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چکيده

از ظاهر ماده  6401قانون مدنی چنین مستفاد است که دایرة تأثیر رضاع ،محرّمات نسبی
است؛ یعنی هر ازدواجی در حوزة روابط نسبی ممنوع است در معادل و نظیر رضاعی آن
هم حرام و باطل است؛ اما مسئله مهم در این رابطه حدود و ثغور این تأثیر است .سؤال
اصلی این جُستار این است که آیا در تمامی مواردی که در رابطه نسبی نکاح باطل است،
در رابطه رضاعی معادل آن هم ،ازدواج حرام است؟ یا میتوان برای آن محدودیتی در نظر
گرفت ،بهطوری که موردی باشد از نظر نسبی ازدواج حرام باشد اما از نظر رضاعی ازدواج
دارای مشکل و ممنوعیتی نباشد .به دیگر سخن آیا تنزیل رضاع به نسب در حدیث شریف
«يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» منحصر به عناوین محرّم مصرّح در نصوص شرعی
است یا شامل عناوین دیگری که از آنها نامی به میان نیامده ،ولی بااینوجود در حرمت
نکاح آن در نسب تردید وجود ندارد هم ،میشود .دستاورد این تحقیق انحصار و
محدودیت حرمت رضاعی در موارد خاص از محرمات نسبی است؛ بنابراین مواردی وجود
دارد علیرغم حرمت نسبی معادل و نظیر رضاعی آن مشمول حرمت نکاح نمیشود.
واژگان کليدی

رضاع ،مرضعه ،مرتضع ،نسب ،مصاهره ،حرمت ازدواج
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مقدمه

یکی از موجِبات حرمت و بطالن نکاح در شریعت اسالم «رضاع» است چنانچه در آیه
شریفه  32سوره نساء در رابطه با موارد حرمت ازدواج میفرماید:
حُرِِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَاالتُكُمْ وَبَنَاتُ األخِ وَبَنَاتُ األخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ الالتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الالتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ
نِسَائِكُمُ الالتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَال جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَالئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَِِّينَ مِنْ أَْْالبِكُمْ

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ األخْتَيْنِ إِال مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.
حرام شده است بر شما (ازدواج با) مادرانتان ،و دختران ،و خواهران ،و عمهها ،و
خالهها ،و دختران برادر ،و دختران خواهر شما ،و مادرانى که شما را شیر دادهاند ،و
خواهران رضاعى شما ،و مادران همسرانتان ،و دختران همسرتان که در دامان شما پرورش
یافتهاند از همسرانى که با آنها آمیزش جنسى داشتهاید -و چنانچه با آنها آمیزش جنسى
نداشتهاید( ،دختران آنها) براى شما مانعى ندارد -و (همچنین) همسرهاى پسرانتان که از
نسل شما هستند (نه پسرخواندهها) و (نیز حرام است بر شما) جمع میان دو خواهر کنید
مگر آنچه در گذشته واقع شده چراکه خداوند ،آمرزنده و مهربان است.
در سببیّت رضاع در حرمت نکاح ،دو بحث اساسی مطرح است .6 :محدوده تأثیر
رضاع در حرمت نکاح  .3ارکان و شرایط تحقق رضاع ،اما آنچه در این نوشتار محور
تحقیق است دایره تأثیر رضاع با وجود همه ارکان و شرایط تحقق آن است.
سؤال اصلی و مهم در این رابطه این است که قاعده رضاع نسبت به چه روابط نسبی
عامل نشر حرمت است؟
این سؤال از آنجا مورد توجه است که در روایات و نصوص شرعی ما این عبارت
«يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» که حاکی از تأسیس قاعدهای کلی در این زمینه است،
آمده است.
همین معنا در صدر ماده  6401ق.م تبلور یافته است« :قرابت رضاعی از حیث حرمت
نکاح ،در حکم قرابت نسبی است»...
از ظاهر این عبارات چنین مستفاد است که دایرة تأثیر رضاع ،محرّمات نسبی است؛
یعنی هر ازدواجی که در حوزة روابط نسبی ممنوع است ،در معادل و نظیر رضاعی آن هم
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حرام و باطل است؛ اما مسئله مهم در این رابطه حدود و ثغور این تأثیر است؛ مثالً اگر زنی
پسری را با شرایط خاص شیر دهد این زن مادر رضاعی او محسوب است ،اما آیا ازدواج
برادر نسبی آن پسر با آن زن (مرضعه) حرام است؟ به دیگر سخن این زن که مادر رضاعی
طفل است بهمنزله مادر رضاعی برادر او نیز هست؟ تا ازدواج با او حرام و ممنوع باشد؟
چون در چنین حالتی در روابط نسبی قطعاً ازدواج برادر آن طفل با مادر نسبی او ممنوع و
حرام و مصداق «ما یحرم من النسب» است.

یا اگر زنی پسر شخصی را شیر دهد و آن زن یا شوهر او (صاحب اللبن) دارای دختر
باشد ،آیا ازدواج پدر آن پسر با آن دختر که خواهر رضاعی فرزندش است ،حرام است؟ چون
ازدواج با خواهر فرزند در حالت نسب حرام و مصداق بارز «ما یحرم من النسب» است.
برای تبیین بیشتر مسئله میتوان این سؤال را بهعنوان اصلیترین محور این جُستار
مطرح نمود که آیا در تمامی مواردی که در رابطه نسبی نکاح باطل است ،در رابطه رضاعی
معادل آن هم ،ازدواج حرام است؟ یا میتوان برای آن محدودیتی در نظر گرفت بهطوری
که موردی باشد که از نظر نسبی ازدواج حرام باشد اما از نظر رضاعی ازدواج دارای مشکل
و ممنوعیتی نباشد؟ به دیگر سخن آیا تنزیل رضاع به نسب در حدیث شریف «یَحْرُمُ مِنَ
الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» منحصر به عناوین محرّم مصرّح در نصوص شرعی است ،یا
شامل عناوین دیگری که از آنها نامی به میان نیامده ولی بااینوجود در حرمت نکاح آن در
نسب تردید وجود ندارد هم میشود.
 .4بررسي حقوقي

به سبب طرح قاعده رضاع در قانون مدنی در ماده  6401برخی از حقوقدانان به این
موضوع اشاره نموده و در مقام بررسی آن برآمدهاند .در واقع سعی آنها بر این مهم بوده که
نمای کلّی تأثیر رضاع در نسب را ترسیم نمایند و محدودة عملکرد آن را نشان دهند.
مجموع این نظرات را میتوان در چند دسته کلی قرار داد .آثار حقوقی که در آنها هیچ
اشارهای به این مسئله وجود ندارد.
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برخی از حقوقدانان با وجود اشاره به این موضوع در ذیل ماده  6401و تأکید بر اینکه
نباید از این ماده تفسیر موسّع ارائه نمود ،اما دلیل قانعکنندهای بر این مسئله اقامه نمینمایند
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و تنها به استظهار از مواد مربوطه و ادلهای همچون بر هم خوردن نظم جامعه یا اخالق
عمومی اکتفا مینمایند .در واقع خواننده این آثار حقوقی بهخوبی مبنای این نظر حقوقی را
درنمییابد و متوجه نمیشود چرا نمیتواند از اطالق این ماده استفاده کند و باید بهقدر
متیقن آن بسنده نماید (کاتوزیان ،6231 ،ج ،6ص643؛ امامی؛  ،6233ج ،0ص392؛ صفایی
و امامی ،6230 ،ج ،3ص.)36
اما برخی دیگر از نویسندگان حقوقی این مسئله را ریشهیابی نموده و سعی بر آن
داشتند که حتیالمقدور مبنای این مسئله حقوقی را با تکیه بر منابع معتبر فقهی مورد تحقیق
قرار دهند و پاسخی درخور به این سؤال حقوقی بدهند و چرایی تفسیر مضیّق از این ماده
را تبیین نمایند (البته تعداد این دسته از نویسندگان بسیار محدود است) (لنگرودی،6231 ،
صص 03 ،04و .)00
بنابراین تنها راه پیش رو بررسی جامع مسئله از منظر فقهی است تا بهخوبی محتوا و
چارچوب ماده مذکور روشن گردد.
 .4بررسي فقهي

