
 *   از تولد   ش ی کودکان پ   ی بهداشت جسم   ی فقه   ی ررس ب 

   

 

 

 

 

 

 

 

 1چكيده 
آید.  شمار می تربیتی به  مهم  های  های رشد جسمی و تأمین نیازهای طبیعی و مادی کودکان، از ساحت تربیت جسمانی به مفهوم فراهم کردن زمینه 

به مثابه یکی از اقدامات تربیتی والدین در   که  کند، بهداشت جسمی است یکی از اقداماتی که زمینه رشد و سالمت بدنی کودک را فراهم می 
کودکان پیش از تولد، در دو مبحث گزینش همسر و بهداشت دوران بارداری،    این نوشتار د. در  شو راستای استیفای حق سالمت کودک، انجام می 

   . با استناد به ادله فقهی )روایات و دلیل عقل (، بررسی شده است 
غترابی )ازدواج با  ها و ضعف جسمی فرزندان آینده، ازدواج ا گیری از بیماری های ژنتیکی باشد برای پیش در فرضی که همسر آینده دارای بیماری 
مکروه تلقی    ، ذهنی، ازدواج با افرادی که دارای این ویژگی   توان گیری از به دنیا آمدن فرزندان کم که برای پیش غیرخویشاند( رجحان استحبابی دارد. چنان 

 شود.  می 
 بهداشت جسمی، تربیت جسمانی، کودکان، اقدامات بهداشتی، ازدواج اغترابی.   : ها کلیدواژه 
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 مقدمه 
های تربیتی است و تربیت متعادل کودک بدون توجه  ساز رشد و تربیت آنها در دیگر ساحت که سالمت جسمی کودکان، زمینه   از آنجا 

های رشد جسمی و تأمین  باشد، تربیت جسمانی )به مفهوم فراهم کردن زمینه پذیر نمی به نیازهای زیستی و سالمت بدنی وی، امکان 
آید. یکی از اقداماتی که زمینه رشد و سالمت بدنی  شمار می های تربیتی، به ترین ساحت از مهم  1(، ک نیازهای طبیعی و مادی کود 

رو، بهداشت جسمی کودکان پیش از تولد، با نگاه فقهی، بررسی  کند، بهداشت جسمی است. در جستار پیش کودکان را فراهم می 
حائز اهمیت، از سوی والدین در راستای رشد و سالمت جسمی کودک    خواهد شد. بهداشت جسمی، به مثابه یکی از اقدامات تربیتی 

شود تا حق سالمت کودک که خود توان استیفای آن را ندارد از آن رهگذر، تأمین شود. در اینکه بهداشت جسمی  پیش از تولد انجام می 
ند که با  هست  هایی این زمینه چیست؟ پرسش  هایی است و حکم فقهی اقدامات والدین در پیش از تولد، از منظر فقه، دارای چه مؤلفه 

شود و سپس  شود. به همین منظور در ابتدا از مفهوم بهداشت جسمی، ابهام زدایی می فقهی در این مقال به آنها پاسخ داده می  روش 
فقهی این مسئله  دهند، ادله برای دستیابی حکم آن دسته اقداماتی که والدین برای بهداشت جسمی کودک پیش از تولد، انجام می 

 بررسی خواهد شد.  

 بهداشت جسمی 
باشد. در زبان  و صحت می  ت بهداشت یک واژه فارسی است به معنای نگهداشتن وضعیت مطلوب. معادل عربی این کلمه نظاف 

  hygieinaو  hygiesکه از ریشه  2( 26/ 7: 1384)نورانی، است  Hygeneاند. اصل این کلمه گفته  Hygieneابر انگلیسی بهداشت را بر 
شود.  شود که در راستای محافظت از سالمتی خود شاص و محیط زندگی وی انجام می انی گرفته شده و به اقداماتی اطالق می یون 

 (Merriam Webster's, 2010: 569  ) شود:  های متعددی ارائه شده که در ذیل به چند تعریف اشاره می از مفهوم بهداشت تعریف 
 ماندگی نیست های اجتماعی، روانی و جسمی. بهداشت تنها نبود بیماری یا عقب یی کامل برای ایفای نقش . بهداشت؛ یعنی توانا 1

   (. 10:  1378)گنجی،  
. بهداشت به طور کلی عبارت است از: ایجاد کامل تندرستی بدنی، روانی، اجتماعی؛ نبود هر نوع ناتوانی جسمانی؛ مبارزه با  2

سطح زندگی؛ اصالح محیط؛ کشف داروهای تازه برای نابودی امراض؛ پاکسازی محیط روستایی و  گیر؛ باال بردن های همه بیماری 
 (.  3:  1378)مولوی و ثمر،  صدا، ازدحام و غیره    سر و   : ها؛ مبارزه با عوامل مزاحم تمدن، مانند آلودگی آب 

 (.  19:  1388)اصفهانی،  . بهداشت عبارت است از تأمین، حفظ و باالبردن سطح سالمت  3
جمعی افراد  های دسته گیری از بیمارها، طوالنی کردن عمر، باال بردن سطح سالمت و توانایی بشر از راه کوشش . علم و هنر پیش 4

شکی و مراقبتی  ز های دستیابی به سالمت و نیز خدمات پ های واگیردار، آموزش همگانی راه سازی محیط، کنترل بیماری به منظور سالم 
ها و فراگیرسازی یک نظام اجتماعی که در آن انسان از امکانات الزم برای حفظ سالمت  ی رمان به موقع بیمار برای تشایص زودرس و د 

 )همان(. خود برخوردار باشد  
ها و پاکسازی  بهداشت یا معادل سالمت تلقی شده )تعریف اول( یا آن را ایجاد تندرستی، مبارزه با بیماری   ، های یادشده در تعریف 

ها در تعریف بهداشت  گیری از بیماری برخی هم مفهوم حفظ و تأمین سالمت و پیش  . اند )تعریف دوم( سیر کرده محیط زندگی تف 
های اصلی  ها از مؤلفه گیری و حفظ، به نوعی در تمامی این تعریف اند )تعریف سوم و چهارم(. اگر دقت شود عناصر پیش گنجانده 

گیری از بیمارها و حفظ سالمت که در  پیش  : معنای اصلی بهداشت عبارت است از  توان گفت بنابراین می  . آید بهداشت به شمار می 



گونه که در برخی تعاریف نیز اشاره شده(،  آید. منظور از بهداشت در اینجا )همان گیری به شمار می واقع حفظ سالمت، از نتایج پیش 
 های جسمی کودک است.  ها و نارسایی گیری از بیماری تندرستی و پیش 

 امات بهداشتی پيش از تولد اقد 
یژگی   و 22: 1364)دبس، های ژنیتکی والدین در خصوصیات ظاهری و اخالق فرزند تأثیرگذار است با اذعان به این مطلب که و

، با یک نگاه دینی و فقهی، آغاز فرایند تربیت جسمی کودک، پیش از انعقاد نطفه و از زمانی است  (349: 1391؛ مصباح یزدی، 23
های متربی به مرحله پیش از تولد  سازی برای پرورش باشی از قابلیت کند؛ چراکه زمینه به گزینش همسر اقدام می  که شاص 

یکرد پیشگیرانه نظام فقهی اسالم در قبال  اما ژرف  ، شودگردد. هرچند از منظر عرف، کودکی با تولد آغاز می برمی  اندیشی و رو
گیری برای ازدواج، مطرح کرده است؛ به همین  را پیش از تولد و از زمان تصمیمسالمت کودک، بهداشت جسمی مرتبط با کودک  

در لغت نیز به مرحله پیش   و 3در فقه و حقوق اسالمی برای مرحله پیش از والدت نیز احکام و حقوق متعددی بیان شده دلیل،
از منظر فقه اسالمی، کودکی و اقدامات   :فت توان گبنابراین با یک تعبیر مسامحی می  4.از تولد، کودک )ولد( اطالق شده است 

شود. در اینکه چه نوع اقدامات بهداشتی  بهداشتی برای تربیت جسمی کودک، پیش از تولد و از زمان انتااب همسر، آغاز می 
اند البی باشند، مطمی   ایو این اقدامات و تمهیدات دارای چه نوع حکم فقهی   است   توجه فقه   مورد در مرحله پیش از تولد کودک،  

 شوند.  که در ادامه، طی دو مبحث )گزینش همسر و دوران بارداری( بررسی می 
 . گزینش همسر  1

یژه ناهنجاری های علم ژنتیک امروزه اطالعات جالبی را درباره تأثیر ژن پیشرفت  های برخی از آنان بر رشد فیزیکی،  ها، به و
رای مثال، آمادگی برای بلند قدی یا کوتاه قدی، شکل ظاهری صورت  فیزیولوژیک و رشد هوش، در اختیار بشر گذاشته است. ب

یژگی ها، دندان شامل خصوصیات بینی، لب  های فیزیکی هستند  ها، رنگ چشم، نوع و رنگ مو، رنگ پوست و غیره از جمله و
ها هستند و  ساده ژن شوند. برخی از این صفات مانند رنگ چشم، نتیجه ترکیب تا حدودی ها کنترل و تعیین می که توسط ژن 

که بعضی  چنان   (.1/204:  1374)مصباح و دیگران،  شوند  های بسیاری تعیین می بعضی دیگر همچون رنگ پوست توسط مجموعه ژن 
شوند که از جمله آنها  فیزیکی و فیزیولوژیک که منشأ زیستی و ژنتیک دارند نیز از راه توارث منتقل می  یهاها و بیماری از نقص 

را نام برد. البته این گونه   6و کف پای صاف 5شکری بندی مانند لب های استاوان شنوایی، ناهنجاری  و  ص بینایی توان نقمی 
ها تأثیر بگذارد و از  ولی تنها هنگامی قابل انتقال ارثی است که بر کروموزم  ،آیدمی ها توسط عوامل محیطی نیز به وجود نقص 

 (. 205 :)هماناین راه به نسل بعد منتقل شود 
گوشزد شده است که خصوصیات جسمی  نیز  در روایات نیز به یک سلسله خصوصیاتی درباره همسر اشاره شده و این مسئله  

طرح این نوع مسائل در   7.یابدمی های پیچیده و رمزآلودی از طریق ژن و وراثت، به فرزندان انتقال و روانی پدر و مادر، به شیوه 
های جسمی و روانی کودک قابل  وحی فرزند بوده و به مثابه اقدامات پیشگیرانه از ناهنجاری روایات، ناظر به سالمت جسمی و ر
های جسمی و شاصیتی فرزند، همسر را با دقت و  گیری از نارسایی شاص برای پیشکه تفسیر است. بنابراین شایسته است 

یژگی کندفراست گزینش  . در این باش  نمایدااب همسر بیان شده، توجه هایی که در متون روایی برای انتها و شاخص ، و به و
   : شودخصوصیات اشاره می این ای از به پاره 



 . اغتراب در ازدواج  الف 

یشاوندان    تولد گیری از ، سان به میان آمده و برای پیش (اغتراب در ازدواج)در برخی روایات از گزینش همسر از میان غیرخو
یشاوند پی    :شودبه دو روایت نبوی اشاره می  مورد شنهاد شده است. در این فرزندان ضعیف، ازدواج با غیرخو

یشاوند( ازدواج کنید تا نسل    ؛(100:  1422)شریف رضی،  [: اْغَتِرُبوا اَل ُتْضُووا؛  |]عن رسول الّلهروایت اول:   با بیگانگان )غیرخو
 شما ضعیف نشود.  

