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سيره امامان شيعه
تاریخ دریافت39/6/5 :

درباره تولد فرزند

تاریخ تأیید39/22/21 :


سعیده رحیمی

آداب و آیینهای مربوط به تولد ،بخشی جداییناپذيیر از سذک
انسانها است .با توجه به نقذ

الوذویی امامذان هذی ه

زنذدگی

بررسذی گوذونوی

رویارویی ایشان با این موضوع ،برای جام ه امروز سودمند است .ایذن مقالذه بذا
بررسی روایتهای موجود درباره تولد م صومان
امامان م صوم

و با تکیه بذر هذیوه رتاذار

با مادرانی که ترزند آنها امام م صوم بوده اسذت ،مذیکوهذد

رتاارهای مرتکط با تأمین امنیت روانی و آرام

مذادران را اسذاخراک کنذد .ایذن

رتاارها را میتوان در گند مرحله دساهبندی کرد :حضور م صوم در محل تولذد
و تأمین امنیت روانی مادر ،دیدن نوزاد بالتاصله پذ

از تولذد ،اناخذاب همذراه

برای مادر درهنوام زایمان  ،تکریم قابله ،جلوگیری از رسیدن اخکذار نذاگوار بذه
مادر و ت لیم علوم امامت به نوزاد.

واژههاي کليدي :اهل بیت



 ،سیره ،تولد نوزاد ،زایمان ،سبک زندگی اسالمی.

کارشناس ارشد تاريخ اسالم ،دانشگاه باقرالعلوم
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درباره تولد فرزند

مقدمه

بهدلیل تداخل فرهنگ اسالمی با دیگر فرهنگها مانند فرهنگ غرب ،در برخی موارد،
زندگی مسلمانان از اندیشههاي ناب اسالمی فاصله گرفت ه و الگوه ا و س بکه اي غی ر
اسالمی جايگزین آن شده است.
در سالهاي اوج شکوفایی تمدن اسالمی ،بهدلیل غناي فرهنگ و تمدن اسالم ،غلب ه
فرهنگی با مسلمانان بود اما به تدریج به دالیل گوناگونی ،تمدن اسالم رو به افول نهاد .به
نظر میرسد ،تداخل فرهنگی یا به عبارت دقیقتر هجوم فرهنگ غرب ،ب ر روش زن دگی
مسلمانان اثر گذاشته و سبک زندگی آنان ،ترکیب ن اهمگونی از دو نظ ام فرهنگ ی ش ده
است که اهداف و بنیادهاي متفاوت و متضادي دارند.
بهدلیل آنکه آیین اسالم براساس فطرت انسان است ،آموزههاي آن ،آرامش و آسایش
دنیا و آخرت را براي انسان به همراه دارد و به هر میزان که انسانها از آن فاص له گیرن د،
گرفتار تشویش و اضطراب میشوند .از اینرو ،اصالح سبک زندگی پیش از آن که سعادت
آخرت را به همراه داشته باشد ،آسایش دنی ا ب ه ارما ان م یآورد .حت ی بخ ش زی ادي از
توصیههاي پزشکی امامان معصوم

 ،در مطالعات طب جدید به اثبات رسیدهاند.

فرایند وضع حمل مادران ،یکی از اموري است که پس از تحوالت جدید در کشور م ا،
دستخوش تاییراتی شد و زایمان خانگی ق دیمی منس و گردی د .در ح الیک ه برخ ی از
اصول آن بر احکام فقه شیعه استوار بود و آرامش بیشتري ب راي م ادر ب ه هم راه داش ت.
بدون شک ،شرایط کنونی وضع حمل در بیشتر بیمارستانهاي کشور ،1عامل گرایش زنان
جامعه به عمل جراحی زایمان یا سزارین است .چنانکه امروز با آمار بسیار باالي س زارین
در کشور روبهرو هستیم که بخش اعظم آن ،بدون ضرورت و اختیاري انجام میشود.

2

آسیبهاي جسمانی این عمل جراحی ماژور براي زنان ،یکی از عوامل کاهش جمعیت
است؛ زیرا در کشور ما براساس توص یه بیش تر پزش کان ،امک ان زایم ان طبیع ی پ س از
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سزارین وجود ندارد و این جراحی تا سه بار تکرارپذیر است .همچن ین ت رس و نگران ی از
زایمان و آزارهاي این فرایند ،عامل مهمی در خ ودداري تع داد زی ادي از زن ان جامع ه از
فرزندآوري است .به لحاظ روانی ،برجاي مان دن خ اطراتی ناخوش ایند از روز تول د فرزن د،
تصویري نادرست از لحظاتی که میتواند بسیار دلپذیر باشد ،در ذهن مادر ایجاد میکند که
ناخود آگاه در این امر تأثیر دارد.

