
 

 ها و راهکارها معنویت در خانواده؛ ضرورت
 *اعظم نوری

 اشاره

اجتمـاع  رک  بنیادی  جامعه انسانی، نقـش مهمـی در سـالمت عنوان بهخانواده، 
های گونـاگون و یـا محـ  آغـاز بشری دارد و نهاد خانواده همواره محم  فرهنگ

بدون توجه به آن  ؛ بنابرای های بزرگ علمی، سیاسی و فرهنگی بوده استحرکت
 توان به سالمت روحی و کمالی فرد یا جامعه انسانی اندیشید.هرگز نمی

سازی، آماج نفوذ  فرهنگ جهانی تبع به ود ای  اص  روش ، خانواده امروزیبا وج
گرایانـه جهـان غـرب قـرار گرفتـه اسـت؛ فرهنگـی کـه  و گسترش فرهنگ مادی

کوشد هر روز آن را به نام تمدن، از دی  و معنویـت دور کنـد؛ چراکـه تمـدن  می
محوری و دنیاگرایی اسـت و همـواره خـود را از ارتبـاط بـا غربی بر اساس انسان

بینـد و اجـرای قـوانی  الهـی را در نیاز مـی خالق بیآفریننده جهان و معنویت و ا
 تابد.جوامع برنمی

طلبـد، تـا بتـوان بـه ایـ  ای را مـیبحث معنویت در خانواده تالش ویژه رو ازای 
سازی جامعه و افـراد آن  وسیله، بر کمال و تعالی خانواده و در ادامه، کمال و سالم
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هـای  ارزش  همه»نقالب آمده است: در بیانات رهبر معّظم ا طور که همان .افزود
بیرون کشید و معنویات را در سطح   توان از درون کانون گرم خانواده معنوی را می

 1.«جامعه گستراند
نوشتار پـیش رو، بـه تبیـی  راهکارهـای گسـترش معنویـت در خـانواده معاصـر 

 پردازد. می

 های آن معنویت و ویژگی

ات انسـان بودن جهان هستی، حی نابامعدر تعریف معنویت آمده است: احساس 
که بتوان تفسیری معنوی از جهان ارائه کـرد؛ زیـرا  ای گونه به و رابطه انسان و جهان

کـران اداره شـود و  هستی زمانی بامعناست که تحت سـیطره قـدرتی مطلـق و بی
انسان در دام  ای  هستی، از جایگاهی رفیع و ارزشمند برخوردار باشد و وجهی 

 2خود و هستی بیابد.مشترک میان 
های معنویت، باور به وجود خداوند سبحان، اعتقـاد بـه معـاد و  تری  ویژگی مهم

تسلیم در برابر فرامی  الهی است. اگر ای  امور در میان اعضـای خـانواده وجـود 
 توان فضای آن خانواده را معنوی و روحانی دانست.داشته باشد، می

 راهکارهای گسترش معنویت در خانواده

بهتری  راهکارهایی که زمینه ایجاد فضـای معنـوی و حاکمیـت دیـ  در رفتـار و 
 اند از: نماید، عبارتاعتقادات اعضای خانواده را فراهم می

 . تشکیل خانواده بر مبنای اخالق و معنویت1

تـری  معیـار در بر اساس تعالیم اسالمی، ایمان و داشـت  باورهـای دینـی، مهـم
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شود. ای  شرط، ی  مالک مطلق اسـت؛ زیـرا اگـر انتخاب همسر محسوب می
 ماننـدهـای دیگـری فردی فاقد ایمان و اعتقادات دینی باشد، هرچنـد از ویژگـی

زیبایی، اصالت خانوادگی، ثروت یا تحصیالت برخوردار باشد، همسر مناسـبی 
َمٌة ُمْؤِمَنٌة َخْيٌر » نیست. قرآن کریم فرموده: َوال َتْنِکُحوا اْلُمْشِرکاِت َحَّتي ُيْؤِمَّن َوََلَ

