
 اسالمی خانواده در زندگی سبک

 

 که است شناسي مردم و شناسي جامعه علم و اجتماعي علوم مفاهيم جمله از «زندگي سبک» مفهوم

 است؛ گرفته قرار فرهنگي مديران و اجتماعي علوم عالمان توجه مورد بسيار اخير دهه در و اخيرا  

 عوامل بودن اي شبکه و وارگي نظام و پيوند و تنيدگي هم به از که است معنايي زندگي سبک

 .است آمده وجود به گذارند، مي تؤثير انسان زيستن هاي اقليم يا زندگي هاي شيوه در که متعددي

 زندگی در بنيادی اصل چهار

 دهد، قرار معرفت و علم و دانش پايه بر جز را خويش زندگی نميتواند انسان( ع)صادق امام نظر از

 را خود زندگی: پرسيدند( ع)صادق امام از وقتی رو اين از. حصولی يا باشد حضوری علم اين حال

 :اصل سه بر: فرمودند پاسخ در ايشان کرديد؟ بنا چه بر

 شدم؛ آرام پس نميخورد، ديگری مرا روزی دانستم

 کردم؛ حيا پس ميبيند، مرا خدا که دانستم و

 کردم؛ تالش پس نميدهد، انجام ديگری مرا کار که دانستم و

 نهايت تا زندگانی برای نه آمده، نهايت بی برای  انسان

 تصور و تصديق راه از بشر. برگردد اوج به دوباره بايد و کرد سقوط زمين به اوج از انسان روزی

 گسترش با امروزه. است کرده کشؾ را مختلؾ علوم خود های آگاهی انباشت از و يافته دست علم به

 های شاخه زير به خود نيز...  و رياضيات فلسفه، پزشکی، علم های شاخه از يک هر دانش و علم

 حرکت که يافته دست هايی قانون به خود حيات ادامه برای راه اين از انسان شود، می تقسيم متعددی

 دست هستی حقيقت به هنوز انسان عالم، در علم گستره به توجه با. کند تبيين خود برای را عالم در

 تنها که دريافته انسان. است رفت، خواهد کجا به و آمده کجا از که سئوال اين پاسخ دنبال به و نيافته

 معينی مقدار هرکسی برای زندگی نهايت: کرد اذعان دارد، زندگی مجال عالم اين در صباحی چند

 پاک های انسان از برخی تنها. است بيشتر يا کمتر ديگر برخی از موجودات برخی فرصت و بوده

 عالم آفريننده و مهندس عنوان به خداوند: گفت و دانست هستی رموز درک به قادر را تدبر با و طينت

 به اتکا با انسان تا فرموده عنايت زيستن چگونه برای هايی پيام بشر برای خود آسمانی کتاب در خلقت

 عالم اين در معلول و دليل معمای حل دنبال به هنوز  انسان. کند زندگی درست زمين در فرامين آن

 هستند ديگر کرات در انسان مانند ديگری موجودات دنبال به هنوز ها انسان از ديگر برخی است،

 آفريده انسان وجود برای تنها را جهان خلقت و زمين که فرموده خود آيات در خداوند اينکه از ؼافل

 را خود عمر سوم يک ها انسان نهايت، تا زندگی برای نه اند شده آفريده نهايت بی برای ها انسان. است

 خوبی به دانش اين از استفاده با را عمر ديگر سوم دو تا کنند می معرفت و دانش تحصيل صرؾ

 است زمين روی زندگی برای کنند می کسب جهان اين در که دانشی هر که بدانند بايد اما ببرند سر به

 .باشند داشته ديگری های اندوخته بايد مرگ از پس سير برای و

 



 در انسان. کنيم زندگی قيمتی هر به اينکه نه کنيم پيدا ارزش تا کرده زندگی دنيا اين در ايم آمده ما

 تا آمده دنيا اين به زيرا اعتباری، نه باشد حقيقی کالس دارای که کند زندگی ای گونه به بايد زمين

 هستی جهان و بشر حقيقت متوجه تعداد چه خاکی کره روی انسان ميليارد هفت از. کند کسب کمال

 و کنند می ازدواج شوند، می بالػ کنند، می زندگی آيند، می دنيا به دنيا اين در ها انسان تمام هستند،

 رموز به آنها همه آيا اما رسند می خود عمر پايان به نشيب و فراز مدتی از پس و آورند می فرزند

 زمين به اوج از انسان روزی دارد، دنيا اين در ای وظيفه چه که بداند بايد انسان. کنند می فکر خلقت

 فراموش زندگی خم و پيچ در را خود اهداؾ نبايد بنابراين برگردد اوج به دوباره بايد و کرد سقوط

 افرادی رو اين از است  اندک بسيار کنند می زندگی هدفمند زمين در که خداوند شاکر افراد تعداد. کند

