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بررسی رابطه حقوق و اخالق در خانواده

شناخت ارتباط تنگاتنگ، غیر قابل تفکیک بودن و تأثیر گذاری اخالق و حقوق بر یکدیگر خصوصاً در

خانواده از جمله اموری است که در مستحکم تر کردن خانواده بسیار حیاتی است. لیکن بسیاری از خانواده

ها علیرغم اینکه در آموزه های دینی ما از جمله آیات و روایات و همچنین کتاب های اخالقی و حقوقی از

صدر اسالم تا کنون مباحث عمیقی در مورد رعایت اخالق و حقوق در خانواده مورد بحث قرار گرفته شده

است ، اما به جهت اینکه در مورد نحوه ی ارتباطشان و اینکه در خانواده کدام یک در اولویت می باشد؛

آنطور که الزم بوده مورد تحقیق و پژوهش انجام نشده و از این مهم غافلند؛ لذا لزوم و اهمیت تحقیق و

پژوهش در مورد این مسأله پر رنگ می گردد. بر ین اساس در تنظیم روابط درون خانواده همیشه اخالق بر

حقوق مقدم است و این اخالق و روابط عاطفی و انسانی است که بر تحکیم و پایداری این رابطه نظارت

دارد. در این روابط سخن از عواطف انسانی، عشق و صمیمیت و وفاداری است و حقوق و قانون برای

حکومت کردن بر آن ناتوان است. طبع خانواده با حقوق و احکام آمرانه سازگار نیست و تأثیر قوانین در

ایجاد نظم در آن ناچیز است.
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M.A. Thesis:

survey of the relationship between family law and
morals
The importance of the family in stitution to the structure of the community is clear and
unambiguous.the health and wellbeing of a community largely depends on the family and
the relationships among its individuals the relationships that determine its sustain ability are
ethical and legal.what keeps the family going is the upholding of values and ethics .the
inportance of morality in the family is even greater than the rights .in today,s world ,the
family  system  faces  major  challenges  ,family  breakdown   separation  and
divorce,unaccompaied  chi ldren  ,del ing  uency  and  adolescents ,behavioral
disorders...illustrate  the  famiy,s  damages  and  illustrate  the  inability  to  communicate
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morality and rights is the dichotomy that is created between ethics and rights ,while many
rights  have  a  moral  back  drop  ,and  in  their  lives  people  have  always  realized  the
importance of moral rights to maintain and achieve values such as justice,order,peace and
prosperity .the purpose of this study is to identify and express the rights of morality in the
family system ,and the research method in collecting information is a library.
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