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 Purpose: Despite proving the benefits of breastfeeding worldwide, 
a large number of mothers in different countries stop breastfeeding 

early. The prevalence of the sufficient breastfeeding in most 

countries is low and unacceptable. This study was conducted with 

the aim of determining the prevalence of exclusive breastfeeding 
and its relationship with variables, as well as enriching the results 

with Quranic verses and hadiths was done. 

Materials and Methods: The cross-sectional study was conducted 
on 370 mothers with a six-month-old child. Socio-fertility 

characteristics of mothers were compared in two groups of exclusive 

breastfeeding and non-exclusive breastfeeding. Quranic verses and 
hadiths related to this topic were also reviewed. 

Findings: The mean age of the studied mothers was 28/96± 5/32 

years. 66.8% of women had exclusive breastfeeding. According to 

statistical analysis, the amount of exclusive breastfeeding was 
related to planned pregnancy (wanted pregnancy) (P. V=0/047) and 

the type of mother's encouragement and support in breastfeeding (P. 

V=0. 0001). In verses of the Holy Quran are mentioned to the 
duration of breastfeeding and the importance of breastfeeding as 

long as possible, even in critical situations. According to Islamic 

guidelines, breastfeeding is a value and the breastfeeding mother is 

rewarded for fighting in the way of God. 
Conclusion: Considering that breastfeeding is considered a great act 

of worship in addition to having many benefits, it is necessary to 

increase its prevalence. It is very appropriate and valuable to include 
Quranic and religious concepts in the educational content in order 

to encourage and more adherence of mothers to breastfeeding. 
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 با آن ارتباط و شیرمادر با انحصاری تغذیه فراوانی

 آیات با تطبیق مادران، باروری-جمعیتی مشخصات

 روایات و قرآن

 1باکوئی فاطمه
 .انایربابل،  بابل، پزشکی علوم دانشگاه مامایی، گروه ،استادیار

 
 *2طاهری زینب

 تحقیقات کمیته مامایی، در مشاوره گروه ،ارشد کارشناسی
 .ایران بابل، بابل، پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی،

 
 3باکوئی مهدی

نویسنده ) ایران قم، کریم، قرآن معارف و علوم دانشگاه استادیار،
 .(مسئول

 
 چکیده

 از زیادی تعداد جهانی، سطح در شیردهی منافع اثبات رغمعلی: هدف
. کنندمی قطع زودهنگام را شیردهی مختلف کشورهای در مادران
 قبول غیرقابل و کم میزان به اکثرکشورها در کافی شیردهی فراوانی

 مادرشیر با انحصاری تغذیه فراوانی تعیین هدف با مطالعه این. است
 و قرآن آیات با نتایج سازیغنی همچنین و متغیرها با آن ارتباط و

 .است شده انجام روایات
 کودک دارای مادر 370 بر مقطعی مطالعه: هاروش و مواد
 گروه دو در مادران باروری-جمعیتی مشخصات. شد انجام ماههشش

. شدند مقایسه شیرمادر با انحصاری تغذیه عدم و انحصاری تغذیه
 .شدند مرور نیز موضوع این با مرتبط روایات و قرآن آیات
. است سال96/28±32/5 مطالعه مورد مادران سن میانگین: هایافته

 خود شیر با انحصاری بطور را دخو کودک مادران درصد 8/66
 اب انحصاری تغذیه میزان آماری تحلیل برحسب. کردندمی تغذیه

 =047/0( )خواسته حاملگی) شده ریزیبرنامه حاملگی با شیرمادر

P.V) شیردهی در مادر حمایت و مشوق نوع و (0001/0= P.V) 

 و شیردهی مدت طول به کریم قرآن از آیاتی در. داشت ارتباط
 شده اشاره بحرانی شرایط در حتی ممکن زمان تا شیردهی اهمیت

 ارزش یک پستان از شیردادن  اسالمی، رهنمودهای براساس. است
 .دارد را خدا راه در مجاهد اجر شیرده مادر و است

 نداشت بر عالوه شیرمادر با تغذیه اینکه به باتوجه: گیرینتیجه
 آن فراوانی ارتقای شود،می محسوب بزرگ عبادت یک زیاد، منافع

 تشویق هدف با که است ارزنده و مناسب بسیار. دارد ضرورت
 آموزشی محتوای در را دینی و قرآنی مفاهیم شیردهی، به مادران

