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 1چكيده

های رشد جسمی و تأمین نیازهای مرتبط با بدن به مفهوم اقدامات و فراهم کردن زمینه ،جسمانیتربیت 
آید. یکی از اقداماتی که زمینه رشد و سالمت بدنی شمار میهای تربیتی به ترین ساحتکودک، از مهم

دین تربیتی وال عواملکند، بهداشت جسمی است. بهداشت جسمی به مثابه یکی از کودک را فراهم می
می رو، بهداشت جسشود. در جستار پیشدر راستای استیفای حق سالمت کودک، پس از تولد انجام می

از  های مرضعه، اسقاط روزهکودکان، در مباحثی نظیر: بهداشت بدن، بهداشت در تغذیه، توجه به ویژگی
)آیات، روایات و دلیل عقل(،  مرضعه و آموزش الگوی درست تغذیه به کودک، با استناد به ادله فقهی

 آمده است:  بررسی شده و نتایج زیر به دست
الگوی  ،برای کودکانتخاب مرضعه زیبا  ،ختنه کردن نوزاد پسر ،غسل دادن و تراشیدن موی سر نوزاد

 درست تغذیه به کودکان.
 .ین، اقدامات بهداشتیبهداشت جسمی، تربیت جسمانی، کودکان، والد :هه کاید واژ
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 مقدمه 

بیت های تربیتی است و ترساز رشد و تربیت آنها در دیگر ساحتسالمت جسمی کودکان، زمینه
در نتیجه  .باشدپذیر نمیمتعادل کودک بدون توجه به نیازهای زیستی و سالمت بدنی وی، امکان

مرتبط های رشد جسمی و تأمین نیازهای تربیت جسمانی )به مفهوم اقدامات و فراهم کردن زمینه
آید. یکی از اقداماتی که زمینه رشد و شمار میهای تربیتی، به ترین ساحتمهم 1با بدن کودک(

، بهداشت این نوشتارکند، بهداشت جسمی است. در سالمت بدنی کودکان را فراهم می
بهداشت  (.1397)رجایی،  با نگاه فقهی، بررسی خواهد شد 2جسمی کودکان پس از تولد

ه یکی از اقدامات تربیتی حائز اهمیت از سوی والدین در راستای رشد و سالمت جسمی، به مثاب
شود تا حق سالمت کودک که خود توان استیفای آن را جسمی کودک پس از تولد انجام می

 هاییندارد، تأمین شود. در اینکه بهداشت جسمی پس از تولد، از منظر فقه، دارای چه مؤلفه
فقهی در  اند که با نگاههاییپرسش ،الدین در این زمینه چیستاست و حکم فقهی اقدامات و

شود. به همین منظور ابتدا از مفهوم بهداشت جسمی، ابهام زدایی به آنها پاسخ داده می هاین مقال
شود و سپس برای دستیابی حکم آن دسته اقداماتی که والدین برای بهداشت جسمی کودک می

 له فقهی این مسئله بررسی خواهد شد. دهند، ادپس از تولد انجام می

 بهداشت جسمی

 «ظافهن». معادل عربی این کلمه است به معنای نگهداشتن وضعیت مطلوب وبهداشت واژه فارسی 
در زبان انگلیسی بهداشت را  .(Almaany.comلغتنامه آنالین المعانی در سایت: )باشد می «صحت»و 

میالدی، وارد  1671شناختی یک واژه فرانسوی است و در اند که به لحاظ زبانگفته Hygieneبرابر 
 hygiesکه از ریشه  (26/ 7: 1384)نورانی، است  Hygeneزبان انگلیسی شده است. اصل این کلمه 

 شود که در راستای محافظت از سالمتییونانی گرفته شده است و به اقداماتی اطالق می hygieinaو 
های تعریف(. Merriam Webster's, 2010, p569)شود خص و محیط زندگی وی انجام میخود ش

 :توان گفت معنای اصلی بهداشت عبارت است ازمیاما  3ارائه شده است؛در این باره متعددی 



 

یرد که گهای بهداشت، مفهومی عام را در برمیپیشگیری از بیمارها و حفظ سالمت. البته تعریف
شود؛ ولی منظور از بهداشت های روحی نیز میهای روانی و ناهنجاریشامل پیشگیری از بیماری

 های جسمی کودک است. ها و نارساییدر اینجا، تندرستی و پیشگیری از بیماری

 ی پس از تولداقدامات بهداشت

های طبیعی این مقطع سنی، نیازمند یک سلسله پذیری و ویژگینوزاد، به دلیل آسیب پس از
ها و ست تا در برابر آسیبواقدامات بهداشتی از سوی متولیان امور کودک به ویژه پدر و مادر ا

 کند مراقبت شود. خطراتی که سالمت جسمی وی را تهدید می
 از سالمت، حق کودک است و کودک خود یفرض که برخورداراین پیشبا قبول  :به بیان دیگر

حق با تکلیف همدوش است، حق سالمت کودک، پس از  نیزتوان استیفای این حق را ندارد و 
 یپذیرکند، تا با نظرداشت وضعیت آسیبها و تکالیفی را برای والدین ایجاد میتولد، مسئولیت

ا شود. در این مقاله، اقدامات بهداشتی والدین که در راستای کودک، این حق به نحو شایسته استیف
شود، در مباحثی نظیر: بهداشت بدن، سالمت و رشد جسمی کودک، پس از تولد، انجام می

های مرضعه، اسقاط روزه از مرضعه و آموزش الگوی درست بهداشت تغذیه، توجه به ویژگی
 . تغذیه، با استناد به ادله فقهی بررسی خواهد شد

 بهداشت بدن .1

و غسل  شووای از اقدامات بهداشتی پس از تولد، بهداشت مربوط به بدن کودک است. شستپاره
دادن نوزاد، تراشیدن موی سر او و ختنه کردن فرزندان پسر، از جمله اقداماتی است که در راستای 

در این بخش به این  است.های دینی به انجام آنها سفارش شده بهداشت بدن نوزاد، در آموزه
 شود. مباحث، پرداخته می

 . غسل دادن نوزاد الف

های دینی برای فرزند متولد شده بیان شده، غسل که در آموزه اییکی از اقدامات بهداشتی



 

ست. به طور کلی، استحمام، بهترین وسیله برای بهداشت پوست بدن و حفظ شادابی ودادن ا
ها از پوست د و گرد و غبار و سایر آلودگییمواد چربی زاهای مرده، آن است که زدودن سلول

گفته شده روی پوست بدن قریب دو میلیون  .آیدترین فواید بهداشتی آن به شمار میمهم از
اکسیژن را جذب  وکه از طریق آنها پوست مبادله گازی با هوای مجاور دارد  منفذ وجود دارد

های گاز گیرد. عالوه بر آنانجام میاز این طریق به طوری که هفت درصد تنفس بدن  ،کندمی
های خارج از پوست بدن، رود که در اثر تبخیر دایمی عرقسمی و عرق از پوست بیرون می

)رضایی اصفهانی، شود ماند و مواد گازی و مائی آن تصعید میمواد سمی و کانی آن باقی می
کید شده، در راستای زهبنابراین غسل دادن نوزاد که در آمو(. 309/ 2: 1381 های دینی روی آن تأ

ل یابی حکم فقهی غسسالمت جسمی و بهداشت بدن کودک قابل تبیین است. برای دست
 شود:دادن نوزاد، در این بخش برای نمونه یک روایت در این زمینه بررسی می

ٍد َعْن ُعْثَماَن ْبِن ِعیَس  ُد ْبُن یْحیی َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ ی َعْن َسَماَعَة َقاَل: َسَأْلُت َأَبا َعْبِد ُمَحمَّ
هِ  امام  (؛40/ 3: 1407)کلینی، اْلَمْوُلوِد َواِجٌب  َو ُغْسُل ...  َعْن ُغْسِل اْلُجُمَعِة َفَقاَل َواِجب اللَّ

 فرمود: غسل نوزاد واجب است.  صادق

 بررسی سندی

(. اما 337بن مهران، واقفی است )طوسی، رجال:  ةگفته شده راوی اصلی این روایت یعنی سماع
عالمه با اذعان به واقفی بودن (. 193: 1407)نجاشی،  داندمینجاشی او را صحیح المذهب و ثقه 

نیز گفته شده  در باره عثمان بن عیسی الکالبی(. 228: 1411)حلی، داند سماعه، وی را موثق می
)نجاشی،  اندگفتهاما در باره رجوع او به مذهب حق نیز سخن (؛ 346: تابی)طوسی، واقفی است 

ه نتیجه آنکه ب(. 556: 1348)کشی، آید بنا بر قولی یکی از اصحاب اجماع به شمار می .(300همان: 
اند این دو راوی را توثیق کرده ،رغم اتهام سماعه و عثمان بن عیسی به واقفی بودن، اصحاب رجال

 وثق و معتبر است. و روایت به لحاظ سند م



 

 بررسی داللی

به کار رفته است. در باره دو واژه غسل و واجب و اینکه « اْلَمْوُلوِد َواِجٌب  ُغْسُل »در این روایت تعبیر 
 .الزم داردتوضیحاتی  .گر چه نوع حکم فقهی استاین گزاره بیان

 :اندداده : در اینکه کلمه غسل به فتح غین است یا ضم آن، فقها دو احتمالغسل. 1
 شستن تمام بدن با شرایطضبط این کلمه به ضم غین است و منظور از آن  :اندبرخی گفته

 –آید و در فقه جنبه عبادی و ...( که به مثابه عبادت به شمار می کخاص )مثل نیت همراه با آب پا
یر به وجوه ز صاحب جواهر که از طرفداران این دیدگاه است، برای اثبات این ادعا بهداشتی دارد.

  (:72/ 5: 1404نجفی، )تمسک کرده است 
این است که مفهوم  هنشان و قرار گرفته هادر روایت، غسل مولود، در ردیف دیگر غسل .الف

 شوی صرف نوزاد.ونه شست ،این واژه نیز همان غسل عبادی است
عمل است نه توصلی بودن آن و این با ُغسل سازگار است  آناصل در اوامر، عبادی بودن  .ب

 نه َغسل. 
نیز گواِه  .(8/ 1 :1247؛ محقق سبزواری، 153/ 1 :1416)فاضل هندی، ظاهر کلمات اصحاب  .ج

 این حقیقت است که منظور از این کلمه، همان ُغسل به منزله یک عمل عبادی است. 
 عبادیبر رار گرفته وظاهر کلمات اصحاب نیز ها قهرچند غسل مولود، در ردیف دیگر غسل

عمل است،  آناما اینکه گفته شده اصل در اوامر، عبادی بودن  کند،داللت میبودن این عمل 
؛ زیرا این مسئله اختالفی است و تنها کسانی نظیر مرحوم صاحب کفایه به چنین استتمام نا

، نیز با بیان این مطلب که عبادیات در زمره امور اند. افزون بر آن، خود آخونداصلی اذعان کرده
عنه قرار دارند، به اطالق مقامی تمسک نموده و در نهایت مسئله را به توصلی بودن عمل، مغفول

 (.75 :1409)آخوند خراسانی، کند منتهی می
غسل به فتح غین و به معنای مطلق  :احتمال دوم در واژه غسل این است که گفته شود

که در روایتی دیگر نظافت و پاک شدن نوزاد است. چنان ،شستن است؛ زیرا هدف اصلی
شستن  آمده است که به( 557/ 2: تابیابن بابویه، )« ِ َن اْاَغَمیِ  اْغِسُاوا ِصْبیهَشُكْم »عبارت 



 

منظور از این کلمه همان که د شودهد. پس معلوم میمی دستور کودکان از ناپاکی و آلودگی
وشو و تطهیر کردن است نه ُغسل به مثابه یک عمل َغسل به فتح غین است که به معنای شست

 شود. عبادی که با شرایط خاص انجام می
بودن  ؛ زیرا جنبه تنظیفی داشتن یک عمل مانع عبادیفتنیب نیستاین استدالل نیز قابل پذیر
توان هم ُبعد بهداشتی آن را لحاظ کرد و هم وجه عبادی بودن آن میآن نیست. بلکه در یک عمل 

