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  چکیده

 .اند که فرزند بسـیاري بـه دنیـا بیاورنـد     ، بهترین زنان، کسانی معرفی شدهپیامبردیثی از احادر 

 یکسـان  حکـم  پذیرش موجب ها آن به نپرداختن و کند هایی را ایجاد می ، چالشدیثاحاگاهی این 

سازد.  ضرورت امر را روشن میو اهمیت  این، و نیست شارع قصد که گردد می ها موقعیت همۀ براي

 ویژگـی،  ایـن  داشـتن  کـه  شـود  می بررسی عقل، حکم و روایات و نقرآ به مراجعه با مقاله این در

موجب  ،رف داشتن فرزندصعالوه بر اینکه  .... و بودن عقیم جمله از ؛همیشه در اختیار انسان نیست

کـه  این سـوم  مطلـب . نـد ک زن را بهتر می که فرزند صالح استداشتن  بلکه شود نمیزنان  فضیلت

تواند یک امر دنیوي باشـد و ربطـی بـه فضـیلت      و بهتر بودن پرداخته است و آن میحدیث به خیر 

، امـوري کـه   ستداشتن تقوا، در آیات قرآن ها مالك برتري انسان، و باتوجه به اینکه نداشته باشد

  فضیلت و یا رذیلت باشد. براي معیاري تواند انسان باشد، نفیاً و اثباتاً نمیخارج از اختیار 
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  مقدمه .1

 .منزلـت زن نبـود  خبري از ارزش و مقام و  ،که در عرب جاهلیتد شنازل  زمانیقرآن 

هاي  در فرهنگ. رسم دخترکشی رواج داشت ،عرباي از زمان در برخی قبایل  برههدر 

  پیـامبر  اما ؛ردان از داشتن دختر شرمنده بودندو م زن اسبابی براي مرد بود ،نیز دیگر

در جامعـه  مقـام وا�ي زن و وظـایفش را    ،تـدریج  به توانست از قرآن برگرفتهبا تعالیم 

بـه جایگـاه   جـنس زن را   سخت را شروع کرد تـا  اي مبارزه اکرم پیامبرد. ویت کنتق

 ،اسـ�م بـراي زن   .دنـ کپـاك  تحقیرآمیـز   داند و او را از نگاه ابزاري وواقعی خود برگر

اظ حقوقی متمایز از هرچند از لح مرد و زن و ارزشی خاص قائل است جایگاه ویژه و

ـ    با از جهت جایگاه انسانی و ارزشی ند،یکدیگر ایـن   ،رآنهم برابرنـد و خداونـد در ق

و  کنـد  مـی را ذکر   حضرت مریمجایگاه  ،براي نمونه .است متذکر شدهجایگاه را 

زن و مـرد از دیـدگاه    .گویـد  میمختلف از جایگاه زن و ارزش او سخن  هاي سورهدر 

) و در سرشـت و  6: ؛ زمـر 189 ؛ اعراف:1: : نساء(نک ، از نفس واحده آفریده شدهقرآن

حق انتخـاب سرنوشـت    ،)8ـ7: ؛ شمس30 ؛ روم:172اعراف: نک: ند(ا ، مشتركفطرت

 توانند کما�ت و فضایل انسانی را به دست آورند ) و می29: ؛ کهف3 :انساننک: دارند(

) 30 :بقـره  :اند(نک خدا معرفی شده عنوان خلیفۀ دو به )، هر97 ؛ نحل:35: احزابنک: (

ایشـان   ؛به زن تغییر دهدت دیدگاه عرب جاهلی را توانس ،بر این اساس پیامبر .و... 

با زنـان   کرد میو به دیگران نیز توصیه  داشت یبسیار خوب ، رفتاربا همسر و دختر خود

کـه از آن   وجـود دارد احادیث فراوانی  باره  این دراز ایشان  .به بهترین وجه رفتار کنند

مقاله ین در ا .نقل شده است بد زنان وزنان خوب و بافضیلت  آنچه دربارۀ جمله است

کـه   شـود  پرداخته می لت زنانیایشان در باب فض از احادیث ررسی متنی یک دستهبه ب

مطرح شده که جاي بحث نیسـت؛ امـا    و... باحیا بودن ،ت، عفتواضعفضایلی از جمله 

تـا   است ابعاد آن تبیین گردد ضروريمیان این فضایل، فرزندآوري نیز ذکر شده که  در

 .ابهامی در فهم و تعمیم آن پیش نیاید

 ياختیـار هـایی   بیشتر فضایلی که در خصوص زنـان مطـرح شـده اسـت، فضـیلت     

و اخ�قی  يرفتار يها مراقبتبا ت�ش و تمرین و  ها را آن توان یمهستند و  )اکتسابی(

 طور به توان ینمبرخی از این فضایل را  اما؛ و...تواضع  ،تعف حیا،مانند  ؛آورد به دست
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 جمله از ؛ندا و ثابتروند  جزء صفات ذاتی انسان به شمار میو  آورد به دستاختیاري 

در ایـن  بیاورنـد.   ایبه دنفرزند  توانند ینمعلت عقیم بودن  بهخی زنان رآوري که برزندف

 اسـت کـه   آن ایـن مقالـه   اصـلی  الؤ. حال سـ ندارنداختیاري در فرزندآوري ، صورت

هاي دیگري نیـز   الآید؟ سؤ زیاد براي زنان چه موقع فضیلت به حساب می فرزندآوري

یکـی از   عنـوان  بـه را  فرزنـدآوري  چـرا پیـامبر  ه ملـه اینکـ  از ج قابل طـرح اسـت؛  

بـا اینکـه    ی چـه بـوده؟  شمارد؟! هدف از ذکـر ایـن ویژگـ    هاي بهترین زنان می ویژگی

ـ   ئلبراي زنان ارزش بسیاري قا پیامبر کـار سـفارش    ایـن ه بودند و دیگران را نیـز ب

نج حصیري که در کُ ...«: اند از ایشان نقل شده که فرموده تادر برخی از روای ،کردند می

ف از هـد  )262ص، 5ج ش،1367 صـدوق، (»...نزایـد خانه است بهتر از زنی است که 

 پیـامبر شرایط خاصی در آن دوران حاکم بود که  آیا ذکر این روایت چه بوده است؟

اند که با زنان بـارور ازدواج کنیـد،    فرموده اینکه پیامبر ؟اند ذکر کردهیث را داین احا

ا�تی از این قبیل که در ایـن مقالـه   ؤو س یا نابارور! ستندباید از کجا دانست که بارور ه

  شود. ها پرداخته می از ذکر این روایات، به بررسی آن پس

اي که به این حـدیث بـا دیـدگاه     مقالهکتاب و مورد بحث،  در پیشینۀ موضوع مقالۀ

نترنتـی، جوانـب   هاي ای در برخی سایت البته؛ مورد بحث پرداخته شده باشد، یافت نشد

هـاي آن نشـده    ولی توجهی به جهت بحث این مقالـه و اسـتنباط  حدیث بررسی شده، 

  .است

  متن روایات .2

 فرزنـدآوري نقل شده که بهترین صفات زنـان،   از پیامبر صورت مکرر یات بهدر روا

کلینـی  ، حدیثی است که هاي مختلف نقل شده در کتاب وایات کهراین  ۀجمل ازاست. 

