درآمدی بر سبک زندگی خانواده اسالمی
حجتاالسالموالمسلمین حمید فالحتی
حجتاالسالموالمسلمین عباس آزاد

*

**

اشاره

سبک زندگی( )lifestyleموضوعی میانرشتهای و بهمنزله نقشـه راه زنـدگی قابـ
بــازخوانی در فرهن ـ اســالمی اســت  1همــانطور کــه مقــام معظــم رهبــری
میفرماید« :رفتار اجتماعی و سبک زنـدگی ،تـابع تفسـیر مـا از زنـدگی اسـت.
هد زندگی چیست؟! هر هدفی که ما برای زندگی م ّعی کنـیم ،بـرای خودمـان
ترسیم کنیم ،بهطور طبیعی ،متناس با خود یک سـبک زنـدگی بـه مـا پیشـنهاد
میشود».2
سبک زندگی اسالمی ارائهدهنده یک مدل کلـی از زنـدگی مبتنـی بـر آموزههـای
اسالمی است .ما بر ای باوریم که اسالم عرصـه زنـدگی را خـانواده میدانـد .از
* عضو هیمت علمی پژوهشکده سبک زندگی.
** کارشناسی ارشد روانشناسی اسالمی و پژوهشگر موسسه سبک زندگی آلیاسی .
 .9مسعود آذربایجانی و مجتبی فیضی« ،سبک زندگی از منظر عالمه طباطبـایی » ،فصـلنامه
معرفت ،ش  ،151مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی  ۹۴۱۴ ،ش ،صص .۳۱-۴۹
 .2بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ . ۱۹/7/1۴
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منظر اسالم تجلی تـام سـبک زنـدگی در نظـام خـانواده تحقـق خواهـد یافـت.
بهعبارتدیگر ،خانواده از مهمتری عوام سازنده سبک زندگی است 1.در نظـام
خانواده است که سبک زنـدگی اسـالمی فرصـت بـروز و ظهـور پیـدا میکننـد.
بنابرای ساختار سبک زندگی اسالمی همـان الگـوی خـانواده از دیـدگاه اسـالم
است.
دی اسالم بهعنوان آخری دی آسمانی ،بخـش قابـ توجهی از قـوانی و احکـام
توجه
خود را به خانواده اختصاص داده است .پیامبر اسالم و اولیای دی
ویژهای به مسائ خانواده داشته و مطال ارزندهای درباره روابط خـانوادگی بیـان
داشتهاند .از آن بزرگواران درباره شیوه انتخاب همسر ،چگونگی روابط خـانوادگی
و برخورد با فرزندان در خانواده بیانات ارزشمندی به یادگار مانده که میتوانـد در
تبیی شاخصههای خانواده اسالمی نقش بسـزایی ایفـا کنـد .در ایـ نوشـتار بـه
بررسی چهار شاخصه سبک زندگی خانواده اسالمی میپردازیم.
 .1ایمان محوری

ایمان به خدا یکی از شاخصههای بنیادی خانواده اسالمی است چراکه افکـار و
اعمال انسان بر اساس نوع نگـرش و بـاور او بـه مبـدأ هسـتی شـک میگیـرد و
خانواده مهمتری جایی اسـت کـه در آن باورهـا و اعتقـادات دینـی ،ارزشهـای
اخالقی و هنجارهای اجتماعی از نسلی به نس بعدی منتق میشود 2.ایمان بـه
معنــای پــذیرش توحیــد الهــی ،اقـرار بـه نبـ ّـوت و عمـ بــر اســاس فرمانهــای
3
خداست.
 .9محمدتقی ّفعالی ،مسجد و سبک زندگی ،صص .۳۴ – ۴8
 .2احمدحسی شریفی ،ﻫمیشه بهار (اخالق و سبک زندگی) ،ص .1۴۳
 .3شــیخ طوســی ،التبیــان ،ج  ،6ص  250طبرســی ،مجمــعالبیــان ،ج  ،6ص  003عالمــه
طباطبایی ،المیزان ،ج  ،99ص .353
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در سبک زندگی اسالمی خانواده بر مدار اعتقاد و ایمان به خداوند متعـال شـک
میگیرد و ای اص بر تمـام امـور خـانواده و روابـط میـان اعضـای خـانواده اثـر
مطلوب میگذارد .ایمان به خدا ،زندگی خـانوادگی انسـان را سـامان مـیدهـد،
آرامش را بر وجود او حاکم میکند و روابط میان زن و شوهر را بر محور عشـق و
محبت جهت میدهد .رسول اکرم

