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 چکيده
این پژوهش از نظر هدف این پژوهش، باهدف بررسی تربیت خانوادگی ازمنظرقرآن انجام پذیرفته است. روش 

زمره تحقیقات کیفی تلقی نمود که به  در کاربردی است، ولی ازنظر نحوه گردآوری داده ها می توان آن را

. روش نمونه برداری به صورت هدفمند و ابزاراندازه گیری و تحلیلی صورت گرفته است –صورت توصیفی 

               تحلیلی بود.  -جمع آوری داده ها به صورت فیش برداری و روش تجزیه وتحلیل به صورت اسنادی 

 دارد بشر فطرت در ریشه خانواده، تشکیل به آوردن روی قرآن منظر از ،یافته های پژوهش نشان دادکه

 و شکر نعمت خداوندهدف از تشکیل خانواده ایمان به  .هستند یکدیگر مکمل مرد و زن وازمنظرقرآن کریم

ایجاد  ،تأمین سالمت روانى .تا به آرامش، کمال و مودتى که خداوند وعده داده است برسند استپروردگار

رهای از محوبه مقام قرب الهى رسیدن تکامل یافتن و  ،آمادگى براى برخورد و رویارویى با پدیده هاى اجتماعى

  تربیت خانوادگی است.

 .قرآنی، خانواده برترقرآن، تربیت، خانواده اژگان کليدي:و
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  2 محمدهاشم رضایی،  1 مسلم ایرانشاهی
 .، دانشگاه فرهنگیاندکترای فلسفه تعلیم وتربیت 1
 .، دانشگاه پیام نوردکترای فلسفه تعلیم وتربیت 2

 
  نام نویسنده مسئول:

 مسلم ایرانشاهی

 ارایه الگوي مفهومی آن کریم و  تربيت خانوادگی از منظر قرآن
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 مقدمه
 ورهنمون ساختن کاروان بشری به سرمنزل سعادت دنبال نمی کند. ها قرآن چشمه فیاضی است که هدفی جز تربیت وهدایت انسان

وهمین اهمیت هم باعث شده است  به عنوان یک امربدیهی تلقی می شوداهمیت تشکیل خانواده وشئون واصول مربوط به آن در دین اسالم 

 قرآن به عنوان منبع اصلی والیزال دین مبین اسالم؛ که خداوند جلّ شأنه در قرآن جمالتی نهایی وسازنده ترین مطالب را مطرح نمایند.

نون، از ابتدای تاریخ تاک خانواده. روشنگر در این باره فرود آورده است برکارکرد انسانی واجتماعی خانواده توجه داشته ودستوراتی نجات بخش و

تاریخ بشر بوده است. پرداختن به این بنای مقدس و  ها وها، تمدنترین نهاد اجتماعی، زیربنای جوامع و خاستگاه فرهنگن اصلیابه عنو

اش، همواره سبب اصالح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن، موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی و  بنیادین و هدایت آن به جایگاه واقعی

و بـا  گذاری شدهانسان از دو جنس مخالف پایهخانواده، کانونى مقدس است که در سایه پیوند زناشویى، دو سقوط به ورطه نابودی بوده است. 

  .شودتر میپیدایش و تولید فرزندان کامل

عنوان اولین کانون زندگی در رفتار شخص در جامعه و میزان موفقیت وی تأثیر زیادی دارد؛ شیوه برخورد اعضای خانواده خانواده به

دهد؛ گیری اولیه شخصیت انسان بوده و با مرور زمان این شخصیت در کنار عوامل دیگر تأثیرپذیری خود را از خانواده از دست نمیباعث شکل

ای با فرد صورت گیرد، در نحوه پذیرش اعتقاد او نیز تأثیر دارد، هرچند این تأثیرپذیری قطعی ای برخورد شایستهدر خانواده چنین اگر هم

تواند برخالف هر آنچه در خانواده تربیت شده است رفتار نماید، ولی این موارد استثنایی های تاریخی بیانگر آن است که فرد مینیست و نمونه

های مختلف رفتاری، اخالقی ویژه شیوه زندگی کردن در حوزهود که اعضای خانواده از تربیت صحیح در خانواده دست بردارند؛ بهشباعث نمی

را « های برتر و متعالیخانواده»باید این نکته را نیز اضافه نمود که "ضمنا. یادآوری نمایند توانند به همدیگر یاد داده وو حتی اعتقادی را می

 ها یگانگیای دانست که روابط بین اعضای آن بر اساس اندیشه توحیدی بنا نهاده شده باشد و در مقابل برخی از خانوادهن خانوادهتوامی

 .اندگشته« خانواده نااهل»پروردگار و ملزومات آن را در اعتقاد، اخالق و یا رفتار خانواده اصل قرار نداده و 

 پایه های اصلی زندگی را به تباهی کشیده ومهم ،های آن  خانواده وبی اعتنایی به اصول ضروری وارزشامروزه اختالل در نظام مقدس 

ساز، بیشترین توجه را به واالیی خانواده دارد. از اسالم به عنوان مکتبی انسانو ترین عامل در ارتکاب رفتارهای هنجار شکن قلمداد شده است

داند و هدف از بختی و بدبختی جامعه انسانی را نیز به صالح و فساد این بنا وابسته میشمرد. نیکتربیت میاین رو، این نهاد مقدس را کانون 

 .شماردیابی به آرامش برمیتشکیل خانواده را تأمین نیازهای عاطفی و معنوی انسان از جمله دست

 

 بيان مسئله

ان به آن وابستگی همه جانبه داردوسرمنشاء همه تحوالت اجتماعی در یکی از متون جاویدانی که حیات فردی و اجتماعی مسلمان

کومت منشور جامع ح ستین منبع تشریع وقانون گذاری ، نظام نامه تربیت وهدایت،خن .جوامع مختلف اسالمی به شمارمی آید قرآن کریم است

 ،قرآن از آغاز نزول برقلب های آماده تاثیر عمیق .(1831)تقوی دامغانی ، ددستورالعمل جهانی برای اداره امور بشر قرآن کریم است ومدیریت،

دیده آن ها را تیزبین و زندگی آنان را پاک وپاکیزه ساخت واز نوتمدن وفرهنگی  دل آنان را بهاران، ،وثیق ودقیق گذاشت وجان آنان را سیراب

انسان وقتی گوش دل  .(1831)بهشتی،نهاد و راه درست زندگی کردن را آموختپویا وحیات اجتماعی سعادت بار را بنیان  بالنده، زنده، ژرف،

با جان خود درک می کند که خدا ازطریق آیات آن با ما سخن می گویدوحالوت سخن خدا را در روح خود احساس می  به قرآن فرا می دهد،

برعقده های درونی پیروزمی  را به ابدیت پیوسته می بیند. هستی را معنا دارمی بیند وخود انسان از طریق قرآن خود را درمی یابد، کند.

  (.1831)جمعی از نویسندگان،شودواز اسارت نفس آزادمی گردد

بی شک زندگی انسان معاصر ازجهات مختلفی با انسان های پیشین تفاوت دارد. پیشرفت علم وفناوری ، شکل زندگی انسان را به کلی 

روانشناسان وجامعه شناسان بزرگ ش ظاهری برای اوفراهم آورده است. ولی درعین حال به اقرارتعداد زیادی دگرگون ساخته ورفاه وآسای

خانواده، نهادی است که با وجود تحوالت اساسی  .(1833)سبحانی ومحمدرضایی،مشکالت وبحران های جدیدی نیز فراروی اونهاده است

ترین نظام برای تأمین نیازهای هنوز در همه جوامع اهمیت اساسی دارد. خانواده، مناسبجامعه، در اهداف و کارکردهای خود ثابت مانده و 

روحی و معنوی بشر است و بهترین بستر را برای تأمین امنیت و آرامش روانی اعضا، پرورش نسل جدید، اجتماعی کردن فرزندان و برآورده 

 آورد.ساختن نیازهای عاطفی افراد فراهم می

حاضر، با اثرپذیری از تحوالت اجتماعی، صنعتی و علمی، در بیشتر جوامع از جمله ایران، مشکالت متعددی برای خانواده پدید در عصر 

های کاری نوجوانان و جوانان، نشان دهنده مشکالت اساسی در خانوادهسرپرست و بزههای خانوادگی، طالق، فرزندان بی آمده است. اختالف

از آنجا کسب مى  مى یابد و عقاید و باورهاى خود را   کودک در آن پرورش عنوان اولین و مهم ترین محیطى است که خانواده بهست. ا ما

خانواده است. در اینجاست که ارزش ها،  کند. این محیط همواره مورد توجه دین مبین اسالم و بزرگان بوده است. نهاد اولیه تعلیم و تربیت،
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والدین مکلفند عالوه  (.1811نیکزاد،)خانواده به فرد انتقال مى یابد سال از طریق پدر و مادر و سایر افراد بزرگ غیرمستقیم، چه مستقیم و چه

 (.1831د صحیح تربیتی باید استفاده کنند)بهشتی،ازهر طرفن ارشاد وتزکیه آنها باشندودراین راه، ،به فکر تهذیب مین نیازهای فرزندان،أبرت

