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بررسی فقهی قرآنی نقش رضاع و حضانت در بهداشت رفتاری کودکان

محمد قربانی مقدم

1

چکیده

با نگاهی به آیات مربوط به رضاع و حضانت و نیز احکام فقهیی پیرامیون ایین دو نهیاد فقهیی
حقوقی ،متوجه میشویم که نیاز کودک به حمایتهای عاطفی -قیانونی کیامالم میورد توجیه قیرآن
کریم و فقه برآمده از آن ،قرار گرفته است .این نگاه سبب میشود کیه ضیعف و وضیعیت خیاص
کودکان ،تأثیر نامطلوبی در بهداشت رفتار حیال و آینیده آنهیا نداشیته باشید؛ زییرا بیدیهی اسیت
سالمسازی رفتاری اجتماعی کودکان ،ریشه در نوع قیوانینی دارد کیه در جهیت حماییت از آنهیا
وضع شده است .از این رو در فقه و منابع دینی رفتار والدین با کودک از بدو تولد میورد توجیه و
قانونگذاری واقع شده است .این قوانین که در بخش حضیانت و رضیاع در کتیب فقهیی و در دو
ساحت الزامآور (وجوب و حرمت) و مطلوب (استحباب و کراهت) بییان شیده اسیت ،مییتوانید
الگوی مناسبی برای قانون گذاری شود .برخیی از آثیار احکیام الیزامآور و مطلیوب فقهیی کیه بیر
بهداشت رفتار اجتماعی کودکان ،تأثیر مطلوب دارد ،در این نوشتار مورد بررسی واقع شیده اسیت.
با توجه به آثار موضوع حضانت و رضاع در بهداشت رفتاری کودک و همچنین با عنایت بیه ادلیه
قرآنی این مبحث ،به نظر میرسد که حضانت تنها یک حق نیست؛ بلکه تکلیفی بر عهده خانواده و
مخصوصام مادر است.
کلیدواژهها :فقه ،قرآن ،رضاع ،حضانت ،بهداشت رفتاری ،کودک ،خانواده.

 .1استادیار و عضو هیأت علمی جامعه المصطفی (نویسنده مسئول)؛ m.ghorbanim@chmail.ir
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مقدمه

طبق گزارش هایی که در دست است ،وفور جنایت و سیر صعودی محکومیتهیا در فرانسیه و
در سالهای  1221و  1212ناشی از روشن نبودن مقررات مربیوط بیه حضیانت بیوده اسیت (کیی
نیا )3 :1131،به تعبیر دیگر ،روشن نبودن مقررات مربوط به حضانت و نیز عیدم اجیرای مقیررات
مربوطه همواره و در هر جامعهای موجب افزایش جرم و جنایت خواهد شد .این به آن دلیل اسیت
که کودک ،عالوه بر قوای جسمی ،از نظر قوای فکری و ادراکی نیز دچار ضعف و ناتوانی اسیت و
عدم جبران این ضعف با قانونگذاری مناسب ،پیامدهای فردی و اجتماعی جبرانناپذیری به جیای
می گذارد .به همین دلیل ،این یک وظیفیهی خطییر بیر دوش نظیامهیای حقیوقی اسیت تیا بیرای
جهتدهی به رفتار آیندهی کودک در اجتماع ،او را از بدو تولد مورد حمایت قانونی قیرار دهنید و
الگوی حقوقی و قانونی رفتار والدین با او ترسیم شیود .پیا از ایین توضییس سیؤالی کیه پدییدار
می شود این است که فقه امامیه ،به عنوان یک نظام حقوقی جامع و همه سو نگر تا چه انیدازه ایین
موضوع را لحاظ کرده است؟ هم چنین باید پرسیید کیه راهبیرد قیوانین اسیالمی در امیر رضیاع و
حضانت در ترسیم مناسبات و تکالیف والدین و کودک در دوران شییرخوارگی و پیا از آن ،چیه
تأثیری در سالمسازی رفتار کودک ایجاد میکند؟ اگر چه در خصوص حضانت و رضیاع در کتیب
فقهی مطالب متعددی یافت می شیود؛ امیا از منظیر تربیتیی و تیأثیر ایین قیوانین در رفتیار صیحیس
اجتماعی کودک در آینده کمتر به این موضوع پرداخته شده است .البته پیژوهشهیایی بیه صیورت
پراکنده وجود دارد ،مانند آنچه سید احمد میرخلیلی ( )1131در کتاب نقد با عنوان «زن در حقیوق
خانواده» نوشته یا آنچه قدرت اهلل مشایخی ( )1111در مجله علوم انسانی دانشگاه الزهراء (س) بیا
عنوان «حضانت از دیدگاه فقه و حقوق» به چیا

رسیانده اسیت ییا مقالیهی مشیابه دیگیری کیه

محمدرضا بندرچی در مجله فقه اهلبیت (علیهمالسالم) نوشته است ،اما تقریبام در هیچ نوشتاری به
تأثیر تربیتی این دو نهاد مهم یعنی رضاع و حضانت قانونی و تأثیر آن در سالمسازی رفتیار کیودک
اشاره نشده است .با مراجعه به کتب فقهی مخصوصام ابواب مربوط به رضاع و حضیانت مییتیوان
این سؤاالت را پیگیری و پاسخ مناسبی دریافت کرد؛ مهمترین احکیام رضیاع و حضیانت در فقیه
اسالمی چیست؟ احکام رضاع و حضانت چه تأثیری در رفتار کودک در دوران نوجوانی و جیوانی

 | 01دوفصلنامه پژوهش های فقهی و سبک زندگی خانواده اسالمی /دوره  ،1شماره  /2پاییز و زمستان1011

