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 مادر، تجل

 نیافضهخاتمی

 اشاره

دادن براى درخت اسدت؛  دادن براى گل و میوه مادرشدن براى زن، همانند غنچه
امهى و  ىها جلوهاست از  ىا جلوهنمادى است از خلقت و قدرت الیزال امهى؛ 

، مدادربودن، از قداسدت رو نیازاتجّلى روشنى است از صفات پاک خداوندى  
گاه صدبر و حلدم، پناهگداه و  برخوردار است و شایسته تکریم  مادر، یعنى جلوه

، معلم ایثار و گذشت و مظهدر شدفقت و رحمدت  در فرهندد اسدالمى،  مأمن
كه در فرهند و فلسفه غربدى،  است؛ درحامىبودن، با صفاتى مثبت همراه  مادر

خاوص مکتب فمینیسم، در تالش هستند اقتضائات طبیعى زن را زیر سؤال به
پندارندد كده دنیداى  ببرند و بکوشند خود را به دنیاى مردانه وارد نمایند  آنان مى

موجود زنان، ساخته و پرداخته مردان است و این مدردان بودندد كده اقتضدائاتى 
 بودن را بر عهده زنان نهادند!  سیت، مادرشدن یا مربىچون: جن

و  هدا ىژگدیودر این نوشتار، بر آنیم با تکیه بر آیات و روایات اسدالمى، بده 
است از صفات امهى، بپردازیم تا جایگاه و منزمت  ىا بارقهمادرى كه  ىها نقش

 شود  تر روشنزن در نظام خلقت امهى 
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 گرامیداشت مادر از نگاه دین

كه  ۷وند در قرآن در موارد متعددى، از مادر نام برده؛ نظیر حضرت عیسىخدا
پس از تومد، به اذن خداوند از جمله سخنانى كه بر زبان جارى ساخت، محبت 

ْ   یَوَبًرا بِّوال َُِدت»به مادر خویش بود:  َْ مدرا نسدبت بده مدادرم  و 1؛ایَجَبااراً َشاقِ   یَعّْلّنیْ َو
  « قرار نداده است ىکوكار قرار داده و جّبار و شقین

ّم موسى و امهدات، دربداره مدادران  همچنین خداوند با واره م، ان هایى نظیر: ان
ها، منحادر بده آیدات امهدى نبدوده، در  آیاتى را نازل كرده است  این نوع تکریم

تدرین بزرگداشدتى كده از    از ایدن منظدر، مهمشود ىمده ینیز داحادی  اسالمى 
ّنَةُ اَاْلا»است:  9سوى خداوند در باب مادران شده، روایت مشهور پیامبر اكرم ََ 

ااَت  ایددن گرامیداشددت، « بهشددت، زیددر پدداى مددادران اسددت  2؛اْْلَمَهاااِ أْقاا َُدامِ  َتْ
شددن  ىبهشت و فرزندد تربیت در ،مادر رفتار كیفیت و مشى طروست كه خ آن از

بده بهشدت دسدت  توان ىنمد و بدون رضایت مادر، دار ى ا كننده نییتع نقش او،
 یافت  

ا» ، در مورد تکریم مدادر آمدده اسدت:9در روایت دیگرى از پیامبر اكرم ََ  إِ

َعا َفإِّنْ  النَتَطَُّوعِ  َصوَاةِ  یفِ  ّنَْت ک َعنَْتا  َوإِّنْ  َتْقطَْعَهاا َفاوَا  کَوال ُُِد  کَْ  ؛َفاْقطَْعَهاا کَوالِا َُدتُ   کَْ
 اگدر3

 اگدر امدا  نکن قطع را نماز ،خواند را تو پدرت ى وهست مستحبى نماز مشغول

 از برتدر ،مدادر بده نیکدى ،جهت این از « نما قطع را نماز ،خواند را تو مادرت

توسدط  فدراوان هداى رنج تحمل در آن ترجیح سّر ت و اس پدر به سبتن احسان
 به ،مادر فقدان و نبود در(، مادر خواهر) خامه گرامیداشت كه ؛ چناناست مادر

در مواجهده بدا مدادر  9سیره پیدامبر اكدرم 4 است شده تلقى مادر تکریم منزمه
                                                           

  ۱2  مریم، آیه 1
  ۷2۳د  ۷2۴، ص 20، ج جامع أحادیث الشیعة فی أحکام الشریعه  اسماعیل معزى مالیرى، 2
  ۴۳1، ص 26  همان، ج 3
  ۱۷۱، ص زن در آیینه جمال و جالل  عبدامله جوادى آملى، 4

