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چکیده
حقوق مادر بر فرزند در فرهنگ قرآن كريم تا حدود زياد در ذيل حقوق والدين تعريف ميشوند و اين دو بحث از دالئل و
شواهد قرآني نسبتاً يكساني برخوردارند .از اين روی آيات قرآن كريم كه در مورد حقوق والدين بحث نموده است ،بر دو
قسم است :يك قسم حقوق مشترك پدر ومادر را بیان مىكند وقسم ديگر ،آياتى است كه مخصوص حقوق مادر است ،و اگر
درباره پدر حكم خاصى را بیان مىكند براى بیان وظیفه است .از برخي آيات قرآن چنین برميآيد كه سفارش به مادر بیشتر از
پدر است و حق مادر بر حق پدر مقدم مي باشد .در پژوهش حاضر به اين سؤاالت پاسخ خواهیم داد كه از ديدگاه قرآن كريم
چه امتیازات و حقوقي برای مادر به رسمیت شناخته شده است و همچنین چه تكالیفي از باب تالزم حق و تكلیف بر عهده
وی در قبال فرزندان گذاشته شده است ؟ در پاسخ به سؤاالت فوق ،آن دسته از آيات نوراني قرآن كريم را استخراج و با
استفاده از آراء مفسران و فقهاء اسالمي مورد تحلیل و بررسي قرار مي گیرد كه به حقوق و تكالیف خانوادگي يافته های اين
تحقیق كه به روش توصیفي -تحلیلي انجام گرفته است ،نشان ميدهند حق احترام و محبت ،حق اطاعت  ،حق حمايت
معنوی و مادی ،حق حضانت و شیردهي ،وحق مراقبت به ويژه در زمان سالمندی ،از مهم ترين حقوق مادر در برابر فرزندان
به شمار مي آيند .درمقابل ،حفظ حیات و سالمتي فرزندان ،تعلیم و تربیت ،نظارت ،رعايت عدالت بین فرزندان و حمايت در
ازدواج فرزندان از مهم ترين تكالیف وی از ديدگاه قرآن كريم مي باشد.

کلیدواژه ها :حق حمایت معنوی و مادی ،حق مراقبت  ،تکالیف ،عدالت  ،تعلیم و تربیت ،حمایت از ازدواج .
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 -استاديار گروه فقه و حقوق اسالمي دانشگاه شهيد مدني آذربايجانrmr_dehgan@yahoo.com .

 .1مقدمه

برخالف ديدگاه اديان تحريف شده و دوران جاهلیت نخستین كه به طور كلي زن موجودی بي ارزش تلقي
و حقوق مسلم فردی و اجتماعي او پايمال مي شد ،همچنین برخالف دست كم برخي از نظريات افراط
گرايان در دفاع از حقوق زنان به اصطالح فمینیست ها كه زن بودن و مادر بودن وی را زير سوال برده اند،
قرآن كريم با نگاه اعتدالي و بدون افراط و تفريط و با در نظر گرفتن اقتضای فطری ،روحي و رواني آنان،
ضمن برشمردن مجموعهای از فضايل مشترك بین مرد و زن ،از جايگاه ارزشي و حقوقي آنان دفاع كرده و
بر رعايت آنها از سوی جوامع انساني تأكید نموده است .در مقابل از باب تالزم حق و تكلیف ،تكالیفي نیز
برای آنان در نظر گرفته است .زيرا از منظر اين ديدگاه ،زن به عنوان مادر ،يك عنصر بسیار مؤثر و
تعیینكننده ای در زمینه كمك به پیشرفت يا پسرفت معنوی و مادی همه اعضاء خانواده و به تبع آن در
جامعه و زندگي اجتماعي مي باشد.
در ضرورت و اهمیت طرح اين بحث دو نكته را بايد متذكر گرديد:
نكته اول اينكه در فرهنگ اسالم مادر از جايگاه بسیار وااليي برخوردار است همانطوری كه در باال اشاره
گرديد مي تواند نقش بسیار مهمي در ساختن جامعه سالم و موفق ايفا نمايد كه در آموزه های ديني نیز با
عباراتي مانند « السعید سعید في بطن أمّه و الشقي شقيّ في بطن أمّه» و احاديث فراوان ديگر در اين زمینه
بر آن تأكید شده است .نكته ديگر اينكه دشمنان نظام اسالمي كامال متوجه شده اند كه زنان و مادران مؤمن
و با بصیرت يك جامعه چقدر مي توانند در سعادت و استكبار ستیزی يك جامعه نقش مؤثری ايفا نمايند .
برای مثال آنها ديده اند كه در هشت سال دفاع مقدس مردم ايران در جنگ تحملي عراق علیه نظام
جمهوری اسالمي ايران ،مادران چگونه آيینه تمام نمای ايثار ،فداكاری و اسطورههای شهادت و شهامت
بودند و فرزندان خود را با اشتیاق فراوان به مناطق جنگي مي فرستادند .بر اين اساس جهت تخريب جايگاه
ارزشي و حقوقي زنان و مادران در نظام اسالمي ،با تمام قوا با استفاده از ظرفیت های مختلف به ويژه رسانه
ها و شبكه های مجازی زيادی كه در اختیار دارند ،به صورت گسترده و هدفمند وارد میدان عمل شده اند.
بنابراين بررسي و تبیین حقوق و تكالیف زنان به عنوان مادر از منظر قرآن كريم به عنوان تنهاترين كتاب
آسماني تحريف نیافته كه تمام احكام ومعارف آن در صورت پايبندی به آن ،موجب سعادتمندی دنیوی و
اخروی افراد و به تبع آن جامعه خواهد بود ،ضروری به نظر مي رسد .

در پژوهش حاضر به اين سؤاالت پاسخ خواهیم داد كه از ديدگاه قرآن كريم چه امتیازات و حقوقي برای
مادر در نظر گرفته شده و به رسمیت شناخته شده است و همچنین تكالیفي كه در قرآن كريم بر عهده وی
در قبال شوهر و فرزندان گذاشته شده است  ،چیست ؟
برای پاسخ به سؤاالت فوق ،مباحث اين پژوهش را در دو محور ذيل از نگاه قرآن كريم با استفاده از نظرات
مفسران و فقهاء اسالمي پي مي گیريم:
محور اول :الف :حقوق مادر در قبال فرزندان
محور دوم :تكالیف مادر در قبال فرزندان
گرچه در زمینه حقوق و تكالیف متقابل اعضای خانواده در آيات زيادی مورد بحث قرار گرفته است .منتهي
در اين مقاله ،آن دسته از آيات نوراني قرآن كريم را استخراج و مورد بررسي قرار خواهیم داد كه به حقوق
و تكالیف خانوادگي مادر مربوط ميشوند و متضمن ثبوت وظیفه ای بر عهده شوهر وفرزندان مي باشد ،اما
حقوقي كه بدون در نظر گرفتن ثبوت وظیفه ای بر عهده طرف مقابل ،مستحق آن هستند مانند حق ارث و
حق وصیت ،از محل بحث خارج هستند.
درباره پیشینه تحقیق نیز بايد گفت گرچه در موضوع ( زن ) به طور كلي كتابها و مقاالتي از سوی
دانشمندان اسالمي با رويكردهای مختلف مانند زن در قرآن ( عالمه طباطبايي) ،زن در قرآن ( علي دواني)،
نظام حقوق زن در اسالم ( شهید مطهری) و ...نوشته شده است ،اما تا جايي كه نگارنده اطالع دارد ،در اين
موضوع با اين عنوان كاری درخور توجه انجام نگرفته و كاری است جديد كه مي تواند امتیازی برای
پژوهش حاضر محسوب گردد.
 .2حقوق مادر در قبال فرزندان

حقوق مادر بر فرزند در مكتب اسالم تا حدود زياد در ذيل حقوق والدين تعريف ميشوند و اين دو بحث
از دالئل و شواهد قرآني نسبتاً يكساني برخوردارند .از اين روی آيات قرآن كريم كه در مورد حقوق والدين
بحث نموده است ،بر دو قسم است :يك قسم حقوق مشترك پدر ومادر را بیان مىكند وقسم ديگر ،آياتى
است كه مخصوص حقوق مادر است ،و اگر درباره پدر حكم خاصى را بیان مىكند براى بیان وظیفه است.
مانند اين كه مي فرمايد « :وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ؛ (بقره )322،خوراك و پوشاك مادر
به طور شايسته بر عهده پدر است» .اما زماني كه از تجلیل و بیان زحمات سخن به میان مي آورد ،اسم مادر

را به خصوص ذكر كرده و زحمات طاقت فرسای وی را برای فرزندان گوشزد مي كند.

(جوادی املي8231 ،ش،

ص)831-833

افزون بر آن ،از برخي آيات قرآن و هم چنین برخي احاديث منقول از معصومین (ع) چنین برميآيد كه
سفارش به مادر بیشتر از پدر است و حق مادر بر حق پدر مقدم دانسته شده است .در دو سوره از قرآن
كريم پس از سفارش مطلق به والدين ،بالفاصله از زحمات مادر تجلیل شده است .در آيهای مىفرمايد« :وَ
وَصَّیْنَا اإلِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى وَهْنٍ؛

(لقمان)81 ،

و ما به انسان دربارة پدر و مادرش سفارش

كرديم؛ مادرش او را حمل كرد ،در حالى كه هر روز ضعف و سستى تازهاى بر ضعف او افزوده مىشد»(
ر.ك :طبرسي8233 ،ش ،ج ، 1صص)114-111

و در آية ديگر پس از همان سفارش مطلق به والدين ميفرمايد« :حَمَلَتْهُ

أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَالثُونَ شَهْراً؛

(احقاف)84 ،

مادرش او را با مشقت حمل كرد و با

مشقت بر زمین گذارد و دوران بارداری و از شیر گرفتن او سى ماه است».
در روايات متعددی نیز با عبارات مختلف و صريح از حق تقدم مادر بر پدر و همچنین حق بیشتر وی بر
پدر با عبارات مختلفي مانند « حَقَّ الْأُمِّ أَلْزَمُ الْحُقُوقِ وَ أَوْجَبُ»
الْأَبِ ،ص)814

و مانند آن سخن گفته شده است.

( نوری 8141 ،ق ،ج  ،84بَابُ اسْتِحْبَابِ الزِّيَادَةِ فِي بِرِّ الْأُمِّ عَلى بِرِّ

( ر.ك :صدوق 8142 ،ق ،ج ، 3ص464؛ نوری  ،همان ،ج ، 88ص 844؛ ج ،84صص

)813- 814

تأمل در آيات قرآن كريم اين برداشت را در ذهن تقويت ميكند كه اصليترين حق پدر و مادر بر
فرزندان ،حق نیكي و احسان است .برّ و نیكي به والدين يك از ويژگي های انبیاء الهي در قرآن كريم
شمرده شده است 8.در اهمیت و بزرگي اين حق ،همین بس كه در چهار آيه بالفاصله پس از اصل توحید
قرار گرفته

است( .بقره12 ،؛ نساء26 ،؛ انعام848 ،؛ اسراء)32 ،

برای نمونه ،در سوره إسراء آمده است« :وَ قَضى رَبُّكَ أَالَّ تَعْبُدُوا إِالَّ إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِالهُما فَال تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ ال تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَوْالً كَرِيماً؛ وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ
الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّیانِي صَغِیراً؛ (إسراء )31 ،پروردگارت فرمان داده جز او را نپرستید و به پدر و
مادر نیكى كنید ،هر گاه يكى از آنها -يا هر دو آنها -نزد تو ،به سن پیرى برسند كمترين اهانتى به آنها روا
مدار ،و بر آنها فرياد مزن ،و گفتار لطیف و سنجیده بزرگوارانه به آنها بگو؛ بال هاى تواضع خويش را در
برابرشان از محبت و لطف فرود آر ،و بگو پروردگارا همان گونه كه آنها مرا در كوچكى تربیت كردند
مشمول رحمتشان قرار ده».
1

 -متن آيات چنين استَ « :وب ًَّرا ِب َوالِدَ ْي ِه َولَ ْم َي ُكن جَ بَّارًّ ا عَصِ ًّيا»؛ (مريم )11 ،و « َوب ًَّرا ِب َوالِ َدتِي َولَ ْم َيجْ ع َْلنِي جَ بَّارًّ ا َشق ًِّيا»( .همان.)23 ،

در آيه شريفه فوق ،پنج تأكید وجود دارد كه نشانگر اهمیت فوق العاده محتوای آن مي باشد.
.8واژه « قضي» معنای متعددی دارد (ابن عربي ،بي تا ،ج ،2ص  )8811كه در اينجا به معنای امر و فرمان قطعي كه
مفهوم مؤكّدتری از واژه « امر» دارد؛
 .3قراردادن مسأله « احسان به والدين» را در كنار اساسي ترين اصل قرآني يعني اصل توحید ،تأكید ديگری
بر اهمیت موضوع است .يعني همانطوری كه فرمانِ توحید ،قطعى و نسخ نشدنى است ،فرمانِ نیكى به
والدين نیز چنین است؛

(قرائتي  8212،ش  ،ج ،3ص)14

 .2واژه « احسان» مطلق است و هر گونه نیكى را دربرمىگیرد؛
 .1لفظ «والدين » نیز عام بوده شامل همه پدر و مادر ها اعم از مسلمان و غیر مسلمان مي شود؛
 .4نكره بودن احسان (احساناً) كه در اين گونه موارد براى بیان عظمت مىآيد ،پنجمین تأكید محسوب
مىگردد.

