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  پزشکی دانش و قرآن دیدگاه از مادر شیر اهمیت تطبیقی بررسی
  
  

   25/1/94 :پذیرش مقاله          7/10/93 :دریافت مقاله
  چکیده

 سال دو در شیر این با نوزاد تغذیه و اوست تولد نخستین هاي ماه در کودك غذاي بهترین مادر، شیر شک بی :سابقه و هدف
 آن از فیزیولوژیک صورت به را آنها و داشته ارزانی ها انسان به خداوند که است هایی موهبت و ها نعمت از یکی زندگی، اول
 قرارداده پردازش مورد را مهم مقوله این ریزي برنامه و مکانیسم چگونگی کریم، قرآن در متعددي آیات است؛ ساخته مند بهره
 نظیر بی غذاي مادر شیر زیرا ننمایند؛ دریغ خود کودك از را خدادادي نعمت این که خواهد می مادران ویژه به والدین، از و است

 نقش جامعه در عاطفی روابط افزایش و کودکان مطلوب تکامل جسمی، رشد روحی،سالمت  ارتقاي در که است کاملی و
  .دارد بدیلی بی و ارزشمند

 شیر« مسأله تطبیقی، صورت به تا است آن پی در گرفته، انجام تحلیلی -توصیفیشیوه  به که تحقیق این :مواد و روش ها
 و کریم قرآن آیات از استفاده با که دهد قرار بررسی و تحلیل مورد پزشکی علمی هاي یافته از برخی و قرآن دیدگاه از را »مادر

  .است یافته انجام علمی معتبر مقاالت و پزشکی معتبر هاي کتاب نیز و حدیثی معتبر ونمت
 اولویت آغوز، یا اولیه شیر همانند مهمی مسائل دارد، تاکید مادر شیر جایگاه و اهمیت بر کریم قرآن متعدد آیات :یافته ها

 میان خویشاوندي پیوند و رضاعت شیردهی، مطلوب انزم مدت شیردهی، یندآفر در مشاوره اهمیت نوزاد، به شیردادن در مادر
 متون .است آورده میان به سخن آنها از خاص، ظرافتی با خداوند و گرفته قرار اشاره مورد الهی آیات در شیردهنده و شیرخوار

  .دارند تأکید مادر شیر با کودك تغذیه ضرورت بر کریم قرآن همانند نیز پزشکی علمی
 را حقوقی مادر، شیر از واسطه بی تغذیه .است مادر شیر کودك براي تغذیه بهترین داد نشان حاضر مطالعه :نتیجه گیري

 محروم حقشان از سالگی دو مدت تا را خود فرزند مادران نوزاد، روان و جسم سالمت جهت است ضروري و نماید می ایجاد
 .نکنند

 پزشکی شیردهی، مادر، شیر قرآن، :واژگان کلیدي

 
  مقدمه
 و دارد توحیدي ادیان میان در ارزشمندي جایگاه مادر واژه شک بی

 در. نهادند ارج و داشته گرامی را وي ممتاز مقام همگان تاریخ، طول در
 اغْفرْلی ربنَا« آیه در) ع( ابراهیم حضرت که بس همین مقوله این تأیید

يدواللو نینَ وؤململ ومی قُوم؛ یساببرپا حساب که روزى ردگاراپرو) 1( الْح 
 مادرش و پدر براي ،»ببخشاى مؤمنان بر و مادرم و پدر و من بر شود مى

 از یکی تولد، هنگام در نیز) ع( عیسی حضرت و نماید می خیر دعاي
 را آن و کند می توصیف مادر مقام به احترام و نیکی را خود بارز هاي ویژگی

 جباراً یجعلْنی لَم و بِوالدتی برّاً و« :شمرد می بر خویش خدادادي امتیازات از
 .»نداد قرار نافرمان و جبار و گرداند نیکوکار مادرم به نسبت مرا و) 2( شَقیاً؛

 نیز، اسالم مبین دین که یابیم می در روشنی به کریم قرآن آیات در دقت با
 متعددي یاتآ در و نموده مادر واالي جایگاه به را توجه و عنایت بیشترین

این  .)3- 10( است آورده میان به سخن آن از وي، مقام داشتن گرامی با
 فرموده مقرر مادران براي را حقوقی خداوند که دنده می نشان ما به آیات

 قائل پدران ویژه به دیگران، براي که است حقوقی از فراتر و برتر بسیار که
   تر، بزرگ وسعتی در و آینده انسان کننده تربیت »مادر« زیرا. است شده

  
 شرایطی تواند می خود صحیح تربیت با و است بشري جامعه دهنده پرورش

 تابع اخالقی، هاي هنجار از پیروي و خداپرستی با فرزندش تا کند فراهم را
 .بگیرد اوج ترقی و کمال و رشد سوي به و شود انسانی مترقی هاي ارزش
 که نماید می معرفی ملکوتی و مادي موجودي را ها انسان همه کریم قرآن

 که مسائلی از یکی و) 11( اوست جسم همان او، ملکی و مادي بعد
 تکامل نیز و کودکان روانی و روحی سالمت ارتقاي و رشد در تواند می

 سالمت نیز آینده در آن آثار حتی و باشد داشته بسزایی تأثیر آنان، مطلوب
. است »مادر شیر« با کودك تغذیه دهد، قرار خود تأثیر تحت را جامعه افراد
 و است غذایی مواد انتقال از فراتر بسیار مادر، شیر با کودك تغذیه زیرا

 که است اي گونه به کودك، زندگی اول سال دو در آن اهمیت و ارزش
 هاي نیاز به گویی پاسخ جهت الهی نعمتی و هدیه عنوان به آن از توان می

 و ترین مغذي تردید، بدون. برد نام نآنا جسمی و روحی تکامل و کودکان
 یندآفر این و است نوزاد همان مادر شیر ،نوزادي هر براي غذا ترین طبیعی

 معمول ریزي برنامه از بخشی ،)کودك به شیردهی( طبیعی و فیزیولوژیکی
 .آید می حساب به خانواده در سالم فرزندي داشتن جهت پدران و مادران

