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Abstract 
One of the most controversial arguments on the Cause-Effect correlation is stated in the 
third verse of Surah an-Nisa’: “And if you fear that you will not deal justly with the 
orphan girls, then marry those that please you of [other] women, two or three or four. But 
if you fear that you will not be just, then [marry only] one or those your right hand 
possesses. That is more suitable that you may not incline [to injustice].” The 
commentators have proposed six viewpoints on the relationship between “And if you 
fear that you will not deal justly with the orphan girls” and “then marry those that please 
you of [other] women” that are briefly listed as follows: 1. Marriage with other women 
brings justice for the orphan girls; 2. Marriage with the orphan girls brings justice for 
them; 3. Implementing Justice among the orphans is dependent on limited marriage; 4. 
Observing justice among wives is as important as justice among the orphans; 5. Piety is 
as necessary as justice for the orphans; 6. Bringing justice among the orphans is 
dependent on marriage with their mother. Although some interpreters admit that there 
should be compatibility between cause and effect in an argument, they do not recognize 
any causal-effect correlation between the two above statements in the verse and thereby 
various aspects of their ideas are critically addressed in this article. The results showed 
that the sixth viewpoint mentioned above might be the best in terms of correlation 
between cause and effect. 
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سوم  ةبيان وجه ارتباط شرط و جزايِ آي مفسران در هاي هو نقد نظري بررسي
  نسا ةسور

  ١یرنان  یسلطان محمد

 ٣١/٠۶/٩٨|   تاریخ پذیرش:    ٢۶/٠٢/٩٨تاریخ ارسال: 

   چكيده
  :است نسا ةسوم سور ةآيترين شرط و جزا در قرآن كريم در  بحث پر
الَّ ُتْقِسُطوا ِفي اْلَیتامی«

َ
ْم ِمَن النسا َمْثنی  َو ِإْن ِخْفُتْم أ

ُ
ْو   َفاْنِکُحوا ما طاَب َلک

َ
الَّ َتْعِدُلوا َفواِحَدًة أ

َ
َو ُثالَث َو ُرباَع َفِإْن ِخْفُتْم أ

ْدنی
َ
ْم ذِلَک أ

ُ
ْیماُنک

َ
ْت أ

َ
الَّ َتُعوُلوا  ما َمَلک

َ
يتيمـان دادگـري نكنيـد، هرچـه از زنـان كـه        ةداريد كه دربـار اگر بيم  و؛ أ

سه، چهارچهار، به همسرى گيريد. پس اگر بيم داريد كه دادگري نكنيد، پس يـك [زن   پسنديد، دودو، سه
  ».تر است بدان كه ستم نكنيد ايد. اين [روش] نزديك ] مالك شده چه [از كنيزان  گيريد] يا به آن

الَّ ُتْقِسُطوا ِفـي اْلَیتـامی« باط جملهدر بيان وجه ارت مفسران
َ
ـْم ِمـَن «و جملـه  »َو ِإْن ِخْفُتْم أ

ُ
َفـاْنِکُحوا مـا طـاَب َلک

. ازدواج بـا ديگـر زنـان موجـب     1نـد:  ا  اختصـار از ايـن قـرار     اند. اين وجوه بـه  بيان كردهرا شش وجه  ،»النسا
. دادگـري ميـان   3دادگـري بـا آنـان اسـت.     . ازدواج با دختران يتيم موجب 2دادگري با دختران يتيم است. 

. 5چون دادگري ميان يتيمان الزم اسـت.    . دادگري ميان زنان هم4يتيمان در گرو محدوديت ازدواج است. 
  . دادگري ميان يتيمان در گرو ازدواج با مادر آنان است.  6دامني همانند دادگري در يتيمان الزم است.   پاك

مالزمـه و   ،ميان دو جمله فوق در اين آيه اما ؛اند بين شرط و جزا را پذيرفتهلزوم ارتباط  سرانبرخي از مف
بررسـي و نقـد قـرار    مـورد  اند كـه نظريـات و وجـوه آن،      سخناني گفتهدانند. اين مفسران  پيوستگي نمي

  بيان ارتباط شرط و جزا باشد. دروجه ششم برترين و بهترين وجه رسد   نظر مي  گيرد؛ به  مي

  چندهمسري.، دادگري با يتيمان، شرط و جزانسا، : آيه سوم يديكل واژگان
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  مقدمه . 1
چهارمين سوره در ترتيب مصحف شريف است كه در مدينه و حـدود سـال   نسا،  سوره

احكــام شــرعي  .)4/7 ،1984، عاشــور ابــننــازل شــده اســت (ششــم تــا هفــتم پــس از هجــرت 
ي عبـادات در ايـن سـوره آمـده اسـت.      و برخـ  معـامالت ، ويژه در حوزه خانواده به ،پرشماري

  نويسد:   مي نسا ةفهرستي از احكام موجود در سور انق) در بي1393م.( عاشور  بن  محمد
اهداف و احكام بسياري را دربرگرفته است. چگونگي برخورد با نزديكـان و   نساسوره «

، و مهريـه  واجعقـد ازد ، رعايـت عـدالت بـين زنـان    ، مهرباني با ناتوانـان و يتيمـان  ، حقوق آنان
، وجـوب اداي امانـت  ، ديـه  احكام قتل عمد و خطا و، احكام كنيزكان، محرميت نسبي و سببي

 از ؛ويـژه نمـاز خـوف    ، بـه و برخـي احكـام نمـاز و روزه    حرمت شراب كمسازي براي ح زمينه
  ).4/8، همان( »احكام موجود در اين سوره است جمله

ن آيه است كه گذشته از كتـب تفسـير و   سومي، مباركه ةاين سورآيات پربحث  جمله از
هـاي گونـاگون مـورد     ادبيـات و بالغـت از ديـدگاه   ، اصول فقه، در حوزه فقه، آيات االحكام

نخسـت   ؛فرد اسـت   به كم از دو نظر منحصر ستد نسا ةسوم سور ةرسي قرار گرفته است. آيبر
در ايـن   ،د و دومكن مي چندهمسري) را تجويز( است كه تعدد زوجات آنيتنها آيه قر ،كه  آن

نقـد و نظـر    ،شرطي ديگري مورد بررسـي  ةدارد كه بيش از هر جمل ي وجوديآيه شرط و جزا
ده نظريه در بيان ارتباط موجود بـين ايـن شـرط و     ،كه خواهد آمدگونه  و آن قرار گرفته است

درك ، گـر بيان دي  به يكديگر مرتبط هستند. به ،نساآيه سوم  يژگيد. اين دو وشو مي يافت جزا
حكمـت جـواز چندهمسـري و جايگـاه     ، ةارتباط بين شرط و جـزا در ايـن آيـ    و دريافت وجه

  سازد. صحيح اين حكم را نيز آشكار مي

  پژوهش ةپيشين. 1ـ 1
اي ديرينـه دارد.   سـابقه  ،نسـا  ةسـوم سـور   ةمل در شرط و جزاي موجود در آيـ أو ت دقت

در بيان وجه ارتباط شرط و  ،عايشهاز  زبير  بن  هعروطريق  ازسنت  اهل عموم مفسران و محدثان
مرحـوم ابومنصـور   ). بـه گـزارش   4/15 ،2000، طبـري ( نـد كن مي جزاي اين آيه سخني را نقل

ان آمد و اظهار داشت كه در قرآن تنـاقض و نـاهمگوني   مؤمنق) فردي نزد امير602م.( طبرسي
 بـود  نسـا سـوم   ةدر آيـ  جـزا وجـه ارتبـاط شـرط و    ، هـا  ها و اشـكال  وجود دارد و از شمار ابهام
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ــان ايــن وجــه ارتبــاط   1/366 ،1403، طبرســي( ). مفســران قــرآن كــريم همــواره در صــدد بي
ق) در 460م.( طوسـي   شـيخ و  ق) چهار وجـه 310م.( طبري   رريج  محمدبنكه  اند؛ چنان برآمده

  ).3/103 ،1409، طوسي ؛4/155 ،2000، طبري( اند بيان كرده را اين باب شش وجه
كه  چنان، اند را از موارد متشابه قرآن برشمرده نساسوم سوره  ةشرط و جزاي آي ،مفسران

 شـمرد  دليـل اختصـار از متشـابهات برمـي       ايـن شـرط و جـزا را بـه     ،ق)510م.( اصـفهاني   راغب
  ).1/254 ،1392، راغب(

 نيـز  نسـا  ةسـوم سـور   ةمناسبت تعدد زوجات به آي  ها و مقاالت پژوهشي به نامه پايان برخي
بـا   - علـي   يي فريبا حاجيبه راهنما-  ارشد زهرا سلطانيكارشناسي نامه  جمله پايان از ،اند پرداخته

