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 چکیده

مشروعیت تعدد زوجات بر گرفته از قرآن کریم، روایات فراوان و سیره عملی اولیای دین است و مورد 

باشد. قرآن کریم تعدد زوجات را مشروط به رعایت عدالت نموده است. اتفاق همه مذاهب اسالمی می

 قَسمرا فقط متعلق آن  اند و از این رومعنا کردهاز فقیهان عدالت در تعدد زوجات را به مساوات  بسیاری

روی و رعایت حقوق دیگران و دانند؛ در حالی که عدالت به معنای میانه)تقسیم شبها میان همسران( می

همسر است و مختص پرهیز از افراط و تفریط است. به همین جهت متعلق آن همه حقوق فقهی و اخالقی 

  باشد.نمی قَسمبه 

 تعدد زوجات، عدالتازدواج، حقوق خانواده، کلید واژه: 

 

 مقدمه

جواز تعدد زوجات از احکام مورد پذیرش همه مذاهب در اسالم است. مستند اصلی این حکم، قرآن 

بر آن روایات  کریم می باشد و مهمترین آیه ای که داللت بر آن دارد آیه سوم سوره نساء است. عالوه

 121و  3 ات)ع( و سیره عملی آنان نیز داللت بر مشروعیت تعدد زوجات دارد. قرآن کریم در آی انمعصوم

یاد کرده است. در روایات نیز به این موضوع رعایت عدالت میان همسران در تعدد زوجات از سوره نساء 

 همه مذاهب اسالمیمورد قبول فقیهان پرداخته شده است. از این رو شرط رعایت عدالت در تعدد زوجات 

متفاوتی در فقه دیده می شود. مفسران نیز در تفسیر آرای  عدالتو تعیین متعلق  آنتفسیر در می باشد، اما 
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شرط عدالت و به موضوع در این نوشتار آیات مذکور و شرط عدالت ذکر شده در آنها اختالف دارند. 

 یدگاه نوینی ارائه شده است.متعلق آن پرداخته شده و در این میان د

 

 فقهتعدد زوجات در شرط عدالت در گزارشی از . 1

 است:واجب کرده را آیه سوم سوره نساء به صراحت اجرای عدالت میان همسران 
وَ إِنْ خِفْتُمْ أاَلَّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتَامَى فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَ 

لِكَ أَدْنَى أاَلَّ وْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ذوَ رُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أاَلَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَثاُلَثَ 

 تَعُولُوا 

ترسید که )بهنگام ازدواج با دختران یتیم،( عدالت را رعایت و اگر مى

پوشى کنید و( با زنان پاك )دیگر( ازدواج نکنید، )از ازدواج با آنان، چشم

ترسید عدالت را )درباره همسران نمائید، دو یا سه یا چهار همسر و اگر مى

متعدد( رعایت نکنید، تنها یك همسر بگیرید، و یا از زنانى که مالك آنهائید 

  کند.استفاده کنید، این کار، از ظلم و ستم بهتر جلوگیرى مى

فوق توان شوهران است، ولی آنان  دهد که رعایت عدالت در مورد همسرانهمین سوره خبر می 121آیه 

 گردد:به طور کامل رها  زوجاتاز ان عمل کنند که یکی چننباید 

وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسَاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَاَل تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ 

 ا فَإِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُوراً رَحِیماً فَتَذَرُوهَا کَالْمُعَلَّقَةِ وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُو

هر چند بکوشید هرگز نتوانید که در میان زنان به عدالت رفتار کنید. لکن 

یکباره به سوى یکى میل نکنید تا دیگرى را سرگشته رها کرده باشید. اگر از 

 در آشتى درآیید و پرهیزگارى کنید خدا آمرزنده و مهربان است.

دانند. ، رعایت عدالت میان همسران را بر مرد واجب مینخست به استناد آیه اسالمیفقیهان همه مذاهب 

که شیعه متعلق عدالت در آیه نخست اختالف دارند. قدر متیقن از در این آیه و آیه دوم اما در متعلق عدالت 

« قَسم»ه از آن به و سنی بر آن اجماع دارند، تقسیم عادالنه شبها میان همسران است که در فقه عامه و خاص

النکاح، ؛ انصاری، کتاب313، ص8االفهام، جثانی، مسالكشود )شهید)به فتح قاف و سکون سین( یاد می

(. 183، ص33الکویتیه، جالموسوعةجمعی از نویسندگان، ؛ 313، ص1القرآن، جعربی، احکام؛ ابن073ص

(. این 337، ص21عاملی، وسائل الشیعة، ج )حر و احکام آن وارد شده است قَسمدر باره  یفراوان اتیروا

 است. قَسمفقهاء در انطباق عدالت در آیه شریفه بر روایات مستند اصلی 

اصطالح،  نیکه ا ییآن مطرح شده است، تا جا لیذ یاریاست و احکام بس تیاهم یدر فقه دارا قَسم

 ،ینی؛ شرب137، ص2لوهاب، جافتح ،ی)انصار باشدیسنت مدر منابع اهل یفقه یاز کتابها یکیعنوان 
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عمل کرده است  گونهنیآثار خود متاثر از عامه هم یدر برخ زین یطوسخی؛ (. ش251، ص3ج المحتاج،یمغن

 تیروش تبع نیاز ا عهیش یفقها ری(. اما سا320، ص0المبسوط، جطوسی، ؛ 031، ص0الخالف، ج ،ی)طوس

 اند.ب نکاح مطرح نمودهکتا یهااز سرفصل یکیرا به عنوان  قَسماند و نکرده

 قَسمبعد از اینکه رعایت عدالت را بر مرد در تعدد زوجات سزاوار می داند، مقنعه کتاب در شیخ مفید 

 : گویدمیذکر می کند. او  عدالتبرای مصداق تنها به عنوان را 

اگر مرد دو زن داشته باشد سزاوار است میان آنها به عدالت رفتار کند، پس 

 (515المقنعه، ص د،ی)مف ا با یکی از آنها سپری نماید.باید هر شب ر

از یکی از مشتقات ماده عدل استفاده کرده اند )حلبی، الکافی،  قَسمبسیاری از فقهاء نیز در بیان احکام 

؛ فخر 001؛ قمی، جامع الخالف، ص355؛ ابن زهره، غنیة النزوع، ص155؛ سالر، المراسم، ص211، 215ص

؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، 313، ص8االفهام، ج ك؛ شهید ثانی، مسال251، ص3وائد، جالمحققین، ایضاح الف

در آثار فقهی به عنوان مصداق عدالت شرط شده در تعدد زوجات معرفی شده  قَسمپس (. 588، ص20ج

 است.