 .ندگنجا شیرخود با کودک تغذیه به آنها بیشتر پایبندی برای
 

 قرآن، جمعیتی، مشخصات مادر، شیر انحصاری تغذیه :ها کلیدواژه
 .روایات

 
 10/03/1401تاریخ دریافت: 
 21/06/1401 تاریخ پذیرش:

 
 :نویسنده مسئولbakouei2011@yahoo.com 
 

 مقدمه
ی تغذیه مناسب نوزاد با شیرمادر یکی از موضوعاتی است که برنامه

از جمله؛ قسمتی از  .در کتاب جامع قرآن به آن اشاره شده است
وَالْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْالدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ "سوره بقره  233 یآیه

خودشان را دو سال تمام  اوالد و مادران، "لِمَنْ أَرادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَةَ
 هدربار (. روایاتی نیز1) شیر دهند، براى آن که بخواهد تمام شیر دهد

 صلى اهلل علیه و آلهرسول خدا  آمده است شیرمادر و اهمیت آن
اد هیچ شیری برای نوز؛ "لَیسَ لِلصَّبّیِ لَبَنٌ خَیرٌ مِن لَبَنِ اُمِِّهِ"فرماید: می

آمده  السالمامیرالمؤمنین علیهن از . همچنیبهتر از شیر مادر نیست
یچ ه؛ "اُمِِّهِ لَبَنِ مِن عَلَیهِ بَرَکَةً اَعظَمُ الصبیِِّ به رُضِعَ لَبَنٍ مِن ما"است: 

 . (2) تر از شیر مادرش نیستشیری برای تغذیه نوزاد، با برکت
صلى اهلل نیز رسول خدا  اجر مادر در شیردادن به فرزنددر مورد 

فَاِذا وَضَعَت حَمَلَها و اَخَذَت فی رِضاعِهِ فَما " فرماید:می علیه و آله
یَمِصُّ الوَلَدُ مِصَّةً مِن لَبَنِ اُمِِّهِ ااِلِّ کانَ بَینَ یَدَیها نُوراً ساطعاً یَومَ القیامَةِ 
یَعجبُ مَن رآها مِنَ االَوَّلیَن وَ اآلخرینَ،و کُتِبَت صائِمَة وَ قائَمِة... فَاِذا 

دَها،قالَ الحُّق جَلَّ ذِکُرُهُ: یا اَیَّتُهَا المَراَة، قَد غَفَرتُ لَکِ ما فَطَمَت وَلَ
پس آنگاه که مادر وضع حمل ؛ "تَقَدَّمَ مِن الذُّنُوبِ فَاستَأنِفِی العَمَلَ

کرده و شروع به شیردادن نوزاد کند، به هر بار میکدن شیرمادر در 
ر کس از روز قیامت نوری درخشان در برابرش جلوه کند و ه

گذشتگان و آیندگان آن را مشاهده کند به شگفتی در آید و در نامة 
پس اگر فرزندش را از شیر . عمل روز دار شب زنده دار ثبت گردد

خدای متعال به او فرماید ای زن! بدان که تمام گناهانت را  گرفت،
 .(3) آمرزیدم، پس عمل خود را از سر بگیر

 و یکماف بهداشتی قرن بیست شیردهی یکی از مقدمات اصلی اهد
سازمان جهانی بهداشت توصیه کرده است که تغذیه  و (4)بوده 

 دوشیرخوار باید بطور انحصاری با شیرمادر تا شش ماهگی انجام ش
 ای تا دو سال یا بیشتر ادامه یابدسپس به همراه منابع کافی تغذیه و
(5). 

 .ثابت کرده استها، منافع شیر پستان را شواهد علمی در طول سال
کمک  مدت و بلندمدت برای مادر شاملهبرخی از این منافع کوتا

 شدن رحم  پس از زایمان و کاهش خونریزی، برگشتبه جمع
، تقویت ارتباط عاطفی بین شیرخوار تر به وزن قبل از بارداریسریع

کاهش سرطان پستان و رحم، پیشگیری از پوکی استخوان؛ و مادر، 
کاهش خطر ومیرکودکان، کاهش مرگو برای شیرخوار شامل 

