فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
بهار  1400ـ رمضان  1442ـ شماره پنجم

حقوق خانواده در رساله حقوق امام سجاد
*

حجتاالسالموالمسلمیندکترمصطفیآزادیان 


مقدمه

از نگاه اسالم رعایت حقوق خویشان و نیکی به آنها بهویژه پدر و مادر ،از راههای رسیدن به قرآ
1
ِ
لمِ
لکِ،ا َ
َبلاکِ،اُختَ َ
لکِ،ا َ
الهی است .امام حسین فرموده اسهت« :ا َبدأِ ِب َمِْ َت ُعو ُلِ:ا وُم َ
َخلاکِ،ثُ و
اک؛[ 2در رعایت حقوق خویشاوندی] از خانواده خود آغاز کن :نخست بهه مهادرت،
اکِ َفاَي َن َِ
اَي َن َ
پدرت ،خواهرت ،برادرت؛ سپس با رعایت مراتب نزدیکان ،هر یک به تهو نزدیکترنهد» .حقهوق
خانواده که بخشی از حقالناس به شمار میرود ،به دو قسم مهالی و آبرویهی تقسهیم میشهود .در
حقوق مادی ،شخ باید به اموال دیگران احترام بگذارد و بهدون اذن در آنهها تصهرف نکنهد .در
حقوق آبرویی ،شخ نباید کاری کند که موجب هتک حرمت والهدین ،همسهر ،فرزنهدان و یها
دیگران شود .امام باقر فرمهوده اسهت« :در معهراج پیهامبر اکهرم از خداونهد سهؤال کهرد:
ِ
لىِو ِل َيلاِ َف َقلدِ
اِم َح وم ُد َِمِْ َأ َها َ ِل َ
پروردگارا! منزلت مؤمن در نزد تو چگونه است خداوند فرمودَ :ي ُ
َب َار َز ِنىِ ِبال ُم َح َار َب ِ َِوِ َأ َناِ َأس َْ ُ َِشىِ ٍء ِِإلَىِنُص َْ ِةِ َأو ِل َي ِائى؛3هر کهه بهه دوسهتی از مهن اهانهت کنهد،
آشکارا به جنگ من آمده و من به یاری دوستانم ،از هر چیز شتابانترم» .ایهن روایهت ،دربهاره بهه
اهانت به مؤمن و بردن آبروی اوست .اگر مصداق مؤمن پدر ،مادر ،همسر ،یا فرزند انسان باشد،
گناهد بزرگتر خواهد بود.
یکی از مشکالتی که امروزه با آن درگیر هستیم ،رفتارههای ناشایسهت برخهی از خانوادههاسهت.
برخی فرزندان با والدین خود رفتاری شایسته ندارنهد و پهارهای از والهدین نیهز نسهبت بهه تربیهت
* دکتری ادیان و عرفان.
 .1عبدالله جوادی آملی؛ مفاتیح الحیاه؛ ص .209
 .2محمد بن محمد مفید؛ االختصاص؛ ص .219
 .3محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،2ص .352
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فرزندان خود کوتاهی میکنند .بعضی از همسران حقوق متقابل را نادیده میگیرند و مشکالتی را
بر جامعه تحمیل میکنند .بازخوانی و تأملی ژرف در رساله حقوق امام سهجاد  ،میتوانهد تها
حدود زیادی گرههای موجود را بگشاید و از مشکالت جامعه بکاهد.
«رسالة الحقوق» ،عنوان حدیثی طوالنی از امام سجاد است که آن را ابهوحمزه مالیهمتوفهای
150ق روایت کرده است .شی تدوق در کتاآ الخصال 1و در ُ
کتاب من الیحضفره الفقیفه 2و
ابنشعبه در کتاآ تحف العقول 3این حدیث را نقل کردهاند 4.در این رساله ،حقوق به چند دسهته
تقسیم شدهاند :حقالله ،حقالنفس و حقالناس .درباره حقالناس به حق پدر و مادر ،حق فرزند،
حق زوجین ،حق همسایه ،حق معلم ،حق شاگرد ،و  ...اشاره شده است .این نوشتار به توضیح و
تبیین بخدهایی از حقالناس ،یعنی حقوق خانواده میپردازد.
الف .حقوق مادر بر فرزند

