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)هاتراتوژن(جنین سازهايعملکرد کجرویکردي دینی به نقش مادران در
، رضا فیروزيفهیمه فرهمندپور

مادر، به صورت ارادي . هاستترین نقش زن در حیات فردي و اجتماعی انساننقش مادرانه، مهم:چکیده

برخی از این عوامل، . ندکآفرینی میو یا غیر ارادي و از طریق عوامل مختلف در سرنوشت کودك نقش
ناپذیر، گاه، جز از طریق پیام وحیانی قابل وصول هاي تجربهمعرفت.ناپذیرندپذیر و برخی تجربهتجربه
ناپذیر را که از طریق مادر بر هاي دینی، بر آن است تا نقش عوامل تجربهاین مقاله، با الهام از آموزه. نیستند

اول، نیاز به مکتب : افتدآگاهی از این عوامل، حداقل در دو حوزه مؤثر می.بررسی کندگذارند، جنین تأثیر می
آسمانی در تبیین جایگاه حیاتی مادر و تأثیر او بر سالمت جسمی و روحی کودك قبل از تولد؛ دوم، آگاهی 

ها بدان پاي ستچه فیزیکالیاز انعقاد نطفه تا پایان عمر، فراتر از آن ،همه جانبه از عوامل مؤثر بر فرایند رشد
هم باالصاله بر تلقی شود وشناسی دینی تلقّی میاي بر مباحث انساناین پژوهش، هم مقدمه. اندفشرده

مقاله، درون دینی است و آوردروي. هاي اسالمی از انسان مؤثر خواهد بودروانشناسی رشد مبتنی بر آموزه
بررسی متون اسالمی نشان . سی و تحلیل شده استهاي اسالمی، برراز دیدگاه آموزهجنینسازعوامل کج

انعقاد نطفه و ابتداي دوران بارداري با عوامل مادي و غیر ساز مادر بر جنین، از لحظهدهد، تأثیر سرنوشتمی
این، به لحاظ رعایت حقوق و حدود امانت الهی، یابد؛ بنابرشود و البتّه پس از تولد نیز ادامه میمادي آغاز می

ویژه مادر، جعل لحاظ بعد مادي و هم به لحاظ بعد معنوي و روحی کودك، تکالیفی بر والدین، بههم به 
. صدد تبیین و تقریر آن استشود که، این مقاله، درمی

، حیات جنینی، عوامل مؤثر بر مادر و ، نقش مادري)هاتراتوژن(سازعوامل کج: هاي کلیديواژه

.جنین، فرزند صالح
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لهسأطرح م
. آیـد شـمار مـی  ترین موضوعات علوم مختلف مرتبط با جنین بـه حیات جنینی و عوامل مؤثر بر آن، از مهم

شناسـی  بخش مهمی از علوم تشریح و بافت شناسی، زنان و زایمان، مامـایی، بهداشـت مـادر و کـودك، روان    
هـاي تمامی رشته. پردازندنه میاي علوم پزشکی به مطالعه و کاوش در این زمیهرشد و بسیاري دیگر از رشته

جنبه جسـمانی و رشـد   : پردازندحیاتی و مهم در این زمینه میمرتبط با جنین و سالمت آن، به دو جنبه
. روانی او و مسائل مرتبط با آنجنبه؛فیزیکی جنین

هـایی اسـت کـه در دوران    یکی از مسائل جدي در حوزه مطالعات مربوط به جنین، بررسـی آسـیب  
هـاي مـرتبط، از   ها معلول عواملی است که متخصصان رشتهاین آسیب. کنندرداري جنین را تهدید میبا

هـا،  منظـور از تراتـوژن  . نامنـد می1ساز یا تراتوژنها را اصطالحاً عوامل کجشناسان رشد، آنجمله روان
هـایی در زایمـان   يآورند و یـا موجـب دشـوار   هاي مادرزادي را به وجود میعوامل محیطی است که نقص

هسـتند و  سـاز روشن است که متخصصان در پاسخ به این سؤال که چه عواملی کج]. 47،ص13[شوندمی
حق اعتراف پذیر بپردازند، اما بهاند به ذکر عوامل تجربهافکنند، تنها توانستهسالمت جنین را به خطر می

].همان[اندساز شناسایی نشدهاند که هنوز تمامی عوامل کجکرده
لحـاظ  و چـه بـه  تأثیر مراتب مختلف هستی بر انسانشناسی و لحاظ جهانمبانی تفکر اسالمی، چه به

.دهـد پذیر خبر مـی شناسی و توجه به ابعاد وجودي او، از وجود عواملی فراتر از عوامل مادي و تجربهانسان
هـا از سـوي   و کنتـرل آن وییپذیر از سسازِ محسوس و تجربهجاي تردید نیست که شناخت عوامل کج

ا،   دیگر، کمک به سزایی به ارتقاي سطح سالمت عمومی و در نهایت رشد پایدار جامعه خواهد کـرد، امـ
شناسایی ابعاد غیر مادي و روحانی نیز، نه تنها به همین اندازه مهم و اثربخش است، که به دلیل اهمیت 

تـري در حیـات   تواند منشـأ مشـکالت جـدي   بعد میغیر مادي انسان، غفلت از اینو اصیل بودن جنبه
. آفرین را فراهم آوردموجبات بروز رفتارهایی فاجعه،چه بسا، در مقیاس فردي و اجتماعیانسانی باشد و

کنند که گرچه در کمند صید تجربه و آزمـون  هاي دینی، ما را از عواملی باخبر میبه همین دلیل، آموزه
البتّه، توجه به این نکته حائز اهمیـت اسـت   . آفریننددر سالمت حقیقی انسان نقشافتند، اما، به جدنمی

گرایانـه  کند و به اصطالح، صرفاً آخرتناپذیر محدود نمیهاي تجربههاي خود را به حوزهکه دین، آموزه
ند و تبعا،ً مهم داریاو نقشاز نگاه دین، هریک از دو بعد وجود انسان در فرایند هدایت و ضاللت. نیست

1. teratogen: any agent or factor that induces or increases the incidence of abnormal prenatal

development. teratogen´ic[28]

میزان مشکالت غیر طبیعی در رشد جنین پیش از باعثیا فاکتوري که سبب بروز یا هر عامل : تراتوژن یا عامل کج ساز
.تولد شود
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2.اندهاي دین به هر دو جنبه توجه جدي داشتهبه دلیل همین تأثیر متقابل جسم و نفس، تعالیم و آموزه

علـوم  (علوم، به متخصصان هـر دو طـرف   کنند با حفظ حریم هریک از نگارندگان این مقاله، تالش می
، فضاي نـوینی  3ايطالعات میان رشتهدر متواندجدیدي را معرفی کنند که میحوزه) تجربی و علوم دینی

تـا جـایی کـه    -آن چه نگارندگان مقاله را برآن داشته تا براي اولین بـار  . فراروي فرهیختگان بگشاید
ها و قراینـی اسـت   هاي روحی تعمیم دهند، وجود آموزهها را به آسیباصطالح تراتوژن- بررسی شده است

پذیرد؛دوران جنینی و بلکه قبل از آن، از عوامل مختلف اثر میدهد باطن ما نیز از همان اوانکه نشان می
هـاي جسـمانی   تر از کجـی لذا، ممکن است با اختالالتی مواجه شود که عوارض آن نه تنها کم اهمیت

جلب توجه متخصصان براي ورود و پژوهش در این زمینـه و هشـدار بـه    . نمایدتر نیز مینیست،که مهم
اظت همه جانبه از فرزند خود و توجه دادن آحاد جامعـه بـه حفـظ حـریم مـادران      مادران و پدران در حف

،تواند در ارتقاي سالمت جسمی، روانی و روحی جامعهباردار به دلیل تأثیر عوامل محیطی بر جنین، می
. مؤثّر واقع شود

تقـدیر سـعادت و   دلیل وجود قراین عقلی و نقلی، آن جا که متون دینی از به احتمال بسیار زیاد و به
، همـین نکتـه را مـد نظـر     4]413ص،4ج،7[، ]227ص ،1، ج19[اندشقاوت در بطن مادر سخن گفته

تواننـد سـالمت جسـمانی جنـین را     چنان کـه مـی  اند، چه آن که عوامل محیطیِ قبل از تولد، همداشته
؛ و یـا مختـل نماینـد   اش تسهیلتقویت و یا تهدید کرده، حرکت متعادل انسان را در طول حیات دنیوي