ى عنْ أَحمد یحیاد و محمد بنُ یعدةٌ منْ أَصحابِنَا عنْ سهلِ بنِ زِ« است: آورده کافیدر 

نِ عب دمحنِ میبلع ى ویس رَاهنُ إِبنْ أَبِیبع یممج یهلنْ عوبٍ عبحنِ منِ بسنِ الْحیعاً ع 

ـ یحمزَةَ قَالَ سمعت جابِرَ بنَ عبد اللَّه  یبنِ رِئَابٍ عنْ أَبِ فَقَـالَ: إِنَّ   یقُولُ کُنَّا عنْد النَّبِ

لَإلُ مع بعلها الْمتَبرِّجإلُ مع زوجِهـا  یأَهلها الذَّل یزَةُ فیالْعزِ فَإلُیرَ نسائکُم الْولُود الْودود الْعفیخَ

د منْها و لَم یرِیع أَمرَه و إِذَا خَلَا بِها بذَلَت لَه ما یتَسمع قَولَه و تُط یرِه الَّتیالْحصانُ علَى غَ

  )324ص ،5ج ق،1407کلینی، .»(تَبذَّلْ کَتَبذُّلِ الرَّجلِ
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بن محمد عیسـی و علـی بـن     از احمدبن یحیی  محمد برخی از اصحابمان از سهل بن زیاد و

کنند که گفت  نقل می ابراهیم از پدرش، همگی از حسن بن محبوب از علی بن رئاب از ابی حمزه

شما زنانى   زنان  نیبهتر بودیم که فرمودند:  در خدمت پیامبرگوید:  اهللا شنیدم میاز جابر بن عبد

و نسـبت بـه   دامـن   پـاك ز و یار فرزند آورند و سخت مهربان باشند، در اهل خود عزیهستند که بس

و زنى که سخن شوهر  دارد دامنی عفت و پاكر شوهر خود، یباشد و از غپرده  شوهر متواضع و بى

بـه او ارزانـى دارد    هـد، خوا را بشنود و فرمانش را اطاعت کند و در خلوت آنچه را که شـوهر مـى  

  .نه به خشکی مردانه خواهد با لطافت زنانه که مرد میآنچه را 

د که بسیاري از منقـو�ت روایـی،   ه بررسی این حدیث، باید عنوان شوبراي ورود ب

دلیل تعارض  ، بهم استمسلّ معصوم ها از اند و صدور آن گرچه داراي اَسناد روشنی

معنا، احتمال تقیید یا نسخ، موقعیت خاص صدور حدیث از با روایات دیگر، تشابه در 

متـون، قابـل    یت، بدون نقـد اشخاص و یا نقل معنا در مفهوم رؤ نظر مکانی و زمانی یا

ش، 1386؛ معمــاري، 242ش، 1369ک: غفــاري، نــ(.ت نیســتنداســتناد و داراي حجیــ

نقد مرویات و ، توجه دقیق به »نقد سندي«روست که در کنار پرداختن به  ایناز )29ص

ـ    الفاظ و جم� هـا،   ت و د�لـت مفهـوم آن  ت حدیث و بررسـی میـزان صـحت، حجی

رغم صحت صـدور آن،   اي است که به گونه ري است؛ زیرا گاهی مفهوم حدیث بهضرو

  )10صق، 1403ک: ادلبی، نباشد.( مستغنی از نقد متن نمی

سـت.  لسـی نیـز آن را صـحیح دانسـته ا    در سند این حـدیث، بحثـی نیسـت و مج   

متن حدیث نیز هم از جهت مفردات و هم از جهت  )20ص، 20ج ق،1401مجلسی، (

ایـن مقالـه اسـت،     ترکیبات قابل فهم است؛ اما آنچه در بررسی حـدیث، مـورد توجـه   

نیازمنـد  است که براي دستیابی به مقصود اصلی گوینـده،   »ولود« مقصود آن دربارۀ واژۀ

در بررسی مقصـود حـدیث بـه لفظـی و غیرلفظـی      ها  ها نیز هستیم. قرینه بررسی قرینه

ک: متصـل باشـد(ن  تواند متصل و یـا غیر  هاي لفظی نیز می و خود قرینه ندشو تقسیم می

وجـه بـه   ) که هدف این مقاله بررسی مقصود حـدیث بـا ت  83صش، 1396مسعودي، 

عقلـی   قـرآن و احادیـث دیگـر و همچنـین ادلـۀ     متصل و با استفاده از آیات قرائن غیر

 همـین روایـت در  شـود.   ین امر پرداخته میاپس از نقل احادیث مشابه، به که  شدبا می

  *نقل شده است. سند و متن همان هاي دیگر نیز با کتاب
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چنین  ،توضیح بیشتر سند ولی با همین مضمون و با حکامتهذیب ا�این روایت در 

ـ   یالْحسنُ بنُ محبوبٍ عنْ عل« :است نقل شده حمـزَةَ قَـالَ سـمعت     یبنِ رِئَابٍ عـنْ أَبِ

فَذَکَرْنَا النِّساء و فَضْلَ بعضهِنَّ  حدثُ قَالَ: کُنَّا جلُوساً مع رسولِ اللَّهی يجابِراً الْأَنْصارِ

ولُ اللَّهسضٍ فَقَالَ رعلَى بع  لَىفَقُلْنَا ب ولَ یأَ لَا أُخْبِرُکُمسـنْ   ا رفَأَخْبِرْنَا فَقَـالَ إِنَّ م اللَّه

لَإلَ مع بعلها الْمتَبرِّجإلَ مع زوجِهـا  یأَهلها الذَّل یزَةَ فیرَةَ الْعزِیرِ نسائکُم الْولُود الْودود الستیخَ

