعدبه بَُاُلوِتُكنه صور، کاربردی روی  قََْرَن ِف  ور، کاربردی نمایش ص  بهَو 

نون های اخیر هم سازد، برخی اژوهشآن چه اهمی: این اژوهش را دوچندان می  ؛ وشودداده می 
طرا اژوهشی »حضور زنان در ورزشگاه  اس: که در اثبا، مدعای خویش، بیشترین استفاده را  

مورد بحث   آیه  که  از  این  از  دریغ  و  باشد  بررسی کرده  را  آیه  قابلی: جری  آن که  بی  برده اس:، 
 نظر مفسران گوناگون در باره آیه مذکور را مورد مطالعه قرار داده باشد   کمدس:
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 نهپیشی . ۱-۱

های ایشین، تاکنون موردی در زمینه جری آیه مذکور ایدا نشد، جت مطالعاتی  در میان اژوهش
اند از  »بررسی قاعده تفسیری جری و تطبیق عبار،   هاآنترین  و تطبیق که مهم  نظری درباره جری 

ایا، جری  (؛ »جایگاه رو1390السمم  )نورائی،  بی: علیهمکارگیری آن در سیره اهلبا تأکید بر به
ی   و تطبیق از دیدگاه عّممه طباطبائ  (؛ »مبانی جری 1392و تطبیق در ررآیند تفسیر قرآن  )سلیمی،  

(؛ »مبانی کاربرد جری  1391ها و مبانی آن  )یتدان اناه،  (؛ »جری و تطبیق رو  1392نفیسی،  )
به تعریف و    (  این مقاال،1397بستانی و محفوظی،  -و تطبیق در تفسیر قرآن  )مسعودی صدر 

ند  ااند و ررص: نیارتهها و مبانی آن را تبیین کردهاند و رو  چیستی قاعده جری و تطبیق ارداخته
بنابراین تفاو،    سازی کرده باشند صور، عملیاتی و کاربردی روی آیا، قرآن ایاده این قاعده را به 

با تبیاژوهش حاضر با اژوهش از قواعد و های ایشین در همین اس: که این اژوهش  ینی جدید 
 سازی کند  ضوابط جری و تطبیق، آهنگ آن دارد که این قواعد را در آیه مورد بحث ایاده 

 . داللت آیه ۲

مذکور به جه: داللی، روشن و واضح اس: و مفسران معنای واحدی را برای آیه مذکور   آیۀ
طرار و ضرور،  را برداش:  برگتیده و از آن معنای »ممزم: زنان ایامبر در خانه جت در مواقع اض 

اری،  ؛ سبتو 297   18، ج1419الله،  ؛ رضل291   17، ج1371اند )ن ک  مکارم شیرازی،  کرده
، 1424؛ حوی،  243   21، ج1420؛ ابن عاشور،  2860   5، ج1425،  ؛ قطب435   5، ج1406

  (13  22، ج1411؛ زحیلی، 1535  3، ج1408ابن عربی، ؛ 4425  8ج
این ممزم: به معنای حبس و زندانی کردن در خانه نیس:  بلکه مراد خدای متعا  این  البته  

شی از خانه نداشته باشند که این نوع خروج، با کما  اخمقی و  اس: که زنان ایامبر، خروج نمای
  رو نیازا ( 298  18، ج1419الله، رضلر ک؛ )ین با سیره ایامبر ناسازگار اس: تقوایی زن و همنن

؛  243   21، ج1420 ابن عاشور، ر ک؛  ج زنان از خانه برای انجام اموری چون انجام حج )خرو
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ج2004حفنی،   شرک1932   2،   ،)( ایامبر  غتوا،  در  ج1420 عاشور،   ر ک؛:   ،21   243  ،)
(، تأمین حوائج و  1932  2، ج 2004؛ حفنی، 2860  5، ج1425قطب، ر ک؛ شرک: در نماز )

(، قضای حاج:، طلب علم،  1931   2، ج 2004حفنی،  ر ک؛  انواده )نیازهای زنان، خانه و خ
( دوستان  از  ) (، رحل1932   2ج  ، 2004حفنی،  ر ک؛  دیدار  ادر  ،  1420 ابن عاشور، ر ک؛  : 

اما خروج زن از خانه بدون قصد انجام کار و صرراا جه:  ؛  ( روا و بلکه الزم اس: 243   21ج
باشگاه و  جامعه  در  درسرگردانی  سقو   به  ها،  را  انسان  که  اس:  نتو  لجنتاری  حیوانی  مراتب 

  (2860  5ج   1425 قطب، ر ک؛ ) دهدمی 
 و بلکه ضرور، ممزم: زن در خانه از نظر این گروه از مفسران شایان گفتن اس: که اهمی: 

اس: که این ممزم:، زمان و رراغ با  الزم را برای مادر جه: رسیدگی به امور ررزندان    جه:نی بد
تواند محیط  دهی کند  وانگهی زن و مادر خسته نمیآورد تا زن بتواند محیط خانه را سامانم میرراه

  5ج   1425  قطب، ر ک؛  )  کندو توان رسیدگی کامل به ررزندان را ایدا نمی   خانه را سامان داده
و به ارتبا  و تناسب میان   شدهفیتعر( این نقش زن بر اسا  جایگاهش در عالم هستی  2860

( همننین  297   18ج   1419الله،  رضلر ک؛  )  دهدنقش و جایگاه او در عالم هستی توجه می 
ها با خانه برای  هاس: و ممزم: آن مراقب: از وقار و تقوی: حرم: آن   این حکم برای زنان ایامبر، 

   (242  21ج  1420 ابن عاشور، ر ک؛ )عباد، اس:   هاآن 
دهد که ممزم: زن با خانه با نقش و جایگاه او در  مذکور نشان می  برداش: مفسران از آیۀ

د  همننین این ممزم:، احتما  کننظام هستی سازگار بوده و حرم: و وقار ویژه زن را حفاظ: می
می  صفر  به  را  غیراخمقی  و  غیرشرعی  جنسی  روابط  هرگونه  ورساندوقوع  و   ؛  حساسی:  از  این 

