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 چکیده

نتایج این پژوهش  های آن در تعلیم و تربیت بپردازیم. آن و داللتبررسی خانواده از دیدگاه اسالم و قر که به قصد داریم در این پژوهش

ماند. هدف  شود و تا انتهای حیات در آن می ای است که انسان ابتدا وارد آن می مجموعه و پایدارتریناولین نهاد ، دهد که خانواده نشان می

کانونی برای آرامش زندگی و کانونی برای مودت و رحمت و ، نسلامکان بقای ، آرامش روانی، اصلی و غایی در تشکیل خانواده از نگاه اسالم

محیط سالم خانواده تأثیر  ها و تاریخ بشر خانواده بوده است. تمدن، ها جوامع و خاستگاه فرهنگ زیربنایگسترش ایمان و توحید است. 

توان اعمال  ولین محل تسکین است که در آن مییا حتی رشد رذایل دارد. از نگاه قرآن کریم ا، بسیار عمیقی در پرورش فضایل اخالقی

اسالم به خانواده  اندازه به یک هیچ، محل رابطه قدسی است. در تمامی ادیان الهی اعم از ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی، عبادی داشت

اسالمی اهمیت  بینی جهانمورد توجه است در اند. خانواده با وجود این که در اکثر جوامع  اند و خانواده را بزرگ و مهم ندانسته اهمیت نداده

حقوقی و ، خانواده گروهی متشکل از افراد است که دارای شخصیت مدنی بینی جهانشود. در این  و ارزش شایان توجهی به آن داده می

شد و تربیت کودک تنظیم ها و دستورات خاصی را برای ر آید. اسالم از همان ابتدای تولد برنامه معنوی است که بر اساس نکاح پدید می

ترین دوران رشد و تربیت  در سراسر دوره کودکی و نوجوانی که مهم که طوری بهفرموده و اجرای آن را بر عهده خانواده قرار داده است. 

به در محبت و مهرورزی ، شیر دادن و از شیر گرفتن، های تربیتی بسیاری را در انتخاب اسم های خاص و سفارش کودک است برنامه

چه در دوره بلوغ و چه در دوره نوجوانی بیان داشته است. روش کار در این نوشتار  ها آنوفای به عهد نسبت ، کودکان و در رعایت عدالت

 .ای صورت گرفته است و منابع کتابخانه اول دستتحلیلی و با مراجعه به منابع  -توصیفی صورت به

 

 تعلیم و تربیت، نقرآ، دیدگاه اسالم، خانوادههای كلیدی:  واژه
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 مقدمه

خانواده دارای  تشکیل شده است. ها آنهای فامیلی  و ارتباط آنانمرد و زن و اوالد  خانواده واحد اجتماعی کوچکی است که از

به خوبی انجام  باشد که این وظایف در ارتباط با هریک از اعضا متفاوت است و هر عضو باید وظایف خود را وظایف بسیاری می

 قوام خانواده مستحکم گردد. دهد تا

کانون خانواده با خلقت آدم ابوالبشر و همسرش حوا شکل گرفته تا انسان در سایه این کانون به آرامش دست یابد و با ایجاد  

ها به آثار و فواید  محبت و مهربانی و کسب عفت و پاکدامنی به تکامل برسد. خداوند برای بقای نسل بشر و دست یابی انسان

از  ها آنرا به این امر تشویق کرده احکام متناسبی را برای آن قرار داده است تا با عمل کردن به  آنان، شمند تشکیل خانوادهارز

برکات تشکیل خانواده بهره مند گردند و به وسیله آن بتوانند افزون بر سعادت دنیوی به زندگی جاودانه آخرتی نیز دست پیدا 

 (. 98ص. ، 1934، عیسی زاده) کنند.

یا مکان زندگی ، تمایل سببی، شود که با یک دیگر از طریق هم خونی خانواده به گروهی از افراد گفته می، درجوامع انسانی

 (.19ص.، 1941، اعزازی) نهاد اصلی جامعه پذیری کودکان است.، خانواده در بیشتر جوامع مشترک وابستگی دارند.

، از هم گسستن و به سردی گراییدن روابط مثبت و شیرین زندگی خانوادگی است ،های جامعه معاصر ترین آسیب یکی از مهم 

از هم  ها آندور شدن ، ها و نیازهای زن و مرد و به تبع آن نگرش، ها روابطی که با گذشت زمان منجر به متفاوت شدن خواسته

های  چشمگیری موجب شد که از دیگر آسیب ها به طور کامالً شده است. در گذشته روند تصاعدی میزان طالق در میان خانواده

ترین عامل از هم گسیختگی ساختار  طالق عاطفی است که مهم، های جدی خانوادگی غافل شویم. یکی از این آسیب

در فرایند طالق و بیانگر رابطه زناشویی  ترین بخش جامعه یعنی خانواده است. پل بوهانان طالق عاطفی را اولین مرحله بنیادی

اگرچه زن و شوهر ممکن است با هم بودن را مانند ، شود. بر این اساس داند که احساس بیگانگی جایگزین آن می والی میروبه ز

و به وجود آمدن چنین موقعیتی  نسبت به یک دیگر از بین رفته است. ها آناما جاذبه و اعتماد ، یک گروه اجتماعی ادامه دهند