   MA(1( محمد صادق حیدري

  *PhD(2( محمد هادي یداهللا پور

  PhD(3( زینب السادات حسینی

  MD(4( زهرا بصیرت
  
دانشگاه  ،ي علوم قرآن و حدیثدانشجوي دکترا .1

   ، ایرانبابلسر، مازندران
 بابل، پزشکی علوم دانشگاه اسالمی، معارف گروه. 2

  ایران بابل،
، دانشگاه مازندران ،گروه علوم قرآن و حدیث. 3

  ، ایرانبابلسر
مرکز تحقیقات بهداشت بارورى نابارورى . 4

، دانشگاه علوم پزشکى بابل ،)س(فاطمه زهرا 
  ایرانبابل، 

  
گروه ، پور یداهللا هادي محمد :نویسنده مسئول*
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 تواند می بسا چه شده، ریزي رنامهت بمهار و ممکانیس این از عدول هرگونه
 چه هر را او روانی و جسمی شرایط نوزاد، در ناهنجاري و اختالل ایجاد با

 زمانی مسأله این ارزش و اهمیت. دهد قرار هجمه و آسیب مورد بیشتر
 نیز) ع( بیت اهل سخنان و الهی بخش الهام کالم در که گردد می آشکارتر

. است شده پرداخته مهم موضوع این کار و ساز و مکانیسم چگونگی به
 که است اي گونه به کودکان بر مادر شیر رفتاري و اخالقی روحی، تأثیرات

 شیرده مادر هاي ویژگی و صفات طرفه، دو و متقابل ارتباط یک در تواند می
 سرشت و طبیعت گیري شکل در و نماید منتقل شیرخوار کودك به را

: فرماید می رابطه این در) ع( علی امام. نماید یفاا بدیلی بی نقش کودك
 و سرشت) رضاع( مادر شیر همانا ، )12و13( الطّباع یغیرُ الرّضَاع فَإنّ«

  .»دهد می تغییر را کودك طبیعت
  

  ها مواد و روش
 کریم قرآن از گیري بهره با توصیفی –تحلیلی روش به حاضر مطالعه

 پذیرفته انجام شیعه فقهی و روایی یري،تفس هاي کتاب از معتبر روایات و
 پزشکی و دینی مجالت از معتبر مقاالت ،پژوهش این انجام براي. است

 آیات که آنجا از .است گرفته قرار استفاده مورد نیز معاصر اندیشمندان
 بر بسیاري روایات نیز و دارد تأکید مادر شیر از کودك تغذیه بر متعددي
 مدت ضرورت، به پزشکی مقاالت سویی از و است نموده اشاره آن ضرورت

 آسمانی، کتاب آخرین کریم قرآن. است پرداخته بدان تغذیه چگونگی و
 و است) ص( اکرم پیامبر نبوت اعجاز سند ترین پایدار و وحی جاودانه کالم

 همواره تا است شده باعث کریم قرآن فرد به منحصر ویژگی شک بی
 بر تکیه با خود، علمی استعداد و توانایی حد در پژوهان، قرآن و دانشمندان

 و حقایق کشف صدد در آسمانی کتاب این عمیق و انتها بی معانی و معارف
 مهم جایگاه به توجه با). 14( ببرند ها بهره آن از و آیند بر آن شمار بی اسرار
 به تا است آن پی در نوشتار این اسالمی، و قرآنی فرهنگ در مادر شیر

  .بپردازد پزشکی دانش و قرآن دیدگاه از مادر شیر اهمیت تطبیقی بررسی
  
  ها  یافته

گرچه دین اسالم مانند سایر ادیان توحیدي از یک قانون اساسی و 
کلی الهام گرفته شده و در قرآن به جزییات بسیاري از موارد اشاره نشده 
است، اما به دلیل حساسیت، اهمیت و ارزش شیر مادر، به نوعی استثناء 

گذار نیز غافل نمانده و در آیات  ئل شده و از این مقوله مهم و تأثیرقا
مباحث مختلفی را در این رابطه گوشزد نموده  ،)4و5و10و15- 18( متعددي

دادن توسط  موضوعاتی مانند اولویت شیر. و مورد توجه قرار داده است
مادر، مدت زمان شیردهی مطلوب، حداقل زمان شیرخواري، همبستگی 

میان شیرخوار و شیر دهنده و رضاعت یا پیوند خویشاوندي، از  فامیلی
پژوه عادلی با کنکاش و مطالعه اولیه در  ترین مباحثی است که هر قرآنمهم

  .رسدآیات وحی به آن می
ترین و سوره مبارکه بقره مهم 233آیه : سورة بقره 233آیه 
این آیه شریفه  باشد؛ خداوند درترین آیه درمورد شیر مادر میاختصاصی

دات یرْضعنَ الْوالو «: شمردمی شیر مادر را یکی از امتیازات استثنایی مادر بر
و علَى الْمولُود لَه رِزقُهنّ  ضاعۀَیتم الرّ أنراد أاَوالدهنّ حولَینِ کاملَینِ لمنْ 

تُهوسک إِن و نَفْس ه الّال تُکَلَّفعسواا و ال تُضَار لَه لُودوال م ها ولَدةٌ بِودل
لَده بِوثْلُ ذلم لَى الْوارِثع صاک ورٍ  الًفَإِنْ أرادا فتَشاو ما ونْهنْ تَراضٍ مع

و إنْ أردتُم أنْ تَستَرْضعوا أوالدکُم فَال جناح علَیکُم إذا ا فَال جناح علَیهِم
 »بِما تَعملُونَ بصیرٌاهللاَ و اعلَموا أنّ  اهللاَو اتّقُوا ف المعرُوسلّمتُم ما آتَیتُم بِ

  :توان از جهات ذیل، مورد تحلیل و بازکاوي قرار داداین آیه را می). 10(
در این آیه به جاي : اولویت مادر در شیردادن به نوزاد .1

فاده شده که در است) جمع والده(» والدات«، از واژة »مادر= اُم«کلمه آشناي 
فرهنگ و زبان عربی داراي معنایی اختصاصی است و تنها به کسی اطالق 

منظور از از نگاه عالمه طباطبایی،  .دنیا آورده باشد شود که فرزند را بهمی
از کلمه  »هاتماُ«به جاي مادرانند و اگر  سوره بقره، 233در آیۀ  والدات

»که کلمهت استفاده نموده، براي این اس »داتوال »اعم از کلمه »اُم 
 74مؤلف المیزان همین مفهوم را در ذیل تفسیر آیه  .)19( باشدمی »والده«

ربنَا اغْفرْلی و لوالدي و للمؤمنینَ یوم «سوره انعام، آنجا که با اشاره به آیۀ 
ش در حق پدر و مادر) ع( ، از دعاي حضرت ابراهیم)20( »بیقُوم الْحسا