ای تنظیم کرده اس: که ایش از وقوع جرم،  گونها  را بهامه دینیظرار: دین اسمم اس: که برن 
 رساند یبرد و احتما  وقوع آن را به صفر مبستر وقوع جرم را از بین می
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 . گسترۀ داللت آیه نزد مفسران۳

اتفاف نسبی مفسران در دالل:   اما گسترۀبا وجود  اخت  آیه،  نتد مفسران مورد  آن  مف  دالل: 
 اند از اند که عبار، مذکور دو نوع تفسیر ارائه کرده برخورد با آیۀاس:  مفسران در 

 )ص( . انحصار آیه در زنان پیامبر۱-۳

دالل: آن را تنها به زنان ایامبر    به زنان ایامبر نسب: داده و گسترۀمذکور را    برخی از مفسران، آیۀ
اژوهان با استناد به  رآن( چنانکه برخی از ق242   21، ج1420ابن عاشور،    )ر ک؛  محدود کردند

ر ک؛  ): آن را مخصوص زنان ایامبر برشمردند دالل و با استناد به دانش اصو ، گسترۀخطاب آیه  
  (639  1، ج1421سیوطی، 

اند، در اثبا، دیدگاه خود دلیلی ارائه اند یا بدان معتقد شدهآنان که این دیدگاه را مطرا کرده
داشتند که تعبیر »یا نسا  النبی  گستره دالل: آیه را به زنان ایامبر   ظاهر آیه تمسک  نکردند و تنها به

ی عمومی و مطلق اس: و حمل آیه سازد  گویی در اندیشه آنان، حفظ ظاهر آیه، امرمحدود می 
مذکور، اختصاص و انحصار    ایامد این نوع نگاه به آیۀبرخمف ظاهر ، امری مطلقا ممتنع اس:   

یان این حکم در حق سایر زنان حکم »اولوی: ممزم: در   را خانه  به زنان ایامبر و عدم امکان جا
ای اختصاصی همسران  احکام  از  حکم  این  که  آن  حا   بود   برای خواهد  آن  رعای:  و  نبوده  امبر 

 همسران ایامبر تنها از اولوی: باالتری برخوردار اس:  

 . عدم انحصار آیه در زنان پیامبر۲-۳

مفسران، گستره دالل: آیه را از اختصاص به زنان ایامبر درآورده و آن را  شمار بسیار زیادی از  
اند   آیه را به دالیل گوناگونی مستد  کردهها برداش: خود از  اند  آن به همه زنان مسلمان تعمیم داده 

 اند از  برخی از این دالیل عبار، 
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 . عدم وجوب مالزمت برای زنان دیگر ۱-۲-۳

در خانه را بر زنان ایامبر واجب و برای دیگر زنان صف: کمالی    برخی از مفسران، ممزم:
زنان ایا242  ،21ج   1420ابن عاشور، ر ک؛  )  شمردند مبر و صف: کمالی ( تعبیر وجوب برای 

دهد که ممزم: در خانه برای زنان دیگر واجب نبوده و تنها عملی اسندیده  برای دیگر زنان نشان می
 شود  شمرده میو اخمقی برای آنان 

کید بیشتر بر زنان پیامبر ۲-۲-۳  . تأ

تأ نوعی  را  ایامبر  زنان  به  آیه  توجه  مسلمان،  زنان  همه  به  آیه  تعمیم  با  مفسران  از  کید  برخی 
کردهشمرده تشبیه  ماجرا  بدین  را  بیان  نوع  این  و  که  اند  »تو  بگوییم  دانشمندی  شخ   به  که  اند 

منظور   که دروغ گفتن برای دیگران مجاز اس:، بلکه  دانشمندی دروغ مگو ، مفهومش این نیس:
   17ج  ، 1371مکارم،  ر ک؛  )ارهیت کند  این اس: که یك مرد عالم با جدی: بیشتری باید از این کار  

تر اس: و سراینی از دستور، اهان:  آید که حج: بر همسران ایامبر تمام یبرمبنابراین از آیه  (  291
ها از خانه بیرون آید، چه اندازه ه اگر زن یك عالم همانند دیگر زنباشد  چنانکو اذی: ایغمبر می

   (499 ، 10ج   1369 طیب، ر ک؛ ) اس:به آن عالم توهین کرده
ِبِي »یا ِنس گویی  ها اس: و غایة  خطاب به زنهای ایغمبر بوده، ولی تکلیف برای تمام زن ا ا النَّ

،  1369طیب،  ر ک؛  ین هستند )المامنام ها  االمر از همسران ایامبر توقع بیشتری اس:  چون آن
از عظم:، رضیل: )(  499   10ج و  (  1931   2؛ حفنی، ج233   3، ج1427صاوی،  ر ک؛  و 

های  ( و زن13   22، ج1411؛ زحیلی،  179   14قرطبی، جر ک؛  وردار بوده )شرار: بیشتری برخ 
 گیرند  ها ررا میدیگر از آن 
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 نه خصوص سبب . عبرت به عموم لفظ است ۳-۲-۳

ر ک؛ قاعدۀ قرآنی »العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب )المورد(  ) برخی از مفسران به 
  ( استناد کردند 123  1، ج1421؛ سیوطی، 126  1، ج1415؛ بحرانی، 261  1، ج1379معرر:، 

ا قیام: ان تزنان ایغمبر ناز  شده، لکن حکمش عام بوده و برای تمام زن  که گرچه آیۀ شریفه دربارۀ 
اند، آیه را  ( آنان که بدین دلیل روی آورده438   10، ج1363ی،  میعبدالعظشاهر ک؛  )برقرار اس:

( جدا کردند 196   5، ج1404سیوطی،  ر ک؛  ایامبر بوده؛ )از سبب نتولش که منحصر در همسران  
 و آن را به همه زنان مسلمان تعمیم دادند  

یعت بر مالز۴-۲-۳ یاد شر کید ز  مت زن. تأ

می شریع:  قوانین  از  برگررته  را  آیه  عمومی  دالل:  مفسران،  از  شریع:،  ؛  دانندبرخی  زیرا 
جت به هنگام ضرور، در مواضع گوناگون تأکید    ممزم: زنان در خانه و عدم خروج زنان از خانه را 