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=19&AID=32
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، از شانیها هیداخویش در زمان حیات و پس از فوت ایشان و نیز رفتار ایشان با 
دهنده،  عامى بزرگداشت مقام مادر توسط پیامبر است كه نشدان ىها نمونهجمله 

 منزمت واال و قداست ویژه مادر است 

 قابلیت زادوولد

خداوند، جهان و هرچه را در آن است، براى بشر خل  كرد و تمام مخلوقدات را 
. خداوند فقط  ر  خققط  منتهى نمود ۳به وجود مادر واالمقامى چون فاطمه

امکدان ، مشطر ت  مسطتق د راهطت  و  ط   ۳حواو حضرت  ۷حضرت آرم
ماهده  تکثیر نسل بشر را در وجود جنس مطیف زن نهاد تا با تحمدل مشدقت نده

نَسااَّن بَِّوال َُِد یَوَصاوَ »بتواند انسانى را خل  كند و مفتخر به مقب مدادر شدود:  ِ ِْ ِ  یاّنَا ا

ا َبَّلَغ َأُشا َُدهُ  ْرًهاکْرًها َوَوَاَعنَتُْ  کَّلنَتُْ  أُُمُ  ْحَ  إِْلَساًنا ََ انسدان  1؛َوَْحُّْلُ  َوفَِصالُُ  َثوَاُثّوَّن َشْهًرا َلنَتَف إِ
به  ،م  مادرش با تحمل رنجیردك[ به پدر و مادرش به احسان سفارش  را ]نسبت

رگرفتنی او یشد ا آورد و باربرداشدتن و ازیداو را به دن ،او باردار شد و با تحمل رنج
  «امل خود برسدكرشد ه به كگاه  تا آن ؛سى ماه است

شاید همین جلوه امهى است كه خداوند عالوه بر بزرگداشت منزمت پددر و 
  در بسدیارى از از دهدد ىمدمادر، به طور ویژه، مقام مادر را مورد تجلیدل قدرار 

سدوره  15آیات، نام پدر و مادر در كنار یکددیگر آمدده؛ ومدى ندام مدادر در آیده 
احقاف، به طور اختااصى ذكر شده و زحمات و مشدقات او را در فرزنددآورى 

گیرى تا والدت فرزند، هی  نامى از پددر  و در ذكر فرایند شکل كند ىمیادآورى 
و آن هدم بیدان  آورد ىمد؛ قرآن كریم، تنها یک جا سخن از پدر آورد ىنمبه میان 

 : 2وظیفه پدر نسبت به مادر است
                                                           

  0۵  احقاف، آیه 1
  0۴1د  0۴۴، ص زن در آیینه جمال و جالل  عبدامله جوادى آملى، 2
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ِْ االْ  َوَعََل »  بده، مدادران پوشاک و خوراک 1؛َمْعُروِف ابِالْ  َوکِْسَّوُِتُنَ  ِرْزُقُهنَ  لَ ُ  َمّْولُّو

شاید به همدین دمیدل باشدد كده امدام   «است فرزند پدر عهده رب شایسته طور
خود، اومین ح  را در نظام خانوادگى در مسوله  رساله حقوقدر  ۷امعابدین زین

 :دهد ىمصله رحم، به مادر 
َِ  بَِق ُْدرِ  ُمنَت ِصَّلة   ة  یَ ّثِ ک کَرِْحِ  َوُلُقّوُق » ِلمِ  ات َصا ا َلاّق   کیَعّلَ  َفأَْوَجبُ  الَْقَراَبةِ  یفِ  الر   ُثام   کأُم 

ار یبس ،شانتیو حقوق خو 2؛َفاْْلَْقَرُب  اْْلَْقَرُب  ُثم   کیَأِخ  َلّق   ُثم   کُول ُْدِ  َلّق   ُثم   کیَأبِ  َلّق  
ح   ،ن آنهایتر شاوندى است  واجبیخووند یى پکیاست و مربوو به اندازه نزد

ح  برادرت و پدس  بعد،گاه ح  فرزندت و  مادر توست، سپس ح  پدرت و آن
آرى، فرزند در رحم مادر  « تر است کیو نزد کیه نزدكب ح  هر یترت به ،از آن

