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راهکارهاي ارتقاي سالمت روانی فرزندان؛ برگرفته از سبک 

  (ع)بیت زندگی اهل

  *حسن نجفی

  **نقی فقیهی علی

  ***اکبر رهنما

  چکیده

بیت(ع)، چه راهکارهایی بـراي تربیـت فرزنـدان ارائـه      اهل: «این بود کهپژوهش  سؤال

بیـت(ع) در ایـن موضـوع، مـورد      ؛ به این منظور، سـخنان و رفتارهـاي اهـل   »؟ندا کرده

بندي و توصیف و تحلیل نظري قرار گرفت؛ این راهکارها در سه گروه  جستجو و طبقه

شد؛ خانواده به صورت یک سیستم متعامل بندي  کلی: شناختی، عاطفی و رفتاري طبقه

) 1کند. در حیطۀ شناختی، به امـوري ماننـد:    ها ایفاي نقش می در هر کدام از این حیطه

و تسلیم در برابر  تیرضا) 5؛ توکّل به خدا) 4؛ تقوا) 3؛ به خدا مانیا) 2؛ معرفت به خدا

در حیطـۀ عـاطفی بـه    ) همسویی گفتارها و رفتارها بـا اوامـر الهـی؛ و    6ی؛ مقدرات اله

) پـرورش  4؛ ابراز عواطـف مثبـت  ) 3ی؛ ارتباط عاطف) 2ورزي؛  محبت) 1اموري مانند: 

و  يشاد هیما) 7ي؛ ریپذ پرورش تحمل) 6اندیشی؛  ) پرورش مثبت5؛ تیمسئول احساس

) 1یی؛ و در حیطـۀ رفتـاري بـه امـوري ماننـد:      جـو  لتیپـرورش فضـ  ) 8؛ نشاط بـودن 

و  یرابطـه کرامتـ   يبرقرار) 5؛ هدیه دادن) 4؛ بخشش) 3؛ لمتقاب میتکر) 2؛ خوشرویی

  ی.شگیپ قناعت) 8ي و شکرگزار) 7؛ برخورد فروتنانه) 6ی؛ عزّت
  
  

بیـت(ع)،   سالمت روانی، فرزندپروري، راهکارها، سبک زنـدگی، اهـل   هاي کلیدي: واژه

  شناخت، عاطفه، رفتار
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  مقدمه

فرزنـدان در آن   یتاسـت کـه شخصـ    یواحد اجتماع ینتر کوچک و یناول خانواده،

و  یعـاطف  يهـا  شود. اگرچـه واکـنش   یزي میر یهآنان پا یتهو ةو شالود ردیگ یمشکل 

 یراتتـأث  ،شـود  راتـی مـی  ییو دستخوش تغ ابدی یممختلف تکامل  یندر سن ،افراد یروان

و  ینتـأم  ،ینبنـابرا  ؛نهـد  مـی  بنا آنها را یتشخص یهارچوب اولهخانواده، چ یطمح یهاول

مـورد   یـد است که در کانون خانواده با یمهم يها از مؤلفه یکی ی،سالمت روان يارتقا

 یعـی به طـور طب  ،فرزندان یروان يها جنبه گریدو ها  یجانتا عواطف، ه یردتوجه قرار گ

    .)21، ص1392ی، نجفیهی و (فق یابدپرورش 

یکی از مباحث مهمی است که در رشد و بالندگی خانواده و جامعه  ،روانی سالمت

کند  می فسالمت روانی را حالتی از بهزیستی تعری ،. سازمان بهداشت جهانیاستثر ؤم

ه از آنها به نحو مـؤثر و مولـد اسـتفاده کـرد     و توانمندي خود را شناخته ،آن که فرد در

 یناسـ  یابـوعل  .)7، ص1383حمدوند، (ا شود میواقع و براي اجتماع خویش مفید  است

 یسـالم هسـتند کـه بـر فطـرت اصـل      هـایی   روان«: دیـ گو ی میسالمت روان یفدر تعر

از لطافتشـان خـارج    ی،عالم در اثر برخورد با امور زندگ ینبمانند و در ا یباق یشتنخو

  .)354، ص3، ج1375ینا، س (ابن »و خشن نشده باشند یظنشده و غل

و  یآدمـ  یعـت توان سـالمت روان را حفـظ طب   ی، میون اسالممت گریدمراجعه به  با

 یـنش آن در ب یـار د کـه مع کر یفاهداف معقول و مشروع تعر يراستاآن در  یارتقابخش

 یفرد و ارتقابخش يو رفتار یعاطف ی،شناخت يها جنبه نگاه داشتن یعیطب، (ع)معصومان

، يبشرگوناگون  يها جنبهدر  یتعادل و هماهنگ يو برقرار یدجاو یزندگ یردر مس هاآن

  .)66، ص1389قره عود،  و (پرچم ینش استآفر یاهداف عال تحقق يبرا

در  یـا ، رود یـرون ب یعیاز حالت طب اد شدهی يها از جنبه یکیکه در  يفرد ،ینبنابرا

و  ،کنـد  یـدا انحراف پ یاو  شودمتوقف ی ارزشمند اله يها هدف يحرکت به سو یرمس

و  یالتتمـا ینـی،  معقـول و د  ينگرش و باورهـا  ي،معنوجسمی،  يها اي از جنبه جنبه

 یثی،. متـون حـد  یسـت از سـالمت روان برخـوردار ن  یند، بب یبآس يیعی وطب يرفتارها

ـ  یماريبودن از ب يالقلب را به مفهوم عار النفس و سالمت چون سالمت یريتعاب  ی،روان

ـ  ،انـد  دهرمطـرح کـ  ها  يو دور بودن از نابهنجار یعاطفی و اخالقی، شناخت صـرف   یول

کامل  یستیسالمت و بهز يو ارتقا ینبلکه تأمیست؛ ن یکاف ها يمارین بیاز ابودن  يعار
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یز الزم کردن ن عمل یستهو شا یاجتماع ،يفرد يها یشگرای و شناخت يها در جنبه یآدم

  .و مهم است

ـ  یماريکه بیناست که عالوه بر ا یانسان سالم کس یدگاه،د یندر ا در  نـدارد،  یروان

 ياز همه استعدادها یحصح يور و بهره يمعنو یاهداف عال تحققو  یروان یتعال یرمس

از رشـد و   یعـت، در ارتباط با طب یو حت یو اله یاجتماعي، فرد يها در جنبهدي خدادا

و حـاالت   برخـوردار اسـت   متکامـل  يو باورهـا  یشباال و گـرا  یرو تدب یشهتحول اند

یهـی،  (فق دارد) يو اخـرو  یـوي (دن یدر زنـدگ  یسـته شا يو عملکردهـا  یمطلوب روان

  .)97، ص1383

 يهـا  ياز توانمنـد  یعیاستفاده طبی، اسالم یدگاهسالمت روان از د ،به طور خالصه

 يهـا  در جنبـه  یتعادل و هماهنگ يو برقرار یدجاو یزندگ یردر مس يو رفتار یشناخت

از  یکـی کـه در   يفـرد  ،ینبنـابرا  ؛ینش استآفر یاهداف عال به منظور تحقق ،گوناگون

 يهـا  هـدف  يحرکت به سـو  یردر مس یابرود و  یرونب یعیفوق از حالت طب يها جنبه

ی، (صـانع  محروم اسـت  ی، از سالمت روانکند یداانحراف پ یامتوقف و ی، ارزشمند اله

    .)35، ص1387

 يص راهکارهـا اکه بـه طـور خـ    یمشخص شد پژوهش ،پژوهش هبررسی پیشین در

 کرده باشد، یبررس (ع)یتب اهل یبر سبک زندگ یمبتن را فرزندان یسالمت روان يارتقا

، هسـتند  که مرتبط بـا موضـوع  هایی  پژوهش یبه برخ ،اما به عنوان شاهد ؛وجود ندارد

  :شود می اشاره

مور
1

 ین بـا والـد  یمینشان دادند کـه روابـط صـم    یدر پژوهش ،)2004و همکاران ( 

 فرزندان به ارمغان يرا برا یاز زندگ یتاو رض ياعتماد به نفس، شاد ،کودك و نوجوان

 يها یتدر حما یشهر یدترد یب یزن یافراد در بزرگسال یروان و یجسمسالمت  .آورد می

   دارد. یپدر و مادر در اوان کودک

ینزآدک
2
 هـاي  یـت حما یننخسـت  ،که فرزند رسید یجهنت یندر پژوهش خود به ا ،)2003( 

دوسـت  یرش، و نحوه برخورد، پـذ  آورد به دست میرا در کانون خانواده  یو اجتماع یروان

 یازهایشـان ن تأمینو  یاجتماع يها نقش اجراي دررا  آنها ،با فرزندان ناسبداشتن و رفتار م

                                                   
1. Moore 

2. Adkins 
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  دهد. ي میاری

بندورا آلبرت
1
از  افـراد  يها یرپذیريو تأثها  یادگیري یشتریناعتقاد داردکه ب )1977( 

اي  یـژه و یارزشـ  یگـاه و جا یـت انـدازه الگوهـا از محبوب   الگوهاسـت. هـر    مشاهده راه

الگـو، بـر سـالمت     نینخسـت  ۀبه منزل یندارند. پس والدیشتري بر یتأثبرخوردار باشند، 

