
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


ینیدنگرش درخانواده با روانی بهداشت ۀتهدیدکنندعوامل بررسی 

دانشجو دکتری، گروه زبان و ادبیات عرب، دانشگاه چمران اهواز: *نرگس ارجمند مزیدی
زبان و ادبیات عرب، دانشگاه چمران اهوازگروهاستادیار،: خیریه عِجرش

www.arjmand1990@gmail.com

هچکید

Abstract
Studing the factors threaten the family moral hygienc in the view of religion.The

family is main social structune in the society and causes the prosperity and adversity of

human, because the base of human personality is founded in the family. So we should

develope valuable purposes at thes structure in order ot aquire perosperity, perfection,

maturity and activeness. Som factors such as to divorce , not to observe the personal

and moral hygiene, to despise and defiance and to speak undesirably can threat the

moral hygiene in the family. Therefore this paper by a descriptive analytic method and

based on religious sources defines some threatening factors in the family and by using

Quran and religion keeps away persons from some destructive factors – If thse

destructive factors cure correctly, can present the sumple of a healthy and safe family

in the society. Since Quran basically is sent in order to support human s prosperity,

safety and perfution.
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نوزهوماندهثابتخودکارکردهایواهدافدرجامعهاساسیتحوالتوجودباکهاستنهادیخانواده،
بشرمعنویوروحینیازهایتأمینبراینظامترینمناسبخانواده،.دارداساسیاهمیتجوامعتمامیدر

برآوردهونفرزنداکردناجتماعیجدید،نسلروانیآرامشوامنیتتأمینبرایرابستربهترینواست
درلمی،عوصنعتیتحوالتازاثرپذیریباحاضرعصردر.آوردمیفراهمافرادعاطفینیازهایساختن
ادگی،خانوهایاختالف.استآمدهپدیدهاخانوادهبرایمتعددیمشکالتایران،جملهازجوامعبیشتر
دراساسیمشکالتدهنده ینشانجوانان،ونوجوانانبزهکاریوسرپرستبیفرزندانطالق،
کند،میتهدیدراآنسالمتکهمخاطراتیمهرازپرکانوناینبهمقاله،ایندر.استامهایخانواده

.می کنیمبیانقرآندیدگاهازراسالمخانوادۀهایویژگیوپردازیممی

می آیدشماربهتاریخطولدربشریجامعهدراجتماعینهاداصلی ترینعنوانبهخانوادهکهآ ن جازا
.می شودریزیایهپانسانشخصیتاساسنهادایندرکهچرا.بزندرقمراجامعهبدبختییاخوشبختیمی تواند
مانهکهمقصودسرمنزلبهراانسانتادادپرورشنهادایندرراواالییهدف هایمی بایستبنابراین
ودیفربهداشترعایتعدمطالق،چونعواملیمیانایندر.ساندراست،پویاییورشد،کمال،سعادت
کهنوشتارایندرالذ.کندتهدیدراخانوادهروانیبهداشتمی تواندناپسندسخنانبی اعتنایی،وتحقیرروانی،

عواملازرخیبشناساییبهاست؛شدهگردآوریدینیمنابعبهاستنادباوتحلیلی-توصیفیروشبا
اینبرایهکاسالمدینوکریمقرآنازمددباتاشدهپرداختهدینینگرشباروانیبهداشتۀتهدیدکنند
اگرزیرا.داشتبرحذرخانوادهۀکنندتخریبعواملاینازراافرادبتواناست؛قایلخاصیاهمیتموضوع

.کنندرضهعجامعهبهراسالمخانوادهیککاملمونهندمی توانشوندرماندوشناساییدرستیبهعواملاین
.استشدهنازلانسانکمالوسالمت،سعادتتأمینبرایاصوالًکریمقرآن

کنندهتهدیدعواملدین،خانواده،روانی،بهداشت:واژه هاکلید

خانه و خانوادهتعریف . 1
در جوامع بهه  ترین و اثرگذارترین واحد تربیتیترین واحد اجتماعی و در عین حال، بزرگخانواده، کوچک

اعضهای  های انسانی در میهان تواند منشأ تحول فردی و اجتماعی و رشد ارزشای که میبه گونهآید؛ شمار می
هرچه توجه گذاری و، سرمایهبنابراین. یابدترین نهادی است که فرد در آن پرورش میخانواده، مهم. آن باشد

امروز نیز بشر . ه استپیشوایان ادیان قرار گرفتو (ع)رسالت معلمان به ویژه پیامبران مقدس از بیشتر به این نهاد 
کوشهند  ند و میکنها به رشد و توسعه کیفی خانواده توجه میگیرد تا جایی که دولتهمین رویکرد را پی می

و سهالمت  به ارتقای سهح  بهداشهت  ای با در اختیار قرار دادن امتیازها و تسهیالت رفاهی، آموزشی و مشاوره
اهلل کاسهمی  رت نصه )داشهت بر تربیت نسل آینده اثر مستقیم خواهد کار روانی خانواده کمک کنند؛ زیرا این 

،50.)

