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 ؛میرضاع مادر در قرآن کر
  سوره بقره 233 هیمقرّر در آ  احکام  نییتب

  *مسعود امامی   _________________________________________________________________  
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  مقدمه
اختصـاص بـه   ، جایگاه طبیعی مادر براي این امـر  دلیل بهمادر به فرزند شیردادن 

بـه  ، ها از ماقبل تاریخ همانند همه پستانداران دیگـر  انسان. هیچ قوم و مذهبی ندارد
افزودن جایگزین براي شیر ، میالدي قرن بیستمپیش از . دادند می نوزادان خود شیر

در اروپـا بـراي اسـتفاده از    پانزدهم میالدي هاي برخی در قرن  تالش. مادر نادر بود
آرد یا غالت مخلـوط بـا   ، هجدهم میالديدر قرن . نرسید سرانجام بهز شیر گاو یا ب

ایـن هـم    ولـی ، جایگزین براي شیر مادر معرفی شـدند  عنوان بهگوشت)  (آبراث ب
شـدن   همزمـان بـا نمایـان   مـیالدي  در قرن بیسـتم  . نداشتدنبال  بهنتیجه مطلوبی را 

تغذیـه بـا شـیر     به همان میـزان، ، هاي برتر از شیر مادر در مطبوعات پزشکی کیفیت
کردن حمایـت   هاي الزم براي قانونی اقدام گوناگونمادر افزایش یافت و کشورهاي 
  .دادند زایشاز حقوق کودکان و مادران را اف

و دیگر مؤسسـات  ) World Health Organization( امروزه سازمان بهداشت جهانی
تغذیه انحصـاري نـوزاد از شـیر مـادر تـا      ، بهداشت و سالمت انسانمرتبط با المللی  بین

دو  و تـا  سـال  یـک کم  دستهمراه غذاهاي دیگر براي  از آن شیردهی به پسشش ماه و 
اخیـر نهـادي بـه نـام اتحـاد جهـانی اقـدام بـراي          هاي ر سالد. کنند سال را پیشنهاد می

ی هـای  ن افراد و گروهمیااي ارتباطی  شبکه ،این نهاد. آمده است پدید) WABA( شیردهی
  .کنند جهانی براي گسترش شیردهی و فرهنگ شیردادن اقدام می صورت بهاست که 

بسـیاري از مراجـع   اتحاد جهانی اقدام براي شیردهی و ، سازمان بهداشت جهانی
فواید بسیار شیردهی براي نوزاد و درمورد رسانی  اطالع بر ،دولتی و غیردولتی دیگر

تـوان بـه مقاومـت بیشـتر در برابـر       ازجمله فواید براي نوزاد مـی  ؛کنند مادر کار می
هاي  عفونت، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، بیماري اسهال همچونامراض گوناگون 

محافظـت در برابـر سـندرم    ، هش شدید عفونت دسـتگاه تنفسـی  کا، دستگاه ادراري
، چـاقی کمتـر در دوران کـودکی   ، دیابـت کمتـر  ، هوش بـاالتر ، مرگ ناگهانی نوزاد

اي در نوزادان  هاي کمتر روده عفونت، هاي آلرژیک گرایش کمتر براي توسعه بیماري
سـتان و  سـرطان پ ، کاهش بیماري سلیاك چون ینارس و تأثیرات بهداشتی درازمدت
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فوایدي کـه بـراي مـادر مشـخص      دیگر ازسوي. هاي قلبی عروقی اشاره کرد بیماري
خطر ابتالي کمتر به سـرطان  ، از زایمان پسشامل کاهش وزن است، و پایدار  شده

خطر کمتر ابـتال  ، ها سازي استخوان معدنی، سرطان آندومتر ،سرطان تخمدان، پستان
  .باشد می ...به روماتیسم مفصلی و

مزایاي  ...وهاي جدید آزمایشگاهی  تحقیقات گسترده با استفاده از روشبراین  افزون
ایـن  . آشکار سـاخته اسـت  ها و جامعه  خانواده، مادران، فراوان شیردهی را براي نوزادان

و ابعـاد   رشـدونمو ، دسـتگاه ایمنـی  ، تغذیـه ، سالمتمربوط به گوناگون فواید در ابعاد 
، 1/7/98، مقالـه شـیردهی  ( شـود  مـی  دیـده  محیطی و زیستاقتصادي ، اجتماعی، روانی

www.wikipedia.org.(  
تأکید فراوانی بر استفاده از شیر مـادر بـراي تغذیـه نـوزاد     ، هاي دین اسالم در آموزه

مادر به نـوزاد  ) رضاع( شیردادناحکام  ،سوره بقره 233قرآن کریم در آیه . شود دیده می
که از این آیـه   گوناگونیاحکام  است کوشش شدهحاضر در نوشتار . را بیان کرده است

همچنـین نکـات   . تبیـین گـردد   آیـد،  دست مـی  بهمادر شیردادن ه مربوط بو آیات دیگر 
  .تفسیري این آیه بر اساس آراي مفسران تشریح خواهد شد

  لغت رضاع در. 1
معنـایی بـراي ایـن کلمـه      ،در بیشتر منابع اصلی لغـت . است» رضع« مصدر »رضاع«

ماننـد  هفقط استعماالت گونـاگون آن ذکـر شـده اسـت و      ،وضوح آن بیان نشده دلیل هب
 فهـم معنـاي آن بـه عـرف واگـذار شـده اسـت       ، شـده  بسیاري از لغات شایع و شـناخته 

، اصفهانی راغب /304ص ،1ج ،1414، عباد بن صاحب /1220ص، 3ج، 1410، جوهري(
ــري /355ص ،1412 ــومی /2524ص، 4ج، 1420، حمیـ ــی ،فیـ ــا] [بـ  /229ص، 2ج، تـ

  ).125ص، 8ج، 1414، منظور ابن
الثـدي   مـص « آن را به خلیل اند. برخی اهل لغت به ذکر معناي آن پرداخته حال درعین

اللبن  شرب« به فارس ابن )،270ص، 1ج، 1410، خلیل» (مکیدن پستان و نوشیدن :والشرب
 بــه زبیــدي و )400ص، 2ج، 1409، فــارس (ابــن» نوشــیدن شــیر از پســتان :الثــدي مــن

http://www.wikipedia.org
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برخی فقها  اند. معنا کرده) 165ص، 11ج،  1414، زبیدي» (مکیدن پستان :الثدي امتصاص«
، 1411، عـاملی (انـد   تعریف کرده» مکیدن پستان :امتصاص الثدي« بهدر لغت نیز رضاع را 

  ).178ص، 4ج، 1405، خوانساري /144ص، 12ج، 1418، طباطبایی /459ص، 1ج
، 1377، دهخـدا ( شود می ترجمه» مکیدن« در فارسی به» امتصاص« و» مص« هرچند

در معنـاي   ؛ زیـرا دقیق نیست این ترجمهولی )، 3333ص، 3ج، همان /20984ص، 13ج
اهـل لغـت    کـه  چنـان  ؛نوشیدن و رسیدن شیر و مایع به معده دخالت دارد، این دو کلمه

 ،2ج، تـا]  [بـی  ،فیروزآبادي(اند  معنا کرده» نوشیدن مالیم :الرفیق الشرب« مص را به، عرب
کنـد   می عابدین از فقهاي حنفی نیز تصریح ابن و) 435ص، 4ج،  1414، زبیدي /318ص

، 3ج، 1415، عابـدین  (ابـن  رسیدن شیر بـه معـده کـودك در معنـاي مـص وجـود دارد      
، رف مکیـدن پسـتان بـدون رسـیدن شـیر بـه معـده       به ص ،در لغت عرب؛ پس )229ص

»شود نمی گفته» رضاع« درنتیجهو » امتصاص« و» مص.  