آورد نیز اراده نموده است؛ عالمه درباره اختصاصی بودن سخن به میان می
ربنَا اغْفرْلی و «یکی از لطایف آیۀ « :نویسددر آیۀ فوق می» دىوال«کلمه 

، حضرت مزبور آیهست که در ا این» بلوالدي و للمؤمنینَ یوم یقُوم الْحسا
که جز بر پدر و مادر صلبى  »دىوال« د به کلمهاز پدر و مادر خو) ع( ابراهیم
 ،»والدات«پس واژة  .)21(» است دهنموشود، تعبیر  نمى و ابراز اطالق
از اُ اخصاُ زیرا ؛هات استمشودهات به مادران با واسطه نیز گفته میم «

 233آیۀ از نگاه عالمه طباطبایی، کسانی که با انکار حق مادر در . )22(
راهه برده و کنند، ره به بی، فرزند را تنها به پدر منتسب میسوره بقره

اند؛ زیرا عالوه بر اینکه حق شیردهی سخن بیهوده و گزافی بر زبان رانده
 مانندلوازم تربیت تهیه ناگزیر مصالح زندگى و نوزاد به عهدة مادر است، 

پدر  ةبه عهد نیز دهد شیر مى را کودكمادرى که  ينفقه و پوشاك، خوراك
رو، خداوند در این آیه شریفه حق اولیه و از این .)19(باشد آن خانواده می

مسلّم شیر دادن را به مادرِ کودکی که وي را به دنیا آورده، سپرده و آن را با 
، امري الزم و واجب شمرده »یرْضعنَ اَوالدهنّ حولَینِ کاملَینِ«عبارت 

   .)23( اندن نیز بدان پرداختهتفسیري که برخی دیگر از مفسرا. است
اي مدنی است، از شیر نکتۀ دیگر اینکه، اگر چه در آیۀ فوق که آیه

که در منابع علمی مورد تأکید فراوان قرار گرفته، ) کلستروم(اولیه یا آغوز 
به صراحت سخن و گفتاري به میان نیامده است، اما با دقت در آیۀ مکیِ 

و به  ؛...مفَإذا خفْت علَیه فَألْقیه فی الْی أنْ أرضعیه  وسىم مِّاُ  و أَوحینا إلى«
شیر بده و اگر بر او بیمناك شدى  را) موسی(او مادر موسى وحى کردیم که 

یابیم که قرآن کریم از همان ابتدا به می در) 15(» به دریا بیندازوي را 
زاد، پس از تولدش از زیبایی، به این موضوع مهم اشاره نموده است تا نو

عالمه طباطبایی معتقد است که در آیۀ . شیر اولیۀ مادر محروم نگردد
کار رفته و شیر دادن به حضرت ه گویی ب مذکور، نوعی ایجاز و مختصر

: پس تقدیر کالم چنین است. ، بالفاصله پس تولد بوده است)ع( موسی
»حبلت ام موسى به و وضعته و اوه شدت و ی کحال ى دریعن »...ینا الیهاح

سرائیل به این حد رسیده بود، مادر موسى به وى حامله شد، إبیچارگى بنى 
و ما به مادر او وحى ) باز کسى نفهمید(و او را زایید ) و کسى نفهمید(

ه نکالهام به مادر موسى بعد از آ اما ب یعنی به فرزندت شیر بده؛ کردیم که
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را به دریا  ي اوترسید بر او و چون او را زایید گفتیم به موسى شیر بده
، از دیدگاه »والده«سورة بقره بر کلمه  233تأکید آیۀ . )24( »بینداز

هاي علمی  دستاوردهاي علمی نیز معناي خاصی دارد؛ زیرا بر اساس یافته
تغییر ترکیبات شیر مادر از هنگام تولد کودك تا پایان دوران شیردهی با 

ونولوژیک کودك تناسب دارد؛ چون شیر اولیه هاي ویژه غذایی و ایم نیاز
با داشتن مقدار زیادي ) »colostrums«آغوز یا شیر ماك (مادر 

باشد  ها میبخشی براي کودك در برابر عفونت  ایمونوگلوبولین، سپر اطمینان
رزهاي پاي حفاظتی بر روي سازي ابتدایی و فراهم آوردن دیوارهو با ایمن

هاي زا و آلودگیرا در برابر انواع عوامل بیماريروده، مقاومت شیرخوار 
چنانچه حتی اگر کودکی پیش از موعد  .)25-27(» بردخارج رحم باال می

معموالً با  -آیدماهه به دنیا می 6که  )LBW(نوزاد نارس -به دنیا آید 
شیر مادر رشد خود را خواهد داشت؛ زیرا شیر مادر، خود به خود متناسب با 

مثالً آغوز براي کودکان نارس حدود دو هفته . کندکودك تغییر می هاي نیاز
شود، در حالی که مدت ترشح آغوز در کودکان غیر  روز ترشح می 21تا 

رود و مواد ضد روز است؛ در این مدت پروتئین شیر باالتر می 5تا  4نارس، 
شود و میکروبی آن به دلیل ضعف سیستم دفاعی بدن کودك بیشتر می

هاي آنان، اعم از کمبود آهن، کلسیم،  تواند تمامی نیاز شیر مادر میتنها 
شیر  .)28( ها و انرژي را که براي رشدشان نیاز دارند، تأمین کند ویتامین

هاي  دهد تا در غیاب سیستمآغوز این امکان را به نوزاد شیرخوار می
قی، عصبی، هاي گوارشی، عرو مقاومتی و ایمنی و نیز نارسایی اولیه سیستم

به عبارت دیگر شیر مادر در ابتداي  .، از خود محافظت نماید... کلیوي و
نظیري از مواد غذایی مختلف مورد نیاز کودك  تولد نوزاد، ترکیب بی

هاي  ها، عفونت ها، ویروس باشد که وي را در برابر هجوم انواع باکتري می
نوزدان بالفاصله پس از زیرا . کند محافظت می...  تنفسی، انگلی، قارچی و

ها، مواد شیمیایی و  معرض تعداد زیادي از میکروارگانیسم تولد، در
مادر به دلیل داشتن خواص ضد  شیر. گیرند هاي خارجی قرار می  ینئپروت

هاي ایمنی  قابلیت را دارد تا با تحریک سیستممیکروبی و عفونی، این 
  .نماید ها محافظت نوزاد، وي را در برابر انواع عفونت
عدم استفاده از شیر مادر، به منزله که دهد  اطالعات علمی نشان می