می رسیم که قوای شناختی و استعدادهای قابل پرورش درانسان به تدریج  به زندگی انسان از آغاز تا انجام به این نتیجه بنابراین با توجه

به طوری که امکان فراگیری امور مختلف وتربیت ساحت های متنوع وجودی درهمه مراحل زندگی به طور  ورشد می کنند، شکل می گیرند

 (.1831هایی همراه است)مصباح یزدی، وبا فرازونشیبیکسان فراهم نیست 

ژرف وعمیق  حوزه تعلیم وتربیت ازاساسی ترین معارف دینی وقرآن است که این کتاب آسمانی تربیت آدمی را به صورت جامع، کامل،

عمق وجود خویش آغاز  ودرتمام زوایای حیات او پی می ریزد وبه گونه ای برنامه ریزی می کند که هر فردی تربیت را ازژرفای باطن واز

 سازدودرصراط مستقیم ثابت واستوارگام  بردارد و تمامی اندیشه،کندوهمراه قرآن شخصیت خود را درابعاد گستره حیات متحول وشکوفا 

 (.1831)بهشتی،گفتار، کردار و شیوه زندگی فردی واجتماعی خویش را برمبنای آن تنظیم کند احساس، عاطفه، عقیده،

اهمیت تربیت خانوادگی از منظرقرآن کریم می باشد. حاجی گر  ننیزبیاانجام گرفته  تمطالعا برخی ی،نظر  بچورچها بر وهعال

خود بیان می دارد که هدف از تشکیل خانواده از منظر قرآن کریم آرامش است که از طریق حکمت تحقق می یابد  پژوهش( در1831بابایی)

ه خانواده ب راهبرد تربیتی خانواده را راهبردی مقدس می داندکه بیانگر هدف دارد بودن آفرینش است.وی  .وتربیت هدف اصلی خلقت است

اساسی ترین عامل تربیت می تواند با بهره گیری از دستورات قرآن وعملیاتی کردن آنها درهمه مراحل زندگی در رسیدن به تحکیم عنوان 

(. خانواده مهم ترین رکن برای تربیت فرزندان است و دین راهنمای همه ی انسان ها برای 1831خانواده گام های مؤثری بردارد)رستمی نسب،

( درپژوهش خود بیان می داردکه درقرآن 1838مهدوی کنی)(. 1831ادی،شرسیدن به سعادت ورستگاری است)اسدی،زمانیان ودهقان من

بخشیدن وتوجه به آینده فرزند و احسان کردن فرزند به والدین کریم روابط بین والدین وفرزندان ،مواردی چون شناخت جایگاه، شخصیت 

( خانواده را از دیدگاه قرآن کریم نهادی اخالقی، معنوی، آسمانی واجتماعی معرفی می کند وبیان 1831جهانی)مورد تاکید قرارگرفته است.

فت وپرستش خدای یکتا یکی از هدف های مهم تربیت معر می داردکه خانواده تأثیر شگرفی برسایر اجزای نظام اجتماعی برجای می گذارد.

( بیان می دارد 1831هاشمی)و (1833قرآنی محسوب می شود و تربیت توحیدی آدمی را به مرحله ی احسن تقویمی هدایت می کند)تجلیل،

 ادی و ثبات بخشی به خانواده میکه کارکردهای خانواده ازمنظر قرآن کریم شامل فرزند زایی، مفهوم تربیت، تربیت مذهبی، کارکردهای اقتص

   باشد.

 مقاله این در آسمانی، کتاب ترین مهم عنوان به ها انسان زندگی در قرآن تأثیرگذاری و اهمیتو انجام شدهبا توجه پژوهش های لذا 

این مقاله باهدف بررسی تربیت  بدین ســـان مورد بررسی قرارگیرد. قرآن در خانواده تربیتی موضوعات و ابعاد که است آن شده بر سعی

خانواده ازمنظر قرآن چه بوده است؟ چه تربیتی ازنگاه قرآن تربیت صحیح محسوب می شود؟ منظور :وپاسخ به سواالتخانوادگی از منظرقرآن 

 . تدوین شده استودرنهاد اندیشه قرآنی خانواده چه نقشی درتربیت دارد؟  

 

 پژوهش روش
 ،روش نمونه برداری تحلیلی است. –با توجه به چگونگی گردآوری دادها توصیفی از نظرهدف کاربردی ولی روش پژوهش دراین مقاله

 ربیتینقش تتحلیلی بود. دراین مقاله  -اسنادی  به صورت فیش برداری و روش تجزیه وتحلیل ،هدفمند وابزاراندازه گیری و جمع آوری داده ها

از تربیت خانوداگی مطرح شده وپس از گردآوری داده ها و تحلیل از سازه های مفهومی که دراین اسنادومدارک درباب  قرآن نگاه از خانواده

 صورت گرفته، ازیافته های پژوهش نتیجه گیری های الزم به عمل آمده است.قرآن منظر

 

 مبانی نظري تربيت خانوادگی از منظر قرآن 

 تربيت 

واژه ی تربیت از ریشه ی رَبَوَ وباب تفعیل است. دراین ریشه، معنای زیادت وفزونی اخذ شده است. بنابراین واژه ی تربیت با توجه به 

ریشه ی آن، به معنای فراهم آوردن موجبات فزونی وپرورش است. اما عالوه براین، تربیت به معنای تهذیب نیزاستعمال شده که به معنای 

خصوصیات ناپسنداخالقی است. گویا دراین استعمال، نظربرآن بوده که تهذیب اخالقی، مایه ی فزونی ومنزلت معنوی است واز این زدودن 

{می آورد: رب بر آقا وموال همچنین وبرمربی وتمام ربب}  طریحی نیز تربیت را از ماده(. 1833می توان تهذیب را تربیت دانست)باقری،حیث 

مفردات (.  1811، طریحی )فقط بر خدای متعال اطالق می گردد بخش وهم نشین اطالق می شود. رب اگر تنها استعمال شود،کننده ونعمت 

یعنی  .(1832راغب اصفهانی،)می گیرد، یعنی شی در حال دگرگونی است تا به حد رشد وکمال برسد رب را به معنای صیرورت ودگرگونی

رشد همراه با زیادی به معنای اینکه شی در ذات خودش  اصل واحد در ماده تربیت: ،التحقیقدر .می رسدشی به وسیله تربیت به مراحل کمال 
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(. به هرحال واژه تربیت اگراز رَبَوَ اشتیاق یافته، معنا ومفهومش تنها 1813مصطفوی،)سپس زیادی واضافه حاصل می گردد رشد می کند،

ء است ودر مورد انسان معنای مناسب نی وزیادتی درهرشیئی مناسب با همان شیفزونی ورشد کمی وپرورش جسمانی نیست، بلکه فزو

 (. 1831پروریدن به معنای عام است)بهشتی

 

 واژه تربيت درقرآن
درقرآن، مفهوم تربیت )از ریشه ی رَ بَ وَ ( چندان مورد توجه قرار نگرفته است واگرجست وجوگری بخواهدبا پی جویی این واژه وموارد 

 "تربیت اسالمی راتبیین کند، توفیقی نخواهدیافت. درمواردی که این کلمه درارتباط با انسان به کاررفته، عمدتا "مال آن درقرآن اصطالحااستع

بروالدین من که  ( وبگو خدایا،21)اسراء/«وَقُلْ رَب ّ ارْحَمْهُمَا کَمَا رَبَّیَانِی صَغِیرًا» مفهوم رشدونمومرادبوده است، چنان که درآیه زیرمشهود است

مرا درکودکی تربیت کردندرحم نما. کلمه ی صغیر دربرابرکبیراست واین قرینه ای است برآن که تربیت دراین آیه به معنای رشدونموجسمی)از 

 .(1833)باقری،ر ب و(است ومعادل دقیق آن درزبان فارسی بزرگ کردن است 

مادر دردوران کودکی اشاره می کند، یکی از مشتقات واژه تربیت را به کارمی برد. به هر حال، قرآن کریم آن گاه که به زحمات پدرو

(. بنابراین، آنچه از واژه تربیت می 1831چنان که برخی از روایات نیز تربیت را به هفت سال نخست زندگی اختصاص داده اند)مصباح یزدی،

، درواقع طلوبیت وارزش داشته باشد.دن هرنوع کمالی درانسان می شود که متوان استنباط کرداین است که تربیت، ایجادکردن یا فعلیت بخشی

(. کمال متناسب با انسان وساختاروجودی او، کمال مطلق است. کمالی که 1831دراینجا مطلوبیت وارزش کمال موردتاکید است)ابراهیم زاده،

درحقیقت، ساختار وجودی انسان خدا را می خواهد، هرچندرو نامحدوداست وافول وغروب نداردومصداق آن حضرت حق جل جالله است. یعنی 

 (.1831به سوی کمال های نسبی ویا بدلی داشته باشد)بهشتی ،

 

 تربيت در اصطالح

البته بسیاری از آن ها جامع ومانع کامل دانشمندان علوم تربیتی برای تربیت تعریف های گوناگونی ارایه داده اند. صاحب نظران و

