
 ١٦٨٤ �ماره ثبت: 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
اي بود که امکان استدالل به آن براي وظائف تربیتی خانواده وجود داشت و آن آیه ششم بحث در دومین آیه

بود. در این آیه شریفه گفتیم که جهت اول بحث مفاهیم این آیه و  )6(طالق/»بِمَعْرُوف بَیْنَکُمْ أْتَمِرُوا وَ«سوره طالق 

گفتیم  کهاینگفتیم. من یک نکته اضافه کنم و آن  اشدربارهمفردات آن است. مفهوم اول ائتمار بود که چهار احتمال 

ادل امر باشد و ائتمار چهار احتمال وجود دارد که ائتمار به معناي قبول امر باشد، ائتمار به معناي خود امر باشد، تب

ها است. گفتیم احتمال سوم اقوي و اظهر به معناي تشاور و مشاوره و احتمال چهارم هم به معناي عزم و همت و این

. در کتب لغت هم ائتمار اندکردهشود و معمول مفسرین هم ائتمار را به معناي مشاوره و تشاور معنا است و تقویت می

این گفتیم هم غالب کلمات اهل لغت و هم بنابر قرآن هم به معناي تشاور بکار رفته است،بیشتر همین طور است، در 

ها در خود قرآن هم ائتمار به اند و عالوه بر اینغالب کلمات مفسرین، ائتمار را به معناي مشاوره و تشاور گرفته

که احتمال سوم درست است. امروز  اي بود که گفتیم مؤید این استمعناي تشاور به کار رفته است. این سه قرینه

 .کندمیچهارمی هم وجود دارد که احتمال سوم را تقویت  عرض کنم که قرینه خواهممی

 قرینه چهارم
باشد، دیگر نیاز چندانی  »یَأمُر بعضُکم بعضاً «است، مثالً اگر این عبارت به معناي  »بینَکم«قرینه چهارم عبارت 

نبود، مثالً اگر احتمال دوم بود ـ احتمال دوم این بود که ائتمروا؛ یعنی تبادل امر بکنید و شما امر  »بینکم«به عبارت 

کن و او هم امر کند ـ عبارت بینکم شاید خیلی تناسبی نداشته باشد. این بینکم بیشتر با تشاور سازگار است، البته 

درست کرد، بلکه منظور این است که ائتمار با وجود این شود آن را احتماالت دیگر نمی بنا برخواهم بگویم که نمی

 چهار قرینه، ظهور بیشتري در احتمال سوم؛ یعنی مشورت دارد.

ها همدیگر را معاضده دلیل نیست، بلکه این تنهاییبهاز این احتماالت  کدامهیچپس احتمال سوم اقوي است و 

 کنند.می

، احتماالً خطاب به زن و مرد است که در امر بچه به شکل خوبی با »بِمَعْرُوف مْبَیْنَکُ أْتَمِرُوا وَ«بنابراین ظاهر آیه 

 هم مشورت کنید.
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مفهوم دیگر هم مفهوم معروف بود که ما در معروف به دو نکته اشاره کردیم یک نکته این بود که اصل ماده 

منتقل شده است و آن  اخصوم عرفان و معرفت همان شناخت و فهم و درك است و بعدها این مفهوم به یک مفه

 چیزي به خوبی شناخته شده باشد. مفهوم اخص این است که

 و هم راجح را. گیردفرامینکته دوم هم این بود که معروف در اینجا هم گفتیم هم معروف واجب را 

ن بود نکته سوم هم این بود که آیا مقصود معروف عند العرف است، یا معروف عند الشرع است که جواب آن ای

اي ندارد رود، اصل این است که حقیقت شرعیهکه اصل در لغات و کلماتی که در شریعت و در لسان شارع به کار می

 خواهد.رود و خالف آن قرینه و دلیل میو به همان معنی عرفی به کار می

ا در همان مشورت گوید که آنچه که عند العقالء و عند العرف پسندیده است، شمگفتیم در حقیقت این آیه می

پسندد شما هم عمل کنید، خود آن هم جنبه شرعی پیدا گوید که به هر آنچه که عرف میکنید، البته وقتی شارع می

اي بر ؛ زیرا تأیید شرع دارد، مگر در جایی که شارع آنچه که در عرف معروف است را تخطئه بکند و تا قرینهکندمی