تا به بلو   كند ىمو از مادر تغذیه  شود ىمو به انسانى كامل تبدیل  ردیگ ىمشکل 
مّ »برسد  خداوند تمام این مراحل را به     دهد ىم)مادر( نسبت « ان

 بودن مربی

مربى، در زندگى افراد تأثیر چشمگیرى دارد و از آنجایى كه نوزاد از مادر به دنیا 
مربى همیشگى او، از گهواره  توان ىمو تعامل بیشترى با او دارد، مادر را  دیآ ىم

ذهن كودک و رفتارهاى او، در ارتباو با محیط اطراف و  تا گور در نظر گرفت 
 توان ىمترین بخش زندگى مادر و فرزند را    مهمكند ىمتماس با دیگران رشد 

وظایف پرورشى مادر و مباح  مربوو به تربیت فرزند دانست  خداوند در گام 
نخست براى تربیت كودک، هم به محاظ جسمى و هم به محاظ عاطفى، نوعى 

 كه این امر، در مورد پدر چنین نیست  آورد ىمدمبستگى میان فرزند و مادر پدید 
                                                           

  2۱۱  بقره، آیه 1
: رسدامه حقدوق امدام )منشور متعامى حقوق در اسدالم رساله حقوق، ۷  ر ک: على بن حسین2

  01 (، ص۷سجاد
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 شیر مادر، بهترین غذا

حضور فرزند در رحدم مدادر اسدت كده بدا  پرورش كودک توسط مادر، از زمان
گاه خداوند بهتدرین تغذیده، یعندى    آنشود ىمتغذیه فرزند از خون مادر شروع 

تا دوسامگى از آن بنوشد و  رساند ىمشیر را پس از تومد، از طری  مادر به فرزند 
هاى علمى، بدر اومویدت تغذیده بدا شدیر مدادر  رشد یابد  آیات، روایات و یافته

 فرماید:  رند؛ از جمله قرآن كریم مىدالمت دا
« ُِ َُْهاَن َلاّْولَ یَوالّْوال ُِدا َْ َأّْن نیِ  کااِمّلَ نیِ ْرِاْعَن أَْوال َاْن أَرا

و مدادران  1؛نَتَِم الَراااَعةَ یا  ِ
]این حکم[ براى كسى است كه   شیر دهند]باید[ فرزندان خود را دو سال تمام 

ّنَا یَوَوَصا»خدوانیم:  و در آیه دیگر مى « بخواهد دوران شیرخوارگى را تکمیل كند

ْنساَّن بِّوال َُِد  ِ ِْ و انسدان  2؛ُ  ُکْرهًا َوَْحُّْلُ  َوفِصالُُ  َثواُثّوَّن َشاْهراً ِ  إِْلسانًا َْحََّلنَتُْ  أُُمُ  ُکْرهًا َوَوَاَعنَتْ یا
به  ،را ]نسبت[ به پدر و مادرش به احسان سفارش كردیم  مادرش با تحمل رنج

 ،او را به دنیا آورد  و باربرداشتن و از شدیرگرفتنی او ،او باردار شد و با تحمل رنج
 « سى ماه است

نَساَّن بَِّوال َُِد یَوَص وَ : »دیفرما ىماى دیگر خداوند  خداوند در سوره ِ ِْ ِ  َْحََّلنَْتاُ  أُُماُ  یّنَا ا

و انسدان را دربداره  3؛یُ َمِص ااْلا یإِلَ  کیَولَِّوال َُِد  یْر لِ ک َأِّن اْش نیِ َعامَ  یَوْهّنًا َعََل َوْهٍن َوفَِصالُُ  فِ 
و  ،سستى بر روى سستى ،مادرش به او باردار شد  میردكپدر و مادرش سفارش 

رگزار که شدكدم[ یردكبه او سفارش  ،]آرى  در دو سال است ،بازگرفتنشر یاز ش
  «ه بازگشت ]همه[ به سوى من استكمن و پدر و مادرت باش 

توان استفاده كرد كه اگر به غیر از شدیر مدادر، بدراى كدودک  از این آیات مى
و البتط  انط   كدرد غذاى دیگرى اومویت داشت، خداوند به آن در قرآن اشاره مى

                                                           

