
 جایگاه مادر در متون ادیان الهی

 امین الدین مظفری                                  

 مری او بره احتررام دید با همگان و دارد و داشته ادیان همه در واالیی و ارجمند مقام جهت هر از مادر که نیست شکی
 مردم و کرده توجه مسئله این به آمده تاریخ طول در که آیینی و دین هر. کنند می یاد وی از بزرگی و عظمت به و نگرند

 آن را جهران کند، می نظر اظهار عالم های پدیده سایر به نسبت دین که گونه همان. است فراخوانده مادر به خدمت به را
 نمایرد  مری داوری و گرااری ارزش ها آن مورد در و معرفی را ها ارزش ارزشی امور در و نمایاند می ما به هست که گونه

 را وی مقرام دانسرته، ارزشرمند و واال بس جایگاه را مادری عنوان بلکه نبوده، ساکت نیز او جایگاه و مقام و مادر درباره
 مری مادر به احترام دید با همه و داشته نظر اتفاق زمینه این در دارند که اختالفاتی همه با مختلف ادیان. دارد می گرامی
 بررسری گاشرته ادیان در را مادر مقام ابتدا جا این در. دانند می باالتر و برتر دیگر کس هر مقام از را مادر مقام و نگرند

 .نماییم می اشاره اسالم دین در او جایگاه به سپس کنیم، می

 گذشته ادیان  -1

 بره خاصری نگاه دین آن که یافت خواهیم در بخوانیم، دقت با را آن به مربوط متون و کنیم نظر که آیینی و دین هر به
 کردنرد، می توصیه مادر به نهادن احترام به که این ضمن گاشته انبیای. داند می واجب را او تعظیم و احترام و دارد مادر
 و پردر بررای ؛خلیرل ابرراهیم. کردند می مغفرت و رحمت طلب برایش نموده تکریم مادر مقابل در خود همه از قبل

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ      ەئ  وئچ: دهرد قرار آمرزش و غفران مورد را ها آن که خواهد می خدا از و کند می دعا مادرش

« .بیرامرز شرود، می پا بر حساب که روز آن در را، مؤمنان همه و مادرم و پدر و من! پروردگارا »  ٤١إبراهيم:   چۆئ   ۈئ
 پیرروان به که چرا دارد  نیز تربیتی جنبه است، مادر مقام و شأن بزرگی دهنده نشان که این بر افزون ابراهیم دعای این

 حنیرف دین که ؛خلیل ابراهیم دین در این، بنابر. کنند دعا مادرشان و پدر برای گونه این که آموزد می توحید مکتب
 .است داشته او نزد خاصی جایگاه و بوده برخوردار باالیی مقام از مادر بود، خالص و

 همنشرینان مرادر بره کرار خردمت فرزندان و بوده بزرگ و عظیم بس مادر مقام ؛کلیم موسای آیین در چنین هم
 در را وی همنشین که کرد درخواست خداوند از خدا، با مناجات هنگام ؛موسی حضرت. اند شده می پیامبران بهشتی
 کره کسی برو، مغازه فالن و فالن کوچه ناحیه، فالن در! موسی ای آمد، خطاب. بشناسد را او تا کند معرفی برایش بهشت

 .بود خواهد بهشت در تو رفیق او است کار مشغول جا آن در

 امرا. دارد ای شایسته عمل چه او ببیند تا بود مراقب دور از. قصاب است جوانی دید رفت، او سراغ ؛موسی حضرت
 معرفی را خود که آن بدون موسی کرد، می ترک را کار محل جوان که هنگام شب. نکرد مشاهده او از ای العاده فوق چیز
 دست به را او کار رمز طریق بدین خواست می موسی حضرت. باشد مهمانش را شب تا خواست او از و آمد جوان نزد کند،
 خردا پیرامبر همنشین و کرده پیدا درجه قدر این که دهد می انجام خلوتگاه در هایی عبادت چه جوان آن ببیند و آورد
 .است شده

 و دسرت کره رفرت افتاده کار از زنی پیر سراغ گاه آن کرد، آماده غاایی چیز هر از قبل شد منزل وارد که همین جوان
 را او گااشرت، دهرانش بره لقمه لقمه را غاا حوصله و صبر با. نداشت را شدن جا به جا و حرکت قدرت شده، فلج پایش

 ایرن پرسرید کرد  معرفی را خود حافظی خدا هنگام موسی. گااشت جایش سر و کرد عوض را لباسش داد، شو و شست
 چره کرد، می جاری زبان بر کلماتی و انداخت می آسمان سوی به نگاهی دادی می غاا وی به که آن از پس و کیست زن

 بود؟

 او خدایا: گوید می و کند می دعا من درباره کنم می سیر را او و دهم می غاا او به که بار هر و است مادرم زن این گفت
 مسرتجاب ترو براره در مرادر دعرای که داد مژده جوان به موسی. بده قرار برین بهشت در عمران بن موسی همنشین را

