نقش خانواده ها در شکل گیری سبک زندگی اسالمی
سیز تٙای ٞز ارتثاط عإِی خا٘ٛاد ٜصاِح اعتٔ .تاعفا٘ ٝآٖ صٕیٕت  ٚاعتحىأی در خا٘ٛادٜٞای
عٙتی جأؼٚ ٝجٛد داؽت ت ٝدِیُ ٚرٚد  ٚرعٛخ فز ًٙٞغزتی ٔ ٚادی ٌزایی دیٍز ٚجٛد
٘ذارد.خٛؽثختا٘ ٝتٔ ٝزس  ٚتٛا٘ی اس پیؾزفت  ٚتؼاِی رعیذیٓ و ٝتایذ در سٔیٞٝٙای ػّٕی ٚ
التصادی وؾٛر ت ٝؽیٜٞٛای س٘ذٌی ت ٝتٕذٖ غٙی ایزاٖ اعالٔی ،تٛج ٝوٙیٓ.
جٕٟٛری اعالٔی ایزاٖ تٛاٖ رعیذٖ ت ٝلّٞٝای پیؾزفت را در وٙار تٛج ٝت٘ ٝمؼ س٘ذٌی خا٘ٛادٜٞا
داراعت .ایزاٖ اعالٔی ٔا٘ٙذ فزٙٔ ًٙٞحظ غزتی ٘یغت و ٝخا٘ٛاد ٚ ٜؽی ٜٛرؽذ  ٚتؼاِی س٘ذٌی
در آٖ ٔؼٙا ٔ ٚف٘ ْٟٛذاؽت ٝتاؽذ .تا تٛج ٝتٍ٘ ٝا ٜریشتیٙا٘ ٝرٞثز ٔؼظٓ ا٘مالب اعالٔی ت" ٝعثه
س٘ذٌی" ،عثه  ٚفز ًٙٞس٘ذٌی لغٕت ػٕذٜای اس س٘ذٌی افزاد جأؼ ٝرا تؾىیُ ٔیدٞذ  ٚتٛجٝ
ت ٝخا٘ٛادٛٔ ٚ ٜضٛػات اجتٕاػی پیزأ ٖٛآٖ اس ٔٛاردی اعت و ٝتایذ تٛجٚ ٝیضٜای ت ٝآٖ داؽت.
فز ًٙٞتجُٕ ٌزایی ٔ ٚصزف ٌزایی و ٝایٗ رٚسٞا تیٗ ٔزدْ وال٘ؾٟزٞا تاب ؽذ ٜاعت،تزٌزفت ٝاس
تؼاریف ٘ظاْ ٔادی ٌزای غزتی سٔی ٝٙرا تزای تضؼیف ریؾٞٝای تٙیاٖ خا٘ٛاد ،ٜافشایؼ عالق  ٚتٝ
ٚجٛد آٔذٖ فغاد را فزأ ٓٞیوٙذ.
عثه س٘ذٌی ،تزویثی اس صٛرت (عثه) ٔ ٚؼٙا (س٘ذٌی) اعت .رفتاری تزآٔذ ٜاس تاٚرٞا  ٚپغٙذٞا ٚ
ٔثتٙی تز دیذٌاٞی ٔصزّح  ٚآٌاٞا٘ ٝیا غیزٔصزّح ٘ ٚیٕ ٝخٛدآٌا ٜدر فّغفة حیات اعت.
هر مدل زندگی منشا و قانون زندگی نیست
ٚلتی ؽخص س٘ذٌی خاصی را آرسٔ ٚیوٙذ یا س٘ذٌی خاصی را تٔ ٝغخزٔ ٜیٌیزد  ٚت ٝؽذت ٘مذ
ٔیوٙذٔ ،یٌٛیذ "س٘ذٌی یؼٙی ایٗ!"" ،خٛػ ت ٝحاَ فال٘ی! "  ٚایٗ ٘ ،ؾاٖ دٙٞذ٘ ٜظاْ ارسؽی
ا ٚاعت ٚ ،در ا٘تخاب عثه س٘ذٌی تغیار تأثیزٌذار اعت .عثه س٘ذٌی را ٕ٘یتٛاٖ اس تاٚرٞا ٚ
ارسػٞا تزیذ ٜدا٘غت .ظٛاٞز س٘ذٌی حاصُ آٖ تاٚرٞا  ٚپغٙذٞا اعت.