با  شاننحوه برخوردیگران، با د آنها تعامل يها شدنشان، روش یاجتماع ،فرزندان یروان

یف، سـ : (به نقـل از  دارند یاساس یرتأث آنهاي و اعتقاد یاخالق امورو  یمشکالت زندگ

  ).168ـ166، ص1389

حفـظ سـالمت    يهـا  روش یبررسـ «) با عنوان 1391( يو اسد يپژوهش معاضد نتایج

و  یناز بهتــر یکـی  ی،فعلـ  یطاز آن اسـت کـه در شـرا    یحـاک  »یمروان از منظـر قـرآن کـر   

 یمو مفـاه  »یمآن کـر قـر «از یـري گ سالمت روان، بهـره  یتحفظ و تقو هايابزار ینتر مطمئن

  آن است.معنوي واالي 

 يمعنـو  يقرآن و راهکارها«با عنوان  یدر پژوهش ،)1390و همکاران ( نورمحمدي

 یاجتماعي، رفتاری، چهارگانه معرفت ي، راهکارها»ها انسان یبهداشت روان ینجهت تأم

  .اند کردهمبارك قرآن استخراج  یاترا از آ یو عاطف

 یاصول بهداشت روان«با عنوان  یدر پژوهش ،)1387( نسب يو تقو يجعفر میرشاه

دانشـمندان و متخصصـان    ةشـد  با بررسی معیارهـاي پذیرفتـه   »یهسجاد یفهاز منظر صح

اصـول بهداشـت روانـی و     یه،سـجاد  یفهبهداشت روان و انطباق آنها با فرازهـاي صـح  

صـول  ا يهـا  ذیـل عنـوان   ،مختلف این کتاب يها معیارهاي سالمت روان را در قسمت

  .اند گنجاندهشناختی، رفتاري، عاطفی و اجتماعی مؤثر در بهداشت روان 

 84) و خطبـه  44 ،هـود  و 17 ،13 ،لقمـان ؛ 55 ،؛ مریم6 ،یم(تحرقرآن  یاتآ بررسی

افراد هسـتند   یننخستین، والد ؛اسالم ینمب یناست که در داز آن  یحاک زین البالغه نهج

و  یاخالقـ ی، روحـ  یراتتـأث  یـدارترین دهنـد و پا  مـی  فرزند را سامان یتیکه شاکله ترب

  گذارند. اي میبر ج يو یتیرا در ساختار ترب يرفتار

  پژوهش روش

مـرتبط   یثیصورت که متون حد ینبه ا ؛است یلیتحل ـ یفیپژوهش، توصن یا روش

                                                   
1. Albert Bandura 
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 ،از منابع يبردار یشف يها فرزندان، با استفاده از فرم یسالمت روان يارتقا يبا راهکارها

شـده   یفـی ک یـل و تحل یفتوصـ ی، تحقق اهداف پژوهش بررس يو در راستا يگردآور

  است.

  (ع)یتب اهل یفرزندان؛ برگرفته از سبک زندگ یسالمت روان يارتقا راهکارهاي

  پرورش فکر و شناخت  يها راهکار الف)

شـده   یـد تأک یفردي و اجتمـاع  یجهان و زندگ از فرد  راهکارها بر شناخت ینا در

 يریـ گ شـکل به  ،یتو درنها یابدپرورش  يو یو اخالق ياعتقادی، ابعاد شناختتا است 

   .شود می پرداخته یطهح ینا يها راهکار یحبه تشر ،در ادامه ؛سالم منجر گردد یتشخص

  . معرفت به خدا1

بـه   یـاز احسـاس ن ي خـود و  اي است که فقر وجود انسان به گونه يوجود ساختار

و  رداز پروردگار دا یاجمال یاز آن است که شناخت یحاک ینو ا کند یرا درك مخداوند 

 ین،والدکه داند  می الزم (ع). امام رضابرخوردار است یزن یلیشناخت تفص يتوانمنداز 

یی، توانـا یی، دانایی، ، شنوایازين یب یلاز قب را به خدا و صفات او یادراک يتوانمند ینا

ارتقـا دهنـد    يو ضـد  یکشـر چ یهـ  نداشتنو  بودنو منحصر به فرد  یتعدالت، خالق

  .)428ـ427، صق1404ی، (حران

 وفرزندان خـود بپروراننـد   در  را به خدا يو فطر يمعرفت حضور یدپدر و مادر با

 یقینـی بکوشند تا آنـان بـه معرفـت     یاله يبه خدا و صفات حسنا یدر معرفت حصول

 یگرامـ  بریـام گونـه کـه پ   تر خـدا، همـان  یشـ شناخت هرچه ب ي. کوشش برایابنددست 

است یتیاعمال ترب یناز بهتر یند،فرما می (ص)اسالم
1

سالمت  يدر ارتقا یو نقش مهم 

 یرپـذ  امکـان  يپرورش و تحول رشد ،بدون شناخت خداوندکه  يا ؛ به گونهدارد یروان

  .یستن

ـ  ا و و تقو یمانکسب ای، به اخالق اله یآراستگ و یتیتحول ترب  خداونـد،  رتوکـل ب

 ،تـر گـردد   میقتر و ع یعوس ،هرچه شناخت ؛تر اوست همه در گرو شناخت هرچه کامل

 یـن آغـاز د  ،روسـت کـه معرفـت    یـن ا از .شود می فراهم یشترو تحول ب ییشکوفا ینهزم

                                                   
 .)228ح، 1381شهري،  ير ي(محمد أَفضَلُ العمالِ العلم بِاللّه: (ص)اسالم یامبرپ. 1
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أَوّلُ اَلـدّینِ  : «ندیفرما یم (ع)یامام عل که چنان ت؛اس یدر زندگ یتیکه سبک تربباشد  می

رِفَتُهعکـه معرفـت خداونـد     اسـت  گر آنیانب ن کالمیا .)140، ص1، ج1344ینی، (کل» م

ر یپـذ  امکـان فرزندان  یبهداشت روانن یتأممطلوب و  یتترب ،آن ونو بد رددا یتمحور

  . ستین

  به خدا یمان. ا2

ـ  فرزند اش بـه خـدا    او، عالقـه  یو فعلـ  یبا شناخت خداوند و مجموعه صفات ذات

 یگـر و د یمرحـ یم، بخش، مدبر، حکـ  یو او را به عنوان پروردگار، هست یابد می پرورش

ینـاگر،  دارد (م یتحکا یدرون ياز اعتقاد و باور یمان،. ایردپذ می صفات منحصر به فرد

  .)68، ص1390

 يصفات حسنا وپروردگار  یقلب یرشو پذ یقتصد یعنی ؛باور و التزام ایناز مظاهر 

خـدا التـزام    يهـا  یتبه هدا زین عمل دررا به زبان آورد و  یرشپذ یناست که ا یناو، ا

 ةکنند تگر و وضعیهدا یم،رح یم،خدا به عنوان عالم، حک یرشپذ ۀالزم یراز ؛داشته باشد

و  یالهـ  ینقـوان که  کند یقاست که فرد تصد ینای، کمال مطلوب آدم يدر راستا قانون

 یـد بابشـر  است و  یآدم یوانو ر یرشد و سالمت جسم يهمه برا ،خداوند یامر و نه

اش  گرامی پدرانبه نقل از  (ع)امام رضا یردر تعب یمانا ،رو ینا از ؛ها بکوشدآن ياجرادر 

ـ   : «(ص) چنین اسـت و ایشان از رسول خدا (ع)ؤمنیناز امیرالم  و یمعرفـت و بـاور قلب

.»اقرار به زبان و عمل به اعضا و جوارح است
1
   

  . تقوا3

 يارتقـا  يبرا (ع)علمی و عملی معصومان ةقرآنی که در سیرهاي مهم  از آموزه یکی

چراکـه تقـوا    ؛از مفهوم تقواست ی، آگاهاست شدهتأکید  بر آنفرزندان  یسالمت روان

 هارا سالم نگـ  يو یعاطف یتمنش و شخص ،کند می نامعقول حفظ يفرزند را از باورها

 خـدامحور یابـد،  ارتقا  مانیشود. اگر فرزند در ا خریبی میت يدارد و مانع عملکردها می

و منطبـق بـا   دهـد   یماصل قرار  ی،را در زندگ یاله یو اوامر و نواهها  یتهدا ،شود می

  نکند. یچیسرپ از دستورات پروردگار کوشد یمکند و  می آنها عمل

 يتنهـا بـرا   سـازد و نـه   مـی  سعادت فرزند را فـراهم  ینهزم ،خدامحور بودن در رفتار

                                                   
 .)348، ص2، ج1380ی، قم یهبابو ابن ( معرِفَۀٌ بِالقَلبِ و اقرار بِاللّسانِ و عملٌ بِاألرکانِ یمانَُإل: (ع)امام رضا. 1
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 یبـه ط یاترا دارد، بلکه ح یتیو ترب یشناخت روان یامدهايپ ینجهان بهتر یندر ا یزندگ

یمـان اي باالتر از ا تقوا را مرحله (ع). امام رضاکند ین میتضم یزرا ن یدجاو
1
ـ  مـی   و  ددان

رسد که جـز بـر    ییبه جا یدبا یمانی،ا يارتقا یرمفهوم است که فرزند در مس ینبد ینا

 يو آخـرت بـرا   یـا اي در دن عادتمندانهسـ  یتا زنـدگ  عمل نکند یاله يها یتمحور هدا

 ایـن اسـت کـه    ،الهـی  يها ترین امتیاز خانواده بزرگ ،گریبه عبارت د ؛رقم زند یشخو