او دارد؟ راهبرد اساسی فقه اسالم در تحقق آثار فردی و اجتماعی رضیاع و حضیانت چیسیت؟ بیا
بررسی کتب فقهی و روایی معلوم میشود ضرورت تبییین مقیررات رضیاع و حضیانت بیه شیکل
روشنی در شریعت اسالمی درک شده و حتی برخی از حکمتهای آن از جمله نقش ایین احکیام
در موضوع نوشتار حاضر یعنی سالمسازی رفتار کیودک میورد اشیاره واقیع شیده اسیت .بیه نظیر
میرسد ،مهمترین نقش غالب این احکام ،بر تقویت نقش مادریِ مادر ،بنیان شده است ،موضیوعی
که به اشکال گوناگونی میتواند در تربیت رفتاری کودک و بلکه پیشگیری از وقوع جرم و جناییت
در جوامع مؤثر شود .مثالم همانطور که خواهد آمد ،آزمایشات صورت گرفته توسط «هارلو» وقتیی
کودک ازنظر تربیت و عواطف تحت احساسات مادرانه تربیت شود ،در دوران نوجیوانی و جیوانی
رفتار بهنجارتری نسبت به کسانی که از این موقعییت محیروم بیودهانید از خیود نشیان مییدهنید؛
بنابراین باید گفت که به رسمیت شناختن حق رضاع و لزوم آن تا دو سال و نییز حیق حضیانت -
حتی پا از جدایی و نیز حتی در صورت عدم توافق در مورد رضاع کودک -همین نقیش را ایفیا
نموده و درنتیجه میتواند از احکام فقهی مؤثر در سالمسازی رفتار کودک و پیشگیری از انحراف و
کج روی او قلمداد شود .ویژگی خاص احکام شرعی این است که قوانین رفتار ساز خود را در دو
سطس «وجوب و استحباب» از سویی و «حرمت و کراهت» از سوی دیگر ابیراز کیرده اسیت .ایین
بدان جهت است که به مالحظات و مصالس مختلف (که در جای خود باید بررسی شود) ،نمیتوان
تمام رفتارهای والدین و به طور کلی مربی را تحت الزامیات قیانونی درآورد ،از ایین رو شیریعت
اسالمی گونهی خاصی از قوانین که مطلوبیت رفتاری دارد؛ اما الزامآور نیسیت ییا مخالفیت بیا آن
مجازات آفرین نیست را تحت عنوان مستحب و مکروه ابداع کرده که توجه وِیژه بیه آن مییتوانید
اثرات زیادی در سالمسازی رفتارهای اجتماعی داشته باشد .حکومیت اسیالمی بایید توجیه داشیته
باشد که میتواند از ظرفیت احکام و قوانین غیر الزامی فقه اسالمی اسیتفاده کیرده و بیا تشیخی
ضرورت ها و موضوع شناسی مجدد ،بسته به شرایط زمانی ،مکانی و وضعیت خیاص موضیوعات،
به قامت برخی از آنها لباس قانون پوشانده و آنها را الزامآور کند.
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 -1تعریف رضاع و حضانت
در ابتدا ضرورت دارد تا رضاع و حضانت تعرییف و سی ا بیه کیفییت تیأثیر ایین احکیام در
پیشگیری از انحراف و کجروی و سالمسازی رفتار کودکان پرداخته شود:
رضاع در حقیقت عبارت است از حصول شیر یک زن در معده یا دمیا ییک طفیل( .سیعدی،
 1141ق )134 :هرچند در تحقق رضاع بین فقها اختالف وجود دارد و برخی معییار اثیر (روئییدن
گوشت) (حلی 1124 ،ق ،ج  )3 :2و برخی معیار میدت (ییک شیبانهروز) (نجفیی ،1141 ،ج :22
 )261و برخی دفعات ( 13یا  14دفعیه) (همیان) را میالک مییداننید؛ امیا آنچیه مسیلم اسیت ،از
مستحبات مورد تأکید اسالم و فقه ،شیر دادن اوالد از شیر مادر است .فقها علت این امیر را برکیت
زیاد آن دانستهاند( .کلینی 1143 ،ق ،ج )141 :1
اما «حضانت» از ریشه «حضین» گرفتیهشیده و بیه «در آغیوش گیرفتن میادر (فرزنیدش را) و
چسباندن او به سینهاش» اطالق می شود که کنایه از نگهداری و تربییت جسیمی و روحیی کیودک
است .به همین دلیل ،به کسی که حضانت کودک را بر عهده گرفته «حاضینه» مییگوینید .در زبیان
عربی به مهدکودک «الحضانه» گفته میشود .جالب اینکه بیه عمیل پرنیدهای کیه بیر روی تخمیش
خوابیده تا از آن جوجه برآید نیز حضانت میگویند (مشکینی 1116 ،ق.)212 :
مالحظه میشود که این واژه ،معموالم بر موضوع نگهداری و تربییت و حفیک کیودک و فرزنید
اطالق شده است .در اصطالحات مدنی ،حضانت ،به معنای پرورش اطفیال توسیط پیدر و میادر و
اقارب اوست که هم حق به شمار میرود و هم برای ممتنع از حضانت تکلییف (بنیدرچی:1111 ،
 .)111شایان ذکر است که پرورش هم شامل امیور میادی مییشیود و هیم شیامل امیور معنیوی و
اخالقی.
 -2رضاع و حضانت در قرآن
در سه سوره از قرآن کریم در مورد رضاع و حضانت کودکان صیحبت شیده اسیت .در سیوره
بقره آیه  211آمده است:
« وَ الْوالِداتُ یرْضِعْنَ أَوْالدَهُنَّ حَوْلَینِ کامِلَینِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ یتِمَّ الرَّضاعَةَ وَ عَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُینَّ

 | 02دوفصلنامه پژوهش های فقهی و سبک زندگی خانواده اسالمی /دوره  ،1شماره  /2پاییز و زمستان1011

وَ کسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ال تُکلَّفُ نَفْاٌ إِالَّ وسعها ال تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ ال مَوْلُودٌ لَیهُ بِوَلَیدِهِ وَ عَلَیی
ح َعلَیهِمیا َو ِإ ْن َأ َر ْدتُی ْم َأ ْن
ن تَیراض ِم ْنهُمیا َو تَشیاوُر فَیال جُنیا َ
ل ذلِک َف ِإ ْن أَرادا فِصا مال َع ْ
ث ِم ْث ُ
الْوا ِر ِ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْالدَکمْ فَال جُناحَ عَلَیکمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَیتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّیهَ بِمیا
تَعْمَلُونَ بَصیرٌ؛ مادران ،فرزندان خود را دو سال تمام ،شیر میدهند( .ایین) بیرای کسیی اسیت کیه
بخواهد دوران شیرخوارگی را تکمیل کند و بر آن کا که فرزند برای او متولّید شیده دپیدرال ،الزم
است خوراک و پوشاک مادر را به طور شایسته (در مدت شیر دادن ب ردازد؛ حتی اگر طالق گرفتیه
باشد ).هیچکا موظّف به بیش از مقدار توانایی خود نیست! نه مادر (به خیاطر اخیتالف بیا پیدر)
حق ضرر زدن به کودک را دارد ،و نه پدر؛ و بر وارث او نییز الزم اسیت ایین کیار را انجیام دهید
دهزینه مادر را در دوران شیرخوارگی تأمین نمایدال .و اگر آن دو ،با رضیایت یکیدیگر و مشیورت،
بخواهند کودک را (زودتر) از شیر بازگیرند ،گناهی بر آنها نیست و اگر (با عدم توانایی ،ییا عیدم
موافقت مادر) خواستید دایهای برای فرزندان خود بگیرید ،گناهی بر شما نیست؛ بهشرط اینکه حق
گذشته مادر را به طور شایسته ب ردازید .و از (مخالفت فرمان) خدا ب رهیزید! و بدانید خدا ،به آنچه
انجام میدهید ،بیناست!» .همچنین در سوره لقمان آیه  11آمده است« :وَ فِصالُهُ فی عامَین؛ و دوران
شیرخوارگی او در دو سال پایان مییابد».
همانطور که مشاهده میشود ،در آیات فوق ،مدت رضاع  21ماه یعنی دو سال ذکر شده است،
با این وجود در آیه  13سوره احقاف آمده است« :وَ وَصَّینَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیهِ إِحْسانام حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کرْهیام
وَ وَضَعَتْهُ کرْهام وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَالثُونَ شَهْر؛ ما به انسان توصیه کردیم که به پدر و میادرش نیکیی
کند ،مادرش او را با ناراحتی حمل میکند و با ناراحتی بر زمین میگذارد؛ و دوران حمل و از شیر
بازگرفتنش سی ماه است»؛ در این آیه مجموع حمل و رضاع ،سی ماه بیان شده است .با توجیه بیه
اینکه دوران حمل ،نه ماه است ،دوران رضاع  21ماه میشود.
با الهام از روایتهای اسالمی در توضیس این تفاوت میتوان چنیین گفیت :از جمیع بیین ایین
آیات فهمیده میشود که اوالم حداقل دوران حمل شش ماه و حداکثر دوران مفیید رضیاع بیسیت و
چهار ماه است .ثانیام حداکثر مطلوب و مورد تأکید رضاع 21 ،میاه اسیت امیا اگیر میادری بخواهید
میتواند  21ماه را تمام کند (مطابق با آیه  211بقره) .چنانچه در روایتی از امام صادق (علیهالسالم)
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نیز نقل شده است« :الْفَرْضُ فِی الرَّضَاعِ أَحَدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْرام فَمَا نَقَ
فَقَدْ نَقَ

َ عَنْ أَحَید وَ عِشْیرِینَ شَیهْرام

َ الْمُرْضِعُ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یتِمَّ الرَّضَاعَةَ فَحَوْلَینِ کامِلَین؛ آنچه مقدار واجیب شییردهی اسیت،

