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Abstract 

Dr. Etan Kohlberg is a famous contemporary Shi'iologist that in part of his paper 

entitled "The position of walad zina in Imamiyyah Shi'ism" has claimed that 

according to the fatwas of Imamiyyah jurists, the illicit child or the walad zina has 

an inferior and discriminatory position in Imamiyyah jurisprudence which deprives 

him of some legal rights. The significance of his claim urged the author to clarify the 

truth of it by studying the jurisprudential statements to which he has cited. Using a 

descriptive-analytical method, the research reached the following main results: Due 

to the author`s completely different methodology which is based mostly on the 

theory of some ancient scholars, he has regarded their theory about the rights of 

unlawful child as the theory of all the famous Imamiyyah jurists, and hence, he has 

basically not let the western readers know the reality of the viewpoint of the 

contemporary jurists which is in the direction of securing equal rights for all 

unlawful children. Therefore, despite the author`s specialization and worldly 

reputation in Islamic jurisprudence and theology, he has not been able to base the 

jurisprudential data of his paper on the valid sources. 
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 ۀ جایگاه کودک نامشروع در فقه امامیهدرباردیدگاه اتان کلبرگ  نقد

 *محمدرضا ظفری

 رانیا قم، نور، امیپ دانشگاه ،یشناس و جرم جزا حقوق اریاستاد

 
 (9/3/1931؛ تاریخ پذیرش: 11/2/1931تاریخ دریافت: )

 

 چكیده

شناس معاصر است که نویسنده در قسمتی از آن، به استناد فتااوی   اثر اتان کلبر  شیعه« موقعیت ولد زنا در شیعه»مقالۀ 

ی را در فقه امامیه برای فرزند متولد از زنا ادعا کرده و همین را موجب سالب  زیآم ضیتبعی امامیه، جایگاه پست و فقها

را با بررسی اقوال  حقوق وی در میان امامیان شمرده است. اهمیت مسئله، نگارنده را واداشت تا واقعیت ادعای نویسنده

ی این تحقیق، عبارتناد از: ماتن   ها افتهی نیتر مهمتحلیلی،  -فقهی مورد استناد وی روشن کند؛ بر اساس روش توصیفی 

متفاوتی حاصل آمده، اکثراً بر مبنای نظریۀ قدما استوار است و لذا دیادگاه آناان را در ماورد     کامالًی شناس روشمقاله با 

ی معاصار کاه در   فقهاا ی امامیه تلقی کرده است و اساساً از دیادگاه  فقهانظریۀ مشهور  عنوان هبحقوق کودک نامشروع، 

ا وجاود تاصاص و   با ، رو نیا. از دهد ینمجهت تساوی حقوق کودکان نامشروع قرار دارد، به خوانندۀ غربی اطالعاتی 

 .شود یمر، فاقد منابع معتبر ارزیابی ی فقهی وی در مقالۀ مذکوها دادهشهرت جهانی نویسنده در فقه و کالم اسالمی، 

   واژگا  ک یدی

 .، ولد زنافقهاروش استنباط، طهارت مولد، 

                                                                                                                                        
 Email: Mr_zafari@pnu.ac.ir * نویسنده مسئول:

 1022، بهار 1، شمارۀ 11های فقهی، دورۀ  پژوهش
 )مقاله پژوهشی( 923-923ات صفح
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 مقدمه. 1

( در مقالاۀ  شاود  یم)از این پس، نویسنده از او یاد  1شناس مشهور معاصر، اتان کلبر  شیعه

ی امامیه با صدور فتاوی خااص بارای   فقهاادعا دارد که  2«موقعیت ولد زنا در شیعۀ امامیه»

را  زیا آم ضیتبعکه این حقوق  قائلندی را برای وی در مکتب امامیه ا رانهیحقولد زنا، جایگاه 

. باه نظار وی، ایان    اناد  کارده اخاذ   9(911: 1؛ ج 10: 9، ج 1021از روایات امامی )کلینی، 

در جهاان خلقات    گاهشاان یاجبه ولد زنا با اعتقاد به نابگی امامیان در مورد  فقهارویکرد 

)کلینای،   دانناد  یما هماوانی دارد، زیرا وقتی اینان خود را از طینت و نور پاک ائمۀ خویش 

منطقی است کاه ولاد زناا را از طینات امامیاان خاارج        0(،932ص  2-1،  ص 1، ج 1021

 بدانند و در ابواب ماتلف فقهی، احکام او را همسنگ با کافر ذمی اعالم کنند.  

ی از احکاام فقهای   ا پااره در باش دوم مقالۀ خویش، در تبیین جایگاه ولد زنا،  نویسنده

ولد زنا را از ابواب ماتلف فقهی بیرون کشیده، رویکرد فقیهان را حکایتگر تنفر امامیاان از  

، موجب الحاق او به احکام فقهی کافر ذمی توصیف کرده اسات. وی در  رو نیاولد زنا و از 

 کند.   راز نامشروعیت ولد زنا را بیان میقسمت سوم نیز نحوۀ اح

که ادلۀ نویسنده چیست؟ چقادر اساتنباط او باا     شود یمی اساسی مطرح ها پرسشحال این 

ی امامیه انطباق دارد؟ موضوع تحقیق حاضار، تبیاین اعتبارسانجی ادلاۀ نویسانده در      فقهافتاوی 

                                                                                                                                        
، و رئایس ماسساۀ   1331هبرو تاا  ، استاد دانشگاه 1311آموختۀ دانشگاه آکسفورد در  آویو، دانش در تل 1309وی متولد . 1

های عربای، فارسای، انگلیسای، متاصاص فقاه و کاالم        آفریقایی در اسرائیل است؛ وی مسل  به زبان –مطالعات آسیایی 

شیعۀ امامی است که آثار متعددی دربارۀ مباحث فقهی و کالمی امامیه نگاشت که برخی از آثاار وی باه عربای، فارسای و     

 www.emetprize.org/english/Product.aspx?Product=90طالعات بیشتر نک: .ترکی ترجمه شدند. برای ا
2. Ethan Kohberg, The position of the walad zina in Imami Shiism,Bulletin of the School of 

Oriental and African Studies, 48. London, 1985: p. 237- 266: https://www.jstor.org/stable/617543. 
 الیطیب ولد الزنا. .9