تقوا يها نشانه يزندگی خود را بر مبنا
2
  .اند بنا نهاده یاله ئرو عشق به شعا 

  . توکل به خدا4

، 1363ی، به معناي اعتماد کردن به خدا در کارهاست (راغب اصـفهان  ،به خدا توکل

موظفنـد رشـد    ینمشهود بـوده اسـت. والـد    (ع)یتب اهل یدر سبک زندگ که) 567ص

 یهاو تک انیپا یببه قدرت  بداند،خدا را قادر مطلق  ويکنند تا  یجادرا در فرزند ا يفکر

اقـدامات   یرو در مسـ  ردیـ در نظـر گ  را یشـگی پشتوانه هم ینا ،انجام کارها يو برا کند

  راه ندهد. یشبه خو یو ترس یاحساس ناتوان یچه مدبرانه خود،

؛ قـرآن بـه   اسـت بخش، محـرك و حماسـی    توکل مفهومی زندگی ،در فرهنگ دینی

دور و تـرس را   دهرجا که بخواهد انسان را به عمل وادار ،عنوان اساسنامه تربیت دینی

 3»کننـدگان را دوسـت دارد   خداي توکـل کـن کـه خـدا توکـل     بر ... «: یدفرما سازد، می

  .)159 ،عمران (آل

  یو تسلیم در برابر مقدرات اله یت. رضا5

به کمال  دنیرس يکه برا اند هدانست یمانرا دو رکن مؤثر ا یمرضا و تسل ،(ع)امام رضا

و خشنودي  رضایت .)318، ص1، ج1381 ي،شهر ير ياست (محمد يضرور یقی،حق

از  ،) و رسیدن به مقـام رضـا  202، ص1363ی، (راغب اصفهان یضا و حکم الهبنده از ق

 ي،از رشد فکر یناش یمانیا ي، تقوا و توکل است. فرزند در ارتقایمانا، ثمرات معرفت

و  مکه به حک را کند و حوادثی یت میاحساس رضا ،داده است ياز همه آنچه خدا به و

آورد  مـی  رودآنهـا فـ   در برابـر  و سر تسـلیم  یردپذ ، میافتد میاتفاق  یاله اقتضاي تقدیر

  .)59، ص2، ج1362ي، (سجاد

                                                   
 .)445ص ،ق1404ی، (حران بدرجه یماناالوالتقـوى افضـل مـن : (ع)رضا ماما. 1

 .)32 ،(حج» و من یعظِّم شَعائرَ اللَّه فَإِنَّها من تَقْوى الْقُلُوبِ«. 2

 ».فَإِذَا عزَمت فَتَوکلْ علَی اللّه إِنَّ اللّه یحب الْمتَوکلین... «. 3
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 یرهاتقد هو هم بیند یم» خدا یتربوب«خود را در قلمرو  فرزند یوقت ،یگربه عبارت د

که بر  شود یآن م یجهنتداند،  یحکمت و مصلحت م يخداوند را هم بر مبنا يیرهاو تدب

 یچشود و هـ  یم یمو تسل یراض ،صبور ؛ه استاو خواسته و مقدر کرد هآنچه خدا دربار

ی، سـان انکمـال   ین درجه ازبه ا یدن. رسخواهد کردکند بلکه استقبال هم  یمن یاعتراض

رهاند؛  یم یو نگران یشو تشو یاز تالطم روح او را و بخشد یم یبه فرزند آرامش روان

  .گیرد یو آرام م اندازد یلنگر م یکه در ساحل امن یهمچون کشت

و  ینید یفدر تکال یبخش است، حت ارجمند و آرامش یارکه بس یروح لتیفض ینا

و  جا یب يها را از دغدغه نساند انتوا می فقر و غنا، ،یتندرست ،در مسائل مربوط به رزق

هرکس به آنچـه خـدا   «: فرمود است که یتروا (ع)یبرهاند. از امام عل یروح يفشارها

ی، (مجلسـ  1»یابـد  یمـ  یشباشـد، بـدنش اسـتراحت و آسـا     یکرده راض یماو تقس يبرا

    .)139، ص68، جق1403

  یگفتارها و رفتارها با اوامر اله یی. همسو6

ارزش  یـک سنجش تحقـق   يبرا یاساس يها از شاخص ینی، یکید یتنظام ترب در

است.  یآن با اوامر اله يساز در رفتار انسان، بروز و ظهور آن در گفتار و رفتار و منطبق

خبر  او یروان یرويقوت نفس و درجه ن باز مرات ،انسان یانب«: یندفرما می (ع)یامام عل

آدمـی بـه   «: اند هفرمود یگرد ییثدر حد یشانا .)343، ص1373یمی، تم ي(آمد 2»دهد یم

تـو  وزن  بگـو کـه بـر    يزیچ ،بنابراین ؛گفتارش سنجیده شود و به کردارش قیمت شود

همچنین گوینده  ،)335ص ،(همان 3»بها و قیمت آن گران باشد کهبکن  يکارو  دیفزایب

  زینت گفتارش باشد.  عملش، گوید، باید عمل کند تا سخن بیش از آنچه می

 ؛ زیـرا اسـت  يار مهـم و ضـرور  یت، بسیدر امر ترب رفتار و گفتار متعادل و سنجیده

هـا و   دهیشن دهند و الگوي خویش قرار می را و اطرافیان نیوالدگفتار و رفتار  فرزندان،

 ینـوع  یشـان ها یدهو شـن هـا   یـده د یانم یداب ،رو نیا  از ؛کنند یسه میکردارها را با هم مقا

، 2، ج1388(سـادات،   یایـد در ذهـن آنـان بـه وجـود ن     یکرد تا آشفتگ یجادا یهماهنگ

روابط  يباعث برقرار یاوامر اله و انطباق آن باسازي رفتار و گفتار  هماهنگ .)122ص

                                                   
 .منَ اهللاِ بما قَسم لَه، إستراح بدنُه یمنْ رِض. 1

 .عن قوة جنانه ینبیالرجل  یانب. 2

 .المرء یوزنُ بقوله و یقَوّم بفعله فَقُلْ ما تَرجّح زِنَتُه، و افْعلْ ما تَجِلُّ قیمتُه. 3
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  .گردد می ینوالد یعاطفسالم 

در تقویـت شـناخت    ین،و پیوسـتگی بـین علـم و عمـل والـد      مجموع، همسانیدر

و  یوسـتگی پ یـن صـف بـه ا   ةسور 3 و 2ي ها یهفرزندان بسیار مهم است. خداوند در آ

اي کسـانی کـه ایمـان    «فرمایـد:   خطاب به جامعه ایمـانی مـی   است و کردهتالزم توجه 

کنید؟ نزد خدا بسیار موجـب خشـم    ید که به آن عمل نمیگوی اید! چرا سخنی می آورده

   1.»است که سخنی بگویید، ولی عمل نکنید

  يفطر يها یشرشد عواطف و گرا يها راهکار ب)

فرزند را  ،روابط ینا .کنند می برقرار یبا فرزند ارتباط عاطف ینوالد ،راهکارها ینا در

 يهـا  از راهکـار  یدر ادامه به برخ رساند. یاري میبا مشکالت و حل آنها  ییارویرو در

   .گردد می اشاره یطهح ینمرتبط با ا

  يورز . محبت1

 یمدر تحکـ بلکـه   ییزناشو یزندگ یدر شادکام تنها نه ،به همنسبت همسران  محبت

 یاخالقـ  يهـا  از آموزه یکی ،مؤثر است. محبت یاربس یزفرزندان ن با آنان یروابط عاطف

 موضـوع  یـن ا یـت خداوند در باب اهم که ؛ چناناستشده  یدتأک است که بر آناسالم 

 یتانبرا یاست که از جنس خودتان همسران ینقدرت خداوند ا يها از نشانه«: یدفرما می

  .)21 ،(روم 2»قرار داد رحمتمودت و  یانتانو در م یابیدتا در کنار آنها آرامش  یدآفر

دوام و رشـد خـانواده،    عامـل  یرومنـدترین توان ادعا کـرد کـه ن   می ،اساس ینبر هم

عواطف متقابل  یختن، برانگخانواده ياستحکام و بقا يبرا راهکار ینمحبت است و بهتر

و  یـد کن یبا زنان مهربان«: یندفرما می (ص)اسالم یگرام یامبراست. پ یکدیگرهمسران به 

 ینکنند و هرگز آنان را مجبور و خشمگ یتا با شما همراه یدرا به دست آور یشانها دل

  .)252، ص14، جق1408ی، طبرس ي(نور 3»یدنکن

است که خود را محبـوب   ینا ،زن یژهبه و و زن و مرد یو نشاط روان یشاداب ۀالزم

محبت و عالقه  به مطمئن باشد. اگر زن یشو از عشق و عالقه او به خو یندبب شهمسر

                                                   
 ».ما لَا تَفْعلُونَ کبرَ مقْتاً عند اللَّه أَن تَقُولُوا ما لَا تَفْعلُونَ نَیا أَیها الَّذینَ آَمنُوا لم تَقُولُو«. 1

2 .»نْ ءم وهاتای دونَکم میلَ بعج ا وهکنُواْ إِلَیا لِّتَساجوأَز کمنْ أَنفُسم ۀًأَنْ خَلَقَ لَکممحر ةً و« 

