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 a.parcham88@yahoo.com  ث دانشگاه اصفهانيار گروه علوم قرآن و حديدانش /اعظم پرچم 
 fatehizadeh@gmail.com گروه مشاوره دانشگاه اصفهان اريدانش /زاده يالسادات فاتحميمر

 10/03/1394پذيرش:  -23/09/1393دريافت: 

 دهيچک

 يحيصحنگرش اند. آنها ها دچار تزلزل شده، خانوادهيو امکانات رفاه يع علم و فناوريسر يهاشرفتيرغم پيامروزه عل
سبت به حوادث و رفتارها شکالت م يابيبه ارز، نانهيان خود ندارند و با نگرش بدبياطراف ين سائل و م از  يکيپردازند. يم

 يهاپژوهش ين پژوهش ضمن مرور برخياست. ا ينيبثر باشد، خوشمؤخانواده  يبخشتواند در استحکاميکه م يعوامل
سنارو سالم يشنا ستحکام ، آن پرداخته يهاو ابعاد و مؤلفه ينيبخوش يس، به برريو مراجعه به منابع ا نقش آن را در ا

س ينيبمرتبط با خوش يرهايو متغ، ن نمودهييخانواده تب ستحکام خانواده را برر ست. نتا يدر ا از  يج پژوهش حاکيکرده ا
ج يگران و انتظار نتايرفتار دح از يصح يرهاي، ارائه تفسيمثبت زندگ يهاتوجه به جنبه يبر مبنا ينيبن است که خوشاي

 گردد.يد ميحول محور توح، يدگاه اسالميدر د تفکرن طرز ياست. امبتني مثبت  يرهايه توجه و تفسيبر پا، نديخوشا

 .، اسالميشناس، استحکام خانواده، روانينيبخوش ها:دواژهيکل

Ravanshenasi-va ـ Din ________________________________________________ Vol.11. No.1, Summer, 1111 
 

mailto:fatehizadeh@gmail.com


62   1396، سال دهم، شماره دوم، تابستان 

 مقدمه

ست كه نه به دليل حوادثي كه براي سان موجودي متفكر ا افتد، بلكه به دليل نحوه و نوع اتفاق ميوي  ان

شكالت و حوادثي كه با آنها روبه سائل، م ضايا، م سبت به ق سماني و ، شودرو مينگرش ن سالمت ج

سال1386آقايي و همكاران، دهد )رواني خود را تحت تأثير قرار مي سان بر ابعاد روان يان متمادي(.  شنا

دادند، اما يرا مدنظر قرار مرفتار مثبت  يهايژگيو كمتر وعملكرد و رفتار بشـــر متمركو بودند  يمنف

شياخ شده كه با تمركو بر جنبهينه اين زميدر ا يراً جنب رشد و  يوجودر جست، يمثبت رفتار يهاجاد 
از  يريشـــگيو پ يت زندگيفيبهبود كبخش دين جنبش، نويتوســـعه فرد، ســـازمان و جامعه اســـت. ا

ــ ــ ييهابيآس ــت كه ناش ــتند. بد يدر زندگ ييمعنايو ب ياز پوچ ياس و  يد، فرزانگيب، اميترتنيهس

 واقع ياديتوجه زمورد ر ياخ يهاها مورد غفلت قرار گرفته بودند، در ســـا مدت يكه برا، پشـــتكار

 (.1389مار اصل و همكاران، يساند )دهش

 يازهايبه ن ييگواسالم، پاسخ يرسالت جهان :معتقد است د صدريشهشمندان مسلمان، يان انديدر م

تا ، شده يد در عالم خارج بررسين، بايدر د يرو، موضوعات مورد بررسنياروز و رفع شبهات است. از
شرياند يهاحلاز تجارب و راه ستفاده گردد. در ا يشه ب شيا سر ين   يجيگر، در پرتو نتاليا تحليوه، مف

جامد  يانه نشستن خاموش تا فقط شنوندهند، اما ينشيم ييقرآن و منابع روا يروبرو، دوركه به دست آ

شگر ستيب يو گوار ش شد، بلكه ن سش يتالش با سخيگراپر ن هدف كه يا، با ايفعا  و پو يابيانه و پا

افت كند يدر يتجربه شده بشر يهاند افكار و روشيسه نصوص آن با برآيان مقايدگاه اسالم را از ميد

 -يموضوعات گوناگون اعتقاد ةاسالم دربار ةينظر: معتقد است د صدريشه(. 50-49 ، ص1369صدر، )

دســت  كه از علوم روز به يتجارب ةق مجموعيد و از طريآيد ميشــرفت زمان پديبا پ يو جهان ياجتماع
ازها و ين يگوگردد كه پاســـخيحاصـــل م يجيات، نتايبا قرآن و روا يوگوآمده، در محاوره و گفت

شر اجتماع به طور ملموس آشكار  ةرا در صحن ينيو د يلند قرآنق بيتواند حقاياست و م يسؤاالت ب

 (.51 د )همان، صزاس

سين انديقت ايدر حق صد دارد در تف سالميشمند، ق ضوعات ا سانياز نتا، ير مو صله علوم ان  يج حا

سؤاالت  ييگودگاه اسالم، به پاسخيث و گرفتن دياز عرضه آنها بر قرآن و حدپس مند شده تا بتوان بهره

ات، يو مراجعه به قرآن و روا يپس از اســتفاده از علوم بشــر، نكهيو شــبهات روز پرداخت. نكته مهم ا
شر يهاافتيره ستفاده به يب صله، قابل يهاشهيچرا كه اند؛ دارد يانهيا شر را در يحا ت آن را دارد كه ب

 كند. يريبازدارنده جلوگاز موانع و عوامل ، ش سوق دادهيخو يبه سمت تكامل معنو يبُعد معرفت
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ــده در علم روان يكي ــائل مهم محرش ش ــاز مس ــناس بينى و عمومًا اســت. خوش« بينيخوش»، يش

ساناز منظر روان، نگرىمثبت سى و علوم ان از اهميت زيادى برخوردار ، خصوص در اين اواخر، بيشنا

شناسى روان»رافراشتن پرچمى به نام با ب، از دانشگاه پنسيلوانيا مارتين سليگمنافرادى همانند  .بوده است

 اند.به اين ديدگاه بيشتر دامن زده، «انديشىمثبت

ش يدايمنجر به پ، يژگين ويت ايهاي بارز مثبت شــخصــيتي اســت. اهمبيني، يكي از ويژگيخوش
ان ابعاد يبا ب، هين نظري. او در ااســـت دهشـــ( 1990) گمنيســـلتوســـط « بينيخوش»به نام  ياهينظر

گمن و همكاران، يسلد در خانواده آموزش داده شود )يبيني باسازد كه خوشيبيني، خاطر نشان مخوش

 (.73 ، ص1996

ــهله خوش ــالم بيني، درمس ــ به دفعات وين قرآن ژه دريبه و ،اس ان يبگوناگون  يهاوهيمتعدد و به ش

 ق نموده است.يب و تشويبيني ترغده و بارها انسان را به خوشيگرد

هر . وجود ندارد« بينيخوش»واژة برابر و معاد  با  يلفظ، مياســت كه در قرآن كريادآوري به  الزم
افت كه يتوان دريم يات الهياد شده است، اما با تأمل در آيات با حسن ظن يبيني در رواچند از خوش

 ن معنا اشاره دارد.يات به اياز آ ياحجم گسترده

س شان مشدانجام  يهايبرر ست «اهلل»بيني در قرآن، در ارتباط با خوش قتيكه حقدهد يه ن را يز؛ ا

ــتجابت دعايام، رونيااز از خدا در قرآن وجود ندارد. يجدا ياچ مفهوم عمدهيه كو و ينده نيو آ د به اس

 (.60: غافر؛ 186: )بقره بيني قرآن استسعادت، نشانگر خوش

سالم همواره با جهانيد ستهيخود، پ يديتوح ينيبن ا ست. از يبنش خوشيدر ارائه ب و نانه به افراد ا
سيا شار ات ائمهيقرآن و روا يجايم كه جايابييمدرات مختلف يات و روايآ ين رهگذر، با برر سر  ،

 ماز امام معصـــو يتيدر روااند. د كردهيتأك ينيو از بدبيهمواره به پره، بوده ينگربيني و مثبتاز خوش

 كه نســـبت به خداوند و رديگيوجود انســـان را فرا م ي، زمانينيو بدب يديامنا أس وي»م كه يخوانيم

شدياو بدب يهاعملكرد س) «ن با سان خوشدر واقع،  (.48، ص 5ق، ج 1404، يمجل ن جهت اياز  نيبان

ر همه يرا خداوند در تدبيز؛ مان و اعتماد به خداوند دارديدوار اســـت كه اينده اميو آ ج آنيبه كارها، نتا

ن اســت و باور دارد كه او كارها را به نفع بندگان يبشخداوند خو و بهيفرد مســلمان ن .دارد و نقشيچ
 از، باشـــد كه او موفق خواهد شـــد و به كمن خداوند دواريامتواند ين، ميبنابرا .كنديم تيريخود مد

امان بماند و بر ها در كند تا از آفتيبه او كمن منيو خداوند . ج خوب خواهد گرفتيخود نتا يكارها

 مشكالت غلبه كند.
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سترها يكي، يطوركلبه سان در طو  زندگ ياز ب شد ان ست. خانواده نهاد مقدس يمهم ر ، خانواده ا

، نيبشــر اســت. بنابرا يو معنو ي، روانيماد يازهاين نيتأم ين نظام برايترو مناســب ينيو د ياجتماع

ستحكام آن تالش شود.  ت گردد و در جهتين نهاد مقدس تقويضرورت دارد كه ا  يهااز مؤلفه يكيا

ــاان خانواده، خوشيم بنيمهم در تحك ــو يبيني اعض ــت. زناش ــداقت و يكرنگي، ي، همدلييآن اس ، ص

ــم ــونديم يكيدارد و زن و مرد پس از ازدواج، با هم  يت را در پيميص را خود  يگرين، ديهر و  ،ش
شان را فدا، هنگام خحربه انگارد و يم ضرند جان ها را در ن خصلتين ايهمچن، گر كنند. آنهايكدي يحا

ـــايش چنيش و پويدايكنند. رمو پيفرزندان خود بارور م بيني ، اعتماد و خوشيارزشـــمند ين فض

ست كه با سران ا سنگه د همواره پاس يهم شود و از آ شته  صون بماند. بنابرابيدا  ينيبخوش، نيها م

ستر رشد و يرا ب يشتريب يگارآرامش و ساز ةنيگر، زميديكهمسران نسبت به  ن آنان فراهم ساخته و ب

