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چکیده 
ھمسری (و إن خفتم أال تقسطوا في الیتامی فـانکحوا مـا   میان مفسران در داللت آیه چند بازریداز 

نسبت میان شرط و جزاء در آن گفتگو بـوده اسـت.   ژهیبه وع)طاب لکم من النساء مثنی و ثالث و ربا
ھای متعددی در تصحیح این نسبت بیان شده است. روایتی مبنی بر اسـقاط ثلـث   آراء و اقوال و احتمال

بـه جھـت   فقھـا قرآن در میانه شرط و جزا و نیز جابجایی آیات به ابھام در معنای آیه دامن زده اسـت.  
اند. ایـن مقالـه ضـمن تبیـین     نحوه داللت این آیه کمتر پرداختهھمسری بهضروری انگاشتن جواز چند

در نسبت شـرط و جـزا   ) عالمه طباطبایی و فخر رازیه (گستره ظھور و داللت این آیه، دو دیدگاه عمد
گاه قول سومی را در آیه تقویت و تثبیت کـرده اسـت کـه حسـب آن آیـه بـرای       را طرح و نقد کرده آن

جـواز  مناکنـد یبسرپرستی یتیمان به جھت تعدی بـه حقـوق و اموالشـان    فتنعھده گرمردانی که از به 
بـه رسـیدگی و   محبتنـد کند تا بتوانند در پرتو حضور زنان که کانون عاطفه و ھمسری را مطرح میچند

تربیت صحیح کودکان یتیم اقدام کنند.

ھمسری، عدالت اجتماعی، حقوق ایتام، تحریف قرآن.چند: ھاواژهکلید

.٢٩/٠٧/١٣٩١؛ تاریخ تصویب نھایی: ٢١/٠١/١٣٩١خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

چنان در فقه مسلم است کـه در کتـب   جواز ازدواج مرد با چھار زن از احکامی است که آن
ھمسـری کـه   فقھی کمتر به ذکر دلیل این جواز اشاره شده است. در کتب متقدمان نه جواز چند
نویسد: عدم جواز ازدواج با بیش از چھار ھمسر مطرح است. شیخ طوسی در خالف می

کس جایز نیست که با بـیش از چھـار زن ازدواج کنـد. ایـن مطلـب      : برای ھیچ٦٢مسئله«
ابراھیم حکایـت شـده اسـت کـه تـا نـه ازدواج را جـایز        قاسم بنمورد اجماع امت است و از 

از ایشـان  فقھـا دانسته است و قاسمیه از زیدیه به ھمین قول اعتقاد دارند البته این مطلب را می
ام که این نسبت را قبول داشته باشد بلکـه آن  یک از زیدیه را ندیدهمن ھیچاند اما حکایت کرده

(طوسـی، الخـالف،   ». اجماعی است و اجماع فرقه بـر آن اسـت  مسئلهکنند بنابراین را انکار می
٢٩٦-٤/٢٩٧.(

ھمسری مفروض انگاشته شـده و سـخن از عـدم جـواز     در کتب متأخر نیز اصل جواز چند
فصل: ال یجوز في العقـد  «خوانیم: الوثقی چنین میةعروالطرح است، در ھمسر مبیش از چھار

بـه ذکـر ادلـه عـدم جـواز      مسئله). فقھاء در ذیل این ۲/۸۱۴(یزدی، » الدائم الزیادة علی األربع
اند و کمتر به نحوه داللت آیه بر اصل جواز و ارتبـاط میـان   ازدواج با بیش از چھار زن پرداخته

).۳۲/۱۴۲؛ خویی، موسوعه اإلمام الخویی، ۱۴/۹۳اند. (حکیم، کردهشرط و جزاء اشاره 
در البـالی  فقھاای است از قرآن که ھمسری آیهترین دلیل بر جواز چندرسد مھمبه نظر می

ذکر برخی مسایل مرتبط با آن مانند جواز ازدواج با خـواھر زن پـس از طـالق زن و یـا جـواز      
انـد. (طوسـی،   وجوب نفقه به این آیه اشاره کـرده مسئلهیز جمع میان زن و خاله و عمه زن و ن

) آیه چنین است:  ۲/۳۴۱؛ ابن براج، ۶/۲المبسوط، 
فَـإِنْ  ع وَ ثُلَاثَ وَ رُبَافَانکِحُواْ مَا طَابَ لَکُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنیَوَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فیِ الْیَتَامَی«

) ترجمـه: و اگـر در   ٣نساء:».(ذَالِكَ أَدْنیَ أَلَّا تَعُولُوام تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُخِفْتُمْ أَلَّا 
، ھر چه از زنان [دیگر] که شما را پسند افتـاد، دو دو،  دیمناکیباجراى عدالت میان دختران یتیم 

ه عدالت رفتار نکنیـد، بـه یـك [زنِ    سه سه، چھار چھار، به زنی گیرید. پس اگر بیم دارید که ب
تـر  ستم نورزیـد نزدیـک  آنکهکنید]. این کار به اکتفااید [مالك شدهن]آزاد] یا به آنچه [از کنیزا

است.  
شیخ مفید در جواز مطالبه عدالت از سوی ھمسر مردی که چنـد زن دارد ایـن آیـه را ذکـر     

کرده است نه در اصل جواز آن: 
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رش به جھت ازدواج با کنیـزان و ملـک یمـین اعتـراض کنـد و نیـز       تواند به شوھزن نمی«
تواند به شوھرش در ازدواج با سه زن آزاد اعتراض کند بلـی اگـر شـوھرش بـا زن آزادی     نمی

خـوابگی کنـد و او را از سـتم در    تواند از او درخواست عدالت در انفاق و ھـم ازدواج کند می
ند فرموده است: فَانْکِحُوا ما طاب لَکُمْ مِـنَ النِّسـاءِ   خداوچنانکهکارھا نسبت به خودش بازدارد 

». لُـوا. مَثْنی وَ ثُالثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ ذلِكَ أَدْنـی أَلّـا تَعُو  
). ۵۱۷و نیز ر.ک: مفید، المقنعة، ۴۲(مفید، أحکام النساء، 

متقدم و متأخر کمتر به مضمون آیه بر اصل جواز چنـد ھمسـری   فقھاحظه شد مالچنانکه
مسـئله آنکـه اشاره کرده و ذکر آن نیز مشتمل بر توضیح و نحوه داللت آیه نیست. با توجه بـه  

ھـای  جواز چند ھمسری به عنوان حکمی اسالمی با پشتوانه قرآنی در عصر حاضر مورد ھجمه
توجه به ابھاماتی که در مفاد آیه طرح شده و نیز قول بـه تحریـف   متعدد قرار گرفته ھمچنین با 

در آیه، تبیین و بررسی گستره ظھور و داللت این آیه و نیز چگونگی ارتباط میان شـرط و جـزا   
نماید. این مقاله با نگرشی تطبیقی میان دیدگاه مشھور شیعی و سنی در آیـه و نقـد   ضروری می

و صحیح در آیه بـه روایـات اھـل بیـت (ع) تمسـک جسـته       آن برای تثبیت معنای غیر مشھور
این آیه مشتمل بر سه فقره متوالی است که دو قسمت اول در قالب جمله شرطیه و فقـره  است.

