
 

 سبک زندگی خانواده اسالمیدرآمدی بر 
  *حمید فالحتی والمسلمین االسالم حجت

  **آزاد عباس والمسلمین االسالم حجت

 اشاره

 قابـ  زنـدگی راه نقشـه منزله به ای و رشته میان موضوعی (lifestyleزندگی) سبک
ــازخوانی  معظــم رهبــری مقــام کــه طور همــان 1اســت  اســالمی فرهنــ  در ب

اسـت.  زنـدگی از مـا تفسـیر زنـدگی، تـابع سبک و اجتماعی رفتار»فرماید:  می
 خودمـان کنـیم، بـرای عّی م زندگی برای ما که هدفی هر! چیست؟ زندگی هد 
 پیشـنهاد مـا بـه زنـدگی سـبک یک خود با طبیعی، متناس  طور کنیم، به ترسیم

 .  2«شود می
 هـای آموزه بـر مبتنـی زنـدگی از کلـی مدل یک دهنده ارائه اسالمی زندگی سبک

 از. دانـد می خـانواده را زنـدگی عرصـه اسالم که باوریم بر ای  است. ما اسالمی
                                                                                       

 .عضو هیمت علمی پژوهشکده سبک زندگی *
 یاسی . وهشگر موسسه سبک زندگی آلکارشناسی ارشد روانشناسی اسالمی و پژ **
 فصـلنامه، «سبک زندگی از منظر عالمه طباطبـایی»مجتبی فیضی، و  آذربایجانیمسعود . 9

 .۳۱-۴۹ صص ش، ۹۴۱۴ ،خمینی امام پژوهشی آموزشی مؤسسه ،151ش  معرفت،
 . 1۴/7/۱۹. بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ 2
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 یافـت. خواهـد تحقـق خـانواده نظـام در زنـدگی سـبک تـام تجلی اسالم منظر
 نظـام در 1تری  عوام  سازنده سبک زندگی است. دیگر، خانواده از مهم عبارت به

. کننـد می پیـدا ظهـور و بـروز فرصـت اسـالمی زنـدگی سبک که است خانواده
 اسـالم دیـدگاه از خـانواده الگـوی همـان اسالمی زندگی سبک ساختار بنابرای 

   .است
 احکـام و قـوانی  از توجهی قابـ  آسمانی، بخـش دی  آخری  عنوان به اسالم دی 

 توجه دی  اولیای و اسالم پیامبر. است داده اختصاص خانواده به را خود
 بیـان خـانوادگی روابط درباره ای ارزنده مطال  و داشته خانواده مسائ  به ای ویژه

خـانوادگی  روابط همسر، چگونگی تخابان شیوه درباره بزرگواران آن از. اند داشته
 در توانـد می که مانده یادگار به ارزشمندی بیانات خانواده در فرزندان با برخورد و

در ایـ  نوشـتار بـه  .کنـد ایفـا بسـزایی نقش اسالمی خانواده های شاخصه تبیی 
 پردازیم. اسالمی میخانواده بررسی چهار شاخصه سبک زندگی 

 محوری ایمان. 1

های بنیادی  خانواده اسالمی است  چراکه افکـار و  ه خدا یکی از شاخصهایمان ب
گیـرد و  اعمال انسان بر اساس نوع نگـرش و بـاور او بـه مبـدأ هسـتی شـک  می

 هـای دینـی، ارزش اعتقـادات و باورهـا آن در کـه اسـت جایی تری  مهم خانواده
ایمان بـه  2د.شو می منتق  بعدی نس  به نسلی از اجتماعی هنجارهای و اخالقی

هــای  ه نبــّوت و عمــ  بــر اســاس فرمانمعنــای پــذیرش توحیــد الهــی، اقــرار بــ
   3خداست.

