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ABSTRACT
Moderation (I’tidal) means a behavior and a state that is far from any ex-
tremes. Moderation plays a decisive role in the educational behavior and 
spiritual health of parents and children. The moderate and balanced behav-
ior of parents with children is the factor that leads the family to perfection, 
prosperity and happiness.
This descriptive-analytical research, using library sources, seeks to answer 
the question, what is the effect of parental moderation on children's spiritual 
health from the perspective of the Holy Quran and hadiths?.
The results of this research indicate that moderation is effective in this regard 
from different dimensions such as the emotional, worshipping, economic, 
and so on. Observance of moderation in emotions and feelings prevents 
the creation of complexes and jealousy among children and the harmful ef-
fects of unbalanced affections and promotes the mental health of children. 
Worship in all its dimensions is essential for humans, and observing moder-
ation in worship prevents hatred and discouragement from worship itself and 
encourages children to worship God Almighty, and this plays a significant 
role in children's spiritual health. Economic moderation, avoiding excesses in 
consumption, spending, donating, avoiding stinginess, narrow-mindedness, 
extravagance, indulgence, and responding appropriately and properly to the 
natural needs of children will lead to the prosperity and stability of family fi-
nances, self-confidence, independence, and mental peace of children.
KEYWORDS: Moderation, Parents, Children, Emotional Moderation, Moder-
ation In Worship, Economic Moderation
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چکیده 
اعتدال به معنای  میانه روی،  رفتار و حالتی است که از هرگونه افراط وتفریط به دور باشد. 
اعتدال  نقش تعیین کننده ای  در رفتار های تربیتی و سالمت روان  والدین و فرزندان 
دارد. رفتار معتدل والدین با  فرزندان،  عاملی است که خانواده را به کمال،  سعادت 
و خوشبختی سوق می دهد.  این پژوهش به روش  توصیفی_تحلیلی با استفاده از منابع 
کتابخانه ای  در پی پاسخ به این سؤال است که از نگاه قرآن کریم و روایات،  اعتدال  
والدین در سالمت روان  فرزندان چه تأثیری  دارد؟  نتایج این پژوهش حاکی از آن است 
که اعتدال از ابعاد مختلف عاطفی، عبادی، اقتصادی و ... در  این مسئله مؤثر است.  
رعایت اعتدال در عواطف و احساسات، از ایجاد عقده و حسد بین فرزندان  و آثار زیان بار 
محبت های  نامتعادل  پیشگیری می کند  و باعث  سالمت روانی فرزندان  می شود. عبادت 
در همۀ ابعادش برای انسان امری ضروری است،  و رعایت اعتدال در امور عبادی باعث 
پیشگیری از نفرت و دل زدگی از عبادت و تشویق فرزندان به عبادت پروردگار شده 
و این امر در  سالمت معنوی  فرزندان نقش بسزایی دارد. اعتدال اقتصادی، دوری از 
افراط وتفریط در مصرف، هزینه، انفاق، دوری از بخل،  تنگ نظری، اسراف، زیاده روی 
و پاسخ گویی مناسب  و شایسته به نیاز های طبیعی فرزندان، باعث رونق و پایداری امور 

مالی خانواده، اعتمادبه نفس، استقالل و آرامش روانی  فرزندان خواهد شد.

کلیدواژه ها:  اعتدال،  والدین، فرزندان، اعتدال عاطفی، اعتدال عبادی، اعتدال 
اقتصادی
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مقدمه
اعتدال به معنای  میانه روی از ریشۀ »عدل«، حالتی بین دو طرف ازلحاظ کّم یا کیف است و به 
معنای تناسب، استقامت، قوام پیدا کردن و موزون  و متعادل بودن نیز آمده است )ابن منظور، 1414ق، 
11: 434(. اعتدال استوارترین راه تربیتی است و  نقش تعیین کننده ای  در سالمت روان  فرزندان دارد.  
از ویژگی های امت  ازاین رو،  قرآن کریم یکی  تربیت متعادل است.  بنیان خانواده درگرو  سالمت 
 
ً
ة مَّ

ُ
ناکْم أ

ْ
اسالمی را رعایت اعتدال و میانه روی در همۀ امور ذکر کرده  و می فرماید: َو کذِلک َجَعل

ِهیدا )بقره: 143(؛ »شما را نیز امت 
َ

یکْم ش
َ
ُسوُل َعل  الرَّ

َ
اِس َو یکون

َّ
ی الن

َ
َهداَء َعل

ُ
وا ش

ُ
کون

َ
 ِلت

ً
َوَسطا

میانه ای قرار دادیم )که در حد اعتدال که میان افراط وتفریط هستید( تا گواه بر مردم باشید و پیامبر 
هم گواه بر شما.« یعنی امتی که نه کندرو باشد  و نه تندرو، نه در حد افراط و نه تفریط، بلکه  از 
هر نظر درحد اعتدال، الگو و نمونه  باشد. کلمۀ »وسط«  هم به معنی حد متوسط در میان دو چیز 
آمده، و هم به معنی جالب و زیبا و عالی و شریف، و این هر دو ظاهرًا به یک حقیقت باز می گردد؛ 
زیرا معمواًل شرافت و زیبایی در آن است که چیزی از افراط وتفریط دور باشد و در حد اعتدال قرار 
گیرد)مکارم شیرازی، 7113، 1: 48(. اعتدال و میانه روی در همۀ امور زندگی مفید و ضروری است، 
ولی در ارتباط با فرزندان از  اهمیت  بیشتری برخوردار است، چراکه اگر روابط والدین و فرزندان  
از عوامل آسیب زا  بسیاری  از  باشد،  میانه روی  و  اعتدال  براساس  و  به دور   افراط وتفریط  از هرگونه  
و تهدیدکنندۀ روان فرزندان در خانواده پیشگیری خواهد شد.  رفتارها و عمل کردهای معتدالنه،  
خردمندانه و اخالق گرایانه بهترین تکیه گاه زندگی است و در این صورت است که زندگی از انواع 
آفات حفظ  و دوام می یابد. سالمت  هر زندگی  نیاز به عملکردهای صحیح و پرهیز از رفتار نامتعادل 
دارد.  این پژوهش به روش  توصیفی_تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای  و در پی پاسخ به این سؤال 