توانند بر زمینه رشد معنوي جنین نیز، اثر گذارده، سعادت جاودانه او را تعالی بخشـیده و یـا تخریـب    می
.کنند

سالمت انسان و تأثیر عوامل مادي و معنوي بر آن.1
تعریف کـرده  » حالت بهینه خوب بودن جسمی، روانی و اجتماعی«سازمان بهداشت جهانی، سالمت را 

گرچه، این تعریف چنان فراخ است که شـاید نتـوان در دنیـاي کنـونی بـراي آن      . 5]151، ص26[است

کند و در یک نقش ابزاري ایفا مینشیند و کدامیک از این دو بعد، اصیل است و در مرتبه باال میبحث از این که کدام. 2
.ماند، خارج از حوصله و اهداف پژوهش حاضر استفرودست می

3. interdisciplinary research
4.ولُ اللَّهسی: )ص(قَالَ رف ینْ شَقم یطْنِالشَّقبهیأُمف دعنْ سم یدعالس طْنِوهبأُم .
ودن حالت بهینه خوب ب«بلکه ،»تنها نبود بیماري یا معلولیتنه«سالمت، ،)WHO(نامه سازمان جهانی بهداشتدر اساس. 5

مفهوم سالمت روانی نیز از نظر ). 2001گزارش سازمان جهانی بهداشت، (تعریف شده است» جسمی، روانی و اجتماعی
WHO،استقالل و - 3ادراك خودکارآمدي، -2خوب بودن ذهنی، -1هاي روانی و شامل؛ چیزي فراتر از نبود اختالل

هاي بالقوه فکري و هیجانی خودشکوفایی توانمندي-6ی و نسلوابستگی میان- 5کفایت و شایستگی، -4خودمختاري، 
توجه بالینی که با تغییر در تفکر، خُلق، هیجان یا رفتار روانی، عبارت است از حاالت قابل-اختالل رفتاري). همان(است 

جار جامعه قرار این تغییرات در گستره هن. مشخص و با ناراحتی و تشویش شخصی و یا اختالل کارکرد زندگی همراه باشد
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این حال، در این تعریف گسترده، سالمت معنوي و روحی انسـان مـورد غفلـت قـرار     مصداقی یافت، با
در . انـد نیز سـخن گفتـه  6امروزه، متخصصان از ضرورت بحث در خصوص سالمت معنوي. گرفته است

اي چند جانبه است و ابعاد آن، تابعی از ابعاد وجود انسان است؛ لذا ، سالمت مقولهاسالمیهندیشمبانی ا
و از نگاهی دیگر، به سالمت در حیات فـردي و  روحانیسالمت را در یک نگاه، به جسمانی و توانمی

.اجتماعی تقسیم کرد
گاه عواملی غیر از خود او نیز بر چنان که خود فرد، عامل سالمت خویش است، باید توجه داشت هم

همـواره در کنتـرل افـراد اثرگـذار و اثرپـذیر و مطـابق       به عالوه، این تـأثیر . گذارندسالمت وي اثر می
هاي دینی با تأکید فراوان، مؤمنان را از حضور مدیریت نشـده  آموزه. خواست و اراده آگاهانه آنان نیست

ر داشته و نسبت به آثار سوء عوامل و شرایط اجتماعی هشـدار  و از ارتباط با هرکسی برحذدر هر جمعی 
و یا هشدار 7نشینیبه همین دلیل، احادیث فراوانی در باب شرایط و مالحظات مصاحبت و هم. دهندمی

و ] 615-614، صص13:به.ك.به عنوان نمونه؛ ن[آلود وارد شدههاي گناهاز حضور در مجالس یا محیط
بـر  . 8دینی مملو از سفارش به مراقبت از تأثیر متقابل افراد در نظام اجتماعی استمتون اخالقیِ عالمان 

ه مهم دینی، در واقع به عنوان واکنش نهـایی  به عنوان یک آموز،مبناي همین دیدگاه است که هجرت
. 9در مقابل تأثیرات غیر قابل کنترل محیط، مورد تأکید قرار گرفته است

امل مؤثّر بر سالمت مادي و معنوي انسان، به عوامل قبل و بعد از تولـد  نکته قابل توجه آن که، عو
نبـوده و  ) حسی(پذیراین موارد، تجربههاي وحیانی، همهاز سویی دیگر، بر مبناي آموزه. اندقابل تقسیم

ردي پـذیر، مـوا  جا، مراد از عوامـل تجربـه  در این. شوندرا نیز شامل می) متافیزیکی(ناپذیرعوامل تجربه
ها را رصد کند و یـا بـه دلیـل    هستند که ماهیتی حسی دارند، اعم از این که علم امروز توانسته باشد آن

ناپذیر نیز، عواملی هسـتند کـه   عوامل تجربه. ها نشده باشدمحدویت ابزار، تاکنون موفق به شناسایی آن

،26[؛)2009جا؛ سادوك و رالز، همان(صورت واضح، غیرعادي و بیمارگونه و مداوم یا عودکننده هستندگیرند و بهنمی
URL:به. ك.تر؛ ربراي کسب اطالعات بیش]. 151ص http://ijpcp.tums.ac.ir

6. spiritual health
نشینی با دروغگو، فاسق، بخیل، احمق و قاطع رحم، نهی ، نقل شده که از هم)علیه السالم(به عنوان نمونه؛ از امام سجاد.7

]127، ص21[.اندکرده
نى صاحبان اخالق بد را واجب شمرد و در نشیکه؛ اجتناب از مصاحبت بدان و اشرار را الزم داند و دورى از همپنجم آن.8

کند با صاحبان اخالق حسنه و بزرگان دین، زیرا که مجالست و صحبت با هر کسى، مدخلیت صدد آن باشد که مصاحبت
.]147، ص20[کند چه را که مکرّر از کسى دید، قهراً اخذ میآنعظیم دارد، چه طبع انسان دزد است،

بودید؟کارچهدرکهپرسندهاآنازگیرند،مىاندبودهخودبهظالمکهحالىدرراشانجانگان،فرشتکهآنان«، 97نساء،. 9
هجرتآندرکهنبودپهناورخدازمینآیا: گویندفرشتگان. بودیمناتوانوضعیفمردمىزمینروىدرماکهدهندپاسخ
.»استبازگشتىجایگاهبدآن،واستجهنمایشانمأواىو! کنید؟
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بـه عنـوان مثـال؛    .گیرنـد مـی ماهیتی غیرتجربی و فراحسی دارند و هرگز در حوزه شناخت حسی قرار ن
محققـان «پـذیر اسـت؛   عوامل تجربهوجود رابطه احتمالی میان استرس در مادران و جنسیت جنین از 

.کننـد برقـرار ارتبـاط جنینجنسوبارداريدوراناسترسبینتوانستندباراولینبرايدانمارکی
تااسترسپرمادراندرنوزادشدنردختاحتمالکهرسیدندنتیجهاینبهفراوانتحقیقاتباها آن
جنسـیت کنندهتعیینپدرکروموزومکهجاآنازدارند،خیالآرامشکهاستمادرانیازتربیش5%

ترسخترارحمدرپسرجنینگزینیالنهسترس،اهورمونبااليمیزانکهداردامکاناست،جنین

وجود عاملی مانند ارتکاب گنـاه و یـا   وي دیگر، از س. »10]24[شودپسرهايجنینسقطباعثوکرده
توان ارتبـاط میـان آن و شـرایط    حرام که با وجود صدمه به زندگی فردي و اجتماعی، نمیروزيکسب
شود؛ به عنوان نمونه؛ بـر  آمده را با ابزار مادي بررسی کرد، از جمله عوامل تجربه ناپذیر قلمداد میپیش

شـود صی از لقمه حرام تشکیل شده باشد، شیطان در نطفه او شریک میاساس متون روایی، اگر نطفه شخ
هـا اشـاره خواهـد    هاي بسیاري در این زمینه وجود دارد که در مباحث آتی بدانمثال. .]22، ص2ج،19[

.شد

هاجسم و روح و نسبت آن.2
کسـب کنـد،   تواند سعادت یا ضـاللتی یک از عوالم هستی، بدون جسم نیست و نمیروح انسان در هیچ

