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  مقدمه
 هيـتغذ، يعلمـ يهاشـرفتيه پيبر پا امروزه. ر مادر استيه نوزادن غالبًا شيتغذ نينخست
 يبـرا گـريد يغذاها همراهبه يردهيش آن ازپس  و ماه شش تا مادر ريش از نوزاد يانحصار
 يهـاروش از اسـتفاده بـا گسـترده قاتيتحق. شوديم شنهاديپ دوسال تا و ساليك مكدست

 جامعـه و هاخانواده، مادران، نوزادان يبرا را يردهيش فراوان يايمزا ...و يشگاهيآزما ديجد
، يمنـيا دسـتگاه، هيـتغذ، سالمت بهمربوط  گوناگون ابعاد در ديفوا نيا. است ساخته اركآش

ا، يپـد يكـيو( شـوديمـ دهيد يطيمحستيز و ياقتصاد، ياجتماع، يروان ابعاد و رشدونمو
  .)۱/۷/۱۳۹۸خ مراجعه: يتار، https://fa.wikipedia.org/wiki، يردهيش

ا يـ ر مـادريبـودن شـمك ، مسـافرت،يمـاريب، مرگگوناگون همچون  ليدالبه يگاه
در است امروزه تالش شده . شوديگر ميد يازمند غذاينوزاد ن، دادنرياف او از شكاستن

رخوار ياز نوزاد شين نيا ،يمناسب و بهداشت، آماده ييمواد غذاگر يدو  كرخشيقالب ش
  .شدياز مرتفع مين نيه ايگرفتن دا قيازطردر گذشته غالبًا  يول، شود برطرف

ط ير مادر هماهنگ با شـرايمانند شر را ندارد و ر ماديد شياگرچه همه فواگر ير زنان ديش
ساخته بشـر رجحـان  ييبر مواد غذا گوناگوناز جهات  يول، ستين كودك يو روان يجسم
احـراز  يعلم يهار مادر در پژوهشيش يه براك يو روان يد جسمياز فوا ياريبس راي؛ زدارد

  .ز وجود دارديفرزندشان نريغ يگر براير مادران ديدر ش، شده است
ه يـر مـادر منحصـر در تغذيد شـيـه همه فواكست ين نيا يعلم يوردهاجه دستاينت

زنـان  يو روانـ يساختار جسم جهتبهد ين فواياز ا ياريه بسكبل، باشدفرزند خودش 
ه از ك يه نوزادانيتغذ يبهتر است برا روني؛ ازاباشديه ميان مادر و دايم كه مشترك بوده

 يو اخالق يروح، يجسم يستگيه شاك ياهيان از داكام درصورت، ندار مادر محروميش
  .استفاده شود ،الزم را دارد
در . اقوام و ملل وجود داشته است ياري، از گذشته دور در بسنوزاد يه برايگرفتن دا

 يول، دادنديم ريزنان عمومًا فقط فرزند خودشان را ش اگرچه ،و روم باستان وناني، مصر
ها در طـول سـالوه ين شيا. ردندكيم استخدام هيدا ياطفال سلطنت يردهيش يبرا يگاه

  .)همان( ادامه داشت يشرق ياروپا ان زنان اشرافيم
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فرزندان بزرگان  خصوصبهنوزادن  يه برايز گرفتن داياز اسالم نش يپان اعراب يدر م
ه يـدو دا ،ش بوديه و قركبزرگ م ،المطلبعبده نواده ك رمكامبر ايپ. مرسوم بوده است

  .)۴۵۹ص، ۱ج، ۱۳۸۵، رياث(ابن هيه سعدميحل سپس، ز ابولهبينكبه ينخست ثو ؛داشت
 ؛اسـتشـده  ياز دو جهت بحث و بررس يمنابع اسالمدر  ردادن به نوزاديمسئله ش

ام كـه موضـوع احكـ» كودكـبه ) رمادريغا يمادر ( زندادن ريش« مطلق يمعنابهنخست 
ا جـواز يـا استحباب رضاع مادر نسبت بـه فرزنـد يهمچون وجوب  يگوناگون يفيلكت

 يمعنابـهدوم  اسـت؛ رضـاع فرزنـدش جهتبهمادر ا يه يدا يازسودرخواست اجرت 
 يمعنـا. شـوديمـ احكحرمت ن سببه ك »خاصط يبا شرا كودكبه  رمادريغردادن يش«

ان يـواسطه رضـاع مه بهكاست  يقرابت سبببهاح كحرمت ن يفيلكم تكموضوع ح ،دوم
  .دوم است يمعنابهرضاع حاضر، موضوع نوشتار . ديآيمد يپد يبرخ

 يدارا ،شـوديمـ احكن حرمتسبب  هك خاص طيشرا با كودك به رمادريغ ردادنيش
 يقرابت رضـاع ،ش از اسالميپاعراب  يهاسّنت از يكي. است ش از اسالميپ يانهيشيپ

را باور  يانتساب رضاع يه اعراب جاهلكشود يم اركآش يات نبويروا ياز برخ. بود
ز از يـن يشناسـان غربـدانشمندان مسـلمان و شـرق .)۳۰ص، ۱۴۱۶، يماورد(اند داشته

، همـان( انـدخبـر داده ش از اسالميپاعراب  سّنت در يشان رضاعياح با خوكحرمت ن
  .)۱۲۹ص، ۱۰ج، تا]ي[ب ،ناز مستشرقا ي/ جمع۲۸۹ص، ۳۰ج، ۱۴۰۶، ي/ سرخس۲۹ص

ان يـدر م، اح بـر اسـاس آنكو حرمت ن يبر وجود باور به قرابت رضاع يليچ دليه
 هرچنـدز يـامـروزه ن. افـتيتـوان ينمـ ان اعرابيمگر در م، ش از اسالميپاقوام و ملل 
شناخته شـده  تيرسمبه ياسالم يشورهاكن ياز فقه اسالم در قوان متأثر يقرابت رضاع

، ۲ج، ۱۳۸۱، ييصـفا( شودينم افتياز آن  ياثر يغرب يشورهاكدر حقوق  يول ،است
 يط قرابـت رضـاعيشـرا ،عهيشـاز فقه  يرويران به پيا يقانون مدن ۱۰۴۶ ماّده .)۱۹ص

  .رده استكر كاح را ذكث حرمت نيحاز

  لغت دررضاع . ۱
 ليدلبهلمه كن يا يبرا ييلغت معنا يشتر منابع اصليدر ب. است» رضع« رضاع مصدر
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از  يارينـد بسـر شده است و مانكفقط استعماالت گوناگون آن ذ ه،ان نشديوضوح آن ب
، ۱۴۱۰، يجـوهر( آن به عرف واگذار شده است يفهم معنا، شدهع و شناختهيلغات شا

ـــاحب /۱۲۲۰ص، ۳ج ـــب /۳۰۴ص ،۱ج ،۱۴۱۴، ص ـــفهان راغ  /۳۵۵ص ،۱۴۱۲، ياص
، ۸ج، ۱۴۱۴، منظـورابـن /۲۲۹ص، ۲ج ،تـا]ي[ب، يوميف /۲۵۲۴ص، ۴ج، ۱۴۲۰، يريحم
 آن را بـه ليـخل اند.آن پرداخته ير معناكاز اهل لغت به ذ يبرخ حالنيدرع؛ )۱۲۵ص

 به فارسابن ،)۲۷۰ص، ۱ج، ۱۴۱۰، ليخل» (دنيدن پستان و نوشكيم :الشربو يالثدمّص«
 به يديزب و )۴۰۰ص، ۲ج، ۱۴۰۹، فارس(ابن» ر از پستانيدن شينوش :يالثداللنب منشرب«
 فقهـا يبرخـ اند.ردهكمعنا ) ۱۶۵ص، ۱۱ج، ۱۴۱۴، يديزب» (دن پستانكيم :يالثدامتصاص«
، ۱۴۱۱، يعـامل(انـد ردهكف يـتعر» دن پستانكيم :يالثدامتصاص« به در لغتز رضاع را ين

  .)۱۷۸ص، ۴ج، ۱۴۰۵، يخوانسار /۱۴۴ص، ۱۲ج، ۱۴۱۸، ييطباطبا/ ۴۵۹ص، ۱ج
، ۱۳۷۷، دهخـدا( شوديم ترجمه» دنكيم« به يدر فارس» امتصاص« و» مّص« هرچند

ن يـا يدر معنـا رايـ؛ زستيق نيدق ن ترجمهيا يول ،)۳۳۳۳ص، ۳ج و ۲۰۹۸۴ص، ۱۳ج
، اهل لغت عـرب هك؛ چنانع به معده دخالت داردير و مايدن شيدن و رسينوش، لمهكدو 

 ،۲ج ،تـا]ي[ب، يروزآبـاديف(انـد ردهكمعنـا » ميـدن مالينوشـ :قيـالرفالشرب« مّص را بـه
ه كـند كيم حيتصر يحنف ين از فقهايعابدابن و) ۴۳۵ص، ۴ج، ۱۴۱۴، يديزب /۳۱۸ص
، ۳ج، ۱۴۱۵، نيعابـد(ابـن مـّص وجـود دارد يدر معنـا كودكـر بـه معـده يدن شيرس
» مّص«، ر به معدهيدن شيدن پستان بدون رسكيرف معرب به ِص در لغت؛ پس )۲۲۹ص

  .شودينم گفته» رضاع« جهيدرنتو » امتصاص« و

  در اصطالحرضاع . ۲
ه در كـدارد متفـاوت  اسـتعمالدو  ،اتيـبع قرآن و رواتبه يفقه در اصطالحرضاع 
ه موضوع كاستعمال دوم  يبرا يسّن عه ويهان شيفق اتفاقبهبيقر. ن اشاره شدمقدمه بدا

به يلغو يمعنابهرضاع را ، ن آنييو در مقام تب اندهردكارائه ن يفي، تعراستحاضر مقاله 
، يحّلـ /۴۶۱ص، ۱۴۰۰، يطوسـ(انـد را بر آن افزوده يسپس شروط شرع اند،ار بردهك

 ،حـزمابن /۵ص، ۴ج، ۱۴۰۹، ياشانك /۲۶۷ص، ۲ج، ۱۴۱۰، ييخو /۱۹ص، ۲ج، ۱۴۱۰
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جهت بوده اسـت وه بدانين شينش ايگز .)۲۸ص، ۱۴۱۵، رشدابن /۱۹۲ص، ۹ج، تا]ي[ب
و  يطوالنسبب ، فيتعر يكر آنها در قالب كدوم و ذ يط معتبر در معنايشرا ياديه زك

 يدوم بـا معنـا يه معنـاكنيا يبرااز موارد  ياريدر بس. دگرديم فيشدن تعرنامتعارف
م يتحـر سـببه كـ يرضـاع يعني ؛»املحرِّمالرضاع« چون يرياز تعاب ،اشتباه نشودنخست 

