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 از ديدگاه اسالم نقش معنويت بر نظام سالمت خانواده
 
 

  11/8/89پذيرش مقاله:                                 8/11/89دريافت مقاله: 

 
 چکیده

های روانشناختی، تربیتی و اخالقی در اسالم موجب گیرد. یادگیری آموزهدر سایه سالمت معنوی شکل میخانواده موفقیت  سابقه و هدف:

 و دهدرا شرح میی دارای سالمت معنوی خانواده ایهویژگیابتدا در این راستا مقاله حاضر  گردد.ارتقاء و تعمیق سالمت معنوی افراد خانواده می

 پردازد.میخانواده  نمودنعوامل موثر بر توانمند به در ادامه 

و  7100-7102های علمی معتبر از سال مقاالت چاپ شده در پایگاه این یک مطالعه مروری است که با بررسی منابع علمی و :هامواد و روش

 .احادیث انجام گردیدن کریم وآنیز با استفاده از قر

های بروز احساسات، دوست داشتن، تواند زمینهتالش برای قرب به او می سالمت معنوی با مفهوم شناخت خالق، دوست داشتن او و :هايافته

اد خانواده، ثبات کمک به دیگران، داشتن هدف اساسی و تجربه کمال و آرامش در زندگی را فراهم سازد و بدین گونه با ارتباط یکپارچه بین افر

در زندگی را مهیا سازد. وقتی سالمت معنوی به خطر بیفتد فرد ممکن است دچار اختالالت روحی مثل احساس تنهایی، افسردگی و از دست 

هر  غلبه برزندگی را با مشکل مواجه کند. توانمندسازی به مفهوم قادر ساختن فرد برای  تواند سازگاری دردادن معنا در زندگی شود که خود می

 گردد.گونه وضعیت مشکل آفرین در زندگی، با ارتقای سالمت معنوی افراد امکان پذیر می

شان توانند احساسات و باورهای دینیسایرین می کند که پدر، مادر وخانواده ایجاد می ی را دریفضا ،سالمت معنویبرخورداری از  :گیرینتیجه

شود. به همین دلیل برای ارتقاء هرچه بیشتر فرهنگ خانواده می توانمندسازی بیشتر خانواده پایداری و برا در آن رشد و پرورش دهند و این موج

 راهکارهای دینی، برای پیشرفت آنان تدوین نمود. فرایند حاکم بر خانواده تأکید داشت و روابط، ساختار و باید بر

 وادهخانواده، معنويت، سالمت معنوی، سالمت خان ی:کلیدگان واژه

 
 مقدمه

در نظام تعلیم و تربیت اسالمی و در راستای رسیدن انسان به سعادت و 

رشد شخصیت متعادل خانواده بر محور  ،ترین هدف تربیتیتقرب به خدا، مهم

که بر بسیاری از ابعاد زندگی فردی،  معنویت و افزایش سالمت معنوی است؛

درحقیقت سالمت اه اسالمی از دیدگاجتماعی و معنوی افراد تأثیرگذار است. 

تالش برای قرب به او تبیین  او و توان شناخت خالق، دوست داشتنمعنوی را می

های دیگری نظیر احساسات، دوست داشتن و دوست داشته تواند زمینهکرد که می

زندگی، داشتن یک هدف اساسی بردن از لذّت  یشدن، کمک به دیگران، تجربه

 (. 0) آرامش زندگی را در برگیرددر زندگی و تجربه کمال و 

طور کلی سالمت معنوی، ارتباط هماهنگ و یکپارچه را بین افراد خانواده به

های ثبات در زندگی، صلح تناسب و هماهنگی، احساس کند و با ویژگیفراهم می

شود. سالمت معنوی ارتباط نزدیک با خویشتن، خدا، جامعه و محیط مشخص می

کند و که ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی را هماهنگ میای است نیروی یگانه

تربیت و سعادت ابدی نقش بسیار مهمی  برای سازگاری با هدف نهایی تعلیم و

فرد ممکن است دچار اختالالت روحی  ،دارد. وقتی سالمت معنوی به خطر بیفتد

 مثل احساس تنهایی، افسردگی و از دست دادن معنا در زندگی شود که خود 

 (.7) تواند سازگاری در زندگی، بویژه حیات جاوید فرد را با مشکل مواجه کندمی

 

 سنگلذا  .مند افراد خانواده است، نوع ارتباطات ضابطهسالمت معنویاز ارکان 

که عملکرد مطلوب خانواده  ای نهاده شوداعضای خانواده باید به گونهروابط بنای 

(. از این روی است 3) نبال داشته باشدرا به د و ارتقای سالمت معنوی اعضای آن

 فرهنگ در خداوند نزد در بشری نهاد ترینمحبوب خانوادهکه در دیدگاه اسالمی، 

 تضمین را هاانسان اخروی و دنیوی سالمت و سعادت مسیر که است اسالمی

 اعضای آسیب و سالمت تعیین وضعیت در کلیدی عامل خانواده، عملکرد. کندمی

 مطالعات اساس بر (.0است ) اخالقی و روانی اجتماعی، جسمانی، داز بع خانواده

 خود اعضای برای درازمدت و گسترده پیامدهای با خانواده بودن ناسالم ،مختلف

 و اضطراب افسردگی، معنادار هاینشانه هاخانواده قبیل این اعضای. است همراه

 ضعیف تر،پایین مومیع سالمت از (،7کنند )یم تجربه را بیشتری روانی پریشانی

 برخوردارند، بیشتری عروقی -قلبی هایبرانگیختگی و بدن ایمنی سیستم بودن

 زندگی در و دهندمی نشان را بیشتری اجتماعی و فردی زایآسیب رفتارهای

 این. هستند برخوردار طالق و وفایی بی برای بیشتری احتمال از خود زناشویی

 پیامدهای است، بلکه کننده تهدید خانواده فعلی وضعیت برای تنها نه وضعیت

 دنبال به آتی نسل و برای فرزندان را اینهفته و مدت دراز هایآشفتگی و منفی

  (.4کند )می تهدید شدت به را اجتماعی فردی و سالمت و داشت خواهد

 1(PhD) افسانه بختیاری

 8(PhD) فاطمه باکويی

 8(PhD) سید جلیل سیدی اندی

 *8(PhD) هاجر پاشا

 ،پژوهشکده سالمت ،اختالل حرکت تحقیقات مرکز. 0

 .، ایرانبابل، علوم پزشکی بابلدانشگاه 

 ناباروری، و بهداشت باروری تحقیقات رکزم. 7

، بابل، علوم پزشکی بابلدانشگاه  ،سالمت پژوهشکده

 .ایران

، . مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت3

، بابل، بابل علوم پزشکیدانشگاه  پژوهشکده سالمت،

 .ایران
 هاجر پاشا :نويسنده مسئول*

، شکی بابلعلوم پزدانشگاه خیابان گنج افروز،  ،بابل

 گروه مامایی. ،دانشکده پرستاری و مامایی

 +89 11 88183818تلفن:   

 +89 11 88188889فاکس: 

Email: dhajarpasha@gmail.com 
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 وتر است، موفقیت در امر ازدواج البته آنچه از خود تشکیل خانواده مهم

ها در ست که همه آنها اآن روانی بهداشت و خانواده افراد خوشبختی احساس

گیرد. بر اساس آیات و روایات تحقق این موفقیتها سایه سالمت معنوی شکل می

ها را ای است که افراد خانواده باید آنهای ویژهو سالمت معنوی، مبتنی بر آموزه

ود کیفیت زندگی تواند برای بهبآن موقع است که سالمت معنوی می .بیاموزند

 (.3) های بین فردی سودمند باشدمشترک اعضای خانواده و نیز حمایت

سازی با توجه به اهمیت نقش سالمت معنوی در توانمندی خانواده و فراهم

های روانشناختی، تربیتی و کمال و رضوان الهی، در متون دینی به آموزه بهنیل 

تواند ارتقاء و تعمیق سالمت ان میشده است که یادگیری آن بسیار اشارهاخالقی 

ابتدا به شرح روی مقاله حاضر این معنوی افراد خانواده را به دنبال داشته باشد. از 

سپس در ادامه،  ؛پردازدمی توانمندسازی خانوادهسالمت معنوی و عوامل موثر 

 شرح داده خواهد شد.ی دارای سالمت معنوی های خانوادهویژگی

 

