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 3دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه میبد ،مدرّس دانشگاه و پژوهشگر

چکیده
دین اسالم به مسأله ازدواج و اهداف آن اهمیت فراوانی داده است ،که یکی از هدفهای ازدواج بقاء نسل و فرزندآوری است و در این
خصوص ،تربیت فرزند هم امر مهمی است که به میزان آگاهی والدین از نکات و دستوراتی که در تربیت او نقش دارند بستگی دارد؛ لذا با
توجه به فطرت پاکی که مولود دارد ،چنانچه در قرآن هم آمده است« ،فَأَ ِقمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ( سوره روم ) 30 /پس روی خود را متوجه آیین خالص توحید کن ،همان فطرت و سرشتی که خداوند متعال از ابتدا مردم را بر
آن آفریده و این آفرینش است که نباید تبدیل و تغییری در آن راه یابد» .همچنین در حدیثی از پیامبر(صلی اهلل علیه و آله) و امام صادق(
علیه السالم) نقل شده که فرمودند « :کُلُّ مَولُودٍ یُولَدُ عَلَی الفِطرَةِ و إِنَّمَا أَبَوَاهُ یُهَوِّدَانِهِ وَ یُنَصِّرَانِهِ وَ یُمَجِّسَانِهِ (عدّه الداعی و نجاح الساعی /ج1
 /ص  )332هر نوزادی براساس فطرت توحیدی متولد می شود ،این پدر و مادراو هستند که وی را یهودی ،یا مسیحی و یا مجوسی بارمی
آورند» .احکام و دستوراتی را در باره مقدمات و مراقبت های قبل از بارداری ،حین بارداری و بعد از تولد نوزاد ،تا زمانی که بزرگ شود ،قرار
داده است و در همین راستا برنامه ها و توصیه هایی دارد که همه در جسم و شخصیت روحی مولود تأثیر به سزایی دارد؛ از جمله مواردی
که سفارش شده  ،احکام والدت است که از بدو تولد فرزند والدین را به انجام آنها موظف و یا ارشاد می کند و در قسمتها و بابهای مختلف
فقه به تناسب ،فقهای متقدم و متأخر آن را تبیین نمودند؛ صاحب جواهر هم این مطلب را در قسم دوم احکام اوالد تحت عنوان احکام
والدت بیان نمودند ،که در این تحقیق به آن احکام پرداخته می شود ،و اینکه احکام والدت مشمول حکم تکلیفی قرار می گیرد یا حکم
وضعی هم دربردارد ،بررسی می شود ،تا احکامی که می تواند در انجام وظایف به نحو صحیح مؤثر باشد مشخص گردد و والدین بدانند تا
در خصوص والدت فرزند چه مسائلی باید رعایت شود ،تا از همان ابتدای امر ،تربیت فرزند توأم با دستورات الهی صورت گیرد؛ لذا سعی
شده در این تحقیق با ذکر نظرات و ادله صاحب جواهر ،به نظرات فقهای دیگرهم اشاره شود ،این مسأله در علوم فقهی و حقوقی و
اجتماعی قابل بررسی است ،که در این تحقیق از نظر فقهی بررسی می گردد.

واژههای كلیدی :تبیین فقهی ،احکام والدت ،مولود ،غسل مولود ،تحنیک ،صاحب جواهر.
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مقدمه
«رَبِّ هَب لی مِن َلدُنکَ ذُرِّیَّهً طَ ِّیبهً إنَّکَ سَمیعُ اَلدُّعاءِ (آل عمران)38/
پروردگارا از جانب خود فرزند ی پاک و پاکیزه(شایسته) به من عطا کن ،به یقین تو شنوای دعایی».
خداوند با آفرینش انسان ،برنامه زندگی هم برای او تدوین نمود که در قرآن آمده است و توسط پیامبران بیان شده است.
برای هر مرحله از زندگی بشر مسائل و برنامه هایی قرار داده است ،از جمله آنها برای ادامه حیات ،ازدواج را بنا نهاد ،تا در پی
آن با طلب فرزند که یکی از مهمترین اهداف ازدواج است ،نسل انسان ادامه یابد.
در این خصوص برای هر مرحله از رشد فرزند و تربیت او برنامه ای خاص گذاشت و اهمیت ویژه ای داد .این برنامه شامل
دقت درانتخاب همسر مناسب و مراقبت های زوجین در مقدمات ازدواج و بعد از آن می باشد .از این رو توصیه هایی برای
داشتن فرزندی صالح دارد که بعضی اخالقی و بعضی تکلیفی اند ،چرا که تربیت انسان ها کار پیچیده و دشواری است و تنها
باید توکل بر خدا کرد و از شیوه هایی که از سوی دین اسالم توسط انبیاء و اولیاء (صلوات اهلل علیهم اجمعین) ،بیان شده بهره
برد .همچنین از تجربیات و عملکرد انسان هایی که در این امر مهم یعنی تربیت فرزند تربیت موفق بوده اند کمک گرفت .در
مرحله فرزندآوری ،حتی قبل از انعقاد نطفه توجهات و نکاتی را گوشزد می کند و برای دوران بارداری و پس از آن نیز
دستوراتی دارد.
در سیره معصومین علیهم السالم ،آداب و سننی است که مخصوص هفت روز اول تولد فرزند می باشد و می تواند بستری
مناسب برای تربیت فرزند باشد .هرچند ممکن است نقش بعضی از آنها در تربیت روشن نباشد .به هر کیفیت در تربیت فرزند
مؤثر خواهد بود و در واقع مراحل بعدی رشد و تربیت وی را فراهم می سازد .در این مقاله به مسائل و احکام والدت ،از حین
والدت و سنت هایی که در رابطه با والدت فرزند باید رعایت شود پرداخته و نظرات فقها با توجه و محوریت نظر صاحب جواهر
بررسی می شود.
با عنایت به اهمیت فرزندداری و تربیت صحیح برای داشتن جامعه ای هدفمند نیاز به دانستن مراحل پیدایش و رشد و
عوامل مؤثر در رشد فرزند وجود دارد .در این زمینه پژوهش هایی صورت گرفته است که به اختصار به این موضوع اشاره کردند
و بیشتر در قالب فتوا ،احکام مربوطه را بیان کردند .در این تحقیق به تفصیل با بیان روایات به این مطلب پرداخته می شود و
سعی بر آن است که مسائل واضح و روشن تبیین گردد .بنابراین به هفت سنتی که در والدت فرزند باید رعایت شود و ادله آنها
با محور قراردادن سخن صاحب جواهر در کتاب جواهر الکالم مورد بررسی قرار می گیرد و به آثار برخی سنن می پردازد .الزم
به ذکر است ،به دلیل اهمیت رعایت مسائل و احکام و تأثیری که در رشد فرزند دارند ،هر چه از ابتدا به این آداب و سنن
اسالمی توجه و دقت بیشتری شود ،در ادامه بهتر می توان نتیجه گرفت ،لذا پرداختن به مسائل اولیه دارای اهمیت و ضروری
است.
 .1تبیین فقهی احکام و سنت های والدت
دین اسالم در رابطه با مولود یا همان فرزندی که خداوند به والدین می دهد ،احکام و دستوراتی داده است که فقها در بابهای
طهارت ،تجارت ،حج ،نکاح ،قرض ،هبه ،وقف ،ارث ،شهادت ،حدود ،قصاص و دیات بیاناتی فرموده اند .احکام والدت مربوط به
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زمان و روز هفتم تولد نوزاد است .صاحب جواهر(ره) در مبحث احکام اوالد ،احکام والدت را بیان کردند .ایشان در باره احکام
والدت قائلند که آداب و سننی وجود دارد که برخی از این آداب واجب و برخی دیگر مستحب اند ،که به این ترتیب می باشند.
.1-1

