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»َو قَضى  َربَُّك أاَلَّ تَْعبُُدوا إاِلَّ إِيَّاهُ َو بِالْوالَِديِْن إِْحساناً إَِمّا يَبْلَُغَنّ ِعنَْدَك الِْكبََر أََحُدُهما أَْو 
ِلّ مَِن  كِالهُما فَال تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ ال تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَواْلً كَرِيماً َو اْخِفْض لَُهما َجناَح الُذّ

الَرّْحَمِة َو قُْل َرِبّ اْرَحْمُهما َكما َربَّيانِي َصِغيراً«
سوره اإلسراء )17(: آيات 24-23

پروردگارت مقّرر داشت كه جز او را نپرستيد و به پدر و مادر نيكى كنيد. اگر يكى از آن 
دو يا هر دو نزد تو به پيرى رسيدند، به آنان »اف« مگو و آنان را از خود مران و با آنان سنجيده 
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و بزرگوارانه سخن بگو . و از روى مهربانى و لطف، باِل تواضع خويش را براى آنان فرودآور 
و بگو: پروردگارا! بر آن دو رحمت آور، همان گونه كه مرا در كودكى تربيت كردند.

***
آيات متعددى در قرآن وجود دارد كه كه به انسان ها تذكر ميدهد چگونه با والدين شان 
رفتار كنند از جمله آنها آيات 23 و 24 سوره اسرا است كه در آن نكات نابى نهفته است بهتر 

است كمى در اين آيات شريفه با تكيه بر تفاسير تامل كنيم.
بى شك فرمان به توحيد اصلى ترين و مهمترين فرمان ها از جانب پروردگاربراى مومنان 
است دستورى است كه پذيرش آن يكى از مهمترين و اصوليترين عقايد براى ديندارى به 
شمار مى آيد  كه هرگز لغو نخواهد شد و براى ايمان داشتن قبول آن شرطى حتمى است 
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زمانى نخواهد رسيد كه حتمى بودن  قبول اين اصل برداشته شود و بتوان بدون پذيرش آن 
شرط دين دارى را به جا آورد  حال كه اهميت اين اعتقاد مشخص شد به ايه 23 سوره اسرا 
نگاهى مى اندازيم و ميبينيم در اين آيه به اى نكته اشاره شده كه فرمان پروردگار به انسان ها 
براى نيكى به والدينشان همانند فرمان به توحبد و پرستش خداى يكتا و بدون شريك امرى 
است حتمى و غير قابل نسخ كه قرار  نيست هيچگاه اين دستور لغو شود و تا زمين و خاليق 
برقرار هستند اين فرمان هم وجود دارد و از اهميت آن كاسته نميشود و نمى توان از زير  بار 

اين مسئوليت و فرمان مهم شانه خالى كرد.
فرماِن نيكى به والدين مانند فرماِن توحيد، قطعى و نسخ نشدنى است. »قَضى «
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بسيارى از مزدم تصود ميكنند اين كه پروردگار فرمان داده به والدينتان نيكى كنيد در 
صورتى بايد اجرا شود كه پدر و مادر مسلمان باشند و حال اگر آنها مسلما نباشند و دين 
ديگرى را پذيرفته باشند مجوزى است براى عدم رعايت احترام به آنها در حالى كه اگر به 
ايات باال نگاهى بيندازيم  و اندكى در ان  تامل كنيم در ميابيم كه مسلمان بودن و دين دار 
بودن آنها شرط نيست بلكه صرف اين كه والدين ما هستند بايد احترامشان نگه داشته شود در 
واقع بايد گفت مسلمان بودن والدين شرط احترام و تكريم آنها نيست بلكه به هر دين و آيينى 

باشند بايد به آنان احترام گذاشت و مسلمان نبودنشان مجوز عدم تكريمشان نميشود.
در احسان به والدين، مسلمان بودن آنها شرط نيست. »بِالْوالَِديِْن إِْحساناً« 

