
 2422 : ماره                                تربيت خانوادگي - ي تيترب فقه                                                

1 

  اهللا الرحمن الرحيم بسم

 تساوي و تبعيض بين اوالد
روش تربيتي مطرح است بحث تساوي و تبعيض بين اوالد است، در اين جا  يهابحثگفتيم يكي از مسائلي كه در 
و اگر نيازي بود به  شوديم اياستفادهبحث كرد گفتيم ابتدا ببينيم از روايات چه  شوديمعالوه بر اين كه بر طبق قواعد 

  . ميكنيمقواعد هم مراجعه 

 بندي رواياتدسته
به تساوي و  هيتوصو يا  كنديماول رواياتي كه منع از تبعيض  دستهبه چند دسته تقسيم كرد.  شوديمروايات را 

  ، اما رواياتي كه دال بر منع از تفضيل و تفاوت گذاشتن بود. كنديمعدل و تساوي بين اوالد 

 روايات دال بر تساوي و عدالتالف. 
 »هلّا واسَيتَ بينَهُما«روايت 

است كه از پيامبر خدا صلوات اهللا و سالم عليه نقل شده بود كه با چند سند بود و بعيد  ايقصهيكي همان روايت 
كه اين امر صادر  كنديمباشد ضمن اين كه تعدد نقل اين روايت نوعي اطمينان ايجاد  قبولقابل هاآننيست كه يكي از 

شده است و اين قصه واقع شده است، اين يك روايت است كه از پيغمبر اكرم نقل شده است كه جلد هجدهم وسائل 
 اآلنآورده است، جلد هجدهم ابواب و احكام اوالد، اين رواياتي كه  باهمجامع مدرسين است كه وسائل و مستدرك را 

  باب شست و هفت مستدرك را هم در ذيل همين آورده است. باب نود و يك است كه آن ميكنيمما بحث 
اين روايت سكوني در اين باب نود و يك در ابواب و احكام اوالد روايت سوم بود، در مستدرك هم كه در اين 

 امامهُ التَّبصرهوسائل ها در پاورقي آمده است روايت اول است منتها آن روايت اول دو سند و نقل دارد، يكي از كتاب 
است ولي همه يك قصه و داستان است منتها چند  من ال يحضره الفقيهاست و يكي از جعفريّات است، اين هم كه از 
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هلّا واسَيَت «اين روايتي كه حضرت فرمود  . دركه سند وسائل آن بعيد نيست كه قبول باشدجور نقل شده است 
  .ميكنيمل عرض كرديم و يكي دو نكته هم تكمي ، هفت هشت مطلب1»بينَهُما

 رعايت مطلق مساوات بين اوالد
و  كندينمو ديگري را نوازش  دهديمرا مورد نوازش قرار  هابچهن كه حضرت وقتي ديد كه او يكي از اينكته يك 
ديگر بحث وجود دارد اين است كه اين در جايي است كه  نكته، سؤالي كه در اين هلّا واسَيتَ بينَهُما ديفرمايمحضرت 
  داراي مزيت و فضلي باشد يا خير؟ اين را مطرح كرديم و گفتيم مطلق است. هانيايكي از 

 محل انصراف دليل از منع تبعيض بين اوالد
مقام اثبات آخر در اين حديث اين نكته است كه اين تفاضل و مزيت گاهي در مقام ثبوت است و گاهي در  نكته

و منظر  ئاست كه در مر طوريبهگاهي  هانيااين تبعيض قائل شدن در ابراز محبت و امثال  ديگرعبارتبهاست، يا 
مُفَضَّل و مَُفضَُّل عليه، مُفَضَّل آن است كه احترام  مييگويماست و خود آن طرفي كه مُفَضَّلُ عليه است. ما در اين جا 

و مُفَضَّلُ عليه اين است كه او را رها كرده و اعتنايي به او  را بوسيده و نوازش كرده استبيشتري قائل شده است و او 
را به تساوي عمل كن،  هانياكه  اندكردهيا ترغيبي كه  اندكردهنكرده است، سؤال اين است كه آيا اين نهيي كه حضرت 

ُل عليه قرار بگيرد يا اين كه حتي آن جايي هم در جايي است كه تفاضل و تفضيل و تبعيض مورد توجه اين طرف مُفَضَّ
  باز هم اشكال دارد؟  فهمدينمكه او 

 مُفَضَّلُ عليهالف. عدم توجه 
و ظاهر اين  امور عقاليي است و چيزي نيست كه تعبدي باشد هانياكه اين جا انصراف دليل چون  ديآيمبه نظر 

