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Background and aim: Children are among the vulnerable groups in community health programs, and the infant 

mortality index is considered one of the most important socioeconomic indicators of communities. Therefore, 

the aim of the present study was to investigate children's health based on the recommendations and teachings 

of Islam. 

Materials and methods: In this review study, a comprehensive review of Persian and English articles was 

performed using international databases such as Web of Science, Science Direct, PubMed, and Google Scholar. 

Moreover, English keywords such as Islamic Health, Women, Neonatal, Breastfeeding, and Child Health were 

searched individually and in combination as well as the Persian equivalents of the keywords were searched in 

Persian databases including SID, Irandoc, and Magiran. Inclusion criteria included review, clinical, 

experimental, cohort, and cross-sectional studies, as well as hypotheses generated in the area of children's health 

from the perspective of Islam, and exclusion criteria were repetition and lack of appropriateness of the text of 

the articles with the corresponding title. 

Findings: From an Islamic perspective, concern for children's health is even related to the period before 

marriage and birth. Avoiding risky behaviors before marriage to form a healthy embryo, recommendations on 

healthy pregnancy and nutrition of the mother and its effects on the child, breastfeeding for two years, spacing 

between births, religious education of children, and observance of the rights and protection of children in the 

school of the Islamic religion, all this is effective in preserving the health of children, and today, many of these 

cases are listed in the guidelines of UNICEF and the World Health Organization. 

Conclusion: The recommendations of the Islamic religion in the field of maintaining the health of children are 

very comprehensive and can be considered as a prerequisite for clinical trials, and if approved, they can be used 

to maintain children's health. 
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 مهمترین از یکی عنوان به کودکان میر و مرگ شاخص و جوامع بهداشت هایبرنامه در پذیرآسیب هایگروه از یکی کودکان هدف: و سابقه

 دین هایآموزه و هاتوصیه مبنای بر کودکان سالمت بررسی هدف با حاضر مطالعه رو این از .شودمی محسوب جوامع اجتماعی اقتصادی هایشاخص

 است. شده انجام اسالم

 لمللیابین اطالعاتی هایبانک از استفاده با انگلیسی و فارسی مقاالت بر جامع مروری آن طی که است مروری نوع از حاضر مطالعه ها:روش و مواد

Web of Sciene، Science Direct، Pubmed، Google Scholar انگلیسی هایکلیدواژه از استفاده با و Islamic Health، Women، 

Neonatal، Breast feeding و Child Health فارسی اطالعات هایبانک در فارسی هایکلیدواژه معادل از همچنین و ترکیبی و تکی صورت به 

 طرحم فرضیات و مقطعی کوهورت، تجربی، بالینی، مروری، مطالعات شامل ورود معیارهای پذیرفت. انجام جستجو مگیران ایرانداک، ،دیآیاس شامل

  بود. مربوطه عنوان با مقاالت متن نداشتن تناسب و بودن تکراری خروج معیارهای و اسالم دیدگاه از کودکان سالمت یهزمین در شده

 بر زدواجا از قبل در پرخطر رفتارهای از دوری لذا ؛شودمی مربوط نیز تولد و ازدواج از قبل به حتی اسالم دیدگاه از کودکان سالمت به توجه ها:یافته

 دینی تربیت ولدها،ت بین گذاریفاصله سال، دو مدت به شیردهی نوزاد، بر آن تاثیر و مادر تغذیه و سالم بارداری زمینه در هاییتوصیه سالم، نطفه تشکیل

 در هامروز موارد این از بسیاری و باشدمی موثر کودکان سالمت حفظ در همگی اسالم دین مکتب در کودکان از صیانت و حقوق به توجه و کودکان

 است. شده هئارا نیز بهداشت جهانی سازمان و یونیسف سازمان هایالعملدستور

 بالینی هایزماییآکار هایفرضپیش عنوان به را آنها توانمی بسیار جامع بوده و کودکان سالمت حفظ زمینه در اسالم دین هایتوصیه گیری:نتیجه

 داد. قرار استفاده مورد کودکان سالمت حفظ جهت در تایید صورت در و بررسی مورد

  كودک حقوق اسالم، ،شیردهی سالمت، كودكان، كلیدی: واژگان

 .66-11 :(2)6 ؛1411 .سالمت و اسالم نشریه .اسالم دین هایآموزه مبنای بر کودکان سالمت .شمسی حسنم ،محمودی عبداهلل سید :استناد

                             © The Author(s) 
                             Publisher: Babol University of Medical Sciences 

 

 
 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ia

hj
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             2 / 13

mailto:dr.shamsi@arakmu.ac.ir
mailto:dr.shamsi@arakmu.ac.ir
https://orcid.org/0000-0002-4486-6530
https://orcid.org/0000-0003-4033-8041
http://iahj.ir/article-1-261-fa.html


11                               Children's health based on the teachings of Islam/ Mahmoodi SA, Shamsi M 

Islam and Health Journal, 2021; 6(2): 69-81 

 مقدمه

 بشر ندگیز دوران ینرمهمت از یکی عنوان به تربیت و تعلیم ،شناسیروان ،شناسیجامعه جمله از علمی مختلف هایرشته متخصصان نظر از کودکی دوران

 رواین از .(1) است اثرگذار انسان زندگی دوران کل در پس آن از و گیردمی شکل جسمی و روحی شخصیتی مبنای که است دوران این در .شودمی محسوب

 رب که است ایجامعه هر در کودکان ذاتی حقوق از یکی سالمت حفظ و بهداشتی امکانات از برخورداری .ستا برخوردار ایویژه اهمیت از آنان سالمت حفظ

 (.2) تاس اثرگذار نیز جامعه دیگر ارکان

 کودک قوقح نامهپیمان خصوص به و المللیبین استناد در کودک .باشدمی هاگام مهمترین از یکی سنی و زمانی محدوده تعیین کودک مفهوم تعریف در