3

بر این اساس ،با توجه به مشکل جدي کاهش جمعیت در کشور  ،چنین پژوهشه ایی
همسو با سیاستهاي ملی خواهد بود .با در نظر داش تن ای ن ض رورت ،واک اوي عملک رد
امامان معصوم

در هنگام تولد فرزندان خویش در طراحی شیوههاي جدید وضع حمل

بر مبناي آموزههاي اسالمی و سازماندهی این فرایند ،مؤثر خواهد بود.
بررسي روايتهاي تولد

در این بررسی ،درباره تولد بیشتر معصومان
 ،امام صادق

ولی درباره تولد امام باقر

به گزارشهاي فراوانی استناد میشود

 ،امام هادي

و امام حسن عس گري

،

روایتهاي کمتري موجود است .برخي روايتها ،تنها احوال و معجزات لحظه تولدد
امام را بيان ميکنند.
به لحاظ وقوع معجزه هنگام تولد ،پیامبر گرامی اسالم

در رتبه نخست قرار دارد.

راویان متعددي مانند بانو آمنه ،ابوطالب و عبدالمطلب ،هریک بخشی از ای ن معج زهه ا را
بیان میکنند که در میان آنان ،آمنه با تفصیل و جزئیات بیش تري اتفاق ات لحظ ات تول د
پیامبر

را بیان میکند.

معجزات دیگر ائمه

4

در هنگام تولد ،بیشتر شامل مواردي مانند س خن گف تن ،ب ه

زبان آوردن تهلیل و تسبیح خداوند ،شهادتین و آیههایی از قرآن کریم است .همچن ین ب ه
دنیا آمدن در حالت سجده و گشودن دستها به سمت آسمان و توج ه ب ه قبل ه ،از دیگ ر
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ویژگیهاي تولد معصومان

است 5.در این میان ،درباره برخی ائمه

خاصتري وجود دارد ،مانند ماجراي فطرس و قنداقه امام حسین
آسمانی پیشین و تمامی قرآن به وسیله پی امبر اک رم
علی

درباره تولد فرزند

در زمانی که قرآن بر آن حضرت

 ،6یا قرائت کتابهاي

 ،ب راي امیرالم ؤمنین حض رت

نازل نشده بود.

این مقاله به برخی از ویژگیهاي تولد ائمه

گ زارشه اي

7

اشاره میکن د ام ا درص دد بررس ی و

تحلیل س ندي و محت وایی ای ن ویژگ یه ا نیس ت ،بلک ه روای ته ا را از دی دگاه رفت ار
معصومان

با مادران ائمه

مینگرد تا با توجه به سیره آن بزرگ واران ،در راس تاي

تأمین امنیت روانی و آرامش مادر در آن لحظات دردناک و پر اضطراب ،راهکارهایی بیاب د.
سیره ائمه

در هنگام تولد فرزند در محورهاي ذیل تبیین میشود.

 .1حضور يافتن معصوم

در محل تولد

گروهی از روایتها نش ان م یدهن د ک ه ام ام معص وم

در هنگ ام وض ع حم ل

همسرشان ،در خانه حضور داشتند و به هیچ امر دیگ ري ج ز ای ن واقع ه نم یپرداختن د.
چنانکه گاهی خود ،مقدمات کار را فراهم میکردند و انجام آن را به خدمتگزاران خویش
نمیسپردند .روایت میالد امام موسی بن جعفر

و امام جواد

از

و ام ام مه دي

این گونه روایتها است.
1ـ .1روايت تولد امام موسي بن جعفر

ابو بصیر در این باره روایت میکند:
فرستاده حميده ـ مادر امام موسي

ـ به خدمت حضرت صادق

آمـد

به آن حضرت عرض کرد :حميده ميگويد در خود حال غيرمتعـارفي را ماـا ده
ميکنم مييابم آن چه را که پيش از اين به نگام زاييدن مييافتم (آثار ضـ
حمل در خود ميبينم) .تو مرا امر فرمودهاي که من بر تـو در بـاا ايـن پ،ـرت
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پياي نگيرم [ در امر ا دخل تصرفي نکنم].
برخاست با فرستاده حميده تاـري بـرد .لـو ي

پس امام جعفر صادق

نکايد که حضرت بازگات در حا ي که آسـتين بـا زده [بـود] مـيخنديـد.
اصحاا به آن حضرت عرض کردند :خدا تو را شـاد گردانـد مـا را فـداي تـو
گرداند از امر حميده چه کردي چه اتفاق افتاد؟ فرمود :خـدا ا را بـه سـ مت
داشت مرا پ،ري بخايد آن پ،ر بهترين ک،ـاني اسـت کـه خـدا اياـان را
آفريده در ميان خ يق حميده مرا خبر داد در باا آن پ،ر به امـري کـه گمـان
داشت که من آن را نميدانم حال آن که من به آن امر از حميده داناتر بودم.8

براساس متن روایت ،خود امام

امر زایمان حمیده را برعهده میگیرند و در اینباره،

پیش از آن به او سفارش کرده بودند؛ چراکه با فرس تاده حمی ده م یرون د و ب ه گ زارش
اصحاب ،آستین باالزده برمیگردند.
1ـ .2روايت تولد امام رضا

علی بن میثم در این باره از پدرش روایت میکند:
از مادرم شنيدم که ميگفت :از نجمه مـادر حضـرت رضـا

شـنيدم کـه

ميفرمود ... :قت ض حمل من شد آن جناا بر زمين اق شد در حـا ي کـه
د دست خود را بهر ي زمين نهاده بود سر خود را ر به آسمان بلند کرده بود
حرکت ميداد د ب خود را گويا تکلم ميکرد .پس داخل شـد بـر مـن پـدر
بزرگوارش موسي بن جعفر

فرمود به من که اي نجمه! گوارا بـاد از بـراي

تو کرامت پر ردگار تو .پس من آن لفل را در خرقه سفيدي پيچيـده بـه دسـت
آن حضرت دادم .پس در گوش راست ا اذان گفت در گوش چـشش اقامـه
آا فرات خواست .پس آن آا را در کام ا ريخت آن لفل را رد کرد به مـن
فرمود ا را بگير که بقيةاهلل در زمين است.