التهاب گوش میانی، افزایش حدت بینایی و تکامل کالمی و شناختی 
قلبی  محافظت علیه چاقی دوران کودکی و پیامدهای بیماریبهتر، 

عروقی، کاهش سرطان دوران کودکی، کاهش احتمال چاقی، دیابت 
فواید جامعه نیز از و خانواده .(8-6) باشدبزرگسالی میو آسم در 

 .(9، 10)  دنشومی مندبهره شیردهی
 یعلیرغم ترویج منافع شیردهی در سطح جهانی میزان تغذیه

بود. در  %40در تمام دنیا کمتر از  2011انحصاری با شیرمادر در سال
 سالتا که  وپنجمین نشست سازمان جهانی بهداشت مقرر شدشصت
تا   %13در ایران از و این رقم . (11) ارتقا یابد %50این رقم به  2025

 .(12) استگزارش شده متفاوت  77%
که فاکتورهای موثر بر  است مطالعات در سراسر جهان نشان داده

شیردهی شامل دانش مادر درباره منافع شیردهی، نگرش شیردهی 
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 1401 تابسستان، 2، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

مادر، سن ازدواج، تحصیالت باالتر، درآمد خانواده، دریافت حمایت 
از خانواده، تصمیم به شیردهی در حاملگی، تجربیات نخستین دوره 

نفس در طول دوره شیردهی شیردهی، خودکارآمدی و اعتمادبه
 .  (13، 14) باشدمی

باتوجه به اهمیت این موضوع و ضرورت مطالعه برای فراهم ساختن 
شیر مادر  تغذیه انحصاری با اطالعات پایه در زمینه وضعیت موجود

میزان تغذیه انحصاری هدف تعیین  مطالعه حاضر باو عوامل مرتبط، 
 برای همچنین .شد انجامبا شیرمادر و شناسایی عوامل مرتبط با آن 

به منظور آیات قرآن و روایات  به مرورسازی این موضوع غنی
برای ارتقای ترویج  دینی و علمی طراحی مداخالت مبتنی بر شواهد

 .پرداخته شدشیردهی 
 

 هاروش و مواد 

مادر  370( برcross sectionalیک مطالعه مقطعی )در ابتدا 
به مراکز بهداشتی درمانی کننده مراجعهدارای کودک شش ماهه 

باروری  -جمعیتیپرسشنامه مشخصات انجام شد. شهرستان نور 
ی پرسشنامهاین  .شدپس از کسب رضایت تکمیل  انتوسط مادر

شده توسط تیم محقق شامل: سن، تحصیالت، شغل، وضعیت طراحی
حاملگی خواسته یا ناخواسته، ، فرزند زندهاقتصادی خانواده، تعداد 

آمادگی های نوع زایمان، شرکت در کالسی فرزند، سن باردار
ی شیردهی فعلی و نحوه، مشوق شیردهی مادرزایمان فیزیولوژیک

ه ب "نوع تغذیه شیرخوار"در این مطالعه مادران برحسب سوال  .بود
)دادن فقط شیر پستان به  دو گروه تغذیه انحصاری با شیرمادر

مایع دیگری  جامد یاماهگی بدون دادن هیچ غذای شششیرخوار تا 
های مینرال و قطره یا شربت ویتامین، مکمل حتی آب،  به استثنای

و عدم تغذیه انحصاری با شیر  داروهای تجویز شده توسط پزشک(
طرح تحقیقاتی مطالعه توسط کمیته اخالق  شدند. بندیمادر طبقه

دانشگاه علوم پزشکی بابل 
(MUBABOL.HRI.REC.1396.118)  تایید شده

 ت. اس
 SPSSافزار ها با استفاده از نرمپس از تکمیل پرسشنامه، داده

مورد تجزیه و و تحلیلی های توصیفی شاخص استفاده از و16نسخه 
در مرحله  در نظر گرفته شد. 05/0خطا تحلیل قرار گرفت. آستانه 

و  هابرای افزایش غنای دادهآیات قرآنی و روایات به مرور  ،دوم
 شد.پرداخته جمع آوری متون دینی در ارتباط با اهمیت شیرمادر 

 
 هایافته

مادر دارای شیرخوار شش ماهه با میانگین  370طورکلی به
درصد از آنها  8/66سال مورد مطالعه قرار گرفتند.  96/28سنی

در هر دو  زنان اکثریتدارای تغذیه انحصاری با شیرمادر بودند. 
 کفایت درآمد متوسطبا و  دارشگاهی، خانهبا تحصیالت دان گروه
باروری  -های جمعیتی، اگرچه تفاوتآماری برحسب آزمون بودند.

