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 چکیده

 است نهادی خانواده که گفت توان می ابتدا در. است اسالم در آن اهمیت و خانواده به نگاهی  است آمده نوشتار این در آنچه

 سالما دین و و کارشناسان نظر از خانواده از تعریفی سپس. دهد می تشکیل را بشری جوامع اصلی هسته و دارد دیرینه سابقه که

 گسترده و ای هسته نوع دو به زندگی نحوه و جمعیت تعداد نظر از را خانواده  گفت توان می بحث ادامه در و است گردیده بیان

 لیو داده قرار تاثیر تحت را آن اجتماعی و سیاسی عوامل و است شده تحول دچار خانواده تاریخ طول در اینکه با. است شده تقسیم

 ،بسیار اسالم در آن جایگاه و داده فراوان اهمیت خانواده به اسالم.  نماید حفظ را خود موجودیت است توانسته کوچک نهاد این

 کارکردهای خانواده. است گفته سخن خانواده، اهمیت از متعال خداوند نیز کریم قرآن آیات از بسیاری در و است اساسی و مهم

 و معنوی تربیت اخالقی، تربیت جسمانی، رشد ایمانی، تربیت نقش:جمله از نمود اشاره آنها از تعدادی به توان می که دارد مهمی

 هب کارکردها این از یک هر درباره مقاله این در که برد نام توان می را بهداشتی و فکری رشد و انسانی و عاطفی تربیت ، اجتماعی

 .است شده بحث خالصه طور

 انسان ، اسالم ، ازدواج. : خانواده ، واژه های کلیدی

 



 

 مقدمه

 در و مللو امقوا متما نمیا ودر دهبو بشر نسل مهوادا ادهخانو تشکیلدر ساسیوا مهم مسایل جملهاز ناشوییوز ازدواج مسئله

 آن به مسالا یند که ستا میآد یهازنیا بهترین از یکی ازدواج(. 73: 9731، ادنژ بیانو)ستا شتهدا دجوو ها نمکا و ها نماز تمامی

سفیدی،  قلعه یمحمد ،میرسندسی) ستا ریشما بی تبرکا مایه که دهشمر ینید یها سنت بهتریناز را وآن داده نیاوافر همیتا

 ایبر نتادجنسخو از نیاهمسر که ینا او یها نشانه واز":فرماید می افعرا و روم یها رهسو 931و  19 یها یهدرآ نداوخد (.9731

( 19، روم)"تفکر هلا ایبر ستا هایی نشانه معنا یندرا.داد ارقر حمتر و دتمو نمیانتا در و یابید مشآرا نناآ رکنا در تا فریدآ شما

 ازدواج، ازهندا به نداتو نمی ندگیز در یمرا هیچ .ستا دهبنانهارا آن سساا نجهارفریدگاآ که ارداردقر هایی نظم یفرد در ناشوییز

 دهماآ را دخو قلبو روح ننساا که نیست زمال ازدواج ازهندا به ییگرد چیز هیچ ایبر نجهادر و وردبیا ربا به بختی هتیر یا وزیبهر

 انیرا سالمیا ریجمهو ساسیا نقانو همد صلا ،در هشد قائل ادهخانوو ازدواج ایبر مسالا که همیتیا( 9731: (تا بی :)پیچ.) .زدسا

 دنکر نساآ جهت در باید مربوطه یها برنامه و راتمقرو نیناقو همه الذ.ستا سالمیا جامعه یندبنیا حدوا ادهخانو که ستا همدآ

 قلعه یمحمد ،میرسندسی(باشد سالمیا قخالا و قحقو برپایه گیادخانو بطروا اریستوا و آن ستاقد از اریپاسد و ادهخانو تشکیل

 همسر بنتخاا عموضو صخصو،در کند می تضمین را ننساا دتسعا که، جامع منظا ردارازبرخو یند انعنو به مسالا (9731،یسفید

، نایینی خانی حسین)رود می رشما به بمطلو ادهخانو تآسیس زسا مینه،زنهاآ شتندا نظر در که دهکر ئهارا را دیمتعد یهارمعیا نیز

