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درآمد

•
بنیادی ترین و مقدس ترین نهاد در سالمت اجتماعی ، سالمت 
فردی خانواده ، اگر خانواده سالمت داشته باشد بسیاری از بیماریهای

اده و با توجه به تزتزل نهاد خانو. و اجتماعی  و روانی پدید نمی آید
در جامعه ، ... فزونی آمار طالق و بیماریهای روانی و عاطفی  و 

ضروری می نماید که مقومات سالمت خانواده از رویکردهای مختلف
مورد بررسی قرار گیرد  تا آسیب  های اجتماعی  در این خصوص

.ایجاد شود
یز بیان و تبیین سالمت خانواده و چیستی آن در نگاه اسالم و ن

اشی  پیامدهای عدم توجه به مقومات سالمت خانواده می تواند به فروپ
گان نهاد خانواده و آسیب های فراوان به پدر ، مادر و فرزندان و وابست
و نیز مجموعه افرادی که به عنوان الگو به آن نهاد توجه می کنند



درآمد
ی و از سویی دیگر خانواده ای که هم در بعد جسمانی و مادی و دنیوی و هم در بعد معنو•

اهلل الدار و ابتغ فیما اتاک» . روحانی به تعادل و اعتدال رشد یافته است را معرفی نماید
و یا در (  77/قصص) « االخره و ال تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن اهلل الیک 

خرته و ال لیس بخیرکم من ترک دنیاه آل» آمده است ( ص)روایتی از پیامبر گرامی اسالم 
ا کلّاُ علی آخرته للدنیا حتی یصیب منهما جمیعا فانّ الدنیا بالغ الی االخره و ال تکونو

بهترین شما آن نیست که دنیای خویش را برای ( )506پاینده ، بی تا  ص ) « الناس  
یا آخرت خود واگذارد و نه آخرت خویش را برای دنیا واگذارد تا از هر دو بهره گیرد که دن

( ص)الم و یا از پیامبر گرامی اس. ( وسیله رسیدن به آخرت است و سر بار مردم نباشید
و انما لیس خیرکم من عمل لدنیاه دون آخرته و ال الخرته و ترک دنیاه» وارد شده است 

بهترین شما کسی نیست ( )194، ص 1977محمد جواد مغنیه ، ) « خیرکم من عمل لهذه 
ط برای که فقط برای دنیای خود بدون در نظر گرفتن آخرت کار کند و نه کسی که فق
ه هم برای آخرتش کار کند و دنیا را رها سازد بلکه بهترین فرد در میان شما کسی است ک

میان خانواده سالم قرآنی را کسی داراست که هم تعادل. ( دنیا و هم برای آخرت کار کند
.جسم و جان را برقرار نماید و هم توازن میان دنیا و آخرت را در خانواده را استوار سازد 

اط و پیامبر گرامی اسالم و امامان گرانقدر شیعه با برقراری این تعادل و توازن هم نش
.  االتعالی روحانی بیکرانه را دارا بودند و هم طراوت و قوای جسمانی کامل و بسیار ب



دارد از منظر قرآن مجید ، خانواده سالم ،نگاهی توحیدی به نظام هستی•
رو از این.و آن را دارای خالقی توانا ، حکیم ، دانا و قابل اتکال می داند

ی آرامش باطنی دارد و می داند که سررشته همه امور در دست قدرت اله
قانه یا در مقابل انسان هایی قرار دارند که نگاهی شرک آلود ، مناف. است

گاهشان افرادی که یا دچار تعدد شخصیت اند و یا عمق ن. کفر آلود دارند 
و ما در این نوشتار به ارائه برخی از آیات درباره شناخت.محدود است 

ایمان به مبدأ در ویژگی شناختی می پردازیم



مولفه های خانواده سالم در قرآن

:   عقل •

 (Cognitive)ویژگی های شناختی نگرش ، و بینش •

:قلب •

(Emotional)ویژگی های عاطفی ، گرایش و گروش •

:رفتار •

 (Behavioral)ویژگی های رفتاری ، روش و منش •



شناخت و ایمان به مبدأ 

ه در قرآن توصیه های مکرری به تقوا در تشکیل خانواده شد-•
لیکم یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اه». است، چنان که می خوانیم

(  6/تحریم)«...نارا وقودها الناس و الحجاره  
ورات در نگاه قرآن اگر کسی ایمان به خداوند نداشته باشد و از دست•

اشد ، از دینی پیامبران تبعیت نکند و از سالمت معنوی برخوردار نب
.اهل خانواده پیامبر بشمار نمی رود 

(  46/هود ) « قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح» •
اه در دعای پیامبران برای خوشبختی و رحمت و مغفرت الهی جایگ•

ویژه ای قرار داده شده است و جایگاه خانواده و ذریه در این ادعیه 
.  بسیار ممتاز می باشد



شناخت و ایمان به مبدأ 

همچنین خداوند در سوره ی بقره، شرط ازدواج با مشرکان را ایمان آن ها دانسته است؛ و با •