امام سجاد

برای بیان حقوق مادر بر موارد ذیل تأکید میکند:

 .1لزوم شناخت زحمات مادر

برای اینکه فرزند از عهدۀ شکر مادر برآید ،ابتدا باید نعمت مادر و زحمات او را بشناسهد .از ایهن
رو امام ابتدا به معرفی شخصیت مادر و زحمات او میپردازد:
 .1/1زحمات مادر در زمان بارداری

لاَِلِ
ِحي ُث ََِل َِيح ِم ُ ِ َأ َحدِ َأ َحدا َِوِ َأط َع َمت َ ِِمِْثَ َم َْ ِةِ َقَ ِب َهلاِ َم َ
اِح َمََت َ َ
َف َح ُّقِ ُأ ِّم َ ِ َأ ِتَعَ ََمِ َأن َوه َ
لدهاِو ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اِوِب َش ِ
ِ
اِوِبص ِ
اِوِ
لْ َه َِ
ِرجَ َه َ
اِو َِي َ َ
لْ َه َ
يُطع ُمِ َأ َحدِ َأ َحدا َِوِ َأن َوه َ
لاِو َِشلعْ َه َ َ
اِو َقت َ ِب َسلمع َه َ َ َ
ِ ِ ِ ِ
ِِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
لاِوِ َألَِ ُم َهلاِ
َُِموا ِبََه ُِمحتَمََ ِل َماِفيه َِمك ُْو ُه َه َ
َجمي ِ َ
اِمستَبش َْةِبذَ ل َ ِ َفْ َح ُِم َؤ ِّمََ ِ ُ
ِج َوارح َه ُ
ِ
اِعن َِ؛ حق مادرت این است که بدانی او تو را بهگونههای حمهل
َوِثقَُ َه َ
ىِي َف َعت َه َ
اِحتو َ
اِوِ َغ ُّم َه َ
کرد که هیچ کس ،دیگری را چنین حمل نمیکند و به تو از مرۀ قلب خود چیزی عطا کهرد
که هیچ کس به دیگری نمی دهد و به راستی تهو را بها گهوش و چشهم و دسهت و پها و مهو و
پوست و تمام اعضاید محافظت کرد و بدین فداکاری ،شاد بود و هر ناگواری ،درد ،گرانی
 .1محمد بن علی تدوق؛ الخصال؛ ص .564
 .2محمد بن علی تدوق؛ ُ
کتاب من الیحضره الفقیه؛ ج  ،2ص .618
 .3حسن بن علی ابنشعبه حرانی؛ تحف العقول؛ ص.430
 .4سید جعفر شهیدی؛ زندگانی علی بن الحسین ؛ ص .169 – 188
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و غمی را تحمل کرد تا اینکه تو را به دنیا آورد.
 .1/2زحمات مادر پس از تولد فرزند

ِ
ِ
ِ
لحىِ
َف َْض َيتِ َأ ِ َتش َب َ َِوِ َت ُجو َ ِه َ َِوِ َتك ُس َو َك َِوِ َتع َْ َ
ىِوِتُْ ِو َي َ َِوِ َتظ َم َأ َِوِتُظَول َ َِوِ َتض َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لواء َِوِ
اِوِتََُذِّ َذ َكِ ِبالنوو ِمِ ِب َأ َرق َه َ
َوِتُ َن ِّع َم َ ِ ِببُؤس َه َ
اِوِ َكا َ َِبطنُ َهاِلَل َ ِو َعلاء َِوِحج ُِْ َهلاِلَل َ ِح َ
ِ
ِ
ِ
اِو َِبْ َي َهلاِلَل َ َِو ُِيو َنل َِ؛ و بهاز ههم
لْ ُّ
ِاللدن َي َ
لْ َ
ِح و
َثديُ َهاِلَ َ ِس َقاء َِوِ َنف ُس َهاِلَ َ ِو َقلاءِتُ َباش ُ
خوشحال بود از اینکه [بعد از تولدت] تو را سیر کند و خود گرسنه باشهد ،تهو را بپوشهاند و
خود برهنه باشد ،تو را سیراآ کند و خود تشنه بماند ،تو را در سایه بدارد و خود زیر آفتهاآ
باشد ،تو را در نعمت ببیند و خود در سختی باشهد ،تهو را بخهواآ کنهد و خهود بیخهواآ
بماند .شکمد ،ظرف وجود تو و دامند ،آسایشگاه تو و پستاند ،مشک آآ تو و جهاند،
فدای تو و به خاطر تو و به حساآ تو گرم و سرد روزگار را چشید.
آسممایاجممانووممننممداردمممادر 
ممودگیازم َحمممننمممداردممممادر  
آسم
ک