ذَا خَلَا بِها بذَلَت لَه ما أَراد منْهـا و لَـم   ع أَمرَه و إِیتَسمع قَولَه و تُط یرِه الَّتیالْحصانَ عنْ غَ

 نْ شَـرِّ نلَى قَالَ إِنَّ مقَالُوا ب کُمائسبِشَرِّ ن قَالَ أَ لَا أُخْبِرُکُم لِ ثُمذُّلَ الرَّجتَب ذَّلْ لَهتَب  کُمـائس

یالذَّلزِ یلَإلَ فا الْعهلیأَهقا الْعهلعب عیزَةَ مالَّت قُودالْح نْ قَبِ یمم عریلَا تَتَو إلَ إِذَا غَابرِّجتَبحٍ الْم

ضَرَ الَّتإِذَا ح هعانَ مصا الْحلُهعا بنْهیع لَا تُط و لَهقَو عمـا    یلَا تَسلُهعـا بإِذَا خَلَـا بِه و رَهأَم ع

عنْد رکُوبِها و لَا تَقْبلُ لَه عذْراً و لَا تَغْفرُ لَـه ذَنْبـاً ثُـم قَـالَ أَ فَلَـا      تَمنَّعت منْه تَمنُّع الصعبإلِ 

  )400، ص7ج ق،1407 (طوسی،». ...رِ رِجالکُمیأُخْبِرُکُم بِخَ

 برتـري  وم، سخن از زنان ید: در محضر رسول خدا نشسته بودیگو انصارى مى عبداهللاجابر بن 

خبـر  بـراى شـما    باره  این درا یفرمودند: آ امبریپ. ان آوردیمیگر به میبر برخى دشان یز ابرخى ا

شـما زنـانى هسـتند کـه       زنان  نیفرمودند: از بهتربه ما خبر بده. م: آرى، اى رسول خدا! ی؟ گفتدهم

ده و نسـبت بـه   یز و پوشـ یـ عز ،خـود  میـان خـانوادۀ  ار فرزندآورند و سخت مهربان باشند. در یبس

را او ، و سـخن  پوشاننده باشدرا سخت خود  ،اور یو از غ خودنمایی کند وباشد متواضع  ششوهر

آنچـه را از او   ،بـه او ارزانـى دارد  ، کنـد  وقتی که با او خلوت میبشنود و فرمانش را اطاعت کند و 

ـ . سپس فرمود: آ)زنانه لطافت باهمراه بلکه (؛ نه همانند عرضه کردن مردبخواهد خبرتـان بـدهم   ا ی

اش  در خـانواده کـه  است زنى از بدترین زنان شما، فرمودند:  ن زنان شما؟ گفتند: آرى.یبدتر ۀباردر

 داري ننمایـد، خـود  ، از زشـتی باشـد تـوز   نهینازا و ک برتري نماید، ،شو نسبت به همسر باشد ذلیل

ه دنـ کن  ست خودداريهنگامی که در حضور اوباشد،  در زمانی که شوهرش نیستکننده  خودنمایی

همچـون مرکـب    ،کند، در خلـوت  طاعت نمیو دستوراتش را اکند  که سخنش را گوش نمی باشد،

او را  ی ازرد و گنـاه یپـذ  نمـى  ، و عذرى از اوکند خواهد ممانعت می آنچه شوهرش میاز  چموش

  مردانتان خبر دهم؟...سپس فرمود: آیا از بهترین  بخشد. نمى

فتـال  (المتعظین ةبصیر روضإل الواعظین و هاي کتابمضمون در  همین بااین روایت 

 مـ�ذ )، 57، ص21جق، 1408فیض کاشـانی،  (وافی ،) 374، ص2ج، 1375نیشابوري، 

بحـار  )، 321، ص12جق، 1406مجلسـی محمـدباقر،   (م تهذیب األخبـار هاألخیار فی ف
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مـتن   بـا  النوادر همچنین در نقل شده است.نیز  )235، ص100جق، 1403همو، (نوارا�

رسـولُ  قَالَ « نقل شده: چنین در قسمت مورد بحث مقاله، ولی به همین مضمون ،دیگر

اللَّه :مالْج نَاءسوا الْحجلَا تَتَزَو و وددالْو لُودالْو اءدووا السجرَ فَـإِنِّ یتَزَواقیلَإلَ الْع  ـاهیأُب 

 مالْأُم یبِکُمالْق مإلِ أَیونِ اممرْشِ الرَّحع تانَ تَحأَنَّ الْوِلْد تملا عم یو  و هِمـائآبرُونَ لتَغْفس

راونـدي  (».جبلٍ مـنْ مسـک و عنْبـرٍ و زعفَـرَانٍ     یف هِم سارةُیو تُرَب میحضُنُهم إِبرَاهی

  )13تا،  بی کاشانی،

با بسیار خـوب زیبـاروي    بارور و پرمحبت ازدواج کنید وروي  اند: با زنان سیه فرموده پیامبر

هـا مباهـات خـواهم کـرد، کـه آیـا        نازا ازدواج نکنید؛ چراکه من روز قیامت با شما در برابـر امـت  

اند) زیر عـرش خداونـد رحمـان بـراي پدرانشـان اسـتغفار        دانی که نوزادان(که زیر خاك رفته نمی

هـا را سرپرسـتی و سـاره تربیتشـان      آن فران، ابراهیمکنند و در کوهی از مشک و عنبر و زع می

  کند. می

هـا النَّـاس   یأَنَّـه قَـالَ: أَ   و عنْ رسولِ اللَّـه « :نقل شده نیز چنین دعائم ا�س�مدر 

ـ امـإلِ و خَ یوم الْقیمکَاثرٌ بِکُم الْأُمم  یتَزَوجوا فَإِنِّ و لَـا تَنْکحـوا   رُ النِّسـاء الْـودود الْولُـود    ی

  )191ص، 2ج ،ق1385 ابن حیون،(».اعیالْحمقَاء فَإِنَّ صحبتَها بلَاء و ولْدها ضَ

هـا   اند: اي مردم ازدواج کنید که من در روز قیامت با کثرت شما به دیگر امـت  فرموده پیامبر

خـردان همسـري نکنیـد کـه      بـی افتخار خواهم کرد، و بهترین زنان، زن بارور و پرمهر است، و بـا  

  شوند. ها ب�ست و فرزندانشان از دست رفته و ضایع می م�زمت با آن

آن، وجـه  تواند از  به تکثیر امت اس�می است که می  پیامبر در این روایت، تکیۀ

دست آورد که براي تقویـت امـت اسـ�می اسـت؛ نـه      ه را ب ترجیح ازدواج با زن ولود

غیر ولود به جهت  یا زن جهت ولود بودن فضیلت داشته باشد واینکه زن ولود فقط به 

  . بیانگر وجه ترجیح است» الْأُمم بِکُم مکَاثرٌ یفَإِنِّ« ؛ زیرا قرینۀشرّ باشد ،غیر ولود بودنش

چنـین   پیـامبر  از این حدیث نیز نهج الفصاحهخران مثل هاي حدیثی متأ کتابدر 

زن مهربـانی اسـت کـه فرزنـد      ،زنان بهترین ؛الودود ر النّساء الولودیخ« :است نقل شده

، 1382طبرسـی،  (نثـر الآللـئ  ایـن حـدیث در    )470ص، ش1382 پاینده،(»بسیار آورد.