كارشناسـي  نامـه   پايان، )1388، دانشگاه الزهرا( »بررسي فقهي و حقوقي تعدد زوجات«موضوع 
 »بررسي تعدد زوجـات «با موضوع  - بجنوردي  يي محمد موسويبه راهنما-  يارشد فروزان نادر

اثـر آقايـان    »حكمي مطلق يـا مشـروط؟   ،تعدد زوجات«) و مقاله 1388، ژوهشگاه امام خمينيپ(
و  .)117ـ   93صـص ، 2ش، 6سـال ، 1394( نامـه زنـان   اللهي در مجلـه پـژوهش   شكراني و حبيب

هـاي تفسـيري در    چـالش «: ، با عنوان با موضوع بررسي آيات مربوط به زنان ،ويژه اي نامه پايان
كاليـي بـا    اثـر طـاهره خواجـه    »آيه ضرب و عـدالت در تعـدد زوجـات    ،نانآيات مربوط به ز
  ). 1389، دانشگاه قم( دبؤراهنمايي رضا م

دست آثار بيشتر به موضوع حكمت تعدد زوجات يا اصل لـزوم رعايـت عـدالت در     اين
دو ديـدگاه   نقـل يكـي    بـه  ،اند و در بيان وجه ارتباط شرط و جـزاي آيـه   تعدد زوجات پرداخته

اند. آثاري در حوزه علوم قرآن كه پندارِ تحريف به نقيصه را طـرح و نقـد    ور بسنده كردهمشه
  :جملـه  از ؛انـد  و شـرط و جـزاي آن را مـورد نظـر داشـته      نساسوم  ةآي سبتنيز به منا ،اند كرده
و ق) 1411 ، دارالهـادى ، (بيـروت  اصفهانى  فانى  اثر سيدعلى عالمه آراء حول القرآن هاي كتاب
هـايي   كتاب ،چنين  هم ؛ش)1384، مشعر ، تهران( اهللا نجارزادگان اثر فتح ناپذيرى قرآن فتحري
اثـر عالمـه    شـبهات و ردود حـول القـرآن   : انـد  وارد بر آيات قـرآن را پاسـخ گفتـه    شبهاتكه 

ق). پـس از مطالعـه و بررسـي ايـن آثـار و      1423،  سسـه التمهيـد  ؤمقـم،  (  محمدهادي معرفـت 
در بيان وجه ارتباط شرط و جـزاي آيـه سـوم     را مفسران ينيافتم كه آرا اثري ،همانندهاي آن

  بررسي و نقد كرده باشد. و گردآوري ،نسا سوره
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  نسا ةسوم سور ةبررسي مفردات آي. 2-1
الَّ ُتْقِسُطوا ِفي اْلَیتامی«

َ
ـْم ِمـَن النسـا َمْثنـی  َو ِإْن ِخْفُتْم أ

ُ
َع َفـِإْن َو ُثـالَث َو ُربـا  َفاْنِکُحوا ما طاَب َلک

ْدنی
َ
ْم ذِلَک أ

ُ
ْیماُنک

َ
ْت أ

َ
ْو ما َمَلک

َ
الَّ َتْعِدُلوا َفواِحَدًة أ

َ
الَّ َتُعوُلوا  ِخْفُتْم أ

َ
  .»أ

مفـردات   ،ي وجـه ارتبـاط شـرط و جـزاي آيـه اسـت      بررسـ  ،موضوع مقاله كه جا  آن از
  يم.ده مي موجود در اين بخش از آيه را توضيح

 بر جمله شرط و جـزا وارد  »ان«. حرف شرط است ادات شرط موجود در آغاز آيه »:ِان«
تـرين   توان گسترده مي شرطيه را »ان«كند.  مي آينده)( د و معناي اين دو جمله را مستقبلشو مي

وقـوع شـرط شـك      د كه گوينـده نسـبت بـه   رو مي كار  در مواردي به »ان«ادات شرط دانست. 
  دارد.  

شرط) داللت دارد و مسـتلزم آن نيسـت   ( ) بر چيز ديگر(جزا شرطيه بر تعليق چيزي »ان«
محـال عقلـي اسـت     ،است؛ بلكه گاه شرطكه شرط ممكن   د يا آنشو مي حتم واقع  به كه شرط

  ).6/105 ،1412، ابوحيان(
بـيم و  معنـاي    بـه  خـوف  .است» خوف«جمع مذكر مخاطب از ماده ، فعل ماضي »:خفتم«

هـايي اسـت كـه     نويسد: خـوف از واژه  در بيان معناي خوف در اين آيه مي قرطبيترس است. 
مظنـون و احتمـالي    ،خـي و بر ها معلوم و يقينـي  برخي ترس دو معناي متضاد را دربردارد؛ زيرا

و  يقـين داشـتيد)  ( »َایَقنـتم«معنـاي    بـه  در ايـن آيـه را   »خفـتم« وعبيـده ست كه ابا رو هستند. ازاين
    ).5/12 ،1384، قرطبيت ((گمان داشتيد) دانسته اس »ظننتم«معناي    به عطيه ابن

چـه از    ترس و بيم است و يقيني يـا احتمـالي بـودن آن   معناي   به رسد كه خوف نظر مي   به
  معناي خوف دخالتي ندارد.   در اصلِ، آن بيم داريم

 فعل مضارع را نصـب  »َان«نافيه است.  »ال«ناصبه و  »َان«يافته از  تركيب »َاّال »: «اآلّ ُتقِسطوا«
جمع مـذكر مخاطـب   ، فعل مضارع منصوب »تقسطوا«برد.  ويل ميأرا به مصدر ت و آن دده مي

  است.   »قسط«از باب افعال و ماده 
معناي ستم كردن اسـت.    به »َیقِسُط  َقَسَط « ،بنابراين .انحراف از حق استمعناي    به »ُقسوط«

 »ري كـردن اسـت  معنـاي دادگـ     بـه  »ُیقِسـُط  َاقَسـط« ،پـس  .نوبـت و سـهم اسـت   معناي   به »ِقسط«
  ).  5/71 ،1409، فراهيدي(
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بـا ايـن تفـاوت كـه      ،گفته اسـت  »قسط«ق) همين سخن را درباره ماده 395م.( فارس ابن
). 5/86، 1409، فـارس  ابـن كـردن دانسـته اسـت (     معناي سـتم    به را »الَقسط«مصدر ثالثي مجرد 

ولـي   .سـتم اسـت  معناي   به و »الَقسط«يا  »ُقسوط«در ثالثي مجرد از مصدر  »قسط«ماده  ،بنابراين
    دادگري است.معناي    به و »الِقسط«در باب افعال از مصدر 

گويند. در آدميان آن كودك را كه  »يتيم«وتنها را  تك ،معناي تنهايي است  به »ُیتم« »:الیتامي«
  ).14/242 ،2001پدرش را از دست دهد، يتيم گويند و جمع يتيم، اَيتام و يتامي است (ازهري، 

. اسـت  زناشـويي معنـاي     بـه  و» الِنکـاح«فعل امر جمع مذكر مخاطب از مصدر  »:َفانِکُحوا«
پژوهـان   ولي برخي لغت .نكاح مشترك لفظي بين عقد ازدواج و آميزش است :اند برخي گفته

 عقد ازدواج است و كاربست آن در معناي آميزش مجاز استمعناي    به بر اين باورند كه نكاح
  ).2/168 ،1392، غبرا ؛4/64 ،2001، ازهري(

و در ايـن آيـه    رود مي  كار  اسم موصول براي ناعاقالن است و گاه براي عاقالن نيز به »:ما«
  ).15/449 ،2001، ازهرينيز چنين است (

  ).2/151 ،1392، راغبمعناى زنان است (   و به »هالَمرأ«جمع  »هِنسو، ِنسوان، نسا«، »النسا«
طـرح و  ، واژگـان موجـود در آيـه بـه موضـوع مقالـه ارتبـاطي نـدارد         ديگر كه جا  آن از

  معناي آيه كريمه از اين قرار است:، گذاريم. در نتيجه بررسي آنها را فرومي
، دودو، هرچـه از زنـان كـه پسـنديد    ، اگر بيم داريد كه درباره يتيمـان دادگـري نكنيـد    و«

پـس يـك [زن   ، كه دادگـري نكنيـد   اگر بيم داريد ،به همسرى گيريد. پس، چهارچهار، سه سه
  ».تر است بدان كه ستم نكنيد نزديك ايد. اين [روش] ] مالك شده چه [از كنيزان  گيريد] يا به آن

