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 دهچکی
 نقش امر نیا که دارند حضانت و رضاع جهت از یاژهیو وضع «نوزادان» ،یپزشک علم یهاداده اساس بر

 و ضرورت و تیفور یهایژگیو با نارس زاداننو یبرا مادر ریش است. ساخته لیبدیب آنان سالمت در را مادران
 قبال در او یشرع یهاتیمسئول و نوزاد قبال در مادر یشرع فیوظا تقابل لذا است؛ همراه بودنیانحصار

 روش به که پژوهش نیا در .شودیم محسوب یفقه چالش ینوع و است ریناپذاجتناب همسرش

 مالکات زین و مادر یبرا حضانت ییکفا وجوب و یاول عنوان با رضاع وجوب گرفته، صورت یلیتحلیفیتوص

 غالب در است، یمورد یبررس ازمندین موضوع و ستین ممکن یکل حکم گرچه که دهدیم نشان تزاحم باب

 و الضرر قواعد شمول از موضوع خروج بهباتوجه است. ارجح شرعا   نارس نوزاد به نسبت مادر فیوظا مواقع،
ح نبود و الحرج  اهم قواعد و تزاحم باب مرّجحات بر یمبتن حکم کشف باب، نیا در نصوص از یحیصر مرجِّ

 است. مهم و
 

 تزاحم. همسر، حقوق ،یپزشک یهاداده زودرس، نوزاد زوجه، تیمسئول ها:کلیدواژه

                                                 
 .31/10/3133: یینها بیتصو خی؛ تار31/31/3131وصول:  خیتارمقاله پژوهشی؛ *. 
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Abstract 

According to medical science data, "infants" have a special status in terms of 

breastfeeding and custody, which has made the role of mothers in their health 

irreplaceable. Mother's milk for premature infants is associated with the 

characteristics of urgency and necessity and exclusivity; Therefore, the confrontation 

of the mother's religious duties towards the baby and her religious responsibilities 

towards her husband is inevitable and is considered as a kind of jurisprudential 

challenge. 

In this descriptive-analytical study, the obligation of breastfeeding with the first title 

and the  sufficient obligation of custody for the mother as well as the criteria of 

inconsistency show that although a general ruling is not possible and the case needs a 

case study, in most cases, the mother's duties to the baby Immature is legally 

preferable. Considering the exclusion of the subject from the inclusion of no harm 

and no wrong (la haraj) rules and the absence of explicit preference from the texts in 

this chapter, it is important to discover the verdict based on the preference of the 

chapter of conflict(tazahom) and the rules of important and more important(aham 
and mohem) 

Keywords: Wife Responsibility, Premature Infant, Medical Data, Spouse Rights, 

Conflict. 
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 مقدمه

های متفاوتی نسبت به اعضای خانواده در نظر گرفته شده است. البتهه برای زوجه در فقه اسالمی، نقش
ترین وظایف مادر، مسهئولیت آورد. از مهمگاهی تقابل این وظایف با یکدیگر، نوعی چالش فقهی پدید می

او نسبت به نوزادان بوده که حائز اهمیت و حساسیت اسهت، امها در ایهن میهان، شهرایۀ ویهژۀ نگههداری و 
واهد شد و آمار بهاالی تولهد های علم پزشکی که در ادامه ذکر خبه دادهباتوجه 1،«نوزادان نارس»مراقبت از 

های دیگِر مهادر را ضرورت رسیدگی به این نوزادان را دوچندان کرده و جمع آن با مسئولیت 2کودکان نارس،
ویژه نهوزادان نهارس و سازد. این پژوهش، به بررسی مسهئولیت مهادر نسهبت بهه نهوزادان، بههممکن میغیر

پردازد. البتهه وظهایف مهادر، ان برعهدۀ زوجه است، میزمهای فقهی تقابل آن با حقوق زوج که همچالش
شود. بهر اسهاس منهابع مت هدد فقههی و حقهوقی، گاهی با عناوین اولیه و گاهی با عناوین ثانویه لحاظ می

هکنی»و « اطاعت»، «تمکین»نسبت به کودک و « رضاع»و « حضانت» نسهبت بهه « خروج از منهزل یها سن
بهودن ثبهوت برخهی از جهت اختالفییۀ آن شمرده شده اسهت، امها بههزوج، از وظایف زوجه با عناوین اول

وظایف مذکور در نگاه علما، ابتدا رویکرد خود را تبیین خواهیم کرد. در ادامه، وظایف مذکور از سهه وجهه 
های رفهع ایهن حلاز جهت نوع و مصداق؛ راه« تقابل»شود: از جهت حکمی و مفهومی؛ تبیین بررسی می

 تقابل.
 

 وظایف زوجه نسبت به کودک و همسر انواع

بارۀ ماه هستیم. در22نظرات متفاوتی وجود دارد که بر اساس ادله، قائل به وجوب آن تا  3در باب رضاع،
نشدن از منزل بهدون خارجبه اطاعت از شوهر و باشیم. راجع بر وجوب آن مینیز تابع اجماِع مبنی 0تمکین

حها بازگشهت حها اطاعهت و عهدم خهروج از منهزل بهه »ن دیدگاه که اذن وی مبانی و مستندات فقهی، ای
دهد؛ لذا بحث در باب حا تمکین، ما را از بررسی اطاعت و خروج از را اقوی نشان می« باشداستمتاع می

رغم دستیابی بهه مسهتندات و ادلهۀ جهت محدودیت، علیکند. در باب ادلۀ اقوال مذکور بهنیاز میمنزل بی

                                                 
 از هفته 11 گذشت از قبل که هستند ینوزادان (Premature infants) (، نوزادان نارس WHO) یجهان بهداشت سازمان اعالم اساس بر. 3

 World) هساتند ناارس هااآندرصد 31 جهان، در نوزاد ونیلیم35 حدود از سازمان نیا آمارِ طبق و شوندیم متولد زنده صورتبه یباردار

-room/fact-https://www.who.int/newsganization. Preterm birth.Available at: Health Or

birth-sheets/detail/preterm.) 
 یخبرگازار ، SNN.IR) اسات شاده زده نیتخم نوزاد، رهزا351تا301 از هاکه تعداد آن هستند نارس نوزادان درصد30 حدود رانیا در. 0

 .)News Code .(https://www.irna.ir/news.Available at: : 83103654SNN.IR/83103654/.)رانیا یاسالم یجمهور
 (.3/031 ،یدی)فراه است پستان از ریش دنیمک یمعنابه لغت، در رضاع 1
 ،یی)صافا اسات نظرماد باشد،یممشروع او  یهادادن به خواستهزن با شوهر و پاسخ یجنس ۀناظر به رابط که «خاص نیتمک» مقاله نیا در 4
3/311.) 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/preterm-birth
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/preterm-birth
https://www.irna.ir/news/83103654/
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هایی که در این موارد صورت گرفتهه و میّیهد دیهدگاه نگارنهده اسهت، ارجهاع ه را به پژوهشجدید، خوانند
بهودن جهت طوالنیهای موجود است و بههدر باب حضانت، دیدگاه نگارنده متفاوت با پژوهش 1دهیم.می

کهه در مرحلهۀ « بهودن حضهانتحا یها حکمرویکرد افتراقی بهه»عنوان بحث، طی پژوهشی مستقل تحت
شود. در خصوص باشد، مبانی و ادله بیان شده است و در اینجا به ارائۀ نتیجۀ آن اکتفا میرایش و نشر میوی

بودن حضانت. در خصهوص حضانت، دو بحث مرتبۀ وجود دارد: اولویت و مدت حضانت؛ حکم یا حا
حضانت دختر تا » اند که مشهور آن چنین است:الله شبیری ده نظر متفاوت را احصا کردهموضوع اول، آیت

(؛ لذا راجع به نوزاد که در اینجها 25/0551)شبیری زنجانی، « باشدهفت سال و پسر تا دو سال با مادر می
الّصهّبا  الکنهانی از امهام روایهت م تبهر ابیموضوع بحث است، یقینا  حها حضهانت مهادر وجهود دارد و 

یِباْبِنهَ  َأَحان  َفِهَي »... صادق)ع( که حضرت فرمودند:   نیز بر آن داللت دارد. (6/54)کلینی، « َتْفِطَمهن  ا َحتَّ
شدنی نخواهد بود و اگر حا بدانیم، امکان اسقاط وجه دوم بحث: اگر حضانت را حکم بدانیم، اسقاط