ٔجٕٛػة ػٙاصز س٘ذٌی ٚلتی ت ٝعثه س٘ذٌی تثذیُ ٔیؽ٘ٛذ و ٝت ٝحذ ٘صاب ا٘غجاْ ٚ
ٕٞثغتٍی رعیذٕٞ ٚ ٜخٛا٘ی  ٚتٙاعة داؽت ٝتاؽٙذ .عثه س٘ذٌی سٔا٘ی ایجاد ٔیؽٛد ؤ ٝثالً
٘ظاْ ارتثاعی تایذ تا ٘ظاْ ٔؼیؾتی٘ ،ظاْ اػتمادی٘ ،ظاْ فزٍٙٞی ٘ ٚظاْ ٔصزف تٙاعة داؽتٝ
تاؽذ .ایٗ تٙاعة تایذ ٔ مذاری پایذار تٕا٘ذ .ا٘غجاْ ٔٛلتی و ٝتحت تأثیز ج ّٛاجتٕاػی خیّی سٚد
اس تیٗ رٚد عثه س٘ذٌی را پذیذ ٕ٘یآٚرد ٔ.ثالً ٘ٛجٛا٘ی وٛٙٞ ٝس ؽاوّة ٛٞیت فىزی ،فزٍٙٞی،
اجتٕاػی اػ وأُ ٘ؾذ ٚ ٜت ٝدرعتی ؽىُ ٍ٘زفت ٚ ٝرفتارٞای ٔتٛٙػی دارد ،دارای عثه س٘ذٌی

ٕ٘یتاؽذ.
ٔجٕٛػٝا ی در  ٓٞاس چٙذیٗ ٘ٛع ٔٙغك ٔ ٚذَ ،عثه س٘ذٌی ٘یغت ٚدر پذیذ آٔذٖ عثه س٘ذٌی
اوثز ػٙاصز ،اختیاری اعت ،اٌز فزدی در یه اردٌٚا ٜوار اجثاری یا در اعارت  ٚتحت فؾار
تیز٘ٚیٔ ،جثٛر ت ٝرفتار تز اعاط ٘ٛع خاصی اس سیغتٗ ؽٛد ،عثه س٘ذٌی ٘ذارد .عثه س٘ذٌی تایذ
ا٘تخاب ؽٛد  ٚؽخص فؼاال٘ ٝدر تؼزیف  ٚچیٙؼ ٔ ٚؼٕاری آٖ تز اعاط ٘ظاْ اػتمادی ٚ
ارسػٞایؼ ٔؾاروت داؽت ٝتاؽذ.
عثه س٘ذٌی ٘ٛػی عزاحی اعت ؤ ٝیتٛاٖ آٖ را ٘مذ وزد ٔ ٚیتٛاٖ آٖ را درا٘ذاختٌ .زچٝ
ؽزایظ اجتٕاػی ٕٔىٗ اعت تغییز  ٚتح َٛدر عثه س٘ذٌی را تغیار دؽٛار ٌزدا٘ذ.
جش در دٚراٖ وٛدوی وٛٙٞ ٝس ؽخصیت فزد ؽىُ ٍ٘زفت ٝاعتٕ٘ ،یتٛاٖ ا٘غا٘ی را تذ ٖٚآداب یا
عثه س٘ذٌی تصٛر وزد .در حمیمتٞ ،یچ وظ تیادب ٘یغت؛ ٕٞاٖ ٌ ٝ٘ٛو ٝتیتزتیت ،تیفزًٙٞ
 ٚتی ؽخصیت ٘یغت؛ حتی اٌز ا٘غاٖ تحت تأدیة صحیح لزار ٍ٘یزد تیادب ٕ٘یؽٛد؛ تذ ادب،
تذتزتیت  ٚتذؽخصیت ٔی ؽٛدٔ .ا اٌز ؽىُ خاصی اس س٘ذٌی را تا اراد ٚ ٜاختیار خٛد ا٘تخاب
٘ىٙیٓ ٘اخٛدآٌا ٜدر لاِةٞای تؼیٗ یافتٔ ٝحیظ  ٚجأؼ ٝلزار ٔیٌیزیٓ.
