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و بهداشت روان و بهداشت روانقرآن  قرآن

 دكتر احمد صادقيان

و دانشگاه مدرس حوزه

 

 چكيده

يكي از مباحث مطرح در بحث
و دين، استخدام علوم در فهم  علم

در. اشارات علمي قرآن است
و بهداشت روان نيز بحث قرآن

و دستاوردهاي مي توان از پيشرفتها
و بهداشت رواني براي  روانشناسي

داشت رواني از استخراج قواعد به
در اين. ديدگاه اسالم استفاده كرد

مقاله سعي شده است به بعضي از 
و اصول كلي در اين زمينه  موارد

.اشاره گردد
و قرآن به عنوان كتاب راهنما

زندگي بشر راهكارهايي دستورالعمل
 را براي تأمين بهداشت رواني ارائه
داده است كه در اين مقاله به بعضي

و رفتاري از راهكارهاي  شناختي
.شود اشاره مي

هاي آموزه:راهكارهاي شناختي
و  و اصالح شناخت اسالم با تغيير

و تبديل جهان  تفكر نسبت به جهان
بر بيني بشر به جهان بيني الهي،

و  نگرش انسان به مسائل زندگي
و احساسات شخص  رفتار، عواطف
و توكل به  تأثير گذاشت كه ايمان

يشي، اميدواري خدا، رضا، مثبت اند
9به زندگي، الگو قرار دادن پيامبر

و اولياي الهي، اعتقاد به معاد از
.باشد نتايج آن مي

و:راهكارهاي رفتاري  اصالح
هدايت تفكر به سمت جهان بيني
الهي باعث اصالح رفتار شخص 

در مي گردد كه اين رفتارهاي صحيح
خانواده، روابط بين فردي، روابط 

د بهداشت رواني توان اقتصادي مي
.افراد را تأمين نمايد

 قرآن، بهداشت،:ها كليدواژه
.روان، روان شناسي
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 مفهوم شناسي

بهداشت رواني را چنين تعريف
استعداد روان براي«: اند كرده

و مؤثر كار  هماهنگ، خوشايند
هاي دشوار كردن، براي موقعيت

و براي بازيابي  انعطاف پذير بودن
گنجي،(» داشتنتعادل خود توانايي 
ص  ).10بهداشت رواني،

آن سازمان جهاني بهداشت، نيز
توانايي«: كند را چنين تعريف مي

هاي كامل براي ايفاي نقش
و جسمي ).همان(» اجتماعي، رواني

بهداشت رواني در تعريف ديگر
مجموعه عواملي«عبارت است از 

كه در پيشگيري يا جلوگيري از 
الت پيشرفت روند وخامت اختال

و رفتاري در  شناختي، عاطفي،
شاملو،( انسان نقش مؤثر دارند

ص  بهداشت).18بهداشت رواني،
تر عبارت رواني در گستره وسيع

و  است از آگاهي به عوامل معنوي
و انگيزه هايي كه سالمت فكر مادي

و  و اعتدال رفتار و وضع مثبت
شود، كه بدان كردار را سبب مي
ا و كار با رزشي در مورد وسيله ساز

و مادي  و پيشرفت معنوي تحرك

» ها فراهم آيد انسان در همه زمينه
صانعي، بهداشت روان در اسالم،(

).22ص 

 هدف بهداشت رواني

و برخورداري از روان سالم
و  معتدل براي موفقيت در زندگي
و سعادت از  رسيدن به آسايش

.اهداف بهداشت رواني است
آن« هدف از بهداشت رواني

تاا ست كه شرايطي فراهم آيد
عوامل مخربي كه روان بشر را 

او مي و راحتي دروني را از آزارد
به سلب مي كند از بين ببرد

و رفاه او تأمين گونه اي كه آسايش
و تشويش خاطر نداشته  شود

).همان(» باشد

:مباني

قرآن كتابي است كه از سوي خدا
براي هدايت انسانها فرستاده شده 

ابي كه مايه هدايت عالميان، است؛ كت
و)96/ آل عمران( بيانگر همه چيز

و بشارت  و رحمت مايه هدايت
(براي مسلمانان است )89/ نحل.

 حكايت7از حضرت علي
براي دردهايتان، از قرآن: شده است
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و با قرآن بر سالمت بخواهيد
سيد رضي،(سختيها ياري جوييد 

خ ).176/ نهج البالغه،
م قدس درباره بهداشت اين كتاب

و راههاي تأمين آن آموزه هاي روان
بسياري دارد، البته استفاده از 

هاي آن در عين ضرورت آموزه
محدوديتهايي در طرح دارد كه به 

.كنيم بعضي از آنها اشاره مي
قرآن كريم كتاب هدايت است.1

اي از دستورات،و در آن مجموعه
و قصص مطرح پندها، موعظه ها

ازت كه هر كدام به جنبهشده اس اي
آن زندگي انسان و از  نظر دارد

وميها آموزه توان قواعد
هايي كه بهداشت رواني دستورالعمل
كند، استفاده كرد؛ وگرنه را تأمين مي

و  قرآن كتاب بهداشت رواني نيست
و سر  در آن مباحث بهداشت رواني

هاي اخير فصلهاي آن كه در دهه
و ابداع شده در حال تكامل اند

باشند، به صورت منظم مطرح مي
نشده است، لذا تحقيق در اين 
و ارتباط مطالب بهداشت  موضوع

سه رواني با توصيه هاي اسالم به
:تواند صورت گيرد صورت مي

بعضي از موضوعات. الف
و تعاليم  مشترك در بهداشت رواني
اسالمي آمده است، گرچه نامگذاري 

وو سر فصلي مشخص در روا يات
آيات قرآن براي آنها ذكر نشده 
است، مثالً اصل مثبت انديشي در 
مباحث بهداشت رواني مطرح 
و همين مطالب در آيات،  گرديده
و دعاها مورد تأكيد قرار  روايات

براي مثال در قرآن. گرفته است
و نفي  روح اميد با توكل بر خدا

روحِ اللَّهGِنااميدي  مِن Fوالَ تَيأَسوا
مي)87/وسفي . شود در انسان دميده

 حكايت شده7از اميرمؤمنان
و خاشاك«: است چشمت را بر خار

» زندگي ببند تا هميشه راضي باشي
اغض علي القذي وااللم ترض عنه«(

البالغه، سيد رضي نهج/»ابدا
بن.)212/ حكمت  امام موسي
 هم در دعاي جوشن7جعفر

.نمايد صغير به اين مطالب اشاره مي
و استنتاج يك قاعده.ب استفاده

و  كلي از مباحث بهداشت رواني
و  تطبيق آن قاعده بر احكام
دستوراتي كه با اين قاعده تطابق 

مثالً احساس امنيت را از اصل. دارد
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و بهداشت رواني استفاده مي كنيم
توانيم اين قاعده را بر سالم مي

كردن تطبيق دهيم؛ بدين گونه كه 
و امنيت به طرف سالم دادن اطم ينان

و اينكه از طرف ما  مقابل است
. خطري متوجه طرف مقابل نيست
و رفتارهاي بسياري از شناختها
اسالمي نيز كه باعث احساس ايمني 