ی مِثْهلِ  فِاللَّهُ لِأَحَدٍ  جْعَلِوَ لَمْ یَ نَۀِیالطِّ ذَلِکَأَسْفَلَ مِنْ  مَکْنُونَۀٍمَخْزُونَۀٍ  نَۀٍیطِوَ أَبْدَانَهُمْ مِنْ  نَتِنَایطِمِنْ  عَتِنَایرِخَلَقَ أَرْوَااَ  .0

 .ی النَّارِإِلَلِلنَّارِ وَ  -صِرْنَا نَحْنُ وَ هُمُ النَّاسَ وَ صَارَ سَائِرُ النَّاسِ هَمَجاً لِذَلِکَوَ  اءِیَلِلْأَنْبِإِلَّا  باًینَصِی خَلَقَهُمْ مِنْهُ الَّذِ
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 تحلیلی است. -روش توصیفی مورد موقعیت فرزند نامشروع در برخی از احکام فقه امامیه با 

تطبیقی، به تحلیل ادعای نویسنده بسردازیم تا حقیقات   طور بهکه  رسد یمنظر  متناسب به

آن را روشن کنیم. به ایان منظاور، ابتادا ماهیات احکاام فقهای و در مرحلاۀ بعاد، احاراز          

  .میکن یممطالعه  فقهانامشروعیت ولد زنا را از نظر نویسنده و 

 . احكام فقهی ولد زنا 2

کناد؛ در زیار، خالصاۀ مناابع      یما نویسنده به تناسب ابواب فقهی، احکام شرعی ولد زنا را بیان 

 :میا آوردهی امامیه را فقها( و سسس نظر Kohberg. 1985. pp243 - 256فقهی مورد استناد وی )

 . وضو )طهارت(2. 1

 . نظر نویسنده9. 1. 1

ب؛  0نجاس اسات ) الماتلاف، ص     فقهاسار )یا آب مورد استفاده( ولد زنا از نظر برخی 

(، اماا برخای دیگار بار     229، ص 1و تهاذیب، ج   1،ص 1فقیه )من ال یحضره الفقیه(، ج 

 .(11، ص1؛ وساائل، ج 11، ص 1؛  استبصار، ج11، ص 9)کافی، ج اند داده فتواکراهت آن 

غسل با سار ولاد زناا، یهاودی و مسایحی جاایز نیسات        در نهایت در فقه امامیه، وضو یا

 (.12، ص11و همچنین بحار، ج 90، ص02؛ جواهر، ج111، ص1)وسائل، ج 

  فقها. بررسی دیدگاه نویسنده ا  نگاه 9. 1. 9

ی امامیه را دال بر نجاست ولد زنا اعالم کارده،  فقها، دیدگاه استناد آنهاکه نویسنده به   یفقهمنابع 

ی معاصار در کتاب طهاارت،    فقهامشهور  چنانکه؛ فقهانظریۀ برخی از قدماست نه همۀ اوالً تنها 

؛ زیرا بر اسااس حادیث فطارت، اصال بار      اند دادهبه طهارت ولد زنا و مسلمان بودن وی حکم 

؛ 111ص ، 1011ی، انصاار ؛ شیخ 02، ص1، ج1029ی، سبزوارمحقق پاکی و مسلمانی اوست )

(؛ ثانیااً نویسانده مادعی    11ص  ،1911،یلا یاردب یموساو ؛ 910، ص 1013ی، بجنورد یموسو

ماتلف الشیعه اثر عالمه حلی و تاا   جز بهکه  نجاست ولد زنا به استناد منابع فقهی است، در حالی

  یای رواحدی الهدایه فی االصول و الفروع اثر شیخ صدوق، بقیۀ منابع استنادی وی بیشاتر کتاب   

 تنهاا  نه( سار ولد زنا را 291، ص1ثر عالمه حلی ) حلی، جتا فقهی؛ ثالثاً ماتلف الشیعه ا ندهست



302  7011، بهار 7، شمارۀ 71دورۀ های فقهی، پژوهش 

شایخ طوسای در تهاذیب     نکهیا، بلکه صراحتاً آن را طاهر بیان کرده است، ضمن داند ینمنجس 

 .خواند یم( نیز آن را مکروه 229، ص1شیخ طوسی، ج)

یعه رابعاً نویسنده عدم جواز وضو و غسل از سار ولد زنا را باه روایتای از وساائل الشا    

ی فقهی است؛ خامسااً اساتناد باه    ها دگاهیدکه موضوع بحث وی، بیان  استناد داده، در حالی

کتاب جواهر برای عدم جواز وضو یا غسل معلوم نیست کاه بارای تأییاد صاحت روایات      

است یا برای استناد به نظریۀ فقهی صاحب جواهر؟ هر کدام باشد، استناد به قاول صااحب   

، زیرا صاحب جواهر معتقد به طهارت ولاد زناسات   کند ینمحل جواهر مشکل نویسنده را 

؛ سادساً نویسنده دلیل نجاست سار ولد زنا را ذکر نکارده و  1(01، ص 0، ج 1020)نجفی، 

. شر ثالثه بودن؛ 2. نجاست غسالۀ او در حمام؛ 1دلیل آن روایاتی است با مضامینی از قبیل: 

. 1. بدتر از سگ و خوک بودن و ساوار نشادن در کشاتی ناوح؛     0. عدم ورود به بهشت؛ 9

. 1درهم دیه برای ولد زنا به اندازۀ ذمی و  تعیین هشتصد -0؛ )ع(ی به ائمۀ معصومتوز نهیک

)از  اناد  رفتاه ینسذاز این روایات را  کی  یهی امامیه فقهاحرمت شیر و رضاع او؛ اما مشهور 

 2(.911، ص 1جق،   ه 1010،میحکا یی طباطباا ؛  903ق، ص   ه 1912ی، عراقی نجفجمله 

 است. اشکال یبعاصر ی مفقهاو غسل از سار ولد زنا، از نظر مشهور  وضودر نتیجه، 

؛ طباطبایی 903ق، ص  1912مقنن ایرانی با تبعیت از قول مشهور امامیه )نجفی عراقی، 

ی، بجنااورد یموسااو، 111، ص 1011ی، انصااارشاایخ ؛ 911، ص 1جق،   ه 1010حکاایم، 

 9،(02، ص1، ج1029ی، سابزوار محقق  ؛11ص  ،1911 ،یلیاردب یموسو؛ 910، ص 1013

 داناد  یم، او را در صورت اسالمِ یکی از طرفین زنا، مسلمان 32ق.م.ا. مصوب  112در مادۀ 