سه مسئله بیتوته )شب ماندن(، مضاجعه )هم خوابی( و مواقعه )آمیزش( از هم تفکیك شده  قَسمدر 

بیتوته بر مرد واجب است و مواقعه واجب  قَسمسنت اتفاق نظر دارند که در ست. فقهای شیعه و اهلا

نیست، زیرا رعایت عدالت در مواردی واجب است که مرد توان انجام آن را دارد و آن بیتوته است، اما 

)نجفی،  م نیست.رعایت عدالت و مساوات در اموری که از قدرت مرد خارج است مانند محبت و جماع الز

؛ 558االحکام، ص؛ سبزواری، جامع281، ص2الصالحین، ج؛ خویی، منهاج151، ص31الکالم، ججواهر

 (.108، ص8ج، المغنیقدامه، ؛ ابن332، ص2، جالصنائعبدائعکاشانی، 

وَ »دانند. آنها به آیه در مورد مضاجعه اختالف است. بیشتر فقیهان مضاجعه را نیز بر مرد واجب می

اند، زیرا مضاجعه مصداق حسن معاشرت است و بدون آن ( استدالل کرده11)نساء/« عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

؛ 072النکاح، ص ؛ انصاری، کتاب588، ص20، جالناضره کند )بحرانی، الحدائقصدق نمیحسن معاشرت 

مصداق برای معاشرت به  (. برخی با درکی عرفی از این آیه، تعیین330، ص2الوسیله، جخمینی، تحریر

، 2ادریس، السرائر، جاند )ابناند و آن را منحصر به مضاجعه نکردهمعروف را به عرف واگذار کرده

ثانی، دانند )شهید(. اما برخی دیگر آن را بر موانست بدون مضاجعه در شب نیز صادق می555ص

وَ عاشِرُوهُنَّ »برخی فقیهان آیه (. 7531، ص20نکاح، ج ؛ زنجانی، کتاب312، ص8االفهام، جمسالك

و  ( را مربوط به مسائل اخالقی دانسته و از این رو، استدالل به آن را در مسائل حقوقی11)نساء/« بِالْمَعْرُوفِ

( و برخی دیگر امر در آیه را در صورت 332، ص13العروة، جدانند )حکیم، مستمسكه نمیشرعی موجّ

اهلل (. آیت051الشریعة، النکاح، صلنکرانی، تفصیلاند )فاضلدهعمومیت معروف حمل بر استحباب کر
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، 3النجاة، ج، مضاجعه شرط نیست )خویی، صراطقَسمخویی در یکی از آثار خود تصریح کرده است که در 

 .(281، ص2الصالحین، ج(، اما در اثری دیگر مضاجعه را شرط دانسته است )خویی، منهاج208ص

وره نساء ذکر سدر آیه سوم عدالت مورد امر  یبرا قَسمغیر از  یگریاق دمصد عهیش بیشتر فقیهان

به حسب تواند متعلق عدالت باشد، زیرا این امور نمینفقه و سایر حقوق زوجیت  آنانبه نظر  اند.نکرده

کند و بر مرد تنها واجب است که نفقه مورد نیاز و مناسب شأن هر یك از زنان را حال زوجه تغییر می

تواند بعد از رعایت نفقه واجب، به پس مرد می .دازد، اما رعایت تساوی در مقدار نفقه شرط نیستبپر

(. هر 150، ص5الفقه، جصدر، ماوراء؛ 080طوسی، النهایة، صبرخی از زنانش بیش از دیگران انفاق کند )

؛ خویی، 225ص ،2براج، المهذب، جدانند )ابنچند برخی فقها رعایت تساوی در نفقه را مستحب می

رویی و مواقعه را نیز برخی دیگر تساوی در التفات، خوش ،(. عالوه بر آن282، ص2الصالحین، جمنهاج

 (. 558االحکام، ص؛ سبزواری، جامع182، ص31الکالم، جاند )نجفی، جواهرمستحب دانسته

عربی، است )ابن مقَسفقط سوم سوره نساء  هیدر آسنت نیز متعلق عدالت اهلبیشتر علمای به نظر 

(. شافعیه، حنابله و مالکیه نیز بر این باورند که اگر مرد در مورد نفقه و پوشاك و 313، ص1القرآن، جاحکام

تواند برخی از زنان را نسبت به برخی دیگر توسعه دهد، هر چند مانند آنها رعایت مقدار واجب را کرد، می

، المغنیقدامه، ؛ ابن185، ص33الکویتیه، جالموسوعة، جمعی از نویسندگانمراعات مساوات بهتر است )

دانند نه به حسب ( اما آن گروه از فقهای حنفیه که تعیین مقدار نفقه را به حسب حال مرد می100، ص8ج

ردالمحتار، حاشیةعابدین، اند که مساوات در نفقه بر مرد واجب است )ابنحال هر دو، در این باره فتوا داده

همچنین شافعیه، حنفیه و حنبلیه نیز رعایت عدالت و مساوات در همه استمتاعات جنسی را  (.318، ص2ج

 (. 35، ص7، جلمغنیقدامه، ا)ابن دانندمستحب می

متعلق عدالت در آیه سوم سوره  فقیهان ـبیشتر عین حال برخی مفسران شیعه و سنی ـ بر خالف  در

دانند )طبرسی، ، معاشرت، مباشرت و غیره نیز میشامل مواردی چون نفقه قَسمنساء را عالوه بر 

 (. 582، ص1القرآن، جظالل؛ قطب، فی537، ص3المحیط، ج؛ ابوحیان، البحر11، ص3البیان، جمجمع

  

 . معنای عدالت2

دانند می قَسمسوره نسا را فقط  3علت اینکه بسیاری از فقهای شیعه و اهل سنت، متعلق عدالت در آیه 

واجب  قَسماند و مساوات نیز از نظر شرعی فقط در ها عدالت را به معنای مساوات گرفتهاین است که آن

است و در سایر حقوق شرعی و اخالقی زوجه مانند نفقه، جماع، حسن معاشرت و محبت، مساوات واجب 

 :گویدمیشیخ طوسی نیست.  
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مانعی ندارد که مرد بعضی از زنانش را بر بعضی دیگر در نفقه و 

و به عدالت برتری دهد و اگر تساوی را میان آنها رعایت کند  پوشاك

 (.080ص ة،یالنها ،ی)طوسرفتار نماید بهتر است 

از کنار هم آمدن عدالت و تساوی در این عبارت روشن می شود که شیخ هر دو را به یك معنا می داند 

ققین به وضوح ادعاء می کند که و در نتیجه رعایت عدالت را در نفقه و پوشاك واجب نمی داند. فخر المح

عدالت در آیه سوم سوره نساء به معنای رعایت تساوی است، نه به معنای رعایت حقوق. او بر این ادعاء 

 : گویدمیاستدالل می کند و 

عدالت در آیه سوم سوره نساء به معنای مساوات است، نه رعایت 

عدالت میان حقوق، زیرا در این آیه در فرضی که بیم از عدم اجرای 

دارند اکتفا  زن یا به آنچه از کنیزانهمسران باشد، توصیه شده که به یك 

کنند. پس عدالت در این آیه فقط در تعدد زوجات قابل تصور است و در 

فرض یك زن یا ملك یمین رعایت عدالت الزم نیست و این عدالت به 

ك زن و معنای مساوات است، زیرا عدالت به معنای رعایت حقوق، در ی

 .(251، ص3ج،إیضاح الفوائدفخر المحققین، )کنیزان نیز واجب می باشد 

 حسن نفقه، عدم وجوب مساوات در شهید ثانی و بسیاری از فقهای بعد از او، برای حکم به استحباب و

