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  الرحمن الرحيم اهللابسم
 تساوي و تبعيض بين اوالد

بحث در تفضيل و تفاوت بين فرزندان بود، چه در امور عاطفي و تعاملي و چه در امور مادي و بذل و بخشش و 
  . هانياوصيت و امثال 

 منابع روايي
عرض كرديم كه اين بحث در روايات ما، هم شيعه و هم سني مطرح است و اين از مباحثي است كه در كتاب 

آخر كتاب همين است،  527 صفحهموسوعه جلد سوم هم نسبتًا مطرح شده است، موسوعة االحكام االطفال جلد سوم 
كه اين بحث در آن جا  ديآيمحث ما به شمار آن موسوعة االحكام االطفال همان پنج جلدي است كه قبالً هم از منابع ب

هم آمده است، اگر در آن جا مراجعه كنيد هم روايات عامه را نقل كرده است و هم روايات خاصه هم بيش از آن كه در 
در آن جا مالحظه  ديتوانيموسائل و مستدرك آمده است در آن جا از كافي التهذيب در ابواب ديگر نقل كرده است كه 

اما البته هر يك از آن روايات اصلش با همين مضمون در وسائل و... هم هست منتها بيش از آن است كه در اين  كنيد،
  جا آمده است.
 روايات بنديدسته

كه هم در كتب عامه و اهل سنت  تقسيم كنيم طايفهروايات را به دو  ميتوانيمگفتيم كه ما از يك منظر كالن و كلي 
روايات است و كتب عامه هم را از بخاري و سنن و...  طايفههم در كتب شيعه و خاصه دو  روايات است و طايفهدو 

  ببينيد،  ديتوانيمروايات را در آن جا  پيشزوماست كه در همان كتاب موسوعة االحكام االطفال جلد 
  الف. روايات دال بر تساوي و عدالت

كه در آن جا آمده است يعني به  إعدلواو مقصود از  كنديمبه تساوي و عدالت  هيتوصرواياتي است كه  طايفهيك 
عدالت آمده  كلمهو يا با  هانياو مساوات و امثال  واسيتُ  كلمهشكل متساوي برخورد كنيم اين يك دسته است كه با 

  است. 
  نيوالد نيب ليتفض بر دال اتيروا. ب

تفاوت قائل شد و  شوديميك دسته از روايات هم رواياتي است كه اشاره كرده است كه تفضيل اشكالي ندارد و 
 هانيابيشتري به او دهد و توجه بيشتري به او كند كه  هيهدوصيت كرد كه به اين بچه بيشتر دهند يا در حال حيات يك 

  مانعي ندارد. 
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اولي كه  طايفهسابق مالحظه كرديد. بهترين نمونه براي  جلسهآن را در  هاينمونهروايت است كه  طايفهاين دو 
سندش هم قابل تصحيح و توثيق بود همان روايت سكوني است كه در باب نود و يك حديث سوم بود كه رسول خدا 

، مؤيد آن هم 1»هّلا واسيت بينهما«در برابر آن تبعيضي كه پدر در برابر فرزندانش قائل شد ناراحت شدند و فرمودند 
معاشرت كنيد، چه در بين شيعه در وسائل و مستدرك و تعدادي  هاآنإعدلوا يا به تساوي بين  ديگويمرواياتي است كه 

را ببينيد، در بين عامه هم باز  هاآن ديتوانيمهم كه در تهذيب و من ال يحضر و كافي است كه در همان موسوعه 
دوم هم  طايفهروايت سكوني است. در  اشنمونهاست كه بهترين  طايفهاين يك رواياتي به همين مضامين آمده است، 

تبعيض مانعي ندارد دو روايتش اين جا بود و چند روايت ديگر هم دارد كه باز در همان موسوعة  ديفرمايمكه  هاييآن
  ببينيد. ديتوانيماالحكام االطفال 