، يحّلـ /۹۳ص، ۵ج، ۱۴۰۷، يطوسـ(انـد ردهكدوم اسـتفاده  يمعنا يبرا ،شوديم احكن
ابـن /۲۷۶ص، ۲ج، تـا]ي[ب ،ينيخم /۱۵۸ص، ۵ج ،۱۴۱۰، يعامل /۵۱۰ص، ۲ج، ۱۴۱۵

 /۵ص، ۴ج، ۱۴۰۹، ياشانك /۱۹۸ص، ۲ج، ۱۴۱۸، يانصار /۲۲۴ص، ۹ج، تا]ي[ب ،هقدام
  .)۲ص، ۱۰ج، تا]ي[ب ،حزمابن

 يمعنـابـه يشروط شرعردن كمهيبا ضماند دهيوشكاز آنها  يمعدود حالنيدرع
 ياز فقها يد هذليسعبنييحي. نندكارائه  يفيدوم را در قالب تعر يمعنا، رضاع يلغو

  :ديگويم عهيش
ا يرده كه ازدواج كزنده  يمتر از دو سال از پستان زنك كودكه كن است يرضاع محرِّم ا

ا پـانزده يـا ده يروز شبانه يك مدتبه ،ن استيمي كا ملياح به شبهه شده كب نكمرت
 دو از قبـل شيباردار هك يگريد زن از آنها انيم هكيدرحال، دكر بمير شيس خوردنريش

ر زن از وضـع يز شـيـمرد باشد و ن يكر از ين شيو همچن نخورد ريش ،است بوده سال
  .)۴۳۵ص، ۱۴۰۵، يهذل( حمل باشد

 يولـ، نـدكف يـدوم را تعر يمعنابـهده است رضاع يوشكز ين يحنف ياز فقها ينسف
يمـ او. رده اسـتكـط اشاره ياجمال به شرابه ،نشود يطوالن يفيگرفتار تعره كنيا يبرا
، مينج(ابن» از پستان زن در وقت مخصوص است كودكدن كيم يمعنابهرضاع : «ديگو

  .)۳۸۶ص، ۳ج، ۱۴۱۸

  ات و فقهيروا، ميرك قرآن در رضاع گاهيجا. ۳
ار رفته كم بهيركه در قرآن يشش آ يو طمرتبه ازده ي ،»رضع« ماّده مشتقات گوناگون

ه يـآ يـك. ر از پسـتان اسـتيدن شـكيـدن و مينوش يمعنابهن موارد ياست و در همه ا
 اسـت يه مربـوط بـه سرگذشـت حضـرت موسـيـو دو آ) ۲ :حج( امتيمربوط به ق

ه نخسـت يـآ. است يام فقهيپ يام و داراكحاألاتيگر از آيه ديسه آ .)۱۲ و ۷ :قصص(
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و ) ۲۳۳ :بقـره(باشـد يمردادن مادران نسبت به فرزندانشان تا دو سال يفه شيوظ درباره
ن دو يـا .)۶ :طـالق(است  زن مطلقه به فرزندشدادن ريپرداخت نفقه ش دربارهه دوم يآ
رابطـه  سـبببهاح كـحرمـت ن دربـارهه سـوم يآ. اندمربوط نخست رضاع يمعنا بهه يآ

  .شوديمربوط مدوم رضاع  يمعنا بهه ك) ۲۳ :نساء( است يرضاع
مباحث مربوط به رضاع در متـون ، ميركمتفاوت از رضاع در قرآن  يه دو معنايبر پا

مباحث مربوط بـه رضـاع . شوديم مطرحگوناگون  يدر دو جا ز غالبًاين يو فقه ييروا
  .برگرفته استرا در يو فقه يياز منابع روا يترشيبخش ب، دوم يمعنابه

رضـاع  يعنـي ـ عهيالشـوسائلتاب كاز » الرضاعرم منحيبواب ماأ« ليذ يحّر عاملخ يش
 رده اسـتكـرضاع نقـل  سبببهاح كحرمت ن دربارهت يحدود صد روا ـ دوم يمعنابه
تـاب كن ابـواب در يل همـيـز ذيـن يو محدث نور) ۳۷۱ص، ۲۰ج، ۱۴۰۹، يحّر عامل(

، ينور( افزوده است عهيالشوسائلتاب كات يت بر روايروا ۳۳حدود  ،الوسائل كمستدر
  .)۳۶۵ص، ۱۴ج، ۱۴۰۸

 بارهنيدراو صحابه  رمكامبر اياز پ يات فراوانيروا ،سّنت اهل ييدر منابع روا
ت نقـل يروا ۸۵حدود  ،العّمالنزكتاب الرضاع از كل يذ يهند يتقم. نقل شده است

دوم رضـاع  يمعنابه ات ين روايشتر ايب .)۲۷۰ص، ۶ج، ۱۴۰۹، يهند يمتق( ندكيم
  .شوديمربوط م
 :النسـبرم منحيالرضاع مارم منحي« عبـارت، رضاع درباره يسّن عه ويات شيان روايدر م

شـود و يمـ دهيـار ديبس» شوديم نسب حرام سبببهرضاع آنچه  سبببهشود يم حرام
، ۱۴۰۷، ينيلك( رمكا امبريپن عبارت از يا. رار شده استكت يگريش از هر عبارت ديب

ــدوق /۴۴۲ص، ۵ج ــ۴۷۵ص، ۳ج، ۱۴۰۴، ص ــار۳۲۶ص، ۷ج، ۱۴۰۷، ي/ طوس ، ي/ بخ
، ۵ج، ۱۴۰۷، ينـيلك( بـاقر امام ،)۳۳۹ص، ۱ج، تا]ي[ب ،حنبلابن /۱۴۹ص، ۳ج، ۱۴۰۱

 /۴۳۷ص، ۵ج، ۱۴۰۷، ينــيلك( صــادق امــام ،)۴۷۵ص، ۳ج، ۱۴۰۴، صــدوق /۴۴۲ص
ــيلك( رضــا امــام و) ۲۹۲ص، ۷ج، ۱۴۰۷، يطوســ ، يطوســ /۴۴۱ص، ۵ج، ۱۴۰۷، ين
ت مـورد اتفـاق همـه مسـلمانان ين روايعمل به ا. است شده نقل) ۳۲۰ص، ۷ج، ۱۴۰۷
  .)۳۰۷ص، ۲ج، ۱۴۰۳، ي/ ترمذ۱۰۳ص، تا]ي[ب ،هيمغن( است
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ن داو بـ اسـت رار شـدهكـار تيعه بسـيشـ يه در منابع فقهك يگريد يث نبويحد
 گوشت پاره مانند يگوشت پاره رضاع :النسب لحمةك حلمة الرضاع« جمله ،شوديم استدالل
 /۳۷۶ص، ۳ج، ۱۴۱۳، يعــامل/ ۲۴۱ص، ۱۲ج، ۱۴۱۴، كــيرك(باشــد يم» اســت نســب

ان يشـوايبار بـدون اسـتناد بـه پنينخستن عبارت ياا يگو .)۲۲۶ص، ۱۶ج، ۱۴۱۵، ينراق
 يحّل فهدابن سپس .)۳۰۲ص، ۱۴۰۸، حمزه(ابن آمده است حمزهابن المكدر  معصوم

 يك عنوانبهو پس از او ) ۳۳۶ص، ۳ج، ۱۴۰۷، فهد(ابن دهديم نسبت امبريآن را به پ
 عه ويش يياز آن در منابع روا يچ اثريه هكيدرحال، گردديم يتلق يت مرسل نبويروا
ده شباهت آن ييغلط و زا رمكامبر اياستناد آن به پرسد يم نظربه. افتيتوان ينم يسّن

از  ياريدر بسر ياخت يروا .باشديم» لحمة النسبكالوالء حلمة « :يت مشهور نبويبه روا
، ۱۴۱۳، يحّل /۱۳۳ص، ۳ج، ۱۴۰۴، صدوق( ن نقل شده استيقيفر يو فقه ييتب رواك
  .)۸۱ص، ۴ج، ۱۴۰۳، يشافع /۲۹۲ص، ۱۰ج، تا]ي[ب ،يهقيب /۲۷۷ و ۲۱۷صص، ۳ج

 شمرده شده از مسائل مهم اتيقرآن و روا ريتأثمحّرمات رضاع در فقه اسالم تحت 
ن يـا انـد.ن پرداختهدانون در آثار خود بكاز گذشته تا سّنت عه و اهليش يفقها و است
تـا عصـر  از عصـر حضـور معصـومان يمسـتقل يهاو رسالهها تابكموضوع  ،مسئله

 يبـه نـام رضـاع را بـرا ييهـاينگاركتـ يخ طوسـيو شـ ينجاشـ. حاضر بوده است
بننيحس ،)۳۲۶ص ،۱۴۰۷، ينجاش( ريعميابابن چون از اصحاب ائمه ييهاتيشخص

بـت يدر عصـر غ يعالمان يو برا) ۱۱۰ص، تا]ي[ب ،يطوس( اد از اصحاب امام رضايز
، تــا]ي[ب ،يطوســ /۳۴۹ص، ۱۴۰۷، ينجاشــ( محبــوببنيعلــبنچــون محمــد يصـغر

 ،)۲۱۳ص، تا]ي[ب، يطوس/  ۳۵۱ص ،۱۴۰۷، ينجاش( ياشيمسعود عبنمحمد ،)۲۲۲ص
د يـجنابـن و) ۹۱ص، تا]ي[ب ،يطوس/ ۱۲۴ص ،۱۴۰۷، ينجاش( هيقولوبنمحمدبنجعفر

  اند.ردهكگزارش ) ۳۸۵ص ،۱۴۰۷، ينجاش( يافكاس
عه در موضـوع ياز عالمـان شـ يتاب و رساله مستقل فقهـكها از ده يتهرانبزرگ آقا

 ،كيركمحقق  ،خ صدوقياز ش ين آنها آثاريترمهم. رده استكاد ين نام يرضاع و به هم
 ،العلـومبحر يمحمد مهدديس ،يمحّدث بحران ،يمجلسعالمه  ،يحّر عاملخ يش ،رداماديم
 ،يرازيتقى شـرزامحمـديم ،يآخونـد خراسـان ،يخ انصـاريشـ ،يجواد عـاملمحمدديس
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، ۱۱ج ،۴۷۵ص، ۱ج، ۱۴۰۳، يتهرانـ(اسـت  يجواد بالغخ محمديو ش نيمحسن امديس
  .)۱۱۰ص، ۲۳ج و ۳۴۹ص، ۲۰ج ،۱۲۰ص، ۱۵ج ،۲۳۹ و ۱۹۵ـ۱۸۹صص

