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 :چکیده
مادر قبل و بعد از تولد فرزند وظایفی . جایگاه مادر نسبت به فرزندان تعریف می شوددر قرآن و  در مورد مادر اصول پذیرفته شده اي وجوددارد

به  یگاهحتی بزرگ را هم شامل می شود و  ودارد و این وظایف صرفا به وضع حمل و شیردهی محدود نمی شود بلکه گاه تصمیماتی خطیر 
این وظایف رنگی الهی و حتی  نکته مهم این است که. ه اي نداردو در این موارد حضور پدر جلو قیمت تهمت هاي دیگران تمام می شود

می توان گفت اصوالً ارتباط پدر با فرزندان شریعی و ارتباط  .مادر نقطه اتصال هستی به فرزندان است :گفتو به عبارتی می توان  وحیانی دارد
اوج چنین جایگاهی در مصحف فاطمه تعریف می شود که نقش پدرانه ندارد یعنی در مقام تعیین حالل و حرام  . مادر با فرزندان تکوینی است

  .به چشم می خوردنیست بلکه به نوعی پیگیري وحیانی وضعیت و سرنوشت آینده فرزندان در آن 
 )س(مادر، پدر، مصحف فاطمه : واژگان کلیدي

 
 
 

 مقدمه
 . مادر مهربان ترین افراد نسبت به فرزند است او را حمل می کند و به دنیا می آورد : در مورد مادر اصول پذیرفته شده اي وجوددارد

هاى مادر از فرزند، به جایگاه و نقش مادر در قبال فرزندان  الحقوق ضمن توجه به فرایند مراقبت در رساله السالم امام سجاد علیهبه طور کلی 
ا ال یطْعم أَحد أَحداً وأَنَّها وقَتْک فَحقُّ أُمک أَنْ تَعلَم أَنَّها حملَتْک حیثُ ال یحملُ أَحد أَحداً وأَطْعمتْک منْ ثَمرَةِ قَلْبِها م:  فرماید ره کرده و مىاشا

ا ورِهشَعا وهلرِجا وهدیا ورِهصبا وهعموبِسۀً مفَرِح کرَةً بِذَلشتَبسا مهارِحویعِ جمجا وشَرِهبیها فملَۀً لتَمحلَۀً متَّى  ما حهغَما وقْلُهثا وهأَلَما وهکْرُوهم
 وعتَجو عأَنْ تَشْب تیضِ فَرَضإِلَى األَر تأُخْرِجةِ ورالْقُد دی نْکا عتْهفَعودبِب کمتُنَعى وتَضْحو لَّکتُظأَ وتَظْمو کتُرْوِیرَى وتَعو كوتَکْسو یا ههس

تُلَذِّذَكوِقَ و ا لَکهنَفْسو قَاءس ا لَکهیثَدو اءوح ا لَکرُهجحو اءوِع ا لَکطْنُهکَانَ با وهقمِ بِأَررَّبِالنَّورُ حاشتُب ونَک اءدو ا لَکهرْدبا ونْینوري، (؛ »الد
 )160، ص11ج ،1408

کند و  گونه دیگرى را حمل و مواظبت نمى که هیچ کس این) در درون خود و جاى امن(به طورى حمل و نگهدارى کرده ) فرزند را(مادر تو را «
دارد، با تمام وجود یعنى به وسیله چشم، گوش، دست و پاها و  نمىاز شیره جانش به فرزند داده که هیچ کس این کار را درباره دیگرى روا 

هاى آن را  هاى این کار و درد و رنج ها را با شادى، خنده و نشاط انجام داده، سختى حتى پوست و مویش، از تو مواظبت کرده این مواظبت
که خودش گرسنه بوده، تو  د نیز راضى شده فرزندش سیر باشد در حالىتحمل نموده تا اینکه با قدرت الهى تو را بزاید و به دنیا بیاورد بعد از تول

تشنه بوده و تو را سیراب کرده، براى شما سایبان فراهم کرده در ) کنایه از توجه به فرزند(که خودش پوششى نداشته  را پوشانده در حالى
اش و بغلش، منزل و  اب و استراحت او را فراهم ساخته و سینهکه خودش در آفتاب بوده، با سختى فرزندش را نگهدارى کرده و زمینه خو حالى

 بوده و از سردى و گرمى دنیا، او را محافظت کرده اش سیراب کننده او بوده و همین طور با تمام وجود محافظ فرزند مأواى فرزند بوده و سینه
 . »است

                                                        
.۱۰۰۱Rezakarimi ن و حدیث، مدرس دانشگاه آکارشناسی ارشد علوم قر 1  @gmail.com 



در این مقاله یک بار نمونه هایی از نقش هاي مادري در قرآن را مرور می کنیم و در ادامه تالش می کنیم تفسیري تأویلی از ماهیت حقیقی 
 . مادر را با استفاده از جایگاه بهترین مادر دنیا و مصحف فاطمی به دست بیاوریم