 .معکم و ال تُکْرِهو النِّساء و ال تَسخُطوا بِهِنَّ یقفْنَ یقُلوبهنَّ حتّ یبواو طَ یهِنَّفَأشْفقوا علَ. 3
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مسـئله   ینا کند و ی میعاطف یو ناتوان یکند، احساس درماندگ یدهمسرش به خود ترد

 بـه عبـارت   ؛شـود  می ز کمتریگذارد که عالقه او به فرزندش ن یر میتأث اوچنان بر روان 

موضوع، ثابت  ینا یرد.پذ یر میبه شدت از عواطف شوهر به زن تأث يعاطفه مادر ،دیگر

د شـد کـه   نـ خواه یتترب یباشد، فرزندان تر يین قووالد یکه هرچه روابط عاطف کند یم

عـالوه   .)103، ص1387یدري، قرار دهند (ح یشاعمال و رفتار خومحبت را در کانون 

 یاربا فرزندان، نقش بس یو همدل تیترب ابراز آن در همه مراحل یژهبر آن، محبت و به و

  آنان دارد. یسالمت روان يدر ارتقا یمهم

تواننـد احسـاس    ، مـی و همـدلی دارنـد   یعاطف يقو رابطهکه با فرزندشان  والدینی

 یرفتنیپـذ که بـراي هـر دو   ابند یب حلی و راه کنندمالی فرزند را کشف سرخوردگی احت

ـ دل خـود بـه   ةبدون تردید، خداوند بـر بنـد  «: یندفرما می (ع)باشد. امام صادق شـدت   لی

همـدلی   .)50، ص 6ج 1344ینـی،  (کل 1»کنـد  به فرزنـدش رحـم مـی    یمحبت و همدل

زیرا هنگـامی کـه والـدین از     ؛تأثیر مهمی در محافظت و مراقبت از فرزند دارد ،والدین

دقت و درجه مراقبت  ربیب، در هنگام بروز چالش و آس آگاه باشند، دشانوضعیت فرزن

مهر و الفت را به  ي،و یو اجتماع يفرد یافزایند و در زندگ می فرزندشان در قبالخود 

    .)22، ص1385ي، آورند (احمد می ارمغان

   یارتباط عاطف ي. برقرار2

 یجـاد خانواده ا يدر شبکه اعضا یمتعال یستمیارتباط دوستانه، س يبا برقرار ینوالد

 يفطـر هـاي   يآورند تا توانمند می فرزندان فراهم يبرا یمناسب یعاطف یطو مح کنند می

یت و رضـا ي، احسـاس ارزشـمند   یتو موجب تقو یابدبروز و پرورش  یجبه تدر هاآن

  .)190ـ181، ص1390یهی، در آنان گردد (فق یعاطف يها یژگییگر وو د يخشنود

کنـد تـا فرزنـد را     یـدا روابط و عملکردها نمـود پ  ،زبان ،در فکر یدبا یارتباط عاطف

حق فرزندت بر تو آن است کـه  «فرماید:  می (ع)امام سجاد که چنان ؛قرار دهد یرتأث  تحت

د و تـو بـه دلیـل    بـا تـو پیونـد دار    یااین دن دربدانی او از توست و رفتار نیک و بدش 

موظفی کـه او را خـوب تربیـت کنـی و بـه جانـب        ،مسئولیت و والیتی که بر او داري

پروردگارش رهنمون باشی و به او کمک کنی تا در ارتباط با تو و خودش، از خداونـد  

آن را  اشفرمان برد و نیز توجه داشته باش که اگر او را به شایستگی تربیـت کنـی، پـاد   
                                                   

 .لَیرحم العبد لشدةِ حبه لولَده انَّ اللّه. 1
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مـورد عقوبـت خداونـد قـرار      ،انگاري کنـی  چه در تربیت او سهلخواهی یافت و چنان

  .)189، صق1404ی، (حران 1»خواهی گرفت

 یدلبسـتگ  ،به خود و هرآنچه که متعلـق بـه اوسـت    ،حب ذات ةیزغر یلدل به انسان

در برابـر   یشتنشود از خو می موجباست  يبراساس حکمت خداوندکه امر  نیادارد. 

 یشاي از وجود خو که فرزند را پارهینا یلدل به نیوالد. کندمحافظت  یدهاو تهد هاخطر

 دارنـد و از او محافظـت   یاحسـاس دلبسـتگ   يبه شدت بـه و نند، دا ی میزندگ ةو ثمر

بلکه همه وجود اوسـت.  ی اي از وجود آدم نه پاره ،فرزند (ع)ی. از منظر امام علکنند می

کـه   یـدم و تـو را د «: یندفرما ین میچن (ع)به امام حسن یشاز نامه خو یدر بخش یشانا

است  یدهبه من رس ،برسد یبیگونه که اگر به تو آس آن ی؛من نپاره تن من، بلکه همه جا

   .)31البالغه، نامه  (نهج »مرا گرفته است یزندگید، و اگر مرگ به سراغ تو آ

پروراننـد و   می او را یعاطف یتشخص ،خود به فرزند یبا نشان دادن دلبستگ ینوالد

را در  فرزنـد روابـط  نـوع  بستگی، ل سازند. این د می را فراهم يومتقابل  یدلبستگ ینهزم

 زند و فرزند این رابطه با والـدین را بعـدها هـم حفـظ     می رقمینده آدر تر  جامعه بزرگ

   .)255، ص1387دهد (سپاه منصور و همکاران،  یمرفتار خود را با آنان تطبیق  و کند می

  . ابراز عواطف مثبت 3

 یازمنـدان ندربـاره   یـژه به و و یکدیگرو کمک به  یوستگیموظفند درباره پ مسلمانان

ـ  ؛نکننـد  یقهمضـا  یمال يها و کمک یعواطف اخالق ابراز از و کوشا باشند در  ،ینهمچن

 یـن . اکنندرا مراعات  یو اخالق یعاطف يها جنبهالزم است مردم  یتمام طبقات اجتماع

  برخوردار است. یشتريب یتفرزندان از اولو ربارةد یارتباط عاطف

فرزنـدان تـأثیر    یعـاطف  یـت تواند بر ترب می از دو طریق ین،ابراز عواطف مثبت والد

ند در یخوشـا  یتوانند با ابراز عواطف مثبـت، احساسـ   می والدین ،نخست اینکه ؛گذارد

در آنهـا   کـه انجـام دهـد    يکارگردد  یمفرزند مایل  ،ن صورتیجاد کنند. در ایا فرزند

نقش  ،وجود والدین هنگام برانگیختگی عواطف مثبت ،اینکه ومد ؛کند ایجاد خوشایندي

گیري نگـرش مثبـت بـه     مهمی در پیامد عالقه فرزند به والدین دارد و درواقع، به شکل

ي و پذیرش پیشنهادهاي آنها در ابعـاد  رانجامد و زمینه را براي همکا می سخنان والدین

                                                   
و شَرَّه و إِنَّک مسؤُول عما ولّیته من حسـنِ   رهعاجل الدنیا بِخَیو أما حق ولدك فَتعلم إنَّه منک و مضاف إِلیک فی . 1

 .االَدبِ و الدلَالۀ علی ربه و المعونَۀ علَی طَاعته فیک و فی نَفسه فَمثَاب علی ذَلک و معاقَب
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مبناي ارتباط مؤثر والـدین و فرزنـدان    نآنچه ما به عنوا بنابراین،؛ ندک می مختلف فراهم

گیـري کنـیم    ابراز عواطف مثبت والدین به فرزندان پی درتوانیم  می به دنبال آن هستیم،

  .)23، ص1385ي، (احمد

بـه فرزنـد را    یندادن والد  ابراز عواطف و عالقه نشاننیز  (ص)اسالم یرسول گرام

 يبـرا  ؛فرزندان خود را ببوسید«: یندفرما می اند و دانسته مؤثر یدرجات بهشت يدر ارتقا

ـ  یگـر، د رجـه داشت که فاصله هر درجه تا د یددرجه در بهشت خواه ، یک هر بوسه ه ب

نگـاه   یگـر، د يیـر در تعب ؛)220، صق1414ی، (طبرسـ  1»اندازه پانصد سـال راه اسـت  

پـدر  ز یمهرآمنگاه : «اند هدت دانسته و فرمودبه فرزندان را عبا ینو مهربانانه والد یعاطف

  .)170، ص15، جق1408ی، طبرس ي(نور 2»و مادر به فرزند، عبادت است

   یت. پرورش احساس مسئول4

ـ  یت، شاخصاحساس مسئول پرورش شـود و ارتبـاط    ی مـی تلقـ  یبارز سالمت روان

و هـا   یتدر قلمـرو مسـئول  ی آدمـ  یـت از هو یبخشـ  یراانسان دارد؛ ز یبا زندگ یممستق

ي، عرصه فردعرصه : کند می جلوهعرصه در سه  یت. مسئولیردگ می شکل يفرد یفتکال

 بـه  مراحـل،  یـن سه حوزه و عبور از ا یننقش در ا یفايبا ا فرد .یاله عرصهو یجتماعا

  د.یرس خواهد ییو شکوفا یتموفق

 ؛است کرده یانانسان ب يرا برا يریپذ یتمسئول یتاهم یم،قرآن کر در یفراوان یاتآ

و هـیچ  « :شـده اسـت   یهتشـب  ینبـه بـار سـنگ    یتقبـول مسـئول  در آن، که  یهآ ینا یرنظ

 »وزر«یر، تفاس زا یدر برخ .)18 ،(فاطر 3»دارد یرا برنم يبار [گناه] دیگر ي،ا باربردارنده

کـه   کند می معنا رهنمود ینما را به ا یه،آ ینآمده است. خداوند در ا یتمسئول يبه معنا

 یزکشـد و در روز رسـتاخ   یجز خود انسان بر دوش نمـ  يرا احد یتمسئول ینبار سنگ

، 16، جق1398ینـی،  خم یاسـت (نجفـ   یشبـه اعمـال خـو    ییهرکس مسئول پاسخگو

  ).226ص

ـ ترب يا گونـه   را به فرزندان دیین باوالدم که یابی ی، درمگفته شد آنچهتوجه به  با ت ی

آنان  یشآسا یجادو اها  خواسته نیتأم يبرا و باشند حساس یگراند یازهايبه ن کنند که

                                                   
1 .ۀً فجرلَۀ دبِکلِّ قُب نَّ لَکمفَا کمالدلَۀِ اَوأَةِ عامقُبمسسیرَةَ خَمنَّۀِ می الْج. 