 21ماه است ،پا زنی که کمتر از آن شیر دهد ،کم گذاشته و کوتاهی کرده است؛ ولی اگر دوسیت
دارد دو سال کامل را میتواند شیر دهد داما بیش از آن مطلیوب نیسیت.ال» (حیر عیاملی :1122 ،ج
 )131 :21ثالثام اگرچه در حالت طبیعی یعنی زمانی که مدت حمل نه ماه به طیول انجامید ،بییش از
 21ماه رضاع مطلوبیت ندارد ،اما هر اندازه از مقدار دوران حمل کاسته شود ،باید بیر مقیدار دوران
شیرخوارگی افزود ،بهگونهای که روی هم رفته ،سی ماه تمام را شیامل گیردد( .مطیابق بیا آییه 13
سوره احقاف) .این نکته در نقلی از ابن عباس نیز ذکیر شیده اسیت( .طبرسیی :1126 ،ج )131 :2
حاصل آنکه از مجموع آیات فوق میتوان استفاده کرد که قرآن کریم به مسئله رضیاع و حضیانت
کودکان ،عنایت ویژهای دارد تا جایی که حالتهای مختلفی مانند کیاهش دوران حمیل نییز توجیه
کرده و این موضوع را سبب افزایش دوران رضاع و حضانت مادرانه قرار داده است.
 -3رضاع و رفتار کودکان
طبق آزمایشهای مختلف روانشناختی ،ارتباط تنگاتنگ کیودک بیا میادر ،تیأثیر بیه سیزایی در
هنجار بخشی به رفتار کودک دارد .هر چند شیر دادن از جنبههای مختلفیی بیر بهینیهسیازی رفتیار
کودک تأثیر دارد و در ادامه تفصیل آن خواهد آمد؛ اما یکی از راههیای میؤثر بیرای تحقیق ارتبیاط
صمیمانه و عاطفی بین مادر و کودک ،استفاده از فرصت رضاع است .شریعت اسالمی این فرصیت
را مدیریت کرده ،هرچند به دالیل مختلفی همچون «قاعده ال ضرر؛ ال تضار» الزام به رضاع توسیط
مادر در همهی شرایط را ن ذیرفته است؛ اما برای بهرهمندی کودک از مهر مادری ،تمام تالش خیود
را به کار بسته تا از فرصت رضاع به خوبی استفاده شود.
پیش از بیان تالش فقه اسالمی در این جهت الزم به ذکر است که برای بررسی اثر مهر میادری
در رفتار بهنجار کودک ،برخی روانشناسان ،آزمایشی بر روی تعدادی بچه میمون انجام دادنید کیه
میتواند تربیت و رشد در دامن پر عطوفت مادر را بهخوبی تبیین نماید .در این آزمایش که توسیط
هارلو ( )Harry FrederickHarlowروانشناس آمریکایی ،در مورد اثر تربیتی خیانواده و میادر
در رشد به هنجار فرزندان ،انجام داده ،نکات برجستهای در تبیین نقیش حضیور میادر در خانیه و
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خانواده و تأثیر آن در پیشگیری از انحرافات اجتماعی دیده میشود که کمیک شیایانی بیه توضییس
مسائل آینده خواهد نمود .آزمایشی که (به دلیل محدودیتهای اخالقی) بیهجیای انسیان بیر روی
چند بچه میمون که از مادر خویش جداشدهاند انجام شد .در ضمن این آزمایش ،چهار بچه میمیون
از کودکی تا دوران بلو در شرایط یکسان (غیر از عنصر مادر) نگهیداری و بیه ایین شیکل میورد
بررسی قرار گرفت :یک بچه میمون بدون مادربزرگ شد ،بچه میمون دیگری با یک مادر مصنوعی
یعنی مجسمهای شبیه مادر زیر نظر قرار گرفت ،سومی نیز با شرایط قبلی بیود بیا ایین تفیاوت کیه
مجسمه با پارچها ی مخملین و لطیف پوشانده شده بود و دست آخر یک بچه میمون هیم بیا میادر
واقع ی زیر نظر قرار داده شد .در پایان مشاهده شد ،رفتار میمون اول در هنگام بلو بسیار نابهنجار،
خشمگ ینانه ،بدون کنترل و با روابط اجتماعی بسیار پایین است .این رفتار اگرچیه در بچیه میمیون
دوم و سوم کمی بهتر شده بود اما با تفاوت اندکی در هر دو مشاهده میشود؛ اما میمون چهارم در
هنگام بلو  ،رفتاری مطلوب ،بدون خشم ،کنترلشده و همراه با توانایی ایجاد ارتباط باهم نوعیان و
همساالن ،از خود بروز میدهد .هارلو با نتیجهگیری از این آزمایش نظریه دلبستگی را ارائه میکند
و میگوید :در دلبستگی مادر-فرزندی چیزی فراتر از نیاز به غذا وجیود دارد .طبیق ایین نظرییه،
ناتوانی کودک در برقراری پیوند دلبستگی استوار با یک یا چند تن در مهرومومهای اولیه زنیدگی،
با ناتوانی او در برقیراری روابیط فیردی نزدییک در دوره بیزرگسیالی ارتبیاط دارد (اتکینسیون و
همکاران ،1111،ج .)136 :1
این آزمایش ساده بهخوبی نشان میدهد که چگونیه کمبیود محبیت ،کرامیت ،احتیرام و توجیه
میتواند در شکلگیری ج رائم مؤثر باشد .حیق رضیاع و نییز حیق حضیانتی کیه فقیه بیرای میادر
پیشبینی کرده است( ،موسوی خمینی ،بیتا ،ج  )112 :2را میتوان در همیین راسیتا تبییین نمیود.
عالوه بر این ،روایاتی که اشاره به تأثیر کرامت نفا در کیفیت رفتار انسان دارد را مورد تأکید قرار
داده مثالم امام هادی (علیهالسالم) که فرمودهاند« :مَنْ هَانَتْ عَلَیهِ نَفْسُهُ فَلَا تَیأْمَنْ شَیرَّهُ :هرکسیی کیه
خوار شد ،از شرش ایمن مباش» (ابن شعبه حرانیی 1141 ،ق .)111 :ییا در غیررالحکم کیه آمیده
است« :مَنْ هَانَتْ عَلَیهِ نَفْسُهُ فَلَا تَرْجُ خَیرَه :هرکسی که خوار شد ،امیدی به خییرش نداشیته بیاش»
(تمیمی آمدی 1114 ،ق ،)661 :در همین راستا ارزیابی میگردد.
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بدیهی است که فرزندان احساس کرامت را تنها از خانواده کسب نمیکننید ،بلکیه محییطهیای
دوستانه و اجتماعی دیگر نیز همین تأثیر را کموبیش میتواند بر رفتار انسان داشته باشد .تیا جیایی
که ویلییام فیوت واییت ( )W. F. Whyteو فیلیی