احکام و سنت های واجب هنگام تولد نوزاد

 .1-1-1حضور زنان هنگام والدت نوزاد
صاحب جواهر در این باره در جواهر الکالم می فرماید :از سنت های واجب این است که در موقع والدت با زن باردار تنها زنان
می توانند باشند و مردها نمی توانند حضور داشته باشند مگر زنان نباشند .ایشان می فرمایند که بین فقها هم در این زمینه
هیچ اختالفی وجود ندارد .وجوب حضور زنان برای این است که ،به حال زن باردار با خبر شوند و به او کمک کنند ،و این
وجوب هم کفایی است ،زیرا حفظ نفس محترمه واجب است .بنابراین زنان باید حضور داشته باشند تا زن باردار از بین نرود و از
جمله حفظ نفس محترمه ،وجوب حضور زنان برای کمک به زن باردار است .تنها دلیل حضور زنان برای کمک به زن باردار
اجماع فقها است .بعضی گفتند به دلیل مالزمه ،حتی مردان محرم هم نباید باشند ،چون نگاه به عورت زن ،لمس آن ،شنیدن
صدای او بر آنها و مانند آن حرام است .چه بسا حضور آنان به خاطر حیای زن ،منجر به از بین رفتن زن یا بچه شود .و اما
شهادت زنان به تنهایی در مورد زنده به دنیا آمدن بچه و والدت و استهالل و مانند آن ،کفایت می کند .استهالل را می توان به
معنی عالئم زنده بودن بچه یعنی صدای گریه بچه دانست و یا به معنی رؤیت هالل دانست ،زیرا در این مورد هم شهات زنان به
تنهایی پذیرفته می شود .در روایات هم کفایت حضور زنان هنگام والدت آمده است .از جمله روایاتی که آنه عن به آنها استناد
شده است.
ن عَلیٌّ(ع) یَقُولُ لَاأُجِیزُهَا ِفی
ل َو کَا َ
ل َتجُوزُ إِذَا کَانَ مَعَهُنَّ رَجُ ٌ
ح فَقَا َ
هلل (ع) ،أَنَّ ُه سُئِلَ عَن شَهادَ ِة النِّسا ِء فِی النِّکَا ِ
«عَن أَبِی عَبدِا ِ
الطَّلَاقِ قُلتُ تَجُوزُ شَهَادَ ُة النِّسَاءِ َمعَ الرَّجُلِ فِی ال َّدینِ قَالَ نَعَم َو سَأَلتُهُ عَن شَهَادَ ِة القَابِلَةِ فِی الوِلَادَةِ .قَالَ تَجُوزُ شَهَادَ ُة الوَاحِدَةِ َو
قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی المَنفُوسِ وَ العُذرَةِ وَ حَدَّثَنِی مَن سَمِعَهُ یُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ أَخبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اهللِ(ص) أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاِء
فِی ال َّدینِ مَعَ یَمِینِ الطَّالِبِ یَحلِفُ بِاهللِ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ (وسایل الشیعه ،ج  ،27باب  ،24ص  ،351ح )2؛
راوی می گوید :از امام صادق علیه السالم درباره شهادت زنان در نکاح سؤال شد .حضرت فرمودند :اگر با آنها مردی باشد جایز
است و شهادت آنان پذیرفته می شود .حضرت علی علیه السالم می فرمایند :شهادت زن در طالق جایز نیست .گفتم :آیا در
دَین شهادت زنان با مردان جایز است؟ فرمودند :بله و سؤال کردم ،در مورد شهادت قابله در والدت چطور؟ فرمودند :شهادت
یک زن به تنهایی جایز است و شهادت زنان دروالدت بچه و بکارت جایز است و پذیرفته می شود .در این روایت موارد شهادت
زنان بیان شده است».
همچنین روایت« :عَن أَبِی جَعفَرِ(ع) ،قَالَ :شَهَا َدةِ القَابِلَةِ جَائِزَ ٌة عَ َلی أَ َّنهُ استَهَلَّ أَو بَرَزَ مَیِّتاً إِذَا سُئِلَ عَنهَا فَعُدِّلَت (همان ،ص ،362
ح )38؛
راوی از امام باقر علیه السالم می گوید که ایشان فرمودند :شهادت قابله برای زنده یا مرده به دنیا آمدن بچه جایز است ،وقتی
از او در مورد اینکه زنده بودن یا مرده بودن بچه ،کدام زودتر بوده ،سؤال شد ،باید عادالنه و درست جواب دهد».
شهادت زنها به تنهایی (بدون مرد) در چند مورد پذیرفته می شود ،یکی در والدت بچه است که شهادت دهند بچه برای زن
است و یا اینکه بچه زنده به دنیا آمده است»
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و روایت دیگر« ،تَجُوزُ شَهَادَةُ إمرَأَتَینِ فِی استِهلَالٍ (همان ،ح )41؛
شهادت دو زن در زنده به دنیا آمدن بچه جایز است و پذیرفته می شود».
 .1-1-2موارد جواز حضور مردان هنگام تولد نوزاد
در صورتی که از زنان کسی نباشد که نیاز زن باردار را برطرف کند و در به دنیا آوردن بچه کمک کند ،بر مردان واجب می
شود که حضور داشته باشند .البته محارم زن در این امر مقدم هستند و برای بعضی مانند شوهر واجب است ،که البته این
وجوب خالی از اشکال نیست و اختصاص به محارم ندارد ،بلکه احتمال دارد که اجنبی ،در صورت امکان ،محرم شود ،البته اقوی
خالف این است چون گاه ایجاد محرمت امکان ندارد .اختصاص نداشتن وجوب به محارم برای دلیلی است که داللت بر وجوب
حفظ نفس محترمه می کند ،که در این صورت ترجیح با غیر است وموجب مباح شدن ممنوعات می شود ،که هنگام ضرورت
ها ،جواز لمس پزشک و نگاه به عورت را اقتضاء می کند .بلکه چه بسا بر اطالق عدم جواز کمک مردان ،مناقشه شود ،یعنی
اطالق به این معنی است که ،زنان به تنهایی باشند و عدم جواز مساعدت مردان به خاطر نبودن دلیل بر آن باشد وآن وقتی
است که مساعدت مستلزم اطالع بر عورت نباشد .بنابر این آنچه اشاره کردیم ،قابل دفاع است .پس برای زوج اشکالی وجود
ندارد ،گر چه زنان هم باشند ،چون هیچ منعی برای زوج نیست و در این مورد بین فقها نظر مخالفی وجود ندارد .روایات هم بر
این مطلب داللت دارند.
ل أَخرِجُوا مَن
ن الحُسیَنِ عَلَیهِمَا السَّلَام إِذَا حَضَرَت وِلَادَةُ المَرأَةِ قَا َ
یب ُ
ن عَل ُّ
همچنین روایت« :عَن أَبِی جَعفَرٍ َعلَیهِ ألسَّلَام ،قَالَ :کَا َ
فِی البَیتِ مِن النِّسَاءِ لَاتَکُونُ أَوَّلَ نَاظِرٍ إِلَی عَورَةٍ ( همان ،ج ،21باب18 ،ص ،385ح)1
امام باقر علیه السالم فرمود :امام علی بن الحسین علیهما السالم وقت والدت فرزندش حاضر شد و فرمود :هر کسی از زنان در
خانه است خارج شوند ،تا اول نگاه کننده به عورتش (زن عورت زوج است) نباشند .با توجه به نیاز زن برای کمک در امر به دنیا
آوردن مولود ،این حکم عجیب مخالف با سیره و فتاوی و غیر آن از نصوص و روایات است».
ایشان به روایات دیگری هم استناد کردند:از جمله این روایات،
«عَن أَبِی عَبدِاهللِ(ع) ِفی المُولُودِ قَالَ یُسَمَّی فِی الیَومِ السَّابِعِ وَ یُعَقُّ عَنهُ وَ یُحلَقُ رَأسُهُ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزنِ شَعرِهِ فِضَّةً وَ یُبعَثُ إِ َلی
القَابِلَةِ بِالرَّجُلِ مَعَ الوَرِکِ وَ یُط َعمُ مِنهُ وَ یُتَصَدَّقُ ( وسائل ج ،21باب  ،44ص  ،419حدیث)1؛
امام صادق علیه السالم در مورد مولود فرمودند :در روز هفتم نامگذاری می کنند و برای او عقیقه می کنند و سرش را می
تراشند و به وزن مویش نقره صدقه می دهند و ران عقیقه را به قابله می دهند و اطعام و صدقه می دهند»
«قَالَ أَبُوعَبدِاهللِ (ع) الصَّبِیُّ یُعَقُّ عَنهُ وَ یُحلَقُ رَأسُهُ وَ هُوَ ابنَ سَبعَةِ أَیَّامٍ وَ یُوزَنُ شَعرِهِ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزنِ شَعرِهِ ذَهَبٌ أَو فِضَّةٌ وَ تُط َع ُم
القَابِلَةُ الرِّجُلَ وَ الوَرِکَ وَ قَالَ العَقِی َقةُ بَدَنَةٌ أَو شَاةٌ ( همان ،ح)6؛
امام صادق علیه السالم نیز فرمودند :برای بچه عقیقه می دهند و سرش را می تراشند در وقتی که هفت روز دارد و مویش را
وزن می کنند و به وزن آن طال یا نقره صدقه می دهند و ران عقیقه را به قابله برای اطعام می دهند و فرمود :عقیقه شتر ماده
یا گوسفند است» (این باب  12روایت دارد)
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«قَالَ :سَأَلتُهُ عَن شَهَادَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحدَهُنَّ عَ َلی مَا لَا یَستَطِیعُ الرِّجَالُ النَّظَرَ إِلَیهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی
النِّکَاحِ إِذَا کَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ لَاتَجُوزُ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا فِی الدَّمِ غَیرَ أَنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا ِفی حَدِّ الزِّنَا إِذَا کَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امرَأَتَانِ َو
لَاتَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَینِ وَ أَربَعِ نِسوَةٍ( .همان ،ج ،27باب ،24ص  ،352ح )4؛
راوی می گوید :از امام در باره شهادت زنان سؤال کردم ،فرمود :شهادت زنان به تنهایی در آنچه که مردان نمی توانند نگاه کنند
جایز است و در ازدواج ،شهادت زنان به همراه مردان جایز است و در طالق و قتل غیر از حد زنا در صورتیکه سه مرد و دو زن و
یا دو مرد و چهار زن باشد ،جایز نیست»
ل تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِیمَا
ح أَو طَلَاقٍ أَو رَجمٍ قَا َ
ت لَهُ تَجُوزُ شَهَادَ ُة النِّسَاءِ ِفی النِّکَا ِ
روایت« :سَأَلتُ َأبَا الحَسَنِ الرِّضَا (ع) قُل ُ
ن رَجُلٌ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی حَ ِّد
لَاتَستَطِیعُ الرِّجَالُ أَن یَنظُرُوا إِلَیهِ وَ لَیسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ َو تَجُوزُ شَهَادَتَ ُهنَّ فِی النِّکَاحِ إِذَا کَانَ مَعَهُ َّ
ل وَ امرَأَتَانِ َو لَاتَجُوزُ شَهَادَ ُة رَجُلَینِ َو أَربَعِ نِسوَةٍ فِی الزِّنَا وَ الرَّجمِ وَ لَاتَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ ِفی الطَّلَاقِ َو لَا ِفی
الزِّنَا إِذَا کَانَ َثلَاثَةُ رِجَا ٍ
الدَّمِ ( همان ،ح)7؛
راوی می گوید از امام کاظم علیه السالم در باره رضاع سؤال کردم ،گفتم :شهادت زنان در نکاح و رجم جایز است؟ فرمود:
شهادت زنان در آنچه مردان نمی توانند نظر کنند به تنهایی جایز است و مرد با آنها نیست و شهادتشان در نکاح به همراه مرد
جایز است و شهادت آنها در حد زنا وقتی سه مرد و دو زن باشدجایز است و شهادت دو مرد و چهار زن در زنا و رجم جایز
نیست و در طالق و قتل شهادت زنان جایز نیست».
این باب  52روایت دارد .این روایات قبول شهادت زنان به تنهایی در جایی که مردان نمی توانند حضور داشته باشند را معلوم
می کند.
 .1-1-3سنّت های واجب هنگام تولد نوزاد از نظر دیگر فقها
دیگر فقها هم در این نظر با صاحب جواهر موافقند و حضور زنان را در هنگام والدت واجب می دانند .بنا بر نظر آنان هنگام
تولد بچه ،افرادی که در امر تولد به مادر کمک می کنند مانند پزشک و پرستار و  ...باید زن باشند ،مگر وقتی که زن نباشد یا
اضطرار باشد ،که مردان حضور یابند ،که در هر صورت حضور و بودن شوهر اشکالی ندارد ،حتی با حضور زنان و در صورتی که
اضطرار نباشد .از افرادی که این نظر را فرموده اند می توان آیات عظام :بهجت ،تبریزی ،فاضل ،مکارم ،سیستانی ،رهبری و امام
را نام برد.
.1-2