 كند.يجاد ميخانواده را ا يعضا يتعال

 ين راستا، نظرات دانشمندان غربيپردازد. در او اسالم مي يشناسبيني در روانخوش ين مقاله، به بررسيا
استحكام خانواده و در بيني و نقش آن در گاه خوشيان و سپس، جاي، ابعاد مختلف آن بيو مسلمان را بررس

 ن شده است.ييتب يو سالمت جسمان ي، سالمت روانيت از زندگيهمچون رضا ييرهايرابحه با متغ

 و اسالم يشناسبيني در روانخوش

 يشناسبيني در روانالف. خوش

ــدگاه روانياز د ــناس بيني را در نظر گرفتن نيمه پر ليوان، يا عادت به انتظار ، عموم مردم خوشيش
ـــر واقعي، در نظر ميپاي ـــيانداز مثبت« تفكر مثبت»ه يگيرند. زاواني خوش براي هر دردس و  يش

كننده با خود اســت. تيتقو ييهابيني مســتلوم تكرار عبارتانگر اين اســت كه خوشيبيني، بخوش
ا تجســـم اينكه همه كارها با ي، «كنميشـــرفت ميمن هر روز به طرق مختلف دارم پ»نكه يمانند ا
ـــياندبيني و مثبتاز خوش ياتين موارد، تجليرد. در همة ايپذيانجام م تيموفق وجود دارد. با  يش

سليگمن و همكاران، يتر از اقيبيني عمن حا ، خوشيا ست ) باور ، بينيخوش(. 72، ص 1996نها
 و هاي موجود در زندگي، اوضــاع ســريرغم مشــكالت و ســختعميق به اين عقيده اســت كه علي

ـــامان  دارد. يبرحذر م يس و افســـردگأي، يديدن در نوميفرد را از فروغلت، جهيدر نت. گيردميس
سدر روانبنابراين  شه داردهتفكر افراد درباره علت ةبيني در نحومبناي خوش، يشنا اين نحوه  .ا ري
ست كه تفكر  سون  شود.منجر به عمل ميا شان ميPeterson)پيتر سازند كه ( و همكاران خاطر ن
هايي براي گشــايند و نقشــهبين مشــكلبيني، مثبت بودن ســححي نيســت، بلكه افراد خوششخو
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ـــپس طبق آن عمل مي يت طراحي كرده، س عال ند )حيدري و همكاران، ف جه(. 1388كن با در نتي  ،
 يابند.يمشكالت مبارزه كرده و به اهداف خود دست م

اند. بر اســاس عنوان ين ســبن تبييني مفهومي كردهبيني را بهخوش، (1996و همكاران ) ســليگمن

هاي خاصـــي دارند. اين هر ين از افراد، در نســـبت دادن امور به علل مختلف، عادت ،اين رويكرد

كودكي  ةدر دورنام دارد. بر اساس اين نظر، سحح تبيين در هر فرد، « سبن تبيين»، هاي شخصيتيخصل
ماند. بر طبق در صورتي كه از خارج، دخالتي در آن اعما  نشود، سراسر عمر پابرجا مي. گيردشكل مي

ستفاده راي آنها اتفاق ميباين ديدگاه، افراد در تبيين اينكه چرا هر رويداد خوب يا بد،  سه بعد ا افتد، از 

 سازي.كنند: تداوم، فراگير بودن، و شخصيمي

 «شهيهم»در برابر « يگاه»م؛ . تداو1

ــبن ــايند اين بعد از س ــت كه افراد در برابر رويدادهاي ناگوار يا خوش به چه عللي ، تبيين به اين معناس

ستند. اينكه آيا اين علل را موقتي مي شا يدادهايعلل رو، از افراد يدانند يا دائمي. برخمعتقد ه ند يناخو

شان ا، دانسته يشگيرا هم وجود  يويدادها دوباره تكرار شده و راه گريگونه رونيه ان است كياستدالل
در معرض ، ها از دســـت دادهيرو، مقاومت و تحمل خود را در برابر مشـــكالت و ســـختنيااز. ندارد

ش گرفته يرا در پ يشوند، روش منحقيروبرو م يبا مشكل ينان وقتيبرند. اما خوشيگيقرار م يافسردگ

به حل مشــكل ، نشــده يرت و ســردرگميلذا دچار ح. كننديف ميو قابل حل توصــ يو آن را موقت

 (.75-73 ، ص1996گمن و همكاران، يسلپردازند )يم

 ير حادثه ناگوار: موقتد                

 نيبن خوشييسبک تب

 يند: دائميدر حادثه خوشا      )در بعد تداوم(     
 

 يناگوار: دائمداد يدر رو                

 يفسردگا                          نين بدبييسبک تب 

 يند: موقتيداد خوشايدر رو       )در بعد تداوم(  

 (1996گمن و همکاران، ياقتباس از سلن در بعد تداوم )ين و بدبيبن خوشييسبک تب .1 شکل

 ير بودن؛ خاص در برابر کلي. فراگ2

رات آن را در يجه انتظار دارند كه تأثير بوده و در نتيگســـترده و فراگ يافراد معتقد باشـــند كه علتيعني 

شاهده كنند. در ا، گوناگون يهاتيموقع سر عمر خود م سرا سهله را فاجعهيو فرد بدبينجا نيدر  و يآمن، م

 

 



66   1396، سال دهم، شماره دوم، تابستان 

ست خود را فراگ ،كرده يتلق شك امر ن يسرانجام به ا، فرد ين طرز تلقيداند. ايم يشگير و هميعلت 

ها از تالش دست بر حوزه يدر تمام، حه با شكست مواجه شودين حيشود كه هر گاه تنها در يمنجر م

شخص خوشيم ست، به علت، نيبدارد. اما  شك به ، اعتقاد دارد يتيمحدود و موقع ييهادر مواجهه با 

ست آنها را به تفص ينحو سپس يل برايكه قادر ا شرش دهد و  . دبگذار يمشكل خود را به كنار، خود 

، خود ادامه داده يخته باشد، همچنان به زندگياو را در هم ر ياز زندگ يكه بخش مهم يدر صورت يحت
ــود. ا يدياحتماالً تنها در همان حوزه خاص به ناام ــا يدادهايرو يبرا، ن فرديگرفتار ش و به يند نيخوش

به دست  يشتريت بيموفق يزندگ يهاشتر جنبهيدر ب، بيترتنيتر اعتقاد دارد. بديمحتمل و كل يهاعلت

 (.77-75 آورد )همان، صيم

 در رويداد ناگوار: اختصاصي                

 بينسبک تبيين خوش

 در رويداد خوشايند: کلي    بودن فراگير)در بعد    
 

 کليدر رويداد ناگوار:                 

    سبک تبيين بدبين 

 اختصاصيدر رويداد خوشايند:      (فراگير بودن)در بعد 

 (1996همکاران،  گمن وير بودن )اقتباس از سليدر بعد فراگبين و بدبين تببين خوش سبک. 2 شکل

 يرونيدر برابر ب ي؛ دروني. شخص3

سبن تب سوم  شخصييبعد  ست يسازين،  وندد، يپيبه وقوع م يداد ناگوارين معنا كه هر گاه رويبه ا؛ ا
( را مقصر بشمارد )همان(. يرونيگر )عوامل بيد يهاتيا موقعيا افراد ي( ي)عامل درونتواند خود يفرد م

در قبا  آن ، ، در نظر گرفتهيعامل درون يعنينامحلوب را خود،  يدادهاين، عامل وقوع رويافراد بدب
 يزندگ يزابيآس يهادهيكه با پد ينان هنگاميبكنند. اما در مقابل، خوشيم ياحساس گناه و شرمسار

صر قلمداد نكردهيروبرو م شرايسا ير احتماليافتن تأثي يدر پ ،شوند، تنها خود را مق ط در ير عوامل و 
، ت خاطريند و هم با امنيب نبيشود كه هم عوت نفسشان آسيب مموجوه ين شيند. ايآين مشكل بر ميا

 (.1390و همكاران،  يحسنت ادامه دهند )يبه فعال
 خودِ کلي: بدبينانه ـ دائمي، فراگير، دروني              

 انواع سبک نکوهش

 خودِ رفتاري: خوشبينانه ـ موقت، اختصاصي             

 (1996گمن و همکاران، ي)اقتباس از سل ين در بعد شخصين و بدبيبن خوشييسبک تب. 3شکل 
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 بيني در اسالمب. خوش

بيني در قرآن از خوش .كيد و توجه شده استأار تيبس« بينيخوش»، بر مفهوم ياسالم يهادر آموزه

سنيات، تعبيو روا شده كه به معنار به ح خداوند، فعل و انفعاالت جهان  ةدربار يانگارنين يظن 

سانيو ن ش هاو پندار، گفتار و كردار ان ست )قر صل اعتقاديترمهم(. 134، ص 2، ج 1371، يا  ين ا

ه و اساس ين اصل، پايرا ايز(؛ 383، ص 1360، ي)مصحفو دباشيد ميده به توحيمان و عقياسالم، ا

شكل ميدر سالم را  ش يهار آموزهيسا. دهديافت ا سالم، معنابخ صل دريخود را از ا يا افت ين ا

ــر نفس و روان آدم، ديتوح؛ نندكيم ــتگ يعناص ــ يرا همبس  ياو را برا يفكر يروند قوا، دهيبخش

ــناخت به طرف يدر ــازديهماهنگ من منبع، متحد و يافت و ش  يبين اثر تركين رهگذر، ياز ا. س

از به ينن نكته، يبا توجه به ا (.20، ص 1363، ي)شرقاو گردانديت انسان بارور ميسازنده در شخص

 يست كه چون انسان سالم و كامل، دارااين جهت ا، از يبيني در آدمجاد خوشين آموزه، جهت ايا

ص شد كه به طور طبيم يتيشخ شان م يو اجتماع يفرد يگدر زند يعيبا ن يبه هم. دهديخود را ن

سبت به آ يتياگر از نظر شخص، ليدل رون از عرف يب ي، رفتاريعين نباشد، به طور طبيبنده خوشين

سانيطب سمت بدبياز خود بروز م يعت ان سردگ ينيدهد كه در جهت دادن جامعه به  ر يتأثيب يو اف

كننده در جهت دادن نييو تع يمان به خدا، نقش اساسيو ا دياعتقاد به توح، قتينخواهد بود. در حق

ات حاكم بر ياز خصـــوصـــ، مانيد و ايتوح. كنديفا ميا يزندگ يهانهيزم ةيبه رفتار انســـان در كل

سان ميشخص  يي، مؤثر هستند و آنها را راهنمايتيگر شخصيات ديه خصوصيشوند و در كليت ان

 كنند.يم

سلمان واقعي ستيو از ايلبر، نيبو خوش ين موحد و م كه  يدر لحظات. مان و اعتماد به پروردگار ا