ـ عوال، )65ص ـ الی ی اللئ ، 3جق، 1405ابـن جمهـور،   (دینیـه فـی األحادیـث ال   إلالعزیزی

  شده است.نقل نیز  )249، ص4ج و 293ص

، رك الوسـائل و مسـتنبط المسـائل   دمستکتاب  با همین مضمون در حدیث دیگري
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ـ قَالَ: أَ لَا أُخْبِرُکُم بِخَ ی، عنِ النَّبِیالآلَّل یعوال«قل شده است: نبدین گونه  رِ نسـائکُم  ی

أُوذ أَو ا إِذَا آذَتجِهولَى زع وددالْو لُودنَّإلِ الْولِ الْجنْ أَهـ م د یـ ت جـاءت حتَّـى تَأْخُـذَ بِ   ی

آیا شما را آگاه کـنم بـر بهتـرین زنـان از      ؛أَذُوقُ غَمضاً حتَّى تَرْضَى زوجِها ثُم تَقُولُ و اللَّه لَا

رار گرفته، ، هنگامی که صدمه دیده یا مورد آزار قربان بر همسرمه زنان بارور،ها]  [آن اهل بهشت؟!

ه کـ زنـم مگـر این   چشم بر هم نمـی م به خدا قس: گوید رد و میگی را می شبا این حال دست همسر

 جـامع بـا همـین مـتن در     ایـن روایـت   )238ص ،14ج ،ق1408نـوري،  (».راضی شوي

  )484ص، 25ج، ش1368بروجردي، ک: ن(نقل شده.نیز  دیث الشیعهحاا

 شـده   نقـل نیـز  روایی دیگري  هاي در کتاب »...... الولود الودودخیر نسائکم«حدیث 

هاي اهل سنت مضمون این حدیث ذکر شده که متقـی هنـدي    همچنین در کتاب .است

نقل شده است کـه مـردي   نسائی  سنندر اند.  نقل کرده ننسنسائی در و  کنز العمالدر 

ام که داراي حسب و منصـب خـوبی    زنی برخورد کرده با« آمد و گفت: پیش پیامبر

ازدواج کـنم؟ حضـرت   آورد. آیا با او  یاست و تنها عیب او این است که بچه به دنیا نم

از ازدواج با آن زن نهـی   ت مجدداًنهی فرمود. سپس بار دوم سراغ پیامبر رفت و حضر

رفت و موضـوع را مطـرح نمـود و حضـرت      کرد. سپس براي بار سوم سراغ پیامبر

آورنـد و مهربـان    مـی یـا  بچـه بـه دن   براي بار سوم نهی کرد و فرمودند با زنانی که زیاد

، 6جتـا،   نسائی، بـی (».کنم امتم افتخار می شما، به واسطۀ به من زیرا ؛هستند ازدواج کنید

   )66ص

با زنانی که موهاي سیاه و سـفیدي دارنـد ازدواج   : «کند نیز از عمر نقل می ن عمراب

و همچنین نقل » .آورد ست بهتر از زنی است که فرزند نمیکنید، حصیري که در خانه ا

و فرزند بسیاري د نهست مهربانسخت  با زنانی که«که گفت: شنیدم  کند از پیامبر یم

 ».کـنم  شما در روز قیامت به امتم افتخار مـی  من با کثرتکه چرا ؛آورند ازدواج کنید می

  )487ص، 16ج ،ق1413، يمتقی هند(

 تبیین روایات. 3

 در منـابع  مورد بحث بـا الفـاظ یکسـان و یـا غیریکسـان      حدیث کهاینبه  توجه با حال

گفـت   اگر نتواند آن هستند، مسان، در ارتباط با آن و مؤیاحادیثی ه و شده  نقل يزیاد

 یا مستفیض و د، و یا متضافروان ادعاي تواتر معنوي آن را نموت متواتر است، حداقل می
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از جهت و یا حداقل در قسمت برتري زنان ولود، آن را متواتر معنوي دانست،  ،دانست

ع�مـه مجلسـی آن را صـحیح دانسـته      ،صحت نیـز و از نظر  ،مشکلی ندارد نیزصدور 

  ) 10ص، 20جق، 1401مجلسی، ک: ن(.است

 هـا  موقعیت ۀهم براي یکسان حکم، ال مطرح است که آیا این حدیثؤاین ساکنون 

توان براي آن قیدي زد و با توجه به آن قیـد، شـمول    دارد و مطلق است، و یا اینکه می

 دمورد بحث و احادیث مؤیـ  حدیث ،مطلب روشن شدنبراي  ؟!آن را به چالش کشاند

 پذیرش د�لتاز شرایط  زیرا ؛گردد مقایسه می ،داند میبا آیات قرآن که انسان را مختار 

ن که از دیدگاه قرآحال این روایت، . است قرآن و عقل عدم مخالفت حدیث با ،حدیث

دهـد   ترجیح می، شا اريو بر اساس افعال اختی قرار داده است انسان را مختار ،خداوند

  .شود میبررسی کند،  یا نکوهش می

  اختیار، مالك امتیاز. 1ـ3

عمـالی کـه از روي اختیـار    اساس آیات و روایـات، ا  انسان موجودي مختار است و بر

صـورت   هقرآن بم داوري و حساب و کتاب خواهد بود، که آیات شود، در مقا انجام می

فرمایـد:   مـی  نبـأ  ۀسور 39خداوند در آیه  ؛کند تأکید میاختیار انسان  ۀلئوى مسمکرر ر

راهـی  خواهـد  ب حقّ است؛ هـرکس  آن روز ؛اباًم هبلى را ذَخَتَّا شاءوم الْحقُّ فَمنْ یذلک الْ«