 احسان به پدر يا مادر؟ در جواب به اين سوال بايد گفت هر دو برايمان زحمت كشيدند 
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يكى نه ماه حمل كرده به دنيا آورده شير دادره و بزرگ كرده آن ديگرى حمايت كرده 
خرج كرده عمر /ذاشته و تربيت كرده ما از وجود هر دوى آنها رشد كرده ايم و پا به اين دنيا 
نهاده ايم و هر دويشان واسطه خلق ما هستند و عمر و سرمايه شان  را به پايمان ريختند تا قوت 
بگيريم و بتوانيم گليممان را از اب بيرون بكشيم مگر نه اين كه بدو تولد آن قدر ضعبف و 
ناتوان بوديم كه توان نداشتيم حتى مگسى را از خود دور كنيم؟حال بايد بدانيم به نيكى به هر 
دو عزيز سفار شده ايم و اگر نگاهى به آيه شريفه بيندازيم خواهيم دانست در احسان به پدر 

و مادر تفاوتى  بين آن دو نيست.
در احسان به پدر و مادر، فرقى ميان آن دو نيست. »بِالْوالَِديِْن إِْحساناً«

درست است كه ميتوان كسانى را واسطه قرار داد تا خدمتى را به پدر و مادرمان انجام 
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دهند مثال ميتوان در دوران پيريشان خدمت كارى را برايشان در نظر گرفت تا اموراتشان 
را انجام دهد و نگه دارى از آنها را متقبل شوود ميتوان كسى را در نظر گرفت تا كمكشان 
كند كارهاى بيرون از منزل را برايشان انجام دهد وقتى درخاستى دارند از ديگران بخاهيم 
درخواست آنها را پاسخ دهد ولى بهتر اسست بدانيم ا زطرف پروردگار سفارش شده ايم به 
اين كه خودمان مستقيم و بدون واسطه به خدمتگزاريشان بپردازيم اگر اقتضائات زمانه و عصر 
جديد را كنار بگزاريم حتمن زمان و فرصتى را خواهيم داشت كه /ان را در خمت گزارى 
كسانى صرف كنيم كه عمر و جوانيشان را در خدمت كردن به ما خرج كردند و در مقابل 
آن مزدى نخواستند و اين كار را خودشان و بدون واسطه انجام دادند چرا كه آنها ه ميتوانستند 
كسى را استخدام كنند تا وظيفه انجام امور روزانه ما را به عهده بگيرد و خودشان به امورات 
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و پيشرفت و دلبستگى هايشان بپردازند ولى انها با جان و دل همه خواست هايمان را خودشان 
بدون منت و بى داسطه انجام دادند و حال اگر در عبارت »بِالْوالَِديِْن إِْحساناً« تامل كنيم در 
ميابيم كه سفارش ميشويم كه بدون واسطه و خودمان مستقيم در خدمتشان باشيم و به آنها 

نيكى كنيم.
نيكى به پدر و مادر را بى واسطه و به دست خود انجام دهيم. »بِالْوالَِديِْن إِْحساناً«

نيكى و احسان در موارد مختلف حدو مرز مشخصى دارد مثال به گرسنه اى كه ابراز نياز 
ميكند بايد طعام داد تا سير شود كسى كه كحتاج به لباس است با گرفتن لباس نيازش برطرف 
ميشود واضح ومشخص است كه اگر جنگى پيش آيد و فرمان جهاد صادر شود تا زمانى 
احتياج به ادامه مبارزه است كه فتنه رفع شود و بع از رفع آن ديگر لزومى به ادامه مبارزه وجود 
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ندارد در واقع ميتوان گفت اكثر مصاديق انجام كار واجب و نيك و خير حدو مرزى دارند و 
بعد از انجام ان تا حد مشخصش ديگر نيازى به ادامه آن مسئوليت وجود ندارد حال تفاوت 
نيكى به والدين با ديگد امور در اين مرحله مشخص ميشود كه براى انجام آن جمله امورى 
كه ذكر شد حدى وجود دارد و در نقطه اى متوقف ميشود ولى نبكى به والدين و احسان به 
آنها در خدمتشان بودن و رفع كردن نيازهايشان حدو مرز ندارد و متوقف نميشود حتى بعد از 