گواینکه دستیابی به یک تعریف رسا، جامع وکامل که همه صاحب نظران آن را بپذیرندامری دشواراست. امابا ژرف اندیشی درموضوع نیستند، 

جامع  "است ونیزبا عنایت به مبانی، اهداف واصول تربیت انسان وبا توجه به مسائل تربیتی می توان به یک تعریف نسبا تربیت که انسان

 (.1831رسد)بهشتی،

ت تربیت را به معنای رشد طبیعی وتدریجی وبه فعلی عضی از متفکرین نیز ناامید ازتعریف تربیت شده اند. اکثر تعاریف مطرح شده،ب 

توجه به اهداف تربیتی است. به  عدم و الزم جامعیت  عدم مشکل عمده این تعاریف،(. 1832،رفیعی)رساندن استعدادهای متربی دانسته اند

 تربیت در اصطالح به معنی برانگیختن باشد: می تعریف این است الزم جامعیت ودارای  یفی که برای تربیت شده استنظر ما بهترین تعر

توانایی هاوقابلیت های انسان به منظور رسیدن به کمال وسعادت  وفراهم آوردن موجبات رشدوپرورش وشکوفایی تمامی استعدادها،

 (. 1831)بهشتی ،مطلوب

 

 دیدگاه قرآنمبانی تربيت از 
مبانی تربیت پایه ها وبنیادهای تربیت است وبا دونگاه قابل تقسیم است. یک نگاه به لحاظ حوزه وقلمرواست، یعنی به سه حوزه انسان، 

ی یجهان ومعرفت بازمی گردندومبانی انسان شناختی، معرفت شناختی وهستی شناختی را رقم می زنندونگاه دیگربه لحاظ ماهیت آموزه ها

تربیت اندواز سه منبع علم، فلسفه ودین استخراج می شوند. لذا با نگاه اجمالی به قرآن، روایات واحادیث درمی  است که بیانگربنیادهاوپایه های

ی ومسائل ادراکیابیم که موقعیت وقابلیت ها وتوانایی های آدمی وابعاد وشئون وجودی او ومحدویت ها ونیازهای او ونیز موقعیت جهان هستی 

 ومعرفتی بیان شده است. 

شالوده ها، پایه ها واصولی اساسی است که از نحوه نگرش این کتاب آسمانی به انسان وجهان به  بنابراین مبانی تربیت از منظر قرآن

 (.1831دست آمده ونظام تعلیم وتربیت قرآنی برآن ها استواراست)بهشتی ،
 

 ابعاد تربيت
دست یابی به کماالت بایسته و  معنای رشد و فزونی و نمو استعدادها و فعلیت بخشی به استعدادهای انسان در راستایتربیت به 

شایسته، از اهمیت و ارزش بسیاری در آموزه های قرآنی برخوردار است؛ چرا که تربیت و پرورش نفوس انسانی از اهداف مهم و اساسی بعثت 

در تربیت باید به رشد همه جانبه ومتوازن . (2 /جمعه)؛ (111/آل عمران)؛ (111و123/ه پیامبر گرامی اسالم است.)بقرهپیامبران به ویژ
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نگرش  هنری درجهت وصول به اهداف فرهنگی جامعه توجه داشت، و اخالقی حرکت اجتماعی، عاطفی، وشخصیت متربی در ابعاد عقلی،

  برساند. محدود در تربیت نمی تواند ما را به هدف

تی تربی خداوند انسان را به گونه ای خلق کرده است که دارای شخصیتی چند بعدی است، تربیت او هم باید متوجه این ابعاد باشد.

مکتب مقدس اسالم منطبق برعالی (. 1831،احمدی )درست است که انسان را با تمامی ابعادش هدف قرار دهد نه در بعدی یا ابعادی محدود

ین بدیهی است که در پرتوچن ت می گیرد.أوازین شکوفایی فطرت آدمی است ورمز جاودانگی اسالم وتربیت اسالمی نیزازهمین جا نشترین م

توجه تربیت اسالمی به طبیعت وفطرت  از طرف دیگر، تربیتی وصول به عالی ترین مراتب کمال وتعالی برای انسان امکان پذیرخواهد بود،

عنوی م، اجتماعی عاطفی، عقالنی، سته آن به تمام ابعاد وجوانب گوناگون ذات وطبیعت آدمی نظیر ابعاد جسمانی،شایمستلزم توجه  آدمی،

 (.1831،شریعتمداری وعلوی )ودینی می باشد

 

 ابعادعقالنی
یکی از ابعاد اساسی ومهم وجود انسان که دربرنامه ریزی های تربیتی به نحوی مورد نظر قرارمی گیرد، بعدعقالنی اوست. انسان به 

عنوان موجودی که می توانداز رفتارخود آگاه باشدواز نیروی  تفکرنیزبرخورداراست درحد وسیع تحت نفوذ جنبه عقالنی شخصیت خود 

را  چون عقل ش وتقویت جنبه عقالنی است.رپرو عدی ازابعاد فعالیت های مربیان،در تمام مکتب های تربیتی بُ (.1811ی،قراردارد)شریعتمدار

اگر عقل معلومات خارجی را تجزیه وتحلیل  وتشخیص بین اشیا ودرک خصوصیات )منافع وفواید(آن ها دانسته اند. شر و وسیله تمییزخیر

 (.1832،رفیعی)علم بازدهی چندانی نخواهد داشت برای دستیابی به معلومات جدید به کارنگیرد،نکندوآن را به مثابه مواد خام 

 روز عد عقالنی تربیت پرداخته ومتربیان خود را دعوت به تفکر درخلقت آسمان وزمین وگردش شب وبه بُ قرآن در بسیاری از آیات

ین چنین، خداوند آیات خود را براى شما ا (.212)بقره/یِّنُ اللّهُ لَکُمْ آیاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَکَذلِکَ یُبَ :وحتی تفکر در ذات خود نموده است ،مانند

کُلِّ  رَبِّکَ أَنَّهُ عَلىسَنُر یه مْ آیاتِنا فِی الْآفاق  وَ فِی أَنْفُسِه مْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَ وَ لَمْ یَکْفِ ب  ومانند:  !کنید اندیشه شاید ;دهد شرح مى

دهیم تا آشکار گردد که او حق است، هاى خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آنها نشان مىبه زودى نشانه (.18)فصلت/ءٍ شَه یدٌ شَیْ

. مطالعه ی آیه های مربوط به عقل وتعقل، به ما می فهماند که برای ما اندیشیدن، الزم آیا کافى نیست که او بر همه چیز شاهد و گواه است

است وعوامل بسیاری وشاید تمام هستی دست به دست هم داده اندکه انسان تعقل وتفکرکند. حاصل سخن آنکه عقل به سبب کنترل وبازداری 

 (. 1833هستی است)باقری، درمقام شناخت وعمل ، مایه ی هدایت وراه جویی آدمی به مبدا

 

 بُعد اخالقی

 تربیت اخالقی دراین نظام دینی، یکی از موضوعات مهم در تعلیم وتربیت انسان پرورش جنبه اخالقی وتامین نیازهای روحی فرداست.

توان به کمال نسبی نمی  چون بدون تربیت وپرورش این جنبه ازشخصیت، در واقع تربیت شخصیت واحیای هویت وپیمودن مسیر کمال است،

یکی از مهم ترین هدف های پیامبران درنظر قرآن مسئله اخالق است، زیرا اعتال وسعادت انسان ها درگروپایبندی  .ومعرفت نفسانی توفیق یافت

  (.1833وآراستگی به اخالق الهی است واین امردرسایه تربیت اخالقی میسرخواهدشد)حاجی بابائیان امیری،

ت جنبه اخالقی شخصیت انسان امری است که باید درتمام طور عمرآدمی ادامه داشته باشدودر غیر این صورت می توان تالش در تربی

در قرآن کریم دستوراتی مبنی بررشد اخالقی داده  اظهارداشت که شخصیت انسان ناقص ورشد نیافته خواهد بود وبه حدکمال نخواهد رسید.

ضَاللٍ  إ نْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفی فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُوالً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْه مْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّیه مْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ : هُوَ الَّذی بَعَثَمانند شده است

خواند و پاکشان ت او را بر آنان مىاو کسى است که در میان درس ناخواندگان پیامبرى از میان خودشان برانگیخت که آیا (.2)جمعه/مُبین 

 .آموزد، و به راستى آنان قبل از آن در گمراهى آشکارى بودنددارد و به آنان کتاب و حکمت مىمى
 

 بُعدجسمانی

مختلف مبادرت کند وبدنش در مقابل انواع میکروب ها وامراض  واعمال حرکات به بتواند تا انسان تربیت جسمانی یعنی پروراندن جسم 

وزمینه شکوفایی جوانب مختلف روحی  فعالیت های دیگر آماده می سازد در حقیقت متربی را برای تربیت جسمانی، مقاوم وقدرتمند باشد.

