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  ∗هاي تأمین بهداشت روان فرديروش
  

  1سید ابوذر حسینی *                  

  2سید محمد باقر حجتی *

  چکیده
 انسـان همـواره   است.هاي مهم و همیشگی بشر، سالمت روانی یکی از دغدغه
اخالقـی و  ـ   هـاي روانـی  ی براي درمان بیماريیهاکارها و روشبه دنبال راه

  تأمین بهداشت روانی بوده است. 
ین بهداشت روانِ فـردي را  هاي تأمکارها و روشاین نوشتار بر آن است تا راه

هـاي  طرحی تازه، با توجه به آمـوزه  يدر نظامی منسجم و کاربردي و با ارائه
  شناسـی و تبیـین  اسالمی بررسـی کنـد. از ایـن رو نگارنـده، پـس از مفهـوم      

 ــ  هاي تأمین بهداشـت روانـی  یِ فردي، ابتدا روشقاخالـ   هاي روانیبیماري
ن عمومی و درمان اختصاصی آغاز کـرده و  اخالقیِ فردي را با دو محور درما

هاي گیريگیرانه و درمانی را در سه سطح پیشکارهاي پیشذیل هر محور راه
مختلـف زنـدگی قبـل از تولـد،      هـاي هاولیه، ثانویه و ثالثیه یا مقابله، در دور

کودکی، نوجوانی و جوانی، میانسالی و کهنسالی و نیز فراسنی، براساس آیـات  
                                                        

  .22/7/1392 ـ تاریخ پذیرش: 27/5/1392تاریخ دریافت:  ∗
  ي مسؤول)التحصیل کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسالمی رضوي (نویسندهفارغ .1

aboozar.razavi@yahoo.com  
  استاد دانشگاه تهران. 2
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کند تا در نهایت نظامی غنـی از روانشناسـی اسـالمی و    رسی میو روایات بر
  قِ کاربردي اسالم را ارائه دهد.اخال

الزم به ذکر است به دلیل گستردگی و غناي روانشناسی اسالمی و اختصار این 
 و طـرح گونـه و همـراه بـا ذکـر      مقاله، نگارنده ناچار است تنها درآمدي کلی

ئه دهـد و نـوآوري ایـن مقالـه در چیـنش و      ی از آیات و روایات ارایهامثال
هاي تـازه از آیـات و روایـات در روانشناسـی     بندي و نیز برخی گزارهتقسیم

 باشد.اسالمی می
اخالقی فـردي،  ـ   بیماري روانی روان، حدیث، بهداشت قرآن، ؛کلیدي واژگان
  درمان. و گیريپیش

 مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق
 در رفته کار به واژگان از باید ابتدا موضوع از نروش درك به یافتن دست براي
  .کرد ارائه مختصري  تعریف عنوان،

  بهداشت
 اسـت  صـحت  حفـظ  و تندرسـتی،  داشـتن،  نگاه نیکو معناي به لغت در بهداشت

 نبـود  از تـر وسیع و ترجامع معنایی خود علمی مفهوم در و) 229 ،1378 معین،(
 تبهداشـ  سـازمان  تعریـف  در). 132 ،1370 اللهـی، آیـت ( دارد جسمی بیماري
 و روانـی  جسمانی، کامل بهبود حالت از عبارت سالمت«: است  شده گفته جهانی
  ).26 ،1382 اکبري،( »بیماري یا نقص  فقدان صرفاً نه و است اجتماعی

  روان
عد و غیرمادي بخش آن روان از منظور کـه  اسـت  انسان وجود اساسی و اصیل ب 
 و شـناخت  شـادي،  و غـم  ؛کند می درك را عواطف و اتهیجان ها، انگیزه  يهمه

 قابـل  آنچـه  حتـی ... و شجاعت و ترس غضب، و خشم عالقه، و محبت آگاهی،
 يهمـه  امـا  ؛نیسـت  تجربـی  زیسـتی   آزمایشگاه در کمی گیري اندازه و مشاهده

 اعتبارهـاي  به و پذیرد می صورت او يوسیله به ها آگاهی و هیجانات و دراکاتا
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  .)88 همان،( شود می اطالق قلب و عقل روان، روح، نفس، آن، به مختلف
  روان بهداشت
 بهداشـت «: نمایـد مـی  تعریـف  چنین را روانی بهداشت بهداشت، جهانی سازمان
 کامـل  توانایی یعنی بهداشت و گیردمی جاي بهداشت کلی مفهوم درون در روانی
 یـا  بیمـاري  نبـود  اتنه بهداشت ؛جسمی و روانی اجتماعی، هاينقش ایفاي براي
ت بهداشـ  تـر، وسـیع  يگستره در اما). 10 ،1380 گنجی،( »نیست ماندگی عقب
 سـالمت  که هاییانگیزه و مادي و معنوي عوامل به آگاهی از است عبارت وانیر

 و ساز وسیله بدان که شود،می سبب را کردار و رفتار اعتدال و مثبت وضع و فکر
 هازمینه يهمه در انسان مادي و معنوي شرفتپی و تحرك مورد در ارزشی با کار
  ).22 ،1382 صانعی،( آید فراهم

  احادیث و قرآن در روان بهداشت مفهوم
 از فرد منديبهره از است عبارت روان سالمت و بهداشت نیز، اسالمی رویکرد در

 او بـراي  کـه  ايگونـه  بـه  معنـوي  و اجتماعی روانی، جسمانی، مطلوب وضعیت
 منـد سعادت و بخش رضایت ق،خال زندگی یک به بتواند تا سازد فراهم امکانی
 ییشـکوفا  با که است، آدمی عظیم ظرفیت آن سالمت دیگر، سخن به. یابد دست
 ارزشـی  نظـام  ایجـاد  خدا، با مستحکم روابط برقراري طریق از یا توحید فطرت
 و خود با سازنده و سالم روابط زندگی، در متعالی هدف داشتن قدرتمند، شخص
. آیـد مـی  دسـت  به هستی عظیم نظام و طبیعت به عرفانی عمیق حس و دیگران
 و فـر  ساالري( است »بهطی حیات« گیرد،می بر در را ابعاد این يهمه که مفهومی
  ).14 ،1390 همکاران،

  فردي اخالقیِـ  روانی هايي بیمارينامه شناخت
اخالقـی بـراي تفکیـک    هـاي  بنديِ جامع و مانعی از ویژگـی چه ارائه تقسیم گر
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 و هـا بیماري توانطور غالب میه اخالقی دشوار است، اما بـ   هاي روانیبیماري
 داد قـرار  واکاوي مورد فردي و اجتماعی محور دو در را اخالقیـ   روانی رذایل
بسـیاري از ایـن    فـردي  محور در .کندمی بررسی را فردي محور نوشتار این که

 بـا  ارتبـاط  در گـاه  و فـرد  خـود  با ارتباط گاه در اخالقیـ   روانی هايبیماري
  .باشندمی بررسی قابل دیگران

جـب،  ترس، همچون ییهابیماري و افسـردگی  تعصـب،  و لجاجـت  طمـع،  ع 
  و ،خویشـتن  بـا  ارتبـاط  در ...و هواپرسـتی  و دنیـاطلبی  و طلبـی جـاه  ناامیدي،
خل، ریا، کبر، خشم، حسد، مانند ییهابیماري خودخواهی، و رغرو نفاق، کذب، ب 
 بایـد  دیگـران  بـا  ارتبـاط  در... و کینه مکر، نفس، عزت و نفس به اعتماد ضعف
  .شوند درمان و یابیریشه بررسی،

   حقیقي تپیشینه
ها و مراحلی را پشت سر گذاشته که به ترتیـب  هبیماري روانی و درمان آن، دور

  قدمت چنین است:
  جادو؛ باور به نیروهاي ماوراي طبیعی و سحر و ) 1
  هاي باور مدار یا پزشکی؛باور به تبیین ) 2
جـدا   ؛)6 ،1390فر و همکـاران،  (ساالريهاي روانشناختی باور به تبیین ) 3

هاي چهارصـد   ي اولیه، بین سال ها شدن افکار بیماري روانی از روند فکري دوره
). 24 ،1382شـاملو،  ( قبل از میالد، تا دویست پـس از مـیالد صـورت گرفـت    

پزشک که ، نخست در یونان و سپس در روم جریان داشت ي جدیدآغاز دورهسر
گـذار   بنیـان ، قبـل از مـیالد   377ـ460 ي ها حدود سال مشهور یونانی، بقراط در

 ي روانی بوده اسـت  ها ي طبیعی و عینی در تشخیص و درمان ناهنجاري ها روش
  (همان، با تصرف).

باز مطرح بوده ـ اخالقی از دیر  وانیمسلمانان نیز توجه به بهداشت ر در میان
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 .کرد پیدا :بیتتوان در آیات قرآن و احادیث اهل این مبحث را مى هايو ریشه
) و گاه قرآن 82، (اسراء 1منین مطرح کردهؤشفا براي م يکریم خود را مایهقرآن 

حکایت شده هنگامى کـه در  . )57، (یونس 2کندها معرفی میدل يرا شفا دهنده
این مرد بیمار است، «: شخصى را دیوانه شمردند، حضرت فرمود 9یامبرمحضر پ

 ،1362(محمـدي ري شـهري،    »نه دیوانه، دیوانـه کسـى اسـت کـه تکبـر ورزد     
را پناهگـاه   ندر عصرى کـه پیکـر دیوانگـا    9اکرم یعنى پیامبر )؛122ـ2/121

دان روا دانستند، و انواع شکنجه را بر این دردمن مى شیطان و ارواح خبیثه و جن
هـاى روانـى را از خرافـات جـدا      و مرز بیمـارى  داشتند، آنها را بیمار خواند مى

آگاه باشید کـه از جملـه بالهـا فقـر اسـت و      « فرمایند:می 7امام على. ساخت
 »ارى دل از بیمـارى بـدن شـدیدتر اسـت    بیم بیمارى بدن از فقر شدیدتر است و

  ).388 البالغه، حکمت(نهج
از مکتب بقراط و جـالینوس وام   که علوم پزشکى راسپس پزشکان مسلمان 

 انسان توجـه بهداشت روانى  هاى قرآن و سنت، به گرفته بودند، با توجه به آموزه
را در  فردوس الحکمـۀ کتاب  ق) 247ـ192جمله على بن ربن طبرى (از  د.کردن

ـ 251هفت جلد تألیف کرد و سپس محمـد بـن زکریـاى رازى (    طـب  ق)  313ـ
اى ج ترین آثار بهداشت روانى را نوشت که در شمار کهن روحانى النفوس یا طب

به نقل از  ؛ quransc.comی اصفهانی، مقاله: قرآن و بهداشت روان، یرضاد (ندار
  ).9ـ8 ص،  1374، پاییز 2ـ1 يمارهاندیشه و رفتار، ش يفصلنامه

الـب  ق هایى ادامه یافته است و در عصر مـا در  ها با فراز و نشیب این نگارش
هـا، مجـالت و مقـاالت علمـى و انتشـار نتـایج تحقیقـات تجربـى و          نامه پایان
ی اصفهانی، مقاله: قـرآن و بهداشـت   ی(رضا 3علمى تبلور یافته است هاى همایش
  ).quransc.com روان،

 يمورد رابطـه  هاى وسیعى در روانشناسان غربى نیز در عصر حاضر پژوهش
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کـه اعتقـادات مـذهبى     انـد و برخی دریافتـه   مذهب با بهداشت روانى انجام داده
  باشد.می هاي روانیبیماريبراى برطرف کردن  ندمعاملی مؤثر و نیرو

و  ،6مطرح شد .م1951در  5که ابتدا توسط دورکیم ،»4قدرت محافظتى مذهب«
م، و 1997 در سـال  کاپالن، مارکز، مارك پت کورى،سپس دانشمندانی همچون 

 165ـ164 ،1382(واعظی،  .م1991 در سال 8میتو پى سى اس 7جى، بى، الیس
ـ 173 ،1378کاویانی، با تصرف)، کارل یونگ ( ویلیـام جیمـز (جیمـز،    و  )174ـ

  اند.بر ادعاي مذکور صحه گذاشته ) و...44 ،1387
  اما با نگاهی مجموعی، در عصـر کنـونی سـه دسـته منـابع را بـراي درمـان       

 ،تـوان یافـت  و بهداشت روان می اخالق ياخالقی در حوزهـ   هاي روانیبیماري
بررسـی   »رورت بحثض«داشته که در  ییهادسته از منابع موجود، کاستیولی هر 

  و نقد خواهد شد.

  ضرورت بحث
گیرانـه و درمـانی   ي پـیش هاي اسالم، نسخهچه اخالق نابِ مستور در آموزه گر

جتمـاعی  هاي فـردي و ا اخالقی در تمام حوزهـ   هاي روانیبیماري يبراي همه
هـاي درمـانی   توان ادعا کرد در بسیاري از مـوارد روش باشد و به جرأت میمی

اخالق اسالمی یا بهداشت روان اسالمی از متدهاي درمـانی روانشناسـی غربـی    
اما آنچه در حال حاضر به عنوان اخالق معرفی  ،باشدتر میبرتري داشته و کامل

خود را در  يسته در مقام عمل وظیفهبه دالیلی که ذکر خواهد شد، نتوان ،شودمی
  کند. ـ اخالقی به خوبی ایفا هاي روانیگیري و درمان بیماريپیش

هاي اخالق و بهداشت روان سه دسته منابع را براي درمان بیماري يدر حوزه
  توان یافت.اخالقی میـ  روانی

 هـاي انـد کـه در حـوزه   برخی از منابع با عنوان اخالق اسالمی مطـرح شـده  
دیگـر   يکنند. دستهخاصی، مسائل اخالقی را با ادبیات دینی تبیین و بررسی می
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همان مطالب را با تغییر ادبیات و اصطالحات با عنوان بهداشت روان اسـالمی در  
  اند.قالبی نزدیک به روانشناسی غربی و با رویکردي عصري بازسازي کرده

است که با عنـوان علـم    شناسان غربیهاي روانسوم دستاورد تجربه يدسته
شناسی، متدهاي درمانی را در قالبی متفاوت و بر مبناي تجربـه بشـر ارائـه    روان
  دهند.می

داشته کـه در صـورت    ییهاسه دسته منابع موجود، کاستیاما هر کدام از این 
گیري یعنی پیش ،تواند در رسیدن به غایتها و جمع میان محاسن میرفع کاستی
  ر باشد.تموفق ،و درمان

از جملـه دوري از مبـانی    ،د روانشناسی غربـی اشـکاالت زیـادي   در رد مت
ثباتی و صحیح هستی شناسانه و بالطبع انسان شناسانه، و همچنین خطاپذیري، بی

عدم اعتماد به تجربه و... وارد است که زیاد مطرح و بررسی شده و از محل بحث 
  ما خارج است.
ود با عنوان اخالق اسالمی به زعم نگارنده، اخالق و کتب موج ياما در حوزه

  شود از جمله:اشکاالت فراوانی دیده می
هـاي مختلـف   گی و نداشتن اسلوب منظم در بیان تقسیمات بیمـاري پراکندـ 
  اخالقی در قالب نظام اخالقی منسجم، جامع، عالمانه و متخصصانه.ـ  روانی
هاي پندآموز و یین سراخلط مباحث علم اخالق با مباحث عرفانی و داستاـ 

انـد  یدهیبه افراط گرانصیحت محور، در بسیاري از کتب اخالق اسالمی که برخی 
نشینی و وردخوانی ترغیب کرده ، عزلتییگرابه صوفیجاي درمان عالمانه، ه و ب

  کنند.اسالمی معرفی می و آن را اخالق
ـ     نظام اخالقی فعلی بیشترـ  ه و سـلوك  به تهذیب نفـس پرداختـه و بـر تزکی

کار و ساحتی از تنها یکی از هزاران راه دهد، در حالی که تهذیب نفسجوالن می
  مـثالً  .باشـد اخالقی مـی ـ   هاي روانیابعاد فراوان و متنوع درمانی براي بیماري
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گیرانه و درمانی اخالق اسالمی براي قبل از تولد و بعـد  کارها و متدهاي پیشراه
هاي سنی کودکی، نوجوانی، جوانی و کهنسالی به شیوههاي از تولد در تمام دوره