گردد، از همين گروه در فرد مي
به. است » عزت نفس«هم چنين نياز

توان استفاده را از بهداشت رواني مي
و آن را بر احترام گذاش تن به كرد

و  افراد كه در آيات سوره حجرات
و و روايات آمده است... مجادله
به. تطبيق داد بدين گونه كه احترام

گردد افراد باعث عزت نفس آنان مي
و از اين جهت بهداشت رواني آنان 

.گردد تأمين مي
و توصيه.ج كه دستورات هايي

و بر  در تعاليم اسالمي آمده است
تأثير بسزايي بهداشت رواني افراد 

در حالي كه در مباحث. دارد
بهداشت رواني مصطلح اثري از آن 

بر: نيست، مانند تأثير زياده خواهي
و تأثير بي به اختالالت رواني رغبتي
.دنيا در تأمين بهداشت رواني

مباحث مطرح در بهداشت.2
و تجربه بشر  رواني حاصل افكار
و تكامل وجود  و در آن تغيير است

ولي تعاليم قرآن چون از طرف دارد، 
و تحول ندارد . خداوند است، تغيير

بر لذا نمي و روايات را توان آيات
يق داد، چه بسا تعاليم تطب بشرافكار 

اسالم در پي تبيين مطالب عميق 
باشد كه افكار بشر به آنها تري مي

و اگر اين تطبيق ... دسترسي ندارد 
به تحميل نظر منتهي شود، تفسير به

از. أي خواهد شد كه ممنوع استر
اين رو علوم بشري را براي فهم

يا بهتر آيات مي توان استخدام كرد
حقايق قرآني را به عنوان موضوعات 

بهو نظريه هاي جديد علمي
دانشمندان عرضه كرد تا شواهد 

.تجربي آن را پژوهش كنند
آنچه در دو دهه آخر قرن بيستم
و توده مرد م براي روان شناسان
محسوس بود كمبود يا نبود توجه

و مكتبها در بعد معنوي انسان  مدلها
خليلي، مجموعه مقاالت(» است

و بهداشت روان،  از.)2/187اسالم
هاي ديني اين جا لزوم توجه به آموزه

به خصوص قرآن كريم براي تأمين 
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.گردد بهداشت رواني مشخص مي
در اينجا الزم است به اين سؤال

 با توجه به اين نقص پاسخ داد كه
مي مكاتب روان توان شناسي، چگونه

به از اين علوم براي پي بردن
.هاي قرآن كريم استفاده كرد آموزه

گوييم هدف ما اين در جواب مي
و پيشرفتهاي  است كه از روشها

و راه حلهاي ارائه شده توسط حاصله
روان شناسان براي برطرف نمودن 
و  اختاللهاي رواني استفاده

و اختالل هاي رواني را با راهكارها
مي آموزه مثالً. كنيم هاي ديني برطرف
اي كه مبتني بر راه حل شناختي نظريه

و رفتاري است را از روان شناسي 
كنيم، ولي در تغيير شناخت استفاده مي

و اصالح رفتار به سراغ آموزه هاي فرد
و از اين طريق اسالم مي رويم

ك ه برگرفته از راهكارهاي جديدي را
.دهيم تعاليم اسالم است، ارائه مي

راهكارهاي قرآن براي تأمين
 بهداشت رواني

در برخي آيات قرآن به دو مسئله
و رفتاري و تأثير رويكرد شناختي

و بهداشت روان  آنها بر سالمت
اشاره شده است كه از جمله آنها

.است» ايمان به خدا«مسئله 
Gْالبِاللّهِ و يومِ اآلِخرِمنْ آمنَ

مه علَيهِم والَ فخَو صالِحاً فَالَ وعمِلَ
كه به خدا) از آنان(كسانى؛ يحزَنُونَ

و  و روز بازپسين ايمان آوردند،
شايسته انجام دادند، پس هيچ] كار[

و نه آنان  ترسى بر آنان نيست،
).69/ مائده(».شوند اندوهگين مى

Gرْسُنرْسِلُ الْم مبشِّرِينَ وما إِلَّا لِينَ
 فخَو وأَصلَح فَالَ فَمنْ آمنَ ومنذِرِينَ

)ما(و؛َعلَيهِم والَ هم يحزَنُون
 آور را، جز مژده] خود[فرستادگانِ

و وهشدار دهنده نمى فرستيم؛
و اصالح  كسانى كه ايمان آورند
نمايند، پس هيچ ترسى بر آنان 

و نه آنان اندوه گين نيست
).48/ انعام(».شوند مى

در اين آيات يكي از راهكارهاي
شناختي كه باعث امنيت رواني انسان 

شود ايمان به خدا معرفي شده مي
و از راهكار رفتاري به  عمل«است

.تعبير شده است» اصلح«يا» صالح

و كار اعتقاد به خداوند در تأمين ساز
 بهداشت رواني

بهاع: ايمان به خداوند، يعني تقاد
اينكه خداوند يگانه اين جهان را 
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و همه امور به دست اوست، آفريده
او مالك، قادر، حكيم، عالم، خالق، 
و مالك حقيقي  تدبير كننده، رازق
و مالكيت ديگران  جهان است

مالِكGاعتباري است  مقُلِ اللَّه
 تَنزِعو ن تَشَاءم لْكُتؤْتِي الْم الْملْكِ

 لْكالْم نْ تَشَاءم مِمن تَشَاء وتُعِزُّ
إِنَّك بِيدِك الخَيرُ نْ تَشَاءم وتُذِلُّ

شَيعلَى َقدِيرٌ كُلِّ )26/عمرانآل(Fءٍ
وكَانَ اللَّهGبر همه چيز قدرت دارد

شَيعلَى َقدِيراً كُلِّ (Fءٍ )21/ فتح.
از همه كارهاي بندگان باخبر است

 نسبت به بندگان انجامو اعمالي كه
و دليل مي دهد از روي حكمت،

عِبادِهِ وهوGاست  فَوقَ وهو الْقَاِهرُ
او)18/ انعام(Fالْحكِيم الْخَبِيرُ  تنها

باشد روزي دهنده موجودات مي
Gُتِينةِ الْمذُو الْقُو هو الرَّزاقُ إِنَّ اللَّهF
و، به عالوه خير)58/ذاريات(

خواهد، هر چند سعادت بندگان را مي
اي براي بندگان ناگوار در ظاهر حادثه

 باشد باشد، در واقع به نفع آنان مي
Gىسعرٌ وخَي وهئاً ووا شَيتَكْرَه  أَن

لَكُمF)كه)216/ بقره  خداوند است
و او مهمات زندگي انسان را كفايت

 واللّهGكند را از شر دشمنان حفظ مي

وكَفَى ولِياً بِاللّهِ وكَفَى ائِكُمدبِأَع لَمأَع 
.)45/نساء(Fبِاللّهِ نَصِيرا

براي انساني كه ايمان دارد،
و مشكالت داراي  زندگي معنادار

مي مفهوم مي و داند كه اينها گردد
و از  مقتضاي زندگي دنيوي است
و تقويت  سوي خدا براي سازندگي

