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  دهیچک
 ی، دوران تحمل ضعف و ناتوانیدوران باردار رایمادر دارد؛ ز یردهیو ش مانیو زا یبه دوران باردار یخداوند اهتمام خاص 
به فرزندان سفارش  میرسد. قرآن کریدرد و رنج به اوج خود م نیمادر است که در وضع حمل ا یبرا یاندهیو فزا دیشد اریبس
را  و وضع حملل  یدوران آبستن نیآفرضعف اریبس یو ناتوان یباشند؛ چرا که مادر سخت اشتهکند که همواره احترام مادر را دیم

مهم و هشدار در مورد شلناخت   نیبر ا ش،یخو رهیدر سخن و س زی)ع( ننیمعصوم ،یقرآن یهاتحمل کرده است. به تبع آموزه
 یلل یتحل-یفیمقالله بلا روش توصل    نیاند. در اودهنم یفراوان دیتاک ،یستگیحقوق او به شا یشان و منزلت مادر و ادا تیو رعا
 ،یدر دوران بلاردار  ژهیمقام مادر به و ری، که ارزش خطردیگیقرار م یثیفقه الحد ی)ع( مورد بررسرمومنانیمنقول از ام یتیروا
 قرار گرفته است. یرا مورد بررس یردهیع و شوض

 )ع(یعلو رهیس ث،یفقه الحد د،یالمراه، فطام، مرابط، شهد مادر، جها کلیدی: کلمات

 

  مقدمه

، همچنان که در فراتر از احترام پدر  یموارد احترام یدر برخ یقائل است، حت یاریزن ارزش و احترام بس یاسالم برا
به مادر را با مطرح کردن مراحل حمل و وضع و  یکی، احترام و نپرداخته نیکه به موضوع احترام به والد یقرآن اتیآ یبرخ
موضوع را به  تیشده است تا اهم انیبه مادر به صورت تکرار ب یکیموضوع ن زین اتیرواتر نشان داده است و پررنگ یردهیش
فرزندان که  تیمعاش خانواده به عهده شوهر و ترب هیشده است که ته هیتوص  یزد کنند؛ در نظام اسالمگوش یخوب

  ت.اهلل اس لیسب یاجر مجاهد ف همچوناجر مادر  زین ی. از نظر پاداش اخروبه عهده زن باشداند، جامعه یفردا یها تیشخص
الْجِهَادَ فَقَالَتِ  قَالَ: ذَکَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع رِوَایَةِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ فِی

ءٌ ؟ فَقَالَ: بَلَى؛ لِلْمَرْأَةِ مَا بَیْنَ حَمْلِهَا إِلَى وَضْعِهَا إِلَى فِطَامِهَا مِنَ الْأَجْرِ  امْرَأَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ص یَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا لِلنِّسَاءِ مِنْ هَذَا شَیْ
؛ طبرسى، 561ص: 3 ج  .ق1413 ه،یابن بابو) مِثْلُ مَنْزِلَةِ الشَّهِیدِ. کَتْ فِیمَا بَیْنَ ذَلِكَ کَانَ لَهَاکَالْمُرَابِطِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ، فَإِنْ هَلَ

 تالش ها و زحمات و لیبه دل گرفتن کودک، ریتا وضع حملش و پس از آن تا از ش یباردار ی( زن از ابتدا234ص .ق1412
 یبرود منزلت ایدوران از دن نیدر راه خدا را دارد و اگر در اجاهد و مبارزِ به مانند م یاجر شود، یکه متحمل م یو رنج یسخت

 .خواهد داشت دیهبه مانند منزلت ش
 نی( اشاره شده که اجر و پاداش زن در ا247ص : 9 ج .ق 1406مجلسى، ) هم موثق است یکه از نظر سند تیروا نیدر ا

مورد  نوشته نیبرد، آنچه در ا یرا م دیبرود اجر شه ایاز دن نیب نیاگر در اباشد و یاهلل  م لیسب یسه دوره همانند اجر مرابط ف
برد و چنانچه یدوران اجر مرابط را م نی، و چرا مادر در ااست ییبه چه معنا قاًیدق «مرابط» کهاست  نی، اردیگیقرار م یبررس
از  قیدق یمورد بررس این سه دورهتك تك است که  یضرور نیبرد؟ بنابرایرا م دیبرود اجر شه ایدوران از دن نیا یکیدر 
 مشخص شود. یدرست هب تیتا مفهوم و مدلول روا ردیقرار گ اتیو روا اتیآ منظر
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 الف( واژه شناسی روایت:
 ةالمَرا جِهادُ -

بر عهده انسان دارد، و زحمت کشیدن بلرا  ادا  آن حقلوق، بلدون     یتوجه به حقوقى که فرزند در مراحل مختلف زندگ
مادر در مرحلله اولل   نیشود. بنابرار دنیا و آخرت نصیب خود انسان مىکه ثمره آن د و خیر  عظیم است تردید عبادتى بزرگ

را  آن بردبلار  نملوده و از   از نظر اسالم آشنائى پیدا کند، و برا  اجل  زندانها  خود نسبت به فر باید به وظائف و مسئولیت
را رعایلت   یتمام جوانب مسئله تقلوا و پاکلدامن   در زی، و ندیخود ماللت نشان ندهد، و در به کارگیر  آن دستورات تالش نما

مهلم و   اریکه نقش مادر نقش بسل  رابخش بگنجد، چ نیاز آن است که در ا شیمادر ب فینموده، تا زحماتش حبط نشود. وظا
 هیها و تغذبه مراقبت ها و آموزش ازیاز رشد، ن یاآنکه کودک در هر مرحله لیبه دل یباشد و از طرفیفرزندان مگذار در  ریتاث
داشلتن نسلل    یبلرا  نی. همچنابدییم رییآن مرحله تغ یازهایدر هر مرحله متناسب با ن زیمادر ن فیوظا نی، بنابرادارد یخاص
دوران  شلمار  یبل  از اجلر  اتیل روا یآنچه که در برخ دیو شا دینما یاریمجاهدت و کوشش بس دی، مادر باو پاک و با تقوا صالح
 امبریل اسلت کله پ   مجدلانله  مراقبت و مواظبت و دقت نیمادران بر شمرده شده است ناظر به هم یبرا یردهی، وضع و شحمل
 .داند یمارزش آن را برابر  با جهاد )ص( اکرم
 فطام  -

 .ش1375، گرفتن کودک است. )طریحی ریاز ش ی؛ جدا شدن در لغت به معنقطع شدن یمعن به« فطم» شهیاز ر «فِطام»
 :12 ج .ش1368 ؛ مصللطفو ،510ص :4ج .ق1404؛ ابللن فللار ، 147ص :8ج .ق1414؛ صللاحب بللن عبللاد،  441ص :5 ج
اسلت. )زمخشلر ،   « گلرفتن  ریزمان از شل » علزمان انجام ف یو هم به معن «گرفتن ریاز ش»فعل  یکه هم به معن (454ص

 (477ص .م1979
 هیل است؛   چنانکله در آ  «یر گرفتن طفلاز ش»و به معنى « فِطَامُهُ»یعنی (14)لقمان،(  فِی عامَیْنِ  وَ فِصالُهُ) خداوند فرموده

ا عَلنْ تَلرا م مِنْهُملا(    )فَلإِنْ أَرادا فِصلالً   هیل در آ نیثَالثُلونَ شَلهْراً( و همچنل     )وَ حَمْلُهُ وَ فِصلالُهُ  :دیفرمایم زیسوره احقاف ن15
 ؛ به همان معنا استعمال شده است.(233،)بقره

شلوم فطلام    تیفلدا  دمی: پرسل دیل گو ی، مل «لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامم» :ه فرمودآمده ک تیروا)ع( ، از امام صادقاز حماد یکاف در
 (443ص :5ج .ق1407 ،ینی)کل «.عَزَّ وَ جَلَالْحَوْلَانِ اللَّذَانِ قَالَ اللَّهُ » ؟ فرمود:ستیچ

، ه گفلت انلد کل   کلرده  تیل از جابر بن عبد اهلل روا یالدر المنثور است که عبد الرزاق در کتاب مصنف و ابن عد ریدر تفس و
 ، ص1 ق،  ج1404. )سلیوطى،  داد ریطفل را ش دینبا گریبعد از دو سال د یعنی، «ال رضاع بعد فصال»فرمود: )ص( رسول خدا

   (510، ص3ق، ج1413ف  هی؛ ابن بابو41، ص6ق، ج1407 ،ینی)کل ( فِصال همان فِطام است.288
أُولَئِلكَ فَطَمُلوا   »گفتله شلده:    ین)ع(و امام حس )ع(وارد شده است، در مورد امام حسن)ص( که از امام صادق یتیو در روا

 (136، ص1 ش، ج1362ابویه، )ابن ب «.وا الْخَیْرَ وَ الْحِکْمَةَفَطْماً وَ حَازُ  الْعِلْمَ
طور که بچه پس از دو سال شیرخوارگى دیگر احتیاجى به خوردن شیر نلدارد و ملادرش او را از    یعنى همان« العِلم فَطَمُوا»

 )همان( اند. گیرد اینان نیز به قدر کافى از علم برخوردار هستند و از آن بازگرفته شده شیر باز می