                                                                                       
 .۳۴ – ۴8 ص، صمسجد و سبک زندگیالی، . محمدتقی فّع 9
 .1۴۳، ص )اخالق و سبک زندگی( همیشه بهارشریفی، احمدحسی  . 2
  عالمــه 003، ص 6، ج البیــانمجمــع  طبرســی، 250، ص 6، ج التبیــان. شــیخ طوســی، 3

 . 353، ص 99، ج المیزانطباطبایی، 
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در سبک زندگی اسالمی خانواده بر مدار اعتقاد و ایمان به خداوند متعـال شـک  
گیرد و ای  اص  بر تمـام امـور خـانواده و روابـط میـان اعضـای خـانواده اثـر  می

دهـد، زندگی خـانوادگی انسـان را سـامان مـیگذارد. ایمان به خدا،  مطلوب می
کند و روابط میان زن و شوهر را بر محور عشـق و آرامش را بر وجود او حاکم می

َمـا ازدَ کُ »فرمایند:  می رسول اکرمدهد. محبت جهت می اَد ازدَ  انـا  اَد الَعبـُد إیَم ل 
َس  ُحّبا   ( همسـرش) زنـان هبـ شـود، محّبـتش افـزوده بنده ایمان بر هراندازه  اِء ِللنِّ

َما ازدَ الَعبُد کُ »فرمایند:  می صادق امامنیز  ۴«.شود می تر افزون َسـل  ، اِء ُحّبـا  اَد ِللنِّ
 بیشـتر( همسـرش) زنـان به بنده عالقه و محبت هراندازه  اِن َفضل  اَد ِفی اإلیَم ازدَ 

 9.«است تر افزون باشد، ایمانش
ای دوسویه است  هرچه نور  ه رابطهرابطه ایمان و افزایش مهر و محبت در خانواد

ایمان بر قل  افراد خانواده بیشتر شود، آنان همدیگر را بیشتر دوست دارنـد. ایـ  
تـوان  ساز ارتقا و افـزایش نـور ایمـان اسـت. می افزایش عشق و عالقه قلبی زمینه

گفت عشق و محبتی که برخواسته از نور ایمان به خـدا باشـد، محبتـی فزاینـده و 
 است. ماندگار
دهنده  هایی که از زنـدگی علمـا و شـهدا بـه یادگـار مانـده اسـت نشـان عاشقانه

محوریت ایمان و پایبندی به مبـانی دینـی در زنـدگی آنـان اسـت. ایمـان باعـث 
ماندگاری و تحکیم خانوادگی آنان شده است. در خاطرات همسر شهید بزرگـوار 

 رفتـار عمق شهریاری هیدش با ازدواج از پس»دکتر شهریاری، چنی  آمده است: 
 خوانـدن شـ  نماز و دیدم خودمان شخصی زندگی در را بودنش متشرع و نمونه

 پهـ  شـهریاری شهید ش  نماز سجاده ازدواجمان اول ش  در. دیدم را همسرم
 و ادب، نگـاه، صـحبت، رفتـار و بـود اخـالق مبادی بسیار شهریاری شهید. بود

                                                                                       
 .۴8۳، ص ۴، جمن ن یحضره الفقیه. شیخ صدوق، 9
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 نیـز محرمات ترک و واجبات انجام در مهمسر .بود زبانزد همیشه وی سالم تقدم
 برخـی در حتـی شـهریاری شـهید. بـود جدی علمی مسائ  در جدیت اندازه به

 گفـت: وقتـی می. نداشـت تعار  هم کسی با و کرد نمی پیدا حضور ها عروسی
 9«.کنم نمی پیدا حضور مح  آن در شود حرام حاللی است قرار

 . مدیریت خانواده2

تری   مانی نیاز به مدیرت دارد. مدیریت خـانواده از حسـاسخانواده مانند هر ساز
 :زیراها است   تری  و مؤثرتری  نوع مدیریت و ظریف

 شود. ساز استحکام جامعه می ـ خانواده نهاد مقدسی است که تحکیم آن زمینه
شود که اکرام و احترام متقابـ  در  ـ وجود مدیریت مناس  در خانواده موج  می

ها و وظایف  یابد و افراد خانواده در کنار یکدیگر متعهد مسهولیتخانواده افزایش 
خوبی صـورت گیـرد، عالیـق  خاص خود شوند، تعاون و همکاری بی  آنـان بـه

تدری  بـه عواطـف عقالنـی تبـدی  گـردد و بـی  اعضـای  طبیعی و احساسی به
 2خانواده صفا و صمیمیت ایجاد شود و استمرار یابد.

پاشـد و  دیریت صحیح برخوردار نباشد، شیرازه آن از هم میای از م ـ اگر خانواده
 رود.  نظم و انسجام آن از بی  می

همه ای  امور، ضرورت وجود مدیریت و نیز لزوم مـدیریت قـوی بـر خـانواده را 
 دهد.  نشان می

یکی از مباحث مهمی که آرامش و سعادت دنیوی و اخروی یک خانواده ایمـانی 
مدیر و سرپرست خـانواده »اب ماندن ای  سؤال است که جو کند، بی را تهدید می

                                                                                       
1 .www.majid-shahriari.blogfa.com/post/4. 