 ؛اسـتبوده متر كار يبس سّنت رضاع در فقه اهل دربارهن آثار مستقل ياهتمام به تدو
از  يمانند آثـار ؛افتيتوان دست يم بارهنيادر يشماره فقط به آثار انگشتك ياگونهبه

 ،)۴۹ص، ۱ج، م۱۹۵۱، اشـاب /۲۵۹ص، تـا]ي[ب ،مينـد(ابـن يعمر خّصاف حنفبناحمد
 ،يلـكزر( احمـدبنقائد عثمـانابن ،)۲۸۰ص، ۸ج، تا]ي[ب ،هحالك( يمياحمد تمبنمحمد

  .)۱۷۷ص، ۵ج، تا]ي[ب ،يلكزر( و قاسم الحّلاق) ۲۰۲ص، ۴ج، تا]ي[ب
رضاع در بـاب مسـتقل  دربارهمسائل ، سّنت چهار مذهب اهل يشتر منابع فقهيدر ب

ابـن /۴۰۵ص، ۲ج، تـا]ي[ب ،كمالـ( مطرح شده است» تاب الرضاعك« عنوانل يذ يفقه
ــ ــا]ي[ب ،هقدام ــوو /۱۹۱ص، ۹ج، ت ــا]ي[ب ،ين ــانك /۲۰۶ص، ۱۸ج، ت ، ۴ج، ۱۴۰۹، ياش

رده كـن يش چنـيتـاب خـوكدر دو  سـّنت هان اهلياز فق متأثرز ين يخ طوسيش .)۱ص
گــر يدر د يو امــا، )۲۹۰ص، ۵ج، ۱۳۸۷، يطوســ /۹۱ص، ۵ج، ۱۴۰۷، يطوســ( اسـت

، زمـان حاضـرتـا اند سـتهياز او ز پـسو  شيپه كعه يش ير فقهاين سايآثارش و همچن
، ۱۴۰۰، يطوسـ(انـد ردهكر كـخـود ذ ياح در مجامع فقهكتاب نكل يام رضاع را ذكاح

، ۳ج، ۱۴۱۳، يحّلــــ /۲۲۶ص، ۲ج، ۱۴۱۵، يحّلــــ /۵۰۲ص، ۱۴۱۳، ديـــمف /۶۴۱ص
 يمعنـا دو هـر ،آثـار نيـا غالب اي همه موضوع .)۲۶۵ص، ۲ج، تا]ي[ب ،ينيخم /۲۰ص

  .است آن دوم يمعنا اي رضاع

  محّرمات رضاعام كاح. ۴
ياشـاره مـ يشاونديه به رابطه خوكم است يركه در قرآن يسوره نساء تنها آ ۲۳ه يآ

  :آمده است وركمذ هيآدر . شوديم حاصل رمادريدادن غريش قيازطره كند ك
 اْلُأْخـِت َبناُت َو اْلَأِخ َبناُت َو ْمكخاالُت َو ْمكَعمَّاُت َو ْمكَأَخواُت َو ْمكَبناُت َو ْمكُأمَّهاُت ْميكَعَل ُحرَِّمْت

 يف الـالَّيت ُمكَربـاِئُب َو ْمكِنسـاِئ ُأمَّهـاُت َو الرَّضاَعِةِمَن ْمكَأَخواُت َو ْمكَأْرَضْعَن الالَّيت ُمكُأمَّهاُت َو
 َحالِئـُل َو ْميكَعَلـ َفالُجناَح ِبِهنَّ َدَخْلُتْم وُنواكَت َلْم َفِإْن ِبِهنَّ َدَخْلُتْم الالَّيت ُمكِنساِئ ِمْن ْمكُحُجوِر

 :مـًايَرح َغُفورًا اَنك اللََّهِإنَّ َسَلَف َقْد ما ِإالَّ ِنياْلُأْخَت َنيَب َتْجَمُعوا َأْن َو ْمكَأْصالِب ِمْن َنيالَّذ ُمكَأْبناِئ
 و تـانخـواهران و تـاندختـران و تـانمـادران: اسـت شـده حرام شما بر] نانيا احكن[
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 ريش شما به هك تاننامادر و خواهر دختران و برادر دختران و تانيهاخاله و تانيهاعّمه
 آن[ هكـ تـانهمسـران دختـران و تـانزنـان مـادران و شما رضاعى خواهران و اندداده

 بـا اگر پسـ  دياشده همبستر همسران آن با و اندافتهي پرورش شما دامان در] دختران
 زنـان وـ  ]دينك ازدواج شاندختران با هك[ ستين گناهى شما بر ،ديانشده همبستر آنها

 گذشـته در آنچه مگرـ  گريديك با خواهر دو جمع و نداخودتان پشت از هك تانپسران
  .است مهربان آمرزنده خداوند هكـ  باشد داده رخ

مـادران و خـواهران ( ندايقرابـت رضـاع يه داراكـاز زنان ه از دو گروه ين آيدر ا
، دختـران، مـادران( ندايقرابـت نسـب يه داراكـ ياز هفت گـروه از زنـان پس) يرضاع

ه كـاز چهـار گـروه  شيپـو ) خواهر دختران و برادر دختران ها،خاله ها،عمه، خواهران
 خـواهر و پسـران همسـران، همسـران دختران، همسران مادران( ندايقرابت سبب يدارا

  اند.گرفتهم قرار يمتعلق تحر يو همگاست اد شده ي) همسر
اح كـم نيتحـر، هيـن آيـم در ايه مقصود از تحـركنظر دارند هان اتفاقيمفسران و فق

يمـ ين خارجيم عيرف از تحرآنچه ع؛ پس رديگينم ان تعلقيم به اعيتحر راي؛ زاست
حرمت شـرب آن و ، م خمرياز تحر روني؛ ازاحرمت غرض مطلوب از آن است، فهمد

/ ۴۶ص، ۳ج، ۱۴۱۵، يطبرسـ( شـوديمـ دهيـفهم ناآنـاح با ك، حرمت نم زنانياز تحر
، ۱۴۲۰، يراز / فخــر۳۶۲ص، ۳ج، ۱۳۶۸، ي/ مشــهد۳۰۴ص، ۵ج، ۱۴۰۸، الفتــوحابو
  .)۱۷۸ص، ۲ج، تا]ي[ب ،ي/ حق۲۳ص، ۱۰ج

ن يـدر ا يو سـبب يان محرمـات نسـبيدر م يمحرمات رضاعدادن با قرارم يركقرآن 
. ده اسـتركـ يدر قرابـت رضـاعاح كـم نيلـت تحـرش را متوجه عيمخاطبان خو، هيآ

 يكـيقرابـت و نزد، ن سـه گـروه از زنـانياح در اكم نيتحر يرسد علت اصليم نظربه
ه مـوارد متفـاوت يـبـا بق ،ان دو خـواهريجمع م يعنيمورد آخر  البته. آنان با مرد است

ن يـام اكـاحاساس نيبرهم ؛ستيبا مرد ن يكيقرابت و نزد ،م در آنياست و علت تحر
سـت و در ين يشـگياح همكـت نحرمـ ،ن مـورديـدر ا. داردتفاوت ه موارد يبقمورد با 

ن مـورد يـن در ايهمچنـ .ردكـتـوان بـا خـواهر او ازدواج يمـ شـدن از زنفرض جدا
ا يـاح و گوكـم نيان مـوارد تحـرين مورد در پايا ليدلنيهمبه ست؛ين ز ثابتيت نيمحرم

  .ر شده استكذ يالحاق يمانند مورد
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، باشـديمـ احكـم نيم به تحركه قرابت علت حكن است يا يايگوه ك يگرينه ديقر
 دختـران ها،خالـه ها،عمه، خواهران، دختران، مادران(ور كمذ دوازده مورده كن است يا

 دختـران، همسـران مـادران ،يرضـاع خـواهران، يرضاع مادران، خواهر دختران، برادر
شـتر نسـبت بـه يب يكينزد ب قرابت ويترتبه) پسران و خواهر همسر همسران، همسران

، دارنـد يمتـركه قرابـت كـ يبر زنـان ،دارند يشتريه قرابت بك يزنان ؛اندر شدهكمرد ذ
مـورد  يـك يه حتـكـشود يم ن دوازده مورد روشنينش ايبا دقت در چ. اندمقدم شده

و  ياز قرابـت نسـبپـس  يقرابـت رضـاع ليدلنيهمبه؛ ستيب نين ترتيبر خالف ا زين
بـر خـون و رحـم  يمبتن يقرابت، يقرابت نسب راي؛ زر شده استكذ ياز قرابت سبب شيپ

شـد بـر ر يمبتنـ يقرابتـ، يو قرابت رضاع باشديمگر مقدم يبر موارد د روني؛ ازااست
، يو ماننـد قرابـت نسـب است هيآمده از جسم و جان دادير پديجسم و روان نوزاد از ش

بـر ؛ ر شـده اسـتكـاز آن ذپـس  جهتنيهمبـهباشـد و يم ينيوكو ت يعيطب يادهيپد
در اسـاس نيبرهماسـت و  يو قـرارداد يصـرفًا اعتبـار يه قرابتك يخالف قرابت سبب

  .اد شده استيان از آن يپا
ان يـم يـكه رابطـه نزدكن است يبر ا يگريشاهد د» ْمكُحُجوِر يف الالَّيت ُمكَرباِئُب َو« فراز
از دختـران  ،ن فـرازيدر ا. باشديماح كبه حرمت نم كعلت ح ،ن گروه از زنانيمرد و ا

ح يهـان تصـريفق .»انـدافتـهي تيترب شما دامان در« هكاست اد شده ي يسانكهمسران به 
شـده در دامـان تيـترب« ديـق گـريدعبارته مفهوم ندارد؛ بهين آيصف در اه وكاند ردهك

ه در كنشود  يشامل دختر همسر ،احكم به حرمت نكست تا حين ياحتراز يديق ،»شما
، ۳ج، ۱۴۱۵، ي/ انصـار۳۴۹ص، ۲۹ج، ۱۴۰۴، ينجفـ( اسـتافتـه يدامان مرد پرورش ن

. اح اسـتكـم نيمت تحركتنّبه بر ح يد براين قير اكذتوان گفت يم ني؛ بنابرا)۳۳۱ص
 ،ديـنكتـان ازدواج د با دختـران همسـرانيخواهيم ه چگونهكشود يم ادآوريا قرآن يگو

  !؟دياردهكت شده و شما آنها را بزرگ يبآنان در دامان شما تر هكيدرحال
ه بـا كـ يست با زنانيه سزاوار نكآموزد يم م به مردانيركقرآن ، تهكن نيبه ا باتوجه