زنان مشرک و بت پرست تا ایمان نیاورده اند، ازدواج نکنید، کنیز با ایمان از زن آزاد 

ه و زنان خود را ب. شما را به شگفتی آورد[ مال و زیبایی او]بت پرست بهتر است، هر چند 

بت ازدواج مردان بت پرست در نیاورید تا ایمان نیاورده اند، یک غالم با ایمان از یک مرد آزاد

«  ....شما را به شگفتی آورد[ مال و موقعیت و زیبایی او]پرست بهتر است هر چند 

من جلوس المرء عند عیاله أحب الی هللا تعالی»(: ص)قال رسول هللا: چنان که در روایت است•

نشستن مرد نزد زنش نزد خدای متعال محبوب تر است از « » اعتکاف فی مسجدی هذا

(2266، ص 5، ج 1367محمدی ری شهری، . )«اعتکاف او در مسجد

او محبت خود را در عمل و كالم به همسرش ابراز می نماید و عشق و عالقه به یکدیگر •

اید عشق و عالقه ب. ستون های خانواده را محکم و روابط زناشویی را مستحکم و پایدار می کند

متقین ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قره اعین واجعلنا لل». صادقانه و از صمیم قلب باشد 
(74/ فرقان) «اماما 



شناخت و ایمان به مبدأ 

در خانواده متعالی پدر و مادر از ارزش باالیی برخوردارند و•
از حضور پدر و مادر. نیکی به آنان بسیار مهم شمرده میشود 

و سرمایه های گرانسنگ زندگی به شمار می رود و قدرشناسی
حرمت گذاری از ارزش های الزم در مواجهه با آنان است و 

از آنجا که خداوند سبحان بعد از سفارش به بندگی خود ، 
نسان و وصینا اال»سفارش به نیکویی به والدین را نموده است 

و وصینا االنسان بوالدیه » (15/احقاف) « بوالدیه احسانا
و حتی در دوران سالخوردگی و کهنسالی ( 8/عنکبوت)« حسنا

حذر نیز چنین دستور داده و از آزردن آنان با کالم و رفتار بر
ان جز و حتی دستور فرموده تا در برابر رفتار آن. داشته است 

ید به نیکویی سخن نگویید و با فروتنی تمام رفتار نمای



گرایش و گروش

اطفی چه این نکته که شخصیت سالم قرآنی در بعد قلبی و ع•

ارد برخی از مو. ویژگی هایی دارد بسیار حائز اهمیت است

محبت و عشق در قلب زن و مرد از سوی خداوند عالم به : 

کم و من آیاته ان خلق لکم من انفس» ودیعه نهاده شده است، 

/ روم) « ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه 
21  )



گرایش و گروش

شاید بحث از سالمت روان یا بهداشت روانی از آن جهت حائز-•
و قرن اهمیت است که بیماران فراوانی از بیماری روانی  رنج می برند

و و عدم افسردگی ، ترس.ما قرن بیماری روانی نامبردار شده است 
و 38/بقره» «   سالم در قرآن است خانواده اضطراب از نشانه های 

و   4/تین« و احساس حقارت ندارد 62/یونس» و 48/و انعام112
14/مومنون« 



گرایش و گروش

آل )ویژگی اعتدال در تحلیل دست آوردها و از دست داده ها •
(188/عمران

(135/آل عمران)احساس گناه  نیز ندارد •
(4/تین)احساس حقارت ندارد •
(134/آل عمران)مهار خشم و خشونت •
(54/نساء)عدم حسادت •
(188/عمرانآل )نیست تملق پذیر •
(159/عمرانآل )است دوستدار دیگران •
(165/بقره)دوستدار خداست •
(156/بقره)کنار می اید با داغدیدگی درست •



روش و منش

(177/بقره)در مشکالت و سختی ها  شکیبایی  می ورزند •
(3-2/صف)کنندآنچه می گویند بدان عمل می •
(8/مائده)عدالت  اجتماعی و اقتصادی را در سرلوحه کارش دارد •
(2/طالق)کندقانون را رعایت می •
(42/بقره)شنزدیکحق را کتمان نمی کند حتی علیه بستگان و وابستگان •
(18/زمر)پیش داوری نمی کند و حقیقت جو است •
(36/اسراء)با نادانی و تعصب از کسی یا گروهی پیروی نمی کند •
(58/احزاب)مردم آزار نیست •
(19/لقمان)رفتارآرامش در گفتار و •
(9/حشر)استسخاوتمند •



روش و منش

فکار و حیا به عنوان یکی از بهترین نیروهای مدیریتکننده رفتار و ا•
از گرایش فطری . هیجانات است که بر مدار عزت نفس می گردد

حیای )احساسی نشأت گرفته و ریشه همه خوبی ها و شکوفاکننده ایمان
ی کند بوده و خود نیز به واسطه ایمان به مراتب باالتر نیل م( نفسانی

ع که البته این مهم در صورتی محقق می شود که موان( حیای ایمانی)
. خاموشکننده حیا، رفع و عوامل بارورکننده آن تقویت شود