سببیت رضاع در حرمت نکاح فیالجمله مورد اتفاقنظر فقها اسالمی است هرچند در
خصوصیات و شرایط تحقق آن اختالفنظر وجود دارد .در این رابطه اخبار مستفیضه
بسیاری وجود دارد که همگی بیانگر قاعده کلی در بحث حرمت نکاح به سبب رضاع
هستند.
قبل از بیان هر مطلبی ضروری است روایات موجود در این زمینه بیان و محتوای آنها
مورد بررسی قرار گیرد تا مرزهای رابطه رضاعی نمایان گردد .روایاتی که بهصورت قاعدة
کلی بیانگر محدودة تأثیر رضاع هستند از این دو تعبیر خارج نیستند:

3

الف .يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَة
ب .يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
با وجود اندک تفاوت ظاهری بین این دو تعبیر ،محتوای هر دو یکسان است .البته تعبیر
اول تنها در یک روایت بیان گردیده و آن روایت عبداهلل بن سنان از امام صادق ع است:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ
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يَقُولُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَة (کلینی ،6211 ،ج ،1ص023؛ شیخ طوسی،6211 ،
ج ،3ص.)396
اما تعبیر دوم در روایات متعدد و فراوان بکار رفته که کوچکترین تردیدی در صدور آن از
معصوم وجود ندارد لذا معروف به اخبار مستفیضهاند؛ مانند روایت نبوی منقول از ابی جعفر(ع):
 .6رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (ع) أَ رَأَيْتَ
قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَسِّرْهُ لِي فَقَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ
فَحْلِهَا وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَى مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ غُلَامٍ فََِلِكَ الرَّضَاعُ الَِِّي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ
مِنْ لَبَنِ فَحْلَيْنِ كَانَا لَهَا وَاحِداً بَعْدَ آخَرَ مِنْ جَارِيَةٍ أَوْغُلَامٍ فَإِنَّ ذَلِكَ رَضَاعٌ لَيْسَ بِالرَّضَاعِ الَِِّي قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ(ص) يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (شیخ صدوق ،6062 ،ج ،2ص.)031
 .3عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي
الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

(حرعاملی ،6049 ،ج ،34ص.)236
الزم به ذکر است ادلّه دال بر حرمت رضاع تنها منحصر به ادلّه عامّه که محور اصلی
این نوشتار است ،نمیباشد .در متون روایی احادیثی وجود دارد که بهصورت خاص موارد
حرمت نکاح رضاعی را برمیشمارد .البته این موضوع منافاتی با بحث اصلی ما ندارد .برای
نمونه به بعضی از این احادیث شریف اشاره میگردد( :حر عاملی ،6049 ،ج ،34ص.)293
 .1عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا

يَصْلحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَنْكِحَهَا عَمُّهَا وَ لَا خَالُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ.
 .2عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ
جَمِيعاً عَنْ َْفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَرْضَعَتْ أُمِّي جَارِيَةً بِلَبَنِي فَقَالَ هِيَ

أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
 .3محَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْهارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشْرٌ التجمَعْ بَيْنَ الْأُمِّ وَ الِابْنَةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَاأَمَتَكَ وَ هِيَ عَمَّتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتَكَ وَ

هِيَ خَالَتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ ابْنَةُ أَخِيكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
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 .9تحليل واژه «ما» در حديث شريف

محور بررسی محتوایی در این نوشتار حدیث شریف «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»
است و از آن جا که این قاعده عیناً نص شرعی است ،بایستی به واژگان آن دقت نمود.
یکی از مطالب مهم در این حدیث شریف تبیین صحیح معنای واژه «ما» است .کلمه
«ما» از نظر دستوری در این حدیث شریف موصول اسمی است که در معنای آن دو احتمال
وجود دارد.
عنوان اوّل :منظور از «ما» ،فردی باشد که در حالت نسب ،ازدواج با او حرام است.
این احتمال خود به دو صورت متصور است:
بند اوّل :مراد از «ما» فردی معیّن و مشخّص است.
بنا بر این معنا ،هر شخصی که در حالت نسب ،ازدواج با او حرام است ،در حالت
رضاع هم ازدواج با او حرام و ممنوع است .این معنا قطعاً قابل پذیرش نیست؛ زیرا شخصی
که ازدواج با او نسباً حرام است ،معنا ندارد ازدواج با همان شخص رضاعا حرام باشد .به
دیگرسخن ممکن نیست زنی که قصد ازدواج با مردی را دارد هم خواهر نسبی او باشد و
هم خواهر رضاعی او (بحرالعلوم ،6213 ،ج ،2ص.)624
بند دوّم :مراد از «ما» نوع آن فرد است نه شخص آن.
بنا بر این معنا «ما» کنایه از عناوین محرّم در نسب مانند اخوت و بنوت و ...است .به
این معنا که هر عنوانی که از جهت نسب موجب حرمت است نظیر آن از جهت رضاع هم
موجب حرمت است (ایروانی و موسوی خلخالی ،6063 ،ص.)31
این تفسیر یکی از شایعترین تفاسیر از حدیث شریف بین محققین است (نجفی،
 ،6211ج ،39ص)249؛ بنابراین همانطور که عنوان خواهر رضاعی از محرّمات در نکاح
محسوب است ،نظیر همین عنوان در رابطه رضاعی موجب حرمت و بطالن ازدواج است؛
بهطوری که حدیث شریف را به این بیان تعبیر نمودهاند «یحرم من الرضاع نظیر کل عنوان
من العنوانات النسبیه التی تحرم من جهه النسب» (انصاری ،6061 ،ص.)233
عنوان دوّم :منظور از «ما» فعل و عملی است که در حالت نسب ،حرام و ممنوع است.
این احتمال هم به دو صورت متصور است:

بند اوّل :مراد از «ما» عمل نکاح است.
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بنابراین معنای روایت اینگونه است که هر ازدواجی که از جهت نسب حرام است از
جهت رضاع هم حرام و باطل است .پس همانطور که نکاح با مادر نسبی حرام و ممنوع
است ازدواج با مادر رضاعی هم حرام و ممنوع است.
بند دوّم :مراد از «ما» مطلق عمل است (ایروانی و خلخالی ،6063 ،ص.)31
بنابراین معنا هر عملی که از جهت نسب حرام و ممنوع است ،همان عمل از جهت
رضاع هم حرام است؛ از جمله ازدواج ،اما حرمت مذکور منحصر به نکاح نیست و شامل

