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ه«معن جهعي همحمده هآهلهالطلرهي ه هاللع هعي هاعدائهمهاهاللههب هاعالمين ه هلي الحمدلّله»
 

 خالصه جلسه گذشته

ای که بر استحباب تعدد اقامه شده، بیان شد. تنها دلیلی که بحث در استحباب تعدد نکاح یا عدم استحباب آن بود. همه ادله

ممکن است بتوان به آن استدالل کرد، روایات مطلقه است؛ و اال نه آیه قرآن و نه سیره معصومین و نه روایاتی که خواندیم، 

نه بالجمله.  شود وثابت می ، استحباب تعدد فی الجملههم سیره معصومینا برا اثبات کند؛ مطلقا توانند استتحباب تعدد  نمی

 کند.لذا عمده در این مقام، اخباری است که بر استحباب نکاح مطلقا داللت می
 روایات مطلقه

این روایات را در ابتدای بحث نکاح بعضتا  مورد اشاره قرار دادیم. روایاتی که برای استحباب ال  نکاح مورد استناد قرار  

استتتداده کنیم که تعدد نکاح نیم محتتتحت استتت، قهرا  راهی کم تمحتتق به ا    این  گرفت. اگر بخواهیم از این روایات 

اند تا مقید به قید واحده نشتتده و کند، مطلق هحتتتندروایات نیحتتت. یعنی بیوییم روایاتی که استتتحباب نکاح را ثابت می

 شود ال  نکاح چه برایس معلوم میاستحباب را فقط در یق نکاح و یق همحر اثبات کنند. چون قیدی در اینها نیامده، پ

 همحر اول و چه برای همحران دوم، سوم و چهارم، محتحت است. 

 رسد استحباب تعدد زوکات مطلق نیحت. به غیر ازترین دلی  قائلین به استحباب نیم هحت. اما به نظر میاین چه بحا مهم

عدد کند، اینجا اگر بخواهیم استحباب تزوکات را ثابت میستیره معصومین که به عنوان دلی  لبیی فی الجمله استحباب تعدد  

زوکات را استتداده کنیم، قهرا  باید ا    این روایات برای ما ثابت شتود. اما محهله این است که ا    در بحیاری از این   

 نیحت.  روایات معلوم
 بررسی استدالل به روایات مطلقه

و استتداده کنیم؛ ولی واق  مطلت این استتت که بدست آوردن و اثبات   احراز ات مهم این استت که ما ا    را در این روای

ا    مشک  است. چون برخی از این روایات که دالّ بر استحباب نکاح است و بعضا  مورد استناد قائلین به استحباب تعدد 

کر ذ «أیم یا أیمه»ین روایات، کلمه زوکات قرار گرفته، قرائنی در آن هحتت که مان  انعقاد ا    است. مال   در برخی از ا 

ها یا مردان و زنانی است که همحر خود شده که این یق قرینه است بر اینکه تهکیداتی که برای نکاح بیان شده، برای عمب

توان استتتتداده کرد که تعدد زوکات وایات قطعا  نمیاند. به هر حال از برخی از این راند یا     گرفتهرا از دستتتت داده

 حتحت است. م

برخی از این روایات نیم اشاره به محهله تکالیر نح  و تکالیر قائ  به ال اله اال اهلل دارد که اینها نیم به یق معنا ا    ندارند 
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ای هکند، یعنی به عنوان وسیله و مقدمیا اگر هم داشته باشد، نهایت این است که استحباب غیری برای تعدد زوکات ثابت می

   و امت پیامبر.نحبرای تکالیر 

آید که از این کهت در بیان مقام باشند. لحان این روایات تهکید بر ال  نکاح روایاتی که این قیدها را هم ندارد، به نظر نمی

لی ها خیا    آن و است و از کهت تعدد در مقام بیان نیحتند. لذا چون استداده ا    از این روایات خیلی روشن نیحت

 ا    این روایات برای استحباب تعدد زوکات استناد کنیم.  بهتوانیم ما نمیمعلوم نیحت، 
 حق در مسأله