نهم اين است كه دليل منصرف به آن جايي است كه آن مُفَضَُّل عليه بفهمد و متوجه باشد كه دارد نسبت به  نكتهاست كه 
و متوجه  فهمدينمو او هم  شوديمو نسبت به او رها كرده است واال اگر نوعي تبعيض قائل  كنديماو اين نوازش را 

دو بچه باهم بودند و يكي را نوازش كرده است و يكي را  كه اين دليل موردش آن جايي است كه ديآيمنيست، به نظر 
انصراف به همين صورت دارد، جايي كه طرفي كه بر او برتري داده شد مُفَضَُّل  »فََهلَّا وَاسَيْتَ بَْينَهُمَا«نوازش نكرده است 

ا اگر ملتفت به اين ن و ملتفت به اين تبعيض شود اميا مادر براي او كم گذاشت او متفطعليه است، شخصي كه پدر 
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تبعيض نيست ظاهراً در اين جا دليل انصراف دارد، منعي به نحو حرمت و كراهت در اين جا نيست، او اصًال متوجه 
اگر در باب عبادات و جايي بود كه  مييگويمنشده است، اين انصراف خيلي قوي است، همين تعبيري كه ما در اين جا 

بگوييم دليل انصراف دارد و ظاهر دليل اطالقش  ميتوانستينمبه اين سادگي  ميديفهمينمما فلسفه و واقعيتش را 
عرفي و عقاليي دارد بيايد، خيلي راحت در همان مقام شنيدن اين سخن انصراف  جنبه، ولي وقتي در بحثي كه ميگرفتيم

بگويد كه اگر يك تفاوتي بين اين بچه و آن بچه قائل  شنوديمحاصل است، يعني همان جا اگر در مقامي كسي اين را 
كه اصًال  ميدهينمو احتمال  فهمدينماصًال  گذارديماست ولي به شكلي كه آن طرفي كه مفضل عليه است و محرومش 

نان به بفهمد، آيا باز هم اين منع دارد؟ اين بعيد است، ممكن است كسي بگويد كه آثار واقعي دارد و... ولي ظهور اطمي
  نهم در حديث شريفه بود. نكته. اين هم يك بحث و جهت و ديآيماين اطالق بعيد است و انصرافش خيلي قوي به نظر 

 ب. عدم ايجاد اثر سلبي در مُفَضَّلُ عليه
دهم اين است كه ما شبيه اين يك درجه باالتر بياييم، جايي ممكن است طرف بفهمد كه تفاوت  نكتهآخرين نكته و 

است و نوازشي كه  تركوچكو يكي  تربزرگ هابچهولي اين تفاوت در او هيچ اثري ندارد، مثالً يكي از  شوديمقائل 
 دانديمنيست كه در او يك اثر سلبي ايجاد كند و يا  طورايناو اصالً اين انتظار را ندارد و  شوديم تركوچكنسبت به 

حق او است كه اين كار انجام شود و احساس سوء و  القاعدهعليه كه باالخره اين يك فضيلت معنوي يا علمي دارد ك
، در اين جا چطور است؟ اين جا هم بعيد نيست انصراف بگوييم البته نه به آن قوت بحث شودينمبدي در او ايجاد 

به او كه كمتر  ايبچهسابق، اين جا هم ممكن است بگويد آن جا كه يك اثر سلبي و منفي ملموس و محسوس در اين 
كه بگويد من نياز به اين دارم  نديبينمو خود را كم  دانديم تربزرگ، براي اين كه او خود را گذاردينمتوجه شده است 

و يا به خاطر  دانديم تربزرگ، يا به خاطر اين كه خود را شودينمدر او ايجاد  هانياو حس حسادت و رقابت و امثال 
كه واقعيت همين است، ممكن است بگوييم دليل از  دانديمكه واقعيت را پذيرفته و  دانديماين كه خود را چنان كوچك 

ي ملموس بالقوهانصراف است، بالقوه هم اگر  مييگوينماين هم انصراف دارد. اگر واقعاً مطمئن به يك اثر و... است، 
 بافاصلهمثالً وقتي شما در خانه دو بچه  انصراف دارد، اين در جايي است كه معلوم است مييگوينمعقاليي است باز هم 

او اصًال برايش مطرح نيست و مطمئن است كه اثر سلبي ندارد  ديكنيمتوجه  تركوچكچهار پنج سال داريد وقتي به 
اطالق  مييگويم و انصراف دارد مييگوينمواال اگر اين اطمينان نباشد و احتمال عقاليي نسبت به اثر سلبي باشد ما 