 است. کشور( هر رسمی تقویم مبنای ر)ب تمام سال 11 از قبل تا تولد بدو از نیز کودکی زمانی بازه است. سال 11 زیر که انسانی فرد هر یعنی 1 ماده اساس بر

 زمان از کودکی زمانی بازه لذا قمری، تمام سالگی 11 از قبل تا نطفه تشکیل زمان از انسانی فرد هر از است عبارت اسالمی نظام و ایران جامعه در کودک

 یمتقس نوجوانی یا سوم مرحله و خردسالی یا دوم مرحله جنینی، دوران یا اول مرحله مرحله سه به خود بازه این که چند هر ؛تاس سالگی 11 تا نطفه تشکیل

 (.3 و 2) دارد ادامه قمری تمام سالگی 11 تا کودکی ،یاجتماع هایمسئولیت و قانونی و حقوقی شرایط اساس بر اما ؛گرددمی

 سالمت نگهداشت جهت شورهاک ممه تعهد آن کاهش و آیدمی شمار به جوامع توسعه هایشاخص مهمترین از یکی کودکان میر و مرگ شاخص امروزه

 مرگ (2111) سومالی و چاد کشورهای در مثال عنوان به است. باال بسیار یرخوارانش رمی و مرگ نیافته توسعه کشورهای در .(4) باشدمی خود جامعه افراد

 ،هاشاخص بهبود برای بهداشت جهانی سازمان تأکید و کودک و مادر بهداشت اهمیت وجود اب .(2) است بوده زنده تولد هزار در مورد 111 از بیشتر شیرخوار

  (.5-1 ،2) برندمی رنج کودکان سالمت هایشاخص بودن نامطلوب از دنیا در یزیاد کشورهای هنوز

 یروستای مناطق به بیشتر توجه با اسالمی انقالب از پس کودکان المتس به توجه (.1) شوندمی شامل را جمعیت سوم دو کودکان و زنان جمعیت ایران در

 همنطق کشورهای با مقایسه در است. رسیده زنده تولد هزار در 14 به 2113 سال در کودکان مرگ اخصش نایرا در است. شده آنان کلی وضعیت بهبود جبمو

 (.2) اردد یخوب نسبتاً وضع ایران شمالی( و غربی شرقی، همسایگان(

 تا 1661 هایسال بین مرگ 43 به تولد 1111 هر در مرگ 61 از سال پنج زیر کودکان میر و مرگ میزان ،انجه سطح در ملل سازمان آمارهای اساس بر

 میلیون 6 تقریبا به 1661 سال در میلیون 1/12 از سال پنج زیر کودکان میر و مرگ تعداد توسعه، حال در مناطق در جمعیت رشد وجود با .است رسیده 2115

 انکودک در مرگ میزان همچنان اما ؛ددار کشورها سایر به نسبت تریمناسب وضعیت اینکه با نیز ایران در .است یافته کاهش جهان طحس در 2115 سال در نفر

 (.6) دارد زمینه این در بیشتر هایبررسی به نیاز که باشدمی هزار در 14 حدود آن سالیک زیر

 آن هایآموزه و قرآن و دین مؤثر هایعامل نقش به میان این در است. بوده بشری جوامع در مهم بسیار هایموضوع از همواره هاانسان عمومی سالمت

 سرچشمه عترت و قرآن منبع دو از که است نبایدهایی و بایدها ،هاارزش باورها، از ایمجموعه اسالمی فرهنگ .شودمی توجه بسیار افراد، عمومی سالمت در

 اسالمی هنگفر است. گردیده تبیین )ع( معصومین توسط آن جزئیات و است شده بیان قرآن آیات در موماع یاسالم فرهنگ هایشاخصه و کلی اصول .گیردمی

 عالیت آن غایت که دهدمی سو و سمت زندگی جوانب تمام به )ع( معصومین هایآموزه و کریم قرآن نبایدهای و بایدها بر مبتنی بودن الهی اصل محوریت با

 المتس اولیه مراقبین عنوان به مادران توسط آن ترآسان پذیرش و مردم فرهنگ با دینی هایآموزه همخوانی به توجه با طرفی از است. جامعه اجتماعی و فردی

 است. پذیرفته انجام اسالم دین هایآموزه اساس بر کودکان سالمت بررسی هدف با حاضر مطالعه ،نکودکا سالمت هایشاخص اهمیت به عنایت با و کودکان

 هاروش و مواد

 ،Web of Sciene المللیبین اطالعاتی هایبانک از استفاده با انگلیسی و فارسی مقاالت بر جامع مروری آن طی که است مروری نوع از حاضر مطالعه

Science Direct، Pubmed، Google Scholar انگلیسی هایکلیدواژه از استفاده با و, Islamic Health، Women، Neonatal، Breast feeding 

 ایرانداک ،(SID) دیآیاس شامل فارسی اطالعات هایبانک در فارسی هایکلیدواژه معادل از همچنین و ترکیبی و تکی صورت به Child Health و

(Irandoc)، مگیران (Magiran) رد شده مطرح فرضیات و مقطعی کوهورت، تجربی، بالینی، مروری، مطالعات شامل ورود معیارهای پذیرفت. انجام جستجو 

 در اولیه جستجوی از پس بود. مربوطه عنوان با مقاالت متن نداشتن تناسب و بودن تکراری خروج معیارهای و اسالم دیدگاه از کودکان سالمت یهزمین

 نیز و منابع به دسترسی سهولت منظور به .گرفتند قرار ستفادها و بررسی مورد مدهآ دست به نابعم اآنه مناسب ترکیب و هاکلیدواژه با اطالعاتی هایپایگاه

 شد. استفاده غربالگری نویسی منبع مختلف مراحل در و ذخیره 6 هنسخ Endnote افزارنرم در اطالعاتی هایبانک از شدهاستخراج منابع تمامی آنها مدیریت
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 هایافته

  اسالم دیدگاه از كودک حقوق
 دامنه پر حقوق کودکان برای سالما .دباشمی ذاتی کرامت به لئقا خدا آفریده عنوان به و کوچک ابعاد در انسان یک مثابه به کودک برای اسالم مبین دین