رابیرت ( )Robert Philipدر دو تحقییق

متفاوت به این نظرگاه میرسند که در بسیاری اوقات شکلگیری دار و دستههای نوجوانان بزهکار،
از در کنار هم قرار گرفتن افرادی است که احساس مطیرود بیودنی غالبیام نهفتیه دارنید (سیلیمی و
داوری .)241 :1113 ،پا از توجه به این مقدمات ،میتوان دستورات اکید فقه اسالمی بیر تشیکیل
اجتماعات گوناگون اعم از تشکیل خانواده ،اجتماعات گوناگون عبادی مانند نمیاز جماعیت ،نمیاز
جمعه ،صله رحم ،عییادت از بیمیاران و  ...را بیدون نییاز بیه توضییس اضیافهای در جهیت تیأمین
احساساتی از قبیل احترام ،توجه ،کرامت ،محبت و  ...ارزیابی کرد و به تأثیر شگرف آن پیشیگیری
از برخی جرائمی که ناشی از احساس یک کمبود روانی است ،اذعان نمود .چهبسا علیت اینکیه در
برخی روایات آمده است که شیطان پا از ازدواج جوانی ناله سر مییدهید (نیوری ،1141 ،ج :11
 )134یا اینک ه در روایت دیگری افیراد غییر متأهیل را شیرورترین معرفیی کیرده اسیت (همیان)،
خاصیت کرامت بخشی و درنتیجه کنترلگر این نهادها باشد.
با این توضیس میتوان دریافت که چرا فقها معتقدند ،سزاوارترین افراد به شیر دادن طفیل ،میادر
اوست ،حتی اگر متبرعی باشد که حاضر باشد به آن طفل مجانی شیر بدهد( .موسیوی خمینیی ،ج
 )112 :2بلکه به نظر برخی فقها اگر پدر ادعا کند که تبرّع کنندهای هست که کودک را مجانی شییر
دهد و مادر انکار کند قول مادر مقدم است مگر آنکه پدر بینهای داشیته باشید (همیان) .هیمچنیین
مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک ،این قول را که «اگر مادر تنها طلب اجرة المثل کنید ،بیاز حیق
شیر دادن حق اوست ،حتی اگر کسی کمتر از اجرت المثل حاضر بیه شییر دادن شیود» بیا دالیلیی
تقویت میکند و تالش می کند تا کودک از نیوش مهر مادری همراه با شیر خوردن ،محیروم نشیود
(شهید ثانی ،ج .)112 :1
از سوی دیگر فقها معتقدند درصورتیکه بین پدر فرزنید و میادر او تیوافقی نسیبت بیه رضیاع
حاصل نشد و به هر دلیل مادر به بچهاش شیر نداد ،حق حضانت مادر ساقط نمیشیود؛ زییرا بیین
سقوط حق شیر دادن و ثبوت حق حضانت ،منافاتی وجود ندارد( .موسوی خمینی ،همان)
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 2-2حضانت و رفتار کودکان
حضانت نیز مانند رضاع فرصتی است برای هنجار بخشی به رفتیار کیودک از طرییق برقیراری
ارتباط با مادر ،چنان چه این موضوع در آزمایش هارلو به اثبات رسید؛ بنابراین باید با قانونگیذاری
در این رابطه و ایجاد فرصت بهرهمندی هرچه بیشتر کودک از عواطف مادری ،به هنجار بخشی بیه
رفتار کودک و جلوگیری از کجرویهای وی در سنین باالتر ،به سالمسازی جامعه و پیشگییری از
وقوع جرم و جنایت کمک نمود .البته تأثیرات رضاع و حضانت منحصر در این موضیوع نیسیت و
در ادامه تفصیل بیشتری در این خصوص ذکر خواهد شد .به هرحال در فقه اسالمی با اعطای حیق
حضانت به مادر و تشریع قوانین خاص در این رابطیه ،بیه اسیتفاده از فرصیت و ظرفییت میذکور
مبادرت شده است.
امام خمینی (رحمهاهلل علیه) در این رابطه مینویسد:
«مادر درصورتی که حرّ و مسلمان و عاقل باشد ،برای حضانت و تربیت فرزند و امور مربوط به
مصالس او در مدت شیر دادن -یعنی دو سال -سزاوارترین است .در این صورت فرقی نمیکند کیه
بچه پسر باشد یا دختر ،چه او را خودش شیر میدهد یا دیگری او را شیر میدهید؛ بنیابراین بیرای
پدر جایز نیست که او را در این مدت از مادر بگیرد اگر چه بنا بر احوط ،او را از شیر گرفته باشد.
پا اگر مدّت شیر دادن تمام شود پدر سزاوارتر به پسر و مادر به دختر است تیا اینکیه بیه هفیت
سال برسد .س ا پدر احق به او است و اگر با مادر به فسخ یا طالق قبل از آنکه دختیر بیه هفیت
سال برسد ،جدا شود حق مادر ساقط نمیشود مادامیکه با دیگری ازدواج ننماید پیا اگیر ازدواج
نمود حق مادر از پسر و دختر ،ساقط میشود و حضانت مال پدر میشود و اگر شوهر دومی بیا او
جدا شد بعید نیست که حقش برگیردد و احیوط آن اسیت کیه مصیالحه و تسیالم داشیته باشیند»
(موسوی خمینی ،همان).
نیز در مسئلهی بعد تصریس میکنند:
«اگر پدر بعد از انتقال حضانت به او یا قبل از آن بمیرد ،میادر سیزاوارتر بیه حضیانت فرزنید
است از وصی پدر او اگر چه ازدواج کرده باشد -بچه پسر باشد ییا دختیر -و هیمچنیین از بیاقی
خویشان پدر حتی پدرِ پدر او مادر (پدر) او تا چه رسد به غیر آنها ،کما اینکه اگر مادر در زمیان
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حضانتش بمیرد پا پدر از غیر او به آن احق است و اگر پدر و مادر نبودند حضانت مال پدر پیدر
است و اگر او هم نبود و پدر پدر وصی نداشته باشد پا خویشان فرزند بر اساس ترتییب مراتیب
ارث ،حضانت او را دارند و نزدیکترین آنها مانع دورترین آنها است و در صورت متعدد بیودن
و مساوی بودن مرتبهی آنها و اختالف آنان ،بین آنها قرعه انداخته میشود؛ و اگر یکیی از آنهیا
وصی داشته باشد ،پا در اینکه امر چنین است یا حضانت میال وصیی اسیت سی ا مربیوط بیه
خویشان میشود دو وجه است که احتیاط به مصالحه و تسالم ،ترک نشود» (همان.)111 :
ایشان حتی درصورتی که والدین نسبت به رضاع کودک به توافق نرسند ،حق حضانت را بیرای
مادر محفوظ دانسته و میگوید« :احوط عدم سقوط حق حضانت است کیه بیرای میادر هیم ثابیت
است؛ زیرا بین سقوط حق شیر دادن و ثبوت حق حضانت ،منافاتی نیست» (همان).
این نظر مطابق نظر مشهور متأخرین است که قانون مدنی ما نیز از آن پیروی کرده بود اما اخیرام
و بر اساس برخی نظرات مانند نظر آیتاهلل خویی (بندرچی ،)111 :1111 ،حق حضانت پسران نیز
تا هفتسالگی به مادر واگذار شد .البته در مورد حق حضیانت ،نظیرات دیگیری نییز وجیود دارد؛
فقهای پیشین ،دو نظریه متفاوت دارند:
الف) گروهی پایان حضانت طفل پسر را هفتسالگی و طفل دختر را نه سالگی میدانند.
ب) گروه دیگر ،حضانت مادر را تا رسیدن طفل به سنّ بلو دانستهاند و در این زمینه بین پسر
و دختر ،تفاوتی قائل نیستند( .همان)112 :
البته برخی از فقها ،رضاع و حضانت را حق مادر و نه یک حکم تکلیفیی مییداننید (جیوادی
آملی )121 :1121 ،این سخن اگرچه با فتوای فقها و نیز ذیل آیهی مذکور منطبق است ،لکن ،دقت
در ادبیات و لحن قرآن و آیهی مربوط به رضاع ،نوعی توصیهی شدید کیه گوییا برخاسیته از حیق
کودک است را می رساند؛ چراکه صدر آیه با استفاده از فعل مضارع ،تداعیکننده خبر در مقام انشاء
است که نوعی امر به شکل شدید است« :وَ الْوالِداتُ یرْضِعْنَ أَوْالدَهُینَّ حَیوْلَینِ کیامِلَینِ؛ و میادران
باید فرزندانشان را دو سال کامل شیر دهند» (بقره .)211 :از فقهای شیعه ،شهید اول را مییتیوان از
طرفداران این نظر نام برد (ابن مکی (شهید اول) ،1122 ،ج .)126 :1

 | 08دوفصلنامه پژوهش های فقهی و سبک زندگی خانواده اسالمی /دوره  ،1شماره  /2پاییز و زمستان1011

