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 31- 9/  1399پاییز و زمستان    / چهارم سال دوم/ شماره    /  های فقهی زنان و خانواده پژوهش 

 مبانی فقهی ارتباط فرزندان با پدر و مادر 

 2، منير کبير 1زهرا حسينی 
 چکیده 

ش  های ارتباط اجتماعی است. پژوه مادر از مهمترین جنبه  ارتباط فرزندان با پدر و 
کتاب،    با والدین   محورهای اصلی ارتباط فرزندان   حاضر،  با استناد به منابع فقهی 

تبيین می  را  و عقل  روایات  با  سنت،  مبانی  کند.  این  از  برگرفته  فقهی  احکام  بیان 
ر ارتباطات خانوادگی  های اصيل دینی د کردن ارزش گسترش و نهادینه توان برای  می 

گام برداشت. مبانی اسالم  مو   های کردن معضالت و آسيب و برطرف  جود در خانواده 
برای تنظيم رابطه فرزندان با پدر و مادر با محوریت احسان به والدین و اطاعت از آنان  

احسان در حال حيات شامل: احترام، ادب، مشورت، مراقبت در  ترسيم شده است.  
انجام    حوائج ضروری و وجوب نفقه است. احسان بعد از مرگ شامل: کهنسالی، رفع  

و روزه و حج و ادای دین و بدهکاری و  وصيت والدین است. وجوب    قضای نماز 
 مقيد به عدم مخالفت با شرع است.  اطاعت از پدر و مادر،  
کلیدی:  گان   مبانی، ارتباط، فرزندان، پدر و مادر، اطاعت، احسان.    واژ

 . مقدمه 1
وزه دشمن برای نابودی  مين دليل امر کند به ه می خانواده نقش بسيار مهمی در فرهنگ جامعه ایفا 

ها و باورهای افراد در خانواده سعی بر فروپاشی این نهاد دارد.  جامعه و فرهنگ آن از طریق تغيیر ارزش 
که رفتارهای دینی به گونه شود به ها سبب دگرگونی رفتار می تغيیر ارزش  رنگ و  تدریج فراموش یا کم ای 

شود. نمود این تغيیرات در بروز اختالفات، ناسازگاری و عدم  گزین آن می نگی غربی جای های فره شيوه 

 
 

گروه علمی   پژوه کارشناسی ارشد فقه . دانش 1 العالميه،    ص؟ المصطفی جامعه  الهدی، بنت  عالی  آموزش  تربیتی فقه خانواده، مجتمع   – خانواده، 
 افغانستان.  

گروه علمی  2  العالميه، ایران.  ص؟ المصطفی الهدی، جامعه تربیتی فقه خانواده، مجتمع آموزش عالی بنت   – . مدرس 
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که آنها را نسبت به یکدیگر بیگانه می گونه شود به تفاهم بین والدین و فرزندان آشکار می  کند. در  ای 
ان شده  خانوادگی بی   های اسالمی، معيارها و احکامی برای تنظيم روابط اجتماعی و از جمله روابط آموزه 

کتب متداول فقهی ذکر  اند. این آموزه ها و احکام بر پایه مبانی فقهی وضع شده این معيار است.  ها در 
دنبال تبيین  نشده و اعم از آداب و احکام است، اما قابليت استدالل فقهی دارد. پژوهش حاضر به 

گاهی خانواده   آن،   اصلی هدف    مبانی فقهی تنظيم روابط فرزندان با پدر و مادر است و  ها از احکام اسالم  آ
 برای اصالح و پایداری روابط ميان آنهاست.  

 شناسی . مفهوم 2
 ارتباط .  1-2

 ( وابستگی  و  عالقه  معنای  به  لغت  در  زب ارتباط  حس ی واسطی  در  (  262/ 10،  1414نی،  ي دى،  است. 
ارتباط ناميده    حقوقی بین پدر و فرزند اصطالح حقوق، بستگی حقوقی دو یا چند شخص مانند بستگی  

رفته  (. در تحقيق حاضر ارتباط در معنای لغوی به 326، ص 1384)جعفری لنگرودی،    شود می  کار 
که حقوق و وظایف متقابل برای   است. مراد از ارتباط، عالقه و وابستگی بین والدین و فرزندان است 

 آن یاد شده است.    در روایات با عنوان حق از دنبال دارد و  آنان به 

 . مبانی 2-2
  ابن ) دیگر    بعض   به   آن   از   بعضی   کردن ضميمه   با   چيزی   ساختن   معنای   به   بنی   از   لغت   در   مبنا،   جمع   مبانی 
  به  اصطالح   در  است و ( 2286/ 6 ، 1410جوهری، )  اساس  و  پایه   از  خانه  ساختن  ، ( 302/ 1 ، 1404 ،  فارس 

  فروعات  مبانی،  این   از  و  شود می   اخذ  اسالمی  اصيل  منابع   از  که  الهی  معارف  بنياد  و  اساس  پایه،  معنای 
 .  شود می   استخراج 

 ومنابع   مبانی   . تفاوت 3
شود. فقها  شدن معانی آنها بیان می دليل خلط معنای مبانی و منابع، ابتدا تفاوت این دو برای واضح به 

و   اعد از قو  حاضر عبارت   ر نوشتار و اصوليین، اصطالح خاصی برای واژه مبنا ندارند، اما منظور از مبنا د 
نظری  است    بنيادهای  شرعی  احکام  زیربنای  و  سرچشمه  را   و   قواعد   این و  که  منابع   اصول  از    باید 
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که  بنابراین در تفاوت مبانی و منابع می کرد.    استنباط  گفت  منابع، مأخذ مبانی و احکام شریعت  توان 
ع با واسطه یا بی کند، اما منابع را ش و مبانی را فقيه با رأی و اجتهاد خود اختيار می   هستند  واسطه در  ار

دليل تأثير مستقيم منابع در مبانی، شناخت منابع مورد استفاده فقها  به دهد. اختيار مجتهد قرار می 
از   منابع اصلی برای در استنباط احکام شرعی ضروری است.     دگاه فقهاى اسالم ی د   استنباط احکام 

 (.  155، ص 1427مکارم شيرازی،    ؛ 395/ 1،  1379هانی  ملکی اصف )   اجماع و عقل   ، سنت   ، قرآن عبارتند از:  

 . مبانی ارتباط فرزندان با پدر و مادر 4
کلی در ارتباط فرزندان با والدین در فقه مطرح شده است. قبل از بیان مبانی تذکر این   اصول و مبانی 

کم بر تمام مبانی خدامحوری است. فرد مؤمن در ه نظر می ه نکته الزم ب  مه اعمال و  رسد. عنصر حا
کند.    رفتارش باید خدا را در نظر داشته و برای جلب رضایت او و  رسيدن به تکامل و قرب الهی تالش 

خدا خالق بشر و همه موجودات هستی است. تمام مخلوقات در وجود و بقا، وابسته به ذات احدیت  
ز پدر و مادر هم از فرامين  خداوند بر انسان والیت دارد و اطاعت و رضایت او الزم است. اطاعت ا ند.  هست 

. ارتباط متقابل بین والدین و فرزندان نباید  ا امر پروردگار نشود الهی است، اما محدود به اینکه مخالفت ب 
رک، ترک واجبات و یا انجام  با مصالح مهمتر معارض شود. درصورت دعوت پدر و مادر از فرزندان به ش 

های دینی،  گونه موارد جایز نيست. در آموزه والدین در این محرمات باید امر الهی مقدم شود و اطاعت از  
انسان  با  خدا،  با  انسان  روابط  برای  می تعاليمی  مشاهده  جامعه  و  دیگر  با  های  روابط  در  شود. 