سوم در مقام تعلیل جمالت سابق بر خود است کـه مـا در ایـن مقالـه تنھـا فقـره اول را مـورد        
دھیم:بررسی قرار می

وَ ثُلَاثَ وَ رُبَاعَ   فَانکِحُواْ مَا طَابَ لَکُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنیَقْسِطُواْ فیِ الْیَتَامَیوَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُ
چه که در این میـان بـه   ) آن٤/٩اند. (طیب، بعضی این آیه را جزء آیات مشکل قرآن دانسته

ر این آیه است شبھه ارتباط شرط و جزاء در صدر آیه دامن زده است روایات دال بر تحریف د
ھا آمده که بین شرط و جزا ثلـث قـرآن حـذف شـده اسـت و یـا در آیـات        که در برخی از آن

؛ ٢/١٧؛ بحرانـی،  ١/١٣٠؛ قمـی،  ١/٢٥٤جابجایی صورت گرفته اسـت. (طبرسـی، ابومنصـور،    
) که این ادعای تحریف و این روایات توسط اندیشمندان به شـدت نقـد و رد   ١/٤٣٨حویزی، 

ما به جھت اختصار در این مقالـه بـر پایـه عـدم     ).٢٧٢؛ خویی، البیان، ١٥نی، شده است. (میال
پردازیم.تحریف و عدم جابجایی و طبق ظاھر آیات به بررسی مفاد آیه می

دیدگاه مفسران
کنـد.  شیخ طوسی در سبب نزول و کیفیت نظم این قسمت از آیـه شـش قـول را ذکـر مـی     

انـد (طبرسـی،   ) سایر مفسران نیز در کتب خود به این اقوال اشاره کرده٣/١٠٣(طوسی، التبیان، 
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ھا سه قـول اسـت   ترین این دیدگاه) مھم٤/١٦٧؛ طباطبایی، ٣/١١حسن، مجمع البیان، فضل بن

فاد آیه چنین خواھد بود:  ھر یک مبنا برکه 
قول اول: اگر از عدم قسط نسبت به ازدواج با دختران یتیم بیمناکید با آنان ازدواج نکنیـد و  

با زنان غیر یتیم تا چھار تا ازدواج کنید. 
ترسـید کـه بـه امـوال یتیمـان      ھای متعدد و تنگی معیشت میقول دوم: اگر به جھت ازدواج

ی کنید به چھار زن اکتفا کنید.اندازتان دستتحت سرپرستی
قول سوم: اگر از عدم قسط نسبت به اموال و حقوق فرزندان یتیم بیمناکیـد و از سرپرسـتی   

آنان ابا دارید برای رعایت حقوق و سرپرستی بھتر آنان تا چھار بار ازدواج کنید.
». سـت ما ذکـر شـده ا  اصحاباین قول در تفسیر «نویسد: شیخ طوسی در ذیل قول اول می

گانـه، از قاضـی أبـو    ). طبرسی در مجمع البیان پس از ذکر اقـوال شـش  ٣/١٠٣(طوسی، التبیان، 
رسـد مختـار   باشد لذا به نظر مـی تر به نظم و لفظ آیه میکند که قول اول نزدیکعاصم نقل می

). ایـن قـول منتخـب عالمـه     ٣/١١طبرسی، مجمع البیـان،  د. (ایشان در این کتاب نیز ھمین باش
). آلوسی نیز بدون اشاره به اقوال مختلف در آیه، ھمین ٤/١٦٧طبایی نیز ھست. (طباطبایی، طبا

). ایـن روایـت بـه    ٢/٣٩٩کند. (آلوسـی،  میشهیعاپذیرد و آن را مستند به روایتی از قول را می
). ٤/١٥٥؛ طبـری،  ٢/١١٨طرق متعدد در جوامع روایی اھل سنت ذکر شـده اسـت. (سـیوطی،    

).٣/٣١سران معاصر نیز این قول را انتخاب کرده است. (طنطاوی، طنطاوی از مف
کنـد. (فخـر رازی،   دھـد امـا نکتـه تـرجیح را ذکـر نمـی      فخر رازی قول دوم را ترجیح می

). قول سوم را مفسر معاصر مرحوم محمد ثقفی تھرانـی در کتـاب روان جاویـد کـه بـه      ٩/٤٨٦
.)٢/١١فارسی نگاشته شده مطرح کرده است. (ثقفی، 

قـول دوم و  بنا بـر طبق قول اول، مقدم در جمله شرطیه ناظر به نکاح با دختران یتیم است. 
بسـیاری از  آنکـه رغـم  سوم مقدم در جمله شرطیه ناظر به حقوق و اموال یتیمـان اسـت. علـی   

) و قرطبـی و طبـری از اھـل    ٣/١٠٣مفسران بزرگ چون شیخ طوسی از شیعه (طوسی، التبیان، 
اصالًبه قول اول ھستند برخی تفاسیر به این دیدگاه قائل) ٤/١٥٥؛ طبری، ٥/١١سنت (قرطبی، 

انـد.  ھای متعددی را با محور حقوق و امـوال یتیمـان ذکـر کـرده    احتمالصرفاًاند و اشاره نکرده
).  ٢/٨؛ شبر، ١/٢٣٥(طبرسی، جوامع الجامع، 

ارتباط و سیاق آیات
تر آن باید نسبت آن با آیه قبلش مورد توجـه  قبل از ورود به بررسی متن آیه برای فھم دقیق
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خوانیم: قرار گیرد. در آیه پیش از آن چنین می

إِنَّهُ کـاَنَ  م وَالِکُمْوَ ءَاتُواْ الْیَتَامَی أَمْوَالھَُمْ وَ لَا تَتَبَدَّلُواْ الخَْبِیثَ بِالطَّیِّبِ وَ لَا تَأْکلُُواْ أَمْوَالَھُمْ إِلیَ أَ«
را بـا  ن]پـاك و [مرغـوب آنـا   ل]. ترجمه: و اموال یتیمان را به آنان [باز] دھید، و [ما»احُوبًا کَبِیرً

ناپاك [خود] عوض نکنید و اموال آنان را ھمراه با اموال خـود مخوریـد کـه ایـن گنـاھی      ل][ما
بزرگ است.

ن و پرھیز از درآمیختن امـوال آنـان بـا امـوال     مفاد این آیه توصیه به محافظت از اموال یتیما
خویش است. طبق این آیه انتخاب ھر دیدگاھی در آیه بعد که آیـه مـورد بحـث ماسـت بایـد      

ھمراه با تبیین نسبت آن با موضوع اموال یتیمان باشد.
تواند به عنـوان تأییـدی بـر    بر قول دوم و سوم بسیار روشن است که خود میارتباط آیه بنا

انـد  گفتیم اصالً به قول اول اشاره نکردهچنانکهبرخی مفسران آنکهطرح شود و شاید علت آن م
داننـد  ھمین امر باشد. اما قائالن به قول اول که شرط را در آیه ناظر به نکاح با دختران یتیم مـی 

اند: در تبیین ارتباط آن با آیه قبل که در موضوع اموال یتیمان است دو وجه گفته
یه مورد بحث، ترقی از نھی در آیه سابق نسبت به اموال دختران و پسران یتیم است و اول: آ

).٤/١٦٧مفادش تشدید رعایت عدالت نسبت به دختران یتیم است. (طباطبایی، 
دوم: آیه مورد بحث، مفید رعایت عدالت نسبت به خود زنان یتیم و به تبع اموال آنان است 