هاي متعـدد آداب، تغذیـه، پوشـاك و...    مختلف رفتاري و شناختی و... در حوزه
  گیرانه و درمانی دارد که مغفول مانده است.هاي پیشبرنامه
م وراثتـی یـا   ذایل اخالقی بـه عنـوان بیمـاري مسـل    عدم معرفی گویا از رـ 
  و محاسن اخالقی به عنوان سالمت روانی. ،اناما قابل درم ،محیطی
عموم مردم در برخی  قابل فهم برايمأنوس و گاهی غیرنا يادبیات و شیوهـ 

آوري آیـات و  کتب اخالقی؛ به عنوان مثال برخی از کتب اخالق صرفاً به جمـع 
عمـوم نیازمنـد،    بندي مورد اقبالروایات بدون هیچ گونه تحلیل، بررسی و دسته

  اند.پرداخته
هاي اخالق موجود در اندیشه و کتب اندیشـمندان غربـی   عدم تبیین تفاوتـ 

که عالوه بر تفاوت بنیانی اخالق سکوالر با اخالق اسالمی، در  با اخالق اسالمی،
د دارد کـه  تعاریف برخی مفاهیم به ظاهر مشترك اخالقی تفاوت فراوانـی وجـو  

ـ مغفول مانده و گاه محق   بهداشـت روان را بـه اشـتباه    اخـالق و  ين در حـوزه اق
  اندازد.می

عالوه بر اشکاالت کلی مذکور، با دقت در متون اخالقـی موجـود اشـکاالت    
  زند که مورد غفلت واقع شده است:جزئی فراوانی موج می

ـ عدم تعیین دقیـق مرزهـاي مفـاهیم اخالقـی مـثالً کبـر بـا خودخـواهی و         
رور، مرز میان خودپسندي یا کبر با غ عتماد به نفس، تواضـع و  توکل و ارور و غَ

  متناقض.ظاهر ه ... و نیز چگونگی جمع میان این مفاهیم اخالقی بعزت نفس و
فقدان تالش در جهت شفاف سازي یا جمع میان اصـطالحات اخالقـی بـا    ـ 

روانشناختی و  يس با افسردگی، ترس و خشم در دو مقولهأمانند ی ،روانشناسی
پاتی، هیپنـوتیزم،  روانشناسی مثل تلهبه مباحث فرا ه کافیاخالقی و نیز عدم توج
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روانشناسی با اخالقیات مثالً ارتباط حسـد  چشم زخم و ارتباط میان مباحث فرا
  با چشم زخم به عنوان یکی از آثار سوء آن.

  در فراینـدي  ،مشـکالت موجـود در ایـن حـوزه     چه برخـی بـراي حـل    گر
نـوان بهداشـت روان اسـالمی    به بازسازي کتب اخالق اسالمی با ع ،عصري ساز
مانند تحقیق سلیمان قاسمی  ،انداند و گاه تحقیقات نسبتاً خوبی انجام دادهپرداخته
 يسـیره  و دیـن  هـاي آمـوزه  بـه  نگرشـی  با: روان سالمت و بهداشت در کتاب

مسـعود آذربایجـانی بـا     و آقایان احمد دیلمـی  مشترك کار نیز و :معصـومان 
اصـول روان شناسـی   ابوالقاسم حسـینی در کتـاب    و سید اسالمی اخالقعنوان 
و اخیراً هم کار گروهی مبسوط و نسبتاً جامعی توسط محمد سـاالري و   اسالمی

صـورت گرفتـه    اسـالمی  منـابع  به نگرشی با روانی بهداشتهمکاران با عنوان 
 .اشـکاالت فراوانـی وارد اسـت    ،است، اما در همین حوزه هم به زعـم نگارنـده  

 ينـد در حـوزه  منظـام  یی و عدم تمرکزال بر این کتب پراکنده گوترین اشکعمده
  باشد.خاص از اخالق یا بهداشت روان اسالمی می

بسیاري از کسانی که در این حوزه به جمع میان دسـتاوردهاي   ،عالوه بر این
به دالیلی در ایـن   ،اندهاي وحیانی و دینی پرداختهشناسان با آموزهتجربی روان
  .ی در آثارشان موجود استیهااند و کاستیبوده عرصه ناتوان

انـد، و  اند که اطالعات دینی اندکی داشتهگروهی روان شناسان مسلمانی بوده
عکس گروهی روحانیون و اسالم شناسانی بـوده انـد کـه اطالعـات آنهـا در      ه ب

اند؛ مثالً گـروه اول  هر گروه با اشکاالتی مواجه .روانشناسی اندك است يحوزه
زننـد و دسـتاورد   موالً تنها روان شناسانی غربی را رنـگ و لعـاب دینـی مـی    مع

کنند تا مؤیـدي باشـد بـر آنهـا، در     هاي دینی میبشر را حمل بر آموزه يتجربه
هاي دینی باید مبنا قرار گیرد و تجربه تنها مؤیدي بر حقایق ثابت حالی که آموزه

  باشد.و بدون تغییر دین می
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بـا ادبیـات    ،هاي فراوانی داردکه کاستیرا، المی موجود گروه دوم اخالق اس
منـابع   يکننـد (برداشـت از مجموعـه   روانشناسی جدید بازسازي و عصري مـی 

  اخالق و بهداشت روان). يحوزه
هاي دینی ما به عنوان فقـه  که اخالق اسالمی در ادبیات و آموزه علیرغم این

گیرانـه و درمـانی قـرار    پـیش  ياوسط مطرح است و باید مبناي زندگی و نسخه
 يولی همچنان نظام اخالقی منسجم، جامع و ناب اسالمی که بتواند نسـخه  ،گیرد
اخالقـی باشـد در اعمـاق    ـ   هاي روانـی این بیماري يگیرانه و درمان همهپیش

  هاي اسالمی مستور مانده است.دریاي حقایق آموزه
هـاي و  خت تا شاید کاسـتی بنابراین الزم است در این عرصه نقشی نو دراندا

 ،تکمیل گردد. امـا چـون در ایـن مجـال     آن نواقص آثار سابق جبران و محاسن
مین بهداشت روان یـا اخـالق   أهاي توط و استقراء تام روشسبررسی مبفرصت 

ست تنها درآمدي طرح گونه و همراه با ذکـر  آن ا ناب اسالمی نیست، نگارنده بر
  است ارائه دهد. هایستشات، آن گونه که ی از آیات و رواییهانمونه مثال

  هاي تأمین بهداشت روان فرديروش
  هاي عمومی درمانروش ) 1

گیرانه و درمانی مشترك میـان  کارهاي پیشهاي عمومی درمان، راهمراد از روش
گیـري  باشد که در سه سـطح پـیش  اخالقی فردي میـ   هاي روانیبیماري يهمه

 درمان بررسی خواهد شد.اولیه، ثانویه و ثالثیه یا 

  (primary prevention) هیاول يریگشیپ ) 1ـ1

است که افراد ظاهراً سالم به قصد کمک به  یشامل تمام اقدامات ه،یاول يریگشیپ
 ن،یبنـابرا . دهندیانجام م يماریبه حداکثر سالمت و اجتناب از ب لین يخود، برا

ـ گشیپ ـ اول يری   از يریت و جلـوگ حفـظ سـالم   يهـم شـامل مراقبـت بـرا     ،هی
ـ ا از). 1/368ج ،1378 مـاتئو، ی(د سالمت يهاست و هم شامل ارتقايماریب  نی
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ـ انسـان گـردد، جز   یکه باعث بهبود وضع زندگ یرو، هر عامل  يهـا از روش یی
ـ  هیاول يریگشیپ ـ یشـود (م یمحسوب م  ،1388ی، قاسـم  و 53 ،1374فـر،  یالن

  با تلخیص). 201ـ200
  هاي قبل از تولد گیري و مراقبت) پیش 1ـ1ـ1

اخالقی، موقعیت قبل از تولد است؛ یعنـی  ـ   هاي روانیاولین مجراي بروز آسیب
توان از تأثیر اموري  هاي الزم می از زمان انعقاد نطفه تا هنگام تولد، که با آگاهی
جا  اندازند، جلوگیري کرد. در این که سالمت انسان را در این مرحله به خطر می

هـاي   هاي پیش از تولد را با توجه به آموزه گیري و مراقبتبرخی از عوامل پیش
  .با تصرف) 225ـ224شماریم (همان، دینی برمی

  گیرانه با توجه به عوامل وراثتی و ژنتیکهاي پیشبررسی زمینه
گیرانه از عوامل ارثی و ژنتیـک تنهـا قبـل از تولـد و نیـز ابتـداي       اقدامات پیش

  وضوعیت دارد، که بـه برخـی از آنهـا اشـاره    یعنی دوران شیرخوارگی م ،کودکی
  شود:می

  رهیز از ازدواج با افراد بد خُلقپ ـالف 
گیري اولیه، پرهیز از ازدواج با افرادي است که ها در پیشترین نسخهیکی از مهم

انـد. از ایـن رو در   اخالقیـ   از نظر عوامل ژنتیک و ارثی دچار اختالالت روانی
ل اخالقی همسر براي ازدواج، بسـیار سـفارش   یبه فضاهاي اسالمی توجه  آموزه

 پلیـد  مـردان  و پلیدنـد،  مردان براى پلید فرماید: زنانشده است و قرآن کریم می
پـاك   زنـان  براى پاك مردان و ند،اپاك مردان براى پاك زنان و ،پلید زنان براى

ـ    می 7منانؤ. امیر م9)26، نور( اکی و فرمایند: سجایاي اخالقـی افـراد، دلیـل پ
دیلمـی و آذربایجـانی،   ؛  254 ،1366(اآلمـدي،   10فضیلت خانوادگی آنهاسـت 

ببین فرزندت را در چه جایگاهی قرار «). در حدیثی نقل شده است: 163 ،1383
(همـان،   11»رسـد زیرا بنیان (صفات اخالقی) سرایت کرده و به ارث می ،دهیمی
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خـردان بپرهیزیـد؛ زیـرا    ا بـی از ازدواج ب«فرمایند: می 7). و نیز امام علی162
ی، قاسـم ( 12»شود مصاحبت و زندگی با آنان دشوار است و فرزندشان نیز تباه می

رویـد پرهیـز    ها مـی از گل زیبا که در مزبله«فرمودند:  9پیامبر). 225 ، 1388
 ،1365(کـافی،   13»ایمان تربیت شده استاي بیکنید؛ دختري زیبا که در خانواده

5/332(.  
  هاي هنگام انعقاد نطفه قبتمرا ـب 

 شـما  فرمایـد: زنـانِ  گیري مـی قرآن کریم با اشاره به اهمیت این مرحله از پیش
هـاي اسـالمی از آمیـزش در حـین      و در آموزه )،223، هستند (بقره شما کشتزار

 7). امـام صـادق  1/370 ،1377مستی بـه شـدت منـع شـده اسـت (دیمـائو،       
خوار خود تـن در دهـد بـه عـدد     ر شرابهر زنی به همبستري شوه«فرماید:  می

ستارگان آسمان مرتکب گناه شده است و فرزندانی که از این مـرد پدیـد آینـد،    
 14»کنـد...  اي قبـول نمـی   ناپاك و پلیدند و خداوند از آن زن هـیچ توبـه و فدیـه   

 زناکـار،  فرماید: مـرد از این رو قرآن کریم می .با تصرف) 226 ، 1388ی، قاسم(
 یـا  زناکار مرد جز را، زناکار زن و نگیرد، همسرى به را مشرك یا رزناکا زن جز

  .)3، نور( 15است گردیده حرام] امر[ این مؤمنان بر و نگیرد، زنى به مشرك
  هاي دوران حمل مراقبت ـج 
اخالقی، در دوران جنینـی و درون  ـ   هاي روانی گیري از گرفتاري به آسیبپیش

نین در طول زندگی درون رحمی و به ویـژه  رحمی اهمیت بیشتري دارد؛ زیرا ج
ت به تـأثیر  ا. در روای16پذیر استتخمی و رویانی، به شدت آسیب يدر دو دوره

برخی از این عوامل در دوران حاملگی اشاره شده است، از جمله ارتبـاط میـان   
اخالقـی  ـ    هـاي روانـی   مندي از برخی ویژگـی ها و بهره مصرف بعضی خوراکی
 9رسول خدا .داري در برابر مشکالتمندي، حلم و خویشتنکودك مانند هوش
هاي حاملگی خرما بخورانید  زنان باردار را در آخرین ماه«فرمود:  در این باره می
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ی، قاسـم  ؛63/141 ق،1404(مجلسـی،   17»تا فرزندان شما بردبار و متقی شوند
  .با تصرف) 227 ، 1388

  قبل از تولد) ثر بر بهداشت اخالقی روانیؤعوامل محیطی (م
هاي دینی به تأثیر عالوه بر عوامل ژنتیک مؤثر بر بهداشت روان و اخالق، آموزه

همچون تأثیر مفید تالوت دعا در دوران بارداري بر حمل اشـاره   ،عوامل محیطی
 بـاردار  درآمیخـت ] حوا[ او با]  آدم[ چون پس« ).130 ،1378دارند (معادیخواه، 

 شـد،  بـار  سـنگین  چون و گذرانید،]  سبک بار[ آن با]  چندى[ و سبک بارى شد،
 از قطعـاً  کنـى  عطـا  شایسـته ]  فرزنـدى [ ما به اگر که خواندند را خود پروردگار
  ).189، (اعراف 18»بود خواهیم گزارانسپاس

  هاي بعد از تولدگیري و مراقبت) پیش 2ـ1ـ1
 يو مرحلـه  پایـان یافتـه   هاي ژنتیـک گیريبا ورود به دوران بعد از تولد، پیش

شـود و آن توجـه بـه عوامـل محیطـی بـراي       گیري آغاز میجدیدي براي پیش
  اخالقی است و تنهـا پـارامتر ژنتیـک کـه    ـ    جلوگیري از بروز اختالالت روانی

اخالقی مغفـول  ـ   ها و اختالالت روانیآسیب يتواند بعد از تولد ترمیم کنندهمی
تر خالق نیکو براي بهداشت روان کاملا يقبل و یا تکمیل کننده يمانده ازمرحله

ي یعنی دوران شیرخوارگی است که شیر مـادر یـا دایـه    ،باشد، در ابتداي کودکی
  تواند تأثیرات زیادي بر روند بهبود داشته باشد.نیکو سیرت می

  گیري در دوران کودکیپیش ـالف 
کـودك  هاي گونـاگونی بـر    شیر از جنبه ؛اول: دوران شیرخوارگی و اهمیت شیر

مهم پیامدهاي روحی آن است. قرآن کریم در آیـات   يولی نکته ،گذارد تأثیر می
 21قصـص  ياز سوره 7 يو آیه 20طالق ياز سوره 6 ي، آیه19بقره يسوره 233

). 514 ،1378کنـد (معـادیخواه،   به اهمیت شیر و دوران شیرخوارگی اشاره مـی 
چگـونگی آن اهتمـام خاصـی     نیز بر تغذیه از شیر مادر و :روایات معصومان
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چیزي براي کودك سـودمندتر و  «فرماید:  در این باره می 7دارند. حضرت علی
). ایشان در مورد انتخاب 6/40 ،1365(کلینی،  22»تر از شیر مادر نیست پربرکت

در انتخاب دایه چنان تالش و دقت کنید که در ازدواج دقت «فرماید:  دایه نیز می
 ،ق1409(حـر عـاملی،    23»سازد یعت کودك را دگرگون میکنید، زیرا شیر طب می

هاي زانیه و دیوانه به فرزنـدانتان   از شیر زن«). همچنین آن حضرت فرمود: 468
 24»گـذارد  هاي انسانی و اخـالق کـودك تـأثیر مـی     ندهید، چون شیر در ویژگی

  ).100/323 ق،1404(مجلسی، 
حـق فرزنـدش نـام نیکـو      نخستین نیکی هر کسی در ؛دوم: انتخاب نام شایسـته 

 25تان نـام نیکـو انتخـاب کنیـد    نگذاردن است. پس هر کدام از شما براي فرزندا
). نام نیکو و شایسته، آثار تربیتـی و روانشـناختی دارد و   6/18 ،1365(کلینی، 
گرایش فرد به صالح و فالح و خوبی را فراهم کند و یا او را به  يتواند زمینهمی