لذا معروف در اینجا همان معناي عقالیی و عرفی هست، البته این بحث تفصیل شود و این تخطئه نباشد، معروف می

بیشتري داشت که در جلسه قبل مثالی هم در فقه زدم به آیه اکل مال به باطل که مرحوم امام و آقاي خویی و 

 بَیْنَکُمْ  مْوالَکُمْأَ تَأْکُلُوا ال«فرماید اي که میاند. گفتیم مقصود آیهدیگران هم در مکاسب این را بحث کرده

شرعی است، یا باطل عرفی؟ باید بگوییم باطل عرفی است؛ زیرا اگر باطل شرعی باشد،  باطل) 29(نساء/»بِالْباطِل

 آیه چیز جدیدي نگفته است.

دانند، یک مالحظاتی دارد، مثالً ممکن است ربا طبعاً شارع همیشه نسبت به آنچه که عرف آن را خوب یا بد می

 احل اهللا البیعو اوفوا بالعقود گوید ربا منکر است و معروف نیست و اال مثل بدانند و دلیل خاص آمده و می را خوب

دانند، شارع هم قبول دارد، مگر اینکه در جاي خاصی بگوید که این را قبول عقد و بیع می عقالاست و آنچه که 

 ندارد.

 عاشِرُوهُنَّ �َ«گوید ه مشاوره بکنید و یا آنجایی که میگوید که به یک شکل خوب و پسندیداینجا هم شارع می

؛ یعنی به همان »عاشرُوهُنَّ بالمعروف«یا معروف در قرآن ده، بیست بار تکرار شده است.  )19نساء/( ،»بِالْمَعْرُوف

 روش عقالیی است. تأکیدپسندیده و شایسته است، شما معاشرت بکنید و این  عقالشکلی که پیش 

 نکته در مفهوم معروف بود. این سه تا
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 )بمعروف(جهت دوم: بحث در باء 
 است که این باء در معروف، چه بائی است. »باء«بحث دیگر در مورد 

 احتماالت در باء
 دو احتمال در این باء وجود دارد.

 احتمال اول
دهید، که انجام میگوییم مشورت بکنید؛ یعنی مشورت بکنید در آن کار نیکی احتمال اول این است که وقتی می

 شود.در این صورت متعلق مشورت، معروف می

 احتمال دوم
 احتمال دیگر این است که خود مشورتتان به نیکی و خوب باشد و این یعنی درست مشورت بکنید.

این دو احتمال در اینجا هست که معروف متعلق تشاور و ائتمار باشد و یا این معروف روش و منهج و اسلوب  

 ائتمار باشد. تشاور و

-گردد که این باء در بمعروف، به معناي فی باشد و یا به معناي الصاق باشد که به متعلق شیء تعلق میاین برمی

ها باشد؛ یعنی تشاور بکنید به یک روش خوب، یا در امر خوب سیله و اینوگیرد و یا اینکه این باء نوعی سببیت 

 رزندتان مشورت بکنید.مشورت بکنید در آنچه که خوب است. براي ف

 احتماالت چهارگانه بنا برثمرات بحث 
تا حدي در تعیین این دو احتمال در باء تأثیر دارد، مثالً اگر احتمال اول؛ یعنی  آن احتماالت چهارگانه که گفتیم

ا به گوید وقتی که شما رقبول امر باشد، بمعروف مثل امر به معروف است؛ یعنی متعلق است و در این صورت می

 کند، کند شما امر او را بپذیرید. باء اینجا به متعلق تعلق گرفته است.معروف امر می

تأمُر انتَ بالمعرُوف «از شما دیگري را به معروف امر بکند:  هرکداماست؛ یعنی  گونههمینبنا بر احتمال دوم هم 

گوید امر به معروف بکن؛ متعلق امر است، میگوییم . هر دو این مثل امر به معروف که می»وَ هو یأمُرُك بالمعروف

 یعنی متعلق امر است.
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اگر احتمال چهارم را بگیریم باء متعلق است و الصاقی است که روي متعلق آمده است و در این صورت چند معنا 

 خواهد داشت.

