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 دیباچه

ی انسانی است، و نظر به اینکه تداوم گونه مکان تربیت وخانواده بنای انسان است و نخستین  رسالت جا کهناز آ

گسستن  در برابر آناز اخالق و حفظ پیوند خانواده و مواظبت  بذر امروزه جامعه بشری به شدت نیازمند کاشت

و  سطوح با خطرات هولناکی روبرو  همهجا که در این دوران خانواده در نو از آاست  ه شدن آنو به تباه کشید

و با توجه به پیچیدگی روابط فرهنگی و کند،  را تهدید میهای بزرگی مواجه است که فروپاشی آن با چالش

 از ،آثار سلبی خود را در جامعه ،المللی های بیننامهتمدنی میان مردم و پیوند قانونی از رهگذر قراردادها و پیمان

ای از ازتاب داده است؛ فرهنگ دینی اسالم نهاد خانواده را پاس داشته و آن را با منظومهمله جامعه اسالمی  بج

 .موثر استقدرت و کارآیی آن حفظ که بر فراگرفته است های اخالقی و قواعد شرعی ارزش

 های آسمانی که دین اسالمکه با فطرت انسانی و شریعتاست تدوین شدهکلی  یمنشور پیش رو بر اساس اصول

هماهنگ همسو و  ،سازمان بین الملل گرایی فرهنگی مورد احترام منشوراست و با کثرت هر تأیید زدهها مبر آن

 است.

 

 فصل نخست

 ماده اول: مفهوم خانواده

ها تعهد ازدواج شرعی با رضایت طرفین وجود که از یک مرد و زن که میان آناست اجتماعی  واحدیخانواده 

 و بر اصول عدالت، احسان، همکاری، مشورت، مودت و رحمت استوار است. استدارد، تشکیل یافته

 .ر صورت وجود، فرزندان تشکیل می یابدیک زن و شوهر و دخانواده از ماده دوم: 

 از: اندهداف خانواده عبارتاماده سوم: 

 ؛: پاکدامنی و عفت زوجین و حفظ آبرو1/3

 ؛نسل از جهت سالمتی، اجتماعی و روانی از : محافظت2/3

 ؛: بقای نوع بشر3/3

 ؛آرامش و سکونت روانی و مودت و رحمت: 4/3

 ؛ی انسانی آرام و استوارا: ساخت جامعه3/5
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 .خانوادگی پیوندبه  بشر یازن پاسخ به: 6/3

 

 فصل دوم: اجرای وظایف خانواده

 خانواده مبتنی است بر:ماده چهارم: 

 ؛زوجین در تکالیف و حقوق، برابری که عدالت، انصاف و احسان را تحقق ببخشد توازن: 1/4

 ؛ی مالیصالحیت اجتماعی و قانونی و ذمه ،: برابری در اصل خلقت، کرامت انسانی2/4

 .فین و مشورتر: رضایت ط3/4

 وظایف خانواده:ماده پنجم: 

 اقتصادی و سیاسی؛اجتماعی، : فکری، ی همه جانبه توسعه: سهیم بودن در 1/5

 ؛حمایت مادی و معنوی از افراد خانواده)اصول و فروع(: 2/5

 و حمایت از سالمتی افراد خانواده؛فراهم کردن شرایط آرامش روانی  برای: تالش 3/5

 فراهم کردن عقلی، جسمی، روانی، عاطفی افراد خانواده از رهگذر های استعدادها و توانایی: شکوفا کردن 4/5

 .موزش و تفریحات مشروعتربیت، آ

 

 فصل سوم: حقوق کودک در خانواده

 تعریف کودک: کودکی دوران جنینی تا بلوغ را شامل می شود.ماده ششم: 

 حقوق کودک در خانواده شامل موارد ذیل است:ماده هفتم: 

 ؛به آنو زیان   آسیبو عدم  یجنین: حق حیات از بدو دوران 1/7

 ؛ویت دینی و فرهنگی و اجتماعی ویژه خودو حق انتساب به ه شرعی: حق انتساب به پدر و مادر 2/7