ِمّْن ُمْشِرَکٍة َوَلْو َأْعَجَبّْتُکْم َوال ُتْنِکُحوا اْلُمْشِرکيَّن َحَّتي ُيْؤِمُنوا َوَلَعْبٌد ُمؤْؤِمٌّن َخْيؤٌر 
ازدواج نکنیـد؛ تـا زمـانی کـه ایمـان شـرک و با زنان م 9؛ِمّْن ُمْشِرٍک َوَلْو َأْعَجَبُکْم 

بیاورند. قطعًا کنیز باایمان، از زن آزاد مشرک، بهتر است؛ هرچند ]زیبایی، مـال و 
موقعیت او[ شما را خوش آید و زنان باایمان را به ازدواج مردان مشرک درنیاورید؛ 

تـر اسـت؛ َبرده باایمـان، از مـرد آزاد مشـرک، به مسلماً تا زمانی که ایمان آورند. 
 .«هرچند ]زیبایی، مال و موقعیت او[ شما را خوش آید

دار، انسـان را از سـعادت اخـروی  بر اساس مضمون آیه، ازدواج بـا فـرد غیـردی 
نگرش اصلی و محوری، بر تمـام  عنوان بهدارد؛ زیرا ایمان و باورهای دینی، بازمی

بـه شـغ ، ازدواج،  های او را نسبتابعاد و شخصیت افراد اثرگذار است و دیدگاه
نوع تفریح و نوع عالقه و گـرایش تحـت تـأثیر قـرار  مانندتحصی  و حتی اموری 

 دهد.می

 . انجام واجبات دینی و ترک محرمات2

واجبـات توجه به امور معنوی خانواده، انجام  ینه  درزمتری  راهکارها  مهم ازجمله
ر محـیط جامعـه. عرصه خانواده و هـم ددینی و پرهیز از محرمات است؛ هم در 

آوردن رزق حالل و پرداخـت خمـس و  دست به برای مثال، یکی از واجبات دینی
زکات است که به تعبیر روایات، تأثیر مستقیمی بر هـدایت یـا ضـاللت فرزنـدان 
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ؤوا » دارد. در سوره مؤمنون آمده است: َبؤاِت َواْعَمُُ يا َِ ؤوا ِمؤَّن ال ُُ ُکُُ َيا َأُيَها الُرُسؤ
بـا  .«فرستادگان! از غذاهای پاک بخورید و عم  صالح انجام دهیـدای 1؛َصاِلًحا

عمـ  صـالح انجـام »و « از غـذاهای پـاکیزه بخوریـد»توجه به ترتیب دو جمله 
توان گفت که غذای حالل، زمینه را برای انجام اعمـال صـالح فـراهم ،می«دهید

شود کـه ه میوضوح دید کند. در مورد واجبات عبادی مانند نماز و روزه نیز بهمی
خود،  خودی هایی که انجام ای  فرایض جایگاه خاص خود را دارد، بـهدر خانواده

گرایش اعضا به امور معنوی بیشتر است و احتمال گرایش فرزندان نیـز بـه گنـاه، 
 کمتر است.

اسـتفاده از مـال حـرام،  نظیرگناهانی  که یهنگامتوان انتظار داشت بنابرای ، نمی
توجهی به انجام واجبات و ترک محرمات مسائ  جنسی و بی توجه غیرمشروع به

 در خانواده وجود دارد، فضای خانواده نیز توأم با معنویت و یاد خدا باشد. 
ی در روایتـدر برخی روایات به تأثیر گناه در کاهش امور معنوی اشاره شده است. 

خیـزی و چرا م  از شـب :سؤال کرد امام علی، ناشخصی از امیرمؤمن ،آمده
ُجـ    أْنـ   »فرمـود:  حضـرت؟ م هسـتمخواندن نافله سـحر محـرو ـْ   ر  ْْ    ق  ـ   ي ّ  ق 

 .«ندارا به غ  و زنجیر بسته یتوپا دستمردی هستی که گناهانت، تو 2؛ُذُنوُب 
ـ    : »است هفرمودنیز  مام صادقا ـُرُ  ال  ْْ ي   َ ْذِنُب الـَذْنب   ُج   ی  ِاَن  ِاَن الر  الَّلْيـِ  و 