زیرا . باشد افزایش جدي خطر مرگ نوزادان در همان ابتداي زندگی می
اي است که حتی جایگزین و معادل دیگري ترکیبات شیر مادر به گونه

. ور شدتوان براي آن متص را نیز نمی) گاو(مانند شیر خشک و یا شیر حیوان 
حال توسعه، کودکی  هاي صورت گرفته، در یک کشور در اساس پژوهش بر

کند سه برابر کودکی که با شیر مادر تغذیه مادر تغذیه می که با شیر
کارشناسان بر این باورند که تغذیه  .)29(» کند شانس زنده ماندن دارد نمی

شیر مادر  ت؛ زیراانسان با شیر مادر، در آیندة افراد یک جامعه نیز مؤثر اس
 را که در آنهابرخی از  انسان بدنهاي زود هضمی است که ینئحاوي پروت

کم  در سنین بلوغ به صورت ضریب هوشیِ رشد مغز موثرند و کمبود آن
، خطر افزایش کلسترول شیر مادرچربی ؛ تواند بسازد کند، نمیخودنمایی می

کاهش سالی میانشار خون و عوارض قلبی را در في اضافی، ها  چربی
   .)27(دهد  می

ال تُضَار والدةٌ «توجه به عبارت  با: ضرر نرساندن به کودك. 2
ها ولَدبِو لَدبِو لَه لُودوو  سن تفاهم میان والدین در خانوادهح، عدم »هال م

است که عمدة ضرر  يبارزیان ، عملدادن به نوزاد خودداري مادر از شیر
خداوند متعال در این فراز از آیۀ  .گردده متولد شده میآن متوجه نوزاد تاز

ه فرمودنهی  این عملاز سورة بقره، به صراحت پدران و مادران را  233
حق ندارند سرنوشت  از آنها یک هیچ دهد کهو به آنان هشدار می است

بر از این طریق  المصالحه اختالفات خویش قرار دهند و را وجهخود کودك 
شیردهی مادران  ،شیخ طبرسیاز نگاه  .ندنماینوزاد، ضربه وارد  نجاجسم و 

 عنَرضی« عبارت ؛ زیراواجب یا حداقل مستحب است شانبه فرزندان
انشاء است که مفید  جمله خبري در مقام ،)10( »والدهنّ حولَینِ کاملَینِأ

 :ه دالیل مختلفی مانندمادر ب پس صالح نیست که .)30( باشدمیوجوب 
را شیر  خود فرزندنوزاد،  پدرشوهر و به نسبت  شمنی، خصومت و غضبد

  .)22و31(و ضرر و زیانی را متوجه او سازد ندهد 
عمده ضرري که از جانب عدم مصالحه میان پدر و مادر کودك در 

شود، محرومیت از شیر طبیعی و مغذّي مادر نگهداري از نوزاد متوجه او می
تباط عاطفی مناسب کودك با مادر است؛ به آغوشی و ار یند همآو نیز فر

تأثیري منفی بر  ،خانوادهدر  اختالف و ناهنجاريهرگونه بروز  ،بیان دیگر
هاي بعد ارتقاي سالمت مطلوب نوزاد و ثبات شخصیتی وي در سال

آغوشی و ارتباط عاطفی کودك با  هم، )ع( به تعبیر امام سجاد .گذارد می
ی است که پروردگار یگانه تنها و تنها به مادر، احساس ارزشمند و زیبای

برد کودکی بخشیده است که از میوه دل و شیرة جان مادر خویش بهره می
و خداوند چنین موهبتی را به احدي غیر از فرزند همان مادر، نبخشیده 

اً و فَحقُّ أُمک فَأَنْ تَعلَم أَنَّها حملَتْک حیثُ لَایحملُ أَحد أَحد«: است
به همین دلیل در ) 32و33(» أَطْعمتْک منْ ثَمرَةِ قَلْبِها ما لَایطْعم أَحد أَحداً

طور یکسان براي شیر  دین اسالم سفارش شده است که اگر مادر و دایه به
کسی حق  دادن دستمزد بخواهند، مادر در شیر دادن به نوزاد اولویت دارد و

بخشی را بدون هیچ دلیلی از لطیف و رضایتندارد چنین احساس زیبا، 
  .نوزاد شیرخوار خود دریغ نماید

 امتیازات وي،دادن  شیر شیوةمادر و  در شیر گونه که گفته شد،همان
اعم از شیر خشک و  هاي دیگر در شیر هرگزکه  وجود دارد هایی و ویژگی

و پرورش ی که با شیر مادر و در آغوش اکدکو .وجود ندارد) گاو( شیر حیوان
و  بیشتر ي مختلفها بیماريها و آسیب برابر درو مقاومتش  توانایی یابد، می

هاي علمی ما را به این حقیقت رهنمون دقت در یافته .گرددتر میافزون
سازد که اصرار و تأکید قرآن بر متضرر نساختن کودك شیرخوار، می

زیرا . باشدآغوشی با مادرش می متضمن محروم نساختن وي از موهبت هم
شود تا ارتباط عاطفی و روانی عمیقی میان مادر و نوزاد شیر مادر باعث می

تواند در آینده موجب ثبات برقرار شود و این ارتباط عاطفیِ عاشقانه می
 عالوه بر .هاي بیشتر وي گرددشخصیتی کودك و دستیابی به موفقیت

آمیز هاي موفقیتمبر اساس اطالعات علمی به دست آمده، یکی از گااین، 
یند شیردهی، تشویق مادران به تماس پوست به پوست با نوزاد است؛ آدر فر

برقراري این تماس، باعث بهبود وضعیت تنفسی، رفتارهاي ارادي، افزایش 
وزن، تنظیم درجه حرارت بدن نوزاد، همبستگی میان کودك و مادر و در 

مطالعه در کشور سوئد  همچنین یک .)29( شودنتیجه تولید شیر بیشتر می
نشان داده است نوزادانی که نود دقیقه پس از تولد خود تماس پوست به 
پوست با مادرانشان دارند، در مقایسه با نوزادانی که خشک شده، در حوله 
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 کنند هاي شدید نمیگیرند، ابداً گریهپیچیده شده و یا در گهواره قرار می
کودکان خود را عالوه بر غذایی که  بنابراین شایسته نیست مادران، .)34(