است که از نگاه قرآن کریم و روایات،  اعتدال والدین  در سالمت روان  فرزندان چه نقشی دارد؟ 
در مورد اعتدال به طور عام  در کتاب های تفسیر  قرآن و کتاب های روایی مطالبی ذکر شده و 
به صورت خاص نیز  پژوهش های مختلفی در این مورد  صورت گرفته که ازجملۀ آن ها به این موارد 
می توان اشاره کرد: 1. اسالم پورکریمی )1383(، با عنوان »اعتدال و میانه روی در اسالم« که  
به قلمرو اعتدال و میانه روی در  امور فردی و اجتماعی پرداخته است؛ 2. کاظم دلیری )1397(، 
با عنوان »عبادت در آیینه اعتدال« که فقط به جنبۀ عبادی اعتدال پرداخته است؛ 3.  علی احمد 
پور )1399(، با عنوان »بررسی اعتدال و آثار و موانع آن از دیدگاه شهید مطهری« که به مهم ترین 
آثار اعتدال مانند کمال، سعادت، رشد ارزش ها و مهم ترین موانع اعتدال مانند جمود، جهالت، 
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هوی و هوس و نابودی جامعه از دیدگاه شهید مطهری اشاره کرده است؛ 4.  علی حقی نوجه 
ده و دیگران )1400ش(، با عنوان »اعتدال و میانه روی در اقتصاد حکومت اسالمی« که فقط 
اما به صورت خاص  در مورد نقش  اقتصاد حکومت اسالمی پرداخته است؛ و  به میانه روی در 
اعتدال  والدین در سالمت روانی  فرزندان تحقیقی یافت نشد؛  ازاین رو،  در این پژوهش با رویکرد 

تحلیلی_توصیفی، این موضوع از منظر قرآن و روایات بررسی می شود.

1. مفهوم شناسی 

1-1. مفهوم واژه اعتدال
اعتدال به معنای میانه روی، برگزیدن راهی میان افراط وتفریط از ریشۀ »ع د ل«، در لغت به 
و کیف 

َ
ین فی کٍم أ

َ
 حاِل َبین حال

ُ
ط َوسُّ

َ
معنای حّد متوسط بین دو  حالت آمده است: »االْعِتداُل،  ت

َدَل« )ابن منظور، 1414ق، 11: 433؛ حسینی زبیدی، 1414ق، 15: 
َ
ناَسَب فقد اْعت

َ
... و کلُّ ما ت

بین جهات مختلف است،  برقراری مساوات  آن  تناسبی است که الزمۀ  اعتدال هرگونه  473(؛ 
به  فساد  دو  هر  مفهوم جامع  که  می شود  نامیده  تفریط  و  افراط   اعتدال،  مقابل  نقطۀ  ازاین رو،  
معنای خروج از حالت اعتدال است؛ بنابراین، دو مفهوم »اعتدال« و »صالح« با یکدیگر رابطۀ 
جانشینی و هر دو با مفهوم »فساد« رابطۀ تقابل دارند؛ همچنین با توجه به اینکه اعتدال به معنای 
میانه روی است، اسراف نقطه مقابل آن به شمار می رود )مرکز فرهنگ و معارف قرآن، 1382، 3: 
543(. واژۀ اعتدال در قرآن مجید  نیامده است؛ ولی برای این مفهوم از واژه های »بین ذلک قواما« 
)فرقان: 25، 67(، »حنیف« )آل عمران: 3، 67(، »عفو« )بقره: 219(،  »قصد« )لقمان: 31، 
19(،  »وسط«، )بقره: 2، 143(،  و...  استفاده شده است)هاشمی رفسنجانی، 1383، 4: 46(. در 
روایات  اسالمی  نیز موضوع اعتدال بیشتر با  واژۀ »قصد«  و »اقتصاد« آمده است. چنان که  امام 
ْصد« )آقا جمال خوانساری، 1366، 5: 226(؛ 

َ
ق

ْ
یِه ِبال

َ
َعل

َ
 ف

َ
َمة

َ
ل َراَد السَّ

َ
علی )ع( می فرماید: »َمْن أ

»هر که  سالمتی خواهد  پس بر اوست میانه روی.« یعنی میانه روی در هر باب سبب سالمتی از 
ِتَصاد«: )آقا جمال خوانساری، 

ْ
ک َمَع اق

َ
 َهل

َ
آفات دنیا و آخرت می شود. همچنین فرمودند: »ال
1366، 6: 362(؛ »با میانه رویی هالکتی نیست.« 

1-2. سالمت روان
سال  در  جهانی  بهداشت  سازمان  می آید.  به حساب  مفاهیم  روشن ترین  سالمتی از  مفهوم 
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یا  بیماری  فقدان  نه فقط  و  اجتماعی  و  روانی  جسمی،  کامل  رفاه  از  حالتی  را  سالمتی   1۹4۷
ناتوانی تعریف کرده است. این تعریف کالسیک از سالمتی، با توجه به اینکه عناصر ضروری 
سالمت را تعیین می کند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تعریف، بیشتر به این مسئله 
پافشاری شده که سالمتی مفهومی کلی و مستلزم تعامل و درون وابستگی میان اجزای مختلف 
امنیت،  یافتن،  رهایی  شدن،  بی عیب  معنای  به  سالمت   . )68-45  :1391 )ابوالقاسمی،  است 
عافیت، نجات، رستگاری، خالص شدن از بیماری، شفا، آرامش و صلح است )عمید، بی تا: 

.)1908 -1909
سالمت روان  به معنای تندرستی و سالمت ذهن و روان است و همچنین به معنای سالم نگه 
 داشتن روان از هرگونه آسیب روانی است؛ و هدف اصلی آن، پیشگیری از به وجود آمدن ناراحتی های 
روان است. پیشگیری و درمان اختالالت جزئی رفتار به  منظور جلوگیری از وقوع بیماری های شدید 
روانی و به وجود آوردن زمینۀ مناسبی برای زندگی سالم و بدون تنش و طبیعی است. پس بهداشت 

روانی علمی برای بهزیستی، رفاه اجتماعی و سازش منطقی است )حسینی، 1369: 13(.
قرآن کریم در ضمن دو آیه به روان سالم )قلب سلیم( اشاره کرده که هر دو دربارۀ حضرت 
مرا  »خداوندا!  می فرماید:  که  است  حضرت  دعای   ضمن  در  یکی  است.  )ع(  خلیل  ابراهیم 
سودی  فرزند  و  مال  که  روزی  مکن،  رسوا  و  شرمنده  می شوند  برانگیخته  مردم  که  روزی  در 
ٍب 

ْ
ل

َ
َ ِبق تی للاَّ

َ
 َمْن أ

َّ
نمی بخشد، مگر کسی که با قلب سلیم و روانی پاک به پیشگاه خدا آید ِإال

َسِلیم )شعراء: 89( و دیگری دربارۀ حاضر شدن آن حضرت در پیشگاه پروردگار با قلب سلیم 