دو گروه تغذیه انحصاری شیرمادر و عدم تغذیه انحصاری  بین
ها فقط برحسب ناخواسته بودن شیرمادر دیده شد، اما این تفاوت

برای شیردهی و حمایت ( و نوع مشوق P= 047/0حاملگی )
(0001/0 =Pمعنی ) (. 1دار بود )جدول 

 
 باروری مادران دو گروه تغذیه انحصاری شیرمادر و عدم تغذیه انحصاری شیرمادر -های جمعیتیویژگی .1جدول 

 ماهه6نوع تغذیه شیرخوار 

 تغذیه انحصاری شیرمادر عدم تغذیه انحصاری شیرمادر متغیر
P-Value (T-test or 

chi-square) 

انحراف ±)میانگین  سن )سال(
 معیار(

31/5 ± 19/29 31/5 ± 50/28 235/0 

)تعداد وضعیت تحصیالت 
 )درصد((
 ابتدایی
 متوسطه
 دبیرستان
 دانشگاه

 
22 (9/8) 
54 (9/21) 
83 (6/33) 
88 (6/35) 

 
11 (9/8) 
25 (3/20) 
42 (2/34) 
45 (6/36) 

 
989/0 

 )تعداد )درصد(( وضعیت شغلی
 دارخانه

 شاغل

 
225 (1/91) 
22 (9/8) 

 
110 (4/89) 
13 (6/10) 

 
607/0 

کفایت درآمد برای مخارج 
 )تعداد )درصد((

 کافی
 متوسط
 ناکافی

 
85 (4/34) 

146 (1/59) 
16 (5/6) 

 
47 (2/38) 

64 (52) 
11 (8/8) 

 
290/0 
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)تعداد تعداد فرزند زنده 
 )درصد((

 یک
 دو
 سه

 
104 (1/42) 
123 (8/49) 
20 (1/8) 

 
60 (8/48) 
51 (5/41) 
12 (7/9) 

 
317/0 

)تعداد نوع حاملگی اخیر 
 )درصد((
 خواسته
 ناخواسته

 
219 (4/89) 
26 (6/10) 

 
100 (82) 
22 (18) 

047/0 

 )تعداد )درصد((نوع زایمان اخیر 
 زایمان طبیعی

 سزارین

 
78 (6/31) 

169 (4/68) 

 
31 (2/25) 
92 (8/74) 

 
205/0 

( سن حاملگی فرزند )هفته
 )تعداد )درصد((

 38کمتر از 
 و بیشتر 38

 
25 (1/10) 

222 (9/89) 

 
21 (1/17) 

102 (9/82) 
056/0 

شرکت در کالس زایمان 
 )تعداد )درصد((فیزیولوژیک 

 خیر
 جلسه و یا کمتر4بله )
 جلسه یا بیشتر(5بله )

 
185 (2/75) 
30 (2/12) 
31 (6/12) 

 
95 (2/77) 
13 (6/10) 
15 (2/12) 

886/0 

)تعداد مشوق مادر برای شیردهی 
 )درصد((
 همسر

 خانواده و اطرافیان
 درمانی -کارمندان بهداشتی
 خود مادر

 
26 (5/10) 
88 (6/35) 
35 (2/14) 
98 (7/39) 

 
29 (6/23) 
52 (3/42) 
8 (5/6) 
34 (6/27) 

 
0001/0 

  (2/33) 123 (8/66) 247 جمع

یافته های مرحله دوم مطالعه با مروی بر آیات و روایت دینی در 
 شود:ارتباط با شیر مادر در زیر بیان می

 در قرآنمادر دهی شیرمدت  -الف
 شیرمادر خصوص در آیه مهمترین آیه، این ،سوره بقره 233آیه  -1

وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْالدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ یُتِمَّ " .است
فُ الرَّضاعَةَ وَ عَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ال تُکَلَّ

نَفْسٌ إِالَّ وُسْعَها ال تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ ال مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَی 
الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ فَإِنْ أَرادا فِصاالً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ فَال جُناحَ 