. ستا که در باره استحباب غسل جمعه، این دو بعد به صورت همزمان در نظر گرفته شدهرا؛ چنان
 : کرده استگونه بیان در روایتی علت غسل روز جمعه را این امام صادق

هِدُق  ِة ُغْسِل  َقهَل ااصَّ ْشَصهَ  َکهَشْ   یْوِ  اْاُجُمَتِة؛ ِإَن ِفی ِعاَّ
َ
َبْتَمُل ِفی َشَواِضِحَهه َو  اْْل

ْجَسهِدِهْم 
َ
ْ َواِح آَتهِطِهْم َو أ

َ
هُه ِتأ ی اامَّ ذَّ

َ
ْ َواِاَهه َفِإَذا َکهَن یْوُ  اْاُجُمَتِة َحَضُیوا اْاَمْسِجَد َفَ أ

َ
 أ

َ َیُهْم َ ُسوُل اااَّ ِ 
َ
ُة ِتهْاُغْسِل َفَجَیْف ِتَذ  َفأ مَّ انصار با  (؛112/ 1: 1413)ابن بابویه، ِاَك ااسُّ

رسید در مسجد حضور می کردند هنگامی که روز جمعه فراشتران آبکش و اموال مربوطه کار می
 کردند، مردم از بوی بد زیر بغل و بدن آنها در اذیت بودند؛ به همین دلیل رسول خدامی پیدا

 به آنها دستور داد روز جمعه غسل کنند. از آن زمان به بعد این سنت باقی ماند. 
ه عمل کنتیجه آنکه هرچند جنبه بهداشتی یک عمل منافات با عبادی بودن آن ندارد؛ چنان

ه پیش کچنانـ  بهداشتی غسل جمعه، تبدیل به یک عمل عبادی و استحبابی شد و از سویی
عبادی بودن غسل مولود، با استدالل فقیهانی نظیر مرحوم صاحب  اثبات ـ از این گفته شد

رسد استدالل دیگری نیز برای اثبات توصلی یا عبادی جواهر نیز دشوار است؛ اما به نظر می
وشو از جمله غسل بودن غسل مولود، قابل طرح باشد. توضیح آنکه: عمل نظافت و شست

بنابراین امر به  .آیدعمل راجح به شمار میمولود برای رعایت بهداشت از منظر عقل، یک 
ناظر و ارشاد به همان  ،«اْاَمْوُاوِد َواِجب   ُغْسُل » که فرمود: نظافت و غسل مولود در بیان شارع

های نهفته در این عمل است )بهداشت بدن( و امر شارع، از نوع ارشادی مصالح و حکمت
 است که تنها به رجحان آن عمل داللت دارد و بر عبادی بودن غسل مولود داللت ندارد. 

اگر فرض بر آن شد که غسل نوزاد به مثابه یک عمل بهداشتی انجام شود،  ر هن غسل:. 2
 در مقام پاسخ به یهان؟ فقپذیردپرسش بعدی آن است که این عمل در چه زمانی باید انجام 

اند زمان انجام این عمل از تولد تا روز برخی گفته :انداین پرسش، دو دیدگاه را انتخاب کرده



 

د انبعضی دیگر اذعان کرده .شودمولود اطالق می ،هفتم است؛ زیرا تا هفت روز به فرزند
دهند، اطالق ادله هم انصراف به همین امر فرزند او را غسل می با تولداست که  متعارف

 (. 73/ 5: همان)نجفی، متعارف دارد 
رسد بحث زمان غسل، مانند بسیاری از امور، در لسان شارع یک امر عرفی به نظر می

بنابراین هرچند قدر متیقن زمان غسل همان غسل دادن پس از والدت است؛ اما تا  .است
شود، ظرفیت زمانی هنگامی که بر عمل یادشده، از منظر عرف، غسل دادن مولود اطالق می

 غسل دادن مولود نیز قابل تطبیق است. 
( َمْوُاوِد َواِجب  ااْ  ُغْسُل : منظور از واجب که در این روایت به کار رفته )کام  واجب. 3

مه، برخی با تکیه بر ظاهر این کل وجود دارد:چیست؟ در باره کلمه واجب نیز میان فقها اتفاق نظر 
؛ یعنی غسل مولود دارای حکم استاند منظور از آن عمل واجبی است که ترک آن معصیت گفته

در مقابل این دیدگاه، مشهور  .رجحانی الزامی است که به مکلف اجازه مخالفت داده نشده است
ان جا به هموجوب در این :اندگونه استدالل کردهل به رجحان استحبابی این عمل است و اینئقا

و ثبوت اعم از الزام ( 853: 1412)راغب اصفهانی، معنای لغوی به کار رفته که به معنای ثبوت است 
به معنای عمل الزامی باشد، با آن دسته الزام است. گذشته از آن اگر واجب در این روایت  و غیر

ه این و این روایات ب استاند، در تعارض واجب را به شش دسته تقسیم کرده هایروایاتی که غسل
که از  نهایت برداشتی و اندمقدم بر روایت سماعه داللت دارند، بر حصر بوده ودلیل که مستفیض 

 (. 72/ 5: همان)ر تأکد در استحباب شود شود این است که غسل مولود، حمل باین روایت می
ود شغسل دادن نوزاد از منظر فقه عمل بهداشتی تلقی می :توان گفتبندی میدر جمع

که دارای حکم رجحانی غیرالزامی )استحبابی( است و برای رعایت بهداشت بدن کودک، 
تشریع شده است. نکته تربیتی شایان یادآوری در روایت این است که اگر کسی در ضبط 

شمار آید، نوعی ایجاد انگیزش ضم غین باشد و این عمل، یک رفتار عبادی به به  واژه غسل
در تشریع این حکم رجحانی استحبابی است که مکلفان را در انجام یک عمل بهداشتی 

 کند. ترغیب و تشویق می



 

 . تراشيدن موی سر نوزادب

تراشیدن موی سر نوزاد )اعم از دختر و پسر( از دیگر اموری است که در تعالیم دینی به آن 
این عمل نیز در راستای سالمت جسمی و بهداشت  آمدهوایات که در رسفارش شده و چنان
 شود. شود. در ادامه، روایات ناظر به این مبحث بررسی میبدن نوزاد، انجام می

 موثقه عبداهلل بن سنان  یكم.

 فرمود:  امام صادق
یهٍد َعِن اْتِن َسَمهَعَة َعِن اْتِن َجَبَاَة َو َعِای ْتُن  ِتی ُحَمیُد ْتُن ِر

َ
ٍد َعْن َصهِاِح ْتِن أ ُ َحمَّ

ِتی َعْبِد اااَّ ِ 
َ
ِ  ْتِن ِسَمهٍن َعْن أ ِ  ْتِن َجَبَاَة َعْن َعْبِد اااَّ هٍد َعْن َعْبِد اااَّ َقهَل: ُعقَّ َعْمُ   َحمَّ

ًة َو اْقَلِع اْاَتِ یَ ةَ  ْق ِتَوْرِن َ ْتِی ِ ِفضَّ هِتِع َو َبَصدَّ َسُ  یْوَ  ااسَّ
ْ
ْْخَهه َو اْطبُ  َجَذاِوی َو اْحِاْق َ أ

روز هفتم تولد، عقیقه کن و (؛ 27/ 6: 1407)کلینی، َو اْدُع َعَایَهه َ ْهلًه ِ َن اْاُمْسِاِمیَن 
سر نوزاد را بتراش و به وزن موی سر او نقره در راه خدا صدقه بده. اعضای بدن عقیقه را 

 قطعه کرده و از آن خوراکی تهیه کن و جماعتی از مسلمین را به ضیافت دعوت کن. قطعه

 بررسی سندی

در سند این روایت به غیر از عبدالله بن سنان که امامی و ثقه است، دیگران )حمید بن زیاد 
، الحسن بن محمد بن سماعة، عبدالله بن جبلة الکنانی( همگی واقفی و یا متهم به الکوفی

بنابراین (. 216 و 132، 41: همان)نجاشی، اند اند؛ اما از سوی اصحاب رجال توثیق شدهواقفی
 روایت به لحاظ سند موثقه و معتبر است. 

 بررسی داللی 

ْق ِتَوْرِن َ ْتِی ِ » :گزاره محل بحث در این روایت عبارت هِتِع َو َبَصدَّ َسُ  یْوَ  ااسَّ
ْ
َو اْحِاْق َ أ

ةً  دهد موی سر نوزاد را در روز هفتم بتراشید و معادل ساختار امری دستور میاست که در « ِفضَّ
 وزن موی سر وی نقره در راه خدا صدقه دهید. در مدلول این روایت دو نکته شایان توجه است:

 ،«َو اْحِلْق َرْأَسهُ ». حکم فقهی تراشیدن موی سر: با توجه به امری بودن اسلوب روایت 1



 

رسد؛ اما رجحان آن الزامی نیست؛ ی سر( از منظر فقه راجح به نظر میاین عمل )تراشیدن مو
ا این عمل ر یهانزیرا الزامی بودن آن برخالف ارتکاز متشرعان و ظاهر عبارات فقهاست. فق

اند. افزون بر آن در ادامه روایت که دستور به پرداخت صدقه داده شده و استحبابی تلقی کرده
امر قبلی و مترتب بر حکم آن است، این عمل نیز دارای حکم  امر به صدقه دادن در سیاق

غیرالزامی است؛ یعنی این صدقه از مستحبی است و هیچ فقیهی بر وجوب آن فتوا نداده است. 
وزن موی سر وی نقره صدقه دادن، یک عمل پس تراشیدن موی سر نوزاد در روز هفتم و هم

 آید. استحبابی به شمار می
/ 6: همان)کلینی، موی سر: طبق مفاد این روایت و برخی روایات دیگر  . زمان تراشیدن2

اِبِع(. چنان (،27  که در سیره رسول اللهاین عمل باید در روز هفتم تولد انجام شود )یْوَم السَّ
/ 6)همان: را در روز هفتم تراشیدند  ،نیز نقل شده که موی سر حسنین و حضرت زهرا

گفته شده بعد از هفتمین روز تولد، دیگر مسئولیتی متوجه متولی  حتی در بعضی روایات. (33
البته اینکه در روایت بیان شده بعد از  .باشدامور کودک در قبال تراشیدن موی سر نوزاد نمی

یهٍ  َفَایَس َعَایِ  َحْاق  »روز هفتم، نباید موی سر نوزاد تراشیده شود 
َ
)همان:  «ِإَذا َ َضی َسْبَتُة أ

منظور آن است که زمان استحباب و رجحانی بودن عمل بعد از هفت روز، به اتمام  ،(38/ 6
 رسد نه آنکه تراشیدن موی سر نوزاد پس از هفت روز جایز نباشد. می

 صحيحه ابوبصيردوم. 