(ر.ك :مكارم شیرازی و همكاران 8231 ،ش  ،ج ،83ص )31

به هرحال ،وجوب احسان به والدين بر مبنای قاعدة عقلي وجوب شكر مُنعِم و قاعدة قرآني «لزوم
جزای احسان با احسان»

( رحمان)64 ،

استوار است؛ زيرا همگان اذعان دارند كه زحمتها و رنجهايي كه

والدين در امر حاملگي و پرورش فرزندان خود متحمّل ميشوند ،از بيشائبهترين نعمتهايي است كه در
جوامع بشری يافت ميشود و از اين رو ،هیچ انسان منصفي در لزوم سپاسگزاری فرزندان از والدين و
جبران خدمات آنها تا حد امكان ،ترديد روا نميدارد.
قرآن كريم افزون بر اينكه احسان و نیكي به والدين را به طور كلي به عنوان وظیفة اصلي فرزندان
نسبت به پدر و مادر مطرح كرده ،به بیان مصاديق و شاخصهای اصلي آن نیز پرداخته است كه آنها را در
پنج محور ،شامل حق اطاعت ،حق احترام و محبت ،حق حمايت مادی و معنوی ،حق حضانت و شیردهي
و حق مراقبت به طور خالصه بررسي ميكنیم.
 .1-2حق اطاعت

مي توان گفت اولین حقوق از حقوق اساسي و مشترك پدر و مادر برفرزندان ،حق اطاعت است .قرآن كريم
پس از سفارش انسان به شكرگزاری از والدين ميفرمايد « :وَ إِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَیْسَ لَكَ بِهِ
عِلْمٌ فَال تُطِعْهُما وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْیا مَعْرُوفاً؛ (لقمان84-81 ،؛ همچنین ر.ك :عنكبوت )1 ،و اگر تالش كردند چیزى را
شريك من قرار دهى كه از آن آگاهى ندارى [بلكه مىدانى باطل است] از آنها اطاعت مكن و [در عین

حال ]،با آنها در دنیا به طرز شايستهاى رفتار كن» .بر اساس اين آيه ،فرزند موظف است در همة امور از
والدين خود اطاعت كند ،مگر آنكه او را به گناه و نافرماني خداوند دعوت كنند.
نكته مهم در اينجا اين است كه مطابق جمله « وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْیا مَعْرُوفاً» ،عدم اطاعت فرزند از والدين
در اموری كه موجب نافرماني خداوند متعال مي گردد ،مجوز بدرفتاری او با ايشان و ترك اطاعت وی از
آنها در غیر ازآن امور نميشود ،بلكه بايد با آنها در اموری كه معصیت خدا نباشد ،به طور شايسته رفتار
نمايد.
مرحوم طبرسي در ذيل اين آيه مي نويسد « :در اينجا چون خداوند امر نموده بشكر نعمتهاى خويش لذا
با اشاره خواسته تذكر دهد كه شكر هر منعم واجب و الزم است و بدين جهت از پدر و مادر -كه نعمتي
بزرگ برای فرزندان به شمار مي آيند -سخن بمیان آورده و بر انسان ها واجب نموده كه از والدين اطاعت
نموده و از آنان تشكركرده و به آنها احسان نمايد».

(طبرسي 8233 ،ش  ،ج ،1ص )114

گفتني است بنا به گفته بسیاری از مفسّرين ،جمله «أَنِ اشْكُرْ لِي وَ لِوالِدَيْكَ» تفسیر و توضیح جمله «وَصَّیْنَا
الْإِنْسانَ» میباشد.

(برای نمونه ر.ك :طبرسي ،پیشین ،ج ،1ص 114؛ طوسي ،بي تا  ، ،ج ،1ص336؛ بیضاوی8181 ،ق ،ج ،1ص 381؛ ابن عجیبه،

( 8181ق ،ج ،1ص )261

و از اينكه تشكر از والدين را بدنبال تشكر از خود قرار داده ،بدان جهت است كه

خداوند آفريننده انسان و والدين وسیلهاى براى آفرينش و تربیت آن میباشند( .طبرسي ،پیشین ،ج ،1ص  )114برای
همین است كه خداوند به انسان به طور مطلق سفارش نموده است كه همانگونه كه شكر من بر همه واجب
است ،شكر پدر و مادرتان نیز واجب است.
همان طوری كه راغب اصفهاني و ديگران مي گويند ،يكي از مراتب شكر 8،شكر عملي است و آن شكر
اعضاء و جوارح انسان است كه نعمتها را در راه اطاعت و براساس رضايت منعم صرف نمايد.

(راغب اصفهاني،

 8183ق  ،ص168؛ مصطفوی8264، ،ش ،ج ،6ص  ) 11بنابراين شكر عملي خداوند مطلق بوده و در همه حاالت ،زمان ها
و مكان ها اطاعت از اوامر و نواهي خداوند بر انسان به قدر توان و وسع خود واجب است( .بقره )316 ،اما
شكر عملي از والدين كه همان اطاعت از دستورات آنهاست ،مطلق نبوده و براساس جمله « وَ إِنْ جاهَداكَ
عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي  ...فَال تُطِعْهُما» در آيه فوق ،مشروط به عدم معصیت و عدم مخالفت با فرامین الهي
است؛ كه در برخي از احاديث نیز در بحث حقوق والدين به آن اشاره كرده اند 3.برای مثال ،حديثي از امام
1

 همانگونه که در کتب لغت آمده است شكر به معنای ياد آوردى و اظهار نعمت است که ضد آن كفر بمعنى نسيان و پوشاندن نعمت است.( راغب اصفهانی1113 ،ق ،ص  )161و همچنين به معنای ثناگويی در مقابل نعمت نيز آمده است ( .قرشی1231 ،ش ،ج ،1ص )63
3
 قابل ذکر است که مطابق جمله « َو صا ِح ْبهُما فِي ال ُّد ْنيا َمعْ رُوفا ًّ»در آيه 11سوره مبارکه لقمان ،عدم اطاعت فرزند از والدين در اموری کهموجب نافرمانی خداوند متعال می گردد ،مجوز بدرفتاری او با ايشان و ترک اطاعت وی از آنها در غير ازآن امور نمیشود ،بلکه بايد با آنها
در اموری که معصيت خدا نباشد ،به طور شايسته رفتار نمايد.

علي ( علیه السالم) نقل شده كه مي فرمايد « :حقّ الوالد علي الولد أن يطیعه في كلّ شيء إال في معصیه اهلل
سبحانه؛ (سیدرضي8218 ،ش  ،حكمت  ،211ص )481حق پدر بر فرزند اين است كه فرزند در همه چیز جز نافرماني
خدا ،از پدر اطاعت كند».
همچنین مرحوم طبرسي در ذيل آيه شريفه «« :وَ قَضى رَبُّكَ  ...وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْسااناً إِمَّاا يَابْلُغَنَّ عِنْادَكَ
الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِالهُما فَال تَقُلْ لَهُما أُفٍّ ...؛ (إساراء )31-32 ،مي فرمايد اطاعات از والادين در هار حاال الزم
است ،اما اين كه در اينجا فقط بدوران پیرى آنها اشاره كرده است ،برای اين است كه انسان در ايان دوران،
به منزله كودك مي باشد كه بخدمت و حمايت بیشتری احتیاج دارد.

(طبرسي ،پیشاین ،ج ،6ص628

) گفتناي اسات

عده ای از فقهاء معاصر ،وجوب اطاعت از پدر و مادر را مطلق ندانسته ،بلكه آن را فقاط در صاورتي ثابات
ميدانند كه ترك آن ،موجب عقوق يعني اذيّت والدين گردد.
ج ،8صص144-141؛ امام خمیني8133،ق ،ج ،2صص)416-414

( ر.ك :طباطبايي يازدی8181،ق ،ج ،2ص884؛ خاويي8186 ،ق،

با اين حال ،شكي در رجحان اخالقي اطاعت از والادين در

همة امور وجود ندارد .با اين حال ،شكي در رجحان اخالقي اطاعت از والدين در همه امور وجود ندارد.
.2-2حق احترام و محبت

در میان سفارشهای متعدد قرآن كريم دربارة پدر و مادر ،سفارش به احترام به ويژه برای مادر به داليل
متعددی مانند تحمل زحمات طاقت فرسای مادری

(ر.ك :لقمان81 ،؛ احقاف) 84 ،

و عاطفي بودن وی از جايگاه

ويژه ای برخوردار است .قرآن به بیان كلّي اين حق اكتفا نكرده ،بلكه ظرائف و لطائف خاصي را در اين
خصوص با تعابیری اعجاببرانگیز يادآور شده و مصاديقي را بیان نموده است .اينكه فرزندان بايد با آنان
برخورد شايسته و گفتار كريمانه داشته باشند (قُلْ لَهُما قَوْالً كَرِيماً)؛ در گفتار و رفتار كامالً متواضع توأم با
مهرباني و محبت برخورد نمايند (وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ) و در مواجهه با آنها نبايد از كالم
بلند و تند و اهانت آمیز استفاده كنند( .فَال تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ ال تَنْهَرْهُما)

(إسراء)31-32 ،

در روايتي تفسیر آيه مذكور را از امام صادق ( علیه السالم) پرسیدند كه حضرت فرمودند« :مقصود آن است
كه با آنان به نیكي معاشرت كني و آنان را وادار نسازی كه از تو چیزی درخواست كنند ( يعني قبل از آنكه
چیزی از تو بخواهند ،نیازشان را برطرف كن) ،حتي اگر بي نیاز باشند ( و بتوانند نیاز خود را برطرف
نمايند ).اگر خاطر تو را آزردند ،به آنها «افّ» نگو و اگر تو را زدند ،بر سرشان فرياد مزن ،بلكه با گفتار
كريمانه از خداوند برايشان طلب مغفرت كن و نگاه تند به آنها نداشته باش ،بلكه نگاهت توأم با محبت و

دلسوزی باشد و صدايت را از صدای آنها بلندتر نكن و دستت را از دست آنان باالتر نیاور و جلوتر از آنها
راه نرو».