آید که تعدد زوکات در یق شرایطی از مجموع ستیره معصتومین و مجموع روایاتی که در باب نکاح وارد شده، بدست می  

آن بحالی نیحت، بحث در استحباب و کواز رکحان دارد. رکحان تعدد زوکات به نحو مطلق قاب  اثبات نیحتت. در ال   

 :توانیم بیوییم این کار محتحت است، از کملهمیشرایط رکحان آن است. شرایطی که در آن 

زوکات به عنوان یق رفتار غیر قاب  قبول تلقی نشتتود. این  تعددتعدد معهود و متعارف بین مردم باشتتد؛ یعنی در عرف  .9

یق امری است که با مراکعه به تاریخ و گمارشات تاریخی، قاب  اثبات است که در عصر معصومین)ع( اگر معصومین)ع( نیم 

نما ستتبت انیشتتتو  کردند، این یق رویه معهود و متعارف بین مردم بود. لذا اگر یق کار غیر متعارف باشتتداین کار را می

 شود.تواند ثابت شدن شود، قهرا  رکحان نمی

ستحباب نکاح فی ندحه ثابت است اما به شرط اینکه عناوین و عوارض ثانوی ممکن است شما در اینجا بیویید ا :إن قلت

ن دیلقائ  أن یقول که تعدد زوکات محتحت است به شرط اینکه موکت شبهه و اشکال و وهن پس وکود نداشتته باشتد.   

. اگر این باشتد، منافاتی با استحباب ذاتی نکاح ندارد. نکاح فی ذاته محتحت  اما بعل  ثانویٍ،، استحباب آن برداشته  نباشتد 

 شود.  مرکوحشود یا حتی ممکن است می

عرض کردیم مقتضتی  استتحباب تعدد، در ادله نیحتت. این اشکال در لورتی وارد است که ادله اقتضای استحباب و     قلت:

رکحان را در تعدد نکاح و زوکات ثابت کند. مال   روایات مطلقه اثبات کند که تعدد زوکات محتتتحت استتت. ما در همین 

ال نیحت. ما برای این اشتک  گدتیم، دییر کایی ای کهتردید کردیم و گدتیم روایات مطلقه چنین داللتی ندارد. لذا با این نکته

متعارف باشد و عرف آن را  ومیر در یق شرایطی که اوال  این محهله معهود گوییم تعدد زوکات محتتحت نیحتت،   فقط می

 .بپذیرد

شترط دییر این استت که به غرض تکالیر نح  باشد. اگر نکاح یا تعدد زوکات به غرض تکالیر نح  باشد، مشمول آن    .2

 شود. لذامیکند، اند که رسول خدا)ص( روز قیامت به آن فخر و مباهات میامر را یق امر مطلوب دانحتته روایاتی که این 

 تواند رکحان پیدا کند و محتحت شود. نکاح و تعدد زوکات به عنوان وسیله و بحترساز تکالیر نح  و امت پیامبر، می

ه هر ت شهوت است؛ بباشد؛ مال  اینکه یق مردی گرفتار کالرنبله، ممکن استت غرض کحتی از تعدد زوکات، تکالیر نح    

دار خواهد بچهها متداوت است و  بیعت این شخص  وری است که الیقدر أن یکتدی بواحدة و اساسا  هم نمیحال  بیعت

م به که ملتم خواهد چند همحر اختیار کند. در این فرض هم بعید نیحتاء غریمه شهوت مید شود؛ این شخص فقط برای ا

 استحباب تعدد شویم.
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که حتی اگر همه مردان هم ازدواج کنند، دییر  نباشدواقعا  اینطور  باشد وای تعداد زنان بیش از مردان یق کامعه دراگر  .3

از این کهت که یا  مانند،باقی میکحتتتی برای ازدواج از میتان زنان باقی نماند. اگر همه ازدواج کنند باز هم تعداد زیادی  

یادی اند؛ به هر حال تعداد زبحیاری به خا ر کنگ و بیماری و مشک ت از بین رفتهن اساسا  تعداد زنان بیشتر است یا مردا