سهولت  يند و خداوند برايآيم شماربهه محارم او ك ياگونه، بهدارند يكآنها رابطه نزد
و  يرابطـه جنسـ، اسـت ز شمردهيرا بر مردان جا نگاه و لمس آنها، در معاشرت با آنان
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. دارد ينديناخوشـا يامـدهايپ ،انيكـبـا نزد يان رابطـهيجاد چنيا. نندكبرقرار  يزشيآم
ن يـا يگاه فطـريپا يايه گوكاست  يان رابطهيچن ين آنها تنفر انسان از برقراريترمهم

هر  يبر احساس درونم ـ عالوه كن حيبودن ايگر بر فطريشاهد د. باشديم يم الهكح
  .خ استيشتر ملل و مذاهب در طول تاريـ حرمت ازدواج با محارم در ب كانسان پا
 و جاذبـه هكـن اسـت يـان ايكبا نزد ينامطلوب رابطه جنس يامدهايگر از پيد يكي

 بـزرگ هـم با معموًال محارم راي؛ زندارد وجود محارم انيم غالبًا در جنسى يقو ششك
 امكاسـتح شـرط، جنسـى جاذبـه هكيدرحال، نداعادى يانسان گريديك براى و شوندمى

  .است ىيزناشو ونديپ
 ييازسـو، ت آنهـايـم بـه محرمكـز حين گروه از زنان و نياح اكم نيخداوند با تحر

ه كـ يند و بر دامنه زنانكيم قيه تشوكل و بليمعاشرت و ارتباط با آنان را تسه يبرقرار
م بـه كـبا ح گريديازسود و يافزايم ،با آنها معاشرت داشته باشد يراحتبهتواند يم مرد
 يسـازنهيبه به، ان آنهايم يجنس يهازهيبردن انگانيماز جهيدرنتم ازدواج با آنان و يتحر

  .ندكيم انيشا كمك يمعاشرت ين فضايا
اگـر مـرد و زن . شـوداست فرض مخالف آن تصور  يافكته كن نيبهتر ا كدر يبرا
ن احسـاس را يـا، سان خود از جنس مخـالفكن يتريكمتأهل در رابطه با نزدا يمجرد 

روابـط  يفضـا، مـن باشـد يارتبـاط جنسـ ينه برايگز يكتواند يم ه اوكند ه باشداشت
ينمـ لكشـ يليو فـام يد و روابط سالم خانوادگيگرايم به فساد و فحشا يشاونديخو

زه و احسـاس ين انگيا يريگلكنه شيزم، احكم نيم به تحركخداوند با ح روني؛ ازارديگ
  .ان برده استيمرا از

بـر  يفراوانـ ريتأثه ير دايه نوزاد از شيتغذ ،ياسالم يهابر اساس آموزه گريديازسو
نـوزاد  يو روانـ يت روحيو شخص يجسم يهايژگيگذارد و ويم جسم و روح نوزاد
قرابـت و  سـبب جهيدرنترد و يگيم لكه شيدا يو روح يات جسميمتناسب با خصوص

  .شده استد كيار تأيته بسكن نياات بر يدر روا. شوديم ه و خانواده اوينوزاد با دا يكينزد
 و ينصـران، يهـودي، يه ناصـبيـدا ازجملـهگـان ياز دا ير گروهـيات از شـيدر روا
 يفرمان بـه نهـ. شده است يرو نهاحمق و زشت، زنازاده، هيه زانيدا نيهمچنمجوس و 
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ه در جسـم و روح يـر دايه شـكـل شـده اسـت يتعل گونهنيا اتين روايااز  ياريدر بس
فرزنـدان شـما  يسكد چه يبنگر: «آمده است اتين رواياز ا يكيدر . گذارديم نوزاد اثر

، ۲۱، ج۱۴۰۹ ،ي(حـّر عـامل »نـدكيمـ بـر اسـاس آن رشـد كودك راي؛ زدهديم ريرا ش
 ؛ديـنين را برگزيبهتـر ،هيـگـرفتن دا يبـرا« :آمـده اسـت يگـريد تيدر روا ).۴۶۷ص

عـت طفـل را يه طبيـر دايشـ رايـ؛ زديـنكيمـ نيانتخاب همسر چنـ يه براك گونههمان
  .)۴۶۸ص، همان( »ندكيم دگرگون

ه و خانواده يبا دا كودكان يم يو روح يق جسميارتباط وثسبب رضاع اساس نيبرا
ز يـخداونـد ن. گردديم ن فراهميان طرفيسالم م ينه معاشرتيزم ليدلنيهمبه ؛شوديم او
گر و حرمـت يديكـت آنها بـا يم به محرمكشمارد و با حيم را مطلوب ين معاشرتيچن

  .سازديم برطرفده را يو پسند ين ارتباط انسانيموانع چن، ان آنهاياح مكن

  يو قرابت رضاع يام مربوط به قرابت نسبكاح. ۴ـ۱

 ،دانـديمـ احكم نيتحرباعث  يمانند قرابت نسبهرا  يقرابت رضاع مورد بحث، هيآ
ه كـهسـت ز ين يگريام دكاح ،يو قرابت رضاع يان قرابت نسبيدر ارتباط م هكيدرحال

نخست  ؛ردكاد يام كتوان از سه قسم احيم بارهنيادر. اد نشده استيه از آنها ين آيدر ا
ه كـانـد مكح دو امكـن احيـا. اسـت كمشـتر يو رضاع يان قرابت نسبيه مك يامكاح

جـواز ، تيـمقصـود از محرم. است تيَمحرم، گريم دكحو اح كآنها حرمت نن يترمهم
اتفـاق بهبيقر. زن است يگر و عدم وجوب حجاب برايديكلمس و نگاه زن و مرد به 

ثابـت  يقرابت رضاع سبببهاح كم نيم تحركه حك يدر هر موردمعتقدند عه يش يفقها
  .)۲۰۰ص، ۱۲ج، ۱۴۱۴، كيرك( ز ثابت استيت نيمحرم، شود

ه در كاست  يامكعبارت از آن دسته اح، دام را داركن تعداد احيشتريه بكقسم دوم 
، تيـوال، استحقاق نفقـه، مانند ارث؛ ستين يدر قرابت رضاع يول هست، يقرابت نسب

باشد و عدم  هيعليمجنار پدر كتيه جناك يدرصورتسقوط قصاص ، بودنعاقله، حضانت
/ ۲۱ص، ۳ج، ۱۴۱۳، ي(حّلـ دهـده پـدر شـهادت يه پسر علك يدرصورتقبول شهادت 

  .)۳۳۷ص، ۲ج، ۱۴۱۶، اعرجابن /۳۳۷ص، ۲ج، ۱۳۸۷، نيالمحققفخر
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قرابـت  يه در ثبـوت آنهـا بـراكـاسـت  يام قرابت نسبكقسم سوم آن دسته از اح
بنده و  يشدن قهرباشد و آن عبارت است از آزاديم عه اختالفيهان شيان فقيم يرضاع

  .)۴۵ص، ۷ج، ۱۴۱۳، ي(حّل اندكمال يبرا يرضاع ه پدر و مادرك يزينك
 ياح در قرابت رضاعكم نيام مربوط به تحركاز اح ياريبس سّنت عه و اهليش يفقها
از  يبرخـ انـد.ردهكات اسـتنباط يـرواگر و يات ديآ يا با همراهي ييتنهابهه ين آيرا از ا

و م يركـقـرآن ، مسـتند فقهـاه ك يدر موارد اند.ات استنباط شدهيز فقط از روايام نكاح
نشان دهند اند دهيوشكات است و فقها يروا ،استدالل يگاه اصلهكيت يباشد، گاه اتيروا

  .ندارد يبا آن مخالفت مكدستا يات سازگار يام روايز با پينم يركقرآن 

  رضاع سبببه ميموارد تحر. ۴ـ۲

مورد  يهاه گروهكن است يا ين مسائل مورد بحث فقها در قرابت رضاعيترمهماز  يكي
  :هستن پرسش سه قول يدر پاسخ به ا؟ ندايسانكچه  ياح در قرابت رضاعكم نيتحر

فـت گـروه به همـه هرضاع  سبببهم يموارد تحر ،عهيش يمشهور فقها نظربهالف) 
ر آنهـا يـغ يم بـرايم تحركابد و حييم فه توسعهيه شريدر آ يشده از محرمات نسبركذ

، ۳ج، تـا]ي[ب ،ياظمكـ(انـد دهركن فتوا ياجماع مسلمانان بر ا يادعا يبرخ. ستيثابت ن
ن قول يعامه را از ا ياز فقها ييقابل اعتناريو غ كگروه اند گر فقطيد يو برخ) ۲۱۹ص

  .)۳۰۹ص، ۲۹ج، ۱۴۰۴، ينجف(اند ردهكاستثنا 
آنها ه در كاست  سّنت عه و اهليشده در منابع شات نقلي، روان قوليا يمستند اصل

حـّر (انـد ردهكه ملحق يشده در آركرا به دو گروه ذ يرضاع ياز اقربا يگريد يهاگروه
اسـت  يض نبـويث مستفيحد، اتين رواين ايترمهم .)۳۷۱ص، ۲۰ج، ۱۴۰۹، يعامل

م يم تحركعموم ح ،تين روايدر ا .(همان) »النسبرم منحيالرضاع مارم منحي: «ديفرمايم هك
قرار گرفته است و بر اسـاس آن همـه هفـت  يم نسبيم تحركعموم ح منزلهبه يرضاع
، يطبرسـ( گردنـديمـ ز حراميرضاع ن سبببه ،اندم شدهينسب تحر سبببهه ك يگروه
  .)۴۷ص، ۳ج، ۱۴۱۵

نقـل شـده  كـيركساله محقق از ر. استمتعلق از فقها  كين قول به گروه انديا ب)
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ن از رساله يهمچن. نسبت داده استمعاصران خود  ين قول را به برخيشان ايه اكاست 
 /۳۰۹ص، ۲۹ج، ۱۴۰۴، ينجفـ( ده اسـتيـن قـول را برگزيا يوه كنقل شده رداماد يم

 منزلـهبه يل قرابـت رضـاعياز عموم تنز ،ن قوليبر اساس ا .)۳۹۹ص، ۱۴۱۵، يانصار
منحصر در  يمات رضاعن محريه عناوكشود يم دهيفهم يت نبويدر روا يقرابت نسب

 زيـن ياز انتسـاب رضـاع يگرين ديست و شامل عناويه نين آيشده در اركهفت گروه ذ
بـه  يه زنـكـنيماننـد ا؛ باشـد گانـهن هفتيه مالزم عنـاوكاست  ينيشود و آن عناويم

خـواهر ، شـود و زنيمـ فرزند شـوهر، رخواريصورت طفل شنيدرا ؛ر دهديبرادرش ش
دادن ريزن با شـ؛ پس حرام استاح با خواهر فرزند همچون فرزند كگردد و نيم فرزند