  شرط و جزا .3-1
بـين شـرط و جـزا     ةشرطيه و ساختار شرط و جـزا بـر پيوسـتگي و مالزمـ     ةجمل گمان بي

ببرد كه بين شرط و جزا ارتبـاط    كار   به گويي گزاره شرطي  ، اگر سخنبيان ديگر  داللت دارد. به
  اش را خردمند نخواهيم دانست.   آن سخن را خردمندانه و گوينده، و پيوستگي نباشد

اي مسـتقل تركيـب اسـنادي     گونـه   تر به معناي شرط آن است كه ميان دو جمله كه پيش«
د و يكـي را بـر   كنـ  مـي  گاه ميان آن دو تالزم ايجاد  آن ،پس .زند به پيوستگي گره مي، داشتند

  ).60 ،1408، هشام ابن( »دكن مي ديگري معلَّق
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آثار مكتوب نيافتم كه كسي وجود ارتباط ميان شرط و جزا را منكر شود؛ زيرا انكار  در
  گو است.   نفي و نقض حكمت سخن و سخنمعناي   ، بهعالقه و ارتباط ميان شرط و جزا

آيـد و   در نظـم آيـه گسسـتي پـيش مـي     ، داگر بين شرط و جزا هيچ مناسبتي نباش« چون
   .)4/161 ،1419، عادل ابن( »نظمي پيراسته دانيم واجب است كه سخن خداوند را از چنين بي

نظر دارند كه ارتباط و اتصال ميـان شـرط    تا كنون) اتفاق( همه مفسران از صدر نخست«
كيفيـت آن اخـتالف    وجود دارد؛ هرچند در بيان وجـه ارتبـاط و   نساسورة سوم  ةو جزا در آي

  ). 294 ،1396، لنكراني  فاضل( »رتباط نزد آنان پذيرفته شده استولي اصل وجود ا، دارند
پژوهـان وجـوهي را در بيـان وجـه ارتبـاط شـرط و جـزا         عموم مفسران و قرآن، رو ايناز

ولـي   ،انـد  اند. معدودي از مفسران نيز لزوم پيوستگي و مالزمه ميان شرط و جزا را پذيرفته گفته
و «ميان دو جملـه   ند كه بر نبود پيوستگيگوي مي سخني دگرگونه نسا ةسوم سور ةدر تفسير آي

  داللت دارد.   »نسافَانْكحوا ما طاب لَكُم منَ ال«و  »خفْتُم أَالَّ تُقْسطُوا في الْيتامى نْإِ

  پژوهان وجه ارتباط شرط و جزا در ديدگاه قرآن .2
پژوهـان در بيـان وجـه ارتبـاط شـرط و جـزا        مفسـران و قـرآن  عمـوم  ، گذشـت  كه انچن

هاي تفسير و علوم قرآني شيعه امـامي و   جو و مطالعه كتابو اند كه پس از جست سخناني گفته
  در شش وجه قابل طرح و بررسي است.، سنت زيدي و اهل

  ازدواج با ديگر زنان، دادگري با دختران يتيم .2ـ  1
دختران يتيمي اسـت كـه در دامـان     ةدربار ،كند كه اين آيه قل مين عايشهاز  زبير  بن  هعرو

سبب جمال و دارايي وي بـه ازدواج بـا دختـر يتـيم       آن سرپرست به .كنند سرپرستان زندگي مي
 ،رو ازايـن  .كمترين مهريه وي را به ازدواج خود درآورد  كند به دهد و تالش مي رغبت نشان مي

كمـال بپردازنـد و بـه      كه مهر آنان را به  اند، مگر آن تيم نهي شدهازدواج با دختران ي زسرپرستان ا
 بـن   ابـوبكر ). 4/155 ،2000آنان فرمان داده شده كه با زناني جـز يتيمـان ازدواج كننـد (طبـري،     

   .)1/404 ،1424عربي،  ق) اين حديث را صحيح دانسته است (ابن543(م.  عربي 
بـا وي   ،سرپرست دختـر يتـيم پـس از ازدواج    بيان ديگري از عايشه چنين آمده است: در

مردان از ازدواج بـا دختـران    ،رو ازاين .اي نداشت كرد و آن دختر پناه و پشتوانه بدي رفتار مي  به
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  ).3018ح ، 4/2314 ،1374يتيم منع شدند و دستور يافتند كه با زنان ديگر ازدواج كنند (مسلم، 
در ازدواج ، يا عموم مـردان ، چون سرپرستان نتيجه اين دو سخن آن است كه ،روي  هر  به

يتيمـان   ةخداوند فرمود: اگـر بـيم آن داريـد كـه دربـار     ، كردند به دختران يتيم به آنان ستم مي
  از ديگر زنان همسر دوم و سوم و چهارم بگيريد. ، دادگري رفتار نكنيد  به

 ؛3/503 ،1412 ،ابوحيـان ( انـد  را پيروي كـرده  عايشهسخن سنت  اهل از مفسران بسياري
را بـر ديگـر سـخنان تـرجيح      عايشـه ق) سخن 370م.( احمد جصاص ).2/59 ،1418، بيضاوي

 ،بلكـه منظـور وي   ؛رأي و نظر خودش نبـوده ، گفته است عايشهچه   آن، . به باور ويستا  داده
 يناي معناي آيه را تعي توقيفي است و همانند قرينهنيز ن نزول أش ،نزول آيه بوده است أنبيان ش
ه در تفسير كه سخن صحابسنت  اهل پژوهان ). برخي از قرآن2/343 ،1405، جصاصكند ( مي

در تفسير اين آيه نيـز سـخن عايشـه را هماننـد     ، شمارند روايت مرفوع نبوي مي ةمنزل   قرآن را به
  ). 1/166 ،1419، بكراسماعيلاند ( دانسته وعحديث مرف
  ).4/11 ،1361امين، ؛ 4/167 ،1410اند (طباطبائي،  ذيرفتهاز مفسران شيعه نيز همين وجه را پ برخي
 ةرا در ارتبـاط بـا آيـ    نسـا  ةسـوم سـور   ة، شرط و جزاي موجود در آياين ديدگاه پيروان

بـه بـاور ايـن     .)4/222 ،1984، عاشـور  ابن ؛2/118 ،1413، عطيه ابن( دانند همين سوره مي 127
در  ونـد است و خدا 127در آيه  »نسايتامي ال«همان  نسا،سوم  ةدر آي »نساال«و  »اليتامي«مفسران 

  را بيان كرده است.   127آيه  ،سوم پاسخ پرسش و استفتا ةآي
و [نيـز]   دهـد  خدا درباره آنان به شما فتـوا مـى  «بگو  ،پرسند و درباره زنان رأى تو را مي«

دهيـد و   ايشـان نمـى   چه در قرآن بر شما در مورد زنان يتيمى كه حقّ مقرّر آنان را به  درباره آن
  ).127 :نسا( »شود تالوت مى، تمايل به ازدواج با آنان داريد

  و بررسي نقد
حتي اگر آن را نظر شخصي وي ندانيم و گزارش شأن نزول آيـه  عايشه، سخن  گمان بي
ه بلكـ  ؛قرينه در تعيين معناي آيـه نيسـت   ةمنزل   حديث مرفوع يا به، بر ما حجت قطعي، بشماريم

ن نزول آيه است كه قابل بررسي و نقد خواهد بود و ايـن  أز صحابه در تفسير و شسخن يكي ا
  با ظاهر آيه مخالفت دارد. هتديدگاه از دو ج
عايشـه،  در ارتباط شرط و جزاي موجود در آيه است. بنـابر ديـدگاه    نخست مخالفت
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جب دادگري مو، ازدواج با زن دوم و بيشتر ،ميان شرط و جزاي موجود در آيه ارتباطي نيست
د؛ بلكه بنابر ديدگاه وي دو گزاره شرطي در آيـه موجـود بـوده كـه جـزاي      شو نمي بين يتيمان

و شرط گزاره نخست و جزاي گزاره دوم باقي مانده اسـت. از   دومي و شرط اولي حذف شده
  د:  شو مي چه حذف شده چنين فهميده  به آن توجه باآيه 

الَّ ُتْقِسُطوا فِ «
َ
[فالتنکحوهن] [فان کنـتم تریـدون الـزواج] َفـاْنِکُحوا مـا   ي اْلَیتامیَو ِإْن ِخْفُتْم أ
ْم ِمَن النسـا