 مادري در قرآن
 :شده است که به سه نمونه اشاره می شوددر برخی نمونه ها تعریف در قرآن  نقش مادري

 همسر عمران مادر مریم.1
به (: )35/ عمران  آل( رب إنّى نذرت لک ما فى بطنى محرّراً فتقبل منّى إنّک انت السمیع العلیم: مادر مریم پیش از تولد دغدغه فرزندش را دارد

از من . باشد )و آزاد، براى خدمت خانه تو(» محرّر«براى تو نذر کردم، که خدایا آن چه را در رحم دارم، «: گفت» عمران«همسر . )یاد آورید
 ».بپذیر که تو دانا و شنوا هستى

 :گردد تربیت وى مى پس از تولد با وجود اینکه تصورش از پسر بودن فرزندش درست درنمی آید اما همچنان پیگیر
بما وضعت و لیس الذّکر کاألنثى و إنّى سمیتها مریم و إنّى اُعیذها بک و ذریتها من فلما وضعتها قالت رب إنّى وضعتُها اُنثى و اللّه اعلم «

 ).36/ آل عمران (» الشیطان الرجیم
و  -تر بود  و خدا از آنچه او به دنیا آورده بود، آگاه -من او را دختر آوردم ! خداوندا«: گفت) و او را دختر یافت(هنگامى که او را به دنیا آورد،  «

 ».دهم من او را مریم نام گذاردم؛ و او و فرزندانش را از  شیطان رانده شده، در پناه تو قرار مى. پسر همانند دختر نیست
  .بیانگر رشد، تربیت و پروش بایسته و مطلوب مریم است» و أَنْبتَها نَباتاً حسنا «آیه : این تربیت به همین جا ختم نمی شود

 السالمعلیه  مریم مادر عیسى-2
مادرى که از همان روزهاى . علیه السالم بانو و مادر نمونه دیگرى است که قرآن بر آن انگشت نهاده و تأکید کرده است مریم مادر عیسى

  .نخستین جدایى از آغوش مادر، ساکن و مقیم خانه خدا شد و به عبادت الهى پرداخت
و پاکدامنى خود را به شدت پاس داشته است و تا آنجا پیش رفته که شایستگى  مریم از زنان مورد ستایش قرآن است از آن جهت که پاکى

و مریم دختر عمران که دامان خود را پاك نگاه داشت و ما از روح خود در آن دمیدیم، او کلمات پروردگار و  :دریافت نفخه الهى شده است
 .)12/ تحریم ( هایش را تصدیق کرد و او از مطیعان فرمان خدا بود کتاب

گویى تمام عظمت و اما  از مجموع نام مریم به عنوان دختر عمران یا مادر عیسى و یا به صورت مستقل، بارها و بارها در قرآن یاد شده است  
کثرت آیات ناظر بر مادرى مریم براى . )65، ص1386هاشمی، ( شود تقدیس مریم در نقش مادرى او به عیسى و زادن و پروردن او خالصه مى

 .سى از همین منظر قابل فهم استعی
بود،  ظرفى بدون نقش و تأثیر براى مظروف و شخصیت مسیح انگاشت که اگر چنین مى مانندتوان  علیه السالم را نمى مادرى مریم، براى عیسى

ترین  روزى خداوند و تغذیه از پاك ترین مکان، پرداختن به پرستش شبانه ، خداباورى مریم و جاى گرفتن وى در مقدستقويآن همه توصیف از 
» فرزند مریم«علیه السالم را فرشتگان به مریم دادند و آن نوزاد را با لقب  بشارت تولد عیسى وقتی. در دوران قبل از تولد معنا نداشتغذاها، 

اذ قالت المالئکۀ یا «: عنى که او سهمى به سزا در تحقق اراده الهى و تولد فرزندى چون عیسى از دامن او داشته استمعرفى کردند و این ی
 )45/ آل عمران (» الدنیا و االخرة و من المقرّبین مریم إنّ اللّه یبشّرك بکلمۀٍ منه اسمه المسیح عیسى ابن مریم وجیهاً فى

دهد که نامش مسیح، عیسى پسر مریم است؛ در  اى از طرف خود بشارت مى خداوند تو را به کلمه! ى مریما«: هنگامى را که فرشتگان گفتند «
 ».حالى که در این جهان و جهان دیگر، صاحب شخصیت خواهد بود و از مقربان است

 
 علیه السالم مادر موسى-3

علیه  از همان روزهاى نخست والدت موسى، برید اسرائیل را سر مى بنىن پسر علیه السالم در روزگارى به دنیا آمد که فرعون، فرزندا موسى
در این هنگام بود که مادر . اندیشى در حفظ جان فرزند خویش، عاجز ماند السالم، مادر وى را ، تشویق و اضطراب فراگرفت و از تدبیر و چاره