   بررسی سندی 

ی این روایت را مرحوم رضی در کتاب  در کتب اربعه و دیگر مصادر حدیثی قدیم   و ظاهرا  بدون سند نقل کرده  ه المجازات النبو
نقل نشده است. در منابع اهل سنت، ابن اثیر نیز این حدیث را در »النهایه« بدون سند نقل کرده   |شیعی چنین روایتی از پیامبر

 آید. و ضعیف به شمار می  در نتیجه این روایت به لحاظ سند، فاقد اعتبار  (.106/ 3: تابی)ابن اثیر، است 
 بررسی داللی 

یشاوند(  &سید رضی  یکرد ادبی و بالغی عبارت »اْغَتِرُبوا اَل ُتْضُووا« را نوعی استعاره برای ترغیب ازدواج با بیگانان )غیرخو ، با رو
یشاوندان تبیین می  از ماده »الضوی« به   8اند،ته شناسان نیز گف گونه که لغت »ُتْضُووا« را همان  وی کند.و اجتناب از ازدواج با خو

ید: می گونه کند و اینمعنای ضعف و ناتوانی جسم معنا می  شود:  آورد، در عرب گفته می وقتی زنی نوزاد ضعیف به دنیا می گو
نیه بودِن  بُ ابن اثیر نیز در ذیل این روایت، قریب به همین بیان را دارد و دلیل ترغیب ازدواج با بیگانه را هم قوی  9»أضوت المرأة«.

گیری از  برای پیش  :بنابراین، معنای روایت طبق تبیین یادشده، این است  10داند که محصول این نوع ازدواج است.فرزندانی می 
یشاوند ازدواج کنید.   ضعف جسمی فرزندان، با غیرخو

انشوران فقه در این زمینه  در اینکه حکم فقهی گزاره »اغتربوا« که ساختار امری دارد چیست، باید در گام ناست دیدگاه د
ازدواج با بیگانه و   :اندبررسی شود. برخی، لسان امری این دسته روایات را بر حکم رجحانی استحبابی حمل کرده و گفته 

یشاوند، مستحب است.  مردم را به این امر فراخوانده است که    |که پیامبر  کندنقل می ، از قول عامه  تذکره عالمه در  مرحوم  غیرخو
یژگی توجه داشته باشند: در گزی  .  4. زایا بودن؛ 4. دوشیزگی؛ 2. اصالت و نجابت خانوادگی؛ 1نش همسر، به چهار و

یشاوند بودن. سپس اضافه می  یشاند ترغیب شده، شاید به این دلیل باشد که تمایل جنسی   :کندغیرخو یج با غیرخو اینکه به تزو
یشاوند اندک است.    11در ازدواج با خو

عالمه را حمل بر استحباب کرده و در مقام تقسیم نکاح به احکام خمسه، یکی از  مرحوم صاحب حدائق، بیان ثانی و  شهید
یشاوند معرفی کرده و قول استحباب این نوع ازدواج را به عالمه نسبت داده   12اند.مصادیق نکاح استحبابی را نکاح با غیرخو

یشاوند تصریح کرده  القواعد و الفوائد  شهید اول، در شمار آن دسته فقیهانی است که در کتاب ، به استحباب ازدواج با غیرخو
یشاوند را بنا به قولی، در زمره ازدواج الجامع للشرائعالبته صاحب  13است. )حلی، دهد های استحبابی قرار می ، ازدواج با غیرخو
1405 :456.) 

یشاوند را امر استحبابی معرفی می  ایعده در مقابل،  یشاوندان را از باب رجحان صله   آنهاد. ننکازداوج با خو ازدواج با خو
  14اند.رحم، مستحب تلقی کرده 

یا |و قالروایت دوم:  یشان نزدیك ازدواج   ؛(94/ 3: 1417)فیض کاشانی، : ال تنکحوا القرابة القریبة فإّن الولد یالق ضاو با خو
 آید.نکنید که فرزند ضعیف و الغر به دنیا می 



 بررسی سندی   

نقل کرده است. تا جایی که بررسی شد، در منابع حدیثی شیعی چنین حدیثی از   |م فیض این روایت را بدون سند از پیامبرمرحو
اما عسقالنی، در   (؛106/ 3: همان)ابن اثیر، پیامبر نقل نشده است. در مصادر روایی اهل سنت، ابن اثیر این روایت را آورده است 

ثانی، روایت یادشده را بدون سند   البته در میان فقها، برخی مانند عالمه و شهید 15است. صحت سند آن اظهار تردید کرده
 شود.  در نتیجه روایت به لحاظ سند، ضعیف تلقی می  (.15/ 7: 1413ثانی،  ؛ شهید569: 1388)حلی، اند یادآوری کرده 

 بررسی داللی 

بنابراین مدلول ظاهری روایت، بر حرمت   .در حرمت دارد  روایت در ساختار نهی )ال تنکحوا( وارد شده است و نهی ظهور 
یشاوندان قریب، به طور مطلق، داللت دارد  یشاوندان نزدیک، در ادله   ، ازدواج با خو اما به این دلیل که مرز حرمت ازدواج با خو

یشاوندان، به طور مطلق، پذیر 61دیگر بیان شده است، یی، از  اطالق این روایت مبنی بر حرمت ازدواج با خو فتنی نیست. از سو
   71این حکم کلی، ازدواج با فرزندان عمو، عمه، خاله و دایی استثنا شده و ازدواج آنان با یکدیگر مانعی ندارد.

یشاوندان درجه سوم )فرزندان عمو، عمه، خاله و دایی( طبق بیان صریح قرآن و اتفاق   با اذعان به این مطلب که ازدواج با خو
یشاوندان به  ه شمار می نظر فقها، جایز ب آید، ساختار نهی در این روایت )ال تنکحوا القرابة القریبة( را بر حرمت ازدواج با خو
 توان حمل کرد بلکه:  طور مطلق نمی 

یا حمل شود به جایی که قرابت از نوع قرابت درجه یک یا درجه دو است که با نص صریح قرآن و باالتفاق، دارای حکم    .الف
 می است؛الزامی تحری 

یا( به آن تمسک شده، روایت   .ب یا به قرینه آیه پنجاهم سوره احزاب و نیز حکمتی که در ذیل روایت )فإّن الولد یالق ضاو
یشاوندان درجه سه(، اجتناب  شود؛ یعنی برای پیشحمل بر کراهت  گیری از ضعیف متولد شدن فرزند، از ازدواج فامیلی )خو

 )در حد یک حکم کراهتی( شود.  
 بندی  جمع 

 در ارزیابی این دو قول و مستنداتی که به آنها تمسک شده، نکات زیر، شایسته یادآوری است: 
یشاندان، به عموم ادله استحباب صله رحم، تمسک کرده1 اند که روایت ضعیف  . طرفداران دیدگاه استحباب ازدواج با خو

ِه َعزَّ َو َجلَّ َو »  من الیحضر السند   َج ِللَّ ِحِم َمْن َتَزوَّ ید این برداشت باشد؛ اما با فرض پذیرش این تلقی  نیز می   «  ِلِصَلِة الرَّ تواند مؤ
یشاند از مصادیق صله رحم به شمار   آید، این پرسش قابل طرح است که اگر این نوع ازدواج به ضعف و بیماری  که ازدواج با خو

خود باقی است یا با تغییر موضوع، حکم آن نیز تغییر هم استحباب این نوع ازدواج همچنان به قوت  فرزند منجر شود، باز
رسد، با فرض احراز انتقال بیماری از والدین به فرزند از طریق ازدواج فامیلی، حکم استحبابی آن نیز برداشته  یابد؟ به نظر می می 

 خواهد شد. 
فاقد اعتباراند؛ اما مدلول این دسته . دیدگاه اغتراب در ازدواج نیز به یک سلسله روایاتی مستند شده که به لحاظ سند 2

اند، منطبق است. توضیح آنکه در انعقاد نطفه فرزند، هایی که دانشمندان علم پزشکی به آن دست یافتهروایات با یافته
شود. اند؛ مبانی ژنتیکی فرزند آینده، از ترکیب تعدادی ژن از پدر و شماری دیگر از مادر، تشکیل میوالدین هر دو سهیم

که در  از آنجا(. 19/ 13: 1374)سرمد، شود ها ژنتیکی بوده و از طریق وراثت به فرزند منتقل میفته شده برخی از بیماریگ
یشاوند و هماون، مشابهت وراثتی در یک پیوستاری از  )سروری، درصد، در نوسان است  50درصد تا  56/1بین افراد خو



یشاندی در ازدواج (،112 - 110: 1374 ای که کم و های معیوب و نهفتهبه دلیل مشابهت وراثتی پدر و مادر، ژنهای خو
یت شده و از حالت   ،گیرند و بر اثر این پیوستگیهای به ظاهر سالم وجود دارد، در کنار هم قرار میبیش، در اکثر انسان تقو

های جسمی و ی، معلولیتهای مادرزادشود و در نهایت به صورت انواع بیماریمغلوب به وضعیت غالب تبدیل می
بنابراین مدلول روایاتی  (.49/ 41: 1381)کتابی، کند می بروزها، های ذهنی در کودکان ناشی از این نوع ازدواجماندگیعقب

یشاوند را توصیه میگیری از بیماریکه برای پیش های علمی کنند، با یافتهها و ضعف جسمی کودک، ازدواج با غیرخو
 ارند.بشر، هماوانی د

یشاوند به این نکته اشاره کرده3 اند که در ازدواج با اقارب، تمایالت جنسی اندک است . برخی برای رجحان ازدواج با غیرخو
یشاوند برگزیده شود  مبنای  البته این حرف،  .(124: 1359؛ غزالی، 569: 1388)حلی، و به همین دلیل برای همسری باید غیرخو

 رسد. ارد و نکته قابل تأملی به نظر نمی فقهی و توجیه علمی خاصی ند
یشاوند از مسلمات فقهی است و با سیره پیشوایان دینی نیز سازگار است؛ اما 4 یشاوند یا غیرخو . اصل جواز ازدواج با خو

 استفاده حکم رجحانی یا غیررجحانی غیرالزامی، از ادله موجود در این مبحث، در جایی است که: 
: رحم، تمام تلقی شده و ازدواج با اقارب، پیامد زیانبار جسمی و روحی را برای کودک به دنبال نداشته    عمومیت ادله صله  اوال 

یشاوند، دارای حکم رجحانی استحبابی است که بعضی از دانشوران فقه اذعان کرده باشد. در این فرض چنان  ،  اند، ازدواج با خو
 ابل استنباط نیست.بیش جواز این نوع ازدواج ق یاز ادله فقهی چیز وگرنه

: یشاوندان تأیید کند، ازدواج با  اگر شواهد علمی اطمینان باش، معلولیت  ثانیا  های جسمی کودک را در ازدواج با خو
یشاوند،  یشاوندان از حکم   دارایغیرخو رجحان استحبابی خواهد بود و یا با یک نگاه سلبی، در چنین فرضی، ازدواج با خو

برخوردار خواهد   – گونه که لسان برخی روایات نیز در ساختار نهی بود آن  – کم غیررجحانی غیرالزامی کراهتی و یا به تعبیری، ح 
 بود.  