(؛ لهذا در صهورت 2835/38/26اللهه مکهارم شهیرازی، درس خهارج فقهه آیت و انتقال وجود دارد )نه::
توان در باب تزاحِم احکام از آن بحهث کهرد و فقهۀ از انت با حقوق شوهر، نمیدانستن آن و تقابل حضحا

نگارنده این است که حضهانت از جهتهی حها و از جهتهی  رأی مختار توان ورود پیدا کرد.جنبۀ الضرر می
به این صورت که ابتدائا  بر پهدر واجهب اسهت و در صهورت ؛ نوعی واجب ترتیبی و کفایی استحکم و به
نبودن اجبار وی یا کفایت نداشتنش، وجوب آن به مادر منتقل شده و سپس بهر جهد پهدری ممکن اعراض و

 کنیم.دانستِن آن، از باب تزاحم ورود میشود. در بحث تقابل حضانت با عنایت به حکمواجب می
 

 بررسی وقوعی، نوعی و مصداقی تقابل وظایف زوجه نسبت به کودک و همسر

. 8. نوع تقابهل چیسهت؟ 2آید؟ . تقابل مذکور چگونه به وجود می2د دارد: در این مقام سه بحث وجو
 مصادیا این تقابل بر اساس انواع آن چیست؟ 

تقارِن زمانی، در امتثال احکام مربوط به حقوق کهودک و حقهوق همسهر، أ: تببین نحوۀ تحقق تقابل: 
صهورت ت هارض ات مهذکور نیهز بهشود. این تقابل حتی در عناوین ثانویهۀ موضهوعسبب ایجاد تزاحم می

گونهه کهه در ادامهه تفصهیلش شود. در این بهین همانضرررین یا حرجین یا تزاحم حا و حکم، آشکار می
ههای ویهژه و خواهد آمد، شرایۀ نوزادان نارس و نقش حیاتی شیر مادر در سالمت نهوزاد و شهرایۀ مراقبت

                                                 
 اختپرد لزوم و مادر بر یردهیوجوب ش یۀنظر یفقه نییتب»: نک زیدر باب رضاع ن ،1/34مکارم شیرازى، ،النکاح کتاب: نک نیباب تمک در 3

 فقهای بررسای»: ناک زوج از اطاعات و منزل از خروج باب در( و 315تا335 ،یثان انیو کراچ یتوکل ی)نظر «های مرتبط با آن بر پدرنهیهز
 ؛(301تاا311 ،ی)نجفا «هیاامام فقاه منظر از شوهر اذن و منزل از زن خروج» ؛(03تا33 ،)احمدی ،«شوهر اذن بدون منزل از زن خروج ۀمسئل

 (.13تا1 دوست،ی)عل «زوج از زوجه اطاعت یفقه یبررس»
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کند. لذا همان گونه که تبیین خواهد شد ل مواجه میزمان نسبتا  طوالنی آن، رعایت حقوق شوهر را با مشک
نکردن حقهوق همسهر ویژه دربارۀ نوزادان نارس، غیرممکن خواهد بود. از طرفی رعایتجمع این حقوق به

هها، شهرایۀ اجتمهاعی کند. مواردی از قبیل: بیماریدر برخی مواقع، مردان را دچار عسروحرج و آسیب می
 کند، در این امر تأثیر بسزایی دارند. مندی از همسر را محدود مین بهرهمخّرب، شرایۀ شغلی که زما

برای یافتن راهکار، ابتدا باید نوع آن را از منظر فقه ت یهین کهرد.  ب: تبیین نوع تقابل و روش حل آن:
 باشد. گاهی نیز2یا تزاحم 1باشد که ممکن است از جنس ت ارضگاهی تقابل از نوع تنافی بین دو حکم می

شهود. در موضهوع بحهث، ههم از قبیل تنافی دو حا است که در بحث الضرر و ت ارض ضررین مطر  می
توان از منظر مسئولیت زوجه به قضیه نگریست و هم به نقش زوج در ایجاد تقابل پرداخهت. اگهر نقهش می

جهت را بهه زوج را بنگریم، باید اجرای قاعدۀ الضرر را در محدودکردن حا او و همچنین ت ارض ضهررین
رعایت حقش لحاظ کنیم. اگر از منظر زوجه بنگریم، تقابل احکام خواهد بود نه حقهوق. ازآنجاکهه تنهافی 

(؛ زیهرا ت هارض در 2/116گردد نه تشریع، در اینجا تزاحم وجود دارد )مظفر، مربوطه به مقام امتثال بر می
گذاری باشد. البته در حالتی ام تشریع و قانونها، مربوط به مقشود که امتناع و تنافی مدلولجایی مطر  می
گونه که در شرایۀ عادی وجود دارد( تقابل حا عنوان حقی برای زوجه بدانیم نه حکم، )آنکه حضانت را به

حضانت با حکم وجوب تمکین یا اطاعت وجود خواهد داشت. نوع دیگری از تقابل احکام با عنوان تقابهل 
مطر  است. از قبیل مواردی که انجام ی: ف ل برای یکی ضرری و برای دیگهری  احکام ثانویه نیز در اینجا

رغم تفاوت در روش آید. درنهایت، علیحرجی باشد یا هر دو ضرری یا حرجی باشند که ت ارض پیش می
 بحث و راهکار، نتیجه متفاوت نخواهد بود.

یرممکن است، اما با طهر  هرچند احصای کامل مصادیا جزئی غج( بررسی مصداقی انواع تقابل: 
تهوان در مصهادیا دیگهر نیهز های کلی، میحلعنوان شاهد مثالی برای ارائۀ راهتر بهمصادیا اهم و کاربردی

به سختی تشخیص مصادیا موضوعات بها عنهاوین ثانویهه و اهمیهت آن در کشهف گشایی کرد. باتوجهگره
 یل هر عنوان کلی ذکر خواهیم کرد.ترین مصادیا را در ذحل، به تناسب شیوۀ بحث مهمراه

 هامصادیق انواع ضرر مسّبب از عدم رضاع و قابلیت تدارک آن .1
 بررسی مصادیا بر اساس نوع ضرر: .2-2
تغذیه با شیر مهادر بهرای کهاهش درد »ها واسطۀ عسروحرج: بر اساس برخی پژوهشضرر به .2-2-2

در این صهورت، نقهش رضهاع در رفهع  3 (.24تا28)کارباجال، ویراپن، « هنگام تولد در نوزادان مفید است
                                                 

 (.431 خراسانی، آخوند) است «تضاد یا تناقض صورتبه اثبات مقام و داللت برحسبِ دلیل دو تنافی» معنایبه تعارض .3
 .(1/01 صدر،) است ،«باشد دو آن امتثال بر مکلّف نداشتنقدرت از ناشی که حکم دو تمانع و ناسازگاری»مشهور تزاحم  معنای. 0
1. 15. Carbajal R, Veerapen S, 
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 شود. عسروحرج اثبات می
 کند:ضرر بدنی: ضرر ناشی از محرومیت نوزاد از شیر مادر به چند صورت جلوه می .2-2-2

 1(؛282تا222)آلیسون،  2و2از قبیل نقش در تشدید دیابت نوع  أ. ایجاد بیماری و آسیب جسمی؛
ترین و مهیثرترین گرتغذیه با شیر مادر، مداخلهه»ب: نقش رضاع در پیشگیری از ضرر بیماری و مرگ: 

و بر اساس مطال ه بر روی نهوزادان تهازه « ومیر استعامل برای حفاظت از کودکان علیه اسهال و علل مرگ
هنگام تولد نوزادان، شیرخوردن نوزاد در عرض ی: ساعت پهس »یافته در هند، به دست آمده است که: تولد

 2(.11تا1)پوکان، رانجان، « دهدکاهش می (OR,2.93)وزادان را تقریبا  سه برابر ومیر ناز تولد، شانس مرگ
را کهاهش  T2DMمهاه خطهر ابهتال بهه  3≤تغذیه با شهیر مهادر بهرای »ها اثبات شده است که در پژوهش

همچنین بین شیردهی و کاهش خطر ابتال به چهاقی، رابطهۀ » 3(.252تا260)د،ماچ و آ، ِبِیرلین، « دهدمی
انهد، پهروتئین و سهطو  شیر مادرانی که فرزند نارسی را به دنیا آورده»0(. 11)یووازوکی، « یت وجود داردعل

ف ال را در مقایسه با شیر زنان تحویل در دوره دارا هست و برای رسیدن های زیستبسیار باالتری از مولکول
فاده شود. شیر خود مادر، رشهد و توسه ۀ به رشد کافی و تقویت نوزادان نارس، حتما  باید از شیر انسان است

