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Abstract 

Despite numerous statements in the narrations of Shi'ite Imams (peace be upon 

them) which strongly deny socially institutionalized discriminations against girls, 

making quests for the son by his parents is recommended in Shi'ite jurisprudence. 

The validity of this rule in jurisprudential texts has not been examined by methodic 

meticulousness. Although there is no valid traditional reason for the child to be a 

son, requesting for son has been repeated in most jurisprudential texts. This 

inconsistency has been critically investigated in the present article by answering two 

questions: the question of how the word ‘son’ has been entered into these texts from 

the book Al-Nehayah by Sheikh Tusi, and the question of why this rule has not been 

examined by methodic meticulousness. Analyzing the narrations and jurisprudential 

texts, it becomes clear that this rule has penetrated into the jurisprudential texts since 

the time of Sheikh Tusi without any clear reason and has continued to exist until the 

time of Yazdi and afterwards. Finally, this issue has been examined by proposing 

three possible explanations, among which the effect of jurists’ subjective 

presuppositions during the study of narrations has been evaluated as a more 

appropriate explanation. 
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ای از تساهل  نمونه :در متون فقهی« استحباب طلب فرزند پسر»مسئلۀ 

 در بررسی روایات احکام استحبابی

 *مجید دهقان

 استادیار، گروه فقه و حقوق، پژوهشکدۀ زن و خانواده، قم، ایران

 (20/12/1911؛ تاریخ پذیرش: 1911/ 11/56تاریخ دریافت: )

 

 چكیده

استحبا  طل  فرزند  ، شدت رد کرده که تبعیض علیه دختران را به )ع(یات معصومانهای متعددی در روا با وجود گزاره

اسبت. ببا     این مسئله در متون فقهی با تسبامح هلبراه ببوده    روایی بررسی پسر در فقه شیعه مستح  شلرده شده است.

پسبر  فرزنبد  طل  استحبا  فقهی ر متون بیشتوجود ندارد، در  اعتنایی روایی قابا  اینکه برای پسر بودن این فرزند دلیا

 ۀپرسبش از چگبونگی ورود واۀ   ؛حاضر با پاسخ به دو پرسش بررسی شده اسبت  ۀاست. این مسئله در مقال  شده تکرار

مسئله. با بررسی روایبات و   روایاتشیخ طوسی و پرسش از چرایی تساها در بررسی  ۀیپسر به این مسئله از کتا  نها

ن مسئله از زمان شیخ طوسی بدون وجود دلیا روشنی وارد متون فقهی شده و تا زمبان  شود که ای متون فقهی روشن می

تبأثیر   واز آن ادامه داشته است. تسباها در ایبن مسبئله نیبز ببا طبرح سبه احتلبال بررسبی           پسمرحوم یزدی و حتی 

 .تری ارزیابی شده است توجیه مناس در بررسی روایات  های ذهنی فرض پیش

   واژگان کلیدی

 .ام استحبابی در فقه، جنسیت فرزند، روایات احکام استحبابی، فقه و فرهن احک
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 مقدمه. 1

ورزی در تفسبیر روایبات مشبهور     های اسالمی مختلف هلواره علم فقه به دقت میان دانش

بوده است. فقها برای استنباط حکم مکلف با حجت شرعی ظرایف بسیاری را در برداشبت  

هبای روشبی حجبم     ای که مجلبوع ایبن بصبیرت    گونه اند، به بسته یکار م از الفاظ روایت به

را ببه خبود اختصباص داده    « الفاظ»های علم اصول فقه با عنوان بحب  چشلگیری از کتا 

است. با وجود این در این مواجهۀ عاللانه با روایات، گاهی ببین مبتن روایبی و تفسبیر آن     

تواند تفسیر روایات  وارد و تحلیا آن میشود. درن  در این م فاصلۀ قابا تأملی مشاهده می

گونه مبوارد   . ایندیفزایبهای روشی نیز  بسا به بصیرت را با خطای کلتری هلراه سازد و چه

 شود. در علم فقه بیشتر در بررسی احکام استحبابی دیده می

علم به احکام شرعی فرعی از ادلبه  »تعریف مشهوری که برای علم فقه بیان شده، آن را 

گذارد و هم  دانسته است. این تعریف هم بحب از احکام الزامی را به عهدۀ فقه می« لیتفصی

بر احکام الزامی از احکام غیرالزامبی نیبز در    های فقهی نیز افزون احکام غیرالزامی. در کتا 

ق: 1055)طوسبی،   التجبارۀ  آدا شود، ماننبد   می  بحب« سنن»یا « آدا »هایی با عنوان  با 

چنانکبه گذشبت، در مقایسبه ببا      (.210: 2ق، ج1051)محقبق حلبی،    لوالدۀا سنن( و 901

الزامبی کبه شباما روایبات نیبز       احکام الزامی موشکافی کلتری در بررسی ادلۀ احکام غیبر 

خورد. پیامدهایی که این تساها خبارج از فقبه دارد، ایبن پبژوهش را      شود، به چشم می می

 نلاید.   ضروری می

های فقهبی بیبان شبده اسبت،      در آدا  نکاح در بیشتر کتا یکی از احکام مستحبی که 

تبوان   مسئلۀ استحبا  طل  فرزند پسر هنگام فرزندآوری است. بنابر صحت این حکم مبی 

اسبت. اگرچبه ایبن     تر از دختبر دانسبته    ای غیرفقهی گرفت: اسالم فرزند پسر را مهم نتیجه

ای ندارد، نتیجبۀ غیرفقهبی آن در    مسئله از این حیب که استحبابی است در فقه چندان ثلره

طلببد کبه در بررسبی ایبن حکبم       حوزۀ دیگر دارای آثار مهلی است. این آثار غیرفقهی می

 رود. کار می هایی اعلال شود که برای اثبات احکام الزامی در فقه به استحبابی آن هلان دقت

دربارۀ پسبر   های فقهی قدیم آمده است، اما استحبا  دعا برای فرزنددار شدن در کتا 
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های بعدی در متون فقهبی از آن   بودن فرزند در این متون بحثی وجود ندارد و تنها در دوره

دهبد کبه ببا وجبود ذکبر آن در بیشبتر        شود. بررسی بیشتر این مسبئله نشبان مبی    بحب می

نشده و فقیهی نیز به این مسئله   های فقهی اغل  هیچ دلیا روایی برای اثبات آن اقامه کتا 

شود و چرا در بررسبی   است. اینکه چگونه عنوان پسر به این مسئله اضافه می ل نکرده اشکا

روایات این مسئلۀ خاص در فقه تساها انجام گرفته است، دو پرسشبی اسبت کبه در ایبن     

گوییم. بررسی این دو پرسش را با بررسی تباریخی مسبئله شبروع     پژوهش به آن پاسخ می

های تسباها در بررسبی ایبن     کنیم و سپس علت ا ارزیابی میکنیم. در ادامه ادلۀ مسئله ر می

گذاریم. اگرچه موردی که در این مقاله ببرای پبژوهش انتخبا  شبده      می  مسئله را به بحب

است حکم فقهی است، هدف پژوهشگر در اینجا پژوهشی فقهی نیست، بلکه نوع تفسیری 

 مسئلۀ آن است.دهد،  که از روایات در تاریخ استنباط این حکم فقهی رخ می

 های روایی . بررسی مسئله در کتاب2

تبوان ببه پبنج دسبته تقسبیم کبرد.        روایات موضوع را براساس اشتراک در مضامین کلی می