هر عمل دیگری که در حال نسب محرّم و ممنوع است میشود 2.البته در مقابل ،بعضی از
فقها با این نظریه مخالفت نموده و معتقدند محدودة این حدیث شریف تنها نکاح و دیگر
اعمالی است که دلیل خاص بر آن اقامه گردیده است (مثل انعتاق)؛ بنابراین در دیگر اعمال

ممنوع در عناوین نسبی باید تفسیر مضیّق نمود و دامنة آن را در همان حوزه نسب محدود
نمود؛ مثالً در حالت نسب قصاص پدر به سبب قتل فرزند نسبیاش ممنوع است و یا
اجرای حد سرقت برای پدری که اموال فرزندش را ربوده ممنوع و غیرمجاز است ،حال آیا
همین احکام ممنوع در نسب ،برای حالت رضاع هم جاری و ساری است؟ مخالفین
معتقدند دلیلی برای این توسعه وجود ندارد و نمیتوان به این حدیث شریف در این موارد
استناد نمود.

0

نظر نهایی :از میان تفاسیر مذکور تفسیر سابق (که کلمه «ما» را ناظر به نوع میدانست)
و اخیر (که کلمه «ما» را ناظر به فعل نکاح و افعال دیگری که دلیل خاص بر آن اقامه گشته،
میدانست) صحیحتر به نظر میرسد؛ بنابراین ،حدیث شریف بهحسب اطالق موصول و
صلهاش در مقام بیان این مطلب کلی است که رضاع قائممقام و نازل منزل نسب در همه
احکام تحریمی مترتب بر آن است ،چه حکم تحریمی نکاح و چه غیر آن (نجفی،6211 ،
ج ،30ص603؛ عالمه حلی ،ص243؛ بحرانی ،6212 ،ص263؛ نراقی ،6061 ،ص331؛
الشهید الثانی ،6293 ،ص240؛ الشهید الثانی ،6062 ،ج ،64ص209؛ شیخ طوسی،6216 ،
ج ،1ص.)396
 .2آراء فقهي در تأثير رضاع

بعد از بیان نکات فوق پیرامون حدیث شریف «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» ضروری
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است به مسئله اصلی این نوشتار پرداخته شود.
همانطور که سابقاً گذشت در حدیث شریف «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»
رضاع قائممقام نسب در تمامی احکام مترتب بر آن گشته بهطوری که اگر در نسب ،در
رابطه با موردی حکم به حرمت نکاح باشد در معادل رضاعی آن هم حکم به حرمت و
ممنوعیت نکاح است.
سؤال اصلی این است که محدودة این قائممقامی تا به کجاست آیا در تمامی مواردی
که در رابطه نسبی نکاح باطل است در رابطه رضاعی معادل آن هم ازدواج حرام و باطل
است؟ یا میتوان برای آن محدودیتی در نظر گرفت بهطوری که موردی باشد از نظر نسبی
ازدواج حرام باشد اما در معادل رضاعی آن ازدواج دارای مشکل و ممنوعیتی نباشد.
پاسخ به این سؤال در این مسئله نهفته است که آیا تنزیل رضاع به نسب در حدیث
شریف «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» ناظر به عناوین هفتگانه نسبی در آیه  32سوره
نساء است؟
در آیه شریفه  32سوره نساء خدواند متعال عناوین محرّمه نسبی در نکاح را اینگونه
بیان میفرماید:
حُرِِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَاالتُكُمْ وَبَنَاتُ األخِ وَبَنَاتُ األخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ الالتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الالتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ
نِسَائِكُمُ الالتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَال جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَالئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَِِّينَ مِنْ أَْْالبِكُمْ

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ األخْتَيْنِ إِال مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.
در این آیه شریفه حضرت حق افرادی که با آنها نسباً ازدواج حرام و ممنوع است را
بیان مینماید که عبارتاند از :مادر ،دختر ،خواهر ،عمه ،خاله ،دخترخواهر ،دختر برادر.
 .7آرا و نظرات
 .4-7عنوان اوّل :نظريه انحصار

بنا بر این نظر (نظر مشهور) (شیخ طوسی ،6216 ،ج ،0ص340؛ شهید ثانی ،6062 ،ج،3
ص309؛ شیخ انصاری ،6061 ،ص233؛ نراقی ،6061 ،ج ،61ص333؛ بحرالعلوم،6213 ،
ج ،2ص624؛ خوانساری ،6210 ،ج ،0ص633؛ کرکی ،6049 ،ص324؛ عاملی،6062 ،
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ص633؛ سبزواری ،6032 ،ص614؛ فاضل هندی ،6032 ،ص601؛ سید طباطبایی،6063 ،
ص ،)610تنزیل رضاع به نسب در حدیث شریف منحصر به عناوین هفتگانه محرّمِ مصرّح
در آیه شریفه است و در غیر آن موارد رضاع مؤثر نیست و موجب نشر حرمت نمیگردد؛
بنابراین نظریه قاعده رضاع دارای محدودیت است و فقط در مواردی قابل اعمال است که
مورد رضاعی ما دقیقاً معادل مورد نسبی مصرّح باشد یعنی همان عناوین هفتگانه نام برده شده
در آیه شریفه سوره نساء (شیخ انصاری ،6061 ،ص233؛ بحرانی ،6212 ،ص)231؛ در نتیجه
در مقام اِعمال قاعده رضاع بر طبقات محارم نسبی ،محارم رضاعی بدین شرح هستند:
 .6پدر و مادر و اجداد و جدات رضاعی هر قدر که باال برود.
 .3اوالد رضاعی هرقدر که پایین برود.
 .2برادر و خواهر رضاعی و اوالد آنها هرقدر که پایین برود.
 .0عمات و اعمام و اخوال و خاالت رضاعی خود و پدر و مادر و اجداد و جدات.
 .4-7عنوان دوّم :نظريه تعميم

بنابراین نظر ،تنزیل رضاع به نسب به حسب اطالق حدیث (ابنادریس حلی،6064 ،
ص110؛ نجفی ،6211 ،ص )232محدود به عناوین هفتگانه مصرّح در آیه شریفه سوره

نساء نیست 1و شامل عناوین دیگری که در سوره نساء از آن نامی به میان نیامده اما مالزمه
دائمی با آن عناوین محرّمه دارد هم میشود.