. دارد لنباد به را دفر نیروا مشآرا و یمعنو،حیرو یتقا،ار لحا عین در و دمرو زن شخصیتی ایقو و مستحکاازدواج،ا .(9731

(. 9731، دیسجاد،فر نهمایو)ددکر می یپذیر مسئولیت حس و فعفا حاکمیتو جامعه یک نیروا و حیرو شتابهد موجب همچنین

 یک مثابه به  آن منجاا به دممر ترغیب و عمل یک همیتا دادن ننشا یها راه جمله ،ازستا ممرسو ها ننساا بین در که گونه نهما

 هجایگا نبیا در اخد لسور.ستا نحاکما و نلیا،واعلما همانند جامعه آن شاخصو برجسته یها ننساا توسط عمل آن منجا،الگوا

 پیامبرمی (.9733، ننیااهمد،نائینی ویغر)لیاستواو نبیاا و من روش و هسیر ازدواج که دارد می معال،ا آن به دممر ترغیب و ازدواج

 شتهدا توجه و کنید ازدواج«  سنتی من نفإ سنتی یتبع أن یجب نکا من لُیقو نکا فإنه( ص) هللا لسور سنّۀ یجولتَزا نفإ :فرمایند

 پیامبر ازدواج همیتا و فضیلت در  (7: 9147 ق ،حرعاملی)باشید من ئینآ وانپیر از نیداتو نمی،نیدداگر روی ازازدواج گرا که باشید

 عامل ازدواج(.713، 9733شود) کلینی، می ساخته ازدواج ایبر که نیست ای خانه ازهندا بهل،متعا نداوخد دنز چیز هیچ ارزش:دفرمو

 هعمد نقش ازدواج.(Kiahannia) 9733: 91 است دیجوو دلتعا اریبرقر در ساسیا مسبب و میآد نسکو،مشآرا دیجاا در مهمی

 ونبد که جیازدوا.باشند می مؤثر مهم مرا ینا ستا چگونگی و کیفیت در که نددار دجوو دیمتعد ملاعو داردو بشر ندگیز در ای

 هنماییرا ندگیز شریک بنتخاا رادر ننااجو  مسالا مبین یندستا حتمالیا درآن خوشبختی و دتسعاد،گیر منجاا ملاعو ینا به توجه

 .(9733 ، رانهمکا و ریحید)نماید می معرفی ازدواج ایبررا هاییرمعیا و کند می

تاریخچه زندگی بشر نشان می دهد که انسان از بدو خلقت هرچند پراکنده و به صورت ابتدایی زندگی می کرده است گرایش به 

اجتماعی زیستن اورا در مسیر تشکیل نهادهای اجتماعی و اجتماعات بشری سوق داده است.اولین نهادی که انسان آن را شکل داده 

جوامع و ادیان جایگاه ویژه ای دارد و نقش آن در اجتماع غیر قابل انکار است. بر این اساس جایگاه نهاد خانواده است.خانواده در همه 

نقش خانواده در خانواده در اسالم بسیار مهم و اساسی است و دین اسالم نیز به خانواده اهمیت خاص و ویژه ای داده است؛ زیرا که 

انواده را از مهم ترین و اساسی ترین واحدهای اجتماعی می داند که بنای آن بر تربیت افراد بسیار سازنده و اساسی است. اسالم خ



 

الفت و همدلی استوار است. تعالیم اسالمی شخصیت واقعی انسان را مد نظر قرار می دهد . اسالم زندگی خانوادگی را بر مبنای حقوق 

 ین شده و سعادت و خوشبختی بشر وجامعه مرهون آن است.و مسئولیت ها قرار می دهد . خانواده نظامی دارد که از سوی خالق تدو

 سابقه تاریخی خانواده 

مساله ازدواج و تشکیل خانواده از مسائل بسیار مهم حیات انسانی و مورد بحث همه ادیان و مذاهب و علمای تربیت،جامعه 

مورد بررسی در همه محافل مذهبی و غیر شناسی و روانشناسی و فالسفه و صاحبان مکاتب و اندیشه هاست و موضوع و ابعاد آن 

 مذهبی است .