 (.1811سلطا ن القرایی،)عقالنی واخالقی انسان را فراهم کند ومعنوی،

خدمت  قدرت انجام عبادت و پرستش خدا، از ابعاد نظام تربیتی قرآن تربیت جسمانی است واز مهم ترین اهداف تربیت جسمانی،یکی 

داشتن طراوت وسرزندگی، کسب کرامت های اخالقی، تحصیل، حفظ عافیت وسالمت جسم می توان  به خلق وافرادجامعه،

مخالف  پرورىپرورى. اسالم با تنپرورى به معناى تنبلى و نفسکند، نه تنسم توصیه میاسالم انسان را به پرورش ج (.1831برشمرد)شریفی،

مام که تهاى نفسانى است، در حالیپرورى پیروى از هوا و هوس و پاسخ مثبت دادن به تمام خواستهپسندد؛ زیرا تنرا نمیگاه آناست و هیچ
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(. هم چنان که 1813،مطهری)و حالل و رعایت بهداشت صادر کرده، بر عکس آن است دستوراتى که اسالم در مورد استفاده از غذاهاى پاک

 ۚ  اللَّهُ یَعْلَمُهُمْ  خَر ینَ مِنْ دُونِه مْ لَا تَعْلَمُونَهُمُوَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ ر بَاطِ الْخَیْل  تُرْهِبُونَ ب هِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ وَآ خداوند می فرماید:

دشمنان( آماده سازید )هر نیروئى در قدرت دارید براى مقابله با آنها  (.16)انفال/فِی سَب یل  اللَّهِ یُوَفَّ إ لَیْکُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ شَیْءٍ مِنْ تُنْفِقُوا وَمَا

همچنین گروه دیگرى غیر از اینها را که شما . ورزیده )براى میدان نبرد( تا به وسیله آن دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید هاى و اسب

 و شود به طور کامل به شما باز گردانده مى .هر چه در راه خدا و تقویت بنیه دفاعى اسالم انفاق کنید و شناسد مى را آنها خدا و شناسید نمى

 الْمُلْکُ لَهُ یَکُونُ ۚ  قَالُوا أَنَّى ۚ   وَقَالَ لَهُمْ نَب یُّهُمْ إ نَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طَالُوتَ مَلِکًا می فرماید: 211شد ودرسوره بقره آیه  نخواهد ستم شما به

 نْمَ مُلْکَهُ یُؤْتِی وَاللَّهُ ۚ  اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَیْکُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْم  وَالْج سْم   إ نَّ قَالَ ۚ  ب الْمُلْکِ مِنْهُ وَلَمْ یُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَال   أَحَقُّ وَنَحْنُ عَلَیْنَا

غمبرشان به آنها گفت: خداوند طالوت را به پادشاهی شما برانگیخت. گفتند که از کجا او را بر ما بزرگی و شاهی پی .وَاسِعٌ عَلِیمٌ وَاللَّهُ ۚ   یَشَاءُ

تر از اوییم و او را مال فراوان نیست. رسول گفت: خداوند او را برگزیده و در دانش و توانایی و ت در صورتی که ما به پادشاهی شایستهرواس

اسالم، به پرورش جسم کودک،  .د، که خدا به حقیقت توانگر و داناستیقوت جسم فزونی بخشیده، و خدا ملک خود را به هر که خواهد بخش

ای که بتواند با توانایی کامل، کارهای خود را انجام دهد و در مقابل د؛ تربیت بدنی و جسمی، یعنی: پرورش دادن کودک، به گونهدهاهمیت می

 .ها مقاوم باشدبیماری

دازی، شنا و هایی مثل تیرانکند و به پرورشهای خوراکی مفید برای جسم و جان توصیه میمندی از غذاها و نعمتاسالم، ما را به بهره

بنابراین، پدران، مادران و مربیان  .نمایده مییای منظم و به دور افراط و تفریط اراکند و سالمت جسم و جان را با برنامهاسب سواری ترغیب می

ی خود را دی و اجتماعای تربیت نمایند که آنان نیروی جسمی خود را در راه صحیح به کار گیرند تا بتوانند، وظایف فرباید کودکان را به گونه

 .انجام دهند

 

 بُعداجتماعی
یکی از اساسی ترین رسالت های والدین تربیت همه جانبه ی فرزندان و آماده کردن آن ها برای روبه روشدن با محیط زندگی اجتماعی 

نقش مهمی در تربیت اخالقی و  خانواده عالوه بر تربیت دینی ومعنوی فرزندان، .بانه با دیگران می باشدؤددر جامعه و برخورد صحیح و م

وظیفه ی اصلی والدین این است که کودک را به آداب و اصول ارزشمند  اجتماعی، اجتماعی آن ها نیز دارد. در رابطه با حیطه ی تربیت

تالش سودمند و دراستای تالش  مظهر حسن رفتار، بتواند در جامعه،د. تا کودک نپرورش ده اجتماعی بر خواسته ازآموزه های تربیتی اسالم،

نظارت اجتماعی و حسن  رعایت آداب، ادای حقوق، برای انطباق خود با محیط و روابط اجتماعی باشد به گونه ای که کودک خود را ملتزم به

 .(1831)محمدی و عباسیان،معاشرت با دیگران بداند

 یگرد های و  انسان جامعه به چنان  انسان یی تاکید دارد که درارتباط ما با دیگران سهم مهم بر عهده دارند.شخصیت انسان بر رفتارها

سیاسی ، مشارکت های عمومی(. 1831)احمدی،نامیده اند او را مدنی الطبع و برخی اجتماعی بودن آدمی را ذاتی او دانسته اند است، که وابسته

آل  )وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْب  لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ: می فرماید)ص( خداوند به پیامبر اکرم  ای در نزد قرآن دارد،واجتماعی جایگاه فوق العاده 

خداوند در  .شدنداز پرتو رحمت الهى در برابر آنها نرم )و مهربان( شدى و اگر خشن و سنگدل بودى از اطراف تو پراکنده مى(. 113عمران/

ن آیه ثمره نرم خویی را محبت واجتماع حول پیامبردانسته وآن را آشکارنموده است وعکس آن را هم که خشونت وتند خویی باعث تفرقه ای

 م(1332اندلسی،ابوحیان )وجدایی است مشخص نموده است

 

 بُعدعاطفی
بعد باعث برانگیختن متربی برای انجام عمل ویا  این خاصی است. یاین بعد دارای ظرافت ها بعدعاطفی آن است. ازابعاد دیگر تربیت،

 ماتنها به کمک شناخت نیست در بعد عاطفی ما با نیروهای روانی سرو کارداریم. یعنی قوه محرکه برای انجام یک فعل است. ترک آن می شود.

ن جنبه داشت ا به منصه ظهور وعمل برسانیم.بلکه بدون نیروهای روانی یا همان بعد عاطفی نمی توانیم شناخت های خود ر که رفتار می کنیم،

می  بسیاری ازانسان ها دست به کاری ما باید انگیزه الزم برای انجام کارها را داشته باشیم. بعد شناختی برای انجام یک کار کفایت نمی کند.

رای ب ست بودن این عمل مرتکب آن می شوند،بسیاری ازافراد که دروغ می گویند با اذعان به نادر ن آگاهی دارند.آزنند که ازنادرست بودن 

ازاین رو توجه به جنبه عاطفی انسان یعنی بعد انگیزشی  انگیزش دروغ گفتن قوی تر ازشناخت درمورد آن عمل می کند. این گونه افراد،

 (.1831احمدی،)وشکل دادن وپرورش دادن انگیزه های مثبت وحذف انگیزه های منفی از وظایف مهم تربیت است

می کندوبرای حذف انگیزه   و از ابزار تحریک ایمان می استفاده ، بهشت وجایگاه های رفیع به وبشارت  وعده ،قرآن برای ایجاد انگیزه

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْر ی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِینَ فِیها وَ مَساکِنَ مانندآیه:  کند. می  ها انذار وتحذیروتنبیه وسرزنش استفاده

هایى از بهشت وعده داده  ن باغخداوند به مردان و زنان با ایما (.12)توبه/طَیِّبَةً فِی جَنَّاتِ عَدْنٍ وَ ر ضْوانٌ مِنَ اللَّهِ أَکْبَرُ ذلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ 
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هاى عدن )نصیب آنها ساخته( و  اى در بهشتهاى پاکیزهکه نهرها از زیر)درختان( آنها جارى هستند، جاودانه در آن خواهند ماند، و مسکن

 .رضا )و خشنودى( خدا )از همه اینها( برتر است!، و پیروزى بزرگ همین است

 تربیتی یندافر وارد  معرفت شناسی و ن شناسینسانی امبا با عاطفی تربیتد. میشو اجد سحساا از رفتینه معاپشتو با آنقر در فطاعو

 شهو شدر با آنبر وهعال. دارد هعهد بر ارزش ها سساابر ، را آن مدیریت و طفاعو ورشپر ،تربیتی منظا نهایی فهد با همسو و شودمی 

 تفکر صلا و شناسی، اصل مخاطب عاطفی یتقاار صلا مانند صولیا با تربیت ینا .می کند کمک  دگیرییا به نیدرو شنگیزا و نهرافکو

روش  و تباطیار رت هایمها در دیبررکاروش های  رت، مراقبه ومحاسبه، حاویبشا و ارنذا مانند آنقر عملی های توصیه از ملهاا با و دیهبررا

 .(1831،هشی نصرتی  و متقی ،ست)نجفیا زشموآ و یسرتد های

 

 بُعدجنسی تربيت

ر این قوه اگ چنان که قوه جنسی نیز برای بقا نسل بشری الزم است. هم بعد جنسی برای بقا حیات بشری ضروری والزم است.در تربیت

ت امروزه اثبات شده اس برای تربیت جنسی به آموزش وتربیت نیاز داریم. نتیجه اش تربیت جنسی خواهد بود. درمسیر صحیح هدایت شود،

لیت ؤسله مأواین مس نقطه شروع تربیت بعد جنسی ازبدو تولد شروع می شود که قوای درونی انسان تاثیری مستقیمی ازقوه جنسی دارند.