اين طرز. باشد روحي انسان مي
و  برداشت، باعث رضايت از زندگي

گردد، مثالً اگر سالمت رواني مي
اي به طرف ديگر وارد شخص ضربه

و كند، آن شخص ناراحت مي شود
مي عكس دهد، ولي العمل نشان
كاران هنگام تمرين چندين رزمي

برابر اين ضربه را به هم وارد 
و نه تنها ناراحت نمي مي شوند، كنند

اينكه بدنشان قوي شده بلكه از 
كنند، است، احساس رضايت هم مي
اين. در حالي كه هر دو ضربه است

و شناخت از  به چگونگي برداشت
همين مسئله. آن ضربه بستگي دارد

در رابطه با مقتضيات زندگي هم 
كسي كه اعتقاد. شود جاري مي

داشته باشد اگر امر مكروهي در 
زندگي براي او پيش آمد به نفع 

تَكْرَهوا شَيئاً وهو وعسىGست او  أَن
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لَكُم ، اعتقاد دارد)216/بقره(Fخَيرٌ
كه الزمه زندگي دنيا امتحان شدن

و اين  توسط خداوند متعال است
امتحان ممكن است به ترس، 

و جان ها گرسنگي، كاهش در مالها
مِنَولَنَبلُونَّكُم بِشَيGها باشدو ميوه ءٍ
الِ الْخَوومِنَ الْأَم ونَقْصٍ فِ واْلجوعِ

وبشِّرِ الصاِبرِينَ Fوالْأَنْفُسِ والَّثمرَاتِ
 در مقابل اين مشكالت)155/بقره(

همانند شخصي است كه هنگام
و مشكالت تمرينات رزمي، ضربه ها

جسمي را به خاطر قوي شدن بدن 
هم. كند تحمل مي شخص موحد

 ورزيده شدن داند مشكالت براي مي
بهو تقويت روحي او مي و باشد

نفع اوست، گرچه در ظاهر دشواري 
: فرمايد وسختي دارد، لذا خداوند مي

و گرفتاري« در هنگام مصيبت
و باور داشته باشيد كه ما از  بگوييد
و به سوي او باز  خدا هستيم

الَّذِينَ إِذَا أَصابتْهم مصِيبةGٌ»گرديم مي
إِنَّ إِلَيهِ راجِعونَقَالُوا لِلّهِ وإِنّا  بقره(Fا

انّا« در بعد شناختي معناي).156/
اين است كه او اختياردار ماست» لِله

تمام.و ما از كار او راضي هستيم
و ميدان آزمايش  جهان كالس درس

 دنيا.آن رشد كنيماست كه بايد در 
شكوفايي استعدادهاي دروني محل

آ و سختيهاي ن نشانه انسان است
مهري خداوند نيست، بلكه براي بي

تر آن است كه در مسير كمال سريع
حركت كنيم، بنابراين در تلخيها نيز
شيرينيهاست، زيرا شكوفا شدن 

و كاميابي و پاداشهاي استعدادها
قرائتي، تفسير( الهي را دنبال دارد

ج  ص1نور، ،314(.
7به همين جهت امام حسين

دش در اوج سختي درو واريها
هون علي«: آخرين لحظات فرمود

بحاراالنوار،(مجلسي،» انه بعين اهللا
آ).45،46  سان آنچه مصيبت را بر من

كرد، آن است كه خداوند آن را 
نيز3 كبريحضرت زينت. بيند مي

در مجلس ابن زياد بعد از تحمل 
سختيهاي فراوان كه هر كدام از آنها 

اخ مي تالالت تواند انسان را دچار
از. رواني شديد نمايد، فرمود غير

)45/115همان،(.نديدم چيزي زيبايي

تاثير ايمان به خداوند در ايجاد
 احساس امنيت

يكي از نيازهاي اساسي بشر نياز
به احساس امنيت است كه عبارت 
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است از احساس آزادي نسبي از
خطر، اين احساس وضع خوشايندي 

و فرد آرامش را ايجاد مي  روحي كند
شاملو، همان،(يابدو جسمي مي

شايد بتوان گفت احساس).91ص
امنيت زيربناي بهداشت رواني 
است، لذا اكثر مباحث به ايجاد اين 

.كند احساس امنيت بازگشت مي
احساس امنيت واقعي حاصل

به«شود مگر در سايه توحيد نمي
دليل اين كه ميل به احساس ايمني

. ترس استاز جانب افراد به دليل 
ترسي كه از يك محرك موجود يا
احتمالي در محيط بيرون ارگانيزم 

از)همان(» شود ايجاد مي ؛ ترس
آينده موهوم، ترس از مرض، ترس
و زلزله، ترس  از فقر، ترس از سيل

و يا ترس هاي احتمالي از دشمن
و مؤمن  ديگر، ولي شخص موحد

داند كه تمام حوادث جهان مي
ص معني و به او. الح او هستنددار

در احساس مي كند پشتيباني دارد كه
كند؛ همه مسائل او را كفايت مي

ياوري كه از آينده به خوبي خبر 
و مفاسد شخص را  دارد، مصالح

و با او مهربان است مي آگاه«. داند

نه) دوستان(باشيد  اولياي خدا،
و نه غمگين مي » شوند ترسي دارند

 ترس به دليل اينكه).62/يونس(
معموالً از احتمال نبود نعمتهايي كه
و يا خطراتي  انسان در اختيار دارد
كه ممكن است در آينده او را تهديد 

كه كند، ناشي مي شود، همان گونه
و اندوه معموالً نسبت به گذشته  غم
و نبود امكاناتي است كه در اختيار 

.داشته است
دوستان خدا از هرگونه وابستگي

وو اسارت جهان  » زهد«ماده آزادند
اش بر وجود آنها به معني حقيقي

كند، نه با از دست دادن حكومت مي
و فزع مي كنند امكانات مادي جزع

و نه ترس از آينده در اين گونه 
مسائل افكارشان را به خود مشغول

/،8مكارم، تفسير نمونه،(» دارد مي
و يقين دارند كه تمام حوادث) 334

و كتاب طاهربن( است طبق حساب
).11/284عاشور، التحرير والتنوير، 

و ثمرات ايمان به خداوند  آثار

بعد از اثبات اصل تأثير ايمان در
يابيم كه اين بهداشت رواني، درمي

از. ايمان ثمراتي دارد ما به بعضي
.كنيم آنها اشاره مي
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بر:توكل.1  توكل يعني اينكه
و ديگري را غير خود اعتماد كني

ب از سوي خودت قرار دهيناي
راغب، معجم مفردات الفاظ قرآن،(

منظور از توكل اين است ). 561ص 
و  كه انسان در چارچوب علل مادي
محدوده توانايي خود محاصره 
و  و چشم خود را به حمايت نگردد
لطف پروردگار بدوزد، اين توجه 
و  مخصوص، آرامش، اطمينان
و معنوي  نيروي فوق العاده روحي

