
 ازهاى عاطفىیحقوق و ن ،پدر و مادر

 
 نهارىیمهرى ز

ژه اى برخوردار یگاه ویرفتارى با آنها از جا م پدر و مادر و خوشیاحترام و تكر ،در مكتب اسالم

  یناسازگار ،هاى روحى و روانى آنهایازمندیارى از نیبه طورى كه بى توجهى به بس ،است

 .هاى طوالنى را به دنبال خواهد داشت

 
ن سالمت یهاى گوناگونى كه بابت پرستارى و تام یپدران و مادران به خاطر زحمات شبانه روزى و سخت

ازمند بوده و از یبه قدرشناسى و احترام از سوى فرزندان خود ن ،روحى و جسمى فرزند متحمل شده اند

تاج نباشند ولى ا دختر خود محیار پدران و مادرانى كه از نظر مالى به پسر یچه بس .آن لذت مى برند

 .از روحى خود مى دانندیات نیتوجهات پى در پى و محبت فرزندان را از ضرور

 

 
 

ات به گونه اى است كه لزوم احسان به آنها در كنار پرستش خدا مطرح ین در قرآن و روایمقام و مرتبت والد

 .كى به پدر و مادر ناقص استیبه طورى كه پرستش خدا بدون ن ،شده است

 

 :دی)ع( مى فرما ضاحضرت امام ر

ك نوع احترام است[ یاو و پدر و مادر را شكرگذارى كنند] كه خود  ،خداوند فرمان داده است كه بندگانش»

 (1) «خدا را هم سپاسگزارى نكرده است. ،دیپس كسى كه پدر و مادرش را سپاس نگو

 

 :)ع( در جواب فرمود لت تر و بهتر است؟ امامیفض )ع( سوال شد كه كدام اعمال با از حضرت امام صادق

 (2) «ل هللا عز و جل.ین و الجهاد فى سبیاله لوقتها و برد الوالدالص»

 .كى به پدر و مادر و جهاد در راه خداین ،نماز را در اول وقت خواندن

 

ف نماز اول وقت و جنگ در راه خدا قرار گرفته ین بس كه در ردین همیدر عظمت و ارزش احسان به والد

 .است

 

 ومىدستور عم

ه به یست كه به گروهى از آنها اختصاص داشته باشد و بقین گونه نیرفتارى با پدر و مادر ا احسان و خوش

رند. بلكه پدر و مادر یمورد بى مهرى و بى توجهى قرار گ ،اخالقى و رفتارى ،علمى ،خاطر اشكاالت فكرى

 .استشان الزم و ضرورى  احترام ،و با هر سلوك رفتارى با هر مكتب و مرامى

 

 :دی)ع( مى فرما حضرت امام باقر

 :ز خداوند به كسى اجازه تخلف نداده استیدر سه چ»

 .ا بدكاریكوكار باشد یخواه ن ،ـ رد كردن امانت به صاحبش1

 .كوكار و چه با بدكاریچه با ن ،ـ وفاى به عهد2

 (3) «كوكار باشند خواه فاجر و بدكار.ین خواه صالح و نیرفتارى با والد كى و خوشیـ ن3



ست. پدرى كه یرفته نیارى از مردم در بى توجهى و بى احترامى به پدر و مادرشان پذیعذر بس ،انین بیبا ا

ا مادرى كه نسبت به بعضى یرد و یهاى انقالب اسالمى مخالف است و آنها را به مسخره مى گ با ارزش

د مطرود ینبا ،حروم باشدد از احسان و احترام فرزندانش مینبا ،از اصول اسالمى سست و متزلزل است

شتر محبت كرد و با عمل او را به ارزشهاى اسالمى ید به او بید با او قطع رحم شود. بلكه باینبا ،شود

 .ا الاقل با زبانى نرم و آرام آنها را امر به معروف و نهى از منكر كردیو  ،دعوت نمود

ا انسان مى تواند از نظر یآ»مى پرسد: ن خود كه یكى از مقلدینى)ره( در پاسخ به سوال یحضرت امام خم

ره قطع رحم یخواهر و غ ،مادر ،ل پدریاز قب ،شاوندانى كه بى تقوا و بى نماز و ضد انقالب اندیشرعى با خو

 :ندید؟! مى فرماینما

 (4) «ند.یامر به معروف و نهى از منكر نما ،نید آنها را با مراعات موازیولى با ،ستیز نیقطع رحم جا»

در حق  ،ست و مغرور و خودپرور مى باشدینجانب پدرى دارم كه خوش اخالق نیمى پرسد: ا گرىید

ده ام در حال مبارزه با پدرم هستم. اگر یف رسیو من از وقتى كه به تكل ،خانواده خود ظلم روا مى دارد

تنها با پدرم  ست انجام داده ام و اگریگران بدهم كه كار نادرست و ناشایجوابش را همان موقع در حضور د