های دیگر توجه خاصی به ارتباط با والدین شده و احکامی درباره آن صادر شده است. برای  انسان 
های مختلف و تبيین دستورات الهی انسان  ی اساسی این احکام در حوزه اصالح روابط، شناخت مبان 

 نهاست.  ین بحث، احسان به پدر و مادر و اطاعت فرزندان از آ کند. مهمترین مبانی فقهی در ا را یاری می 

 . احسان به والدین  1-4
(  114/ 13،  1414  (، نيکویی )ابن منظور، 140/ 18،  1414نی،  ي دى، حس ی واسطی زب حسن به معنای زیبایی ) 

در  (.  221/ 2  ، 1402)مصطفوی،  به معنای نيکو قراردادن چيزی است    افعال   باب   مصدر   حسان است. ا 
و نسبت  بداند  را نيک  آن  که عقل و شرع  هر عملی  به  گفته    اصطالح  انجام دهند، احسان  غير  به 
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کالم معرو دست می این معنا با توجه و دقت در روایات به شود.  می  در رابطه    ع؟ ف امام علی آید مانند 
کار پسند (.  2ص   ، 1410احسان« )آمدی،    معروف   کل   ی با احسان. »ف  ده از نظر عقل  ی مراد از معروف، هر 

که از  (.  249، ص 1408؛ سعدی ابوجيب، 659/ 1، 1426شاهرودی، و شرع است )  بنابراین، هر عملی 
ن است. در لسان برخی آیات و  نظر عقل و شرع نيکو شمرده شود )و نسبت به غير انجام پذیرد( احسا 

بر در لغت و اصطالح به معنای احسان است.  روایات از احسان به والدین تعبير به بر والدین شده است.  
احسان است  بر   در  اتساع  و  صدق، طاعت، اصالح  به معنای  لغت  تا،  )محمود عبدالرحمن، بی در 

 .  نيکو با آنهاست   بر به والدین به معنای احسان و مهربانی و ارتباط (.  370/ 1

 . وجوب احسان از نظر نقل 2-4
در آیات متعدد، احسان به پدر و مادر  .  است   واقعی   موحد   اوصاف   مادر از   و   پدر   به   احسان   و   خدمتگزارى 

کنار توحيد و نهی از شرک بیان شده است.    در 

 . آیات 1-2-4
 اول( امر به احسان 

؛ و   ِن ی ِباْلواِلده   وه   ئا  ي شه   ِبِه   ُتْشِرُکوا   ال   وه   اَّلله   »اْعُبُدوا  ْحسانا    قرار   او   همتاى   را   ز ي چ   چ ي ه   و   د ي بپرست   را   خدا   إِ
که خداى 36د«. )نساء:  ي کن   کی ي ن   مادر   و   پدر   به   دو ي نده    متعال وجوب   ( اهميت مسئله تاحدی است 

 است.    داده   و نهی از شرک قرار   خود   پرستش   وجوب   از   بعد   را   ن ی به والد   کویی ي ن 
 دوم( وصیت الهی به احسان 

ص ه   »وه  ا ي وه ْنسانه   نه ما   ِه ی ِبواِلده   اْْلِ ؛  کند«.    کی ي ن   مادرش   و   پدر   به   که   م ی کرد   ه ي توص   انسان   به   ُحْسنا 
 است.    شده   مطرح   الهی   ت ي وص   صورت به   ن ی والد   به   احسان   ( در این آیه، 8)عنکبوت:  

 . روایات 2-2-4
 اول( وجوب احسان از نظر عقل 

هر  نعم است. شکر منعم، واجب است.  وجوب عقلی احسان به والدین به جهت وجوب شکر م 
که اشخاص یابد درـبرابـر  انسانی با رجوع به عقل و فطرت خویش درمی  کرده یا نـعـمتی    ی  بـه او خدمت 
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کرده  داد. پدر و مادر  مورد مؤاخذه قرار خواهد    او را   ، عقل شکرگزار باشد. در غير این صورت،  باید    اند عطا 
ی و تربیت فرزندان  کنند و حتی والدینی که در رسيدگ فرزند دریغ نمی   از اعطای هر نعمت جانی و مالی به 

کرده   او دارند و قدردانی از آنها واجب است.    اند حق حيات بر کوتاهی 
 دوم( وجوب احسان در کالم فقها 
کالم فقها مشخص می  که احسان به پدر و مادر و اطاعت از آنها واجب و ترک آن  با نگرشی بر  شود 

آنان واجب است«.  . »آزاررسانی به پدر و مادر حرام است و احسان و مصاحبت به معروف با  حرام است 
 ( 24/ 21،  1404نجفی،  ) 

 . گستره مصادیق احسان 5
گر   است حتی   شرط   و   د ي ق   بدون   ن، ی والد   به   کی ي ن   و   در آیات شریفه، لفظ احسان اطالق دارد  پدر و مادر    ا

  کی ي ن   مادرش   و  پدر   به   که   م ی کرد  ه ي توص   انسان   به   ما »  به آنان واجب است.  احسان  باشند  مشرك  و  کافر 
گر   و   کند    آنها  از   ندارى   علم   آن   به   که   شوى   قائل   ی ی همتا   من   براى   که   کنند   تالش (  و   باشند   مشرك )   دو آن   ا

آیه شریفه و آیات دیگر بدون هيچ قيد و شرطی، امر به احسان والدین دارد،  (.  8عنکبوت:  ) مکن«    روى ی پ 
شود که احسان  مقيد شده است. با نگرشی به آیات و روایات معصومين مشخص می اما اطاعت از آنان  

در حيات و بعد از    در نوشتار حاضر مصادیق احسان شود.  در و مادر شامل موارد متعدد می و نيکی به پ 
 شود.  وفات پدر و مادر بررسی می 

 . احسان در زمان حیات 1-5
 ادب .  1-1-5

های دینی بیانگر مراعات  عه است. آموزه ندیده مطابق با هنجارهای جام ادب به معنای رفتار نيک و پس 
مراتب ادب در روابط با دیگران و در خانواده است. در متون دینی به همه اقسام ادب در مقابل پدر و  

 مادر سفارش شده است.  
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گفتار   اول( ادب در 
با  سخن  باید  مادر  و  پدر  با  دلن گفتن  کلمات  همراه  آهسته،  محبت صدای  و  باشد.  شين  آميز 

که در  همان  کریم گونه  بگو«    آنها   به   بزرگوارانه   و   ده ي سنج   و   ف ي لط   گفتار   به آن امر شده است. »و   قرآن 
گفتار نيکو با  (. آیه شریفه در بیان چگونگی رفتار با والدین امر به سخن 23)اسراء:  گفتن آرام و لطيف و 

کند. از    ن ی والد   با   گفتن سخن   رزند هنگام مستحب و شایسته است ف   ؛ یعنی کند آنان می  ادب را مراعات 
مصادیق ادب گفتاری در روایات این است که هنگام صدازدن، پدر و مادر را با اسم صدا نزند. امام جعفر  

کنيه بیاورد؛ یعنی او را با  می   ع؟ صادق  که انسان نام پدرش را با  فرماید: »از سنت و نيکویی این است 
 (. دو واژه سنت و بر، بیانگر استحباب عمل است.  125/ 2،  1378)صدوق،    اسم صدا نزند« 

 دوم( ادب در رفتار 
کر شده است. توجه و  نکات بسيار ظریفی در چگونگی رفتار با پدر و مادر ذ   اهل بیتمهع؟ در روایات  

کرم  کردن این دستورات بر همه مسلمانان الزم است.  رعایت  در بر  درباره حق پ   ص؟ شخصی از رسول ا
کرد و حضرت فرمود: فرزند  که او را با اسم صدا نزند و جلوتر از او راه  »  سؤال  حق والد بر فرزند این است 

. در روایت  ( 44/ 74،  1403م نشود« )مجلسی،  نرود و جلوتر از او در مجلس ننشيند و با او داخل حما 
کلمه علی بیاید،  که با  ظهور در وجوب دارد جز در    شریفه از واژه حق استفاده شده است و لفظ حق 

که خالف آن ثابت شود. با توجه به نيافتن فتو  ای فقها در این موارد آن را حمل بر استحباب  مواردی 
گفتار و سفارشات ائم شود. عالوه می  حرمتی و  ه بر رعایت ادب و احترام نسبت به والدین و نهی از بی بر 
فرماید: »پدرم  می   ع؟ امام باقر نشانگر این مطلب است.    وح وض ادبی به آنان، سيره عملی آنان هم به بی 

که همراه پسرش راه می  کردند و از  رفت درحالی به مردی  که پسر بر دست پدرش تکيه داده بود، نگاه 
(. چگونگی رفتار امام  67/ 4،  1429کلينی،  و ناراحتی تا آخر عمر با آن پسر صحبت نکردند« )   روی خشم 

گر حرمت  نزجار از بی ن ا داد معصوم و نشان  حرمتی پسر به پدرش بیانگر ناپسندبودن این عمل است و ا
کراهت است.   گویای   از آن استفاده نشود، الاقل 
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 سوم( ادب در نگاه 
ع قرار  ریزی دارد. طرز نگاه زندگی انسان برنامه  اسالم برای همه جزئيات    کردن هم مورد توجه شار

کرم  د به پدر و مادر عبادت شمرده شده است.  آميز فرزن محبت   گرفته است. در روایات، نگاه    ص؟ رسول ا
( و از نگاه  46، ص 1363)حرانی،  فرماید: »نگاه فرزند به پدر و مادر از روی محبت، عبادت است«  می 