 جمع بين روايات
 طايفهبين اين دو جمع كرد؟ يك  شوديمايات كه ما در بحث داريم چگونه رو طايفهسؤال اين است كه اين دو 

ال بأَس  نه ديفرمايم كنديمهم كه وقتي سؤال  ايطايفه، بايد به تساوي برخورد كنيد و إعدلوا، هلّا واسيتكه  ديگويم
مختلف اين  ائمه، امام باقر و امام صادق و امام موسي ابن جعفر و ميداديمما خودمان هم انجام  ديگويم، بلكه بالتفضيل

  :كنميم، من وجوه جمع را عرض شوديمروايات چند وجه  طايفهكار را انجام دادند، جمع بين اين دو 
  الف. ظهور روايات بر استحباب

إعدلوا بيَن  ديگويم يفهطادوم، يك  طايفه نهيقراول حمل بر استحباب شود و به  طايفهجمع اول اين است كه 
، چرا به تساوي عمل نكردي؟ يعني الزام دارد كه بايد به تساوي عمل كنيم و ظاهرش هلّا واسيتَ ديفرمايم، يا اوالدكم

، حضرت 2»يكونُ بعض ولده أحبّ وَ يُقدّمُ بعض ولده علي بَعض«كه  كنديمدوم وقتي سؤال  طايفهالزام است. 
اول را بر استحباب حمل كنيم، الزامي نيست و مستحب است كه  طايفهمانعي ندارد، اين راهش اين است كه  ديفرمايم

آيا اشكالي دارد كه يكي را بر ديگري  ديگويمدوم كه  طايفه نهيقربه تساوي عمل شود و عدم تساوي كراهت دارد، به 
اول  طايفهكه الزام را از  شوديمعي ندارد اين قرينه مان ديگويممانعي ندارد، چون  ديفرمايممقدم بدارد؟ حضرت 

 ديگويم ثمنُ الَعذرَةِ سُحتٌ،كه  ديگويم طايفهبرداريم، اين مثل همان رواياتي است كه در مكاسب مالحظه كرديد، يك 
، رديگيميعني الزامش را  كنديمال بأسَ يعني حمل بر كراهت  ديگويمهم  طايفهمعامله نكنيد، اين اشكال دارد و يك 

ما در روايات الي  شوديمبراي رفع ظهور الزامي از ديگري  ايقرينه طايفهروايت كه يك  طايفهاين قبيل جمع بين دو 
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آن اين است كه بگوييم مساوات عمل كردن بين فرزندان و به عدالت و  الزمهماشاءاهللا داريم، اين يك جمع است كه 
  ردن مستحب است و خالف آن مكروه است و الزامي در اين جا نيست. عمل ك هاآنتساوي بين 

 اشكال: وجود تفاضل بين فرزندان در سيره ائمه
دوم فقط سؤال نكرده  طايفهبه آن شد اين است كه اين روايات  اياشارهقبل هم  جلسهمشكلي كه اين جمع دارد و 

قرينه  ميگفتيممانعي ندارد، اگر تا اين حد بود  ديفرمايمامام است كه آيا مانعي دارد كه بين فرزندان تفاوت بگذاريم؟ 
 كنديمبراي اين كه ظهور وجوب را از آن بردارد و ظهور حرمت را از آن بردارد، ذيلي دارد كه اين جمع را كمي دشوار 

 ميداديمتفاضل بين فرزندان قائل شد و ما هم اين كار را انجام  شوديماشكال ندارد و  ديگويمو آن ذيل اين است كه 
امام صادق اين كار را انجام داد، اين  ديفرمايمامام باقر هم اين كار را انجام داد يا امام كاظم  ديفرمايميعني امام صادق 

  هم در يك حديث وارد شده بود. 
 جواب اشكال

ن كه ذاتًا مكروه بوده است ولي به هر حال با يك عنوان ثانوي براي امام قصه چيست ولو اي ميدانينمما  ميگفتيم
نيست، ما چند روايت معتبر داريم در حدي كه ادعاي استفاضه شده است يعني روايات معتبر و  طوراينجايز شده بود، 