تواند محتلمم مداسدی باشد.  بیعتا  در این شرایط، تعدد زوکات اند که رها شدن اینها میسترپرستت باقی مانده  از زنان بی

 تواند رکحان پیدا کند و استحباب داشته باشد. می

تواند از نظر مالی نمی برای اداره چند خانواده ندارد وکحی تمکن مالی و معنوی مهم استت. اگر   محتلله تمکن مالی هم  .4

إن یکونوا فقراء یغنهم اهلل من ». این معلوم نیحتت محتحت باشد  یق خانواده را اداره کند، آن وقت سته یا چهار زن بییرد 

 چه مشک تی در پی دارد.  آید؛ این یق چیم واضح و روشنی است کهدر اینجا نمیهم  «فضله

که تعدد زوکات قطعا  کایم است به نصی قرآن و روایات؛ و استحباب ندارد به  شودگدته شد معلوم میاز مجموع آنچه پس 

 هاییق موقعیتعنوان اویلی و استتحباب آن قاب  اثبات نیحتت، اما به لحاع عناوین عارضی و در شرایط خاص و تحت   

 از نظر شرع راکح است.  که باشدپیدا کند و محتحت شود؛ یعنی یق عملی تواند رکحان خاص، می

شود؟ ما از کجا بدانیم چه شرایطی باید محقق شود تا تعدد زوکات ممکن است سؤال کنید که این شرایط چیونه احراز می

ال   اند؛ مکردهاستتحباب پیدا کند؟ این مطلت از مجموع روایات قاب  استتداده استت. روایات، برخی از این شرایط را بیان    

بحته به  بیان شده است. البته این همتکالیر قائ  به ال اله اال اهلل، تکالیر نحت  امت پیامبر، اینها چیمهایی است که در روایات  

در یق شرایطی این  استشرایط ممکن است تغییر کند؛ یق کا این محهله موضوعیت دارد و مهم و مطلوب است و ممکن 

. یا مال   اینکه حدظ عدت و تقوا و منافعی که برای فرد یا کامعه دارد؛ اگر یق روزی عدت کامعه و بودمنجر به مشتتک تی 

می در گرو این باشد که تعدد زوکات پیییری شود، قهرا  این از آن مواردی است که استحباب برای تعدد زوکات مناف  عمو

 شود. ثابت می

در این شتترایط  شتتودکه ادعا )ینکه چنانچه یق مصتتلحت راکح و نه ملممه، توانیم یق م ک کلی ذکر کنیم و آن اپس می

ها و اضطرار و شرایط خاص و مصالح ملممه نیحت بحث ضرورت آید چون( پیش اساسا  تعدد زوکات الزم و واکت است

به نوعی رکحان و استحباب تعدد  توانمی و شرایطی که ما عرض کردیم،که باعث وکوب تعدد نکاح شتود. با این اوضاع  

دالت تواند به ع. اگر کحی نمیها رفتار کندالبته همه اینها به شترط این استت که به عدالت بین آن  . کرداستتداده  را زوکات 

 رفتار کند ]در حد توانش[، معلوم نیحت که ما بتوانیم تعدد زوکات را مجاز بدانیم. 

 سؤال: 

استاد: اگر به حد المام برسد ممکن است با حکم حاکم این امر الزم شود. اگر حاکم حکم کند که امروز همه مردان باید این 

 . شودکار را کنند، قهرا  الزم می

 سؤال: 

که  نیدکاین یکی از عواملی است باید به آن توکه کرد. فرض استتاد: متعارف باشتد و نه راکح؛ یعنی پذیرفته شتده باشد.    