که به پدر و مادرش نگاه  می   ع؟ امام صادق همراه خشم و غضب نهی شده است.   فرماید: »فردی 
ک و از روی  کند درحالی    غضبنا   ، 1429شود« )کلينی،  آنان ظالم هم باشند، نماز او قبول نمی خشم 

 شده است.    (. شرط قبولی عبادت، رعایت ادب در نگاه قرار داده 349/ 2

 . احترام 2-1-5
کيد بسياری شده است.  در آموزه  امام  های اسالمی بر احترام نسبت به بزرگساالن از جمله والدین تأ

کودکان رحم نکند از ما نيست« )کلينی،    رماید: ف می   ع؟ صادق  »کسی که بزرگساالن را احترام نکند و به 
کيد بر احترام به بزرگساالن شده  پدر و مادر نسبت به فرزند، بزرگ (.  422/ 3،  1429 تر هستند. در روایت تأ

کمترین بی است. در آموزه  ع قرا نهی شا احترامی نسبت به پدر و مادر مورد  های دینی حتی  گرفته  ر ر 
آزاررساندن و اهانت  کمتر است.  که  گفتن اف  با  هرچند  و مادر  ن اهانت است، حرام  ی کردن به پدر 

مدار«    روا   آنها   به   اهانتی   ن ی کمتر   رسند   رى ی پ   سن   به   تو   نزد   آنها   هردوى   ا ی   دو آن  از   کی ی   باشد. »هرگاه می 
 (.  23)اسراء:  

کلمه اظهار    ( 584/ 1،  1426)شاهرودی،  زی است.  ي از چ   کراهت   اف، اسم صوت است و در لغت 
کوچک  اینکه  از  بیانگر بی کنایه  که  آ ترین سخنی  آورد. در  زبان  بر  آنان باشد  از  تنفر  ه شریفه  ی ميلی و 

عنی  ی ف، قبح آزار آنهاست؛  ي م شده است. علت حرمت تأف ی ن، تحر ی راندن لفظ اف نسبت به والد برزبان 
حرام است، پس ضرب و شتم به طریق اولی، حرام خواهد بود؛    نها ف آ ي است تأف ح  ي ن قب ی چون آزار والد 

که موجب آزار آنان  شتر از اف ی ن در ضرب و شتم، ب ی زیرا قبح آزار والد  گفتن به آنهاست، پس هر چيزی 
ترین مصداق را بیان کرده است. در آیه شریفه نهی از لفظ اف  شود، حرام است. خداوند متعال کوچک 

ک برای   که  بر سن آمده  والدین در  است، اما نهی الهی مخصوص این سن نيست. قيد احترازی نيست 
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کيد احترام بیشتر در سن   کيدی است برای تأ گر پیر نشده باشند، احترام نياز ندارند. قيد تأ گفته شود ا
 است.    یگران بیشتر دليل ناتوانی و زودرنجی و احتياج به د پیری؛ زیرا در کهنسالی نياز بیشتر به احترام به 

 . تواضع 3-1-5
کيد شده است. »و    را   ش ی خو   تواضع   هاى بال   در آیات و روایات بر تواضع و فروتنی نسبت به پدر و مادر تأ

کساری به فرودآمدن بال  ( 24فرودآر« )اسراء:    آنان   دربرابر   لطف   و   محبت  از  . در آیه شریفه از فروتنی و خا
جناح«    »خفض   کلمه وی رحمت و لطف باشد.  فروتنی از ر در با حالت  تعبير شده است. برخورد با پدر و ما 

گفتار و عمل است. ا   خضوع   و   تواضع   در   مبالغه   از   ه ی کنا  که   اى صحنه   برگرفته از   معنا   ن ی در    جوجه،   است 
  کلمه   ن دليل ي هم   کند. به   ك ی تحر   را برای تغذیه خود   مادر   محبت   و   مهر   تا   کند می   باز   را   خود   پر   و   بال 

است، پس انسان در برخورد با پدر و مادر و معاشرت با آنان باید درنهایت    ه کرد   ذلت  به   د ي مق   را  جناح 
 (.  81/ 13،  1417  خضوع و ذلت عمل کند )طباطبایی، 

 . مشورت 2-5

مندی از آرای دیگران موجب  گسترش فرهنگ مشاوره در جامعه اهميت و فواید بسياری دارد. بهره 
کيد    کارشناس و خيرخواه   باتجربه، باتقوا، عالم، مشاوره با افراد عاقل،  شود.  موفقيت انسان می  مورد تأ

ع اسالم است. »وه  ْمُرُهْم   شار
ه

ُهْم ی به   ُشورى   أ ا   وه   نه ْقناُهْم   ِمم ه زه ؛ و ی   ره   در   مشورت   صورت به   شان ی کارها   ْنِفُقونه
کنار اقام های  های انسان . مشورت در آیه شریفه از ویژگی ( 38شوری:  ) آنهاست«    ان ي م  ه  باایمان و در 

که  »   فرماید: های مشاور می در بیان ویژگی   ع؟ است. امام ششم   نماز و انفاق ذکر شده  در امور خود 
که داراى پنج صفت است، مشورت ی جنبه د  عقل، بردباری، تجربه، خيرخواهی و    کن:   نی دارد با کسی 

اس (.  103/ 72،  1403مجلسی، ) پرهيزکاری«   مستحب  خانواده  امر  در  و  امور  همه  در  ت.  مشورت 
برای فرزند از مشورتشان با دیگران در اولویت قرار دارد؛  درصورت داشتن شرایط، مشورت با پدر و مادر 

گاهاه زیرا پدر و مادر، خيرخواهی بیشتری نسبت به فرزندشان  تر از دیگران نسبت به  تر و خبره دارند، آ
دهند و قابل اعتمادتر  می خصوصيات روحی و اخالقی بچه خود هستند، مصالح او را بهتر تشخيص  

که والیت و اطاعت آن   ان بر فرزند ثابت است.  هستند، البته مشورت در غير مواردی است 
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 . رفع حوایج 3-5
معنوی والدین بر فرزند واجب و از مصادیق احسان است. وجوب احسان در  برآوردن حاجات مادی و  

حدود  و  مصادیق  ائمه  روایات  در  و  دارد  اطالق  شریفه  است   آیات  شده  بیان  اظهار  .  آن  از  قبل 
هایی  ها توسط والدین، واجب است فرزندان درصدد رفع آن باشند، اما در مورد درخواست نيازمندی 

که سبب آزارشان شود؛ زیرا رنجاندن والدین حرام  که به آن احتياج ندار  کنند  ند نيز نباید طوری رفتار 
د حناط می  وجل  وه ِباْلواِلده از    ع؟ دق صا   امام گوید: »از  است. ابی وال ه ا؛ و به پدر و  ی قول خداى عز  ِن اْحسان 

ن  ا ي کویی نمایید« پرس ي مادر  ن   ن احسان ی دم:  آنها  آن است    ست؟ فرمود: احسان ي کویی چ ي و  با  که 
گر چ خوش  کنند و ا که حوائجشان را از تو درخواست  زى از تو  ي رفتارى نمایی و آنها را به تکلف نيندازی 

کردن امور  (. بنابراین، فراهم 487/ 21،  1409از باشند آنها را نرنجانی« )عاملی،  ي ن چند بی خواستند هر 
 مورد نياز والدین بر فرزند واجب است.  

 دوران کهنسالی . مراقبت در  4-5
های جسمی و روحی آنان هم بیشتر شده و دلجویی و مراقبت از آنان  با افزایش سن پدر و مادر، نياز 

ن   تر ضرورى  م به  ویژه ی ظر  کيد  تأ روایات  در  امام رسد.  است.  آمده  بزرگساالن  احترام  حفظ  برای    ای 
که احترام بزرگسال را نگه نداشته از م می   ع؟ صادق  (.  422/ 3،  1429ا نيست« )کلينی،  فرماید: »کسی 
کند.  طور عام متذکر احترام بزرگساالن شده است و با قياس اولویت بر پدر و مادر داللت می ادله به 

 مراقبت از والدین توسط فرزندان مصداق بارز احترام است.  