ن أرضعیه فاذا خفت علیه فألقیه فى الیم و ال تخافى و التحزنى إنّا رادوه و اوحینا الى ام موسى أ«: علیه السالم از سوى خدا راهنمایى شد موسى
 )8و  7/ قصص (» فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدواً و حزناً. الیک و جاعلوه من المرسلین

رس و غمگین مباش، که ما او را به او را شیر ده و هنگامى که بر او ترسیدى، وى را در دریا بیفکن؛ و نت«: و ما به مادر موسى الهام کردیم که 



خاندان فرعون او را از آب گرفتند، تا ) هنگامى که مادر به فرمان خدا او را به دریا افکند. (دهیم گردانیم، و او را از رسوالن قرار مى تو بازمى
 .سرانجام دشمن آنان و مایه اندهشان گردد

مادر هم کاري بس . بخشد علیه السالم را به عنوان مادر بسى واالیى مى نزلت مادر موسىم در هر معناییعلیه السالم  وحى الهى به مادر موسى 
اما باید بدانیم مادر براي . کاري که در ظاهر براي مادران بسیار سخت و غیرممکن است. خطیر انجام می دهد و فرزند را در آب رها می کند

 .فرزندش از احساسات خود هم می گذرد

قرآنی می توانیم اینگونه نتیجه بگیریم که مادر و فرزند دو سوي یک نسبت حقیقی در این هستی هستند که معادالت مادرانه از این سه نمونه 
حضور پدر جلوه اي با وجود اینکه گاه تصمیمات بزرگ و خطیري از طرف مادر گرفته می شود می بینیم که در این نمونه ها  .را رقم می زنند

از طرفی هم مادر در یک سوي این نسبت داراي لطافتی ویژه است که  .بطه مادر و فرزندي را بیشتر جال و جلوه می بخشدندارد و این مسئله را
این نوع وحی غیرنبوي را نمی توان به این نمونه هاي قرآنی محدود کرد بلکه بسیاري از مادران . می تواند حتی مهبط وحی الهی قرار گیرد

 . شعور ویژه خود از حال فرزندانشان مطلع می شونددیگر هم با احساس لطیف و 

مادر را نباید فقط مانند یک مدیر و سرپرست تربیتی از نکات پیش گفته می توان فهمید که . اینجاست که جایگاه مادر به نقطه مهمی می رسد
اما در قرآن چنین . برخی زن را مدیر خانواده در درون خانه می دانند. بلکه مادر نقطه اتصال هستی به فرزندان است. دانست در خانه فرزندان

نقشی با این کلیت مورد اشاره قرار نگرفته است و اگر مادر در مدیریت منزل و برخی امور اقتصادي دخالتی کند از آن جهت است که به 
 . فرزندان رسیدگی می کند

مصحفی دارد که سه برابر قرآن است ) سالم اهللا علیها(فاطمه  :تأمل کرد )س( حف فاطمهاین جایگاه باید در ماهیت مصنقطه نهایی براي درك 
یه ف  فَاطمۀَ ع قَالَ مصحف  فَاطمۀَ ع قَالَ قُلْت و ما مصحف  فَاطمۀَ ع و ما یدرِیهِم ما مصحف  إِنَّ عنْدنَا لَمصحف: اما یک کلمه از قرآن را هم ندارد

 )239: ، ص1 ، ج1407کلینی،  (مثْلُ قُرْآنکُم هذَا ثَلَاثَ مرَّات و اللَّه ما فیه منْ قُرْآنکُم حرْف واحد

امِ و لَکنْ فیه علْم ما  إِنَّه لَیس فیه شَی: ل قرآن راهنماي حالل و حرام نیستمث مصحف  بلکه درباره . )240همان، ص(یکُونُ ء منَ الْحلَالَ و الْحرَ
ما یکُونُ بعدها فی ذُریتها : ذریه حضرت است مصحف فاطمه مادرانه است و مادر در دفتر . )241همان، ص(یخْبِرُها عنْ أَبِیها و مکَانه و یخْبِرُها بِ

 . صحف حاصل وحی است و مادرانه است نه پدرانهاین م .ش از انتشار فرزندان و ماجراي آینده خبر داده استاخداد

مادر وحدتی است که الزمه کثرت است و اگر مادر . انتشار فرزندان است مادر مثل حوض کوثرمحل وحدت فرزندان است ونقطه جمع شدن و
چون نقطه اصلی و وحدت بخش با مادر  : َپدرمی گوییم نه ) 92/انعام( أُم الْقُرىمرکز یک سرزمین مادر به از این جهت ما  .نبود کثرت هم نبود