  این برداش: از آیه،    (13   22، ج1411زحیلی،    ؛179   14، ج1364قرطبی،  ر ک؛  )  اس:کرده
اس:  محصو  نگاه شرعی و قانونی به آیه اس: و مطابق: حکم آیه با احکام شرع و قانون باعث شده

میم یابد  ناگفته نماند که این مطابق: تا زمانی  که آیه از گسترۀ ظاهر  جداشده و به همه زنان تع
نشود و حکم عنوان ممک و معیار قابل استفاده اس: که متعارضی برای حکم استنبا  شده ایدا  به

 برداش: شده از آیه با دیگر احکام شرعی تعارضی نداشته باشد  

 . اشتمال دلیل بر دیگر زنان5-۲-۳

آیه خارج   از ظهور  مفسران،  از  زنان  شدهبرخی  دیگر  بر  دلیل  اشتما   به  را  این خروج  و  اند 
الله علیه و آله وارد  صلیاین حکم در مورد غیر زنان ایامبر  بدین معنا که اگر چه  اند   مستد  کرده

شود، قابل تسری به زنان دیگر نیت  ها نیت میزن  یۀکه شامل بق  اس:، ولی با توجه به دلیل آن، نشده
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برخی از مفسران عل: تعمیم را در  (  385-386   16، ج1387نی،  رضایی اصفهار ک؛  )  هس:
 اکرم )ص( منحصر شده، ولی  های نبّی اگرچه این آیا، و احکام، ظاهراا به زناند که  این دانسته 

شاید شامل زنان اّم: رسو  )ص( نیت شود  زیرا حکم: در همه یکی اس:  اگر چه این حکم:  
  (222  10جتا، بی بانو اصفهانی، ؛ ر ک) تر اس: در همسران ایامبر مهم

رسد که مراد از دلیل و حکم: همان انگیته و هدف تصویب  در این دو استدال ، به نظر می
 دهد اس: که قابل تسری به همه زنان اس: و همه مصادیق جنس زن را اوشش می  حکم

 ق کلی ی. داللت احکام الهی بر حقا۶-۲-۳

آیا دالل:  تعمیم  مفسران،  از  کردهبرخی  مستد   چنین  را  قرآن  نوعاا  ،  الهی،  احکام  که  اند 
آی این  شوند  ازاحکامی کلی هستند و به ارراد خاصی محدود نمی  ای خطاب به قومی هرو هرگاه 

،  1415ریض کاشانی،  ر ک؛  )  گیردناز  شود، این آیه همه اررادی را که از سن  آن قوم باشند؛ ررا می
 باشد  سازی نمیدلیل مطلق نبوده و در همه آیا، قابل ایاده ( ناگفته نماند که این26  1ج

یان حکم الگو بر پیروان۷-۲-۳  . جر

اند اند و این تعمیم را چنین توجیه کردهرا بر همه زنان تعمیم دادهاژوهان، حکم آیه  برخی از قرآن 
این دلیل، زنان ( در  639   1، ج1421سیوطی،  ر ک؛  )بر ایروان نیت جاری اس:    که حکم الگو عرراا 

 اس:  ها بر مقلدان و ایروان تسری یارتهعنوان الگو و گروه مرجع قلمداد شده و احکام آن ایامبر به

 . اشتراک موضوع در همه زنان۸-۲-۳

دانسته زنان  میان همه  را مشترک  بیوتکن   آیه »و قرن ری  از مفسران، موضوع  آیه برخی  اند و 
( از آن جا که موضوع  297   18، ج1419الله،  رضلر ک؛  )  اندمذکور را به همه زنان تسری داده
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توان  نان ایامبر انحصار ندارد، میممزم: در خانه، موضوعی مشترک میان همه زنان بوده و در ز
 حکم وارده بر زنان ایامبر را به همه زنان تعمیم داد 

شمار، آیه  ای کم د  دستهانبا توجه به آن چه گذش:؛ مفسران در گستره دالل: آیه دو دسته شده
ه را به ای ارشمار، آیه را از انحصار درآورده و حکم آی اند و دستهرا منحصر در زنان ایامبر شمرده

اند  آنان در تأیید نظر خود بر دالیلی چون »عدم وجوب ممزم: برای زنان  همه زنان تسری داده
کید زیاد دیگر ، »تأکید بیشتر بر زنان ایامبر ، »عبر، به عموم ل فظ اس: نه خصوص سبب ، »تأ

کلی ،  دالل: احکام الهی بر حقائق  »اشتما  دلیل بر دیگر زنان ، »شریع: بر ممزم: زن ،  
 اند  اشتراک موضوع در همه زنان  استناد کردهجریان حکم الگو بر ایروان  و »»

 . جری و تطبیق ۴

م را به دو  گررته تا مسائل دینی و  اایانش، این مهقرآن عتیت با جامعی: رراگیر و خاتمی: بی
باشد   اب میها نیازمند تخص  استنطاف و رهم این کت اما کشف این ااس ؛  گو باشدبشری را ااس 

در میان قواعد استنطاف و رهم، قاعده »جری و تطبیق  از اثرگذارترین قواعدی اس: که با شناسایی  
رساند  مراد از »جری  آیا، الهی دس: میمصداف خارجی و مخاطب جدید، به رهم معنا و مقصود  

که بر آن الفاظ و  و تطبیق ، تطبیق الفاظ و آیا، کلی یا جتئی قرآن بر همه موارد و مصادیقی اس:
اناه،  ر ک؛  )  اذیر هستندآیا، انطباف از آن موارد و  7   1391یتدان  ( و این موارد و مصادیق غیر 

  (147  1376شاکر، ر ک؛  ) اس:هها ناز  شدآن دربارۀ مصادیقی اس: که آیا، 
توسعه مصداقی تطبیق الفاظ قرآن بر موارد و مصادیق رراوان، از آن روس: که کتاب قرآن دارای  