 . نفقه  5-5
در ناتوان بر فرزندان جزء  در فقه شيعه پرداخت نفقه برخی اشخاص بر انسان واجب است. نفقه پدر و ما 

 موارد نفقه واجب است. دالیل وجوب نفقه والدین درصورت نياز عبارت است از: 
كه ی آیه شریفه: »  ُلونه ْقُتْم   ما   ُقْل   ْنِفُقونه ی   ذا   ما   ْسئه ْنفه

ه
ِلْلواِلده   ر  ي خه   ِمْن   أ ب   وه   ِن ی فه ْقره

ه
ک   وه   تامی ي الْ   وه   نه ی اْْل سا   ِن ي اْلمه

ب   اْبِن   وه    و   مادى   سودمند   ه ی سرما   و )   کی ي ن   و   ر ي خ   هر :  بگو   کنند؟   انفاق   ز ي چ   چه   کنند می   سؤال   تو   ِل؛ از ي الس ه
  راه   در   درماندگان   و   مستمندان   و   مان ي ت ی   و   کان ی نزد   و   ر ماد   و   پدر   براى   د ی با   د ي کن می   انفاق   که (  معنوى 
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موارد  انفاق سؤال شده است و خدای متعال در پاسخ هم    در آیه شریفه از موارد   ( 215بقره:  ) .  « باشد 
در  کرده است.  بیان  را  آن  هم محل مصرف  کالم »من   انفاق   مورد   جنس   انفاق و  استفاده  ي خ   از  ر« 

  از:   عبارتند   انفاق   اد. موارد مصرف ی باشد یا ز   کم   خواه   است،   مال   ، شود   انفاق   د ی با   که   زى ي شود. چ می 
ک   تام، ی ا   اقربا،   ن، ی والد  به    کالم   وجهه   برگرداندن .  اند که والدین و نزدیکان مقدم شده   ل ي سب ابن   ن، ي مسا

  ن ی تر ف ي لط   دادن به معنای دیگر هنگام پاسخ به سؤال طبق بیان برخی مفسرین از جهت دیگر و توجه 
 (.  16/ 2  ، 1417شود )طباطبایی،  نمی   افت ی   گری ی د   کالم   چ ي ه   در   قرآن   در   جز   که   است   اناتی ی ب 

کرام  نقل می   ع؟ صادق   روایات: حریز از امام  کند: »به امام عرض کردم چه کسی را مجبور شدم بر )ا
آیه  لت  ( دال 157/ 2،  1429فرمود: پدر و مادر و فرزند و زوجه«. )کلينی،    ع؟ او( و بر پرداخت نفقه او؟ امام 

 و روایات بر وجوب نفقه پدر و مادر بر فرزند واضح است.  
کالم فقها:  هنگام تنگدستی بر فرزند، ثروتمند واجب است و   نفقه والدین وجوب نفقه والدین در 

( از  483/ 8،  1413عاملی و شهيدثانی،  ؛  620، ص 1421)فاضل لنکرانی،  تفاوتی بین دختر و پسر نيست.  
(. نفقه  275/ 2،  1418لدین و بالعکس است )الری،  سقاط، حق نفقه فرزند بر وا جمله حقوق غير قابل ا 

مسلمين و مؤمنين و اخبار مستفيض و متواتر بر آن داللت دارند    بر اوالد و والدین واجب است و اجماع 
که فرزند توانایی مالی دارد و والدین او معسر هستند باید به  297/ 2،  1408حلی،  )محقق  ( مانند زمانی 

گر فقط قادر بر پرداخت نفقه یکی از پدر و مادر است برخی مادر را مقدم داشته  کند و ا اند  آنان انفاق 
کرم  دلي به  کرده است و بار چهارم نيکی به پدر    ص؟ ل فرمایش رسول ا که سه مرتبه درباره مادر سفارش 

حمل  و برتری مادر در حضانت و  دليل تساوی آنها در درجه  ( و به 160/ 2،  1429کند )کلينی،  را بیان می 
دليل انفراد در تعصيب، اما قول صحيح تساوی والدین  و وضع و گروهی اعتقاد به اولویت پدر هستند به 

 (.  34/ 6،  1387در استحقاق نفقه به آنهاست )طوسی،  

 . ارث بری 6-5
برد.  از آنان ارث می است. فرزند بعد از فوت والدین    ارث   مسئله   مالی،   مهم در رابطه با حقوق   مسائل   از 

کرده خوبی آن ه و روایات بیان شده است و فقها ب   قرآن ث بری در  مقدار ار  اند. یکی از اسباب  را تبيین 
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  مادر   و   پدر   از   ك ی   هر   براى   ارث، نسب است و پدر و مادر و فرزند در طبقه اول از طبقات ارث جا دارند. »و 
گر   است،   راث ي م   ششم   ك ی   او،  گر   و   باشد   ه شت دا   فرزندى (  ت ي م )   ا   مادر   و   پدر (  تنها )   و   باشد   نداشته   فرزندى   ا

گر   و (  است   پدر   آن   از   ه ي بق   و )   است   سوم   ك ی   او   مادر   براى   برند،   ارث   او   از    مادرش   باشد،   داشته   برادرانی   او   ا
گر وارث فرزند، فقط پدر و مادر او  11است« )نساء:    پدر   براى   مانده، ي باق   ششم   پنج   و   برد می   ششم   ك ی  (. ا

دیگر در این طبقه،    وارث   برند و درصورت وجود یک به مقدار یک ششم از مال فرزند ارث می   باشند هر 
کدام یک  که مشخص می   ارث   در   زنان   و   مردان   سهام   سوم خواهد بود. با توجه به مقدار سهام هر    شود 

  هی گا  بلکه  است   پدر  سهم  مساوی   مادر  سهم  که   مادر  و   پدر   در  است مگر  مرد  سهم   از  کمتر   زن،  سهم 
 شود.  می   هم   شتر ی ب   پدر   سهم   از   ضه ی فر   حسب به 

 مرگ . احسان بعد از  6
خوبی یاد  . هميشه از آنها به انجام دهد از وفات آنها    بعد پدر و مادر را حتی  نيکی به  انسان وظيفه دارد  

دیون  نسبت به آنها خير و احسان نماید. برخی از این امور مانند قضای نماز، روزه و حج یا پرداخت    کند و 
 و بدهکاری والدین بر فرزند واجب و برخی مانند طلب غفران مستحب است.  

 نماز، روزه و حج   قضای   . وجوب 1-6

ع واجب شده  ی نماز و روزه و حج پدر و  اند مانند قضا برخی از امور وجوب تعبدی دارند و با جعل شار
ت دیون و واجبات مالی والدین بر ورثه و  مادر یا پدر بنا بر اختالف فقها در این مورد بر پسر بزرگ و پرداخ 

کند به پدر و  فرمود: »چه چيزی منع می   ع؟ امام صادق تجهيز ميت.   که احسان  کند مردی از شما را 
کند    ا مرده از طرف آنها نماز ی مادرش، زنده باشند   بخواند و از طرف آنها صدقه بدهد و از طرف آنها حج 

کلينی،  ) جام داده از آن آنها باشد و مانند آنها را هم به خود او بدهند«  و از طرف آنها روزه بگيرد و آنچه ان 
(. روایت شریفه دربردارنده مصادیقی از احسان به والدین مانند صدقه، حج، روزه از  408/ 3،  1429

 دهد.  است. خداوند ثواب این اعمال را به والدین می جانب والدین  
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 . کالم فقها 2-6
  دانند تر واجب می و یا پدر و مادر را بر پسر بزرگ (  227/ 1و حج پدر )امام خمينی،  فقها قضای نماز و روزه  

تر  با توجه به فتوای همه فقها بر وجوب قضای نماز پدر بر پسر بزرگ (.  756/ 1،  1409)طباطبایی یزدی،  
کرد. اصل وجوب اجماعی است، ولی در محدوده توان بر این مطلب ادعای اجماع فی می  آن   الجمله 

که از   کرده باشد به فتوای  اختالفاتی وجود دارد. برای مثال پدری  روی عصيان و نافرمانی ترک عبادت 
 برخی فقها قضای عبادتش واجب نيست.  