ال جُناحَ عَلَیْکُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ عَلَیْهِما وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْالدَکُمْ فَ
 ."ما آتَیْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصیرٌ

خواهند دوران شیردهى را کامل سازند، دو سال تمام مادرانى که مى
جهى پوشاک این مادران، به و فرزندانشان را شیر دهند. و خوراک و

است. هیچ کس جز به قدر  (صاحب فرزند پدر و بر عهده)نیکو 
نیز هیچ  شود. هیچ مادرى به خاطر فرزندش وتوانش مکلف نمى

پدرى به خاطر فرزندش نباید دچار ضرر شود. و )اگر پدر نباشد، 
هزینه خوراک و پوشاک مادر( بر عهده وارث اوست. و اگر پدر 

بخواهند کودک را )زودتر از  و مادر با توافق و مشورت یکدیگر
دو سال( از شیر بازگیرند، گناهى بر آنها نیست. واگر )به جهت عدم 

اى براى فرزندانتان توانایى یا عدم موافقت مادر( خواستید دایه
بگیرید، گناهى بر شما نیست، به شرط اینکه آنچه را به وجهى 

دا ته و بدانید خاید بپردازید. و از خدا پروا داشپسندیده قرار گذاشته
 .دهید بیناستبه آنچه انجام مى

وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَیْهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ  ".سوره احقاف 15آیه  -2
أُمُّهُ کُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ کُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثاَلثُونَ شَهْراً حَتَّی إِذا بَلَغَ 

عَمْتَ نْأَ أَنْ أَشْکُرَ نِعْمَتَکَ الَّتی أَشُدَّهُ وَ بَلَغَ أَرْبَعینَ سَنَةً قالَ رَبِّ أَوْزِعْنی
ی إِنِّ ذُرِّیَّتی فی والِدَیَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَ أَصْلِحْ لی عَلَیَّ وَ عَلی

و ما انسان را سفارش کردیم که به . "تُبْتُ إِلَیْکَ وَ إِنِّی مِنَ الْمُسْلِمینَ
والدین خود نیکى کند، مادرش او را با سختى حمل کرد و با سختى 

رد و دوران حمل تا از شیر گرفتنش سى ماه )به طول کشد(، به دنیا آو
  !تا آنگاه که به رشد کامل رسد و چهل ساله شود، گوید: پروردگارا

مرا توفیق ده تا نعمتى را که بر من و بر پدر و مادر من لطف کردى، 
شکرگزارى کنم و عمل شایسته اى انجام دهم که تو آن را بپسندى 
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 87... با آن ارتباط و شیرمادر با انحصاری تغذیه فراوانی  

 1401 تابسستان، 2، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

ن صالح و شایسته گردان، همانا من به سوى تو و فرزندانم را براى م
 بازگشته و از تسلیم شدگانم. 

وَوَصَّیْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا " .سوره لقمان 14آیه  -3
 و "عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِی عَامَیْنِ أَنِ اشْکُرْ لِی وَلِوَالِدَیْکَ إِلَیَّ الْمَصِیرُ

ى پدر و مادرش سفارش کردیم، مادرش او را انسان را درباره ما
شد، )و شیر دادن( و از تر مىحمل کرد، در حالى که هر روز ناتوان

شیر گرفتنش در دو سال است، )به او سفارش کردیم که( براى من و 
همه( فقط به سوى من ) پدر و مادرت سپاسگزار، که بازگشت

  است.
أَنْ أَرْضِعیهِ فَإِذا خِفْتِ  أُمِّ مُوسی وَ أَوْحَیْنا إِلی" .سوره قصص 7آیه -4

 إِنَّا رَادُّوهُ إِلَیْکِ وَ جاعِلُوهُ وَ ال تَحْزَنی عَلَیْهِ فَأَلْقیهِ فِی الْیَمِّ وَ ال تَخافی
و ما به مادر موسى الهام کردیم که او را شیر بده، . "نَمِنَ الْمُرْسَلی

اى براو بیمناک شدى، او را )در جعبه (پس هرگاه )از فرعونیان
دریا بیفکن و )از این فرمان( مترس و )از دوریش( گذاشته و( به

گردانیم و او را از پیامبران غمگین مباش، )زیرا( ما او را به تو بازمى
 .(15) دهیمقرار مى

