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درآمد

در عرب مرسوم بود فرزندان شیرخوار را به صحرانشینان میسپرردند اپا یپو ص ف پین شپوند ىعپام ی
نیز در زمانی که پدر خود را از دست داد ص جد اص عبدالمط ب سرپرسپیی اص

 .)219/1 :1403پیامبر

را بر عهده گرفت به دایگی به ح یمه سعدیه سررده شد اا صفات ص صیژگپیهپایی کپه عپرب بپدان مباحپات
میکرده را در برگیرد .این دایگی در دصرانی که ح یمپه ص یبی پهاش در خشکسپالی ص فرپر بپه سپر مپیبرنپد
شرصع شد ص اا پنج سالگی پیامبر
بازگردانده شد ىبالذر

ادامه پیدا کرد اا آنکه پیامبر

به دامپان مپادر ص عبپدالمط ب

 .)94/1 :1417پس از عبدالمط ب ابوطالب انها کسی بود که امکان نگهپدار

پیامبر

را داشت .ابوطالب از شخ یتها مهم جهان اسالم شمرده شده ص نرش بسزائی در حفپ

پیامبر

ص حیات اسالم داشت .این نرش حمایت گرایانه اأثیر فراصانی در شکلگیر اسپالم داشپت ص

سبب شد مسیر میالطم رسالت نبو اا حد زیپاد همپوار شپود .موفریتهپایی کپه اسپالم اپاکنون بپدان
رسیده بپدصن کم هپا بپیبپدیل ابوطالپب محرپم نمپیشپد ص ا بسپا هرگپز اسپالم ایپن گونپه بپه ثمپر
نمینشست .در کنار این حمایتها ابوطالب رابطه پدرانه ص دلسوزانها با پیامبر
سال هفتم ،شمــاره سیزدهم ،پاییز و زمستان 1400
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فراصان بین اص ص پیامبر
پیامبر

بریرار کرد ص الفیپی

ایجاد شپد بپه طپور کپه بپا از دسپت دادن ابوطالپب در شپعب ابپی طالپب

بسیار غمگین شد .در منابع ااریخی از محبت ص مهربانی دص طرفپه پیپامبر

ص ابوطالپب

گزارشها مینوعی ارائه میکنند ىصدصق 76/1 :1362؛ یعروبی بیاا.)35/2 :
از جم ه این گزارشها رصاییی هم در معیبرارین کیاب حدیثی شپیعه بپه مشپم مپیخپورد کپه از حیپ
مضمون عجیب به نظر میرسد ص نگاهها را به خود ج پب مپیکنپد .ایپن گپزارش از شپیردهی ابوطالپب در
دصران نوزاد پیامبر

حکایت دارد ص به نوعی عجین شدن گوشت ص اسیخوان پیامبر

بپه شپیر

ص ابوطالپب حکایپت مپیکنپد بپه
ابوطالب را الراء میکند .این رصایت که از اراباط عمیم بپین پیپامبر
ُ
َ
ْ
َ
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میولپد شپد منپد رصز بپیشپیر مانپد .ابوطالپب آن حضپرت را بپه سپینۀ
إل ْی َها»؛ هنگامی که پیامبر
خویش گرفت ص خداصند در پسیانش شیر جار ساخت ص پیامبر
ابوطالب به ح یمة سعدیه برخورد کرد ص پیامبر

مند رصز از شپیر اص نوشپید اپا اینکپه

را به اص سررد.

بیاردید رصایت مزبور نگاه نرادانپه بعضپی از محررپان را بپه همپراه داشپیه ص نظپرات مخی فپی پیرامپون آن

شپپکل گرفیپپه اسپپت .از جهپپاای بعضپپی آن را ضپپعیی دانسپپیه ىک ینپپی 462/2 :1407؛ مج سپپی :1403
 )340/15ص برخی دیگر آن را جع ی خواندهاند .صلی بعضی نیز ا ری به یبول کپرده ىجیالنپی 82/2 :1387؛
س طان ع ی شاه  )193/3 :1408ص حیی آن را از معجزات الهی برشمردهاند ىمج سی .)252/5 :1403
صرف صجود رصایت در منابع معیبر هرگز اعیماد حداکثر را بپه همپراه نپدارد ب کپه بپا در نظپر داشپین
مالکها دیگر از جم ه سپند محیپوا ص یپرائن پیرامپونی کپه در کنپار هپم مپیآینپد اعیبپار رصایپت مپورد
سنجش یرارگرفیه ص در پی آن یضاصت میشپود .بپه ایپن ارایپب مع پوم مپیشپود رصایپت مپه مرپدار دارا
مربولیت ص یابل اکیه است ص با دیگر ساخیارها محکم دینی اناسب دارد ص یا این که بپرعکس رصایپت در
اصج ضعی یا ساخیگی است .از این رص نیپاز اسپت کپه رصایپت مزبپور مپورد ارزیپابی یپرار گیپرد اپا اعیبپار آن
شایان ذکر است اا به حال به صورت جپامع ص اف پی ی رصایپت شپیردهی ابوطالپب مپورد ارزیپابی یپرار
نگرفیه ص انها یوسفی غرص ى )1417در کیاب الموسوعه التاریخ االسالمی رصایپت را جع پی ص معپارب بپا
دیگر نرلها معیبر ااریخی دانسیه است.
بررسی صدور روایت

برا اعیبار سنجی رصایت شیردهی ابوطالب در ابیدا باید به منابعی که به رصایت پرداخیهاند اوجپه صیپژه

اعتبارسنجی روایت شیردهی ابوطالب

سنجیده شود.

کرد ص سرس به رصش اح ی ی سند ص محیوا رصایت موردکنکاش یرار گرفیه اا با همه جوانبی که پیرامپون

به پیامبر

 .1منابع روایت

در کتاب الکافی

رصایت صجود دارد حکم اعیماد یا عدم اعیماد به صدصرش از مع وم صورت پذیرد.