يعني بين فرزندانشان تفضيل  ددادنيممتعدد داريم و نقل هم مربوط به يك امام نيست بلكه دو سه امام اين كار را انجام 
بگوييم اين چيزي بوده كه حتي مكروه است و حداقلش اين است كه اين نشان  ميتوانينم، شدنديمو تفاضل قائل 

ائمه هم ما اين تفضيل را  رهيسو در  دهديمجايز و مباح است كه در روايات اين تفضيل را به ائمه نسبت  دهديم
، آن هم مكرر و از چند امام و در چند روايت كه بعضي در وسائل و بعضي در مستدرك آمده است و ميكنيممشاهده 

بعضي هم در موسوعه در تهذيب و كافي آمده است كه در اعطاي مال يا وصيت يا بخشش يكي از فرزندان را بر 
كه كامًال امر  دهديمو اين نشان  شوديمبگوييم اين با كراهت يا ترك مستحب جمع  ميتوانينم، اندداشتهديگري مقدم 

جايزي است، اين جمعي است كه دارند، در موسوعة االحكام االطفال هم اين جمع را انتخاب كرده است ولي به نظر 
كه اين تفضيل و تفاضل مكروه است و يا عدالت و تساوي مستحب است  انددادهاي از فقها هم به اين فتوا و عده ديآيم

و در همين موسوعه نقل  انددادهفتوا  طورايند به همين جمع است ولي حتي بعضي از فقهاي موجود هم كه اين مستن
روايات باشد،  طايفهكه اگر اين فتوا بخواهد مستند به اين جمع بين دو  ديآيمهم شده است ولي به نظر  هاآنفتاواي 

ولي اين تكرر و تعدد كمي كار را  شوديمهم مرتكب نيست حتي اگر كسي بگويد امام مكروه را  قبولقابلاين خيلي 
بر اين كه مستحب است و يا مكروه نيست و اين كه تفضيل مكروه است، اين كمي  هانياو لذا حمل  كنديممشكل 

  دشوار است، اين وجه اول بود و مورد مناقشه قرار گرفت.
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  ب. تفاوت سني اوالد در روايات
را طوري معنا كنيم كه اصًال تعارضي بينشان برقرار نشود، به اين شكل كه  طايفهوجه دوم اين است كه ما اين دو 

در آن آمده است، اين را بر فرزندان كوچك حمل كنيم كه در كودكي  »هلّا واسيت بينهما«كه در آن  ايطايفهبگوييم 
حمل كنيم و بگوييم در دوران كودكي دارند، اين را بر دوران كودكي  هانياهستند و نياز عاطفي به مهر و محبت و امثال 

كه پيغمبر اكرم با برآشفتگي به شخصي كه يكي از فرزندانش را بوسيد و ديگري را نبوسيد  كنديماست كه روايت نقل 
كه اين مربوط به آن  نياز دارند هانياي؟ هر دو را ببوس، گذاريمفرق  هانيا، چرا بين »هلّا واسيت بينهما« ديفرمايم

مربوط به اوالد كبار است. اين هم يك وجه است  هاآن ديگويماما رواياتي كه تفاضل و تفضيل و تبعيض را ؛ جا است
 هايبچهو تفضيل و تفاضل بود، اين مربوط به  دادنديمائمه هم اين كار را انجام  ديگويمكه شش هفت روايتي كه 

و در سنين پايين نبايد اين كار را انجام داد كه در واقع بگوييم  شوديماست كه در سنين باالتر حساسيت كمتر  تربزرگ
  در سنين پايين رسيدگي هاي عاطفي و مهر و محبت و... را بايد رعايت كرد. 