1

برای تبیین هرچه بهتر این دو دیدگاه و افتراق آنها از یکدیگر بیان مقدمهای
ضروری است.
پیشفرض این دو نظر این است که افرادی در حالت نسب وجود دارند که قطعاً
ازدواج با آنها حرام و ممنوع است ،اما تفاوت این دو نظر اینجا نمایان میشود که بنا بر
نظر اول قاعده رضاع شامل این افراد نمیگردد و رضاع نسبت به آنها موجب نشر حرمت
نمیشود؛ بنابراین ازدواج با آنها بالمانع است .درحالیکه بنا بر نظر دوم قاعده رضاع نسبت
به آنها جاری است؛ در نتیجه ازدواج با آنها در حالت رضاع حرام و ممنوع است .این
اختالف زمانی رخ میدهد که عنوان مشترک در حالت نسب و رضاع از عناوین هفتگانه
محرّم سابقالذکر نباشد ولی بااینوجود از مصادیق افرادی باشد که در حالت نسب ازدواج
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با آنها حرام و ممنوع است و معادل همین عنوان بهصورت رضاعی تحقق یابد.
باید در اینجا به نکتهای مهم اشاره داشت ،چنین مالزمهای بین نسب و رضاع بنا بر این
دیدگاه ،مستلزم این است که عناوین محرّم غیر مصرّح در نسب دارای حرمت همیشگی
باشند .این مطلب زمانی محقق است که عناوین مورد نظر تالزم دائمی با یکی از عناوین
محرّم مصرّح داشته باشند .مثل عنوان «خواهر فرزند» که یا در ضمن دختر نسبی محقق
است یا در ضمن عنوان ربیبه (دختر همسر) .لذا مواردی که امکان انفکاک از عناوین محرّمه
در آنهاست مثل عنوان «خواهرِ برادر» ،حتی بنا بر دیدگاه تعمیم از بحث تنزیل حدیث
شریف خارج است .چون «خواهر برادر» گاهی خواهر برادر دیگر هم است .در این صورت
ازدواج برادر دیگر با او قطعاً حرام است و گاهی خواهرِ برادرِ دیگر نیست در این صورت
یقیناً ازدواج با او حرام نیست؛ مثالً اگر حسن دارای برادر امی باشد و آن برادر دارای
خواهر ابی باشد هرچند آن دختر ،خواهرِ برادر حسن است اما ازدواج حسن با او حرام
نیست؛ پس عنوان خواهر برادر گاهی در حالت نسبی موجب حرمت نکاح است و گاه نه.
در این صورت معادل رضاعی این عنوان یعنی «خواهر رضاعی برادر» نمیتواند دارای
حرمت باشد چون عنوان خواهر نسبی برادر از عناوینی نیست که دائماً موجب حرمت
ازدواج باشد تا به مالزمه حدیث شریف این حرمت در حالت رضاع ثابت گردد .بنابراین
این قسم از عناوین ،از محل بحث ما در تنزیل رضاع به نسب خارج است و مورد ما
منحصر در عناوینی است که دائماً با یکی از عناوین محرّم مالزمه داشته باشد (ایروانی و
خلخالی ،6063 ،ص.)21
حال به نمونههایی از این عناوین اختالفی بین این دو نظریه که در کتب فقهی از آنها
نام برده شده ،اشاره میشود (کرکی ،6049 ،ص332؛ شهید ثانی ،6062 ،ج ،3ص303؛
فاضل هندی ،6062 ،ج ،3ص601؛ ایروانی و خلخالی ،6063 ،ص:)2
 .4-4-7عنوان «مادرِ برادر يا خواهر» (امّ اخ و امّ اخت)

این عنوان از عناوین محرّم بالذات در نکاح نیست و نامی از آن در میان عناوین هفتگانه که
ازدواج با آنها حرام و ممنوع است ،نیامده ولی بااینوجود ازدواج با چنین فردی که معنون
به این عنوان است در حالت نسب حرام است.
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حال این پرسش مطرح است اگر زنی پسری را شیر دهد ،آیا ازدواج برادر نسبی آن
پسر با آن زن حرام است یا خیر؟ چون این زن مادرِ برادرش است و معادل نسبی آن
هرچند از عناوین محرم بالذات نیست ولی نکاح با او حرام و ممنوع است ،که در این
صورت مصداق ذیل حدیث شریف «مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» است .آیا بااینوجود بنا بر صدر
آن حدیث (یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ) معادل رضاعی آن هم حرام و ممنوع است یا خیر؟
 .4-4-7عنوان «مادر نوه پسری يا دختری» (امّ الحفيد و امّ الحفيده)

این عنوان هم از عناوین محرّم بالذات نیست .حال اگر زنی نوه پسری یا دختری شخصی
را شیر دهد ،آیا ازدواج پدربزرگ نسبی مرتضع با آن زن حرام است یا خیر؟ چون این زن
مادر رضاعی نوه این شخص است که در حالت نسب ازدواج با او قطعاً ممنوع است .آیا بنا
بر تنزیل حدیث شریف «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» معادل رضاعی آن هم حرام و
ممنوع است یا خیر؟
 .9-4-7عنوان «مادر عمه يا عمو» (ام العم و العمه)

این عنوان هم از عناوین محرّم بالذات نیست .حال اگر زنی عمه یا عمو شخصی را شیر
دهد ،آیا ازدواج آن شخص با مرضعه که مادر رضاعی عمه یا عمو محسوب است مجرای
حدیث شریف «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» است یا خیر؟ همین مطلب در رابطه با
«مادر خاله یا دایی» هم صادق است.
 .2-4-7عنوان «خواهر فرزند» (اخت الولد)

این عنوان هم از عناوین محرّم بالذات نیست .حال اگر زنی پسر شخصی را شیر دهد و آن
زن یا شوهر او (صاحب اللبن) دارای دختر باشد ،آیا ازدواج پدر آن پسر با آن دختر که بر
او عنوان «خواهر فرزند» او صدق میکند حرام است یا خیر؟ چون عنوان «خواهر فرزند»
قطعاً نسباً حرام و مصداق ذیل حدیث شریف «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» است.
در حقیقت پاسخ قطعی به این مسائل منوط به جواب به این سؤال اساسی است که:
آیا تنزیل رضاع به نسب در حدیث شریف منحصر به عناوین و موارد مصرّح در حرمت
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نکاح است یا شامل عناوین دیگری که از آنها نامی به میان نیامده هم میشود؟ به دیگر
سخن مالزمه برقرار شده در حدیث شریف بین حرمت نسبی و حرمت رضاعی (یَحْرُمُ مِنَ
الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ) آیا تنها متوقف بر آن است که در ناحیه نسب حرمتی در نکاح
ثابت گردد تا معادل آن در ناحیه رضاع هم حرمت و ممنوعیت محقق شود؟ یا عالوه بر آن
باید حرمت مذکور در عناوین محرّم مصرّح در نسب باشد تا در موارد رضاع موجب نشر
حرمت شود؟
بدیهی است که تفاوت بنیادی بین این دو سؤال وجود دارد .در حالت اول در تمامی
موارد حرمت نسبی ،حرمت رضاعی هم محقق است؛ یعنی هر موردی که نسباً ازدواج حرام
و باطل باشد ،معادل همان مورد در حالت رضاع ،نکاح حرام و ممنوع است .لذا هیچ موردی
نیست که دارای حرمت نسبی باشد ،ولی در همانند آن در حالت رضاع ،نکاح صحیح باشد؛
اما در حالت دوم بین حرمت نسبی و رضاعی مالزمه صددرصدی نیست؛ یعنی میتوان
موردی را یافت که از نظر نسبی ازدواج حرام و باطل است اما همانند رضاعی آن هیچ ایرادی
ندارد و این زمانی رخ میدهد که مورد محرّمِ نسبی از عناوین محرّم بالذات نباشد.
 .9ادله و براهين نظرات