ٍب َسِلیٍم )صافات: 84(.  مقصود از قلب سلیم، سالمت روحی است؛ 
ْ
ل

َ
ُه ِبق  جاَء َربَّ

ْ
است: ِإذ

یعنی قلبی که از هرگونه بیماری و انحراف اخالقی و اعتقادی به دور باشد و به شرک و گناه و 
کفر آلوده نشده باشد که البته چنین قلبی ثمره ای جز عمل صالح و پاک نخواهد داشت)رضایی 

اصفهانی، 1387، 15: 77(.
گاهی به عوامل معنوی و مادی و انگیزه هایی  سالمت روان در گستر ۀ وسیع تر عبارت است از آ
که سالمت فکر و وضع مثبت و اعتدال رفتار و کردار را سبب می شود که بدان وسیله  سازوکار 
باارزشی در مورد تحرک و پیشرفت معنوی و مادی انسان در همۀ زمینه ها فراهم آید )صانعی، 
1350: 22( و ابعاد وجودی خود را شکوفا کند و در صراط مستقیم الهی قرار گیرد و به کماالت 
انسانی نائل گردد؛ بنابراین ازنظر آموزه های اسالم، فرزندانی از سالمت روان برخوردارند که قلب 

آنان از هرگونه انحراف اعتقادی، اخالقی، گناه و معصیت الهی دور و سالم باشد.
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2. نقش اعتدال والدین در سالمت روان فرزندان
فرزندان  روان   در سالمت  تعیین کننده ای   نقش  تفریط  افراط  و  از  دوری  و  والدین  اعتدال   
دارد. اگر عملکرد  والدین  از افراط  و تفریط  دور  و براساس اعتدال و میانه روی باشد، از بسیاری 
از عوامل تهدیدکننده و آسیب زا در خانواده پیشگیری خواهد شد  و این یکی از مهم ترین عوامل 
سالمتی روان فرزندان است؛ ازاین رو رعایت اعتدال در امور زندگی نشانۀ خردمندی، و افراط  
َجاِهُل 

ْ
 یَری ال

َ
و تفریط نشان دهندۀ جهل و نادانی است، چنان که امیرمؤمنان )ع( می فرمایند: »ال

ّرِطا« )مجلسی، بی تا: 63(: »نادان دیده نمی شود مگر آنکه تندروست )از حّد 
َ

ْو ُمف
َ
 أ

ً
ِرطا

ْ
 ُمف

َّ
ِإال

و مرز خود می گذرد( یا کندرو )به حّد و مرز خود نمی رسد(«. در کالم دیگری آن حضرت 
اُر 

َ
آث َو  اِب 

َ
کت

ْ
ال َباِقی  یَها 

َ
َعل  

ُ
ة َجادَّ

ْ
ال ِهی  ی 

َ
ُوْسط

ْ
ال ِریُق 

َّ
الط َو   

ٌ
ة

َّ
ل

َ
َمض َماُل  ِ

ّ
الش َو   

ُ
یِمین

ْ
»ال می فرمایند: 

ِة«  )شریف الرضی، 1386: 74(: »راست و چپ گمراهی است، و راه میانه، جادۀ اصلی  ُبوَّ
ُّ
الن

است که کتاب ماندگار الهی و آثار نبوت بر این راه است.« قرآن کریم از زبان لقمان حکیم 
 

ُ
َصْوت

َ
ل ْصواِت 

َ ْ
ال کَر 

ْ
ن

َ
أ ِإنَّ  َصْوِتک  ِمْن  ُضْض 

ْ
اغ َو  یک 

ْ
َمش ِفی  ِصْد 

ْ
اق »َو  می فرماید:  فرزندش  به 

)و  بکاه  از صدای خود  رعایت کن،  را  اعتدال  رفتن  راه  در  »)پسرم!(   :)19 )لقمان:  َحِمیِر« 
ْ

ال

اعتدال در  به رعایت  آیه  این  فریاد مزن( که زشت ترین صداها صدای خران است.« در  هرگز 
»عمل« و »سخن«، فرمان داده شده، زیرا تکیه روی اعتدال در راه رفتن یا آهنگ صدا به عنوان 
مثال است )مکارم شیرازی، 7113، 17: 56(. والدینی  که  رفتارشان به دور از اعتدال و  مبتنی بر 
احساسات صرف و به دور از خردورزی و آینده نگری، و زیر پا گذاشتن ضوابط عاطفی و مالی  
خانواده، هزینه کردن های بی مورد و  بی برنامه، عمل کردهای نامعتدل،  مانند بخل، تنگ نظری، 
خودمداری، حرص، دنیاطلبی، محّبت های  افراطی،  خشونت ورزی، شتاب ورزی،  پست هّمتی، 
از عوامل  یا تفریط و  افراط  این ها نوعی  ظاهربینی، کم تحّملی، عبوس بودن و... است و همۀ 
به سوی هالکت  است. درمقابل  دادن خانواده  پایه های روابط خانوادگی و سوق  سست کردن 
عملکردهای معتدل و خردمندانه و اخالق گرایانه بهترین تکیه گاه زندگی است؛ و در این صورت 
است که زندگی از انواع آفات حفظ  و روان فرزندان  سالم خواهد شد. سالمتی زندگی خانوادگی 
نیاز به عملکردهای صحیح پدر و مادر و پرهیز از رفتار نامتعادل دارد )دلشاد، 1383، 4: 519(. 
ابعاد از عهدۀ  ابعاد مختلفی دارد که پرداختن به همۀ آن  ازنظر قرآن و روایات، اعتدال والدین 
این مقاله خارج است و تنها به سه مورد مهم تر آن  یعنی اعتدال عاطفی، اعتدال عبادی و اعتدال 

اقتصادی پرداخته می شود:
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2-1. نقش اعتدال عاطفی والدین
محبت عامل پیوند و ایجاد همبستگی بین انسان هاست. اگر مهر و محبت  نبود الفت و انسی 
در بین افراد انسان نبود و هیچ فردی بار مسئولیت و زندگی دیگری را به عهده نمی گرفت و هیچ 
تعامل و ایثاری پدید نمی آمد.  محبت برای همۀ انسان ها، مخصوصًا در محیط  خانواده و فضای 
تعلیم و تربیت ضروری است،  چراکه محبت سبب نجات فرد از نابسامانی های رفتاری اخالقی و 

عاملی برای سالمت جسم و روان است.  
دوستی و عالقه به فرزند میلی فطری است که خداوند برای بقای نسل بشر و دیگر حکمت ها 
در وجود انسان قرار داده و یکی از مهم ترین وظایف  والدین،  مهر و محبت  به فرزندان است، امام 
اِل 