دیررس  1تشدید نشده و خطر ابتال به بیماری سپسیس 5بخشد و خطر ابتال به انتروکولیتعصبی را بهبود می
 0(؛232تا231)آندروود، « دهد. بنابراین شیر مادر باید رژیم غذایی اولیۀ نوزاداِن نارس باشدرا کاهش می

. 1ازجملهه:  ر اساس تحقیقات بالینی، شهیر مهادر اثهرات فراوانهی دارد.النفع: بصورت عدمج: ضرر به
مدت زمان تغذیه با شیر . »2 6(؛312تا350)ایساکس، « شودویژه رشد مادۀ سفید میباعث رشد مغز، به»

و میهزان تحصهیالت و IQ عنوان شکل اصلی تغذیه( با مادر و نفس تغذیه با شیر مادر )تغذیه با شیر مادر به
 شده با شیر مادر با ی:کودکان تغذیه». 3 5(؛215تا155)ویکتورا، « د در بزرگسالی، رابطۀ مثبت دارددرآم
IQ  :( از دیگهران هسهتند0456و  2431، ٪55امتیهاز )فاصهلۀ اطمینهان  3400باالتر )میانگین تفهاوت »

  11.(21تا25)هورتا، 

                                                 
1. Alison ,S. 

2. Phukan D, Ranjan M. 

3. Much D, Beyerlein A. 

4.Uwaezuoke  S , Eneh C, Ndu I. 

5. Necrotizing enterocolitis  

6. Neonatal sepsis  

7. Underwood M. 

8. Isaacs EB1, Fischl BR, Quinn BT, Chong WK, Gadian DG, Lucas A. 

9. Victora CG. Horta B , et al.    

10. Horta BL1, Loret de Mola C1, Victora CG1. 
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ههای جنهوب از بیمارسهتان آمده از تحقیقی در یکیدستضرر روانی: بر اساس اطالعات به  .2-2-8
سالگی( بین کسانی که در شش ماهۀ نخسهت از شهیر مهادر اسهتفاده سالی )سیبرزیل، اختالالت در بزرگ

 اند در بزرگسهالی بهدین شهر  بهوده اسهت: شهیوعاند، نسبت به کسانی که از شیر مادر استفاده کردهنکرده
CMD 2548٪(افسردگی عمده ،MD) 241٪اختالل اضهطراب عمهو ،(میGAD )2242٪ و اخهتالل ،

؛ درنتیجه تغذیه با شیر مادر احتمال ابتال به عالئهم افسهردگی شهدید را 846٪ (SADاضطراب اجتماعی)
ال، کاهش می مندی کهودک از شهیر مهادر البته اگرچه در این تحقیا مدت عدم بهره 1(.221تا224دهد )ل،من

 اثر نخواهد بود.طوالنی بوده، ولی مدت کوتاه نیز بی
 های امکان تدارک ضرر ناشی از عدم رضاع:چالش -2-2
، دادن کودک از دایه: این راه هرچند بهشیر .2-2-2 عنوان جایگزینی برای شیر مادر مطر  است اما اوال 

خصهوص تردیهد وجهود دارد. به ،مادر در تمهام خصوصهیاتشیر جای گری شیر دایه بهدر خصوص جبران
ر مادر دارای خصوصیاتی است که مطابا شرایِۀ این نوزادان خلها راجع به نوزاد نارس که قبال  ذکر شد، شی

، همیشه امکاِن گرفتن دایهه بهه دالیلهی وجهود نهدارد. آسیب و برخوردارنشدن از آن جدا   شده زا است؛ ثانیا 
نداشتن دایه که سبب انتقهال بیمهاری از طهرا دایهه بهه  ازجمله: نپذیرفتن سینه از جانب کودک یا سالمت

که ممکن اسهت باعهث بیمهاری شهدید و  2(pCMV)شود: مانند انتقال عفونت سیتومگالوویروکودک می
در دایه از قبیهل: شهیر زن ناشهی از زنها شرعی یا نبودن شرایۀ  3(585تا583)ب، ساسچا، حتی مرگ شود 

ز ایهن و... که در این موارد از شیرخوردن کودک ا 0و زن ناصبی 1و زن کودن 5الخمریا شیر زن شارب 0باشد
 زنان نهی شده است. 

، امکانهات خاصهی کهه بهه ایهن  .1-2-2 امروزه شرایۀ نگهداری شیر مادر بیشتر فراهم است؛ اما اوال 
عنوان مثهال: اگهر منظور الزم بوده، همیشه فراهم نیست و این موضوع در کیفیت شیر بسیار میثر اسهت. بهه

طور شهایان تهوجهی خهواص باشد، بههحرارت محیۀ نگهداری، بیشتر از درجۀ حرارت فیزیولوژیکی بدن 
همچنهین ظهروا خاصهی کهه بهرای  6(.3تها2)برنسبورگ، دهد تأثیر قرار میای و ایمنی شیر را تحتتغذیه

، تفاوت ههای های جدی بین شیری که بها روشنگهداری از آن الزم است، همیشه در دسترس نیست؛ ثانیا 
                                                 

1. Mola L,  Lessa Horta B, Gonçalves H,a  Avila QL,c . 

2. cytomegalovirus 

3. Sascha B, Klaus H, Wolfgang T.  

 .(1/40ینی، از امام صادق)ع( )کل یموثقه از حلب یتبر اساس روا  4
 .(1/41کلینی، ) )ع(صادق امام از أَبِیبْنِالرَّحْمَنِ عَبْدِموثقه از  یتس روااسا بر 5
 .(و)هم (ع)جَعْفَرٍ أَبِی از قَیْسٍبْنِمُحَمَّدِاز  یحهصح یتاساس روا بر 1
 .(03/411 عاملی،( )حر ع)مُحَمَّدٍبْنُجَعْفَرُ ازْ فُضَیْلِ یتبر اساس روا  1

8. Bransburg S, Virozub A, Mimouni FB.  
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شهود بها شهیری کهه وویو و سونیزاسیون، نگهداری میسازی، انجماد، پاستوریزاسیون، مایکرمختلف ذخیره
ههای متهداول نگههداری، عنوان مثال: در انواع روشمستقیما  از سینۀ مادر به فرزند داده شده، وجود دارد. به

یابد. همچنین از میزان های باقیمانده کاهش میهای موجود در شیر و نیز ظرفیت عملکرد سلولت داد سلول
را کهاهش  Aبرد و اثر ایمونوگلوبهولین شود. عالوه بر این، لیپاز را از بین مینیز کاسته می Cو  B6ویتامین 

طورکامل غیرف ال طور جزئی یا بهف ال، بهدهد. همچنین در این روند، ت دادی از اجزای ایمنی و زیستمی
 2(.215تا215رود )چانگ، از چربی شیر از دست می %5و حدود  1(25تا3شوند )الورنس، می

عنوان جایگزین شیر مادر قرار گیرد. در تحقیقهات نشهان تواند بهشده نیز نمیشیر خش: غنی .2-2-8
، برای کودکان نارس، شیر مادر به طور منحصر به فهرد مناسهب اسهت؛ ههم در ترکیهب داده شده است؛ اوال 

)چیریسهتی، وند شهماندن و رشد سهالمتی میغذاییش و هم در عوامل بیولوژیکی غیرمغذی که باعث زنده
، تنها استراتژی محافظتی شناسایی 3(؛12 بارترین بیمهاری گوارشهی در که فاج هه NEC0شده در برابرثانیا 

های ای که در مقایسه با نوزادانی که از فرمولگونهباشد، استفاده از شیر انسان است، بهمی بین نوزادان نارس
دهههد )گریگههوری، خطههر ابههتال را کههاهش می برابههر،11تهها1کننههد، مکمههل )شههیر خشهه:( اسههتفاده می

 5(.226تا222
 ها برای زوجهمصادیق انواع ضرر مسّبب از عدم تمکین و قابلیت تدارک آن -2
 بررسی مصداقی انواع ضرر برای زوج: -2-2
جهت شدت هیجانات جنسی متأثر از ایجاد مفسدۀ اخالقی برای زوج؛ مانند جایی که مرد به .2-2-2

  ی در م رض ابتالی به گناهان جنسی قرار گیرد.شرایۀ بد اجتماعی یا نیاز طبی
عدم تمکین، زوج را دچار عسروحرج کند: بر اساس تحقیقات، مقاربهت جنسهی واژینهال بهه  .2-2-2
در حین مقاربت به  1کند و همچنین آزادکردن اکسی توسینآمدن فشار خون در زنان و مردان کم: میپایین

شهود ند و باعث آرامش و کهاهش سهطح اسهترس میکهورمون استرس کم: می 0تنظیم سطح کورتیزول،
توانهد باعهث افهزایش قهدرت مغهز در همچنین ف الیت جنسی مکهرر و مهنظم می 6(.222تا210)برودی، 

                                                 
1  . Lawrence RA. 