  رضاع در اصطالح. 2
نخسـت   ؛داردمتفـاوت   اسـتعمال دو  ،و روایـات کـریم  تبـع قـرآن    رضاع در فقه بـه 

اسـت کـه موضـوع احکـام تکلیفـی گونـاگونی       » زن به کودكشیردادن « مطلق معناي به
همچون وجوب یا استحباب رضاع مادر نسبت به فرزنـد یـا جـواز درخواسـت اجـرت      

شیردادن غیرمادر به کودك « معناي بهدوم . باشد می رضاع فرزندش جهت بهازسوي مادر 
موضـوع حکـم    ،معنـاي دوم . اسـت » شـود  می خاص که موجب حرمت نکاحبا شرایط 

. آیـد  مـی  پدیـد واسطه رضاع میان برخی  قرابتی است که به سبب بهتکلیفی حرمت نکاح 
  .استنخست  معناي بهرضاع حاضر، موضوع نوشتار 

  رضاع در قرآن کریم و روایاتجایگاه . 3
 معنـاي  بـه و طی شش آیه در قرآن کـریم   مرتبهیازده » رضع«ماده  مشتقات گوناگون

و دو ) 2 :حـج ( به قیامت اتآی ی ازیک. کار رفته است بهنوشیدن و مکیدن شیر از پستان 
سـه آیـه دیگـر از    ). 12 و 7 :قصـص ( اسـت مربوط  آیه به سرگذشت حضرت موسی
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وظیفـه شـیردادن مـادران     دربـاره آیه نخسـت  . باشد میحکام و داراي پیام فقهی األ آیات
شـیردادن  پرداخت نفقـه   دربارهو آیه دوم ) 233 :بقره(شان تا دو سال  نسبت به فرزندان

مربـوط   نخسـت رضـاع   معنـاي  بـه این دو آیـه  ). 6 :طالق(است  زن مطلقه به فرزندش
 سـبب  بـه حرمت نکـاح   دربارهآیه سوم . خواهد شدبررسی حاضر قاله که در مشوند  می

کـه موضـوع   شـود   مربـوط مـی  دوم رضـاع   معناي بهو ) 23 :نساء( رابطه رضاعی است
  .نیستنوشتار پیش رو 

مباحث مربوط به رضاع در متـون  ، بر پایه دو معناي متفاوت از رضاع در قرآن کریم
اهمیت عبارت  ترتیب بهشود که  می مختلف مطرح گاهدر دو جایغالباً روایی و فقهی نیز 

ابـواب مربـوط بـه    «و  »قرابت رضـاعی  سبب بهابواب مربوط به حرمت نکاح « :است از
  .»احکام و آداب شیردادن زن به کودك

شـیخ  . در منابع شیعی وارد شده است نخست معناي بهرضاع  دربارهروایات فراوانی 
احکـام و   دربـاره حدود هجده روایت » والداأل حکامأابواب « طی شش باب از حرّ عاملی

، حـرّ عـاملی  ( نقل کرده اسـت ـ  نخست معناي بهرضاع  یعنی ـ به کودكشیردادن آداب 
یـازده روایـت بـر آنهـا      ،ذیـل همـین ابـواب    محدث نوري). 458ـ451ص ،21ج، 1409

  ).159ـ155ص، 15ج، 1408، نوري(افزاید  می
 بـاره  دراینو صحابه  روایات فراوانی از پیامبر اکرم ،سنّت در منابع روایی اهل

روایـت نقـل    85حدود  ،کنزالعمالذیل کتاب الرضاع از  متقی هندي. نقل شده است
 معنـاي  بـه کـه بخشـی از آن بـه رضـاع     ) 270ص، 6ج، 1409، متقی هندي(کند  می

  .شود نخست مربوط می

  احکام رضاع مادر. 4
شـان   مـادران بـه فرزنـدان   شـیردادن  بـه مسـئله   سـوره بقـره    233در آیه قرآن کریم 

  :پردازد می
 داتالْواللَیوونَّ حهالدنَ أَوعلَکنِ یرْضأَنْ یام نْ أَرادملَىینِ لع ۀَ والرَّضاع منَّ  تقُهرِز لَه لُودوالْم

 التُکو رُوفعنَّ بِالْمتُهوکسسإِالَّ و نَفْس لَّف    و هلَـدبِو لَـه لُـودوالم ها ولَدةٌ بِودوال ها التُضَارع
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هِمـا و إِنْ  یفَإِنْ أَرادا فصاالً عنْ تَراضٍ منْهمـا و تَشـاورٍ فَالجنـاح علَ    کالْوارِث مثْلُ ذل علَى
الدوا أَوعتَرْضأَنْ تَس تُمدفَالکأَر لَمع ناحلَّیکجإِذا س ما آتَم تُمـ م عرُوف و اتَّقُـوا اللَّـه   تُم بِـالْم ی

ر ید] فرزنـدان خـود را دو سـال تمـام شـ     یـ و مادران [با: رٌیاللَّه بِما تَعملُونَ بص واعلَموا أَنَّ
و نـد  کل یـ مکرخوارگى را تیه بخواهـد دوران شـ  کسى است ک] براى  مکن حی[ا. دهند
 قـدر  بـه جز  کس هیچ. عهده پدر است هب ستهیشا طور به، ] آنان [مادران كو پوشا كخورا

چ پـدرى  یهـ و  نـد یان ببیفرزندش ز سبب بهد یچ مادرى نبایه. شود لف نمىکوسعش م
ز] یـ وارث [ن عهـده  بـه ]  امکـ ن [احیمانند همو  ند]یفرزندش [ضرر بب خاطر بهد یز] نبای[ن

را  كودکـ  گریدیکـ د یـ د ت و صـواب یاگر [پدر و مادر] بخواهند بـا رضـا  ؛ پس هست
د بـراى فرزنـدان خـود    یست و اگر خواسـت یگناهى بر آن دو ن، رندیر بازگی[زودتر] از ش

 عهـده  بـه ه پرداخـت آن را  کـ زى را یه چکشرط آن به ؛ستیبر شما گناهى ن، دیریه بگیدا
ه خداوند به آنچه انجام کد ید و بدانینکد و از خدا پروا یسته بپردازیشا طور به، دیا گرفته

  .ناستیب ،دیده مى
مندي نوزاد از شیر مادرش تأکید ورزیده است و  خداوند در این آیه به حق بهره

دو ( مطلوب و نهایی آنحد  متذکر، به نوزادشیردادن در آن عالوه بر وظیفه مادر در 
وظایف شوهر در حمایت شایسـته اقتصـادي از زن را    حال درعین. شده است) سال

و ایـن   کنـد  نمـی و از فرض مرگ شوهر غفلـت  شود  میدر دوران شیردهی یادآور 
و او  شود میسپس یادآور حقوق شوهر . وارث او قرار داده است عهده بهوظایف را 

که  کند میو تأکید  سازد میمأمور ن ،شان است انو همسرش را به بیش از آنچه در تو
ان شیردهی آنگاه پایان دور. زیان به پدر و مادر شود سببحفظ حقوق کودك نباید 

کـرده  را در فضایی مبتنی بر مصلحت و مشورت و نیز رضایت پدر و مـادر ترسـیم   
دهـد و   نمـی  به فرزنـدش شـیر   هردلیل بهکه مادر  پردازد میبه فرضی درادامه . است

قرآن چتر حمایـت خـود را شـامل دایـه نیـز      . شوهر ناچار است براي او دایه بگیرد
. بپـردازد شایسته  طور بهباید حقوق مالی دایه را شود که  می و به پدر یادآور کند می