بررسیهای برخی از روانشناسان اجتماعی نشان داده است که امر خانواده در نزد برخی از حیوانات عالی هم رواج دارد ولی صورت 

 ت که صدها پیروزی  و شکسته ازدواج در زندگی انسانها نقطه عطفی مهم اسعقالنی و پایدار آن در جامعه انسانی دیده می شود.مسال

 ، کامیابی و ناکامی انسانها بدان مربوط می شود.

اساس خانواده که هسته اصلی کلیه اجتماعات بشری است مبتنی بر غریزه جنسی است که خود نوعی کشش دلپذیر بوده و به 

ساندن آن عشق و تمنائی که در نهاد هر ازدواج کشانده می شود.ازدواج راه طبیعی ارضای تمایالت و تالشی است برای به فعلیت ر

 انسان بودیعت نهاده شده است.

حق ازدواج در همه مذاهب و مکاتب از حقوق زن و مرد به حساب می آید و در اسالم با خواست و تراضی طرفین و آزادی کامل 

 نها پدید می آیند ایجاد می شود.آن طبعا حقوق و وظایفی برای طرفین و فرزندانی که از آ زن ومرد صورت می گیرد. به دنبال

 (91:  9737)قائمی،

 تعریف خانواده 

 .رود نظام خانواده، یک نهاد اساسى و محورى در جامعه است و به عنوان هسته اولیه و براى سایر نهادهاى اجتماعى به شمار مى

 .رود بشرى به شمار مى نظام خانواده کوچکترین واحد اجتماعى است که اساس و زیرساخت واحدهاى بزرگ اجتماعى

 اجتماعى واحدهاى در سهم شان شکوفایى و رشد میزان به شود مى تربیت و یابد افرادى که در این واحد کوچک اجتماعى رشد مى

 (83 :9831) بورغانی فراهانی،.دارند انسانى بزرگ

می کند که هسته اولیه آن را ازدواج  اسالم خانواده را گروهی متشکل از افراد،دارای شخصیت مدنی ، حقوقی و معنوی معرفی

 (14 :9737) قائمی،قانونی، اخالقی و عاطفی هستند.مشروع زن ومردی تشکیل می دهدو اعضای آن دارای روابط 

 انواع خانواده 

 خانواده گسترده و  خانواده هسته ای 

گروه عبارتند از شخص،همسر او و خویشاوندان خانواده گسترده:به گروهی از افراد گفته می شود که از یکدیگر ارث می برند.این 

 نسبی در جائیکه قانون مدنی راجع به طبقات خویشاوندان نسبی صحبت می کند خانواده به این مفهوم را مدنظر داشته است.



 

 خانواده هسته ای: عبارت است از زن وشوهر و فرزندان تحت سرپرستی آنها که معموال باهم زندگی می کنند و تحت ریاست

و پدر خانواده هستند.معیار تشکیل این خانواده همان ))ریاست((یک شخص بر اعضای آن است.ریاست شوهر وپدر خانواده یک شوهر

 (1:ص9733صفائی و امامی،)نوع وحدت و هماهنگی در امور خانواده و بین اعضای آن ایجاد می کند.

 ساخت خانواده:

ته تا عصر حاضر متفاوت بوده و هست. شرایط و اوضاع ساخت و پیکر بندی آن در  جوامع مختلف از گذش

 سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی در آن تاثیر گذاشته و دگرگونیهائی در آن ایجاد کرده است.

ساخت خانواده هم اکنون در جوامع اولیه و متمدّن به صورت تک همسری،چند همسری، چند زنی و حتی در جوامعی به صورت 

 رخی از اجتماعات اشتراکی یعنی زندگی چند زن با چند شوهر در آن واحد است.چند شوهری و در ب

در رابطه با مدیریت خانواده در اغلب موارد شوهر رئیس خانواده و زن مدیر داخلی به حساب می آید امری که در اسالم هم بر 

ت را او می گیرد و زن در عین استقالل مطیع این اساس به پیش می رویم.مصالح کلی خانواده را شوهر طرح ریزی می کند، تصمیما

 (17:ص9737است. )قائمی،

 اهداف تشکیل خانواده

نخستین و آشکارترین هدف تشکیل خانواده، تامین ضابطه مند و مصلحت آمیز نیاز جنسی زن ومرد است. زن ومرد از نظر 

آن دو به وجود می آید که هر یک را به دیگری جسمی، دو جنس مخالف اند و به تدریج که بالغ می شوند نیاز جنسی خاصی در 

 متمایل می سازد.