ها موکت مداسدی است؛ به شدت نیازمند این عوام  دییر مجتم  باشتند؛ تعداد زنان بیش از مردان استت و عدم نکاح آن  
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کند؛ تمکن مالی هم هحت؛ وقتی این مجموعه شرایط باشد ولو لم یکن معهودا  بین هحتتیم که ندو  محتلمین افمایش پیدا   

کند که این کار مجموعه این عوام  اقتضا می شتوند، عوام  با هم مجتم  می اینالنا ، این اشتکالی ندارد. وقتی برخی از  

دعا ید تحقق داشته باشد. آن چیمی که اینجا اگوییم همه اینها بااتدا  بیدتد، ولو بعضتی از این شرایط موکود نباشد، ما نمی 

ین شرایط اکنیم این است که اگر هیچ یق از این شرایط نباشد، قطعا  استحباب ثابت نیحت. ولی اگر فی الجمله برخی از می

 تواند استداده شود. یا اکالر این شرایط موکود باشد، استحباب و رکحان می

 سؤال: 

نکاح ه اینکه  بیعٍ التعدد زوکات محتتحت نیحتت، این منافات ندارد با اینکه ما ملتمم شویم ب  استتاد: اگر قائ  شتویم که   

 مطلوب است.

 ال:ؤس

ه، الص ة امر را متوکه به  بیعٍ الص ة کرد وااگر دلی  ما در مقام بیان این کهت نباشد، شما به عنوان اینکه مال   أقیماستاد: 

قید  بیوییم اگر این کمء و شق کردیم کا که ما در کمئیت یا شر یت یق قید،و هر  نید بیویید این ا    داردتواپس می

در مقام بیان آن کهت نیحت؛ به قول امام)ره( تنها شرط ا     ...است، پس این قید و کمءمهموربه نباشد باالخره  بیعت 

 آن این استداده را کنید.  خواهید ازآن حیث و کهتی باشد که شما می از این است که متکلم در مقام بیان

 سؤال: 

استاد: به نظر آقایان ا    دارد؛ به نظر ما ا    ندارد. این چیمی نیحت که بشود برهان عقلی بر آن اقامه کرد. استظهار از 

 ها مختلف است. روایات است و در استظهار برداشت

 سؤال: 

چون امضائی است و خودش یق امر عق ئی است، لذا با خیلی استاد: نکاح یق امر عق ئی است و عقد آن امضائی است؛ 

. عرض ما این بود که اگر یق چیمی واقعا  پذیرفته شده نباشد و بلکه اساسا  یق تلقی بحیار کنداز محتحبات دییر فر  می

شرایط  اگر هیچ کدام از آنشود،  کت یق ستری شبهات و اشکاالت و وهن نادرستتی از آن باشتد، حتما  ممکن استت مو   

حتحت ت چرا اینجا بیوییم منباشد؛ معهود و متعارف هم نباشد یا حداق  مقبول نباشد، مقتضی برای استحباب نداریم. آن وق

 است؟

 این نتیجه بحث در امر ششم بود. 

 سوره نساء 921و  3نکته: عدم تنافی بین دو آیه 

کنیم و . این را فقط اشاره مییق تنافی بین دو آیه قرآن است ممکن استت گمان شود فقط یق نکته باقی مانده و آن اینکه 

باعَ فَِننْ وَ رُ وَ ثُالثَ فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى»فایده نیحت. آن اینکه آیه کنیم؛ چراکه ذکر آن خالی از عبور می

خواهید ازدواج کنید، دو تا، سه تا فرماید: با هر زنی که میلی در این آیه می؛ خداوند تبارک و تعا1«خِفْتُمْ أَالَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً

 رفتار کنید به یق زن اکتدا کنید و بیشتر نییرید. و چهار تا. ولی اگر خوف دارید که نتوانید به عدالت 

                                                 
 .3النحاء: . 1
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فرماید: ء است که خداوند میسوره نحا 121ای داریم که ظاهرا  با این آیه سازگاری ندارد و آن هم آیه از آن  رف یق آیه

یه برقرار کنید. ظاهر امر این است که این دو آ توانید بین زنان عدالت، شما هرگم نمی«النِّساءِ وَ لَنْ تَسْتَطیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ»

د مواظت باشی فقطید، خواهید دو تا، سه تا، چهار تا، ازدواج کنگوید با هر زنی که میبا هم منافی هحتند؛ از یق  رف می