ها از يدر دشـــوار. كنديش اتكا ميتر از قدرت خويبه قدرت باالتر و عال، كنديم ياحســـاس ناتوان

 يب روش و اخالق ويدر تهذ، ن موضــوعيهم .طلبديم ياري، روهاســتين نيكه منبع بورگتر يخداوند

 (.38 ، ص1361 ،يالر يموسو) بخشديم يقياثر عم

سالمنش يدر ب :توان گفتيم، نيبنابرا ذكر  ينان به خدا و رحمت الهيبق خوشيمنان از مصادؤ، ميا

ق گمراهان يش، از مصاديح نسبت به پروردگار خوينش صحيل نداشتن بيو به دلينان به او نياند و بدبشده

چه قرآن كرندهســـت َّذ» د:يفرمايم مي. چنان َّهِ تَحْمَهِنُّ ال ِذِكْرِ الل َّهِ أاَل ب ِذِكْرِ الل ينَ آمَنُوا وَ تَحْمَهِنُّ قُلُوبُهُمْ ب

َسواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ اليُؤْمِنُونَ»؛ (28 :)رعد« الْقُلُوبُ قُلُوبِِهْم  خَتَمَ اللَّهُ عَلى إِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا 

 (.7 و 6: )بقره« أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظيمٌ سَمْعِهِمْ وَ عَلى وَ عَلى
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ة يرد. طبق آيگيها در پرتو آن آرام مدارد و د  يدر روان آدم يير بســواياد خداوند تأثياز نظر قرآن، 

نابر آنچه در ب. كنديدا مين پيابد و اضــحرابش تســكيينان ميبا ذكر خدا اطم ي، هر قلبســورة رعد 28

نكه كار قلب به يســت، مگر اياز آن مســتثنا ن يچ قلبيكه ه ياســت عموم ين معنا حكمير آمده، ايتفاســ

ص ييجا ست دادن ب سد كه در اثر از د شديبر از  ين قلبيچن. ديگر نتوان آن را قلب نامي، دخود رت و ر

ــكون محروم خواهديوان و از نعمت طمأنيذكر خدا گر ــد  بود نه و س  ن،يام)و بر آن مهر زده خواهد ش
شيرازي  مكارم ؛334، ص 7، ج 1378 ب،ي؛ ط483، ص 11ج  ،ق1417 ،يئطباطبا ؛37، ص 7ج  ،1361

 (.209، ص 10ج  ،1374 ،و همكاران

س سلمانيتعابو آراء و  ينيم و متون ديقرآن كر يبرر شمندان م شان م، ر دان بيني به دهد كه خوشين

به خداوند است.  يد بستن انحصاريخداوند، عمل خالصانه و ام يهايژگيخت واز شنا يقيخداوند تلف

ــانه جنبه رفتار ــتلوم نوع، دارد كه هر دو يد حالت عاطفي، و اميعمل خالص ــبت به  يمس ــناخت نس ش

رو، نياشــامل شــناخت، عاطفه و رفتار اســت. از يدگاه اســالميبيني در دن، خوشيبنابرا .خداوند اســت
شناخت ،بينيخوشف كرد: ين تعريبيني را چنخوشتوان يم سبت به خدا، جهان،  يو عاطف يتوجه  مثبت ن

ساس آن، رويافراد، خود، افكار، رفتارها و رو ست كه فرد بر ا سيدادها انتظار  و، نموده ر مثبتيدادها را تف

 .(1387، ي)نور ديج دلخواه به دست آيش رفته و نتايدارد كه با تالش خودش اوضاع بر وفق مراد پ

 ينيبيني و بدبخوش :توان گفتيم يناختشــات روانين حا ، نظريو در ع يبا توجه به منابع اســالم

مختلف  يهاقلمرومربوط به آن اســـت و  يدادهايو رو ي، زندگيدو نوع نگاه متفاوت به جهان هســـت

ا موفق ي، ندارد كه فرد در آنها شكست خورده يياهرد و اختصاص به كوششيگيم فرد را دربر يزندگ
بعد او ، به توجه و انتخاب : دشــونيو ميگر متمايكدياز  يبعد كل دودر ، ن دو نوع نگاهيشــده اســت. ا

به كدام يهاان محرکينكه فرد از ميگردد و ايفرد برم ها توجه نموده و يگوناگون در جهان  ن از آن

 گردد.يها و مشكالت آن برمتي، فعاليفرد از زندگر يمتمركو شود. بعد دوم، به تفس

 يمؤلفه اول: توجه انتخاب

توجه  يزندگ يهااز جنبه يبه صـــورت آگاهانه به برخ، اســـت كه در آن فرد ينديفرا يتوجه انتخاب

 ها توجه دارند.يها، كمبودها و كجنها، فقدايتعداليها، ب، شكستيمنف يهان به جنبهيكند. افراد بدبيم

ن منبع يتريعنوان عالو به خدا به ها، عشـــق، محبتيها، توانمندن به امكانات، فرصـــتيبافراد خوش
اند كه به چه ها را دعوت كردهمكرر انســـان، ن اســـالميد يهاها توجه دارند. آموزهيا و خوبهييبايز

 يرا به فراموشــ يرا به خاطر داشــته باشــند و چه موارد ييوهايچه چ ؟توجه كنند ياز زندگ ييهاجنبه
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شتن به چ سپارند. توجه دا ستفاده از ابوارها يعني، يويب س يا شنيد يبرا يو ادراك يح دن، درک يدن، 

 .)همان( كردن و به خاطر داشتن آنها

 ت.خلقت اس يهاييبايها و زو توجه به نعمت يادآوريعِ توجه دادن در قرآن، يوه شاياز ش يكي

مَاءِ إِلىَ خُلِقَتْ وَ كَيْفَ الْابِلِ إِلىَ يَنظُرُونَ أَفَلَا» بَتْ وَ كَيْفَ الجِِْبَا ِ إِلىَ رُفِعَتْ وَ كَيْفَ الســـَّ  إِلىَ  نُصـــِ

ش) «ُسحِحَتْ كَيْفَ الْأَرْضِ ست و شده آفريده چگونه كه نگرندنمى شتر به آنان ؛ آيا(20-17 ه:يغا  به ا
سمان شته چگونه كه كنندنمى نگاه آ  به گرديده و نصب خود جاى در چگونه كه هاكوه به شده و برافرا

 عادى كردن نگاه، «ينظرون أفال» جمله در «نظر» از منظور است. گشته هموار و گسترده چگونه كه زمين

 يهاييبايها و زن نعمتيابيان متعا  با  يخدا. دقت و انديشه و تفكر با توأم است نگاهى بلكه نيست،

شان ساببى عالم اين كه دهدمى جهان خلقت، ن ستو كتاب  ح سان آفرينش و ني شته  هدفى نيو ان دا

 د.يشتر نمايها بييبايخته تا معرفت او را به خالق زيتوجه بشر را برانگ، ن امريهم است.
 ويگران را نين موارد توجه داشـــتند، بلكه دينه تنها خود به ا، خود يهاو در آموزهين نيمعصـــوم

امام  يدعانمونه،  يمورد توجه قرار دهند. برا، و آگاهانه يارين ابعاد را به طور اختيكردند تا ايت ميهدا
 يهاصفات و نعمتبيان شان با يهاست. اگونه توجهنيبا و بارز ايار زيدر روز عرفه، نمونه بس نيحس

شان دادند يباينش زيخداوند متعا ، عمق نگرش و ب سو. خود را به همگان ن توجه همگان ، گريد ياز 
 ند:يفرمايشان ميار مهم جلب كردند. ايبس يهان نعمتيرا به ا

و مرا از خاک  آغاز کردى وجود مرا به رحمت خود پيش از آنکه چيز قابل ذکرى باشمم  ... خدايا
 ها ايمن لها جاي  دادى و از حوادث زمانه و تغييرات روزگار و سمماآنگاه در ميان صممل ، آفريدى
 ...صلبى به رحمى کوچ کردم  هاى پيشين ازو همچنان همواره در ايام قدي  و گذشته و قرن ساختى

آنان که پيمان تو را شکستند و فرستادگانت . کفر به جهان نياوردى مرا در دوران حکومت پيشوايان
از هدايتى  .در علمت گذشممته بود پيش از آن دنيا آوردى کهه ولى در زمانى مرا ب، را تکذي  کردند

و در حال  ...رورزيدىبه من مه... مودى و در آن مرا نشممو و نما دادىکه اسممبابش را براي  مهيا فر
در گهواره محافظت  کردى و از غذاها شيرى گوارا روزي  دادى و دل پرستاران  طفوليت و خردسالى

 (.455، ص 1380، ي)محدث قم يبر من مهربان کرد را

ها را با چشــم تيند، بلكه واقعيبيده نميها توجه دارد، تنها با چشــم دتيكه به امور مثبت و واقع يفرد

 .برديكند و از آنها بهره ميكار م يفرد به درست يادراك يابوارها، ن صورتيتنها در ا .نديبيد  م

 ير منطقيمؤلفه دوم: تفس

شايهر موقع سان، ارزيت ناخو سط ان ستقيتأث، هايابين ارزيگردد. ايم يابيند، تو شار روان يمير م  يبر ف
صل از موقع شايت دارد. اگر فرد، موقعيحا بارمثبت بداند، قابل تحمل خواهد بود و  يند را دارايت ناخو
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گونه كه فرد، حوادث قت، آنيد. در حقشويرقابل تحمل ميكند، از كنتر  او خارج و غ يابيارز ياگر منف
ــ ــان مكند، بير ميرا تفس ــيبنابرا. دهديه آنها واكنش نش ــان به وس ــين، انس تواند يمخود،  يرهايله تفس
اســت كه كنتر   يدر دســت كســ، هاتيت كند. كنتر  موقعيريند را كنتر  و مديناخوشــا يهاتيموقع
س شد. به هم يهايابيرها و ارزيتف شته با ست دا سد ي، تأكيني، در متون ددليلن يخود را در د بر  يرايب
 ها شده است.تيح از موقعيصح يابيو ارز ريتفس

س ين، هماهنگيدگاه ديگر در دينكته د ست. دتيرها با واقعيتف سيها را  يرواقعيو غ يالير خين، تف
سنددينم شارها بههر چند  ،پ شد. واقع يروان يظاهر، كاهنده ف  يهاو در آموزهين بُعد نيدر ا ييگراتيبا
شاهده ميد سعتيان واقعي، با بينيشود. متون دين م سيابيدارند ارز يها،   يفرد را واقع يرهايها و تف

توان از روز عاشورا يعنوان نمونه، م. به(260، ص 1384ده، يپسنددار داشته باشند )يپا يريتا تأث، سازند
سي شدت ، شانياران ايو  نياد كرد. در آن روز، امام ح شدن كار و  سخت  چ يافتن نبرد، نه تنها هياز 