نه تنها مذوم و نکوهیده نیست، بلکه کار پسندیده و مقدس بشمار می رود. چرا که تامین این خواسته، در نظام ارزشی اسالم 

نبوده و هدف خاصی را دنبال  همه نیازها و تمایالت انسان که بر اساس حکمت خداوند در سرشت او به ودیعت نهاده شده بیهوده

می کندو دومین هدف ، ایجاد آرامش روانی ، مودت و رحمت و عواطف متقابل در میان همسران است قرآن مجید هدف از مزاوجت 

زن و شوهر را سکون و آرامش تعیین کرده است و فرموده: ))از جمله آیات الهی این است که از جنس خود شما همسرانی برای شما 

از سوره روم( چرا که هریک از زن و مرد به تنهایی ناقص و نیازمند به دیگری است و در 19تا در کنار آنها آرامش بیابید.(()آیه  آفرید

خانواده است که این نقص برطرف می شود و یک واحد کامل آرام بخش برای آنان پدید می آید سومین هدف،تامین غریزه حب بقای 

  داشتن فرزندان است. انسان از طریق ادامه نسل و

با تولد فرزند خانواده کامل تر و وارد مرحله جدیدی می شود.وجود فرزندان گذشته از آنکه موجب استحکام و شیرینی بیشتر 

زندگی و روابط طرفین اصلی خانواده)پدر ومادر(می شود،در روابط حقوقی آنان نیز تاثیر گذاشته و قوانین جدیدی را برای آنها در 

 (73 :9731)بورغانی فراهانی، با فرزندان ایجاب می کند.رابطه 

 اهمیت خانواده در اسالم



 

 اسالم خانواده را از مهم ترین و اساسی ترین واحدهای اجتماعی می داند که بنای آن بر الفت و همدلی و همدمی استوار و این

پایه گذاری شده و گرمی کانون خانواده مورد توجه عمیق پیشگاه خداوند است.روابط آن بر مودت و رحمت بنا محبوب ترین بناها در 

 اسالم است.

تعالیم اسالمی شخصیت واقعی انسان را مدنظر دارد و نیکبختی و سعادت زوجین را در سایه عقد و پیمان ازدواج با در نظر داشتن 

ط آنها را بر مبنای ضابطه اندیشیده معیارهای انتخاب همسر تضمین می کند.در عین خواستاری لذت و خوشی برای زن ومرد رواب

 ای قرار می دهد.

اسالم زندگی خانوادگی را بر مبنای حقوق و مسئولیت قرار می دهد ودر آن وظیفه هریک از اعضا معلوم و مشخص است در  

ع ده ها باید شروعین آنکه گذشت و فداکاری زوجین برای گرمی کانون و استواری آن اصلی است.اسالم قائل است اصالحات از خانوا

 ریزی نمایند.شوند و زن و شوهر مسلمان باید بقای حیات اجتماعی را در خانواده پی 

خانواده نظامی دارد که از سوی خالق بشر،همانکس که به همه ریزه کاریها و ظرافت و لطافت حیات او آگاه است و برای بشریت 

نیست تهیه و تدوین شده است در نتیجه برای انسان بدبختی و تاسف سعادت و نیکبختی می خواهد ودر کارش اشتباهی و لغزشی 

 (91: 9737)قائمی، و تاثری نخواهد بود و موجبات سکون و آرامش واقعی زوجین از هرسو فراهم است.