د اموال یتیمان اختصاص داشت یعنی نھی در آیه سـابق نھـی از مفـر   اما آیه سابق بر آن فقط به 
).٢/٣٩٩اموال و انفس) است. (آلوسی، ب (اموال) و نھی در این آیه نھی از مرک(

از اقوال روشن شد به بررسـی تفصـیلی اقـوال    کیھر حال که نسبت آیه با آیه قبلش بنا بر 
پردازیم:می

بررسی قول اول
ره شد مختار بزرگانی از شیعه و اھل سنت از جمله عالمه طباطبـایی و  اشاچنانکهقول اول 

آلوسی و طنطاوی است که معتقدنـد مفـاد آیـه آن اسـت کـه اگـر از ازدواج بـا دختـران یتـیم          
ھا ازدواج نکنید بلکه با سایر زنان تا چھار تا ازدواج کنید اما در این میان کسـی  ترسید با آنمی

حکام این احتمال اقدام کرده عالمه طباطبایی است. ایشان برای تطبیق که به تقریر مبسوط و است
کنند: دیدگاه خود با آیه، مفردات آن را چنین تفسیر می

، دختران یتیمی است که به سن بلوغ رسیده و در آسـتانه ازدواج قـرار   »یتامی«یک: مراد از 
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است که به بلوغ نرسیده است اما اند. حسب لغت اگرچه اطالق واژه یتیم بر فرد تا زمانی گرفته

)١٢/٦٤٦استعمال آن به عالقه گذشته صحیح و از باب مجاز است. (ابن منظور، 
دو: قسطی که در آیه توصیه شده ناظر به خود یتیمان است نه اموال آنان، آن ھم بـه جھـت   

ترسید که نسبت بـه یتیمـان در صـورت    ازدواج با آنان؛ یعنی در حقیقت آیه چنین بوده: اگر می
ازدواج با آنان عدالت را رعایت نکنید. 

ر یتیم است.  زنان غی» ما طاب لکم من النساء«در » النساء«سه: مراد از 
چھار: شرط حقیقی عبارت است از عدم تمایل به ازدواج با دختران یتیم که محذوف است 
و سبب آن به عنوان شرط ذکر شده است. به عبارت دیگـر سـبب (خـوف از عـدم قسـط) در      

جمله در واقع چنین بوده است: اگر به نکاح بـا  ؛ و موضع مسبب (اکراه از ازدواج) نشسته است
ترسید عدالت را میان آنان رعایـت نکنیـد پـس بـا     میآنکهیم تمایل ندارید به جھت دختران یت

در جزاء مشعر به این مسبب در ناحیه شرط است که » ما طاب لکم«ھا ازدواج نکنید. عبارت آن
کراھت باشد.  

که محذوف است و بـه جـای آن جملـه    » فال تنکحوھن«پنج: جزاء حقیقی عبارت است از 
ار گرفته است.  قر» فانحکوا«

شود این احتمال دارای تصـرف و تقـدیر در ناحیـه شـرط، جـزاء، واژه      مالحظه میچنانکه
یتامی و نساء است.

ھـا  فرمایـد: ایـن  رغم این تصرفات متعدد عالمه طباطبایی در رد سـایر احتمـاالت مـی   علی
که آن طورلفظ آیه ھا با یك از آناند ولي توجه دارى که ھیچوجوھی بود که مفسران ذکر کرده

).٤/١٦٧گذشت. (طباطبایی، قبالًباید انطباق ندارد، پس وجه صحیح ھمان بود که 
عالمه در پاسخ کوتاه خود در رد احتمـاالت متعـدد در آیـه کـه در حکـم دفـاع از نظریـه        

فرماید که مختار ما با لفظ آیـه یعنـی ظـاھر آیـه مناسـبت دارد! و مثـل       باشد میخویش نیز می
کند بنابراین قول مالزمه میان شرط و جزاء ظاھر و روشـن اسـت. (طنطـاوی،    ی ادعا میطنطاو

٣/٣١.(
حال ما ضمن بررسی دیدگاه عالمه طباطبایی و قائالن به این قول میزان انطباق گفتار ایشان 

کنیم:با ظاھر آیه شریفه را بررسی می
نقد اول

شود. در دھد اطالق میرش را از دست میواژه یتیم در لغت به فرزندی که قبل از بلوغ، پد
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رود و آن به جھت تأثیر ویژه مادر در زندگی حیوانات حیوانات در فرض فقدان مادر به کار می

ھـا نیـز   ) به ھمـین جھـت برخـی معتقدنـد در انسـان     ٨/١٤٠؛ فراھیدی، ١/٨٨٩است. (راغب، 
ی در تربیـت و اداره امـور او داشـته    ای که تأثیر بسزایتوان واژه یتیم را بر مادر از دست دادهمی

).١٤/٢٣٠اطالق کرد. (مصطفوی، 
صـرفاً  » ایتام«است و در قرآن مکرر به کار رفته است. کلمه هجمع یتیم و یتیم» یتامی«واژه 

و در قرآن اسـتعمال نشـده   ب) به نقل از مغر٦/١٩٠جمع یتیم به صیغه مذکر است (طریحی، 
است.  

بار در قالب مفرد (یتـیم) تثنیـه (یتیمـین) و    ٢٣ماده یتم و مشتقات آن در قرآن در مجموع 
جمع (یتامی) آمده است.  
شود که در موضـوعات  در قرآن شامل یتیمان مذکر و مونث می» یتامی«تمامی موارد کاربرد 

... آمده است. احسان، صدقه، إصالح، امتحان، وصیت، مواظبت بر اموال، غنیمت، فيء، إکرام و 
که قرینه بر خـالف  در آیات مذکور وجھی برای اختصاص آن به مردان و یا زنان نیست مگر آن

بـه کلمـه   » یتـامی «سوره نساء کـه  ١٢٧ای در حد تصریح مانند آیه آن اقامه گردد. آن ھم قرینه
».  یتامی النساء«اضافه شده است: » نساء«

». وَ یَسْتَفْتُونَكَ فِـي النِّسـاءِ...  «صدر آن چنین است: نکته قابل توجه در آیه اخیر آن است که
بـه  » یتـامی «اگـر در ھمـین مـورد    ؛ لذا ھایی درباره زنان استگویی به پرسشآیه در مقام پاسخ

شد حسب مقتضای صدر آیه ادعای انصراف آن به زنـان یتـیم خـالی از    نیز اضافه نمی» النساء«
» بِالْقِسْطِوَ أَنْ تَقُومُوا لِلْیَتامی«فرماید: جا که میھمین آیه آنرغم این امر در ذیل وجه نبود. علی

عالمـه طباطبـایی آن را   ھمچونو یتامی به صورت مطلق به کار رفته است بسیاری از مفسران، 
؛ و نیـز ر.ک: طبرسـی، مجمـع البیـان،     ٥/١٦٢اند. (طباطبـایی،  شامل یتیمان دختر و پسر دانسته

٣/١٨١  .(
واژه یتامی در آیه چند ھمسری با توجه به عـدم تصـریح بـه تقییـد (ھمچـون      کهآننتیجه 