ست کـه  ا از این رو .)97/313 ،ق1404(مجلسی،  26هدسمت فرومایگی سوق د
ماننـد زکریـا را   گذاري یحیی به نـامی نیکـو و بـی   خداوند متعال در قرآن با نام

  .27)7، دهد (مریمبشارت می
کودکـان را دوسـت    فرماینـد:  مـی  9پیامبر اکرم ؛سوم: تکریم شخصیت کودکان

 28ده دادید، به آن وفا کنیـد گاه به آنان وعارید و مورد رحمت قرار دهید و هربد
  .)6/49 ، 1365کلینی، (

نسبت به فرزنـدش بسـیار   که اي را  فرماید: خداوند بنده نیز می 7امام صادق
). و نیز 21/483 ق،1409(حر عاملی،  29دهد محبت ورزد، مورد رحمت قرار می

در  اي اي درجـه  تان را زیاد ببوسید؛ زیرا در مقابل هـر بوسـه  فرماید: فرزندانمی
). البته در ابراز محبت، باید اعتدال را رعایت 485(همان،  30بهشت خواهید داشت

کند و در مقابل مشکالت زندگی احسـاس   کنیم زیرا افراط فرزندان را وابسته می
بدترین پدران کسانی هسـتند  «فرماید:  می 7امام باقر .کنند حقارت و ناتوانی می
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بـه نقـل از دیلمـی و     3/53اریخ یعقـوبی،  ت( 31»که در نیکی و محبت افراط کنند
). از این رو قرآن کریم در تشبیهی مقلوب به این روش 181 ،1383آذربایجانی، 
 پروردگارا،: بگو و بگستر آنان بر فروتنى بال مهربانى، سر از و« فرماید:اشاره می

ردسالى در مرا که چنان کن رحمت را دو آن   .32)24، اسراء( »پروردند خُ
مناسـب   ياند که تغذیه پژوهشگران دریافته ؛تأمین نیازهاي اولیه کـودك  چهارم:
مواد مغذي موجود ). 229 ،1388ی، قاسم( 33تواند در سالمت افراد مؤثر باشد می

غذایی هستند که در بدن سه نقش عمده  يدر غذا، اجزاي شیمیایی تشکیل دهنده
ـ  ایجاد انرژي، تنظیم اعمال بدن و رشد و ترمیم بافت  عهـده دارنـد   ههاي آن را ب

کند؛ ست که قرآن به مادران سفارش میا ). و ازین رو1/374ج ،1378 ماتئو،ی(د
  ).233، (بقره 34دو سال کامل به کودکانشان شیر دهند

هاي جسمی و ایجاد محیطی امن براي کودك، از جنبه ؛پنجم: تأمین امنیت کودك
ي از امنیـت روحـی و   ربرخوردا دهد، به منظور روحی و مادري که به او شیر می

روانی حائز اهمیت است، زیرا این امر در سالمت روانی کـودك نقـش بسـیاري    
گذارد. روشن  هاي روحی و روانی مادر در شیر وي تأثیر می دارد؛ چرا که آسیب

است مادري که امنیت روحی و روانـی نداشـته باشـد و در حالـت اضـطراب و      
روان و جسـم او تـأثیر نـامطلوبی خواهـد      افسردگی به فرزندش شیر دهـد، بـر  

فرمایـد:  . قرآن کریم در ایـن بـاره مـی   با تصرف) 229 ،1388ی، قاسمگذاشت (
 و دهید جاى را آنان خویش استطاعت قدر به دارید، سکونت] خود[ که جاهمان
 باردارنـد  اگـر  و. کنیـد  تنگ آنان بر را عرصه تا مرسانید]  زیان و[ آسیب آنها به

 دهنـد  مـى  شـیر ]  بچـه [ شـما  براى اگر و. کنند حمل وضع تا بدهید را خرجشان
 اگـر  و پردازید، مشورت به خود میان شایستگى به و بدهید ایشان به را مزدشان
. دهـد  شـیر ] را هبچ[ دیگرى]  زن[ کشید دشوارى به هم با] مورد این در[ کارتان

  .35)6، طالق(
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آزادي عمل کودك همراه با  ؛ینششم: آزادي عمل همراه با توجه و مواظبت والد
مراقبت والدین و استفاده از وسایلی که در اختیار دارد سبب رشـد و شـکوفایی   

فرمود:  9شود، همچنان که پیامبر شخصیت او و پیمودن درست مراحل رشد می
 )222 ق،1412الـدین،  (رضی 36»فرزندان تا هفت سالگی امیر و فرمانروا هستند«
  .)230 ، 1388ی، قاسم(

  گیري در دوران بلوغ (نوجوان و جوانی)ب ) پیش
ي فیزیولوژیکی و هاي زندگی است؛ زیرا هم از جنبه ترین دوره بلوغ یکی از مهم

اي  کنند. در هیچ دوره هم از نظر روحی و روانی تحوالت زیادي در فرد ایجاد می
بلوغ هویت ي بلوغ فرد به حمایت، کمک و تفاهم نیاز ندارد. زیرا دوران به اندازه

شود و در صورت عدم توجه، نوجوان را در حالتی بحرانی قرار شخص محقق می
 قاسـمی، ( 37کنـد داده و دچار تعارض یا اضطراب و آسیب روانی ـ اخالقی مـی  

اي در گیرانـه هاي پـیش . بنابراین نیاز به روش)با تصرف و تلخیص 231 ،1388
  این زمینه داریم.

ترین نوع یادگیري انسـان  م) مهم1978( 38بندورا آلبرت: اول: روش الگو گیـري 
گیري است. بندورا، این داند که همان تقلید یا سرمشقاي میرا، یادگیري مشاهده

ي توجه، به یاد سـپاري،  مرحله ؛دهدنوع یادگیري را در چهار مرحله توضیح می
  .)314 ،1368آفرینی انگیزشی (سیف، باز

کـه   به ویژه آن ،ها، بسیار غنی استاین شیوه برداري ازقرآن کریم براي بهره
غالب الگوهاي قرآنی، جوان و تأثیر گذارند. یوسف قهرمان مقاومـت در مقابـل   

مهاجرت در راه خدا براي رشد و هدایت، اسماعیل  يشهوت، جوانان کهف اسوه
شکن. غیر از نماد تسلیم در مقابل فرمان خدا و ابراهیم جوان، عادت شکن و بت

هاي دیگري هستند که برخی از آنها بدین قرارند: نوح هاي جوان قرآن، اسوهالگو
الگوي پایداري و استقامت در تبلیغ دین، ایوب قهرمان صبر و تحمل در شـداید  
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شهامت و شجاعت در مبـارزه بـا طـاغوت و...     يروزگار، داوود نوجوان نمومه
یامبران) کسانی هستند که خـدا  ... آنان (پ«فرماید: ها میاین يقرآن در مورد همه

) و بـاألخره  90 ،انعـام ( 39»شان کرده است، پس به هدایت آنان اقتدا کـن هدایت
 يابعـاد زنـدگی و بـراي همـه     يسرمشق و الگوي مطلق در همه 9پیامبر اکرم

لق عظیم« ي)؛ زیرا دارنده21 ،(احزاب 40جهانیان است و  »آینه مکارم اخالق«، »خُ
  با تلخیص). 164 ،1373است (دیلمی و آذربایجانی،  »رحمۀ للعالمین«

 دادن توجـه  اسـالمی،  اخالق بهداشت روان و بنیان: شخصیت تکریم دوم: روش
بـه راسـتی مـا فرزنـدان آدم را     « :اسـت  خویش ذاتی کرامت و شرافت به انسان

هـاي خـود    کرامت بخشیدیم (گرامی داشتیم) ... و آنها را بر بسـیاري از آفریـده  
  .)70، (اسراء 41»شکار دادیمبرتري آ

خودآگاهی و توجه به این که انسان موجودي علوي و برتر است و گـوهري  
بـه حراسـت و   ـ   ذاتـی  مانند در خود دارد، او را ـ به دلیل حـب   د و بیمنارزش

هـاي متعـالی    خوانند و بـه سـوي ارزش   پاسداري از کرامت ذاتی خویش فرا می
  ).31ينامه ،غهالبال(نهج 42دنده اخالق سوق می

در مقابل، کسی کـه احسـاس زبـونی و فرومـایگی کنـد و شـرافت شـگرف        
خویشتن را باور نداشته باشد، از ارتکاب هرگونه رفتـار ناپسـند اخالقـی بـاکی     

او  داند، از شـر  مقدار می خودش را بیکسی که  .)260 ، 1366(اآلمدي،  43ندارد
شناسـی فـردي،    مبدع روان ،45). آدلر72/300 ق،1404(مجلسی،  44ایمن مباش

ت و منشأ تقریباً را عل اش قرار داده آن احساس حقارت یا کهتري را اساس نظریه
  با تلخیص). 59ـ57 ، 1370داند (آدلر،  بهنجار) می تمام رفتارهاي غیر عادي (نا

که بـراي خـود    ،بلوغ يمسائل بسیار مهم در دوره یکی از: سوم: روش آموزش
شناخت این دوره  يلهأمس ،به ویژه خانواده، اولویت دارد ،شانوجوان و اطرافیان

قبـل   ياي متفـاوت از دوره و حاالت روانی، رفتاري و شناختی است که به گونه
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شود و او را به واکنشی جدید در برابر افراد وادار کرده و جسم و جان نمودار می
درست برخورد  يوه. شناخت این مسائل و نح46کنداو را طوفانی می يو اندیشه

ها، سربرآوردن فطـرت،  همچون نداي ارزش ،با آنها، به دلیل ایجاد چنین حاالتی
 ي حیاتی ارضا کننده، که تأثیر فراوانی بر شکلی و تحصیل یک فلسفهیگراکمال

 327ـ321 ،1379گیري خصوصیات اخالقی فرد دارند بسیار مهم است (شرفی، 
و راهنمـایی در مسـائل جنسـی و ازدواج    تلخیص و برداشت). همچنین آموزش 

 رهنمود ياي به ارائهو... در این دوره اهمیت زیادي داشته و نیازمند به دقت ویژه
ها را دوستان و افراد ناآگاه به صورت نامناسب ارائه  دارد. چه بسا برخی آموزش

گیـري  از ایـن رو، اسـالم بـراي پـیش     هاي زیـادي وارد سـازد.   دهند که آسیب
  دهد: احتمالی در این باره اصولی ارائه می يها آسیب
  47)؛235ـ233مشاوره (بقره/ ـ الف
  48)؛34، سرپرستی مرد در خانواده (نساء ـ ب
  اصل حکمیت؛ ـ ج
  49)؛35، پوشی (نساءپذیري و چشمانعطاف ـ د
با تصرف و  236ـ231 ، 1388ی، قاسم( 50)128، صلح و سازش (نساء ـ  هـ

  .تلخیص)
مقصود از تأمین صحیح نیازهـا، ارضـاي   : أمین صحیح نیازهاچهارم: روش ت

نیازهاي زیستی در حد متعادل پـیش از پرداخـت بـه تربیـت اخالقـی و تعـالی       
نیازهاي باالتر است. با توجه به نقش انگیزه کـه یکـی از مبـادي رفتـار اسـت،      
مادامی که فرد تحت فشار گرسنگی یا تمایالت جنسی است و یا سرپناهی براي 

  تواند به طرف تعالی اخالقی پیش رود.اقل زندگی ندارد و... نمیحد
 »قـریش « يدر سـوره  این نکته مورد توجه واقع شده است.در تعالیم اسالمی 

دعوت به عبادت خداوند، پس از یادآوري تأمین طعام و امنیت آنان آمده است: 
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را از گرسنگی پس باید پروردگار این خانه را عبادت کنند؛ همان کس که ایشان «
  ).4ـ3، (قریش 51»ات داد و از نا امنی رهایی بخشیدنج

ثیر حیاتی تأمین نیازهاي زیستی براي أدر حدیث شریفی، به ت 9پیامبر اکرم
خوانـدیم،  ... اگر نان نبود، نماز نمـی «فرماید: تر اشاره میتوجه به نیازهاي عالی

 52»توانسـتیم ادا کنـیم  ا نمیرـ عز و جل ـ    گرفتیم و واجبات پروردگارروزه نمی
زلو معتقد است افراد سالم روي به نیازهاي عـالی  ).6/287 ،1365(کلینی،  تـر  م

دارند؛ یعنی خواستار محقق شدن اسـتعدادهاي بـالقوه خـود و شـناخت دنیـاي      
  ).169 ،1383دیلمی و آذربایجانی، ؛  125 ،1362شان هستند (مثلولتز، پیرامون
حقق این روش، عبارتند از: توجـه بـه نظـام معیشـتی،     هاي الزم براي تشیوه

  ازدواج، ورزش و کار.
بسیاري از جرایم اخالقی، کمبودهـاي   يه: ریشالف ـ توجه به نظام معیشـتی  

  با تلخیص). 171غذایی و مالی است (همان، 
تربیتیِ ازدواج (مانند فاصله گرفتن از ـ   : عالوه بر فواید اخالقیب ـ ازدواج 

گران، بـارور شـدن عواطـف و    ی، آمادگی براي خدمت و توجه به دیبین خودمیان
ولیت) نقش مهم و ابتدایی ازدواج، تأمین و ؤآمادگی براي پذیرش مس ها و محبت

جنسی در بستر طبیعی و مشروع است (همـان). پیـامبر    يهارضاي صحیح غریز
ل گشـته  ش کاماکند، نیمی از دین هنگامی که فردي ازدواج می«فرمودند:  9اکرم

  ).5/328 ،1365(کافی،  53»دیگر باید تقوا پیشه کند ياست؛ پس در مورد نیمه
ساز سـالمت روحـی و    : ورزش عالوه بر سالمت جسمانی، زمینهج ـ ورزش 

روانی و نیز شکوفایی فضایل اخالقی اسـت. در فرهنـگ اسـالمی نیرومنـدي و     
ـ    انـد. جهـت   جوانمردي، هماره دوشادوش هـم بـوده   ه ورزش و دهـی اخـالق ب

در  9خورد. پیامبر اکرم طاهرین به چشم می ينبوي و ائمه يهزورمندي در سیر
کردنـد، فرمودنـد:    بـرداري مـی   برخورد با مردانی کـه بـراي زورآزمـایی، وزنـه    
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(شـیخ صـدوق،    »است که بر هواي نفس خود غلبه کنـد ترین مردم کسی  شجاع«
داوند درخواست تقویـت  در دعاي کمیل از خ 7امیر مؤمنان). 4/364ق، 1413

  ).849ق، 1411(شیخ طوسی،  54کند قواي جسمانی در جهت خدمت الهی می
اخالقی ورزش انصراف توجه در نیازهاست. خصوصاً ـ   د روانییاز دیگر فوا

در شرایطی کـه   ،طلبند که نیازهاي جنسی ارضاي خود را می ،جوانی يهدر دور
مفیـد و   يم نشده، ورزش وسیلههنوز امکانات ارضاي صحیح و مشروع آن فراه
ــراي انصــراف توجــه در نیازهاســت   ،1383(دیلمــی و آذربایجــانی،  مهمــی ب

  .با تلخیص) 172ـ171
 ،1367: کار در اسالم یک امر مقدس است (تعلیم و تربیت در اسالم، د ـ کار 

نیروها و بارهاي اضافی  يه). کار از یک طرف به طور صحیح، موجب تخلی411
طرف دیگر موجب احساس شخصیت، بهداشت روانی، تمرکز خیال،  شود و از می

هاي مسـاعدي بـراي    ها زمینهاین يهشود، که هم انصراف توجه به نیازها و... می
  .)172 ، 1383(دیلمی و آذربایجانی،  55تربیت اخالقی است

  گیري در دوران میان سالی و کهولتج ـ پیش
سـالگی پایـان    65شود و در  آغاز می سالگی 40سن میانسالی معموالً از حدود 

نامند. اکنون به برخی از مسائلی که  پذیرد و پس از آن سن کهولت و پیري می می
  شود. ي اولیه اهمیت دارد اشاره میگیردر این دوره براي بهداشت روانی و پیش

بـه دلیـل    ؛اول: آگاهی فرد از وضعیت جسمی و روانی خویش در ایـن دوره 
شخص آشنایی با وضـعیت   يی و روانی در این دوره، وظیفهشیوع بیماري جسم
هاي درسـت رو بـه رو شـدن بـا آن      هاي احتمالی و روش روانی خویش، آسیب

