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نقش مادری در آموزه های قرآنی
تاریخ دریافت: ۱۳9۲/0۸/۱7 - تاریخ پذیرش: ۱۳9۲/09/۲۱

 اعظم نوری1، حسن اسالمپور کریمی2

چكیده
مادری در کنار همس��ری، مهم ترین نقش��ی اس��ت که زنان در خانواده بر عهده 
می گیرند. هرچند امروزه با نگرش های فمینیستی، این نقش ها به چالش کشیده 
ش��ده، با تکیه بر طبیعت و فطرت زنانه، نقش مادری در آموزه های اس��المی به 

ویژه در آیات قرآن کریم مورد توجه ویژه قرار گرفته است. به ویژگی های طبیعی 
زنان مانند فرزندخواهی، محبت و دلبس��تگی به فرزندان و مراقبت از آنان و نیز 
به حقوق مادران مانند تأمین نیازهای مادی آنها، تکریم، احترام و قدرشناسی از 

زحمات و احساسات مادرانه آنها در آیاتی از قرآن کریم اشاره شده است. 
قرآن کریم برای ویژگی ها، وظایف و حقوق مادران، مقام و جایگاه ویژه ای در 
نظر گرفته که عمل به آنها موجب ارزشمندی هر چه بیشتر این نقش می شود. 
تش��ویق زنان به فرزندآوری و انجام مس��ئولیت های الزم در این زمینه، موجب 
پرورش نس��لی برخوردار از سالمت جس��می و روانی خواهد بود. این نوشتار با 
توجه به آیات قرآن کریم و روایات معصومان به بررسی ویژگی ها و حقوق 

مادران می پردازد.
کلید واژه:  مادری، قرآن، ویژگی های طبیعی، حقوق مادران. 
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 مقدمه
م��ادری به مفهوم فرزن��دآوری و مراقبت از فرزندان همراه با برآوردن نیازهای مادی و روحی 
و فراهم نمودن بس��تر مناس��ب برای رش��د و پرورش صحیح آنها است. ایفای مسئوالنه این 
مس��ئولیت، نقش مهمی در تربیت نسل و در نتیجه، سالمت جامعه انسانی دارد. شمار زیاد 
آیات و احادیثی که به احترام و کرامت مادر پرداخته اند، نش��انگر اهمیت این نقش اس��ت. با 
توجه ضوابط مادری و آموزه هایی که در کلمات و رفتار امامان معصوم وجود دارد، اسالم 
آن را نمودی عالی از کمال زن دانس��ته و ب��رای آن پاداش های معنوی زیادی را ذکر نموده 
است. از سوی دیگر، با نظامی سازمان یافته از رفتارهای واجب و مستحب، پدران و فرزندان را 
به گونه ای در خدمت مادران قرار داده تا آنان مطابق با فعالیت ها و ویژگی های زیستی بتوانند 

مادری کنند و فرزندانشان را با آسودگی خاطر پرورش دهند.
با این وجود، امروزه به دلیل گسترش افکار فمینیستی و انحراف آزادی های فردی و سرازیر 
شدن زنان به بازارهای کار، مادری کردن زنان بیش از آنکه ارزش تلقی شود، مانع پیشرفت 
در تحصیل، کس��ب درآمد و... به ش��مار می رود. این پدیده همراه با نوآوری های پزش��کی و 
فن��اوری، به زنان حق انتخاب مادر بودن یا نبودن را  داده و روند ضدیت با مادری را ش��دت 

بخشیده است.
بررسی نگرش تکامل گرایانه اس��الم به مادری و دوران بارداری و پرورش فرزند و شناخت 
جای��گاه و حقوق مادران با توجه به آیات قرآن و روای��ات اهل بیت نگرش های منفی در این 
زمینه را کم رنگ می نماید و آن را با ارزش هایی مانند تقوا، صبر و ازخودگذش��تگی، عفت و 
اخالق نیکو همراه می کند. این نوش��تار با هدف ش��ناخت دیدگاه اسالم در مورد ویژگی های 
نقش مادری، در پی شناسایی هرچه بیشتر مقام و جایگاه مادران است؛ چراکه با شناساندن 
این جایگاه و موقعیت، فرزندان و همسران، بیشتر قدردان مادران خواهند بود و مادران نیز با 

درک صحیح موقعیت ویژه خود در اسالم، به وظایف خود پی می برند. 

ويژگی های مادران در قرآن و روايات
در آموزه های اس��المی، مادر بودن ارزش و مس��ئولیتی بزرگ است که به دلیل ویژگی های 
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زیستی و روانی زنان، بر عهده آنان قرار گرفته است. فقه اسالمی نیز بر اساس همین ویژگی ها، 
مادران را سزاوارتر از دیگران در مراقبت از فرزندان می داند. این ویژگی های زیستی و روانی 

در آیاتی از قرآن کریم مورد توجه قرار گرفته است که در دو بخش به آنها اشاره می شود.

الف( ويژگی های زيستی 

مادری، موقعیتی اس��ت که از نظر زیست شناختی با نخستین بارداری و تولد اولین فرزند به 
وجود می آید. اموری مانند بارداری، زایمان، شیردهی و مراقبت از فرزند، به طور مستقیم با 
ویژگی های زیس��تی مادر در ارتباط است. از سوی دیگر، بر اساس پژوهش های انجام گرفته، 
احساس مادرانه و مراقبت از کودکان، به طور طبیعی در همه زنان وجود دارد. این احساس، 
ریش��ه در عملکرد مجموعه ای از ترکیبات ش��یمایی در همه پس��تانداران ریشه دارد، که با 

تغییرات در اندام های اختصاصی زنان مانند رحم همراه است )عزیزی، 1363، 115(.

1. مادری طبیعی
ق��رآن کریم با یادآوری و تأکید بر جنبه های زیست شناس��ی زنان در عهده دار ش��دن نقش 
مادری، به مادری طبیعی در مقابل مادری قراردادی معتقد است. در اثبات این مسأله می توان 
ْم...؛...مادرانشانتنهاکسانیاندکه ُ لهَْدنهَ ئِي وهَ ْم إاِلَّ الالَّ هاُتُ به این آیه شریفه استناد نمود: »... إِْن ُأمَّ

آنهارابهدنیاآوردهاند...« )مجادله:2(.
در ای��ن آی��ه، قرآن کریم تأکید می کند که مادران، کس��انی اند که فرزندانش��ان را به دنیا 
آورده اند. مفسران در تفسیر این آیه گفته اند که رابطه مادر و فرزندی، معلول گذراندن فرایند 
ویژه ای به نام بارداری و وضع حمل اس��ت و با قرادادهای بش��ری به وجود نمی آید، بلکه این 

رابطه، واقعیت عینی خارجی است )مکارم، 1374، 410/23(.
این نظریه قرآنی در مورد پس��رخواندگی نیز قابل اثبات اس��ت. »تبنی« یا پسرخواندگی، 
رسمی در جاهلیت عرب بود که افراد بچه هایی را پسر خود می خواندند و احکام پسر را درباره 

او اجرا می کردند. این رسم جاهلی با نزول آیه ذیل از میان برداشته شد:
قَّ وهَ ُهوهَ  ُ یهَُق�وُل اْلهَ ْفواِهُكْم وهَ اللَّ ْوُلُك�ْم بِأهَ ُك�ْم ذلُِكْم قهَ ْبناءهَ ُك�ْم أهَ �لهَ أهَْدِعیاءهَ عهَ ... وهَ ماجهَ

بِیل )احزاب/4(. ِْدي السَّ يهَ
خداوندپسرخواندههايتانراپسران)واقعی(شماقرارندادهاست.اينگفتارشما
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بهزبانتاناستوخداحقرامیگويدواوبهراه)راست(هدايتمیکند.

طبرسی در تفسیر مجمع البیان می نویسد:
ــدیانتخابکردن(وخداوندفرمودهکه ــیرابهفرزن »االدعیاء«جمعدعی)کس
اينفرزند،فرزندحقیقینیست.اينآيهدررابطهبازید بن حارثهنازلشدهکهپیامبر 
ــود.بعدازازدواجپیامبربازینب  اک��رمقبلازوحی،اورافرزندخودخواندهب
ــرمطلقهزيد،يهودومنافقینبهپیامبراعتراضکردندکهحضرت بنت جحش،همس
ــت.اينآيهدرردقولمنافقینويهودنازلشد ــرشازدواجکردهاس ــرپس باهمس

)طبرسی،بیتا،527/8(.

