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ABSTRACT
Breastfeeding by the mother is a subject that has been addressed in the verses of the
Holy Qur’an and narrations. Scientific research also indicates that breast milk is a
nutrient-rich food and complete and there is no quite similar alternative to it;
therefore, international associations have put breast-feeding development programs
on the agenda. In this research, the divine commands in the Qur’an have been studied
along with the daily plans.
The research method was documentary and library-based, based on which
international articles and programs via internet search were extracted as well as
verses related to breastfeeding in the Qur’an were studied and the results were
compared. According to the findings, the World Health Organization recommends
the use of breast milk as the sole source of nutrition for up to 6 months and then for
up to two years and advises to develop it. The Holy Qur’an recommends
breastfeeding for two years in its verses. Based on the findings of the research, it can
be concluded that the benefits of breastfeeding by the mother besides the complete
feeding of the infant, have positive side effects such as the future health of the adult,
mental relaxation and sustainable development that have been proven today. These
scientific findings are what the verses of the Qur'an recommend.
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 2احمد جعفری و همکار

برنامه های جهانی شیر مادر و دستورات الهی در قرآن
احمد جعفری
دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان ،دانشیار گروه آموزشی سالمت دهان و
دندانپزشکی اجتماعی ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران،
تهران ،ایران
*
مریم صفرنواده
دکترای تخصصی  PhDآموزش پزشکی ،استادیار ،معاونت آموزشی ،وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،تهران ،ایران
چکیده
شیردادن کودک توسط مادر موضوعی است که در آیات قران مجید و روایات
به آن پرداخته شده است .تحقیقات علمی نیز بیانگر کاملبودن شیر مادر و
نبودن جایگزین کامالً مشابه برای آن است؛ از اینرو مجامع بین المللی مرتبط
برنامه های توسعه استفاده از شیر مادر را در دستور کار خود قرار دادهاند .در
این پژوهش دستورات الهی در قرآن در کنار برنامههای روز ،مورد مطالعه قرار
گرفته است .روش پژوهش اسنادی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای بوده است که
بر اساس آن ،مقاالت و برنامه های جهانی در جستجوی اینترنت استخراج و
همچنین آیات مرتبط با شیردهی در قرآن مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج با
یکدیگر مقایسه شدند .بر اساس یافته ها سازمان جهانی بهداشت استفاده از شیر
مادر را به عنوان تنها منبع تغذیه تا  ۶ماهگی و سپس ادامه آن تا دو سالگی در
برنامه خود داشته است و توصیه به توسعه آن دارد .قرآن مجید توصیه دو سال
شیر دادن را در آیات خود دارد .بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه
گیری کرد که مزایای شیردهی کودکان توسط مادر عالوه بر تغذیه کامل نوزاد،
موجب عوارض مثبت جنبی آن از جمله سالمت آینده فرد در بزرگسالی،
آرامش روحی و توسعه پایدار است که امروزه این موارد ،اثبات شده است .این
یافته های علمی همان چیزی است که آیات قرآن آن را توصیه می کند.