مرگشان نيز ميتواند ادامه يابد و نميتوان بهانه اى براى توقف آن به ميان آورد.
احسان به والدين، حّد و مرز ندارد. »بِالْوالَِديِْن إِْحساناً« )نه مثل فقير، كه تا سير شود، و جهاد 

كه تا رفع فتنه باشد و روزه كه تا افطار باشد.(
با تولد فرزند در بك خانواده ناخوداگاه و به صورت طبيعى محبت پدرو مادر به سمت 
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فرزند سرازير ميشود تمام تالش خودرا ميكنند تا خوشبختى و اسايش را برايش فراهم كنند 
همه انرژيشان را ميگذارند و محبتشان را از او دريغ نميكنند اين روال به طود طبيعى براى اكثر 
خانواده ها اتفاق ميفتد زيرا امرى است كه پروردگار در فطرت آنها قرار داده پى به همين 
دليل نيازى نيست مدام به آنها ياداورى كند كه نسبت به فرزندانتان نيكى كنيد و از انها مهرتان 
را دريغ نكنيداما در آيات مشاهده ميشود نوك پيكان اين فرمان مدام متوجه فرزندان ميشود و 
ازآنها در خواست ميشود كه احسان به والدين را جدى بگيرند و اين سفارش به احسان متوجه 

فرزندان است نه والدين زيرا انها به طور طبيعى به فرزندانشان احسان ميكنند.
سفارش قرآن به احسان، متوّجه فرزندان است، نه والدين. »َو بِالْوالَِديِْن إِْحساناً« زيرا والدين 

نيازى به سفارشندارند و به طور طبيعى به فرزندان خود احسان مى كنند.
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نياز همه پدر و مادر ها به دريافت نيكى از سمت فرزندانشان يكسان نيست منشا آن تفاوت 
هايى است كه از لحاظ جسمى يا روحى متوجه آنها است فرض كنيد مادرى از بيمارى 
خاصى رنج ميبرد كه مجبور است در بستر بيمارى باشد داروهاى مختلفى را احتياج دارد 
و مراقبت هاى خاص خود را ميطلبد يا پدرى كه شزايط خاص روحى را دارد كه نياز 
دارد محيط زندگيش آرام و بدون تنش باشد يا نمونه هاى بسيار زيادى از اين قبيل ميتواند 
وجود داشته باشد حاال شرايط اين پدر و مادر ها را مقايسه كنيد با والدينى  كه سالم هستند 
روى پاى خود هستند برنامه مشخصى براى رندگيشان دارند در چنينى شرايطى منطقى 
است كه توجه و مراقبت و فرصتى كه بايد به والدين دسته اول اختصاص داده شود بيشتر 
است نسبت به دسته دوم دقت كنيد دسته دوم هم نياز به احسان و نيكى از طرف فرزندان 
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دارند منهتا نسبت به گروه اول كمتر اين نياز حس ميشود پس بايد اين نكته را در نظر 
 داشت كه هر چه نياز جسمى و روحى والدين بيشتر باشد احسان به آنها ضرورى تر است .

 هر چه نياز جسمى و روحِى والدين بيشتر باشد، احسان به آنان ضرورى تر است.
»يَبْلَُغَنّ ِعنَْدَك الِْكبََر«