                                                                                                                                        
ی عنهه  حکه ی، لندرة المخالف ...بل إجماعاألصحاب، بل لعله  نیبهو المشهور  کما، قطعاًولد الزنا  الکافرمن  سیلو  .1

 .ی زماننا هذاف مایسالقاطعۀ  رةیبالسی الطهارة، و هو الحجۀ بعد اعتضاده علی اإلجماع دعو

اإلسالم قبل بلوغه و  أحکام هیعل ترتببالتب  و ی مسلماً کونهو  نیالمسلمعرفت طهارة ولد الزنا من  کمای األقو لکن .2

الجنۀ إن راء  دخلی نیالمسلم کسائره مؤمنا فحال ایالدنو لو خرج عن  نیالمسلم کسائرلو اختار اإلسالم فهو مسلم  بعده

 .مسلماً نیاألبوأحد  کانبل و إن  نیطرفمن طرف أو  کاناللّه سواء 

 .ی طهارتهاألقوولد الزنا نجس عند بعض األصحاب  و األرهر  .9
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اندازۀ دیۀ مسلمان اعالم کرده اسات. پاس    و به همین دلیل، دیۀ وی را نیز در همین ماده، به

 به دلیل اسالم ولد زنا، باید از نظر مقنن نیز او را محکوم به طهارت دانست. 

 صالت. 2. 2

 . نظر نویسنده9 .9. 1

ی امامی، بر عدم جواز امامت جماعت ولاد زناا قاائم اسات )حمیاری، قارب       فقهااجماع  

؛ اباان 101، ص2؛ عیاشاای، تفساایر، ج023، ص11مااذکور در بحااار، ج 100االسااناد، ص 

، 0؛ خوانسااری، روضاات الجناات، ج   111؛ شهید اول، الببیاان، ص 0ادریس، السرائر، ص 

، راجع به امامت جماعت او، قائال  رندیپذ یمزنا را  ولددت که شها ( و حتی کسانی912ص

(، ولی به فتوای شریف مرتضی، امامت جماعت ولد 210، ص3)وسائل، ج  جوازندبه عدم 

 (. 03زنا کراهت دارد )سید مرتضی، االنتصار، ص

 . تح یل دیدگاه  9. 9. 9

باه   که یحال درکرد،  اکتفانویسنده بدون بررسی دلیل اصلی مسئله، فق  به بیان اجماع علما 

، امام جماعت باید دارای شرط طهارت مَوْلِد باشد و ولاد زناا فاقاد ایان شارط      فقهااجماع 

است، پس به علت فقدان این مرتبه از طهارت معنوی خواهد بود که شایساتۀ ایان منصاب    

م، ، برای اتیان شهادت در دعاوی مها ةعلت فقدان شرط طیب الوالد که به طور هماننیست؛ 

 1(.921، ص 19ق، ج 1019ی،ثان دیشههم شایستگی ندارد ) قضاو منصب 

کاه   طاور  هماان : اوالً رسد یمنظر  پذیر به با وجود این، شرط مذکور از دو جهت، مناقشه

جز نقل اجماع بر وجاود ایان شارط     صاحب جواهر قائل است، هی  دلیل عقلی یا نقلی به

(. 20، ص1. ،جق 1019، یگاان یگلساموساوی  ؛ 91، ص09ق، ج1020نجفای،  قائم نیسات ) 

ت زیرا دلیل پذیرش اجماع، بایاد کشاف   پس این اجماع با فرض صحت، فاقد حجیت اس

 .اند دادهقرار  فقهاکه این شرط را خود  رای معصوم باشد، در حالی

                                                                                                                                        
 .یأولی إن إمامته و رهادته ممنوعتان، فالقضاء حتی هذه المرتبۀ، تولّو أما طهارة المولد فلقصور ولد الزنا عن  .1
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، «و ال تازر وازرۀ وزر اخاری  : »الاذکر  ساابق سورۀ انعاام   100ثانیاً این شرط با نص آیۀ 

(. زیارا ولاد زناا در ایجااد     02،  ص0، جق1021، هیا مغنقطاع، در تعاارض اسات )    طور به

  وضعیت خویش هی  نقشی نداشته است.

بازمانده است و تنها به بیاان   فقهابدیهی است که نویسنده، اساساً از تحلیل مبانی نظریۀ 

ی وی، تنهاا  کند. زیرا از منابع اساتناد  یم اکتفاناقص  صورت بهقول چند تن از قدما، آن هم 

  یفقها ادریس و کتاب البیاان اثار شاهید ثاانی، آثاار       السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی اثر ابن

یی، عیاشی اثری تفسایری، و روضاات هام    روا، اما قرب االسناد و بحار االنوار، آثار ندهست

و جای تعجب دارد که بر اسااس ایان مناابع متفااوت،      شوند یممحسوب  حالکتاب شرح 

از این، فقرۀ آخر سان نویسانده اسات کاه باه      تر بیعجاجماع هم شده است. وی مدعی 

استناد روایتی از وسائل الشیعه، عدم جواز امامت جماعت ولد زنا را به فقه امامیاه منتسات   

 .  دهد ینمسند یا داللت روایت معتبر است یا خیر، هی  اطالعاتی  نکهیا؛ حال کند یم

 . نكاح2. 3

 نده. نظریۀ نویس9. 7. 1

: یکی حکم ازدواج دیگران با ولاد  شود یمسه مسئلۀ اساسی راجع به ولد زنا به این باب مربوط  

زنا؛ دیگری حکم ازدواج والدین طبیعی با ولد زنا؛ و مسئلۀ سوم، ازدواج باا فاحشاه. باه اساتناد     

، 1؛ تهاذیب، ج 211، ص 9صادق، نکاح دیگران با ولد زنا جایز اسات )فقیاه، ج   ]امام[روایتی از 

ادریس، به دلیل قول به نجاسات ولاد    (. ولی این نکاح از نظر ابن991، ص1؛ وسائل، ج011ص

(. اما در ماورد مسائلۀ دوم، شایخ طوسای،     211ادریس، السرائر، ص )ابن شود یمزنا حرام اعالم 

ادریس، عالمه حلی و محمد جواد مغنیه، به حرمت نکاح والدین طبیعی باا فرزناد نامشاروع     ابن

(، 912، ص2؛ الااالف، ج 223، ص0هستند. به نظر شایخ طوسای )المبساوط، ج    خویش معتقد