(كلیني ،8264 ،ج  ،3بَابُ الْبِرِّ بِالْوَالِدَيْنِ ،ص)841

8

ناگفته نماند لزوم احترام به والدين و همچنین اطاعت و حمايت از آنها نميتواند بهانهای برای زيار پاا
گذاشتن اصل كلّي عدالت باشد .قرآن كريم در اين خصوص بهصراحت ميفرمايد« :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا
قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ؛ (نسااء )824 ،اى كسانى كه ايمان آوردهاياد،
كامالً به عدالت پايبند باشید و براى خدا گواهى دهید ،اگرچه [اين گواهى] به زيان خود شما يا پدر و ماادر
و نزديكان شما باشد».
 .3-2حق حمایت معنوی و مادی

يكي ازحقوق مسلم والدين و يكي از مصاديق روشن احسان به آنها ،حمايت مادی و معنوی فرزندان در
زمان حیات و پس از مرگ آنهاست  .در بعد حمايت مادی ،قرآن كريم بر لزوم توجه به والدين در مواردی
مانند انفاق و وصیّت و بلكه اولويت دادن به آنها در مقايسه با ساير بستگان و نیازمندان تأكید دارد .برحسب
آية« :يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَن َف ْقتُم مِّنْ خَیْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَ األَقْرَبِینَ وَ الْیَتَامَى ...؛ (بقره )384 ،از تو مىپرسند
چه چیزى انفاق كنند؟ بگو هر مالى را كه انفاق ميكنید ،به پدر و مادر و نزديكان و يتیمان و [ ...پرداخت
كنید]» ،به فرزندان توصیه شده است كه از والدين خود حمايت مالي داشته باشند كه اين حمايت در برخي
موارد حتي به حد وجوب ميرسد .بر اساس روايات ،پدر و مادر در صورت نیازمند بودن به عنوان افراد
واجبالنفقة فرزند محسوب

شدهاند ( .حرّ عاملي8141 ،ق ،ج ،38بَابُ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ وَ الْوَلَدِ ،ص)434

البته در فقه اسالمي نفقه پدر و مادر تحت شرايطي بر فرزندان واجب مي باشد.

(مغنیه8138 ،ق ،ج ،3ص 142 - 211

)

وظیفة حمايت مالي از والدين پس از مرگ آنها نیز با ادای دين و وفای به نذر آنان و مانند آن ادامه ميبايد.
( نوری8141 ،ق ،ج ،3ص)883

در مورد وصیت نیز آية قرآن ميفرمايد« :كُتِبَ عَلَیْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن

تَرَكَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ األقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِینَ؛( بقره )814 ،بر شما مقرر شده است كه چون
يكى از شما را مرگ فرا رسد ،اگر مالى به جا مىگذارد ،براى پدر و مادر و خويشاوندان به طور شايسته
وصیت كند؛ [چرا كه اين] حقى است بر پرهیزگاران».

1

 .روايات زيادی درباره برالوالدين و احترام به آنها (ر.ک :کلينی ،پيشين ،ص )161-111و همچنين هشدار جدی نسبت به عواقب عاقُ
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روشن است كه حمايت مادی از والدين به دو مورد مزبور اختصاص ندارد و موارد گوناگون ديگری از
جمله مراقبت از آنان به ويژه در دورة سالمندی را نیز در بر ميگیرد كه قرآن كريم با توصیههاای مكارّر باه
احسان به والدين و نیز با تعبیر كلّي «أَنِ اشْكُرْ لِي وَ لِوَالِدَيْكَ؛ (لقمان )81 ،شكرگزار من و پدر و مادرت باش»،
حكم همة آنها را مشخص كرده است .برحسب روايت ،مردی به پیامبر اكرم (ص) عار

مايكناد« :ماادر

پیری دارم كه او را بر پشت خود حمل ميكنم و از دسترنج خود خوراكش ميدهام؛ آنچاه باعاث آزار و
اذيت اوست ،از سر راهش برميدارم؛ با وجود اين ،به خاطر شرم و احترام ،چشم در چشم او نميدوزم؛ آيا
به اين ترتیب ،زحمات او را جبران كردهام؟ حضرت فرمودند :نه».

(نوری ،پیشین ،،ج ،84ص)814

مطابق برخي ديگر از روايات ،عالوه بر پدر كه مي تواند در صورت نیاز معیشتي به شرط عدم مفساده
از اموال فرزندش استفاده نمايد ،مادر نیز مي تواند از اموال فرزندش به نیت قر

برداشت نمايد.

(ر.ك :كلیني،

پیشین ،ج  ،4بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ وَ الْوَلَدِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ أَبِیهِ ،ص )824

اما منظور از حمايت معنوی هر گونه خیرات و مبرّاتي است كه فرزندان برای والدين يا از طرف آنها انجام
مي دهند .يكي از اين كارهای خیر كه در قرآن به طور ويژه به آن اشاره شده ،دعا و طلب آمرزش برای
والدين در زمان حیات و پس از مرگ ايشان است .قرآن كريم از زبان حضرت نوح (ع) اين دعا را نقل
ميكند كه «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ لِوالِدَیَّ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَیْتِيَ مُؤْمِناً وَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِناتِ؛ (نوح )31 ،پروردگارا ،من و
پدر و مادرم و هر كس با ايمان وارد خانة من شود و همة مؤمنین و مؤمنات را بیامرز» .همچنین حضرت
ابراهیم (ع) در دعای خود عرضه ميدارد« :رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَ لِوالِدَیَّ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسابُ؛

(ابراهیم)18 ،

پروردگارا ،مرا و پدر و مادرم را و همة مؤمنان را در روزى كه حساب بر پا مىشود ،ببخش و بیامرز» .در
آيه ديگری به صراحت پیامبر گرامي اسالم را به عنوان پیشوای بزرگ مسلمانان ،مخاطب قرار داده و فرمان
مي دهد كه پدر و مادر خود را اين گونه دعا كند« :وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما 8كَما رَبَّیانِي

صَغِیراً؛( إسراء)31 ،

و بگو

پروردگارا همانگونه كه آنها مرا در كوچكى تربیت كردند ،مشمول رحمت و مغفرتشان قرار ده».
به نظر مي رسد سه نكته درباره آيه شريفه وجود دارد كه ذكر آن مي تواند سودمند باشد:
نكته اول :با توجه به اين كه جمله «وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّیانِي صَغِیراً» با امر شروع شده و ظاهر امر نیز
وجوب را مي رساند،

(ر.ك :فخرالدين رازی 8134 ،ق ،ج ،34ص )233

مي توان گفت دعای خیر برای والدين بر هر

فردی واجب است.

1

 قابل توجه در آيه شريفه اين است که در دعا برای والدين از واژه « رحمت» استفاده نموده است که به تعبيير برخی از مفسرين جامعبرای كل خيرات در دين و دنيا می باشد ( .ر.ک :فخرالدين رازی ،پيشين ج ،34ص ) 233

نكته دوم :از امر به دعا و همچنین اطالق آيه فهمیده مي شود كه اوالً دعای فرزند برای پدر و مادر چه در
حال حیات و چه بعد از مرگشان ،مسموع يا حداقل در مظنّه اجابت است .زيرا در غیر اينصورت ،معنا
نداشت كه امر به دعا بكند؛

(ر.ك :طبرسي ،پیشین ،ج ،6ص 623؛ طباطبايي 8183 ،ق  ،ج ،82ص)18

ثانیاً وظیفه دعا كردن

فرزند فقط محدود به زمان حیات آنها نمي باشد ،بلكه بايد بعد از مرگشان نیز برايشان دعای خیر بكند.
(ر.ك :طبرسي ،پیشین ،ص 628؛ ابن عربي ،بي تا ،ج ،2ص  )8811همانگونه كه دعای حضرت ابراهیم(علیه السالم) بر آن
داللت مي كند.
به هرحال در متون حديثي نیز وعده اجابت دعای فرزند برای والدين داده شده است .در حديثي به نقل
از پیامبراكرم(ص) مي خوانیم« :إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا عَنْ ثَلَاثٍ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ...؛

(نوری ،پیشین،

ج ،83بَابُ اسْتِحْبَابِ إِقَامَةِ السُّنَنِ الْحَسَنَةِ وَ إِجْرَاءِ عَادَاتِ الْخَیْرِ،ص ) 324زماني كه شخصي از دنیا رفت ،پرونده عملش بسته مي
شود مگر از سه چیز كه يكي از آنها فرزند صالحي است كه برايش دعا مي خواند».
نكته سوم :در بین مفسرين در اين كه آيا آيه كريمه كه دستور به دعا برای والدين داده ،والدين غیر مسلمان
را نیز شامل مي شود يا نه؟ سه قول وجود دارد:
قول اول :اين آيه با آيه شريفه « مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِینَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى »

(

توبه )882،نسخ شده است .بنابراين فرزند مسلمان نمي تواند اگر پدر و مادرش يا يكي از آنها مشرك باشند،
در حقشان دعا كند و بگويد «رَبِّ ارْحَمْهُما »؛
قول دوم :اين است كه آيه نسخ نشده است ،بلكه در حق مشركین تخصیص خورده است؛
قول سوم :گروهي نیز معتقدند نه نسخ شده و نه تخصیص خورده است ،برای اين كه اگر والدين شخصي
كافر بودند ،ابتدا برای هدايت و ارشاد آنها دعا مي كند و بعد از حصول ايمان نیز طلب رحمت مي نمايد.

(

فخرالدين رازی ،پیشین ،ج ،34ص 233؛ همچنین ر.ك :جصاص8144 ( ،ق)  ،ج ،4ص34؛ طوسي ،بي تا ،ج ،6ص 161؛ بیضاوی ،پیشین ،ج ،2ص
)342

از اين گذشته ،ميتوان مطلوبیت ساير مصاديق حمايت معنوی را به همان بیاني كه دربارة حمايت مادی
مطرح شد ،از ادلّة عام احسان و شكرگزاری استفاده كرد .بر همین اساس ،امام جعفر صادق (ع) در حديثي
ميفرمايد« :چه چیز مانع شما ميشود كه به پدر و مادرتان در هنگام حیات و مرگشان نیكي كنید و از
طرفشان نماز بخوانید ،صدقه دهید ،حج به جای آوريد و روزه بگیريد تا پاداش اين اعمال برای آنها و مثل
آن نیز برای شما ثبت شود؟»
 .4-2حق حضانت و شیردهی

(حرعاملي8141 ،ق ،ج 38؛ بَابُ جُمْلَةٍ مِنْ حُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ ،ص )444

يكي از ديگر حقوق مادران ،حق حضانت و شیردهي به فرزند به مدت دستكم دو سال اسات .هماان
گونه كه در تفاسیر آمده ( ،طباطبايي8183 ،ق ،ج ،3ص314؛ مكارم الشایرازی8138 ،ق ،ج ،3ص )836آياة «وَ الْوَالِادَاتُ يُرْضِاعْنَ
أَوْالَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ؛ ( بقره )316،ماادران ،فرزنادان خاود را دو ساال تماام ،شایر
مىدهند؛ [اين] براى كسى است كه بخواهد دوران شیردهى را كامل كند» ،حق حضانت و شیردهي به فرزند
در دورة دوسالة شیرخوارگى را به مادر داده است .البته آنچه در آيه بدان تصريح شده ،حق شیردهي اسات،
ولي بر اساس آنچه از روايات به دست ميآيد( ،حرّ عاملي ،پیشین ،ج ،38صص )132-138محدودة ايان حاق فراتار از
شیردهي صرف است و همة امور مربوط به حضانت و نگهداری از فرزند را شاامل مايشاود و از ايان رو،
برحسب برخي روايات تا سنّ هفتسالگي امتداد مييابد ( ،همان ،صص )132-133ضمن آنكه فقهاا نیاز باهرغام
اختالف نظر در تعیین دو سال يا هفت سال ،در مورد اصل ثبوت حق حضانت برای مادر اتفاق نظر دارناد.
(ر.ك :سبزوارى ،بي تا ،ص811؛ قمى8214 ،ش ،ج ،2صص61-61؛ حكایم ،8184 ،ج ،3ص243؛ خاويى8184 ،ق ،ج ،3ص314؛ سیساتانى8186 ،ق،
ج ،2ص)834

در حقوق ايران نیز به تبعیت نظرات برخي از فقهاء عظام طبق ماده  8861اصاالحي قاانون مادني مصاوب
 ، 8213مادر تا سن  3سالگي برای نگهداری طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي ماي كنناد ،اولويات
دارد و پس از آن با پدر است.