 ادای دین و بدهکاری والدین .  3-6
گر ترکه برای ادای دین    پرداخت دیون پدر و مادر از اصل ترکه و قبل از تقسيم ارث بر فرزند واجب است. ا

کمبود آن  شمار  را از مال خود بپردازد، نوعی احسان به پدر و مادر بعد از مرگ آنان به کافی نباشد و فرزند 
گناه  رود. ترک این واجب در روایات به عنوان عاق بعد از مرگ نا می  کفاره  ميده شده است و به عنوان 

د شد و خداوند فرزند را جزء  نکردن حقوق والدین در زمان حياتشان محسوب خواه فرزند در رعایت 
گر بنده نسبت به پدر و مادر در زمان حياتشان نيکوکار  می   ع؟ امام باقر دهد.  نيکوکاران قرار می  فرماید: »ا

آنها را ادا نکند و برای آنها استغفار نکند خداوند او را از افراد عاق و    است، ولی بعد از مرگ آنان بدهکاری 
گر در زمان حياتشان آنان را آزار دهد و به آنها نيکی نکند، ولی پس  می   آزاردهنده به والدین قرار  دهد و ا

بدهکا  مرگشان  از  نيکو بعد  را  او  عزوجل  خداوند  نماید  استغفار  برایشان  و  بپردازد  را  آنان  قرار  ری  کار 
که در زمان حيات والدین نسبت به  درباره بنده   ع؟ امام (.  403/ 3،  1429دهد« )کلينی،  می  آنان  ای 

بوده، می  آنان  نيکوکار  مرگ  از  »بعد  کالم  فرماید:  فرزند، واجب است«.  بر  و بدهکاریشان  ادای دین 
نکند    ع؟ امام  یا  کند  کفایت  دیون  پرداخت  برای  ترکه  اینکه  از  است  می اعم  دو  هر  شامل  شود.  و 

 بپردازد.  درصورت عدم کفایت ترکه، فرزند در حال قدرت مالی باید بدهکاری را از مال خود  

 طلب مغفرت برای والدین .  4-6
برای آنهاست.  خير و طلب مغفرت   دعای وظایف مهم فرزند در قبال پدر و مادر بعد از مرگ آنها  از    یکی   

  در   مرا   آنها   که   گونه همان   گارا پرورد   : است. »و بگو   در آیه شریفه امر به طلب رحمت برای والدین شده 

http://www.wikiporsesh.ir/%D8%AF%D8%B9%D8%A7
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از    قرآن قرائت   ع؟ امام صادق در روایت  . ( 24)اسراء:  « ده  قرار  رحمتشان   مشمول  کردند،  ت ی ترب  کوچکی 
کافر باشند   گر  (. از  627/ 4،  1429کلينی،  ) مصحف سبب تخفيف عذاب والدین شمرده شده است، حتی ا

که در این باب وارد شده است، می مجموعه ادله  که ارتباط فرزندان با ت ای  کرد  والدین با مرگ    وان استفاده 
ب اهتمام به امر آنان حتی بعد از وفاتشان است. در مواردی  آنان از بین نخواهد رفت. دستورات شارع بر وجو 

 شود.  که شک در وجوب باشد طبق دستور شارع بنا بر وجوب فعل گذاشته می 

 . اطاعت از پدر و مادر 5-6

ن هيچ قيد و شرطی الزم است، اما وجوب اطاعت آنان مقيد و محدود  مادر مطلق و بدو احسان به پدر و  
قن از وجوب اطاعت پدر و مادر  ي برخی فقها قدر مت لق امر آنها معصيت خدا نباشد.  که متع به این است  

اشکال واقع  گر محل تأمل و  ی دانند که نافرمانی فرزند موجب آزار و عقوق آنان شود. موارد د ی می ی را تا جا 
مطلق و شامل همه    امامانمهع؟ و    ص؟ امبر  ی وجوب اطاعت خدا، پ   ( 23/ 2،  1404نجفی،  . ) است   شده 

د  ي ت، مق ي گر موارد مانند اطاعت از پدر و مادر به عدم معص ی شان است، ولی در د ی هاى ا امرها و نهی 
گناه جا ی بنابرا .  است  و  لف باید در محدوده شرع  اعمال و رفتار انسان مک .  ست ي ز ن ی ن، اطاعت از آنان در 

ع جعل شده  احک   در رابطه با تمام افعال انسان، طبق قوانين دینی باشد.   ام و قوانينی از سوی شار
می  مباح  و  مکروه  حرام،  مستحبات،  واجبات،  شامل  تکليفی  احکام  از  است.  والدین  گر  ا شود. 

ع آن را حرام کرده ا فرزندشان انجام  کاری را بخواهند که شار ست اطاعت از آنان جایز نيست مثل  دادن 
گناه یا بی اینکه امر به شر  کنند. اطاعت از والدین در انجام  تل انسان بی حجابی یا ق کت در جلسه  گناه 

کند.   که ورزش  که از نظر دین مباح شمرده شده، واجب است. برای مثال از فرزندشان بخواهند   امری 

 . اطاعت در واجبات  1-5-6
کفایی تقسيم می قسيم واجبات در یک ت    گروه واجب عينی و  شوند. خداوند اطاعت از  بندی به دو 

کدام مقدم می والدین   کرده است. درصورت تعارض این واجب با واجبات دیگر   شود.  را واجب 
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 اول( اطاعت از والدین در ترک واجبات عینی  
مادر و انجام واجبات عينی    اطاعت از والدین در ترک واجبات عينی جایز نيست. اطاعت از پدر و 

فرزند واجب است. ادله واجبات عينی اطالق دارند و  هر دو بر    مانند نماز، روزه، خمس، جهاد و. . . 
شود. انجام روزه ماه رمضان بر فرزند واجب  شامل موارد موافقت و یا مخالفت والدین با انجام واجب می 

. از طرفی امر اطاعت از والدین هم اطالق دارد و  است، پدر و مادرش رضایت بدهند یا ناراضی باشند 
کفایی می شامل اطاعت در واجبات عين  دو واجب در اطاعت فرزند از امر  شود. محل تعارض این ی و 

شود و ادله  نکردن عمل حرام ظاهر می والدین درصورت مخالفت آنان با انجام واجب عينی یا ترک 
تدایی و غير مستقر است؛ زیرا اطاعت از فرمان پدر  این تعارض اب   شوند. در واقع واجبات عينی مقدم می 

که مخالفت با امر پروردگار نشود. اطاعت خداوند متعال اصلی است و اطاعت  و مادر تا   زمانی الزم است 
شود. خداوند اطاعت از پدر و مادر را جعل فرموده است.  از والدین به تبعيت از امر خداوند واجب می 

پ  از  اطا اطاعت  از  واقع مصداقی  در  و  آن  عرض  نه در  اطاعت خداوند است  طول  در  و مادر  عت  در 
 خداست.  

 دوم( دالیل تقدم واجبات عینی 
 الف( دلیل نقلی 

کفر  که منجر به شریک قائل جایی شود تا  در آیه شریفه اطاعت از والدین مقيد می  شدن برای خدا و 
گر   و   کند   کی ي ن   مادرش   و   پدر   به   ه ک   م ی کرد   ه ي توص   انسان   به   ما فرزند نشود. »    تالش (  و   باشند   مشرك )   دو آن   ا

برخی  (.  8عنکبوت:  )   مکن«   روى ی پ   آنها   از   ندارى   علم   آن   به   که   شوى   قائل   ی ی همتا   من   براى   که   کنند 
کریمه را اشعار بر وجوب اطاعت در غير معاصی دانسته  اند، اما به عقيده مرحوم نراقی، ظاهر آن  علما آیه 

(. منطوق  243/ 1،  1422راقی،  فهوم شرط، داللت بر وجوب اطاعت در غير معاصی دارد )ن است که به م 
که برای خدا شریک قرار  داللت دارد بر اطاعت   ه شریفه ی آ  کنند  که تالش  نکردن فرزند از والدین هنگامی 

 دهد، اما مفهوم شرط بر وجوب اطاعت در غير معاصی داللت دارد.  
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خ    نافرمانی  موجب  که  گرف اطاعتی  قرار  نهی  مورد  شود،  خدا  الق  رسول  است.  حرام  و    ص؟ ته 
گر موجب معصيت خالق شود، جایز نيست« )صدوق، می  (.  381/ 4،  1413  فرماید: »اطاعت از مخلوق ا

که  واژه مخلوق اطالق دارد و شامل غير خدای متعال می  شود. احدی از مخلوقات از جمله پدر و مادر 
کفر و خالف فرمو   اطاعت امرشان بر فرزند واجب  ده الهی امر  است بنابر نص روایت هنگامی که به شرک، 

 کنند اطاعت از آنان حرام است، پس اطاعت از والدینی که امر به ترک واجب عينی کنند، حرام است.  
 ب( دلیل عقلی 

که مولویت خود را از جعل موالی حقيقی به  دست  در تعارض امر موالی حقيقی با موالی اعتباری 
االجراست که مخالفت  تا زمانی معتبر و الزم شود. امر پدر و مادر  ت امر موالی حقيقی مقدم می رده اس آو 

ع نداشته باشد. اطاعت پدر و مادر در عرض اطاعت خدا نيست بلکه در طول اطاعت الهی   با امر شار
که خداوند متعال به گيرد. اطاعت از آنها به قرار می  مقيد به آنان    حدود و صورت م سبب والیتی است 