احکام و سنت های مستحب هنگام تولد نوزاد

صاحب جواهر می فرماید :آداب و سنن مستحب را صاحب شرایع شش مورد ذکر می کند ،گرچه از نصوص و روایات موارد
بیشتری استفاده می شود مانند پوشاندن بچه با پارچه سفید و اینکه با پارچه زرد کراهت دارد .و اما موارد ششگانه عبارتند از:
 .1-2-1غسل نوزاد پس از تولد
اول ،غسل دادن بچه به ضم غین ،همانطور که ذکر اصحاب در اغسال آن را اقتضا می کند ،بلکه شاید ظاهر روایت هم همین
باشد .مانند روایت:

18

مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
سال چهارم  ،شماره  ،35خرداد 1401

ل وَاجِبٌ ِفی السَّفَرِ وَ الحَضَرِ إِلَّا أَنَّهُ رُخِّصَ لِلنِّسَا ِء فِی السَّفَرِ لِقِلَّةِ المَاءِ َو قَالَ غُسلُ الجَنَابَةِ
ل الجُمُعَةِ ،فَقَا َ
« سَأَلتُ أَبَاعَبدِاهللِ (ع) غُس ِ
ل
ل َو غُس ُ
ض إِذَا طَهُرَت وَاجِبٌ وَ غُسلس اإلِستِحَاضَةِ وَاجِبٌ إِذَا احتَشَت بِالکُرسُفِ فَجَازَ الدَّمُ الکُرسُفَ إِلَی أَن قَا َ
وَاجِبٌ وَ غُسلُ الحَاِئ ِ
ل یَومِ
ل المَیِّتَ وَاجِبٌ و غُسلُ المُحرِمِ وَاجِبٌ وَ غُس ُ
ل مَن غَسَّ َ
النُّفَسَاءِ وَاجِبٌ وَ غُسلُ المَولُودِ وَاجِبٌ وَ غُسلُ المَیِّتِ وَاجِبٌ َو غُس ُ
ل الزِّیَارَةِ وَاجِبٌ إِلَّا مِن عِلَّةٍ َو غُسلُ دُخُولِ البَیتِ وَاجِبٌ وَ غُسلُ دُخُولِ الحَرَمِ یُستَحَبُّ أَن لَاتَدخُلَهُ إِلَّا بِغُسلٍ َو
عَرَفَةَ وَاجِبٌ وَ غُس ُ
ل أَوِّلِ لَیلَةٍ مِن شَهرِ رَمَضَانَ مُستَحَبٌّ وَ غُسلُ لَیلَةِ إِحدَی وَ عِشرِینَ سُنَّةٌ َو
غُسلُ المُبَاهَلَةِ وَاجِبٌ وَ غُسلُ الِإستِسقَاءِ وَاجِبٌ وَ غُس ُ
غُسلُ لَیلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشرِینَ سُنَّةٌ لَاتَترُکهَا لِأَنَّهُ یُرجَی ِفی إِحدَاهُنَّ لَیلَةُ القَدرِ -وَ غُسلُ یَومِ الفِطرِ -وَ غُسلُ یَومِ الَأضحَی سُنَّةٌ لَاأُحِبُّ
تَرکَهَا وَ غُسلُ اإلِستِخَارَةِ یُستَحَبُّ»( .وسائل ج ،3باب  1از ابواب االغسال المَسونة ،ص ،303ح،)3
که وجوب را حمل بر استحباب مؤکد کردند در غیر از شش غسل که واجب است و می گویند اخبار داللت بر نفی وجوب می
کنند .که البته به نظر می رسد اگر وجوب هم نگوییم حداقل بهتر است احتیاط شود.
 .1-2-2كلمه غسل
احتمال دارد که به فتح غین باشد .در اینجا سه موضوع مطرح شده است ،ضبط کلمه غسل ،حکم غسل ،زمان غسل .اما نسبت
به ضبط کلمه غسل :ظاهر عبارات علمای گذشته این است که غُسل صحیح است و ظاهر علمای معاصر این است که غَسل
صحیح است؛ بنا بر اینکه غُسل باشد ،امر عبادی می شود که باید احکام معتبر در آن رعایت شود.
صاحب جواهر برای ضبط کلمه غسل به ضم به سه دلیل استناد می کند:
 -1ظاهر موثقه سماعه که غسل مولود در ضمن اغسال بیان شده است.
 -2ظاهر عبارات اصحاب بر غسل به ضم داللت می کند.
 -3اصل در اوامر عبادی بودن است و این عبادیت با غسل به ضم سازگار است .
و کسانی که قائل هستند که غسل به فتح است نه به ضم ،به کالم صاحب جواهر مناقشه کرده اند که غسل کردن مولود برای
نظافت اوست ،در نتیجه غسل به فتح صحیح است و استناد به روایت امام صادق می کنند،که فرمودند:
«إِغسِلُوا صِبیَانَکُم مِن الغَمَرِ (علل الشرایع ،ج  ،2ص  )557؛
بچه هایتان را از غمر (بوی بد) بشویید ،که با غسل به فتح سازگار است».
 .1-2-3حکم (وجوب یا استحباب) غسل نوزاد
قول مشهور بر این است که ،بلکه در غنیه ادعای اجماع بر استبحاب غسل کرده است ،اما صاحب جواهر قول به وجوب را به ابن
حمزه نسبت داده است .به نظر می رسد آنچه مناسب است قول مشهور است که غسل مولود مستحب است و روایت موثقه
سماعه هم که ظهور در وجوب دارد حمل بر مستحب مؤکد یا حمل بر معنای لغوی یعنی اصل ثبوت می شود.
 .1-2-4وقت غسل دادن نوزاد پس از تولد
در مورد وقت غسل دو قول است:
 -1زمان والدت بنابر عرف
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 -2جایز بودن غسل تا هفت روز
صاحب جواهر قول اول ،یعنی زمان والدت بنابر عرف را اختیار کرده است ،زیرا اینکونه بیان کردند ،آنچه متعارف است این است
که تا بچه به دنیا می آمده است غسل داده می شد و ادله هم اطالق دارند .اطالق ادله هم به متعارف انصراف دارد .به نظر می
رسد که قول مناسب این است و منظور از زمان والدت همان زمان عرفی است .و می توان گفت غسل مستحب است و اول
غَسل و شستن و بعد غُسل است ،یا اینکه احتیاط همین است.
 .1-2-5استحباب غسل نوزاد پس از تولّد
بسیاری از فقها حکم به استحباب غسل نوزاد و برخی متقدمین هم حکم به وجوب داده اند .به دلیل روایاتی مانند روایت
سماعه ،از امام صادق علیه السالم که فرموده اند:
« وَ غُسلُ المَولُودِ وَاجِبٌ (الکافی ،ج  ،3ص ،40ح)2؛
غسل مولود واجب است».
از لفظ وجوب در روایات هم وجوب و هم مستحب مؤکد اراده می شود و ممکن است مراد ،مطلق ثبوت که معنی لغوی آن
است باشد .جمعی از فقها زمان غسل را ساعات اولیه به دنیا آمدن بچه می دانند و عده ای معتقدند یک یا دو روز به تأخیر
افتادن از زمان تولد اشکالی ندارد و به حکم آن ضرری نمی رساند .برای غسل مولود همانند غسل های دیگر قصد و نیت هم
الزم است.
موضوع غسل مولود را در باب طهارت آورده اند.
صاحب جواهر در جواهر الکالم می فرماید :بنابر قول مشهور ،که ادعای اجماع هم بر آن شده است ،غسل دادن مولود بر ولیّ یا
مأذون از طرف ولیّ ،مستحب مؤکد است( .مختلف الشیعه ،ج .)318 ،1برخی هم قائل شدند که بر ولیّ واجب است( .تحریر
الوسیله ،ج ،1ص.)54
در غسل دادن مولود مانند عموم غسل ها ،نیت و ترتیب ،الزم است .وقت غسل دادن مولود موقع والدت بچه است( .جواهر
الکالم ،ج ،5ص73؛ ج  ،31ص .)251
اما برخی زمان آن را تا وقتی که به آن غسل مولود صدق کند مثل یکی دو روز بعد از والدت هم می دانند( .عروه الوثقی ،ج،2
ص .)157
برخی براین عقیده اند که غسل مولود مستحب است(.عروه الوثقی  )456،1و اگر غسل برای مولود ضرر داشته باشد ،مستحب
نیست(.تحریر الوسیله  )310،2و اگر دو یا سه روز به تأخیر بیافتد اشکالی ندارد(.عروه الوثقی )465،1
.1-3