 -2تأثیر احکام رضاع و حضانت در سالم سازی رفتار کودکان
به هرحال حق رضاع و حضانت (و نیز حق نفقه) ،تأثیرات متعددی میتواند بر تربیت رفتیاری
کودکان و در بلند مدت در پیشگیری از وقوع جرم در جامعه توسط بزرگساالن داشیته باشید .ایین
تأثیرات را میتوان در چند نظر از جمله زیسیتی ،روانیی ،عیاطفی و ...میورد ارزییابی قیرار داد .از
نظرگاه روانی و عاطفی به گفتار برخی از نویسندگان حقوق جزا اکتفا میشود؛ ایشان بیا تأکیید بیر
نقش محبت در کاهش جرائم در زندگی نوشتهاند:
مهمترین کنش خانواده ،تأمین ارزش محبت در میان اعضای خود و س ا اشیاعه تیرویج ایین،
ارزش از راه ایجاد روابط محبتآمیز و دوستیهای ژرف در میان افراد جامعه است .کانون خیانواده
آموزشگاه مقدس محبت است .بامحبت والدین شایسته و نیکوکار ،همیهی احساسیات و عواطیف
عالی در نهاد کودک شکفته میشود (کی نیا ،همان).
اما بیان کیفیت تأثیرات زیستی این دو حکم شرعی نیاز به ذکر یک مقدمه دارد و آن اینکیه :در
کنار عوامل روانی و محیطی ،ساختار ژنتیک و زیستی منعقدشدهی کودک ،بر رفتار اجتمیاعی او در
سنین بلو و بعد از آن بسیار تأثیرگذار است .برخی از جرم شناسان تا حدی بر ایین عامیل تأکیید
میکنند که گویی افراد مجرم بیه خیاطر عوامیل زیسیتی مجیرمزاده مییشیوند و نمییتواننید جیز
هنجارشکنی رفتار دیگری داشته باشند .به تعبیر بهتر ،این گونه جرم شناسان قائل بیه جبیر زیسیتی
بوده و در حقیقت مجرم را فاقد اراده و درنتیجیه فاقید مسیئولیت کیفیری مییپندارنید (قیاسیی و
همکاران ،1121 ،ج  )23 :1هرچند این نگرش ،هم افراطیی بیه نظیر مییرسید و هیم میورد نقید
صاحبنظران تربیتی و جرم شناسان زیادی ،قرارگرفته است؛ اما بیتردید نمییتیوان از اهمییت آن
چشمپوشی نمود؛ بلکه به نظر میرسد برای تدوین یک سیاست رفتاری و اصول تربیتی پیشیرفته و
کارآمد ،باید تمام عوامل روحی ،روانی ،محیطی و زیستی را باهم در نظیر گرفیت و بیر اسیاس آن
قوانین متناسب تنظیم نمود .خالق انسان بهترین قانونگذاری است کیه مییتوانید تمیام عوامیل را،
همراه با برآیند آن در نظر بگیرد و به تنظیم روابط اجتماعی ب ردازد .فقه اسیالمی کیه برخواسیته از
اراده ی تشریعی خالق هستی است ،نظریات جالب توجهی در این رابطه دارد که کمتیر موردتوجیه
این چنینی قرارگرفتهاست .در اینجا به برخی از دستورات فقهی که مبیین تیأثیر عوامیل زیسیتی در
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رفتار اجتماعی است میپردازیم و کیفیت آن را در موضوع ایین نوشیتار یعنیی سیالمسیازی رفتیار
اجتماعی کودکان تشریس خواهیم نمود.
توضیس اینکه امروزه بر همگان کامالم آشکار و مبرهن شده است که شییرخوردنِ کیودک ازنظیر
تغذیه و رشد زیستی کودک در رفتارهای آینده او مؤثر است .به همیین دلییل شیریعت اسیالمی از
تأیید اثرات آن غافل نشده و قوانینی در این رابطه وضع نموده که هرچند برخی قیوانین بیه شیکل
الزامی و برخی به شکل استحبابی بیانشده است اما در اصل آن بین فقهیا اختالفیی وجیود نیدارد.
به طور نمونه ،در احکام فقهی اسالم ،مادر یا دایه ای که ازنظر فکر ،اخالق و یا رفتار ،دچار کاسیتی
و نقائصی است ،گزینه ی مناسبی برای شیردادن به کودک نیست ،زیرا افکار و رفتار غلط را همیراه
با شیر خود به عمق جان کودک منتقل میکند .مرحوم محقق حلیی در بخیش احکیام مربوطیه بیه
حضانت و پا از بیان اینکه حضانت کودک در دوران رضاع حق مادر اسیت ،کیافر بیودن او را از
این حکم استثناء نموده و میفرماید:
«مادر سزاوارترین افراد برای حضانت است در طول مدت رضاع که دو سال است .کودک چیه
پسر باشد و چه دختر؛ به شرطی که مسلمان باشد ،وگرنه حق حضانت و رضیاع نخواهید داشیت»
(محقق حلی 1141 ،ق ،ج )212 :2
نیز در مسائل مربوط به رضاع چنین گفته است:
«مستحب است که برای رضاع ،دایهای عاقل ،مسلمان ،عفیف و زیبا انتخاب کرد .ولی نبایید زن
کافره ای را بهعنوان دایه برگزید؛ اما اگر ناچار به انتخاب کافر شد ،حتمام آن زن ذمیه باشد و نیز او
را از خوردن شراب و گوشت خوک باید منع کرد .نیز دبه دلییل احتمیال ارتکیاب نکیات میذکورال
کراهت دارد که فرزند را به او س رد تا به خانهاش ببرد ،بلکه باید او به منزل ولی طفیل آمیده و در
منزل او به طفل شیر بدهد .این کراهت در مورد مجوسیه تأکید بیشتری دارد» (همان.)221 :
در عبارت فوق ،مشاهده میشود که برای یک دایهی مناسب چهار صفت بییانشیده اسیت کیه
هرکدام می تواند در سرنوشت بخشی از رفتار کودک شیرخوار مؤثر واقع گردد -1 :عاقل بیودن -2
مسلمان بودن  -1پاکدامن بودن  -1زیبا بودن.
امروزه دانشمندان همهی صفات فوق را از طریق ژنتیک قابل انتقیال مییداننید .میثالم در میورد
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صفت اول که در میزان عقل و هوش کودک تأثیر دارد ،سر فرانسیا گیالتون معتقید اسیت کیه بیا
اصالح نژاد میتوان ،تواناییهای ذهنی بشر را ارتقاء داد( .علیمردانی )12 :1121 ،وی اولین فیردی
بود که تأثیر وراثت بر هوش را مورد بررسی قرار داد .هرچند ذکر این نکته نیز ضروری اسیت کیه
هوش انواع مختلفی دارد و همین مسئله موضوع را پیچیده و قابل بررسی بیشتر میکند؛ امیا آنچیه
مهم است این که رابطه معکوس هوش و رفتیار ضیداجتماعی در بسییاری از تحقیقیات بیه اثبیات
رسیده است (همان)31 :
صفت دوم نیز در زمینه ی اعتقاد و رفتارهای وابسیته بیه ایین عنصیر در صیحنه اجتمیاع تیأثیر
میگذارد ،صفت سوم ،درزمینهی رفتارها مخصوصام رفتیار جنسیی کیودک میؤثر اسیت و بیاالخره
صفت چهارم در شکل ظاهری .در مجموع ،مالحظه میشود که عناصر مذکور بهنیوعی در کیفییت
رفتار آدمی به هنگام بلو تأثیر دارد .حتی در مورد چهره ،لمبروزو چنین اعتقاد دارد که افراد مجرم
معموالم چهرهای خشن دارند و اینگونه ویژگیها موروثی هستند .وی عقیده داشیت کیه مجیرمین
بهطور مادرزاد مجرماند نه اینکه مجیرم تربییت شیوند! (همیان )12 :نکتیه جالیب دیگیری کیه در
توصیههای فقهی دیده میشود ،رعایت مراتب اسیت؛ یعنیی اگیر کسیی یکیی از صیفات فیوق را
نداشت ،نزدیکترین فرد به صفات فوق انتخاب میشود؛ یعنی اگر مثالم مسلمان نبود ،باید یهیودی
یا مسیحی را انتخاب کرد و کافر مطلق را بهعنوان دایه برنگزیند .همچنین با توجیه بیه اینکیه نیوع
تغذیه نیز میتواند در ساختار زیستی کودک تأثیر بگذارد ،باید داییهی انتخیاب شیده را از خیوردن
برخی نوشیدنیها مانند شراب یا برخی خوراکیها مانند گوشیت خیوک پرهییز داد؛ زییرا هرچنید
کودک تکلیفی ندارد و نیز خوردن آنها توسط دایه موجب نجا شدن شیر کودک نمییشیود ،امیا
اثری که این نوع تغذیه بر رفتار آینده میگذارد ،مقتضی است که نسبت به آن بیتفاوت نباشیم.
بنابراین شیر مادر نه تنها در تأمین سالمت کودک نقش بیه سیزایی دارد؛ تیأثیری کیه بیه تعبییر
صاحب جواهر ناشی از همخوانی مزاجیی اسیت «النیه اقیرب الیی مزاجیه» (نجفیی ،1141،ج :11
 ،) 211بلکه در مسائل روانی و اخالقی او هم در تربیت صحیس کودک تأثیر شایانی دارد.
این درست است که سالمت جسمی و بهداشت اخالقی به نوبهی خیود ،اثیر مهمیی در بهبیود
رفتار انسان دارد ،اما باید گفت مهمترین وجه تأکید بر انتخاب دایهی مناسب برای رضیاع کیودک،
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تأثیر شیر خوردن در تربیت صحیس فرزنید باشید .وقتیی یکیی از والیدین کیافر باشید ،عیالوه بیر
دوگانگی فرهنگی و تضاد شخصیتی که نوزاد را تهدید میکند ،تأثیر ژنتیک شییر در رشید زیسیتی
کودک باشد .به تعبیر روانتر ،عقاید دایه از سویی و نوع تغذیهی او از سوی دیگیر در شییر او کیه
غذای کودک به شمار میرود تأثیر دارد و این رفتار میتواند از طریق شیر بیه جیان کیودک منتقیل
شده و زمینهی رفتار نابهنجار آیندهی او را فراهم سازد.
این مدعا با بررسی تأثیر غذا بر رفتار آدمی به خوبی تبیین میشیود .مطالعیات دینیی و تجربیی
زیادی مبین زمینهساز بودن نوع و منبع تغذ یه بر رفتیار انسیان اسیت .ایین مطالعیات هیم ازلحیاظ
جنبههای مادی و هم از لحاظ جنبههای معنوی ،شواهدی را بر این موضوع آوردهاند که در ادامه به
برخی از آن اشاره میشود.
 -3آثار تغذیه از دیدگاه قرآن و علم
قرآن در موارد متعددی به بحث تغذیه انسان اشارهکرده است .از بررسی آییات و نییز رواییات
چنین به نظر می رسد که اهمیت این موضوع بدین خاطر است که تغذییه تنهیا بیر جسیم اثرگیذار
نیست بلکه بر سایر خصوصیات انسان ازجمله صفات معنوی و روانی و نیز رفتار آدمی تأثیرگیذار
است .در این رابطه میتوان به آیه شریفه «یا أَیهَیا الرسسُیلُ کلُیوا مِینَ الطَّیبَیاتِ وَاعْمَلُیوا صَیالِحا؛ ای
پیامبران ،از طیبات بخورید و کارهای شایسته کنید» (مؤمنون )31 :استناد نمود .البته نباید گمان کرد
که این دستور و این تأثیر اختصاص به پیامبران دارد بلکه قرآن کریم بهطورکلی سفارش میکند که
انسان به غذایی که مصرف میکند با دقت تأمل کند« :فَلْینْظُرِ الْإِنْسانُ إِلی طَعامِهِ» (عبا.)21 :
اصالم ازنظر قرآن علت یکی از مهمترین فلسفههای تحریم شراب تأثیر این نوشییدنی بیر رفتیار
انسان است :شیطان میخواهد به وسیله شراب (غذای پلید) و قمار در مییان شیما عیداوت و کینیه
ایجاد کند و شما را از یاد خدا غافل کند« :إِنَّما یریدُ الشَّیطانُ أَنْ یوقِعَ بَینَکمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضیاءَ فِیی
الْخَمْرِ وَ الْمَیسِرِ وَ یصُدَّکمْ عَنْ ذِکرِ اهلل وَ عَنِ الصَّالةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ» (مائده .)21 :در آیهای دیگیر
خوردن مال حرام را آتش خوردن معرفی کرده است« :بیتردید کسانی که اموال یتیمان را بیه سیتم
میخورند ،فقط در شکم خود آتش میخورند و بهزودی در آتش فروزان در آیند( ».نساء )14 :این
موضوع بیانگر نقش غذای حرام و خبیث است که به روح و روان و ایمان فرد خسیارت مییزنید.
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امام حسین (علیهالسالم) نیز با اشاره بیه یکیی از علیل رفتیار پسیت و ناهنجیار کوفییان در کیربال
میفرماید :فَقَدْ مُلِئَتْ بُطُونُکمْ مِنَ الْحَرَامِ وَ طُبِعَ عَلَی قُلُوبِکم» (مجلسی 1141 ،ق ،ج .)1 :13
بیا توجه بیه پارهای از روایات آثار برخی غذاها بر اخالق و رفتار آدمی به قرار زیر است:
 -1اعتدال در خوردن گوشت موجب خوشاخالقی ،اعتماد به نفا و شیجاعت مییشیود و
افراط در آن قساوت قلب میآورد.
-2