س شادههايدادند، بلكه چهرهيبه د  راه نم يهرا شاطشان گ شدت ، گرياما گروه د. شديتر متر و با ن با 
سانيافتن جنگ و نودي شدن، هرا شته  شدن زمان ك د امام ينيبب»گفتند: يگر ميكديشدند و به يتر من 

شان ميا«. از مرگ ندارد يباك نيحس شار ين جمله، ن قرار داده بود، مرگ دهد كه آنچه آنان را تحت ف
ر نادرست از يل كرده بود، تفسيتبد ين عامل فشار روانيآنان به  يو كشته شدن بود و آنچه مرگ را برا

 يروان يو مقاوم و بردبار ساخت و از فشارهاياز مرگ، آنان را ن ير واقعيبا ارائه تفس بود. اما اماممرگ 
 آزاد كرد. آن حضرت به آنان فرمود:آنان را 

 يها، به باغيو سخت يکه شما را از ناراحت يست جز پلين يزيبزرگ زادگان که مرگ، چ يد ايار باشبردب
صريسازد. پس کداميمنتقل م يشگيهم يهاپهناور و نعمت ست ندارد که از زندان به ق شما دو  ک از 

و شکنجه،  که از قصر، به زندان يمگر همانند کس، ستين يزيدشمنان شما چ يمنتقل شود؟! و مرگ برا
 (.288، ص 1361؛ صدوق، 297، ص 44ق، ج 1404، يمجلسشود )يمنتقل م

به دست ، ر نادرست از مرگ دارديشه در تفسيآنان كه ر يو نابردبار يو ناخرسندين كالم نيا يالبهاز ال

سيآيم صح يابين محلب، نگرش آنان به مرگ و ارزيبا درک ا نيد. امام ح شدن را ت شته  ح يآنان از ك
 دند.يدند و به شهادت رسيرانه جنگيو دليله، آنان نيوسنيبد. كردند

 بيني در خانوادهخوش

خ بشر است. پرداختن يتار و جوامع و خاستگاه فرهنگ يربناي، زين نهاد اجتماعيترين اصلاعنوخانواده به
خانواده بورگ ب اصـــالش موج، همواره خود يگاه واقعيت آن به جاين و هداياديمقدس و بن ين بنايبه ا
سان شر از ح يان شدن ب سقوط  يقيات حقيو غفلت از آن، موجب دور  سالم بو وا ينابودو و  ست. ا ده ا
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ــان يعنوان مكتببه ــاز، بانس ــتريس ن نهاد مقدس را كانون يرو، انياخانواده دارد. از يين توجه را به وااليش
سان يو بدبخت يبختنين ؛شمرديت ميترب سته ميصالش و فساد او به يرا ن يجامعه ان هدف . داندين بنا واب

 شمارد.يبه آرامش برم يابياز جمله دست، انسان يو معنو يعاطف يازهاين نيل خانواده را تأمياز تشك
بيني افراد خانواده دارد، خوش يو سعادت خانواده نقش اساس يكه در خوشبخت ياز عوامل مهم يكي

سبت به  ست. اما نكته مهم ايكدين ست كه خوشن يگر ا شود. يدر خانواده آموزش داده م ينيا بدبي ينيبا

 يقو يهاشهيرا از ر يخانوادگ يهانهيزم گمنيسلكند. يرا روشن م ينيبگاه خوشيت جاين امر، اهميهم

سته، م ينيبخوش امور  يابيعلت ين و چگونگييد: كودكان نه تنها انجام دادن كارها، بلكه روش تبيگويدان

 (.73، ص 1996گمن و همكاران، يآموزند )سلين خود ميرا از والد دادهايو رو
دارند.  يدين است كه زن و شوهر نسبت به هم چه ديمهم ا، مشترک يل خانواده و زندگيدر تشك

نهاد  يعلحضرت را در دست  ، دست فاطمهيبا عل دخترش فاطمه يرسو  خدا در شب عروس
 گر فاطمهيرا در دســت د يعلحضــرت و فرمود: فاطمه امانت خداســت مراقب او باش. و دســت 

ــت و فرمود: عل ــت يگذاش ــاننيتو هم مراقب او باش. بد، امانت خداس ــوهر امانتدار خدا ، س زن و ش
هم  يخحاها وب هم را بپوشانند، ازيد عيبارو، ازايناست.  يشان با هم رابحه امانتدارهستند و در رابحه

گر يهمد يش و راحتية آسايما، يطوركلبه. غ نورزنديدر يگر از لحف و مهربانيكديدرگذرند، نسبت به 
 ند.يه توكل بر خدا فراهم نمايرا در سا

هاي دهد كه آنها ويژگيهاي خوشـــبخت نشـــان ميجباورها و الگوهاي تعاملي زونظام  ردمحالعه 
ــخص دارند. احتر ــايص  م،امش ــتعد براي رفتارپذيرش، خص ــترمثل خوش، مثبت مس بودن  بيني، بيش

سه با تعامل دقيق و مشخص  اتر موضوعبها هاي منفي و متمركو كردن تعارضتعامالت مثبت در مقاي
ــت. اين زوجين ــلت آنها و نه عوامل موقعيتي ، از آن جمله اس ــر خود را معلو  خص رفتار مثبت همس

مورد مشـــخص و نه انتقادات كلي يا اهانت به  الف خود را دراخت، وقتي اختالف نظر دارند. بينندمي
 كنند.همسرشان متمركو مي

است كه معموالً افراد  ين اصليا .همسر است يابي، ارزيهمسرنياز مسائل مهم در روابط ب، نيبنابرا
صوريم يابيگر را ارزيهمد صورينوع ا. سازندياز آنان در ذهن خود م يكنند و ت ر د ينقش مهم، ن ت
سر، موجب خوش يابيت ارتباط دارد. ارزيفيك نان و اعتماد را ياز اطم يشود و حالتيم ينيبمثبت از هم

كند و يانسان احساس آرامش م، ساننيبد .شوديوند ميب جذب و استحكام پموجآورد و يبه وجود م
 يگمانخوش»، ســـونياز  كه كنديد مين موضـــوع تأكيدرباره ا يبرد. امام علياز رابحه خود لذت م
سار) «شوديم يموجب آرامش روان سان را كاهش م»و  (226، ص 7، ج 1360، يخوان «  دهدياندوه ان
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كند يد ميو تأكين امام صادق .(همان) «شوديگران ميموجب جلب محبت د»، گريد ي( و از سوهمان)
ــي، ) «يبريش ميو كارت را پ يكنير، كه با آن دلت را آرام ميبرگ يان بودن بهرهيباز خوش»كه  مجلس

 .(209 ص، 78 جق، 1404
، سپس موجب احساس ينيبد و بدي، موجب ترديمنف يابيارز .است ين تصور، بد و منفيا ي همگاه

ره و يروابط را ت يشناک و فضايانسان را اند، ساننيبد. كنديذهن را از تصورات بد پر م. شوديم يناامن

اســـت و  يعرواقيغ ييهايابين ارزيچن معموالً .شـــوديگر ميكديافراد از  يكند و موجب دوريتار م

عنوان به، و رسو  خدا (12 :حجرات)عنوان گناه ها بهگونه گماننيخداوند متعا  از ا .صحت ندارند

َّاكُمْ» :اندو مردم را از آن بر حذر داشـــته اســـت اد كردهين دروغ يتردروغ  أَكَْذبُ  الظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ وَ إِي
 يذهن؛ حون و اندوه حاكم خواهد بود، يين فضــايدر چن (.59ص  ،27ج  ق،1409، يحرعامل)« الْكَذِبِ

 .ه خواهد كردبرا تجر يگر باشد، حس بديكدينسبت به  يد و بددليكه پر از ترد

ضرت فاطمه يدقت در زندگ شان مو ين ح ضرت يب ينيبدهد كه اوج اعتماد و خوشين و ن آن ح

 است.برجسته ار يبس ،خانواده ياعضا

گر يكديبا  يويآمگر هســتند. روابط مســالمتتيحما ين، افراديبخانوادة خوش ي، اعضــايطوركلبه

بخشند و به دنبا  برطرف كردن يآنها را م ينند و خحاهايبيگر را ميمثبت همد يهايژگيكنند، ويبرقرار م
مثبت نسبت نگاه داشتن  باشند.يآنها م يشكوفاشدن استعدادهار اعضاء و تالش در جهت يمشكالت سا

ــ نانه از حوادثيبشخو يهانييو تب يبه مســائل زندگ ر يمشــكالت تأث با ييارويرو ييند، بر تواناياناخوش

كوشــش او  ن امريهم. روند شي، انتظار دارد امور غالباً محابق نظر او پييجوتالش و چارهفرد با  .گذارديم

ضاع شكالت و ناگوار گاه: نتوان گفتين، ميكند. بنابرايف مرا م سبت به م  يدر زندگكه  ييهايمثبت ن

 خانواده اســتحكامب موجگذارد و ير ميخانواده تأث يو بهبود روابط اعضــا يعاطف د، بر حاالتيآيش ميپ

تواند اين مهارت را ترين نهادي اســـت كه ميبنابراين، خانواده مهم .(1388، يويپارييصـــفوراد )گرديم
 بيني همراه با انعحاف، واقعيت را نيو به فرزندان بياموزد.آموزش دهد و ضمن برخوردار بودن از خوش

ان آمده ياز دو نوع خانواده سخن به م، ميدهد كه در قرآن كرينشان م يات و سور قرآنيدر آ يبررس

 باشند.يم يرمتعالي)متكامل(، و نوع دوم خانواده غ يخانواده متعال، و نوع ا :است

 يخانواده متعال

ست كه روابط ب ياخانواده« يخانواده متعال» ضايا ساس اند، آن ين اع شده  يديشه توحيبر ا بنا نهاده 
به خاطر خدا و ، زنان و مردان موحد، آزاده و خداجو، شاكرانه و مخلصانه (.2، ص 1389، يداور) باشد
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 يهاتيط و موقعيو در شـــرا يها را در طو  زندگن محبتيل به فالش، همواره پرمعناتريق نيدر طر
، خلوت و جلوت يو راحت يت، تنگدستيو عاف ي، سختيو ناخوش ي، خوشيريو پ يگوناگون، در جوان

 يروان، فراتر رفته و به تعالن، از مرز تعاد  و ســالمت يبخوش يهاانســان كنند.يگر ميكديم يو ... تقد
ــت روان م ــبات با دييدس آنان از  يل دارند كه به افكار، عملكردها و رفتارهايتما، گرانيابند و در مناس

ت يژه روابط همســـران از اهميبه و، ين معنا در روابط خانوادگيبنگرند. تحقق ا يچة مثبت و الهيدر
ــ ــت ياريبس ــت كه زن و  يا، خانوادهيخانواده متعال، روني(. ازا8، ص 1388، يپناه) برخوردار اس اس

