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  چکیده
هـاي   هـا و گـروه   فرقههمۀ حکم تعدد زوجات از احکام قطعی و اجماعی میان 

با این . نساء بیان شده استآیۀ سوم سورة این حکم در  قرآندر . اسالمی است
مقید شدن حکم در آن بـه دو شـرط،    چنین هماین آیه به دلیل ساختار و  ،حال

از . اند ها ارائه داده که مفسران فریقین نظرات گوناگونی در حل آندارد بهاماتی ا
ـ  ،اول این آیهفقرة این ابهامات، ارتباط جملۀ  بـا   ،ان شـده که در قالب شرط بی
هـاي گونـاگون در    پس از تبیین دیدگاه ،در این نوشتار. است جزاءدوم و فقرة 

، تفسیر جدیدي از دالیللفظی و دیگر قراین تفسیر این آیه، با بررسی روایات، 
حکم تعـدد زوجـات از حالـت مطلـق و      ،آیه ارائه شده است که بر اساس آن

هـاي   اص و ضـرورت خـ ، محـدود بـه شـرایط    شـده بدون قید و شرط خارج 
  .شود میاجتماعی 

  .تعدد زوجات، زنان یتیم، عدالت میان همسران، قسط :ها واژه دیکل
  

  لهئمقدمه و طرح مس. 1
که با حقوق زنان در ارتباط است، حکم جواز تعدد زوجات  ،یکی از احکام پرچالش اسالم

آیـۀ  ، مسـلمانان متشرعه و اجماع سیرة و  دلیل مشروعیت این حکم عالوه بر روایات. است
نساء است که براي مردان ازدواج با بیش از یک همسر را تا چهـار مـورد جـایز    سوم سورة 
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حکم به جواز  ،که در میان آیات مرتبط با احکام یتیمان آمده است ،این آیه اما؛ شمرده است
ی الْیتـامى    و إِنْ خفْتُم«: کند میاي شرطیه بیان  جملهتعدد همسر را به صورت  طُوا فـ أَالَّ تُقْسـ  

و ثُالثَ و رباع فَإِنْ خفْتُم أَالَّ تَعدلُوا فَواحدةً أَو مـا ملَکَـت     فَانْکحوا ما طاب لَکُم منَ النِّساء مثْنى
یـد،  ا كو اگر در اجراى عدالت میـان دختـران یتـیم بیمنـا    «: »أَالَّ تَعولُوا  أَیمانُکُم ذلک أَدنى

. که شما را پسند افتاد، دو دو، سه سه، چهار چهار به زنى گیریـد ] دیگر[هرچه از زنان 
]  از کنیـزان [چـه   یا به آن] زنِ آزاد[پس اگر بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید، به یک 

و بیهـوده  [تر است تا به ستم گرایید  نزدیک]  خوددارى[این ]. اکتفا کنید[اید  مالک شده
  .»]وار گردید لعیا

کننـدة حکـم     تشـریع آیـۀ  مشهور بودن بـه  رغم  به ،که یابیم درمیبا تدبر در این آیه 
 ةفقرر د. 1 :برخی از این ابهامات از این قرار است. داردبهاماتی این آیه ا  همسري، چند

عـدالتی در حـق    فرماید اگر از بی چیست؟ خداوند می جزاءاول آیه رابطه میان شرط و 
میان  ۀرابط. چه از زنان مورد پسند شماست ازدواج کنید پس هر آن اید یتیمان هراسناك

سـورة   127آیا این آیه با آیۀ . 2 عدالتی در حق یتیمان و ازدواج با چند زن چیست؟ بی
تَفْتُونَک و«( نساء سی یف قُلِ النِّساء اللَّه یکُمفْتیهِنَّ یما فتْلى وی  کُملَیی عتابِ فی الْکى  فتـامی 

ی النِّساءنَّ اللَّاتالتُؤْتُونَه بنَّ ماکُتونَ لَهتَرْغَبأَنْ و وهحارتباط دارد و اگر دارد چگونـه   )»تَنْک
؟ اند چه کسانی جزاءجملۀ شرط و مراد از نساء در جملۀ منظور از یتیمان در . 3است؟ 

 چرا در شرط اول خوف از عدم قسط و در شرط دوم خوف از عدم عدل ذکر شـده . 4
قـانون  آیـه  تـوان گفـت کـه چـون       آیـا مـی  . 5؟ تفاوت قسـط و عـدل چیسـت؟    است

پس احراز آن شرط بـه هـر حـال الزم     ،چندهمسري را مشروط و مقید به شرطی کرده
نتیجـه  تـوان    میآیا . 6 ز تعدد زوجات داد؟توان حکم کلی به جوا نمی بنابرایناست و 

حکم تعدد زوجات با توجه بـه ایـن شـرط متوجـه شـرایط خـاص و        گرفت که چون
یعنی هنگامی که تعداد دختران یتیم زیاد بوده و دولـت اسـالمی امکـان    (ضرورت بوده 
ـ قتـوان آن را م  یم با در نظر گرفتن این ویژگی اکنون نیز) ها را نداشته حمایت از آن  دی

 کرد؟ اضطرار حالت به
 هـا، دیـدگاه مفسـران شـیعه و     و یافتن پاسخ روشن به این پرسش ها براي رفع این ابهام

سپس با واکاوي سندي و متنی روایـات منقـول از    وها را بررسی  آندالیل سنی و برخی از 
 گفتنـی . کنـیم  و دیگر قرائن لفظی، مفهوم و برداشت صحیح آیه را تبیـین مـی  ) ع(بیت   اهل

آراي رو   ایـن  روایی موضوع بررسی شده اسـت و از ـ   تفسیريجنبۀ در این مقاله که   است
  .نظر قرار نگرفته است فقها در این باب و روایات فقهی مد
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  معناي آیه بارةدر مفسرانهاي نظر. 2
هـاي ایـن آیـه و     نساء و ارتباط میان بخش ةسور سوم ۀآیدر مورد  ،گونه که اشاره شد همان

هـاي   و دیـدگاه  هـا نظرهایی وجود دارد که باعث شـده   ابهامو ها  پرسش جزاءط به رربط ش
برگرفتـه از روایـاتی اسـت کـه      هاتر این نظر بیش. ه شودئدر تفسیرهاي مختلف ارا بسیاري

نقد  به و سپسکنیم  میرا بیان  ها آنبرخی از  ،در ادامه. اغلب در منابع اهل سنت آمده است
  .پرداختخواهیم ها  آن

  
 ازدواج با زنان دیگر غیر از دختران یتیم :دیدگاه اول 1.2

ترحم یا  دلیلدختران یتیم به دارد که در میان عرب مرسوم بود که مردان با اشاره آیه به این 
گرفـت و   قرار مـى  شانکردند و اموال این یتیمان در اختیار مال و جمال ازدواج مى خاطربه 

را رعایت کنند یا بـه دلیـل نداشـتن پـدر و حـامی       شانباید حقوق چنان که توانستند آن نمى
. شـد  بود و در حقشان ظلم مى شانتر از شأن شد کم ها در نظر گرفته می اي که براي آن مهریه

این دختران  ةدربارتوانید  دهد که اگر شما نمى شریفه به این گروه از مسلمانان هشدار مى ۀآی
هاى دیگر ازدواج کنیـد   بلکه با زن ؛ها ازدواج نکنید ، با آنکنیدیتیم حق و عدالت را رعایت 

برخـی از مفسـران   ). 400 :1415، یآلوس( و در یک زمان دو یا سه یا چهار زن داشته باشید
ـ قبـل در ایـن اسـت کـه در      ۀآیاین آیه و  میاناند که ارتباط  این نکته را نیز اضافه کرده  ۀآی

ها  مالی و ظلمی که از این ناحیه ممکن بوده به آن ۀجنباز ند موضوع یتیمان را وخدا ،پیشین
و ظلم نشـدن بـه    شانو در این آیه به موضوع نفس یتیمان و ازدواج هشود بازگو فرمودروا 

مرحوم عالمـه طباطبـایی نیـز همـین      .)249: 1424، هیمغن( ه استایشان از این جنبه پرداخت
  :فرماید می ،جواب شرط در آیه را محذوف دانسته ،رو  این و از است پذیرفتهدیدگاه را 

: فال تنکحوهن« ى حقیقى قرار گرفته، در جاىجزادر حقیقت در جاى  »فانکحوا«ۀ جملپس 
اى است کـه   جمله »...ما طاب لَکُم «ۀ جملواقع شده و  »پدر ازدواج مکنید بىپس با دختران 

 »پس بـا چگونـه زنـانى ازدواج کنیـد    « :یدماند که بفرما با بودن آن، دیگر احتیاجى باقى نمى
  .)166: 1417طباطبایی، (

از روایت مشـهوري از   ،اند پذیرفتهآن را که بسیاري از مفسران شیعه و سنی  ،این دیدگاه
  :است شدهنقل گونه  نیا درالمنثور ریتفسدر  تیروااین . عایشه برگرفته شده است

النسائی و ابن جریر و ابن المنذر و ابن أبـى حـاتم و    و أخرج عبد بن حمید و البخاري و مسلم
ی       طُوا فـ ا تُقْسـ البیهقی فی سننه عن عروة بن الزبیر انه سأل عائشۀ عن قـول اهللا و إِنْ خفْـتُم أَلـَّ
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قالت یا ابن أختی هذه الیتیمۀ تکون فی حجر ولیها تشرکه فـی مالهـا و یعجبـه مالهـا و       الْیتامى
أن یتزوجها بغیر أن یقسط فی صداقها فیعطیها مثل ما یعطیها غیره فنهـوا عـن    جمالها فیرید ولیها

أن ینکحوهن اال أن یقسطوا لهن و یبلغوا بهن أعلى سنتهن فی الصداق و أمـروا أن ینکحـوا مـا    
طاب لهم من النساء سواهن و ان الناس استفتوا رسول اهللا صلى اهللا علیه و سلم بعـد هـذه اآلیـۀ    

 ونَ أَنْ        فانزل اهللا و تَرْغَبـ قالـت عائشـۀ و قـول اهللا فـی اآلیـۀ األخـرى و ی النِّساءف تَفْتُونَکسی
تَنْکحوهنَّ رغبۀ أحدکم عن یتیمته حین تکون قلیلۀ المال و الجمال فنهوا أن ینکحوا مـن رغبـوا   

مـال و  فی ماله و جماله من باقى النساء اال بالقسط من أجل رغبـتهم عـنهن إذا کـن قلـیالت ال    
و مسلم از عایشه در تفسیر این آیه نقـل شـده کـه او در جـواب      يبخار حیصحدر : الجمال
اي پسر خـواهرم،  : گفت» یتامیال یو ان خفتم اال تقسطوا ف« ۀآیبن زبیر از معناي  ةعروسؤال 

برد و به دنبال مال و جمال  در تحت والیت مردي بود که از مال آن دختر بهره می این یتیمه
اش و بـدون   ختر بود و سرانجام تصمیم گرفت با آن دختر بدون رعایت عدل در مهریهآن د

این واقعه باعث نزول این آیه گردید و به مردان امـر   .پرداخت مبلغ رایج صداق ازدواج کند
) اهللا علیه و آلـه و سـلم   صلی(مردم از پیامبر  ،پس از آن. شد که با غیر زنان یتیم ازدواج کنند

را نـازل کـرد و   » النسـاء  یف ستفتونکیو « ۀآیمورد ازدواج با زنان و خداوند  ند دراستفتا کرد
رغبتی سرپرسـتان از ازدواج بـا    بی» و ترغبون ان تنکحوهن«: فرماید که می 127 ۀآیمنظور از 