 . پدران ومادران را زیاد می نماید

ل ودقت کافی صورت مأاگر ت قرآن کریم تاکید دارد براینکه وجود زن، زمینه بقای نسل ودوام حیات جامعه است نه وسیله لهوولعب،

بعد جنسی دستوراتی ارایه داده اند:  تربیت برای قرآن کریم(. 1831فرهادیان،)ها خوهدآمد گیرد تحول وتاثیر عمیقی درتربیت جنسی انسان

 ال لَّذِینَا لْیَسْتَعْفِفِ وَ  نِه مُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِیمٌمِنْکُمْ وَ الصَّالِحِینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إ مائِکُمْ إ نْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْ ازجمله وَ أَنْکِحُوا الْأَیامى

مردان و زنان بى همسر را همسر دهید و همچنین غالمان و کنیزان صالح و درستکارتان (. 82و88/نور)نِکاحاً حَتَّى یُغْنِیَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ یَج دُونَ

و آنها که وسیله ازدواج ندارند باید عفت  سازد، خداوند واسع و آگاه استتنگدست باشند خداوند آنان را از فضل خود بى نیاز مىرا، اگر فقیر و 

 .پیشه کنند تا خداوند آنان را به فضلش بى نیاز سازد
 

 اهداف تربيتی قرآن 

روح است، البته این اهداف در سطح هم نیستند، برخى  عناوینى در قرآن کریم مطرح شده که ناظر به اهداف تربیت نفس و تزکیه

مقدمه براى برخى دیگر است وبه تعبیر دیگر بعضى اهداف متوسط هستند و بعضى اهداف عالى. یکى از اهداف بزرگ تربیت از دیدگاه قرآن 

هر انسان در گرو ایمان محکم و اعتقاد  کریم آن است که انسان ها داراى روح ایمان و اعتقاد به ماوراى طبیعت باشند که سعادت و کمال

 راسخ به امور غیبى است. 

اى کسانى که ایمان آورده اید! ایمان واقعى  به خدا و پیامبرش » (181نساء/(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا آمِنُوا ب اللَّهِ وَرَسُولِهِ قرآن کریم مى فرماید:

هدف نهایى از تربیت روحى تکامل یافتن و به مقام قرب الهى رسیدن است.  .«ان خاطر استایمان به معناى تسلیم توأم با اطمین بیاورید.

قرآن کریم و احادیث داللت روشن بر این مطلب دارند. باید دانست که مسیر حرکت انسان یک طریق واقعى است نه اعتبارى و مجازى، و از 

اخبار در فضیلت صبر بر  (.111سوى خداست إ نَّا لِلَّهِ وَ إ نَّا إ لَیْهِ راج عُونَ )بقره/ قرآن کریم و احادیث استفاده مى شود که نهایت حرکت بشر به

  .«إ نَّا لِلَّهِ وَ إ نَّا إ لَیْهِ راج عُونَ»مصیبت و استرجاع، یعنى گفتن 

قرآن کریم به صورت هاى مختلف  هدف نهایى از تربیت وتزکیه که قرب به خداوند ونزدیکى معنوى و واقعى در نزد پروردگار است در

و مانند آن  عِنْدَ مَلِیکٍ مُقْتَدِرٍیا عِنْدَ رَبِّه مْ ( مطرح شده و گاهى به صورت هاى دیگر مانند  قُرُبَةو  قُربگاهى به صورت لفظ ). بیان شده است

مرتبه جمله عند رَب ه م نزد پروردگارشان در قرآن آمده  13که حاکى از تقرب و منزلت انسان نزد پروردگار است ذکر شده است که در حدود 

 . است )نرم افزارجامع التفاسیرنور/جستجوی واژه (

 

 خانوادهتعریف  

( اما شاید تصور همه از آن 1811کار رفته است )دهخدا،ن و فرزند و فامیل بهخانواده، در لغت به معنای خاندان، دودمان، اهل خانه، ز

خانواده در نظر بسیاری از مردم  :اندیکسان نباشد، حتی برخی توصیف آن را کار مشکلی دانسته و طبق نظر اکثریت مردم چنین تعریف کرده

 کنندای در کنار یکدیگر زندگی میفرزندانشان است که در خانهواحد اجتماعی است که شامل یک زوج متأهل و  منزله یکبه

 (. 1831یزدی،)است دیگر نسل به نسلی از ها ارزش کننده منتقل و اثرگذار بسیار نهادی خانواده (.1831،)محمودیان

 مناسبات آن در و گیرد می شکل مخالف جنس دو بین ازدواج براساس و است اجتماعی های سازمان ترین عمومی زمره در خانواده

 اهیممف تمایز وجه نیز همین و نیست چنین همواره چند هر است؛ مکانی اشتراک معموال خانواده. خورد می چشم به اسنادیافته یا واقعی خونی
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 اجتماعی است واحدی خانواده قرار بدین. دارد برعهده را تربیتی و اقتصادی جسمانی، شخصی، گوناگون کارکردهای و است خانوار و خانواده

 امعهج بر مؤثر مهم عوامل از دیگر طرف از و اجتماعی است نهادی خانواده شناختی؛ جامعه و روانی حقوقی، اقتصادی، زیستی، گوناگون ابعاد با

  (. 1831ساروخانی،)است

 

 تعریف خانواده از منظر قرآن
 ستا اسالم مقدس تعالیم تنها راه این در و برآن امکان پذیرنباشد ماهیـت روابط حاکم و حقیقت شناخت طریق از جز خانواده تعریف

 وجود اآنه فطرت و سرشت در خانواده تشکیل و همسر به گرایش که اند شده آفریده طوری ها انسان ،قرآن منظر از. باشد راهگشا تواند می که

ل توان عناصر اصلی تشکیپس می باشد؛ نشده خلق جفتی او برای که نیست زنی و مرد هیچ و است جفت جفت ها انسان خلقتً  اصوال و دارد

کنند و احتماالً فرزندانی به جمع آنها ورسوم اجتماعی خویش زندگی را در کنار همدیگر آغاز میخانواده را زن و مردی دانست که مطابق آداب

 شود. افزوده می

هایی وجود دارد که خداوند هیچ فرزندی دانند از دیدگاه قرآن خانوادهاده میبرخالف نظر عموم مردم که فرزندان را جزء ضروری خانو

آفریند به هر کس بخواهد، فرزند دختر و به هر ها و زمین از آن  خداست هر چه بخواهد مى[ آسمانفرمانروایى ]مطلق »کند؛ به آنها عطا نمی

اوست داناى  سازد.گرداند و هر که را بخواهد عقیم مى[ توأم با یکدیگر مىتر ]انى[ و دخدهد؛ یا آنها را پسر ]انکس بخواهد، فرزند پسر مى

  .و شما را جفت جفت آفریدیم( 3/)نباء« : وَ خَلَقْناکُمْ أَزْواجاًفرماید می قرآن چنانوهم  (13و 16 /)شوری« توانا

دو جنس زن ومرد، یا سیاه و سفید یا در اصناف مختلف  ها به صورت به طور خالصه باید گفت منظور این آیه این است که انسان

است؛ بلکه تنها اشاره ای است به وجود دو جنس آفریده شده اند و منظور این نیست که برای هرکس همسری آفریده شده یا مشخص شده

لَّهُ خَلَقَکُم مِن تُرابٍ ثُمَّ مِن نُطفَةٍ ثُمَّ جَعَلَکُم : وَالاست دیگری آمده آیه در همچنین .در عالم تا از این راه، نسل بشر تکثیر شده و باقی بماند

شود و ای باردار نمیهایی قرار داد؛ هیچ جنس ماده صورت زوجه ای؛ سپس شما را بخداوند شما را از خاکی آفرید، سپس از نطفه ....:أَزواجًا

 شأمن و کند می اشاره خانواده تشکیل اساسی فلسفه به حقیقت در تعبیرات گونه این با (. قرآن11/او)فاطرکند مگر به علم وضع حمل نمی

 یشهر خانواده، تشکیل به آوردن روی قرآن منظر از بنابراین است؛ داده قرار هم مکمل را مرد و زن خداوند. داند بشرمی طبیعت را گرایی جفت

 عواطفی از ناشی بلکه نیست، بشر طلبی استخدام حس تمایل، این منشأ پردازان، نظریه از برخی نظر برخالف تنها نه و دارد بشر طبیعت در

 (.1831می شود)حکمت نیا، خانواده استحکام باعث امر همین و رساند می دگرخواهی به خودخواهی از را انسان که است قوی بسیار

 

 چيستى خانواده

با تشکیل کانونى به نام خانواده، عمرى را در کنار  از بدو خلقت و آغاز پیدایش انسان بر روى کره خاکى، همواره زنان و مردان

خانواده یک واحد اجتماعى است که هدف از  .یکدیگرگذرانیده و فرزندانى در دامان پر مهر خویش پرورانده و از این جهان رخت بر بسته اند

چنین هدف، ایجاد آمادگى براى  هممی باشد و مادر و فرزندان ،شوهر، پدر ،آن در نگاه قرآن، تأمین سالمت روانى براى سه دسته است: زن

 برخورد و رویارویى با پدیده هاى اجتماعى است. 