 و خوردن از را انسان تا نيامده پيامبری هيچ. هستند اندک نيز يابند می دست آفرينش رموز به که

 .شود رهنمون هدفمندی سوی به او تا آمده بلکه کند نهی...  و خوابيدن

 

 آباد ناکجا سيمای و ظهور عصر فاضله مدينه

 در ولی ميدانيم، بشری جوامع برای کامل سبک را اسالمی زندگی سبک ما که حالی در

 از که اين برای ما. بگذاريم نمايش به را آن تجسمی، قالب در که رسد چه ايم، مانده آن تصويرسازی

 به تبليػ و آموزش درخت که ثمراتی و نتايج به ميبايست شويم آگاه خود آموزشهای و روشها درستی

 به اگر که است نواقصی دارای مطلوب محتوای و روشی نظر از درخت اين. کنيم مراجعه گذاشته جا

 .داشت خواهيم اختيار در نارسی های ميوه همچنان نپردازيم آن درمان و شناسايی

 

 گذشته به نگاه

 سبک با که مييابيم در سادگی به بيندازيم، شيعی جوامع ديگر يا ايرانی جامعه سبک به نگاهی اگر

 و علل زيرا دارد؛ زيادی فاصله قرآنی، جامعه و اسالم وحيانی های آموزه در شده ترسيم زندگی

 يک تجسم عنوان به نتواند ايرانی شيعی جامعه جمله از شيعی جوامع تا شده موجب گوناگونی عوامل

 البته. ميزند موج جاهلی تفکرات از ايران، در زندگی سبک. کند خودنمايی شيعی آرمانی جامعه

 تخطئه تا اصالح تا تاييد دريچه از انسانی فرهنگهای با و نيست انسانی فرهنگهای مخالؾ اسالم

 و کرده ارزيابی و ميريزد وحيانی و عقالنی های آموزه ؼربال در را همه که معنا اين به. مينگرد

 و جامعه مديران سوی از نظاممند شکل در کار اين که ميرسد نظر به اما. ميکند منفی و مثبت

 تشيع يا عراقی تشيع قاره، شبه تشيع ايرانی، تشيع عنوان به چيزی و است نشده انجام آن، رهبران

 ايده جامعه نوعی بيانگر که چند هر ،)ع(علوی يا) ص(نبوی عصر اسالمی دولت. گرفته شکل لبنانی

 عصر يک ميشود، مطرح منجی و ظهور عصر مسئله در که جهاتی به ولی است، آرمانی و آل

 .دهد ارايه قرآنی زندگی سبک از کامل نمای نميتواند و نيست طاليی

 

 شيعی آرمانی جامعه سيمای



 در آن فاضله مدينه با همراه را آمريکايی زندگی سبک ؼرب، فرهنگی های رسانه که حالی در

 از تصويرسازی و ترسيم در ايم نخواسته شيعی های آموزه براساس حتی ما ميکنند، ترسيم ناکجاآباد

 بسنده گويی کلی به تنها ماست، اميد چراغ که مهدويت مسئله در. برداريم گامی شيعی زندگی سبک

 ترسيم راهی نقشه ؼرب، راه نقشه از گيری بهره با بايد ما رهبری، معظم مقام فرمان بنابر. ايم کرده

 برخيزيم، ؼرب منحط و گرايانه حسی و ماديگرايانه فرهنگ با تقابل به تنها نه گام به گام که کنيم

 اگر. نماييم ترسيم آن، به رسيدن زمانی فرصت و برسيم بدان ميخواهيم چه آن از روشن تصوير بلکه

 باشيم، داشته ؼربی فرهنگ و ادبيات عرصه در آثار ديگر و ؼرب سينمای به گذرا و کوتاه نگاهی

 اختيار در آمريکايی زندگی سبک مانند را خود الگوی جامعه تنها نه آنان که درمييابيم سادگی به

 آينده سيمای در نيز را خود ناکجاآباد و فاضله مدينه و اتوپيا بلکه ميکنند، معرفی جهانيان به و داشته

 که آثار اين جمله از. ميکنند ترسيم کالن راهی نقشه در را آن به رسيدن راه و ميکشند تصوير به

 .کرد اشاره الست يا گمشده به ميتوان دارد آن فاضله مدينه و آمريکايی زندگی سبک به فلسفی نگاهی

 

 با که را خود آرمانی جهان خود، مسيحی دمکراسی ليبرال چارچوب در تا ميکوشد ؼربی فرهنگ

 است درحالی اين. دهد ارايه آن از کاملی دستگاه و بکشد تصوير به ميشود، جهانی آمريکايی الگوی

 برای آرمانی نظام و دستگاه اين تبيين به تنها نه آرمانی جامعه و مهدويت و منجی اصل با ما که

