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 چکیده

است که  ییمسئله تعدد زوجات از جمله احکام امضا زمینه و هدف:

 دهیقرارگرفته است. پد ییاسالم مورد شناسا یدر نظام حقوق

مورد توجه  اریبس ریاست که در قرن اخ یاز مباحث یچندهمسر

 نیقرار گرفتـه اسـت نکته درخور تأمل در ا یاجتمـاع شمندانیاند

 یبا چندهمسر تمخالف ایاتخاذ سرسختانه موضع دفاع  ها،نییتب

تعدد زوجات  هیحکم اول یفقه یاسـت. هدف پژوهش حاضر، بررس

 .دیردگ یبه دقت نقد و بررس یمنظور منابع دست اول فقه نیاست. بد

 یلیتحل - یفیو توص یها به روش کتابخانه ا افتهی ها:مواد و روش

 .دیگرد لیو تحل سهیمقا

به دست آمد: اگرچه اصل جواز تعدد زوجات  لیذ حیو نتا گیری:نتیجه

است،  یمورد اجماع و اتفاق همه مذاهب اسالم یقطع لهبراساس اد

 انیحکم وجود دارد. مشهور م نیا تیدرباره خصوص یپرسش جد یول

به  یاجماع بر جواز تعدد زوجات و استحباب اکتفا یادعا نیمتقدم

شده متفاوت  طیافراد و شرا اتیثیاز ح یزن در اصل شرع جدا کی

اشد ب یاز نظر شرع اباحه م جاتنفسه تعدد زو یحکم ف نیاست. بنابرا

 یحرام م انایتعدد زوجات مستحب، مکروه و اح یطیو با عروض شرا

 شود.

 

 ه،یاستحباب، اباحه، تعدد زوجات، حکم اول: هاکلیدواژه

 ازدواج دائم.

  
Abstract 

Background and Aim: The issue of polygamy is 

one of the signature rulings that has been 

recognized in the Islamic legal system. The 

phenomenon of polygamy is one of the topics that 

has been much considered by social thinkers in the 

last century. The point to consider in these 

explanations is to stubbornly adopt a position of 

defending or opposing polygamy. The purpose of 

the present study is to study the jurisprudence of 

the initial ruling on polygamy. For this purpose, 

first-hand jurisprudential sources were carefully 

reviewed. 

Materials and Methods: Findings were 

compared and analyzed by library and descriptive-

analytical methods. 

Conclusion: The following results were obtained: 

Although the principle of permissibility of 

polygamy is based on conclusive evidence agreed 

upon by all Islamic religions, but there is a serious 

question about the specificity of this ruling. 

Popular among the forerunners is the claim of 

consensus on the permissibility of polygamy and 

the recommendation of contentment with a 

woman has been differentiated in the principle of 

sharia, apart from the status of individuals and 

circumstances. Therefore, the ruling on polygamy 

in itself is abaha according to the Shari'a, and by 

proposing conditions, polygamy is recommended, 

disliked, and possibly forbidden. 
 

Keywords: Adoption, adultery, polygamy, initial 
sentence, permanent marriage. 
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 مقدمه

ــ   مبین دين ــماسالم در حوزه حقوق زنان دگرگوني هاي بسیاري ايجاد کرد و خانواده را بـ  ۀنزلـ

 نهـاد بـر ايـن بـنیـان هادي مــقس  و مسقق  ب  رسيی  ـــناخ  س سیا ي ک  ـارد در اين مـسیرن

ـسائ  حول نن باـنس، ماصــ  اسقوار ـس ک  ننه  در خانواده اهيی  وارر دارد و رروري اس  ساير 

اسـ  س از اين منظر، مرد و زن تا پـیش از  ــخصي مبنا  رار دادن منفع  هاي جـيعي بر منفع  هـاي

 مـسائ  ۀهي مبناي و خواسق  هاي خود را ررد گرا مي باـسـان  ننــه  ب  نها  مبادر  کننس، نرر 

کننـس، اين نرر  از  ان جاري ميـک  عـقس نـها  را میان خودنن  از پس اما ؛دهنس مي  رار زنـسگي

ها و منفع  هـاي  خواسق  یر مي دهس و ورايمس تغییر ک  نهادي ۀسي  خود ب  سي  خانواده ب  منزل

ي رــرد، اع  از زن يا مرد،  رار مي گیردس بنابراين ، بـره  زدن مـیااق اين کـانون ، ب  هر دلیيي ضـخ

  اس س  مغبوض ک  باـس، در نظر ـارد

ترين ـه  زناـويي اس  ک  در نن رو  اخقصاص يعني مالهی  رردي و  طبیعي «هيسـري تک»

هيسري هر يک از  در تک ررماس  و نیز رو  تعام  يعني تشريک مساعي طرریني، حه  يخصـوصـ

زن و ــوهر احساسا ، عواط  و منار  جنسي ديرري را مخصوص خود دانسق  و مقو   اس  ک  در 

 ستشريهي او برخوردار گرددمسیر زنسگي از ياري تفاهيي و 

و زوجی  اــقراکي اس  ک  ب  چنس ـه  ميهن اس   «چنس هيسـري» تک هيسـري ط  مقاب نق

ف دو  س  ديرر ظهور الررض ـود: کيونیس  جنسي، چنس ـوهري و تعسد زوجا ؛ و ـه  اخیر برخ

 سبیشقري داـق  اس 

و روايا   س  و در اين زمین  نيا اي  ائ  ــسه ا م براي نهاد خانواده، ــنن و جايراه ويههالاسـ

م ازدواج مرد با چنس زن را نیز جايز دانسق  اس  ک  از نن با الوه بر اين اسالبسیاري وارد ـسه اس س ع

 س ـود عنوان تعسد زوجا  ياد مي

يا تعسد زوجا ، در لغ  ب  معناي چنس تن بودن هيسران يک مرد اس س اين وا عی   چنسهيسـري

گوناگون براسـا  نود نرر  ب  مورود و نود رهر ارراد هر جامع  و ارز  هاي  اجقياعي در جوام 

 ررهنري نن ها ارزيابي هاي گوناگوني دربرداردس 

و  باـس اين اس  ک  حه  اولی بنابراين پرسـش اصـيي ک  اين نوـقار در صسد پاسخرويي بسان مي

ي اي ک  ب  طور کيچیس ؟ ررری ري حس نفس  مورود تعسد زوجا  بسون عارض ـسن عناوين ثانوي  
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ـود اين اس  ک  اساساً رارغ از مشروعی  تعسد زوجا ، حه  اولی  مذکور مطر  مي در مقاب  پرسش