 مُرابِط -

بستن ستوران است. المِرْبَط جمع مَلرَابِط از   یجمع مَرابِط ؛ جا «المَربَط»  رابطه و پیوستگى؛ یمعنبه  ،مصدر است «ربط»
 یمرابط به معن (249، ص4 ش، ج1375طریحی، ) .بندند یرسن و زنجیر و مانند آن که ستور را با آن م یمعنا ؛ به«ربط» شهیر

و محافظت از مرز دشمن؛ مرزبان سرحدملك کفار؛ مبارزه کننده با دشلمن   ی: نگهبانلمُرابَطةُنگهبان ، مجاهد ، مرزبان است. ا
 (  302، ص7ق، ج1414و نگهبان مرزها. )ابن منظور، 

 یکه از مرزها در برابر نفوذ دشمن حفاظت و مراقبت م یبر آن کار مواظبت کرد. مرزبان  یعنیو مُرَابَطَةً ]ربط[ األمْر؛  ربَاطاً
 کند. 
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« مرابطله »به معنا  « رباط»شود و نیز ممکن است  برا  جهاد در راه خدا برا  همیشه فراهم مى اسبى است که «رباط»
، ص 2 ، ج ش 1377)یعنى بسته شده( باشلد. )طبرسلى،   « ربیط»جمع « رباط»)یعنى مراقبت و محافظت( باشد و ممکن است 

29) 
بندی و سنگرداری بلرای حفلم مرزهلایی کله دشلمن      مرزداری و مرز»  یو در معنا تیتنها در چند روا« مُرَابِطِ»  عبارت

 ،استعمال شده است.« ممکن است از آن راه به داخل نفوذ کند

در مقابل حمالت  دیاست که دشمن حمله کرده و نبا یدفاع کردن در زمان رایبا دفاع کردن فرق دارد، ز  یو مرزبان مرابطه
 نیل ، بلکله ملرابط در همله زملان ا     سلت یتنها مختص زمان جنگ ن ینو نفوذ دشمن دفاع و مبارزه کرد ، اما مرابطه و مرزبا

و در هر زملان الزم   شهیمرابطه و محافظت چون هم نیکند. و ا یغفلت نم یدهد و لحظه ا یمراقبت و محافظت را انجام م
غفللت   یمراقب فرزند خود از همله نظلر بلوده و لحظله ا     شهیشده چون هم هیجهت به مرابط تشب نیاز ا زیاست، کار مادر ن

و جهاد هم که در جهاد مهم  استباشد. رباط و رابط ، جزء جهاد  ریکه تا آخر عمر جبران ناپذ اوردیبار ب یممکن است فاجعه ا
 ذ کنند.رباط هم مهم است . رابط مرزها بایستی محکم ببندد و نگاه دارند تا دشمن نتوانند نفو نیاست ، بنابرا

ق، اللنص ،  1397)ابلن أبلی زینلب،     اتیل روا یبرخل  زیل ( و ن132ش، ص1376)على بلن الحسلین،    هیسجاد فهیصح در
ق،  1406؛ ابن بابویله،  72ق، النص ، ص 1413؛ مفید، 125، ص 6 ق، ج1407 ،ی؛ طوس21، ص 5 ق، ج1407 ،ینی؛کل199ص

 .تبه کار رفته اس  یثغور و مرزبان یبه معن  زی( مُرابِط  ن69النص ، ص
خدا باشد،  یماندن که برا داریو حفم کردن مرزها و ب یروز مرزبان كیشده،  انیب یو ثواب رباط و مرزبان لتیمورد فض در

تری  ( مُرابط و مرزداری، معنای وسیع35، ص4ه، جزء1422أبو عبداهلل البخاری الجعفی ،و آنچه در آن است. ) ایبهتر است از دن
محسوب شده اند ، که از حمله و چیره شدن ابلیس و  انیعیش نیمُرابط و مرزداران د عهیش یعلما یتینکه در رواهم دارد هچنا

نبرد باالتر است، بدان جهت که این مرزداران،  دانیمقامشان از مجاهدان در م نیکنند، بنابرا پیروان او بر ایشان جلوگیر  مى
؛ طبرسلى،  343ق، ص 1409کنند. )حسن بن عللى،   مى دفاعآنان از بدن ایشان کنند، در صورتى که  دفاع مى انیعیاز دین ش
ها را حفلم کننلد کله  یلك وقلت       شأن آنها به این است که باید دل (117ق، ص1409؛ شهید ثانى، 385، ص 2 ق، ج 1403

 یجهلاد، جهلاد علمل    نیها را سست نکند. که ا هایی در دل مردم نفوذ نکند و ایمان آن وسوسه هایی، یك وقت مغالطه کاری
 .ستا

 دیشه -
شهد، به معنى حضور و معاینه است .آنگاه که به خداوند سبحان اطلالق شلود    شهیمعنى شاهد است، که از ر  به «شَهِید»

شود. جمع آن شهداء. شهید به معنى مقتول در  به معنى حاضر، بیننده و حافم است، از لفم آن فقط مبالغه یا ثبوت استفاده می
اسلت.  وللى در اصلطالح و روایلات بسلیار       راه خدا در قرآن نیامده است ، بلکه به عنوان گواه و شاهد )گواهان اعمال( آملده 

مصلطفو ،  ) آنکله در راه خلدا کشلته شلده باشلد،      یعنل ی اتیل ( شَلهِیددر روا 76-74، ص 4 ق، ج1412هست. )قرشى بنایى، 
 (134، ص 6 ش، ج1368

 (رْزَقُلونَ یُعِنْدَ رَبِِّهِمْ  اءٌیأَمْواتاً بَلْ أَحْ)وَ ال تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ  دیفرما یم دانیو شه دیدربارة شه میکر قرآن
 راکلافران   اتیل خداوند متعلال ح  یگرید اتیاست و در نقطه مقابل در آ یواقع اتیهمان ح ات،ی( منظور از ح169)آل عمران،

 (28م،یشمرده است. )ابراه یپس از مرگ، هالکت و نابود
جنلگ   دانیل و شهادت بر مبارزان و کشته شدگان در معرکه و م دیعالوه بر استعمال واژه مجاهد، جهادگر، شه اتیروا در

 است.  اطالق شده زیاند ن جنگ نبوده دانیکه در م زیافراد ن ی، در مورد برخدر راه خدا

 یمودن در انجام وظائف الهها  بایستنى، کوشش کردن و جدیت ن از فرائض الزم و قدم فیو تکال فیاز شناخت وظا بعد
، اگر تلالش و  که باشد یو مقام گاهیانسان در هر جا نیبنابرا و گفتار و پندار نیکو است. تمرین و واداشتن نفس به امور خیرو 
 یرا مل  دیباشد، مجاهد در راه خدا محسوب شده و اجر و پاداش جهادگر و شله  یاله یرضا ریدر مس شیهاوشش و مراقبتک

،  ق 1404، را دارد، )سلیوطى  دیمنزللت شله   کند تیکه در معامالتش حالل و حرام را رعا یکاسب یتیبرد، همچنان که در روا
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 نیرا با درجله مجاهلد   اللح یخداوند درجه کسب کنندگان روز ت کهسوره مزمل اس 20 هیمطلب آ نیا دیمؤ (280، ص6ج
 ادهیل کله در مقابلل ز   ینشان دهنده آن است که فلرد  نیا (453، ص2 ج ش، 1375)فتال نیشابور ،  قرار داده است. یمساو
هجلرت در راه   زیل ن در حال جهاد است. و یبه نوع کند، ینموده، و به رزق حالل بسنده م یستادگیا شینفس خو یهایخواه

ا که جهاد در راه خلدا،  چر (58برند. )حج،  یم دی( و هجرت کنندگان در راه خدا اجر شه100 ،نساء) جهاد بوده قیخدا از مصاد
تلوانیم   گونله ملی   گیرد: اول متوجه درون است و دیگری متوجه عالم خارج. و هریك از دو جهاد را این در دو جبهه صورت می

حقیقلت ذات خلویش و بعلد از آن رسلیدن بله       بله تعریف نماییم: جهاد درونی عبارت است از تلالش بلرای رسلیدن انسلان     
شان و سپس رسلاندن   متوجه عالم خارج است، عبارت است از رساندن دیگران به حقیقت درونیپروردگارش؛ و جهاد دیگر که 

که انسلان بلا جهلاد     شود، به طوری اطالق می« اصغر جهاد»و به دومی « جهاد اکبر»باشد. به اولی  ها به پروردگارشان می آن
کله بله معرفلت و محبلت اهلل و ذوق      د تلا ایلن  یاب با پشت سرگذاشتن موانع بین خود و نفس، به معرفت نفس دست می ولیا

ی جهاد دوم با از بین بردن موانع بین انسان و ایمان به خدا، با مبلارزه یلا جنلگ، معرفلت حاصلل       روحانی برسد. و به وسیله
 معرفت الهی را کسب نموده و در شناخت حق تعالی به کمال برسد. جاشود تا انسان به اهلل تعالی برسد و از آن می

 درجة آن شهادت در معرکة نبرد با دشمنان اسالم است. نیدارد که واالتر یشهادت مراتب ن،یبنابرا