 هامواد و روش

 پژوهش روش از استفاده با که است کاربردی پژوهش یک حاضر وهشپژ

 تبیین به مطالعه، این در. گردید انجام استقرایی محتوای تحلیل نوع از کیفی

 آیات اساس بر مضامین استخراج و سالمت معنوی در خانواده با مرتبط مطالب

 قرآن شامل هاستفاد مورد منابع. است شده پرداخته( ع) معصومین روایات و قرآن

افزار نرم نیز و اسالمی متون و مقاالت ،ی دینیهاکتاب البالغه، نهج کریم،

 هایزبان به و محدودیت بدون منابع جستجوی. باشدمی نور حدیث 02111

 .گرفت صورت انگلیسی و فارسی

 

 هايافته

سالمت معنوی کمک شایانی به حفظ بنیان و سالمت خانواده، در تمام ابعاد 

تواند با توانمند ساختن افراد نماید. پرورش و تقویت معنویت میی میسالمت

 پیشرفت سازد و موجب شود آنها با انجام موانع بر غلبه خانواده، آنها را قادر به

 قادر را فرد توانمندسازی فرایند. خود مسلط شوند سرنوشت تعیین در هاییفعالیت

 به و کند غلبه آفرینمشکل یتوضع گونه هر بر مناسب با مدیریت تا سازدمی

 نهایت در. کند نگاه مثبت مبارزه با زندگی از بخشی به عنوان مشکالت و موانع

 مشکالت و ذهنی موانع اکثر بر غلبه انرژی سازدتوانمندساختن، افراد را قادر می

 (. 3نمایند ) فراهم شخصی زندگی در بیرونی را

 

 توانمندسازی خانوادهسالمت معنوی و 

کند که پدر و مادر و سایرین ی را در خانواده ایجاد مییمت معنوی فضاسال

شان را در آن رشد و پرورش دهند و این باعث توانند احساسات و باورهای دینیمی

چه  شود. به همین دلیل برای ارتقاء هرمی اری و توانمندسازی بیشتر خانوادهپاید

و فرایند حاکم بر خانواده تأکید داشت بیشتر فرهنگ خانواده باید بر روابط، ساختار 

ای در بدیهی است هر خانواده و راهکارهای دینی، برای پیشرفت آنان تدوین نمود.

شود. مشکالتی از رشد و زندگی خود، بعضاً دچار شرایط بحرانی می طول مسیر

های های ناشی از کار و بحرانقبیل بیکاری و مشکالت اقتصادی، بیماری، تنش

ها به ز جمله چیزهایی هستند که اگر تمام اعضای خانواده برای حل آنعاطفی ا

ها و تر از قبل خواهد شد. سختییکدیگر کمک کنند، روابطشان مستحکم

 بین روابط تقویت باعث گذارند،می سر پشتنامالیماتی که اعضای یک خانواده 

 ا خواهد شدههمدلی بیشتر آنو همکاری ،شناخت بهتر آنان نسبت به هم ها،آن

شود، ها میتوانمندسازی خانواده موجبسالمت معنوی  بواسطهکه  عواملی .(5)

 است:  زیر شرحب

اسی از ها با همدلی و قدرشنتوانمندسازی خانوادههمدلی و قدرشناسی:  -1

ز اعضای خانواده مثالً که یکی اپذیر است. برای مثال زمانیزحمات یکدیگر امکان

یک مدیریت درست این نگرانی و اضطراب  تواند باسر او میهم ،باشد پدر نگران

)ص( آمد و عرض کرد: همسری دارم که  خدا را برطرف کند. مردی خدمت رسول

کند ام میشوم بدرقهآید و چون خارج میشوم به استقبالم میگاه وارد خانه می هر

 خوری، بدانمی گوید: اگر برای روزی غصّهبیند، میکه مرا اندوهگین می و زمانی

را بعهده گرفته است و اگر برای آخرت غمگین هستی،  که خداوند متعال آن

)ص( فرمود:  خدا رسول (.بیشتر به فکر آخرت باش) خداوند اندوهت را زیاد کند

کارگزارانی دارد و این زن یکی از عامالن و خداوند در روی زمین عامالن و 

 (. 6) را داردکارگزاران خداست، او نصف پاداش شهید 

 روابط استحکام و شخصیت تعالی و رشدیکی دیگر از اصول اخالقی که در 

دسازی خانواده نقش دارد، خصلت ندر نتیجه در توانمو  خانواده اعضای بین

های دینی، قدردانی و سپاسگزاری نسبت به خدمات اعضای خانواده است. در آموزه

کر از خداست. بنابراین، کسی که از اعتقاد بر این است که تشکر از دیگران، تش

)ص(  خدا دیگران تشکر نکند، مانند این است که از خدا تشکر نکرده است. رسول

هایشان تشکر نکند مانند برابر خدمات و نیکی در که از دیگرانکسی"فرماید: می

)ع( است که:  (. در روایتی از امام سجاد2) "این است که از خدا تشکر نکرده است

آیا از فالن کس در برابر خدمات و "گوید: اش میند در روز قیامت، به بندهخداو

گوید: پروردگارا من از تو تشکر کردم، آنگاه او می "تشکر کردی؟ هایشنیکی

 هم سپاسگزاری  سپاسگزاری نکردی، از من چون از او"فرماید: خداوند می

ترین شما در برابر خداوند شکرگزار"فرماید: . آنگاه امام سجاد )ع( می"اینکرده

فرماید: امام رضا )ع( می (.8) "همان شکرگزارترین شما در برابر مردم است

(. 2) "ها تشکر نکند، از خدای تشکر نکرده استهرکه از مردم در قبال خوبی آن"

در برخی از روایات، تصریح شده که از چه کسانی باید تشکر کنیم و بیان شده که 

ر و معلم و هر کسی که به نحوی برای انسان خدمتی انجام داده تشکر از پدر، ماد

کسی که از پدر و مادرش تشکر نکند، "فرماید: می )ع( است، الزم است. امام رضا

. اعضای خانواده باید توجه داشته باشند که (01) "از خدا تشکر نکرده است

 رین و شود، بزرگتکوچکترین کلمه تشکر و قدردانی که بر زبان جاری می

در نتیجه قدردانی و  .گذاردجا میترین آثار روانی را در طرف مقابل از خود بهعمیق

سپاس از زحمات دیگران و مخصوصاً اعضای خانواده از یکدیگر در توانمندسازی 

 خانواده نقش مهمی دارد.

خانواده یک نهاد اجتماعی است. در هر نهاد اجتماعی، تدبیر امور منزل:  -8

رود و اگر برخی از اعضا همکاری اساس همکاری و تعاون پیش می کارها بر

فتگی خواهد شد. در اسالم، وظیفه مدیریت نکنند، آن نهاد دچار اختالل و آش

 کالن خانواده بر عهده مرد و اداره درون خانه بر عهده زن است. از پیامبر اکرم

مرد فرمانروای  یک از فرزندان آدم، فرمانروا است؛ هر" )ص( روایت شده است:

مردها به حکم  (.00) "باشداهل و عیال خویش و زن فرمانروای خانه خویش می

اند و وظیفه دارند هزینه و مخارج اعضای خانواده را تأمین که سرپرست خانواده آن

این وضعیت اگر زن  برند. درسر میطور معمول روزها در بیرون خانه بهکنند، به

گردد و امور خانه را دهد کارها روی همدیگر انباشته میکارهای خانه را انجام ن
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رو، ضروری است که پاشد؛ از اینکم شیرازه خانه از هم میکند و کممختل می

در  ها کارهای داخل خانه را انجام دهند و شوهر را در اداره خانه یاری کنند.خانم

ی خانواده را نهاز هزیزندگی امروزی که زنان نیز مسئولیت حداقل تامین بخشی 

ی مرد است که در انجام کارهای خانه مشارکت الزم را بر عهده دارند، بر عهده

 )ع( و فاطمه زهرا این همان دستورالعملی است که از زندگانی علیداشته باشد. 