َ
ف

ْ
ط

َ ْ
اَل ُحُب ال

َ
ق

َ
َدک ف

ْ
ُل ِعن

َ
ض

ْ
ف

َ
ْعَماِل أ

َ ْ
ی ال

َ
 ع یا َرّبِ أ

َ
اَل ُمو�َسی ْبُن ِعْمَران

َ
صادق )ع( می فرماید: »ق

ْوِحیِدی« )برقی، 1371ق، 1: 293(: »حضرت موسی عرض کرد  پروردگارا چه 
َ
ی ت

َ
ْرُتُهْم َعل

َ
ط

َ
ی ف ِ

ّ
ِإن

َ
ف

اعمالی نزد تو برتر است؟ فرمود: دوست داشتن کودکان؛ زیرا من آنان را بر فطرت توحیدم  آفریدم.« 
بااین حال، پدر و مادر باید  عالقه به فرزند و مهرورزیدن به او را مدیریت کنند و از هرگونه  افراط  و 
تفریط در آن  دوری کنند تا از آثار مثبت و مفید آن در سالمتی و رشد و تعالی  خانواده  بهره مند شوند  
و از آثار زیان بار محبت های  نامتعادل پیشگیری شود. در مورد اعتدال عاطفی والدین درقبال فرزندان  

از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت )ع( چند نکتۀ مهم  استفاده می شود: 

2-1-1. ترجیح محبت خداوند متعال بر محبت فرزند
کید  محبت به فرزند نکته ای است که قرآن مجید و پیشوایان معصوم )ع( به آن سفارش و تأ
زیادی کرده اند، ولی باید انسان از محبت افراطی به فرزندان پرهیز نماید به این معنا که  محبت و 
عالقه به فرزند  نباید بر محبت خدا و رسولش غالب شود، یا انسان را از یاد خدا باز دارد و مانع 
کْم َو 

ُ
 آباؤ

َ
 کان

ْ
ْل ِإن

ُ
انجام فرمان های الهی به ویژه جهاد در راه خدا شود.  قرآن کریم می فرماید: ق

 کساَدها َو َمساکُن 
َ

ْون
َ

ش
ْ

خ
َ
 ت

ٌ
ُموها َو ِتجاَرة

ُ
ت

ْ
َرف

َ
ت

ْ
ْمواٌل اق

َ
کْم َو أ

ُ
واُجکْم َو َعِشیَرت

ْ
ز

َ
کْم َو أ

ُ
وان

ْ
کْم َو ِإخ

ُ
ْبناؤ

َ
أ

ُ ال یْهِدی  ْمِرِه َو للاَّ
َ
ُ ِبأ ِتی للاَّ

ْ
ی یأ ُصوا َحتَّ َربَّ

َ
ت

َ
ِ َو َرُسوِلِه َو ِجهاٍد ِفی َسِبیِلِه ف

یکْم ِمَن للاَّ
َ
َحبَّ ِإل

َ
ها أ

َ
ْون

َ
ْرض

َ
ت

و طایفۀ شما  برادران و همسران  و  فرزندان  و  پدران  اگر  )توبه: 24(: »بگو    َ
فاِسِقین

ْ
ال ْوَم 

َ
ق

ْ
ال

بیم دارید و مساکن موردعالقه  از کساد شدنش  به دست آورده اید و تجارتی که  اموالی که  و 
باشید  این  انتظار  پیامبرش و جهاد در راهش محبوب تر است در  از خداوند و  شما، در نظرتان 
که خداوند عذابش را بر شما نازل کند و خداوند جمعیت نافرمان بردار را هدایت  نمی کند.« 
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ِ وَمن یفَعل ذِلک 
ّ

ولـُدکم َعن ِذکِر للا
َ
کم وال ا

ُ
مول

َ
لِهکم ا

ُ
ذیَن ءاَمنوا ال ت

َّ
یَها ال

َ
همچنین می فرماید: یـا

ولئک ُهُم الخـِسرون )منافقون: 9(: »ای کسانی که ایمان آورده اید اموال و فرزندانتان شما 
ُ
ا

َ
ف

را از یاد خدا غافل نکند، و هرکس چنین کند زیانکار است.« بنابراین انسان مؤمن محبتش به 
ا  دُّ ُحبًّ

َ
ش

َ
وا أ

ُ
ِذیَن آَمن

َّ
خداوند و دستورات او بر همۀ محبت ها غالب است، چنان که می فرماید: َو ال

 )بقره: 165(: » آنها که ایمان دارند، محبتشان به خدا، شدیدتر است «، پس مقیاس  عواطف  ِلَّ

و احساسات مؤمن باید اعتقادات او باشد و به هیچ چیز  مانند خداوند، رسولش  و فرمان های او  
عشق نورزد. چنین محبتی از ناحیۀ والدین  در اعتقاد  سالم فرزندان  و سوق دادن آنان به توحید، 

معنویت و سالمت روحی و روانی آنان  تأثیر بسزایی خواهد داشت.

2-1-2. دوری از  تفریط در  محبت  به فرزندان
مهر و محبت به فرزند برای رشد عاطفی و اجتماعی کودک بسیار ضروری است. همان گونه 
که کودک برای رشد جسمانی به انواع مواد غذایی نیاز دارد، برای رشد عاطفی و اجتماعی نیز به 
محبت و احساسات عاطفی نیازمند است. کودکی که از محبت پدر و مادر بهره مند  است، ازنظر 
امنیت روانی با کودکی که هیچ محبتی از والدین خود ندیده و مدام بی مهری و بی محبتی دیده 
تفاوت بسیاری دارد، زیرا یکی از نیازهای مهم کودک سالمت روانی است و این امر از طریق 
محبت کردن به کودک  حاصل می شود؛  بنابراین، پدر و مادر و سایر اعضای خانواده، باید مراقب 
باشند این نیاز کودک را برآورده سازند و با بذل محبت به فرزند، امنیت روانی و نیاز عاطفی او را 
برطرف سازند. والدین با محبت کافی باعث می شوند وقتی فرزند دچار اشتباه شدند این اشتباه 
باعث ناامنی روانی آن ها نشود، زیرا مطمئن هستند که راهنمایی و هدایت والدین به یاری شان 
می شتابد و برای رفع اشتباه به آن ها کمک می کند که بار دیگر مرتکب خطا نشوند و این امر 
اسیر  انسان    .)214  :1369 )پیاژه،  می آورد  فراهم  را  کودک  روانی  امنیت  و  سالمت  زمینه ساز 
محبت و محکوم آن است تا جایی که گفته اند: »اإلنساُن عبیُد االحساِن« )مجلسی، 1403ق، 
ببرد.  به پیش  بندگی  سرحد  تا  را  انسان  می تواند  دوستی  و  محبت  اظهار  و  احسان  117(؛    :71
وا ِمْن  ضُّ