این اند.  پیش فرض آنها در این استدالل سوره نسا استدالل کرده 121جماع و مانند آنها به آیه  و معاشرت

توانند است که عدالت در این آیه به معنای مساوات است، زیرا در این آیه تصریح شده که مردان نمی

رعایت عدالت، یعنی مساوات در این  اند کهنتیجه گرفته عدالت را در حق همسران خود رعایت کنند، پس

، 8ج، سالك األفهاممشهید ثانی، ) و مستحب است باشدستطاعت مردان است واجب نمیامور که فوق ا

الحدائق بحرانی، ؛ 281، ص2ج ،مفاتیح الشرائعفیض کاشانی، ؛ 020، ص1ج، نهایة المرامعاملی، ؛ 335ص

؛ 152، ص2ج ،ریاض المسائلطباطبائی، ؛ 515ص، 7ج ،کشف اللثاماصفهانی، ؛ 581، ص20ج ،الناضرة

فقه روحانی، ؛ 30، ص2بخش، 1ج ،و مسائلرسائل نراقی، ؛ 13، ص1قَسم13ج ،األنوار اللوامعبحرانی، 

 .(205، ص22ج ،الصادق

، اما به نظر او استآیه به معنای مساوات هر دو به نظر صاحب جواهر و برخی دیگر از فقها نیز عدل در 

سوره نساء، نفقه و مانند آن نیست، زیرا مساوات در این امور ممکن است و فوق  121متعلق آن را در آیه 

نجفی، ) نیست، بلکه مقصود مساوات در همه امور یا مساوات در خصوص محبت استوهر شطاقت 

منابع فقهی وجود دارد  درنیز دیگری شواهد . (735ص ،کتاب النکاحاراکی، ؛ 35، ص21ج ،جواهر الکالم

 به معنای مساوات می باشد )طوسی، المبسوط، فقیهاندر نزد عدالت در تعدد زوجات آشکار می سازد که 

 . (355؛ ابن زهره، غنیة النزوع، ص155، ص0ج
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در برداشت شود که عدالت که از امام کاظم )ع( نقل شده است  یت ذیلممکن است از رواهمچنین 

 به معنای مساوات است:تعدد زوجات 

 بْنِ  عَلِیِّ عَنْ عِیسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بِإِسْنَادِهِ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ

 عَنِ  (ع) الْحَسَنِ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ الْهَاشِمِیِّ عُتْبَةَ بْنِ الْمَلِكِ عَبْدِ عَنْ الْحَکَمِ

 یَصْلُحُ  أَ ،الْعَطِیَّةِ وَ  بِالْکِسْوَةِ  إِحْدَاهُمَا یُؤْثِرَ أَنْ یُرِیدُ  امْرَأَتَانِ لَهُ تَکُونُ الرَّجُلِ

، 21ج ،وسائل الشیعة)عاملی،  بَیْنَهُمَا الْعَدْلِ فِی اجْهَدْ وَ ،بَأْسَ لَا :قَالَ ؟ذَلِكَ

 .(301ص

از امام کاظم )ع( در باره مردی که دو زن  :گویدعبدالملك بن عتبه می

برتری دهد خواهد یکی را در پوشاك و نفقه بر دیگری دارد و می

پرسیدم که آیا این کار به صالح است؟ حضرت فرمود: مانعی ندارد، 

 آنها رعایت کند.لت را میان کوشش کند که عدا

 تیچنانکه در روا زیمتعلق عدالت ندانند و عدالت در این روایت را به معنای تساوی میبسیاری از فقها 

شهید ) اندکردهامر به رعایت عدالت در روایت را حمل بر استحباب  . از این روآمده نفقه و پوشاك است

؛ 515، ص7ج ،کشف اللثاماصفهانی، ؛ 020، ص1ج ،هایة المرامنعاملی، ؛ 335، ص8ج ،مسالك األفهامثانی، 

تفصیل الشریعة فاضل، ؛ 210، ص25ج ،مهذب األحکامسبزواری، ؛ 032، ص0ج ،جامع المداركخوانساری، 

 (. 205، ص22فقه الصادق، جروحانی، ؛ 735کتاب النکاح، صاراکی، ؛ 071، ص(النکاح)

، راهگشای فهم درست آیه سوم سوره نساء و ارتباط آن با آیه عدالتکاوش و دقت در معنای لغوی 

پاسخگوی شبهات مطرح شده در باره ارتباط این دو آیه، و در نهایت موجب دست  همان سوره و 121

به از این رو خواهد بود. یافتن به درکی صحیح از ابعاد و زوایای مختلف شرط عدالت در تعدد زوجات 

 در منابع لغوی می پردازیم.  بررسی معنای معنای عدالت

 : گویدمیابن فارس 

ماده عدل داللت بر استواء دارد ... عَدل یعنی حکم به استواء کردن و 

عدل اگر چیزی با چیز دیگر مساوی باشد گفته می شود: عِدل او است ... 

روز معتدل نیز به معنای روزی است که سرما و نقیض جور است ... 

 (.205، ص0)ابن فارس، معجم مقائیس اللغة، ج گرما در آن مساوی است

 گوید: راغب اصفهانی می

... عدل به تقسیط و تقسیم  عدالت اقتضای معنای مساوات دارد

إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ مساوی گفته می شود ... خداوند می فرماید: 

یعنی خیر عدل به معنای مساوات است، پس عدل ، (13النحل/ )الْإِحْسانِ 
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در مقابل خیر و شرّ در مقابل شرّ، اما احسان یعنی خیر بیشتر در مقابل 

وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ شرّ ... آیه شریفه خیر، و شرّ کمتر در مقابل 

، اشاره به این دارد که انسان نمی تواند محبت خود را میان النِّساءِ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تَعْدِلُوا کند، پس آیه همسرانش به طور مساوی تقسیم 

)راغب، مفردات الفاظ و نفقه دارد  قَسماشاره به عدالت در  فَواحِدَةً

 (.551القرآن، ص

 : گویدمیفیومی 

 ،یومی)ف جور است عدل به معنای قصد و میانه روی در امور و ضدّ

 . (315، ص2المصباح المنیر، ج

 : گویدمیابن منظور 

امر مستقیمی است که در جان انسانها جای دارد و ضدّ جور  عدل آن

، 11جلسان العرب، ابن منظور، است ... عدل حکم کردن به حق است )