آغوشی نیز  خداوند به بهترین شکل برایشان معین نموده است از فرایند هم
ها و اقدامات محروم سازند؛ زیرا تغذیه نوزاد با شیر مادر، همراه با مراقبت

دهد و موجب ابراز حمایتی، پیوند عاطفی میان کودك و مادر را افزایش می
رامش و توازن عاطفی و روحی  ن آ ه فرزند و به دنبال آمحبت بیشتر مادر ب

  .شودکودك می
خداوند متعال در فراز  :یند شیردهیآاهمیت مشاوره در فر. 3

عنْ تَراضٍ منْهما وتَشاورٍ  الًفَإنْ أرادا فصا«سورة بقره  233دیگري از آیۀ 
» شیر گرفتن نوزاد یند ازآمشاوره در فر«، به مقوله مهم »افَالجناح علَیهِم

هر چند قرآن کریم این مسأله حیاتی را منوط به مشورت . نیز پرداخته است
و توافق والدینِ نوزاد نموده و در ادامه به چگونگی و جزییات این مشاوره 
نپرداخته و آن را مسکوت گذاشته است، اما دقت در این آیه ما را به حقیقت 

از . سازدگیز آیات وحی، رهنمون میاندیگري از مفاهیم و مضامین شگفت
» تَشاورٍ«اهللا طالقانی، در آیۀ مذکور، واژه دیدگاه مفسرانی همچون آیت

، وسعت دایرة مشورت از والدین نوزاد تا پزشک و دیگر »منْهما«بدون قید 
رساند؛ از نظر وي این کار به صالح کودك افراد با تجربه و اهل فن را می

پایۀ صالح اندیشی و تفاهم پایدار در خانواده و در حدود و خانوادة اوست و 
بر  بشري نیز جوامع و مصالحی تا دیگر روابط اجتماع باشداحکام اسالم می

   .)22(یابد  گسترشباال آید و  ،اندیشیۀ مشورت و همپای
هاي علمی نیز قابل بررسی است؛ زیرا این دیدگاه از منظر یافته

ودك و همراهی شیر مادر با دیگر غذاهاي روش صحیح از شیر گرفتن ک
مکمل، امر بسیار مهم و هنگامۀ حساسی است که در آیندة تغذیه کودك 

بسا جایگزین کردن بهینه و مطلوب شیوة  چه. تأثیر غیر قابل انکاري دارد
اي و تغذیه تواند از مشکالت سوءغذایی مناسب در رژیم غذایی کودك، می

که در آینده ...  همانند ماراسموس، کواشیورکور و هاي مختلفیبروز بیماري
کشور  9نتایج تحقیقات در  ،به عنوان مثال. شود، جلوگیري نمایدنمایان می

کشور خارج از جنوب صحراي آفریقا نشان داد شیرخوارانی که در  11از 
طوالنی مدت با شیر مادر تغذیه شده و غذاي کمکی ناکافی دریافت 

زیرا کمبودهاي  .و الغرتر از کودکان دیگر بودند نمودند، کوتاه قدتر
 توانند در سالمت فرد همانند الغري، کوتاهی قد، کم وزنی واي می تغذیه

تأثیر داشته باشد و خطراتی را براي پویایی جامعه و توسعه پایدار آن به ... 
  .)35(وجود آورد 

بدیل شیر با توجه به نقش بی :شیردهیمدت زمان مطلوب . 4
ها، قرآن کریم مدت زمان مطلوب در در پیشگیري از بسیاري از بیماريما

، بیان کرده )10(» حولَینِ کاملَینِ« شیردهی کودکان را دو سال کامل،
وهنٍ و فصالُه فی   مه وهناً علىاُبِوالدیه حملَتْه نْسانَ إلینَا او وص« :است
ی؛)4(» ...نعام »صو نَوإلا ای ضَعتْهو کُرْهاً و هأُم لَتْهمساناً حإح هیدنْسانَ بِوال

خداوند متعال  ،آیاتاین در  ).5( »...کُرْهاً و حملُه و فصالُه ثَالثُونَ شَهراً
ضمن توجه دادن آدمی به کانون خانواده و روابط فرزند با والدین، حق مادر 

هاي هاي بیدار و وجدانتا بدینوسیله دل آوردرا به عنوان شاهد مثال می
هاي مادر را در دوران سخت و آگاه؛ ترحم، خیرخواهی، ایثار و دلسوزي

دشوار بارداري و شیرخوارگی، همواره به خاطر داشته باشند و از آن به نیکی 

سوره بقره،  233از مضمون و محتواي دو آیۀ مذکور و نیز آیۀ  .یاد نمایند
سال کامل به  2مدت موظفند حداکثر مادران آید که می گونه به دستاین

ماه کمتر  21نباید از  ،مدت شیر دادنو حداقل کودکان خود شیر دهند 
توانند با توجه به وضع جسمی و روحی کودك و با پدران و مادران می .باشد

مشورت و توافق یکدیگر، کودك را در زمان مناسبی که به مصلحت اوست، 
شیر ) ع( اهمیت این مسأله همین بس که امام صادقدر  .ارندد از شیر باز

ماه را ظلم در حق کودك بیان کرده و مادران را از انجام  21دادن کمتر از 
بعد از این دوران را موجب ) ص( چنین کاري نهی نمودند؛ حتی پیامبر

شْرُونَ شَهراً فَما الرّضَاع واحد و ع :قَالَ )ع(اهللاعبد عنْ أبِی« :داندرضاع نمی
الْفَرْض فی الرّضَاعِ أحد و عشْرُونَ « ؛)36و37(» نَقَص فَهو جور علَى الصبِیِّ

 متأنْ ی إنْ أرادو عرْضالْم نَقَص راً فَقَدشْرِینَ شَهع و دنْ أحع ا نَقَصراً فَمشَه
نچه کمتر از  ماه است و هر آ 21  ت شیردهیمد ،الرّضَاعۀَ فَحولَینِ کَاملَینِ

این مدت باشد، پس ستم و نقصانی بر حق شیرخوار وارد شده است و اگر 
» کامل باشدخواستید شیردهی را به پایان برسانید باید مدت دو سال 

  ).36و38(» ال رضاع بعد فطامٍ« ؛)12و37(
کودك وجود اي میان مدت زمان شیردهی و سالمتی اما چه رابطه

دارد که قرآن کریم و روایات رسیده از بزرگان، این چنین به این مسأله 
توجه نشان داده و اهمیت آن را بیان فرمودند؟ در پاسخ پرسش فوق 

