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 نقش معنویت و مذهب درون نظام خانواده

 .ایران. رودهن واحد اسالمی، آزاد دانشگاه مشاوره، تخصصی دکتری دانشجوی ،  محمدی شاه مینا

 .رودهن ایران واحد اسالمی، آزاد دانشگاه مشاوره، تخصصی دکتری دانشجوی کند تازه ابراهیمی فریبا

 چکیده

یکی از مؤلفه های فرهنگ مدار، مذهب و معنویت . راجع به مسائل فرهنگی و اجتماعی است فرهنگ جوامع تعیین کننده دیدگاه مردم

در . به عبارتی دیگر، دیدگاه مردم یک کشور در زمینه مذهب و معنویت، برخواسته از آداب و رسوم و سنت های فرهنگی آنها است. است

هبی شکل گرفته است، دیدگاه های مثبتی تری در زمینه اهمیت مذهب کشورهایی که فرهنگ آنها بر مبنای احترام به مسائل دینی و مذ

از آنجا که خانواده ها، تشکیل دهنده جوامع هستند، لذا بررسی دیدگاه های خانواده ها در . و معنویت در میان افراد جامعه وجود دارد

خانواده، مهمترین رکن هر جامعه می باشد که . شدزمینه مذهب و معنویت و نقش آنها در ساختن فرهنگ مذهب مدار و بسیار مهم می با

در جهت حفظ وحدت و یکپارچگی جامعه و همچنین عملکرد بهینه جامعه در جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، باید به 

ارتی دیگر، سالمت و پویایی به عب. آن توجه زیاد نمود و موجبات رضایت و سالمت درون خانوادگی را برای تمام خانواده ها فراهم نمود

یکی از . خانواده، به عنوان هسته بنیادی و سازنده جامعه ریشه در سالمت و شادابی و رضایت از زندگی در بین اعضاء خانواده ها دارد

سالمتی که از  .عواملی که می تواند به ارتقاء کیفیت زندگی و ارزش مداری در بافت خانواده کمک زیادی نماید، مفهوم معنویت می باشد

بنابر . اعتقاد به معنویت ریشه می گیرد نوعی سالمت معنوی است که ریشه آرامش روانی را نیز در درون بافت خانواده فراهم می نماید

حساسیت توجه به مفهوم معنویت در درون نظام خانواده، پژوهش حاضر قصد دارد به بررسی مفهوم معنویت و مذهب در درون نظام 

پیمایشی انجام شد و پس از جمع آوری اطالعات به شیوه های کتابخانه ای، مروری و  -پژوهش حاضر به صورت توصیفی. پردازدخانواده ب

نتایج نشان داد وجود معنویت و . اسنادی، به تجزیه و تحلیل توصیفی مفهوم معنویت و مذهب و ارزش آن در نظام خانواده پرداخته شد

بر فراهم نمودن پیوندهای اتحاد اعضاء خانواده، می تواند پیوند عاطفی بین اعضاء ایجاد نماید، باعث حفظ مذهب در نظام خانواده عالوه 

با توجه به تأثیرات مثبت . آرامش خانواده شود، سالمت روانشناختی اعضاء را فراهم نماید و به طور کلی، عملکرد خانواده را بهبود ببخشد

زوم توجه بیشتر و تدوین راهکارهایی عملی برای ارتقاء و شناخت بیشتر آن در نظام خانواده، بیش از وجود معنویت و مذهب در خانواده، ل

 .پیش احساس می شود

 فرهنگ، معنویت، مذهب، خانواده  :کلیدی واژگان
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Abstract 

Community determines the people's views toward cultural and social issues. One of the components 

of culture is religion and spirituality. People's view of their country in the field of religion and 

spirituality arises from the customs and traditions of their culture. In countries where culture has been 

formed based on respect for religious matters, views are mostly positive regarding the importance of 

religion and spirituality. Since families are the constituents of communities, surveying their 

viewpoints toward religion and spirituality and their role in the cultural circuit based on religion is of 

paramount importance important. Family is the inherent element of any community, which maintains 

the unity and integrity of the society, as well as optimal performance in the economic, social, cultural 

and political aspects. Therefore, satisfaction and health of family must be guaranteed for all the 

members. Health and dynamics of the family as the fundamental core of the society are rooted in the 

wellbeing, happiness and life satisfaction among the family members. One of the contributing factors 

for the improvement of quality of life and the values in the context of family is the concept of 

spirituality. Health that stems from belief in spirituality is defined as spiritual health, which results in 

psychological comfort within the context of family. Given the importance of spirituality in the family 

system, the present study aimed to assess the concept of spirituality and religion in the family system. 

This descriptive survey was conducted after collecting data from the literature sources, including 

reviews and documents, and descriptive analysis was performed regarding the concepts of spirituality, 

religion and values in the family system. The results showed that in addition to uniting family 

members, spirituality and religion in the family system can create an emotional bond between the 

members, keep the family members calm, provide psychological health and ultimately improve the 

function of the family. Considering the positive effects of spirituality and religion on families, special 

attention must be paid to the development of practical strategies to enhance the family structure.  

Keywords: Culture, Spirituality, Religion, Family 
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 مقدمه

 و رشادت مرهون جوامع، شقاوت و سعادت که آنجا تا است گوناگون فرهنگهای محمل و بشری اجتماع بنیادین رکن خانواده، مقدس نهاد

 بنای این به پرداختن همواره لذا. است خانواده پایداری و سالمتی پویا، و سالم ای جامعه داشتن شرط اولین.باشد می خانواده ضاللت

 شدن دور موجب آن از غفلت و انسانی بزرگ خانواده اصالح متعالی، و واقعی جایگاه به آن هدایت و حمایت و جامعه بنیادین و مقدس

 به دست متعددی مشکالت با جهان در خانواده ساختار امروزه .است بوده ضاللت و هالکت ورطه به سقوط و خود حقیقی حیات از بشر

 .گیرد قرار توجه مورد شدت به باید که است کنونی جوامع برای رو پیش چالشهای و تلخ رخدادهای از یکی خانواده بحران و است گریبان

 (2 51،  فیدل و کومات)

 برای مرجعی و گیری جهت الگوی یک به نیاز یعنی دین به نیاز: گوید می و داند می انسان ذاتی جزء را اعتقادی نظام یک به نیاز فروم اریک

 مدار و توحید برمحور که فردی و نیست نهایتی را انسان تمایالت. باشد نیاز این فاقد که یافت توان نمی را هیچکس. است ایمان و اعتقاد

 جامه را تمایالت تمام توان نمی عمالً حالیکه در باشد، می ها خواسته این به جوابگویی صدد در پیوسته. نماید نمی حرکت خدا با ارتباط

 امور فراگیری و اصالت به توجه با لذا  .نماید می احساس تنگی در را خود پیوسته الهی نعمات وسعت وجود با فردی چنین و پوشید عمل

 به خانواده اهمیت به توجه با دیگر سویی از و است مادی های نیازمندی از فراتر انسان احتیاجات گسترة زندگی شئون همة در معنوی

، 5هرمان و کاسیرز) .طلبد می را ای ویژه توجه خانواده، در معنویت بحث بر نظر دقت رسد می نظر به اجتماعی، واحد ترین کلیدی عنوان

51 2) 

 مبانی نظری پژوهش

 معنویت مفهوم

 که است جمعی و فردی حیات از جنبه آن معنویت: گفت باید آن مفهوم تعریف در و است انسان خلقت با همزاد معنویت مفهوم قدمت

 روح و دارند وجود متعالی امور که است باور این مفهوم این فرض  پیش. دارد متعالی امور با ارتباط در فرد، که است آگاهانه ای رابطه بیانگر

 های حالت که است این اش نتیجه که است هستی جهان با  مواجهه از ای نحوه معنویت عبارتی به. کند برقرار ارتباط آن با تواند می بشر

 که آنجا تا هدفی بی و معنایی بی احساس سردرگمی، و سرگشتگی احساس اضطراب، و دلهره ناامیدی، اندوه، و غم مانند نامطلوبی نفسانی

 همان دین از همگی مذاهب و ادیان گذاران بنیان. شود می باطن رضایت موجب مواجهه نحوه این آید نمی پدید انسان در است پذیر امکان

 .باشد می بشر زندگی در متعددی های جلوه دارای معنویت .است ادیان باطن معنویت معنا این به واقع در و اند خواسته می را معنویت

 (131 توحیدی و کرمانی، )

 گوشزد انسان به و کند می آزاد دیگران سلطة بند و قید از را نفس معنویت :فداکاری و شجاعت شهامت، روحیه اعطای 

 االّ تموت ان لنفس کان ما: قرآن آیه طبق کاهد، نمی او عمر از چیزی شجاعت و فداکاری و خداست عمر بخشندة که کند می
 مشخص مدت در دقیقاً را آن وقت خداوند فرمان به مگر بمیرد که نسزد را کس هیچ و (22 /عمران آل) مؤجالً کتاباً اهلل باذن

 .است کرده ضبط و ثبت محدودی و

 از را او کس هیچ و نگرفته قرار ناخشنودی و حریص انسان هیچ تأثیر تحت که ای دهنده روزی: تعالی حق رزاقیت به اعتقاد 

 ؛(6/هود). مُبین کتاب فی کلُ مستودعها و مستقرها یعلم و رزقُها اهلل علی اال االرض فی دابةٍ منْ ما و: کند نمی منصرف کارش

 کتاب در اینها همه داند می را او دفن و زیست محل و است خدا برعهدة آن روزی اینکه مگر نیست زمین در ای جنبده هیچ

 .است روشنی

 که کسانی ؛ آن(52/رعد) .القُلُوب تطمئنُ اهلل بذکر اال اهلل بذکر قلوبُهم تطمئِنُ و امنوا الذین :روحی آرامش و قلبی اطمینان 

 .گیرند می آرام خدا یاد با دلها که بدرستی. کند می پیدا آرامش و سکون خدا یاد با دلهایشان و آورند می ایمان
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 چه هر آخرت، سرای به رسیدن از پیش و دنیا همین در مؤمنان که است آن خواستار خداوند :پاکیزه زندگی از برخورداری 

 اجرهم لنجزینهم و طیبةً حیاةً فَلَنُحینّهُ مُؤمِنُ هُوَ وَ انثی او ذکر من صالحاً عَمل مَنْ: شوند ای پاکیزه زندگی صاحب زودتر
 و پاکیزه زندگی او به باشد مؤمن و دهد انجام ای شایسته کار مرد چه و زن چه کس ؛ هر(39/نحل). یعلمون کانوا ما باحسن

 (135 جابریان و جهانگیری، ) .داد خواهیم کارهایشان بهترین برطبق را آنان پاداش و بخشیم می خوشایندی

 

 سالمت معنوی

 پذیرش، حس از برخورداری به معنوی سالمت(. 2 51 ، سیک)است  داشتن از حالتی معنوی سالمت لیکن است، بودن از حالتی معنویت

 و پویا فرآیند یک طی که شود می اطالق خود و دیگران قدسی، برتر و حاکم قدرت یک با متقابل ارتباط حس و اخالق مثبت، احساسات

 از معنوی ثمرات و معنوی کنش معنوی، عواطف معنوی، شناخت. آید می حاصل شخصی پیامدی و کنشی عاطفی، شناختی، هماهنگ

 اصغری،) .دارد مهمی بسیار نقش خانواده ها، انسان روان سالمت بر گذار تاثیر عوامل میان در است معنوی سالمت اصلی های مولفه

 (131  کرجوندانی، عاطفی سعادت،

 جسمی سالمتمذهب بر  و معنویتتأثیر 

 در شما وقتی مثال عنوان به. کند می مبارزه چشمگیری طور به ها بیماری با و دارد جسم سالمت روی مستقیمی تأثیر مذهب و ایمان

 حتی مورد این. کنید غلبه بهتر نیز ها بیماری و مشکالت بر توانید می دعا طریق از کنید، می شرکت خودشناسی کالس یا مذهبی مراسم

 این در شرکت شده انجام تحقیقات طبق .برد خواهند را الزم بهره آن مثبت تأثیرات از نیز آنها و است صادق نیز نوجوانان و ها بچه برای

 کل طور به. کند می بیشتر را عمر طول و شادتر را فرد و دهد می کاهش فرد در را افسردگی درصد داشتن، واقعی ایمان و مراسم گونه

 بسیار کنند می شرکت مذهبی مراسم در مرتب طور به که مسنی افراد روحیه .آیند می نظر به تر سالم جسمی و روحی لحاظ از افراد این

. دارند تری پایین خون فشار و هستند تر سالم جسمی لحاظ از افراد این بدن دفاعی سیستم بهتر کارکرد دلیل به. است دیگران از بهتر

 هستند، نیز قوی ایمان دارای و اند گرفته قرار باز قلب جراحی عمل تحت که افرادی بودن زنده شانس حتی که است داده نشان تحقیقات

 (5 51، 5مایر) .است افراد دیگر از بیشتر مراتب به

. است کرده تغییر نگرش این گذشته سال 1  در اما کردند، می پرهیز پزشکی با معنویت رابطه بررسی از زمانی دانشمندان و پزشکان

 :کند کمک ها روش این از ها بیماری با مقابله و سالمت بهبود به تواند می ایمان و مذهب که دهند می نشان ها بررسی

 بیماران به رسان یاری مذهبی های گروه مانند اضافی اجتماعی های حمایت کردن فراهم. 