تعسد زوجا  ري حس نفس  نيا مطيوبی  و رجحان تعسد زوجا  اس  يا عسم مطيوبی  تعسد زوجا  و 

 رجحان تک هيسري مورد نظر ـارد مي باـسس

ی  تعسد زوجا  در اسـالم امري پذيررق  ـسه اس  بحاي نیس س چرا ک  تيامي در اين ک  مشـروع

مفسران و رقهاء در اين مطيب اتفاق نظر دارنسس اما مطيبي ک  با ي مي مانس نن اس  ک  نيا تعسد زوجا  

 مطيوبی  دارد و از ادل  اسقحباب چنس زني اسقفاده مي ـود يا خیر؟

مناب  ـرعي رجود کنی س مقصود از مناب  ـرعي هيان ادل  تفصیيي براي پاسخ ب  اين سئوال بايس ب  

 با هي  زوايا نن مي باـس، ک  نن ادل  در مهقب رقهي ـیع  عبار  اس  از: کقاب، سن ، اجياد و عق س

اين چهار منب ، مناب  و مصـادر اصـيي رق  ـیع  محسوب مي ـود ک  هر يک از اين مناب  خود ب  

مي ــود ک ، در اين مقال  از تک تک نن ها جه  اسقنبا  حه  مزبور اسقفاده ادل  ي معقبري تقسـی  

 خواهس ـسس

 . دیدگاه ها1

صـرف نظر از جواز و اباح  چنس زني در اسالم ک  مشهور و بيه  اکاري   ريب ب  اتفاق  ائ  ب  نن 

 خوري : رجحان ـــسه  بودنس در مورد مطيوبی  يا عسم مطيوبی  تعسد زوجا  ب  دو ديسگاه کيي بر مي

 تک هيسري؛ مطيوبی  چنس هيسريس

 الف( رجحان تک همسری

از میان رقهاي امامی  ک  رجحان تک هيسـري را پذيررق  انس مي توان ب  ـیخ طوسي اـاره کرد ک  

 (س4: ص6، ج7711اکقفا نيودن مرد ب  يک هيسر را مسقحب ـيرده اس  )طوسي، 

ار  سي و چهار امر مسقحب در ازدواج دائ  يهي از ـیخ بهايي نیز در کقاب جام  عباسي در ـي

نّ :»اين امور را اکقفا ب  يک زن نزاد مي دانس:  س  و سوم: بیشقر از يک زن  و امّا سـ  و چهار امر سـّ

 (س 676ق: ص 7441)ـیخ بهايي، نزاد نخواسقن 

 حبمسق غیر اما مبا  مردان، هيسري چنس ديني معقبر يادل  بنابر ايخامن  اهللني  حضر  نظر در 

 هيســران بین عسال  رعاي  از اطيینان ب  مشــرو  نن جواز  رنني دالي  مطابق ک  ننجا از اما اســ ،
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 واجازد باـس، محقي  هيسران بین عسال  رعاي  تحقق عسم عقاليي نظر از گاه هر بنابراين اس ، ــسه

 (س7711نیس )ساي  خامن  اي،  جايز ـوهر مجسد

العروة پناه اـقهاردي )ره( در کقاب مسارکاهلل ن اي ــیخ عييالوثقي مرحوم ني عروةاز ــارحین 

بيه  ب  خاطر مالحظا  انسس انس و اسقحباب تعسد زوجا  را نفي کرده ائ  ب  جواز تعسد زوجا  ــسه

ه نساء را سور 7انس و اسـقناد ب  ني  ـريف  تعسد زوجا  ــسهاجقياعي و نثار منفي نن  ائ  ب  کراه  

 (س42: ص 42ق، ج7471نس)اـقهاردي، اداراي مشهال  عسيسه دانسق 

 ب( رجحان چند همسری

در مقاب  نظري   ب  ظاهرا اولین کسـي ک  رقوي ب  اسقحباب و مطيوبی  تعسد زوجا  داده مرحوم 

ــقحباب نها  ب  اخقیار کردن يک زن از بین نيي رود، بيه  تع ــ  ک   ائينس اس ــاحب جواهر اس د سص

ــ  )نجفي،  ــیس کاظ  يزدي 76: ص41ق، ج7447زوجا  نیز مســقحب اس ــان مرحوم س (س بعس از ايش

(س و در 111: ص 4ق، ج 7421صــاحب عروه الوثقي  ائ  ب  اســقحباب چنس زني ـــسه انس )يزدي، 

ــقهاردي،  ــقهاردي )اـ ــي عروه جز مرحوم اـ ــ 41ق، ج7471حواـ (س ک   ائ  ب  عسم 44-71: ص

   بوده کسي حاـی  بر رد اص  اسقحباب تعسد زوجا  بر مقن عروه نزده اس ساسقجباب تعسد زوجا

 مي گويس:  146مرحوم جواد تبريزي در کقاب صرا  النجاه در جواب مسئي  

 نيا در ازدواج اص  بر تعسد اس  يا واحس و دلی  نن چیس ؟

پس قعسده را نسارداص ، اسقحباب تعسد زوجا  اس  و لیهن کسي ک  توانايي تامین نفق  زوجا  م

: 6ق، ج7441اولي بيه  احو  نن اس  ک  ب  ا   تعساد ک  مي توانس تامین نفق  کنس اکقفا کنس) تبريزي، 

 (س 462ص

در میان رقهاي معاصر ني  اهلل زنجاني ب  اسقحباب تعسد زوجا  )البق  ري الجيي  ( تصريح کرده انس 

هاي معاصر ک  با تعبیر لع  پسيسه تعسد زوجا  را (س  هيهنین از ديرر رق42: ص7ق، ج7471)زنجاني، 

 (س141: ص4ق،ج7441طبق برخي ادل  مسقحب ـيرده انس ني  اهلل مهارم ـیرازي مي باـس)يزدي، 

ديرر از انسيشـينسان  و رقهاي معاصـر ک   ائ  ب  اسقحباب تعسد زوجا  مي باـنس بزرگاني چون 

(،  ســیس محيس حســن 771: ص6ق، ج7471 ني  اهلل ســیس محيود هاـــيي ـــاهرودي) ـــاهرودي،

 ( ـار  کقاب رور  البهیي  ـهیس ثاني مي باـسس774: ص6ق، ج 7441ترحیني)ترحیني،  
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 . ادله مطلوبیت یا عدم مطلوبیت تعدد زوجات2