در تفسیر کشاف نیز آمده است:
ــرخواندگیباهمجمعنمیشود.بنّوتوفرزندداشتندر ــرواقعیبودنوپس پس
ــهاصالتدارد،ولیفرزندخواندگیيكچیزعارضیاست،فقطاسم ــبوريش نس
ــود.اينمثلجريانزيدبن ــت،يكچیزاصیلباغیراصیليكجاجمعنمیش اس
ــد ــتکهمردمویرا»زيدبنمحمد«میگفتندتااينکهاينآيهنازلش حارثهاس

)زمخشری،520/3،1407(.

بنابراین، روشن می شود که بر عهده گرفتن نقش پدری و مادری طبق آیات سوره مجادله، 
امری طبیعی است و روابط قراردادی جایگزین رابطه طبیعی نمی شود.

2. قاعدگی
پس از بلوغ، تغییراتی زیس��تی در بدن زنان اتفاق می افتد که برای آمادگی آنان در ایفای نقش 
مادری اس��ت. این تغییرات در زنان از بلوغ آغاز می ش��ود و تا زمان یائسگی ادامه می یابد. در این 
دوران، عادت ماهیانه یا قاعدگی رخ می دهد که خونریزی فیزیولوژیک دوره ای رحم است و به طور 
معمول هر چهار هفته یک بار در دوران استعداد باروری زن و در غیاب حاملگی اتفاق می افتد. به 
طور کلی، قاعدگی الزمه و مقدمه بارداری به شمار می رود که در نگاه اسالم یکی از مراحل مادر 

شدن و دورانی پرمشقت و همراه با ثواب و تقرب الهی است. در قرآن کریم آمده است: 
ُبوُهنَّ  ْقرهَ ِزُلوا النِّس�اءهَ ِف امْلهَِحی�ضِ وهَ ال تهَ اْعتهَ �ِن امْلهَِحیِض ُقْل ُهوهَ أهَذی فهَ وهَ یهَْس�ئهَُلونهَكهَ عهَ

... )بقره/222(. تَّی یهَْطُهْرنهَ حهَ
ــند.بگو:آننوعیآزاروناراحتیاست.پس، وازتودربارهعادتزنانهمیپرس
ــوندبهآنها ــادت،کنارهگیرینمايیدوتاپاکنش ــا(زناندرزمانع ــزشب از)آمی
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نزديكنشويد.

در مورد واژه »أهَذی« برخی از مفسران بر این باورند که به معنای چیز آلوده یا زیان آور است 
و در حقیقت این جمله، فلس��فه حکم اجتناب از آمیزش جنس��ی زنان را در حالت قاعدگی 
را بیان می کند )مکارم، 1374، 138/2(. عالمه طباطبايی، مفس��ر بزرگ قرآن کریم این معنا را 
نمی پذیرد و با استناد به معنای این کلمه در دیگر آیات، آن را به معنای ضرر و هر عارضه ای 
که مالیم با طبع نباشد، می داند )طباطبایی، 1417، 207/2(. صاحب تفسیر جوامع نیز با توجه 

به این واژه، حیض را امری می داند که باعث تنفر و آزار زن می شود )طبرسی، بی تا، 121/1(.
با این نگرش که قاعدگی، امری تکوینی اس��ت و به اراده خداوند متعال در وجود زن قرار 
داده ش��ده و بر اس��اس قرآن کریم، رنج و اذیتی برای زنان و مقدمه باروری و فرزندآوری به 
شمار می رود، بی شک تحمل درد و رنج آن نیز، بدون اجر و ثواب نخواهد بود. هرچند در این 
دوران به امر الهی، زنان نماز و روزه را نیز ترک می کنند، ولی به گفته عالمه مجلسی، قعود 
و ترک نماز و روزه به دس��تور خداوند است )مجلس��ی، 1403، 32/ 248( و اطاعت از آن، همان 
پذیرش عبودیت الهی و گونه ای از عبادات اس��ت؛ چراکه عبادت، گاهی به انجام فعل اس��ت 

)مانند خواندن نماز( و گاهی به ترک فعل )مانند ترک نماز و روزه در ایام حیض(.

3. بارداری
افزون بر حیض، قرآن کریم به سختی دوران بارداری نیز اشاره کرده، می فرماید:

ْر ِل  ْي أهَِن اْش�كُ ْهٍن وهَ ِفصاُلُه ِف عامهَ لی  وهَ ْهنًا عهَ ُه وهَ ْتُه ُأمُّ لهَ هَ ْیِه حهَ ا اْلِْنس�انهَ بِوالِدهَ ْینهَ صَّ وهَ وهَ
َّ امْلهَِصري )لقامن/14(. ْیكهَ إِلهَ وهَ لِوالِدهَ

ــانرادربارهپدرومادرشسفارشکرديم،درحالیکهمادرشاورا)در وماانس
ــکمخوددرايّامبارداری(درحالضعفرویضعفحملکرد(و)شیردادنو( ش
ــیرجداکردنش،دردوسالبود.)گفتم(کهمراوپدرومادرتراسپاسگزار ازش

کهبازگشت)همه(بهسویمناست.

»وهن« به معنای ضعف و سستی است. در کتب لغت آمده که با رشد جنین در شکم مادر، 
ضعف و سس��تی مادر، فزونی می گیرد. به همین دلیل، این واژه در مورد بارداری زن به کار 
رفته است )راغب اصفهانی، 1412، 887(. این کلمه در آیه شریفه، نشان از توجه خداي متعال به 
رنج و سختی مادر در دوران بارداری دارد که در مقابل آن، فرزندان را ملزم به قدرشناسی از 

نی
رآ

ی ق
ها

زه 
مو

ر آ
ی د

در
 ما

ش
نق



76

مادر می کند و حمایت و سپاسگزاری از وی را در کنار شکرگزاری از خداوند مطرح می کند.
در آیه دیگری، خداوند به سنگینی زن در روزهاي پایان بارداری اشاره می کند:

�اها  شَّ امَّ تهَغهَ لهَ ْیها فهَ نهَ إِلهَ ها لِیهَْس�كُ ْوجهَ لهَ ِمْنها زهَ عهَ ٍة وهَ جهَ ُكْم ِمْن نهَْفٍس واِحدهَ قهَ لهَ ُهوهَ الَِّذي خهَ
نهَُكونهَنَّ ِمنهَ  ْیتهَن�ا صاِلًا لهَ ئِْن آتهَ ام لهَ ُ بَّ هَ رهَ ا اللَّ وهَ عهَ �تْ دهَ لهَ ْثقهَ امَّ أهَ لهَ ْت بِِه فهَ رَّ مهَ ِفیفًا فهَ �اًل خهَ ْ �تْ حهَ لهَ هَ حهَ

اِكِرینهَ )اعراف: 189(. الشَّ
اوستآنکههمهشماراازيكنفس)پدرتان(آفريدوهمسرشرانیزازجنس
ــرشآمیزشکرد،ویباری ــادرکنارشآراميابد.پسچونباهمس ــراردادت اوق
ــنگینبار ــاآنبارگذراند)اوايلمدتحمل(وچونس ــبكبرگرفتوچندیب س
گرديد،هردو،اهلل،پروردگارخودراخواندندکهاگرمارافرزندیشايسته)سالمو

قادربرادامهزندگي(عطاکني،مسّلمًاازسپاسگزارانخواهیمبود.