سانى که مى گویند: و ک( 11فرقان/)مَامًا وَالَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاج نَا وَذُرِّیَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْیُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ إ  :در قرآن مى خوانیم

این آیه بر اهمیت خانواده و پیش آهنگى آن در تشکیل  .«مان نور چشمان ببخش و ما را رهبر پرهیزکاران گردان خداى ما، ما را از همسران»

ش مصلحان جامعه نمونه انسانى اشاره دارد، همچنان که پیوندهاى سالم و درخشان خانوادگى را ایده آل پرهیزکاران معرفى مى کند. کوش

 تاین بوده است که نظام خانواده، یک نظام مستحکم و پایدار باقى بماند و هیچ عاملى نتواند این کانون سعاد -مخصوصاً پیامبران الهى -جامعه

 . (1836)صدرطباطبایی،کند و اجتماع کوچک را متالشى

 

                                                                                                                            فلسفه تشکيل خانواده

کلید گشایش این سؤال در قرآن است. طبق آیات الهى، انسان ها طورى آفریده شده اند که  .چرا اسالم به تشکیل خانواده بها مى دهد

و از نشانه هاى او این که از ]نوع[ خودتان همسرانى »مى فرماید:  21به سرشت و آفرینش آنها برمى گردد. در سوره روم آیه جفت خواهى 

ى یبراى شما آفرید تا بدان ها آرام گیرید، و میانتان دوستى و رحمت نهاد. آرى، در این ]نعمت[ براى مردمى که مى اندیشند قطعاً نشانه ها

  .«است

دیدگاه قرآن اصوالً خلقت موجودات و از جمله انسان ها به صورت زوج است که به حسب فطرت در پى یافتن مکمل و نیمه دیگر از 

خود مى باشند تا به آرامش، کمال و مودتى که خداوند وعده داده است برسند و خاصه در وجود انسان زمینه اى از مودت و رحمت وجود دارد 

اما آن سکونى که قرآن وعده اش را مى دهد تنها در نهاد مقدس خانواده است که نمایان مى شود   یط خانواده است.که تجلى گاه آن فقط مح
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هادى ن و تجلى مى یابد. اینجاست که انسان با الهام از قرآن پى مى برد که خانواده تنها محیطى براى ارضاى نیاز ها وتوالد و تناسل نیست بلکه

 دهند،تناسب زن و مردی که آن را تشکیل میهدف از تشکیل و تداوم خانواده به .باالترى را در برنامه جامع خود دارد است که اهداف واالتر و

توان، تحقق جامعه سالم، تداوم نسل، تأمین نیازهای اساسی، تربیت اجتماعی نسل، طور اجمال میمتفاوت است که برخی از اهداف آن را به

ولی در منطق قرآن هدف از تشکیل خانواده آرامش انسان و دوستی  (.1831محمودیان،عی، رشد و بالندگی دانست)حراست ایمان، جمال اجتما

     .شده است( معرفی12 /( ایمان به پروردگار و شکر نعمت پروردگار )نحل21 /و مهربانی )روم

 

 معيار خانواده موفق از منظر قرآن
محبت وصمیمیت حاکم است. خانواده موفق  درکودکان ایجادمی کند. دربین اعضای خانواده موفق،خانواده موفق صفات مطلوب را 

ای اعضای خانواده برآورده می شودودرمجموع نیازه خانواده ای است که اعضای خانواده مستقل اندوارتباط صحیح درنظام خانواده وجود دارد.

خانواده منسجم بوده وزمینه برای رشدوتعالی اعضا فراهم  ده تامین می شود.احساس رضایتمندی وسالمتی روحی اخالقی اعضای خانوا

  (.1832است)زارعان،

براى داشتن یک کانون گرم و موفق باید قدم اول را درست برداریم و آن انتخاب همسر با مالک هاى اسالمى است که مهم ترین آنها، 

سمى و روانى است. در این صورت است که مى توان به داشتن خانواده اى موفق امید ایمان و باورهاى صحیح، حسن خلق، تقوا و سالمت ج

اگر بخواهیم با نگاهی دقیق یک خانواده موفق را ترسیم کنیم، شاید شاخصه های متعددی را بتوان برای خانواده موفق بیان کرد، در  .وار بود

وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکمْ مِنْ أَنْفُسِکمْ أَزْواجاً لِتَسْکنُوا إ لَیها وَ جَعَلَ »کرده استسوره روم سه شاخصه خانواده و زندگی موفق را بیان  21آیه 

آرامش، مودت، رحمت، سه شاخصه خانواده موفق از نگاه قرآن است و به عبارتی این « بَینَکمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إ نَّ فی ذلِک لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یتَفَکرُون

در خانواده موفق زن و مرد تعهداتى را که نسبت به یکدیگر و مسئولیتى که در قبال فرزندان  .ی سه گانه نماد خانواده قرآنی استویژگی ها

زگار ادارند، همواره در نظر مى گیرند به همین دلیل آنها در تربیت فرزندان سالم و صالح حداکثر تالش را مى نمایند و با هر گونه امکاناتى س

 د. مى باشن
 

  قرآن الگوهاي خانواده در

در واقع تأثیر الگوها در ساخته شدن فرد وجامعه  برتر توجه می دهد. ییها را به الگوها ونمونه ها انسان اسالم در روش تربیتی خود؛

 خاندان حضرت ابراهیم)ع(استباشد.  توجه ویژه موردمی تواند برای ایجاد آرامش وموفقیت در زندگی که ای اده برکسی پوشیده نیست و خانو

إ نَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إ بْرَاهِیمَ وَآلَ » سوره مبارکه آل عمران به برگزیده بودن این خاندان اشاره فرموده است.81و88خداوند در آیه که

اندان خ آل ابراهیم وآل عمران را برجهانیان برتری داد. ،نوح، خداوند آدم ابوالبشر «عَلِیمٌ ذُرِّیَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِیعٌ*عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِینَ

 »سوره مبارکه انبیاء 12ودر آیه  ودودمانی که برخی از برخی دیگر نشأت گرفته وبا هم دارای پیوند وارتباط بودند وخداوند شنوای دانا است

ترین مواهب خدا به ابراهیم)ع(که داشتن فرزندی صالح ونسلی برومند  به یکی از مهم « صَالِحِینَ جَعَلْنَا وَکُلًّا ۚ  وَوَهَبْنَا لَهُ إ سْحَاقَ وَیَعْقُوبَ نَافِلَةً 

وهمه آنها را مردانی صالح وشایسته  ما به او اسحاق را بخشیدیم ویعقوب فرزند اسحاق را به او افزودیم وشایسته است اشاره کرده و می فرماید:

 ومفید قراردادیم.

ک نمونه دیگر از خانواده های برتر در قرآن کریم خاندان حضرت مریم)س(است که قرآن از این خاندان به عنوان آل عمران یاد می ی

اند. آن حضرت دست پرورده مادری است که طبق ای برگزیده وبرتر به جهانیان معرفی شده هپدر ومادرش یکی از خانواده  ،حضرت مریم کند.

درا فرزند خو «مِیعُ الْعَلِیمُإ ذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إ نِّی نَذَرْتُ لَکَ مَا فِی بَطْنِی مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّی إ نَّکَ أَنْتَ السَّ»عمران سوره مبارکه آل 81آیه 

ی است ومادر فرزند پس پروردگارش اورابا حسن قبول پذیرا شد واورا به تربیتی نیکو پرورش داد ه قرار داد.به پناه خدا سپرد وخدمتگزار صومع

إ ذْ قَالَتِ الْمَلَائِکَهُ یَا مَرْیَمُ إ نَّ  »لق در گهواره سخن گویدکه خداوند بشارت داد که در دنیا وآخرت آبرومند واز مقربان در گاه خداوند باشد وبا خَ

« صَّالِحِینَوَکَهْلًا وَمِنَ ال وَیُکَلِّمُ النَّاسَ فِی الْمَهْدِ *ب ینَ یُبَشِّرُکِ ب کَلِمَهٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ وَج یهًا فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَهِ وَمِنَ الْمُقَرَّ اللَّهَ

    .( 11-11)آل عمران/

 

 الگوي خانواده دراسالم  برترین
ای جهانیان امضاء کرده ررا به عنوان نمونه ی کامل از خانواده برتر معرفی وصالحیت الگویی آن را ب )ص(اسالم اهل بیت پیامبر اکرم

لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ إ نَّمَا یُر یدُ اللَّهُ  »سوره مبارکه احزاب این خانواده را از هرگونه رجس وپلیدی مبرا دانسته است.88خداوند سبحان در آیه  است.