بنابراین، جسم، مجـراي روح انسـان و کانـال    . تواند احساسی داشته باشدبدون جسم، نمیچنان کههم
انسان طی مراحلـی، آمـاده   بر اساس آیات الهی، نطفه. اوستاَلَمعوامل مثبت و منفی و یا لذت و تأثیر 

راعلقـه وعلقـه رانطفهگاهآن«:کنداین گونه یاد می،قرآن کریم از این مراحل. شودپذیرش روح می
پیکـرى و(پوشـانیدیم گوشـت هااستخوانبرسپسوساختیماستخوانراگوشتآنبازوپارهگوشت
قـدرت (بـر آفـرین .نمـودیم انشاءدیگرشخلقتى) مجردپاكروحدمیدنبه(آنازپس) کردیمکامل
ـ . 11»استآفرینندگانبهترینکهخداى) کامل مختـار در فلسـفه و حکمـت اسـالمی،     هبر مبناي نظری

دهـد و در حقیقـت، بـه    اي به نام روح مـی متفکّران مسلمان قائلند؛ نطفه، در حرکت جوهري خود میوه
بر این مبنا، هر عاملی کـه بـر   . 12بینی شده استت چنین شکفتنی در نطفه انسان پیشتدبیر الهی، قابلی

http://www.iranhealers.com:به. ك.تر؛ ربراي کسب اطالعات بیش.10
11 .»لَقَۀًاخَلَقْنَاثُملَقَۀَفَخَلَقْنَالنُّطْفَۀَعضْغَۀًالْعضْغَۀَفَخَلَقْنَامظاماالْمنَاعوفَکَسظامماًالْعلَحثُمآخَرَخَلْقاًأَنْشَأْناهكاللَّفَتَباره

.)14مؤمنون،(»الْخالقینَأَحسنُ
انشاء، ایجاد . خَلْقاً آخَرَثُم أَنْشَأْناهو همین خلق شده از سالله طین و ماء مهین و حمأ مسنُون، متدرجاً به حدى رسید که.12

سابق، انسان شده جدید است که احداث امر دیگرى است، یعنى همان موجود زمینى، آسمانى گشته است و همان مادى
است که در صفات کنونى با ماده سابق نه تمام جهت در ذات مشارکت دارد و نه در صفات و نه در خواص که پیش از انشاء، 
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روح انسان نیز اثرات عمیقی بر جاي خواهـد گذاشـت و   جنینی اثر بخش باشد، در جسم انسان در دوره
.13بالعکس

گونه مورد بررسی قرار گرفته و همان،شناسی رشد، تأثیر عوامل مادي بر جسمدر علوم پزشکی و روان
بـه  سـاز شناسی رشد، عوامل کـج در روان. ساز یاد شده استها به عوامل کجاز این گذشت؛ از آنکه پیش 

مـواد مخـدر؛ مصـرف داروهـایی چـون مسـکّن و       : دسـته اول عبارتنـد از  «: شوندمیچند دسته تقسیم
دهـد؛  مـار نشـان مـی   آ. کافئین و نیکـوتین سـیگار  رویهتالیدومید، افراط در نوشیدن قهوه و مصرف بی

هـاي  تواند اسپرمنیکوتین سیگار، عالوه بر امکان آسیب رساندن به جنین از طریق مادران سیگاري، می
.ا نیز معیوب کندمرد ر

مواد ها، کشاي مانند حشرههاي روزمره مانند لوازم آرایشی، مواجهه با مواد ناخواستهدسته دوم، سم
عوامـل دیگـري چـون    . شـود آب و هواي آلوده را شامل مـی .. دارنده غذا وها، مواد نگهکننده، شویندهپاك

خونی مـادر و  انند تغذیه مادر در دوران بارداري، کمه، سفلیس، ایدز؛ عواملی مسرخج؛ها مانندبرخی بیماري
»انـد شـمرده ]پـذیر تجربه[ساز ان حاملگی را نیز از جمله عوامل کجرعوامل روانی مانند استرس مادر در دو

].50و48-47، صص13: به.ك.ن[
کند که از ها حکایت میسازهاي وحیانی، از وجود نوع دیگري از کجاما نکته مهم آن است که آموزه

تـر از  علماي اخالق، آغاز دوران تربیت کودك را بسیار پـیش . طریق تجربه حسی، قابل مشاهده نیستند
پسـران و  ؛اول ایـن کـه  : توان استخراج کـرد از این مسأله، حداقل دو نکته می. انداو دانستهانعقاد نطفه

ان آینـده خـود   تربیت خوب یا بد فرزنـد ملکات امروز خود، در واقع، به ها ودهی عادتدختران، با شکل
هاي اخالقی هم، مانند خصوصیات جسمانی، از طریق توارث برخی از ویژگیکه؛کنند، دوم ایناقدام می

ثم ها، لذا تعبیر به کردند و پس از انشاء، احکام روحانى از حیات و علم و قدرت و مانند ایناوصاف جسمانى حکومت مى
تر دارد که فاء در داللت بر بینونت به سر حد ثم نیست، فاء تر و تمامه فاء، داللت بر بینونت بیشفرموده است که نسبت ب

اى که شود که سازنده انسان و مقوم ذاتى وجودى وى چیست، یعنى قوهپس است و ثم سپس؛ و در همین رساله روشن مى
گردد و حاکم و مسلّط بر ماده کند و توانا مىنشو و نما مىنخست، سخت ناتوان است و منطبع در ماده است، با چه غذایى 

و مما یجب ان یعلم أنّ النفس «: کند؟ صدرالمتألّهین در جواهر و اعراض اسفار گویدشود و بر ماده کائنات تصرف مىمى
قۀسه و االستغناء عن المحل و المفارالقوام عن البدن بالفعل، بل لها استعداد القوام بنفقۀفى أول تکونها لیست مفارنیۀاالنسا

.]34-35، صص12[؛ ]258، ص15[» ها عن الکدوراتعن المواد عند استکمالها بادراك العقلیات و تصفیت
سیماهم فى وجوههِم منْ اثَرِ السجود، مسلمانى ...« : نویسداستاد مطهري در تبیین تأثیر متقابل جسم و روح بر هم می. 13

اند، یعنى چه؟ مقصود این نیست که چون زیاد سجده کرده. ها نمایان استها پیداست، آثار عبادت در گونه آنه آندر چهر
یک رابطه عظیمى میان روح و . گذاردعبادت خاصیتش این است که در قیافه انسان اثر مى. شان پینه بسته استفقط پیشانی

قیافه یک انسان نمازخوان با یک انسان . گذاردکات انسان در قیافه او اثر مىافکار و عقاید و اخالق و مل. هستانسانجسم
].53-52، صص25[یکى نیست ةتارك الصلو
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توان موارد فراوانی در روایات مشاهده کرد کـه در انتخـاب   در این زمینه می. شودبه فرزندان منتقل می
بـا تعبیـر   ) ص(پیـامبر اسـالم  . رد تأکید قرار گرفته اسـت مو،همسر، لزوم توجه به اصل و نسب شخص

)ع(در روایتی دیگر از امام صـادق . 14انداز خانواده نامناسب را منع کرده، ازدواج با دختري»سبزه مزبله«
را بـه  ) پـدران و مـادران  (، اخالق )ژن(عرق، زیرا هاي صالح، همسر برگزینیداز خاندان«: آمده است که

. 15»درسانفرزندان می

هااعمال انسان و آثار وضعی آن.3
متون دینی، نه تنها از تأثیر اعمال انسان در زندگی خود او حکایت دارد، که بر استمرار این اثربخشی بر 

در قرآن کریم و متون روایی در مورد هر دو جنبـه  . کندهاي بعدي نیز تأکید میحیات و سرنوشت نسل
حضرت (به عنوان نمونه؛ خداوند دو پیامبر خود . ي مهمی آمده استهامثبت و منفی این مسأله، حکایت

قـرآن  . کند که متعلق به دو پسر یتیم بـوده اسـت  را مأمور حفاظت از ثروتی می) خضر و حضرت موسی
ضمن ) ع(چنان که امام حسینهم. 16کندکریم، حکمت این مأموریت را، صالح بودن پدر آن دو بیان می

، زناکار بودن افراد و 17عنوان عامل نافرمانی افراد و عدم انقیاد آنان در مقابل حقخواري به معرفی حرام
هاي پاکی و شرف خود را به دامنگریزي دشمنان خود معرفی کردهفرزند زناکار بودن آنان را علت حق