یشاوندان پیامدهای زیانبار جسمی را برای کودکان آینده به دنبال داشته و از نظر علمی  بنابراین  در مواردی که ازدواج با خو
یشاوند ارجح به نظر  گیری از عارضهچنین مطلبی قابل اثبات و تأیید باشد، برای پیش  های جسمی کودک، ازدواج با غیرخو

 رسد. می 
 توان ذهنی اجتناب از ادواج با کم  الف. 

که از آنها به   18توان ذهنی با افرادی که توانایی ذهنی اندکی دارند، ازدواج نکنید. کم است در بعضی روایات سفارش شده 
شود که عملکرد هوشی آنها زیر میانگین و حد طبیعی بوده و در  به افرادی گفته می  02شود، نیز یاد می  19ماندگی ذهنی عقب 

  ۹۰شناسان، در محدوده با اختالل مواجه هستند. با توجه به این مطلب که بهره هوش طبیعی، از منظر روان  21های انطباقی مهارت 
شوند که شامل گروه کانا )دارای  بندی می های ذهنی در سه دسته، طبقه بندی، عقب مانده شود، در یک تقسیم تعریف می  ۱۱۰تا 

( می باشند.  70تا  50( و گروه کودن )دارای بهره هوشی بین 50- 25(، گروه کالیو)دارای بهره هوشی بین 25بهره هوشی کمتر از 
مانده ذهنی نیستند؛ اما از نظر شود که عقب قرار دارند، افراد دارای هوش مرزی، اطالق می  ۸۴تا  ۷۱به فاصله بین  گروهی که 

های انطباقی نیز به صورت زیر  توان ذهنی، به لحاظ مهارت پیشرفت تحصیلی موفقیت چندانی ندارند. بهره هوشی افراد کم 
 شود:  بندی می دسته 



 بهره هوش  نوع  مهارت مورد انتظار 

 70تا  50 خفیف پذیرآموزش 

 50تا  35 متوسط  پذیر باالتربیت 

 35تا  25 شدید پذیر پایینتربیت 

 25کمتر از   عمیق ایزوله، نیازمند نگهداری در مؤسسه

ر رفته و در  به کا  25و مجنون  24سفیه  23احمق،  22توان ذهنی، اصطالحاتی نظیر ، ابله، در ادبیات دینی و فقهی، درباره افراد کم   
ابواب و مباحثی مانند، عبادات، معامالت، احکام جزائی و... از آنها سان به میان آمده است. در اینکه اصطالحات یادشده با کدام  

طلبد که  شناسی قابل تطبیق است، مجال تحقیق دیگری می پزشکی و روان توان ذهنی در روان بندی شده کم های طبقه نوع از گروه 
گونه که در فقه به فساد  جنون )با شدت وضعفی که دارد( همان  : توان گفت باید بررسی شود؛ اما به طور کلی می  در جای خودش 

شناسان با زبان توانی ذهنی که روان با مراحل شدید و عمیِق کم  (، 513: 1417)نراقی، در عقل و اختالل در کارکرد آن تعریف شده 
که مفهوم بالهت، حماقت،  دهند، تا حدودی قابل انطباق است. چنان به آن اختصاص می را  35آماری، نمره بهره هوشی کمتر از 

توان ذهنی،  شناسان برای افراد کم که روان  ای سفاهت و... در فقه، )با نسبیتی که در دل این مفاهیم نهفته است( با نمره بهره هوشی 
 عی قابلیت تطبیق دارند. اند، به نو تعریف کرده   35های باالتر از  های با نمره در گروه 

یژگی  های  توان ذهنی و با اذعان به این حقیقت که این دسته افراد با مشکالت و نارسایی های افراد کم به هر روی، با روشن شدن و
ها  جسمی و روانی متعددی در زندگی فردی و اجتماعی مواجه هستند، این پرسش قابل طرح است که عامل پدیدآیی این نوع عارضه 

توان به عامل واحدی منتسب کرد؛ زیرا ممکن است  ها را نمی این نوع نارسایی   : توان گفت ت؟ در مقام پاسخ به این پرسش می چیس 
توانی ذهنی به عوامل ژنتیکی  درصد از موارد کم   70  که   دهد ها نشان می اما پژوهش   ، گیری آنها دخیل باشند عوامل متعددی در شکل 

که در هشت کشور از چهار قاره جهان انجام    ای بندی نتایج مطالعه برخی محققان از جمع   (. 67/  15:  1391)بسطامی،  اند  قابل انتساب 
یشاوندی اند که عملکرد فرد در آزمون شده، به این نتیجه رسیده  های هوش، متأثر از عوامل ارثی است و با نزدیک شدن پیوندهای خو

یشاوندی، این همبستگی، بسیار    ، شود بیشتر می تر و همبستگی آنها  و ارثی، هوشبهرها به هم نزدیک  در حالی که با حذف رابطه خو
بینی کرد. میزان همبستگی میان دوقلوهای  توان از روی هوشبهر دیگران پیش ای که هوشبهر یکی از آنها را نمی ضعیف شده به گونه 

 (.  H & P, 1986: p. 82)   مه بیشتر است تامکی )همسان(، حتی در مواردی که آنها دور از هم رشد یافته باشند، از ه یک 

توانی  تواند یکی از عوامل مهم در پیدایی عارضه کم شواهد یادشده بیانگر این حقیقت است که عامل ژنتیکی و ارثی می 
شود بلکه پایه زیستی و ارثی دارد و  توانی ذهنی تنها به ساحت ذهنی و شناختی کودک مربوط نمی کم  ؛ زیرا ذهنی قلمداد شود

های جسمی همراه است و به  این ناهنجاری هوشی اغلب با نارسایی  نیزشود و ین عارضه مربوط ساختمان فیزیکی مغز می ا
مناسب است   .کندهای اسکلتی و بدشکلی چهره، بروز می است که با ناهنجاری 26توانی ذهنی نشانگانی«اصطالح از نوع »کم 

توان ذهنی اجتناب کنید تا از به دنیا آمدن کودکان  کنند از ازدواج با افراد کم در این باش، روایاتی بررسی شوند که سفارش می 
   :گیری شودروانی، پیش  -مبتال به این عارضه جسمی 



 . موثقه سکونی 1
ه  ُکوِنی َعْن َأِبی َعْبِد اللَّ ْوَفِلی َعِن السَّ ِمیر  َقاَل:  × َعِلی ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن َأِبیِه َعِن النَّ

َ
ْؤِمِنیَن َقاَل أ ْحَبَتَها  ×  اْلم  ْم َو َتْزِویَج اْلَحْمَقاِء َفِإنَّ ص  : ِإیاک 

ْلَدَها ِضیاٌع   شود. ؛ با زن احمق ازدواج نکنید؛ زیرا همدمی با او بال است و فرزندش تباه می ( 354/  5:  1407)کلینی،    َبََلٌء َو و 
 بررسی سندی 

ه توثیق دارد. همچنین سکونی با اینکه غیرامامی است، اما توثیق شده  در سند این روایت علی بن ابراهیم واقع شده است ک 
که ابراهیم بن  اما نوفلی توثیق خاص ندارد. چنان  ،نقل روایت نوفلی از سکونی، در سند بیش از هزار روایت آمده است  27است.

حلی برای  یت، تالش شده است راه هاشم پدر علی بن ابراهیم نیز فاقد توثیق خاص است. به دلیل کثرت روایات این دو شاص
ها این است که گفته شود: رجال برجسته  حل شود. یکی از راه   پیدااند،  تصحیح سند روایاتی که امثال این دو نفر در آنها واقع شده 

، معلوم  اندرغم این شهرت، قدحی بر آنها وارد نکرده به اند و اصحاب رجال  و نامداری که درسلسله سند صدها روایت واقع شده
اند. بنابراین از طریق کثرت روایت و مقبولیت میان علما و عدم ورود قدح از سوی  این افراد مشکلی خاصی نداشته  که شود می 
 شود.  توان این دو نفر را توثیق کرد. در نتیجه روایت به لحاظ سند معتبر تلقی می ها، می آن 

 بررسی داللی 

یَج اْلَحْمَقاِء( داللت دارد.  روایت در قالب یک گزاره تحذیری )ِإیاکُ  ْم( وارد شده است که بر توجه مااطب به یک امر ناپسند )َتْزِو
ر  یَج اْلَحْمَقاِء( نزد شارع امر ناپسند و مرجوح است، تردیدی وجود ندارد اصل اینکه »ُمحذَّ اما مرجوحیتی برآمده از گزاره   ، منه« )َتْزِو

یَج اْلَحْمَقاِء( قرینه  لزامی و غیرالزامی است. از آن تحذیری، بدون وجود قرینه، اعم از حکم ا  جاکه در گزاره محل بحث )ِإیاُکْم َو َتْزِو
 .توان ذهنی، وجود دارد، مرجوحیت این نوع ازدواج در حد کراهت و حکم غیرالزامی است خارجی مبنی بر جواز ازدواج با زن کم 
دشواری زندگی با افراد   ، وایت بیان شده )َفِإنَّ ُصْحَبَتَها َباَلٌء َو ُوْلَدَها ِضیاٌع( گونه که در ذیل ر دلیل مرجوحیت و کراهت آن نیز همان 

ید این   ، که گفته شد مانده ذهنی است. چنان گیری از به دنیا آمدن فرزندان ضعیف و عقب توان ذهنی و پیش کم  شواهد علمی نیز مؤ
بنابراین طبق مفاد این روایت که به لحاظ سند نیز معتبر بود،   . دارد  توانی ذهنی فرزندان، ریشه ژنتیکی و ارثی مطلب است که کم 

 توان ذهنی، ازدواج با زنان کودن، مرجوح و مکروه است.  گیری از تولد فرزندان کم برای پیش 
 . صحيحه محمد بن مسلم 2

 
َ
ِبى أ

َ
وٍب َعْن أ ٍد َعِن اْبِن َمْحب  َحمَّ ْحَمَد ْبِن م 

َ
د  ْبن  یْحیى َعْن أ َحمَّ ِبى َجْعَفرٍ م 

َ
ْسِلٍم َعْن أ ِد ْبِن م  َحمَّ اِز َعْن م  َقاَل:  ×یوَب اْلَخزَّ

َجَه  ْن یَتَزوَّ
َ
ح  َله  أ  یْصل 

َ
ة  اْلَحْسَناء  أ

َ
ه  اْلَمْرأ ْعِجب  ْسِلِم ت  ِل اْلم  ج  ْصَحاِبَنا َعِن الرَّ

َ
َله  َبْعض  أ

َ
وَنٌة َقاَل ََل َو َلِكْن ِإْن َکاَنْت  َسأ ا َو ِهى َمْجن 
َب َوَلَدَهاِعنْ  َها َو ََل یْطل 