اندازد و فرزندان  بی شک زندگی و آینده فرزندان را به مخاطره می دار بودن خانواده در زندگی )طالق عاطفی( در صورت فرزند

 .(3ص. ، 2444، 9و دفراین 2؛ به نقل از اولسن1بوهانان) با مشکالت بزرگی مواجه خواهد شد. آنانو تربیت 

تا حدی از قدرت و نفوذ ، رندر دنیای امروز با فاصله گرفتن از جامعه ساده سنتی و نزدیک شدن به جامعه صنعتی و مد

ها در تربیت فرزندان بیشتر شده است و در عین حال کار  امروزه اهمیت خانواده، اما با وجود این، خانواده کاسته شده است

 .(11ص. ، 1931، الری) باشد. خانواده در این مسیر به مراتب بسیار دشوارتر از گذشته می

رسد که  از منظر ایات و روایات( به این نتیجه می)سیم الگوی خانواده تراز در اسالم ها و تر شاخص ( تدوین1934) ملکی فاراب

باشد و اگرچه شکل گیری خانواده تراز  خانواده تراز اسالمی ارتباط میان سه بعد استخراج شده دو سویه و در هم تنیده می

ه کارکردهای خانواده از فراوانی بیشتری در متون اسالمی به وجود هر سه بعد وابسته است. ولی در میان این سه بعد توجه ب

دینی برخوردار بوده و از میان کارکردهای مستخرج از متون دینی کارکردهای حمایتی عاطفی نیز بیشتر از سایر از کارکردها 

 مورد اهمیت قرار گرفته است.

                                                           
1-Bohanan 
2 -Olson  
3 -Defrin  
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پردازد. که در نهایت اعالم داشته که بر اساس  ( به بررسی خانواده و کارکرد تربیتی آن در قران و روایات می1934شاهرودی )

و خویشاوندان نسبی و سببی است. که بر اساس  ها آنفرزندان ، متشکل از پیوند شرعی میان زن و مرد خانواده، ایات و روایات

 خانواده دارای کارکردهایی است که در تربیت اخالقی و تعلیم اعضای خانواده مؤثر است.، همین منابع

مراقبت و ، روابط عاطفی، ( به بررسی رویکرد اسالم به چهار کارکرد خانواده که شامل تنظیم روابط جنسی1944کوتیانی )

پرداخته است. و در این بین کارکرد تربیتی خانواده را از نظر دور انگاشته ، و در آخر کارکرد جامعه پذیری، حمایت خانواده

 است.

متاسفانه شاهد ، شود اما با وجود این اهمیت به خانواده در اسالم وفور مشاهده میخانواده و اهمیت آن در اسالم و قرآن به 

هایی در عرصه خانواده در سطح کشور خودمان و یا حتی سایر کشورهای اسالمی هستیم. موضوعاتی از قبیل: طالق  ناهنجاری

تعداد باالی افراد ، فرزند داشته باشند اما ندارند(توانند  خانواده که می) های بی فرزند خانواده، های تک والدی خانواده، عاطفی

 .(13ص. ، 1944، محدثی) ....ها و ضعف والدین در تربیت فرزندان خود و مشکالت تربیتی خانواده، مجرد در هر دو جنس

م و قرآن این موضوعات اساسی ما را بر آن داشت که به موضوع پر اهمیت خانواده و اهمیتان در تربیت فرزند از دریچه اسال

 بپردازیم. بی شک اسالم و کتاب حیات بخش آفرین و احادیث بزرگان و عالمان دین در این زمینه راهگشای ما خواهند بود.

هایی از خانواده  به بررسی تعریف آناناند بسیارند. اما اکثر  که از منظر اسالم به بررسی خانواده پرداخته، تحقیقاتی از این دست

های تربیتی خانواده و چگونگی خانواده در اسالم کمتر به  اند و تحقیقات عمیق در زمینه داللت و بسنده کردهاز اسالم و قران 

و جا دارد محققان تحقیقاتی بیشتری در زمینه خانواده در اسالم و قران به عمل اورند و این در حالی است که  عمل آمده است.

 ها را در خود دارد. در این زمینههایی غنی  دین اسالم و ایات و روایات گنجینه

 

 است: مقاله حاضر به دنبال دستیابی به اهداف زیر، بر این اساس

 ؛بررسی تعریف خانواده در اسالم و قران

 ؛بررسی نقش خانواده در تربیت فرزندان

 شناسایی رابطه اخالق و تربیت در خانواده. 