امروزه بر اساس نظر کارشناسان فن تغذیه، استفاده دو : توان گفت می
ي علمی ساالنۀ کودکان از شیر مادر، روش مطمئنی است که با دستاوردها

اوالً پستان مادر در امر تغذیه،  .باشدروز نیز قابل بررسی و اثبات می
بخشی و رشد نوزاد، به مانند جفت در زندگی داخل رحمی، نقش مصونیت 

ثانیاً بر طبق  .)25(تواند به خوبی ایفا نماید خود را تا دو سالگی می
مادر تغذیه ماه از شیر  7- 12و  1-6تحقیقات صورت گرفته کودکانی که 

ماه  1مرتبه کمتر از کودکانی که زیر  145/1و  023/1نمودند به ترتیب 
اند؛ همچنین این مبتال شده) یا لوسمی حاد(اند به سرطان خون شیر خورده

ماه از شیر مادر  19-24ماه و  13- 18تحقیقات نشان داد که کودکانی که 
ماه  1از کودکانی که زیر مرتبه کمتر  54/3و  455/2اند به ترتیب بهره برده

ماه  24اند؛ کودکانی که بیشتر از اند به سرطان خون مبتال شدهشیر خورده
اند  مرتبه کمتر به سرطان خون مبتال شده 209/2از شیر مادر تغذیه نمودند 

 بیانگر این است که میان مدت زمان تغذیه با شیر مادرپژوهش فوق  ).39(
 لوسمی حاد، رابطه معناداري وجود دارد و دو ابتال به بیماري مهلکی مانن

کمتر به بیماري  کودکانی که مدت بیشتري از شیر مادر تغذیه نمودند
چه بسا : توان گفتبنابراین می. اندمهلک سرطان خون مبتال شده

تواند از ابتال کودك به آن و مهلکی که شیر مادر می هاي ناشناخته بیماري
مورد آن صورت نگرفته  تحقیق و پژوهشی در پیشگیري نماید، اما تاکنون

  .است
بدون تردید، تنها غذاي مناسب و ایده آل  :ربرتري شیر ماد .5

هر نوزاد، شیر مادر همان نوزاد است که به نوعی فراهم کننده مواد غذایی 
پیامبر گرامی اسالم در روایتی، شیر مادر را بهترین . باشداختصاصی او می

رقیب در میان شیرهاي دیگر بیان دك و شیري بیوسیله جهت تغذیه کو
لَیس للصبی لَبنٌ خَیرٌ منْ لَبنِ اُمّه، براي کودك هیچ شیري «: اندنموده

نیز در ) ع( امام علی .)12و38(» باشدنیکوتر از شیر مادر خودش نمی
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ستوده » أعظَم برکَۀً«گفتاري مشابه سخن پیامبر، شیر مادر را با صفت 
ما من لَبن رضع به الصبی أعظَم برکَۀً علیه من لَبنِ اُمه، هیچ «: است

» باشدشیري به اندازه شیر مادر براي تغذیه کودك پر برکت و مبارك نمی
سورة قصص، این مسأله  14 الی 7عالوه بر این قرآن کریم در آیات . )12(

تأیید و تأکید  ، به زیبایی مورد)ع( مهم را با توجه به داستان حضرت موسی
سورة قصص به دوران طفولیت و چگونگی  14الی  7آیات  .قرار داده است

باري، با دقت در این آیات، به . اشاره دارد) ع( رشد و پرورش حضرت موسی
یات و مطالبی که بیان کنندة برتري شیر مادر ئتوان از کنار جزراحتی نمی

ست، گذشت؛ ار داده اباشد و قرآن آن را مورد تأکید و پردازش قرمی
ند که خداوند در آیۀ هفتم به زیبایی و ظرافت مثال نگارندگان بر این باور

و حق اولیه مادر در شیر دادن به » شیر آغوز یا کلستروم«به مقولۀ زدنی، 
 مِّاُ  و أَوحینا إلى« :نوزاد شیرخوارش پرداخته و به آن اشاره نموده است

، و ما به مادر موسی ...ما خفْت علَیه فَألْقیه فی الْیفَإذ أنْ أرضعیه  موسى
الهام نمودیم که فرزندش را شیر دهد و هنگامی بر او ترسیدي وي را به 

  .)15(» دریا بیفکن
شیردهیِ بالفاصله بعد از تولد، شانس ادامه  ،به اعتقاد کارشناسان

تغذیه انحصاري  ،بارتیدهد؛ به عشیردهی و زنده ماندن نوزاد را افزایش می
با شیر مادر در همان ساعات اولیه تولد، میزان مرگ و میر را تا چهار برابر 

در مقابل، شیردهی توسط غیر شیر مادر احتمال از . دهدکاهش می
گسیختگی فعالیت طبیعی روده را باال برده و ایمنی کودك را در برابر  هم

نوزاد با «دهد، ی نشان میتحقیقات علم .)34(» دهدها کاهش میعفونت
هاي آخر تشخیص صدا و بوي مادر خود، گرما و احساسی مشابه هفته

هاي نوزادان بالفاصله پس از کند؛ اغلب لبزندگی داخل رحم را تجربه می
ها شروع به مکیدن گیرد و برخی از آنتولد نزدیک سینه مادر قرار می

صورت مادر به ویژه  اما عمده نوزادان عالقه فراوانی به. کنند می
نکته جالب توجه اینکه  .شوندهایش دارند و یا به مادرشان خیره می چشم

ادر، بیانگر زمانی است که جنین در م تمایل نوزاد به بوي مایع آمنیوتیک
به همین دلیل . رحم مادر این مایع را بلعیده است و از آن خاطره دارد

خاطر آغشته ه ها و انگشتان بمندي نوزاد به مکیدن دستاحتماالً عالقه
  .)34( »باشدبودن آنها با مایع آمنیوتیک می

از علل دیگر برتري شیر مادر نسبت به موارد تقریباًَ مشابه آن همانند 
اي است شیر مادر غذاي زنده«: باید گفت) گاو(شیر خشک و شیر حیوان 

ین شیر ا. که همواره ترکیبات آن بر حسب سن شیرخوار در حال تغییر است
مخصوص نژاد انسان آفریده شده است و بیشتر از صد ترکیب متنوع دارد 