واژگان کلیدی :شیر مادر ،برنامه های جهانی سالمت ،دستورات قرآن
تاریخ دریافت8931/5/7 :
تاریخ پذیرش8931/3/4 :
* نویسنده مسئول :معاونت آموزشی ،وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،
تهران ،ایران

مقدمه
شیر دادن کودک توسط مادر موضوعی است که در آیات قرآن
مجید و روایات به آن پرداخته شده است .کتاب مقدس ما در
سورههای مختلف تأکید بر این امر دارد .گرچه به عنوان یک
مسلمان معتقدیم که آیات الهی بی چون و چرا مورد تأیید است و
باید از آن تبعیت نمود ،اما مستندات علمی میتواند به خوبی پرده
از راز تأکیدات الهی بر این دستورات را بردارد .امروزه استفاده از
شیر مادر ،از سوی مراکز علمی و سیاستگذاری کشورها و مجامع
بینالمللی از جمله سازمان بهداشت جهانی و یونیسف مورد تأیید و
تأکید قرار گرفته است .در سال  2007برنامه جمعیت سالم در
 2080در ایاالت متحده امریکا ارائه گردید و در بازنگری آن 2
مورد مربوط به تغذیه با شیر مادر به آن اضافه شده که افزایش
مادرانی که کودکان خود را شیر میدهند تا دو برابر و بیشتر در
سنین مختلف ،از آن جمله بود اگرچه بیشتر این ایاالت به این
هدف دست نیافتند( .)8شیر دادن مطلوب طبق نظر مرکز مبارزه با
بیماریهای آمریکا ،آن شیر دادنیست که کودک فقط شیر مادر
را دریافت کند و از تغذیه با روشهای دیگر (تا سن  ۶ماهگی)
خودداری شود.
فصلنامه علمی -پژوهشی قرآن و طب

شیردهی مادر به نوزاد تنها بهعنوان تغذیه کودک مطرح نیست
بلکه این امر فواید مثبت بسیار پیچیدهای را در پی دارد .تأثیرات
این امر ،صرفاً به مواد غذایی موجود در شیر مادر ختم نمیشود.
چه ،در این صورت با شبیهسازی مواد میشد به ویژگیهای شیر
مادر دست یافت .در طول زمان شیر خوردن ،پیامهای ارتباطی
مادر-فرزندی رد و بدل میشود .از سوی دیگر شیر دادن مادر ،نه
تنها کودک را در برابر بسیاری از بیماریها محافظت میکند (،)7-2
بلکه مصونیت مادر را نیز در مقابل برخی بیماریها از جمله
سرطان ،باال میبرد .سیستم ایمنی نوزاد در هنگام تولد بسیار کم
است .در این شرایط وجود مقدار زیادی از ایمونوگلوبولین در شیر
مادر به حفاظت کودک کمک میکند .به عنوان مثال آنتیبادیهای
 IgAکه توسط لنفوسیتهای مادر ساخته میشود به غدد شیر مادر
منتقل شده و کودک با تغذیه شیر مادر از آن بهرهمند میشود.
بنابراین آنتیبادیهای ترشحی  IgAکودک را در مقابل میکروبها
محافظت میکند( .)1تغذیه با شیر مادر خطر بسیاری از بیماریهای
آغازین زندگی کودک از جمله التهاب گوش میانی ،عفونتهای
تنفسی ،دیابت نوع دوم ،سندرم مرگ ناگهانی کودک و چاقی را
کاهش میدهد( .)3تغذیه با شیر مادر به تنهایی در مقایسه با تغذیه
بدون شیر مادر و غذاهای کمکی در پیشگیری از بروز عفونت
دستگاه تنفسی ،التهاب حاد گوش میانی ،التهابهای پوستی و چاقی
دوران کودکی مؤثر بوده است( .)80تغذیه با شیر مادر در شرایط
عالی مرگ و میر نوزادان را که ناشی از بیماریهای شایع کودکان
از جمله اسهال یا عفونتهای تنفسی است کاهش میدهد .همچنین
به بهبود سریعتر بیماریهای کودک کمک میکند( .)88در همین
راستا دیده شده است که تغذیه با شیر مادر بر کاهش تبهای بعد
از واکسیناسیون مؤثر است( .)82شیر دادن بالفاصله پس از زایمان
همچنین تأثیر معناداری بر کاهش عفونتهای خونی داشته
است(.)89
شیر دادن کودک از سوی دیگر منافعی نیز برای مادر در بردارد
که از جمله میتوان به کاهش خطر دیابت نوع دوم ،سرطان
تخمدان و سرطان سینه اشاره کرد )3( .تغذیه کودک با شیر مادر
عالوه بر آن که روشی کم هزینه برای تغذیه نوزاد است برای خود
مادر نیز دارای منافعی میباشد .تغذیه مکرر و انحصاری نوزاد با
شیر مادر میتواند فواصل بین باروری را تنظیم کند و حاملگی
زودرس مادر را به تعویق اندازد .در همین دوران هورمونهای
سودمند وارد بدن مادر میشود .از جمله این هورمونها میتوان به
اکسیتوسین و پروالکتین اشاره کرد ،که آرامش مادر و احساس او
را برای تربیت و توجه بیشتر به نوزادش بهدنبال دارد )84( .شیردهی
بالفاصله پس از تولد باعث افزایش سطح اکسیتوسین مادر میشود،
در نتیجه رحم سریعتر منقبض شده ،کاهش خونریزی را به همراه
دارد .همچنین مادران شیرده کمتر مبتال به سرطانهای پستان،
تخمدان و اندومتر میشوند( )87-85 ،9کاهش خطر دیابت نوع دوم از
()3
جمله اثرات مثبت شیردهی برای مادران است.