ُ
[پس با آنان ازداوج نكنيـد] [و  ، اگر بيم داريد كه با يتيمان دادگري نكنيد و؛ طاَب َلک
بـه همسـري   ، چه از زنـان [ديگـر] پسـندتان آيـد      پس آن ،خواهيد ازدواج مجدد كنيد] اگر مي
  .  »برگيريد
گمـان تقـدير    ). بـي 4/20 ،1410(طباطبـائي،   دكنـ  مـي  بدين امر تصـريح  طباطبائي  مهعال

  گرفتن دو محذوف بر خالف ظاهر سخن است.
است و هـر كـودك يتـيم چـه      »يتيم«جمع  »يتامي«آن است كه  ،با ظاهر مخالفت دومين

كه   گيرد. حال آن يپسران و دختران بالغ را دربرنم ،سوي ديگر گيرد و از چه دختر را دربرمي ،پسر
 اندر آيه، دختران يتيم بالغ هستند كه مردان در پي ازدواج با آنـ  »اليتامي«بنابر سخن عايشه، مراد از 

  ). 1/328 ،1419مخالفت دارد (نسفي،  »اليتامي«جهت با معناي حقيقي  دو هستند و اين از
كـه در آن واژه   بيت شعري نقل كـرده اسـت   ،ق.) در برابر اين اشكال406م.( رضي  سيد

يتامي  ة). ولي كاربست واژ1/397 ،1354، رضي  سيدرفته است (  كار   زنان بيوه به ةدربار »يتامي«
كند؛ زيرا واضح است كه اسـتعمال   معناي حقيقي آن را مشخص نمي ،براي زنان در يك شعر

، زنـان بـالغ   مـردان و  ةبسا اسـتعمال يتـيم و يتـامي دربـار      چه .لفظ اعم از حقيقت و مجاز است
  استعمالي مجازي و خارج از معناي حقيقي و نخستين لفظ باشد.

  ازدواج با دختران يتيم براي دادگري با آنان. 2ـ  2
شود كـه مـردان عـرب     نسا متذكر ميسورة سوم  ةدر تفسير آي محمدجواد بالغي مرحوم

 ولـي از  ؛ج با آنان مايل بودنـد جهت دارايي يا زيبايي به ازدوا   متكفِّل دختران يتيم بودند و گاه به
پنداشـتند دختـران يتيمـي كـه      كـه مـي    نخسـت آن  .دانسـتند  جهت اين ازدواج را ناپسـند مـي   دو

دوم  ؛مانند دخترخوانـده (ربيبـه) ايشـان اسـت و ازدواج بـا آنـان نارواسـت        ،ندا سرپرستي نموده
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 ،رو ر روا نيست. ازاينپنداشتند بيش از يك همس دانستند و مي حكم چندهمسري را نمي ،كه  آن
كردنـد و   كردند و از ازدواج آنان بـا ديگـر مـردان نيـز جلـوگيري مـي       خود با آنان ازدواج نمي

فرمايد: اگر بيم داريد به دختران يتيم  كردند. خداوند در اين آيه مي مي تمصورت به آنان س بدين
  ).2/8 ،1420 ستم كنيد، پس با آن دختراني كه پسند شماست، ازدواج كنيد (بالغي،

  و بررسي نقد
گـاه   مردان عرب هيچ ،كه  از چهار جهت قابل نقد است: نخست آن مرحوم بالغي سخن

، ربيـب ( فرزنـدان همسـر خـويش    مردان عـرب  ،ي ديگرسوي ازاز چندهمسري پرهيز نداشتند. 
ولي هيچ مستند تاريخي نيـز يافـت نشـده اسـت     ، دانستند چون فرزندان خويش مي  ربيبه) را هم

  هاي خويش بپندارند.   را نيز مانند دخترخوانده ودكه آنان دختران تحت تكفل خ
در آسـتانه ازدواج دانسـته    دختران يتيمِمعناي   به را »يتامي«نيز  مرحوم بالغي ،كه  آن دوم

  چه گذشت اين كاربرد خارج از معناي حقيقي اين واژه است.    و چنان است
خواهند بود و ايـن بـر    »يتامي«در آيه همان  »نسا«، يمرحوم بالغبنابر سخن  ،كه  آن سوم

 خالف ظاهر است. ظاهر آيه آن است كه دوگانگي تعبير داللـت بـر دوگـانگي مرجـع تعبيـر     
در ايـن آيـه    »نسـا «و  »يتـامي «به دوگانگي  سيدرضي نيستند. »يتامي«، همان »نسا«پس  ؛دكن مي

بايـد آيـه   ، درسـت بـود   رحوم بالغيم). اگر سخن 1/285 ،1354، رضي  سيد( دكن مي تصريح
و اگر بيم داريد كـه   ؛فَانْكحوهنّ مثني...  و إِنْ خفْتُم أَالَّ تُقْسطُوا في الْيتامى« شد: چنين نازل مي

  ».... به همسري گيريد دوتا ن را دوتاپس آن يتيما، به يتيمان ستم كنيد
دوم يـا سـوم قـرار دادن آنـان      دادگري ميان دختـران يتـيم بـا همسـر     ،كه  نقد چهارم آن

، است  تصوير كرده مرحوم بالغيبسا منافات داشته باشد. در فرضي كه  بلكه چه ؛مالزمه ندارد
چه ، با هر كس كه تمايل داشتتا دختر يتيم را آزاد بگذارد ، دادگري آن است كه سرپرست
  ازدواج كند.، خود سرپرست چه مردان ديگر

  در گرو محدوديت ازدواجدادگري ميان يتيمان  .2ـ  3
مردان عرب زنان پرشـماري بـه همسـري     :دكن مي نقل عكرمهو  عباس ابناز  طوسي  شيخ

كردند و دارايـي آنـان را در اختيـار داشـتند. در      ي يتيماني را سرپرستي ميسوي ازگرفتند و  مي
بـه  ، شـان شدند و براي تـامين نيـاز خـود و همسـران پرشمار     وار مي عيال، مكررهاي  پي ازدواج
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فرمايد: اگر بيم داريد به  خداوند مي ،رو ازاين .كردند يتيمان ستم و دارايي آنان را تصاحب مي
پسنديد تا چهار عدد به همسـري بگيريـد و بـيش از چهـار      از آن زنان كه مي، يتيمان ستم كنيد

  ).3/102 ،1409، طوسياندازي كنيد ( ه دارايي يتيمان دستزن نگيريد كه موجب شود ب
عبـاس   ابـن  ،بنـابر نقـل وي   .نقل كرده است عكرمهو  عباس ابننيز اين سخن را از  طبري

ردان را بر چهار همسـر  م، هاي يتيمان خداوند براي حفظ دارايي«در معناي اين آيه گفته است: 
  ). 7/535 ،2000، طبري( »محدود ساخت

  و بررسي   نقد
واج مجـدد مالزمـه و پيوسـتگي    آيه آن است كه ميان دادگـري بـين يتيمـان و ازد    ظاهر

ديدگاه فوق چنين است كـه ميـان دادگـري بـين يتيمـان و محـدود سـاختن        كه  درحالي ؛است
ديدگاه فوق خالف ظـاهر آيـه اسـت. اگـر     ، ازدواج به چهار همسر مالزمه است. بر اين اساس

ي الْيتـامى   و إِنْ خفْتُم أَالَّ « شد: آيه بايد اين چنين نازل مي، اين ديدگاه درست بود طُوا فـ تُقْسـ  
پـس بـيش از چهـار همسـر     ، و اگر بيم داريد كه به يتيمان ستم كنيد ؛فَالتنْكحوا اكثر من رباع

  .»نگيريد
نويسد: اين سخن بـر آن داللـت دارد    ق) در بيان اين اشكال مي1270م.( آلوسي محمود

اق آيـه بـر خـالف ايـن     سيكه  ، درحاليمحدود ساختن) ازدواج است( كه آيه در صدد تضييق
  داللت دارد.
ظـاهر ايـن وجـه    ، بيـان وي   داند. به اشكال ديگري بر اين وجه وارد مي آلوسي ،چنين  هم

هـاي بيشـتر    آن است كه ازدواج تنها در مورد مرداني محدود به چهار است كه در پـي ازدواج 
چهار بـر او روا خواهـد   ازدواج بيش از ، اگر مردي به يتيم ستم نكند ،پس .به يتيمان ستم كنند

نيـز   طباطبـائي   عالمه ).4/195 ،1405، آلوسيبر خالف اجماع مسلمانان است ( جهبود و اين نتي
  .)4/21 ،1410(طباطبائي،  داند اين وجه را مطابق ظاهر آيه نمي

  چون دادگري ميان يتيمان  دادگري ميان زنان هم .2ـ  4
مـردان عـرب از    :كند كـه  نقل مي ضحاكو  تادهقُو  سديو  جبير  بن  سعيداز  طوسي  شيخ