2. Chang YC, Chen CH, Lin MC. 

3. Christie G. Turin, and Theresa J.  
4. Necrotizingenterocolitis. 

5. Gregory KE, Walker WA. 

6. oxytocin  
7. cortisol  
8. Brody S.   
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 1(.51تا00ساالن شود )رایت، بزرگ
صهورت عدم تمکین سبب ضررجسمی به شوهر شود: انواع ضهرر جسهمی ممکهن اسهت بهه .2-2-8

مسهتقیم نتهایم مهمهی را کهه  یا عدم ارضا، نشهأت بگیهرد. بهرای ضهررمستقیم یا غیرمستقیم از عدم انزال 
 تأثیر عدم انزال باشد و بتوانهد آن را ضهروری جلهوه دههد، بهه دسهت نیهاوردیم. بهرای ضهررمنحصرا  تحت
انزال را ضروری مهی ،هاتوان به مواردی اشاره کرد که برای مرد در روند درمان برخی بیماریغیرمستقیم می

و عدم آن،  2به باورهای مذهبی، مرد مجبور است تنها از طریا همسر، این کار را انجام دهداتوجهکند. لذا ب
عنوان مثال: درمان ناباروری از مواردی است که انزال را جههت آزمایشهات و اندازد. بهدرمان را به تأخیر می

ویه متصور اسهت و طبی تها  نابهاروی گرداند. البته ناباروری به دو گونۀ اولیه و ثانضروری می 3تحلیل اسپرم
توان تضاد با حضانت فرزند را متصور شهد. بهرای اولیه موضوع بحث ما نیست؛ چراکه در این صورت نمی

. نقش سهرطان از طریها اثهرات مسهتقیم بهر روی 1ناباروری ثانویه عوامل مت ددی گزارش شده، ازجمله: 
گاروال، ری مردان بر نابارو 0ریز و اسپرماتوژنزبیضه یا غدد درون اثرات مضر بیماری دیابت  .2 5(؛22تا1)آ

خصوص بر کیفیت اسپرم مانند تحهرک اسهپرم، بر باروری مردان به (DM2) 2یا دیابت نوع (DM1) 2نوع
مشخصهات  .8 1(؛148تها153دهنده پالسمای منی )دانگ جهی ال، اسپرم و مواد تشکیل DNAتمامیت 

با به خطرانداختن شکل و اندازۀ بیضه، تحرک اسپرم و حجهم انهزال توجهی طور شایان بهطبی ی تیروئید غیر
چاقی نیز در مردان  . همچنین5 0(؛864تا842)وانگر،  گذاردبر کیفیت مایع منی و باروری مردان تأثیر می

 ٪21. واریکوسل عامل دیگر ناباروری است و حهدود 4 6(؛0115تا0155با ناباروری همراه است )کائی، 
از کسانی که ناباروری ثانویهه دارنهد، ایهن بیمهاری را  ٪61تا٪05از مردان مبتال به ناباروری اولیه و  ٪01تا

هها، آرترواسهکلروز، فشهار اعمال جراحی مثل پروستاتکتومی، ضربه و آسیب به شریان 5(.1)میااوکا،دارند
اد این بیمهاری هسهتند ها، دخانیات و مصرا سیگار از عوامل ایجخون، چربی خون باال، کاهش هورمون

                                                 
1.   Wright H,  Jenks RA,  Demeyere N  .  

 روز 1تاا0از  ،اوّالً دارد: وجاود تأثیرگاذاری شرایط منی، مایع ارزیابی برای (WHO) یشت جهانسازمان بهدا یراهنما دفترچۀ اساس بر.  0
 ،ثالثااً اند؛شده طراحی منظور این به که مخصوصی( کشاسپرم)بدون  غیرسمی هایاز کاندوم فقط استفاده یاً،ثان گیرد؛ صورت انزال نباید قبل،

 آزمایشگاه به آوریجمع زمان از یک ساعت ظرف را نمونه و شود نگهداری گرادسانتی درجۀ 11تا01 بین محیط، دمای در باید نمونهظروف 
 (.WHO،2010) دهد تحویل

3. Semen Analysis 

4. Spermatogenesis  
5. Agarwal A, Allamaneni SS. 

6. Ding GL, Liu Y, Liu ME. 
7.Wagner MS1, Wajner SM, Maia AL. 

8.  Cui X, Jing X, Wu X, Yan M.   
9. Miyaoka R, Esteves C S.  
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بیگهاه بهر کیفیهت اسهپرم عالئهم دیگهری و(. واریکوسل خفیف، م موال  به جز تأثیر گاه83/5/13)ناطقی،
بیمار بایهد آزمهایش آنهالیز مهایع منهی عمل جراحی واریکوسل ، سه ماه از ندارند )همو(. همچنین پس از 

 جدید سنجیده شود )همو(.های بدهد تا توانایی تولید اسپرم و کیفیت و کمیت اسپرم
شود؛ ازجملهه سهرطان عالوه بر موارد مذکور، عواملی وجود دارد که سبب ایجاد اختالالت جنسی می

ترین انهد و شهناختههایی اسهت کهه مهردان بها آن مواجهترین بهدخیمیکه یکی از شایع (CAP) پروستات
دهههد شههده نشههان میات انجاممطال هه اسههت. (RP)رادیکههال 1مداخلههه بههرای درمههان آن پروسههتاتکتومی

و از  کننههددرصههد از مههردان پههس از بهبههودی پروسههتات، اخههتالل عملکههرد جنسههی را تجربههه می24تهها55
های تناسلی، تالش در رابطۀ مکرر جنسی و همچنهین مهارکننهدهبخشی آلترویکردهای م اصر برای توان

اسهت )متیهوو، 0ا داخهل عروقهیو تزریه3های انقبهاض خهال دسهتگاه 4،2خوراکی فسفودی اسهتراز نهوع 
 5(.2223تا2232
ضرر مالی: نظر به اینکه شرعا  نفقه در مقابل استمتاع قرار گرفته، ازجهت مالی نیز عدم تمکین  .2-2-5

 برای زوج خسارت به همراه دارد.
، تضییع حا تمکین برای زوج، قابل چالش  -2-2 های امکان تدارک ضرر ناشی از عدم تمکین: اّوال 

، جهت رفع نیاز غریزۀ جنسی زوج نیز اموری از قبیل ت هّدد زوجهات یها ازدواج موقهت تدارک نیست؛ ثانی ا 
تنها در بسیاری از مواقع ممکن نیست، بلکه از جهت عرفی نیز موان ی دارد؛ لذا از این جههت نیهز بهرای نه

 تمکین زوجه راه جایگزینی وجود ندارد و مرد از این حیث متضرر خواهد شد.
 

 تزاحم و تطبیق آن بر مصادیق مذکور های رفعحلراه

شده توسۀ اصولیان برای رفع تزاحم، مت هدد اسهت. عالمهه مظفهر در کتهاب خهود های نگاشتهحلراه
مکلهف بهه حکهم  ،گر متزاحمان در تمام جهات ترجیح برابر باشندا» کنند که( ابتدائا  ذکر می221مظفر، )

بود؛ زیرا بقای تکلیِف ف لی نسبت به هر دو محال اسهت  ها مخّیر خواهدعقل خویش در امتثال یکی از آن
و سقوط تکلیف در هر دو نیز وجهی ندارد. این حکم مورد اتفاق عقهال بهوده و ازجملهه مسهتقالت عقلهی 

عبارتی ابتدا باید بررسی شود چه حکمی از نظر شرعی و عقلی اهمیت بیشهتری دارد؟ و و به )همو(« است

                                                 
1 . postprostatectomy 

2 . oral phosphodiesterase type-5 inhibitors 

3. vacuum constriction devices. 
4.intracavernous vasoactive injections  
5. Matthew AG1, Goldman A, Trachtenberg J,   
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تواند انجام هری: از متزاحمین را که تمایل داشت بر دیگهری تهرجیح دههد. در صورت برابری، مکلف می
اند که به تناسب نیهاز، ذکهر مالکات و مرجحاتی را در این خصوص برشمرده 1البته ایشان و دیگر اصولیان،