(، دلیال  221، ص1( و مغنیاه )فقاه االماام جعفار الصاادق، ج     12، ص2عالمه حلی )شارایع، ج 

حرمت نکاح، صدق ولد در عرف و لغت و در نتیجه، وجود نَسَب میان والادین طبیعای و ولاد    

فر ولد زنا موجب حرمات اسات ناه وجاود نساب      ادریس، نجاست و ک زناست، ولی از نظر ابن

 (.  میکن ینم(. )مسئلۀ سوم را به دلیل عدم ارتباط ذکر 210)السرائر، ص
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 . تح یل نظریه9. 7. 9

درستی این دو مسئلۀ اساسی را متناساب بااب نکااح دانساته اسات: ولای در مسائلۀ         نویسنده به

، لذا تنها باه اساتناد روایتای از اماام     اندهبازم فقهاناست، ظاهراً نویسنده چون از دستیابی به نظر 

را  فقهاا به بررسی متن و سند روایات بساردازد و دیادگاه     آنکهکرده است، بدون  اکتفا )ع(صادق

ۀ دیگاری مثال   ادلا تبیین کند. مضافاً بر این، دلیل جواز نکاح فق  روایت ماذکور نیسات، بلکاه    

نویسنده به دلیل عادم آشانایی باا روش     ، ولیاستنادندعمومیت ادلۀ جواز نکاح و وطی هم قابل 

. عاالوه بار ایان،    دهاد  یما نسابت   فقهاا ی را به ا هینظراستنباط ادلۀ فقهی، به استناد یک روایت، 

نیز قائل بر تحریم نیستند و به همین دلیال، روایاات راجاع باه نهای از       فقها، مشهور الظاهر یعل

 1(.011و 13، ص 1021صفور، ع )بحرانی آل دشو یمنکاح با ولد زنا، بر کراهت حمل 

  حاال اما در مسئلۀ دوم، نویسنده حرمت نکاح را فق  به والدین طبیعی منحصر کارد و  

موجاب   تنهاا  ناه ی اسات، ولای   رشارع یغزناا، نسابت    نکهیا بای امامیه، فقهابه اجماع  آنکه

ق، ص 1020ی، نا یخماماام  ؛ 132، ص12جق.، 1010ی، ثانمحقق ) دشو یممحرمات نسبی 

، ص 9ق،ج 1020ی، فاومن بهجات  ) شاود  یما بلکه حتی سبب محرمات سببی هام   2(،133

والدین ولد زنا و فرزندان آنان و دیگر اقربای نسبی که متولد از نکاح  تنها نه، نیبنابرا(. 191

یا شبهه یا زنا باشند، مشمول حرمت نکاح با ولد زنا هستند، بلکه نکاح ولد زناا باا اقرباای    

سببی مثل زن مطلقۀ پدر هم حرام خواهد بود و حتی باالتر، اگر مادر ولد زنا، دارای دختار  

(. از 110، ص2ق، ج1020ی، رازیشا  مکارمضاعی ولد زناست )رضاعی باشد، وی خواهر ر

 اند داده، به جواز نظر او به محرمات نسبی و سببی و حتی رضاعی وی فتوا فقهااینجا برخی 

 (.222، ص20ق، ج1011؛ خویی،111)مکارم شیرازی، همان، ص 

 ،2ق، ج 1011یی، خاو خاویی )  اهلل تیا آاز این گذشته، برخی از فقهاای معاصار مثال    

                                                                                                                                        
ی عله ی اوخبار المعتبرة المحمولۀ فی عنه نه: قد المذکور الحکمالمصنف  ذکری )قدس سره( بعد لیاألردبقال المحقق  .1

 .میبالتحرلعدم القائل  کأنهی، و الوطو  النکاا. لعموم أدلۀ جواز الکراهۀ

 .م  الزنا اذا تولّد به ولد ثبتالمتعلّق بالنسب ی میالتحری انّ علاجم  اصحابنا  لکن .2
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فاضال   اهلل تیآ(، 9213ص/ 3جق، 1013ی، زنجانی ریشبشبیری زنجانی ) اهلل تیآ(، 12ص

( و ظاهر قول امام خمینای )شابیری زنجاانی،    003، ص1جی، بی تا، لنکرانفاضل لنکرانی )

معتقد به وجود نَسَب عرفی میان طرفین و ولد زناا هساتند و    1(0121، ص 19ق، ج  1013

 .دانند یمشرعی کافی  همین را نیز در تحقق نَسَب

، شارع معیار نسب شرعی را همان نسب عرفای  فقهاعبارت دیگر، از نظر این دسته از  به

و حتی روایات صریحی در مورد فرزند بودن شاص متولد از زنا برای طرفین ذکار   داند یم

 (. 0011، ص10ق، ج 1013)شبیری زنجانی، « وَلَدُ الزِّنا ولدٌ»، مثل این روایت: اند کرده

ی متأخر فقهای از دقت نظرهای ا گوشه توان یمکه در این تحقیق، تنها  استشایان ذکر 

، در بااب  قادما مشهود است، نویسنده به دلیل اهتمام زیاد به دیادگاه   چنانکهرا نشان داد و 

 .دهد یمی دقیق فقیهان معاصر را از دست ها لیتحلنکاح نیز 

: نکاح، شبهه و زنا. به همین دلیال،  ردیگ یبرممفهوم نسب شرعی سه چیز را در، نیبنابرا

نیز به تبعیت از قاول   قانونگذارنکاح با اقارب نسبی ناشی از شبهه و حتی زنا حرام است و 

 این حرمت تصریح دارد.  قانون مدنی، به 1201ی امامی، در مادۀ فقهااجماعی 

 . رضاع2. 4

 . دیدگاه نویسنده9. 7. 1

ی شاصایتی ناپساندی دارد، پاس ظااهراً صاالح      هاا  یژگیواعتقاد بر این است که ولد زنا 

؛ 110نیست که ولد زنا برای شیر دادن به خدمت گرفته شود )حمیاری، قارب االساناد، ص   

، 2؛ مستدرک، ج201، ص 2سالم، ج؛ قاضی نعمان، دعائم اال00، ص0بحار، همان، کافی، ج

(. طبق روایتی از 110، ص1؛ وسائل، ج921، ص9؛ استبصار، ج922، ص9؛ فقیه، ج020ص

، شیر دایۀ یهودی، مسیحی یا مجوسی بر زن متولد از زناا تارجیح دارد   )ع(محمد باقر ]امام[