  .شوديم بر شوهر خود حرام ،به برادرش
قـول  هكچنان؛ مشهور است» املرتلةعموم«در بحث از محرمات رضاع به قول  ن قوليا

ن قـول و يا گوناگونان فروع يل به بيتفصفقها به. ده شده استينام» املرتلةخصوص« نيشيپ
، ۴ج، ۱۴۱۹، ي/ بجنورد۷۲۴ص، ۱۴۲۲، ياصفهان(اند تفاوت آن با قول مشهور پرداخته

  .)۳۰ص، ۱۴۱۷، يي/ خو۲۷۴ص، ۲ج، تا]ي[ب ،يني/ خم۳۷۶ص
، ۲۹ج، ۱۴۰۴، ينجفـ( اسـتمتعلـق هـان عامـه ياز فق كين قول به گـروه انـدياج) 

 ياو بـر اسـاس مبنـا. ده اسـتيـن قول را برگزيا ،عهياز معاصران از ش يكي .)۳۰۹ص
قـرآن بـه  يتفـاكا ،)۱۷ص، ۱ج، ۱۳۶۵، يصـادق( قـرآنر قرآن بـه يخود در روش تقس

نسـبت بـه آنـان  يم قرابـت رضـاعكـل بر انحصار حيرا دل يمادران و خواهران رضاع
وجـود  درصـورت ين دو مـورد را حتـيـر ايـم بـه غيم تحركح يو تعداست دانسته 

مقـام اختصـار  ه دريـآه كـن بـاور اسـت يـرد و بر ايپذينم ،بر آن نصوص متواتر داّل
، همـان( محرمات بـرده نشـده اسـتگر يداز  ينام ،اختصار ليدلبه ست تا گفته شودين

  .)۸۱ص، ۱۴۱۹ ،همو/ ۳۸۱ص، ۶ج
فه فقـط يه شـريـآمعتقدنـد  ،انددهيه قول مشهور را برگزك يهان و مفسرانيفق يبرخ

ه رضـاع را كـات يـگر از روايدارد و پنج قسم د يظهور در دو قسم از محرمات رضاع
، يجـزابـن /۴۶۳ص، ۲ج، ۱۳۷۱، يبديم( شوديم دهيفهم ،ده استركنازل منزله نسب 

ات يـعالوه بر استناد به روا يسّن عه ويشتر مفسران شيب ،در مقابل .)۱۸۵ص، ۱ج، ۱۴۱۶
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ن توسـعه يـااند دهيوشك، يو خواهر رضاع رمادريغم به كتوسعه ح يمعتبر و فراوان برا
  .نندكز برداشت يمه نيركه يرا از آ

و انـد ردهكفه در عمـوم اسـتدالل يه شـريبه ظهور الفاظ آ يبرخ ،در مرحله نخست
ه كـنيماننـد ا؛ انـده دانسـتهيآ يرا مشمول ظهور لفظ ياز اصناف محرمات رضاع يبرخ
 قيـازطره انتسـاب آن بـه شـخص كاند دانسته يرا شامل هر مادر» ُمكُأمَّهاُت« لفظ يبعض

 ه بـه زنكـ ي، شـامل زنـر داده استيه انسان را شك يعالوه بر زن؛ پس استدادن ريش
ه كـر دهـد يشـ يبه مردا ي ر دهديز به انسان شيخورده نرير دهد و آن زن شيش يگريد

بـه ؛)۴۶ص، ۳ج، ۱۴۱۵، يطبرسـ( گـردديمـ ،ر داده باشـديهمسر آن مرد به انسان شـ
 ،ا والدتيق رضاع يدو طر ه بهك ير دهد و هر زنيه به انسان شك يشامل زن بهترعبارت

، )۲۷ص، ۱۰ج، ۱۴۲۰، يفخـر راز( شـوديم ،داشته باشددهنده ريبا زن ش يرابطه مادر
 شـامل مـادر مـادر ،اندشدهدادن ريف به شيچون مادران توص ،معاصران يبرخ نظربه اما
  )۳۶۴ص، ۶ج، ۱۳۶۵، يصادق( ر نداده استيش كودكرا او به يز ؛شودينم

وصف خواهران نشده اسـت و فقـط جهـت » الرَّضاَعِةِمَن« ديخواهران چون ق درمورد
 هكـبل ،انـدخورده ريشـ او با هك ستين يخواهران فقط مقصود ،ندكيم انتساب را روشن

 خـواهر آنهـا بـا گـرانيد ايـ خودشـان رخوردنيشـ سبببه هك است يخواهران مقصود
به پسر دادن ريبا ش ينسبت خواهر و برادره ك ياطالق آن شامل موارد روني؛ ازااندشده

 باعـثه كـ يريست شيه الزم نكچنان ؛)۳۸۳ص، همان( گردديم ،ا دختر حاصل شودي
 يه از والدت نـوزادك يريشامل ش؛ پس از والدت خود انسان باشد ،انتساب شده است

  .شوديم زيا آمده است نيدنم بهيوالدت شخص مورد خطاب به تحرا قبل از يه بعد ك
به سه امر ن يشود و ايم انسان يكر به يش يعين شامل همه موارد انتساب طبيهمچن

ه كـ يريانسـان از شـ يمادر نسـب يعني؛ پدر و مادر قيازطرنخست  ؛ن استكمم لكش
مـادر  يعنـي؛ مادر فقط قيازطردوم . ر دهديش يسكبه  ،انسان است يمتعلق به پدر نسب

ر داده باشـد و سـوم يشـ ،اسـت ياز پـدر نسـبر يـغ يه متعلق به مردك يرياز ش ينسب
 ر دهـديشـ ،اسـت يه متعلق بـه پـدر نسـبك يريزن پدر انسان از ش يعنيپدر  قيازطر

، ۱۰ج، ۱۴۲۰، يفخــر راز/ ۹۱ص، ۲ج، ۱۴۰۵، ي/ راونــد۴۷ص، ۳ج، ۱۴۱۵، يطبرســ(
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  .)۱۱۲ص، ۵ج، ۱۴۰۵، ي/ قرطب۲۶ص
پـدر و خـواهر مـادر ه خـواهر كـگر لفظ خواهر شامل عمه و خاله يد يبرخ نظربه
  :ديگويم يفخر راز .)۴۶۰ص، ۱ج، ۱۴۲۴، يرازيش( شوديم زيند نايرضاع

خسـت ؛ نق اسـتيـآنهـا از دو طر يه رابطه نسبكباشند يم هفت گروه يمحرمات نسب
ابند و دوم رابطه برادر و ييم ق انتسابين طريه دو گروه مادران و دختران از اكوالدت 
دختران بـرادر و دختـران  ها،خاله ها،عمه ،خواهران يعني گريه پنج گروه دك يخواهر

هر هفت قسم را  ،يان محرمات نسبيخداوند در ب. شونديم ق منتسبين طريخواهر از ا
 يـكر كـت اختصار فقط به ذيرعا جهتبه يان محرمات رضاعياما در ب، نام برده است
ر كـبـه ذ ،والدت قيـازطران انتسـاب يـدر ب. رده استكتفا كق انتساب ايقسم از دو طر
بـرادر و  قيـازطران انتسـاب يـرده اسـت و در بكاد نيرده و دختران را كمادران بسنده 

 نموده اسـت يگر خوددارير چهار قسم دكرده و از ذكتفا كر خواهران اكبه ذ ،يخواهر
  .)۲۳ص، ۱۰ج، ۱۴۲۰، يفخر راز(
ز يـندادن ريه شكاند دهركه استنباط يمادر و خواهر در آ ر بهياز تعب ياريبس بارهنيدرا

يمـ در نسب يو خواهر يهمچون روابط مادر يعيروابط طب سببمانند نسب است و 
، ۲ج، ۱۴۲۳، ياشانك( شوديم واسطه رضاع ثابتز بهين ير روابط نسبيسا روني؛ ازاشود
، تـا]ي[ب ،ي/ مراغـ۵۷۹ص، ۳ج، ۱۴۲۰، اني/ ابوح۱۰ص، ۸ج، ۱۴۰۹، ي/ سبزوار۳۹ص
را دادن ريشارا كآشم يركه قرآن كاند ردهكته استناد كن نيگر به ايد يبرخ .)۲۲۰ص، ۴ج

عـرف  گريديازسـو. است يعيطب يادهيز پديندادن ريشداند و يم ميم به تحركمنشأ ح
دستند و يبينم را منحصر به مادر و خواهردادن ريش سبببهآمده وجودبه يعيوند طبيپ

؛ )۱۵۰ص، ۴ج، ۱۳۶۰، يمصــطفو( دهــديمـ تيز ســرايـاز آنهــا ن م بــه طبقـه پــسكـ
ر يه مرد صاحب شكشود يم دهيه فهمياز آ ،سّنت اهل يفقها جمهور نظربه اساسنيبرا

 ن نظـر رايـا يقرطب يول، منسوب استر به او يش راي؛ زشوديم شمرده يز پدر رضاعين
با مرد نـدارد و  يعيارتباط طب بوده،ر متعلق به زن يه شكن باور است يپسندد و بر اينم

، يقرطبـ( ردكـز ثابـت يـمـرد ن يرا برا يتوان قرابت رضاعيم اتيتنها با استناد به روا
  .)۱۱۱ص، ۵ج، ۱۴۰۵

ز يـفه نيه شـريـگـر رجحـان دارد و آيات بر دو قول ديبا استناد به روا نخستقول 
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ه كـبل، ن قول ندارديبا ا يمنافات تنهانه ،هان نقل شديه از مفسران و فقك ياتكبه ن باتوجه
 يه دختر رضاعكنيند اكيم ديين قول را تأيه اك ينيگر از قرايد يكي. ندكيد مييآن را تأ

ش از خـواهر يبـ يه دختر نسـبكهمچنان  ،است يكبه مرد نزد يش از خواهر رضاعيب
 دختران مقدم بـر، يان محرمات نسبيه در بين آيدر ا ليدلنيهمبه ؛باشديم يكنزد ينسب

نسـبت  يت قرابت رضاعيبر عدم عمومم يركقرآن  ياگر بنا؛ پس اندر شدهكخواهران ذ
از تر يكبه دو مورد نزد فقطاح كم نيم تحركو اختصاص ح يبه هفت مورد قرابت نسب

يم ركذ يخواهران رضاع يجابه يد دختران رضاعسزاوار بو، بود گانهان موارد هفتيم
عدم  ني؛ بنابراآمديم ينار خواهران رضاعكدر  ياعاز دختران رض ينام مكدستا ي شد

 يه بناكنيتواند باشد بر ايم يانهيقر، ير خواهران رضاعكذ باوجود ير دختران رضاعكذ
  .ر همه موارد بوده استكبر اختصار و عدم ذ ،يدر موارد قرابت رضاعم يركقرآن 