 .است گردیده



 نکتره این بار نخستین و گوید می خدا شکر زندگی آغاز در وی که است حدی به ؛عیسی حضرت دین در مادر مقام
 به نیکی که داند می او چون است  داده قرار نیکوکار مادرش به نسبت را او که کند می تشکر خدا از و شود می آور یاد را

 و جبرار و داده قرار نیکوکار مادرم به نسبت مرا »  ٣٢مرا:   چں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻچ: دارد را ارزش باالترین مادر
 برر خود امتیازات از را مادر به نیکی که این صرف شد، متولد مادر از پدر بدون که مسیح حضرت« .است نداده قرار شقی

 بسریار افتخراراتی خردا فرستاده عنوان به عیسی وگرنه وی، نزد در مادر مقام اهمیت بر است روشنی دلیل. شمارد می
 .شود متاکر گااری شکر مقام در را ها آن توانست می و داشت

 اسالم دین  -2

 به مکاتب دیگر از بیش اسالم ولی گاارند، می احترام او به و قایلند مادر برای ارزشمندی مقام الهی ادیان همه چند هر
 از فراترر بسریار کرده، مشخص مادران برای اسالم که را حقوقی. است بخشیده عظمت مادر به و نموده توجه مسئله این

 جامعره دهنرده پررورش حقیقت در و انسان مربی مادر که چرا است  شده قایل پدر حتی دیگران برای که است حقوقی
 ترا اسرت الزم جرا این در. بکشاند بدبختی و شقاوت به یا و برساند سعادت به را جامعه و فرد تواند می که اوست و است

 :کنیم بررسی اسالمی احادیث و قرآن منظر از خالصه و فشرده طور به را مادر جایگاه

 »و «والردات » «موسی اُمّ » «والدتی »و «اُمّ »: مانند جمع و مفرد صورت به مختلف، اشکال به مادر کلمه :کریم قرآن -1
 در مکررر «ابوی »و ،«والدین »مانند تثنیه هیئت به پدر و مادر چنین هم. است آمده قرآن در فراوان آن، امثال و «امّهات

 برا آیرات، آن از یک هر در خداوند که بینیم می کنیم، نگاه موارد این در دقت با اگر. است رفته کار به آسمانی کتاب این
 مرادر بره خردا مسرتقیم الهام و وحی که چرا. است نموده تمجید او مقام از نوعی به و کرده یاد مادر از بزرگی و عظمت
 تعرالی حق دستور همچنین و کریم قرآن در مادر های رنج و زحمات بیان مادر، به عیسی نیکویی و ارادت اظهار موسی،

 .است مادر جایگاه رفعت بر گواه همه مادر، و پدر به نسبت نیکی و احسان به

 و کنرد می بیان را مادر های زحمت و رنج تحمل والدین، احسان به یهتوص از پس احقاف و لقمان سوره در تعالی خدای
 )او مرادرش »  ١٥هألحقرف:   چٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ڀپ  پ  پ       پ   ڀچ: فرمایرد می

 ترا اسرت ماه سی گرفتنش باز شیر از و حمل دوران و گاارد می زمین بر ناراحتی با و کند می حمل ناراحتی با را( فرزند
 سرختی اغلرب در نیز پدر که این با مادر تالش و رنج بیان« .گردد بالغ سالگی چهل به و برسد رشد و کمال به که زمانی

 باالتر مقام تعالی حق نزد کسی است، روشن. است مادر کار ارزش و اهمیت بر دلیل خود است، شریک فرزند تربیت های
 .دهد انجام ارزشمندتری کار که دارد

 دو هرر مرادر و پدر به نسبت کردن نیکی به ابتدا خداوند که این مادر و پدر احسان به مربوط آیات در توجه قابل نکته
 در اصلی عامل مادر گویی،. کند می بیان را مادر های ناراحتی و مشکالت پدر، زحمات ذکر بدون سپس دهد، می دستور

 صبر نبود اگر. سازد می واجب فرزند بر نیز را پدر به احسان که است ارزشمند قدر آن او کار و بوده والدین به نیکی لزوم
 فرزند، تربیت و دهی شیر دوره فرسای طاقت های ناگواری پایرش و بارداری دوران های سختی برابر در مادر، پایداری و

 در مرادر و پردر بره نیکی مسئله که جا آن تا. شد نمی حکم مطلق صورت به والدین احسان به حتم و قطع این به شاید
 .است آمده حساب به متعال خدای عبادت با طراز هم کریم قرآن

 و کرالم قالرب در که باشد می حضرت آن سیره و گفتار پیامبر سنت از منظور (:آله و علیه اهلل صلی) اهلل رسول سنت -2
 خروبی به اکرم نبی سیره و نبوی احادیث در مادر حقوق رعایت و مقام شخصیت،. است مانده یادگار به ایشان از رفتار
 .است شده بیان

 حردیث این« .است مادران پاهای زیر بهشت االمّهات  اقدامِ تحتَ الجنّةُ: فرماید می مادر مقام تبیین در اکرم پیامبر
 بره بخواهرد کسری اگرر. یافرت دست بهشتی های نعمت و بهشت به توان نمی مادر رضایت بدون که است این از حاکی