 دیو منزلت شه مقام -
او مانند منزلت  یبرود برا ای، از دنگرفتن نوزاد ریتا از ش یدوران باردار نیمورد بحث اشاره شده که اگر مادر در ب تیروا در

 را به آن بشارت داده اند. ردهیکه زن باردار و ش ستیچ دیمنزلت شه دید دیخواهد بود. حال با دیمقام شه و

و  اتیاند بلکه پس از شهادت به ح اشاره شده است، شهدا نمرده دیشهادت و اجر شه لتیبه فض اتیو روا اتیاز آ یبرخ در
 عیل رف یبه انلدازه ا  دیشه گاهی(؛ جا163، )آل عمران کنند؛ یم افتیدر یو نزد پروردگارشان روز اند افتهیدست  یجاودان یزندگ

 (154عاجز است. )بقره،  گاهیمقام و جا نیاست که بشر از درک ا
روایت نموده که فرمود: عالم بر شهید یك درجه فضیلت دارد و شهید بر عابد  )ص(اکرم امبریبن عبد اللَّه انصار  از پ جابر

ق، اللنص ،  1413حمیر ، ) است. رفتهینزد خداوند پذ دی( شفاعت شه380ص :9ج. ش1372، )طبرسى یك درجه برتر  دارد
 (156، ص1 ش، ج1362؛ ابن بابویه، 64ص

  ،ی؛ طوسل 53، ص5 ق، ج1407 ،ینل ی)کل سلت، ین یکل ین گلر یاست که بلاالتر از آن د  یکیو ن ری، خشدن در راه خدا کشته
کلوفى  ) .سلت یر راه خلدا ریختله شلود، ن   تر از قطره خونى کله د  ا  محبوب ( نزد خداوند متعال قطره122، ص 6 ق ، ج 1407

ابلن بابویله،   ) مرگ هلا شلهادت اسلت.    نیتر یو گرام نیبرتر (53، ص5 ق، ج1407 ،ینیکل ؛76، ص،النص ق1402اهواز ، 
و شلهادت اسلت کله شلوق      دیدرجه و مقام و منزلت شله  نیهم (180ق، ص 1414؛ شریف الرضی، 402، ص4 ق، ج 1413

در راه خدا بر من آسانتر از مرگ در بستر  ری: هزار ضربه شمشدیفرما یکه م یینموده تا جا ادیز)ع( یشهادت را در حضرت عل
کلرد.   یرا درخواسلت مل   دانیشله  گلاه یرا دارا بلود از خداونلد درجله و جا    یامت اسالم تیمقام امامت و وال نکهیو با ا ستا
 (58و  54، ص5ق، ج1407،ینی)کل

 هفت خصلت است: دیشه یکه برا نقل شده است)ص( از رسول اکرم یتیروا در

 شود. اول قطره خونى که از بدنش جار  شود تمام گناهانش آمرزیده مى -1

 گوید: آفرین بر تو باد. کنند و به او مى اش پاک مى گیرند و غبار از چهره اش سرش را به دامن مى همسران بهشتى  -2

 پوشد.  از لباسها  بهشتى مى  -3

دسلت  گذارنلد تلا از    استقبال او با عطرها  مینوئى و بوها  خوش با یك دیگر مسابقه ملى خزانه داران بهشت در  -4
 .کدام، گلها  بهشتى را بگیرد

 کند. منزل و مکانش را در بهشت مشاهده مى  -5

 خواهى استراحت کن. گویند در هر جا  بهشت که مى به روان پاکش مى -6

 (121، ص6ق، ج1407، ی)طوس .«دیو هر شه یهر نب یراحت است برا  نظر به وجه اللِّه نینظر به وجه اهلل و ا  -7
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 ا،یل انب ریل که وارد شلده اسلت، نظ   یتیروا نیهم به حسب ا دیشه است، و ییو وجه اهلل حجاب ها یانسان و حق تعال نیب
 «یاِلل  نْظُلرُ یَ»بله او و آن هلم    کند یجلوه م یتبارک و تعال یرا در راه خدا داده است، خدا زیشد چون همه چ دیکه شه یوقت
را مقارن شهدا قلرار داده اسلت کله در     ایانب ت،یروا نیانسان است. در ا یاست که برا یآخر کمال نیا  وَجْهِ اللِّه یخدا، ال ةجلو
ه خدا  هم چون حجاب را شکسته است، به جلو دی. شهکند یهمان جلوه را هم بر شهدا م ا،یبر انب کند یم یکه حق تعال یا جلوه
انلد   انسان ممکن است باشد. ملژده داده  یاست که برا یحجابها را شکسته بودند. و آخر منزل ایکه انب ی. همانطورکند ینظر م
. رسند یآخر منزل م نیخودشان به ا یهم هست، شهدا هم به حسب حدود وجود ایانب یکه برا یآخر منزل نیشهدا ا یکه برا
 (خدمتها ریآنان بر سا یها و خانواده دانیخدمت به شه ی، برتر دیارزش شأن و مقام شه ،13جلد  )ره(،ینیامام خم فهی)صح
را نشان  دیشه میآمده است، همه درجه بلند و مقام عظ دیکه در مورد شهادت و مقام شه یگرید ثیو احاد ثیحد نیا در

بلا کلارش جللب     دیخداوند را شله  تیکه رضا کند یم یعنوان شاهد جامعه معرف را به دیاست و شه یکین نیکه بهتر دهد یم
مقام در آخرت شفاعت اسلت کله    نی. بلندترردیگ یعهده م خود به خداوندرا  دیکه سرپرست خانواده شه ییتا جا یحت کند، یم
نفلر را   شفاعت هفتلاد  توانند یم یعنی کنند، یم یشهدا با آنان برابر زیکار ن نیو امامان است که در ا غمبرانیمقام از آن پ نیا

 بکنند.
 جهاد لتیفض -

و  ملان یارزش دارد که همراه بلا ا  یجهاد است، جهاد در صورت ینوع زیبلکه بذل مال و علم ن ست،یتنها بذل جان ن جهاد
که در راه خلدا  ملال و جلان     یمجاهدان مومن (20، )توبه خدا باشد. یرضا یبرا تیاعتقاد به خدا و رسول او باشد و قصد و ن

شود، در هر  رهیکه در راه خدا جهاد کند، چه کشته شود و چه بر دشمن چ یشده .کس نیکنند  سعادتشان تضم یخود را فدا م
 (73نساء، ) نزد خداوند دارد. یاست و پاداش بزرگ روزیدو حالت پ
 ینبلرد و روز  دانیل م روزیو آنها را پ کند یم یمعرف داریبرجسته و ب ییها ، انسانرا دانیو شه مجاهدان در راه خود خداوند

و پلاداش آنهلا را خداونلد بلر خلود       کنلد  یمل  یها معرف امت گریمقام بلند و شاهد بر د یو دارا خور در نزد خداوند و سعادتمند
 .داند یمفرو  م
؛ 50، ص2 ق ، ج1407 ،ینل ی)کل «.ایمان دارا  چهار استوانه است صلبر، یقلین، علدل و جهلاد    »فرمود: ن)ع( المؤمنی امیر
( همان طور که یك بنا و ساختمان اگر یکى از ستونهایش خلراب شلود قابلل اسلتفاده نیسلت،      80، ص 1 ق، ج 1410ثقفى، 

 لیدل نی. به همشود یمحسوب م مانیاز ارکان ا یکی زیجهاد ن است،ایمانى که یکى از این چهار ارکان را نداشته باشد ناقص 
 زیل آن عملل ن  نیارتباط دارد بنابرا یبه نوع مانیدهد چون با ا یخدمت انجام م ای فیراکه انسان به عنوان تکل یاعمال یبرخ
اسلالم   نیمب نید فارشاتاز س یکیچون فرزنددار شدن  زیمورد بحث ن تیجهاد در راه خدا محسبوب شده است. در روا ینوع

انجلام داده اسلت. و اگلر در     یاست  ، مادر آن مولود کار جهاد گونه ا شیخالق خو یگو حیمولود تسب نیاست واز آنجا که  ا
 را دارا خواهد بود. دیجان خود را از دست بدهد، منزلت شه انیم نیا

کنلد   یدشمن مبارزه م ینبرد رو در رو دانیکه در م یدارد، و مسلما منزلت مجاهد یشهادت درجات نیجهاد و ا نیا البته
کله از هجلوم دزد بله خانله اش      یبسته بلا آن کسل   یبق اخالص گذاشته و چشم از همه لذات مادوجان و مال خود را در ط

شود، به عنلوان   یمحسوب م دیشه زیآن شخص ن اتیکه در روا ندهر چ ست؛ین کسانیرسد  یکند و به قتل م یم یریجلوگ
همه آنهلا   زین یلیسال تحص انیکنند، و پا یکنند را دانش آموز خطاب م یم لیمدرسه تحص كیکه در  یمثال همه شاگردان

 . شوند یم دهیخود سنج یلیتحص هیکنند ، اما هر کدام نسبت به پا یم افتیزحمات خود را در جهینت

 تیروا ثیفقه الحدب( 

کند، اشاره کلرده   تحمل مى «دوران حاملگى، وضع حمل و شیر دادن»هایى که مادر انسان در  قرآن خداوند به ناراحتى در
 است.