ِم  ْْ ي الَّل َِ اِحِبِه ِمن  الِّسِكين  ُع َي ال  ْسر  م    الَّسّييء  ا  کسي که مرتکب گنـاهي  3؛اْلع 
درسـتي کـه نفـوذ اثـر کـار ناپسـند در  گـردد و بـهاز نماز شب محروم مي ،شود

 .«تتر اس نفوذ چاقو در گوشت سریعاز  ،دهنده آن انجام
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گاهی اعضای خانواده در انجام برخی واجبات دینی مانند نمـاز یـا ادای فریضـه 
آیـد و امری عادی درمـی صورت بهرفته ای  مسئله  کنند که رفتهخمس کاهلی می

 بسا به ترک ای  واجبات بینجامد.  چه
ست که والدی  یا هریـ  از تری  راهکاری که در ای  زمینه وجود دارد، ای  ا مهم

د عالوه بر رعایت تقوا در خود، زمینه اجتناب از گنـاه ناعضای خانواده، تالش کن
، مثال عنوان بـه نـد.و انجام واجبات را در دیگر اعضـای خـانواده نیـز فـراهم نمای

کننـد و معاشـرت بـا خودداری از آمدوشد با افرادی که بـه واجبـات عمـ  نمـی
ی که به امور شرعی و معنـوی پایبنـدی بیشـتری دارنـد، از خویشاوندان و دوستان

تواند تا حد بسـیاری اعضـای خـانواده را از انجـام گناهـان دور طرف والدی  می
دوسـتان معتـاد  طور کـه همـانامـور معنـوی بکشـاند.  یسو بهها را  سازد و یا آن

های دعـا و  یقی  افرادی که در جلسـه ساز گرایش جوانان به اعتیاد هستند، به زمینه
توانند دوستان خود را نیز بـا خویشـت  کنند، میمجالس دینی مساجد شرکت می

همراه کنند. همچنی ، بیشتر جوانانی که در مراسم مذهبی شرکت دارند، کسـانی 
 اند.هستند که در کودکی با خانواده خویش در ای  مجالس حضور داشته

 . معرفی الگوهای معنوی و اخالقی3

شناسی تربیتی، وجود الگوهای مناسب اسـت. دسـتگاه  مهم روان یکی از اصول
یـابی، حـّس تقلیـد و آفرینش نیز بـا توجـه بـه نیازهـای انسـان در مسـیر کمـال

 طور بــهبــرای مثــال، کودکــان  .هماننــدگرایی را در وجــود بشــر قــرار داده اســت
 ازآنچـه کننـد وترها تقلید میکردن خأل ذهنی خود، از بزرگ ناخودآگاه، برای ُپر

 1پذیرند.دهد، تأثیر میدر محیط زندگی رخ می
که همواره رفتـار و منشـی  و ائمه زندگی بزرگان اسالم، مانند رسول اکرم
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ای موفـق خواهند خانوادهالهی داشتند، الگویی مناسب برای کسانی است که می
 م با آرامش داشته باشند.و سعادتمند و توأ

هـا و مشـکالتی کـه در ن، در مواجهـه بـا تـنشگاهی والدی  یا یکـی از همسـرا
دهنـد؛ آیـد، عنـان اختیـار از کـف مـیخصوص اعضای خانواده به وجـود مـی

با حفظ قواعد دینی، همواره بـا رفـق و در زندگی خود  ناکه معصوم درحالی
گذشـت از خطـای  شـدند. امـام سـجادمدارا با خطاهای دیگران مواجه مـی

ّق  أّما» فرماید:ان کرده، میهمسر را یکی از حقوق وی عنو ةِ  ح  ـنن الَّزوج  ـم   َ  عّل   أَن  ْ 
ها ّل  ع  ا ل    الّّله  ج  ن  ك  اوُانّسا   س  نه  فوت  ع  ِهّل  ع  حّق زن بر تـو آن اسـت کـه  9؛... إذا ج 

که از سر نـادانی  هنگامیبدانی خداوند او را برای تو مایه ُانس و آرامش قرار داد... 
 .«اییمرتکب خطا شد، او را عفو نم