منظور از »بار سبک« در آیه، نطفه است که در آغاز بارداری در وجود زن قرار می گیرد، تا 
زمانی که نطفه در رحم رش��د می کند و سنگین می شود )طباطبایی، 1417، 374/8(. بر اساس 
آیه شریفه، همسر آدم در این هنگام که احساس سنگینی می کرد، به یاد خدا افتاد و دعا کرد 
و از خداوند طلب مدد نمود )قرائتی، 1383، 246/4(. ش��اید بتوان نتیجه گرفت که سختی این 
دوران به گونه ای است که هیچ کس نمی تواند به زن کمک و مددی برساند و بار او را سبک تر 
کن��د، ی��ا آن را برای مدتی از دوش وی بردارد، یا جنین او را از خطرات حفظ کند. بنابراین، 

مادر در این هنگام به یاد خداوند مي افتد و فقط از او یاری می خواهد.
در روایات نیز به دوران حمل این گونه اشاره می شود: 

دًا وهَ  �دٌ أهَحهَ ِمُل أهَحهَ ْ ْی�ُث الهَ يهَ ْتكهَ حهَ لهَ هَ �ا حهَ هَ مهَ أهَنَّ ْعلهَ �كهَ أهَْن تهَ �ُق ُأمِّ حهَ ِح�ِم فهَ �ُق الرَّ �ا حهَ وهَ أهَمَّ
ا  ا وهَ یهَِدههَ ههَ ِ ا وهَ بهَصهَ ِعههَ �مْ ْتكهَ بِسهَ قهَ ا وهَ هَ دًا وهَ أهَنَّ ٌد أهَحهَ ا الهَ ُیْطِعُم أهَحهَ ا مهَ ْلبِههَ ِة قهَ رهَ ْتكهَ ِمْن ثهَمهَ مهَ أهَْطعهَ
ًة[  لهَ مِّ ًة موبلة ]ُمؤهَ ِرحهَ لِكهَ فهَ ًة بِذهَ ْبِشهَ ا ُمْس�تهَ اِرِحههَ وهَ ِیِع جهَ ا وهَ جهَ ههَ ِ ا وهَ بهَشهَ �ْعِرههَ ا وهَ شهَ وهَ ِرْجِلههَ
ْنكهَ  ا عهَ ْتههَ عهَ فهَ تَّی دهَ ا[ حهَ ههَ مُّ ا وهَ غهَ ا وهَ ثِْقُلههَ ُههَ ملهَ ا وهَ أمله و ثقله و غمه ]أهَ ْكُروُهههَ �ًة مِلهَا ِفی�ِه مهَ ِملهَ تهَ ُمْ
وعهَ ِهي... )جملسی، 1403،  ُ ْشبهَعهَ وهَ تهَ ِضیهَْت أهَْن تهَ رهَ ْرِض فهَ ْتكهَ إِلهَی اْلهَ جهَ ِة وهَ أهَْخرهَ ُد اْلُقْدرهَ یهَ

.)15 /71

ــیکههنگامیتو ــسدرموردحقمادرتبايدبدان ــارهحقارحام،پ ــادرب وام
ــیراحملکندوبايدبدانیکهتو ــدکس راحملمیکردکههیچکسحاضرنمیش
ــرایهیچکساينگونهاطعام ــیرهجانشتغذيهکردي،بهگونهایکههیچکسب ازش
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نمیکندوتوراباگوشوچشمودستوپاومویوپوستخوددرککردوتمام
اعضایبدنشدرحالیکهشادمانبودبهاينگذشتوازنتیجهعملخودخوشحالی
ــکمداشت،همهرنجهاوناراحتیهاوغمهاراتحمل میکرد.برایجنینیکهدرش
کردتااينکهبهقدرتالهیناگهانتورابهدنیاآوردو)ازشیرخودش(توراسیراب

نمود،درحالیکهخودگرسنگیمیکشید.

در این روایت، از تکرار تعبیر »أحدًا أحدًا« روش��ن می ش��ود که جز مادر، هیچ کس در حق 
ف��ردی دیگر )فرزند(، اینچنین ف��داکاری نمي کند. با این تعبیر، ارزش مادر از ارزش پدر نیز 
فراتر مي رود؛ زیرا پدر نیز قادر به مس��اعدت مادر، حمل و تغذیه نیست. بنابراین، جنبه های 
طبیعی مادری، مانند بارداری، زایمان و شیردهی در قرآن کریم و روایات، کارهایي ارزشمند 
ش��مرده ش��ده که زن را مس��تحق قدردانی و پاداش می کند، بر خالف طرف��داران نظریات 
فمینیستی که با انکار مادری طبیعی و رد نمودن ملزومات طبیعی آن مانند بارداری و زایمان، 
این امور را فقط کارکردی حیوانی می دانند که با رشد و تعالی زن منافات دارد. آنان از زنان 
می خواهند با پذیرش ش��یوه ها و فناوری هایی مانند راه های پیش��گیری از بارداری، بارداری 
خارج از رحم و تولید نوزادان آزمایشگاهی، خود را از قیدوبندهای]![ زیستی زنانه آزاد کنند 

)اسالم و تفاوت های جنسیتی، 1388(.

4. زایمان
زایم��ان فرایندی اس��ت که جنین و جف��ت از راه کانال زایمان، از بدن زن خارج می ش��ود. 
حاملگی حدود نُه ماه طول می کشد و زمانی که جنین، آماده تولد شد، سر آن به دهانه رحم 
فشار می آورد و آرام آرام آن را باز می کند. دیواره دهانه رحم نیز به تدریج نازک تر می شود تا 
مجرای بازی برای عبور جنین و تولد او به وجود آورد. س��پس پرده دور جنین پاره می ش��ود 
و مایع آمنیوتیک به بیرون می ریزد. عضالت قوی در دیواره رحم ش��روع به انقباض ش��دید 
می کنند که سبب درد زایمان برای مادر می شود. این انقباض، نیروی الزم برای خارج کردن 
و تولد جنین اس��ت؛ پس از تولد نوزاد، مرحله دیگری از نقش مادری آغاز می شود. در قرآن 

کریم در مورد زایمان حضرت مريم آمده است:
ا  ْنِس�یًّ ْبلهَ هذا وهَ ُكْنُت نهَْس�یًا مهَ ْیتهَنِي ِمتُّ قهَ ِة قالهَْت یا لهَ ْخلهَ ا امْلهَخاُض إِل  ِجْذِع النَّ ههَ أهَجاءهَ فهَ

)مریم: 23(.
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پسدردزايیدناوراقهراًبهسویتنهخشكدرختخرماکشانید.او)ازناراحتي
دردوبیمرسوايي(گفت:ایکاشقبلازاينميمردموبهکليفراموشميشدم.

در آیه ش��ریفه، وصف حال مریم در هنگام تولد حضرت عیسی بیان شده که هنگام 
درد زایم��ان، از مردم فاصله گرف��ت و در آن حالت آرزوی مرگ نمود. یکی از علل این آرزو، 
ب��ارداری و زایم��ان در تنهایی و غربت بود )قرائتی،1383، 256/7(. بعد از اش��اره به س��ختی و 
دشواری امر زایمان که شخصیت بزرگی چون مریم در آن لحظات آرزوی مرگ می کند )درد 
زایمان و ترس و ناراحتی از تهمت های مردم(، خداوند با اشاره لطیفی، از مراقبت از مادر پس 

از زایمان سخن می گوید:
ْینا...  ي عهَ رِّ ِب وهَ قهَ ُكِل وهَ اْشهَ نِیًّا* فهَ بًا جهَ ْیِك ُرطهَ لهَ ِة ُتساِقْط عهَ ْخلهَ ْیِك بِِجْذِع النَّ ي إِلهَ وهَ ُهزِّ

)مریم: 25 و 26(.

ودرختخرمارابهسویخويشحرکتدهتابرایتوخرمایتازهچیدهفروريزد
*پس)ازآنمیوه(بخورو)ازآنچشمه(بیاشاموچشم)بهمولودجديد(روشندار....

یکی از نکات مهم پس از زایمان، این است که مادر هرچه زودتر از ناراحتی ها و مشکالت 
جس��می و روحی دوران حمل و فرایند زایمان رها شود و به حالت طبیعی بازگردد. خداوند 
با توجه به ش��رایط حضرت مریم و نیاز جس��می پس از زایمان و ش��رایط روحی او سفارش 
ب( و احساس خوشایندی داشته باشد.  ُكلی( و آبی بیاشامد )وهَ اْشهَ می کند که خرما بخورد )فهَ

ْینا(. ي عهَ رِّ )وهَ قهَ
یک��ی از عل��ل مرگ و میر مادران، به ویژه در کش��ورهای در حال توس��عه، خونریزی غیر 
طبیعی پس از زایمان است. بر اساس پژوهش هاي انجام شده، در خرما سیزده ماده حیاتی و 
پنج ویتامین وجود دارد که خرما را منبع غذایی غنی نموده و از آنجا که زنان پس از زایمان، 
نیاز زیادي به غذای نیروبخش و پرویتامین دارند، خوردن خرما به آنان توصیه می شود. قرآن 
کریم نیز با توجه به این نیاز، بهترین تغذیه را به حضرت مریم سفارش کرده است. در تفسیر 

قرطبی آمده است:
ــت.چنانچه ــرمنبرایزنزائوبهترازخرمانیس ــنآيه،هیچچیزدرنظ بنابراي
ــت،آنرابهحضرت خداوندازمیانغذاها،چیزديگریرابرایزائومفیدمیدانس
مريممعرفیمیکرد.بههمیندلیل،گفتهاندخرمابرایزنزائومفیداست.همچنین
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گفتهاند:چنانچهزايمانزنسختومشکلشد،برایاوچیزیبهترازخرماوجود
ندارد.همچنینبهترينغذابرایفردبیمار،عسلاست)قرطبی،96/11،1364(.