داردغدوانمدوهجگرگوشم  مویا  




ورنمم غممد ویشممتننممداردمممادر 
1



 .2قدردانی از زحمات مادر و نيکی به او

اِعََلىِ
امام بعد از بر شمردن زحمات مادر ،به قدردانی از مادر سهفارش میکنهدَ « :فتَشلكُ ُْ َه َ
َقد ِرِ َذِ ِل ِو ََِلِتق ِدرِعََي ِه ِِإ وَلِ ِبعو ِ ِ
ِاّلل َِوِتَو ِف ِيق ِِه؛ پس به قدرشناسی از این همهه ،او را سهپاسگذار
َ و
َ َ َ ُ َ

و قدرش را بدان و این قدردانی نتوانی ،جز به یاری و توفیق خدا».
تشکر از مادر ،مصداق بارز شکر نعمت است .شکر به دو قسم زبانی و عملی تقسهیم میشهود.
شکر زبانی ،گفتن «الحمدلله» و «شکرالله» است .شکر عملی آن است که در عمل ،از مادر بهه
خاطر همه سختیهایی که کشیده است ،قدردانی شود .فرزند با مادر با زبان محبهتآمیز سهخن
بگوید و خواستهها او را قبل از آنکه به زبان بیاورد ،برآورده کنهد .شهکر ،یکهی از راهههای ازدیهاد
َ
َ
َ
َ
َ َ َّ
توفیقات و نعمتهای الهی استَ « :ل ِئ ْن ش َك ْر ُت ْم أ ِز َيدن ُك ْم َو َل ِئ ْن َكف ْذر ُت ْم ِإ َّن َعذِ ِابي َلش ِذديد؛2اگهر
شکرگزاری کنید ،هنعمت خود را بر شما خواهم افزود و اگهر ناسپاسهی کنیهد ،مجهازاتم شهدید
است».
ْ
ْ
َ
َ َ َ َْ
َ َ َّ ْ
ذه ِإ ْح َسذانا
قرآن دربارۀ لزوم احسان به مادر و تشکر از او میفرمایهد« :و وصذينا ِاْلنسذان ِبو ِالدي ِ
 .1رهی معیری؛ دیوان رهی معیری؛ بخد رباعیها.
 .2ابراهیم.7 :
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ُ

َ

َ ُ

َ

َح َم َل ْت ُه أ ُّم ُه ُك ْرها َو َوض َع ْت ُه ُك ْرها َو َح ْم ُل ُه َو ف َص ُال ُه ث َالث َ
ون ش ْهرا؛1ما به انسان توتهیه کهردیم کهه
ِ
به پدر و مادرش نیکی کند ،مادرش او را با ناراحتی حمل میکند و با ناراحتی بر زمهین میگهذارد
و دوران حمل و از شیر بازگرفتند ،سی ماه است».
شيخ اعظم انصاری و قدردانی از مادر

شی مرتضی انصاری که از مجتهدان و مراجع بنام زمان خهودش بهود ،مهادرش را تها نزدیهک
حمام به دوش میگرفت و او را به زن حمامی میسپرد .سپس میایستاد تا بعد از پایان کهار ،او را
به خانه برگرداند .هر شب به دستبوس مادر میآمد و تبح با اجازه او از خانهه بیهرون میرفهت.
پس از مرگ مادر به شدت میگریست و میفرمود« :گریهام برای این اسهت کهه از نعمهت بسهیار
2
مهمی چون خدمت به مادر محروم شدم».
همیش د تمراممروزممادرفرداسمت  