انـدازي بـر دارايـي     ويژه پس از نزول آيات قرآن كـريم از دسـت   به ،ستم به يتيمان حذر داشتند
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كردند و همسـران بسـيار    ولي نسبت به زنان عدالت را رعايت نمي ،كردند يتيمان بسيار پرهيز مي
مايد: اگر از ستم كردن به يتيمان بيم داريد، از فر كردند. خداوند مي به آنان ستم مي وگرفتند  مي

ستم كردن به زنان هم بيم داشته باشيد و بيش از چهار زن به همسري نگيريد و اگـر بـيم داريـد    
  .)3/102 ،1409ميان همان چهار نيز دادگري نكنيد، پس يك زن به همسري بگيريد (طوسي، 

 طبريد. ده مي نسبت عباس ابنندي به س اد و بكن مي نيز اين وجه را نقل طبري جرير ابن
 محمـد بـاقالني  و  سيدرضـي  ).4/158 ،2000، طبـري ( شـمرد.  اين ديدگاه را برترين وجوه مي

 ،1354، رضي  سيداند ( ي آيه اين وجه را ترجيح دادهق) نيز در بيان ارتباط شرط و جزا405م.(
  ).2/579 ،1422، اقالنيب ؛1/285

  و بررسي نقد
تالزم و پيوستگي را ميـان دادگـري بـين يتيمـان و محـدوديت       ،د پيشينوجه نيز مانن اين

مفاد آيه تالزم ميان دادگـري بـين يتيمـان و ازدواج    كه  درحالي ؛دده مي قرار ،ازدواج به چهار
، ايـن وجـه بـر خـالف ظـاهر آيـه اسـت        دكنـ  مي نيز تصريح طباطبائي  عالمهدوم و سوم است. 

  ).4/21 ،1410(طباطبائي، 
گـويي خداونـد در ايـن آيـه      ،بايـد محـذوفي نيـز در تقـدير گرفـت     ، وجـه ين همـ  بـر   بنا

پـس از بيـدادگري ميـان زنـان هـم بـيم       ، فرمايد: اگر بيم داريد ميان يتيمان دادگري نكنيـد  مي
البته حذف و تقدير نيز بر خـالف ظـاهر    وپس چهار زن بيشتر به همسري نگيريد ، داشته باشيد
  سخن است.

  يتيمان و پاكدامني دادگري در .2ـ  5
د كه مـردان عـرب از سـتم بـه     كن مي ق) چنين نقل104م.( جبر  بن  مجاهداز  طوسي  شيخ

فرمايد: اگـر بـيم داريـد كـه      كردند. خداوند مي ولي از زناكاري دوري نمي، يتيمان بيم داشتند
آن زنـان كـه    بـا ، پس از زنا نيز بيم داشته باشيد و براي دوري از زنـا ، در يتيمان دادگري نكنيد

  .)3/102 ،1409، طوسي( ازدواج مجدد نماييد، ستپسند شما

  و بررسي نقد
اين سـخن بـر خـالف ظـاهر آيـه اسـت. ارتبـاط مسـتقيمي ميـان           ،آشكار است كه  چنان
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 ايـن سـخن نيـز آيـه را    ، ديگـر  سـوي  از ؛دشـو  نمي دادگري در يتيمان و ازدواج مجدد تصوير
نظـر مفسـران را جلـب نكـرده     ، مجاهـد سـخن   ،روي  هر  بهبرد.  حذف و تقدير پيش ميسوي   به

  است.

  ازدواج با مادرانِ يتيمان .2ـ  6
د: اگـر  شـو  مـي  هستند و معناي آيه چنين »یتامي«مادرانِ همان  ،در آيه »نسا«اساس   اين بر

سـه و   پس از [بيوه] زنان كه پسندتان است دودو و سـه  ،بيم داريد كه در يتيمان دادگري نكنيد
  رچهار به همسري گيريد. چها

  و بررسي   نقد
بـر ايـن ديـدگاه    ، دشـو  مي هايي كه بر وجوه پيشين و پسين وارد از نقدها و ابهام بسياري

و  »ان خفتم اّال تقسـطوا فـي الیتـامي«ميان دو جمله  ،اين ديدگاه بر بنا ،كه  وارد نيست. نخست آن
رعايـت عـدالت و    ،واقـع   بـه  .دشـو  يمـ  مالزمـه و پيوسـتي آشـكار ديـده    » فانکحوا ما طاب لکم«

ويـژه در فرهنـگ     بـه  ،دشـو  مـي  ازدواج با مادرِ آنـان محقَّـق   ةواسط  يتيمان به بهرسيدگي كامل 
در  »يتامي«، بينشين هم بر بنا ،كه  شد. دوم آن چون فرزند دانسته مي  عربي كه فرزندخوانده هم

از اين نظر نيز با  ،د. پسشو نمي ن محدودگيرد و به دخترا دختران و پسران يتيم را دربرمي ،آيه
تـر   و پـيش  نيسـتند  »يتـامي «همـان   »نسا«، ديدگاهاين  بر بنا ،كه  دارد. سوم آن تظاهر آيه موافق

دهنده آن است كـه ايـن دو دسـته يكـي نيسـتند. چهـارم        گذشت كه تفاوت اين دو تعبير نشان
لبتـه پيوسـتگي و اتصـال آيـه نيـز      هيچ حذف و تقـديري وجـود نـدارد و ا    ،كه در اين وجه  اين

ويـژه   بـه ، د آن است كـه در آثـار تفسـيري   شو مي بدين متوجه هد. تنها نقدي كشو نمي گسسته
 يافـت  اين وجه بيان نشده است و تنها در برخـي آثـار معاصـر   ، تابعان و مفسران متقدم، صحابه

  د.شو مي

  سوم  ةنفي ارتباط در شرط آي .3
ر آن بود كه ميـان دادگـري در يتيمـان و ازدواج دوم تـا     گذشته ب ةگان شش هاي ديدگاه

تا مالزمه بـين شـرط و جـزاي موجـود در آيـه برقـرار        ،چهارم ارتباط و پيوستگي تصوير كند
، باور دارند كه بايد ميان شرط و جزا مالزمه باشد، نظران شود. ولي برخي از مفسران و صاحب
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مالزمـه و   »فـانكحوا مـا طـاب لكـم    «و  »ليتـامي ان خفتم الّا تقسطوا فـي ا «جمله  وولي ميان د
  اند كه قابل طرح و بررسي است. در تفسير آيه سخنان ديگري گفته ،رو ازاين اند. پيوستي نيافته

  جزا، اعتراض، شرط .3ـ  1
ان خفـتم  « نسـا،  ةسوم سـور  ةق) چنين نقل شده كه شرط در آي537م.( ابوعلي فارسي از

فـانکحوا مـن النسـا «اسـت. جملـه    »هفَواحـد «زاي اين شـرط  و ج است »االتقسطوا في اليتامي

تكـرار   »تعدلوا و ان لم«و جمله  دكن مي معترضه است و اصل جواز چندهمسري را بيان، »مثني....
  است.  پيشينهمان شرط 

در پـي ازدواج مجـدد) ميـان    ( آيه بدين معناست: اگـر بـيم داريـد كـه    ، اين ديدگاه   بر  بنا
پـس اگـر   ـ   و با آن زنان كه پسند داريد دو و سه و چهار ازدواج كنيدـ   نيديتيمان دادگري نك

  ).2/690 ،1375، زجاجبا يك زن ازدواج كنيد ( بيم داريد [كه ميان يتيمان دادگري نكنيد]

  و بررسي نقد
) شباهت دارد كه دادگري در يتيمـان را در گـرو محـدود    3- 2( وجه سوم  ديدگاه به اين

بر اين ديدگاه نيز وارد است. ، دانست و همه نقدهاي وارد بر آن وجه ن مينمودن ازدواج مردا
بلكـه   ،كنـد  تصـوير نمـي   »فـانكحوا «و  »ان خفـتم «اي ميان  اين وجه مالزمه، گذشته از آن همه

اعتراضي ميانه شـرط و جـزا.    اي جمله ؛داند را جمله اعتراضي مي »فانكحوا ما طاب لكم« ةجمل
، ولـي  جمله اعتراضي ميانه شرط و جـزا) از نظـر ادب عربـي رواسـت    ( نگفت  سخنگونه      چنين
خالف فهم عرفي و برآمد نخستين از آيـه اسـت و البتـه ايـن سـخن هـيچ توجيـه و        گمان بر بي

با فـاء تفريعـي يـا     ،زيرا جمله اعتراضي ،دهد ارائه نمي »فانكحوا« در »فاء«حرف  ةتحليلي دربار
  د.  شو نمي جواب آغاز