ُ َ َ َ َ ُ
إیمانـا َ
بـد َ
ازد َاد
میفرمایند« :کلمـا ازداد الع

افزونتر میشود» ۴.نیز امام صادق

الع ُبد ُکل َما َ
میفرمایندَ « :
ازد َاد ِل ِّلن َسـ ِاء ُح ّبـا،

ُح ّبا ل ِّلن َس ِاء هراندازه بر ایمان بنده افـزوده شـودّ ،
محبـتش بـه زنـان (همسـرش)
ِ
َ

َ
ازد َاد فی َ
اإلیم ِان فضل هراندازه محبت و عالقه بنده به زنـان (همسـرش) بیشـتر
ِ
9
باشد ،ایمانش افزونتر است».

رابطه ایمان و افزایش مهر و محبت در خانواده رابطهای دوسویه است هرچه نور
ایمان بر قل افراد خانواده بیشتر شود ،آنان همدیگر را بیشتر دوست دارنـد .ایـ
افزایش عشق و عالقه قلبی زمینهساز ارتقا و افـزایش نـور ایمـان اسـت .میتـوان
گفت عشق و محبتی که برخواسته از نور ایمان به خـدا باشـد ،محبتـی فزاینـده و
ماندگار است.
عاشقانههایی که از زنـدگی علمـا و شـهدا بـه یادگـار مانـده اسـت نشـاندهنده
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
دکتر شهریاری ،چنی آمده است« :پس از ازدواج با شهید شهریاری عمق رفتـار
نمونه و متشرع بودنش را در زندگی شخصی خودمان دیدم و نماز شـ خوانـدن
همسرم را دیدم .در ش اول ازدواجمان سجاده نماز ش شهید شـهریاری پهـ
بود .شهید شهریاری بسیار مبادی اخـالق بـود و ادب ،نگـاه ،صـحبت ،رفتـار و
 .9شیخ صدوق ،من ن یحضره الفقیه ،ج ،۴ص .۴8۳

36



رهتوشه راهيان نور محرم « 9316ویژۀ خواهران»

تقدم سالم وی همیشه زبانزد بود .همسرم در انجام واجبات و ترک محرمات نیـز
بهاندازه جدیت در مسائ علمی جدی بـود .شـهید شـهریاری حتـی در برخـی
عروسیها حضور پیدا نمیکرد و با کسی هم تعار نداشـت .میگفـت :وقتـی
قرار است حاللی حرام شود در آن مح حضور پیدا نمیکنم».

9

 .2مدیریت خانواده

خانواده مانند هر سازمانی نیاز به مدیرت دارد .مدیریت خـانواده از حسـاستری
و ظریفتری و مؤثرتری نوع مدیریتها است زیرا:
ـ خانواده نهاد مقدسی است که تحکیم آن زمینهساز استحکام جامعه میشود.
ـ وجود مدیریت مناس در خانواده موج میشود که اکرام و احترام متقابـ در
خانواده افزایش یابد و افراد خانواده در کنار یکدیگر متعهد مسهولیتها و وظایف
خاص خود شوند ،تعاون و همکاری بی آنـان بـهخوبی صـورت گیـرد ،عالیـق
طبیعی و احساسی بهتدری بـه عواطـف عقالنـی تبـدی گـردد و بـی اعضـای
خانواده صفا و صمیمیت ایجاد شود و استمرار یابد.

2

ـ اگر خانوادهای از مدیریت صحیح برخوردار نباشد ،شیرازه آن از هم میپاشـد و
نظم و انسجام آن از بی میرود.
همه ای امور ،ضرورت وجود مدیریت و نیز لزوم مـدیریت قـوی بـر خـانواده را
نشان میدهد.
یکی از مباحث مهمی که آرامش و سعادت دنیوی و اخروی یک خانواده ایمـانی
را تهدید میکند ،بیجواب ماندن ای سؤال است که «مدیر و سرپرست خـانواده
1 .www.majid-shahriari.blogfa.com/post/4.