 عنوان به دينی های آموزه در که چيزهايی آن از جامع کتاب يک بلکه ايم، نپرداخته جامعه و انسان

 جهان سراسر در خود پيامهای مخاطبان پرسش برابر در لذا. ايم نکرده تدوين شده معرفی برتر نظام

 قرآنی جامعه و برتر و آرمانی جهان از ترسيمی و تصوير چه ما که ميشويم مواجه مشکل اين با

 جامعه و اسالمی درجمهوری کنونی نظام نميتوانيم که است اين مخاطبان برابر در ما مشکل. داريم

 جامعه و نظام زيرا کنيم، معرفی آرمانی جامعه مسير در جامعه يک عنوان به را ايرانی اسالمی

 دستگاه در حتی علميه های حوزه طالب اينرو از. ميبرد رنج ای عمده نواقص از شدت به ما کنونی

 را تمامی نيمه و کامل نيمه انسان يک و دهند ارايه را آرمانی کوچک جامعه نميتوانند حوزوی بسته

 .باشند مناسبی الگوی ديگران برای بتوانند که رسد چه دهند، ارايه ديگران به

 

 زندگی سبک و نرم جنگ

 از مختلؾ طرق از کند می تالش و داده قرار هدؾ را ايرانيان زندگی سبک تؽيير نرم جنگ امروزه

 بر و کند ايجاد فاصله آنها دينی باورهای و مردم ميان ای ماهواره های شبکه از برنامه پخش جمله

 فرهنگی نيات به تؽييرات اين ايجاد با تا گذارد تاثير خانه وسايل انتخاب و خوردن ؼذا روش پوشش،

 اين نيز دشمن و است متفاوت جامعه هر فرهنگ با متناسب زندگی های سبک جوامع در. برسد خود

 اثر بر که دارد خاصی زندگی سبک ای جامعه هر.است رفته نشانه را زندگی های روش اين بار

 يافته رواج جامعه آن در و شده استخراج آنها مذهب و دين و خرد تفکر، و فرهنگ از زمان گذشت

 به بايد مردم و است اسالمی جامعه در زندگی اساس و پايه عنوان به دينی ارزشمند اعتقادات.است

 سبک آسانی به بتواند تا است اعتقادات اين تخريب دنبال به دشمن که باشند داشته توجه مهم نکته اين

 همراه جاری قوانين و دانش و خرد و علم با جامعه مردم که صورتی در.دهد تؽيير را ايرانی زندگی

 ؼربی کشورهای امروز دنيای در. کرد خواهد حرکت و پيشرفت به رو جامعه باشند جهت هم و



 به اسالمی جمهوری در بخصوص)اسالمی کشورهای زندگی سبک تؽيير با تا دارند فراوانی تالش

 زمينه( است کشيده چالش به را دموکراسی ليبرال مدل که مداری حکومت از جديدی شيوه ايجاد دليل

 اقناع پروژه و نرم جنگ حوزه در را خود تالش دشمن. نمايند فراهم را خود استيالی و نفوذ بسط

 اين تا است داده قرار ؼربی های ارزش از تقليد به جوان نسل دادن سوق و عمومی افکار سازی

. آورد فراهم را جهانی سطح در فرهنگی سازی يکسان و اسالمی های ارزش استحاله زمينه گونه

 و پيشرفت حقيقی و اساسی بخش عنوان به زندگی سبک اهميت بر اسالمی انقالب معظم رهبر تاکيد

 برای نخبگان و دانشگاهيان دولتی، مسئوالن تالش برای مهمی مشوق بايد اسالمی، نوين سازی تمدن

 .گردد اسالمی فرهنگ با متناسب زندگی سبک گسترش و ايجاد

 

 دستاورد ترين مهم -زندگی سبك كردن سكوالريزه عبارتی به- دين و اعتقادات از زندگی سبك تفكيك

 فرهنگ» كه بوده منطق اين با. شود نمی محدود آمريكايی  جامعه به آن مرزهای كه بوده سلطه نظام

 از خارج در بسياری های انسان وقتی. است كرده «ؼالب فرهنگ» به تبديل را خود ؼرب «مهاجم

 خود استراتژيك عمق عنوان به تواند می متحده اياالت كنند، می زندگی آمريكايی آمريكا، مرزهای

 دست آن به خود سياسی و نظامی قدرت با نتوانستند ها آمريكايی كه موفقيتی. كند حساب آنها روی

 نای، جوزؾ. است آمده فراهم برايشان جهان مردمان از بسياری زندگی كردن آمريكايی با يابند،

 و ای رسانه بازوی دو با خود عمومی ديپلماسی در آمريكا كه است معتقد «نرم قدرت» پرداز نظريه