ميبه  بخشد كه در رويارويي انسان
با مشكالت اثر عظيمي خواهد 

).7/88مكارم، همان،(داشت 
: از جبرئيل پرسيد9پيامبر

توكل بر خداوند چيست؟ جواب
فهميدن اين كه مخلوقات: داد
يا نمي توانند به انسان ضرري بزنند

توانند به انسان نفعي برسانند، نه مي
و نه مي  خيري توانند چيزي بدهند

را از انسان منع نمايند، لذا انسان از
و مردم مأيوس مي و اگر خلق گردد

بنده چنين شد براي غيرخدا كار 
و به كسي غير از خداوند نمي كند

و از غير خداوند  اميد ندارد
از نمي و در احدي غير ترسد

و اين است خداوند طمع نمي كند،
البحار، سفينة قمي،(معناي توكل 

).كلويهماد
توان با مراجعه به آيات قرآن مي

از جمله آنها. به تأثير توكل پي برد
هركس تقواي الهي«اين آيه است 

پيشه كند خداوند براي او راه 
از نجاتي فراهم مي و به او كند،

جايي كه گمان ندارد، روزي 
و هركس بر خداوند توكل مي دهد

كند، خداوند امرش را كفايت 
فر. كند مي مان خود را به خداوند

هر انجام مي و خداوند براي رساند،
» اي قرار داده است چيزي اندازه

).3و2/ طالق(
قبل از اين آيه، بحث درباره
طالق است، لذا اين آيات در سياق 

و مي دانيم واحدي قرار دارند
شخص هنگام طالق دچار فشار 
و مشكالت  رواني، عدم امنيت

و برخورد ناص فراوان مي حيح شود
با اين موضوع او را دچار فشار 

از رواني مي و خداوند بعد نمايد
اينكه دستوراتي در مورد طالق 

دهد، به عنوان يك قاعده كلي، مي
رو شدن با مشكالت هنگام روبه
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هركس تقوا پيشه كند«: فرمايد مي
خداوند راه نجات را براي او فراهم 

شخص متقي ). همان(» كند مي
 گرفتار شدن در داند كه هنگام مي

مشكالت به جاي افكار منفي،
و پيمودن  و دلهره و ترس اضطراب
و  راههاي انحرافي، بايد وظيفه
و اعتقاد  تكليف خود را انجام بدهد

اش را انجام دهد، دارد كه اگر وظيفه
كند، بلكه خداوند او را رها نمي

و براي او راه نجات فراهم مي كند،
 گمانش روزي وي را از جايي كه به

مي نمي شخص متوكل. رساند رسد،
اش تضمين اعتقاد دارد كه روزي

اگر شخص به اين! آري. شده است
و  اعتقاد رسيد، ترس، اضطراب

و از اين لحاظ دلهره كم مي شود
و امنيت مي . كند احساس آرامش

و كنترل توكل از راه كنترل تفسيري
تواند بهداشت رواني افراد نيابتي مي
غباري نباب، اولين(نمايد را تأمين 

در همايش بين المللي نقش دين
ص  ).233بهداشت روان،

شخص متوكل اگر هم شكست
بخورد، چون معتقد است خداوند 
قادر به فراهم ساختن اسباب موفقيت 

و مصالح آنها را بهتر از  انسانهاست
مي خودشان مي كه داند، پذيرد

و نفع او  شكست ظاهري به صالح
 لذا از لحاظ رواني ضربه بوده است،

ام رابين ديماتئو،(نخواهد خورد
).2/757 روانشناسي سالمت،

مؤمن باور:تسليمو رضا.2
دارد كه آنچه خداوند براي او مقرر 
و اين سرنوشت  كرده، حكيمانه
و از آنچه در  براي او بهتر است
زندگي براي او پيش آمده، رضايت 

و آن را مكروه نمي . شمارد دارد
و و تسليم باعث كاهش غم رضا
نگراني، افزايش آسايش در زندگي 

وو آسان شدن مشكالت مي شود
شود انسان هم چنين باعث مي

و  نسبت به زندگي خوش بين باشد
از. ديد مثبت بيابد خداوند متعال

 خواهد در جواب منافقان9پيامبر
رخ هيچ حادثه«: بگويد اي براي ما
ند براي ما دهد مگر آنچه خداو نمي

إِلَّاG» نوشته است لَن يصِيبنَا قُل
لَنَا اللّه اكَتَبمF)ودر آيه.)51/ توبه

ما«: فرمايد بعد مي بگو آيا درباره
يكي از دو نيكي را انتظار داريد يا 

و يا شربت بر شما پيروزي مي شويم
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َترَبصونGَ» نوشيم شهادت مي قُلْ هلْ
إِحدى  إِلَّا .)52/توبه(Fالْحسنَيينِبِنَا

و خداپرست كه به افراد با ايمان
و رحمت خدا ايمان  علم، حكمت
دارند، مقدرات عالم را مطابق نظام 

و مصلحت بندگان مي دانند احسن
انسان مؤمن تمام مقدرات عالم را 

و زيبا مي و مفهوم شكست بيند
.ناكامي در او راه ندارد

اميدواري به رحمت.3
شخص مؤمن تمام اسباب:دخداون

از عالم را به دست خداوند مي داند،
اين رو هيچ گاه خود را در بن بست 

به كامل نمي بيند، بلكه هميشه
و اعتقاد دارد  خداوند اميدوار است

كند، كه خداوند به او كمك مي
از رحمت: فرمايد خداوند متعال مي

خدا مأيوس نشويد كه از رحمت 
» شوند يوس نميخدا جز قوم كافر مأ

Gَال إِنَّه روحِ اللَّهِ مِن والَ تَيأَسوا
 مإِلَّا الْقَو روحِ اللَّهِ مِن أَسيي

.)87/ يوسف(Fالْكَاِفرُونَ
براساس مضمون اين آيه هنگامي

به7كه حضرت يعقوب
فرزندانش دستور حركت به سوي
و  مصر داد، به آنان گفت از برادرش

ب و چون فرزندان بنيامين خبر گيرند
تقريباً اطمينان داشتند يوسفي در كار 
و تأكيد پدر  نيست، از توصيه

يعقوب به آنها. تعجب كردند
گوشزد كرد از رحمت الهي نااميد 
نشوند، چون قدرت او مافوق همه 

و سختيهاست  طباطبائي،(مشكالت
.)11/257تفسير الميزان، 

كه: ياد خدا.4 يكي از اموري
و مشكالت به انسان تاريدر گرف ها

و او را از تنهايي آرامش مي بخشد
خداوند. دهد ياد خداست نجات مي
بدانيد كه ياد خدا«: فرمايد متعال مي

/ رعد(» ها است آرامش بخش دل
كه«و) 28 ياد خدا براي انسان،

و در  همواره اسير حوادث است
جستجوي ركن وثيقي است كه 

و  گاه در سعادت او را ضمانت كند
به امور خود متحير است، نمي داند

مي كجا مي و به كجايش و رود برند
و آرامش  براي چه آمده، مايه انبساط

ص(» است ).392طباطبايي، همان،
و درخواست از خدا.5 :دعا

و تسلط بيشتر بر انسان با رشد
و با وجود  حوادث طبيعي
برخورداري از امكانات مادي در 
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 ضعف وجود خويش احساس
و مي و نياز دارد در سختي كند

مشكالت زندگي به قدرتي ماوراي 
دوست محمدي،( طبيعت پناه ببرد

اولين همايش نقش دين در بهداشت 
ص   اين ضعف باعث).147روان،

كه احساس محروميت مي شود
تواند فرد را تحت بهداشت رواني مي

اگر شخص احساس«. تأثير قرار دهد
و تنهايي كر د يا به ديگران بيچارگي

اتكا نمود، يا خود را بدون پشتوانه
قدرتمند ديد، در اين حالت زمينه 

» شود بروز اضطراب در فرد ايجاد مي
ص همانشاملو،( ،232(.