 .2احمد صـافی« ،مدیریت در خانه و خانواده؛ خانواده و فرزنـدان در دوره پیشدبسـتانی»،
ج ،1صص .۹۱-۱
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کیست؟» .اسالم در تقسیم وظایف زن و مرد در زندگی تفاوتهایی قائ شـده و

ِّ َ ُ َ َّ ُ َ َ
هون َعلهی
مدیریت و اداره خانواده را بر عهده مردان قرار داده است« :الرجال قوام
ِّ
9
الن َس ِاء مردان ،سرپرست زناناند».

مفسـران کلمـه «قوامـون» را اداره امـور و تســلط بـر زنـان معنـا کردهانـد 2.حــق
سرپرستی و مدیریت منزل ،که خدا بر عهده مردان قرار داده ،به دلی تفاوتهایی
است که خداوند از نظر آفرینش و از روی مصلحت نوع بشر میان زن و مرد قـرار
داده است .دلی ای واگذاری ای است که تحم مردان بر انجام کارهای دشـوار
بیشتر از زنان است 3و همچنی مردان وظـایفی در مـورد انفـاق و پرداختهـای
مالی در برابر زنان و خانواده بر عهده دارند.

4

در خانواده اسالمی مدیریت خانواده و اداره امور آن بر عهده مردان قرار داده شـده
که دلی آن شرایط طبیعی و جسمی مردان است .البته سپردن وظیفه سرپرستی به
مردان ،نه دلی باالتر بودن شخصیت انسانی آنان است و نه سب امتیـاز آنـان در
ه
جهان دیگر زیرا ای امـور صـرفا بـه تقـوا و پرهیزکـاری بسـتگی دارد .آیتاللـه
جوادی آملی درای باره مینویسد« :قـوام بـودن نشـانه کمـال و تقـرب الـی اللـه
نیست  ...قوام بودن مربوط بـه کارهـای مـدیریت و اجرایـی اسـت ... .مسـائ
اجتماعیّ ،
شم اقتصادی ،تالش و کوشش بـرای تحصـی مـال ،تـممی نیازهـای
منزل و اداره زندگی را مرد به عهده میگیـرد و چـون مسـهول تـممی  ،هزینـه مـرد
 . 9نساء ،آیه .۴۳
ّ
 .2فتحالله کاشانی ،زبدة التفاسیر ،ج ،1ص  58ابوالفض فیضی دکنی ،سواطع انلهام ،ج،1
ص  1۱طبرسی ،مجمعالبیان ،ج ،۴ص  ۱8عالمه طباطبایی ،المیزان ،ج ،۳ص ۴۳۴محمد
جمالالدی قاسمی ،محاسن التأویل ،ج ،۴ص ۱۱فخر رازی ،مفاتیح الغیب ،ج  ،۹5ص.75
 .3عالمه طباطبایی ،المیزان ،ج ،۳ص.۴۳۴
 .0ناصر مکارم شیرازی ،تفسیر نمونه ،ج ،۴ص .۴7۹
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است ،سرپرستی داخله خانه هم با مرد اسـت .امـا ای چنـی نیسـت کـه از ایـ
سرپرستی بخواهد مزیتی هم به دست آورد و بگوید :م چـون سرپرسـتم ،پـس
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
برندارد و با شیوهای درست و رفتاری عاقالنه زندگی را اداره کند چنانکـه بـر زن
نیز الزم است که با زورگویی و خودسـری ،محـیط عـاطفی و محبـت و ّ
مـودت
خانواده را برهم نزند و با احترام به حق مرد ،از پاشـیده شـدن خـانواده جلـوگیری
2
کند.
1

