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 چكیده 

از جايگاه بااليی برخوردار هستند و احترام به آنان بسیار سفارش شده در تمام اديان الهی، پدر و مادر 

است. هدف از اين تحقیق بررسی اين موضوع است كه جايگاه پدر و مادر برای فرزندان تبیین شود و آثار 

احترام به ايشان بازگو گردد. در اين تحقیق به حقوق والدين در زمان حیات و ممات آنان اشاره شده است و 

بیان  نیز های احترام به والدينرد بررسی قرار گرفته شده و راهمچنین جايگاه والدين در آيات و روايات موه

 شده است.

منابع مورد استفاده در اين تحقیق عالوه بر قرآن و نهج البالغه ، كتب روايی مثل اصول كافی ، فروع 

 ای می باشد.  توصیفی كتابخانه و ... و به روشاالنوار ، ... و كتب اخالقی  ربحا كافی ،

ای به والدين داشته و حقوق زيادی برای آنان شمرده  حاصل اين بررسی آن است كه دين نگاه ويژه

است. به طوری كه سعادت انسان در گرو احترام به والدين است و همچنین احترام ، آثار زيادی را برای فرد 

 به دنبال دارد. 

 مقدمه

انسان  او پدر و مادر هستند كه سبب ورود باشد و بعد از خداوندمتعال می از یوجود هر انسان و هستی 

 آمدند ما هم اآلن نبوديم. شاخه ای از وجود آن دو هستیم كه اگر آنها نبودند و نمیبه اين دنیا هستند و ما 

برد و  ا از ياد میانسان فراموشكار وقتی به قدرت و موقعیتی رسید، دوران عجز و كوچكی خويش ر

 اين ناسپاسی است . پدر و مادر و زحمات طاقت فرسای آنان را فراموش می كند و 

باشیم و در حال حیاتشان از نیكی و احسان  رهايجاب می كند كه پاسدار اين دو گوانسانیت و اخالق 

 و پس از مرگشان از صدقات و ياد نیك غفلت نكنیم.
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و فرزندان ما تداوم وجود مايند، چگونگی بر خورد ما با پدر و مادر و ما امتداد وجودی والدين خوديم 

احترام و نیكی به آنها سبب می شود كه فرزندان ما نیز در نسل آينده، حق شناس و قدردان و نیكوكار به بار 

 آيند و همانگونه خواهند بود كه ما با والدين خويش رفتار می كنیم.

نیز مانند حق خدا و شكر نعمتهايش از عهدة توانايی ما حمات آنان ادای حق والدين و انجام سپاس ز

 عجز بگشايیم و بال تواضع و فروتنی به زير پای آن دو فرشته بگستريم. به خارج است و تنها بايد زبان

با اين حال، توجه به مقام پدر و مادر و شناخت قدر و منزلت آنان نزد خداوند ، زمینه ادای بخشی از 

پدر و مادر در رشد فرزندان بر كسی  وبسیارارزشمند آنان را فراهم می سازد. بنابراين نقش حیاتیحق بزرگ 

پوشیده نیست و فرزندان كه در اثر زحمات طاقت فرسای والدين خود بزرگ می شوند و به جايی می رسند، 

بدانند كه وجودشان پس ارزش مقام آنان را بشناسند و  مات پدر و مادر را فراموش نكنند والزم است كه زح

 از خدا از وجود پدر و مادر است.
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 :فصل اول

 

 كليّات
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  :بیان موضوع

ونیكی به والدين در  ودر ضمن آن احسان می پردازد تكريم والدين و آثار آناين تحقیق به جايگاه 

 ی شود .عاق والدين و.....نیز بررسی مِ پیامد های ،حقوق والدين ،آيات و روايات

 ضرورت واهمیت 

بعد از مساله آيات و احاديث بسیاری در موضوع والدين وجود دارد به طوری كه در چهار آيه قرآن 

سوره نساء می فرمايد:واعبدوا  66آيه  در اره شده است . به عنوان نمونهتوحید به احسان و نیكی به والدين اش

پرسیتد و هیچ چیز را همتای او قرارندهید وبه پدر ومادر باهلل وال تشركوا به شئیا و با لوالدين احسانا )خدا را 

به والدين است تا جايی كه احترام  نیكی كنید.( اين چهار آيه به تنهايی نشان دهنده اهمیت و ضرورت احسان

مگر در صورتی كه انسان را  ،حتی در صورت مشرك بودن نیز واجب می داند،به والدين رادر تمامی حاالت 

 و اين امر نه تنها در دين مبین اسالم بلكه در تمام اديان سفارش و مورد تاكید بوده است.  ،ر كنندبه گناه وادا

 اهداف تحقیق :

  اهداف كلی :هدف كلی اين تحقیق آن است كه فرد را با جايگاه واالی پدر و مادر آشنا نمايد .

راههای كسب احترام به  وجايگاه تكربم والدين  اف جرئی : هدف نهايی از اين تحقیق شناختداه

 والدين است.
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 تاريخچه:

ن اشته است و در طول تاريخ و با آمدبحث راجع به والدين از زمان حضرت آدم )علیه السالم( وجود د

و ملیت دنبال می شد و از  هرقوم قومیت های جديد و همچنین در اديان مختلف توسط رسوالن و بزرگان

 ارزش و جايگاه وااليی در نزد آنها بر خورد دار بود.