  ).119: 1404سیوطی، ( برخی از دختران یتیم به دلیل نداشتن مال و جمال بوده است
کـه   ایننساء تصریح شده است و  ةسور 127 ۀآیدر این روایت به ارتباط میان این آیه با 

گردانی از زنان یتیم بـوده کـه برخـی انجـام      میلی و روي بی» ترغبون ان تنکحوهن«منظور از 
  .کند و خداوند این عمل را نکوهش می اند داده  می

  
 دار ازدواج با زنان دیگر غیر از مادران یتیم :دیدگاه دوم 2.2

اختیـار   بسـیاري اعراب این بود که زنـان   ۀرویاند که  برخی نیز شأن نزول آیه را این دانسته
 ،رو  ایـن  از .تعداد زنان بیوه بسـیار بـود   فراوانهاي  به دلیل جنگ و درگیري ارزی ،کردند می

هنگامی که افراد تحـت تکفـل    اما ،وجود داشتتر  بیش رقابت میان مردان در داشتن همسرِ
به سراغ اموال  شد، میش سنگین ا متعدد زیاد و مخارج زندگی هاي یک مرد به علت ازدواج

شان ازدواج کرده بودند رفته و این اموال را از روي ظلـم مصـرف   درهاي یتیمی که با ما بچه
خداوند در این آیـه فرمـود   و  شدنساء  ةسور سوم ۀآیهمین موضوع باعث نزول . کردند می

ظلـم روا   یندشـما به یتیمانی که تحـت سرپرسـتی    فراوانهاي  ترسید به دلیل ازدواج اگر می
تـا چهـار زن    فقـط بلکه  ؛حد و حصر ازدواج نکنید زنید، پس بی   دارید و به اموالشان دست 

و  سهبا  ،شوید میزن نیز دچار مشکل  چهارتر و اگر با ازدواج با  نه بیش ،حق ازدواج دارید
تقـدیر آیـه    ،در این صورت). 104: 1383؛ طوسی، 503: 1420، ابوحیان(تر ازدواج کنید  کم
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فان خفتم أال تقسطوا فی أموال الیتامى فتعدلوا فیها فکذلک خافوا أال تقسطوا «  :شود گونه می این
بـه ایـن    .»ث و ربـاع فی حقوق النساء، فال تتزوجوا منهن إال من تأمنون معه الجور، مثنى و ثال

  :از جمله ؛مضمون نیز روایاتی در کتب تفسیري اهل سنت آمده است
و أخرج ابن أبى شیبۀ فی المصنف و ابن جریر و ابن المنذر عن عکرمۀ قـال کـان الرجـل مـن     
قریش یکون عنده النسوة و یکون عنده األیتام فیذهب ماله فیمیل على مال األیتام فنزلـت هـذه   

المنـذر از عکرمـه    جریـر و ابـن   شیبه و ابن ابی ابن: اآلیۀ  خفْتُم أَلَّا تُقْسطُوا فی الْیتامى و إِنْ اآلیۀ
بعـد از  . کـرد  داري مـی  اند که مردي از قریش داراي زنانی بود و از یتیمانی نیز نگه نقل کرده

ـ به همین خـاطر   ؛مدتی اموالش از بین رفت و به اموال یتیمان طمع پیدا کرد ان خفـتم  و  ۀآی
  ).119: 1404سیوطی، ( اال تقسطوا نازل شد

   :این روایت چنین همو 
و أخرج ابن حریر عن عکرمۀ فی اآلیۀ قال کان الرجل یتـزوج األربـع و الخمـس و السـت و     
العشر فیقول الرجل ما یمنعنی أن أتزوج کما تزوج فالن فیأخذ مال یتیمه فیتـزوج بـه فنهـوا أن    

کند که این آیه در مورد مردانی که با چهار و  جریر از عکرمه نقل می ابن: یتزوجوا فوق األربع
توانـد   گفتند چه چیزي مـی  این مردان می. کردند نازل شد پنج و شش و تا ده زن ازدواج می

گونه که فالنی با یتیم تحت والیت خود ازدواج کرد و مالش  همان ؛مانع من در ازدواج شود
  ).120: همان( زن نهی شد چهاراز  که از ازدواج با بیش جا بود این .را تصاحب نمود

و اخرج ابن جریر من طریق العوفى عن ابن عباس فی اآلیۀ قال کان الرجل یتزوج بمـال  «و 
کنـد   عباس نقل مـی  جریر از طریق عوفی از ابن ابن« :»الیتیم ما شاء اهللا تعالى فنهى اهللا عن ذلک
خواسـتند   میا تصاحب اموال یتیمان به هر تعدادي که که آیه در مورد مردانی نازل شد که ب

  . )همان( »از این کار نهی کرد دکردند و خداون ازدواج می
  
  همانند اهتمام ورزیدن به حقوق یتیمان ،زنچهار اکتفا به   :دیدگاه سوم 3.2

گونه کـه در مـورد یتیمـان     این است که همان جزاءاند منظور از این شرط و  برخی نیز گفته
طور نیـز بـه امـور     دهید، همان کنید و به رسیدگی عادالنه به امور آنان اهمیت می احتیاط می

زن اکتفـا   چهاربه  فقطعدالتی نکنید و  قدر در زن گرفتن مبالغه و بی و این یدهدزنان اهمیت 
گرفتند و مراقب بودند که مبـادا   سخت مى از رسوم اعراب این بود که بر یتیمان بسیار. کنید

زنـان   نـد و بودمباالت  با این حال در امر زنان بی ؛ظلم شوند عدالتی و ها دچار بی دربارة آن
 شدفوق نازل  ۀآی دلیلبه این  کردند؛ کردند و عدالت را بینشان جارى نمى اختیار می بسیاري

   :از جمله ،روایاتی نیز به این مضمون از صحابه نقل شده است .)15: 1412طبري، (
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جریر و ابن المنذر و ابن أبى حاتم عـن سـعیدبن     بن منصور و عبدبن حمید و ابن و أخرج سعید
ء  جبیر قال بعث اهللا محمدا صلى اهللا علیه و سلم و الناس على أمر جاهلیتهم اال أن یؤمروا بشـی 

ا    و ینهوا عنه فکانوا یسألون عن الیتامى و لم یکن للنساء عدد و ال ذکر فانزل اهللا و إِنْ خفْـتُم أَلـَّ
فَانْکحوا ما طاب لَکُم اآلیۀ و کان الرجل یتزوج ما شاء فقال کما تخـافون أن    تُقْسطُوا فی الْیتامى

منصور  بن  دیسع: ال تعدلوا فی الیتامى فخافوا فی النساء أن ال تعدلوا فیهن فقصرهم على األربع
 کنند یم نقل ریجب  بن دیسع از حاتم یاب  ابن و المنذر  ابن و ریجر  ابن و دیحم  بن  و عبد

 عـادات  بـر  مـردم  که  یحال در فرمود مبعوث را) ص( محمد حضرت خداوند گفت که
ـ در ا. شدند یم یدر مورد افعال و رسومشان امر و نه دیبا رو،  نیا از و بودند یجاهل  نی
وجود  يازدواج عدد يچون برا یول کردند، یسؤال م میتی يها مردم از حکم بچه ،زمان

 ؛نازل شد» وان خفتم اال تقسطوا« ۀیبود که آجا  نیا. کردند یسؤال نم باره  نیدر ا ،نداشت
ـ آ نیا و کردند یم ازدواج زنان با خواستند یچراکه مردان هر تعداد که م  و شـد  نـازل  هی

 و زنـان  مـورد  در د،یترسـ  یمـ  مـان یتی مـورد  در یعدالت یب دچار از که گونه همان گفت
ـ هـم بـا رعا   آن زن، چهار با تنها و دیبترس ها آن به نسبت یعدالت یب ازدواج  ،عـدالت  تی

  ).20: 1404 ،یوطیس( دیکن
  
 یـدن روابط نامشروع همانند اهتمام ورز يجا  امر به ازدواج به: چهارم یدگاهد 4.2

  یتیمانبه حقوق 
اعـراب   ،طبق این رسم بر. شدب نازل اعرااند که این آیه در شأن رسم دیگر  برخی نیز گفته

نـد، خـداى   دکر از سرپرستى ایتام سخت کراهت داشتند و از خوردن اموال آنان پرهیـز مـى  
جـاى زنـا     اگر از این کار پرهیز دارید، از زنا هم پرهیز کنیـد و بـه  «: تعالى در این آیه فرمود

ایـن دیـدگاه نیـز از     .)155 :1412طبـري،  ( »ر زنى که دوست دارید ازدواج کنیـد کردن با ه
  :از جمله  ،روایات منقول از صحابه برداشت شده است

و أخرج ابن أبى حاتم من طریق محمد بن أبى موسى األشعري عن ابن عباس فی اآلیـۀ یقـول   
 تقسـطوا فیهـا کـذلک فخـافوا     فان خفتم الزنا فانکحوهن یقول کما خفتم فی أموال الیتامى ان ال

عبـاس    موسی اشعري از ابـن  ابی  بن حاتم از طریق محمد  ابی  ابن: على أنفسکم ما لم تنکحوا
پـس بـا زنـان ازدواج     ،ترسـید  یعنی اگر از زنا مـی : کند که او در مورد این آیه گفت نقل می

از خودتان نیز تـا   ،ی شویدعدالت گونه که از اموال یتیمان واهمه دارید که دچار بی همان .کنید
  ).120: 1404 سیوطی، ( اید خوف داشته باشید مادامی که ازدواج نکرده

  
  براي حفظ حقوق یتیمان دار امر به ازدواج مادران یتیم :دیدگاه پنجم 5.2
را بـر  » فانکحوا ما طاب لکـم مـن النسـاء   «در » نساء« ۀکلمهاي قبلی، مفسران  دیدگاه ۀهمدر 
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ارتباط میان شـرط   برقراريبرخی از مفسران براي  ،با این حال. کردند میحمل زنان غیریتیم 
 ةشـیو که مربوط به بیان احکـام یتیمـان و    ،در آیه و با توجه به سیاق کلی این آیات جزاءو 

این است که آیه  هانظریکی از این . اند برخورد با آنان است، تفسیر متفاوتی از آیه ارائه داده
جلـوگیري   ،چه پسر و چه دختر ،پیشنهادي است تا از ضایع شدن حقوق ایتام ۀارائدرصدد 

اجتمـاعى قـرار داده و آن ازدواج بـا     یحلـ  یتیم راه ۀمسئلاسالم براى  ،به عبارتی دیگر .شود
حـل برخـى    راهتعـدد زوجـات    ۀفلسـف  ،در حقیقـت . است» هاى یتیم صاحب بچه«زن  بیوه

خواهد زناشویى کند هرگز با پیرزن بیوه ازدواج  مى البته جوانى که. مشکالت اجتماعى است
 ؛و حقوق او و فرزندانش را حفـظ کنـد   کنداو حمایت از زن دوم تا  در حکمکند، مگر  نمی

اى است که به حفظ حقوق او و فرزنـدانش   انگیزه مردمادر براى زنی به سن زیرا ازدواج با 
فرزندان نسبى او خواهند شـد و در بزرگـى    مانندکه آنان نیز  به اعتبار این ؛قیام کند) یتیمان(

معنـاي   ،بنـابراین . او را سودمند خواهند افتاد و او را در نزد مردم بلندآوازه خواهند سـاخت 
مـادران ایـن   (بـا زنـان بیـوه    ایـد،   عدالتی به یتیمان هراسـناك  شود که اگر از بی آیه چنین می