  2۱۱  بقره، آیه 1
  0۵  احقاف، آیه 2
  0۷  مقمان، آیه 3

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=233
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=46&AID=15
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=46&AID=15
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ارندد، قب، بر ا تفرره از  وانرتی ت  بر اولون  و ا جح   ه ر مرر  تأت د رمط
ی  هد 1؛اُّم ِ  لَبَنِ  ِمن ی  َخ  لَبَن   یّ ّلَصبلِ  َس یلَ : »9؛ نظیر روایت رسول اكرمگردد ىمتأیید 

  « بهتر از شیر مادر نیست ،شیرى براى نوزاد
علمى نیز شیر مادر، بهترین تغذیه براى فرزند بده شدمار  ىها افتهیبر اساس 

این امر، تا جایى مقبومیت و شهرت جهانى یافتده اسدت كده سدازمان  2 رود ىم
معرفدى « هفته جهانى تغذیه با شدیر مدادر»بهداشت جهانى، یک هفته را به نام 

 شدت در تالش است كه میزان تغذیه با شیر مادر را افزایش دهد  كرده و به

 توجه به سالمت جسمانی

اّومین چیزى كه ذهن مادران را در دوره پیش از باردارى، هنگام باردارى و پس از 
، سالمت جسمانى فرزند است  این دغدغه، حتى سازد ىمآن، به خود معطوف 

 ىها سداعتو بیشتر مدادران، همدواره در  ابدی ىنمپس از تومد فرزند نیز كاهش 
ترین تغییدر در وضدعیت جسدمانى كدودک، بده  وچکروز، با ك مختلفى از شبانه
  حال، اگر تغییر وضدعیتی جسدمانى، منفدى باشدد، پردازند ىمبررسى علل آن 

بالفاصله  كند ىمیعنى اگر فرزند در معر  بیمارى یا آسیب باشد، مادر تالش 
هر چه  كند ىماقداماتى را براى مقابله با آن در نظر بگیرد؛ مثاًل در مواردى سعى 

، اسدتفاده كندد ىمتر تجویز كتر او را نزد پزشک ببرد و از راهکارهایى كه د عسری
گاه معمواًل تأخیر را جایز   االمکان ىحتو  دانند ىنمنماید  در این مواقع، مادران آ

؛ زیرا نگران عواقب سوء آن هستند  خداوندد در كنند ىماز خوددرمانى اجتناب 
هداى  پاكیزگى و طهارت جسدم، توصدیهدین مبین خود، به سالمت جسمانى و 

درسدتى  بسیارى نموده است  بنابراین، یکى از وظایفى كه مادران بایدد در آن بده
                                                           

  ۱2۱، ص 011، ج بحار األنوار  محمدباقر مجلسى، 1
، دوره 0۱۴0هاى كودكدان ایدران، سدال  مجلۀ بیمارى   ر ک: رضا برادران و كاظم غفارپورسخا،2

 « هاى قدرت دفاعى شیر مادر تازه» ، مقامه0۱
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ایفاى نقش كنند، تأمین سدالمت جسدمانى فرزندد اسدت كده از پدیش از تومدد 
؛ زیرا سالمت جسمانى، تأثیر چشمگیرى شود ىم، این وظیفه خطیر آغاز کودك

 رد دارد بر سالمت روحى و روانى ف

 اهتمام به سالمت روحی و روانی

، منوو به نقش مادر است  در ها انساناز سوى دیگر، تربیت اخالقى و روحانى 
حقیقت، خداوند عالوه بر نیاز جسمانى كودک به مادر، نوعى وابستگى عاطفى 

كده از آن بده  ابددی ىمهاى مختلفى بروز  نیز میان این دو ایجاد كرده كه در جلوه
؛ حتى امروزه در مباحد  علمدى، دربداره مقومده شود ىمیاد « دمبستگى»عنوان 

امهى میان مادر و فرزند است، مبداحثى متعدددى مطدرح  ىا هیهددمبستگى كه 
كدودک  شود ىمنگرفتن دمبستگى، سبب  شده و  محققان بر این باورند كه شکل

  1هاى جدى جسمى و روحى را متحمل گردد  آسیب
بنابراین، خداوند امکدان تربیدت صدحیح فرزندد توسدط مدادر را بدا ایجداد 