با روشن شدن دقیق صورتمسئله و نظرات و آرا موجود ،این پرسش مطرح است ،آیا
عموم یا اطالق تنزیل رضاع به نسب ،در حدیث شریف «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ
النَّسَبِ» شامل عناوین غیر مصرّح است یا منحصر به عناوین محرّم مصرّح؟ که در این
صورت فقط مواردی از رضاع مشمول حرمت نکاح است که تحریمِ ازدواج در معادل
نسبی آن ،محرّم بالذات باشد.
بررسی و تحقیق در رابطه با این سؤال بنا بر شیوه مرسوم تحقیقات فقهی در دو مرحله
امکان انجام دارد ،یکی بهحسب مقتضای اصل و قاعده و دیگری بهحسب مقتضای ادلّه و
نصوص شرعی .آنچه در این نوشتار به آن پرداخته میشود از منظر ادله و نصوص شرعی است.
مقتضای ادلّه اجتهادی صدر این خصوص ،صحت نکاح در موارد تردید است .چون
عمومات موجود ،مقتضی جواز ازدواج با هر زنی است بهجز افرادی که حرمت نکاح
نسبت به آنها تصریح شده است؛ مثالً در آیه  30سوره نساء بعد از بیان افرادی که با آنها
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ازدواج ،حرام و ممنوع است میفرماید...« :وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ »...یعنی ازدواج با هر
زنی غیر از آن که ذکر شد ،حالل و جایز است .یا در آیه  23سوره نور جواز ازدواج با همه
زنان را بیان میکند و میفرماید« :وَأَنْكِحُوا األيَامَى مِنْكُمْ» االیامی جمع ایم است؛ یعنی زنی
که شوهر ندارد ،چه باکره باشد و چه ثیب؛ و یا در آیه  2سوره نساء در جواز ازدواج از لفظ
ما که از ادات عموم است و شامل هر زنی میگردد استفاده مینماید و میفرماید« :فَانْكِحُوا
مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِِّسَاءِ مَثْنَى وَثُالثَ وَرُبَاعَ».
بنابراین اگر نسبت به عنوانی تردید شود و جز افرادی که ازدواج با آنها ممنوع
گردیده ،نباشد عمومات مقتضی صحت ازدواج است (کرکی ،6049 ،ص)363؛ چون هر
زمان در مقدار مخصّص منفصل مردّد بین اقل و اکثر شک و تردید شود ،طبق ضوابط
اصولی ،تمسک به عمومات صحیح و جواز ازدواج در موارد مشکوک ثابت است .به دیگر
سخن مورد بحث ما از نوع مخصّص منفصل مجمل مفهومی مردد بین اقلّ و اکثر است و
در چنین مواردی قاعده ،رجوع به عمومات است.
توضیح آنکه ادلّهای (قرآن و سنت) وجود دارد که بهصورت عام بیانگر جواز ازدواج با
هر زنی است .در مقابل ،ادلّهای دیگر بهصورت مخصّص ،دایره این تجویز را محدود
مینماید .این ادلّة محدودکننده در واقع مخصصات آن عمومات محسوب بند مانند عناوین
محرّم در آیه  32سوره نساء .در این آیه شریفه مخصّصات جواز نکاح بهصورت منفصل
بیان گردیده که در بخش محرّمات رضاعی آن تردید و اختالف ایجاد شده است .این تردید
ناشی از اجمال مفهومی در این بخش است .بیشک این اجمال موجِب اجمال در مقدار
مخصّص از جواز نکاح است که آیا مخصّص محدود به موارد هفتگانه مصرّح است یا بیش
از آن را هم شامل است .در واقع مخصّص بین اقلّ و اکثر مردد است در چنین مواردی
اصولیون بهقدر متیقن مخصّص اکتفا نموده و از گسترش دامنة آن خودداری مینمایند و در
موارد مشکوک به عموم ادلّه موجود استناد میکنند .چون موارد مشکوک قطعاً داخل در
عمومات هستند و خروج آن توسط مخصّص ثابت نگردیده ،لذا ظهور عام ،معارض و
مزاحمی ندارد و قابل تمسک است؛ بنابراین در رابطه با موارد رضاعی که منطبق بر عناوین
مصرّح نیست ،عموم ادلّه جواز نکاح ،حاکم است (مظفر ،6034 ،ص603؛ خویی،6213 ،
ص261؛ فیاضی ،6063 ،ص.)636
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مقتضای احاديث وارده

آن دسته از فقهایی که معتقدند حرمت نکاح در رضاع منحصر به عناوین محرّم مصرّح
نیست و شامل عناوینی که مالزمه دائمی با عناوین محرّم بالذات دارند هم میشود ،بر اثبات
مدعای خود به دو دسته از احادیث استناد میجویند:
 .4-9عنوان اوّل :مقتضای حديث عام «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»

یکی از راههای کشف مراد یک گوینده ،استفاده از اطالقات کالمی اوست که بهشدت در
محاورات عرفی ما مشهود است ،بهطوری که در احتجاجهای خود به این امر مورد تأیید سیره
عقال استناد مینماییم .سخنان شارع حکیم هم از این قاعدة عقالیی مستثنا نیست؛ لذا اطالقات
نصوص شرعی اعم از قرآن و روایات ارزشی همانند منطوقات دارند و مورد استنادند.
در این حدیث شریف هم اطالق کالمی وجود دارد که قابل اعتنا و توجه است .این
اطالق میتواند کاشف مراد شارع در محرّمات رضاعی باشد .با توجه به این مطلب ،اطالق
صله در حدیث شریف (یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ) شامل همه عناوین است و
منحصر به عناوین محرّم مصرّح نیست .به این معنا که طبق ذیل حدیث شریف «یَحْرُمُ مِنَ
الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» هر کس که از جهت نسب ازدواج با او حرام است از جهت
رضاع هم ازدواج با او حرام و ممنوع است .پس همانطور که ازدواج با «مادر نسبی» و یا
«مادر نسبی برادر» حرام است ازدواج با «مادر رضاعی» و یا «مادر رضاعی برادر» هم حرام و
ممنوع است و دیگر فرقی نمیکند این عنوان جزو عناوین محرّم مصرّح است یا نه؟
به دیگر سخن ،حدیث شریف «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» محدودة حرمت
نکاح در حالت رضاع را مبتنی بر محرمّات نسبی ننموده ،لذا کافی است مورد رضاع معادل
مورد محرّم نسبی باشد که در این صورت حرمت ازدواج ثابت است.
بنابراین در این حدیث شریف برای موارد حرمت نسبی ،هیچ قیدی بیان نشده که باید
از عناوین محرّم مصرّح باشد .بلکه بهطور مطلق آمده هر جا از جهت نسب ،حرمتی برای
نکاح ثابت است ،همان مورد از جهت رضاع حرام و ممنوع است .در نتیجه با وجود چنین
اطالقی در این حدیث شریف ،منحصر نمودن آن به موارد محرّم مصرّح خالف منطق
اصولی است و باید با تفسیر موسع ،دامنه حرمت رضاعی را فراتر از عناوین مذکور در
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نصوص شرعی دانست و هر موردی که در حالت نسب حکم به حرمت آن میشود ،در
حالت رضاع همچنین حکم تسری یابد.
 .4-9نقد و بررسي