بعس از نق  ا وال ب  بیان ادل  هر يک از اين دو نظري  پرداخق  و اگر نقس يا مطيبي پیرامون نن نظري  

 .در ذي  هيان کالم مر وم خواهس ـس وجود داـ 

 الف( ادله رجحان تعدد زوجات

در اين مبحث ب  بررسـي ادل  مطيوبی  تعسد زوجا  پرداخق  مي ــودس سوال اصيي در اين مبحث 

 نن اس  ک  نيا از ادل ، اسقحباب تعسد زوجا   اب  اسقفاده هس  يا خیر؟

يا  رقهاء ب  چشــ  مي خورد تيســک ننها ب  از جيي  ادل  ي ک  بر اســقحباب تعسد زوجا  در کي

 رنن، روايا ، اطالق روايا  اسقحباب ازدواج، سیره عييي معصومین عيیه  السالم و از برخي روايا  

 ماننس مطيوبی  تهایر نفو  و زياد ـسن گوينسه الال  اال اهلل نام بردس

ر داده تا نقیج  اي بحث روـن لذا نیاز اسـ  ک  هر يک از ادل  را ب  طور مشرو  مورد بررسي  را

 گرددس

 . قرآن کریم1

از جيي  ادل  اي ک  بر اسـقحباب تعسد زوجا  ذکر ــسه، کقاب عزيز مي باـس و اکار عيياء از ني  

 س  سوره نساء اسقحباب تعسد زوجا  را  برداـ  کرده انسس

طّوا رِي الْیَقام » قّ ْ وَ ثّالثَ وَ رّبادَ رَإِنْ خِفْ بَ لَهّ ْ مِنَ النِّساءِ مَاْن رَانْهِحّوا ما طا وَ إِنْ خِفْقّ ْ أَالَّ تّقْسـِ

 (7)نساء:  «أَالَّ تَعّولّوا أَالَّ تَعْسِلّوا رَواحِسَةً أَوْ ما مَيَهَ ْ أَيْيانّهّ ْ ذلِکَ أَدْن 

 مرحوم سیس يزدي در کقاب عروه الوثقي در اسقحباب تعسد نها  مي گويس:

  گررقن يک زن از بین نيي رود، بيه  تعسد زوجا  نیز مســقحب اس  اسـقحباب نها  ب  واسـط 

سوره نساء را مقذکر مي ـود رانهحوا ما طاب له  من النساء ماني و ثالث و رباد )يزدي،  7سپس ني  

 (س 111: ص4، ج7421

 ظاهر از کالم سیس نن اس  ک  براي اسقحباب تعسد زوجا  تيسک ب  ني  کرده و ني  را دلی  رقواي

 خود بیان داـق  اس س
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 نقد و بررسی کالم:

ني  ــريف  در مقام بیان جواز و اباح  تعسد زوجا  بوده و هی  گون  تعرري نسب  ب  مطيوبی  يا 

عسم مطيوبی  چنس زني نساـق  اس س از نن جايي ک  اسقعيال امر رانهحوا هيان طور ک  ني  اهلل مهارم 

  اين معني ک  ني  ـريف  در مقام ترخی  و اباح  در مقاب  ــیرازي مي ررمايس توه  حظر بوده اس  ب

بازداــقن کسـاني اس  ک  در مورد نها  با دخقران يقی ، تر  و خوف عسم رعاي  عسال  داـق  انس، 

بوده اسـ ، لذا از ظاهر ني  بیش از اباح  و جواز و اصـ  مشـروعی  تعسد زوجا  اسقفاده نيي ـودس 

ان نزول در مقام مطيوبی  يا عسم مطيوبی  نیس ، بيه  صررا مشروعی  چنس زيرا ني  ـريف  ب   رين  ـ

 (س 141: ص4ق، ج7441زني را بیان مي داردس )يزدي، 

 مرحوم راص  لنهراني در ذي  ني  بیان مي دارد:

ظاهر از ني  ـــريف  نن اســ  ک  ني  در مقام بیان حس ترخی  اســ  ) ب  اين معني ک  مقسار جواز 

نهـا  مرد بـا زن از نظر تعساد  چ  انسازه مي باــــس؟ بنابراين خساونس مقعال با عبار  ماني و ثالث و 

قفاده ن ک  از ني  اسرباد، حس جواز را بیان داـق  اس (س ريذا در اسقفاده اسقحباب نها  با بیش از يک ز

(س چرا ک  616: ص 4ـود در تعيیق  بر عروه مورد اـهال  رار دادي ) رار  موحسي لنهراني، بي تا، ج

ني  در مقام حس ترخی  اس  ن  اسقحباب تعسدس ايشان در ادام  مي ررمايس: کسي ب  ما اـهال نهنس ک  

حجی  مفهوم ــر  هسقی  چ  رسس ب  مفهوم عسد مفهوم نسارد، چرا ک  ما در باب مفاهی   ائ  ب  عسم 

ــ  از باب حجی  مفهوم عسد نبوده بيه  نن جايي ک   عسدس و اين ک  گفقی  ني  در مقام حس ترخی  اس

ــقی  ) رارــ  موحودي لنهراني،  ــس چاره اي از القزام ب  مفهوم عسد نیس ق: 7441دلی  در مقام حس باـ

 (س  416ص

 مرحوم سیس يزدي مي ررمايس: ني  اهلل زنجاني در حاـی  بر کالم

يسک ت« و ان خفق  اال تقسطوا»مرحوم سـیس در ابقساي عروه براي اثبا  اسـقحباب ب  ني  ــريف  

نيوده انسس و لیهن اين اسـقسالل ايشان تيام نیس س هي  عييا  خاص  و اکار عييا  عام  از ني  ـريف  

کردس نيۀ ـريف ، نف  زياد  بر چهار هيسر اس س  توان نها انس ک  با بیش از چهار زن ني اسقفاده کرده

روايات  ه  ب  هيین مضيون وارد ـسه اس ، لذا )رَانْهِحّوا( در مقام ترخی  اس  ن  ترغیبس معنا  ني  

اين اسـ  ک  ـيا مجازيس ک  تا چهار زن اخقیار کنیس و ب  بیش از نن مجاز نیسقیس، اگر در مقام ترغیب 

زن باــس، نسب  ب  مازاد بر نن نف  ترغیب خواهس بود ن  من ؛ در حال  ک   نسـب  ب  دو، سـ  يا چهار
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ــقفاده کرده ــران از نن، من  نها  با بیش از چهار نفر را اس ن تواانسس پس از اين ني  ني هي  رقها و مفس