پدر و مادرشان نياز بيشترى به مراقبت پيدا ميكنند  پير و از كار افتاده شده اند ولى خودشان 
داشتن مشغله زندگى درس خواندن رسيدگى به فرزندان يا زندگيشان در ديارب ديگر را 
بهانه ميكنند تا پدر و مادر را به خانه سالمنندان بسپارند اين فرهنگ زشت و جديديست كه 
در كشور ما نيز وارد شده  حواسمان را پرت كرده و از خاطرمان برده است كه روزى همين 
دو موجود عزيز با چه سختى بار سنگين تولد تربيت و رفع نيازهاى جسمى و روحى مارا به 
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دوش كشيدند با تمام وجود به ما محبت كردند گاهى مجبور شدند درسو پيشرفت خود را 
كنار بگذارند تا به ما رسيدگى كنند حال در برابر اين همه زحمت آنها توقع زيادى نيست 
كه ما حداقل به آنها بى مهرى نكنيم و انها را مجبور به زندگى در مكانى نكنيم كه روزهاى 
اخر زندگيشان را با غم سپرى كنند با توجه به آياتى كه ذكر شده ميتوان دريافت كه قرآن 

ميفرمايند پدر و مادر را به آسايشگاه نسپاريم و آنها را نزد  خود نگه داريم.
پدر و مادر سالمند را به آسايشگاه نبريم، بلكه نزد خود نگهداريم. »ِعنَْدَك«

شايد بسيارى از ما گمان ميكنيم كه انجام حداقل احسان به والدبن كافى است و بار اين 
مسئوليت از گردنمان برداشته ميشود نميشود فقط اكتفا كرد به اين كه به وردو مادر توهين 
نكنيم به سخنانشان گوش دهيم دستوراتشان را اجرا كنيم نيازهاى روحى و جسميشان را 
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برطرف كنيم و... زيرا انجام چنين كارهايى از پس يك خدمتكار نيز بر مى ايد ميتوان فرد 
يرا استخدام كررد و از او خواست اين نياز خا را براى والديتنمان برطرف كنند در حالى كه 
محبت و عالقه اى چاشنى كارش نكند ولى سوال اين است آيا اين كافيست؟ بايد بدانيم 
عالوه بر احسان عملى و رسيدگى به كارها و دستورات اين دو موجود عزيز بايد با آنها با 
سخن زيبا و نرم يخن بگوييم گفتارى كريمانه با آنها داشته باشيم اين نياز مهم روحيشان را نيز 
برطرف كنيم و عشقان را به آنها در قالب كلمات بر زندگيشان جارى كنيم اين گفتار نرم و 
كريمانه را بايد چاشنى خدمتمان به آنها كنيم و فقط به انجام يك سرى امور روزمره وخشك 
اكتفا نكنيم حواسمان باشد آنها انسان هستند و حتى اگر كارى نتوانيم برايشان انجام دهيم با 

داشتن زبانى نرم و پر محبت ميتوانيم دل و دعاى خيرشان را به دست آوريم  
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هم احسان الزم است، هم سخن زيبا و خوب. »إِْحساناً ... قُْل لَُهما قَْواًل َكِريماً« )بعد از احسان، 
گفتار كريمانه مهم ترين شيوه ى برخورد با والدين است.(

نميفهمند  اند و  شكايت ميشود كه پدر و مادر جوانان را درك نميكند قديمى شده 
فرزندانشان چه ميگويند با فرزندان تندى ميكنند جوان ميگويد پدرم بد اخالق است دعوا 
ميكند مادر به احساسات من اهميت نميدهد اصال شابد شكايت كنند كه پدر و مادر دست 
بزن دارند وشايد بعضى ها باشند كه رفتار پدر ومادرشان با آ»نها نادرست است و اين شرايط 
نامناسب و رفتار بد والدينشان را مجوزى ميدانند براى عكس العمل به همان شكل و با آنها 
بدخلقى ميكنند جوابشان را ميدهند و احترام والديشنان را نگ نميدارند و اين نوع رفتار را 
حق ميدانند چرا كه برخورد مناسبى را دريافت نميكنند اما اگر در ايات قرآن تامل كنيم در 
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ميابيم كه در احسان و رفتار كريمانه با والدين شرط مقابله نيامده ينى اگر آنان كريمانه با 
فرزند برخورد نكنند فرزندان بايد قول و عمل درست و احسان به پدر مادرشان داشته باشند 