اذان گفتن در گوش راست و اقامه در گوش چپ نوزاد پس از تولّد

یکی از کارهایی که پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السالم بعد از تولد فرزند انجام می دادند ،اذان گفتن
در گوش راست نوزاد و اقامه در گوش چپ بوده است .
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 .1-3-1دلیل اذان و اقامه گفتن در گوش نوزاد
صاحب جواهر دلیل این کار را روایت نبوی میداند ،از جمله آنها روایت:
ل رَسُولُ اهللِ(ص) مَن وُ ِلدَ لَهُ مَولُودٌ فَلیُؤَ ّذِن فِی أُذُنِهِ الیُمنَی ِبأَذَانِ الصَّلَاةِ وَ لیُقِم فِی أُ ُذنِهِ الیُسرَی فَإِنَّهَا
«عَن أَبِی عَبدِاهللِ(ع) قَالَ :قَا َ
عِصمَةٌ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ (وسائل الشیعه ،باب  ،35ج ،21ص  ،406ح)1
راوی از امام صادق علیه السالم نقل می کند که امام فرمود :پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم فرمودند :کسی که برایش
فرزندی متولد شد باید در گوش راستش اذان و در گوش چپ او اقامه بخواند و این عمل فرزند را از شیطان رانده شده مصون
می دارد».
امام صادق علیه السالم به ابن یحیی رازی فرمود:
«عَن أَبِی یَحیَی الرَّازِیِّ عَن أَبِی عَبدِاهللِ(ع) قَالَ :إِذَا وُ ِلدَ لَ ُکمُ المَولُودُ أَیَّ شَئٍ تَصنَعُونَ بِهِ قُلتُ لَا أَدرِی مَا یَصنَعُ بِهِ قَالَ خُذ عَدَسَةَ
جَاوَشِیرَ فَذَیِّفهُ بِمَا ٍء ثُ َّم قَطِّر ِفی أَن ِفهِ فِی المَنخِرِ اآلَیمَنِ قَطرَتَینِ وَ ِفی األَیسَرِ قَطرَةً َو أَذِّن فِی أُذُنِهِ الیُمنَی وَ َأقِم فِی الیُسرَی یُفعَلُ
ذَلکَ بِهِ قَبلَ أَن تُقطَعَ سُرَّتُهُ فَإِنَّهُ لَایَفزَعُ أَبَداً وَ لَا تُصِیبُهُ أُمُّ الصِّبیَانِ( همان ،ح )2
وقتی برای شما فرزندی متولد می شود چه کاری انجام می دهید؟ گفتم :نمی دانم چه انجام می دهند .فرمود :به اندازه یک
عدس جاوشیر بگیر و در آب حل کن ،بعد در سوراخ راست بینی دو قطره و در چپ یک قطره بریز و در گوش راستش اذان و
در گوش چپ اقامه بگو ،این کار را قبل از اینکه نافش را جدا کنی انجام بده ،برای اینکه با این کار مبتال به فزع یعنی از خواب
پریدن و ترسیدن و مبال به ام صبیان یعنی بیماری صرع و غش نمی شود».
و این روایت« :وَ عَنهُ عَن آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اهللِ(ص) أَذَّنَ فِی ُأذُنِ (الحُسَینِ) بِالصَّلَاةِ یَومَ وُ ِلدَ (همان ،باب ،36ح)7؛
از امام رضا علیه السالم از آبائش که پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم در گوش امام حسین علیه السالم روزی که متولد شد
اذان نماز را تالوت نمودند».
و روایاتی که برای فتوا دادن از آن کمک گرفتند .ولی در خبر حفص کنانی از امام صادق (ع) است:
صیبُهُ لَمَمٌ وَ لَاتَابِعَةٌ أَبَد ًا (همان ،باب ،35ح)3؛
« مُرُوا القَابِلَةَ أَو بَعضَ مَن یَلِیهِ أَن یُقِیمَ الصَّلَا َة فِی أُذُنِهِ الیُمنَی فَلَایُ ِ
به قابله یا کسی که نزد اوست امر کنید که در گوش راست بچه اقامه بگوید تا هیچگاه دچارگرفتاری و جنون نگردد».
و ممکن است حمل بر رخصت کنیم یا اینکه حمل بر استحباب می شود که عالوه بر اذان در گوش راست اقامه بگوید و امر
آسان است.
ن مِیثَم عَن أَبِیهِ قَالَ سَمِعتُ ُأمِیِّ تَقُولُ سَمِعتُ نَجمَةِ أُمَّ الرِّضَا(ع) تَقُولُ فِی حَدِیثٍ لَ ّمَا وَضَعتُ ابنِی
و این روایت « :عَن عَ ِلیِّ ب ِ
ی أَبُوهُ مُوسَی بنُ جَع َفرِ(ع) – فَنَاوَلتُهُ إِیَّاهُ فِی خِرقَةٍ بَیضَاءَ فَ َأذَّنَ ِفی أُ ُذنِهِ الیُمنَی وَ َأقَا َم ِفی الیُسرَی وَ َدعَا بِمَا ِء الفُرَاتِ
عَلِیّاً دَخَلَ إِلَ َّ
فَحَنَّکَهُ بِهِ ثُمَّ رَدَّهُ إِ َلیَّ فَقَالَ خُذِ بِهِ فَأِنَّهُ بَقِیَّةُ اللَّهِ فِی أَرضِهِ (همان ،ح)4
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علی بن میثم از قول پدرش نقل می کند که از مادرم شنیدم :نجمه مادر امام رضا(ع) می فرمود :هنگامی که فرزندم علی را
وضع حمل کردم ،پدرش امام موسی کاظم بر من وارد شد ،فرزندم را درحالیکه در پارچه ای سفید پیچیده شده بود به دست
آن حضرت دادم ،در گوش راستش اذان و در گوش چپ او اقامه گفت و قدری آب فرات طلبید و کام وی را با آب فرات برداشت
و به من برگرداند و فرمود :او را بگیر که او بقیة الّله در روی زمین است».
ودر روایتی پیامبر (ص) خطاب به حضرت علی (ع) فرمودند :
ی إِذَا وُلِ َد لَکَ غُلَامٌ أَو جَارِیةٌ فَ َأذِّن فِی أُذُنِهِ الیُمنیَ وَ َأقِم فِی الیُسرَی فَإِنَّهُ لَا یَضُرُّهُ الشَّیطَانُ أَبَداً (تحف العقول)13 ،
« یَا عَلِ ُّ
هرگاه پسری یا دختری برایت به دنیا آمد ،در گوش راستش اذان و در گوش چپ او اقامه بگو ،در این صورت شیطان هرگز به
او گزندی نمی رساند».
در این روایات ،اذان و اقامه گفتن ،ممکن است حمل بر رخصت (اعم از مباح و استحباب) یا براستحباب شود .بعضی از روایات
هم زمان معین نکردند .ظاهر بعضی از نصوص اختصاص دارد به اینکه این کار قبل از قطع ناف مستحب است و شاید فتوا به
استحباب خاطر خبر مذکور است .لیکن با اطالق نص و فتوا منافات دارد .به خاطر اینکه دو روایت قبل از قطع ناف است ،با
وجود اطالق ،استحباب حتی با بعد از قطع ناف منافات ندارد ،بلکه ظاهر بعضی روایات یا وجود صراحتی که دربردارنده عمل
پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم و امام کاظم علیه السالم است ،که اذان و اقامه را بعد از قطع ناف می خواندند ،بلکه به هفت
روز هم وارد شده است .صاحب جواهر تصریح فرمودند که امکان جمع بین رویات وجود دارد و می فرماید « :وال بأس بالجمیع و
إن اختلفت غایاته ،واهلل اعلم (جواهر الکالم ،ج ،31ص )252و جمع بین آنها اشکالی ندارد ،گر چه غایات مختلف است و خدا
میداند».
 .1-3-2استحباب اذان گفتن در گوش نوزاد از دیدگاه اهل سنت
فقهای اهل سنت هم به استحباب اذان برای مولود موافقند؛ زیرا ابو رافع روایت کرده است:
«پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم در گوش حسن وقتی که فاطمه او را به دنیا آورد اذان گفت».
تنها در استحباب اقامه ،اختالف نظر دارند .برخی قائلند که اقامه مستحب است ،به دلیل اینکه ابن عباس روایت کرده است که:
«پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم روزی که حسن بن علی به دنیا آمد ،در گوش راست او اذان و در گوش چپ او اقامه
گفتند».
و مانند این را هم روایت کرده است .و برخی مستحب نبودن اقامه را گفتند ،زیرا این دو حدیث نزد آنها ضعیف اند ،پس بر اذان
ثابت در روایت ابو رافع اکتفا کردند( .موسوعه االطفال ،ج ، 1فصل  7مبحث اول)
.1-4