اديان الهي بويژه اسالم به اين
و راه حل  نياز بشر پاسخ گفته
و انسان را  مناسبي را پيشنهاد كرده

و انس با خدا تشويق نمو ده به دعا
خداوند متعال انسان را دعوت.است
هنگامي. كند كه به سراغش برود مي

كه بندگان من از تو درباره من 
دعاي! پرسند، بگو من نزديكم مي

دعا كننده را هنگامي كه مرا 
مي مي پس بايد. گويم خواند پاسخ

و به من ايمان  دعاي مرا بپذيرند،
و به مقصد  بياورند، تا راه يابند

عنِّيوG» برسند عِبادِي أَلَكإِذَا س
أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا  َقرِيب فَإِنِّي
بِي  ولْيؤْمِنُوا لِي فَلْيستَجِيبوا دعانِ

يرُْشدونَ ملَّهلَعF)در.)186/بقره
اين هنگام احساس تنهايي فرد را

مي آزار نمي و داند كه تكيه گاه دهد
او كمك محكمي دارد كه به 

كه«... كند مي نيايش در عين حال
آرامش را پديد آورده است، در 

هاي مغزي انسان يك نوع فعاليت
و گاهي  و انبساط باطني شكفتگي
و دالوري را تحريك  روح قهرماني

را مي كند، نيايش استعدادهاي فرد
الكسيس كارل،(» كند شكوفا مي
ص  ).62نيايش،

و قدر الهي.6 :اعتقاد به قضا
و اين واقعيت توجه به اراده خداوند

هاي انسان صد درصد پياده كه برنامه
نخواهد شد، فرد را در صورت 
رويارو شدن با شكست از حالت 
و  و افسردگي شديد اضطراب
و خودكشي تا حدي باز  پرخاشگري
خواهد داشت، در صورتي كه فرد 
به اين واقعيت توجه نكند، دچار 

و واكنشهاي مرضي خواهد شد 
به مي توان از طريق آگاهي دادن او
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اين اصل، مانع ادامه واكنشهاي
حسيني، اصول(اش گرديد افراطي

ص ).89بهداشت رواني،
 يكي ديگر:نبوت پيامبر الهي.7

از نتايج ايمان به خداوند اعتقاد به
و الگو قرار دادن آنها  نبوت پيامبران
در زندگي است؛ الگوهايي كه هر 

و يك در شرايط  خاصي قرار داشتند
و سختيهاي فراواني را  مشكالت
متحمل شدند كه هركدام از آن 

را مشكالت مي توانست شخص
بيمار كند، ولي در سايه برخورد 
و استفاده از  صحيح با مشكالت

و رفتاري راهكارهاي شناختي
صحيح، با كمال آرامش، با مشكالت

برخورد كردند؛ بدون اينكه گرفتار 
هنجاري رفتاري يا هيچ نوع نا

مانند حضرت. اختالل رواني گردند
ايوب كه خداوند در قرآن سفارش 

را«كند مي بياد بياور بنده ما ايوب
هنگامي كه پروردگارش را خواند، 
و عذاب  كه شيطان مرا به رنج

أَيوب إِذGْ» افكنده است عبدنَا واْذُكرْ
أَنِّي مسنِي الشَّينَادى هببٍ ربِنُص طَانُ

همين مطلب).41/ص(Fوعذَابٍ
7را در داستان حضرت يوسف

.بينيم نيز مي
و:اعتقاد به معاد.8  انسان غرايز

هايي دارد كه رسيدن به همه خواسته
آنها در دنيا مقدور نيست، مثالً به 
دنبال آسايش مطلق، امنيت مطلق، 
آرامش مطلق است كه دستيابي كامل 

د همين.ر دنيا امكان نداردبه اينها
گردد باعث محروميت در انسان مي

هم چنين مواجهه با فقدان عزيزان«
و ديگراني كه  مانند پدر، مادر، فرزند
به نوعي با شخص ارتباط دارند، 

به مي تواند بهداشت رواني افراد را
خطر بياندازد، همين طور يادآوري 
و ترس از مرگ نيز خود  مرگ

و فشار عاملي براي تني دگي
، وايس 1970پاركس(» باشد مي

).1983، رافائل1983
اگر انسان براي مشكالت فوق
راه حل مناسب نداشته باشد دچار 
و ناكامي در زندگي  سرخوردگي

مي مي و احساس درماندگي كند شود
كه اين حالت گاه به خودكشي 

از مي انجامد، به همين جهت يكي
 مشكالت كاهش معنويت آمار باالي
و بيماريهاي رواني است .خودكشي

تواند اين يكي از اعتقاداتي كه مي
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مشكالت را حل كند اعتقاد به معاد
شخص معتقد به معاد، عقيده. است

دارد كه زندگي به جهان ماده 
پس خالصه نمي گردد، بلكه انسان

از مرگ زندگي ديگري دارد كه در 
و آنجا به بسياري از خواسته ها

ميآرزوهاي مناسب . رسد خود
و«: فرمايد قرآن مي زندگاني جاويد

» سعادت ابدي در آخرت است
Gلَو وإِنَّ الدار الĤِْخرَةَ لَهِي الْحيوانُ

يعلَمونَ در).64/ عنكبوت(Fكَانُوا
و امنيت مطلق آن جا آسايش، آرامش

و  و افراد احساس كمبود وجود دارد
مي.كنند محروميت نمي : رمايدف خداوند

و ميها در آن بهشت آنچه دل خواهد
برد موجود چشمها از آن لذت مي

وأَنتُم فِيهاGاست  وتََلذُّ الْأَعينُ
بنابراين فرد).71/ زخرف(Fخَالِدونَ

داند كه بعد از اين زندگي مؤمن مي
و  دنيا زندگي بهتري براي او
عزيزانش كه از دست داده است 