با نگاهی به ویژگی های زیستی مادران، گذراندن و تحمل مشقت این دوران؛ چه مقدمه هاي 
بارداری مانند حیض و چه س��ختی بارداری و زایمان، زمینه کمال زن محسوب می شود که 
در پرتو اراده الهی با صبر و اعتقاد می توان به پرورش روح پرداخت و مهم ترین و بزرگ ترین 

جلوه های اخالق انسانی مانند گذشت و ایثار را متجلی نمود.
ارزش و اهمیت دیدگاه اسالم را زمانی می توان دریافت که رنج و مشقت دوران بارداري و 
زایمان زن را در نگرش دیگر مکاتب نیز بررس��ی کنیم. یکی از خاخام های یهودی نُه درد را 
برای زن برمی ش��مارد که خداوند به دلیل گناه نخس��تین زن )حوا( بر او و دختران وی نازل 
کرده اس��ت: تحمل دوران قاعدگی، خون بکارت، درد حاملگی، درد زایمان سختی بچه داری 
و... )صادقی فسائی و دیگران، 1386(. در این دیدگاه، ویژگی های تکوینی زن که مقدمه پذیرش 

نقش مادری است، عذاب زنان و تاوان گناه نخستین زن به شمار مي آید.
برخی از فمینیست ها نیز با دردناک و بیهوده دانستن واکنش هاي زیستي تولید مثل، سقط 
جنی��ن را حق زنان و فناوري هاي نوین تولید مثل )مانند IVF( را ابزاری مفید برای فرزنددار 
ش��دن مي دانند. با گذش��ت زمان، این باورها نتایج غیر منتظره ای را به بار آورد و بسیاری از 
این زنان و دختران، این طرح را تنش زا و آزاردهنده یافتند، به ویژه زمانی که در میان سالی 
با وجود شغل و شرایط مناسب، باروری آنها کاهش یافته بود. آنان امروز مشتریان پروپاقرص 
کلینک های باروری ش��ده اند و میلیون ها دالر پول خرج می کنند تا بچه دار ش��وند و زمان از 

دست رفته را بازگردانند )صادقی فسائی، 1386(.

ب( ويژگی های روانی

افزون بر ویژگي هاي زیستی مادران، شماري از ویژگی های روحی مادران نیز در قرآن کریم 
آمده که به برخی از آنها اشاره مي شود.

1. فرزندخواهی
یک��ی از نیازه��ا و قابلیت های مه��م زن��ان، روح پرورش دهندگی و مادری اس��ت. به گفته 
روان شناس��ان، غریزه مادري طبیعي ترین غرایز است و تکامل زن و سالمت او، با مادر شدن 
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امکان پذیر اس��ت. تجلی احس��اس مادرانه و نیاز به فرزند در بسیاری از زنان به سادگي قابل 
مش��اهده است؛ زیرا شدت احساس��ات و عواطف، از صفات بارز آنان است و مهم ترین عرصه 
تجلی عاطفه و احساس، مادري کردن است و زن، فقط با مادر شدن مي تواند تمام ظرفیت هاي 
عاطفي خود را بروز دهد. همچنین، طبیعي بودن این غریزه باعث مي شود پس از تولید مثل، 
مرحله دوم تکثیر نس��ل که شامل »تداوم نسل« اس��ت، در نوع بشر تحقق یابد )جمشیدی و 

همکاران، 1385(.

قرآن کریم نیز غریزه فرزندخواهی زنان را تأیید نموده اس��ت. خداوند در بیان سرگذش��ت 
حضرت ابراهیم، زمانی که از بش��ارت والدت اسـحاق در دوران پیری ابراهیم س��خن 

می گوید، به شادمانی همسر سالمندش، ساره نیز اشاره مي کند )مکارم شیرازی، 1374، 172/9(:
راِء إِْس�حاقهَ یهَْعُقوب* قالهَْت  ناها بِإِْس�حاقهَ وهَ ِمْن وهَ ْ بهَشَّ ْت فهَ ِحكهَ ٌة فهَضهَ ُتُه قائِمهَ أهَ وهَ اْمرهَ

ِجیٌب )هود: 71 و 72(. ْ ٌء عهَ ْیخًا إِنَّ هذا لهَشهَ ُجوٌز وهَ هذا بهَْعِل شهَ نهَا عهَ أهَلُِد وهَ أهَ تی  أهَ ْیلهَ یا وهَ
ــتادهبود،)ازخوشحالی(خنديد؛پساورابشارتبهاسحاق،و ــرشايس وهمس
ــرمن!آيامنفرزند ــیدکهایوایب ــدازاويعقوبداديم*باتعجبفريادکش بع
میآورم،درحالیکهپیرزنموشوهرمنیزپیراست!اينمسألهبسیارعجیبیاست.

ش��ادی وصف ناپذیر ساره، نشان از عالقه وی به داشتن فرزند است که در دوران پیری نیز 
در وجود وی زنده مانده بود. با توجه به این آیه می توان استدالل کرد که حس فرزندخواهی 
زنان، به دوره و زمان ویژه ای محدود نمی شود، ولی از آنجا که به طور معمول، زنان در دوره 
جوانی قدرت باروری و مادر شدن دارند، این حس در آن دوران شدیدتر و بیشتر است. شادی 

ساره به اندازه ای بود که با شنیدن خبر مادر شدن رفتاری غیر معمول از او سر می زند: 
ِقیم )ذاریات:29(. ُجوٌز عهَ ها وهَ قالهَْت عهَ ْجههَ ْت وهَ كَّ ٍة فهَصهَ َّ ُتُه ِف صهَ أهَ ِت اْمرهَ لهَ ْقبهَ أهَ فهَ

ــحالیوتعجب(فرياد ــد.درحالیکه)ازخوش ــرشجلوآم دراينهنگام،همس
میکشید،بهصورتخودزدوگفت:»)آياپسریخواهمآورد،درحالیکه(پیرزنی

نازاهستم؟«.

 دیگر ش��اهد قرآنی بر غریزه فرزندخواهی زنان، همس��ر عمران، مادر حضرت مریم
اس��ت. بر اس��اس تفاسیر، حنة و اشـیاع دو خواهر بودند که اولی به همسری عمران درآمد 
که از ش��خصیت های برجس��ته بنی اس��رائیل بود و دومی با حضرت زکريا، پیامبر خدا 
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ازدواج کرد. حنه، همس��ر عمران س��ال های زیادی دارای فرزندی نش��د. روزی زیر درختی 
نشس��ته بود، پرنده ای را دید که به جوجه های خود غذا می دهد. دیدن این محبت مادرانه، 
آتش فرزندخواهی را در دل او ش��عله ور ساخت و از ژرفای دل از خداوند تقاضای فرزند کرد. 
چیزی نگذشت که این دعای خالصانه به اجابت رسید و او باردار شد )زمخشری، 1407، 355/1(. 
وی ب��رای اجاب��ت دعایش نذر کرده بود که فرزندش را به خدمتگزاری بیت المقدس بگمارد 

)فخررازی، 1420، 203/8(:

ْل ِمنِّي إِنَّكهَ أهَْنتهَ  بَّ قهَ تهَ رًا، فهَ رَّ ْرُت لهَكهَ ما ِف بهَْطنِي ُمهَ بِّ إِنِّ نهَذهَ : رهَ أهَُت ِعْمرانهَ إِْذ قالهَِت اْمرهَ
ِلیم )آل عمران: 35(. ِمیُع اْلعهَ السَّ

ــکمدارمازکار ــروردگارمن،نذرکردمکهآنچهدرش ــت:ایپ ــرانگف وزنعم
اينجهانیآزادوتنهادرخدمتتوباشد.ايننذرراازمنبپذيرکهتوشنواودانايی