 دارند هدفی چیزها همه که عقیده این و دعا طریق از ها بیماری با کنارآمدن های مهارت به بخشیدن بهبود. 

. است همراه کمتر افسردگی و جسمی ناتوانی با مذهبی ارتباط داشتن است داده نشان سالمند شهروندان روی بر ساله 9 بررسی یک

 پژوهشگران که طوری به بود، انتظار حد از کمتر سالمندان گروه این میان در مذهبی مهم تعطیالت یک از پیش میر و مرگ میزان

 حضور مذهبی مراسم در مرتب طور به که سالمندی افراد .باشد انداخته تاخیر به موارد این در را مرگ ایمان است ممکن کردند پیشنهاد

 فشار بیشتری احتمال با همچنین آنها. دارند شوند، نمی حاضر مراسم این در که آنهایی به نسبت سالمتری ایمنی دستگاه کنند می پیدا

 و توانمندی احساس آنها به شان مذهبی عقاید و گیرند می قرار باز قلب جراحی عمل تحت که بیمارانی .دارند تر پایین مداوم طور به خون

، 1فورنیر و جوناس) .مانند می زنده عمل از پس ندارند، مذهبی بستگی که افرادی به نسبت بیشتری احتمال با برابر سه دهد،  می آرامش

51 2) 
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 روانی سالمتمذهب بر  و معنویتتأثیر 

 حسی فرد به است ممکن ایمان. دارند زندگی های سختی و ها شادی با افراد برخورد نحوه در مهمی نقش همچنین معنوی و مذهبی عقاید

 سالمت مشکالت مانند سخت های موقعیت با ها خانواده که هنگامی .بگذارد او اختیار در زندگی برای راهنمایی اصول و بدهد هدفمندی از

 به را نظم و معنا کنند، مقابله نومیدی و عجز احساس با کند کمک آنها به تواند می مذهبی اعمال و اعتقادات شوند، می رو روبه شان اعضای

 توانمندی احساس از مهمی منبع ها خانواده از برخی برای معنویت. آورند دست به را موقعیت بر تسلط از حسی و گردانند باز شان زندگی

 در بستری مردان از گروهی روی بر بررسی یک در. دارد روانی حاالت بر عمیقی اثرات معنویت که اند کرده ثابت پزشکی های بررسی .است

 که داد نشان بررسی یک .کردند ذکر شان بیماری با آمدن کنار در رسان یاری عاملی عنوان به را مذهب آنها از از نیمی حدود بیمارستان،

 و امید باالی میزان دهنده نشان سوم بررسی. کنند می پیدا بهبود مشابه های بیماری از بیشتری سرعت با باشند، تر مذهبی بیماران چه هر

پترسون، ) .دادند می انجام مرتب طور به را شان مذهبی اعمال که بود افرادی میان در افسردگی، با مقابله در اصلی عوامل بینی، خوش

 (2 51،  کالسور و فارمر

 و بهتر زندگی مشکالت با و است تر سالم نیز روانی روحی، لحاظ از است مذهبی اعتقادات دارای و دارد ایمان واقعی معنای به که کسی

 بی او های راهنمایی از ای لحظه و کنید می توکل او به زندگی مراحل تمام در دارید، ایمان خدا به شما وقتی. آید می کنار تر عاقالنه

 اعتقادات همین وجود اما هستند رو روبه بسیاری مشکالت با که اید شده مواجه هایی خانواده با شما حتم، طور به. بود نخواهید نصیب

 قدرتمندترین از یکی بنابراین. است کرده چندان دو مشکالت با مبارزه برای را آنها اراده و داده تغییر کلی به را آنها زندگی مسیر مذهبی،

 معنویت که کند می تأیید را موضوع این نیز پزشکی مطالعات. اوست مذهبی اعتقادات و ایمان وجود فرد، در قدرت منابع ترین مهم و

 ایمان تأثیر که شد مشخص آمد، عمل به بیمار افراد از گروهی روی که تحقیقاتی طی. دارد افراد روح و ذهن سالمت بر زیادی بسیار تأثیر

 می تر سریع باشد، بیشتر فرد ایمان چقدر هر دیگر عبارتی به است، بوده مؤثر درصد 21 حدود آنها جسمانی وضعیت بهبودی در اعتقاد و

 ویژگی همین. است افراد این در نگری مثبت و امید داشتن نیز آن اصلی علت کند؛ ترک را بیماری بستر و غلبه خود های بیماری بر تواند

 (131 محمدیان و شاکری، ) .ببرند را الزم بهره نیز خود زندگی از و شوند افسردگی دچار کمتر شود می باعث آنها در

 از ناشی میر و مرگ کاهش با بلکه برخوردارند خودکشی صورت به کمتر میر و مرگ میزان از تنها نه دینی معنویت دارای و متدین افراد

 سیگار دارو، و الکل استعمال نظیر رفتارهایی ادیان غالب. باشند می مواجه نیز بدن در افسردگی و مزمن تنش مخرب فیزیولوژیکی آثار

 دینی، آموزشهای آنکه ضمن. کنند می منع ،دارند برسالمت سوئی آثار که را دیگر عمل چندین و آمیز مخاطره جنسی رفتارهای کشیدن،

 یک در مشارکت همچنین. نمایند همکاری بیشتر است ممکن متدین و معنوی افراد لذا دارند تأکید شخص جسمانی سالمت به احترام بر

نیازی، ). است رسیده ثبوت به مکرراً بالینی آزمونهای در  امر این و کند می تقویت مفیدند سالمت برای که را حمایتی روابط دینی، جامعة

 135) 

 معاصر دنیای در آن طرح ضرورت و معنویت بحران

 پیدا اهمیت پیش از بیش دین و معنویت بحث ضرورت و است نموده پیدا گرایش معنویت  به مجددا سالها از پس بشر معاصر در دنیای

 .است شده مبدل حیاتی نیازی به آن مطلوب نتایج و است کرده

 :اند بوده مؤثر زیر عوامل خصوص این در

 نظیر؛ مادی فلسفی مکاتب سایر و سکوالر علم منفی آثار و نقایص شدن روشن 

 «انسانها حقوق و تکالیف» و« بد و خوب چیستی»، انسانی وجود هدف و معنا» قبیل از انسان اساسی سئواالت به پاسخ عدم -

 مادی جهات و تجربی علوم به دانش محدودیت -

 انسان برتر قوای گیری کار به عدم -

 دین و معنویت اجتماعی ـ فردی آثار شدن روشن 

 و غیرمادی اشیای و اهداف معانی، ها، ارزش دربارة تواند نمی تجربی علم: انسان اساسی سئواالت به دادن پاسخ در علم ناتوانی 

 .کند صحبت انسانی حیات معنای و جهان طبیعت و منشاء
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 خانواده بحران و مدرن دنیای معنویت و مذهب در چالش

 و الزم برخود را زوجیت اصل حفظ رعایت طبیعت ندای و خلقت بطن با همگنانی و فطرت مقتضای به روشنگری عصر از قبل تا بشر

 جایگاه کم کم که طوری به گردید تحول دچار زندگی بر انسان نگرش مبانی یکباره به مدرنیته و تکنیک عصر ظهور با امّا دید می حتمی

 داده نشان غرب دنیای اندیشمندان و شناسان جامعه جدید های بررسی .نهاد رنگی بی به رو آن  رنگین و مقدس هویت و خانواده ارزشی

 ارضاء با درازمدت در امّا آورده ارمغان به انسانها برای را کامجویی و لذت احساس مقطعی بصورت گرچه خانواده نظام اضمحالل که است

 خود کتاب در پرپینو .است نموده ایجاد خانواده نظام در و بشری جوامع در را القیدی و پوچی نوعی افراد غیرمنطقی و مادی نیازهای

 های خانواده طالق، افزایش و دانسته امروزی بشر مشکل ترین مهم را خانواده زوال به رو تغییرات ،«خانواده سقوط» عنوان تحت

 اجتماع برتوازن فشار اهرمهای از یکی را جدید فلسفی مکاتب ایجاد و داند می مدرنیته دستاورد را اجتماعی ناهنجاریهای و سرپرست تک

 در عاطفه جستجوی و ناسالم روابط ایجاد نتیجه در موادمخدر استعمال به جوانان روزافزون تمایل و ایدز چون بیماریهایی شیوع .داند می

 (2 51،  گراشام و فیتزبرگ) .است خانواده محیط از خارج

 ارتباط براساس سالم نسل پرورش بربسته، رخت خانواده از صداقت و عشق و برتعهد مبتنی روابط شده روبرو خانواده بحران با کنونی عصر

 جامعه برای را ای عدیده معضالت والد تک فرزندان و گرفته را حقیقی پیوند جای صوری و توافقی ازدواج است، گردیده نهی یا نفی نسبی

 و شده نامیده اسارت خانواده اعضای برابر در تعهد و شود می معرفی محدودیت همسری رسالت و خانواده قداست. اند آفریده والد و خود

 در خانواده نهاد موضوع امروزه لذا .است گردیده معرفی تبعیض و نقیصه با همراه ناکارآمد و منفور خانواده برنظام دینی اندیشه حاکمیت

 پیش هایش ارزش و ساختارها فروریزی سوی به خانواده صنعتی جوامع در و است آورده پدید سهمگینی های چالش اندیشمندان میان

 خانواده از حمایت جهت الهی معنویت و دینی برمبنای ریزی برنامه و طراحی ضرورت آید و می بوجود خانواده جدید های شکل و رود می

 (2 51فورنیر و جوناس، ) .گردد می احساس پیش از بیش

 خانواده در مذهب و معنویت تبیین لزوم

 تشکیل فرهنگ و تربیت وراثت، را انسان هر شخصیت های پایه که است رسیده یقینی حقیقت این به تجربه و علم سایه در بشر امروزه

 نیز و آیات مضامین در اساسی اصل یک صورت به مسأله این است جامعه آن در خانواده سالمت گروه در جامعه هر سعادت و دهد می

 و پاسخگویی قدرت دلیل خود این. گردد می یافت کراراً آنان اوصیای و عظام انبیای لسان در و شود می دیده وفور به معصومان کلمات

 عین در که انسان، نیازهای و ایمان و عشق براساس است هویتی دینی فرهنگ در خانواده هویت .است قیامت روز تا اسالم غنای

 برابر در تمکین و انعطاف به را خود جای آن در فردی تمایالت و است دارا نیز را محوری شایسته و پروری لطف باوری، حق و قانونمندی

 (131 سامعی، ) .دهد می الهی قانون

 خانواده تعریف

 تکمیل را آن آنها از آمده پدید فرزندان که مرد یک و زن یک ازدواج از ناشی اجتماعی، واحد یک از عبارتست آن محدود مفهوم به خانواده

 ملل سازمان. آیند می هم گرد سقفی زیر مشترک منافع و هدف با که داند می افراد از ای مجموعه شامل را خانواده دیگری تعریف. کنند می

 :کند می تعریف چنین را خانواده خود، جمعیتی آمار در نیز( 332 ) متحد

 زندگی ضروریات دیگر و غذا برای مشترک درآمد کنند می زندگی هم با که شود می اطالق ای نفره چند یا دو گروه به خانوار یا خانواده

 تمام کنند زندگی خانواده چند یا یک در است ممکن خانواده یک در. دارند نسبت هم با ازدواج، یا خواندگی فرزند خون، طریق از و دارند

 را خود درون افراد رفتارهای و دارد تاثیر خود درون اعضای و فرد بر همه از بیش که است نظامی خانواده. نیستند خانواده هم خانوارها

 و باقریان ابراهیم، پور صیدی،) .دارند تمرکز دیدگاه این بر گرفته انجام زمینه خانواده در اخیرا که ها پژوهش از بسیاری و دهد می شکل

 (131  منصور،

 از نیز بشر پیشرفتهای از بسیاری حال عین در و دارد ریشه خانواده خود در خانواده اعضای افراد رفتاری و روانی ناهنجاری های از بسیاری

 تجارب از متاثر شود می بینی پیش که باشد می خانواده از ترکیبی مدور الگوی ابعاد از بعدی خانواده انسجام. می گیرد نشات خانواده

