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  ١٣٩٤، دي ٥ي  ي هشتم، شماره ، دورهپزشكيو تاريخ  اخالقايراني  مجله
 

abstü 
refü 

  ر مادران و یس بانک شیخچه و ضرورت تأسیدر تار یپژوهش
  آن يش رویپ یحقوق -یفقه يها چالش

  ١* ياحمد مرتاض
  

  يپژوهش ي مقاله
 چكيده

بهداشـت را بـر آن    يسازمان جهـان  ر خشک،يش يجا بهن مناسب يگزيداکردن جاينوزادان و پ ي هيرباز در مورد تغذيد يها ينگران
ـ ر مادران را مطرح سـازد و  يس بانک شيتأس ي دهي، ايالديم ۱۹۰۹داشت تا در سال  ـ  سـ  کي ر مـادران  ين بانـک شـ  يال پـس از آن، اول

رونـق   هـا  ن نوع بانکيس ايز تأسين ييايو آس ييمختلف اروپا يدنبال آن، در کشورها اد نهاده شد و بهيکا بنيدر بوستون آمر اهداکننده
ر مـادر  يرش فرمول شيکننده، عدم پذ مانير در مادر زايرس و نبود شناتولد ها،  آن ر مادرِيان چندقلو و عدم کفاف شنوزادتولد . گرفت

هـدف از   .اسـت   کردهدوچندان  مختلف جهان يکشورهار مادران را در يس بانک شياز به تأسيگر، نيل دين دليتوسط نوزاد او و چند
ن يادين سوال بنين، پاسخ به ايگزيو جا يمصنوع يرهايسه با شير مادر در مقايش يايت و مزاياهم يسازپژوهش حاضر، ضمن روشن

الزم بـوده و   يطي، چه شرايشاوندان  ويرده و خويرخوار و زن شين شيب يت رضاعيتحقق محرم ياست که از نگاه فقه و حقوق، برا
قلمـداد   ياسالم ير کشورهايران و سايرمادران در کشور ايس بانک شيبر سر راه تأس يتواند مانع و چالشيط، ميشران يک از ايکدام 
  .شود

چ چـالش و مـانع   ياز آن اسـت کـه هـ    ي، حـاک يعه و سـن يش يو فقه يي، در منابع روايت رضاعيمربوط به محرم ي دقت در ادله
در برابـر   يو شـرع  ين برده و محذور قـانون يمسلمان از ب ير کشورهايران و سايادر کشور جاد آن را يا يها نهيتواند زم ينم يا يشرع
، يا و به استناد منابع کتابخانه يليتحل -يفيپژوهش حاضر، به روش توص. را رقم بزند ياسالم ير مادران در کشورهايس بانک شيتأس

  .است مذکور را به اثبات رسانده يقرار داده و ادعا يرا مورد واکاو يت رضاعير محرمگاثبات يادله و مبان
  ، محارم، فقهيت رضاعير مادران، رضاع، محرميبانک ش :يديکل واژگان

  
   

                                                
  رانیز، ایز، تبریدانشگاه تبر ،یات و علوم اسالمیدانشکده اله ،یگروه فقه و حقوق اسالم ،اریاستاد  ١
 يأت علميار و عضو هي، استاديات و علوم اسالميز، دانشکده الهيبهمن، دانشگاه تبر ۲۹آبرسان، بلوار ، چهارراه يابان آزاديز، خيتبر :نشاني *

  Email: a.mortazi@tabrizu.ac.ir، ۰۴۱۳۳۳۹۲۲۳۹ :، تلفنيگروه فقه و حقوق اسالم
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   مقدمه

جاد ين موضوعه، عوامل ايو قوان ياز نگاه فقه اسالم
م يتقس يو سبب ينسب ي ن دو فرد، به دو دستهيت بيمحرم
و  ي، به دو نوع رضاعيت سببيشود و خود محرم يم

در لغت  »رِضاع«ا ي »رضاع«. است شده يبند، گروهيمصاهر
 که نيااعم از  ؛)۱( است »ر از پستانيدن شيمک« يمعنا به

 و در اصطالح عبارت .وانيا حيصاحب پستان، انسان باشد 
رخوار، در يدن پستان انسان، توسط نوزاد شيمک«: ست ازا

 ي، قرابت رضاعيو حقوق ياز نگاه فقه). ۲، ۳( »خاص يزمان
ت و حرمت ازدواج، در حکم قرابت يجاد محرميبه لحاظ ا

ک يرا در قالب  مسألهن ي، ايعه و سنيهان شيفق. است ينسب
حرم ي«: اند کهن آوردهيچن »رضاع« ي نام قاعده هب يفقه ي قاعده

برگرفته از  ن قاعدهيا). ۴-۹( »حرم من النسبين الرضاع ما م
 عهيش يياز منابع روا يکه در برخ است )ص(امبريث پيحد

از  )۱۳، ۱۴( اهل سنت يثيدر کتب حد يو حت) ۱۲-۱۰(
  .شان نقل شده استيا

ت يز خداوند متعال به محرمينساء ن ي سوره ٢٣ ي هيدر آ
حرمت عليكم أمهاتكم و «: ديفرما ياشاره داشته و م يرضاع

بناتكم و أخواتكم و عماتكم و خاالتكم و بنات األخ و بنات 
األخت و أمهاتكم الالتي أرضعنكم و أخواتكم من الرضاعة و 

و ربائبكم الالتي في حجوركم من نسائكم  أمهات نسائكم
الالتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فال جناح عليكم 
و حالئل أبنائكم الذين من أصالبكم و أن تجمعوا بين األختين 

مادرانتان و دختران و  إال ما قد سلف إن اهللا كان غفورا رحيما؛
ران خواهر و دخت ها و دختران برادر ها و خاله خواهران و عمه

 يو خواهران رضاع اند كه شما را شير داده يو مادران شما
شما، و مادران همسرانتان، و دختران همسرتان كه در دامان 

 يآميزش جنسها  آن كه با ياند از همسران شما پرورش يافته
آميزش ها  آن چه با است و چنان ايد، بر شما حرام شده داشته
و  .ندارد يشما مانع يبرا ها آن دخترانايد،  نداشته يجنس

نه [شما هستند  پسرانتان كه از نسل يهمسرها ،چنين هم
جمع ميان دو خواهر  و نيز حرام است بر شما] ها پسرخوانده

آمرزنده و  در گذشته واقع شده چرا كه خداوندكنيد مگر آنچه 
  .»مهربان است
 انگريبرده، ب ث ناميه و حدي، آيفقه ي ، قاعدهيبه هر رو

زدواج با ر حاصل از ايک زن، شيکه اگر  استن نکته يا
بخوراند، دختر بر آن مرد و مادر و  شوهرش را به نوزاد دختر