2. عطوفت نسبت به فرزند
عشق مادر به فرزند، از زیباترین جلوه های زندگی مادر و کودک است که صحنه های زیبایی از 
فداکاری، محبت و ایثار را می آفریند. عاطفه و محبت نسبت به فرزند، حمایت ها و جنبه های 
مراقبتی از فرزند را نیز ایجاد می کند و مادران را به صرف عمر و جوانی در این کار وامی دارد. 
طبیع��ت مادرانه چنان این محب��ت را در وجود آنان تثبیت کرده که در بس��یاری از موارد، 
قانون و ش��رع مجالی برای توصیه به آن و دخالت در چگونگی آن ندارد. هرچند در اس��الم، 
بر مواردی چون برتری تغذیه کودک با شیر مادر نسبت به دیگر شیوه های تغذیه )حرعاملی، 
1409، 175/15( و برتری عاطفه مادر نس��بت به فرزند بر دیگر عاطفه ها و تربیت فرزندان به 

دست مادران تأکید بسیار شده و آن را دارای ارزش زیادی می داند، ولی این موضوع به شکل 
»اولویت مهم« وارد شده است؛ نه »امری الزامی«؛ زیرا مادران خود به طور طبیعی به فرزندان 

خود عشق می ورزند و از آنها مراقبت و نگهداری می کنند.
این عش��ق و عالقه، س��تودنی و قابل احترام اس��ت، چنانکه خداوند متعال عشق و نگرانی 
مادر موسـی را محترم شمرده اس��ت. زمانی که خداوند برای حفظ جان موسی به 
اْقِذِفی�ِه ِف اْلیهَم... ؛ او را در صندوقی بنه و آن را در  اُبوِت فهَ م��ادرش امر می کند: »أهَِن اْقِذِفیِه ِف التَّ
دری��ا بیفکن... « )ط��ه: 39(، وی را با عباراتی خاص دلداری می دهد؛ زیرا به طور طبیعی در 
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نگاه مادر موس��ی، انداختن نوزادی در آب رودخانه، قرار دادن وی در شرایط خطر است و او 
نمی تواند به سادگی، فرزند خردسالش را در این شرایط رها کند.

اس��تفاده از واژه »اقذفیه« به معنای افکندن و پرتاب کردن )ابن منظور، 1414، 276/9( نش��انه 
سختی این کار است و شاید اشاره به این نکته باشد که مادر، بدون هیچ ترس و واهمه ای دل 
از او بردارد و ش��جاعانه او را در صندوق بگذارد و بی اعتنا به تالطم امواج، وی را به رود نیل 

بیفکن و ترس و وحشتی به خود راه ندهد )مکارم، 1374، 199/13(.
در آیه دیگری به ژرفای محبت و وابستگی مادر موسی اشاره شده که غلبه بر آن، نیازمند 

مدد الهی است:
ْلبِها لِتهَُكونهَ  لی  قهَ بهَْطنا عهَ ْو ال أهَْن رهَ ُتْبِدي بِِه لهَ ْت لهَ وهَ أهَْصبهَحهَ ُفؤاُد ُأمِّ ُموسی  فاِرغًا إِْن كادهَ

ِمنهَ امْلُْؤِمنِي )قصص: 10(.
ــدتناراحتیفرزند(تهی)ازهمهچیزغیرازفکراو( ــی)ازش وقلبمادرموس
ــتیمتاازمؤمنانباشد،هرآينه ــتوارداش ــتواگرنهاينبودکهمادلشرااس گش

نزديكبودمطلبراافشاکند.

با این حال مادر موس��ی با همان ایمان و پایداری که خداوند در قلبش افکنده بود، خواهر 
موس��ی را در پی صندوقی که در آب رها کرده بود، فرس��تاد تا از سرنوش��ت آن آگاه ش��ود. 
نگرانی های وی همچنان ادامه داش��ت تا خداوند، فرزندش را ب��ه وی بازگرداند و به آرامش 
ــورابهمادرتبازگردانديم،تا ن.. ؛...پست زهَ ْ ْیُنها وهَ ال تهَ رَّ عهَ قهَ �ْي تهَ كهَ كهَ ْعن�اكهَ إِلی  ُأمِّ رجهَ رس��اند: »... فهَ
ــمشبهتوروشنشود؛وغمگیننگردد...« )طه:40(. گویی خداوند، نگرانی های مادر نسبت  چش

به فرزندش را محترم و ارزشمند می شمارد و غم مادر را با برگرداندن فرزند پایان می دهد.
ب��ا توجه ب��ه این آیات می توان گفت که وابس��تگی و عاطفه مادر به فرزند، فطری اس��ت 
و چی��زی نمی تواند آن را کم رنگ نماید و یا از بین ببرد. وابس��تگی مادر موس��ی به کودک 
شیرخوارش به آن اندازه بوده که به تعبیر قرآن، جز به مدد و یاری خداوند قابل تحمل نبوده 

و اگر جز این می بود، وی از شدت احساسات، راز فرزندش را فاش می کرد. 
در روایات معصومان نیز غریزه فرزنددوس��تی زنان بیان شده است، گویا دختران از ابتدا با 
صفاتی مانند دلسوزی، لطافت و آرامش بخشی برای مادری خلق شده اند: رسول خدا زنی 
را دید که با وجود گرسنگی، تکه نانی را که به او بخشیده بودند، به فرزندانش می داد. فرمود: 
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�اب«  رْيِ ِحسهَ ةهَ بِغهَ نَّ ُنَّ اْدُخْلنهَ اْلهَ ِقیلهَ هلهَ اِجِهنَّ لهَ ْأتِيهَ إِلهَی أهَْزوهَ ا یهَ ْو الهَ مهَ ِدِهنَّ لهَ ٌت بِأهَْوالهَ ِحیامهَ اهِلهَ�اٌت  رهَ اٌت  وهَ الِ�دهَ »وهَ

)کلینی، 1407، 554/5(.

ذکر نامی از بانوی بزرگ اسالم، فاطمه زهرا در این مجال شایسته است تا الگو بودن 
حضرت در مادری و مهربانی به فرزندان، بیش از پیش ش��ناخته شود. یکی از القاب حضرت 
فاطمه، »حانیه« معنای زن دلسوز و مشفق است. روایاتی در مورد تالش های آن بانوی 
بزرگوار در انجام وظایف مادری ذکر ش��ده اس��ت، از جمله: بازی کردن با کودکان )مجلس��ی، 
1403، 286/43(، غذا خوراندن به کودکان هم زمان با هم، تالش برای برقراری عدالت در رفتار 

با کودکان، تالش برای آموزش صبر در برابر سختی ها با آرام کردن فرزندان گرسنه ای که دو 
روز غذا نخورده بودند )مجلسی،1403، 257/41(.

با دگرگونی هایی عصر حاضر به نظر می رس��د این وابس��تگی ها و دلبستگی ها در برخی از 
زنان و مادران کاهش یافته و امور دیگری مانند فعالیت های اجتماعی، اشتغال و درآمدزایی، 
پرداخت��ن ب��ه تفریح های متنوع و... جای آن را گرفته اس��ت. می ت��وان مهم ترین دلیل این 
دگرگونی را تغییر نگاه ارزشی به نقش زنانگی و مادری دانست که در سال های اخیر به دلیل 
رشد جنبش فمینیسم، بیشتر فراگیر شده است. فمینیست های تندرو با تحقیر نهاد خانواده، 
ارزش مادری را حاش��یه ای و غیر مهم می دانند و با تأکید بر تساوی زنان و مردان، بدون در 
نظر گرفتن جنس��یت، زحمات و اهمیت کار زنان را در دوران بارداری، به دنیا آوردن فرزند، 

شیر دادن و پرورش نسل نادیده می گیرند )صادقی فسائی و دیگران، 1386(.
از سوی دیگر، رواج ارزش های مادی و فردگرایی که تناسبی با فداکاری های مادرانه ندارد 
نیز در طرد نقش مادری تأثیرگذار بوده است. برخی از جریان های روشن فکری، فردیت یافتن 
زنان را به معنای اس��تقالل اقتصادی و خودآگاهی زنان و پایان بخش��یدن به مادر، همسر و 
جنس دوم دیدن زن و باالخره به رس��میت ش��ناختن سروری زنان بر بدن خویش دانسته و 