 همين مانند بحثی وقتی نيز رهبری معظم مقام. سازد می را جهانيان های انتخاب و رإياها آموزشی،

 نيازی كنند می مطرح را...  و علم توليد نهضت اسالمی نوين تمدن مانند ديگر مباحث يا زندگی سبك

 را زندگی سبك بحث بايد نيز واقعی نياز همين براساس لذا اند كرده بيان را آن كه اند ديده جامعه در را

 گيرد نمی شکل بخشنامه و ادله و سرعت با زندگی سبک های مهارت آموزش.كرد مطالعه و بررسی

 از را ها آموزش اين بتوانيم بايد.شود نهادينه ها انسان وجود در مسائل اين به قلبی اعتقاد بايد بلکه

 .شود نهادينه زمان طول در تا کنيم ارائه طفوليت دوران

 

 شهوانی و عقالنی زندگی سبک

 و شناسی جامعه حوزه پژوهشگران که است مفاهيمی زمره از( Life style)زندگی سبک مفهوم

 برند می کار به و مطرح را آن جامعه فرهنگی های واقعيت از ای پاره بيان برای فرهنگی مطالعات

 حدی تا است يافته زيادی رواج فرهنگی مطالعات و اجتماعی علوم ادبيات در آن کارگيری به دامنه و

 را طبقه مفهوم جمله از موجود واژگان از بسياری جانشينی قابليت مفهوم اين که معتقدند بعضی که

 و فرهنگی های نگرش حتی و رفتارها پيچيده واقعيت گويای تری، دقيق نحو به تواند می و داراست

 مفاهيم جای به را آن کارگيری به انديشمندان برخی حتی و باشد ما امروز جامعه در اجتماعی

 اجتماعی علوم مفاهيم جمله از «زندگی سبک» مفهوم.اند کرده مطرح مليت و قوميت چون فراگيری

 علوم عالمان توجه مورد بسيار اخير دهه در و اخيرا   که است شناسی مردم و شناسی جامعه علم و

 پيوند و تنيدگی هم به از که است معنايی زندگی سبک است؛ گرفته قرار فرهنگی مديران و اجتماعی

 انسان زيستن های اقليم يا زندگی های شيوه در که متعددی عوامل بودن ای شبکه و وارگی نظام و

 رفتارها، مجموعه به فرهنگی مطالعات رشته در زندگی سبک. است آمده وجود به گذارند، می تؤثير



 معنايی و رفتاری هنجاری، ابعاد به معطوؾ که شود می اطالق فرد هر های کنش الگوهای و مدلها

 جامعه و فرد های واکنش و ها کنش و باورها نظام کيؾ و کم دهنده نشان و باشد او اجتماعی زندگی

 اشخاص های کنش و تعامالت روابط، محتوای و ماهيت بر داللت زندگی سبک عبارتی به. باشد می

 از کاستن و دارد ما امروز زندگی سبک نوع که نتايجی درباره بايد. دارد جامعه هر در مردم آحاد و

 به.کنيم سازی فرهنگ است داده قرار ؼربی الگوی بر مبتنی را زندگی سبک که کاذبی های ارزش

 اين از متاثر افراد زندگی سبک شده مطرح که نيازهايی و امروز جامعه گستردگی دليل

 حالت يک به انديشمندانه حالت از ايران مردم زندگی سبک اخير های سال در متاسفانه.نيازهاست

 از استفاده و گرايی مصرؾ در چشمگيری سرعت و شده تبديل تقليدی و همچشمی و چشم و ابزاری

 .شود اصالح مسئله اين بايد که است آمده وجود به دار برق و زرق و لوکس کاالهای

 اتفاق و بوده ممکن بشر برای زندگی سبک نوع دو فقط تاريخ طول در گفت توان می کلی طور به

 داشته باطل جبهه که نفسانی سبک وديگری اند داشته مإمنين و اوليا انبيا، که عقالنی سبک يکی افتاده

 ظاهری، رسول سوی به طبيعتا   باشد خود باطنی رسول يعنی عقل فرمان تحت انسان چنانچه.است

 اخالق و رفتار گفتار، افکار، تمام حالت اين در. شود می راهنمايی الهی هدايت و وحيانی هدايت

 ائمه و پيامبر کالم و قرآن وحی، که ظاهری رسول و است عقل که باطنی رسول هدايت با انسان

 تابع و وحيانی عقالنی، چيز همه زندگی سبک اين در پس شود، می انجام است عليهم هللا صلوات اطهار

 انسان تمايالت و آمال شهوات، نفس، مبنای بر که زندگی ديگر سبک. است الهی مجاز حدود و حق

 منفعل انسان و نيست منطقی چيز هيچ تمايالت و آمال شهوات، نفس، بر مبتنی زندگی سبک در. است