الهى فـراهم اسـت، راه    ن حرکتیعنى تمام اسباب ای؛ »دگزین سوى پروردگارش برمی به

امبرى یـ ز که پیاند، عقل انسانى ن کافى اب�غ فرمان حق کرده قدر بها ی، انبشده  ارائهو چاه 

ز یـ زگـاران ن یان و پرهیـ سرنوشـت طاغ گـردد،   بر این امر رهنمون مـی از درون اوست، 

زى کـه  یـ ده، تنهـا چ یـ ن گردییز تعیدادخواه و دادرس ن ن شده، و دادگاه وییتب خوبی به

 ،ارى که خدا به او داده اسـت یاختم قاطع انسان است که با استفاده از یتصم ،مانده یباق

  ) 60ص ،26ج ش،1371مکارم شیرازي، ک: ن(ش رود.یند و پیراه را برگز

ـ ا«آیۀ  جمله از؛ ه استشدانسان بسیار تکیه  ۀمشیت و اراد بر نیز يرگدر آیات دی ا نّ

هدیناه بیلَالس امراًا شاک و ایـا  د گردپذیرا و  شاکر باشدخواه ؛ نشان دادیم وما راه را به ا؛ وراًفُا کَم

"ر به یتعب«فرماید:  ع�مه طباطبایی در این مورد میکه  )3 :انسان(».ناسپاس
إِما شاکراً و إِما 

اى است که  قهیل، سنت و طرینکه مراد از سبیاول ا نکتۀ بر دو نکته د�لت دارد: "راً کَفُو

بـه   ،مـودن آن ید، و بـا پ یمایآن را بپش ا یاییبر هر انسانى واجب است که در زندگى دن
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او را به کرامت زلفى، و قرب پروردگـارش  ل، یسب  نیاا و آخرت برسد، که یسعادت دن

ن حق است که نزد خـداى تعـالى همـان اسـ�م     یکرامتى که حاصلش د ؛دهد سوق مى

لى اسـت  یسـب ، ت کـرده یلى کـه خـدا بـدان هـدا    ین است که آن سبیا دوم نکتۀ است.

 قـرار ار انسـان  یـ ت است، در جـو اخت ین هدایشکر و کفرى که مترتب بر اارى، و یاخت

و اکراه و اجبـارى   شود متصلتواند  مى ،ک از آن دو که بخواهدی، هر فردى به هرگرفته

 سپس راه را بـراي او  ؛"سرَهیلَ یثُم السبِ": گر فرمودیدر جاى د که چنان ؛ستیدر کارش ن

 )196ص ،20ج ،ش1374طباطبایی،  ؛20: عبس(»کرد.آسان 

شَـاء   ومـنْ  فَمنْ شَاء فَلْیـؤْمنْ ... « :فرماید مىکهف  سورۀ 29 ۀآی درخداوند همچنین 

و  و این حقیقت را پذیرا شـود)، (خواهد ایمان بیاورد هرکس مى؛ ...إِنَّا أَعتَدنَا للظَّالمینَ نَارا فَلْیکْفُرْ

 انسـان  ۀسور 29 ۀدر آی، »...ایم آماده کرده یآتش ستمکارانما براى  کافرگردد!خواهد  هرکس مى

و  اسـت  یک تذکر و یادآورين یا؛ ربِّه سبِیلًا فَمنْ شَاء اتَّخَذَ إِلَى ذه تَذْکرَةٌه إِنَّ« :خوانیم مینیز 

 ».ندیگز میش برسوى پروردگار هى بهرا ،(با استفاده از آن)خواهدب کسهر

ایـن شـما    .بـر انتخـاب   اجبـار نه  ؛ما نشان دادن راه است وظیفۀفرماید  خداوند می

و اختیـار   اراده با وحق را از باطل تشخیص دهید، و درك خود،  عقل با هستید که باید

  )384ص، 25ج، ش1371 مکارم شیرازي،ک: ن(.خود تصمیم بگیرید

  و اختیاري بودن افعال انسان   اسالم .2ـ3

ا مخلد در دوزخ ر ها آنو  شمارند نمیرا کافر  گناهکاران خوارج، برخ�فاهل حدیث 

 کـام�ً کـه گنهکـاران    اند آن بر ها آن )137ص، 1جم، 1998ک: شهرستانی، ن(.دانند نمی

 صادر ها آنکه از  اند بودهناگزیر از انجام دادن عملی  بلکه ندمسئول اعمال خویش نیست

 شود میجبر خوانده  ۀبه نام نظری نظریهاین ) 114ـ113ص، 1جک: همان، ن(است. شده

 از متـون کهـن،   کـه  چنان و جبر تازگی ندارد، اندیشۀ. نامند میو قائ�ن به آن را جبریه 

نـک:  (، ریشه در جهان قبل از اس�م داردآید برمیقصه  از شعر و داستان حماسی و اعم

و قرآن از این اعتقـاد قـدیم    ،)155ـ153ش، 1383؛ زینر، 144ـ140ش، 1381شایگان، 

هلکُنا إِلَّـا  یو ما ا یا نَموت و نَحیاتُنَا الدنْیإِلَّا ح یو قالُوا ما ه« :فرماید میآنجا که  دهد میخبر 

م و ما را جز دهر ه�ك یشو م و زنده مىیریم ست. مىیچ نیوى ما هیو گفتند: جز زندگى دن ؛الدهر

  )24 :جاثیه(».نکند
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علـم قبلـی خـدا از    ، حـال   عین درو  کند میجبر مطلق را رد  اندیشۀ اس�میتعالیم 

  )16ص، ش1382 عمران،بوک: ن(.کند میاعمال آدمی را حفظ 

 اسـت  )مفهومی(منطقی یا عقلی ، اعتقاد به وجود یک حقیقتجبرگراییمقصود از «

 الواقـع  فیچه آن از غیر(دیگر اي گونه بهدر انجام اعمال خود  هیچ شخصی کهاینمبنی بر 

  )82ص ،ش1375 ،مهر سعیدي(»آزاد نیست. )شود میانجام 

نان رایج است که به آن اختیـار  نیز بین مسلما به اختیارگرایش  مقابل جبرگرایی، در

 کـام�ً  )حرکت مرتعش و حرکـت سـالم  ( دو حرکت دست اختیار با مقایسۀ گویند. می

 ؛مبدأ تاریخی مشخصی را نشان داد توان نمیاختیار،  ۀروشن و نمایان است. براي نظری

و از روزي کـه  ، گیرد می سرچشمهانسانی است که از درون او  یک اندیشۀ ،زیرا اختیار

این ندا  ،او فطرت پیوسته،آمد، پدید ك رِیک موجود مد صورت به زمین يروانسان در 

یکـی از   ،بنـابراین فطـرت و وجـدان    .ه استشنید را سر داده و او با گوش جان آن را 