  ب محذوف و كالم مستأنَف  جوا .3ـ  2
سـوم   ةق) در بيـان معنـاي آيـ   1062(م. شـرفي   احمد  بن  عبداهللانام   از علماي زيديه به يكي

 »ان خفتم الّـا تقسـطوا فـي اليتـامي    « نسا چنين وجهي را بيان كرده است كه جواب شرط ةسور
، »طـاب لکـمفـانکحوا مـا «و جملـه   »فالتتولـوهم : «حذف شده و آن جوابِ محذوف چنين اسـت 

  .)1/134 ،1418جمله مستقل و در مقام استيناف كالم (آغاز كردن سخن جديد) است (شرفي، 
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پـس  ، (د: اگر بيم داريد كه ميان يتيمان دادگري نكنيدشو مي معناي آيه چنين، اين اساس بر
  يد.دودو و.... به همسري گير، از آن زنان كه پسندتان است ،سرپرستي آنان را به عهده نگيريد)

فـانکحوا مـا طـاب «و  »ان خفتم الّا تقسطوا فـي اليتـامي  «ديدگاه نيز ميان دو جمله  اين بر  بنا
  مالزمه و پيوستي وجود ندارد. »لکم

  و بررسي نقد
در  »فـاء«الف ظـاهر آيـه اسـت و نسـبت بـه      بر خ، مانند وجه پيشين و پسين، ديدگاه اين

، مسـتقل ( اسـتينافي  ة، جملـ بيـان ديگـر    بـه دهـد.   هيچ تحليـل و توضـيحي ارائـه نمـي     »فانکحوا«
اسـتينافي   ةرا جملـ  »فـانکحوا مـا طـاب لکـم« تـوان  نمـي  ،پـس  ؛دشـو  نمـي  همراه »فاء«آغازين) با 

  دانست.  

  جدايي شرط و جزا .3ـ  3
و  »ان خفــتم اّال تقســطوا فــي الیتــامي«نيــز ميــان دو جملــه  سيدعبدالحســين طيــب مرحــوم

  نويسد:   پيوستي قائل نيست. وي مي مالزمه و »فانکحوا ما طاب لکم«
الَّ ُتْقِسُطوا ِفي اْلَیتامی« جمله

َ
ـْم «جزء آيه ديگر بوده و جمله   »َو ِإْن ِخْفُتْم أ

ُ
َفاْنِکُحوا ما طاَب َلک

اين دو مربوط به يكديگر نيسـتند و احتيـاج بـه تـأويالت بـارده       ،جزء آيه ديگر است »ِمَن النسا
از همـين   127 ةآيـه شـريفه جـزء آيـ     ين... [بخش دوم] ا رسد ظر مين  چه به  ن نداريم. آنامفسر

ْم ِفیِھنَّ َو ما ُیْتلی« به اين نحو: ،سوره بوده
ُ
ُه ُیْفِتیک ْم ِفي اْلِکتـاِب ِفـي   َو َیْسَتْفُتوَنَک ِفي النسا ُقِل اللَّ

ُ
َعَلْیک

ِتي ال ُتْؤُتوَنُھنَّ ما ُکِتَب َلُھنَّ َو َتْرَغ  ْن َیتاَمی النسا الالَّ
َ
ْم ِمَن النسا َمْثنـی وُهنَّ َتْنِکُح  ُبوَن أ

ُ
  َفاْنِکُحوا ما طاَب َلک

الَّ َتْعِدُلوا َفواِحَدةً 
َ
الَّ ُتْقِسُطوا ِفي اْلَیتامی«... جمله اولى »َو ُثالَث َو ُرباَع َفِإْن ِخْفُتْم أ

َ
جـزء    »َو ِإْن ِخْفُتْم أ

الَّ   اْلَیتـامیَو اْبَتُلـوا «ايـن نحـو:   ه آيه ششم همين سوره اسـت بـ  
َ
کـاَح َو ِإْن ِخْفـُتْم أ ـی ِإذا َبَلُغـوا النِّ َحتَّ

ْمواَلُھْم   ُتْقِسُطوا ِفي اْلَیتامی
َ
  ). 4/10 ،1378، طيب( »َفِإْن آَنْسُتْم ِمْنُھْم ُرْشدًا َفاْدَفُعوا ِإَلْیِھْم أ

 ششـم  ةسوم را جزء آيـ  ة، ايشان شرط موجود در آيآمد مرحوم طيبدر سخن  كه  چنان
هـاي   هـا و تحليـل   دانـد و البتـه توجيـه    مـي  نساسوره  127 ةسوم را بخشي از آي ةو جزاي در آي

نچسـب)  ، يـخ ( »بـارده «سـوم را   ةمفسران در جهـت كشـف مالزمـه ميـان شـرط و جـزاي آيـ       
  د.ده مي قمي نسبت  ابراهيم  بن    عليبه تفسير  راسخن خويش  مرحوم طيبشمرد.  مي
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  و بررسي نقد
اصل انسجام و نظم در بافت و سياق آيات قـرآن كـريم را ناديـده گرفتـه     ، طيب مرحوم

هـاي فرقـه بـاطني را بـه يـاد       هـا و تحليـل   ويلأت، آيات وحي ةگفتن دربار گونه سخن است. اين
زنند. اگر يك آدمـي چنـين    اي از آيه ديگر پيوند مي را به پاره  آيهيك اي از  آورد كه پاره مي

  آوريم؟! ميشمار    به ريم؟! و او را خردمندپذي او مي زا، سخن بگويد
ه اسـت؛ زيـرا ظـاهر آيـه آن اسـت كـه       خالف ظاهر آيـ  ،مرحوم طيبسخن ، روي  هر  به

است و البته بريدن اين دو بخش و اتصال هـر بخشـي بـه     »ان خفتم«جواب و جزاي  »فانكحوا«
  !ها ، از شگفتيدو آيه ديگر
ولـي بـا مراجعـه بـه آن      .ددهـ  مي نيز نسبت سخن خويش را به تفسير قمي ،طيب مرحوم
پرداختـه اسـت و    127 ةسـوم و آيـ   ةتنهـا بـه ارتبـاط آيـ     ،د كه تفسير قميشو مي تفسير آشكار

دختـران يتـيم تحـت     ،سخني از آيه ششم نيست. ديدگاه تفسير قمي آن است كه مردان عـرب 
ازدواج بـا   ةدربار ،رو ينازا .پنداشتند ربيبه) خويش مي( دهسرپرستي خويش را مانند دخترخوان

دخترخوانـده  ، سوم بر اين معنا داللت دارد كه چنين دختراني ةن از پيامبر استفتا كردند و آيآنا
، قمـي دوم اسـت (  نيستند و ازدواج با آنان رواست. در واقع ديـدگاه تفسـير قمـي همـان وجـه     

1376، 1/131.(  

  نقص  تحريف به .3ـ  4
 ةد كـه فـردي دربـار   كنـ  مـي  روايتي نامستند نقل ،اجدر كتاب االحتج طبرسي ابومنصور

وجـه ارتبـاط   ، هـا  آن پرسـش  جملـه  از ؛پرسش نمـود  (ع)ان عليمؤمنآيات قرآن كريم از امير
شرط و جزاي موجود در  ،انمؤمنروايت اميراين  بر  بنا بود و نساشرط و جزا در آيه سوم سوره 

سـوم قـرآن را در ميانـه ايـن شـرط و       ان يكآيه را نامرتبط دانسته و اعالم كرده است كه منافق
  ).1/366 ،1403، طبرسي( اند جزا حذف كرده

بـه  ، انـد  قرآن پذيرفته ةنقيصه را دربار  برخي از انديشمندان شيعي كه تحريف به سفانهأمت
محـدث  ، )1/53 ،1415، فـيض ( كاشـاني   فـيض  كسـاني چـون   ؛انـد  اين روايت نيز استناد كرده

 اهللا جزائـري  تسـيدنعم  و )نسـا آيـات سـوره    ،تـا  بـي ، نـوري ( لخطـاب فصـل ا در كتاب  نوري
  ).69 ،1301، جزائري(
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  و بررسي نقد
كـه   را چه  دانند و آن قرآن كريم را به دور از تحريف لفظي مي، انديشمندان شيعه عموم

همـان وحـي ربـاني و قـرآن نـازل بـر قلـب پيـامبر اكـرم           ،اكنون در دست مسـلمانان اسـت   هم
مجـالي ديگـر    ،ادلـه قـائالن بـه تحريـف     ناپذيري قـرآن و رد  خن از ادله تحريفشمرند. س مي
 روايـت احتجـاج را نقـل    ،در نقـد  تهرانـي   مرحـوم صـادقي  سخن  ناسبتم  جا به  طلبد. در اين مي
    نويسد: . وي ميكنيم مي