مضلون اولین دسته که شاما نه روایت است، بیان دعا برای نزدیکبی و فرزنبدآوری اسبت    

اسبت. در قسبلتی از    که در هشت روایت اول، دعا با عبارت تقریباً یکسبانی تکبرار شبده   

 شود: اولین دسته روایات خواندن دعایی که هنگام نزدیکی مستح  است بیان می

کَلِمَاتِکَ إِذَا لَخَلْتَ بِأَلْلِکَ یَصُاْ بِنَاصِیَتِهَا وَ اسْتَقْبِیِ الْقِبْلَةَ وَ قُیِ اللَّهُ َّ بِأَمَانَتِکَ اَخَاْتُهَا وَ بِ. 1

یْتَ لِی مِنْهَا وَلَداً یَانْعَلْهُ مُبَارَکاً تَقِیّاً مِنْ شِیعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ وَ لَا تَجْعَییْ لِلشَّییْطَانِ   اسْتَحْلَلْتُهَا یَإِنْ قَضَ

شبوی پیشبانی او    که بر هلسرت وارد می فرمود: هنگامی )ع(امام صادق یِیهِ شِرْکاً وَ لَا نَ ِیباً.

او را گبرفتم و ببه کللبات تبو او را     را بگیر و به سلت قبله باش و بگو خدایا به امانت تو 

نلایی او را با برکت، پرهیزگبار و از   حالل دانستم پس اگر برای من از او فرزندی مقدر می

ق، 1050شیعۀ آل محلد قرار بده و برای شیطان در او شراکت و نصیبی قرار مبده )کلینبی،   

 .(055: 0ج 

« تقبی »و « مبارک»الفاظی مانند ای به جنسیت فرزند نشده است.  در این روایت هیچ اشاره
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شود. لفبظ   نیز اگرچه مذکر است، واضح است که بنابر قاعدۀ تغلی  هر دو جنس را شاما می

: 9ق، ج1010، 2منظبور  ؛ اببن 01: 1 ق، ج1015، 1ولد نیز هم به تصریح اها لغبت )فراهیبدی  

هبم کباربرد    ( و01: 11ق، ج 1010 0؛ نراقی022: 1ق، ج1021، 9( و هم فقها )شهید ثانی060

:  9ق، ج1019، 1؛ صدوق915: 2، ج1910 0(، روایات )تلیلی،1066و  012آن در قرآن )نساء/ 

 شود. ( شاما هر دو جنس می05ق: 1019، 1( و متون دیگر )مفید26

برای اختصار، در روایات بعدی تنهبا قسبلتی از روایبت کبه محبا بحبب اسبت ذکبر         

 شود: می

تَ مِنِّی یِی لَاِ ِ اللَّیْلَةِ خَلِیفَةً یَلَا تَجْعَیْ لِلشَّیْطَانِ یِیهِ شِرْکاً وَ لَا نَ ِییباً وَ  قَالَ: اللَّهُ َّ إِنْ قَضَیْ. 2

خدایا اگر در این شب    لَا حَظعاً وَ انْعَلْهُ مُؤْمِناً مُصْلِ اً مُ َفًّى مِنَ الشَّیْطَانِ وَ رِنْزِ ِ نَیَّ ثَنَاؤُکَ.

ای قبرار مبده و    ای شیطان در او شراکت و نصی  و بهرهبرای من جانشینی مقدّر نلودی بر

او را مؤمن، مخلبص و پباکیزه از شبیطان و ناپباکی او قبرار ده، حلبد تبا واالسبت)کلینی،         

 .(059: 0ق، ج 1050

                                                                                                                                        
 سواُ. األنثى و الاکر و الکثیر و الواحد یجم  اس  الولد.  1

 األُنثى. و الاکر و الکثیر و الواحد یجم  اس  . الولد 2

 األُنثى. و الاَّکر یشمی الولد.  9

 إلیى  ولد اُمّ له انک رنی عن سألته قال»: السّالم علیه اللعه عبد ابی عن ربه، عبد بن ولب صحیحة ایضاً علیه تدلع و.  0

 و الیاکر  یشیمی  الولید  ییإنع « .ور  و ییأُعتق  منه بالقیمة اشتری مالًا ترک کان إن: قال الزوج من یولدلا: قلت قال ان

 .األُنثى

 .وَلَدٌ لَهُنَّ یَکُنْ لَ ْ إِنْ اَزْوَانُکُ ْ تَرَکَ مَا نِ ْفُ لَکُ ْ . وَ 0

 تَرَکَ. مَا نِ ْفُ یَلَهَا اُخْتٌ لَهُ وَ وَلَدٌ لَهُ لَیْسَ لَلَکَ امْرُؤٌ إِنِ.  6

  اُنْثَى اَوْ ذَکَراً وَلَدٍ وَلَدِ اَوْ وَلَدٍ مَ َ الْعَ َبَةُ تُورَ َ اَنْ ص اللَّهِ رَسُولُ نَهَى.  0

 لدِّینُ.ا مَاتَ یَسَمِّیهِ اُنْثَى اَوْ ذَکَرع وَلَدٍ مِنْ وَلَدْتِ یَمَا حُبْلَى اَنَّکِ زَعَ َ نَعَ ْ . قَالُوا 8

 تتزوج. ل  ما بها احق یاألم انثى الولد کان إن و.  1
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در این روایبت ببه فرزنبد پسبر انصبراف داشبته باشبد، نیازمنبد         « خلیفۀ»احتلال اینکه 

در فرزند پسبر اسبت کبه حاصبا نشبد.      « لیفهخ»شواهدی کافی برای اثبات غلبه استعلال 

، ج ق1015 ،آید )فراهیدی جای دیگری می ، کسی که به«خلیفۀ»بر اینکه معنای لغوی  افزون

 شود. (، شاما هر دو جنس می260: 0

مُسْیلِماً سَیوِیّاً وَ لَیا    تَقُولُ... اللَّهُ َّ إِنْ قَضَیْتَ لِی یِی رَحِمِهَا شَیْئاً یَانْعَلْهُ بَارّاً تَقِیّاً وَ انْعَلْهُ . 9

گویی ... خدایا اگر برای من در رحم او چیزی را مقدّر نلبودی   . میتَجْعَیْ یِیهِ شِرْکاً لِلشَّیْطَانِ

او را نیکوکار و پرهیزگار و مسللان و سالم قرار بده و در او برای شیطان شراکتی قرار مبده  

 .(052: 0ق، ج 1050)کلینی، 

در توصیف، داللتی بر مذکر بودن ولد  کاررفته بههای  کدام از واۀه در این روایت نیز هیچ

 ندارد.