ز بر يو ن -هر قدر که باال رود-او  يو مادر ياجداد پدر
طور، اگر  نيهم. فرزندان و نوادگان آن مرد، محرم خواهد شد

ز فرزندان ينر دهد، خود آن زن و يش ن زن، به نوزاد پسريا
شوهرش  يو رضاع ياو و فرزندان نسب - ينه رضاع - ينسب

حاصل از ازدواج با او بوده، با پسربچه، محرم  ريکه ش
گر همسر او متولد شده يهرچند آن فرزندان، از د شوند يم

ن پسر يتواند با دختران ا يجه، آن مرد نميدر نت .دنباش
 يبا دختر رضاعز يو ن - ن رودييهر قدر که پا - اش يرضاع

تواند با خواهر و  يز نميرخورده نيپسر ش. خود، ازدواج کند
 ي هک دوريا در يخودش ازدواج کرده  يريش ي عمه و خاله

عنوان  همان زن، به يبه را با خواهر رضاعيغر ي، زنيزمان
  ).۱۵( ندکهمسر، انتخاب 

ران، تحقق يگذار ا قانونن، يچن همو  يعه و سنيهان شيفق
اند که توجه  را مشروط به چند امر دانسته يرضاعت يمحرم
 يش رويپ يو حقوق يفقه يهااز چالش ياريبس ها بدان
پاسخ  ياسالم ير مادران را در کشورهايس بانک شيتأس

ن روش ييپس از تبن بحث، يش از ورود به اياما پ. خواهد داد
س يتأس ي خچهيتار يبه طرح اجمال ق حاضر،يکار در تحق
ن ضرورت ييمختلف و تب يمادران در کشورهار يبانک ش
  . شود يپرداخته م ين نهاديچن يگذار انيتوجه به بن

   روش کار
با مراجعه و  يا کتابخانه نحو بهن پژوهش يروش کار در ا

ز يبوده و مطالب ن يو پزشک يبه منابع دست اول و معتبر فقه
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ان يمتون ب ييل محتوايتحلو  يفيتوص ي وهينوعا به ش
ل يمختلف و تحل يها دگاهياست تا عالوه بر طرح د شده
  .ميابيز دست يآن نظرات ن يبه مبانها،  آن يقيتطب
ها ل دادهيتبد(، )هاداده يگردآور( ين امر در سه مرحلهيا

با . صورت گرفته است) پردازش اطالعات(و ) به اطالعات
ق مطالعه يطرق حاضر، از يح که در مرحله اول تحقين توضيا

، مواد خام يو پزشک يل و دست اول فقهيمنابع اص ياکتابخانه
ط يت و شراي، اهمادرمر يمرتبط با ش يهاها و دادهافتهيو 
و با  ي، گردآوريت رضاعيجاد محرميآن در ا يرگذاريتاث
در مرحله دوم، . ديگرد يبردارادداشتيمحور، کرد مسألهيرو
قرار گرفت تا  ياعتبارسنج شده، مورد يگردآور يهان دادهيا

ورود به  ي ستهيارزشمند و شا يهاافتهيها فقط  ان آنياز م
ق و مستند و يتحق ي ق، که در ارتباط کامل با مسألهيند تحقيفرا
، با تدبر در يينها يدر مرحله. نش گردديق هستند، گزيدق
ها به  موجود در آن ياخذ شده، اطالعات علم يهاادداشتي
، در يعه و سنيمتقدم و متأخر ش يفقها يهادگاهيژه، ديو

ن يب يت رضاعيط الزم جهت تحقق محرميخصوص شرا
 يهاها و تشابهشاوندان او، و تفاوتيرده و حويش نوزاد و زن
ل يه و تحليها، مورد اقتباس و تجزدگاهين آن ديموجود در ب

ق آن با يز تطبيها و ن ن آني، قرار گرفته و با تضارب بييمحتوا
ق، يح و دقيصح ي هي، نظرياسالم ين موضوعه کشورهايقوان
  .شدل يت و تکمينش، تقويمقاله، گز ي سندهيدگاه نوياز د

 ر مادرانيس بانک شيخچه و ضرورت تأسيتار

مهم  يها يجزو نگران مناسب نوزادان ي هيرباز، تغذياز د
ن و يتر يعيطب ر مادريآمده و استفاده از ششمار  به يجهان
ه از ياعالم شده است و تغذ ين نگرانيرفع ا يوه براين شيبهتر
 يبرا ينير مادران، راهکار نويموجود در بانک ش يرهايش
ستم، در يآن در قرن ب يکه تئور استن هدف يدن به ايرس

 قابل اثر رماد با شير تغذيه). ۱۶( دشکا مطرح ياروپا و آمر

و  شيرخوار و مادر  نزديك كودک، تعامل تكامل در يا مالحظه
 مادر شير. دارد دائم طور به و مدتزدرا درها  آن يفعاط روابط

 است كه يزمان مدت در نوزاد يبرا ينظير يب و مناسب تركيب

 از يزياد تعداد هنوز يول ستباال يو تكامل و رشد سرعت

 ،يعصب ،يكبد ،يگوارش سيستم مثل شيرخوار يها سيستم
. هستند نارس يعمل نظر از يايمن يها سيستم و يعروق ،يكليو
 يحاو باالست بلكه كيفيت با يغذا يك تنها نه انسان، شير
 نارس يها سيستم صحيح عمل به كه ب استتركي يتعداد

 كه است زنده يغذا يك مادر شير. كند يم شيرخوار كمك

 ،عالوه به. كند مي تغيير سن شيرخوار برحسب آن تركيب مرتباً
 تركيب ۱۰۰ از تر شيب و است شده لقخ انسان نژاد مخصوص

 كرد توليد يمصنوع روش به راها  آن توان ينم كه دارد مختلف
)۱۷.( 

 يها نهي، هزير انسانيل شيبد يب يها تيزن ميتوجه به ا
 دهد ير مادران را تحت الشعاع قرار ميس بانک شيتأس يفرارو

 ير مادر، در ارتقاينوزاد با ش ي هيتغذ که نياژه يو به). ۱۸(
 ح کهين توضيبا ا. ز مؤثر استيرده نيسالمت خود مادر ش

 منوپوز، سرطان از قبل پستان سرطان عليه پستان از يشيرده

 تسريع موجب و دارد يمحافظت اثر استئوپروز و تخمدان

 خشب ماثر آرا. شوديم زايمان از قبل ي  به اندازه رحم برگشت

 بهبود را خواب كيفيت و كرده كم را ها استرس بروز ميزان آن

توانند با يم ريش ي، مادران دارايبه هر رو). ۱۷( بخشد يم
و ) ۱۹( ادشدهي يها ر به بانکيش يرمجانيا غي يمجان ياهدا

 ياري مذکور يط گوناگون، جامعه را در رفع نگرانيتحت شرا
ر يش يجا ن مناسب بهيگزيداکردن جاين رو، پيند و از انک