کنند که فرمودند: )ع( از پدر بزرگوار خود نقل می آموزیم. امام صادق)س( می

)ص( درخواست کردند که کارهای خانه را میان او و  ماکر )س( از پیامبر فاطمه"

)س( و کارهای  همسرش تقسیم کنند. ایشان کارهای داخل خانه را به فاطمه

)س( پس از این قضاوت  )ع( واگذار کرد. حضرت زهرا بیرون خانه را به علی

)ص( مرا از رنج  که پیامبر داند از اینپیامبر اکرم فرمود: کسی جز خدا نمی

 (. 07) رت با مردان معاف داشت، چقدر خوشحال شدممعاش

 کار شوهر باشندمزد زنانی که در خانه کمکدر مورد )ص(  خدا رسول

در خانه شوهر به منظور اصالح امور خانه، چیزی را جابجا کند،  هر زنی"فرمودند: 

که خدا به او نظر کند عذابش نخواهد  کند و کسیخداوند به او نظر رحمت می

 (. 03) "کرد

در  همسررسانی به چه بهتر خانه و کمک برای اداره هرکار زن در خانه، 

حیاتی است و در توانمندسازی خانواده  مدیریت خانواده، امری بسیار مطلوب و

که مردها، همسران  کندنقش بسیار مهمی دارد. همچنین اخالق اسالمی حکم می

را در انجام وظایف مربوط به خود را در انجام کارهای خانه کمک کنند و آنان 

 )ع( چنین توصیه  )ص( به علی مدیریت داخل منزل یاری رسانند. پیامبر اکرم

و به خانواده خود  که خدمت به خانواده را ننگ نداند یا علی کسی"فرماید: می

 (. 04) "شودخدمت کند، بدون حسابرسی وارد بهشت می

به همدیگر احساس مسئولیت تمامی اعضای خانواده نسبت  متعهد بودن: -3

 ها و این است که در سختی هخانوادارزش برای نکته مهم و باکنند. می

 طرف کردن مشکالت به یکدیگر کمک کنند.در صدد بر ،های زندگیدشواری

ها در بین اعضاء خانواده، پایبند بودن به سالمت یکی از این احساس مسئولیت

شود که گونه فعالیت یا مراسم خاصی می معنوی است. سالمت معنوی، شامل هر

تواند حتی در برای خانواده مهم و با ارزش باشد. این معنویت میآن اجرا و انجام 

گونه آداب معنا و مفهوم خاصی برای هر یک . از آنجا که این(05) قالب دعا باشد

 تواند باعث صمیمیت، نزدیکی و محبت بیشتر آناناز اعضای خانواده دارد، می

تواند احساس امنیت، ثبات و پایداری را سالمت معنوی می نسبت به یکدیگر شود.

 و توانمندسازی خانواده را تقویت نماید. دبین افراد خانواده قوت بخش

ترین روابط انسانی، روابط بین اعضای ها، عمیقطی قرن روابط خانوادگی: -4

در ابعاد مختلف بهداشت  توان گفت نقش خانوادهخانواده است. به همین جهت می

تر و مؤثرتر است. روانی، سالمت شخصیت و توانمندسازی از سایر عوامل مهم

های توانمند با یکدیگر روابطی پایدار و مستحکم دارند، در صورت بروز خانواده

کنند. سلسله مراتب اعضای خانوادگی را مراعات می ،اختالف در بین افراد خانواده

خانواده سالم و کارآمد را مشروط به رعایت مراتبی از سوی  ،مهای اسالدر آموزه

داند که مرتبه اول والدین نسبت به فرزندان و لزوم نوعی اقتدار برای اعضا می

ها بر عهده پدر و مادر آنهاست. از آنجا که مسئولیت اداره فرزندان و پرورش آن

. دارد قرار اولویت رد والدین نظر مصالح، تشخیص واست، در موقع بروز اختالف 

به  دارد؛ والدین احترام لزوم به بسیاری اهتمام اسالمی متون اساس، همین بر

ثمر و نادرست طوری که حتی عبادات مستحب را در صورت ناخشنودی والدین بی

بنابراین تحکیم باورهای دینی در اعضای خانواده، راه بسیار  (.06کند )اعالم می

 خانواده است. مؤثری برای توانمندسازی

گیری استحکام نقش روابط اعضای خانواده در شکل ها:حرمت روابط و -3

روشن است. در نگرش اسالمی تمام افراد خانواده  کامالًن آ یکارای وخانواده 

ها و رعایت حرمت و با« میتیصم»و « احترام متقابل»موظفند، با توجه به اصل 

وجود ارتباطات شایسته و  .باشندهای شخصی با یکدیگر تعامل داشته حریم

شدن مهربانانه در خانواده نماینده سالمت و کمال یک خانواده و در نتیجه توانمند 

قرآن کریم شفقت و مهربانی نسبت به خانواده را از خصوصیات (. 06آن است )

گفتند ما پیش از این در میان خانواده خود "گوید: شمارد و میاهل بهشت بر می

نیز در رابطه با برقراری رابطه  )ص( (. پیامبر اکرم02) "مهربان بودیم با شفقت و

، ی افراد با ایماناز همه"اند: مبتنی بر مهر و محبت میان اعضای خانواده فرموده

تر است که اخالق و منش او نیکوتر و نسبت به کسی راستین و کامل ایمان آن

 (.08) "باشد خانواده خود پر مهرتر

والدین با »، «والدین با یکدیگر» محیط خانواده در سه سطح تعامالت در

 .استبررسی  قابل« گریفرزندان با یکد»و « فرزندان

 روابط انسانی والدین با هم: روابط انسانی و مؤدبانه والدين با همديگر -الف

و ای تمام وظایف نقش بسیار مهمی در توانمندسازی خانواده دارد. در چنین خانواده

ها بر عهده یک فرد نیست، بلکه وجود یک تیم مدیریتی متشکل از پدر تمسئولی

ای عاشقانه همراه با حفظ است. برقراری رابطه خانه مسئول اداره اموراتو مادر 

در حین بروز مشکالت و مسائل روزمره  گذشت و ایثار ،حریم و حرمت همدیگر

 بخشد و میم مستحکم است که بنیان خانواده را تحکی ینوید بخش پیوند

 شکوفایی فرزندانی سالم و شایسته است آرامش در زندگی و رشد وی آن نتیجه

های خود را وجود مودت و (. پروردگار متعال در قران کریم یکی از نشانه02)

ها را به (. همچنین، در جایی دیگر آن71) کندرحمت میان زن و شوهر ذکر می

ها ا لباس شما هستند و شما لباس آنزنان شم"کند: لباس یکدیگر تشبیه می

 (. 70) "هستید

های یکدیگر ورنده نیازها و کاستیآها و برشوهر باید پوشاننده عیب زن و

است و  اهبخش والدین از وظایف مهم آنباشند. استمرار روابط مطلوب و رضایت

 بهبا آنان، : )معاشرت به معروف"مالک مطلوبیت این روابط بر اساس آیات قرآن 

(. رفتار مناسب با همسر بر درجه ایمان مرد داللت 77) "(شایسته رفتار کنید طور

دارد. از زنان نیز خواسته شده است که در حد توان خود، رضایت همسر را در همه 

عنوان نمونه صبر و بردباری زن در مشکالت و جوانب زندگی جلب کنند. به

و در مشکالت اجتماعی و اقتصادی تحمیل نکردن رفتارهایی به شوهر و همراهی ا

 (.73) شودها روابط مطلوب بین آن موجب تحکیمتواند می

 فرزندان و والدینلزوم احترام متقابل میان  بارهدر :روابط والدين و فرزندان -ب

دهنده تأکید زیاد آیات و روایات بسیار زیادی در اسالم وجود دارد که این امر نشان

در برخی از آیات قرآن کریم،  مثالعنوان ز خانواده است. بهسااسالم بر نقش انسان

طور مستقیم پس از دستور ها بهنیکی به والدین و برقراری رفتاری شایسته با آن

جز خداوند یگانه را پرستش نکنید و "به یکتاپرستی و عبادت پروردگار آمده است 

، امر به سپاس والدین (. و در برخی دیگر از آیات74) "به پدر و مادر نیکی کنید

برای من و پدر و مادرت شکر به " پس از امر به سپاس آفریدگار هستی آمده است

در مسائل اقتصادی خداوند متعال کمک به والدین را بر دیگران  (.75) "جا آور

کنند که چه چیز انفاق کنیم؟ سؤال می از تو"فرماید: دارد. خداوند میمقدم می
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کنید، برای والدین باشد و برای خویشان و ل و آنچه انفاق میبهترین اموابگو: از 