 (س 6724: ص76ق، ج7471اسقحباب تعسد زوجا  را اسقفاده کردس)زنجان ، 

برداــ  مي ــود اين اس  ک  از ني  ـريف  نيي توان بر اسقحباب  نن چ  از مجيود کييا  رقهاء

تعسد زوجا  اســقسالل کرد و نن چ  ني  در صــسد بیان نن اســ  چیزي جز مشــروعی  و جواز تعسد 

 .زوجا  نيي باـس

 . روایات2

از ابواب مقسما  النها  و نداب ، احادياي را بیان مي  742صاحب وسائ  در کقاب النها  در باب 

ــ  از ک ــقحباب کار  الزوجا  و الينهوحا  و کار  » نس در اثبا  عنوان باب ک  عبار  اس باب اس

رقهاء نیز در اثبا  اسقحباب تعسد زوجا  ب  بعضي از  اين روايا  اسقناد کرده انس «س اتیانهن بغیر اررا 

ز رقهاء مطر  ـسه ک  در ذي  نن ها را بیان مي کنی  و منا شـاتي ک  حول اين روايا  از سوي بعضي ا

 را نیز بیان مي کنی س

معير بن خالد گويس: از حضـر  ررـا عيی  السالم ـنیسم ک  مي ررمود: س  چیز از » رواي  اول: 

ق، 7421)ـــیخ حر عاميي،  «رو  هاي پیامبران اســ : عطر، کوتاه کردن ـــارب، بســیار زن گررقن

 (س 447: ص42ج

سـقحباب تعسد زوجا  مي باـسس براي کيي  طرو ۀ دو عبار  )کار  الطرو  ( مورد اسـقناد بحث ا

البق  معناي دوم در اين مقام مفیس « کار  هيســر»و ديرري « کار  جياد»معنا بیان ـــسه اســ  يهي 

رايسه اس  زيرا دالل  بر اين دارد ک  از سنن انبیاء کار  هيسر اس  و چیزي ک  جزء سن  انبیاء باـس 

 عسد زوجا  يک کار مسقحبي مي باـسسنشان  مطيوبی  نن کار اس  پس ت

 رقهايي ک  اين رواي  را دلی  بر اسقحباب تعسد زوجا  نيي داننس معناي اول را در نظر گررق  انسس

مي گويس :  مرنة العقول ري ـر  أخبار نل الرسولمرحوم محيس با ر مجيسـي در کقاب رقهي خود  

جياد مي باـس و هر دو احقيال در رواي  مسنظر کار  الطرو ۀ ه  ب  معناي کار  ازدواج و ه  کار  

 (س6: ص 42ق:  ج7424اس )مجيسي، 

بـا توجـ  بـ  اين ک  در رواي  دو معنا وجود دارد و هی  کسام ترجیح بر ديرري نسارد مســـقسلین 

 اسقحباب نيي تواننس از اين حسيث ب  مسعاي خود اسقسالل کننسس
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ررمود: پنج صف  را از خرو  بیاموزيس: مرا ب  و حضـر  امام صادق عيی  السالم » رواي  دوم: 

محارظ  او بر او ا  نيازها )چون نياز رسـس نواز بر مي دارد( و غیر ، و سـخاو  و دلیري و بسیار 

 (س444)هيان/ «زن گررقن

ــقناد نن ماننس رواي  اول اســ س هيهنین دالل  رواي  بر کار   اين رواي  نیز مررود اســ  و اس

  ازدواج  وي تر اس  چرا ک  از خصوصیا  و صفا  بارز خرو  کار  جياد جياد نسـب  ب  کار

 اس س

مسـعسه بن صس   از امام ـش  از پسر  عيیهيا السالم نق  کرده ک  از نن حضر  » رواي  سـوم: 

پرسـیسنس: چ  ــسه اسـ  ک  مومن از هر چیز تیزتر اسـ )يا بنا بر ربر پاره اي از نسخ  ها: عزيزتر 

زيرا عز   رنن در دل و حقیق  اييان در سین  اوس ، سسس پرسیسنس: چطور مي ـود ک   اسـ ( ؟ ررمود:

مومن گاهي ب  هيبسـقري با هيسر خوبیش بیش از هر چیز حري  مي ـود؟ ررمود: براي حف  عف  

خويش از اين ک  رغب  ب  چیزي ک  بر وي حرام اسـ  پیسا کنس و نفس سرکش، او را با اين سو و نن 

 )هيان(س« و چون ب  حالل خويش دسقرسي دارد از غیر نن خود را بي نیاز مي کنس سو کشانس،

 (س 712: ص 7412در اين رواي  مسعسه بن صس    عامي و بقري اس  )کشي، 

اين رواي  داللقي بر بحث ما نسارد، البق  بر اسـقحباب  اص  نها  دالل  دارد  ب  اين بیان ک  يهي 

نفس از راه حالل اس  و خسوانس حف  عف  را دوس  دارد و ازدواج را از راه هاي حف  عف ، ارراء 

 براي اين  رار داده اس سس

رواي  چهارم: رسول خسا، عيي راطي ، حسن و حسین عيیه  السالم نشسقنس و خوردنس پس از نن 

س ک  ن ـب  دلی  نن غذا،  سر  چه  مرد در نمیز  ب  پیامبر صيي اهلل عيی  و نل  وسي  داده ـس و چنی

 هر زمان حضر  مي خواس  در يک ـب با هي  زنانش هيبسقر ـود مي توانس س )هيان(

اين رواي  صـحیح  مي باــس زيرا تيام روا  نن از ثقا  و جيی  القسر هسـقنس، ولي صراح  در 

بحث ما نساردس اين رواي  ب  گون  اي بیانرر سـیره رسـول خسا مي باــس و در بحث سیره اسقناد سیره 

 رسول خسا بررسي خواهس ـس س

امام صادق عيی  السالم ررمود در هر چیزي زياده روي و اسراف هس  جز در زنان، » رواي  پنج : 

و خساونس ررمود: حالل گشق  بر « با زنان پاک ازدواج نيايیس دو يا س  يا چهار» خساونس ررموده اس : 

 هيان(س«)ااينان نن چ  ک  دس  هاي تان مالک نن اس  يعني کنیزه
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اين رواي  مرس  اس  و مورد اسقناد رقها در مورد اسقحباب تعسد زوجا   رار گررق  اس  ب  اين 

 سوره نساء حي  بر اسقحباب کرده انسس 7بیان ک  عسم اسراف در ازدواج با زنان و اسقناد ب  ني  

نس: زوجا  گفق  امخالفین اسـقحباب تعسد زوجا  در رد اسـقناد ب   اين رواي  بر اسقحباب تعسد 