متصدیان امور بهداشت روانی در این زمینه، آشنا ساختن مردم با  ياست و وظیفه
ی، قاسمهاست (هاي صحیح برخورد با آن تفهیم روشهاي مسائل و  کیفیت واقعیت

. قرآن کریم با اشاره و آگاهی دادن بـه حساسـیت روانـی در ایـن     )237 ،1388
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 پروردگارا،: بگو و بگستر آنان بر فروتنى بال مهربانى، سر از و«فرماید: دوران می
  .)24، اسراء( 56»پروردند ردسالىخ در مرا که چنان کن رحمت را دو آن

 ؛ه میان سالی و پیريدوم: آگاهی و شناخت اطرافیان از وضعیت فرد در دور
بـر رعایـت حـال، تکـریم و محبـت       :معصـومان  يهاي دینی و سـیره  آموزه

پروردگار «فرماید:  اي قائل است. خداوند در این باره می بزرگساالن اهمیت ویژه
تو مقرر داشته است که جز او را نپرستی و به پدر و مادر نیکی کن، و اگر یکی از 

ترین حرفی که مـالل آور باشـد    کمي رسیدند، با آنها دو نزد تو به پیرآنان یا هر 
، (اسراء 57»یمانه و مالیم با آنان داشته باشنزن و با ایشان تندي نکن و گفتار کر

فرمود: دیدگاه خود را جز با مهربانی و دلسوزي به والـدین   7). امام صادق23
 58پیشـی نگیـر   هاآنان بلند نکن و در راه رفتن آن صدایت را در برابر ،خیره نساز

  ).2/75 ،1365(کلینی، 
در اسالم هیچ سنی براي دسـت   ؛سوم: مطرود نشدن و بازنشسته نشدن افراد

و اولیـاي   9پیـامبر  يسـیره  .کشیدن از کار و تالش در این دنیا وجـود نـدارد  
اند که: از گهواره تا گور  نیز چنین بوده است و ما را بدان ترغیب فرموده :الهی

بهینـه از   يبنـابراین، اسـتفاده   ).238 ،1388ی، قاسـم ( 59موزیـد علم و دانش بیا
توانـد بـه    هاي بزرگساالن و محبت و احترام ویژه به آنهـا مـی   ها و اندیشه تجربه

هاي دینی نیز بر احترام و  بهداشت روانی افراد در این مرحله کمک کند. در آموزه
 ق،1409 (حـر عـاملی،   60بزرگداشت افراد مسـن بسـیار سـفارش شـده اسـت     

10/313.(  
  ی)هاي مشترك (فراسنگیريپیش ـ د

  گیرانه اختصاص به زمـان خاصـی نداشـته بلکـه در هـر     هاي پیشبرخی روش
  رود.بعد از تولد قابل اجرا است؛ که به برخی اشاره می اي از زندگیدوره

پیوسته نسبت  در این روش فرد با مراقبت کامل و؛ اول: روش نظارت بر خود
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ـ   هـاي روانـی  کوشد تـا از نفـوذ بیمـاري   پذیرش شده می اي اخالقیه به ارزش
 اید، آورده ایمان که کسانى اى«فرمایند: گیري کند. خداوند متعال میاخالقی پیش

 امید نمایید، پروا خدا از و کنید نگهبانى را مرزها و ورزید ایستادگى و کنید صبر
تدگیري از امثال اخالق با م). علماي 200، (آل عمران 61»شوید رستگار که است

  را اسـتخراج  »پیوسـته مراقـب خـود بـودن    «این آیات روش مرابطه بـه معنـاي   
طت، مراقبـت،  باشـد: مشـار  اند. روش مرابطه خود داراي چهار مرحله مـی کرده

  ).345 ،1390(مهدوي کنی،  محاسبت و معاتبت
اسـت:  شناختی روش نظارت بر خود، دو مرحله قابل تفکیک  در مبانی روان

اول در مورد به کار بستن این روش اسـت کـه متربـی بایـد از جهـت       يهمرحل
دوم تبیــین چگــونگی  يمرحلــه 62هــاي الزم را داشــته باشـد.  انگیـزش، زمینــه 

سازي کنگشر (اسکینر) ایـن روش   گذاري این روش است. در الگوي شرطی تأثیر
گـردد:   له بیان مـی در سه مرح »گردنی خود«یند ا(به طور تقریبی) تحت عنوان فر

  .  (Dimatteo. 1991: 103-104)سنجی؛ خود تقویتی خود؛ خود يهمشاهد
  هاي اسالم به ترتیب عبارتند از:هاي نظارت بر خود در آموزه بنابر این شیوه
شایسته است انسان، حـاکم بـر نفـس    «فرمودند:  7امام علی ؛الف ـ مراقبت 

 امام ) و235 ، 1366(اآلمدي،  63»دش باشازبان يهخود، مراقب قلب و نگهدارند
  و غفلـت،  برابـر  در شاقلـب  مراقـب  کـه  کسـی  فرماینـد: مـی  چنـین  7صادق
ـ  باشد، جهل مقابل در شاعقل و شهوت، برابر در شانفس ان و آگاهـان  از متنبه
  ).67/68 ق،1404(مجلسی،  64است

ی کـه  فرمایند: اي کسانخداوند متعال در قرآن در این باره می ؛ب ـ محاسبت 
و هر کسی باید بنگرد که براي فردا [ي خود]  ،اید، از خدا پروا دارید ایمان آورده

هاي خود دارید، آشکار  ). اگر آنچه در دل18، (حشر 65از پیش چه فرستاده است
  ). هـر کـس  284، (بقـره  66کنـد  یا پنهان کنید، خداوند شما را بدان محاسـبه مـی  
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  ).236 ،(غررالحکم 67شودیش را به محاسبه بکشد، خوشبخت مانفس
این مسأله اهمیت داده کـه   به اندازه اي بهقرآن مجید  ؛ج ـ معاقبت و معاتبت 

مجـازات و معاقبـت، همـان     ).2، (قیامـت  68کنـد سوگند یاد مـی  »امهلو«به نفس 
بدانید که جهاد اکبر، مبارزه «فرمایند: می 7منانؤترین جهاد است که امیر مبزرگ

با هواهاي نفسانی است. پس به این جهاد اشـتغال ورزیـد تـا بـه فـوز سـعادت       
ی و یهر کس از خود بـدگو «فرمایند: ). و نیز می226 ،1366(اآلمدي،  69»برسید

ی نماید خویش را تباه کـرده  یستار کس خودانتقاد کند، خود را اصالح کرده و ه
  ).374 ،1390(مهدوي کنی،  70»است

گیري  یند روانی است که جهتاایمان یک حالت قلبی و فر ؛د ـ پرورش ایمان 
ایمان «فرمودند:  9شود: پیامبر اکرم آن در افکار، احساسات و اعمال آشکار می

ایمان چیـزي جـز   « .71»ز مطامع دنیوي استموجب دوري از امور حرام و پاکی ا
آن  يهایمان درختی است که ریش«: 7. امام علی72»بردباري و بخشندگی نیست

گویی به راست« .73»اش سخاوت است اش حیا و میوه اش تقوا، شکوفه یقین، شاخه
اش در صورت و  مؤمن شادمانی«و نیز فرمودند:  ،74»سر براي ایمان است يهمنزل
اي گشاده و نفسی فروتن دارد. باالنشینی را کراهـت   ش در دل است. سینهااندوه

 .75»شاکر و شـکیبا اسـت   اش مشغول است وش طوالنی و اوقاتاتدارد... سکو
تـري   ست که اخالق نیکـو ترین شما از جهت ایمان، کسی ا کامل«: 9پیامبر اکرم
  با تصرف و تلخیص). 237ـ234 ،1383(دیلمی و آذربایجانی،  76»داشته باشد

یونگ،  آگاه (گوستاو در حقیقت، ایمان انسان به خدا، با ورود به ضمیر ناخود
) بـر  77دانـد  محتواي ضمیر ناخودآگاه را شامل خدا، روح و نیروهاي غیبـی مـی  

و هـدف زنـدگی،    هاي دیگر او، مثل نگرش به معناي زنـدگی  بسیاري از نگرش
هاي فرد در باب خوب خود نگرش يهها به نوبي دارد و اینتأثیر مستقیم و جد

ـ  دهنـد  و بد، درست و نادرست و... را شکل می خره رفتارهـاي فـردي،   اال، تـا ب



 

ش
ژوه
پ

ال 
، س
المی
 اس
عی
جتما
ي ا
ها

وزد
ن

ماره
، ش
هم

 ي
 دوم

پی 
(پیا

97 ،(
تان
تابس

 
139

2
 

]۱۱۶[  

هـاي اولیـه و    هاي بین فردي نیـز از همـان نگـرش    اجتماعی، اخالقی و مناسبت
هاي پرورش ایمان که در ضمن معارف دینـی بیـان    پذیرند. شیوه اساسی تأثیر می

آگـاه   ورود به ناخود شده، عبارتند از: عبادت، ذکر و نیایش (دعا و توسل) که با
ـ  مین بهداشت روأفرد، در ت ـ 229ثیر گذارنـد (همـان،   أان فرد بسـیار ت بـا   247ـ

  تلخیص و تصرف).
گیري از ابـتال بـه   عالوه بر نظارت بر خود براي پیش؛ دوم: نظارت بر محیط

اخالقی، باید محیط پیرامون نیز از سالمت اخالقـی  ـ   هاي روانیرذایل و بیماري
کـرد و در غیـر   در صورت توان اصالح  دبای ،دار باشد و اگر چنین نباشدربرخو

  تن به مهاجرت و تغییر موقعیت داد.این صورت باید 
  هاي نظارت بر محیطشیوه

بدون تردید محیط فاسد و ناسالم، امر تربیت اخالقی را  ؛اول: سالم سازي محیط
کـه تقریبـاً   ـ   سازد. از این رو سالم سـازي محـیط  ممکن میو چه بسا نادشوار 

اي همگـانی مطـرح   وظیفـه ـ   از منکر است امر به معروف و نهی يمعادل فریضه
 اي همگانی است، ولی امر و نهیشده است. امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه

 .)3/373جلـدي]،  20[ تـا کنندگان باید واجد شرایط خاصی باشند (المیزان، بـی 
 بـه  که یکدیگرند، دوستان ایمان، با زنان و مردان و«فرمایند: خداوند در قرآن می

 پـا  بـر  را نمـاز  و دارند، بازمى ناپسند کارهاى از و دارند، وامى پسندیده هاىکار
 بـه  خدا که نداآنان. برند مى فرمان پیامبرش و خدا از و دهند، مى زکات و کنند مى

، توبـه ( 78»است حکیم و توانا خدا که داد، خواهد قرار شانرحمت مشمول زودى
71.(  

رگذاري شرایطی محیطی گاهی بـه قـدري   نیرومندي و اث ؛تغییر موقعیت :دوم
گـردد.  ی و تغییر موقعیت، تربیت اخالقـی ممکـن مـی   یاست که فقط با جابه جا

از جمله دستوراتی است که در دین توصیه شده و گاه به حـد وجـوب    »هجرت«
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  ايقرآن مجید، هنگامی که فرشتگان بـراي قـبض روح عـده    يرسد. به گفتهمی
شمارند، اما فرشتگان ودن محیط را بهانه و عذر خود میآیند، آنان نا مطلوب بمی
). 97 ،(نسـاء  79»... آیا زمین خداوند فراخ نبود تا در آن هجرت کنید«گویند: می

هاي ناپسند خود یا نزدیکان نیز با توجه به فضـاي روانـی خاصـی کـه     تغییر نام
هـاي  نام 9رمشود و پیامبر اککند، از موارد تغییر موقعیت محسوب میایجاد می

ق، 1409(حـر عـاملی،    80دادنـد زشت و نامناسب مـردان و بـالد را تغییـر مـی    
21/390.(  

گیري و درمـان،  پیش هاي مهمیکی دیگر از روش؛ روش ایجاد اعتدالسوم: 
باشد. این روش به صـورت مکتبـی   می »اعتدال«در اخالق و روانشناسی اسالمی 

دهنـد. ارسـطو معتقـد    ارسطو نسبت می که به »مکتب اعتدال«درآمده است به نام 
گردد که بر مبناي اعتدال باشد و از افراط است: اعمالی موجب سعادت انسان می

هاي سعادت انسانی و و تفریط خودداري شود. از دیدگاه اسالم نیز اعتدال از راه
رود. تمامی زندگی بشري به سه نیروي درونی استوار اصول اخالقی به شمار می

نیروي نطقیه و  ـ ج ؛نیروي غضبیه ـ ب ؛نیروي شهویه ـ عبارتند از: الفاست که 
بـاکی، تـوحش و   = تهور و بی فکریه، که به عنوان مثال در نیروي غضبیه: افراط

 68ـ65 ،1382زاده، حسین(= شجاعت  = جبن، بزدلی، اعتدال خردي، تفریطبی
  .با تصرف و تلخیص)

آن کـریم بـوده و اعتـدال را در ابعـاد     این روش درمانی بسیار مورد توجه قر
کسانی هستند که به گاه انفـاق و هزینـه   «فرماید؛ مثالً مختلف زندگی سفارش می

ورزند؛ بلکه میان این دو حالت در وضعی کنند و بخل هم نمیرسانی، اسراف نمی
و دست خود را به خاطر بخل (و دریغ مـالی)  «)، 67 ،(فرقان 81»کوشندمعتدل می
منظـر   و این روش در )29، (اسراء 82»مبند و به تمام معنی گشاده مساز به گردن
سـان، شـما   و بـدین «فرماید: امت اسالم می يقدر اهمیت دارد که دربارهقرآن آن
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  ).143، (بقره 83»رو قرار دادیمامت اسالم را امتی معتدل و میانه

  (secondary prevention) هیثانو يریگشیپ)  2ـ1
درمان به موقـع   يزودرس، اجرا صیتشخ ،یابیماریبا روش ب ،يریگشیپ نیا در
زود هنگـام   يشود. مداخلهیکاسته م يماریمرتب، از بروز عوارض ب يریگیو پ

 وعیاختالل، کمک کند که از ش ای يماریب کی ينشانه عیدر شناخت و درمان سر
  .)149 ،1374، فر یالنیشود (م يریش جلوگاو گسترش آن در کوتاه کردن مدت

  روش تقوا  ) 1ـ2ـ1
رود، امـا   گیري در هر سه سطح به شـمار مـی  بسیار مهمی در پیش يتقوا آموزه

اخالقی بروز پیدا کرده است، کـه بـا   ـ   جا مراد زمانی است که بیماري روانیاین
اش کنتـرل کـرده و از گسـترش آن     کمک تقوا بیماري را در همان مراحل اولیـه 

گیـري ثانویـه مطـرح    مان درمان اولیه است که در پیشکند. این هجلوگیري می
  شود. می

گیري اهمیت تقوا به ویژه در جهت بهداشت و آرامش روح و روان و نیز پیش
 يهاي روانی چنان است که سـفارش جـامع قـرآن و همـه     از گرفتاري به آسیب

 ،1377 ، و بزرگان دعوت بـه همـین امـر بـوده اسـت (جـوادي آملـی،       :انبیا
اگر مردم اهل تقـوا و پـاك دامنـی    «. در قرآن کریم نیز آمده است که: )11/128

، (اعـراف  84»فرسـتد  باشند، خداوند رحمت و برکات خویش را بر آنان فـرو مـی  
). در اهمیت تقوا اوالً، قرآن معیار برتـري و کرامـت انسـان را تقـوا دانسـته      96
فضـایل اخالقـی    يتقوا سـرآمد همـه  «فرماید:  می 7ثانیاً حضرت امیر 85است،
تـوان یافـت کـه     اي در قرآن مـی  تر آیه، ثالثاً کم)41 حکمت ،البالغهنهج( »است
). 11/128 ،1377 تقوا و اخالق را بازگو نکرده باشد (جـوادي آملـی،   يلهأمس