 در رواياتتبعيض  مساويمصاديق اشكال: وجود 
هم تبعيض قائل  كه ائمه كنديمدومي كه تبعيض را نقل  طايفهنيست براي اين كه همان  قبولقابلاين وجه هم 

كه امام صادق اين كار را  ديفرمايمو  كنديماست و حتي در جايي كه امام رضا نقل  هابچهبعضي مال كودكي  شدنديم
فَقمتُ به وَ أنا قرار داد،  اينحلهبيش از ديگران  هابچهكه من ديدم كه امام صادق براي يكي از  گفتيمكرد و پدر من 

كند و من رفتم و آن را برايش  وجورجمعاين مال را  توانستينمبچه كوچك بود و خودش  اين ديگويم حزتُ َلهُ،
و به يكي بيشتر بخشيده و به يكي كمتر بخشيده است.  گذارديمكردم، يعني در همان كودكي اين تفاوت را  وجورجمع

مال دوران كودكي  كنديمو الزام به تساوي  كنديم منع صرف اين كه مرزي قرار دهيم و بگوييم آنهايي كه از تبعيض
 شوديمكه اگر اين جمع را كنيم نتيجه اين  است ساليبزرگتبعيض مانعي ندارد مال دوران  ديگويمكه  هاييآناست و 

كه در دوران كودكي و... رعايت آن تساوي الزم است و در دوران باالتر الزم نيست و جايز به معناي مطلق است، منتها 
ين مستند به اين جمع و استظهاري است كه اين استظهار درست نيست براي اين كه مصاديق همان تبعيض گاهي در ا

هم مطلق است، إعدلوا بين اوالدكم كه مطلق است و  هاآنكودكي است، ضمن اين كه روايات ديگري هم كه معتبر است 
  كل است، اين هم يك وجه است كه چندان تام نيست.مش هاآنو حمل بر كودكي  شوديمبزرگ و كوچك و... را شامل 

  تفاوت موضوع تبعيض در روايات مختلف ج.
كمي نزديك به وجه قبل است و آن اين است كه بگوييم موضوع تبعيض  هانياوجه سوم در رفع تعارض ميان 

اين در امور عاطفي و تعاملي و ارتباطي است  كنديمو الزام به تساوي  كنديممتفاوت است، رواياتي كه منع از تبعيض 
عاطفي بين پدر و مادر و  رابطهرا بوسيدي و يكي را نبوسيدي؟ كه اين در امور عاطفي و  هاآنچرا يكي از  ديگويمكه 
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فرزندان است اما ما بگوييم كه آن روايات مربوط به بخشش و هديه و نحله است و بگوييم موضوعش متفاوت است، 
به يكي مال بيشتر و به يكي كمتر دهد، چه بزرگ و چه كوچك مانعي ندارد اما اين كه بخواهد  خواهديماين كه 

به اين شكل كه منع شده است كه در  ميكنيمعواطفش را نشان دهد بايد در اين تساوي اعمال شود. ما با قبلي جمع 
ا در هديه و بخشش و... مانعي ندارد و ما در دوران كودكي تبعيضي وجود داشته باشد ام خصوصبهابراز عواطف 

  .ميكنيمو رفع تعارض  ميكنيمجمع  طوراين
كه يا  نحله است هاآن همهمورد  ديگويمرواياتي كه تبعيض را  همهاست براي اين كه  هايقبلالبته اين وجه اقرب از 

، كندينمد و هم بزرگي كه فرق بخشش در زمان حيات است و يا وصيت بعد الممات است كه البته هم كوچكي دار
يُقَدّمُ بعَض ولده  ديگويموجود دارد و اطالقي دارد كه  هاآنموردش آن است و حداكثر هم اين است كه اطالقي در 

مؤيد آن شود چون آن روايت در  توانديم، موردش همان اعطاي مال است و اطالق دارد، آن روايت سكوني علي بعض
تفاوت نگذار، روابط  ديفرمايمكوچك و روابط عاطفي است كه در اين جا حضرت  هايبچهشرايطي است كه بحث 