شیر ،موجب صبوری ،مهربانی ،آرامش و ...میشود.

-1

عسل ،موجب رشد حافظه ،صافی دل و شفا است.

-1

انگور ،غم و اندوه و افسردگی را بیه شادابی تبدیل میکند.

 -3خرما ،موجب صبر و حلم و بردباری میشود.
 -6زیتون ،حافظه را تقویت میکند.
-3

سیب ،موجب تقویت اعصاب و رنگ رخسار میگردد.

 -1هلیم ،نشاط عبادت را افزون میکند.
به همین خاطر است که امام صادق(علیهالسالم) میفرماید« :هر کا چهل روز خوردن گوشیت
را ترک کند ،خلق و خوی او بد و زشت میشود» (همان ،ج .)33 :66
اهمیت این نوع از غذا در رفتار آدمی از چنان تیأثیری برخیوردار اسیت کیه علییرغیم اینکیه
اقتراض چندان خوشایند شارع مقدس نیست (ابنا بسطام ،عبداهلل و حسین 1111 ،ق ،)142 :امیا در
این مورد بهخصوص توصیه به اقتراض شده است .بهطور نمونه پیامبر خدا (صلواتاهللعلیه و آلیه)
فرمودهاند« :هر کا بر او چهل روز بگذرد و گوشت نخورد ،بایید بیه امیید خداونید وام بگییرد و
گوشت بخرد و بخورد» (مجلسی ،1141،ج .)63 :66
از روایات برمی آید که خوردن گوشت هر سه روز یک بار مناسب است .ساباطی مییگویید :از
امام صادق(علیهالسالم) درباره خوردن گوشت پرسیدم؟ فرمود« :هر سه روز یکبار» (همان).
لیکن باید از افراط در خوردن گوشت و اعتیاد به آن پرهیز کرد .رسول خدا (صلواتاهللعلیه و
آله) در این مورد نیز فرمودهاند « :هیر کیا چهیل روز (پشیت سیرهم) گوشیت بخیورد ،سینگدل
میشود» (همان).
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دکتر محمدی کارشناس تغذیه نیز میگوید:
«تحقیقات نشان داده است؛ خشونت در جوامعی که مصرف گوشت باالیی دارنید بسییار زییاد
است .همچنین مصرف زیاد فرآوردههای حیوانی موجب افزایش بیماریهای استرس زا و مصیرف
لبنیات ،ام اس را به همراه دارد» (ایرنا .)21/6 /1
خواجه پور از دیگر کارشناسان تغذیه نیز با عنوان این نکته که «انسان اساسام همان چیزی اسیت
که میخورد!» گفته است:
«ارتباط تغذیه با رفتار ،از جالبترین مباحث تغذیهای به شمار مییآیید کیه همیواره در کیانون
توجه بسیاری از محققان و متخصصان در رشتههای گوناگون علمی و انسانی همچون روانشناسی،
تغذیه ،فیزیولوژی و بیوشیمی ،مغز و اعصاب و حتی فلسفه قرار داشته اسیت ...دنیچیهال همیراه بیا
یادآوری اهمیت تغذیه در شکلگیری شخصیت و خلق و خیوی هیر فیرد و ارتبیاط مسیلم آن بیا
رستگاری انسان ،از ارتباطی که بین نوع غذای مصرفی مرسوم در هر کشور با مرام و خصلتهیای
اخالقی مردم آن کشور وجود دارد ،صحبت میکند .بهعنوان مثال با مقایسه منوی غیذایی راییج آن
زمان در دو کشور آلمان و انگلیا ،سعی در ارائه دالیل تغذیهای دارد که ازنظر وی مهمترین عامل
چنین تفاوتهای رفتاری و منشی در جوامع انسانی این دو کشیور اسیت و در نهاییت ،کیار را بیه
جایی میرساند که بگوید ...« :تمامی تعصبات از رودهها سرچشمه میگیرند »...پر بیراه نیسیت کیه
ریشه برخی آداب و عادات اقوام مختلف حتی در یک کشور (مثالم اختالف رفتاری بین گیلک و لر
و بلوچ و اصفهانی و )...را بهجز اختالف آب و هوا و ژنتیک ،میتوان در غذای بومی ،فرآوردههای
غذایی و ادویه مصرفی آنها نیز جستوجو کرد (خواجه پور.)16 ،1112 ،
آنچه مهمتر از هر چیز به نظر میرسد بررسی نقش تغذیه مادر در رفتار آیندهی کیودک اسیت.
همچنین آنچه از تأکید فقه اسالمی بر مراقبت از تغذیه مادر در دوران جنینیی و نییز پیا از آن در
دوران رضاع است و در تحقیقات علمی امروز نیز نمود دارد با ایین جملیهی کلییدی تبییین شیده
است که« :ان اللبن یعیدی! شییر سیرایت مییکنید!» جملیهی فیوق در مقیاطع مختلیف و نسیبت
به خصوصیات متعددی گفته شده است .میثالم از اینکیه زن احمیق (کلینیی 1143،ق ،ج  ،)11 :6زن
ستمکار ،زن دیوانه (ابن بابویه (شیخ صدوق) ،1131 ،ج  ،)11 :2زن کور (لیوچ) ،زن زشیت (حیر
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عاملی 1111،ق ،ج  )114 :3را به دایگی کودک بگیرند به خاطر سرایت این صفات به کودک نهیی
شده است.
حتی خوردن برخی میوهها نهتنها در خلقت ظاهر که در اخالق خوش نیز مؤثر دانسیته شیده اسیت
«مَا مِنِ امْرَأَة حَامِلَة أَکلَتِ الْبِطِّیخَ بِالْجُبُنِّ إِلَّا یکونُ مَوْلُودُهَا حَسَنَ الْوَجْهِ وَ الْخُلُیقِ» (مجلسیی 1141،ق ،ج
.)222 :32
در این باره یکی از کارشناسان تغذیه میگوید:
«از همان بدو شکلگیری جنین در رحم مادر و شکل گرفتن سیستم عصبی (که مهمترین نقش
عینی را در ساختار ذهنی-رفتاری و آینده زندگی روانی هر فرد بازی میکند) ،تغذیه نقشی اساسی
در تأمین مواد تشکیلدهنده اجزای مختلف دستگاه عصبی و پا از آن در حفک سالمت و کیارکرد
صحیس این دستگاه دارد؛ بنابراین ازآنجا که یک رفتار نرمال ،متضمن داشیتن پاییه عصیبی مناسیب
است ،اولین وظیفه تغذیه صحیس ،فراهم کردن مواد مورد نیاز جهت تشیکیل آن در سینین رشید و
س ا تأمین مواد ضروری در جهت حفک سیالمت و عملکیرد متعیادل آن اسیت .بیهعنیوان مثیال
هرگونه اختاللی در تأمین انرژی مورد نیاز بافت مغز که فقط و فقط از طریق سوخت وساز گلیوکز
است و سایر میوادی کیه بیرای ایین فعیل و انفعیال سیلولی میورد نیازنید ماننید اسییدهای آمینیه
ویتامینهای گروه  Bکه در ساخت آنزیمهای سلولی استفاده میشوند ،میتوانید موجیب تغیییرات
مضر و برگشتناپذیری در بافت مغز و درنتیجه ایجاد سوءرفتار یا اعمال غیرطبیعیی روانیی شیود.
در دوران جنینی تقریبام تمامی مواد مورد استفاده جنین از طرییق خیون میادر ،بایید توسیط غیذای