توان ات میاز این دسته آیات و روای. 18ها تربیت یافته استها زاده شده و در آنکند که از آنمستند می

14.ولَ اللَّهسلنَّاسِ) ص(أَنَّ رنِ؟ قَالَ: قَالَ لمالد ا خَضْرَاءم و ولَ اللَّهسا ریلَ ینِ قمالد خَضْرَاء و اکُمرْ: إِیةُأَالْمنْبِتی مف نَاءسالْح
، 3[» زیبا در خانواده بدزن: سبزه مزبله چیست؟ فرمود: از سبزه مزبله بپرهیزید؛ گفتند«: حضرت به مردم فرمود. سوء
] .316ص
.] 197، ص17[دساس تَزَوجوا فی الْحجزِ الصالحِ فَإِنَّ الْعرْقَ:قَالَ) ع(عن الصادق.15
.82و77کهف،.16
کنید، همه شما مرا نافرمانی می«... :منَ الْحرَامِ و طُبِع علَى قُلُوبِکُمبطُونُکُمعاصٍ لأَمرِي غَیرُ مستَمعٍ قَولی فَقَد ملئَتکُلُّکُم. 17

].8ص،45، ج23[» استشدههایتان از حرام پر و بر قلب هایتان مهر زده دهید، چرا که شکمبه سخنان من گوش نمی
قد رکز بین اثنتین بین بن الدعىأال و إنّ الدعى... «: إذ عرض علیه االمان و أصحابه فأنف من الذلّ: السالمعلیهقال. 18
و نفوس حمیۀ، یأبى اللّه ذلک لنا و رسوله و المؤمنون و حجور طابت و طهرت و أنوف لۀ، هیهات منّا الذلسلۀو الۀالذ

، )ع(امام حسین. »الناصرلۀالعدد و خذقلّۀمع ةاللئام على مصارع الکرام، أال و إنّی زاحف بهذه األسرعۀمن أن تؤثر طاأبیۀ
اینک : ...اي فرمودندشان تسلیم شد، ضمن ایراد خطبهاي به ایشان و یارانپس از آن که مشروط به بیعت با یزید، امان نامه

هیهات که . شمششیر کشیدن و یا خوار شدن:مرا میان دو چیز مخیر کرده است،)عبیداهللا بن زیاد(زناکار فرزند زناکاراین 
و اندهاي پاکی که ما را پروراندهدامنما نپسندند، برايراما به ذلت تن نخواهیم داد، خدا و رسول او و مؤمنان هرگز زبونی

در کنار اندك من ، بدانید،ا بر کشته شدن مردانه ترجیح ندهندهرگز طاعت فرومایگان ر،غیرتمندسرهاي پر شور و مردان
.]9همان، ص[نداهیاوران مرا تنها گذاشتند و اندکیارانهرچندجنگم، با شما میهمراهانم
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چنین برداشت کرد که معصیت، عالوه بر آثـار اخـروي، بـا تخریـب روح انسـان در دنیـاي مـادي نیـز         
. تواند نسل بعدي را هم تحت تأثیر قرار دهدپیامدهاي جبران ناپذیري به دنبال دارد و حتی می

سازي براي داشتن فرزند صالحزمینه.4
ین است و رفتار آینده و سرنوشت او را تحـت تـأثیر قـرار    ساز روح جنچنان که معاصی از عوامل کجهم
از عوامل استواري روح فرد در حیات دنیوي و در نتیجـه،  ،دهد، ایجاد بستر مناسب براي تعالی او نیزمی

) س(قرآن کریم در مورد نیت زالل مادر حضرت مریم. علت اعداديِ نجات انسان در حیات اخروي است
م درفرزنـدي را کـه  کردمعهدمنپروردگارا،: گفتعمرانسرهمگاهآن«: فرمایدمی راهدردارمرحـ

نیـز،  ) ع(زکریـا . 19»آگـاه وشـنوا تویىکهمرا بپذیرعهداینگردانم،آزادخوداز قید فرزندىتوخدمت
. 20زمانی که مریم پاك را چنان مورد لطف و عنایت پروردگار دید، آرزو کرد چنین فرزندي داشـته باشـد  

خداونـد  . دهد صرف داشتن فرزند مطلوب نیست، بلکه فرزند صالح، آرزوکردنی استین نکته نشان میا
به ابراهیم را، اجر و محصـول  ) اسحاق و یعقوب(متعال، حتی هدیه کردن فرزند و نواده صالح و شایسته 

. 21کندعبودیت و انجام وظیفه خالصانه او معرفی می
براي داشتن گلی خـوش  . 22هاي بهشت شمرده شده استگلی از گل،لحهاي دینی، فرزند صادر آموزه

الزم رسانعطر و بو؛ بذر مناسب، خاك مناسب و پرورشی نیکو در محیطی به دور از آفات مخرّب و آسیب
آن چنـان  (از نگاه دین، کمال فرزندآوري، تنها در داشتن فرزندي سالم به لحاظ جسمانی و روانی . است

تـر اسـت؛   نیست، بلکه صالح بودن فرزند، به مراتب مهـم ) کندداشت جهانی ذکر میهاي بهکه شاخص
خداونـد  . انـد، نـه دیگـران   هاي سالم جسمانی به بار آوردهموجود در جهان ستمگران را انسانهايمصیبت

ساساً با پدر، ندانسته، اما او را به دلیل انحرافش از حق، ا) به معناي جسمانی آن(متعال، فرزند نوح را ناسالم 
با آن که قـرآن، ارزش حیـات یـک    . 23شماردبیگانه معرفی و دامن نوح را از انتساب و تعلق به او مبرّا می

پیروانش را به توالـد و تناسـل   ) ص(و پیامبر اسالم24داندها میانسان را برابر با ارزش حیات همه انسان

.35آل عمران،. 19
.38- 37آل عمران، . 20
.49مریم، . 21
22.ولُ اللَّهسص(قَالَ ر :(حالالص لَداإِنَّ الْوحیینِ انَۀٌراحینْ رنَّۀِم332ص،11، ج 21. [لْج.[
توباهرگزتوفرزندنوح،اىکهکردخطابخداوند. )46هود،(...صالحٍغَیرُعملٌإِنَّهأَهلکمنْلَیسإِنَّهنُوحیاقالَ. 23

].351، ص10ج ،16: به. ك.تر؛ناطالعات بیشبراي کسب ... . [استناشایستهبسیارعملرااوزیراندارد،اهلیت
.32مائده،. 24
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ترین مـأمور و طبعـاً مسـئول هـدایت     اولین و اصلیجا که سرپرست خانواده، ، اما از آن25استتوصیه کرده
ریزي، نظام تربیتی اسالم اجازه فرزندآوري بدون آمادگی، مطالعه و برنامه26خانواده و فرزندان خویش است

را نداده و در این جهت، فرد را در تمام مراحل این مسیر شامل؛ انتخاب همسـر شایسـته، ایجـاد مقـدمات     
. همراهـی نمـوده اسـت   ... مرتبط با مراحل جنینی و هايطفه پاك، رعایت توصیهمادي و معنوي انعقاد ن

) ع(و حضرات معصومان) ص(روشن است که نسلی برآمده با مالحظه همه این امور، مایه مباهات پیامبر
تان به ما کافی نیست، الزم است که مایـه اند که فقط بودن و انتسابخواهد بود و لذا، آنان هشدار داده

بنابراین، ضمن توجه به نقـش  .]400، ص5[مانزینت و مباهات ما باشید، نه مایه خجلت و سرافکندگی
پدر در حفظ و حراست سالمت نطفه و موقعیت مادي و روانی مناسب براي مادر و جنین، بررسی نقـش  

ز روحی از سااختصاصی مادر در حفاظت از جنین و محیط درون و بیرون بطن او در شناسایی عوامل کج
.اي برخوردار استاهمیت ویژه

عوامل وراثتی توجه به.4.1
، منش و رفتار خود دارد، متون دینی بر این نکته تأکید دارند که همه آن چه انسان در حوزه استعداد