 در باره نوزاد فرمود:  امام صادق
هِ  َعْن  ِد ْتِن َعْبِد اْاَجبَّ ْ َتِیی َعْن ُ َحمَّ

َ
ُتوَعِای اْْل

َ
ِتی َعْبِد أ

َ
ِتی َتِصیٍی َعْن أ

َ
َصْفَواَن َعْن أ

ُق  اااَّ ِ  ُسُ  َو یَ َصدَّ
ْ
هِتِع َو یَتقُّ َعْمُ  َو یْحَاُق َ أ ی ِفی اْایْوِ  ااسَّ ِفی اْاَمْوُاوِد َقهَل: یَسمَّ

ُق  ْجِل َ َع اْاَوِ ِك َو یْلَتُم ِ ْمُ  َو یَ َصدَّ ًة َو یْبَتُث ِإَای اْاَ هِتَاِة ِتهایِّ : همان)ِتَوْرِن َ ْتِی ِ ِفضَّ
شود و موی گذاری شده، برای او عقیقه قربانی میوز تولد نام؛ نوزاد در هفتمین ر(29/ 6

کنند و از آن دهند و یك ران برای قابله تقدیم میسرش تراشیده و معادل آن نقره صدقه می
 شود.به دیگران اطعام و صدقه داده می



 

 بررسی سندی و داللی

 ه هستند؛ بنابراین روایتاند، همگی امامی و ثقرواتی که در سلسله سند این روایت واقع شده
ه با همان بیانی که در صحیحه ابوبصیر گفتـ به لحاظ سند معتبر است. به لحاظ داللت نیز 

با ساختار إخبار در مقام نشا، رجحان استحبابی تراشیدن موی سر نوزاد در هفتمین روز  ـ شد
 کند. تولد را افاده می

تراشیدن موی سر نوزاد وارد شده و در  بندی از مجموعه روایاتی که در بارهدر یک جمع
 میان آنها روایات معتبر نیز وجود دارد، نکات زیر قابل استنباط است:

. حکم فقهی مستفاد از این روایات: با نظرداشت اسلوب امری و یا إخبار در مقام إنشاء 1
که نابودن آنها، حکم فقهی مستفاد از این دسته روایات، حکم رجحانی استحبابی است. چن

اند فقها نیز بحث تحلیق رأس مولود را در بخش سنن و مستحبات بعد از والدت، مطرح کرده
  (.288/ 2 :1408)محقق حلی، 

. زمان تراشیدن موی سر: طبق مفاد این مجموعه روایات، رجحان و استحباب این عمل 2
ر نوزاد، در هفتمین روز والدت است و پس از گذشت روز هفتم، رجحان تراشیدن موی س

 دارای حکم رجحانی نخواهد بود. 
. اطالق حکم نسبت به نوزاد پسر و دختر: بر اساس اطالق روایات )َو یْحَلُق َرْأُس 3

حکم رجحانی تراشیدن موی (، 258/ 31: همان)نجفی، اْلَمْوُلوِد( و نیز عبارات و تصریح فقها 
 ه شمول این حکم نسبت به دختر و. حتی در روایتی باستسر نوزاد، شامل نوزاد دختر و پسر 

  4.(172: تابی)ابوداوود، پسر، تصریح شده است 
. استحباب تراشیدن تمام موی سر: اینکه در روایات به تحلیق موی سر نوزاد به مثابه 4

ه ب آن.یک عمل رجحانی دستور داده شده، منظور تراشیدن تمام موی سر است، نه بخشی از 
 در حلق اجتناب شود. 5«قنازع»تعبیر روایات از 

اما از این  6ممکن است گفته شود، مورد صدور روایات، صبیان است که اعم از نوزاد است؛
پاسخ داد: در گام نخست، در روایات مربوط به تحلیق نوزادان نیز تعبیر چنین توان اشکال می

، اگر به عالوهتوان صبی اطالق کرد. که به نوزاد می( 28/ 6: همان)کلینی،  است صبیان به کار رفته



 

 ود. ش، گستره این حکم شامل تحلیق نوزاد نیز میباشدقنازع در حلق، از منظر شارع، مکروه 
. تراشیدن موی سر نوزاد اقدام بهداشتی: تراشیدن موی سر نوزاد از منظر فقه یک عمل 5

شود و از نظر علمی این عمل به یک اقدام بهداشتی تلقی می ؛ زیراآیدرجحانی به شمار می
های پوست سر، نفوذ هوا در پوست و تقویت بینایی نوزاد منجر خواهد شد باز شدن چشمه

از علت تراشیدن موی سر نوزاد  وقتی از محضر امام صادق (.78/ 1: 1418)ناصح علوان، 
ام بهداشتی است که برای پاکیزگی نوزاد دهد: این یک اقدپاسخ می شود، امامپرسیده می

ُتو َعْبِد اااَّ ِ »شود: از مویی که در رحم مادر داشته، انجام می
َ
ُة ِفی َحْاِق َو ُسِئَل أ : َ ه اْاِتاَّ

ِه اْاَمْوُاوِد؟ َقهَل: َبْلِهیُی ُ 
ْ
ِحِم  ِ ْن  َ أ  (. 505/ 2:تابی)ابن بابویه، « َ ْتِی اایَّ

نتیجه آنکه بر اساس مفاد یک سلسله روایات که برخی آنها از اعتبار الزم نیز برخوردار هستند، 
، در هفتمین روز والدت ـ اعم از دختر و پسرـ مستحب است والدین برای بهداشت و تطهیر نوزاد 

 وزن موی سر نوزاد، نقره )یا طال( در راه خدا صدقه دهند. موی سر او را بتراشند و هم

 . ختنه نوزاد پسر ج

ختنه کردن نوزاد پسر از دیگر مواردی است که با یک رویکرد بهداشتی در کانون توجه 
ده ای اختصاص داده شهای دینی قرار گرفته است. در منابع روایی، برای ختنه باب ویژهآموزه

، از آن بحث «باب التطهیر»، تحت عنوان «احکام فرزند بعد از والدت»که در ذیل مبحث 
انتخاب عنوان تطهیر برای مبحث ختنه در روایات، بیانگر این  (.35/ 6 :همان)کلینی، شود می

حقیقت است که ختنه برای نوزاد، کارکرد بهداشتی داشته و در راستای تطهیر و سالمتی نوزاد 
در فرازی از دعایی که هنگام  که امام صادقشود. چنانهای جسمی انجام میاز آسیب

کند که پروردگارا با این شود، از خداوند متعال درخواست میختنه کردن نوزاد خوانده می
های جسمی را از کودک های پیامبر تو است، آفات بدنی و آسیبعمل که سنت تو و از سنت

ْوَجهَع َعْن ِج »ما: ندفع 
َ
جالب  (.488/ 3: 1413)ابن بابویه،  «ْسِم َو اْدَفِع اْلَْفهِف َعْن َتَدِشِ  َو اْْل

استفاده کرده )َو اْدَفِع اْلَْفاِت( که مفهوم بهداشت و « دفع»در اینجا از تعبیر  است که امام
  7پیشگیری در آن نهفته است.



 

برای حفظ تندرستی و اجتناب از عواقب ناگوار  که شوداز نظر علمی نیز توصیه می
های موضعی بدن و همچنین پیشگیری از اختالل در روابط زناشویی، فرزندان پسر، عفونت

ع نوزادان پسر در جوام کههاست قرن .طبق رسوم پذیرفته شده کشورهای اسالمی ختنه شوند
بط زناشویی و جلوگیری از مسلمان، با پیروی از روش بهداشتی ختنه کردن، به تعادل روا

)نورانی، اند شان را تأمین کردهاند و سالمت خود و خانوادههای پوستی موفق شدهبیماری
در این قسمت روایات مربوط به ختنه نوزادن پسر که بخشی از اقدمات بهداشتی (. 19/ 7 :1384

 شوند:آید، بررسی میجسم کودک به شمار می ارتباط به
 روایت شده:  از امام صادق

ِتی َعْبِد اااَّ ِ 
َ
َقهَل:  َعِای ْتُن ِإْتَیاِهیَم َعْن َههُ وَن ْتِن ُ ْسِاٍم َعْن َ ْسَتَدَة ْتِن َصَدَقَة َعْن أ

ْحِم  ْسَیُع ِاَمَبهِف اااَّ
َ
ْطَهُی َو أ

َ
ُ  أ یهٍ  َفِإشَّ

َ
ْواَلَدُکْم ِاَسْبَتِة أ

َ
(؛ 35/ 6: همان)کلینی، اْخِ ُموا أ

را در روز هفتم والدتشان ختنه کنید؛ زیرا ختنه در این روز موجب پاکیزگی فرزندان خود 
 روید. تر میشود و گوشت نیز سریعبیشتر می

 بررسی سندی

 به لحاظ عقیده عامی بتری وی ،بن صدقه واقع شده که گفته شده ةدر سند این روایت، مسعد
(. اما با این وجود، برای تصحیح سندی که مسعده در آن واقع شده، 390است )کشی، رجال:

اعرافی، درس خارج ) اندوجو شده که برخی تا حدود ُنه طریق را مطرح کردههایی جستحلراه
بیان شده  ادیثمعجم االحیکی از طرق توثیق این راوی، وجهی است که در  .(1396/ 9/ 5فقه 

(. در این روش گفته 139/ 18: الحدیث و تفصیل طبقات الرجال رجال معجماست )خویی، 
اوت متفبن صدقه عامی،  ةای که در سند این روایت واقع شده با مسعدبن صدقه ةمسعد :شده

بن صدقه  ةبه مسعد . توضیح آنکه وقتی شیخ در مقام توصیف اصحاب امام باقراست
ر کند(. اما دکه کشی نیز به بتری بودن وی اذعان میکند )چنانرسد او را عامی معرفی میمی

که در دهد. چنانمسعده را به عامی بودن نسبت نمی مقام معرفی اصحاب امام صادق
قرار گرفته، عامی  بن صدقه را که در زمره اصحاب امام صادق ةکتاب فهرستش نیز مسعد

حقیقت  این هبن صدقه در دو مقام، نشان ةکند. واکنش متفاوت شیخ در برابر مسعدتلقی نمی



 

 ةکند و عامی است، غیر از مسعدروایت می ای که از امام باقراست که مسعده بن صدقه
و هارون بن مسلم از وی روایت  است ای است که از اصحاب امام صادقبن صدقه

ن ب ةمسعدگوید: و میکه نجاشی به آن اشاره کرده  ای استکند. مؤید این مطلب نکتهمی
 کند که از امام باقرکند و اظهار نمینقل روایت می و امام کاظم صدقه از امام صادق

است و هارون بن  که از اصحاب امام صادق شود آنکند. پس معلوم مینیز روایت می
ا ببنابراین ق و اطمینان است. کند، عامی و بتری نیست و مورد وثومسلم از وی روایت می

بن صدقه ارائه شده، اطمینان نسبی به  ةهای متعددی که برای توثیق مسعدحلتوجه به راه
  رسد.و معتبر به نظر می فتنیشود و سند این روایت، پذیروثاقت این راوی حاصل می

 بررسی داللی 

اْخِ ُموا »در این روایت به ختنه کردن نوزاد در هفتمین روز والدت، با یک ساختار امری 
یهٍ  

َ
ْواَلَدُکْم ِاَسْبَتِة أ

َ
سفارش شده است که بر رجحانی بودن این عمل از منظر فقه، داللت  «أ

 رسد: دارد. در باره مفاد این روایت توجه به نکات زیر الزم به نظر می
اسلوب دارای نی مستفاد از روایت: با اذعان به این مطلب که روایت . نوع حکم رجحا1

)اْخِتُنوا( و امر داللت بر رجحان یک عمل دارد، اصل عمل ختنه کردن به مثابه  استامری 
یک عمل رجحانی، جای تردید ندارد؛ اما اینکه این حکم از نوع حکم رجحانی الزامی است 

ند؛ کبر وجوب داللت می« اختنوا»د ظهور اولیه امر شود. هرچن بررسییا استحبابی، باید 
، حکم مستفاد از این امر، رجحانی الزامی نیست؛ زیرا به اتفاق آرای «ِلَسْبَعِة َأیاٍم »اما به قرینه 

ختنه  هانیفقهای مسلمان، ختنه کردن تا نرسیدن به سن تکلیف، واجب نیست. بلکه همه فق
 کنند. تحبابی تلقی میاس یکردن در روز هفتم والدت را امر

. مفهوم اوالد در روایت: هرچند مفهوم اوالد )َأْواَلَدُکْم( در روایت معنای عام دارد و 2
گیرد؛ اما منظور از اوالد مانند بسیاری از روایات دیگر، فرزند دختر و پسر هر دو را در برمی

ه ه ختنه کردن به منزلجا فرزند ذکور است؛ زیرا در روایات دیگر تصریح شده است کدر این
ِد » :یک عمل رجحانی اختصاص به فرزندان پسر دارد ْحَمَد ْتِن ُ َحمَّ

َ
ُد ْتُن َیْحَیی َعْن أ ُ َحمَّ



 

ِتي َعْبِد اااَّ ِ 
َ
ِ  ْتِن ِسَمهٍن َعْن أ ِد ْتِن ِعیَسی َعْن َعْبِد اااَّ َقهَل: ِخَ هُن  ْتِن ِعیَسی َعْن ُ َحمَّ

ِة  مَّ ِة َو َخْفُض اْاَجَواِ ي َاْیَس ِ َن ااسُّ مَّ  (. 37/ 6همان: ،ینی)کل« اْاُغاَلِ  ِ َن ااسُّ
بنابراین طبق مفاد این روایت، ختنه کردن فرزند پسر در روز هفتم والدت، از منظر فقه، 