شان برآورده يازهاينگاه مثبت باشند، احساس آرامش كنند؛ و در آن ن يآنان فرزندان، دارا يشوهر و در پ
شوهر بتوانند با رو، ازاينشود.  س ي، جسمي، عاطفيمختلف روح يازهايمثبت ننگاه اگر زن و   يو جن

 محلوب اسالم است. يان خانوادهيشود. چنيل ميبرآورده سازند، آرامش تحصگر يديككمن ه خود را ب
ِسكُمْ مِّنْ لَكمُ خَلَقَ أَنْ ءَايَاتِهِ مِنْ وَ» د:يفرمايم ميقرآن كر ْسكُنُواْ أَزْوَاجًا أَنفُ  وَ مَّوَدَّةً بَيْنَكُم جَعَلَ وَ إِلَيْهَا لِّتَ

خداوند متعا  ســـكون و آرامش را هدف ازدواج  (.21 )روم: «وْمٍ يَتَفَكَّرُونلِّقَ الَََيَاتٍ ذَالِكَ فىِ إِنَّ رَحْمَةً
قت يگر به حقيدن همديرســ يد برايبا، ا فرزندانيخانواده اعم از زن و شــوهر  ياعضــاكند. يم يمعرف
 .گر باشندياور همدي ييو كما  نها يديح توحيصح

برخورد چگونگي د در يرا با يمتعال خانواده ياخالق يهايژگيو يبررســـبراي ن مصـــداق يبهتر
سرانش عنوان كرد كه حت امبريپ سوروو بين يرفتار يهاجنبهشامل  يبا هم ن يقرآن به ا ةد كه در دو 

س سعهينها، له پرداختههم شاره قرار دادهيصدر پت  امبر را يپرداخته كه پ يبه نكوهش زنان ،امبر را مورد ا
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل » شـــنهاد داده اســـت كه آنها را طالق بدهد:يپ يكه حت يبه طور. اندمورد آزار قرار داده

رَاحً َََ رِّحْكُنَّ س َََ إِن كُنتُنَّ تُرِدَْن  ا جَمِيلًا وَلِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُس
ُسولَهُ ِسنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا اللَّهَ وَرَ اي پيامبر به ؛ (29 و 28 :)احواب «وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْ

بياييد تا مهرتان را بدهم و ]خوش و[ خرم شما را ، همسرانت بگو اگر خواهان زندگي دنيا و زينت آنيد
س ستاده وي و  ستار خدا و فر شما ، راي آخرتيدرها كنم و اگر خوا ستي خدا براي نيكوكاران  پس به را

 پاداش بورگي آماده گردانيده است.
 ،يخانواده متعال ياخالق يهاســـتهيبان يتراز مهم يكيشـــود كه يروشـــن م، اتين آيبا توجه به ا

 است. خانواده ياعضا يراخالقيمانه در برابر اقدامات غيبرخورد كر و رغم توان انتقاميسكوت عل

 يرمتعاليغ يهاخانواده

نانه نسبت يباند و نگرش خوشبنا شده يديشه توحي، كه بر اساس انديمتعال يهاخانوادهدر مقابل 
پروردگار و ملوومات آن را در اعتقاد،  يگانگي ،هااز خانواده يبرخگران و خدا دارند، يع، ديبه وقا
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ع، ينسبت به وقا يمنف يدي( و با د12، ص 1389، ي)داورا رفتار خانواده اصل قرار نداده ياخالق و 
 نگرند.يگران و خدا ميد

ست كه همانايانگر يب، شده در قرآنبيان  يرمتعاليغ يهابه خانواده ينگاه در امور  يكه همراه يطورن ا
ب خذالن و موجو يها در گناه نخانواده ير دارد، همراهيت تأثيدن به معنويدر رســـ يكتاشـــناختيو  يمعنو

ها در دهاخانو نيانكوهش اند. البته ها در قرآن، مورد سرزنش قرار گرفتهگونه خانوادهني. اگردديم يعذاب اله
را  ييهاخانواده يبه صورت كل يصورت كه گاهنيبد :انجام گرفته است يو مصداق يدر دو بخش كل، قرآن
 مصداق پرداخته است.ان بيموارد به  يدر برخ ،مورد نكوهش قرار داده است يل مشخصيبه دل

ـــت كه فرد يزمان يگاه، ها در قرآنخانواده ينكوهش كل ل و كوركورانه از آباء و يبدون دل ياس
ست پيروى كنيدكد ياجدادش تقل شود از آنچه خدا ناز  كرده ا گويند فقط مى، ند كه چون به آنان گفته 

نكه نســـبت به خدا و يل ايبه دل، ن افرادياكنيم. پيروى مى، ايماز چيوى كه پدران خود را بر آن يافته
ر يرو، نه تنها در مســـنيازا .ونديخيكوركورانه از پدران خود بر م يروين هســـتند، به پيامبرانش بدبيپ

س، دارنديم بر نمگاتكامل  ن رفتار آنها يقرآن به نكوهش اشوند. يت دورتر مير هدايبلكه هر لحظه از م
اند؛ باز هم رفتهكرده و به راه صــواب نمىد پدرانشــان چيوى را درک نمىد: آيا هر چنيفرمايم ،پرداخته

اؤُُهْم إِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنوَ َ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَ وَ» در خور پيروى هستند؟
 .(170 :)بقره «تَدُونَالَيَعْقِلُونَ شَيْهًا واَلَيَهْ

از  .شــده اســتبيان و ين يرمتعاليغ يهااز خانواده يقي، مصــاديدر قرآن عالوه بر نكوهش كل يگاه
و همســرش  ابولهب، گر در آتش دوزخ خواهند ســوختيهمد يكه به علت همراه ييهاجمله خانواده
كه سوره مسد در مورد آنها  ش رفتين آزار پيا ييتا جا .ت رسو  خدا پرداختنديزار و اذآاست كه به 
شد سي، ب449و  448، ص ق1411، يشابورين ي؛ واحد448، ص 2 ، جق1404)قمي،  ناز   تا، ي؛ طو

مَا  تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَي عَنْهُ مَالُهُ وَ» ن زن و شـــوهر وعده آتش داد:يو به ا( 427، ص 10ج 
 .(5-1 :)مسد «لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَحَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍكَسَبَ سَيَصْلَي نَارًا ذَاتَ 

متولد  يديبا فحرت توح يهر انسان»د: يفرمايم مهم است كه حضرت رسو  يقدربه صالش خانواده ا

س فرمودند: همان آورند. سپيبار م يا مجوسيو  ي، نصرانيهودين پدر و مادر او هستند كه او را يشود ايم
 (.281، ص 3ق، ج 1404، ي)مجلس« كه خداوند مردم را به آن خلق نموده است ييفحرت خدا

 بينيمرتبط با خوش يرهايمتغ

رابحه مثبت  يفراوان يرهايبيني با متغد كه خوشيآي، به دست ميشناختمتعدد روان يهااز محالعه پژوهش
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ــتحكام خانواده ن يانجيعنوان مرها بهين متغياي كه ادارد، به گونه يو معنادار ــت. در يو تأثيدر اس رگذار اس

 شود:يانگر آنهاست، اشاره ميب ينيد يهاو آموزه يدانياز آنها، كه شواهد م يبرخ ياينجا به بررس

 بيني و رضايت از زندگيالف. خوش

ارند افرادي كه از پيشرفت علم و تكنولوژي و فراهم شدن وسايل رفاهي و راحتي، بسي ةامروزه در ساي

امكانات زيادي در زندگي برخوردارند، ولي از زندگي خود احســاس رضــايت ندارند. به همين دليل، 

به ، ياز زندگ يتمنديرضا اند.آن انجام شدهرمحالعات زيادي در زمينه رضايت از زندگي و عوامل مؤثر ب
خود  يزندگ يهاجنبههمة كه  يهنگام، و لذت تجربه شده توسط افراد است ياحساس خشنود يمعنا

 (.12، ص 1386پور، انينجاررند )يگيرا در نظر م

ست كه ماز زندگي  رضايتدر درون خانواده،  يكي از عوامل مهم ستحكام خانواده يا تواند به ا

س ي(، و كاركردها79، ص 1388، ينموده )نور ياديكمن ز ان يت فرزند، روابط ميمانند ترب ياريب

 ر دهد )همان(.يو تحت تأثيهمسران را ن يو اقتصاد ياجتماع يكارآمد يان و حتن و فرزنديوالد
مثبت رابحه دارد  يهابا تعامل ييوان بااليدر ازدواج، به م ينيبدهد كه خوشيها نشان مپژوهش
ضامند د گفت: يها باافتهين يه اي(. در توج175، ص 1385كند )كار، يم ينيبشيبلندمدت را پ يو ر

كنند كه يرا تجربه م يجانات متنوعيشــوند، هيمات و مشــكالت روبرو ميكه افراد با نامال يهنگام
، ينسب و تقويدارند )موسو يت، اضحراب و افسردگياق تا عصبانيو اشت يختگياز برانگ يادامنه
ــايافراد، م ينيب(. خوش1385 ــويتواند رض ن امر، موجب يرا ايت كند؛ زيرا در آنان تقو ييت زناش

ن يشتر زوجيت بيجه، سبب رضايها است. در نتيها و ناراحتيده گرفتن كاستيراموش كردن و نادف
باً در ذهن خود مرور ناراحت يدادهاين رويگردد. اما در مقابل، افراد بدبيم كننده كوچن را مرت
ـــدن آنها جلوگين ايكنند و در عيم ـــدن آنها نيم يرينكه از فراموش ش كمن و يكنند، به بورگ ش
ضايكند. ايم سبب رنجش خاطر آنان و عدم ر سر خود مين امر،  نكه يا گردد. بخصوصيت از هم

سبت به زوجين  آنها سبت به رفتارهاي مثبت او ن، يبخوشن شان را ن سر شتر رفتارهاي منفي هم بي
ساس  آنهاكنند. محرش مي س، «مقابله به مثل»تمايل دارند كه بر ا شان پا سر خ به رفتارهاي منفي هم

اگر يكي از زوجين به طور منفي رفتار كند، ديگري نيو ، در ين رابحه آشفته ،دهند. به عبارت ديگر
كمتر تحت تأثير رفتارهاي ن، يبخوشرفتارهاي زوجين ، به طور منفي پاســخ خواهد داد. در مقابل