ترکیبات منحصر به  .)40(» توان آن را به شیوة مصنوعی تولید نمودکه نمی
ین، آهن، کلسیم، مواد معدنی، ئ، پروت)ماده قندي(فردي مانند چربی، الکتوز 

 .هبت خدادادي وجود داردکه به مقدار مورد نیاز در این مو...  ها وویتامین
  :شوددر ادامه به سه نمونه از این ترکیبات اشاره می

که ماده قندي اصلی در شیر مادر و سایر شیرها به  :الکتوز .1
الکتوز موجب . آید، در شیر مادر بیشتر از شیر گاو وجود داردحساب می

در رودة نوزاد » الکتوباسیل«زاي  بیماري سرعت در رشد میکروب غیر
زا را  هاي بیماريها و باکتريگردد و با این عمل، رشد سایر میکروب می

  .)34(نماید مهار می

درصد قابلیت  70 مادر در شیر لیدرصد و 10 ،در شیر گاو :آهن .2
 هايآهن در ساختمان هموگلوبین و گلبولاز آنجایی که  .)25(ب دارد جذ

کنند، کمتر ر تغذیه میشیرخوارانی که از شیر ماد ،قرمز نقش اساسی دارد
در مقابل،  .گیرندخونی یا کمبودهاي ویتامینی قرار میدر معرض کم

کودکان تغذیه شده با شیر گاو، ممکن است در آینده به کم خونیِ فقر آهن 
  .)41(دچار شوند 

هر چند تقریباً هم در شیر مادر و هم در شیرهاي  :چربی .3
گردد، رژي از چربی تأمین میحدود پنجاه درصد ان) شیر خشک(مصنوعی 

 20(اسیدهاي چرب اشباع نشده با زنجیره طوالنی  ،اما در شیرهاي خشک
باشند، عمالً وجود ندارد؛ در مقابل که براي رشد مغز الزم می) کربنی 22و 

هایی است که براي ساختمان مغز الزم چربی شیر مادر بیشتر از نوعِ چربی
شیر مادر در طول شبانه روز به  همچنین، بر خالف شیر خشک،. است

گیرد و از نظر آسانی و با درجه حرارت مناسب در اختیار نوزاد قرار می
  .)26(باشد تر میهاي اقتصادي نیز به صرفههزینه

ي دیگر ترین امتیاز و ویژگی شیر مادر نسبت به شیرهامهمبنابراین 
نها عاري از شیر مادر نه ت. شیرخشک، تازگی و طراوت آن است ه ویژهب

طور مستقیم، به  به و بخش بودهمیکروب است، بلکه سرشار از مواد ایمنی
با این  .رسد و نیاز به نگهداري و جوشاندن نداردمصرف شیرخوار می

ها گاهی به جاي شیر توصیف، جاي تعجب و شگفتی فراوان دارد که انسان
به گمان . برندطبیعی و فیزیولوژیکی خود، از موارد مشابه آن بهره می

ناآگاهی «: اوالً :باره وجود دارد دو دلیل عمده در این ،نگارنده این سطور
 ؛»بدیل خداوندينظیر و بیها نسبت به این موهبت بیبرخی از خانواده

اما از  .»جات شیر خشک سازيها و کارخانهسودجویی شرکت«: ثانیاً
وابسته است، در  آنجایی که آیندة جامعه بشري به سالمت کودکان آن

هاي سریع علمی و نیز چاپ و تدوین هاي اخیر به موازات پیشرفتسال
هاي غیر معمول و نادرست اي از رویهها و مقاالت فراوان، تا اندازهکتاب

هاي مناسبی در این باره شیردهی نوزادان جلوگیري به عمل آمده و آموزش
  .داده شده است

نچه مالحظه گردید، شیر چنا :عنشر حرمت از طریق رضا. 6
اهمیت این مسأله تا بدان . مادر در رشد و تکوین کودك، بسیار اهمیت دارد

دیگري صورت  شخصیند شیردهی نوزاد توسط آجاست که حتی اگر فر
پذیرد و شیر وي نیز خصوصیات و شرایط شیر مادر را دارا باشد، این ارتباط 

نوزاد و فرد شیر دهنده طرفه موجب نشر حرمت از طریق رضاعت میان  دو
وأُمهاتُکُم ... حرِّمت علَیکُم أُمهاتُکُم«: فرمایدباره می خداوند در این. شودمی

و زنانى  ...مادرانتان) ازدواج با(، ...الالَّتی أَرضَعنَکُم وأَخَواتُکُم منَ الرَّضَاعۀِ
 ).17(» ه استبر شما حرام شد ،اند و خواهران شیریتان که شما را شیر داده

 مورد تعداد دفعات و مدت زمان شیردهی این دسته از کودکان، اختالف در
نظر وجود دارد؛ بیشتر روایات پیرامون نوشیدن شیر توسط نوزاد به صورت 

آن هم  ،مرتبۀ متوالی و یک شبانه روز 15مرتبۀ غیر متوالی،  15مرتبه،  10
و استحکام و استواري استخوان شود،  که موجب روییدن گوشت در صورتی
با توجه به تحلیلی که شیخ طوسی از این دسته روایات و . کنندتکیه می

اهللا بروجردي در کتاب  نظرات پیرامون آن به عمل آورده و حتی آیت
باب أنّه ال یحرّم منَ الرّضَاعِ «به  را معنونعنوان بابی » منابع فقه شیعه«
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که حاکی از  -)42(نموده است » ...للّحم و الدم و شد العظْمإلّا ما أنْبت ا
آید که نظریۀ این نتیجه به دست می -مقبولیت این نظر نزد وي دارد

در ) شیر خوردن متوالی نوزاد(بار شیر دادن متوالی به نوزاد  15«مقبول 
امام از دیدگاه  .باشد، می»صورتی که گوشت بروید و استخوان محکم شود

شود که اوالً نوزاد از طریق ، شیر خوردنی موجب نشر حرمت می)ع( صادق
نوشیدن پستان، کامالً سیر شود و اشتهایش به پایان برسد؛ ثانیاً باعث 

ال یحرّم منَ الرّضَاعِ إلّا ما أنْبت « :رویش گوشت و استخوان و خون شود
ظْمالع دش و مالد و مالّذيِ «: فرماید یا در جایی دیگر می؛ )12(» اللّح الرّضاع

ینْبِت اللّحم و الدم هو الّذيِ یرْضع حتّی یتَملّی و یتَضَلّع و ینْتَهِی نَفْسه؛ 
سازد، همان است که شیر بخورد رویاند و میرضاعی که گوشت و خون می