 الگو دنبال به فردی چنين واقع در و ديگران نفسانيت و بيرونی های جريان تؤثير تحت حتما   و است

 هوس و حواس ندارند، فعالی تعقل و تفکر چون اشخاصی چنين.است سايرين از کردن تقليد و گرفتن

 قرار تؤثير تحت بنمايانند آنها به و دهند گوش و ببينند چه هر بنابراين کند می حکومت آنها در

 انجام در حتما   افرادی چنين.ندارند ثابتی مبنای و اصول خود زندگی در افراد گونه اين. گيرند می

 و پدر يعنی ها خودی به نسبت بينی بزرگ خود دچار افراد اين. هستند تفريط و افراط در امورشان

 بيگانگان به نسبت همچنين و کنند می تکبر احساس آنها به نسبت و هستند فرزندان و همسر مادر،

 .کنند می حقارت احساس آنها مقابل در يعنی دارند بينی کم خود احساس

 

 آن خطرات و اجتماعی های شبکه

 از يكی به و كنند كسب جهان سرتاسر در بسياری مخاطبان اند توانسته امروزه اجتماعی های شبكه

 های شبكه روی پيش های چالش از يكی حال اين با. شوند تبديل اينترنتی های پايگاه مهمترين

 ، بوك فيس مانند اجتماعی های شبكه از استفاده گسترش با واقع در. است امنيت مسئله اجتماعی

 صاحب نظر مورد نيز مجازی فضای از بخش اين در امنيت موضوع...  و پالس گوگل ، توئيتر

 در امنيتی تهديدات از اخباری نيز روز هر آنكه ضمن.است گرفته قرار كاربران همچنين و نظران

 و ترتيب برای مناسب بستر يك به بسيار، داليل به اجتماعی، های شبكه. گردد می اعالم ها شبكه اين

 آلودگی اشتراك و انتشار كاربران، ارزشمند و محرمانه اطالعات سرقت اينترنتی، حمالت اجرای

 تبديل الين آن های كالهبرداری اجرای و مخرب های لينك اينترنت، های ويروس ای، رايانه های

 جنگ در دشمن مهم ابزارهای و بسترها از يكی امروز ؼرب، اجتماعی مجازی های شبكه. اند شده



 اقتصاد، سياست، های زمينه در مشخصی های گيری  جهت و افكار دارای ؼرب. شود می محسوب نرم

 اقدام نيز آن نشر به تر تمام هرچه گستردگی و سرعت با و است آن مانند و اخالق اجتماعی، روابط

 و همسو مجالت مجازی، اجتماعی های شبكه ماهواره، راديو، فيلم، طريق از تبليػ و نشر اين. كند می

 و فكری نظام در دگرگونی ايجاد.گيرد می صورت جهان از نقطه هر در خود همفكران تقويت نيز

 های استفاده طريق از كه است دشمن نرم جنگ مهم های برنامه و اهداؾ از يكی افراد اعتقادی

 با مؽاير های آموزه از برخی بودن علمی القای نيز و علمی دستاوردهای از نظری و فلسفی نادرست

 .گيرد می شكل دينی بينی جهان

 

 عمومی فرهنگ تا دينی فرهنگ از

 با شده باعث ما های ؼفلت مدد به که است نرمی ،جنگ حاضر عصر فرهنگی مهم های چالش از

 به ايرانی، جامعه فرهنگ در ؼربی زندگی سبک ترويج و ها ارزش تؽيير جهت در هوشمندی

 بطن در ؼربی زندگی سبک از الگوگيری که هستيم اين شاهد امروزه.کند گذاری اثر هدفمند صورتی

 کرده نفوذ و رسوخ ما جامعه اجتماعی هنجارهای و دينی های ارزش و رفتارها و ها خانواده برخی

 زندگی بهترين اسالم مقدس شرع. ندارد همخوانی اسالمی های آموزه با آنها از بسياری که حالی در

 در ما فاصله. است زياد بسيار زندگی اين با ما فاصله ولی است كرده بينی پيش ها انسان برای را

 از كه انتظاری. است متفاوت بسيار كرده بيان اسالم آنچه با....  و پوشش تعامالت، اخالق، رفتار،

 رخ ما جامعه در حاضر حال در كه اتفاقی با دارد وجود اخالقيات و رفتار حيث از دينی جامعه يك

 و است مشاهده قابل جامعه در عمومی فرهنگ واقعيت كه كنند می مطرح برخی. است متفاوت دهد می

 ها  واقعيت و ها آرمان بين مقايسه در و ايم رفته ها آرمان سراغ به و بوده حد از بيش ما انتظار

 فرهنگ از عمومی فرهنگ گرفتن فاصله بر دال هايی قضاوت شود می موجب و دارد وجود ای فاصله