اوال سنس اين رواي  رعی  اس ؛ ثانیا حصر در اين رواي  حصر اراري اس س ثالاا  ابيی  حي  رواي  

بر جواز تعسد زوجا  در مقاب  عسم جواز تعسد زوجا س پس معناي رواي  اين گون  اسـ : اسراف در 

ک  عسم حرم  مالزم  هر چیز حرام اســ  ب  جز نها   ک  در نن اســراف حرم  نساردس وارــح اســ 

 (س47: ص 41ق،  ج7471نیس  با اسقحباب ن  عقال، و ن  ـرعا و ن  عادتاس) اـقهاردي، 

رواياتي ک  در باب هاي يک تا ــش از ابواب ما يحرم باسقیفاء العسد از کقاب نها  وسائ  الشبع  

ــقحبا ــاره اي ب  اس ــاره ب  مشــروعی  و جواز تعسد زوجا  دارد و اـ ب تعسد زوجا  نمسه هيري اـ

 نسارنسس

در مقام جي  بنسي روايا  وســائ  الشــیع  در باب اســقحباب کار  زوجا  بايس گف  ب  نظر مي 

رسـس نقوان اسقحباب ري نفس ، تعسد زوجا  را از روايا  ب  دس  نورد زيرا تنها رواي  صحیح ک  در 

ســـ  يعني ناري وجود ــــراير مقام بحث مفیس بود رواي  اول بود ک  اين رواي  ب  طور عام و کيي ا

سوره نساء  7خاص براي اسـقحباب تعسد زوجا  نیس  و بیان گرديس ک  تعسد زوجا  با توج  ب  ني  

و سـیره رسول خسا)صيي اهلل عيی  و نل  و سي ( اسقحباب نن با توج  ب  ـراير خاص  اب  اثبا  اس  

 بنابراين اسقحباب ري نفس  تعسد زوجا   اب  اثبا  نیس س 

 . سیره عملی معصومین علیهم السالم3

يهي ديرر از ادل  اي ک  ب  اسـقحباب تعسد ا ام  ــسه اسـ  ناــي از سیره معصومین مي باـس با 

توج  ب  سیره معصومین ب  خوبي مي توان دريار  ک  ايشان زنان مقعسد در زنسگي ـان از زنان نزاد و 

 کنیز ب  عقس خود در نوردنس س

 صفهاني در اين باره مي نويسس:عياد السين حسیني ا

در مورد امیراليومنین عيي )عيی  السـالم( نق  ــسه اس  ک  يهي از عجائب امور زنسگي امام عيی  

السالم گررقن زنان و اوالد اوس  ک  با ور  خوراک و زنسگي او ـرف  انریز اس س حضر  عيي عيی  

 زن گرر س 1السالم 
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اس  ک  حضر  چهار زن گرر  ک  از نن ها اوالد نورد )  هيهنین در ـر  حال سیس الشهسء نمسه

 (س از تاريخ ورا  زنان معصومین مي توان ب  خوبي674-664-461حسـیني اصـفهاني، بي تا: صـ  

دريار  ک  ائي  اطهار عيیه  السالم هيزمان تعسد زوجا  داـق  انس و در ـر  حال ديرر ائي  نیز تاريخ 

 باـسسگواه تعسد زوجا  ننان نیز مي 

برخي از رقهاء براي اسـقحباب تعسد زوجا  از سیره معصومین عيیه  السالم پیروي کرده انس ک  از 

نن میان مي توان ب  مرحوم صاحب جواهر اـاره کرد ک  در کييا  ايشان مي توان ب  اين مطيب پي برد 

 (س76: ص 41ق، ج7424)نجفي، 

 نقد و بررسی کالم

تعسد زوجا  ب  سیره عييي معصومین )عيیه  السالم( اسقسالل مي  کساني ک  براي اثبا  اسقحباب 

 کننس در پاسخ مي توان گف  ک  از سیره تنها جواز اين عي  ثاب  مي ـود، ن  بیشقرس 

 ني  اهلل زنجاني در اين باره مي ررمايس:

  با توجـود )در مورد اسقحباب تعسد زوجا  گاه  ب  سیره ائي  اطهار )عيیهيا السالم( تيسک م 

ـود ا  از احهام در مورد پیامبر اکرم )صي  اهلل عيی  و نل ( ب  سیره پیامبر ني ب  اخقصـاص  بودن پاره

اسـقسالل نيود(س ب  نظر ما اين اسقسالل صحیح نیس ، زيرا اين عي  ائي  )عيیهي  السالم( ب  خاطر نفوذ 

ام و ها بقواننس پیب  واسط  اين خويشاونس  پیسا کردن در بین هي  طواي  و ا شار جامع  بوده تا اين ک 

رسـال  خود را بیشـقر گسقر  دهنس و از طرر  مسنل  ازدياد نس  مسييین و ـیعیان و جهات  از اين 

 بی  و هيهنین نبودن مشهال  اداره کردن ننها در مورد رع  ائي  )عيیهي  السالم( بوده اس  و با توج  

زوجا  ب  طور مطيق و بسون در نظر گررقن اين خصوصیا  برا  ب  اين نها  اثبا  اسـقحباب تعسد 

 (س 6724: ص76ق، ج7471هي  ب  عنوان حهي  کي  مورد اـهال اس )زنجان ، 

در ريسـف  تعسد زوجا  پیامبر خسا گفقرو رراوان ر  داده اس س ظاهر امر اين اس  در هر کسام از 

ـــسه باـــس، جنب  هاي تبيیغي و ارـــادي نهفق  اين ازدواج ها بیش از نن ک  جنب  هاي غريزي مطر  

اس  و هر کسام از اين ازدواج ها داراي نهق  و ررورتي در تبيیغ و رسانسن مسئولی  خطیر پیامبر خسا 

ــي ( بوده انسس و دلی  اين امر وجود زناني در بین اين زوجا  بوده اســ  ک   )صــيي اهلل عيی  و نل  و س

سوره احزاب نن ها بي ننه  هسف  62خشـیسه انس يا طبق ني  ـريف  او ا  خود را ب  ديرر هيسـران ب

زناـويي داـق  باـس برخي از ننان ب  اين امیس ب  هيسري نن حضر  نائ  مي نمسنس ک  تنها نام مقس  
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ید تحد نن بزرگوار را داــق  باـنس و اين تعسد تا سال نه  هجري جريان داـق  اس  س پس از نزول ني 