حقوق والدين است و االسالم سید جعفر میر عظیمی كه در مورد  ةكتاب حقوق والدين به نوشته حج

وين شده است كه می توان به ارزش پدر و مادر و اهمیت مقام پدر و مادر از ديدگاه آيات بخش تد 7در

صفحه به تالیف رسیده است اشاره  653ی و ازمنظر روايات و احاديث معصومین )علیهم سالم( كه در قرآن

شد بهتر بود. كتاب حقوق  كرد.اين كتاب بسیار جالب و جذاب است ولی اگر به تفسیر روايات پرداخته می

ست. در اين كتاب به والدين بر فرزندان از ديدگاه اسالم نوشته سید مهدی علوی در سه بخش تدوين شده ا

 حقوق والدين از ديدگاه قرآن و....اشاره شده است.

  نوع تحقیق :

 نوع تحقیق كتابخانه ای و روش آن توصیفی می باشد.
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 فصل دوم:

 

 تکریم والدین

 

 

آيات بر فرزندان بسیار فراوان است از اين رو در پروردگار عالم چون می دانست كه حقوق پدر و مادر 

اكنون  به آن اشاره كرده و فرزندان را به كمال مراعات حقوق آنان توصیه و سفارش فرموده است. متعددی

شدن چهره فروزانِ والدين، قبل از هر چیز دستِ مدد به سوی قرآن دراز می كنیم؛ همان كتابی  برای روشن

ه اقتصادی يا امور امور، چه فرهنگی و چزندگی انسانها در دنیاست و اگر مسلمانان در تمام  كه رهگشای

.سرلوحه زندگی خود قرار بدهند، از سعادت دنیا و آخرت برخوردار خواهند شدديگر، قرآن را  
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قرآن مجید، در آيات متعددی دستور می دهد كه به والدين نیكی كنیم كه همه اينها به مقام واالی والدين 

در بیان احترام به پدر و مادر به ذكر يك آيه قرآن اكتفا نفرموده به عبارت ديگر آفريدگار جهان اشاره دارد. 

است. بلكه در آيات متعددی به اين موضوع اشاره نموده است . و اين آيات را در يك سوره قرآن جمع نكرده 

متذكر اهمیت احسان است و در سوره های مختلف بیان فرموده است تا خوانندگان هنگام قرائت پی در پی 

های غیر قابل جبران آنها بشنود و پیوسته در نظر بگیرند در اين قسمت به چند آيه به طور نمونه اشاره ونیكی 

 .می نمائیم

 

 

 

 

  گفتار اول : اهمیت احسان به پدر و مادراز نظرآيات وروايات 

 آيات:

  مقام پدر ومادر درمیان قوم يهود: -1

به يادآوريد زمان اينكه » ترجمه: «. 1احساناً  بالوالدين اهلل وواذاخذنا میثاق بنی اسرائیل اال تعبدون اال » 

در اين آيه سخن  «.مادر نیكی كنید به پدر و از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم كه جز خدای يگانه پرستش نكنید و

سرزنش اين پیمان شديداً مورد ن از پیمان است كه خداوند از بنی اسرائیل گرفته و آنها را بواسطه ی شكست

  ذيل:در اين پیمان چندين مطلب آمده است من جمله دو مورد .دهد قرار می

                                                           
 . 36( آيه /2بقره ) 1
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 پیمان می گیرد كه خدای يگانه را پرستش كنید و در برابر هیچ بتی سر تعظیم فرود نیاورد. -1

 ه پدر و مادر احترام ونیكی كنید.نسبت ب -2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  رنامه ای برای زنده ماندن ملت هاب

را برای  درباره ی يهود است و در عین حال يك سلسله قوانین كلی و عمومی آيه شريفهاين نزول  شأن

آنان را يادآور می شود  همه ی ملل دنیا در بردارد، عوامل زنده ماندن، بقاء و سرافرازی ملت ها و رمز شكست

. 

را به قوی ترين الف: ازديدگاه قرآن، سرافرازی و سربلندی ملتها در صورتی امكان پذير است كه خود 

قدرت و ريشه دارترين نیرو متكی سازند و در هر فراز و نشیبی زندگی با او مرتبط باشد واز او مدد جويند به 

 ا و زوال در او راه نداشته باشد.قدرت تكیه كند كه فن

شت نخواهد داشت و پیروزی و موفقیت آنها تضمین شده حاگر چنین كنند از هیچ كسی ترس و و

 ست.خداونداهگاهد بود آری اين تكیه وم و هويدا است كه چنین مبدئی جز آفريدكار جهان نخوااست و معل
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ب: و از طرف ديگر ، برای بقاء و جاودانگی ملت ها هم بستگی خاصی بین ملت ها و افراد الزم است اين 

ست و بعد  ممكن است كه هر كس و هر فردی نسبت به پدر و مادر كه شعاع زندگی آنها یعمل در صورت

نسبت به خويشاوندان و اقربا و بعد از آنها نسبت به تمام افراد اجتماع و جامعه احترام بگذارد و با نیكی رفتار 

 .1كند تا اينكه : همه بال و پر يكديگر باشند

 

 

 

 

  بهترين عمل بعد از توحید: -2

بپرستید و هیچ چیز را همتای او قرار  و خدا را»  «2واعبدواهلل و التشركوا به شیئاً و بالوالدين احسانا!» 

 «د! و به پدر ومادر نیكی كنید...ندهی

در آيه فوق چندين مورد از حقوق اسالمی اعم از حق الهی و بندگان او و آداب معاشرت با مردم اشاره 

 شده است.