رشد فردگرایی را عامل چالش گری زنان علیه پدرساالری خوانده است.
فردگرایی در اصطالح غربی به این معنا است که سعادت هر فرد، فقط در ارتباط با اراده و 
اختیار خود و ویژگی های غریزی و مادی اش تعریف می ش��ود )تشکری، 1381(. با این دیدگاه، 
هیچ ک��س از جمل��ه زنی که نقش مادری را بر عه��ده دارد، الزامی ندارد که وقت و هزینه ای 
برای کودکش صرف کند. همچنین اموری مانند مراقبت از فرزند، تالش برای تغذیه مناسب 
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و بهداشت فردی کودک، فراهم نمودن زمینه آموزش، شب بیداری برای نگهداری از نوزاد یا 
کودک بیمار بی معنا خواهد بود و کودک، مزاحمی خواهد بود که با ورود به زندگی مادر، وی 
را از خواب راحت ش��بانه، تفریح، اشتغال و درآمدزایی و... محروم نموده است. این اندیشه را 

می توان در نظرات و نوشته های سردمداران فمینسیم دید. سیمون دوبوار می نویسد:
ــودشوخودشصورت ــتکهدرزن،بینخ ــارداری،ماجرایغمانگیزیاس ب
ــتکهازاوبهرهبرداری ــتونیزانگلیاس ــمتیازپیکراوس میگیرد....جنینقس
ــت،انباریاز ــتگرفتارآمده،گیاهوجانوراس ــهدردامهایطبیع ــدوزنک میکن

ژالتیناست،ماشینجوجهکشیاست)دوبوار،1380(.

برخ��ی از آنه��ا نیز مراقب��ت مادر از فرزند و وقت گذاش��تن برای تربیت او را دسیس��ه ای 
مردانه می دانند که باید با فعالیت های فمینیستی رویاروی آن مبارزه کرد. آن اکلی، یکی از 
فمینیست های رادیکال در این زمینه می گوید: »اينواقعیتکهطبیعت،فرايندشکلگیریورشد
جنینانسانوسپستغذيهآنرادربدنزنتعبیهنمودهاست،نبايدباعثشودوظیفهمراقبتوپرورش

نوزادانسانبهعهدهزنقرارگیرد« )مشیرزاده، 1381(. 

حقوق مادران
نمی توان منکر این واقعیت ش��د که دشواری های زیادی در دوران بارداری، زایمان، شیردهی 
و مراقب��ت و تربیت فرزندان وجود دارد که محدودیت های��ی را بر زنان تحمیل می کند. پس 
عهده دار ش��دن این مس��ئولیت ها، نیازمند پشتوانه ای محکم اس��ت تا زنان از عوارضی چون 
آشفتگی روانی، سرخوردگی، احساس پوچی و ازخودبیگانگی دور باشند و مادر بودن را فعالیتی 
سخت و بی حاصل ندانند. برای نیل به این هدف الزم است تا جانبداری هایی از مادران صورت 

گیرد و جایگاه آنها معرفی شود تا از سوی پدران و فرزندان مورد حمایت قرار گیرند.
تالش برای ارج نهادن به جایگاه مادران و سپاس و قدردانی از زحمات آنها، گام بزرگی در 
س��المت روانی و جسمی مادران به ش��مار می رود. قرآن کریم در این مورد سفارش هایی به 

مسلمانان دارد که به برخی از آنها اشاره می شود.

يكم. ارج نهادن به سختی های دوران بارداری

ْهٍن...؛...  لی  وهَ ْهن�ًا عهَ ُه وهَ ْتُه ُأمُّ لهَ هَ خداون��د در آیه چهارده س��وره لقمان، پس از آنکه با عبارت »... حهَ
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مادرشاوراباناتوانیرویناتوانیحملکرد)بههنگامبارداریهرروزرنجوناراحتیتازهایرامتحّمل

میشد...«، رنج و سختی مادر در دوران بارداری را بیان می کند، به فرزندان سفارش می کند که 
زحمات و سختی های وی را از یاد نبرده، قدردان باشند. سپس در ادامه آیه می فرماید: »مراو
َّ امْلهَِصري؛  پدرومادرتراسپاسگزار«. پس از این امر ارشادی، امر الهی رنگ تهدید می گیرد: »إِلهَ

بازگشتهمهشمابهسویمناست«؛ به این معنا که اگر شکر خداوند و والدین را به جا نیاورید، 

در آخرت سرانجام خوبی نخواهید داشت. بر اساس آیه شریفه، رنج ها و سختی هایی که مادر 
در دوران بارداری متحمل می شود، از جانب خداوند مورد توجه ویژه قرار گرفته و فرزندان به 
امر الهی، موظف به جبران آن زحمات ش��ده اند. این یادکرد س��ختی ها، افزون بر تشویق زنان 
به بارداری که به طور طبیعی با رنج همراه اس��ت، موجب ارزشمندی این زحمات می گردد و 

موجب می شود تا سختی ها رنگ الهی بگیرد و زن، تحمل بیشتری داشته باشد.

دوم. امر خداوند برای پاسداشت مقام مادر

برخی آیات قرآن، فرزندان را )با خطاب عام( به رعایت حقوق والدین )پدر و مادر( سفارش می کند. 
در برخی دیگر از آیات نیز مانند آیه 83 سوره بقره، آیه 36 سوره نساء، آیه 51 سوره انعام و آیه 23 

سوره اسراء، نیکی به والدین بالفاصله پس از توحید آمده که نشان از اهمیت آن دارد.
اف��زون ب��ر این موارد، گاهی نیز به طور ویژه، پیامبران به این کار امر ش��ده اند: »وهَ أهَْوصاِن 
ــت ــفارشکردهاس ــتمبهنمازوزکاتس ِت...؛ وتازندههس ا بِوالِدهَ ا وهَ بهَرًّ یًّ كاِة ما ُدْمُت حهَ الِة وهَ الزَّ بِالصَّ

ــبتبهمادرمنیکوکارقراردادهاســت« )مریم: 32(. اگرچه حضرت مسیح به فرمان  ومرانس

پروردگار، از مادر بدون پدر تولد یافت، از همین س��خن او که در برش��مردن افتخارات خود، 
نیک��وکاری به مادر را ذکر می کند )مکارم، 1374، 56/13(، می توان به اهمیت و مقام زنانی که 

این مسئولیت را به دوش می گیرند، پی برد.
در آیه دیگری، خداوند در ستایش پیامبر بزرگی چون حضرت يحیی در بیان حاالت 
�ا؛ ونیکوکاربهپدرومادربودوهرگزمتکبرو ِصیًّ بَّارًا عهَ ْ یهَُكْن جهَ ْیِه وهَ لهَ ا بِوالِدهَ وی می فرمای��د: »وهَ بهَ�رًّ
گردنکشونافرماننبود« )مریم: 14(. از این آیه شریفه دریافت می شود که نیکی به پدر و مادر، 

نمودار تقوای الهی اس��ت و این نیکی زمانی ارزش��مند اس��ت که در آن هیچ گونه نافرمانی و 
س��لطه جویی نباشد. همچنین بر این نکته تأکید شده است که ترک نیکی به والدین، نشانه 
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عصیان و سرکشی است.
در روایات نیز حقوق مادران نسبت به پدران مقدم دانسته شده است. در حدیثی از پیامبر 

اکرم آمده است:
َمْن َِمْنأََحقالنَّاِسبُِحْسِنِصَحابَتِيقَاَلأُمَُّكقَاَلثُمَّ ــوَلاهللَّ قَاَل]لَهُ[َرُجٌليَاَرُس

َمْنقَاَلأَبُوک)نوری،182/15،1408(. قَاَلأُمَُّكقَاَلثُمَّ
مردی از رسول خدا پرسید: »شایسته ترین فرد برای ُحسن معاشت كیست؟« 
ح�رضت فرمود: »مادرت«. مرد دوباره پرس�ید، حرضت فرم�ود: »مادرت«. برای 

بار سوم، مرد سؤالش را تكرار كرد و حرضت فرمود: »پدرت«.