ر ير انسان و محروم از شيش ازمند بهيخشک و نجات کودکان ن
ر مادران بوده يس بانک شيتأس يها مادرِ خود، از ضرورت

ل مختلف يدال کودکان ممکن است به يبرخرا يز). ۱۹( است
 مثل شيرخوار باليني ، شرايط)۲۰( تولد نارسچون  هم

عدم تحمل  و ي، آلرژ)۱۷( م رودهسندر يا متابوليسم اختالالت
، نقص )۲۲( يعفون يها يماريب ،)۲۱( ر مادر خوديفرمول ش

، )۲۱( مادر، بعد از عمل ييخاص دارو ي هيتغذو  يمنيا
ر يو عدم کفاف ش يي، چندقلو)۲۳( يوزن رشد و کمدر اختالل 

http://ijme.tums.ac.ir
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 يمسر يماريا هر بي) ۲۴( به سرطان پستان يو ي، ابتالمادر
، به )۱۶( مادرر يا خشک شدن شي يينارساو  )۲۵( گريد

ن امر، يهم. دا کنندياز پين مادرانگر ير توسط ديش ياهدا
کند چرا که ير مادران را دوچندان ميس بانک شيضرورت تأس

نوزادان  يبه تداوم زندگ يرينظ ياد، کمک بين راهکار نوبنيا
  .دکراو خواهد  ي خانواده يرو آن، زندگيازمند و پين

ر مادران در يس بانک شيتأس ي دهين اي، اوليخيتار از نظر
ن يو اول شدبهداشت مطرح  يتوسط سازمان جهان ۱۹۰۹سال 

االت يسال بعد از آن در شهر بوستون ا کير مادران يبانک ش
). ۲۶( شداحداث  Fritz Talbot کا توسط دکتريآمر ي متحده
 يساز رهيذخ يرهاينوزادان با ش ي هيتغذ ي دهيب، اين ترتيبد

 يآقا يعني، يدانشمند بوستون يارير، با يش يها شده در بانک
 ياز آکادم ين مجوز رسميشد هرچند اول اجراتالبوت، 
ر مادر، در سال يس بانک شيتاس ي، برا١کاياطفال آمر يپزشک
به بعد، در  ها سالاز آن ). ۲۱( ش از آنيد نه پشصادر  ۱۹۴۳

دا، يسوتا، فلور نهيتگزاس، مچون  همکا يمناطق مختلف آمر
ا ي يبا کارکرد دولت ييها ن بانکيکاگو چنينگتون و شيلميو

NMBشرکت که) ۲۴( س شديتأس يخصوص  سيتأس( ٢
از ) ۲۸) (۲۰۱۳ سيتأس( NWMMBو شرکت  )۲۷() ٢٠٠٦
ت خدمات يفيکنترل ک يبرا. بارز آن هستند يها نمونه
 ،۱۹۸۵، در سال ر مادريمختلف ش يها شده توسط بانک ارائه

 )HMBANA( کاير مادر در شمال آمريانجمن بانک ش
ر تحت نظارت آن در يش يها که بانک يطور به ،شدس يتاس٣

د يرس ي، به شش بانک م۲۰۰۲، چهارده و در سال ۱۹۸۶سال 
کا، يتنها در شمال آمر اکنون هم ).۲۱( اند هداشت يکه روند نزول

ر يکا، بانک شيعالوه بر آمر. )۲۹( وجود دارد ريازده بانک شي
بلغارستان، چون  هم يگريمختلف د يمادران، در کشورها

چک،  يل، جمهوريبرز، )۲۱( فرانسه، آلمان، انگلستانلهستان، 

                                                
1  American Academy of Pediatrics 
2 National Milk Bank 
3 The Human Milk Banking Association of North 
America  

نروژ،  ن،يپيلين، فيچ ونان، هندوستان، ژاپن،يدانمارک، فنالند، 
ر يدا )۱۸( يجنوب يقايا و آفريو استرال) ۲۴(س و يسوئد، سوئ

ر ين بانک شينمونه، در کشور آلمان، اول يبرا. است شده
جا که  تا بدان) ۲۱( س شدي، تأسيالديم ١٩١٩در سال  يانسان
 ۳۶ر فعال در اروپا وجود دارد که يبانک ش ۲۰۳ اکنون هم

 ۱۷ا، يتاليمورد در ا ۳۰بانک در سوئد،  ۲۷مورد در فرانسه، 
گر يه در ديمورد در نروژ و بق ۱۲بانک در انگلستان، 

ر فقط يبانک ش ۲۰۰ش از يقرار دارند و ب يياروپا يکشورها
ن، تا يبا وجود ا .)۲۶( ه استشدس يل، تأسيدر کشور برز

 نشده است  يگذار انير مادر، بنيش يالمللنيچ بانک بيکنون ه
)۲۱.(  

ند ساده و امن و همراه ياک فرير، در يش يناگفته نماند که اهدا
د يو نبا) ۱۸( رديپذي، صورت ميش و غربالگريبا مراحل آزما

 که نياح مطلب يتوض. افراد بشود يث، موجب نگرانين حياز ا
ـ  ي سالمت، در دو مرحله يغربالگر ـ گيانجـام مـ   يکل در : ردي
ر، مورد يبانک ش ي نهيبا هز اول، خود مادر اهداکننده ي مرحله
ر آن قـرار  يخون و نظاش يآزماشات مختلف و الزم مثل يآزما
. شـود او، اثبـات   يو سالمت فعلـ  يدرمان ي نهيشيرد تا پيگ يم

مـادر   يبـه سـالمت جسـمان   نـان نسـبت   يپس از حصول اطم
ـ او قبـل از توز  يير اهـدا يدوم، ش ي اهداکننده، در مرحله ع و ي

 ي درجـه  ۵/۶۲ ير، در گرمـا يمصرف، توسط عوامل بانک شـ 
ــاکتر) ۳۰( زه شــدهيگــراد، پاســتور يســانت و  يو بــه لحــاظ ب
سـپس، بـا درجـه    ). ۲۸( رديگ يش قرار ميروس، مورد آزمايو

 يها روسيا ويها  يباکتر شود تا يحرارت مطلوب، جوشانده م
  ن برود و در يموجود در آن، از ب ياحتمال

سالمت، در حالت منجمد و  يفاکتورها ير دارايت، شينها
اسـتفاده، بـه    ير منجمـد، بـرا  يو ش) ۲۴( شده يدار نگهز، يفر

  ).۲۸( شوديازمند، ارسال مينوزاد ن
  يت رضاعيتحقق محرم يحقوق - يط فقهيشرا
ر مادران در يش يها بانکاکنون آمار  همتر گفته شد که  شيپ