 داده است.  
 ج( کالم فقها 

وب جهاد عينی بر فرزند، حضور او در جهاد واجب است و نياز به اذن پدر و مادر نيست  درصورت وج 
کند و به جهاد برود. بر این مطلب ادعای  و حتی درصورت مخالفت آنان هم باید به وظيفه  اش عمل 

 (  26/ 21،  1404نجفی، بات عينی وجود دارد. ) عدم خالف شده است و این حکم در همه واج 
 ز والدین در ترک واجبات کفایی  سوم( اطاعت ا 

کفایی با این واجب عينی، اطاعت از   اطاعت از پدر و مادر واجب عينی است. در تعارض واجبات 
کفایی را پدر و مادر زمانی شود. والدین مقدم می  که شخص دیگر واجب    که علم یا ظن داشته باشند 

دليل اهميت موضوع جهاد  به   ( 48/ 2،  1413عاملی،  ) توانند فرزند را از آن منع کنند.  دهد، می انجام می 
گانه مطرح نموده  اطاعت امر پدر  اند.  و شدت احتمال خطر جانی در آن، فقها بحث جهاد کفایی را جدا

این  تعارض  در  است.  کفایی  واجب  جهاد  در  شرکت  و  عينی  واجب  مادر  مقدم    واجب دو،  و  عينی 
کرد: مردی جوان و بانشاط هستم و جهاد را دوست دارم،    ص؟ مردی نزد رسول  شود.  می  آمد و عرض 
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کراهت دارد. رسول  کار  که به    ص؟ اَّلل  ولی مادرم از این  فرمود: »برگرد و با مادرت باش. قسم به خدایی 
کرد، یک شب انس با مادرت بهتر از یکسال جهاد د    ، 1409)عاملی،   ر راه خداست« حق مرا مبعوث 

15 /21  .) 
گر و  به شرکت ا نکردن در جهاد دهند، اطاعت امر آنان واجب است و ادعای عدم  الدین دستور 

کفایی است،    (؛ 240/ 1،  1422؛ نراقی،  22/ 21،  1404خالف بر آن شده است. )نجفی،   زیرا جهاد، واجب 
ام  دوران  در  و  است  عينی  واجب  مادر  و  پدر  به  نيکی  این اما  بین  به ر  والدین  به  نيکی  شرط  دو، 

گر جهاد  (. 30/ 9، 1414بودن آنها ترجيح دارد )عالمه حلی، مان مسل  در تعارض جهاد با حق والدین، ا
که  103، ص 1403ورى،  ي )س شود  عينی نباشد حق آنان مقدم می  (. تقدم حق پدر و مادر تا زمانی است 

که   کفایی باشد. در شرایط خاص  لدین  شود اهميت آن از اطاعت وا جهاد واجب عينی  جهاد، واجب 
کم مسلمين حکم به وجوب شرکت در جبهه جنگ  شود. مانند زمانی بیشتر و برآن مقدم می  که حا

کثریت خانواده بدهد، حکم حکومتی مقدم بر همه احکام می  ها با شرکت فرزندانشان  شود. مخالفت ا
ند برخی از علل  توا نکردن در جهاد می خاطر شرکت دین به  در جهاد، اختالل در نظام اسالمی یا وهن 

شود. در تزاحم بین  وجوب شرکت در جهاد باشد. اطاعت از والدین و جهاد، هر دو واجب عينی می 
می این  مقدم  آن  بر  و  است  والدین  اطاعت  از  اهم  دین  از  دفاع  والدین  دو،  درباره  حکم  این  شود. 

بر   کافر  زیرا  است؛  هيچ مسلمان  صاحب  مسلمان  ندارد.  والیتی  قيد  می   جواهر گونه  »ذکر  نویسد: 
کافر بر مسلمان والیت ندارد و اطاعت آنان الزم نيست.  مسلمان  که  بودن والدین به جهت این است 

 (.  25/ 21،  1404در جهاد عينی و واجبات دیگر هم ترک امر و مخالفت با آنان جایز است« )نجفی،  
 ای تحصیل علم  الف( اذن در سفر بر 

آموزی در برخی موارد واجب و برخی موارد مستحب است. در تعارض  علم اجازه از پدر و مادر جهت  
گر تعلم منحصر در این    - بر فرض وجوب کفایی   - بین دو واجب یعنی، اطاعت از والدین و تحصيل علم  ا

والدین اجازه منع از  دیگر،  شود و نياز به اجازه نيست، اما در موارد  مسافرت باشد، اهم و مقدم می 
که امکان تحصيالت در شهر محل اقامتشان فراهم باشد.  حصيل ندارند مگر هنگامی مسافرت جهت ت 

بودن شرایط تحصيل در وطن به احتياط مستحب فرزند از آنان اجازه بگيرد. )نجفی،  با وجود فراهم 
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ین  نشود؛ زیرا آزاررسانی به والد   ار والدین که سبب آز ( البته تا جایی 335/ 1،  1413؛ عاملی، 24/ 21،  1404
گر تعلم واجب باشد و فقط با سفر امکان  شود، اجازه الزم نيست )عاملی )شهيد  پذیر می حرام است. ا

اند و در هر دو حالت، پدر و مادر را احق  (. برخی فرق بین مسافرت و وطن نگذاشته 335/ 1تا،  اول(، بی 
 (.  132/ 5،  1407دانند )شيخ طوسی،  می 

 ب( اذن در سفر برای تجارت 
گر در وطن امکان دارد، سفر تجاری بدون اجازه والدین جایز  زمانی  کفایی باشد ا که تجارت واجب 

گر تجارت در وطن امکان ندارد یا در سفر سود بیشتری عاید می  شود بدون اذن هم جایز  نيست، اما ا
گر سفر تجاری همراه خطر با  کنند شد والدین می است در این صورت هم ا )نجفی،  .  توانند فرزند را منع 

1404  ،21 /24 ) 
 چهارم(  اطاعت در غیر واجبات: مستحبات و مکروهات  

اطاعت از والدین واجب است و مستحبات و مکروهات قدرت مقابله با واجبات را ندارند. بنابراین،  
در امور غير واجب را مطلقا  الزم    شود. برخی اطاعت در این موارد هم اطاعت از پدر و مادر مقدم می 

اند. اطاعت از پدر و مادر در مستحبات و مکروهات واجب است و فرزند بدون اجازه آنها نباید  ه دانست 
کند )  گروهی اطاعت را به شرط  (  275/ 2،  1422نراقی،  مستحبات را انجام بدهد و یا مکروهات را ترک  و 

گر اطاعت در    گویند می نداشتن ضرر دینی یا دنيوی الزم دانسته و   موجب ضرر    ت مستحبات و مکروها ا
گر  فرماید: » اَّلل بهجت می آیت (.  49/ 2  ، 1413،  دادن منفعتی شود، واجب نيست )عاملی یا ازدست  ا

(. روزه  442/ 2،  1428)بهجت،    پدر و مادر الزم است«   ت آنها باشد، اجازه ی اعتکاف فرزند مستلزم آزار و اذ 
گر موجب آزار  احتياط واجب ترک شود،    پدر و مادر شود، مکروه است و درصورت نهی آنان به   مستحبی ا

گر اذیت نشوند )امام خمينی، بی   (.  303/ 1تا،  حتی ا
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 . ادله قائلین وجوب اطاعت مطلق در مستحبات و مکروهات 7
 . آیات 1-7

یه شریفه بعد از  ( در آ 23:  د«. )اسراء ي کن   کی ي ن   مادر   و   پدر   به   و !  د ي نپرست   را   او   جز   داده   فرمان   پروردگارت   »و   
پرستش خدای متعال واژه احسان به والدین بدون هيچ قيد و شرطی بیان شده است، پس اطاعت از  

که استثنا شده است مانند جایی  که اطاعت از آنان موجب شرک  آنان مطلقا  الزم است، غير از مواردی 
ْخُلوق  »   ت و همچنين روایت: ( بیان شده اس 15؛ لقمان:  8ر آیات شریفه )عنکبوت:  شود و د  ةه ِلمه اعه   اله طه

ْعِص   ی ف  اِلق ي مه که بیان می 381/ 4،  1413)صدوق،    « ِة اْلخه گر اطاعت از پدر و مادر موجب عصيان  کند،  (  ا
گرفته است.   ع قرار  در مستحبات و مکروهات امر و نهی الزامی  و نافرمانی خالق شود مورد نهی شار