  (.033ص

 : گویدمیاز معنا کردن عدل به آنچه از ابن منظور نقل شد زبیدی بعد 

تاج العروس،  ،یدی)زبگفته شده که عدل میانه افراط و تفریط است 

 (.071، ص15ج

 : گویدمیمصطفوی 

ماده عدل داللت بر عمل میان افراط و تفریط دارد به گونه ای که در 

آن زیاده و نقیصه ای نباشد و به همین جهت بر اقتصاد )میانه روی(، 

التحقیق . )مصطفوی، شوداطالق میمساوات، قسط، استواء و استقامت 

 (.55، ص8فی کلمات القرآن الکریم، ج

قطعاً مترادف و ر نظرهای اهل لغت فهمیده می شود که ماده عدل دقیقا به معنای تساوی اظهامجموع از 

استقامت در رفتار و دوری از افراط و تفریط میانه روی و ، بلکه مقصود از آن نیستتساوی در مقدار  با

اندازه  است، به گونه ای که به حق عمل شود و به کسی ستم نشود. بنابراین اگر کسی به فرزندانش به

به عدالت رفتار کرده، هر چند به مقدار  همسران خود به مقدار نیازشان نفقه دهدو یا به نیازشان طعام دهد 

وی اطعام و انفاق نکرده باشد، و اگر به آنها به مقدار مساوی طعام و نفقه دهد اما برخی همچنان گرسنه مسا

ریافت کرده باشند به افراط و تفریط عمل کرده و از و نیازمند باشند و برخی دیگر بیش از مقدار نیازشان د

پس مساوات در مقدار گاهی مصداق شیوه اعتدال و میانه روی خارج شده و به برخی ستم کرده است. 

 عدالت است و گاهی برخالف عدالت می باشد. 
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ورتاً متعلق سوره نساء به معنای رعایت مساوات در مقدار نیست تا ضر 121و  3بنابراین عدالت در آیه 

شامل همه حقوق زوجه  آن در هر دو آیهمتعلق بلکه ، باشد و شامل سایر حقوق زوجه نشود قَسمآن فقط 

و دوری از که در آن تساوی شرط است ندارد، زیرا اعتدال  قَسمو اختصاص به مورد خاصی مانند  است

این است که مرد سوره نساء سوم در همه حقوق زوجیت الزم است. بنابراین پیام آیه افراط و تفریط 

بایست در صورت تعدد همسرانش، حقوق همه آنها را اداء نماید و گرفتن همسر جدید موجب نشود که می

مسرانش کوتاهی کند، و اگر بیم این دارد که نتواند حقوق همه را اداء کند به یك در اداء حقوق یکی از ه

 .ت تا به ستم نگرایداین نزدیکتر اسهمسر یا ملك یمین اکتفاء کند که 

از فخرالمحققین برای اثبات این که عدالت در این آیه به معنای در صفحات قبل استدالل نقل شده 

برای عدالت و  میانه رویمعنای گفته شود که  رعایت تساوی است، می تواند اشکالی بر این دیدگاه باشد و

دارد که رعایت عدالت در موارد را در پیدر نتیجه توسعه متعلق آن به همه حقوق زوجیت، این نتیجه 

فرماید: کریم مینیست؛ در حالی که قرآن تعدد زوجاتیمین نیز الزم است و منحصر به همسری و ملكتك

یمین اختیار کنید و پیام این عبارت این است که در توانید به عدالت پایبند باشید یك همسر یا ملكاگر نمی

 رعایت عدالت الزم نیست.  ،نیمیو ملك یهمسرموارد تك

همسری و بندی به عدالت ـ به معنای اعتدال ـ در تكتوان گفت که پایمیبه این اشکال در پاسخ 

کریم در است و همین مقدار کافی است که قرآن تعدد زوجاتتر از رعایت عدالت در یمین آسانملك

 ذلِكَ » عبارتصیه کند. شاهد بر این ادعا به این دو تو تعدد زوجاتصورت بیم از عدم رعایت عدالت در 

در پایان آیه است که گویای این است که در « نگرایید ستم به تا است نزدیکتر تَعُولُوا؛ این أَالَّ أَدْنى

شود، ولی این دو بندی به آن موجب ستم مییمین نیز عدالت الزم است و عدم پایهمسری و ملكتك

فَإِنْ »متعلق عدالت در عبارت عدالت و دوری از ستم نزدیکترند. اگر به رعایت  تعدد زوجاتنسبت به 

عدالتی در ، موضوع بیداشت قَسماختصاص به حقوق مختص به تعدد زوجات مانند « خِفْتُمْ أَالَّ تَعْدِلُوا

 کمتر باشد.در آن دو عدالتی یمین به طور کامل منتفی بود، نه این که بیهمسری و ملكتك

فعل  جهیحمل بر مساوات شود و در نتنقل شده از امام کاظم )ع(  تیعدالت در روانیست  همچنین الزم

آن بر استحباب حمل گردد، ظهور بر خالف در این روایت ( ؛ در عدالت کوشش کناجهد فی العدل )وامر 

 . ستیمساوات ن یبه معنا زیو عدالت ن شودیوجوب حمل م یبلکه فعل امر بر همان معنا

 

 عدالت و قسط تفاوت. 3

حقوق همسر  تیاست که در مورد رعا نیـ که مفسران به آن نپرداخته اند ـ ا هیآ نینکته قابل تامل در ا

شده است. قسط، عدالت ظاهر و آشکار  ریتعب« عدل»حقوق زوجات به  تیو در مورد رعا« قسط»به  میتی

عدالت است که نمود  یخارج یو اجرا اِعمال گر،ید ریبه تعب ای( و 028ص ة،یاللغوالفروق ،یاست )عسکر
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 ق،یالتحق ،یمستحقان )مصطفو نیسهام ب میمانند رساندن نفقه به دست اهلش و تقس کند،یم دایو ظهور پ

اموال و حقوق  یعنی د؛یقسط نکن تیرعا دیترسیاگر م دیفرمایم هیرو در صدر آ نی(. از ا257، ص1ج

به حقوق  میتیکه در مورد زن  نی. علت ادینازدواج ک گریدپس با زنان  دیرا به او نده میتیزن  یظاهر

آنها بود؛ چنانکه  یحقوق مال تیبه جهت رعا مانیتیمردان از ازدواج با  میاست که ب نیتوجه شده ا یظاهر

حقوق زوجات از واژه قسط  تیدر باره اموال آنان سخن گفته شده است. اما در مورد رعا زیقبل ن هیدر آ

حقوق  تیکار رفته است تا روشن گردد که در مورد تعدد زوجات فقط رعا بهلکه واژه عدل استفاده نشده ب

 یچند مربوط به معاشرت اخالق هری. بلکه در مورد آنها هر گونه ظلمستین یکاف قَسمآنها مانند  یظاهر

 باشد ناپسند است.