نخست مردم را به عبادت و پرستش ذات باری تعالی و ترك شرك و بت پرستی كه ريشه ی اصلی -1

تمام برنامه های اسالمی است دعوت می كند دعوت به توحید و يگانه پرستی روح را پاك و نیّت را خالص، 

بیانگر يك  یدی محكم می سازد از آنجا كه آيهاراده را قوی و تصمیم را برای انجام هر كاری و برنامه ی مف

                                                           
 . 637ـ 632/ ص 1تفسیر نمونه/ج 1
 .  66نساء/ 2
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اعبدواهلل و ال و »نموده و فرمود: را اشارهسلسله از حقوق اسالمی است قبل از همه حقوق خداوند بر مردم 

 .«تشركوا به شیئاً

 «و بالوالدين احسانا« » دنینسبت به آنها نیكی ك» كند:  ق پدر و مادر اشاره كرده و توصیه میحبه  -2

در قرآن مثل حق والدين مورد تاكید قرار گرفته است اينكه حق والدين در چندين مورد بعد از  یكمتر موضوع

خدای يگانه قرار می گیرد بیانگر اهمیت آن است عالوه بر اين از چنین تعبیرهايی مكرر  دعوت به پرستش

استفاده می شود میان يگانه پرستی و احسان والدين ارتباط و پیوندی وجود دارد و در حقیقت اين چنین هم 

در مراحل  است چون بزرگترين نعمت، نعمت هستی و حیات است كه در درجه اول از ناحیه ی خدا است و

 زند بخشی از وجود پدر ومادر است.ادر ارتباط دارد ، زيرا فرمبعد به پدر و

 .1، هم دوش شرك به خدا است بنابراين ترك حقوق پدر و مادر

 

 

 نسبت به پدر ومادر نیكی كنید: -6

بیائید آنچه را بگو » ، « 2قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیكم اال تشركوا به شیئاً و بالوالدين احساناً»  

ید و به پدر ومادر پروردگارتان بر شما حرام كرده است برای تان بخوانم اينكه چیزی را شريك خدا قرار نده

در اين آيه به بخشی از محرمات الهی اشاره شده و جالب توجه اين است كه شرك به خدا و  «نیكی كنید...

م به والدين را بعد از شرك بیان می كند.نخست می فرمايد احترام به والدين را در رديف اول قرار داده و احترا

قل تعالوا اتل ما حرم » تا آنچه را خدا بر شما تحريم كرده است برايتان بخوانم و بر شمارم  به آنها بگو: بیائید

 .«ربكم علیكم

                                                           
 . 974/ ص 6تفسیر نمونه/ج -1

 .  151انعام/  -2
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 .«اال تشركوا به شیئاً« »یداينكه هیچ چیز را شريك و هم تای خدا قرار نده»-1

اگر در بیان محرمات الهی از شرك شروع می شود و «وبالوالدين احساناً» « یكی كنیدپدر ومادر ننسبت به »

نكته رمز قرآن اين است كه در واقع شرك سرچشمه اصلی همه ی مفاسد اجتماعی است و ذكر نیكی به پدر 

فس و اجرای اصول و مادر بالفاصله بعد از مبارزه با شرك و قبل از دستورهای مهمی همانند تحريم قتل ن

عدالت می آيد دلیل بر اهمیت فوق العاده ی حق پدر و مادر در دستورهای اسالمی است اين موضوع وقتی 

روشن می شود كه می بینیم به جای تحريم آزار پدر و مادر كه هم آهنگ با ساير تحريم های اين آيه است 

د ناراحتی برای آنها حرام است بلكه عالوه بر موضوع احسان و نیكی كردن، ذكر شده است يعنی نه تنها ايجا

 . 1آن احسان و نیكی در مورد آنان نیز الزم و ضروری است

 ف نگوئید: اُ مادر به پدر و -9

وقضی ربك اال تعبدوا اال اياه و بالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كالهما فال تقل » 

پروردگارت فرمان داده است كه جز او را نپرستید! و به پدر و »  «2 قوالً كريمالهما اف و ال تنهرهما و قل لهما 

مادر نیكی كنید هرگاه يكی از آن دو يا هر دوی آنها نزد تو به سن پیری برسد كمترين اهانت بآنها روا مدار و 

الذل من الرحمه و  حناو اخفض لهما ج«. و سنجیده و بزرگوارانه به آنها بگو لطیف بر آنها فرياد مزن و گفتار

محبت و لطف، در برابر آنها فرود آر  رویو بالهای تواضع خويش را از« 6صغیرا ربیانی كما قل رب ارحمهما

 بگو: پروردگارا همانگونه كه آنها مرا در كوچكی تربیت كردند، مشمول رحمتشان قرار ده.

 را فرزندان آمیز احترام العاده فوق و مؤدبانه برخورد كاريهاى ريزه از قسمتى ، آيه دو اين در حقیقت در

 :كند مى بازگو مادران و پدران به نسبت

                                                           
 .93ـ 96/ ص 6تفسیر نمونه/ج -1

 .42اسراء /  -2

 .29اسراء /  -6
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 محبت و حمايت به نیازمندتر همیشه از موقع آن در كه آنها پیرى حاالت روى انگشت سو يك از -1

 !.مگو آنها به را آمیز اهانت سخن كمترين: گويد مى گذارده، احترامند و

 جا از و كنند، حركت ديگرى كمك بدون نتوانند كه برسند جايى به كهولت اثر بر است ممكن آنها

 شروع فرزندان بزرگ آزمايش موقع اين در نباشند، خود از آلودگى دفع به قادر است ممكن حتى و برخیزند

 .شود مى

 حوصله و صبر آيا عذاب و مصیبت و بال يا و دانند، مى رحمت مايه را مادرى و پدر چنین وجود آيا

 و سبك كلمات با زبان، نیش با زمان هر يا و دارند را مادرى و پدر چنین از آمیز احترام نگهدارى براى كافى

 .دهند؟ مى آزار و فشارند مى را قلبش خدا از او مرگ تقاضاى با گاه حتى و آمیز اهانت

 مكن، تنفر ابراز و ناراحتى اظهار يعنى مگو، اف آنها به هنگام اين در: گويد مى قرآن ديگر سوى از -2