 حمل :اولدوره  -
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 ابلد، ی یکله در رحلم او پلرورش مل     ینل یمادر قرار گرفته و در مورد جن گاهیدر جا یشروع باردار هیاز همان ساعات اول زن
و  یروان تیمنتقل شده، در شخص نیقانون توارث از اجداد  به جن یکه برمبنا ییها نطفه پدر و ژن  نکهیدارد. با وجود ا فیتکل
است و رحلم   تیانسان هیاجداد بذر اول یها مادر است. نطفه پدر و ژن اریدر اخت یادیز حدوداو تا  ندهیآ یاو اثر دارد، ول  یجسم

خواهلد   یادیل ز ریفرد تلأث  عتیو طب تیپرورش، در شخص طیو واضح است که مح نیپرورش جن طیمادر، مح یو ظرف وجود
 داشت. 

 نییکه در تع گذرد یم یاز سلسله مراحل ه،ینه ماه اولل نیا یو ط گذرد یاه از سنش منه م د،یآ یم ایکه انسان به دن یهنگام
تملام صلفات و    (16ش، ص 1353 ، لبلرت یکه در سر تا سر عمر خود دارا خواهلد شلد، ملؤثر اسلت. )گ     یمانند یب تیموجود
 .  شود یم یگذار هیفرد در رحم مادر پا كی اتیخصوص

همله تلالش و    زیل محافظت کنلد، ملادر ن   یتا از جان و مال عده ا کند ینبرد تالش م دانیمجاهد در م كیکه  همانطور
و  نیاز عوامل موثر در رشد و سلالمت جنل   یخود و آگاه فیها و تکال تیبندد  تا با شناخت مسئول یکوشش خود را به کار م

 آورد. ایبه دن ار یزنده  و سالم ی، نوزاد فیآن تکال ستهیانجام شا

و خلوراک   یخلود باشلد، بلا دقلت در خلوراک ملاد       یو حاالت معنو یمراقب سالمت دینه ماه با نیدر هر لحظه از ا مادر
و حاالت  یو معنو یروح هیو هم تغذ یجسم هیاعتقادات خود را باال ببرد، چرا که هم تغذ زانیبدن و م یمنیا ستمیس ،یمعنو

 خواهد گذاشت. ریتاث نیدر جن مایمادر مستق

زن باردار همان قدر که  نیاست؛ بنابرا رموثریکودک تاث یو جسم یتیترب ،یو معنو یروح ،یدر رشد عاطف یاریبس عوامل
، افکار و  رفتلار   جانیبکوشد و خود را از هرگونه ه زین یروح یدر حفم تعادل قوا دیبا دهد یم تیبه بهداشت جسم خود اهم

 (24-22، ص1346 ،یاشرف) دور نگه دارد. یمنف
اسلت کله  بلا ملال و      یاما به منزله روزه دار و نمازگزار است و به مثابه کس خورد یغذا م نکهیبا ا  یدر دوران  باردار زن

 یاسالم و قرآن نسبت به زن حامله است. برا دید نی( ا411ش، النص ؛ ص1376 ه،ی)ابن بابو. کند یجانش در راه خدا جهاد م
 .یعوامل معنو -2 یعوامل ماد -1. تزن باردار  توجه به دو عامل مهم اس

 یماد عوامل
ملادر در   هیل نوع تغذ گذارد، یاثر م نیمادر بر جن قیکه از طر یاز عوامل یکیو خوراک است . هیکه همان تغذ یماد عوامل
هلا   کله ملادران آن   یاثر بگذارد. کودکان نیدر جن تواند یمادر م یعدم سالمت ای یو سالمت یاست. حاالت جسم یزمان باردار

 یمصلرف و علدم مصلرف برخل     نیبرخوردار هستند؛ بنابرا یبهتر یریپذ تیو ترب رباالت یهوش بیدارند، از ضر یمطلوب هیتغذ
 ییهلا  وهیل . از جمله مدیشده به زن باردار چند نوع غذا بده هیتوص اتیدوران سفارش شده است. در روا نیا یبرا ییمواد غذا
، 7ق،ج1407،ی؛ طوسل 363، 23،24،355، صلص 6ق، ج1407 ،ینل ی. )کلیانلار ، کاسلن   ر،یخرما، ش ،یشده : به، گالب دیکه تاک
؛ 155ق، ص 1428؛ شلبلر،   29ق، ص 1385؛ مستغفر ، 194و 178،  169ش، صص1370ق/1412 ،ی؛طبرس440 و 439ص
 شلتر یخرما از همه ب اتی( روا130ق، ص 1411؛ ابنا بسطام، 965،  ش، متن1375بستانى،  ؛299، ص 59 ق، ج1403 ،یمجلس
(حضلرت  24م،یرطلب خلورد. )ملر    یدر هنگلام حلاملگ   می. حضلرت ملر  سلت ین رطبزن زائو بهتر از  یبرا یزیچ چیاست. ه
 هیل تغذ نیرا خلورده اسلت. بنلابرا    بیس ای یبه، گالب ی وهیسه م نیاز ا یکیبچه  نی. فرمود: مادر ادیرا در کوچه د ییبایپسرز
 .مهم است اریبس

وحلالل اسلتفاده    بیل ط یاست . به انسان امر شده که از غلذا  دیمورد تأک یو معنو یاسالم توجه به غذا از لحاظ ماد در
 یاز غلذا  نیسفارش شده که واللد  اریبس  نرویگذارد ، از ا یدر روح و روان فرزند م یمنف  ریحرام تأث ی( غذا168بقره، ) کنند.

 رهیمسئله آن قدر مهم است که در سل  نیکنند. ا زیدارند، پره یبه فرزندآور میمکه تص یمشکوک در زمان یغذا یحرام و حت
فاصله گرفتند و پلس از  3 جهیاز حضرت خد یامر خداوند مدت) ( انعقاد نطفه حضرت زهرا یشود که برا یم دهید)ص( ینبو

 دیمنعقد شد.  شلا 3زهرا  ضرتکه از بهشت آورده شد، افطار کردند آن وقت نطفه ح یی، با غذا یچهل روز عبادت و روزه دار
 ایل و  رندیاز بچه دار شدن روزه بگ شیپ نیکنند که والد یاز بزرگان سفارش م یسنت حسنه باشد که عده ا نیاز هم یبا تأس
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به او نخوراننلد. )پاینلده،    بیلک حالل و طاست که جز خورا نیا نیاز حقوق فرزند بر والد یکیرا تناول کنند.  یخاص یخوراک
 (447ش، ص1382
اسلتعدادها  نیلك و    ییدارد، و در جهت شکوفا یدار در ساختن جسم و تکامل روح آدم حالل، تأثیر عمیق و ریشه یغذا

اسلالم، از  ، در منطق  هیدر انسان، از نقشى سرنوشت ساز برخوردار است. و این خوراک و تغذ ریها  خ ها وتصمیم حصول نیلت
است که از همان پاکیزه و حلالل   زیپاکیزه و حالل، حرام است، و نه جا یزها نه چ نینیست، بنابرا رونیرو  ب دو طرف میانه

از  ریل غ دن،یدر خلوردن و آشلام   یرو ادهی(ز27( و کار به اسراف و طغیان بکشد. )اسراء31)اعراف، از اندازه مصرف شود، شی، ب
اسلت.   یو تندرست یرساندن به سالمت بیدارد و آن آس زین یگریضرر د ازمندان،ینابود کردن مال و ثروت و محروم ساختن ن

 هم سالمت جسلم و هلم سلالمت روح ملد نظلر اسلت.       یاست .منظور از سالمت دنیاعتدال در خوردن و آشام ،یرمز سالمت
پس حالل طیلب آن اسلت کله میلان دو     (457، ص 2 ش، ج 1375؛ فتال نیشابور ،150ش، ص 1370ق /  1412 ،یطبرس)

چیز  است که در آن مقیاسها  شلرعى، از لحلاظ    کفاف و نیاز. و به تعبیر  دیگر، حالل ندازهحد قرار گرفته باشد، یعنى به ا
 ی.ملادر مل  مالکیلت و مصرف، مراعات شده باشد، چه بسیار چیزها که بر حسب مالکیلت حالل است و بر حسلب مصلرف حرام  

که دقت و توجه در خوراک حلالل   یکس رایزخود شود. نیقلب خود و جن تیخورد باعث نوران یکه م یتواند با دقت در لقمه ا
نلزد خداونلد    ی( ترک کردن لقمه حرام به اندازه ا153ق، ص 1407، گرداند. )ابن فهد حلى یم یخداوند قلب او را نوران دینما

 ،یسل ؛ مجل120، ص 2 ق، ج 1410ورام بن أبی فلرا ، ) ته شده. دانس یارزش دارد که برتر از خواندن هزار رکعت نماز مستحب
خلود و   یو تقلوا  یدار نیو د مانیو هر اندازه رزق و کسب انسان حالل باشد به همان اندازه به ا (373، ص 90 ق،  ج1403