 بنابراین؛ خواند میفرا ،چیز آگاه است را به پرواي از خداوند که بر همههمه  درپایان
، مادر، از کودك اند عبارتحقوق و تکالیف پنج گروه را که ، قرآن طی فقط یک آیه

  .ذکر کرده است یکدیگروارث پدر و دایه در کنار ، پدر
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ایـن مسـئله در کتـب    رو  ینهمـ ؛ ازاسـت مربـوط  قه به زنان مطلاز این آیه پیش آیه 
بـه زنـان   یا  است زنان مطلقه دربارهمذکور تفسیري و فقهی مطرح شده است که آیا آیه 

  ؟شود را شامل میدو گیرد یا هر حال ازدواج نیز تعلق میدر
، 1420، رازي فخر /557ص، تا] [بی ،اردبیلی(اند  بیشتر مفسران قول سوم را برگزیده

ــان /458ص، 6ج ــ). 496ص، 2ج، 1420، ابوحی ــول دوم را  یقرطب ــیق ــد برم  او. گزین
ـ آ و نفقه نه، است اجرت مستحق ،دهد می ریش فرزندش به کهاي  مطلقه مادر دیگو می  هی

ـ ( سـت ینمربـوط   مطلقـه  زن بـه ؛ پس دارد نفقه استحقاق بر داللت ، 3ج، 1405، یقرطب
در ایـن آیـه بـراي    . تواند باشد می قرطبیسوره طالق مؤیدي براي قول  6آیه ). 160ص

  .نه نفقه، اجرت تعیین شده است، زن مطلقهشیردادن 
 مطلقه زنان درباره هیآ نیاآنها  نظر به. کند را نقل می نخستقول  ،یبرخ از يراز فخر

ـ ا در قبـل  هیآ با آن مناسبت وآید  می قبل هیآ درادامه ؛ زیرااست  بـاوجود  کـه  اسـت  نی
 در کـه  یتیمسـئول  از فرار جهت به مادر که است محتمل امر نیا ،شوهر و زن انیم طالق
؛ کنـد  يخـوددار  کـودك  حضـانت  و رضاع از، سابق شوهر آزار يبرا ای دارد نوزاد قبال

 نخست،دلیل دیگر بر قول . شود می کودکش قبال در او فیوظا ادآوری خداوندرو  ازاین
ـ ب از پس خداوند نبود الزم ،شد می رمطلقهیغ زنان شامل هیآ اگر این است که  حکـم  انی

ـ ته زنـان  يبـرا  مناسـب  پوشـاك  و خوراك که کند فیتکل شوهران بر، رضاع ؛ کننـد  هی
 هنگام مادران به و باشد می همسرانشان قبال در مردان همه فهیوظ امور نیا تأمینچراکه 

  ).458ص ،6ج، 1420، يراز فخر( نداردارتباطی  ردادنیش
دارد آیه اطـالق   ،اوالً: توان گفت می نخستدر پاسخ به قول . قول سوم رجحان دارد

توانـد دلیـل بـر دسـت      از آیه مربوط بـه زنـان مطلقـه نمـی    پس آن گرفتن  رف قرارو ص
تأکیـد بـر وظـایف    ، ذکر نفقه بـر خـوراك و پوشـاك    ،ثانیاً ؛برداشتن از این اطالق باشد

  .وجه نیست بی ذکر آنرو  ؛ ازاینداردنیاز شوهر در شرایطی است که زن بیشتر به نفقه 
نـد و  ا مسـتحق نفقـه  ، ردهیشـ  مصـادیق مـادران   شتریب توان گفت در پاسخ به قول دوم می

بـر زنـان   ، مطلقـه عالوه بر زنان غیر ؛ زیرانه اجرتاست، در آیه از نفقه یاد شده  دلیل همین به
  .در حکم زوجه استچراکه مطلقه رجعی ؛ شود مینیز نفقه واجب  یرجعمطلقه 
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  حکم تکلیفی رضاع براي مادر. 4ـ1
اسـت و   ــ  مانند وارث ـ پدر و دیگران، حکم تکلیفی شیردهی به نوزاد متوجه مادر

دلیـل بـر حکـم    ، در آغـاز آیـه  » رْضـعنَ ی« کلمه. جداگانه باید سخن گفت هریک درباره
فعل مضارع و در ظاهر جمله خبـري  این کلمه . است مادر به فرزندششیردادن تکلیفی 

روشـن اسـت کـه     ؛ زیـرا اخبار از رفتار مادران نیسـت مقصود از آن  شک بیولی ، است
مـادران  شـیردادن  خبـار از  ارو  ؛ ازایـن دهنـد  نمی بسیاري از مادران به کودکان خود شیر

 یمعنـای  بـه  صـورت  درایـن اخبار از حکم خداوند باشد کـه  آنکه  مگر ،کذب خواهد بود
 /255ص، 2ج، 1409، طوسـی ( شـود  می استحباب و وجوب شامل و گردد میباز انشایی
  ).496ص، 2ج، 1420، ابوحیان /231ص، 2ج، 1404، مقداد

، زمخشـري  /586ص، 2ج، 1415، طبرسـی ( داننـد  مـی  امر يمعناي آن را انشا برخی
ن بر خـالف آن  یمگر قرا، امر ظاهر در وجوب است دیگر ازسوي). 278ص، 1ج، 1407
 در این آیه و آیات دیگر شواهد متعددي گویاي ایـن اسـت کـه رضـاع بـر مـادر      . باشد

ـ لمـنْ أَراد أَنْ  « جملـه شـاهد   یننخست. واجب نیست  کـه قیـد کلمـه    بـوده » تم الرَّضـاعۀَ ی
دو توقف بر خواست مادر یا پدر یا هرمدر این جمله رضاع تا دو سال . است» رْضعنَی««

در » هِمایفَإِنْ أَرادا فصاالً عنْ تَراضٍ منْهما و تَشاورٍ فَالجناح علَ« جمله ین شاهددوم. شده است
 شود که رضاع واجب نیست و پـدر و مـادر   می فهمیدهاز این جمله . باشد می همین آیه

فخر  /241ص، 2ج، 1417، طباطبایی( گیرنداز شیر باز دو سال  پیشتوانند کودك را  می
  .آیه شریفه داللت بر وجوب رضاع بر مادر ندارد؛ پس )459ص، 6ج، 1420، رازي

اجرت رضاع زن مطلقه باید  شوهر« دالّ بر این است:سوره طالق که  6از آیه  برخی
 برداشـت ، »اي بـراي فرزنـدش بگیـرد    دایه ،را بپردازد و اگر از پرداخت آن ناتوان است

 بـه او تعلـق  اي  نفقـه  ،اگـر واجـب بـود    ؛ زیراشیردادن بر مادر واجب نیستکه  کنند می
، فخـر رازي  /272ص، 31ج، 1414، نجفـی  /586ص، 2ج، 1415، طبرسـی ( گرفت نمی

 و عمـل  وجـوب  منافـاتی میـان   ؛ زیرااین استدالل پذیرفته نیست). 459ص، 6ج، 1420
مشهور فقها به وجوب پرداخـت اجـرت رضـاع بـه      که چنانهم؛ نیست اجرت استحقاق

، ثـانی  شهید( اند فتوا داده ،بر مادر واجب استشیردادن مادر حتی در موارد ضروري که 
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  ).273ص، 31ج، 1414، نجفی /452ص، 5ج، 1410
ي در آیه بـر عـدم   وجود شواهددلیل  هب، داللت داردامر  يبر انشاکه » رْضعنَی« کلمه