و از آن پس، هنر مادر است كه با توجده بده  كند ىمدمبستگى میان این دو فراهم 
 خود، كودک را تربیت كند   ىها تجربهمیزان ایمان، دانش و 

 كده تربیدت آنهدا آورد ىمدسخن به میان  ىا نمونهخداوند در قرآن از مادران 
، ۳  مدریم مقددس۳مورد قبول پرودگار قرار گرفته؛ از جمله حضدرت مدریم

یافتده مدادر اسدت؛ زیدرا مدادرش وى را بده  شده پدر نیست؛ بلکه تربیت تربیت
َُرّ  کُّذَها بِ یُأعِ  یِوإِنّ »خداوند هدیه داد و خدا هدیه او را پذیرفت:  طَاِّن ینَتََهاا ِماَن الَشایَو

ٍَ َلَساٍن َوَأنبنََتََهاا َنبَاًتاا َلَساّنًاَفنَتََقبََّلَها رَ *  مِ یالَرجِ  طان یاو و فرزنددانش را از شد 2؛ُِبَا بَِقُباّو
را یرا با حسن قبول پدذ (میمر)پس پروردگارش وى   دهم شده به تو پناه مى رانده

                                                           

دمبسدتگى » ، مقامه0۵مجلۀ علمى دانشگاه علوم پزشکى كردستان، ش   ر ک: نارامله عرفانى،1
 « مادر د شیرخوار

  ۱۴و  ۱6  نساء، آیه 2
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  «و بار آوردکیشد و او را ن
تطر ر   طتم  فرزندش را در پناه خداوندد قدرار داد  ۳مادر حضرت مریم

 هری ه طرن ر  امرن بمرند.  وانی ترمل برهد و از گزند آ  ب وحی و 
نتیجده  تدوان ىمد 1،ردیپدذ ىمداز آنجا كه خداوند فقط اعمال پرهیزكداران را 

مریم بده »در شمار اهل تقوا بوده است  آرى،  ۳گرفت كه مادر حضرت مریم
ص مقام قرب امهى رسید و خود از پرهیزكاران شد و همواره خداوند از روزى خا

كرد و خداوندد از رحدم وى عیسدى را پدیدد آورد و او  خود )مائده( رزق وى مى
 2«مادر پیغمبر شد 

در مورد اهمیت نقش آموزشى مادر در جامعه جملده زیبدایى  ،ندوبریگم ی
رد تنها به یک م ،[در بهتدرین حامدت] ،دهیدرد آموزش گر شما به یک ما»دارد: 

  3«ید انسل آموزش دادهبه یک ، هیدآموزش دیک زن اما اگر به ؛ ایدآموزش داده
 سراید: پروین اعتاامى در اشاره به منزمت و نقش مادر مى

 بدزرگ اندد بوده ،گر فالطن و سدقراو
 

دد   4ردى ایشددانبددزرگ بددوده پرسددتار خن
 

گاه و موف ، مادرى است كه هم زمدان بدا تغذیده جسدمانى مناسدب،  مادر آ
سازد تا بتواند  خود و فرزندش مهیا مى غذاى معنوى ساممى را براى روح و روان

توجهى به  روحى پاک و شایسته را در مخلوق خویش بدمد  بدیهى است كه بى
این مهم، خاصه در این زمان كه عار فنداورى ارتباطدات و اطالعدات اسدت، 

 ناپذیرى را براى خانواده به همراه خواهد داشت  صدمات جبران
                                                           

ُمَتقـیَن : »2۴  مائده، آیه 1 ]عمدل[ پرهیزكداران را كه خداوندد،  درسدتى ؛ بهِإَنما يَتَقَبُل الَلُه ِمـَن الم
 «پذیرد  مى

  062د  060و  0۷۱د  0۷0، ص زن در آیینه جمال و جالل  عبدامله جوادى آملى، 2
3. Dear Rob: Lying Fully Clothed: Exposing the Naked Truth about Men, 

p109. 
   ر ک: پایگاه اینترنتى گنجور، دیوان پروین اعتاامى، نشانى:4

 http://ganjoor.net/parvin/divanp/mtm/sh10 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=27
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 جلوه رأفت و رحمت

كسى كه شایسته تجّلى رأفت و رحمت امهدى در بدین بنددگان  مادر بودن، یعنى
است  از جانب مادر است كه خداوند ایثار و گذشت را بدین بنددگان گسدترش 