 ولَده حباً لَه عبادةٌ ینَظَرَ الْوالد ال. 2

 ».يو لَا تَزِر وازِرةٌ وِزر أُخْرَ«. 3
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دارد و آمـاده   ینگرش مثبـت بـه زنـدگ    ،است یرپذ یتکه مسئول یشخص یرابکوشند؛ ز

  است.  یبا مشکالت زندگ ییارویرو

  یشیاند . پرورش مثبت5

بـا پـرورش آن در    ینکـه والـد   ی استسالمت روان يها یژگیاز و زییشی ناند مثبت

و حسن ظـن بـه    یشیاند کمک کنند. مثبت يو یمت روانتوانند به رشد سال ، میفرزند

را  و اجتماعی یهاي خانوادگ انسانی، ناهنجاري مثبت عالوه بر باروري عواطف ،دیگران

ـ  یهحسن ظن ما«ند: یفرما می (ع)یحضرت عل کند. یا برطرف میدهد  یکاهش م  یراحت

 ،4823ح ،1373یمـی،  تم ي(آمـد  1»و غم اسـت  دهنده هم یفحسن ظن تخف .دل است

  .)4816ص

نگاه  با است که مؤمنان ینا ی اسالم،و اخالق یتینظام ترب یدو تأک یناصوالً دستور د

به  ينسبت بد اگر نکنند و یاد یو خوب یرمؤمنان جز به خ از و بنگرند یکدیگرمثبت به 

 يدسـتور  ظـن، حسـن   ،ینبنـابرا  ؛آشکارا اعالم کنندآن را دروغ بودن  داده شد، یمؤمن

دارد و الزم  يادیز یتاهم همسران یانروابط م است که دردر خانواده  یاخالقو  ینید

ـ   ینـه تـا زم  یزنـد بپره یکـدیگر است همسران از هرگونه گمان بـد بـه    و  یآرامـش روان

  .)73ص ،1388زاده،  ینتر فراهم شود (حسیشآنان هرچه ب يسازگار

ـ دهـد   مـی کـاهش   را نگاه منفی به دیگران عواطـف انسـانی     بـرد و در  یمـ  نیو از ب

اهـل   يا«...  فرمایـد:  خداونـد مـی   کـه  شده است؛ چنـان نکوهش  زیی نهاي اسالم آموزه

پندارها [باطل  یکه برخ دیزیبپره یکدیگرپندارها [و گمان بد] در حق  يیاراز بس یمان،ا

(و  یـد هم] تجسس مکن یهرگز [از حال درون یزاست، و ن یتو] معص حقیقت دور از و 

 نگـرفت  بـافی و نادیـده   منفـی  .)12 ،(حجـرات  2)»یـد خلـق مگمار جاسوس بـر احـوال   

فرد، خانواده، گروه و جامعه، زندگی خانوادگی و اجتماعی را دچار بحـران   ،ها واقعیت

هـاي   هاي فراروي جوامع بشري در سـوءظن  سازد. بسیاري از مشکالت و ناهنجاري می

  . شه داردیر گریکدیآلود افراد به  و طمع ناآگاهانه

بـا   یشـی اند توان به هم ، میدهد یش میافزا ینکه نگرش مثبت را در والد یعوامل از

)، 12 ،اعتماد به نفس (نور و یت)، ثبات شخص197، ص71ج ،ق1403ی، خوبان (مجلس

                                                   
 .الهم یخففحسن الظن راحه القلب، حسن الظن . 1

 »عض الْظَنِّ إثْم و التَجسسوامن الْظَنِّ إِنَ ب یراًءامنوا اجتَنبوا کَث ینَالَّذ یهااَ یا«. 2
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 ،البالغـه  بـه هـم (نهـج    یـري گ آسان)، احسان و 12 ،(حجرات یبتاز تجسس و غ یزپره

  د.کر) اشاره 164، ص1ج ،1380ینکه، (کل ی) و کنترل تفکر منف53نامه

فرزنـدان   کردن بـر اسـاس آن،   و رفتار آن و ابراز ینوالد درنگرش مثبت  یتبا تقو

ین، به والـد  ،جهیدرنت ؛یابد می پرورشیز ني در آنها نگر و مثبت رندیگ یم قرار یرتأث  تحت

 نوع رفتـار ضـد   بت، تهمت، استهزا و هریکنند و از غ می دوستان صالح اعتماد یان ومرب

  مانند. درامان میسوءظن است،  خاستگاه آنکه  یاخالق

   یريپذ . پرورش تحمل6

تحمـل و   یـه پـرورش روح  ،در فرزنـدان  یسالمت روان يارتقا يراهکارها یگرد از

ـ  یاندوه طوالن غالباً ،آلود خشم ي. رفتارهادر آنهاست یباییشک  خداونـد در  دارد. یدر پ

ایـن [کـار] گـران     یجویید و بـه راسـت   يو نماز یار یاز شکیبای«: یدفرما ید میقرآن مج

: سـد ینو یـه مـی  آ یـن ا یردر تفسـ  یمرحـوم طبرسـ   .)45 ،(بقره 1»است؛ مگر بر فروتنان

که سـالمت روان   یانسان ،خورد می تلخ يداروها ي،بهبود یدبه ام یضطور که مر همان«

 ،باشد یاگر مشکل یفهوظ نجامو صبور است. در ا یرپذ تحمل ،در برابر مشکالت یزدارد ن

ـ نـ ک میتحمل  ـ  ینیاحسـاس سـنگ   ید و حت ، 1، ج1360، ی(طبرسـ  »کنـد  ینمـ  یو گران

  .)160ص

 معرفـی سالمت روان  بارزِ يها و از شاخص تأکیدموضوع  ینا رب نیز يفرهنگ رضو در

صـبر و   ،یـد کن یشـه و سـکوت پ  یداز خـدا بترسـ  «: یـد فرما که حضرت می شده است؛ چنان

 »باشد یمکه حلینمگر اید، به مقام عبادت نخواهد رس )د (شخصمر ،ییدرا حفظ نما يبردبار

تواند عاقـل باشـد کـه     ی میکس«: یدفرما می حضرت ،ینهمچن ؛)216، صق1414ی، (طبرس

  .(همان) »باشد یمحل

ـ ــ   یآرامش روح و تواند به سالمت یفرزند بدون صبر و حلم نم بنابراین، و  یروان

کنـد   می را چند برابر يدر برابر مشکالت، قدرت و یباییتحمل و شک یابد.کمال دست 

  خود مسلط است.  بازد و بر یخود را نم ،تبا مشکال ییارویدر روو 

  و نشاط يشاد جادیا. 7

بسـا   چه که اند همواجهایی  یتو محدودها  یمشترك، با سخت یو شوهر در زندگ زن

                                                   
 ».الْخاشعینَ یواستَعینُوا بِالصبرِ و الصالةِ و إِنَّها لَکبیرَةٌ إِالَّ علَ«. 1
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خانواده را از آنان  یتموفقو  یشبردپ يبراآنان گردد و نشاط الزم  یروح یسبب خستگ

باشند و مشکالت  یکدیگر ار دلسوزیو  غمخوار ،اگر همسران یطیشرا ین. در چنردیبگ

 یطاز محـ  یغم و نگرانو  ،خانواده حفظ يتحمل کنند، نشاط اعضابا هم را ها  سختیو 

بـه   ؛داشـت  یريظهـور و بـروز چشـمگ    يعلو یامر در زندگ این. شود یزدوده م خانه

 به فاطمه نگاه« :یدفرما می تعامل خود با همسرش ةویش یانب در (ع)یعلامام اي که  گونه

ی، (مجلسـ  1»شد می برطرف یمها یو ناراحتها  اندوه ههم ،نگاه ینکردم و به واسطه ا می

  .)134، ص43ج ،ق1403

را  فرزنـدان  یعـاطف  یتشخصـ  ،نشـاط یکـدیگر و ایجـاد   از  یـی زدا بـا غـم   ینوالد

یگـران  بـا د  نامناسـب ارتباط  برقراريو  یابتال به افسردگخطر و آنان را از  پرورانند می

نشـاط در پـرورش مطلـوب     یرتـأث  یـل به دل نیز (ص)اسالم یگرام یامبر. پکنند حفظ می

پاداش آزاد کـردن   ،پدر پاداش آن را براي به این کار توصیه فرموده و فرزند، یتشخص

خود فرزنـد خـویش را    یزآم که با نگاه مودت يدرپ«: اند کرده بیانبنده در راه خدا  یک