ام الکتاب جایی است که کتاب در آن  .است) 7/آل عمران( أُم الْکتاب حقیقت و اصل کتاب هم اب الکتاب نیست بلکه َّ. شناخته می شود
رامی نداشته اند در روز پریشان می اگر مادر نباشد فرزندان مثل مردانی که شب آ. خالصه و مجمل است و از آنجا کتاب تفصیل پیدا می کند

) 78/حج( ملَّۀَ أَبیکُم در قرآن سخن از ٍ: فرزندان در روز به نام پدر شناخته و آشکار می شوند و عمل می کنند و به راه پدر می روند.  شوند
به عبارتی می . رام در آن نیستیعنی شریعت پدرانه است همچنان که مصحف فاطمه مادرانه است و چیزي از حالل و ح. است نه مله امکم

مادر  با این وصف در نسبت فرزند و والدین، احترام به. توان گفت اصوال ارتباط پدر با فرزندان شریعی و ارتباط مادر با فرزندان تکوینی است
قَالَ أَوصنی قَالَ أُوصیک بِأَبِیک قَالَ فَکَانَ   بِأُمک  أُوصیک قَالَ یا رب أَوصنی قَالَ  بِأُمک  قَالَ أُوصیک: اول مادر دوم مادر  بعد پدر: مهمتر است

 ).512، ص1376ابن بابویه، .(یقَالُ لأَجلِ ذَلک إِنَّ للْأُم ثُلُثَیِ الْبِرِّ و للْأَبِ الثُّلُثَ

سه عبارت  )233/بقره(ال تُضَار والدةٌ بِولَدها و ال مولُود لَه بِولَده  در آیه .مسئله تشریعی بودن رابطه والد و ولد در قرآن هم قابل استنطاق است
 فرزند که کس آن( له مولود کلمه "والد "بجاى چرا «عالمه طباطبایی این سوال را مطرح کرده است که . والده، مولود له و ولد ذکر شده است

 اینکه علت به پدر بفهماند یعنى باشد، نموده اشاره کرده تشریع که حکمى حکمت به که بوده این براى برده؟ کار به را) شده متولد او براى
 و پدر مال هم فرزند تکوین، نظر از. )360 ص ،2 ج ،1374طباطبایی، ( اوست به ملحق زندگیش احکام بیشتر در و شود مى متولد او براى فرزند

در تکمیل این سخن می توان . )362 ص ،همان( است پدر آن از تنها فرزند قانون، و تشریع نظر از: فرموده دیگر طرفى از و است، مادر مال هم



رابطه با ولد از حالت تکوینی خارج شده است و به » والد«غایب  کلمهبرخالف  »مولود له«در کلمه رابطه تکوینی با ولد دارد ولی  هوالد: گفت
هر دو رابطه تکوینی با ولد دارند اما ) همان مولودله از جهت والد بودن(و والد والده به عبارت دیگر . رابطه تشریعی سوق داده شده استسمت 

 .مولود له تأکید شده استو بر رابطه تشریعی  در اینجا والد ذکر نشده است
 

 :جمع بندي و نتیجه گیري
 

و این وظایف صرفا به وضع حمل و شیردهی محدود  مادر قبل و بعد از تولد فرزند وظایفی دارد. جایگاه مادر نسبت به فرزندان تعریف می شود
و تصمیماتی بزرگ مانند نذر مادر مریم را هم شامل می شود و گاه به قیمت ) ع(نمی شود بلکه گاه تصمیماتی خطیر مانند تصمیم مادر موسی 

گاهی در اوج چنین جای. ولی این وظایفش رنگی الهی و حتی وحیانی دارد .شود تمام می)) ع(نسبت به مادر عسی ( تهمت هاي دیگران 
مصحف فاطمه تعریف می شود که نقش پدرانه ندارد یعنی در مقام تعیین حالل و حرام نیست بلکه به نوعی پیگیري وحیانی وضعیت و 

 . مادر از این جهت بر پدر اولویت دارد. سرنوشت آینده فرزندان در آن است
 
 
 
 
 
 
 

 :منابع
 قرآن کریم 
 تهران، کتابچی)للصدوق( ، األمالی1376،  ابن بابویه، محمد بن على ، 
  ،جلد8، الکافی، تهران،  دار الکتب اإلسالمیۀ، چاپ چهارم، 1407کلینى، محمد بن یعقوب 
 علیهم السالم،قم، مؤسسۀ آل البیت  ،  مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ق 1408،  نورى، حسین بن محمد تقى 
 73-56، صفحه 50-49 ، شمارهفصلنامه پژوهشهاي قرآنی ، قرآن و نقش تربیتى مادر در خانواده، 1386 ، سید حسن، هاشمی 