9
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این روایت ،گویاي آن است که امام

درباره تولد فرزند

در هنگام تولد فرزن د ،در مح ل تول د فرزن د

حضور داشتند و اولین کسی بودند که نوزاد را تحویل گرفتند و آداب اولیه تولد او را انج ام
دادند.
1ـ .3روايت تولد امام جواد

در معالم ابنشهرآشوب در اين باره آمده است:
حکيمه دختر موسي بن جعفر
جواد ـ حضرت رضا

گفت :نگام زايمان خيزران ـ مادر حضرت

من را خواست فرمود :نگام زايمان فرزندم خـودت

با خيزران قابله در يک اتاق باشيد .سشس بـراي مـا چراغـي آ رد در را بـر
ر ي ما ب،ت .مين که حا ـت زايمـان دسـت داد چـرا خـاموش شـد .مـن از
خاموش شدن چرا غمگين شدم .ناگاه حضرت جواد در تاتي که جلوي خيـزران
بود قرار گرفت .ر ي پيکرش پردهاي نازک چون جامه قرار داشت .چنان نور از
آن ميدرخايد که اتاق ر شن شد .به لور کامل ماخص ديده ميشد .ا را در
آغوش گرفتم آن ر کش را از پيکرش جدا کردم .حضرت رضا

آمـد در

را گاود .ما از کار خيزران فـار شـده بـوديم .حضـرت لفـل را گرفـت در
گهواره گذاشت به من فرمود :حکيمه پيوسته کنار گهوارهاش باش.

نکتهاي که از این روایت به دست میآید ،توجه امام رضا
مناسب اتاق زایمان همسرشان است .آن حضرت

10

به فراهم ک ردن ش رایط

پس از مشخص کردن اف رادي ک ه

هنگام تولد فرزندشان باید در اتاق حاضر باشند ،چراغ اتاق را روشن م یکنن د و در را ه م
میبندند و پس از تولد ،دوباره میگشایند .همچنین در هنگام تول د ب ه ه یچ ام ر دیگ ري
نمیپردازند.
1ـ .4روايت تولد امام زمان

حکیمه خاتون در این باره میگوید:
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من نزديک نرجس خاتون خوابيدم .امام ع،ـکري ـم در مـان خانـه بـود.
نگامي که قت نماز شب فرا رسيد من براي نماز شب برخاستم .نرجس خاتون
خواا بود اثر ض حمل در جود ا معلوم نبود .من ماغول نماز شب شـدم.
نگامي که به نماز تر رسيدم بر د م گذشت که فجر للوع کرد درباره سخن
امام ح،ن ع،کري که فرموده بود اماب حضرت قائم متو د ميشـود شـکي در
دل من جاي گرفت .ناگاه امام ع،کري

صدا زد :عمه فجر للوع نکرده .من

نماز را به سرعت تمام کردم نزديک نرجس خاتون رفتم.

این روایت از توجه امام

11

به تولد فرزند و زایمان همسرشان حکایت دارد .به گونهاي

که تمام شب بیدار ماندند .البته آن شب ،شب نیمه ش عبان ب ود ک ه احی اي آن ،مس تحب
است ولی رفتار امام بهگونهاي بود که گویی تنها متوجه آن اتفاق فرخنده ب وده اس ت و در
انتظار تولد مولود موعود به سر میبرده است.
مجموعه این سه روایت ،نکات تربیتی فراوانی در بر دارد ک ه اهمی ت حض ور پ در در
مکان تولد فرزند و تأثیر آرامشبخشی آن ب ر روان م ادر و ت أمین امنی ت روان ی او در آن
لحظات دردناک ،مهمترین آن است .این امر ،مطلبی است که پژوهشگران حوزه مام ایی
در برخی آثار به آن اشاره میکنند 12.شیوه زایمان فیزیولوژیک که در س اله اي اخی ر در
برخی شهرهاي بزرگ کشور در سطح محدود ،راهاندازي شده است ،ای ن امک ان را ف راهم
میکند .این در حالی است که برخی کشورها ،سالها است ،حضور پدر را در مک ان وض ع
حمل بیمارستان ،بدون مانع میدانند.
 .2تحويل گرفتن نوزاد ،بالفاصله پس از تولد

در تمامی روایتهاي موجود درباره تولد معصومان
که امام

 ،این نکته به چش م م یخ ورد

 ،نخستین کسی است که نوزاد را پس از تولد در آغوش میگیرد و با او و گ اه

با مادرش ارتباط کالمی برقرار میکند .شاید اشتیاق امام به نوزاد ،از باب انتظار امام بعدي
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درباره تولد فرزند

