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 مقدمه

خانواده واحد اساسی هر جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی فرزندان آن است. تشکیل خانواده در 

فرهنگی فرزنـدان نقـش مهمـی را     -و تکوين شخصیت اجتماعی ايجاد آرامش و سکون زن و مرد

                                                                    توان به عنوان گروهی تعريف کرد کـه در آن حـد  اقـل دو نفـر جـن        می کند. خانواده را می ايفا

آيند، مشارکت دارند و نسـل جديـدی را    می اجتماعی افراد بالغی بشمار -مخالف که از نظر روانی

هـای   است. عضويت در اين گروه، دائمی اسـت و بـا گـروه   آورند که ضامن بقای جامعه  می بوجود

منجمله آنکه در آن، صحبت از زن و مرد و روابط زناشويی است، داشتن فرزنـد   دارد،ديگر تفاوت 

و رابطه با والدين مـورد تأکیـد اسـت و ارتبـاط حقـوقی، عـاطفی و بیولـوژيکی )خـونی( بـر آن          

ع و متعـددی برخـوردار اسـت کـه از آن میـان،      حکمفرماست. کارکردهای خانواده از ابعاد متنـو 

ذکر کرده انـد. البتـه    "اجتماعی کردن فرد"بسیاری از صاحب نظران، اساسی ترين کارکرد آن را 

خانواده در گذشته از کارکردهـای بیشـتری برخـوردار بـوده اسـت کـه در رونـد تکـاملی خـود،          

را يکی پ  از ديگری از دسـت داده  کارکردهايش )از قبیل نقش تولیدی، آموزشی، تربیتی و ...( 

تشـکیل شخصـیت   "شود،  می و آنچه امروز باقی مانده و کارکرد اساسی و اصلی خانواده محسوب

است. حتی اجتماعی کردن طفل هم در مراحـل اولیـه زنـدگی اسـت، زيـرا       "اجتماعی -فرهنگی

يف اجتمـاعی                                                                     خانواده چه غربی و چه شهری خودمان، طی  يک قرن گذشته بخش عظیمی از وظا

تـوان از واگـذاری    می کردن خود را به ساير نهادها واگذار کرده است که به عنوان يک نمونه مهم

نقش آموزشی و پرورشی آن به مهدهای کودک، کودکستانها و مدارس نـام بـرد. بـا وجـود ايـن،      

 را نهاد اصـلی مسـئول پـرورش کودکـان و بـزرن کـردن آنهـا        "هدخانوا"جامعه شناسی سنتی، 

 -تشـکیل شخصـیت فرهنگـی   "داند و از طرف ديگر، با توجه به کارکرد اساسی خانواده يعنی  یم

برای شناختن يک جامعه بايد خانواده را مورد مطالعه قرار داد. بنـابر ايـن، خـانواده از     "اجتماعی

 تواند کانون اصلی مطالعه رشد و تکامل انسان قرار گیرد. می نظر فردی و اجتماعی هر دو،

فردی و اجتماعی خانواده، آن را يک واحد بنیادی جامعه کـه  های  م هم با توجه به جنبهاسال

هـای   وظیفه مهم تعلیم و تربیت فرزندان را به عهده دارد، معرفـی نمـوده و وظـايف و مسـئولیت    

متنوعی را برای آن در نظر گرفته است. از جمله آنکه؛ اسالم نسـبت بـه کوکـان عنايـت خاصـی      

هـای   در راستای رشد و شکوفايی آنها در ابعاد مختلـف جسـمی و روانـی توصـیه     مبذول داشته و

فراوانی را بعمل آورده است. در مکتب اسالم، حقوق کودکان از جايگاه ويژه ای برخوردار است به 

                                                                                     نحوی که برای مراحل مختلف رشدشان قوانین و مقررات مقتضی وضع گرديـده اسـت. اصـوال  از    
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مان لحظه انعقاد نطفه اش دارای حقوق انسانی ماننـد حـق حیـات، حـق     نظر اسالم، کودک از ه

پرستاری و آمـوزش   باشد. در سالهای اولیه زندگی، نگهداری،  می تابعیت خانوادگی، حق ارث و ...

 شود.   می و پرورش کودک از حقوق اساسی  وی محسوب

ودن حقوق کامل يک انسـان،  کودک از نظر اسالم به ويژه از ديدگاه فقه امامیه عالوه بر دارا ب

دوران کودکی، از مزايای حقوقی مخصوص به خود نیـز برخـوردار اسـت و    های  با توجه به ويژگی

نسبت به حقوق مالی و غیرمالی وی از قبیل حق نفقه، حق حضانت و واليـت توجـه الزم بعمـل    

 آمده است.