از سویی دیگر تمایل گروهی از مادران به شیردهی نوزاد خود کم شده
و به شیردهی از شیشه روی میآورند .تحقیقات در ایران بیانگر روند
کاستی میزان شیردهی کودکان توسط مادرانشان میباشد ،حال آنکه
شیردهی مادر در دوران نوزادی جزو اولویتهای بهداشتی کشور
()81
است.
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مواد و روشها
در این پژوهش آیات کالم اهلل مجید درباره شیردهی مادر به
کودک بررسی شد و کتب تفاسیر ،دستورات و نظرات ارزشمند و
راهگشای قرآن کریم مورد کاوش قرار گرفت .برنامههای
سازمانهای معتبر جهانی در خصوص نوزادان ،تغذیه و هدف-
گذاریهای آنها جستجو شد .همچنین از مقاالت و منابع علمی روز
برای تبیین دیدگاههای محققان و مراکز علمی جهانی در خصوص
استفاده از شیر مادر بهره گرفته شد .در پایان جمعبندی نظرات،
نتایج و برنامههای غالب استخراج و مقایسهای بین این منابع و
دستورات الهی انجام گردید.
یافتهها
قرآن کریم در هفت سوره بهصورت مستقیم و یا غیرمستقیم به
دوران بارداری ،شیردهی و شیردادن اشاره میکند .برخی آیات که
بهصورت مستقیم اشاره دارد ،نمود دستور الهی است ،و برخی دیگر
از آیات بیان مطالبی در خصوص شیردهی نوزاد توسط مادر
میباشد .پنج سورهای که اشاره مستقیم به شیردادن به نوزادان
مینماید ،شامل سورههای مبارکه بقره ،احقاف ،لقمان ،نساء ،و
طالق میباشد .همچنین دو سوره مبارکه حج و قصص ،اشاره -
غیرمستقیم به شیردهی مادران دارد که بیان آنها در این کتاب
آسمانی بیانگر اهمیت موضوع میباشد و یا اینکه خداوند قصد
توجه دادن بندگان به این امر را دارند .در زیر به نتایج حاصله در
قرآن میپردازیم؛
تفسیر المیزان ،آیه  299سوره بقره را به این صورت تفسیر میکند
که خداوند میفرماید" :و الوالدات یرضعن اوالدهن حولین کاملین،
لمن اراد ان یتم الرضاعة" مادران ،فرزندان خویش را دو سال تمام
شیر دهند ،برای کسی که میخواهد شیر دادن را کامل کند و
صاحب فرزند خوراک و پوشاک آنها را به شایستگی عهدهدار
است .هیچکس بیش از توانش مکلف نمیشود ،هیچ مادری به سبب
طفلش زیان نبیند و نه صاحب فرزند ،به سبب فرزندش ،وارث نیز
مانند این را بر عهده دارد اگر پدر و مادر به رضایت و مشورت
هم خواستند طفل را از شیر بگیرند گناهی بر آنان نیست و اگر
خواستید برای فرزندان خود دایه بگیرید ،اگر فردی را که در نظر
میگیرید به شایستگی به او حقی بدهید گناهی بر شما نیست ،از
خدا بترسید و بدانید که خدا بینای اعمال شما است (.)83
در تفسیر نمونه اهمیت شیردهی کودک از منظر دیگری نیز
بررسی شده است .هزینه زندگی مادر از نظر غذا و لباس حتی در
صورتی که طالق بگیرد در دوران شیردهی به عهده پدر نوزاد
است تا مادر با خاطری آسوده بتواند فرزند را شیر دهد (و علی
المولودله رزقهن و کسوتهن) .دوم آنکه در صورت مرگ پدر باید
ورثه عهدهدار این وظیفه باشند و احتیاجات مادر را در دوران
شیردهی تأمین کنند (.)20
خداوند در آیه  84سوره لقمان ابتدا مىفرماید« :و ما به انسان
درباره پدر و مادرش سفارش کردیم» (وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ).