پردازیم تا در چهارچوب این مالکات خواهد شد. اکنون به بررسی مصادیا تنافِی حکم وجوب و رضاع می
 اعد، ترجیح حکم هر ی: را دریابیم.و قو

توان با چههار واسطۀ عسروحرج( از مصادیقی که ذکر شد، تضاد این مورد را می)ضرر به 1-1-1دربارۀ 
(. راجع به تضاد عسروحرج 2-1-0و  2-1-3و  2-1-2و  2-1-1حالت ضرر به شوهر متصور شد )موارد

، هرچنهد طبها برخهی  (، ابتدائا  2-1-1افتادن مرد )کودک با خطر به گناه ذکر چند نکته ضروری است: اوال 
اما قاعدۀ عسروحرج  (،221شاهین فرد،  )ن::باشد نظرات، بازگشت قاعدۀ الضرر نیز به قاعدۀ الحرج می

)نه:: کلینهی،  شود؛ به دلیل اینکه استدالل به این قاعده را در تتبع سیرۀ ائمۀ اطهار)ع(در اینجا جاری نمی
منظور رفع حرجی که شخص مکلهف تنها به 2و فقها، (2/622 ،المهمه الفصول،املیعر؛ ح251، 5/435
ایم. کنند، دیهدهکند، نه حرجی که مکلفان بر یکدیگر وارد میسبب رعایت احکام شرعی به خود وارد میبه

پهس در موضوع ما نیز، حرج کودک ناشی از ف ل خود او نیست، بلکه ناشی از ف ل مادر یا پهدر او اسهت؛ 
، عنوان اولی در اینجا تزاحم رضاع و تمکین است؛ پس بایهد ابتهدا ایهن  جای اجرای این قاعده نیست؛ ثانیا 
تزاحم رفع و سپس عناوین ثانویه طر  شود. در این خصوص، از نصوص چیزی که بیانگر رجحان شهرعی 

َضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َو »جز آیۀ ی: جانب باشد، وجود ندارد به وٌد َلهن ِبَوَلِدهِ ال تن و روایتی از  (288)بقره: « اَل َمْولن
اِ  اْلِکَناِنيِّ نقهل می بَّ کنهد امام صادق)ع( در تفسیر همین آیه که کلینی)ره( آن را با سندی صحیح از َأِبي الصَّ

 : َوَجلَّ هن َعْن َقْوِل الّلِه َعزَّ َضارَّ واِلَدٌة ِبَوَلِدها َو »که:  َقاَل: َسَأْلتن وٌد َلهن ِبَوَلِدهِ  ال تن  اْلَمَراِضهعن  َکاَنهِت »َفَقهاَل: « ال َمْولن
َل  ي َأَخاان َأْن َأْحَبَل َفَأْقتن َك ِإنِّ ولن اَل َأَدعن َل ِإَذا َأَراَد اْلِجَماَع َتقن جن نَّ الرَّ ا َیْدَفعن ِإْحَداهن هن َو ِممَّ ْرِض ن ِذي أن َوَلِدي َهَذا الَّ

وهن اْلَم  لن َتْدعن جن َوَجهلَّ َعهْن َکاَن الرَّ هن َعزَّ َها َفَنَهی اللَّ َجاِم ن َها َو اَل ین َل َوَلِدي َفَیَدعن َجاِمَ ِك َفَأْقتن ولن َأَخاان َأْن أن  ْرَأةن َفَیقن
َل  جن لن اْلَمْرَأَة َو اْلَمْرَأةن الرَّ جن َضارَّ الرَّ امهام)ع( در  3(. طبا برداشت مشهور علمها،11/021)کلینی، « َذِلَك َأْن ین

حتمهال ضهرر بهه توجه به نیاز جنسی یکهدیگر بههدلیل ات به استناد آیۀ مذکور، زن و مرد را از عدماین روای
لن اْلَمْرَأَة َو » . عبارت 1کودک، نهی کرده است. این برداشت دارای اشکاالتی است:  جن َضارَّ الرَّ َفَنَهی .... َأْن ین

َل  جن باشهد، نهه اللت آیه بر نهی از ضرر والدین به کهودک می، برخالا آیۀ مذکور است؛ چراکه د«اْلَمْرَأةن الرَّ
صهورت . قتل بچه هرچنهد به2کند؛ نهی والدین از ضرر به یکدیگر و این داللت، روایت را دارای ابهام می

                                                 
 . 1/353 ؛1/11، : صدرزجملها .3
 .3/341 ،قاعدۀ الضرر؛ مکارم شیرازی، 3/353 ی،طوس ؛0/40 الهدی،علم ؛13 ید،مف ؛14 ه،بابویابن: ازجمله. 0
 .43مجلسی،  ؛41جواد،  فاضل: ازجمله. 1
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 2و ادله 1توجهی به آن مخالف عموم قواعدپوشی نیست و بیاحتمال، ضرر بسیار بزرگی است که قابل چشم
رسد، مگر اینکهه آن ّیت بین بارداری و قتل کودک شیرخوار، چندان م قول به نظر نمی. ارتباط سبب3است؛ 

جویی والدین جهت فرار از مسئولیت قلمداد کنیم و ایهن تنهها راه تصهحیِح داللهت را دستاویزی برای بهانه
مها  روایت است. در این صورت موضوع ترجیح نیاز زوجین بر نیاز کودک، منتفی شده و از موضهوع سهخن

واسطۀ عدم شیردهی یا باتوجهبه سیاق آن، تنها بر نهی از ضرر به کودک بهخارج خواهد بود. داللت آیه نیز 
(. پس نصوص، خالی از داللت مستقیم بر حل تزاحم مذکور است 2/243عدم نفقه خواهد شد )طوسی، 

 گشا باشد. تواند گرهو تنها مرجحات کلی باب تزاحم می
( داللت بر درد کودک در ابتهدای تولهد 1-1-1کودک، مثالی که ذکر شد )ذیل شمارۀدربارۀ عسروحرِج 

دن زوجه و شرعی نبودن مقاربت، تزاحمی نیز وجود نخواهد داشت، لیکن اگر تداوم جهت نافسبودارد که به
ای دیگر محقها شهود، تهزاحم صهورت گونهتأثیر شیر مادر بر کاهش درد کودک ثابت شود یا عسروحرج به

توان به این بند از مرجحات تمس: کهرد هایی وجود دارد. هرچند نمیگیرد. برای رفع این تزاحم نیز، راهمی
(؛ زیهرا وجهوب رضهاع و 2/245صهدر، « )آن واجبی که بدل ندارد، بر واجبی که بدل دارد، مقدم شود»که 

ای رفع حرج کهرد؛ چهون بهر نهگوتوان از باب ضرر متداَرک وارد شد و بهتمکین، بدون بدل است. لیکن می
کننهدۀ ضهرر غیرمتهدارک اسهت کهه جبهران قاعدۀ الضرر، نفی»اساس نقل شیخ انصاری، برخی م تقدند: 

نشهده در شهری ت وجهود نهدارد؛ مهثال  بها انهواع (؛ ی نی ضهرر جبران110 فقهیة، رسائل ،)انصاری« نشده
بابی، مانع وقوع حهرام زوج شهد. در ایهن صهورت های دارویی، درد را تسکین داد یا به اسها یا روشمکّمل

حرجی قهرار گرفتهه و تهزاحم از بهین شود و ف ل حرجی در مقابل غیرعنوان ثانوی در ی: طرا برداشته می
 رود.می

منحصهر در رضهاع « حهرج کهودک»ای که رفهع گونهاما اگر نتوان روشی برای تدارک ضرر مهیا کرد، به
یافت نشود، باز هم چون حهرج شهوهر « پرهیز از وقوع در م صیت»ر در باشد و راهی برای رفع حرج شوه
؛ (4/2522)شهبیری زنجهانی، تواند بهانۀ او جهت ارتکاب م صیت شهود سبب سلب اختیار او نشده، نمی

ای ندارد، مگر آنکه سبب سرایت مفسده و عمومیت آن یا سلب اختیار شود. پس نهایتها  لذا جز تحمل چاره
که رفع آن منحصهر در رضهاع اسهت و دیگهری « عسروحرِج کودک»ماند: یکی نوان باقی میدر اینجا دو ع

                                                 
قارار گرفتاه اسات؛ چاه  یحکم شرع ییرتغ یارمع یزسهل ن یماریکم و ب ضررِ حدوث خوف حتی ،فقها یدر فتاوا الضرر قاعدۀ اجرای در 3