د: در مقابل پدرت درشتى نكن; خالصه نمى دانم چه یحرفم را قبول نمى كند و مى گو ،میصحبت نما

 «كنم؟

 

 :ندیامام)ره( در پاسخ مى فرما

ن و مراعات ادب در صحبت با آنان الزم است و در موارد امر به معروف و نهى از منكر اگر یحفظ احترام والد»

 (5) «ف ساقط است.یتكل ،دیر باشیوس از تاثیما

 

 تقدم احترام مادر بر پدر

ه گذارى مادى و معنوى مادر در مورد فرزند به مراتب یدارخوابى و سرمایب ،سوزى دل ،از آنجا كه تالش

طى تحمل زحمت كرده یرا او در شرایز ،شترى برخوردار باشدید از احترام و توجه بیبا ،شتر از پدر استیب

ره جانش به فرزندش غذا یاز ش ،ط براى كسى زحمت بكشدیست در آن شرایچ كس حاضر نیاست كه ه

ت براى یبا رضا ،ها و غصه ها را بر خود هموار كرده است یدر دوران باردارى همه سخت ،داده است

ر یحاضر شده خودش گرسنه بماند اما فرزندش را س ،ده استیش چشم پوشیش فرزند از خواب خویآسا

دامن او  ،راب باشد اگر چه خودش تشنه بماندیاو س ،ده نباشدیچه خودش پوش او را بپوشاند اگر ،كند

 .نه اش منبع آب و غذاى او بوده استیش فرزند و سیبستر آسا

 

 چاره مادریب ،ش از پدریتو را ب            ش از پدر خواهش كه خواهدیبرو ب            

 چاره مادریتو را چون جان به بر ب                   نگهدارى كند نه ماه و نه روز            

 چاره مادریم خطر بیشب از ب                    ن پهلو به آن پهلو نغلطدیاز ا            

 چاره مادریرد در نظر بیبگ                     به وقت زادن تو مرگ خود را            

 

 .ها را با رغبت و بدون منت انجام داده است ین سختیا ،نكهیتر ا از همه مهم و

 :دیحضرت امام صادق)ع( مى فرما

 :حضرت فرمود ،كى به پدر و مادر سوال كردی)ص( آمد و از ن فردى خدمت رسول خدا

به  ،كن كىیبه پدرت ن ،كى كنیبه پدرت ن ،كى كنیبه مادرت ن ،كى كنیبه مادرت ن ،كى كنیبه مادرت ن»

 (6) كى به پدر مقدم داشت.یكى به مادر را بر نیو ن «كى كنیپدرت ن

 

 «نیازهاى عمده والدین»

 

 ـ عالقه به احترام و قدرشناسى1



ت روحى و جسمى فرزند موجب مى یهاى شبانه روزى و چه بسا طاقت فرساى پدر و مادر در ترب زحمت

ست داشته باشند. توجه به خدمات آنها در راستاى ان را دویت احترام از سوى اطرافیشود تا آنها رعا

هاى بهداشت روانى آنهاست. آنها دوست  از ضرورت ،ى فرزندانیراهنما ،بهداشت ،لیتحص ،سالمتى

شان رفته و در مجالس مهمانى و  دنیام جشن و شادى به دیل در اینوه ها و فام ،ترها دارند تا كوچك

 .احترام را در موردشان به كار برند ت اكرام ویسرور آنها را دعوت كرده و نها

 

 ـ عالقه به محبت و آرامش2

ن است كه از محبت یژه در مورد پدران و مادران ایوه ازهاى دوران سالمندى بین نیتری كى از ضروری

 ،ان و فرزندان خود باشندیآنها مى خواهند مورد قبول اطراف .ان و آرامش روحى بهره مند باشندیاطراف

ن یا مادر ایكى از عوامل آرامش پدر ین رو یزندگى كنند و سربار فرزندان نباشند. از ا دوست دارند مستقل

به سر مى  «ىیتجرد و تنها»ا مادرى كه در یپدر  .له انس و الفت براى خود داشته باشندیاست كه وس

رده و ك «محبت»دوست دارد كه فرزندان در حق او  ،برد و مونس و همراز خود را از دست داده است

كى از افكار ناپسند كه در یمتاسفانه ش انتخاب كنند. یبرا ،ردیآرام گ ا مادرشان در كنار اویهمسرى كه پدر 

ا یستند كسى را به جاى پدر ین است كه حاضر نیژه زنان وجود دارد ایوه ارى از خانواده ها بین بسیب

د با آن مبارزه یغلط اجتماعى است كه باشه هاى یخود از افكار و اند ،نیكه ا ،نندیمادرشان در خانه بب

به سر مى برند و حتى  «ى و غمیتنها»ا مردانى كه از ترس فرزندان خود در عالم یار زنان یچه بس .شود

 .دا كنندیهاى آنها پ خود را در رفت و آمد فرزندان و محبت «گمشده»نمى توانند 

 

