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گونه شناسی تعامل نیكو با والدين از منظر قرآن
تاریخ دریافت: ۱۳9۲/07/۲۳ - تاریخ پذیرش: ۱۳9۲/۱۱/۲9

 سکینه آخوند1

چكیده
یکی از هنجارهای مثبت اجتماعی که نزد همه جوامع پس��ندیده است، تعامل 
نی��ک و خوش رفت��اری با دیگران اس��ت. مکتب حیات بخش اس��الم بر احترام، 
نیک رفتاری و احسان تأکید فروان دارد؛ زیرا بدین وسیله افراد به تکامل فردی 

و اجتماعی دست می یابند.
در میان نیکی ها، نیک رفتاری با پدر و مادر اهمیت دوچندان دارد. همانند سایر 
کتب آس��مانی، در قرآن نیز به طور مکرر، انسان به رفتار نیکو با پدر و مادر امر 
ش��ده و پس از توحید و یکتاپرس��تی، احترام و تکریم پدر و مادر بسیار توصیه 

شده است.
هدف مقاله حاضر، آش��نا س��اختن جوانان با ش��یوه ارتباط و برخورد صحیح با 
والدین اس��ت تا هرچه بیش��تر آنان نس��بت به وظایفی چون اطاعت، احترام و 
احسان در حق ایشان آشنا و تشویق شوند. آنچه که از آموزه هاي قرآني به دست 
مي آید، این اس��ت که فرزندان بیش از هر چیزي، موظف اند تا با گفتار و رفتار 

نیک و شایسته با پدر و مادر تعامل داشته باشند.
کلید واژه:  احسان،  تعامل نیکو، خوش رفتاری، والدین، قرآن.

Email: s.akhoond@yahoo.com          .۱. استادیار تفسیر و علوم قرآن، دانشکده تفسیر و معارف، قم
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مقدمه
انس��ان موجودی اجتماعی اس��ت و پی ریزی اولیه مدنیت از اجتماع کوچک خانواده ش��روع 
می شود. احسان کردن تأثیر بسیاری در تکامل فردی و اجتماعی انسان ها دارد و توجه زیادی 
در اسالم به آن شده است و اسالم از همه خواسته نسبت به یکدیگر احسان کنند، همانگونه 
که در آیه نود، س��وره نحل می فرماید: »ان الل یأمر بالعدل و االحسان...؛ هماناخداوند)خلقرا(

بهعدلواحسانفرمانمیدهد...«.
در تمامی جوامع نیکی به دیگران، پسندیده است و نیکی به پدر و مادر اهمیت دوچندان دارد. 
لزوم نیکی به والدین، اختصاص به ش��ریعت اسالم ندارد، بلکه در طول تاریخ و در همه شرایع 

آسمانی، همواره مورد تأکید قرار گرفته است؛ زیرا به مقتضاي عقل، شکر منعم واجب است. 
خداوند در قرآن بیش از 23 بار به صراحت و یا ضمنی، انس��ان ها را به احس��ان و نیکی به 
پ��در و مادر امر فرموده اس��ت. خداوند به پاس زحمات پدر و مادر، از فرزندان خواس��ته که 
حقوق آنان را رعایت کنند و احسان به پدر و مادر را وظیفه فرزندان دانسته و گونه های این 
احس��ان را نیز بیان نموده اس��ت. وجود مفاهیمی چون »احسان به والدین«، »بّر به والدین« 
و »سفارش شدن انسان به والدین« در آیات قرآن، در واقع بیان مصادیق نیکی به والدین را 

رهنمون می شود.
در دین اس��الم ع��الوه بر قرآن کریم، رعای��ت حقوق والدین و نیکی به آنان در س��خنان 
پیشوایان دینی نیز مورد توجه قرار گرفته است. پیامبر مکرم اسالم بّر و نیکی به والدین 
را پ��س از نم��از اول وقت و پیش از جهاد در راه خ��دا، از محبوب ترین اعمال در نزد خداوند 

معرفی فرموده است. )بخاری، 1401، 134/1(
این نوش��تار در پی بیان دیدگاه قرآن در پاس��خ به این پرس��ش ها است که آیا قرآن کریم 
براي احس��ان به والدین، حد و مرزي بیان نموده است؟ گونه های احسان به والدین در قرآن 
چیست؟ آیا احسان به والدین فقط در رفتار خالصه می شود یا شامل گفتار نیز می شود؟ آیا 
احسان به والدین، به دنیا و زمان حیات آنان اختصاص دارد و یا شامل روزهای پس از مرگ 

نیز می شود؟
هدف این مقاله نیز آگاه سازی مسلمانان، به ویژه جوانان با شیوه ارتباط و برخورد صحیح 
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با پدر و مادر و شناخت وظایف فرزندان در برابر والدین مانند اطاعت، احترام، احسان در حق 
ایشان، حق شناسی و سپاسگزاری از زحمات و تالش والدین و... از دیدگاه قرآن می باشد.

مفهوم احسان و نیكی
احس��ان، مصدر باب افعال از ریشه »ح� س� ن« است. ُحسن در مقابل سوء و معنای زیبایی، 
خوبی، نیکی، شایس��تگی، مورد پسند را می رساند )فیروزآبادی، 1378،  1563/2؛ مصطفوی،1360، 
 2/ 222(. این واژه، در وصف آن دسته از امور دینی و دنیایی به کار می رود که به سبب داشتن 

گونه ای از زیبایی عقلی، عاطفی، حس��ی و ... می تواند با برانگیختن احساس خوشی، رضایت، 
زیبایی و تحسین در انسان، او را به خود جذب کند )راغب اصفهانی،1412(.

واژه »احسان« در مقابل »اساءه« بوده و دو گونه کاربرد دارد؛ با یکی از حروف اضافه »إلی«، 
»الم« و »باء« به  معنای نیکی و خوبی کردن به کسی و بدون حرف اضافه، مفهوم کار نیکو 
کردن و نیز انجام دادن نیکو و شایسته کاری در شکل کامل آن را می رساند )ابن منظور، بی تا، 
 3/ 179(. بنابراین، احسان به والدین به معنای انجام هرگونه کار خیر و نیکو در مورد آنها است 

که دارای نمودهای گوناگون گفتاری و رفتاری می باشد.

اهمیت نیكی و احسان به والدين در قرآن کريم
مهم ترین رابطه بین دو انس��ان، رابطه فرزند با پدر و مادر اس��ت که نمایانگر وابستگی وجود 
فرزند به وجود والدین اس��ت. بنابراین، احسان و نیکی به والدین ارزش واالیی دارد و جایگاه 

ویژه ای در بین مفاهیم اخالقی دارد.
بررسی آیات قرآن کریم نیز بیانگر این نکته است که خداوند، پیوسته بر احسان به پدر و 
مادر سفارش می کند و در روابط فرزندان با والدین، آن را مالک ارزش قرار می دهد. در هیچ 
آیه ای بیان نشده که فرزند باید با پدر و مادر خود به عدالت رفتار کند؛ زیرا در رابطه فرزند با 
والدین خود، تحقق عدالت ممکن نیست )مصباح یزدی، 1376( و فرزند نمی تواند زحمات آنها را 

به عدالت، جبران نماید. بنابراین، توصیه به احسان و نیکی بدان ها شده است.
اهمیت احترام به پدر و مادر و نیکی کردن به آنها، به اندازه ای است که قرآن کریم در نُه 
مورد از آن س��خن گفته است. آیه 83 س��وره بقره، احسان به پدر و مادر را پیمان خداوند با 
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بنی اسرائیل بیان نموده و می فرماید:
 و اذ اخذنا میثاق بنی ارسائیل التعبدون ااّل الل و بالوالدین احسانا... ؛ 

ــمگرفتیمکهجزخدایرا ــرائلعهدمحک ــادآريد(هنگامیراکهازبنیاس و)ي
نپرستیدودربارهپدرومادروخويشانويتمیانوفقیراننیکیکنید....

 پیم��ان گرفت��ن بر رعای��ت احوال والدین- که ام��ر بر این کار را در تقدی��ر دارد- عبارت 
تأکیدآمیزی اس��ت که بر اهمیت آن اش��اره می کند )طبرس��ی، 1372، 149/1(. تأکید قرآن بر 
ذکر احس��ان و مراعات پدر و مادر در کنار توحید و نفی ش��رک و عبادت و پرس��تش و شکر 
نعمت های الهی، به روشنی این مطلب را ثابت می کند که رعایت نکردن حق آنان، بزرگ ترین 
گناه پس از شرک به خداوند است و ازاین رو، آن را در ردیف گناهان کبیره ذکر فرموده است.