شود یتامی النساء) و کاربردھای دیگر آن در قرآن مطلق است و شامل دختران و پسران یتیم می
ای ھمچـون  و تا زمانی که امکان حفظ این اطالق باشد تقیید آن به دختران یتیم به صرف قرینه

ا زنان یتیم در ناحیه جزاء جایز نیست.مناسبت حکم نکاح ب
منـدی از امـوال یتیمـانی کـه تحـت سرپرسـتی قـرار        از سوی دیگر در زمان جاھلیت بھـره 

ای که گاھی فرد، دختر یتیمی را به خـاطر امـوالش بـه نکـاح     گرفتند امر شایعی بود به گونهمی
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؛ لـذا  )٤/١٥٧؛ طبری، ٢/١١٨آورد تا در اموالش تصرف کند. (سیوطی، خود یا فرزندش در می

؛ ١٠و٤و ٢آیات متعددی به صراحت مبنی بر نھی از تعدی به اموال یتیمان نـازل شـد. (نسـاء:   
)  ٣٤؛ اسراء:١٥٢انعام: 

پس از این آیات بود که مردم از سرپرستی یتیمان به جھت شدت نھی کـه وارد شـده بـود    
عضای خـانواده جـدا کردنـد بـه     خودداری کردند و برخی خوراک و غذای یتیمان را از سایر ا

شـد و آن را دور  خوردنـد تـا فاسـد مـی    آمـد از آن نمـی  ای که اگر غذای یتیم اضافه مـی گونه
ریختند لذا مردم متحیر بودند که چگونه بین سرپرستی آنان و مخلـوط نشـدن اموالشـان بـا     می

؛ فخـر رازی،  ٢/٥٥٩اموال یتیمان جمع کنند که این آیـه نـازل شـد. (طبرسـی، مجمـع البیـان،       
) : ٢/٢٠١؛ طباطبایی، ١/٥١١؛ آلوسی، ٦/٤٠٤

به صالح آنان کار کردن بھتر اسـت، و اگـر بـا آنـان     پرسند، بگو:اره یتیمان از تو میو درب«
شناسـد و اگـر   را از درستکار باز میتبھکارخدا ؛ و شما ھستند]یھمزیستی کنید، برادران [دین

انـداخت. آرى، خداونـد توانـا و حکـیم     ا به دشوارى مـی شما ر]بارهنیاخواست [در خدا می
)٢٢٠(بقره:». است

در روایات متعددی نیز به مواظبت بر اموال یتیمان و فروع متعدد آن اشاره شده است. (حـر  
جفـی،  (ن) و به تبع در کتب فقھی نیز به آن پرداخته شده است. ٧٨تا ٧٠، باب ١٧/٢٤٤عاملی، 

).٢٨/٤٤٠؛٢٥/١٦٣؛١٦/٨٨؛ ١٣/٣١٣
با توجه به مطالب فوق باید گفت آنچه در موضوع یتیمان در آیات و روایات دارای اھمیت 

ھای مکرری که نسبت به آن صورت گرفته، رسیدگی و عدم تعدی ویژه بوده و تأکید و تصریح
گذشت در پنج آیه نسبت بـه امـوال یتیمـان تصـریح شـده اسـت و       چنانکهبه اموال آنان است. 

امـوال یتیمـان بـوده اسـت کـه در      مسئلهپرسش ذھنی مخاطبان نیز با توجه به تأکیدھای قرآنی 
نفسه منافات بـا ذکـر سـایر    ای خاص به آن اشاره و پاسخ داده شده است. اگرچه این امر فیآیه

» اثبـات شـیء نفـی مـا عـدا     «آن کـه بحث ما نیست چـه  وجوه مرتبط با یتیم در مثل آیه مورد 
شود:  کند اما به دو جھت این تبادر در آیه تقویت مینمی

طبق نظر عالمه یتیم مورد نظر در آیه دختر بالغی است که به سن رشـد رسـیده   آن کهیکی 
ھای پدرانـه از سـوی ھمسـر    است به طور طبیعی چنین دختری از نظر عاطفی نیاز به مالطفت

روایـات متعـددی کـه بـه مالطفـت و      آنکـه ندارد تا آیه در صدد توصیه به خود آنان باشد چه 
مھربانی با یتیم دستور داده ناظر به ایتام صغیر و کودکان غیر بالغی است که نیاز شدید عـاطفی  
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تادیب یتیم، ساکت کردن گریه یتیم و کشیدن مسئلهبه محبت دیگران دارند. در این روایات به 

باشـد نـه یتـیم بـالغ. (ر.ک: حـر      بر سر یتیم اشاره شده است که ناظر به یتیم صـغیر مـی  دست
).  ٤٧٨و٤٤٦و٢١/٣٧٥؛ ١٦/٣٣٧؛ ٣/٢٨٦عاملی، 

فرمایـد خـوردن   دھد و مـی در آیه قبل خداوند دستور به اعطاء اموال یتیمان میآن کهدیگر 
بِ وَ لَـا تَـأْکلُُواْ      مال یتیم گناھی بزرگ است (وَ ءَاتُواْ الْیَتَامَی أَمْ وَالھَُمْ وَ لَا تَتَبَـدَّلُواْ الخَْبِیـثَ بِالطَّیـِّ

أَمْوَالَھُمْ إِلیَ أَمْوَالِکُمْ إِنَّهُ کاَنَ حُوبًا کَبِیرًا) لـذا وقتـی در آیـه بعـد کـه آیـه مـورد بحـث ماسـت          
ی آن خوف از عدم رسیدگی به امـوال  فرماید: (وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فیِ الْیَتَامَی) ظھور سیاقمی

دانـد  که عالمه مفاد آیه را توصیه نسبت به خود یتیمان میآنان خواھد بود نه خود آنان، پس این
نه اموال آنان، تمام نیست.

نقد دوم
اند نه اموال آنان، در نتیجه قائـل  قائالن به این وجه، مفعول واژه قسط را خود یتیمان دانسته

آیه آن است که اگر از رعایت قسط میان زنان یتـیم در صـورت ازدواج بـا آنـان     شدند که مفاد 
سازد آن است کـه قسـط   چه که این بیان را مخدوش میترسید با زنان دیگر ازدواج کنید. آنمی

؛ ٥/٢٨١؛ صاحب بـن عبـاد،   ٣/١١٥٢به کسر قاف در لغت به معنای حصه و نصیب (جوھری، 
)، ٦٧٠، حصه عادالنـه (راغـب،   )٥/٨٥؛ ابن فارس، ٣/١١٥٢عدل (جوھری، ) ٥/٧١فراھیدی، 

؛ ابـن اثیـر،   ٣/٢٣٢، نصف صاع (زمخشـری،  )٤/٦٠؛ ابن اثیر، ٣/٩٧قسمت روزی (زمخشری، 
) آمده است. معنای اصلی ماده قسط، دادن حصه و نصیب است و در تمامی کاربردھای ٣/٤٣٧

اقساط از بـاب افعـال بـه معنـای دادن     ای از تقسیم و تجزیه شیء ملحوظ است. این واژه گونه
).  ٦٧٠حصه و نصیب دیگری به عدالت است.(راغب، 

نسـبت  ؛ و عدل در مقام تقسیم استیقسط و عدل باید گفت که قسط اجرادر نسبت میان
برخی مصادیق عدل، قسط نیستند و آن موردی است چنانکهآن دو عامین من وجه است، یعنی 

رود، برخی از مصادیق قسط (ثالثی مجرد) نیـز  جزیه شیء به کار میکه در غیر مورد تقسیم و ت
عدل نیستند مانند مواردی که تقسیم عادالنه نیست.