سپس اشاره به زحمات مادر در دوران بارداری و شیردهی داشته،
مىگوید« :مادرش او را با ناتوانى روى ناتوانى حمل کرد» و در
دوران باردارى هر روز رنج و ناراحتى تازهاى را متحمّل مىشد.
(حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى وَهْنٍ) .تفسیر نمونه ،چنین میگوید که
مادران در دوران باردارى گرفتار وهن و سستى مىشوند ،چرا که
جسم و جان خود را به پرورش جنین خود اختصاص مىدهند ،و از
تمام مواد حیاتى وجود خود بهترینش را تقدیم او مىدارند .حتى
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این مطلب در دوران رضاع و شیر دادن نیز ادامه مىیابد ،چرا که
«شیر ،شیره جان مادر است» .لذا به دنبال آن مىافزاید« :و دوران
شیر خوارگى او در دو سال پایان مىیابد» (وَ فِصالُهُ فِی عامَیْنِ)،
همان گونه که در سوره بقره نیز اشاره شده است .منظور دوران
کامل شیر خوارگى است هر چند ممکن است گاهى کمتر از آن
انجام شود .سپس خداوند میفرماید :توصیه کردم که« :براى من و
براى پدر و مادرت شکر به جا آور» (أَنِ اشْکُرْ لِی وَ لِوالِدَیْکَ).
شکر مرا به جا آور که خالق و منعم اصلى تو هستم و چنین پدر و
مادر مهربانى به تو دادهام و هم شکر پدر و مادرت را که واسطه
این فیض و عهدهدار انتقال نعمتهاى من به تو مىباشند و البته این
اهمیت جایگاه پدر و مادر را میرساند که در شکرگزاری در
کنار خداوند نام برده میشوند .در پایان آیه خداوند با لحنى که
خالى از تهدید و عتاب نیست مىفرماید« :بازگشت (همه شما) به
سوى من است» (إِلَیَّ الْمَصِیرُ) ،که حکایت از اهمیت توجه به
نکات تربیتی فوق دارد (.)20
سازمان جهانی بهداشت شیر دادن مادر را در طی شش ماهه اول به
تنهایی و پس از آن را تا دو سالگی همراه با دیگر مواد غذایی
توصیه میکند ( .)28یونیسف هدف برنامه تغذیهای خود برای
نوزادان و کودکان را مراقبت ،ارتقاء و حمایت از تغذیه با شیر
مادر بیان میکند ( )22شیر مادر بهترین ماده غذایی برای کودک
است )29( .یونیسف هرگونه خدمات مرتبط با مادر را در راستای
تشویق ،حمایت و توسعه استفاده از شیر مادران میداند و سفارش
میکند تا تمامی مادران در خصوص مزایا و مدیریت تغذیه با شیر
مادر آگاه شوند .باید به مادران در شیر دادن در همان نیم ساعت
اول بعد از تولد نوزاد کمک شود و حتی چنانچه کودک و مادر
ضرورتاً باید جدا از هم نگهداری شوند باید به مادر نشان داده شود
که چگونه به شیر دادن نوزاد خود ادامه دهد .به نوزادان بهجز
داروهای الزم هیچ غذا یا نوشیدنی دیگری (در  ۶ماه اول) داده
نشود .مادر و نوزاد باید تمام طول شبانه روز در کنار هم باشند.