رصایت شیردهی ابوطالب فرط در کیاب کافی که یکی از مهمارین کیب شیعیان است آمپده ص در هپی
ی

از منابع برجامانده اصیل پیشینیان یافپت نمپیشپود ص بپه طپور یطپع از رصایپات منفپرد 1آن بپه حسپاب

میآید .به طور یطع صرف صجود رصاییی از مع وم در کیاب کافی اعیبپار مینپابهی بپه رصایپت مپیبخشپد ص
ً
ً
نباید از این امر غافل بود .اما منین رصیداد نامیعارفی که طبیعیا بایسیی داعی نرل آن فپراصان باشپد صپرفا
اوسط ک ینی آن هم از طریم مند راص مجهول نرل شدهاست ص مورد اوجپه دیگپر راصیپان ص منپابع شپیعی
حیی با همین اسناد کیاب کاافی یپرار نگرفیپه اسپت .از ایپن رص افپرد مپذکور رصزنپه اردیپد را مپیگشپاید ص
زمینهساز س ب اعیماد از رصایت میشود.
 .1در ع م درایه به رصاییی که مخیص ی
.)62

راص یا فریه خاص یا اهل شهر باشد منفرد یا میفرد گفیپه میشپود ىسپبحانی :1380
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 .2بررسی سندی

در سند رصایت مذکور افراد از جم ه محمد بن یحیی سعد بن عبدال ه ص ابوب پیر جپا گرفیهانپد کپه
در ثره بودن آنان شکی نیست ىخویی 30/18 :1410؛ 74/8؛  .)74/20اما به جز اینهپا افپراد دیگپر
در سند جا دارند که اعیبار هرکدام بررسی بیشیر را میط بد.
نخسیین فرد ابراهیم بن محمد ثرفی صاحب کیاب شناخیه شده الغارات است که طبم گفیه نجاشپی
ى )17 :1365ص نخست گرایش به مذهب زیدیه داشت صلی پپس از آن بپه امامیپه پیوسپت .بپه جپز ابپن
ندیم ىبیاا )313 :که اص را اوثیم کرده در م پادر رجپالی اپوثیری بپرا اص ذکپر نشدهاسپت .امپا بعضپی از
میاخرین به دالئ ی رصایات اص را صحین دانسیهاند ىمامرانی .)309/4 :1431
راص دیگر ع پی بپن مع پی اسپد اسپت کپه در م پادر رجپالی نپامی از ص نیامپده اسپت .در منپابع
معیبرحدیثی بیش از ده رصایت از ص نرل شده که همه آنان از طریم ابپراهیم بپن محمپد ثرفپی در میپرا
حدیثی شیعه راه یافیه است .جالب اوجه آنکه ص از راصیانی نرل کرده که جز افپراد انپدک همگپی مهمپل
هسیند یا نام آنان در م ادر رجالی دیده نمیشود .یکی از آن افراد برادرش محمد بن مع ی است کپه نپام
سال هفتم ،شمــاره سیزدهم ،پاییز و زمستان 1400
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اص فرط ذیل همین رصایت یاد شده موجود است ص در دیگر منابع شیعی نامی از اص در میان نیست.
برا درست بن ابی من ور راص دیگر ایپن رصایپت نیپز اوصپیفی ذکپر نشدهاسپت .مپذهب اص را صایفپی
دانسیهاند ىطوسی 336 :1373؛ کشی  .)556 :1409برخی نرل رصایت ع ی بن حسپن طپاطر از ص
را دلیل بر اوثیم اص میدانند ىخویی  .)141/7 :1410ناگفیه نماند انها رصاییی هپم کپه در منپابع حپدیثی
درست بن ابی من ور از ع ی بن ابی حمزه نرل رصایت کرده همین رصایت مورد بح است.
اما از راصیان مهم این رصایت ع ی بن ابی حمزه بطائنی است که از پایهگپذاران مپذهب صایفپی بپه شپمار
میرصد ىنجاشی  .)249 :1365در م ادر رجالی کشی به نرل از ع ی بن حسن بن فضال اص را به کپذب
میهم کرده اسپت ىکشپی  .)403 :1409بعضپی از میپاخرین نیپز بپه ضپعی اص اذعپان داشپیهاند ىح پی
 .) 96 :1402اما برخی از طریم اوثیرپات عپام اص را اوثیپم کردنپد ص کیپب اص را معیمپد مپیداننپد ىنپور
 .)464/22 :1408به هر رص سند رصایت مورد بح با صجود بعضی از مجهوالن ص نیز با اوجپه بپه غریپب
بودن سند نسبت به اسناد دیگر ضعیی شمرده میشود.
 .3بررسی محتوا

بر اساس رصایت کیاب کافی زمانی که پیامبر

میولد شپد اپا زمپانی کپه ح یمپه نرشپی در زنپدگی
شد ص کسپی غیپر اص منپین کپار را

ایفاء کند انها ابوطالب می د شیردهی پیامبر
پیامبر
ً
نکرده است .گواه این برداشت ناظر به عبارت «مک ایاما لیس له لبن» در رصایت است .این عبپارت نشپان

میدهد که نه انها پیامبر

از شیر مادر بیبهره ماند؛ ب که از شیر هر فرد دیگر نیز بین پیب مانپده

است ص گویا مسئول سیر کردن پیامبر

در این دصران اا آمدن ح یمه انها ابوطالپب اسپت .همینپین

در ایپپن رصایپپت ا پپرین شپپده کپپه در سپپینه ابوطالپپب شپپیر جپپار شپپد اپپا خداصنپپد از جانپپب اص گرسپپنگی
ً
ایپن اوانمنپد را داشپت دیگپر
را برطرف کند .طبیعیپا اگپر کسپی در اطپراف پیپامبر
پیامبر
ضرصرای به اراصیدن شیر در سینه ابوطالب نبود .بنابراین برداشت اصلیه از رصایت این اسپت کپه ابوطالپب از
زمان اولد پیامبر

ص اا هنگام آمدن ح یمه به انهایی به پیپامبر

شپیر داده اسپت ص پپس از ص

نیز ح یمه این امر خطیر را بر عهده گرفیه است.

برخی در صاکنش به رصایت گفیهاند این صایعه دصر از عرل ص منطم است از اینرص نمیاوان به ایپن رصایپت
اکیه کرد ىهاشمی خانعباسی ص رجایی پور  .)13 :1389برخی یرآن گرایان بپا اعیرپاد بپه سپاخیگی بپودن
رصایت بر این باصرند ضرصرای نداشت خداصند شپیر را در سپینه ابوطالپب جپار سپازد در حپالیکپه خداصنپد
میاوانست این شیر را در سینه همسرش فاطمه بنت اسد فراهم آصرد .برخی از صهابیت نیز منکپر اراصیپدن
شیر در پسیان مردان هسیند .آنها معیردند منین فرد خنثی یا زنی مردنما خواهد بود ص در کمال نابپاصر
شیر ابوطالب را موجب رضاعی شدن پیامبر

میدانند ىمنیر بیاا.)119 :