 .3اخالقمداری

توجه به فضای اخالقی ،یکی از شاخصههای مهم خـانواده اسـالمی اسـت .در
قرآن کریم بیش از بیست بار کلمه «معرو » بـرای جنبـههـای مختلـف روابـط
خانوادگی به کار رفته 3که چگونگی روابط زن و شوهر از مهمتری جنبـههـای آن
است .در بیشتر آیات ،کلمه «معرو » با گسـترهای بیشـتر و در تمـام جنبـههای
روابط خانوادگی به کار رفته است .از دیدگاه عالمه طباطبایی «معـرو » آداب و
ُ
شیوههای رفتاری مناس در یک جامعه اسـت کـه عقـال آن را بـه رسـمیت مـی
شناسند یا هر عملی است که افکار عمومی آن را رفتاری شناختهشـده و مـمنوس
0
میدانند و با ذائقه اه هر اجتماعی سازگار است.
ّ
 .9عبدالله جوادی آملی ،زن در آیینه جالل و جمال ،ص .۴۱۱
 .2محمدتقی مصباح یزدی ،اخالق در قرآن ،ج  ،۴ص .8۳
 .3بقره ،آیـات  236 ،235 ،230 ،233 ،232 ،239 ،221 ،221 ،910نسـاء ،آیـه  91و 25
ممتحنه ،آیه  92طالق ،آیه 2و .6
 .0عالمه طباطبایی ،المیزان ،ج  ،2ص .232
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اخالقمدار بودن در خانواده جلوههای زیادی دارد رفـق و ُمـدارا ،آسـانگیـری،
مهرورزیّ ،
تبسم ،احترام متقاب  ،تحقیر نکردن ،تمسخر و عیـ جـویی نکـردن،
پرخاشــگری نکــردن ،صــداقت ،صــبر و بردبــاری و گذشــت و تغاف ـ ازجملــه
نمونههای بارز اخالقمداری است.
جلوه مهم دیگر اخالقمداری ،حس خلق یا خـوشاخالقـی اسـت .جایگـاه و
ارزش خوشخلقی تا بدان جا است که به انسانهای مؤم محدود نمـیشـود و
هر کس از ای فضیلت بهرهمند باشد ،ارزشـی گـرانسـن بـه دسـت مـیآورد.
خانواده در پرتو نرمخوییها و مهربانیها و گشـادهرویـیهـا رشـد مییابـد و بـه
سعادت نزدیک میشود .امام رضا به نق از رسول گرامی اسالم فرمـود:
«نزدیکتری شما به م در روز قیامت کسانی هسـتند کـه اخـالق نیکـو داشـته
9
باشند و با خانواده خود بیشتر مهربانی کنند».
بسیاری از درگیریهای خانوادگی ،طالقها ،پرخاشگریها ریشه در عدم رعایت
ای ارزش بزرگ دینی و الهی دارد .جذبه حس خلق بر دلهـا تـمثیر مـیگـذارد،
کوهها را به حرکت درمیآورد و روح و روان انسانها را تغییر میدهد .حس خلق
رابطه تنگاتنگی با ایمان دارد و ک خلقی نشانه ضعف ایمان است .امـام بـاقر
َ
َ ََ أ
ُُ
کمل ال ُم أؤ ِم ِن َین ِإ َیمانا أ أح َس ُن ُه أم خلقا ایمان کسـی از همـه قـویتـر
فرمودندِ « :إن أ
2
است که اخالقش از همه بهتر باشد».
حس خلق ،زنـدگی را بـرای اعضـای خـانواده شـیری میکنـد و رویـارویی بـا
سختیها را آسان میسازد .رسول گرامـی اسـالم
َ

َ

ّ

أ

َ

أُُ

راد ّالل ُـه ب َأ أ
فرمـود« :اذا َأ َ
ـل
ه
ِ
ِ ِ

َبیت خیرا َر َزق ُه ُم ِّالرف َق ِفی ال َم ِعیش ِـة َو ُح أس َـن الخل ِـق هرگـاه خداونـد بخواهـد بـه
 .9شیخ صدوق ،عیون اخبار الرضا  ،ج  ،2ص .31
 .2شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،2ص .11
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خانوادهای خیر برساند ،گذران زندگی را بر آنان آسان میکنـد و اخـالق نیکـو بـه
آنان میدهد» 1.از امام صادق

درباره حس خلـق پرسـیدند و ایشـان فرمـود:

ُ ُ َ َ َ َ َُ ّ ُ َ َ َ َ َأ َ َ َ أ
اک ِب ِبشر َح َسن رفتارت را مالیم کـ ،
«ت ِلین جا ِنب و تطیب کلم و تل ِقی أخ
2
کالمت را پاکیزه ساز و از برادرت با گشادهرویی استقبال ک ».