، 2ج، 1415، طبرسـی  پیشین/، نجفی( شود بر استحباب حمل می، وجوب رضاع بر مادر
بیشتر فقها نیز فتوا به استحباب رضاع نـوزاد از  ). 496ص، 2ج، 1420، ابوحیان /586ص

 /370ص، 2ج، تـا]  [بـی ، کاشانی فیض /289ص، 2ج، 1415، یحلّ(اند  شیر مادرش داده
ـ    ). 312ص، 2ج، تا] [بی ،خمینی در و مـادر اسـت تـا بـا     این حکـم اسـتحبابی متوجـه پ

  .ي فرزند از شیر مادرش را فراهم سازندمند بهرهزمینه  مشارکت با یکدیگر
کننـد و آن را   مـی  برخی دیگر امر را حمل بر همان معناي ظـاهري آن یعنـی وجـوب   

 ؛ضـرر وارد شـود   ،خوردن از مـادر دانند که به حیات کودك بدون شیر می مختص مواردي
خـودداري مـادر از    درصـورت کودك غذا و شیر دیگـري را نخـورد یـا پـدر      اینکهمانند 

این قـول پذیرفتـه    ).556ص، تا] [بی ،اردبیلی( دایه نداشته باشدگرفتن  توان مالی، شیردادن
  .شود دیده نمیاي در آیه براي حمل شیردادن بر موارد ضروري  قرینه ؛ زیرانیست

نظـر دارنـد کـه     فقیهان شـیعه اتفـاق  ، دیگر بر پایه شواهد مذکور و نیز ادله و شواهد
ست و بر این فتـوا  بر مادر واجب نی ،که ضرورت اقتضا نکندتا زمانی به نوزاد شیردادن 

، اما )272ص، 31ج، 1404، نجفی /119ص، 2ج، 1415، راوندي(اند  دهادعاي اجماع کر
 بـر مـادر واجـب    شافعیه و حنابلـه آن را . نظر دارند باره اختالف دراین سنّت فقهاي اهل

ـ  مـی  مالکیه دو گروه را اسـتثنا ، اما دانند می دانند و حنفیه و مالکیه آن را واجب نمی  ؛دکن
و دوم مادري که داراي چنـان جایگـاه اجتمـاعی     نخست مادري که در طالق بائن باشد
جمعـی   /312ص، 9ج، تا] [بی ،هقدام (ابن گیرند می است که امثال او براي نوزادشان دایه

  ).239ص، 22ج، 1424، نویسندگاناز 
آغـوز  . آغوز اسـت  ،بودن تغذیه نوزاد از شیر مادر یکی از موارد اختالف در ضروري

آید و مواد بسـیار مفیـدي بـراي     از زایمان از سینه مادر می نخستین شیري است که پس
پیش از این گذشت کـه  . کند ایفا میو در رشد و سالمت کودك نقش مؤثري دارد نوزاد 

حکم تکلیفی شیردادن حسب مـورد بـر   ، ر شیردادن براي حیات کودك ضروري باشداگ
نظر پزشکی احراز شـود کـه خـوردن    اگر از اساس ؛ براینمادر یا پدر وجوب خواهد بود
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تردیـدي در  ، آغوز براي کودك ضروري است و نقش مهمی در سالمت و رشـد او دارد 
  .فتواي به وجوب نباید کرد

 شـیعه  فقیهـان  برخـی . مطرح شده است سنّت فقهی شیعه و اهلاین مسئله در منابع 
ــ( ، 2ج، 1359، ءالغطــا کاشــف /176ص، 1410، اول شــهید /101ص ،3ج، 1413، یحلّ

 /210ص، 2ج، 1418، انصـاري  /312ص، 18ج، تا] [بی ،نووي( شافعی و فقهاي) 31ص
 ازپـس   نخسـتین  روزهـاي  شیر فتوا به وجوب خوراندن) 449ص، 3ج، 1377، شربینی

را  شـیر  ایـن  نـوزاد  اگـر  ؛ زیـرا انـد  بر مـادر داده  ،است معروف) اللباء( آغوز به که تولد
 حکـم  درنتیجـه  و ضـرورت  ایـن  شـیعه  فقهـاي  بیشـتر  ولی، ماند نخواهد زنده ،نخورد

 /279ص، 31ج، 1404، نجفـی  /267ص، 3ج، 1425، مقـداد ( انـد  نپذیرفته را آن وجوب
  ).178ص، 7ج، 1416، شوشتري /39ص، 7ج، 1405، خوانساري

 از حـوزه  کـه شـود   مربـوط مـی   مصـداق  تشخیص به مسئله این در فقیهان اختالف
 اگـر ؛ پـس  شـود  واگـذار  شـناس کار بـه  آن تشـخیص  باید و است خارج فقیه تخصص
 پزشکی علم هاي پیشرفت پایه بر ازجمله معتبر دلیل با نوزاد به آغوز خوراندن ضرورت

  ).146ص، 12ج، 1418، طباطبایی( بود خواهد وجوب فتواي مشمول ،شود ثابت
بلکه اگـر خـوردن آغـوز نقـش     ، صدق ضرورت نیز متوقف بر حیات کودك نیست
ضرورت صـادق  ، اش داشته باشد بسیار مهمی در سالمت و رشد کودك در طول زندگی

این حکـم متوجـه مـادر    روشن است . کودك بدون خوردن آن زنده بماند هرچند ؛است
واست اجـرت  اگر مادر درخ؛ پس پدر نیست ازسويد به پرداخت اجرت و مقی باشد می

مادر مکلـف اسـت بـدون    ، از پرداخت اجرت استنکاف ورزد کند و پدر معصیت کرده،
  .مند سازد اجرت کودك را از آغوز بهره

  حکم تکلیفی رضاع براي پدر. 4ـ2
مقـدمات آن ماننـد پرداخـت     کردن حکم تکلیفی رضاع براي پدر که با فراهم درباره

  :چهار قول وجود دارد ،شود می دایه محققکردن  اجرت به مادر یا اجیر
، اسـتناد آیـه شـریفه و روایـات     دو سال کامل بـه ، اجماع فقهاي شیعه به :نخستقول 
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باور فقیهـان   به اساس ؛ برایندانند می ماه را واجب 21اتفاق فقها  به مستحب است و قریب
واجـب   ،دار نفقه نوزاد اسـت  بر پدر که عهدهولی ، بر مادر واجب نیست شیردادن، شیعه

بـه پرداخـت    هرچنـد مـادر را ـ   است مقدمات شـیردادن مـادر یـا غیر    او مخیر. باشد می
  .سازدـ فراهم   اجرت

، طوسـی  /40ص، 6 ج، 1407، کلینی( دو روایت است، ماه 21 وجوب به قول مستند
بسـیاري عمـل    بـاور  بـه  هرچند؛ ندا بیشتر فقیهان ضعیف نظر بهکه ) 104ص، 6ج، 1407

، 2ج، 1411، / حلّـی 503ص، 1400، طوسـی (است جبران ضعف سند آنه سببمشهور 
وجـوب   دربـاره ). 312ص، 2ج، تا] [بی ،خمینی /277ص، 31ج، 1404، نجفی /289ص
فاضـل   /150ص، 12ج، 1418، طباطبـایی ( حتی ادعاي اجمـاع نیـز شـده اسـت     ماه 21

 233 وجـه ذکـر دو سـال کامـل در آیـه     ، این قـول مطابق ). 548ص، 7ج، 1416، هندي
بیـان حکـم اسـتحبابی    ، رضاع نوزاد واجب اسـت  ماه 21فقط  اینکه باوجودبقره  سوره