َ
ْن یَطأ

َ
َس ِبأ

ْ
وَنٌة َفََل َبأ َمٌة َمْجن 

َ
تواند با زن زیبایی  آیا مرد مسلمان می  :پرسیده شد  ×امام باقر  از(؛  همان)  َده  أ

او عمل  تواند با تواند. سپس ادامه داد: اگر شاص، کنیز زیبای دیوانه دارد می که مجنون است ازدواج کند؛ حضرت فرمود: نمی 
یی را انجام دهد  اما نباید از وی فرزنددار شود. ،زناشو

 بررسی سندی 

اند. دو نفر از آنها )الحسن بن محبوب  اند که همگی توثیق شده های جلیل القدری واقع شده در سلسه سند این روایت شاصیت 
 حاظ سند صحیحه و معتبر است.  بنابراین روایت به ل 28.( از اصحاب اجماع هستندالسراد و محمد بن مسلم الثقفی 

 بررسی داللی  

َجَها« به کار رفته که مناسب است درباره این گزاره اندکی توضیح داده شود. واژه  در این روایت تعبیر »َأ یْصُلُح َلُه َأْن یَتَزوَّ
راغب در مفردات  29رود.از ماده صلح است و صالح در مقابل فساد به کار می ،اندشناسان گفتهگونه که لغت»یصلح« آن

یدمی صالح ضد فساد است و در قرآن کریم گاهی در مقابل فساد و زمانی در برابر سیئه آمده است و بیشترین کاربرد آن  :گو



شود با توجه به معنای لغوی این واژه که بیشتر مربوط به رفتارهاست، یصلح، به عملی اطالق می 30در افعال و رفتارهاست.
َجَها« این میای در آکه مفسده آیا  :شودن وجود نداشته باشد. بنابراین از باب قرینه مقابله، معنای گزاره »َأ یْصُلُح َلُه َأْن یَتَزوَّ

کند ای اشاره مینه، چنان نیست؛ یعنی الیصلح. سپس به نکته :فرمایدمی ×ازدواج با زن دیوانه، عاری از مفسده است؟ امام
اگر شاص، کنیز زیبای دیوانه فرماید میکند؛ یعنی هنگامی که نوع ازدواج را نیز آشکار میکه راز اصلی مفسده داشتن این 

یی را انجام دهددارد می اما نباید از وی فرزنددار شود )َو اَل یْطُلَب َوَلَدَها(، در واقع به قرینه روایات  ،تواند با او عمل زناشو
ازدواج باشد، از سالمت ذهنی و جسمی برخوردار ناواهد بود و به همین   کند که فرزندی که محصول این نوعپیشین، بیان می
 توان ذهنی با هدف فرزنددار شدن نباید ازدواج کرد.دلیل با زنان کم

نشاء است، روایت بر مرجوحیت ازدواج با زنان  ا خبار در مقام اهای که از نوع گزاره  « الیصلح»در نتیجه، با توجه به ساختار 
رو طبق مفاد این روایت،  از این  .دارد. البته با قرینه جواز این نوع ازدواج، این مرجوحیت در حد حکم الزامی نیست دیوانه داللت  

گیرد، از منظر  توان ذهنی که جنون نیز در مرحله شدیده و عمیق آن قرار می فرزندان کم  تولدگیری از این نوع ازدواج برای پیش 
 فقهی دارای حکم مرجوح کراهتی است.

 . بهداشت دوران بارداری  2

که گفته شد، از منظر فقه، باشی از اقدامات بهداشتی پیش از تولد، مربوط به دوران بارداری است؛ یعنی وقتی زن و مرد  چنان 
های دینی )در راستای سالمت فرزند آینده( برای گزینش همسر، بیان شده ازدواج کردند و با رعایت  هایی که در آموزه با مالک 

های  ول بهداشتی قبل از باردار شدن، زن به مرحله بارداری رسید، در این مرحله نیز سالمت جسمی کودک، نیازمند مراقبت اص 
یژه  ،  جسمانی  از سالمت  برخورداری ای است که سالمت کامل وی را تضمین کند. با توجه به اینکه حق رشد و بهداشتی و

ای در فقه،  آید، برای صیانت از این حق، به یک سلسله اقدمات پیشگیرانهه شمار می ب اسالمی در فقه جنین  حقوق  ترینمهم
 : شوندکه در این باش بررسی می است  سفارش شده 

 . بهداشت تغذیه مادر الف 

جار  کند، بهداشت در تغذیه مادر یکی از عوامل مؤثر بر رشد بهنکه جنین مواد غذایی را از طریق تغذیه مادر دریافت می   از آنجا
های مغزی اثر گذاشته  آید. نوع تغذیه مادر با بهره هوشی کودک ارتباط مستقیم داشته و سوءتغذیه بر رشد سلول جنین به شمار می 

منجر خواهد شد. نارسایی در رژیم غذایی مادر )باردار( افزون بر اثر  او  ماندگی ذهنی  و موجب کاهش تعداد آنها شده و به عقب 
ای  شود و این خود زمینهمی های دوران بارداری زنی، باعث افزایش آمادگی مادر جهت ابتال به بیماری وسوء نارس بودن و کم 
های بعد از تولد،  شود جنین در مقابل بیماری می از جمله اینکه موجب  گردد،می های دیگر در کودک برای ایجاد ناهنجاری 

ناستین عامل محیطی برای رشد جنین، غذای   :توان گفت پس می  (.299: 1374)مصباح و دیگران، مقاومت کمتری داشته باشد 
یابد. به همین  شود، نیاز او به غذا، به لحاظ کمیت و کیفیت، افزایش می می  ترمادر است. جنین هرچه به مرحله تولد نزدیک 

های جسمی و ذهنی  ه ناهنجاریآورند که اغلب بدلیل مادرانی که در دوران بارداری دچار کمبود غذا هستند، کودکانی به دنیا می 
 (.146/ 1: 1358)حجتی کرمان، مبتال هستند 

این بهداشت هم شامل مفید بودن تغذیه است   .های دینی نیز قرار گرفته است بهداشت تغذیه مادر، در کانون توجه آموزه 
فرایند سالمت وی آسیبی وارد    بهو مانع رشد جسمی جنین نشده  کههای مفید( و هم از آن جهت ها و خوارکی )مانند انواع میوه 



 نکند )مانند اجتناب از خوردن داروهای مضر(.  
 سفارش به تغذیه انواع ميوه  یکم. 

 شود:  در روایات از تغذیه مادر در دوران بارداری با انواع میوه، سان به میان آمده است که به چند نمونه اشاره می 
ُکُل ادر مقام  جمله خبری ساختار  باتغذیه مادر با خرما: بعضی روایات،  .الف ٍء َو اَل َتَتَداَوی ِبِه  ِمْن َشی  اْلَحاِمُل  نشاء )َما َتْأ

َطِب( این نوع تغذیه   مفید بودن  31کند.رطب )خرمای تر( را بهترین غذا و دارو برای زنان باردار، معرفی می  ،َأْفَضَل ِمَن الرُّ
ایت دیگری تغذیه با رطب را برای مادر و جنین هردو سودمند معرفی کرده  که در روچنان  ندارد؛ »حمل« و جنین  اختصاص به 

کل السفرجل، و الهندباء،»است:  ؛ خوردن »ِبه«، »کاسنی« و رطب برای جنین  «و الرطب، منافع للحمل، و الحامل 32أن فی أ
با  باردار ؛ زیرا اگر مادر  است غذیه جنین بنابراین روایت یادشده ناظر به بیان حکم ت (.29: 1428)شّبر، و مادر هردو سودمند است 

دار پرداخت نفقه زن باردار  رطب تغذیه کند در رشد جسمی جنین نیز تأثیرگذار است. در نتیجه بر شوهر یا فرد و نهادی که عهده
 است، مستحب است که زن باردار را به میزان نیاز با رطب اطعام کند.  

و از تأثیرات آن بر زیبایی   33ت، با لسان امری به اطعام زن باردار به وسیله »ِبه« توصیه شده تغذیه مادر با »ِبه«: در برخی روایا   . ب 
یی و خوش جنین به طور عام و خوش  رنگی وی به طور خاص، سان به میان آمده است که بیانگر گستره نقش این ماده غذایی بر  بو

 باشد.  پیشین( عمل اطعام با »ِبه« می   ابعاد ماتلف رشد جسمی جنین و رجحان استحبابی )با همان بیان 
خوردن   ،این دسته روایات 34است. اشاره شدهاطعام زنان باردار با بطیخ،  بهای از روایات تغذیه مادر با خربزه: در پاره  .ج

حکم  جاکه لحن روایات توصیفی است، کند. از آن خربزه برای زنان باردار را موجب زیبایی و خوش اخالقی جنین معرفی می 
به منزله تعلیلی برای تغذیه با   ، اما وجهی که در ذیل آنها بیان شده )ِإالَّ َحَسَن اْلَوْجِه َو اْلُاُلِق( ،خاصی از آن قابل استنباط نیست 

باشد که به دلیل تأثیر خربزه بر رشد جسمی و زیبایی جنین، این نوع تغذیه برای زن باردار دارای حکم رجحانی و  می خربزه 
 ی است.  استحباب

زیرا در سالمت شاصیت،   35تغذیه مادر با ُکنُدر: در بعضی روایات سفارش شده که زن باردار، از ُلبان )ُکنُدر(، تغذیه کند؛  .د
 چون اما    ،اندافزایش بهره هوشی و رشد متوازن جسمی جنین تأثیرگذار است. هرچند این دسته روایات در ساختار امری بیان شده

رعان است، حکم مستفاد از این روایات، بیش از حکم رجحانی استحبابی نیست و بر حکم رجحانی الزامی برخالف ارتکاز متش 
 داللت ندارند.  

یژگی   ، های علم پزشکی و تغذیه در نتیجه، با اذعان به این مطلب که پیشرفت  هایی که در روایات برای  امروزه بسیاری از آثار و و
روایات یادشده به این مطلب اشاره دارند که تغذیه مادر با خرما، »ِبه«،   : توان گفت کند، می این مواد غذایی بیان شده، تأیید می 

تغذیه مادر   . پس رنگی جنین تأثیرگذار است خربزه و ُکنُدر، بر رشد جسمی و استواری قلب، رشد عقل و ذهن، زیبایی و خوش 
 )باردار( با این نوع غذا، دارای حکم رجحانی استحبابی است. 