 شده است. ببینم کسی یادش است در مغنی چه گفته شده است، یا نه. پانزده معنا در مغنی گفته خواهممی

-اگر احتمال اول و دوم و چهارم را در مفهوم ائتمار بپذیریم، در این صورت باء، باء الصاق است که متعلق را می

 ید و یا امر به معروف را بپذیریدگوید امر به معروف بکنرساند؛ یعنی همان امر به معروف است و می

 و کار نیک داشته باشید. احتمال چهارم هم که همت و عزم است؛ یعنی عزم بر معروف

توانیم بگوییم و می کندمیمفهوم سوم که اقوي و اظهر بود، هر دو احتمال در باء معنی دارد و مصداق پیدا  بنا بر

دهید، با هم مشورت کنید تا به نحو مصلحت و خوبی که براي این بچه انجام می ومیان خودتان در آن کار خیر 

 خوبی شیر بخورد و رشد بکند.

شود و مقصود از معروف هم همان چیزي است که شأن ولد این احتمال، معروف متعلق تشاور و اعتبار می بنا بر

 است که یکی بحث رضاع است.

ممکن است بگوییم که منظور آیه این است که مشورتتان به شیوه شناخته شده باشد و مشورتتان بر این باشد که 

 خوب با هم سازگاري داشته باشید.

به  مسئلهبراي حل این  تعاملتان وهمان احتمال دومی است که گفتیم در مورد باء وجود دارد؛ یعنی نوع گفتگ این

 نحو نیکی باشد.

 )حفظه اهللا(نظر استاد 
این دو احتمال تفاوت خیلی زیادي در اینجا ندارد؛ براي اینکه حتی اگر بگوییم که این تشاور را احتمال اول 

رساند که این باید یک نوع گوید تشاور بکنید؛ یعنی خوب تشاور بکنید. خود ارتکازات میبگیریم، خود اینکه می

گوید مشورتتان باشد، ولی اگر احتمال دوم در بمعروف باشد، مستقیماً می خیرخواهانهو  آمیزموافقتتشاور 

هر دو  درهرحالو به شکل مناسب و نیکو باشد، در این صورت متعلق در اینجا حذف شده است، ولی  خیرخواهانه

فضاي آیه  درهرحالشود. عرض من این است که این دو احتمال تفاوتی ندارند؛ زیرا معروف از خود آیه استنتاج می

اند، در آنچه به ز هم طالق گرفتهاین است که شما به یک شکل خوبی با هم گفتگو بکنید، این زن و مردي که ا

روش یک روش خوبی باشد و هم متعلق این مشورت،  صالح بچه است، خوب با هم مشورت بکنند؛ یعنی هم باید
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که شأن رضاعی و شیر مصداق با ارزش آن است و هر دو  نیکی در حق فرزند و معروف در باب شأن فرزند باشد

هاي پسندیده مشاوره اشاره بکند و نیز ممکن است به متعلق کن است به روششود، منتهی این باء مماین استفاده می

ها که باشد، دیگري بالمالزمه و به قرائن مناسبات از این هرکدامگوید یک معروفی است، اشاره بکند. مشاوره که می

 شود.حکم و موضوع از خود آیه استفاده می

 بیان یک نکته
توانست به صورت تسمیه خطاب به زن و ضمیر جمع است. در اینجا هم می خطاب و »بینکم«و  »إئتمرُوا«در 

شوهر باشد، ولی اینجا به صورت جمع است که البته خطابش به زن و شوهر است. دلیل آن این است که در ادبیات 

این  رود.متعدد هستند، به صورت جمع بکار می درواقعو در لسان عرب متداول است که وقتی این زن و شوهرها 

روش متداولی است که اگر دو نفر معین مشخص باشد، باید خطاب تثنیه به کار برد و اگر مکرر است خطاب به همه 

 تواند به صورت جمع هم به کار برد.خواهند طالق بگیرند، میمی کهآنزنان و شوهر

ال نقطه زائدي داشته حا کهایننیست و  غیرمتعارفیاین هم کاربرد جمع که یک مقداري متداول است و چیز 

اي دارد، مثالً هاي اضافهباشد، در اینجا من چیزي به ذهنم نیامد. این چیزها گاهی در بعضی از آیات دیگر یک نقطه

اي دارد که در ذهنم نیست. در اینجا نقطه خاصی ندارد، یک جایی است که به جاي تثنیه، جمع آورده است و نقطه