بـا  و  وندشـ  مـی  تانیتیمان در حکم فرزنـدان  وسیله از طرفی آن  بدین وازدواج کنید ) یتیمان
عهدة مادرانشـان   ها بر کردن آن  کار تربیت و بزرگ ،و از طرف دیگر کنید میها بهتر رفتار  آن

هرچنـد کـه   . جلوگیري خواهند کـرد  شانحقوق فرزندانن گیرد و آنان از ضایع شد میقرار 
 که به بیان احکام یتیمـان  ،سیاق آیاتبا توجه به  اما ،روایتی به این مضمون وارد نشده است

 رسـد  اي مـی  به نظـر تفسـیر شایسـته    ،است و نیازمند در تقدیر گرفتن چیزي نیست مربوط
  .)20: 1419، مدرسی(

مربوط به موضوع زنـان بیـوه و بـراي حـل      فقطمطابق این تفسیر، حکم تعدد زوجات 
زدواج با بیش از یک زن کردن مشکل یتیمان تشریع شده است و در شرایط عادي مرد حق ا

  .را ندارد
  
 یاخالق يها به منظور رفع دغدغه دار میتیامر به ازدواج با مادران : ششم دگاهید 6.2

به این معنی که زن و یتـیم را   ؛کردند می اعراب در زمان جاهلیت در حق زنان و یتیمان ستم
. زدنـد  می برد ستدهم   آنبه االرث داشتند  مالجز   هکردند و اگر مالی ب از میراث محروم می
بـا پیـدایش اسـالم    . کردند خود مخلوط کرده و با آن رفع حاجت می بد اموال آنان را با مال

و ناقضـان ایـن    در نظر گرفـت اسالم حقوقی براي یتیمان . هم ریخت کلی در این روش به
یتیمان کرده  دربارةکه دین اسالم  ،گیري اثر این سخت بر. حقوق را به عذاب الهی وعده داد
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مسلمانان پیـدا شـد کـه     ۀجامعکار آنان در  و ترس از بابت دخالت در ببود، حالت اضطرا
گیـري برخـی از    به دلیل کنـاره  ،سپس. مبادا مشمول وعید الهی و عذاب اخروي واقع شوند

 دخالت در کار یتیمان را داد و به ایشان تفهیم ةاجازبه مسلمانان  قرآن ،دخالت در امر یتیمان
  .کند و برادر به برادر خیانت نمی اند کرد که یتیمان برادران ایشان

میـان مسـلمانان و مشـرکان و     فـراوان هـاي   هـا و درگیـري   وجود جنگ ،همان زماندر 
 وبیـوه   بسـیاري که زنان  شدها باعث  در این جنگ )ص( اي از اصحاب پیامبر شهادت عده

رو، به دستور پیامبر و مطابق سنتی که از   یناز ا. شوندپدر  سرپرست و بی هاي زیادي بی بچه
 ها را بر قبل میان اعراب وجود داشت، مردان دیگري کار سرپرستی و مراقبت از این خانواده

سرپرست و یتیم با  این افراد خیر در مراجعت به منزل افراد بی ،در این میان. گرفتند عهده می
از یک طرف به دلیل سـفارش اسـالم بـه رعایـت عـدل و داد در       ؛ددو محذور مواجه بودن

کـه   شـد  مـی تصرف مال یتیم و برحذر داشتن آنان از کنار کشیدن از کمک به یتیمان باعث 
شـان آنـان را    یباشند و حس دین تفاوت بی وضعیت یتیمان دربارةمسلمانان پرهیزکار نتوانند 

بدیهی است که رسیدگی به امـور  . خواند میزدن به یتیمان و رسیدگی به امورشان فرا به سر
 ،در آن زمان که اموال به صورت جنس بـود و نـه پـول    ویژه به ،مالی یتیمان در برخی موارد

قبل به مؤمنان هشدار  ۀآیدر  ،رو  شد و از این موجب اختالط اموال کفیل با اموال یتیمان می
همسـران جـوان و دختـران     ،از طـرف دیگـر  . که مراقب این مشکل باشـند  شده استداده 
 ؛نـان آبراي رفت و آمد زیاد و رسیدگی عادالنـه و شایسـته بـه امـور      ندمانعی بود شانیتیم

گـو و معاشـرت بـا زنـان و     و حال این نوع رفت و آمد نیازمند مجالست، گفت چراکه به هر
  :ردندک مشاهده می محذورخود را میان دو  با این شرایط بود که اوصیا .دختران نامحرم بود

 ؛ها خودداري از رفت و آمد و رسیدگی کامل به کار آن ۀنتیجکوتاهی در امر یتیمان در  .1
  .رفت و آمد با آنان و انجام وظیفه ۀنتیجآلودگی دامن در  .2

که آنان در رفت و آمد و رسـیدگی بـه امـور یتیمـان      شوداین نگرانی ممکن بود باعث 
. شـود دیگـر و مغبـون شـدن یتیمـان      اموال با یکو همین امر موجب اختالط  کنندکوتاهی 

نسـاء را نـازل    ةسـوم سـور   ۀآی ،له و رفع این مانعئجا بود که خداوند براي حل این مس این
هـاي   شود که اي مسلمانان اگر در مراوده بـا خـانواده   گونه می معناي آیه این ،بنابراین. فرمود

پس بـا آن زنـان    ید،هراس میاوده با نامحرم به واسطۀ مر شانجا نیاوردن حقوق  از به ،دار یتیم
و بتوانیـد بـا    برودازدواج کنید تا این ترس از بین  بارتا چهار) همسران بیوه یا دختران یتیم(

حل شده و کار یتیمان  ةادارمشکل  ،با اتخاذ این تدبیر .خیال راحت حقوق یتیمان را ادا کنید
ضـروري  این نکته  بیان جا ایندر  .شود میبه گناه رفع  انشه شدنآلود نگرانی اوصیا از بابت
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در حـق  عـدالت   نکـردن  که ارتباط جواز تعدد زوجات در آیه بـا خـوف از مراعـات    است
بلکه این مورد یکی از مصادیق حکم کلـی   ؛خصوص نیست منحصر در این شرط بهیتیمان 

. یار جایز نیستدر ضرورت مجاز است و هنگام اخت فقطپس تعدد ازدواج  .ضرورت است
ایشان نیـز مؤیـد ایـن امـر اسـت       ةسیردهد که  نشان می  )ص(هاي پیامبر  نگاهی به ازدواج

  .)38: 1378محمد المدنی، (
  
  امر به ازدواج با دختران یتیم براي رفع محذورات اخالقی: دیدگاه هفتم 7.2

بـه مـوارد کفالـت از    که اباحۀ تعدد ازدواج در این آیه منحصـر   ،این دیدگاه نیز در این نکته
مطـابق ایـن   . قبـل همـاهنگی دارد   ۀدو نظریاندکی تفاوت با با  ،یتیمان است و مطلق نیست

کـه در   ،127آیـۀ  یعنـی   ،مشابه آن در همین سوره ۀبا کنار هم گذاشتن این آیه و آی ،دیدگاه
. شود برخی از روایات بر ارتباط این دو آیه به هم نیز تأکید شده، مقصود از آیه مشخص می

 علَـیکُم   یتْلـى  وما فیهِنَّ یفْتیکُم اللَّه قُلِ النِّساء فی یستَفْتُونَک و«: فرماید خداوند می 127آیۀ در 
از تـو در مـورد   : تَنْکحوه أَنْ وتَرْغَبونَ لَهنَّ ماکُتب التُؤْتُونَهنَّ اللَّاتی النِّساء یتامى فی الْکتابِ فی

منظور استفتاء در امري مختص به زنان است و چیـزي کـه در مـورد    . »کنند زنان استفتاء می
آیـه  ادامـۀ  در . داشته، بحـث تعـدد زوجـات اسـت    پرسش و نیاز به بوده برانگیز  زنان بحث

حکـم آن   ،چه بر شما تالوت شده و در آن دهد باره فتوا می  خدا در این«: فرماید خداوند می
 ،و خواندن آیاتی که در شأن زنـان یتـیم نـازل شـده     قرآن؛ یعنی با قرائت »را خواهید یافت

نسـاء  سورة است به آیات اول  اي این آیه در واقع اشاره. را خواهید یافتتان  پرسشجواب 
 ،این زنـان یتـیم  که کند  توصیف میگونه  اینسپس . است که حکم تعدد زوجات بیان شده

عهـده گرفتیـد تـا     را بر شانکه بعد از مرگ پدرانشان شما سرپرستی و والیت اند همان زنانی
در این اما  ،آوردند   دست  و شرعاً استحقاق گرفتن اموالشان را بهرسیدند که به سن بلوغ  این

هـا   از دادن اموالشـان بـه آن   ،جـاهلی  ةعـادات دور  کاري شما و پیروي از زمان به دلیل طمع
دارید و در دل آرزوي ازدواج بـا  رغبت ها  به ازدواج با آن ،و در عین حالکردید خودداري 

 ،بنـابراین . گفتـه اسـت   نسـاء آیۀ سوم سورة در  ها دارید، خداوند حکم این زنان را قبالً آن
میلی و تنفـر بـه تقـدیر     بی ،از مفسرانبرخالف نظر برخی » تنکحوهن ان وترغبون«منظور از 

دلیل به آن است و معنا میل و رغبت داشتن است و » یف«بلکه در تقدیر حرف  ؛نیست» عن«
بلکـه   ،که مردم از آن نفرت و پرهیز دارند بیان کنـد  را که لزومی ندارد خداوند حکم چیزي

 ،بنـابراین  ؛ن اسـت عادت بر این است که حکم چیزي بیان شود که میل عمومی بر انجـام آ 
حکم تعـرض بـه امـوال    آیۀ دوم که خداوند در  محصل کالم در آیه این است که بعد از این
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به این معنا کـه اگـر کسـی از شـما در      ؛ها پرداخت اج با آنویتیمان را بیان کرد، به حکم ازد
گونـه کـه خداونـد حکمـش را بیـان و       خواهد اموال یتیمان را آن خود احساس کند که نمی

عطا کند و در عین حال به ازدواج با آن دختران یتیم رغبـت پیـدا   کرده را واجب  شرداختپ
ولـی از ازدواج بـا    ،شـان  جمال و زیبـایی  ۀواسط  هحال یا به خاطر طمع مال یا ب است، کرده

ها به دلیل توهم مخالفت اسالم با تعدد ازدواج یا توهم ممنوع بودن ازدواج با ربائـب ابـا    آن
شماست کـه ایـن    کنید، بر ها ظلم کرده از ازدواجشان جلوگیري می رو به آن  ز اینداشته و ا

ظلـم و سـتم   زمینۀ شده ازدواج کنید تا  مانع را بردارید و با این زنان یتیم در حدود مشخص
   )8: 1420  بالغی،(رود بآن زنان از بین  رب

دست آمده، خداوند به کفیالن   نساء به ةسور 127 ۀکه با استفاده از آی ،مطابق این دیدگاه
ها را به ایشان  خواهند اموال آن ؛ یعنی از طرفی نمییندرو هکه با دو محذور روب ،دختران یتیم

بـا   ،رو  و از ایـن ( ها ازدواج کنند کنند حق ندارند با آن گمان می ،برگردانند و از طرف دیگر
کنـد    ، امر می)کنند ها ظلم می  به آن ها و اجازه ندادن ازدواجشان با دیگران ندادن اموال به آن