  م نسبت به رضاع سابق و رضاع الحقيت تحريعموم. ۴ـ۳

ه رضـاع سـابق كـه همچنانكاند ردهكفه استنباط يه شريآ ازجملهفقها از اطالق ادله 
اح كبطالن عقد ن سببز يرضاع الحق ن، شوديم ياح با محرمات رضاعكحرمت ن باعث
ا يـخواهر ، ند و مادركازدواج  يرخواريبا دختر ش يمرد اگر مثًال؛ پس گردديم با آنان
، ۲ج، ۱۴۱۵، ي(حّلـ شـوديمـ اح باطـلكـعقـد ن، دهـدر يرخوار شيآن مرد به ش دختر
  .)۳۲۴ص، ۲۹ج، ۱۴۰۴، ي/ نجف۲۲۹ص

  شروط رضاع محرِّم. ۴ـ۴

 يشـروطارا كآشـ ،شـوديمـ احكم نيتحرباعث ه ك يرضاع يم برايركقرآن  اگرچه
ط يشـرا، ات مربـوط بـه رضـاعيـات و روايـفقها بـا دقـت در آ يول، رده استكر نكذ

 دربـارهبحث  اند.ردهكاستنباط  ،شوديم احكم نيتحر سببه ك يرضاع يرا برا يمتعدد
 يـكهـان در يز فقيگر و نيديكبا گوناگون هان مذاهب يان فقيم يه آراكمعر ،طين شرايا

ا يـ ننـدكمسـتند م يركـن شروط را به قـرآن ياز ا ياريبساند دهيوشكفقها . مذهب است
يمـ ط راين شـرايا. ندارند طين شرايبا ا يات مربوط به رضاع مخالفتيه آكنشان دهند 
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  :ردكم يتوان به سه دسته تقس
  .دهندهريط معتبر در زن شيشرا: اول
  .ر خورده استيه شك كيودكط معتبر در يشرا: دوم
  .ردادنيشط معتبر در يشرا: سوم

  دهندهريش يات برايلزوم ح. ۴ـ۴ـ۱

ر يزنـده شـد از زن يـبا كودكـه كن است يادهنده ريط معتبر در زن شياز شرا يكي
. اح نخواهـد شـدكـم به حرمـت نكح ،ر بخوردياز زن مرده ش كودكاگر ؛ پس بخورد

از  يبرخـ .)۳۶۲ص، ۲۳ج، ۱۴۰۵، يبحرانـ( نظـر دارنـدن شرط اتفاقيعه بر ايش يفقها
ور كمـذعبـارت  انديآنان مدع اند.ردهكاستناد » ْمكَأْرَضْعَن الالَّيت ُمكُأمَّهاُت« آنان به ظهور فراز

زن مـرده  درمـورده رضاع با اراده زن صورت گرفتـه اسـت و كدارد امر ن يدر اظهور 
  .)۳۶۴ص، ۲۳ج، ۱۴۰۵، ي/ بحران۱۰۴ص، ۵ج، ۱۴۰۷، يطوس( وجود ندارد يقصد
، يخراسـان آخونـد( سـتيار در رضاع شرط نياخت راي؛ زستيرفته نين استدالل پذيا

سـبب ت خـواب درحالزن زنده دادن ريش ،رفته شودين استدالل پذياگر ا .)۷ص، ۱۴۱۳
رسد يم نظربه. نداده است يين فتوايچن يهيچ فقيه هكيدرحال، نشر حرمت نخواهد شد

قن در يقدر متـ باوجوداح انصراف از زن مرده دارد و كادله حرمت ن ،موارد گونهنيادر 
زن  درمورد روني؛ ازاردك كتوان به اطالق ادله تمسينم ،ه زن زنده استكمقام خطاب 

  .م استكمرده اصل عدم نشر حرمت حا
 گـر اهـليسه مـذهب د يفقها يول، انديرأهمعه يبا ش يشافع ين مسئله فقهايدر ا

، ۱۴۰۹، ياشـانك/ ۱۹۸ص، ۹ج، تا]ي[ب ،قدامه(ابن دانندينم بودن زن را شرطزنده سّنت
  .)۲۴۲ص، ۲۲ج، ۱۴۲۴، سندگانياز نو ي/ جمع۸ص، ۴ج

  دادنريازدواج هنگام شعدم لزوم عقد . ۴ـ۴ـ۲

ا مطلقه باشد يه وياگر ب؛ پس باشد يست زن در هنگام رضاع در عقد مرديالزم ن
ن فتوا اجماع دارند و يعه بر ايش يفقها. نشر حرمت خواهد بود ز رضاع او سببين

/ ۴۴۴ص، ۲۳ج، ۱۴۰۵، يبحرانـ( فه اسـتيه شـريـآ ازجملهمستند آنها اطالق ادله 
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  .)۲۶۷ص، ۲۹ج، ۱۴۰۴، ينجف

  دهندهريش يبرام يركمستند به قرآن ريط غيشرا. ۴ـ۴ـ۳
 ازجملـه ؛ستين ميرك قرآن به مستند هكاست  شده ركذدهنده ريش زن يبرا يطيشرا

 يريش؛ پس د آمده باشديحالل پد يد از وطير او بايه شكعه اتفاق نظر دارند يش يفقها
، يعـامل( شـودينمـ حرمتنشر سبب  ،د آمده باشديبه زنا پد يا از وطي يه بدون وطك

ــ۲۰۷ص، ۷ج، ۱۴۱۳ ــا .)۲۶۴ص، ۲۹ج، ۱۴۰۴، ي/ نجف ــت  يفقه ــر حرم ــه در نش عام
 نظر دارنـدبه زنا اختالف يدآمده از وطير پديز شيو ن يروطيدآمده از غير پديش سبببه
  .)۲۵۰ص، ۲۲ج، ۱۴۲۴، سندگانياز نو يجمع(

انعقـاد نطفـه  باعـثه كـد آمـده باشـد يپد ياحكر از نيه شكن است يگر ايشرط د
 يانطفـه، احكـن سـبببه يولـ، اح باشدكر مسبوق به نياگر ش؛ پس شده است يفرزند

عه يشـ ين شرط مورد اجماع فقهـايا. نشر حرمت نخواهد بود سبب ،منعقد نشده باشد
  .)۲۰۱ص، ۱۲ج، ۱۴۱۴، كيرك( است

فرزنـد از مـادر شدن پس از متولدد يبادادن ريه شكاند ردهكشرط  يبرخن يبراافزون
 ،ينـي/ خم۵۰۲ص، ۲ج، ۱۴۱۰، سيادرابن /۱۰۸ص، ۵ج، ۱۴۰۷، يطوس( باشد يرضاع

ــا]ي[ب ــو۲۶۵ص، ۲ج، ت ــ) ۸۳ص، ۱۴۱۷، يي/ خ ــا يو برخ ــرط را نپذي ــدرفتهين ش  ان
  .)۲۹۱ص، ۱۴۱۵، يانصار(

  يسالگان دويش از پايپخوردن ريش. ۴ـ۴ـ۴

رخوردن او يه شـكـن است ياعه يش ياجماع فقها، بهكودكط معتبر در ياز شرا يكي
/ ۱۱۴ص، ۲ج، ۱۴۱۵، ي/ طبرس۵۰۳ص، ۱۴۱۳، ديمف( باشد يسالگان دويش از پايد پيبا

در » ِنياِمَلك ِنيَحْوَل« به فراز، اتيفقها عالوه بر استناد به روا .)۲۹۶ص، ۲۹ج، ۱۴۰۴، ينجف
ن يـرضـاع در ا ين دو سال براييآنها تع نظربه اند.ردهكز استدالل يسوره بقره ن ۲۳۳ه يآ
ش از دو سال يردادن در بيش يفيلكا حرمت تيرضاع  يلغو يعدم صدق معنا ليدلبهه يآ
نشـر  ازجملـه يامكـه بـر آن احكـ يه رضاع معتبر شرعكعلت است نيه بدكبل، ستين

، ۲ج، ۱۴۱۰، سيـادر(ابـن ن مدت باشديه در اكاست  يرضاع، باشديمحرمت مترتب 
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 رسد فـرازيم نظربه .)۲۵۵ص، تا]ي[ب ،سي/ سا۳۷۵ص، ۱ج، تا]ي[ب ،يعربابن /۵۱۹ص
 يه رضاع شـرعكاست آن  يايند و گوكيم دييتأدگاه را ين ديا ،»الرََّضاَعَة ِتمَّي َأْن َأَراَد ِلَمْن«

  .رسدياتمام مان دو سال بهيبا پا
داننـد و ينم نشر حرمتسبب ر سن صغر را يرضاع در غ ،عامه يفقها اتفاقبهبيقر

 محـدثان اهـل .)۲۰۱ص، ۹ج، تا]ي[ب ،قدامه(ابناند ردهكز شرط يشتر آنها دو سال را نيب
 ،يهقـي/ ب۳۱۱ص، ۲ج، ۱۴۰۳، يترمـذ(انـد ردهكنقـل  يات متعدديروا بارهنيدرا سّنت

نقـل از به يگريات دي، رواسّنت اهل ييدر منابع روا حالنيدرع ؛)۴۶۲ص، ۷ج، تا]ي[ب
در  يال و حتـتر از دو سبه انسان بزرگدادن رياساس آنها شه بر كشود يم دهيشه ديعا

نقـل شـده اسـت  رونيـ؛ ازاگردديم يآمدن قرابت رضاعديز باعث پدين يسن بزرگسال
ه كـ ينبمردان اج يه به برخكرد كيم هيشه به دختران خواهران و برادران خود توصيعا

شه محرم شوند و ارتباط با آنها ياع ر دهند تا آنها بهي، شستوآمد با آنهال به رفتياو ما
  .)۴۵۹ص، ۷ج، تا]ي[ب ،يهقيب( آسان شود

ت يـبـه روا ،سّنت چهار مذهب اهل يفقها ازجمله، سّنت هان اهليفق اتفاقبهبيقر
 داننـديمـ يحرمـت رضـاعباعـث را  كيودكـخوردن در ريو شـانـد ردهكر عمـل نياخ
تنهـا «: ديـگويمـ يقرطبـ .)۳۰ص، ۲ج، ۱۴۱۵، رشـدابـن /۹۸ص، ۵ج، ۱۴۰۷، يطوس(

ث بـه سـعد يـل ،دانـديمـ ر را موجب نشر حرمـتيبكرضاع ، شهيه همچون عاك يهيفق
 ،حـزم(ابـنانـد رفتهين قول را پذيز اياهل ظاهر ن .)۱۰۹ص، ۵ج، ۱۴۰۵، يقرطب( »است