ترین چیزي اختصـاص   ترین و زیربنایی تواند به حیاتی پس چنین اهمیتی تنها می
سـعادت انسـان    يلهأباط دارد، و این همان مسـ یابد که با انسان و خلقت او ارت
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 رساند تقواست. بنابر اي که انسان را به خوشبختی ابدي می است، یعنی تنها وسیله
است کـه   دلیلبه این  ي تقوا پیوند یافته است.لهأسعادت تنها با مس يلهأاین مس
ل پـاکی  عام همانا تقوا داروي دردهاي باطنی شما و«فرمایند: می 7منانؤامیر م
   .)198ي خطبه البالغه،نهج( 86»هاي جانتان است پلیدي

  ) روش توبه  2ـ2ـ1
توبه به معناي پشیمانی و بازگشت به لطف و رحمت الهی است، کـه بـا شـرایط    

هاي روحی را بهبود بخشد و فرد را بـه کمـال انسـانی     تواند بیماري اش می ویژه
زگشـت دوبـاره بـراي نوسـازي     ). توبه با157، 1376برساند (حسینی قزوینی، 

که  خویشتن است و شخصیتی نو، مصمم، متحول و امیدوار به رحمت خدا، چنان
توبه ریسمان الهی و عنایت ربوبی است. پس بندگان «فرمایند: می 7امام صادق

بیان  7امام علی 87»خاص است يبر مداومت توبه بکوشند و هر گروهی را توبه
، 1366(اآلمـدي،   88»شـوید  کند و گناهان را می اك میها را پ توبه دل«کند که  می

195.(  

مؤمنان دستور انجـام آن   يقرآن کریم به همه ، اوالًتوبه چنان اهمیتی دارد که
نصـوح و   يترین نوع توبه را که همانا توبـه  )، و ثانیاً عالی31، (نور 89دهد را می

اید با توبه خالصانه به  هاي کسانی که ایمان آورد«کند:  پیشنهاد می ،خالصانه است
  ).8، (تحریم 90»سوي خدا بازگردید

  ـ اخالقی برشماریم: هاي روانی گیري از آسیببرخی از آثار توبه را در پیش
ـ پاك و معطـر سـاختن     ب ؛)222،(بقره 91محبوب خدا ساختن انسان ـ  الف
نی؛ ها و نامالیمات روحی و روا درمان آسیب ـ  ج ؛)16/70(حر عاملی،  92درون
ـ جلوگیري از عوارض جانبی آسیب؛  ـ  د برطرف کردن پیامدهاي آسـیب از   هـ 

ـ روح و روان؛  بازداشتن از حالت سکون و رکـود؛   ـ  ها؛ ز متوقف کردن آسیب و 
  ).251ـ255 ،1388ی، قاسمترغیب به کار و تالش سازنده ( ح ـ
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  ) روش صبر 3ـ2ـ1
امـوري ماننـد مـرگ، فقـر و     من و صابر از ؤدنیا جایگاه تزاحم است و انسان م

ها و اخـتالالت  ها و استرسها و ترسکه عامل بسیاري از اضطراب ،...بیماري و
هـا را آزمـایش الهـی     اخالقی است، هراسی ندارد و چون ایـن سـختی  ـ   روانی
داند و معتقد است که باید در برابرشان صبر کند، توانـایی زیـادي در تحمـل     می

با تصـرف).   762 و 1/713ج ،1378 ماتئو،ی(د دهد ها از خود نشان می گرفتاري
فرماید و به  ها را به صبر دعوت میهاي فراوان، انسان خداوند در قرآن با بشارت

در قرآن آمده اسـت کـه صـابران    ). 1، زمر( دهد نهایت وعده میآنان پاداشی بی
 يدربـاره  7، و امـام پرهیزگـاران  )146، عمـران آل( 93واند هستندامحبوب خد

بر شما باد صبر کردن؛ همانا صبر نسبت به ایمان مانند سـر  «اهمیت صبر فرمود: 
نسبت به بدن است و خیري نیست در بدنی که سر ندارد؛ همان گونه کـه خیـري   

  ).82البالغه، حکمت(نهج 94»نیست در ایمان بدون صبر
  رخی از آثار صبر بیان شود:جا الزم است بدر این

یکی از عوامل سـالمت نفـس را    7منانؤامیر م الف ـ سالمت جسم و روح؛ 
تفریط را پشـیمانی، و پیامـد دوراندیشـی و صـبر را      يصبر و استقامت، و ثمره
صبر آدمی را از سسـتی و   ـ  ب )؛81البالغه، حکمت(نهج 95سالمت دانسته است
ـ  )؛68/86(مجلسـی،   96دهـد  کسالت نجات می انسـان صـابر از نامالیمـات     ج 
 ود ـ انسان صابر از خداوند عز  (همان)؛ 97گردد رده خاطر نمیزودگذر دنیوي آز

ـ  ؛(همان) 98کند شکوه نمی جل  ،آیـد  به دنبال صبر، حالت رضایت پدیـد مـی   هـ 
فرمودند: ما جز نیکی و خـوبی   ها می ترین مصیبت چنان که اولیاي الهی در بزرگ

ـ  ؛)160 ،1348 طاووس، ابن سید( 99از خداوند ندیدیم قـرآن   ؛وفقیتعامل م و 
اگر بیست نفر از شما در میدان جنگ شـکیبا  «فرماید:  کریم به مؤمنان خطاب می

نفر باشند، بر هزار نفـر غلبـه    باشید، بر دویست نفر پیروز خواهند شد و اگر صد
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انسان شکیبا پیروزي را اگر چه پس از «فرمود:  7). علی65، (انفال 100»کنند می
(سـاالري فـر و    )153 حکمـت  البالغه،نهج( 101»آورد مدتی طوالنی به دست می

  با تصرف و تلخیص). 225ـ222 ،1390همکاران، 
  ) روش امیدواري  4ـ2ـ1

کنـد، ولـی اگـر امیـد      که تالش او سودمند باشد، فعالیت می انسان با امید به این
زنـد. ایـن حالـت را در روان شناسـی،      نباشد فرد دست بـه هـیچ اقـدامی نمـی    

ـ   این نوع درمانـدگی، پیامـدهاي جسـمی    102نامند. می »ه شدهدرماندگی آموخت«
 7امام سـجاد  103اجتماعی دارد که چه بسا جبران ناپذیر باشد.ـ   روانی و فردي

(مجلسـی،   104این موضوع را به شکلی زیبا در دعاي ابوحمزه بیان فرموده اسـت 
قلب، «: کند ). قرآن کریم سرنوشت این افراد را چنین معرفی می95/87 ق،1404

و مردگانی زنده نمـا  « )18، بقره( 105»شان دیگر نابینا و ناشنوا شدهچشم و گوش
. اما افـراد دیگـر   )136، شعراء( 106»کند هستند که بیم و امید برایشان تفاوتی نمی

توانند از رحمت و بخشش الهی ناامید شوند و از جبران کارهاي بد خـویش   نمی
مت روح و روان خـود نکوشـند، زیـرا در    دست بردارند و براي رسیدن به سـال 

کران الهی باالترین گناه و معصـیت بـه   هاي اسالمی، ناامیدي از رحمت بی آموزه
  ).87، یوسف؛  23، عنکبوت( رود شمار می
بعضی به گمان خود ادعا «فرماید:  منان در وصف امیدواري به خدا میؤامیر م

گویـد. چـه    د کـه دروغ مـی  دارد که به خدا امیدوار است به خداي بزرگ سوگن
 يخطبـه  البالغـه،  نهـج ( 107»شود او را که امیدواري در کردارش پیدا نیست؟ می

  با تصرف و تلخیص). 261ـ257 ، 1388ی، قاسم؛  159

  ) روش یاد معاد 5ـ2ـ1
هاي روحی  گیري از آسیبکه در پیش :معصومان يهاي دینی و سیره از آموزه

د معاد و اعتقاد به جـاودانگی انسـان و اعمـال و    اي دارد، یا و روانی نقش عمده
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فراوانـی در  ي رفتار اوست؛ یاد معاد و توجه به جاودانگی پس از مرگ، پیامدها
هاي روانی دارد که  گیري از بروز آسیباخالقی و پیشـ   بهداشت روانی يزمینه

  شود: به آن اشاره می
(اآلمـدي،   108دهـد  انسان را به تالش و فعالیت سودمند و هدفدار سـوق مـی  

بـرد، و   دهد یـا از بـین مـی    ب دنیا را کاهش میائها و مص )؛ سختی857 ،1366
باعث رشد  ؛)6/136 ق،1404(مجلسی،  109دارد آدمی را به اندك دنیا راضی می

هـاي خـویش    شود و فرد را به استفاده کامل از توانایی و شکوفایی استعدادها می
هاي غیرواقعی  ها و خوشی لذت ؛)65/348 ق،1404(مجلسی،  110کند ترغیب می
(حـر   111بـرد  کند، از بین می که معموالً روح و روان را منحرف می ،و زودگذر را

هـاي کینـه توزانـه و از روي     نظري و احسـاس تنگ )؛2/436ق، 1409عاملی، 
روح  )؛264 ،1388ی، قاسـم ( 112بخشـد  کند و قلب را صفا می حسد را نابود می
(همـان)؛ احسـاس    113سـازد  هـا را تقویـت مـی    ر برابر سـختی امید و مقاومت د

ق، 1404(مجلسـی،   114بخشـد  هاي موقت و اعتمادناپذر را کاهش مـی  دلبستگی
)؛ محبت و عالقه به خداونـد و امـور پایـدار و قابـل اعتمـاد را تقویـت       6/132
)؛ احساس رحمت، شفقت و محبـت بـه   2/434 ق،1409(حر عاملی،  115کند می

گیـري  )؛ عامـل پـیش  6/133 ق،1404(مجلسی،  116سازد تشدید میدیگران را 
بسیار قوي نسبت به اموري است که به بهداشت و سـالمت واقعـی فـرد آسـیب     

  )؛ توجـه بـه معـاد، انسـان را از حالـت انـزوا و      79/167(همـان،   117رساند می
 ،قـرآن  در اکـرم  رسول يسیره آملی، جوادي (ر.ك:بخشد  گیري رهایی میکناره
مـرگ، نهـالی    ياگر در آستانه«فرمود:  9رسول اکرم ،از این رو .)222ص ،9ج

. ایـن  »توانیـد آن را بکاریـد و بمیریـد، بکاریـد    در دست یکی از شماست و می
 118که یاد معاد، حرکـت آفـرین اسـت   حدیث شریف به خوبی داللت دارد بر این

  ).265، 1388ی، قاسم(
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  ) روش توکل  6ـ2ـ1
هاي ایمان یاد شده اسـت.   می از توکل به عنوان یکی از نشانههاي اسال در آموزه

آمـده   »منان باید بـر خـدا توکـل کننـد    ؤم«در قرآن کریم در هفت مورد، عبارت 
براساس این آیات، اگر قرار است در زندگی بر کسی اعتماد کنید، چـه   119است.

 120تهاي سعادت را پیش رویتـان گذاشـته اسـ    کسی بهتر از پروردگاري که راه
  ).12، (ابراهیم

  پردازیم: وکل در بهداشت روانی میاکنون به برخی آثار مثبت ت
کـس بـه خـدا توکـل کنـد،       هـر «فرمود:  7امام علی ؛الف ـ اعتماد به نفس 

 121»آیـد  شود و اسباب موفقیت بـرایش فـراهم مـی    ها براي او آسان می دشواري
وست دارد نیرومندترین کس د هر«فرمود:  9). پیامبر اکرم197 ،1366(اآلمدي، 

  ).68/151 ق،1404(مجلسی،  122»مردم باشد، باید به خداوند متعال توکل کند
انسـان متوکــل گرفتـار رنــج   «فرمایــد:  مـی  7امــام علـی  ؛ب ـ امیـدواري  

  ).197 ،1366(اآلمدي،  123»شود نمی
سازي صفات ناپسند اخالقی از قبیل توکل باعث پاك ؛سازي درونیج ـ پاك 
زیرا کسی که به این آیه اعتقاد داشته  ،باشدنظري، دنیاپرستی و... می حسد، تنگ

، )3 طـالق، ( 124»هرکس به خدا توکل کند، خداوند بـراي او کـافی اسـت   « ،باشد
هاي خود را از دیگر بندگان دریغ کن  واند نعمتادیگر نیازي نیست آرزو کند خد

  مند سازد.هاي خویش بهره نها او را از نعمتو ت
نیـازي و عـزت بـه هـر طـرف      بـی «فرمـود:   7امام صادق ؛عزت نفسد ـ  

(کلینی،  125»شوند گردند و چون به جایگاه توکل دست یافتند، در آن مستقر می می
  با تلخیص). 221ـ217 ؛ 1390فر و همکاران، ساالري؛  2/64 ،1365

  ) روش زهد 7ـ2ـ1
برخـی لـذات   زهد در اخالق اسالمی به معناي اعراض و صـرف نظـر کـردن از    
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. اکنـون بـه آثـار مثبـت زهـد در      126مادي، براي رسیدن به اهداف واالتر اسـت 
  کنیم: بهداشت روانی اشاره می

بهتـرین وجـه معرفـی    بـه  زهـد را   7امیرالمـؤمنین  ؛الف ـ آرامش و راحتی 
تا متأسف نشـوید بـر   زهد در قرآن، در دو جمله خالصه شده است: «فرماید:  می

، (حدید 127»دهد رود و شاد نگردید بر آنچه خدا به شما می آنچه از دست شما می
کس بر گذشته، اندوه نخورد و بر آینده شادمان نشود، به هر دو جانب  هر«). 23

  .)439 حکمت البالغه،نهج( 128»زهد دست یافته است
کسی که به دلیل وارستگی، میل و رغبتی به ثروت و موقعیـت   ؛ب ـ آزادگی 

نفس باالیی برخوردار است و مجبور نیست براي رسـیدن   دنیوي ندارد، از عزت
 7منینؤامیرالمـ  129به مطامع مادي پیش همه سر خـم کنـد و ذلـت را بپـذیرد.    

اي است که از آن بگذرند نه جایی که در آن بمانند و مـردم در   دنیا خانه«فرمود: 
داخت و که خود را فروخت و خویش را به تباهی ان یکی آن ؛اند این دنیا دو گونه

  ).70/130 ق،1404(مجلسی،  130»که خود را خرید و آزاد ساخت دیگري آن
که تـوقعی از دیگـران نـدارد، بلکـه      انسان وارسته به دلیل آن ؛ج ـ محبوبیت 

شود. قرآن کـریم   می ها حاضر است در راه آنان ایثار و فداکاري کند، محبوب دل
ت قـرآن مـنعکس کـرده    ش را در آیـا او خانـدان گرامـی   7داستان ایثار علـی 

در دنیا زهد پیشه کن تا خداوند تو «فرمود:  9). پیامبر اکرم9ـ8، (دهر 131»است
 رغبت باش تا مردم دوسـتت را دوست بدارد و نسبت به آنچه نزد مردم است، بی

  ).140 ق،1414(شیخ طوسی،  132»بدارند
هـا،  شـکیباترین فـرد در بال  «فرمـود:   7امـام علـی   ؛د ـ استقامت و تحمـل  

؛ 1/145 ق،1404(مجلسی،  133»ترین فرد نسبت به دنیاسترغبتزاهدترین و بی
  با تصرف). 223ـ221 ،1390فر و همکاران، ساالري
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   (Tertiary prevention) هیثالث يریگشیپ)  3ـ1
از آن  یو مدت افتهیاستقرار  يماریرود که بیبه کار م یهنگام يریگشینوع پ نیا

ـ یکرده است (م شرفتیپ ياگذشته و تا اندازه جهـت   لـذا  .)193 ،1374، فـر یالن
 یاختالل اصـل  ای يماریب کی هیکه در حاش یاز گسترش عوارض جنب يریجلوگ

بنابراین  .)194همان، ( شودیانجام م يریگشینوع پ نیاز ا یوجود دارد، خدمات
بازگشت مجدد به جامعه و کار با صـرف حـداقل    ه،یثالث يریگشیپ یاصل هدف

  .)202ـ201 ،1388ی، قاسم( است یدرمان وقت توسط کار
  هاي مقابله در نوع سوم عبارتند از:شیوه

ها نسبت به اختالل، در صدد با استفاده از شناخت؛ هاي شـناختی  روش ) 1ـ3
انـد از:  هـاي شـناختی عبـارت    آید و دو نمونه از شـیوه ها برمی مقابله با تنیدگی