 که به خاطر تعدد زنان و شوهران است.اي است بلکه یک سیاقیه عربیه

گوید که مشاوره خوب بکنید و خطاب در اینجا به زن و شوهر است؛ یعنی به این پدر و مادر بچه می درهرحال

به این زن و شوهر است و ربطی به دیگران  مؤکدیا در این کار خوب مشورت بکنید و به هم کمک بدهید. خطاب 

خواهیم بگوییم اي که ما میندارد، منتهی سیاقت عربیه این را به صورت جمع آورده است و این متداول است. نقطه

؛ کندمیاین است که این خطاب و ضمیر جمع به خاطر تعدد زنان و شوهران و مواردي است که این مصداق پیدا 

-شود و لذا به هر طالقی که میهر و خطاب به همان زن و شوهر است به هر طالقی منحل مییعنی طالق زن و شو

 عمل بکنید. گونهاینگوید شما در امر بچه گیرند به زن و شوهر می

جه آن هم این است که واین هم یک نقطه دیگري که در بینکم است، البته بار خاصی که بینکم دارد معلوم است 

؛ یعنی مشورت بکنید و این مشورت هم به سبب بینکم این است که شما مرد و زن »ائتمروا بمعروفو «فرمود اگر می

زن و  نظرتبادلمشورت بکنید و این مشورت میان زن و مرد را تأکید دارد، پس بینکم هم به معناي تقیید مشورت به 
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ند و عده هم تمام شده است هم باید به این اي با هم ندارمرد است، حتی وقتی زن و مرد بعد از طالق که دیگر رابطه

توجه کنند. مورد آیه این است که عده هم که تمام شد و با هم نسبتی هم ندارند، باز مشورت کنند تا این بچه  مسئله

یک سرنوشت مناسبی پیدا بکند و این پیام آیه است که چقدر سرنوشت بچه مهم است که رها نکنید و با هم 

 کنید. نظرتبادل

سیاق را به  درواقعبه قرینه لبیه به مردان است و  )6طالق/( ،»أُجُورَهُنَ  فَآتُوهُنَّ لَکُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ«خطاب در آیه 

 ولی خطاب در بینکم به مرد و زن است؛ یعنی دو تایی با هم مشورت بکنید و توافق بکنید. هم زده است،

 جهت سوم: طریقیت و موضوعیت ائتمار
چهار را در مفهوم ائتمار بپذیریم، در این صورت معناي ائتمار به همان عنوان خودش  واحتمال یک، داگر 

 و این همان معناي قبول امر و نیز »أن یأمر کل منهم بمعروف«موضوعیت دارد و ائتمار به معناي امر است؛ یعنی 

 تبادل امر است که در هر صورت موضوعیت دارد.

ر به معناي عزم و اراده هم باشد که معناي چهارم است، باز ائتمار همان موضوعیت را روشن است که اگر ائتما

شود که این عنوان تشاور و ائتمار به معنی استشار و دارد، اما اگر به معناي تشاور باشد یک سؤال اینجا مطرح می

 تبادل مشورت آیا موضوعیت دارد یا طریقیت دارد؟

الموضوعیه  ۀشود موضوعیت است که به آن اصالسان روایات و آیات وارد میاصل عناوینی که در شرع و در ل

 گوییم.فی العناوین می

گوییم خود خمر موضوعیت دارد و هر عنوانی که در روایت ؛ می»المسکرُ حرامٌ«شود که اگر در روایت گفته می

شود و مشیر به وضوعیت خارج میبیاید، موضوع حکم و یا متعلق حکم است، اما گاهی یک عناوینی هست که از م

شود، مثالً ببینید عناوینی که در فقه و اصول آمده و مشتمل بر گردد و یا طریق به عنوان دیگر میعنوان دیگر می

 حَتَّى اشْرَبُوا وَ کُلُوا«ها طریقیت داشته و موضوعیتی ندارند، مثالً معناي آیه شریفه گویند اینها است، میعلم و این

گویند تبین حسی مقصود است و این است که می )187بقره/( ،»الْفَجْرِ  مِنَ الْأَسْوَدِ الْخَیْطِ مِنَ الْأَبْیَضُ الْخَیْطُ لَکُمُ یَّنَیَتَبَ