یابدد،  دهد  از آنجا كه روابط اجتمداعى، صدرفًا بدر اسداس قدانون قدوام نمى مى
هداى عداطفى میدان  خداوند بندگان خویش را به صدله رحدم و برقدرارى ارتباو

 رده است تا آرامش و صفاى ضمیر آنها تأمین شود  كن و خویشان امر دوستا
جامعه، محاول و برایند خانواده است و تنها با ایجاد رأفدت بدین اعضداى 

 كه عاملى نیتر  مهم  یابد مى است كه میان آنان رأفت و رحمت گسترشخانواده 

 در مدادر روح تجّلدى ،كند  ىم زنده را ایثار و گذشت رأفت، خانواده افراد میان

َ قّوا مّوّنَ » استناد به پدر زیرا است؛ خانواده ا ا عّلیَ  الرج  مدردان، سرپرسدت  1؛ءِ الّنس 
 كه خانواده اساس و است خانواده اجرایى و ادارى كارهاى دار عهده، «اند زنان

 مبددأ ،مدادر چدون اسدت؛ مدادر عهدده به ،شده ىزیر ىپ پیوند و وفا و مهر بر

روست  ؛ ازایناند وابسته دیگرى به یک هر كه است فرزندانى پرورش و پیدایش
 ىهدا واجبنکردن آن را، از  كه مکتب اسالم، حفظ پیوند خانوادگى و فرامدوش

  رود آ ىممهم به شمار 
 بده وجدوب صدله رحدم 2در همین راستا، قرآن كریم در سدوره بقدره و رعدد

 «األر  مفسدد فدى» كنندگان آن، بدا تعدابیر مختلفدى نظیدر امر كرده و از ترک
 كده یاد كرده و براى آنها عذابى دردناک در نظدر گرفتده اسدت  آن« خاسرون»و 

 نتواند در محیط كوچک خانواده، چندین ارتبداو و صدفا و صدمیمیتى را تجربده
تواند آن را در محیط بزرگ جامعه اجرا كندد  بده قدول اسدتاد  و تمرین كند، نمى

 شهریار:
                                                           

  ۱۷نساء، آیه   1
  2۵؛ رعد، آیه 2۴  بقره، آیه 2
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 اند دهیدره پرده حددرمت ك سانك اغلب
 1اند دهیندمددددادر  محبت ىدكودك در         

بدون وجود رحمت و شفقت مادرانه، ایثدار و تعداون و گذشدت در جامعده 
شکل نخواهد گرفت و آموزش ایثار و رحمت، فقط از سدوى وجدود سرشدار از 

 2است  ریپذ امکانمحبتی مادر 

 جلوه آمرزش الهی

هاى متفداوتى را در نظدر گرفتده  بندگان، راهخداوند براى عرضه رحمت خود بر 
است كه هرگاه بنده به یکى از آنها متوسل شود، خداوند گناهان او را بخشدیده، 

 یىهدا ماه، :درهاى رحمت خویش را بر او باز خواهد نمود  چهارده معادوم
هددایى ماننددد: مسددجدامحرام و  همچددون: رجددب، شددعبان و رمضددان، مکان

ها  جمعه و میلةامقدر، از جمله این راه ىها شبمثل  یىها زمانمسجدامنبى، نیز 
رحمدت  ىها خاوص مادر، یکى از راه   بر اساس روایت، وامدین، بهباشند ىم

 امهى است  
  ی: هعر  كردد و یرس 9خدمت رسول خدا ى: مردفرمود ۷ام سجادام

ا یدنمم فرمدود: آكدتدوانم توبده  ىا میده انجام ندداده باشدم، آكنمانده  ىار زشتك
برو به : از پدر و مادرت زنده هستندم گفت: بله، پدرم  حضرت فرمود کی  یه

اش مادرش زنده : كامبر فرمودیپ ،راه افتاد ى  وقت[ىده شویتا آمرز] نك ىکیاو ن
 3[ شد ىده میرد، زودتر آمرزك ىم ىکیزنده بود و به او ن ىاگر و ىعنی] بود

روایدت شدده  9پیدامبر اكدرمبودن مادر از  در حدیثى دیگر، در مورد رحیم
                                                           

    ر ک: پایگاه اینترنتى گنجور، دیوان استاد شهریار: 1
www.ganjoor.net/parvin/divanp/mtm/sh10 