 قول با كه كند مى تاكید باز و مگو، سخن آنها با فرياد و داد و آمیز اهانت و بلند صداى با كند مى اضافه باز و

 قلب كلید زبان كه رساند مى را سخن در ادب نهايت آنها همه كه بگو سخن آنها با بزرگوارانه گفتار و كريم

 .است

 و باشد عالقه و محبت دهنده نشان كه تواضعى دهد، مى فروتنى و تواضع به دستور ديگر سوى از -6

 .ديگر چیز نه

 و حیات در چه) را مادر و پدر آورى مى خدا درگاه سوى به رو كه موقعى حتى: گويد مى سرانجام -9

 .بنما آنها براى پروردگار رحمت تقاضاى و مكن فراموش( ممات در چه

 مرا كودكى در آنها كه همانگونه خداوندا "بگو و ساز همراه دلیل اين با را تقاضايت اين مخصوصا

 ؟"فرما رحمتشان مشمول تو كردند تربیت
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 آن مادر و پدر اگر كه است اين شود مى استفاده شد گفته آنچه بر عالوه تعبیر اين از كه مهمى نكته

 هم تو كه نكن فراموش نباشند، خود از آلودگیها دفع و حركت بر قادر تنهايى به كه شوند ناتوان و مسن چنان

 .نما جبران را آنها محبت نداشتند دريغ تو از محبت و حمايت گونه هر از آنها و بودى چنین كودكى در

 استالزم فرزند بر كه تواضعى و آنها احترام و مادر و پدر حقوق حفظ با رابطه در گاهى كه آنجا از و

 .1شود كشیده آن سوى به ناآگاه يا آگاهانه انسان كه بیايد پیش لغزشهايى است ممكن

 

 :برترين توصیه نسبت به پدر ومادر  -5

یَّ مَرْجِعُكُمْ وَ وَصَّیْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً وَ إِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بِی ما لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَال تُطِعْهُما إِلَ» 

 كه كنند تالش آنها اگر و كند، نیكى مادرش و پدر به كه كرديم توصیه انسان به ما «2تَعْمَلُونَفَأُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ 

 است، من سوى به شما همه بازگشت مكن، اطاعت آنها از ندارى، علم آن به كه شوى قائل شريكى من براى

 .ساخت خواهم خبر با داديد مى انجام آنچه از را شما و

 :نزول شان

 از بعضى ":اينكه آن و است يكى آنها همه عصاره كه است آمده فوق آيه نزول شان در مختلفى روايات

 گرفت تصمیم شد آگاه مساله اين از آنها مادر كه هنگامى ، پذيرفتند را اسالم و ايمان بودند مكه در كه مردانى

 وفا خود گفته به مادران اين از هیچكدام گرچه! بازگردد اسالم از فرزندش تا ننوشد، آب نخورد، غذا كه

 زمینه در مادر و پدر با برخورد در روشنى خط و نازل شد فوق آيه ولى شكستند، را غذا اعتصاب و نكردند

 .6داد همگان دست به كفر و ايمان مساله

                                                           
 .  77: ص ،12 ج نمونه، تفسیر -1

 . 3عنكبوت/ -2

 .  219: ص ،16 ج نمونه، تفسیر-1
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 سپاسگزاری از پدرومادر:  -6

 إِلَیَّ لِوالِدَيْكَ وَ لِی اشْكُرْ أَنِ عامَیْنِ فِی فِصالُهُ وَ وَهْنٍ  عَلى وَهْناً أُمُّهُ حَمَلَتْهُ بِوالِدَيْهِ الْإِنْسانَ وَصَّیْنَا وَ

 وَ مَعْرُوفاً الدُّنْیا فِی صاحِبْهُما وَ تُطِعْهُما فَال عِلْمٌ بِهِ لَكَ لَیْسَ ما بِی تُشْرِكَ أَنْ  عَلى جاهَداكَ إِنْ وَ( 19) الْمَصِیرُ

 .(15)1 تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِما فَأُنَبِّئُكُمْ مَرْجِعُكُمْ إِلَیَّ ثُمَّ إِلَیَّ أَنابَ مَنْ سَبِیلَ اتَّبِعْ

 امر خداوند چون اينجا در مادرش، و پدر باره در بانسان نموديم سفارش و: بِوالِدَيْهِ الْإِنْسانَ وَصَّیْنَا وَ

 بدين و است الزم و واجب منعم هر شكر كه دهد تذكر خواسته اشاره با لذا خويش هاى نعمت بشكر نموده

 والدين از كه نموده واجب ما بر و آورده بمیان سخن -میكنند احسان فرزند باره در كه -مادر و پدر از جهت

 بدنبال را والدين سپاس اينكه از و كنیم، رفتار آنها با بنكويى و آوريم بجاى آنان سپاس و نموده اطاعت

 آن حفظ و آفرينش براى اى وسیله والدين و انسان آفريننده خداوند كه است بدانجهت داده قرار خود سپاس

 شد باردار: وَهْنٍ  عَلى وَهْناً أُمُّهُ حَمَلَتْهُ :میفرمايد داده تذكر را او زحمتهاى و مادر اهمیت خداوند سپس.میباشند

           .2سستى بروى سستى مادرش را او

 هر كه است مادر نطفه و پدر نطفه مقصود گفته «مسلم ابى» كه چنان و «حسن و ضحاك» بتفسیر بنا 

 و يافت، خواهد تقويت حمل در تدريجاً و ضعیف ابتداء نطفه گويند بعضى و بوده، وضعیف سست دو

 .گرديد خواهد كامل انسانى ماه نه از پس و شده قوى تدريجاً و ضعیف مخلوقى ابتداء در نطفه گويند ديگران