 ي(نـور  2»بنـده را خواهـد داد   یـک خداوند بـه او اجـر آزاد کـردن    گرداند،  یمسرور م

  .)626، ص2، جق1408ی، طبرس

 یامور زنـدگ  ینتر یاز جزئ کوشد حتی می است و يانسان سالم سرشار از شاد ،بنابراین

دارد و بـه   یخاصـ  یگـاه جانیـز   یـات در قـرآن و روا  ي،. شـاد بهره گیرد يشاد ، برايخود

 يرا به شـاد  انمؤمن یف،شر یهآ ینخداوند در ا از جمله است؛یید شده مختلف تأ يها گونه

بگو به فضل و رحمت خداست که [مؤمنان] باید شاد شـوند و ایـن از   «ده است: کر عوتد

    .)58 ،یونس( 3»بهتر است ،آورند یهرچه گرد م

سالمت روان در فرزنـدان اسـت کـه     يعلل ارتقا ینتر از مهم یکی یبشادا ،نیبنابرا

  .دهد یرا نشان م یابعاد روان یژهبه و ،فرد در ابعاد مختلف یتمنديرضا یزانم

  ییجو یلت. پرورش فض8

جـویی اسـت.    پـرورش حـس فضـیلت    ی،سالمت روان يارتقا يها از دیگر راهکار

شده در وجود انسان است. پرورش حس  مقصود از فضیلت، همان ارزش اخالقی تثبیت

                                                   
 .إِلَیها فَتَنْکشف عنِّی الْهموم و الْأَحزَانُ ظُرُو لَقَد کنْت أَنْ. 1

 .ولَده فَسرَّه کانَ للْوالد عتْقُ نَسمۀٍ یاذا نَظَرَ الْوالد ال. 2

 ».قُلْ بِفَضْلِ اللَّه و بِرَحمته فَبِذَالک فَلْیفْرَحواْ هو خَیرْ مما یجمعون«. 3
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هـا و   ي هـدایت انسـان در شـناخت مفهـوم و مصـداق فضـیلت      اجویی، به معن فضیلت

 ن امر،ی. ااین گرایش است ويها و تقویت گرایش به فضایل و زدودن موانع فرار رذیلت

از اهداف بعثت یکی
1
  ده است.بو (ص)اسالم یگرام یامبرپ 

ماننـد   ؛القـی اخ يهـا  و ارزش یلداند که متصف به فضـا  ی میمؤمن را کس (ع)امام رضا

باشد  به عهد يعدالت، صداقت و وفا
2
 آن حضـرت  .)30، ص2، ج1380ی، قمـ  بابویـه  ابن( 

محبـت بـه    ماننـد  ؛یاخالقـ  يهـا  ارزش در گـرو  را یو سعادت امـت اسـالم   یرخ ینهمچن

 فرمـوده اسـت:   ه ودانسـت  یرهتهمت و غ ،یبتچون غ یاز محرمات ي، پرهیزامانتداریکدیگر، 

رفتن به بهشـت   یزان که سببو م یامتمؤمنان در ق يصفات برا یدترینو مف ینترارزشمند«

»شـده اسـت   یـر است که از آن به حسن خلـق تعب  یانسان یلتوجه به مجموعه فضا ،است
3
 

  .)65 ـ 64، صق1408ی، (طبرس

  رفتارها یسازمانده يها راهکار ج)

ازجمله آداب برخورد و رفتار  ؛یعمل يها یهو توص هارفتاري، دستور يراهکارها در

  ند از: ا راهکارها عبارت یناز ا یمتقابل مورد نظر است. برخ

  . خوشرویی1

آرامش، اعتماد به نفـس و   و صفا یجاددر ا ،و فرزندان یکدیگر اب ینوالد ییوخوشر

 یـامبر پ .)163، ص1388زاده،  یندارد (حسـ  یـادي ز یرفرزندان تأث يها استعداد ییشکوفا

مـردم از   ینتر یستهشا«: یندفرما یی میخوشرو یگاهارزش و جا ةدربار (ص)اسالم یگرام

ی، (حرعـامل  4»اش اسـت  آنهـا بـا خـانواده    ینتر و مهربان ینتر اخالق خوشیمانی، نظر ا

    .)153، ص12، جق1412

 5»آوردگاه محبت اسـت  یی،رو و گشاده یی: خوشرو(ع)امام باقر ةبه فرمود ،نیهمچن

  شبشـا «: ینـد فرما یگـري مـی  د یثامام همام در حد ینا .)103، ص2، ج1344ینی، کل(

                                                   
 .)210، ص16، جق1403ی، (مجلس .إنَّما بعثت الُتَمّم مکارِم الخالقِ: (ص)اسالم یامبرپ. 1

ت عدالَتُه و وجبت یظْلمهم و حدثَهم فَلَم یکذبهم و وعدهم فَلَم یخْلفْهم فَهو مؤْمنٌ کملَت مرُوتُه و ظَهرَ: )(عامام رضا. 2

تُهیبغ ترُمح و تُهأُخُو. 

 .سنِ الْخُلُقِالْمیزَانِ أَثْقَلَ منْ حو  ما منْ شَیء فی: (ع)امام رضا. 3

 .یأحسنَهم خُلْقاً و اَلطَفُهم بِأهله وأنا ألطفُکُم بِأهل یماناًأحسنُ الناس ا. 4

 .ۀللمحب ۀمکسب جهالو ۀالبشر الحسن و طالق. 5
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ـ مایگـران،  در برخـورد بـا د   ییخوشـرو و  بودن ـ   ۀی بـه   یکـی آنـان و نزد  تجلـب محب

  .)164، ص17، جق1403ی، (مجلس 1»خداست

کسـب   سو، یکاز  و کند یم تر محکمرا  محبترشته  ،گشاده ةبا چهر ینارتباط والد

 يبهتـر بـا مسـائل را بـرا     يسـازگار  ،یگـر د يو از سو یو عاطف یاجتماع يها مهارت

عمـر و   یشسـبب افـزا   (ع)امام صـادق  ةبه فرمود ،نی؛ همچنآورد می فرزندان به ارمغان

شود یها م از نعمت يمند بهره
2

به محاسـن   آراسته ی) و نسل49، ص4، ج1344ینی، (کل 

  .یابد می پرورش ی،مطلوب عاطف یتاخالق و شخص

  متقابل یمتکر .2

فرهنـگ   یـت فرزنـدان، حاکم  یسالمت روان يو ارتقا ینعوامل مؤثر در تأم یگرد از

است و آن  یهر انسان یعیطب یازنیت، شخص یمتکر یراز ؛احترام متقابل در خانواده است

نهاده شده است. با احترام و  يو یعتذات است که در طب حب یزهوجود غر یلدل هم به

و  ینـه گـردد  عـزت و کرامـت در افـراد نهاد    کـه شـود   می ی فراهمبستري عاطفیم، تکر

فتـه،  جایگـاه متناسـب خـود را بازیا    ،در خانواده و جامعـه  يانسانی و معنو يها ارزش

  یابد.  گسترش

زن و  از یـد و احترام در خانواده با یمتکر يي براساز فرهنگ ،اسالم یتیدر نظام ترب

 يبـرا  ،داشته باشـند  یگربه همد یکرامت گرشصورت که آنان ن ینبه ا ؛شود آغازشوهر 

زبان آورنـد و   ررا ب يارزشمند ینا .را ارزشمند بدانند یکدیگرهم احترام قائل شوند و 

  .)258، ص1383یري، ام یگوش دهند (قائم یکدیگرسخنان  بهو ابراز کنند ینوع آن را به

ند مطرح کردگر یکدیها در قبال حق آن يادا ،همسران رامتقابل  یمتکر (ع)امام سجاد

او را آرامـش   ،خداونـد  یاست که توجه داشته باش یناما حق همسر تو ا«: یندفرما می و

کـه او نعمـت    یبـاور داشـته باشـ    یـد همدم و پناه تو سـاخته اسـت. با   و جان، مونس

ت و باحصـ م يو با و يآور يبه جا یدنعمت را با ینو شکر ا تو ياست برا يخداوند

ـ      یمو او را تکر یخوب داشته باش یهمراه ـ  .» ...یو بـا او بـا مـدارا رفتـار کن ی، (حران

    .)268، صق1404

                                                   
  .البشر الحسن و طالقه الوجه مکسبه للمحبۀ و قربۀ من اهللا. 1

ان یعلَمهنَّ المؤمنُ کانَت زیادةً فى عمرِه و بقاء النِّعمۀِ علَیه: تَطویلُه فى رکوعه و سـجوده فـى    ثَالثَۀٌ: (ع)امام صادق. 2

هلى اَهلا عروفالم هناعاصط و هتدلى مائع مذا اَطعا هلى طَعامع هجلوسل تَطویلُه و هصالت. 
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 اي یـژه و يو نمودهـا هـا   نشانه ینی،د یتیدر نظام تربین، زوج یانم یزآم رابطه احترام

ـ  یستهدارد. شا  یدر برخـ  ی،است که احترام متقابل همسران به هم، افزون بر احترام قلب

توان بـه خوانـدن همسـر بـه نـام       می رفتارها یناز جمله ا ؛ابراز شود یزن ي آنهارفتارها

از همسـر اشـاره    یو تشکر و قدردان یگره شأن او، سالم کردن به همدیستمناسب و شا

  .)26، ص1388ینی، د (حسکر

نقـش   مطلوب فرزند یتدر ترب یگر کهبه همد ینوالد عالوه بر احترام متقابلاسالم 

رسـول   کـه  ؛ چنـان دانسـته اسـت   مـؤثر شایسته وي  در تربیتز ین فرزند را یم، تکردارد