ا
متمیسممر رگممیپس مران 
زمممادراسم


اگرفال ونوسقراط ودهانمد م رگ  


رگ مودهپرسمتار مردیایشمان 
3



ب .حقوق پدر بر فرزند

امام

برای بیان حق پدر ،بر امور زیر تأکید میکند:

 .1شناخت جایگاه پدر

امام

پدر را ریشه و اساس فرزند میداند:

لت ِِفل ِ
لاِر َأي َ
َوِ َأ وم َ
اِح ُّقِ َأ ِبي َ ِ َفتَعَ َُمِ َأن ُوهِ َأصَُ َ َِوِ َأنو َ ِ َفْ ُع ُه َِوِ َأنو َ ِلَلو ََل ُ ِلَلمِتَكُلِْ َف َمه َم َ
ِ
ِ ِ
يه؛ و اما حق پدرت ،ایهن اسهت کهه
ِعََي َ ِِف ِِ
نَفس َ ِم وماِيُع ِجبُ َ ِ َفاعََمِ َأ و ِ َأ َب َ
اكِ َأص ُ ِال ِّنع َم َ
بدانی او ریشۀ توست و تو شاخه او هستی و بدانی که اگر او نبود ،تو هم نبودی؛ پس هر گاه
در خود چیزی دیدی که خوشت آمد ،بدان که آن نعمت از پدرت داری.

 .2قدردانی از پدر

امام پس از بیان جایگاه پدر ،شکرگزاری از نعمت پدر و قدردانی از زحمات او را مهورد توجهه
ِ
ِ ِ
ِ
ِعََلىِ َقلد ِرِ َذ ِلل َ َِوَِلِ
قرار داده استَ « :فاعََمِ َأ و ِ َأ َب َ
ِاّلل َِوِاشكُْ ُ َ
اكِ َأص ُ ِال ِّنع َم َ
ِعََي َِِفيه َِوِاح َمد و َ
اّلل؛ پس هر گاه در خود چیزی دیدی که خوشت آمهد ،بهدان کهه آن نعمهت را از پهدرت
ُق وو َة ِِإ وَلِ ِب و ِِ
 .1احقاف.15 :
 .2حسین انصاریان؛ نظام خانواده در اسالم؛ ج  ،1ص.470
 .3پروین اعتصامی؛ دیوان اشعار.

حقوق خانواده در رساله حقوق امام سجاد

243 

داری و خدا را سپاس گزار و به همان اندازه شکر کن و نیرویی جز به خداوند نیست».
قدردانی از پدر ،افزون بر محبت زبانی ،باید عملی باشد .امام رضا در این زمینه میفرماید:

عََيکِ ِب َطاعلهِاِلَ ِبِوِ ِب ِ
ِ ِ
ِ
َله َِوِ َخف ِ
ِ
ِ
لضِ
َ َ
َ
لْ ِامِل ُ
َ ِّ
لْ َِوِالتو َو ُاضل َِوِال ُخ ُضلو َِوِاِلع َظلام َِوِاِلك َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بِ َأص ُ ِاَلب ِ
لِْ
لِْ َفْ ُعل ُهِِ...تَلا ِب ُعو ُهمِف
ُّ
لىِاللدن َياِ َأح َس َ
لْ َِوِاَلب َ
الصوتِ ِب َحض َْتهِ َف ِِّ و ِاِلَ َ
و
الدع ِاءِلَهمِوِالْح ِمِعََي ِهمِ َف ِِّنوهِر ِویِ َأ و ِمِْبَِِْأبا ِِفىِحي ِاتلهِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال ُمتَ َاب َعهِبالب ِّْ َِو َِبع َدِال َموتِب ُّ َ ُ َ و َ
ََ
ُ ُ َ َ َو َ ُ
ِِ
ِعا َقاِ؛ 1بر تو بهاد بهه فرمهانبراری از پهدر و نیکهی بهه وی و
ِاّلل َ
َوِلَم َِيد ُ ِل َُه َِبع َد َِو َفاته َِس وما ُ ه َ ُ
فروتنی و خاکساری در برابر او و بزرگداشتن و گرامی داشهتن او و نیهز آرام سهخن گفهتن در
حضورش؛ زیرا پدر ،ریشه و پسر ،شاخۀ اوست ....پس در دنیا از پهدران بهه نیکهی پیهروی
کنید و پس از مرگشان برای آنان دعا و طلب رحمت کنید؛ زیرا روایت است که هر کس به
پدرش در حیات او احسان کند و پس از مرگد برای او دعا نکند ،خدا او را عاق مینامد.