 تا -تعب از پس تعب و سختى از بعد سختى يعنى نموده تفسیر بسختى را آن «قتاده و عباس ابن» اما

 .بیايد بدنیا فرزند آنكه

                                                           
 لقمان. -2

 . 176: ص ،14 ج القرآن، تفسیر فی البیان مجمع ترجمه -6
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 مادر شیر از سال دو بايد نوزاد زيرا باشد دوم سال آخر در شیر از گرفتنش باز و: عامَیْنِ فِی فِصالُهُ وَ

 شیر «الرَّضاعَةَ يُتِمَّ أَنْ أَرادَ لِمَنْ كامِلَیْنِ حَوْلَیْنِ أَوْالدَهُنَّ يُرْضِعْنَ» میفرمايد شريفه آيه در كه چنان شود منده بهر

 دو اين در اين بر بنا و. شود او ارضاع تكمیل خواهان اگر كامل سال دو را خويشتن فرزندان مادران میدهند

 .كند تربیت را فرزند تا میكند هموار بخود را مشقتهايى مادر سال

 و تفسیر جمله اين و آورى بجاى را خود مادر و پدر و من سپاس بايد اينكه: لِوالِدَيْكَ وَ لِی اشْكُرْ أَنِ

 پدر سپاس و بوده فرامینش از فرمانبردارى و او تعظیم خدا سپاس پس میباشد «الْإِنْسانَ وَصَّیْنَا» جمله توضیح

 .بود خواهد بآنان احسان و نیكى مادر و

 قیامت در انسانها تمامى زيرا بوده بتهديد اى اشاره جمله اين در است، بازگشت من بسوى: الْمَصِیرُ إِلَیَّ

 .میرسند خود اعمال بپاداش

 .كوشیدند مادرت و پدر اگر و: جاهَداكَ إِنْ وَ

 .من با را ديگرى خداى دهى قرار شريك تا: بِی تُشْرِكَ أَنْ  عَلى

 دانش بآن بود شريكى خدا براى اگر زيرا دانش باو تو براى نیست كه را آنچه: عِلْمٌ بِهِ لَكَ لَیْسَ ما

 باطل پس شوى معتقد نتوانى آن بصحة كه را آنچه و -میآوردى دلیل -يافته آگاهى آن بصحت و داشتى مى

 .بود خواهد باطل پروردگار براى همتايى و شرك دعواى بالنتیجه و بوده

  .نكنى آنان اطاعت باره اين در پس: تُطِعْهُما فَال
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 روايات:

و خاندان رسالت درباره حقوق والدين  -صلی اهلل علیه و آله و سلم –فراوانی از رسول گرامی روايات 

های بی نظیر اهمیت فوق العاده مقام پدر و  نسبت به فرزندان نقل شده است كه با بیان های گوناگون و تشبیه

مادر و خدمات و زحمات طاقت فرسا و ايثار گرانه آنان را خاطرنشان می سازند و فرزندان را به احسان و 

هان را به دست آوردند بعضی از اين روايات را در اينجا بیان تشويق می نمايند تا سعادت هر دو جنیكی آنان 

 می كنیم.

 روايت اول:

داد، پیامبر را در همان حالت ديد، پرسید: آيا حق مادرم را  مردی مادرش را به دوش گرفته و طواف می

  .1ان زايمان را هم ادا نكردیادا كردم؟ فرمودند: حتی حق يكی از ناله های زم

؛ پیامبر  2كَرُ: هُما جَنَّتُك و نا -لَدِهِماالوالِدَين علی وَ قِ( لَمّا سُئلَ عَن حلی اهلل علیه وال)ص كرمرسول ا

آن دو بهشت  فرمودند: : در پاسخ به سوال از حق پدر و مادر بر فرزندانشان -لی اهلل علیه و آله و سلمص-خدا

 و دوزخ تو هستند.

 روايت دوم:

شكايت كرد حضرت پدر راخواست و  -صلی اهلل علیه و آله و سلم –رسول اكرم  مردی از پدرش نزد

و  پرسش نمود، پدر پیر گفت: روزی من قوی و پولدار بودم و به فرزندم كمك كردم، اما امروز او پولدار شده

را بشنود و  هكه اين قصيست و فرمود: هیچ سنگ و دشمنی نیست كند رسول خدا )ص( گر به من كمك نمی

االمام علی )ع( . 6ات از آن پدرت هستید گريه نكند! سپس به آن فرزند فرمود: انت و مالك البیك تو و دارايی

                                                           
  .(به نقل از تفسیر نمونه 64ص  7تفسیر نور، ج ) -1

 .(22664، ح 7343، ص 19میزان الحكمه، ج ) -2

 . به نقل از تفسیر فرقان 64ص  7تفسیر نور، ج قرائتی ،  -6
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نیكی به پدر و مادر، از ارجمندترين  فرمود: (علیه السالم؛ امام علی ) 1 الطِّبَاع  : بِرُّ الْوَالِدَيْنِ مِنْ أَكْرَمِ

  هاست. خصلت

 روايت سوم:

كه اين « خدا شما را ببخشد»در حديث آمده است: حتی اگر والدين فرزند خود را زدند، فرزند بگويد: 

 . 2، سوره اسراء بیان شده است.( است26كلمه همان قول كريم ))قول كريم( در تفسیر آيه 

؛ امام  6يَشكُرِ اهللَ لم اهللُ عَزَّوجل... أمَرَ بِالشُكرِ لَهُ للِوالِدَين، فَمَن لَم يَشكُر والِدَيهِاالمام الرضا )ع( : إنّ 

رضا )ع( خداوند عزوجل... به سپاسگزاری از خود و پدر و مادر فرمان داده است. پس هر كه از پدر و 

 مادرش سپاسگزاری نكند، از خداوند سپاسگزاری نكرده است.