 (193، صق،النص1414؛ طوسى، 172، النص، صق1413مفید، ) . شود یافزوده م زیخانواده اش ن
کرد. در آخر حضلرت فرمودنلد:     یکدام اثر نم چیه یکرد ول یادیز یها از ظهر عاشورا در کربال صحبت شیپ نیحس امام
 ،یسل ؛ مجل240، صق، اللنص 1363/  1404شلعبه حرانلى،    )ابلن   الحرام و طبع على قللوبکم ویلکلم    من  بطونکم  فقد ملئت
 گذارد. یمن در شما اثر نم یها شما از حرام پرشده است ، حرف یها (؛ چون شکم8، ص 45 ج ق،1403

 (یو روان ی)از لحاظ روحیمعنو عوامل

زن حامله  یدل خراش برا یها صحنه دنیو د زیحزن انگ یها منظره جانات،یها، ه تر  ها، یشاد ها، یناراحت ها، اضطراب
 نلده یشقاوت آ ایدر سعادت  یکودک، نقش اساس یرشد و بالندگ یمحمل ها نیتر یاز اصل یکی. مادر به عنوان ستیخوب ن
د در دوران قبل از حمل و دوران حمل و پلس از آن هملواره مراقلب رفتلار و     ی( و با49، ص2 ج ق، 1413ابن بابویه، او دارد. )

است و نفلع آن   هیصدقه جار قیفرزند صالح از مصاد رایآورده و پرورش دهد.ز ایصالح به دن یاعمل خود باشد، تا بتواند فرزندان
 (11، ص1 ش، ج 1375رسد. )فتال نیشابور ،  یم نیبه والد زیپس از مرگ ن

 :یدوران بار دار مشکالت
کن چلون بلا حملل     یکیکه در حق پدر و مادر خود ن میسفارش کرد ی: و ما به هر انساندیفرما یدر سوره لقمان م خداوند

 .یسست یبرو یفرزند برداشته ، سست
 زیموضوع مادر ن تیاهم لیاز جمله حقوق فرزند بر پدر است، اما به دل اتیکودک که البته طبق روا یبرا كینام ن انتخاب

شت  و هم آثلار  خواهد دا ریفرزند تاث اتیاسالم باشد ، چراکه هم در روح نیبر اسا  مواز یتوجه داشته باشد که نامگذار دیبا
 دارد. یدر پ یاخرو
 وضع :دوم دوره -

کلودک و ملادر بلدان     یدشوار و قابل توجه است که سالمت یبلکه کار ست،ین تیاهم یعمل ساده و ب كی مانیزا مرحله
 یحتل  ایل کودک وارد سلازد و   ایبر مادر  یقابل جبران ریغ یها و غفلت ، ممکن است لطمه یکوتاه نیتر دارد. کوچك یبستگ

 ها تمام شود.  جان آن متیممکن است به ق

بدن  یها قسمت نیتر سر که بزرگ هیو ناح دیآ یساعت به کودک فشار وارد م نیطور متوسط چند آمدن، به ایبه دن هنگام
آملدن کلودک بله مراتلب      ایباشد، زحمت به دن یعیطب ری. اگر تولد غشود یم بیاز هر قسمت مواجه با آس تر شیب باشد، یاو م
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از عللل تللف    یکل یرا متحمل خواهد شلد و   یکیبه ناچار صدمه آالت مکان ،یمعمول یو طفل عالوه بر داشتن فشارها ادتریز
 یبدن صیاز نقا ی... بعض باشد یگونه فشارها و صدمات م نیها پس از مدت کوتاه، هم مردن آن ایشدن کودکان هنگام تولد و 

آملدن   ایاست که هنگام به دن یزحماتگونه  نیواسطه هم اکثر به رهیو غ یوانگیمانند فلج و د مینیب یکه در کودکان م یو ذهن
 (193ش،ص 1354 ،ی. )جاللدیآ یها وارد م به آن
ملادر   یمرحلله بلرا   نیل ا لتیو فض تیاز آنها به ارزش و اهم یوارد شده است که برخ یادیز اتیمورد وضع حمل روا در

 .دمیگذشلته ات را بخشل   ی، تمام لغزش هلا  یکه فارغ شده ا یزن ی: ادیفرما یشده که خداوند م نقل یتیپرداخته اند. در روا
به  نیو حسن سلوک با والد ی( انسان ها را به خوشرفتار13؛ لقمان،15ف،)احقا از قرآن یاتیآ (245، ص14 ق، ج1408 )نور ،

که به کراهت دوره حامله  دینما یم یادآوریاثبات و جلب نظر فرزندان دوران حمل مادران را  یمادر سفارش کرده و برا ژهیو
 شیهلر روز رو بله افلزا    زیل ن نحمل و مشکالت آ ینیبرد و سنگ یدر مشقت و رنج به سر م وستهیگذراند و پ یخود را م یگ

زارد ، تا هنگام وضع حملل کله بسلیار سلخت و     آ یمادر را م شیآوردن  لحظه زا ادیاز به  یوحشت  و تر  ناش زیاست و ن
ا  از شلهادت   دشوار است و بر حسب بعضى روایات چنانچه در آن حال به خطر افتد و جان خود را از دست بدهد ، حایز درجه

 خواهد بود.

بعد از ( 17، ص6ق،ج1407،ینیخلوت باشد. )کل مانیسفارش شده است که اطراف زن حامله در هنگام زا مانیراجع به زا 
را  یاول توللد آدابل   یروزها ی:براینید انیشوایباشد.  پ یخدمت به فرزندش م یبرا ییانجام کارها شهیمادر ، در اند زیتولد ن
جمله : خوانلدن اذان و اقامله در گلوش     دارد. از آن میمستق ریغ ای میمستق ریتأث ادهر کدام بر نوز تیکنند، که رعا یم هیتوص

آب فرات جزو سفارشات ائمله   ای)ع( نیو برداشتن کام نوزاد با تربت امام حس طانیاز ش یمنینوزاد و انوزاد به جهت رفع تر  
و ارزش  تیل اصلل نشلانه اهم   ر( د437ص ،7، و ج74، ص6ق، ج1407 ،یطوسل  ؛24 ، ص6 ق ، ج1407،ی)کلاف  اسلت.  اطهار

 کودک از بدو تولد است.  ینید تیمادر به مسائل ترب ژهیو به و نیهملت و دقت والد تینهادن به مقدسات و نها

کردن و تراشیدن سلر نلوزاد و صلدقه دادن بله وزن      قهیشده  در روز هفتم تولد عق هیهایى که توص دیگر آداب و سنت از
اعمال عالوه بر اینکه عواملى برا  حفلم صلحت و    نی( ا442، ص7ج ق،1407،ی؛ طوس27ق، ص1407،ینی)کل مو  اوست.
روح و تقرب کودک به خدا نیز مؤثراند. مسأله بعد مسأله  ویتشود،  در تق یروند،و باعث رفع بال م کودک به شمار مى سالمت

عمل از شرایط وارد شدن در اسالم است، یکى از دالیل انتخاب این  نی، ا ردیگ یدر روز هفتم صورت م زیختنه است. ختنه ن
( رنلگ  35، ص6ج ،ق1407 ،ینی)کل روید. روز آن است که ختنه در این روز موجب پاکیزگى بیشتر است و گوشت نیز بهتر مى

دک، به ویلژه در آغلاز   و امامان معصوم :به پوشش کو6که پیامبر  یپوشش و لبا  نوزاد در اسالم مهم دانسته شده ، به طور
دادند. تأکید بر پوشاندن لبا  سفید و نهى از پوشاندن لبا  زرد بر کودک، حلاکى از اهمیلت و تلأثیر     تولد، اهمیت فراوان مى
 ( 137، ص 1 ج  .ش1385ابن بابویه، . )ترنگ لبا  بر کودک اس

)ع( رم از جدم نقل کرد کله امیرمؤمنلان  رماید: پدف مى7گذار  پیش از تولد فرزند است. امام صادق  اسالم تأکید، بر نام در
هلایى اسلتفاده کنیلد     دانید پسر است یا دختر، از نام گذار  کنید و اگر نمى فرمود:فرزندان خود را پیش از اینکه متولد شوند، نام

ه کننلد کل   ما اعترا  مىکه بر آنها نام نهاده نشده است، و سقط شده اند، روز قیامت به ش کانىنهند زیرا کود که بر هر دو مى
( روایلاتى نیلز از املام    18، ص6ق، ج1407 ،ینل ینیز بر محسن قبل از تولد نام نهلاد. )کل )ص( چرا بر من نام ننهاد  و پیامبر

و صدقه دادن به وزن مو  او در روز هفتم انجلام   زادگذار ، به همراه عقیقه، تراشیدن سر نو نقل شده است که نام)ع( صادق
توان اسم را تغییر داد.  ( این دو دسته روایات با هم منافاتى ندارند؛ زیرا طبق برخى روایات تا روز هفتم مى29)همان، ص شود.

