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 محور بحث ما در این جلسات وظایف پدری است نه حقوق انها. 

. ما در این بحث ها از نگاه خدا و دین و شرع صحبت می کنیم  

.بحث مادر ها هم وظایفی دارند این در  

مادر ها باید فرایند مادری خود را در مسیر کمک به همسر خودشان برای انجام صحیح 

.وظایفشان قرار دهند   

ه چیست؟پدر کیست و پدری ب-  

:پدر ازتعریف دین   

 پدر عبارت است از همسر بانویی که درون خانه این بانو فرزندانی قرار دارند 

.این فرزندان می توانند فرزندان این پدر یا همسر این پدر، باشند  
 

.پدری به وصف است نه به اسم*  
 

. پدری انجام یک سری وظایف است که این وظایف انسان را پدر معنا می کند  

. آن کسی پدر حقیقی است که اوصاف و وظایف خود را بشناسد و به آن عمل کند  

:در این باره امام صادق )ع( می فرمایند  



 

 

آن کسی که کاری انجام می دهد بدون بصیرت و اگاهی مانند کسی است که بیرون  

.جاده حرکت می کند و هرچه بیشتر برود از مقصد دورتر می شود  

. اش پدری است انسان پدر و وظیفه این  

ما برای پدر خوب بودن چه شرطی الزم داریم؟-  

. اگر بصیرت پدری داشته باشم و پدری کردن را بشناسم   

.وظیفه پدری در دین مانند نماز خواندن می ماند*  

م.ما در شرایط مختلف وظایف پدری مختلفی داری  

.ما مبانی و اصل و روش هایی برای پدری کردن داریم  

. کند ها« و »هست ها« صحبت می  مبنا از »است  

. اصول از »باید ها« و »نباید ها« صحبت می کند   

.روش از »چگونه انجام دادن« صحبت می کند  

. ما مبنا را از دین و خدای متعال می گیریم  

.بر اساس مبنا دین پدری انجام وظایف و به اوصاف است و به اسم نیست  

.ت نزد او استاساس مبنای دین خانواده یک پدر امانبر*  

. امانت گذار این امانت شارع ، یعنی خداوند است  

. در جامعه ما تفاوت پدر ها به تفاوت مبانی آنها است  

زندگی تجردی ربطی به پیش از ازدواج ندارد و زندگی فردی آن ها که جدا از زندگی *

. گی آن ها است معنی می شودادخانو  

. هویت مستقل و زندگی تجردی قابل سازش با زندگی متاهلی است*  

. اصول وروش های ما در جامعه ای که زندگی می کنیم متفاوت است*  

.روش ها و متد باید با مبانی و اصول در ارتباط باشد و در تقابل با آن نباشد*  

 