 

  ناتوانی در رعایت عدالت. 4

همین ناظر به آیه سوم داند همسران را فوق توان مردان میرعایت عدالت میان که  سوره نساء 121 آیه

در کند که معنای عدالت و متعلق آن در هر دو آیه یکی باشد. است، پس وحدت سیاق اقتضا می سوره

 میگرفته است که خداوند حک نیبر ا لیرا دل هیدو آ نیوجود ا العوجاءیابآمده است که ابن یمعتبر تیروا

عمل به آن در حد توان  کندیدوم اذعان م هیداده است که در آ ینخست فرمان به امر هیدر آ رایز ست،ین

است و متعلق آن در « نفقه»ه اول، ی. امام صادق )ع( در پاسخ  فرمودند که متعلق عدالت در آستیمکلف ن

 دیبن عبمزبور از عمرو  هیاز دو آ ریتفس نی(. ا353، ص5ج ،یالکاف ،ینی)کل باشدیم« مودت»دوم،  هیآ

، 2القرآن، جآشوب، متشابهشهرنقل شده است )ابن زین باشدیسنت ممفسران اهل نیه.ق( که از نخست 100)م

 (.110ص

و آن  شده است مخالفان تعدد زوجات یبرخ یاز سو هینظر كی یریشکل گ نهیزم هیدو آ نیا ارتباط

در اسالم  تعدد زوجاتآید که جه بدست میاین است که از ضمیمه کردن پیام این دو آیه به یکدیگر این نتی

دیگر رعایت  آیه در و کرده، عدالت به را مشروط تعدد زوجاتیك آیه،  جایز نیست؛ زیرا خداوند در

 به علت عدم امکان رعایت شرط تعدد زوجاتاست. پس  دانسته خارج از توان آنها مردان براى را عدالت

نکته که  نیمتفاوت است، اما هر دو در ا نیشیپ هیبا نظر العوجاءیاباشکال ابن، جایز نخواهد بود. عدالت

که امام صادق )ع( به  یاست مشترکند. پاسخ یکیدارند و متعلق عدالت در هر دو  اقیوحدت س هیدو آ نیا

 مطرح شده  قرار گرفته است. هیرد نظر یاند مورد استفاده مفسران برااشکال داده نیا

اند که در آیه گونه پاسخ دادهاینـ متاثر از روایت امام صادق )ع( ـ دگاه را بسیاری از معاصران این دی

و نفقه است و در آیه دوم، متعلق عدالت، میل و احساس  قَسماول متعلق عدالت، حقوق مادی زن مانند 

 باشد و قدرت بر چنین کاری را همباشد. بدین معنا که مرد موظف به رعایت حقوق مادی زن میقلبی می

تواند عدالت را در عواطف قلبی نیز رعایت کند در این مورد به همین مقدار اکتفا کند که همه اما نمی ،دارد
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ای که زنان دیگر را به طور کامل رها سازد. پس رعایت شرط عواطف خود را متوجه یك زن نکند به گونه

« کَالْمُعَلَّقَةِ فَتَذَرُوها الَْمیْلِ کُلَّ تَمیلُوا فَال» عبارتعدالت در آیه نخست در توان مرد است. شاهد بر این ادعا 

رساند که چون توان اجرای عدالت را به طور کامل ندارید پس به طور کامل هم می عبارتاست، زیرا این 

آن را رها نکنید؛ یعنی اجرای آن به طور ناقص و در حد توان شما کافی است و این با عدالت قلبی سازگار 

؛ حسنی، 255، ص3نمونه، ج؛ مکارم، تفسیر1، ص2الرحمن، جدالت حقوقی )بالغی، آالءاست نه با ع

(. این 582، ص2القرآن، جظالل؛ قطب، فی150، ص5الفقه، ج؛ صدر، ماوراء71الجعفری، صالفقهتاریخ

فقه، المتفاوت است )صدر، ماوراء پاسخ مبتنی بر نفی وحدت سیاق برای دو آیه و توجه هر آیه به حکمی

 (.150، ص5ج

بلکه در باره رعایت  ،نیست تعدد زوجاتاند که آیه دوم مربوط به گونه پاسخ دادهبرخی دیگر این

عدالت در مورد همسر است، هرچند یکی باشد. پس عدالت در آن با عدالت در آیه اول که مربوط به 

« بَیْنَ النِّساءِ »ادعا با ظاهر عبارت (. این 11، ص3القرآن، جعدالت میان زنان است تفاوت دارد )یزدی، فقه

منافات دارد، زیرا این عبارت ظهور در این دارد که مقصود عدالت میان زنان است و آن با فرض تعدد 

 باشد. سازگار میزوجات 

پاسخ سوم این است که وجوب رعایت عدالت شرط صحت عقد نکاح نیست تا با فقدان آن بطالن و 

فهمیده شود، بلکه حکم تکلیفی برای مردی است که دارای همسران متعدد  تعدد زوجاتعدم مشروعیت 

 تعدد زوجاتتوان از عدم استطاعت مرد بر اجرای کامل عدالت، بطالن و عدم مشروعیت باشد. پس نمیمی

(. این پاسخ اگر چه استدالل به این دو آیه برای بطالن 152، ص5الفقه، جرا نتیجه گرفت )صدر، ماوراء

عدالت بنابر آنچه در  تیاگر رعا رایز ،د، اما پاسخگوی اشکال لغویت نیستسازرا مردود می زوجاتتعدد 

 کردن آنها به آن لغو خواهد بود. فیطاعت مردان باشد پس تکلتسوره نساء آمده است فوق اس 121 هیآ

مناسبی به هر رسد در فرض وحدت معنای عدالت و متعلق آن در هر دو آیه نیز بتوان پاسخ به نظر می

اوالَ بنابر آنچه گذشت، عدالت به معنای تساوی در مقدار نیست، بلکه به معنای دوری دو اشکال داد؛ زیرا 

بنای قرآن در هر دو آیه صرفا بیان احکام حقوقی محض افراط و تفریط و عمل به حق است؛ ثانیاً ظلم، از 

 همراه با هم مطرح کرده است.  کریم ابعاد حقوقی، اخالقی و عاطفی رانیست، بلکه قرآن

رعایت حق و دهد که رعایت عدالت ـ یعنی فرمان می سومدر آیه با توجه به این دو نکته، خداوند 

الزم است و روابط اخالقی و عاطفی ـ نسبت به زوجات در حقوق شرعی و در  طیاز افراط و تفر یدور

کند که مقصود از این عدالت تاکید می 121در آیه وارد شود، سپس نباید به هیچیك از آنها هر گونه ظلمی 

گونه تسامح نیست که رعایت همه جانبه که در آیه اول بیان شد، رعایت عدالت به طور کامل و بدون هیچ

ای که به چنین عدالتی در توان شما نیست، بلکه مقصود این است که گرفتار ظلم فاحش نشوید به گونه
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ید و دیگران را کامال رها سازید، بلکه در حد توان اگر اصالح کنید و رعایت یکی از همسران کامال میل کن

 های شما را خواهد بخشید. تقوا نمایید خداوند سایر کوتاهی

شاهد بر وحدت معنای عدالت و متعلق آن در این دو آیه به کار گیری لفظ عدالت در هر دو آیه و 

به عنوان نقطه مقابل عدالت  سومبه معنای میل است در آیه  و لفظ عول که 121استفاده از لفظ میل در آیه 

شاهد بر این است که رعایت عدالت در « فَال تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوها کَالْمُعَلَّقَةِ » عبارتباشد. همچنین می

عدالت  ودهمحدر مفسّ بلکه این آیه در صدد نفی شرط عدالت نیست،نیز در حد توان الزم است و  121آیه 

 است.  سومدر آیه 

روایت امام صادق )ع( نیز در صدد فرق نهادن میان متعلق عدالت در دو آیه نیست، بلکه گویای این 

باشد، اما او توان اجرای عدالت در است که آن بخش از عدالت که در توان مرد است، رعایت در نفقه می

این روایت تفاوتی میان متعلق عدالت در این دو آیه به عبارت دیگر، در  ابراز دوستی و مودت را ندارد.