تحنیک (كام برداشتن) نوزاد با آب فرات

تحنیک یا کام برداشتن نوزاد با آب فرات (نهری معروف است) و تربت امام حسین علیه السالم هم به دلیل نصوص برای
مولود مستحب است .اگر آب فرات نبود آب باران استفاده شود ،همان گونه که در روایات آمده است.
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 .1-4-1دلیل تحنیک نوزاد با آب فرات
صاحب جواهر می گوید :صاحب شرایع و اصحاب گفتند :آب فرات یعنی آب گوارا و نصی در این رابطه نبود و آنچه در کشف
الثام فاضل هندی است -ممکن است از بعضی نصوص فهمیده شود ،آب فرات بنابر احتمال عام (ماء) به خاص (الفرات) است-
پوشیده نیست ،نص بر آنچه گفتند ،روشن نیست و این را نص ندیدم که ،اگر بجز آب شور یافت نشد ،در آن خرما و عسل
بریزند و به نوزاد بدهند .در برخی روایات آمده است ،که تحنیک کردن با خود خرما مستحب است .در فقه الرضا دارد که
تحنیک با عسل ،مستحب است .گرچه اشکال ندارد عسل و خرما را با آب فرات یا آب باران مخلوط و تحنیک کنند ،البته می
توان بین همه روایات را جمع کرد .تحنیک یعنی مقداری از آنچه گفته شد را در کام بچه بریزند .از جمله روایاتی که بر این
مطلب داللت می کند ،روایات باب  36از احکام اوالد است ،مانند:
«عَن أَبِی عَبدِالّلهِ (ع) قَالَ :أَمِیرُ المُؤمِنِینَ (ع) حَنَّکُوا أَولَادَکُم بِالتَّمرِ فَکَذَا فَعَل رَسُولُ الّلهِ (ص) بِالحَسَنِ وَ الحُسَینِ ( وسائل
الشیعه ،ج ،21باب ،36ح)1

؛

امام صادق علیه السالم که فرمودند :امیر المؤمنین علیه السالم فرمود :بچه های خود را با خرما تحنیک کنید ،همین کار را
پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم با حسن و حسین علیهما السالم انجام دادند»
و روایت« :عَن أَ ِبی جَعفَرٍ(ع) قَالَُ :یحَنَّکُ المَولُودُ بِمَاءِ الفُرَاتِ وَ یُقَامُ ِفی أُذُنِهِ( همان ،ح )2؛
امام باقر علیه السالم فرمودند :نوزاد را با آب فرات تحنیک کنید و در گوش او اقامه بگویید».
و روایت« :از امام رضا علیه السالم است که فرمودند :وقتی نوزاد متولد شد ،اگر توانستید با آب فرات یا با عسل تحنیک کنید».
همین طور روایت« :عبداهلل بن عباس صاحب فرزندی شد ،علی علیه السالم به خانه ی او رفت و فرمود :مولود را بیاورید .نوزاد
را آوردند .امام او را گرفت و کام او را برداشت و تحنیک کرد و برای او دعا کرد و او را بر گرداند ( .» ...ابن ابی الحدید ،ج/7ص
)148
صاحب جواهر می فرماید« :ما می توانیم همه احادیث را جمع کنیم و عسل و خرما را با آب فرات یا آب باران مخلوط کنیم و
بچه را تحنیک کنیم (جواهر ،ج ،31باب ،36ص)253
 .1-4-2تحنیک از دیدگاه اهل سنت
فقهای مذاهب چهارگانه بر استحباب تحنیک بچه با خرما در موقع والدت فرزند ،پسر باشد یا دختر اتفاق نظر دارند ،که به
فضای دهان نوزاد برسد و در صورت نبودن خرما با چیزی شیرین تحنیک کنند .
برخی عالوه بر این گفتند :مستحب است کسی که تحنیک می کند از صالحین باشد و از از افرادی که متبرک هستند باشند تا
نوزاد متبرک شود .اگر هم نزد بچه نبود ،نوزاد را پیش او ببرند تا تحنیک کند( .موسوعه االطفال ،ج ،1فصل)1
.1-5