برد و بـه اجـرای  ها را از بی  میبسیاری از تنش نالگوگیری از سیره معصوما
انجامد و موجب بروز گرایش بیشتر بـه مسـائ   احکام و قواعد اخالقی اسالم می

گفتار و دستورات والدی   واسطه بهگردد. همچنی ، فرزندان بیش از آنکه دینی می
   بینند. هده رفتارهای آنان آموزش میبه امور معنوی سوق پیدا کنند، از مشا

بـرای مـ  )دوران نوجـوانی(  وقت آنکه  آنچه» :است هفرمودانقالب  معّظمرهبر 
وجود داشت، ای  بود که اه  دعـا و ذکـر و دعاهـای مـأثور و  مطرح بود و عمالً 

یادم است هنوز بـال  نبـودم کـه اعمـال روز  مثالً  ؛اعمالی که وارد شده بود، بودم
چون مادرم هم خیلـی  ـ م  یادم است که با مادرم ،وقت آن.. .جا آوردم به عرفه را

 ،حیاط که سـایه بـود گوشه ی رفتیم  می ـ بود یمستحباه  دعا و توّجه و اعمال 
چون مسـتحب اسـت  ،کردیم منزل ما حیاط کوچکی داشت، آنجا فرش په  می

نشسـتیم  د. در آن سایه میروزها نسبتًا بلند بو ...هوا گرم بود ،که زیر آسمان باشد
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دادیم. هم دعـا داشـت، هـم  های متمادی، اعمال روز عرفه را انجام می و ساعت
 ،خواند، م  و بعضـی از بـرادر و خواهرهـا هـم بودنـد مادرم می. ذکر و هم نماز

نس با معنویات و بـا گونه بود؛ دوره اُ  ای  ،خواندیم. دوره جوانی و نوجوانی م  می
 1.«دعا و نیایش

 . برداشت صحیح از دین4

ویژه نس  جوان را، نگرش غلطی دانسـت  گریزی، بهعل  دی  ازجملهشاید بتوان 
 هـا آنهای مادی زندگی انسانی، بـرای دنیاگریزی و عدم توجه به جنبه ینه  درزمکه 

گزینی را موجـب اشتباه، ترک دنیا و عزلت ، بهی متدایجاد شده است. برخی افراد 
ای از معنویـت و آمیختهکه انسـان، دانند؛ درحالیو دیگران میرشد و تعالی خود 

و تأمی  نیازهای مادی و توجه به تفریحات سـالم در کنـار نیازهـای  مادیت است
، مثال عنوان بـه .معنوی و انجام فرایض دینـی،از نیازهـای ضـروری آدمـی اسـت

بر رعایت زیبایی ظاهری و آراستگی، امـری اسـت کـه بسـیار مـورد توجـه پیـام
 که در روایت آمده است، پیـامبر بوده است؛ چنان و ائمه اطهار اکرم

 2کرد.برای بوی خوش )عطر(، بیش از خوراک هزینه می
ظـاهری  ، برخی والدی  به دلی  عدم درک صحیح از دیـ ، آراسـتگیی باوجودا

پســندند و گــاه رســد، نمــیجوانــان را کــه در ســنی  خاصــی بــه اوج خــود مــی
کـه در سـیره  آیـد؛ درحالیدر ایـ  زمینـه بـه وجـود مـی ها آنمیان  هایی درگیری

امـام  مثالً ها و تمایالت جوانی مورد توجه بوده اسـت؛توجه به خواست ائمه
 تر و بهتر بود، به غالمـش قنبـرکه برازنده ها آناز میان دو لباس، یکی از  علی
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نی و ایـ  لبـاس نـو، تو جوا»بخشید و جامه دیگر را برای خود برداشت و فرمود: 
 1.«تر استبرای تو زیبنده

ها و امـور مـادی، شـماری از قرآن کریم نیز با توجه به نیاز انسان به برخی زیبایی
ؤوا» کنـد:گونه یاد می های بهشتی را که سازگار با طبع آدمی است،ای نعمت  اْدُخُُ
ْيِه  ُيِاُف  ُتْحَبُروَن  َوَأْزواُجُکْم  َأْنُّتْم  اْلَجَنةَ   ما َوِفيها َوَأْکواٍب  َذَهٍب  ِمّْن  ِبِصحاٍف  ْم َعَُ