اگر خداوند در جایگاه آفریدگار و پروردگار باید پرس��تش ش��ود، پدر و مادر نیز در جایگاه 
واس��طه فیض وجود و نعمت های خداوندی بر انسان، باید مورد احترام و احسان قرار گیرند. 
ازاین رو، خداوند اموری را که انسان می تواند نسبت به خدا و پدر و مادر به جا آورد، در کنار 
هم بیان نموده است. به سخن دیگر، اگر پرستش غیر خدا جایز بود، پرستش شوندگان، همان 
پدر و مادر بودند و چون چنین امری کفر و شرک است، خداوند فرمان می دهد که به جای 
پرس��تش ایش��ان، در حق آنان احسان شود. احسان، برترین حالتی است که پس از پرستش 

می توان تصور کرد. از این رو، مورد تأکید قرار گرفته است.
در سوره اسراء، آیه 23 خداوند حکم روشنی را بیان می کند: »و قضی ربك ااّلتعبدوا ااّل اّیاه 
ــت:جزاوهیچکسرانپرستیدوبهپدرومادر و بالوالدین احس�انا...؛ پروردگارتوحکمفرمودهاس

نیکیکنید...«. عبارت »و قضی ربک« دراین آیه، به الزامی بودن احسان به والدین داللت دارد 
)طبرس��ی، 1377،  450/3(؛ چنان که فعل نهی »االتعبدوا« نیز مؤید این مطلب اس��ت. برخی از 

مفس��ران باتوجه به نکره بودن »احس��اناً« بر این باورند که فرزندان باید در همه امور در حق 
آنان مراعات احس��ان را بکنند و چیزی را فرونگذارند. این حکم قرآنی اختصاص به مؤمنان 
نداشته، همه انسان ها را دربرمی گیرد )قرائتی، 1383، 40/7(. قرآن به این شیوه، دیگرانی را که 
ایمان به قرآن و خدا ندارند، تشویق می کند که دست کم به حکم وظیفه انسانی به پدر و مادر 

خویش احسان کنند و احترام بگذارند.
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عالمه طباطبايی در تفسیر این آیه می نویسد:
ــئلهتوحید،واجبترين ــانبهپدرومادربعدازمس ــودمسئلهاحس معلوممیش
ــئلهعقوق)نفرين(بعدازشرکورزيدنبهخدا،از ــت؛همچنانکهمس واجباتاس
ــت.بههمینجهتاينمسئلهرابعدازتوحیدوقبلاز بزرگترينگناهانکبیرهاس
ــمبرده.نهتنهادراينآياتچنینکرده،بلکهدرمواردمتعددیاز ــايراحکاماس س

کالمخود،همینترتیبرابهکاربستهاست.)80/13،1417(

گونه های احسان و نیكی
احس��ان و احترام به پدر و مادر با توجه به س��نت ها و فرهنگ ها متفاوت اس��ت، ولی اصولی 
انسانی است که در همه جا یافت می شود و همه جوامع بدان پایبندند. برخورد پسندیده بر 
اس��اس عرف هر جامعه و به کارگیری واژگان زیبا، تواضع و فروتنی در برابر آنان، مهربانی و 
محبت، دعای خیر کردن برای ایش��ان، دوری از درشت گویی و یا به کار نبردن کوچک ترین 

واژه مبنی بر خستگی )اُف( از روش های احسان و اکرام و احترام به پدر و مادر است.
با مطالعه  آیات قرآن مش��خص می ش��ود که افزون بر بیان اهمیت احس��ان و نیکی به پدر 
و مادر، برخی آیات از مطلق احس��ان س��خن گفته و گونه ای از احسان را مطرح نکرده است. 
بنابراین، هر نوع احسانی را شامل می شود. بعضی دیگر از آیات، احسان خاصی را بیان نموده 
و در توصیه نیکی به والدین، گونه های اجرایی کردن آن را نیز بیان نموده است. آیات قرآن 
در برخی از موارد با بیان نمودها، به بازگویی احترام پرداخته و با تبیین موضوعی و مصداقی، 

مردمان را به عملی کردن احترام توجه داده است. 

الف( نمودهای گفتاری

قرآن کریم، احس��ان و احترام را در حوزه گفتار و نحوه سخن گفتن بیان کرده تا شخص در 
کنش ها و واکنش های رفتاری و گفتاری، هنجار خاصی را مراعات نماید. برخی آیات در پی 

آموزش روش تعامل با والدین و احسان و نیکی به آنان در گونه گفتاری است.

1. رعایت ادب در گفتار
یکی از نمودهای گفتاری احس��ان به والدین،  رعایت ادب در صحبت کردن با ایش��ان است. 
خداوند در س��وره طه، آیه 44 خطاب به حضرت موسـی‘ در برخ��ورد با فرعون می فرماید: 
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ُر أهَْو خيهَْشی ؛ وبااوباکمالنرمیسخنبگويید،باشدکهمتذکرشوديا)از كَّ تهَذهَ ُه یهَ لَّ عهَ ًنا لَّ یِّ ْواًل لَّ ُه قهَ ُقوال لهَ »فهَ
ــد«. به دلیل اینکه فرعون در تربیت و بزرگ کردن موس��ی متحمل رنج و مشقت  خدا(بترس
شده بود، بنابراین موسی نباید با او بلند صحبت کند و با خشونت رفتار کند )فخررازی،1420، 
52/22(. وقت��ی خداون��د برای زحمت فرعون، او را س��زوار »قواًل لینًا« می داند و موس��ی را از 

خش��ونت نهی می کند، پدر و مادر که در تمام عمر متحمل زحمات فرزند خود می شوند، به 
طریق اولی سزوار قول لّین و گفتار نرم و مؤدبانه اند.

از جمله آیاتی که تصریح در احسان گفتاری دارد، آیه بیست و سوم از سوره نساء است:
الهَ  آ ُأفٍّ وهَ مهَ ُ الهَ تهَُقل هلَّ ا فهَ ُههَ ُدُها أهَْو ِكالهَ هَ أهَحهَ كهَ اْلِكبهَ نَّ ِعندهَ ْبُلغهَ ا یهَ اًنا إِمَّ ْیِن إِْحسهَ الِدهَ ... بِاْلوهَ

ِریاًم. ْواًل كهَ امهَ قهَ ُ ُقل هلَّ ا وهَ ْرُههَ ْنههَ تهَ
...بهپدرومادرنیکیکنید!چنانچهيکیازآنهاياهردونزدتوسالخوردهشدند
ــند(زنهارکهکلمهایرنجآوربهآنهابگويیوبرآنها )کهموجبرنجوزحمتباش

فريادمزنوبااکرامباآنهاسخنبگو.

در این آیه س��ه دستور درباره گفتار مؤدبانه با والدین بیان شده است؛ سخن رنجش آور به 
پدر و مادر نگفتن، بر سر والدین داد و فریاد نکردن، با آنها با به نیکویی سخن گفتن.

ُام ُاٍف«  التهَُقل هلهَ خداوند متعال از کمترین بي احترامي نس��بت به پدر و مادر با بیان جمله »فهَ
نهي فرموده است؛ یعنی به آنها اظهار ناراحتی و ابراز تنفر مکن. »اف« به معنای چیز کوچک 
و کم ارزش است و در مقام اظهار تنفر به کار مي رود )راغب اصفهانی، 1412(. چون انسان چیزي 

را مکروه داشت، در مقام اظهار کراهت، اف مي گوید )قرشی، 1371، 89/1(. 
این آیه در عبارتی کوتاه و در نهایت فصاحت و بالغت این معنی را می رس��اند که احترام 
پدر و مادر چنان زیاد است که در برابر آنها کمترین سخنی که دلیل بر ناراحتی از آنها و یا 
بی میلی و تنفر باش��د نیز نباید بر زبان جاری شود. امام صادق در تفسیر آیه می فرماید: 
»لو علم الل شیئًا هو ادنی من اف لنهی عنه؛ اگرچیزیکمتراز»اف«وجودداشت،خداوندازآننهی

میکرد« )مجلسی، 1404، 10/ 375(. 
ْرُها«، نهر به معني فریاد کشیدن و سخن را با شدت و خشم ادا کردن  ْنههَ در عبارت »وهَ ال تهَ
اس��ت. معنی آیه این اس��ت که با صدای بلند و اهانت آمیز و داد و فریاد با آنها س��خن مگو. 
دوران پیري و ناتواني، کم حوصلگي و ناشکیبایي در برابر کوچک ترین ناهنجاري را به همراه 
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دارد. طبیعي است که فریاد کردن و با خشم سخن گفتن، روح و روان پدر و مادر را مي آزارد. 
فرزندان از این عمل نهي شده اند که مبادا بر سر آنها فریاد بزنند. در نتیجه با انجام ندادن این 
دو عمل )اف نگفتن و فریاد نکشیدن( آرامش روحي و رواني پدر و مادر سالخورده و افتاده، 

تأمین خواهد شد.
ِریاًم« به فرزند امر می شود که با آنها با قول کریم و گفتار بزرگوارانه  ْواًل كهَ امهَ قهَ ُ ُقل هلَّ در عبارت »وهَ
س��خن بگوید که همه  اینها، نهایت ادب در سخن را می رساند. خداوند در این آیه بر احسان 
و نیکی کامل نس��بت به پدر و مادر تأکید فرموده اس��ت؛ زیرا نخست، احسان آنها را مقارن 
توحید قرار داده و س��پس کار را در نیکی نس��بت به آنها چنان س��خت گرفته که فرزند را از 
گفتن کوچک ترین کلمه ای که داللت بر اظهار دلتنگی کند منع کرده اس��ت؛ اگرچه گاهی 

وجود آنها و تحمل مشکالت آنها باعث ناراحتی فرزند شود.
امام صادق در تفسیر این آیه می فرماید:

ق�ال إن أضج�راك فال تقل هلام أف و ال تنهره�ا إن رضباك.... إن  رضباك  فقل  هلام 
غفر الل  لكام فذلك منك قول كریم )فیض كاشانی، 1406، 493/5(.