 (.922، ص9؛ استبصار، ج110: 1؛ وسائل، ج 921: 9؛ فقیه، ج 09: 0)کافی، ج 

                                                                                                                                        
 ایا آ کاه  میکارد ی فحاص  نا یخمی ]امام[ آقا: ما با مرحوم کند یماهلل شبیری زنجانی از مرحوم پدرشان نقل  تیآ .1

 .مینکرد دایپی زیچنه،  ابولد وجود دارد ی سیلولد الزنا  کهنیای دال بر تیروا
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 . بررسی نظریه 9. 7. 9

، هرچند در نکاح هم قول اول را باه  کند ینمنویسنده در این مورد اساساً به قول فقها استناد 

، زیارا  دکن یمرو  روایتی مستند کرده است، و این روش، تحقیق وی را با اشکال جدی روبه

در  ظاهراً وی معتقد است که صرف وجود روایت در منابع، موجب صدور احکاام شارعی  

که این روش نویسنده توجیه ندارد، زیرا به دالیلی شااید فقهاا باه آن     شود؛ در حالی فقه می

عمل نکنند و ثانیاً فقهای امامیه درست بر عکس نویسنده، شیر دادن زن متولاد از زناا را در   

 :  دانند یمو در هر دو صورت، شیر دادن او را جایز  کنند یمدو حالت تصور 

. چنین زنای،  2نا از وطی صحیح مثل نکاح یا ملکیت دارای شیر شود؛ . زن متولد از ز1

سبب رضاع، با وجود دیگر شرای ، محرمات  از زنا صاحب شیر باشد؛ در هر دو صورت، به

(. فقهای امامیاه در ایان ماورد، باا     132، ص 1021ی، انصار)شیخ  شود یمرضاعی حاصل 

 1(922، ص9ق، ج1932ی، طوسا )شیخ  )ع(امام باقردر روایت « اَحَبُّ اِلَیَّ»َاستنباط از کلمه 

نه فق  در حالت اضطراری، بلکه حتی در حالت اختیاری هام قائال باه جاواز رضااع زن      

، ج 1020ی نجفا ) دهناد  یما متولد از زنا هستند، و حتی اصل را نیز بر جواز رضاع او قرار 

ی، خوانسار، نه حرام )انندد یم(. با وجود این، شیر دادن زن متولد از زنا را مکروه 921: 23

 (. 210، ص2، ج1913؛  امام خمینی، 0/131  ق.،1021

 . ارث2. 5

 نویسنده . نظر9. 1. 1

ادریاس )السارائر،    (، ابان 230، ص2دیدگاه رایج عالمان امامیه مثال شایخ طوسای )الااالف، ج    

؛ الوصاایا  201( و مغنیاه )االحاوال الشاصایه، ص    210( و محقق حلی )الماتصر، ص020ص

( مبتنی بر عدم توارث بین ولد زنا و طارفین زناا، باه     30والمواریث علی المذاهب الامسه، ص

ه کا  برناد  یمی را نام ا عدهدلیل نبود رابطه و نسبت شرعی بین آنهاست. همچنین فقهای مذکور، 

                                                                                                                                        
وَ  ۀِیَّالنَّصْهرَانِ وَ  ۀِیَّه هُودِیَالْی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَهبَنُ  أَبِعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ  زٍیحَرِعَنْ حَمَّادٍ عَنْ  هِیأَبِعَنْ  مَیإِبْرَاهِیُّ بْنُ عَلِ .1

 .یَّ مِنْ لَبَنِ وَلَدِ الزِّنَاإِلَأَحَبُّ  ۀِیَّالْمَجُوسِ
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قائل به توارث میان ولد زنا و مادر وی هستند )همان منابع(. مستند این قاول، روایااتی از جملاه    

، 9؛ مساتدرک، ج 912، ص2؛ دعائم االسالم، ج103، ص1است )وسائل، ج )ع(علی ]امام[سان 

که این روایت مربوط به ولد المالعنه باوده اسات، راوی باه اشاتباه آن را در      (، در حالی101ص

 (.  101، ص9)وسائل، همان؛ مستدرک، ج دکن یمد زنا بیان مورد ول

حتی اگر زنا بعدها هم مشاروعیت یاباد، بااز     ،)ع(جواد ]امام[همچنین به استناد روایت 

هم موجب شمول توارث میان والدین طبیعی و فرزند ناشی از زنای قبال از عقاد ناواهاد    

، 1؛ تهااذیب، ج112، ص9؛ استبصااار، ج291، ص0؛ فقیااه، ج100، ص1شااد )کااافی، ج 

 (. 210، ص1؛ وسائل، ج112ص

، زیرا باا  دشو ینمنظر مشهور فقهای امامیه به طرفین زنا، والدین اطالق  عالوه بر این، به

)شایخ طوسای،    اند شمرده؛ ولی برخی اطالق مذکور را جایز شود ینمزنا هی  نسبتی برقرار 

 (. 12ص 1، یالوثقی شرح العروۀ ف حیالتنق؛ غروی، 900، ص3التهذیب، ج

همه، طبق قول مشهور، توارث بدون هی  قیدی، میان ولد زنا و همسر و فرزنادان   با این

 مشروع وی برقرار است و در صورت نبود فرزند یا همسر، امام وارث او خواهد بود.  

  . بررسی نظریه 9. 1. 9

ی است، سینو هخالصآنچه در باال به اختصار از قول نویسنده نوشتیم، حاصل بیش از ده بار 

قادری   زیرا نویسنده با وجود اینکه در باب احکام ارث ولد زنا مفصالً سان گفته، ولای باه  

گفات نتوانساته    توان یممطالب پراکنده و غیرمرتب  را کنار یکدیگر آورده است که به یقین 

کند کاه دالیال    ینمدست آورد. از این گذشته، وی معلوم  است تصور درستی از موضوع به

ادریس، عالمه حلی و علمای معاصر مثل جواد مغنیه مبنی بار   ایی مثل شیخ طوسی، ابنقدم

، تنها به ذکر اقوال آنها و تضعیف قاول مقابال یعنای    رو نیاعدم توارث چه بوده است و از 

 کند.   یموجود توارث بین ولد زنا و مادر او اکتفا 

                                                                                                                                        
البته این کتاب، تقریرات میرزا علی غروی از درس مرحوم موسوی خویی است ناه نگاشاتۀ او؛ ولای نویسانده      .1