ع، جواز فعل و ترک   شود.  طور مطلق واجب می داده است. بنابراین، اطاعت از والدین به   نيست و شار

 . روایات وارد شده در باب بر والدین 2-7
ميت،  اخب  و  حی  مسلمان،  و  کافر  معنوی،  مادی،  امور  شامل  دارند  اطالق  مادر،  و  پدر  به  نيکی  ار 

گر خالف رأی ش شود.  مستحبات و مکروهات و. . . می  ا الزامی  امور  کنند، پذیرفته  فقط در  امر  ع  ار
 ( 243/ 1،  1422)نراقی،  شود.  نمی 

 . روایت محمدبن مروان 3-7
کرم  شنيدم که فرم   ع؟ »از امام صادق  رسيد و از حضرت درخواست سفارش    ص؟ ود: مردی نزد رسول ا

کنن  گر امر  د که  نمود. حضرت فرمود: اطاعت از پدر و مادرت بکن و زنده باشند یا مرده به آنها نيکی نما و ا
کار را انجام بده، همانا این از ایمان است«. )کلينی،    خانواده  کنی این    از   ( 405/ 3،  1429و یا مالت را رها 

گرچه متضمن ضرر   دیدگاه مرحوم نراقی روایت بر وجوب اطاعت داللت دارد  باشد؛ یعنی اطاعت چه   ا
و نفی عسر و حرج رابطه خاص    موجب ضرر شود یا نشود، واجب است. رابطه این روایت با روایات الضرر 

ک و عام است. روایات عام می  مشقت دچار  سختی و  ه انسان را به گوید در اسالم حکم ضرری و حکمی 
فرماید: »اطاعت از والدین  زند و می کند، نداریم و این روایت خاص بوده و روایات عام را تخصيص می 

گر موجب ضرر یا مشقت باشد، الزم است« )نراق  (. منطوق روایت اطالق داشته  243/ 1،  1422ی،  حتی ا
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رر مالی و غير مالی و اطاعت  و شامل امر به اطاعت از پدر و مادر در حال حيات و مرگ، اطاعت موجب ض 
کنند و اطاعت این امر سبب  بدون ضرر می  کار مستحبی مانند صدقه به فقرا امر  گر به  شود. برای مثال ا

کنند، مشقت و ضرر برای فرزند و همسر و  ضرر مالی بر فرزند شود یا امر   کار مکروه مانند طالق همسر  به 
 وجود آید اطاعت امر واجب است.  هایش به بچه 

کوتاه   در تفسير فرمایش امام  گفته شود منظور از رهاساختن خانواده، ترک  مدت یا  ممکن است 
العاده اطاعت باشد. تا  اهميت فوق قهرکردن و در مرتبه آخر طالق باشد یا ذکر رهاسازی و طالق بیانگر  

گر امر به انفاق همه مال یا طالق ه جایی  که  که حتی ا کنند وجوب اطاعت الزم باشد. در مواردی  مسر 
کوتاه  کردن  مدت همسر یا قهر با او،  ضرر قابل تحمل باشد مانند امر به هبه قسمتی از دارایی یا رها

گر امر به هبه    اند، اطاعت در غير معصيت واجب کرده   دليل آیات و روایاتی که امر به اطاعت به  است، اما ا
امر به طالق همسر موجب ضرر  ند را از هستی ساقط کرده و محتاج دیگران سازد یا  تمام مال کنند که فرز 

و زیان غيرقابل جبران و عسر و حرج شود وظيفه فرزند چيست. در این موارد محل تزاحم دو واجب  
گر عدم اطاعت باعث ناراحتی، رنجش شدید و خشم پدر و مادر    است و مورد اهم بر  مهم ترجيح دارد. ا

بیند، اطاعت از پدر و مادر اهم است و ادله وجوب  زند هم ضرر قابل توجه و غير قابل تحمل نمی شود و فر 
ضی  که خواسته والدین از روی هوی و هوس باشد یا در اثر طالق، عوار شود و هنگامی اطاعت مقدم می 

ضرر و حرج را مقدم   توان ادله نفی وجود آید، می مانند فساد زن یا جنون یا مشکالتی برای فرزندان به 
که اطاعت امر پدر و مادر واجب است. این سؤال به ذهن می  که پدر فرزند  رسد درصورتی کرد. بیان شد 

ک  کند، اطاعت از  کرده و مادرش به خالف آن امر  یک واجب است. از دیدگاه  دام را به انجام عملی امر 
ب نيست بلکه به جهت تعارض دو امر است و  مرحوم نراقی اینجا از باب تقدیم واجب و امر به ترک واج 

( به نظر  245/ 1،  1422ظاهر روایات ترجيح جانب مادر است و باید قول مادر را مقدم نماید. )نراقی،  
که پدر بر فرزند والیت دارد، ا می  طاعت امر پدر الزم است و در امور دیگر امر پدر با امر مادر  رسد در اموری 

کرده و اطاعت امر    دليل روایات مقدم است.  مادر بر پدر به تعارض 
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 . تعیين حکم وضعی مسئله  8
که موجب آزار   احسان به پدر و مادر و اطاعت از آنان واجب است. ترک احسان والدین و ترک اطاعتی 

( مواردی  161، ص 1422امر به شئ مستلزم نهی از ضد آن است. )خراسانی،    آنان شود حرام است؛ زیرا 
ع قرار می که ترک اطاعت و   گيرد و حرمت  ترک احسان موجب رنجاندن پدر و مادر شود، مورد نهی شار

گر مکلف به  جای احسان و اطاعت والدین عمل دیگری انجام دهد،  تکليفی دارد. از نظر حکم وضعی ا
که وسعت وقت دارد، شود یا  برای مثال به  جای اطاعت، مشغول خواندن نماز مستحب یا نماز واجبی 

جای احسان والدین به تحصيل علم یا تجارت بپردازد چه حکمی  مستحبی انجام دهد یا به زیارت  
که   کار عبادت واجب در وسعت وقت باشد، باطل است و در تزاحم ميان اهم و مهم، اهم  گر آن  دارد. ا

جانب   شود؛ زیرا عبادت نياز به قصد تقرب دارد و با وجود نهی از پدر و مادر است، مقدم می  اطاعت از 
ع امکان قصد تقرب وجود ندارد )خراسانی،   گفته شود  224، ص 1422شار ( مگر معتقد به ترتب شود و 

گر عبادت مستحبی باشد باوجود امر واجب ن خاطر انجام مهم ثواب می با ترک اهم به  وبت به امر  برد و ا
گر آن عمل از معامالت باشد چون در معامل استحبابی نمی  شرط نيست، معامله  ه قصد قربت  رسد. ا

 (.  225، ص 1422صحيح است و نهی در معامله اقتضای فساد ندارد )خراسانی،  

 سازی ارتباط بين فرزندان با پدر و مادر کارهای فرهنگ . راه 9
معضالت خانوادگی باید برای    ارتباط والدین و فرزندان، برای حل بعد از شناخت مبانی غنی اسالم در 

گام برداشت. مهمترین مسئله، فرهنگ   کردن آن در متن پیاده  کانال زندگی  که از  های  سازی است 
کودک، آموزش و   مختلف قابل اجراست مانند خانواده، رسانه، نهادهای مرتبط با خانواده مثل مهد 

توحيدمحوری در همه اعمال، تقویت  ن و مهمترین الگو برای فرزندان هستند.  پرورش. پدر و مادر اولي 
ارائه الگوی عملی برای فرزندان با احسان پدر و مادر به والدین خود، ایجاد رابطه انس و  مبانی دینی، 

اظهار محبت و عطوفت بین پدر و مادر و بین والدین و فرزندان، توکل به خدا، صداقت، تفاهم، قناعت  
که ساده و   انسان را    زیستی، اميد در همه مراحل زندگی، صبر دربرابر نامالیمات زندگی اموری هستند 

کودک می کنند.  یاری می  صورت  های درست را به توانند برخی رفتار بعد از پدر و مادر، مربیان در مهد 
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کودکانه در قالب شعر یا داستان به خردساالن یاددهند مانند  داشتن پدر و مادر،  دوست   ساده و با زبان 
کارها. د کردن حرفشان، اجازه گوش  ر مدرسه نحوه رفتار و سخنان معلمين  گرفتن برای انجام برخی 

دانش  بر  شگفتی  به  تأثير  گرامی  معلمين  تذکرات  دارند.  آنان  از  زیادی  الگوپذیری  و  دارد  آموزان 
دن معارف اسالمی در متون درسی مختلف  آموزان در قالب شعر، داستان و. . . همچنين قراردا دانش 

رسانه و فضای مجازی از عوامل  های ضروری در این زمينه است. همچنين  و زیبا از کار به شکل جذاب  
ک جای برخی رفتار کردن فرهنگ اسالمی به تأثيرگذار قوی در فرهنگ مردم است. جایگزین  ه ناشی از  ها 
کشيدن رفتار رسوخ فرهنگ غربی در جامعه است، به تصوی  و    های صحيح بین پدر و مادر و والدین ر 

گفتار، اهميت به حرف پدر و مادر،   کردن  برجسته فرزندان مانند حفظ احترام متقابل، لحن صحيح 
نشان کار  شایسته،  نشان های  خانواده،  سنتی  فضای  مستقل دادن  به   زیستن ندادن  ویژه  فرزندان 

 درفتار و خالفکار و موارد دیگر.  های ب های اصلی برای انسان از نقش   دختران براساس شيوه غربی، پرهيز 

 گیری  . نتیجه 10
شناخت مبانی ارتباطی درون خانواده برای دستيابی به خانواده مطلوب از دیدگاه اسالم ضروری است.  