ــادرتوراغمگینکردند،بدانهاکمترينحرفینزنواگرتورازدند، ــرپدروم اگ
آنهارازجرمدهبلکهبهآنهابگو:»خداوندشمارابیامرزد«واينسخنهمانقول

کريماستکهخداونددرقرآن آوردهاست.

امـام سـجاد در دع��ای 24 صحیفه خویش به مقام و ش��خصیت واالی پدر و مادر و 

وظایف فرزندان در مورد آنان اش��اره نموده و با درخواس��ت از خداون��د متعال برای ادب در 
گفتار با والدین، آن را به ما آموزش می دهد: »بارخدايا،صدايمرادربرابرايشانآهستهوسخنم

راخوشايندوخويمرانرمنما«.

2. قدرشناسی از والدین
یکی از نمونه های احسان و نیکی به پدر و مادر، تشکر از ایشان است؛ همان گونه که خداوند 
متعال در س��وره لقمان، آیه 14 حق شناس��ی از پدر و مادر را در کنار ش��کرگزاری از نعمات 
خویش مورد سفارش قرار داده و می فرماید: »... أن اشكر لی و لوالدیک الیَّهَ املصري؛... ونخست
ــتخلقبهسویمن ــکرپدرومادربهجایآورکهبازگش ــکرکنمنکهخالقومنعمموآنگاهش ش
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خواهدبود«. عبارت »ان  اشكر لی و لوالدیك« بر وجوب سپاسگزاری از والدین همچون وجوب 
شکرگزاری از خداوند اشاره دارد و آن را از نمودهای شکر )و عبادت( خداوند و بلکه هم ردیف 
آن دانس��ته است. »الّی املصري« در انتهای آیه نیز با یادآوری اینکه سرانجام، همگی در محضر 
خداوند حاضر خواهند ش��د و او به حس��اب همگی رس��یدگی خواهد کرد، انس��ان را بر این 

شکرگزاری ترغیب می کند و از ترک آن بر حذر می دارد )طباطبایی، 1417، 227/16(.
در توضیح این آیه باید گفت ش��کر منعم )قدردانی از کس��ی که نعمتی به انسان رسانده(، 
الزم عقلی است. با توجه به اینکه پدر و مادر یکی از مجاری فیض خدا و نمودهای نعمت او و 
نماد نیکی و احسان به فرزند می باشند و از جان و مال خود برای پرورش او مایه گذارده اند، 
سزاوارترین انسان ها برای احترام و قدردانی اند و بهترین احترام و قدرشناسی، محبت و اطاعت 
از آنها است. بنابراین، سپاس گزاری از ایشان در طول سپاس گزاری از خدا قرار می گیرد. البته 
همان گونه که در شکر نعمت های الهی نباید به زبان و تعظیم بسنده کرد و با اطاعت و عمل 
نیز باید خدا را سپاس گفت، در مقابل الطاف و محبت های پدر و مادر هم در عمل باید تشکر 

کرد و آنچه از احترام و خدمت و کمک که سزاوار مقام آنان است، از آنان دریغ نکرد. 
از نمودهای قدرشناس��ی والدین این است که انسان نسبت به آنها درشتی نکند و همواره 
در جلب رضایتشان تالش نماید. امام صادق در مورد سپاس گزاری از والدین می فرماید:
يب للوالدین علی الولد ثالثه اشیاء: شكرها علی كل حال و طاعتهام فیام یأمرانه 

و ینهیانه عنه فی غري معصیه اللَّ و نصیحتهام فی الّس و العالنیه )حرانی، 1404(.
سهچیزبرفرزند،درحقپدرومادرواجباست؛شکرپدرومادربههرشکل
ــادردرهرچیزیکهامرونهیمیکنندبهجزدرگناهو ــن،اطاعتازپدروم ممک

معصیتخدا،خیرخواهیبرایايشاندرپیداونهان.

این احس��ان و خیرخواهی و خدمت به پدر و مادر به سپاس از زحمات طاقت فرسای آنان 
انجام می گیرد و فرزند نباید گمان کند که در حق آنان تفضل می کند و یا بر آنها منت بگذارد. 

3. دعا در حق والدین
یکی از نمودهای احس��ان و تکریم والدین، دعا و طلب خیر و رحمت از خداوند متعال برای 
ایش��ان اس��ت. در هنگام دعا و نیایش نباید والدین را فراموش کرد. آیات قرآن بر این ویژگی  
حضرت نوح و حضرت ابراهیم نیز اش��اره دارد و ضمن نقل دعاهای مختلف ایشان 
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ّب  به درگاه خداوند، از درخواس��ت بخشایش االهی در حق پدر و مادرشان خبر می دهد: »رهَ
ــامراوپدرومادرمنوهرکهباايمانبهخانه لهَ بهَْیتی ُمؤمنا...؛ وباراله خهَ ِ�ْن دهَ اِْغِفرْل�ی و لِوالِ�دیَّ وهَ ملهَ

ّی وهَ لِْلمومنيهَ یهَْومهَ یهَقوم   لوالِدهَ بَّنا اغِفرلی وهَ ــود]و...[راببخشوبیامرز...« )نوح: 28( و »رهَ منداخلش

اِلساْب؛ بارالهاروزیکهحساببهپامیشودتودرآنروزسختبرمنووالدينمنوهمهمؤمنان

 ــا« )ابراهیم: 41( و از آنجا که ما مس��لمانان موظف به پیروی از آیین ابراهیم ازکرمببخش
می باشیم، الزم است برای پدر و مادر خود، طلب آمرزش و بخشایش نماییم.

این آیات و نیز آیه  24 س��وره مبارکه  اس��راء بیان می دارد که یکی از وظایف فرزندان برای 
رعایت حقوق والدین و احترام به ایش��ان، دعاگویی در حق آنان اس��ت: »و قل رب ارحهام كام 
ــالیمراازرویرحمتو ربیان�ی صغ�ريا؛ بگوبارپروردگارا،بهآندورحمتآر،چنانکهدرخردس

مهربانیپروراندند«. در این آیه، دلیل س��فارش انس��ان به دعای خیر در حق پدر و مادر نهفته 
است و آن، مهربانی آنها به فرزند در دوران خردسالی اوست. خداوند دوران کودکی و ناتوانی 
فرزند را به یاد او می آورد و به او گوش��زد می کند که از خدا بخواهد خدای سبحان بر ایشان 

رحم کند )طباطبایی، 1417، 81/8(.
یکی از تعالیم امام س��جاد در صحیفه س��جادیه که از بارزترین نمودهای حق شناسی 
درباره والدین است، طلب خیر و برکت برای آنها در دعاست. آن حضرت می فرماید: »خدايا،
آنانرابهپرورشمنجزادهودرگرامیداشتنمپاداشده،آنچهدرکودکیازمنمحافظتنمودهاند،

برایآنهانگاهدار«. امام همچنین در فرازهای دیگر دعا نیز به زحمات و تالش هایی که والدین 
در پرورش و تربیت فرزندان متحمل شده اند، اشاره می کند و سپس برای آنان، طلب پاداش 

و بخشایش می کند و می فرماید:
پدرومادرمرابهبهترينچیزیکهاختصاصدادهایبهآنپدرانومادرانبندگان
باايمانت،امتیازده...مرابهوسیلهدعابرایايشانوايشانرابهسببمهربانیشانبه
منبیامرزوبهشفاعتومیانجیگریمنبرایايشان،ازآنهاراضیوخوشنودشوو

آنهاراباگرامیداشتنبهجاهایآسايشبرسان)صحیفهسجاديه،1381(.