باشد اما همصحبتی با مادر ،الگویی تربیتی در ارتباط همسران در هنگام فارغ شدن مادر از
درد و شادي حاصل از تولد فرزند است.
براساس مصاحبهاي آماري ،تمام زنانی که زایمان داشتهاند ،اولین کسی را ک ه مش تاق
دیدار او و نشان دادن طفل به او بودهاند ،همسرشان معرف ی م یکنن د .اکندون بده بيدان
گروهي از روايتها درباره تولد ميپردازيم که درباره حضور ائمده

در مکدان

تولد فرزند خويش گزارش ميدهند.
2ـ .1روايتهاي تولد حسنين

با اسناد نقلشده ،امام رضا

از جدش علی بن الحسین

اسماء دختر عميس 13گفت :جده شـما فالمـه
ح،ين

قابله بودم .پس نگامي که ح،ن

روایت میکند:
را در زايمـان ح،ـن

به دنيـا آمـد پيـامبر اکـرم

ارد شد فرمود :اي اسماء! پ،رم را بيا ر .پس ح،ن
ي دادم .پيامبر

را در جامهاي زرد به

جامه زرد را از ا د ر کرد فرمود :اي اسماء! مگر با تـو

عهد نکردم که نوزاد را جامه زرد نشوشاني؟ آن گاه ا را جامهاي سشيد پوشـاندم
در گوش راست ي اذان در گوش چـشش اقامـه

به اياان دادم .پيامبر

گفت .سشس ا را ح،ن ناميد .اسماء گفت :چـون يـک سـال از تو ـد ح،ـن
گذشت ح،ين

تو د يافت .در اين نگام پيامبر

پ،رم را بيا ر .ح،ين

بر من ارد شد فرمود:

را به ا دادم در حـا ي کـه ي را بـه جامـهاي سـشيد

پوشانيده بودم .آن حضرت

در گوش راسـت ي اذان در گـوش چـشش

اقامه گفت ا را در دامن خود نهاد .به امر خدا نام ا را ح،ين نهاد.

صفیه دختر عبدالمطلب در باره تولد امام حسین
من عهدهدار امور زايمان فالمه

14

میگوید:15
بودم .مين که امام ح،ـين متو ـد شـد

پيامبر فرمودند :عمه جان! پ،رم را نزد من بيا ر .گفتم :اي رسول خـدا! نـوز ا
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را پاک تميز نکردهايم .فرمودند :مگر تو بايد ا را پاکيزه کني؟ خدا ند متعـال
ا را پاک پاکيزه ساخته است .صفيه ميگويـد :ا را بـه پيـامبر
پيامبر
کرد.

زبان خويش را در د ـان ح،ـين

نهادنـد ا شـر ع بـه مکيـدن

16

با توجه به این دو نمونه و دیگر روایتهاي منقول درباره والدت حسنین
رسول

سـشردم

حضرت

پس از تولد نوزاد ،بیدرنگ وي را طلب میکنند و در آغوش میگیرن د .ای ن

امر نشان میدهد که ایشان در مجاورت مکان وضع حمل دخترشان ،حض رت فاطم ه
حضور داشتهاند و پیش از دیگران ،نوزادان را در آغوش گرفته اند.
2ـ .2امام صادق

و حميده

از گفتوگوي امام صادق

با همسر خود ،حمیده ،قبل از تولد امام کاظم

و کم ی

پس از آن در منطقه ابواء 17می توان به حضور ایشان در کنار بستر همسرشان پی برد.
2ـ .3امام جواد در آغوش امام رضا

براساس نقل حکیمه که پیشتر بیان شد ،حضرت رضا

پس از تول د ام ام ج واد ،

بیدرنگ در اتاق را میگشاید و طفل را در آغوش میگیرد .حکیمه در این باره میگوید:
ما کار ض حمل نجمه را تمام کرديم ...امام رضـا

حضـرت جـواد

را

گرفت در گهواره گذاشت فرمود :حکيمه کنار گهواره ا باش.
3ـ .4امام حسن عسگري

و فرزند موعود

حکیمه خاتون در این باره میگوید:
من نزديک نرجس خاتون خوابيدم .امام ع،ـکري ـم در مـان خانـه بـود.
...نزديک نرجس خاتون رفتم .ا را حرکت دادم در بغل گرفتم .ب،م اهلل ا رحمن
ا رحيم گفتم به نرجس خاتون گفتم :آيا اح،اس درد نميکني؟ گفت :چرا .ناگاه
خوابي بر من چيره شد که نتوان،تم خودداري کنم .نظيـر آن خـواا ـم عـارض
نرجس خاتون شد که در حال نا،ته بهخواا رفت بيدار ناد تا نگـامي کـه
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متو د شده.