سوم. مراقبت های جسمی از مادران

تغذیه مناس��ب و مراقبت فیزیکی از مادران در هنگام بارداری و زایمان اهمیت بسیاری دارد 
ي  و همان گونه که گذش��ت، آیه 25 و 26 سوره مریم به این مطلب اشاره نموده است: »وهَ ُهزِّ

ْینا...«. ي عهَ رِّ ِب وهَ قهَ ُكِل وهَ اْشهَ ا فهَ نِیًّ بًا جهَ ْیِك ُرطهَ لهَ ِة ُتساِقْط عهَ ْخلهَ ْیِك بِِجْذِع النَّ إِلهَ

تأمین نیازهای مادی مادران در دوران شیردهی نیز مورد توجه قرآن است. خداوند در مورد 
تأمین این نیازها فرموده است:

ضاَعَةَوَعَلی الرَّ ــمَّ ــِنکاِمَلْیِنلَِمْنأَراَدأَْنيُتِ َحْولَْی ــَنأَْوالَدُهنَّ ــداُتيُْرِضْع ِ َوالْوال
بِالَْمْعُروف...)بقره:233(. َوِکْسَوتُُهنَّ الَْمْولُوِدلَُهِرْزقُُهنَّ

و مادران باید فرزندان خود را دو سال كامل شري دهند. این )دستور( برای كسی 
است كه می خواهد دوران شريخوارگی )طفل( را تكمیل كند و روزی و لباس آنا 

به نحو متعارف بر عهده كسی است كه طفل از آن او است )یعنی پدر(.

در این آیه، هزینه غذا و لباس مادر در دوران ش��یردهی بر عهده پدر نوزاد اس��ت تا مادر با 
خاطری آسوده فرزند را شیر دهد. در آیه، عبارت »املولود له؛ کسیکهفرزندبرایاومتولدشده« 
به جای واژه »اب« یا »والد« به معنای پدر قابل توجه است. گویی می خواهد عواطف پدر را 
برای انجام این وظیفه، بس��یج کند؛ یعنی اگر هزینه کودک و مادرش در این موقع بر عهده 
پدر اس��ت، به این دلیل اس��ت که این کودک، فرزند او نیز هست )مکارم، 1374، 2/ 187(. این 
حکم، دغدغه های مادران را برای تأمین نیازهای مادی برطرف می سازد تا وظایف خود نسبت 

به فرزند را بهتر انجام دهند )عالسوند، 1390، 109/2(.
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این اندیشه و برنامه متعالی را هرگز قابل مقایسه با دیدگاه نظریه پردازان فمینیسم نیست. 
کارن ديكرو می گوید:

ــیارمايل ــودحمايتکند،حتیاگرزنشبس ــازهندارداززنخ ــچمردیاج هی
ــدوحتیاگرمنطق ــتهباش ــدواگرقرنهاازاينگونهالگوهایخانگیگذش باش
ــیارمناسبیهمدرپیداشتهباشدواحساسخوبیبرایشوهردرپی اقتصادیبس
ــببخواهدشداحساساتواحترامفردنابودوکمرنگگردد. ــتهباشد؛زيراس داش
ــقزمانیبیندونفرشکلخواهدگرفتکههردو،هزينههایخودراجداگانه عش

بپردازند!)صادقیفسائیوديگران،1386(

در اندیشه این نویس��نده، وابستگی و دلبستگی دو عنصر متضادند، درحالی که در زندگی 
انسان ها، وابستگی ها موجب دلبستگی ها می شود. به یقین، اگر زن ناچار باشد تمام هزینه های 
مادی و فش��ارهای روحی ناش��ی از همس��ری و مادری را خود متحمل شود، انگیزه ای برای 
عهده دار ش��دن این نقش ها، به ویژه نقش مادری نخواهد داشت. در مقابل، بر اساس اندیشه 
اس��المی، مادری وظیفه ای خطیر است که همگان، از جمله پدر فرزند که همسر قانونی زن 
اس��ت، باید با او همراهی کند و ش��رایط الزم را برای آس��ودگی زن ایجاد نماید. در فرهنگ 
سنتی برخی از کش��ورهای مشرق زمین، از جمله ایران نیز دیده می شود که مادران به ویژه 
در دوران بارداری و ش��یردهی، از توجه بیش��تری در جامعه برخوردار می ش��وند و دیگران 
می کوشند با رفتارهایی مانند تعارف کردن غذا، دلداری در هنگام بیماری یا گریه کودک، او 

را از حمایت های روانی برخوردار نمایند.

چهارم. پاداش  ها و حمايت های معنوی

گفته ش��د که گاهی مادران در هنگام انجام وظایف دشوار مادری در دوران بارداری و زایمان 
و مراقبت از نوزاد، دچار آشفتگی های روحی و روانی می شوند. اسالم با تأکید بر ابعاد معنوی 
مادری، س��المت روانی و احس��اس رضایت و امید را در مادران تقویت می کند. منزلت واالی 
مادران در اسالم و توصیه های وجوبی و استحبابی در مورد احسان و نیکی به آنان، زمینه این 
آشفتگی ها را تا حد زیادی از میان می برد. رابطه محبت آمیز و احترام دوسویه والدین و فرزندان 

در بسیاری از خانواده های مذهبی گواه این مدعاست )اسالم و جامعه شناسی خانواده، 1388(.
از سوی دیگر، بیان پاداش معنوی سبب می شود اگر از سوی دیگران نیز مورد قدردانی قرار 
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نگرفتند، به امید کسب رضایت و پاداش الهی، از انجام وظایف خود دلسرد نشوند. در روایات، 
ارزش معنوی فعالیت های خاص زنانه در تولید مثل و فرزندآوری هم س��نگ واالترین اعمال 

صالح بیان شده است. در روایتی از امام صادق آمده است:
ــولخدا!مردانهمهنیکیها ــرپیامبر(بهحضرتگفت:»ایرس ام س��لمه)همس
ــخ ــت؟«حضرتدرپاس ــهمیاس رابهچنگآوردند.پسبرایزنانبیچارهچهس
ــتکهروزها ــیاس ــت.زندرهنگامبارداری،بهمنزلهکس ــد:»چنیننیس فرمودن
ــوددرراهخداجهاد ــتوبامالوجانخ ــالعبادتاس ــبهادرح روزهداروش
ــبب ــیمیگرددکهبهس ــتحقپاداش میکند.پسزمانیکهوضعحملمیکند،مس
ــیرمیدهد،در بزرگیآن،هیچکستواندرکشرانداردوآنگاهکهفرزندشراش
ــماعیلبه ــیمعادلآزادکردنيکیازنوادگانحضرتاس ازایهرمکیدنی،پاداش
ــت،فرشتهبزرگواریبر ــیردادنفارغگش ویتعلقمیگیرد.پسهنگامیکهازش
پهلویاوزده،میگويد:اعمالخودراازسربگیرکهتمامیگناهانتآمرزيدهشدند

)حرعاملی،451/21،1409(.

در این روایت به جنبه های مادری مانند بارداری، زایمان و شیردهی، ارزش گذاری معنوی 
ویژه ای صورت گرفته است؛ زیرا جنبه های معنوی برای انسان ها شوق برانگیز و رضایت آفرین 
است و می تواند بسیاری از محدودیت ها و مشکالتی را که مادر در فرایند ایجاد و مراقبت از 

فرزند متحمل می شود، قابل تحمل و زیبا جلوه دهد. 
این ارزش گذاری اس��الم به نقش و عواطف مادری، در بزرگ ترین اعمال عبادی و واجبات 

دینی نیز خودنمایی می کند. رسول اکرم می فرماید:
ُتكهَ  الِدهَ ْت�كهَ وهَ عهَ �ا وهَ إِْن دهَ ْعههَ �الهَ تهَْقطهَ الُِدكهَ فهَ �اكهَ وهَ عهَ إِْن دهَ عِ  فهَ �وُّ ِة التَّطهَ �الهَ ا ُكْن�تهَ  ِف  صهَ إِذهَ

ا )نوری، 1408، 181/15(. ْعههَ اْقطهَ فهَ
زمانیکهدرنمازنافلهبودی،اگرپدرتتوراخواندنمازتراقطعنکن،ولیاگر

مادرتتوراصداکرد،نمازتراقطعکن.

در حک��م دیگری در مورد نماز آمده که مادر در حالت نماز می تواند کودک گریانش را در 
آغوش بگیرد و به او شیر نیز بدهد. این حکم، گونه ای از حمایت و درک احساس مادری است. 

یکی از نویسندگان در مورد حمایت از مادران و پاداش های معنوی آنان می نویسد: 
شايدزناندرموقعیتمادریوفیزيکی،درشرايطستمديدگیقرارداشتند،ولی
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ازنظرمتافیزيکیومعنویجايگاهبرتریداشتند.اينوضعیتبرتربهآنهااحساس
رضايتمیدادکهعلیهموقعیتمادرینشورند)منجم،1381:ص85(.