براي خارج شدن از این محذور با این زنان یتیم تا چهار مورد ازدواج کنید تـا هـم حقـوق    
  .مالی آنان را استیفا کرده باشید و هم مانع ازدواجشان نشده باشید

شود به مورد زنـان یتـیم و تحـت شـرایط      طبق این دیدگاه نیز تعدد ازدواج منحصر می
  .شود عمومیت این حکم برداشته می ص وخا

  
امر به ازدواج با دختران یتیم به منظـور برداشـته شـدن عنـوان       :دیدگاه هشتم 8.2

  ها یتیم از آن
اشـارة  و با توجـه بـه    ،کند زنان یتیم صحبت می دربارةکه  ،نساءسورة  127آیۀ با عنایت به 

زنان یتیم  سومآیۀ گیریم که منظور از یتامی در  نتیجه می ،این آیه به بیان قبلی حکم این زنان
. شـود کـه پـدرش مـرده و هنـوز ازدواج نکـرده اسـت        زن یتیم به آن زنی اطالق می. است

احکـام یتـیم و   در نتیجه، گویند و  دیگر به او یتیم نمی ،بنابراین، اگر دختر یتیمی ازدواج کند
فرمایـد اگـر از    بنابراین، در این آیه خداوند می. شود اجرا نمی شها در مورد گیري  آن سخت

و از ایـن   اید زنان یتیم هراسناك ، دربارةتر است که از عدل باالتر و سخت، قسط برپا نکردن
بـا آنـان    ،به دلیل احکام سخت یتیمان نتوانید به قسط رفتار کنیـد  شانترسید که در مورد می

و آن  رونـد  بـه شـمار نمـی   دیگـر یتـیم    ،دیدپس هنگامی که با آنان ازدواج کر. ازدواج کنید
کـه  ، البتـه در ایـن هنگـام بحـث عـدل       ؛مالی در موردشان وجود نداردگیرانۀ  سختاحکام 
شود و به هر حال باید میان آنـان بـا عـدالت رفتـار      مطرح می، تر از قسط است اي کم درجه
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تفسـیر   ،بنابراین. اکتفا کنیدهم باید به یک زن  باز ،نیز هراس دارید یعدالت بیکنید که اگر از 
آورده  »تعـدلوا  اال«دوم عبارت فقرة و در  »االتقسطوا«عبارت  ،اول آیهفقرة که در  اینحکمت 

  .)167: 1365صادقی تهرانی، ( شود میشده مشخص 
 

مرد بـراي رفـع   خانۀ شده در  امر به ازدواج با دختران یتیم تربیت: دیدگاه نهم 9.2
  توهم منع

که در ظاهر ارتباطی  ،نساءآیۀ سوم سورة  در جزادیدگاه دیگر این است که در واقع شرط و 
جزو   »الْیتامى فی تُقْسطُوا أَلَّا خفْتُم وإِنْ«یعنی  ،شرطجملۀ است که دلیل به این  ،به هم ندارند

انـد و   دیگر بودهآیۀ بخشی از » النِّساء منَ لَکُم ماطاب فَانْکحوا«یعنی  ،جزاءجملۀ دیگر و آیۀ 
. احتیاج به تـأویالت مفسـران نـداریم   بنابراین، اند و  به این صورت قرار گرفته قرآنبعد در 

  :این نحوه ب ؛از همین سوره بوده 127جزو آیۀ  جزاءجملۀ گونه که  این
تَفْتُونَکسیی وف قُلِ النِّساء اللَّه یکُمفْتیهِنَّ یف تْلى ما وی  کُملَیی عتابِ فی الْکى فتامی ی النِّساءاللَّات 

نَ  لَکُم ماطاب فَانْکحوا تَنْکحوهنَّ أَنْ وتَرْغَبونَ لَهنَّ کُتب ما التُؤْتُونَهنَّ مـ  ثْنـى  النِّسـاءثُـالثَ   مو 
باعرفَإِنْ و فْتُملُوا خدةً أَلَّاتَعدفَواح لَ ما أَومکَت مانُکُمأَی کنى ذلولُو أَلَّا  أَدتَع ینَ  اوفتَضْـعسنَ  الْم مـ 
  .علیماً بِه کانَ اللَّه فَإِنَّ خَیرٍ منْ ماتَفْعلُوا و بِالْقسط  للْیتامى تَقُوموا أَنْ و الْوِلْدانِ

ـ ؛ ششم همین سوره استجزو آیۀ   »الْیتامى فی تُقْسطُوا أَلَّا خفْتُم وإِنْ«شرط جملۀ  اما و ه ب
  :این نحو

 فَـادفَعوا  رشْـداً  منْهم آنَستُم فَإِنْ  الْیتامى فی أَلَّاتُقْسطُوا خفْتُم وإِنْ النِّکاح إِذابلَغُوا حتَّى وابتَلُواالْیتامى
هِمإِلَی موالَهالتَأْکُلُوها أَمرافاً وبِداراً إِسرُوا أَنْ وکْبی نْ وا  کانَ م یـغَن  ففتَع سـفَلْی نْ  و یـراً  کـانَ  مـفَق 

  .حسیباً بِاللَّه  وکَفى علَیهِم فَأَشْهِدوا أَموالَهم إِلَیهِم دفَعتُم فَإِذا بِالْمعرُوف فَلْیأْکُلْ

شود که اعراب قبـل   می گونه این »النساء من لکم ماطاب فانکحوا«معناي  ،در این صورت
را دارد و  شـان کننـد حکـم دختر   کردند دختر یتیمی کـه سرپرسـتی مـی    اسالم تصور می از

و دارد حکم پسرشان را  کنند میپسرى که تربیت  طور که ؛ همانتوانند با او ازدواج کنند نمی
ـ   زید و این ۀقضیمانند  .ازدواج کنند ،که طالق داده ،توانند با همسرش نمی  ود کـه در گونـه ب
  :فرمایـد  خداونـد مـی  کـه   پرسـیدند  )ص(پیغمبـر   هـا از  دختران تحـت تکفـل و زن   مورد

»تَفْتُونَکسیی وف تـا   خود ةکرد که مانعى ندارد که با دختران یتیم تربیت این هخالص »... النِّساء
بـه یکـى یـا بـه      ،ها رفتار نکنیـد  ترسید که به عدالت بین آن اگر می ازدواج کنید و بار چهار

  .)10: 1378طیب، (کنید  کتفااکنیزهاى خودتان 
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  ها تحلیل و نقد دیدگاه .3
دیـدگاه اول را   ،هاي گوناگون مفسران شیعه و سنی در دوره تر بیش ،گونه که گفته شد همان

مذکور بـه ایـن دیـدگاه متمسـک     آیۀ ارتباط میان دو بخش  برقراريبرگزیده و براي توجیه 
زنـان  همـۀ   دربـارة تعدد زوجات به صورت مطلق و اباحۀ مطابق این تفسیر، حکم . اند شده

کار مشکل  در خالل ذکر احکام یتیمان صرفاً به این دلیل است که با این راه ،است و بیان آن
عـدد زوجـات   هـاي ت  یکی از فواید و حکمت ،رو  وارد شدن ظلم به آنان حل شده و از این

ترین  شاید عمده. ماند حال اصل حکم به صورت مطلق باقی می به هراما  شود، میمشخص 
روایت منقول از عایشه است که در کتب متعـدد اهـل سـنت و از طـرق      ،دلیل این رویکرد

تـرین   صـحیح جـزو  طبق معیارهاي اهل سـنت   ،گوناگون نقل شده و ظاهراً به لحاظ سندي
آمـده  ...  و ینسـائ  سـنن ، مسـلم  حیصح، يبخار حیصحروایت در  این زیرا ؛روایات است

االسـالم طبرسـی در    به نحوي که امـین  ؛حتی در تفسیرهاي امامیه نیز نقل شده است. است
این روایت را عایشه نقل کرده و در تفسیر اصـحاب  «  :فرماید می ،آن را نقل کرده انیالب مجمع
  .)10: 1372 طبرسى،(» آمده است ما نیز 
این دیدگاه داراي مشکالت و نقدهایی است که هم به اصل نظر و هـم بـه    ،این حال  با

  :شود روایت عایشه وارد می
بیـان احکـام   بـه  شویم که خداوند  این آیه متوجه میبعد از با نگاهی به آیات قبل و . 1

ال یتیمان را امو و«  :فرماید میآیۀ دوم در . پرداخته استمربوط به یتیمان و حقوق مالی افراد 
 عـوض نکنیـد و  ] خـود [ ناپاك]  مال[ را با]  مرغوب آنان[ پاك و]  مالِ[ دهید، و] باز[ به آنان

ایـن آیـه    .)2: نسـاء (» اموال آنان را همراه با اموال خود مخورید که این گناهى بزرگ اسـت 
بعـد نیـز   آیـۀ  در . درصدد بیان رعایت حق یتیمان و مخلوط نکردن اموال خود با آنان است

که رعایت حقـوق مـالی    ،هم با موضوع کلی بحث زنان است و بازمهریۀ بحث بر سر دادن 
نحوي موضوع یتیمان و اداي حقـوق    بهدهم نیز آیۀ آیات بعدي تا . تناسب دارد ،افراد است

اساس دیدگاه اول، بیان حکـم   سوم را برآیۀ اگر معناي میان، در این . کند ها را مطرح می آن
ایـن    گون بودن آن با سیاق کلـی آیـات،   بر ناهمافزون عدد زوجات با هر زنی بدانیم، کلی ت

بخـش   یسرنوشـت اجتمـاع   درکه  ،یشرع مهم قانون و حکم نیا که شود یماشکال مطرح 
احکـام مربـوط    انیـ بدون مناسبت، م زوجات تعدد یعنی دارد، ياریبس ریتأثاز جامعه  یمهم
 .شود ذکر چگونه یمال حقوق و مانیتیبه 

آمده است و معنـاي شـرط و    جزاءاشکال دیگر این است که آیه به صورت شرط و  .2
شرط مشـروط از  انتفاي باشد که با  برقراری این است که میان آن دو ارتباط قوي و علّ جزاء
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مربوط به ازدواج با مطلق زنان باشد و ارتبـاطی بـا یتیمـان     جزاءحالی که اگر  در. رودببین 
ارتباط و  شود و ذکر آن بی در آیه محقق نمی جزاءآن ارتباط قوي میان شرط و   شد،نداشته با

که ایـن هـم   کرد دیگري فرض جملۀ را  جزاءدر این حال الزم است . شود بدون توجیه می
بنـابر ایـن   . دارد در پـی در جایی که نیازي به این کار نیسـت  را مشکل تقدیر گرفتن جمله 

مسلم اسـت کـه اگـر    . است که در تقدیر است» تنکحوهن فال«جملۀ حقیقی  يجزادیدگاه، 
 جـزاء  ۀاي معنا کرد که نیازي بـه تقـدیر گـرفتن جملـ     گونه  بهمذکور در آیه را بتوان ي جزا

 .نباشد، اولویت با تقدیر نگرفتن است
و  هرچند بـه لحـاظ سـندي   . ترین دلیل این دیدگاه روایت عایشه است گفتیم که مهم. 3

 اتیـ روابررسـی  تأمـل در آن و   بـا  امـا  ،روایت مشکلی ندارد  ي اهل سنت،ها مطابق مالك
از جمله میان صـدر  ؛ کند یم متزلزل شود که متن را مشاهده میآن در تناقضات  یمشابه برخ