 آید. یک عمل رجحانی استحبابی به شمار می
. ختنه کردن به مثابه یک اقدام بهداشتی: در روایت افزون بر بیان حکم ختنه کردن نوزاد 3

پسر، به جنبه بهداشتی بودن این اقدام نیز اشاره شده و این عمل را در پاکیزگی نوزاد و رشد 
ْحِم » داند:میتر گوشت وی مؤثر سریع ُه َأْطَهُر َو َأْسَرُع ِلَنَباِت اللَّ از  ،که گفته شدهن. چنا«َفِإنَّ

رسد های انعقاد خون در روز هفتم والدت فراهم شده و به حد نهایی خود مینظر علمی، زمینه
کند ختنه بیان می اینکه امام .(164/ 16: 1360نژاد، پاک)و خونریزی ختنه کمتر خواهد بود 

ین مقطع ه در اشود، شاید ناظر به همین نکته باشد کدر روز هفتم موجب پاکیزگی بیشتر می
 (. 78/ 1: 1384زاده، )حسینیگیرد زمانی خونریزی کمتری صورت می

بن صدقه که سند آن نیز قابل تصحیح بود، ختنه  ةدر نتیجه، بر اساس مفاد روایت مسعد
کردن فرزندان پسر در روز هفتم، به مثابه یک اقدام بهداشتی، از وظایف رجحانی )استحبابی( 

 آید. متولیان امور کودک از جمله پدر و مادر به شمار می
 :گفت توانمجموعه روایاتی که در باره ختنه کردن نوزاد وارد شده، می بنابراین با توجه به

جا به دلیل شباهت و در این -رسد این مجموعه روایات که تعدادشان به چندین روایت می
: 1407ینی، کل) ساختاری، محتوایی و نیز رعایت اختصار تنها به بررسی یک روایت بسنده شد

دارد، در و در میانشان روایات معتبر نیز وجود  – (439و  438 - 436/ 21، حر عاملی 37 - 35/ 6
مجموع از اعتبار سندی قابل توجهی برخوردارند. از آنجا که روایات در اسلوب امری و یا 
إخبار در مقام انشاء هستند، حکم مستفاد از این روایات، رجحانی است که به تصریح روایات 

تا روز هفتم والدت، حکم این عمل به مثابه یک اقدام  و اتفاق فقها و نیز سیره معصومان
نه آید؛ اما اگر به هر دلیلی ختهداشتی، از تکالیف رجحانی استحبابی والدین به شمار میب

کردن تا زمان بلوغ به تأخیر افتاد، بر خود شخص مکلف، واجب است که به این عمل اقدام 
 (.262/ 31: 1404)نجفی، کند 



 

 بهداشت در تغذیه .2

عاد ترین ابداشت در تغذیه از مهمبخشی از بهداشت جسمی کودک، مربوط به تغذیه است. به
ها به بهداشت است؛ زیرا غذا و تغذیه سالم از ارکان اصلی سالمت و پیشگیری از انواع بیماری

موارد دیابت،  %80تواند از حدود شود پیروی از الگوی تغذیه سالم میرود. گفته میشمار می
های قلبی بیماری % 50رش و تا های دستگاه گواها به خصوص سرطانانواع سرطان %40تا  30

خوریم بر چگونه و به چه میزان می و خوریممی ییعروقی پیشگیری کند. اینکه چه نوع غذا
سو و مصرف سالمت جسم و روان ما تأثیر بسزایی دارد. مصرف زیاد قند، نمک و چربی از یک

های ترین عوامل خطر ابتال به بیماریدیگر در حال حاضر از مهماندک سبزی و میوه از سوی
های ا(ست و تغییر در سنتههای قلبی و مغزی و انواع سرطانغیرواگیر )مانند دیابت، سکته

بدالهی، ع)است  های جدید زندگی منجر به تغییر در الگوهای غذایی نیز شدهغذایی گذشته و شیوه
. در این میان بهداشت تغذیه باشدمیکه نیازمند اصالح و تعدیل  .(159910شماره خبر:  :1396

. ای برخوردار استهتمام ویژهدر سن رشد قرار دارد، از ا نیزپذیر است و کودک که به شدت آسیب
 شود.در این بخش، مبحث مربوط به بهداشت در تغذیه کودک، بررسی می

 . تغذیه نوزاد با آغوز )لباء( الف

هاشمی )نام دارد « ِلباء»یا « آغوز»شود اولین شیری که پس از زایمان از سینه زن خارج می
های استروژن گونه است که هورموناز نظر علمی پدیدآیی آغوز این (.127/ 1423:1شاهرودی، 

های و پروژسترون در مدت سه یا چهار هفته از گذشت بارداری، موجب بزرگ شدن سینه
ها تراوش شوند. با پیشرفت بارداری، مقدار کمی مایع سرم مانند، از نوک سینهمادر می

له بعد شود. بالفاصاز به دنیا آمدن نوزاد آغاز نمیکند. ولی تولید شیر به طور جدی تا قبل می
کند که آغوز یا کلستروم یا ماک های مادر مایع زرد رنگ غلیظی تولید میاز تولد نوزاد، سینه

العاده مهم است، در متون شود. با اذعان به این مطلب که تغذیه نوازد با آغوز فوقنامیده می
ین شیر سفارش شده است. در اینکه حکم فقهی تغذیه نوزاد فقهی نیز در باره تغذیه نوزاد با ا

  :دو دیدگاه در میان فقها قابل پیگیری است ،با آغوز چیست



 

ریح ، تصقواعد االحکامتغذیه نوزاد با آغوز واجب است. عالمه در کتاب  :اندبرخی گفته
که مادر کند که بهترین غذا برای فرزند شیر مادر است و در خصوص آغوز واجب است می

کنند؛ زیرا زندگی آن را از فرزندش دریغ نکند و در فرض امتناع او را بر این عمل اجبار می
تواند در قبال این شیر از شوهرش افتد. البته زن میفرزند بدون تغذیه از آغوز، به مخاطره می

 (. 101/ 1413:3)حلی،  اجرت مطالبه کند
شهید )اند نیز بر وجوب تغذیه نوزاد با آغوز اذعان کرده اعالمه، برخی دیگر از فقه کالمشبیه 

آید، دلیل اصلی این دیدگاه، صیانت از حیات که از استدالل عالمه برمیچنان (.120:تابیاول، 
شود. این کودک است؛ یعنی از باب وجوب صیانت از حیات، دادن آغوز به نوزاد نیز واجب می

آوردهای علمی بشر چنین ادعایی را ثابت ه و نیز دستنیست؛ زیرا تجرب فتنیاستدالل پذیر
عدم وجوب است. بنابراین تغذیه با آغوز  ،کند. افزون بر آن اگر شک هم شود، مقتضای اصلنمی

در حکم تغذیه با شیر مادر است که یک امر رجحانی استحبابی به شمار آید. در نتیجه تغذیه نوزاد 
سالمت وی تأثیرگذار است، از منظر فقه یک عمل رجحانی به با آغوز، به این دلیل که بر رشد و 

 کودک است که به این تکلیف رجحانی استحبابی قیام کنند.  آید و بر پدر و مادر و ولی  شمار می

 . تغذیه با شير مادرب

شود، یکی دیگر از تغذیه با شیر مادر که در فقه از آن تحت عنوان رضاع )ارضاع( بحث می
به بهداشت در تغذیه کودک است. تغذیه با شیر مادر، فواید بهداشتی فراوانی مباحثی مربوط 

برای کودک دارد و از منظر پزشکی تغذیه انحصاری با شیر مادر به طور قطعی، روش ارجح 
های معتبر بهداشتی تغذیه نوزاد طی شش ماه نخست زندگی وی است. بسیاری از سازمان

در طول سال نخست و بعد از آن تا زمانی که در نظر مادر و  کنند تغذیه با شیر مادرتوصیه می
بر ضرورت ادامه  (WHOکودک مطلوب است، کماکان ادامه یابد. سازمان بهداشت جهانی )

کید می . در آخرین اطالعات حاصل از کندتغذیه با شیر مادر در طول سال دوم زندگی نیز تأ
ر مادر به مثابه یک داروی ویژه برای نوزادان های بیولوژیکی مدرن، شیمطالعات مبتنی بر روش

  .(46 :1396قربانی و خادم، ) معرفی شده است



 

های دینی نیز ضمن آنکه مدت زمان تغذیه با شیر مادر را دو سال کامل بیان در آموزه
ن ی ِ »کند می

َ
َ اَد أ

َ
ْواَلَدُهنَّ َحْوَایِن کَهِ َایِن ِاَمْن أ

َ
َضهَعةَ َو اْاَواِاَداُف یْیِضْتَن أ  بقره:) «مَّ اایَّ

و  8این شیر را به دلیل فواید بهداشتی و نقش آن در رشد و سالمتی کودک، برترین(، 233
  ِهیَو »دارند: کند. شاید از تعابیر این دسته روایات که بیان میمعرفی می 9ترین شیرپربرکت

َحُق 
َ
ْخَییِتَمه َبْ َبُاُ   ُبْیِضْت ُ  ِتَوَاِدَهه ِإْن  أ

ُ
ة  أ

َ
نیز بتوان اولویت مادر ( 103/ 6: همان)کلینی،  «اْ َیأ

در شیر دادن به نوزاد را استفاده کرد که گفته شود مصالح کودک )هم به لحاظ رشد جسمی با 
د کنهای منحصر به فرد شیر مادر و هم به لحاظ روانی و عاطفی( ایجاب میتوجه به ویژگی

أمین رزندش را تکه پدر به مثابه یک اقدام بهداشتی و از آن رهگذر که واجب است هزینه شیر ف
محور، حکم فقهی . با همین نگاه سالمتبدهدکند، اولویت در شیردادن را به مادر نوزاد 

 تغذیه کودک با شیر مادر، حکم رجحانی استحبابی است.

 های مرضعه توجه به ویژگی .3

های شخصیتی و جسمی مرضعه )شیردهنده( اعم از مادر با اذعان به این حقیقت که ویژگی
، در روایات سفارش شده که در انتخاب شودمنتقل میدیگر، از طریق شیر به کودک یا زن 

ْواَلَدُکْم َفِإنَّ اْاَوَاَد یِشبُّ َعَای ِ »مرضعه دقت داشته باشید: 
َ
 (44: همان)« اْشُظُیوا َ ْن ُبْیِضُع أ

که فرزند بر بنیاد همان شیر پرورش  دهد؛ چرافرزندان شما را چه کسی شیر میکه کنید  دقت
هایی باشد و یا چه خصوصیاتی در وی اینکه مرضعه باید دارای چه ویژگیمورد یابد. در می
 شوند. که در ادامه بررسی می وجود داردد، روایاتی شنبا

 . زیبا بودن مرضعهالف

کید ، بر زیبایی مرضعه تشدهدر برخی روایاتی که در باره خصوصیات زن شیرده سخن گفته  أ
 شود: شده است. برای نمونه به یک روایت در این زمینه اشاره می

هِد ْتِن ِعیَسی  هِه ْتِن َ ْتُیوٍف َعْن َحمَّ ٍد َعِن اْاَتبَّ ْحَمَد ْتِن ُ َحمَّ
َ
ُد ْتُن یْحیی َعْن أ ُ َحمَّ

ِد ْتِن َ ْیَواَن َقهَل: َقهَل ِای  ُتو َجْتَفیٍ َعِن اْاَهیَثِم َعْن ُ َحمَّ
َ
: اْسَ ْیِضْع ِاَوَاِدَك ِتَاَبِن أ



 

َبَن َقْد یْتِدی فرمود: زنان  (؛ امام باقر44 همان:) اْاِحَسهِن َو ِإیهَك َو اْاِ َبهَح َفِإنَّ اااَّ
روی بپرهیز؛ زیرا شیر زیباروی را به دایگی فرزندت انتخاب کن و از گزینش زنان زشت

 مرضعه در کودک تأثیرگذار است. 
محمد »و « هیثم»یعنی  ،که دو نفر ؛ چراشده استضعیف به این روایت به لحاظ سند تلقی 