 

 ادبیات پژوهش

ع واهداف پژوهش و مطرح شده در تحقیق دارد. لذا این تحقیق بر اساس اهداف انتخاب روش تحقیق بستگی به ماهیت موضو

و توصیفی است. ، آن از نوع تحقیقات کیفی و بنیادی است. بنابراین روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش روش تحلیلی

اند از: اسناد و  رد استفاده عبارتای مو ای استفاده گردیده است. منابع کتابخانه برای گردآوری اطالعات از روش کتابخانه

عمدتاً ازتحلیل ، های پردازش اطالعات و دیگر آثار مکتوب اعم از کاغذی و الکترونیکی. در شیوه، مقاله، هایی مانند کتاب نوشته

یگر آثار و با مقاالت ود، شامل کتاب ها، و استنتاج استفاده گردیده است.یافته های این پژوهش با مراجعه به منابع کتابخانه ایی

 استنتاجی و تحلیلی به دست آمده است. استفاده از روش های
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 تعریف خانواده در اسالم و روایات -1

چنان که برای تحقق بخشیدن به فرایند رشد و تکامل ، انسان موجودی اجتماعی است که پیش از هر چیز به خانواده نیاز دارد

اد انسان بیش از هر موجود دیگر نیازمند پدر و مادر و حمایت آن دو است و خویش به ارتباط با دیگران نیازمند است. نوز

ای تأمین  توانند پس از تولد نیازهای اولیه خود را تا اندازه با آن که جانداران دیگر می، تواند به تنهایی به زندگی ادامه دهد نمی

 کنند.

ای مشروع و الهی در کنار یک دیگر قرار  که در سایه ضابطه، زن داند متشکل از دو رکن اصلی مرد و اسالم خانواده را گروهی می

اساس روابط انسشان را نکاح تشکیل  اند. معنوی و مدنی شده، حقوقی، گرفته و بر اثر آن پیوند دارای شخصیت اجتماعی

فرزند داری ، نظر اسالم شود. در تشکیل خانواده از عقد یا پیمانی است که بر اساس آن رابطه زوجیت مشروع می، دهد. نکاح می

 نسلی از، شرط صحت و بقای ازدواج نیست. ولی اسالم به مردان و زنان سفارش کرده است که در جریان تداوم حیات خانوادگی

 (.193ص. ، 1944، صدر طباطبایی) خودباقی بگذارند.

پدرو ، ی سه دسته است: زن و شوهرتأمین سالمت روانی برا، خانواده یک واحد اجتماعی است که هدف از آن در نگاه قرآن

سوره فرقان  18های اجتماعی است. در آیه  ایجاد آمادگی برای برخورد و رویارویی با پدیده، همچنین هدف مادر و فرزندان.

ر : و کسانی که می گویند خدای ما ما را از همسرانمان نور چشمان ببخش و ما را رهبر پرهیزگاران گردان. این آیه ب8خوانیم می

چنان که پیوندهای سالم و درخشان خانوادگی را ، اهمیت خانواده و پیش آهنگی آن در تشکیل جامعه نمونه انسانی اشاره دارد

 کند. ایده آل پرهیزگاران معرفی می

ش هایی برای شما آفرید تا نزد ایشان آرام های او این است که از خود شما جفت از نشانه :5سوره روم آمده است 21در آیه 

اندیشند. در این آیه چند  که می آنانهایی است برای  و میان شما دوستی و مهربانی برقرار ساخت. همانا در این نشانه، یابید

. در این آیه اشاره شده است که همسرانی از 1نکته و نقطه با اهمیت درباره خانواده وجود دارد که شایسته بررسی است: 

 آناندارد که خداوند میان  . این آیه بیان می2طه و پیوند زن وشوهر یکی از مهم خانواده است.راب، خودتان. بر اساس این تعبیر

با تعامل دوستانه و  ها آن، زن وشوهر( دوستی برقرار ساخت. بنابراین دومین نقطه مهم در خانواده محبت بین زن و شوهر است)

ص. ، 1944، دارند. )همان در وادی امن الهی گام بر میرسند و  همکاری در مسیر شناخت خود و خدای خود به آرامش می

193.) 

کلماتی در قران هستند که با مفهوم و معنای خانواده ارتباط دارند. یکی از کلماتی که در قران بسیار آمده است و معنایی  

معنای ان به خانواده ، بوط گرددباشد. هر گاه واژه اهل به افراد منسوب باشد. و به شخص مر اهل می، نزدیک به خانواده را دارد

  شود. اهل به خاندان هم نزدیک می شود. هر چند برخی موارد واژه نزدیک می

نَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلََّا ها مِنْ کل َّ زَوْجَینِ اثْنَینِ وَأَهْلَک إِلََّا مَنْ سَبَقَ عَلَیهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَ حَتََّی إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التََّنَُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فی 

 قَلِیلٌ

نوح به ساختن کشتی و قوم به تمسخر پرداختند( تا وقتی که فرمان )قهر( ما فرا رسید و از تنور آتش آب بجوشید، در آن 

جز آن )پسرت کنعان و زنت( که -ات هنگام به نوح خطاب کردیم که از هر جفت حیوان دو فرد )نر و ماده( با جمیع خانواده

                                                           
والذین یقولون ربنا هب لنا من ازوجنا قرت اعین و جعلنا للمتقین -8  

لقوم یتفکرون ها و جعل بینکم مودته و رحمته ان فی ذلک الیات و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الی -5  



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات

 458-448، صفحات 1841 بهار ،1 شماره ،4 دوره

454 

 

و هر که ایمان آورده همه را در کشتی سوار کن )که از غرقاب برهند(. و گرویدگان به نوح -وعده هالکش در علم ازلی گذشته

 .وَأْمُرْ أَهْلَک بِالصََّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَیهَا لَا نَسْأَلُک رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُک وَالْعَاقِبَةُ لتقوای عده قلیلی بیش نبودند.