هذه الیتیمۀ تکـون فـی حجـر     ...«: گوید میآغاز چراکه در  ؛و ذیل روایت تناقض وجود دارد
یعنی کفیلِ دختر یتیم،  ؛»... مالها و جمالها فیرید ولیها أن یتزوجهاولیها تشرکه فی مالها و یعجبه 

در ادامـه و هنگـام بیـان    اما  .ش طمع کرد و قصد داشت با او ازدواج کندا یبه مالش و زیبای
و تَرْغَبونَ أَنْ تَنْکحوهنَّ رغبۀ أحـدکم عـن یتیمتـه حـین     «: گوید می 127آیۀ ارتباط این آیه با 

ت مـال یـا   لکفیل به دلیل ق یعنی »تنکحوهن ان ترغبون«معناي » ...المال و الجمالتکون قلیلۀ 
کـرده   به او ظلم میرو،   بوده و از اینمیل  بینداشتن جمال به ازدواج با دختر تحت کفالتش 

روایـت مشـابهی از    ،نسـاء سـورة   127آیـۀ  در تفسیر  چنین هم .)8/ 2: 1420  بالغی،(است 
در آن روایت گفته شـده کـه   . با مفهوم این روایت تعارض دارد شعایشه نقل شده که مفاد
کـرد تـا مـالش را     کـه او را بـه ازدواج دیگـران درآورد ممانعـت مـی      کفیل دختر یتیم از این

 .)192: 1412، طبري( تصاحب کند
زنان فقط منظور از یتامی مشکل دیگر این دیدگاه این است که مطابق این تفسیر، . 4

یتـامی  کلمـۀ  شویم هرجـا   در حالی که با دقت در آیات مشابه متوجه می ؛اند و دختران
 »ریخ لهم اصالح قل یتامیال عن سألونکی و« :منظور یتیمان پسر و دختر است، مثل، آمده

بـا   ،رو  از این .)6: نساء( »... یتامیال وابتلوا« و )2 :نساء(» ...اموالهم یامیالت اتوا و«  ، )220 :بقره(
یتامی را باید حمـل   ،این آیه از و سیاق آیات قبل و بعد قرآنعنایت به موارد استعمال دیگر 

تر بیـان   که پیش ،دیدگاه ششم ،و مطابق این تفسیرکرد اعم از دختر و پسر  ،بر کل افراد یتیم
 ).43: 1378  محمد المدنی،(شود  ثابت می ،شد

جا که کفیل دختر درصدد بوده  از آن ،ن است که مطابق این شأن نزولاشکال دیگر ای .5
ـ   شایسته ازدواج کنـد و نمـی  مهریۀ با او بدون پرداخت  ، بپـردازد را  شکـامل  ۀخواسـته مهری
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 اشـاره  بـه ایـن  » یتامیال یف تقسطوا اال خفتم ان و«و عبارت است این آیه نازل شده بنابراین 
ها ازدواج  با آن ،اید یتیمان نگرانمهریۀ قسط در پرداخت کامل  نکردن دارد که اگر از رعایت

کـه در آن   ، »... نحلـه  صـدقاتهم  النسـاء  اتوا و«ی نیع ،بعديآیۀ با این حال با توجه به . نکنید
 نظـر منظـور   مـد آیـۀ  که  شود میمشخص  ،کند زنان میمهریۀ خداوند امر به پرداخت کامل 

 .شود مربوط به پرداخت نکردن کامل مهریه نمیآیه شده در  ذکردیگري دارد و نگرانی 
در آیه حمل بر ازدواج بـا غیریتیمـان    جزاءها  که در آن ،هاي دوم تا چهارم نیز دیدگاه. 6

از جملـه   ؛دارنـد  در پـی ت فوق، مشکالت دیگري نیـز  العالوه بر داشتن اشکا  شده است،
کرده و مراقب مخلوط نشدن بسیار اعراب جاهلی در امر یتیمان احتیاط که  بسیار بعید است

طور کـه نگـران رعایـت نکـردن      خداوند فرمود همانبنابراین، و بوده باشند با آنان  شاناموال
با چهار زن ازدواج کنیـد یـا زنـا    فقط در امر نساء مراقبت کنید و  اید، یتیمانعدالت در حق 

کـه مـردم را بـه رعایـت      ،رآنقآیات مکرر  ،در واقع. نکنید و با زنان تا چهارتا ازدواج کنید
 التقربوا و«: کند مثل سفارش می شانحقوق یتیمان، دادن میراثشان به خودشان و نخوردن مال

رعایـت  واسطۀ و برخی را به ) 2 :نساء(» ...اموالهم  یتامیال واتوا«و ) 152: انعام(  »...میتیال مال
ذ  فـذلک  نیبالـد  کـذب ی يالـذ  تیارا«کند،  نکردن این حقوق سرزنش می ـ  ياـل ـ یال دعی » میت

  .دهد که سنت اعراب خالف این بوده است نشان می  )2- 1 :ماعون(
در مواردي که شرط از امور حتمی و محقـق اسـت،    قرآنطبق ساختار ادبی  چنین هم. 7
» ان«شود و در مواردي که شرط امـري فرضـی و محتمـل باشـد از      آورده می »اذیا  اذا«لفظ 

 ،که امر محقق الوقوع است ،هنگام صحبت از آخرت قرآنطور که در  همان؛ شود میاستفاده 
 ،در مقابـل » کـورت  الشمس إذا«، »انفطرت السماء إذا«، »الواقعۀ وقعت إذا«: استفاده شده »اذا«از 

کـار بـرده     بـه حتمـی   موارد در شروط محتمل، فرضی و غیر تر بیشدر  قرآندر  »شرطیه إن«
نْ  بِسورةٍ فَأْتُوا عبدنا  على نَزَّلْنا مما ریبٍ فی کُنْتُم وإِنْ«  براي مثال .شود می مـ  ه ثْلـ23  :بقـره (» م(  

در . مطرح است و نه امـري حتمـی و محقـق    یفرض در حکم قرآنکه در این آیه، شک در 
اموري که واقع شده باشد، هماننـد تـرس   » تقسطوا اال خفتم ان و«این مورد نیز اگر منظور از 

دلیل » ان«پس ذکر حرف شرط ؛ »خفتم اذا و«فرمود  یتیمان، الزم بود می در حقعدالتی  از بی
عدالتی در مورد  یعنی احتمال بی ؛محتمل و فرضی است ينظر امر مدبر این است که شرط 

که داخل شـدن   این برافزون . هاي دوم تا چهارم ذکر شده است چه در دیدگاه یتیمان و نه آن
شـرط در  جملۀ  ،رو  از این ؛کند فعل ماضی آن را به معناي مستقبل تبدیل میحرف شرط بر 

ـ قادر نیست مذکور آیۀ  ه مفهـومی در  به مفهومی که در گذشته اتفاق افتاده اشاره کند، بلکه ب
  .کند آینده ارجاع می
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محـدود  » النسـاء  من لکم طاب ما فانکحوا« جزاءجملۀ که اگر هدف از  دیگر ایننکتۀ . 8
نهـی ادا  جملـۀ  بهتر بود کـه ایـن مفهـوم در قالـب      ،)دیدگاه سوم(ازدواج با زنان بود کردن 

اي  مرسوم در چنـین مـواردي چنـین جملـه    جملۀ امر؛ به این صورت که جملۀ شد و نه  می
  . »اربع من اکثر النساء من تنکحوا فال«  :است

را  جـزاء هـا   کـه در آن  ،هاي اول تا چهارم گیریم دیدگاه از مطالبی که گفته شد نتیجه می
 ،از طـرف دیگـر  . با اشکاالت جدي مواجـه اسـت   ،اند یتیم کرده حمل بر ازدواج با زنان غیر

و امر به ازدواج را حمل بـر نکـاح بـا     جزاءجملۀ که مورد هاي بعدي همگی در این  دیدگاه
را بـه    اگـر ایـن دیـدگاه   . ، وحدت نظر دارنـد جزئیاختالفات رغم  به ،اند دختران یتیم کرده

 ،نساء آمدهآیۀ سوم سورة که در  ،اجمال بپذیریم، معنایش این است که حلیت تعدد زوجات
یعنی ازدواج با دختران یتیم و زنان شـوهر   ؛مشروط به شرط و ناظر به موقعیتی خاص است

در ندارند، یتیم که  ،ازدواج با چند زن ،مرده به منظور ایفاي حق یتیمان و مطابق این دیدگاه
 ،براي مشخص شدن بهتر مقصـود و مـراد ایـن آیـه     ،با این حال. یط عادي جایز نیستشرا

بررسـی   ،اند کرده نبیاباره   در این) ع(ائمه که  ،را روایات تفسیري و برخی از روایات فقهی
  :کنیم تعدد ازدواج را مرور می بارةدر) ص( پیامبرسیرة و 

  
  ی روایات واردشده در منابع شیعهبررس. 4
 اتیـ حکـم تعـدد زوجـات روا    نییو تب هیآ نیا ریدر تفس عه،یش یثیحد و يریتفس منابع در
  :میکن یم اشاره ها آن نیتر آمده است که در ادامه به مهم ياریبس

ء  فی کـل شـی  : بن عبدالرحمان عمن أخبره عن ابى عبد اهللا علیه السالم قال عن یونس«
 بن یونس: و ثُالثَ و رباع  طاب لَکُم منَ النِّساء مثْنى فَانْکحوا ما: إسراف اال فی النساء قال اهللا

: نقل کرده است که امام فرمودند) السالم علیه( دیگري از امام صادق اويعبدالرحمن از ر 
پس ازدواج کنید : فرماید که خداوند می] چرا[ها  مگر در زن ،در هر چیزي اسراف است

 »چهارتـا  تـا و چهارتـا   تاسـه  زنان، دوتا دوتا، سـه چسب است از  با هر چه براي شما دل
  .)218: 1380عیاشى، (

ارسـال و   درروایت در تفسیر عیاشی آمده و مانند روایات دیگر این کتاب : سند بررسی
 بـه آن عمـل   توان یو نم ستیقابل اعتماد ن تیروا ن،یبنابرا. مشکل داردحذف ابتداي سند 

درصدد محدود کـردن ازدواج بـا زنـان     ،آیهمانند که از لحاظ مفهومی نیز  این بر افزون . کرد
جنبـۀ  کـه   ،کند، تعبیر اسراف نداشتن ازدواج با هدف آیه است و رسم جاهلی را منسوخ می

  .در تضاد است ،کننده دارد محدود
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ا و ام: عن أمیر المؤمنین علیه السالم حدیث طویل و فیه یقول علیه السالم لبعض الزنادقۀ
» فَانْکحوا ما طاب لَکُم منَ النِّساء  و إِنْ خفْتُم أَلَّا تُقْسطُوا فی الْیتامى«: ظهورك على تناکر قوله

لیس یشبه القسط فی الیتامى نکاح النساء و ال کل النساء یتامى فهو ما قدمت ذکره من 
النساء من الخطاب و  إسقاط المنافقین من القرآن و بین القول فی الیتامى و بین نکاح

 در) السالم هیعل( ریاز حضرت ام یدر کتاب احتجاج طبرس...: القصص أکثر من ثلث القرآن، 
 در تو انکار اظهار اما...   :است آمده زنادقه از یکی با بحث ضمن در یطوالن ثیحد کی

 لَکُم طاب ما فَانْکحوا  الْیتامى فی تُقْسطُوا أَلَّا خفْتُم إِنْ و تبارك و تعالى واجب مبارك قول
زنان که  ۀهیچ شباهتى در عدل و انصاف یتیمان در نکاح زنان نیست، و هم اآلیۀ النِّساء منَ

