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  1اهداف، اصول و روش ها: فلسفه تربيت خانوادگي در  اسالم
  2داود رجبي نيا

  
اين . اي معناي خاص خود را داردخانواده به عنوان يك واحد اجتماعي كوچك در هر فرهنگ و جامعه

ترده و شناور و اي، گستواند تقسيمات گوناگوني همانند خانواده هستهواحد بر اساس طيف و تعداد اعضا، مي
كم يك مرد و شود كه دستهاي اسالمي، خانواده به كانوني گفته ميبرپايه آموزه. تك والديني داشته باشد

اين كانون ممكن است به دالئل روابط سببي، . گيرنديك زن بر اساس قوانين ازدواج كنار يكديگر قرار 
ها با هدف ه فرايندي از اقدامات و فعاليتتربيت ب. نسبي، رضاعي و سندي اعضاي ديگري را شامل شود

روي، افزوده شدن واژه تربيت به خانواده يعني تمام ازاين. شودهاي متربي گفته ميشكوفاسازي ظرفيت
به بياني . گرددهاي خاص آن شكوفا ميهاي تربيت در چارچوب خانواده و با شاخصمقتضيات و مؤلفه

سازانه براي تنظيم، تصحيح و تصعيد تعامالت و مجموع اقدامات زمينه: تر تربيت خانواده عبارت است ازروشن
روابط دوسويه اعضاي خانواده در چهار سطح روابط زن و شوهر با يكديگر، والدين با فرزندان، فرزندان با 

ده والدين و فرزندان با يكديگر و يا تعامالت احتمالي خانواده با اعضاي تأثيرگذار ديگر به ويژه جد و ج
در اين چهار سطح مفاهيمي همانند نشوز، حضانت، عقوق، ذريه، نسل طيبه، . 3)اعضاي خانواده نه فاميل(

  .كه در ساحت خانوادگي به آن خواهيم پرداخت. وجود دارد... باقيات صالحات و 
و ) 21: روم(آميز ، روابط عشق) 11: شوري و فاطر(هاي قرآني، آرامش رواني، بقاء نسل بنابر آموزه

 . ، از جمله اهداف تشكيل و تربيت خانوادگي است)126: و اعرف 187: بقره (سازندگي اخالقي 

  :پرسش هاي پژوهش

  فلسفه تربيت خانوادگي در نظام تربيتي اسالم چيست؟. 1
  شاخصه هاي ساحت تربيت خانواده اسالمي چيست؟ . 2
  اهداف غايي و مياني در ساحت تربيت خانوادگي كدام است؟. 3
  اصول اصلي و فرعي و روش هاي تربيت خانوادگي كدام است؟. 4

                                                            

كه اكنون  توسط كارگروهي زير نظر استاد دكتر عباسعلي شاملي در دست انجام  ») ص(نظام نامه تربيتي جامعه المصطفي العالميه « اين ساحت برداشتي است  از ويراست دوم   1
 .نگارنده از اعضاي اين كارگروه علمي  به شمار مي آيد. است 

  rajabinia14@gmail.com ؛دكتري، پژوهشگر2
3
  . فاميلدر اين ساحت فقط اهل خانه اراده شده است نه   
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توسعه اي با رويكرد نظام سازانه ديني و به روش كيفي است  –پژوهش حاضر از نوع پژوهش هاي بنيادي 
اي جمع آوري داده هاي اين پژوهش با استفاده از منابع كتابخانه. كه به شيوه توصيفي و تحليلي انجام مي يابد

  . نيكي استو الكترو
گيري اين كانون همسري شكلدر اسالم مسير تشكيل خانواده فقط ازدواج است و با نكوهش زندگي بي

لذت، أنس، ألفت، آرامش و جلوگيري از فساد از جمله بركات تشكيل خانواده . مورد تشويق قرارگرفته است
بر تعيين حقوق، وظايف دو سويه در اسالم تربيت خانوادگي . انجامدسالم مياست كه به تشكيل جامعه 

كم با چهار الگوي پدر ساالري، مادرساالري، تربيت خانوادگي دست. چرخدوالدين و فرزندان مي
ترين تأمين نيازهاي جنسي، اصلي. تواند پيش رودمي) الگوي جامع و كامل(فرزندساالري و رويكرد متعادل 

هايي از قبيل آراستگي زن و با بهره گيري از آموزهمحور گردهمايي زن و شوهر در يك خانواده است كه 
آسيب هايي ممكن است ، نظام خانواده و تربيت خانوادگي را . گرددمرد و آداب آميزشِ بهينه، محقق مي

. ها ممكن است از سوي همسران يا فرزندان، يا ناشي از عوامل برون خانواده پديد آيداين آسيب. تهديد كند
تواند بنيان گيري خانواده، در اسالم به عواملي نيز اشاره شده است كه مييل در شكلگذشته از عوامل دخ

محبت، مهرورزي، خوگيري، خُودهي، حسن تبعل و حسن قيموميت، . خانواده را مستحكم و مستقر كند
مروز، خطري در جهان ا. احترام متقابل، مدارا، هديه، سفر خانوادگي، قناعت و غيرت، برخي از اين عوامل اند

- در اين راستا به رسيمت شناختن خانواده. زدايي از كانون خانواده استكند، تقدسكه نسل بشر را تهديد مي

  .زدايي از خانوادهخانه و خانواده اشتراكي، تالشي است براي تقدسهاي همهاي همجنس، زوج
اي كه براي زن رمغانِ وقار و سكينهتربيت خانوادگي، گذشته از ا :نسل طيبهجامعه سالم دستاورد پرورش  -