ْنُفُس  َتْشَّتِهيهِ  ذُ  اَْلَ َُ ْعُيُّن  َوَت  [:شـود مـی خطـاب ها آن ]به 2؛خاِلُدوَن  ِفيها َوَأْنُّتْم  اَْلَ
 اسـت حـالی در ]ایـ  شـوید. بهشت وارد شادمانی نهایت در همسرانتان و شما
 هــا آن گرداگــرد را ر[طهــو ]شــراب طالیــی هــای جام و غــذا[ ]ی هــا ظرف کــه[

 لـذت آن از ها چشـم و خواهـد مـی هـا دل آنچـه ]بهشـت،[ آن در و گردانند می
 .«ماند خواهید آن در همیشه شما و است موجود برد، می

 :کند یمنمونه خوبی را ذکر  استاد شهید مطهری
 خیلـی دختـری بـود نوشـته. خواندم ای مجله در خارجی داستان  ی وقتی  ی»

 مـرد ولـی ،بـود دختـر ایـ  منـد عالقـه و عاشق، شاهزادگان از کیی. بود مذهبی
 روی دختـر ای  و بیندازد خودش دام در را او خواست می و بود عّیاشی و شهوتران

 آقـا ایـ  تسلیم هیچ، بود دیانت اصول پایبند اینکه و داشت که و نجابتی عفت آن
 تقریبـاً  دیگـر. نشـد کـه نشد، بزند گول را او که برانگیخت ای وسیله هر. شد نمی

 و آورد پیغـامی دختـر ایـ  طرف از کسی دید روز یك ،گذشت .بود شده مأیوس
 اعـالم، باشـند خـوش مـدتی و باشند باهم اینکه برای را خود آمادگی او خالصه

 قضـیه ای  زمینه در. است آماده بله دید، او سراغ رفت. کرد تعجب شاهزاده. کرد
، بـود پایبنـد خـودش عفـت و نجابـت بـه قدارم آن که دختر ای  که کرد تحقیق
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 ؟فجور و فسق و عّیاشی به آورد رو دفعه یك چگونه
 کنـد می احساس ینکهبعدازا کشیش آقای یك که بوده قرار ای  از قضیه شد معلوم

 تـر مـذهبی را او اینکـه برای خودش خیال به، دارد مذهبی روح یك دختر ای  که
 تـو بـرای مـ : گویـد می. او سراغ آید می و دگیر می وقت دختر ای  از روزی، کند

 جلـوی را هدیـه. است داشته قرار ای حوله آن روی و بوده ظرفی. ام آورده ای هدیه
 بینـد مـی دختـر آن وقت یك. بدهد نشان را آن تا دارد برمی را حوله و گذارد می او

: یـدگو مـی، خـورد مـی تکان، افتد می چشمش تا. آورده قبرستان از مرده کّله یك
 ببینیـد، کنیـد مطالعه و فکر اش درباره شما تا آوردم را ای  :گوید می؟ چیست ای 
 .وفاست بی چقدر دنیا
، نبخشـید ای موعظـه اثـر تنها نه که آورد وجود به دختر ای  دل در نفرتی چنان آن

 عاقبتش که دنیایی؛ کنم می عم  عکسش به م : گفت، کرد فکر وقت آن از بلکه
 یسـو به؟ بگـذرانیم اوضـاع ایـ  بـه چرا اساساً  را عمر روز هارچ ای ، است ای 

 1.«شد کشیده عّیاشی

 های انحرافی از معنویت. پرهیز از برداشت5

بـرای . های ناصحیحی از سب  زندگی اسالمی و معنـوی دارنـدای برداشت عده
مثال، ممک  است برخی زنان به مسئله حجاب و عـدم اخـتالط بـا نامحرمـان، 

مند به دادن نذری و یا حضور در  نی نداشته باشند؛ در عی  حال عالقهتوجه چندا
مراسم مذهبی باشند. ای  نوع رفتارها، نتیجـه شـناخت ناکـافی و غیرصـحیح از 