 ارم:روايت چه

كسى كه والدين خود را بیازارد مرا اذيت :» از پیامبر اكرم )صلی اهلل علیه و آله( روايت شده كه فرمود

 .«9كرده و كسى كه مرا بیازارد خداى را آزرده و كسى كه خدا را بیازارد ملعون است

وَ إِنْ أَمَرَاكَ  -ا حَیَّیْنِ كَانَا أَوْ مَیِّتَیْنِه لرجل:وَ وَالِدَيْكَ فَأَطِعْهُمَا وَ بَرَّهُمَتله فی وصیآ عنه صلی اهلل علیه و

؛ مردى نزد پیغمبر )ص( آمد و گفت: اى رسول  5فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَان -وَ مَالِكَ فَافْعَلْ  أَهْلِكَ  مِنْ  تَخْرُجَ  أَنْ

ش سوخته شوى و خدا به من سفارشى فرما و آن حضرت فرمود: چیزى را شريك خدا مگیر و گرچه به آت

                                                           
 .(22672، ح 7343، ص 19میزان الحكمه، ج )-9

 . (157ص  2كافی، ج )-5

 .(22673، ح 7342، ص 19میزان الحكمه، ج ) -6

 (.75مستدرك ، كتاب نكاح ، باب) -1

 . ( 22637، ح 7349میزان الحكمه، ص ) -2
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گزار باش و بآنها نیكى كن زنده باشند  بند ايمان باشد و پدر و مادرت را فرمان شكنجه گردى جز كه دلت پاى

 يا مرده و اگر بتو فرمايند از خاندان و دارائیت بیرون شود و آن را انجام بده كه آن جزئی از ايمان است.

 روايت پنجم:

 -ثُمَّ يَمُوتَانِ فَلَا يَقْضِی عَنْهُمَا دَيْنَهُمَا وَ لَا يَسْتَغْفِرُ لَهُمَا -بَارّاً بِوَالِدَيْهِ فِی حَیَاتِهِمَا  الْعَبْدَ لَیَكُونُ  االمام باقر:إِنَ

فَإِذَا مَاتَا قَضَى دَيْنَهُمَا وَ اسْتَغْفَرَ  -مَا غَیْرَ بَارٍّ بِهِمَاوَ إِنَّهُ لَیَكُونُ عَاقّاً لَهُمَا فِی حَیَاتِهِ -فَیَكْتُبُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَاقّاً

بنده خدا خوشرفتار است با والدينش در  كه راستىبامام باقر )ع( فرمود:  1فَیَكْتُبُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَارّا ً  -لَهُمَا

شان آمرزش نخواهد و خدا عز و جل يو براسپس بمیرند و وامشان را نپردازد ، ها  آن ودرزمان حیات زندگى

ها، و چون مردند وامشان را بدهد و  كند با آنناو را عاق نويسد و بسا كه در زندگى آنان عاق باشد و نیكى 

 نويسد. نیكوكارعز و جل او را احسان كند و  یخواهد و خدا شان آمرزشيارب

 روايت ششم:

 :اهلل علیه و آله( آمد ، عرض كردروايت شده كه مردى خدمت حضرت رسول )صلی 

 كار زشتى نبوده مگر اين كه من انجام داده ام. آيا براى من توبه اى هست ؟

حضرت فرمود : برو به پدرت نیكى كن تا كفاره گناهانت گردد. چون آن شخص رفت ، فرمود : اگر 

 .2مادرش زنده بود نیكى به او بهتر بود

                                                           
 .(22633، ح 7349، ص 19میزان الحكمه، ج )  -1

 (122، ص 1گناهان كبیره ج )  -1
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 روايت هفتم:

من نظر الى ابويه نظر ماقت وهما ظالمان له لم يقبل اهلل له »لسالم( نقل شده : از امام صادق )علیه ا

هر كس به پدر و مادر )خود( به ديده دشمنى بنگرد خداوند نمازش را نپذيرد. حتى در صورتى كه آن  ؛ 1صالة

 .دو به او ستم )نیز( كرده باشند

  :روايت هشتم

بپرهیزيد از آزردن پدر و مادر می كند:امام باقر )علیه السالم( از پیامبر اكرم )صلى اهلل علیه و آله( نقل 

 زيرا بوى بهشت از مسافت هزار سال به مشام مى رسد و عاق والدين و قطع رحم كننده و پیرمرد زنا كار و

شود به آن نمى رسد و به نكه جامه اش را از روى تكبر و بزرگ منشى )بلند كند كه( بر زمین كشیده  آن

 . 2كبريايى مخصوص ذات الهى است حقیقت 

 روايت نهم:

وجود داشت خدا از آن نهى مى كرد « اف»اگر چیزى كمتر از  : از امام صادق )علیه السالم( نقل شده

است( و اين حداقل مخالفت و بى احترامى نسبت به پدر و مادر است و يكى از  )اف, كمترين اظهار ناراحتى

 . 6عقوق , نظر تند و غضب آلود به پدر و مادر كردن مى باشد

                                                           
 (.694, ص  2كافی: ج )  -2

 (.  694, ص 2كافی: ج )  -1

 (.36 , ص79ج بحار: ) -2
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 روايت دهم:

نگاه فرزند به پدر  1هنظر الولد الى والديه حبا لهما عباد»از پیامبر اكرم )صلى اهلل علیه و آله( نقل شده : 

 .ها , عبادت است دوستى آنو مادرش بعنوان 

 

 : راههای احترام به والديندومگفتار 

 

 