فردان یاب یت شیر در پسیان مردان از مهمارین دالئل ساخیگی بودن رصایت مورد بح است .بپا یپرار
دادن این موضوع در یالب دینی شاید نیوان منین شیابزده رأ یطعی بر جع ی بودن رصایپت صپادر کپرد.
زیرا در مواجهه با گزارهها موجود در یپرآن ص رصایپات فپریرین بپه سپادگی منپین امپور نامیعپارف پذیرفیپه
میشود 1.زندگی پیامبران به صیژه پیامبر اسالم میضمن س سه حواد شگفت انگیپز اسپت کپه انهپا بپه
اراده الهی میسر است .معجزها که یابل درک بر همه افراد نیست مومنان انها اجپازه اویپی در پپذیرش
 .1در یرآن م ادیم آن آشکار است ص نیاز به یادآصر نیست .اما در رصایات امور خپارق العپادها در کیپب فپریرین ذکپر شپده کپه
انسان را بپه شپگفیی ص اعجپب صا مپیدارد .بپرا نمونپه بپا اسپناد میعپدد نرپل شدهاسپت کپه امپام حسپین از زبپان یپا انگشپت
شیر نوشید ىک ینی 464/1 :1407؛ صدصق 206/1 :1385؛ صدصق  )136 :1376یا آنکپه برخپی از انبیپاء ماننپد
پیامبر
ابراهیم ىک ینی 366/8 :1407؛ یمی 206/1 :1404؛ طبر 234/1 :1387؛ ثع بی  )163/4 :1422ص موسی ىابن عسپاکر
 )20/61 :1415در خردسالی از انگشیان دست خود شیر مکیدند .جالب آنکه در اهل سپنت اپراصش آب از انگشپیان پیپامبر
نیز نرل شدهاست ىبخار 122/5 :1401؛ مس م بن حجاج بیاا.)235/8 :

در کتاب الکافی

موجب نگاه بدبینانه به احادی یطعی ص حیی یرآن خواهد شد.

به پیامبر

ضعی سند ص افرد موجب س ب اعیماد از صدصر منین رصاییی میشود ص از اعیبپار آن مپیکاهپد .بپا ایپن
ً
حال دالیل باال مبنی بر جع ی بودن رصایپت منپدان موجپه نیسپت .منپین مبپاحثی صپرفا انپدرص اسپت ص

اعتبارسنجی روایت شیردهی ابوطالب

 .1-3توانایی مردان در شیردهی
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آن رخداد را دارند مگر اینکه یرائن میرنی بر ضعی یا جعل آن یافت شود .در مپورد رصایپت مپورد بحپ نیپز
شواهد بر اوانایی شیردهی مردان صجود دارد که عالصه بر رد باصر کسانی که یائل بپر عپدم یاب یپت صجپود
شیر در پسیان مرد هسیند این موضوع را از دایره اعجاز نیز خارج میکند .شواهد ع پم پزشپکی ص احکپام
فرهی در موضوع شیردهی مردان از مهمیرین دالیل صجود این اوانایی در مردان است که در ادامه بپه آنهپا
پرداخیه میشود.
 .1-1-3قابلیت شیرزی مردان در علم پزشکی

در ع م پزشکی جار شدن بیاخییپار شپیر از پسپیان بپدصن هپی ارابپاطی بپه بپاردار یپا شپیردهی را
گاالکیوره 1گویند که در مردان نیز بطور نادر اافاق میافید .گرمه در بعضی از اصیات ع ت ایجاد گپاالکیوره
یابپپل اشپپخیص نیسپپت؛ بپپا ایپپن همپپه افپپزایش سپپطن پپپرصالکیین ىکاشپپی ص بهپپار  )3 :1390گرسپپنگی
ى )Swaminathan, 2007; Diamond, 1995احری بیش از حد پسیان م رف بعضی دارصها ص
عوامل دیگر در ایجاد این پدیده مؤثرند .لذا سرریز شیر از سینه مردان هرمند که ی

امپر نامیعپارف بپه

سال هفتم ،شمــاره سیزدهم ،پاییز و زمستان 1400

حساب میآید صلی صیوع آن امر ممکن ص غیر یابل انکار است.

نمیشود ىح ی 615 :1388؛ طوسی  .)314/5 :1387به جز ابوع ی حسین بن ع پی بدپداد معپرصف
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 )590/4 :1412که از شاگردان برجسیه شافعی اسپت مشپهور ع مپا مهارگانپه

 .2-1-3حکم فقهی شیر مردان

از جم ه شواهد که امکان شیردهی مردان را به اثبات میرساند فرصعاای است که پیرامون شیردهی
مردان در کیابها فرهی آمده است .مسئ ه رضاع یکی از موضوعاای است که در آن از شیردهی مپردان
صحبت میشود .از جم ه شرصط رضاع شیردهی است که شیر آن از صالدت نپوزاد بپه دنیپا آمپدها باشپد
ً
کپپه ثمپپره ازدصاج اسپپت ص مپپون صالدت نیپپز از خ وصپپیات زنپپان اسپپت طبیعیپپا ایپپن حکپپم شپپامل مپپردان
نمیشود .از اینرص فرها شیعه اجماع دارند شیردهی مپردان هماننپد شپیر مهارپایپان موجپب محرمیپت
به کرابیسی ىشیراز

اهل سنت نیز در عدم اثرگذار شیرمردان در محرمیت با شیعه هم نظر هسیند.
افزصن بر این احکام دیگر مانند کراهت ازدصاج مردان با دخیرانی کپه شپیر دادنپد ىشپافعی :1410
 )38/5صحت یا بطالن خرید ص فرصش ىبپدر الپدین شپافعی 157/1 :1432؛ حسپینی عپام ی بپیاپا:
 )157/12ص نیز نجاسپت یپا طهپارت شپیر مپردان ىب رینپی شپافعی  )133/1 :1433کپه در فرپه بپه آن
پرداخیه شدهاست نشان میدهد که اراصش شیر در سینه مردان ص شیردهی امکانپذیر بپوده صگرنپه هرگپز
1 .Galactorrhea

مورد اعینا فرها فریرین صایع نمیشد.
 .3-1-3شواهد تاریخی

شواهد ااریخی نیز حاکی از امکان صیوع شیردهی مردان اسپت ص در ایپن موضپوع گزارشهپا اپاری
صجود دارد .در کیاب شرح تشریح قانون ابن حزم م رب به ابن نفیس از اطباء مشهور در یرن هفیم آمپده
است :سینه مردان کوم

است هرمند که به رشد نهایی برسد .مون بهرهجویی از شیر مردان بسپیار کپم

است ص به ندرت اافاق میافید .زمانی بهصورت فراصان شیر در سینه مردان شکل میگیرد که طفل نسپبت
به سینه آن مرد رغبت پیدا کند ىصآن را بمکد) .همانپا زن همسپایه مپا کپه بیپه شپیرخوار داشپت از دنیپا
میگذاشت ص اص هم به عادت کودکانه میمکید .شیر در پسیان پدر اولید شد ص هرگپاه پسپیانش مپیفشپرد
شیر زیاد میآمد ىابن حزم  .)391 :1383خطیب بدداد نیز در کیپاب تااریخ غغادا بپا اسپناد صپحین
درباره شیردهی مرد گزارش کرده است ىخطیب بدداد

.)119/13 :1417

با اوجه به شواهد مذکور صاضن است مردان عالصه بپر سپرریز شپیر یاب یپت شپیردادن هپم دارنپد .از
این رص اعجاز دانسین صجود شیر در سینه ابوطالب موجه نیست زیرا امکان دارد یکی از عوامپل ذکپر شپده
در باال موجب ایجاد شیر در سینه ابوطالب شده باشد.