دیدگاه قرآن و  .)43(» تا پر شود و سیر گردد و اشتهایش به پایان رسد
بار شیر خوردن متوالی نوزاد که موجب روییدن گوشت  15روایات، مبنی بر 

  :توان از دو نظر مورد بررسی قراردادو استحکام استخوان شود را می
هاي چربی :مادرهاي موجود در شیر با توجه به چربی. الف

است و در  هاي الزم براي ساختمان مغزشیر مادر، بیشتر از نوعِ چربی
تکامل سیستم عصبیِ مرکزي، نقش اساسی دارند و به نحو مطلوبی 

ها بیشتر در پایان هر این چربی. کنندرا تأمین می انرژیتیک نوزادنیازهاي 
وعده شیردهی ترشح شده و به سیر شدن و تأمین نیازهاي انرژي طفل 

ة شیردهی، رو باید به مادر توصیه کرد تا در هر وعداز این. کندکمک می
همچنین، کم و کیف . تمامی شیر هر پستان خود را به فرزندش بخوراند

خوري رمطلوب چربی شیر مادر چنان است که شیرخوار زودتر سیر شده و پ
  .)25(شود تناسب او نمیکند و موجب چاق شدن بینمی

میزان  :مادردر شیر  Dبا توجه به میزان ویتامین . ب
واحد بین المللی در لیتر است که  25در حدود در شیر مادر  Dویتامین 

ویژگی مهم و اساسی . گیردجذب آن هم براي نوزاد به طور کامل انجام می
کمبود آن ي نوزاد است که هاساخت و استحکام استخوان ،Dویتامین 

 .تواند منجر به بیماري راشیتیسم یا نرمی استخوان در شیرخواران شود می
غذیه مادر مطلوب نباشد ران شیرخواري نوزاد، اگر تبه همین دلیل پس از دو

بیماري به  نوزادیا شیرخوار در معرض آفتاب قرار نگیرد ممکن است 
بنابراین، جهت پیشگیري از این بیماري الزم است . راشیتیسم دچار شود

تجویز توصیه و خوراکی براي شیرخوار،  Dویتامین واحد  400روزانه حدود 
ست در آیات قرآن زمان انجام شیردهی نوزاد از طریق گفتنی ا .)34( شود

 2گویا در طی مدت . گردد مشخص نشده استرضاع که موجب حرمت می
اما . گرددیند انجام گیرد، موجب نشر حرمت میآسال، هر زمانی که این فر

 ،)36و38(» ال رضاع بعد فطَامٍ«بعد از مدت دو سال، با عنایت به روایت 
  .گیردنجام نمینشر حرمت ا

، )ع( در پایان باید گفت نیکوترین روش شیردهی از نگاه امام صادق
: فرمایدامام در روایتی می. تأکید بر شیر خوردن نوزاد از هر دو پستان است

یا أم إسحاقَ ال تُرضعیه منْ ثَديٍ واحد و أرضعیه منْ کلَیهِما یکُونُ «
خَرُ شَراباً؛ اي مادر اسحاق از یک پستان شیر مده از هر أحدهما طَعاماً و اآل

» دو پستان شیر بده که یکی به جاي طعام است و دیگري به جاي آب
، از نگاه کارشناسان فن تغذیه نیز قابل )ع( این سخن امام صادق .)36و44(

. روز متغیر است توجیه است؛ زیرا ترکیب شیر مادر در ساعات مختلف شبانه
اي از انرژي است، کمترین مقدار آن در ونه، چربی که منبع غنیبراي نم

. یابدبعد از ظهر افزایش می 2صبح بوده که به تدریج تا ساعت  6شیر مادر 
) Fore milk= شیر پیشین(در هر وعده غذایی، قسمت اول شیر مادر 

این . باشدداراي چربی کمتري است که به رنگ آبی بسیار کم رنگ می
دریج افزایش یافته و بیشترین مقدار آن در اواخر شیر خوردن چربی به ت

گردد و سفیدي شیر عمدتاً به دلیل ظاهر می) Hind milk= شیر پسین(
بنابراین کودك جهت رشد و نمو جسمی  )34و41( محتواي چربی آن است

خود به هر دو شیر پستان مادر نیازمند است تا از ترکیبات شیر مادر به نحو 
  .وردار شوداحسن برخ

  
  نتیجه گیريو بحث 

 به شیردادن اولیۀ حق کریم قرآن منظر از داد نشان حاضر مطاله
 وظیفه نیز مادر و است آورده دنیا به را کودك که است مادري آنِ از نوزاد،
 نقش به توجه با و سازد مند بهره آغوز، مغذي شیر از را خود نوزاد دارد
 زمان مدت کریم قرآن نوزاد، جسمی و روحی رشد در مادر شیر مانند بی

 و) کاملَینِ حولَینِ( کامل سال دو را خوار شیر کودك شیردهی مطلوب
  .است نموده بیان ماه 21 را زمان این حداقل
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Abstract 
Introduction: Undoubtedly, breast milk is the best food for the baby in the first 
months of the birth and breastfeeding is one of blessings and gifts that God has 
physiologically bestowed human beings during the first two years of their lives. 
The mechanism and plan of this important issue have been processed by using 
many verses of Qur'an. Qur'an orders the parents especially mothers not to deprive 
their children of this blessing because breast milk is the unique and perfect food in 
the promotion of mental health and physical growth, optimal development of 
children and increasing of emotional relationships in society. 
Methods: The aim of this cross-sectional study was to investigate and analyze 
comparatively the "breast milk" from the approach of Qur'an and some scientific 
and medical results. Therefore, this research was performed using verses of Qur'an, 
authentic hadiths, medical books and scientific papers. 
Findings: Several verses of Qur'an emphasize the importance of mother's milk and 
the important issues such as foremilk or colostrums, priorities for mother to 
breastfeed the infant, consultation in the breast-feeding process, the optimal 
duration of breastfeeding and bonding relationships between infants and 
lactiferous were mentioned in the verses of God with special delicacy. Medical 
texts as well as Qur'an emphasize the importance of breastfeeding. 
Conclusion: The study shows that the best nutrition for infants is breast milk and 
indirect breastfeeding from the breast provides rights. It is necessary for mothers 
not to deprive the children of their rights for two years in order to preserve the 
physical and mental health of them. 
Keywords: Qur'an, Breast milk, Breastfeeding, Medicine 
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