]خدایا[  .یَإِنْ قَضَیْتَ لِی یِی رَحِمِهَا شَیْئاً یَانْعَلْهُ مُسْلِماً سَوِیّاً وَ لَا تَجْعَلْهُ شِرْکَ شَیْطَانع. ... 0

قرار ده و شیطان را  ... پس اگر برای من در رحم او چیزی قرار دادی او را مسللان و سالم

 .(051: 0ق، ج 1050در او شریک مساز )کلینی، 

 بْینِ  مُحَمَّیدِ  بْینِ  اَحْمَیدَ  عَنْ یَحْیَى بْنُ حَمَّدُ»این روایت را کلینی با این سند نقا کرده است: 

 بْینِ  الْحَسَینِ  نَیدِّ ِ  عَینْ  یَحْیَى نِبْ الْقَاسِ ِ عَنِ اللَّهِ عَبْدِ اَبِی بْنِ اَحْمَدَ عَنْ اَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّ ٌ وَ عِیسَى

 آدا قاسبم ببن یحیبی مؤلبف کتبا        «.السالم... نَعْفَرععلیه اَبُو لِی قَالَ: قَالَ بَ ِیرع اَبِی عَنْ رَاشِدٍ

نیز هست که در ادامه روایتی از این کتا  نیز ذکر خواهد شد. سند کلینی به ایبن   نیراللؤمنیام

قاسم به یحیی است که در ادامه ببه آن خبواهیم پرداخبت. در     روایت غیر از سند او به کتا 

این روایت قبا از فرازی که در باال نقا شد، فبراز دیگبری نیبز وجبود دارد کبه در آن ببرای       

شود: ق دِّرْ لِی وَل داً ط یِّباً ت جْعَلْهُ خ ل فاً صَالِحاً فِی حَیَاتِی وَ بَعْدَ مَوْتِی. ببرای مبن    فرزند نیز دعا می

کلینبی،  «)زندی پاک مقدر فرما و او را جانشین صالحی در زندگانیم و پس از مرگم قرار بدهفر

این روایت را با متنی یکسان و با سندی متفاوت که به کتا  قاسبم ببن    .(051: 0ق، ج 1050

 (.050: 0ق، ج1050نلاید )کلینی،  رسد، شیخ طوسی در تهذی  نقا می یحیی نلی
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. ]خدایا[ ... یِی رَحِمِهَا شَیْئاً یَانْعَلْهُ تَقِیّاً زَکِیّاً وَ لَا تَجْعَیْ لِلشَّیْطَانِ یِیهِ شرکاً یَإِنْ قَضَیْتَ...   .0

پس اگر در رحم او چیزی مقدر نلودی او را پرهیزگار و پاکیزه قرار ده و برای شبیطان در  

 .(059: 0ق، ج1050او سهلی قرار نده )کلینی، 

کنبد، در ویژگبی فرزنبد     ببا انبدکی تفباوت نقبا مبی      این روایت را شیخ صبدوق نیبز  

 کند:   درخواستی وی این چنین روایت را نقا می

. اًیَإِنْ قَضَیْتَ لِی مِنْهَا وَلَداً یَانْعَلْهُ مُبَارَکاً سَوِیّاً وَ لَا تَجْعَیْ لِلشَّیْطَانِ یِیهِ شِیرْکاً وَ لَیا نَ ِییب     .6

و را با برکت و سالم قرار بده و ببرای شبیطان در   اگر از او فرزندی برای من مقدر نلودی ا

 (.052: 9ق، ج1019او شراکت و نصیبی قرار مده )صدوق، 

 والشیریکاً.  ن ییباً  یییه  للشییطان  سویّاًوالتجعی ذکراً ولداًیانعله منها لیّ قضیت یإن. ... 0

ببرای   [... پس اگر از او برایم فرزندی مقدر نلودی او را پسبری سبالم قبرار ببده و    ایخدا]

 شیطان در او نصی  و شراکتی قرار مده.

توانبد   در این روایت برخالف روایات دیگر این دسته فرزند درخواستی پسر اسبت و مبی  

نیبز   اللثبام  کشف دردلیا مناسبی برای استحبا  حکم مورد بحب باشد، چنانکه فاضا هندی 

امبا اعتببار سبندی     (،10: 0ق، ج1016دلیا حکم را این روایت دانسته است )فاضبا هنبدی،   

طلبد. ایبن روایبت در کتبا  قاسبم ببن یحیبی معبروف ببه آدا           روایت درن  بیشتری می

امیراللؤمنین نقا شده و مشتلا بر حدود چهارصد روایت است که با سندی یکسبان از امبام   

مسبلم و   ببن   راشبد و او از محلبد    بن ذکر شده است. قاسم بن یحیی از جدش حسن )ع(علی

نزدیک  )ع(و ایشان به نقا از پدرانشان از امیرمؤمنان )ع(جعفر صادقآن دو از امام بصیر و  ابی

شبود و   کنبد. ببا اینکبه کتبا  از شبهرت زیبادی برخبوردار مبی         به چهارصد روایت نقا می

(، ولبی  99-91ق: 1020کنند )ر.ک: قاسبم ببن یحیبی،     های روایی معتبری از آن نقا می کتا 

دهندۀ عدم اعتلاد کاما بر کتا  نیبز اسبت. ببرای مثبال      ا  نشانشده از کت تعداد روایات نقا

( و در حکبم محبا   90ق: 1020کند )قاسم بن یحیبی،   حدیب از کتا  نقا می 02کلینی تنها 

ولبد  »کند که  بحب با وجود روایت مذکور در این کتا  روایت دیگری را از کتا  او نقا می
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راض کلینی از نقا این روایت که شاما (. اع012: 9ق، ج1050درخواست شده است )« طی 

کنبد، دلیبا    به فرزند درخواستی اشباره مبی  « ولد»قید پسر است و نقا روایاتی که تنها با واۀۀ 

  یتهذ و شیخ طوسی در حضریال منمناسبی برای ضعف این روایت است. شیخ صدوق در 

یحیبی روایبت متعبددی را    کنند با اینکه هر دو از کتا  قاسم بن  نیز این روایت را پاالیش می

 (.96، 90ق: 1020یحیی،  بن اند )قاسم نقا کرده

کتا  قاسم بن یحیی بحثی خارج از موضبوع مقالبه اسبت و     اعتبارروشن است که بررسی 

دهد چرا فقها به روایت قاسبم ببن یحیبی تلسبک      تنها فایدۀ بحب حاضر این است که نشان می

 کند. عنوان مستندی برای این حکم بیان می روایت را به ها بعد اند و تنها فاضا هندی قرن ه نکرد

 لَبْ اللَّهُ َّ ارِثِینَاً وَ اَنْتَ خَیْرُ الْویَرْل تَاَرْنِی یَقُولُ اللَّهُ َّ إِنِّی اَسْأَلُکَ بِمَا سَأَلَکَ بِهِ زَکَرِیَّا یَا رَ ِّ ال. 1

 قَضَییْتَ  یَیإِنْ  اَخَاْتُهَا اَمَانَتِکَ یِی وَ اسْتَحْلَلْتُهَا بِاسْمِکَ اللَّهُ َّ لدُّعاُِا سَمِی ُ إِنَّکَ طَیِّبَةً ذُرِّیَّةً لَدُنْکَ مِنْ لِی

 کِیّاً وَ لَا تَجْعَیْ لِلشَّیْطَانِ یِیهِ شِرْکاً وَ لَا نَ ِیباً.زَ مُبَارَکاً غُلَاماً یَانْعَلْهُ وَلَداً رَحِمِهَا یِی

( ببا سبند   910: 9ق، ج1050شیخ طوسبی)  ( و1: 6: ج1050این روایت را شیخ کلینی )