  .)۱۷ص، ۱۰ج، تا]ي[ب

  مرد يكر به يتعلق ش. ۴ـ۴ـ۵

د يـر بايه شـكاست  آنط ين شراياز ا يكي. ر استيط مربوط به شيقسم سوم از شرا
متر از مقدار ك كيودكبه  ياز مرد يباردار سبببه ياگر زن؛ پس مرد باشد يكمتعلق به 

ر دهـد و يش كودك باردار شود و به همان يگريسپس از مرد د ،ر دهديم شيتحر سبب
عه يش يفقها. ديآينم ديپد يقرابت رضاع، م باشديمقدار موجب تحرر بهيمجموع دو ش

  .)۳۰۱ص، ۲۹ج، ۱۴۰۴، ينجف(اند دهين قول را برگزياتفاق ابه
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  دنكيم. ۴ـ۴ـ۶
 منشـأ. اسـت سّنت عه و اهليهان شيان فقيم يموضوع اختالف ،دن در رضاعكيد ميق

ابـن ر ازيغه يهان اماميفق. باشديم نساء سوره ۲۳ هيآ در رضع ماّده يمعنا ،اختالف نيا
د يـق جـهيدرنترضاع و  يدن از پستان را جزء معناكيم، الم اهل لغتكبا استناد به د يجن
 يم شـرعكـت حيسـرا دربـاره رونيـ؛ ازااندمترتب بر آن قرار داده يام شرعكاح يبرا

خـتن در يا ريـدن از ظـرف يدن و با نوشـكير را بدون ميش كودكه ك يرضاع به موارد
در عـرف و  ه رضـاعكاند ادآور شدهي، بخورد) سعوط( ينيختن در بيا ري) وجور( حلق

، ۲ج، ۱۴۱۵، يحّلـ /۱۰۱ص، ۵ج، ۱۴۰۷، يطوسـ( شـودينم دن اطالقكيمريلغت به غ
  .)۳۵۹ص، ۲۳ج، ۱۴۰۵، يبحران /۱۸۹ص، ۱۴۱۶، يعامل /۲۲۷ص

دن كيـم«، رضـاع يلغو يه معناكاند ردهكح يز تصرين سّنت اهل و مفسران فقها
) وجور( در گلو ختنيمانند ر يشامل موارد در لغترضاع  رونيازااست و » پستان

، يفكحصـ /۳۸۵ص، ۳ج، ۱۴۱۸، مينجـ(ابـن شـودينمـ )سعوط( ينيختن در بيو ر
آنـان  اتفاقبهبيقر حالنيدرع ،)۴۶۱ص، ۲ج، ۱۴۱۵، ي/ آلوس۲۲۹ص، ۳ج، ۱۴۱۵

، يشافع(اند اس به وجور و سعوط توسعه دادهيه قيا بر پايرضاع را گو يام شرعكاح
 /۸۰ص، ۴ج، ۱۴۰۹، ياشــانك /۴۱۰ص، ۲ج، تــا]ي[ب، كمالــ /۲۷ص، ۵ج، ۱۴۰۳
اند ردهكبه آن ملحق  زينرا ) حقنه( اماله يبرخ يو حت) ۱۰۱ص، ۵ج، ۱۴۰۷، يطوس

  .)۲۲۷ص، تا]ي[ب ،يمزن(
ه نظر كان يعيش ين باور عوامانه برخيا، سّنت هان اهليفق از ييفتوان يبه چن باتوجه

! ه استياز پستان زنان اجنب ياجنبدن مردان كيجواز م يمعنابهر يبكشه درباره رضاع يعا
دن يتواند با نوشين فعل حرام ندارد و ميمالزمه با ا ،ريبكرضاع  راي؛ زباشدينادرست م

  .ابديز تحقق يه از ظرف نير زنان اجنبيش

  ريمقدار ش. ۴ـ۴ـ۷

د يـبا مير موجب تحريه شكنيااند قائل شدهر يش يه فقها براك يط مهمياز شرا يكي
 يبـرا »ياثـر«و  »يعـدد«، »يزمـان« سه حـد، اتياستناد رواآنها به. باشد يمقدار خاص



۱۰۶
  يمسعود امام  

 روز اسـتشـبانه يـك عهيش يدر نظر همه فقها يحد زمان اند.ردهكن ييرضاع محرِّم تع
  .)۱۳۴ص، ۷ج، ۱۴۱۶، ي/ فاضل هند۴۶ص، ۳ج، ۱۳۸۷، نيالمحققفخر(

خوردن ريمرتبه شنخست ده  هست؛عه يش يان فقهايدو قول م ،ين حد عددييدر تع
ــمف( ســته قــول مشــهور قدماكــوســته يامــل و پك ، ۱۴۱۴، / ســالر۵۰۲ص، ۱۴۱۳، دي

خران قدما و مشهور متأ يه قول برخكمرتبه و دوم پانزده ) ۲۸۵ص، ۱۴۰۳، ي/حلب۱۵۱ص
، يخراسـان / آخونـد۲۸۵ص، ۲۹ج، ۱۴۰۴، ي/ نجفـ۲۰۴ص، ۴ج، ۱۳۸۷، يطوس( است
  .ات استياختالف روا ،منشأ اختالف فقها .)۲۳۸ص، ۲ج، تا]ي[ب ،يني/ خم۱۱ص، ۱۴۱۳

باعـث ه كـباشـد  يخوردن به حدريه شكنيات است ايروا يه مستند آن برخك يحد اثر
، يعـامل( اجماع شده است يز ادعاين حد نيبر ا. شدن استخوان گرددمكرشد گوشت و مح

  .)۲۷۱ص، ۲۹ج، ۱۴۰۴، ي/ نجف۳۳۰ص، ۲۳ج، ۱۴۰۵، ي/ بحران۲۱۳ص، ۷ج، ۱۴۱۳
 سه مرتبه، ن حدييعدم تع: سه قول است ،رضاع ين حد براييعامه در تع يفقهاان يم

ه و قـول يـقـول دوم بـه ظاهر ه،كيه و ماليبه حنف نخستقول . خوردنريمرتبه شو پنج 
، سندگانياز نو ي/ جمع۳۵ص، ۲ج، ۱۴۱۵، رشد(ابنگردد يبرمه و حنابله يسوم به شافع

ن يـيرضـاع تع يبـرا يه حدكعامه  يفقها استدالل آن دسته از .)۲۴۴ص، ۲۲ج، ۱۴۲۴
م يتحر جهيدرنتشود و يم زيندادن ريش مرتبه يكه شامل يه اطالق آكن است يااند ردهكن
 ،اتيمخالفان عالوه بر استناد به روا يول ،)۲۵۴ص، تا]ي[ب ،سيسا( گردديم اح ثابتكن

ه صدق مـادر كباشد  يحدد رضاع در يبا شوديم دهيه فهميه از آكاند به آنها پاسخ داده
 ،يلـياردب( سـتيصادق ن يزين چيچن ،دادنريش مرتبه يكد و با ينما يو خواهر رضاع

  .)۵۲۵ص، تا]ي[ب

  جهينت
  :قرار استنيحاضر بدآمده از نوشتار دستج بهيخالصه نتا

  .برسد معده به و دهينوش شدهدهكيم عيما هك است يدنكيم يمعنابه رضاع. ۱
و  كخشـريه بـر شيـر دايپس از آن شـنوزاد است و  ين غذا براير مادر بهتريش. ۲

  .ه رجحان داردياغذگر يد



   سوره نساء) ۲۳(تبيين احكام مقّرر در آيه  محّرمات رضاع  
۱۰۷  

 هكـ يدشـاونيخو رابطـه بـه هكـ است ميرك قرآن در هيآ تنها نساء سوره ۲۳ هيآ. ۳
  .است ردهك اشاره ،شوديم حاصل رمادريغدادن ريش قيازطر
 رمادريغدادن ريش قيازطررابطه آنها  هك يشاوندانيخو اح باكن ميتحر ياصل علت. ۴

  .باشديم مرد با و قرابت آنان يكينزد، شده است حاصل
 جـواز، شـود ثابـت يرضـاع قرابت سبببه احكن ميتحر مكح هك يمورد هر در. ۵
  .شوديم ثابت زين زن يبرا حجاب وجوب عدم و گريديك به مرد و زن نگاه و لمس
 هيآ در ينسب محرمات از رشدهكذ گروه هفت همه به ،رضاع سبببه ميتحر موارد. ۶

  .ستين ثابت آنها ريغ يبرا ميتحر مكح و دارد توسعه فهيشر
 رضـاع، شوديم يرضاع محرمات با احكن حرمت باعث سابق رضاع هك همچنان. ۷
  .گردديم آنان با احكن عقد بطالن سبب زين الحق
  .شوديم احكم نيتحر سبب ،ه زندهيخوردن از داريش. ۸
 باشد مطلقه اي وهياگر ب؛ پس باشد يدر عقد مرد ،دادنريه هنگام شيدا ستيالزم ن. ۹

  .بود خواهد حرمت نشر باعث او رضاع زين
 يدوسـالگ انيـپا از شيپـ هكـشـود يم يسبب قرابت رضـاع يرخوردنيش. ۱۰

  .رخوار باشديش
  .است يتحقق قرابت رضاع يبرا شرط ،پستان از دنكيم. ۱۱
 بـاريك با و ندك يرضاع خواهر و مادر صدق هكباشد  يااندازهبه ديبادادن ريش. ۱۲

ات يـدر روا يتحقق قرابت رضاع يمقدار الزم برا. ستين صادق يزيچ نيچن ،دادنريش
  .ان شده استيب

   



۱۰۸
  يمسعود امام  

  
  
  

  منابع
، يدفتـر انتشـارات اسـالم: قـم ؛تـاب الرضـاعك ؛اظمكمحمد، يآخوند خراسان .۱

  .ق۱۴۱۳
 يعبدالبار يق عليتحق ؛ميالعظالقرآنر يتفس يف يالمعانروح ؛محمودديس ،يآلوس .۲

  .ق۱۴۱۵، هيتب العلمكدارال: روتيب ه؛يعط
  .ق۱۳۸۵صادر،  بيروت: دارالتاريخ؛ في الكامل كرم؛ابىبناثير، علىابن .۳
انتشـارات : قـم، ۲چ ؛السرائرالحاوي لتحريرالفتاوي ؛منصوربنادريس، محمدابن .۴

  ق.۱۴۱۰اسالمي، 
تحقيق  القواعد؛كنزالفوايد في شرح مشكالتمحمد؛ بناعرج، سيدعميدالدينابن .۵

  ق.۱۴۱۶الدين واعظي و ديگران؛ قم: دفتر انتشارات اسالمي، محي
تحقيق عبداهللا خالـدي؛  التنزيل؛التسهيل لعلوماحمد؛ بنجزي غرناطي، محمدابن .۶