یت در خانه و خانواده». احمد صـافی، 2 ، «دبسـتانی خانواده و فرزنـدان در دوره پیش ؛مدیر
 .۹۱-۱ ص، ص1ج
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هایی قائ  شـده و  اسالم در تقسیم وظایف زن و مرد در زندگی تفاوت«. کیست؟
َج »عهده مردان قرار داده است:  مدیریت و اداره خانواده را بر اُمهوَن َعَلهی الرِّ اُل َقوَّ

َس   9«.اند   مردان، سرپرست زناناءِ النِّ
حــق  2انـد. را اداره امـور و تســلط بـر زنـان معنـا کرده« مـونقوا»مفسـران کلمـه 

هایی  سرپرستی و مدیریت منزل، که خدا بر عهده مردان قرار داده، به دلی  تفاوت
است که خداوند از نظر آفرینش و از روی مصلحت نوع بشر میان زن و مرد قـرار 

ارهای دشـوار داده است. دلی  ای  واگذاری ای  است که تحم  مردان بر انجام ک
هـای  و همچنی  مردان وظـایفی در مـورد انفـاق و پرداخت 3بیشتر از زنان است

 4مالی در برابر زنان و خانواده بر عهده دارند.
قرار داده شـده  مردان عهده بر آن امور اداره و خانواده مدیریت اسالمی خانواده در

ظیفه سرپرستی به البته سپردن و. است مردان جسمی و طبیعی که دلی  آن شرایط
مردان، نه دلی  باالتر بودن شخصیت انسانی آنان است و نه سب  امتیـاز آنـان در 

اللـه  جهان دیگر  زیرا ای  امـور صـرفاه بـه تقـوا و پرهیزکـاری بسـتگی دارد. آیت
قـوام بـودن نشـانه کمـال و تقـرب الـی اللـه »نویسد:  باره می جوادی آملی درای 

بـه کارهـای مـدیریت و اجرایـی اسـت. ... مسـائ   نیست  ... قوام بودن مربوط
کوشش بـرای تحصـی  مـال، تـممی  نیازهـای  اجتماعی، شّم اقتصادی، تالش و

گیـرد و چـون مسـهول تـممی ، هزینـه مـرد  منزل و اداره زندگی را مرد به عهده می
                                                                                       

 .۴۳. نساء، آیه  9
، 1، جسواطع انلهامفیضی دکنی، ابوالفض    58، ص 1، جالتفاسیر ةزبدکاشانی، الّله  فتح. 2

محمد   ۴۳۴، ص۳، جالمیزان   عالمه طباطبایی،۱8، ص ۴، جالبیان مجمع  طبرسی، 1۱ص 
 .75، ص۹5، ج مفاتیح الغیب  فخر رازی، ۱۱، ص۴، جمحاسن التأویلقاسمی، الدی   جمال

 . ۴۳۴، ص۳، جالمیزان. عالمه طباطبایی، 3
 . ۴7۹، ص ۴، جتفسیر نمونه. ناصر مکارم شیرازی، 0
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چنـی  نیسـت کـه از ایـ   است، سرپرستی داخله خانه هم با مرد اسـت. امـا ای 
هد مزیتی هم به دست آورد و بگوید: م  چـون سرپرسـتم، پـس سرپرستی بخوا

 1«.افض  هستم  بلکه ای  یک کار اجرایی است  یک وظیفه است نه فضیلت
پس بر مرد الزم است که از حـق سرپرسـتی خـود سوءاسـتفاده نکنـد و جـز در 
محدوده شرع و در چارچوب حق سرپرستی، که در قـانون اسـالم آمـده، گـامی 

کـه بـر زن  ای درست و رفتاری عاقالنه زندگی را اداره کند  چنان شیوه برندارد و با
نیز الزم است که با زورگویی و خودسـری، محـیط عـاطفی و محبـت و مـوّدت 
خانواده را برهم نزند و با احترام به حق مرد، از پاشـیده شـدن خـانواده جلـوگیری 

 2کند.