انسانی که پنج دانه خرما، یا ")ص( فرمودند:  خدا (. رسول76) "ماندگانایتام و راه

را انفاق  خواهد آنپنج دانه نان، یا پنج دینار، یا پنج درهم، در اختیار دارد و می

و در مرتبه بعد، برای خود و  -7 به والدینش دهد -0بهتر این است که یا:  ،کند

بعد به  -4سپس به خویشاوندان فقیرش بدهد  -3اش خرج کند خانواده

 )در کارهای خیر دیگر( اهللو در آخر فی سبیل -5همسایگان مستمندش انفاق کند 

 (.72) "کمترین اجرها را دارد ،این مرتبه پنجم خرج نماید و

در قران بسیار ضع در برابر ایشان نیکی و لطف به والدین و فروتنی و توا

ی معصومین )ع( نیز ها و سیره ائمههمچنین، دستورات، راهنمایی آورده شده است.

ی فرزندان با والدین است. گذاری بر رفتار شایستهتحت تأثیر قرآن مملو از ارزش

 های برخورد والدین با فرزندان و نوع ارتباط برقرار کردن آناز سوی دیگر، نحوه

ها را برای باشد، آنکه مقدمه الزم هر گونه آموزش و تربیت آنان می این بر عالوه

ولیت جهت انجام وظایف و تکالیف ئزیستن در فضایی عاطفی همراه با حس مس

ای غیر مستقیم، نحوه برقراری سازد و نیز به گونهفردی و اجتماعی خود آماده می

ای که . خانواده(78آموزد )میبه ایشان ارتباط صحیح با همساالن و اطرافیان را 

عنوان ای قوی و کارآمد هستند. بهچنین ارتباط مستحکمی با هم دارند خانواده

)ص( درباره لزوم رفتار عادالنه والدین نسبت به فرزندان  نمونه، پیامبر اکرم

نان سان که دوست دارید آاند: میان فرزندانتان به دادگری رفتار کنید؛ همانفرموده

های آموزهدر  . از این رو(72) در نیکی و مهر با شما بر اساس عدالت رفتار کنند

 با اخالق و تربیت اسالمی دارد. عمیقیدینی، خانواده پیوند 

آموزش  فرزندان: به ديگران با شايسته ارتباطات قراری بر نحوه آموزشج: 

بین خود و خانواده  ی ارتباطیای برای ورود فرزندان به فضامقدمهاین امر مهم 

نکات  یو باعث توانمند شدن اعضای خانواده خواهد شد. فرزندان با یادگیر است

توانند عالوه بر رفع دقیق در مورد نحوه ایجاد یک ارتباط سالم با دیگران می

ای مشارکتی، بسیاری از مشکالت خود با یکدیگر و حل مسائل خود به گونه

خانواده باشند. مذاکره، همکاری، رقابت سالم، کمک بزرگی به تسهیل کارها در 

شود. در خواهران و برادران می میاندوستی در  موجب آموختن حمایت از یکدیگر

 اسالم، روابط خواهران و برادران در بزرگسالی تحت عنوان صله رحم بیان 

در بر قراری روابط  (. با وجود این، بر اساس اولویت خویشاوندان،72) شودمی

خوردار ان و برادران از اهمیت بیشتری برب خویشاوندان، روابط بین خواهرمناس

ثواب صدقه دادن، ده برابر است و ")ص( نقل شده:  خدا است. در روایتی از رسول

ثواب قرض دادن هیجده برابر، و صله دادن به برادران، بیست برابر و صله دادن 

چه نسبت  وایت داللت دارد هر(. این ر31) "چهار برابر به خویشاوندان، بیست و

و چنانچه روابط  تر قرار دارندتر باشد در اولویت نزدیکخانوادگی بهم نزدیک

توانمندی خانواده در سطح باالتری خواهد  ،تر باشدنوادگی با همدیگر مستحکمخا

توان در را میاز سالمت معنوی برخوردار ی های خانوادهویژگیبطور کلی  بود.

 از خانواده اعضای پذیری، حمایتباوری، مسئولیتخدا و مانچند مفهوم ای

 داشتن شرح داد. اخالقی و پشتکار فضایل از همدیگر، برخورداری

عبودیت در ظل معرفت الهی  ،هدف اصلی آفرینش انسان :باوریايمان و خدا. 1

در  و تقرب حاصل از آن است. از آنجایی که انسان بنده خدا است و باید تمام عمر

 ایشیوه باید زندگی در باشد اسالم مقدس شرع دستورات و الهی وظایفپی انجام 

کاری، از  در اندیشه اسالمی هر برساند. الهی قرب مقام به را او که کند انتخاب را

اهلل قرار جمله تشکیل نهاد مقدس خانواده، باید در راستای عبودیت و تقرب الی

نیاز با خدا  ای که در آن الفت و راز وخانه فرماید: درقرآن کریم می (.30) گیرد

فی بیوت اذن اهلل ان ترفع و یذکر فیها اسمه " باشد برکت و محبت خدواند است.

وال بیع عن ذکراهلل و اقام  ةیسبح له فیها بالغدو واآلصال، رجال التلهیهم تجار

ایمان به خدا  (.37) "القلوب واالبصاریخافون یوماً تتقلب فیه ةو ایتاء الزکوا ةالصال

کند به دهد و انسان احساس مینیاز با او، به انسان امید و توان می و راز و

رو، احساس نشاط و توانمندی پناهگاهی مطمئن و قدرتمند متکی است. از این

کند. اگر ارتباط انسان با منبع عظمت و رحمت الهی قطع گردد احساس می

 اگر وآید. و به بیماری روانی گرفتار میشود دلتنگی و نگرانی در او ایجاد می

مشکالت با  باال ایروحیه و شاداب روانی با روزمره زندگی در بخواهد انسان

خدا در قالب  زندگی مواجه شود و با امید و اطمینان آن را ادامه دهد باید به ذکر

 (.33نماز و دعا پناه ببرد و از آثار روانی و معنوی آن برخوردار شود )