 بدون اطالع از این نکته، نام صاحب اثر را علی غروی اعالم کرده است.   
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تاا فاصالۀ فهام نویسانده باا دیادگاه        میکنا  یممشهور فقهای امامیه اشاره حال به دالیل قول 

روایاات،   عبارتناد از: فقهای امامیه را روشن کرده باشیم. ادلۀ فقها در مورد عدم تاوارث ماذکور   

،... فاإن   ضاۀ یالمستفی النصوص إلاطجماع ... و هو الحجۀ مضافاً  هیعلبل »قاعدۀ فراش و اجماع: 

ی، حلا عالمه ؛ 011، ص1021ی، طوس)شیخ « عَاهِرِ الْحَجَرُالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْقال:  )ص(رسول الل ه

، 10ق، ج1011؛ صاااحب ریاااض، 202، ص9ق، ج1021ی، حلاا؛ محقااق 32، ص3ق، ج1019

ی ا عاده (. در مقابل، نظریۀ  211، ص 93جق،  1020ی، نجف؛ 220، ص9،ج1023؛ همو، 021ص

ائل به توارث زنا بین ولاد زناا و   قرار دارد که ق یعل یابالصالح و  جنید، ابی صدوق، تقی، ابنمثل 

 .( 211، ص 93جق، 1020 ؛ نجفی،921، ص 19ق، ج 1019مادر وی هستند )شهید ثانی، 

، اگر ولد زنا نطفۀ وی قبل از عقد بسته شود، حتای باا   )ع(اما اینکه طبق قول امام جواد

مرحلاۀ  انعقاد عقد متأخر و تبدیل زنا به نکاح، ولد مشروع ناواهد شد، ساان درساتی در   

(، احاراز ولاد   92: 1، ج 1019ی، گانیگلسای موسوثبوت است، زیرا به اقتضای ماهیت زنا )

ی، احتمال رضاایت  ا گونه رسد؛ پس اگر به نظر می زنا بودن طفل قبل از عقد بسیار مشکل به

کام، نکااح معاطااتی     یاا دسات   کند یمطرفین داده شود، همین اندازه شبهۀ حلیت را ایجاد 

 (. 201، ص1ق، ج1021ی، نیخم)امام  شود یممحسوب 

قاانون مادنی(، ولای در     101)ماادۀ   داند یماما مقنن ایرانی، ارث را تابع نسب یا سبب 

مورد زنا، قائل به توارث بین والدین طبیعی و فرزند نامشاروع نیسات؛ در نتیجاه، در ماواد     

هاای امامیاه،   قانون مدنی باا تبعیات از قاول مشاهور فق     110قانون مجازات اسالمی و 119

توارث بین ولد زنا و والدین را منتفی اعالم کرده است. ولی دیوان عالی کشاور بار اسااس    

بای  )فاضل لنکرانای،  تحریرالوسیلۀ امام خمینی و دیگر فقهای معاصر امامیه  01و  9مسئلۀ 

 ۀشااامار  ۀا یا وحاادت رو  یرابا صادور   (12، ص2ق، ج 1011یی، خو؛ 003، ص1جتا، 

حقوق ولد دیگر  (،1910.1.10ا ها   1322 ۀشمار رسمی ۀروزنام)1910//0/9، ماورخ 011

زنا شامل نفقه، حضانت، والیت و اخاذ شناسانامه را بار عهادۀ والادین طبیعای وی قارار        

ۀ قانونی کردن توارث نیزمکه با حفظ حقوق مذکور، بتوان  رسد یمنظر  رو، به اند. از این داده

 الدین طبیعی را به کودک نامشروع فراهم کرد.یا حتی اختصاص باشی از اموال و
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 . شهادت 2. 6

 . دیدگاه نویسنده9. 6. 1

؛ مساتدرک،  112، ص 2)دعاائم، ج  دانند یمی از فقها، شهادت ولد زنا را کامالً مردود ا عده

؛ االقتصاار،  930، ص1؛ کاافی، ج 100؛ قرب االساناد، ص 11، ص20؛ بحار، ج212، ص9ج

ب(، ولای شایخ طوسای    90؛ ماتلاف، ص 119؛ سرائر، ص200، ص0؛ تهذیب، ج213ص

( شهادت وی را در اماور جزیای، باه    220، ص2( و محقق حلی )شرایع، ج920)نهایۀ، ص

داناد و کفار    ادریس این سان را غیرمنطقی مای  ؛ ولی ابنرندیپذ یمشرط اتصاف به عدالت 

 کند )السرائر، همان(. یمولد زنا را موجب عدم جواز هر نوع شهادت وی اعالم 

 . بررسی نظریه 9. 6. 9

نویسنده مثل مورد امامت جماعت، در اینجا نیز در پی واکاوی دلیل عدم استحقاق شاهادت  

مورد قبول همۀ  ۀلزوم اتصاف شاهد به طهارت مولد یا طیب الوالد باًیتقر؛ دیآ ینمولد زنا بر

که نویسنده نه در منابع باب صالت و نه در ذکر شرای   رسد یمنظر  فقهای امامیه است و به

کاه مفهاوم ماذکور، در ماورد      شهادت، با شرط طهارت مولد برخورد نکرده باشد، در حالی

باه هار    1(.921، ص 19ق، ج 1019ی،ثاان  دیشه) شود یمشهادت، در تمام کتب فقهی بیان 

که گفتیم، اینکه شاهد شرط طهارت مولد را دارا باشد، به این معناست کاه   طور همانحال، 

ولد زنا نباشد. فقها برای عدم قبول شهادت ولد زنا، به شهرت عظیمۀ نزدیک باه اجمااع، و   

(. 110،ص 1ق، ج1019یگانی، )موسوی گلسا کنند یم، استناد اند استفاضهروایاتی که در حد 

روایات   0روایات زراره،  9روایات محمادبن مسالم،    2بصیر، این اخبار عبارتند از: روایت ابی

                                                                                                                                        
 ی.أولالقضاء ی إن إمامته و رهادته ممنوعتان، فحتی هذه المرتبۀ، تولّو أما طهارة المولد فلقصور ولد الزنا عن  .1
أ تجوز رهادته؟ فقهال: و. فقلهت: إنّ    الزناالسّالم عن ولد  هیعلسألت أبا جعفر »قال:  -بسند تامّ -ریبصی أباما عن  .2