 یسایرا الضّارر کاان لاو و ....حدوثاه بخاوف یتحقق للتیمّم المجوّز المرض خوف»: فرمایدمی که کرکی مرحوم لهجم. ازیبرسد به ضرر جان
 ی،)لطفا «مادنی دادرسای آئاین قاانون در آن کااربرد و محتمال ضارر دفاع وجاوبقاعدۀ : »نک ین( همچن3/410محقق کرکی، ) «کالصداع

 .(014تا015
  .(50) «پزشکی زیست فقه در آن کاربرد و اسالمی حقوق و فقه در نرساندنآسیب اصل»: نکمطالعه در ادله  برای 0
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که رف ش منحصر در تمکین است و ما باید ف ل اهّم را از بینشان ترجیح دهیم. در ایهن « عسروحرِج زوج»
پهس  1 مهالک اسهت.« ترجیح اشهّد ضهررو و اشهّد حهرجو »دلیل عقلی و سیرۀ اجتهادی فقها، قاعدۀ موارد به

 هرکدام که ضررش شدیدتر بود، ارجح است. 
ههایی بهرای ( کهه مثال2-1-2( با مورد )1-1-1از آنچه گفته شد، پاسخ تزاحم عسروحرِج کودک نیز )

 عسروحرِج زوج بود، داده شد. 
)ضرر جسمی زوج(: در ایهن خصهوص اوال  قاعهده ایهن  2-1-3( با مورد 1-1-1تزاحم حرج کودک )

واجهب، مضهّیا و فهوری و دیگهری موّسهع باشهد، امهر مضهّیا اههم و مقهدم اسهت است که اگر یکهی از 
های مهذکور، چهون مراحهل درمهانی زوج به مثال(. در این خصوص باتوجه1/016 ،نامۀ اصول فقهفرهنگ)

امکان تأخیر هست و  (83/5/13ناطقی، غالبا  فوری نیست و در برخی موارد تا سه ماه فرصت وجود دارد، )
دهیم. اما اگر نیاز به تمکین، برای مرد فوری باشد، بر اساس این قاعده که: را بر آن ترجیح می رضاع کودک

ها دارای وقت مختص بود و دیگری خیر؛ واجبی کهه وقهت اگر هر دو واجب مضّیا باشد، ولی یکی از آن»
تمکهین مقهدم ( در تهزاحم مهذکور، 1/016، نامهه اصهول فقههفرهنگ )« شودمختص دارد، ترجیح داده می

 شود.می
خصوص در طور مشخص ضررهای جانی بر مالی به)ضرر مالی زوج( به 2-1-0اما در تزاحم با مورد 

واسطۀ رضاع کودک حتی در حالهت طهالق نیهز بهر عههدۀ زوج این مورد ترجیح دارد؛ چراکه نفقۀ زوجه به
 ج را کالًّ منتفی دانست. توان ضرر مالی زوخواهد بود؛ پس بحث نفقۀ تمکین مطر  نیست. لذا می

واسطۀ عدم رضاع( نیز همانند مورد قبهل، تضهاد ایهن مهورد را )ضرر جسمی کودک به 1-1-2راجع به 
(. 2-1-0و  2-1-3و  2-1-2و  2-1-1توان بها چههار حالهت ضهرر بهه شهوهر متصهور شهد )مهوارد می

جز اینکهه در تهزاحم بها ت، بههمشابه موارد قبل اسه 2-1-0و  2-1-2و  2-1-1های تزاحم در موارد پاسخ
 حالت ضرر جسمی به شوهر عالوه برآنچه ذکر شد، باید به چند نکتۀ دیگر توجه کرد: 

، با دقت در مثال بودن رضهاع (، مضهیا1-1-2و  1-2-1های مذکور برای ضرر به کودک )مهوارد: اّوال 
، باتوجهکامال  مشهود است؛ پس از این جهت بر تمکین که موسع بهوده، ارجهح می بهه مهوارد باشهد؛ ثانیها 

شهیر فریزشهده،  ، رضاع برای نوزاد نارس بدل ندارد؛ چراکه شهیر خشه: و1-2-3و 1-2-2مذکور در بند 
شدن شیر دایه نیز خصوصیات شیر مادر را برای نوزاد نارس ندارد. کنندۀ ضرر نیست و در فرض فراهمجبران

شدنی نیسهت. پهس از ایهن جبران 1-1-2به موارد مذکور در بند همچنین ضرر ناشی از عدم رضاع، باتوجه

                                                 
 الغطاء، کاشف ؛31/315 ،الکرامۀ مفتاححسینی عاملی،  ؛1/11محقق کرکی، : ، نکفقها یقاعده در فتاوا یناز کاربرد ا یموارد ۀمشاهد یبرا 3.
3/031. 
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 جهات نیز رضاع بر تمکین ارجح است. 
(. پاسخ به این مورد نیز در مطلب قبل بیان شد 1-1-3به کودک است )موردآخرین بحث، ضرر روانی 

آیهد، در و همان ادله در اینجا نیز صادق است، اما ضرر روانی چون غالبا  در اثر تداوم عدم رضاع پهیش می
 دیگر، اصل ایجهاد ضهررعبارتتواند ارجح باشد؛ بهمواجهه با حکم تمکین که نیاز فوری وجود دارد، نمی

توان گفت: تزاحمی وجود نهدارد واسطۀ عدم رضاع در ساعات محدود، محل تردید است؛ پس میروانی به
 و حکم تمکین به قوت خود باقی است.

عنوان یکی از تنبیهات ضروری در حل تزاحمات مذکور، الزم است به این سیال پاسهخ داده در پایان به
توان مالکات باب قاعدۀ الضهرر را لب موارد مذکور، آیا میبه طر  بحث از نفی ضرر در غاتوجهشود که با

 م یار حل تزاحم قرار داد یا خیر؟.
، درصورتیدر پاسخ می که رضهاع و حضهانت را بها عنهوان اولهی واجهب نهدانیم و بهه توان گفت: اوال 

باب تهزاحم شود، از از جنبۀ حا شوهر نگاه کنیم؛ چون ِاعمال این حا، سبب آسیب به فرزند می« تمکین»
خواهد بود؛ در غیر ایهن صهورت، بنها بهر م یهار « الضرر»دو حا )تمکین و سالمت(، محّل اجرای قاعدۀ 

حکم وجوب رضاع و وجوب تمکین، شکل گرفته و باید مرّجحهات « تزاحم»دانستن عناوین مذکور، حکم
 این باب جاری شود؛

: یکی ازچالش علهی »و « فهی االسهالم»در وجهود قیهود های مهم در مفاد حدیث الضرر، تردیهد ثانیا 
اند مرحوم نائینی، بحث از وجهود ایهن قیهد را بهدون ثمهره دانسهته 1در کالم رسول خدا)ص( است.« میمن

(، اما از ثمرات مهمی که برای این بحث ذکر شده، این است که در صورت اثبهات وجهود ایهن 12)نائینی، 
شود؛ درنتیجه این قاعده بر عمومات حکومهت تأیید می« ضرارالضرر و ال»در عبارت « ال»بودن قیود، نافیه

داللهت  تأیید شود،« ال»بودن کم: آن حکم وجوب تمکین را لغو کرد. اگر ناهیهتوان بهو می خواهد داشت
تواند حکم تمکین را لغو پس نمی شود.حدیث، تنها بیان یك حکم فرعی به عدم اضرار مردم به یکدیگر می

( 42، بدائع الدرروجود این قیود در کالم رسول خدا)ص(، اختالا است. امام خمینی)ره( )کند. راجع به 
 (232الله سیستانی )باشند. اما آیت( قائل به وجود آن می63و شیخ الشری ة اصفهانی )شری ت اصفهانی، 

دگاه امهام عقیهدۀ نگارنهده دیه( و... مخهالف هسهتند. به2/63، الضهرر قاعهد الله مکهارم شهیرازی )و آیت
  .تر استاند(، متقناثبات متفاوت خمینی)ره( و شیخ الشری ة )اگرچه در نحوۀ

: توانند مهانع ضهرر اگر نهی در الضرر را نهی شرعی بدانیم، عموم مکلفان از باب نهی از منکر می ثالثا 

                                                 
 لَاهُ فَقَالَ» آمده:  گرید ثیاما در حد ،(5/031 ،ینی)کل «ضِرَارَ لَا وَ ضَرَرَ لَا فَإِنَّهُ إِلَیْهِ بِهَا ارْمِ وَ فَاقْلَعْهَا اذْهَبْ: لِلْأَنْصَارِیِّ( ص)اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ». 3