البته نباید فراموش کرد که امر به دعا در حق والدین، هم زمان زندگی و هم پس از مرگ 
ایش��ان را شامل می شود که مفسران نیز به آن اش��اره نموده اند )جوادی آملی، 1385،  18،/622؛ 

طباطبایی، 1417، 81/8(.
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ب( نمودهای رفتاری

قرآن در آیات مختلف، انسان را به نیکی،  خوش رفتاری و مهرباني با پدر و مادر سفارش کرده 
و چگونگی رفتار با ایشان را به او تعلیم داده است و از او خواسته در هر شرایطی از احسان و 

خدمت به والدین دریغ نکند و در همه حال با ایشان خوش رفتار باشد.

1. فرمانبردای از والدین 
اطاعت والدین برای جلب رضای خدا، وظیفه هر فرزندی اس��ت و نافرمانی از ایش��ان موجب 
خشم الهی است. پدر و مادر، دلسوزترین و خیرخواه ترین افراد در زندگی هر فردند و او را به 
سمت خیر و صالح، پیشرفت و سربلندی راهنمایی می کنند. پس فرزند باید با درنظرگرفتن 
رضای خدا، فرمانبردارش��ان باش��د تا اسباب خش��نودی آنان و خدای متعال را فراهم کند. 

فرمانبرداری از والدین، گونه ای احسان به آنان است.
در قرآن کریم اطاعت و تکریم پدر و مادر در کنار اطاعت پروردگار بیان شده و این نشان 
می ده��د حق پدر و م��ادر از بزرگ ترین حقوق و بر همه چیز، مقدم اس��ت. فقط یک مورد 
استثنا شده و شخص می تواند از دستور پدر و مادر اطاعت نکند و با حفظ احترام ایشان، از 
آن س��رپیچی کند و آن، کفر به خداوند است که در این مورد می توان از حکم و فرمان آنان 
اطاعت نکرد. بنابراین، اطاعت از ایش��ان تا جایی واجب اس��ت که به خروج فرزندان از دایره 

بندگی االهی و مسیر حق و عدالت نیانجامد.
آیات قرآن به روش��نی انس��ان را از اینکه در برابر تالش والدینش برای ش��رک ورزیدن به 
خداوند عقب نش��ینی کند و به خدا مش��رک شود، نهی نموده و در سوره عنکبوت آیه هشتم 
؛اگرآندوسعیکردندکهچیزی الهَ ُتِطْعُهامهَ ا لهَْیسهَ لهَكهَ بِِه ِعْلٌم فهَ كهَ بی مهَ اكهَ لُِتْشِ دهَ اههَ می فرماید: »وهَ إِن جهَ
راکهبهآنعلمنداری،شريكمنقراردهی،ازآنهااطاعتنکن«. از سوی دیگر، خداوند در سوره  

لقمان به این نکته اشاره می کند که نافرمانی از والدین در اموری که موجب سستی در ایمان 
می شود، مجوز بدرفتاری با ایشان و نافرمانی در امور غیر اعتقادی نمی شود )طباطبایی، 1417، 

227/16( و خداوند از فرزندان خواسته که در دنیا به طرز شایسته ای با ایشان رفتار کنند:

اِحْبُهامهَ فی  الهَ ُتِطْعُه�امهَ وهَ صهَ ا لهَْیسهَ لهَ�كهَ بِِه ِعْلٌم فهَ كهَ بی مهَ ل�ی أهَن ُت�ْشِ اكهَ عهَ �دهَ اههَ وهَ إِن جهَ
ْعُروًفا.... )لقامن: 15( ا مهَ ْنیهَ الدُّ
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واگرپدرومادرتورابهشرکبهخداکهآنرابهحقنمیدانیوادارکنند،دراين
صورتديگرآنهارااطاعتمکنولیكدردنیاباآنهابهحسنخلقمصاحبتکن....

واژه »جاهداک« اش��اره به این اس��ت که پدر و مادر گاه به گمان اینکه س��عادت فرزند را 
می خواهند، می کوش��ند او را به عقیده انحرافی خود بکشانند. در این موارد، وظیفه فرزندان 
این اس��ت که هرگز در برابر این فش��ارها تسلیم نشوند و استقالل فکری خود را حفظ کرده، 
عقیده توحید را با هیچ چیز معاوضه نکنند. )مکارم، 1374، 42/17(/ در این دس��تور ارش��ادی 

قرآن، دو نکته مهم وجود دارد:
یک. اگر اطاعت والدین، در راس��تای اطاعت خدا نیست، بلکه با آن منافات دارد و مستلزم 
ش��رک و عصیان اس��ت، باید از آن خ��ودداری کرد و نباید به دلیل اطاع��ت والدین، گرفتار 

نافرمانی خداوند شد.
دو: نافرمانی والدین، مستلزم بدخلقی و تندخویی نیست. در حقیقت، آیه بیان می کند که 

وجوب اطاعت از والدین، مطلق نیست، ولی ُحسن خلق در برابر آنها مطلق است.
حضرت علی می فرماید: »... فحق الوالد علی الولد أن یطیعه ف كل يش ء إال ف معصیة الل 

سبحانه...؛...حقپدربرفرزندايناستکهفرزنددرهمهچیزجزنافرمانیخدا،ازپدراطاعتکند...« 

)نهج البالغه،1383(. 

ــت؛گرچهمشرکباشند، امام  رضا نیز در این مورد می فرماید: »نیکیبهوالدينواجباس

ولیدرمعصیتخدانبايدآنانرااطاعتکرد« )صدوق، 1378، 124/2(.

2. خدمت به والدین و رفع نیاز آنها
از دیگر نمودهای برجس��ته احسان، خدمت به والدین است. س��زاوار است مؤمن در اکرام و 
تعظیم والدین اهتمام کند و در خدمت به ایشان کوتاهی ننماید و ضروریات ایشان را پیش 

از آنکه بیان کنند، برایشان مهیا نماید )قمی، 1372(
ق��رآن کریم احترام و خدمت به والدی��ن را از ویژگی های بارز پیامبران االهی و از فضایلی 
دانسته که خداوند به ایشان عطا نموده و با این ویژگی، آنها را از دیگران متمایز ساخته است. 
ب��رای نمونه، خداوند در س��وره  مبارکه  مریم آیه 14، ضمن بی��ان فضایلی که برای حضرت 
يحیـی برمی ش��مارد، او را »نیکوکار به والدینش« خوانده اس��ت: »و بهَ�ّرا بوالدیه و ل یكن 
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ــیدوازاينروکهطريقبندگیخداوتقوی جبارا عصیا؛ واوبهلطفخاصمابدانمقامنبوترس

 پیشگرفت«. همچنین در آیه س��ی و دوم این سوره ویژگی های آشکاری که به عیسی

مرحمت شده، از اینکه خداوند او را نیکوکار نسبت به مادرش قرار داده، خبر می دهد: »و بهَّرا 
بوالدتی و ل يعلنی جبارا شقیا؛ و به نیکویی با مادر توصیه نموده و مرا ستمکار و شقی نگرانید«. 

افزون بر اینها، سفارش های پی درپی در مورد نیکی به پدر و مادر بیان شده است. از جمله 
ْیِه ُحْس�نًا... ؛ ومابهآدمیانسفارشکرديم ا اْلِْنسانهَ بِوالِدهَ ْینهَ صَّ آیات: هشت س��وره عنکبوت: »وهَ وهَ
ْیِه  الِدهَ �انهَ بِوهَ ا ااْلنسهَ ْینهَ صَّ کهدرحقپدرومادرخودنیکیکنند...« و آیه پانزدهم س��وره احقاف: »وهَ وهَ
ــفارشکرديم«. خداوند در این آیات،  ــاندرحقپدرومادرس ــانرابهاحس �اًنا... ؛ وماانس إِْحسهَ

تجلی��ل و احترام وبژه ای را ذکر نفرموده و انس��ان را به رعایت ح��ال پدر و مادر و خدمت و 
احسان به آنها دعوت کرده است. نتیجه، اینکه هرگونه احترام و خدمت به پدر و مادر، دستور 
خداوند اس��ت و هرگز مقید به حدودی به جز قدرت و امکان از نظر عقلی و ش��رعی نیست؛ 
به این معنا که هرچه انسان در توان دارد، باید برای پدر و مادرش انجام دهد و در این مورد 

کوتاهی نکند.
نخستین نکته در این آیات، انتخاب واژه »توصیه و وصیت« است که در مفهوم آن، سفارش 
و تأکید نهفته است )قرشی، 1371، 223/7(. نکته دیگر در آیه این است که خداوند، نیکي به پدر 
«. این بیان نشان می دهد که نیکي به  ا اْلِْنسانهَ ْینهَ صَّ و مادر را وظیفه همگاني برشمرده است: »وهَ
پدر و مادر، نه فقط مسؤولیت و وظیفه ای دیني و اسالمي، که رفتاری انساني است. کسي که 