گشادهرویی نسبت به همسر تا جایی اهمیت دارد که رسول اعظم

آن را یکی

أ َ
از حقوق زن بر همسر خود دانسته و فرمودهاندَ « :حق ال َم أرأ ِة َعلـی َز أو ِج َهـا أن َی ُسـد
َ َ َ
َج أو َع َت َها َو َی ُ
ست َر َع أو َر َت َها َو ّل ُیق ِّب َح ل َها َو أجها حق زن بر شوهرش ای است کـه او را

گرسنه نگذارد ،بدنش را بپوشاند و با او ترشرویی نکند».

3

با بررسی آثـار معجزهآسـای گشـادهرویی درمییـابیم کـه بیسـب نیسـت کـه
گشــادهرویی عالمــت ایمــان 4 ،نیمــی از عق ـ  5 ،اولــی عطیــه اله ـی 6و آغــاز
نیکوکاری 7دانسته شده است.
شهید دستغی در کنار خانواده ،خود را عضوی از آنها میدانست و بـرای خـود
ارزشی بیش از دیگران قائ نبود .ایشان در محیط خانـه سـختگیری نمیکـرد،
بلکه وجودش سرچشمه خیر و برکت بود .همسر ایشان درای بـاره میگویـد :در
امور زندگی به م اختیار تام داده بودند .هـر کـاری کـه انجـام مـیدادیم ،هـیچ
 .9مجلسی ،بحاراننوار ،ج  ،7۹ص .۴۱۳
 .2شیخ صدوق ،معانی انخبار ،ص .15۴
 .3عالمه مجلسی ،بحاراننوار ،ج  ،۹55ص .15۳
َْ
ْ
ُ
 .0ع علی ُ « :
المؤم ُ  ...بش ُرُه في َو ْجهه َو ُح ْزن ُه فـي قلبـه»( .شـیخ کلینـی ،الکـافی ،ج ،1
ص.)11۱
ْ ُ َْْ
ُ ْ ُ ْ ْ
 .5ع الصادق عـ آبائـه « :حسـ البشـر اللنـاس نصـف العقـ »( .عالمـه مجلسـی،
بحاراننوار ،ج ،7۴ص .)۱5
ُ ْ ُ ْ َّ ُ
َ
.6ع علی « :حس البشر اول العطاء»( .تمیمی آمدی ،غررالحکم و دررالکلم ،ص.)15۳
ُ َ ُ
شرك أول ب ِّر َک»( .شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،1ص .)۹5۴
 .3عنه « :ب

درآمدی سبک زندگی خانواده اسالمی
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ایرادی نمیگرفتند چون میدانستند راه ما راه خودشان و هد ما یکی است .بـا
بچهها خیلی مهربان بودند .در اوقات فراغت ،در حیاط با بچهها قدم میزدنـد و
آنگونه که بچهها و نوهها دلشان میخواست ،با آنها رفتـار میکردنـد .ایشـان در
کارهای خانه هم عالوه بر کارهای شخصی خود ،به ما کمک میکردند.
ایشان هشت فرزند داشت که هیچگـاه بـا هیچیـک از آنـان ،بـه درشـتی سـخ
نگفت بلکه به آنها احترام میگذاشت و مراق بود مادرشان را ناراحت نکننـد
زیرا برای همسرش احتـرام ویـژهای قائـ بـود .ایشـان هیچگـاه سـرزده بـه اتـاق
1
فرزندانش وارد نمیشد ،بلکه ابتدا در میزد و آنان را صدا میکرد.
 .4تربیت دینی