و لذا دچ ار اختالالت فراهم است
.گردد رواني نمي

هاي رفتاري آموزه راهكارهاي
 قرآني در تأمين بهداشت رواني

در بحث قبل روشن شد كه
تواند با اصالح ايمان به خداوند مي

و نگرش فرد به زندگي،  شناخت
. بهداشت رواني فرد را تأمين نمايد

بر اكنون مي گوييم ايمان به خداوند
ت و عملكرد انسان و رفتار أثير دارد

زمينه اصالح رفتار او براي رسيدن 
و سعادت را فراهم  به كمال

اگر فرد رفتارش طبق. آورد مي
و  فرامين الهي باشد نيازهاي مادي

مي معنوي و اش برآورده گردد
در. شود بهداشت رواني تأمين مي

اين بحث اشاره مختصري به بعضي
از راهكارهاي رفتاري اسالم در 

و رابطه با خان و روابط اجتماعي واده
.نماييم مسائل اقتصادي اسالم مي

راهكارهاي رفتاري قرآن براي.1
 تأمين بهداشت رواني خانواده

يكي از دستورات قرآن براي
تأمين بهداشت رواني ازدواج است، 

از«: فرمايد خداوند متعال مي يكي
و نشانه هاي خداوند اين است آيات

 كه براي شما از جنس خودتان
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و همسر آفريد تا وسيله سكون
و ميان شما  آرامش شما باشد

و رحمت قرار داد خَلَقGَ» دوستي
ِإلَيها لِّتَسكُنُوا مِنْ أَنفُسِكُم أَزواجاً لَكُم

مودةً ورحمةً / روم(Fوجعلَ بينَكُم
خداوند براي گزينش همسر ). 21

مالكهايي را تعيين كرد كه از جمله 
و عرفي است آنها  همساني شرعي

و كه مي تواند باعث توافق همسران
.آرامش خانواده گردد

و مرد وظايفي هم چنين براي زن
را تعيين كرد كه رعايت آنها 
بهداشت رواني را به ارمغان 

زن: مثل. آورد مي روابط مناسب بين
و شوهر، ارضاي نيازهاي جنسي 
يكديگر، ارتباط درست كالمي،

كالمي مناسب كه ارتباط غير 
تواضع، وفاي به عهد،: عبارتند از

راز داري، گذشت، حسن معاشرت، 
ابراز محبت، تشكر اعضاي خانواده 
و  از همديگر، خوش اخالقي زن
شوهر، هديه دادن به يكديگر، توجه 

و و مرد به خواست يكديگر .زن ... 
هم چنين براي والدين در مقابل
فرزندان وظايفي را مشخص كرده 

و گزينش اس ت، از قبيل انتخاب

همسر مناسب كه مادر خوبي براي 
ـ توصيه هاي هنگام فرزندان باشد

ـ مراقبتهاي دوران  بارداري مادر
شير دادن، يادگيري، تعامل(كودكي 

ها در ارضاي توصيه) با فرزندان
محبت به فرزندان، لزوم آشنايي با 
و  تواناييهاي شناختي كودكان

.نيت كودكبرآوردن نياز به ام
در مقابل براي فرزندان در مقابل
والدين وظايفي را مشخص نموده 

احترام گذاردن: است كه عبارتند از
و احسان به آنها، نگاه  به والدين

و غيره  :ك.ر(محبت آميز به والدين
و بهداشت روان، صادقيان، قرآن

).فصل سوم
و آموزه هم تعاليم هاي ديني

و صله  چنين به روابط خويشاوندي
و بدين وسيله نيز  رحم دستور داده
.بهداشت رواني را تأمين كرده است

از طرفي براي حل مشكالت
خانوادگي راهكارهايي را ارائه داده 

و: است كه عبارتند از و تعلم تعليم
هاي اخالقي، استفاده از توصيه

و برطرف مشورت، پيشگيري 
و اگر نمودن ناسازگاري زن يا مرد
ادامه زندگي ممكن نباشد پيشنهاد 
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و توصيه و مرد طالق هايي به زن
هنگام طالق براي كاهش فشار 

و فرزندان .رواني خود

راهكارهاي رفتاري قرآن براي.2
تأمين بهداشت رواني در روابط 

 اجتماعي

يكي از نيازهاي اساسي انسان
ن است، در قرآن ارتباط با ديگرا

 مؤمنان برادران يكديگرند: است آمده
7 صادق امام).10/ حجرات(

ترديدي نيست كه شما: فرمايد مي
و به  به ديگر انسانها نيازمنديد
راستي هر فرد تا زنده است 

بي نمي و تواند از مردم نياز باشد
ناچار مردم بايد با همديگر سازش 

.)1/462كليني كافي،(داشته باشند 
ما از اطرافيان خود انتظار داريم
و ما را در  به مسائل زندگي ما توجه
و نگرانيها  هنگام بروز مشكالت

ما دوست داريم ديگران. كمك كنند
و نگرانيهايمان شريك  در خوشيها
و  و عالقه داريم ما را در رشد شوند

ارتباطات ميان. كمال ياري كنند
و كمال انسان  فردي اساس هويت

و  مبناي اوليه پيوند با ديگران است
ارتباطات مؤثر. دهد را تشكيل مي

و بهبود  موجب شكوفايي افراد
اين در حالي. شود كيفيت روابط مي

است كه ارتباطات غير مؤثر مانع 
و حتي روابط  شكوفايي انسان است

براي. كند مطلوب را تخريب مي
كسب هويت با ديگران، پيوند برقرار 

مييقو پيوند خود را عم و تر كنيم
و  در ضمن مشكالت خود را رفع
امكانات مناسب را به وجود 

و(آوريم مي د، ارتباطاترجولياني،
ص  .)3ميان فردي،

اسالم به روابط اجتماعي اهميت
دهد، زيرا روابط صحيح بسياري مي

و عمل به دستورات اسالم در اين 
و و تكامل افراد بخش، در سالمتي

و به كل جامعه نقش حيات ي دارد
همين جهت بخش قابل توجهي از
و چگونگي  مباحث فقه، به تنظيم

.شود روابط انسانها مربوط مي
:روابط اجتماعي در كودكي
روابط اجتماعي در كودكي باعث

به«تأمين نياز  احساس وابستگي فرد
و آشنا شدن با ارزشها، شكل» ديگران

و آموختن رفتار گيري شخصيت
و رفتار مياجتماعي .گردد بين فردي

فرد در روابط با افراد هم سن،
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به دليل برخورداري از آزادي بيشتر
و خانواده،  نسبت به روابط والدين

مي راحت را تر تواند نيازهاي خود
و از راهنمايي آنها  مطرح نمايد

و ارتباط بهره و در تعامل مند گردد
با افراد هم سن كمبود محبت از 

ج كودك. بران كندناحيه والدين را
در ارتباط با افراد هم سن مجال پيدا 

و هيجان مي و غصه(كند خشم ) غم
و دريابد كه خود را ابراز كند
ديگران هم چون او مشكالتي دارند 

و ريابي(و تخليه رواني شود 
، روانشناسي رشد با نگرش ديگران

).909ص به منابع اسالمي،
:روابط اجتماعي با همسايگان

 انواع روابط اجتماعي، روابط يكي از
و از آنجا كه با همسايگان است
و مالقات زيادي با  انسان مراوده
آنها دارد، دين اسالم نسبت به 
حقوق همسايگان سفارش زيادي 

و مادر«. كرده است نيكي به پدر
و  كنيد، هم چنين به خويشاوندان
و همسايه نزديك  و مسكينان يتيمان