. 27محصول اکتساب نیست؛ بلکه، دستاوردهاي اکتسابی نیز تحت تأثیر عوامل غیر اکتسابی قـرار دارنـد  
توجـه بـه اصـالت    . 28رسـد هاي قبل، خصوصاً خانواده مادري، بـه ارث مـی  تار پیچیده، از نسلاین ساخ

، به جاي تمرکز بر ثروت و یا توجه صرف به زیبایی فرد، مورد سفارش اولیاي دین بوده 29خانواده همسر
ن را به دقت مؤمنا) ع(است و قبل از آن که علم ژنتیک پرده از اسرار زنجیره ژنتیکی بردارد، امام صادق

. 30انددر این زمینه سفارش نموده

]. 101، ص14[و لَو بِالسقْط مۀِالْقیایومالْأُممبِکُمتَنَاکَحوا تَنَاسلُوا تَکْثُرُوا، فَإِنِّی أُباهی):ص(قَالَ. 25
را ازخویشخانوادهوخوداید،آوردهایمانکهکسانىاى). 6تحریم، ... (ناراًلیکُمأَهوأَنْفُسکُمقُواآمنُواالَّذینَأَیهایا. 26

... داریدنگاهدوزخآتش
عی یا ذاتی و علم اکتسابی، اگر علم طَبعی نباشد، علم اکتسابی علم طَب: دو قسم است) معرفت(علم : فرمود) ع(امام علی.27

].253، ص19،ج 1[بخشد سودي نمی
هایشان برگزینید که فرزندان، به دائی]همسر شایسته[هاي خود براي نطفه. ؛ فإنّ األبناء یشبه األخوالخیروا لنطفکمت.28

.]590، ص10ج ،21[یابندشباهت می
زادگی و نجابت، پارسایی و تقوا، افکار و اعتقادات صحیح، صالحیت در حالل:هاي اصالت خانوادگی عبارتست ازصشاخ.29
فَإِنَّها عنْدهم لطَّیبۀِذَوِي الْأُصولِ االنُّفُوسِبِشرَافالْحوائجِطَلَبِفیعلَیکُم«. الق و صفات انسانی و حاالت شایسته روانیاخ

جعه کنید؛ زیرا حوایج هاي پاك مراوجوي حوایج، به افراد با شرافت و صاحب خانوادهدر جست.»أَقْضَى و هی لَدیکُم أَزکَى
: ك به.تر ربراي توضیح بیش]. 481، ص10[گیرد تر صورت میدر نزد آنان بهتر روا شده وپاکیزه

http://noorportal.net/qbank/view-5398.aspx
]. 197، ص17[رساندرا به فرزندان می) پدران و مادران(، اخالق )ژن(عرق، زیرا هاي صالح، همسر برگزینیداز خاندان.. . .30
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دقت در حالل و پاکیزه بودن لقمه مؤثر بر نطفه.4.2
. شـود در بدن اوست که از مواد غذایی جذب شده، تأمین مـی 31نطفه انسان محصول ترشح غددي

ر یـا الکـل، در   پذیر مانند؛ نیکوتین موجود در سیگاساز تجربهپیش از این گذشت که تأثیر برخی عوامل کج
از .انـد ها و طبعاً سالمت جنین، توسط علوم تجربی مورد بررسی قرار گرفتهعملکرد و شرایط حیاتی اسپرم

سـاز تجربـه ناپـذیر    تـوان آن را از عوامـل کـج   منظر دین، لقمه حرام نیز بر نطفه، اثر منفی دارد و مـی 
در متون دینی، فرزندي کـه  . گذاردجا میهاین تأثیر، گاه تا چند نسل پیامدهاي تخریبی ب. محسوب کرد

این مسأله بـه آیـات قـرآن نیـز     ]. 253، ص10،ج 21[شودنامیده می» ممراز«از لقمه حرام متولّد شده، 
بـا  راشـراکت شـیطان  ، 32سوره اسـراء 64در تقریر و تفسیر آیه ) ع(مستند بوده و در چندین روایت، ائمه

اند که اثر وضعی آن از طریـق زناشـویی بـه    مه حرام بر نطفه انسان دانستهکنایه از تأثیر لق،در اوالدانسان
ج ،23[؛ ]22، ص2،ج 19[شـود ها میگروانه آننسل بعد سرایت کرده و موجب تخریب استعدادهاي حق

.33]342، ص57

رعایت آداب و سنن انعقاد نطفه.4.3
عنـوان بـه - اد نطفهیر قابل توجه موقعیت انعقعالوه بر تأکید آیات و روایات بر ارج و منزلت انسان، تأث

بـراي  بر آینده و سرنوشت فرد، موجب شده است که دین اسـالم  -اولین گام تحقق جنین در بطن مادر
تفصیل، آداب و سننی ذکر نماید که هریک از این نکات، چه از نظر ارتباط با ساختار روانـی و  لحظه انعقاد نطفه، به

:34طلبدلحاظ تأکید بر بعد معنوي رفتارهاي زناشویی، تأملی جدي میشخصیتی والدین و چه از

ها این غده. شوندهاي برون ریز خاصی ترشح میشوند که از غدهها هنگام عبور از میزراه با مایعی مخلوط میاسپرم. 31
ریز، بر سر راه خروجی هاي برونهمه این غده. هاي پیازي ـ میزراهیویزیکول سمینال، غده پروستات و غده: عبارتند از

یک . کندها نیز کمک میاین مایع به حرکت اسپرم. کنندها از مواد موجود در این مایع تغذیه میسپرمها قرار دارند و ااسپرم
کنند که جفت غده به نام ویزیکول سمینال که بین مثانه و راست روده قرار دارند، مایعی سرشار از مواد قندي تولید می

].452-451، صص27[کندها را فراهم میانرژي الزم براي اسپرم
32 .وتَفْزِزنِاسمتتَطَعاسمنْهمکتوبِصوبلأَجهِملَیعکلبِخَیوکجِلرومیشارِکْهوالِفالْأَموالدالْأَوومهدعماو

مهدعطانُیوسوارلشکرجملهباوافکنلغزشبهوکنتحریکخودآوازباتوانستىراکههرو) برو(«.غُرُوراًإِالَّالشَّی
بندگاناى(وبده) فریبندهودروغهاى(وعدههاآنبهوشوشریکایشانباهماوالدواموالدروبتازهاآنبراتپیاده

».بودنخواهدفریبوغرورجزچیزىشیطانوعده) کهبدانید
گریزي سپاه دشمن، نقل گردید که به همین معنا براي حق) ع(یل امام حسینتر نیز، روایاتی از ماجراي کربال و تعلپیش.33

.کنندداللت می
شود، در برخی روایات، هاي معنوي و خُلقی فرزند مربوط میجنبهعالوه بر آداب و سنن مربوط به نطفه که به تأثیر بر. 34

پرداختن به این موارد . اندجسمانی و ظاهري مرتبط شدهاي نیز براي مرحله انعقاد نطفه آمده که به مسائلتغذیههايتوصیه
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پالودن افکار ناپاك . 4.3.1
شان، بـا افـراد و اشـخاص    افراد در طول زندگی خود و در خالل مناسبات و ارتباطات عادي روزمره

البتّـه بـا رعایـت    حفظ این مناسبات،. پردازندها میرو شده و به معاشرت و مصاحبت با آنبسیاري روبه
گرایـی دینـی و   تواند به تقویت انسجام اجتماعی و هـم حدود شرعی و اخالقی نه تنها ممنوع نیست که می

با این حال، نباید از توجه به این نکته بسیار مهم غفلـت نمـود کـه همـین ارتباطـات      . معنوي هم بینجامد
و تقـوایی هاي اخالقی، بیهایی که دچار آسیبویژه در انسانساده، با غفلت از حدود شرعی و اخالقی و به

متوجه جریان ،تواند آثار مخرّب خود را از جملهکند که میضعف معنویات هستند، شرایطی را فراهم می
شیوع روابط ناسالم اجتماعی، عدم رعایت تقواي نگاه از جانب مردان و عـدم رعایـت   . انعقاد نطفه نماید

هاي بعدي را به جـد تهدیـد   امروز و نسلگردد این خطر، انسانیپوشش صحیح توسط زنان، موجب م
، فرد در زمان انعقاد )هوس(کند؛ بدان معنا که ممکن است با اغواي شیطان و به دلیل میل طغیان یافته 