ناگاه شنيدم که امام عسکري به من فرمود :عمه ،فرزند مرا نزد من بياور .آن
برگزيده خدا را به جامهاي پيچاندم به حضور امام ح،ن ع،کري

بردم .امام

ع،کري ا را گرفت بر ک دست چپ خود ناانيد دست راسـت خـود را بـه
پات آن حضرت نهاد سشس زبان خود را به د ان امام زمان نهاد دست خـود را
بر چام گوش مفاصل آن حضرت کايد به امام زمـان فرمـود :اي پ،ـرک
عزيز من! صحبت کن .آن مو ود م،عود گفت :اشهد ان ا ه ا اهلل انّ محمـدا
رسول اهلل انّ عليـا مميرا مـنمنين .بعـد از آن شـر ع کـرد بـه شـماره کـردن
امام ا

تا به جود مقدس خودش رسيد پس دست اي خود را با آ رد در

حق د ستان فرج خود دعا کرد آن گاه سـاکت شـد .امـام ع،ـکري بـه مـن
فرمود :فرزندم را نزد مادرش ببر تا بر مادر خود س م کند سشس ا را بـه مـن
برگردان .من امام زمان را نزد مادرش آ ردم .قتي که به مادر خود س م کـرد
آن حضرت را به حضور امام ع،کري

بازگرداندم.

18

به این نکته بسیار جالب در این روایت ،باید توجه کرد که امام

امر میکند فرزن د را

با آن که موعود و داراي مقام امامت است ،براي عرض سالم ،نزد مادر ببرند و به تک ریم
مادر طفل اهمیت میدهند .در حالیکه مقام این طفل از مادرش واالتر بود.
بر این اساس با توجه به روایتها ،امام نخستین کسی است که پس از وضع حم ل ب ه
دیدار همسر و فرزند میرود و کودکی را که تازه متولد شده است ،در آغوش میکشد .ای ن
موضوع را از دو بعد م یت وان بررس ی ک رد .نخس ت عص مت ام ام  ،ب دین معن ا ک ه
معصوم

بیصبرانه در انتظار تولد فرزند خود بوده است و از آن جهت ،نوزاد را بیدرنگ

طلب میکند اما این مطلب از بعد دیگري نیز تأملبرانگیز است .این که این رفتار بهمنظور
بزرگ داشتن واقعه تولد فرزند و گرامی داشتن مادر او باشد؛ چرا که مادر با دی دن ص حنه
توجه پدر بر فرزند ،خستگی ساعتهاي دشوار حمل را فراموش میکند .بنابراین ،امام

با
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این رفتار ،نیاز عاطفی همسرشان را تأمین میکنند.
اشتیاق م ادر ب راي آن ک ه پ س از زایم ان ،ک ودکش را ب ه همس رش نش ان ده د،
انکارناپذیر است و هر مادري دوست دارد در آن لحظات ،نوزاد را در آغوش پدر ببیند .ای ن
یادآوري الزم است که در پرسشنامهاي که نویسنده براي بهدست آوردن نیازهاي ع اطفی
مادر در هنگام وضع حمل ،تنظیم کرده است ،تمامی م ادران ،همسرش ان را اول ین کس ی
معرفی کردهاند که تمایل دارند پس از وضع حمل ببینند.
 .3انتخاب همراه براي مادر

نکته دیگري که از واکاوي روایتهاي تولد استفاده میشود ،آن اس ت ک ه ائم ه
خود ،بانوان همراه و پرستار مادر فرزندشان را انتخاب میکنند و تأکی د دارن د ک ه غی ر از
آنان ،شخص دیگري در آن مکان حضور نیابد .حتی در دوران کفر ،زنان بهشتی عه دهدار
امر زایمان میشوند .تولد نبی اکرم

و دخترش

و امیر مؤمنان

در این ویژگی

مشترک هستند .در ادامه به حضور و همراهي زنان باتقوا در هنگام تولدد برخدي از
اشاره ميشود.

معصومان

3ـ .1اسماء بنت عميس ،ام سلمه و صفيه بنت عبدالمطلب ،قابلههاي حضرت زهـرا

در

والدت حسنين

از امیرالمؤمنین حضرت علی

روایت شده است که فرمود:

نگامي که ض حمل حضرت فالمه الهر نزديک شـد پيـامبر اسـ م
به اسماء بنت عميس ام سلمه فرمود :فالمـه را حاضـر کنيـد .قتـي فرزنـدش
متو د شد اذان بهگوش راست اقامه بهگوش چـشش بگوييـد؛ زيـرا ايـن عمـل
باعث ميشود که ان،ان از شر شيطان محفوظ بماند .ـي عمـل ديگـري انجـام
ند يد تا خودم بيايم.

حضرت زهرا

پس از وضع حمل ،این دستور پیامبر اسالم

را انجام دادن د .در
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 ،زنان خاصی را مشخص فرمودند و مس وولیت گف تن اذان و

اقامه به گوش طفل را به آنان سپردند.
3ـ .2همراهي حکيمه دختر موسي بن جعفر

 ،در تولد امام جواد

ابنشهرآشوب در معالم مینویسد:
حکيمه دختر موسي بن جعفر

گفت :قتي براي تو ـد حضـرت جـواد بـه

با ين خيزران رفتم حضرت رضا

بـراي

مرا خواست فرمود :حکيمـه! بـر

دت فرزندم خيزران را با قابله در يک خانه قرار ده .سشس چراغـي بـراي مـا
گذاشت در را به ر ي ما ب،ت.

19

در جاي دیگر از حکیمه خاتون ،دختر حضرت موسی بن جعفر

روایت میشود:

نگامي که مادر امام محمدتقي حامله شد من براي امام رضا

نامه نوشتم

که کنيزک تو سبيکه باردار شده است .آن حضرت در جواا من نوشت ... :قتي
که ض حمل کرد مدت فت ر ز نزد ا باش.