مادران باید به شیر دادن بر اساس تقاضای کودک تشویق شود .به
نوزادان شیرخوار پستانک داده نشود .حمایتهای الزم از مادرانی
که به نوزادان خود شیر میدهند از جمله خدمات رایگان
بیمارستانی و کلینیکی باید به عمل آید (.)24
بحث
تأکید آیات الهی بر تغذیه کودک با شیر مادر است .در این برنامه
مادر و پدر مسئولیت دارند .آیه  299سوره بقره ،میفهماند پدر به
علت اینکه فرزند برای او متولد میشود و در بیشتر احکام
زندگیش ملحق به اوست ،ناگزیر مصالح زندگی و لوازم تربیت و
از آن جمله خوراک و پوشاک و نفقه ،به عهده او است .همچنین
کلمه ارضاع که مصدر فعل یرضعن است ،مصدر باب افعال و از
ماده رضاعة و رضع گرفته شده است ،که به معنای مکیدن پستان
به منظور نوشیدن شیر از آن است ،و کلمه حول به معنای سال
است ،و در اینجا دو سال کامل را میگوید .و جمله «لمن اراد ان
یتم الرضاعة» ،داللت دارد بر اینکه :حضانت (کودکی را در دامن
پروریدن) و شیر دادن حق مادر طالق داده شده ،و موکول به
اختیار او است ،اگر خواست میتواند کودکش را شیر دهد و در
دامن بپرورد ،و اگر نخواست میتواند از این کار امتناع بورزد ،و
همچنین رساندن مدت دو سال را به آخر ،حق اوست ،اگر
خواست میتواند دو سال کامل شیر دهد ،و اگر نخواست میتواند
مقداری از دو سال را شیر داده ،از تکمیل آن خودداری کند ،و اما
شوهر چنین اختیاری ندارد( ،که از ابتدا اگر خواست بچه را از
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همسر مطلقهاش بگیرد و اگر نخواست نگیرد) ،البته در صورتیکه
همسرش موافق بود ،میتواند یکی از دو طرف را اختیار کند،
همچنانکه جمله "فان ارادا فصاال "...این معنا را میرساند .اول
اینکه :حق حضانت و شیر دادن و نظیر آن مال همسر است ،پس
شوهر نمیتواند به زور میان مادر و طفل جدایی بیندازد ،و یا از
اینکه مادر فرزند خود را ببیند ،و یا مثالً ببوسد ،و یا در آغوش
بگیرد جلوگیری کند ،برای اینکه این عمل مصداق روشن مضاره و
حرج بر زن است ،که در آیه شریفه ،از آن نهی شده است" .فان
ارادا فصاال عن تراض منهما و تشاور "...کلمه فصال به معنای از
شیر جدا کردن کودک است ،و کلمه تشاور به معنای اجتماع
کردن در مجلس مشاوره است ،و این جمله به خاطر حرف فاء
که در آغاز دارد تفریع بر حقی است که قبالً برای زوجه تشریح
شده ،و به وسیله آن حرج از بین برداشته شد ،پس حضانت و شیر
دادن بر زن واجب و غیر قابل تغییر نیست ،بلکه حقی است که
زن میتواند از آن استفاده کند ،و میتواند ترکش کند .پس ممکن
است نتیجه مشورتشان این باشد که هر دو راضی شده باشند بچه
را از شیر بگیرند ،بدون اینکه یکی از دو طرف ناراضی و یا
مجبور باشد و همچنین ممکن است نتیجه این باشد که پدر ،فرزند