هرچند استناد به اطالقات کالمی از مسلمات و مورد تأیید سیره عقالیی است و در نصوص
شرعی همیشه مورد تمسک بوده ،امّا در مورد این حدیث شریف نکاتی وجود دارد که
استناد به این اطالق را کمرنگ و ضعیف مینماید.
اوّالً این نحوه تفسیر از روایت شریف مبتنی بر آن است که واژه «ما» موصول ،به
معنای اشخاص باشد .به این معنا که هر شخصی که از جهت «نسب» ،ازدواج با او جایز
نیست از جهت رضاع هم ازدواج با او صحیح نیست و ازآنجاکه ازدواج با «مادر نسبی
برادر» حرام است ،ازدواج با «مادر رضاعی برادر» هم ممنوع و حرام است.
این تفسیر با این مشکل مواجه است که بر فرضی که منظور از «ما» موصول ،اشخاص
باشد بیشک منظور «نوع» اشخاص است نه فرد آن مانند ،بنوت ،اخوت ،اموت...که در این
صورت حدیث شریف فقط ناظر به عناوینی خواهد بود که بالذات محور حرمت نکاح در
نسباند ،که همان عناوین محرّم مصرّح در نصوص خواهد بود؛ زیرا حکم حرمت در
چنین مواردی حکمی تعبّدی است که تنها راه دستیابی به آن ،مراجعه به نصوص شارع
حکیم است و در این رابطه چیزی جز عناوین هفتگانه مصرّح در آیه  32سوره نساء ،وجود
ندارد .پس مستند هر حرمتی در نکاح همان عناوین است و تعلیلِ حرمتِ دیگر عناوین،
مستلزم ارجاع به همین عناوین مصرّح در نصوص شرعی است .در غیر این صورت عناوین

محرم نمیبایست منحصر در هفت مورد باشد 3.بنابراین ،این عناوین غیر مصرّح نمیتوانند
مراد از ما موصول در حدیث شریف باشند.

و اگر مراد از ما موصول هر عمل حرام در نسب مثل نکاح باشد ،بدیهی است در این
حالت هم بنا بر همان توضیح سابق ،موارد حرمت نکاح در نسب را باید در عناوین محرّم
مصرّح بالذات جستجو نمود ،یعنی محرماتی که در شریعت مقدس بهصورت قضایای حقیقیه
ثابت است .این امر مختص به عناوین مذکور در نصوص شرعی است ،نه عناوین مالزم با
عناوین محرّم که در هیچیک از ادلّه شرعی تحریم نکاح ،نامی از آنها به میان نیامده است.
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توضیح بیشتر آنکه :دلیل حرمت نکاح در چنین عناوینی فقط به خاطر مالزمة دائمی که با
عناوین محرّم بالذات دارند ،میباشد (که سابقاً این موضوع بهعنوان یکی از شروط در این نوع
عناوین مطرح گردید) و صدق خود این عناوین هیچ تأثیری در جریان حکم حرمت ندارد و
باید در ضمن این عناوین ،عنوان محرّم بالذات دیگری احراز گردد ،تا حکم به حرمت نکاح
گردد (کرکی ،6049 ،ص334؛ شهید ثانی ،6062 ،ج ،3ص303؛ عاملی ،6062 ،ص633؛
سبزواری ،6032 ،ص614؛ بجنوردی ،6236 ،ص212؛ مقدس اردبیلی ،بیتا ،ص.)130
یعنی آنکه حرمت نکاح در این دسته از عناوین ،حرمت «عرضی» است نه «ذاتی»؛ مثالً
در حرمت نکاح با «مادر برادر» ،یا باید عنوان «مادر نسبی» صدق نماید یا عنوان «زوجه
پدر» و اال حکم به حرمت نکاح نخواهد شد .لذا ضروری است در این موارد ،حرمت
عرضی بنا بر قاعدة فلسفی «کلّ عرضی معلّل» (ابراهیمی دینانی ،6234 ،ج ،3ص )233به
حرمت ذاتی ارجاع داده شود تا استحاله تسلسل در احکام منتفی گردد .تنها منبع حرمت
ذاتی که میتواند مستند این حرمت عرضی قرار گیرد ،عناوین محرّم مصرّح در قرآن است.
چون حرمت این عناوین بنا بر قاعدة فلسفی «ذاتی کل شیء لم یکن معلال» (ابراهیمی
دینانی ،6234 ،ج ،6ص )313مستلزم اثبات حرمت امر دیگری نیست؛ بنابراین وقتی تمام
معیار در حرمت نکاح در «مادر برادر» احراز عناوین محرّم بالذات «مادر نسبی» یا «زوجه
پدر» است ،قطعاً معادل این عناوین مالزم در «مادر رضاعی برادر» احراز نمیگردد .زیرا
«مادر رضاعی برادر» نه «مادر رضاعی» و نه «زوجه پدر» برادر دیگر است؛ و از طرفی عنوان
«مادر رضاعی برادر» در جریان حکم حرمت بیتأثیر است؛ چون معادل نسبی آن هیچ نقشی
در اثبات ممنوعیت ازدواج ندارد .حال چگونه میتوان بنا بر عنوان «مادر رضاعی برادر» و
استناد به اطالق حدیث شریف حکم به حرمت نکاح با چنین زنی نمود؛ بنابراین خروج این
دسته از عناوین غیر مصرّح از ذیل قاعده رضاع مستنبط از حدیث شریف ،خروج تخصصی

است نه تخصیصی ،چنانچه برخی از فقهاء 3و مفسرین 9بر این باورند.

مضافاً در این عناوین غیر مصرّح ،عاملی که باعث حرمت دائمی در حالت غیر رضاع
است تنها نسب نیست .بلکه عامل حرمت در این موارد ،هم نسب و هم مصاهره است؛ مثالً
در عنوان «مادر برادر» حرمت دائمی آن از این جهت است که آن زن یا مادر نسبی است،
که در این صورت عامل حرمت ارجاع به عناوین محرّم مصرّح در نسب است و یا اینکه آن
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زن زوجة پدر است ،که در این صورت عامل حرمت ،مصاهره است .پس حرمت این
عناوین ناشی از نسب و مصاهره توأماً است و قطعاً ادلّه رضاع بنا بر مضمون و محتوای آن
تنها قائممقام نسب است نه مصاهره (شیخ طوسی ،6216 ،ج ،1ص.)241
به دیگر سخن اگر قرار باشد به اطالق روایت عمل شود تنها در حوزة نسب کارایی
دارد نه مصاهره؛ و حرمت چنین عناوینی بهصورت دائمی در حالت غیر رضاع در گروی
نسب و مصاهره است و ادلّة رضاع تنها بخش نسب را شامل و در آن موثّر است؛ بنابراین
معادل رضاعی چنین عناوینی نمیتواند حرمت دائمی داشته باشد.
جمعبندی