تو ذکر کردم که منافقین  ۀواسط هتر ب پس آن نیز از آن بابت خواهد بود که پیش. یتیم نیستند
نکاح «و » فی الیتامى«میان فراز . »دالعالمین تحریف و اسقاط نمودن حضرت رب قرآندر 
از جمله  ،از خطاب و قصص بیش از یک سوم افتاده است، و این و موارد مشابه آن» ها زن

 .)254  :1403طبرسی، ( ل پوشیده نیستمموارد حادث از منافقین است که بر أهل نظر و تأ

از لحـاظ  . ضـعیف اسـت  بنـابراین  روایت بـدون سـند و    ،از لحاظ سندي: سند بررسی
در آیه تأکید شده اسـت   جزاءمعنایی شرط و  ظاهري ارتباطی در این روایت بر بی ،محتوایی

زنان یتـیم   ۀهم ،ارتباطی با زنان یتیم ندارد و از طرفی) ازدواج با زنان( جزاءکه معناي  اینو 
روایـت  با این حال، این . باشد آنان ۀهمآمده، متوجه  هآینیستند تا حکم کلی ازدواج که در 

میـان شـرط و    قـرآن ثلث   که این روایت بر حذف یک است تري دارد و آن این مشکل مهم
ل قطعـی  یـ و با توجـه بـه دال   قرآنتصریح دارد که به دلیل مشعر بودن آن به تحریف  جزاء

  .را کنار بگذاریم  این روایت یممجبور قرآنعقلی و نقلی در رد تحریف 
» و ثُالثَ و رباع  فَانْکحوا ما طاب لَکُم منَ النِّساء مثْنى  تُقْسطُوا فی الْیتامىو إِنْ خفْتُم أَلَّا «: قوله
علَیکُم فی الْکتابِ   و یستَفْتُونَک فی النِّساء قُلِ اللَّه یفْتیکُم فیهِنَّ و ما یتْلى«: نزلت مع قوله: قال

 تُؤْتُونَهنَّ ما کُتب لَهنَّ و تَرْغَبونَ أَنْ تَنْکحوهنَّ فَانْکحوا ما طاب لَکُم فی یتامى النِّساء اللَّاتی ال
فنصف االیۀ فی أول السورة و نصفها على رأس المأة و » و ثُالثَ و رباع  منَ النِّساء مثْنى

سألوا رسول اهللا عن عشرین آیۀ و ذلک انهم کانوا ال یستحلون ان یتزوجوا یتیمۀ قد ربوها، ف
و ثُالثَ و رباع فَإِنْ خفْتُم   مثْنى«: الى قوله» یستَفْتُونَک فی النِّساء«: فأنزل اهللا عز و جل: ذلک

مانُکُمأَی لَکَتما م ةً أَودلُوا فَواحدنى: قوله» أَلَّا تَعأَد کولُوا اى ال یتزوج ما ال یقدر أن   ذلأَلَّا تَع
و إِنْ خفْتُم أَلَّا تُقْسطُوا فی «مورد این سخن پروردگار  ابراهیم در  بن  در تفسیر علی: ولتع

 ۀآمده است که این آیه با آی» و ثُالثَ و رباع  فَانْکحوا ما طاب لَکُم منَ النِّساء مثْنى  الْیتامى
علَیکُم فی الْکتابِ فی   لَّه یفْتیکُم فیهِنَّ و ما یتْلىو یستَفْتُونَک فی النِّساء قُلِ ال«] نساء 127[

اي که  گونه  به ؛نازل شده »یتامى النِّساء اللَّاتی ال تُؤْتُونَهنَّ ما کُتب لَهنَّ و تَرْغَبونَ أَنْ تَنْکحوهنَّ
 يدیگرش در ابتدادر اول سوره و نصف ] نساء باشد ةسور 3 ۀکه همان آی[نصف دوم آیه 
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این آیه به این خاطر نازل شد که مسلمانان ازدواج با دختران . ذکر شده است 120 ۀآی
حکم این  ،رو  از این .دانستند خود پرورش داده بودند حالل نمی ۀخانیتیمی را که در 

نازل » یستفتونک فی النساء« ۀشریف ۀسؤال فرمودند و در پاسخ آی) ص( له را از پیامبرئمس
 . )131: 1367قمی، ( نازل گردید »...مثنی و ثالث و رباع «اش  شد و در ادامه

بـر   که جز این ،از لحاظ محتوایی مشکلی ندارداما  ،روایت فاقد سند است :سند یبررس
گونـه کـه    همـان  ؛ایـن سـوره داللـت دارد    سوم ۀآی نساء همراه با  ةسور 127 ۀآینازل شدن 

بـه  . کند و روایات صحابه و عایشه نیز بر آن داللت می اند  کردهبسیاري از مفسران نیز اشاره 
 قـرآن نازل شدن دو آیه در زمان واحد و قرار گـرفتن آن دو در جاهـاي مختلـف     ،هر حال

امر بعیدي نیست؛ اگرچـه شـاید منظـور از     چیزي است که در موارد دیگر نیز وجود دارد و
د که ایـن آیـه مـرتبط بـا آن آیـه در دو زمـان       این باش ،»قوله مع نزلت« :گوید که می ،روایت

ـ ی مـا  و« :نیز به آن تصریح شـده  127آیۀ چیزي که در است؛  متفاوت نازل شده ـ  یتل  کمیعل
جا که بسیاري از مفسران ارتباط این دو آیه را تأیید کرده و روایات صحابه  از آن. »الکتاب یف

گذارنـد، شـاید ایـن     امـر صـحه مـی   و قرائن لفظی دو آیه بر این است نیز مؤید این نظریه 
 .بتوان به آن عمل کردو  مؤیدات، نداشتن سند روایت را جبران کرده

سأل ابن أبى العوجاء هشام : على بن إبراهیم عن أبیه عن نوح بن شعیب و محمد بن الحسن قال
اهللا بلى هو أحکم الحاکمین، قال فأخبرنى عـن قـول   : أ لیس اهللا حکیما؟ قال: بن الحکم فقال له

دةً   فَانْکحوا ما طاب لَکُم منَ النِّساء مثْنى«: عز و جل لُوا فَواحـدأَلَّا تَع فْتُمفَإِنْ خ باعر ثُالثَ و و «
ینَ     «ألیس هذا فرض؟ قال بلى، قال فأخبرنى عن قوله عز و جـل   لُوا بـد وا أَنْ تَعـیعتَط لَـنْ تَسـ و

تُمرَصح لَو و لِ النِّساءییلُوا کُلَّ الْماى حکیم یتکلم بهذا؟ فلم یکن عنـده جـواب فرحـل    » فَال تَم
الى المدینۀ الى أبى عبد اهللا علیه السالم، فقال له یا هشام فی غیر وقت حج و ال عمرة، قال نعـم  

ء قـال و   جعلت فداك ألمر أهمنى، ان ابن ابى العوجاء سألنى عن مسئلۀ لم یکن عندي فیها شی
فَـانْکحوا مـا   «. ؟قال فأخبره بالقصۀ، فقال له أبو عبد اهللا علیه السالم اما قولـه عـز و جـل   ما هی

یعنى فـی النفقـۀ، و امـا    » و ثُالثَ و رباع فَإِنْ خفْتُم أَلَّا تَعدلُوا فَواحدةً  طاب لَکُم منَ النِّساء مثْنى
» ینَ النِّساء و لَو حرَصتُم فَال تَمیلُوا کُلَّ الْمیلِ فَتَذَروها کَالْمعلَّقَـۀِ و لَنْ تَستَطیعوا أَنْ تَعدلُوا ب«. قوله

در کتـاب کـافی   : و اهللا ما هذا من عندك. یعنى فی المودة، فلما قدم علیه هشام بهذا الجواب قال
ـ     شعیب و محمد  بن  بن ابراهیم از پدرش از نوح  از علی ه روزي بن الحسن روایـت شـده ک

بن حکم سؤال کرد که مگر این نیسـت کـه خداونـد حکـیم اسـت؟        العوجاء از هشام ابی ابن
پـس مـرا از معنـاي    : العوجاء گفت ابی ابن. تریم حکیمان است آري او حکیم: هشام پاسخ داد

إِنْ خفْتُم أَلَّا تَعدلُوا و ثُالثَ و رباع فَ  فَانْکحوا ما طاب لَکُم منَ النِّساء مثْنى«این کالم خداوند که 
گونـه   آیا این حکم خداوند فرض و واجب نیست؟ هشام گفت آري ایـن . خبر بده» فَواحدةً

ینَ     «پس خبر ده مرا از معناي این آیه : العوجاء پرسید ابی. است لُوا بـد وا أَنْ تَعـیعتَط لَـنْ تَسـ و



 حکمی مطلق یا مشروط؟ تعدد زوجات، ۀآی   110

  

در آن  گویـد؟  گونه سخن مـی  آیا شخص حکیم این» کُلَّ الْمیلِ النِّساء و لَو حرَصتُم فَال تَمیلُوا
پس به سمت مدینه حرکت کـرد و   .العوجاء نداشت لحظه هشام پاسخی براي این سخن ابی

. امام از هشام پرسیدند اکنون که زمان حج و عمـره نیسـت  . رسید  )ع( به خدمت امام صادق
ام و آن ایـن اسـت کــه    مت رسـیده هشـام پاسـخ داد فـدایتان شــوم بـراي امـر مهمـی خــد      

سـؤال    :امـام فرمودنـد  . دانـم  اي سؤال کرده که پاسخش را هیچ نمـی  لهئالعوجاء از مس ابی ابن
... فانکحوا ما « ۀاما آی: در جواب فرمودند  )ع( امام صادق. چیست؟ هشام قصه را بازگو کرد

ر نفقه و روزي اسـت و امـا   د ،عدالت نداشتن درمنظور از ترس » فان خفتم اال تعدلوا فواحده
هنگـامی کـه هشـام    . منظور عدالت در مودت و محبت است» ...تعدلوا ان عوایولن تستط« ۀآی

 وي گفت به خدا قسم این جـواب از خـودت نیسـت    ،العوجاء برد ابی  این پاسخ را براي ابن
 . )362: 1365کلینی، (

 .)260 :1407، نجاشـی (اعتمـاد اسـت   قابل  ابراهیم ثقه و امامی و  بن  علی  :سند یبررس
بـه دلیـل مـدح     اما ،که توثیق صریح ندارد اینهاشم با   بن  بن ابراهیم، یعنی ابراهیم  علیپدر 

او نیـز مشـکلی    ،رو  بـه اسـت و از ایـن    در حکم موثوق ،فراوان او و اعتماد اصحاب بر وي
توثیـق صـریح    اما ،ح استشعیب، وي امامی داراي مد  بن  نوح.  )317 :1410خویی، (ندارد 

الحسن هرچند کـه مشـترك میـان چنـد راوي       بن محمد .)380  :1381 طوسى،(نشده است 
مدح و ذمی  چهیالحسن بزاز است که   بن  منظور محمد او احتماالً ۀطبقبا توجه به  اما ،است

جـا کـه    از آن .)279: همان(گیرد  قرار مین مجهوالرو جزء   ایندر مورد او نشده است و از 
داراي تحویـل و دو طریـق اسـت،     شـود و اصـطالحاً   سند این روایت به دو راوي ختم می

بـا توجـه بـه     ،بنـابراین . شود الحسن موجب ضعف کل روایت نمی  بن  مجهول بودن محمد
  .شود شعیب این روایت حسن می  بن  توثیق صریح نوح فقدان