اند و گستره دالل:  اس: و آیا، آن برای رردی خاص، گروهی خاص یا زمان خاصی ناز  نشده
نمیآن  محدود  نتولشان  موارد  به  ضوها  تح:  قرآن  آیا،  بلکه  و  باشد   موارد  بر  خاص،  ابطی 

مثا ،  عنوان  ( به67   3، ج1390طباطبایی،  ر ک؛  )  مصادیقی غیر از مورد نتو  قابلی: جری دارند
اس:؛ قرار نیس: با مرگ آن منارق، آیه نیت از  ای در رابطه با منارقی از عصر ایامبر ناز  شدهاگر آیه



 ۱۴۰۰ بهار، ۴۴، شماره ۱۲سال پژوهشنامه معارف قرآني؛  204

 

بیفتد کاربری  و  ج1377طاهری،  ر ک؛  )  دالل:  ا192   2،  آیهزاین(  نتو   مورد  هرگت  ای،  رو 
شده، در مورد    ای که درباره شخصی یا اشخاصی معّین ناز  مخّص  آن آیه نخواهد بود  یعنی آیه

به موارد دیگر سرای: خواهد نمود  آن    نتو  خود منجمد نشده و تح: ضوابطی خاص، دالل: 
برای یک آیه که با استفاده    ( و این موارد و مصادیق قابل انطباف160   1، ج1380رستمی،  ر ک؛  )

  1390نورائی،  ر ک؛  )  شوند، ممکن اس: متعدد و ارشمار باشنداز جری و تطبیق شناسایی می
36)  

اس: و قرآن به خورشید  السمم تأیید و تأکید شدهبی: علیهماین مبنای عقلی در منقوال، اهل
اس:  روشنی قابل مشاهدهین روایا،، بهو ماه تشبیه شده که همواره زنده و ااینده هستند  در میان ا

اند و آیا، قرآن را فاده کردهالسمم خود در تفسیر و تأویل قرآن، از این قاعده است بی: علیهمکه اهل
السمم ایدا توان در روای: امیر مامنان علیهاند  نمونه روشن آن را می بر مصادیق روز تطبیق داده 

َو ِإْن َنَكثُوا َأُْياََّنُْم ِمْن بََْعِد َعْهِدِهْم َو طََعُنوا ِف ِديِنُكْم َفقاتُِلوا ﴿بر آیه    کرد که منارقانی چون طلحه و زبیر
اند  حا  آن که این آیه در شأن کفاری چون ابوسفیان تطبیق داده شده(  12)توبه     ﴾مهَة اْلُكْفِر ...أَئِ 

یل بن عمرو، عکِرمة بن أبي جهل و سائر رؤسای قریش ناز  شده    بن حرب، حارث بن هشام، ُسها
؛ نوری، 18  5، ج1372؛ طبرسی، 246  1411؛ واحدی، 72- 73  1414عکبری، ر ک؛ ) اس:

   (64  11، ج1408
یتدان  ر ک؛  قاعده مذکور به سه گونۀ »کلی به جتئی ، »جتئی به جتئی  و »جتئی به کلی  )

نۀ »کلی به جتئی ، این اس: که  ( در آیا، قرآن قابل اجرا اس:  مراد از گو16-20   1391اناه،  
ین اس: که  ظاهر آیه کلی باشد و بر مصداقی جتئی حمل شود  مراد از گونۀ »جتئی به جتئی ، ا

ای  و مراد از گونۀ »جتئی به کلی  حمل آیه  ظاهر آیه جتئی باشد، اما بر جتئی دیگری حمل گردد؛
ه های سه گانه جری و تطبیق، معنا  با ظاهر جتئی بر مصادیق کلی اس:  در نحوۀ دالل: زبانی گون 

ا زمانی اس: که  یندهدشوارترین و اینیده ترین این ررا   شود کهتح: ررآیند خاصی دچار تحو  می
ای را از معنایی جتئی به معنایی کلی حمل کنیم  در این گونۀ جری و تطبیق، از معنای  بخواهیم آیه
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 شود دیگر بر این روا معنا تطبیق داده می   هایجتئی، ممک کلی و روا معنا انتتاع شده و جتئی
 ر خواهد گرر: ( که در این مقاله مورد استفاده قرا 17-20  1391یتدان اناه، ر ک؛ )

شود و ندرتا برخی آیا، هستند که  ناگفته نماند که این قاعده در همه آیا، قرآن اعما  نمی
  چنانکه بعضی احکام مربو  به  ها به مورد نتو  محدود اس:جنبه اختصاصی دارند و دالل: آن

مانند منع ازدواج    شود؛همسران ایامبر گرامی مختّ  به خود آنها بوده اس: و به دیگران مربو  نمی
  (123  1374رادمنش،  ر ک؛آنها اس از رحل: رسو  خدا با دیگران )

هیم سر و  با توجه به آن چه گذش:؛ جری و تطبیق برخمف تنتیل و تأویل بیش از آن که با مفا 
کند و آیا، را بر مصادیق کلی یا جتئی تطبیق  کار داشته باشد، با مصادیق و موارد خارجی کار می

صمی  خارجی،  عینی:  جه:  به  مصادیق  این  بهدهد   آیا،  از  روشنی  میور،  و  دس:  دهند 
  آورد  در حالی که در تنتیل و تأویل، مخاطب تنها دس: می ه  مخاطب ذهنی: واضح تری از آیه ب 

می آشنا  باطنی  و  از ظاهری  اعم  مفاهیمی  عینی: با  و  بودن  ذهنی  به جه:  مفاهیم  این  شود که 
 توانند ذهنی: مخاطب را نسب: به آیا، روشن سازند  نمینداشتن 

 . بررسی جری و تطبیق آیۀ »و قرن فی بیوتکن« 5

ی و تطبیق  توان امکان جر اکنون که ذهنی: الزم نسب: به دالل: و مفهوم آیه روشن شد، می
ق  گانۀ جری و تطبیآن را سنجش کرد  جه: جری و تطبیق آیۀ مورد نظر، الزم اس: که شرو  سه 