طلبیم  خود را به نماز و طاعت خدا امر کن و خود نیز بر نماز و ذکر حق صبور باش، ما از تو روزی )کسی را( نمی تو اهل بیت

 تقواست.دهیم، و عاقبت نیک مخصوص )اهل( پرهیزکاری و  بلکه ما به تو )و دیگران( روزی می

ترین نقش را در  مهم، های آینده ولید و تربیت نسلنهاد خانواده به عنوان هسته اولیه تدر مجموع این نتیجه به دست می اید که

زیرا که ثمره حیات وی محسوب ، باشد ایجاد شخصیت فرزندان بر عهده دارد. فرزند انسان نتیجه آمال و آرزوهای او می

رشد ، شترین اهداف ماند. خانواده جامعه کوچکی است که یکی از اصولی گردد که به عنوان جانشین در روی زمین باقی می می

 .(1ص. ، 1931، دهقانیان)باشد.  ترین عامل اجتماعی شدن فرزندان می مهم، باشد. والدین تکاملی اجتماعی کودکان می

 

 نقش خانواده در تربیت -2

ایجاد و ، ترین هدف از تشکیل آن که مهم، وراثت و محیط است ترین عوامل نقش آفرینی در عرصه تربیت از نظر خانواده از مهم

باشد. خانواده کانون مقدسی است که در پرتو پیوند زناشویی  نسل جدید و هدایت آن به سوی اهداف عالی تربیتی می پرورش

گیرد. نتیجه این پیوند فرزندانی است که هر کدام ممکن  ای نو به خود می دو انسان پایه گذاری شده و با پیدایش فرزند جلوه

ه سربار یا سرباز جامعه باشند. روانشناسان اجتماعی خانواده را یکی از پاسداران آثار است در اثر تأثیر گذاری خانواده در آیند

 دانند. تمدن و فرهنگ جوامع مختلف انسانی می

 نقش والدین در قبال فرزند از دو جهت قابل بررسی است.

، و بسیاری از خلق و خویها ،و سایر صفات جسمانی، فرم استخوان بندی، جنبه وراثت: که بر اثر آن رنگ چهره و پوست .1

 شود. های ظاهری به کودک منتقل می ها و زشتی زیبایی، ها بیماری

نحوه سخن گفتن و معاشرت با ، سجایای اخالقی زبان، آداب و رفتار، ها از نظر محیطی: که بر اثر آن نوع افکار و اندیشه .2

پدر ، آید و در ذهن انسان وقتی سخن از خانواده به میان میشود.  های خانوادگی به کودک آموخته می دیگران و فرهنگ و رسم

آموزد و از پدر درس اقتدار و انضباط و چگونگی موضع  کودک از مادر درس زندگی و عشق و محبت می، کند و مادر جلوه می

 (.54ص.، 1344، طبرسی) گیری در برابر مسائل و حوادث اجتماعی.

 

 عوامل مؤثر در تربیت خانوادگی -3

 .د در زندگی تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد که از گذشته در او اثر کرده و مرتبا این عوامل در وی تاثیر می گذارندفر

کم کند.همه این عوامل تحت اراده و اختیار ما  ها آنتربیت می بایست این عوامل را به مصلحت فرد متوجه سازد و از آثار بد 

تا هر انچه که ، ر و تسلط نباید ما را قانع سازد که تربیت کودکان را به دست سرنوشت بدهیماما این عدم اختیا، نمی باشند

 بهره ببریم. آنانخوش آید. بلکه باید به نحو مطلوب از این عوامل در تربیت ، پیش آید

 بیماری و... را شامل می گردد.، خلق و خو، وراثت: صفات جسمانی-1

محیط ، جغرافیای و طبیعی( که در اینجا مقصود ما از محیط، رفاقت و معاشرت، و اجتماعمدرسه ، محیط )خانه و خانواده-2

 خانه و خانواده می باشد.
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در این  آنانتالش و اراده انسان: خود فرزندان نیز در مسیر تربیت بعد از والدین خود سهم بسزایی دارند و تالش و اراده  -9

 مسیر تاثیر گذار است.

زه ما در دنیایی زندگی می کنیم که خانواده در معرض گسترده ترین تکانه ها قرار گرفته و امپراتوری رسانه رسانه ها: امرو -8

قداست ، به عنوان یک دشمن خانگی به داخل خانه های ما خزیده است و بنیاد های ارزشمند خانواده همچون عواطف انسانی

هوشیار تر در مواجه با این مساله عمل کنند تا رسانه های بیگانه نتوانند  خانواده و... را نشانه رفته است.خانواده ها می بایست

 (.141ص. ، 1934، آسیب و خدشه ای بر نهاد خانواده وارد نمایند.)تقوی

 شود. است که به این دو عامل پرداخته می« محیط»و « وراثت»شود:  چه مربوط به موضوع بحث ما می در اینجا آن

خواه این صفات ، شود صفات از اصل به نسل منتقل می، آن نیروی طبیعی در موجود زنده که به وسیلهعبارت است از »وراثت: 