به پیامبر

 .2-3تعارض با تاریخ معتبر

بود که پس از مادر پیامبر

این کار را بر عهده گرفپت .پپس از ثویبپه نیپز پیپامبر

برا شیردهی به دست ح یمه سررده شد .منین گزارشهایی میاواند نشان از نادرسیی رصایت مورد بحپ
باشد.
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یعروبی ىبیاا )9/2 :مینویسد اصلین شیر که پیامبر

پس از مادر اناصل کپرد شپیر ثویبپه کنیپز

ابولهب بودهاست .به گزارش مرریپز در امتاا اسساما ى )9/1 :1420نیپز پیپامبر

یپ

هفیپه از

شیر مادرش خورد پس از آن مندرصز از ثویبه شیر خورد اا اینکه به ح یمه سررده شد.
رصایات نیز از رابطه رضاعی پیامبر

حمزه ص ابوس مه به سبب شیر خوردن از ثویبه اشپاره کردهانپد

ىک ینی 437 445/5 :1407؛ بخار

 .)125/6 168/3 :1401شی طوسی نیز در رجال به ارابپاط

رضاعی بین حمزه ص پیامبر

در کتاب الکافی

آنیپپه در رصایپپت شپپیردهی ابوطالپپب ارائپپه شپپد بپپا گزارشهپا اپپاریخی اعپپارب دارد .عپپالصه بپپر مپپادر
ُ
را شپپیر داد ث َویبپپه کنیپپز ابولهپپب نخسپپیین رضپپاعی
کپپه اپپا منپپد مپپدت پیپپامبر
پیپپامبر
پیامبر

اعتبارسنجی روایت شیردهی ابوطالب

رفت .پدرش اوان نداشت دایها برا فرزندش بیاصرد به همین ع ت گاهی پسیان خود را بپه لبپان فرزنپد

از جانب ثویبه اشاره کرده است ى .)35 :1381البیه ایپن نکیپه نیپز حپائز

اهمیپپت اسپپت کپپه بپپر خپپالف کیپپب سپپیره ص رجپپال در رصایپپات فپپریرین صپپراحیی بپپر شپپیردادن حمپپزه ص
پیامبر

از جانب ثویبه صجود ندارد ص انهپا بپه همپان رابطپه شپیر بپین پیپامبر

شدهاست .همینین حمزه ص پیامبر

ص حمپزه اوجپه

از دص جهت برادرند زیرا هر دص آنها هم از ثویبه ص هم از زنپی از

یبی ه سعدیه شیر خوردند ىابن سعد .)88/1 :1410
با اوجه به گزارشها ااریخی رصایت شیردهی ابوطالب پس از مند رصز گرسنگی پیپامبر

یابپل

اعیماد نیست .زیرا با شیردادن مادر پیامبر ص ثویبه به پیامبر اعارب ااریخی دارد .با اوجه به ایپن گزارشهپا
ً
اصال نیاز نبود شیر در سینه ابوطالب جار شود اا گرسنگی پیامبر را مرافع نماید .حیی بسیار بعید اسپت
عبدالمط ب که از بزرگان مکپه بپه حسپاب مپیآمپد در آن منپد رصز بپا صجپود

پس از میالد پیامبر

دسیرسی به ثویبه ص دایگان دیگپر نیوانپد دایپها بپرا پیپامبر
گزارشها ص نرلها دیگر فرد که پیامبر

را به ح یمه صاگذار میکند عبدالمط ب اسپت؛ امپا در

رصایت مد نظر ابوطالب عهدهدار این کپار مپیشپود ص پیپامبر
سال هفتم ،شمــاره سیزدهم ،پاییز و زمستان 1400
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فپراهم کنپد .جالپب اوجپه آنکپه در
را بپه اص مپیسپرارد 1ىیعرپوبی بپیاپا:

10/2؛ اصبهانی  .)162 :1406از این رص مشپکالت پپیش رص از جم په ضپعی سپند افپرد ص اعپارب بپا
گزارشها ااریخی از اعیبار رصایت میکاهد.
برخی نرش غالیان را در ساخین این رصایت پررنگ ج وه میدهند .به عریده آنهپا اینکپه ثویبپه نخسپیین
شپپیرده پیپپامبر
پیامبر

باشپپد بپپر غالیپپان سپپنگین بپپود از ایپنرص بپپرا پپپر کپپردن فاصپ ه زمپپانی بپپین مپپیالد

اا آمدن ح یمپه رصایپت شپیردهی ابوطالپب را سپاخیهاند 2.نایپد در ادامپه بپرا آنکپه شپدت

موضع خود را در یبال رصایت نشان دهد ص میوجه کند اا مه حد رصایپت بپر اص گپران آمپده از خداصنپد بپرا
مرحوم ک ینی ص راصیان از اص در اینکه باع نشر منین رصاییی شدند ط پب بخشپش ص مدفپرت کپرده اسپت
ىغرص
نی

.)262/1 :1417
رصشن است به صرف اعارب نمیاوان با منین صاکنشی با رصایت رصبرص شد اا ضمن جع ی خوانپدن

رصایت بدصن ذکر مدرکی برا بزرگانی مون ک ینی ط ب بخشش کرد .حکم به جعپل افپزصن بپر اعپارب
نیازمند به دیگر یرینهها مانند انگیزه ص فضا جعل است ص از دیگر سو احیمال اشپیباه ىصپدصق :1406
 )58ص ا حیی نیز صجود دارد ىمسعود