شود که پس از نلاز ببا   اند. در این روایت برای فرزنددار شدن توصیه می مشترکی نقا کرده

شرایطی خاص دعایی خوانده شود که حضرت زکریا برای فرزنبددار شبدن اسبتفاده کبرده     

بدانیم،  )ع(اشود، دعای حضرت زکری شروع می« با ر »است. اگر هر سه فراز دعا را که از 

توان استحبا  شرعی درخواست فرزند پسر را استنباط کرد. قرینۀ این وجه این اسبت   نلی

« ه  لی من لدنک ذریبۀ طیببۀ  »( و هم عبارت 11)انبیاء/« ر  التذرنی فردا»که هم عبارت 

( دعای حضرت زکریا در قرآن است و به قرینۀ سیاق احتلال قوی این است 91علران/  )آل

سوم نیز دعای ایشان باشد. اما اگبر فبراز سبوم را دعبای مسبتقلی ببدانیم، در ایبن        که فراز 

صورت این روایت در صورت نببود معبارض دلیلبی ببرای اسبتحبا  طلب  فرزنبد پسبر         

های فقهی نبوده است، حتبی   کدام از کتا  تواند باشد. با این حال این روایت مستند هیچ می

را از کتبابی   0در کبافی نقبا شبده اسبت، روایبت      صاح  مناها نیز با اینکه این روایبت  

توان روایات دستۀ دوم را معارض با این روایبت   کند. می عنوان مستند ذکر می غیرمشهور به

 دانست که در آن درخواست فرزند پسر و دختر در کنار هم در دعا ذکر شده است.
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السالم، قَالَ: إذَا اَرَلْتَ الْوَلَدَ، یَقُیْ عِنْدَ  علیهفَرع عَنْ حَرِیزع، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِ ع عَنْ اَبِی نَعْ  .1

 ، لَیْسَ یِی خَلْقِهِ زِیَالَ ٌ وَلَا نُقْ َانٌ، وَانْعَیْ عَاقِبَتَهُ إِلى خَیْرع. الْجِمَا ِ اللعهُ َّ ارْزُقْنِی وَلَداً وَانْعَلْهُ تَقِیّاً

قت جلاع بگو خدایا فرزندی روزیم کن که فرزند خواستی در و فرمود: هنگامی )ع(امام باقر

و او را پرهیزگار قرار بده که در خلقتش زیاده و کلی نباشد و عاقببت او را خبتم ببه خیبر     

 .(901: 11ق، ج1050فرما )کلینی، 

به سند دیگری کبه از حریبز ببه بعبد مشبترک       تهذی  هلین روایت را شیخ طوسی در

ذکبر شبده اسبت    « زکیّاً»یخ بعد از تقیّاً واۀۀ کند. در روایت ش است با اندکی تفاوت نقا می

 (.011: 0ق، ج1050)طوسی، 

مضلون مشترک دستۀ دوم روایات تصریح به هر دو جنس در دعای درخواست فرزنبد  

 است.

ینَ وَحِییداً  اللَّهُ َّ ال تَاَرْنِی یَیرْلاً وَ اَنْیتَ خَیْیرُ الْیوارِثِ     -إِذَا اَبْطَأَ عَلَى اَحَدِکُ ُ الْوَلَدُ یَلْیَقُیِ. 15

وَ وَحْشاً یَیَقْ ُرَ شُکْرِی عَنْ تَفَکُّرِی بَیْ لَبْ لِی عَاقِبَةَ صِدْقع ذُکُوراً وَ إِنَاثاً آنَسُ بِهِ ْ مِنَ الْوَحْشَیةِ  

فتباد  اگر فرزنددار شدن شلا به تاخیر ا اَسْکُنُ إِلَیْهِ ْ مِنَ الْوَحْدَ ِ وَ اَشْکُرُکَ عِنْدَ تَمَامِ النِّعْمَةِ... .

مگردان که شکرم در آن  زده وحشتبگوید: خدایا تو که بهترین وارثانی من را یکه و تنها و 

فرزندانی هم دختر و هم پسر عطا کن  واقعاًصورت کلتر از تفکرم خواهد بود، بلکه به من 

که با آنان وحشت من به انس بدل شود و تنهایی به آرامش و ترا برای نعلت کاملت شبکر  

 (.0: 6ق، ج1050ی، کنم )کلین

هلین دعا با اختالف اندکی در روایتی با سندی متفاوت از سوی امبام معصبوم توصبیه    

توانبد بیبان روشبن روایبات مطلبق       (. این دو روایت می1: 6ق، ج1050شده است )کلینی، 

ی پسر است فرزند درخواستدستۀ اول باشد و با روایت هفتم معارضه کند. در روایت هفتم 

شود که با توجبه ببه مرجحبات سبندی و      و روایت هر دو جنس درخواست میو در این د

 داللی ترجیح با روایات دستۀ دوم است.

دستۀ سومی از روایات نیز وجود دارد که مضلون مشترک آن ایبن اسبت کبه اگبر کسبی      
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باردار باشد و در زمان بارداری اسم فرزندش را محلد یا علی گذارد یا اینکه قببا از ببارداری   

ایبن   1ت کند که اگر فرزنددار شود اسم او را محلد یبا علبی گبذارد پسبردار خواهبد شبد.      نی

( در مقام بیان راهی برای کسی است کبه مایبا اسبت    12و  11: 6ق، ج1050روایات )کلینی، 

توانبد   فرزند پسر داشته باشد نه در مقام بیان استحبا  طل  فرزند پسر. از هلبین رو نبه مبی   

 طل  فرزند پسر باشد و نه کسی از فقها به آن استناد کرده است.  دلیلی برای استحبا  

هبای فرزنبددار    مضلون مشترک دستۀ چهارم روایات استغفار از گناهبان را یکبی از راه  

(. در بین روایات متعبدد ایبن   909-900: 6ق، ج1050داند)کلینی،  مطلق می صورت بهشدن 

 دسته تنها در یک روایت فرزند پسر ذکر شده است:

الثَّالِثَیةَ  اَنَّ رَنُلًا شَکَا إِلَیْهِ قِلَّةَ الْوَلَدِ... یَقَالَ   قُیْ ثَلَاثَةَ اَیَّامع... ثُ َّ وَاقِی ِ امْرَاَتَیکَ اللَّیْلَیةَ    . 11

 .ى رُزِقَ قُیرَّ َ عَییْنع  یَإِنَّکَ تُرْزَقُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى ذَکَراً سَوِیّاً قَالَ یَفَعَیَ ذَلِکَ یَلَ ْ یَحُیِ الْحَیوْلُ حَتَّی  

مردی در نزد امام از فرزند کم شکایت کرد... حضرت فرمود که سبه روز بگبو... سبپس در    

ش  سوم با هلسرت نزدیکی کن به اذن خدا پسر ساللی روزی تو خواهد شد. آن کبار را  

 (. 121: 10 ق، ج1051انجام داد و تا سال نشده روشنی چشلی روزی او شد )نوری، 

کبه مسبتند فقهبا     وایت نیز دلیلی برای استحبا  شرعی فرزند پسر نیست، هلچناناین ر

ی کرده و ببه  نیب شیپحضرت از با  علم به آینده پسردار شدن او را  چراکهنیز نبوده است، 

 او اطالع داده است نه اینکه در مقام بیان استحبا  شرعی درخواست پسر باشد.