 نسبت خانواده یک اعضای که است عاطفی تعهد و پیوند همبستگی، احساس خانواده انسجام. باشد خانواده در پذیری مسئولیت و معنوی
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 اهمیت همچنین. کند می تعریف خانواده افراد دیگر با عاطفی نزدیکی احساس صورت به را انسجام ،(5111)لینگرن . دارند همدیگر به

 جلب خود به را روانی بهداشت متخصصان و روانشناسان توجه روزافزون صورتی به گذشته دهه چند در انسان، در معنوی رشد و معنویت

 (1 51 ، مودیه و ساکسنا) .است کرده

 اسالم در خانواده اهمیت

 ان ایاته من و: است شده دانسته انسانها آرامش مایه و شده داده خانواده به ویژه اهمیت و است خانواده جامعه واحد ترین بنیادی اسالم در
 همسر شما برای شما خود از که است این او های نشانه ؛ از( 5/روم) رحمه و موده بینکم جعل و الیها لتسکنوا ازواجاً انفسکم من لکم خلق

 .داد قرار محبت و مهر شما میان و گیرید آرام او با تا آفرید

 ترین محبوب دلیل همین به رسید خواهد واقعی تکامل به آنها تأمین صورت در که است نیازهایی دارای او جسم همانند انسان لطیف روح

 باریدن وقت به:  شود می انسان متوجه حق رحمت و عنایت موقع چهار در. است خانواده تشکیل و ازدواج مسأله تعالی خدای نزد چیز

 پیمان و عقد که وقت آن و شود، می باز کعبه خانه در که زمان آن در محبت، و مهر باب از پدر، صورت به فرزند کردن نظر هنگام به باران،

 .شوند می نکاح عرصه وارد جدید زندگی جهت یکدیگر با نفر دو و شده بسته ازدواج

 آنان میان و آفرید، آب از را بشر که خداوندی اوست ؛ و(22/فرقان) قَدیراً رَبُکَ کانَ و مِهْراً و نَسَباً فَجَعَلَهُ بَشَراً الْمآء مِنَ خَلَقَ الذّی هو وَ

 .دارد قدرت چیزی هر بر تو خدای و داد قرار ازدواج پیوند و خویشی

 و داشت خواهد و داشته وجود امتها همه میان در اجتماعی سنت این و است حیوان هر بلکه انسان طبیعت جزء خانواده تشکیل و ازدواج

 دیگر سویی از .است بخشیده تقدس آن به و پرداخته آن به المحاله است فطری دین اسالم چون و است آن بودن فطری گویای خود این

 خانه، کارکرد اولین .است آمده کریم قرآن در «بیوت» آن جمع و «بیت» های صیغه در آن مشتقات با بار  9 خانه، معنای به «بیت» واژه

 ابراز جمله از محیط این جانبة همه امنیت مرهون امر این البته که است شده ذکر آن اعضای جان تسکین و جسم آرامش تأمین

 لکم جعل اهلل و :فرماید می باره این در قرآن .است آن اعضای برای روحی و جسمی نیازهای تأمین و غرایز ارضای اسرار، بیان احساسات،
 انسانهایی تربیت برای مکتبی خانه محیط .داد قرار برایتان آرامش و سکونت محل شما های خانه از ؛ خداوند(21/نحل) سکناً بیوتکم من

 آرمانی خانوادة بنابراین .است الهی های حکمت ذکر و خدا کالم یادآوری ذکر، اندیشه، برای محل ترین مناسب و است حق میطع و عبد

 جویی عدالت حق، رضای جلب و محوری توحید: جمله از هایی مؤلفه دارای و است انسان پرورش و پذیرش آمادة که است ای خانواده قرآن

طباطبایی، ) .باشد می اندیشی مصلحت و مشورت محبت، و گذشت احسان، و صلح اصل رعایت مندی، وظیفه مداری، اخالق قسط، برقراری و

 122) 

  خانواده سالمت بر و مذهب معنویت تأثیر

 را انسان روان و تن سالمت و بهداشت زمینه کند، می ترسیم ابدی سعادت سوی به وحرکت کمال به رسیدن انبیاءدر رسالت که مسیری

 برابر در ناامیدی و ویاس هدفی بی و پوچی احساس و روانی، درونی های کشمکش به را فرد راه، ازاین دور ماندن و سازد می فراهم

 افرادآن در و بخشیده انسجام و هویت جامعه به که است حقیقتی و دینداری دین. کشاند می روانی فشارهای و نامالیمات ها، محرومیت

 ایفا می مهمی نقش افراد زندگی روش به دادن شکل دارد، وجود دین در که باورهایی و ارزشها میان در. آورد می بوجود همبستگی حس

 غیرمستقیم، و بطور مستقیم دینداری و دین رو این از و است، روان سالمت: ازجمله سالمت مهم شاخصهای از یکی زندگی، روش و کند

 همچنین. باشد می شخصیت مهم متشکل عناصر از دینی، معتقدات و ایمان آنها رأس در و باورها و ارزشها. دارد دخالت روان سالمت در

 بدین. استوارند دین دستورات و معتقدات پایه بر دارند، بزرگی نقش افراد اجتماعی وکردار رفتار نوع تعیین در که اخالقی قوانین و موازین

 و مشخص را افراد اجتماعی و فردی بین روابط و تأثیرداشته شخصیت و رشد در زندگی، شئون تمام در دینی دستورات و معتقدات ترتیب

 (135 فقیهی، ) .کند می ایفا مهمی نقش روانی، اختالالت از پیشگیری و درمان در حتی و کند می معین

 طریق از توانند می زیارت عبادت، خداوند، به توکل قبیل از رفتارهایی. دارند زندگی کردن معنا در مثبت تأثیر مذهبی، عقاید و رفتارها

 منبعی به داشتن تعلق احساس زندگی در هدف و معنا داشتن. شوند فرد درونی آرامش موجب مثبت، های نگرش به تشویق و امید ایجاد

 روشهایی جمله از و همگی معنوی و اجتماعی های ازحمایت مندی بهره زندگی، زای مشکل شرایط در خداوند یاری به امیدواری واال،
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،  و ماو یانگ). شوند متحمل را کمتری آسیب زندگی، فشارزای حوادث با مواجهه در توانند می آنها بودن دارا با مذهبی افراد هستندکه

51 2) 

 های فعالیت فرد، شناختی ارزیابی موقعیت، ارزیابی در و باشد داشته زایی استرس در مؤثری نقش ها، موقعیت تمامی در تواند می مذهب

 ارتباط روانی، سالمت و مذهب بین شود می تصور که مدتهاست اساس این بر. شود روانی گرفتاری کاهش سبب حمایتی منابع مقابله،

 (1 51، 5وتایلور لوین) .دارد وجود مثبتی

 در اعتقاد این اما دارند اعتقاد آن زیبای و بسیار ارزشهای به همه و است انسانها تمام بین مشترکی بخش معنوی ارزشهای و معنویت

 مفید دیگران و خودشان برای و کنند زندگی بیشتر آرامش با و تر راحت آنها شود می باعث همین و است تر درونی و قویتر ها بعضی

 استرس و تنش با توانند می مذهبی افراد داده نشان تحقیقات دارند باالتری روانی سالمت معنوی، و مذهبی باورهای به معتقد افراد. باشند

 هیجان توانند می بهتر افراد این داده نشان تحقیقات همچنین. آورند بدست سازگاری و بیایند کنار زا استرس شرایط با و کنند مقابله

 متغیرهای درصد 61 تا 51 دارند قوی اجتماعی مهارتهای و باالست  هم افراد این نفس عزت میزان. کنند کنترل را خود خشم مثل هایی

 تفکر داشتن. هستند نیز بهتری دوستان معنوی، تفکر با انسانهایی .شود می تبیین مذهبی باورهای توسط بزرگسال افراد روان سالمت

 بخشش دیگران، پذیرش غرور، و تکبر از دور و منصفانه رفتار داشتن دیگران، با مهربانی. شود می فردی بین روابط بهبود باعث معنوی

 (131 فوالدبند، ) .است معنوی نتایج از همه دیگران به کردن وکمک

 سالمت وضعیت چگونگی در افراد زندگی سبک و مذهبی راهبردهای نقش برای زیادی اهمیت اخیر سالهای در بهداشت، روانشناسی

 به مضطرب فرد هستندکه رفتاری و شناختی های توانایی مسائل، با مذهبی  مقابله های شیوه. است گرفته نظر در آنها روانی و جهانی

 به توسل و توکل نیایش، دعا، مثل مذهبی منابع از مذهبی مقابله در. گیرد می بکار فشارزا بیرونی و درونی خاص نیازهای  کنترل منظور

 تفسیر برای ای وسیله هم و عاطفی حمایت منبع هم ها مقابله نوع این دهند که می نشان اخیر های یافته. شود می خداوند استفاده

 سالمت تقویت موجب افراد اکثر برای آنها بکارگیری بنابراین نمایند؛ تسهیل را بعدی های مقابله توانند می هستند زندگی حوادث مثبت

 در خشنودی و نفس عزت آوردن بدست افسردگی و اضطراب کاهش فرد روانی بهداشت سطح باالبردن در مذهبی اعمال. شو می روان

 بهبودی امکان و شخص عمر طول شدن زیاد در سزایی به تأثیر روانی سالمت سطح افزایش وی نظر به. است مؤثر اجتماعی و فردی روابط

 (1 51، 1گراناچر) .دارد کشنده بیماریهای به ابتال کاهش و

 مواد مصرف و کشیدن سیگار خودکشی، مانند) کمتری تخریبگرانه خود رفتار معنویت با افراد که است آن بیانگر اخیر پزشکی های بررسی

 سالمت با را معنویت که هایی پژوهش اغلب .است بیشتر زندگی از شان کلی رضایت و دارند کمتری استرس دهند، می بروز خود از( مخدر

 افراد سالمت و معنویت با همراه زندگی احتمالی پیوند از ای بارقه ها داده این اما اند؛ شده انجام سالمند افراد بروی اند داده ارتباط جسمی

 دستگاه بخشد، می بهبود را خون فشار دهد، می کاهش را افسردگی معنویت که است شده داده نشان که وجودی با .هستند سنین همه در

 و لوین) .نشود کودکان از پزشکی های مراقبت از مانع مذهبی عقاید که باشید داشته نظر در باید همچنین اما کند، می تقویت را ایمنی

 (1 51تایلور، 

 که است آن بر حاکم قواعد این و دارد درونی بندی سازمان به نیاز شوند، سازگار خود محیط با باید که ارگانیزمهای تمام مانند خانواده

 ساختار تعاملی الگوهای که است آن قواعد و بندی سازمان همین و شود برقرار ارتباط کسی چه با و زمانی چه چگونه، کنند می تعیین

 زمانی مقطع یک در که واقعیت این گردد، می تغییر دستخوش عمر طول در ها خانواده سالمت که آنجا از . آورند می وجود به را خانواده

 متغیرهای بخصوص سالمتی، متغیرهای از بسیاری. نیست وضعیت این تداوم برای تضمینی است، برخوردار سالمت از خانواده خاص،

 لحاظ از خانواده .شوند می تبیین مذهبی و دینی باورهای به عمل و مذهبی امور به پایبندی وسیله به خانواده انسجام و سالمتی به مربوط

 قوام هستی افراد تشکیل از جامعه و می نهند هستی عرصه به گام خانواده از افراد. است ویژه ای جایگاه و اهمیت دارای اجتماعی و تربیتی

 شمار به جامعه هر اصلی نهادهای و ارکان از است، اجتماعی نهادهای سایر معبر و انسانی نیروی مولد خانواده، نهاد ازآنجایی که. می یابد

 پدید خانواده تأثیر از فارغ اجتماعی آسیبهای از یک هیچ. است خانواده ها عمومی شرایط گرو در جامعه، نابهنجاری و بهنجاری. رود می

 (132  یعقوبلو،) .باشد برخوردار سالم های خانواده از آنکه مگر کند سالمت ادعای تواند نمی ای جامعه هیچ دلیل، همین به. آید نمی
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 نقش به مربوط راهبردهای. باشد آن درون افراد از حمایت برای محلی عنوان به هم و روانی فشار منبع عنوان به هم تواند می خانواده

 انسجام. باشد می رابطه انسجام دارد وجود نفره چند رابطه یک در که هایی ویژگی جمله از است مربوط مختلفی متغیرهای به خانواده

 که است نکته این روی انسجام تمرکز. می شود تعریف دارند یکدیگر به نسبت عاطفی پیوند که خانواده اعضای بودن هم با یعنی خانواده

 (1 51 ، اولسون). می کنند متعادل شان بودن هم با تقابل در را شان سیستم ها جدایی چگونه