( ر.ك :صفايي ،امامي8213 ،ش ،صص) 211-216

به نظر مي رسد دلیل اعطای چنین حقي به مادران از سويي توجه به پیوناد ناگسساتنى تغذياة جسام و
جان نوزاد با شیر و عواطف مادر و از سوی ديگر ،رعايت عواطف مادر است؛ زيرا مادر با توجه به روحیاة
عاطفياش عادتاً نميتواند دوری فرزند خود را بهويژه در دورة شیرخوارگي تحمل كند .بنابراين ،قارار دادن
حق حضانت و شیردهي براى مادر ،يك نوع حق دوجانبه هم براى فرزند و هم بارای ماادر اسات و تعبیار
«أَوْالدَهُنَّ» اشارة لطیفى به اين مطلب

است( .مكارم شیرازی8138 ،ق ،ج ،3ص)836

 .5-2حق مراقبت

مراقبت از افراد بیماران و سالمندان كه به خاطر عجز و ناتواني در رفع نیازهای اساسي زندگي خود ،در
طول تاريخ برعهده خانواده ها به ويژه فرزندان در طول تاريخ بوده است ،كه يكي از وظايف عقلي و
اخالقي آنها نیز مي باشد .براساس قاعده عقلي وجوب شكر منعم كه با جمله « جزای احسان با احسان»
رحمن)64 ،

(

از آن ياد شده است ،مي توان گفت از منظر قرآن كريم ،مراقبت از پدر و مادر به ويژه در زمان

سالمندی كه در آيه فوق برآن تأكید شده است ،جزء حقوق آنان و وظايف فرزندان مي باشد .عالوه بر آن،
دستوراتي كه در آيه فوق در زمینه ،نیازردن ،گفتار كريمانه ،رفتار متواضعانه با والدين ،به داللت التزامي بر

وجوب مراقبت از آنها نیز داللت مي كند .بدين صورت كه فرزندان زماني مي توانند اين دستورات را عملي
كنند ،كه مراقب والدين خود هستند در غیر اينصورت سالبه به انتفاع موضوع خواهد بود.
به هرحال ،همانگونه كه برخي از مفسرين بیان كرده اند( ،مراغي ،بي تا ،ج ،84ص )21تمام تالش والدين اين بوده
است كه به فرزندان خود خیر رسانده و از رسیدن ضرر به آنها جلوگیری نمايند و همه اين ها از روی
شفقت و مهرباني بوده است؛ خالصه اين كه هر نعمتي كه به انسان مي رسد ،بعد از خالق او ،از سوی
والدين او مي باشد؛ بنابراين بر فرزندان نیز الزم است براساس قاعده عقلي ياد شده ،از هر كار خیری از
جمله مراقبت ،نسبت به والدين خود دريغ ننمايند.
در روايات اسالمي نیز در زمینه مراقبت از والدين به ويژه نسبت به مادران تأكید زيادی شده است .برای
مثال ،در حديثي آمده است « :قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّ وَالِدَتِي بَلَغَهَا الْكِبَرُ وَ هِيَ عِنْدِی الْآنَ أَحْمِلُهَا عَلَى
ظَهْرِی وَ أُطْعِمُهَا مِنْ كَسْبِي وَ أُمِیطُ عَنْهَا الْأَذَىَ بِیَدِی وَ أَصْرِفُ عَنْهَا مَعَ ذَلِكَ وَجْهِيَ اسْتِحْیَاءً مِنْهَا وَ إِعْظَاماً لَهَا
فَهَلْ كَافَأْتُهَا قَالَ لَا ...؛

(نوری ،پیشین ،ج ،84بَابُ اسْتِحْبَابِ الزِّيَادَةِ فِي بِرِّ الْأُمِّ عَلى بِرِّ الْأَبِ ،ص )814

مردی خطاب به پیامبر (ص)

گفت :مادر پیری دارم كه برپشتم حمل مي كنم و از كسبم غذا مي دهم ،نمیگذارم به او آزار و اذيت برسد،
با وجود اين ،به خاطر شرم و احترام ،رويم را از او برمي گردانم ،آيا وظیفه خود را كامالً انجام داده ام؟!
حضرت فرمودند :در مقابل زحمات مادری او نه! .» ...
 .3تکالیف مادر در برابر فرزندان
مادران همچنانكه حقوقي بر فرزندان خود دارند ،وظائف و مسئولیتهايي در قبال آنان به عهده دارند .در
اين قسمت ،بر اساس آيات قرآن و نكات تفسیری به بررسي مهمترين وظائف مادران در ضمن پنج محور
مراقبت ،تربیت  ،نظارت ،رعايت عدالت بین فرزندان و حمايت در ازدواج فرزندان و تشكیل خانواده
ميپردازيم.
 .1-3حفظ و مراقبت

در قرآن كريم بر دو جنبة مهم از موضوع مراقبت از فرزندان تأكید شده است :حفظ حیات فرزندان در برابر
مرگ و نابودی و حفظ سالمتي آنان در برابر بیماریها و ديگر آسیبهای جسمي و رواني .در اين بحث،
مسئولیتهای والدين بهويژه مادر در اين زمینه بررسي خواهد شد.
الف) حفظ حیات فرزندان

بيترديد همگان در برابر حیات انسانهای ديگر مسئولیت دارند ،اما با توجه به رواج پديدة شوم فرزندكشي
در دوران جاهلیت ،قرآن كريم پدر و مادر را بهخصوص در اين زمینه مورد خطاب قرار داده ،ميفرمايد« :وَ
التَقْتُلُوا أَوْالدَكُمْ خَشْیَةَ إِمْالقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطْأً كَبِیراً؛

(إسراء)28 ،

و فرزندانتان را از

ترس فقر به قتل نرسانید ،ما آنها و شما را روزى مىدهیم ،مسلماً قتل آنها گناه بزرگى است» .اين آيه ،حق
حیات فرزندان را به رسمیت شناخته و والدين را از كشتن آنان به دلیل فقر و تنگدستي برحذر داشته است.
برخي از مفسران معتقدند مقصود از فرزندكشي ،همان «وأد» يا زنده به گور كردن دختران است كاه در
میان عرب جاهلي مرسوم بوده است،

(ر.ك :زمخشری8143 ،ق ،ج ،3ص661؛ مراغي ،بي تاا ،ج ،84ص)18

اما از ظاهر آياات

برمىآيد كه اعراب دورة جاهلیت عالوه بر اين رسم منحط ،گاه فرزنادان خاود اعام از دختار و پسار را از
ترس فقر و تنگدستى به قتل مىرساندند.

( طباطبايي8183 ،ق ،ج ،82ص)14

به هر حال ،با توجه به نقش مؤثر مادران در مسئلة فرزندكشي در جاهلیت ،قرآن كريم اين موضاوع را
در مواد بیعت نامة زنان با پیامبر اكرم (ص) پس از فتح مكه گنجانده و ميفرمايد« :يا أَيُّهَاا النَّبِايُّ إِذا جااءَكَ
الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ ال يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَایْئاً  ...وَ ال يَقْاتُلْنَ أَوْالدَهُانَّ  ...فَباايِعْهُنَّ؛ (ممتحناه )83 ،اى پیاامبر،
هنگامى كه زنان مؤمن نزد تو آمده و با تو بیعت مي كنند كه چیزى را شريك خدا قرار ندهند  ...و فرزندان
خود را نكشند ... ،با آنان بیعت كن».
آمارهای تكان دهنده راجع به سقط جنین عمدی (كورتاژ) در دوران معاصر نشان ميدهد كاه جاهلیات
مدرن در زمینة فرزندكشي ،گوی سبقت را از جاهلیت قديم رباوده اسات .شایوع ساقط جناین عمادی در
جوامع غربي در دهه های اخیر به حدی بوده است كه برخي از نويسندگان غربي ،آن را باه عناوان يكاي از
روشهای رائج كنترل موالید و تنظیم خانواده

برشمردهاند( .سگالن8211 ،ش ،ص) 814

اين در حالي است كه در فقه اسالم حتي حق حیات جنین به رسمیت شناخته شده و از اين رو ،ساقط
جنین از اولین مرحلة تكوّن آن يعني زمان انعقاد نطفه در رحم مادر حرام است و فقط در برخي از ماواردی
كه ادامة حیات جنین ،موجب خطر جاني برای مادر ميشود ،سقط جنین با پرداخت ديه تجويز شده اسات.
(برای نمونه ر.ك :امام خمیناي8131،ق ،ج ،3ص ،113-114 ،124گلپايگااني8141 ،ق  ،ج ،2ص 316-311؛ تبريازی8231 ،ش ،صاص 131 – 136؛
خامنه ای8211 ،ش ،صص )242 -244

ب) حفظ سالمتی فرزندان

وظیفة ديگر والدين بهويژه مادران در قبال فرزندان ،حفظ سالمتي آنان است .در اين رابطه افزون بر
مجموعه ای از آداب مستحب والدت فرزند برای تضمین سالمت جسمي وی ،كه از مراقبت های ويژه
زمان انعقاد نطفه و زمان حاملگي گرفته تا عقیقه كردن و صدقه دادن برای آنها و ختنه نمودن پسران كه در
متون حديثي تأكید شده

است( ،ر.ك :كلیني ،پیشین،

ج ،6بَابٌ فِي آدَابِ الْوِلَادَةِ  ،ص21-83؛ صدوق8182 ،ق ،ج 2ص )441 – 443مي

توان به توصیه های قرآن كريم دربارة مدّت شیردهي اشاره كرد.
آية «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْالَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ» ( ،بقره )322 ،عالوه بر اثبات حق
حضانت و شیردهي برای مادران ،بیانگر آن است كه قرآن كريم الگوی شیردهي كامل را به دلیل نقش آن در
سالمت جسمي و رواني فرزند ،يك اولويت ميداند .در اين ارتباط ،آية «و فِصاالُهُ فاي

عاامَینِ» (،لقماان)81 ،

آخرين زمان گرفتن كودك از شیر را دوسالگي قرار داده و آية «حَملُاهُ و فِصاالُهُ ثَالثاونَ شاهراً»،

(أحقااف)84 ،

مجموع زمان بارداری و شیردهي را سي ماه دانسته است؛ پس با توجه به اينكه حدّ اقلِ مدت بارداری شش
ماه و حدّ اكثرِ آن نُه ماه است ،ميتوان نتیجه گرفت كه قرآن برای مدت مطلوب شیردهي به فرزند ،يك حدّ
اقلِ بیستويك ماهه و يك حدّ اكثرِ بیستوچهار ماهه مقرّر كرده است.

(ر.ك :بحراني ( آل عصافور)8144،ق ،ج ،34ص

31؛ اصفهانى( فاضل هندى)8186،ق؛ ج ،3ص411؛ سیستانى8186 ،ق ،ج ،2ص )834بر همین اساس ،در برخي رواياات ،شایردهي
كمتر از بیست و يك ماه ،جفا به حق كودك قلمداد شده است.
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آية نخست همچنین بر اولويت شیردهي و حضانت فرزندان به وسیلة مادران طبیعى داللت دارد و اين از آن
روست كه مادر طبیعي هم به دلیل برخورداری از عواطف منحصربهفرد مادرانه و هم به سبب برترى شیر
وی بر ساير شیرها كه در روايات نیز بر آن تأكید شده،

(ر.ك :كلیني8264 ،ش ،ج ،6ص14؛ حرّ عاملي8141 ،ق ،ج ،38ص)161

بهترين گزينهای است كه ميتواند مراقبت بهینه و در نتیجه ،سالمت فرزندان را تأمین كند.
گفتني است از جمله «لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ» استفاده ميشود كه مادران مي توانند در صورت مصلحت
خود و كودك را كمتر از دو سال از شیر بگیرند .در ضمن فتوای مشهور فقهای شیعه با استناد به عموم «فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» (طالق )6،اين است كه مادر مي تواند در مدت شیردهي خود از پدر در صورت
نبود مالي برای فرزند ،اجرت بگیرد.