و  ين بوده و به صورت جدييار پاي، بسياسالم يکشورها
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عمل  به يريها جلوگ گونه بانک نيس ايسرسختانه، از تأس
ت يجاد محرميا ي مسألهر، ين مسيدر ا يمانع اصل. ديآ يم

عنوان  گر است که بهياز زن د يرخواريق شي، از طريرضاع
شمندان يو اند است يعه و سنيمورد قبول شک اصل مسلم، ي

ک نوزاد ي ي ، استفادهياسالم ياز کشورها ين برخيو مجتهد
ر مادران را موجب يموجود در بانک ش يرهاياز ش
ن رو، طرح ياز ا. دانند ينسل و نسب افراد م يختگيآم درهم
ت يجاد محرميبه لحاظ اها  آن ت استفاده ازيمشروع ي مسأله
 است يتوسط نوزاد، ضرور بهيغر ر زنيبا خوردن ش يرضاع

الزم  يحقوق-يط فقهيشرا ديبا ين راستا ابتدا ميدر هم). ۲۵(
رد تا از يقرار گ ي، مورد واکاويت رضاعيجاد محرميا يبرا
و  شودمورد اشاره، روشن  ي مسألهپاسخ ها،  آن ق دقت دريطر

ن يچنس يتأس يش رويها و موانع پ ن، به چالشيعالوه بر ا
در . داده شود يز پاسخ علمين ياسالم يدر کشورها ييها بانک
  :شود يپرداخته مها  آن ليط و تحلين شرايان اير به بيز

  مشروع ير، از بارداريحصول ش: شرط اول
که آن است  يت رضاعيشرط اول جهت تحقق محرم

د شارع ييمورد تأ ينوزاد، باردار ي ر مورد استفادهيمنشأ ش
آن زن از  ياز باردار يگر سخن، ناشيبه دمقدس بوده و 

نامشروع، نبوده بلکه حاصل ازدواج  ي ق زنا و رابطهيطر
را يز .باشد ١به شبهه يکياز نزد يا ناشي يو قانون يشرع
ا ي يپدر و فرزند ي جاد رابطهيز از نظر ايبه شبهه ن يکينزد

ح، ياز ازدواجِ صح يناش يجنس يکي، با نزديمادر و فرزند
عه، کودک متولد از آن، ياست برخالف زنا که در فقه شکسان ي

 ي ن او و کودک متولد، رابطهيملحق به مرتکب زنا نشده و ب
عه بر لزوم يش يفقها). ۳۱ ، ۳۲( شود يجاد نميا يشاونديخو
ت يک روايو در ) ۳۱ ، ۳۳( ت شرط اول، اجماع داشتهيرعا

 از امام صادق يکند که وقت يز عبداله بن سنان نقل ميمعتبر ن
                                                

زن و به گمان  منظور از نزدیکی به شبهه مقاربت جنسی یک زن و مرد  1
ازدواج را درست و  ي هکه صیغ اینمثل . ستشوهر بودن و نه به قصد زنا

  .شان رخ داده باشددقت نخوانده و در پی آن، مقاربت جنسی نیز بین به

ست؟ يچ ر متعلق به مرديسوال کردم که منظور از ش) ع(
ر تو و فرزندت، به ياست که همسرت از ش يريآن ش: فرمودند
بنوشاند و پس از آن است که او محرم  گريک زن ديکودک 

  ).۱۰( شود يم
 ي هر نوع رابطه: توان گفت يک ضابطه ميعنوان  به
ن آن يکه کودک متولد از آن، شرعاً و قانوناً به طرف ييزناشو
جاد يتواند ا يز مير حاصل از آن نيشود، ش يملحق م رابطه

 يفقهااهل تسنن،  ين فقهاياز ب). ۳۴( دنک يقرابت رضاع
ز با ين ضابطه و ني، با استناد به ايو حنبل ي، شافعيمذهب حنف

که در فقه آنان، کودک متولد از زنا،  مسألهن يدر نظر گرفتن ا
معتقدند که  ،شود يبه لحاظ نسب، به زن زناکار، ملحق م

ر يش يدنبال آن، باردار و دارا مرتکب زناشده و به يچه زن چنان
 بنوشاند آن نوزاد يگرير، به نوزاد متعلق به ديباشد و از آن ش
که با  يمحرم خواهد شد و نه نسبت به مرد هينسبت به آن دا

 به شبهه يکيبرخالف کودک متولد از نزد. او زنا کرده است
از  ؛شود يملحق م ن نوع مقاربتين ايکه چون شرعاً به مرتکب

 يگرير حاصل از آن، به نوزاد ديچه از ش ن رو، چنانيا
ن آن زن و مرد و کودک يت بيجاد محرميبنوشاند، موجب ا

ه يشان، مالکيان اياز م). ۷، ۸،  ۳۵( رخوار خواهد شديش
در زنا،  که نيابا : ن ضابطه عمل کرده و معتقدنديبرخالف ا

به شبهه، کودک به مرد، ملحق و منتسب  يکيبرخالف نزد
ر يچه کودک، از ش ها، چنان نيا يدر هر دو يشود ول ينم

ن او و زن يبه شبهه، بخورد، ب يکيا نزديزنا  ي حاصل از رابطه
،  ۳۶( جاد خواهد شديا يت رضاعير، محرميو مرد صاحب ش

۹.(  
  ر از پستانيم شيشدن مستق دهيمک: شرط دوم

آن است که  يت رضاعيگر از ارکان تحقق محرميد يکي
چه  ن سبب، چنانيزن بنوشد و به هم ي نهير را از سيش نوزاد
جاد يز بشود، ايزند و وارد حلق او نير را در دهان او بريش

د يبا ،يمالک کلک يعنوان  به). ۳۵( ت نخواهد شديمحرم
 ي هجاد رابطيموجب ا يريعه آن شيش ياز نگاه فقها گفت
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دن يدهان و با مک يعني يعيطب يشود که از مجرا يت ميمحرم
چه از  ن صورت، چنانير ايدر غ ،خورده شده باشد از پستان

او  ينيا به بيخته شود يظرف و امثال آن به دهان کودک ر
ا يدن، يکش و باال ينيبک کردن به يق نزديا از طريبچکانند 

ا برهنه نشستن داخل ظرف بزرگ پر از يختن داخل چشم ير
 ).۳۱(کند  ينمت يجاد محرمير، وارد بدن او شود، هرگز ايش
و أمهاتكم الالتي أرضَعنكم؛ و «: ديفرما يرا خداوند متعال ميز

به  که يدر حال »)ارضاع( اندر دادهيمادرانتان که به شما ش
ردادن و يش - شود يده مينام) وجور(که  -ختن در گلو ير

، تحت يرخوردنين شيجه، چنيکند و در نت يإرضاع، صدق نم
و أحل لكم «: بعد که فرمود ي هيل آيز ذيشمول اصل اباحه، و ن