 ازدواج،. دارد خانواده ها زندگی از رضایت و شادابی و سالمت در ریشه جامعه سازنده و بنیادی هسته عنوان به خانواده، پویایی و سالمت

 و دهد می پیوند هم به خانواده یک تشکیل برای را فرهنگی و اقتصادی، اجتماعی، نظر از متفاوت کامال فرد دو که است اجتماعی نهادی

 بشریت آغاز از که که است یی پدیده اختالفات. است رو روبه خود درون در بیشتری اختالفات با نهادها، دیگر به نسبت دلیل، همین به

 بین تعارضات افزایش و خانواده در انسجام کاهش .است شده تعریف ازدواج سالمتی برای ساز خطر عامل یک عنوان به و داشته وجود

 پیوند)خانواده  انسجام. گردد آنها تعامالت در مشکالتی با همراه تواند می که گردد خانواده پذیری انعطاف کاهش به منجر تواند می فردی

 انسجام. شود می ابراز خانواده سیستم در پذیرش و تعلق احساس طریق از( بودن نزدیک احساس و خانواده اعضای بین هیجانی و عاطفی

 همراه تعلق عدم احساسات با انسجام بودن پایین این و شده اجتماعی پذیرش کاهش و افسردگی به منجر تواند می خانواده در پایین

 (2 51 ،5همکاران و وندیتا) .است خانواده محیط کننده منعکس که آورد وجود به خانواده اعضای در ر رفتارهایی تواند می است،

 بر مروری. کرد پیگیری جدی صورتی به را خانواده تقویت به مربوط های سیاست بایستی که دارد وجود قضیه این سر بر توافقی تقریباً

 نشان یانگ بریگام دانشگاه شناسی جامعه دپارتمان در هنری.سی.گیوندلین و توماس.ال.داروین پروفسور توسط شده انجام مطالعات

 آنها، گیری نتیجه طبق. است گرایشات و ها قضاوت به دهی شکل برای مهمی عامل هنوز دین که باورند این بر آمریکایی جوانان که دهد می

 نتیجه، این با مشابه ای نتیجه .داد قرار مطالعه مورد همزمان طور به را دینی نهادهای و خانواده باید ها، انسان شرایط بهتر درک برای

 توان می قطع طور به .دارد التزام دینی تعهد عامل با اغلب خانواده به تعهد: آمد بدست کانزاس ایالتی دانشگاه اساتید از گروهی توسط

 سالمت خانوادگی، انسجام بین .شوند می قائل دوستانه های فعالیت و خانواده برای زیادی اهمیت افراد، ترین مذهبی که نمود اذعان

 پایداری در مهمی کنندة بینی پیش دینی مراسم در حضور. دارد وجود رابطه دینی اجتماعات و مناسک در شرکت و عضویت و خانوادگی

 (1 51، 1روخاس و سانزبور). است ازدواج

 در آسایش و دینی تعهد رابطه باب در روانشناختی و شناختی جامعه گسترده تحقیقات در الیسون کریستوفر دکتر لوین و جفری دکتر

 های دهه در دیگری مطالعة. دارد وجود سن هر از افراد آسایش و دینی تعهد بین مثبتی همبستگی که دریافتند سنی های گروه تمام

 و دین بین رابطة کشف برای نبراسکا دانشگاه فرین از دی جان پروفسور و آالباما دانشگاه استینت از نیک پروفسور توسط 321  و 391 

 و تقویت برای مهمی عامل عنوان به را دین مطالعه، مورد افراد از درصد 22 که دریافتند محقق دو این. شد انجام خانواده پایداری

 در مکرراً که والدینی: است صادق آفریقایی ـ آمریکایی های خانواده میان در نیز نتیجه همین. گیرند می نظر در هایشان خانواده استحکام

 مراسم در منظم حضور. اند کرده اشاره آنها برای اخالقی اصول تدارک و فرزندان پرورش در دین اهمیت به کنند می شرکت دینی مراسم

 در ملی ای مطالعه های یافته. دارد ارجحیت نیز طالق مورد در نظری های آموزش اثرات بر حتّی و است ازدواج ثبات در مهمی عامل دینی،

. هستند دینی اعتقادات فاقد زنند، می کتک را خود همسران که افرادی دهد می نشان ساله 13 تا 51 سنین بین مرد 5111 از 335  سال

 پایین های نرخ هستند، دینی مراسم در مشارکت باالی های نرخ دارای که سفیدپوستی های کاتولیک و پوست سیاه های پروتستان همچنین

 ( 13 کریمی، ) .اند کرده گزارش را طالق از مشابهی

 نشان خودکشی و ازدواج از نارضایتی طالق، عنف، به تجاوز چون مواردی کاهش در را دینی عمل و اعتقاد مثبت اثرات نیز دیگر مطالعات

 پتانسیل دینی عمل رسد می نظر به. کند می زندگی کیفیت به مهمی خدمت دینی عمل که دهند می نشان شواهد این تمام. دهند می

 اجتماعی، روابط و رفتار کنترل بر سودمندی اثرات دینی، عمل که گفت توان می کلی طور به. دارد اجتماعی مسائل حل برای شماری بی

 و دارد افسردگی و خودکشی مخدر، مواد الکل، مصرف بزهکاری، و جرم نظیر مشکالتی از جلوگیری رفاهی، وابستگی مشروع، فرزندآوری

 (1 51گراناچر، ). است مؤثر نیز نفس عزت ارتقاء در
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 روانشناسان و اجتماعی و سیاسی اندیشمندان است، کرده بیان را سالم مدنی نظام یک هدف سیاست کتاب در ارسطو که زمانی از

 دارند، زیادتری رغبت قانون از تبعیت و فعالیت به شاد های انسان. اند داده نشان انسان زندگی شادکننده عوامل به ای ویژه عالقة اجتماعی،

 احساس کلی طور به و شادمانی بر دینی، عمل که دریافت توان می قضیه این از. هستند مشربی خوش همراهان و خوب شهروندانی

 مذهبی افراد که است دالیلی ترین عمده از یکی مراسم، این در منظم حضور و دینی مراسم در شرکت. دارد مهمی تأثیر افراد سالمتی

 ازدواجی شادی در مهمی عامل دینی، عمل که معتقدند پایدارند، هایی ازدواج دارای که هایی زوج. کنند می اعالم خود بودن شاد برای

 به کسانی چه که است قضیه این تعیین برای خوبی کنندة بینی پیش دینی مراسم در شرکت که داشت اذعان توان می رو این از. آنهاست

 (1 51 مودیه، و ساکسنا) .هستند سالمتی حس این دارای زیاد احتمال

 فردی ای رابطه پی در که آنهایی. است کمتر آنها استرس و بیشتر کنند، می شرکت دینی مراسم در منظم طور به که کسانی برای شادمانی

 نفس عزت که افرادی. دارد ارتباط خدا از شخصی تصور با نفس عزت. دارند خودشان با و دیگران با مناسب روابطی معموالً هستند، خدا با

 توسط قضیه این. گیرند می نظر در گر تنبیه را خدا باشند، می نفس به اعتماد فاقد که آنان اما دانند، می داشتنی دوست را خدا دارند، باالیی

 تمام میان در که داشت اذعان وی. گرفت قرار توجه مورد جدید درمانی روان و روانشناسی پردازان نظریه مشهورترین از یکی یونگ، کارل

 پناهگاهش آخرین او زندگی در دینی رویکرد اتخاذ و دین که نبود کردم کسی معاینه را آنها من زندگیشان، دوّم نیمة در که بیمارانم

 بیماری احساس داد، می ارائه پیروانش به عصر هر زندة ادیان که آنچه دادن دست از به آنها از یک هر بگوئیم که آنست بهتر. باشد نبوده

 دنبال به که دارد احتمال بیشتر اند، بوده روانی افسردگی و مذهبی تعهدات دارای که پیر یا جوان افراد دهند می نشان دیگر شواهد. کرد می

 (2 51گراشام و فیتزبرگ، ) .باشند دین از کمک

 دانشگاه شناسی جامعه استاد ویلیامز، دیوید مطالعة. دهد می کاهش پزشکی مشکالت دارای افراد میان در را افسردگی شیوع دین،

 از سایرین از کمتر و شوند می افسردگی دچار کمتر کنند، می شرکت دینی مراسم در منظم طور به که افرادی است حاکی میشیگان

 مثال طور به. برند می رنج کمتری های اضطراب از بودن مذهبی صورت در نیز جوانان. گردند می پریشانی و استرس دچار زندگی حوادث

 اگر. دهد می کاهش را افسردگی شیوع و بخشد می معنا آنها زندگی به دینی اعتقادات که دریافتند تگزاس دبیرستانی زنان هم و مردان هم

 به زیادی بستگی ملّت شادی و آرامش پس دهند، می نشان مطالعات این که آنگونه دارد، مذهبی زندگی با نزدیکی ارتباط پایدار خانوادة

 (2 51،  ویلیامز) .است برده پی حقیقت این به غرب جامعه امروز و دارد دینی اعتقاد و عمل احیای

  فرزندان تربیت بر و مذهب معنویت تأثیر

 خود به را روانی بهداشت متخصصان و روانشناسان توجه روزافزون صورتی به گذشته دهة چند در انسان معنوی رشد و معنویت اهمیت

 اشاره معنوی و اجتماعی روانی، جسمانی، ابعاد به انسان، وجودی ابعاد تعریف در بهداشت جهانی سازمان که ای گونه به است؛ کرده جلب

  ( 131  مفتان، و کالنتری مهرابی، شریفی،). سازد می مطرح انسان تکامل و رشد در نیز را معنوی بعد یعنی چهارم، بعد و کند می

 اما کنند، برقرار ارتباط شان معنوی های ارزش با کند کمک ها خانواده از برخی به است ممکن مذهبی متعارف مراسم در یافتن حضور

 روحانی معنای تا کند می کمک والدین و کودکان به نیز سنتی کمتر های شیوه. کند نمی کمک ها خانواده به طریق این از تنها معنویت

. کنید شروع خودتان های ارزش بررسی با را کار است ممکن ببخشید، ارتقا خودتان  خانواده در را معنویت اینکه برای .بیابند زندگی برای

 متعالی، غایی، نیروی از مفهومی ها فرهنگ همة اما دارد، وجود معنوی عقاید انواع از خاصی محتوای اگرچه دارد؛ جهانی شمولی معنویت

 اگر و شود می احساس تر جدی معنویت، به جوانان نیاز زندگی، فزاینده دشواری و پیچیدگی موازات به. دارند خود در را الهی و مقدس

 آشنا خود و زالل فطرتی در باید را آن رمز است، زندگی سنین سایر از بیش دوران، این در معنوی کشمکش های شود می مشاهده

 است دروغی بلکه وقوع و حصول قابل نه و است معنامند نه «فطرت» یعنی انسان وجود مرکز از گریز و خدا منهای معنویت . جستجونمود

 انسان فطرت با زیرا شد؛ خواهد زده انسان زندگی بام بر آن رسوایی کوس زود یا دیر و گرفت صورت که است ای مغالطه و شده تئوریزه که

 (5112 ،5سلیگمن و پترسون) .دارد آدمی وجود حقیقت با آشکار تناقضی و است جمع غیرقابل و ناسازگار

 و معنایی لحاظ از که ای یابند، بنابراین واژه می رشد و گیرند می شکل معنویت و دین پایه بر واقع در اخالقی های بنیان همه به دلیل اینکه

 و معنوی رشد بر خانواده تاثیر اخیر سالهای در. است اخالقی های ارزش و اخالق دارد، معنویت با تنگاتنگی و نزدیک ارتباط مفهومی

                                                           
1
 . Williams 

2
 . Paterson & Sligman 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


دیرباز  از ، اسالم دین بزرگان که است درحالی این. است گرفته قرار شناسان روان و شناسان جامعه توجه مورد نوجوانان، و کودکان مذهبی

 این در. است اخالقی ارزشهای بر مبتنی خانواده حقوق.  بودند داده قرار تاکید مورد فرزندان اخالقی و معنوی رشد بر را خانواده تأثیر

 محبت، و مهر رفتاری، خوش. نیست تشخیص قابل دیگری از یکی که است، آمیخته یکدیگر به آنچنان اخالق و حقوق مقدس، کانون

 همین به ندارد؛ آن اصول به پایبندی و اسالمی اخالق جز خاستگاهی شوهر، و زن سوی از تکالیف و حقوق رعایت و یکدیگر به احترام

 گیری شکل در توانند می  مختلف طرق به والدین این، بر عالوه.است حقوق های شاخه دیگر از بیش خانواده حقوق در تأثیراخالق دلیل

 مذهبی باورهای القاء کالمی، های ارتباط طریق از را نقش این والدین.  باشند داشته نقش فرزندان در معنوی گرایشات رشد و اخالقی حس