رضاع در همه دو سال بـر مـادر مسـتحب     اساس ؛ براینباشد می رضاع براي پدر و مادر
  .باشد آن واجب و سه ماه دیگر مستحب می ماه 21بر پدر است و 

بایـد دو  ، آمـد  دنیـا  به) اقل حمل( ماهه دوم اگر نوزادي شش قولبر اساس  :قول دوم
دو در هـر . شیر داده شـود  ماه 21باید ، آمد دنیا بهماهه  همتعارف نُ طور بهسال کامل و اگر 

 پـس  طبرسیکالم  از ظاهر. مجموع زمان بارداري و شیردهی سی ماه خواهد بود ،فرض
شود که این قول متعلق به برخی فقهاي امامیه  می فهمیده عباس ابن از انتساب این قول به

 عباس ابن روایات شیعه قول :گوید می طوسیشیخ ). 586ص، 2ج، 1415، طبرسی( است
شـیر داده   مـاه  21در روایات آمده است که اگر به نـوزاد کمتـر از    ؛ زیراکند می تأییدرا 

ماهـه   هرضاع براي کودکان متعارف که نُحد مطابق این امر، به او ظلم شده است و  ،شود
  ).256ص، 2ج، 1409، طوسی( است ماه 21 ،آیند می دنیا به

مشکل تعارض روایاتی که داللت بر حق رضاع بـراي  است شده تالش در این قول 
حـلّ  ، سال کامل دارد با آیه شریفه که داللت بر رضاع دو ،دارند ماه 21کودکان به مدت 

 :حملُـه و فصـالُه ثَالثُـونَ شَـهراً    « با آیـه » نِیاملَکنِ یحولَ« این قول میان فراز حال درعین. شود
 مشـکل قـول  . کنـد  می هماهنگی بر قرار ،»زمان بارداري و شیردادن انسان سی ماه است



72
 مسعود امامی  

حمل بر فرد نـادر کـه شـش مـاه     در آیه شریفه » نِیاملَک نِیحولَ« فرازاین است که مذکور 
  .مخالف ظاهر آیه استامر این  که درحالی ،شده است، باشد دوران بارداري می

فَـإِنْ أَرادا فصـاالً عـنْ تَـراضٍ منْهمـا و      « برخی فقیهان با استناد به اطالق فراز :قول سوم
خدشـه در  نیـز  و ) 106ص، 8ج، 1407، طوسـی ( و روایتی معتبر» هِمایتَشاورٍ فَالجناح علَ

 فتوا به وجوب رضاع بر پدر را رد، نخستسند و داللت دو روایت مورد استناد در قول 
، 1ج، 1411، عـاملی ( گزیننـد  تحباب آن تـا دو سـال کامـل را برمـی    و فقط اسـ کنند  می
  ).298ص، 22ج، 1412، روحانی /120ص، 3ج، 1417، سیستانی /463ص

 تأییـد این قـول را  » هِمایفصاالً عنْ تَراضٍ منْهما و تَشاورٍ فَالجناح علَفَإِنْ أَرادا « اطالق فراز
از  یا اعم از پـیش و پـس  فرزند از شیر پیش از دو سال گرفتن  این اطالق شامل. کند می

بنا بـر  ). 560ص، تا] [بی ،اردبیلی( دهد می احتمال دوم را ترجیح اردبیلیمحقق . آن است
نیز مؤیـد  » تم الرَّضاعۀَیلمنْ أَراد أَنْ « فراز. ادن تا دو سال واجب نیستشیرد، دو احتمالهر

  .داردداللت و بر عدم وجوب رضاع تا دو سال بر پدر و مادر  باشد می این قول
مگر ضعف سند و داللت دو روایـت  ، ظهور آیه شریفه رجحان دارد دلیل بهاین قول 

 مـاه  21سیره متشرعه نیز گویاي عدم التـزام بـه رضـاع در     عالوه به. مذکور جبران شود
  ).499ص، 1425، شیرازي مکارم( است

 رضاع دوسـال کامـل بـر پـدر واجـب اسـت       ،سنّت جمهور اهل نظر به :قول چهارم
  ).497ص، 2ج، 1420، ابوحیان(

  غیر پدر و مادر براي رضاع تکلیفی حکم. 4ـ3
سوره بقره به حکم تکلیفی رضاع نسبت  233در آیه » کالْوارِث مثْلُ ذل و علَى« در فراز

اقـوال و احتمـاالت    ،این فراز درموردمفسران . به غیر پدر و مادر نیز پرداخته شده است
  اند: نقل کردهگوناگونی 

 مثْلُ الْوارِث علَى و« فراز :قول نخست لُود لَه« عطف به» کذل واست و معناي آن » الْم
 وظـایف او در قبـال مـادر   دار  وارث پـدر عهـده  ، پدر از دنیا رفتاین است که اگر 

نفقه فرزند فقط بر پدر و  اینکهبه  باتوجهپذیرش این قول را  بیلیدارمحقق . شود می
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آن را مطابق روایات شـیعه و   طوسیشیخ ولی ، داند می مشکلباشد،  میمادر واجب 
  .داند میظاهر قرآن 
نفقه مـادر و  ، یعنی پس از مرگ پدر؛ شیرخوار استوارث فرزند ، مقصود :قول دوم

  .وارث فرزند داده شودوسیله  بهفرزند از مال فرزند و 
وظـایف او  دار  مادر است که پس از مـرگ شـوهرش بایـد عهـده     مقصود، :قول سوم

  .داند می از ظاهر آیه دوردو معناي اخیر را  اردبیلیمحقق . شود
  .جد و جده است ،مقصود :قول چهارم
وارثان پدر در فرضی است که مادر در زمان حیات پـدر در قبـال    منظور، :قول پنجم
  .بر وارثان نیز واجب است اجرت را بپردازند؛ پس گرفته است می رضاع اجرت
ارث  یعنی از مـالی کـه بـه فرزنـد بـه     ؛ خود فرزند است، مقصود از وارث :قول ششم

 انـد،  احب جواهر این قول را برگزیـده و ص فاضل مقداد. نفقه مادر پرداخت شود رسیده،
 ،اردبیلـی  /259ص، 2ج، 1409، طوسی( خالف ظاهر آیه است اردبیلیمحقق  نظر بهولی 
، فخر رازي /369ص، 31ج، 1404، نجفی /234ص، 2ج، 1425، مقداد /560ص، تا] [بی

  ).168ص، 3ج، 1405، قرطبی /463ص، 6ج، 1420
او  نظـر  بـه قول مالک که  ،نخست. دو معناي دیگر بر این معانی افزوده است عربی ابن

 نسخ در کالم مالـک را حمـل بـر تخصـیص     عربی ابن .این بخش از آیه نسخ شده است
ولی این عبارت عطف به همه آنچه بر پـدر   ،وارث پدر است، مقصودآنکه  دوم. کند می

وارث پـدر نبایـد    ؛ یعنـی اضـرار اسـت  بلکه فقط عطف به عدم ، باشد، نیست میواجب 
  ).205ص، 1ج، تا] [بی ،عربی (ابن ضرري به زن برساند

 نخسـت  آیـه ظهـور در معنـاي    ،اند آشکار است و بیشتر مفسران نیز گفته که چنانهم
، 2ج، 1405، راوندي /502ص، 2ج، 1420، ابوحیان( است» لَه الْمولُود« به عطف کهدارد 
بـر   گونـه  ایـن را  نخسـت قـول  ، برخی فقیهـان ). 312ص، 3ج، تا] [بی ،کاظمی /122ص