همانطور که بیان شد در سببیّت رضاع در حرمت نکاح ،دو بحث اساسی مطرح است.6 :
محدوده تأثیر رضاع در حرمت نکاح  .3ارکان و شرایط تحقق رضاع ،اما سؤال اصلی و مهم
در این جستار این است که قاعده رضاع نسبت به چه روابط نسبی عامل نشر حرمت است؟
از ظاهر روایات و ماده قانونی چنین مستفاد است که دایرة تأثیر رضاع ،محرّمات نسبی
است؛ یعنی هر ازدواجی که در حوزة روابط نسبی ممنوع است در معادل و نظیر رضاعی آن
هم حرام و باطل است؛ اما مسئله مهم در این رابطه محدوده این تأثیر است؛ مثالً اگر زنی
پسری را با شرایط خاص شیر دهد این زن مادر رضاعی او محسوب است ،اما آیا ازدواج
برادر نسبی آن پسر با آن زن (مرضعه) حرام است؟ به دیگر سخن این زن که مادر رضاعی
طفل است ،بهمنزله مادر رضاعی برادر او نیز هست؟ تا ازدواج با او حرام و ممنوع باشد؟
چون در چنین حالتی در روابط نسبی قطعاً ازدواج حرام است .به دیگر سخن آیا تنزیل
رضاع به نسب در حدیث شریف «یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» منحصر به عناوین
و محرّم مصرّح در نصوص شرعی است یا شامل عناوین دیگری که از آنها نامی به میان
نیامده ولی بااینوجود در حرمت نکاح آن در نسب تردید وجود ندارد هم میشود.
بعد از بررسی و تحقیق جامع در این خصوص به این نتیجه رسیدیم این حرمت
دارای محدودیت است و همه حاالت محرم نسبی را شامل نمیگردد در نتیجه از ماده
قانونی نیز باید تفسیر مضیق نمود.
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يادداشتها

 .1در اين رابطه ميتوان به كتابهاي زير اشاره نمود:
تحليل فقهي حقوق خانواده اثر دكتر محقق داماد ،حقوق خانواده در قنون مدني جمهوري اسالالمي
ايران اثر سيد علي محمد يثربي ،حقوق خانواده اثر دكتر علي شريف.
 .2محدث كبير حرعاملي در كتاب گرانسنگ وسائل شيعه بخشي را تحت عنوان «ابواب ما يحالرم
بالرضاع» مختص به بحث رضاع قرار داده كه باب اول آن در رابطه با احاديثي است كه در بيان
قاعده كلي رضاع است كه مشتمل بر  11است .شيخ حرعاملي ،1011 ،ج ،21ص 371به بعد.
 .3بنا بر اين همان طور كه تملك پدر و مادر نسبي حرام است همان طور هم تملك پالدر و مالادر
رضاعي حرام و ممنوع است .اين مطلب مويّد به روايات متعددي است از جمله:
ْ .1حيح عبداهلل سنان از امام ْادق ع« .قال مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّالدِ بْالنِ يَحْيَالى عَالنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُالئِلَ وَ أَنَالا
حَاضِرٌ عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً مَمْلُوكاً لَهَا مِنْ لَبَنِهَا حَتَّى فَطَمَتْهُ هَلْ لَهَا أَنْ تَبِيعَهُ فَقَالَ لَا هُوَ ابْنُهَالا
مِنَ الرَّضَاعَةِ حَرُمَ عَلَيْهَا بَيْعُهُ وَ أَكْلُ ثَمَنِهِ ثُمَّ قَالَ أَ لَيْسَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) قَالَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَالا
يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» حرعاملي ،1011 ،ج ،21ص.015
 .2مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَالنْ
أَبِي بَصِيرٍ وَ أَبِي الْعَبَّاسِ وَ عُبَيْدٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَالهُ أَوْ عَمَّتَالهُ أَوْ
خَالَتَهُ أَوْ بِنْتَ أَخِيهِ أَوْ بِنْتَ أُخْتِهِ وَ ذَكَرَ أَهْلَ هَِِهِ الْآيَةِ مِنَ النِّسَاءِ عَتَقُوا جَمِيعاً وَ يَمْلِكُ عَمَّهُ وَ ابْنَ أَخِيالهِ وَ
ابْنَ أُخْتِهِ وَ الْخَالَ وَ لَا يَمْلِكُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أُخْتَهُ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ إِذَا مُلِكْالنَ عَالتَقْنَوَ قَالالَ مَالا

يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَإِنَّالهُ يَحْالرُمُ مِالنَ الرَّضَالاعِ »...حرعالاملي ،1011 ،ج ،11ص 207چنانچاله از ايالن
احاديث مستفاد است حضرت به اطالق (مايحرم من الرضاع )...حكم به بطالالن فالروف فرزنالد
رضاعي و عدم تملك مادر رضاعي نموده همان طور كه فروف فرزند نسالبي يالا تملالك مالادر
نسبي مردود است.
 .0يكي از مخالفين اين ديدگاه محقق ميالرزا حسالن بجنالوردي اسالت .ايشالان در نقالد ايالن ن الر
ميفرمايد « :و من جملتها :عدم قود الوالد بقتل ولده ،فإنِّه في الولد نسبا ال يقتل الوالد إن قتل ولده ،و إن
ثبت ذلك ببيّنة أو إقرار ،و لكن األب الرضاعي لو قتل ابنه الرضاعي أو بنته يقتل بهما .و من جملتهالا :أنِّ
الوالد نسبا ال يقطع يده بسرقة مال ولده نسبا ،و لكنِّ األب الرضاعي لو سرق مال ولده الرضاعي يقطالع...و
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السرِّ في ذلك كلِّه :أنِّ األدلِّة الدالِّة على هِه األحكام رتِّب فيها هِه األحكام على نفس هالِه العنالاوين ،و
هِه العناوين إمّا حقيقة في خصوص ما إذا كانت حاْلة من النسب -و استعمالها في اإلضالافة الحاْاللة
من الرضاع يكون بالعناية و برعاية مع المعنى الحقيقي ،فتكون الحاْلة من الرضالاع خارجالة عالن تحالت
تلك المفاهيم و ال تشملها -أو تكون تلك المفاهيم منصرفه عن الحاْلة مالن الرضالاع ،و إن قلنالا بأنِّهالا
حقيقة فيها أيضا .و قوله ْلِّى اللِّه عليه و آله« :يحرم من الرضاع ما يحرم من النسالب» فال الاهر مناله أنِّ
التنزيل بلحاظ حرمة النكاح فقط؛ و في ترتِّب غير حرمة النكاح من آثار هِه العناوين إذا كانالت حاْاللة
منال نسب على الحاْلة من الرضاع يحتاج إلى وجود دليل خاصّ يدلِّ عليه ،كما ادّعيناه في االنعتالاق إذا