  با تلخیص). 204ـ203اندیشی (همان، ژرف يبازسازي شناختی و شیوه
هـاي  درمان و مقابله بـا بیمـاري   ساز زمینه امور را، در »شناخت«قرآن مجید 

 چگونـه  و« :کنـد شکیبایى بیان می و صبر ـ اخالقی و کسب فضائلی مانند  روانی
  .)68، کهف( 134»کنى؟ صبر ندارى احاطه آن شناخت به که چیزى بر توانى مى

هایی است که فرد با رفتارهایی خاص  منظور روش ؛تاريهاي رف ) روش 2ـ3
 قاسـمی، (هـا   ي برخورد و رفتار متقابـل بـا سـختی   و از پیش تعیین شده، نحوه

   پذیرد؛ می انجام شیوه دو به که )204ـ203 ،1388
  ).205ـ204 همان،( اجتنابی يشیوه ب ـ ،انفصالی يشیوه الف ـ

  نی عبارتند از:هاي دیهاي رفتاري در آموزهبرخی روش
درمان از طریق اضداد؛ یکی از طرقی که روانپزشکی اسالمی در  الف ـ روش 

باشد. کند معالجه و درمان از طریق اضداد میبرداري میدرمان بیماران از آن بهره
این طریقی منحصر به فرد است کـه تمـام منافـذ یـورش بیمـاري و کمبودهـا و       

سازد؛ عالوه برآن که انسان را ن مسدود میهاي روانی را بر روي انساناهنجاري
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دهد (شـرقاوي،  هاي درست و پایدار یاري میدر جلب فضائل و اخالق و خوي
هنگامى که نسبت به «فرمودند:  9). از این رو است که پیامبر اکرم502،  1363

(مجلسی،  135»کسى حسد پیدا کردى بر طبق آن عمل نکن و بر او ستمى روا مدار
  ).74/155ق، 1404

گیـري ثانویـه از   گیري نوع سوم همانند پـیش ب، ج ـ توبه و صبر؛ در پیش 
روش صبر و روش توبه، اما در سطحی متفاوت و با رویکرد مقابله و نـه صـرفاً   

  مند شد.توان بهرهگیرانه، میپیش
ي آن، فـرد  هایی است که به وسیله ؛ مراد روش) روش عاطفی ـ هیجانی  3ـ3

گر ـ یا منبـع داراي   ارتباط عاطفی با دیگري ـ مانند درمان  دچار استرس، نوعی
توانـد در  کند و از طریق این روابط مـی  قدرتی معنوي (مانند خداوند) برقرار می

 ،1388 قاسـمی، ( 136رویارویی با مشکالت و حل آنها از این منابع کمـک گیـرد  
  .)204ـ203

هترین طـرق درمـان در   یکی از بمانند: الف ـ روش درمان با ذکر و یاد خدا؛  
  روانشناسی اسالمی، ذکر و یاد خداست؛ زیـرا ذکـر اسـت کـه قلـوب را صـیقل      

دهد و خوف موجود در آن را به امن، و عداوت را به محبـت، و اضـطراب و   می
ـئنُّ   «سـازد:  تابی را آرامش، و هراس را به اطمینان مبدل میبی کرِ اهللاِ تَطم ـذ أال بِ

لُوب  »آوردها با ذکر خداوند متعال آرامش بـه دسـت مـی   د که دلباید بدانی«؛ »القُ
  ذکـر و یــاد خـدا شــفابخش  «فرمودنــد:  9مــی اسـالم ا). رسـول گر 28(رعـد،  
  با تصرف و تلخیص). 489ـ487،  1363(شرقاوي،  137»هاستدل

ب ـ روش معاتبه؛ در این روش خویشتن را با عتاب و سرزنش، تنبیه کرده و 
قـرآن  با تصرف).  373،  1390سازد (مهدوي کنی، می براي ترمیم نواقص آماده

  اهمیـت ایـن روش را یـاد    یـا سـرزنش کننـده،    »لوامـه «نفس  با سوگند به کریم
فرمایند: هر کس از می 7و از این روست که امیر مؤمنان ).2(قیامت،  138کندمی



  

وش
ر

دي
ن فر
 روا
شت
بهدا

ین 
 تأم
هاي

]۱۲۷[  

مج

خود بدگویی و انتقاد کند، خود را اصالح کـرده و هـر کـس خودسـتایی نمایـد      
  ).374، 1390(مهدوي کنی،  139را تباه کرده است خویش

  گیري و درمانهاي اختصاصی پیش) روش 2
اخالقی فـردي  ـ   هاي روانیدر این روش سعی بر آن است که هر یک از بیماري

به صورت مستقل و جداگانه در دو محور مرتبط با خویشتن و مرتبط با دیگران، 
جب،  طلبـی و  امیدي، جاهافسردگی و ناطمع، لجاجت و تعصب، همچون ترس، ع

یی ماننـد حسـد،   هـا دنیاطلبی و هواپرستی و... در ارتباط با خویشتن و بیمـاري 
اق، غرور و خودخواهی، ضعف اعتماد به نفـس و  فخل، کذب، نخشم، کبر، ریا، ب

یـابی و درمـان   عزت نفس، مکر، کینه و... در ارتباط با دیگـران بررسـی، ریشـه   
  شوند.

اله چون بنا بر اختصار است، ناچاریم به یک نمونه بـه صـورت   اما در این مق
  گذرا اشاره کنیم: 

  ) بیماري حسد 1ـ2
آرزوى زوال نعمت از دیگران است، خواه آن نعمت به حسود « ؛تعریف حسد:اول

 ).136 ،1378(مکارم شیرازي،  »برسد یا نرسد
اسـت،  حسد از نتایج کینه و خود کینـه از ثمـرات غضـب     ؛ریشه حسد :دوم

ر،  فرعِ غضب است (شب   ).254 ،1374بنابراین حسد، فرع ِ
عداوت و دشمنی، عزت نفس (خود عزیز داشتن)؛  ؛علل و اسباب حسد :سوم
ریاست؛ خباثـت درونـی و بخـل     عجب؛ ترس از نرسیدن به مقصود؛ حبتکبر؛ ت

 ،(کلینـی  140بـا تلخـیص)؛ کمبـود ایمـان     257ـ256ذاتی نسبت دیگران (همان، 
)؛ 41 ،1381)؛ مشکالت شخصی (مرکز مشاوره حوزه علمیه قـم،  2/41 ،1365

دوست داشتن شهرت؛ ترس از شکست در رقابـت؛ حـب دنیـا و منـافع مـادي؛      
ها و کمبودها به )؛ عقده259شدت حرص (شبر،  )؛259ـ257 ، 1386(صادقیان، 
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باشـند (فاضـلی و   حسـادت مـی   يبلی و کسالت نیـز از اسـباب عمـده   نهمراه ت
   ).197ـ196 ، 1376ن، همکارا

  مراتب حسد :چهارم
اى که انسان آن را کنترل کنـد و اثـرش    وجود حسد در درون دل به گونه ) 1

  در گفتار و رفتار او ظاهر نگردد.
اى که از کنترل او خارج شود و با سخنان و  وجود حسد در درون به گونه ) 2

 و زوال نعمت او تالش کندگیرى از محسود  اعمال شیطانى بروز کند و براى انتقام
  با تلخیص). 2/145 ،1378(مکارم شیرازي، 

  گیري و درمان حسدپیش :پنجم
اولیه و ثانویه کـه بـه صـورت تئـوري تبیـین       يگیرانههاي پیششیوه يهمه

 ،گیري نوع سـوم ولی از باب اختصار، تنها به پیش ،جا قابل اجراست گردید، این
 م؛پردازییعنی درمان و مقابله می

اول درمان شناختی توجه به آثـار نـامطلوب    يمرحله؛ الف ـ روش شناختی 
  گردد:وار ذکر میحسادت است که فهرست

 ) 4ضرر دینی و دنیوي؛  ) 3فراموشی مرگ؛  ) 2ثباتی دنیا؛ غفلت از بی ) 1
 ) 7ترك دوسـتی؛   ) 6خشم به قضاي الهی؛  ) 5ضایع شدن اعمال خوب انسان؛ 

استمرار نعمت الهی بـه  )  10عذاب الهی؛  ) 9اه بدون لذت؛ گن ) 8ضرر جسمی؛ 
عدم آرامش (صـادقیان،   ) 12بیماري روح؛  ) 11دیگران، به رغم تالش حسود؛ 

1386، 259.(  
نـد:  دنقل شده کـه فرمو  7در حدیثى از امیرمؤمنان على درمانی يشیوهاین 

اى مبـارزه بـا   ت بخل و کینه و غضب و حسد در امان دارید و برخود را از شد«
ر در عواقـب سـوء ایـن    اى آماده سازید، از جمله تفک یلههر یک از این امور وس

 ،1366(اآلمـدي،   141»صفات رذیله و راه درمان و طلب فضیلت از ایـن طریـق  
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سالمتی بدن از کمی رشک بردن «در حدیث دیگر فرمود:  7. امیرالمؤمنین)300
ز از ایشان نقل شـده اسـت کـه:    )، و نی15/368 ،ق1409(حر عاملی،  142»است
  حسد بیماري مهلکی است که جز به هالکت حسود یـا مـرگ محسـود از بـین    «
  ).198ـ197 ،1376) (فاضلی و همکاران، 300 ،1366(اآلمدي،  »رودمی

هـا و  دوم درمان توجه به دالیل حسادت است. انسـان بایـد ریشـه    يمرحله
اصـالح کـرده و کـاهش دهـد     هـا را  شناسد و سـپس آن هاي حسادت را بانگیزه

  ).259 ،1386(صادقیان، 
  در این راستا باید از امور زیر استفاده کند:؛ ب ـ درمان رفتاري

خـوش   ) 3تواضـع در برابـر بقیـه؛     ) 2ابراز محبت و نیکی به دیگـران؛   ) 1
سـالم کـردن    ) 7احترام به سـایرین؛   ) 6احسان و نیکی به دیگران؛  ) 5کالمی؛ 
را محکـوم کـرده و    هنگام بروز اختالل حسد، فـوراً آن  ) 8)؛ 260ـ259(همان، 

کنـد کـه متعـرض    خود را به انجام ضد آن مکلف نماید، مثالً اگر حسد اقتضا می
ش را به مدح و ثناي او مکلـف کنـد (شـبر،    ازبان ،عرض و آبروي محسود شود

هنگامى که نسبت به کسـى حسـد   «فرمودند:  9). پیامبر اکرم259ـ258 ،1374
 ق،1404(مجلسـی،   143»پیدا کردى بر طبق آن عمل نکن و بر او ستمى روا مدار

تدریج تبدیل به یـک عـادت   به : تکرار یک عمل تکرار و تمرین ) 9؛ )74/155
(مکارم شیرازي،  گردد عادت تبدیل به ملکه و صفت درونى مى يشود و ادامه مى

بـه  باید حسود ود: سعی در تقویت موقعیت خ ) 10 ؛با تلخیص) 2/149 ،1378
ویـت  بـه تق  محسـود، ت در هم شکسـتن اعتبـار و شخصـی   اندیشیدن براي جاى 
بـا   2/149 ،1378(همـان،   تا کم کم صفت درونی او شودت خود بپردازد، موقعی

قطع ریشه: ولـی   ) 12) 2/17 ،1380هاي شرعی (غزالی،ریاضت ) 11 ؛تصرف)
و خود عزیز داشتن و شدت  هاي آن از قبیل کبرراه اصلی عالج حسد قطع ریشه

  با تلخیص). 259ـ258 ،1374حرص است (شبر، 
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  گیرينتیجه
ند و کاربردي مگیرانه و درمانی جامع، نظامهاي اسالم، داراي متدهاي پیشآموزه

  باشد.براي تأمین بهداشت و سالمت روانی فردي می
مـان  توان در دو محور درمـانی؛ یعنـی در  فردي می ي بهداشت رواندر حوزه

اخالقـی پرداخـت؛ چـه    ها و اختالالت روانی ـ   عمومی و اختصاصی به بیماري
  باشد و چه عوامل محیطی. ها، عوامل وراثتی و ژنتیکيرعامل بروز این بیما

هـاي اولیـه،   گیريهاي تأمین بهداشت روانی اسالمی در سه سطح پیشروش
ایـن متـدها بـراي تمـام     ثانویه و ثالثیه یا مقابله و درمان قابل طرح و اجراست. 

کودکی،  ولد و بعد از آن در دوران هاي سنیت هاي مختلف زندگانی، از قبلهدور
  يسـالی و کهنسـالی و نیـز فراسـنی، برنامـه و نسـخه      نوجوانی و جوانی، میـان 

  گیرانه و درمانی دارد.پیش
ي نظـامی  انظام اخالق اسالمی یا بهداشـت روان و روانشناسـی اسـالمی، دار   

تر و داراي کاربردي بوده که در بسیاري موارد از روانشناسی غربی کامل کامل و
  باشد.تري میمناسب گیرانه و درمانیمتدهاي پیش

  هانوشتپی
لُ و«)  1 زِّ نَ رْآنِ منَ نُ ا الْقُ م وه  اء ـفَ ش ـۀٌ  و محینَ  ر ن ـؤْم لْم ل الَ و  زِیـد ینَ  ی مـال الَّ الظَّ  إِ

اراً س   .»خَ
م دقَ«)  2 کُ اءتْ ظَۀٌ جع ون مم م کُ ب و ر َاء ا شفَ می لورِ ف د الص...«.  
  :ها همایش جمله از)  3

 علـوم  دانشگاه) ش 1376( روان بهداشت در دین نقش المللى بین همایش. 1
  .ایران پزشکى

 خمینـى  امـام  بیمارسـتانى  مجتمـع ) ش 1381( اسـالم  و سالمت همایش. 2
  .تهران



  

وش
ر

دي
ن فر
 روا
شت
بهدا

ین 
 تأم
هاي

]۱۳۱[  

مج

 کـاربردى،  مباحـث  و انسـان  حیـات،  مفهوم دین، و علم وىگفتگ همایش. 3
  .)1384( کشور پزشکى علوم تحقیقات مرکز تهران،

  :مجالت جمله از* 
 سـال  بـالینى،  شناسـى  روان و پزشکى روان مجله رفتار، و اندیشه فصلنامه. 1

  .ش 1376 پاییز و تابستان ،10ـ9 شماره ضمیمه سوم،
  .ش 1377 تابستان ،29 ش شکى،پز گروه ویژه مجله تزکیه و طب. 2
 و تحقیقاتى طرح مقاله، یکصد که. (18ـ17 ش حوزه، و پژوهش فصلنامه. 3

 معرفى) روان بهداشت بویژه( دین و پزشکى علوم با رابطه در را نامه پایان
  .است کرده

  .ش 1377 ،4 ش اسالمى، دانشگاه پژوهشىـ  علمى فصلنامه. 4
  :ها کتاب جمله از*  
 در دیـن  نقـش  المللى بین همایش مقاالت مجموعه روان، بهداشت و اسالم. 1

  .ش 1382 روان، بهداشت
  .ش 1374 حسینى، ابوالقاسم سید دکتر روانى، بهداشت اصول. 2

4. Relligion,s proteclive power 
5. E. Durkhim 
6. Pescosolido B A, Georgiana sh: Purkheim, suicide and religion: 

Toward a network theory of suicede, American sociolo gical 
Reveew, 9891, 45 (1), 33-84. 