، قرار »شما حالل شده ين زنان، براير ايو غما وراء ذلكم؛ 
 يرخواريعه، شين اساس، از نگاه فقه شيبر ا ).۳۴( رديگ يم

 يها ويژه از طريق لوله يها نوزادان نارس و بيمار در بخش
 يت رضاعيجاد محرميز مانع اييا اروکاستريک ن نازوگاستريک
  .خواهد بود

 کن اعتقادند که اگر کودياهل سنت، بر ا يدر مقابل، فقها
جاد يا يت رضاعيمحرمها  آن نير زن را از ظرف بنوشد بيش
،  ۳۵، ۳۷، ۳۸،  ۳۹( ستيشرط ن دن از پستانيشود و مک يم
با  است هالعلاس مستنبطيقهان ين دسته از فقيا يفتوا يمبنا). ۵
ر از ظرف را از نظر علت، با يشان، خوردن شيح که اين توضيا
دانند چرا که  يکسان ميسه با آن، ينه و در مقايدن از سيمک

ر يو ش) ۴۰( ر به شکم نوزاد استيدن شيمالک، رس معتقدند
شدن استخوان برده، اوالٌ موجب سفت راه نام ده از هر دويرس

ز ياً به شکم نوزاد نياو شده و ثان يکودک و رشد گوشت
) اسيق(بر  ين نظر، مبتنيد دقت داشت که اياما با). ۶( رسد يم

ر يو سا) ع(از جانب امام صادق ياسين قيت چنيبوده و حج
 ن، اصل بر اباحه است ويافزون بر ا. )۴۱( ائمه، رد شده است

توان بدان حکم  يده، نمشاثبات ن يزيکه حرمت چ يتا زمان
جاد ين دو فرد، ايز بين رو، در فرض بحث نيد و از اکر

زراره از امام  يز وقتين يتيدر روا. )۳۲( ت نخواهد شديمحرم

پرسد، حضرت در پاسخ  يدر مورد رضاع م) ع( صادق
شود که  يموجب حرمت م يا يرخواريفقط آن ش«: نديفرما يم

ر خورده ين دو سال، شيک پستان، در بيهر دو کودک، از 
  ).۴۲( »باشند

اهل سنت به عدم  ي مذاهب چهارگانه يفقها ي همه يفتوا
ت خوردن آن از ير از پستان و کفايم شيشدن مستق دهيلزوم مک

، همان يت رضاعيوجود آمدن محرم هب ير آن برايظرف و نظا
ر مادران را در يس بانک شياست که تأس يشرط اساس
است و در  رو ساخته همهم روب ي، با چالشيعيرشيغ يکشورها

ه اداره يفقه امام ي، بر مبنايکه به لحاظ قانون ييمقابل، کشورها
 يش رويموانع پ ي هن شرط دوم، از هميشوند به استناد هم يم

 . کنند يعبور م ها ن نوع بانکيس ايتأس

  رين از شيدن مقدار معينوش: شرط سوم
از  ي، خوردن مقدار خاصيت رضاعيتحقق محرم يبرا

ده يسنج اريبا سه مع ن مقدارياست و ا يز شرط اساسير نيش
ر مصرف يش يا د به اندازهي، نوزاد باکه نياار اول يمع. شود يم

وشت بر بدن ش گيکرده باشد که خوردن آن مقدار، سبب رو
، که نياار دوم يمع). ۴۳( ش بشوديها او و سفت شدن استخوان

که هر وقت  ينحو بهر بخورد يش روز کامل ک شبانهي ديبا يم
 باشد ر دادهيه به او شياز داشت و درخواست کرد، داينوزاد ن

و بدون در نظر  يدو مورد قبل يجا ، بهکه نياار سوم يمع). ۴۴(
بار  و لحاظ روز و شب، پانزده يزمان ي گرفتن محدوده
ن ين شرط که کودک در بير بخورانند به ايجداگانه، به او ش

ر از يغ ييا غذايگر يک زن دير ي، از شيرخوارين دفعات شيا
عه، يهان شياز فق يا گرچه عده). ۴۵-۵۵(نکند استفاده  ريش
 ۶۰( دانند يم يمرتبه را کاف ار سوم، خوردن دهيتحقق مع يبرا
 يو براکرده بار را انتخاب  ه، قول به پانزدهياما مشهور امام) ۵۶

اند که  استناد جسته يتيش، به روايخو ي هينظر ياثبات درست
ا يآ«: د کهيپرس) ع( از امام باقر يفرد يوقت: است در آن آمده

وجود دارد تا بر طبق آن عمل  يرضاع، حد و حدود يبرا
ک ياز  تر کم يرخواريش: م؟ حضرت در پاسخ فرمودنديکن
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کند  يت نميمحرمجاد ياز پانزده مرتبه ا تر کما يروز  شبانه
ک زن و شوهر بوده، با يو از  ين دفعات، متواليکه ا ينحو به

به  ياگر زن. ندازديفاصله نها  آن نيگر، بير زن ديخوردن ش
ک شوهر، ير متعلق به يا دختربچه ده مرتبه از شيک پسر ي

مرتبه به همان نوزاد  گر، دهياز شوهر د يبنوشاند و زن دوم
ت يروا). ۱۲( »شود يحرام نم ر دهد ازدواج آن کودک،يش

، يرخواريمرتبه ش ت دهيز در عدم کفاين يگريالسند دحيصح
  ).۳۲، ۴۹،  ۵۲( صراحت دارد

ن دفعات يا يناگفته نماند که آنچه مهم است، تحقق خارج
ا در يک روز رخ بدهد ين دفعات، در يا يخواه تمام است
ص ياست که مالک در تشخ يهيبد). ۵۹،  ۶۱( متعدد يروزها

ز عرف مردم يکودک ن يرخوريا چند مرتبه بودن شيا دو يک ي
ن ييا لغت، تعيدر شرع  يزيچه حد و حدود چ را چنانيز است

ق آن به عرف رجوع ين مصادکرد مشخص ينشده باشد برا
  ).۶۲( شود يم

 يت نبويز گرچه با تمسک به رواياهل سنت ن يفقها
اندن يرو( يعنيار اول، يشان، در مع ييموجود در منابع روا

هان يبا فق) گوشت بر تن نوزاد و سفت کردن استخوان بدن او
ر آن، اختالف نظر ياما در غ) ۶، ۳۹، ۶۳،  ۶۴( نظرند عه، هميش

 يمعتقدند که برا انيان و حنبليح که شافعين توضيبا ا. دارند
بار مستقل و  پنچ کودک حداقل ديبا يم يت رضاعيجاد محرميا

ز به يان نيان و مالکيحنف. )۷ , ۳۹( بخورده ير داياز ش جداگانه
 يت، کافيجاد محرميا ير را برايدن شيبار نوش کيلحاظ مرتبه، 
و أمهاتكم الالتي «ه يکنند که آ ين استدالل ميدانسته و چن