یکی از مهمتری شاخصهای خانواده در سبک زندگی اسـالمی ،تربیـت دینـی
است .توجه به ارزشهای دینی و جاری ساخت تربیت بر محور دی در خانواده،
معیار زندگی و زنده بودن واقعی است که آثار و برکات فراوانی دارد چنانکه امـام
َ َ ّ ّ
َ َ ّ ُ
الیقین زنـدگی جـز
حود
علی میفرمایندّ« :ل حیاة إّل ِبالد ِین و ّل موت إّل ِبج ِ
ِ
2
با دی [و دی داری] نیست ،و مرگ ،جز با انکار [و از دست دادن] یقی ».
امام صادق

با اشاره به آثار دی داری در زنـدگی افـراد میفرماینـد« :شـخص

دی دار میاندیشد و در نتیجه ،آرامش ،وجود او را فرامیگیـرد و خـود را کوچـک
میشمارد ،پس به فروتنی میگراید .قناعـت مـیورزد ،پـس احسـاس بینیـازی
 .9دستغی  ،نفس مطمئنه ،ص  .8به نق از اسحاقی سید حسی  ،حلیمـه قریـ بلـوک و سـید
محمدعلی صادقی و علی حائری« ،شهیدان محراب (ویژهنامـه شـهدای محـراب حضـرات
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

ّ
 .2شیخ مفید ،اإلرشاد ،ج  ،۹ص  1۱۱عالمه حلی ،کشف الیقین ،ص  1۹۱عالمه مجلسی،
بحار األنوار ،ج  ،77ص .۳۹8

11
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میکند .به آنچه به او داده شده ،خرسند است و گوشه تنهایی را برمیگزیند پـس
از دوستان بینیاز میگردد .خواهشها را رها میکنـد ،پـس آزاد میشـود .دنیـا را
َ
کنار میگذارد ،پس از بدیها در امان میماند .حسـادت را دور میافکنـد ،پـس
ّ
دوستی آشکار میشود .مردم را نمیترساند ،پس از آنان نمیترسد .به آنان تعـدی
نمیکند ،پس از گزند ایشان در امان است .بـه هیچچیـز دل نمیبنـدد ،پـس بـه
رستگاری و کمال فضیلت دست مییابـد .عافیـت را میبینـد ،پـس کـارش بـه
پشیمانی نمیکشد».

9

در تحقیقات پژوهشگران نیز اهمیـت دیـ داری در اسـتحکام بنیـان خـانواده بـه
اثبات رسیده است .برخی پژوهشگران درباره مذه و احساس خشـنودی بیـان
کردهاند که خشنودی زناشویی تحت تمثیر مذه قرار دارد و مـذه و پایبنـدی
به آن میتواند میزان طالق را تا حدود پنجاهدرصد کاهش دهد.

2

جلوههایی از تربیت دینی در خانواده
 .1حفظ خانواده از آسیبهای عقیدتی ،اخالقی و رفتاری

ازآنجاکه بر اساس الگوی اسالمی خانواده عهدهدار تربیت دینی است خداونـد

ُ أ
َ َ َ َّ َ
هِین َء َامنهوا
در قرآن دستورهایی درباره نگهداری خانواده بیان میکند« :یا أیها ال ِ
ُ أ َ ُ َ أ َ
َ
کم َو أ أه ِل ُیک أم نارا ای کسانی که ایمان آوردهاید ،خودتان و کسانتان را از
قوا أنفس
3

آتشی که سوخت آن ،مردم و سن هاست حفظ کنید».
امام صادق میفرمایند چون ای آیه نازل شد« :ای کسانی که ایمان آوردهایـد،
 9محمد محمدی ریشهری ،تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث ،ص.1۳۱
 .2مجتبی حیدری ،دینداری و رضامندی خانوادگی ،ص .۴5
 .3تحریم ،آیه .6