 مداری . اخالق3

های مهم خـانواده اسـالمی اسـت. در  هتوجه به فضای  اخالقی، یکی از شاخص
هـای مختلـف روابـط بـرای جنبـه« معرو »قرآن کریم بیش از بیست بار کلمه 

هـای آن تری  جنبـه که چگونگی روابط زن و شوهر از مهم 3خانوادگی به کار رفته
های  ای بیشـتر و در تمـام جنبـه با گسـتره« معرو »است. در بیشتر آیات، کلمه 

آداب و « معـرو »ه کار رفته است. از دیدگاه عالمه طباطبایی روابط خانوادگی ب
های رفتاری مناس  در یک جامعه اسـت کـه ُعقـال آن را بـه رسـمیت مـیشیوه

شـده و مـمنوس  شناسند یا هر عملی است که افکار عمومی آن را رفتاری شناخته
 0اه  هر اجتماعی سازگار است. دانند و با ذائقهمی

                                                                                       

 .۴۱۱، ص زن در آیینه جالل و جماله جوادی آملی، . عبداللّ 9
 .8۳، ص ۴، ج اخالق در قرآنصباح یزدی، . محمدتقی م2
  25و  91نسـاء، آیـه   236، 235، 230، 233، 232، 239، 221، 221، 910. بقره، آیـات 3

 . 6و 2  طالق، آیه 92ممتحنه، آیه 
 . 232، ص 2، ج المیزان. عالمه طباطبایی، 0
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گیـری، های زیادی دارد  رفـق و ُمـدارا، آسـان خانواده جلوه مدار بودن در اخالق
جـویی نکـردن، مهرورزی، تبّسم، احترام متقاب ، تحقیر نکردن، تمسخر و عیـ 

پرخاشــگری نکــردن، صــداقت، صــبر و بردبــاری و گذشــت و تغافــ  ازجملــه 
 مداری است. های بارز اخالق نمونه

اخالقـی اسـت. جایگـاه و  مداری، حس  خلق یا خـوش جلوه مهم دیگر اخالق
شـود و های مؤم  محدود نمـیجا است که به انسان خلقی تا بدان ارزش خوش

آورد.  سـن  بـه دسـت مـیمند باشد، ارزشـی گـرانهر کس از ای  فضیلت بهره
یابـد و بـه  هـا رشـد میرویـیها و گشـادهها و مهربانیخوییخانواده در پرتو نرم

فرمـود:  به نق  از رسول گرامی اسالم شود. امام رضاسعادت نزدیک می
تری  شما به م  در روز قیامت کسانی هسـتند کـه اخـالق نیکـو داشـته نزدیک»

 9«.باشند و با خانواده خود بیشتر مهربانی کنند
ها ریشه در عدم رعایت ها، پرخاشگریهای خانوادگی، طالقبسیاری از درگیری

گـذارد، هـا تـمثیر مـی  خلق بر دلحس ارزش بزرگ دینی و الهی دارد. جذبهای  
دهد. حس  خلق ها را تغییر میآورد و روح و روان انسان ها را به حرکت درمیکوه

 خلقی نشانه ضعف ایمان است. امـام بـاقررابطه تنگاتنگی با ایمان دارد و ک 
َسُنُهمأ ُخُلقا  »فرمودند:  حأ

َ
ِمِنیَن ِإیَمانا  أ ُمؤأ کَمَل الأ

َ
تـر ی از همـه قـویایمان کسـ  ِإن  أ

 2«.است که اخالقش از همه بهتر باشد
 بـا رویـارویی کنـد و می شـیری  خـانواده اعضـای بـرای را خلق، زنـدگی حس 

رادَ  ِاذا» :فرمـود اسـالم گرامـی رسول. سازد می آسان را ها سختی
َ
ـِل  الّلـهُ  أ هأ

َ
 ِبأ

ّفَق  َرَزَقُهُم  َخیرا   َبیت   َمِعیَشـةِ  ِفی الرِّ ـَن  َو  الأ  بـه بخواهـد خداونـد   هرگـاهُخُلـِق الأ  ُحسأ
                                                                                       

 . 31، ص 2، ج عیون اخبار الرضا. شیخ صدوق، 9
 .11، ص 2، ج افیالک. شیخ کلینی، 2
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 بـه نیکـو اخـالق و کنـد می آسان آنان بر را زندگی برساند، گذران خیر ای خانواده
: فرمـود پرسـیدند و ایشـان خلـق حس  درباره صادق امام از 1«.دهد می آنان