 «باشد ها آنخواه مشترک میان تمام افراد این نوع یا بخشی از ، مخصوص این نسل باشد

 .(81ص.، 1911، )حجتی «های بعد های اخالقی و رفتاری از پدر و مادر و یا خویشاوندان و اجداد به نسل و حاالت و ویژگی

از عوامل مهمی که در قبل از تولد به تربیت انسان مؤثر است همین عامل وراثت است. البته این عامل جزء العله است و نه 

 یعنی عامل وراثت در تربیت مؤثر است نه مسلط در تربیت.، العله تام

های آینده تأثیر  عیت است که در فالح و فساد نسلآن همه تأکید و سفارش اسالم در انتخاب درست همسر بیانگر این واق

 گذارد. می

 «.ای شئی تضع ولدک فإنَّ العرق دسّاس انظر فی»فرماید:  ص( می) پیامبراسالم

 شود. کنی زیرا خصوصیات اجداد به فرزندان منتقل می دقت کن که نطفه خود را در کجا مستقر می

خوش اخالقی دلیل و برهان کرامت و اصالت »فرماید:  ع( می) حضرت علی «.حسن االخالق برهان کرم األعراق»ع( ) عن علی

 «.خانوادگی است

گذاری )که بسیار مهم و مؤثر است( به مرد نسبت داده شده است و بقیه مراحل همه  و در سوره مومنون فقط یک مرحله نطفه

 بیش از پدر است. به زن و مادر نسبت داده شده است. زیرا تأثیر مادر بر سرنوشت آینده کودک

از زمانی ، محیط: محیط تربیتی همان مجموعه عوامل عادی و خارجی می باشد که انسان را احاطه کرده و او را از آغاز زندگی

را  ها آننطفه در رحم منعقد می شود تا زمان مرگ تحت تاثیر قرار می دهد. اگر به عوامل محیطی دقت کنیم  صورت بهکه 

دایره عوامل محیطی او نیز گسترش می یابد در اینجا منظور ما ، هر چه انسان رشد می کند که طوری به، مبسیار فراوان می یابی

 تنها محیط خانه و خانواده می باشد.، از محیط

محیط خانواده: خانه و خانواده نخستین محیطی است که انسان را تحت تاثیر فضا و روابط و مناسبات خود قرار می دهد. تاثیر 

 سال دارند به اهمیت این عامل می افزاید. 1تا  9عوامل انسانی این محیط و تاثیر پذیری زیادی که کودکان در سنین  گذاری

، در روابط و مناسبات خانوادگی است و آن جا که ارامش و دوستی و رحمت آسیب می بیند، ریشه بسیاری از ناهنجاری ها

تا جایی ، در خانواده ریشه می زند و در زمینه مناسبات خانوادگی رشد می کندزیرا اعتقادات فرد ، ناهنجاری ها ظهور می کند

چنان که پیامبر اکرم می فرمایند:هر نوزادی با ، که کودک دین خانواده را می پذیرد و در نتیجه افکار و رفتارش شکل می گیرد

رتشتی گرایش می دهد. این محیط به دلیل پس پدر و مادر او را به دین یهود و نصرانی و ز، فطرت الهی به دنیا می آید

اخالقی و رفتاری ، روحی، بیشترین و پایدارترین تاثیرات را عاطفی، مناسبات و روابط عاطفی و الگو دهی و فرهنگ سازی در آن

 .(54ص.، 1944، را در ساختار تربیتی کودکان فراهم می اورد.)ساالری فر
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 تربیت خانوادگی از منظر اسالم -4

خواهد انسان تربیت شود. همه عوامل طبیعی و  اسالم و قرآن می»برای این است که: ، جا بیان شد چه از ابتدا تا این آن در واقع

 غیرطبیعی که خداوند برای انسان فراهم نموده برای این است که انسان تکامل یافته و تربیت شده به بار آورد.

تربیت انسان است. و تربیت در سنت  ها آنو هدف  ها آنناپذیر  همه تالش خستگی و، و موضوع علم پیامبران الهی انسان است

 خروج از ظلمات به سوی نور است و کتب انبیاء مخصوصاً قرآن کریم کتاب تربیت و هدایت به سوی نور است.، انبیای الهی

اسَ مِنَ الطلماتِ إلَی النُّورِ بِإذنِ رَبِهِم إلی صِراطِ العَزیزِ کِتابُ أَنزَلناهُ إِلَیکَ لِتُخرِجَ الن»فرماید:  خدای سبحان در قران مجید می

 (.1)ابراهیم، « الحَمیدِ

ها )ی شرک و ظلم و جهل( به سوی روشنایی )ایمان و عدل و  تا مردم را از تاریکی، )این( کتابی است که بر تو نازل کردیم

 توانا و ستوده. به سوی راه خداوند، آگاهی( به فرمان پروردگارشان در آوری

 (.3)اسراء، « إنَّ هَذَا القُرآنَ یَهدی لِلَّتی هِیَ أَقوَمُ»بیت )ع( او است.  و بهترین راه تربیت همان راه وحی و سنت پیامبر و اهل

 و هدایت و رحمت برای مسلمین تبیان لکلَّ شیءکند. و نیز این قرآن  هدایت می، هاست به راهی که استوارترین راه، این قرآن

 (.43)نحل، « وَ نزَّلنَا عَلَیکَ الکِتابَ تِبیاناً لِکُلَِّ شَیءٍ وَ هُدیً وَ رَحمَهً وَ بُشری لِلمسلمینَ»است. 