ملكهن» موسوي بجنوردي القواعد ،1371 ،ج ،0ص.310
 .5يكي از طرفداران جدّي ن ريه تعميم عالمه محقق عماد مير محمد باقر مشهور به دامالاد اسالت.
ايشان در رساله خود به نام «ضوابط الرضاع» از اين ديدگاه به شدت دفاع مينمايد .باله نقالل از
بحراني ،1333 ،ج 23ص.313
 .3فقيه عالي مقام ابنادريس در اثر معروف خود سرائر با پِيرف ايالن ديالدگاه در مالورد عنالوان «ام ام
ولد» كه قطعا از عناوين محرِّم نسبي مصرِّح در قرآن نيست معتقد به حرمت نكاح در معادل رضالاعي
آن است ،چون اين عنوان در حالت نسب موجب حرمت است؛ پس بنا بالر عمالوم تنزيالل در حالالت
رضاع هم نكاح حرام و ممنوع است« .والِي يقتضيه مِهبنا ،أن أم أم ولده من الرضاع محرمالة علياله،
كما أنها محرمة عليه من النس ،ألنه أْل في التحريم من غير تعليل ».ابنادريالس حلالي ،1011 ،ج،5
ص 550البته ايشان در ديگر عناوين غير مصرح چنين ن ري را ندارد ،كاله همالين اضالطراب در مبنالا
مورد اعتراض ديگر فقهاء قرار گرفته است .عالمه حلي،1013 ،ج ،7ص.02
 .7يكي از مخالفين سرسخت ن رية تعميم از من ر دليل عامِ «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَالبِ»
محقق بحراني است .ايشان در نقد و ردّ ن ر «محقق عمالاد» در رسالاله «ضالوابط الرضالاع» باله
تفصيل مسئله را مطرح مينمايد.بحراني ،1333 ،ج 23ص.311
 .1عالمه حلي در زمرة كساني است كه معتقد به خروج تخصيصي عناوين محرم غير مصرح هستند
(تِكره الفقهاء ،بيتا ،ج ،2ص .) 310البته ن ر ايشان مورد انتقاد ديگر فقها واقع گرديالده اسالت.
نراقي ،1015 ،ج ،13ص271؛ عاملي ،1013 ،ج ،1ص.122
 .1مفسّر شهير زمخشري در تفسير معروف خود ذيل آيه شريفه  23سوره نساء ديالدگاه تخصاليص را در
اين رابطه بيان مينمايد (زمخشري،1017 ،ج ،1ص ) 513اما در مقابل مفسّر بزرگ فاضل مقالداد در
ردّ اين ديدگاه نقدي عالمانه بر آن وارد ميكند (فاضل مقداد ،كنز العرفان ،ج ،2ص.)112
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کتابنامه
آخوند خراساني ،محمدكاظم (بيتا) ،كتاب الرضاع ،بيجا :چاپ در ضمن قطرات من يراع بحر العلوم.
ابراهيمي ديناني ،غالمحسين (1371ف) ،قواعد كلالي فلسالفي ،تهالران :مؤسساله مطالعالات و تحقيقالات
فرهنگي ،چ.2
امامي ،سيد حسن (1377ف) ،حقوق مدني ،تهران :كتابفروشي اسالميه ،چ.10
انصاري ،مرتضي (1015ق) ،كتاب النكاح ،قم :كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اع م انصاري ،چ.1
ايرواني ،محمدتقي و سيد محمدمهدي موسوي خلخالي (1017ق) ،احكام الرضاع في فقه الشيعة ،المنيالر
للطباعة والنشر ،چ.1
بحرالعلوم ،سيد محمد (1332ف) ،بلغة الفقية ،ايران :مكتبة الصادق ،چ.0
بحراني ،يوسف (1333ف) ،الحدائق الناظرة في احكام العترة الطاهرة ،قم :موسسه النشر االسالمي ،چ.1
جعفري لنگرودي ،محمدجعفر (1373ف) ،حقوق خانواده ،تهران :گنج دانش ،چ.2
حر عاملي ،محمد بن حسن (1011ق) ،وسائل الشيعة ،قم :موسسه آل البيت.
حلي ،ابنادريس (1011ق) ،السرائر ،قم :مؤسسة النشر االسالمي ،چ.2
حلِّي ،حسن بن يوسف بن مطهر (بيتا) ،تِكرة الفقهاء ،بيجا :مكتبة المرتضوية ،چاپ سنگي.
همو (1013ق) ،قواعد االحكام ،قم :مؤسسه النشر االسالمي ،چ.1
همو (1013ق) ،مختلف الشيعة في احكام الشريعة ،قم :مؤسسه النشر االسالمي ،چ.2
خوانساري ،سيد احمد (1330ف) ،جامع المدارک ،تهران :مكتبة الصدوق ،چ.2
خويي ،سيد ابوالقاسم (1331ف) ،اجود التقريرات ،قم :انتشارات مصطفوي ،چ.2
زمخشري ،محمود بن عمر (1017ق) ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،بيروت :دار الكتاب العربي ،چ.3
سبزواري ،محمدباقر (1023ق) ،كفايه الفقه ،قم :مؤسسة النشر االسالمي ،چ.1
شريف علي (1377ف) ،حقوق خانواده ،نشر دنياي نو ،چ.1
الشهيد الثاني ،زينالدين بن علي (1311ق) ،شرح اللمعة ،نجف :منشورات جامعة النجف الدينية ،چ.2
همو (1013ق) ،مسالك االفهام ،قم :مؤسسة المعارف االسالمية ،چ.1
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ْدوق ،محمد بن علي (1013ق) ،من اليحضره الفقيه ،قم :النشر االسالمي.
ْفايي ،سيد حسين و امامي ،اسداهلل (1370ف) ،حقوق خانواده ،تهران :دانشگاه تهران ،چ.1
طباطبايي ،سيد علي (1012ق) ،رياض المسائل في بيان االحكام بالدالئل ،قم :مؤسسة النشر االسالمي ،چ.1
طوسي ،محمد بن حسن (1017ق) ،الخالف ،قم :مؤسسة النشر االسالمي ،چ.1
طوسي ،محمد بن حسن (1351ف) ،المبسوط ،تهران :المكتبة المرتضوية.
همو (1335ف) ،تهِيب االحكام ،تهران :دار الكتب االسالمية.
عاملي ،سيد محمد (1013ق) ،نهاية المرام ،قم :مؤسسة النشر االسالمي ،چ.1
الفاضل الهندي ،محمد بن تاجالدين (1023ق) ،كشف اللثام ،قم :مؤسسة النشر االسالمي ،چ.1
فياضي ،محمد اسحاق (1017ق) ،محاضرات في اْول الفقه ،قم :انصاريان ،چ.0
كاتوزيان ،ناْر (1375ف) ،حقوق مدني (حقوق خانواده) ،تهران :شركت انتشار ،چ.0
كركي ،علي بن حسين (1011ق) ،جامع المقاْد في شرح القواعد ،قم :مؤسس آل البيت ،چ.1
همو (1011ق) ،رسائل ،قم :مكتبة آيتاهلل مرعشي ،چ.1
كليني ،محمد بن يعقوب (1335ف) ،الكافي ،تهران :دار الكتب االسالمية.
محقق داماد ،سيد مصطفي (1331ف) ،بررسي فقهي حقوق خانواده ،نشر علوم اسالمي ،چ.3
مدني ،سيد جاللالدين (1315ف) ،حقوق خانواده ،تهران :پايدار ،چ.1
م فر ،محمدرضا (1021ق) ،اْول الفقه ،قم :اسماعيليان ،چ.5
مقدس اردبيلي ،احمد (بيتا) ،زبدة البيان في احكام القرآن ،ايران :المكتبة الجعفرية ،چ.1
موسوي بجنوردي ،ميرزا حسن (1371ف) ،القواعد الفقهيه ،قم :اسماعيليان ،چ.2
نجفي ،محمدحسن (1335ف) ،جواهر الكالم في شرح شرائع االسالم ،تهران :دار الكتب االسالمية ،چ.2
نراقي ،احمد (1015ق) ،مستند الشيعة ،قم :مؤسسه آل البيت ،چ.1
يثربي ،محمدعلي (1373ف) ،حقوق خانواده (در قانون مالدني جمهالوري اسالالمي) ،سالازمان تبليغالات
اسالمي ،چ.1