حسـب لغـت،   » و إن خفتم أال تقسطوا في الیتـامی «با توجه به این مطالب مراد از قسط در 
ز اموالشان است رعایت عدالت در حصه و نصیب ایتام است و متبادر از حصه ایتام، بھره آنان ا

در موضوع اموال ایتام ھست مفعول قسط، اموال یتیمان آن کهکه به این قرینه و نیز آیه سابق بر 
خواھد بود نه خود یتیمان. 
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نقد سوم

اند تصرف در واژه نساء و تخصـیص آن  از جمله تصرفاتی که قائالن به این وجه انجام داده
یابیم که این به زنان غیر یتیم است. (فانکحوا ما طاب لکم من النساء). با مراجعه به قرآن در می

تصرف نیز خالف ظاھر کاربردھـای قرآنـی آن اسـت. در قـرآن ایـن واژه و جمـع آن (نسـوة)        
بار به کار رفته است که در تمامی مـوارد بـرای اشـاره بـه جـنس زن آمـده اسـت        ٥٩مجموعا 

که در مواردی در مقابل واژه رجال به کار رفته است از جمله:  چنان
مـا  یا أَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذي خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْھا زَوْجَھا وَ بَثَّ مِنْھُ«-١

آفرید و جفـتش را  » نفس واحدى«(اى مردم، از پروردگارتان که شما را از » رِجاالً کَثیراً وَ نِساءً
)١[نیز] از او آفرید، و از آن دو، مردان و زنان بسیارى پراکنده کرد). (نساء:

ا تَـرَكَ الْوالِـدانِ وَ    لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمَّا تَـرَكَ الْوالِـدانِ وَ الْـأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسـاءِ نَصـیبٌ     «-٢ مِمـَّ
انـد سـھمی   بر جـاى گذاشـته  ن](براى مردان، از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان [آنا». الْأَقْرَبُونَ

انـد سـھمی   بر جـاى گذاشـته  ن]است و براى زنان [نیز] از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان [آنا
)٧نساء:(. ][خواھد بود

ا اکْتَسَـبْنَ  لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمَّ«-٣ (بـراى مـردان از آنچـه [بـه     » ا اکْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصیبٌ مِمـَّ
انـد  اى است، و براى زنان [نیز] از آنچـه [بـه اختیـار] کسـب کـرده     اند بھرهاختیار] کسب کرده

)٣٢اى است). (نساء:بھره
)٣٤(نساء:اند).(مردان، سرپرست زنان» الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ«-٤

شود واژه نساء در تمامی کاربردھای آن اشـاره بـه جـنس زن دارد و در    که مالحظه میچنان
ای از زنـان اختصـاص نـدارد.    رود و به صـنف و یـا گـروه ویـژه    مقابل جنس مردان به کار می

ھای آن در قرآن به صورت مطلق به کار رفتـه  تخصیص این کلمه در آیه که مانند سایر استعمال
که امکـان تقییـد لفظـی موجـود     ای محکم است چه آنزنان غیر یتیم نیازمند تصریح و قرینهبه 

فانکحوا ما طـاب لکـم مـن    «توانست آیه چنین باشد که: است و اگر بنا بر چنین معنایی بود می
که بـرای تقییـد  چنان» غیر یتامی النساء«فرمود: یا می؛ و »عالنساء غیر الیتامی مثنی و ثالث و ربا

مادامی که بـدون محـذوری در معنـا    ؛ لذا »یتامی النساء«نساء فرمود: ١٢٧نساء به یتامی در آیه 
که خواھد آمد رفع ید از این ظھور جایز نخواھد بود. نمکان تحفظ بر این اطالق باشد چناا

چھارمنقد 
و کننـد  سو در شرط تصرف مـی عالمه طباطبایی برای تصحیح ارتباط شرط و جزاء، از یک
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فرمایند: (و إن خفتم أال تقسطوا) سببی اسـت کـه جـایگزین مسـبب شـده اسـت و مسـبب        می

عبارت است از عدم طیب نفس، یعنی خوف از عدم قسط؛ سبب عدم تمایـل اسـت. از سـوی    
و » فـال تنکحـوھن  «اند که عبارت باشد از جمله کامل دیگر جزاء حقیقی را نیز محذوف دانسته

اند. پس معنا به تعبیر خـود عالمـه چنـین بـوده     و جایگزین آن دانستهرا مشیر» فانکحوا«تعبیر 
ترسید درباره آنان نتوانید عـدالت  پدر کراھت دارید، چون میاست: اگر از ازدواج با دختران بی

ھا ازدواج نکنید و زنانی و دختـران دیگـرى را بـه عقـد خـود در آوریـد.       را رعایت کنید، با آن
).  ٤/١٦٧(طباطبایی، 

شود آنچه عالمه را بر این تقدیرات و محذوفات مکرر واداشته تصحیح که مالحظه میچنان
معنا است اما باید گفت: آیا صرف تصحیح معنا بدون توجه به مدالیل لفظی کالم و ظاھر الفاظ 
چون اطالق واژه یتیم و شمول آن نسبت به دختران و پسران و نیز سیاق آیه قبل که در موضوع 

توانـد  تیمان است و نیز صدر ھمین آیه که خوف از عدم قسط میـان یتیمـان اسـت، مـی    اموال ی
کنـد  ای که عالمه بر این محذوفات و تقدیرات بیان میمجوز چنین تصرفاتی باشد؟. تمام قرینه

شود ایشان بفرماید شرط در حقیقت عدم تمایل به ازدواج جمله (فانکحوا) است که موجب می
قسط که سبب آن است جایگزین آن شده است و جزاء حقیقی نیز عـدم  است و خوف از عدم 

ازدواج با دختران یتیم بوده که ازدواج با دیگر دختران به جای آن ذکر شده است.  
جای کالم خود به جز تصحیح معنا، نکته این ھمـه تقـدیر و حـذف را بیـان     عالمه در ھیچ

إن لم تطـب  «ه بوده ھمان تعبیر عالمه در آیه: کند. چرا اگر مقصود بیان چنین معنایی در آینمی
طرح نشده است؟ آیا چنین ایجازی مخل به معنا نیست؟ آیا این نحـو بیـان بـه    ...» لکم الیتامی 

در صدر آیه را زنـان یتـیم   » یتامی«رساند؟ حتی اگر مراد از فصاحت و بالغت کالم آسیب نمی
ح با آنان و توصیه به ازدواج با زنـان غیـر یتـیم    که آیه در صدد نھی از نکابدانیم باز ھم فھم آن

است نیاز به تکلف بسیار دارد. تکلف از آن روست که تا این معانی مقـدر و محـذوف گرفتـه    
تـوان بـه   شود. اما خـواھیم گفـت کـه معنـا را مـی     نشود و توضیح داده نشود معنا تصحیح نمی

کرد.ای دیگر و بدون چنین تقدیرھایی، استظھار و تصحیحگونه
بررسی و نقد قول دوم

ھمچنان که گفته شد قول دوم و سوم معتقد است مقدم در جمله شـرطیه نـاظر بـه حقـوق     
ازدواج نـدارد و واژه یتـامی در آیـه    مسـئله یتیمان و یا خصوص اموال آنان است و ربطـی بـه   