 و مایه هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است.، و ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز

وَ لَیسَ البِرُّ بِأنَّ تَأتُوا البُیُوتَ مِن ظُهُورِها وَ لکِنَّ البِرَّ مَنِ اتَّقی وَ أتُوا »به چیست؟ ع( سؤال شد که آین آیه ذیل راجع ) از امام باقر

 (.143، )بقره« البُیُوتَ مِن أبوابِها وَ اتَّقُوا اهللَ لَعَلَّکُم تُفلِحونَ

ها وارد شوید و تقوا  باشید. و از در خانهها وارد شوید؛ بلکه نیکی این است که پرهیزگار  کار نیک آن نیست که از پشت خانه

 تا رستگار گردید.، پیشه کنید

ها و األدلَّاء علیها الی یوم  الی آل محمد صلی اهلل علیه و آله ابواب اهلل، و سبیله و الدعاه الی الجنه، و القاده»حضرت فرمود: 

 .«القیامه

 های آن تا روز قیامتند. و نشانه، به بهشت و راهبران به آن کنندگان ص( با بهای الهی و راه خداوند و دعوت) خاندان محمد

 شناسد و نه خالق خود را و نه ابواب الهی را. نه خود را می، و تا انسان به تربیت خود از این راه )وحی و سنت( نپردازد

خفیا فأحببت أن اعرف فخلقَّت کنتُ کنزاً م»که شناخته شود انسان را با استعدادهای گرانبها پدید آورد:  و خداوند برای این

 خلق را پدید اوردم تا شناخته شوم.، خواستم شناخته شوم، (. گنجی نهان بودم43ص.، 1849، )مجلسی «الخلق لکی اعرف

النَّاس معادن »و انسان را هم معدنی از استعدادهای درخشان و گرانبها قرار داد: ، این بود که انسان را با بهترین امکانات آفرید

 «.اند رسول اکرم فرمود: مردم چون معادن طال و نقره «دن الذهب و الفضَّهکمعا

آینه تمام نمای ، تا به آیات خداوند بنگرند و سربندگی بر آستان جالل و شکوهش بسپارند و تا با تربیت و تزکیه و تعلیم خود

 صفات جالل و جمال حق گردند.

 و جمال حق گردند. آینه تمامی نمای صفات جالل، و تزکیه و تعلیم خود

تربیت بر »ع( با هم ذکر شده است. در سه مورد ) در چهار مورد از قرآن مجید که مسأله تعلیم و تربیت به عنوان هدف انبیاء»

مقدم شده است « تربیت»بر « تعلیم»( و تنها در یک مورد 2جمعه/، 148عمران/  آل، (151مقدم شمرده شده )بقره/ « تعلیم»

 گیرد. ا تعلیمی نباشد تربیتی صورت نمی( و ت123)بقره/ 
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و در موارد که تربیت بر تعلیم مقدم شده است ، جا که تعلیم بر تربیت مقدم شده است اشاره بر وضع طبیعی آن است بنابر آن

 (.85ص. ، 1944، آن است( )اکبری چرا که هدف اصلی تربیت است و بقیه مقدمه، گویا اشاره به مسأله هدف بودن آن است

حجت باطنی یعنی عقل و اراده را  ها آنو اضافه بر ، س هدف تمام انبیاء و اولیاء خدا و کتب آسمانی تربیت انسان بوده استپ

 مند باشد. ها در راه تعلیم و تربیت بهره نیز عنایت فرموده است تا از همه این

 

 های تربیتی خانواده پرورش و تربیت فرزندان از مهمترین داللت -5

ولی ، شویم که آدمی چقدر مسئولیت سنگینی بر دوش دارد بریم و متوجه می جاست که به جایگاه و اهمیت تربیت پی می از این

 شود. متأسفانه کمتر کسی در راه تربیت سرانجام آدم می

 بریم که لحظات عمر انسان چقدر با ارزش است که اگر خوب استفاده نشود و یا بد استفاده شود چه خسارت و پی می

 ناپذیر وارد شده است. جبران

ها را  برای تربیت خویش بهترین بهره، عمر خود ع( و اولیاء اهلل این معنا را فهمیدند که اوالً: از لحظه لحظه) بنابراین انبیاء عظام

 های عالی چیدند. دنیا خوشه کردند و از مزرعه بردند و هر روز به مراتب باالتر صعود می

و از ، دانستند ت و تربیت دیگران غافل نبودند و خود را نسبت به تعلیم و تربیت دیگران نیز مسئول میگاه از هدای اوال: هیچ

کند  رود که بازگشتی هم وجود ندارد و مردم در خواب و غفلت زندگی می ثمر از دست می که مردم عمرشان بیهوده و بی این

 برند. رنج می

 یعنی مغبون واقعی کسی است که خود را مغبون سازد. غبن نفسه. و الغبون من»ع( فرمود: ) امیرالمؤمینن علی