، اطالق داشته و به عدد و »١أرضعنكم و أخواتكم من الرضاعة
  ).۳۵،  ۶۴( است اشاره نکرده يخاص ي همرتب

  ي، قبل از اتمام دوسالگيرخواريوقوع ش: چهارمشرط 
 ي، عالوه بر لزوم مصرف مقدار خاصين فقهيمطابق مواز

. ز شرط استين نيمع يزمان ي ر، خوردن آن در بازهياز ش

                                                
  ي  23نساء، آیه ي مبارکه ي قرآن کریم، سوره  1

ک زن ير يش از دوسال، از شيب يچه کودک دارا ن، چنانيبنابرا
 يرخواريت نخواهد شد بلکه شيجاد محرمياها  آن نيبخورد، ب

 يپس، اگر بخش. )۳۱( باشد ن دو سال اول تولديدر ب ديبا يم
گر، بعد از يکودک و بخش د ي، در طول دوسالگيرخوارياز ش

 ديآيوجود نم هب ،تياو رخ دهد، حرمت و محرم يدوسالگ
)۳۷.(  

 ي هيه، آيهان امامين شرط، عالوه بر اجماع فقيل لزوم ايدل
و «: ديفرما يمتعال مکه در آن خداوند است بقره  ي هسور ۲۳۳

الوالدات يرضعن أوالدهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
. دهند يشير م سال تمامران، فرزندان خود را دوالرضاعة؛ ماد

را  ياست كه بخواهد دوران شيرخوارگ يكس يبرا] اين[
ن نکته يان ايح که مراد خداوند از بين توضيبا ا .»تكميل كند

 يرخواريش يعنياست  يرضاع شرع ي ن ضابطهييه، تعيدر آ
ن يال يدل. شود يت ميکه از نظر شارع، موجب حرمت و محرم

تواند  ين واژه، نميا يلغو يسو، معنا کيکه از آن است  ادعا
بر  رضاع، ي کلمه يباشد چرا که به لحاظ لغومراد خداوند 

و بعد از آن، هر دو، صدق  يش از دوسالگيپ يرخواريش
رخوردن نوزاد، يد که شيخواهد بگو يسو، نمگر ياز د. کند يم
را به يست زيمجاز نشرعاً ا بعد از آن، ي ياز دوسالگ تر کم

سوم،  ياز سو. ز استيجا ين کاريهان، چنياجماع فق
بودن  يست که کافيپروردگار متعال درصدد آن هم ن

چه  ،رد کند يا هيرا به لحاظ تغذ از دو سال تر کم يرخواريش
 يش از اتمام دوسالگيپ نوزاد يرخواريد، قطع شيترد يب که نيا
عنوان  يتحقق عرف يبا سالمت او نداشته و برا يمخالفت او
ن، خود خداوند يکند و افزون بر ا يت مي، کفايرخواريش

فإن أرادا فصاال عن «: ديفرما يه مين آيهم ي متعال در ادامه
با و اگر آن دو، : تراض منهما و تَشاور فَال جناح عليهم

از ] زودتر[رضايت يكديگر و مشورت، بخواهند كودك را 
مورد  ي هيپس، از آ. »نيستها  آن بر يراديشير بازگيرند، ا

جز آنچه گفته شد، ثابت  يگريد ياحتمال ياشاره، معنا
 ۶۵،  ۶۶( ن باورنديز بر همياهل تسنن ن يفقها). ۶۱( شود ينم
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 ،۳۸  ،۶ .(  
  ک شوهريک زن و ير به يتعلق ش: شرط پنجم

رخوار، در ين معناست که اگر کودک شيشرط مذکور بد
ر ياز ش يک زن و مقدارير ياز ش يروز، مقدارک شبانهيطول 
شود  يت نميجاد محرميگر را بخورد، موجب حرمت و ايزن د

ک ياگر زن،  ،نيچن هم. باشد يکي هرچند شوهر آن دو زن
متعلق به ر يک را از شيداشته که هر  يک پسر رضاعيدختر و 
گرش، خورانده باشد آن پسر و دختر، خواهر و برادر يشوهر د
و  يگر منع شرعيشان با همد جه، ازدواجينشده و در نت يرضاع
  . ندارد يقانون

 يرضاع يشاونديکه در خو شود ين، معلوم ميبنابرا
، فقط جهت پدر، محور و مالک قرار يبرخالف قرابت نسب

ر متعلق به ياز ش يزن يح که وقتين توضيرد با ايگ يم
 يدارا يدهد و شوهر و ير ميک پسربچه شيشوهرش، به 

آن چند فرزند با  ي همه ،باشد ن فرزند از همسران متعدديچند
ها  آن ندارد که يرخورده، محرم خواهد شد و فرقيش نوزاد

اما آن . او يا فرزند رضاعيآن مرد باشند ) ينسب( يفرزند خون
آن  ياش، فقط با فرزندان خون يپسربچه، از جهت مادر رضاع

ر، يچرا که در فرض اخ ،شود ي، محرم م)يمادر رضاع( زن
مورد استفاده، از مردان مختلف، بوده  يرهاينسبت به زن، ش

  ).۳۱،  ۶۱( است
) ۳۷( مردم نبوده يز چون مورد اعتناين ١جا هر نابيترشح ش

خود  يک زن با شوهر شرعي ييزناشوحاصل ن، يچن همو 
 کند يت نميجاد محرميرا دارد که ا يريحکم ش، )۳۴( ستين
: است که ز آمدهيت معتبر نيک روايدر ). ۳۴، ۳۷،  ۴۱(
چه از  چنان: ديپرس) ع( ب از امام صادقيعقوب بن شعي«
د و از آن، پسر و ياير بيباردار باشد، ش که نيابدون  يزن ي نهيس

                                                
برند که  نام می) لبن در(جا تحت عنوان  هفقیهان امامیه از ترشح شیر ناب  1

ست از تولید شیر در مواقع ا شود و عبارت گاالکتوره خوانده میامروزه، 
نکرده و یائسه و حتی در مردان  این مشکل در زنان زایمان. غیر از شیردهی

  .است وجود داشته باشدهم ممکن 

شود؟ امام  يم يت رضاعيا موجب محرميدهد آ ريرا ش يدختر
  ).۴۲( »نه: فرمودند
ان، با ياهل سنت، حنبل ي مذاهب چهارگانه ين فقهاياز ب

مذهب  ياما در مقابل، فقها) ۷ , ۶۷( اند دهيعقان هميعيش
نوزاد را  يمعتقدند که اگر دختر مجرد يو شافع ي، مالکيحنف
ر يرا شيز ،شود يم جاديا يت رضاعيمحرمها  آن نير دهد، بيش