مونسی برای دوستانت  پروردگارا تو از هر": فرمایندمی )ع( علی حضرت

ها برای کسانی که به تو اعتماد کنند، برای کارگزاری تری و از همه آنمونس

در اعماق ضمیرشان  کنی وپروردگارا آنان را در باطن دلشان مشاهده می .ترآماده

نی، رازهای آنان نزد تو دامی را رتشانیبص و معرفت میزانبر حال آنان آگاهی، 

تاب. اگر تنهایی سبب وحشت آنان های آنان در فراق تو بیآشکار است و دل

 ها بر آنان فرو ریزد به تو پناه گردد، یاد تو مونس آنهاست و اگر سختی

 به این حقیقت اشاره  هموارهکاوان بزرگ (. روانشناسان و روان34) "برندمی

برخی  .داننداساس پیشگیری و معالجه بیماری روانی می اند و ایمان به خدا راکرده

دین راستین از دو جهت در سالمت روانی و پرورش شخصیت سالم در  ندمعتقد

کند و به زندگی است، یکی از آن جهت که هدف زندگی را مشخص می فرد مؤثر

خیر، ارزشمندی، اخالق و  ،های دینیبخشد. دوم از آن جهت که آموزهمعنا می

و  کنندتقویت می را دیگران و از جمله اعضای خانوادهو ئولیت در برابر خود مس

حیات  شاز جمله گستر دانندبا ارزشی میدارای آثار را دینداری واقعی برخی دیگر 

انسانی از زندگی موقت دنیا به زندگی دایمی آخرت، ارتباط با خدا و پیوند دوستانه 

 ،اخالق ،پرورش روح معنویت ،سالمت روان ارتقای ،با رحمت و قدرت نامحدود او

زندگی سالم . خلوص، مهرورزی، نیایش، شکیبایی و دیگر صفات بر جسته انسانی

 استه از عمل به وخانوادگی و اجتماعی افراد با سالمت روان و معنوی برخ

توانایی هر خانواده بستگی به میزان نقش  .گرددتأمین می ،های دینیآموزه

 یابدشان افزایش میشان بیشتر باشد تواناییمعنویت رد، هر چهشان دامعنویت

های دینی با تغییر سبک که آموزه اندمحققین در مطالعات خود نشان داده(. 35)

دهی روابط بین فردی و سالمت اخالقی و معنوی همبستگی زندگی و سازمان

رابطه  نساناروانی  -پایبندی عملی به باورهای مذهبی با دستگاه عصبی .دارد

شود. این پژوهشگران داشته و باعث افزایش سالمت روانی و اخالقی در افراد می

اجتماعی را برای توجیه رابطه بین مذهب و سالمت روان  -دیدگاهی روانی

که کارهای  هنگامی" نویسدمیChittick (7104 )(. 36اند )پیشنهاد کرده

کند و ای را از ما سلب میهر نوع اراده هابرد و اندوهرا از بین می سنگین، قوای ما

 .آوریمشود، به سوی خدا روی میبیشتر اوقات که درهای امید به روی ما بسته می

همه روزه به  توانمیبگذاریم روح یأس و ناامیدی بر ما چیره شود؟ باید ولی چرا 

د به جای آوردن حمد و ثنای خداوند، قوای خود را تجدیو وسیله نیایش و دعا 

 (.32) "کنیم

خانواده یک واحد کوچک اجتماعی است که در واقع بنیان  :مسئولیت پذيری .8

های یتلحد کوچک هر کدام مسئوعضای این وادهد. ااجتماع بزرگ را تشکیل می
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ای کدام مسئولیت جداگانه برادر هر پدر، مادر، خواهر و .عهده دارند متعددی را بر

شان ارائه دهنده توانند در قبال مسئولیتمی د ورا در محیط خانه به عهده دارن

الذین آمنوا قوا انفسکم  یا ایها"فرماید: قرآن مجید مینقش خاص خودشان باشند. 

اید خود و که ایمان آوردهای کسانی" ؛"... ةو اهلیکم نارًا وقودها الناس والحجار

 (.38) "ه داریدهاست، نگها و سنگخانواده خود را از آتشی که هیزم آن انسان

ها آن .ددارنتری در کانون مقدس خانواده البته در این میان والدین نقش محوری

آینده فرزندان خود را تضمین کرده و افراد  صحیح،توانند با تعلیم وتربیت می

 صالحی تحویل اجتماع دهند. با توجه به اهمیت نقش والدین در خانواده، رسول

 هستید نگهبان و فرمانروااشید که همه شما تا حدودی آگاه ب"فرمودند:  )ص( اکرم

زمامداران کشور فرمانروایان  مسئولید. و موأخذ خویش فرمانبرداران مورد در و

فرمانروای زن و  ،جامعه هستند و در برابر آنان مسئول، مرد که رئیس خانواده است

د فرمانروا و زن بر کودکان خو .فرزند خویش است و در برابر آنان مسئولیت دارد

حاکم است و در برابر آنان مسئولیت دارد. آگاه باشید همه شما فرمانروا و نگهبان 

 (.32) "و مسئولید موأخذهستید و همه شما در مورد فرمانبرداران خویشتن 

علموا انفسکم و اهلیکم الخیر و "فرماید: )ع( می در حدیثی امام علی

 (.41) "ها را ادب کنیدبیاموزید و آن خود و خانواده خویش را نیکی"؛ "ادبوهم

بنابراین خانواده در توسعه و رشد اعتقادات مذهبی، سالمت معنوی و شکل دادن 

خود »هایی که ای دارد به ویژه در سالنقش برجسته کودکشخصیت مذهبی 

گیری است، نقش تقریباً انحصاری دارد و در حال رشد و شکل« مذهبی کودک

کند مانند و تفکراتی که کودک در مراحل اولیه رشد کسب می معموالً در گرایشات

اعتقاد به امور غیر مادی، انسجام مراسم و مناسک و... نهاد خانواده در ایجاد و 

  .ها نقش اساسی دارداستقرار آن

از منظر اسالم، انسان موجودی مسئول است، یعنی باید جوابگوی عملکرد 

 انگار نباشد، بلکه باید برای هرسهل اعتنا وزند بیخود باشد و در آنچه از او سر می

در  کاری دلیلی منطقی داشته باشد. بیان دستورهای دینی، اعم از واجب و حرام،

به وی در  تذکر عهده انسان است و هایی است که برها و تعهدواقع بیان مسئولیت

رآید و اگر بر ها بدستورات اسالمی کمکی است به او تا به نیکی از عهده مسئولیت

خواهد آمد.  گویی به عملکردش براساس آن عمل کند به راحتی از عهده پاسخ

گاه که اعضای خانواده در مقابل یکدیگر احساس مسئولیت کنند، به ادای آن

رفتارهای ناسالم اجتناب ورزند، در  باشند و از های خود پایبندوظایف و مسئولیت

ها و . توجه به این پاداشاندپاداش داده شدهازای اجرای وظایف خانوادگی وعده 

رسد و سبب آسایش وی در زندگی هایی که فرد در جهان آخرت به آن مینعمت

را برای  کند و اوشود، در فرد برای انجام دادن کار انگیزه ایجاد میاخروی می

: مده استآ. در قرآن کریم (40) کندها و پاداش تشویق میفعالیت و کسب نعمت

ها از طال و شوید. سینیشما و همسرانتان در نهایت شادمانی وارد بهشت می"