 أنّها تجوز، فقال: اللّهم و تغفر ذنبه. زعمی بۀیعتبن  الحکم
 السّالم: و تجوز رهادة ولد الزنا. هیعلما عن محمّد بن مسلم بسند تامّ قال: قال أبو عبد اللّه  .8
 همیفه ی رجل و علی بالزنا عند: لو أنّ أربعۀ رهدوا قولالسّالم ی هیعلقال: سمعت أبا جعفر  -بسند تامّ -ما عن زرارة .4

 الناس. ؤمّ؛ ألنّه و تجوز رهادته، و و یعاًیجمولد زنا، لحددتهم 
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مان   91، بااب  1023)شایخ حار عااملی،     9و مرسالۀ دوم او  2مرسالۀ اول عیاشای،   1حلبی،

 (.911 -910، ص 21الشهادات، ج

و دو روایات عیاشای    اساتنادند از این تعداد، تنها چهار روایت صحیحۀ ناسات قابال   

و به حسب داللت، روایت اول با ادلۀ عقل و کتااب، سانت،    ندهست  فیضعلحاظ سندی  به

اجماع عدلیه منافات دارد. روایت دوم نیز، دال بر نفی شهادت ولد زنا نیسات؛ مگار اینکاه    

 (. 021: 1011ی، حائری نیحسفی الواقعه بدانیم ) قضیۀهر دو روایت را 

، دو روایت دیگر در این باب وجود دارد که اولی بر نفوذ شهادت ولاد زناا در   در مقابل

همۀ امور، و دومی فق  به شهادت ولد زنا بر امور ناچیز داللات دارناد. ایان دو روایات را     

 (. 109: 2، ج 1029ی، سبزوار)محقق  اند کردهفقها به دلیل ضعف سند و داللت رد 

 . اجتهاد و افتاء2. 7

 به منصب افتاء و اجتهاد برسد؟ تواند یمظ شرعی، ولد زنا آیا به لحا

ی مثل بردگی، شرای  ولد ا دهیفا ی بیها بابجای پرداختن به  سزاوار بود که نویسنده به

. به هر حاال، باه اجمااع فقهاای امامیاه،      دکر یمزنا را در احراز مقام افتاء و اجتهاد بررسی 

هسات و در اینجاا نیاز هماین کاه نادانیم ولاد         طهارت مولد از شرای  افتاء و اجتهاد هام 

(، ولای اگار قطاع داشاته     030: تا ی، بیحائریی طباطبا) شود یمزناست، شرط مذکور احراز 

باشیم، به مقتضای ادلۀ حرمت افشای اسرار دیگران و اشاعۀ فحشاا، موظاف باه اعاالن آن     

نیستیم؛ ولی خودمان نباید به ولد زنا مراجعه کنیم. اماا اگار خاود شااص بداناد کاه ولاد        

  .زناست، نباید به افتا یا قضا بسردازد

                                                                                                                                        
 السّالم قال: سألته عن رهادة ولد الزنا، فقال: و، و و عبدٍ.   هیلعی عبد اللّه أبعن  -بسند تامّ -یالحلبما عن  .7
ی لولد الزنا أن و تجوز لهه رههادته، و و   نبغالساّلم قال: ی هیعلی عبد اللّه أبی عن الحلباللّه  دیعبی عن اریالعمرسلۀ  .2
 .ریالخنزو  الکلب هایفو قد حمل  نۀیالسفی فنوا  حملهبالناس، لم ی ؤمّی
 ولد الزنا. حمل، و لم ینۀیالسفی ف الکلبالسّالم قال: إنّ نوحا حمل  هیعلی عبد اللّه أبعن  میإبراهی عن اریالعمرسلۀ  .8
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 . احراز ولد زنا بودن 3

که نویسنده در پی بیاان   شود یمچنین به ذهن متبادر  معموالًزنا بودن از موضوع احراز ولد 

(، مطالاب  Ibid, pp 259 - 264طرق اثبات ادلۀ آن اسات؛ ولای او در قسامت ساوم مقالاه )     

که فق  تحلیل وی از  کند یمپراکنده و نامنظمی را در باب احراز نامشروعیت فرزند مطرح 

د بتوان تا حدی باه موضاوع مارتب  دانسات. وی در     کتاب االنتصار اثر سید مرتضی را شای

او در مقام بیان طرق احراز نامشروعیت فرزند، اثبات ولد زنا : »دیگو یمتحلیل قول مرتضی 

بودن را از روی یقین ناممکن شمرده است، زیرا احتمال پیوند مشروع همیشه وجود دارد و 

 (. 219صار، ص )االنت «کند ادلۀ اثبات، تنها ظواهر دعوا را ثابت می

که وی اساساً در مقام بیان طارق   دیآ یمدست  ولی با بررسی متن کتاب سید مرتضی، به

است که تکلیاف ولاد زناا را باا خاودش،       خواسته یماحراز نامشروعیت فرزند نبوده، بلکه 

نسبت به انجام احکام شرعی توجیه کند. بهتراست عین ماتن کتااب ساید مرتضای را نقال      

 کنیم: 

ا وقتی بداند که از نطفۀ زانی است، قطع دارد که اهل جهنم است، پاس چگوناه   ولد زن»

تکلیف او درست باشد؟ )چون ادای تکلیف برای رضاای خادا و دوری از جهانم اسات(؛     

، زیارا احتماال دارد   کند ینمطور قطعی، ولد زنا بودن او را اثبات  که هی  راهی به مییگو یم

فرد را از زانی بودن خارج کند، وجود داشته باشد؛ پاس   که عقد، یا شبهه عقد، یا کاری که

ولد زناست، ولی غیر او اگر بداند که ماادر   قتاًیحقیقین یابد که خودش  تواند ینمکس  هی 

ولد زنا بدون عقد، یا ملکیت یا شبهۀ ناشی از آن دو با کسی زنا نموده، به لحااظ ظااهری،   

 1"(.101ص  سید مرتضی، همان، )« وی فرزند نامشروع است

                                                                                                                                        
ألحد  لیسب؟قلنا: و فهیتکل صحی فیفکی أنه من أهل النار، علی فقد قط  الزانولد الزنا إذا علم أنه مخلوق من نطفۀ  . 1

 کهون بهه مهن أن ی   خهرج عقد أو ربهۀ عقد أو أمر ی هناک کونأن ی جوزالزنا، ألنه ی ی أنه مخلوق من نطفۀعلی القط  إل