 ویژگی های خانواده مسلمان

باشد و برای بدست آوردن خیر و  خانواده مسلمان خانواده ای است که پایبند مقررات شریعت الهی و اخالق و آداب اسالمی می

در جامعه ای سالم با روشی هوشیارانه و اسلوبی آرام برای تحقق  منافع این دنیا و دنیای پس از مرگ تالش می نماید و برای زندگی

 فروگذار نمی نماید. سربلندی دنیا و سعادت آخرت از هیچ سعی و تالشی

آرمان گرایی و واقع بینی و دیدگاه فراگیری و جزئی نگری و عوامل ثابت و متغیر به همین خاطر خانواده مسلمان همیشه میان 

 تعادل الزم را فراهم می نماید.

در عرصه آرمان گرایی و واقع بینی ، خانواده مسلمان تالش می کند که از زندگی خوب و سالم و درآمدی کافی و آینده ای  

عادت خویش را در عملی نمودن مسئولیتهای دینی و احکام اسالمی می داند و هیچ روشن و در حال ترقی برخوردار باشد و خیر و س

 یک از رهنمودهای قرآن و سنّت را بدست فراموشی و بی مباالتی نمی سپارند.

 اساس روابط زن ومرد بر اطمینان متقابل ودر کالم و معاشرت بر اساس اعتبارات انسانی ارزشمند رفتار می نمایند. در رابطه با

اعتدال را در پیش می گیرند، و زن شوهرش را به خریداری چیزهایی که با هزینه های زندگی از ریخت و پاش پرهیز نموده و راه 

درآمد او سازگاری ندارد مجبور نمی کند و مرد نیز همسرش را به کارهایی که در حد توان و استعداد او نیست مجبور نمی نماید ودر 

 و عادت ماهیانه اورا مورد مراقبت قرار می دهد.حالت بیماری و بارداری 

معیار این روابط مشترک براساس:میانه روی در جدّی بودن،قاطعیت،تسامح،احترام متبادل،عشق، و تالش برای جلب رضایت 

 خداوند است.



 

تحوالت زمان ع،احوال،خانواده مسلمان به اصول و ارزشها و روشهای قطعی و ضروری  اسالم احترام می گذارد،ودر عین حال اوضا

و مخاطر آینده را مورد توجه قرار می دهد و عقد ازدواج را در دفاتر رسمی حکومت به ثبت می رساند و خود را به مراعات و ضرورت 

رضایت طرفین ازدواج ودر حضور شهود ملتزم می داند ودر مورد مسائل مادی از توقعات بیش از حد پرهیز می کند و حدود و موازین 

 (77: 9731) زحیلی، یعت خداوند را زیرپا نمی نهد.شر

 کارکردهای خانواده

 تربیت ایمانی( 9

سالمت عقیده و ایمان انسانها روح رسالت اسالم است که به وسیله کاشتن نهال ارکان ایمان به خداوند و مالئک و کتابهای 

 پیدا می نماید. آسمانی و پیامبران و جهان آخرت و قضا و قدر در قلب و روح آنان تحقق

والدین پیش از هرچیز الزم است با زبان ساده و دالئل قابل درک بر روی اثبات خداوند و توحید و یکتاپرستی تالش کنند و سعی 

نمایند که نهال محبت خداوند و شکر نعمتها و بخششهای اورا در دل کودک بنشانند و اورا متوجه این حقیقت بنمایند که حاکم و 

 :9731)زحیلی،تنها ازآن خداوند است.ایجاد جاندار و بی جان و در آخرت با زنده نمودن و حساب و کتاب فرمانروای مطلق در دنیا با 

71) 

 ( تربیت جسمانی 1

سالمت شخصیت انسانی و توانایی جسمانی دو پایه اساسی پرورش درست فرزندان است.زیرا عقل سالم در بدن سالم است و 

 الزمه 

ولیتها به بسیاری از مسئداری از توانائی جسمی می باشد و ضعف و سستی جسمی مانع از قیام عمل به مسئولیتهای زندگی برخور

خداوند متعال بر بندگان خود بخاطر برخوردار نمودن آنها از بهترین خلقت و آفرینش منت نهاده و    (19 :9731)زحیلی،می شود.