ول خسا ديرر ازدواجي نساــق  اسـ  )عقیقي بخشـايشي، بي تا: بحث هيسران رسول ب  چهار زن رسـ

 خسا(س

 . مطلوبیت تکثیر نفوس4

از ديرر ادل  اي ک  براي اسـقحباب تعسد زوجا  بسان تيسک ـسه اس  مطيوبی  تهایر نفو  مي 

 باـس ک  از رواياتي ک  در ارتبا  با تهایر نفو  مي توان اسقفاده کردس

ْن نَادِهِ عَنْ عَيْرِو بْنِ ـِيْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ د  َالَ:  َالَ رَسّولّ اليَِّ  ص َما َيْيَنّ  اْلّيْؤِمَن أَ وَ بِإِسـْ 

يَۀً تّاْقِ ّ الْنَرْضَ بِيَا إِلَ َ إِلَّا اليَّ ّ -يَقَّخِذَ أَهْيًا ا ر عيی  امام ب جابر بن يزيس جعف  گويس:؛ لَعَ َّ اليَّ َ يَرْزّ ّ ّ نَســـَ

  هيسر خود برا  ک  ـسه مؤمن جيوگیر چیز چ : ررمود نل  و عيی   السّالم ررمود: رسول خسا صيّ  اليّ

 سنرین «اليّ  إلّا إل  ال» توحیس کييۀ برفقن را زمین رو  ک  کنس عناي  او ب  ررزنس  ــايس گزينس،ني 

 (س 74: ص 42ق، ج7421کنس) ـیخ حر عاميي، 

ق: 7421اين رواي  رـعی  السـنس اس  زيرا نجاـي عيرو بن ـير را تضعی  کرده اس )نجاـي، 

ــقحباب تعسد زوجا  نیز 411 ــ  نها  دارد بر اس ــقحباب اص (س اين رواي  هيان طور ک  دالل  بر اس

(س البق  اين لســـان، اســـقحباب تعسد را در محیر هايي ک  76: ص41ق، ج7447دالل  داردس )نجفي، 

زدياد ال ال  اال اهلل مي ـود، اثبا  مي کنس ن  در بالد و اماکني ک  اوال منحرف و يا رس دين مي موجب ا

ــونس و اگر ــخ  عقی  نباــس و محیر نیز، محیر اسـالمي باــس؛ براي کار  نسـ  مسييین تعسد 

ــقحباب تعسد زوجا  ري نف ــقحباب پیسا مي کنس بنابراين از اين روااي  نيي توان اس ــزوجا  اس   را س

 (س 47: ص41ق، ج7471اسقنبا  کرد بيه  در حال  ثانوي مسقحب مي ـود) اـهاردي، 

رابط  بین تهایر نفو  و تعسد زوجا  عيوم وخصـوص من وج  اسـ  ب  اين معني ک  يهي از راه 

ها براي تهایر نفو ، تعسد زوجا  اس  تا از اين طريق بیشقرين تعساد ررزنس از طريق ازدواج با بیش 

 ترين عسد مجاز هيسر را نقیج  گرر س

 بسقان نجفي در اين باره مي گويس:

مطيوبی  تهایر نفو  با ررض ثبو  نن ب  طور مطيق، مسقيزم مطيوبی  تعسد زوجا  نیس ، چون 

معيوم نیسـ  توصـی  اي ک  در برخي روايا  در باب تهایر نس  وارد ـسه، خطاب رردي ب  هريک از 
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مطيوبی  تولیس بیشقرين تعساد ررزنسان از طريق ازدواج با بیشقرين عسد مجاز هيسر مردان باـس تا بقوان 

 را نقیج  گرر ، بيه  چ  بسـا خطاب جيعي ب  عيوم مسييانان اع  از زن ومرد باـس و روـن اس  ک 

ک ي ابيی  باروي يک زن، میزان ثابقي دارد ک  با تعسد زوجا  ارزايش نيي يابسس ب  بیان ديرر، ازدواج 

مرد بـا بیش از يک زن، تعساد احقيالي ررزنسان نن مرد ب  عنوان يک ــــخ  را ارزايش مي دهس، اما 

تعساد ررزنسان احقيالي يک زن هيواره ثاب  اسـ  و تک هيسري و چنس هيسري تاثیري در نن نساردس 

نس باروري دار لذا از اين روايا ، حساکار مطيبي ک  ب  دســ  مي نيس بي هيســر مانسن زناني ک   ابيی 

ــقان  ــي  زيادي دارد)بس ــقحباب تعسد زوجا  راص ــ  ک  اين امر با اس ــن اس ــ   و روـ مطيوب نیس

 (س447: ص 7711نجفي،

 . اطالقات استحباب نکاح5

از ديرر ادل  اي ک  براي اســـقحباب و مطيوبی  تعسد زوجا  در کييا  رقها ب  چشـــ  مي خورد 

چون ازوداج دوم، سوم و چهارم خود نها  ديرري  تيسـک ب  اطال ا  نصوص اسقحباب نها  اس ؛

 اس س

ــاحب جواهر)نجفي،  ــک ب  اطال ا  نها  را مي توان در کالم ص (س و 76: ص41ق، ج7447تيس

 ( مشاهسه نيودس774: ص6ق، ج7441صاحب زبسه الفقهی )ترحیني عاميي، 

 کیفیت استدالل به اطالقات حدیث نکاح

وجود دارد و از اين روي مرحوم سیس يزدي در عروه ررموده  روايا  بسیاري درباره اسقحباب نها 

( ک  جه  اسقسالل ب  مواردي از نن اـاره 116: ص4ق، ج7421السن  اليسقفیض  ب  اليقواتره )يزدي، 

 مي کنی :

امام با ر )عيی  السـالم( از  ول پیامبر مي ررماينس: هی  بنايي در اسالم محبوب تر از تزويج در نزد 

 (س 717: ص7ق، ج7477س  )صسوق، خساونس نی

امیراليومنین عيي )عيی  السـالم( مي ررمايس: ازدواج کنیس ک  پیامبر ررمود کســي ک  دوس  دارد از 

ق، 7421ســن  من پیروي کنس ازدواج نيايس زيرا ازدواج کردن از ســن  من اســ  )ـــیخ حر عاميي، 

 (س 71: ص42ج

الل مي ـــود ک  پیامبر ررمود: از ســن  من تزويج از اين روايا  بر تعس زوجا  ب  اين نحو اســقس

اسـ   و اين کالم اطالق دارد حال ازدواج هاي دوم، سوم و چهارم عنوان تزويج بر نن ها صادق اس  
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ريذا هر يک از نن ها عنوان تزويج صسق مي کنس ريذا مي توان نقیج  گرر  از سن  پیامبر تزويج اس  