مـادر و پـدر   ، همه فقیهان نفقه پدر نظر بهکه چون  اند احکام و مقررات فقهی تطبیق داده
 هرچـه فرزندان آنها را تـا  فرزند باالتر رود و نیز نفقه فرزندان و  هرچهو مادر آنها را تا 

نفقـه سـایر خویشـان    ، مشـهور فقیهـان   نظر بهبر مکلف واجب است و نیز  ،رودتر  پایین
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بنا بـر نسـبتی کـه وارث او بـا      ،مرگ پدر درصورت؛ پس نیاز مستحب است درصورت
، فاضـل هنـدي  ( نفقه بر وارث واجب یا مستحب خواهد بـود ، شیرخوار و مادرش دارد

  ).179ص، 12ج، 1418، طباطبایی /595ص، 7ج، 1416

  اکثر مدت رضاع. 4ـ4
، طوسـی ( دانند می حرام مادر و پدر بر را ماه 26 از بیش کودكشیردادن  فقها مشهور

، نجفی /548ص، 7ج، 1416، فاضل هندي /289ص، 2ج، 1415، / حلّی503ص، 1400
مـاه ایـن اسـت کـه کـودك را       26وجـه تعیـین   انـد   برخی گفته). 277ص، 31ج، 1404

ــ نیـاز بـه     مـاه  24یعنی  ـ از اتمام دو سالپس غالباً توان از شیر گرفت و  نمی دفعه یک
، 31ج، 1404، نجفـی ( مرور کودك از شیر گرفته شـود  فرصت یک یا دوماهه است تا به

  ).555ص، 1421، لنکرانی فاضل /277ص
دلیل روایی و  هرگونهفاقد ، رأي مشهور بر حرمتاند  جمعی دیگر از فقها ادعا کرده

، 1413، شهید ثـانی (اند  برگزیده قول به جواز را، مقتضاي اصل اولی غیرروایی است و به
ــاملی /417ص، 8ج ــی /463ص، 1ج، 1411، ع ــایی /81ص، 25ج، 1405، بحران ، طباطب

 جـایز  را سـال  دو از بـیش شـیردادن   سـنّت  اهـل  فقهـاي  بیشتر). 151ص، 12ج، 1418
  ).348ص، 4ج، 1418، نجیم ابن /522ص، 6ج، تا] [بی ،نووي(اند  شمرده

ـ نِ یحـولَ « از فـراز  یـک  هـیچ شود کـه   می فهمیده دو گروه از فقهااز دالیل هر » نِیاملَک
به فقدان دلیـل روشـن و معتبـر     باتوجه. حرمت بیش از دو سال را برداشت نکرده است

  .مطابقت با اصل برائت رجحان دارد دلیل بهقول به عدم حرمت ، براي قول مشهور

  استحقاق اجرت براي مادر. 4ـ5
ولَ یوالْوالدات « در فراز اینکهقرآن کریم با  نَّ حـهالدنَ أَوعـ نِ یرْض مـادران را بـه   ، »نِیاملَک

 نیـز شـیردادن  آنـان را مسـتحق اجـرت بـراي     ، کنـد  میترغیب  شان به فرزندانشیردادن 
استحقاق اجرت  نظر دارند که مادران اجماالً اتفاق سنّت همه فقهاي شیعه و اهل. داند می

. هسـت نظـر   برخـی فـروض اخـتالف   در  هرچنـد  ؛را دارند شان فرزندانشیردادن براي 
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ـ فَـإِنْ أَرضَـعنَ لَ  : «ن مستند فقها این فراز از قرآن کریم استتری مهم » م فَـآتُوهنَّ أُجـورهنَّ  ک
توانـد داللـت بـر آن     مـی ) 233 :بقـره » (الْمولُود لَه رِزقُهنَّ و علَى« همچنین فراز). 6 :طالق(

  .این فراز بیشتر ظهور در نفقه دارد اگرچه؛ داشته باشد
  شود: میفتاواي فقهی درباره استحقاق اجرت براي شیردادن در دو فرض مطرح 

موردي است کـه مـادر در دوران زوجیـت یـا دوران عـده در طـالق        نخست:فرض 
  :شود می در این فرض سه قول میان فقها دیده. رجعی است

 اهـل  و شـیعه  فقهـاي  ن قـول را مشـهور  ای. مادر مستحق اجرت است: نخستقول 
 /545ص، 7ج، 1416، هنـدي  فاضل /452ص، 5ج، 1410، ثانی شهید( اند برگزیده سنّت

  .)240ص، 22ج، 1424، نویسندگان از جمعی /312ص، 2ج، تا] [بی ،خمینی
، طوسـی ( اسـت  طوسـی این قول مختار شـیخ  . مادر مستحق اجرت نیست: قول دوم

  ).30ص، 6ج، 1387
و باشـد   مـی مسـتحق اجـرت   ، مادر هنگامی که رضاع بر او واجب نیست: قول سوم

این قول متعلق به حنفیـه و  . مستحق اجرت نیست، هنگامی که رضاع بر او واجب است
  ).526ص، 2ج، تا] [بی ،دسوقی( مالکیه است

ست که مادر از عده طالق خارج شده یا در عده وفات یا عده طالق آنجا :فرض دوم
؛ باشـد  مـی  پـدر  عهـده  بـه طریق اولـی   مادر بهشیردادن اجرت  ،این فرض در. بائن است

در ایـن  ، دانسـتند  نمـی  حتی کسانی که زن را در زمان زوجیت مستحق اجـرت رو  ازاین
 فقیهان شیعه و اهـل ). 36ص، 6ج، 1387، طوسی(اند  موارد فتوا به استحقاق اجرت داده

جمعـی از   /413ص، 8ج، 1413، شـهید ثـانی  ( نظـر دارنـد   اقدر ایـن مسـئله اتفـ    سنّت
  ).240ص، 22ج، 1424، نویسندگان

 و از طـالق پرداختـه   ، به مسـئله رضـاع مـادر پـس    سوره طالق 6قرآن کریم در آیه 
  :مرد نهاده است عهده بهاجرت شیردادن را  صراحت به

کأَسنْ حنَّ مینُوهکثُ سدجنْ وم تُضَکنْتُمنَّ لوهالَتُضَار و لَقُوا یمإِنْ یع لٍ کهِنَّ ومح نَّ أُوالَت
ـ م فَـآتُوهنَّ أُجـورهنَّ وأْتَمـرُوا ب   کـ ضَعنَ حملَهنَّ فَـإِنْ أَرضَـعنَ لَ  یهِنَّ حتَّى یفَأَنْفقُوا علَ م کنَی

 قـدر  بـه ، دیـ دار ونتکسـ ] خـود [ هک جا همان :بِمعرُوف و إِنْ تَعاسرْتُم فَستُرْضع لَه أُخْرَى
 بـر  را عرصـه  تا دیمرسان]  انیز و[ بیآس آنها به و دیده جاى را آنان شیخو استطاعت
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 شـما  بـراى  اگرو  نندک حمل وضع تا دیبده را شان خرج ،باردارند اگرو  دینک تنگ آنان
 مشـورت  بـه  خـود  انیـ م ستگىیشا به و دیبده شانیا به را مزدشان ،دهند مى ریش]  بچه[

ـ ا در[ ارتانک اگرو  دیپرداز  گـرى ید]  زن[ ،دیشـ ک دشـوارى  بـه  یکـدیگر  بـا ] مـورد  نی
  .دهد ریش] را بچه[

زن شـیردادن  کـه اجـرت   اسـت  به مردان فرمان داده شـده   صراحت بهمذکور در آیه 
جهـت تکلیـف بـه پرداخـت نفقـه زن      تکلیف به پرداخت اجـرت از . مطلقه را بپردازند