ست شان ا سر گيرند رفتارهاي منفي طرف مقابل را ناديده مي آنها (.22، ص 1386 )ميراحمدي، هم
زوجين بدبين عمالً رويدادهاي منفي  ،هاي مثبت از همســـر و رابحه خود دارند. بنابراينو ديدگاه
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مايلند كه داوطلبانه رويدادهاي مثبت رابحه ن، يبخوشكه زوجين حاليآورند. دررابحه را به ياد مي
 بياورند. را به ياد
در  ياله ينسبت به مقدرات و قضا يترک اعتراض و ناخشنود ي، رضا، به معنايدگاه اسالميدر د

، 1385، ينراق) برديبه سر م يوسته در لذت، سرور و راحتي، پين مقاميصاحب چن .قلب و زبان است

ــرور و افواي. علت ا(604ص  ــختين س ــت كه فرد دارايا، هايش تحمل در برابر س ــا،  ين اس مقام رض

خدا خشنود باش تا شاد و  يند: به رضايفرمايم يامام علزمينه ن يا داند. دريم يرا حتم يمقدرات اله

 (.104، ص 1، ج 1366، يآمد) يكن يراحت زندگ
گردد رفتار و بيني و باور افراد است كه موجب ميآنچه مسلم است اينكه در هر موقعيت، جهان

د كه تمام امور جهان احساسات خاصي را بروز دهند. زماني كه فرد به اين نگرش و باور دست ياب

ــد و با همه علل و معلوالت، به اراده خداوند انجام مي ــته باش پذيرد؛ يعني ايمان به تقدير الهي داش

شي به نام « خير»فرمايد، هر آنچه كه خداوند مقدر مي ست، به نگر ست مي« خيرباوري»ا يابد كه د

شــود فرد به ( و موجب مي39، ص 1392پور، نيپيش نياز آن، ايمان به تقدير الهي اســت )حســ

حالتي از خوش به  جه،  يد و در نتي ياري بجو ند متكي گردد و از او  بيني، آرامش قلبي و خداو
 رضايت از زندگي برسد.

م او هستام بنده ينيبو خوش ظنحسندر پيش من »د: يفرمايم يقدس يثيخداوند متعا  در حد

ن نكته توجه داشت يد به ايالبته با .(110ص  ،1ق، ج 1412، يلمي)د« من جو گمان خوب ندارده ب

اســـت كه به آن  ينديخوشـــا يهاتيبر ارائه واقع ي، مبتنينيبجاد خوشيا يكه روش اســـالم برا

ها، خواهد افراد را به قصهين نمي(. د303، ص 1384ده، يشود )پسنديگفته م« گراواقع ينگرمثبت»

ـــاديزندگ ـــوق دهد و آنها  ياليخ يهايها و ش ب دهد، بلكه بر آن يفر يتو خال يهارا با وعدهس
ـــت تا به افراد كمن كند ز ش را كشـــف كرده، در كنار همه يخو يموجود در زندگ يهاييباياس

از  يزندگن نكته را در نظر داشـــت كه يد ايرو، بانيو به حســـاب آورند. ازايمشـــكالت، آنها را ن

ت. ، معلو  واكنش مناسب به آنهاسيمندتيل شده كه رضايمختلف تشك يهاتياز موقع يامجموعه

از  يتمنديتوانند به رضـايم يهمسـراناسـت.  يخانوادگ يآن، زندگ يهان سـاحتيتراز مهم يكي

و  ها برخوردار باشــندتيواكنش مثبت به موقع يالزم برا يبرســند كه از توانمند يخانوادگ يزندگ

شته باشند كه يا ينيقت دين حقيبه ا سىَ أَ»مان دا سىَ أَن تُحِبُّوا عَ ن تَكْرَهُواْ َشيًِْا وَ هُوَ خَيرٌِْ لَّكُمْ وَ عَ
 (.216)بقره: « نشَيًِْا وَ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنتُمْ لَا تَعْلَمُو
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ــوهر با ،ينيبحالت خوشايجاد  يبراالبته  ــند  يزندگ يد در ابتدايزن و ش گر را به يكديبكوش

شف كنند و يخوب س ك سند و با  شنا شوند تا زميكدي يو گفتار يرة رفتاريب شنا  بروز  نةيگر كامالً آ

ست ، ن حا يدر ع .ن برودياز ب ينيو بدب سوءظن سالم ين اخالقيموازهمة الزم ا را در همة  يو ا

د آورد. يپد را ينيبگر همراه شده و خوشيكديت كنند تا شناخت و رفتار با يگفتارها رعا رفتارها و

گر يكدي ياز رفتارها يمنف يهابرداشت. كنديت مياعتماد متقابل را در خانواده تقو، ينيبخوشن يا
سب ويزم. ابدييكاهش م صم نة درک منا ضايمانه فراهم ميروابط  ساس  يشود و اع خانواده با اح

ـــتحكام، يكديگرن امور در كنار يخواهند كرد. ا يزندگت يو رضـــا يمنيآرامش و ا خانواده را  اس

 .كننديم نيضمت

 بيني و سالمت روانيب. خوش

كارشناسان سازمان بهداشت جهاني، سالمت روان را قابليت ارتباط موزون و هماهنگ با ديگران، تغيير و 

اصــالش محيط فردي و اجتماعي و حل تضــادها و تمايالت شــخصــي به طور منحقي، عادالنه و مناســب 

هاي رواني نيست، بلكه توان واكنش ، صرفاً نداشتن بيماريتعريف كرده و بر اين باورند كه سالمت روان
صورت انعحاف سالمتي، در پذير و معنيدر برابر انواع گوناگون تجربيات زندگي، به  ست. بعد رواني  دار ا

هاي بهداشتي، بسياري از كشورهاي جهان، به ويژه كشورهاي جهان سوم، به توجه اصلي به ساير اولويت

شته و يا بيمارهاز جمله بيماري ضر، كمتر مورد توجه ياي واگيردار عفوني در گذ صر حا هاي مومن در ع

قرار گرفته است. با اين حا ، نگاهي به آمار منتشره در زمينه شيوع اختالالت رواني در كشورهاي مختلف 

 (.1387و همكاران،  )رياحيجهان، حاكي از بحراني بودن وضعيت سالمت روان است 

را دارد  يند همواره كسكاست كه فرد احساس  يضرور، يبه آرامش و سالمت روان يابيدست يبرا
تش يد و مورد حمابگيراو كمن از بدون ترس از طرد شدن ، نان خاطريكه بتواند در مواقع لووم و با اطم

در  .ندارند يكنند و اعتماد درونيم ياحساس ناامن، هستند يتين منبع حمايكه فاقد چن يرد. كسانيقرار گ

، ن افراديگران حســاســند. ايوس شــدن از ديقرار گرفتن، انتقادها و مأ يياعتنايرها، مورد بيجه به تحقينت

 به همراه دارد. يجسم يهايمارين امر بيهم. كنندير ميع را بد تعبيوقا

بيني با سالمت رواني افراد در ارتباط است. در ين محالعه خوشقات مختلف نشان داد كه يتحق

سا  پيشخوش ،طولي سالمت رواني افراد را پس از ده  سون نيو بيني  بيني كرد. در بيماران پاركين
سه با افراد بدبين، بينافراد خوش شتري برخوردار ، در مقاي بيني از ند. خوشبوداز سالمت رواني بي

مت سالكننده بينيپيشن، يهمچنكند. تأثير مخرب مشاجرات روزانه بر سالمت روان جلوگيري مي
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، يعني اختياري، افســردگي و خصــومت و ســالمت جســمانينشــانگان وســواس بي، يعني رواني

 كندسالمت روان نيو جلوگيري مي از تأثير مخرب بيكاري بر است و ،هاي خواب و پرتنشياختال 

 .(1388ريا، بي)نوري و سقاي
روان سالم است تا بتواند  از روش و يبرخوردار ايرساندن به انسان بر ياري، از اهداف اسالم يكي

سل به بهتر سد. از د، ممكن يهان راهيبا تو سالميبه آرامش بر س، يدگاه ا  يكه خودآگاهانه با تمام يك
ــت ــات خويا دارد و ميزنده و پو يارتباط يهس مثبت حل كند، از نظر  يريگش را با جهتيتواند تعارض
 (.203، ص 1374، ياحمدسالم است ) يروان

ه، درجاد كيرا در انســان ا يروان يهاجاد تنشيا يهانهيكه زم ين عوامليتراز مهم يكي، از نظر قرآن
ــان م يب برهم خوردن تعاد  روانموج ــتيو آرامش در انس ــود، عدم ارتباط با خداوند اس  مَنْ  وَ»: ش

ةً لَهُ فَإِنَّ ذِكْرِى عَن أَعْرَضَ ــَ نكاً مَعِيش ــَ رُهُ وَ ض ــُ  من ياد از كس هر و (؛124 )طه: «أَعْمَى الْقِيَمَةِ يَوْمَ نحَِْش
 كنيم.مى محشور نابينا را او قيامت، روز و داشت خواهد تنگى( و سخت) زندگى شود، گردانيرو

 سد:ينويه مين آير ايدر تفس يعالمه طباطبائ
 که کسى که است اين براى دارد، تنگ يعنى، «ضنک معيشتى»کند  اعراض من ذکر از که کسى فرمود اگر
 آن و ببندد، دل آن به وى که ماندنمى دنيا غير چيزى ديگر نمايد، رابطه قطع او با و کند، فراموش را خدا
 اصالح به فقط و کند، آن در منحصر را خود هاىکوشش همه، نتيجه در دهد، قرار خود يگانه مطلوب را

 اين و شممود، سممرگرم آن از تمتع به داده، بيشممترى توسممعه را آن روز به روز و بپردازد، دنيايش زندگى
شت، شد ک چه کند،نمى آرام را او معي ست به آن از چه هر اينکه براى زياد، چه و با  حد آن به، آورد د

شته قانع ضى آن به و نگ ش  دائماً و شود،نمى را ضافه به چ  و حرص اين اينکه بدون دوزد،مى آن از ترا
 دلش هميشممه و برد،مى سممره ب تنگى و فقر در دائماً کسممى چنين پس. شممود منتهى جايى به تشممنگيش

 روى و آفات نزول از که ترسى و اضطراب و اندوه و غ  از نظرصرف ندارد، که است چيزى به مندعالقه
سيدن فرا و ناماليمات آوردن ضطرابى از نظرصرف و دارد، بيمارى و مرگ ر  کيد و حسودان شر از که ا

شمنان شده، برآورده آرزوهاى ميان در دائماً او پس. دارد د  سر به شده برآورده آنچه فراق از ترس و ن
 يقين کرد،نمى فراموش را او و بود او ياد به و شممناختمى را خود پروردگار مقام اگر کهحالىدر .بردمى
ست، مرگ با آميخته که دارد حياتى خود پروردگار نزد که کردمى ست، پذيرزوال که دارد ملکى و ني  و ني