ُلوَن ِمـ« توبه را تالوت كرد: ةسور 100 ةآي ،عمر، خليفه دوم« وَّ
َ
اِبُقوَن اْأل َن اْلُمھـاِجِریَن َوالسَّ

َبُعوُهْم ِبِإْحسانٍ  ِذیَن اتَّ ْنصاِر َوالَّ
َ
انصـار   ،را نگفـت كـه بـدين ترتيـب     »االنصار«پس از  »واو«و » َواْأل

چـه شـد؟! عمـر     »واو«آينـد. عربـي برخواسـت و از عمـر پرسـيد:      شمار   به تابع و پيرو مهاجران
كه مسلمانان كه از حـذف يـك    پوزش طلبيد و آيه را كامل تالوت كرد. چگونه ممكن است
سـوم قـرآن سـكوت كننـد؟! و      واو برآشفته شوند و به خليفه تذكر دهند؛ در برابر حذف يك

 ثگـاه ثلـ    چگونه ممكن است كه خداوند به حفظ قرآن كـريم وعـده اكيـد داده اسـت و آن    
قرآن از ميان برود؟! و چگونه ممكن است كـه بخـش قابـل تـوجهي از قـرآن حـذف شـود و        

 »بـدون سـند از ايـن واقعـه خبـر دهـد؟!      اين رويداد را نقل نكنند و تنها يك روايـت   انانمسلم
  ). 6/168 ،1365، تهراني  صادقي(

سـورة  ويژه  به( روايت االحتجاج با قرآن كريم، بيان نمود مرحوم صادقيچه كه   آن بنابر
  قابل پذيرش نيست.، رو اينو از ) و با اعتبار عقلي و واقعيت تاريخي مخالفت دارد9 آية حجر

روايت احتجاج بايد گفت: اين روايـت   ةدربار تهراني  مرحوم صادقياز نقدهاي  گذشته
فاقـد سـند    ،ماننـد ديگـر روايـات احتجـاج    ، ازنظر سند و متن غيرقابل اعتماد است. اين روايت

يـت  در ايـن روا  ،نمونـه  رايشباهت نـدارد. بـ   (ع)ان عليمؤمناست و متن آن نيز با سخنان امير
  خوانيم:   مي

ولیس من خلیقة النبي وال من النبوة أن یقول قوال ال معنی له، فلزم األمة أن تعلم: أنه لمـا کانـت «
النبوة واألخوة موجودتین في خلقة هارون، ومعـدومتین فـیمن جعلـه النبـي ـ صـلی اللـه علیـه وآلـه ـ 

 هاي واژه ).1/369 ،1403، يطبرس( »بمنزلته أنه قد استخلفه علی أمته کما استخلف موسی هارون
  ان نيست.، سخن اميرمؤمنشده همين بخش بهترين شاهد بر آن است كه متن روايت نقل
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  بندي و داوري نهايي   جمع .4
در سه مقـام سـخن    توان مي ،و شرط و جزاي آن نساسورة سوم  ةتحليل و تبيين آي براي

بررسي ديگـر آيـاتي كـه     :دوم ،فرهنگ عرب جاهلي در رفتار با زنان و يتيمان :نخست .گفت
  گانه. داوري نهايي ميان وجوه ده :به شرط و جزاي مورد بحث ارتباط دارند و سوم

  فرهنگ عرب جاهلي در رفتار با زنان و يتيمان .4ـ  1
، فرسـاي بيابـان حجـاز    عـرب در معـرض خطـرات بسـيار بودنـد؛ گرمـاي طاقـت        مردان

و از  نشـدني  هـاي درمـان   بيمـاري ، تجاري سفرهاي پرخطر، سالي و گرسنگي و تشنگي  خشك
شـد كـه مـردان بـا      همـه موجـب مـي    دار. ايـن  هاي دامنه ها و خونريزي جنگ، تر همه خطرناك

ديگري خانواده وي را ، ربود از آنان را دريك  هر ،يكديگر قرارهايي بگذارند كه اگر مرگ
در عـرب رواج داشـت    »لـف ح«يـا   »هـد ع«، »عقد«عنوان   گونه قراردادها به سرپرستي كند. اين

  ). 8/276 ،2000، طبري(
جمعيـت مـردان از زنـان كمتـر بـود و      ، اين خطرات بيشتر متوجه مردان بود كه جا  آن از

البته نتيجه ديگر ايـن   كه گرفت چند زن قرار مي، ازدواج طور طبيعي در برابر هر مرد در سن به
چندهمسـري در  ، رو ). ازايـن 4/12 ،1410، (طباطبـائي  زنان بود شمار بسيار يتيمان و بيوه ،روند

خـوردن تعـادل جمعيتـي ميـان       هـم    بلكـه در پـي بـه    ؛راني  نه از سر توانگري يا هوس معهاين جا
بيش از يك همسر و در مواردي بيش از چهـار   داد. مردان عرب عموماً مردان و زنان روي مي

بـه چهـار    دبايـ  مـي  ،پيـامبر اكـرم   به فرمان قرآن كريم و ،همسر داشتند و پس از پذيرش اسالم
 ،كردنـد  ). مردان عرب چون با زنـي ازدواج مـي  5/17 ،1384، قرطبي( كردند همسر بسنده مي

چـون فرزنـدان     ناميدنـد و آنـان را هـم    مي »ربيبه«و  »ربيب«فرزندان آن زن از شوهر پيشينش را 
ص فرزنـد از ربيـب يـا    جا كه گـاه تشـخي    تا آن ؛)8/257 ،1409، فراهيدي( دانستند خويش مي
و  زينـب بت بـه  پيامبر اكرم نس ةكه دربار چنان .تاريخي دشوار است هاي شخصيت ةربيبه دربار

  ).3/197 ،1414، طريحيروي داده است ( رقيه
مـورد توجـه    ،عنوان يك خصلت زيبا و ارزشمند اخالقي   كفالت ايتام به، ي ديگرسوي از

كـه جنـاب    كردنـد. چنـان   ين خصـلت مـدح مـي   عرب بود و شاعران چـه بسـيار كسـان را بـد    
اسـت   »زنـان  بهـار يتيمـان و پشـتيبان بيـوه    «د كـه وي  كن مي پيامبر اكرم را بدين مدح ،ابوطالب



  ١٠ یاپی، شماره پ١٣٩٨و زمستان  زییدوم، پا ۀسال پنجم، شمار   -  تفسیرتطبیقی های دوفصلنامه پژوهش    |   ٢۴٠
 

 

آن سـتوده  «سـتايد:   ممدوح خويش را چنـين مـي   سلمه ابي  بن  زهير). و 1/37 ،1352، عسكري(
نـوازي بـدان    ) و كمـال يتـيم  1/56 ،1411، شنتمري( »ستها سالي  كه پشتيبان يتيمان در خشك

چـون فرزنـدان خـويش وي را پـرورش       يتيم را به خانه خويش بياورد و هم ،بود كه سرپرست
  دهد.  

كـه   چنـان ، هاي اخالقي با ظهور اسالم قوت و قدرت گرفت قراردادها و ارزشگونه  اين
بـه زمانـه اسـالم    هر سوگند يا پيماني كه در جاهليت بسته شد و : «از پيامبر اكرم نقل شده است

  .)2/510، 1404سيوطي، ( »بخشد پس اسالم آن را شدت مي، رسيد
گسـترش و ژرفـا بخشـيد.     »اخـوت اسـالمي  «قراردادها را در شكل گونه  اكرم اين پيامبر

زن و فرزند وي  ،بر پايه قرارداد دوسويه، رفت و دوست يا يكي از خويشان وي مرد از دنيا مي
بسـا   هـا خـالي نبـود؛ چـه     ها و ناهنجاري اين رفتار از آسيب ،گمان گرفت. بي را به سرپرستي مي

كردنـد يـا دارايـي نيـك و      يتيمان را تملك و آنان را از ارث پدر محروم مي ييسرپرستان دارا
ولي نسـبت  ، كردند. اسالم اين قرارداد را امضا نمود هاي فروتر عوض مي راييابرتر آنان را با د

  سختي هشدار داد.  هبه تصرف در اموال يتيمان ب

  يتيمان ةآيات قرآني دربار .4ـ  2
 آيه 8، بار در قرآن كريم آمده است كه از اين شمار 23، »يتم«هاي برگرفته از ماده  واژه