َ
ف

ْ
ِب الن

ْ
ل

َ
ق

ْ
 ال

َ
ِلیظ

َ
ا غ

ًّ
ظ

َ
 ف

َ
ت

ْ
ْو کن

َ
َو ل خداوند سبحان به رسول گرامی اسالم  می فرماید: 

َحْوِلک )آل عمران: 160(: »و اگر خشن و سنگدل بودی از اطراف تو پراکنده می شدند.« در 

ِدِه« )کلینی، 1407ق،6: 
َ
ِه ِلَول ِة ُحّبِ َعْبَد ِلِشدَّ

ْ
یْرَحُم ال

َ
َ ل روایتی  امام صادق )ع( می فرماید: »ِإنَّ للاَّ

50(: »خداوند بنده را، به خاطر شدت محبتش به فرزندش، مورد مرحمت خویش قرار می دهد.« 
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 مؤثرترین و کارآمدترین روش در تربیت، استفاده از محبت است. محیط خانواده باید سرشار 
از محبت باشد تا فرزند در پرتو حرارت و گرمی آن به تالش و کوشش بپردازد. محبت بسیاری 
نیاز  از مشکالت بر سر راه تعلیم و تربیت را از بین می برد. به خصوص کار فکری و فرهنگی 
به محبت دارد. کاری که یک لبخند ساده انجام می دهد، از تندی و خشونت ساخته نیست. 
گاه کسی است که مراتب دوست داشتن خود را به شکل مقتضی و قابل درک  والدین کاردان و آ
به فرزندان خود نشان دهد تا فرزندان از عوارض زیان بار  کمبود محبت و اختالالت روانی  مانند 
افسردگی، اضطراب، عقده و...در امان بماند و درنتیجه از قلبی سالم برخوردار شود. فرزندان  
وقتی احساس کنند که والدینشان آنان را دوست دارند و به سرنوشتشان عالقه مندند و برای رشد 
و شکوفایی آن ها می کوشند و در راه خیر و تربیت آن ها از هیچ کوششی دریغ نمی ورزند، آن ها 
نیز احساس شخصیت می کنند و به دیگران احترام می گذارند و  والدین خود را دوست می دارند 
و تحت تأثیر تربیت والدین خود قرار می گیرند که در سالمت روحی و روانی آنان  تأثیر بسزایی 

خواهد داشت.

2-1-3. دوری از  افراط  در  محبت  به فرزندان
محبت  والدین به فرزندان  مانند دیگر کارهای آنان  حدومرزی دارد و باید حد اعتدال رعایت 
 
ً
ا

ّ
ظ

َ
کْن ف

َ
 ت

َ
شود، در روایتی امام صادق )ع( در توصیه اش به عبد الله بن جندب می فرماید: »َو ال

ک« )ابن شعبه حرانی، 1376: 312(: 
َ
ْرک َمْن َعَرف ِ

ّ
 یَحق

ً
کْن َواِهنا

َ
 ت

َ
ْرَبک َو ال

ُ
اُس ق

َّ
 یکَرِه الن

ً
ِلیظا

َ
غ

»و سخت دل و ترش روی مباش که مردم از نزدیکی تو بیزار باشند و زبون مباش که هر که تو را 
شناسد تو را خوار شمارد.« بنابراین،  مهرورزی به دیگران به ویژه فرزندان  باید با نیاز و شایستگی 
ابراز عواطف  و جزئیات مسئله  بر  نظارت  اسالم   دلیل،  به همین  باشد.   متناسب  آنان  و ظرفیت 
مهرورزی را  به عقل سپرده است تا انسان، آن را با موازین شرعی و مقتضیات عقلی محدود سازد 
و از افراط وتفریط دوری کند. چه بسا زیاده روی در محبت، سالمت روانی آنان را به خطر انداخته 
و پیامدهای ناگواری را به همراه آورد. چنان که محبت بی جا یا بیش ازاندازه، سبب لوس بار آمدن 
از  آمده اند،  بار  ازخودراضی  و  لوس  بیش ازاندازه،  براثر محبت  کودک می شود. کودکانی که 
پدران و مادران و همچنین از اطرافیان انتظارات بی جایی دارند. آن ها انتظار دارند اطرافیان، رفتار 
و گفتارشان را همواره تأیید کنند و بر آن ها خرده نگیرند. این شیوه، به تدریج کودکان را به افرادی 
ازخودراضی تبدیل می کند و سبب می شود عیب های خود را نبینند بعالوۀ پیامدهای رفتاری منفی  
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دیگری که در پی خواهد داشت. مهربانی بیش ازحد به کسی که شایستگی آن را ندارد، سبب 
می شود تا او برای احترام کننده، ارج و ارزش متقابل را درنظر نگیرد و درنتیجه، حرمت فرد مهربان 
را بشکند و شخصیت و جایگاه اجتماعی او را خدشه دار کند.  از سوی دیگر محبت زیاد به فرزند 
چه بسا  باعث باال رفتن سطح توقع فرزند  و ضعیف  شدن اعتماد به  نفسش  در آینده شود؛ بنابراین 
دوری از  افراط  در  محبت  به فرزندان تأثیر فراوانی در سالمتی روحی و روانی آنان خواهد داشت.

2-1-4. دوری از  تبعیض در  محبت  به فرزندان
کید  تأ مورد   )ع(  اهل بیت   روایات   و  کریم   قرآن  در  که   است  موضوعی   فرزندان   به  محبت 
فراوان  قرار گرفته،  ولی در مهرورزیدن پدر و مادر  به فرزندان  توجه به این نکته ضروری است 
که عدالت در محبت باید رعایت شود، یعنی اگر انسان دارای چند فرزند است،  در ابراز محبت 
به آنان فوق العاده دقت نماید؛ زیرا چه بسا  ابراز عالقه بیش ازحد  به یک فرزند، سالمت روحی 
فرزندان دیگر را به خطر بیندازد و باعث ایجاد عقده در فرزندان دیگر شود و آتش حسد آنان 
فرزندان  داستان  در  دارد، چنان که خداوند  وا  به کارهای خطرناکی  را  آنان  و  نماید  را شعله ور 
لـل 

َ
فی ض

َ
بانا ل

َ
 ِانَّ ا

ٌ
حُن ُعصَبة

َ
ا ون

ّ
بینا ِمن

َ
َحبُّ ِالی ا

َ
خوُه ا

َ
 وا

ُ
یوُسف

َ
یعقوب می فرماید: ِاذ قالوا ل

ُمبین)یوسف: 8(: »هنگامی که برادران گفتند: یوسف و برادرش نزد پدر، از ما محبوب ترند، 