د. به شوگونه توصیفی در باره آنها دیده نمیاند و در مصادر رجالی هیچ، توثیق نشده«بن مروان
ر ظهور ب ( کهاْسَ ْیِضْع ِاَوَاِدَك ِتَاَبِن اْاِحَسهِن لحاظ داللت، لسان روایت ساختار امری دارد )

د کنبا نوعی هشدار از انتخاب مرضعه زشت، منع می همچنینرجحان انتخاب مرضعه زیبا دارد. 
(. بنابراین با توجه به لسانی که در روایت حاکم است، انتخاب مرضعه زیبا حکم َو ِإیهَك َو اْاِ َبهَح )

از نوع الزامی  ؛ اما حکم در هر دو طرف،دارد حکم غیررجحانی زشترجحانی و انتخاب مرضعه 
 ادهفتوا ندنیست؛ زیرا هیچ فقیهی بر وجوب انتخاب مرضعه حسان و یا حرمت مرضعه قباح، 

م میان فقها است و برداشت حکم الزامی از این نوع مسل   زشت امریاست. جواز انتخاب مرضعه 
: تابی)حلی، اند گونه که فقیهان اذعان کردهبلکه همان است،روایات بر خالف ارتکاز متشرعان 

، انتخاب مرضعه زیبا دارای حکم رجحانی استحبابی است و حکم غیررجحانی انتخاب (627
 (.307/ 29 همان:)نجفی، کند مرضعه نازیبا هم در حد کراهت تقلیل پیدا می

گونه در نتیجه آنکه با نظرداشت تأثیرگذاری شیر مرضعه در وضعیت جسمی کودک، همان
َبَن َقْد یْعِدی(، برای زیبا شدن کودک، راجح آن است که مرضعه روایت تصریح شده )َفإِ  نَّ اللَّ

 ، اجتناب شود. زشتزیبا انتخاب شده و از گزینش مرضعه 

 توان ذهنیعدم گزینش مرضعه کم. ب

های مرضعه به کودک از طریق شیر، در بعضی روایات سفارش برای پیشگیری از انتقال ویژگی
 انتخاب برای شیر دادنتوان ذهنی )جنون و حماقت( هستند، نباید شده، زنانی که دچار کم

 شود:شوند. در ادامه به یک روایت در این زمینه، اشاره می
ِتیِ  َع 

َ
ِد ْتِن َقیٍس َعِای ْتُن ِإْتَیاِهیَم َعْن أ ِتی َشْجَیاَن َعْن َعهِصِم ْتِن ُحَمیٍد َعْن ُ َحمَّ

َ
ِن اْتِن أ

ِتی َجْتَفیٍ 
َ
َبَن یْتِدی َو ِإنَّ َقهَل: َقهَل َ ُسوُل اااَّ ِ َعْن أ : اَل َبْسَ ْیِضُتوا اْاَحْمَ هَء َفِإنَّ اااَّ

ُعوَشِة َو اْاُحْمِق  ْئِی ِفی اایُّ َبِن یْتِمی ِإَای ااظِّ (؛ 43/ 6: همان)کلینی، اْاُغاَلَ  یْمِزُع ِإَای اااَّ



 

د بن قیس از امام باقر یگی عقل را به دافرمود: زن کم کند که پیامبر خدانقل می محم 
رود؛ یعنی کودك در تهی کند و کودك به سوی شیر خود مینگیرید؛ زیرا شیر سرایت می

 رود.اش میعقلی به دایهمغزی و کم

 بررسی سندی 

، از علی بن ابراهیم بن هاشم، از پدرش ابراهیم بن هاشم قمی، از این روایت را کلینی
محمد بن قیس ابوعبدالله بجلی از  عبدالرحمان بن ابی نجران، از عاصم بن حمید حناط، از

 302، 236: همان)نجاشی، نقل کرده که همگی از ثقات و اجالی اصحاب هستند  امام باقر
 بنابراین روایت به لحاظ سند، صحیح و معتبر است.  .(323و 

 بررسی داللی 

توان ذهنی )احمق(، منع شده است )اَل در این روایت با ساختار نهی از انتخاب مرضعه کم
َتْسَتْرِضُعوا اْلَحْمَقاَء(. هرچند ظهور نهی در حرمت است؛ اما به این دلیل که حرمت انتخاب 

توان ذهنی مخالف سیره و ارتکاز متشرعان است و تسالم فقها نیز چنین حکمی را دایه کم
 شود. تابد، لسان نهی در روایت، بر کراهت حمل میبرنمی

دلیل مرجوحیت این عمل نیز در ادامه روایت، در قالب چند مفهوم بازگو شده که الزم 
 است توضیح داده شود: 

ت توان ذهنی، به این دلیل اس. تأثیرگذاری شیر مرضعه: مرجوحیت انتخاب دایه با ویژگی کم1
َبَن یْعِدی»بارتی ُمسری است: که این شیر تأثیرگذار و به ع ، «عدو» از ریشه« ُیعدی»؛ واژه «َفِإنَّ اللَّ

ین چنبه هم(. 213/ 2: 1410)فراهیدی،  در اصل به معنای تجاوز و گذشتن از چیزی به چیز دیگر است
بیاید باز هم به معنای سرایت و گذشتن از چیزی به چیزی دیگر است. « عدا»وقتی این واژه از باب 

مثال، اگر انسان یا حیوانی دچار مرض ُمسری باشد و مریضی آن به دیگری منتقل شود، در لغت برای 
َفِإنَّ »گوید: بنابراین وقتی روایت می(. 192/ 3: تابی)ابن اثیر، شود استفاده می« ُیعدی»عرب از تعبیر 

َبَن یْعِدی یت ر به کودک سراهای مرضعه از طریق شیکننده است، یعنی ویژگی؛ شیر سرایت«اللَّ
 توان ذهنی است برای شیردادن انتخاب شود.ای که دچار کمکند. به همین دلیل نباید مرضعهمی



 

. تأثیرپذیری کودک از شیر مرضعه: از آنجا که شیر قابلیت تأثیرگذاری دارد، در کودک 2
بَ »نیز ظرفیت تأثیرپذیری وجود دارد:  « نزع»ه از ماد« ینزع»واژه  .«ِن َو ِإنَّ اْاُغاَلَ  یْمِزُع ِإَای اااَّ

 :یهآید. نزع الاست که وقتی با حرف الی متعدی شود، به معنای مشابه شدن به یک چیز می
شود که کودک با خوردن شیر بنابراین معنای روایت این می 10(.358/ 1: همان)فراهیدی، اشبهه 

 گیرد. های او را به خود میمرضعه، شبیه وی شده و ویژگی
ز جمله کند که اتوانی ذهنی به کودک: روایت به طور مشخص تصریح میانتقال ویژگی کم. 3

یْتِمی : »توانی ذهنی استهایی که از طریق شیر به کودک قابل انتقال است، خصوصیت کمویژگی
ُعوَشِة َو اْاُحْمِق  ْئِی ِفی اایُّ د شود که فرزندر لغت به زنی گفته می« ظأر»از ماده « ظئر» .«ِإَای ااظِّ

/ 4 :1414)ابن منظور، کند دهد و یا از او حضانت کرده و او را تربیت میشخص دیگری را شیر می
با توجه به  (.182/ 13 )همان:به معنای حماقت و نادانی است « رعن»از ماده « رعونه»واژه  (.514

توانی ذهنی اگر مرضعه دچار کم :شود، معنای ذیل روایت این می«نهرعو»و « ظئر»معنای لغوی 
 توانی ذهنی و حماقت شبیه به مرضعه خواهد شد. باشد، کودک در کم

نتیجه آنکه بر اساس مفاد این دسته روایات )که برای رعایت اختصار به بررسی یک روایت 
های برای پیشگیری از آسیب (،615/ 2 :1403ابن بابویه، ؛ 43/ 6: همانکلینی، )ر.ک:  بسنده شد(

های ذهنی و فکری ریشه زیستی و جسمی و ذهنی کودک )با اذعان به این حقیقت که آسیب
  .استتوان ذهنی، مرجوح بوده و از منظر فقه این عمل مکروه انتخاب مرضعه کم ،جسمی دارد(

 بينا. عدم گزینش مرضعه کمج

بینایی هستند، نباید به منزله مرضعه، در برخی روایات سفارش شده، زنانی که دچار کم
 انتخاب شوند: 

عن  حمد تن عای ااشه  اامیوری عن  حمد تن عبد ااا  اامیسهتو ی عن عبید ااا  
َضه َعْن آَتهِئ ِ  اَل  :َقهَل: َقهَل َ ُسوُل اااَّ ِ  تن أحمد تن عه ی االهئی عن أتی  َعِن اایِّ

َبَن یْتِدی  (؛ امام 34/ 2: 1378ابن بابویه، )َبْسَ ْیِضُتوا اْاَحْمَ هَء َو اَل اْاَتْمَشهَء َفِإنَّ اااَّ
بینا را مرضعه فرمود: زنان احمق و کم کند که رسول خدااز پدرانش نقل میرضا

 کند. های او از طریق شیر به کودک سرایت میانتخاب نکنید؛ زیرا ویژگی



 

 بررسی سندی

 کدام،باشند. هیچاند، از مشاهیر روات نمیافرادی که در سلسله سند این روایت واقع شده
بنابراین روایت به  .ها ندارندتوثیق ندارند و اصحاب رجال هم توصیف خاصی در باره این

 است. نامعتبرلحاظ سندی ضعیف 

 بررسی داللی 

این روایت نیز در اسلوب نهی وارد شده )اَل َتْسَتْرِضُعوا( و با همان بیانی که در روایات پیشین 
 «عمش»از ریشه « عمشاء»بینا داللت دارد. واژه گفته شد، بر کراهت انتخاب مرضعه کم

گیرد که پیوسته آب از چشمانش جاری است به است و به صورت مؤنث، صفت زنی قرار می
/ 1: همان)فراهیدی، کند بینایی میقدرت بینایی وی را کاهش داده و او را دچار کم ای کهگونه
بینا، آن است که این ویژگی طبق مفاد این روایت، دلیل کراهت انتخاب مرضعه کم (.266

ممکن است از طریق شیر به کودک سرایت کند. بنابراین برای پیشگیری از این آسیب جسمی، 
 عف بینایی است برای دایگی انتخاب شود.نباید زنی که دچار ض

 اسقاط روزه از مرضعه. 4

ز د، اباش کنااگر روزه گرفتن مرضعه موجب کاهش شیر وی شده و برای سالمت کودک خطر
و  (501/ 5 :1418حائری،  ؛ طباطبایی285/ 1 :تابی)طوسی، بر مرضعه واجب نیست  منظر فقه، روزه

ی، حتی بنا بر قولی گفته شده قضای این نوع روزه نیز واجب نیست  که چنان (.401/ 1: 1410)حل 
اند، اسقاط این تکلیف الزامی، در راستای صیانت از سالمت جسمی کودک فقها تصریح کرده

است. ادله فقهی این حکم )جواز افطار مرضعه( افزون بر عموم حرمت اضرار به غیر، برخی 
 ود. شی است که بر جواز افطار داللت دارند. در ادامه به یک روایت در این زمینه اشاره میروایات

َبِن اَل َحَیَج »در صحیحه محمد بن مسلم، تعبیر  اْاَحهِ ُل اْاُمْ ِیُب َو اْاُمْیِضُع اْاَ ِایَاُة اااَّ
ْن یْفِلَیا ِفی َ ْهِی َ َ َضهن

َ
بر جواز افطار روزه ماه مبارک (، 117/ 4: همان)کلینی، « َعَایِهَمه أ

ر که فقها نیز برمضان برای زن باردار و زن شیرده داللت دارد. براساس مفاد این روایت، چنان



 

های جسمی برای پیشگیری از آسیب 11اند )إذا خافتا علی ولدهما(این مطلب اذعان کرده
 شود. کودک، روزه ماه رمضان از مرضعه ساقط می

 ست تغذیهآموزش الگوی در .5

 که ظرفیت آموزش برسدای از رشد به مرحله و هرگاهکند کودک نیز رشد می ،با گذشت زمان
و یادگیری در او فراهم شود، برای آنکه کودک بتواند در آینده از خودش مراقبت کند و برای 