این آلودگی و تعفّن روحی را ) ص(رسول اکرم. نطفه، شخصی غیر از همسر خود را در تصور داشته باشد
. 35انده و نسبت به آن هشدار دادهساز جسمی، روانی و روحی معرفی کرداز عوامل کجعنوان یکیبه

تلقی تقدس از فرزند آوري و آغاز این فرایند با نام و یاد خدا.4.3.2
. ، تفاوت اساسی دارنـد هاي فیزیولوژیکیگیري حیوانات، با وجود شباهترفتار جنسی در انسان با جفت

لـذا،  انجامـد؛ به توالد، تناسـل و بقـاي نـوع مـی    ، تابع غریزه خدادادي است که صرفاًرفتار جنسی حیوانات
. کندمیگیرد و پس از باروريِ حیوان ماده، این میل فروکش انتخاب جفت در فصول خاصی صورت می

انـه،  گیرد، عالوه بر گسـترش نسـل، آگاه  در انسان، این رفتار هر چند با پایه اولیه لذایذ غریزي صورت می
میان زمانی که بایستزن و شوهر می. یابدهاي خانوادگی میان زوجین بروز میارادي و با هدف ابراز علقه

اي را که بـا هـدف فرزنـدآوري    تصمیم به فرزندآوري دارند و غیر آن، تفاوت قائل شوند و اقدام آگاهانه
آیات الهی از ایـن راز پـرده   . ی کنندهاي طبیعی و غریزي خود تلقگیرد، فراتر از پاسخ به نیازصورت می

خداي متعال به انسـان  . 36در کمین است که نسل بشري را تباه کند) عامل شُرور(افکنند که شیطان می

؛ ]179، ص25ج ،11[؛ ]575، ص12ج ،21: [به.ك.تر، به عنوان نمونه؛ ربراي مطالعه بیش. از حوصله این مقاله خارج است
].84، ص101ج ،22[؛ ]195، ص17[

35 .ولِ اللَّهسنْ رقَالَ)ص(ع أَنَّه:املَا تُج یلا عیوبِشَه رَأَتَکرَأَةِعِ امةِاملَدا ونَکُمیب یإِنْ قُض فَإِنَّه رِكتَذَلِّلًا،غَیؤَنَّثاً مخَنَّثاً مکُونُ ماز ... ی
سفارش کردند با همسر خود در حالی که شهوت زن دیگري را داري، نزدیکی مکن ) ع(نقل شده که به امام علی) ص(رسول اکرم 

].552، ص3، ج 4... [د بوداین حال فرزندي منعقد شود، آن فرزند دو جنسیتی، زن صفت و ضعیف النفس خواهکه اگر در 
.83- 82،سوره ص. 36
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و بـه یـاد او   37پنـاه ببـرد  گاه که در مسیر انجام یک عمل، لغزشگاهی وجود دارد، بـه خـدا   آنآموزدمی
تر از انعقاد نطفه یک انسان و هیچ کاري با اهمیت39شودمیمندي، با نام خدا مباركهر کار ارزش. 38باشد

کـه در هنگـام انعقـاد نطفـه،     لذا، در متون روایی بر این نکته تأکید شده. نهایت او نیستو آغاز حیات بی
.40مراقب شیطان باشید و براي چنین مراقبتی، نام و یاد خدا را در دل و زبان داشته باشید

انعقاد نطفهساز بعد ازعوامل کج.5
موجـب  ،هـا توجهی بـه آن گیرد که بیپس از انعقاد نطفه، جنین در معرض عوامل بسیاري قرار می

برخی از این عوامل، اختصاصاً از ناحیه مادر و در حین بارداري متوجـه جنـین   . شودبروز آسیب به او می
هـاي مـادر   هـا و ظرفیـت  قابلیتشود که یا ناشی از شخصیت، پیشینه خاندانی، برخی ملکات اخالقی و می

.شونددر ادامه، این عوامل بررسی می. باشدوي و محیط بارداري مرتبط میاست و یا به رفتارهاي

عوامل مؤثر از ناحیه مادر.5.1
وراثتی و ظرف تربیتی مادر-عوامل خاندانی.5.1.1

از تأثیر شخصیت مـادر در جنـین   متون دینی . ساز جنین، اختصاصاً به مادر مربوطندبرخی از عوامل کج
شناسـان  که از نسـب -از برادرش عقیل ) ع(، امام علی)س(پس از شهادت حضرت زهرا. کندحکایت می

بنگر و زنی «: برگزیند؛ حضرت به عقیل فرمودخواست تا براي او همسري با ویژگی خاصی-عرب بود
بل ازدواج با او بـراي مـن فرزنـدي شـجاع     از عرب متولد کند، تا از ق) شجاعانی(را برگزین که شیرانی 

37 .اماونْزَغَنَّکنَیطانِمذْنَزْغٌالشَّیتَعفَاسبِاللَّهإِنَّهمیعسلیموانس(شیطانطرفازبخواهدچنانچهو)200اعراف،(ع
.داناستوشنواحقیقتبهاوکهببرپناهخدابهآید،پدیدجنبشىووسوسهتودر) نج

وسوسهشیطانازراتقوااهلچون)201اعراف،(مبصرُونَهمفَإِذاتَذَکَّرُواالشَّیطانِمنَطائفمسهمإِذااتَّقَواالَّذینَإِنَّ. 38
.کنندپیدابینایىوبصیرتلحظه،همانوآرندیادبهراخدادم،همانرسدفرادلبهخیالىو

]. 274، ص18[مندي با نام خدا آغاز نشود، منقطع استهر کار ارزش. ، فهو أبتراللّهکلّ أمر ذي بالٍ ال یبدأ فیه ببسم.39
عنْد الْجِماعِ و کَانَ منْه ولَد، کَانَ شرْك شَیطَانٍ و یعرَف ذَلک بِحبنَا و إِذَا أَتَى أَحدکُم أَهلَه فَلَم یذْکُرِاللَّه):ع(قَالَ الصادقُ.40

زمانی که هریک از شما با همسرش نزدیکی کند و نام خدا را نبرد، فرزند او شریک شیطان خواهد بود، عالمت آن با . بغْضنَا
ها اشاره در این زمینه، دعاهایی نیز وجود دارد که در متون روایی بدان].137، ص20،ج 11[شود حب و بغض ما شناخته می

عالوه بر این، لزوم حفظ حریم شعائر دینی نیز مورد تأکید قرار گرفته . ]135همان، [: به.ك.ر: به عنوان نمونه. شده است
چنان که هم. ]137همان، ص :به.ك.ر[است؛ مثال قرار گرفتن بدن همسران در جهت قبله و یا پشت به آن حرام است

هاي خاص، توصیه و به هاي خاص یا ساعات خاصی از شبانه روز یا در مکانترك روابط زناشویی در برخی روزها و شب
ج ،11[؛ ]307، ص3ج ،2[:به.ك.تر، از جمله؛ ربراي مطالعه بیش... . داشتن وضو هنگام ارتباط با همسر سفارش شده است

].553و 552، ص3ج ،7[؛ ] 251و129، ص20
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عقیل، فاطمه کالبیه را به ایشان معرفی کـرد، چـرا   . 41»متولد شود که براي پسرم یاوري در کربال باشد
ابوالفضـل العبـاس و سـه    . اي در خاندان ایشان ظهور کرده بودنـد که قهرمانان و شجاعان شناخته شده

به شهادت رسیدند، از این بانوي بزرگوار بـه  ) ع(امام حسیندیگرش که همگی در کربال در رکاببرادر
اسرائیل ایشان را با فرزندي دیدنـد  وقتی بنی: فرمایدمی) س(قرآن کریم درباره حضرت مریم. دنیا آمدند

اى«: و گمان کردند عمل خالفی از ایشان سر زده، تعجب خویش را با بیان نسب او ابراز کردند و گفتند
دار چگونـه بـدون ازدواج، فرزنـد   تـو پـس (بدکارمادرىنهوبودناصالحپدرىنهراتوهارون،خواهر
در جنگ جمل وقتی حضرت امیر فرزندش محمد حنفیه را دید که مانند برادران بزرگوارش.42»)!شدي؟

ی ناشـ ]ترس[این: قادر به جنگ نیست، پرچم را از ایشان گرفت و فرمود)) ع(و امام حسین) ع(امام حسن(
که)ص(حدیثی از پیامبرضمن نقلپیش از این نیز،. 43است که از مادرت به تو رسیده است) ژن(از عرقی 