  .شوديم شامل آن
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 تبعيض در تنبيه
و گفتيم كه اين  بوسديمو  كنديماست، اين كه نوازش  آميزمحبتدر حديث چيزي كه مطرح است اقدام عاطفي و 

كه اين ابراز محبت و  ديفرمايم، حضرت كنديمبه ساير آن چه كه مبرز عاطفه و محبت به فرزند است تسري پيدا 
و  انددادهتقسيم كن و تبعيض قائل نشو، اما گاهي هست كه كار بدي انجام  هانياخود را به تساوي بين  عاطفه

يا نه؟ مورد روايت  شوديم، آيا اين را شامل كنديمو يكي را تنبيه  كندينمرا تنبيه  هاآنتنبيه كند، يكي از  خواهديم
تبعيض قائل نشو اين  ديگويم ي خصوصيت كند و بگويد مالك اين كهالغااين نيست مگر اين كه كسي  طبعاًباز هم 

ايجاد شود، همين مالك در تنبيه ناعادالنه  هانياعقده و حسادت و امثال  هاآنفرقي نگذارد كه بين  هانيااست كه بين 
مراتب تنبيه است، تنبيه در اصطالحات تعليم و تربيت تغافل را هم شامل  همهو نامتساوي وجود دارد. منظور از تنبيه 

  .كندينمديگري است كه بعيد نيست كه بگوييم مثل هم است و مالكش يكي است و فرقي  نكتهن هم ، ايشوديم

 عدم تبعيض در شرايط مساوي
 ايكلمهدرستي است كه بايد بياوريم كه اين در جايي است كه در يك شرايط عادي مساوي هستند و  نكتهاين هم 

جدا قرار دهيد اين است كه در شرايط مساوي است منتها اگر شرايط  نكتهو خوب است كه يك  گفتميم اآلنكه 
 نكتهكه اين هم  شودينمهم قاعدتاً مشمول اين  هاآناست كه بايد مؤاخذه كرد كه  كارگناهمتفاوت دارد مثالً يكي 

وسيدي، واال چرا يكي را بوسيدي و يكي را نب ديفرمايمدرستي است، يعني در شرايط مساوي طبيعي و عادي حضرت 
، آن در جايي است كه كنديماگر يكي خطايي كرده است و ديگري آن خطا را نكرده است طبعًا اين تفاوت ايجاد 

ترجيح نيامده است كه ترجيح بده يا ترجيح نده، عبارت اين است كه يكي از  كلمه(تفاوت ملموسي در آن جانب نباشد. 
كه اين مثل هم عمل  مييگويمكه چرا مثل هم عمل نكردي؟ ما  ديفرمايمرا بوسيد و يكي را نبوسيد و حضرت  هاآن

يعني بگوييم  شوديمي خصوصيت الغايا اطالق دارد و يا  مييگويمكردن همان طور كه در مورد اين جا است كه 
مقام  ي خصوصيت درالغاو  مناطالزم است، در مقام ابراز محبت و به تنقيح  هابچهتساوي در عمل و برخورد با 

  )مجازات و تنبيه.

 بندي نتايج روايتجمع
كه پدر و مادر در ابراز  ديگويماستفاده كنيم اگر خود اين روايت باشد  ميتوانيم هانيا مجموعهكه از  اينتيجه

محبت و تعاملشان با فرزندانشان با آن قيودي كه گفتيم بايد تساوي و تعادل را رعايت كنند منتها با حفظ نكاتي كه 
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دو ساله و هجده ساله  بچهزيادي نباشد، عرفاً انتظار تساوي برود واال در مورد  هايفاصلهگفتيم، اين در جايي است كه 
بر  توانديم، آثار سوئي نديبيمو عرف آن را يكسان  روديمو در جايي است كه انتظار تساوي  رودينمانتظار تساوي 

قيودي بود كه گفته شد، جايي كه در يك شرايط  هانياو... كه  شوديمعدم تعادل مترتب شود، خود آن طرف متوجه 
و در او حس  شوديمكه او متوجه  نسبتاً مساوي عرفي هستند و عدم تساوي موجب برانگيختن يك اموري است

، اگر ظهور اوليه هم كنديمو در اين شرايط يك تساوي عرفي را حضرت تأكيد  كنديمحسادت و رقابت و عقده ايجاد 
  كه بعد خواهيم گفت بايد دست از اين وجوب برداشت.   ايقرينهبا يك  مييگويمباشد وجوب است منتها 

 »إعدِلوا بينَ اوالدِكُم«روايت 
إعدِلوا بيَن اوالدِكُم كَما  :ديفرمايمدر اين روايت حضرت  رديگيماول قرار  طايفهروايت دومي كه تقريباً در همين 

 هانيااين جا تعبير عدالت دارد، در آن جا داشت كه چرا با مساوات با  2،تُحبّوَن أن يَعدِلوا بينَكم في البِرِّ وَالُّطف
هم به  هاآنبه عدالت رفتار كنيد همان طور كه دوست داريد  إعدِلوا بينَ اوالدِكُم،د كه برخورد نكردي و در اين جا دار

  عدالت بين شما يعني بين پدر و مادر و... رفتار كنند.