توان آیه را جری و تطبیق داد و  گانه را دارا بود، می را در آن ایاده کرد  اگر آیۀ مورد نظر، شرو  سه
 ه منتفی خواهد بود چناننه همه یا برخی از این شرو  را دارا نباشد، امکان جری و تطبیق آی 

 . عدم انحصار حکم و موضوع در مورد مشخص شده ۱-5

مهم و  در  نخستین  ضابطه  مورد ترین  در  آیه  موضوع  و  حکم  که  اس:  این  تطبیق،  و  جری 
عنوان مثا ، اگر  مشخ  شده منحصر نباشد و بتوان آن را به موارد و مصادیق دیگر توسعه داد  به
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این نباید  آیه حجاب اس:،  نتو     موضوع  روای: سبب  یا  آیه  در  مورد مشخ  شده  به  موضوع 
و اگر حکم    را به دیگر موارد و مصادیق تسری داد؛  ای که نتوان آنگونهمنحصر و محدود باشد؛ به

باشد؛ منحصر  آیه  ظاهری  مخاطبان  در  وجوب،  حکم  نباید  اس:،  حجاب  وجوب  با    آیه،  زیرا 
رود و حکم به همان  ع به دیگر موارد از بین میانحصاری بودن موضوع و حکم، امکان تسری موضو

ی  موضوعا، انحصاری و اختصاص  گردد  این ضابطه، مورد مشخ  شده، محدود و مخت  می
کند و جری و تطبیق را به موضوعا، عمومی و غیر اختصاصی جری و تطبیق بیرون می  را از جرگۀ

 سازد  محدود می
اژوهان بدان توجه دارند   ذیررته اس: و هم قرآنضابطۀ مذکور هم نتد رقها امری برجسته و ا

 در  مذکور  هایویژگي  و  اوصاف  که  اندان کردهرا این گونه بی  خصوصّی:  الغای  برخی از رقها، شر 
 موضوع  برای   حکم  ثبو،   در  دخالتی  خارجی،   یا  داخلی  قراین  عرف،  رهم  حسب  بر   حکم،  دلیل

  احکام  استنبا   در  مهمی  نقش  و  اس:  تبرمع  و  خصوصّی:، صحیح  الغای  نوع  این   باشد  نداشته
گفتنی اس: که مراد از عدم دخال:  ؛ با دخل و تصرف( 460  1409تجلیل تبریتی، ر ک؛ ) دارد 

های مذکور در ثبو، حکم، این اس: که موضوع مورد بحث، منحصر و مخت   اوصاف و ویژگی
: همین حکم به مواردی غیر از زیرا قرار اس  در مورد نباشد تا تغییر مورد، باعث تغییر حکم شود؛

اشتراک عالم و  عده اشتراک،  و برخی دیگر از رقها بر اایه قا  مورد مشخ  شده تسری داده شود؛
جاهل در تکلیف، اشتراک کارر با مسلمان در تکلیف، اشتراک غائب با حاضر در تکلیف، اشتراک  

  1388ربانی،  ر ک؛  )  انداذیررتهرا    زن با مرد در تکلیف و اشتراک غیر معصوم با معصوم در تکلیف
 اند مومی دانستهو احکام دینی را جت در برخی موارد اندک، ع (171 168 148 89

  آیا، را در  در  مفاهیم  توسعه  یا  و  خصوصی:  الغای  ممك  اژوهان اولینهمننین برخی از قرآن
  با   قیدها،   که  ورتیص  در  و  باشد  نداشته  خصوصی:  مورد،   برای  شده  ذکر  قیدهای  اند کهدانسته  این

ر ک؛  )  گرر:  نادیده  را   آنها  تواننمی  باشند،   داشته  خصوصی:  متن   برای  هاییقرینه  یا  و  قرینه  وجود
( زیرا اگر قیدهای مذکور برای مورد اختصاصی و انحصاری باشند، امکان  204   1382  مرادی، 
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حکم مورد مشخ  توان  رود و نمیتسری موضوع به موردی غیر از مورد مشخ  شده از بین می
 شده را به دیگر موارد تسری داد 

ِبيِّ  آغاز    ﴾بَُاُلوِتُكنه   قََْرَن ِفَو  ﴿اما در مورد آیۀ   با توجه به آیۀ قبل آن که با عبار، »یا ِنسا ا النَّ
شود، خطاب آیه به همسران ایامبر اس: و ظاهر آیه، حکم »اولوی: خانه نشینی در خانه  را به می 

ر دالل:  اما این تنها دالل: ظاهری آیه اس: و آیا، قرآن عموه ب؛ سازد دود میهمسران ایامبر مح
های آیه، به همین ظاهری، از دالل: باطنی و دالل: مصداقی نیت برخوردار هستند و همه دالل:

ای بر انحصار و اختصاص  مذکور، اگر قرینه  قاعدۀ  شود  با توجه بهدالل: ظاهری محدود نمی
آیه وجود نداشته باشد، این امکان وجود دارحکم مذکور به ه ستفاده از  د که با ا مسران ایامبر در 

ه  جری و تطبیق، دالل: آیه را از مخاطبان او  خود )زنان ایامبر( خارج کرده و آن را به هم   قاعدۀ
 که در آیۀ  دهدچندباره آیۀ مذکور و آیا، سیاقی آن، نشان می  زنان مسلمان توسعه دهیم  مطالعۀ

که ممکن اس:  جت اینای دا  بر انحصار حکم و موضوع در زنان ایامبر وجود ندارد  ور قرینهمذک
در آیا، سیاقی، آیه را به  ( 32)احتاب   ﴾َّي ِنساَء النهِبِ  َلْسُُته َكَأَحٍد ِمَن النِ ساءِ ﴿گفته شود که عبار، 

 کند   بر به همه زنان را ابطا  میزنان ایامبر منحصر ساخته و جواز توسعه مصداقی آیه از زنان ایام
ز قرائ: جتئی و ناق  آیه اس: و قرائ: جتئی و ناق   حا  آن که مدعای مذکور، برخاسته ا