ـ (.رود مـی شـمار  ه عوامل ظهور این اندیشه بر صفحات ذهن متفکران ب سـبحانی،  ک: ن

  )36ص، تا بی

 اساس تمام شرایع الهی بر اصل اختیار استوار اسـت و هـدف نهـایی شـرایع     اصو�ً

و  سـاخته ،  یشپست. اگر تمام شئون انسان از ها انسانآسمانی، تربیت و تهذیب نفوس 

 یسـوزن  سـر را طـی کنـد و    اجبـار، طریـق مشخصـی    طـور  بهاست و او باید  پرداخته

فیض الهی کـه بـه نـام     بعثت پیامبران بیهوده خواهد بود. از آن تخطی نماید، تواند ینم

الهی بر تزکیه و تعلیم افراد بشـر   پیامبران و همۀ شده آغاز ابراهیماز زمان  شریعت

 ،هـا  انسـان تمام  کهایناستوار است و آن  اصل،، بر صحت و قبول این اند ورزیدهاهتمام 

خـود را بـه    تواننـد  می، افت تعالیم وا�ي پیامبرانرید و با باشند میقابل تزکیه و تربیت 

 )37صهمان، ک: ن(مقامات انسانی برسانند. ترین عالی

نوشـته در   را چیـز  همـه و  داننـد  می خدا را محیط و قدیم ۀارادو  پیامبران الهی، علم

 یالْأَرضِ و إل ف یبةٍ فیما أَصاب منْ مص«: گوینـد  می و آشکارا کنند میلوح محفوظ معرفی 

إِإلَّ ف کُمیأَنْفُس  لَى اللَّهع کرَأَها إِنَّ ذللِ أَنْ نَبنْ قَبتابٍ میکا به جانتان یبتى به مال یچ مصیه؛ ریس

، )22 :حدید(»ن بر خدا آسان استیو ا مش، در کتابى نوشته شدهینیافریش از آنکه بینرسد مگر پ

انسان را نیز در انتخـاب راه حـق و    ولی با اعتراف به چنین عملی، آنان اختیار و آزادي
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؛ لَ إِما شاکراً و إِمـا کَفُـورا  یناه السبِیإِنَّا هد«ن این است: و شعار همگا دارند میاع�م  باطل

بنـابراین، پیـامبران الهـی،     )3 :انسـان (».ا ناسپاسیا سپاسگزار باشد ی .میا نشان دادهراه را به او 

ـ (رونـد.  و آزادي به شمار میخود منادیان اختیار و دعوتگران به حریت  ک: سـبحانی،  ن

  )38ص ،تا بی

 ،جبر بر بشـر ارزانـی داشـته اسـت     در دایرۀ با توجه به قدرت اختیاري که خداوند

هستند و بشـر   صفات ثابت و غیرثابت)(و برخی ذاتی ياختیار ،برخی از صفات انسان

 و روحـی مثـل رنـگ    صفات جسـمی  مانند ؛ستا عاجز ،از تغییر و انتخاب آن صفات

طـور   ها را بـه  توان آن باشند و نمی که مشمول قانون وراثت می... و چشم رنگ پوست،

  تخاب کرد.اختیاري ان

 عقلـی،  کـم  چـون  درونـی  صـفات  اي و روحی هماننـد پـاره   صفات جسمیبرخی 

صـفات  قابـل تغییرنـد؛ بـرخ�ف     نیز که مشمول قانون وراثت است جنون، و حماقت

بسـیاري از صـفات نفسـانی چـون      ؛ لـذا و... چون رنگ پوسـت هم و تغییرناپذیر ثابت

ها  توان در آن اي صحیح میه ل و ترس تغییرپذیرند و با تربیتخشجاعت و سخاوت، ب

  )336، همانک: ن(داد.تغییراتی انجام 

اختیـاري   غالبـاً  ،آوري براي زنانفرزند، و اینکه اختیار به بحث جبر و توجه باپس 

عی از صفات ذاتی آنان بـه شـمار   نو و به صفات ثابت و تغییرناپذیر است ءو جز نیست

از ایـن فضـیلت    ،تا با به دنیا آوردن فرزنـد  از خود ندارند اختیاريو زنان نازا  رود، می

تواند معیاري براي خیر یا شر بودن زنـان   نمی »فرزندآوري« صرفلذا  ،شوند برخوردار

  مگر اینکه تنها خیر و شر دنیوي را مد نظر قرار دهیم که امري روشن است. باشد،

  سجایاي نیکو موجب برخورداري از فضیلت   تربیت فرزند با نحوۀ .3ـ3

که چـرا چنـین    شود، این استالی که ممکن است در خصوص این حدیث مطرح ؤس

از این حدیث چیست و آیـا   پیامبرو مقصود صادر شده است؟!  حدیثی از پیامبر

چـه  کـه اگر توضـیح این  هـاي دیگـر.   زمانی و فرامکانی اسـت و سـؤال  فرا ،این حدیث

سـت زنـی   چـون ممکـن ا   ؛اي فرزنـدآوري ولی نه هـر   ،سن هستح یک فرزندآوري

 تربیت کنـد و  ،گونه که شایسته است ها را آن آن دولی نتوانچندین فرزند به دنیا بیاورد 

بـراي   طوري تربیت شوند که موجب شـر شـوند و   ،تحویل جامعه بدهد و آن فرزندان
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زنـی کـه    همچنـین ؛ موجـب عـذاب شـوند   هـم در آخـرت   و هم در دنیا  ،مادر ر وپد

شد و یـا رذیلـت   باگونه نیست که فضیلت نداشته  این ،دنیا بیاورد  هتواند فرزندي ب نمی

ا به فرزندي قبـول کنـد و او را   ي را تواند بچهچه بسا چنین شخصی ب داشته باشد؛ زیرا

نحوي تربیت کند که صالح و خیرخواه باشـد و موجـب خیرخـواهی بـراي خـود و       به

نوعی بـا تربیـت و    . پس زنان عقیم هم بهشود، اند تربیت کرده را بزرگ و کسانی که او

  شوند. توانند از این ویژگی برخوردار می سالم لح وي صاها پرورش بچه

  صالح فرزند .4ـ3

داشـتن فرزنـد صـالح تأکیـد      ۀدربار هم از ائمه و احایث زیادي هم از پیامبر در

 مند بهرهاز این فضیلت  توان میو تربیت ا نحوۀصالح و  فرزندداشتن با پس  شده است.