کودک  ي هيتواند موجب رشد و تغذ يز ميدخترِ بدون شوهر، ن
  ).۶، ۳۶،  ۶۸( شود

ر يت متفاوت را با شيجنس يدارا نوزادطور، اگر دو  نيهم
فقها و  ي که مورد اشاره يوان، به همان مقدار الزميح

 نير دهند، بيط الزم، شيگر شرايت ديگذار است و با رعا قانون
). ۶، ۳۷،  ۳۸ ، ۶۸- ۷۰( جاد نخواهد شديا يتيمحرمها  آن

، ۶۹( ن حکم را دارديز هميمشکل ن ير فرد خنثاياستفاده از ش
 )۴۱( چرا که اساساً ازدواج با او حرام است) ۳۲،  ۴۰، ۴۱، ۶۸
ز حرام بوده و با شرط ير حاصل از ازدواج با او نيعتاً، شيو طب
مذهب  ين، فقهايابا وجود . الذکر، منافات دارد فوقاول 
 يت رضاعيجاد محرميمشکل را موجب ا ير خنثاي، شيمالک
  ).۳۶،  ۳۸( دانند يم

 سببز ير مرد ني، خوردن شيعه و سنيش يبه اجماع فقها
چون عرفاً غذا ) ۶۲( شود ينم يت رضاعيجاد محرميا
ه و رشد يست که موجب تغذين يامده و به مقداريحساب ن به

  .)۶،  ۶۸،  ۶۹،  ۷۱(کودک شود
  ردهيبودن زن ش زنده: شرط ششم

ت يجاد محرميا ين باورند که برايعه بر ايش يفقها
چه  ن، چنانيبنابرا ؛زنده باشد هيالزم است که دا يرضاع
ت نخواهد يمنجر به محرم ،بنوشد ک زن مردهير ياز ش کودک
 ياتش کميکودک را در حال ح هياگر دا يحت). ۳۱، ۳۷( شد
مانده را از پستان  يکودک، مقدار باقرد و سپس، ير داده، بميش

شود  ينم يت رضاعيجاد محرميبمکد باز هم ا همان زن مرده
ک جرعه ي ي مانده، فقط به اندازه يگرچه آن مقدار الزم باق

آنان در استدالل خود بر لزوم زنده بودن زن ). ۷۲( باشد
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استناد » و أمهاتكم الالتي أرضعنكم« ي هيرده، به ظاهر آيش
 ياز افراد محرم را زن يکيکنند چون در آن، خداوند متعال  يم

که به  يدر حال ،است ر دادهيکند که به کودک، ش ياعالم م
ت يات و قابليرا حيز ردهندهيشتوان گفت  ينم هشخص مرد
ن، اصل بر اباحه يعالوه بر ا). ۵۵( را ندارد يردهيانجام ش
بنوشانند  مردهک زن ير يرا از ش يکودک ين، وقتيبنابرا ؛است

ادشده، يد مطابق اصل يبا ميکنت، شک يجاد محرميو ما در ا
  ).۳۲( ت گذاشتيبنا را بر اباحه و عدم حرمت و محرم

عه، يش نهايز با نظر فقيان نياهل سنت، شافع يان فقهاياز م
 اني، مالک)۳۵( انياما در مقابل، حنف). ۸،  ۷۳( هستند يرأهم

ز ير زن مرده توسط نوزاد را نيشدن ينوش) ۶۹( انيو حنبل) ۳۸(
درست : دانسته و معتقدند يت رضاعيجاد محرميموجب ا

 يشود ول يک انسان، پس از مرگش نجس مياست که بدن 
 .شود ينم يريت شيجاد محرمي، مانع اينجاست جسم متوف

داخل ظرف ر او را يچه ش ات زن، چنانيکه در حال ح چنان هم
را به نوزاد بخورانند، شده  ر نجسيبدوشند و آن ش ينجس

افزون بر  .)۷( شود ينم تيش محرميداينجاست مذکور، مانع پ
ر، نجس يات ندارد تا با موت صاحب شير که حين، خود شيا

ان مردم عرب زبان، يل که در مين دليبه ا ،نيچن هم). ۶( شود
ز ين مردهرِ زن يخوردن از ش، بر )يرخواريش( عنوان رضاع

  ).۳۵( کند يصدق م
  ريدن شيا جوشيعدم انجماد : شرط هفتم

، يت رضاعيجاد محرميا يهان اهل تسنن، براياز فق يبرخ
اند  ت آن را الزم دانستهيو رعاکرده ز طرح يرا ن يگريشرط د
ر زن، مانع از تحقق يشدن ش دهيا جوشيمنجمد  که نياو آن 
گر بر خوردن آن، اسم يرا معتقدند که ديز. شود يت ميمحرم

ن، موجب يکند و عالوه بر ا يصدق نم) يرخواريش: رضاع(
 يز برايرشد گوشت و استخوان نوزاد نشده و کودک ن

حساب  ه بهياو تغذ يکند و برا يخود، بدان اکتفاء نم ي هيتغذ
دن يه نوشيه و مالکيشان، شافعين اياز ب). ۳۵،  ٦٩( ديآ ينم
وجود  هز عامل بيه را نيآمده متعلق به دا ا به جوشير منجمد يش

  ).۳۸، ۶۵،  ۷۴( اند دانسته يريت شيآمدن محرم
 يش رويپ يها از چالش ياريشرط هفتم، بس توجه به

ر يس بانک شيرا جهت تأس يعيرشيغ ياسالم يکشورها
سو، در  کياز  که نياح مطلب يتوض. سازد يمرتفع م مادران
ده شده، ابتدا جوشانده ير دوشير مادران، شيش يدار نگهند يفرا

ن يگر، قوانيد يشود و از سو يز و منجمد ميفرو سپس، 
طبق ( ن جوامع، از جمله کشور مصرياغلب ا ي موضوعه

، )٢٠٠٠ ه، مصوبيمقدمه قانون احوال شخص ٣ ي مادهح يصر
، )١٩٧٦ ه، مصوبيقانون احوال شخص ١٨٣ ي ماده( اردن
) ١٩٩١ه، مصوب يقانون احوال شخص ٥ ي ماده ١ بند( سودان
، )١٩٧٦ ه، مصوبيقانون احوال شخص ٢٦ ي ماده( نيو فلسط

 گر مثل قطريد يو برخ يفقه حنف ياز نظر محتوا، بر مبنا
 يبر اساس فقه حنبل) ٢٠٠٦ قانون خانواده، مصوب ٣ ي هماد(

ز بر محور فقه دو يدا نيده و در خصوص مسائل نوپشوضع 
ن، يکه قبل از ا يدر حال .ندنک يبرده، جعل حکم م مذهب نام