 . پرهيز مادر از غذاهای مضر م دو 

شود و مانع  های تغذیه مضر به وسیله مادر به جنین منتقل می شود، آسیب که تغذیه جنین از طریق تغذیه مادر انجام می  جااز آن 
ن  گونه که سالمت و مفید بود؛ به همین دلیل از منظر فقه، همان اندازد می خطر    بهرشد جسمی متوازن وی شده و حیات جنین را  

های جسمی جنین، گیری از آسیب است. بنابراین، زن باردار برای پیش   اهمیت تغذیه اهمیت دارد، پرهیز از تغذیه مضر نیز دارای  



 باید از خوردن غذاهای مضر خودداری کند.  
قاعده   که به استناد  است از مصادیق تغذیه مضر  38و داروهای مضر، 37و مادر، دخانیات 36استفاده مادر از مواد الکلی 

حرمت اضرار به غیر، زن باردار )مادر( حق ندارد با خوردن غذاهای مضر، ضرری متوجه جنین کند. در غیر این صورت از باب  
 حرمت اضرار به غیر )جنین(، مرتکب عمل حرام خواهد شد.  

 . تأخير مجازات مادر ب 

ی صیانت از سالمت جسمی جنین، اجرای مجازات اگر زن باردار )مادر( به دلیل ارتکاب جرم، به مجازاتی محکوم شود، برا
افتد. درباره تأخیر در مجازات مادر،  تعذیرات( بر مادر تا زمان تولد کودک، به تأخیر می و حدود  ، اعضا، )اعم از قصاص نفس

گیری از  نیز پیشدلیل این تأخیر  (.322/ 42: 1404؛ نجفی، 169/ 11: 1416)فاضل هندی، در میان دانشوران فقه، اتفاق نظر است 
که هر نوع آسیبی بر جنین را اضرار و  د مستندات فقهی تأخیر مجازات، افزون بر حکم عقل  39.احتمالی جنین است  هایآسیب 

ها در اسالم  که بر اصل شاصی بودن مجازات د  40و نیز عموم آیه شریفه »َو اَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَری«د کند ظلم بر او تلقی می 
یک سلسله روایاتی است که در ذیل به یک نمونه   د  کنداللت دارد و آسیب دیدن جنین را به دلیل ارتکاب جرم مادر، نفی می د

 شود:  اشاره می 
هِ  ِبى َعْبِد اللَّ

َ
اَباِطى َعْن أ وَسى السَّ ار  ْبن  م  َقر    × َو َرَوى َعمَّ ْبَلى َقاَل: ت  ْحَصَنٍة َزَنْت َو ِهى ح  ِئَل َعْن م  ْرِضَع  َو س  ى َتَضَع َما ِفى َبْطِنَها َو ت   َحتَّ

ْرَجم   مَّ ت  فرمود: اجرای حکم باید به   × پرسیده شد، امام  باردار و زناکاری  درباره زن  × از امام صادق  (؛ 39/ 4: 1413)صدوق، َوَلَدَها ث 
 فتد تا جنین متولد شود و نوزاد را شیر دهد، سپس سنگسار )رجم( شود.  بی تأخیر  

 ندی بررسی س 
اما اصحاب رجال او را توثیق  ، شیخ صدوق این روایت را از عمار ساباطی، نقل کرده است. درباره عمار گفته شده فطحی است 

بنابراین حتی در فرض فطحی بودن عمار، باز هم روایت به لحاظ سند، قابل   (. 290: 1407؛ نجاشی، 345: 1348)کشی، اند کرده 
 پذیرش و موثق است.

 بررسی داللی 

ی َتَضَع َما ِفی َبْطِنَها« است که در قالب  ،گزاره محل بحث در این روایت  نشاء بیان شده و بر  اخبار در مقام اعبارت »ُتَقرُّ َحتَّ
  ، دستور به شتاب در عمل است  ، نوزاد، داللت دارد. با اینکه در اجرای حدود تولد وجوب تأخیر اجرای حکم سنگسار تا زمان 

در خصوص زن باردار که دستور به تأخیر داده شده، وجوب این تأخیر در راستای صیانت از حیات   اما در بحث اجرای حدود
  41پذیر نیست. بنابراین از منظر فقهی،جنین است که به طور طبیعی محافظت از حیات جنین بدون آسیب دیدن جسم وی امکان 

 های جسمی او، قابل تبیین است.  گیری از زیان تأخیر مجازات مادر، برای صیانت از حیات جنین و پیش 
عبارت »َو ُتْرِضَع َوَلَدَها ُثمَّ ُتْرَجُم« در ذیل روایت نیز قرینه روشنی بر این مطلب است که هدف اصلی در تأخیر اجرای حد بر 

که در رشد  مادر، محافظت از جسم و جان کودک است؛ زیرا تأخیر مجازات پس از تولد نوزاد، به دلیل تغذیه از شیر مادر است 
کید جسمی کودک تأثیر می  گذارد و فرض بر این است که اصل حیات کودک بدون تغذیه از شیر مادر نیز قابل محافظت است. تأ

های جسمی است نه صیانت از اصل حیات کودک. البته وجوب تأخیر  گیری از آسیب بر تغذیه کودک از شیر مادر، برای پیش 
 های جسمی.گیری از آسیب م در راستای صیانت از اصل حیات جنین است و هم برای پیش مجازات مادر در دوران بارداری، ه 



 اسقاط روزه ماه رمضان از مادر   ج. 

اگر روزه   42روزه ماه رمضان یکی از واجبات شرعی است که هر زن و مرد مسلمان واجدالشرایط، مکلف به گرفتن آن است.
و حتی بنا بر قولی   43ای بر مادر واجب نیست ، از منظر فقه، چنین روزه باشدضرر داشته گرفتن زن باردار برای سالمت جنین 

اند، اسقاط این تکلیف الزامی، در راستای صیانت که فقها تصریح کرده چنان   44قضای این نوع روزه نیز بر زن باردار واجب نیست.
ن بر عموم حرمت اضرار به غیر، برخی روایاتی  از سالمت جسمی جنین است. ادله فقهی این حکم )جواز افطار زن باردار( افزو

 شود: است که در ذیل به یک روایت اشاره می 
ِد ْبِن ُمْسلِ  ٍد َعِن اْبِن َمْحُبوٍب َعِن اْلَعاَلِء ْبِن َرِزیٍن َعْن ُمَحمَّ ُد ْبُن یْحیی َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ یُقوُل:  ×َسِمْعُت َأَبا َجْعَفرٍ  :ٍم َقاَل ُمَحمَّ

ْن یْفِطَرا ِفى َشْهِر َرَمَضاناْلَح 
َ
َبِن ََل َحَرَج َعَلیِهَما أ ْرِضع  اْلَقِلیَلة  اللَّ ْقِرب  َو اْلم  محمد بن مسلم   ؛(117/ 4: همان)کلینی،  اِمل  اْلم 

ید از امام باقرمی نیست که  شیر، باکی وضع حمل است و نیز بر مرضعه کمنزدیک به فرمود: بر زن بارداری که شنیدم که می ×گو
 در ماه رمضان روزه خود را افطار کنند. 

 بررسی سندی 

حمد بن محمد بن عیسی  ا (،353: همان)نجاشی، محمد بن یحیی العطار  -اند افرادی که در سلسله سند این روایت واقع شده 
و محمد بن   (298، همان: )نجاشیالعالء بن رزین القالء  (،556: همان)کشی، الحسن بن محبوب السراد  ،( 59)همان:  ی األشعر

همه از ثقات و اجالی اصحاب هستند و در کتب رجالی، توثیق خاص دارند. بنابراین روایت    - (162)کشی، همان:  مسلم الثقفی  
 شود.  به لحاظ سند معتبر است و صحیحه تلقی می 

 بررسی داللی  

ْن یْف عبارت »  ،گزاره محل بحث در این روایت 
َ
« است که بر جواز افطار روزه ماه رمضان  ِطَرا ِفى َشْهِر َرَمَضانََل َحَرَج َعَلیِهَما أ

اند )إذا خافتا علی  که فقها نیز بر این مطلب اذعان کرده برای زن باردار و زن شیرده، داللت دارد. براساس مفاد این روایت، چنان 
 شود.  قط می های جسمی جنین، روزه ماه رمضان از مادر ساگیری از آسیب برای پیش ، ولدهما(

 نتيجه 
از منظر فقه، یکی از اقداماتی که در راستای بهداشت جسمی کودک پیش از تولد باید انجام شود، گزینش همسری است که از  

یشاوندان و افراد  سالمت جسمی برخوردار بوده و از بیماری  های قابل انتقال ژنتیکی، عاری باشد. به همین دلیل، از ازدواج با خو
با   آنهااما مدلول  ،نی، نهی شده است. هرچند مستندات روایی اغتراب در ازدواج، به لحاظ سند ضعیف بودندتوان ذهکم 

های دانشمندان علم پزشکی منطبق است. بنابراین در فرضی که همسر آینده دارای بیماری قابل انتقال از طریق وراثت باشد،  یافته 
یشاوند، رجحان استحبابی دارد. ها و ضعف گیری از بیماری برای بهداشت و پیش    گرچه جسمی فرزند آینده، ازدواج با غیرخو

توان استناد کرد؛ زیرا صیانت از سالمتی جسمی کودک، از منظر عقل نیز  برای رجحان این اقدام بهداشتی، به حکم عقل نیز می 
 آید. راجح به شمار می 

یژگی به فرزندان آینده می  ذهنی که موجب توان دیدگاه فقه درباره ازدواج با افراد کم  ساختمان  به مربوط  همشود )انتقال این و
های جسمی همراه است(، مرجوحیت و کراهت این عمل است؛ زیرا در روایات  اغلب با نارسایی  هم شود و فیزیکی مغز می 

یَج اْلَحْمَقاءِ های تحذیری )معتبر با گزاره  از این عمل نهی شده است که هرچند    ، الیصلح(نشاء ) اخبار در مقام  ا( و یا  ِإیاُکْم َو َتْزِو
به قرینه جواز ازدواج با این دسته افراد، بر الزامی بودن حکم داللت ندارند، اما کراهت و مرجوحیت این نوع ازدواج، به روشنی  



دسته افراد، مکروه و مرجوح  ذهنی، ازدواج با این  توان فرزندان کم   تولدگیری از  . بنابراین برای پیششودمی از این روایات استنباط  
 است. 

بهداشت جسمی کودک پیش از تولد، در کانون توجه فقه قرار گرفته، بهداشت دوران بارداری است.    از دیگر اقداماتی که برای 
 اقدامات بهداشتی دوران بارداری در سه مبحث بررسی شد که نتایج فقهی زیر را به دنبال داشت: 

مادر که بر سالمت جسمی جنین تأثیرگذار است، به یک سلسله روایاتی استناد شد که به   تغذیه . بهداشت تغذیه مادر: 1
های علم پزشکی و تغذیه، امروزه بسیاری از  لحاظ سند، از اعتبار الزم برخوردار نبودند؛ اما گفته شد با توجه به اینکه پیشرفت 

یژگی  توان گفت روایات یادشده به این مطلب اشاره  کند، می ، تأیید می هایی که در روایات برای این مواد غذایی بیان شده آثار و و
رنگی  دارند که تغذیه مادر با خرما، »ِبه«، خربزه و ُکنُدر، بر رشد جسمی و استواری قلب، رشد عقل و ذهن، زیبایی و خوش 

یژگی  های جسمی، تغذیه مادر  رسایی های یادشده، برای حفظ جنین از ناجنین تأثیرگذار است. بنابراین با فرض اثبات علمی و
 )باردار( با این نوع غذاها، دارای حکم رجحانی استحبابی است.  