 است:   در صحیفۀ سجادیه )ع(د، دعای امام سجادگنج روایتی که در دستۀَّ پنجم می تک

 عونباً  لبی  واجعلهبم  لبی،  خیراً ذلک واجعا ،ذکوراً أوالداً معهم لدنک من لی وه   .12

. ]خدایا[ از جان  خود هلراه آنان )دیگر فرزندان( فرزندان ذکوری ببه مبن   ئلتکس ما على

ز تو درخواست نلبودم یباور مبن    ا آنچهعطا کن و آن را برای من خیر قرار ده و آنها را در 

 .(125ق: 1011قرار ده )علی بن الحسین، 

                                                                                                                                        
هر کس که باردار باشد و قصد کند کبه   مُحَمَّداً اَوْ عَلِیّاً وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ. -نْ کَانَ لَهُ حَمْیٌ یَنَوَى اَنْ یُسَمِّیَهُم نلونه: . برای1

 .(12: 6ق، ج1050کلینی، ) خواهد شدپسردار  ،بنامد یعل ایفرزندش را محلد 
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کند. تفاوت این روایت ببا   در این روایت امام معصوم از خدا درخواست فرزند پسر می

خالف  شود بر های پیشین این است که در این روایت دعای امام معصوم حکایت می روایت

موزش دعا برای طل  فرزند هستند. ایبن نکتبه   های پیشین که امام معصوم در مقام آ روایت

اینکبه   شبرط  ببه که امام در مقام آموزش دعاسبت،   در استنباط از روایت مؤثر است. هنگامی

کبه   توان آن دعا را فعا مستح  شرعی دانست، اما هنگبامی  خصوصیتی در سائا نباشد، می

آن دعای خباص فعبا   شود، اثبات اینکه  سیرۀ امام معصوم در حال خواندن دعا گزارش می

استحبابی شرعی است متوقف است بر اینکه دلیلی برای شرعی بودن آن سیره ضلیله شود. 

که طل  فرزند با جنسیت خاص امری نیست که مطلوبیتی از سبوی شبارع داشبته     آنجااز 

کبه   رود یمب و احتلبال قبوی    گبردد  یبرمب باشد و به شرایط زندگی والدین و عالیبق آنبان   

شرایط خاص و با هدف خاصی از خدا طل  فرزند پسبر کبرده باشبد،     حضرت در زمان و

کبدام از   ببر ایبن اشبکال، هبیچ     ی آن را حکم استحبابی دین دانست. افبزون راحت بهتوان  نلی

اند و از این حیبب   اند، به این روایت استناد نکرده های فقهی که به این مسئله پرداخته کتا 

سیت مبذکر داشبته باشبد، ببه موضبوع پبژوهش       حتی اگر روایت داللت بر موضوعیت جن

 کند. حاضر ارتباط مستقیلی پیدا نلی

توانبد   نتیجۀ بحب از روایات اینکه از بین این پنج دسته روایات تنها روایبت هفبتم مبی   

دلیبا ضبعف سبندی کتبا ،      مستندی برای استحبا  طل  فرزند پسر باشد که آن نیبز ببه  

یات دیگر بر آن و هلچنین تعارض با روایبات  اعراض اصحا  از نقا روایت و ترجیح روا

تواند دلیا محکلی برای حکم استحبابی طلب  فرزنبد پسبر باشبد. در ایبن       دستۀ سوم نلی

فتوایی نصوص فتاوا متأثر از کدام روایبت    قسلت الزم است بررسی شود که در مرحلۀ فقه

 است. بوده و در مرحلۀ فقه استداللی به کدام روایت استناد شده 

 های فقهی بررسی تاریخ مسئله در کتاب .3

ست. ا الرضا فقه، کتا  ده استترین کتا  فقهی که استحبا  طل  فرزند را بیان کر قدیلی

الله  »داند، به این الفاظ است:  دعایی که این کتا  خواندنش را قبا از نزدیکی مستح  می
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ق: 1056)صبدوق،  « و ال ن ییبا یارزقنی منها ولدا مبارکا سویا و ال تجعی للشیطان ییه شیرکا  

. این عبارت با ششلین روایتی که از شیخ صدوق نقا کردیم، در صبفاتی کبه ببرای    1(290

کند، یکسان است. در این عبارت از پسر بودن فرزند ذکبری ببه    فرزند درخواستی طل  می

او  پبردازد. مبتن   شیخ صدوق در مقنع به این مسئله مبی  الرضا فقه. پس از است امدهینمیان 

 (.952ق: 1010دقیقاً اولین روایتی است که در باال نقا نکردیم )صدوق، 

یسیأله ان یرزقیه   »کنبد:   است که این مسئله را نقا مبی   شیخ طوسی سومین کتابی نهایۀ 

(. ایبن مبتن ببا مبتن     011ق: 1055)طوسی، « ولداً ذکراً سویّاً لیس یی خلقه زیال  و ال نق ان

کبدام از   روایبت هفبتم در هبیچ    جز بهدارد، جز اینکه واۀۀ ذکر روایات باال شباهت بسیاری 

لبیس فبی خلقبه زیبادۀ و     »نیز هلراه ببا عببارت   « سویّا»است. واۀۀ  کار نرفته  روایات باال به

روایتی که شاما واۀۀ ذکبر باشبد، در    تنها نهدر هیچ روایتی ذکر نشده است. شیخ « النقصان

کند نیبز   در روایتی که پیش از ذکر این مسئله بیان میکند، بلکه  نقا نلی استبصارو  تهذی 

شود. این روایت با اندکی تفاوت ششلین روایتی است که نقا شبد   ای دیده نلی چنین واۀه

 (.011ق: 1055)طوسی، 

شود. اببن   واۀۀ ذکر در این مسئله پس از شیخ طوسی در بسیاری از متون فقهی دیده می

 مختصبر (، 211: 2ق، ج1051) شبرایع  قبق حلبی در  (، مح910ق: 1051) وسبیله  حلزه در

تبا:   )ببی  تیاکر  (، عالمبه حلبی در   902: 2ق، ج1012) النهاییة  نکت( و 101: 1ق، ج1050)

 االفهبام  مسبالک (، شهید ثانی در 11: 12ق، ج1010) اللقاصد جامع(، محقق کرکی در 000

 الکببالم جببواهر (، نجفببی در00: 1ق، 1022) اللببرام  نهایییة(، عبباملی در 20: 0ق، ج1019)

 منهبباج(، سیسببتانی در 99ق: 1010) النکبباح (، شببیخ انصبباری در کتببا 06: 21، ج1111)

( از جلله فقهایی هستند کبه دعبا ببرای طلب  فرزنبد پسبر را       1: 9ق، ج 1019) الصالحین

 شلارند. مستح  می

                                                                                                                                        
دانند. گبروه دیگبر آن را تبألیف شبیخ صبدوق و قبول سبوم آن را         . برخی فقه الرضا را روایات امام رضا)ع( می1

 (.295: 1ق، ج1010اند )نوری،  تلفیقی از امالء حضرت و نوادر احلد بن محلد بن عیسی دانسته
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کبر  ها برای این مسئله روایتی از دستۀ اول و دوم روایات بباال نیبز ذ   برخی از این کتا 