نسبت به این کار، بي تفاوت و بي اعتنا باشد، از رفتار انساني بی بهره است.
از نکات ادبي جالب توجه در این آیات، متعدي ش��دن احس��ان با »ب« اس��ت که نش��ان 
می دهد نیکي به پدر و مادر باید مستقیم و بدون واسطه انجام گیرد. احسان، گاهي با »الي« 
و گاهي با »ب« ذکر مي ش��ود. اگر با »الي« آورده ش��ود، مفهوم آن نیکي کردن، هرچند غیر 
مس��تقیم و باواسطه اس��ت، ولی هنگامي که با »ب« گفته مي ش��ود، معني آن نیکي کردن 
مستقیم و بدون واسطه است، بنابراین، آیه تأکید مي کند که موضوع نیکي به پدر و مادر را 

باید چنان اهمیت داد که بدون واسطه به آن اقدام نمود )مکارم شیرازی، 1374، 33/6(.
به کار بردن واژه »احسان« به صورت مصدری که در ادبیات عرب براي تأکید به کار گرفته 
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مي شود نیز افزون بر بار مفهومي، از زیبایي کالمي نیز برخوردار است. اگر به جاي »احسان« 
از هر واژه دیگری همانند محبت، مهرباني، تکریم و... استفاده مي شد، این جامعیت مفهومي و 
زیبایي کالمي را نداشت. مطلق بودن واژه »احسان« بر این معني داللت دارد که نیکي نمودن 
به پدر و مادر، محدود به زمان حیات آن دو نیست و پس از مرگ آنان نیز مي توان به ایشان 
احس��ان نمود. همچنین بیان می کند که احس��ان و خدمت به پدر و مادر، محدود به مکان، 

زمان و شرایط خاص نبوده، همیشه و همه جا این حق برای آنان محفوظ است. 
امام رضا این جامعیت را این گونه تبیین فرموده است:

ــاریدربرابر ــرتوبادبهفرمانبرداریازپدرونیکیبهویوفروتنیوخاکس ب
ــتنوگرامیداشتناوونیزآرامسخنگفتندرحضورش؛زيراپدر، اووبزرگداش
ــرراهمتقديرنمیکرد.اموالو ــهوپسر،شاخهاوست.اگرپدرنبود،خداپس ريش
آبرووجانتانرابرايشانبذلکنیدکه...جانومالتوبرایپدراست،پسدردنیا
ازپدرانبهنیکیپیرویکنیدوپسازمرگشانبرایآناندعاوطلبرحمتکنید

)مجلسی،76/71،1403؛جوادیآملی،225،1390(.

در روایات، نیکی به والدین از امور عبادی معرفی ش��ده که رضایت خداوند را برای انس��ان 
کسب می کند. امام صادق فرمود:

بر الوالدین من حسن معرفة العبد بالل اذ ال عبادة ارسع بلوغا بصاحبها الی رضی 
الل من حرمة الوالدین املسلمي لوجه الل تعالی )جملسی، 1403، 74/ 77(.

ــت؛زيراهیچعبادتی ــناختشايستهبندهخدااس ــانهش نیکیبهپدرومادرنش
ــانرابهرضايت ــلمانبهخاطرخدا،انس ــرازرعايتحرمتپدرومادرمس زودت

خدانمیرساند.

روزی فردی از امام صادق در مورد آیه »و بالوالدین احسانًا« پرسید. حضرت فرمود:
ــانآناستکهباآنانمعاشرتنیکووپسنديدهداشتهباشیودرمجالست احس
ــیتاچیزیرا ــورزیوآنهارامجبورنکن ــهآنهادريغن ــرامب ــت،ازاحت ومصاحب
ــالوروزگارآنان، ــند.ازح ــهاحتیاجدارند،ازتوبخواهند؛هرچندبینیازباش ک
ــانرادرککنیودرمواقعلزومآنانرادريابی.آياخداوندنمیفرمايد: مشکالتش
ــد،انفاقبکنید؟« ــتداري ــید،مگراينکهازآنچهدوس ــهمقامنیکوکاراننمیرس »ب

)کلینی،157/2،1407؛صدوق،408/4،1413(.

این روایت، نش��انگر ارزش واالی پدر و مادر نزد خداوند متعال اس��ت و شاید همین نکته 
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س��بب ش��ده که در این روایت، ابی والد از امام درباره چگونگی احسان به پدر و مادر سؤال 
کند؛ چراکه چینش خداوند حکیم در قرآن، عادی به نظر نمی رس��د و این پرس��ش به ذهن 
می رسد که آیا نیکی و احترام در اینجا، گونه ویژه ای از احسان است؟ حضرت دو نمود بیان 
می فرماید و ما را به پاس��خ می رس��اند: نخست هم نش��ینی خوب و نیکو با پدر ومادر که بین 
ایش��ان و دیگران مشترک است و دیگر، برآورده نمودن خواسته هایشان پیش از درخواست؛ 
هرچند به ما نیاز نداش��ته باش��ند. از این بیان دریافت مي شود که اگرچه نیکی به دیگران با 
تقاضاي آنان و یا گرفتاری در کارش��ان بر ما الزم می ش��ود، فرزند در قبال والدین وظیفه ای 
س��نگین تر بر دوش دارد و آن، اینکه پیش از درخواس��ت آنها و با وجود بی نیازی آنان، باید 
خواس��ته آنها را برآورده کند؛ یعني خداوند برای والدین، نسبت به سایر افراد چنان اهمیتی 
قایل است که نمي خواهد به همین اندازه نیز به سختی بیفتند و یا شرمنده فرزند شوند. نکته 
دیگر حدیث این است که انجام کار با درخواست پدر و مادر احسان نیست؛ بلکه نیکی به آنها 

بدون اظهار حاجت، احسان است.
از این فرموده امام سجاد نیز چنین به دست می آید که خدمت به والدین باید با رغبت 
و کوچک شمردن این خدمات انجام گیرد؛ چراکه وجود کمترین اکراه و نارضایتی در چهره و 
یا عمل فرزند، سبب آزرده شدن ایشان می شود: »خدايا؛چنانکنکهنیکیآندورادرحقخود
ــدونیکیخودرادرحقآنهااندکببینم؛اگرچهبسیارباشد« )صحیفه  ــیارببینم؛اگرچهاندکباش بس

سجادیه، 1381(.

3. انفاق به والدین
انفاق اموال از مهم ترین اموری اس��ت که خداوند متعال، پس از اقامه نماز از انس��ان خواسته 
اس��ت. برخی آیات، پدر و مادر را در صدر کس��انی قرار داده که باید به آنها کمک ش��ود. آیه  
215 س��وره  مبارکه  بقره، فرزندان را به انفاق از اموال خود به والدین و یا انجام اعمال خیر- 
ْیِن  الِدهَ ِلْلوهَ رْيٍ فهَ ْن خهَ ْقُتم مِّ ا أهَنفهَ ا ُینِفُقونهَ ُقْل مهَ اذهَ ئُلونهَكهَ مهَ ْسهَ انفاق عملی- در حق آنان دعوت می کند: »یهَ
ــید،پسبهتراستبهوالدينو ــندکهچهانفاقکنند.بگوهرمالیکهمیبخش ؛ ازتومیپرس بِيهَ ْقرهَ وهَ اْلهَ

نزديکانو...ببخشید«. این آیه نسبت به انفاق واجب و مستحب است، ولی در صورت نیاز پدر 
و مادر،  انفاق واجب می شود )مغنیه، 1424، 1 /321(. خیر فقط شامل امور مادی نمی شود،  بلکه 
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امور معنوی را نیز دربرمی گیرد؛ هرچند نمود آن در مورد انفاق، اموال است. در ادامه آیه، در 
عین گسترده بودن موارد انفاق، اولویت ها نیز بیان شده است که پدر و مادر و سپس نزدیکان 

نیازمند، دارای اولویت می باشند.
تقدم انفاق به پدر و مادر بر سایر گروه ها عللي دارد که مي توان آنها را چنین برشمرد:

- انفاق به پدر و مادر، هم انفاق است، هم صله رحم و هم نیکی به ایشان.
- در بیشتر موارد، فرزندان با تشکیل خانواده، پدر و مادر را از یاد می برند؛ خداوند به آنان 

یادآوری می کند تا آنان را فراموش نکنند.
- سختی هایی که پدر و مادر برای آسایش فرزندان متحمل می شوند و خالقیت خداوند از 

طریق آنها تحقق می یابد.
- حق پدر و مادر از حقوق دیگران باالتر است؛ زیرا خداوند احسان به پدر و مادر را در کنار 

توحید قرار داده است )جوادی آملی، 1385، 517/10(.
رس��ول اکرم درباره پاداش انفاق و انج��ام عمل خیر برای پدر و مادر فرموده:  »من حج 
ــیکهبهنیتپدرومادرشحج ع�ن والدی�ه او قض�ی عنهام مغرما بعثه الل یوم القیامة مع االبرار؛ کس