 دهند قرار تکریم و احترام مورد را پروردگار هایامانت این که موظفند مادر و پدر .باشدمی والدین بر کودک حقوق حقوق، این اهم از که شده قایل غنی بسیار و

  (.11) باشند داشته جدی تالش او معنوی و روحی اخالقی جسمی، پرورش در و نداده عادت ناپسند کردار با را کودک و

 برای را نسانا خداوند و نموده تحریم را کودکان به نسبت ویژه به یکدیگر به هاانسان توهین و تعدی هرگونه انسان بودن محترم باب از اسالم حقوقی نظام

 مرحله در را کودک که است والدین بر بنابراین .است داده قرار زمین در خود جانشین مهربانی و محبت انتشار و رحمت رواج عدل، اقامه و زمین امور برقراری

 بر و لحتمص و کرامت بنیادین اصول اساس بر را کودک با برخورد و رفتار گونههر. ندده قرار خویش رفتار مبنای را او شرایط و بپذیرند انسان عنوان به اول

 .ننمایند وارد او انسانی شرافت و حیثیت بر اعتناییبی و حرمتیبی ترینکوچک و نموده تنظیم گیریوآسان مهرورزی پایه

 این .تدانس خشونت نوع این قربانیان از حمایت هایراه موثرترین از یکی توانمی را سازیفرهنگ طریق از کودکان علیه خانگی خشونت از جلوگیری

 مسلمان هر بر منکر از نهی و معروف به امر پسندیده عمل موجب به عالوه به .داد صورت جمعی ارتباط وسایل طریق از توانمی زیادی حدود تا را سازیفرهنگ

 از عتممان برای قانونی طریق از آن ادامه صورت در و نماید والدین کردن آگاه در سعی ،کرتذ طریق از کودکان علیه خشونت مشاهده صورت در که است واجب

  .(12و  11) نماید اقدام آن

 و جزایی مجازات از است عبارت که نیز آن وضعی حکم تکلیفی، حرمت بر عالوه ،رواین از .است حرام کودک جسمی آزار هرگونه نیز اسالم دیدگاه از

 و یهد ضمان، موجب بوده، تعدی باشد، الزم مقدار از بیش یا ضرورت حد از خارج بدنی تنبیه اگر بنابراین شد. خواهد اجرا ظالم والدین مورد در مدنی ضمان

 (.13و  3) است تعزیری مجازات

 

  اسالم دیدگاه از سالمت داشتن در كودک حقوق
 الماس هایآموزه در .ندکن تالش وی اجتماعی و روحی جسمی پرورش و تربیت برای باید که است والدین دستان در الهی امانت و نعمت کودک اسالم در

 اکیزگیپ :انددهفرمو )ص( پیامبر است. شده داده اهمیت نیز جسم بهداشتی مسایل به است شده توجه و تاکید کودک روانی و معنوی مسایل به که طورهمان

 به احادیث در این بر عالوه ."دبزدایی آنها تن از را چربی و چرک و نگهدارید پاکیزه و میزت را ودکانک": فرمایدمی )ع( رضا امام نیز و (14) است ایمان از بخشی

 کنید هختن والدت روز هفتمین در را زندانتانفر" :فرمایدمی )ع( صادق امام رابطه این در .ستا شده تاکید آنان سالمت و بهداشت جهت در پسر کودکان ختنه

  (.15) "دارد بسزایی نقش کودک جسمی سالمت و پاکیزگی در عمل این زیرا

 کودکان ،ماسال دین تعالیم از برگرفته قوانین اساس بر 1311 سال در ایران در است. بهداشت و سالمت داشتن حق ،ماسال یدگاهد از کودکان حقوق از یکی

 نباید کودک است آمده کودکان کار میثاق 11 ماده 1بند  در کودکان کار با رابطه در همچنین (.11) اندشده برخوردار ایویژه هایکمک از ایرانی سرپرستبی

 (.3) دهد انجام ،کندمی وارد اجتماعی و روحی جسمی سالمت به آسیبی یا و کندمی ممانعت او تحصیل از که کاری یا خطرناک کار گونههیچ

 دارد یفهوظ دولت اسالم دین هایآموزه از برگرفته اساسی قانون نهم و بیست و سوم و بیست سوم، اصل اساس بر نیز اسالمی جمهوری کشور در اکنون

 در و شورک سراسر در درمان و بهداشت هایشبکه رو همین از نماید. ارایه پذیرآسیب هایگروه و روستایی مناطق بر تاکید با و مردم آحاد به را بهداشتی خدمات

 تخصصی، ایهبیمارستان توسط شهرها در کودکان گروه به توانبخشی و درمانی تشخیصی، پیشگیری، بهداشتی، خدمات از طیفی و داشته وجود هااستان تمام

 (.16) گرددمی ارایه بهورزان توسط دورافتاده روستاهای در و اطفال متخصصین و پزشکان

 

  كودک سالمت حفظ جهت در گامی ج:ازدوا از پیش سالمت گواهی
 المتس حفظ و حقوق بر تاکید با ازدواج از پیش سالمت گواهی ،نمایدمی مشخص را قوانین اسالم دین احکام مبنای بر که اسالمی جمهوری کشور در

 از ییک فرزندآوری است. انسانی هر مسلم حقوق از خانواده تشکیل و ازدواج حق موضوع این در است. شده تدوین اسالم دین دستورات مبنای بر و کودک

 ولیدت اصلی هایدغدغه از یکی هستند خطرناک و مسری هایبیماری به مبتال که افرادی ازدواج مورد در است. ایران کشور در ویژه به ازدواج اصلی هایانگیزه

 گواهی نکاح انعقاد از پیش که کرده مکلف را زوجین خانواده حمایت قانون 23 ماده طبق بر است. کودک آینده سالمت از نگرانی و بیماری انتقال امکان و نسل