پـردازد.   ويژه به احكام يتيمان مـي  ) به34 :اسراء، 152 :انعام ؛127، 10، 6، 3، 2 :نسا ؛220 :بقره(
هاي يتيمـان بـا فرمـان بـه      اسراء سفارش به حفظ داراييسورة  34انعام و سورة  152 ةدر دو آي
سرپرستي يتيم و حفـظ امـوال    كه نشيني اشاره بدان دارد عهد همراه شده است. اين هم  هوفاي ب

را همـان   »عهـد «، اسـراء سـورة   34 ةدر تفسـير آيـ   طبرسـي ، رو هاست. ازايـن  او در زمره پيمان
  ).6/221، 1403 ،طبرسيداند ( حفظ اموال يتيم ميوصيت به سرپرستي و 

تصـرف نادرسـت در   گونـه   آميخـتن و هـر  ، تبديل، مسلمانان از دستبرد، اين آيات بر بنا
و حفـظ   يسـوي  ازاند. عمل به آن قرارداد خيرخواهانه و كفالت يتيمان  دارايي يتيمان نهي شده
اداره  چنـين،   مهـ نمـود.   كار را بـر سرپرسـتان دشـوار مـي    ، ديگر سوي ازحرمت دارايي يتيمان 

شـد كـه    همـه موجـب آن مـي    ايـن  ؛آنان سخت و گاه ناممكن بود بدون ارتباط با مادر، يتيمان
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چون فرزندان خويش سرپرستي كننـد و كمـال عـدالت را      كه يتيمان را هم  سرپرستان براي آن
 ن ازدواجبـا مـادرِ يتيمـا   ، آنان جريان دهند و البته در اداره اموال آنان بهتـر عمـل كننـد    ةدربار
  .كنند

  گيري گانه و نتيجه داوري ميان وجوه ده .4ـ  3
برشـمرده شـد.    نسا ةسوم سور ةدر تحليل و تفسير شرط و جزاي آي ده وجه ،مجموع در

  چنين گفت: توان مي در مقام داوري نهايي ميان اين وجوه
الَّ ُتْقِسُطوا ِفي اْلَیتامی« آيه گمان بي

َ
ْم ِمـَن النسـاَفاْنِکُح   َو ِإْن ِخْفُتْم أ

ُ
بـر ارتبـاط و    »وا ما طاَب َلک

چهـار   ،اسـاس   ينهمـ  . بـر دارد پيوستگي ميان دادگري با يتيمان و ازدواج مجدد با زنان داللت
قابـل پـذيرش   ، نكردنـد  صـوير هفتم تا دهم) كه هـيچ ربطـي ميـان شـرط و جـزا ت     ( يوجه نهاي

  نيستند.
انـد.   ه پـدر خـويش را از دسـت داده   كـ  هسـتند كودكـان نابـالغي   معنـاي    به »يتامي« واژه
، دختــران يتــيم يــا دختــران در ســنّ ازدواج  ةدربــار كــاربردن ايــن واژه منحصــراً بــه بنــابراين،

، وجـوه اول و دوم ، پـس يا استعمال لفظ در ماكان).  مجازگويي است (استعمال عام در خاص
  اند. مجازي اخذ كردهمعناي   به را »تاميي«واژه 

بـر آن داللـت دارد    »نسا«و  »يتامي«تفاوت دو عنوان  و زنان بالغ استاي معن  به »نسا« واژه
را همـان   »يتامي« توان نمي ،عبارت ديگر  ند. بهكن مي از دو گروه مختلف ياد، كه اين دو عنوان

  وجه دوم قابل پذيرش نيست.، رو دانست. ازاين »نسا«
 .و پيوسـتگي اسـت   ارتبـاط  جـزا جمله شـرطيه آن اسـت كـه دقيقـا ميـان شـرط و        ظاهر

ميانـه دادگـري بـا يتيمـان و ازدواج مجـدد تصـوير شـود.         دقيقاً در آيه نيز بايد ارتباط ،بنابراين
بـا ظـاهر آيـه    رو  ازايـن  كننـد و  تصـوير نمـي  را چهارم و پنجم چنين ارتباطي ، سوم، وجوه اول

در  ،مخالفت دارند و اصل در هر سخني آن است كه بدون حذف و تقدير تفسـير شـود. پـس   
مقـدم  ، آن وجه كـه متضـمن حـذف و تقـدير نيسـت     ، بيان مالزمه ميان شرط و جزاي موجود

  است.  
وجه ششـم را   ؛هاي فوق بر وجه ششم جريان ندارد يك از اشكال هيچ ،گذشت كه انچن

االقتصـاد و  در كتـاب   فائق العبيـدي   خالدجمله  از ،اند برخي از انديشمندان معاصر مطرح كرده
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تعـدد الزوجـات و   «در مقالـه   عبـدالرحمن الحصـين    بـن   صـالح  .)37 ،1426، يديعب( االجتماع
نويسـد:   مـي  - هالبحـوث و المقـاالت العلميـ    هموسـوع  در مجموعهچاپ شده -  »سانحقوق االن

گمان خواننده قرآن خواهد پرسيد كه چه ارتباطي ميان دادگري در يتيمان و چندهمسـري   بي«
تشريع چندهمسري موجب دادگري ميان يتيمان است؟ پاسـخ  وجود دارد؟ و چگونه تجويز و 

درونـي  ، طفييتيم نيازهايي عا .نيازهاي يتيم از خوراك و پوشاك و مسكن فراتر است :كه  آن
و تربيتي دارد كه از نيازهاي جسمي اهميت بيشتري دارند و آن زمان كه مردي با مادرِ يتيمـان  

، ش قرار دهد و همانند پـدر از آنـان پشـتيباني كنـد    ازدواج كند و يتيمان را فرزندخوانده خوي
    ».اه اين نيازها برآورده خواهند شدگ  آن

، انـد و دو تـن از ايشـان    ايـن وجـه را مطـرح كـرده     ،عالم بزرگوار معاصر شـيعي نيـز   سه
 مرحـوم  انـد.  آن را پذيرفتـه نسـا،  سورة عنوان برترين وجه در تحليل شرط و جزاي آيه سوم   به

وجوه مناسب  ةد و آن را در زمركن مي اين وجه را در تفسير آيه ذكر ي سبزواريسيدعبداالعل
  ).7/264 ،1409، سبزواري( شمرد با ذيل آيه برمي

همـين ديـدگاه را دارنـد.     جـزا نيز در بيان وجه ارتباط شرط و محمدهادي معرفت   عالمه
فانكحوا مـا طـاب   «و جمله  »تاميان خفتم الّا تقسطوا في الي«تناسب ميان دو جمله ، بيان ايشان  به

  ).164 ،1413، معرفت( دشو مي زنان آشكار تنها در ازدواج با بيوه »لكم
اسـت.    بيان و تقويت اين ديدگاه پرداخته  به اهللا سيدمحمدتقي مدرسي تآي، يش از همهب
 زنـان و  آن همانا ازدواج با بيـوه  ةشكالت يتيم در شكل عمومي و گستردم حل«نويسد:  وي مي

يـابيم. مـرد    ماعي مـي تجهت فلسفه چندهمسري را حل مشكالت اج ازاين ،مادرانِ يتيمان است
كـه بـراي     مگـر آن ، دشـو  نمـي  زن سـالخورده همسـر   گاه در ازدواج نخست بـا بيـوه   جوان هيچ

قـرآن   ،جهـت  بـدين  ؛فرزندانِ يتيمش بـا آن زن ازدواج كنـد   وزن  داري از بيوه حفاظت و نگه
  ).2/21 ،1409، مدرسي( »دهد مي يدادگري به يتيم و چندهمسري ارتباط قراركريم ميان بيمِ ب

وجه ششـم برتـرين و بهتـرين وجـه در بيـان ارتبـاط شـرط و        ، چه گذشت  به آن توجه با
سـوم و  ، ازدواج دوم، براي دادگري ميان يتيمان، اين وجه  بر  است. بنا نسا ةسوم سور ةجزاي آي

و اگر بـيم داريـد كـه ميـان     «دانسته شده و معناي آيه چنين است:  چهارم با مادر آن يتيمان روا
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سـه و   سـه ، دودو، مادرانِ يتيمـان) كـه پسـندتان اسـت    ( پس از آن زنان ،كنيديتيمان دادگري ن
  .»چهارچهار به همسري گيريد

رعايت حال يتيمان و دادگري با آنان است و ، حكمت جواز چندهمسري، اين اساس بر
چندهمسري مـردود خواهـد بـود و بازگشـت بـه همـان       ، ري در ميان نباشدگمان اگر دادگ بي

  ) است.ه(فَواحد همسري حكمِ نخستينِ تك
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