(ر.ك :بحرانى (آل عصفور)8144،ق ،ج ،34ص 32؛ شهید ثانى8182 ( ،ق) ، ،ج ،1ص ) 181

.2-3تعلیم و تربیت

1

 - -متن روايت چنین است « :الرَّضَاعُ وَاحِدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً فَمَا نَقَصَ فَهُوَ جَوْرٌ عَلَى الصَّبِيِّ»( .حرّ عاملي ،پیشین ،ج ،38ص)144

تعلیم و تربیت ديني فرزندان يكي ديگر از مهم ترين تكالیف والدين به ويژه مادر در قبال فرزندان ،مي
باشد .در اهمیت و ضرورت تربیت آدمي همین بس است كه انزال كتب و ارسال رسل از سوی خداوند
متعال برای تعلیم و تربیت و هدايت اوست؛

(ر.ك :بقره ،831،و 814؛ آل عمران1،و861؛ انعام)18 ،

به عبارت ديگر همه

آيات قرآن كريم به طور مستقیم و غیر مستقیم در مقام تعلیم و تربیت انسان است ،كه يكي از بخش های
مهم آن ،تعلیم و تربیت فرزند است كه در سوره های متعدد و در ضمن بیان سرگذشت انبیا و فرزندان آنان
كه در ذيل محورهای اين بحث ،اشاره خواهد شد ،مطرح كرده است .از نگاه پیامبران الهي به عنوان الگوی
همه پدران و مادران مسئولیت پذير ،اين امر به حدی دارای اهمیت فوق العاده بوده است كه عالوه بر اين
كه با تمام وجود از خداوند متعال كمك خواسته و برايشان دعا مي نمودند؛
فرقان)31،

(ر.ك :بقره831-831 ،؛ ابراهیم24 ،؛

و در اين زمینه از هیچ تالشي دريغ نمي كردند ،در بازپسین لحظات عمرشان نیز در فكر تعلیم و

تربیت ديني آنان بوده و به آن وصیت مي

نمودند( .ر.ك :بقره)822-823،

بنابراين اگرچه پدر و مادر در همة مراحل تعلیم و تربیت فرزندان ،نقش مشتركي دارند ،اين همه توصیه به
احسان و برّ والدين در آيات قرآني برای فرزندان يكطرفه نبوده ،بلكه در مقابل وظائف سنگین تربیتي آنها
مي باشد .بسیاری از مفسرين نیز در تفسیر آيه «أَنِ اشْكُرْ لِي وَ لِوالِدَيْكَ» (لقمان )81 ،به آن اشاره كرده و با
عبارات مشابه و نزديك به هم از مهم ترين داليل شكر خداوند را برای نعمت اسالم و ايمان و شكر والدين
را برای نعمت تربیت انسان دانسته اند .

( برای نمونه ر.ك :اندلسي ابوحیان 8134( ،ق) ، ،ج ،1ص 181؛ طبرسي8233 ،ش ،ج ،1ص

114؛ مراغي،بي تا ،ج ،38ص )12

عالوه بر آن ،از آخرين فقره آيه  31سوره اسراء استفاده مي شود كه حقوق والدين در قبال تربیت فرزند
مي باشد.
اما بيگمان ،نقش مستقیم و غیرمستقیم مادر در اين زمینه به دلیل ارتباط نزديكتر وی با فرزندان بهويژه در
سنین آغازين كودكي ،از اهمیت ويژهای برخوردار است .شواهدی كه ادعای مذكور را تأيید مي كنند به قرار
زير مي باشد:
أ .در قرآن كريم آنجا كه دستور به دعا و طلب مغفرت برای والدين مي دهد ،چنین مي فرمايد« :وَ قُلْ
رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّیانِي صَغِیراً؛(إسراء )31 ،و بگو پروردگارا همانگونه كه آنها مرا در كوچكى تربیت
كردند ،مشمول رحمت و مغفرتشان قرار ده» ،تربیت آنها در سنین پاياني را نعمت بزرگ قلمداد
كرده و موجب حق دعا و آمرزش برای آنان مي داند .بنابراين نقش مادر در زمینه موضوع مذكور
در سنین نوزادی و كودكي به دلیل تأثیرات روحي و رواني وی در زمان سي ماهه مادری اعم از
دوران بارداری ،شیردهي و حضانت( ،احقاف )84 ،بر تربیت فرزندان ،بسیار مهم و برجسته مي باشد.

ب .بدون شك ،يكي از عوامل مهم زمینه ساز تعلیم و تربیت فرزندان پیش از تولد ،صالح بودن پدر و
مادر اوست .قرآن كريم واكنش بستگان و اقوام حضرت مريم ( علیهاالسالم) را زماني كه كودكي
(حضرت عیسي ( علیه السالم) را در آغوش او ديدند ،چنین بیان مي فرمايد « :قالُوا  ...يا أُخْتَ
هارُونَ ما كانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَ ما كانَتْ أُمُّكِ بَغِیًّا؛ (مريم )31،گفتند ... :اى خواهر هارون! نه پدر تو
مرد بدى بود ،و نه مادرت زن بدكارهاى!» اين كه در اين آيه شريفه گفتار آنان نسبت به حضرت
مريم ( علیهالسالم) و پدر و مادر وی بدون اظهار نظری نقل شده است ،نشان از تأيید محتوای
گفتار آنان است! و از مفهوم آيه استفاده مي شود كه پدر و مادر صالح و ناصالح در تعلیم و تربیت
وسرنوشت خوب و بد فرزندان تأثیر جدی دارند.
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در روايات منقول از معصومین (علیهم السالم) كه مفسرين واقعي قرآن كريم مي باشند ،توصیه های بسیار
جدی در زمینه انتخاب همسر و ويژگي های آن نموده اند .منتهي تفاوتي كه در اين نوع روايت كامالً
مشهود است ،اين است كه در پذيرش خواستگاری مرد ،تنها سه ويژگي دين ،اخالق و امانتداری شرط شده
است 3،در حالي كه بر دقت در انتخاب زن به عنوان همسر و مادر آينده فرزندان ،تأكید بیشتری شده است.

2

به نظر مي رسد مهم ترين پیام های اين نوع روايات مبني بر وجود تفاوت ها در ويژگي های انتخاب
همسر ،اين ا ست كه زن در پیشرفت و پسرفت همه جانبه خانواده چه به عنوان همسر و چه به عنوان مادر
نقش بسیار حساسي ايفا مي كند .زيرا در برخي از روايات ،برنقش نژاد و تبار زن و عدم طلب اوالد از
برخي از زنان تأكید شده است كه اين حاكي از تأثیرات شگرف وراثتي مادر بر فرزند مي باشد .همانگونه
كه در باال با استناد به آيه  32و 31سوره أسراء و آيه  84سوره احقاف ،ذكر شد ،همچنین تأثیر محیطي مادر
در تعلیم و تربیت فرزندان ،به ويژه در دوران كودكي بیش از تأثیرات محیطي پدر بر فرزند مي باشد.
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 از آيات  22تا  23سوره آل عمران که درباره آل عمران (پدر حضرت مريم) و مادر مريم و سرگذشت وی می باشد ،نيز استفاده میگردد اصالت خانوادگی مادر در تعليم و تربيت فرزند خود نقش اساسی دارد.
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 روايات متعددی در اين زمينه که هر کدام به برخی از ويژگی ها اشاره دارد ،نقل شده است .برای نمونه پنج مورد آن را ذکر می نماييم:َ
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ج .براساس حديثي كه از پیامبراكرم (ص) نقل شده است ،مسئولیت خانواده و فرزندان بر عهده مادر
گذاشته شده است .آنجا كه مي فرمايد« :أَال كُلُّكُمْ راعٍ ،وَ كُلُّكُمْ مَسْؤُلٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ ....وَ الرَّجُلُ راعٍ عَلى أَهْلِ
بَیْتِهِ ،وَ هُوَ مَسْؤُلٌ عَنْهُمْ ،فَالْمَرْئَةُ راعِیَةٌ عَلى أَهْلِ بَیْتِ بَعْلِها وَ وَلَدِهِ ،وَ هِىَ مَسْؤُلَةٌ عَنْهُمْ؛
ج،8ص811؛ ابن ابي جمهور احسائي8144 ( ،ق)  ،ج ،8ص)831

(ديلمي8183 ( ،ق)، ،

آگاه باشید همه شما نگهبانید ،و همه در برابر كسانى كه

مأمور نگهبانى آنها هستید ،مسئولید  ....مرد ،نگهبان خانواده خويش است و در مقابل آن ها مسئول ،زن نیز،
نگهبان خانواده شوهر و فرزندان است و در برابر آن ها مسئول مىباشد».
با اين توضیح ،با الهام از آيات قرآن كريم عمده ترين محورهای تعلیم و تربیت فرزندان توسط والدين به
ويژه مادر كه تأكید بیشتری روی آنها انجام گرفته است ،را در چهار محور اعتقادات ،اخالقیات ،مناسك و
آداب ديني به طور خالصه مورد بررسي قرار مي دهیم.
 .1-2-3اعتقادات
در برخي آيات قرآن كريم به طور صريح يا ضمني به نقش تعلیمي و تربیتي والدين در زمینة اعتقادات
فرزندان اشاره شده است .صرف نظر از مواردی مانند وصايای توحیدی حضرت ابراهیم (ع) و حضرت
يعقوب (ع) به فرزندانشان ( بقره )822-823 ،و نیز موعظة لقمان به فرزندش دربارة پرهیز از شرك (لقمان )82 ،كه
مي توانند برای همة والدين جنبة الگويي داشته باشند و نیز با قطع نظر از اشاراتي به نقش منفي پدر و مادر
بيايمان در انحرافات اعتقادی فرزندان( ،عنكبوت1 ،؛ لقمان84 ،؛ نوح )33-36 ،ميتوان آيهای از قرآن را يادآور شد كه
ميفرمايد« :نِساؤُكُم حَرثٌ لَكُم فَأتُوا حَرثَكُم أنّي شِئتُم و قَدّموا ألنفُسِكم؛

( بقرة)332 ،

زنانِ شما همچون

كشتزاری برای شمايند ،پس هر گاه خواستید به كشتزار خود درآيید و برای خودتان پیش بفرستید» .علّامه
طباطبايي (ره) در تفسیر فراز اخیر مينويسد:
مقصود از جملة «برای خودتان پیش بفرستید» و خطاب مردان يا مجموع مردان و زنان به اين
تكلیف آن است كه ايشان را به ابقای نوع انسان از طريق ازدواج و تناسال ترغیاب كناد .باا
توجه به اين كه خداوند از نوع انسان و بقای آن چیزی جز حیات دين و گسترش توحیاد و
عبادت خود به واسطة پرهیزگاری عام انسانها نميخواهد  ...مراد از اين خطااب گرچاه در
درجة نخست ،تولیدمثل و تقديم اعضای جديد به اجتماعي است كه پیوساته افارادش را باه
سبب مرگومیر از دست ميدهد و [اگر تولیدمثل نباشد] جمعیت آن به مارور زماان كااهش
مي يابد ،اما اين بدان سبب نیست كه افراد جديد به خودی خود مطلوباند ،بلكاه غار
است كه به واسطة آنها ياد خداوند باقي بماند.

(طباطبايي8183 ،ق ،ج ،3صص) 381-382

آن

بنابراين ،والدين به ويژه مادران بايد ايمان به خداوند و باور به جهان غیب ،بهشت و دوزخ ،كتابهاا و
پیامبران الهي و امامت ائمة هدی از جمله حضرت ولي عصر (عج) را در نهاد فرزندان خود دروني سازند و
اعتقادات صحیح را بهويژه در سنین كودكي به آنان آموزش دهند ،چنانكه در روايات به والدين توصیه شده
است كه آموزش عقائد صحیح به فرزنادان را زودهنگاام آغااز كنناد( .ر.ك :كلیناي8264 ،ش ،ج ،6ص )13همچناین
دربرخي ديگر از روايات آشناكردن دل های فرزندان با محبت پیامبرخدا و اهال بییات ( علایهم الساالم) و
همچنین قرائت قرآن كريم مورد تأكید قرار گرفته است.