 مرادر مقام به نهادن ارج همه این. کند خدمت او به و بگاارد احترام مادر به باید گردد، نایل رضوان و جنّت عالیه درجات
 نیازهرای ترأمین و کرودکی و برارداری دوره زحمت و رنج تحمل. شود می متحمل مادر که است زحماتی خاطر به شاید

 و صبر قبال در خداوند که است طبیعی. بپایرد تواند می مادر که است فرسایی طاقت مشکالت از فرزند روحی و جسمی



پ  چ: فرمایرد می کرده اشاره مادر زحمت و رنج به کریم قرآن. کند می عنایت او به پایان بی مزد و اجر مادر، بردباری

 و گاارد می زمین بر ناراحتی با و کند می حمل ناراحتی با را او مادرش »   چٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ڀپ  پ       پ   ڀ
 تربیرت به نسبت مادر. تر بیش برفش بیش، بامش که هر معروف قول به« .است روز سی گرفتنش باز شیر از و حمل مدت
 .گردد می مستحق نیز را زیادتری پاداش طبعاً و شود می متحمل را زیادی مشکالت فرزند

 است مادران گام زیر در بهشت

 گامش زیر خاک دیده، بر بکش

 تو بر که تندی او روی بر مکن

  احترامش واجب فرموده خدا
 (خسرو)

 بار سه حضرت که این و است فهم و درک قابل روشنی به اسالم پیامبر گفتار این از مادری نقش ارزش و مادر جایگاه
 عظمرت برر دلیرل بهترین کند  می سفارش پدر احسان به چهارم نوبت و دهد می دستور مادر به نسبت کردن نیکی به

 دوره پایران ترا فرزند نطفه انعقاد آغاز از مادر، های فعالیت که شود می استفاده حضرت بیان این از. باشد می مادر شأن
 .باشد می پدر حق از تر بیش نیز فرزند بر مادر حق رو این از و است ارزشمند پدر کار برابر چند او تربیت

 نیرز داشرتند، حضرت آن عهده به مادری حق نوعی به که شان های دایه و مادر به نسبت اکرم رسول رفتار و سیره
 و ننوشید مادر شیر از روز سه از بیش پیامبر نویسان، تاریخ نوشته به. است مادر مقام از ایشان ویژه احترام دهنده نشان

 پررورش سعدیه حلیمه و( ابوجهل کنیز )ثوبیه چون هایی دایه دامن در و شد سپرده دایه به عرب سنت طبق آن از پس
 بعثرت از پرس. کرد می کمک آنان به جهت هر از و بود خود رضاعی مادران یاد به همیشه زندگی طول در حضرت. یافت

 هرای کمرک از عمرر آخرر ترا او اما. نشد وی فروش به حاضر او ولی بخرد، ابوجهل از را ثوبیه تا فرستاد را کسی پیامبر
 .شد نمایان مبارکش چهره در اندوه و تألم آثار شنید، را ثوبیه مرگ خبر پیامبر که زمانی. بود مند بهره حضرت

 مرادر مقرام عظمرت برر دلیل بهترین وی، به نسبت العاده فوق احترام و آمنه مادرش به نسبت احترام در پیامبر سیره
 در کره هنگرامی. رفتند یثرب سفر به عبداللّه پدرش تربت زیارت جهت مادر همراه پیامبر نگاران، تاریخ نوشته به. است

 وی در مرگ آثار کم کم و نهاد وخامت به رو وضعش تدریج به و شد بیمار آمنه رسیدند، - مدینه نزدیک - ابواء سرزمین
 چهرره بره اندوه و غم حالت با و گااشت او صورت به را خود صورت مادر، زندگی لحظات آخرین در پیامبر. گشت پدیدار

 مری مرادر جنازه روی را خود دوباره کردند، می جدا مادر جسد از را او بار هر همراهان. گریست می و کرد می نگاه مادر
 .کرد می ناله و انداخت

 گیری نتیجه

 کره آمرد دست به نکته این نیز. گردید روشن اسالم مقدس دین ویژه به الهی، ادیان در مادر جایگاه شد، گفته آنچه از
 ایرن برر. اسرت شرده ذکر خدا عبادت و اطاعت ردیف هم قرآن آیات در که بلند است مقامی دینی بینش در مادر مقام

 احتررام مرادر بره توانند می که جا آن تا و کنند توجه مهم امر این به که است الزم جوان نسل همه و فرزندان بر اساس،
 سرال و سرن ایرن در او چرون کنند  تأمین را مادر نیازهای باید سالی کهن در خصوص به. نمایند خدمت او به و بگاارند
 تجلیرل خود این و رساند یاری شرایط هر در والدین به که است فرزند دینی و عقلی وظیفه. دارد کمک به احتیاج شدیدا

 .میگردد محسوب... و مادر روز از آن واقعی مفهوم به