  ق.۱۴۱۶بيروت: داراألرقم، 
تحقيق احمد محمد شاكر؛ بيـروت: دارالفكـر،  ّلي؛المحمحمد؛ بنحزم، عليابن .۷

  ].تاي[ب
؛ تحقيـق محمـد حسـون؛ قـم: الفضيلةالوسيلة إلي نيلعلي؛ بنحمزه، محمدابن .۸

  ق. ،۱۴۰۸اهللا مرعشي نجفيانتشارات كتابخانه آيت
  ].تاي[ببيروت: دار صادر،  المسند؛حنبل، احمد؛ ابن .۹

تحقيـق خالـد عطـار؛  نهايةالمقتصـد؛ بدايةالمجتهـد واحمد؛ بنرشد، محمدابن .۱۰
  ق.۱۴۱۵بيروت: دارالفكر، 

بيـروت: دارالفكـر،  حاشية رّدالمحتار علي الـدّرالمختار؛عابدين، محمدامين؛ ابن .۱۱
  ق.۱۴۱۵



   سوره نساء) ۲۳(تبيين احكام مقّرر در آيه  محّرمات رضاع  
۱۰۹  

  ].تاي[ب، العربيدار إحياء التراث: بيروت ؛القرآنأحكام ؛عبداهللابنعربي، محمدابن .۱۲
: ]اجـي[ب ؛عبدالسالم محمد هارون قيقتح ة؛اللغمعجم مقائيس ؛فارس، احمدابن .۱۳

  ق.۱۴۰۹نا]، ي[ب
 ؛ قـم: دفتـرالمختصرالنافع شرح في البارعالمهذب محمد؛بن، احمدحّلي فهدابن .۱۴

  ق.۱۴۰۷اسالمي،  انتشارات
  ].تاي[ب؛ بيروت: دارالكتاب العربي، المغنياحمد؛ بنقدامه، عبداهللابن .۱۵
: بيـروت، ۳چ ؛احمـد فـارستحقيـق  ؛العـربلسـان ؛مكرمبنمنظور، محمدابن .۱۶

  ق.۱۴۱۴دارالفكر، 
بيـروت، دارالكتـب  ؛البحرالرائق شرح كنزالدقائق ؛ابراهيمبنالديننجيم، زينابن .۱۷

  ق.۱۴۱۸العلميه، 
  ].تاي[بنا]، ي: [ب]اجي[ب؛ تحقيق رضا تجدد؛ الفهرستاسحاق؛ بننديم، محمدابن .۱۸
؛ الجنـان فـي تفسـيرالقرآنروحالجنـان و روضعلي؛ بنابوالفتوح رازي، حسين .۱۹

  ق.۱۴۰۸تحقيق محمدجعفر ياحقي؛ مشهد: آستان قدس رضوي، 
؛ تحقيق محمدجميل صـدقي؛ التفسيرالبحرالمحيط فييوسف؛ بنابوحيان، محمد .۲۰

  ق.۱۴۲۰بيروت: دارالفكر، 
تحقيق محمدباقر بهبـودي؛  القرآن؛زبدةالبيان في أحكاممحمد؛ بناردبيلي، احمد .۲۱

  ].تاي[بالجعفريه،  املكتبةتهران: 
قـم: مؤسسـه تنظـيم و نشـر آثـار امـام  وسـيلةالنجاة؛اصفهاني، سيدابوالحسن؛  .۲۲

  ق. ،۱۴۲۲خميني
دارالكتـب : بيـروت ؛الطـالبالوهاب بشرح مـنهجفتح ؛محمـدبنانصاري، زكريا .۲۳

  ق.۱۴۱۸العلميه، 
  ق.۱۴۱۵؛ قم: كنگره شيخ انصاري، المكاسبانصاري، مرتضي؛  .۲۴
  ق.۱۴۱۱؛ قم: دارالذخائر، الرضاعرسالة في؛  ـــــ .۲۵
  ق.۱۴۱۵؛ قم: كنگره شيخ انصاري، كتاب النكاح ؛ ـــــ .۲۶
؛ بيروت: دار إحيـاء هديةالعارفين أسماءالمؤلفين و آثارالمصنفينباشا، اسماعيل؛  .۲۷



۱۱۰
  يمسعود امام  

  م.۱۹۵۱العربي، التراث
مهـدي مهريـزي و محمدحسـن  تحقيـق ؛ةالقواعدالفقهي ؛بجنوردي، سيدحسـن .۲۸

  ق.۱۴۱۹نشر الهادي، : قم ؛درايتي
؛ تصـحيح الناضـرة فـي أحكـام العترةالطـاهرةالحدائقاحمد؛ بنبحراني، يوسف .۲۹

  ق.۱۴۰۵محمدتقي ايرواني؛ قم: دفتر انتشارات اسالمي، 
  ق.۱۴۰۱؛ بيروت: دارالفكر، الصحيحاسماعيل؛ بنبخاري، محمد .۳۰
  ].تاي[ب؛ بيروت: دارالفكر، الكبريالسننحسين؛ بنبيهقي، احمد .۳۱
؛ تحقيــق عبــدالوهاب عبــداللطيف؛ بيــروت: الســننعيســي؛ بنترمــذي، محمد .۳۲

  ق.۱۴۰۳دارالفكر، 
: داراألضـواء، روتيـ، ب۳چ عة؛يالشـفيتصان يإلـ عـةي، آقـا بـزرگ؛ الذريتهران .۳۳

 ق.۱۴۰۳
؛ ترجمه احمد شنتناوي و ديگران؛ دائرةالمعارف اإلسالميةجمعي از مستشرقان؛  .۳۴

  ].تاي[ببيروت: دارالمعرفه، 
، كويـت: وزارت اوقـاف، ۳؛ چالموسوعة الفقهية الكويتيةجمعي از نويسندگان؛  .۳۵

  ق.۱۴۲۴
احمـد  تحقيـق ؛ةالعربيـو صحاح ةاللغالصحاح تاج ؛حمادبنجوهري، اسـماعيل .۳۶

  ق.۱۴۱۰دارالعلم للماليين، : بيروت ؛عبدالغفور عطار
قـم:  ؛الشـريعةالشـيعة إلـي تحصـيل المسائلوسائلحسن؛ بنحّر عاملي، محمد .۳۷

  ق. ،۱۴۰۹البيتمؤسسه آل
  ق.۱۴۱۵؛ بيروت: دارالفكر، الدّرالمختارحصكفي، عالءالدين؛  .۳۸
  ].تاي[ب؛ بيروت: دارالفكر، البيانروححقي، اسماعيل؛  .۳۹
نـا]، ي؛ تحقيـق رضـا اسـتادي؛ اصـفهان: [بالفقـهالكافي فيحلبي، ابوالصالح؛  .۴۰

  ق.۱۴۰۳
  .ق۱۴۱۵، هاإلسالميالمعارف مؤسسةقم:  اإلسالم؛شرائعحسن؛ بنجعفري، حّل .۴۱
  ق.۱۴۱۰النشراإلسالمي،  مؤسسة؛ قم: إرشاداألذهانيوسف؛ بنحّلي، حسن .۴۲



   سوره نساء) ۲۳(تبيين احكام مقّرر در آيه  محّرمات رضاع  
۱۱۱  

؛ قـم: دفتـر انتشـارات اسـالمي، قواعداألحكام في معرفة الحالل والحرام ؛ ـــــ .۴۳
  ق.۱۴۱۳

دفتـر انتشـارات اسـالمي، : قـم، ۲چ ؛ةالشـريعحكـامأفي  ةالشيعمختلف ؛ ـــــ .۴۴
  ق.۱۴۱۳

؛ تحقيـق الكلـومالعـرب منالعلوم و دواء كالمشـمسسـعيد؛ بنحميري، نشوان .۴۵
  ق.۱۴۲۰عبداهللا عمري و ديگران؛ بيروت: دارالفكر المعاصر، بنحسين

، ۲؛ تحقيق مهدي مخزومي و ابـراهيم سـامرائي؛ چكتاب العيناحمد؛ بنخليل،  .۴۶
  ق.۱۴۱۰قم: نشر هجرت، 

  .تا]النشراإلسالمي، [بي مؤسسةم: ق ؛تحريرالوسيلة؛ اهللاخميني، سيدروح .۴۷
اكبـر تحقيـق علـي ؛المدارك فـي شـرح مختصـرالنافعجامع ؛خوانساري، احمد .۴۸

  ق.۱۴۰۵اسماعيليان، : قم، ۲چ ؛غفاري
؛ تقريـر سـيدمحمدمهدي الشـيعةالرضـاع فـي فقهأحكامخويي، سيدابوالقاسم؛  .۴۹

  ق.۱۴۱۷: المنير، ]اجي[بخلخالي و محمدتقي ايرواني؛ 
  ق.۱۴۱۰، مدينةالعلم، قم: نشر ۲۸؛ چالصالحيننهاجم ؛ ـــــ .۵۰
، ۲چ ؛زيرنظر محمد معين و سيدجعفر شهيدي ؛لغتنامه دهخدا ؛اكبردهخدا، علي .۵۱

  .۱۳۷۷مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، : تهران
؛ تحقيـق صـفان عـدنان القرآنمفردات ألفـاظمحمد؛ بنراغب اصفهاني، حسين .۵۲

  ق.۱۴۱۲داودي؛ بيروت: دارالعلم، 
؛ تحقيق سيداحمد حسـيني؛ قـم: انتشـارات القرآنفقهعبداهللا؛ بنراوندي، سعيد .۵۳

  ق.۱۴۰۵اهللا مرعشي نجفي، كتابخانه آيت
؛ تصحيح علـي شـيري؛ بيـروت: العروس من جواهرالقاموستاجزبيدي، محمد؛  .۵۴

  ق.۱۴۱۴دارالفكر، 
  ].تاي[ببيروت: دارالعلم للماليين،  األعالم؛زركلي، خيرالدين؛  .۵۵
  تا].نا]، [بييجا]: [ب؛ [بياألحكامتفسير آياتمحمدعلي؛  سايس، .۵۶
، بيروت: مؤسسه ۲؛ چالرحمان في تفسيرالقرآنمواهبسبزواري، سيدعبداألعلي؛  .۵۷



۱۱۲
  يمسعود امام  

  ق. ،۱۴۰۹البيتاهل
  ق.۱۴۰۶؛ بيروت: دارالمعرفه، المبسوطالدين؛ سرخسي، شمس .۵۸
؛ تحقيـق محمـود العلوية واألحكـام النبويـةالمراسـمعبـدالعزيز؛ بنسالر، حمزه .۵۹

  ق.۱۴۱۴نا]، يبستاني؛ قم: [ب
  ق.۱۴۰۳نا]، ي، بيروت: [ب۲چ األّم؛ادريس؛ بنشافعي، محمد .۶۰
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