 (18)همان، ص
 نیاز حقلوق فرزنلد بلر واللد     یکی کوین ی(  نام گذار19، ص6ق، ج1407 ،ینی)کل گذار است. ریتاث زیدر آخرت ن كین نام

؛ 18، ص6ق، ج1407 ،ینل ی)کل بلر فرزنلد.   نیاست از جانب واللد  یا هیهد کوی( نام ن546ق، ص 1414است. )شریف الرضی، 
 (437، ص7ق، ج1407 ،یطوس
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بچه  یها را رو شما اسم شاه د؟یا گذاشته دیفرمود: اسمش را ول غمبریگذاشته بودند. پ دیمتولد شده بود. اسم او را ول یا بچه
شلما اسلم    (35ق، اللنص ، ص  1390طبرسلى،  ) «اسْمَهُ فَسَمُّوهُ عَبْدَ اللَّهِ رُوایِّتُسَمُّونَ بِأَسْمَاءِ فَرَاعِنَتِکُمْ غَ» د؟یا گذاشته تانیها
 نیکله بهتلر   میل دار اتیل . اسمش را عبلدالهب گذاشلتند. در روا  دیاسم را عو  کن د؟یا گذاشته تانیبچه ها یرا رو ها رعونف

 ها است. مثل: عبداهلل، عبدالرحمن.  در آن تیاست که نشانه عبود ییها، اسمها اسم

(. 19و 18 ، ص6 ق، ج1407،ی)کلاف  «اءِیَل وَ أَفْضَللُهَا أَسْلمَاءُ الْأَنْبِ   ةِی ل بِالْعُبُودِ یَأَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ مَا سُمِّ: »دیفرما یم)ع( باقر امام
 اسم گذاشتن انتخاب شود. یراکه معنا و مفهوم خوب دارند ،ب یشده که کلمات دیتاک

ملادر و   یهم برا نیمادران است ، بنابرا یبرا یمرحله که زمان تولد کودک است، مرحله حسا  و سخت و پر خطر نیا
 یهلا  غفلت ممکن است لطمه نیتر دارد و کوچك یسالمت مادر و فرزند به آن بستگ رایاست؛ ز تیکودک حائز اهم یهم برا

مرحلله نسلبت بله     نیل ارزشمند اسلت . ا  اریبس اش یکار با همة سخت نیابر آن دو وارد سازد. از نظر اسالم  یقابل جبران ریغ
 اتیل استفاده از دعاها و آ ثیدر  احاد مانیآسان شدن زا یاست ، و برا  یشتریو رنج ب یشدت درد و سخت یمرحله حمل دارا

( بله عنلوان نمونله، بله     69ق، ص 1411؛ ابنلا بسلطام،   955، ص 2 ق، ج1405هاللى، ) اند. نموده هیاز قرآن را توص یو سور
( سفارش شلده تلا   292، ص89ق، ج1403،ی)مجلس سی( و سوره 381، ص ش 1370ق /  1412 ،ی)طبرس قدر  خواندن سوره

 کند.  یمرحله را سپر نیا یآسان مادر به

صلفات و   یبلرا  یا کننلده  نیلی مهلم اسلت و نقلش تع    اریدوره بسل  نیمادر در ا ةیمرحلة بعد از تولد، تغذ تیاهم لیدل به
 .کند یدعوت م هیاز تغذ یدوره به استفاده از روش خاص نیمناسبت، اسالم مادر را در ا نیکودک دارد؛ به هم اتیخصوص
 رایل خرماسلت؛ ز  دیل بخوران دیل را که به زنان بعد از وضع حملل با  یزیچ نیاول»فرموده است:  باره نیدر ا)ص( اکرم امبریپ

( بعلد حضلرت   24 م،ی)ملر  «طْ عَلَیْكِ رُطَباً جَنِیًّا إِلَیْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِ  دختر عمران فرمود: وَ هُزِّی میخداوند عزوجل به مر
رطب تناول کند، چنانچله   مان،یکه در بعد از زا یفرمود: به عزت و جالل و عظمتم سوگند، زن یو تعال تبارکخداوند »فرمود: 
ق، 1407 ،ینل ی)کل «.صفت صبر خواهد شد نیهم یاگر هم دختر باشد، او هم دارا شود؛ یو بردبار م میپسر باشد، حل فرزندش

از قلدرت بلر    یا و نشلانه  دیل آ یبهنجار به حساب م تیشخص قیمصاد نیتر است که صفت صبر از روشن یهیبد (22، ص6ج
 اش ندهیآ تیشخص شتریاصالح هر چه ب یآماده کردن کودک برا یبه معنا ییها هیتوص نیکنترل انفعاالت و به کار گرفتن چن

 است.

و خوش  ییتازه به جهت خوش خو یکودک ، خرما ییبایوز ییمانند بِه به جهت خوش بو ییزهایبه خوردن چ اتیروا در
 شلده اسلت.   دیل اکت ر،یپاک و بردبار شدن کودک ، خربزه با پن ینوع خرما است( که برا نی)که بهتر ی، بَرَنچهره شدن کودک

 (24 و 23، ص6ق ، ج1407 ،ینی)کل
 نیاز سقط جن ینه
زننلد   یاز فرزند دار شدن سرباز م گرید لیبه دالل ایفرزند و  تیدر ترب ییعدم توانا ایمانند فقر و  یلیاز افراد به دالل یبرخ

بودنلد   ریفق نکهیا لیبودند که زن به دل یاز بکر بن صالح نقل شده که زن و شوهر یتیکنند، روا یم نیاقدام به سقط جن ایو 
هَ عَلزَّ وَ جَللَّ   اطْلُلبِ الْوَلَلدَ فَلإِنَّ اللَّل    »نوشتند و حضرت در پاسخ فرمودنلد:    7کرد، نامه به امام رضا یاز بچه دار شدن امتناع م

کشلتند   ولی و فقلر ملی  خداوند به کسانی که فرزندانشان را به خاطر بی پل  زین اتیدر آ (3، ص6ق، ج1407 ،ینی)کل .«یَرْزُقُهُمْ
کننلده   یاریفرزندان  (31)اسرا، «.خَشْیَةَ إِماْلقم نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِی اکُم إنَّ قَتْلَهُمْ کَانَ خِطْءًا کَبِیرًا  کُمْواَلَ تَقْتُلُواْ أَوْالدَ»فرمود:  می
به خاطر فرزنددار شلدن بله    م)ع(حضرت ابراهی (223)بقره،  آخرت پدر و مادر هستند. رهیو ذخ (12)نوح،  خود هستند. نیوالد

که فرزنددار شدن به راستى اقتضا  حمد مى کند، حمد  که با زبان و قلب و اعضاء و  (39م،یاهحمد کامل حق برخاست، )ابر
به وقلت پیلر  از خداونلد درخواسلت      7رت  ابراهلیمجوارح تحقق پیدا کند.جایگاه فرزند آنقدر در زنلدگى مهم است، که حض

 فرزند کرد، و دعلایش مستجاب شد.
 فطامدوره سوم:  -
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کودک محفوظ بلوده و از ملادران خواسلته     یحق در اسالم برا نی، از جمله حقوق کودک بر مادر است. امادر ریباش هیتغذ
کودک بسلته   یو ناتوان یماریب ای یرومندیآنکه سالمت و ن( افزون بر 233)بقره، دهند. ریشده کودکان خود را دو سال تمام ش

راه  نیل از ا زیل و سرشت کلودک ن  اتیاخالق رایدارد، ز میمستق ریتأث زیکودک ن نوشتو سر ندهیمادر است، بر آ ریبا ش هیبه تغذ
و بله اتملام    رمادرینلوزاد بلا شل    هیل مطلوب بودن و مستحسن بودن تغذ نهیدر زم یاتیروا ز،ین ثی. در کتب حدردیگ یشکل م

) ابلن   نیملادر  بهتلر   ریش لیدل نیهم ه، نقل شده است ، ب ردهیزنان ش یمقرر برا یدر مورد ثواب ها زیرساندن دوره آن و ن
؛ طوسلى،  40، ص6ق، ج1407 ،ینل یکودک دانسته شلده اسلت. )کل   یبرا ریش نی( و با برکت تر34،  ص 2ق، ج1378بابویه، 
بر  یمدت کاسته شود به منزله ستم نیماه ذکر کرده اند،و هر چه از ا21را  یردهیل مدت شطو زی( و ن108، ص8 ق، ج 1407

 (474، ص 3 ق،ج 1413است.) ابن بابویه،  هد یکودک معرف
 (233)لِمَنْ أَرادَ أَنْ یُلتِم  الرَّضلاعَةَ( )بقلره،    آنجا که خداوند شیر دادن را مشروط به خواست و اراده مادر و پدر کرده است از

فرماید )وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ  شود بر مادر واجب نیست که کودک خود را شیر بدهد چنان که در جا  دیگر مى معلوم مى
 اشاره شده اسلت.  یردهیش یبه مجبور نبودن مادر برا زین اتیدر روا و (587، ص 2 ، ج ش 1372، ( )طبرسى 6( )طالق، أُخْر 
 افلت یدادن به کودک خود، اجرت در ریدر قبال ش ایندهد و  ریبه کودک خود ش تواند ی( و مادر م40ص، 6ق، ج1407 ،ینی)کل
 . دینما

کند  یدوره رضاع و شیرخوارگى نوزاد تحمل م زیکه مادر در  مدت حمل و وضع و ن یها و مشقات یدر قرآن سخت خداوند
 بخشد. دهد و رشد و نیرو مى را غذا مینماید که از نیرو و شیره جان و بدن خود او  را یادآور  می