بسـا بـا    مرد است و زن باردار چـه  عهده بهنفقه زن مطلقه فقط در زمان عده  ؛ زیرانیست
تکلیف به پرداخت اجرت رضاع تا پایان دو  که درحالی، از عده خارج شود ،وضع حمل

  .است مرد عهده بهسال 
تکلیـف پـدر بـه     جهـت  بـه نظر دارند که وجوب پرداخت اجـرت رضـاع    فقها اتفاق

 دیگـر ماننـد   وجـوب پرداخـت اجـرت    صـورت  ؛ دراینباشد می پرداخت نفقه فرزندش
اگـر فرزنـد داراي   ؛ پس که فرزند فقیر استشود  میبه موردي  دمقی، موارد وجوب نفقه

توانـد از مـال    می بلکه، پدر از مال خود اجرت رضاع را بپردازدواجب نیست ، مال باشد
پرداخـت اجـرت   دار  عهده ،پدر چون ولی طفل است درهرصورت. فرزند پرداخت کند

  ).275ص، 31ج، 1404، نجفی /540ص، تا] [بی ،اردبیلی( خواهد بود

    حق مادر بر رضاع. 4ـ6
؛ حق مادر بـر رضـاع اسـت   ، سوره بقره 233شده از آیه  یکی دیگر از احکام استنباط

تواند براي او دایـه بگیـرد و    پدر نمی، یعنی اگر مادر خواستار شیردادن به فرزندش باشد
 فقهاي شیعه اجماع بر حق رضاع براي مادر دارند. باید شیردادن فرزند را به مادر بسپارد

  ).540ص، تا] [بی ،اردبیلی(
ـ نِ یرْضعنَ أَوالدهـنَّ حـولَ  یوالْوالدات « برخی فقیهان و مفسران فراز را حـاکی از  » نِیاملَک

هـداري کـودك در دو سـال    حضـانت و نگ گیرند کـه   می آنان نتیجه. دانند می همین معنا
 تـالزم دارنـد  یکـدیگر  رضاع و حضانت بـا   ؛ زیراحق مادر استیز ناش  نخست زندگی

، 1ج، تـا]  [بـی  ،عربی ابن /240ص، 2ج، 1417، طباطبایی /119ص، 2ج، 1405، راوندي(
  ).164ص، 3ج، 1405، قرطبی /203ص
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منافاتی با داللت آیه بر حکم تکلیفی وجوب یا اسـتحباب   تنها نهفهم این معنا از آیه 
حـق او  ، بلکه از حکم تکلیفی وجوب یا استحباب رضاع بـر مـادر  ، رضاع بر مادر ندارد
  ).586ص، 2ج، 1415، طبرسی( شود می به رضاع نیز فهمیده

 انـد.  استناد کرده» و ال مولُود لَه بِولَده« بعضی از فقیهان براي حق مادر بر رضاع به فراز
فرزند  سبب بهپدر نباید معناست که  بدینفراز که متوقف بر این است محل بحث  استناد

به مـادر  ، مادر به فرزندششیردادن ممانعت پدر از  درصورت ؛ زیرابه مادر ضرر برساند
دربـاره معنـاي ایـن فـراز     گوناگون احتماالت ). 558ص، تا] [بی ،اردبیلی( رسد می ضرر

  .خواهد شدبیان ین پس از ا
مفهوم مخالف داللت بـر ایـن دارد    به) 6 :طالق» (و إِنْ تَعاسرْتُم فَستُرْضع لَه أُخْرَى« فراز

نباید دایه گرفت و مادر در رضاع فرزنـدش   رضایت مادر و عدم دشواري درصورتکه 
  ).540ص، تا] [بی ،اردبیلی( مقدم است

  رضاعمورد استثناي از حق مادر بر . 4ـ7
توانـد ممانعـت    نمـی  پـدر  ،فقیهان شیعه اگر مادر بخواهد نوزادش را شیر دهد نظر به

پـدر تـوان پرداخـت اجـرت را      اینکهمگر ، حتی اگر مادر درخواست اجرت نماید ،کند
 باشـد  ،انـد  نداشته باشد یا مادر خواستار اجرتی بیش از آنچه دیگران درخواسـت کـرده  

، 2ج، تـا]  [بـی  ،خمینـی  /457ص، 5ج، 1410، ثـانی شـهید   /101ص، 3ج، 1413، یحلّ(
ـ  (ابـن اند  مطابق فقهاي شیعه فتوا داده سنّت بیشتر فقهاي اهل). 312ص ، تـا]  [بـی  ،هقدام
رسد درخواسـت   می نظر به). 240ص، 22ج، 1424، جمعی از نویسندگان /312ص، 9ج

درخواسـت اجـرت   بلکـه  ، حق مادر نیسـت گرفتن  مجوز نادیده ،اجرت بیش از دیگران
  .این حق باشدگرفتن  تواند علت نادیده المثل میةبیش از اجر

. از فرازهاي قـرآن کـریم قابـل برداشـت اسـت      ،شده از حق رضاع مادرحکم استثنا
 کـه  چنـان  فـراز  دو ایـن . اسـت » ال تُضَار والدةٌ بِولَدها و ال مولُود لَه بِولَـده « نخست دو فراز

 نخسـت بنا بر اینکـه معنـاي فـراز    . باشد می قرائت قابل مختلف هاي گونه به ،آمد خواهد
یا معناي فراز دوم ایـن باشـد   فرزند به پدر ضرر برساند  سبب بهاین باشد که مادر نباید 
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؛ توان این استثنا را از آیه شریفه استنباط کرد می، فرزند متضرر شود سبب بهکه پدر نباید 
ن پرداخت اجرت را نداشته باشد یـا مـادر خواسـتار اجرتـی     ی که پدر توادرصورت زیرا

ضـرر بـه او   سبب پدر به پرداخت اجرت به مادر کردن  تکلیف، باشد ،المثلةاجربیش از 
  .خواهد بود

نیـز  ) 6 :طـالق » (و إِنْ تَعاسـرْتُم فَستُرْضـع لَـه أُخْـرَى    « همچنین این استثنا از مالك آیه
نـاتوانی از پرداخـت    درصـورت این آیه داللت بر این دارد که پدر  ؛ زیراشود می فهمیده

  .واگذارد ی دیگررا به کسشیردادن تواند  می اجرت مورد درخواست زوجه مطلقه

  مدت رضاع. 4ـ8
صـالُه  ه حملَتْه أُمه وهناً علَى وهنٍ و فینَا الْإِنْسانَ بِوالدیو وص« و نیز آیه سوره بقره 233آیه 

یف امکنِ أَنِ اشْیعیرْ ل دالول إلی  یکوصسـفارش  مـادرش  و پـدر  دربـاره  را انسـان  و :ریالْم 
 سـال  دو در بازگرفتنش ریش ازو  سستى روى بر سستى، شد باردار او به مادرش ،میردک

 بازگشـت  هکـ  باش مادرت و پدر و من رگزارِکش هک]  میردک سفارش او به !آرى[. است
  .اند ذکر کرده کاملمدت شیردان را دو سال ، )14 :لقمان( »است من سوى به]  همه[

  :چهار حکم شرعی استکم  دستموضوع ، دادنمدت دو سال شیر
بـیش از دو سـال   شـیردادن  ؛ پـس  براي حکم اسـتحبابی رضـاع  حد  تعیین نخست،

  .مستحب نیست
مـادر بـیش از دو سـال حقـی بـراي      ؛ پـس  براي حق مادر بر رضاعحد  تعیین ،دوم