نامگذاری نوزاد با یکی از اسم های نیک

از دیگر سنت های مستحب والدت ،نامگذاری نوزاد با یکی از اسماء نیک است.
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 .1-5-1دلیل نامگذاری نوزاد با اسم های نیک
صاحب جواهر در این مورد اذعان دارد ،اینکه برای فرزند یکی از اسماء نیک قرار دهند ،حق فرزند بر پدر است و اینکه به نام او
در روز قیامت ،او را می خوانند .برترین آنها همان است که صاحب شرایع ذکر کرده است .برترین اسامی آن چیزی است که
دربردارنده عبودیت خداوند سبحان و تعالی است ،از جمله ،عبداهلل و عبدالرحمن و عبد الرحیم و مانند آن است .البته گرچه
عده ای ذکر کردند ،که نصی در این مورد نیافتیم و آنچه موجود است همان است که اصدق اسماء آن چیزی است ،که عبودیت
و بندگی خدا را در بر داشته باشد و أفضل آنها ،اسماء انبیاء علیهم السالم بر مولود است و تأکید بر انتخاب اسم پیش از تولد
است ،و اگرقبل از تولد اسمی درنظر گرفته نشود ،تا روز هفتم والدت نامگذاری انجام شود .روایاتی در این زمینه وجود دارد ،از
جمله روایت:
ی بِالعُبُودِیَّةِ وَ أَفضَلُهَا أَسمَاءُ الَأنبِیَاءِ» (وسائل الشیعه ،ج  ، 21باب  23از ابواب
« عَن أَبِی جَعفَرٍ غ قَالَ :أَصدَقُ الَأسمَاءِ مَا سُمِّ َ
أحکام اوالد ،ح)1
امام باقر علیه السالم فرمود :درست ترین اسم ها آن چیزی است که به عبودیت و بندگی خدا نامیده شود و برترین اسماء
اسمهای انبیاء است».
همچنین روایت« :عَن أَبِی جَعفَرٍ(ع) قَالَ :قَال « :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) عَ َلی مِنبَرِهِ ،أَلَا إِنَّ خَیرَ األَسمَاءِ عَبدُ اللَهِ َو عَبدُالرَّحمَنِ َو
حَارِثَةُ وَ هَمَّامٌ وَ شَرَّ األَسمَاءِ ضِرَارٌ وَ مُرَّةُ َو حَربٌ وَ ظَا ِلمٌ (همان ،باب ،28ح)5
امام باقر در خبر جابر فرمود :رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم فرمودند :بهترین نامها عبداهلل و عبدالرحمن و حارثه و همام
است و بدترین نامها ضرار و مُره و حرب و ظالم است»
ی األَسمَا ِء
ن حَمِیدٍ أنَّ ُه سَأَلَ أَبَاعَبدِاللَهِ (ع) َو شَاوَرَ ُه ِفی إِسمِ وَ َلدِهِ ،فَقَالَ :سَمِّهِ ِبأَسمَاءٍ مِنَ العُبُودِیَّةِ .فَقَالَ :أَ ُّ
و این روایت« :عَن اب ِ
هُوَ؟ فَقَالَ :عَبدَالرَّحمَنِ (الکافی ،جلد ،6ص  ،18ح  )5؛
ابن حمید از امام صادق علیه السالم سؤال کرد و در باره اسم فرزندش با آن حضرت مشورت کرد ،امام فرمودند :با اسمی از
عبودیت و بندگی نامگذاری کن .بعد گفت :آنها چه نام هایی است؟ فرمود ( :مانند) عبدالرحمن».
اما بر هر جهت و دلیلی است ،آنچه بر عبودیت شامل می شود ،از جهت خضوع و اعتراف به بندگی است .اما اسماء انبیاء علیهم
السالم به دلیل تبرک و تیمن است ،بلکه بعید نیست ،برترین آنها نام «محمّد» باشد و بعید نیست ترک آن در مورد کسی که
چهار فرزند دارد ،کراهت داشته باشد.
همینطور روایت« :عَن أَبِی عَبدِاللَهِ (ع) أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ :مَن وُلِ َد لَهُ أَربَعَةُ أَولَا ٍد لَم یُسَمِّ أَحَدَهُم بِاسمِی فَقَد جَفَانِی (وسائل
الشیعه ،ج  ،21باب  ،24ح )2
امام صادق علیه السالم فرمود که پیامبر صلی اهلل و علیه و آله و سلم فرمودند :کسی که چهار فرزند داشته باشد و یکی از آنها را
به نام من نامگذاری نکند در حق من ظلم کرده است»
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و در خبر سلیمان بن جعفر جعفری است ،از امام کاظم علیه السالم که فرمود« :فقر به خانه ای که در آن نام محمد یا احمد یا
علی یا حسن یا حسین یا جعفر طالب یا عبداهلل یا فاطمه از زنان باشد داخل نمی شود .بنابر این امکان ادعای رجحان نامگذاری
زنان با اسماء شایستگان از آنها بخصوص نام فاطمه علیها السالم است».
 .1-5-2روایات دال بر نامگذاری قبل از تولد نوزاد
روایت « ،پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم محسن را قبل از تولد نام گذاشت ( ».کلینی ،ج/6ص )18با روایاتی که نامگذاری تا
هفت روز را دارد .مانند « :ابی بصیر از امام صادق علیه السالم نقل می کند که ایشان در مورد مولود فرمود :مولود را در روز
هفتم نامگذاری می کنند و برای او عقیقه می دهند و موی سرش را می تراشند( ».کلینی ،ج  /6ص  )29منافات ندارد؛ زیرا در
برخی روایات آمده است که تا روز هفتم می توان نام را تغییر داد .امام صادق علیه السالم فرمود« :هیچ پسری برای ما متولد
نمی شود ،مگر اینکه نام او را محمد می گذاریم ،وقتی هفت روز از والدت او گذشت ،اگر خواستیم نام او را تغییر می دهیم یا
باقی می گذاریم ( ».کلینی ،ج  /6ص .)18
البته حکمت این گونه نامگذاری این است که ،اگر در نامگذاری مولود دقت شود ،عالوه بر اینکه جامعه از اسامی نیک برخوردار
و از اسامی ناپسند و بی معنا دور می ماند ،نام نیک بر شخصیت فرد هم ،اثرگذار خواهد بود .
.1-6