)179/2 :1395؛ گاهی افزایش ص کاسپییهپایی کپه در رصایپت

را به ح یمه سررده باشپد .در سارر ابپن هشپام مپاجرا سپرردن
 .1البیه ممکن است ابوطالب به دسیور عبدالمط ب پیامبر
به ح یمه به اف یل نرل شدهاست اما برخی بخشپی از آن گپزارش را درسپت نمیداننپد ىابپن هشپام بیاپا160/1 :؛
پیامبر
سبحانی بیاا.)157 :
را یطعی نمیداند اا در اصلویت اعارب یرار دهد.
 .2با اوجه به کالم ناید گویا ایشان شیردهی مادر پیامبر

به صجود میآید نیز میاواند منشأ اعارب گردد 1.افپزصن بپر امپام احیمپاالت مپذکور یرائنپی بپر سپاخیگی
ً
را صپرفا یپ نرپل
بودن این رصایت صجود ندارد؛ از اینرص میاوان رصایت شیردهی ابوطالب به پیامبر
ااریخی ضعیی شمرد.
الزم به ذکر است که در گزارشها ااریخی میعارب نیز کاسییهایی صجود دارد کپه اوانپایی رصیپارصیی
با رصایت شیردهی ابوطالب را ندارند ص نمیاوان به صپرف اسپیناد بپه آنپان ایپن رصایپت را ضپعیی یپا جع پی
خواند .در ادامه برخی از این کاسییها بررسی خواهد شد.
 .4بررسی گزارشهای تاریخی

اعارب با ااری معیبر است .این رصش هنگامی کارایی دارد که نرپل اپاریخی از جایگپاه محکپم ص اسپیوار
برخوردار باشد به گونها که در اعیبار آن ازلزل ص اردید ایجاد نشود اا اوان اضعیی نرل را دارا باشد .آنیپه
در اعارب با رصایت شپیردهی ابوطالپب آصرده شپد منپدان از اکیپهگپاه یپو برخپودار نیسپت ص منپان پایپه
اسیوار ندارد که رصایت شیردهی ابوطالب را احت شعاع یرار دهد .بررسی منابع اپاریخی نشپان مپیدهپد
که گزارشها میعارب با رصایت مورد بح یطعی نیسیند.

شیردهی مادر پیامبر

از جم ه گزارشها میعارضی بود که در منابع اصلیه اعم از ااری ص حپدی

به پیامبر

 .1-4شیردهی مادر پیامبر

اعتبارسنجی روایت شیردهی ابوطالب

یکی از اس وبهایی که موجب اشکی

در محیوا رصایت ص معیار برا نرد احادی به شمار میآیپد

انها درکیاب یعروبی به آن اشاره شد ص در پی آن نیز بعضی از ااری نویسان میأخر با نظپرات مخی فپی بپدصن
هی ارجاعی به آن پرداخیهاند ىسید مراضپی عپام ی  .)72/2 :1415پپر صاضپن اسپت صپرف اعپارب بپا

در کتاب الکافی

باشند یطعی نیست ص احیمال دارد از یکدیگر اأثیر پذیرفیه باشند .البیه گفینپی اسپت در رصاییپی بپه صپورت
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گزارش یعروبی کارساز نیست ص از جهت انفراد گزارش فریی با رصایت مد نظر ندارد .میأخرین نیز اپا زمپانی
که گزارش آنان به صیژه مباحثی که مرابط با صدر اسپالم اسپت ریشپها در منپابع کهپن اپاریخی نداشپیه
 .1برا نمونه اجماع مس مین ص رصایات نشان میدهد که سوره فیل در شأن ابرهه بن صباح که از حاکمپان حبشپی یمپن بپود نپازل
شده است .ص هنگامی که به ی د انهدام کعبه راهی مکه شد خداصند پرندگانی را که هی گاه پیش از آن ص نه پس ازآن کسی دیپده
َ
َ
بود بر سر آنان فرسیاد اا عذاب شوند .صلی رصاییی در علل الشرائع ذیل آیه أ ْر َس َل َع َ ْیه ْم َط ْی ًرا أباب َیل َا ْرمیه ْم بح َ
جار ٍة م ْن س ِّجیل آیپه
را برا مردمانی ما بین یمامه ص بحرین میداند ص ع ت این عذاب را بخاطر راهزنی ص اعمال ناشایست بیان میکند ىصدصق :1385
 .)521/2در حالی که همین رصایت با طریم دیگر در کیاب کپافی بپدصن آنکپه ایپن زیپادت باشپد کپامال بپا دیگپر نرلهپا اپاریخی
مطابرت دارد ىک ینی  .)84/8 :1407جالب اوجه آنکه شی صدصق نیز در من الیحضر الفقره ذیل همین آیپه از ابرهپه بپن صپباح
سخن میگوید ىصدصق  .)249/2 :1413البیه عالمه مج سی مند احیمال برا اوجیه رصایت ع ل شرائع ذکپر کپرده اسپت ىر.ک.
مج سی .)142/15 :1403

مرسل در بعضی از منابع فرهی شافعی ذکر شده پیامبر

از شیر مادر اناصل کرده اسپت؛ امپا بپا اوجپه

به ارسال سند ص یدمت رصایت به یپرن پپنجم منپدان یابپل اعینپاء نیسپت 1.همینپین در کیپاب الفضاائل
منسوب به شاذان ى )24 :1363به نرل از صاید گزارشی صجود دارد که از مضمون آن مهار ماه شیردهی
برداشت میشود .این گزارش بپهرغپم آنکپه از منپد رصز گرسپنگی پیپامبر

مادر پیامبر

پپس از

اراحال مادر حکایت دارد ص میاواند رصایت شیردهی ابوطالب را اا حپدصد ارویپت کنپد دمپار ضپعیها
جد از جم ه ناسازگار با گزارشها بی نشان بودن مولی ىبهار ص موسو

 )58 :1381است که ایپن

موارد میاواند موجب اردید ص رص گردانی از این گزارش شود.
اناسپبی بپا گپزارش شپاذ

شاید برخی در صدد دفاع برآیند ص ادعا کنند گزارش اندک مادر پیپامبر

ابوطالب ندارد اا هردص یکسان نرد شوند؛ مرا که شیر دهی مادر امر طبیعی ص میعارف است ص نیاز نبپود
اا به صورت گسیرده در منابع نرل شود.
این گفیارهرمند سخنی درست ص غیریابل خدشه است اما در مورد مادر پیامبر

به دص دلیپل یابپل

پذیرش نیست .نخست آنکپه محپدثان ص مورخپان اصلیپه اسپالمی از کپومکیرین مناسپباای کپه مربپوط بپه
سال هفتم ،شمــاره سیزدهم ،پاییز و زمستان 1400
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پیامبر