های کافی است. روش  سب  زندگی دینی یا به دلی  نداشت  اطالعات و آموزش
د منتقـ  ندان خـوهای اسالمی را به فرزتوانند ارزش است که چنی  والدینی نمی
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 کنند.
هنگام  فصلی است؛ مثالً  صورت بهداری در میان اعضای خانواده،  گاهی نیز دی 

کننـد و در مواجهه با مشکالت یا در ماه رمضان یا محرم، به معنویات توجـه مـی
 فرمـوده: بـاره ی دراقرآن کـریم  .بینندنیاز از امور معنوی میدیگر ایام، خود را بی

ْنساَن  َمَس  َوِإذا» َما قاِئماً  َأْو  قاِعداً  َأْو  ِلَجْنِبهِ  اانَ َدَع  الُّضُر  اْْلِ  ُضؤَر ُ  َعْنؤهُ  َکَشْفنا َفَُ
 مـا رسد، ناراحتی[ ]و زیان انسان به که یهنگام 3؛َمَسهُ  ُضّر   ِإلى َيْدُعنا َلْم  َکَأْن  َمَر 
 امـا ،خوانـد مـی اسـت، ایسـتاده یـا نشسـته یـا خوابیـده، پهلـو به که درحالی را

 را مـا هرگـز گـویی که رود می چنان ساختیم، برطرف او از را ناراحتی که یهنگام
 .«است نخوانده بود، رسیده او به که مشکلی ح  برای

بنابرای ، بهتر است افراد خانواده سالیق شخصی و گاه اعتقادات غلط خـود را در 
که ممکـ  اسـت،  برخوردها و تعامالت با دیگران، به دی  نسبت ندهند و تا آنجا

منابع اصی  اسالمی و هدایت علمای آگاه،شـناخت و بصـیرت خـود و  یلهوس به
 فرزندانشان را نسبت به امور دینی باال ببرند. 

ا ِإَن » آمده است: در روایتی از رسول اکرم ذ  ین   ه  ِتين   الِ ّ ُّلوا م  ِِ ْو
 
ـن يـِه  َ  ـق   َِ َْ  و   ِبِر

ْكِرُهوا ل   اد     ُْ ِه  ِعب  ادِ  ىِإل   الّل ّ ـِه  ِعب  ُكوُنـوا الّل ّ ت  اِکـِب  َ  الر ّ ـِ ّ  ک  ـِذ  اْلُمْنب  را   ل   ال ّ ـف  ـ    س  ط   ق 
ْهرا  و   ظ  ى  ل  ْبق 

 
پـس بـا مالیمـت در آن درآییـد و  ؛ای  دی  محکم و متی  اسـت2 ؛أ

ای  می  نکنید تا ماننـد سـوار درمانـدهعبادت خدا را به بندگان خدا با کراهت تح
گذاشـته اسـت )بـه سـبب زیـادی  جا بـهده و نه مرکبی باشید که نه مسافت پیمو

سرعت، مرکبش در میان راه از رفت  بازمانده و خـودش هـم بـه مقصـد نرسـیده 
 .است
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ه بـر فـرد افـراط ویژه در عبادات و انجام امور دینی، عالو ای بهلهئافراط در هر مس
دت و سب  زیرا نگرش منفی نسبت به عبا ؛آور استن نیز زیانکننده، برای ناظرا

را از گـرایش بـه مـذهب و تکـالیف دینـی  هـا آنکنـد، زندگی آن فرد ایجـاد مـی
برند کـه مسـلمانی و بنـدگی خـدا، تنهـا بـا گمان می ها آنبا ای  کار  .دارد بازمی

رفتار  پذیر است.دنیوی امکان های دست کشیدن از هر نوع کار و آسایش و لذت
شود و حالـت کسـالت یر یا زود خسته مینیست و وی د دوام قاب فرد افراطی نیز 

 دهد.به وی دست می
 رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسـته رود

 

 
 رهرو آنست که آهسـته و پیوسـته رود 

 