(المتقي الهندی 8148 ،ق  ،ص ،146ح )14141

 .2-2-3اخالقیات

در ارتباط با لزوم اهتمام والدين به پرورش فضائل اخالقي فرزندان بايد گفت گذشته از نصائح اخالقي
حضرت لقمان به
عنايت الهي،

فرزندش (لقمان)81-84 ،

(يوسف)13 ،

و سفارش حضرت يعقوب (ع) به فرزندانش دربارة ناامید نشدن از

و همچنین توصیه های اخالقي مفصّل امام علي ( علیه السالم) به فرزندش امام

حسن( علیه السالم) (سیدرضي8218 ،ش ،نامة  ،28ص )233مي توان به آيات متعددی اشاره كرد كه مهم ترين ويژگي
های اخالقي پیامبران را به عنوان دستورالعمل زندگي برای همه افراد به ويژه پدر و مادری كه مسئولیت
اصلي تربیت فرزندان را بر عهده دارند ،صادر نموده است .برخي از مهم ترين ويژگي های اخالقي پیامبران
به عنوان الگوی قولي و عملي برای همه انسان ها از جمله والدين كه در قرآن كريم مطرح شده است،
عبارتند از :صداقت در گفتار،

(مريم18،و 46؛ يوسف)16 ،

پايبند بودن به وعده ها و پیمانها( ،مريم ) 41 ،امانتداری،

(شعراء )831 ،863 ،812 ،834 ،843-846 ،دلسوزی و عالقه شديد نسبت به هدايت مردم( ،اعراف61،؛ توبه )831،نداشتن
انتظار پاداش از ديگران در قبال كارهای مثبت( ،شعراء841 ،؛ 833؛ 814؛ 861؛  )814نیكوكاری و احسان به مردم،
(بقره814،؛ آل عمران )821 ،شجاعت و عدم ترس از غیر خدا در انجام وظايف ديني،

(بقره844،؛ مائده2 ،و 11؛ احزاب)21 ،

توكل مطلق به خداوند در همه امور زندگي( ،هود46-41 ،؛ يوسف )63 ،تواضع و نداشتن تكبر،
 )81نرمش و محبت و حسن خلق با مردم( ،بقره12،؛ آل عمران )841 ،انفاق برای نیازمندان،
عفو خطاهای ديگران،

(بقره841،؛ آل عمران841 ،؛ مائده)82،

(قصص.12،؛ لقمان-81،

(بقره2،؛ آل عمران821،؛انفال)2،

صبوری( ،هود 11،؛ لقمان83،؛ رعد )33 ،ارتباط خويشاوندی

وحرمت قطع رحم (رعد 38 ،و 34؛ بقره )33،و. ...
افزون بر آنها مي توان به اصل كلّي «امر به معروف» استناد كرد كه طبق آية «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ
أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ» (توبه )34 ،زنان و مردان را به طور يكسان در بر ميگیرد.
به موجب اين اصل ،سفارش به معروف (هر امر شايسته و مطلوب عقلي يا شرعي) كه قطعاً توصیه به
فضائل اخالقي را شامل ميشود ،وظیفهای است كه همة افراد نسبت به اجتماع و به طور مؤكدتر ،پدران و
مادران نسبت به فرزندان خود بر عهده دارند.

در متون حديثي نیز توصیه های مهمي برای والدين به ويژه مادران مربوط به زمان انعقاد نطفه و دوران
بارداری و شیردهي شده است كه رعايت و عدم رعايت آن موجب تأثیر مثبت يا منفي در سجايای اخالقي
فرزندان مي شود.

( -ر.ك :كلیني ،پیشین ،ج ،6بَابٌ فِي آدَابِ الْوِلَادَةِ  ،ص21-83؛ صدوق8182 ،ق ،ج 2ص) 441 – 443

 .3-2-3مناسک دینی
آياتي فراواني كه درباره اصل وجوب عبادت به طور مطلق ( برای نمونه ر.ك :انعام843 ،؛ أعراف 346 ،؛ رعد )11،و نماز به
طورخاص ( برای نمونه ر.ك :بقره321 ،842 ،12 ،12،؛ نساء )813 ،33 ،12 ،نازل شده است ،نشانگر اين است كه قرآن كريم
اهتمام ويژه ای نسبت به عبادات به ويژه نماز صورت داده است .زيرا هدف از خلقت انسان ،عبادت
خداوند

(ذاريات )46،

و رسیدن به او

(قمر)44-41،

معرفي شده است .برای همین است كه داشتن ويژگي اقامه

كننده نماز توسط فرزندان جزء دعاهای انبیای الهي بوده است.

(ابراهیم)14،

عالوه برآن ،امر به معروف ،به بیاني كه گذشت ،وظیفهای همگاني با گسترهای وسیع است كه امر والدين به
فرزندان در خصوص برپايي مناسك ديني بهويژه نماز را نیز شامل ميشود .روشن است كه پیششرط انجام
اين وظیفه ،آموزش احكام عبادات به فرزندان است .از اين گذشته ،امر فرزندان به نماز از سوی انبیاء الهي
و بزرگان دين در چندين آيه از قرآن در قالب حكايت يا توصیه مطرح شده است كه ميتواند الگويي برای
همة والدين باشد .قرآن كريم در آية «وَ كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ» (،مريم )44 ،حضرت اسماعیل (ع) را به دلیل امر
نمودن خانواده به نماز ميستايد و در آية «يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ»،
فرزندش دربارة اقامة نماز ياد ميكند و در آية «وَ أْمُرْ أَهْلَكَ

(لقمان)83 ،

از سفارش حضرت لقمان به

بِالصَّلَاة» (،طه)823 ،

رسول اكرم (ص) را به امر

كردن خانواده به نماز فراميخواند.
گفتني است مادران به داليل تفاوت های طبیعي و عاطفي با پدران ،در اين زمینه نیز نقش بیشتری دارند.
شاهد ادعای مذكور توصیه قرآن كريم به زنان پیامبر (ص) برای اقامه نماز مي باشد .گرچه مخاطب آيه زنان
پیامبر (ص) مي باشد ،ولي مخصوص به آنها نیست ،بلكه شامل همه زنان است هر چند در مورد آنان تأكید
بیشترى دارد( .مكارم شیرازی8138 ،ق ،ج ،82ص 323؛ همچنین ر.ك :قرائتي8212 ،ش ،ج ،1ص  )261آنجا كه مي فرمايد« :يا نِساءَ
النَّبِيِّ  ...وَ أَقِمْنَ الصَّالةَ ؛ (احزاب )22 ،اى همسران پیامبر!  ...و نماز را بر پا داريد » .اما در پاسخ به اين سؤال
كه آيه شريفه چگونه بر آموزش نماز توسط مادران داللت مي كند ،مي توان گفت آيه شريفه همه زنان كه
به طور قطع برخي از آنها مادر بوده و دارای فرزند مي باشد ،را به اقامه نماز دستور داده است و بدون
ترديد يكي از راه های اقامه نماز ،ترويج و آموزش آن در خانواده به فرزندان مي باشد.
ق )  ،ج ،86ص 13؛ كرمي حويزی 8143( ،ق )  ،ج ،6ص ) 311

(ر.ك :نجفي خمیني8211( ،

بنابراين با داللت التزامي بر نقش مادران در آموزش عبادت

به ويژه نماز برای فرزندان خود داللت مي كند .در حالي كه چنین مطلبي به طورمستقیم درباره پدران در
قرآن كريم نیامده است ،بلكه به صورت عمومي با جمالتي مانند « أَقِیمُوا الصَّالة» و « يُقِیمُونَ الصَّالة» كه
شامل همه پدران و مادران مؤمن مي گردد ،مورد خطاب قرار داده است.
 .4-2-3آداب دینی
تعلیم آداب معاشرت صحیح به فرزندان ،بهويژه در زمینههای مربوط به امور جنسي ،يكي ديگر از وظائفي
است كه قرآن كريم برای والدين مقرر كرده است .گذشته از توصیههای رفتاری حضرت لقمان به فرزندش
دربارة چگونگي معاشرت با مردم،

(لقمان)81-81 ،

آموزش نحوة اجازه گرفتن كودكان برای ورود به اتاق

خواب والدين و ديگر بزرگساالن خانواده ،مورد اهتمام ويژه قرار گرفته است .قرآن در اين خصوص
ميفرمايد« :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن
قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ حِینَ تَضَعُونَ ثِیَابَكُم مِّنَ الظَّهِیرَةِ وَ مِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء ( ،...نور )41 ،اى كسانى كه ايمان
آوردهايد ،غالمان و كنیزان شما و كسانى از شما كه به سنّ بلوغ نرسیدهاند[ ،برای ورود به اتاق خواب] سه
بار [در شبانهروز] از شما كسب اجازه كنند :پیش از نماز بامداد و هنگامي كه در نیمروز جامههاى خود را
بیرون مىآوريد و پس از نماز شامگاهان  .»...از آنجا كه تكلیف شرعي به كسب اجازه نميتواند به كودكان
نابالغ متوجه شود ،آية شريفه بزرگساالن را مخاطب قرار داده و اجازه گرفتن كودكان را از اولیای آنها
خواسته است كه اين ميتواند نوعي تعیین وظیفة آموزشي برای اولیا باشد.
همچنین آداب ورود به خانه خويش وسالم كردن،
ديگران،

(نور) 31-33،

(نور)68 ،

اذن خواستن و سالم كردن هنگام ورود به خانه

آداب راه رفتن و سخن گفتن با مردم،

(لقمان81-81 ،؛احزاب 23 ،و) 34

آداب برخورد با

خويشاوندان و فقراء و يتیمان( ،بقره 12،؛ 362-363؛ نساء ) 1،آداب برخورد با مردم به ويژه با مؤمنان،
) 41

آداب برخورد با جاهالن

(فرقان 62 ،و 33؛ قصص) 44 ،

(بقره12 ،؛ انعام،

و ...از ديگر مصاديق آداب ديني است كه در قرآن

كريم مورد تاكید واقع شده و والدين نیز به عنوان اصلي ترين مربي فرزندان ،بايد به طور مستقیم و غیر
مستقیم به آنان آموزش دهند.
در متون حديثي نیز آموزش آداب ديني مانند آموزش قرائت قرآن كريم ،آداب پسنديده جزء حقوق فرزندان
به شمار آمده است 8.دربرخي ديگر از روايات تربیت كردن فرزندان با محبت پیامبرخدا و اهل بییت (

1
...و حَ ُّق ْال َولَ ِد َعلَى ْال َوالِ ِد أَنْ يُحَ سِّنَ اسْ َم ُه َو يُحَ سِّنَ أَدَ َب ُه َو ُي َعلِّ َم ُه ْالقُرْ آنَ »( .همانگونه که بارها گفته شده است ،با توجه به اين که تعليم و
« ًَّ
تربيت فرزندان وظيفه هريک از پدر و مادر است ،ظاهرا اينجا نيز «والد» خصوصيتی ندار د ،بلکه مادر نيز در اين زمينه نقش دارد).
همچنين مصاديق ديگر آداب دينی در احاديث مختلف بيان شده است( .برای نمونه ر.ک :حرانی1141 (، ،ق) ، ،ص236؛ مجلسی،1141 ،
ج، 31ص363؛ و ج ،63ص32؛ آمدی 1211 ،ش ، ،ص 361و ) .331

علیهم السالم) و همچنین آموزش قرائت قرآن كريم از آداب ديني محسوب گرديده است .