و و دوست » همنشينو همسايه دور
Gىِبذِي اْلقُرْباناً وسإِح  وبِالْواِلدينِ

ذِي والْيتَامى  والْمساكِينِ واْلجارِ

والصاحِبِ اْلقُرْبى واْلجارِ اْلجنُبِ
.)36/نساء(Fبِاْلجنْبِ

:و ائمه9پيامبر اسالم
دستورات زيادي را در مورد
چگونگي رعايت حقوق همسايگي 

بيان) 2/623ق، الفقيه، صدو(
اگر مسلمانان به اين. اند كرده

دستورات عمل كنند، در حصول 
و آرامش رواني آنها مؤثر مي باشد

چنين فردي از سوي همسايگانش 
.نمايد نيز احساس ايمني مي

روابط اجتماعي با دوستان
 روابط اجتماعي):اخوت اسالمي(

در دين اسالم مورد تأكيد قرار گرفته
اي كه از نخستين به گونهاست 

 در مدينه ايجاد9اقدامات پيامبر
بين مسلمانان،» اخوت«برادري

و مهاجرين بود، حضرت  انصار
مؤمن با ديگران«: فرمايد مي7علي

و ديگران نيز با او انس انس مي گيرد
و در كسي كه انسو الفت مي گيرند

و ديگران با او مأنوس نشوند  نگيرد
المؤمن مالوف«خيري نهفته نيست

ال يالف وال يولف »والخير فيمن
.)2/102كافي، كليني،(



اش
هد

وب
آن

قر
ان

رو
ت

�
86

ارتباطات اجتماعي بر تمام
هاي سالمتي اثر دارد، دوستان جنبه

و خلق هاي مثبت، موجب شادماني،
سالمت رواني، كاهش فشار رواني، 
و برون ريزي عاطفي  تخليه رواني

ارگايل، روانشناسي شادي،(شوند مي
ديدار، سالم كردن،.)132ص 

مصافحه كردن، احترام گذاشتن، 
و تحسين،  گوش فرا دادن، قدرداني
وفاي به عهد، هديه دادن، گشاده رو 
و شاد كردن  و مزاح بودن، شوخي
افراد از جمله رفتارهاي مناسبي است 

.كند كه روابط با دوستان را بهتر مي
و حسن خلق، تواضع، بردباري

و گذشت،  مدارا شرح صدر، عفو
كردن، توجه به ظرفيت رواني افراد،
و  تعديل توقّعات، خوش گماني
تفسير مناسب، تغافل، راز داري، 
انصاف، از جمله صفات مناسب 
اخالقي است كه به روان شدن 

.كند روابط كمك مي
و تكبر، حسد، تعصب، خشم

روابط غير كالمي جويي، ستيزه
نامناسبي است كه به روابط اجتماعي 

.رساندميآسيب 
 چيني، غيبت، تهمت، سخن

و به كارگيري القاب استهزاء
نامناسب، دروغ، نجوا، بدگماني، 
و عيب جويي از جمله  تجسس
گفتارهاي نامناسبي است كه به 

.رساند روابط اجتماعي آسيب مي

در.3 راهكارهاي رفتاري قرآن
مسائل اقتصادي براي تأمين بهداشت 

 رواني

و و غنا برداشت تأثير فقر
صحيح از آنها بر بهداشت رواني از 

.دو جنبه قابل بررسي است
كه:اول از« اين امر يكي
و اساسي ضروري ترين نيازهاي ترين

و برآورده  شدن انسان تأمين معاش
حوايج زيستي انسان است كه در
صورت برآورده شدن اين نياز، بروز 
و رواني در افراد  مشكالت جسمي

ن اپذير است ميزانو جامعه اجتناب
و خودكشي، بيماري هاي جسمي

ها ها با فقر خانواده رواني جوان
افزايش بيكاري به ميزان. رابطه دارد

يك درصد، پذيرش افراد در 
به بيمارستان هاي روان پزشكي را

مي6تا5اندازه  »دهد درصد افزايش
ص( ).92گنجي، بهداشت رواني،

را كه آموزه  هاي ديني راهكارهايي
و براي برطرف نمودن اين مشكل
نيز تأمين عدالت اقتصادي ارائه 
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هاي واجب، نفقه.1: دهد، مثل مي
زكات، خمس، انفاق، احسان، اطعام 
فقراء، قرض دادن، مهلت دادن به 

و تالش،. بدهكار سفارش به كار
و تحمل سختيها،  توكل بر خدا
مالحظه فضايل معنوي كه خدا به 

 روي، صدقه، دهد، ميانه فقراء مي
صله رحم، رضايت به روزي، كم

.كردن آرزوها
و غنا از نظر:دوم  نگاه به فقر

و تأثير آن بر بهداشت روان شناختي
رواني است كه عدم شناخت صحيح 
و جايگاه خود در  انسان از موقعيت
و عدم  نظام عالم، غرايز، هواها،
تربيت صحيح در پرتو معارف الهي، 

كاذبي مثل باعث احساس نيازهاي 
و فزوني خواهي، حب دنيا،  حرص

و مي... بخل گردد كه خطر در انسان
آنها كمتر از برآورده نشدن نيازهاي 
زيستي نيست، لذا شايسته است 
براي تأمين بهداشت رواني افراد 
و ديدگاه انسان نسبت به  شناخت
و و مسائل مادي اصالح گردد  دنيا

و رذايل اخالقي بعضي از صفات
و مرب وط به مال در افراد تعديل

و  كاهش پيدا كند تا نيل به آرامش
به. تر شود سالمت براي آنها آسان

هاي ديني سفارش همين منظور آموزه
و برطرف نمودن  و قناعت به زهد
صفات نامناسب مانند دوستي دنيا، 

و حرص مي .نمايد بخل، امساك

:نتيجه گيري

و قرآن كريم راهكارهاي شناختي
ي مناسبي براي تأمين بهداشت رفتار

رواني انسان ارائه كرده است كه
برخي آنها در بهداشت رواني جديد 
و تطابق شگفت آوري  مطرح شده
و  دارد كه شاهدي بر اصالت

هاي وحياني قرآن حقيقت آموزه
است وبرخي مطالب نيز در بهداشت 
رواني جديد مطرح شده كه قابل 

و پي و استفاده است پژوهش .گيري
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 منابع