درحالی که ما گروه نیرومندی هستیم! مسلمًا پدر ما در گمراهی آشکار است!« پس تصمیم به 
بیفکنید  دوردستی  به سرزمین  را  او  یا  بکشید  را  »یوسف  و گفتند:  کارهای خطرناک گرفتند 
تا توجه پدر فقط به شما باشد و پس از آن، افراد صالحی خواهید بود!« )یوسف: 9( حضرت 
یعقوب دوازده پسر داشت که دو نفر از آن ها »یوسف« و »بنیامین« از یک مادر بودند که راحیل 
نام داشت، یعقوب به این دو پسر به ویژه یوسف، محبت بیش تری نشان می داد، البته ابراز عالقۀ او 
به این دو بی جهت نبود؛ زیرا کوچک ترین فرزندان او محسوب می شدند و طبعًا نیاز به حمایت 
و محبت بیش تری داشتند. افزون بر این، آثار نبوغ و فوق العادگی در یوسف نمایان بود؛ به همین 
دلیل، حضرت یعقوب به آن ها ابراز عالقه بیش تری می کرد )مکارم شیرازی، 7113، 9: 321(. 
اما آتش حسد، به فرزندان دیگر اجازه نمی داد تا عاقالنه همۀ جوانب کار را بیندیشند و به طرز 
معاشرت پدر ایراد نگیرند. نتیجه آن که انسان در ابراز عالقه به فرزندان، باید کمال دقت را به 
خرج دهد تا آثار منفی به بار نیاید، چنان که در روایتی امام باقر )ع( می فرماید: »پدرم فرمود: 
به خدا سوگند من گاهی به برخی فرزندانم اظهار محبت می کنم، او را بر زانوی خود می نشانم 
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و...، درحالی که می دانم حق با دیگری است، ولی این کار را به خاطر این می کنم تا بر ضد دیگر 
فرزندانم تحریک نشود و آن چنان که برادران یوسف به یوسف کردند، نکند« )عیاشی، 1380، 2: 
166(. بنابراین دوری از  تبعیض در  محبت  به  فرزندان  نقش مؤثری در  پیشگیری از  بیماری های 
قلبی مانند  عقده و حسد خواهد داشت و رعایت عدالت در محبت از ناحیۀ پدر و مادر  باعث 

سالمت روحی و روانی فرزندان خواهد شد.

 2-2. نقش اعتدال عبادی والدین
خالف  آن  در  تفریط  افراط  و  ولی  است،  ضروری  و  الزم  امری  ابعادش  همه  در  عبادت 
آموزه های اسالمی است و باعث سستی روابط  خانوادگی است، چنان که  در کتاب  اصول کافی 
بابی داریم که عنوان آن اقتصاد در عبادت است )کلینی، 1407ق، 2: 86(؛  یعنی انسان مؤمن  
حتی در عبادت باید تعادل و میانه روی را رعایت کند تا دل زدگی ایجاد نشود و از کارهای دیگر 
نماز  درباره  مجید  قرآن  نماند.  باز  فرزند  تربیت  و  داری  همسر  خانواده،  معیشت  مانند   زندگی 
 )اسراء: 110(: »و نمازت   ذِلک َسِبیلً

َ
ِغ َبین

َ
 ِبها َو اْبت

ْ
خاِفت

ُ
ْجَهْر ِبَصلِتک َو ال ت

َ
می فرماید: َو ال ت

 
َ

ِغ َبین
َ
را زیاد بلند یا آهسته مخوان و در میان این دو راهی )معتدل( انتخاب کن«،  عبارت »َو اْبت

کّرُِهوا 
ُ
 ت

َ
«،  بیانگر رعایت اعتدال در عبادت  است.  امام صادق )ع( نیز می فرماید: »ال

ً
ذِلک َسِبیل

« )کلینی، 1407ق، 2: 86(: »خود را از عبادت، زده نکنید«؛ یعنی تا شوق 
َ
ِعَباَدة

ْ
ِسکُم ال

ُ
ف

ْ
ن

َ
ی أ

َ
ِإل

و رغبت دارید به عبادت پردازید و چون کسل شوید، دست از آن بدارید که رانده و مانده از آن 
نگردید. همچنین از آن حضرت نقل شده که فرمود: »پدرم در طواف بر من گذشت، من جوانی 
نورس بودم و در عبادت کوشش می کردم، مرا دید که عرق می ریزم، به من فرمود: ای جعفر، 
ای پسر جانم، به راستی چون خدا بنده ای را دوست دارد، او را به بهشت می برد و از او به اندک 

عبادتی راضی است.« )کلینی، 1375، 4: 265(
ْم أْرَبَع َساَعاٍت«: »بکوشید که زندگی خود 

ُ
ک

َ
َمان َ

 ز
َ

ون
ُ

 َیک
ْ

امام رضا )ع( می فرماید: »اْجَتِهُدوا أن
 
ً
را به چهار ساعت تقسیم کنید«؛ یعنی برای هر بخش، برنامه ای منظم داشته باشید: 1. »َساَعة
این ساعت، مؤمن  پروردگار«؛ در  برای عبادت  اوقات شبانه روز  از  اَجاِة هللِا«: »بخشی 

َ
ن
ُ
ِل ُه 

ْ
ِمن

به انجام فرائض دینی مثل نمازهای واجب، مستحب، تهجد، تالوت قرآن و ذکرهای مستحب 
برای کار معاش و کسب درآمد حالل«؛  َعاِش«: »و بخشی را 

َ ْ
 ِلْمِر ال

ً
»َو َساَعة می پردازد؛ 2. 

زیرا مؤمن باید در زندگی خویش مستقل باشد و نیازهای مالی و اقتصادی خود و خانواده اش را 
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از راه کسب وکار، تجارت و کشاورزی تأمین نماید و در زندگی محتاج و سربار دیگران نباشد؛ 
َباِطِن«: 

ْ
ْم ِفی ال

ُ
ک

َ
 ل

َ
ِلُصون

ْ
ْم َو َیخ

ُ
 ُعُیوَبک

َ
ون

ُ
ِذیَن ُیَعّرِف

َّ
اِت َو ال

َ
ق ِ

ّ
َواِن َو الث

ْ
َرِة اإلخ

َ
َعاش

ُ
 ِل

ً
3. »َو َساَعة

»و بخشی را برای معاشرت با برادران دینی و افراد مورد اطمینان و کسانی که عیبوتان را به شما 
می شناسانند و در باطن خالصانه خیر شما را می خواهند«؛ یعنی کسانی که از روی خلوص نیت 
و به دور از کینه و حسادت، شما را در راه تهذیب نفس و برطرف کردن عیوب درونی تان یاری 
ْم«: »و بخشی از را برای لّذت های حاللتان«؛ اموری 