 هاها بخواهد و چشمآنجا آنچه دل گردانند و درها میهایی از نقره در برابر آنجام

این همان بهشتی است که  از آن لذت ببرد، موجود است و شما در آن جاودانید، و

توسل به این آیه (. 47) "رث آن شدیددادید، وابه پاس اعمالی که انجام می

در اعضای رای رفتار مناسب و متعادل ب مضاعف انگیزه و موجب ایجاد شوق

د. در شرفتارهای بهنجار خانواده کارآمد خواهد بدین ترتیب و  شودخانواده می

روز در روایات در مورد پاداش پرستاری از بیمار آمده است، فردی که یک شبانه

کند و او با سرعت )ع( محشور می را با حضرت ابراهیم اند خداوند اوکنار بیمار بم

گذرد. همچنین اگر کسی غذای مناسب میل بیمار را تهیه و برق از پل صراط می

 چنین(. 43) های بهشتی روزی او خواهد کردبه او بخوراند، خداوند از میوه

 و شوق با دشوار شرایط در حتی که انگیزاندمی بر را خانواده اعضای هاییتشویق

دهنده یاری کنند. در چنین شرایطی هم فرد یاری را خانواده اعضای دیگر انگیزه،

 احساس عاطفی مطلوب و مثبتی نسبت به خود و دیگر اعضای خانواده پیدا 

 پاداش از نکند، دریافت دنیوی پاداش کهصورتی در حتی داندمی زیرا ،کندمی

 احساس باو هم بیمار  ماند، نخواهد نصیببی دارد نیاز آن به بیشتر که اخروی

 با یافت. سپس او خواهد بهبود سرعت بهاش ایت از یاری عضو دیگر خانوادهرض

 کرد، خواهد قرار بر خانواده بین که عمیقی عاطفی ارتباط و مسئولیت احساس

 هر در. کند جبران را آن خانواده، دیگر اعضای نیاز موقع در کرد خواهد سعی

سبب استواری روابط  است دینی باورهای بر مبتنی که رفتارهایی چنین صورت

 .(44) اعضای خانواد و کارآمدی آن خواهد شد

های عاطفی، فکری و مادی حمایت :حمايت اعضای خانواده از همديگر. 8

توان چنان تأثیرگذار و عمیق است که نظیری برای آن نمیاعضای خانواده آن

موفق همواره همسرانی ارجمند و فداکار را در کنار خویش  و مردان بزرگ .یافت

های پدر و مادری دلسوز و شایسته برخوردار اند و فرزندان بزرگ از حمایتداشته

نظیر های بی)ص( با حمایت )س( بانوی بزرگ خانواده پیامبر خدیجه .اندبوده

در دوران  های مهم نهضت عظیم اسالمی داشت.خویش، نقش اساسی در موفقیت

 )ص( خدا سه سال محاصره اقتصادی مسلمانان، با مال خویش به یاری رسول

اند: خدیجه پس از برخاست و تمام اموال خود را خرج کرد تا آنجا که گفته

این، از خویشاوندانش درخواست  او عالوه بر .محاصره اقتصادی، ثروتی نداشت

چنان بود که )س( آن ی خدیجههاحمایت کمک کرد تا مسلمانان را یاری رسانند.

)س( برای من سودمند  هیچ ثروتی همچون ثروت خدیجه")ص( فرمودند:  پیامبر

 (.45) "نبود

های خانواده نه تنها از سوی زن و شوهر از همدیگر بسیار اساسی حمایت

تواند طفی فرزندان با پدر و مادر و با یکدیگر میاو روابط ع است بلکه حمایت

اعتدال و آرامش روحی و روانی خانواده باشد و در نتیجه در نقش اساسی در 

در  فرزند")ص( فرمودند:  اکرم رسول .توانمندی خانواده تأثیر مهمی داشته باشد

مطیع و  هفت سال اول سید و آقای والدین است، در هفت سال دوم بنده و

در این مسئول است. اگر  فرمانبردار پدر و مادر است، و در هفت سال سوم وزیر

فرزندی است تربیت شده و  د،بیست و یک سال از تربیت و اخالق او راضی بودی

)ص( در این حدیث شریف در هفت سال  پیامبراکرم(. 46) "مورد قبول اسالم

کنند و وزیر در لغت دارای چند معنا عنوان وزیر یاد میسوم زندگی از جوان به

بدوش گرفته و مسئولیت مهمی  وزیر آن کسی است که بار سنگینی را اول :است

ار است و جوان در این دوره باید بار گران مشکالت دوران بلوغ و تکلیف دهرا عهد

و مسئولیت بی واسطه بسیار از کارهای خود را بر دوش بکشد و قسمتی از بار 

وزیر به معنای یاری و معاونت و به  دوم .دوش گیرده سنگین خانواده را نیز ب

و همکاری در تدبیر و مصلحت اندیشی آمده است. جوان در  معنای کمک فکری

محیط خانوادگی، باید معاون سایر اعضا بخصوص والدین باشد، باید با مشاوره 

دادن و تبادل فکر، والدین خود را یاری دهد و در تدبیر زندگانی همکار آنان باشد. 

با بکار بردن  )ص( خدا رسول .مشاوره بخواهند هم موظفند از جوان پدر و مادر

جویی جوان را مورد توجه قرار از طرفی تشخص طلبی و استقالل "وزیر"کلمه 

را در کشور کوچک خانواده وزیر مسئول شناخته و از طرفی به پدر و مادر  داده و او

آمرانه سخن  فهمانده است که با جوان امروز همانند کودک دیروز رفتار نکنند، با او
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را تحقیر ننمایند. کودک دیروز، بنده و نت شخصیتش نگویند، با تندی و خشو

 (.42) ها بوده و جوان امروز، مشاور آنان استمطیع آن

ز علم چگونه زیستن. ااخالق عبارت است  :برخورداری از فضايل اخالقی. 4

خواهد به انسان پاسخ دهد که زندگی نیک برای انسان کدام است و اخالق می

به ما  از دو جنبهچگونه زیستن را  اخالق دستور .ندآدمیان چگونه باید عمل کن

چگونه بودن. چگونه رفتار کردن به اعمال دوم چگونه رفتار کردن و  اول دهدمی

ها و ملکات و چگونه بودن به چگونگی و کیفیت خوی (از جمله، گفتارانسان )

  (.48) شودانسانی مربوط می

عمل به احکام  باورهای دینی و شود، داشتندر رابطه با اخالق گاه تصور می

عبادی و فقهی در دینداری مهم است و رفتارها و صفات اخالقی فقط حکم ظاهر 

برای دینداری دارد. در سنجش دینداری نیز معموالً به رفتارهای عبادی و حضور 

 ای ازعنوان مؤلفهشود و امور اخالقی کمتر بههای عبادت توجه میدر محل

دین مربوط به ارتباط ما با خدا و  ود. تصور دیگر آن است کهشدینداری لحاظ می

های مذهبی و رعایت واجبات و دوری از محرّمات است و انجام مراسم و آیین

اخالق مربوط با دیگران و جامعه است. باید گفت که دین به رابطه ما با دیگران 

 دهندتشکیل می نیز کار دارد و این مسائل معموالً بخش اساسی از تکالیف دین را

(42.)  

دینداری بدون مسائل اخالقی، قابل تصور نیست. مؤمن واقعی باید هم 

رسد ای مناسب با مردم. به نظر میای عمیق با خدا داشته باشد و هم رابطهرابطه

پیشوایان دینی در مقام ارائه معیار صحیح برای تشخیص دینداران واقعی، به 

 تنظروا ال" :ندفرمود( )ع اند. امام صادقن دادهمسائل اخالقی توجه بیشتری نشا

 استوحش ترکه فلو اعتاده شیء ذلک فانّ هموأخذ سجود و الرجل¬رکوع طول الی

نگاه به رکوع و سجود ". "امانته اداء و الحدیث صدق الی انظروا ولکن لذلک

 طوالنی افراد نکنید؛ زیرا ممکن است این اعمال برای آنان عادت شده باشد، 

)برای تشخیص  شوند. درعوضها را ترک کنند، ناراحت میطوری که اگر آنبه

 (.51) "به راستگویی و امانتداری آنان بنگرید شان(دینداری

های اخالقی برانگیخته من برای تکمیل کرامت" :ند)ص( فرمود اکرم پیامبر

دف دهد که ه(. این حدیث نشان می50) "التمم مکارم االخالق تُبعث"."امشده

شود. در حدیث دیگری از ها خالصه میبعثت انبیای الهی در تکامل اخالقی انسان

و النخشی ناراً والثواباً  ةلوکنّا النرجوا جنّ")ع( آمده است که:  مؤمنان امیر

 ."النجاحوالعقاباً لکان ینبغی لنا ان نطلب مکارم االخالق فانها تدل علی سبیل

رس و وحشتی از دوزخ، و انتظار ثواب و عذابی اگر امید و ایمانی به بهشت و ت"