ن که خارج از آمیان محدوده ای از عدالت که در حد توان مرد است با محدوده ای از گذاشته نشده، بلکه 

 توان او است تفکیك شده است. 

 

 عدالت محور زندگی زناشویی . 5

عدم اجرای عدالت و  برق معلّ ،دم جوازدر این آیه حکم به ازدواج تا چهار همسر از دو سوی جواز و ع

بندی به عدالت در مورد قسط شده است. در آغاز آیه حکم به جواز ازدواج با چهار همسر معلق بر عدم پای

بندی به عدالت در میان همسران، نهی شده در فرض عدم پای تعدد زوجاتیتیمان شده و در ادامه آیه از 

کریم بر عدالت و که اساس زندگی زناشویی و خانوادگی از نظر قرآنتوان دریافت است. از این نکته می

 باشد.رعایت حقوق طرفین می

: عول در دیگویم یعربابن«. أَالَّ تَعُولُوا ذلِكَ أَدْنى»مالك احکام ذکر شده است:  زین هیآ یانیپا عبارتدر 

شدن، ستم کردن،  ریشدن، فق ادیز ،یزیکردن به چ لیکه عبارتند از: م رودیلغت فقط به هفت معنا به کار م

بر  ی(. قرطب310، ص1القرآن، جاحکام ،یعربابن) افتنیو خانواده شدن و غلبه  الیشدن، عهده دار ع نیسنگ

 (. 22، ص5القرآن، جالحکامالجامع ،یبر آن افزوده است )قرطب گرید یاو خرده گرفته و سه معنا

قول را  نیمفسران ا شتریستم کردن است. ب ینخست به معنا چهار قول است.« تعولوا» یمورد معنا در

؛ 213ص االحکام،اتیآریتفس س،ی؛ سا538ص ان،یالبزبدة ،یلی؛ اردب138، ص3ج ان،یالتب ،ی)طوس انددهیبرگز

همسر و  كیبا  ازدواج یعنیاست؛  یازمندیفقر و ن ی(. دوم به معنا250، ص3ج نمونه،ریمکارم، تفس

صورت  نیشده است که در ا یقول اشکال لغو نیتر است. بر امناسب دینشو ریکه فق نیا یبرا نیمیملك

 نیا یشدن عائله است. شافع ادیز ی(. سوم به معنا138، ص3ج ان،یالتب ،ی)طوس «لوایأاَلَّتًع: »شدیگفته م دیبا

همسرانتان  انیت را معدال دیتوانیخواهد بود که اگر نم نیا هیآ یصورت معنا نیاست. در ا دهیقول را برگز
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تر از کثرت عائله مناسب زیپره یبرا نیکه ا دیکن اریاخت نیمیملك ای دیزن اکتفا کن كیپس به  دیکن تیرعا

 دیصورت با نیگرفته اند که در ا یبر او اشکال لغو یاری(. بس310، ص1القرآن، جاحکام ،یعرباست )ابن

؛ جصاص، 138، ص3ج ان،یالتب ،ی؛ طوس210ص ل،یتنزالحقائق ،ی)رض «لوایأَالَّتُع» شد: یگفته م

که  نیمیکه با ملك باشدیم نیوارد است ا ریکه بر دو قول اخ یگری(. اشکال د353، ص2القرآن، جاحکام

 ،ی)رض باشدیهم در زمره عائله م نیمیملك رایز باشد،یسازگار نم ستیتعداد آن ن یبرا یحد

 ی(. چهارم به معنا12، ص3ج ان،یالبمجمع ،ی؛ طبرس138، ص3ج ن،ایالتب ،ی؛ طوس210ص ل،یالتنزحقائق

 ،ی)طبر دهدیمفسران نسبت م نیقول را به مجاهد و عکرمه از نخست نیا یبه زنان است. طبر لیم

 (.153، ص0ج ان،یالبجامع

نابر نظر ب هیاند. پس مفاد آدانسته نیمیملك ایهمسر  كیرا اشاره به ازدواج با « ذلِكَ »مفسران  شتریب

است  تركینزد نیمیملك ایهمسر  كیخواهد بود که ازدواج با  نیا« تعولوا» یمشهور مفسران در باره معنا

، 3ج ان،یالتب ،ی؛ طوس153ف ص0ج ان،یالبجامع ،یاز ستم نسبت به ازدواج با زنان متعدد  )طبر زیبه پره

، 3ج نمونه،ری؛ مکارم، تفس213ص کام،االحاتیآریتفس س،ی؛ سا12ص ،3ج ان،یالبمجمع ،ی؛ طبرس138ص

خواهد بود که  نیآن ا یصورت معنا نی. در ادانندیآن را اشاره به ازدواج تا چهار همسر م ی(. برخ250ص

القرآن، احکام ،یعرب)ابن میتیاز ستم نسبت به ازدواج با زنان  زیهاست به پر تركیازدواج تا چهار همسر نزد

عدالت و  هیاست که احکام ازدواج بر پا نیا یایگو زیأَالَّ تَعُولُوا؛ ن كَ أَدْنىذلِ» عبارت(. پس 310، ص1ج

 (.151، ص0ج زان،یالم ،یاز ظلم بنا نهاده شده است )طباطبائ زیپره

 

 عدالتابعاد اخالقی . 6

فقهی ـ حقوقی است، اما از نظر اسالم در عمل به این حکم مانند  اگر چه حکمی تعدد زوجاتجواز 

عدالت شرط شده در تعدد  ،چنانکه گذشت. بودمقررات فقهی ـ حقوقی نباید از ابعاد اخالقی غافل  سایر

مختص قَسم یا برخی وظایف خاص حقوقی مرد نسبت به همسرانش نیست، بلکه شامل همه زوجات 

اذعان دارد که رعایت هر چند شود. قرآن کریم می همسرانشوظایف حقوقی و اخالقی مرد نسبت به 

خواهد در حد توان در این مسیر کوشش الت کامل در همه ابعاد از توان مردان خارج است، اما از آنها میعد

ای که همه میل و عالقه خود را معطوف به یکی کنند و دیگری را کنند و گرفتار ظلم فاحش نشوند، به گونه

 به طور کامل رها سازند.  