 نتواند مقياسممى هيچ که دارد کرامتى و رفعت و سممرور و فرح و نيسممت، ذلت با مشمموب که دارد عزتى
ساند، آخر به را آن سرآمدى يا و کند تعيين را اشاندازه ست مجاز دار دنيا که کندمى يقين نيز و بر  و ا
 خدا آنچه به دلش، بشممناسممد را اين او اگر. نيسممت بيش پشمميزى آخرت مقابل در دنيا زندگى و حيات

شتش و شود،مى قانع کرده تقديرش شد چه هر معي شته، فراخ برايش با  را ضنک و تنگى روى ديگر گ
 (.314، ص 14، ج 1374، يطباطبائبيند )نمى

مان به يو ا ياسالم ينيبجهان ي، اگر بر مبناير حركت خود در زندگيتوان گفت: انسان در مسين، ميبنابرا

ر فاصله ين مسيكه از ا يوانيار سالمت روان و فكر برخوردار است و به ميكند، از معاد او حركت يخدا و 
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كه بر خالف  يخداجوست و فرد يرا انسان به صورت فحريباشد. زيدور م يداشته باشد؛ از سالمت روان

حاظ روان يفحر يهاشيگرا ند، از ل ما افراد خوشيدچار چالش م يعمل ك به يبشـــود. ا كه  جا ن ازآن

ن يها و سرچشمه ان نعمتيجه به منشأ ايعالم خلقت توجه داشته، در نت يهاييبايخداوند و ز يهاتنعم

 كنند.يخود عمل م يفحر يهاشيها و گرامان دارند و طبق خواستهيها، شناخت و اييبايز

و ترس  ين، اندوه، نگرانيبدهد، افراد خوشيوجود دارد كه نشان م يو شواهدين يات اسالميدر روا
دهد و از گرفتار آمدن به ياندوه را كاهش م ينيبخوش يعني»ند: يفرمايم نيرالمؤمنيدارند. ام يكمتر

ــبب راحت ينيبخوش»ند: يفرماين مي(. همچن104، ص 1366، ي)آمد« دهدينجات م يدام گنهكار  يس

 است. ش درونيقلب نشانگر آرامش و آسا ي)همان(؛ راحت« گرددين ميد يقلب و سالمت

تواند از يو ميآنها ن يخانوادگ يهستند، زندگ يشتريب يسالمت روان يدارا، نيبازآنجاكه افراد خوش

لووماً روابط ، داشته باشد يبرخوردار باشد. البته روشن است كه هر كس سالمت روان يشترياستحكام ب

توانند ياد نميزبســيار احتما  برند، به يرنج م يكه از مشــكالت روان يندارند. اما افراد يقو يخانوادگ
شند ) شته با سالمت روانيز، (1388، ينورخانواده بهنجار دا شتن  در  يبه رفتارها و برخوردها، يرا ندا

 سازد.يشود كه استحكام خانواده را متولو  ميدرون خانواده منجر م

 بيني و سالمت جسمانيج. خوش

ها و ســالمت جســماني و رواني انســان تأثير زيادي طوركلي، باورهاي مثبت بر بيماريو به بينيخوش

ـــان با ين بيان مي، و همكاران در اين زمينه (Taylor)تايلرگذارد. مي كنند كه اگر ادراكات عادي انس

بينانه، حتي كاذب در مورد آينده همراه شود، مفهوم مثبت از خود و كنتر  شخصي و ين ديدگاه خوش

زا و تهديدزاي ي روزانه، بلكه در كنار آمدن با حوادث بســيار اســترسنه تنها در اداره جور و مد زندگ
 (.1389نصير، كند )زندگي، به افراد كمن مي

بين اند، افراد خوش، در بيماراني كه به علت بيماري لولة فرعي قلب عمل جراحي شــدهنمونهبراي 

ن حمله قلبي در طو  هشت نجات بيماران را پس از ي ،بينيوضعيت سالمتي بهتري نشان دادند. خوش

سه با همتايان بدبين آنها بيماري عروقي افراد خوش. بيني كردسا  پيش سا  در مقاي سه  بين در طو  

ينانه در آغاز بورگســالي، ســالمت كلي را در بداشــتن ســبن تبيين خوش پيشــرفت كمتري نشــان داد.

شان ميبيني ميسالي پيشنميا سي طولي ن ين بني، طو  عمر را در افراد خوشبيدهد كه خوشكند. برر
 (.1388، رياسقاي بيو  نوري) كندبيني ميپيش

سو سبن زندگيتحق، گريد ياز  ست كه  شان داده ا در  ير مهميه تأثيژه تغذيبه و ،يقات مختلف ن
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را در  دهاياز جمله كاروتنوئ، دان مختلفياكسيآنت 9غلظت خون ، پژوهشگران هارواردبيني دارد. خوش

ــاله مورد بررســ 74تا  25، ييكايهوار مرد و زن آمرحدود  ن افراد در مورد يمحققان از ا .قرار دادند يس

ن افراد يبيني اوان خوشيم، نيآنها همچن. از آنها گرفتند يخون يهاده و نمونهي، پرسينگرششان به زندگ

 نيبكه كمتر خوش يدســـه با افرايدر مقا، تر هســـتندنيبكه خوش يافتند افراديدر و دنديو ســـنجيرا ن

: محققان معتقدند .خود دارند يخون يهادر نمونه يشــتريد بيغلظت كاروتنوئ درصــد 13 ند، تاهســت
ج را ين نتايا يكم تا حدودتواند دستيم، نيبن افراد خوشيجات در بيوه و سبويم ياديوان زيمصرف م

 ران(.يعصر ا يخبر يليت تحلي)سا ح دهديتوض

از ي، به بدن سالم نيو بندگ ين زندگيخدامحور است و در ا گوناگون خود، يوندهايانسان در پ

سالمت يمنددارد. بهره ساس فعاليهمه جانبه او از  ست.  يو معنو يماد يدر زندگ يو يهاتي، ا ا

شناخته»از آن به  امبر اكرميپ ست: ي« نعمت پنهان و نا « هينعمتان مجهولتان االمن و العاف»اد كرده ا

از  يخدا، برخوردار يو بندگ ياز عوامل آرامش زندگ يكيرا ي(؛ ز472تا، ص ي، بيشــابوري)فتا  ن
ــت. ازا ــالم اس ــم و جان س ــتنيجس و حفظ نفس را الزم و واجب  يرو، عقل و نقل، حفظ تندرس

سان حتياند و روا نمشمرده سخت يدارند كه ان صيترهنگام  سم و ين م بت و اندوه، به عمد به ج

ات، بدن و يروا يكه در برخ ياشمارند، به گونهيرساند و اضرار به آن را حرام مب بيجان خود آس

ــمار آمده ياله يهاآن از امانت ياعضــا  يهايژگيها را از وت امانتياند و خداوند متعا  رعابه ش

ـــت: ي يبرجســـته مؤمنان و نمازگواران واقع َاتهِِِمْ وَ عَهْدِ»اد كرده اس ِأَمَان َّذِينَ هُمْ ل « هِمْ رَاعُونوَ ال

سو  خدا32)معارج:  ستند و هر كس امانت »د: يفرمايم (. ر شم، زبان و قلب امانت ه گوش، چ
ندارديت نكند ايرا رعا نابرا370، ص 8ق، ج 1423، ي)نجف« مان  ـــي(. ب با بررس  ينيمتون د ين، 

 گرفته است.د قرار يار مورد تأكيو حفظ آن در اسالم بس يم كه سالمت جسمانيابييدرم ياسالم

شته باشد، زندگ يكيبرند كه هر كس يو را نام ميپنج چ امام صادق ره و يوسته تياش پياز آنها را ندا

 (.83، ص 1ق، ج 1404، ياست )مجلس« يتندرست»از آن موارد  يكيعقلش آشفته و دلش گرفته باشد. 

 يشــناختســتيز يازهايبر ن ين منابع لذت و مبتنيترجياز را يكي، دنيكه خوردن و آشــامييازآنجا

سالم به طور و ست، در ا شان ميا ست. محالعات ن شده ا صرف بيژه بدان توجه  ش از حد يدهد كه م
به  39، ص 1388، يريقدگردد )يم يو روان يمنجر به بروز مشكالت جسم، هايدنيها و آشاميخوردن

د، ياز صرف غذا دست بكش»: ستدر اسالم سفارش شده ا، ني(. بنابرا85، ص 1391زاده، نينقل از حس

 (.239، ص 24ق، ج 1409، يحرعامل)« ديل به غذا داريكه هنوز ميحالدر
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 ِشفاءٌ  هُوَ ما الْقُرْآنِ مِنَ نُنَزِّلُ وَ»كند: يم يمتعا ، قرآن و عسل را شفادهنده معرف ين خدايهمچن

 لِلنَّاسِ  شِفاءٌ فيهِ أَلْوانُهُ مُخْتَلِفٌ شَرابٌ»؛ (82اسراء: )« خَساراً إِالَّ الظَّالِمينَ يَزيدُ ال وَ لِلْمُؤْمِنينَ رَحْمَةٌ وَ

وجود دارد كه از جمله علل  يات مختلفيهمچنين روا .(69نحل: )« يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَآيَةً ذلِكَ في إِنَّ

ـــتن روح يشــــاد بايان ميبيني را به خوشيو داش جات  نا له تالوت قرآن، م ند. از جم  ك

ند خرما، انگور، انج يهاوهيخدا، ورزش، خوردن م مان بازيمختلف  ـــي، تفرير،  ... احت ويح و س
 (.62ق، باب 1404، ي)ر.ک: مجلس

نده، يآ يزندگ يمشن سبن و خطيياز سرنوشت انسان است و در تع يگذار بخش مهمهيخانواده پا

ــالمت و عملكرد فرد در آ ــران در ، نيبنابرا. بر عهده دارد ينده نقش بورگياخالق، س ــت همس الزم اس

سالم،  يد به سبن زندگيبا، ن راستايلذا در ا. نديخود و فرزندانشان كوشش نما يحفظ سالمت جسمان

، نقش خود را يو پرخور ياز حرامخوار يتوجه نموده و با دور يورزشــ يهاتيه مناســب و فعاليتغذ

سالمت و تكو شخصيدر  سمانيز؛ نديفا نمايت افراد خانواده اين  سالمت ج ضايهر  يرا عدم  ، ن از اع
 يهانهيتشــنج در خانواده شــود و زم يتواند منجر به عدم كاركرد محلوب آنها در نقش خود و گاهيم

 تولو  خانواده را فراهم آورد.