، نیازمند آموزش بهداشت توسط والدین نمایدبرخی اقدامات بهداشتی به طور مستقل عمل 
جا در سطح بهداشت فردی مطرح و دیگر متولیان امور است. آموزش بهداشت که در این

 است، بر تغییر دانش، نگرش و در نهایت رفتار کودک متمرکز است. 
های زندگی اجتماعی تغذیه در اصل، نوع الگوی غذا خوردن است که ریشه در سبک

باشد. به همین دلیل، نقش خانواده به عنوان نخستین نهاد هنگ هر جامعه میداشته و تابع فر
م قرار دارد، در نهادینه کردن فرهنگ تغذیه ئساز اجتماعی که کودک در آن در تعامل دافرهنگ

های نخست سال (.115/ 1: 1393)رجایی،  داردای سالم و عادات غذایی مناسب، اهمیت ویژه
واده قرار های خانتقیم تحت تأثیر اعتقادات، نگرش، فرهنگ و سنتکودک به طور مس ،زندگی

ای، سبب دارد؛ به همین دلیل آموزش عادات مطلوب غذا خوردن و رفتارهای صحیح تغذیه
 (.244/ 3: 1393)بابازاده و همکاران، شود سالی میماندگاری این عادات تا بزرگ

انان اطالعات خود را در مورد اینکه چه دهد که بیشتر نوجوتحقیقات میدانی نیز نشان می
آید و از خوردن چه نوع غذاهایی باید پرهیز کنند، به های سالم به شمار میغذای ءچیزی جز

بنابراین سبک  (.45/ 19: 1381)احمدنیا، آموزند های خود میطور اغلب از مادرها یا مادربزرگ
گیرد و بر خانواده است که شکل می تغذیه کودک، با آموزش و الگوهای رفتاری در خانواده

 الگوی درست تغذیه را به کودک آموزش دهد.
گیرد که چگونه از جسم و سالمتی خود بنابراین در فرایند آموزش بهداشت، کودک یاد می

به طور مستقل یا با کمک خانواده مراقبت کند. در این بخش به آموزش الگوی تغذیه درست 
 در برخی روایات مطرح شده است: شود کهبه کودکان اشاره می



 

ْحَمَد ْتِن ُ وَسی
َ
َثَمه َعِای ْتُن أ هُن َحدَّ یه اْاَ لَّ ْحَمُد ْتُن یْحیی ْتِن َرَکِی

َ
َثَمه أ   َقهَل: َحدَّ

َثَمه  َثَمه ُعْثَمهُن ْتُن ُعَبیٍد َقهَل َحدَّ ِ  ْتِن َحِبیٍب َقهَل َحدَّ َثَمه َتْكُی ْتُن َعْبِد اااَّ ْدَتُة ْتُن ُه َقهَل َحدَّ
ْصَبِغ ْتن

َ
َثَمه ُ َبهَ ُك ْتُن َفَضهَاَة َعِن اْْل ِ یُی اْاُمْؤ ِ  َخهِاٍد اْاَ یِسی َقهَل َحدَّ

َ
ِمیَن ُشَبهَبَة َقهَل: َقهَل أ

ِتی َطهِاٍب 
َ
َتَع ِخَصهٍل َبْسَ ْغِمی ِتَهه  ِاْاَحَسِن اْتِم ِ  َعِای ْتُن أ  ْ

َ
ُمَك أ َعاِّ

ُ
 اَل أ

َ
یه ُتَمی: أ

ْشَ  َجهِئع  َو  َعِن 
َ
َتهِ  ِإالَّ َو أ ِ یَی اْاُمْؤِ ِمیَن َقهَل: اَل َبْجِاْس َعَای االَّ

َ
بِّ َفَ هَل: َتَای یه أ االِّ

ِد اْاَمْضَغ َو ِإَذا ِشْمَ  َفهْعِیْض َشْفَسَك َعَای  ْشَ  َبْشَ ِهیِ  َو َجوِّ
َ
َتهِ  ِإالَّ َو أ اَل َبُ ْم َعِن االَّ

ب اْاَْخاَلِء َفِإَذا اْس  ؛ فرزندم! (229/ 1: 1403)ابن بابویه، َ ْتَمْاَ  َهَذا اْسَ ْغَمیَ  َعِن االِّ
پاسخ  نیازت کند؟ امام حسنخواهی چهار چیز به تو بیاموزم که از پزشکی بیآیا می

گاه بر سفره غذا منشین مگر آنکه گرسنه باشی و از فرمود: هیچ داد: بله، حضرت علی
آنکه هنوز به غذا میل داشته باشی و غذا را خوب بجو. پیش از  سفره غذا بلند مشو، مگر

 کند. نیاز میخوابیدن قضای حاجت کن. عمل به امور یادشده تو را از پزشکی بی

 بررسی سندی

علی بن ) راویو آخرین ( 8: همان)نجاشی،  (اصبغ بن نباته)در سند این روایت تنها راوی اصلی 
اند؛ از سوی اصحاب رجال توثیق شده (،256/ 11: تابی)خویی،  (احمد بن محمد بن عمران دقاق

 شود )مانند احمد بن یحییها یا هیچ توصیفی در باره آنها در کتب رجالی دیده نمیاما سایر راوی
اند، بن زکریا القطان، عثمان بن عبید، هدبه بن خالد القیسی و مبارک بن فضاله القرشی( و مجهول

هرچند  (.109: همان)نجاشی، اند؛ مانند بکر بن عبدالله بن حبیب ضعیف شدهیا در منابع رجالی ت
توان سند این روایت را از شوند؛ اما میبرخی از افراد موجود در سند این روایت ضعیف تلقی می

نیز تصحیح کرد که مشهور فقها در آداب و سنن، به این قاعده « تسامح در ادله سنن»طریق قاعده 
بر اساس این قاعده،  (.346: تابی؛ طباطبایی مجاهد، 163/ 2: تابی)موسوی عاملی،  کنندتمسک می

آیند، اما از آنجا که مفاد روایت روایت، ضعیف به شمار میاین ها در سند هرچند برخی از راوی
 توان از باب تسامح در ادله سنن، طبق آن عمل کرد.در باره آموزش آداب تغذیه به کودک است، می

  رسی داللیبر

، الگوی به فرزندش امام حسن مجتبی علی حضرتدر بحث داللی این روایت که 



 

گیری است: نخست حکم فقهی دهد، دو مطلب قابل پیدرست غذا خوردن را آموزش می
ی توضیح ااین روایت باید روشن شود. در گام بعدی الزم است در باره نکات بهداشتی مستفاد از

 دهد.آنها را به فرزندش در راستای سالمت جسمی وی، آموزش می داده شود که امام
ض که فربا این پیش -حکم فقهی مستفاد از روایت: با اذعان به این مطلب که روایت  .1
در مقام تعلیم دانش است و مفاد این روایت در روایات دیگر با خطابات عام برای  امام

ندارد و نیز با  و اختصاص به امام حسن آمدهبه صورت یک قضیه حقیقیه  -همه بیان شده 
تواند مبنایی برای عملکرد خانواده در باره آموزش می توجه به این مطلب که این عمل امام

های کم، چهار گزاره فقهی با اسلوبتوان گفت در این روایت دستفرزندان باشد، می
 باشد:ی میمتفاوت، به کار رفته است که هر کدام بیانگر حکم فقهی خاص

ْشَ  َجهِئع  »گزاره یکم: 
َ
َتهِ  ِإالَّ َو أ در نخستین گزاره، از  امام .«اَل َبْجِاْس َعَای االَّ

تار کند. این فقره از روایت ساخنشستن بر سفره غذا، بدون آنکه شخص گرسنه باشد، منع می
ن . اکنوکندمیع نهی دارد )اَل َتْجِلْس( و نهی داللت بر مبغوضیت و حرمت یک عمل نزد شار

پرسش این است که آیا نشستن بر سفره غذا با شکم پر، دارای حکم فقهی تحریمی است؟ در 
ه اما به این دلیل ک ،هرچند ظهور نهی بر حرمت داللت دارد :پاسخ به این پرسش باید گفت

 برداشت حکم تحریمی الزامی از این گزاره، بر خالف ارتکاز متشرعان و استنباط دانشوران
فقه از این دسته روایات است، حکم مستفاد از این گزاره، یک حکم غیررجحانی در حد 

 کراهت است؛ یعنی نشستن بر سفره طعام برای شخصی که گرسنه نباشد، کراهت دارد. 
ْشَ  َبْشَ ِهی ِ »گزاره دوم: 

َ
َتهِ  ِإالَّ َو أ با ساختار  در این عبارت، امام .«َو اَل َبُ ْم َعِن االَّ

کند. یعنی شخص تا هنگامی که به طور کامل سیر نشده، از پرخوری منع می ی )َو اَل َتُقْم(نه
جا نیز با همان بیانی که در گزاره پیشین گفته خوردن را متوقف کند و پرخوری نکند. در این

 .آنشد، نهی داللت بر کراهت پرخوری دارد، نه حرمت 
ِد اْاَمْضَغ »گزاره سوم:  در این گزاره، به خوب جویده شدن غذا دستور داده شده  .«َو َجوِّ

ِد( و ظهور امر  حکم رجحانی الزامی  دراست. این فقره از روایت ساختار امری دارد )َجوِّ
است. اکنون این پرسش قابل طرح است که آیا به خوبی جویدن غذا دارای حکم وجوبی 



 

، ظاهر این گزاره داللت بر وجوب توان گفت: هرچنداست؟ در مقام پاسخ به این پرسش، می
ها بر خالف ارتکاز متشرعان و اما استنباط حکم رجحانی الزامی از این دسته گزاره ،دارد

بنابراین حکم فقهی مستفاد از این گزاره، حکم رجحانی استحبابی است؛  .استنباط فقها است
 د. آییعنی خوب جویدن غذا از منظر فقه، یک عمل استحبابی به شمار می

 امام ،در این فقره از روایت .«َو ِإَذا ِشْمَ  َفهْعِیْض َشْفَسَك َعَای اْاَْخاَلِء »گزاره چهارم: 
 شخص پیش از رفتن به بستر خواب، تا دهدبا یک ساختار امری )َفاْعِرْض َنْفَسَك( دستور می

جا نیز با همان بیانی که در گزاره سوم گفته شد، امر داللت بر کند. در اینتخلیه خودش را 
 رجحان استحبابی دارد. 

العاده نکات بهداشتی فوق نکات بهداشتی موجود در روایت: در این روایت امام .2
کند که امروزه از اصول رفتارهای بهداشتی ارزشمندی را در بحث الگوی تغذیه یادآوری می

 آید: تغذیه به شمار می در حوزه
که شخص میل کاذب به غذا  استتغذیه در زمان گرسنگی واقعی: تعذیه زمانی سالم  -

، شود از نظر علمینداشته باشد، بلکه احساس واقعی به غذا خوردن به او دست دهد. گفته می
حت شود، ولی گاهی این پیام تپیام گرسنگی از سیستم عصبی به صورت ناخودآگاه صادر می

انند آنچه م ـ اشدبدون آنکه شخص به طور واقعی گرسنه ب و گیردتأثیر امور دیگری نیز قرار می
کند؛ پیام گرسنگی را دریافت می ـ کندبیند یا از طریق قوه شامه و بوها احساس میشخص می

شخص در تشخیص بین گرسنگی واقعی و گرسنگی  مواردیاما در واقع گرسنه نیست. در چنین 
دن دهنده نیاز بدن به غذا خورشود. در حالی که گرسنگی واقعی نشانمیکاذب دچار مشکل 

کند؛ اما گرسنگی کاذب فقط نوعی تمایل به است و این نوع تغذیه سالمت انسان را تضمین می
ها است که گاهی حتی پس از صرف یک وعده غذای کامل بازهم اشتهای شخص با خوراکی

. اگر شخص با دریافت پیام (41-40: 1369)پاسبک، شود مشاهده یک خوراکی، تحریک می
ع غذا بنشیند، نه تنها به نیاز واقعی بدن خود پاسخ نگفته بلکه با این نو گرسنگی کاذب، بر سفره

 ناپذیر جسمی را در بدن خود فراهم کرده است.های جبرانتغذیه، زمینه زیان
اگر شخص تنها زمانی بر سفره غذا بنشیند که واقعًا گرسنه باشد،  :فرمایدمی اینکه امام