مشتمل بر دختران و پسران است و مختص دختران یتیم نیست. طبق ایـن بیـان دو نقـد بـر آن     
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شود:  وارد می
نقد اول
آید ارتباط امـوال و حقـوق یتیمـان اعـم از     ترین ابھامی که بر پایه این احتمال پدید میمھم

ری است. چه نسبتی میـان خـوف از عـدم رعایـت     ھمسدختر و پسر با موضوع ازدواج و چند
ازدواج و تعدد ھمسر است؟ فخر رازی که قول دوم را انتخاب مسئلهقسط در حقوق یتیمان و 

نویسد:  کرده در تقریب این ارتباط می
دار بودند و با بـیش از چھـار زن   آیه ناظر به مردانی است که سرپرستی برخی ایتام را عھده

و این تعدد ھمسر مشکالت معیشتی برایشان ایجاد کرده بـود و ھمـین امـر    ازدواج کرده بودند
گیـری از  موجب شده بود تا به اموال یتیمان تحت سرپرستی خود چشم دوزند. آیه بـرای پـیش  

ظھـور  » یتـامی «کنـد. طبـق ایـن وجـه     ھای آنان را به چھـار محـدود مـی   این امر تعداد ازدواج
نیز به اطـالق  » نساء«شود. ھمچنین واژه ان و پسران میاش محفوظ است و شامل دختراطالقی

شود.  خود باقی است و شامل زنان یتیم و غیر یتیم می
مستند فخر رازی روایتی است از عکرمه که ناظر به شأن نزول این آیه است. او که این قول 

کرمه نیز دھد. صرف روایت عداند توضیحی در وجه اقربیت آن نمیرا اقرب از سایر وجوه می
که سایر وجوھی که خود او در تفسیرش نقـل  تواند دلیلی بر انتخاب این وجه باشد چه آننمی

).  ٩/٤٨٦کرده مقرون به روایاتی بر خالف این روایت است. (فخر رازی، 
نقد دوم

اگرچه این قول از مزیت ظھور اطالقی در ناحیه واژگان یتامی و نسـاء برخـوردار اسـت و    
شود اما طبق این دیدگاه خطاب آیه فقط شامل مردانی اسـت کـه   به آن وارد نمینقدھای سابق 

اند:  دارای سه ویژگی
اند. سـه:  یک: سرپرستی یتیمان را عھده دارند. دو: با ھمسرانی بیش از چھار تا ازدواج کرده

کـه  چنـین تخصیصـی بـدون آن   دارند. ایـن شان ترساز تعدی به حقوق یتیمان تحت سرپرستی
ای بر آن اقامه گردد تمام نیست.هقرین

از سوی دیگر طبق این وجه، سبب خوف از عدم قسط میان یتیمان، کثرت ھمسـران اسـت   
اگـر بـه خـاطر تعـدد ھمسـرانتان از      «شود کـه:  که محذوف است لذا در حقیقت معنا چنین می

این حـذف نیـز   ای براما دلیل و قرینه...» ترسید تان میتعدی به حقوق یتیمان تحت سرپرستی
اقامه نشده است.
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قول سوم 

که مالحظه شد قول اول و دوم در نسبت میان شرط و جـزاء در آیـه مـورد بحـث بـا      چنان
ھـا بـه جھـت    نقدھای متعددی روبرو است که نکته مشترک و اساسی آن تکلف موجـود در آن 

ھـا و  حذف و تقدیرھای مکرر به جھت تصحیح معنا و تصرفات متعدد در ظھـور ابتـدایی واژه  
از سوی مفسر معاصـر مرحـوم ثقفـی تھرانـی ذکـر شـده اسـت        کلمات است. اما قول سوم که 

تواند بر پایه ظھور ابتدایی آیه بدون حذف و تقدیری و بـدون  اش آن است که میویژگی عمده
کنـیم  ارتکاب مجازی، ارتباط میان شرط و جزا را تصحیح کند. ابتـدا کـالم ایشـان را نقـل مـی     

ن خواھیم کرد:  سپس مویداتی در تحکیم و تثبیت این احتمال بیا
و محتمل است مراد آن باشد که اگر کفالت و پرستارى و حق عدالت در باره اطفـال یتـیم   «

ترسید نتوانید این وظیفه را کامال مجـرى داریـد چـون ایـن     براى شما مردان مشکل است و مي
وظیفـه نگھـدارى و پرسـتارى اطفـال     توانند که بهھا بھتر ميقبیل امور در خور زنان است و آن

ھا بگذارید ... و از مؤیدات احتمال آن د پس زن اختیار نمائید و این امر را بر عھده آنقیام نماین
کـه غالبـاً   است که محطّ افاده کالم تحلیل ازدواج است زائد بر یکی و این مناسب اسـت بـا آن  

تواننـد از اطفـال یتـیم    افتد که بعضی از زنان براى نداشـتن کفایـت بـا بردبـارى نمـي     اتفاق می
نمایند لھـذا امـر   ارى و پذیرائی نمایند و معموال ھم کفالت ایتام را مردان به زنان احاله مينگھد

شده است به تعدد ازواج تا مرد بتواند زن متحمل باکفایتِ خداشناسی بگیـرد کـه در مراعـات    
).  ١/١٢(ثقفی، ». اطفال یتیم کوتاھی نشود

و وجوھی نیز بر ارجحیت آن نسبت در توضیح این معنا نکاتی در تقویت اصل این احتمال
ای در تقویت این احتمال:  کنیم. اما نکات چندگانهبه سایر احتماالت مطرح می

نکته اول
حسب این احتمال آیه در بیان مراعات حقـوق و امـوال کودکـان یتـیم بـه مومنـان دسـتور        

ھمسـر امکـان   دھد که با زنان متعدد ازدواج کنند. این دسـتور از آن روسـت کـه بـا تعـدد     می
برقراری حقوق مادی و معنوی کودکان یتیم بیشتر فراھم خواھد شد. حقوق مادی از آن رو که 
حسب دستورات اسالمی ازدواج موجب توسعه معیشت و روزی است. مرحوم کلینی در کتاب 

مطرح کـرده اسـت و ھفـت    » باب أن التزویج یزید في الرزق«شریف کافی بابی را تحت عنوان 
ذیل آن ذکر کرده است که یک روایت آن به سند صحیح اعالیی نقـل شـده و ھمـه    روایت در

راویان جزو ثقات جلیل القدرند و دو روایت نیز به سند صحیح ذکر شده است و که ما به یـک  
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کنیم:  روایت اشاره می

کنند حق گوید: به امام صادق (ع) گفتم آیا حدیثی که مردم روایت میاسحاق بن عمار می«
ت که: مردی خدمت پیامبر (ص) آمد و عرض نیاز کرد، پیامبر امر کردند که ازدواج کنـد او  اس

ش گفت. پیامبر او را بـه ازدواج  ه پیش پیامبر آمد و از نیازمندیچنین کرد و پس از چندی دوبار
د که برای بار سوم آمد و پیامبر ھمان توصیه را به او کـر مجدد توصیه کرد و او انجام داد تا این