 يريگجهينت

ساس ينقش، هاي بارز مثبت شخصيتيعنوان يكي از ويژگيبيني بهخوش سان دارد. ا يدر زندگ يا ن يان

مبناي دگاه او، يمحرش شد. از د« ينيبه خوشينظر»تحت عنوان  گمنيسلتوسط ، يشناسدر روان يژگيو
معنا كه افراد مختلف در نسبت دادن امور نيبد؛ ا ريشه داردهبيني در نحوه تفكر افراد درباره علتخوش

ارد. بر اساس نام د« سبن تبيين»، هاي شخصيتيهاي خاصي دارند. اين خصلتبه علل مختلف، عادت

 كنند:ياز سه بعد استفاده م، ا بديداد خوب ين علت هر رويياين نظر، در تب

 ؛يا دائميدانند يم يدادها را موقتيا افراد علل رويمعنا كه آنيتداوم: بد .الف

 و محدود؛ يا موقتير برخوردار است، يگسترده و فراگ ياز علت يع زندگيا علل وقاينكه آيا يعنير بودن: يب. فراگ

 دارد. يع زندگيدر وقا ي، نقش مهميرونيو ب ين بعد، در نظر گرفتن عامل دروني: در ايسازيج. شخص
و محدود معتقدند و نه  يها به علل موقتن در برابر معضالت و شكستيبنكه، افراد خوشيح ايتوض

جه، يط هستند. در نتيعوامل و شرار يسا ير احتماليافتن تأثي يتنها خود را مقصر قلمداد نكرده، بلكه درپ

ــبن تبيا ــهله در نظر م ين، روش منحقيبن، افراد خوشيين س ــت از تالش يگيرا در حل مس رند و دس

ن، علل يدهند. اما افراد بدبيت خود ادامه ميت خاطر، به فعاليدارند و با حفظ عوت نفس و امنيبرنم
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كرده و عامل وقوع  يو تلقيآمن، مسهله را فاجعهيچندانند. آنها هميم يشگيند را هميناخوشا يدادهايرو

كنند لذا يم ي، در نظر گرفته و احساس گناه و شرمساريعامل درون يعنينامحلوب را خود،  يدادهايرو

 رند.يگيقرار م يدهند و در معرض افسردگيمقاومت خود را در برابر مشكالت از دست م

سالمياز د ست دو، ينيو بدب بينيخوش، يدگاه ا  يدادهايو رو ي، زندگينوع نگاه متفاوت به جهان ه

ان يكه فرد از من معنا يبه ا يشوند: بعد توجه انتخابيو مياز هم متما يو در دو بعد كل مربوط به آن است
ها و ها، شـــكســـتين به بديدارد؛ فرد بدبن از آنها توجه يبه كدام، گوناگون در جهان يهامحرک

ن يتريعنوان عالها و به خدا بهيها و خوبين به امكانات و توانمنديبد خوشكمبودها توجه دارد و فر

گردد. ياو از حوادث برم يهايابيفرد و ارز يرهايگر به تفسيها توجه دارد. بعد ديها و خوبييبايمنبع ز

ستند،  يا حوادث داراينكه آيا ست كه د نجايداند. نكته مهم ايرقابل تحمل ميا آنها را غيبار مثبت ه ن يا

 دار داشته باشند.يپا يريد دارد، تا تأثيتأك ييگرارها بر واقعيدر تفس

نانه يبقائل است، تفكر موحدانه و خوش ياديت زيسعادت خانواده اهم يكه اسالم براييازآنجا
ـــفارش ين و فرزندان به نحو وين و والدين زوجيرا در روابط ب ژه در نظر گرفته اســـت و به آن س

رسند كه خدا را يم ياات خداوند متعا  به مرحلهيآ يزنان و مردان موحد، با تفكر و بررسكند. يم

شكل ميباتريو را به زيداند. آنها همواره همه چيها و اتفاقات متيدر رأس همه واقع نند و در يبين 

ـــت كند. در يكنند و همواره در جهت رفع آنها تالش مينانه عمل ميبو به طور واقعيها نيمورد كاس

د يمان و توحيا يهاهيت پاين خود به تقوياز والد يري، فرزندان بر اســـاس الگوپذيان خانوادهيچن

گام بر ميصـــح ينيبخود در جهت خوش يباور ند. ايح  خانوادهيدار ها در قرآن، از نوع ن نوع 
، يرمتعاليقرار دارند. در خانواده غ يرمتعاليغ يهاهستند كه در برابر آنها خانواده يمتعال يهاخانواده

 ينگرند. اگر اعضايگران و خدا ميع، ديبه وقا يد منفيو با دينبوده و افراد ن يد از اصو  زندگيتوح

ن يرابحه ب ينيبرا خوشيخواهند داشــت؛ ز يدارين باشــند، خانواده مســتحكم و پايبخانواده خوش

ـــازد. زوجيافراد درون خانواده را محكم م تگر يشـــتر همســـران خود را حماين، بيبخوش يهاس

گر را يكدي يو رفتار يتيشخص يهايژگيكنند، ويرا احساس م يشتريب ييت زناشويدانند، رضايم

جاد يسبب ا ينيبن، خوشيكنند. همچنيدرک م يدانند و امكانات موجود را به خوبيشتر مثبت ميب
سوين افراد خانواده ميمحبت ب سالمت روانآن از گر، يد يگردد. از  سمان يجهت كه  افراد  يو ج

 برخوردارند. يشتريب يشتر است، از استحكام خانوادگين بيبخوش
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 .90-51، ص 2ش 

 پناه، تهران، رشد.، ترجمة فروزنده داورنيبکودک خوش، 1996ن و همكاران، يسليگمن، مارت

، رانيت ايريعلوم مد، «مثبت در سازمان يشناختعوامل روان يامدهاين پييتب»، 1389ن و همكاران، يمار اصل، نسريس
 .43-25، ص 17سا  پنجم، ش 

 .يتهران، دفتر نشر فرهنگ اسالم ،يحجتمحمدباقر  ةترجم، ياسالم يشناسروان يفراسو يگام، 1363 دحسن محمد،يس ،يشرقاو
سفه تاريخ در مکت  قرآنسنت، 1369صدر، محمدباقر،  سهاي اجتماعي و فل سوي، ترجمة  ، يهمدان يدجما  مو

 جا، مركو نشر فرهنگي رجاء.بي
 مدرسين. قم، جامعه ،األخبار معاني، 1361 على، صدوق، محمدبن

ــ»، 1388، يمهدمحمد، يويپارييصــفورا معرفت ، «خانواده يدر كارآمد ياخالق اســالم يهات آموزهيرعا ياثر بخش
 .118-91ص  ،1 ش، سا  او ، ياخالق
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 مدرسين. ، قم، جامعهزانيالم ،ق1417ن، يسيدمحمدحس ،يئطباطبا
 مدرسين. ، قم، جامعهيهمدان ي، ترجمة محمدباقر موسولقرآنعلوم ا يزان فيالم، 1374ـــــ ، 

 داراحياء التراث العربي، بيروت ،التبيان في تفسير القرآن، تاي، بطوسي، محمدبن حسن
 اسالم. ، چ دوم، تهران،القرآن تفسير في البيان اطي ، 1378ب، سيدعبدالحسين، يط

 .يف رضيخرسان، قم، شر يد محمد مهديق سي، تحقنيره المتعظين و بصيالواعظروضه تا، ي، محمدبن حسن، بيشابوريفتا  ن
 .دارالكتب االسالميه، ، تهرانقاموس قرآن، 1371اكبر، قرشي، سيدعلي

 .دارالكتاب ،قمچ سوم ، تفسير علي بن ابراهي  القمي، ق1404، بن ابراهيمقمي، علي

 زند، تهران، سخن. يو جعفر نجف يفيپاشا شر، ترجمة حسن مثبت يشناسروان، 1385كار، آالن، 
 روت، مؤسسه الوفا.ي، ببحاراالنوارق، 1404، محمدباقر، يمجلس

 ، تهران، باقرالعلوم.الجنانحيمفات، 1380خ عباس، ي، شيمحدث قم

 كتاب. نشر و ترجمه بنگاه ، تهران،الکري  القرآن کلمات في التحقيق، 1360، حسن، يمصحفو

 ه.ي، تهران، دارالكتب االسالمر نمونهيتفس، 1374صر و همكاران، ، نايرازيمكارم ش

 .ي، قم، دفتر انتشارات اسالميو روان يمشکالت اخالق يبررس، 1361، يدمجتبي، سيالر يموسو

سو سيمو سب،  سين سيدمحمدح ضا تقوين و   ينيبشيكنار آمدن: پ يو راهبردها ينيبدب -بينيخوش»، 1385، يدمحمدر
 .389-380، ص 4، سا  دوازدهم، ش رانيا ينيبال يشناسو روان يپزشکروان، «در نوجوانان يشناختروان يسازگار

 العلميه. الكتب روت، داريزغلو ، ب بسيونى كما  تحقيق ،القرآن نزول اسبابق، 1411احمد،  بن ، علىيشابورين يواحد

ن شممهر يزوج يبيني و شممادبر خوش يميخودتنظ وهيمدت به شممکوتاه يدرمانر زوجيتأث، 1386ال، ي، ليراحمديم
 ارشد، اصفهان، دانشگاه اصفهان. ينامه كارشناساني، پااصفهان

سمانه، نجاريان شناختي، 1386پور،  شيوه  شاوره گروهي به  پذيري همسران افراد پارانوئيد معناي بر توافق -تأثير م
 ارشد مشاوره گرايش خانواده، اصفهان، دانشگاه اصفهان. ينامه كارشناساني، پاشهر اصفهان

 .ياء التراث العربيروت، دار احي، بتيبث اهليموسوعه احادق،  1423، يخ هادي، شينجف
 ، چ دوازدهم، قم، هجرت.السعادتمعراج، 1385، نراقى، مالمهدى

ص ضين سترس و تاب يرابحه راهبردها»، 1389ه، ير، مر ستان با خوش يآورمقابله با ا شهر سحه  بيني دختر مقحع متو
 .70-57، ص 16، دوره پنجم، ش يشناسنو در روان يهاافتهي، «دزفو 

صرنوري، نجيب شتن خوشيرابحه ب»، 1388، رياسقاي بي اهلل و محمدنا سر سالمياز د ينيبو خوش يبيني  با  يدگاه ا
 .68-29ص ، 3، سا  دوم، ش نيو د يشناسروان، «ياز زندگ يتمنديرضا

 .70-53، ص 135، سا  هفدهم، ش معرفت، «البالغهبيني از منظر نهجخوش يهان از مؤلفهينو ييلگوا»، 1387اهلل، نوري، نجيب
 .87-73، ص 9، ش تيراه ترب، «در استحكام خانواده يشينقش مثبت اند»، 1388ـــــ ، 

 4/4/1390، جه به سوره کهفدگاه قرآن با تويسالمت از د، 1390، مسلم، يان، خدريت تبيسا
صر ا يخبر يليت تحليسا صرف مخوش ،/http://www.asriran.comران، يع سبزيبيني خود را با م جات يوه و 

 30/10/1391، ديش دهيافزا
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