ای که به پسر ببودن فرزنبد اشباره      کدام از این روایات واۀه کنند. چنانکه گذشت در هیچ می

ق، 1010،؛ کرکبی،  60: 2ق، ج 1019؛ شبهید ثبانی،   000تبا:   بی 1شود )حلی، کند، دیده نلی

گذشبت،   هکب چنان« خلیفۀ»(. در روایت دوم اگرچه واۀۀ 06: 21، ج1111، نجفی، 11: 12ج

(، فقهای 60: 2ق، ج1015) روضهصراف به پسر دارد، اما جز شهید ثانی در بنابر احتلالی ان

اند. استدالل شهید ثانی نیز صبراحتی   دیگر در مسئلۀ مورد بحب به این روایت استناد نکرده

ندارد و پس از ذکر مسئله بدون بیان وجه استدالل، ببه نقبا ایبن    « خلیفه»در استناد به واۀۀ 

کنبد، ولبی    ( نیز به این روایت استناد مبی 155: 2رحوم یزدی )ج. مده استروایت بسنده کر

دهبد ایشبان چنبین انصبرافی را      دانبد کبه نشبان مبی     دعا برای مطلق فرزند را مستح  می

اند. در جواهر نیز اگرچه این روایت برای استحبا  تسبلیه هنگبام نزدیکبی آورده     نپذیرفته

اسبتناد   )ع(یبت تهبذی  از امبام بباقر    شود، ولی برای استحبا  طل  فرزند پسر ببه روا  می

 (.06: 21، ج1111شود )نجفی،  می

کند، قاببا تأمبا    برای این مسئله بیان می اللرام نهایۀدر این بین استداللی که عاملی در 

 است. متن کتا  ایشان چنین است:

( عین  لما روا  الشیخ )بسیند ال یبعید صیحته    «و یسأل اهلل تعالى ان یرزقه ولداً ذکراً»قوله: 

محمّد بن مسل ، عن ابی نعفر علیه السّالم قال: إذا ارلت الجما  یقی: اللعه  ارزقنی ولداً ذکراً و 

 (00، 1ق، 1022) .انعله تقیاً ذکیاً، لیس یی خلقه زیال  و ال نق ان، و انعی عاقبته الى خیر

تم از تهذی  عنوان روایت مشابه روایت هش کند که در باال به ایشان به روایتی استناد می

                                                                                                                                        
 یصیا  اللیک  علییک  لخیی  اذا اصیحابه  لبعض ال الق للقو سویا ذکرا ولدا یرزقه ان تعالى اهلل یسأل ان یستحب و. 1

 مبارکیا  یانعلیه  ولدا لى قضیت یان یرنها استحللت بکلماتک و اخاتها بامانتک الله  قی و القبلة بها استقبی و ناصیتها

 زکییا  تقیا انعله و ولدا ارزقنى الله  یقی الجما  ارلت اذا   الباقر قال و ن یبا ال و شرکا ییه للشیطان تجعی ال و سویّا

 .خیر الى عاقبه انعی و نق ان ال و زیال  خلقه یی لیس
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کند، واۀۀ ذکر وجبود   شیخ ذکر شد، با این تفاوت که در روایتی که ایشان از تهذی  نقا می

های تهذی  موجود و نه در متون روایبی کبه از تهبذی  نقبا       نه در نسخه که یدرحالدارد، 

وجبود    ( ایبن واۀه 110: 25ق، ج 1051؛ حبر عباملی،   010: 22ق، ج1056اند )فیض،  کرده

ق، 1056) اللتقین  روضۀو مجلسی اول در  (20: 0ق، ج1019) مسالکهید ثانی در ندارد. ش

کنند. هشتلین روایت که در بباال از   نقا می« ذکر»( نیز روایت تهذی  را بدون واۀۀ 110: 1

 مضلون بود نیز خالی از واۀۀ ذکر است. کلینی نقا شد و با این روایت هم

اند، سبید یبزدی    فرزند پسر را مستح  دانستههای متعدد فقهی که طل   با وجود کتا 

( و 255: 2)ج منینؤاللب  منهاج( و به پیروی از ایشان مرعشی در 155: 2)جالوثقی  العروۀدر 

را بیبان  « الولد الصالح السوی»( تنها استحبا  طل  29: 20)ج االحکام مهذ سبزواری در 

کنبد، از هلبین عنبوان       ذکر مبی کنند. حر عاملی نیز در عنوانی که برای روایات این با می

 (. 190: 25ق، ج 1051کند ) استفاده می

از فاضا هندی را استثنا دانست که ببرای   اللثام کشفتوان کتا   های فقهی می در بین کتا 

« ذکبر »را کبه شباما واۀۀ    )ع(تعلیا این حکم استحبابی روایت هفتم از کتا  آدا  امیراللؤمنین

(. فاضا هندی تعلیا دیگری نیز برای حکبم  10: 0ق،ج 1016ی، کند )فاضا هند است، ذکر می

کند، در نظر او فرزند پسر نسبت به دختر در دین و دنیا بیشتر یباری کننبده اسبت )فإنبه      ذکر می

فقیبه   اللثام کشفگذشت، پیش و پس از  هکچنان (.10: 0ق،ج 1016()اعون له فی الدین و الدنیا

 و نیراللبؤمن یامآدا   بر این، ضعف سبند کتبا    ست. عالوهدیگری به این روایت اشاره نکرده ا

دهنبدۀ   اسبت، نشبان  « ولبد »کلینی از نقا این روایت و ترجیح روایاتی کبه شباما لفبظ     اعراض

کند نیز نسبت به سبایر   ضعف این روایت است. تعلیلی که ایشان برای فرزند درخواستی ذکر می

توانبد اسبتحبا  چنبین حکلبی را      نه مبی کت  فقهی متلایز است. وجه استحسانی مذکور چگو

توجیه کند با وجود روایت فراوانی که در اهلیت فرزند دختر و نکوهش فرودست انگاشبتن آن  

 از پیامبر اکرم)ص( و امامان معصوم)ع( صادر شده است.

از بررسی متون فقهی روشن شد اضافه شدن واۀۀ ذکر ببه فرزنبد درخواسبتی از زمبان     

هبای فقهبی پبس از شبیخ نیبز راه       شبود و در کتبا    شروع می یهنها شیخ طوسی در کتا 
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کدام از متون فقهی در مورد جنسبیت ایبن فرزنبد بحثبی      در هیچ اللثام کشف جز به. ابدی یم

های استداللی نیز برای این مسئله روایاتی ذکر شده است که خبالی از   و در کتا  درنگرفته

. ذکبر پسبر ببودن فرزنبد درخواسبتی در      ای است که داللت بر پسر بودن فرزنبد کنبد   واۀه

ای به جنسیت فرزند  یابد. در این کتا  اشاره ادامه می الوثقی العروۀهای فقهی تا زمان  کتا 

نگاشبته    های که ببه تبأثیر از عبروۀ    شود. در متون فقهی پس از عروه، کتا  درخواستی نلی

  ها نوشبته  از دیگر کتا  متأثرکه  های اند و کتا  اند، ذکری از پسر بودن به میان نیاورده شده