طلوع کرد و آن خط سفید میانه دو تا سیاهی در  دمسپیدهیعنی اینکه برود ببیند که آن  مفهوم تبین، تبین حسی است؛

گویند. این تعبیر جالبی است که در می »الْفَجْرِ مِنَ الْأَسْوَدِ الْخَیْطِ مِنَ الْأَبْیَضُ الْخَیْطُ«افق وضوح پیدا کرد، این را 
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افق و آن صبح  گونهاینآنجاهایی که هوا آلودگی نداشته باشد و در یک شب تاریکی باشد که مثل یک نخ سفید 

 گویند.؛ یعنی تبین حسی را می»یتبین«شود، پس صادق پدیدار می

این تبین طریقیت دارد، آنچه که شارع آن را موضوع قرار داده است، تبین شخصی شما و یا آن مکلف و این 

ینکه قرآن موضوع است، این است که این اتفاق در عالم خارج بیفتد، منتهی به جاي ا کهآنمکلف نیست، بلکه 

هم  علیکم. »کُلوا و اشربُوا حتّی یَطلعَ الفجر«بگوید:  گونهاینتوانست ، می»یَطلَع الفَجر«تا  »کُلوا و اشرِبُوا«بفرماید 

نداشت تا اینکه در متن واقع این طلوع الفجر اتفاق افتاده باشد و لذا این تبین طریقیت است و آنکه موضوعیت دارد، 

همان طلوع الفجر است و آن موضوع است و آن مقصود و مبنا و مالك ورود وقت و تکالیف شرعی است، منتهی 

دهد، ولی علم اینجا موضوعیت ندارد، ا موضوع قرار میچون آن را باید احراز بکنی، بجاي خود آن، گاهی علمش ر

بلکه در اینجا طریقیت دارد و آنکه فی متن الواقع و فی عالم الثبوت، مالك است همان ورود وقت و تکلیف است؛ 

خواهد تکلیفی عمل بکند، آدمی باید علم پیدا یعنی علم، همان اتفاق تکوینی خارجی است، البته هر جایی وقتی می

گفتیم ، می»حتّی یَطلعَ الفجر«گفت گوییم اگر مید و این علم طریقیت دارد تا آن واقع را کشف بکند. آن وقت میکن

گوییم تبین طریقیت دارد و اشاره دارد به موضوع دیگري که آن الطلوع موضوعیت دارد و حاال که گفته یتبین، می

 موضوع حقیقی است.

 سؤالطرح یک 
اهیم تقریباً نظیر آنچه که االن گفتیم، نه عین آن را بیاوریم و بحث بکنیم، یک سؤالی مطرح اگر بخو فیهمانحندر 

در باب فرزندشان و شیر دادن و  کندمیاند، خطاب شود و آن این است که به زنان و مردانی که از هم جدا شدهمی

عاطفی است و این آیه خیلی رشد جسمی و عاطفی فرزند است و شیر به عنوان هم رشد جسمی است و هم رشد 

بینیم یک چیز کوچکی را قرآن و یا دین خوانیم این قدر تأکید دارد. گاهی میتأکید دارد و سوره بقره که بعد می

احتمال  بنا برآیه  هرحالبهدیگري در کار است.  هايوکتابحسابشود که یک خیلی تأکید دارد و از این معلوم می

شینیم و یک جلسه مشاوره راه نموضوعیت دارد که بگوید بیا ب و این یعنی مشورت به مشورت دارد تأکیدسوم 

شود که تا مصلحت این بچه تأمین بشود و اال تشاور به این می بیندازیم و یا آنچه که موضوعیت دارد توافق است

اند، ولی هر دو دالیلی طالق داده بنا بربود و این دو نفر  گونهاینبشود، ولی حاال اگر  ردوبدلگفتگو بشود و چیزي 

هاي مؤظف و پاك هستند و بدون اینکه با هم حرفی هم بزنند و مشورتی هم نکردند و هیچ صحبتی بینشان آدم
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نشده و او پیغام داده است که این بچه را بگذار که آنجا باشد و اجرتش را هم هر چه بگویی قبول دارم و  ردوبدل

اند، ولی توافق روي مصالح بچه حاصل خواهم و هیچ مشورتی هم با هم نکردهجرت نمیگوید من اصالً ازن هم می