محسـوب   »مـا تـأخر  «اعمـال  ء جز )ناصالحصالح یا (داشتن فرزند ،عبارتی دیگر به ؛شد

  صادقبه ابوعبداهللاکه  است شده  اشارهطور که در احادیث نیز بدان  همان ؛شود می

شـود؟   م بـه انسـان واصـل مـى    : کدام اجر و پاداشى است کـه بعـد از مـرگ هـ    گفتند

 ان مردم متداول شـود و یگذارى کند که در م هیکى را پایروش ن«: فرمودند اهللابوعبد

رسـد،   گـذار آن روش مـى   انیـ چون مردم به آن روش کار کنند، اجر و پاداش آن بـه بن 

رات بـادوامى کـه بعـد از مـرگ انسـان      یابد؛ و خیگران کاهش یآنکه اجر و پاداش د بى

اى که بعـد از مـرگ    ستهیابى مردم واقع شود؛ و فرزند صالح و شای مورد استفاده و بهره

ابت آنان حج بگزارد، تصدق کنـد، بنـده آزاد کنـد، روزه    ین بر آنان دعا کند و به نیوالد

شرکت م پدر و مادرم را در ثواب حج خود توان مى راوي پرسید:» رد و نماز بخواند.یبگ

  )102ص، 6ج ،ش1363 کلینی،(».بلى«فرمود:  اهللاعبدابو بدهم؟

زمانی که مردي از دنیا رفت، عمـل او منقطـع و   « :شده است  یتروانیز  از پیامبر

جاریه که باقی گذارده باشـد، دوم علمـی کـه     شود مگر از سه چیز: اول صدقۀ یمتمام 

دیلمـی،  (».دعا کندبراي او اي که  یستهشاسوم فرزند صالح و  ،شوند مند بهره مردم به آن

  )32ص، 1جش، 1349

مؤمن و موجب شـفاعت و   ۀجگرگوشفرزند صالح را  ،در حدیث دیگري یامبرپ

الولد کبد المؤمن إن مات صار شفیعاً و إن مات بعده یسـتغفراهللا  : «داند یها م آمرزش آن

  )112ص، 15جق، 1408نوري، (.»له فیغفر له
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 فرزنـد  مؤمن خـود،  راث خداوند از بندۀیم«فرمود: در حدیث دیگري  امام صادق

 )156ص، 5 جش، 1376 ،صدوق(.»است که براى او از خداوند طلب آمرزش کند  صالح

پـس از مـرگ    منشش چیز است که مؤ« فرمود:در حدیث دیگري  امام صادق

 خوانـده که برایش آمرزش خواهـد، قرآنـی کـه     صالحیفرزند  ؛برد میخود از آن سود 

سازد، روش نیکی کـه   رياجآبی که  که بکارد، صدقۀ درختی وبکند  شود، چاه آبی که

  )169ص، 5همان، ج(».از آن پیروي شود

 کـه  چنـان ؛ اسـت  مطرح دو هر »فرزندان عاق« و »والدین عاق« ،دینی هاي آموزه در

 والـدین  اهللاُ لَعـن  علی یا«: فرمود یعل امام به هایی سفارش ضمن در اکرم پیامبر

�مهما حلَدقُوقهما؛ علی ولزِ عهما مایلَدوقُوقِ لن العالوالدینِ م لزِمی !لَهما یا علی لَدالو م

خدا لعنت کند پدر و مادري را کـه فرزنـدان خـویش را بـد تربیـت کننـد و        ،اي علی؛ من عقُوق

، والدین نیز شود یمکه فرزند عاق والدین  گونه  همان ،موجبات عاق خود را فراهم نمایند. اي علی

  )123ص، 15ج ،ق1409حر عاملی، (»فرزند خواهند شد. عاق

را   فرزنـد صـالح   ،آمده که رسول خـدا  نیز ت سکونى از امام صادقیدر روا

 ،5جش، 1367، صـدوق ک: .(نده اسـت معرفی کـر  هاى بهشت حانیر اى از شاخۀ ترکه

فرزند صـالح اسـت    مؤمن خود، ۀراث خداوند از بندیمو در حدیث دیگري،  )155ص

  )156ص :همانک: ن(.براى او از خداوند طلب آمرزش کندکه 

، ر مجامع حدیثی فـراوان ذکـر شـده   آن که د خانوادۀ همۀ این روایات و روایات هم

شود و صـرف   بیانگر این است که فرزند اگر صالح باشد، براي والدین حسنه نوشته می

  شود. ، مزیت تلقی نمیفرزندآوري

  یکدیگر ها بر معیار اصلی و واقعی برتري انسان تقوا .5ـ3

در م�ك بهترین بـودن   معیار وآور شد که باید این نکته را یاد ،شدگفته ع�وه بر آنچه 

. خـداي  شـود  بـر یکـدیگر مـی    اه داشتن تقواست که موجب برتري انسان، آیات قرآن

و   إِنَّا خَلَقْناکُم مـنْ ذَکَـرٍ و أُنْثـى   ها النَّاس یا أَی« :فرماید میحجرات  سورۀ 13ۀ متعال در آی

لع إِنَّ اللَّه أَتْقاکُم اللَّه نْدع کُمفُوا إِنَّ أَکْرَمتَعارلَ لقَبائ وباً وشُع لْناکُمعخَبِیج ـ م إِنَّ «کـه فـراز    »ری

 ان کنـد؛ یبباشد  ممردن یدر بد یباکه را ازى یخواهد امت مىاز آیه  » أَکْرَمکُم عنْد اللَّه أَتْقاکُم

از یـ کرامـت و امت  قتـاً یاز اسـت و حق یـ که نزد خدا امتازى یامت؛ بلکه از موهومیاما نه امت
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ن فطرت و جبلـت  یا«فرماید:  یید این گفتار میع�مه طباطبایی در تأ شود. محسوب می

ممتاز شود، و گران یگردد که با داشتن آن از د در هر انسانى است که به دنبال کمالى مى

 ،مـردم  ى کـه عامـۀ  یو از آنجا ،داراى شرافت و کرامتى خاص گردد ،ن اقران خودیدر ب

اى یـ کرامـت را در همـان مزا   از وین امتیا قهراً ،ستایشان به زندگى مادى دن یبستگ دل