 تحت باید باشند خطرناک و مسری هایبیماری به مبتال زوجین از یک هر چنانچه عالوههب نمایند. دریافت خطرناک و مسری هایبیماری و اعتیاد از سالمت

 (.11) گیرند قرار نظارت و مراقبت
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 یمادرزاد مشکالت دارای کودکان از حمایت و تولد از بعد کودک از مراقبت و بهداشت در،ما بارداری دوره جنینی، دوران در اسالم دیدگاه از کودک سالمت

 جهتو اسالم در .دهدمی قرار نظر مد را کودک تولد از بعد و مادر( بارداری وران)د بالقوه والدین کودکان سالمت خصوص در اسالم لذا ؛باشدمی نظر مد یرهغ و

 از حقوق عایتر مسئول افراد همه که شکلی به ،گرددمی بر پیشین هاینسل به دینی مبانی اساس بر او از حمایت و داشته اهمیت نطفگی از کودک سالمت به

 کهحالی در ؛دشومی مربوطه تولد از بعد به بیشتر کودک سالمت از تعریف ،ککود حقوق کنوانسیون در اما ؛دهستن آیند بالقوه کودکان سالمت بر حق جمله

 (.3) گیردمی بر در هم را ازدواج از قبل حتی و نطفه تشکیل زمان حتی و تولد از قبل در کودک سالمت بر تاثیرگذار گسترده ابعاد و ترعمیق اسالم دیدگاه

 

  جنینی دوره در كودک سالمت
 کریم نقرآ منظر از مؤلفه این است. جنینی حیات و بارداری مرحله در آرامش مسأله جنین روانی و جسمانی سالمت در اثرگذار و کلیدی هایمؤلفه جمله از

 اهمیت .است افکنده سایه نواهی و اوامر تمام بر شریعت ساحت در که است باوری و آمده حساب به اخالق و احکام مختلف هایحوزه در بنیادین اصلی عنوان به

 قرار دخو تأثیر تحت رشد بعدی دوران در را فرد واقعی مفاسد و مصالح و است حاکم بارداری دوران در جنین بر که است شرایطی وجود واسطه به موضوع این

 (.11) است شده اشاره (4 فتح/ ) سکینه (،21)رعد/ اطمینان مانند، هاییکلیدواژه در قرآن در آرامش مفهوم .دهدمی

 اکرم یامبرپ .گذاردمی اثر جنین روی بر وی روحیات تمام که باشد متوجه باید مادر و است سازسرنوشت طفل برای حمل دوران اسالم، دین هایآموزه در

 .باشد یشق مادرش رحم در که است کسی شقی و باشد خوشبخت مادرش رحم در که است کسی خوشبخت :کنندمی بیان مضمون همین با روایتی نیز )ص(

 صفت باشد مواظب باید مادر بنابراین ؛رددا مستقیم اثر جنین در نیز مادر روحی حاالت .کندمی منتقل بچه به را مادر و پدر صفات وراثت قانون که این بر عالوه

 نآبست از تاسف تیره، افکار ،روییترش و اندوه بسیار، خیاالت و فکر شدید، هایهیجان .شودمی منتقل جنین به مادر خودخواهی و تکبر ،دحس باشد. نداشته رذیله

 به چشم د؛بنشین زیبا مناظر تماشای به باید مادر است. موثر جنین در همه اضطراب خشم، شادی، غم، ترس، پسر، یا باشد دختر مولود که این از نگرانی شدن،

 .(21و  16) دباش بخشفرح کندمی زندگی آن در که منزلی حتی کند؛ نگاه گل و سبزه به بدوزد افق

 

 اسالم دین هایآموزه اساس بر كودک سالمت حفظ بر بارداری دوران در تغذیه تاثیر
 مستدرک و االخالق مکارم النبی، طب العقول، تحف الشرایع، علل الکافی، الرضا، صحیفه مانند معتبر و اولیه روایی کتب از گردآمده اسالمی احادیث در

 شقاوت و بدبختی یا سعادت تعیین در عوامل مهمترین از یکی حرام، یا حالل غذاهای از باردار مادر تغذیه .است شده اشاره باردار مادر هتغذی آثار به الوسایل

 اند:فرموده پدران به خطاب و کرده تأکید ناکشبهه و حرام غذای خوردن از باردار زنان کردن دوری بر بارها آله و علیه اهللصلی اسالم پیغمبر .است او فرزند

 تربیت مادرانشان رحم در را خود فرزندان» فرمودند: حضرت آن (.الحاَللَ بِإطعامِهِمُ فَقالَ اللّهِ  رَسُولَ یا ذلِک کیفَ وَ قیلَ: اُمَّهاتِهِم. بُطُونِ فی أَوالدَکم أَدِّبُوا)

 نسانا اخالق نیکویی و شجاعت و هوش بر میوه خوردن مثال برای .مادرش به حالل غذای خوراندن با فرمودند: ؟ است ممکن چگونه کار این شد: سؤال «کنید.

 ماما (.22) دهدمی نشان را میوه افسردگی ضد اثر نیز علمی هایپژوهش (.21) سازدمی زیبا را کودک سیرت و صورت بارداری، دوران در آن خوردن و افزایدمی

 از (.21) گردد ازیب و خلق خوش باشد، دختر اگر و گردد دلیر و هوشمند باشند، داشته پسر شکم در اگر که بخورانید کندر خود باردار زنان به فرمایند:می )ع( رضا

 از زایمان از پس و بارداری آخر ماه در خرما خوردن (.23) است شده ثابت اضطراب و افسردگی کاهش و تمرکز و حافظه افزایش در کندر تأثیر نیز علمی منظر

 برای بارداری دوران در خرما و کندر ،"به" خوردن به اسالمی متون در .(25و  24) است مؤثر فرزند بردباری در دینی هایآموزه اساس بر که است دیگری موارد

 .(21) است شده تاکید کودک خوب اخالق و صبر شجاعت، هوش، افزایش

 