 

شود، اشاره به همان نکته بهداشتی است که امروزه ز مینیادر آن صورت از دارو و درمان بی
ْشَ  یافته است. مضمون این فقره از روایت )علم به آن دست

َ
َتهِ  ِإالَّ َو أ اَل َبْجِاْس َعَای االَّ

که از  12های مختلف، آمده است( و فقرات بعدی آن، در چندین روایت دیگر نیز به بیانَجهِئع  
های دینی به سالمت انسان و ارائه الگوی تغذیه سالم به وی است سویی بیانگر اهتمام آموزه

 ها است.عام بودن این نوع خطاب نهو از سوی دیگر، نشا
های جسمی های جدی است که زیاناجتناب از پرخوری: پرخوری یکی از آسیب -

شود از ا به دنبال دارد. گفته میفراوانی نظیر چاقی، فشار خون، پیری زودرس و... ر
های جسمی است، ساز بسیاری از بیماریهای بسیار رایج در جوامع امروز که زمینهبیماری

اختالالت رفتاری مربوط به غذا خوردن است که طی آن فرد متناوبًا دو دوره پرخوری و جبران 
از  خورد، پسای غذا میگونهکند. توضیح آنکه فرد در این بیماری به طرز افراط آن را طی می

هایی برای جبران آن دهد و در پی راهآن احساس پشیمانی از این پرخوری به وی دست می
گونه که در های جدی پرخوری، همانبا توجه به آسیب .(1386/ 12/ 6روزنامه رسالت ) است

 این فقره از روایت بیان شده )
َ
َتهِ  ِإالَّ َو أ یز (، در روایات دیگر نْشَ  َبْشَ ِهی ِ َو اَل َبُ ْم َعِن االَّ

با تعابیر مشابه، به مثابه یک اقدام بهداشتی و ارائه الگوی سالم تغذیه، از این اختالل رفتاری 
  13در زمینه تغذیه، منع شده است.

خوب جویدن غذا: خوب جویده شدن غذا، فرایند هضم غذا را در دستگاه گوارش و  -
کند. اغلب مواد غذایی قابل استفاده بدن، به بدن را تسهیل میسپس جذب آن از طریق خون 

توانند وارد های درشتی هستند که قبل از تغییرات فیزیکی و شیمیایی نمیبه صورت مولکول
شوند )گوارش مکانیکی( و با کمک خون شوند. این مواد طی فرایندی در لوله گوارش ریز می

 شوند.تر تبدیل )گوارش شیمیایی( و سپس جذب میهای سادههای گوارشی به مولکولشیره
از نظر علمی، اگر غذا به هر دلیلی خوب جویده نشود، تنها یک چهارم آن، قابل جذب برای 

در حالی که اگر غذا خوب جویده شود، تا سه چهارم غذای بلعیده شده قابل  ،بدن است
ی خورده شود؛ اما مواد جذب است. به این ترتیب، در اثر خوب جویدن هرچند غذای کمتر

که بل ،شودزیرا غذای واقعی آن چیزی نیست که خورده می خواهد بود؛بیشتری قابل جذب 



 

بنابراین عمل جویدن،  .(41 :1380همتی رودسری، ) گرددمیآن چیزی است که جذب بدن 
کند؛ زیرا جویدن به نوعی هضم و جذب غذا را در معده آسان کرده و آن را دچار عارضه نمی

خواری و چاق شدن جلوگیری به کنترل مرکز اشتهای بدن کمک کرده و در نتیجه از زیاده
و شود حس سیری از معده به محل اشتها در مغز نرسد کند. سریع غذا خوردن سبب میمی

به سبب پرخوری معده بزرگ شود؛ اما با آرام خوردن و خوب جویدن این حس تحریک شده 
  .(1386/ 5/ 24روزنامه ایران ) شودو از چاقی که علت آن پرخوری است جلوگیری می

ِد اْلَمْضَغ( و روایات  اینکه روی موضوع خوب جویده شدن غذا در این روایت )َو َجوِّ
کید شده، به ا 14دیگر، ین دلیل است که پایبندی به این عمل، به مثابه یک اقدام بهداشتی، تأ

 هایکند و از پیامدهای زیانبار جسمی به ویژه آسیبسالمت جسمی انسان را تضمین می
 کند. دستگاه گوارشی انسان، پیشگیری می

بندی از روایتی که در ذیل عنوان آموزش الگوی درست تغذیه بررسی شد، در یک جمع
 آوردهایاما به این دلیل که دست ،هرچند روایت به لحاظ سند ضعیف است :ان گفتتومی

کند و محتوای آن در روایات دیگر نیز به فراوانی نقل شده، علمی مضمون روایت را تأیید می
محتوای این حدیث قابل پذیرش است و آموزش الگوی درست تغذیه، نظیر آنکه هنگام 

فتن، پرخوری نکردن و غذا را خوب جویدن، دستورالعمل عامی گرسنگی واقعی به سراغ غذا ر
های بهداشتی فرزندان است که اصل این ها در راستای آموزش مقولهبرای همه خانواده

در مباحث دیگر فقهی از این حدیث استنباط  اگونه که فقهاقدامات بهداشتی نیز همان
 باشند. ی میبه نوبه خود دارای حکم رجحانی استحباب 15اند،کرده

 نتيجه

از مبحث بهداشت جسمی کودکان در گستره ادله فقه )روایات و عقل( که در عناوینی نظیر 
های مرضعه، اسقاط روزه از مرضعه و بهداشت بدن، بهداشت در تغذیه، توجه به ویژگی

 آموزش الگوی درست تغذیه بررسی شد، احکام فقهی ذیل قابل استنباط است:
غسل دادن نوزاد که در روایات در راستای تطهیر و بهداشت بدن نوزاد سفارش شده، از 



 

زمان تولد تا زمانی که از منظر عرف، غسل نوزاد اطالق شود، دارای حکم رجحانی استحبابی 
که مستحب است والدین در هفتمین روز والدت، برای رعایت بهداشت جسمی است. چنان

. همچنین به بدهندوزن موی سر نوزاد، نقره یا طال صدقه یده و همکودک، موی سر او را تراش
، ختنه نوزاد پسر، به مثابه و بر مبنای سیره معصومان یهانتصریح روایات و اتفاق نظر فق

آید. یک اقدام بهداشتی تا روز هفتم والدت، از وظایف رجحانی استحبابی والدین به شمار می
تا زمان بلوغ کودک، بر خود شخص )به منزله مکلف( واجب  البته در فرض تأخیر این اقدام

 است تا به این عمل بهداشتی اقدام کند.
بهداشت در تغذیه از دیگر مصادیقی بهداشت جسمی کودک است که در مباحث فقهی 

های دینی )آیات و در بحث تغذیه نوزاد با آغوز و شیر مادر مطرح شده است. بر مبنای آموزه
کودک با شیر مادر )از جمله آغوز( که در رشد و سالمت جسمی وی تأثیرگذار  روایات( تغذیه

 است، در اولویت و رجحان استحبابی قرار دارد.
با نظرداشت تأثیرگذاری شیر مرضعه در وضعیت جسمی کودک، سفارش شده است به 

به همین دلیل، گزینش مرضعه زیبا دارای حکم  .های جسمی مرضعه توجه شودویژگی
زیستی  ریشه ،های ذهنی و فکریانی استحبابی است و با اذعان به این حقیقت که آسیبرجح

ضعه بینایی به کودک، انتخاب مرتوانی ذهنی و کمو جسمی دارد، برای پیشگیری از سرایت کم
 آید. بینا، از منظر فقه مرجوح و مکروه به شمار میتوان ذهنی و کمکم

مبارک رمضان برای مادر )مرضعه( موجب کاهش شیر و در موردی دیگر، اگر روزه ماه 
های جسمی کودک، وجوب روزه ماه آسیب جسمی به کودک، شود، برای پیشگیری از آسیب

شود. در نهایت آموزش الگوی درست تغذیه )هنگام گرسنگی رمضان از مرضعه، ساقط می
ودکان نیز از دیگر واقعی به سراغ غذا رفتن، پرخوری نکردن و غذا را خوب جویدن( به ک

 اقدامات تربیتی والدین است که از منظر فقه دارای حکم رجحانی استحبابی است.
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 ناتوانی نوع هر نبود از: ایجاد کامل تندرستی بدنی، روانی، اجتماعی؛ است عبارت کلی طور به بهداشت .ب
 نابودی برای تازه داروهای کشف محیط؛ اصالح زندگی؛ بردن سطح باال گیر؛همه هایبیماری با مبارزه جسمانی؛

سر وصدا، ازدحام و غیره  :مانند تمدن، مزاحم عوامل با مبارزه ها؛آب آلودگی و روستایی محیط امراض؛ پاکسازی
 (. 3: 1378)مولوی و ثمر، 

 (. 19: 1388تأمین، حفظ و باالبردن سطح سالمت )اصفهانی،  :بهداشت عبارت است از .ج
ه4 ة  . وزنت فاطمة ابنة رسول الل  قت بوزن ذلك فض  شعر الحسن و الحسین و زینب و ام  کلثوم، و تصد 

 (.172تا: بی)ابوداوود، 
هِ 5 ُکوِنی َعْن َأِبی َعْبِد اللَّ ْوَفِلی َعِن السَّ اَل َتْحِلُقوا  :َقاَل َقاَل َأِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن  . َعِلی ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن َأِبیِه َعِن النَّ

ْبیاَن اْلَقَزَع َو اْلَقَزُع َأْن یْحِلَق َمْوِضعًا َو یَدَع َمْوِضعا )کلینی،   (ً.40/ 6همان: الصِّ
هِ 6 ُکوِنی َعْن َأِبی َعْبِد اللَّ ْوَفِلی َعِن السَّ ِبی . َعِلی ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن َأِبیِه َعِن النَّ َلُه َو َلُه  ِبَصِبی یْدُعو َقاَل: ُأِتی النَّ

 َقَناِزُع َفَأَبی َأْن یْدُعَو َلُه َو َأَمَر ِبَحْلِق َرْأِسِه )همان.(.
 (. 45/ 2: 1410دفع: َدَفْعُت عنه کذا و کذا َدْفعا و َمْدَفعًا، أی: منعت )فراهیدی، . 7
یه امر الطائی عن أب. محمد بن علی الشاه المروزی عن محمد بن عبدالله النیسابوری عن عبید الله بن أحمد بن ع8

ِه  ه )ابن بابویه، َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَّ ِبی َلَبٌن َخیٌر ِمْن َلَبِن ُأمِّ  (.2/34: 1378: َلیَس ِللصَّ
ِد ْبِن یْحیی َعْن َطْلَحَة ْبِن َزیٍد َعْن َأِبی9 ٍد َعْن ُمَحمَّ ُد ْبُن یْحیی َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ هِ . ُمَحمَّ َقاَل َأِمیُر  :اَل قَ  َعْبِداللَّ

ه )کلینی،  اْلُمْؤِمِنیَن  ِبی َأْعَظَم َبَرَکًة َعَلیِه ِمْن َلَبِن ُأمِّ  (ِ.40 /6: 1407َما ِمْن َلَبٍن یْرَضُع ِبِه الصَّ
 َزَع (؛ و نَ 358 /1 :همانإلیهم، أی: أشبهوه و أشبههم )فراهیدی،  و َنَزعَ  الرجل أخواله و أعمامه و َنَزُعوهُ  . و َنَزعَ 10



 

 ( ؛ )فراهیدی، همان(.1/388 :تابیِإلیهم: أی أْشَبَهُهم )صاحب بن عباد،  و َنَزعَ  أْخَواَله و َنَزُعْوه
. و الحامل المقرب و هی التی قرب زمان وضعها و المرضع القلیلة اللبن، یجوز لهما اإلفطار إذا خافتا علی 11

 (.501/ 5: 1418حائری،  ولدهما أو أنفسهما، بإجماع فقهاء اإلسالم )طباطبایی
(. ب( َعْن 19: 1385ِهی )مستغفری، : ُکْل َو َأْنَت َتْشَتِهی َو َأْمِسْك َو َأْنَت َتْشتَ . برای نمونه: الف( َو َقاَل 12