ها راهنمای داشتیم، شایسته بود به سراغ فضایل اخالقی برویم، چرا که آننمی

 (.57) "اندنجات و پیروزی

آسایش در زندگی این  اخالق نه تنها برای سعادت اخروی، که برای رفاه و

سایه التزام به جهان نیز الزم و ضروری است. اصوال آرامش در زندگی در 

ها حتی در زندگی روزمره دچار های اخالقی ممکن است و بدون آنفضیلت

گرفتاری و ناراحتی خواهیم بود. انسان اگر بخواهد در زندگی دنیوی هم آسوده 

گر به سر ببرد، راهی جز اصالح های ویرانها و اضطرابباشد و دور از نگرانی

خوهای پلید ندارد. صفاتی از قبیل و  خلقهای زشت و پاکسازی دل از صفت

 های همتی و.... انسان را از دغدغهرویی، تواضع، قناعت، اخالص، بلندخوش

عکس، اوصافی مانند  دهد و برهای بدفرجام، نجات میحاصل و پریشانیبی

کند و زندگی خودخواهی، حرص، حسد، بخل، بدبینی و بدخواهی او را گرفتار می

 . (48) سازدو ناخوشایند میدنیوی او را پررنج 

گوید، هم قرآن کریم هنگامی که از نتایج ایمان و عمل صالح سخن می

دهد و هم به زندگی وعده سعادت اخروی و رسیدن به بهشت و دوری از جهنم می

مَن عمل " کند.دهند، اشاره میپاکیزه برای مؤمنانی که اعمال شایسته انجام می

هر زن و مرد مؤمنی "؛ "طیِّبَةً حَیَوةً فَلَنُحْیَِینَّهُ هو مؤمن  صالحاً مِن ذکر او انثی و

(. 53) "...دهیممی پاکیزه حیات او به ما باشد داشته نیکو کردار وکه ایمان بیاورد 

گردان شوند، زندگی سخت و از سوی دیگر، نصیب کسانی که از یاد خدا روی

از  هرکس که»؛ « ضَنْکًا مَعِیشَةً لَهُ إِنَّفَ ذِْکرِی عَنْ أَعْرَضَ مَنْ" داند.پردردسر می

حسن خلق  بطور مثال(. 54) "یاد ما رو برگرداند زندگی سختی نصیبش خواهد شد

ش را در توانمندسازی خانواده دارد. در روایات اسالمی اهمیت حسن قبهترین ن

)ع(  توان یافت. امام علیحدی است که در مورد کمتر صفت اخالقی میه خلق ب

(. حُسن خلق 55) "است سرلوحه نامه عمل مؤمن، حُسن خلق او"مودند: فر

بهترین اعمال یک انسان مؤمن  چکیده سایر فضائل اخالقی است. مهمترین و

: ند)ص( فرمود اکرم جلوه و ظهور بیشتری دارد. پیامبر است و در پیشگاه خداوند

ما " ."گیردرنمیتر و ارزشمندتر از حسن خلق قراسنگین ،در ترازوی عمل کسی"

 نیّت با انسان،(. 54) "القیمه افضل من حسن الخلقیوضع فی میزان امرِیء یوم

 و خوش زندگى از است، آن جستجوى در آنچه تمام به خوب، اخالق و خوب

 (.42)یابد مى دست زیاد، روزى و محیط امنیت

پیروز  یک صحنه، یکی زندگی همانند میدان کارزار است. در پشتکار داشتن: -3

شود. اولی غرق خورد و دچار شکست میمی رود و دیگری زمینشود و جلو میمی

بدون تردید، در فراز و نشیب  دومی دردمند و غمگین است. در سرور و شادی و

یابند. این عده هایی که دارند دست میبه هدف ای فاتح و پیروزند وزندگی، عده

تار مشکالت شوند، بجای یأس و کسانی هستند که اگر زمین بخورند و گرف

 نه مشکالت ودهند. شکست استه، به راه خود ادامه میوناامیدی دوباره به پا خ

 را استوارتر آنان  اراده و عزم بلکه کند،نمی وارد ایصدمه هاآن اراده به تنها

ناپذیری و خالی نکردن میدان، هر مانعی کند. اینان بر اثر همین روحیه شکستمی

 نقطه در .شوندمی نائلدارند و سرانجام به اهداف عالی خود سر راه خود برمی را از

 و هستند یأس و تردید دچار دایم که دارند وجود دیگری گروه افرد، گونهاین مقابلِ

 به را خود و دهندمی دست از را خود موجودیت همه شکست، و سختی یک با

 (.55) را ببردآنان  استخو که جا هر به تا سپارندمی گرفتاری امواج

پندارند که سعادت و خوشبختی کیمیایی است که در خارج از بسیاری می

 وجود آنان قرار دارد و اگر ستاره اقبال و بخت در آسمان زندگی کسی بدرخشد، او

گونه افراد باور ندارند که سعادت زاییده خود انسان را به سعادت خواهد رساند. این

توانند با ایمان، تالش و پشتکار، توانمند شوند و آینده خود را ها میاست و انسان

که به عمق وجودی خود بهتر پی برده،  هستند افراد کسانیترین بسازند. خوشبخت

برند. البته واضح است که ها را از ذخایر وجودی خود میترین بهرهعمالً عالی

فردی استعداد و ذخایر وجودی افراد با همدیگر متفاوت است و همچنین هر 

ای دارد که با دیگری متفاوت است و همچنین هر فردی در محیط نمندی ویژهاتو

کند ولی اینها چندان مهم نیست، بلکه اجتماعی خاص و خانواده خاصی زندگی می

مهم آن است که هر کسی در هر شرایطی از استعداد و توانمندی خود استفاده کند 

 .(78) تالش کند و زندگی خود را بسازد و در همان محدوده وجودی خودش،
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نتیجه جدیت و تالش و استمرار در کارها، پیروزی و موفقیت است و امکانات 

زیاد نقش چندانی در موفقیت ندارد؛ اگر چه سهمی در پیشبرد آن دارد. انسان 

های بالندگی و به های دینی برای رسیدن به قلهمؤمن و مسلمان، در پرتو آموزه

های دنیوی و کسب کماالت اخالقی و اخروی، استقامت ن نعمتدست آورد

اطرافیان و  مهریها، بینامالیمات، زخم زباندهد و از زیادی از خود نشان می

)ع( در  حضرت علی دهد.هراسد و به راهی که ایمان دارد، ادامه میها نمیدشواری

 "است ناپذیرتر شکست خارا سنگ از باایمان شخص روح"فرمایند: این باره می

ای زیبا، مردمی را که در کانون دشواری و (. آن حضرت همچنین در مقایسه56)

پرور و راحت به درختان مقاوم بیابانی، و فرد تن ،اندپایداری و پشتکار پرورش یافته

طلب و سست اراده را به درختان باغستان که معموالً سست و ضعیف هستند، 

آبی آگاه باشید درختان بیابانی، چون به سختی و کم"فرمایند: تشبیه کرده و می

 و است ترسوزنده و شدیدتر هاآن آتش شعله و ترسخت هایشانچوب اندگرفته خو

 و ترنازک هایشانپوست بوستانی، درختان ولی گرایند،می خاموشی به دیرتر

همه حال اگر  (.52) "شوندمی شکسته هم در زودتر و است ترسست هایشانچوب

طور حتم در توانمندسازی آن خانواده نقش باشند بهداشته اعضای خانواده پشتکار 

 مهمی خواهد داشت. ربسیا

 
 گیرینتیجه حث وب

 خانواده سالمت بر مؤثر عاملی معنویت که داد نشان حاضر پژوهش نتایج

 گیریدر شکل معنوی رفتارهای و کند که باورهااست. نتایج تحقیق تاکید می

 زندگی امور در والدین هایی کهخانواده. کنندمی مهمی ایفا نقش خانواده تسالم

 خداوند خیرخواهی به جویند،توسل می معصومین ائمه به دارند، توکل خداوند به

 به دانند،می خود زندگی امور محور را خداوند رضای کسب برای تالش دارند، باور

 و صبر زندگی مسائل با شدن رو هب رو در دهند،می اهمیت واجبات دینی انجام

 و اقوام والدین، با ارحام یصله هستند، گذشت اهل دهند،می نشان بردباری

 بسترهای از دارند شرکت مذهبی مجالس و مراسم در و آورندمی جا به آشنایان

ی حاضر در تایید یافته .هستند برخوردار سالم خانواده یک تشکیل برای مناسبی

 بطور ها،خانواده در معنوی جو همکاران نشان دادند وجود ی صیدی ومطالعه

 مدیریت و آوریتاب موجب ارتباط کیفیت ارتقاء طریق از همچنین و مستقیم

(. همچنین آهنگرکانی و همکاران 58شود )می هاخانواده در مشکالت مناسب

  (.52شود )دریافتند که معنویت موجب افزایش بخشش و کارایی در خانواده می

 اساسی عنصری که معنویت دهدمی همچنین نشان مختلف مطالعات نتایج

 رفتارهای و معتقد است باورها Kleineگردد. رضایت از زندگی محسوب می در

 نزدیکی و ارتقای کیفیت زندگی شود. احساس صمیمیت تواند موجبمی معنوی

 تشویق و تأکید طریق از و آورد ارمغان به خانواده اعضای و زوج برای را بیشتری

نماید. بعالوه سالمت  ایفا خانواده کانون سالمت در مهمی سالم نقش روابط بر

 (.61دهد )می کاهش را خانواده سالمت کنندهتهدید عوامل به معنوی گرایش

 به مذهبی، باورهای از برخوردار ینویسند خانواده( می7101صیدی و همکاران )