آیت الله مرعشی نجفی و احترام به پدر

آیتالله مرعشی نجفی میگوید:

زمانی که در نجف بودیم ،روزی مادرم گفتند« :پدرت را تدا بزن تا بهرای ناههار تشهریف
بیاورد» .به طبقه فوقانی رفتم ،پدرم در حال مطالعه خوابد برده بود .ماندم چهه کهنم ،امهر
مادرم را اطاعت کنم از طرفی میترسیدم با بیدار کردن پدر ،باعث رنجد خاطر مبارکد
شوم .خم شدم و لبهایم را کف پاهای پدر گذاشتم و چندین بوسه زدم تا اینکه بهه خهاطر
قلقلک پا بیدار شد و دید من هستم .پدرم وقتی این عالقهه و ادآ و احتهرام را از مهن دیهد،
فرمود« :پسرم ،خدا عزتت را باال ببرد و تو را از خادمین اهلبیت قرار دههد» .مهن ههر
چه دارم ،از برکت دعای پدرم است.

ج .دعا برای توفيق خدمت به والدین

پس از بیان حقوق والدین ،امام سجاد در دعایی برای پدر و مادر ،از خداوند درخواستهایی
دارد که نشاندهنده وظایف مهم فرزندان در مقابل والدین است:

َلمىِ،وِا َِلِْلَهملاِع ِْيكَ ِتلىِ،وِا ِ
وتىِ،وِاَط ِيبِلَهماِكَ ِ
الََهمِ َخ ِّفضِلَهماِص ِ
لَِعَ َِيهملاِ
َعط
ُ و
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ملاِعَلىِ
لمِاشلكُِْل َُهملاِ َتْ ِب َيت
َق
ِعَ َِيه َ
ماِشفيقاألِال ََُه و
َ
ماِرف َ
لىِ،وِاَث ُبه َ
يقاِ،و َ
َبىِ،وِص ِّيْنىِ ِب ِه َ
َ
ىِف ِ
كْم ِتىِ،وِاح َفظِلَهماِماِح ِفظا ِِم ِّن ِ
ِ
ىِص َغ ِْی؛ 2خدایا! آواز مهرا پهید ایشهان ،پسهت و
َ
ُ
َت َ
َ ُ

 .1محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج  ،71ص .76
 .2امام علی بن حسین زینالعابدین ؛ صحیفه کاملۀ سجادیه؛ دعای .24
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سخن مرا با آنها ،خوش گردان و خوی مرا نرم کن و دل مرا بر آنها مهربان و مهرا نسهبت بهه
آنها ،خوشرفتار و دلسوز گردان .خدایا! آنان را در ازای پرورانهدن مهن ،جهزای نیکهو ده و در
مقابل عزیز داشتن من ،پاداش بزرگ مرحمت کن و چون مرا در خهردی از آسهیب و گزنهد
نگاه داشتند ،تو نیز آنان را نگاهداری کن.
د .حقوق متقابل زوجين

امام سجاد
عبارتند از:

درباره حقوقی که زوجین بر یکدیگر دارند ،به نکات مهمی اشهاره کهرده اسهت کهه

 .1قدردانی از خدا به خاطر نعمت همسر

از منظر امام سجاد  ،همسر چهار نعمت بزرگ الهی را برای شوهر خهود بهه ارمغهان مهیآورد:
اِح ُّق َِر ِعيو ِت َ ِ ِب ِمَ ِ ِال ِّنكَ ِ
ِج َعَ ََهلاِ
َلمِ َأ و و َِ
ِاّلل َ
لاحِ َفل َأ ِ َتعَ َ
آرامد ،آساید ،همدمی و پرستاریَ « :وِ َأ وم َ
َسكَنا َِو ُِمستَ َْاحا َِوِ ُأنسا َِو َِو ِاق َي ِ؛ و اما حق همسرت که به نکاح تو در آمده ،این است کهه بهدانی
خدا او را مایه آرامد و آساید و همدم و پرستار تو ساخته است».
زننیکوین  مانوی انم ونهما مود  