شتتود که توانید بین زنان به عدالت رفتار کنید. چطور میفرماید شتتما هرگم نمیمی 121که عدالت را رعایت کنید. در آیه 

هم بیوید شما قادر دییر خداوند از یق  رف اکازه و اذن و ترخیص در تعدد زوکات بدهد بشرط رعایٍ العدالٍ؛ از  رف 

گوید؛ این از حکیم ستماوار نیحت که یق حکمی را بیان کند و  به عدالت بین النحتاء نیحتت. یعنی نعوذباهلل خداوند لغو می  

 توانید اتیان کنید. مشروط به یق شرط کند و بعد هم خودش بدرماید شما این شرط را نمی

ال  داستان این اند. ه هشام از ایشان نق  کرده، به آن کواب دادهک 1ای استت که امام لتاد )ع( در روایتی  این یق شتبهه 

ن زندیق یا بی ها این داستان بین یق زندیق و هشاماست: ابن ابی العوکا با هشام بن حکم برخورد کرد؛ البته در برخی نق 

گویید سید و گدت: میر شما نمی. خ له عین همین سؤال را ابن ابی العوکا از هشام پره استو ابی کعدر احول اتدا  افتاد

نوان میر به ع «فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ»خدا حکیم است؟ گدت: بله، او احکم الحاکمین است. بعد فرمود: بیو آیه 

ْْْتَطیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ»یق تکلیف مطرح نیحتتت؟ گدت: بله. بعد گدت: اخبرنی عن قوله عموک   ْْ وَ لَنْ تَس . کدام «اءِالنِّس

 زند؟ حکیم اینطور حرف می

هشام در پاسخ به این سؤال درماند و از کوفه به مدینه رفت تا این را از امام لاد )ع( سؤال کند. تا چشم امام)ع( به هشام 

ای؟ هشام کنی؟ االن نه وقت حج است و نه وقت عمره؛ چه شده که در این وقت به مدینه آمدهافتاد، فرمود: در مدینه چه می

شدم اینجا بیایم. داستان را تعریف کرد که ابن ابی العوکا چنین سؤالی از عرض کرد: یق محتهله مهمی پیش آمد و مجبور  

فَِننْ خِفْتُمْ أَالَّ تَعْدِلُوا »گوید دهد و بعد میحتتر میمن کرده استتت. امام)ع( فرمود: آیه اول که ترخیص در ازدواج با چند هم

یعنی حقو  همحتتری و آن حقوقی که بر شتتوهر الزم استتت  در ندقٍناظر به ندقه استتت. یعنی  ن خدتم أال تعدلوا  «فَواحِدَةً

 وا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَوَ لَنْ تَسْتَطیعُ» تواند به عدالت رفتار کند، پس به یکی اکتدا کند. اما آیهکند که نمینحبت به زن. اگر فکر می

توانید بین زنان عدالت برقرار کنید، یعنی هرگم این آیه در واق  مربوط به محبت قلبی استتتت. هرگم شتتتما نمی «النِّسْْْاءِ

 محبت خود را عادالنه تقحیم کنید.توانید نمی

 «تَمِیلُوا كُلََّ الْمَیْلن فَتَذَرُوها كَالْمُعَلََّقَةنلَوْ حَرَصْتُمْ فَال »شاهدش هم ادامه آیه است که: 

اینها کم و زیاد دارد. یق کحی ممکن است نحبت به یق فرزندش قلبا  محبت  های درونی، می  قلبی، محبت،باالخره کشش

رگشت، این نه ببیشتری داشته باشد؛ چیمی که مهم است، این است که در رفتار تبعیض به خرج ندهد. هشام وقتی که به مدی

 ، این پاسخ از خود تو نیحت. «واهلل ما هذا من عندک»پاسخ به ابن ابی العوکا داد و ابن ابی العوکا این کمله را گدت: 

 علی أی حال این تنافی وکود ندارد. امر ششم تمام شد.  

 

«الحمد هلل رب العالمین»  
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