و او انجام داد (و بی نیاز شد). امام صادق (ع) فرمود: بلی این حدیث حق است سپس فرمـود:  
)٩٤٦٥، ح ١٠/٥٨٧(کلینی، ». روزی با زنان و عیال است

مردى خدمت حضرتش رسـید  «ص) نقل شده است: ر (در روایتی دیگر از این باب از پیامب
د: ازدواج کن، او ھم ازدواج کرد و گشایش دستی و نیازمندى شکایت کرد پیامبر فرموو از تھي

).٩٤٦٣، ح ١٠/٥٨٦(کلینی، ». در کار او پیدا شد
ھای دینی نه تنھا موجـب سـختی و تنگـی روزی    شود ازدواج در آموزهکه مشاھده میچنان

شود که موجب گشایش در معیشت است. در مجامع روایی شـیعه روایـاتی دیگـر بـه ایـن      نمی
) البته این روایت و ٣/٥٩٥وزی ھمراه ھمسر و فرزند است. (حویزی، مضمون آمده است که ر

نظایر آن به این معنا نیست کـه صـرف نکـاح و ازدواج و پیونـد زناشـویی از اسـباب تکـوینی        
شدن روزی است بلکه ازدواجی چنین اثری دارد که برپایه دسـتورات اسـالمی و دوری از   زیاد

وم و آدابی که گـاھی دربردارنـده ریخـت و پـاش و     اسراف و تبذیر و رسوم جاھلی باشد، رس
ھای گزاف است.  ھزینه

شاید بتوان ارتباط میان ازدواج و کثرت رزق را چنین تبیین کرد که یکی از اصـول اساسـی   
یافتن فـرد  که اسالم به آن اھمیت زیادی داده است و آن را وسیله تقرب به درگاه الھی و ارزش

ایمان به خدا و تقواست؛ ھمچنـان کـه خداونـد در قـرآن کـریم      مسئلهکند، مسلمان معرفی می
).١٣(حجرات:» ترین شما در نزد خدا، با تقواترین شماستھمانا گرامی«فرماید: می

از این رو، فرد مسلمانی که به خاطر تقوای الھی و به نیت سرپرستی بھتر از یتیمـان ازدواج  
شدن به ایـن زیـور   یابد و به دلیل آراستهی میکند، در درگاه پروردگار، عزّت و ارزش خاصمی

شود؛ به طوری که خداوند از مکانی که ھرگـز گمـان   اخالقی، مورد توجه خاص خدا واقع می
کسی که تقوا پیشه کنـد، خداونـد گشایشـی بـرای او قـرار      «رساند: برد، برای او روزی مینمی
). ھمچنـین قـرآن، بـاز    ٣و ٢(طالق:» بخشد.جا که گمان ندارد، به او روزی میدھد و از آنمی

و اگر «کند: شدن درھای برکات را از آسمان و زمین، مشروط به ایمان و تقوای مردم معرفی می
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کردند، برکات آسمان و زمین را به روی آوردند و تقوا پیشه میھا ایمان میاھل شھرھا و آبادی

).٩٦(اعراف:» گشودیم.ھا میآن
وجوب رد اموال یتیمان و نھی از خوردن اموال آنـان بـه جھـت تنگـی     حال آیه بعد از بیان 

رغـم  فرماید: این نھی به این معنا نیست که از سرپرستی آنان سر باز زنید، بلکه علیمعیشت می
فقر و مشکالت مالی، کودکان یتیم را تحت کفالت خود بگیرید و برای رفع مشـکالت مـالی و   

ان ازدواج کنید و اگر ھمسر دارید ھمسر دیگری تـا چھـار   رعایت قسط در حقوق و اموال یتیم
تا اختیار کنید که این امر موجب گشایش و توسعه روزی شما خواھد شد.  

ھای متعدد سبب حفظ حقوق معنوی کودکان یتیم نیز خواھد شد بـه  از سوی دیگر ازدواج
و عدم توجـه  ھمسری موجب عدم رسیدگی کاملصورت طبیعی تعدد کودکان در خانواده تک

شود. تعدد زنان در خانه که نقش مھـم عـاطفی و تربیتـی در کـانون     به نیازھای عاطفی آنان می
شود تا از کودکان یتـیم سرپرسـتی بھتـری صـورت     خانواده دارند در چنین شرایطی موجب می

گیرد.
نکته دوم

دھـد  نـان را مـی  در جزاء که آیه دستور بـه ازدواج بـه آ  » نساء«طبق این احتمال اطالق واژه 
گرفتن سرپرسـتی آنـان را   شود کودکانی که مرد قصد به عھدهشامل مادران کودکان یتیم نیز می

دارد که به حکم عقل این مادران در اولویت انتخاب از سوی مرد خواھنـد بـود بـه دو جھـت     
ت که در این صورت تربیت این کودکان به بھترین وجه انجام خواھد شد و کمبود محبیکی آن
گیر این کودکان خواھد شد چـرا کـه مـادر    ھای عاطفی ناشی از فقدان پدر کمتر گریبانو جنبه

حقیقی خود را در کنار خود خواھند داشت و قھراً مادر این کودکان نسبت به ھـر زن دیگـری   
که ازدواج مرد با زنـانی کـه مـادران    نسبت به تربیت فرزند خود کوشاتر خواھد بود و دیگر آن

شود که تا کودکان یتیم به عنوان ربیبه و فرزند خوانـده در خانـه   دکان ھستند موجب میاین کو
تواند مانع تعدی مرد به حقوق آنان گردد. مرد حضور داشته باشند که خود می

نکته سوم
تعدد ھمسر در اسالم را توجیه خواھد کرد حسب ایـن احتمـال   مسئلهقول سوم به درستی 

ھت حل مشکلی اجتماعی جعل و تشریع شده است. اسالم برای حل تعدد ھمسر در اصل به ج
بحران کودکان یتیم در جامعه، چند ھمسری را مطرح کرده اسـت. چنـد ھمسـری در حقیقـت     

چـون تـرس از   ھا جعل شده است، موانعی ھـم برای رفع موانع حل این بحران از سوی خانوده
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فقر و نگرانی از عدم رسیدگی صحیح به این کودکان.  

ھای دینی در ھماھنگی کامـل  پس قول سوم احتمالی موجه و معقول است که با سایر آموزه
گـویی  که برخی مفسران نامدار ھمچون مرحوم مغنیه، التزام به این ظاھر را ھـذیان است لذا این

نویسد: اند بسیار عجیب است ایشان میتعبیر کرده
ترسـد نسـبت بـه    و اینجا سوالی الزم است که معنای ظاھری آیه آن است کسـی کـه مـی   «

یتیمان عدالت پیشه نکند پس دو، سه و چھار بار ازدواج کند که اگر چنین کند ظلـم و سـتمی   
تر اسـت چـرا کـه در    باقی نخواھد ماند. شکی نیست که اگر این معنا مراد باشد به ھذیان شبیه

ن فعل شرط و جواب آن نخواھد بود و قرآن کریمی که آیـاتش از سـوی   این صورت ربطی میا
).  ٢/٢٤٨(مغنیه، ». علیم حکیم تفصیل یافته است از این امر منزه است!