در  سوره لقمان14 و سوره احقاف 15 ،سوره بقره 233 در آیات
به اهمیت  سوره قصص 7آیه به طول مدت شیردهی و  کریمقرآن 

بر  است. دهاشاره ش شیردهی تا زمان ممکن حتی در شرایط بحرانی
دو سال تمام و « حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ»سوره بقره در کلمه  233اساس آیه 

ماه است. اما  24 لقمان یک دوره شیردهی کامل،سوره  14نیز آیه 
سوره احقاف حداقل مدت شیردهی برای  15با استنباط از آیه 

ماه  21ماه زندگی جنینی را پشت سر گذاشته  9کودکی که 
بدیهی است این میزان حداقل به هر مقدار که از طول مدت  است.

ای شگفتیهبارداری کم شده باشد افزایش خواهد یافت و این نیز از 
های توان با کمک یافتهقابل تامل در آموزش های قرآنی است که می

  علمی روز آن را توضیح داد.
 فهشری آیه تفسیر در کریم قرآن بزرگ مفسران از طبرسی مرحوم

 فتهگ خبریه جمله بصورت گرچه آیه که کرده بیان بقره سوره233
 مقام در خبر گویند می اصطالحا) است  امر آن از منظور ولی شده

 جمله نه)دهند  شیر را خود فرزندان باید مادران یعنی(است انشاء
 که کردند ذکر ادامه در ایشان البته( دهندمی شیر سال دو که خبریه

 مادران هک است مستحب)است  استحبابی بلکه نیست امر،وجوبی این
کامل،  سال دو فرمود اینک .و(دهند شیر را شانفرزندان سال دو

 نه اشدب سال دو کامال که است مفسران از بسیاری نظر به بنا دلیلش
 حتی سال دو سال، بنابراین دو کمتر از به  مسامحه طور به آنکه

 .(16) شود رعایت االمکان
 بقره سوره 233 کریمه آیه بین السالمعلیه امیرالمومنین از روایتی در
 آیه، حداقل دو این به توجه با که شده جمع سوره احقاف 15 آیه و

 دو تا ماه 21 از شیردادن مدت لذا است، ماه بارداری، شش و حمل
 .(17) باشد تواندمی سال
 در روایاتشیرمادر اهمیت -ب

 ختلفم اشکال به نیز شریفه احادیث دراهمیت تغذیه کودک با شیر 
 . گرفته است قرار بحث مورد

 شیر مادر بودن بی نظیر

بِیِ لَیسَ لِلصَّ"ند: و آله و سلم فرمود علیه اهلل صلیحضرت رسول اکرم 
یعنی برای کودک هیچ شیری بهتر از شیر  ،"لَبَنٌ خَیرٌ مِن لَبَنِ اُمِّهِ

   .(2) مادرش نیست
 ترین غذای کودک استشیر مادر مبارک
مَا مِنْ لَبَنٍ یُرْضَعُ بِهِ الصَّبِیُّ أَعْظَمَ " فرماید:می السالمامیرالمؤمنین علیه

برای تر از شیرمادر مبارکهیچ شیری ، "بَرَکةً عَلَیْهِ مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ
 (.2) استفاده بچه نیست

 شیردادن از هر دو پستان
و  علیه اهلل انصاری از حضرت رسول اکرم صلی …جابر بن عبدا

کند که فرمود: خداوند متعال روزی کودک را در نقل میآله و سلم 
دو پستان مادر قرار داده است. در بخشی آب و در بخش دیگر غذای 

والدت کودک، به تناسب نیاز هر روز وی، روزی او را از هنگام 
 (.18متناسب آن روز او را مقرر فرموده است )

 السالم( روایت کرده)علیه ام اسحاق از حضرت امام جعفر صادق
به کودک از یک پستان شیر ندهید، بلکه از هر دو به او ": است

ت. اسشیر بخورانید؛ زیرا یکی به منزله غذا و دیگری به منزله آب 
بخشی از شیر به منزله آب و بخش دیگر به منزله غذای مورد نیاز 
کودک است و چنانچه در چهار ماه تا شش ماه اول زندگی، طفل، 
تنها از شیر مادر تغذیه کند، نیازی به دادن آب اضافی به کودک 