(المتقي الهندی ،

8148ق ) ، ،ص ،146ح ) 14141

به هرحال ،در روايات متعددی بر جنبه های ديگر تعلیم و تربیت فرزندان مانند ،همبازی شدن با فرزندان
خردسال( ،حرعاملي ،پیشین  ،ج ،38بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّصَابِي مَعَ الْوَلَدِ وَ مُلَاعَبَتِهِ  ،ص  ) 116آموزش خواندن و نوشتن به فرزندان،
(همان ،ج 83؛ بَابُ مَا يَنْبَغِي تَعَلُّمُهُ وَ تَعْلِیمُهُ مِنَ الْعُلُومِ وَ مَا لَا يَنْبَغِي ص228؛ و ج  ،38بَابُ جُمْلَةٍ مِنْ حُقُوقِ الْأَوْلَادِ از ابواب احكام االوالد ،ص)113

آموزش شنا و تیراندازی

(همان)

و انتخاب نام نیكو برای آنان (ر.ك :همان ،ج ،38ص )211تأكید شده است .كه در

برخي از آنها پدر و مادر نقش مشتركي دارند .برای مثال مادران نیز در همبازی با فرزندان خردسال مي
توانند بسیاری از معارف ديني را به صورت مستقیم يا غیر مستقیم به آنان آموزش دهند؛ چنانكه براساس
روايتي حضرت فاطمه زهرا( سالم اهلل علیها) در بازی با امام حسن ( علیه السالم) اين اشعار پرمحتوا را مي
خواند:
« أَشْبِهْ أَبَاكَ يَا حَسَنُ

وَ اخْلَعْ عَنِ الْحَقِّ الرَّسَنَ

وَ اعْبُدْ إِلَهاً ذَا مِنَنٍ

وَ لَا تُوَالِ ذَا الْإِحَنِ؛

(مجلسي8141(، ،ق) ، ،ج  ،12ص )316

حسن جان شبیه پدرت باشد ،قیدو بند را از حق بردار و خدای صاحب نعمت را بندگي كن و با افراد كینه
توز دوستي مكن» .ناگفته نماند بر حسب احاديث منقول از معصومین ( علیهم السالم) والدين بايد به مرحله
بندی زماني تعلیم و تربیت (طبرسي8183 ،ق ،ص )333و به تفاوت نوع فعالیت كودك در مراحل سه گانه 8توجه
جدی داشته باشند تا جلوی افراط و تفريط های تعلیم و تربیت فرزندان گرفته شده و فرآيند تربیت ديني
آنان مختل نگردد.
.3-3نظارت
بر اساس آية «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِیكُمْ ناراً؛ (تحريم )6 ،اى كسانى كه ايمان آوردهايد ،خود و
خانوادة خويش را از آتش دوزخ حفظ كنید» ،ميتوان گفت پدر و مادر نه تنها در قبال رفتارهای خود به
عنوان فرد مسلمان مسئولاند ،بلكه نسبت به همة كنشهای فردی و اجتماعي فرزندانشان بهويژه پس از سنّ
بلوغ كه تكالیف شرعي متوجه آنان ميشود ،دارای وظیفة نظارتي هستند.
در روايات ،مفهوم «حفظ خانواده از آتش» به امر به معروف و نهي از منكرِ اهل خانه تفسیر شده است.
در روايتي از امام جعفر صادق (ع) نقل شده است كه فرمود« :هنگامي كه آية «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ
وَ أَهْلِیكُمْ ناراً» نازل شد ،مردی از مسلمانان بر زمین نشست و گريه سر داد و گفت :من از حفظ خود عاجز
1
َّللا ع َقالَْ :ال ُغ َال ُم ي َْل َعبُ َس ْبعَ سِ نِينَ َو َي َت َعلَّ ُم ْال ِك َتابَ َس ْبعَ سِ نِينَ َو َي َت َعلَّ ُم ْالحَ َال َل َو ْالحَ رَ ا َم َس ْبعَ
 متن حديث چنين نقل شده استَ « :عنْ أَ ِبي َع ْب ِد َّ ِسِ نِينَ »  ( .کلينی ،پيشين،ج،6ص13؛ حرعاملی ،پيشين،ج،13ص 221و ج ،31ص).131

بودم ،اكنون مسئولیت خانواده ام نیز بر دوش من گذاشته شد! پیامبر خدا (ص) فرمودناد« :بارای تاو هماین
كافي است كه آنان را به آنچه خودت را بدان امر ميكني ،امر كني و از آنچه كه خودت را نهي ميكني ،نهي
كني»( .حرّ عااملي8141 ،ق ،ج ،86ص )811همچنین در روايت ديگری از آن حضرت دربارة چگونگى حفظ خاانواده
از آتش دوزخ سؤال شده و امام (ع) پاسخ دادهاند« :آنان را به آنچه خداوند امر كرده ،امر مىكنى و از آنچاه
خداوند نهى نموده ،نهى مى كنى؛ پس اگر فرمانت را پذيرفتند ،آنان را از آتش حفاظ كارده اى و اگار تاو را
نافرمانى كردند ،تو وظیفهات را به انجام رساندهاى» .بر اسااس ايان دو روايات ،منظاور از وظیفاة نظاارتي
والدين كه همان امر و نهي زباني است ،مشخص ميشود.
از منظر قرآن كريم ،پدر و مادر افزون بر نظارت عام بر فرزندان خود ،به طور خاص در مورد نظارت بر
امور جنسي آنان نیز وظیفه و نقش مهمي دارند .آنجا كه عموم زن و مرد مؤمن را مخاطب قرار داده و مي
فرمايد« :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنْكُمُ  ...وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَالثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَالةِ الْفَجْرِ وَ
حِینَ تَضَعُونَ ثِیابَكُمْ مِنَ الظَّهِیرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَالةِ الْعِشاءِ ثَالثُ عَوْراتٍ لَكُمْ لَیْسَ عَلَیْكُمْ وَ ال عَلَیْهِمْ جُناحٌ
بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَیْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلى بَعْضٍ  ...؛ وَ إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْیَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ؛ (نور ) 41-41 ،اى كسانى كه ايمان آوردهايد  ...بايد كودكانتان كه به حد بلوغ نرسیدهاند ،در سه وقت از
شما اجازه بگیرند :قبل از نماز فجر ،و در نیمروز هنگامى كه لباسهاى (معمولى) خود را بیرون مىآوريد ،و
بعد از نماز عشاء ،اين سه وقت خصوصى براى شما است ،اما بعد از اين سه وقت گناهى بر شما و بر آنها
نیست (كه بدون اذن وارد شوند) و بر گرد يكديگر طواف كنید (و با صفا و صمیمیت به يكديگر خدمت
نمائید)  ...؛ و هنگامى كه اطفال شما به سن بلوغ رسند بايد اجازه بگیرند ،همانگونه كه اشخاصى كه پیش
از آنها بودند اجازه مىگرفتند ».تأكید بر كنترل ورود و خروج فرزندان به محل خلوت پدر و مادر قبل و بعد
از بلوغ جنسي در اين آيه شريفه ،شدت اهتمام قرآن كريم در مورد وظیفه نظارتي پدر و مادر بر امور
جنسي فرزندان را نشان مي دهد.
برحسب روايات متعددی كه از مفسرين واقعي قرآن كريم نقل شده است ،پدر و مادر بايد كودكان خود را
از مشاهده صحنه ارتباط جنسي به طور مطلق بازدارند ،زيرا اين امر به شدت بر گرايش كودكان به
انحرافات جنسي تأثیرگزار مي باشد.

(ر.ك :حرعاملي ،پیشین ،ج 34

ص )821-822همچنین والدين موظف هستند بستر

كودكان را از ده سالگي و در برخي روايت از شش سالگي از بستر ديگر كودكان و از بستر بزرگساالن
غیرهمجنس جداكنند.

(ر.ك :صدوق ،پیشین ،ج  ، 2حرعاملي ،پیشین ،ج ، 34ص) 323-328

به هرحال ،نظارت بر امور جنسي فرزندان به حدی مهم است كه از نگاه والدين به شرمگاه كودكان و
برعكس،

(ر.ك :كلیني ،پیشین ،ج، 6ص ،442ح26؛ حرعاملي ،پیشین ،ج ،3ص)43

و همچنین تماس بدني مادر با دخترش

وقتي كه به سن شش سالگي برسد ،در روايات منقول از پیشوايان ديني نهي شده؛ و برای بوسیدن دختر و
پسر توسط جنس مخالف محدوديت زماني گذاشته شده است.

(ر.ك:صدوق ،پیشین ج  ،2ص123؛ طبرسي ،پیشین،

ص)332

 .4-3رعایت عدالت بین فرزندان
عالوه بر آيات فراواني كه در زمینه اجرای عدالت و دوری از ظلم در همه ابعاد زندگي انسان ها وجود دارد
و همه مردان و زنان دنیا در حد توان و وسع خود ،مكلف به اجرای آن شده اند،
نساء41،833،؛ مائده)1 ،

(برای نمونه ر.ك :بقره313 ،؛

برحسب آيه شريفه« لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ

بِالْقِسْطِ؛ (حديد )34 ،ما رسوالن خود را با دالئل روشن فرستاديم ،و با آنها كتاب (آسمانى) و میزان (شناسايى
حق و قوانین عادالنه) نازل كرديم ،تا مردم قیام به عدالت كنند ».يكي از اهداف اصلي بعثت انبیاء و برنامه
آنها ،دعوت مردم (اعم از زن و مرد) برای قیام به عدل و داد مي باشد؛ كه از اطالق و عام آن استفاده مي
گردد كه يكي از وظايف اخالقي پدر و مادر به عنوان مربي در خانواده اجرای عدالت و مساوات بین
فرزندان مي باشد .در روايات اسالمي نیز رعايت عدالت و مساوات جزء حقوق فرزندان شمرده شده 8،و در
همه امور فردی و اجتماعي حتي در بوسیدن فرزندان نیز به رعايت عدالت تأكید شده است.

3

نكته مهم در اين ارتباط آن است كه اگر عدالت در روايات باال را به معنای عرفي يعني مساوات بگیريم،
بايد موارد ضرورت از تحت قاعده لزوم عدالت میان فرزندان ،استثناء شود ،كه در برخي از روايات برای
ادعای مذكور شواهدی وجود دارد 2.اما اگر عدالت را به معنای اصطالحي آن ( إعطاء كلّ ذی حقٍّ حقّه) و
در مقابل ظلم بگیريم ،نیازی به چنین استثنائي نیست.

(بستان8214 ، ،ش ، ،ص) 824-821

 .5-3حمایت در ازدواج و تشکیل خانواده

در نظام حقوقي اسالم ،حمايت از فرزندان به دلیل جنبههای مالي معموالً به پدران مربوط ميشود .با اين
حال ،در مواردی برای مادران نیز مسئولیتهايي در اين زمینه مقرر شده است كه يكي از مهمترين آنها
مسئولیت حمايت در ازدواج و تشكیل خانواده است .قرآن كريم در خطابي عمومي ميفرمايد :وَ أَنكِحُوا
1

 برحسب روايتی پيامبراکرم(ص) می فرمايد « :إن لهم عليک من الحق أن تعدل بينهم کما أن لک عليهم من الحق أن يبروک؛ همچنان کهاز حقوق تو بر فرزندانت آن است که به تو نيکی کنند ،از حقوق آنان بر تو آن است که عدالت را بين آنان رعايت کنی( ».المتقی الهندی،
1141ق ،ج ،16ص ،116ح ) 11211
3
 متن حديث چنين نقل شده است « :إن َّللا يحب أن تعدلوا بين أوَّلدکم حتی فی القبل؛ خداوند دوست دارد که حتی بوسه هايتان را عادَّلنهبين فرزندان خود تقسيم کنيد» (.المتقی الهندی ،پيشين ،ج ،16ص ،111ح )11214روايات متعدد ديگری در زمينه رعايت عدالت بين
فرزندان نقل شده است( .ر.ک :طبرسی1113،ق  ،ص334؛ مجلسی1141 ،ق ،ج ،141ص)13
2
َّللا إِ ِّني َْلُصَ ا ِن ُع َبعْ ضَ وُ ْلدِي َو أُجْ لِ ُس ُه عَ لَى َف ِخذِي َو أ ُ ْن ِك ُز لَ ُه ْال ُم َّخ َو أَ ْكسِ ُر لَ ُه
 در حديثی آمده استَ « :قا َل جَ عْ َف ُر بْنُ مُحَ َّم ٍد َقا َل َوالِدِي ع َو َّ ِال ُّس َّكرَ َو إِنَّ ْالحَ َّق لِ َغي ِْر ِه مِنْ وُ ْلدِي َو َلكِنْ مخالفة [م ََخا َف ًّة] [مُحَ ا َف َظ ًّة] َعلَ ْي ِه ِم ْن ُه َو مِنْ َغي ِْر ِه ََّل َيصْ َنعُوا ِب ِه مَا َف َع َل ِبيُوسُفَ و إِ ْخ َو ُت ُه » (.مجلسی،
پيشين ،ج ، 31ص  ،31ح).31