 فرموده است:

 (1)التین :-)لقد خلقنا االنسان فی احسن تقویم( 

 ))ما براستی انسان را ) از نظر جسم و روح ( در بهترین شکل و زیباترین سیما آفریده ایم((

 ( تربیت اخالقی 7

آداب پسندیده و اخالق اسالمی در واقع بستر و عرضه دینداری هستند.در روایتی آمده است که : ))اخالق ظرف دین است(( 

عادات و زمینه ی رشد و تکامل شخصیت انسان و نشانه هدایت و پرهیزکاری  همچنین اخالق خوب وصحیح پایه سرشتها و طبیعتها و

 و التزام صحیح به مسئولیتهای شرعی برگرفته از قرآن است.



 

برخی از مهم ترین و با ارزشترین مسئولیتهای اخالقی عبارتند از:صداقت و صراحت در گفتار،امانتداری،آرامش و بردباریریا، عفت 

کینه و پرهیز از رفتارها و اخالق مخالف آنهاست.رسول خدا )ص( فرموده اند:))به کودکان خود احترام بگذارید و  پاکی درون اززبان ،

 به خوبی آنها را تربیت کنید((

خیر و برکت خوش اخالقی در طول زندگی انسان را تنها نخواهد گذاشت و او را برای دست یابی به همه فضائل ترغیب خواهد 

 (11:ص9731)زحیلی، ن به قله های دینداری و مروت و شخصیت،او را یاری خواهد نمود.کرد و برای رسید

 ( تربیت معنوی1

والدین باید به این بخش از ترییت اهتمام بیشتری بورزند،زیرا این نوع از تربیت،زمینه ساز رشد احساسات و عواطف،تهذیب،تزکیه 

از طرف دیگر تربیت معنوی و روحانی باعث تعالی نفس،صفای روح و  و شفافیّت آنهاست و موجب رشد شخصیت کودکان می گردد

سالمت روانی او از انواع بیماریها و رذایل اخالقی می گردد و آرامش و آسودگی را برای او به ارمغان می آورد عالوه بر این چنین 

را آنان تقویت خواهد نمود.خداوند در این باره  اسرار آفرینش و التزام به اوامر اوتربیتی خشیّت خداوند و تفکر در عظمت و ادراک 

می فرماید))مومنان واقعی تنها کسانی هستند که هر وقت نام خدا برده شود،دلهایشان هراسان می گردد)و در انجام نیکی ها و خوبیها 

ار خود توکل می بیشتر می کوشند(و هنگامی که آیات او برایشان خوانده شود،بر ایمانشان افزوده می شود و به پروردگ

 (11:ص9731) زحیلی،  (1نمایند.(()االنفال:

 ( تربیت اجتماعی1

تربیت اجتماعی به معنی روابط صحیح و سنجیده با همه قشرهای جامعه اعم از بزرگ و کوچک و خویشاوندان،بیگانگان و همسایه 

لی و خجالت باعث منزوی برخوردار گردد و دود ات شخصیت خودهاست. کودک باید از جرات همراه با ادب و احترام الزم برای اثب

تحقق این منظور الزم است کودکان همراه با پدر و مادر در مجالس و محافل حضور پیدا کنند تا حس گردیدن او نشود. در جهت 

 (13:ص 9731) زحیلی، اجتماعی شدن که قرآن نیز به آن تاکید دارد تقویت گردد.

 ( تربیت عاطفی و انسانی3

از تربیت عاطفی تقویت جنبه های انسانی کودکان مانند:احساس لذت و احساس درد،شادمانی ،اندوه،ایثار،حبّ نیکی و منظور 

 تنفر از بدی است.

 قرآن به برخی از این عواطف و احساسات مانند:محبت متبادل میان خداوندوبندگانش اشاره نموده و می فرماید:

د، خدا گونه هایی را بر می گزینند،و آنها را همچون خدا دوست می دارند،اما کسانی که ))برخی از مردم هستند که غیر از خداون

 (931)البقره: خداوند را بسیار بیشتر دوست می دارند.((ایمان آورده اند،

مورد  رفتار محبت آمیز، مهربانه،بازی ، بازی ، بوسیدن، هدیه دادن و خوشرویی به هنگام آمد و رفت ، اهتمام و پرس و جو در

 (13:ص9731)زحیلی، کودکان فرق نمی کند یتیم و غیر یتیم ، دختر و یا پسر باشد، سبب رشد عاطفی و احساسی آنها می شود.