  اسالم هایآموزه در كودک معنوی سالمت و نفس عزت
 ،ماسال تربیتی نظام در دارد. مستقیم تأثیر وی هایشکست و هاموفقیت در و مطرح انسان هر زندگی در که است موضوعاتی تریناساسی از نفس عزت

 دوره روی بر ویژه تمرکز با کودکی دوران .دهد سوق معنوی سالمت و صحیح تربیت سوی به را هاانسان تا است مطرح تربیتی هدف یک عنوان به نفس عزت

 زرگسالیب شخصیت زیرا است، معنوی و مذهبی هایآموزه انتقال و کودک معنوی تکامل و رشد بر مؤثر شرایط نمودن مهیا برای فرصت اولین کودکی، اوایل

 بهره دانفرزن نفس عزت ایجاد و تربیت در آنها از توانندمی والدین که اندکرده ترسیم را فراوانی راهبردهای روایات و قرآن .گیردمی شکل دوران این در کودک

 خواهد انکودک معنوی سالمت ارتقای به منجر همگی که نمود اشاره کودک به گذاشتن احترام و نیک نام انتخاب کردن، محبت به توانمی جمله آن از گیرند،

  (.21و  26) شد

 پیامر از .است ردهک فراوان تأکید افراد، شخصیت تکریم به نسبت مالاس که است سبب همین به هستند؛ رامتاح و تکریم نیازمند کودکان، ویژه به راداف مهه

 بر .شود مرزیدهآ گناهانتان تا بیاموزید آنان به نیکو آداب و بدارید گرامی را فرزندانتان (:یُغْفَرْلَکُمْ آدابَهُمْ، وأَحْسِنُوا أَوْلَدَکُمْ اَکْرِمُوا) :فرمود که است شده نقل اکرم
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 هب نسبت واالتری مرتبه در کودک عاطفی و روحی رشد .شودمی گناهان آمرزش موجب که دارد اهمیت چنان آن کودکان به احسان و اکرام روایت، این اساس

 همان از اگر بنابراین ؛تاس برخوردار سزایی به اهمیت از کودک در سالمت افزایش برای پرنشاط و شاد ایروحیه ایجاد برای تالش لذا دارد، قرار جسمانی رشد

 رتفط مسلماً گردد، برقرار عقاید با مذهب و دین میان ایرابطه و گیرد شکل کودک ذهن در معاد و مبدأ به اعتقاد و خدا نقش کودکی، دورن طی در و ابتدا

 نفس عزت و صداقت، توکل، خداپرستی، ایمان، رابطه، ایجاد این پی در کند.می پیدا ایمان واالتر و برتر موجودی به ما کودک و شودمی شکوفا بشری خداجوی

  رددگمی معنوی و اجتماعی حی،رو جسمی، مختلف ابعاد در کودک سالمت ساززمینه که ،گیردمی شکل معنوی سالمت ترساده تعبیر به .یابدمی مفهوم

  (.21و  26)

 

  زایمان حین در كودک سالمت

 مثبت هجربت این در او با ارتباط و خدا به ایمان که کردند اظهار همگی داشتند، زایمان از مثبتی هتجرب که مادرانی اسالمی کشورهای در مختلف مطالعات در

 التمشک رفع توانایی او شودمی موجب احساس این و دهش فرد در قلبی آرامش موجب خدا به اطمینان و ایمان که داشتند عقیده آنان .است داشته مهمی نقش

 و زایمان فرایند روی بر آن تاثیر و بارداری دوران در مادر آرامش بر نآقر آوای تاثیر به اسالمی کشورهای و ایران در متعددی مطالعات در آورد. دست به را

  (.31و  26) است شده تاکید کودک سالمت

 

  كودک سالمت حفظ جهت عاملی موفق شیردهی
 مادر شیر با تغذیه اهمیت شامل باردار مادران آموزشی مباحث جمله از ،هاکشور بهداشت وزرات و بهداشت جهانی سازمان راهنماهای اساس بر امروزه

 توصیه مدت شیرخوردن، و شیردادن حق کریم، قرآن و اسالمی منابع در و داشته وجود قبل سال 1411 در دینی هایآموزه در مهم این به توجه که باشدمی

 ان،پست دو هر از نوزاد تغذیه و اسالم در شیردادن آداب مادر، شیر با کودک انحصاری تغذیه آغوز، با کودک تغذیه حق کودک، و مادر آغوشیهم شیردهی، هشد

 آیات رد کریم رآنق شود.می کودکان سالمت حفظ و مادران آگاهی افزایش موجب اسالم دیدگاه از شیردهی اجر و مادر شیر ترکیب تدریجی تغییرات اهمیت

 بقره هسور 232 هآی در مادر شیر با تغذیه اهمیت .(31) مادراست شیر درباره آیه مهمترین بقره سوره 233 هآی است. کرده اشاره مادر شیر با تغذیه به متعددی

 هسور 14 احقاف، هسور 15 آیات در بدهند. شیر را فرزندانشان تمام سال دو نمایند، کامل را شیردهی دوران خواهندمی که مادرانی است فرموده خداوند که آمده

 آغوز اب نوزاد هتغذی بودن واجب بر دین پیشوایان است. شده بیان شیردهی هدربار نکاتی قصص هسور 12 و 1 و حج سورة 2 طالق، هسور 6 نسا، هسور 23 لقمان،

 افزایش باعث ،دباشمی افراد اعتقادی و دینی موازین بر مبتنی چون هاتوصیه و تعالیم این از هاخانم آگاهی مسلماً و کنندمی تأکید مادر شیر با نوزاد یردهیش و

 کودک به شیردادن فیزیولوژیک آثار زا د.شو مندبهره آن برکات دیگر و شیردادن از ناشی معنوی رضایت احساس از مادر همچنین .گرددمی کودکان سالمت

 ونهورم این .شودمی ترشح شیرخوار توسط پستان شدن مکیده اثر در هیپوفیز هغد خلفی بخش از که (Oxytocin) اکسیتوسین شحتر نهمچو است مواردی