قللب   یپسلتان، صلدا   دنیاست. کودک به هنگام مک یروح تیو تقو یبلکه تبادل عاطف ست،ین هیدادن تنها تغذ ریش کار
ملادر   ریشناسان شل  روان دهیترند و به عق سالم یو جسم یکودکان از نظر روان نگونهی. اابدی یم یو آرامش نسب شنود یمادر را م

آداب  یبعضل  تیل کلار در کنلار رعا   نیدارد.. ا یدر کودک اثر مثبت ینظر اخالق از یو حت دارد یکودکان را شاد و خرسند نگه م
باشلد.   اریل الگو و تمام ع یبکوشد مادر دیدر خود با ییها یبر فرزندان دارد. مادر با سازندگ یاریبس یتیترب راتیدادن، تأث ریش

از شوهر  شیداند که ب یباشد. زن آگاه مسلمان م یبآنها عاشقانه مر یمهر و محبت خود بپروراند و برافرزندان را در دامن پر 
بله ملادران مربلوط     یادیل کودک مؤثر است سعادت ها و شقاوت ها تا حدود نسلبتا ز  یاخالق یکردن بنا رانیو ایدر ساختن 

. اگلر  زنندبه او ن زیغم انگ یها کنترل شود. حرف دیزن زائو با یبرا ها یدنیمهم است. شن یلیاست. توجه به حاالت زن زائو خ
ق /  1412 ،ی؛ طبرسل 561، ص3ق، ج1413 ه،ی)ابن بابو .شده دیشه یبرود، به عبارت ایبر اثر فشار از دن مانیدر هنگام زا یزن

 (234، ص ش 1370
توانلد   توانلد از آن اسلتفاده کنلد، و ملى     و شیر دادن بر زن واجب و غیر قابل تغییر نیست، بلکه حقى است که مى حضانت
 (362، ص2ق ، ج1374،  یی)طباطبا ترکش کند.
 مادر ریش دیفوا

و ائمه اطهار : به کرات  یمعتبر نبو ثیو احاد میقرآن کر اتیاز حقوق مادر است که در آ زیو ن رخواریحق ش ر،یبا ش هیتغذ
 یایل امر مهم واقف شلده و بلا اسلتفاده از مزا    نیبه ا یجهان یها هم سازمان راًیشده است و اخ دیدادن مادر تأک ریبر ثواب ش

اسلت   نیل و علم ا نید هی. توصندینما یم قیخودشان تشو ریبا ش رخواریش هیرا به تغذ ادرانآن، م ی فراوان و تازه شناخته شده
 آن وجود دارد. یبرا یادیز دیخود محروم نکنند، چرا که فوا ریکه مادران، فرزندشان را از ش

،  2 ج ق،1378ابن بابویله،   ؛40، ص6ق، ج1407 ،ینی)کل .نوزاد دانسته یبرا ریش نیمادر را پربرکت و بهتر ریش اتیروا در
 (34ص

برخلوردار اسلت و مشلخص     رخواریو سالمت نوزاد و شل  هیدر تغذ ییباال اریبس تیاز اهم« ماد ریش» زین یعلوم پزشک در
 یهلا  شلرفت یآن شلوند. مطلابق پ   نیگزیتوانند جا ی، نم یدنیو نوش یگرید ییمواد غذا ایو  یگرید ریش چیشده است که ه

 را به همراه دارد: یدیمادر فوا یهم برا رخوار،یش یمادر هم برا ریاست که ش دهیمشخص گرد یانجام شده در علوم پزشک
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 :نوزاد یمادر برا ریبا ش هیتغذ دیفوا . أ
 یریتلوان جللوگ   یکودک کمتر از پنج سال در سطح جهلان مل   820000 ریمادر از مرگ و م ریبا ش هیتغذ قیاز طر -1
 کرد.

 .یو دستگاه ادرار یدستگاه تنفس یکاهش خطر ابتال به عفونت ها -2
 ، سرطان خون.1نوع  ابتید اک،یسل یماریب ،ییغذا یاز آسم ، آلرژ یکاهش خطرات ناش -3

 .یهوش بیحافظه و ضر شیافزا -4
 .یدر بزرگسال یکاهش خطر ابتال به چاق  -5
دارنلللد.)  گلللرینسلللبت بللله کودکلللان د یشلللوند رشلللد بهتلللر یمللل هیلللملللادر تغذ ریکللله باشللل یکودکلللان -6

http://en.wikipedia.org/wiki/Breastfeeding) 
 :مادر یبرا یردهیدشیفوا . ب
 .مانیاز دست دادن کمتر خون پس از زا -1
 مادر و کودک. یارتباط عاطف شیافزا -2

 انقبا  بهتر رحم. -3

 کاهش وزن. -4

 . مانیپس از زا یکاهش افسردگ -5
 یردهیزمان آمِنوره ش شیافزا -6
 کاهش خطر ابتال به سرطان پستان، سرطان تخمدان و آندومتر.  -7

 )همان( دیروماتوئ تیآرتر زیو ن یو عروق یقلب یها یماریکاهش ابتال له ب -8

 یبلرا  یمتعلدد  دیل ملادر، فوا  ریکله اسلتفاده از شل    دیآ یبه دست م یعلم پزشک شرفتیپ  زیو ن اتیو روا اتیتوجه به آ با
 اتیو روا میقرآن کر اتیامروز، در قالب آ اتیکشف جیاز مشخص شدن نتا شیها قبل و پ و مادر دارد و اسالم در قرن رخواریش

 است. دهیورز دیر مادر تاکیالسالم( بر استفاده از ش همی)عل نیمعصوم

 یردهیش مدت
و بر حسب طبع رشد ، نوزاد  انجامد یدهد سى ماه به طول م گى و ارضاع که مادر به نوزاد خود شیر می دوره حامله مجموع

ملدت   )ع(مدت حمل در اکثر ملوارد  نله ملاه اسلت، املام صلادق       نکهیرا بگذراند. با توجه به ا یرخوارگیباید دو سال دوره ش
 (40، ص6ق، ج1407 ،ینی)کل را ظلم در حق کودک دانسته اند. نماه فرموده است و کمتر از آ 21را  یرخواریش

( دوران شلیر دادن بله فرزنلد دو سلال اسلت، و کمتلرین ملدت        15؛ احقاف،13؛ لقمان،233)بقره، از قرآن یاتیاسا  آ بر
( دو سلال بلرا  فرزنلدانى    307، ص18ج ش،1375،یی)طباطبلا  شود. حاملگى هم شش ماه است، که مجموع آن سى ماه مى

ملاه   21دنیلا آمدنلد   شیر طلب دارند و اگر نه ماهه به  اهم 23اند و اگر هفت ماهه متولد شدند  است که شش ماهه متولد شده
( 586، ص 2 ، ج ش 1372، طبرسلى  ) .ملاه گلردد   30دادن  علت کله مجملوع دوران بلاردار  و شلیر     نی، به اخواهند شیر مى
ملدت را  سلتم در حلق     نیماه فرموده  و کمتر از ا 21را  یرخواری، مدت ش ینیز براسا   نه ماه دوران باردار ()عنیمعصوم

 نوزاد قلمداد کرده اند.

شود و دندانها برا   ها  جذب و هضم نوزاد برا  تغذیه مستقل آماده می مدت دو سال، به تدریج قوا  بدنى و دستگاه در
علامین و  »یابد. تعبیر حولین کله متلرادف بلا     و صورت عواطف و مزاج مادر در آن مدت تغییر مى روید جویدن انواع غذاها مى

رساند. چون معنا  ضمنى حول، سال از جهت حاالت و تحوالتیست که در  می رااست، گویا همین حاالت و تغییرات « سنتین
( حول، در اصل به معنى انقالب و دگرگون شدن اسلت  157ص  :2 ج.  ش 1362رود. )طالقانى،  کمال می گذرد و رو به آن می

 (585ص  :2 ج . ش 1372،  طبرسى) ء از حالت سابق خود دگرگون شد. ء عما کان علیه( یعنى شى )حال الشی
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 :گیریجهینت

کله دوران   شلمارد،  یمبر ماهه مادر را  یزحمات سعلی)ع( در روایتی به نقل از پیامبر)ص( مانند قرآن کریم، قدرشناسانه 
کنلد.   یمادر ذکلر مل   ترا به عنوان شرح خدما نهایدشوار است. و همه ابسی مادر  یبرا یرخوراگیودوران ش مان،یزا ،یباردار

سه دوره تنها ملادر   نیچرا که در ادر این مراحل ندارد، پدر نقش هم به  یاشاره ا یزحمات حت یادآوریبه هنگام  میقرآن کر
 زنده و سالم متولد شود. یتا نوزاد کند یم یو صبور جاهدت ها را تحملها و م یاست که سخت

 یدارد خلود را چلون سلرباز    یسلع  ورزی شهیبرد، او از زمان حمل با اند ینم ادیرا از  یفداکار وهیش یدر نقش مادر زن
و  یو حضانت او دامن و دل خلود را کلانون پلرورش جسلم     یصائم و قائم و مجاهد در آورد و پس از تولد فرزند،  با نگاهدار