قرائ: مشهور آیه بدین  آیه تا زمانی حجی: دارد که با قرائ: کلی و تام آیه درنیفتد  در آیه مذکور،  
َلْسُُته َكَأَحدٍ ﴿صور، اس:    النهِبِ   ِنساَء  اتَهَقاْلُُته   َّي  ِإِن  النِ ساِء     8، ج1372طبرسی،    ر ک؛)  ﴾ ِمَن 

   18، ج1419الله،  ؛ رضل240   21، ج1420؛ ابن عاشور،  308   16، ج1390ی،  طباطبائ؛  558
دهد  ( این قرائ: با قرائ: ایشین تفاو، داشته و معنایی متفاو، از معنای قرائ: قبلی اراده می 297

معرری    هاآنعنوان تنها شاخ  امتیاز  اند و تقوا به مبر از زنان بی تقوا جدا شده در این قرائ:، زنان ایا
( در حالی که در قرائ:  308  ،16ج    1390ی،  طباطبائ؛  558   8، ج1372)طبرسی،    اس:شده

 اند ایشین، زنان ایامبر به جه: اتصا  به ایامبر از دیگر زنان متمایت شده
کور از قرائن دا  بر انحصار آیه به زنان ایامبر خالی اس: و  با توجه به آن چه گذش:؛ آیه مذ

بنابراین آیه مذکور  ؛ شودآن، این انحصار و اختصاص در دیگر منابع دینی نیت مشاهده نمی رراتر از
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این قابلی: را داراس: که با استفاده از قاعده جری و تطبیق از مخاطب اولیه ا  خارج شده و به  
 ه داده شود همه زنان مسلمان توسع

 (۱۶۴:  ۱۳۷۶مناسبت موارد بعدی با مورد نزول )شاکر، . ۲-5

به دیگر   از این که غیرانحصاری بودن موضوع ثاب: شد و زمینه تسری موضوع و حکم  اس 
موارد رراهم گردید؛ ضابطه دوم جری و تطبیق این اس: که موارد و مصادیق بعدی با مورد یا موارد  

ی:  شابه داشته باشند  به تعبیر دیگر، موارد بعدی باید از جنس و ماهنتو ، مناسب:، همانندی و ت
مورد نتو  باشند تا بتوانند در موضوع مورد نتو  ورود کرده و شایستگی اخذ حکم آن را ایدا کنند  
مبنا و رلسفۀ وجودی این ضابطه از آن روس: که انتساب حکم مذکور به مورد نتو  از آن رو بوده  

و این    اس:؛هعنوان نماینده و الگوی دیگر موارد هم جنس خود در نظر گررته شده که مورد نتو  ب
مبنا و رلسفه، زمانی محقق خواهد شد که موارد بعدی از جنس و ماهی: مورد نتو  باشند و میان 

شدن برای مورد نتو  وجود داشته باشد     آن دو مناسب: و همانندی وجود داشته باشد تا امکان الگو
د نتو  را که از جنس  توان موراین صور،، اگر این همانندی در جنس و ماهی: نباشد، نمی  در غیر

ها قلمداد  عنوان الگو و مصداف برتر آنو ماهی: متفاو، با جنس و ماهی: موارد بعدی اس:، به
 کرد  

ای:،  اس:  در این روالسمم نیت مورد توجه قرار گررته این ضابطه در روایتی از امام باقر علیه
  هُ طنُ با وا   ، رآنُ الُق   م یِه رِ    ا تا نا   ینا ِذ الَّ   هُ هُر »ظا ررمایند   ظاهر و باطن قرآن میامام در ااس  ساالی ناظر به

رِ جرِ یا   م ِه الِ أعما   ثِل ِم بِ   والُ ِم عا   ینا ذِ الَّ  (  امام  259   1338صدوف،  ر ک؛    )كا ولئِ أُ   يرِ    ا تا نا   اما   میِه ي 
 اند؛ ها همانند ررد مورد نتو  عمل کردهکنند که آنمی  را تسری حکم به اررادی اعمم   بطن قرآن

بنابراین شر  تسری حکم به موارد بعدی این اس: که میان موارد بعدی و مورد نتو  همانندی و  
 مناسب: وجود داشته باشد  
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اند که  اژوهان معاصر نیت با تأسی به همین روایا،، تطبیق صحیح را مشرو  به این دانستهقرآن 
دا  موارد و با موارد نتو  مناسب:  داده شده  تطبیق  باشمصادیق  ،  1390طباطبایی،  ر ک؛  )ند  شته 

   (164  1376شاکر، ؛ 67  3ج
ای باشد که شاخصۀ مورد نتو  که در کیفی: حکم دخیل  گونهاین همانندی و مناسب: باید به

ان ایامبر صلی الله  عنوان مثا ، تعمیم حکم حجاب از زن اس:، در مورد جدید نیت موجود باشد  به
اس: که شاخصۀ زنان ایامبر که زن بودن اس:، در بقیۀ زنان   علیه وآله به دیگر زنان، زمانی صحیح

 نیت موجود باشد  
با توجه به آن چه گذش:؛ موارد و مصادیق بعدی آیه، همه زنان اس: و مورد و مصداف نتولی  

سران ایامبر در جنس و ماهی: یکسان هستند  آیه، همسران ایامبر اس:  از آن جا که همه زنان با هم 
توان این مناسب: و همانندی  ن بوده و از خصوصیا، زنانه برخوردار هستند، میو همه از جنس ز

 میان همۀ زنان و زنان ایامبر را ثاب: کرد و حکم زنان ایامبر را به دیگر زنان تعمیم داد 

 . عدم مخالفت با کتاب، سنت، عقل و عرف ۳-5

بر مصادی  از دیگر آیه  این اس: که حمل  تطبیق،  و  ق  شرو  سلبی جری و  با احکام  جدید، 
های قرآن و سن: و مقبوال، عقلی و عرری ناسازگار نباشد  به تعبیر دیگر، تطبیق الفاظ قرآن  آموزه 