 سند روايت
در اين جا چند نكته وجود دارد كه يكي اين است كه سند اين روايت معتبر نيست چون مقطوعه است. روايتي است 

االخالق آمده است، اين روايت از بحار نقل شده است و در اين جا از وسائل و... نيست و در بحار همان كه در مكارم 
چهار در همان ابواب اوالد است، اين روايت مكارم االخالق است كه سند ندارد، روايات مكارم االخالق  صد وجلد 
است و يكي  العقولتحفشان ذكر نشده است كه يكي االسناد است، ما چند كتاب داريم كه اسنادالعقول مقطوعةتحفمثل 

از  ايتكهيا كامالً سند ندارد يا يك  هانياالدّاعي است كه ةمكارم االخالق است و يكي تفسير عياشي است و يكي عدّ
  وجود دارد. هانياسندش نيست و لذا اين مشكل در 

 »إعدلوا«مفهوم 
  معنا كنيم،  ميتوانيمآمده است، ما إعدلوا را دو جور  إعدلوابعدي هم در داللتش اين است كه اين جا  نكته
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 مساواتالف. 
، گاهي هم عدل و اعتدال به معناي مساوات آمده است ميريگيمگاهي هست كه إعدلوا را به معناي همان مساوات 

  مثل هم تعامل كنيد كه مساوات باشد. هانيايعني با إعدِلوا بينَ اوالدِكُم 

 عدلب. 
كه عدل در اين جا به معناي همان عدل است كه هميشه هم مساوات نيست يعني به عدالت در بين فرزندانتان يا اين 

مثل جايي كه دو بچه را بايد مثل هم نوازش  شوديمرفتار كنيد كه اين عدالت در شرايط عادي و طبيعي همان مساوات 
هست كه بايد آن تفاوت را مورد توجه قرار  هاآن هايي بينگاهي هست كه تفاوت كرد ولي هميشه هم مساوات نيست،

  داد.
اين دو معنايي است كه در عدل متصور است و بعيد نيست كه ظاهر عدل را نه به معناي مساوات بلكه به معناي 

باشد، يعني با فرزندانتان به نحو  ء في موضعه اعطاء كلِّ شيءٍ بِقدر استحقاقهيوضعُ شيهمان عدل بگيريم يعني 
هست،  شانهياولمثل هم هستند و فرقي ندارند و نيازهاي  هاآنعادالنه رفتار كنيد منتها اين عدالت در جايي كه 

عدالتشان همان مساوات است چون عدالت گاهي مساوات است و گاهي نيست، در جايي كه فرزندان مانند هم هستند يا 
  . شوديمتأمين كرد در آن جا عدالت همان مساوات  هابچه همهكه بايد آن نياز را براي  نيازهاي حداقلي است

 رعايت عدالت در شرايط مساوي
اين هم دو احتمالي كه در اين جا است، منتها يك بخشي از إعدلوا همان مساوات است، در آن جاهايي كه نيازهاي 

و  توجه كرد هاآنكرد و مخصوصاً در دوران كودكي و نوجواني به  مثل هم هستند و بايد نوازششان هابچهطبيعي است، 
در  هاسالكه مثالً يكي  رسديمهايي جابهقرار داد ولي به تدريج هم  هاتفاوتديگر را منشأ اين  يهاتفاوت شودينم

كه اين خالف  ددهيموصيت كند يك چيز بيشتري به او  خواهديمخانه به او خدمت كرده است، طبيعي است كه وقتي 
را حمل كرديم بر آن جايي كه شرايط مساوي باشد  »واسيت«هم ندارد چون  »واسيت«عدالت نيست و اين منافات با 

كه پدر و مادر بايد به عدالت رفتار كنند  شوديم طوراينو لذا است كه به نظرم اگر اين روايت را با آن روايت جمع كنيم 
دارند بايد در آن جا به مساوات رفتار  هابچهو در آن جايي كه شرايط علي نحوالتّساوي است و در نيازهاي طبيعي كه 

 مهيضم، مجموعاً يك برداشت عرفي و استظهار عرفي از آن به شوديم طوراينكنند، جمع اين روايت با روايت قبلي 
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انجام داد مبني بر همين اين كه عدالت مبنا است و اين عدالت در بسياري از مواقع كه شرايط مساوي است  توانيماين 
  و نيازهاي مانند هم دارند بايد به نحو مساوي به آن نياز پاسخ داد. البته اين روايت معتبر نيست.