نیز اگرچه ببه روایتبی از کتبا  آدا      اللثام کشفاند.  اند، به پسر بودن نیز اشاره کرده شده

دهبد   کند که در آن واۀۀ ذکر به کار رفته، قرائنی که گذشت نشان می امیراللؤمنین استناد می

 است. که مستند فقها قبا و بعد از این کتا  روایت مذکور نبوده

 . بررسی چرایی تساهل در بررسی این مسئله4

دختران چه در جاهلیت و چه در عبر  پبس از اسبالم، در مقایسبه ببا پسبران از جایگباه        

اند. اگرچه قرآن و پیامبر ببرای از ببین ببردن رفتبار فرودسبتانه ببا        مطلوبی برخوردار نبوده

یز بسیار رواج داشته است شاهد های بعدی ن دختران بسیار تالش کردند، این رفتار در زمان

زایبی هلسبر    دختر )ع(کند شوهری در محضر امام صادق اینکه در روایتی که کلینی نقا می

(. توجه پیامبر و ائله به دختبران و توصبیه   0: 6ق، ج 1050نامد )کلینی،  خود را خیانت می

گبرد آورده   شبیعه ال وسبائا توان در روایاتی که حر عاملی در  رفتاری با آنان را می به خوش

ببا  اسبتحبا  طلب  البنبات و     »های است، مشاهده کرد. این روایات در سه با  با عنوان

  الرقبۀ   با  زیبادۀ »و « با  تحریم تلنَّی موت البنات»، «البنات  با  کراهۀ کراهۀ»، «اکرامهن

ج ق، 1051آوری شده است)حر عاملی،  جلع« علیهن اکثر من الصبیان  علی البنات و الشفقۀ

کند و سبعی دارد   (. با وجود این روایات که بر اهلیت فرزند دختر تأکید می960-961: 21

شبود کبه در    باور و رسم رایج بین مردم در مورد برتر دانستن پسر را از بین برد، چگونه می

تعداد بسیاری از متون فقهی دعا برای فرزنبد پسبر ببدون دلیبا روشبن مسبتح  شبلرده        

رسی امور استحبابی، وجود دلیا روایی که به دست ما نرسبیده اسبت   شود. تساها در بر می

مطرح نلود. در  سؤالتوان در پاسخ به این  زمینۀ ذهنی فقیه سه احتلالی است که می و پیش



  233 ...در متون فقهی« استحباب طلب فرزند پسر» ۀمسئل

 گفته هستیم. ها به دنبال پاسخی برای پرسش پیش ادامه با بررسی هر کدام از این احتلال

توجیهی برای این تساها بیان شود، تسباها روشبی    عنوان تواند به اولین احتلالی که می

در « تسبامح در ادلبۀ سبنن   »فقه در بررسی احکام مستحبی است. فقهبا بنبابر قاعبدۀ فقهبی     

ق، 1051کنند )بجنبوردی،   های ضعیف نیز استناد می استدالل برای امور استحبابی به روایت

ست، مورد اشکال فقها واقبع  احتلال، حکم این مسئله چون استحبابی ا نیبنابرا(. 920: 9ج

 و از هلین رو به عدم دلیا کافی برای اثبات آن اشکالی طرح نشده است. دهشن

این احتلال خالی از اشکال نیست. اگرچه فقها در بسیاری از احکبام مسبتحبی ببه ایبن     

تسبامح در  »توان به این قاعده استناد کرد. قاعبدۀ   اند، در مسئلۀ حاضر نلی قاعده علا کرده

شود که دلیلی برای اثبات مسئله وجود داشته باشد، ولبی ادلبۀ    هنگامی جاری می« لۀ سنناد

ببا خببر ضبعیف نیبز امبور        حجیت خبر واحد شاما آن نشود. فقها به کلبک ایبن قاعبده   

فاضا هندی به دلیلبی ببرای    جز بهکنند. اما در مسئلۀ مورد بحب فقها  استحبابی را ثابت می

تا در مرحلۀ بعبد در مبورد حجیبت آن بحثبی      اند نکردهی استناد پسر بودن فرزند درخواست

بر اینکه  واقع شود. به هلین دلیا، این احتلال توجیه مناسبی برای این تساها نیست. افزون

شود از جهت سندی مشکلی ندارد و تنها داللتی بر جنسیت  در این مسئله دلیلی که ذکر می

داللتی بر جنسیت ندارد و اگر  گونه چیهده است که فرزند ندارد. اگر تسامح در این دلیا ش

فقهبا ببه دلیبا دیگبری اسبتناد       کبه تسامح در دلیا دیگری شده است، اشبکال ایبن اسبت    

عنبوان مسبتند    ببه  اللثبام کشف اند. این نکتۀ احتلال استناد به روایت ضعیفی را که در نکرده

ببه   اللثامکشفهی قبا و بعد از از متون فق کی چیهسازد.  ی میمنتففقهی ذکر شده است نیز 

اند که داللتی بر پسر بودن  اند، بلکه به روایات صحیحی استناد کرده این روایت استناد نکرده

فرزند ندارد. البته تساها موجود در تعاما فقهای عظام با روایات استحبابی فراتر از قاعبدۀ  

تحبابی و غیبر آن در  تسامح در ادلۀ سنن است و مقایسبۀ مباحبب مطبرح ذیبا احکبام اسب      

دلیبا الزامبی نببودن ایبن احکبام       دهد که اساساً فقهبا ببه   های تفصیلی فقهی نشان می کتا 

محوری  ی مسئلهجا بهاند. متن محوری فقه اسالمی  ای برای بررسی تفصیلی آن نداشته انگیزه

از  کند. برای فقیه در درجۀ اول متن و حکلبی کبه   آن نیز چنین تساها عامی را تقویت می
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فضبا   نیدر ا رو نیازاشود، اهلیت داشته است نه امر اجتلاعی خارج از متن.  آن فهلیده می

برانگیبز   طبیعی است که پیامد حکم مورد بحب در مسئلۀ ما چنبدان ببرای فقیبه حساسبیت    

نباشد. اما امروزه با توجه به اهلیت پیامدهای ایبن احکبام اسبتحبابی و از ایبن حیبب کبه       

تبر   رسد انگیزۀ بیشتری برای بررسبی دقیبق   نظر می هاست، به دینی به پدیدهۀ نگاه دهند نشان

 این احکام فراهم است.

های بعدی نقبا نشبده     احتلال دوم وجود دلیلی بر مسئله است که در متون روایی دوره

های فقه روایی  شیخ طوسی که از جلله کتا  نهایۀ که کتا  احتلال، هنگامی نیبنابرااست. 

، به پسر ببودن  است شده یمرود و متن مسائا آن اغل  از متون روایات اقتباس  شلار می به

که مستند فتبوای    کند به احتلال قوی روایتی در دست شیخ بوده فرزند درخواستی اشاره می

 او بوده و به دست ما نرسیده است. 