انجامدهديابدهکاریآنهارابپردازد،خداونداورادرروزقیامتبانیکانبرمیانگیزد« )متقی هندی، 

.)468 /16  ،1409

4. فروتنی نسبت به پدر و مادر
یکی از بارزترین مصادیق احس��ان و نیکی به والدین، فروتنی و تواضع در برابر ایش��ان اس��ت. 
تواضع در برابر والدین باید به گونه ای باشد که آنها این فروتنی و خضوع را در فرزند به روشنی 
ببینند. خضوع در برابر والدین چنان ارزش و اهمیت دارد که خداوند در قرآن کریم سوره اسراء 
ــهپر ِة...؛ وهمیش ْحهَ لّ ِ ِمنهَ الرَّ نهَاحهَ الذُّ امهَ جهَ ُ آیه 24، با تعبیر زیبایی آن را بیان می کند: »وهَ اْخِفْض هلهَ
وبالتواضعوتکريمراباکمالمهربانینزدشانبگستران...«. این آیه به تواضع و فروتنی در مقابل 
والدین دستور می دهد. »خفض جناح« به معنای پر و بال گستردن این مفهوم را می رساند که 

برای پدر و مادر تواضع کن؛ تواضعی که ناشی از رحمت و مهربانی تو است.
به گفته لغت شناس��ان، تواضع دو گونه اس��ت؛ گاهی تواضع، انسان را پست می کند، مانند 
تواضع در برابر مستکبران و گردنکشان. گاهی نیز انسان را باال می برد، مانند تواضع در برابر 
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مؤمن��ان، پدر، مادر و معل��م. در چنین مواردی، تواضع را »خفض جن��اح« می گویند )راغب 
اصفهانی،1412،  330/1؛  طریحی، 1375، 3/5(. 

واژه »ذل« نیز در آیه، به معنای نرمی و تس��لیم اس��ت و زمانی به کار می رود که امری از 
روی قهر و غلبه بر کسی وارد شود. گویا انسان، خود را در برابر پدر و مادر، مقهور و مغلوب 
می بیند و با اینکه آنها به او نیازمندند، مانند برده یا اسیری در برابر آنان با تواضع و فروتنی 
اوامرشان را اطاعت می کند )راغب اصفهانی،1412،  330/1؛  طریحی، 1375، 3/5(. به هر حال، تواضع 
به پدر و مادر باید از رحمت و عواطف قلبی و عمل به فرایض الهی نشأت گرفته باشد، نه از 

روی کراهت و اجبار و ترس و نیاز.
همچنی��ن لفظ »اخفض« همراه »ذل« آمده و ه��ر دو به معنای نرمش و فروتنی با پدر و 
مادر است و تکرار دو کلمه هم معنا نشانه تأکید است؛ یعنی انسان باید در معاشرت و گفتگو 
با پدر و مادر به گونه ای رفتار کند که تواضع و خضوع او را احساس کنند و بفهمند که او خود 
را در برابر ایشان مالیم و خوار می دارد و نسبت به آنان، مهر و رحمت دارد؛ این تعبیر کنایه 
از مبالغه در تواضع و خضوع زبانی و عملی است )طباطبایی،1417، 81/13(. در روایات، عبارت 
»جناح الذل«، نگاه با رأفت و رحمت و دوری از نگاه های تیز و تند و بلند نکردن صدا و باال 

نبردن دست و پیش نیفتادن از آنان معنا شده است.
آیات، مؤید این نکته اند که فرزندان در دوران پیری والدین باید در برخورد با ایشان، صبر 
و بردباری پیش��ه کنند و بیش از پیش بر مهربانی و عطوفت خود با ایش��ان بیفزایند؛ چراکه 
آنها به دلیل شرایط این دوره، مانند از دست رفتن توان جسمی و فکری، ممکن است رفتار 
و یا گفتاری از خود بروز دهند که تحمل آن برای فرزندان جوان، س��خت باش��د و یا ممکن 
است نیاز به نگهداری داشته باشند. در چنین شرایطی، فرزندان باید هرچه بیشتر در رعایت 
احوال آنها بکوشند. بنابراین مصداق تواضع در این آیه، طبق فرمایش امام صادق چنین 

بیان شده است:
ال متال عینیک من النظر الیهام اال برحة و رقة، و ال ترفع صوتک فوق اصواتام، و 

ال یدیک فوق ایديام و ال تتقدم قدامهام )جملسی،1403، 79/74(.
چشمهايتراجزازرویدلسوزیومهربانیباپدرومادرخیرهمکنوصدايترا
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بلندترازصدایآنهانکن،دستهايتراباالیدستهایآنهامبروجلوترازآنانراهمرو.

5. خوش رفتاری
اگر پدر و مادر در حق فرزند کوتاهی کنند و ظلمی انجام دهند، سبب نمی شود که فرزند نیز 

درباره آنان به وظیفه اش عمل نکند. امام باقر می فرماید:
ث�الث ل يع�ل الل ع�ز و جل لحد فیه�ن رخص�ة أداء المانة إلی ال�ب و الفاجر 
و الوف�اء بالعه�د لل�ب و الفاجر و بر الوالدی�ن برین كانا أو فاجری�ن )كلینی، 1407، 

.)162/2

ــت:رد ــتکهخداونددربارهآنهابرایمخالفترخصتنفرمودهاس ــهچیزاس س
امانتبهنیکوکاروبدکردار،وفابهپیماننسبتبهنیکوکاروبدکردار،خوشرفتاری

باپدرومادر؛نیکوکارباشنديابدکردار.

از این روایت و روایات دیگر اس��تفاده می ش��ود که والدین؛ مؤمن باشند یا کافر، نیکوکار یا 
معصیت کار، باید مورد احترام و خوش رفتاری فرزندان قرار گیرند. بنابراین، نیکی و احس��ان 
به پدر و مادر و فراهم کردن خشنودی آنان در همه حالی الزم است و سعادت دنیا و آخرت 

را به همراه می آورد.

6. احترام به والدین
عام ترین معنی و مصداق احس��ان، احترام به پدر و مادر اس��ت. رعایت احترام والدین، هیچ 

مرزی ندارد و همه ابعاد رفتاری و اخالقی فرد را در نهایت تواضع در بر می گیرد.
در ق��رآن، لفظ احت��رام به کار نرفته، ولی مفهوم آن با اصطالحات دیگر و یا بیان مصداقی 
احترام، تبیین و توصیه شده است. این مصداق در داستان حضرت يوسف نمایان است؛ 
حضرت یوس��ف به اس��تقبال پدر و مادر خود رفته، آنها را در آغوش می گیرد و در جای بلند 

و برتر می نشاند:
اِمنِيهَ وهَ  ُ ءهَ �اءهَ اللَّ الهَ اْدُخُلوْا ِمْصهَ إِن شهَ ْیِه وهَ قهَ بهَوهَ ْیِه أهَ ی إِلهَ اوهَ لی  ُیوُس�فهَ ءهَ ُلوْا عهَ خهَ �امَّ دهَ لهَ فهَ

ًدا )یوسف: 99 و100(. ُه ُسجَّ وْا لهَ رُّ ْرِش وهَ خهَ لی اْلعهَ ْیِه عهَ بهَوهَ عهَ أهَ فهَ رهَ
وهنگامیکهبريوسفواردشدند،اوپدرومادرخودرادرآغوشگرفتوگفت:
درامنوامانخواهیدبود«وپدرومادر ــاءاهللَّ ــويدکهانش »همگیداخلمصرش
رابرتختبنشاندوآنهاهمگیپیشاو)بهشکرانهديداراو،خدارا(سجدهکردند.
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این آیات، بیانگر این نکته اس��ت که انسان در هر مقام و رتبه ای، باید تکریم و احترام پدر 
و مادر را از امور واجب بداند و آنان را از خود برتر بداند. بر جای برتر نش��اندن، از روش های 
تکریم و احسان به پدر و مادر و احترام نهادن به والدین است که از آیات سوره یوسف، چنین 

دریافت می شود.
 در روایات، به این امر فراوان پرداخته شده و گونه های آن بیان شده است. رسول خدا
درباره احترام به پدر و مادر فرمود: »حق الوالد علی الولد ان ال یسمیه باسمه و ال یمشی بي یدیه و 
ال يلس قبله و ال یستسب له؛ پدررابااسمصدانزند،پیشرويشراهنرود،قبلازاوننشیندوسبب

ناسزاگفتنبهپدرنشود« )طبرسی، 1385(. در حدیثی از امام صادق نیز گونه های احترام به 
والدین چنین بیان شده است:

و ال مت�أ عین�ک من النظر الیهام اال برحه و رقه و ال ترفع صوتک فوق اصواتام و 
ال یدک فوق ایديام و ال تقدم قدمهام )بحرانی، 1416، 517/3(.