در نقد این سخن باید گفت اگر ایفای نقش مادری همراه با ایمان و باورهای معنوی باشد 
و دیگران، از جمله پدر و فرزندان قدردان زحمات وی باش��ند و در جامعه نیز به دلیل ایفای 
این نقش مادری حمایت های معنوی، مادی و حقوقی از او بشود، هرگز بر علیه مادر شدن و 
مادری نخواهد شورید؛ زیرا فرزندآوری و محبت به فرزند، در طبیعت زنان است که با انجام 

آن احساس خوشبختی می کنند و حس پرورش دهندگی خود را متجلی نمایند.
گفت��ه ش��ده که مادران در مقایس��ه ب��ا زنانی که م��ادری را تجربه نکرده اند، ش��خصیت 
تکامل یافته تری دارند. دلیل این مسئله، توانایی هایی اخالقی مانند حلم و بردباری است که 
نتیجه کنار آمدن با وضعیت بارداری همراه با افزایش روحیه نش��اط و محبت غریزی اس��ت 
و زنان از بارداری تا ماه ها و س��ال  ها پس از زایمان، آنها را به دس��ت می آورند. مادر در دوران 
ب��ارداری، زایمان و مراقبت از ن��وزاد، خود را با وضعیت جنین و نوزاد هماهنگ می کند. این 
کار، انعطاف پذیری در روحیه و خلقیات مادر را به ارمغان می آورد )عالس��وند، 1390(.  به این 
ترتیب مادران می توانند با رشد کودکانشان، رشد کنند و روح خود را پرورش دهند و از این 

رابطه احساس رضایت مندی کنند.

نتیجه گیري
نقش مادری در اس��الم و در قرآن کریم که مهم ترین سند اسالم است، نقشی مقدس است. 
اس��الم در برابر مادری قراردادی که مورد نظر فمینیس��ت ها است، بر مادری طبیعی تأکید 
می کند و نقش زیس��تی مادر در تولد فرزند را محترم می ش��مارد و این، کمترین حد مادری 
اس��ت که فرزند را موظف کند که تا پایان عمر، س��پاس گزار و قدردان مادر باشد. همچنین 
با اش��اره به اموری مانند بارداری و زایمان که دش��واری زیادی دارد، توجه مردم را به سختی 
وظایف مادران جلب می کند تا انگیزه بهتر و بیشتری برای خدمت به مادران خویش داشته 
باشند. نیازهای جسمی و روحی مادر نیز در اسالم، دور از نظر نبوده و پدر فرزند موظف است 
این نیازها را تأمین کند و در مراحل فرزندآوری و فرزندپروری، با مادر هم دل و همراه باشد 

و با این رفتار، الگوی عملی فرزندان در تکریم مادر باشد.
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ترس��یم جایگاه ارزشی مادران نیز در ارزش��مندی فردی و اجتماعی آنها تأثیرگذار است. 
این جایگاه با مالک های مادی در جامعه ایجاد نمی شود، بلکه امور معنوی مانند ایجاد نگاه 
ارزشی به مادری و پاداش و عذاب اخروی در تکریم مادران یا بی اعتنایی به آنها، ضامن حفظ 

موقعیت مادران در نزد فرزندان است.
تأکید اس��الم بر پاسداشت مقام مادران و قرار دادن پاداش های معنوی برای آنان، تشویق 
زنان به پذیرفتن این نقش اس��ت. داش��تن نگاه ارزش��ی به مادری، یا حاشیه ای و غیر مهم 
دانستن آن در جامعه، به طور چشمگیری در تصمیم زنان برای عهده دار شدن این نقش تأثیر 
دارد. فقط با بازیافتن جایگاه واقعی مادران، زنان به ارزشمندی خود در این زمینه پی می برند 
و آن را مقدس می ش��مارند. با چنین نگرشی، سختی های ناشی از آن، با عطوفت و همراهی 
فرزندان در بزرگ س��الی جبران خواهد شد و رابطه مادری و فرزندی به دور از دادوستدهای 
مرسوم مادی، عرصه عشق ورزی و جلوه احساسات پاک خواهد شد. در این شرایط، کودکان 
به ش��رط داش��تن مادری آگاه و بهره مند از تربیت صحیح، دارای شخصیتی سالم و توانمند 

خواهند بود که جامعه ای سالم را خواهند ساخت.
ن��گاه مثبت زن��ان به مادری و قبول این مس��ئولیت، در فطرت آنها وج��ود دارد و مطابق 
ویژگی های زیس��تی آنها اس��ت، ولي امروزه به دلیل رواج و نفوذ اندیشه هاي فمینیستی در 
قالب فردگرایی و اندیش��ه هایی مانند بي نیازی زنان در جنبه های مختلف زندگی به مردان، 
گرایش به اش��تغال، لذت جویی و راحت طلبی، فرزند آوری و اهتمام به نگهداری و مراقبت از 
کودک، در زنان کاهش محسوسي یافته است. درحالی که در اندیشه اسالمی، تمام ویژگی ها 
و مش��کالت جسمی زنان در فرزند آوری ارزشمند دانسته شده و افزون بر پاداش معنوی که 
مش��وق بسیار مناسبی برای زنان در تحمل مشکالت مادری است، به پدر کودک مسئولیت 
داده شده که تمام نیازهای مادر را جبران کند و در تمام مراحل با وی همراه و همدل باشد.

راهكارها و پیشنهادها
آن گونه که شایسته است و در قرآن کریم و روایات معصومان به آن اشاره شده و در فرهنگ سنتی 
ایرانیان نیز مورد توجه بوده، امروزه به فرزندآوري و جایگاه ارزشمند مادري در فرهنگ سازی 
پرداخته نش��ده و گاه اندیش��ه هایی متضاد با آن نیز ش��کل گرفته اس��ت. یکي از این موارد، 
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سیاست های مهار جمعیت بود که تنها دلیل آن با شعار »فرزند کمتر؛ زندگی بهتر«، آسودگی 
و رفاه بیش��تر معرفی ش��د. برنامه های تلوزیونی که نقش زیادی در فرهنگ سازی در جامعه 
دارند، خانواده هایی را در مجموعه هاي تلویزیوني و فیلم های س��ینمایی آس��وده و خوشبخت 
نشان دادند که فرزندی نداشتند و یا یکي دو فرزند داشتند. خانواده های پرجمعیت تر، افرادی 

بی فرهنگ و جزو طبقه آسیب پذیر جامعه و دارای تحصیالت اندک بودند.
معرف��ی الگوی اش��تغال زنان در عرصه ه��ای مختلف نیز بی تأثیر نب��ود. حاکمیت چنین 
دیدگاهی در رسانه ها و نهادهای فرهنگی کشور سبب شد که نگاه زنان به فرزند آوری تغییر 
یابد. از سوی دیگر، با کاهش تعداد فرزندان مسئولیت پدران در برابر کودکان نه فقط افزایش 
نیافت، بلکه گاهی به پرداخت هزینه های مادی منحصر ش��د. برای تغییر این ش��رایط، نگاه 
ارزشی به مادری در جامعه باید دگرگون شود. این هدف می تواند با سرمایه گذاری فرهنگی 

در رسانه ها پیگیری شود.
در جامعه اس��المی، همه مسایل از جمله نقش  های خانوادگی مانند مادری، باید با نگاهی 
الهی و ارزش��ی مد نظر قرار داده ش��ود. می توان از اصول قرآنی و دینی در روابط خانوادگی 
و مس��ایل مربوط به مادران در فرهنگ جامعه اس��تفاده نمود و نگاه زنان و مردان را به نقش 
مادری تکامل بخش��ید. برای دستیابی به این هدف الزم است تا موانع این کار که مهم ترین 
آنها، رواج اندیشه های فمینیستی و دوری از ارزش های اخالقی و مذهبی است، شناخته شود 

و برای رفع آنها برنامه ریزی نمود. این برنامه ها عبارت اند از:
- ارتقای نقش و جایگاه مادران در جامعه؛

- تحول در نگر ش ها و روش ها و محتوای آموزش��ی کتب درس��ی در ارزشمند جلوه دادن 
مادری و وظایف مربوط به آن؛

- تربیت و توانمندسازی جسمی، روانی و علمی دختران بالغ برای عهده داری نقش مادری؛
- تغییر نگاه ارزشی زنان و مردان جامعه نسبت به مادری؛

- معرفی الگوهای اسالمی و ملی از مادران نمونه؛
- رد علمی شبهات و اندیشه های فمینسیتی توسط پژوهشگران و محققان اسالمی. 
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