ائل اخالقی باید با توجه به شرایط گوناگون زندگی تشخیص ابعاد اخالقی این حکم مانند سایر مس

فردی و اجتماعی مرد و همسرانش  به عمل آید. از این نظر ازدواج مجدد از نظر اخالقی برای بسیاری از 

از نظر برخی فقیهان دور نبوده است و آنها عمل به آن را  تعدد زوجاتمردان ناشایست است. ابعاد اخالقی 

 .ری غیر اخالقی دانسته انددر شرایط نامناسب کا
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است که دچار  شناسینیکوکار و وظیفه که دارای همسراستفتا کرده است  ییاهلل خو تیآمردی از 

داند ازدواج مجدد او موجب و او تصمیم دارد با زن دیگری ازدواج کند در حالی که میسرطان سینه شده 

ازدواجت با زن دیگر »گوید: ان در پاسخ میآزار روحی همسر اول او و شاید تشدید بیماریش شود. ایش

است؟ اگر با زن  احسانجز  احسانفرماید: آیا پاداش حرام نیست، ولی خالف احسان به اوست. خداوند می

)خویی،  «مواخذه خواهد کردکردن ازدواج دومت  برکتتو را در این دنیا با بیازدواج کنی خداوند  یدیگر

از دانشمندان معاصر با اعتراف به مشروعیت این حکم از نظر  یکی(. حتی 137ص  ،الشرعیة األعذار فقه

از نظر و با توجه به فرهنگ حاکم بر روابط خانوادگی  فقهی در عصر حاضر، عمل به آن را در زمان حاضر

، 8)مصطفوی، التحقیق، جداند نی و اختالف در خانواده میاخالقی، مخالف تقوا و موجب ظلم، کینه، دشم

 (. 255ص

تعدد زوجات با این شرط اخالقى اکید و »گوید: اخالقی شرط عدالت می بعدشهید مطهری با تاکید بر 

« گیرداى براى هوسرانى مرد واقع گردد، شکل و قیافه انجام وظیفه به خود مىشدید به جاى آنکه وسیله

 گوید:ر شرط عدالت میآیت اهلل مکارم شیرازی نیز با تکیه ب(. 351، ص11)مطهری، مجموعه آثار، ج

باید توجه داشت که جواز تعدد زوجات با اینکه در بعضى از موارد یك 

شود اما تحصیل ضرورت اجتماعى است و از احکام مسلم اسالم محسوب مى

شرائط آن در امروز با گذشته تفاوت بسیار پیدا کرده است، زیرا زندگى در سابق 

کامل مساوات بین زنان آسان بود و یك شکل ساده و بسیط داشت و لذا رعایت 

آمد ولى در عصر و زمان ما باید کسانى که میخواهند از از عهده غالب افراد برمى

این قانون استفاده کنند مراقب عدالت همه جانبه باشند و اگر قدرت بر این کار 

کار نباید از روى هوى و هوس دارند چنین اقدامى بنمایند. اساسا اقدام به این 

 (.251، ص3نمونه، ج)مکارم، تفسیر دباش

را هم  قَسمبه همسر اول یا خانواده شود، هر چند فاحش پس اگر ازدواج مجدد کسی موجب ظلم 

رعایت کند به فرموده قرآن این ازدواج جایز نیست. شاید در زمان حاضر و با توجه به فرهنگ مردم، 

اند جایگاه ه دیگران شود. برخی دانشمندان کوشیدهازدواج مجدد در بیشتر موارد موجب ظلم و آزار نسبت ب

تعدد این قانون را در نظام اجتماعی و خانوادگی از دیدگاه اسالم ترسیم کنند. به نظر آنها از دیدگاه اسالم، 

تامین کننده وضعیت مطلوب و آرمانی در نظام خانواده نیست و تنها راهکاری قانونی برای حلّ  زوجات

شهید (. به عقیده 582، ص1القرآن، جظاللباشد )قطب، فیاعی و خانوادگی میبرخی مشکالت اجتم

همسرى یعنى اختصاص خانوادگى، یعنى همسرى بهتر است تردیدى نیست. تكمطهری در این که تك

اینکه جسم و روح هر یك از زوجین از آنِ یکدیگر باشد. بدیهى است که روح زندگى زناشویى که وحدت 

شود. او با دیدگاه کسانی که طبیعت مرد را در در زوجیت اختصاصى بهتر و کاملتر پیدا مىو یگانگى است 
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، 11آثار، جدانند مخالف است )مطهری، مجموعههمسری میبینند و آن را مخالف تكچند همسری می

 تعدد زوجاتباشد و قانون همسری مطلوب می(. پس از نظر اسالم در شرایط طبیعی، نظام تك303ص

رای موارد خاص و گروه اندکی تشریع شده است و خالف اصل اولی در نظام خانواده است )صدر، ب

کند، (. تساوی نسبی تعدد زنان و مردان در نظام تکوین نیز این نکته را تایید می151، ص5الفقه، جماوراء

ت حداقل بایست در نظام خلقهمسری رجحان داشت در این صورت میبر تك تعدد زوجاتزیرا اگر 

 شد.بود تا امکان بهره مندی همه مردان از این امر راجح و مطلوب فراهم میتعداد زنان دو برابر مردان می
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 ه.ق. 1035دفتر انتشارات اسالمی، اول، 

 ه.ق. 1023القرآن، قم، بنیادبعثت، اول، الرحمن فی تفسیربالغی، محمدجواد، آالء .17
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 ه.ق. 1015العلمیه، اول، القرآن، بیروت، دارالکتبکامه.ق(، اح 373علی )م بنجصّاص، احمد .18

 ه.ق. 1020اوقاف، سوم، الکویتیة، کویت، وزارتالفقهیةجمعی از نویسندگان، الموسوعة .11

جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السالم،  2القدیمة(،  -حائرى، سید على بن محمد طباطبایى، ریاض المسائل )ط  .23

 ق ایران، اول، ه -قم 

البیت )ع(، آلالشریعة، قم، موسسهالمسائلالشیعة الی تحصیله.ق(، وسائل 1130حسن )م بنلی، محمدحرعام .21

 ه.ق. 1031اول، 

 ه.ق. 1015دارالتفسیر، اول، الوثقی، قم، موسسهالعروهمحسن، مستمسكحکیم، سید .22

در یك جلد، مؤسسه امام  حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسینى، غنیة النزوع إلى علمی األصول و الفروع، .23

 ق ه 1017ایران، اول،  -صادق علیه السالم، قم 

حلبى، ابو الصالح، تقى الدین بن نجم الدین، الکافی فی الفقه، در یك جلد، کتابخانه عمومى امام امیر المؤمنین  .20

 ق ه 1033ایران، اول،  -علیه السالم، اصفهان 

 .تااإلسالمی، بیالنشرمؤسسة قم، الوسیلة،تحریر ، اهللخمینی، سیدروح .25

 1035غفاری، قم، اسماعیلیان، دوم، اکبرالنافع، تحقیق علی مختصر المدارك فی شرحخوانساری، احمد، جامع .25

 ه.ق.