مطلقي است كه موردش نحله  مييگوينمعاطفي و تعاملي بين پدر و مادر و فرزندان است، در واقع اين مطلق است، 
است، حداكثرش اين است كه مطلق است، اگر بگوييم موردش بخشش مال است كه آن مربوط به بخشش و مال است و 

بحث هاي عاطفي و... را در نحله و... با ارتكازي خصوصيت  ميخواستيماين مربوط به عواطف است، منتها ما 
، اگر هم شوديمارتكازي خصوصيت شود و مانع از آن ارتكازي خصوصيت  گذاردينمولي اين جا روايات  ميآورديم

به روايت  مطلقاًاين  مييگويمكه  تبعيض قائل شد شوديم مطلقاًكه  ديگويمبگوييم اين روايات تبعيض مطلق است و 
مقيد به آن شده سكوني مقيد شده است چون روايات ديگر مثل إعدلوا و... معتبر نيست و روايت سكوني معتبر است و 

چرا در اين زمينه به مساوات عمل نكردي و به  ديگويمكوچك و ابراز عواطف و محبت است كه  بچهاست كه مورد آن 
  تساوي عمل نكردي.
كه  قرينه اينتبعيض بين اوالد جايز است و با  ديگويمكه مورد رواياتي كه  مييگويم، اوًال مييگويمما علي الفرض 

، مكروه هم نيست و جايز بالمعني االخص است، حد روايات و شأن نزول و موردش همان نحله دادنديمائمه هم انجام 
مربوط به كودكان در سنين كودكي و نوجواني است كه  »هلّا واسيت بينهما«است، چه بزرگ و چه كوچك، اين روايت 

چرا با تساوي عمل نكردي، حداكثرش  ديرمافيمنياز عاطفي دارند و امام هم نسبت به نياز هاي عاطفي به طور قاطع 
كه  شوديمكودك و نوجواني مقيد  هايبچهاين است كه كسي بگويد روايات تبعيض مطلق است، اگر مطلق هم باشد به 

 شوديمنيست كه شما تبعيض قائل شويد. اين هم جمعي است كه  جايياين ديگويمنيازهاي عاطفي و محبتي دارند كه 
براي اين كه ما  شوديمكه روايات تبعيض شاهدي  ديآيماست و به نظر  قبولقابلد و تا حدي اين جمع در اين جا آور

روابط بين پدر و مادر و فرزندان  همهرا پهن كنيم و بگوييم در  اشدامنهروايت سكوني را ارتكازي خصوصيت نكنيم و 
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مساوي هستند يا اگر هم مساوي نيستند نياز عاطفي دارند، ي كه هايبچهبلكه دقيقاً پيغمبر اكرم برآشفته شد از اين كه 
متفاوت برخورد كند كه اين خيلي مخرب است واال اگر توجهات درست باشد ولي به خاطر نكاتي به  هانياكسي با 

زياد آسيب بزند، اگر ما در آن بحث در  تواندينميكي مال بيشتري دهد مخصوصاً اگر يك جهتي هم در او باشد اين 
كودكي را هم ارتكازي خصوصيت كنيم باز جمع آن مشكلي ندارد، در سنين باالتر هم نبايد طرف حس كند كه شما به 

اما تبعيض هاي  كنديم، تبعيض انساني و شخصيتي و عاطفي را منع ديشويملحاظ عاطفي و روحي تبعيض قائل 
كه ارتكازات با اين جمع  ديآيمي ندارد، به نظر نباشد مانع اثرگذارمحسوس وقتي كه با يك تدابير جانبي باشد كه 

  آن را مطلق گرفت.  شوديمي است، اگر اطالق هم شود باز قبولقابلمساعد است و از لحاظ فني و اصولي هم جمع 
  د. جواز تبعيض در عدم خوف فتنه