شود دلیل ایشان بر رد قول سوم که مختار این مقاله اسـت صـرفاً عـدم    که مالحظه میچنان
که بیان شد با دقـت و  نا است که چنانارتباط میان فعل شرط و جواب آن در آیه بر طبق این مع

تأمل، این ارتباط به درستی قابل تقریر و تبیین است.
توان وجوھی را بر ارجحیت آن نسبت به سایر احتماالت ذکر کرد: افزون بر این نکات می

وجه اول
ای که موجب تقویت ایـن احتمـال اسـت آن اسـت کـه نقـدھای سـابق بـر         ترین نکتهمھم

کـه در قـول اول بایـد بـرای     شـود. توضـیح آن  گفته نسبت به این وجه وارد نمیاحتماالت پیش
که شد از جمله آنتصحیح ارتباط شرط و جزاء در ظھور ابتدایی چندین واژه در آیه تصرف می

بود نـه امـوال   یافت، کلمه قسط ناظر به خود یتیمان مییتیم اختصاص میواژه یتامی به دختران 
آنان، مراد از نساء زنان غیر یتیم باشد و شرط و جزاء حقیقی محذوف باشد.  

ھایی وجود داشت، اطالق خطاب در آیه مقید شـد و جـزاء   در قول دوم نیز چنین دشواری
حقیقی مقدر فرض شد. 

ھا و کلمات به تصـحیح و توضـیح   ھور، ساختار جمله و نیز واژهاما قول سوم با تحفظ بر ظ
اش بـاقی اسـت و   کند. در این احتمال واژه یتامی بر ظھور اطالقـی ارتباط شرط و جزا اقدام می

شود و نیز ظھور ایـن واژه در دختـران و پسـران غیـر     شامل تمام یتیمان اعم از دختر و پسر می
نای واژه قسط که حصه و نصیب است و ارتباط با حقـوق و  چنین معشود. ھمبالغ نیز حفظ می

باشد و اش میشود. کلمه نساء در این احتمال متضمن معنای اطالقیاموال دارد در آیه تثبیت می
اعم از زنان یتیم و غیر یتیم است. شرط و جزاء نیز ھمان شرط و جزایی است که در ظاھر آیـه  
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ھا کافی اسـت  شرط و جزایی دیگر داشته باشد. ھمه اینکه نیاز به تقدیرموجود است بدون آن

که این احتمال را بر سایر احتماالت ترجیح داد چرا که حذف و تقدیر بر خالف اصـل  برای این
است و تا جایی که ممکن باشد بر ظاھر کالم تحفظ کرد نباید به تقدیر و حذف اقدام کرد کـه  

دیر أولی من التقدیر. . در علم صرف و نحو مشھور است که: عدم التق
وجه دوم

توجه به سیاق آیات و ارتباط میان آیات در یک سوره از نکات مھمی اسـت کـه در تفسـیر    
یک آیه باید مورد توجه قرار گیرد. در قول سوم این نکته کامال در نظر گرفته شده است در آیه 

کنـد  اموال یتیمان منع میاموال یتیمان طرح شده است و خداوند به شدت از خوردن مسئلهقبل 
شنود که اگر از عـدم  شمارد. پس از این آیه وقتی مخاطب چنین میو آن را گناھی بزرگ بر می

ترسید پس ازدواج کنید ... با توجه به معنای ماده قسط که ناظر به حصه و قسط میان یتیمان می
اموال و حقوق یتیمـان  لهمسئاموال یتیمان طرح شده، از قسط، مسئلهنصیب است و آیه قبل که 

و آتوا الیتامی ه (فھمد که در آیه قبلش طرح شدکند. از واژه یتامی ھمان معنایی را میرا فھم می
انـد.  أموالھم) و آن دختران و پسران نابالغی است که پدر و مادر و یا پدر خود را از دسـت داده 

وال و حقوق) به غیر آن با توجـه بـه   انصراف واژه قسط (افزون بر کاربرد پیوسته این ماده در ام
اموال در آیه قبل چگونه میسور خواھد بود؟ آیا اراده معنایی جدید از واژه یتامی بر مسئلهطرح 

ریزد؟ خالف معنای آن در یک آیه قبل سیاق را بر ھم نمی
دھـد قـالبی   که خوف از عدم قسط را موضوع قرار می» خفتم أال تقسطوا فی الیتامی«تعبیر: 

دادن به امری مھم است چرا که موضوع را نه عـدم قسـط کـه    است که متضمن احتیاط و توجه
دھد این قالب با قول سوم و توجه به آیه قبل که در موضوع خوف از عدم برپایی قسط قرار می

کـه خداونـد خـوردن مـال یتـیم را گنـاھی       اموال یتیمان است به خوبی سازگار است پس از آن
ذھن بـه ھمـان امـر    » ترسیداگر از عدم قسط میان یتیمان می«فرماید: قتی میشمارد وبزرگ می

امـوال و  مسـئله کنـد و آن  شود که با توجه به مفاد آن ترس در آدمی ایجاد مـی مھمی منتقل می
حقوق یتیمان است که در آیه قبل مطرح شده است. 

نتیجه
قول اول و دوم که در تصحیح نسبت میان شرط و جزا در این آیـه ذکـر شـده بـود ذکـر و      

ھـا بـه جھـت تصـرفات     ترین آن تکلف موجـود در آن نقدھای متعددی بر آن وارد شد که مھم
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شان با سیاق آیه بود. قول سوم در مفاد آیه با تحفظ بر ظاھر مکرر در ظاھر آیه و عدم سازگاری

ق آیه طرح و تثبیت شد و بنابر آن، مفاد آیه چنین خواھد بـود: مردانـی کـه از    واژگان آیه و سیا
ند به چند ھمسـری  تعدی به حقوق و اموالشان بیمناکگرفتن سرپرستی یتیمان به جھت به عھده

ضـور  اقدام کنند تا ھم گشایش در روزی و معیشت برایشان ایجاد شود و ھم بتوانند در پرتو ح
ند به رسیدگی و تربیت صحیح کودکان یتیم اقـدام کننـد و زمینـه    و محبتزنان که کانون عاطفه 

ھا فراھم شود.  حفظ حقوق آن
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. ١٣٦٤انتشارات ناصر خسرو، اول، ، تھران،الجامع ألحکام القرآنقرطبی، محمد بن أحمد، 
.١٣٧٦، قم، دار الکتاب، چھارم، تفسیر قمیقمی، علی بن إبراھیم، 

.١٣٨٧الحدیث، اول، ، قم، دار الکافیکلینی، محمد بن یعقوب، 
. ١٣٦٠، بنگاه نشر و ترجمه کتاب، ، تھرانالتحقیق في کلمات القرآن الکریممصطفوي، حسن، 

ق.١٤١٣، قم، کنگره جھانی ھزاره شیخ مفید، اول، المقنعهبن نعمان، مفید، محمد
ق.١٤١٣انی ھزاره شیخ مفید، اول، ، قم، کنگره جھاحکام النساء____________ ، 

ق.١٤٢٤، تھران، دار الکتب االسالمیه، اول، تفسیر الکاشفمغنیه، محمد جواد، 
ق.١٤٢١، قم، مرکز األبحاث العقائدیة، اول، عدم تحریف القرآنمیالنی، سید علی، 

تا.، بیروت، ھفتم، بیجواھر الکالم فی شرح شرائع االسالمنجفی، محمد حسن، 
ق.١٤٠٩االعلمی، دوم، ة، بیروت، موسسالعروه الوثقییزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، 