 

 ( تربیت فکری3

همگام با رشد جسمی و تربیت بدنی توجه به رشد فکری و تقویت عقلی کودکان ضروری است و حتی در اولویت قرار دارد؛زیرا 

انسان با حیوان برخورداری انسان از نیروی تعقل و اندیشیدن است. از طرف دیگر عقل ابزار دانش و معرفت و نقطه تفاوت اساسی 

 و معرفت و الزمه مکلّف بودن می باشد و انسان را به سوی هدایت ، سعادت و پرهیز از شرّ و شقاوت ارشاد می نماید.الزمه 

ساسی است و هدف از تربیت فکری رسیدن به استقالل فکری و عقلی در تفکر و اندیشیدن از نظر اسالم واجب و فریضه ای ا

حدود ضوابط و توجیهات دینی و قرآنی است که انسان را به تامل و تعقل در آفرینش آسمانها و موجودات زمین فرا می خواند تا از 

ز نه فرهنگ و آداب نادرست آبا و اجداد پرهیاین طریق به حقانیت وجود،توحید و یکتاپرستی پی ببرند،و از تقلید و همرنگی کورکورا

 (14:ص9731)زحیلی، نمایند و تحت تاثیر شرایط نامطلوب اجتماعی قرار نگیرند.

 ( تربیت بهداشتی3

خانواده مسلمان برخورداری افراد آن از سالمت جسمی و روحی است؛ زیرا رعایت بهداشت و نظافت ، یکی یکی از ویژگی های 

اسالم است،و همه مسلمانان را به مراعات پاکی در جسم،لباس، مسکن، محل کار و معابر عمومی و...، فرا می از شعارهای اساسی 

خواند و آنان را به رعایت مقررات خاص انسانی مانند:گرفتن ناخن،کندن موی بغل،شستن دستها قبل و بعد از صرف غذا،مسواک زدن 

انند:روزهای حج،روزهای عید و شرکت در اجتماعات و به هنگام مناسک حج تشویق نموده است.همچنین در مناسبتهای مختلفی م

 که دست کم یک بار در هفته باید استحمام نمود،اسالم مردم را به غسل و نظافت دعوت نموده است.

ه ا ، مراجعه بهمچنین فعالیتهای ورزشی و پرهیز از پرخوری و گفتن بسم اهللا الرحمن الرحیم در آغاز و الحمدهللا بعد از صرف غذ

 .پزشک متخصص و پرهیز از بیماری های مسری مانند جذام،سل و طاعون برای سالمت و تندرستی جسمی بسیار مفید خواهد بود

 برخی از دستورات بهداشتی و پیش گیرانه در اسالم عبارتند از:

 خوابیدن بر روی طرف راست.

 خوابیدن پس از نماز عشا.

 (19:ص9731)زحیلی، ده شدن برای رفتن به سر کار.سحرخیزی برای نماز صبح و آما

 

 

 نتیجه گیری

از مباحث و مطالب ارائه شده چنین نتیجه می گیریم که خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی، سابقه دیرینه و قدیمی دارد و در 

طول تاریخ با اینکه دچار تحول و دگرگونی فراوان شده است ولی توانسته به عنوان یک نهاد اجتماعی هویت خود را حفظ کند و 

عات بشری ایفا نماید. از آن جهت اسالم به خانواده اهمیت ویژه ای قائل شده و نقش این نهاد نقش خود را در شکل گیری اجتما



 

کوچک ولی با اهمیت را در تعلیم و تربیت انسانها و شکل گیری تمدنهای بشری بسیار مهم و اساسی می داند و رشد و بلوغ افراد از 

 اده و والدین است.جهات متعدد عقیدتی و معنوی و فکری و ... را مرهون خانو
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