و بستر سازي براي ) ذريه طيبه(تواند داشته باشد، بايد به پرورش نسل پاك و شوهر و ديگر اعضاي خانواده مي
، در اوج كهنسالي از خداوند )علي نبينا و آله و عليه السالم(حضرت زكريا . تشكيل جامعه تقوامداران بيانجامد

همانا تو شنونده و ! از جانب خود به من نسلي پاك و پيراسته هديه فرما! خداوندا" :كندچنين درخواست مي
اساسا به تنظيم و مديريت روابط  "تربيت  ديني خانواده").  76: و فرقان 38: آل عمران( "پاسخگوي دعاهايي

ند و دستاورد مديريت و تعامالتي كه يك فرد با خانواده و در خانواده خود خواهد داشت، اشاره دارد؛ اما برآي
هاي تربيتي مربوط به ذريه طيبه برآيند اين تعامالت به پرورش ذريه طيبه و نسل پاك مي انجامد، ريز آموزه

  . هاي اين مقاله خواهد بودمجموعه آموزه
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  : يافته هاي پژوهش
ساحت  مي توان افزون بر قرب الهي و داشتن يك خانواده با رنگ خدايي به عنوان هدف غايي براي
  . خانوادگي؛ اهداف مياني و سپس اصول اصلي و فرعي  و روش هايي را براي اين ساحت اصطياد كرد

  :گانه ساحت تربيت خانوادگياهداف پنج -
ترين حكمت تشكيل خانواده؛ رواني، مهم آرامش) درك منزلت و قداست ازدواج و خانواده؛ دوم) اول
اهتمام به حقوق و وظايف متقابل والدين و فرزندان و ) زوجين؛ چهارم اهتمام به حقوق و وظايف متقابلِ) سوم
  .اهتمام به حقوق و وظايف فرزندان نسبت به يكديگر) پنجم

  :اصول اصلي و فرعي
تحكيم مباني اعتقادي خانواده در قلمرو ازدواج و  -1: اصل پاسداشت قداست ازدواج و خانواده -يك

ترغيب افراد به ويژه  -3گريزي، گوشه نشيني، تجرد و رهبانيت؛ جامعه پرهيز دادن از -2تشكيل خانواده؛ 
- توجه دادن به فلسفه جفت -5امدادرساني و آسان سازي امر قدسي ازدواج؛  -4جوانان به امر قدسي ازدواج؛ 

  .هاي نامشروع و غيرفطري ارضاي جنسيسازي حرمت راهنهادينه -6آفريني در آفرينش و 
ايجاد فضاي معنوي در خانواده؛  -2ها؛ پايبندي به باورها و ارزش -1: ه آرامش روانياصل دستيابي ب -دو

هاي آشناسازي با مهارت-5بايستگي ازدواج به موقع؛  -4ضرورت همتايي و كفو بودن زن و شوهر؛  -3
التزام آشناسازي و ايجاد -7خويي و همدلي؛ بايستگيِ داشتن نگرش مثبت، خوش -6برخورد بهينه با همسر؛ 

بايستگي اعتماد، اطمينان و  -9بايستگي روابط و رفتارهاي عاشقانه؛  -8يگر؛ به وظايف اعضاي خانواده با يكد
- 11بايستگي حاكميت امانت، وفاي به عهد و صداقت در تنظيم روابط؛  -10احترام ميان اعضاي خانواده؛ 

هاي فردي در روابط و انتظارات ميان تفاوتتوجه به  -12آميز و پيشگيري از روابط و رفتارهاي اضطراب.
  .اعضاي خانواده

دهي به زوجين نسبت به حقوق و اصل بينش -1: اصل لزوم اهتمام به حقوق و تكاليف متقابل زوجين - سه
) رفتارسازي(دهي عادت - 3بخشي براي التزام به حقوق و تكاليف زوجين؛ اصل انگيزه -2تكاليف يكديگر؛ 

اصل تفكيك حقوق و تكاليف جنسي از غيرجنسي و تأكيد بر رعايت  -4تكاليف زوجين؛ به رعايت حقوق و 
  .اصل پايبندي به وظايف اخالقي زوجين در قبال يكديگر -5آنها و 
آفرينيِ مثبت فرزندآوري اصل نگرش -1: اصل اهتمام به وظايف و حقوق متقابل والدين و فرزندان -چهار
اصل آشنايي والدين و فرزندان نسبت به حقوق و تكاليف يكديگر؛  -2شدن؛  سازي براي پدر و مادرو آماده
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به ) رفتارسازي(دهي عادت -4بخشي براي التزام به وظايف و حقوق والدين و فرزندان و اصل انگيزه -3
  .رعايت حقوق و تكاليف والدين و فرزندان

اصل بينش دهي به فرزندان نسبت به حقوق  -1: اهتمام به حقوق و تكاليف متقابل ميان فرزندان اصل -پنج 
اصل عادت دهي نسبت به حقوق و  -3اصل انگيزه دهي نسبت به حقوق و تكاليف و  -2و تكاليف متقابل؛ 

  . تكاليف
فلسفه، تربيت، تربيت ديني، خانواده، فلسفه تربيت، خانواده اسالمي، اهداف، اصول و : واژگان كليدي
  .روش هاي تربيت

  
  :فهرست منابع

  . قرآن كريم - 
 ).ره(موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني: قم. اسالم و زيبايي هاي زندگي). 1391. (رجبي نيا، داود -

  . دار الحديث: قم). ترجمه حميد رضا شيخي( تحكيم خانواده از نگاه قرآن و حديث). 1391. (محمدي ري شهري، محمد -
 . دار الحديث: قم). ترجمه عباس پسنديده(  ودكحكمت نامه ك). 1391. (محمدي ري شهري، محمد -
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