 گرایی . قناعت6

ماننـد  ها آناقتصادی، دارای نیازهای متعددی است که بعضی از  ازلحاظخانواده 
شود و برخی دیگـر هـم سوب میپوشاک و مسک  از نیازهای اّولیه مح ،خوراک

پذیر اسـت؛ وسـایلی نیز گذران زندگی امکان ها آننیازهای ثانویه است که بدون 
 قیمت.های گرانو پرده  مب ، لباس مانند

قیمـت،  متأسفانه، امروزه به دلی  رواج تجمالت و عرضه کاالهای جدیـد و گران
ایجاد شـده اسـت؛ ماننـد  گراییای در مسیر تجم ها مسابقهمیان برخی خانواده

نیـز تنهـا رقابـت بـا  ها آنینی دارند و انگیزه خرید یخرید لوازمی که فقط جنبه تز
چشمی است. بیشتر مردم، در طبقه مرفه جامعه قرار ندارند و  وهم دیگران و چشم

 تعادل ایجاد کنند؛ بنـابرای  وخرجشان دخ توانند در ای  روش زندگی، میان نمی
برای درآمِد بیشتر، به گناهانی مانند دزدی و اختالس و رشـوه ممک  است برخی 

ساز حـذف معنویـت و اعتقـادات  حرام زمینه ۀخود، لقم خودی دچار شوند که به
ای نیز با فشار اقتصادی مواجه شده و دچـار  عده خواهد بود. ها آندینی از زندگی 
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 .  استرس و افسردگی خواهند شد
ی و اعتدال، عالوه بر اینکه با خاطری آسـوده نیازهـای روبا میانهتواند  خانواده می

داشته باشـد و خـود را از نیز انداز  نگری و پسکند، آینده میاّولیه خویش را تأمی  
یعنـی رعایـت  نـام دارد؛ «قناعـت»گرایی کنار بکشد. ایـ  روش، مسابقه تجم 

پـس ه است؛ ر نمودخدا برای انسان مقّد  آنچهبودن به  اعتدال در مخارج و راضی
اعتنـایی بـه مظـاهر زیستی، امری است که از درون، فرد را بـه بـیقناعت و ساده

توانـد بیشـتر و  خواند و شخص در پرتو آرامش روحِی ایجادشده میدنیوی فرامی
 بهتر به مسائ  معنوی بپردازد.

 ها. مدیریت رسانه7

درتمنـدتری  تـری  و قکـه امـروزه مهـمرساندن است  ابه معن ،ر لغتد «سانهر»
ابزارهـایی  رود و شـام گونـاگون بـه شـمار مـیها و افکـار  فرهنگ  انتقالوسیله 

هـا،  دی سـیها، مجالت، رادیو، تلویزیون، مـاهواره، اینترنـت،  روزنامههمچون 
 جا همـهتواننـد در ای مـیهزینـه ها بـا اندک. ای  رسانهباشد می مانند آن ویدئو و

یط، در صورت عدم مدیریت صحیح در اسـتفاده حضور داشته باشند. با ای  شرا
شـده از  عقایـد و سـب  زنـدگی معرفیکاربران رسانه تحت تأثیر افکار، ، ها آناز 

ها تربیـت  شود کـه همـی  رسـانه؛ حتی گاهی دیده میندگیرای  طریق، قرار می
، دیدن ی  فیلم یا مطالعـه یـ  کتـاب، مثال عنوان به .گیرندنسلی را بر عهده می

تواند عقیده و نگرش جوانان یا نوجوانان را نسبت بـه اخـالق دینـی و شـرایط می
زمان استفاده و انتخـاب بر زندگی دگرگون نماید. در واقع، در صورت عدم کنترل 

 ایم. فرهنگ حاکم بر خانواده را تغییر داده یا گونه بهنوع رسانه، 
جامعه ایـران بـا وجـود ها مانند ماهواره، گفتنی است که در در مورد برخی رسانه

بـر ابـزاری  عنوان بههای فرهنگی فراوان از سوی دشمنان، ای  رسانه بیشتر هجمه
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م بـه بعـد، مـوج 2000های دینی و اسـالمی حضـور دارد. از سـال ضّد ارزش
زبان ایجـاد شـد و در پـی  ای فارسیهای ماهوارهاندازی شبکهای برای راهگسترده
هـای تلویزیـونی های جّذاب، مـد و لبـاس، برنامـهلفیلم و سریا ۀها شبکآن، ده

نگاری، با هـدف اثرگـذاری بـر مناسـبات فرهنگـی و اجتمـاعی موسیقی و هرزه
   1جامعه ایران به راه افتاد.