و حرمت ها را نگه دارن.
 در احسان به والدين و قول كريمانه، شرط مقابله نيامده است. يعنى اگر آنان هم با تو 

كريمانه برخورد نكردند، تو كريمانه سخن بگو. »َو قُْل لَُهما قَْواًل َكِريماً«
اكثرمان اين نكته را ميدانيم كه يكى از موثر ترين دعاها در حق انسان دعايى است كه پدر 
و مادرش براى او كنند و از خداوند خيرى را برايش طلب كنند بيشتر مواقع وقتى گره اى به 
كارمان مى افتد سراغ پدر يا مادرمان ميرويم . از انها ميخاهيم در حقمان دعا كنند حتى اگر 
فوت رده باشند بر مزارشان ميرويم و از آنها ميخاهيم برايمان نزد پزوزدگار وساطت خير كنند 
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همان طور كه نفرينشان بسيار گيراست دعايشان بسيار گيراتر است و نزد خدا براى فرزند از 
تاثير زيادى برخوردار است اما شايد كمتر كسى برايمان گفته باشد كه دعاى فرزندان نيز 
در حق والدينشان مستجاب است و شايست است كه آنها را از دعاى خير خودما محروم 
نكين ماين نكته ظريف قابل استناد به آيات قرآن است زيرا پروردگار دستور داده از او براى 
والدينمان رحمتش را طلب كنبم پس اگر مستجاب نميشد چه لزومى داشت كه خداوند 
فرمان دهد برايشان دعا كنيم اين دستور خدا به فرزندان كه دعا در حق والدين كنند نشان 

دهنده استجابت دعايى است كه فرزندان براى پدرو مادرشان انجام ميدهند.
دعاى فرزند در حّق پدر و مادر مستجاب است، و گر نه خداوند دستور به دعا نمى داد. »َو 

قُْل َرِبّ اْرَحْمُهما...«
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دورا ن كودكى مثل برق ميگذرد با خودمان ميگوييم انگار همين ديروز بود كه تولد 
يكسالگيمان  را جشن گرفتند انگار همين ديروز بود كه به مدرسه رفتيم چه بسيار خاطرات 
ريز و درشت بسيارى كه برايمان با اين انگار ها آغاز ميشود صحبت از خاطرات كه به 
ميان مى آيد پدر مادر ها گويا بيشتر خاطره دارند خاطراتى كه شرين هاى شرا جدا ميكنند 
براى يادآدرى  دسختى هايش را در دل نگه ميدارند و بازگد نميكنند بعد از مدتى بزرگ 
شدن فرزندان و رفتنشان از خانه شايد تلنگرى بشود كه چه زود زمان سپرى شد و چه قدر 
نامحسوس صورتشان چين و جروك دار شده شايد دردر هايى كه به مردر به سراغشان 
ميآيد نيز از جنس اين تلنگر هاى ريز  ودرشت باشد كه هر از گاهى به سراغشان مى آيد 
حواسشان نيست كه به ميزانى كه ذوق بزرگ شدن و رشد فرزندانشان را ميكنند خودشان 



حقوق والدین 

پير و شكسته ميشوند حال كه انان سخاوتمندانه از باگد ردن رنج ها و سختى هايى كه براى 
پرورش فرزندانشان كشيده اند چشم پوشى ميكنند شايسته است كه فرزندان منصف باشند و 
هر از گاهى يادى كنند از گذشته خود از سختى هاو تلخى ها و مشكالتى كه اين دو موجود 
عزيز تحمل كرد اند تا حاال او رشيد و استوار بر دنيايش عرض اندام كند خدا دوست دارد به 

خودمان يادآور شويم تحمل هاى سخاوتمندانه والدينمان را.
گذشته ى خود، تلخى ها و مشكالت دوران كودكى و خردسالى را كه بر والدين تحميل 

شده است از ياد نبريد. »َكما َربَّيانِي َصِغيراً«