ودوپرستاروشحن ودرمان 1
بیی
ک

آیتالله ابراهیم امینی میگوید :وقتی همسر عالمه طباطبهایی از دنیها رفهت ،اسهتاد در فقهدان
همسر بسیار میگریست .عر کهردم :مها بایهد درس تهبر را از شهما بیهاموزیم ،چهرا بیتهابی
میکنید فرمود« :او بسیار مهربان و فداکار بود و اگر همراهیههای ایشهان نبهود ،مهن موفهق بهه
2
نوشتن و تدریس نمیشدم».
شکرگزاری از نعمت وجود همسر باید زبانی و عملی باشد .البته زن نیهز بایهد بهه خهاطر نعمهت
شوهر از خدا تشکر کند .امام سجاد میفرمایدَ « :وِكَذَ ِل َ ِكُ ُّ ِ َأح ٍد ِِمنكُم ِ
ِاّللِ
بِ َأ َِيح َم َ
َ
اِيج ُ
َ َ
لد و َ
َىِص ِاح ِب ِه َِو َِيعَ ََمِ َأ و ِ َذ ِل َ ِِنع َم ِِِمن ُه َِعََي ِِه؛ و نیز هر کدام از شما زن و شوهر ،واجهب اسهت کهه
َعَ َ
خداوند را به وجود همسرش سپاس گزارد و بداند که این نعمتهی اسهت کهه خهدا بهه او بخشهیده
است».
 .2احترام به حقوق متقابل

امام سجاد

دربارۀ حقوق زوجین به امور ذیل اشاره میفرماید:

 . 1پروین اعتصامی؛ دیوان اشعار.
 . 2مرتضی نظری؛ آن مرد آسمانی؛ ص .41
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 .2/1لزوم خوشرفتاری با یکدیگر

«وِوجبِ َأ ِيح ِسِْصحب َ ِِنعم ِ ِ
اِو َِيْ ُف َقِ ِب َها؛ و واجب کرده اسهت کهه [ههر یهک از
َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ و
ِاّلل َِوِيُك ِْ َم َه َ
زوجین] با نعمت خدا خوشرفتاری کند و او را گرامهی دارد و بها او سهازگاری کنهد» .مطهابق ایهن
سخن ،زوجین وظیفه دارند که با هم مهربان و خوش رفتار باشند ،با دیدۀ کرامت و احترام به ههم
بنگرند و بکوشند در همه زمینهها با هم تفاهم و سازگاری داشته باشند.
َ
َ
ُ
ُ َّ 1.
قرآن کریم زوجین را لباس همدیگر معرفی کرده اسهتُ « :ه َّن ِلباس َل ُكذم َو انذتم ِلبذاس لهذن»
همانگونه که لباس پوشاننده عیوآ ،حافظ از سرما و گرمها ،زینهتبخد و مایهه آرامهد انسهان
است ،زن و شوهر نیز باید برای یکدیگر این چنین باشند.
 .2/2سرپرستی شوهر و لزوم تأمين آرامش زن