ُ
اِتک

َّ
ذ

َ
 ِفیَها ِلل

َ
ون

ُ
ل

ْ
خ

َ
 ت

ً
می کنند؛ 4. »َو َساَعة

همچون کام گرفتن زن و شوهر از یکدیگر، گپ و گفتگو با همسر، بازی و تفریح با فرزندان 
و دوستان، سفرهای تفریحی، سرگرمی های حالل مانند ورزش شنا، اسب سواری و تیراندازی، 
است.  کرده  توجه  آن  به  اسالم  که  است  حاللی  لّذت های  از  همه  که  این ها  امثال  و  خواب 
اَعِة  تفریحات سالم به اندازه ای مهم است که امام رضا )ع( در اهمیت آن می فرماید: »َو ِبهِذِه السَّ
و  سالم  تفریحات  همان  که  ساعت چهارم  این  به وسیلۀ  یعنی  اَعاِت«؛  السَّ لِث 

َّ
الث ی 

َ
َعل  

َ
ِدُرون

ْ
ق

َ
ت

حالل است که شما در انجام بخش های دیگر زندگی به موفقیت دست پیدا می کنید )مجلسی، 
1403ق، 75: 346(. 

در عبادت پروردگار ابتدا باید  فقط به انجام واجبات و ترک محرمات اکتفا کرد! و سپس تا 
حد امکان و با مالحظۀ همۀ جوانب، عالوه بر واجبات و ترک محرمات، تا حدی که امکان دارد 
و به انجام وظایف دیگر لطمه وارد نکند، مستحبات را به جا آورد.  گاهی شخص براثر افراط در 
عبادت، از بعضی از امور مهم تر در زندگی مانند امور اقتصادی خانواده،  تربیت فرزند و توجه 
به رشد فکری یا علمی فرزندان  باز می ماند،  و همین  باعث اختالالت فکری فرزندان می شود و 
سالمت روحی و روانی آنان را به خطر می اندازد. هر انسانی ظرفیتی محدود دارد که به اندازۀ 
شناخت اوست؛ و اگر بیش از حّد خود را مشغول اعمال عبادی بکند، هم حالت توجه و حضور 
و خشوع خود را، که روح عبادت است، از دست خواهد داد و هم به کسالت زدگی مبتال خواهد 
شد.  عبادت را نباید به روح تحمیل کرد، بلکه باید آن را از روی میل و درحال پذیرش روح انجام 
داد.  در آموزش امور عبادی به فرزندان نیز باید حد اعتدال را رعایت کرد و امور عبادی از قبیل 
روزه و نماز را بر فرزندان تحمیل نکرد؛  زیرا اگر در امر عبادِی فرزند افراط و سخت گیری شود، 
چه بسا باعث فساد قلب و  نفرت و دوری فرزند از امور عبادی شود. پیامبر گرامی اسالم )ص( 
به معاذ بن جبل فرمود: »یّسر و ال تعّسر« )احمدی میانجی، 1419ق، 2: 589(؛ »آسان بگیر و 
سخت گیری نکن«؛ بنابراین والدین نیز  باید با  استفاده از روش های مناسب تربیتی، امور عبادی 
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را به آسانی به  فرزندان  آموزش دهند  تا باعث جذب و اشتیاق آنان به نماز و عبادت پروردگار  و 
سالمت روحی آنان شود.

2-3. نقش اعتدال اقتصادی والدین
اعتدال اقتصادی به معنای  رعایت میانه روی  در مصرف و هزینه  و انفاق  است؛ یعنی هم خود  
به دیگرانی که در  ببرد  و هم  از اموالش  بهره  به مقدار کافی و بدون اسراف و زیاده روی   انسان 
مال انسان حقی دارند کمک کند. برگزیدن میانه روی و حّد وسط در انفاق از ویژگی های »عباد 
الرحمان« شمرده شده است؛ آنان که در انفاق نه اسراف می کنند و نه تنگ می گیرند، بلکه در 
ْم 

َ
وا َو ل

ُ
ْم یْسِرف

َ
وا ل

ُ
ق

َ
ف

ْ
ن

َ
ِذیَن ِإذا أ

َّ
میان اسراف )افراط( و اقتار )تفریط( راه میانه را برمی گزینند: َو ال

 )فرقان: 67(: »و کسانی که هر گاه انفاق کنند، نه اسراف می کنند  ً
واما

َ
 ذِلک ق

َ
 َبین

َ
ُروا َو کان

ُ
ت

ْ
یق

و نه سخت گیری؛ بلکه در میان این دو، حّد اعتدالی دارند.« روایت شده که امام صادق )ع( در 
تبیین میانه روی در این آیه، مشتی ریگ برداشت و ابتدا مشت خود را محکم گرفت، به گونه ای که 
چیزی از آن نریخت و فرمود: این »اقتار« است. سپس مشتی دیگر برداشت و دست خود را گشود 
و همه را بر زمین ریخت و فرمود: این اسراف است؛ و در مرتبه سوم مشتی برداشت و بخشی از آن 

را ریخت و قسمتی را نگاه داشت و فرمود: این »قوام« است )کلینی، 1407ق، 4 : 54( .
 :)31 )اعراف:   ْسِرِفین

ُ ْ
ال یِحبُّ  ال  ُه 

َّ
ِإن وا 

ُ
ْسِرف

ُ
ت ال  َو  َرُبوا 

ْ
اش َو  وا 

ُ
کل می فرماید:   کریم  قرآن 

»بخورید و بیاشامید و زیاده روی نکنید که خدا مسرفان را دوست نمی دارد.« از این آیه  استفاده 
می شود که انسان اعتدال  اقتصادی را  در همه حال باید مراعات کند و به تجّمل و اسراف نگراید. 
دوست  را  آن  خدا  که  است  کاری  »میانه روی،  فرمود:  )ع(  صادق  امام  می گوید:  رّقی  داود 
انداختن هستۀ  را دشمن می دارد، هرچند دور  زیاده روی، کاری است که خدا آن  می دارد؛ و 
خرما باشد، زیرا آن  هم به کار می آید، و هرچند دور ریختن نیم خوردۀ آب باشد.« )ابن بابویه، 
1382: 359(  همچنین قرآن کریم  در پاسخ به این پرسش که چگونه انفاق شود می فرماید: قل 
العفو )بقره:  219(؛ یعنی  بر اعتدال انفاق کنید. امام صادق )ع( در تفسیر واژۀ عفو که در این 