 حقوق پدر

ط خانه عامل كنترل و عدالت است و نبودش یاو در مح حضور .ت اجتماعى فرزندان استیپدر موجب شخص

د در آشكار و نهان ین رو بایى فرزندان با مشكالت اجتماعى است. از ایبى نظمى و ناآشنا ،موجب نگرانى

نام بردن او و ... همه  ،نشستن و راه رفتن همراه او ،در صحبت كردن با او .م باشدیمورد احترام و تعظ

 .حترام به كار گرفته شودآداب و رسوم ادب و ا

 

 :دی)ع( مى فرما حضرت امام كاظم

او را »؟ آن حضرت در جواب فرمود: «ستیشخصى از رسول خدا)ص( سوال كرد: حق پدر بر فرزندش چ»

كارى نكند كه مردم پدرش را ناسزا و فحش  ،ندیجلوى او ننش ،جلوتر از او راه نرود ،با نامش صدا نزند

 (7) «ند.یگو

 

 :ندی)ع( مى فرما باقر حضرت امام

گر تا آخر یپدرم د .ه داده بودیپدرم نگاهش به مردى افتاد كه پسرش در حال راه رفتن به بازوى پدرش تك»

 (8) «ن فرزند صحبت نكرد.یعمر از شدت خشم و غضب با ا

 

 نیعاق والد

 .او ناراضى باشند به كسى گفته مى شود كه پدر و مادر هر دو از «نیعاق والد»

بدى و اسباب خشم و غضب آنها را  ،اهانت ،ع است كه بى حرمتىیت پدر و مادر آنقدر رفیمقام و موقع

ا به سراغ فرزندان ناصالح خواهد ین دنیره شمرده شده است و مجازاتش در همیفراهم كردن از گناهان كب

 .آمد

ده از فرزند یرفتار و گفتار فرزندش ناخشنود شود و با دلى سوخته و خاطرى رنج ،ا مادرى از عملیاگر پدر 

 ،ستى را براى فرزند به دنبال خواهد داشت. بى رغبتى به عبادتیآثار مادى و معنوى ناشا ،نگران گردد

ق در مناجات و یعدم توف ،ببى رونقى در كار و كس ،تلخى و ناكامى در زندگى ،ریبى عالقگى به كار خ

 .ت پدر و مادر باشندیامدهاى آزار و اذیهمگى مى توانند از پ ،ل علمیتحص



نكه در حق یند با ایت كنند و بگویشان شكایارى از پدران و مادران از بدرفتارى فرزندان نسبت به اید بسیشا

ن یقه مى كنند. در پاسخ ایر حق ما مضارفتارى د خوشاحترام ما را حفظ نكرده و از  ،میآنها خوبى مى كن

فر بدرفتارى شما یجه و كین بدرفتارى فرزندان نتید اید كه شایده ایشیچ اندیا هیم كه: آییگونه افراد مى گو

شان  رفتارى نكردند و فرزندان شان خوش نها در حق پدرانین خود باشد؟ چون خود ایپدران و مادران با والد

 .رفتارى نمى كنند ن خوشن پدران و مادرایهم در حق ا

 

 :دیامبر رحمت حضرت محمد مصطفى)ص( مى فرمایپ

 (9) «بركم ابنائكم.یبروا اذبائكم »

 .كى كنندید تا فرزندانتان به شما نیكى كنیبه پدران و مادرانتان ن

 

 :دیر مومنان على)ع( مى فرمایام

ت پدر و یر نمى افتد. آزار و اذیاست و تا آخرت به تاخین دنیرسول خدا)ص( فرمود: عقوبت سه گناه در هم

 (11) كى.یناسپاسى احسان و ن ،ظلم به مردم ،مادر

 

 ،ات هستندید حیمخصوص كسانى كه در ق ،كى به پدر و مادریم كه نین مطلب اشاره مى كنیان به ایدر پا

ات یند. در رواازمندیرات فرزندان و بازماندگان خود نیكى و خیز به نین ،ا رفته اندیست بلكه آنها كه از دنین

و  داده انجام حج ،روزه ،نماز ،ن از دست رفته خودین مساله اشاره شده است كه براى والدیاسالمى بر ا

 .دیو آنها را خوشحال كن دادهصدقه 

 هللاءان شا

 
 .258ص ،2ج ،ون اخبار الرضایـ ع1

 .158ص ،2ج ،ـ اصول كافى2

 .162ص ،ـ همان ماخذ3

 .بخش امر به معروف و نهى از منكر ،488ص ،1ج ،نى)ره(یـ استفتاات امام خم4

 .ـ همان مدرك5

 .162ص ،2ج ،ـ اصول كافى6

 .158ص ،ـ همان ماخذ7

 .349ص ،ـ همان ماخذ8

 .65ص ،74ج ،ـ بحاراالنوار9

 .74ص ،ـ همان مدرك10

 

 

 

 منبع: سایت تبیان

 