 که دارند وجود تأثیرگذاری خانوادگی عوامل که دهد می نشان شده انجام تحقیقات.  کنند می ایفا مذهبی رفتارهای همچنین و معنوی و

 مذهبی سطح دلبستگی، الگوهای به توان می عوامل این جمله از. دارد فرزندان اخالقی های بنیان و معنوی های گرایش در اساسی نقش

 (131  کامکار، و پرور گل اکبری،). داشت اشاره والدین شغل و خانواده اقتصادی وضعیت والدین، تحصیالت خانواده، بودن

 بین که دادند نشان( 126 )اقدم  فتحی و صدری جعفری، مثال، عنوان به. است رسیده انجام به متعددی تحقیقات ها زمینه این در 

 با افرادی که دهد می نشان( 122 )بناب  تحقیق غباری .دارد وجود معناداری رابطه سالمت دانشجویان و دینداری و خانواده کارایی

 در و دانند می کننده دعا اجابت دسترس، در را خدا افراد این. دارند دلبستگی نیز خدا به خانواده وافراد والدین به ایمن دلبستگی

. کند می تر محکم خدا با را آنان ارتباط و دهد می روانی آرامش به آنان نیز امر همین. نمایند می توکل او به تر راحت زندگی های سختی

 توانند می تر راحت و باشند می سو مذهبی درون لحاظ از و کنند می استفاده بیشتر ای مقابله های روش از خدا به ایمن با دلبستگی افرادی

 های سبک رابطه بررسی با( 126 )حیدری  و مظاهری صادقی، همچنین،. کنند پیدا آنهاجواب برای و کنند فکر مذهبی مهم سواالت به

 نسبت مقتدر تربیتی سبک در مادر بودن مذهبی میزان نمرات میانگین که دادند نشان والدین بودن مذهبی میزان دینیبا تربیت و تربیتی

 رابطه در .شود می گرفته نظر در خدا از تصور و دینی شناخت منبع یک عنوان به والدین بودن مذهبی میزان و است هاباالتر سبک سایر به

 در دیگران از دستگیری فداکاری، رحم، صله دوستی، نوع که دهد می نشان اخالقی تحقیقات فضایل و ها بنیان در خانوادگی عوامل نقش با

 در سزایی به نقش والدین بودن مذهبی میزان و دلبستگی های سبک و است دیگر افراد از ایمن بیشتر دلبستگی سبک دارای افراد بین

 (131  قیامی،)دارد  فرزندان اخالقی های بنیان گیری شکل و دینی تربیت

 مذهب و دین انتخاب در خانواده نقش

 تعقل و بصیرت با که است ناگزیر. باشد می نزدیکان دوستان و خانواده، از اعم خود اطراف محیط از تأثیرپذیر موجودی انسان که جا آن از

 و حقیقت شناخت در تا کند شناسایی را اطرافش محیط منفی و مثبت جریانات و بنگرد خود اطراف به باز چشمانی با و بیشتر تفکر و

 تربیت و رشد فرایند در تواند می حیاتی و مهم کانون یک عنوان به خانواده معرفتی، سیر این در .جوید بهره معارف آن از مسیر انتخاب

 در تربیتی صحیح اصول رعایت که جائی تا. باشد داشته سزایی به تأثیر ها سال و سن کم و نوجوانان و کودکان خصوصاً خانواده، اعضاء

 پایبندی عدم ولنگاری، سو، آن از اما گردد، می ایشان اعتقادی های پایه استحکام موجب و فرزندان بالندگی و رشد ساز زمینه خانواده

 و شک و فساد و گمراهی در فرزندان سقوط و اعتقادی بی ساز زمینه خانواده، کانون پاشیدگی هم از و آشفتگی تربیتی، اصول به والدین

 اعتقادی بی نهایت در و تردید و شک دچار و نیایند گرفتار اعتقادی شدید های چالش در فرزندان که آن منظور به .بود خواهد تردید

 اکبری،) .شود تقویت ایشان در پرسشگری روح دمیدن و مطالعه و تحقیق به فرزندان تشویق در خانواده تأثیر و نقش بایست می نگردند

 (131  کامکار، و پرور گل

 :دارد وجود هایی تفاوت والدین از کورکورانه تقلید و خانواده مثبت نقش بین که است واضح پر

 کنند می مسئولیت احساس فرزندان فکری و معنوی تغذیه به نسبت است، والدین دوش بر که هایی مسئولیت دلیل به خانواده وقتی

 و( ایشان سنی مقطع رعایت با) فرزندان شخصیت به احترام و اختیار و آزادی حفظ با و( مسئولند جسمی و مادی ابعاد در که چنان)

 این در. سازند می فراهم مطمئن و امن مسیرهای از را حقیقت جستجوی و مطالعه و تحقیق برای الزم های زمینه مناسب، و سالم تربیت

 های پایه با صرفاً و اعتقادی مناسب مالک و مبنا داشتن بدون والدین وقتی طرف آن از .شود می مشاهده کامالً خانواده مثبت نقش فرایند

 و جست و پرسش برای فرصتی هیچ انتقال این در و کنند می تحمیل فرزندانشان به را خود محکم چندان نه اعتقاد تقلیدی، سست

 اجدادی و آباء آیین و دین به تقلیدی صورت به بسته، کامالً فضای یک در نیز فرزندان. کنند نمی لحاظ فرزندان تحقیق و مطالعه جوگری،

 اعتقادی و دینی شبهات خطر از را ایشان زندگی مختلف مقاطع در که نیست محکم چنان آن اعتقاد و ایمان این و. آورند می ایمان شان
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 و مظاهری صادقی،) .شد خواهند اعتقادی انحرافات و گسست دچار حتی مواقعی در و تردید و شک دچار یقین، به و بخشد رهایی

 (135 حیدری، 

 به نقش محیط و خانواده شک بدون موثرند، انسان اراده و اختیار و محیط خانواده، وراثت، نظیر عواملی انسان تربیت و رشد فرآیند در

 و اراده و خود نقش گرفتن نادیده یعنی؛ عامل دو این به کردن منحصر تنها اما دارند، اعتقادی تزلزل یا استحکام و دینی تربیت در سزائی

 را نقش مهمترین قرآنی، های آموزه طبق شک بی و است فرموده عطا انسان به منطق و عقل پرتو در خداوند که انتخابی آزادی و اختیار

 تاثیرگذار ها انسان هدایت در توانند می هم خانواده و محیط شد بیان که گونه همان اما .کند می ایفاء انسان سعادتمندی و هدایت در

 اصول انتخاب در کورکورانه، تقلید ناسالم، محیط و فاسد های خانواده منفی تأثیرات از جلوگیری برای لذا آنان، گمراهی هم  و باشند

 از پذیری تأثیر با است الزم روی این از کند، اقامه حجت خود اعتقادی اصول انتخاب در بتواند باید انسان و است گشته ممنوع اعتقادی

 هدایت از استعانت با البته و الهی ادیان در تفحص و تحقیق و هستی عالم حقایق در تفکر و تعقل با نیز و خانواده صحیح و متقن اصول

 از فارق و داده تشخیص باطل از را ناقص از را( اسالم) کامل دین اشتباه، از را( توحید) صحیح مسیر خدادادی پاک فطرت به رجوع و الهی

 مهرابی، شریفی،) .نماییم انتخاب را خود راه ملیتی، و قومی تأثرات و تأثیر از بدور و تربیتی صحیح اصول نه اجدادی و آباء غلط اعتقادات

 (131  مفتان، و کالنتری

 خانواده استحکام بر و مذهب معنویتتأثیر 

 شود می تضمین بنا این پویایی و استواری آن، حاکمیت با که است حقوق و اخالق اساسی رکن دو اسالم در خانواده کلی ساختار زیربنای

 اهداف تأمین و بالندگی و رشد ضامن اخالقی رکن و است آن فروپاشی مانع و خانواده اصل استواری و برپایی ضامن حقوقی رکن که چرا

 و اقتصادی اخالقی، حقوقی، تعهداتی دار عهده طرفین زوجیت، به اقرار با .نیست ممکن آن در مقوله دو این تفکیک و باشد می خانواده

 نفقه، طرفین، رضایت جلب معاشرت، حسن: از عبارتند آنها عمدة که است سویه دو تعهدات این. شوند می یکدیگر به نسبت فرهنگی

 اساس و خانواده پایداری برای که دیگر کالن و خُرد وظیفه و تکلیف دهها و اینها تمکین، و فرزند داشتن در توافق المثل، اجرت مهریه،

 هایی توصیه رعایت با و مرد و زن اخالقی و حقوقی تعامل از .است آمده اسالمی منابع و کریم قرآن در است الزم آن رعایت روابط تحکیم

 انسان که ارتباطی .یکدیگرند برای لباس حکم در زوجین.شود می ساخته پویا و پایدار خانواده یک فرماید، می تأکید برآنها کریم قرآن که

 ندارد مصداق شوهر و زن رابطه جز دیگری امر هیچ در تشبیه این است روابط آزارترین بی و ترین محرمانه نزدیکترین، دارد خود لباس با

 ( 13 کریمی، ) .فرزندان و والدین رابطه در حتی

 گردد؛ می اشاره آورند می فراهم را خانواده استحکام موجبات که معنوی و مذهبی های آموزه از ای پاره به ادامه در

 نام یکدیگر به نسبت انسانها رفتارهای کنترل در کریم قرآن که اصولی جمله از :معروف به عمل و معاشرت حسن به توصیه 

 شوهر و زن روابط مرحله حادترین در آن استعمال بیشترین. است شده تکرار بار 3 کریم قرآن در که است معروف اصل برد، می

 خانواده در خشونت و لطفی کم اسالم منظر از و باشد می معروف تحت اخالقی، ارزشهای مذکور آیات در لذا .است طالق هنگام

 .نمایند کافی توجه خود میان روابط به که است شده تکلیف شوهر و زن به دینی دستورات در آن بر عالوه .نیست پسندیده

 خاطر به نعمت این درک ضمن معنوی انسان است، شده نهاده ودیعه به عالم خداوند سوی از مرد و زن قلب در عشق و محبت

 محبت او دارد خانواده در آن افزایش و تزاید در سعی اسالمی بخش روح تعالیم اساس بر آن شکرانه به و است گزار شکر آن

 .است خویش مذهب و مکتب های آموزه وامدار را شایسته رفتار این و نماید می ابراز همسرش به کالم و عمل در  را خود

 نگاه از. بیند می خود رفتار و عملکرد بر ناظر و حاضر را خدا جا همه در معنوی نگرش دارای انسان :پاکدامنی  و عفت حفظ 

 ای وظیفه چنین نیز زنان و بپوشانند حرام از را خود چشمان مردان است آمده الهی دستورات در زیرا پرهیزد می نامحرم به

 زن و مرد نزد امانت که گرانبهایی آفت پر گوهر حفظ یعنی عفت.نمایند رعایت را دینی مالحظات خود پوشش در نیز دارند و

 می را این خود حریت و آزادی به قوی اعتقاد ضمن معنوی گرایش دارای انسان .است انسانی شخصیت از ای نشانه و باشد می

 خواهند می نیز دیگران زیرا باشد، جمع آزادی راستای در او آزادی که کند می ایجاب خانوادگی و اجتماعی حیات که داند

 . کند نظر صرف دیگران نفع به خود آزادی از بخشی از کسی هر است الزم پس باشند، آزاد ما چون

 روحی و جسمی نظر از زنی و مرد هر. باشد می توقعی کم خانوادگی زندگی در معنویت آثار دیگر از :توقعی کم به توصیه 

 اندازه به جز را احدی خداوند: فرمایند می بقره مبارکه سوره 511 آیه در سبحان خداوند. است خود به مخصوص قدرتی دارای

 یکدیگر، از توقعاتشان و درخواستها مسئله در مومن مرد و زن است ممکن چگونه اساس این بر. ننماید تکلیف وجودیش سعه
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 و انبیاء خوی و حق اخالق توقعی کم.ندهند قرار خود الگوی و مشق سر را حق حضرت رحیمه صفت و کریمانه اخالق این

 . است الهی اولیای ویژگیهای از و امامان

 و است انسان الینفک جزء نسیان و خطا. است عفو و گذشت خداجو انسان ویژگیهای دیگر از :عفو  و گذشت مراعات 

 در همواره را گذشت و بخشش کنند، می شروع را خود مشترک زندگی اسالمی سفارشات و دستورات از آگاهی با که زوجینی

 خداوند و است احسان موارد از گذشت و روایات، عفو و آیات مطابق که چرا .کنند نمی امساک آن از و دارند خویش کار دستور

 .خداست بر اجرش نماید، اصالح و کند گذشت که دارد و کسی دوست را نیکوکاران

 به توصیه مردان هم و زنان هم اسالم مکتب در. است همسر به احترام معنوی انسان ویژگیهای دیگر از :همسر به احترام 