کرد. در آموزه   توان به کمک مبانی فقهی و اخالقی می  دینی، تعاليمی  های  ارتباطات خانوادگی را اصالح 
خدامحوری در همه امور و در این ارتباطات  شود.  ین مشاهده می برای چگونگی رابطه فرزندان با والد 

  شود: مبناهای فقهی روابط فرزندان با پدر و مادر شامل این موارد می کند.  مهمترین نقش را ایفا می 
کهنسالی و    الدین شامل: احسان در حال حيات شامل احترام، ادب، احسان به و  مشورت، مراقبت در 

وب نفقه، احسان بعد از مرگ شامل: انجام قضای نماز و روزه و حج و ادای دین  رفع حوائج ضروری، وج 
مقيد به عدم مخالفت با شرع  و بدهکاری و وصيت والدین، وجوب اطاعت از پدر و مادر، اطاعت از آنان  

 است.  

 فهرست منابع 
کریم. *         صر.  م شيرازی، نا مترجم: مکار   قرآن 

 ن. ي . قم: جامعه مدرس تحف العقول عن آل الرسول (.  1404بن علی ) ابن شعبه حرانی، حسن  . 1

 ه.  ي غات اسالمی حوزه علم ي قم: انتشارات دفتر تبل   س اللغه. ي معجم مقائ (.  1404ن ) ي ابن فارس، ابوالحس  . 2
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 ع.  ی التوز   و   النشر   و   للطباعه   دار الفکر   ت: و ر ی . ب العرب   لسان (.  1414مکرم )   محمدبن   ن ی الد جمال   ابوالفضل   منظور، ابن  . 3
 .  اَّلل بهجت ت ی قم: دفتر حضرت آ   استفتائات. (.  1428بهجت، محمدتقی )  . 4
 .  ی الکتاب االسالم . قم: دار  دمهدى ي محقق: رجایی، س .  غرر الحکم و درر الکلم (.  1410می آمدى، عبدالواحدبن محمد ) ي تم  . 5
کتابخانه گنج دانش.  ژی حقوق ترمينولو (.  1384جعفری لنگرودی، محمدجعفر )  . 6  . تهران: انتشارات 
. قم: مؤسسه  ت ی فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل ب   (. 1426د محمود هاشمی ) ي ر نظر شاهرودى، س ی جمعی از پژوهشگران ز  . 7

 .  اهل بیتمهع؟ المعارف فقه اسالمی بر مذهب  دایره 
 ن.  یی روت: دار العلم للمال ی . ب ه ی تاج اللغه و صحاح العرب   - الصحاح  (.  1410بن حماد ) ل ي جوهرى، اسماع  . 8
 .  ع؟ ت ي . قم: مؤسسه آل الب عه ي وسائل الش (.  1409حر عاملی، محمدبن حسن )  . 9
کتابخانه آ ه ي ه علی مذهب اْلمام ي نضد القواعد الفقه (.  1403ورى ) ي حلی، مقدادبن عبداَّلل س  . 10 اَّلل مرعشی  ت ی . قم: انتشارات 

 نجفی.  
 . قم: مؤسسه نشر اسالمی.  ل کفایه االصو (.  1422خراسانی، محمد کاظم )  . 11

 . دمشق: دار الفکر.  لغه و اصطالحا   ی القاموس الفقه (.  1408ب ) ي سعدى ابوج  . 12
 جهان.    تهران: انتشارات   . ع؟ الرضا   اخبار   ون ي ع (.  1378ه ) ی بن بابو صدوق، محمدبن علی  . 13
ن حوزه  ي ابسته به جامعه مدرس . قم: دفتر انتشارات اسالمی و ه ي حضره الفق ی من ال  (.  1413ه ) ی بن بابو صدوق، محمدبن علی  . 14

 ه.  ي علم 
 للمطبوعات.    ی روت: مؤسسه اْلعلم ی . ب العروه الوثقی (.  1409د محمد کاظم ) ي زدى، س ی ی  ی طباطبا  . 15
  ه ي علم   حوزه   ن ي مدرس   جامعه   اسالمی   انتشارات   دفتر   . قم: القرآن   ر ي تفس   فی   زان ي الم (.  1417ن ) ي محمدحس   د ي س   ی، ی طباطبا  . 16

 قم.  
کتابفروشی مرتضوى.  ن ی البحر ع جم م   (. 1416ن ) ی حی، فخرالد ی طر  . 17  . تهران: 
 ه.  ی الجعفر اء اآلثار  ي ه ْلح ی . تهران: المکتبه المرتضو ه ي فقه االمام   ی المبسوط ف (.  1387طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن )  . 18
 ه.  ي ن حوزه علم ي . قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرس الخالف (.  1407طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن )  . 19
 .  ه ي . قم: مؤسسه المعارف اْلسالم ح شرائع االسالم ي مسالك اْلفهام الی تنق (.  1413بن علی ) ن ی الد ن ی د ثانی، ز ي شه   عاملی،  . 20
کتابفروشی مفيد.  القواعد و الفوائد   تا(. عاملی، محمدبن مکی )بی  . 21  . مصحح: حکيم، عبدالهادی. قم: 

 .  ع؟ ت ي . قم: مؤسسه آل الب قها تذکره الف (.  1414بن مطهر اسدى ) وسف ی بن  حلی، حسن عالمه   . 22
 . قم: مرکز فقهی ائمه اطهار.  له ي ر الوس ی شرح تحر   ی عه ف ی ل الشر ي تفص (.  1421فاضل لنکرانی، محمد )  . 23
 ه.  ي الکتب اْلسالم   دار   : تهران   . ة( ي اْلسالم   - )ط    ی الکاف (.  1407)   بن اسحاق عقوب ی ن  نی، محمدب ي کل  . 24
 ث.  ی قم: دار الحد   ث(. ی دارالحد   - ط  )   ی الکاف (.  1429بن اسحاق ) عقوب ی نی، محمدبن  ي کل  . 25
 ه.  ي . قم: مؤسسه المعارف اْلسالم قه علی المکاسب ي التعل (.  1418ن ) ي د عبدالحس ي الرى، س  . 26
 .  ی اء التراث العرب ي دار إح :  روت ی . ب بحار اْلنوار (.  1403)   محمدباقربن محمدتقی مجلسی،   . 27
 ه.  ي دار الکتب اْلسالم   : تهران .  ل الرسول ر آ خبا ا شرح    ی العقول ف ه مرآ (.  1404)   مجلسی، محمدباقربن محمدتقی  . 28
 .  ان ي ل ي . قم: مؤسسه اسماع مسائل الحالل و الحرام   ی شرائع االسالم ف (.  1408ن جعفربن حسن ) ی الد حلی، نجم محقق   . 29
 نا.  جا، بی ، بی ه ي معجم المصطلحات و اْللفاظ الفقه تا(.  محمود عبدالرحمان )بی  . 30
 نا.  جا، بی ، بی ه مصطلحات الفق تا(.  نی، علی )بی ي مشک  . 31

 و النشر.  . تهران: مرکز الکتاب للترجمه  م ی کلمات القرآن الکر   ی ق ف ي التحق (.  1402مصطفوى، حسن )  . 32
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 .  ع؟ بن ابی طالب . قم: انتشارات مدرسه امام علی المعارف فقه مقارن دایره (.  1427رازى، ناصر ) ي مکارم ش  . 33
 : نشر المصطفی.  قم .  فرهنگ اصطالحات اصول (.  1379)   ملکی اصفهانی، مجتبی  . 34
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