ــنوصدايتراباالتراز ــادرتجزبانظررحمتومهربانینگاهنک ــهپدروم ب
صدایآنهانبرودستتراباالیدستايشانبلندنکنودرهنگامراهرفتن،جلوتر

ازقدمهایايشانراهنرو.

از آنجا پدر و مادر در کودکی، همه  نیازمندی های فرزند خود را با دلس��وزی و بذل مال و 
سعی زیاد رفع کرده اند و کس دیگری مانند آنان، چنین ایثارگرانه عمل نمی کند، خداوند در 
س��وره اسراء آیه 24، دس��تور می دهد که فرزند پس از مرگ نیز برای آنان رحمت و مغفرت 
ــروردگارا!چنانکهپدرومادرمرااز ِغرًيا؛... وبگوپ یهَانی صهَ بَّ امهَ رهَ ُهامهَ كهَ ْ ّب ِ اْرحهَ طل��ب کنند: »... ُق�ل رَّ
ــتومهربانیفرما«. از این آیه برمی آید که دعای  ــیبهمهربانیبپرورندتودرحقآنهارحم کودک

فرزند برای پدر و مادری که از دنیا رفته اند، مورد قبول خداوند است )طبرسی، 1372، 632/6(. 
امام باقر می فرماید:

بندهایدرحالحیاتپدرومادرشبهآنهانیکوکاراست،ولیپسازمرگآنها
ــانرانمیپردازدوبرایآنهاطلبرحمتنمیکند. رافراموشمیکندوبدهیايش
ــداوراجزوعاقوالدينثبتمینمايد،امابندهديگریدرحالحیات،عاق خداون
ــتغفار،آنهارايادمیکند.خداونداورا ــت،ولیپسازمرگبادعاواس والديناس

نیکیکنندهبهوالدينثبتخواهدفرمود)کلینی،163/2،1407(.
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از دیدگاه روایات نیز حقوق پدر و مادر بر فرزند، منحصر به دوران حیات آنان نیس��ت و با 
مرگشان خاتمه نمی یابد. بلکه پس از مرگ نیز فرزند وظیفه دارد به آنان نیکی کند؛ حقوق 
ادانش��ده ایشان را ادا کند، برای ایش��ان نماز بگزارد، روزه بگیرد، طلب آمرزش نماید، حج و 
انفاق کند و به عهد و پیمانشان وفا نماید؛ زیرا نیکی های فرزندان به آنان می رسد. در روایتی 

از امام صادق نقل شده است:
ــمابهپدرومادرششود؛زندهباشنديا نبايدچیزیمانعنیکیکردنفردیازش
ــجگزاردوروزهبگیردتاآنچه ــرده.ازجانبآنهانمازبخواندوصدقهدهدوح م
ــدومانندآنهمبرایخوداو،تاخداوندبهوسیلهاحسان کرده،ثوابشازآنهاباش

وصلهاو،خیروفراوانیبرايشزيادکند)طبرسی،1385(.

بس��یاری از پدر و مادر ها در دوران زندگی، نیاز مادی به فرزندان ندارند، ولی نیاز معنوی؛ 
چ��ه در ای��ن عالم و چه در عالم برزخ، حتمی اس��ت. آنها نیازمند دعا و اس��تغفار فرزندان و 
بازماندگان ان��د و چ��ون روح والدین پس از حیات، با این جهان ارتب��اط دارد، اعمال خیری 
که فرزندان برای آنان انجام می دهند، مانند هدایایی به روح آنها می رس��د و آنان را خرسند 

می سازد. در حدیثی از امام علی بن موسی الرضا می خوانیم:
ما من عبد زار قب مؤ من فقرء علیه »انا انزلناه فی لیلة القدر« س�بع مرات اال غفر 

الل له و لصاحب القب )فیض كاشانی،1406، 577/25(.
ــورهقدررابراو ــارتقبرمؤمنیکندوهفتمرتبهس ــتکهزي هیچمؤمنینیس

بخواند،مگراينکهخداونداووصاحبقبررامیآمرزد.

تأثیر عمل نیک فرزند، زیارت قبر والدین و خواندن قرآن برای ایشان، نه فقط برای آنان، که 
برای خود شخص نیز دارای اجر است. رسول خدا در این باره فرمود: »من زار قب والدیه او 
احدها فی كل جعة مرة غفر الل له و كتب برا؛ کسیکهقبرپدرومادريايکیازآندورادرهرجمعه

يكبارزيارتکند،خداونداورامیبخشدواورانیکوکارمینويسد« )متقی هندی، 1409، 16/ 468(.

7. نگاه مهرآمیز به پدر و مادر
»نگاه« مقوله شگفتی است و هر نگاه پیامی دارد. ازاین رو، در فرهنگ اسالمی برخی از نگاه ها 

معصیت است و برخی عبادت.
در آی��ات قرآن، از نگاه به چهره پدر و مادر به روش��نی یاد نش��ده اس��ت، ولی در روایات 
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معصومان در ذیل آیات، مباحثی مطرح ش��ده است. امام صادق در توضیح آیه بیست و 
سوم سوره اسراء می فرماید:

ل�و علم الل ش�یئا ادنی من اف لنهی عنه، و هو من ادن�ی العقوق و من العقوق ان 
ینظر الرجل الی والدیه فیحد النظر الیهام )كلینی، 1407،  349/2(.

ــت،ازآننهیمیکردواف ــراغداش اگرخداوندچیزیکمترازاف)اوه(گفتنس
ــت.نوعیازعاقشدنايناستکهانسانبه ــدناس گفتنازکمترينمراتبعاقش

پدرومادرشتیزنگاهکندوخیرهشود.

در روایت دیگری رسول خدا فرمود: »نظر الولد الی والدیه حبًا هلام عبادة؛ نگاهمهرآمیزفرزند
بهپدرومادر،عبادتاست« )مجلسی، 1403، 80/74(. همچنین آن حضرت، نگاه محبت آمیز به 

پدر و مادر را مایه نزول رحمت می داند:
یفت�ح أب�واب الس�امء بالرحة ف أربع مواض�ع عند نزول املطر و عن�د نظر الولد ف 

وجه  الوالدین  و عند فتح باب الكعبة و عند النكاح )شعريي، بی تا(.
ــود؛هنگامیکهباران ــودهمیش ــماندرچهارهنگامبهرحمتگش ــایآس دره
میبارد،آنگاهکهفرزندبهچهرهمادروپدرمینگرد،وقتیکهدرکعبهبازمیشود

وآنزمانکهازدواجیشکلمیگیرد.

پاداش آن را نیز معادل حج مقبول بیان نموده اند:
ما ولد بار نظر الی ابویه برحة اال كان له بكل نظرة حجة مبورة. فقالوا: یا رسول 
الل و ان نظ�ر ف�ی كل ی�وم مائة نظرة؟ قال: نع�م، الل اكب و اطیب )جملس�ی، 1403، 

.)73 /74

هرفرزندنیکوکاریکهبامهربانیبهپدرومادرشنگاهکند،درمقابلهرنگاه،
ــؤالکردند:حتیاگرروزیصد ــود.س ثوابيكحجکاملمقبولبهاودادهمیش

مرتبهبهآنهانگاهکند؟فرمود:آری!خداوندبزرگتروپاکتراست.

در نتیجه فرزندان نه فقط باید سخنان و رفتار خود را نسبت به والدین نرم و آرام کنند که 
باید با نگاه محبت آمیز به ایشان نظر نمایند.

8. نگهداری از ایشان در کهنسالی
از جمله نمودهای رفتاری که خداوند آن را اصل مس��لم بیان نموده و به آن تصریح ننموده، 
بلکه احکام آن را بیان فرموده اس��ت، مراقبت و نگهداری از والدین در پیری اس��ت. هنگامه 



135

پیری، دورانی اس��ت که پدر و مادر، ضعیف و از کارافتاده شده و به فرزند خویش نیاز دارند. 
ازاین رو، اخالقی و شرعی فرزند باید حقوق آنان را در این موقعیت به طور ویژه رعایت کند. 
پ��در و مادر تا جوان اند، نیازی به فرزند خود ندارند و به فرزند خود کمک نیز می کنند، ولی 
به هنگام پیری، دیگر توانی ندارند تا مانند جوانان برای زندگی تالش کنند و معموالً بیماری 
و گرفتاری با آنان همراه اس��ت. در چنین موقعیتی، آنان نیازمند کمک و پرستاری فرزندان 

خویش اند که این کار باید با کمال صبر و حوصله انجام گیرد.
گاهی ممکن اس��ت فرزند در زمان کمک کردن به پدر و مادر پیر خود، اوقات تلخی، کم 
حوصلگی و یا اظهار خستگی کند. قرآن مجید بر این موارد به طور ویژه تکیه کرده و به انسان 
س��فارش می کند که اظهار خس��تگی نکند و به گونه ای نباشد که پدر و مادر پیر او احساس 

کنند که فرزند از خدمت کردن به آنان خسته شده است:
امهَ ُأف.  الهَ تهَُق�ل هلَُّ ا فهَ ُههَ �ا أهَْو ِكالهَ ُدُههَ كهَ اْلِكبهَهَ أهَحهَ نَّ ِعن�دهَ ْبُلغهَ �ا یهَ �ًنا إِمَّ ْی�ِن إِْحسهَ الِدهَ وهَ بِاْلوهَ

)ارساء: 23(

بهوالديناحسانکنیدواگريکیازآندو،درحیاتتوبهحدپیریرسیدويا
هردویآنانسالخوردهگشتند،زنهارکلمهایکهرنجیدهخاطرشوندمگو.