است غف ت نورزیده ص جزئیات زندگی ایشان را انعکپاس دادهانپد .از ایپن رص مطپور مپیاپوان

باصر کرد پیامبر که از هنگام اولد اا موت ایشان اخبار لحظه بپه لحظپه زنپدگی اص نرپل پیپدا کپرده ص حیپی
را شپیر دادهانپد صجپود دارد ىابپن سپعد :1410
بابی در منابع سیره برا معرفی کسانی کپه پیپامبر
ً
 )87/1از شیردهی مادر ایشان بخاطر آنکه امر میعارف است گذشیه باشند .این گزارش صرفا در تااریخ
یعقوغی آن هم به صورت مسند رصایپت شدهاسپت ص برخپی میپیخرین نیپز بپه نرپل از اص ایپن رصایپت را اکپرار
کردهاند.
دلیل دیگر که میاواند نفی شپیردهی مپادر پیپامبر
ااریخی بر این است که ثویبه نخسیین کسی است که پیامبر

را ارویپت کنپد ا پرین بعضپی از م پادر
را شیر داده است .مؤید ایپن گفیپار نیپز

منانکه پیشیر گذشت اعارضی اسپت کپه برخپی در رصایپت شپیردهی ابوطالپب در مرابپل ثویبپه ص نپه مپادر
پیامبر

ایجاد کردهانپد .بنپابراین گپزارش شپیردهی مپادر پیپامبر

در مرابپل رصایپت شپیردهی

ابوطالب نیست.
 « .1أنا أف ن العرب صال فخر بید أني من یپریش صنشپأت فپي بنپي سپعد ص اراضپعت فپي بنپي زهپرة» ىابواسپحاق شپیراز :1412
 )592/4این رصایت منانکه پیشیر گفیه شد انها در کیب فرهی شافعی ذکر شپده ص ایپن افپرد جپا اردیپد را بیشپیر میکنپد .برخپی
ع ما شافعی نیز این حدی را غریب ص برخی نیز مر وب میدانند ىابوحفص م ر 251/2 :1410؛ ابن حجپر .)14/4 :1419
این رصایت در کیب فرهی شیعه نیز راه یافیه است.

 .2-4شیردهی ثویبه

در منابع ذکر نشده یا یابل اعیمپاد نیسپت .حیپی برخپی در

آغاز ص مدت شیردهی ثویبه به پیامبر

اصل شیردهی اص ایجپاد اردیپد کپرده ص آن را نادرسپت دانسپیهاند ىسپید مراضپی عپام ی .)71/2 :1415
هرمند دالئل اردید در اصل شیردهی ثویبه یابل اثبات نیسپت صلپی بپا اوجپه بپه مطالپب پیشپین بپا فپرب
شیردهی ابوطالب هم میاوان منین ا ور کرد ثویبه مند رصز مانده بپه پیپدایش ح یمپه پیپامبر
شیر میدهد ص یبل از اص یا کنپار اص ابوطالپب نیپز می پد شپیر دادن پیپامبر
رصایت شیردهی ابوطالب به پیامبر

را

مپیشپود .از ایپن رص

هی گونه اعارضی با ااری معیبر ندارد اا بدین سپبب محکپوم بپه

ضعی یا جعل شود.

فارغ از امام نارساییها ص ضعیهایی که گزارشها ااریخی دارند میاوان صجه جمعپی بپین رصایپت ص
گزارشها آصرد ص اا حدصد هم رصایت ابوطالب را ارویت کرد .مند رصز بی شیر پیامبر

ارابپاطی بپه

نااوانی مادر نداشیه اا بدین سبب بپا نرلهپا اپاریخی اعپارب پیپدا کنپد .ب کپه بنپا بپر رصاییپی کپه حپاکم
نیشابور در المستدرک آصرده نشان میدهد آزار ص اذیت عفرییی از جن باع این کار شد اپا پیپامبر

 .1اگر این سؤال به ذهن آید که اس ط شیاطین اجنه بر انبیاء ممکن نیست در جواب گفیه میشود بااوجه به آیات یرآن ص احادیپ
شیاطین انها نمی اوانند بر دین آنان اس ط یابند .صلی منانیه ی د آزار ص اذیت بر جسم ص بپدن آنپان داشپیه باشپند دلیپل بپر نفپی آن
نداریم؛ همانطور که بر جسم ایوب نبی شیطان مس ط شد ص اص را در انگنا یرار داد ىر.ک .ک ینپی 288/8 :1407؛ صپدصق :1362
 .)399/2گفینی است این کار اجنه بدصن هدف ص غرب نبوده ب که شاید عدم اسیراق سمع ص محدصدییی که شیاطین اجنه با به دنیا
بر ایشان صارد شد دست به منین کار خ مانها زدهاند ىصدصق .)196/1 :1395
آمدن پیامبر

به پیامبر

نیشابور

.)657/2 :1411

1
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در بدص اولد اا دص شب بی شیر بماند ص از شیر کسی حیی مادر خود بهرها نبپرد .رصایپت حپاکم کپه بپا سپند
َ َ َ
ْ َ
حسن آمده منین استَ « :ح َّد َث َنا َأ ُبو ُم َح َّمد َع ْب ُد ال َّ ه ْب ُن َج ْع َفر ْال َفارسي ثنا َی ْع ُر ُ
وب ْب ُن ُسف َیان ثنا أ ُبپو غ َّسپان
ٍ
ٍ
ُم َح َّم ُد ْب ُن َی ْح َیی ْالک َناني َح َّد َثني َأبي َعن ْابن إ ْس َح َاق َی َالَ :ک َان ه َش ُام ْب ُن ُع ْپر َص َة ُی َح ِّپد ُ َعپ ْن َأبیپه َعپنْ
َّ
ُ
َ َ َ َ َّ َ ُ َّ
َ َ
َ
َ ْ َ َّ َ َّ
ََ ْ َ َ
َعائشة َرض َي ال ُه َع ْن ُه َما یالت :کان َی ُهود ٌّي ید َسک َن َمکة َییج ُر ب َها ف َّما کانت ال ْی ة الیي ُصلد ف َیهپا َر ُسپول
َ ُ
ُ
َ
َّ َّ
َّ َ َ
ْ َ ُ َّ َ َ ُ َ َ ُ
ال ه َص ی ال ُه َع ْیه َص َس َم یال في َم ْج ٍس م ْن ی َر ْی ٍشَ :یا َم ْعش َر ی َر ْی ٍش َهل ُصلد فیک ُم ال ْی ة َم ْول ٌود فرپالوا:
َُ
َّ َ َ َ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ ُ
َُ ُ َ ُ
َّ َ َ َ
َ
َصال ه َما ن ْع ُم ُه یال :ال ُه أ ک َب ُر أ َّما إذا أخطأ ک ْم فال َبأ َس فانظ ُرصا َص ْاحفظوا َما أیول لک ْم ُصلد َهپذه ال ْی پة نبپي
ُْ َْ
ُ َ
َ َ َ ٌ
ٌ َ َ َّ
َ َ َ ََ
َ ٌ َ
َ َ َ َّ
َهذه اْل َّمة اْلخ َیرة َب ْی َن کیف ْیه َعال َمة ف َیها ش َع َرات ُمی َواا َرات کأن ُه َّن ُع ْرف ف َر ٍس ال َی ْرض ُع ل ْی ی ْپین َصذلپ أن
پن َأ ْد َخپ َپل ُأ ْصپ ُپب َع ْیه فپپي َفمپپه َف َم َن َعپ ُپه َّالر َضپ َ
پاع َف َی َ پ َّپد َع ْال َرپ ْپو ُم مپ ْ
پن ْالجپ ِّ
ع ْفر ًییپپا مپ َ
پن َم ْج سپپه ْم »...ىحپپاکم
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ایپپن گپپزارش بپپا اخپپیالف در کیپپب شپپیعه ص سپپنی آمپپده ىک ینپپی 300/8 :1407؛ ابپپن سپپعد :1410
 )129/1ص اگر در کنار رصایت شیردهی ابوطالب یرار گیرد ص حدایل ایام را هم بنپا بپر رصایپت کپافی سپه رصز
یرار دهیم مع وم میشود پیامبر