 با وجه هيچ به كه جامعه در مظاهری به اشاره با ديگر برخی كه حالی در. بگيرد صورت دينی

 دينی فرهنگ و عمومی فرهنگ بين فاصله وجود بر نيستند، جمع قابل اسالمی اخالق و دينی مظاهر

 در شايد و بايد كه طور آن دينی فرهنگ امروز كرد ادعا توان می مجموع در ولی دارند؛ تصريح

 احساس شوند می وارد ما جامعه به كشور از خارج از كه افرادی از بسياری. ندارد وجود ما جامعه

 از خيلی از و ندارد وجود...  و ها رنگ بودن محدود رنگ، تنوع و داريم ای بسته جامعه كنند می

 آنچه. هستند متفاوت و نسبی شدت به ها ديدگاه نيز خصوص اين در هستيم، مذهبی ای جامعه ما جهات

 احترام ادبی، بی دروؼگويی، مانند معضالتی و است اسالمی اخالق داريم كم جامعه در اكنون كه

 با ترافيكی رخداد يك در راحتی به و هستيم شاهد جامعه در را...  و ديگران حقوق به نگذاشن

 ".شويم می مواجه هم با مردم های بدرفتاری و ها هتاكی

 در دينی فرهنگ های ريشه اما است، مختلؾ های محيط و موضوعات از متؤثر ما جامعه فرهنگ

 در و است حاکم امروز زندگی در رايج موضوعات بر نظمی بی.  است شده رقيق و سست جامعه

 تؤکيد نکته اين بر کريم قرآن در که حالی در نيست، حاکم نظم علمی، های ريزی برنامه و زندگی

 امروزه متؤسفانه. بزنند هم به را توازن اين نبايد انسانها و آفريد نظم روی از را جهان خداوند و شده

 از برخی در. كنيم می مشاهده كم جامعه مختلؾ اقشار بين در را قرآنی و دينی فرهنگ ترويج آثار

 شدن تر نزديك شاهد ديگر برخی در و دينی فرهنگ از عمومی فرهنگ گرفتن فاصله شاهد ها عرصه



 ترويج آثار امروزه متؤسفانه. كرد قضاوت منصفانه بايد ُبعد دو هر در كه هستيم يكديگر به دو اين

 به ها خانواده در دروغ مسئله مثال   بينيم، می كم جامعه مختلؾ اقشار بين در را قرآنی و دينی فرهنگ

 و رود می بين از خانواده آن كودكان بين در دروغ قبح و گيرد می قرار اهمال مورد جدی و شوخی

 در منكر از نهی و معروؾ به امر به توجه. است كودك تربيت در دينی عمومی فرهنگ مؽاير اين

 به است، بربسته رخت جامعه عمومی فرهنگ از گفت توان می حتی و يافته كاهش شدت به جامعه

 مسجد راهی جماعت نماز اقامه برای كه كشورمان مومن مردم چشمان مقابل در اگر كه نحوی

 امر واجب   به توجه بی آنها نيست، دين واجبات جزء منكر از نهی كه گويی دهد، رخ منكری هستند،

 از مواردی چنين در ما جامعه. روند می جماعت نماز اقامه سراغ به منكر از نهی و معروؾ به

 از برخی و است خالی هم جماعت نماز در جوانان جای حتی است، گرفته فاصله قرآنی فرهنگ

 جايگاه به توجه بايد عمومی فرهنگ كه حالی در اند، شده جدا ما متدين جامعه اقشار از جوانان

 ".باشد جامعه در جوانان

 همسايگان، افراد، حقوق رعايت اجتماعی، تعامالت آداب از گرانبها ای مجموعه اسالمی فرهنگ

. گيرد می شكل سعادتمند ای جامعه شود گرفته كار به كه صورتی در كه است....  و فاميل دوستان،

 جامعه به ؼرب زندگی سبك از را زيادی اطالعات اينترنت و مجازی فضای ارتباطات، فضای اكنون

 انتقال دنبال به امواج از موج هر در آنها. كند می تزريق نوجوان و جوان سنی های گروه خصوصا   ما

 طبعا   و است فعاليت حال در دشمن. دهند انتقال ما جامعه به را ؼربی زندگی خواهند می و هستند پيام

 بالندگی و رشد نداشتن و رسانی اطالع نبود آگاهی، عدم لحاظ به اجتماعی محيط يك در است ممكن

 آن پشتوانه که است فرهنگی دينی فرهنگ. بپذيرد تؤثير بيگانه فرهنگ از مخاطب افراد از فرد يك

 معين چيز همه به نسبت را ما تکليؾ که است نگرشی آن بينی، جهان و بود خواهد دينی بينی جهان

 بينی جهان بر دينی،مبتنی فرهنگ رو اين از. کند می تعيين را زندگی منش و روش واقع در و کرده