 قـرآن این روایت معروفی است که به حل تعارض ظاهري میان دو آیـه از    :متن یبررس
  .کند نساء کمکی نمی ةسور سوم ۀآیتفسیر به  اما ،پردازد مورد تعدد زوجات می در

عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عیسى عن بعض أصحابنا عن أبى 
اال للرجال، فاما النساء فانمـا ذلـک مـنهن حسـد و الغیـرة      لیس الغیرة : عبد اهللا علیه السالم قال

للرجال و لذلک حرم على النساء اال زوجها و أحل للرجال أربعا، فان اهللا أکرم مـن أن یبتلـیهن   
کنــد کــه امــام  اي نقـل مــی  بــن عــیس از عــده عثمـان : بـالغیرة و یحــل للرجــل معهــا ثالثــا 

هـا حسـادت    امـا غیـرت زن  . نِ مـردان اسـت  غیرت تنهـا از آ   :فرمودند) السالم علیه(  صادق
هـا ازدواج   براي همین است که بر زن. چراکه غیرت به مردان اختصاص دارد ؛ورزیدن است

. ولی بـراي مردهـا ازدواج بـا چهـار زن حـالل گشـته اسـت        ،با غیر یک همسر حرام شده
دیگـر  ها را دچـار غیـرت کنـد و از طـرف      تر از آن است که از یک طرف زن خداوند کریم

  .)504 :1365کلینی، ( زن دیگر را نیز حالل کند سهبراي مردان ازدواج با 
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 ،، احمدبن محمدبن خالد وجـود دارد »عدة من اصحابنا«جا که بعد از  از آن: بررسی سند
بن  احمد. کند روایت را با ارسال مواجه نمی ،رو این  منظور از این جماعت مشخص است و از

 .)76 :1407، نجاشـی ( هرچند که به نقـل از ضـعفا مـتهم اسـت     ؛خالد توثیق شده بن محمد
 شـده بعـدها توبـه کـرده اسـت      هرچنـد کـه گفتـه    ؛عیسی از سران واقفه بوده  بن عثمان

. کند عبارتی است مجهول که روایت را دچار ارسال می »عن بعض اصحابنا« .)120: 1410خویی، (
 .روایت ضعیف و مرسل است ،عیسی  بن با توجه به مشکل ارسال و غیرامامی بودن عثمان

امکان تعـدد  فقدان این روایت به حکمت اباحۀ تعدد زوجات براي مرد و : متن یبررس
در  جـزاء رابطه میان شـرط و  این روایت اثر مستقیمی در فهم . کند همسر براي زن اشاره می

  .نظر ندارد مد ۀآی
: عنه عن محمد بن على عن محمد بن الفضیل عن سعد الجالب عن أبى عبد اهللا علیه السالم قال

ان اهللا عز و جل لم یجعل الغیرة للنساء، و انما تغار المنکرات منهن، فاما المؤمنات فال، انما جعل 
أربعا و ما ملکت یمینه و لم یجعل للمراة اال زوجها فاذا أرادت اهللا الغیرة للرجال ألنه أهل للرجال 

و رواه القاسم بن یحیى عن جده الحسن بن راشد عن أبى بکر . معه غیره کانت عند اهللا زانیۀ قال
 سعد الجـالب از امـام صـادق   : الحضرمی عن أبى عبد اهللا علیه السالم، اال انه قال فان بغت معه

ها غیرت قرار نداده است و  خداوند عزوجل براي زن: شان فرمودندکند که ای روایت می) ع(
همانا زنانی که ایمان استواري به احکام اسالم ندارند به حکـم چندهمسـري مـردان غیـرت     

مردان قرار همانا خداوند غیرت را براي . ي را ندارندزور ورزند ولی زنان مؤمن این غیرت می
ولـی   ،ازدواج با چهار زن و داشتن کنیز را حالل کـرد  که براي مردان داده است به خاطر این

براي زنان فقط ازدواج با یک شوهر را روا دانست و اگر زنـی اراده کنـد بـا غیـر همسـرش      
روایتی به همین مضمون و با اندکی . آید در نزد خداوند زانیه به حساب می ،رابطه برقرار کند

  .)505: 1365کلینی، ( روایت شده است نیز) ع( بکر حضرمی از امام صادق تفاوت از ابی

بـا توجـه بـه روایـت      »عنـه «روایت ضمیر است و منظور از راوي در این  :بررسی سند
بـا توجـه بـه     :علـی   بـن   محمد. خالد است که داراي توثیق است  بن  محمد  بن  قبلی، احمد

 تشـد  بـه  علی ابوسـمینه اسـت کـه     بن محمد ويبن الفضیل منظور از   روایت او از محمد
داود او را در قسـم اول   ابـن  :الفضـیل   بن  محمد .)332 :1407، نجاشی(تضعیف شده است 

سـعد الجـالب نیـز در     .)510: 1383 حلـی، ( ولی او را متهم به غلو دانسته است ،ذکر کرده
  .بنابراین، روایت ضعیف است. رو مجهول است  اینکتب رجالی توصیف نشده و از 

حکمت جواز تعدد زن براي مرد را  فقط ،نیز مانند روایت قبلی این روایت: متن یبررس
بیان کرده و از آن ارتباط میان ترس از عدالت نورزیدن با یتیمان و حکم ازدواج با چنـد زن  

  .شود فهمیده نمی
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بن الحکـم و صـفوان عـن     بن محمد عن على بن الحسین و احمد بن یحیى عن محمد محمد
سألته عن العبد یتزوج أربع : مسلم عن أحدهما علیهما السالم قالبن  بن رزین عن محمد العال

مسلم از یکی از دو امام   بن  محمد: ال و لکن یتزوج حرتین و ان شاء أربع إماء: حرائر؟ قال
تواند با چهار زن آزاد  کند که از امام سؤال کردم آیا عبد می روایت می )ع(باقر یا صادق 

تواند با دو زن آزاد و یا با چهار کنیز ازدواج کند  ولی می ،خیر: ازدواج کند؟ امام فرمودند
  . )492: 1365کلینی، (

دو تحویل اتفاق افتاده و سه سند در هم ادغـام شـده    ،در سند این روایت: سند یبررس
بـن    العـالء بن الحکم عـن    علیبن الحسین عن   بن یحیى عن محمد  محمد: سند اول: است

بـن محمـد     بن یحیى عن أحمـد   محمد: بن مسلم عن أحدهما و سند دوم  محمدرزین عن 
بـن یحیـى     محمد  :و سند سوم  بن مسلم  محمدبن رزین عن   العالءبن الحکم عن   عن علی

  .بن مسلم عن أحدهما  محمدبن محمد عن صفوان عن العالء عن   عن أحمد
   امـامی و ثقـه اسـت   یحیـی العطـار اسـت کـه       بـن  منظور محمـد   :یحیی  بن محمد

عیسـی اشـعري     بـن  محمـد   بن منظور از او احمد: محمد  بن احمد .)353: 1407، نجاشی(
بن یحیی امـامی و ثقـه و از اصـحاب      صفوان .)61: 1381 طوسى،(است  قهثامامی و  ،قمی

 .)299: همـان (بن رزین امـامی و ثقـه اسـت      عالء .)197 :1407، نجاشی(اجماع است 
بـن    محمـد  .)324 :همـان (امـامی و ثقـه و از اصـحاب اجمـاع اسـت       مسلم  بن محمد

  امامی و ثقه اسـت   الحکم  بن  علی .)334: همان(  الخطاب امامی و ثقه است الحسین ابی
  .روایت متصل و صحیح است ،بنابراین. )263: 1381 طوسى،(

  و شـرطی بـه  از این روایت جواز ازدواج عبد با دو زن آزاد بدون هیچ قید : متن یبررس
شاید بتوان نتیجه گرفت که وقتی تعدد زوجات عبد شرطی ندارد، براي مـرد  . آید دست می

هرچند این احتمال وجـود دارد کـه شـرط تعـدد     ؛ آزاد به طریق اولی مقید به شرطی نیست
  .در مورد ازدواج عبد تکرار نشده است ،بنابراین عنه است و زوجات امري مفروغ

 یعـن علـ   لیعبداهللا عن محمد بن اسماع یال حدثنا محمد بن اببن احمد ق یعل حدثنا
ــن الرب   ــدثنا القاســم ب ــال ح ــاس ق ــن العب ــب ــنان ان   عی ــن س ــد ب ــحاف عــن محم الص

کتب من جواب مسائله و علۀ تزویج الرجل اربع نسوة  مایف هیکتب ال)السالم هیعل(الرضا
ـ   ع نسـوة کـان الولـد    و تحریم أن تزوج المراة أکثر من واحد، الن الرجل إذا تـزوج أرب

منسوبا الیه، و المرأة لو کان لها زوجان أو أکثر من ذلک لم یعرف الولد لمن هو، إذ هم 
مشترکون فی نکاحها و فی ذلک فساد األنساب و المواریث و المعارف، و علـۀ تـزویج   
العبد اثنتین ال أکثر منه ألنه نصف رجل حرفی الطالق و النکاح ال یملک له نفسـه و ال  

مال، انما ینفق علیه مواله و لیکون ذلک فرقا بینه و بین الحر، و لیکون أقل الشـتغاله  له 
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سـنان در    بن  در باب مکاتبات امام رضا به محمد رضا اخبار ونیعدر : عن خدمۀ موالیه
هاي او در مورد علت جواز ازدواج یک مرد بـا چهـار زن و حـرام بـودن      جواب سؤال

به این خاطر است که اگر مرد بـا    یک مرد آمده است که ایناز   ازدواج یک زن با بیش
 ،شـوند  آیند همگی منسوب بـه او مـی   فرزندانی که به وجود می ،چهار زن ازدواج کند

گردد کـه فرزنـد آن زن از    مشخص نمی ،تر باشد ولی اگر زنی داراي دو شوهر یا بیش
ن کار باعث نامشـخص  چراکه چند مرد در ازدواج با او شریک هستند و ای ؛آن کیست

که عبـد   و دلیل این. شود ها و برهم خوردن قوانین ارث و شناسایی افراد می شدن نسب
این است که عبد در حکـم نصـف مـرد     ،تر تواند فقط با دو زن ازدواج کند نه بیش می

شود و  آزاد در طالق و نکاح است؛ او نه مالک نفس خویش است و نه صاحب مال می
کـه   این بر  عالوه .شود دهد و این باعث فرق میان عبد و آزاد می قه میفنموالیش به او 

تـر در خـدمت مـوالیش     تر باشد و بـیش  شود که گرفتاري او کم تر باعث می همسر کم
 . )94/ 2: 1378 صدوق،( قرار گیرد

عمران دقاق از مشایخ صدوق و داراي توثیـق    بن  محمد  بن احمد  بن  علی  :سند یبررس
نجاشی او  :جعفر اسدي کوفی  بن محمد .)254 :1410خویی، (حداقل ممدوح است عام یا 

 بـن  محمـد  .)374  :1407نجاشـی،  ( کرده استولی به جبر و تشبیه نیز متهم  ،را توثیق کرده
الغضـایري او را تضـعیف    هرچند که ابـن  ؛)341: همان(اسماعیل البرمکی ثقه و امامی است  

العبـاس    بـن   علـی  .)98: 1364، الغضـائري  ابـن (اعتنـایی نیسـت   به تضـعیفات او   اما ،کرده
. )255 :1407نجاشی، ( الجراذینی، رمی به غلو شده و نجاشی در موردش گفته ضعیف جداً