از این دو روایت مشخص میشود که امام رض ا
هنگام وضع حمل مادر امام جواد

20

ب ر حض ور خ واهرش ،حکیم ه در

تأکی د دارن د و ای ن مطل ب را از نخس تین م اهه اي

بارداري خیزران ،بر جناب حکیمه خاتون تکلیف میکنند.
3ـ .3همراهي حکيمه دختر امام جواد

در هنگام تولد امام مهدي(عج)

جماعتی از بزرگان علما به سندهاي خود روایت میکنند که حکیمه ،دختر امام جواد
میگوید:
ر زي من به حضور امام ع،کري رفتم

م چنانکـه پـيش از آن بـراي آن

بزرگوار دعا ميکردم در حق آن حضرت دعا کردم .امام ع،کري به من فرمـود:
اماب ـ نيمه ماه شعبان سنه 522ـ آن مو ودي که ما انتظار ا را داريـم متو ـد
خوا د شد .اماب براي افطار نزد ما باش .آن شب شب جمعه بود .من گفتم :اين
نوزاد از که خوا د بود؟ فرمود :از کنيز تو نـرجس .حکيمـه خـاتون گويـد :مـن
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گفتم :من اثر حمل به نرجس خاتون نميبيـنم.

امام ع،کري بخندي زد فرمود :جايگاه ما گر ه ا صيا در شکم ني،ت بلکـه
جاي ما در پهلوي مادران است .انشاءاهلل در اين شب نوزادي که نزد خدا گرامي
است تا للوع فجر متو د خوا د شد.

21

در هنگام وض ع

با اندکی تأمل در مییابیم ،بانوانی که براي همراهی مادران ائمه

حمل انتخاب شدهاند ،همگی از بانوان بافضیلت و سرآمد زهد و تقوا در می ان زن ان عص ر
خود بودهاند .اسماء بنت عمیس و ام سلمه از اولین مسلمانها بودن د .ه مچن ین ،حکیم ه
و حکیمه دختر ام ام ج واد

از ب انوان راوي ح دیث و مح رم اس رار

دختر امام کاظم

امامت بودند .به نظر میرسد ،پیشوایان معصوم

تأکید داشتند که شخص دیگ ري ب ه

غیر از افراد انتخاب شده در آن محل حضور نیابد.
 .4تکريم قابله

بنابر آن چه در روایتهاي تولد امام حس ن
خدا

در روز هفتم تولد امام حسن

فرستادند و در تولد امام حسین

آم ده اس ت ،رس ول

و ام ام حس ین

دو قوچ قربانی کردند و یک قوچ را ب راي قابل ه

ران گوسفند را به قابله هدیه دادند.

تکریم قابله با اهداي هدیهاي گرانقدر ،در واقع گرامیداشت کسی است که ب ه م ادر
طفل در وضع حمل کمک کرده است.
 .5جلوگيري از رسيدن اخبار ناگوار به مادر

در ادامه یکی از روایتهاي تولد امام حسین  ،اسماء بنت عمیس میگوید:
چون يک سال از تو د ح،ن
پيامبر

گذشت ح،ين

تو د يافت .در اين نگام

بر من ارد شد فرمود :پ،رم را بيا ر .ح،ين

را به ا دادم در

حا ي که ي را به جامهاي سشيد پوشانيده بودم .آن حضرت در گوش راست ي
اذان در گوش چشش اقامه گفت ا را در دامن خود نهاد گريه کرد .عـرض

سيره امامان شيعه
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فرمود :براي

کردم :پدر مادرم فداي شما گريه شما براي چي،ت؟ پيامبر
اين پ،رم ميگريم .گفتم :ا ماکنون متو د شده است .پيامبر اکرم

فرمود:

اي اسماء! گر ي سرکش ـ پس از من ـ ا را ميکاند شفاعت من در نزد خدا
براي آنها ني،ت .سشس پيامبر فرمود :اي اسماء! اين خبر را به فالمـه نگـو؛ چـرا
که ا تازه ض حمل کرده است.

با این که حضرت فاطمه
اسم حسین

22

 ،داراي مقام واالي عصمت ب وده اس ت و پ یش از تول د

از شهادت او آگاه شده بود ،رسول اکرم

به اسماء سفارش م یکنن د

دراینباره سخنی به فاطمه نگوید و این خبر ناگوار را به یاد او نیاورد و دلیل این دس تور را
بهصراحت ،وضع حمل کردن او بیان میکنند .از این روایت م یت وان نتیج ه گرف ت ک ه
گفتن اخبار ناگوار به زنی که تازه زایمان کرده است ،مناسب نیس ت و ممک ن اس ت آث ار
بدي در روحیه او داشته باشد.
 .6گفتو گو و رساندن پيامهاي معنوي به نوزاد

با تکیه بر برخی از اخبار ،گفت و گو با نوزاد و رساندن پیامه اي معن وي و مع ارف ب ه
معصومان

در زمان تولد از ویژگی هاي اهل بیت

به شمار آی د .از کلدمم بندت

عمران روايت ميشود:
نگامي که جواد ا ئمه

متو ـد شـد امـام رضـا

تمـام شـب کنـار

گهواره لفل با ا گفت گو ميکرد نوازشش ميفرمود .چون چند شب متـوا ي
اين عمل را انجام ميداد من عرض کردم :فدايت شوم! پـيش از ايـن ـم بـراي
مردم فرزنداني متو د شده است آيا مه مـردم فرزنـدان خـويش را ايـن لـور
عادت ميدادند؟ فرمود :اي بر تو! اين عمل عادت دادن ني،ت بلکه من علم
دانش را به فرزندم عطا ميکنم.