 ؛، حتی در زمان جداییکودک یا مادربه شرط عدم اضرار به سالمتی  سرپرستی: حق 3/7
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در صورت  این حق ؛مور مادی و معنوی کودکحق حضانت و نگهداری به صورت حمایت کامل از ا: 4/7

 ؛یابدجدایی زن و شوهر نیز ادامه می

چه که عرف و درمانی و تفریحی و هر آن ،مخارج آموزشی ،نشامل خوراک، پوشاک، مسک: حق نفقه 5/7

 ؛یابداین حق در صورت جدایی زن و شوهر نیز ادامه می باشد، عادت مقتضی آن می

 ؛داردوالیت )سرپرستی(  کودک و اموال او حقتا رشد کامل کودک بر  ولیّ: 6/7

و به کارگیری های بدنی های مادی و معنوی و سوء استفادهتعرض همهابر رب حق حفاظت دراز کودک : 7/7

 ؛برخوردار استکودک در موارد خالف قانون و تجاوز جنسی و تجارت بدنی و اخراج اجباری 

 ؛های اخالقی: حق تربیت بر اعتقادات درست و ارزش8/7

 ؛و صلح عادالنه استمبتنی بر همکاری  که  نی: حق تربیت بر تعادل روانی و وابستگی ملی و مشترکات انسا9/7

 ؛: حق تربیت کودک بر خودمراقبتی و ارتقای روحی و روانی10/7

ازدواج و  قانونبر عفت و پاکدامنی و اجتناب از رفتارهای منحرف و روابط جنسی خارج از : حق تربیت 11/7

 ؛آگاهی از خطرات ناشی از آن

 

 فصل چهارم: خانواده گسترده

 هشتم:ماده 

خانواده گسترده مبتنی است  گیرد؛ در برمیبستگان و نزدیکان را  دیگرکه  است ای: خانواده گسترده خانواده1/8

 بر:

 : خانواده گسترده مبتنی است بر:2/8

 ؛ی ارحام، احسان، محبت و مهربانیهای صلهارزش: 1/2/8

 سالخورده و اشخاص برای نیازمندان، اشخاصهای مادی و معنوی و همبستگی اجتماعی، به ویژه : مراقبت2/2/8

 ؛هانو نادیده نگرفتن آخود های در خانواده نیازهای ویژهدارای 

 ؛: تضمین زندگی مناسب و شرافتمندانه برای افراد دارای نیازهای ویژه3/2/8



4 
 

 ؛افراد خانواده میانسازش برقراری آشتی و : 4/2/8

افراد  میاندر صورت ناسازگاری و نزاع  سازشبرقراری احسان و نیکی به بستگان به شکل عام و آشتی و : 5/2/8

 .ها ها و شادیها در غمهمیاری و پشتیبانی آنو همچنین خانواده 

 

 فصل پنجم: نظام خانواده

 زن و مرد و تنها راه ایجاد خانواده است. میانازدواج قراردادی مشروع ماده نهم: 

، معاشرت نیکو و احسان متقابل (مرد و زن)ازدواج قراردادی مبتنی بر انتخاب آزاد، رضایت طرفین ماده دهم: 

 است.

 در عقد ازدواج صالحیت زوجین و قدرت بر انجام مسئولیت شرط است.ماده یازدهم: 

 .شود که باید رعایت شود مقرر میمتقابل بر عقد ازدواج  یحقوق و تکالیفماده دوازدهم: 

زن مشارکت  وبر اساس توانایی و قدرت مالی خود نفقه خانواده را بپردازد، شوهر باید ماده سیزدهم: 

 احسان و نیکی به شمار می رود. ،خانواده هایمخارج و هزینه پرداخت درثروتمند 

زوجین  میانمسئولیت مشترک  و مدیریت آن، که هدایت خانواده یک نهاد اجتماعی است ردهم: اماده چه

، عدالت، حکمت، محبت و خانواده در حوزه مشورت و سازشسرپرست امور و مرد مسئولیت اصلی و  است

 .را بر عهده داردمعاشرت شایسته 

 ها است.تعادل و تکامل نقشمدیریت خانواده بر اساس ماده پانزدهم: 