خود را به زنی دیگر بسپارد تا شیرش دهد ،و همسر خودش راضی
به شیر دادن نشود و یا فرضاً شیرش خراب باشد ،و یا اصالً شیر
نداشته باشد ،و یا جهاتی دیگر ،البته همه اینها در صورتی است که
مرد به خوبی و خوشی آنچه را که زن استحقاق دارد به او بدهد،
و در همه موارد منافاتی با حق زن نداشته باشد ،و قید «اذا سلمتم
ما آتیتم بالمعروف» همین را میرساند (.)83
از سوی دیگر برنامههای سازمانهای معتبر بینالمللی در زمینه
تغذیه و نوزادان نشان داد که همگی اهمیت شیردهی توسط مادر
را در دو بخش تولد تا  ۶ماهگی و نیز از  ۶ماهگی تا دو سالگی
درک نمودهاند .یونیسف هرگونه خدمات مرتبط با مادر را در
راستای تشویق ،حمایت و توسعه استفاده از شیر مادران میداند و
بیان میدارد که سیاستهای تغذیه با شیر مادر باید مکتوب شده و
در اختیار تمامی کارکنان خدمات سالمت قرار گیرد .تمامی
کارکنان باید مهارت الزم برای پیادهسازی این سیاست را نیز
داشته باشند .از سوی دیگر تمامی مادران باید در خصوص مزایا و
مدیریت تغذیه با شیر مادر آگاه شوند(.)24
در مطالعه ملی ایمنسازی آمریکا به این نتیجه رسیدند که تغذیه
با شیر مادر باید از طریق برنامه جامع کلینیکی و حمایتهای
اجتماعی در دوران بارداری ،زایمان و پس از آن ارتقا یابد(.)8
آکادمی پزشکی کودکان آمریکا پیشنهاد میکند تا وضعیت عالی
تغذیه با شیر مادر تا سن  ۶ماهگی و پس از آن تا حداقل یک
سالگی ادامه یابد .در وضعیت عالی هیچ غذا یا نوشیدنی دیگری
(بهجز داروها) به کودک نباید داده شود(.)25
همینطور سازمان بهداشت جهانی اعالم میدارد شیر مادر تنها در
شرایط استثنایی ممکن است شیری مناسب برای نوزاد نباشد ،در این
صورت بهترین جایگزین شیر مادر میتواند شامل ،استفاده شیر مادر
از دایهای سالم ،از بانک شیر مادر و یا از جایگزین شیر مادر
باشد( )2۶و آکادمی پزشکی اطفال آمریکا شیردهی توسط مادر را
دارای مزایایی برای نوزادان ،مادران ،خانوادهها و جامعه میداند
که سالمت دستگاه ایمنی ،رشد و نمو ،روانی ،اجتماعی ،اقتصادی و
فواید زیست محیطی را در پی دارد ( .)85در مجموع پیشنهاد میشود
تا بیمارستانها سیستم مشخصی در خصوص ترویج تغذیه با شیر
مادر داشته باشند و گروههای حمایت از مادران شیرده تشکیل
()23-27
گردد تا پس از ترخیص نیز پی گیری و حمایت شوند.
فصلنامه علمی -پژوهشی قرآن و طب

نتیجهگیری
دیده شده است که از جمله عواملی که موجب میشود تا مادران
کمتر از شیر خود کودکانشان را تغذیه کنند ،فقدان آموزش
اهمیت شیر مادر و نبود شبکههای اجتماعی حامی آن است.
همچنین تبلیغات فزاینده کارخانههای شیر خشک و غذاهای
جانشین و جو فرهنگی که بهای الزم را به شیر مادر نمیدهد نیز
در این زمینه مؤثر است.
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