عثه س٘ذٌی تٛ٘ ٝػی اس ٛٞیت اجتٕاػی ختٓ ٔیؽٛد .وارؽٙاعاٖ تا تیاٖ ایٙى ٝعثه س٘ذٌی تزای
افزاد ؽخصیت ٔیعاسد؛ یؼٙی فزد والط ٛٞیتی خٛد را تا ٘ٛع ارتثاعاتٛ٘ ،ع ؽغُ ،عثذ ٔصزفی ٚ
عایز ظٛاٞز ا٘تخاتی خٛدٔ ،ؼزفی ٔیوٙذ .در عثه س٘ذٌی ٘ظاْ ارسؽی ا٘غاٖٞا ؽىُ ٔیٌیزد.
فزد تز اعاط عثه س٘ذٌی (یؼٙی چیشی ؤ ٝیخٛرد ٔ ٚیپٛؽذ ،جایی و ٝس٘ذٌی ٔیوٙذ،
ٔاؽیٙی و ٝعٛار ٔیؽٛد  ٚوغا٘ی و ٝحؾز ٘ ٚؾز دارد  )...ٚآراْ آراْ ت ٝرفتارٞایی ػادت ٔیوٙذ ٚ
اس در ٖٚؽىُ ٔیٌیزد .ایٗ ٔٛضٛع تاػث ٔیؽٛد و٘ ٝظاْ ارسؽی خاصی ٘یش تزایؼ در٘ٚی ؽٛد.
در عغح والٖ اجتٕاػی ،عثه س٘ذٌی ٍٕٞزایی ٚ ٚاٌزایی پذیذ ٔیآٚرد .وغا٘ی و ٝعاَٞا ٔا٘ٙذ
 ٓٞسیغتٝا٘ذ آراْ آراْ ٔا٘ٙذ  ٓٞفىز ٔیوٙٙذ  ٚحغاعیتٞا  ٚػاللٞٝایی ٔؾتزن خٛاٙٞذ داؽت.
ایٗ ٍٕٞزایی اس پیؼ تؼزیف ٘ؾذ ،ٜتٛٔ ٝضغٌیزیٞا  ٚلضاٚتٞای اجتٕاػی فزٍٙٞی  ٚاخاللی
یىغاٖ خٛاٞذ رعیذ  ٚیه لغة ٛ٘ٓٞا یا لذرت اجتٕاػی پٟٙاٖ تؾىیُ خٛاٞذ داد.
قم باید الگوی سبک زندگی اسالمی کشور باشد
ایزاٖ اعالٔی ت ٝد ِیُ جایٍإٔ ٜتاس دیٙی  ٚفزٍٙٞی و ٝدارد تایذ اٍِٛعاسی تزای عثه س٘ذٌی
وؾٛرٞای اعالٔی را تزػٟذ ٜتٍیزد .ایٗ ٌٔ ٝ٘ٛىاٖٞا ٔحیظٞایی تزغیثی تزای ٔحاٚرٜٞای غٙی
(ػّٕی -فزٍٙٞی  -اجتٕاػی  -عیاعی ٚغیز )ٜفزأ ٓٞیوٙٙذ وٙٔ ٝجز تٔ ٝثادِ ٝایذٜٞای ٘ ٛؽذٜ
 ٚدر حٛسٜٞای ٔتٛٙػی ٕٞا٘ٙذ خا٘ٛاد ،ٜوار ،ػّٓ ،التصاد  ٚعیاعت تاثیز ؽٍزفی ایجاد ٔیؽٛد.

تایذ عثه س٘ذٌی اعالٔی خٛد را تؼزیف  ٚدر ٔىاٖٞای ٔختّف ارائ ٝدٞیٕٓ٘ ،ایؾٍاٜٞا،
وٙفزا٘ظٞإٞ ،ایؼٞا ٛٔ ٚاردی اس ایٗ دعت ٔثاَٞایی اس رٚیذادٞای تشري ؽٟزی ت ٝػٛٙاٖ
ٔحزوٛ٘ ٝآٚری ٞغتٙذ ایٗ رٚیذاد فزصتی را تزای تغیاری اس وؾٛرٞا جٟت ارائ ٚ ٝت ٝاؽتزان
ٌذاری ٔٛلؼیتٞای ػّٕی  ٚفزٍٙٞی فزأ ٓٞیعاسد.