در.1 احسانبخش، صادق، نقش دين

.ش1374خانواده، نشر جاويد، رشت، 

جوالني، ود، ارتباطات ميان فردي،.2

چاپ، آفتابترجمه مهرداد فيروز بخت، 

.م1779اول، 

و غيره، ترجمه خديجه.3  جي، كارن،

و ديگران، بهداشت رواني زنان، ابوالمعالي

.ش1379چاپ ديد آور، چاپ اول، 

حسيني، ابوالقاسم، اصول بهداشت.4

رواني، انتشارات آستان قدس رضوي، 

.ش1379مشهد، چاپ دوم، 

اكبر، اخالق در خانواده، حسيني، علي.5

.ش1365اسالمي، تهران، انتشارات

دلشاد تهراني، مصطفي، ماه مهرپرور،.6

.ش1379 دريا،،تربيت در نهج البالغه، تهران

، اولين همايش دوست محمدي، هادي.7

نقش دين در بهداشت روان، دفتر نشر

.ش1376نويد اسالم، قم 

شناسي سالمت، رابين، روان.ام ديماتئو،.8

و ديگران،: ترجمه سيدمهدي موسوي اصل

.ش1378سمت، چاپ اول، تهران، 

ساپينگتون، آنوروا، بهداشت رواني،.9

ترجمه حميدرضا حسين شاهي، انتشارات 

.ش1379اول، روان، چاپ 

فر، محمدرضا، نظريه خانواده ساالري. 10

باب درماني مينو چين با ديدگاه اسالم در

قم نامه كارشناسي خانواده، پايان : ارشد،

.ش1379پژوهشكده حوزه ودانشگاه،

و غنا در قرآن،. 11 شاكر، محمد كاظم، فقر

.ش1378نشر رايزنان، چاپ اول، تهران، 

شت رواني، تهران، شاملو، سعيد، بهدا. 12

.ش1378رشد، چاپ سيزدهم، 

شرقاوي، محمد حسين، گامي. 13

شناسي اسالمي، تهران، دفتر فراسوي روان

.ش1366نشر فرهنگ اسالمي، 

شفيعي مازندراني، سيد محمد، پرتوي. 14

از اخالق اسالمي، سازمان تبليغات 

.ش1372اسالمي، چاپ اول، تهران، 

شناسيهداور، جامع شيخاوندي،. 15

انحرافات، چاپ دقت، نشر مرنديز، چاپ 

.ش1373سوم، 

مهدي، بهداشت روان در سيد صانعي،.16

انتشارات دفتر: اسالم، بوستان كتاب، قم

علميه قم، چاپ تبليغات اسالمي حوزه

.ش 1382اول، 

در. 17 صحفي، سيد محمد، آئين معاشرت

.تا اسالم، كانون نشر معارف خوزستان، بي

 الزوجيه،ةلعك، عبدالرحمن، آداب الحياا. 18

.م1998دارالمعرفه، بيروت، چاپ اول،

فضل اهللا، محمد حسين، شيوه. 19

همسرداري، انتشارات پيام آزادي، چاپ 

.ش1373اول، تهران، 

و تفسير. 20 فلسفي، محمد تقي، شرح

دعاي مكارم االخالق، دفتر نشر فرهنگ 

.ش1375اسالمي، چاپ ششم، تهران، 

فلسفي، محمد تقي، كودك از نظر. 21
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و تربيت، تهران نشر معارف: وراثت

.تا اسالمي، بي

و تربيت كودك،. 22 قائمي، علي، خانواده

بي انتشاارت دار .تا التبليغ، قم،

شناسي شادي، رگايل، مايكل، روانا. 23

و ديگران، جهاد  ترجمه فاطمه بهرامي

.ش1382دانشگاهي اصفهان، چاپ اول، 

شناسي قربان حسيني، علي اكبر، جرم. 24

يابي سرقت، انتشارات جهادو جرم

.ش1371دانشگاهي، چاپ اول، 

و ديگران، اولين همايش. 25 غباري بناب، باقر

.بين المللي نقش دين در بهداشت روان

كارل، آلكسيس، نيايش، حسينيه.26

.1358: شريعتي، تهران ارشاد،ترجمه محمدتقي

ق، واحد تدوين كتب گروه اخال. 27

درسي، آداب اسالمي، چاپخانه اسوه، 

.ش1378

من. 28 كليني، محمد بن يعقوب، االصول

.ش1365الكافي، دارالكتب االسالميه، تهران، 

گلمن، دانيل، هوش هيجاني، ترجمه. 29

.ش1382رشد،: نسرين پارسا، تهران

،گنجي، حمزه، بهداشت رواني، تهران. 30

.ش1378 ارسباران، بهار

و ديگران، رشد شخصيت. 31 ماسن

.ش1368كودك، نشر مركز، تهران، 

باقر، بحاراالنوار، مجلسي، مال محمد. 32

.ق.ه1404موسسه الوفاء، بيروت، لبنان، 

و. 33 مدرسي، محمد تقي، دوستي

و حميد  دوستان، ترجمه حميدرضا شيخي

رضا آژير، آستان قدس رضوي، بنياد 

ي، چاپ سوم، مشهد، پژوهشهاي اسالم

.ش1376

در. 34 مصباح يزدي، محمدتقي، اخالق

و نگارش محمد حسين  قرآن، تحقيق

اسكندري، دفتر انتشارات اسالمي، چاپ 

.ش1376اول، 

مصطفوي، سيد جواد، بهشت خانواده،. 35

.تا انتشارات دارالفكر، چاپ يازدهم، قم، بي

مظاهري، حسين، خانواده در اسالم،. 36

.ش1364ارات شفق، قم، انتش

شناسي ايمانيان، شهين، جزوات روان. 37

ش  و دانشگاه، .13دفتر همكاري حوزه

و ديگران،. 38 مكارم شيرازي، ناصر

تفسير نمونه، دارالكتب االسالميه، تهران، 

.ش1353

و خانواده درماني،. 39 مينو چين، خانواده

.ش1380اميركبير، تهران، 

 در تربيت فرزندان، هاك، پل، موفقيت. 40

و ، انتشارات...ترجمه حسين صيفوريان

.ش1381رشد، چاپ اول،

ديماتئو ام رابين، ترجمه سيد مهدي. 41

و ديگران، روانشناسي سالمت،  موسوي اصل

.ش1378سمت، چاپ اول، تهران 

و غيره، روان. 42 شناسي بدار، لوك

اجتماعي، ترجمه دكتر حمزه گنجي، نشر 

.ش1380پ اول، تهران، ساواالن، چا
و روانشناسي،. 43 بستاني، محمود، اسالم

و  ترجمه محمود هويشم، موسسه چاپ
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انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ دوم،
.ش1375: مشهد

و تربيت كودكان،. 44 بهشتي، احمد، اسالم
و نشر سازمان تبليغات اسالمي،  مركز چاپ

.ش1372چاپ اول، تهران، 
 خانواده در قرآن، مركز بهشتي، احمد،. 45

و نشر سازمان تبليغات اسالمي، چاپ
.ش1373چاپ اول، تهران، 

و ديگران، روانبي. 46 شناسي ريا، ناصر
به منابع اسالمي، انتشارات  رشد با نگرش

.1375: سمت، چاپ اول، تهران
و بهداشت روان،. 47 مجموعه مقاالت اسالم

چ  .1382 مجلد،1،2دفتر نشر معارف،

طاهربن عاشور، محمد، تفسير التحرير. 48

بي والتنوير، دارالتونسيه للنشر، بي .تا جا،

صدوق، محمد بن علي، ثواب. 49

االعمال، انتشارات شريف رضي، قم، 

.ش1364

قرائتي، محسن، تفسير نور، قم،. 50

.1374موسسه در ره حق، چاپ اول، 

قمي، عباس، سفينه البحار، داراالسوه. 51

.1380 قم،

في. 52 طباطبايي، محمد حسين، الميزان

الميزان، دارالكتب االسالميه، تهران، تفسير

.ق1397چاپ سوم، 