 و بندهای قید به دارند، توجه زاآسیب تارهایرف از اجتناب جهت دینی هایپیام

 انسجام که رفتارهایی و دستورات به و دهندمی نشان بیشتری تعهد عرفی و دینی

 بروز هنگام کنند و بهتوجه بیشتری می کند،می تقویت را خانواده استحکام و

 اختالف مشترک معنوی هایارزش و مفاهیم طریق از روابط خانوادگی، در تعارض

شوند؛ می زاآسیب و تند هایواکنش بروز مانع و نموده تعدیل را داخل خانواده نظر

 در بدیهی است که خانواده .(58دهند )آوری بیشتری را نشان میعبارتی تاببه

 مواجه هاییناکامی و اتفاقات با مختلف ممکن است دالیل به خود تکامل فرایند

ها و نیز یگر بخصوص در بحرانهمد از خانواده اعضای حمایت اما شود؛

 در و را کاهش داده اجتماعی و روانی هایپریشانی اخالقی، فضایل از برخورداری

 پوچی و معناییبی تنهایی، احساس حال افراد برخوردار از سالمت معنوی، عین

ضمن مراقبت  البته باید توجه داشت که خانواده،. (60کنند )می گزارش کمتری را

 مشترک دینی و توسعه از طریق باورهای نیاز به رشد خود، عضایا از حمایت و

 به بخشش و اخالقی و گذشت فضایل از بین اعضای خانواده نیز دارد. برخورداری

کاهد. همچنین می هاآن منفی هیجانات و احساسات از بخشد ومی آرامش خانواده

حمایت  احساسی موجب تجربه دیگران، و با یکدیگر با والدین شایسته روابط

 گذشت و صبر از برخورداری دلیل نیز به و شودرامش برای فرزندان میآ و شدگی

برای  را فردی بین تعارضات و مشکالت در بردباری و از سازگاری باالتری میزان

همکاران نیز  و ی آهنگرکانی(. این یافته در مطالعه67آورد )ها به ارمغان میآن

 (. 52نشان داده شد )

توان به اثرات سالمتی برخورداری از معنویت در خانواده های فوق میفتهاز یا

ی تحقیقی در خصوص نقش معنویت در سالمت خانواده بسیار نیز پی برد. مطالعه

خدادادی سنگده و همکاران در خصوص شناسایی عوامل ی مطالعهمحدود است. 

 نوع مانند معنوی ملکه عوانشان داد  های نظامیموثر بر سالمت معنوی خانواده

 واجبات انجام و گذشت صبر، خیرخواهی، جویی،توسل داشتن، توکل بینی،جهان

های نظامی خانواده(. 63کنند )می ایفا خانواده سالمت در مهمی بسیار نقش دینی

 آنچه و است آنان محافظ و مراقب زندگی جای همه در خداوند معتقد بودند که

 هایافته این تبیین با رابطه زند. دراست را رقم میمصلحت  و خیر فردی هر برای

  و باورها از برگرفته که معنویت و معنوی رفتارهای داشت اذعان توانمی

 که دهدمی سوق رفتارهایی کسب به را هانآ صاحبان است، مادی غیر بینیجهان

 اعیاجتم حمایتی هایشبکه از برخورداری و بهزیستی و زیستی سالم در هانآ به

 .کندمی کمک مسائل بهتر حل لذا و

 Onish  و همکاران وZullin  و همکاران در مطالعات خود ارتباط بین

های رفتاری را نشان دادند. معنویت، مذهب و رضایت از زندگی و کاهش خشونت

و مذهبی از  ها دریافتند که ضعیف بودن یا فقدان باورها و رفتارهای معنویآن

معنایی، ی مشکالت روانی و اجتماعی، احساس پوچی و بیبهعوامل موثر بر تجر

ناکارآمدی و افزایش تعارض در روابط بین فردی و خانوادگی است و وجود باورها 

شود تا خانواده از بستر و رفتارهای معنوی بین والدین و اعضاء خانواده سبب می

ی بیشتری را از مناسبی برای عملکرد سالم برخوردار باشد و اعضای آن رضایتمند

 و برخورداری از سالمت (. در واقع تقویت37و  30زندگی خانوادگی تجربه نمایند )

گسترش  جوامع و مهربانی را در نیک عمل و اندیشه تواندمی جامعه در معنوی

 که است پایدار معنوی سالمت بستر در امروزه در زندگی اجتماعی، تنها دهد.

 کنندمی رعایت را خود همنوعان حقوق سیاسی و اقتصادی هایرقابت در هاانسان

 گذارند. می احترام همدیگر به و

اصول و  آموزش افراد، پذیریجامعه در خانواده نقش و جایگاه به توجه با

 شکل بهترین به خانواده نهاد آموزشی و تربیتی بستر در تواندمبانی معنویت می

 نسبت والدین وظایف از بخشی معنویت با توام زندگی آموزش .گردد اجرا ممکن

کند خانواده ایجاد می ی را دریسالمت معنوی فضا. شودمی محسوب فرزندان به

شان را در آن رشد و باورهای دینی توانند احساسات ومی فرزندان که پدر، مادر و
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سالمت شود. می توانمندسازی بیشتر خانواده پرورش دهند و این موجب پایداری و

 آرامش و قلبی ی شهامت، شجاعت و فداکاری، اطمیناناء روحیهمعنوی با اعط

و نیز پیشرفت خانواده  سالمتارتقاء پاکیزه به  زندگی از روحی و برخورداری

نماید. لذا با توجه به تغییر سبک زندگی در جهان امروز و آن کمک میاعضای 

نای بر مبساختار خانواده  و روابطتحکیم  باید برگسترش علم و صنعت، 

 ریزی نمود.و ارتقاء معنویت تاکید و برنامه راهکارهای دینی
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Abstract 

Introduction: Family success is shaped by spiritual health. Learning psychological 

educational and moral teachings in Islam can promote and deepen the spiritual health 

of family members. In this regard, the present article first describes the features of a 

family with spiritual health and explains the factors affecting empowerment of the 

family. 

Methods: This study was conducted by reviewing the scientific sources and articles 

published in valid scientific databases from 2011 to 2017 as well as using the Holy 

Quran and Hadiths. 

Findings: Spiritual health with the concept of knowing the Creator, His love and 

efforts to reach His revelation can provide grounds for experiencing feelings, loving, 

helping others, having a basic purpose and experiencing the perfection and peace of life 

and can provide stability in life through integrated communication among family 

members. When spiritual health will be at risk, a person may have mental disorders 

such as loneliness, depression and loss of meaning in life, which can make it difficult to 

adapt to life. Empowering is meant to enable a person to overcome any problematic 

situation in life by promoting spiritual health of individuals. 

Conclusion: Having spiritual health creates a family atmosphere in which the father, 

mother and others can grow and develop their religious feelings and beliefs, which 

increases the family's stability and empowerment. For this reason, to further promote 

the family's culture, the relationships, structure and process governing the family 

should be emphasized, and the religious strategies should be developed to improve 

them. 

Keywords: Family, Spirituality, Spiritual health, Family health 
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