ابابصیر از امام صادق

23

درباره تولد حضرت موسی بن جعفر

نقل میکند:
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امام چون از شکم مادر فر د آيد فر د مـيآيـد در حـا تي کـه دسـت ـاي
خويش را بر زمين گذاشته سرش را بـه جانـب آسـمان بلنـد کـرده باشـد امـا
دست اي خود را که بر زمين ميگذارد ر علمي که از آنِ خداست که آن را از
آسمان به سوي زمين فر فرستاده ميگيرد اما سر خود را که بـه سـوي آسـمان
بلند ميکند نداکنندهاي ا را از ميان عرش از جانب را ا عزة از افق اعلي به
نام خودش نام پدرش ندا ميکند ميگويد :اي ف ن پ،ر ف ن ثابت باش (يا
ثابت کن اموري را که بر تو اجب اسـت در بـاا امامـت) تـا خـدا ا را ثابـت
بدارد؛ زيرا که تو را براي امر عظيمي آفريدهام .تويي برگزيده من از خلق مـن
موض سِرّ محل راز من صند ق علم امين من بر حي من خليفه مـن در
زمين .من براي تو براي ر که تو را د ست دارد رحمت خود را اجب گردانم
بهات اي خود را ببخام در م،ايگي خويش فر د آ رم .به عزت ج ل
خود سوگند ياد ميکنم که در سختترين عذاا خويش درآ رم ر که را بـا تـو
دشمني کرده است رچند که در دنيا از ر زي گااده خويش بر ا

سعت د ـم.

چون آ از منادي تمام شود امام در حا ي که دست اي خود را بر زمين گذاشـته
سرش را به جانب آسمان بلند ساخته ا را جواا د د« :شَهِدَ ا لَّهُ مَنَّهُ إِ هَ إِ َّا
ُوَ َ ا ْمَ ئِکَةُ َ مُ ُوا ا ْعِلْمِ قائِما بِا ْقِْ،طِ إِ هَ إِ َّا ُوَ ا ْعَزِيزُ ا ْحَکِيمُ» .حضـرت
صادق

فرمود« :چون امام مو ود اين را بگويد خدا علم ا ل علـم آخـر را

به ا عطا فرمايد سزا ار آن شود که ر ح ا را در شب قدر زيارت کند.

با توجه به آن چه به تصریح در روایت بیان میشود ،امام معصوم

24

در لحظات تول د،

تمام علوم امامت را یک باره دریافت میکند و وجود مبارکش در همان ساعت ،پذیراي امر
امامت میگردد و شایستگی پذیرش روح در شب قدر را مییابد .نکته تربیتی مهمی ک ه از
این مطلب برداشت میشود ،اهتمام بر یادگیري مفاهیم دینی در لحظ ه تول د اس ت؛ زی را
ظرفیت دریافت معنوي نوزاد در آن لحظات ،بسیار باال است و نوع صداها ،نواها و آواه ایی
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که نوزاد در لحظات نخست تولد میشنود ،در میزان بهرهمندي او از آموزههاي دی ن م ؤثر
است.
شاهد دیگر بر این سخن این است که مستحب است بعد از تولد ن وزاد ،ب یدرن گ در
گوش راست و چپش ،اذان و اقامه گفت ه ش ود و آداب معن وي مفص لی درب اره نخس تین
روزهاي تولد فرزند بیان شده است که همگی ثابت میکند فرزند در این دوران ،ب ه لح اظ
دریافت امور معنوي آمادهتر از آن است که چشم ظاهر درک میکند.
نتيجه

