
 معیار خانواده موفق از منظر قرآن

 لَكُم خَلَقَ أَن آیَاتِهِ وَمِنْ : :سوره روم می فرماید ۲۱در آیه  خداوند

 إِنَّ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُم جَعَلَ وَ إِلَيْهَا لِِّتَسْكُنُواْ أَزْوَاجاً أَنفُسِكُمْ مِِّنْ

 از كه است آن او هاى  نشانه از و ؛یَتَفَكَّرُونَ لِِّقَوْمٍ لَآیَاتٍ ذَلِكَ فِى

 آرامش آنان كنار در تا آفرید شما براى همسرانى خودتان جنس

 بى داد؛ قرار رحمت و شدید ى  عالقه همسرانتان و شما ميان و یابيد

 هاى  نشانه اندیشند  مى كه گروهى براى الهى،( )نعمت این در شك

 .است قطعى

همه اعضای آن، یعنی خانواده موفق یعنی تپيدن یك قلب در سينه 

روحی مشترک در چندین كالبد كه باعث می شود همگام و همراه 

 .یكدیگر به سمت كمال ره بپيمایند

خانواده مهم ترین خشت بنای اجتماع است و اگرخانواده سالم، 

متعالی و استوار باشد می توان به داشتن جامعه ای سالم، متعالی و 

طبيعی و اساس اجتماع و واحد استوار اميدوار بود. خانواده ركن 

بنيادی جامعه اسالمی است و درحفظ و گسترش قدرت ملی نقش 

  .مؤثری ایفا می كند

خانواده موفق از نظر اسالم از هر مشكل و اختالفی مصون نيست،   

ولی در اختالف ها حریم ها شكسته نمی شود و افراد پس از فرو 

 صالح و جبران ضعفحل مشكل و حتی انشستن هيجانات، به دنبال 

ها و رفتارهای نامناسب خود هستند. افزون بر این، باورهای دینی 

پایدار، عدالت محوری و مدارا سه مفهوم مركزی خانواده مطلوب و 

 .موفق از دیدگاه اسالم است

 

 

 

 نكات تربیتي                                 

همچنين برای كلمات، ابزارهایی هستند كه برای تربيت و آموزش و 

بریم كه  كنيم. ما اغلب از یاد می حل مشكالت از آنها استفاده می

كودک از نظر درک و فهم كلمات مبتدی است و فقط به ظاهر آنها 

كند.  توجه دارد، لذا از بسياری لغات روزمره برداشتی نادرست می

عنوان مثال، گروهی از كودكان سه ساله كه برای نخستين بار به  به

رو شدند، معنی  رفتند وقتی با فرمان صف ببندید روبه ودک میمهد ك

آن را درک نكردند. كودكانی كه سن بيشتری دارند، در حل 

تری نيز برخوردارند، به عبارت دیگر  مشكالت از مهارت افزون

دانند  گزینند و می های مناسب برمی حل تر دارند، راه قضاوتی دقيق

را دارد. برای دستيابی به این  كه هر انتخاب، پيامدهای خاص خود

ها، نخست باید به یاد دادن كلمات پرداخت. سپس  گونه مهارت

هایی را كه در ورای آن نهفته است و كاربرد ویژه هر رفتار را  هدف

 باید آموزش داد. 

های  گاهی اطاعت نكردن كودكان، ناشی از مبهم بودن خواسته

كنيم كه مهاجم  شویق میوالدین است. چنانچه اغلب فرزند خود را ت

باشد و اجازه ندهد دوستان او را كتك بزنند ولی وقتی برادر خود را 

كنيم. در چنين شرایطی، فرزند به نتيجه  زند او را تنبيه می كتك می

رسد كه كتك زدن درست است یا غلط و اگر نادرست است،  نمی

خود  تواند جایگزین آن سازد؟ ممكن است به فرزند چه عاملی را می

بگویيد برادرت را كتك نزن چون ممكن است آسيب ببيند، حال آن 

كه برای فرزند خشمگين شما آسيب دیدن برادرش اهميتی ندارد. 

هرگز سخنان فرزندتان را قطع نكنيد و اجازه دهيد توضيحات خود را 

كند، به  وقتی فرزندتان با شما صحبت می به طور كامل بيان كند.

تا بداند كه در حال گوش دادن به سخنان او  چشمان او نگاه كنيد

 هستيد.