) ع(از این کالم امام صـادق ،]316، ص3[اندهاي نامناسب رشد یافتهدر خانوادهکهازدواج با زنان زیباییاز
هـاي اخالقـی را قابـل انتقـال     کرده و ویژگـی هاي صالح را توصیه نیز یاد شد که ازدواج با زنانی از خانواده

: چنین بر تأثیر خانواده مادري بر فرزندان تأکید نموده، فرمودند، هم)ص(پیامبر]. 197، ص17[دانسته بودند

ج ،21[»یابنـد شـباهت مـی  هایشانبرگزینید که فرزندان، به دائی]همسر شایسته[هاي خود براي نطفه«

].590، ص10
یعنی نه تنها بایـد نطفـه   . ن بخش، ضرورت توجه به طهارت نطفه خود مادر استفرض دیگر در ای

-ویژه از ناحیه مادربه–منعقده طفل، پاکیزه و طاهر باشد که این طهارت و پاکیزگی باید در نسل قبل 
کـه  در مورد امکان ازدواج بـا زنـی  ) ع(از امام صادق. زاده باشدمورد مالحظه قرار گرفته، مادر نیز حالل

شاید به ایـن دلیـل کـه خـود وي در ایـن      (فرزند زنا بوده، سؤال کردند، ایشان پاسخ دادند؛ مانعی ندارد 
].227، ص7[دار شدن از چنین فردي منع کردنداما در عین حال، از بچه) زمینه مقصر نیست

ري بر اساس این شواهد، الزم است فرد هنگـام تصـمیم بـراي ازدواج بـه ضـرورت انتخـاب مـاد       
سزایی هشد، چرا که عوامل خاندانی آثار باي شریف براي فرزند خویش توجه داشته باشایسته، از خانواده

.گذارندجاي میدر شخصیت فرد به

41 .ةاُنظُر الی أمرء ی کربالءین فسولدي ألحوناً لکون عی غُالما فَارِساً یل دا فَتَلهجأتَزَونَ العربِ لولَه ما الفُحتهلَدج ،22[قَد و
].128، ص2

.28مریم،. 42
].243، ص1ج ،1[من أمکعرقٌفدفع فی صدره فقال أدرکک. ...43
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ملکات اخالقی و رفتاري مادر، عامل مؤثر بر جنین.5.1.2
نی بـر اشـتراك   مب-46را در حوزه بیولوژي تولید مثل45نتایج تحقیقات علوم پزشکی، 44آیات الهی

بر این اساس، تردیدي وجود نـدارد کـه سـاختار    . کندتأیید می-سلول جنسی نر و ماده در تکوین جنین
با این حال، روایات متعـدد، اهمیـت مـادر را در سرنوشـت     . ژنتیکی والدین، مشترکاً بر فرزند مؤثر است

ط با هویت و پیشینه خانوادگی مادر این اهمیت، عالوه بر مسائل مرتب. نشاندکودك در مقام باالتري می
.از این گذشت، در موارد دیگري نیز قابل بررسی استکه پیش

در حـوزه انتخـاب و   هاي اخالقی مثبت یا منفی مادر که البتّه به خـالف پیشـینه خـانوادگی،   زمینه
م، زنی با پیشـینه روشن است که در نظام تربیتی اسال. ترین این موارد استاختیار فرد قرار دارد، از مهم

سؤال شـد،  ) ع(شود؛ از امام کاظممثالً ارتکاب فجور و فحشاء، مادري مناسب تلقی نمی،اخالقی ناسالم
ازدواج با چنین کسی شایسته نیست و بهتـر  : توان با چنین کسی ازدواج کرد؟ حضرت ابتدا فرمودآیا می

را که ایـن ازدواج بـه فرزنـدآوري منجـر     سپس، موردي. آن است که انسان با زنی پاکدامن ازدواج کند
آیات قرآن که منشأ علوم اولیـاي الهـی اسـت، صـریحاً صـاحبان      .]200، ص2،ج 8[نشود، استثناء کرد

. 47عفت را شایسته هم دانسته استدیگر و افراد بیعفاف را شایسته یک

خلق) شعوروحسبى(مختلطنطفهآبازراانسانما. بصیراًسمیعاًفَجعلْناهنَبتَلیهأَمشاجٍنُطْفَۀٍمنْالْإِنْسانَخَلَقْنَاإِنَّا. 44
رد"نطفه"کلمه.گردانیدیم) هوشوعقلومشاعرو(گوشوچشمقواىداراىسبببدینوآزماییممىرااووکردیم
غلبهاصلىمعناىبراستمثلتولیدمنشأکهحیواناتذکوریتآبدراستعمالشسپسوبودهاندكآبىمعناىبهاصل
این.است- دومکسرهواولفتحهبه-"مشج"یاو-فتحهدوبه- "مشج"یاو"مشیج"کلمهجمع"أمشاج"کلمهویافته
اعتباربهیاوآنمختلفاجزاىاعتباربهکرده،معرفىصفتاینبهرانطفهاگر.استممتزجومخلوطمعناىبهکلمهسه

].194، ص 20، ج16[.استمادهآببانرآبشدنمخلوط
ها ساخته توسط یکى از تخمدانشود، نامیده میتخمکیا وول یک سلول جنسى ماده که اُ،روز28بالغ در هر زندر .45
در زمان لقاح، .شودنامیده میسلول جنسی مردانه، اسپرم.شودزاد میآ،از پایان قاعدگیروز بعد 12تا 7معموالًوشودمى
ها در مدت بسیار کوتاهى پس از رها شدن در اثر اسید این سلول. شودمىآزادمیلیون سلول اسپرم 400طور متوسط به

اسپرم امکان رسیدن به تخمک را 300تا 200فقط حدود ها، میان آنو از رونداز بین می،فراوانى که در درون مهبل وجود دارد
وجود را بهايجا با تخمک ترکیب شده و انسان تازهنآیابد و در فقط یکی به درون تخمک راه می،از این همه سلول. یابندمى
].، همان27[گویندمی"علَقَه"در فرهنگ قرآنی به این سلول ترکیب شده، [. وردآمی

46. Reproductive biology
47.لْخَبیثینَالْخَبیثاتلالْخَبیثُونَولْخَبیثاتلوباتبینَالطَّیلطَّیلونَوبالطَّیباتلطَّیلکرَّؤُنَأُولئباممقُولُونَمیمرَلَهغْفةٌمو

وصفتندبدینزنانىشایستهنیزناپاكوزشتکارانمردووصفندبدینمردانىشایستهناپاك،وبدکارزنان. کَریمرِزقٌ
سخنانازپاکیزگاناینواندگونههمینزنانىالیقنیکوپاکیزهمردانوچنینمردانىالیقنیکو،پاکیزهزنان) بالعکس(

.)26نور،(نیکوسترزقوآمرزشایشانبرومنزّهندگویندآناندربارهناپاکانکهبهتانى
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شواهد بسـیاري در  .رودشمار میاز عوامل تکوین شخصیت جنین به،وجود ملکات اخالقی در مادر
محمـد  . کنـد شان مـی تاریخ وجود دارد که حکایت از چگونگی ساختار شخصیتی فرزندان از قبل مادران

بکر که از مادري به نامه اَسماء بنت عمیس متولد شد و لذا شخصیتی متفاوت با پـدر داشـت، از   ابن ابی
جام نیز در راه انجام مأموریتی که امام در زمان مندان امیرالمؤمنین بود و سرانپیروان و معتقدان و عالقه

او نجابـت  « : درباره او فرمود) ع(امام صادق. خالفتش به عهده او گذاشته بود در مصر به شهادت رسید
. 48»را از ناحیه مادرش داشت نه از ناحیه پدرش

هاي ذهنـی و روانـی او هـم از    ها و ظرفیتالبتّه، عالوه بر ملکات و اخالقیات مادر، توجه به قابلیت
امام .هاي دینی بدان تأکید شده استشناسی و چه در آموزهنکاتی است که چه در علوم پزشکی و روان

ج ،21[»اش، بال و فرزنـدش تبـاه اسـت   نشینیاز ازدواج با احمق بپرهیزید که هم«: فرمایدمی) ع(علی
].354همان، ص[ابهی وجود دارددر مورد ابتالء به جنون نیز روایات مش]. 650، ص10