 آید که موضوعیت ندارد.است، در اینجا تشاور به نظر می

 جواب
هاي یک عنوان است که در دلیل بیاید و بعید نیست که بگویم بعضی از اشکاالتی که به آیه وارد ها ظرافتاین

گوید مشورت کنید، ولی این شود که مفهوم آیه خیلی عوض شود. آیه میاین باعث می شده را باید رفع بکنیم و

گوید که موضوعیت دارد، بلکه این به عنوان طریق الی توافق مشورت را مستقیم و موضوعاً و به صورت مستقل نمی

، منتهی چون »تأمینِ مصالحِ الطِّفل توافِقُوا لِصالحِ الطفلِ و تَوافقُوا علی«؛ یعنی »ائتمُروا بینکم« درواقعاست، پس 

، البته باز خود تشاور هم »تشاوروا«گفته است  ، لذاکندمیغالباً توافق و تعامل خوب از گذر تشاور و استشار عبور 

معلوم است که ارزشی دارد، ولی ارزش آن طریقی و غیري است و آنچه که روح کالم است، همان توافق بر عمل 

باً به آن است و مشورت هم جایگاه خوبی دارد، به عنوان تشاور گفته است، بلکه به جاي است، منتهی چون غال

تشاور، ائتمار گفته است که به معناي تشاور است؛ یعنی نتیجه تشاور را گفته که پذیرش امر همدیگر است. این دو 

کن است بگوییم طریقی احتمال در تشاور است. ممکن است بگوییم تشاور به عنوان معناي موضوعی است و مم

 است و غیري و مشیر است و اصل آن، همان توافق و تعامل خوب است تا مصالح طفل حفظ بشود.

 )حفظه اهللا(نظر استاد 
اظهر همان احتمال دوم است؛ یعنی عنوان ائتمار، عنوان طریقی باشد به همان تعامل و توافق خوب بر محور 

 مصالح فرزندشان.

 بنديجمع
ث این شد که اگر ائتمار را به معنی احتمال اول و دوم و چهارم بگیریم، ظاهرش این است که بعید حاصل این بح

نیست که بگوییم آن امر موضوعیت دارد، اما اگر معنی احتمال سوم بگیریم، دو احتمال در بابش هست و اظهر هم 

-موضوعی و روح آیه این است که میهمان احتمال است؛ زیرا عنوان، همان عنوان طریقی و غیري است، نه عنوان 
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گوییم گوید آن توافق و تعامل را باید انجام داد و این هم جهت ثانیه در حکم است. موضوع حکم چیست؟ می

موضوع حکم این و آن است و باقی هم همان تعامل و توافق درست است و تشاور و ائتمار یک طریقی است به آن 

 سمت و جهت ثالثه.

 ومیت و خصوصیت ائتمار و استشارهجهت پنجم: در عم

 سؤالطرح یک 
طفل است را  شئوناین است که آیا ائتمار و استشار اختصاص به رضاع دارند، یا تمام آنچه که در رابطه با  سؤال

آیا این مشورت و توافق و تعاملی که قرآن خطاب به زن و مرد ـ بعد از اینکه از  دیگرعبارتبه؟ گیردبرمیهم در 

شینید و بحث و توافق بکنید که ن، در خصوص بحث شیر دادن به اوست که با هم بکندمیهمدیگر جدا شدند ـ 

 لَهُ  فَسَتُرْضِعُ تَعاسَرْتُم إِنْ وَ«کارد به استخوان رسید  واقعاًاولویتش هم به این است که مادر شیر به آن بدهد و اگر 

اي و هم بعد عاطفی دارد و بیشتر هم بعد گوید که هم بعد تغذیهاین فقط امر شیر را می )6طالق/( ،»أُخْرى

اینجا منظور است، آیا این است که اگر فقط این باشد، به بحث ما که بحث وظائف تربیتی و تعلیمی و  اشعاطفی

بطی ندارد و یا حداقل اگر هم ربطی دارد، تنها در مورد همان شیر دادن است که وظایف آموزشی و خانواده است، ر

گوید بعد از و یا اینکه می کندمیاي و عاطفی است، در یک محدوده، کما اینکه سیاق هم همین را اقتضاء تغذیه

تفاوت نباشید، بلکه اینکه جدا هم شدید براي اینکه این طفل خوب تربیت بشود، نسبت به سرنوشت بچه بی

اي و رضاع و رشد جسمی و تغذیه ازلحاظتعامل بکنید که این بچه سرش به بالین خوبی گذاشته بشود و  ايگونهبه

 شیر و همین طور مسائل اخالقی و تربیتی، مصالح طفل لحاظ شود.