قِ  َو  لَمَ  کَ  ُب یّ ُتَط  َو  اِنَبَ  َج  ُتِلیُن » َخ  یَتلأ
َ
ر   اَک أ

کـ ،  مالیم را رفتارت  َحَسن   ِبِبشأ
 2.«ک  استقبال رویی گشاده با برادرت از و ساز پاکیزه را کالمت

 یکی را آن اعظم رسول دارد که اهمیت جایی تا همسر به نسبت رویی گشاده 
ةِ  َحق  »اند:  فرموده و دانسته خود همسر بر زن حقوق از

َ
أ َمرأ ِج  لـیَع  الأ  د  ُسـیَ  أن َهـاَزوأ

َعَتَها ها   َلَها َح بِّ َق یُ  َّل  َو  َرَتَهاَعوأ  َر سُت یَ  َو  َجوأ  را او کـه است ای  شوهرش بر زن حق  َوجأ
 3«.نکند رویی ترش او با و بپوشاند را نگذارد، بدنش گرسنه

 کـه نیسـت سـب  بی کـه یـابیم یدرم رویی گشـاده آسـای معجزه آثـار بررسی با
 زآغــا و 6یالهــ عطیــه اولــی  5عقــ ،  از نیمــی 4ایمــان،  عالمــت رویی گشــاده

 است. شده دانسته 7نیکوکاری
 خـود بـرای و دانست می ها آن از عضوی را خود خانواده، کنار در دستغی  شهید

کـرد،  نمی گیری سـخت خانـه محیط در ایشان. نبود قائ  دیگران از بیش ارزشی
 گویـد: در می بـاره درای  ایشان همسر. بود برکت و خیر سرچشمه وجودش بلکه
 دادیم، هـیچ مـی انجـام کـه کـاری هـر. بودند داده تام راختیا م  به زندگی امور

                                                                                       
 .۴۱۳، ص 7۹، ج بحاراننوار. مجلسی، 9
 .15۴ص  معانی انخبار،. شیخ صدوق، 2
 .15۳، ص ۹55، ج بحاراننوار. عالمه مجلسی، 3

ـه  : ». ع  علی 0 ـي َقْلب  ه  َو ُحْزُنُه ف  ي َوْجه  ْشُرُه ف  ُ  ... ب  ، 1، ج الکـافی)شـیخ کلینـی، «. الُمؤم 
 (.11۱ص

ْصـُف اْلَعْقـ   : »آبائـهعـ   . ع  الصادق5 ْشـر  اللنـاس ن  )عالمـه مجلسـی، «. ُحْسـُ  اْلب 
 (.۱5، ص 7۴، جبحاراننوار

ُل الَعطاء  : ».ع  علی 6 ْشر  اَوّ  (.15۳، صو دررالکلم غررالحکم)تمیمی آمدی، «. ُحْسُ  الب 
رَِّک : ». عنه 3 ُل ب 

شُرَك أو   (.۹5۴، ص 1، ج الکافی)شیخ کلینی، «. ب 
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 بـا. است یکی ما هد  و خودشان راه ما راه دانستند می چون گرفتند  نمی ایرادی
 و زدنـد می قدم ها بچه با حیاط فراغت، در اوقات در. بودند مهربان خیلی ها بچه

 در ایشـان. کردنـد می رفتـار ها آن با خواست، می دلشان ها نوه و ها بچه که گونه آن
 .کردند می کمک ما خود، به شخصی کارهای بر عالوه هم خانه کارهای

 سـخ  درشـتی آنـان، بـه از یـک هیچ بـا گـاه هیچ که داشت فرزند هشت ایشان
 نکننـد  ناراحت را مادرشان بود مراق  و گذاشت می احترام ها آن به بلکه نگفت 

 اتـاق بـه سـرزده گـاه هیچ ایشـان. بـود قائـ  ای ویـژه احتـرام همسرش برای زیرا
 1کرد. می صدا را آنان و زد می در ابتدا شد، بلکه نمی وارد فرزندانش

 . تربیت دینی 4

های خانواده در سبک زندگی اسـالمی، تربیـت دینـی  تری  شاخص یکی از مهم
های دینی و جاری ساخت  تربیت بر محور دی  در خانواده،  است. توجه به ارزش