  .نداردشیردادن 
اگر مادر درخواسـت اجـرت   ؛ پس براي استحقاق اجرت براي مادرحد  تعیین ،سوم

، طوسـی ( پرداخت اجرت بر مـرد واجـب نیسـت    ،بیش از دو سال نمایدشیردادن براي 
  ).255ص، 2ج، 1409

، 1404، نجفـی ( شـود  می ازدواج حرمت سبب که شیردادنی برايحد  تعیین ،چهارم
  ).296ص، 29ج

که داللت بر آیه دیگري با  ،داردشیردادن این دو آیه که داللت بر مدت دو سال 
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در ظاهر  ،)15 :احقاف» (سی ماه است ،زمان بارداري و شیردادن انسان« این دارد که
نتیجـه زمـان   در، ه مـاه اسـت  دوران بارداري نُ اینکهبه  باتوجه ؛ زیرانماید می متنافی

دو سال یعنی شیردادن زمان  ،در دو آیه نخست که درحالی ،شود می ماه 21شیردادن 
  .ماه ذکر شده است 24

گونه حل شده اسـت کـه آیـه اخیـر      اینمذکور تعارض  علیدر روایتی از امام 
، عـاملی  حـرّ ( اشـاره کـرده اسـت    ،باشد می دوران بارداري که شش ماه قلّامدت  به

دو سـال تمـام    ،مـدت شـیردادن کامـل   ، در هر سه آیه؛ پس )382ص، 21ج، 1409
  :گوید می عربی ابن .خواهد بود

که زمان دوران بـارداري  اند  گونه نتیجه گرفته این طالب ابی بن برخی از این تفسیر علی
دو  ،بیایـد  دنیا بهماهگی  اگر کودك در شش؛ پس سی ماه است درهرصورتدهی و شیر

 شـود  مـی  شـیر داده  مـاه  21 ،بیاید دنیا بهماهگی  هشود و اگر در نُ می سال تمام شیر داده
  ).202ص، 1ج، تا] [بی ،عربی (ابن

  عدم اضرار به پدر و مادر. 4ـ9
پـدر   عهده بهاز بیان حق شیرخوارگی کودك که  پسسوره بقره  233خداوند در آیه 

و نشـوند  شود تا مسلمانان از اعتـدال خـارج    می یادآور حقوق پدر و مادر، و مادر است
دةٌ  کالتُ« در فراز. رعایت حقوق همه افراد خانواده را نمایند والـ ها ال تُضَارعسإِالَّ و نَفْس لَّف

هلَدبِو لَه لُودوال م ها ولَدبـه  شـیردادن  این نکته مورد تأکید قرار گرفته است که مادر در » بِو
انـد   تکلیف نشده ،شان است ه در توانبه بیش از آنچ، در تأمین نفقه مادر فرزندش و پدر

  .زیان پدر و مادر شودسبب و رعایت حقوق کودك نباید 
تغییـر  سـبب  اختالف اسـت و همـین امـر     ،»ال تُضَار« در قرائت و نیز تصریف کلمه

نـا بـر بیشـتر    این کلمه فعل مضارع باب تفاعل اسـت و ب . شود می معناي این فراز از آیه
برخـی آن را  . فعل نهی خواهد بـود  صورت دراینکه شود  میبه فتح راء خوانده  ،قرائات
بـر  . کنـد  مـی  بنابراین فعل نفی است که داللت بر معناي انشایی نهـی  اند؛ خوانده به ضم
فعل  اساس که براینهمچنین . ممکن است فعل معلوم یا مجهول باشد ،دو قرائتپایه هر

یا فعـل متعـدي    عدي شده،فعل الزمی باشد که با حرف باء مت ممکن است ،معلوم باشد
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اگر فعل معلوم متعدي باشـد کـه مفعـولش حـذف     . باشد که مفعولش حذف شده است
بـه   ،وجود فرزند سبب بهمادر و پدر نباید  خواهد بود کهگونه  اینمعناي آیه  ،شده است

، 1407، کلینـی ( کننـد  می تأییداي آیه برخی روایات این معنا را بر. دیگري زیان برسانند
کـه   یدرصـورت ). 120ص، 1ج، تـا]  [بی ،عیاشی /76ص، 1ج، 1367، قمی /103ص، 6ج

وجـود   سـبب  بـه مادر نبایـد  پدر و خواهد بود که گونه  اینمعناي آن  ،فعل مجهول باشد
، ابوحیـان  /558ص، تـا]  [بـی  ،اردبیلـی  /258ص، 2ج، 1409، طوسی( زیان ببینند ،فرزند
آیــه  ،بــر اســاس ایــن دو معنــا). 462ص، 6ج، 1420، فخــر رازي /502ص، 2ج، 1420

اگر این کلمـه فعـل معلـوم الزم    ولی ، کند می شریفه به رعایت حقوق پدر و مادر تأکید
؛ نبایـد بـه فرزنـد خـود آسـیب برسـانند       پـدر و مـادر  معناي آن ایـن اسـت کـه     ،باشد

  .قوق کودك تأکید شده استهمچنان بر رعایت ح ،در این فراز صورت دراین

  نتیجه
  :آید می دست بهذیل نتایج گفته،  مطالب پیشاز 
، »پـدر «، »مـادر «، »کـودك « گـروه  پـنج  تکـالیف  و حقوق ،سوره بقره 233در آیه . 1

اطالق آیـه شـامل زنـان در عقـد     . است شده ذکر یکدیگر کنار در »دایه« و »پدر وارث«
شـود ایـن    نمـی  باعث ،آیه قبل به زنان مطلقهشود و اختصاص  ازدواج و زنان مطلقه می

  .آیه به زنان مطلقه مقید شود
اگر تغذیه با شیر مادر براي کـودك ضـرورت    ، ولیرضاع بر مادر مستحب است .2

اگر ثابت شـود خـوردن آغـوز بـراي      همچنین. رضاع بر مادر واجب است، داشته باشد
  .بر مادر واجب خواهد بود خوراندن آغوز به نوزاد، الزم استسالمت و رشد کودك 

بر اقـوال   ،مواقفت با آیه دلیل بهقول به استحباب رضاع بر پدر و عدم وجوب آن  .3
  .رجحان دارد دیگر
 نفقـه ، دارد مـادرش  و شیرخوار با او وارث که نسبتی بنا بر ،پدر مرگ درصورت .4

  .بود خواهد مستحب یا واجب وارث مادر و شیرخوار بر
  .دوسال حرام نیسترضاع پس از . 5
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 طـالق  عـده  ،رجعی طالق در عده دوران ،زوجیت دوران درشیردادن  مادر براي. 6
  .است اجرت مستحق، وفات عده و بائن

 پـدر ، باشـد  فرزندش به شیردادن خواستار مادر اگر؛ پس مادر حق بر رضاع دارد. 7
 پـدر  اینکـه  مگـر ، بسـپارد  مادر به را فرزند شیردادن باید و بگیرد دایه او براي تواند نمی
  .باشد المثلةاجر از بیش اجرتی خواستار مادر یا باشد نداشته را اجرت پرداخت توان
 نخسـت، : اسـت  شـرعی  حکـم  چهـار  کم دست موضوع، شیردادن سال دو مدت. 8
 ،سـوم  ؛رضـاع  بر مادر حق برايحد  تعیین ،دوم ؛رضاع استحبابی حکم برايحد  تعیین
 سـبب  که شیردادنی برايحد  تعیین ،چهارم ؛مادر براي اجرت استحقاق برايحد  تعیین

  .شود می ازدواج حرمت
   . ببینند زیان، رضاع فرزند سبب به نباید پدر و مادر. 9
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    ... م؛یرضاع مادر در قرآن کر  
85
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