م باـس اگر چ  ب  ادل  ديرر خسـ  اس  ولي اطال ا  روايا   اب  اگر چ  ب  ازدواج دوم، سوم و چهار

خســ  نیسـ  و ازدواج دوم، سـوم و چهارم تح  عنوان تعسد زوجا  نیز ـــام  اطال ا  اسقحباب 

 (س64: ص 7717روايا   رار مي گیردو میقوان بر مطيب اسقسالل نيود س )جهانیان، 

قناد ب  اطال ا  و عيوما  رواياتي ـــسه اس  ک  تعسد زوجا ، اسـب  طور عيسه براي اسـقحباب 

کنس و ن  تعسد زوجا  و در عي  اصول رق  ثاب  ـسه اس  ک  امر دالل  بر اسـقحباب اص  ازدواج مي

 و در مســـال  ما طبیع و )الطبیعۀ توجس بوجود ررد ما(  ( و ن  )تهرار(کنس ن  )مرةداللـ  بر طبیع  مي

؛ ـهیس 11: ص 7، ج7421 ) نخونس خراساني، ضـیي  نن محقق ــسه اسـازدواج با يک بار با هي  ر

 (س744: ص 4، ج7471صسر، 

 ب( ادله رجحان تک همسری

 مرحو اـقهاردي در کقاب مسارک العروه مي گويس:

اما در مورد اسقحباب تعسد زوجا  بر خبري ک  دالل  بر نن کنس نکاه نشسه ام، و تيسک ب  ني  ه  

در مقام ترغیب بر اصــ  نها  نیســ ، بيه  در مقام ديرري اســ  ب  خصــوص  مفیس نیســ ، زيرا ني 

انْهِحّوا رَ وَ إِنْ خِفْقّ ْ أَالَّ تّقْسِطّوا رِي الْیَقام »هنرامي ک  ب  صسر ني  توج  ـود  ک  خساونس مي ررمايس:  

 الَّ تَعْسِلّوا رَواحِسَةً أَوْ ما مَيَهَ ْ أَيْيانّهّ ْ ذلِکَ أَدْن وَ ثاّلثَ وَ رّبادَ رَإِنْ خِفْقّ ْ أَ ما طابَ لَهّ ْ مِنَ النِّساءِ مَاْن 

( ميهن اس  مسعي کراه  تعسد زوجا  ـس ب  خاطر اين ک  تعسد زوجا  نسب  7)نساء:  «أَالَّ تَعّولّوا

ب  هيسـران موجب دــيني و بغو و نسـب  ب  مردان موجب ترک  سـر و عسل مي ـود و اين امور 

ــود ک  از  ول خساونس موجب اکقفا ب ــ ، « ران خفق  اال تعسلوا رواحسه »   يک زن مي ـ ــقفاد اس مس

ق،  7471)اـقهاردي، «  النِّسَاءِ بَیْنَ تَعْسِلّوا أَنْ تَسْقَطِیعّوا لَنْ خصوصا هنرامي ک  منض  مي ـود ب  ني  وَ

 (س 42: ص 41ج

 اجياد

 طوسي در مبسو  اس : اولین کسي ک  ادعاي رجحان تک زني را داـق  مرحوم ـیخ

هی  اخقالري نیسـ  در اين ک  براي مرد جايز اس  با چهار زن ازدواج کنس و مسقحب نن اس  ک  

 (س 4: ص6ق، ج7711ب  يک زن بسنسه کنسس ) طوسي،  
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 ايشـان در اين کقاب دلیيي ارائ  نيي دهس ولي در کقاب خالف در ذي  مسئي  ادعاي اجياد مي کنس

 (س777: ص 6ق، ج 7421)طوسي،   : اليسقحب اال قصار عي  واحسةو  ال جيی  الفقهاء

 نقد کالم شیخ طوسی

 ادعاي اجياعي ک  مرحوم ـیخ در کقاب خالف کرده اس  يک جواب کيي از نن داده مي ـود 

 ني  اهلل زنجاني درباره اجياعا  ـیخ طوسي مي گويس:

قاً عرض کردي  ک  اجياعا  ـیخ اگر چ  ـیخ طوس  در خالف ادعا  اجياد کرده اس ، لهن ساب

گويس، نف  سبی  را بین مسييین مسي  دانسق  ول  گاه  در کقاب خالف بر اسا  کبريا  اس ، مايًا م 

در مقاب  اين اجياعا ، اجياد مخال  وجود داردس لذا اجياعا  کقاب خالف کاـ  ظن از ثبو  حق  

ــا  کبريا  حه  ب  اجياد کر ــ ، چون بر اس ــهر  ه  نیس ــ  ـ  : ص71ج، 7471، زنجان )ده اس

 (س6477

 نتیجه گیری

اي ن اهلل العظيي خامرقواي ني توان ب  راحقي دريار  ک  چ  تاکنون گفق  ـــس مي بنسي نندر جي 

)دام  برکات ( مبني بر جواز تعسد زوجا  و نفي اسقحباب تعسد زوجا  داراي پشقوان  اسقساللي عيیق 

 ،بسـیار  وي در میان محققین از رقهاي بزر  مققسم نظیر ـیخ طوسي )ره( و  وي رقهي و داراي اعقبار

اهلل ـیخ العروة، مرحوم ني طبرسـي )ره( و عيياي معاصر نظیر صاحب مسارک ( و ارـي ابن براج )ره

بيه  مشـــهور میان مققسمین ادعاي اجياد بر جواز تعسد زوجا  و  سپناه اــــقهاردي )ره( اســـ عيي

ايس و ب ـسه اس   يک زن در اصـ  ـرد جساي از حیایا  ارراد و ـراير مقفاو  اسـقحباب اکقفاي ب

گف  از نيا   رنن کري  و روايا  ما کراه  ري نفســـ  تعسد زوجا  را نيي توانی  اثبا  کنی ، بي  از 

باب ررور  هاي اجقياعي و در ـراير خاص مي توان کراه  يا احیانا حرم  تعسد زوجا  را اثبا  

 ين مطيب خارج از اين مقال  اس  زيرا عنوان مقال  حه  اولی  تعسد زوجا  ري حس نفس  اس سکرد و ا

در بحث ادل  اسـقحباب تعسد زوجا  بیان ـس اکار روايا  مورد اسقنادي از نظر سنس رعی  بودنس 