 ه.ق. 1015المنتخب، اول، نشرالنجاة، قم، مکتبه.ق(، صراط 1013ابو القاسم )م خویی، سید .27

 ه.ق. 1027الشرعیه، قم، دارالصدیقة، اول، االعذاره.ق(، فقه 1013ابو القاسم )م خویی، سید .28

 ه.ق. 1013العلم، بیست و هشت، مدینةالصالحین، قم، نشره.ق(، منهاج 1013ابو القاسم )م خویی، سید .21

 -دیلمى، سالّر، حمزة بن عبد العزیز، المراسم العلویة و األحکام النبویة، در یك جلد، منشورات الحرمین، قم  .33

 ق ه 1030 ایران، اول،

القرآن، محقق صفان عدنان داودی، لبنان، دارالعلم، الفاظه.ق(، مفردات 532محمد )م بناصفهانی، حسینراغب .31

 ه.ق. 1012اول، 

 التنزیل، بیروت، دارالمهاجر.التاویل فی متشابهرضی، حقائق .32

 ه.ق. 1011پرداز، پژوهشی راینکاح، قم، موسسهموسی، کتابزنجانی، سید .33

 االحکام.آیاتمحمدعلی، تفسیر سایس، .30

 -دفتر حضرت آیة اهلل، قم  -جلد، مؤسسه المنار  33سبزوارى، سید عبد األعلى، مهذّب األحکام )للسبزواری(،  .35

 ق ه 1013ایران، چهارم، 

 المنار، نهم.الشرعیه، قم، موسسهاالحکامعبداالعلی، جامعسبزواری، سید .35

 ه.ق. 1013االفهام، قم، موسسة المعارف االسالمیة، اول، مسالك ه.ق(، 155ثانی، زین الدین )م شهید .37

 ه.ق. 1023الفقه، مصحح جعفرهادی دجیلی، بیروت، داراالضواء، اول، وراءمحمد، ماصدر، سید .38

محمدحسین )م قرن چهاردم ه.ق(، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسالمی، پنجم، طباطبایی، سید .31

 ه.ق. 1017

 ه.ق. 1015ه.ق(، مجمع البیان، بیروت، موسسه االعلمی، اول،  553حسن )م بنبرسی، فضلط .03

 ه.ق. 1015البیان، بیروت، دارالفکر، اول، جریر، جامعطبری، محمدبن .01
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 -طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، در یك جلد، دار الکتاب العربی، بیروت  .02

 ق ه 1033لبنان، دوم، 

االسالمی، التبیان فی تفسیرالقرآن، تحقیق احمد حبیب قصیر، مکتب االعالم ه.ق(، 053حسن )م طوسی، محمدبن .03

 ه.ق. 1031اول، 

ه.ق(، الخالف، محقق علی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسالمی، اول،  053حسن )م طوسی، محمدبن .00

 ه.ق. 1037

محمدتقی کشفی، تهران، االمامیة، تصحیح سیدالمبسوط فی فقه ق(،ه. 053حسن )م طوسی، محمدبن .05

  ه.ق. 1387المرتضویة، سوم، المکتبة

 ه 1031ایران، اول،  -جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السالم، قم  33عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعة،  .05

 ق

جلد، دفتر انتشارات اسالمى  2اإلسالم، عاملى، محمد بن على موسوى، نهایة المرام فی شرح مختصر شرائع  .07

 ق ه 1011ایران، اول،  -وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم 

 ه.ق. 1012اللغویة، قم، موسسه نشراسالمی، اول، عسکری، ابوهالل، الفروق .08

فقهی ائمه اطهار  الوسیلة النکاح، قم، مرکزتحریر  الشریعة فی شرحه.ق(، تفصیل 1028لنکرانی، محمد )م فاضل .01

 ه.ق. 1021)ع(، اول، 

حسین موسوی کرمانی و دیگران، قم، الفوائد، تحقیق سیده.ق(، ایضاح 771حسن )م فخرالمحققین، محمدبن .53

 ه.ق. 1387اول، اسماعیلیان، 

 المنیر، قم، دار الرضی، اول.ه.ق(، المصباح 773محمد )م فیومی، احمدبن .51

 ه.ق. 1035العربی، التاریخالقرآن، بیروت، مؤسّسةکامالحاحمد، الجامعقرطبی، محمدبن .52

 ه.ق. 1012القرآن، بیروت، دارالشروق، هفدهم، ظاللقطب، فیبنقطب، سید .53

سبزوارى، على مؤمن ، جامع الخالف و الوفاق، در یك جلد، زمینه سازان ظهور امام عصر علیه السالم، قم  قمّى .50

 ق ه 1021ایران، اول،  -

مدرسه امام  -جلد، دار الکتاب  25دق حسینى روحانى، فقه الصادق علیه السالم )للروحانی(، قمّى، سید صا .55

 ق ه 1012ایران، اول،  -صادق علیه السالم، قم 

جلد، انتشارات کتابخانه آیة اهلل مرعشى نجفى  3کاشانى، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، مفاتیح الشرائع،  .55

 ق ایران، اول، ه -ره، قم  -

 1031الحبیبیه، اول، الشرایع، پاکستان، المکتبه الصنایع فی ترتیب ه.ق(، بدایع 587مسعود )م  بن کاشانی، ابو بکر .57

 ه.ق.

 1037االسالمیة، چهارم، اکبر غفاری، تهران، دارالکتبه.ق(، الکافی، تحقیق علی 321یعقوب )م کلینی، محمدبن .58

 ه.ق.

ایران،  -جلد، مرکز الکتاب للترجمة و النشر، تهران  10آن الکریم، مصطفوى، حسن، التحقیق فی کلمات القر .51

 ق ه 1032اول، 

 آثار، قم، صدرا، اول.مطهری، مرتضی، مجموعه .53

 ه.ق. 1013مفید، اول، جهانی شیخه.ق(، المقنعة، قم، کنگره 013محمد )م مفید، محمدبن .51
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 ه.ق 1370میة، اول، االسالنمونه، تهران، دارالکتبشیرازی، ناصر، تفسیرمکارم .52

االسالم، محقق عباس قوچانی، علی آخوندی، الکالم فی شرح شرایعه.ق(، جواهر 1255نجفی، محمدحسن )م  .53

 ه.ق. 1030العربی، هفتم،  التراث احیاء بیروت، دار

د، جلد، کنگره نراقیین مال مهدى و مال احم 3نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، رسائل و مسائل )للنراقی(،  .50

 ق  ه 1022ایران، اول،  -قم 

جلد، دار الفکر  23زبیدى، حنفى، محب الدین، سید محمد مرتضى حسینى، تاج العروس من جواهر القاموس،  .55

 ق ه 1010لبنان، اول،  -للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت 

 ق ه 1015ایران، اول،  -جلد، مؤسسه اسماعیلیان، قم  0یزدى، محمد، فقه القرآن )للیزدی(،  .55

 

 