 جواب
 ، دو نظریه وجود دارد:سؤالدر پاسخ به این 

 نظریه اول
 ائتمار و مشورت، اختصاص به مورد رضاع دارد. مسئله
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 نظریه دوم
 شمول و یا اطالق دارد. مسئلهاین 

 شئوناجتماعی و  شئونیعنی در همه  اند؛شما کتاب موسوعه را که ببینید، در متن این کتاب نظر دوم را پذیرفته

در همه این  تند. این یعنی پدر و مادرمأمور به ائتمار و استشار و تعامل و توافق هس تربیتی و آموزشی زن و مرد،

 اند.جدا نشده کهان اند، چه برسد به آن زمامور وظیفه دارند، نه فقط در رضاع، حتی وقتی که جدا شده

در مقابل، ظاهر برخی از مفسرین و حتی همین پاورقی که آقاي فاضل دارند، این است که آیه اختصاص به 

تقد است که صدر و ذیل آیه مربوط به رضاع است و لذا ائتمار، شامل مسائل مورى رضاع دارد. آقاي فاضل هم مع

 باشد.غیر از رضاع نمی

اي است که تازه به دنیا آمده و طبعاً دلیلش سیاق است، ببینید سیاق آیه شریفه سوره طالق، طالق و شیر و بچه

ق این است ـ آیه شش سوره طالق ـ خواهند شیرش بدهند. یک سیاحمل و عده زن هم تمام شده است و حاال می

 هاست.سیاق آیه دویست و سی دو بقره که همه مربوط به طالق و این همچنینو 

 حَتَّى عَلَیْهِنَّ فَأَنْفِقُوا حَمْلٍ أُوالتِ کُنَّ إِنْ وَ عَلَیْهِنَّ لِتُضَیِّقُوا تُضآرُّوهُنَّ ال وَ وُجْدِکُمْ مِنْ سَکَنْتُمْ حَیْثُ مِنْ أَسْکِنُوهُنَّ 

 أُخْرى لَهُ فَسَتُرْضِعُ تَعاسَرْتُمْ إِنْ وَ بِمَعْرُوفٍ بَیْنَکُمْ أْتَمِرُوا وَ أُجُورَهُنَّ فَآتُوهُنَّ لَکُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ حَمْلَهُن یَضَعْنَ

 )6(طالق/

 است. قبل و بعد این آیه، همه بحث رضاع و شیر دادن به این نوزاد است و خود این سیاق قرینه

، اطالق دارد. در آیه معروف هم آمده، نه »بِمَعْرُوفٍ بَیْنَکُمْ أْتَمِرُوا وَ«در مقابل، نظر دوم این است که جمله 

المعروف و این؛ یعنی شیر دادن اطالق دارد، میان خودتان نسبت به این معروف که شایسته اوست و الزم است براي 

شود و بحث بسیار نظر دوم است که بحث بسیار جدي سیاق مطرح می او انجام بشود، تشاور و تأمر بکنید. در همین

-گویند که سیاق قرینیت مطلقهالبته می معموالًجدي هم در تفسیر مطرح شده است که سیاق قرینیت دارد یا ندارد و 

 اي ندارد.
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 )حفظه اهللا(نظر استاد 
نجا از جاهایی است که سیاقش خیلی قوي حاصل کالم در آن بحث سیاق این است که موردي باید دید و البته ای

-گوییم که ممکن است مورد را گفته باشد و این آخر میگیرد و میاست، گاهی یک جمله مطلق، آخر جمله قرار می

در باب سیاق گفتیم که سیاق مطلق و مقید را تخصیص و تعمیم  درمجموعما  اگرچهخواهد کبراي کلی را بگوید، 

شود به اطالقش عمل کرد و سیاق قرینیتی آید که میاي باشد و لذا به نظر میشرایط ویژهزند، مگر اینکه یک نمی

 براي تخصیص ندارد و مورد این مطلق این است، ولی مورد ال یعمم ال یخصص است.
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