هر جمعی برای رسیدن به موفقیت ،باید کسی را به عنوان رهبر انتخاآ کند تها همهه اعضها را بهه
سوی مقصد حرکت دهد .در کانون خانواده نیز شوهر و پدر خانواده ،این نقد را بهر عههده دارد.
بنابراین اهل خانه باید از فرامین او تبعیت کنند تا با سالمت به هدف برسند .شوهر نیز وظیفه دارد
َلظ َِوِ
ِعََي َهلاِ َأغَ َ
ِحقُّ َ َ
با همسر خود مهربان باشد و آرامد و آساید او را فراهم سازدَ « :و ِِإ ِكَا َ َ
َطاعت ِلَهاِ َألزمَِِِ...ف ِِّ و ِلَهاِح وقِالْحم ِ ِوِالمؤا َنس ِ
ِِ...وِ َذ ِل َ َِع ِظيمِ؛ و هر چند حهق تهو بهر زنهت
َ
َُ َ َ ََ
َ َ و َ َ َُ َ
سختتر و فرمانپذیری از تو  ...بر او الزمتر است ،ولی او را نیز حق مهربانی و همهدمی اسهت و
حق دارد آرامد و آسایشد  ...تأمین شود و این ،حقی بس بزرگ است».
هـ .حقوق فرزند بر والدین

امام سجاد

درباره حقوق فرزند بر والدین به نکات ذیل اشاره میکند:

 .1مسئوليتپذیری پدر در قبال فرزند خود

ِ
ِ
ِ
ِالدن َياِ ِب َخي ِْ ِ َِو َِش ِِِّْ؛ اما حهق فرزنهدت
ِع ِاج ِ ُّ
اِح ُّق َِولَد َكِ َفتَعَ َُمِ َأن ُوهِمن َ َِو ُِم َضاف ِِإلَي َ ِف َ
« َوِ َأ وم َ
این است که بدانی او از توست و در این دنیا به تو وابسته است ،خوآ باشد یا بد».
یکی از حقوق اساسی فرزند ،این است که پدر بداند فرزند از او و مرۀ حیهات اوسهت و در ایهن
دنیا به نام او خوانده میشود .پدر باید نقد خود را در قبال فرزندش بپذیرد ،نسبت به او احسهاس
مسئولیت کند و در والیت و سرپرستیاش کوتاهی نکند.
 .1بقره.187 :
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 .2حق تعليم و تربيت

پدر وظیفه دارد فرزند خود را به خوبی تربیت کند .اگر پدر فرزنهد خهود را مطیهع حضهرت حهق
تربیت کند ،در دنیا مره خوبی از خود به یادگار گذاشته است و در آخهرت نیهز پهاداش دریافهت
خواهد کرد و اگر با سوءتدبیر نتواند فرزند خود را با دین آشنا سازد ،دچار کیفر خواهد شد:

ِ
ِ
وِ َأنو ِمسئولِعماِولِّيته ِِمِْحس ِِْاِلَي ِبِو و ِ
اع ِتل ِهِ
ِعَ َ
َ َ
َلىِط َ
َله َ
ِالد ََللَ َ
ُ
َىِر ِّبه َِوِال َم ُعونَ ِل ُ
َ َ َ ُ َو ُ َُ
ِعَ َ
لْ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
لِْ َأثَ ِ
لزي ِِْ ِب ُحس ِ
ِعََىِ َذل َ َِو ُِم َعا َقبِ َفاع َم ِف ِ َأم ِْ َ
في َ َِوِف ِنَفسهِ َف ُم َثاب َ
ِع َمل َ ِال ُمتَ َ ِّ
ِ ِ
ِالدنياِالمعذِّ ِر ِِإلَىِرب ِه ِِفيماِبين ِوِبينهِ ِبحس ِِْال ِقي ِام ِ
ِ ِ
ِ
لهِ
َ َ
ِعاج ِ ُّ َ ُ َ
َعََيهِف َ
َ ِّ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ
ِعََيه َِوِاِلَخِذِل َُهِمن ُ
اّلل؛ و تو با پرورش خوآ و راهنمایی او به راه پروردگهارش و کمهک بهه او در
َو ََِلِ ُق وو َة ِِإ وَلِ ِب و ِِ
فرمانبرداریاش ،هم درباره خودت و هم درحق او مسئول هستی و بر اساس این مسئولیت،
پاداش بری و کیفر بینی .پس در کار فرزند چنان کسی عمل کن که کهارش در ایهن دنیها بهه
حسن ا ر بیاراید و تو به سبب حسن رابطه فیما بین و سرپرستی خهوبی کهه از او کهردهای و
نتیجهای الهی که از او گرفتهای ،نزد پروردگارت معذور باشی و نیرویی جز به خدا نیست.
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