مسائلی از قبیل روابط جنسی میان پدر و مادر در کانون خانواده •
د و بایستی در زمان های معینی و در یک خلوتگاه خاص صورت پذیر
ین فرزندان به هیچ وجه به خلوتگاه آنان وارد نشوند و از روابط زوج

سوره نور به این مسئله 58در کالم مقدس الهی در آیه . مطلع نگردند
اشاره شده است که بدون اجازه به خلوتگاه وارد نشوید



روش و منش

و هم عفت نگاه بسیار تأکید شده است و هم عفت دامن-•
پرهیز از رفتار های فرازناشویی ، هم عفت کالم اهمیت
دارد تا در خشم و خشونت و هیجانات نفس از غیبت و 
تهمت باز دارد و هم عفت دل تا فراتر از حکم الهی به 

8-5/مومنون«  کسی اجازه ورود به حریم عاطفه را ندهد 

حفظ عقالنیت و رعایت تعادل و اعتدال در رفتار و-•
نین گفتار و رعایت بندگی بسیار مهم است و از این رو ، چ

. انسانی از مصرف مشروبات الکلی اجتناب می کند 
91/مائده



(148/نساء)کنداز حق دفاع می •
(9/حشر)دهدآسایش دیگران را بر آسایش خود ترجیح می •
دخالت در امور خصوصی مردم پرهیز می کند و از تجسس و غیبت واز •

(12/حجرات)کندتهمت و عیب جویی خودداری می 
(77/قصص)اندیشدبه دنیای همراه آخرت می •
(8/مؤمنون)امانتدار است •
(177/بقره)به پیمان وفادار است •
(31-30/نور)نمی کندچشم چرانی •
(33-32/نور)عفیف است•

روش و منش



(91/مائده)کنداز مصرف مشروبات الکلی اجتناب می •
(29/نساء)حفظ کرامت•
(10/جمعه)خداستبسیار به یاد •
(4/مائده)کنددر خوبی ها با مردم همکاری می •
(15/واحقاف14/لقمان)کندبه پدر و مادر نیکی می •
(74/فرقان)داردبا همسر حسن معاشرت •
(32/ق)دارداز عذاب الهی بیم •
خدا در عظمت الهی او را چنان در بر گرفته که خود را نمی بیند و حتی غیر•

(63/فرقان)نگاهش کوچک است 
(18/لقمان)نیست و رفتار متکبرانه هم ندارد متکبر •
(67/فرقان)میانه روی در بخشش و انفاق دارند •

روش و منش



سخن پایانی

ت الهی بی تردید الگوی کامل و عینی خانواده سالم قرآنی ، شخصی1.
معصوم و ملکوتی پیامبر گرامی اسالم صلی اهلل علیه و آله ، امامان

از آن .علیهم السالم  و حضرت فاطمه سالم اهلل علیها  می باشند 
جا که خداوند معجزه علمی جاودانه وحیانی به نبی مکرم اسالم

طهار عنایت فرمود ، الگوی عملی در خانواده سالم نیز در ائمه ا( ص)
ارائه کرد و هر آنچه انسان در عمل به دین و اندیشه در آموزه ( ع)

الم های دینی  خالصانه تر گام بردارد در رسیدن به شخصیت س
. کامیاب تر خواهد بود 



ش و بین» ویژگی های خانواده سالم در قرآن مجید در سه بعد عقل.1•
ان بی« روش و منش » و رفتار«گرایش و گروش » ، قلب « نگرش 

.و تبیین شده است

خانواده سالم قرآنی ، الگوی همه جانبه برای همه انسان ها در .2•
زمان ها و مکان های مختلف خواهد بود و محدود به زمان یا مکان 

.خاصی نیست

و فرشتگان الهی ، ( معاد ) و قیامت ( مبدأ )ایمان به خداوند .3•
ده کتاب های آسمانی ، پیامبران الهی  و جهان غیب و عمل صالح برآم

و در . از ایمان عمیق ، سالمت روان را میسر و ممکن می سازد
چون مقابل سرنوشت یکدیگر احساس مسئولیت دارند و به نیکی ها

اه نماز و عبادت دستور می دهند و یکدیگر را از عذاب الهی ایمن نگ
. می دارند



سخن پایانی

عشق به همسر و فرزندان ، نیکوکاری با مردمان و .4•

در نیکی به پدر و مادر و حفظ حرمت و کرامت و نیکویی

ت گفتار و رفتار با آنان از ویژگی های خانواده قرآنی اس

.که موجب تحکیم بنیان های خانواده بشمار می رود

ان تنها مرجع ارائه الگو در خانواده سالم انسانی ، پیام آور•

در آسمانی اند که در عین انسان بودن و بشر خواندن خود ،

مت سه حوزه عاطفه ، شناخت و رفتار بهترین الگوی سال

.روان بوده اند



سپاس و دعا 

ربنا هب لنا من ازواجنا و •

ذریاتنا قره اعین واجعلنا 

للمتقین اماما