 در دينی فرهنگ های ريشه اما باشد، داشته سنتها جمله از مختلفی مآخذ تواند می فرهنگ. است دينی

 تصميم های ريشه تا کنيم حذؾ را ها واسطه افراد، رفتار بررسی در اگر رابطه اين در. است دين

 دستورات به انسان رفتارهای و منشها برخی های ريشه که شويم می متوجه ببينيم را افراد های گيری

 اساس بر آن اوليه های پايه که است مذهبی و اسالمی کشوری ايران سرزمين. گردند بازمی دينی

 رأس در مذهب و دين بايد کشوری چنين در بنابراين شده، نهاده بنا دينی باورهای و مذهبی اعتقادات

 اشاعه برای.گيرد صورت مناسب و الزم های فعاليت آن اشاعه و حفظ راستای در و بوده توجه

 مبلؽان روز، مقتضيات و گرايشات به توجه با زمان، هر در بايست می اسالمی، اخالق و دينی مبانی

 . باشند داشته هماهنگی و مناسب فعاليتهای مذهبی و دينی فرهنگی، مسئوالن و

 است اسالمی و دينی ای جامعه ما جامعه. آيد می پيش نيز مشكالتی چنين باشد حاشيه در فرهنگ وقتی

 نگاه احترام ديده به اسالمی های آموزه اين به مردم مختلؾ اقشار و مهم آن در دينی های ارزش و

. است نشده جاری و ساری ما جامعه در كامل طور به هنوز اسالمی فرهنگ اين ولی كنند، می

 در عمومی فرهنگ با آن فاصله ميزان سپس و استخراج بايد ابتدا مختلؾ ابعاد در اسالمی فرهنگ

 های بخش در اسالمی فرهنگ ُبعد در. برآييم موانع رفع درصدد و شده گيری اندازه ما كنونی جامعه

 به را( ع)بيت  اهل های آموزه كه  هستيم حركت حال در سمتی به سياسی اقتصادی، اجتماعی، مختلؾ

". بگنجانيم ها دستگاه های برنامه و ها فعاليت در راهبردی اسناد قالب در و استراتژيك برنامه صورت

 بازتوليد و سکوالريسم ترويج تسامح، و تساهل سياست کردن دنبال دينی، فرهنگ به توجهی بی



 همواره دشمن.است ايران به خود فرهنگی هجمه در دشمن سياستهای جمله از التقاطی های انديشه

 را ملت آن فرهنگ در دگرگونی و تحريؾ زمينه ملت يک فرهنگی هويت در تؽيير با دارد تالش

 فقيه، واليت اصل در شبهه ايجاد اصيل، اعتقادی مسائل در شبهه ايجاد همچنين. کند فراهم

 کردن جايگزين. است زمينه اين در دشمنان ترفندهای ديگر از...  و( ع)حسين امام عزاداريهای

. است فرهنگی هجمه در دشمن ترفندهای از ديگر يکی بومی و دينی فرهنگ جای به بيگانه فرهنگ

 سنين از بايد تربيت. بگيرد صورت ای ويژه اهتمام ابتدايی سنين از فرزندان تربيت در بايد لذا

 بايد اكنون. كنيم مشاهده جوانی دوران در را آن ثمره ما تا باشد مدارس و كودك مهدهای در كودكی

 اعمال درست فرهنگی مديريت عمومی های رسانه در و گيرد صورت بازنگری آموزشی نظام در

 تبليػ بايد الگوهايی چه كه برسند اجماع به تبليؽی روند های چارچوب طراحی در بايد نخبگان و شود

 و فرهنگی های دستگاه ولی نيست، رذايل از بری ای جامعه هيچ. شود تبليػ نبايد الگوهايی چه و شود

 .كنند اقدام آن های ريشه استخراج و اسالمی فرهنگ كردن فراگير به نسبت دارند وظيفه آموزشی

 

 و اخالقی مشكالت و ها چالش اين باشيم داشته عمومی فرهنگ اصالح برای جامعی برنامه اگر

 داده ويژه نقش فرهنگ به كه است اين ما عمده مشكل كند،  می پيدا بروز كمتر جامعه در اجتماعی

 پيش نيز مشكالتی چنين باشد حاشيه در فرهنگ وقتی است، نگرفته قرار امور رأس در و نشده

 نقشه اين در دستگاه هر نقش كه ديد بايد. هستيم جهادی رفتار يك و كالن طراحی يك نيازمند.آيد می

 انديشه كردن عمومی برای فرهنگی جهادی های حركت بايد نيز ها حركت و چيست فرهنگی بزرگ

 ضروری و الزم.باشد عمومی حركت يك صورت به بلكه تكراری و ای كليشه صورت به نه دينی

 صورت به بيشتر که) امروز فرهنگی تاثيرگذار و نفوذ ابزارهای درست شناخت با ميان اين در است