و  یــدفرمــوده اســت: الزم اســت کــه فرزنــدان خــود را اکــرام کن (ص)اســالم یگرامــ

  .)50، ص6، ج1344ینی، (کل 1»یدساز یکوخود را با آنان ن يبرخوردها

  . بخشش3

تقویت عواطف انسـانی نقـش بنیـادي دارد، عفـو      هاي پسندیده که در از شیوه یکی

زن و شـوهر   یپوش گذشت و چشمی، سفارش اسالم در مسائل خانوادگ ینتریشاست. ب

ـ  ز ؛است یکدیگرو اشتباهات ها  یخلق ها، کج از لغزش  در صـورت دارا بـودن   ییـرا حت

. نبـی مکـرم   یسـتند ت درامان نیباز از اشتباه، خطا و عصبان ،یو اخالق یاشتراکات روح

زیرا عفو و گذشـت موجـب عـزت     بر شما باد عفو و گذشت؛«فرمایند:  می (ص)اسالم

ینـی،  (کل 2»گردانـد تـا خداونـد شـما را عزیـز      دیکنهمدیگر گذشت  از پس .بنده است

    .)108، ص2، ج1344

تا  ،آید مؤثر در تقویت و پرورش بعد عاطفی افراد به شمار می یعامل که راهکارن یا

ـ نرسـولش را   ،که خداوند به صـراحت  دارد آنجا اهمیت و کارایی ـ پبـه  ز ی از آن  يروی

کن و به نیکوکاري امر نما و   گذشت را پیشه و عفو ةدهد: اي رسول ما، شیو دستور می

: ینـد فرما مـی  (ع)یامام علـ  ،همچنین ؛)199 ،(اعراف 3»گردان باش ياز مردمان نادان رو

  .)140، ص1 ، ج1373یمی، تم ي(آمد 4.»است یاخالق یلفضا ینتعفو و گذشت، ز

مهربـانی و   ،و بـر عطوفـت   ابنـد یدسـت   یلتفضـ  یـن بـه ا  ینبنابراین، وقتی والـد 

                                                   
 .آدابهم حسنوااکرموا اوالدکم و ا. 1

2 .اللَّه زَّکمعا یافَوزّاً فَتَعإِلَّا ع دبالْع زِیدلَا ی فْوفْوِ فَإِنَّ الْعبِالْع کملَیع. 

3 .أَعو رْفرْ بِالْعأْمو فْوالْع خُذینَ رِضلاهنِ الْجع. 

 .اَلعفو تاج المکارِمِ. 4
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ـ   يراستا در ی بلندگام ،درواقع ؛نظر داشته باشند بودن اتفاق یشگربخشا  یسـالمت روان

را کـه   یخدا رحمت کند کسـ «: یندفرما می (ص). رسول اکرماند شتهبردا یشفرزندان خو

سـؤال شـد   کنـد.   یـت ترب یکوکارکند و او را ن کمکرا  یشفرزند خو یکوکاري،و ن یکیدر ن

آنچـه   ]در[ و یرداز او بپـذ  ،تـوان انجـام آن را دارد   ،آنچـه را کـه فرزنـد    :فرمودنـد  ؟چگونه

او  یريبر او ببخشد و با سختگ ،شود می از او صادر یلغزش یاتواند مطلوب عمل کند و  ینم

ینـی،  (کل »رددگ یترا به گناه وا ندارد و در برابر او مرتکب اعمال خالف نشود که او بد ترب

    .)50، ص6، ج1344

  . هدیه دادن4

ـ ا از ؛گـذارد  ي مـی جابر  یاي در روابط عاطف مثبت و ارزنده آثاردادن،  هدیه  ،رو نی

هاي مختلف بایـد بـه ایـن     دوستان به مناسبت و فرزندان اعم از والدین، همسر، همگان

ولـی آنچـه    ،دارنـد  قمهم توجه کنند. نوع هدایا به لحاظ سنی، جنسی و نیز ارزشی فر

 یـان م یشـتر ب يمنـد  و عالقه یاست که موجب جلب دوست دادن  مهم است، نفس هدیه

 یـه مثبت هد ریثأت یلدل گردد. به می آنهاآن لحظات در ناخودآگاه  يو سبب ماندگار افراد

تـا  ید ده یههد یکدیگربه «فرمایند:  می (ص)است که حضرت محمد یبر عواطف انسان

ـ ها  ینهک ،دادن یهکه هد یپس به درست .شود جادیا شما یانمحبت م  1»بـرد  ین مـی را از ب

به  زینبه هم و  ینچنین تعاملی، باعث افزایش عالقه والد .)144، ص5ج ،1344ینی، (کل

وسیله هدیه دادن بـه  ه را ب خود عالقه و محبت درونی نسانزیرا اگردد؛  فرزندانشان می

 یتباارزش و درخور توجه است و در رشد شخصدارد که در نوع خود  ابراز می گرانید

  ثر است.ؤم افراد، یمطلوب روان

   یو عزت یرابطه کرامت ي. برقرار5

 از ؛)4 ،ین(ت 2است که در نیکوترین شکل آفریده شده است موجودي شریف انسان

و بدانـد کـه او برتـرین     وداز جایگاه خود در هستی آگـاه شـ  که است  يضرور ،رو نیا

خـود در   جانشـین هستی براي او آفریده شده و خداونـد او را   ههم کهآفریدگان است 

  زمین قرار داده و به برترین جایگاه در عالم هستی فراخوانده است. 

                                                   
 .تَذْهب بِالضَّغَائن یۀَالْهد تَهادوا تَحابوا فَإِنَّ. 1

 .»لَقَد خَلَقْنَا الْإِنسانَ فی أَحسنِ تَقْوِیمٍ«. 2
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خـود و دیگـران    يبـرا  ارزشقائـل شـدن   انسـان را بـه    ،هاي دینی متعـددي  آموزه

 ؛شمارد متعالی میخواند و احترام به خود و دیگران و خدمت به ایشان را ارزشی  فرامی

 یکی از محورهاي اساسی در بعد تکریم ،نگري و خیراندیشی براي نمونه، فرهنگ صالح

 شـده  توجه به آن ژهیو به طور (ص)اسالم گرامی پیامبر سیره و کریم قرآن رد است که

 و داده قـرار  هـم  کنـار  را صالح عمل و مورد، ایمان هفتاد از بیش در قرآن کریم. است

نگري و  رسانی، صالح را در قالب فرهنگ خدمت دیگران و خود به نهادن ارجسان،  بدین

  خیراندیشی ترویج کرده است.

 هـا بـه   شـود انسـان   است، موجب مـی  ریپذ امکانسطوح مختلف  درعمل صالح که 

تقرب، معنویت و بندگی را در حد خود احساس کنند. حفظ حرمت  ،اي محسوس گونه

و رفـع مشـکالتش   یفاو در انجـام وظـا  کمـک بـه   ینـی،  و اکرام برادر د
1
ی، (حرعـامل  

مناسب و مطلوب ارتباط يبرقرار ،)222، ص16، جق1416
2

) 42، صق1404ی، (حران 

،ارشاد اوو 
3
  مؤثرند. ي،در حفظ و رشد اخوت و برادر 

 ینـه گـردد و زم  می انسان یارزش يها يتوانمند یشسبب افزا خواهی عزتاحترام و 

و  یعزت اجتماع یگر،به عبارت د ؛سازد میفراهم  را یگراندارتباط مطلوب با  يبرقرار

است.  انمؤمن يو احساس ارزشمند یشناخت بر عزت روان یمبتنی جامعه اسالم یاسیس

فقـر و   یـل دل بهکه ه ذم از اهل یبن آدم در مورد کودک یاال زکرؤبه س (ع)پاسخ امام رضا

در  یافـراد انسـان   يارزشـمند  يایـ شـود، گو  یسپرده مـ  يبه عنوان برده به و ی،گرسنگ

 .شـود  یخریده و فروختـه نمـ   ،انسان آزاده: «یندفرما است؛ چراکه می (ع)تیب مکتب اهل

؛»ستییان نیز روا ناین کار شایسته تو نیست، از ذم
4

 یگـر د یثیدر حـد  یشانا ،ینهمچن 

: ینـد فرما مـی  آنـان  اب ییخو عزت و کرامت افراد و درشت رپا گذاشتنیزعواقب  رةدربا

 عسل را تبـاه  ،گونه که سرکه سازد؛ آن می را تباه یعمل آدم ی،و بداخالق ییخو درشت«

  .)268، ص73، جق1403ی، (مجلس» کند می

                                                   
 .نقَضَاء حقُوقِ الْإِخْوانِ أَشْرَف أَعمالِ الْمتَّقی: (ع)یامام عل. 1

 .الْقَ أَخَاك بِوجه منْبسط: (ص)اسالم یامبرپ. 2

یکرَه إِذَا شَـهِد و یوسـع لَـه فـی      االْمؤْمنُ مرْآةٌ لأَخیه الْمؤْمنِ ینْصحه إِذَا غَاب عنْه و یمیطُ عنْه م: (ص)اسالم یامبرپ. 3

  .الْمجلسِ

الذمه اصابهم جوع فاتی رجل بولد لـه، فقـال: هـذا لـک      عن رجل من اهل (ع)الرضا تسألزکریا بن آدم: . 4
 .الذمۀ عبد. قال: ال یبتاع حر، فانه الیصلح لک و ال من اهل اطعمه و هو لک

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  99  (ع)بیت راهکارهاي ارتقاي سالمت روانی فرزندان؛ برگرفته از سبک زندگی اهل

  

  . برخورد فروتنانه 6

از رفتـار پرخاشـگرانه مـؤثر     یريگیشکه در سالمت روان و پ هایی جمله شاخص از

و احسـاس   یسـت ن یفضـع  ،کنـد  مـی  رفتـار  یکه با فروتنـ  ي. فردی استفروتن ،است

خود ارزش قائل است و عـزت نفـس دارد. او    یتشخص يکند؛ بلکه برا ینم یشرمندگ

نشان  ،تر از آنچه که هست را بزرگ دخواهد خو یشدن ندارد و هرگز نم یدهبه د یازين

  دهد.