 بين والدين تفضيلب. روايات دال بر 
تا به اين جا بود به دليل اين كه آن روايت قبلي سند معتبر هم داشت بعيد نبود  ايفهطبود كه اگر اين  طايفهاين يك 

تفاوت قائل شود و  هانياكه بگوييم الزم است كه در جاهايي كه شرايط مساوي بين فرزندان است نبايد بي جهت بين 
روايات ديگري داريم كه به نحوي راه را  طايفهاما در مقابل اين ؛ گذارديم جابه هاآناقداماتي كند كه آثار سلبي در 

  براي آن تفضيل و تفاوت قائل شدن باز گذاشته است، اين روايات در باب نود و يك وسائل است.

 »محمد ابن يعقوب«روايت 
  روايت اول اين است كه 

 الْأَشْعَرِيِّ سَعْدٍ بْنِ سَعْدِ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مَُحمَّدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَحَْيى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ يَعُْقوبَ بْنُ مُحَمَّدُ 
 بَعْضٍ عَلَى وُلْدِهِ بَعْضَ يُقَدِّمُ وَ بَعْضٍ مِنْ إِلَيْهِ أَحَبَّ وُلْدِهِ بَعْضُ يَكُونُ الرَّجُلِ عَنِ ع الرَِّضا الْحَسَنِ َأبَا سَأَلْتُ: قَالَ
 حَتَّى بِهِ أَنَا فَقُمْتُ شَيْئاً أَحْمَدَ نَحَلَ ع الْحَسَنِ أَبُو ذَلِكَ فَعَلَ وَ  -مُحَمَّداً  نَحَلَ ع اللَّهِ عَبْدِ  أَبُو ذَلِكَ فَعَلَ قَدْ نَعَمْ  فَقَالَ
 يُنْزِلُهُمُ  مَا بِقَدْرِ ُهوَ  إِنَّمَا سَوَاءٌ ذَلِكَ  فِي اْلَبنُونَ وَ الْبَنَاتُ فَقَالَ بَنِيهِ  مِنْ إَِلْيهِ أَحَبَّ بَنَاتُهُ تَكُونُ  الرَّجُلُ فَقُلْتُ لَهُ حُزْتُهُ
  .جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ

: قَالَ الْأَشْعَرِيِّ سَعْدٍ  بْنِ سَعْدِ عَنْ خَالِدٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَحَْيى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنُ مُحَمَّدُ
 عَنِ :كه از امام رضا سؤال كردم ديگويم، آقاي سعد ابن سعد اشعري قمي السالمعليه الرِّضَا الْحََسنِ أَبَا سَأَلْتُ«

 وَمحبت قلبي است،  ،بيشتري دارد، اين محبت عالقه هابچهبه يكي از  ؛بَعْضٍ مِنْ إِلَيْهِ أَحَبَّ وُلْدِهِ بَعْضُ يَكُونُ الرَّجُلِ
به او كه  ايهديه، در احترام و تكريم و اعطاي مال و دهديمو يكي را بر ديگري ترجيح  ؛بَعْضٍ  عَلَى وُلْدِهِ بَعْضَ يُقَدِّمُ
، مانعي نَعَم :نديفرمايمآيا اين درست است يا خير؟ امام رضا عليه السالم  كنديم، سؤال شوديمرا شامل  هانيا همه

اين كار را  السالم،ابوعبداهللا فَعَلَ عليهد ذلَك قَ :ديفرمايمبه يكي بيشتر و به يكي كمتر دهد. بعد  توانديمندارد و 
 ديفرمايمخاصي به فرزندشان محمد داد و بعد  هيهديعني  مَُحمَّداً نََحلَانجام دادند،  عليهاهللاسالمحضرت امام صادق 