آیه مباهله هم در باره اعضای این خانواده نازل شده وعظمت معنوی وعرفانی آنان را به نمایش گذاشته . « الر ّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَه ّرَکُمْ تَطْه یرًا

  امل هستند.(تشکیل شده که آن دو مصداق انسان کس(وفاطمه) عاین خانواده از پیوند ملکوتی حضرت علی) است.
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ها ونزد عرشیان برقرار شد ودر جمع زمینیان  (این دو کفو وهمتای همدیگر هستند وپیوند آن دو در آسمانصطبق گفته پیامبر گرامی)

 (سراسر الگوست؛س( وفاطمه)عزندگی علی) سوه والگوی امت خویش خوانده وفرمود:پیامبر همچنین این خاندان را اُ تحقق عینی یافت.

خانه داری وتربیت فرزند او در عالم نظیر ندارد وتا قیامت برای جهانیان نور  شوهر داری فاطمه؛ مدیریت اودر خانه وخانواده؛ علی؛ همسرداری

 افشانی می کند.

 

 هميت تربيت خانواده در قرآن ا

 یکی .هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاج نَا وَذُرِّیَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْیُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ إ مَامًاوَالَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا  می فرماید: 11آیه خداوند متعال در سوره فرقان

از ویژگی های بندگان راستین را توجه خاص به تربیت فرزند و خانواده خویش می داند تا آن جا که آنها برای خود در برابر آنها احساس 

آنها پیوسته از درگاه خدا می خواهند و می گویند پروردگارا از همسران و فرزندان »د چنان که می فرماید: مسئولیت فوق العاده ای می کنن

  .«ما کسانی قرار ده که مایه روشنی چشم ما گردد

ی حق و عدالت، چنین افرادی آنچه در توان دارند در تربیت فرزندان و همسران و آشنایی آنها به اصول و فروع اسالم و راه ها "مسلما

همچنین در آیه شش سوره التحریم  فروگذار نمی کنند و در آنجا که دستشان نمی رسد دست به دامن لطف پروردگارمی زنند و دعا می کنند.

راتی ومنان کرده و دستؤخیرخواهی برای اعضای خانواده و تربیت دینی آنان را تکلیفی بایسته برعهده مومنان دانسته، روی سخن را به همه م

ای کسانی که ایمان آورده اید! خود و خانواده خویش را از »درباره تعلیم و تربیت همسر و فرزندان و خانواده به آنها می دهد و می فرماید: 

  .«آتشی که هیزم آن انسان ها و سنگ ها هستند نگاهدارید

. ؤْمَرُونَلُونَ مَا یُنَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَیْهَا مَلَائِکَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا یَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَیَفْعَیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ 

نهی از  معروف و نگهداری خویشتن به ترک معاصی و عدم تسلیم در برابر شهوات سرکش است، و نگهداری خانواده به تعلیم و تربیت و امر به

این برنامه ای است که باید از نخستین سنگ  منکر و فراهم ساختن محیطی پاک و خالی از هرگونه آلودگی، در فضای خانه و خانواده است.

قت نهایت دبنای خانواده، یعنی از مقدمات ازدواج، و سپس نخستین لحظه تولد فرزند آغاز گردد، و در تمام مراحل با برنامه ریزی صحیح و با 

  تعقیب شود.

 

  مدل مفهومی
باتوجه به اهمیت خانواده درقرآن کریم نگارنده دراین مقاله برآن است که به ارایه الگوی مفهومی تربیت خانوادگی ازمنظرقرآن کریم 

ا که می توان ازآنج مقاله مبادرت گردد.ازاین طریق باتوجه به ارتباط عناصراین الگوبایکدیگربه تدوین الگوی مفهومی آن نیزدراین  پرداخته، تا

که تمام پژوهش برروی آن صورت گرفته، به حساب آورد، لذا نگارنده ازمؤلفه  ، را به عنوان الگوی مفهومی وبنیادینی،نظری پژوهشچهارچوب 

دین سان مدل مفهومی پژوهش را اند رابطه برقرارنموده وب های نقش آفرین درتحقیق بین مؤلفه هایی که درایجادمسئله پژوهش مهم تربوده

  از مؤلفه های استخراج شده از چارچوب نظری تحقیق استخراج ومدل مورد نظررا تدوین وارایه نموده است.
 

 

 

 

 

 

 

 پژوهش مؤلفه هاي: ارتباط مفهومی 1شکل 

 

واژه تربیت می توان استنباط کرداین است که تربیت، باعث ایجادکردن یا فعلیت بخشیدن هرنوع کمالی درانسان می شود که آنچه از 

مطلوبیت وارزش داشته باشد. لذا درمبانی وپایه های تربیت نگاه به حوزه وقلمرو، اساس نگرش به انسان، جهان ومعرفت را شامل می شود 

استخراج علم، فلسفه ودین می شود وتوجه به مبانی تربیت ازمنظرقرآن کریم برنگرش انسان به جهان ونظام  ونگاه به ماهیت تربیت باعث

 می باشد. تعلیم وتربیت استواراست. که این نگرش ها بر ابعاد تربیت از لحاظ عقالنی، عاطفی، جسمانی، اخالقی واجتماعی اثرگذار

 شخصی، گوناگون کارکردهای که است؛ مکانی اشتراک "که معموال است اجتماعی های نسازما ترین عمومی زمره در خانواده نیز

 فیعواط از ناشی که دارد بشر طبیعت در ریشه خانواده، تشکیل به آوردن روی قرآن منظر از دارد و برعهده را تربیتی و اقتصادی جسمانی،

 تربیت خانوادگی ازمنظرقرآن کریم

 تربیت

 خانواده

قرآن 

 کریم
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قرآن کریم تامین سالمت  و می شود خانواده استحکام باعث امر همین و رساند می دگرخواهی به خودخواهی از را انسان که است قوی بسیار

 روانی، رحمت، مودت، وآرامش را از اثرات خانواده قرآنی می داند.

همچنین خداوندیکی از ویژگی های بندگان راستین را توجه خاص به تربیت فرزند و خانواده خویش    می داند و نگهداری خانواده به  

تعلیم و تربیت و امر به معروف و نهی از منکر و فراهم ساختن محیطی پاک و خالی از هرگونه آلودگی، را زمینه سازایمان به خداوندو قرب 

 اند.  الهی می د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهش: مدل مفهومی 2شکل 
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 نتيجه گيري بحث و
های اساسی، اصلی انتقال مهارتمرجع خانواده  .استبسیار مؤثر ی زندگی هاانتقال مهارت و فرزندانوتربیت  نقش خانواده در رشد

و  ها دارد. فقیرها و میراث فرهنگی به فرزندان است. در حقیقت آینده و تقدیر کودکان بستگی به شرایط و طرز عمل خانوادهرفتارها، عادت

ی خانه جای گذارد.خانواده و خیلی از مسائل دیگر در شخصیت کودکان تأثیر می سواد، مذهبی و غیرمذهبی بودن کرده و بیغنی، تحصیل

های خانوادگی، نبودن روابط رغم تمایل جوانان در دوران جوانی به رهایی از قیود و محدودیتگردد و علیاست که زندگی در آن آغاز می

( که بیان 1831این نتایج با نتایج حاجی بابایی) گذارد.ی بر جای میهای خانوادگی اثر مخربی به ویژه در سنین نوجوانمطلوب و همبستگی

( که عنوان می کنندخانواده مهم ترین رکن برای تربیت فرزندان است 1831اسدی وهمکاران)هدف از تشکیل خانواده آرامش است و می دارد،

از موضوعات بسیارمهمى  یکیهمراستا است. بیت می داند( که خانواده را به عنوان اساسی ترین عامل تر1831ونتایج پژوهش رستمی نسب )

مهم ترین خشت بناى اجتماع است و اگرخانواده سالم،   خانواده  .که در قرآن مطرح است و خداوند به آن بسیار بها مى دهد، خانواده است

خانواده رکن طبیعى و اساس اجتماع و واحد بنیادى ..متعالى و استوار باشد مى توان به داشتن جامعه اى سالم، متعالى و استوار امیدوار بود

 هب فراوانی آیات نیز کریم قرآن در آن تبع به و بوده برخوردار واالیی بسیار جایگاه از اسالم مبین دین نهادخانواده در جامعه اسالمى است.