کننـد و   وجو مـى  عنى در مال و جمال و حسب و نسب و امثال آن جستیا، یزندگى دن

تـا بـا آن بـه     رندیگ ىت�ش و توان خود را در طلب و به دست آوردن آن به کار م همۀ

ا، یـ گونـه مزا  نیـ کـه ا  درحـالى  و بلندى و سرورى کسـب کننـد؛   روشندبف گران فخرید

دهد  ه آنان نمىاى از شرف و کرامت ب و ذره قت استیهاى موهوم و خالى از حق تیمز

قـى اسـت و   یت حقیتى که مزیآن مز کند. شقاوت و ه�کت ساقط مى و او را تا مرحلۀ

بـه و ابـدى در جـوار    یش که همان زنـدگى ط ا یقیبرد، و به سعادت حق آدمى را با� مى

تنها و تنهـا   .است وندا و پرواى از خداارت از تقورساند، عب رحمت پروردگار است مى

ـ بـه طف است که همان تقو ،دن به سعادت آخرتیله براى رسیوس  ،ل سـعادت آخـرت  ی

  )490ـ489ص ش،1374طباطبایی، (.»کند ن مىیما را هم تأیسعادت دن

ع�وه بر تقوا، معیارهاي دیگري نیز از جانب قرآن، م�ك برتري دانسته شده کـه از  

» ...درجـات  الْعلْـم أُوتُوا   الَّذینَ آمنُوا منْکُم والَّذینَیرْفَعِ اهللاُ ...: «ایمان و علم آن جمله است:

الَّذینَ آمنُـوا و هـاجرُوا و جاهـدوا    : «در راه خدا و جهاد ایمان و مهاجرت ،)11: (مجادله

  و... .) 20: توبه(»...سبیلِ اهللاِ بِأَموالهِم و أَنْفُسهِم أَعظَم درجةً عنْد اهللاِ  فی

  گذاري . لحاظ زمان و مکان در ارزش6ـ3

حسـاس  با توجه به اینکه نبی مکَرَّم اس�م به هنگام صدور این حدیث، ارسد  می به نظر

ها  تا بتوانند بهتر با آن ن فزونی یابندان و کافران در مقابل مشرکنمودند که مؤمنا نیاز می

یـراد نمودنـد. حـال نیـز     ا دین را اجرا کنند، چنین فرمایشی مقابله کرده، اهداف تبلیغی

ی نیاز به لشکریان نظامی و فرهنگی داشته باشد و از جهتی توانـایی  اس�م هرگاه جامعۀ

من و متعهـد پـرورش دهنـد، در چنـین     هـا را مـؤ   تربیت فرزندان را داشته باشند که آن

در راستاي این هدف، فضیلت خواهد بود؛ ولی اگر به هـر علتـی    فرزندآوريموقعیتی، 

د، داراي چنین فضایلی فرزنه زنان پرربیت کرد، معلوم نیست کنتوان فرزندان را متعهد ت

آیـد؛ نـه صـرف     ند صالح است کـه فضـیلت بـه حسـاب مـی     که تربیت فرزباشند؛ چرا
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  اي که تربیت شوند. گونه فرزندآوري، به هر

زیرا امـروزه  ذکر است که شاید شرایط امروز با شرایط گذشته متفاوت باشد؛  شایان

ـ   صد خیلی کمی از تربیت فرزندان در اختیار در یی در ثیر بسـزا أوالدین اسـت. آنچـه ت

هاي ارتباطی ارزان و در دسترس است که مدیران و مربیـان   تربیت فرزندان دارد، رسانه

  د.شوا تا فضا براي تربیت والدین مهی جامعه از هر جهت باید در این راستا فعالیت کنند

یـات  جمالی است که آیـات و روا توان گفت که روایت مورد بحث، داراي ا پس می

توانند این اجمال را برطرف کرده، زنان پرفرزند را با داشتن این شـرایط،   میشده  مطرح

 فرزند، برتري داشته باشد. اینکه هر زن پرفرزند بر زن کمداراي فضیلت دانست؛ نه 

  گیري نتیجه. 4

اگرچه در روایـت آمـده اسـت کـه      او�ًکه شود این است  می این مقاله استنتاجاز آنچه 

اهی اوقـات از اختیـار فـرد    ایـن امـر گـ    ،شود محسوب می خیر ،براي زنان فرزندآوري

تنهـایی مـ�ك فضـیلت و یـا      وانـد بـه  ت و نمی استو ثابت  یجزء صفات ذاتخارج و 

   رذیلت باشد.

توان گفت که داشـتن فرزنـد صـالح     ت میادیگر از روای توجه به دستۀ با دوم اینکه

ارزش و فضـیلت محسـوب    ،بـراي پـدر و مـادر    آخرتاست که هم در دنیا و هم در 

فرزنـد   بلکـه  مند شـد  بهرهویژگی توان از این  رف داشتن فرزند نمیصبا پس  ؛شود می

  آورد. را به وجود میویژگی صالح است که این 

 فرزنـدآور  ،بـودن زنـان   خیـر  ،در حدیث سوم بر حدیث مورد بحث اینکه ۀم�حظ

طبیعـی  لت ندارد؛ بلکه یک امر دنیوي و ربطی به فضیرح شده است و این امر مط بودن

 ارهاي زن خوبعیها برود و یکی از م سراغ بهترین زن است که در انتخاب همسر، فرد

نـدان خـود را   حال اگر این زن پرفرزنـد بتوانـد فرز   است. فرزندآوري، )نه با فضیلت(

 آن به جهت تربیت فرزند صالح است تواند برایش فضیلت باشد و صالح بار بیاورد، می

  اش. فرزندآورينه صرف 

ایـن تقـوا، ایمـان، عمـل      چهارمین نقد بر استنباط اولیه از حدیث مورد بحث اینکه

موجب برتري و م�ك بهتر بودن است مطابق آیات قرآن کریم، است که جهاد  لح وصا

تقـواي الهـی را    ،فرعی است و اصل در برتري داشتن بر دیگـران  ،و سایر خصوصیات
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  ت.پیشه کردن اس

دند که نیاز به تکثیـر امـت   این حدیث را در شرایطی عنوان کر اینکه پیامبر پنجم

و بتوان ن و کافران بود؛ لذا هر موقع شرایطی مثل آن زمان مطرح باشد ادر مقابل مشرک

 ماًتربیـت کـرد، مسـل    لشـکریان اسـ�م   عنـوان  بـه من و از هر جهـت، فرزنـدان را مـؤ   

 فضیلت خواهد بود. ندآوري،فرز
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