 امـامکه  زنده بودن واقعی است که آثار و برکات فراوانی دارد  چنان معیار زندگی و
 جـز   زنـدگیّل َحیاَة إّّل ِبالّدیِن و ّل َموَت إّّل ِبُجحوِد الیقیِن »: فرمایند می علی

   2.«یقی [ دادن   دست از و] انکار با مرگ، جز نیست، و[ داری دی  و] دی  با
شـخص  »فرماینـد:  ی در زنـدگی افـراد میدار با اشاره به آثار دی  امام صادق

گیـرد و خـود را کوچـک  اندیشد و در نتیجه، آرامش، وجود او را فرامی دار می دی 
نیـازی  ورزد، پـس احسـاس بی گراید. قناعـت مـی شمارد، پس به فروتنی می می

                                                                                       
. به نق  از اسحاقی سید حسی ، حلیمـه قریـ  بلـوک و سـید 8، ص نفس مطمئنه  ،دستغی .9

نامـه شـهدای محـراب حضـرات  شهیدان محراب )ویژه»محمدعلی صادقی و علی حائری، 
 :«آیات:د مدنی، دستغیب، صدوقی و اشرفی اصفهانی

www.pajuhesh.irc.ir/Product/book/show.text/id/1422/book_keyword//occasion//index/1/ind
ex Id/144468 . 

  عالمه مجلسی، 1۹۱ص  کشف الیقین، عالمه حّلی،  1۱۱، ص ۹ج  ،اإلرشاد. شیخ مفید، 2
 .۳۹8، ص 77، ج بحار األنوار
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گزیند  پـس  کند. به آنچه به او داده شده، خرسند است و گوشه تنهایی را برمی می
شـود. دنیـا را  کنـد، پـس آزاد می ها را رها می گردد. خواهش نیاز می ن بیاز دوستا
افکنـد، پـس  ماَند. حسـادت را دور می ها در امان می گذارد، پس از بدی کنار می

ترسد. به آنان تعـّدی  ترساند، پس از آنان نمی شود. مردم را نمی دوستی آشکار می
بنـدد، پـس بـه  دل نمی چیـز هیچد ایشان در امان است. بـه کند، پس از گزن نمی

بینـد، پـس کـارش بـه  یابـد. عافیـت را می رستگاری و کمال فضیلت دست می
 9«.کشد پشیمانی نمی

 بـه خـانواده بنیـان اسـتحکام در داری یـ د اهمیـت نیز پژوهشگران تحقیقاتدر 
 بیـان خشـنودی احساس و مذه  درباره پژوهشگران برخی. است رسیده اثبات
 پایبنـدی و مـذه  دارد و قرار مذه  تمثیر تحت زناشویی ودیخشن که اند کرده

 2دهد. کاهشدرصد  پنجاه حدود تا را طالق میزان تواند می آن به

 هایی از تربیت دینی در خانواده  هجلو 

 رفتاری و عقیدتی، اخالقی های آسیب خانواده از . حفظ1

ینی است  خداونـد دار تربیت داساس الگوی اسالمی خانواده عهده ازآنجاکه بر 
یَن َءاَمُنهواأ ا َأی  یَ »کند: خانواده بیان می در قرآن دستورهایی درباره نگهداری ِِ ه

َها الَّ
ِلیکُ  اید، خودتان و کسانتان را از    ای کسانی که ایمان آوردهمأ َنارا  ُقواأ َأنُفَسکمأ َو َأهأ

 3«.هاست حفظ کنید آتشی که سوخت آن، مردم و سن 
ایـد،  ای کسانی که ایمان آورده»چون ای  آیه نازل شد:  فرمایند می امام صادق

                                                                                       
 .1۳۱، صتحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیثشهری،  محمدی ریمحمد  9
 .۴5، ص دینداری و رضامندی خانوادگی. مجتبی حیدری، 2
 . 6آیه  . تحریم،3
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، مـردی از مسـلمانان نشسـت و گریـه «تان را از آتش، حفظ کنید خود و خانواده
ام  ام نیز بر عهـده کرد و گفت: م  از ]حفظ[ خود ناتوانم. اکنون مسهولیت خانواده

  َحسُبَ  »فرمود:  نهاده شد! پیامبر خدا
َ
َتنهـاُهم  َو  ا َتأُمُر ِبِه َنفَسَ  ِبَم  ن َتأُمَرُهمأ

  برای تو همی  کافی است کـه بـه آنچـه خـودت را بـدان ی َعنُه َنفَسـَ  َعّما َتنَه 
کنـی، آنـان را  دهی، آنان را نیز فرمان دهی و از آنچه خودت را نهـی می فرمان می
 9.«هی کنینیز از آن ن

اش مسهول اسـت قاب  خانوادهدر م مؤم  که 2آیداز ای  آیه و روایات به دست می
 و تعلـیم بـه خانواده وابسته نگهداری و باید زمینه رشد اخالقی آنان را فراهم کند.