دص شب ص سپه رصز از شپیر کسپی بهرهایپی نبپرده اسپت .از ایپن رص

امکان دارد پس از این ایام ابوطالب پیپامبر

را بپه سپینه مسپبانیده ص بپا مکیپدن پسپیان اص شپیر در

سینه ص جار شده ص در کنار مادر ص ثویبه پیامبر

را شپیر داده باشپد .هپر منپد کپه افپرد ص ضپعی

سند این گمان را به یطع صدصر از مع وم بازداشیه ص انیساب آن را دشپوار مپینمایپد .بنپابراین شپیردهی
ابوطالب را نمیاوان به طور یرین انکار کرد ص مه بسا ک ینی با اوجه به شناخیی کپه از راصیپان داشپیه ص نیپز
صجود یرائن مذکور اعیماد به رصایت کرده ص آن را در کیاب خود جا داده است .صلی بپا ایپن صجپود یپرائن
محکمی صجود ندارد که رصایت ابوطالپب را ارویپت کنپد ص اعیمپاد بپه آن را افپزایش دهپد .از ایپن رص رصایپت
ضعیی شمرده میشود ص نمیاوان به آن اکیه کرد.
نتیجه
سال هفتم ،شمــاره سیزدهم ،پاییز و زمستان 1400
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اعیماد به این که رصایت شیردهی ابوطالب به پیامبر

از مع وم باشد کار دشوار است .بپا اوجپه

به ضعی سند ص افرد با یاطعیت نمیاپوان ایپن رصایپت را بپه مع پوم نسپبت داد .بپا صجپود ایپن یپ امپر
نامیعارف به صیپژه صایعپها کپه مپرابط بپه ابوطالپب اسپت ص داعپی بپر نرپل آن فپراصان اسپت نبایپد مپورد
بیاوجهی ص بیمهر محدثین یرار گیرد .عدم یاب یت شیر در مردان منانکه بعضی ع ت سپاخیگی بپودن
این رصایت پنداشیهاند مورد یبول نیست زیرا با اوجه به ع م پزشکی ص در احکپام فرهپی ایپن یاب یپت بپرا
مردان امکان پذیر است .افزصن بر این یرائن میرنی نیز بر جع ی بودن این رصایت صجپود نپدارد ص از طرفپی
احیمپال ا پپحیی اشپپیباه ص دگرگپپونی در نرپال رصایپپت صجپپود دارد .از جم پپه یرائنپی ماننپپد یطعپپی نبپپودن
شیردهی مادر پیامبر

یا بی شیر ماندن پیامبر

بخاطرآزار ص اذیت جپن ر دادن ایپن صایعپه را

ارویت کرده ص از گمان جع ی بودن نیز باز میدارد .در عین حال این رصایت بپا همپه مالشهپا ص مشپکالای
که با آن دست ص پنجه نپرم مپیکنپد طرفپدارانی هپم دارد بپه گونپها کپه برخپی آن را از معجپزات الهپی
دانسیهاند .اما بااوجه به این که شیرریز مردان امر نامیعارف صلی امکان پذیر اسپت از ایپنرص نمپیاپوان
آن را ی

رخداد آسمانی ص معجزه ا ری کرد .با این همه رصایت شیردهی ابوطالب به پیپامبر

شمرده میشود ص نمیاوان به آن اعیماد کرد.

ضپعیی

منابع

 ابن حجر عسرالنی احمپد بپن ع پی ى1419ق) التلخارص الحبرار فای تخاریج أحا یاث الرافعای
الكبرر بیجا دار الکیب الع میة.
 ابن حزم الحسن بن ع یى1383ش) شرح تشریح قانون بیجا دانشپگاه ع پوم پزشپکی ایپران
موسسه مطالعاای ااری پزشکی طب اسالمی ص مکمل.
 ابن سعد ابوعبدال ه محمد ى1410ق) الطبقاتالكبری بیرصت دار الکیب الع میة.
 ابن عساکر ع ی بن حسن ى1415ق) تاریخ مدینة مشق بیرصت دار الفکر.
 ابن هشام عبدالم

بن هشام ىبیاا) السرر النبویه بیرصت دار المعرفة.

 أبو اسحاق شیراز

إبراهیم بن ع پیى1412ق) المهاب فای فقاة اممااا الشاافعی دمشپم دار

الر م.
 أبوحفص م ر

عمر بپن ع پی ى1410ق) خالصاة البادر المنرار بپیجپا مکیبپة الرشپد ل نشپر

صالیوزیع.
 بخپار

محمپپد بپپن اسپماعیل ى1401ق) صااحرح البخاااری بپیجپا دار الفکپپر ل طباعپپة صالنشپپر

 بدرالدین الشافعی محمد بن أبی بکر اْلسد ى1432ق) غدایة المحتاج فی شرح المنهاج جپده
دار المنهاج ل نشر صالیوزیع.
 بالذر

احمد بن یحیی ى1417ق) انسا االشراف بیرصت دار الفکر.