داود و عالمه حلی تضـعیف شـده اسـت     الغضایري، ابن ابن از طریق الربیع الصحاف  بن قاسم
خویی در مجمـوع  . ر مورد او اختالف استد :الزاهري  سنان بن  محمد .)275 :1383حلی، (

با توجه به وجود چنـد   .)161 :1410خویی، ( پذیرد را نمی شوثاقت ، اماداند او را ممدوح می
  .راوي ضعیف در این سند، روایت ضعیف است

 و کند یم انیمرد را ب يبراچند همسر  اریحکمت جواز اخت زین تیروا نیا:  متن یبررس
  .کند ینم ارائه هیآ در موجود شرط يبرا يریتفس

علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن جمیل بن دراج، عن زرارة، و محمد بن مسـلم،  
إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فال یتـزوج الخامسـۀ   «: ، قال)علیه السالم(عن أبی عبد اهللا 

 زراره و محمـد  :»ءه فی خمسال یجمع الرجل ما«: و قال. »حتى تنقضی عدة المرأة التی طلق
اگر مـردي بـا چهـار    : روایت کردند که ایشان فرمودند) السالم علیه(مسلم از امام صادق   بن 

تواند با زن دیگـري ازدواج کنـد تـا     نمی ،ها را طالق داد زن ازدواج کرد و سپس یکی از آن
زن  پـنج جـایز نیسـت کـه مـردي بـا      : ایشان فرمودند. شده بگذرد زن طالق داده ةزمان عد

 .)430: 1365کلینی، ( زمان رابطه داشته باشد هم
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راویان این حدیث امامی و ثقه  ۀهم. روایت متصل و سند آن صحیح است  :سند یبررس
ـ   ابـراهیم . اسـت  ابراهیم امامی و ثقـه   بن  علی. اند اصحاب ائمه و علماي شیعه ۀاجلو از   نب

به خاطر علـو شـأن و مقـام، او را     اما ،نداشتن توثیق صریحرغم   بهو  است هاشم نیز امامی 
 بـن   جمیـل  .است اصحاب اجماع وجزعمیر امامی و ثقه و   ابی  ابن. اند حمل بر موثق دانسته

بـن    زراره و محمـد  .)376 :1348، یکشـ ( اسـت  اصحاب اجمـاع  وجزدراج امامی و ثقه و  
  .اند اصحاب اجماع وجزمسلم نیز امامی و ثقه و 

ال یحل لماء الرجل أن یجري فـی  : ، قال)علیه السالم(بن حازم، عن أبی عبداهللا  عن منصور«
السـالم نقـل کـرد کـه      حازم از امام صادق علیه  بن  منصور«: »أکثر من أربعۀ أرحام من الحرائر

 »زن آزاد ریختـه شـود   چهـار از   مردي در رحم بیش اسپرمحالل نیست که : ایشان فرمودند
 .)219 :1380 ،عیاشی(

  . روایت به دلیل قطع صدر سند داراي ارسال و ضعیف است: سند یبررس
حکـم جـواز تعـدد زوجـات بـراي مـرد را        ةمحـدود  فقطاین روایت نیز   :متن یبررس

م مطلق حمل بـر قیـد   البته این حک. که ازدواج با زن پنجم جایز نیست مشخص کرده و این
زن، فرض را بـر   چهاریعنی امام در هنگام بیان حکم جواز ازدواج با  ؛شود مذکور در آیه می

  .اند رعایت شرط مذکور در آیه گذاشته
  

  بندي روایات جمع. 5
آید که قطع نظـر از ضـعف سـندي و محتـوایی      دست می  بهچنین  ،از مجموع روایات فوق

نساء توضـیح روشـنی   سورة سوم آیۀ صراحت در مورد معناي  بهیک  هیچ ،برخی از روایات
 ،در ایـن میـان  . شـود  در آیه مشخص نمی جزاءارتباط میان شرط و یک  هیچدهند و از  نمی

آیـۀ  ابراهیم قمی است که مرتبط بودن این آیـه را بـا     بن  روایت مذکور در تفسیر علیفقط 
ـ       با پذیرش این روایت. کند نساء تأیید میسورة  127 ا و اصـل مـرتبط بـودن ایـن دو آیـه ب

سوم ناظر بـه احکـام مربـوط    آیۀ توان نتیجه گرفت که حکم تعدد زوجات در  می ،دیگر یک 
هرچند که ایـن  . اجتماعی بوده است یبه یتیمان است و تشریع این حکم براي حل ضرورت

کـه  شود  نمیحال، مشخص نبودن آن باعث  هر  به، مشخص نیست ضرورت اجتماعی دقیقاً
در اثبـات ایـن نظریـه    . شـود حکم تعدد زوجات به صورت مطلق و در هر شرایطی مجـاز  

  :قرائنی نیز وجود دارد
دلیل بر ایـن اسـت   ) ع( و ائمه) ص( پیامبرسیرة ممکن است گفته شود که : نبويسیرة 

هـاي   که حکم تعدد زوجات یک حکم کلی است و مشروط به شرط و نـاظر بـه ضـرورت   
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 تـر  بـیش دهـد کـه    نبوي نشان مـی سیرة تأمل دقیق حداقل در  ،با این حال. تاجتماعی نیس
هاي اجتماعی و در مورد زنان بیوه و سرپرسـتی   اساس ضرورت بر) ص( هاي پیامبر ازدواج

هنگامی بود کـه پـس از   در  ،دختر زمعه ،ازدواج پیامبر با سوده ،براي مثال. یتیمان بوده است
ازدواج ایشـان بـا   . اقوامش کافر بودنـد همۀ ز دست داد و را ا شبازگشتش از حبشه، همسر

بـن جحـش در جنـگ احـد بـه        عبداهللازمانی بود که همسرش در نیز  ،دختر خزیمه ،زینب
. یتیمان او بودادارة سلمه نیز پس از مرگ همسرش و براي  ازدواج پیامبر با ام. شهادت رسید

اخطب پس از کشته شدن پدرش در جنگ با مسلمانان   بن  ازدواج ایشان با صفیه دختر حی
نیز در زمـانی بـود کـه شـوهرش در حبشـه       ،سفیان دختر ابی ،با ام حبیبهایشان ازدواج . بود

جویی از او و  نصرانی شد و او به ناچار از او جدا شد و به مدینه بازگشت و پیامبر براي دل
نیز پس از کشـته   ،دختر عمر ،پیامبر با حفصه ازدواج. براي پناه دادن به او با وي ازدواج کرد

سـایر  واسـطۀ  هـاي دیگـر پیـامبر نیـز بـه       ازدواج. شدن همسرش در جنگ بدر اتفاق افتـاد 
در مـورد  .  )179- 165/ 4: 1417، طباطبـایی (هاي اجتماعی و سیاسـی بـوده اسـت     ضرورت

یف بوده و قابل اعتماد بسیاري از این روایات ضع نیز باید گفت که اوالً) ع( هاي ائمه ازدواج
همسران منسوب بـه ائمـه در واقـع کنیـزان آن     بسیاري فرض وجود نیز در موارد  بر. نیست

ثابت باشد، شاید این اقدام با احـراز شـرط    شانهای اند و اگر هم تعدد ازدواج حضرات بوده
  .سرپرستی یتیمان انجام شده باشدزنان و براي  ضرورت بوده و در مورد بیوه

  
  گیري یجهنت. 6

نساء و تحلیـل سـندي و متنـی    سورة آیۀ سوم شده در تفسیر  هاي بررسی با توجه به دیدگاه
  :باره به این نتایج رسیدیم  روایات واردشده در این

در  جـزاء میان شرط و رابطۀ  :بر تفسیرهاي مشهور بنا جزاءشرط و نداشتن تناسب . 1
و امر بـه ازدواج بـا زنـان متعـدد      جزاء ۀشود که جمل منطقی برقرار می هنگامیفقط این آیه 

امـر   جزاءجملۀ اند مقصود از  مفسران گفته تر بیشگونه که  اگر آن. مربوط به زنان یتیم باشد
 در لـزوم  محـذور  که نیابر افزون به ازدواج با زنان دیگر و فاصله گرفتن از زنان یتیم باشد، 

ـ ب وةیش نیچن همو  بعد و قبل اتیآ اقیس با د،یآ یم شیپ جواب گرفتن ریتقد ـ ن قـرآن  انی  زی
 .ندارد يسازگار
که این آیه در ارتباط با بیان حکـم   کنندة این از جمله قرائن اثبات :منفصل لفظی ۀقرین. 2

 127آیـۀ  ازدواج با زنان یتیم است و حکم تشریع تعدد زوجات مطلـق و عمـومی نیسـت،    
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از  که اوصیا را جا آیه تصریح دارد که حکم ازدواج با زنان یتیمی آننساء است که در سورة 
بـراي ایـن   . بیـان کـرده اسـت    قبالً یندها دادن میراثشان اجتناب کرده و مایل به ازدواج با آن

 .ارتباط معنایی روایت نیز وجود دارد
بـه   کند توجه میداللت که بر صحت این تفسیر  يگریاز قرائن د :یلفظ متصل نۀیقر. 3

ویـژه در   بـه  ،جا که رفتار بـا یتیمـان   از آن. معناي قسط و عدل و تفاوت این دو در آیه است
ها و تا زمانی کـه   تا قبل از ازدواج با آنبنابراین است، بسیار امور مالی نیازمند دقت و توجه 
شده است کـه امـري بـاالتر از عـدل     استفاده تعبیر قسط از عنوان یتیم بر آنان صادق است، 

در امر زنان آن دقت زیرا  ؛رعایت عدل میان زنان کافی استفقط با تحقق ازدواج، اما است، 
 .نظري که در مورد امور مالی یتیمان الزم است وجود ندارد

با توجه به مشروط بودن حکم تعدد ازدواج  :ابهام در شرط، موجب عمل به احتیاط. 4
به دو شرط خوف از رعایت نکردن قسط در مورد یتیمان و رعایت کردن عدالت میان چنـد  

الزم اسـت    زن، این حکم مطلق نیست و حتی در صورت مشخص نبودن منظور از شـرط، 
مگـر در شـرایط    ،بـه یـک زوجـه   فقـط  و شود در عمل به این حکم جانب احتیاط رعایت 

دهـد کـه ایشـان در     خـوبی نشـان مـی    بـه ) ص( پیـامبر سـیرة  بررسـی  . اضطرار اکتفا شـود 
هاي  ازدواجتر  بیشآمده را در نظر گرفته و  هاي پیش مصالح جامعه و ضرورت شهای ازدواج

 .یتیمان بوده استادارة سرپرستان و به منظور  زنان و بی ایشان با بیوه
ـ ا اگـر   :هاي اجتماعی ید به ضرورتجواز تعدد زوجات، مق. 5  م،یریبپـذ  را ریتفسـ  نی
 مـان یتیمشروط بـه امـور    هیآ نیکه در ا زوجات، تعدد عیتشر حکم که است نیا اش الزمه

کـه در   سـت ین دیـ اسـت و بع  یاجتمـاع  يها مربوط به مصالح و ضرورت قتیشده، در حق
 .باشد باطل يهمسرحکم جواز چند يعاد طیشرا

اي  نظـر از پـاره    دهد کـه قطـع   بررسی روایات نشان می: آیه به وسیلۀتقیید روایات . 6
. دارندتصریح تعدد زوجات اباحۀ تبیین حکم  به  مشکالت سندي و متنی، برخی از روایات

نساء اثبات شود، عمومیت روایات بـا تخصـیص   آیۀ سوم سورة اگر مقید بودن  ،این حالبا 
  .شود موجود در آیه از میان برداشته می
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