اهلل و مقام  انسان با تمام ابعادش و امکانات که خداوند برایش فراهم نموده در صورتی مقام خلیفة، رسیم که و به نتیجه می

ان را تربیت نماید تا هر روز به آن انسانی را دارد که از این امکانات به نحو احسن استفاده کند و با تمام ابعادش خود و دیگر

 تر شود. مقام آدم شدن نزدیک

 گردیم به اصل موضوع که آن تربیت کودک از نظر اسالم است. بر می، حال که به جایگاه و ضرورت تربیت پی بردیم

، شتری برخوردار استکه نسبت به کودک از حساسیت و اهمیت بی، جا درباره اهمیت تربیت مطالبی ارائه شد چه تا این البته آن

 ، زیرا دوران کودکی پایه و اساس شخصیت آینده آدمی است

 سفید و پاک است که آماده هر نقشی و تصویر است.، ثانیاً: مغز و ذهن کودک مثل تکه کاغذ

 سازد. بعداً عواملی او را منحرف می، شود ثالثاً: هر نوزادی فطرتاً موحد متولد می

  :دفرمای ص( می) پیامبر اسالم

 دهند. پس پدر و مادر او را به دین یهودی و نصرانی و زرتشتی گرایش می، آید هر نوزادی بر فطرت الهی به دنیا می

فطرت آدمی است ، گردد چیزی که در تربیت آدمی اصیل و غیرقابل تغییر تغییر است و همه چیز آدمی به نحوی به او باز می»

 (.59ص. ، 1911 )دلشاد؛« و در تربیت اصالت با فطرت است

 

 رابطه اخالق و تربیت خانواده -6

فرد به « تربیت کردن»و معموالً ، سازد گستره و شدت ارتباط اخالق و تربیت به حدی است که تفکیک آن دو را مشکل می

 شود. معنی تربیت یافتگی او تلقی می
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 و لقاء حق است.کمال وتقرب الی اهلل ، نیز یکسان است زیرا هدف نهای هر دو، و از نظر هدف

 و آن پاداش و کیفر است که جنبه درونی و اعتقادی دارد.، و ضمانت اجراء آن دو نیز هم عنان بوده

 که از این جهت نیز تفاوت محسوسی وجود ندارد.، شود قوانین اخالقی و تربیتی از وجدان و صفات روح تغذیه می، و از منبع

 توان تفاوت میان آن دو را مشاهده کرد از جمله: ولی از جهاتی می، وبا وجود شدت ارتباط و بهم تنیده بودن آن د

کند و این  بودن افعال اخالقی را مشخص نمی« بد»و « خوب»کند؛ یعنی  گذاری نمی دانش تعلیم و تربیت مستقیماً ارزش-1

آموزد که چگونه  هد بلکه مید های کسب و حفظ صفات اخالقی را نشان نمی فقط راه« تعلیم و تربیت»مربوط علم اخالق است. 

 های استفاده کنیم. عمل کنیم و باید کدام مراحل را طی کنیم و از چه شیوه

 شود که نوعی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری وجود داشته باشد. در جای مطرح می« تربیت»واژه  -2

ولی علم اخالق افعال و ملکات را ، است تعلیم و تربیت سازی به عهده سازی و جهت به تعبیر دیگر ایجاد نگرش و فرایند زمینه

 های بداخالقی را به وسیله تربیت تغییر داد. توان صفات و خوی کند. پس می کند و درباره خوبی و بدی آن حکم می بررسی می

ی و ساز حتی قبل از انعقاد نطفه زمینه، و برای رسیدن به هدف، گیرد قلمروی تربیت حتی قبل از تولد را نیز در بر می -9

 اصالح گرای را به عهده دارد.

گیرد که آدمی خوب بودن و یا بدن بودن را بفهمد تا بدین  و زمانی را در بر می، اما اخالق مربوط به افعال اختیاری انسان است

 وسیله پاداش یا کیفر را متوجه خود نماید.

 د کودکالمراعات به وسیله پدر و مادر قبل از تول گفتار اول: اصول اخالقی الزم

به تربیت قبل از ، داند مهم و مؤثر می، تربیت را در جهت رسیدن به کمال مطلوب، طوری که بعد از تولد کودک اسالم همان

 داند. تولد نیز توجه شایانی کرده و اساس شخصیت آینده کودک را متأثر از تربیت قبل از تولد می

 

 نتیجه گیری -7

ده اولین و مهم ترین نهاد در پرورش انسان می باشد و در پرورش انسان مومن و با خانوا، یافته های این پژوهش نشان داد

شود و در آنجا رشد  اخالق نقشی موثر تر و مهم تر از سایر نهاد هایی چون مدرسه ایفا می کند. انسان در خانواده متولد می

در  رود. این تفاوت که از خانواده به خانواده دیگر مینماید او حتی بعد از رشد کامل نیز نیازمند زندگی در خانواده است با  می

اسالمی تربیت نقش کلیدی و محوری را دارد چرا که طبق روایات اسالمی ما فرزندان صالح حتی پس از مرگ  خانواده

وهگین نیز آزرده و اند آناندر حقیقت اگر فرزندان ناخلف باشند والدین ، شوند می آنانوالدینشان موجب شادی یا اندوه 