 ستا برخوردار قدسی و ملکوتی نهادخانواده ازماهیت کریم، قرآن آیات مطابق. است یافته اختصاص خانواده موضوع با مرتبط مختلف مباحث

 ،اخالقی نهادی بودن، اجتماعی عین در قرآن دیدگاه از خانواده نهاد. گردد برقرار بایستی آن اعضای میان معنوی و عاطفی اخالقی، روابطی و

که این نتایج با  .فرماست حکم آن روابط بر ورزی عشق و محبت و است تنیده هم در آن حیطه در اخالق و حقوق که است حقوقی و معنوی

( که بیان می دارد خانواده از دیدگاه قرآن کریم نهادی اخالقی، معنوی، آسمانی واجتماعی است همسو 1831نتایج جهانی)

. دنمو پرهیز آنعدی ب تک بررسی از و نمود توجه آن ابعاد همه به خانواده، نهاد بررسی در بایستی کریم، قرآن آیات مطابق. ُوهمراستاست

 و ودهب حاکم سببی یا و نسبی روابط آن اعضای میان که گیرد می شکل مخالف جنس دو بین ازدواج مبنای بر قرآن، و اسالم نگاه در خانواده

 و است مرد و زن پیوند حاصل اسالم در خانواده. شوند می اداره واحد مدیریت براساس و برخوردارند تکالیفی و حقوق از هم مقابل در آنها

 دلتعا از را انسان طبیعی، قانون این از انحراف و رود می شمار به ازدواج مهم و اصلی های انگیزه از و بقاء الزمه و طبیعت اهداف از مثل تولید

 فرزندان و دارند ای ویژه اقتدار مادر و پدر. شود می رعایت خوبی به مراتب سلسله مطلوب، خانواده در اسالم منظر از. دارد می باز تکامل و

 تمام و برخوردارند خاصی احترام از یک هر شوهر و زن. کند می حکمرانی عاطفه و اخالق شوهر، و زن میان. قائلند خاصی احترام آنها برای

 هک هایی خانواده چنین در. است فرزندان جسمی و روحی پرورش برای مناسب هدیمَ و معنویت و عواطف از سرشار کانونی ساختن تالششان

 پرده و رسد می خود اوج به شریعت و طبیعت همسویی کنند، می تجربه را آرامش آن اعضای و است جاری آن اعضای میان رحمت و مودت

 از ای آمیزه که هاست خانواده این در. گردد می ایمان تبلور و ها ارزش رشد منشأ و شود می    زدوده کدورت و خودخواهی های حجاب و ها

که این نتایج با نتایج مهدوی  .سازد می فراهم را آن اعضای تعالی و پیشرفت زمینه تکالیف، و حقوق ، معنویت اخالق،

ایجاد آمادگى براى برخورد و رویارویى با پدیده  ،تأمین سالمت روانى( همراستاست ودرنتیجه 1831(، وهاشمی )1833)(تجلیل1838کنی)

 مقام قرب الهى از محورهای تربیت خانوادگی است.تکامل یافتن و رسیدن به  ،هاى اجتماعى
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 مراجعمنابع و 
 (. فلسفه تربیت .تهران : انتشارات پیام نور.1831ابراهیم زاده، عیسی.) [1]

 .البحر المحیط، بیروت: دار الفکر .م(1332) .ابوحیان اندلسی، محمد بن یوسف [2]

 انتشارات انجمن اولیاومربیان.اصول تربیت. تهران:  (.1831احمدی، علی اصغر.) [8]

اولین  یزد، (. نقش والدین درتربیت دینی فرزندان از منظر قرآن .1831اسدی، ریحانه، زمانیان، راضیه ودهقان منشادی، منصوره. ) [1]

 (. 1831راهی به سوی تعالی ) همایش ملی تربیت دینی،

  .انتشارات پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسالمیتهران :  ن.آمبانی تربیت از دیدگاه قر (.1831محمد.) بهشتی، [1]

 (. مسائل ومشکالت تربیتی .تهران : انتشارات بین الملل.1831بهشتی،احمد.) [1]

 (. نگاهی دوباره به تربیت اسالمی. تهران: سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی.1833باقری، خسرو.) [1]

 شارات نخیل.تهران : انت مالت فرهنگی.أ(. ت1831تقوی دامغانی، سیدرضا.) [3]

 .18،ص 21رشدآموزش قرآن .شماره(. هدف های تربیتی درآینه قرآن کریم. مجله 1833تجلیل، مهدی. ) [3]

 .انتشارات سمت تهران : . 1و2معارف (. 1831.)جمعی از نویسندگان [16]

سوم، شماره اول، صص (. جامعه شناسی خانواده درقرآن کریم. دوفصلنامه میان رشته ای قرآن کریم. سال 1831جهانی، سمانه. ) [11]

166-31 . 

، صص 81(. راهبرد تربیتی آرامش توحیدی خانواده از منظرقرآن. مجله مطالعات تفسیری، شماره 1831حاجی بابائی، حمیدرضا.) [12]

131-131 . 

صدا و سیمای : ناشر .روش های تربیت اخالقی کاربردی در اسالم از منظر قرآن و عترت (.1831.)محسن، بائیان امیریحاجی با  [18]

 .جمهوری اسالمی، سروش

 .(. فلسفه حقوق خانواده. تهران: روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان1831).همکاران و محمود نیا، حکمت [11]

 .تهران : موسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران .هلغت نام (.1811.)دهخدا، علی اکبر [11]

ناشر: نوید اسالم.)تاریخ انتشاربه .ن )مترجم حسین خداپرست(لمفردات فی غریب القرآ(. ا1832.)راغب اصفهانى، حسین بن محمد [11]

 ق(. 1112زبان اصلی

 . 21-83، صص263، شماره21معرفت،دوره (. نقش خانواده درانتقال ارزش ها ازمنظرقرآن .مجله 1831رستمی نسب، عباسعلی.) [11]

 سوم .ناشر: پژوهشکده جلد  ،آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن(. 1832رفیعی، بهروز) [13]

 حوزه ودانشگاه. [13]

 11(. موفقیت خانواده وتاثیرخانواده جهت یاب درآن. مجله مطالعات راهبری زنان سال 1832زارعان ،منصوره.) [26]

 .132-223،صص 13شماره  [21]

 (. مقدمه ای برجامعه شناختی خانواده. تهران: سروش.1831باقر.) ساروخانی، [22]

 .صدف تهران : .1(. اندیشه اسالمی 1833).محمد جعفرو محمدرضایی، سبحانی، [28]

 ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز .فلسفه تعیین اهداف کلی و جزیی در تعلیم و تربیت (.1811.)خلیل ،سلطان القرایی  [21]

 . 113و  113شماره 

 (. تعلیم وتربیت اسالمی. تهران: انتشارات امیرکبیر.1811شریعتمداری، علی.) [21]

 .1-23،ص 3،شماره 2سال ،روش های تربیت جسمانی درقرآن کریم. فصلنامه آفاق دین (.1831شریفی، عنایت.) [21]

 .182،183صص، 21و23 شماره،1مجله پژوهش های قرآنی.دوره .تعریف خانواده از منظر قرآن (.1836فاطمه.) صدرطباطبایی، [21]

 .تهران: مرتضوی .چاپ سوم .حسینی اشکوری مجمع البحرین، تصحیح احمد(.1811)طریحی، فخر الدین بن محمد. [23]

 .اصول و روشها( تطبیقی آراء تربیتی ژان ژاک روسو و اسالم )اهداف، بررسی .(1831).علی ،شریعتمداری و سیدحمیدرضا ،علوی [23]

 .1-86،صصتی ویژه نامه علوم تربی 2 شماره، 18 دوره .مجله علوم تربیتی و روانشناسی 

 .بوستان کتاب قم نشر: مبانی تعلیم وتربیت درقرآن واحادیث. (.1831رضا.) فرهادیان، [86]

 کریم. قرآن [81]

 .نشر صدرا: تهران .علیم و تربیت در اسالمت (.1813مطهری، مرتضی.) [82]

 .سمت ،هاسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه :تهران .دانش خانواده (.1831.)محمودیان، حسین [88]
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کنفرانس ملی  .تربیت اخالقی و اجتماعی فرزندان در خانواده ازمنظر قرآن و معصومین (.1831.)حامد، عباسیانورسول  ،محمدی [81]

 (.1831)دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران 

 ناشر: وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی.، 1التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج(. 1813.)حسن ،مصطفوی [81]

 (. فلسفه تعلیم وتربیت .تهران : انتشارات اندیشه نوین.1831مصباح یزدی، محمدتقی.) [81]
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 . 11-38،صص 81،شماره 
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 هشوپژمجله  زه های قرآنی.موبرآ مبتنی عاطفی تربیت  منظا ماندهیزسا (.1831ل.)کما، هشی نصرتی و ههر، زمتقی ،محمد، نجفی [16]

 .13-32،صص 23 رهشما تربیت. و تعلیم مسائل در

 . 13-161، صص 13،شماره12، دوره(. قرآن وکارکردهای نهادخانواده. مجله پژوهش های قرآنی1831هاشمی، سیدحسین. ) [11]
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