 از خـالی و پـاک محیطـی سـاخت  فـراهم منکـر و از نهی و معرو  تربیت، امربه
خـانواده،  بنـای سن  نخستی  از ای امر مستلزم برنامه است. ای  آلودگی هرگونه

 تمام باید در و است فرزند تولد لحظه نخستی  سپس ازدواج، و مقدمات از یعنی
 شود. تعقی  دقت نهایت با و صحیح ریزی برنامه با مراح 

 . تربیت دینی فرزندان2

 امـا اسـت  مـؤثر انسـان تربیـت در عوامـ  گونـاگونی در سبک زندگی اسالمی
 بـاالتری عوامـ ،  ایـ  میـان در خانواده و خانه محیط تمثیر که است آن حقیقت

 و کـودکی دوران برای اسالم»فرمایند:  مقام معظم رهبری میکند.  می ایفا را نقش
 و والـدی  هـای آموزش هـا آن از یکـی کـه کرده تعیی  تربیتی چند عام  نوجوانی
 3«.است خانواده محیط تمثیرات
 را خـود اعتقادی و فکری، فرهنگی آینده کودک که است ای مدرسه اولی  خانواده

                                                                                       
  عالمـه 11۱، ح ۹51، ص مشـکاة األنـوار طبرسـی،  ۱1، ص 5، ج الکـافی. شیخ کلینی، 9

 .۱1، ص ۹55، ج بحار األنوارمجلسی، 
 . 213، ص 20، ج تفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر . ر.ک  2
 .1۹/7/۹۴۱5، سازان مجله آینده. مصاحبه با 3
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رو در احادیـث کنـد  ازایـ  می کـرده، بنـا دریافـت آن از که هایی آموزش ایهپ بر
هـای فراوانـی دربـاره اهمیـت تربیـت فرزنـدان، سـفارش پیشوایان معصوم

مقدمات و راهکارهای آن بیان شده است. شروع تربیت دینی فرزنـدان را بایـد در 
ُظـر »بـاره فرمـود:  درای  انتخاب همسر جستجو کرد. پیـامبر خـدا نأ

ُ
 َاِیّ  ِفـی أ

َق  فنّن  َوَلَدَک  َتَضُع  ِنَصاب   ـم قـرار   دّساس   الِعرأ نگـاه کـ  فرزنـدت را در کـدام َرح 
 همچنـی  امـام صـادق 2و 9«.دهی  چراکه ]رگ و[ ریشه، تمثیرگذار اسـت می
سه چیـز بـرای فرزنـد بـر عهـده پـدر اسـت: مـادر خـوب بـرای او »فرماید:  می

 3«.دن، و تالش فراوان در تربیت او نمودنبرگزیدن، نام نیک بر او نها
درباره زمان انعقاد نطفه، حم  و بارداری، بعد از تولد، و چگونگی نهادینه کـردن 

های فراوانـی از منـابع اسـالمی اسـتخراج  فرهن  دینی در فرزندان دسـتورالعم 
 اند از: ها عبارت شود که برخی از آن می

 0گفت  اذان و اقامه در گوش کودک ـ 
 5و آب فرات  گشودن کام کودک با تربت امام حسی  ـ
 6آموزش قرآن.ـ 

                                                                                       
 .855، ص ۹5، ج کنز العّمال. متقی هندی،  9
 .۳۹ -۴5ص ، صنامه کودک حکمتشهری،  محمدی ریمحمد . 2
 . همان. 3
، ج عیون اخبـار الرضـا  شیخ صدوق، 231ص  ،انمام الرضاالمنسوب إلی الفقه . 0
 . 20، ص 9
 . 312، ص 99، ج الکافی  شیخ کلینی، 231، ص انمام الرضاالمنسوب إلی الفقه . 5
 . 200، ص 6، ج وسائل الشیعهعاملی،  حّر شیخ . 6