 (.05/403 ،یعامل )حر «مُؤْمِنٍ عَلَى ضِرَارَ لَا وَ ضَرَرَ لَا وَ مُضَارٌّ رَجُلٌ إِنَّکَ (ص)اللَّهِ رَسُولُ
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بهودن بهر عمومهات قاعدۀ الضرر تنها از باب حکهومتی پدر به کودک شوند. اما اگر نهی را سلطانی بدانیم،
پس بر  (.223، تهذیب االصولآید )خمینی، حساب میای از شئون حاکم شرع بهگونهحاکم خواهد بود و به

بها شهکایت مهدعی ال مهوم یها اولیهای دیگهر تواند در موضوع بحث، تنها حاکم شرع می مبنای این قاعده،
  .ان و حتی مراجع وجهی نداردر مکلفمانع از ضررزدن به کودک یا همسر شود و ورود دیگ کودک،

: اگر عدم چهون جهنس ضهرر از نهوع  1-1-2ههای مهذکور در مهورد النفع را ضرر ندانیم، در مثالراب ا 
م نای نقص شود. از طرفی اگر ضرر را بهالنفع است؛ این مصادیا خارج از بحث الضرر محسوب میعدم

( 1-1-3( و همچنین ضرر روانهی )2-1-2و  1-1-1در عین بدانیم، باز هم مصادیا عسروحرج )مصادیا 
ضهرر کهه آن را  شهده بهرایبهه م هانی نقلتوجهآیهد، بااز شمول قاعدۀ الضرر خارج خواهد بود. به نظر می

(؛ ف هل 8/32اثیر، ( نقهص فهی الحها،)ابن2/6( سو  الحال؛ )فیومی، 2/24خالا النفع؛ )فیروزآبادی، »
توان این قول را پذیرفت که ضرر ی نهی؛ درنهایت می اند،دانسته« و(المکروه بأحد و النقص فی األعیان )هم

؛ چراکه این م نهی «بریم، اعم از جان، اموال، آبرو و...از آن نفع میدادن هر آنچه در حیات خود از دست»
م نای ضهرر اسهت. بنهابراین در  و همچنین موافا دیدگاه عرا نسبت به 1مطابا کاربرد ضرر در آیات قرآن

  .شوددادن منافع، ضرر محسوب میستاه ما، ازدنگ
: آخرین نکته اینکه برخی موارد ضهرر، از قبیهل عسهروحرج و ضهرر روانهی و...، غالبها  م یهار  خامسا 

شود که آیها م یهار ضهرر، شخصهی سنجشی برای صحت ادعای آن وجود ندارد. لذا این پرسش مطر  می
میهزان در »ر شخصهی دارد، امها برخهی فقهها م تقدنهد: ظهور در ضهر« الضرر»ادلۀ است یا ضرر نوعی؟ 

( و در ت لیهل 2/566 فرائهد االصهول، ،)انصاری« عبادات، ضرر شخصی است و در م امالت ضرر نوعی
( سهبحانی 486تها2/485اند. در مقابل، مرحوم خهوئی، )آن، منشأ وجود خیار غبن را قاعدۀ الضرر دانسته

جا همهه»( م تقدنهد: 2/232( و حکهیم )2/212، قاعهد  الضهرری )(، مکارم شیراز22/2/15)خارج فقه، 
ها، منشأ خیار غبن را تخّلهف از شهرط دانسهته الله خویی در پاسخ به آنو آیت« میزان ضرر، شخصی است

هها حواشهی و لهوازم و ضهمائم م املهه را کهه این»فرماینهد: الله سبحانی می(. آیت2/386است )خویی، 
الله مکهارم (. آیت22/2/15)خارج فقه، « انداند و چنین حکم کردهدارد، در نظر گرفتهارتباطی به م امله ن

زیرا نهی از ضرر مانند نهی از سایر موضهوعات، تهابع وجهود مصهداق خهارجی »اند: نیز چنین ت لیل کرده
 (.2/212، الضرر قاعد « )است که عین تشّخص است

 

                                                 
 یَضُرُّهُ لَا مَا اللَّهِ دُونِ مِنْ یَدْعُو» ؛(310 :)بقره...« یَنْفَعُهُمْ لَا وَ یَضُرُّهُمْ مَا وَیَتَعَلَّمُونَ» مانند: است. کاررفتهبه نفع مقابل در ضرر زیادى آیات در.  3
 .(10 :)مائده «نَفْعا لَا وَ ضَرّاً لِأَنْفُسِهِمْ یَمْلِکُونَ وَلَا» ؛(31: )حج »لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ یدْعُو» ؛(30 :)حج...« یَنْفَعُهُ لَا مَا وَ
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  نتیجه

 رسیدیم: بر اساس ادلۀ مذکور به این نتایم
با عنوان اولی بر مادر و همچنین وجهوب « حضانت»و وجوب کفایی« رضاع»أ. بر مبنای وجوب عینی

نسبت به شوهر، بین احکام مذکور با عناوین اولی نیهز در مهواق ی تقابهل وجهود دارد. در وهلهۀ « تمکین»
ان به کم: اشخاص یا توتقابل واق ی بین این عناوین وجود ندارد و می نخست ممکن است تصور شود که

ههای علهم پزشهکی اندیشی کرده تا در امتثال احکام، جمع صورت گیرد، اما بهر اسهاس دادهابزارهایی چاره
فرد بوده و شیر زنان دیگر یا شیرهای بهخصوص برای نوزاد نارس، منحصرهای شیر مادر بهثابت شد: ویژگی
جهت تغییهر در خهواص آن، های ذخیرۀ شهیر بههشوند. همچنین انواع روشنمیمحسوب مکّمل جایگزین 

فرین بوده و خصوص نوزادان نارس، خطرآغیرکارآمد است. از طرفی، وقفه در روند شیردهی برای نوزادان به
نوِع شیر، محدودیت وجود دارد و همهین امهر مهانع لذا هم ازجهت زمان و هم  ؛دارای عوارض جدی است

تشهخیص داده و « تهزاحم»تبیین انواع تقابل، نهوع آن را در اینجها  جمع احکام مربوط است. در ادامه ضمن
تهوان از مرّجحهات بهاب تهزاحم و که این موضوع مجرای قواعد الضرر و الحرج نیست و تنهها می بیان شد

 ومهم جهت رفع تزاحم موجود کم: گرفت.قواعد اهم
س به رضاع و حضانت مهادر و نیهاز بدیل، فوری و مبرم نوزاد نارهای پزشکی نیاز بیب. بر اساس داده

 ضرورِی غیرمضّیا و غیرانحصاری زوج به همسر )در غالب موارد( نیز به اثبات رسید.
توان حکهم کلهی داد و موضهوع ج. در حّل تزاحم مذکور به این نتیجه رسیدیم که برای تمام موارد، نمی

سهبب عسهروحرج م که دربارۀ ضرر بهنیازمند لحاظ شرایۀ است و در بررسی مصداقی به این نتیجه رسیدی
، در بین نصوص، چیزی که بیا2-2-2) نگر ارجحّیهت حقهوق (، اوال  محِل ورود قاعدۀ الحرج نیست؛ ثانیا 

جحیت حقوق جهت ابهام، از اثبات ار. داللت روایت ابی الّصّبا  الکنانی نیز بهوجود نداشتشوهر باشد، 
ورد با حرج شوهر نیهز بایهد اشهّد حرجها  م یهار قهرار گیهرد و . در تزاحم این ماستشوهر بر کودک، عاجز 

در او، عهوارض  ی: وجود ندارد، مگر اینکه شرایۀ نوزاد نهارس متفهاوت بهوده و حهرِج خصوصیتی در هیچ
(، 2-2-8( با ضرر جسمی زوج )مهورد 2-2-2. اما در تزاحم حرج کودک )شته باشدجدی در سالمتش دا

برای ضرر به شوهر موّسع بوده، حها کهودک ارجهح اسهت. راجهع بهه ضهرر شده چون نوعا  عوامل شناخته
بهدیل و ، بیجهت مضهیا( نیز نتیجه آن شد که رضاِع کودک به2-2-2سبب عدم رضاع )جسمی کودک به

دربهارۀ ضهرر روانهی بهه کهودک باشد. نوعی موّسع است، ارجح میبودن آن، بر تمکین که بهغیرقابل تدارک
)جهز بهرای  سبب عدم رضاع در ساعات محهدودایجاد ضرر روانی بهبه تردید در توجهبا ( نیز1-1-3)مورد 