« مرکب از  نَّ ْبُلغهَ ا یهَ واژه »عندک« به صورت غیر مستقیم به این امر اشاره می کند. جمله »إِمَّ
»إن« ش��رطیه و »ما« زایده اس��ت که تأکید موکد را مي رساند؛ یعني در دوران پیري پدر و 

مادر، احترام، خدمت رساني و محبت باید دوچندان گردد.
به فرموده قرآن کریم، دوران پیری پدر و مادر، روزگار ضعف و ناتوانی آنان است. بنابراین، 
فرزندان در این دوران باید در برخورد با ایشان صبر و بردباری پیشه کنند و بیش از پیش بر 
مهربانی و عطوفت خود با ایشان بیفزایند؛ چراکه به دلیل شرایط این دوره ممکن است رفتار 
و یا گفتاری از خود بروز دهند که تحمل آن برای فرزندان جوان، س��خت باش��د و یا ممکن 
اس��ت نیاز به نگهداری داشته باشند. در چنین شرایطی، فرزندان باید دوران ناتوانی خود در 
کودکی و زحماتی را که والدینش��ان در آن دوران متحمل می ش��دند، به یاد آورند و هرچه 
بیش��تر در رعایت احوال آنها بکوش��ند؛ گرچه به طریق اولی رعایت این امر به دوران جوانی 

والدین نیز قابل تعمیم است.
عالمه طباطبایی نیز در المیزان مراقبت از والدین را مسلم دانسته و می نویسد:
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اگرحکمرااختصاصبهدورانپیریپدرومادرداده،ازاينجهتبودهکهپدر
ومادر،درآندورانسختترينحاالترادارندوبیشتراحساساحتیاجبهکمك
فرزندمینمايند؛زيراازبسیاریازواجباتزندگیخودناتواناند،وهمینمعنايکی

ازآمالپدرومادراستکههموارهازفرزندانخودآرزومیکنند.
ــتاریازفرزندرامیکردندوروزگارديگریکهمشقات آری!روزگاریکهپرس
ــتآنهارابهدوش ــازدرروزگاریکهزحمتتربی ــلمینمودندوب ــانراتحم آن
ــیدند،درهمهاينادوارکهفرزندازتأمینواجباتخودعاجزبود،آنهااين میکش
ــتگیریفرزندبرخوردار ــدکهدرروزگارپیریازدس ــرمیپروراندن آرزورادرس
ــوند.پسآيهشريفهنمیخواهدحکمرامنحصردردورانپیریپدرومادرکند. ش
بلکهمیخواهدوجوباحترامپدرومادرورعايتاحترامتامدرمعاشرتوسخن
ــانرابفهماند؛حالچهدرهنگاماحتیاجشانبهمساعدتفرزندوچه گفتنباايش

درهرحالديگر)طباطبايی،80/13،1417(.

9. حفظ شخصیت والدین
یکی از مصادیق رفتاری که قرآن کریم برای احس��ان به پدر و مادر بیان کرده اس��ت، اجازه 
نهَ  امهَ اْس�تهَئذهَ ئِذُنوْا كهَ ْلیهَْس�تهَ ُلمهَ فهَ اُل ِمنُكُم اْلُ ْطفهَ غهَ اْلهَ ا بهَلهَ إِذهَ گرفتن هنگام ورود به اتاق والدین اس��ت: »وهَ
ْبِلِهم؛ چونکودکانشمابهسنبلوغرسیدند،بايدازشماکسباجازهکنند« )نور: 59(. طبق  ِذینهَ ِمن قهَ الَّ

این آیه، فرزندان بالغ موظف اند برای ورود به اتاق والدین اجازه بگیرند. کودکان نابالغ نیز که 
بیشتر اوقات نزد پدر و مادرند، باید آموزش داده شوند که دست کم در سه وقت بدون اجازه 

وارد نشوند:
ُلمهَ ِمنُكْم  ْبُلُغوْا اْلُ ْ یهَ ِذینهَ لهَ الَّ ُنُكْم وهَ ْیامهَ �تْ أهَ كهَ لهَ ِذینهَ مهَ ئِذنُكُم الَّ ُنوْا لِیهَْس�تهَ امهَ ِذینهَ ءهَ ا الَّ هَ یا أهَيُّ

ات. )نور: 58( رَّ ثهَ مهَ ثهَالهَ
ایکسانیکهايمانآوردهايد،بايدغالموکنیزهایشماوکسانیازشماکهبهسن

بلوغنرسیدهاند،سهباردرشبانهروزازشماکسباجازهکنند.

البته این حکم، ویژه مکانی اس��ت که پدر و مادر در آنجا اس��تراحت می کنند، وگرنه برای 
وارد شدن در اطاق عمومی، به ویژه هنگامی که دیگران نیز در آنجا حاضرند و مانع و رادعی 

در کار نیست، اجازه گرفتن لزومی ندارد )مکارم شیرازی، 1374، 541/14(.
این دو آیه، حفظ شخصیت و احترام به والدین را بیان می کند. البته آیه از کودکانی سخن 
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می گوید که به حد تمیز رس��یده اند و مس��ایل جنسی و غیر آن را خوب تشخیص می دهند؛ 
زیرا دستور اذن گرفتن، خود دلیل بر این است که می فهمند اذن گرفتن یعنی چه؟ در پایان 
ــهوقت،بدوناذنواردشوندو ــتکهبعدازاينس ــماوبرآنهاگناهینیس آیه نیز می فرماید: »برش
بعضیبهديگریخدمتکنندوگردهمبگردند«. این، دلیل لزوم نداش��تن کس��ب اجازه در سایر 

اوقات است؛ چراکه اگر بخواهند پی درپی رفت وآمد داشته باشند و هر بار اذن بخواهند، کار 
مشکل می شود.

نتیجه
در قرآن کریم احسان و تعامل نیک با پدر و مادر در کنار توحید و یکتاپرستی ذکر شده است. 
خداوند متعال پس از بیان حکم وجوب پرستش خدای یگانه و نهی از شرک، نیکی و احترام و 
تکریم پدر و مادر را بیان کرده و افزون بر بیان اهمیت احسان به پدر و مادر، گونه های نیکی 
به والدین را نیز گفته و با تبیین مصداق نیکی و احسان، مردم را به احترام و احسان در حوزه 

گفتار و رفتار تشویق می کند.
برخورد پس��ندیده بر اس��اس عرف هر جامعه و به کارگیری واژگان زیبا و شیوا، قدردانی از 
آنها، دعای خیر برای ایشان، دوری از درشت گویی و یا به کار نبردن عبارت هایی مانند »اف« 

و »خسته شدم«، از جمله مصداق های گفتاری احسان و احترام به پدر و مادر است.
برخی از نمودهای رفتاری احس��ان به والدین نیز تواضع و فروتنی در برابر آنان، مهربانی و 
محبت، اکرام و احترام، خوش رفتاری و نگاه محبت آمیز، انفاق،  خدمت و رفع نیاز ایشان پیش 

از درخواست است که در قرآن بدان ها پرداخته شده است. 
در روایات اهل بیت، احسان به پدر و مادر به معنای احترام به ایشان، برخورد نیکو و 
رس��یدگی به نیازهای آنان پیش از درخواست و ابراز قول کریم به معنای طلب مغفرت آمده 
است. تعبیر »جناح الذل« نیز نگاه با رأفت و رحمت و دوری از نگاه های تیز و تند و بلند نکردن 
صدا و باال نبردن دست و پیش نیفتادن از آنان و در کل، رفتار و برخورد نیک معنا شده است. 
بنابراین، هر مس��لمان موظف است طبق رهنمود قرآن به وظایف خود در مورد والدین آشنا 
ش��ده، در حق شناسی و س��پاس گزاری از زحمات آنان تالش نموده و ارتباط و تعامل نیک و 

پسندیده با پدر و مادر را ترک ننماید. 
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