 در اين بخش، به دنبال اين موضوع هستیم كه چگونه می توانیم اين احسان و اكرام را كسب كنیم؟

 دقت در آيات و راوياتی كه بر اين مسئله تاكید و تكیه دارند: -1

و حق آنان را در كنار حق خداوند در كالم خود، جايگاه ويژه و رفیعی را برای والدين در نظر گرفته 

خود قرار داده و همانگونه كه به بندگان توصیه به توحید ونفی شرك می نمايد در مورد والدين نیز توصیه 

آيه ای كه در عین كوتاهی  های موكدی بیان نموده است.به عنوان نمونه تنها به يك آيه اشاره می شود؛

د معارفی كه تمام جامعه شناسان عبارات، دنیائی از معارف را در اختیار جويندگان حق و حقیقت قرار می ده

روان شناسان و مشاوران خانواده بايد در برابر آن زانوی تواضع بر زمین زنند خداوند در اين آيه اينگونه می و 

والدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما فال تقل لهما اف و ال  اياه و بالی ربك اال تعبدوا االضوق» فرمايد:

 « خفض لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما كما ربیانی صغیراوا "كريما "ل لهما قوالقتنهر هما و

                                                           
 .(33, ص 71: ج همان ) -1
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د نزپروردگارت مقرر داشت كه جز اورا نپرستید وبه پدر و مادر نیكی كنید اگر يكی از آنها يا هر دو 

سخن بگو و از روی لطف و ا از خود مران و با آنان بزرگوارانه به پیری رسیدند به آنان اف مگوو آنان ر تو

رآن دو رحمت آور همانگونه كه در و بگو پروردگارا ب وررحمت، بال تواضع و فروتنی در مقابل آنان فرود آ

ار عبوديت خداوند قرار گرفته و نشان نكودكی مرا تربیت نمودند، در اين آيه احسان و نیكی به والدين در ك

در رضای دهنده آن است كه نیكی به والدين خود نوعی عبادت است و به عبارتی ديگر رضای خداوند 

 والدين است.

درباره مقام ونشان والدين بیان شده راههای احترام به پدر ومادر را به  دقت در اين آيه وآيات ديگر كه

 مانشان می دهد. 

برای والدين جايگاه ويژه ای قائل شده و حق آنان را تا سر حد  نیز« علیهم السالم»روايات اهل بیت 

 رار داده اند. اتی چون نماز و جهاد قدو ارزش نیكی به آنان را در حد عبا« علیهم السالم» حق اهل بیت

وارد شده راهها و جايگاه « سالم اهلل علیهم اجمعین»دقت در روايات متعددی كه از ائمه معصومین 

 . احترام والدين را به ما نشان می دهد

  تامل در آفات و اثرات بی احترامی به والدين: -2

عاق والدين شده اند و اثرات منفی زيادی هم در دنیا و هم در آخرت شامل حال كسانی می شود كه 

بی احترامی كرده اند زيرا طبق فرمايش معصومین ) سالم اهلل علیهم اجمعین( يكی  نسبت به پدر و مادر خود

 از كسانی كه خداونددر همین دنیا عقابش می كند كسی است كه عاق والدين شده است.
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من الكبائر ألن اهلل حعل العاقَّ عصیّاً امام صادق) علیه السالم ( در روايتی می فرمايند: ) عقوق الوالدين 

 .1شقِیّاً ( عاق والدين از گناهان كبیره است چرا كه خداوند شخص عاق را عصی و شقی قرار داده است

آثار عاق والدين در گفتار سوم از فصل دوم همین مجموعه آمده است، تأمل در اين اثار يكی از 

 راههای احترام به والدين می باشد.

 

 شناخت حقوق والدين و احقاق اين حقوق  -6

يكی ازمسائلی كه عقل سلیم هر انسانی به آن حكم می كند احترام و تكريم ، نسبت به افرادی است كه 

و محبت نمايد اين شخص بر خود الزم می داند نیكی به نوعی بر انسان حقی دارند اگر فردی به انسان نیكی 

 حداقل در قلب خود به او محبت داشته باشد.او را به بهترين شكل پاسخ گويد و 

اشخاصی كه هم در زمان حیاتشان و هم در زمان مماتشان صاحب حق و حقوق هستند از جمله 

 باشند. و همه افراد موظف به ادای حقوق آنها هستند. والدين می

عهده دارند كه به يكديگر بر اساساً طبق قاعده عقلی و عرفی، تمام افراد جامعه حقوق متقابلی نسبت 

حقوق به صاحبان آن هستند يكی از مهمترين صاحبان حقوق، والدين انسان هستند. و  نموظف به ادای آ

عقل و فطرت است اين حكم عقلی و فطری را تأيید و در موارد زيادی امر به ادای اين حق  اسالم نیز كه دين

 انسانی نموده است. 

حل احترام و تكريم پدر و مادر می باشد كه اين حقوق چه شناخت حقوق والدين اولین مرحله از مرا

 زرگواران و چه در زمان مماتشان در فصل دوم اين مجموعه امده است.بزمان حیات آن 

                                                           
1

 .121/ ص 15شيخ حر عاملي، وسائل الشيعه،ج  
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بعد از اينكه انسان اين حقوق را شناخت بايد در صدد به جا آوردن اين حقوق برآيد زيرا صِرف 

 شناخت همراه با عمل باشد.شناخت حقوق والدين كافی نیست بلكه بايد اين 

 

 دقت در سیره و عملكرد ائمه اطهار ) علیهم السالم( ، اولیاءو بزرگان در بر خورد با والدينشان: -9

ديگر از راهكارهايی كه می تواند در مسئله احترام به والدين به ما كمك كند، دقت كردن در نوع  يكی

والدينشان و يا نحوه بر خورد اين بزرگواران با كسانی كه نسبت علیهم( با  بر خورد ائمه معصومین )سالم اهلل

به پدر و مادرشان احترام را به جا می آوردند؛ می باشد. همچنین بر خورد اولیاء و بزرگان با والدينشان نیز می 

 تواند الگوی خوبی برای ما در نحوه ی برخورد با پدر و مادرانمان باشد.