 (. 19) "نیست
  شیردادن از پستان همانند جهاد در راه خدا

 فرمود ووقتی که حضرت رسول اکرم در فضیلت جهاد سخنرانی می
بانوان مسلمان در مالقات با ایشان از محرومیت خود از مشارکت 

مفصلی فرمود:  حدیث طی حضرت آنکردند، در جهاد گالیه می
راضی نیستید هنگامی که یکی از شما از همسر خود در حالی آیا "

ود ثواب کسی را دارد که روزها که او از شما خشنود است باردار ش
روزه بگیرد و شب ها برای عبادت خدا بپاخیزد و چون زایمان کند 
هر جرعه ای که از شیر او در آید و هر بار که طفل پستان او را 

مکد برای هر جرعه و هر بار مکیدن ثوابی است و اگر برای شیر می
ی معادل دادن ومراقبت از کودک شیرخوار شبی بیدار گردد پاداش

 (.20) "آزاد کردن هفتاد بنده در راه خدا دارد
 اجر مادر در شیردادن به فرزند

امام صادق علیه السالم از پیامبر صلی اهلل و علیه و آله روایت می 
اَیمُّا اِمرَاَةٍ دَفَعَت مِن بَیتِ زَوجها شَیئاً مِن موضعٍ اِلی موضع ": کند

ا، وَمَن نَظَرِ اهللُ اِلَیه لَم یُعَذِّبهُ، فَقالَت امُ تُریُد بِه صاَلحاً،نَظَراهللُ اِلَیه
سَلَمة: یا رَسُولَ اهلل؛ذَهَبَ الرِجّالُ بِکُلِِّ خَیرٍ،فَأیُّ شَئِ لِلنِّساءِ المَساکین؟ 
فَقالَ بَلی، اِذا حَمِلَتِ المَراَةُ کانَت بِمَنزِلَةِ الصائِم القائِم المُجاهِدِ بِنَفسِهِ 

لِ اهللِ،فَاِذا وَضَعَت کانَ لَها مِنَ االَجرِ ما ال یَدری اَحَدَ وَ مالِهِ وَ فی سَبی
ما هُوَ لِعَظمِهِ،فَاذِا اَرضَعَت کانَ لَها بِکُلِِّ مِصَّةٍ کَعِدلِ عِتقٍ مُحَرِِّرٍ مِن 
وُلدِ اسماعیلَ، فَاِذا فَرَغتَ مِن رِضاعِهِ ضَرَبَ مَلَکٌ کَریمٌ عَلی جَنبِها وَ 

پس آنگاه که مادر وضع حمل ، "مَلَ فَقَد غَفرَ لَکِقالَ: اِستَأنِفیِ العَ
کرده و شروع به شیردادن نوزاد کند، به هر بار میکدن شیرمادر در 
روز قیامت نوری درخشان در برابرش جلوه کند و هر کس از 
گذشتگان و آیندگان آن را مشاهده کند به شگفتی درآید و در نامة 

پس اگر فرزندش را از شیر دار ثبت گردد. عمل روزدار شب زنده

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ur
an

m
ed

.c
om

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               5 / 8

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=28&AID=7
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=28&AID=7
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=28&AID=7
http://article.tebyan.net/148822/%D8%B3%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF
http://article.tebyan.net/148822/%D8%B3%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF
http://article.tebyan.net/148822/%D8%B3%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%A8-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://quranmed.com/article-1-659-en.html


                  و همکاران باکوئی فاطمه  88

Journal of Quran and Medicine Volume 7 Issue 2, Summer 2022 

خدای متعال به او فرماید ای زن! بدان که تمام گناهانت را  گرفت،
  .(3) آمرزیدم، پس عمل خود را از سر بگیر

 شیردادن به فرزند مدت زمان
ماه  21مقدار واجب شیردهی، "فرمودند: علیه السالم امام صادق 

رده کوتاهی کاست، پس زنی که کمتر از آن شیر دهد، کم گذاشته و 
است و اگر اراده اتمام دوران شیردهی دارد، دو سال کامل مطلوب 

زمان شیردهی "است. حدیث دیگری از آن حضرت که فرمودند: 
ماه است، پس کمتر از آن ستمی )جور( بر کودک شمرده می  21

 (.21شود )
 

 گیرینتیجه
میزان تغذیه انحصاری با شیرمادر تا شش ماهگی در مطالعه حاضر 

(، 22) %4/56است. در مطالعات دیگر انجام شده در مشهد  8/66%
( گزارش شده است. این 24) %53بندرعباس  ( و23) %6/52 تهران