  س  يو هيهنین نن چنس روايقي نیز ک  رعی  نبودنس دالل  کام  بر مطيب نساـقنسس هيهنین در مورد ن

سـوره نسـاء نیز بیان ـس ک  اکار رقهاء  ائينس ني  در مقام ترغیب نیس  تا اسقحباب از نن رهيیسه ـودس 

 و قي دلیيي بر اسقحباب نساـق  باـی  در اين صور  تعسد زوجا  يا مبا  اس  يا مهروهس 
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نساري  و از با توج  ب  اين ک  ما دلی  خاص و مققن بر وجوب و اسقجباب و کراه  تعسد زوجا  

ــ   ــ  جواز تعسد زوجا  وجود دارد لذا نهايقا مي توان  ائ  ب  اباح  ري نفس طرف ديرر ادل  ي بر اص

 تعسد زوجا  ـسس

بنابراين حه  ري نفس  تعسد زوجا  از نظر ـرد اباح  مي باـس و با عروض ـرائطي تعسد زوجا  

 مسقحب، مهروه و احیانا حرام مي ـودس

 

 منابع 

 .می* قرآن کر

 س  ، چاپ: اول -کفايۀ األصول ) طب  نل البی  ( (س 7421)نخونس خراسان ، محيس کاظ  بن حسین، 

جيس، دار األسوة ليطباعۀ و النشر، تهران  72مسارک العروة )لإلـقهاردي(، (س 7471)اـقهارد ، عي  پناه، 

 سايران، اول -

 سچهارده معصوم، مهقب  رنن،  چاپ پنج  يمجيوع  زنسگان)بي تا(س  ن،یحس نيعياد الس ،ياصفهان

 46مرنة العقول ري ـر  أخبار نل الرسول،  (س7424) اصفهان ، مجيس  دوم، محيس با ر بن محيس تق ،

 سايران، دوم -جيس، دار الهقب اإلسالمیۀ، تهران 

سالم، نل  و سيّ (، نشر نويس ا هيسران رسول خسا )صيّ  اليّ  عيی  و )بي تا(س  ،یعبسالرح ،يقیعق يشيبخشا

   س

 س  ، پهوهشراه حوزه و دانشراه، چاپ اول ،يجنس ياسالم و تفاو  ها(س 7711) ن،یحس ،يبسقان نجف

ايران، اول،  -جيس، دار الصسيقۀ الشهیسة،     1صرا  النجاة )ليقبريزي(،  (س7441) تبريز ، جواد بن عي ،

 س7441

جيس،  6معج  رق  الجواهر، (س 7471)ود ، سیس محيود هاـي ، جيع  از پهوهشرران زير نظر ـاهر

 سلبنان، اول -الغسير ليطباعۀ و النشر و القوزي ، بیرو  

 يسبسقان نجف نی  ، اسقاد راهنيا: حس  یتعسد زوجا ، حوزه عيي(س 7717) ،يعي ان،یجهان

 جيسس 44معج  رجال الحسيث و تفصی  طبقا  الرجال،  )بي تا(سخوي ، سیس ابو القاس  موسو ،
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پرداز،    جيس، مؤسس  پهوهش  را  46کقاب نها  )زنجان (،  (س  7471)زنجان ، سیس موس  ـبیر ،

 سايران، اول -

جيس، انقشارا  مسرس  امام عي  بن اب  طالب  6کقاب النها  )مهارم(،  (س 7444)ـیراز ، ناصر مهارم،

 سايران، اول -  عيی  السالم،  

 س  ، چاپ: سوم -بحوث ري عي  األصول (س 7471)صسر، محيس با ر، 

جيس، اليهقبۀ اليرتضويۀ إلحیاء  1اليبسو  ري رق  اإلمامیۀ،  (س7711) طوس ، ابو جعفر، محيس بن حسن،

 سايران، سوم -اآلثار الجعفريۀ، تهران 

س، درقر انقشارا  اسالم  وابسق  ب  جامع  جي 6الخالف، (س 7421) طوس ، ابو جعفر، محيس بن حسن، 

 سايران، اول -مسرسین حوزه عييی    ،    

 -جيس، مؤسس  نل البی  عيیه  السالم،     72وسائ  الشیعۀ،  (س 7421) عامي ، حرّ، محيس بن حسن،

 سايران، اول،

و تهيی  نن  جام  عباس  (س 7441) عامي ، بهاء السين، محيس بن حسین و ساوج ، نظام بن حسین،

جسيس(، در يک جيس، درقر انقشارا  اسالم  وابسق  ب  جامع  مسرسین حوزه  -)محشّ ،   

 سايران، اول -عييی    ،    

جيس، دار الفق   1الزبسة الفقهیۀ ري ـر  الرورۀ البهیۀ،  (س7441) عامي ، سیس محيس حسین ترحین ،

 سايران، چهارم -ليطباعۀ و النشر،    

جيس، درقر انقشارا  اسالم   4من ال يحضره الفقی ،  (س7477) محيّس بن عي  بن بابوي ،  يّ ، صسوق،

 سايران، دوم -وابسق  ب  جامع  مسرسین حوزه عييی    ،    

س، النها ، در يک جي -تفصی  الشريعۀ ري ـر  تحرير الوسیيۀ (س 7447) لنهران ، محيس رار  موحس ، 

 سايران، اول -سالم،    مرکز رقه  ائي  اطهار عيیه  ال

 ايران، اولس -جيس،     7رق  و حقوق )مجيوع  نثار(،  )بي تا(س مطهر ، ـهیس مرتض ،

جيس، مؤسس  دائرة  1جواهر الهالم ري ثوب  الجسيس، (س 7447)نجف ، صاحب الجواهر، محيس حسن، 

 سايران، اول -اليعارف رق  اسالم  بر مذهب اه  بی  عيیه  السالم،    

رهرس  أسياء مصنفي الشیعۀ، در يک  -رجال النجاـي (س 7421)نجاـ ، ابو الحسن، احيس بن عي ، 

 سايران –جيس، درقر انقشارا  اسالم  وابسق  ب  جامع  مسرسین حوزه عييی    ،    
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 جيس، مرکز رقه  ائي  4العروة الوثق  م  تعيیقا  الفار ،  )بي تا(س  يزد ، سیس محيس کاظ  طباطباي ،

 ايران، اولس -اطهار عيیه  السالم،    

جيس، مؤسسۀ األعييي  4العروة الوثق  )ليسیس الیزدي(،  (س 7421) يزد ، سیس محيس کاظ  طباطباي ،

 سلبنان، دوم، -لييطبوعا ، بیرو  

 
 