شاکر،  ر ک؛  بر مصادیق خارجی تا حدی رواس: که مخالف عقل، عرف، نصوص قرآن، سن: )
   2، ج1381بابایی،  ر ک؛  ( و ضروری دین ) 348تا   کمالی، بی ک؛  ر(، اجماع )157   1376

 ( نباشد  22
گیرد و هر جری و تطبیقی این ضابطه، در حکم مانعی اس: که جلوی تطبیقا، نادرس: را می 

 شمرد  های قطعی نقلی و عقلی باشد، مردود میرا که مخالف با آموزه 
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تنها  زنان  اعم از زنان ایامبر و دیگر زنان، نه  مذکور، حکم »اولوی: ممزم:    ۀاما در مورد آی 
تأکید میمنع نشده تأیید و  را  این حکم     5، ج1376کلینی،  ر ک؛  )   کنند اس: که روایاتی چند 

  (62  20، ج1414؛ حر عاملی، 337
ایاده آیۀ  ضوابط سه  سازی امکان  بالوتکن﴿ گانه جری و تطبیق بر  فی  قرن  آیه    و  ، قابلی: این 

حکام قرآنی، ضرور، جری و تطبیق آیه  ر دیگر زنان را ثاب: کرده و اولوی: تعمیم اجه: تعمیم ب
اند از   ها عبار، کند  این دیدگاه مبتنی بر مبانی استواری اس: که برخی از آنمذکور را تأیید می

کریم ، »اصال: تعمیم احکام قرآنی      قرآن ، »عمق و گوناگونی ابعاد قرآن  کتاب   بودن  »جهانی
از ایش نتیجهاین   تأکید میه  ب  مبانی قطعی و اذیررته شده بیش    هیچ   کنند و جای دس: آمده را 

گذارند  چنانکه دیگر اوامر و نواهی موجود در آیه  مذکور باقی نمی  ۀجری و تطبیق آی   در  تردیدی
َ َو رَ ﴿ و      آتنَي الزهكاةَ ﴿  ،   أَِقْمَن الصهًةَ ﴿   ،   ال َتَْبهْجنَ ﴿ چون   عمومی: دارند و همه     ُسوَلهُ َأِطْعَن اَّلله

 زنان را عموه بر همسران ایامبر مورد خطاب قرار می دهند  

 گیری بحث و نتیجه. ۶

مبنی بر    ﴾بَُاُلوِتُكنه   َو قََْرَن ِف﴿آیۀ    ویژهبرخمف دیدگاه موجود در مورد آیا، همسران ایامبر به
جری قابلی:  بحث  مورد  آیه  ایامبر،  همسران  به  آیا،  این  تطبیق  انحصار  امکان   و  و  داراس:  را 

سازی قواعد جری و تطبیق اعم از »عدم انحصار حکم و موضوع در مورد مشخ  شده ،  ایاده 
»مناسب: موارد بعدی با مورد نتو   و »عدم مخالف: با کتاب، سن:، عقل و عرف  بر این آیه  

 بودن  انیجه»  چون  کند، مبانی نظری وجود دارد و آن چه ضرور، این جری و تطبیق را تأکید می 
باشد  دالیل  کریم  و »اصال: تعمیم احکام قرآنی  می   قرآن ، »عمق و گوناگونی ابعاد قرآن  کتاب

عدم وجوب ممزم: برای زنان دیگر،  اند از   ارائه شده توسط مفسران بر تعمیم آیه مذکور عبار، 
ایامبر،   تأتأکید بیشتر بر زنان  به عموم لفظ اس: نه خصوص سبب،  شریع: بر    کید زیادعبر، 

جریان حکم الگو بر دالل: احکام الهی بر حقائق کلی،  اشتما  دلیل بر دیگر زنان،  ممزم: زن،  
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شایان گفتن اس: که در مورد کتاب قرآن کریم، همواره اصل    اشتراک موضوع در همه زنان؛ایروان،  
لیلی قطعی در برابر آن بر عمومی: الفاظ و عبارا، اس: و این اصال: تا زمانی برقرار اس: که د

 ایدا شود و امکان جمع آن دو وجود نداشته باشد  

   منابع

یم  1    قرآن کر
یر و     (14۲۰)   محمدطاهر  ، عاشورابن  2 اسسة التاری  بیرو،  م   التنویرتفسیر التحر

   العربي
   دار الجیلبیرو،    احکام القرآن  (14۰8)  محمد بن عبدالله  ، عربیابن  3
تفسیری   (1381)   اکبر علی  ،بابایی  4 مطالعه  قم      مکاتب  کتب  سازمان  تدوین  و 

   ها )سم:(علوم انسانی دانشگاه
بی     مختن العرران در علوم قرآن  تفسیر   تا()بی   بیگمنصرت  ، (امینبانو اصفهانی )  5

 جا  بی نا  
   محقق  بنیاد بعث:   البرهان في تفسیر القرآن  (1415)  هاشم بن سلیمان ، بحرانی   6

   عثهقم  موسسة الب
الشهره  رسالة   (14۰9)   ابوطالب  ، تبریتي  تجلیل  7   من   أصحابنا  قدماء  بین  حجیه 

  اسممي قم  نشر  خمسة لشروط الحائزة الفقهیه  الفتاوی
علی  ، جصاص   8 بن  القرآن   (14۰5)   احمد  التراث  بیرو،      احکام  إحیا   دار 

   العربي
یعهوسائل الشیعۀ الی تحصیل مس   (1414)   محمد بن حسن  ، حر عاملی  9    ائل الشر

  البی:  آ   ماسسة    قم   دوم    التراث   ْلحیا (  ع)  البی:  آ   ماسسة  تحقیق
 السمم  علیهم
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  مکتبة مدبوليقاهره    العظیم القرآن موسوعة  (۲۰۰4)   عبدالمنعم ، حفنی  10
   الفکردار بیرو،   البیانتفسیر روح  تا()بی  اسماعیل بن مصطفی ، حقی برسوی  11
   دار السمم قاهره    سا  ری التفسیراال  (14۲4)  سعید ، حوی  12
   بیرو،  دار الفکر العربي  التفسیر القرآنی للقرآن    (1424)  عبدالکریم ، خطیب  13
مبانی ادبی و زبان شناسی جری و  »   (1396)   ابوالحسن،  مامن نژادعلی و    راد،   14