 دوره پایان تا تولد هنگام از مادر شیر ترکیبات تغییر که دهدمی نشان علمی اطالعات (.33و  32) کندمی کمک بارداری از قبل وضعیت به مادر برگشت در

 مادرش شیر زا بهتر غذایی هیچ کودک برای" :فرمایدمی )ص( اکرم پیامبر دلیل همین به دارد. تناسب کودک ایمنی سیستم و غذایی ویژه نیازهای با شیردهی

  (.34) "نیست

 مادر یرش روایات و احادیث این در کل، طور به است. شده بحث مختلف اشکال به نیز شریفه احادیث در قرآن بر عالوه مادر شیر از استفاده مفید نتایج

 مادر هب شیرخواری دوران در را کودک حضانت حق پایه، همین بر اسالمی حقوق در است. شده یاد انسان به نسبت پروردگار عنایت و لطف از آشکار اینمونه

 از کودک و مادر آغوشیهم موضوع درباره همچنین .گرددمی منتقل شیردهی دوره از پس دیگر زمان به احکام از برخی اجرای پایه همین بر باز نیز و دهندمی

 مادر از والدت از پس را کودک تا شودمی تأکید  کودک و مادر اتاقیهم بحث بر روزهام شود.می استنباط مادر و شیرخوار آغوشیهم ج،ح سوره 2 آیه مضمون

 کردن نگاه بدن، لمس شیرخوار، و مادر ترِنزدیک هرچه تماس .است آغوشیهم اتاقیهم یافته تکامل کلش د.دهن قرار مادر نزدیک اتاق همان در و نسازند جدا

  .(35و  33) دارد نقش کودک به ترمناسب شیردهی آن تبع به و اکسیتوسین و (Prolactin) پروالکتین ترشح افزایش در کودک به مادر فکرکردن و

 چند در شده انجام تحقیقات زیرا ؛باشدمی پیش قرن 14 در مجید قرآن اعجازهای بزرگترین از یکی شیردهی رایب سال دو عدد به مجید قرآن صریح اشاره

 (.36و  35) دگردمی حاصل تمام سال 2 مدت به شیردهی از نوزاد، برای شیردهی فواید بیشترین که اندکرده ثابت اخیر، یدهه

 مادر یرش از استفاده بر ع() نمعصومی روایات و کریم قرآن آیات قالب در امروز، کشفیات نتایج شدن مشخص از پیش و قبل هاقرن در اسالم مبین دین

 مربوط آیات، یاصل اعجاز واقع در شد؛ اشاره آن به که است ایمسئله از انگیزترشگفت بسیار است، مستتر مذکور آیات در که اصلی اعجاز اما ؛تاس ورزیده تاکید

 یونیسف و جهانی بهداشت هایسازمان سوی از تا است شده سبب نوزاد طبیعی تغذیه اهمیت .(34و  33) باشدمی تمام سال 2 مدت به شیردهی بر هاآن تاکید به

 .(31) شود تعیین مادر شیر جهانی هفته عنوانبه مرداد 16 تا 11 از ساله همه
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  كودكان سالمت ارتقای جهت در گامی شدن مادر برای زنان توانمندسازی
  كودک تربیت صحیح فنون و اصول از آگاهی

 اشتهد عالمانه و حکیمانه رفتار تواندمی مادر که است صورت این در فقط و است شدن مادر برای آمادگی نمودهای از تربیتی، صحیح هایشیوه از آگاهی

 حقوق از فرمود )ص( پیامبر گردد. برخوردار تربیتی هایروش مؤثرترین و هابرنامه ترینجامع از دارد حق کودک طرفی از .ردبگی نتیجه خود زحمات از و باشد

 والدین که ستا میسر عملی و علمی ایبرنامه با و حق این ادای پرتو در فقط کودک صحیح تربیت ،رواین زا ت.اس صحیح تربیت و تعلیم از برخورداری فرزندان،

 درباره نباید و کندمی تبعیت معینی قواعد از بلکه نیست، اتفاقی طفل، روانی و روحی تکامل .ندنمای همراهی را خود کودک گام به گام و گیرند فرا را آن باید

 (.31و  31) باشدمی موثر کودک روحی و عاطفی تکامل و رشد در موارد این تمام کرد. انگاریسهل او روانی روحی هایجلوه از یکی افتادگی عقب

 است. شده اشاره 1 جدول در اسالم دین هایآموزه مبنای بر کودک سالمت خالصه طور به

 

 اسالم دین هایآموزه مبنای بر کودک سالمت .1 دولج

 از كودک حقوق

 اسالم دیدگاه

 حقوق قوق،ح این اهم از .باشدمی ذاتی کرامت به قایل خدا آفریده عنوان به و کوچک ابعاد در انسان یک مثابه به کودک برای اسالم مبین دین

 ادتع ناپسند کردار با را کودک و دهند قرار تکریم و احترام مورد را پروردگار هایامانت این که موظفند مادر و پدر .باشدمی والدین بر کودک

 باشند. داشته جدی تالش او معنوی و روحی اخالقی جسمی، پرورش در و نداده

 در كودک حقوق

 از سالمت داشتن

 اسالم دیدگاه

 رضا ماما کنند. تالش وی اجتماعی و روحی جسمی پرورش و تربیت برای باید که است والدین دستان در الهی امانت و نعمت کودک اسالم در

 در سرپ کودکان ختنه به احادیث در این بر عالوه ."بزدایید آنها تن از را چربی و چرک و نگهدارید پاکیزه و میزت را دکانکو" :فرمایدمی )ع(

 در لعم این زیرا کنید ختنه والدت روز هفتمین در را رزندانتانف" :فرمایدمی )ع( صادق امام است. شده تاکید آنان سالمت و بهداشت جهت

 نهم و بیست و سوم و بیست سوم، اصل اساس بر نیز اسالمی جمهوری کشور در (.15) "دارد بسزایی نقش کودک جسمی سالمت و پاکیزگی

 نماید. ارایه کودکان خصوص به پذیرآسیب هایگروه به را بهداشتی خدمات دارد وظیفه دولت اسالم دین هایآموزه از برگرفته اساسی قانون