  (123  حکمتی، و پورستار) .اند شده یکدیگر به احترام

 نظام در ها نارسایی کننده برطرف و مشکالت حالل و رساند می عالی هدفی به را انسان معنویت بخشد، می معنا انسان زندگی به معنویت

 قرار اصل آن در معنویت که هایی ازدواج .دارد خانوادگی زندگی یک سعادت و درکامیابی بسزایی نقش معنویت. است اجتماع و خانواده

 و عزت به را طرفین میان قوی و نیرومند کشش و جاذبه معنویت، و ایمان. بود خواهد برخودار بیشتری حالوت و شیرینی از گیرد، می

 صداقت هایشان صحبت در دانند، می گفتارشان و رفتار اعمال، بر ناظر و حاظر را خداوند طرفین معنوی فضای در. دهد می سوق انسانیت

 ارتباطات کنند، می برخورد تر منطقی و تر عمیق مشکالت با برخورد درصورت شود، می بیان صادقانه آینده زندگی از رؤیاهایشان و دارند

 پرورش وسیر رود می بین از تجمالت و غلط های سنت و دارد وجود بیشتری همدلی فضایی چنین در است، تر صمیمی و عمیق آنها

 (135 حیدری،  و مظاهری صادقی،) .گیرد می قرار رأس در انسانی و اخالقی فضایل و است تکامل سمت به افراد شخصیت

 هم خانوادگی زندگی در پس هستند، اخالقی و اجتماعی تعهدات به بند پای زندگی امور تمام در باشند اخالقی فضایل دارای که افرادی

 و شود می گذاشته احترام خانواده حریم به گیرد، می صورت طرفین سوی از تالش خوب زندگی یک داشتن برای بود، خواهند متعهد

 ای صمیمانه و گرم عاطفی و کالمی ارتباط کنند، می نگاه پشتیبان و حامی عنوان به یکدیگر به طرفین شود، می حفظ آن پاکی و قداست

 مشترک زندگی ایرادها، و ها ضعف نقطه کنند، می توجه آنها به و شنوند می را یکدیگر های خواسته و نیازها طرفین دارد، وجود آنها بین

 مثبت و برجسته صفات بر تأکیدشان پندارند، می تحول و پیشرفت کمال، مستعد را یکدیگر طرفین .دهد نمی قرار تاثیر تحت را آنها

 و مسایل حل خصوص در مناسب پیشنهاد ارایه با کنند، می تحسین را یکدیگر اخالقی و فکری پیشرفت و رفتاری تغییرات است، یکدیگر

 برخوردار الزم هماهنگی از مشترک زندگی هدایت در و کنند می مشارکت گیری تصمیم در ثمربخش، و سازنده وگوهای گفت به اعتقاد

 زندگی اهداف تحقق راه در را خود فردی های خواسته کنند می سعی و دهند می ترجیح شخصی منفعت بر را زندگی مصلحت. هستند

 اندیشند، می یکدیگر تکامل به .دهند می نشان بیشتری پذیری انعطاف است مطرح تری بزرگ مصلحت که هرجا و بگیرند نادیده مشترک

 شاد، نگر، مثبت قهرگریز، و پذیر صحبت قول، خوش قدرشناس،. هستند راضی خود انتخاب از و کنند می فکر یکدیگر روحیه تقویت به

 طولی و ندارد دوامی معنویت بدون زندگی .پذیرند می یکدیگر جانب از را صحیح منطق و حق کالم و هستند باحوصله و صبور توقع، کم

ایزدی و یکتایار، ) .شود می مبدل دایمی تلخی به کوتاه زندگی موقتی شیرینی و شود می تبدیل سردی به عشق آتش که کشید نخواهد

 135) 

  بحث معنویت و مذهب در خانواده در غربی و دینی جامعة تمایزات

 و شکوفایی خواستار و برغریزه مبتنی ای جامعه غربی جامعة و است فطرت شکوفایی خواستار و برفطرت مبتنی ای جامعه دینی جامعة

 امّا. شود می کنترل بیرون از هم و درون از هم است، خواهی برمسئولیت ناظر فطرت که آنجا از. باشد می غربزه به شرط و قید بی دهی پاسخ

 چه هر معنای به آزادی خواهان نیز بیرون از و شدگی رها یک دچار درون از را انسان است، خواهی آزادی بر ناظر غریزه اینکه به توجه با

 و ها رسانه حمایت چتر در جنسی های آزادی از موجی و سازد می وارد جدی های آسیب خانواده بر زندگی مدل این .سازد می خواهی

رزاق ). است ساخته روانه خانواده حال به عرفی و آسان های طالق با همراه رسمی ازدواج جایگزین عنوان به غیررسمی های ازدواج و قوانین

 ( 13 منش، 

 :جمله از گردیده دیگری عواملی ایجاد موجب است کامیابی و کار نوع هر برای غریزه داشتن مبنا از ناشی که عوامل از دسته این

 خانواده قداست و ضرورت موضوع در پایه هنجاریهای تغییر 

 خانواده جدید باهنجارهای مرجع الگوهای سازگاری 
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 برتعهد عشق تقدم در رسانه فعاالنه نقش 

 خانواده در طوالنی ساعات در والدین حضور عدم و اشتغال الگوهای تغییر 

 والدین به احترام موضوع در ویژه به هنجارها و ارزشها انتقال در والدین ناکامی 

 فرزندان و خود بین انسانی عواطف تثبیت و توسعه در والدین ناکامی 

 متأهل افراد بین جنسی شرکای شدن عرفی و آزاد روابط شدن عادی 

 مجردین بین آزاد روابط و غیررسمی ازدواج سازی آسان و شدن عرفی. 

 خانواده معنوی و مذهبی تحکیم های انگیزه

 به .است آن اعضای میان پیوند و روابط حفظ برای هایی انگیزه یا انگیزه از حاکی ملل جغرافیای تهیة در و تاریخ طول در خانواده پایداری

 نظر به عمده عامل چند برشمرد، توان می اعضا میان پیوند حفظ و خانواده برپایی برای که فراوانی و متفاوت های انگیزه میان از کلی طور

 :رسد می

 خانواده تشکیل مناسب فرصت اولین در لذا است گریزان تنهایی و انزوا از و است طلب جمع فطرت برحسب انسان :فطرت 

 .ماند می وفادار آن به و داده

 که است بدیهی. است ناپسند و زشت افعال از دوری و نیکو و پسندیده افعال صدور زمینة که، است نفس در حالتی :اخالق 

 .باشد می خود رفتار و نفس از نواقص رفع و کمال آگاهی، کسب به قادر خانواده سازندة و امن محیط در انسان

 محبت که بطوری. هستند آن در صلح و امنیت و خانواده در روابط تنظیم برای دقیقی احکام دارای الهی ادیان :شریعت 

 احترام کودکان، به رسیدگی یکدیگر، حقوق رعایت خانواده، در کالمی خوش و خوشرفتاری یکدیگر، با همسران مدارای ورزیدن،

 تأمین چون عواملی فوق، انگیزه سه بر عالوه .است مقدس امری و شده محسوب عبادت بیماران، از حمایت و بزرگان به

 و شوند شمرده روابط تحکیم های انگیزه شمار در توانند می نیز هویت حفظ و نسل ادامه اجتماعی، حیثیت کسب اقتصادی،

 (126 طباطبایی، ) .شود می محسوب خانواده کارکرد معمول بطور لیکن

 خانواده درو توجه به مذهب  معنویت کاهش علل

 تأمین منبع همواره خانواده چراکه باشد؛ جامعه سطح در بزرگ تغییراتی منشأ و منبع تواند می و است جامعه نهاد ترین بنیادی خانواده،

 عهده بر آرمانی ای جامعه تحقق برای را آیین یا فرهنگ یک های رسالت و اقدامات از بزرگی بخش و است جامعه در کارآمد انسانی نیروی

. است نیازمند معنویت به فطرتش اساس بر یعنی داشته؛ گرایش کمال و معنویت و خداوند سوی به همواره پیدایش، آغاز از انسان .دارد

 جمله از. است کرده معرفی را معنویت به رسیدن برای الزم راهکارهای نموده، تأمین را نیاز این کامل، شریعتی عنوان به اسالم، دین

 و معاد به اعتقاد سبحان، خداوند وجود به باور معنویت، های شاخصه ترین مهم .است آن اعضای و خانواده کانون به توجه رهنمودها،

 باشد، داشته وجود خانواده اعضای عملکرد و اعتقادات و رفتار در عملی و اعتقادی طور به امور این اگر. است الهی فرامین برابر در تسلیم

 حدودی تا معنوی امور دهد، می روی جهانی فرهنگ عرصه در که تغییراتی با امروزه. دانست روحانی و معنوی را، خانواده فضای توان می

 ( 13 کریمی، ). دارند قرار ها ارزش تغییر معرض در امروز های خانواده گویی شده، رنگ کم

 

 

 :شامل موارد زیر می باشد خانواده در معنویت کاهش عوامل ترین مهم

 دینی باورهای ضعف: 

 عقاید اساس بر اجتماعی، و فردی زندگی در باورها اگر. اوست اعتقادات و باورها اساس بر زندگی، در انسان اعمال و ها گیری جهت همه

 طور به که انسان زندگی در اعتقادات ترین مهم از. بود خواهد سعادت و سالمت با توأم زندگی باشد، آفرینش اهداف مسیر در و صحیح

 بر. است زندگی مختلف مسائل در دینی های آموزه نظرگرفتن در و معاد به اعتقاد خداباوری، است، تأثیرگذار خانوادگی زندگی بر مستقیم

 :برشمرد گونه این توان می را خانواده در دینی باورهای ضعف عامل ترین مهم اساس، این
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خانواده  بینش، این با .است زندگی لحظات تمام در او حضور احساس و خدا به ایمان دینی، اعتقاد ترین مهم :خداباوری ضعف -

 بر صبر توکل،: نظیر هایی ویژگی. دهد سوق خداوند رضایت کسب سوی به را خانوادگی زندگی و رفتارها همه کند می تالش

 و معنویت از آکنده را خانواده فضای خود، خودی به که است انسان وجود در خداباوری آثار از همگی رضا، و تسلیم مشکالت،

 های پناهگاه به بردن پناه اندوه، و غم مشکالت، از ترس موجب آن، ضعف یا اعتقاد این نبود. نمود خواهد خدا با قلبی رابطه

 .شود می غیرخدایی و پوشالی

 زندگی به اعتقاد دارد، خانواده در معنوی مسائل به توجه در ای ویژه نقش که دینی مهم باورهای از یکی :معاد به توجهی بی -

 به رو ها خانواده در ها نگرانی و ها اضطراب زندگی، مشکالت کاهش و علمی های پیشرفت وجود با امروزه،. است مرگ از پس

 ایجاد موجب معاد، به باور .است زندگی در پوچی احساس و هدفی بی احساس اثر در مشکالت، این از بخشی که نهاده فزونی

 کریم قرآن. است خانواده فضای در معنوی امور به توجه و خانوادگی وظایف انجام و مشکالت تحمل برای افراد تشویق و انگیزه

 رفتارهای تا کوشند می آن، به دستیابی برای افراد آن، به قلبی باور صورت در که کند می اشاره اخروی فراوان های پاداش به

 از یکی معلولیت یا عزیزی فقدان نظیر مشکالتی دلیل به افراد که شود می دیده گاهی. دهند قرار الهی رضایت مسیر در را خود

 به و گشایند می شکوه به لب یا کند می دور مستقیم صراط از را آنها که شوند می کشانده گناهانی به اقتصادی، فقر یا اعضا

 با و بدانند گذرا و محدود آخرت، برابر در را دنیا مشکالت شود می موجب افراد، در معاد به باور. شوند می کشیده الحاد و کفر

 فرایند در امر این و نمایند می تحمل و صبر الهی، ثواب امید به شوهر و زن نیز خانوادگی عرصه در. بنگرند آنها به بصیرت

 (132 سعادت و هنرمند، ) .است مؤثر بسیار خانواده بخشی استحکام

 نرم جنگ: 

 شمار به بزرگ تهدیدی که است نرم جنگ کشور، یک فرهنگی و اجتماعی امنیت و ثبات تضعیف برای ابزارها ترین مهم از یکی امروزه،

 اقدام هر از عبارت نرم جنگ درحقیقت،. جامعه بر مختلف ابعاد در کامل تسلط برای دشمن تالش و نرم براندازی یعنی رود؛ می

 و رفتاری الگوهای در تغییر به پیروزی، صورت در تا دهد می قرار هجوم مورد را جامعه هنجارهای و ها ارزش که است آمیز غیرخشونت