های جسمی به  گیری از آسیب که با یک نگاه سلبی، زن باردار )مادر( به استناد قاعده حرمت اضرار به غیر، برای پیش چنان 
  ،آیند می یات و داروهای مضر که از مصادیق تغذیه مضر به شمار  جنین، باید از خوردن غذاهای مضر نظیر مواد الکلی و مادر، دخان 

 خودداری کند.  
خیر مجازات مادر: گفته شد، اگر زن باردار )مادر( به دلیل ارتکاب جرم، به مجازاتی محکوم شود، به استناد حکم عقل  أ. ت2

کند( و اصل شاصی بودن مجازات و یک  )که هر نوع آسیبی، از جمله آسیب جسمی بر جنین را اضرار و ظلم بر او تلقی می 
  اعضا، برای صیانت از سالمت جسمی جنین، اجرای مجازات )اعم از قصاص نفس و  که  سلسله روایات معتبر، واجب است 

( بر مادر تا زمان تولد کودک، به تأخیر بیفتد. البته وجوب تأخیر مجازات مادر در دوران بارداری، هم در راستای  یرات زتعو  حدود  
 های جسمی. گیری از آسیب انت از اصل حیات جنین است و هم برای پیش صی

، به استناد عموم حرمت ساز باشد. اسقاط روزه ماه رمضان از مادر: اگر روزه گرفتن زن باردار برای سالمت جنین، خطر3
 ر واجب نیست.السند، برای صیانت از سالمت جنین، این نوع روزه گرفتن بر ماد اضرار به غیر و روایات صحیح 



   ها نوشت پی 
.............................................................................................................................................  

  ف ی بر وظا  د ی ک أ با ت  ، ی جسمان  ت ی حقوق کودکان درترب  ی فقه  ی با عنوان: بررس  یی رجا  محمدقاسم  ی ر.ک: رساله دکتر  ی جسمان  ت ی ترب  ف ی تعر  ی . برا 1
 .  13ص   ن، ی والد 

نمود.  گو می و درمان و داروهای آن عصر بحث و گفت که یکی از پیامبران الهی و از شاگردان حضرت ادریس )هرمس( بود از    ، اسقلبیوس   شود ی . گفته م 2
یند و پیش که اکنون در فرانسه او را هژین می د  (  Hygeneدخترش هاجین )  از    د   زیرا وی بهداشت و پیشگیری را پیشنهاد نمود   ؛ اند گیری را به نام وی نامیده گو

طور سنت دیرینه معمول بود و هر پیامبری که برای هدایت بشر آمده، آن را امضا  های گذشته به پدرش قوانین آن را درخواست کرد. این روش در میان انسان 
 . ( 26/  7:  1384نموده و مطالب جدیدی نیز ارائه کرده است )نورانی،  

دار  وجوب پرداخت نفقه زن بار   ن، ی مراحل ماتلف جن  ی برا   ه ی د   ن یی و حرمت سقط آن، تع   ن ی جن   ات ی از حق ح   انت ی مانند وجوب ص   ی . احکام و حقوق 3
به    ار اقر   ن، ی جن   ی وقف و هبه برا   ت، ی از وص   ی حق برخوردار   ن، ی حق ارث جن   ن، ی مصلحت جن   ل ی مجازات زن باردار به دل   ر ی تأخ   ن، ی از حمل و جن   ت ی حما   ی برا 

 و... .    ن ی نفع جن 
ة )جوهری،    : الولد ما دام فی البطن، و الجمع . و الَجِنیُن 4 ِجنَّ

َ
 (. 2094/  5:  1410اأْل

5.  Cleftpalate  . 
  6. Clubfoot . 

اٌس   × . عن الصادق 7 اِلِح َفِإنَّ اْلِعْرَق َدسَّ ُجوا ِفی اْلُحْجِز الصَّ  (.  197:  1412  ، ی )طبرس   َقاَل: َتَزوَّ
و   ده ی چ ی پ  ار ی بس  ی سازوکار  ک ی به فرزندان، در  ن ی والد  ی ک ی ولوژ ی ز ی و ف  ی ک ی ز ی ف  ات ی انتقال صفات و خصوص  که  دهد ی نشان م  ات ی »دساس« در روا  ر ی تعب 

السین فی    و ، الدال  و نامحسوس است: دس   ی به گونه پنهان   یء ش   ک ی ورود    ی واژه از ماده »دس« گرفته شده که به معنا   ن ی چراکه ا   شود؛ ی انجام م   ، ی ز ی رآم اسرا 
اس  ء تحت خفاِء و ِسّر. و قولهم: »الِعْرق المضاعف و المطابق أصٌل واحد یدلُّ علی ُدخول الشی  ه ینِزع فی َخَفا َدسَّ /  2: 1404ِء و ُلْطف )ابن فارس، «؛ ألنَّ

256  .) 
َوی 8 ی   یْضَوی   ، و َضِوی ، مقصور، مصدر الضاِوی . الف. ضوی: الضَّ   [ ، ألن ذلك فهو ضاٍو، ]و هذا الذی یولد بین األخ و األخت و بین ذوی المحارم   َضو 
یه  َته. و سمی الصبی   یْضِو یا ... و َأْضَوی   أی یوهن ُقوَّ یا )فراه   لده فالن: جاء و   ضاِو  (.  75- 74/ ص 7:  1410  ، ی د ی ضاِو

َقاِرِب ِلَئالَّ َتْضَوی َأْوالُدُکْم،    . و َأْضَوی الرجُل: ُوِلَد له َوَلٌد َضاِوی و کذلك المرَأُة. و ب 
َ
ْنساِب ال فی األ

َ
ُجوا فی الِبَعاِد األ فی الحدیث: اْغَتِرُبوا ال ُتْضُووا َأی َتَزوَّ

 (.  489/  14:  1414الَغِریَبِة َأْنَجُب و َأْقَوی، و وَلد الَقَراِئِب َأْضَعُف و َأْضَوی )ابن منظور،    د الَغراِئِب ُدوَن الَقراِئِب، فِإنَّ ولَ و قیل: معناه اْنِکُحوا فی  
ة الجسم و دّقته، و یقال:  . و هذا استعارة، و المراد انکحوا فی الغرائب، و ال تنکحوا فی القرائب؛ ألّنهم یقولون: »الغرائب أنجب« و »الضوی«: ضؤول 9

 (. 100:  1422  ، ی رض   ف ی »أضوت المرأة« إذا أتت بولد ضاو، کما یقال: »أذکرت« إذا أتت بولد ذکر )شر 
. فمعنی  لدت ولدا ضعیفا . »اغتربوا ال َتْضُووا« أی تزّوجوا الغرائب دون القرائب، فإن ولد الغریبة أنجب و أقوی من ولد القریبة. و قد َأْضَوت المرأة إذا و 10

ین: أی ضعفاء نحفاء، الواحد: َضاٍو )ابن اث   (.  106/  3:  تا ی ب   ر، ی ال َتْضُووا: ال تأتوا بأوالد َضاِو
:  1388)حّلی،  : ال تنکحوا القرابة القریبة فان الولد یارج ضاویا ای نحیفا و لعل ذلك لنقصان الشهوة بسبب القرابة | . الرابع االجنبیة؛ قال الّنبی 11

 (.  569ص 
 (.  15/  7:  1413الف. و البعیدة علی آخر ... و اختاره العالمة فی التذکرة. قالوا: و السّر فیه نقصان الشهوة بسبب القرابة )شهید ثانی،    . 12
 (.  17/  23:  1405. و قیل: البعیدة ... و هو اختیار العالمة فی التذکرة و علل بنقصان الشهوة مع القرابة )بحرانی،  ب 
 (.  381/  1:  1400للابر )شهید اول،    . یستحب التباعد، 13
 (.  456:  1405  ، ی . الف( و قال: بعض أصحابنا، ذات الرحم اولی لصلتها )حل 14
 الثالث ]من اقسام النکاح[: مستحب، و هو النکاح فی األقارب، لما فیه من الجمع بین الصلة و فضیلة النکاح )شهید اول، همان(.    . ب 
 قول، للجمع بین الصلة و فضیلة النکاح، و اختاره الشهید فی قواعده )شهید ثانی، همان(.    و المستحّب کنکاح القریبة علی   . ج 



 استدالل شود:    ز ی خاص ن   ت ی روا   ن ی افزون بر عموم ادله استحباب صله رحم، به ا   دگاه، ی د   ن ی اثبات ا   ی ممکن است برا   البته 
ْلِك َو اْلَكَراَمةِ َمْن َتَزوَّ »   : × َعِلی ْبُن اْلُحَسیِن َسیُد اْلَعاِبِدیَن   َقاَل  ه  َتَعاَلى ِبَتاِج اْلم  َجه  اللَّ ِحِم َتوَّ َوَجلَّ َو ِلِصَلِة الرَّ ِه َعزَّ یه،    « َج ِللَّ (؛  385/  3:  1413)ابن بابو

 .  کند ی م   ت ی کند خداوند به او تاج ملک و کرامت عنا   دواج هر کس برای خدا و نیز صله رحم از 
که به ازدواج    ل ی دل   ن ی اما به لحاظ داللت، به ا   شود؛ ی م   ی تلق   ف ی به لحاظ سند، ضع   ت ی روا   رو، ن ی از ا   . قل کرده است را بدون سند ن   ت ی روا   ن ی ا   ه، ی بابو   ابن 

قائل به استحباب ازدواج با   ه باشد ک  ی دگاه ی د  ی برا  ی د ی به منزله مؤ  تواند ی عمل بوده و م  ن ی راجح بودن ا  ه از باب صله رحم، وعده پاداش داده شده، نشان 
 ست.  ا   شاوندان ی خو 

، و قد وقع فی غریب ال 15 حدیث البن  . »هذا الحدیث تبع فی إیراده إمام الحرمین هو و القاضی الحسین«. و قال ابن الصالح: »لم أجد له أصال  معتمدا 
 (.  309/  3:  1995  ، ی قتیبة )عسقالن 

َمْت  » و دو( حرام شمرده شده است:    ک ی درجه    ی نسب   وندان شا ی )خو   ی و سوم سوره مبارکه نساء، ازدواج با اقارب نسب   ست ی ب   فه یشر   ه ی . براساس مفاد آ 16 رِّ ح 
ْم َو  ك  ْم َو َبَنات  ك  َهات  مَّ

 
ْم أ ِخ َو َبنَ   ى َعَلیك 

َ
ْم َو َبَنات  اْْل ك  ْم َو َخاََلت  ك  ات  ْم َو َعمَّ ك  َخَوات 

َ
ْخِت   ات  أ

 
 . « ...   اْْل

ا َأْحَلْلَنا َلَك َأْزَواَجَك الالَّ 17 ِبی ِإنَّ اِتَك َو . یا َأیَها النَّ َك َو َبَناِت َعمَّ ُه َعَلیَك َو َبَناِت َعمِّ ا َأَفاَء اللَّ َبَناِت َخاِلَك َو َبَناِت  ِتی آَتیَت ُأُجوَرُهنَّ َو َما َمَلَکْت یِمیُنَك ِممَّ
ِتی َهاَجْرَن َمَعَك... ) احزاب:    (. 50َخااَلِتَك الالَّ

18. Intellectual disability . 
 .19.  Mental Retardation . 

/  2: 1387 زاده، ی )عل  شود ی استفاده م  ، ی توان ذهن از اصطالح کم  ی مانده ذهن عقب  ی مفهوم، امروزه به جا  ن ی ا  ز ی آم و اهانت  ی کاستن از بار منف  ی . برا 20
127 .) 