مصرفی مادر تأمین یا جایگزین موادی شود که از بافتهای وی برداشت میشیوند .در ایین زمیان
آنچه در مورد دستگاه عصبی (مخصوصام در ماههای اول بارداری) از محوریت بیشیتری برخیوردار
است ،دقت در تأمین اسیدهای چرب ضروری ویتامینهای محلول در آبی همچیون اسییدفولیک و
 B12جهت شرکت در ساخت سلولهای مغزی-نخاعی (لوله عصیبی) اسیت .بیا آگیاهی از اینکیه
روی و آهن بیشترین مقدار را نسبت به سایر عناصیر در مغیز دارنید و دخالیت آنهیا در تولیید و
نگهداری میلین در رشته سیستم اعصاب مرکزی به همراه ویتامینهای گروه (Bمخصوصیام فیوالت
و ) B12امری است اثباتشده ،همراه با اطالع از اینکه در پایان سیال اول زنیدگی حیدود دوسیوم
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مغز و در پایان سال چهارم ،بیش از  24درصد بافت آن شکلگرفته است ،توجه بیه ایین مسیئله را
تقویت میکند که وجود مواد مغذی کافی در غذای مادر و کودک در حال رشد چقدر میتوانید در
تکمیل مهمترین سیستم تنظیمی بدن و بالطبع در سرنوشت و آینده کودک نقش داشیته باشید .لیذا
یکی از عمده دالیل جدی گرفتن مصرف مکملهای تجویزی در دوران بیارداری (همچیون اسیید
فولیک و آهن) و استفاده صحیس و به قاعده سایر مواد مغذی ،میتواند همین امیر باشید» (خواجیه
پور.)16 :1112 ،
جالبتر و مهمتر از هر چیز تحقیقات مربوط به انتقیالدهنیدههیای عصیبی اسیت کیه ارتبیاط
مستقیمی با بحث ما یعنی تأثیر خلق و خوی مادر بر شیر او از سویی و تأثیر شیر او در جنبیههیای
گوناگون رفتار از قبیل حافظه و یادگیری ،آستانه تحمل مصائب و نامالیمات زندگی و عکاالعمل
فرد در قبال آن ها همچون مییزان خشیم ،عصیبانیت و پرخاشیگری ،عطوفیت و مهربیانی و سیایر
نمودهای ذهنی-روانی کودک او در آینده دارد.
این کارشناس تغذیه اضافه میکند:
«از مهمترین انتقال دهندههای عصبی میتوان به سروتونین ،اپی نفرین ،نوراپی نفیرین و اسیتیل
کولین اشاره کرد .ازآنجاکه هر یک از این انتقالدهندهها دارای وظیفه خاصی هستند ،تحقیقیات بیه
عمل آمده حاکی از آن است که میتوان در واکنشهای مختلف روانی و رفتاری هر فیرد ،در قبیال
محرکهای گوناگون ،قوت یا ضعف عملکرد سیستم عصبی وی را به نوعی بیه مییزان موجودییت
این مواد و امکان تولید و استفاده از آنها در بیدن مربیوط دانسیت .بیه عبیارت بهتیر ،جنبیههیای
گوناگون رفتار هر فرد از قبیل حافظه و یادگیری ،آستانه تحمیل مصیائب و نامالیمیات زنیدگی و
عکاالعمل فرد در قبال آنها همچون میزان خشم ،عصبانیت و پرخاشگری ،عطوفت و مهربیانی و
سایر نمودهای ذهنی و روانی در ارتباط مستقیم بیا ایین ناقیلهیای عصیبی و درنتیجیه در ارتبیاط
غیرمستقیم با مواد غذایی خواهند بود که به عنوان پیش ساز این مواد مورد نیاز هسیتند .ایین پییش
سازها بهطور عمده عبارتاند از انواع اسیدهای آمینه کیه از طرییق میواد غیذایی پروتئینیی تیأمین
می شوند و امالحی همچون کلسیم و منیزیم و انواع ویتامین علی الخصوص ویتامینهای گیروه .B
در این میان سروتونین یکی از این انتقال دهندههای عصبی است که در سیالهیای اخییر موضیوع
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تحقیق بسیاری از جوامع علمی بوده است .نقیش سیروتونین در بسییاری از عملکردهیای سیسیتم
عصبی و خلق و خوی انسان چه بهصورت مستقیم و چه غیرمستقیم اثبیات شیده اسیت  ...اکنیون
اجازه دهید تا ابتدا چند نکته اثبات شده را کنار یکدیگر قرار دهیم :الف -همه به خوبی از اهمییت
خواب کافی شبانه در خلقیات روز بعد خود بیا خبیریم .ب -مییزان سیروتونین در ایجیاد خیواب
عمیق و مکفی مؤثر است .ج -پیش ساز سروتونین ،اسید آمینه تری توفیان اسیت .د -تری توفیان در
شیر به مقدار زیاد وجود دارد .ه -میزان جذب پروتئین در شیر اگر کم چرب و گرم باشید ،بیشیتر
خواهد بود» (همان).
اما اینکه اعتقادات و اخالقیات خوب و بد مادر تا چه اندازه میتواند بر شییری کیه کیودک از آن
مینوشد تأثیر دارد را میتوان از ادلهی روایی و نیز تحقیقات علمی جدید کشف کنییم .ییک نمونیه،
پژوهشی است که ایموتو دانشمند ژاپنی در مورد تأثیر دعا و کلمات مثبت و منفیی بیر مولکیولهیای
آب انجام داده است( .قربانی مقدم )13 :1122 ،البته در اصالت ایین تحقییق تردییدهایی وجیود دارد،
لکن از روایات اهلبیت (علیهمالسالم) در مورد آداب و مستحبات نوشییدن آب نییز چنیین اسیتفاده
میشود که گفتگو با آب تأثیر در ساختار آن دارد .مثالم در روایتی از امیام صیادق (علییهالسیالم) وارد
شده است« :هرگاه خواستی در شب آب بخوری ظرف را بردار حرکت بده و بگو« :یاماءُ ،ماءُ زَمْزَم وَ
ماءُ فرٌات یَقْراآنِکَ السَّالم» (کلینی 1143،ق ،ج  .)111 :6در روایت دیگر فرمود« :هر که در شیب آب
بخورد و سه مرتبه بگوید عَلَیْکَ السَّالم مِنْ ماءِ زَمْیزَم وَمیاءِ الْفُیراتِ؛ آب خیوردن شیب بیه او ضیرر
نرساند» (طبرسی 1112 ،ق.)133 :
حاصل آنکه از نظرگاه متون قرآنی و روایی از سویی و نییز تحقیقیات علیوم تغذییه از سیوی
دیگر ،جای شکی نیست که تغذیه و منبع تغذیه ،مخصوصام در دوران طفولیت ،نقیش مهمیی را در
شکل دهی به رفتار انسان ایفا میکند .ازاینرو در فقه ،نسبت به اینکه دایهی کودک چه کسی باشید
و چه نوع تغذیهای داشته باشد ،حساسیت وجود دارد و دسیتورات الزامیی و ییا اسیتحبابی تعییین
کنندهای برای مکلفین جعل نمیوده اسیت؛ و لیذا عیالوه بیر کارکردهیای عیاطفی نقیش رضیاع و
حضانت ،تأثیرات جسمی آن نیز عمیقام میتواند مورد توجه قرار گیرد.
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نتیجهگیری