جمع كند و بگويد آن رواياتي كه تبعيض را منع  طوراينرا  طايفهوجه چهارم هم در جمع اين است كه كسي اين دو 
نباشد يعني اين روايات از  ايفتنهجايز است، آن روايات مربوط به آن جايي است كه خوف از يك  ديگويمو  كندينم

بگويد كه اين در جايي  خواهديمتفاوت قائل شويم،  شوديمكه آيا  كنديماول مقيد به اين جا است يعني وقتي سؤال 
به جايي انصراف دارد كه كينه و حسد و... در آن نباشد،  ،ست كه انصراف را بگوييم و بگوييم اين روايات تبعيضا
بين فرزندان  ايفتنهاين روايات را معنا كنيم كه اگر به كسي القا شود به ذهنش بيايد كه اين در جايي است كه  طوريبه

و خوف از يك فتنه و  ايفتنه عصارهآن منصرف است، يعني آن تبعيض فتنه است اين روايت از  عصارهنباشد واال اگر 
روابط خانوادگي و عواطف خانوادگي در آن نباشد و  ريختگيهمبهو  هانهيكو  هاحسادتو  هاآنآشفتگي روابط 

ات عرفي محسوس چيزي احساس نشود يعني در واقع بگوييم كه روايات تبعيض از اول با قرائن لبي و ارتكاز صورتبه
نباشد مانعي ندارد و جايز به معناي  ايفتنهنباشد، در جايي كه خوف  ايفتنهبه جايي انصراف دارد كه در آن خوف 
و در بخش اول ما الغاي  رديگيمدر بخش اول قرار  هانيا همهاست  ايفتنهاخص است، اما در جاهايي كه خوف 

  . اين هم وجه ديگري است كه اين وجه هم بعيد نيست. ميكنيمخصوصيت 
  و. الزام در رعايت مساوات در امور عاطفي

كه وجه جمع كامل و جامع در واقع جمع بين وجه سوم و چهارم است و اين وجه پنجم تركيب و  ميكنيمما فكر 
بوط به نحله است يعني بذل و بخشش كه روايات تبعيض مر مييگويم طوراينتلفيقي از وجه سوم و چهارم است، يعني 

هاي مالي و مادي است آن هم در جايي كه خوف فتنه نباشد كه اين جايز است، بنابراين وجه پنجمي كه اين جا بيان 
روايات اين است كه تبعيض ميان اوالد را در اعمال چيزهاي عاطفي و روحي در  طايفهدر جمع بين اين دو  ميكنيم

عيض بداند بايد آن را رعايت كند، ما الزام قائليم و بايد رعايت كند يعني تبعيض جايز نيست و حدي كه عرف آن را تب
كه قدر متيقن اين در سنين كودكي است كه خيلي از چيزهاي بچه اصالً ظهور و بروز  خصوصبهبايد مساوات قائل شود 
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ت در روابط عاطفي و روحي رعايت شود و كه اين الزم اس رديگيمشكل  هانيهمپيدا نكرده است يعني شخصيتش با 
نبايد تبعيض قائل شد كه اين واجب است اما در امور غير عاطفي و روحي و در بذل و بخشش و مال و نحله و... 

 طايفهباشد كه اگر چنين باشد باز مشمول  هانياكينه و امثال  عصارهتبعيض مانعي ندارد مگر اين كه در آن خوف فتنه و 
  .شودينماولي است و روايت دوم آن را شامل 

  »عدالت«هـ. جمع روايات با مفهوم 
را با مفهوم  طايفهممكن است در اين جا كسي وجه ششمي را هم بيان كند و آن اين است كه كسي بگويد اين دو 

 ديگويمهم  طايفهيك كه تبعيض قائل نشو و  ديگويم طايفهكه در بعضي روايات عدالت بود، يك  ميكنيمعدالت جمع 
موضوعيت ندارد و چيزي كه مالك است عدالت  كدامهيچاين تبعيض و عدم تبعيض  مييگويمكه تبعيض جايز است، ما 