 . رود ی طور معمول از فرد انتظار م است که در هر سن خاص به    یی انجام کارها   ی، انطباق   ی ها . منظور از مهارت 21
 (. 78/  3:  1423لبالهة ضّد الکیاسة )جمعی از پژوهشگران،  . ا 22
 (. 170/  5:  1387ء فی غیر موضعه مع علمه بقبحه )طوسی،  . و أما األحمق و هو الذی یضع الشی 23
ته علی المصلحة ...  . و السفیه فی مصطلح الفقهاء هو الذی لیس له حالة حفظ المال، یصرفه فی غیر موقعه و یتلفه فی غیر محّله، ال یبنی معامال 24

 (. 306:  تا ی ب   ، ی ن ی )مشک 
الباعثة الختالل العقل    ة ی االمراض الدماغ   ع ی بل هو اسم لجم   ن، یّ َعَلما  لمرٍض مشاص مع   س ی من کتب االطباء و کلماتهم د ل   ظهر ی ما    ی . الجنون د عل 25

 (. 513:  1417عنها بفساد العقل )نراقی،    عّبرون ی و فساده، و  
  شود ی ( گفته م Nonsyndromic Mental Retardation)   « ی رنشانگان ی غ   ی ذهن   ی توان حالت »کم   ن ی که به ا   کند ی بروز م   یی ه تنها ب   ا ی   ی ذهن   ی توان . کم 26

 Syndromic)  « ی نشانگان  ی توان ذهن مورد به آن »کم  ن ی صورت همراه است که در ا  ی و بدشکل  ی اسکلت  ی ها ی چون ناهنجار  ی گر ی د  ی ها ی با ناهنجار  ا و ی 
Intellectual disability (. 67/  15:  1391  ، ی )بسطام   شود ی ( اطالق م 

/  3:  تا ی ب   ، یی خو   ی . أن ما یعتبر فی العمل بالروایة إنما هو الوثاقة ال العدالة، و أن فسق الجوارح و الماالفة فی االعتقاد ال یضر بحجیة الابر )موسو 27
106 .) 

ا لهم بالفقه و العلم و هم ستة نفر آخر دون الستة نفر الذین ذکرناهم فی أصحاب  . أجمع أصحابنا علی تصحیح ما یصح عن هؤالء و تصدیقهم و أقرو 28
و أحمد بن   محبوب أبی عبد الله ع منهم یونس بن عبد الرحمن و صفوان بن یحیی بیاع السابری و محمد بن أبی عمیر و عبد الله بن المغیرة و الحسن بن 

وب الحسن بن علی بن فضال و فضالة بن أیوب و قال بعضهم مکان ابن فضال عثمان بن عیسی و أفقه  محمد بن أبی نصر و قال بعضهم مکان الحسن بن محب 
 (. 556:  1348  ، ی هؤالء یونس بن عبد الرحمن و صفوان بن یحیی )کش 

 (. 303/  3:  1404؛ الصاد و الالم و الحاء أصٌل واحٌد یدل علی ِخالف الَفساد )ابن فارس،  . صلح 29
اَل . صلح 30 بل فی القرآن تارة بالفساد، و تارة بالّسیئة )راغب اصفهانی، ، الصَّ کثر االستعمال باألفعال، و قو :  1412ُح: ضّد الفساد، و هما ماتّصان فی أ

489  .) 



ُد ْبُن ِعیَس 31 َثِنی ُمَحمَّ ِه َقاَل َحدَّ َثَنا َسْعُد ْبُن َعْبِد اللَّ ُه َعْنُه َقاَل َحدَّ َثَنا َأِبی َرِضی اللَّ ِه اْلَحَسِن ْبِن َراِشٍد  . َحدَّ ی ْبِن ُعَبیٍد اْلیْقِطیِنی َعِن اْلَقاِسِم ْبِن یْحیی َعْن َجدِّ
ِد بْ  هِ   ِن َعْن َأِبی َبِصیٍر َو ُمَحمَّ ی َعْن   × ُمْسِلٍم َعْن َأِبی َعْبِد اللَّ َثِنی َأِبی َعْن َجدِّ َم  »   × َأنَّ َأِمیَر اْلُمْؤِمِنیَن   × آَباِئهِ   َقاَل َحدَّ ْرَبَعِماَئِة َباٍب  َعلَّ

َ
ْصَحاَبه  ِفى َمْجِلٍس َواِحٍد أ

َ
أ

ْنیاه  َقاَل  ْسِلِم ِفى ِدیِنِه َو د  ا یْصِلح  ِلْلم  ل   × ِممَّ ک 
ْ

أ ْریَم ِمْن َشى  اْلَحاِمل   ... َما َت ه  َعزَّ َو َجلَّ ِلَم َطِب َقاَل اللَّ ْفَضَل ِمَن الر 
َ
ى إِ  × ٍء َو ََل َتَتَداَوى ِبِه أ زِّ َلیِك  َو ه 

ى َعیناً  ِلى َو اْشَرِبى َو َقرِّ َطبًا َجِنیا َفك  ساِقْط َعَلیِك ر  ْخَلِة ت  بص 637/ 2: 1403 ه، ی ابو «... )ابن ب ِبِجْذِع النَّ از   × و محمد بن مسلم از امام صادق  ر ی (؛ ابو
  ی فرمود: و تنه خرما را به سو  ÷ م ی وجل، به حضرت مر : بهترین غذای زن باردار و داروی او رطب است. خداوند عز کند ی نقل م  × ن ی رالمؤمن ی پدرانش از ام 

 دار.  و خاطرت را شاد و خوش   اشام ی از آن ]خرما[ باور و ]از آن نهر[ ب   س . پ زد یبر   ده ی تازه و از بارچ   ی خرما   ت ی خود بجنبان تا برا 
اثبات    ی برا   ی ماتلف   ی ها خاص ندارند؛ اما روش   ق ی و حسن بن راشد( توث   یی ح ی مشهور است، دو نفر )قاسم بن    أة اربعم   ث ی که به حد   ت ی روا   ن ی سند ا   در 

 (.   66/  14همان:    ، یی خو   ی )ر.ک: موسو   کند ی م   رش ی را قابل پذ   ت ی وثاقت آنها جستجو شده که سند روا 
 (.  126/  4همان:    ، ی د ی ، و الِهْنَدَباُء و الواحدة: ِهْنَدَباَءٌة: من أحرار البقول، طیب الطعم )فراه : الِهْنَدُب . هندب 32
ْشَعِث َعْن ُموَسی ْبِن ِإْسَماِعیَل ْبِن ُموَسی ْبِن َجْعَفٍر َعْن . ال 33

َ
ٍد اأْل ِد ْبِن ُمَحمَّ هِ  ̂  َأِبیِه َعْن آَباِئهِ ف. َسْهِل ْبِن َأْحَمَد َعْن ُمَحمَّ َراِئَحة   » : | َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَّ

َفْرَجِل َو َراِئَحة  الْ  ْنِبیاِء َراِئَحة  السَّ
َ
ورِ اْْل ْهَراِء َراِئَحة  اْلِع  ح  وِد َو َراِئَحة  اْبَنِتى َفاِطَمَة الزَّ ر  َفْرَجِل َو اْْلِس َو  یِن َراِئَحة  اْْلِس َو َراِئَحة  اْلَمََلِئَكِة َراِئَحة  اْلو  السَّ

ِجَد ِمْنه  َراِئَحة  السَّ  ه  َنِبیًا َو ََل َوِصیًا ِإَلَّ و  ْم َفك   َفْرَجِل اْلَوْرِد َو ََل َبَعَث اللَّ ْوََلَدک 
َ
ْن أ ْم یَحسِّ وا َحَباَلک  ْطِعم 

َ
وَها َو أ بن   ی (؛ موس 135/ 15: 1408 ، ی )نور  « ل 

بوی    ن، ی ، بوی »ِبه« است و بوی حورالع ̂ فرمود: بوی پیامبران  | که رسول خدا  کند ی از پدرش و آن حضرت از پدرانش نقل م   × بن جعفر   ی بن موس   ل ی اسماع 
که  بوی ِبه و انگبین و گل سرخ. خداوند، هیچ پیامبر و وصی را برنینگیاته است، مگر این   ، ÷ بوی دخترم فاطمه زهرا سرخ و و بوی فرشتگان، بوی گل   ین انگب 

 آمده است. ِبه، باورید و به زنان بارداِر خود بدهید تا فرزندانتان نکو باشند.  از او، بوی ِبه، می 
 است.   ف ی ضع   ی به لحاظ سند   ت ی نشده است. بنابراین روا   ق ی توث   ی ر کتب رجال ، د ( بن جعفر   ی بن موس   ل ی بن اسماع   ی موس )   ت ی روا   ن ی ا   ی اصل   ی راو 
م؛ فَ » :  |. رسول الّله ب  َة ِفى الَقلِب، و أطِعموه  َحباَلک  و الَبَصَر، و ینِبت  الَمَودَّ ه  یجل  م؛ َفِإنَّ َفرَجَل و َتهاَدوه  َبیَنك  وا السَّ ل  م ک  ن  أوَلَدک    ، ی )طبرس   « ِإنَّه  یَحسِّ
به زنان باردار ِبه، دهید که فرزند را زیبایی    رویاند، ی را در دل م   ی فرمود: »ِبه« باورید و به هم هدیه دهید که دیده را جال دهد و دوست   | رسول خدا   (؛ 172:  1412

 .  باشد ی م 
 فاقد اعتبار است.   ، ی آمده که سند ندارد. بنابراین به لحاظ سند   ی در کتاب مکارم االخالق مرحوم طبرس   ت ی روا   ن ی ا 

ْحَمِن َعْن ُشَرْحِبیَل ْبِن ُمْسِلٍم َأنَّ . ج  اِب َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعْبِد الرَّ ُد ْبُن یْحیی َعْن َسَلَمَة ْبِن اْلَاطَّ ل  » ُه َقاَل: ُمَحمَّ ک 
ْ