الْأَيَامَى مِنكُمْ؛ (نور )23 ،بىهمسران خود را همسر دهید» كه بر اساس اين آيه ،مسئولیتي اجتماعي برای پدران،
مادران ،ساير بستگان و حتي ديگر افراد و نهادهای اثرگذار در جهت فراهم ساختن شرائط و امكانات
ازدواج افراد بيهمسر ثابت ميشود.
 .4نتیجه گیری
نتیجه ای كه از اين تحقیق مي توان بدست آورد اين است كه در فرهنگ قرآن كريم مادر از جايگاه بسیار
وااليي برخوردار است و اين توانايي را دارد كه نقش مستقیم و غیر مستقیم بسیار مهم و سازنده ای در
تربیت صحیح فرزندان و به تبع آن در ساختن جامعه سالم و موفق ايفا نمايد كه در آموزه های ديني نیز با
عباراتي مانند « السعید سعید في بطن أمّه و الشقي شقيّ في بطن أمّه» در اين زمینه بر آن تأكید شده است.
برای همین است كه دشمنان نظام اسالمي با امكاناتي كه در اختیار دارند شبانه روز سعي مي كنند با تمام
قوا حقوق و تكالیف مادر در اسالم و نقش او در خانواده های اسالمي را زير سؤال برده و تخريب نمايند.
عجیب اين است كه با تأمل در برخي از آيات چنین برمي آيد كه سفارش به مادر بیشتر از پدر است و حق
مادر بر حق پدر مقدم شده است .به هرحال ،در قرآن كريم همچنان كه حقوق متعدد و مهمي برای مادر به
رسمیت شناخته شده است از باب مالزمه حق و تكلیف ،تكالیفي نیز بر عهده وی گذاشته شده است .از اين
روی جامعه اسالمي به ويژه فرزندان در خانواده بايد حقوق متعدد وی در قرآن كريم را مورد توجه قرار
داده و در تأديه آن كوتاهي ننمايند .پرواضح است كه مادران نیز درراستای ايفای نقش بي نظیرشان در برابر
خانواده و فرزندان ،بايد سعي كنند تكالیفي را در كتاب سعادت بخش قران كريم بر عهده آنها گذاشته شده
است را به نحو مطلوب انجام دهند.
فهرست منابع و مآخذ
قرآن كريم ( با استفاده از ترجمة آيت اهلل مكارم مكارم شیرازی و موسوی زنجاني)
.8

آمدی ،عبدالواحد تمیمي8211( ،ش) ،غرر الحكم و درر الكلم ،ترجمة لطیف راشدی و سعید راشدی ،پیام علمدار،
قم.

 .3ابن العربى محمد بن عبداهلل بن ابوبكر ( ،بي تا) ،احكام القرآن ،بي نا ،بي جا.
 .2ابن عجیبه احمد بن محمد8181 ( ،ق) ،البحر المديد فى تفسیر القرآن المجید ،انتشارات دكتر حسن عباس زكى،
قاهره.
 .1ابن ابي جمهور احسائي8144 ( ،ق) ،عوالي اللئالي ،انتشارات سید الشهداء ،قم.

.4

اصفهانى( فاضل هندى) ،محمد بن حسن 8186( ،ق) ،كشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحكام ،چاپ اول ،نشر
دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 .6امام خمیني ،سید روح اهلل موسوى 8133( ،ق) ،استفتاءات  ،چاپ پنجم ،ناشر :دفتر انتشارات اسالمى وابسته به
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 8131( ،____________________ .3ق) ،توضیح المسائل (محشّى) ،چاپ هشتم ،ناشر :دفتر انتشارات
اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. .
 .1اندلسى ابو حیان محمد بن يوسف 8134( ،ق) ،البحر المحیط فى التفسیر ،ناشر :دار الفكر ،بیروت.
 .1بستان(نجفي) حسین8214( ،ش) ،خانواده در اسالم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،قم.
 .84بحرانى ،آل عصفور ،يوسف بن احمد بن ابراهیم8144 ( ،ق) ،الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة34 ،جلد،
چاپ اول ،محقق /مصحح :محمد تقى ايروانى -سید عبد الرزاق مقرم،ناشر :دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم.
 .88بیضاوى عبداهلل بن عمر8181 ( ،ق) ،أنوار التنزيل و أسرار التأويل ،ناشر :دار احیاء التراث العربى ،بیروت.
 .83تبريزی ،میرزا جواد8231( ،ش) ،استفتائات جديد ،چاپ اول ،انتشارات سرور ،قم.
 .82جصّاص ،احمد بن على 8144 ( ،ق) ،احكام القرآن ،دار احیاء التراث العربى ،بیروت.
 .81جوادی آملي عبدهلل8231( ،ش)،زن در آينه جالل و جمال ،اسراء ،قم.
 .84حر عاملي محمدبن حسن8141 (،ق) ،وسايل الشیعه؛ چاپ مؤسسة آل البیت ،قم.
 .86حراني ابومحمدالحسن ابن شعبه 8141 (،ق) ،تحف العقول عن آل الرسول(ص)؛ انتشارات جامعة مدرسین حوزة
علمیة قم.
 .83حكیم ،سید محسن 8184( ،ق) ،منهاج الصالحین 3( ،جلد) ،تعلیق :السید محمدباقر الصدر ،دارالتعارف ،بیروت.
 .81خامنه ای ،سیدعلي8211 ( ،ش ) ،رساله اجوبه االستفتائات (ترجمه فارسي) ،چاپ پانزدهم ،انتشارات بین المللي
الهدی ،تهران.

 .81خويى ،سید ابو القاسم موسوى 8186( ،ق ) ،صراط النجاة ،چاپ اول ،ناشر :مكتب نشر المنتخب ،قم.
 8184( ،__________________ .34ق ) ،منهاج الصالحین ( 3جلد) ،مدينة العلم ،قم.
 .38ديلمي ،حسن بن ابي الحسن8183 ( ،ق) ،ارشادالقلوب ،انتشرات شريف رضي ،بي جا.
 .33راغب اصفهانى حسین بن محمد 8183( ،ق ) ،المفردات في غريب القرآن ،چاپ اول ،ناشر :دارالعلم الدار الشامیة،
دمشق بیروت.
 .32زمخشرى محمود 8143( ،ق ) ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،ناشر :دار الكتاب العربي ،بیروت.
 .31سبزوارى ،محمدباقر ( ،بي تا) ،كفاية االحكام ،مدرسه صدر مهدوى ،اصفهان.
 .34سگالن ،مارتین8211( ،ش) ،جامعهشناسي تاريخي خانواده ،ترجمه حمید الیاسي ،چاپ پنجم ،نشر مركز ،تهران.
 .36سیستانى ،سیدعلى8186 ( ،ق) ،منهاج الصالحین ( 2جلد) ،مكتب آية اهلل العظمى السیستانى ،قم .

 .33السیوطي جالل الدين( ،بي تا) ،جامع االحاديث ،بي نا ،بي جا.
 .31سید رضي ابوالحسن محمدبن ابي احمد8218( ،ش) ،نهج البالغه؛ ترجمة محمد دشتي ،چاپ اول ،مؤسسة فرهنگي
تحقیقاتي امیرالمؤمنین (علیه السالم) ،قم.
 .31شهید ثانى ،زين الدين بن على8182 ( ،ق) ،مسالك األفهام إلى تنقیح شرائع اإلسالم ،چاپ اول ،نشر مؤسسة
المعارف اإلسالمیة ،قم.
 .24صفايي ،سیدحسین و امامي ،اسداهلل8213 ( ،ش) ،مختصر حقوق خانواده ،چاپ سي و ششم ،نشر میزان ،تهران.
 .28صدوق ابو جعفر محمدبن علي8182( ،ق) ،من اليحضره الفقیه؛ انتشارات جامعة مدرسین ،قم.
 .23طباطبايى سید محمد حسین 8183( ،ق ) ،المیزان فى تفسیر القرآن ،بي تا ،نشردفتر انتشارات اسالمى جامعهى
مدرسین حوزه علمیه قم.
 .22طباطبايي يزدی ،سید محمد كاظم 8181( ،ق) العروة الوثقى فیما تعم به البلوى( المحشي) ،چاپ اول ،ناشر :دفتر
انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 .21طبرسى فضل بن حسن 8233( ،ش ) ،مجمع البیان فى تفسیر القرآن ،چاپ سوم ،ناشر :انتشارات ناصر خسرو،
تهران.
 .24طبرسي رضي الدين ،حسن بن فضل8183 ( ،ق) ،مكارم االخالق ،انتشارات شريف رضي ،قم.
 .26طوسي شیخ ابي جعفر محمدبن حسن ( ،بي تا ) ،التبیان فى تفسیر القرآن ،ناشر :دار احیاء التراث العربى ،بیروت.
 .23فخرالدين رازى ابوعبداهلل محمد بن عمر 8134 (،ق) ،مفاتیح الغیب ،ناشر دار احیاء التراث العربى ،بیروت.
 .21قمي ،ابوالقاسم8214 ( ،ش) ،جامع الشتات ( 1جلد) ،ترجمه و تحقیق :عیسي واليي ،دانشكده حقوق و علوم
سیاسي دانشگاه تهران.
 .21قرائتى محسن 8212( ،ش ) ،تفسیر نور ،ناشر :مركز فرهنگى درسهايى از قرآن ،تهران.

 .14قرشى سید على اكبر 8238( ،ش ) ،قاموس قرآن ،چاپ ششم ،ناشر :دار الكتب اإلسالمیة ،تهران.
 .18كلیني محمدبن يعقوب  ،)8264(،الكافي؛ انتشارات دارالكتب االسالمیه ،تهران.
 .13كرمى حويزى محمد  8143( ،ق ) ،التفسیر لكتاب اهلل المنیر ،ناشر :چاپخانه علمیه ،قم.
 .12گلپايگانى ،سید محمد رضا موسوى8141( ،ق ) ،مجمع المسائل4(،جلد) ،محقق /مصحح :على كريمى جهرمى-
على ثابتى همدانى -على نیرى همدانى ،چاپ دوم ،ناشر :دار القرآن الكريم ،قم.
 .11المتقي الهندی عالء الدين علي بن حسام الدين8148 ( ،ق ) ،كنزالعمال في سنن االقوال و االفعال ،تحقیق :بكری
حیاني و صفوه السقا ،چاپ پنجم ،انتشارات مؤسسه الرساله ،مدينه .
 .14مجلسي محمدباقر8141(،ق) ،بحاراالنوار ،مؤسسة الوفاء ،بیروت.
 .16مصطفوی ،حسن8264(،ش) ،التحقیق في كلمات القرآن الكريم؛ انتشارات بنگاه ترجمه ونشر كتاب ،تهران.

 .13مراغى احمد بن مصطفى ( ،بي تا ) ،تفسیر المراغى ،ناشر :داراحیاء التراث العربى ،بیروت.
 .11مغنیه ،محمد جواد 8138( ،ق ) ،الفقه على المذاهب الخمسة 3 ،جلد ،دارالتیار الجديد  -دار الجواد ،بیروت –
لبنان.
 .11مكارم شیرازى ناصر و همكاران 8231( ،ش ) ،تفسیر نمونه ،ناشر :دار الكتب اإلسالمیة ،تهران.
 .44مكارم شیرازی ،ناصر8138 ( ،ق) ،األمثل في تفسیر كتاب اهلل المنزل (34جلد) ،مدرسة اإلمام علي بن أبي طالب (ع)،
قم.
 : .48نجفى خمینى محمد جواد  8211( ،ق )،تفسیر آسان ،ناشر :انتشارات اسالمیه ،تهران.
 .43نوری میرزا حسین8141( ،ق) ،مستدرك الوسايل ،انتشارات مؤسسه ی آل البیت ،قم.