 و سیاسی فرهنگی، عرصه نرم، جنگ در تهدید حوزه. است تعارض در حاکم نظام رفتاری الگوهای با که شود منجر جدید الگوهای خلق

 تفکر و ذهن بر اقناع و القا روش از بیشتر که است کارشناسان و نخبگان ذهن محصول آن در موجود های ریزی برنامه و است اجتماعی

 :از است عبارت ایران در نرم جنگ ابزارهای جمله از. است تأثیرگذار مردم

 میان مرزهای راحتی به تواند می که است حاضر عصر در جمعی ارتباط های رسانه قدرتمندترین از رسانه، این :ماهواره -

 عنوان به بیشتر رسانه این دشمنان، سوی از فراوان فرهنگی های هجمه وجود با ایران، جامعه در. درنوردد را ها قاره و کشورها

 های شبکه اندازی راه برای ای گسترده موج بعد، به میالدی 5112 سال از. دارد جلوه اسالمی، و دینی های ارزش ضد ابزاری

 موسیقی تلویزیونی های برنامه لباس، و مد جذاب، سریالهای و فیلم شبکه ها ده آن، پی در و شد ایجاد زبان فارسی ای ماهواره

 که ها برنامه این اهداف جمله از. افتاد راه به ایران جامعه اجتماعی و فرهنگی مناسبات بر اثرگذاری هدف با نگاری، هرزه و

 های آزادی ترویج پسر، و دختر روابط سازی عادی خشونت، ترویج: از است عبارت هستند، ها خانواده آن اصلی مخاطب

 و بندوباری بی همسران، خیانت سازی عادی طالق، از پس زندگی دادن نشان شیرین و طالق دادن جلوه آسان جنسی،

 زندگی  سبک در تغییر همچنین. است زندگی عرصه از معنویت و دین حذف معنای به امور، این همه. الکلی مشروبات نوشیدن

 .شوند می محسوب ماهواره اهداف ترین مهم از حجاب، حذف ویژه به دینی،

 جامعه افراد های نیازمندی یا ها سرگرمی ترین مهم از یکی به امروزه اینترنتی، های پایگاه از استفاده :اینترنتی های پایگاه -

 پدیده این ارزشمند آثار از یکی پژوهشی، اطالعات به دسترسی و الکترونیک دولت ایجاد مانند اموری هرچند شده؛ تبدیل

 مسائل به دسترسی زیرا دهد؛ تغییر منفی شکل به را افراد از بسیاری زندگی سبک توانسته اینترنت آن، کنار در اما است؛

 مطالعات از یکی. است اینترنت پیامدهای جمله از اجتماعی، مفاسد برخی رواج و گسترش و اینترنتی های دوستی غیراخالقی،

 و جنسی مسائل به چت هنگام بود، شده مصاحبه آنها با که کسانی بیشتر داد نشان ها روم چت در غیراخالقی مسائل مورد در

 .پردازند می باره آن در بحث

 کمال مسیر در انسان نیازهای به توجه با آفرینش دستگاه. است الگوسازی تربیتی، روانشناسی مهم اصول از یکی :الگوسازی -

 خأل پُرکردن برای طور ناخودآگاه، به کودکان مثال، عنوان به است؛ داده قرار بشر وجود در را همانندگرایی و تقلید حس یابی،

 و رشد برای الگو داشتن .شوند می متأثر دهد، می رخ زندگی محیط در آنچه از و کنند می تقلید ها تر بزرگ از خود، ذهنی

 در سعی کاذب، های پروری قهرمان و فاسد عناصر برخی از الگوسازی با غرب جهان امروزه،. است ضروری و الزم امری تعالی،

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 و ها خانواده بعضی امروزه زیرا است؛ بوده موفق عرصه این در غرب متأسفانه،. دارد غرب منحط فرهنگ سوی به جوانان جذب

 .شود می ارائه غرب در که نمایند می انتخاب گونه  آن را لباس نوع گرفته، قرار الگوها این تأثیر تحت جوانان،

 بندوباری بی گسترش نموده، پذیر آسیب شدت  به را غربی های خانواده که اموری جمله از :جنسی لذت فرهنگ گسترش -

 به است؛ غرب جهان در خدامحوری جای به محوری انسان دستاوردهای از یکی جنسی، های آزادی تبلیغ. است جنسی های

 نامشروع روابط بر عالوه تفکر، این دنبال به. کند زندگی غرایز بند در تنها چهارچوب، هر از خارج تواند می آدمی که معنا این

 از فرهنگی، های ناهنجاری و شده ایجاد غرب جهان در گرایی، همجنس مانند جنسی انحرافات از دیگری های شکل مرد، و زن

 ایجاد ها خانواده برای را بسیاری مشکالت جامعه، در انحرافی روابط که درحالی شوند؛ می تزریق کشورها دیگر به مختلف طرق

 نهی آن، غربی معنای به جنسی گرایی لذت از و شده توجه جنسی غریزه قانونی اشباع به اسالمی، فرهنگ اساس بر. کند می

 (132 فرهادی و سعادت، ). است گردیده

 گناه گسترش: 

 انتظار توان نمی. است جامعه و خانواده دوسویه رابطه در معصیت و گناه گسترش معنوی، امور به توجه عدم عوامل ترین مهم از دیگر یکی

 فضای دارد، وجود محرمات ترک و واجبات انجام به توجهی بی و جنسی گناهان حرام، مال از استفاده نظیر گناهانی که هنگامی داشت

 از شخصی آمده، روایتی در. است شده اشاره معنوی امور کاهش در گناه تأثیر به روایات برخی در. باشد خدا یاد و معنویت با توأم خانواده

 ذُنُوبُک؛ قَیَدَتْکَ قَد رَجُلٌ أنتَ: فرمود محرومم؟ سحر نافله خواندن از و خیزی شب از چرا: کرد سؤال -السالم علیه-علی امام مؤمنان، امیر

 صاَلة فَیُحْرَمُ الذَنْبَ یَذْنِبُ الرَجُلَ اِنَ: فرموده نیز السالم صادقعلیه امام .اند بسته زنجیر و غل به را پایت و دست گناهانت، که هستی مردی
 درستی به. گردد می محروم شب نماز از شود، گناهی مرتکب که کسی اللَحْمِ؛ فِی السِکِین مِنَ صَاحِبِهِ فی اَسْرَعُ السَیّیءَ الْعَمَلَ وَاِنَ اللَیْلَِ

 (135 جهانیان، ) .است تر سریع گوشت در چاقو نفوذ از آن، دهنده انجام در ناپسند کار اثر نفوذ که

 پرستی تجمل و دنیاگرایی: 

 و یافته گسترش رفاهی وسایل نموده، ای گسترده تغییرات سنّتی، ساده های زندگی طلبی، رفاه افزایش و فناوری رشد با اخیر، سالیان در

 شده معنوی مسائل برابر در دنیوی امور قرارگرفتن اصل موجب امر، این. هستند بهتر و بیشتر امکانات دنبال به جامعه افراد از بسیاری

 زندگی واقعیت مورد در. برگیرد آخرتش برای ای توشه آن، وسیله به بتواند تا داده قرار بشر اختیار در را دنیا خداوند که درحالی است؛

 الْکُفَارَ أعْجَبَ غَیْثٍ کَمَثَلِ وَالْأواْلدِ الْأمْوالِ فِی وَتَکاثُرٌ بَیْنَکُمْ وَتَفاخُرٌ وَزِینَةٌ وَلَهْوٌ لَعِبٌ الدُنْیا الْحَیاةُ أنَمَا اعْلَمُوا: است آمده کریم قرآن در دنیوی
 در طلبى افزون و شما میان در فخرفروشى و پرستى تجمل و سرگرمى و بازى تنها دنیا، زندگى که بدانید مُصْفَرًا؛ فَتَراهُ یَهِیجُ ثُمَ نَباتُهُ

 را آن که اى گونه به شود؛ مى خشک سپس برد؛ مى فرو شگفتى در را کشاورزان محصولش که بارانى همانند است؛ فرزندان و اموال

 نه که حدی تا اند گرفته قرار گرایی تجمل و ثروت کسب وتاب تب در که هاست خانواده برخی برای ترسیمی آیه، این .بینى مى زردرنگ

 اگرچه. اند نموده محروم معنوی امور و دنیا روزه چند زندگی اصلی فلسفه فهم از مسیر، این در دادن سوق با را فرزندانشان بلکه خود، تنها

 در باران باشد، آسمان طرف به ظرفى دهانه اگر قرائتی استاد گفته به اما است، انسان فطرت از جزئی معنویات به گرایش شود می گفته

 جانب به روحش دهانه که انسانى است چنین برد؛ نخواهد اى بهره آسمانى نزوالت از بگیرد، قرار زمین طرف به اگر ولی شود؛ مى وارد آن

 (131 ، بهرامی) .بود خواهد نصیب بى الهى معنویت باران از که است بدیهى. باشد مادیّات

 

 فقر: 

 جزء نسبی، دارایی از شوهر برخورداری احادیث، برخی در دلیل، همین به. است معیشت تأمین و اقتصاد بخش خانواده، مهم ارکان از یکی

 از پرهیز و زندگی بودن هزینه کم قناعت،: مانند هایی ارزش توان می روایات بندی جمع با البته. است شده قلمداد همسرگزینی معیارهای

 ایجاد باعث تواند می مالی مشکالت حال، هر به اما. داد قرار زندگی های اولویت جزء رزق، تأمین برای تالش کنار در را گرایی تجمل

 و ها خانواده شدن مصرفی دلیل به امروزه،. درآورد لرزه به را ایمان های پایه تواند می گاه روایات، اساس بر و باشد ذهنی های دغدغه

 سوی به برخی ها، خواهی زیاده اثر بر گاه. آیند برنمی ها هزینه تأمین عهده از مردان که شود می دیده گاهی گرایی، تجمل افزایش

 گناهان به گرایش خانواده، عرصه به حرام های لقمه ورود و مسئله این های آسیب ترین مهم از یکی که شوند می کشانده حرام درآمد

 (132 سعادت و هنرمند، ). است بیشتر
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 معنویت از انحرافی های برداشت: 

 است ممکن مثال، عنوان به ندارد؛ وجود معنویت و اسالمی زندگی سبک از درستی های برداشت که شود می دیده ها خانواده در گاهی

 مذهبی مراسم در حضور یا و نذری دادن به اما باشند، نداشته چندانی توجه نامحرمان با اختالط عدم و حجاب کامل رعایت به زنان برخی

 و اطالعات نداشتن دلیل به والدین اینکه یا و است دینی زندگی سبک از غیرصحیح و ناکافی شناخت نتیجه امور، این. باشند مند عالقه

 فصلی صورت به خانواده، اعضای میان داری دین گاهی. کنند منتقل خود فرزندان به را اسالمی های ارزش توانند نمی کافی، های آموزش

 معنوی امور از نیاز بی را خود ایام، دیگر در و کنند می توجه معنویات به محرم، یا رمضان ماه در یا مشکالت با مواجهه هنگام مثالً است؛

 (132 فرهادی و سعادت، ) .بینند می

 چالش های خانواده ها در پذیرش و کاربرد نقش معنویت و مذهب

 در دینی، اعمال و رخدادها برخی به اشاره با دینی تفکر و دین منتقدان برخی متأسفانه خانواده، ساختار اصالح جهت دین به نیاز علیرغم

 اعمال که نیستیم قضیه این منکر ما. شوند می دین مثبت نقش منکر و کنند می تالش آن از منفی چهرة دادن نشان و دین چهرة تخریب

 قطع مثل منفوری اعمال که مادامی. باشند می اصالح نیازمند و گیرند می صورت دینی توجیهات با اوقات گاهی که دارند وجود خاصی

شوند؛  اصالح ها جنبه برخی در باید دینی عمل و تفکر مسلماً شود، می شمرده الزم ادیان برخی توسط همسرسوزی یا زنان اعضای برخی

 تبعات از سیاستگذاران از بسیاری که گردند می موجب هم و شوند می دینی عمل و اعتقاد واقعی ماهیت تحریف باعث هم اعمال این زیرا

 خانواده پایداری و سالمتی تقویت جهت در باشند زا آسیب اینکه جای به دینی اعمال از عظیمی حجم وجود، این با .کنند غفلت آن مثبت

 (123  حکمتی، و پورستار) .کنند می عمل

 و دینی اعمال از عظیمی حجم که حالی در. دهند می قرار الشعاع تحت را دین کلی مثبت اثرات ناسالم، دینی اعمال ناگوار اثرات متأسفانه،

 واقع در. گرفت بکار اجتماعی-خانوادگی پایداری خدمت در بایستی اجتماعی پیشرفت از جلوگیری برای کردن مصروف جای به را دین

 خانواده متن در دینی ایمان که اند داده نشان تحقیقات. کنند می ایفا ازدواج و خانواده پایداری حفظ در اساسی نقش دینی عمل و دین

