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ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ در درون ،ﻣﯿﺎن آن ﭼﻪ ﻓﻄﺮت و ﻏﺮﯾﺰه ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؛ و

د ر ﺑﯿﺮون ،ﻣﯿﺎن آن ﭼﻪ ﺗﻌﺎدل ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯿﺎن ﻓﺮد و ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ.

از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ ،ﻣﺎده و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و ﺗﻦ و ﺟﺎن اﺳﺖ ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺸﻤﮑﺶ دروﻧـﯽ

اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ،ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ در ﻣﻌﺮض ﺑﺤﺮان ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﺧﺮوج از ﺗﻌﺎدل اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺗﻌـﺎدل ﺷﺨـﺼﯿﺘﯽ،
ﻗﺮآن دﺳﺘﻮرﻫﺎ و آﻣﻮزه ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐـﻪ در ﺳـﺎﯾﻪ آن ﺷﺨـﺼﯿﺖ اﻧـﺴﺎﻧﯽ از ﺗﻌـﺎدل ﻻزم ﺑﺮﺧـﻮردار

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ آﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎري وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻓﻄﺮت وﺟﻮدي اﻧﺴﺎن و ﺣﺎﻻت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن روان او را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪه ﻋﻠﻞ
و ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺤﺮاف و ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راه ﻫﺎي ﺗﻬﺬﯾﺐ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و درﻣﺎن روان اﻧﺴﺎن را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.

ﻗﺮآن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر اﻧﺴﺎن از ﯾﮏ ﻏﻨﺎي ذاﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ آﻓﺮﯾـﺪه
ﻫﻤﻮاره ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻓﻘﺮ ذاﺗﯽ اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را در ﻫﺮ ﺟـﺎ ﻧـﺸﺎن ﻧﺪﻫـﺪ ،آن

ﺑﺨﺶ ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

از ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن ﺗﻌﺎدل ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﻬﻨﺠﺎر در ﺻﻮرﺗﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ و روح در آن ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺎﺷﺪ و

ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ارﺿﺎ ﺷﻮد .اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ داراي ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﻬﻨﺠﺎر اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺴﻢ و ﺳﻼﻣﺖ و ﻧﯿﺮوﻣﻨـﺪي آن

اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻧﯿﺎزﻫﺎي آن را در ﺣﺪود ﺷﺮع ﻣﻘﺪس روا داﺷﺘﻪ و ﺑﺮآورده ﻣﯽ ﺳﺎزد

اﺳﻼم ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ در دوران ﻣﺨﺘﻠﻒ ،آﻣﻮزه ﻫﺎي دﺳﺘﻮري و ارﺷﺎدي دارد ﻧﺨﺴﺖ ﺑـﻪ دوره
ﺟﻨﯿﻨﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ زﯾﺮا ﺳﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ارﺛﯽ و ﻣﺎدرزادي در اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳـﺖ؛ از اﯾـﻦ رو
اﺳﻼم ﺑﻪ اﯾﻦ دوره ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻣﺒﺬول داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎري از ﺻﻔﺎت ﺧﻮد را از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻪ ارث ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ
آﯾﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮد او ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان او ﻧﯿﺰ ﻣﯽ رﺳﺪ

در دوره ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻮدك او را از ﺑﺤﺮان ﻫﺎي روﺣﯽ و رواﻧﯽ در اﻣﺎن ﻣﯽ دارد و ﺗﺄﮐﯿﺪ اﺳﻼم ﺑـﻪ

آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدك را اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎر آورد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻬﻢ ﺗـﺮ از ﻧﻘـﺶ

ﭘﺪر اﺳﺖ .ﭘﺪر و ﻣﺎدر وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺟﺴﻢ و ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺳﺎﻟﻢ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ ،زﯾﺮا
اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪازﻧﺪ ﻃﻔﻞ را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺧﻄﺮات ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻏﻤﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﺛﺮات آن در
آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺪوه ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺿﻄﺮاب ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

دوره ﺑﻠﻮغ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ دوره ﻫﺎي رﺷﺪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ
در ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ ﻓﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ر واﻧﯽ ـ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ و ﺑﺴﯿﺎري از ﻇﺮاﯾﻒ دﯾﮕﺮ از اﻫـﻢ وﻇـﺎﯾﻒ ﺧـﺎﻧﻮاده در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺑﺮاي ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﺧﺎﻧﻮاده از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم اﻫﻤﯿﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺰاﯾﯽ در ﺣﻔـﻆ
ﻋﻔﺖ و ﺣﺪود اﺟﺘﻤﺎع دارد
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