مورد بحث دوران حمل تلا دوران   تیاگر در روا نیکند. بنابرا جیراه بس نیا رخود را د یکودک کند. و همه توان و قوا یاخالق
ر اسلت، چراکله   آن کلا  یارزش معنو لیزن به مثابه جهاد در راه خدا در نظر گرفته شده است، به دل كی یبرا یردهیش انیپا

 زیل نشلود و ن  ینلابود  اینقص  ارمخلوق دچ نیکند تا ا یتالش خود را  م تیکند و نها یمخلوق خدا را در شکم خود حمل م
 ثلار یا یو به نوع دیلحظات مواجه است و هر لحظه جان او مورد تهد نیو پرخطرتر نیمادر در دوران حمل و وضع باسخت تر

کند، مثل رزمنلده   مانیکه زا یتا وقت شود یکه حامله م یاز وقت مادراجر و پاداش  نیاست. بنابرا یو از خودگذشتگ یو فداکار
دوران وضلع را   یرا به جان بخرد و سخت یو خطر یسخت نیکند که نه ماه چن یکه قبول م یدر حال آماده باش است. مادر
بله   دنیبخش یو هست اتیه و از خود گذشته و به فکر حبا نفس خود به مبارزه پرداخت قتیدر حق ،با عشق و عالقه تحمل کند

  .است گرید یموجود
 

 مراجع
 .قرآن

 تهران .چاپ اول .الغیبة للنعمانی .ق1397ابن أبی زینب، محمد بن ابراهیم، 
 تهران .چاپ: ششم .للصدوق(األمالی) .ش1376ابن بابویه، محمد بن على، 
 قم .اول چاپ ل.الخصا .ش1362ابن بابویه، محمد بن على، 
 قم .چاپ دوم. ثواب األعمال و عقاب األعمال .ق1406ابن بابویه، محمد بن على، 
 قم .چاپ اول .علل الشرائع .ش1385ابن بابویه، محمد بن على، 
 تهران .چاپ اول م.عیون أخبار الرضا علیه السال .ق1378ابن بابویه، محمد بن على، 
 تهران .چاپ دوم .الدین و تمام النعمةکمال  .ق1395ابن بابویه، محمد بن على، 
 قم .چاپ اول. معانی األخبار .ق1403ابن بابویه، محمد بن على، 

 . : جامعه مدرسین قم. دوم چاپ. غفار  مصحح: على اکبر.  تحف العقول . ق1404،  ابن شعبه حرانى، حسن بن على
 قم .چاپ اول .معجم مقاییس اللغة .ق1404ابن فار ، أحمد بن فار ، 

دار الفکر للطباعة بیروت:  . چاپ سوم .میر داماد   جمال الدینمصحح: .  لسان العرب .ق1414،  د بن مکرمابن منظور، محم
  .دار صادر -و النشر و التوزیع

 قم .چاپ دوم .ة علیهم السالمطبل األئم .ق1411ابنا بسطام، عبد اهلل و حسین، 
 دمشق:المحقق: محمد زهیر بن ناصر الناصر،  صحیح البخاری، ق.1422، عبداهللمحمد بن إسماعیل أبو  عفی،البخاری الج
 .دار طوق النجاة

 تهران .چاپ دوم .فرهنگ ابجد  .ش1375بستانى، فؤاد افرام، 
 تهران .چاپ چهارم. (ص )مجموعه کلمات قصار حضرت رسولنهج الفصاحة .ش1382پاینده، ابو القاسم، 
 قم .چاپ اول. القدیمة( -الغارات)ط  .ق1410سعید بن هالل، ن محمد بن ثقفى، ابراهیم ب

 ریکب ریانتشارات ام :تهران .کودک، چاپ هشتم یروانشناس .ش1354 ،یدکتر مهد ،یجالل
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 قم .چاپ اول .سن العسکری عالتفسیر المنسوب إلى اإلمام الح .ق1409حسن بن على، امام یازدهم علیه السالم، 
 قم .چاپ اول (.الحدیثة –قرب اإلسناد)ط  .ق1413حمیر ، عبد اهلل بن جعفر، 
 بیروت .چاپ اول. أسا  البالغة .م1979زمخشر ، محمود بن عمر، 

 . کتابخانه آیة اهلل مرعشى نجفى  :قمالدر المنثور فى تفسیر المأثور،  .ق1404، سیوطى جالل الدین
  .داراالرشاد :بیروت .سوم، چاپ. علیهم السالم)للشبلر(ة طب األئم .ق1428شبلر، عبداهلل، 

 قم .چاپ اول .نهج البالغة)للصبحی صالح( .ق1414شریف الرضی، محمد بن حسین، 
 قم .چاپ اول .منیة المرید .ق1409شهید ثانى، زین الدین بن على، 

 بیروت .چاپ اول ه.المحیط فی اللغ .ق1414صاحب بن عباد، إسماعیل بن عباد، 
 جماران تهران، .)ره(ینیامام خم فهیصح .ش1359موسوی خمینی، سیدروح اهلل، 

 .شرکت سهامى انتشار : تهران.  چاپ: چهارم . پرتو  از قرآن.  ش1362سید محمود،  ،طالقانى
دفتر قم:  .  چاپ پنجم. موسو  همدانىسید محمد باقر ترجمه:  .تفسیر المیزان .ش1374  ن،یمحمدحس دیس ،ییطباطبا

 .   مدرسین حوزه علمیه قم انتشارات اسالمى جامعه
 مشهد .چاپ اول (.اإلحتجاج على أهل اللجاج)للطبرسی .ق1403طبرسى، احمد بن على، 
تهران و مدیریت حوزه  انتشارات دانشگاه:  تهران.  چاپ اول . ر جوامع الجامعتفسی . ش1377،  طبرسى فضل بن حسن

 . علمیه قم
 .انتشارات ناصرخسروتهران:  . سوم  چاپ . مجمع البیان فى تفسیر القرآن . ش1372،  طبرسى فضل بن حسن
 :تهران . چاپ سوم .القدیمة( -إعالم الور  بأعالم الهد )ط  .ق1390طبرسى، فضل بن حسن، 
 نجف .چاپ دوم .مشکاة األنوار فی غرر األخبار .ق1385طبرسى، على بن حسن، 

 تهران . چاپ سوم .مجمع البحرین. ش1375طریحی، فخر الدین بن محمد، 
  .یالتراث العرب اءیدار اح :روتیب .القرآن ریتفس یف انیالتب. ق1410بن حسن،  محمد ،یطوس

 قم .چاپ اول ی(.األمالی )للطوس. ق1414حسن، طوسى، محمد بن 
 قم .اپ اول. چالصحیفة السجادیة. ش1376على بن الحسین، امام چهارم علیه السالم، 

 قم .چاپ اول .القدیمة( -ة المتعظین)ط روضة الواعظین و بصیر. ش1375فتال نیشابور ، محمد بن احمد، 
 .هیدارالکتب االسالم :تهران .چاپ ششم .قامو  قرآن. ق1412قرشى بنایى، على اکبر، 
 . بنیاد بعثت :تهران . چاپ سوم . تفسیر احسن الحدیث .ش1377قرشى، سید على اکبر، 

 قم .چاپ دوم د.الزه .ق1402اهواز ، حسین بن سعید، کوفى 
  .بنگاه ترجمه و نشر کتاب :تهران. ترجمه دکتر محمود بهزاد .از تولِّد شیپ یوگرافیب .ش1353 ، یش  مارگرت ، لبرتیگ

 تهران .ولا چاپ .بحار األنوار( 9ترجمه جلد ات )احتجاج .ش1379مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، 
 بیروت .چاپ دوم .بیروت( -بحار األنوار )ط  .ق1403باقر بن محمد تقى،  سى، محمدمجل
 تهران .چاپ دوم ل.العقول فی شرح أخبار آل الرسو مرآة .ق1404سى، محمد باقر بن محمد تقى، مجل
 قم .چاپ اول .خبارمالذ األخیار فی فهم تهذیب األ .ق1406سى، محمد باقر بن محمد تقى، مجل
 حسین مصحح:. القدیمة( -طفقیه)روضة المتقین فی شرح من ال یحضره ال . ق1406  مقصودعلى، لسى، محمدتقى بنمج

 .سه فرهنگى اسالمى کوشانبورمؤس:  قم . اشتهارد  و على پناه مانىموسو  کر
 قم .چاپ دوم ه.مع صاحبقرانى مشهور به شرح فقیلواق. 1414جلسى، محمدتقى بن مقصودعلى، م

 نجف .چاپ اول )ص(.یلطبل النب .ق1385محمد، مستغفر ، جعفر بن 
 . ارشاد اسالمیوزارت فرهنگ و  :تهران .التحقیق فی کلمات القرآن الکریم .ش1368مصطفو ، حسن، 

 قم .چاپ اول .اإلختصاص. ق1413مفید، محمد بن محمد، 
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 قم .چاپ اول .األمالی )للمفید( .ق1413مفید، محمد بن محمد، 
 قم .چاپ اول .ستدرک الوسائل و مستنبط المسائلم .ق1408تقى، نور ، حسین بن محمد 

 قم .چاپ اول .مجموعة ورلام. ق1410ن أبی فرا ، مسعود بن عیسى، ورام ب
 قم .چاپ اول .اب سلیم بن قیس الهاللیکت .ق1405هاللى، سلیم بن قیس، 
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