مفهوم عدالت آمده است،  هاآنجمع آن دو روايات آن رواياتي است كه در  نهيقراست يعني شما به عدالت رفتار كن، 
، عدالت گاهي به اين است كه به يكي بيشتر دهد و به يكي كمتر دهد، به إعدلوا بين اوالدكمكه اين  إعدلوا بين اوالدكم

يكي احترام بيشتري بگذارد و به يكي احترام كمتري بگذارد و با مفهوم عدالت ما رفع تعارض كنيم. آيا تبعيض جايز 
ها جايز نيست، آن جايي كه بر اساس تبعيض در بعضي جاها جايز است و در بعضي جا مييگويماست يا جايز نيست؟ 

هلّا « ديگويميك مبنا و مستندي باشد جايز است و در جايي كه چنين چيزي نباشد جايز نيست، آن رواياتي كه 
تبعيض جايز  ديگويمآن در جايي است كه تبعيض بدون مبنا است كه خالف عدالت است، در جايي كه  »واسيت بينهما

  اس يك مبنايي است. است تبعيضي است كه بر اس
 اشكال: ضعف روايات دال بر مفهوم عدالت

اما مشكلش اين است كه يكي اين كه مفهوم عدالت  ديآيماين هم وجه ششم است كه اين وجه چيز قشنگي به ذهن 
 شود كه مشكل را حل كند. اشكال دوم اين ايقرينه تواندينمدر دو سه روايتي كه آمده است همه ضعيف است و لذا 

 هابچهاست كه در هلّا واسيت بينهما تأكيد حضرت اطالق دارد يعني تأكيد حضرت بر مساوات است، ممكن است واقعاً 
كه بگوييم يكي را ببوس و  پسنددينمتفاوت دارند  هابچهداشته باشند و ارتكاز ما حتي در جايي كه  هاييتفاوتباهم 

عالقه دارد كه  طورهمينكه كسي  كنديميكي را نبوس. ظاهر آن رواياتي كه متظافر و متعدد است اين است كه سؤال 
 ُيحبُّ بعضَ اوالدهاست،  طوراينيكي را بر ديگري مقدم بدارد نه اين كه از باب يك مالكي و موردش در خيلي جاها 

، يعني مورد رواياتي كه تبعيض آمده است موردي است كه مبنايي بر تبعيض مُهُ علي شخص آخراكثرُ من آخر وَ يُقدّ
نه اين كه علم بيشتري دارد يا در زندگي به او كمك كرده است و  دهديمبه او بيشتر  اشعالقهوجود ندارد و به خاطر 

كه  شوديموستي عاطفي طبيعي موجب يكي را بيشتر از ديگري دوست دارد و همين د ديگويمموردش اين است كه 
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آن را بر عدالت حمل كرد و لذا گرچه اين وجه ششم قشنگ به  شودينمتبعيض قائل شود و موردش چيزي است كه 
و حسن عدالت را هم  فهمديمنيست. البته عقل مستقل مفهوم عدالت را  قبولقابلاما خيلي با مفاد روايات  ديآيمنظر 

 ديگويمو اين همان اشتباهي است كه  فهمدينمچه چيز عدالت است و چه چيز عدالت نيست اين را اما اين كه  فهمديم
هم باشد، بلكه در  مثل ما بايد عدالت را اجرا كنيم و عدالت هم در اين زمان اين است كه زن و مرد از لحاظ ارث و ديه

  ار است.و گاهي همين تبعيض با عدالت سازگ كنديممصداق عدالت شرع دخالت 
معنا كنيم  طوراينروايات در تبعيض را بايد  مجموعهروايات و  طايفهما تا اين جا به اين نتيجه رسيديم كه اين دو 

كه در ابراز عواطف و چيزهاي شخصيتي بايد رعايت مساوات شود ولي در غير آن اگر خوف فتنه و فسادي نباشد 
  مانعي ندارد.

  اهللا علي محمد و آل محمد     يصل و 