  ۷2د  ۱۳ص  ،زن در آیینه جمال و جاللعبدامله جوادى آملى،   ر ک: 2
  ۴2، ص بحار األنوارر مجلسى،   محمدباق3
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َ َلاَک  قااَ: های أرلاُم ِمان اْلِْبن  ةِ الّوال ُد ةُ َْعّو»است:  ِْ ََ اَّللِ و أَِسُع إجابً ن قیل یا رسّو

َْعّو   از ایشان سوال شد كه شود مىتر اجابت  زود ،دعاى مادر 1؛الَرِلِم ال َتسُق ُ  ةُ و
)بددون  فتددا ىمن ،تر از پددر اسدت و دعداى رحدیم رحیم ،براى چهم فرمود: او

 «اجابت نخواهد ماند( 
یکدى از مجدارى عدذاب امهدى و  تواندد ىمداز سویى دیگر، نفرین وامددین 

از » آمده: 9حضرت محمدمحرومیت از رحمت خداوند باشد  در روایاتى از 
بلندد شدود و خداوندد  [آسدمان رب] نفرین پدر بترسید و دور باشید كه باالى ابر

را به سوى من بلند كنید تا استجابت كدنم و  ید: آنفرما [به فرشتگانبلندمرتبه ]
 2 «از شمشیر تیزتر است ،از نفرین مادر بترسید كه

 ملجأ و پناهگاه
یا پناهگاه یاد شده اسدت  مدادر « ملجأ»در ادعیه مختلف، از خداوند به عنوان 

از صفات امهى است نیز همواره مدأمن و پناهگداه فرزنددان خدویش  ىا بارقهكه 
، سخنىمبخندى و یا  برد و گاه به نگاهى، غم از دل فرزندان خود مى به است؛ گاه

زداید  چه خوب سدروده شداعر را مى  فرزندان ىها ىدمتنگزمانه و  ىها ىخستگ
 افغان:

 كنون ام دانسته
 اى مادر عزیز

 رموج زندگىدر بحر بیکرانه و پن 
 3منى بشکسته قای  ناخداى تو

                                                           

 : ؛ ر ک: پایگاه اینترنتى راسخون۷۱۵، ص ۱، ج محجة البیضاء  مالمحسن فیض كاشانى، 1
rasekhoon.net/article/print-102761.aspx      

  02، ص 0ج  مجموعه ورام: آداب و اخالق در اسالم،  مسعود بن عیسى ورام، 2
 به مناسبت روز مادر، برگرفته از پایگاه اینترنتى:« میرمن»وگو با مجله    پرتو نادرى، گفت3

 www.h-obaidi.com/afghanasamai-obaidi.com-ausgabe13/partaw-naderi-
madar.htm 
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 بندی جمع

جایگاهى واال در دسدتگاه خلقدت دارد كده بدارزترین آن، زن در مکتب اسالم، 
و  یىاى از سّنت امهى است كه پرورش انسان كامل و تربیدت نسدلى خددا جلوه

روست كده خداوندد و خلفداى راسدتین وى، یعندى پیدامبر    ازاینباشد ىمموف  
نمایندد   ، همواره بشر را به تکریم ویژه مادر امر مى:و ائمه معاومان 9اكرم

زن در مکتب اسدالم، بدرخالف رویکردهداى غربدى، منقطدع از جهدان فدر  
  در مکاتب غربى، بر اسداس رویکردهداى اومانیسدتى، فلسدفه خلد  شود ىنم

رو، در تدالش    ازایدندانندد ىمداز مذت بیشتر  ىمند بهرهانسان را فقط به منظور 
، زن را از نظددام گراندده ىابدداحمددادى و  ىها فلسددفهو  ها هیددنظرائدده هسددتند بددا ار

مردساالرانه رها سازند و او را به شادى بیشتر در این جهان برسانند  آنان تمامى 
اقتضائات طبیعى روحانى و جسمانى زن را به مسائل مادى و مذایذ دنیوى تنزل 

ت دنیدوى برسدانند؛ دهند تدا در پرتدو آن، بتوانندد زن را بده شدادى و سدعاد مى
اى جز مشکالت و  لت از ذات و طبیعت زن است و ثمرهفكه این كار، غ درحامى

 نداشته و نخواهد داشت  ىماائب اخالقى و روحى و روانى براى و
 