عقهد و   ریغ الواطئ منهذا  هایعلفإنه إذا علم أن أمه وق   رهیغولد الزنا، فأما  قۀیالحقی علی أنه علأحد  قط ، فال یایزان

 .ی الولد أنه ولد الزنافو و ربهۀ، فالراهر  نیمی ملکو 
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آماده اسات( ،    ی)که در پااورق  یمرتض یدبا متن کتاب س یسندهنو یدگاهد یقبا تطب  ین،بنابر ا

 .یدفهم نما یرا بدرست یمرتض یدنتوانسته است مقصود س  یسندهشود که نو یواضح م

 گیری  . نتیجه4

 . نتایج نقد مقاله 4. 1

فرد است، زیرا او بین روایت اماام و فتاوای فقیاه     . روش نویسنده در این مقاله منحصر به1

و حتی وجود  شوند یمتفاوتی قائل نیست و از نظر او، هر دو مبین نظریۀ فقهی امامیه تلقی 

معنای اجماع فقها دانسته است، اعم از اینکه روایت معتبر باشد یا نباشاد. زیارا    روایت را به

. لذا نویسنده شود یمبعی استناد دهد، معتبر تلقی از دیدگاه وی، همین که بتواند آنها را به من

تمام تالش خویش را مصروف استناددهی به هر منبعی اعام از فقهای، روایای، تفسایری و     

که همۀ این منابع به یک اندازه در اساتنباط فقهای    دهد یمکند و این نشان  یمحتی تاریای 

 او، اهمیت چندانی ندارد؛  او قابل استنادند و اعتبار یا عدم اعتبار منبع از نظر 

مثاباۀ اعاالم نظریاۀ     ی فقهای قادیم را باه  ها دگاهید. به همین دلیل، نویسنده استناد به 2

و همین هم وی را از استناددهی باه مناابع متناساب و معتبار معاصار       داند یممکتب امامیه 

ولد زناا   زیآم ضیتبعاست. در نتیجه، تالش نویسنده در جهت تبیین جایگاه  داشته بازامامیه 

در فقه امامیه، در بیشتر احکام فقهی مربوط مثل طهارت، جاواز استرضااع، حرمات نکااح     

حتای در   -البته تا ایان زماان جاز در تاوارث     -والدین با او، حفظ حقوق و حضانت از او 

مورد حکم کردن به ظاهر او از جهت عادالت و طهاارت مولاد، در تعاارض آشاکاری باا       

یه، بانخص فقیهان معاصر قرار دارد، زیرا سعی فقهای معاصار در  دیدگاه مشهور فقهای امام

 جهت تساوی حقوق و رفع هر گونه تبعیض بر اساس منابع معتبر بوده است. 

 . نتیجۀ رویكرد فقهای امامیه به ولد زنا 4. 2

این رویکرد فقها در مورد مسئلۀ جایگاه ولد زنا، بیشتر در جهت تنفر از معلاول یعنای ولاد    

وده تا علت یعنی طرفین زنا و همچنین موجب این تصور شده است که هماه مکلفناد   زنا ب

در صورت شناسایی ولد زنا، از استرضاع، امامت جماعت یاا اتیاان شاهادت او جلاوگیری     
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که به اقتضای قاعدۀ فقهی ممنوعیات اشااعۀ فحشاا، قاعادتًا کسای حاق یاا         کنند، در حالی

فق  باید خاودش از مراجعاه    بلکه در صورت یقین، تکلیف افشای اسرار دیگران را ندارد،

به ولد زنا در این امور خودداری کند. لذا در فقاه امامیاه و طبعااً در ماواد قاانونی مرباوط       

(، شرط طهارت مولد یا ولد زنا نبودن در قلمرو 1911قانون تعزیرات مصوب  031)تبصرۀ 

ورد خودش، احتماال ولاد زناا    . در نتیجه، هر فردی اگر در مردیگ یمحریم خصوصی قرار 

بودن بدهد، نباید به احتمال خویش توجهی کند، ولی اگر احتماال عقالیای یاا ظان معتبار      

 دارد، بهتر است از امامت جماعت، شهادت، قضاوت، افتاء، رضاع و غیره خودداری کند.  

 ناد که فقها پس از بحث علمی، تذکرعملی الزم را بده رسد یمنظر  ، متناسب بهرو نیااز 

 ضمن پرداختن به مسئلۀ علمی، رویکر عملی مکلفان را نیز گوشزد فرمایند. و
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رهرا   یالفوائهد فه   ضهاا یإ(. 1911) وساف بان ی  ی، محمادبن حسان  حل نیالمحققفار .29

 .انیلیاسماع، قم: ماسسۀ مشکالت القواعد

 ، تصاحیح علای اکبار غفااری، چ چهاارم،     ی(. الکهاف ق 1021) عقوبی، محمدبن ینیکل .20

 : دارالکتب االسالمیه.تهران

، ررا أخبهار آل الرسهول   یمرآة العقول فق(.  1020ی )محمد باقربن محمد تقمجلسی،  .21

 : دار الکتب االسالمیه.تهرانچ دوم، 

 اوئمهۀ  اخبهار  لدرر الجامعۀبحار األنوار ق(.  1029ااااااااااااااااااااااااااااااااا ) .20

 : داراالحیاء التراث العربی.روتیبچ دوم،  ،)ع(اوطهار

 .انیماسسه انصار چ دوم، قم: ،)ع(الصادقفقه اإلمام ق(.  1021) ، محمد جوادهیمغن .21
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بان   یعلا ، قام: انتشاارات مدرساۀ اماام     کتاب النکاا ق(. 1020ی، ناصر )رازیش مکارم .21

 .)ع(طالب یاب

 د.جامعۀ المفی :قمچ دوم،  ، فقه القضاء(. 1911) میعبدالکر دیس ی،لیاردب یموسو .23

 ی.نشر الهاد قم: ،ۀیالقواعد الفقه ق(. 1013)بن آقابزر   حسن دی، سیبجنورد یموسو .92

 .میدارالقرآن الکر ، قم:کتاب القضاءق(.  1019) محمد رضا دی، سیگانیگلساموسوی  .91

 :روتیا ب ،رهرا رهرائ  اإلسهالم    یالکهالم فه   جهواهر . (ق 1020محمد حسان )  ،ینجف .92

 ی.التراث العرب اءیحاطدار
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