تنهها در این بهین توان حکم به بقای وجوب تمکین و رضاع کرد و کودک نارس(، تزاحمی وجود ندارد و می
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تهوان میکم: مرّجحهات عقلهی و ادلهه نهایهت بههنوزاد نارس مستثنا بوده و در این موارد ترجیح دارند. در
 خصوص نوزاد نارس(، رجحان دارد. گفت: در غالب موارد وظایف مادر نسبت به نوزاد )به
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 منابع التین:

1.  .Alison S. The Risks of Not Breastfeeding for Mothers and Infants. Rev Obstet 
Gynecol. 2009 Fall; 2(4): 222–231.    
2. Agarwal A, Allamaneni SS. Disruption of spermatogenesis by the cancer disease 
process. JNCI Monographs, Volume 2005, Issue 34, March2005,Pages9–
12.https://doi.org/10.1093/jncimonographs/lgi005 
3. Bransburg S, Virozub A, Mimouni FB. Human Milk Warming Temperatures Using a 
Simulation of Currently Available Storage and Warming Methods. PLoS One. 2015 Jun 
10;10(6):e0128806. doi: 10.1371/journal.pone.0128806. 
4. Brody S. Blood pressure reactivity to stress is better for people who recently had penile-
vaginal intercourse than for people who had other or no sexual activity. Biological 
Psychology. February 2006, Volume 71, Issue 2, Pages 214-222.    DOI: 
10.1016/j.biopsycho.2005.03.005 
5.   Carbajal R, Veerapen S, Couderc S, Jugie M, Ville Y. Analgesic effect of  breast 
feeding in term neonates: randomised controlled trial. BMJ: British Medical Journal. (Jan. 
4, 2003) Vol. 326, No. 7379, pp. 13-15  
6. Chang YC, Chen CH, Lin MC. The Macronutrients in Human Milk Change after 
Storage in Various Containers. Pediatr Neonatol ,June 2012Volume53,Issue3,Pages205–
209.  
7.   Christie G. Turin, and Theresa J. Ochoa. The Role of Maternal Breast Milk in 
Preventing Infantile Diarrhea in the Developing World. Curr Trop Med Rep. June 2014, 
Volume 1, Issue 2, pp 97–10 .  
8.   Cui X, Jing X, Wu X, Yan M. Protective effect of resveratrol on spermatozoa function 
in male infertility induced by excess weight and obesity. Mol Med Rep. November 2016. 
Volume 14 Issue 5, Pages: 4659-4665. https://doi.org/10.3892/mmr.2016.5840 
9. Ding GL, Liu Y, Liu ME, Pan JX, Guo MX, Sheng JZ, Huang HF. The effects of 

https://doi.org/10.1093/jncimonographs/lgi005


 305 شمارة                                                   فقه و اصول                                                                          344

diabetes on male fertility and epigenetic regulation during spermatogenesis. Asian J Androl. 
2015 Mar 24. 2015, Volume 17, Issue 6, Page 948-953 doi: 10.4103/1008-
682X.150844   
10.   Gregory KE, Walker WA. Immunologic Factors in Human Milk and Disease 
Prevention in the Preterm Infant. Current Pediatrics Reports.December 2013, Volume 1, 
Issue 4, pp 222–228.  
11.   Horta BL1, Loret de Mola C1, Victora CG1.¬ Breastfeeding and intelligence: a 
systematic review and meta-analysis.  Acta Paediatr. 2015 Dec;104(467):14-19. doi: 
10.1111/apa.13139. 
12. Isaacs EB1, Fischl BR, Quinn BT, Chong WK, Gadian DG, Lucas A. Impact of breast 
milk on intelligence quotient, brain size, and white matter development. Pediatr Res. 2010 
Apr;67(4):357-62.  
13. Lawrence RA. Storage of human milk and the influence of procedures on 
immunological components of human milk. Acta Paediatr Suppl. 1999 Aug;88(430):14-
8. DOI:10.1111/j.1651-2227.1999.tb01295.x. 
14.   Matthew AG1, Goldman A, Trachtenberg J, Robinson J, Horsburgh S, Currie K, Ritvo. 
P.SEXUAL DYSFUNCTION AFTER RADICAL 
PROSTATECTOMY:REVALENCE,TREATMENTS, ESTRICTED USE OF 
TREATMENTS AND DISTRESS. The Journal of Urology. Volume 174, Issue 6, 
December 2005, Pages 2105-2110 
15.   Miyaoka R, Esteves C S. A Critical Appraisal on the Role of Varicocele in Male 
Infertility. 2011 Nov 28, Volume 2012,pages9,  
16.    Mola L,  Lessa Horta B, Gonçalves H,a  Avila QL,c  Pinheiro R,c Petrucci Gigante D, 
et al. Breastfeeding and mental health in adulthood: A birth cohort study in Brazil. Journal 
of Affective Disorders.15 September2016Volume202,Pages115-119 . 
17.  MuchD, Beyerlein A, Roßbauer M, Hummel S, Ziegler AG. Beneficial effects of 
breastfeeding in women with gestational diabetes mellitus. Molecular Metabolism. June 
2014, Volume 3, Issue 3, P 284-292. 
18.   Phukan D, Ranjan M, Dwivedi LK. Impact of timing of breastfeeding initiation on 



            345            …یپزشک یهابر داده یزوجه در قبال نوزاد، مبتن تیمسئول یفقه یهالشچا        0011 تابستان

neonatal mortality in India. Published online 2018 Jul 3.  
19.   Sascha B, Klaus H, Wolfgang T, Christian P S, Klaus D, Jens M, et al. Short-term 
Pasteurization of Breast Milk to Prevent Postnatal Cytomegalovirus Transmission in Very 
Preterm Infants . Clinical Infectious Diseases, 1 August 2019, Volume 69, Issue 3 , Pages 
438–444, https://doi.org/10.1093/cid/ciy945. 
20.  Underwood M. Human milk for the premature infant. February 
2013,Volume60,Issue1,Pages189–207. doi: 10.1016/j.pcl.2012.09.008  
21. Uwaezuoke  S , Eneh C, Ndu I. Relationship Between Exclusive Breastfeeding and 
Lower Risk of Childhood Obesity: A Narrative Review of Published Evidence. Clinical 
Medicine Insights. 2017 Feb 16. Vol: 11, doi: 10.1177/1179556517690196    
22.   Victora CG. Horta B, Loret CD, Quevedo L, Tavares P R, Gigante D P, et al.  
Association between breastfeeding and intelligence, educational attainment, and income at 
30 years of age: a prospective birth cohort study from Brazil. April 2015,Volume 3, Issue 
4, Pages e199-e205. doi: 10.1016/S2214-109X(15)70002-1-     
23.   Wagner MS1, Wajner SM, Maia AL."The Role of Thyroid Hormone in Testicular 
Development and Function" , J Endocrinol, JOE-08-0218, volume 199, Issue 3, page 351–
365. doi: 10.1677/JOE-08-0218. 
24. Wright H,  Jenks RA,  Demeyere N .Frequent Sexual Activity Predicts Specific 
Cognitive Abilities in Older Adults The Journals of Gerontology ,January 2019,  Series B, 
Volume 74, Issue 1, Pages 47–51, https://doi.org/10.1093/geronb/gbx065. 
 وب سایتها:
25. Dr. Shahriar Nategh.Varicocele treatment methods. Available at: 
https://drshnategh.com/4393/.&/2595/.&/2717/ Accessed August 6,1 
26. Iran Islamic Republic News Agency (SNN.IR). News Code: 83103654.Available at: 
https://www.irna.ir/news/83103654/. Accessed 27 Persian date Aban 1397. 
27. WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen Fifth 
edition. Publication date: 2010. Available at: 
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/infertility/9789241547789/en/. 
Accessed 2010. 

https://doi.org/10.1093/cid/ciy945
https://doi.org/10.1093/geronb/gbx065
https://www.irna.ir/news/83103654/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/infertility/9789241547789/en/


 305 شمارة                                                   فقه و اصول                                                                          341

28. World Health Organization. Preterm birth.Available at: https://www.who.int/news-
room/fact-sheets/detail/preterm-birth. Accessed19 February 2018. 

                 مدرسههههه فقاهههههت، درس خههههارج، آیههههت اللههههه سههههبحانی    .25
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/feqh/93/940227/.  

 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/preterm-birth
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/preterm-birth