هایی صالح و با ایمان را تربیت نماید. هم چنین  هم در دنیا و هم در آخرت. پس خانواده اسالمی باید بتواند انسان، شوند می

آقا ، (1935قاسمی طوسی و همکاران)، (1934یافته های این پژوهش همسو با نتایج پژوهش های شاهرودی و همکاران)

خانواده و کارکردهای تربیتی آن در قران و » مکاران نیز در پژوهش خود با عنوانمی باشد. شاهرودی و ه، (1935محمدی )

تاثیرگذاری بیشتری نسبت ، به این نتیجه می رسند که خانواده به دلیل انجام عملی بسیاری از موارد اخالقی و دینی، «روایات

تامالت اخالقی تربیتی »هش خود با عنوان به سایر نهادهای تربیتی همچون مدرسه دارد. قاسمی طوسی و همکاران در پژو

دقت ، به این نتیجه می رسد که صداقت و شفاف سازی قبل و بعد از ازدواج« پایداری خانواده مبتنی بر ایات و روایات متناظر

ن آقا تربیت فرزندان و.. تاثیرگذار باشند. هم چنی، در انتخاب همسر و سایر عوامل می توانند در حل مسال بعد از ازدواج

به این نتیجه « طراحی الگوی خانواده صالح و شایسته و نقش آن در تربیت دینی فرزندان»محمدی در پژوهش خود با عنوان 
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هشت مولفه اصلی در خانواده شایسته و صالح وجود دارد که در تربیت ، می رسد که بر اساس مبانی قرآنی و نظرات نخبگان

، اعتدال، عدالت محوری، تعهد و مسولیت، معرفت و بصیرت، علم و دانش، فه دین داریکه این هشت مول، فرزندان موثر هستند

هدف اصلی و ، تنظیم خصوصیات اخالقی و در آخر بهداشت جسمانی و روانی را شامل می شود. طبق یافته های این پژوهش

کانونی برای مودت و ، ی آرامش زندگیکانونی برا، امکان بقای نسل، آرامش روانی، غایی در تشکیل خانواده از نگاه اسالم

گسترش ایمان و توحید و.. است. هدف از تشکیل خانواده باید ایجاد آرامش و ، سازندگی اجتماعی، سازندگی اخالقی، رحمت

 داشتن پناهگاه امن برای کمال و رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی باشد.

کنند و  در نهایت فرزندان نیز در این چنین محیط سالم و امنی رشدمی ،اگر هدف از تشکیل خانواده موارد ذکر شده باال باشد

هایی سالم و مؤمن را خواهیم داشت. در پایان می توان اظهار  گیرند و در نهایت جامعه و خانواده تحت تعلیم والدین قرار می

محل ، توان اعمال عبادی داشت ن میاین است که اولین محل تسکین است که در آ، داشت که آثار خانواده از نگاه قرآن کریم

شوند که ضمن مفید بودن برای  شود و در آن فرزندانی تربیت می باعث حفظ حریم خانه و خانواده می، ای قدسی است رابطه

شود  کنند. هر کودکی که متولد می دانش و سعادت را طی می، افرادی مؤمن و خداجو هستند که مسیر کمال، خود و جامعه

توانند این پاکی را افزون کنند و دوام بخشند یا با تربیت نادرست آن  ای شفاف است. پدر و مادر با تربیت صحیح می ههمانند آین

را مکدر سازند؛ زیرا خداوند مردم را بر اساس فطرت خدایی آفریده است. خانواده موظف است زمینه ساز رشد و شکوفایی این 

 هی دچار آفت زدگی شود.فطرت خدایی شود و نگذارند این ودیعه ال

 

 محدودیت های پژوهش -8

در نتیجه بیشتر ، این پژوهش با روش کتابخانه و مراجعه به متون و مقاالت مرتبط با موضوع مورد نظر انجام شده است

اده در محدودیت های تحقیقات کتابخانه ای نیز در این پژوهش متصور می باشد. هم چنین آیاتی و روایاتی که مستقیما به خانو

لذا نگارنده باید با رجوع به برخی آموزه های دیگر اسالمی در زمینه های ، اسالم و داللت های تربیتی آن بپردازند محدود بودند

 والدین و... به راهکارها و مطالبی در این زمینه دست می یافت.، ازدواج، صله رحم

 

 پیشنهادهای پژوهشی -9

ع آن بدون تردید این پژوهش نتوانسته پاسخگوی تمامی اهداف موجود در ذهن محقق به خاطر گستردگی موضوع و دامنه وسی

 باشد از این رو پیشنهادهای ذیل برای پژوهش های آینده ارایه می شود: 

 ارزش شناسی اسالمی، معرفت شناسی، طراحی الگوی خانواده مسلمان بر اساس مبانی هستی شناسی-

 از جایگاه خانواده مسلمان در جامعه اسالمی بررسی عوامل موثر در شناخت صحیح -

 طراحی برنامه درسی در خصوص جایگاه واقعی فرزندان و خانواده مسلمان در برنامه درسی -

 تحلیل برنامه درسی مدارس در مقاطع مختلف از جنبه تبیین جایگاه واقعی خانواده مسلمان و تربیت اسالمی -
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