به حركات فرزندتان توجه كنيد. ممكن است از حركات او چنين 

تواند  استنباط كنيد كه او قادر به روشن ساختن ماجرا نيست و نمی

ایده خود را منتقل كند، لذا به طرح سواالت بيشتری نياز است.از 

تك بزند چه احساسی خواهی فرزند خود بپرسيد اگر رضا تو را ك

كند  ها، به كودكان كمك می داشت؟ مطرح كردن این گونه پرسش

تا احساسات دیگران را درک كنند، اگر قادر به درک احساسات و 

های دیگران شوید در حل مشكل موفق خواهيد بود. پس از  كنشوا

های مختلف  حل این كه به سخنان فرزندتان گوش دادید، درباره راه

وگو كنيد. كودک خود را با پيشنهادهای مختلف  با او گفت

راهنمایی كنيد ولی هيچ گاه نظر خود را به او تحميل نكنيد و اجازه 

برای آن برگزیند. هدفتان باید این دهيد تا خود جایگزینی مناسب 

 تواند به حل مشكالت بيندیشد. باشد كه به او بياموزید چگونه می

تر از  كنند بسيار موفق كودكانی كه خودشان مشكل خود را حل می

دهند. همچنين آنها  حل می شان به آنها راه كودكانی هستند كه والدین

كالت را دارند، گویند كودكانی كه توانایی برطرف كردن مش می

حل  شوند، زیرا وقتی یك راه كمتر دچار مشكالت روحی ـ روانی می

اندیشند.كودكان باید  های سودمند می حل نتيجه بود، به دیگر راه بی

هایی مناسب برای رفتارهای ناپسند خود باشند  در پی یافتن جایگزین

كه چگونه ولی شما نباید داور آنها شوید، بلكه باید به آنها بياموزید 



 .درباره رفتارهای خود فكر كنند

 نشانه هاي خانواده موفق                      

 یك پرنده مكمل هم  همسران در خانواده ی موفق مانند دو بال

 هستند

 حكمفرماست در این خانواده ها بينش تكاپویی 

 نمی رد و بدل به تو چه یا چه من جمله به خانواده اعضای بين در 

احساس  و دارند اعتماد منطقی مشورت و گفتگو به اعضا كه شود چرا

 را همدیگر و ميدهند گوش همدیگر حرفهای به كنند، می مسئوليت

 .كنند می درک

 نمی سوء استفاده اعتماد این از و دارند اعتماد یكدیگر به افراد 

 خانواده و موفق جازدوا ویژگی از پایدارترین یكی را اعتماد و كنند

 .ميدانند موفق

 كارهای یا ها مهمانی در و هستند هم با دارد نامكا كه جایی تا 

 همفكری، همكاری، همدلی، .نميروند تنها خانواده به مربوط

 .ميدانند خوشبخت خانواده بقای را هماهنگی

 به مشورت و گفتگو با مختلف مسائل در و دارند اتحاد هم با 

 را آمدآن ودوج به اگر سوء تفاهمی كنند می سعی .ميرسند تفاهم

 .كنند حل خانواده ندرو

   و گذاشته احترام آن به و بوده آگاه یكدیگر عقاید و ها سليقه به 

 .كنند عمل

 فراتر شده مشخص حدود از و گذاشته احترام یكدیگر حریم به 

 .روند نمی

 می مراقبت هم از و بوده یكدیگر جسمی و روحی سالمت ننگرا 

 مشكل حل در وافر سعی د،آی اگر چنانچه مشكلی بوجود .كنند

 .دارند

 خود سك هيچ یعنی عمودی، نه كنند می نگاه افقی هم به افراد 

 و زور دیكتاتوری،.بيند نمی مقام قدرت در و دیگری از برتر را

 .نيست حاكم طلبی قدرت

   و ترس نه كنند می آرامش و امنيت احساس هم كنار در 

 . درگيری و تنش یا اضطراب

 ،گفتار در هم و رفتار در هم را خود یكدلی محبت عشق، عالقه 

 .كنند می ابراز یكدیگر به

 ندارند نامناسب توقع و بيجا انتظار یكدیگر از . 

  دنبال به و كنند می فكر حل راه به آید پيش مشكلی اگر 

 آن یابی ریشه و یابی به علت دست گردند نمی مقصر،گناهكار

 . ندده می ارائه منطقی حل راه و زنند می مشكل

 خود اعمال بر ناظر را خدا و رسيده تعاتی به موفق خانواده 

 .اوهستند یاد به لحظه هر و ميداند

تنها چكیده اي بود ازتعدادي از  هآمد بروشور آنچه دراین

 معیارهاي خانواده هاي موفق ایراني از دیدگاه اسالم.

به امید آنكه خانواده هاي فهیم وبا درایت ایراني درحفظ این 

ارها و رعایت دیگر معیارهاي مثبت جهت حفظ وبقاي یک معی

 زندگي سالم تالش کنند.
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