عوامل ناشی از رفتارهاي مادر.5.1.3
روانـی و اخالقـی مـادر،    –وراثتـی، روحـی   -هاي پایدار خاندانیغیر از عوامل شخصیتی و ویژگی

تواند بر جنـین آثـار مثبـت و منفـی     عواملی ناشی از عملکرد یا رفتارهاي موردي و گذراي مادر هم می
ها و سبزیجاتی نام برده در برخی روایات، از میوه. ترین این عوامل، تغذیه استز مهمیکی ا. داشته باشد

دارد، مـثالً؛ بـراي مـادر بـاردار، خـوردن      50یا خُلقـی 49)جسمانی(شده که براي جنین آثار مطلوب خَلقی
، 11، ج21:بـه .ك.بـه عنـوان نمونـه؛ ر   [اسـت نـدر و امثـال آن توصـیه شـده    گالبی، سیب، رطـب، کُ 

ــص ــ[؛ ]380و376صـ ــص21، ج11[؛ ]559، ص12ان، جهمـ ، 2، ج6[؛ ]101، ص9[؛ ]405و 402، صـ
هـاي جسـمانی و   طبعاً، مسیر پژوهش تجربی در موارد مرتبط با ویژگی.]115، ص10، ج23[؛ ]637ص

مسـاعدي بـراي   تواننـد زمینـه  ظاهري که مورد اشاره متون دینی قرار گرفته، باز است و این متون می
قین این حوزه فراهم آورند، اما، مواردي را که تأثیرات مرتبط با امـور معنـوي، روحـی و    جلب توجه محق

هـا را بـا عنـوان عوامـل     اند، باید از جمله همان مواردي دانست که نگارنـدگان، آن اخالقی گوشزد شده
اهمیت داشته و چه بیش از همه مواردها، آنالبتّه، در مجموعه خوردنی. اندبندي نمودهناپذیر دستهتجربه

.تر به آن پرداخته شدمورد تأکید این مقاله است، تأمین رزق حالل براي مادر و جنین است که پیش

] .585، ص33ج ،23[ل أبیهبال من ق،اهللا علیهاحمۀر،ل أمه أسماء بنت عمیسبمن قبۀاکان النج.48
...ها، هوش باال، زیبایی ظاهريمانند سالمتی از برخی بیماري. 49

...مانند شجاعت، صبوري، خوش خلقی و. 50
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تأثیر عوامل محیط بیرون از رحم مادر بر جنین.5.2
کـه، گـوش داخلـی جنـین در     اي که والدین و خصوصاً مادران باید بدان توجه کنند آنآخرین نکته

متخصصـان،  . دهدها واکنش نشان میشنود و بدانمل شده و جنین صداها را میحدود شش ماهگی کا
علـوم  هـاي  یافتـه . 51گیردسازند که بخشی از شخصیت انسان در دوره جنینی شکل میخاطر نشان می

در شخصـیتش  مانـد سپارد و آن چه در خاطر او مـی شنود و به خاطر میپزشکی بر این ادعا که جنین می
مادران و اطرافیان باید متوجه باشند که جنین در حـال شـنیدن اصـوات    . 52گذارنده میمؤثر است، صح

هـاي غنـایی، غیبـت و    بیرون از بطن مادر است و همان طور که شنیدن صداهاي حرام مانند موسـیقی 
عکس، ست، بـراي جنـین نیـز چنـین اسـت و بـر      سایر منهیات دینی براي هر شخصی مضرّ و مخرّب ا

. تواند جنین را در فرآیند رشد قرار دهدو سخنان نیک میشنیدن صوت قرآن

گیرينتیجهبحث و 
جا که انسان داراي ابعادي متفاوت و چند الیه است، از دیدگاه اسالم، تربیت نیز امري چند بعـدي  از آن

لیـت  فعهاي خـود فـرد بـراي بـه     و تالشها؛زمینه و استعداد: و از جمله داراي دو بعد بسیار مهم است
دوره، عـواملی در  در این. شودبستر تربیت، در برخی موارد، به پیش از تولد انسان مربوط می. هارسانیدن آن

صـدمات  موجب تواندها میگذارند که عدم توجه به آنجاي مینامطلوب بهمطلوب وجسم و روح جنین تأثیر
افـراد بسـیاري در   . شـود ایسته انسان شجبران ناپذیري در حیات فردي و اجتماعی و نیز طی طریق کمال 

اي هنقش مـادر، حـداقل بـه دو دلیـل از اهمیـت ویـژ      ،میانکه در اینآفرینندایراد صدمات احتمالی نقش
تحقیقات انجام شده نشان اوالً؛: کندواده و جامعه پیدا میاي بر افراد خانبرخوردار است، لذا، حقوق ویژه

سويازگستردهتحقیقات.دگیرمیشکلرمادشکمدرانسانآیندهشخصیتازنیمیکهاستمعتقدکورنلیاپروفسور.51
نشانگراند،بودهروحیوروانیايهبیماريواضطرابدچارسالیبزرگدرکهفراديارويپزشکانروانوشناسانروان
متخصصانازیکی. ددگربرمینوزاديروزگارحتیوکودکیدورانبههابیمارياینریشهغالباًکهاستحقیقتاین

صوتضبطیکصورتبهمغز:دگویمیمدرکیارائهباکانادادرگیلدانشگاهمغزجراح،پنفیلدوایلددکترنامهبمعروف
ودنکمیضبطمادرشکمازخروجازپیشاحتماالًحتیوتولدلحظهازرازندگیهربتجرهوچیزمههکند،میکارعالی

].24[ندهدمیشکلآیندهدرراماايهرفتارها،مینهوماندمیباقیاهگآناخودضمیردرچیزمهه
مادرسويازحرکتیوصوتیخاصايهمحركمالعاگرودرجنینکیاادرسیستمواعصابسلسلهتکامل. 52

گوشزندگی،روزمرهاتفاقاتبیانوشرحکردن،سالمگفتن،قصهجنین،باگووگفتچونمسایلیبنابراین.است
زا،استرسشرایطدر. داردسالمنوزادگیريشکلدرسزاییهبتأثیرات،باردارمادرشکمکردننوازشویقیموسبهدادن

وشودمیمنتقلجنینبهجفتطریقاز،مادربدندر... وتیزولکوراپینفرین،کولین،ستیلاماننداییهورمونه
چونمواديحشترباشاديوآرامشموارددر،بالعکس.کندمیایجادجنیندرمادربدنواکنشنظیراسترسیواکنش

وکلماتلحنولیندارد،راکلمهتشخیصقدرتچندهرعصبیسیستمتشکیلباجنین.ستیمهروه برواندورفین
].همان[کندمیدركیبخوهبراجمالت
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هـاي  نتقال صـفات بـه فرزنـد، مـؤثر اسـت و سـابقه خانـدانی و ویژگـی        دهد، مادر بیش از پدر در امی
پس از انعقـاد نطفـه، مـادر اسـت کـه از      ؛دیگر این که.کندآفرینی می، در حیات جنین نقشاششخصیتی

جـا، عـواملی   در ایـن . رسـاند عصاره وجود خویش، جسم و روح جنین را تغذیه کرده و به تمام و کمـال مـی  
ایـن پـژوهش   . انـد معـروف ) تراتـوژن (سازاند که در علوم تجربی مرتبط، به عوامل کجندهخطرساز و تهدید کن

،کننـد پذیري که سالمت جسمانی جنین را تهدید میکوشیده است نشان دهد، عالوه بر عوامل مادي و تجربه
مل وراثتی، بادوامعوا؛کنند که برخی مانندعواملی فراتر از تأثیرات فیزیکی، حرکت روح جنین را تهدید می

تغذیه ؛ماننداند، برخی دیگراخالقی مادر، بادوام، اما، اکتسابیهايویژگیاند، برخی مانند؛و غیر اکتسابی
ناپذیري آثار بسیاري از این عوامل و تأکید قرآن بر حفظ حـریم  اهمیت و جبران. اندمادر، گذرا و موردي

باید از وجود . نمایدین و پاسداشت حریم آن دو را ضروري میانسان، توجه و مراقبت جدي از مادر و جن
پذیر و سرشار از معنویت و مستعد رشد همه جانبه، پا حقمادر و حریم مادري حفاظت کرد تا نسل آتی،

.به عرصه هستی گذارد
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