وتاتخا٘ٞٝای تشري ٘ ٝتٟٙا ٔٛفمیتٞای فىزی ٘غُٞای ٌذؽت ٝرا ت ٝصٛرت آرؽیٍٟ٘ ٛذاری
ٔیوٙٙذ تّىٔ ٝی تٛا٘ٙذ ت ٝػٛٙاٖ یه فضا تزای ٘ٛآٚری ػُٕ وٙٙذ وتاتخا٘ ٝلذیٕی اعىٙذری ٝتزای
ٞشاراٖ عاَ ت ٝػٛٙاٖ ٟٔٓتزیٗ ٔزوش یادٌیزی جٟاٖ غزب ؽٙاخت ٝؽذ ٜاعتٛٔ .سٜٞای تشري
ٕٞا٘ٙذ وتاتخا٘ٞٝا ٘ ٝتٟٙا ٔٛفمیتٞای ٌذؽت ٝرا ٘ؾاٖ ٔیدٙٞذ تّىٕٞ ٝچٙیٗ ت ٝػٛٙاٖ ٔیشتا٘اٖ ٚ
تمٛیت وٙٙذٌاٖ ٘ٛآٚری  ٚسٔیٞٝٙای ٔختّف ٙٞزی  ٚعایز حٛسٜٞا ػُٕ ٔیوٙٙذ.
ٚرٚدیٞای حمیمی ٔا٘ٙذ فزٚدٌاٜٞا ،تٙادر  ٚدرٚاسٜٞا فزصت جزیاٖ آساد دا٘ؼ ،ایذ ،ٜدیذٌاٟٞای
ٔختّفٛ٘ ٚ ،آٚری ٛ٘ ٚع عثه ٔؼٕاری در ؽٟز را ٕٔىٗ ٔیعاس٘ذ تایذ ٌفت ٝؽٛد و ٝدرٚاس ٜاِشأا
یه ٔٛجٛدیت فیشیىی ٘یغت .تّى ٝپٛرتاَ ٔجاسی ؽٟزی ٘یش یه درٚاسٔ ٜحغٛب ٔیؽٛد وٝ
اتصاَ  ٚدعتزعی تٕأی ؽٟز٘ٚذاٖ را فزأ ٓٞیعاسد.
اس آ٘جائی و ٝجٛا٘اٖ ا٘زصی  ٚاٍ٘یش ٜفزاٚاٖ جٟت حزوت ت ٝآیٙذ ٜدار٘ذ  ٚالزادی و ٝتیؾتزیٗ عٟٓ
را در آیٙذ ٜجأؼ ٝدار٘ذ جٛا٘اٖ ٞغتٙذ ،اس عٛیی دیٍز ایٗ افزاد جٛاٖ تیؼ اس  ٕٝٞت ٝآیٙذٜ
٘شدیىٙذِ .ذا تا تزت یت ٔٙاعة ایٗ لؾز در حٛس ٜس٘ذٌی  ٚتزعیٓ چؾٓ ا٘ذاس ،سٔی ٝٙرا تزای تحمك
آیٙذ ٜفزأ ٓٞیوٙیٓ.
احیای صله رحم میتواند به ترویج سبک زندگی ایرانی اسالمی کمک کند
وٛچهتزیٗ ٟ٘اد اجتٕاػی در ٞز عثم ٝای خا٘ٛاد ٜاعت و٘ ٝمؼ عثش  ٚپز إٞیتی در عاختٗ
جأؼٛٔ ٚ ٝفمیت آٖ در تحمك آیٙذ ٜدارد ،ایٗ ٟ٘اد اجتٕاػی ؤ ٝتؾىُ اس پذرٔ ٚادر  ٚفزس٘ذاٖ تا
ا٘جاْ ٌفتٍٞٛای س٘ذ ٜت ٝتثادَ ٘ظز پزداخت ٚ ٝدر حُ ٔغایُ ٔ ٚؾىالت ٕٛٞارعاسی ٔ ٚغیز
تحمك آیٙذ ٜت ٝیىذیٍز وٕه ٔیوٙٙذ  ٚحتی تا ارتثاط تیٗ خا٘ٛادٜٞا (خٛیؾا٘ٚذی  -صّ ٝرحٓ)
دأ ٝٙایٗ ٌفتٍٞٛای س٘ذ ٜتاستز ؽذ ٚ ٜتثادَ دا٘ؼ  ٚتجزتیات تا عزػت  ٚضزیة اعٕیٙاٖ
تیؾتزی صٛرت ٔیٌیزد.