 الب رینی شافعی سراج الدین عمر بن رسالن ى1433ق) التدریب فی الفقه الشافعی الریپاب دار
الرب یین.
 بهار

محمدبایر ص میرمحمد موسو ى1381ش) «شپاذان بپن جبرئیپل ص دص کیپاب منسپوب بپه

اص» یم مج ه میرا شهاب بهار شماره 27ص.62-59
 ثع بی احمد بن محمدى1422ق) الكشف والبران عان تفسارر القارنن بیپرصت دار إحیپاء الیپرا
العربی.

در کتاب الکافی

صالیوزیع.

به پیامبر

 اصبهانی احمد بن عبدال ه ى1406ق) الئل النبوة بیرصت دار النفائس.
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 ابن ندیم محمد بن اسحاق ىبیاا) الفهرست بیرصت دار المعرفة.
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 جیالنی رفیع الدین محمد بن محمد ى1387ش) الذریعة إلی حاف الشریعة یم دار الحدی .
 حاکم نیشابور

محمد بن عبدال ه ى1411ق) المستدرك علای الحاحرحرن بیپرصت دار الکیپب

الع میة.
 حسینی عام ی سید جواد ىبیاا) مفتاح الكرامة فی شرح قواعد العالمة بیرصت دار احیاء الثپرات
العربی.
 ح ی حسن بن یوسی بن مطهر ى1388ق) تبکرة الفقهاء یم موسسه آل البیت.
 ح ی حسن بن یوسی بن مطهر ى1402ق) رجال العالمة الحلی نجی دار الذخائر.
 خطیب بدداد

ابوبکر احمد بن ع یى1417ق) تاریخ غغدا بیرصت دار الکیب الع میة.

 خویی سید ابوالراسم ى1410ق) معجم رجالالحدیث یم مرکز نشر آثار شیعه.
 سبحانی جعفر ى1380ش) اصول الحدیث و احكامه فی علام الدرایاه یپم مرکپز مپدیریت حپوزه
ع میه.
سال هفتم ،شمــاره سیزدهم ،پاییز و زمستان 1400
64

 پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ ىبیاا) فرصغ ابدیت یم بوسیان کیاب.
 س طان ع ی شاه محمد گناه آباد ى1408ق) غران السعا ة فی مقامات العبا ة بیرصت مؤسسپة
اْلع می ل مطبوعات.
 شاذان بن جبرئیل سدید الدین ى1363ش) الفضائل یم رضی.
 شافعی محمد بن ادریس ى1410ق) اسا بیرصت دار المعرفة.
 شی صدصق محمد بن ع یى1362ش) الخحال یم جامعه مدرسین.
 پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ ى1376ش) اْلمالی اهران کیابیی.
 پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ ى1385ش) علل الشرائع یم کیاب فرصشی داصر .
 پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ ى1395ق) کمال الدین و تماا النعمة اهران اسالمیه.
 پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ ى1406ق) ثوا اسعمال و عقاا اسعماال یپم دار الشپریی الرضپی
ل نشر.
 پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ ى1413ق) من ال یحضر الفقره یم دفیر انیشارات اسالمی صابسیه بپه
جامعه مدرسین حوزه ع میه.
 طبر

محمد بن جریر ى1387ق) تاریخالطبری بیرصت دار الیرا .

 طوسی محمد بن حسن ى1373ش) رجال الطوسی یم مؤسسة النشر االسالمی الیابعة لجامعة
المدرسین.
 پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ ى1387ق) المبسااوف فاای فقااه االمامرااه اهپپران المکییپپه المراضپپویه
الحیاء اآلثار الجعفریه.
 عام ی سپید جعفپر مراضپی ى1415ق) الحاحرح مان ساررة النبای اسعظام سپید جعفرمراضپی
عام ی بیرصت دار الهاد .
 عام ی سید محسن امین ى1403ق) أعران الشرعة بیرصت دار الیعارف.
 کاشپپی زهپپرا ص عادلپپه بهپپار ى1390ش) «پرصالکییینومپپا :اشپپخیص درمپپان صپیگیپپر » مج پپه
دانشگاه ع وم پزشکی مازندران بهمن شماره .86
 کشی محمد بن عمر ى1409ق) رجالالكشی مشهد انیشارات دانشگاه مشهد.
 ک ینی محمد بن یعروب ى1407ق) الكافی دار الکیب اإلسالمیة.
 مامرانی عبدال ه ى1431ق) تنقرح المقال فی علم الرجال یم موسسة آل البیت.
 مسعود

عبدالهاد ى1395ش) تفسرر روایی جامع یم دار الحدی .

 مرریز

اری الدین احمدبن ع ی ى1420ق) إمتا اسسما بیرصت دار الکیب الع میة.

 منیر أبو بالل عبد الرادر(ب تا) ،إیقاظ الراقدین و تنبره الغافلرن من خطر الشارعة الرافضاة علای
امسالا و المسلمرن ،ب جا،دارالکلمهللنشروالتوزیع.
 نجاشی احمد بن ع ی ى1365ش) رجالالنجاشی یم جامعه مدرسین.
 نور

محمد اری ى1408ق) مستدرك الوسائل یم موسسة آل البیت.

 هاشپپمی خانعباسپپی سپپید ع پپی ص رجپپایی پپپور م پپطفی ى1389ش) «کیپپب اربعپپه مزیپپت هپپا ص
اشکاالت» ف نامه اخ

ی فره ص ااری امدن زمسیان شماره.26

 یعروبی احمد بن ابی یعروب ىبیاا) تاریخ یعقوغی بیرصت دار صادر.

در کتاب الکافی

 مس م بن حجاج ىبیاا) صحرح مسلم بیرصت دار الفکر.

به پیامبر

 مج سی محمد بایر ى1403ق) غحار اسنوار بیرصت دار إحیاء الیرا العربی.

اعتبارسنجی روایت شیردهی ابوطالب

 یمی ع ی بن ابراهیم ى1404ق) تفسرر قمی یم دار الکیاب.

65

ق) الموسااوعه التاااریخ االسااالمره یپپم مجمپپع الفکپپر1417محمپپد هپپاد ى

 یوسپپفی غپپرص
.االسالمیه

1400  پاییز و زمستان، شمــاره سیزدهم،سال هفتم

 Diamond, Jared (1995), “Father's Milk”, Retrieved Nov. 29, 2021, from
https://www.discovermagazine.com/mind/fathers-milk
 Swaminathan, Nikhil (2007), “Strange but True: Males Can Lactate”
Retrieved
Nov.
29,
2021,
from
https://www.scientificamerican.com/article/strange-but-true-males-canlactate/

66