از مجموع گزارشهاي بهدستآمده درباره تولد ائمه

میت وان ب ه راهکاره ایی در

راستاي آرامشبخشی به مادري دست یافت که در شرایط پ ر اض طراب و دردن اک وض ع
حمل بهسر میبرد که در این مقاله به مواردي از آنه ا اش اره ش د .ب یتردی د ب ا واک اوي
عمیقتر این موضوع ،راهکارهاي منس جمت ري در اختی ار جامع ه پزش کی و کارشناس ان
مسائل خانواده قرار خواهد گرفت .برخی از این ظرفیتهاي پژوهشی که نویس نده در ای ن
مقاله به آنها دست یافت ،عبارت هستند از:
 .2آسیبشناسی وض عیت زایم ان ب انوان در بیمارس تانه اي کش ور و تدثیير آن بدر
خودداري زنان از تکرار فرزندآوري.
 .1مزایاي زایمان سنتی و خانگی بر زایمان مدرن بیمارستانی ب راي ای ن ک ه آرام ش
بانوان مسلمان که مسوولیت افزایش جمعیت بر عهده آنها است ،تأمین شود.
 .9شناخت نیازهاي عاطفی و حالتهاي روانی مادر در هنگام وضع حمل.
 .2بررسی تأثیر حضور همسر در آرامش روانی زن در هنگام وضع حمل و ی ا اس تفاده
از امکانات ارتباطی امروز در راستاي تأمین امنیت روانی مادر .مشاهدههاي مستقیم برخ ی
پزشکان و تجربههاي شالی آنان و واگ ویی احس اس ب انوانی ک ه تجرب ه زایم ان دارن د،
بهترین مستند بر اهمیت این موضوع است.
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 .5طراحی سبک زایمان اسالمی بر مبناي فقه ش یعه و ی افتن راهحل ی ب راي اص الح
رفتارهاي کارکنان اتاق زایمان که گاه با احکام فقهی بانوان در تضاد است .در ای ن ط رح
میتوان از روایتهاي معصومان که این مقاله اشارهاي گذرا بر بخشی از آنها داشت ،به ره
برد.
امید است در فرصتهاي آینده پژوهشگران محترم ،بهویژه در عرصه پزشکی زن ان و
زایمان ،به این موضوع توجه کنند و پژوهشه ایی کارآم د در ای ن زمین ه ص ورت گی رد؛
چراکه مهمترین آثار این مباحث ،در تحکیم روابط همسران و بنیان خانواده آشکار خواه د
شد .ضمن آنکه آرامش خاطر مادران جامع ه اس المی در س اعته ا و روزه اي نخس ت
زندگی نوزاد ،در سالمت روانی و آرامش نوزاد در آینده مؤثر است.
افزون بر آن ،ماندگاري خاطراتی دلپذیر و تصویري خوشایند از لحظه تولد ک ودک در
ذهن مادران ،در اشتیاق آنها به تکرار این واقعه ،تأثیري بسزا دارد و ت أثیر خ ود را در ح ل
مشکل کاهش جمعیت و خودداري برخی زنان از فرزن دآوري دوب اره ،در کش ور اس المی
نشان خواهد داد.
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پينوشتها:
 .1شرايطي مانند وجود چند تخت در يک اتاق زايمان ،اختصاصي نبوودن ماموا ،حضوور نداشوت
همراه و گاه برخورد نامناسب و ناهمدالنه کارکنان اتاق زايمان با مادري کوه در حوات تلمو
رنج و دردي شديد است و روحيهاي شکننده و مضطرب دارد .
 . 2مصاحبه با خانم دکتر شبيري ،متخصص زنان و زايمان و ماموايي کوه بوه وسوي ه نويسونده در
تاريخ  1131/6/12انجام شد.
 . 1مان.
 . 4شيخ صدوق ،کمال ا ـدين تمـام ا نعمـه ،چوا دوم ،تهوران :اسومميه 1131 ،هوو .ق ،ج،1
ص.133
 . 1ملمدباقر مج سي ،بحارا نوار ،چا دوم ،بيروت :دار احياء التراث 1441 ،هو.ق ،ج ،23ص.11
 . 6ع ي ب حسي مسعودي ،اثبات ا وصية ،چا سوم ،قم :انصاريان ،1134 ،ص .164
 . 3شيخ صدوق ،ا خصال ،قم :جامعه مدرسي  ،1162 ،ج ،2ص.11
 . 3ک يني ،ا کافي ،ترجمه ملمد وفادار ،قم :داراللديث ،1133 ،ج ،1ص.133
 . 3صدوق ،عيون اخبارا رضا ،ترجمه آقا نجفي ،تهران :جهان ،ج ،1ص.13
 . 14مج سي ،پياين ،ج ،14ص .14
 . 11مسعودي ،پياين ،ص.434
 . 12لورانس ،پرنو ،در انتظار کودکي ،تم ،ترجمه ساعد زمان ،چا چهوارم ،تهوران :قونوو ،
 ،1133ص .211
 . 11اي احتمات وجود دارد که مراد اسماء بنت ابوبکر باشود زيورا اسوماء بنوت عمويس در ايو
ساتها به همراه همسر خود جعفر ب ابي طالب در حبشه بوده است.

 . 14حسينع ي ملفوظ ،صحيفه ا مام ا رضا

 ،ترجمه عومء الودي حجوازي ،مشوهد :کنگوره
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جهاني امام رضا 1446 ،هو  .ق ،ج ،61ص.61
 .11در امالي صدوق با بيان س س ه اسناد آمده است و به نو از آن کتاب ،در بلوار االنووار ،پياـين،
ج ،41ص 242آمده است.
 . 16ملمد ب احمد فتات نيشابوري ،ر ضه ا واعظين ،ترجمه ملمود مهدوي ،تهران :نوي،1166 ،
ص.213
 . 13ک يني ،پياين ،ج ،1ص.133
 . 13مسعودي ،پياين ،ص.431
 . 13مان ،ج ،43ص.231
 . 24مسعودي ،پياين ،ص.443
 . 21مسعودي ،پياين ،ص.431
 . 22ملفوظ ،پياين ،ص.62
 . 21مسعودي ،پياين ،ص.443
 . 24ک يني ،پياين ،ج ،2ص 123و .111