غير  به، شَيْئاً َأحْمَدَ نَحَلَ، طورهمينايشان هم  شوديمو پدر من كه همان امام كاظم  السالمعليه الْحََسنِ أَبُو ذَلِكَ فَعَلَ
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به منم كمك كردم و كاري كردم كه  ديفرمايم، حضرت لَه حُزْتُهُ حَتَّى بِهِ أَنَا فَقُمْتُ �ًمن به يكي ديگر چيزي داد،  از
برادرم برسد، بنابراين تفضيل بين اوالد مانعي ندارد، هم امام صادق و هم پدر من امام كاظم اين كار را انجام داد و  دست

 بَنِيهِ  مِنْ إِلَيْهِ َأحَبَّ بَنَاتُهُ تَكُونُ الرَّجُلُ فَقُلْتُبدهند،  هاآنبعضي از فرزندانشان را مقدم داشتند در اين كه چيزي به 
 وَ َعزَّ اللَّهُ يُنْزِلُهُمُ مَا بِقَدْرِ هُوَ إِنََّماهمه مثل هم هستند،  هانيار از پسرها دوست بدارد، حضرت فرمود دختران را بيشت

ممكن است محبت  هرحالبه بفرمايد كه محبت قلبي چيزي نيست كه بشود كاري كرد  خواهديم، ظاهرًا حضرت 3»جَلَّ
و طبيعي است كه تفاوتي ممكن  قلبي انسان نسبت به فرزندان متفاوت باشد به خاطر شرايط متفاوتي كه فرزندان دارند

  متفاوت است.  هابچهنسبت به  هامحبت هرحالبهاست در دل انسان باشد و آن تفاوت هم مانعي ندارد و 

 سند روايت 
سند نقل شده است، اين روايت از حيث سند ظاهرًا  با همينهم  تهذيباست و در اين روايتي است كه در كافي آمده 

دارند كه محمد ابن  اينسخهمعتبر است، اين سند اين است كه محمد ابن يعقوب عن محمد ابن يحيي در يك نقل و 
زيادي است و  فاصلهيحيي عن سعد ابن سعد كه آن قطعاً غلط است براي اين كه بين محمد ابن يحيي تا سعد ابن سعد 

ذكر شده است و به اين شكل است كه محمد ابن يحيي عن احمد ابن  هاواسطهحتماً واسطه دارد و در سند ديگري 
محمد عن محمد ابن خالد عن سعد ابن سعد اشعري، چهار پنج نفر راوي هستند تا از زمان مرحوم كليني تا به امام رضا 

است، آن محمد ابن يحيي  قبولقابلدارند و  اينكتههمه يك  اندآمدهاين جا برسد و درست است. اين رواتي كه در 
بدون قيد مشترك بين چند هزار روايت است منتها در اين جا قرينه دارد كه مقصود محمد ابن يحيي العطار قمي است 

يك شهادت عامه دارد كه هم هستند، مرحوم كليني  ثقهچون كليني از او نقل كرده است و از مشايخ كليني است و فرد 
اين توثيق عام دارد،  كنديمنقل  هاآنكه استادش هستند و مستقيم از  هاييآنيعني  كنديمنسبت به مشايخش توصيف 

نقل كافي از او و شهادت كافي و شهادت نجاشي و شيخ، محمد ابن يحيي عطار  نهيقرمحمد ابن يحيي در اين جا به 
كه عرض شد  ايقرينههم است، پس محمد ابن يحيي همان محمد ابن يحيي العطار قمي است با  موثقيقمي است و فرد 

  .ثقهو 
از روات است ولي در اين جا قرينه است كه  ايعده، اين احمد ابن محمد باز مردد بين ديآيمبعد به احمد ابن محمد 

و مقصود احمد ابن محمد ابن خالد برقي  كنديماين احمد ابن محمد از پدرش كه بعد محمد ابن خالد برقي است نقل 
  است. ثقهراوي و مروي و با  نهيقراست با 

                                                            
 486، ص: 21وسائل الشيعة، ج - 3
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بعدي هم محمد ابن خالد است كه محمد ابن خالد هم باز مشترك است ولي باز در اين جا قرائن قبل و بعدش اين 
 هانيا ديگويمكه  لرّود برقهمنسوبٌ بِا ديگويمو در روايت هم  است كه محمد ابن خالد برقي است كه قمي هم هست

همه محمد ابن يحيي العطار قمي، احمد ابن محمد ابن خالد برقي، محمد ابن خالد برقي  هانيامنسوب به آن رود هستند، 
قمي، سعد ابن سعد اشعري قمي، سلسله رواتي هستند كه به قم مهاجرت كردند و البته در ارتباط با امام بودند و 