 پیش سالمت گواهی

 در امیگ ازدواج: از

 سالمت حفظ جهت

 كودک

 نگرانی و بیماری انتقال امکان و نسل تولید اصلی هایدغدغه از یکی هستند خطرناک و مسری هایبیماری به مبتال که افرادی ازدواج مورد در

 و اعتیاد از سالمت گواهی نکاح انعقاد از پیش که کرده مکلف را زوجین خانواده حمایت قانون 23 ماده طبق بر است. کودک آینده سالمت از

 مراقبت تتح باید باشند خطرناک و مسری هایبیماری به مبتال زوجین از یک هر چنانچه بعالوه نمایند. دریافت خطرناک و مسری هایبیماری

 گیرند. قرار نظارت و

 در كودک سالمت

 جنینی دوره

 .دباشمی ثرمو جنین روی بر وی روحیات تمام که باشد متوجه باید مادر و است سازسرنوشت طفل برای حمل دوران اسالم، دین هایآموزه در

 (.11) است شده اشاره (4 فتح/ ) سکینه (،21)رعد/ اطمینان مانند، هاییکلیدواژه در قرآن در آرامش مفهوم

 اسالم دین هایآموزه

 دوران تغذیه زمینه در

 بارداری

 رحم در را خود فرزندان اند:فرموده نیز )ص( پیامبر و شده تأکید ناکشبهه و حرام غذای خوردن از باردار زنان کردن دوری بر اسالم دین در

 حافظه افزایش در "کندر" تأثیر نیز علمی منظر از (.21) بخورانید "کندر" خود باردار زنان به :اندفرموده نیز )ع( رضا امام .کنید تربیت مادرانشان

 .(25و  24) است شده ثابت اضطراب و افسردگی کاهش و تمرکز و

 سالمت و نفس عزت

 در كودک معنوی

 اسالم هایآموزه

 از .دهد وقس معنوی سالمت و صحیح تربیت سوی به را هاانسان تا است مطرح تربیتی هدف یک عنوان به نفس عزت اسالم تربیتی نظام در

 روایت، این اساس بر .شود آمرزیده گناهانتان تا بیاموزید آنان به نیکو آداب و بدارید گرامی را فرزندانتان :فرمود که است شده نقل اکرم پیامر

 .شودمی گناهان آمرزش موجب که دارد اهمیت آنچنان کودکان به احسان و اکرام

 عاملی موفق شیردهی

 سالمت حفظ جهت

 كودک

 با تغذیه اهمیت شامل باردار مادران آموزشی مباحث جمله از ،هاکشور بهداشت وزرات و بهداشت جهانی سازمان راهنماهای اساس بر امروزه

 و شیردادن حق کریم، قرآن و اسالمی منابع در و داشته وجود قبل سال 1411 در دینی هایآموزه در مهم این به توجه که باشدمی مادر شیر

 ردادنشی آداب مادر، شیر با کودک انحصاری تغذیه آغوز، با کودک تغذیه حق کودک، و مادر آغوشیهم شیردهی، هشد توصیه مدت شیرخوردن،

 مادرانی است فرموده خداوند که آمده بقره سوره 232 آیه در مادر شیر با تغذیه اهمیت است. شده تاکید پستان، دو هر از نوزاد تغذیه و اسالم در

 بدهند. شیر را فرزندانشان تمام سال دو نمایند، کامل را شیردهی دوران خواهندمی که
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 گیرینتیجه و بحث

 بیانیه در ملل سازمان کهطوری .دباش جوامع تمام در اصلی هایدغدغه از یکی باید آنها سالمتی و رشد تضمین و هستند ایجامعه هر سازانآینده کودکان

 در .تاس نموده تشویق خود جامعه در کودکان سالمت حفظ و مراقبت زمینه در ریزیبرنامه به را سازمان این عضو هایدولت همه کودک، حقوق زمینه در خود

  (.36) است فراوانی تاکید کودکان سالمت نقش و سالمت اهمیت بر نیز هزاره توسعه بیانیه

 مدهایپیا مسئولیت رو هیمن از و است مربوط مادر و پدر به آنها از بسیاری که است بسیاری عوامل تابع کودک المتس ماسال دین هایآموزه اساس بر

 تصریح و دانسته همسر انتخاب در و ازدواج از پیش را مسئولیت این آغاز )ع( بیت اهل روایات .(24) بود خواهد ایشان عهده به عوامل این منفی یا و مثبت

 احوال چگونگی و جنین و نطفه بر نیز مادر و پدر تغذیه حتی و روانی و روحی شرایط و نطفه تشکیل مکان و زمان بلکه ،مادر و پدر شخصیت تنها نه که کنندمی

 دچار ار کودک نیز تولد از بعد هایسال در و تاثیر کودک ذهنی تکامل و رشد بر بارداری دوران در مادر تغذیه سوء مثال عنوان به دارد. شگرف تاثیری فرزند

 ودکک سالمت ،مادر سالمت بر عالوه زمانهم تا دارد تاکید بارداری دوارن در مادران خوب تغذیه بر اسالم دلیل همین به کند.می جسمی و تکاملی مشکالت

 شدن قوی باعث را "به" خوردن نیز علی حضرت و نیکو را فرزند اخالق بارداری دوران در "به" خوردن که است شده نقل )ص( اکرم پیامبر از گردد. حفظ نیز

  (.41و  41) داندمی کودک هوش و معده شدن پاکیزه و قلب

 الم،اس دیدگاه در .داراست را تعالی و تکامل استعداد و بوده حقوق و کرامت دارای لقاح، زمان از که است انسانی پروراندن شیرخوارگی، دوران در مراقبت

 خدا تامان شیرخوار .است زمین در خدا ربوبیت و خالقیت تجلی مظهر مادر و پروراندمی را شیرخوار کرامت، و محبت با که است ابدی و ازلی پروراننده خداوند