های ذاتی و فطری تفاوت برتخصص مبتنی باید  ،خانواده قسیم حقوق و وظایف دروندر تماده شانزدهم: 

عدم پذیرش هر همراه با  ،و در چهارچوب احترام متقابل ارزشدر برابری  پایه بر . و این تقسیم وظیفهباشد افراد

  .انجام گیرد ،چه احساس پستی و تحقیر را برانگیزدآن

 است.فرزندان حقوق والدین بر رعایت  ونیکی کامل، مراقبت و احسان نسبت به والدین ماده هفدهم: 

 خانواده ممنوع است. یاعضا انیدر م زیان رساندن و یعدالت یب نواع ظلم،ا همه ماده هجدهم:

 د.نمستند باش دیحقوق با نیتأم یازدواج برا یهاعقدماده نوزدهم: 
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 فصل ششم: پایان دادن به رابطه زوجیت

و به کار بردن  عدم امکان تداوم رابطهبه نیت تداوم باشد، و تنها در صورت رابطه زناشویی باید ماده بیستم: 

 شود.می ختمبه طالق  ،ها و مراحل درمان روش  همه

 صورت بگیرد.با بهترین شیوه قانون و طبق در صورت متوسل شدن به طالق باید ماده بیست و یکم: 

صیغه طالق را ، مرد حق دارد به نیکویی ابدیتواند ادامه  ینم ییکه رابطه زناشو یهنگامماده بیست و دوم: 

 .نمایدلع حق دارد که درخواست طالق یا خُنیز زن  جاری کند،

دو نفر  اید از خانواده زن و شوهر ب ، در صورت اختالف زوجین و پیش از اجرای طالقماده بیست و سوم: 

 اقدام کنند.ها سازش میان آنبرقراری آشتی و  برایحَکَم 

شایسته ای به گونهنوع آن مشخص و الزامات آن باید  ،شد انجامهنگامی که طالق ماده بیست و چهارم: 

 .در مورد اعضای خانواده لحاظ گردد، و حقوق ناشی از آن شودرعایت 

 

 خانوادهاز مسئولیت دولت و نهادهای محلی در حمایت فصل هفتم: 

 است:موارد ذیل از وظایف دولت ماده بیست و پنجم: 

 نظام خانواده؛ م کردن حمایت قانونی و حقوقی برای: فراه1/24

 ؛های اجتماعی در حل مسائل خانواده: دخالت دادن سازمان2/24

هنگام طالق یا در صورت  آوارگی بهمسکونی برای محافطت از زنان و کودکان از  سرپناهفراهم کردن : 3/24

 فوت همسر؛

ساختن نیازهای مادی و معنوی و فراهم  درسی در پیگیریبه بهترین وجه ممکن منافع کودکان  : مراقبت از4/24

 آنان؛

و ثبات  را تحقق ببخشدخانواده  خوشبختی و سعادتکه  گیفرهنگ سالم خانواد کی جیترو یتالش برا: 5/24

 ؛کند نیرا تضمآن و تداوم 
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را به عهده  مسئولیت خانوادهتا رف ازدواج ه کردن افراد در شُآمادسسات جامعه مدنی برای ؤاندازی مراه: 6/24

 ؛و سازش نهادهای صلح تأسیس راکزی جهت مشاوره خانواده و، و به راه انداختن مبگیرند

 : تسهیل ازدواج و تشویق به آن؛7/24

 

 فصل هشتم: ارث و وصیت و عدّه

 ارث بر اساس عدالت، تکامل و مسئولیت است.ماده بیست و ششم: 

از حق  وارثاناز  نباید هیچ کدامو ، حق تقسیم خواهد شد اموال متوفی میان افراد ذیماده بیست و هفتم: 

 د.نن محروم شوارث و تصرف در آ

 رود و باید مطابق قوانین حاکم برآورده شود.معروف به شمار میوصیت از موارد ماده بیست و هشتم: 

های جنبهب و حفظ نسَرعایت  شوهرش فوت کرده است برایزن مطلقه یا زنی که ماده بیست و هفتم: 

 .نگاه دارد عدّه راباید روانی 