قراردادن كنیه برای نوزاد

ششم :از سنن مستحب دیگر این است که برای فرزند ،پسر باشد یا دختر همراه اسم برایش کنیه بگذارند.
 .1-6-1دلیل قراردادن كنیه برای نوزاد
صاحب جواهر می فرماید :مقصود از کنیه آن کلمه ای است که با أب یا أم شروع می شود و این به دلیل ترس از نامیدن به
القاب بد است .روایات هم داللت بر این مطلب می کنند ،از جمله این روایات:
روایت« :عَن مَعمَرِ بنِ خَیثَمٍ قَالَ :لِی أَبُوجَعفَرٍ (ع) مَا تُکَنَّی قَالَ مَا اکتَنَیتُ بَعدُ وَ مَا ِلی مِن َولَدٍ َو لَا امرَأَةٍ وَ لَا جَارِیَةٍ قَالَ فَمَا
س
س لَهُ أَهلٌ فَهُوَ أَبُوجَعرٍ فَقَالَ أَبُوجَعفَرٍ (ع) شَوهٌ لَی َ
ی (ع) قَالَ :مَنِ اک َتنَی وَ لَی َ
یَمنَعُکَ مِن ذَلکَ قَالَ قُلتُ :حَ ِدیثٌ بَلَغَنَا عَن عَلِ ٍّ
ی (ع) إِنَّا لَنُکَنِّی أَولَادَنَا فِی صِغَرِهِم مَخَافَةَ النَّبَزِ أَن یُلحَقَ بِهِم ( وسائل الشیعه ،باب  27از ابواب احکام اوالد،
هَذَا مِن حَدِیثِ عَلِ ٍّ
ح)1
راوی نقل می کند که امام باقر علیه السالم به من فرمود :کنیه تو چیست؟ گفت :کنیه ندارم و برای من فرزندی نیست و نه زنی
و نه کنیزی و کنیه نیست ،فرمود :چه چیزی از کنیه مانع شده است؟ گفت :گفتم :از حضرت علی علیه السالم رسیده است که
فرمودند :کسی که کنیه دارد و برای او اهلی نیست ،پس او ابوجعر است .بعد امام باقر علیه السالم فرمودند :این زشت و بد نما
است و از حدیث حضرت علی علیه السالم نیست .ما برای فرزندانمان در کودکی کنیه می گذاریم ،تا لقب بد که برای آنها
نگذارند».
و امام صادق (ع) فرمودند «:مِنَ السُّنةِ وَ البِرَّ أَن یُکَنَّی الرَّجُلُ بِاسمِ ابنِهِ (همان /ح)2؛
از سنت و نیک است که برای مردی با نام پدرش کنیه گذاشته شود»
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و استحباب نامگذاری روز هفتم به طور مستفیض روایت شده ،ولی بیشتر اخبار اطالق دارند و در بعضی از روایات به نامگذلری،
قبل از والدت و در برخی به بعد از والدت اشاره شده است .
همچنین روایت« :عَن اَبِی عَبدِاللَ ِه عَن أَبِیهِ عَن جَ ِّدهِ (ع) قَالَ أَمِیرُالمُؤمِنِینَ (ع) سَمُّوا أَولَادَکُم قَبلَ أَن یُولَدُوا قَإِن لَم تَدرُوا أَ َذکَرٌ
أَم أُنثَی فَسَمُّوهُم ب ِاألَسمَاءِ الَّتِی َتکُونُ ِللذَّکَرِ وَ األُنثَی َفإِنَّ أَسقَاطَکُم إِذَا لَقُوکُم فِی القِیِامَةِ وَ لَم تُسَ ّمُوهُم یَقُولُ السِّقطُ لِأَبِیهِ :أَلَّا
سَمَّیتَنِی وَ قَد سَمَّی رَسُولُ اللَّهِ (ص) مُحَسِّناً قَبلَ أَن یُولَدَ( ،همان /باب  ،21ح)1؛
فرزندانتان را قبل از اینکه متولد شوند نامگذاری کنید ،اگر نمی دانید بچه پسر است یا دختر ،او را به اسمهایی که برای پسر و
دختر است نامگذاری کنید .وقتی سقط شده های شما در روز قیامت شما را مالقات کنند ،و برای آنها نامگذاری نکرده باشید،
بچه سقط شده به پدرش می گوید :چرا برای من نامگذاری نکردید؟ و حال آنکه پیامبر صلی اهلل علی و آله و سلم محسن را
قبل از اینکه به دنیا بیاید ،نامگذاری کرد»
و روایت« :قَالَ :رَسُولُ اللَّهِ (ص) سَمُّوا أَسقَاطَکُم فَإِنَّ النَّاسَ إِذَا دُعُوا یَومَ القِیَامَة بِأَسمَائِهِم تَ َعلَّقَ األَسقَاطُ بِآبَائِهِم فَیَقُولِونَ لِمَ لَم
تُسَّمُّونَا فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا مَن عَرَفنَاهُ أنَّهُ ذَکَرٌ سَمَّینَاهُ بِاس ِم الذُّکُورِ وَ مَن عَرَفنَا َأنَّهَا أُن َثی سَمَّینَاهَا بِاسمِ اإلِنَاثِ َأ رَأَیتَ مَن لَم
یَستَبِن خَلقُهُ کَیفَ نُسَّمِّیهِ قَالَ :بِاألَسمَاءِ المُشتَرَکَةِ مِثلِ زَائِدَةَ وَ طَلحَةَ وَ عَنبَسَةَ وَ حَمزَةَ (همان ،ح)2
رسول خدا فرمودند :سقط شده هایتان را نامگذاری کنید ،وقتی روز قیامت مردم را با اسمهایشان خواندند ،سقط شده ها متعلق
و وابسته به پدرشان می شوند ،آنگاه می گویند :چرا برای ما نامگذاری نکردید؟ در جواب گفتند :ای رسول خدا این برای کسی
است که بداند پسر است ،که اسم ذکور بگذارد یا دختر است که نام دخترها را بگذارد .آیا این برای کسی معلوم می شود ،پس
چگونه نامگذاری کنیم؟ فرمودند :به اسماء مشترک ،مانند زائده و طلحه و عنبسه و حمزه بگذارید».
شاید به همین دلیل است که مستحب است ،نامیدن حمل به نام محمد ،تا زمانی که به دنیا نیامده است ،پس وقتی فرزند تا
روز هفتم ماند ،اگر خدا خواست جنسیت آن را تغییر دهد و اگر نخواست به همان نام باقی می ماند و در مورد سقط دیگر
اینگونه نیست( هفت روز برایش نیست) ،پس مستحب است هنگام والدت نامگذاری شود .
و روایت «عَن أَ ِبی عَبدِاللَّهِ ع قَالَ :لَا یُولَ ُد لَنَا وَلَ ٌد إِلَّا سَمَّینَا ُه مُحَمَّداً َفإِذَا مَضَی لَنَا سَبعَةُ أَیَّا ٍم فَإِن شِئنَا غَیَّرنَا َو ِإلَّا تَرَکنَا ( همان،
باب ،24ح )1؛
هیچ فرزندی برای ما متولد نمی شود ،مگر اینکه نام او در ابتدا محمد است و پس از گذشتن هفت روز اگر خواستیم تغییر نام
می دهیم و اگر خواستیم همان را می گذاریم».
بنابر روایاتی که وارد شده است ،مستحب است روز هفتم اسم فرزند تثبیت گردد ،که به همان نام می ماند یا بعد با تأخیر
نامگذاری می شود .و در این مورد خدا عالم است .و اگر نام فرزند محمد است ،کراهت دارد کنیه اش ابولقاسم باشد ،به دلیل
خبر سکونی از امام صادق علیه السالم است.
 .1-6-2روایات دال بر قرار دادن كنیه برای نوزاد
صاحب جواهر به روایات دیگر هم استناد کردند ،مانند این روایت:
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«عَن أَبِی عَبدِاللَّهِ ع إِنَّ النَّبِی ص َنهَی عَن أَربَعِ کُنًی عَن أَبِی عِیسَی ،وَ عَن أَبِی الحَکَمَِ ،و عَن أَبِی مَالِکٍ ،وَ عَن أَ ِبی القَاسِ ِم إِذَا کَانَ
اإلِسمُ مُحَمَّداً ( همان ،باب ،29ح )2؛
امام صادق علیه السالم فرمودند :پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم از چهار کنیه نهی کردند ،از ابی عیسی و ابی حکم و ابی
مالک و ابی القاسم ،وقتی که اسم فرزند محمد باشد».
ظاهر روایت این است که استفاده از این چهار کنیه نهی شده و کرهت شدید دارد و قید آخر یعنی کنیه ابوالقاسم در صورتی
است که نام محمد باشد و سه کنیه دیگر برای تمامی نامها است.
ی بنَ الحُسَینِ عَلَیهِمَا السَّلَامِ کَانَ یُکَنَّی أَبَا
همینطور روایت « :عَن زُرَارَةَ قَالَ سَمِعتُ أَبَا جَعفَرٍ (ع) یَقُولُ :إِنَّ رَجُلًا کَانَ یَغشَی عَلَ َّ
ی ثَانِیاً) فَلَا تَقُولَنَّ أَبُو مُرَّةَ (همان،
ت (إِلَ َّ
ن یَقُولُ :أَبُو مُرَّ َة فَقَالَ لَ ُه عَ ِلیُّ بنُ الحُسَینِ (ع) :بِاللَّهِ إِذَا جِئ َ
ن عَلَیهِ کَا َ
ن إِذَا استَأذَ َ
مُرَّةَ ،فَکَا َ
ح )1؛
از امام باقر علیه السالم شنیدم که می فرمود :مردی جویای علی بن حسین علیهما السالم شد ،که کنیه او ابو مُره بود .خواست
از امام اجازه بگیرد ،وقتی به امام میگوید ابو مُره درب خانه است ،ایشان فرمودند :بار دومی که آمدی نباید ابو مُره بگویید».
 .1-6-3روایات دال بر كراهت نامیدن فرزند با برخی نام ها
همچنین نامیدن فرزند با نامهای حکم یا حکیم یا خالد یا حارث یا مالک یا ضرار ،کراهت دارد ،به دلیل خبر عثمان در روایت:
«عَن حَمَّادِ بنِ عُثمَانَ عَن أَبِی عَبدِاللَهِ (ع) قَالَ :إِنَّ رَسُولَ اللَهِ (ص) دَعَا بِصَحِیفَةٍ حِینَ حَضَرَهُ المَوتُ یُرِیدُ أَن یَنهَی عَن أَسمَاءَ
یُتَسَمَّی بِهَا ،فَقُبِضَ وَ لَم یُسَمِّهَا ،مِنهَا الحَکَمُ وَ حَکِیمٌ وَ خَالِ ٌد وَ مَالِکٌ وَ ذَکَرَ أَنَّهَا سِتَّةٌ أَو سَبعَةٌ مِمَّا لَایَجُوزُ أَن یُتَسَمَّی بِهَا (همان،
باب،28ح)1
امام صادق علیه السالم فرمود :پیامبر صلی اهلل علی و آله و سلم هنگام احتضار ،صحیفه ای خواستند که از اسمهایی که
گذاشته می شود ،نهی کنند ،سپس رحلت کردند ،بعضی از آن نامها حکم و حکیم و خالد و مالک است و یادآور شدند که آنها
شش یا هفت نام است که جایز نیست کسی به آن نامها نامیده شود»
و این روایت« :عَن أَ ِبی جَعفَرٍ(ع) قَالَ :إِنَّ أَبغَضَ األَسمَاءِ إِلَی اللَهِ سُبحَانَهُ ،حَارِثٌ وَ مَالِکٌ وَ خَا ِلدٌ (همان ،ح)2
امام باقر علیه السالم فرمودند :منفورترین نام ها نزد خدا حارث و مالک و خالد است»
همچنین روایت « :عَن جَابِرٍ عَن أَبِی جَعفَرٍ(ع) :قَالَ رَسُولُ اللَهِ (ص) عَلَی مِنبَرِ ،أَلَا إِنَّ خَیرَ األَسمَاءِ عَبدُاللَهِ وَ عَبدُالرَّحمَنِ وَ حَارِثَةُ
وَ هَمَّا ٌم وَ شَرَّ األَسمَاءِ ضِرَارٌ وَ مُرَّ ُة َو حَربٌ وَ ظَالِ ٌم (همان ،ح)5
امام باقر علیه السالم فرمود :پیامبر صلی اهلل و علیه و آله و سلم باالی منبر فرمودند :بهترین اسمها عبداهلل و عبدالرحمن و
حارثه و همّام و بدترین اسمها ضرار و مرّه و حرب و طالم است .و غیر این نامها اشکالی ندارد».
که البته این روایت با روایتی که قبل نقل شد(حدیث  2همین باب) که اسم حارث را به عنوان نامهای منفور نامبرده است،
تعارض دارد ،که می توان رفع تعارض کرد و نهی را حمل بر کراهت کرد.
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ن أَعیَنَ -کَیفَ سَمَّیتَ ابنَکَ ضُرَیساً -
ن عَطِیِّةَ قَالَ :قَالَ أَبُو عَبدِاللَّهِ (ع) ِلعَب ِد المَلِکِ ب ِ
یب ِ
ن أَ ِبی عُمَیرٍ عَن عَ ِل ِّ
و روایت « :عَن إِب ِ
س إِسمُ شَیطَانٍ (همان ،ح)6
ک جَعفَراً قَالَ :إِنَّ جَعفَراً نَهَرٌ فِی الجَنَّةِ وَ ضُرَی ٌ
قَالَ :کَیفَ سَمَّاکَ أَبُو َ
امام صادق علیه السالم به عبد الملک أعین فرمودند :چطور نام پسرت را ضُریس نامیدی ؟ گفت چطور پدر شما نام شما را
جعفر نهاد؟ امام فرمودند :جعفر نام نهری در بهشت است و ضُریس از اسماء شیطان ،بنابراین نامیدن به ضُریس کراهت دارد،
بلکه نامیدن با هر نامی از نامها و صفات شیطان کراهت دارد».
صاحب جواهر می فرماید این اسامی منکر است ،برای اینکه دربردارنده صفات مذموم است  ،همچنین نامیدن به صفات خالق
کراهت دارد و خدا عالم است .در ادامه ایشان به لواحق والدت می پردازد ،که می تواند موضوع تحقیق دیگری باشد.
.1-7