هـا هسـتند، عبـارت ها که مخاطب اصلی آن خانوادهاهداف ای  برنامه برخی از
هـای تـرویج آزادیسازی روابـط دختـر و پسـر،  است از: ترویج خشونت، آسان

از طـالق،  پـسدادن زنـدگی  جنسی، راحت جلوه دادن طـالق و شـیری  نشـان
بندوباری و نوشیدن مشـروبات الکلـی. همـه بی 2،سازی خیانت همسران عادی

تغییر  ای  امور، به معنای حذف دی  و معنویت از عرصه زندگی است. همچنی ،
های  نـوع برنامـه  اهـداف ایـ  تری  از مهم ،ویژه حجاب های زندگانی به در سب 

 3.درو می ای به شمار ماهواره
هـا یـا تـری  سـرگرمی هـای اینترنتـی، امـروزه بـه یکـی از مهماستفاده از پایگـاه

البتـه امـوری ماننـد ایجـاد دولـت  ،های افراد جامعه تبدی  شده اسـتنیازمندی
پدیـده  آثار ارزشـمند ایـ  ازجملهالکترونی  و دسترسی به اطالعات پژوهشی، 

اما در کنار آن، اینترنت توانسته است سب  زندگی بسـیاری از افـراد را بـه  ،است
های اینترنتـی شک  منفی تغییر دهد؛ زیرا دسترسی به مسائ  غیراخالقی، دوستی

و اشاعه برخی مفاسد اجتماعی نیز از پیامـدهای اینترنـت بـوده اسـت. یکـی از 
ها نشان داد بیشتر کسـانی کـه روم مطالعات در مورد مسائ  غیراخالقی در چت
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مصاحبه شده بـود، هنگـام چـت بـه مسـائ  جنسـی و بحـث دربـاره آن  ها آنبا 
 1پردازند. می

 اسـتفاده مـوردهـای امـروزی، نظـارت خاصـی در متأسفانه، بسیاری از خانواده
در ایـ   های مختلـف ندارنـد.فرزندان و جوانان خود از اینترنت و ورود به پایگاه

در حقیقت، والدی  با قرار دادن امکانـات مختلـف بـرای فرزندانشـان و  شرایط،
 سازند.را فراهم می ها آنعدم نظارت کافی، خود موجبات انحراف 

هـا و اینترنـت را از توان رسـانهاست با توجه به شرایط زمان، هرگز نمی ذکر شایان
تواننـد مـی هـای الزم،آوردن آگـاهی دسـت اما والدی  بـا به ،زندگی حذف نمود

ها مدیریت نموده، مانع از آثار مخـّرب استفاده خود و فرزندانشان را از ای  رسانه
افزارهایی وجود دارد کـه والـدی  بـا نصـب ، نرممثال عنوان به. آن در زندگی شوند

هـای فضـابـه را تواننـد ورود فرزنـدان خـویش بر روی گوشی و رایانـه مـی ها آن
 ل کنند.راحتی کنتر مختلف مجازی به

تـری   تـوان گفـت کـه راهکارهـاِی یادشـده، از مهم بندی کلی، می در ی  جمع
 ، امـااموری است که موجب ایجاد و دوام فضای معنوی در خانواده خواهد شـد

لحظـه  برای ایجاد سب  زندگی دینی و احساس حضور خداوند متعـال در لحظه
ردم، رعایـت حقـوق داشت  اخالق نی ، مـدارا بـا مـ مانندحیات، اموری دیگر 

سازی فضای تحصـیلی و  همسایگان و اقوام، احترام به حقوق مسلمانان، مناسب
پرورشی فرزندان، و نیز نظارت مستقیم بر مکان تحصـی  و تفـریح آنـان، بسـیار 

 مهم و ضروری است.
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