درآمدی سبک زندگی خانواده اسالمی
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خود و خانوادهتان را از آتش ،حفظ کنید» ،مـردی از مسـلمانان نشسـت و گریـه
کرد و گفت :م از [حفظ] خود ناتوانم .اکنون مسهولیت خانوادهام نیز بر عهـدهام
فس َ َو َت ُ
سب َ َأن َت ُأم َر ُهم ب َما َت ُأم ُر به َن َ
نهاده شد! پیامبر خدا فرمودَ « :ح ُ
نهـاهم
ِِ
ِ
َع ّما َت َنهی َع ُنه َن َ
فسـ َ برای تو همی کافی است کـه بـه آنچـه خـودت را بـدان
فرمان میدهی ،آنان را نیز فرمان دهی و از آنچه خودت را نهـی میکنـی ،آنـان را
9
نیز از آن نهی کنی».
2
از ای آیه و روایات به دست میآید که مؤم در مقاب خانوادهاش مسهول اسـت
و باید زمینه رشد اخالقی آنان را فراهم کند .نگهداری خانواده وابسته بـه تعلـیم و
تربیت ،امربهمعرو و نهیازمنکـر و فـراهم سـاخت محیطـی پـاک و خـالی از
هرگونه آلودگی است .ای امر مستلزم برنامهای از نخستی سن بنـای خـانواده،
یعنی از مقدمات ازدواج ،و سپس نخستی لحظه تولد فرزند است و باید در تمام
مراح با برنامهریزی صحیح و با نهایت دقت تعقی شود.
 .2تربیت دینی فرزندان

در سبک زندگی اسالمی عوامـ گونـاگونی در تربیـت انسـان مـؤثر اسـت امـا
حقیقت آن است که تمثیر محیط خانه و خانواده در میـان ایـ عوامـ  ،بـاالتری
نقش را ایفا میکند .مقام معظم رهبری میفرمایند« :اسالم برای دوران کـودکی و
نوجوانی چند عام تربیتی تعیی کرده کـه یکـی از آنهـا آموزشهـای والـدی و
3
تمثیرات محیط خانواده است».
خانواده اولی مدرسهای است که کودک آینده فکری ،فرهنگی و اعتقادی خـود را
 .9شیخ کلینی ،الکـافی ،ج  ،5ص  ۱1طبرسـی ،مشـکاة األنـوار ،ص  ،۹51ح  11۱عالمـه
مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،۹55ص .۱1
 .2ر.ک ناصر مکارم شیرازی ،تفسیر نمونه ،ج  ،20ص .213
 .3مصاحبه با مجله آیندهسازان.۹۴۱5/7/1۹ ،

11
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بر پایه آموزشهایی که از آن دریافـت کـرده ،بنـا میکنـد ازایـ رو در احادیـث
پیشوایان معصوم

سـفارشهـای فراوانـی دربـاره اهمیـت تربیـت فرزنـدان،

مقدمات و راهکارهای آن بیان شده است .شروع تربیت دینی فرزنـدان را بایـد در
انتخاب همسر جستجو کرد .پیـامبر خـدا

َ
ُأُ
درای بـاره فرمـود « :أنظـر ِفـی ا ِّی

َ
ن َصاب َت َض ُع َو َل َد َک ّ
فنن ِالع أرق ّدساس نگـاه کـ فرزنـدت را در کـدام َرحـم قـرار
ِ

میدهی چراکه [رگ و] ریشه ،تمثیرگذار اسـت» 9.و 2همچنـی امـام صـادق

میفرماید« :سه چیـز بـرای فرزنـد بـر عهـده پـدر اسـت :مـادر خـوب بـرای او
برگزیدن ،نام نیک بر او نهادن ،و تالش فراوان در تربیت او نمودن».

3

درباره زمان انعقاد نطفه ،حم و بارداری ،بعد از تولد ،و چگونگی نهادینه کـردن
فرهن دینی در فرزندان دسـتورالعم های فراوانـی از منـابع اسـالمی اسـتخراج
میشود که برخی از آنها عبارتاند از:
ـ گفت اذان و اقامه در گوش کودک

0

ـ گشودن کام کودک با تربت امام حسی
ـ آموزش قرآن.

6

و آب فرات

5

 . 9متقی هندی ،کنز ّ
العمال ،ج  ،۹5ص .855
 .2محمد محمدی ریشهری ،حکمتنامه کودک ،صص .۳۹ -۴5
 .3همان.
 .0الفقه المنسوب إلی انمام الرضا  ،ص  231شیخ صدوق ،عیون اخبـار الرضـا  ،ج
 ،9ص .20
 .5الفقه المنسوب إلی انمام الرضا  ،ص  231شیخ کلینی ،الکافی ،ج  ،99ص .312
 .6شیخ ّ
حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،6ص .200