  57-79بهار     33   تحقیقات علوم قرآن و حدیث   تطبیق در تفسیر قرآن 
   تهران  علوم نوین جامی  آشنایی با علوم قرآنی  (1374)  حمددمسی رادمنش،   15
امامیه    (1388)    انسیه  ، ربانی  16 فقه  در  آن  موارد  و  تکلیف  اشتراک  قاعده      بررسی 

   دانشگاه قم قم   عبداللهیحمیده اد مشاور  تاس   استاد راهنما  علی محامد
سیر معصومان علیهم شناسی تفشناسی و روشآسیب   (1380)، علی اکبر رستمی  17

   مبینبی جا  کتاب   السالم 
اژوهشهای تفسیر و قم      تفسیر قرآن مهر   (1387)   محمدعلی  ، رضایی اصفهانی  18

   علوم قرآن
یعة و المنهج   (1411)  وهبه ، زحیلی  19 دار   دمشق    التفسیر المنیر في العقیدة و الشر

   الفکر
القرآن     (14۰6)    محمد  ، سبتواری   20 تفسیر  فی  دار بیرو،       المجیدالجدید 

   التعارف
قرآن»   (1390)    محمدباقر  ،روشنسعیدی    21 باطن  ماهی:  در  کتاب      جستاری 

   125-146تابستان    2   قیم
تفسیر »   (1392)   مصطفی  ، سلیمی  22 ررآیند  در  تطبیق  و  جری  روایا،  جایگاه 

   124- 141  بهار   73    های قرآنیپژوهش   قرآن
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الدین  ، سیوطی  23   الکتاب   دار  بیرو،     القرآن  علوم   في  إلتقانا     (1421)    جم  
   العربی

ابی  ، سیوطی  24 بن  المنثور   (1404)    بکرعبدالرحمن  عمومی    الدر  کتابخانه  قم  
 ره( ) حضر، آی: الله العظمی مرعشی نجفی

   قم  درتر تبلیغا، اسممی  قرآن  تأویل هایروش  (1376)  محمد کاظم ، شاکر   25
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  قم  اسوه   آنیهایی از علوم قر درس  (1377)  حبیب الله ، طاهری  29
القرآن   (139۰)   محمدحسین  ، طباطبایی   30 تفسیر  في  ماسسة  بیرو،      المیزان 

  األعلمي
حسن  ، طبرسی  31 بن  القرآن   (137۲)   رضل  تفسیر  في  البیان  ناصر  تهران   مجمع    

 خسرو  
   اسمم  تهران  اطیب البیان في تفسیر القرآن  (1369)  عبدالحسین ، طیب  32
  استاد   حسین   تحقیق   األمالي  (1414)    د بن نعمانمحمد بن محم  ،عکبری مفید  33

 المفید   بیرو،  دار  غفاري  أکبر علي -ولي 
  دار الممكبیرو،    من وحی القرآن  (1419)  محمد حسین ، اللهرضل  34
   الصدره مکتبتهران    فیض کاشانی   (1415)  محمد ، ریض کاشانی  35
  هنگی درسهایی از قرآنمرکت رر تهران    تفسیر نور  (1388)  محسن  ، قرائتی  36
  هدار الکتب اْلسممیتهران    قاموس قرآن  (1371)  اکبر علی ، قرشی بنابی  37
   بنیاد بعث:تهران    تفسیر احسن الحدیث  (1375)  اکبر علی ، قرشی بنابی  38



 ۱۴۰۰ بهار، ۴۴، شماره ۱۲سال پژوهشنامه معارف قرآني؛  214

 

   ناصر خسرو  تهران  الجامع الحکام القرآن  (1364)  محمد بن احمد ، قرطبی  39
   دار الشروفبیرو،    لقرآنفی ظالل ا   (14۲5)  سید ، قطب  40
 تهران  دار   غفاري   اکبر  تحقیق  علي   الکافی   ( 1376)   محمد بن یعقوب   ، کلینی  41

 اْلسممیه   الکتب
یخ تفسیر  تا()بی   سیدعلی، کمالی دزرولی  تهران  صدر   تار

 الرسالۀ   بیرو،  ماسسة  حیاني  بکري  تحقیق   العمال کنز  (1409)  متقی هندی  42
  دار محبي الحسینتهران    من هدی القرآن  (1419)  محمدتقی ، مدرسی  43
 تهران  هستی نما    امام علی )ع( و قرآن   (1382)   محمد ، مرادی  44
مبانی »   (1397)  ، سیدیوسف و محفوظی  ، قاسمبستانیسعودی صدر، هدیه،  م  45

- 175تابستان      34      مطالعات قرآنی    کاربرد جری و تطبیق در تفسیر قرآن
153  

 اسممي   قم  نشر  المنطق   تا()بی  مدرضا مح ، مظفر  46
  تمهیدقم    تفسیر و مفسران  (1379)   محمدهادی ، معرر:  47
  دار الکتب اْلسممیةتهران    تفسیر نمونه  (1371)  ناصر ، مکارم شیرازی  48
قرآن      طباطبایی  عّممه مبانی جری و تطبیق از دیدگاه  »    (1392)   شادی  ، نفیسی  49

  5-26مستان  ااییت و ز   12    شناخت 
بر  »   (1390)   محسن  ، نورائی  50 تأکید  )با  تطبیق  و  جری  تفسیری  قاعده  بررسی 

  – ااییت     14       آموزه های قرآنی    السمم(بی: علیهمکارگیری آن در سیره اهلبه
 زمستان 

 البی:   آ   ماسسة  بیرو،  تحقیق   الوسائل  مستدرك   (1408)   میرزاحسین  ، نوری  51
   (ع)



 215 زاده جواد سلمان  / ق« ی و تطب   ی »جر   ی ر ی تفس   ۀ َقرَْن ِفي ُبُیوِتكَُنّ« در پرتو قاعد »َو    یۀ داللت آ   ۀ گستر   ی واکاو 
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