حركت علمي قم  گذاربنيانهستند كه  هاييخانواده مجموعهدر واقع  هانيازو مهاجرين به قم هستند و ج هانيا هرحالبه
قم شدند و همه از بزرگان هستند. البته راجع به محمد ابن خالد نجاشي يك  بيتياهلشدند، حركت علمي شيعي و 

، اما شيخ توثيقش كرده است، ديگران الضُعَفا عنِ يَروييُعرَف و يُنكَر يا حديثُهُ يُعرَف وَ  ديگويمدارد كه  ايجمله
 شودينمهم توثيقش كردند، محمد ابن خالد برقي شخصيت مهمي بود منتها به آن توثيق تضعيف نجاشي هم خيلي اعتنا 

وجود داشت كه  گيريسخت، در قم يك الضَُعفا عنِ  يَروي ديگويمكه بگوييم تعارض دارد، علتش اين است كه 
را پايين بياورد، يك  هانيارا گرفت ولي اين اتهام چيزي نيست كه جاللت  ايعدهمتهم شدند و اين اتهام دامن  هايليخ

 گيريسختاين را كنار بگذاريد، آن  گفتنديم كرديمجرياني در قم پيدا شد كه هر كسي حديث ضعيفي هم نقل 
و لذا است كه ما تعدادي از روات مهم داريم كه  اين عظمت مبناي تعامل ما با روات باشد آن هم رواتي با تواندينم

چيزي نيست كه آن  گيريسخترا بيرون كردند ولي آن  ايعدهاي در قم پيدا شد كه حتي گيريسختقميّون هستند و 
هم يك برخورد ناصحيح افراطي بود  هاآنافراط بود، برخورد با  هاآنرا مبناي توثيق و تضعيف قرار داد، يك نوعي در 

افرادي مثل محمد ابن خالد برقي كه در شايد  شودينمكه موجب شد كه اين قصه واقع شود واال به خاطر آن قصه 
  كنار گذاشت. شودينمهزاران روايت باشد و شيخ و بزرگان ديگر هم توثيق كردند 

، اگر افتديمن محمد ابن خالد باشد يعني در واقع پدر ديگري است كه اگر آن هم باشد، احمد اب نسخهآن هم يك (
، ولي اگر اين هم باشد مانعي ندارد كه عن احمد ابن محمد از پدرش، يك شوديمآن باشد باز سند كمي راحت تر 

ديگري در سند دارد كه محمد ابن يحيي عن احمد ابن محمد ابن خالد برقي عن سعد ابن سعد و خود محمد ابن  نسخه
و اگر آن هم باشد مانعي ندارد و لذا اين سعد ابن سعد  شوديمدر سند نيست، اگر آن نباشد سند باز معتبرتر  خالد

اين كه چند تا از آن مشترك است و چند  رغمبهاشعري قمي هم توثيق دارد و آن هم بالاشكال است و لذا اين سند 
از اين روايت گذشت و  شودينمد درستي است و سن حالدرعينجور هم سند دارد و يكي هم محل بحث است ولي 

  )عبور كرد.
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 آميز بين اوالدداللت روايت بر رفتار تبعيض
وَ ُيقَدُِّم  بَعضُ ُولدِه أحَبَّ عليهِ من بَعض، يكي اين كه در اين جا دارد كه ميكنيماز نظر داللت هم چند نكته بيان 

براي سؤال  ايمقدمهاو از محبت قلبي نيست بلكه اين را  سؤال، ظاهرش اين است كه در اين جا بعضَ وُلده علي بَعض
را بيشتر از ديگري دوست دارد و به همين دليل او را بر ديگري مقدم  هابچهيكي از اين  ديگويماصلي قرار داده است، 

، براي يكي ارزش بيشتري در مقام دهديميعني محور سؤال آن عمل و كاري است كه در ارتباط بچه انجام  دارديم
و...، اين سؤال از اين جهت است نه از محبت،  گذارديمو احترام بيشتري  دهديمبيشتري  هيهدمثالً  شوديمعمل قائل 

، آن در حدي است كه اهللا يُنْزِلُهُمُس علي قدرِ ما النّا ديفرمايمحتي اگر سؤال از محبت هم باشد ذيلش حضرت 
نيست كه اگر كسي در محبت قلبي تفاوت قائل شود مجازات كنند و لذا در اين جا بحث  طوراينتقسيم شده است و 

يك احتمال است كه  ني. او متفاوت با فرزندان است آميزتبعيضمحبت نيست بلكه بحث مبرز محبت است، آن رفتار 
 شوديمپيدا  هاانسانكه اين جا أحبَّ عليه خيلي براي او مورد سؤال نبوده است و چيز طبيعي است كه در  ميگويممن 

ولي اگر آن هم باشد آن هم يك  كنديمو چيزي كه مورد سؤال است اين است كه عمالً يكي با ديگري متفاوت برخورد 
نعم يعني  ديفرمايمهر حال در جواب هر دو حضرت  محبت هم مورد سؤال است و در مييگويماحتمال ديگري كه 

  مانعي ندارد، ولي ظاهر اين است كه بيشتر سؤال از آن رفتار تفاوت دار بين فرزندان است. 