ر مادر يه، شيه و حنبليحنف يکه بر طبق نظر فقهاد شمشاهده 
جاد ي، مانع از اشودز يا منجمد و فريجوشانده  ينحو بهاگر 
ر مادران در يس بانک شيپس، تأس. شوديم يت رضاعيمحرم

ن جهت با چالش و يد از ايادشده، نباي يعيرشيغ يکشورها
  .شودرو  همانع روب
مجمع  ٦ ي شماره ي هيانيکه ب شود ين اساس، روشن ميبر ا

 يربيع الثاندر  ،شهر جده در نشست دوم خود يفقه اسالم
ر يس بانک شيبر حرمت تأس ي، مبنيقمر يهجر ۱۴۰۶سال 

ت اشخاص، چندان يجاد ابهام در محرميمادران به استناد ا
 يعرب ي مثل امارات متحده ييکشورها. است محققانه نبوده

، )٢٠٠٥ مصوب ه،يقانون احوال شخص ٢ ي ح مادهيطبق صر(
 ني، بحر)٢٠٠٤ مصوب قانون خانواده، ٤٠٠ ي ماده( مغرب

 ي ماده( تيو کو) ٢٠٠٩ قانون خانواده، مصوب ٣ ي ماده(
 ي ماده( ايتانيو مور) ١٩٨٤ ه، مصوبيقانون احوال شخص ٣٤٣
 يقانون يکه خألها) ٢٠٠١ ه، مصوبيقانون احوال شخص ٣١١

ن جهت يکنند از ا ي، پر ميخود را بر محور فقه مذهب مالک
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که مطابق چرا ؛رو هستند هچنان با چالش مورد اشاره، روب هم
را  يت رضاعيتحقق محرم يجلو ، انجماديمالک يفقها يفتوا
  .رديگ ينم

 يستگيبا يعنياست با توجه به شرط دوم  يگفتن
که از  يريعه، شير از پستان، چون در فقه شيشدن ش دهيمک

ده و يماً توسط نوزاد، مکيده شده و مستقيپستان زن دوش
 ؛شود ينم يت رضاعيوجود آمدن محرم هخورده نشود، سبب ب

ر، يدن شين رو، بحث از شرط بودن عدم انجماد و جوشياز ا
طرح و  يموضوع بوده و جا يبه انتفا ه، ساليدر فقه امام

 يان اجماليبه ب يعيه شين وجود، چند فقيبا ا. ندارد يبررس
ر، يچه ش چنان«اند که ن حکم دادهيپرداخته و چن مسألهن يا

ت نخواهد يجاد محرميشده باشد، موجب ا دهيا جوشيمنجمد 
بودن  يان ذکر است که با توجه به مبتنيشا ).۵۲،  ٧٥،۷۰( »شد
ز در يران نيگذار ا ه، قانونيران بر فقه اماميا ي ن موضوعهيقوان

ش گرفته و يعه را در پيش يکرد فقهايمورد بحث، رو ي مسأله
، به شروط الزم جهت وقوع يقانون مدن ۱۰۴۶ ي در ماده
  .است  کردهح ي، تصريت رضاعيمحرم

ان داشت که در فقه ين بيتوان چنيل جامع، ميک تحليدر 
رده و در فقه يدن از پستان زن شيران، مکيه و حقوق ايامام
تحقق  يدن، شرط اصليز عدم انجماد و جوشين يو حنبل يحنف
است که به  ين در حاليا. ديآيبه شمار م ييت رضايمحرم
ر مادر، شروط نامبرده، يش يهابانک يت کارکرديماه ياقتضا
از  ياريشود که بسين امر، باعث ميد و همشويت نميرعا

ر مادران يش س بانکيتأس يش رويپ يها و موانع احتمالچالش
ند يچرا که در فرا. شود، مرتفع ياسالن ياز کشورها يليدر خ

ع ي، توزيآورجمع ي ادشده، اعم از مرحلهي يهاعملکرد بانک
ر گرفته شده از زن اهداکننده، مراحل يو استفاده، ش

کردن، جوشاندن و انجماد را پشت سر گذاشته و به  زهيپاستور
م از پستان، مورد استفاده نوزاد يشدن مستقدهير از مکيغ يقيطر

  .رديگيقرار م
  

  يريگ جهينت
 که نيابا توجه به  پژوهش حاضر و يهاافتهيبر اساس 

ران، از يا ياسالم يکشور جمهور ي ن موضوعهيقوان
ه يت، از فقه امامين مربوط به اسباب محرميجمله، قوان

  ز به اتفاق آراءيعه نيش يبرگرفته شده و فقها
ت يجاد محرمير از پستان را در ايم شيشدن مستق دهيکم

 او ي و خانوادهرده يش رخوار و زنين کودک شيب يرضاع
ر مادران در يس بانک شين رو، تأسياز ا ؛دانند يشرط م
رو  ه، روبيو موانع شرع يمذهب ران، با چالشيکشور ا

  . ستين
ن يقوان يز چون خألهاين يعيرشيغ يغالب کشورها

ه ين مربوط به احوال شخصيقوان خود، از جمله ي موضوعه
ن يهان ايکنند و فق يپر م يو حنبل يرا بر محور فقه حنف

جاد يرا مانع ار زن يش، انجماد و جوشاندن يدو مذهب سن
ز ين يين کشورهاين، چنيبنابرا ؛دانند يم يت رضاعيمحرم

رو  ه، روبير مادران، با چالش شرعيس بانک شيجهت تأس
ر يش يساز رهيند حفظ و ذخياچرا که در فر .نخواهند بود
فرد ، ابتدا توسط يير اهدايادشده، شي يها در بانک

شده و  يدار نگهصورت منجمد،  زر، بهياهداکننده، در فر
ن بردن يز جهت از بين ين بانکمسؤوالل به يپس از تحو

جوشانده و سپس به حالت ابتدا ها  روسيو و کروبيم
  .شود يم يساز رهيذخ انجماد
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Abstract 
Long-standing concerns about the feeding needs of infants and the search for a viable alternative to the 
formula prompted the World Health Organization to propose the concept of breast milk banks in 1909. A 
year later, the first donor milk bank was founded in Boston, Massachusetts to be followed by similar 
institutions in various countries in Europe and Asia. Multiple births and mothers’ inability to produce 
adequate breast milk, premature births resulting in mothers’ insufficient milk supply, babies’ reaction to the 
chemical composition of their mothers’ milk and several other reasons have triggered an increase in the 
demand for breast milk banks. An examination of the arguments related to Rada or milk-kinship in Shitte 
and Sunni jurisprudential and narrative sources demonstrates that there is no judiciary challenge or obstacle 
to establishing breast milk banks in Iran and other Muslim countries. This descriptive-analytic study uses 
library sources to investigate the evidence and confirming principles of milk-kinship in order to support the 
above-mentioned concept. 
Keywords: breast milk bank, milk kinship, jurisprudence 
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