ای و همچنین افزایش روند تواند ناشی از فرهنگ منطقهها میتفاوت
ها نشان دهد. در آمار میزان تغذیه انحصاری با شیرمادر را طی سال

 میزان تغذیه انحصاری نیز منتشر شده توسط سازمان جهانی بهداشت
 (.25گزارش شد ) درصد 70متوسط 

ان داد که متغیرهای جمعیتی مانند سن مادر، های مطالعه نشیافته
وضعیت شغلی، تحصیالت و درآمد با میزان تغذیه انحصاری با 

در  ایمطالعههای شیرمادر ارتباطی ندارد. این یافته در راستای یافته
با عدم شیردهی انحصاری . آنها نیز یافتند که رشت بوده است

های فردی و باروری مثل سطح تحصیالت و شغل مادر، درآمد یژگیو
ای در در مطالعههمچنین (. 26) مرتبط نیستخانوار، نوع زایمان 

کانادا، بین سن مادر، سطح تحصیالت باالتر و درآمد خانوار با تغذیه 
در یک  البته(، 27ی معنادارآماری یافت نشد )انحصاری رابطه

مادران با سطح تحصیالت باالتر، تمایل مطالعه انجام شده در چین، 
دهد که صرفا ها نشان می(. این یافته28کمتری به شیردهی داشتند )

تواند در تغذیه انحصاری با شیرمادر نقش افزایش تحصیالت نمی
 داشته باشد.
ی حاضر میزان تغذیه انحصاری با شیرمادر در مادران با در مطالعه

بیشتر از حاملگی ناخواسته است  داریحاملگی خواسته بطور معنی
توان آن را به عنوان یکی از عوارض حاملگی ناخواسته مطرح که می

تمایل به بارداری و شیردهی کرد. در مطالعه ضیایی و همکاران بین 
(. یکی از متغیرهای 26) ی وجود نداشتمعنادار رابطهانحصاری 

 مادران در این مطالعه،مرتبط دیگر با تغذیه انحصاری با شیرمادر در 
های این مطالعه در راستای نوع مشوق مادر برای شیردهی است. یافته

ترین مشوق مهم است. آنها بیان کردند ی پوراحمد و همکارانمطالعه
گزارش شده توسط مادران برای تغذیه انحصاری با شیر مادر، 

 و پزشکان و کارمندان بهداشتی درمانی در هستند( %47بستگان )
 (. 24) دارند( قرار  %9ردیف چهارم )
گذاران ارتقای سالمت های مطالعه حاضر، سیاستبرحسب یافته

باید با توجه به نقش حیاتی تغذیه انحصاری با شیرمادر، برای افزایش 
ریزی با مداخالت مناسب و هدفمند برنامهتغذیه با شیرمادر میزان 
ی زندگی و روایات معصومین ترین برنامهقرآن به عنوان کامل کنند.
ی خاصی عنوان چراغ راه انسان در مسیر کمال، توجهالسالم بهعلیه

 به طول در قرآن کریمداشته است.  تغذیه شیرخوار با شیرمادربه 
اشاره شده است. در روایات  مدت مناسب برای شیردهی فرزند

 دابآ حتی و آن ارزش و اهمیت اسالمی نیز در مورد شیرمادر، 
. براساس رهنمودهای دارد وجود بسیاری مطالب شیردادن
 اجر شیرده مادر و است ارزش یک پستان از دادن شیر اسالمی، 

. ترویج تغذیه با شیرمادر یک عبادت دارد را خدا راه در مجاهد
 جامعه و خانواده مادر، بزرگ و پر ثمر است که از آن کودک، 

بسیار  .گردندمی مندبهره مدت دراز در هم و مدت درکوتاه هم
مناسب و ارزنده است که این مفاهیم قرآنی و دینی را در محتوای 

پایبندی بیشتر مادران به تغذیه با شیرمادر تشویق و آموزشی برای 
 گنجاند.

 
 تقدیر و تشکر 

ابل بنویسندگان از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 
 9604114grantبه خاطر حمایت مالی این طرح تحقیقاتی )

no. که در این مطالعه شرکت نمودند، کمال  مادرانی(، و همچنین
 تشکر دارند.
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