7. J. B Ellis 
8. P. C. Smith 

9  (بیثات خَ بیثینَ الْ خَ لْ ل بیثُونَ و خَ بیثات الْ خَ لْ ل و بات ی بینَ الطَّ ی لطَّ ل ونَ وب ی بات الطَّ ی لطَّ ل 
کاُ رَّؤُنَ ولئ ب ا م مقُ مولُونَی م ه َرةٌ لَ غْفم قٌ و ؛ عالمه در تفسیر روائی این  رِزریم کَ

 کند؛ دال بر ایـن نقل می هابوهریر و عمر بن اهللاعبد از خصال آیه روایتی در
 9خـدا  که مراد آیه، خباثت و پاکی روانی ـ اخالقی و قلبی است که رسول 

 قلـب  چون و شود، مى پاك هم جسدش باشد، پاك کسى قلب وقتى: فرمود



 

ش
ژوه
پ

ال 
، س
المی
 اس
عی
جتما
ي ا
ها

وزد
ن

ماره
، ش
هم

 ي
 دوم

پی 
(پیا

97 ،(
تان
تابس

 
139

2
 

]۱۳۲[  

ر.ك: « »110ح ،31ص الخصال،« گراید مى پلیدى سوى به هم بدن شد، پلید
  .»150ص ،15 ج ،المیزان يترجمه

  االعراق. کرم برهان االخالق حسن)  10
اس  العرق فانّ ولدك تضع شیء اي فی انظر)  11 از کـودك  فلسـفی، ر.ك: (دس 

  تا).بی می،اسال معارف نشر تهران، ،64ص ،1 ج ،تربیت و وراثت نظر
ایاکم و تزوج الجمقاء فان صحبتها بالء و ولدها ضیاع (ر.ك: میرزا حسـین  )  12

  ).56، ص14، جمستدرك الوسائلمحدث نوري، 
ایاکم و الخضرا الدمن. قیل یا رسول اهللا و ما خضـراء الـدمن؟ قـال: المـراه     )  13

  الحسناء فی منبت السوء.
دخترش را  ی نکنید، دختر به او ندهید وبا شرابخوار همنشین«) ایشان فرمود:  14

، وسـائل الشـیعه  (ر.ك: محمد بن الحسن الحر عـاملی،   »اري نکنیدگخواست
  ).267، صالی االخبارئل, محمد نبی التویسرکانی، 9باب

انی 15 کح ال  ) الزَّ نْ الَّ ی یۀً إِ أ زانکَۀً و رِ شْ م ۀُ وی ان ها ال الزَّ ح ک نْ الَّ ی ك م وأ زانٍ إِ ـرِ  و شْ
م رِّ ح ک لَى ذل نینَ ع ؤْم3، نور( الْم.(  

بهــادري و شــکور،  يشناســی پزشــکی)، ترجمــهمــون (روان) ر.ك: النــگ 16
شناسی رشد بـا نگـرش بـه    روان؛ دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، 510ص

  .124، فصل نهم، ص1، جمنابع اسالمی
17 الَ ) و عمواأ 7قَ ْرأ طْ ی ةَالْمف رِه ه ذي اشَ د الَّ ل یه تَ ـرَ  ف ـإِنَّ  التَّم ا  فَ هـد لَ ـونُ  و کُ ی 

یماً ل اً. ح ی نَق  
ا 18 لَم اها ) ... فَ شَّ ت تَغَ لَ مالً حمخَفیفاً ح رَّت فَم ا بِه لَم تأ فَ لَ ا ثْقَ وع ما اهللاَ ده ب نْ  رـئ  لَ

نا تَ ی حاً آتَ کُونَنَّ صال نَ رینَ. منَ لَ اک   الشَّ
19 و ( دات نَ الْوالع ض رْ نَّأ یهالد نِ وی لَ ونِ حی لَ نْ کاممأ لنْأ راد م ت ۀَ (بقـره،   یضاع الرَّ

233.(  
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نُوهنَّأ)  20 ک نْ سثُ می ح م تُ نْ کَ نْ سم م کُ د جو نَّ ال ووه ضآر یقُوا تُ ضَ تُ هِنَّ ل ی لَ ع إِنْ و 
لٍ والتاُ کُنَّ مأ ح لَ نْفقُوافَ هِنَّع تَّى ی نَ حع ضَ نَّ یه لَ منَأ فَإِنْ حع ضَ ر م کُ  فَآتُوهنَّ لَ
واأ و جورهنَّاُ رُ تَم م کُ نَ ی ب وف رُ ع بِم إِنْ و م رْتُ عاس ع تَ ض رْ تُ س ـرى اُ لَه فَ طـالق،  (  خْ

6.(  
21 ناأ ) و ی حلى و عیهأ نْأ  موسى ماُ  إِ ض ذا ر ت فَإِ یه خفْ لَ أفَ عی لْقیهقصـص،    ف) م ـی الْ

7.(  
  علیه من لبن امه. ۀ) عن امیرالمؤمنین ما من لبن وضع به الصبی اعظم برک 22
  ) عن علی تخیروا للرضاع کما تخیرون للنکاح فان الرضاع یعبر الطباع. 23
) عن علی توقوا علی اوالدکم لبن البغی مـن النسـاء و المجنونـه فـان اللـبن       24

  یعدي.
یه باسـم حسـن        7بی الحسن) عن ا 25 ل ما یبـرّ الرجـل ولـده ان یسـم قال: او

کم اسم ولده. فلیحسن احد  
  المسمی. علی یدل ) االسم 26
ا ) یا 27 رِی کَ ا ز نَّ ك إِ رُ شِّ ب یى اسمه بِغُالمٍ نُ ح ی  م لْ لَ ع ج لُ منْ لَه نَ ب ا قَ ی م؛)7، مـریم ( س 

 قبالً که دهیم، مى مژدهـ   است یحیى امشن کهـ   پسرى به را تو ما زکریا، اى
  ایم. نداده قرار او براى همنامى

  ) احبو الصبیان و ارحموهم و اذا وعدتموهم شیئاً ففوالهم. 28
  ) انّ اهللا لیرحم العبد لشدة حبه لولده. 29
  ) اکثروا من قبلۀ اوالدکم فانّ لکم بکلّ قبلۀ درجۀ فی الجنۀ. 30
ع 31 ن داه البرُّ الی االفراط.) شرّ اآلباء م  
32  (و ضما اخْفه ناح لَ لِّ ج لْ و الرَّحمۀِ منَ الذُّ هما رب قُ محیانی کَما ار ب ـغیراً   ر ص 

  ).24اسراء، (
  . 6مینو فروزانی، ص يترجمه ،مبانی تغذیه) ر.ك: گترین هـ.ا.،  33
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34 و ( دات نَ الْوالع ض رْ نَّأ یهالد و ی لَ ونِ. نِحی لَ کام  
نُوهنَّأ)  35 ک نْ سثُ می ح م تُ نْ کَ نْ سم م کُ د جو نَّ ال ووه ضآر یقُوا تُ ضَ تُ هِنَّ ل ی لَ ع إِنْ و 

لٍ والتاُ کُنَّ مأ ح هِنَّ نْفقُوافَ ی لَ تَّى ع نَ حع ضَ نَّ یه لَ منَأ َفإِنْ حع ضَ ر م کُ  فَآتُوهنَّ لَ
واتَأ و جورهنَّاُ رُ م م کُ نَ ی ب وف رُ ع بِم إِنْ و م رْتُ عاس ع تَ ض رْ تُ س ـرى اُ لَه فَ طـالق،  (  خْ

6.(  
: الولد سید سبع سنین و عبد سبع سنبن و زیر سـبع سـنین،   9) و فقال النبی 36

فان رضیت اخالقه الحدي و عشرین و اال فضرب علی جنبه فقـد اعـذرت   
  الی اهللا تعالی.

فنون تربیت کودك: راهنمایی والدین معلمـان و  آبادي،  ) ر.ك: عبداهللا شفیع 37
  . 98 ، صمشاوران

  است. اجتماعی یادگیري نظریه واضعان از بندورا ) آلبرت 38
  ) اولئک الذین هدي اهللا فبهدیهم اقتداه. 39
  ) لقد کان فی رسول اهللا اسوة حسنه. 40
41 و ( د نا لَقَ رَّم نی کَ ب  م آد و م ناه لْ می حرِّ ف ب رِ و الْ ح ب م و الْ ناه ـنَ  رزقْ م  بـات ی  و الطَّ

م ناه لْ ضَّ لى فَ نْ کَثیرٍ  عمنا م لَقْ ضیالً. خَ   تَفْ
م 42 ک ) اکرِ کلِّ عن نفس ک دنیه عتاض لن فإنّ بذل بما تَ ضاً. نفسک به تَ وع  
در افحش و اذا وعد اخلـف، ا  43 حی، اللئیم اذا قَ ستَ رجـی   ) اللئیم ال ی للئـیم ال ی

ه و ال تَُومنُ غوائلُه، اللئـیم مضـاد لسـائر لفضـائل و      رِّ سلم من شَ ه و ال ی خیرُ
  جامع لجمیع الرذائل.

ه تأمن فال نفسه علیه هانت ) من 44   .شرَّ
45. AdIer 

  ) ر.ك: دنیاي نوجوان، محمد رضا شرفی. 46
شاورٍ 47 ناح فَال ) تَ هِما ج ی لَ ع أ إِنْ ورم عوا نْأ دتُ ض رْ تَ س مأ تَ کُ الد فَال و ناح ج م کُ ی لَ ع 

ذا م إِ تُ لَّم ما س م تُ ی وف آتَ رُ ع الْم لَموا و اهللاَ اتَّقُوا و بِ ـونَ  بِمـا  اهللاَ نَّأ اع لُ مع صـیرٌ  تَ ب 
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  ).233 (بقره،
ال و ناح ج م کُ ی لَ فیما ع م تُ ضْ رَّ ع نْ بِهۀِ مب ساء خطْ م وأ النِّ تُ نْ نَ مأ  فی أکْ کُ س م نْفُ ل ع 
مأ اهللاُ کُ هنَّ نَّ ونَ رُ کُ ذْ تَ س نْ ونَّ ال لکوه د ا تُواع ر الَّ س الً تَقُولُوا نْأ إِ وفاً قَو رُ ع م ال و 

زِموا ع دةَ تَ کاحِ عقْ تَّى النِّ ُلغَ ح ب ی تاب ک ـه أ الْ لَ ج ـوا  و لَم اهللاَ نَّأ اع  ـم لَ ع فـی  مـا  ی  
مأ کُ س وه نْفُ ذَر اح لَموا و فَ اهللاَ نَّأ اع غَفُور لیم 235بقره، ( ح(.  

امونَ ) الرِّجالُ 48 لَى قَو ع ساء لَ بِما النِّ ضَّ م اهللاُ فَ ه ضَ ع لى ب ضٍ  عع ب ـنْ  نْفَقُواأ بِما و م 
مأ هِ وال34(نساء،  م.(  

49 إِنْ ) و م تُ هِما شقاقَ خفْ ن ی ب ع اب کَماً ثُوافَ نْ حأ مهل ه کَماً و نْ حهاأ م ل ریـدا  إِنْ ه ی 
صالحاً فِّقِ إِ وما اهللاُ یه نَ ی لیماً کانَ اهللاَ إِنَّ ب بیراً ع   ).35، نساء( خَ

50 َرأَةٌ إِنِ ) و ام ت ها منْ خافَ ل ع شُوزاً ب راضاً وأ نُ ع ناح فَال إِ هِمـا  ج ی لَ حا  نْأ ع ـل ص ی 
ه نَ ی حاً ماب لْ ص و ْلح رٌ الص ی رَتاُ و خَ ض األ حس نُوا إِنْ و الشُّح نْفُ س ح تَّقُوا و تُ نَّ تَ  فَإِ
لُونَ بِما کانَ اهللاَ مع بیراً (نساء،  تَ   ).128خَ

  خوف. من امنهم و الجوع من اطعنهم الذي. البیت هذا رب ) فلیعبدوا 51
ا ائضفر ادینا ال و صمنا ما الالخبز ) فلو 52   .جلّ و عزّ ربنّ
ج احرز نصف الدین و فی حدیث آخر 53 صف الباقی. ) من تزو   فلیتّق اهللاَ فی النّ
  ) یا رب ... قو علی خدمتک جوارحی. 54
بعـد از  «) توجه به این جمالت نیز در تأیید مطلب فوق مؤثر است: سـقراط:   55

صدر کلیه مفاسد م«. پاسکال: »سعادت و نیکبختی است يهدیانت، کار سرمای
فکري و اخالقی بیکاري است. هر کشوري که بخواهـد ایـن عیـب بـزرگ     
اجتماعی را رفع کند باید مردم را به کار وا دارد تا آن آرامش عمیق روحی 

. »انـد، در عرصـه وجـود افـراد برقـرار شـود       معدودي از آن آگاه يهکه عد
انسـان بهتـر از    اي بـراي تربیـت   بعد از دیانـت، مدرسـه  «سامونل اسمایلز: 

، تعلـیم و تربیـت در اسـالم   . (بـه نقـل از:   »کار ساخته نشده است يهمدرس
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  ).430ص
56  (و ضما اخْفه ناح لَ لِّ ج لْ و الرَّحمۀِ منَ الذُّ هما رب قُ محیانی کَما ار ب ـغیراً   ر ص 

  .)24 ،اسراء(
57 ضى ) و ک  قَ ب وا الَّأ ر د ب ع الَّ تَ دینِ و اهإِی إِ وال الْ ساناً بِ ا إِح لُغَنَّ إِم ب ی ك د نْ ـرَ  ع ب ک  الْ

دهماأ أ حما والهلْ فَال ک هما تَقُ رْهما ال و فاُ لَ ه نْ لْ و تَ هما قُ الً  لَ ـو ریمـاً و  قَ  کَ
ضما اخْفه ناح لَ لِّ ج لْ و الرَّحمۀِ منَ الذُّ هما رب قُ محکَما ار ب غیراً  یانیرص.  

) ال تمال عینیک من النظر الیهما اال برحمه و رقـه و ال ترفـع صـوتک فـوق      58
  اصواتهما من المهد ال یدك فوق ایدیهما و ال تقدم قدامها.

ا فرمـود: اطلبـو   9) پیامبر اسالم39) و ان لیس لالنسان اال ما سعی (النجم،  59
همـواره بـه باغـداري و رفـع      نیز 7العلم من المهد الی اللحد. امیر مومنان

  نیازهاي مستمندان و مسلمانان می پرداخت.
در  7شعبانیه فرمودند: وقـرو کبـارکم. امـام صـادق     يدر خطبه 9) پیامبر 60

هر که به پدر و مادر خود نگـاه  «فرماید: زمینه خوش رفتاري با والدین می
مـازش را  تند و خشم آلود کند، اگر چه به وي ستم کرده باشند، خداونـد ن 

  .»پذیردنمی
اأ ) یا 61 ه ذینَ ی نُوا الَّ وا آم رُ بِ اص وا و رُ م اللَّه اتَّقُوا و رابِطُوا و صابِ کُ لَّ ع حونَ. لَ ل   تُفْ
  (بیداري) در کتب اخالقی. »یقظه«معادل مقام )  62
باً قَ)  63 راق م ، هس لی نَفْ ناً ع می ه لُ م کُونَ الرَّج غی اَنْ یب نْ یسانَه ظاً لحاف ، هب   .لْ
عی ) منْ 64 ر هب لْ لَۀِ عنِ قَ سه و الْغَفْ هوةِ عنِ نَفْ لَه و الشَّ ، عنِ عقْ لِ ه ج د الْ لَ فَقَ  فی دخَ

، دیوانِ هینَ ب نَ تَ الْم م عی منْ ثُ ر لَه منِ عوي، عه ، عنِ دینَه و الْ عۀِ د  عنِ مالَه و البِ
رامِ ح هو الْ لَۀِ منْ فَ محینَ. ج ال الص  

اأ ) یا 65 ه ذینَ ی نُوا الَّ اهللاَ اتَّقُوا آم رْ و نْظُ تَ س لْ ت  مـا  نَفْ مـد ـد  قَ ـوا  و لغَ  اهللاَ إِنَّ اهللاَ اتَّقُ
بیرٌ لُونَ. بِما خَ مع   تَ
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وا ) إِنْ 66 د ب مأ  فی ما تُ کُ س خْفُوه وأ نْفُ م تُ کُ ب حاس ی رُ اهللاُ بِه غْفی شاء لمنْ فَ ی و  ـذِّب ع ی 
شاء منْ ی لى اهللاُ و لِّ  ع دیرٌ. ء شَی کُ   قَ

  سعد. نفسه حاسب ) من 67
امۀِ«)  68 سِ اللَّو النَّفْ م بِ س   ».و ال اُقْ
 و تسـعدوا  أنفسـکم  بجهـاد  فاشـتغلوا  الـنفس  جهاد األکبر الجهاد أن اعلموا)  69