ِد ْبِن یْحیی َعِن اْبِن ِسَناٍن َعْن یوُنَس ْبِن َظْبیاَن َعْن َجاِبٍر َعْن َأِبی َجْعَفرٍ  : َمْن َأَراَد َقاَل: َقاَل َأِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن  ُمَحمَّ
ی یُجوَع َو َتْنَقی َمِعَد  ُکْل َحتَّ ُه َطَعاٌم َفاَل یْأ َعاِم َو ُهَو َأْن اَل یُضرَّ َه َو ْلیَجیِد اْلَمْضَغ َو ْلیُکفَّ َعِن الطَّ َکَل َفْلیَسمِّ اللَّ ُتُه َفِإَذا َأ

غًا (. ج( َو َقاَل علی29 :تابییْشَتِهیِه َو یْحَتاُج ِإَلیِه )ابنا بسطام،  َعاَم َتَمضُّ َقاِء َو َأَجاَد الطَّ َعاَم َعَلی النَّ َکَل الطَّ : َمْن َأ
َعاَم َو ُهَو یْشَتِهیِه َو َلْم یْحِبِس اْلَغاِئَط ِإَذا َأَتی َلْم یْمَرْض ِإالَّ َمَرَض اْلَمْوِت )طبرسی، َو َتَرَك ال  (. 146 :1412طَّ

ُتُه َو َثُقَلْت َعَلی َنْفِسِه َمُئوَنُتُه )لیثی واسطی، قال علی ..الف13 ْت ِصحَّ ْکُلُه َقلَّ (؛ کسی که 1376:434: َمْن َکُثَر َأ
 شود.پرخوری کند سالمتی او کم و تأمین معاش بر او سنگین می

َعاِم َفَلْم یْسُقْم )همانقال علی .ب ْکَثَر ِمَن الطَّ  (؛ کمتر کسی است که زیاد بخورد و بیمار نشود.371: : َقلَّ َمْن َأ
بع یکثر األدواء )تمیمی آمدی،  .ج  افزاید. یها( می(؛ سیر خوردن بر دردها )و بیمار51 :1366ألش 

ٍد َعْن َأِبیِه َعْن َجدِّ  .. الف14 ٍد َعْن َأِبیِه َجِمیعًا َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ اُد ْبُن َعْمٍرو َو َأَنُس ْبُن ُمَحمَّ َعْن َعِلی  -هِ َرَوی َحمَّ
ِبی - ْبِن َأِبی َطاِلٍب  ُه َقال َعِن النَّ ْق َأنَّ َدُب َفَتْصِغیُر اللُّ

َ
ا اأْل ِدیُد )ابن بابویه، : ... َو َأمَّ  :1413َمِة َو اْلَمْضُغ الشَّ

ِد ْبِن ِسَناٍن َعِن اْبِن َظْبیاَن َعْن َجاِبٍر َعْن َأِبی الطب، طب األئمة .(. ب4/355 ِد ْبِن یْحیی َعْن ُمَحمَّ ، َعْن ُمَحمَّ
ی یُجوَع َو َتْنَقی اْلَمِعَدةُ  َجْعَفرٍ  ُکْل َحتَّ ُه َطَعاٌم َفاَل یْأ َکَل َفْلیَسمِّ اَقاَل َقاَل َأِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن ع َمْن َأَراَد َأْن اَل یُضرَّ َه  َفِإَذا َأ للَّ

َعاِم َو ُهَو یْشَتِهیِه َو یْحَتاُج ِإَلیه )مجل َو ْلیْحِسِن اْلَمْضَغ   .(13/610 :1410سی، َو ْلیْمِسْك َعِن الطَّ
استحباب البول فی مواضع ستة: ... الثانی: عند النوم، یدل علیه ما رواه فی الخصال مسندا  . قد ذکر الماتن15

مك أربع للحسن و الحسین عن األصبغ بن نباتة، قال: قال أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب : یا بنی! أال أعل 
المؤمنین، قال: ال تجلس علی الطعام إال  و أنت جائع، و ال تقم عن خصال تستغنی بها عن الطب؟ فقال: بلی یا أمیر

الطعام إال  و أنت تشتهیه، و جود المضغ و إذا نمت فاعرض نفسك علی الخالء فإذا استعملت هذا استغنیت عن 
 (.3/614 :1417الطب )اشتهاردی، 



 

 كتابنامه

 ............................................................................................................................................  
 الله مکارم شیرازی. ، ترجمه آیتقیآن کییم

 ق.1409، چاپ اول، مؤسسة آل البیت قم،االصول   ةکفهیآخوند خراسانی، محمد کاظم، 
 .1364قم، مؤسسه اسماعیلیان،  ، جهل اتن ااغضهئییابن غضائری، احمد بن حسین، 

 . 1356، نجف اشرف، دار المرتضویة، چاپ اول، که ل اازیه افابن قولویه، جعفر بن محمد، 
، بیروت، دار الفکر للطباعة و اسهن ااتیبالدین، محمد بن مکرم، ابن منظور، ابوالفضل، جمال

 ق. 1414دار صادر، چاپ سوم،  -النشر و التوزیع 
م، چاپ ق، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیه  تجم   هئیس اااغةفارس، احمد، ابن 

ل،   ق.1404او 
 . 1388، تهران، تندیس، چاپ نهم، آیین بمد س یاصفهانی، محمد مهدی، 

 ق. 1417، تهران، دار األسوة للطباعة و النشر، چاپ اول،  دا ك ااتیوةاشتهاردی، علی پناه، 
ب مناس تأثیر مداخله آموزشی بر توانمند سازی مادران در باره تغذیه»بابازاده، توحید و همکاران، 

پژوهشی  -فصامه   عامی، «تهران 18های سالمت منطقه کودکان زیر دو سال تحت پوشش خانه
 . 1393، دوره دوم، شماره سوم، پاییز آ ورش تهدا   و ا ب هی سال  

 .1369 ، ترجمه ساعد زمان، تهران، ققنوس،ههی گوا  ید  هن طبیتی تیمه یپاسبك، آندره، 
 . 1360شگاه و آخرین پیامبر، تهران، کتابفروشی اسالمیه، پاک نژاد، رضا، اولین دان

 . 1366، قم، دفتر تبلیغات اسالمی، غی ااحكم و د  ااكامتمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، 
، قم، مؤسسه مطبوعاتی اامههیة فی غییب ااحدیث و اْلثیجزری، مبارک بن محمد )ابن اثیر(، 

 تا. اسماعیلیان، چاپ اول، بی
زیر نظر سید محمود هاشمی  ،تی فیهمگ ف    لهتق  ذهب اهل از پژوهشگران،جمعی 

 ق. 1423، چاپ اول، بیتشاهرودی، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل
تربیت فرزند، قم، پژوهشگاه حوزه و  ،تی سیی  بیتی ی پیه بی )و( اهلحسینی زاده، سید علی، 

 . 1384دانشگاه،، چاپ چهارم، پاییز 



 

، خالصة اْلقوال فی  تیفة أحوال اایجهلحلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی )عالمه حلی(، 
 ق.1411محمد صادق بحر العلوم، نجف، دار الذخائر،  :تحقیق و تصحیح

قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه  ،حیا قواعد اْلحكه  فی  تیفة ااحالل و اا، ـــــــــ
 .ق1413، چاپ اول، مدرسین حوزه علمیه قم

،  یائع اإلسال  فی  سهئل ااحالل و ااحیا الدین )محقق حلی(، حلی، جعفر بن حسن نجم
 ق.1408عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم،  :تحقیق و تصحیح

، قم، دفتر ااسیائی ااحهوی ا حییی ااف هویحلی، محمد بن منصور بن احمد )ابن ادریس(، 
 ق. 1410انتشارات اسالمی، چاپ دوم، 

 ق. 1412الدار الشامیة،  -دار العلم ، فیداف أافهظ اا یآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد، 
، ی جا   لهاتهف بیتی ، «تربیتی( -خانواده و تغذیه دانش آموزان )نگاه فقهی»رجایی، محمد قاسم 

 . 1393شماره اول، 
 .1381، قم، کتاب مبین، چاپ سوم، پژوهشی د  اعجهر عامی قیآنرضایی اصفهانی، محمد علی، 

ر، سید عبدالله،   ق. 1428، بیروت، دار اإلرشاد، چاپ سوم، طب االئم شب 
پژوهشی رای پرداز، قم، مؤسسه ، محقق و مصحح مؤسسه ک هب شكهحشبیری زنجانی، سید موسی، 

 ق.1419پژوهشی رای پرداز، چاپ اول، 
، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ دوم، ااْخصهلصدوق، محمد بن علی بن بابویه )شیخ صدوق(، 

 ق. 1403
 ق. 1413، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ دوم،  ن الیحضی  ااف ی  ـــــــــ،
 ق. 1378  بهیان  اش شه اف جههن  أخبه  اایضهعیون  ـــــــــ،
 .تابی ، قم، کتابفروشی داوری، افست،عال ااشیائع ـــــــــ،

، چاپ اول، ، قم، مؤسسه آل البیت یهض اامسهئل، طباطبایی حائری، سید علی بن محمد
 ق.1418

، قم، انتشارات شریف رضی، چاپ چهارم،  كه   اْلخالقطبرسی، حسن بن فضل بن حسن، 
 ق. 1412

 .تا، نجف، المکتبة المرتضویة، بیاافهیس طوسی، محمد بن حسن )شیخ طوسی(، 



 

ل،  جهل   ـــــــــ،  ق.1415قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ او 
، تحقیق و تصحیح: گروه کشف اااثه  واإلتهه  عن قواعد اْلحكه بن حسن،  فاضل هندی، محمد

ل،   ق. 1416پژوهش دفتر انتشارات اسالمی، قم، دفتر انتشارات اسالمی، چاپ او 
 ق. 1410، نشر هجرت، قم، دوم، ک هب ااتینفراهیدی، خلیل بن احمد، 

ن های دینی، طب سنتی ایرااهمیت تغذیه با شیر مادر از دیدگاه آموزه»قربانی، زینب و خادم، ابراهیم، 
 .1396، دوره اول، شماره اول، پاییز  جا   لهاتهف اسال ی د  حور  سال  ، «رایجو طب 

 .1348، انتشارات دانشگاه مشهد،  جهل ااكشیابو عمرو، محمد بن عمر بن عبدالعزیز، کشی، 
اکبر غفاری، تهران، دار الکتب اإلسالمیة، چاپ علی :، مصححااكهفیکلینی، محمد بن یعقوب، 

 ق. 1407چهارم، 
 . 1378، تهران، ارسباران، تهدا    واشیگنجی، حمزه، 

 .1376، قم، دارالحدیث، عیون ااحكم و اامواعظلیثی واسطی، علی بن محمد، 
، بیروت، مؤسسة الطبع تحه اْلشوا  ااجه تة اد   أخبه  اْلئمة اْلطهه مجلسی، محمدباقر، 

 ق. 1410و النشر، چاپ اول، 
 ق. ،1247، مؤسسه آل البیتقم ،ذخییة اامتهد فی  یح اإل  هد، محمد باقرسبزواری،  محقق

 ق.1385، نجف اشرف، طب اامبیمستغفری، جعفر بن محمد، 
  تا.جا، بیبی، ااحدیث و بفصیل طب هف اایجهل  جهل  تجمموسوی خویی، سید ابوالقاسم، 

 .1378تهران، چهر،  ،همگهشی تهدا   گیتی، ثمر، محمد علی و مولوی،
 ق.1418، قاهره، دارالسالم، بیتی  االوالد فی االسال ناصح علوان، عبدالله، 

، انتشارات جامعه مدرسین، قم،  جهل اامجه ینجاشی، ابوالحسین، احمد بن علی بن احمد، 
 ق. 1407

، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، جواهی ااكال  فی  یح  یائع اإلسال نجفی، محمدحسن، 
 ق. 1404

 . 1384، قم، ارمغان یوسف، چاپ اول، دائیة اامته ف تز گ طب اسال یی، مصطفی، نوران
 .1380  بهیان  فی ید زندگی سبز با تغذیه سبزهم ی  ودسیی  عای  

 