ول اینکه این احتلال نیز توجیه مناسبی برای تساها موجود در بررسی این مسئله نیست. ا

است. شیخ طل  فرزنبد   های روایی خود نقا نکرده  شیخ طوسی نیز چنین روایتی را در کتا 

، با وجود این روایاتی کبه در ایبن مسبئله ذکبر     ده استهای روایی خود مطرح کر را در کتا 

نیبز ببه قرینبۀ     نیراللبؤمن یام آدا کدام داللتی بر پسر بودن فرزند نبدارد. کتبا     کند، هیچ می

کند، در نزد شیخ موجود ببوده اسبت. ببا ایبن حبال ایبن        از آن نقا می  یتهذایاتی که در رو

روایی خود پاالیش کرده و از ذکر آن خبودداری ورزیبده اسبت. دوم     های روایت را در کتا 

توان در مورد فقهبای بعبدی آن    اینکه اگر این احتلال در مورد شیخ طوسی پذیرفته شود، نلی

ی مانند محقق، عالمه، شهید ثانی تا صاح  ریباض و صباح    القدر ایجلرا پذیرفت. فقهای 

اند، بلکه به نبود دلیا روایی برای  و انکار نکرده  مسئله را بدون ذکر دلیا پذیرفته تنها نهجواهر 

بر ایبن در متبون فقهبی پبیش از شبیخ       اند. افزون ای نکرده ترین اشاره پسر بودن فرزند کوچک

در مسئله نیست و به احتلال قوی اگر روایت معتبری دال بر جنسبیت   اثری از جنسیت فرزند

 است. مذکر در دسترس شیخ باشد، در دسترس فقهای قبا از او نیز بوده 

فرض ذهنی فقیه در مورد مطلو  ببودن فرزنبد پسبر در نبزد شبارع       احتلال سوم پیش

گی، کارامدی بیشبتر و  های اجتلاعی، اقتصادی و فرهن دلیا ساختار است. اگر در فرهنگی به



  433 ...در متون فقهی« استحباب طلب فرزند پسر» ۀمسئل

فبرض در اسبتدالل فقهبی نیبز      نظر رسد، این پبیش  بهتر بودن پسر نسبت به دختر بدیهی به

دلیا رواج اندیشبۀ براببری،    ای در زمان حاضر به است. به هلان مقدار که خواننده رگذاریتأث

گیبرد در   پذیرد و در برابر آن موضع می گذارد، نلی متونی را که بین دختر و پسر تفاوت می

عصرهای گذشته که چنین حساسیتی در مورد برابری نبود، خواننده نیز بدون واکنش از این 

های متعددی است که فهم  فرض کند. مواجهۀ خواننده با متن هلراه پیش نوع متون عبور می

شود که متنی برای خواننده مهبم و   ها سب  می فرض دهد. این پیش متن براساس آن رخ می

هبا   فرض این پیش ریتأثشود به متن دیگر توجه نکند.  طورکه سب  می اشد، هلانساز ب سؤال

شبوند و تنهبا ببا     ها ناخودآگاه در فرایند فهبم وارد مبی   فرض عامدانه نیست، بلکه این پیش

ۀ مواجهب آن را کم کرد. در مسئلۀ مورد بحب نیبز هنگبام    ریتأثتوان  خودآگاهی مضاعفی می

فرزند پسر از آن جهت که برابری جنسیتی مسبئله ذهنبی او و   فقیه با حکم استحبابی طل  

ی از آن عببور  راحتب  ببه شبود و   زمان او نیست حساسیتی برای بررسی ادله در او ایجاد نلی

کنبد نیبز    کند. تحلیلی که فاضا هنبدی ببرای پسبر ببودن فرزنبد درخواسبتی ذکبر مبی         می

بلکه در فرهن  آن زمان پسر در دهندۀ این ارتکاز است. چنانکه گذشت، در نظر او و  نشان

بوده است تا دختر. فضای رشد دینی و تدریس و تبلیب  دیبن ببرای     مؤثردین و دنیا بیشتر 

اقتصادی نیز در   که فعالیت تر بوده است. هلچنان مردان در مقایسه با زنان بسیار در دسترس

مبردان و زنبان   از نقبش   منبد  خیتبار بیشتر مناطق فضایی مردانه داشته اسبت. ایبن تصبویر    

کار رود، مشابه هلان منطقی که در  تواند در توجیه حکم استحبابی طل  پسر به ی میراحت به

رفبت و   کبار مبی   توجیه برتری پسران بر دختران در زمان نزول قرآن در بین مردم عر  ببه 

 در گفتار و رفتار با آن مخالفت کردند. )ع(پیامبر اکرم )ص( و امامان معصوم

ز ورود جنسیت به این مسئله تحلیا دیگری الزم است. ببرای اینکبه چبرا    در مورد آغا

 ازتوان دلیا قطعی ارائبه داد. شباید    ، نلیبرده استکار  واۀۀ ذکر را به نهایهشیخ طوسی در 

« زکیباً »و شباید در متنبی واۀۀ    ده اسبت چنین برداشتی کبر « خلیفۀ»یا « ولد»هایی مانند   واۀه

یحیی علا نکرده   بن و شاید هم اگرچه به روایات قاسم شده باشدخ استنسا« ذکراً» اشتباه به

هبای   است، واۀۀ ذکر از آن روایت در ذهن او باقی مانده است. ولی در مبورد سبایر کتبا    
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توان احتلال سوم را دلیا مناسبی برای تساها در بررسی ایبن مسبئله دانسبت. در     فقهی می

برانگیز است. چنانکه گذشبت، ایشبان    تعج  اللرام نهایۀاین میان، استناد مرحوم عاملی در 

« ذکر»کند. در این روایت واۀۀ  در مقام استدالل برای این مسئله به روایت تهذی  استناد می

وجود ندارد.   های مختلف آن این لفظ در اصا تهذی  و نسخه که یدرحالکار رفته است،  به

تبوان اشبتباه قللبی     یا این کبار را مبی  و تسلط عللی مرحوم عاملی تنها دل دقت بهبا توجه 

 ارتباط با احتلال سومی که در باال تقویت کردیم، نیست. دانست که بی مستنسخان

  . نتیجه5

از بررسی روایات روشن شد که در متون روایی دلیا معتبری برای استحبا  طلب  فرزنبد   

ند در مسئله اشباره  پسر وجود ندارد. در متون فقهی اولین بار شیخ طوسی به پسر بودن فرز

کرده است و پس از او تا زمان سید یزدی واۀۀ پسر در متون فقهی، ببدون اینکبه بحثبی در    

خورد. روایتی نیز که در متبون فقبه اسبتداللی     مورد آن در گرفته باشد، هلواره به چشم می

کشبف برای این مسئله ذکر شده است، داللتی بر جنسیت فرزند ندارد. روایتی نیبز کبه در   

های قبا و بعد او مسبتند   است در کتا « ذکر»مستند این حکم ذکر شده و شاما لفظ  اللثام

دهد که در متون فقهی بررسی روایات این مسبئله ببا    فتاوا نبوده است. این شواهد نشان می

 ریتبأث تسامح انجام گرفته است. در تحلیبا سبب  ایبن تسبامح سبه احتلبال را بررسبی و        

تبری ببرای    نار نوع تعاما فقها برا احکام استحبابی تبیین مناسب  های ذهنی در ک فرض پیش

در این مقاله گذشبت، مطالعبۀ مبوردی از مواجهبۀ فقیهبان ببا        آنچهاین تسامح دانسته شد. 

تری از مواجهۀ تفسبیری   بینانه تواند درک واقع روایات بود. افزایش این مطالعات موردی می

 ر اختیار نهد.های مختلف اسالمی د با روایات در دانش
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