 و اعتیاد جرم، کاهش ازدواج، پایداری پاکدامنی، درآمد، آموزش، سالمتی، تقویت شامل سودمند نتایج این. است مثبت تأثیرات میزبان

 و اعتقاد( هم کنار در فرزندان و مادر و پدر) ای هسته خانواده تقویت در سنتی فضایل از یکی. شود می شادمانی و روانی سالمت افزایش

 عبادت ناوالدینی به یا گرفته طالق های خانواده اعضای از بیشتر زیاد احتمال به سالم های خانواده در فرزندان و والدین. است دینی عمل

 رسیده فرا آن زمان اکنون. دارد زیادی مطالب خانواده از ساختارزدایی خصوص در حقوقی و اجتماعی علم به مربوط ادبیات .آورند می روی

 ایجاد در دین محوریت و اهمیت به بایستی اقدامی چنین. بزنیم کاری به دست خانواده حقوق برای و کرده معکوس را روند این که است

 ( 13 رزاق منش، ) .دهد نشان جدی توجهی پایدار های خانواده و ها ازدواج

 خانواده در معنویت تقویت راهکارهای

 اعتماد صورت در فرزندان دهند، ارائه خانواده در رفتار بعد در چه و گفتار بعد در چه را معنویت از مناسبی الگوی باشند قادر که والدینی

 چالش با مواجهه در .بخشند تطابق والدین با نیز را معنویتشان های زمینه آنان با همانندسازی طریق از تا کرد خواهند تالش والدین به

 تقویت و ترمیم به خانواده نهاد در معنویت تقویت ضمن که برآمد هایی شیوه جستجوی در توان می حاضر، عصر در ها خانواده جدی های

 :از عبارتند آنها از برخی. ورزید اهتمام نیز خانواده درون پیوندهای

 معنویت با والدین پیوند تقویت: 

 را فرزندان روانی، و روحی اساسی نیاز یک همچون همانندسازی که واقعیت این به توجه و والدین با فرزندان همانندسازی اصل مبنای بر

. باشد قبولشان مورد حال، درعین و بالغ نسل با انطباق در نوعی به که برآیند شخصیتی طراحی و ایجاد درصدد تا انگیزد می بر درون از

 اعتماد صورت در فرزندان دهند، ارائه خانواده در رفتار بعد در چه و گفتار بعد در چه را معنویت از مناسبی الگوی باشند قادر که والدینی

 می پیشنهاد والدین به. بخشند تطابق والدین با نیز را معنویتشان های زمینه آنان با همانندسازی طریق از تا کرد خواهند تالش والدین به

 :نمایند توجه بیشتر شود می ارائه ذیل در که اعتمادسازی راهکارهای از برخی به شود

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 و پایبند نیز عمل مقام در کنند، می توصیه کالمی و شفاهی صورت به فرزندان به آنچه که مفهوم این به :عمل  و علم التزام -

 خود فرزندان به عمال خویش رفتار وسیله به گفتار، بر مقدم کنیم سعی مسئله تربه عمیق نگاهی ودر باشیم آن به ملزم

 .آموزند می رفتارمان از رما، گفتا از بیش فرزندانمان زیرا بیاموزیم،

 معنا این به. گنجد می امکان و منطق ی حوزه در والدین از فرزندان وانتظارات ها خواسته از ای پاره :منطقی تعهدات انجام -

 های خواسته موقع به تامین با هوشمندانه که والدینی. باشد می والدین امکان در هم و بوده منطقی هم ها خواسته نوع این که

 از یکی که کنند می کسب را باالیی اعتبار خود، فرزندان دل و چشم در دهند، می انجام خوبی به را تعهدات قبیل این فرزندان،

 .است خویش به فرزندان اعتماد جلب آن، های نشانه

. شود می محسوب فرزندان به نسبت والدین وظایف از بخشی معنویت با توام زندگی آموزش :زندگی در معنویت آثار تبیین -

 اغلب ها آموزش قبیل این. شود می محسوب خانواده با مرتبط مراکز و نهادها ازوظایف یکی زندگی های مهارت آموزش امروزه

 ی وظیفه متقابال نیز ها خانواده. کند می یاری شهروندی ی وظیفه ایفای در را ها خانواده که است مباحثی سلسله شامل

 زندگی در آثارمعنویت تبیین ها، مهارت جمله از و کنند می ایفا فرزندانشان قبال در را شهروندی و زندگی های مهارت آموزش

 فرزندان برای مادی حیات و معنوی حیات نوع دو میان ای مقایسه بررسی صورت به را آموزشی چنین توانند می آنان. است

 واقع فرزندان اقبال مورد تا گیرد صورت فهم قابل و روان جذاب ای شیوه به باید آموزشی چنین است ذکر به الزم .دهند ترتیب

 شیوه تاثیر با آشنایی به جوانان و نوجوانان جدی و درونی تمایل است ارائه قابل ای شیوه چنین توجیه در که ای نکته. شود

 چنین واقعیت، این اساس بر رو، این از. باشد می نیز آن آثار و معنوی زندگی شامل جمله از که است زندگی مختلف های

 .شود می تلقی وموثر مفید خانواده، بنیاد تقویت برای روشی

 چنین و برخوردارند فرزندانشان معرفت و درک برای جدی تمایل از والدین از برخی :متقابل فهم و درك توانایی افزایش -

 مناسبات و کالمی ارتباط اندازه هر است بدیهی. دهند می بروز آنان با خود ارتباطی دنیای ی توسعه طریق از را اهتمامی

 فرزندان. شود می محسوب آنان متقابل درک و رشد جهت در گامی یابد، وتعمیق گسترش فرزند و والد نسل دو میان روحی

 در خویشتن از مطلوبی تصویر قادرند کارآمد، و موثر ارتباط برای والدین صادقانه های تالش به دادن مثبت پاسخ با متقابال نیز

 (132 ، فرهادی و سعادت) .بود خواهد ها نسل متقابل درک روزافزون، رشد آن حاصل و بیافریینند والدین باور

 واخالقی معنوی های اسطوره و الگوها معرفی: 

 به و گیرند می خویش نگاه درشعاع همچنان را معنویت و اخالق های عرصه در برجسته الگوهای و قهرمانان جوانان، و نوجوانان کودکان،

 چنانچه اساس براین. اند بشریت به متعلق آنان بلکه ندارند، تعلق خاصی قوم ویا ملت فرهنگ، به تنها که قهرمانانی. اندیشند می آنان

 را خویش هویت از بخشی قادرند آنان شود، ارائه نسل این به آموزنده و جذاب شکلی به معنویت و اخالق های اسوه و الگوها ی زندگینامه

 و راستین ی ها اسطوره و الگوها ارائه و معرفی در مدارس اولیای و ها خانواده سهم. بیابند شان نظر مورد های اسطوره و الگوها در

 .بود خواهد برجا پا و ماندنی آن آثار اغلب و بوده دیگر مراکزتربیتی و نهادها سایر با مقایسه غیرقابل جوانان، و نوجوانان به برجسته

 (132 سعادت و هنرمند، )

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 نتیجه گیری

 :که گرفت نتیجه چنین توان می گردید، اشاره آنها از برخی به که فراوانی شواهد و گوناگون مطالعات به توجه با

 دارد تنگاتنگی ارتباط دینی عمل با خانواده واحد قدرت. 

 آنها ماندن مجرد و طالق احتمال همچنین است، دیگران از بیشتر کنند، می شرکت دینی مراسم در که افرادی ازدواج احتمال 

 .است بیشتر آنها میان در ازدواج از رضایت و بوده کمتر

 است شادمانی و ازدواج پایداری کنندة بینی پیش ترین مهم دینی، مراسم در حضور. 

 اهمیتی دینی، مراسم در منظم حضور مثال برای. آیند بیرون فقر از که کند می کمک فقیر افراد به دینی اعمال منظم انجام 

 .دارد شهری حاشیة نواحی فقر از گریز برای جوان افراد به کمک در خاص

 شود می اخالقی قضاوت موجب و کند می کمک فرد اخالقی های مالک گیری شکل به دینی عمل و اعتقاد. 

 فرزندآوری و طالق جرم، اعتیاد، خودکشی، مثل اجتماعی مسائل از پذیری آسیب قبال در را افراد کلی طور به منظم دینی عمل 

 .کند می واکسینه نامشروع

 شادمانی و باالتر نفس عزت ،(جدید اپیدمی) کمتر افسردگی از جلوگیری مثل سودمندی اثرات همچنین منظم دینی عمل 

 .دارد همراه به را خانوادگی و ازدواجی

 افراد توانایی حفظ برای مهمی منبع خانوادگی، گسیختگی هم از و اعتیاد الکلیسم، مخرب آثار بهبود در دینی عمل و اعتقاد 

 .است اصالح برای

 بسیاری شیوع از جلوگیری و بیماری بهبود شانس و عمر طول افزایش باعث و است مفید نیز جسمانی سالمت برای دینی عمل 

  .دارد وجود رابطه جسمی سالمتی و دینداری بین رو، این از. گردد می مهلک های بیماری از

 دارد انسانها اجتماعی و خانوادگی فردی، زندگی بر ای سازنده آثار دین که نمود اذعان توان می مجموع در. 

 که شده سبب معنوی و اخالقی بحران این برد می سر به معنویت بحران در امروز جهان معتقدند نظران صاحب و اندیشمندان از بسیاری

 و خانواده گردیده دگرگون معنویت بحران عصر در که نهادهایی جمله از رهگذر این در. باشد نداشته بدی و خوبی برای معیارهایی بشر

 :که طوری به. باشد می آن قداست

 نیست خبری واقعی سکون و آرامش همه در و صمیمیت و صفا از و است متزلزل و سست روابطشان. 

 است داده قرار هم کتاب در بیگانه دو چون را آنان حیاتشان وضع ولی یکدیگرند کنار در ظاهراً شوهر و زن. 

 کند می بیداد سرپرست تک های خانواده افزایش و است آور سرسام طالق آمار. 

 اند عاطفه بی و زودشکن و زودرنج اغلب نتیجه در و آورند نمی بدست ها خانواده از را الزم عطوفت و مهر فرزندان. 

 است تزاید و افزایش به رو کودکان بزهکاری صحیح، تربیت از نسل برخورداری عدم علت به. 

 مسئولیت پذیرش از آزاد ارضای با و بینند نمی ازدواج به نیازی مردان جنسی، های هوس ارضای در بندوبار بی آزادی علت به 

 .زنند می باز سر خانواده اداره

 است سقوط و تزلزل حال در ها صمیمیت و ها وحدت و است  افزایش به رو نامشروع فرزندان تولد. 

 مکاتب از حد این تا انسانها هیچگاه و نشده انحطاط و سقوط دچار خانواده با رابطه در اندازه این تا بشریت ای دوره و عصر هیچ در لذا

 و بخش حیات تز یک عنوان به آن معرفی و اسالم جهانبخش تعالیم آوای عصری هیچ در و اند نبوده سرخوردگی دچار خود فلسفی و فکری

 قرار کمال از مسیری در را انسان بخشد می هدف و روح معنا، زندگی و حیات به آنکه ضمن معنویت .است نبوده نیاز مورد آفرین انقالب

 از نیز را آدمی سازد، می فداکار افرادی مقدس، و متعالی های هدف ارائه ضمن نگرش نوع این شود نمی متوقف موردی هیچ در که دهد می

 های بیماری و ها نابسامانی از بسیاری درمان داروی معنویت عبارتی به. دهد می نجات ستایی هیچ و گرایی پوچ هولناک دره در سقوط

 است، معنویت با منطبق که زندگی. آیند نمی بر آن درمان عهده از تکنولوژی و علم و پول الکل، مخدر، مواد که است امروز بشر روحی

 در را اختیاری و خودآگاه حرکت یک امر این ندارد وجود خطی آخر و بست بن مسیر، این در و بوده مشخص آن هدف و زندگی مسیر

 .کند می امروزی انسان حال شامل را الهی هدایت که ای گونه به آورد می بوجود مادی زندگی پرتالطم رودخانة

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 تضمین و همگانی مصالح تأمین جهت در کند می تالش انسان که طوری به کند می متعادل رفتار و گفتار پندار، در را آدمی معنویت و دین

 عالوه .یابد دست آسانی به خود مشروع و طبیعی حقوق به فرد هر و نماید ایجاد بخش سعادت و پاک ای جامعه تا بکوشد سالم ای خانواده

 نادانیها ذلت «حضیض» در سقوط از و بشناسد زندگی در را اخالق جایگاه و شود  آشنا خویش کرامت بلندای و شرافت علوّ به انسان براین

 .رود باال رفعت و عزت اوج به و شود  حفظ پست های  وابستگی و
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