 درخواست از پروردگار متعال  -5

نقدر سنگین و زياد است كه اگر عنايات باری تعالی نباشد انسان نمی تواند آنها را به آحقوق والدين 

جا آورد و توفیقات خداوند متعال اگر شامل حال ما نشود ممكن است عاق والدين شويم پس بايد از خداوند 

ام كند و توفیق به جا آوردن حقوق متعال در خواست كنیم آنچه كه از حقوق ايشان الزم است بدانیم به ما اله

 را نیز به ما ارزانی بدارد.

در دعای بیست و چهارم از صحیفه سجاديه می فرمايند: اللهم صل  چنانچه امام سجاد ) علیه السالم(

بِما  علی محمد و اله و الهِمنی علم ما يجبُ لهما عَلَیَّ الهاماً و اجمع لی علمَ ذلك كُلِّه تماماً، ثمَّ استَعمِلنی

ن تُلهمُنی منه و وفِّقنی للنفوذِ فیما تُبَصِّرُنی من علمِهِ حتّی اليَفُوتنی استعمالُ شیءٍ علَّمتَنیه و ال تثقُلَ اركانی عَ

العفوفِ فیما الهمتنیه. خداوندا بر محمد و آلش درود فرست، و دانستن آنچه درباره ايشان بر من الزم است 

ن واجبات را بی كم و كاست برايم فراهم نما، آنگاه مرا به آنچه در اين زمینه به من الهام كن، و آموختن همه آ
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الهام كرده ای بكارگیر و توفیقم ده تا نسبت به آنچه به من بصیرت می دهی اقدام كنم، تا بكار بستن چیزی از 

  .1گینی نكندآنچه به من تعلیم داده ای از دستم نرود و از خدمتی كه به من الهام فرموده ای احساس سن

 نتيجه گيري

دين مبین اسالم به طور كامل و جامع در آيات و روايات به حقوق متقابل والدين و فرزندان پرداخته 

است به طوری كه ابتدا به پدر و مادر كه نقش اصلی را در تولد فرزند دارند بیان می كند تمامی وظايف خود 

را انجام بدهد و بعد از آن صريحاً به فرزند هم بیان می كند  را كه منجر به تولد فرزند سالم و صالح می شود

 كه حقوق والدين را رعايت كنند. حتی به آنها اف هم نگويید.

نیكی و احسان به والدين آنقدر مهم و با ارزش است كه در چهار آيه قرآن بهد از توحید ذكر شده 

است. لذا اگر اين مطلب مهم و با اهمیت نبود خداوند متعال آن را بعد ازيگانگی خويش دستور نمی داد. 

م ( نقل شده است بنابراين حتی در اين مورد روايات زيادی از اهل بیت پیامبر و ائمه معصومین ) علیهم السال

بر همه مسلمانان واجب است كه ار دستورات و اوامر الهی كه يكی از آنها احترام به والدين خود است 

اطاعت كنیم و در تكريم و احسان به آنها نهايت تالش خود را به كار گیريم و در خدمت بر آنان كوتاهی 

ل است، و هر گاه خداوند متعال از انسان راضی و نورزيم چرا كه رضايت والدين رضايت خداوند متعا

 خشنود باشد، بر كمال و سعادت می رسد و عاقبت به خیر می گردد. 

كه با نتیجه اين احترام و به جا آوردن حقوق والدين انسان های شايسته و جامعه ای انسانی خواهد بود 

و به كمال رسیدن آن است كه  یو تعالرشد  ،ای دين هدف از خلقت انسانتوجه به آيات قرآن و آموزه ه

 بخش اعظم اين رشد و تعالی در گرو رعايت كردن حقوق والدين می باشد.

                                                           
1

 محسن غرويان ، ترجمه كامله سجاديه دعاي بيست و چهارم.  
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امید است كه خداوند توفیق عنايت فرمايد كه همه ما وجود اين دو گوهر عزيز و ارزشمند را پاس 

ره توشه ای برای جهان آخرت نیاوسعادتی در د بداريم و بهترين و بیشترين محبت ها را به پای آنها بريزيم، تا

 می خواهیم دست پیدا كنیم. آماده و مهیا كرده باشیم و به آنچه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    منابع 

 قرآن  -1

 نهج البالغه  -2

 صحیفه سجاديه  -6



            
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 
11 

 

 اصفهانی، مفردات راغب -9

 دستغیب، گناهان كبیره -5

 راشدی، نهج الفصاحه -6

 ری شهری، میزان الحكمه -7

 صداقت، يكصد موضوع، پانصد داستان -3

 صدوق، امالی  -4

 طريحی، مجمع البحرين -13

 طبرسی مجمع البیان  -11

 صدوق، عیون االخبار الرضا -12

 عاملی، وسايل الشیعه -16

 نراقی، معراج السعاده -19

 قرائتی، تفسیر نور -15

 امام حسن عسكری، تفسیر منسوب به امام حسن عسكری ) علیه السالم (  -16

 حكیمی، اصول كافی  -17

 مكارم شیراز، تفسیر نمونه -13

 النوارمجلسی، بحار ا -14

 شیخ عباس قمی سفینه البحار -23

 میر عظیمی، حقوق والدين -21

 علوی، حقوق والدين و فرزندان ازديدگاه اسالم -22

  طباطبائی، المیزان. -42