و خانواده از منظر قرآن خانه .1.1
شدهوصیهتهمگانبرآنحریمحفظکهقدریبهداردقرارباالییجایگاهومقامدرخانهکریمقرآننظراز
؛«تُسَلِّمُواوَأْنِسُواتَسْتَحَتَّىبُیُوتِکُمْغَیْرَبُیُوتًاتَدْخُلُوالَاآمَنُواالَّذِینَأَیُّهَایا»َ:فرمایدمیمتعالخداوند.است

تضرورومی داردمقدسراحریماینحرمت.می کندممنوعسالمواذنبدونراغیرۀخانبهورودخداوند
بایدبیتاهلکهمی آموزدومی کندبیانخانهاهلبابرخورددرراصمیمیوصحی فرهنگیکحاکمیت
وک تریننزدیکهتکلمراهاز،برخوردشاندرانسانیاتشئونۀهمرعایتبرعالوهیکدیگر،بادرروابط
آن کهبرعالوهارد؛دراپیاماینکهاستواژه ایسالموکنندبیانرایگانگیایننیزاست،ارتباطشایع ترین
.(21/روم)می کندابالغراکنندهسالمجانبازامنیتوسالمتآرزوی

بهداشت روانیمفهوم . 2
ه با مشکالت فردی را از نظر روانی سالم می دانند که تعادلی میان رفتارها و کنترل او در مواجهپزشکانروان

رفتهه  یهک دسهتگاه در نظهر گ   ،مجمهوع از این دیهدگاه انسهان و رفتارههای او در    . اجتماعی وجود داشته باشد
ونهه عوامهل متنهوع    با این نگاه مالحظه می شود که چگ. عمل می کندمتقابل می شود که براساس کیفیات تأثیر 

ه سهخنی دیگهر   به ؛زیستی انسان بر عوامل روانی ه اجتماعی او اثر گذاشته و یا برعکس از آن اثر می پذیرد
د، پدیهده ههایی   در بهداشت و تعادل روانی، انسان به تنهایی محرح نیست بلکه آن چه مورد بحث قرار می گیهر 
بهداشهت  برخی. است که در اطراف او وجود دارند و بر جمع نظام او تأثیر می گذارند و از آن متأثّر می شوند

دانسته اند تها  روانی را عبارت از پیشگیری از پیدایش بیماری های روانی و سالم سازی محیط روانی و اجتماعی
برقرار کهرده  افراد جامعه بتوانند با برخورداری از تعادل روانی با عوامل محیط خود رابحه و سازگاری صحی 

.برسندانسانی تکاملتا بتوانند به هدف های اعالی 
ر حالهت  از آن جایی که انسان ترکیبی از خیر و شر، ماده و معنویت و تن و جان است همهواره د بدین معنی،

رای به . از این رو، هر لحظه در معرض بحران های شخصیتی و خروج از تعهادل اسهت  . کشمکش درونی است
ت انسهانی از  را بیان نموده است که در سایه ی آن شخصیهایی آموزهحفظ تعادل شخصیتی، قرآن دستورها و 

.تعادل الزم برخوردار خواهد شد
درون، میان آن چه ایجاد تعادل شخصیتی در: بنابراین می توان در تعریف بهداشت روانی این گونه گفت که

.ی زنددر بیرون، میان آن چه تعادل ارتباطی میان فرد و محیط را بر هم مو می شودفحرت و غریزه نامیده 
ان بهه عنهوان   می کند که خداوند آفریدگار انسان از یک غنای ذاتی برخوردار است و انسه تأکید کریم قرآن

در ههر جها   خهود را ،ارتباطاین ،عواملییک آفریده همواره گرفتارفقر ذاتی است؛ از این رو هرگاه به علت 
ودی نخواهد چند که این اختالل هیچ گاه به نیستی و نابهر نشان ندهد، آن بخش با اختالل مواجه خواهد شد، 
(.272شماره ،1383مرداد ، اسالمپا سدار)می شودانجامید ولی در زندگی دنیوی و اخروی دچار تنگنا 

روانیعوامل تهدید کننده ی بهداشت . 3
خانوادگیدعواهای −
طالق−
خانوادگیهای اختالفریشه −
رعایت بهداشت جنسی عدم −
عدم رعایت بهداشت فردی −
تحقیر و بی اعتنایی−
سخنان ناپسند−
مشورت نکردن با یک دیگر−
کوتاهی در سپاس و تشکر−
عدم تکریم و احترام یک دیگر−

نتیجه گیری
ول توانهد منشهأ تحه   از آن جا که خانواده مقدس ترین نهاد اجتماعی در سح  جوامع شهناخته شهده اسهت مهی    

.های انسانی در میان اعضای آن باشداجتماعی و رشد ارزش،فردی
ت بهتر قهرآن  روانی انسان ها می تواند ما را در شناخاز طرفی شناخت هر چه بیشتر تأثیرات قرآن در بهداشت

جدیهدی  و استفاده بیشتر از محضر آن در درمان عوامل تهدیدکننده ی بهداشت روانی کمک کند و راهههای 
نهایی بهه   چرا که عواملی هم چون طهالق، تحقیهر و سهرزنش، بهی اعت    . را در استفاده از وحی الهی بر ما بگشاید

یرات غیرقابل یکدیگر، عدم احترام بین اعضای خانواده و دیگر عوامل می تواند بر بهداشت روانی خانواده تأث
.را در جامعه فراهم آوردنجاری هجبرانی گذارد و در نتیجه موجبات بزهکاری و هرزه گری و نابه
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