 در كالم امام »نعم«مفهوم 
اين كار را كند يا خير؟  توانديمبعدي هم اين است كه سؤال او اين است كه آيا اين اشكال دارد يا ندارد؟ يعني  نكته
  حضرت دو احتمال دارد.  بلهاين  بله ديفرمايمحضرت 

 اخصبمعني  »جواز«الف. 
كه  ديگويمبله يعني جايز است منتها روشن است در اين جا چون در مقام سؤال است كه حذري است يا نيست؟ 

منتها سؤال اين است كه اين جواز در اين جا  انجام دهد يعني الزام و رجحاني در اين نيست بلكه جواز است توانديم
  جواز به معناي اخص است. 
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 بمعني اعم »جواز«ب. 
انجام دهد يعني حرمت ندارد،  توانديميا با جواز به معناي اعم هم سازگار است يعني با كراهت هم سازگار است؟ 

اين كار را انجام دهد؟  توانديمبگويد؟ يعني سؤال او از اين است كه آيا اين اشكال ندارد و  خواهديمآيا اين را 
كه اين يك احتمال است كه با كراهت هم قابل جمع است،  كنديمنه اشكال ندارد، يعني نفي حرمت  ديفرمايمحضرت 

دو احتمال است و خيلي هم مهم است، يك يعني حتي كراهت هم ندارد؟ اين  كنديميا اين كه نفي بعث به طور مطلق 
بله حرام نيست ولي  ديفرمايميكي را بر ديگري مقدم بدارد يعني اشكال حرام نيست؟ حضرت  توانديم مييگويمبار 

  بله يعني كار جايزي است و مانعي ندارد. ديفرمايمممكن است مكروه باشد. يك تفسير اين است كه وقتي حضرت 

 ر جواز بمعني اخصسيره ائمه قرينه ب
دو تا  رهيساگر اين بين اين دو احتمال بود بايد بحث كنيم كه كدام درست است ولي در اين جا يك ذيلي دارد و آن 

انجام داد و هر دو نسبت به  عليهاهللاسالمكه هم امام صادق اين كار را انجام داد و هم امام كاظم  كنديماز ائمه است، نقل 
 دهدينمفاوتي در مقام هديه و هبه و... قائل شدند، در آن صورت اگر بگوييم كه امام مكروه انجام بعضي از اوالدشان ت

 خواهدينمدارد كه عمل مكروه انجام نداده است، در آن صورت حتمًا بايد بگوييم كه در اين جا  ايقرينهيا در اين جا 
  . انددادهچون دو امام هم اين كار را انجام  بگويد كراهتي هم در آن نيست خواهديمبگويد حرام نيست بلكه 

 ارتكاب فعل مكروه توسط ائمه
و با  كنديمبگوييم كه فقط نفي حرمت  شديمكه هر دو احتمال قبلي متصور بود يعني  ميگفتيماگر آن ذيل نبود 

اين كه امام مكروهي انجام  مهيضمامام اين كار را انجام داده است به  ديفرمايموقتي  يول كراهت هم قابل جمع است،
براي اين كه در اين جا مكروه هم نيست، مگر اين كه  شوديم ايقرينهبنابراين ممكن است كسي بگويد اين  دهدينم

كسي آن مبنا را قبول نكند كه آن جاي خود را دارد و بگويد كه ممكن است كه يك مكروهي مرتكب شود كه بعيد است 
اولي در اين، منافات با اين ندارد كه امام به خاطر اين عنوان  عنوانبهمكروه بودن ذاتي و درست باشد و يا بگويد كه 

اولي  عنوانبهثانوي اين كار را انجام داده است، اين قطعًا اشكالي ندارد يعني ممكن است امام يك مكروهي كه ذاتش 
ر اين احتمال را بدهيم در آن صورت قابل جمع مكروه است به خاطر عنوان ثانوي براي او جايز باشد و انجام دهد، اگ

  كراهت را نفي كرد. شودينمبا كراهت هم است و 
  صل اهللا علي محمد و آل محمد     و 
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