شده  یدتأکش و بر آن رافس یاتو روا یاتکه در آ یکوستن يها از خصلت فروتنی،

و از مردم [به نخوت] رخ «دهد:  می دستور یشلقمان به فرزند خو ،به عنوان مثال ؛است

 ،ان(لقمـ  1»دارد خودپسند را دوسـت نمـی   ،خرامان راه مرو که خدا ،برمتاب و در زمین

ـ  ،اسـاس  یـن ا بـر  ؛دهد یخبر م یروح یماريب یکاز  ،راه رفتن با تکبر یراز ؛)18  یناول

  و تکبر است.راه رفتن بدون غرور ، فرد ینشانه سالمت روان

یگـران،  انسان در برابر د یشده است که فروتن بیانبارها نیز  یفرهنگ اسالم در

نفس  یفتنها موجب تضع نه ،باشد یو اطاعت از فرمان اله یتعبود یلدل اگر تنها به

را عبادت  یفروتن مؤمن، ؛ یعنیگردد یز میبلکه موجب افتخار انسان ن ،نخواهد شد

  کند.  می آن افتخار هداند و ب می خدا

    ي. شکرگزار7

 یـرا اسـت؛ ز  یسالمت روح و تن آدم يها از شاخص زیي نشکرگزار یهروح داشتن

کـه نعمـت را    یدهاي از رشد و سالمت رس به درجه ،شناخت یطهدر ح انسان شاکر اوالً

 ینا یداده چه کس یصتشخ یزکرده و ن یدانعمت و نقمت را پ ینب یزیشناخته، قدرت تم

سـالمت   ةدهنـد  نشـان  ي،شکرگزار یهروح نداشت یاً،ثان ؛ده استکرنعمت را به او اعطا 

به فرد که  دهد یم  نشان ،تشکر از صاحب نعمت یراهست؛ ز یزاحساس و عواطف فرد ن

 یـن و ا یسـت و حسادت مبـتال ن  ینههمچون غرور، بخل، ک یو روان یروح يها يماریب

: انسان فرماید می باره  ینا در یآمل ياهللا جواد تیاي از سالمت روان است. آ درجه ،خود

 یو قدرشناسـ  يشکرگزار یهروح ،باشد يتر تر و سالم یفروح و روان لط يهرچه دارا

  .)246، ص14، ج1381ی، آمل يتر است (جواد در او افزون

                                                   
 ».الْأَرضِ مرَحا إِنَّ اللَّه لَا یحب کلُ مخُتَالٍ فَخُور یو لَا تُصعرْ خَدك للنَّاسِ و لَا تَمشِ ف« .1
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شـمار   ش نعمـت بـه  یکه عامل جلـب رحمـت و افـزا   از خدا و مخلوقات او  تشکر

اي کسـانی کـه   « :قرار گرفته استز ینخداوند متعال در قرآن  یدتأکبارها مورد رود،  یم

بخورید و خدا را شـکر   ،ایم اي که روزي شما کرده هاي پاکیزه از نعمت ،اید ایمان آورده

  .)172 ،(بقره 1»پرستید کنید؛ اگر تنها او را می

   یشگیپ . قناعت8

 بـودن آنچـه دل  آرامـش خـاطر در ن  «: یـد گو مـی  قناعت یفدر تعر یاصفهان راغب

اندك و تأسف نخوردن بر آنچه از دست رفتـه   يها یشدن به خوراک یراض ؛خواهد می

   .)253، ص4، ج1363ی، (راغب اصفهان »است

قناعت  ،) آمده است که مراد58 ،(حج» لیرْزقَنَّهم اللَّه رِزقًا حسنًا« یفشر یهآ یلدر تأو

 یاراگرچـه بسـ   ،نفس به آنچه به او داده شـده اسـت   يخشنود یعنی ؛قناعت یراز ،است

 ینبهتـر  ،قناعـت : «ینـد فرما می (ع)یامام عل .)12، ص17، ج1360ی، اندك باشد (طبرس

 .)349، ص2، ج1366ي، (خوانسـار » ن به نفس و اصالح آن استددا  سامان يعامل برا

از زحمـت  و آسوده شدن  ي، ارجمندیشتنداريخو عثقناعت، با یاسالم يها در آموزه

 ،نیبنابرا ؛)307، ص2، ج1381ی، (اربل .پرستان استیادر برابر دن یو بندگ یخواه فزون

یرد، ...) صورت گ (پوشاك، خوراك، مسکن، شهوات و یزندگامور قناعت اگر در تمام 

و  کنـد خـود را اصـالح    توانـد  می و نفس شود یمنفس قطع  يها وسوسهطمع و  یشهر

  سالم بماند.

   نتیجه

 یـاي از زوا زیـ ی ناست که در فرهنگ ناب اسالم يپرکاربرد ریتعاباز  ،روان سالمت

سالمت  ،اي یژهبا لطافت و ظرافت و یاتکه روا چنانگوناگون به آن پرداخته شده است؛ 

پژوهش سالمت روان بـا   ینا ر. ددانند یم یدر زندگ یشاداب يها از نشانه یکیروان را 

و  یـین تب (ع)یـت ب اهل یو سبک زندگ یاسالم يها با استناد به آموزه ینی،د درون ینگاه

ـ ه است، بشد یلتحل یلجدول ذ که در آن در درون نهاد خانواده يارتقا يراهکارها ان ی

   .شده است

  
                                                   

1» .ا یو قْنَاکمزا رم اتبن طَینُواْ کلُواْ مامینَ ءا الَّذهإِن کن أَی لَّهاشْکرُواْ لون تُمدبتَع اهإِی.« 
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  یت(ع)ب اهل یبر سبک زندگ یمبتن ،فرزندان یسالمت روان يارتقا ي: راهکارها1جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اي که  جامعه است. جامعه هرافراد سالم، از شرایط مهم و اساسی براي رشد  وجود

آور  هاي سرسـام  صرف هزینه بدونکند،  به سالمت جسم و روان اعضاي خود توجه می

ضـامن رشـد فـردي و اجتمـاعی آن      ،دهد که خود سالم پرورش می هاي درمانی، انسان

که هرکـدام از   یوستهپ  هم متعامل و به یستمس یک یز در مقامجامعه است. نهاد خانواده ن

 ییدر صـورت شناسـا   ،گذارند اثر گرانیخود بر د و نقش یگاهآن متناسب با جا ياعضا

از بروز  یشگیريدر پ فرزندان یو روان یتیرشد و تحول شخصیت و عوامل مؤثر در ترب

  . اردد ییسهم بسزا آنهادر  انیرو يها یماريب

 يو عملکـرد  یعـاطف ی، شـناخت  هاي يتوانمند يشکوفاسازبیان شد، اساس آنچه بر

 مختلـف  سطوح در را دوتنها روابط آن  ، نه(ع)یتب اهل یسبک زندگ ، براساسهمسران

. کنـد  یانی مـی کمک شا یزفرزندان ن یسالمت روان يساز به ارتقا و سالم دهد، می سامان

  بپردازند: یلذکه بتوانند به امور  یابند دست میمهم  ینبه ا ینیوالد بتهال

 و یالهـ  یتربوب یرشپذیمان، باور و ایدي، معرفت توح يارتقا یرهمواره در مس .1

  ؛دارند با خداوند گام بر آمیز رابطه محبت يبرقرار

خود را بـا اوامـر    يو اقتصاد یاجتماعیاسی، سیتی، تربینی، د يو باورهاها  ینشب .2

  ؛کنند همسو (ع)یتب اهل یو سبک زندگ یاله

  خود، براساس عزت و کرامت رفتار کنند؛ همسربا . 3
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  برقرار کنند؛آمیز و خیرخواهانه  با لحنی محبت را ارتباط کالمی. 4

اي  به گونـه  ؛کنند  لحل و فصمطرح و مشکالت را فرزندان انتقادها را بت یدر غ .5

  ؛شود همواره حفظ  طرف مقابلکه شخصیت و عزت نفس 

  ؛سازند  نشاط را در خانواده فراهم یجادا يها ینهزم .6

  یت کنند؛احساس مسئولگر یکدیدر قبال  .7

خانه را به سخنان و گفتاري که موجب رشد و تعالی شخصیت در اوقات خوش  .8

  کنند؛ يسپرشود،  می ندانخود و فرز

  ؛فراهم سازند یگرهمد يبرا یروان یتامن یکدیگر،حقوق ت یبا رعا .9

  فرزندان خود الگو باشند. يبرا ینی،د یارهايو منطبق با معسالم  يبا رفتارها .10
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