گوناگون جسمی و روانـی  در قرآن مجید و احاديث و روايات معصومین علیهم السالم نیازهای 

کودک از قبیل نیاز به امنیت، تغذيه، بهداشت و تعلیم و تربیت به تفصیل مورد بحث قرار گرفتـه  

اکید صورت گرفته است. برای نمونه، در مورد تغذيه و پوشاک برای های  و برای ارضاء آنها توصیه

 فرمايد: می کودک، قرآن

َ ََواَلَواَلَداَتَ  »  ََ  ََ  َ  ََ َ َرَضَعَنيَ   َ  َ ََ  َأَوَلاَدَهَنََحَوَلََ   َ َ َ  َ  َ َ   ََ َ َ َكاَمَلََ َنيَ  َ َ ََلَمَنََأَراَدََأَنَََ َنيَ   ََ َ  ََ  ََ َ  َ َ َتَميَ  َ ََالَرَضاَعَةََوَعَلىَاَلَمَوَلوَدََلَهََرَزَقهََنَََََ    َ  َ َ  َ َ َ  ََ  َ َ   ََ  َ  ََ ََ  َ َ  َ َ َ  َ َ  َ  َ ََ

َ َوَكَسَوَتَهَنََباَلَمَعَروَف َ  َ  َ  َ  ََ  ََ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ »1 

مادران بايد دو سال تمام به فرزندان خود شیر دهند، آنکه خواهد فرزند را شیر تمام دهـد و  »

 «                                                    ر( است که خوراک و پوشاک ايشان را به حد  متعارف بدهدبه عهده صاحب فرزند )پد
 

 فرمايد: می در مورد اهمیت تغذيه کودک با شیر مادر، پیامبر اعظم )ص(

َماََمنََلَبَنََوَضَعََبهَالَصَبَيََاعَظَمََبَرَكةََعَليَهََمنََلَيَنََاَمه»  َ  ََ  َ  َ ََ َ  َ َ َ َ َ َ ََ  َ  َ  ََ  َ  َ َ  ََ  َ  َ َ ََ ََ  ََ  َ  َ  َ َ َ  َ ََ َ  َ َََ »2 

 «با برکت باشدکودک با هیچ شیری تغذيه نمی شود که به اندازه شیر مادرش »
 

همچنین پیامبر اکرم)ص( در مورد حقوق فرزند پسر بـر پـدر بـرای محتـرم بـودن مـادرش،       

 فرمايد: می انتخاب نام نیکو برای خودش و تعلیم و تربیت وی

َ ََََحَقَالَوَلَدََعَليَواَلَدَهََاذاَكاَنََذكَرَاََانََيس َت ََََ»   ََ  ََ َ  ََ  ََ   َ  َ َ َ ََ َََ  ََ  َ  َ  ََ َ ََ  َ َ َ َ   ََ ََ َ َ ََهََوََيسَتحسََنَاس َمَهََوََيعَلمََهََكت اَ َاَ ََوَََََََََََ َهَ  رَََ  َ َََََََََام  ََ ََ  َ ََ  َ  ََ   َ  َ َ  َ  ََ  ََ  َ َ ََ  َ   َ َ  َ َ  َ َ َ َ َ   َ  َ

َ َيَطَهَرَه  َ  َ  َ  َ»3 

آن است که مادر پسر را محترم بدارد و نام نیکو بر پسـر بگـذارد و    شحق فرزند پسر بر پدر»

 «پاک و تطهیر نمايدها  کتاب خدا را به او بیاموزد و او را از پلیدی
 

                                           
1
 ۲33. سوره بقره، آيه  
۲
 175ص  15ج. وسائل الشیعه،  
3
 ۴9، ص6. کافی، ج 
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 فرمايد: می و تربیت امام سجاد)ع( در مورد حقوق فرزندان از نظر تعلیم

ََوََاَنَكََمسَئوَلََعَماََوَلَيَتَهََبَهََمنََحسَنَااَلَدَ ََوَالَدالَلَةََعَليََرَبه»   ََ ََ  َ َ َ َ  ََ  َ ََ َ َ َ َ  َ  َ ََ  َ َ  َ ََ  َ َ َ  ََ  َ  َ َ  ََ ََ  َ  َ َ َ َ  ََ  َ َ َ   َََ  َ »4 

و تو نسبت به آن اختیـاری کـه دربـاره فرزنـدت داری بـرای تربیـت نیکـو و راهنمـايی بـه          »

 «پروردگارش مسئول هستی

درباره کودکان اصول و قوانینی را وضع نموده اسـت کـه ضـامن    در واقع، شارع مقدس اسالم، 

رشد و تعالی همه جانبه آنان است و ناديده گرفتن آنها از طرف والدين، مربیـان و ديگـر کسـانی    

که نسبت به کودکان مسئولیت دارند، موجب بروز مسائل و مشـکالت جبـران ناپـذيری در رشـد     

 شود. می جسمی و روانی آنان

و  در نظر دارد بـا معرفـی خـانواده    "احاديثده و حقوق فرزندان از منظر قرآن و خانوا"کتاب 

جوان، ضمن جلب توجه بیشتر دوسـتداران تعلـیم و تربیـت بـه     بعضی از ابعاد حقوق کودک و نو

خـانواده  "خانواده و حقوق فرزندان در متون اسالمی، بخشی از مطالب و محتوای مورد نیاز درس 

 ا در دسترس دانشجويان قرار دهد.  ر "در اسالم و ايران

خلقت ، اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده در اسالم. تحت عناوين فصل ششکتاب حاضر در 

انسان، ابعاد وجودي و مراحل رشد وي،  کودک به عنوان هدیه الهي، حقوق کودکاان، عنایات   

تنظیم گرديده است. بخش پايانی به خالصه و نتیجه گیـری  ها  موانع و محدودیتویژه به زنان و 

 اختصاص يافته است. 

 امید است خوانندگان ارجمند، مؤلف را از تذکرات و راهنمايی هايشان بهره مند سازند.

 

                                           
۴
 363. تحف العقول، ص  