از بررسیهای فوق به دست میآید که فقیه اسیالمی از جامعییت خاصیی برخیوردار اسیت و
قوانین خود را به نحوی وضع کرده است که نه پدر و مادر تحتفشار و اذیت و آزار قیرار گیرنید:
«ال تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ ال مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِه» (بقره )211 :و نه حق و حقوق کیودک در برخیورداری
از شرایط مطلوب رشد نادیده گرفته شده است .این موضوع ظرفیت زیاد فقه برای تبدیل شدن بیه
قوانین یک جامعه متعالی را نشان میدهد  .حضانت که در فقه اسالمی ،گاه به عنیوان حیق میادر و
گاهی وظیفهی او شمرده شدهاست ،کودک را سرشار از عیواطفی مییکنید کیه تیا حید زییادی از
شکلگیری عقدهها و نق

های درونی در وجود کودک جلیوگیری مییکنید .رضیاع نییز تیأثیرات

تغذیه ای واضس و روشنی دارد که به دلیل نخستین و بنیادین بودنش ،میتوان خلق و خوی کیودک
را کامالم تحت تأثیر آن دانست .مضافام بر اینکه از جنبهی پیش گفته یعنیی تیأمین مهیر و عطوفیت
بنیادی در وجود کودک نیز تأثیر آشکاری بر رفتار صحیس و معقیول کیودک در دوران نوجیوانی و
جوانی دارد.
پیشنهاد

دستورات فقهی به طور کلی در دو ساحت الزامآور و مطلوب (واجب و مستحب) تبییین شیده
است؛ اما معموالم تنها دستورات الزامی ،لباس قانون پوشیده است .اما به نظر مییرسید کیه نیه تنهیا
دستورات الزامآور ،بلکه دستورات نوع دوم نیز بر اساس شرایط و مصالس ،ظرفیت تبدیل به قیانون
الزامآور را دارد .از این رو پیشنهاد میی شیود ،از ایین ظرفییت در تحقیق اهیداف عیالی شیریعت،
مخصوصام در حوزه خانواده و مخصوصام در موضوع این نوشتار یعنی تربیت کودک در دوره رضاع
و حضانت ،بهره گرفت.
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اوقاف و خیریه ،انتشارات اسوه.
 .13عاملی شهید ثانی ،زینالدین بن علیی1111( ،ق) ،مساال
اإلسالم ،قم :مؤسسة المعارف اإلسالمیة ،چا
 .16علی مردانی ،آرمین ،)1122( ،ژنتی

اففهاام یلای تنقایا شارائع

اول.
و جرم ،تهران :مجد ،چا

اول.

 .13قربانی مقدم ،محمد ،)1122( ،قدرت زبان جادوی بیان ،اصفهان :انتشارات حیات طیبه،
چا

اول.
 .11قیاسی ،جالل الدین ،خسروشاهی قدرت اهلل و ساریخانی عادل ،)1121( ،حقوق جااای

عمومی ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،چا

چهارم.

 .12کلینی ،محمد بن یعقوب ،)1143( ،الکافی فی الوروع ،تهران :دارالکتب االسالمیه ،چیا
چهارم.
 .24مشکینی ،میرزا علی 1116( ،ق) ،اوطالحات افوول و معظم أبحاثها ،قم :نشر الهادی،
چا

ششم.
 .21موسوی خمینی ،سید روحاهلل( ،بیتا) ،تحریر الوسیله ،قم :دارالعلم ،چا

اول.

 .22محقق حلّی نجم الدین ،جعفر بن حسن 1141( ،ق) ،شرائع اإلسالم فی مسائ الحالل و
الحرام ،قم :مؤسسه اسماعیلیان.
 .21مجلسی ،محمدباقر 1141( ،ق) ،بحاراالنوار ،بیروت :دار إحیاء التیراث العربیی ،بییروت،
چا

دوم.
 .21نجفی صاحب الجواهر ،محمدحسین 1141( ،ق) ،جاواهر الکاالم فای شارا شارایع

االسالم ،بیروت-لبنان :دارإحیاء التراث العربی ،چا

هفتم.

 .23نوری میرزا حسین 1141( ،ق) مستدرک الوسائ  ،بیروت :آل البیت ،چا

اول.

مقاالت

 .26آخوندی مصیطفی )1113( ،نگاهی به غذا و تغذیاه از منظار اساالمی ،حصیون ،بهیار
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 .21خواجه پور ،حمید« ،)1112( ،انسان اساساً همان چیای است که میخاورد!» ،روزنامیه
شرق ،اسفند  ،1112شماره .1123
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.61
 .14مشایخی ،قدرت اهلل« ،)1111( ،حضانت از دیدگاه فقه و حقوق» ،مجلیه علیوم انسیانی،
بهار  ،1111شماره .11
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