آثار احکام و سنت های والدت

احکام و سنن والدت در مولود اثراتی دارد ،و در تربیت و جسم و روح او نقش دارد .در کتب مختلف به این اثرات اشاره شده
است ،که به برخی از آنها اشاره می شود.
 .1-7-1آثار اذان و اقامه گفتن در گوش نوزاد
در این مورد روایات زیادی وجود دارد که توصیه به این عمل شده است و پیامبر صلی اهلل و علیه و آله و سلم و ائمه معصومین
علیهم السالم هم آن را انجام می دادند .همانطور که در روایات آمده است ،این کار آثار تربیتی و جسمی و روحی دارد ،مانند
محفوظ ماندن از بیمای های عفونی  ،جنون ،پیسی و اختالالت در خواب و . ...اذان و اقامه گفتن در گوش نوزاد باعث آرامش
روحی نوزاد و در امان بودن او از شیطان می شود .البته اذان در هر جایی گفته شود ،موجب می شود شیطان از آنجا دور شود.
بنابر روایتی از سلیمان الجعفری که می گوید :از امام رضا علیه السالم شنیدم که می فرمودند:
«أَذِن فِی بَیتِکَ فَ ِإنَّهُ یَطرُدُ الشَّیطَانَ وَ یُستَحَبُّ مِن أَجَلِ الصِّبیَانِ (الکافی ،ج/3ص)308
در خانه ات اذان بگو که موجب دوری شیطان می شود و برای اینکه شیطان به کودکان آسیبی نرساند ،اذان گفتن در خانه
مستحب و پسندیده است».
از طرفی از نظر علمی ثابت شده است ،نوزاد در روز های اول تولد ،بلکه پیش از تولد صدا ها را می شنود و انس پیدا می کند،
مانند انس با صدای قلب مادر وقتی مادر نوزاد را در آغوش می گیرد .بنابر این اذان و اقامه گفتن در گوش نوزاد بی تأثیر
نیست.
 .1-7-2آثار كام برداشتن با تربت امام حسین «علیه السالم»
تحنیک کردن یا کام برداشتن با تربت امام حسین علیه السالم به دلیل جایگاهی که آن حضرت نزد خداوند متعال دارد ،آثار
روحی و معنوی بسیاری دارد .در روایات هم به آنها اشاره شده است ،حتی برای شفای بیماران توصیه شده است .ذکر آب فرات
هم در روایات اهمیت ان را می رساند و اینکه طعم گوارایی دارد .آب باران هم خاص و گوارا است .قابل ذکر است که ،مستحب
است که تحنیک و کام برداشتن نوزاد به دست افراد صالح و با تقوا و متدینین باشد که خود نوعی تیمّن و تبرک است .و اینکه
هنگام تحنیک برای نوزاد دعا کنند و دعای بزرگان دینی و افراد با تقوا می تواند اثرات معنوی زیادی داشته باشد .تاریخ هم
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حاکی از آن است که ،در زمان پیامبر گرامی اسالم صلی اهلل و علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السالم ،تحنیک نوزادان
معموال به دست مبارک ایشان صورت می گرفته است و آنها برای نوزادان دعا می کردند.

نتیجه گیری
از آنچه بیان شد ،احکام والدت که در بدو تولد انجام میشود مشخص شد .بنابر آنچه در جواهر آمده است ،احکام والدت شامل
سنن والدت و لواحق آن است ،که سنن والدت را صاحب جواهر بنا بر نظر صاحب شرایع که یک مورد واجب و شش مورد را
مستحب می داند ،این گونه می فرماید:
 -1تنها زنان می توانند برای به دنیا آمدن مولود حضور داشته باشند و کمک کنند و در صورت ضرورت مردان هم می توانند و
در هر صورت همسر می تواند حضور داشته باشد.
 -2غسل مولود ،به ضم  ،اگربرای مولود ضرر نداشته باشد ،تا دو یا سه روز که به او نوزاد بگویند اشکالی ندارد.
 -3اذان گفتن در گوش راست و اقامه در گوش چپ قبل از اینکه ناف نوزاد را قطع کنند.
 -4تحنیک مولود با آب فرات و یا با تربت امام حسین علیه السالم و اگر آب فرات نبود آب باران و یا با عسل و خرما و افضل
می تواند جمع اینها باشد.
 -5نامگذاری با بهترین اسمها صورت گیرد ،که أصدق أسماء ،شامل نامهایی می شود که حاکی از عبودیت خدا است و أفضل
آنها أسماء انبیاء و بهترین آنها اسم پیامبر اسالم صلی اهلل و علیه و آله و سلم (محمد) است.
 -6کنیه قرار دادن برای مولود ،برای اینکه دیگران کنیه بد نگذارند .در صورتی که نام ،محمد است ،قراردادن کنیه ابوالقاسم
کراهت دارد.
 -7نوع و کیفیت برخی از این آدای و سنن ،ممکن است برای ما واضح نباشد ،اما با توجه به سیره معصومین علیهم السالم تآثیر
جسمی و روحی آنها بر کودک قابل توجه و انکار ناپذیر است و این حقیقت با پیشرفت علم ،ثابت و روشن شده است.
در مورد احکام والدت ،عالوه بر صاحب جواهر ،دیگر فقها با اندکی تفاوت در مورد غسل مولود بین وجوب و استحباب نظرات
خود را فرمودند و در باقی موارد احکام والدت همه فقها ،هم عقیده هستند.
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 -2ابن ادریس حلّی ،محمد بن منصور ،السائر الحاوی لتحریر الفتاوی؛چاپ  ،2قم ،دفتر انتشارات اسالمی1419،ق .
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 -11حلّی(محقق حلّی) ،جعفر بن حسن؛ شرایع اإلسالم فی مستئا الحالل و الحرام ،چاپ  ،2قم ،مؤسسه اسماعیلیان1408 ،ق.
 -12خمینی ،سید روح اهلل؛ تحریرالوسیله ،چاپ اول ،قم ،مؤسسه مطبوعات دارالعلم[،بی تا].
 -13ــــــــــــــ ؛ استفتائات ،چاپ پنجم ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی1422 ،ق.
 -14راغب اصفهانی ،حسین بن محمد؛ المفردات فی غریب القرآن ،چاپ اول ،بیروت ،دارالعلم -الدارالشامیه1412 ،ق.
 -15طباطبایی یزدی ،سید محمد کاظم ،العروه الوثقی مع التعلیقات ،قم ،مدرسه امام علی بن ابی طالب1413 ،ق.
 -16ــــــــــــــــ ؛ العروه الوثقی ،بیروت ،مؤسسه األعلمی للمطبوعات1409 ،ق.
 -17عاملی(شهید ثانی) ،زین الدین بن علی؛ مسالک االفهام إلی تنقیح شرایع اإلسالم ،چاپ اول ،قم ،مؤسسه المعارف
اإلسالمیه1413 ،ق.
 -18فاضل لنکرانی ،محمد جواد؛ موسوعه احکام األطفال و ادلتها (مقارنه تفصیلیه بین مذهب االمامیه و المذاهب االخری) ،
مرکز فقه األئمه األطهار علیهم السالم.
 -19کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی ،تهران ،دارالکتب اإلسالمیه1365 ،ق.
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 -22نیسابوری ،مسلم بن الحجاج؛ صحیح مسلم ،بیروت ،دارالفکر[ ،بی تا].
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