أ ِة اْلَحاِمِل َت
َ
َفْرَجَل  ِفى اْلَمْرأ َفِإنَّ اْلَوَلَد   السَّ

ْصَفى َلْوناً 
َ
ْطیَب ِریحًا َو أ

َ
ون  أ [ درباره زن باردار فرمود: زن باردار »ِبه« باورد؛ در  × که او ]معصوم   کند ی بن مسلم نقل م   ل ی (؛ شرحب 22:  1407  ، ی ن ی کل )   « یك 

 تر خواهد شد.  رنگ بوتر و خوش این صورت، فرزند او خوش 
 است.    ف ی ضع   ی به لحاظ سند   ز ی ن   ت ی روا   ن ی ا   پس .  است   به صورت مضمره نقل شده   ت ی روا   ن ی ا 

یَخ : َما مِ | . الف. َقاَل 34 َکَلِت اْلِبطِّ   ی ا : هر زن حامله د ی فرما ی م   | (؛ رسول خدا 29:  1408  ، ی اَل یُکوُن َمْوُلوُدَها ِإالَّ َحَسَن اْلَوْجِه َو اْلُاُلِق )نور   ِن اْمَرَأٍة َحاِمَلٍة َأ
 و خوش اخالق خواهد شد.    با ی ( باورد، فرزندش ز خ ی که خربزه )بط 
ٍة َح »   : | َل ب. َو َقا 

َ
یَخ َما ِمِن اْمَرأ َکَلِت اْلِبطِّ

َ
ِق   اِمَلٍة أ ل  َها َحَسَن اْلَوْجِه َو اْلخ  ود  ون  َمْول  نِّ ِإَلَّ یك  ب  که    ی ا (؛ هر زن حامله 299/  59:  1410  ، ی )مجلس   « ِباْلج 

 اخالق خواهد شد.  و خوش   با ی باورد، فرزندش ز   ر ی ( با پن خ ی خربزه )بط 
 .  شوند ی م   ی تلق   ف ی فاقد سندند و ضع   ت ی دو روا   ن ی ا 

یَساُبو   ی برا .  35 ِه النَّ ِد ْبِن َقِبیَصَة َعْن َعْبِد اللَّ ِد ْبِن اْلُحَسیِن َعْن ُمَحمَّ ُد ْبُن یْحیی َعْن ُمَحمَّ ِری َعْن َهاُروَن ْبِن ُمْسِلٍم َعْن َأِبی ُموَسی َعْن َأِبی  مثال: الف. ُمَحمَّ
ْوِری َع  اِمی َعْن ُسْفیاَن الثَّ هِ   × ِن اْلَحَسِن ْبِن َعِلی َأِبی ِزیاٍد َع   ْن اْلَعاَلِء الشَّ ى »   | َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَّ ذِّ ِبى ِإَذا غ  َباَن َفِإنَّ الصَّ م  الل  وا َحَباَلک  ْطِعم 

َ
هِ   َبْطِن   ِفى   أ مِّ

 
َباِن   أ   ِبالل 

ِزیَد ِفى َعْقِلهِ  ه  َو    را ی ز  د؛ ی فرمود: زنان باردار را با »لبان« اطعام کن   | ه رسول خدا ک  کند ی نقل م  × ن علی از حسن ب  اد ی (؛ ابوز 23/  6همان:    ، ی ن ی )کل  « اْشَتدَّ َقْلب 
 .  ابد ی ی م   ی و عقلش فزون   شود ی شود قلبش استوار م   ه ی که در شکم مادر با »لبان« تغذ   ی ن ی جن 

  ی ف ی توص  گونه چ ی اند که ه ه گرفت  قرار  صه ی و محمدبن قب  ی سابور ی عبدالله الن  ، ی هارون بن موس  ، ی ابوموس  ، ی ابوالعالء الشام  اد، ی ابوز  ت، ی روا  ن ی سند ا  در 
(. بنابراین  394همان:    ، ی است )کش   ه ی عامه و مذموم الروا  ی گفته شده که از فقها  ز ی ن   ی ثور   ان ی است. افزون بر آن درباره سف   امده ی ن   ی درباره آنها در کتب رجال 



 است.   ف ی به لحاظ سند، ضع   ت ی روا 
ٌة ِمْن َأْصَحاِبَنا َعْن َسْهِل ْبِن ِزیاٍد َعْن  ب  َضا . ِعدَّ ِد ْبِن ِسَناٍن َعِن الرِّ ِد ْبِن َعِلی َعْن ُمَحمَّ ََلٌم  َقاَل:    × ُمَحمَّ َباِن َفِإْن یك  ِفى َبْطِنَها غ  ْم َذَکَر الل  وا َحَباَلک  ْطِعم 

َ
أ

َجاعًا َو إِ  َها   ْن َخَرَج َذِکى اْلَقْلِب َعاِلمًا ش  ق  ل  َها َو خ  َن َخْلق  فرمود: به زنان باردارتان،    × امام رضاع   د ی گو ی مد بن سنان م همان.(؛ مح   ، ی ن ی )کل   َتك  َجاِریٌة َحس 
 شود.  می   ق و خوش اخال   باروی ی دل، عالم و دلیر خواهد شد و اگر دختر باشد، ز   زه ی ُکنُدر نر بدهید. در این صورت، اگر آنچه در شکم زن است، پسر باشد، پاک 

  ، ی )نجاش   شوند ی م   ی تلق   ف ی ضع   & ی از منظر نجاش   ، ی اآلدم   اد ی و سهل بن ز   نه ی وسم اب   ی و محمد بن عل   ت ی روا   ن ی ا   ی اصل   ی راو   ، ی بن سنان الزاهر   محمد 
 و فاقد اعتبار است.   ف ی ضع   ی به لحاظ سند   ت ی روا   ن ی (. بنابرا 185و    333،  328همان:  

  ن ی ن ج   د ی شد   ی ها ی ناهنجار و    ی ع ی در رشد طب   ی ضعف عموم   ، ی باعث نقص هوش   ت ی شده و مسموم   ت ی موجب مسموم   ، ی . مصرف مشروبات الکل 36
مصرف الکل توسط مادر    ی امدها ی از پ   ن ی در اندام جن   ر یی و تغ   ی کروسفال ی و نقض عضو، م   ی همچون تولد زودرس، اختالالت جسم   ی گر ی . عوارض د شود ی م 

 (. 305  -   304/  1:  1347  گران، ی د است )مصباح و  
کودک  یجهت ابتال یانه یه دنبال دارد که خود زمنارس بودن نوزاد را ب ا یو   یتوسط مادر، سبک وزن  اتی . مصرف مواد مادر و استعمال دخان37
مادر   ادیآثار اعت گری از د نیاندام و مرگ جن یبدشکل یگاه یضربان قلب، تشنج و حت شیاست. افزا یو عاطف  یذهن ،یبدن یهای ناهنجار یبه بعض

 (.304است )همان:  اتی به مواد مادر و دخان
است؛   ی و اختالل جزئ   ی نظم ی ب   جاد ی در حد ا   ی گاه  ر ی تأث   ن ی . هرچند ا گذارد ی م   ر ی تأث   ن ی بر رشد جن که باشد    ی . مصرف دارو توسط مادر به هر شکل 38
  ی ا به گونه  ت ممکن اس  کنند، ی از آنها استفاده م  ن ی مسکن که مادران جهت تسک  ی داروها  ی . حت گذارد ی بر جا م  ی ر ی ناپذ و جبران  ی جد  رات ی تأث  ی اما گاه 

  ی مصرف داروها   کند، ی دفع م   ی را جذب و با کند   ی مواد خارج   اد ی با سرعت ز   ست ی در مرحله بالستوس   ن ی جاکه جن ز آن را ماتل سازد. ا   ن ی جن   ی دستگاه تنفس 
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. استفاده از  شوند ی بدن م  ی ها باش  گر ی ها و د در اندام  ب ی محتمل آس  کنند ی استفاده م  د« ی دوم ی حساس رشد، از »تال  ی ها ر دوره که مادرانشان د  ی کودکان 
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(؛ و هو موافق للقواعد فان اقامة الحد علی االم مظنة للاطر علی الولد غالبا  337/  41:  1404  ، ی وف الضرر علی ولدها لو جلدت )نجف . مع فرض خ 39
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 (. 164م:  )انعا   دارد ی را برنم   ی گر ی بار گناه د   ی باربردار   چ ی . ه 40
ک   ن، ی جن   دن ی د   ان ی گیری از ز پیش   ی حدود بر زن باردار، برا   ی اجرا   ر ی بر تأخ   ز ی ن   ی . در قانون مجازات اسالم 41  شده است:   د ی تأ
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حد تا رفع    ی باشد، اجرا   رخوار ی نوزاد ش   ا ی حمل   ی ضرر برا   م ی احتمال ب  رده، ی ش   ا ی حد جلد بر زن باردار    ی : هرگاه در اجرا ی قانون مجازات اسالم   92  ماده 
 . افتد ی م   ر ی ه تأخ ضرر، ب   م ی ب 

وَن » .  42 ق  ْم َتتَّ ك  ْم َلَعلَّ ِذیَن ِمْن َقْبِلك  ِتَب َعَلى الَّ یام  َکَما ک  م  الصِّ ِتَب َعَلیك  وا ک  ِذیَن آَمن  یَها الَّ
َ
 (. 183)بقره:    « یا أ

(؛ و الحامل  285/ 1بسوط فی فقه اإلمامیة: الم  ، ی . و الحامل المقرب و المرضعة القلیلة اللبن إذا أضر بهما الصوم و خافا علی الولد أفطرتا )طوس 43
حائری،    اإلسالم )طباطبایی   اء المقرب و هی التی قرب زمان وضعها و المرضع القلیلة اللبن، یجوز لهما اإلفطار إذا خافتا علی ولدهما أو أنفسهما، بإجماع فقه 

1418  :5  /501 .) 
ی ولدهما من الصوم الضرر، أفطرتا، و تصدقتا عن کل یوم بمد من طعام، و تقضیان  . الحامل المقرب، و المرضع القلیلة اللبن، إذا خافتا عل44

بصحته   دذلك الیوم، و قد ذهب بعض أصحابنا، إلی أّنه ال قضاء علیهما، و هو الفقیه سالر، و األول هو األظهر، الذی یقتضیه أصول المذهب، و یشه 
 (.401/ 1: 1410ظاهر القرآن )ابن ادریس، 
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Abstract 

Physical education in the sense of helping in the physical growth of children and meeting their 

natural and material needs is one of the important educational areas. Among the measures that 

promote the growth and bodily health of a child is physical health as one of the parenting measures 

to assert the right to child health. This article examines prenatal children in two areas of spouse 

selection and prenatal health, based on jurisprudential arguments (traditions and reason). 

Assuming that the future spouse has genetic diseases, to prevent future illnesses and physical 

weakness of the future offspring, marriage to a biologically unrelated person is preferred and 

recommended. Marriage to people with this feature is considered reprehensible and is disapproved 

only to prevent the birth of children with mental disabilities. 
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