آیه آمده  می فرماید: »مراد از آن حد وسط در انفاق است و اینکه شخص در انفاق کردن راه 
اعتدال را بپیماید و از آن تجاوز نکند.« )العروسی، 1415ق، 1: 210 ( ازآنجایی که برخی از مردم 
به جهت قرار گرفتن در حاالت معنوی و تقویت عنصر معنویت گرایی در وجود ایشان از حالت 
انفاق و در راه خدا  تا همۀ اموال خویش را  بیرون می روند و می کوشند  اعتدال در امور مادی 
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هزینه کنند، خداوند از آنان می خواهد که در این مسئله راه اعتدال و میانه روی را در پیش گیرند 
َبْسِط 

ْ
ها کلَّ ال

ْ
ْبُسط

َ
ِقک َو ال ت

ُ
 ِإلی ُعن

ً
ة

َ
ول

ُ
ل

ْ
ْجَعْل یَدک َمغ

َ
و افراط نکنند، چنان که می فرماید: َو ال ت

 )اسراء:  29(: »هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مکن )و ترک انفاق و  ً
 َمْحُسورا

ً
وما

ُ
ُعَد َمل

ْ
ق

َ
ت

َ
ف

بخشش منما( و بیش ازحد آن را مگشا تا مورد سرزنش قرارگیری و از کار فرو مانی.«  ازاین رو 
پیامبر گرامی اسالم )ص( می فرماید: »خیر المور أوسطها« )کلینی، 1407ق، 6: 541(؛ یعنی  
بهترین راه و روش  در انفاق  و هر کاری اعتدال و میانه روی است. امام  علی )ع( نیز  می فرمایند: 
ِسد« )تمیمی آمدی، 1366: 67(؛ »هر تفریطی زیا ن بار 

ْ
ُه ُمف

َ
َراٍط ل

ْ
ِصیٍر ِبِه ُمِضرٌّ َو کُل ِإف

ْ
ق

َ
کلُّ ت

َ
»ف

و هر افراطی تباه کننده است.«  زندگی  انسان به طور فطری به گونه ای است که هرگونه بیرون شدن 
از حد اعتدال به ویژه در امور اقتصادی به آن آسیب می زند و موجب می شود که انسان نتواند به 
نیازهای طبیعی خانواده و  فرزندان خود پاسخ درخور و شایسته ای دهد.  افزون بر آن، استجابت 
نکردن نیاز مالی فرزند و ندادن پول موردنیاز به او چه بسا باعث شود به وسیلۀ دیگران تطمیع شود 
به او  به فرزند و دادن پول زیاد  یا به دزدی و سرقت روی آورد،  چنان که افراط در توجه مالی 
چه بسا باعث شود در آینده فردی متوقع بار آید و در اداره کردن زندگی  خود دچار مشکل شود. 
ازاین رو، پدر و مادر  باید در امور اقتصادی خانواده و همۀ امکاناتی که خداوند به آنان سپرده 
است راه اعتدال را بپیمایند و از افراط وتفریط جلوگیری کنند؛ چراکه اعتدال اقتصادی و  دوری 
و  زیاده روی  اسراف،  تنگ نظری،  بخل،   از  دوری  انفاق،  هزینه،  در مصرف،  افراط وتفریط  از 
پاسخ گویی مناسب  و شایسته به نیاز های طبیعی فرزندان، باعث رونق و پایداری امور مالی خانواده 

و اعتمادبه نفس و آرامش  روحی و روانی  فرزندان خواهد شد.

نتیجه گیری 
 اعتدال نقش تعیین کننده ای  دراستحکام رابطه  بین والدین و فرزندان دارد. اگر زندگی خانوادگی 
براساس اعتدال و میانه روی باشد، بسیاری از عوامل تهدیدکننده و آسیب زا ظهور نمی یابد و این خود 
عاملی برای استحکام روابط بین اعضای خانواده می شود. فرزندان جزئی از وجود پدر و مادر و پارۀ 
تن آن ها هستند. رابطة معتدل  والدین و فرزندان راه را برای ایجاد همدلی در خانواده هموار می  کند و 
فاصله های عاطفی میان والدین و فرزندان را کاهش می دهد و احساس هماهنگی و تفاهم میان آن ها 

را مستحکم می کند. از آنچه در این مقاله بیان شد روشن شد:
1. یکی از مهم ترین وظایف  والدین،  مهر و محبت به فرزندان است،  ولی  مهر ورزیدن  نباید 
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از حد اعتدال خارج شود. محبت و عالقه به فرزند نباید بر محبت خدا غالب شود، یا انسان را از 
یاد خدا باز دارد و مانع انجام فرمان های الهی شود. همچنین  اگر انسان دارای چند فرزند است، 
باید در ابراز محبت به آنان اعتدال عاطفی را رعایت نماید؛  زیرا چه بسا یک ابراز عالقه به یکی از 
فرزندان، باعث ایجاد عقده در فرزندان دیگر شود و آتش حسد آنان را شعله ور نماید و آنان را به 

کارهای خطرناکی وا دارد و آثار نامطلوبی به بار آرد.
2. عبادت در همۀ ابعادش برای انسان  امری ضروری است،  و رعایت اعتدال در امور عبادی 
باعث پیشگیری از نفرت و دل زدگی از عبادت و تشویق فرزندان به عبادت پروردگار می شود و 

این امر در  سالمت معنوی  فرزندان نقش بسزایی دارد.
آنان سپرده است  به  امکاناتی که خداوند  اقتصادی خانواده و همۀ  امور  باید در  3.  والدین 
از  و  دوری  اقتصادی  اعتدال  افراط وتفریط جلوگیری کنند؛ چراکه  از  و  بپیمایند  را  اعتدال  راه 
و  زیاده روی  اسراف،  تنگ نظری،  بخل،   از  دوری  انفاق،  هزینه،  مصرف،  در  افراط وتفریط 
پاسخ گویی مناسب  و شایسته به نیاز های طبیعی فرزندان، باعث رونق و پایداری امور مالی خانواده 
و اعتمادبه نفس و آرامش روانی  فرزندان خواهد شد. آدمی بسیاری از نیازهای خویش را از راه 
مادی برآورده می سازد و  اسراف یا بخشش همۀ اموال و ثروت و دست تنگی موجب می شود که 
نتواند به نیازهای طبیعی فرزندان پاسخ درخوری دهد؛ ازاین رو، در روابط خانوادگی و رفتارهای 
تربیتی،  پذیرش اعتدال در مقابل داشته ها  و نداشته ها و درآمدها و هزینه های زندگی باعث ایجاد 
محبت و همدلی و استحکام رابطه بین اعضای خانواده می گردد؛ و آرامش و آسایش را در کانون 

گرم خانواده در پی دارد.
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