  ارفضوا
)، مـن  445، ص5، چاپ دانشگاه، جشرح غررا (ر.ك: من ذم نفسه اصلحه)  70

  ).446، صهمان(ر.ك:  مدح نفسه ذبحها
  . 58، خ کنزالعمال) ر.ك:  71
  . 57) ر.ك: همان، خ  72
  .غررالحکمر.ك: )  73
  ) ر.ك: همان. 74
  . 411، ص 69، ج بحار) ر.ك:  75
  . 387، ص 71) ر.ك: همان، ج  76
  . 92 ص ،دآگاهناخو ضمیر شناسی روان: ك.ر)  77
78 نُونَ ) و ؤْمالْم و نات ؤْمالْم م ه ضُ ع ب یاء ل و عضٍ أَ ونَ ب رُ أْم ی وف رُ ع الْم هونَ و بِ نْ ـنِ  ی ع 

رِ کَ نْ الْم ونَ وقیمالةَ یالص ؤْتُونَ وکـاةَ  ی ـونَ  و الزَّ طیعی  ـه ـولَه  و اللَّ س ر  ـک ولئ  أُ
م ه مرْح ی س إِنَّ اللَّه زیزٌ اللَّه ع .کیمح  

  ... فیها فتهاجرو واسعۀ اهللا ارض تکن ) الم 79
ر کان 9اهللا رسول ) ان 80 البلدان و الرجال فی القبیحۀ االسماء یغی  
  والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواماً)  81
  والتجعل یدك مغلولۀ الی عنقک و ال تبسطها کل البسط)  82
83  (»کَ وذلک جاُم اکُلنَعۀًم وطاًس.«  
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84 لَو رَى ) و الْقُ لَ أَه نُواْا أنَّ اتَّقَواْ م ا و نَ ح تَ م لَفَ هِ ی لَ األ ع اء و منَ السم ات کَ رَ بضِ ون  رک لَ
بواْ ذَّ أ کَ افَ م بِم اه نَ ذْ بونَ. خَ س کْ انُواْ ی   کَ

ا 85 اأ ) ی ه ی اس ا النَّ نَّ م من  إِ اکُ نَ لَقْ رٍخَ کَ اکُ نثَى واُ و ذَ نَ لْ ع جا م وبع فُوا  و شُ ـار ع تَ لَ ل ائ ب  َقَ
اهللاِ ند ع م کُ رَم اإِنَّ أکْ نَّ م إِ اکُ یرٌ.هللاَ  أتْقَ بِ یم خَ ل ع   

  ان تقوي اهللا دواء داء قلوبکم و طهور دنس انفسکم.)  86
  . 97، ص الشریعه مصابحر.ك: )  87
ر القلوب و یغسل  88 الذنوب.) التوبه تطه  
  ) و توبوا الی اهللا جمیعا ایها المومنون. 89
ا 90 اأ ) ی ه ینَ یذ نُوا الَّ وا آملَى تُوب بۀً اللَّه إِ ا. تَو وحص   نَّ
فرماید: لیس شی می 9؛ پبامبر اسالمهللا یحب التوابین و یحب المطهرینان ا)  91

  منه تائبه.ؤمن تائب او مؤاحب الی اهللا من م
  باالستغفار التفضحنکم روائح الذنوب.) تعطروا  92
93 رِینَ.اهللاُ ) و ابِ الص ُ ب ح ی   
) و علیکم بالصبرفان الصبر من االیمان کالراس مـن الجسـد و ال خیـر فـی      94

  الجسد ال رأس معه و ال فی ایمان ال صبر معه.
  ) ثمره التفریه الندامه و ثمره الحزم السالمه. 95
  ث، اولها الیکسل.) عالمه االصابر فی ثال 96
  ) والثانیه ان ال یضجر. 97
، النه اذا کسل فقـد ضـیع الحـق، و اذا     98 وجلّ ) و الثالثه ان الیشکوا من ربه عزّ

وجلّ فقد عصاه.   ضجر لم یود الشکر، و اذا شکی من ربه عزّ
  فرمود: ما رایت اال جمیالً. 3) حضرت زینب 99

تین و ان یکن مائه یغلبوا ألفا من ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مائ«)  100
  .»الذین کفروا
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  .»ال یعدم الصبور الظفر و ان طال به الزمان«)  101
هـاي  اي بـر نظریـه  مقدمـه ) ر.ك: بی. آر. هرگنهـان، و متیـو اچ. السـون،     102

  . 221علی اکبر سیف، ص ي، ترجمهیادگیري
  . 243) ر.ك: همان، ص 103
بک من عملی الذي لوال ما ارجوا من کرمـک  ) فواسؤاتا علی ما احصی کتا 104

  وسعه رحمتک و نهیک ایاي عن القنوط لقنطت عندما اتذکرها.
عونَ. 105 رْجِ الَی م ه م عمی فَ کْ ب م ص (  
نا سواء ) قالُوا 106 ی لَ أ ع ت عظْ أ وم م کُنْ لَ   الْواعظی. منَ تَ
 ي، ترجمـه نهج البالغهم... (ر.ك: ) یدعی بزعمه انه یرجو اهللا، کذب و العظی 107

  ).299، ص159 يمحمد دشتی، خطبه
  عن علی ینبغی للعاقل ان یعمل للمعاد و یستکثر الزاد...)  108
  ) عن علی من اکثر ذکر الموت رضی الدنیا بالیسیر؛ 109

محمـدي ري   محمـد  و من اکثر ذکر الموت رضی من الدنیا بالکفـاف (ر.ك: 
  ).245، ص9، جمیزان الحکمهشهري، 

  عن علی من ارتقب الموت سارع فی الخیرات)؛ ) 110
و علیک بالجد و االجتهاد و التاهب و االستعداد، و التزود مـن منـزل الـزاد    

الیام البقاء قد دللتم  )؛ تزودوا فی ایام الفناء230ي، خطبهنهج البالغه(ر.ك: 
  ).157ي علی الزاد؛ وامرتم بالظعن، و حثثتم علی المسیر (همان، خطبه

اکثرالموت ذکر الموت فانه هادم اللذات حائـل بیـنکم و    9عن رسول اهللا)  111
  بین الشهوات.

الحکـم  القلوب (ر.ك: علی رضا صابري یزدي،  ءعن علی ذکر الموت جال)  112
)؛ اکثروا ذکر الموت، فما من عبد ذکـره اال احبـی اهللا   229، ص1، جالزاهره

، میـزان الحکمـه  حمد محمد ري شـهري،  قلبه و هون علیه الموت (ر.ك: م
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  ).246، ص9ج
عن علی اکثروا ذکر الموت و یوم خروجکم من القبور و قیامکم بین یـدي  )  113

  اهللا عزوجل تهن علیک المصائبهم (همان).
) عن علی الموت مفارقه دارالفناء و ارتحال دارالبقـاء (عبدالواحـد آمـدي،     114

  ).54، صغررالحکم
  (فی حدیث) ان الرسول اهللا قال: من اکثر الموت احبه اهللا. ) ابی عبداهللا 115
  ) ذکر الموت .... یرق الطبع. 116
) قال رسول اهللا اکثروا من ذکر هادم اللذات فقیل یا رسـول اهللا و مـا هـادم     117

اللذات قال الموت فان اکیس االمنین اکثـرهم للمـوت و احسـنهم للمـوت     
  ذکروا هادم اللذات و منغض الشهوات...نیز فرمود: ا 7استعداد * امام علی

) ان کان بید احدکم فسیله فاستطاع ان یغرسها قبل ان تقوم الساعه فلیغرسها  118
، مسـتدرك الوسـایل  فانله بذلک اجرا (ر.ك: میرزا حسین نوري طبرسـی،  

  ).460، ص13ج
؛ 51؛ توبـه،  11؛ مائـده،  160و  122؛ آل عمران، 13؛ تغابن، 10مجادله،  ) 119
  . 11براهیم، ا

ل علی اهللا و قد هدانا سبلنا؛ چرا نباید بر خداونـد تکیـه   «)  120 و ما لنا أال نتوکّ
  »کنیم، درحالی که ما را به راه هاي سعادت راهنمایی کرده است؟

  ».من توکل علی اهللا ذلت له الصعاب، و تسهلت علیه االسباب«)  121
  .»اهللا من احب ان یکون اقوي الناس فلیتوکل علی«)  122
  .»لیس لمتوکل عناء«)  123
  .»و من یتوکل علی اهللا فهو حسبه«)  124
  ».ان الغنی و العز یجوالن فاذا بموضع التوکل اوطنا«)  125
  . 513ص ،16ج آثار، يمجموعه ،البالغه نهج در سیري مطهري،: ك.) ر 126
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یال 127 کَ ا ) ل وس أْ لى تَ ما  ع م کُ رَحوا ال و فاتَ مآت بِما تَفْ ب ال اهللاُ و اکُ ح لَّ ی تالٍ کُ خْ م 
خُورٍ.   فَ

الزهد کله بین کلمتین من القرآن قال اهللا سبحانه: لکـیال تأسـوا علـی مـا     «)  128
فاتکم و ال تفرحوا بما آتاکم و من لم یآس علی الماضی و لم یفرح بـاالتی  

  .»فقد اخذ الزهد بطرفیه
  . 232 و 231 ص ،البالغه نهج در سیري مطهري،: ك.) ر 129
الدنیا دار ممر و الناس فیه رجالن: رجل باع فیها نفسه فاوبقهـا و رجـل   «)  130

  .»ابتاع نفسه فاعتقها
131 ونَ ) ومع عام یطْ لى الطَّ ع  هب کیناً ح س م تیماً و ی سیراً و نَّما أَ م إِ کُ مع  اللَّه لوجه نُطْ

رید ال م نُ کُ نْ م زاء ج کُ ال و   وراً.شُ
 فـی  مـا  فـی  ازهد و ،)جل و عز( اهللا یحبک الدنیا فی ازهد أعرابی یا ) قال 132

  .الناس یحبک الناس أیدي
(ر.ك: محمـدي ري شـهري،    »ان اصبرکم علی البالء الزهدکم فی الـدنیا «)  133

  صبر). ي، ماده23؛ بخش منتخب میزان الحکمه
134 و ( فی رُ کَ بِ ص لى تَ ما  ع م حطْ لَ راً بِه تُ ب ، قرآنـی  فرهنـگ  افـزار  نرم: ك.ر( خُ

  .)قم علمیه حوزه تبلیغات دفتر ،444ص ،17 قرآن فرهنگ
ا« ) 135 دت اذَ س غِفَال حب   .»تَ
راهبردهـایی کـه تحـت    «هاي عاطفی چنین است: ) تعریف دیگري از شیوه 136

  .»شوندهاي هیجانی اتخاذ میتأثیر حالت
 عـزّت  دکتـر : العقلیـۀ  و النفسـیۀ  ر.ك: االمـراض ( »بالقلو شفاء اهللا ذکر«)  137

  ).35ـ20ص راجح،
امۀِ«)  138 سِ اللَّو النَّفْ م بِ س   .»و ال اُقْ
)، من 445، ص5، چاپ دانشگاه، جشرح غرر) من ذم نفسه اصلحها (ر.ك:  139
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  ).446، ص5، چاپ دانشگاه، جشرح غرر(ر.ك:  مدح نفسه ذبحها
 النـاس  التحسدن عمران ابن لموسی جلَّ و عزَّ اهللا قال«: 9اهللا رسول ) قال 140

 فان نفسک تتبعه ال و ذلک الی عینیک تمدنَّ ال و فضلی من آتیتهم ما علی
 یک من و عبادي بین الذي قسمت الذي لقسمی ضاد لنعمی ساخطٌ الحاسد
  .»منی لیس و منه فلست کذالک

سوا«)  141 رِ تَ نْ احةِ مورس د مج ح و الْ دالْ بِ و قْ ضَ د و الْغَ س ح وا و الْ د لِّ اع کُ ل  ـى  ء شَ
ک منْ ل دةً ذَ ونَ ع د اه ج ا تُ ه رِ منَ بِ کْ ـى  الْف ـۀِ  ف ب اق ع ـعِ  و الْ نْ ـۀِ  م ذیلَ ـبِ  و الرَّ لَ  طَ

یلَۀِ ض   .»الْفَ
  .»الحسد قلۀ من الجسد صحۀ«)  142
ا« ) 143 دت اذَ س غِفَال حب   .»تَ

  منابع و مآخذ
  .قرآن کریم)  1
  .نهج البالغه)  2
حسن زمـانی شرفشـاهی،    ي، ترجمهروانشناسی فردي، )1370( آدلر، آلفرد)  3

  جا، تصویر.بی
 دفتـر  اول، قـم،  چـاپ  ،غـررالحکم  ،)1366( محمـد  بن عبدالواحد اآلمدي،)  4

  .علمیه يحوزه اسالمى تبلیغات
  ،»اسـالم  در داشـت به کلـی  خطـوط « ،)1370( تقـی  محمـد  سید اللهی،آیت)  5

 ،132 ص رضـوي،  قـدس  آستان هايپژوهش بنیاد مشهد، ة، مشکو يمجله
  . 30 شماره

 ينامـه پایـان ( روان دنیاگرایی و سـالمت  يرابطه، )1382(  رضااکبري، اهللا)  6
قم، ، )آشتیانی فتحی استاد راهنما: دکتر شناسی بالینی، کارشناسی ارشد روان

  .1امام خمینی يسسهؤم
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ـ محمـد کاو  ي، ترجمهسالمت یروانشناس ،)1378( نیام. راب ماتئو،ید)  7 و  یانی
  .اول، تهران، انتشارت سمت اپچ، 1همکاران، ج

(ویراست دوم)،  اخالق اسالمی، )1383( مسعود ،احمد و آذربایجانی ،دیلمی)  8
  نوبت بیست و دوم، قم، دفتر نشر معارف.

ــا)  9 ــی  یرض ــد عل ــفهانی، محم ــی ی اص ــا)(ب ــ«، ت ــت روانق  ،»رآن و بهداش
quransc.comن کریم المهدي.آ، سایت مرکز تحقیقات قر  

 چـاپ ، األخـالق  مکـارم ، ق)1412( الدین، محمد بن حسن طبرسـی رضی)  10
  رضى. شریف چهارم، قم، انتشارات

، چـاپ اول،  تربیـت و اخـالق اسـالمی   ، )1382( زاده، محمد علـی حسین)  11
  .تهران، سروش مهر

  ، تهران، نشر واحدي.آرامش روح، )1376( ینی، سید هاشمحسینی قزو)  12
 البیـت آل ياول، قـم، مؤسسـه   اپ، چالشیعۀ وسائل، ق)1409( حر عاملی)  13

  التراث. إلحیاء
، قـم،  چاپ اول دي قائنی،مه ي، ترجمهدین و روان، )1387( جیمز، ویلیام)  14

  .انتشارات دارالفکر
فر، محمـد صـادق   ن (محمد رضا ساالريفر، محمد رضا و همکاراساالري)  15

االسالم ۀخواه زیر نظر حجدولت شجاعی، سید مهدي موسوي اصل، محمد
بهداشت روانـی بـا   ، )1390( سید محمد غرویان و دکتر پرویز آزاد فالح)

، چاپ دوم، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (ناشر نگرش به منابع اسالمی
  همکار: سمت).

  جهان. انتشاراتتهران، ، اللهوف، )1348( سید بن طاووس)  16
(روانشناسـی یـادگیري و    روانشناسی پرورشـی ، )1368( سیف، علی اکبر)  17

  آموزش)، تهران، آگاه.
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انتشـارات  تم، تهران، فه، چاپ آسیب شناسی روانی ،)1382( سعید شاملو،)  18
   .رشد

ي محمد ترجمه، }ترجمه کتاب االخالق{، اخالق )1374( شبر، سید عبداهللا)  19
  ت هجرت.اجبارن، چاپ اول، قم، انتشاررضا 

فرهنگـی   يسسـه ؤ، تهـران، م دنیاي نوجـوانی ، )1379( شرفی، محمد رضا)  20
  دوم. اپمنادي تربیت، چ

گامی فراسوي روانشناسی اسالمی یـا اخـالق و   ، )1363( شرقاوي، محمد)  21
ا، دفتـر نشـر   جـ حجتی، بیمحمد باقر  يترجمه، بهداشت روانی در اسالم

 .فرهنگ اسالمی
 يسـوم، مؤسسـه   چـاپ ، الفقیـه  یحضـره  ال مـن ق)، 1413( شیخ صـدوق  ) 22

  قم. علمیه يحوزه مدرسین يجامعه به وابسته اسالمى انتشارات
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