  (.42) دباشن تهداش صالح و سالم کودکی پرورش، اصول رعایت با تا هستند شیرخوار پرورش امر متولی و ساززمینه خدا، نمایندگان عنوان به والدین و والدین نزد

 خرما و نارا و کندر ،"به" خوردن به توصیه باشدمی گذار تاثیر آنها کودک سالمت بر که باردار مادران برای اسالم دین در ایتغذیه هایتوصیه خصوص در

 ترکیباتی دارای میوه این همچنین .(43) دارد اهمیت اعصاب تعادل در که است Cو  A ،B هایویتامین از رشارس "به" که است شده مشخص امروزه .باشدمی

 به را عروقی -یقلب و کبدی محافظت قارچی ضد باکتری، ضد ،اکسیدانیآنتی از ایگسترده طیف که است هاتانن وفالونوئیدها  استروئیدها، فنولیک، همچون

  (.44و  22) دارد نقش نیز حافظه تقویت در و دارد دنبال

 است دهش ثابت پزشکی مطالعات در نیز امروزه کودک سالمت روی بر آن مفید تاثیر و بارداری دوره در کندر خوردن بر )ع( رضا امام و )ص( پیامبر تاکید

  (.46و  45) است موثر نیز جنینی دوره در مغز تکامل بر سرطان، و درد ضد جسمانی اثرات بر افزون میوه این که

 کاهش باعث مهائ توسط بارداری دوران در آن مصرف به توصیه رواین از .(41) دارد اضطراب و افسردگی بر تاثیر کندر دهدمی نشان تحقیقات همچنین

 و دتول کم وزن طوالنی، یا زودرس زایمان رحمی، داخل رشد افتادگی عقب باعث مادر اضطراب و افسردگی که چرا ؛شودمی باردار مادران اضطراب و افسردگی

 استفاده خرما از مادر بارداری اواخر در که است آمده )ص( پیامبر از دیگر روایتی در کودکان سالمت جهت در (.41) شودمی آینده در کودک تکاملی هاینارسایی

 باشدیم موثر نیز کودک مناسب رشد بر هاویتامین و آهن داشتن دلیل به خرما که است شده مشخص آزمایشگاهی تحقیقات اساس بر نیز امروزه (.46) نماید

  (.51و  51)

 متفاوت خوار کخش شیر با مادرخوار شیر کودکان رشد منحنی که گفت باید نیز هابیماری به ابتال از جلوگیری و کودک رشد بر مادر شیر تاثیر خصوص در

  است متفاوت ماهگی 3-6 سنین در ویژه به مادرخواران شیر نسبت به خواران خشک شیر رشد که گردید مشخص مطالعه یک در زمینه همین در است.

  (.54) دارند آلایده رشد ماهگی3 تا نمایندمی استفاده مادر شیر از که کودکانی شد مشاهده دیگری پژوهش در .(53و  52)

 الزم البته .(55) تاس ترپایین بزرگسالی تا کودکی از هم آنها وزن و است خشک شیر با شده تغذیه کودکان از ترآهسته مادر شیر با شده تغذیه کودکان رشد

 اوایل در ربیشت وزن افزایش باشد. همراه مادر شیر از مدت طوالنی استفاده مزایای با تواندمی شیرمادر با شده تغذیه کودکان ترآهسته رشد که است ذکر به

 در مشکالت این به ابتال خطر است. ارتباط در (56) تدیاب و (51) قلبی هایبیماری (،16) فشارخون افزایش (،56) چاقی خطر جمله از عوارضی با کودکی

 (.61و  61) باشدمی مادر شیر با شده تغذیه کودکان از بیشتر خشک شیر با شده تغذیه کودکان

 شاورهم اهمیت نوزاد، به شیردادن در مادر اولویت آغوز، یا اولیه شیر همانند مهمی مسائل دارد، تاکید مادر شیر جایگاه و اهمیت بر کریم قرآن متعدد آیات

 ظرافتی اب خداوند و گرفته قرار اشاره مورد الهی آیات در شیردهنده و شیرخوار میان خویشاوندی پیوند و رضاعت شیردهی، مطلوب زمان مدت شیردهی، فرآیند در

 .(62) دارند تأکید مادر شیر با کودک تغذیه ضرورت بر کریم قرآن همانند نیز پزشکی علمی متون است. آورده میان به سخن آنها از خاص،

 واندتمی که است هاییآموزه دارای انسان، زندگی شئون همه در شکبی شمول، جهان و نگرکل نآیی یک مثابه به اسالم که گفت توانمی نهایت در

 اپذیرینجبران هایخسارت نشود رعایت درستی به آنان حقوق چه چنان که هستند اجتماع در پذیرآسیب افراد جمله از کودکان باشد. جامعه معضالت گشایراه

 است کرده ررمق کودک اطرافیان برای را تکالیفی منظور بدین و دهدمی اهمیت بسیار کودک سالمت به الماس شود.می وارد آنان انسانی کرامت و شخصیت بر

  .باشدمی کودکان برای بهینه سالمت ایجاد ضامن آنان به تعهد که
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 مورد الینیب هایزماییآکار هایفرضپیش عنوان به کودکان سالمت حفظ زمینه در اسالم دین هایتوصیه شودمی پیشنهاد مطالعه این نتایج به توجه با

 گیرد. قرار استفاده مورد کودکان سالمت حفظ جهت در تایید صورت در و بررسی

 

 داریجانب بدون مطالب نگارش در و بوده مروری صورت به پژوهش است. شده پیروی پژوهش در اخالق اصول ازدر این مقاله  اخالقی: مالحظات
 است. گردیده استفاده معتبر منابع از و
 

 .اندنکرده گزارش پژوهش این یهدربار منافعی تضاد مقاله نویسندگان منافع: تضاد

  تشکر و تقدیر

 .شودیم قدردانی و تشکر گوناگون اطالعاتی هایبانک و الکترونیک منابع به دستیابی امکان سازیفراهم جهت به اراک پزشکی علوم دانشگاه از
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