 و ها ارزش تبيين خود، هويت حفظ با و کنيم عمل هوشمندانه و آگاهانه( است وشنيداری ديداری

 نوعی خانواده، اعضای و همسران روابط در درست تربيت با و خانه نهاد ساختار در دينی های آموزه

 از الگوگيری به دينی های آموزه متن به بازگشت با و. کنند ايجاد اجتماع و خانواده حريم در مصونيت

 .كنيم اقدام جامعه بطن در( ع) معصومين ائمه سيره و سنت

 

 (ص)پيامبر زندگی سبک اساسی محورهای

 سلوک از بخشی بازگوکننده که است( ص)اکرم پيامبر رفتاری خصوصيات از خصلت 011 بيان

 حضرت آن سنت و سيره به تؤسی شک بی. باشد می حضرت آن زندگی سبک و اجتماعی و فردی

 مطلب اين در آنچه جمله از و(10 آيه االحزاب) «حسنه اسوه هللا رسول فی لکم و» کريمه  آيه براساس

 .بود خواهد مسلمانان جامعه به مبتال مسائل و مشکالت راهگشای شده، اشاره آن به

 

 رفت می راه وقار و آرامی با رفتن راه هنگام

 .کشيد نمی زمين بر را ها قدم رفتن راه در



 .بود دوخته زمين بر و افتاده زير به پيوسته نگاهش

 .نگرفت سبقت او بر سالم در کسی و کرد می سالم به مبادرت ديد می را هرکه

 .کشيد نمی بيرون او دست از زودتر را خود دست داد می دست کسی با وقتی

 .است حضرت آن نزد فرد عزيزترين کرد می گمان هرکس که کرد می معاشرت چنان مردم با

 .کرد نمی نظر چشم گوشه با دولت ارباب روش به نگريست می کسی به هرگاه

 .کرد نمی نگاه خيره و دوخت نمی چشم مردم روی به هرگز

 .ابرو و چشم با نه کرد می اشاره دست با کرد می اشاره چون

 .گشود نمی سخن به لب شد نمی نياز تا و داشت طوالنی سکوتی

 .داد می فرا گوش خوب او سخنان به شد می صحبت هم کسی، با هرگاه

 .نشست می او به رو و گشت برمی کامال گفت می سخن کسی با چون

 .خاست برنمی حضرت آن کرد نمی برخاستن اراده او تا نشست می هرکه با

 .خدا ياد با مگر خاست برنمی و نشست نمی مجلسی در

 .آن صدر در نه نشست می درب نزديک و آخر در مجلسی به ورود هنگام

 .کرد می نهی آن از و داد نمی اختصاص خود به را خاصی جای مجلس در

 .زد نمی تکيه مردم حضور در هرگز

 .بود قبله به رو حضرت آن نشستن اکثر

 .گرفت می ناديده بود وی ناپسند که داد می رخ چيزی او محضر در اگر

 .کرد نمی نقل را آن گشت می صادر خطايی کسی از اگر

 .کرد نمی مواخذه سخن در خطای و لؽزش بر را کسی

 .کرد نمی منازعه و جدل کسی با هرگز

 .بگويد باطل و لؽو حرؾ آنکه مگر کرد نمی قطع را کسی سخن هرگز

 .نشود مشتبه شنونده بر جوابش تا کرد می تکرار مرتبه چند را سوالی به پاسخ

»  فرمود می بلکه «گفت چنين فالنی چرا »فرمودـ نمی. شنيد می کسی از ناصواب سخن چون

 «گويند؟ می چنين که شود می چه را مردم بعضی

 .شد می ؼذا هم آنان با و کرد می برخاست و نشست زياد فقرا با



 .پذيرفت می را ؼالمان و بندگان دعوت

 .بود شير جرعه يک اندازه به اگرچه کرد می قبول را هديه

 .آورد می جا به رحم صله همه از بيش

 .دهد برتری ديگران بر را آنان آنکه بی کرد می احسان خود خويشاوندان به

 .کرد می نهی آن از و نمود می تقبيح را بد کار و فرمود می تشويق و تحسين را نيک کار

 از حاضران هرآنچه گفت می مکرر و فرمود می آنان به بود مردم دنيای و دين صالح موجب آنچه

 .برسانند ؼايبان به شنوند می من

 .کرد می قبول را او عذر آورد می عذر هرکه

 .شمرد نمی حقير را کسی هرگز

 .نخواند بد های لقب به يا و نداد دشنام را کسی هرگز

 .نکرد نفرين را خود بستگان و اطرافيان از کسی هرگز

 .کرد نمی جستجو را مردم عيب هرگز

 .بود خوشخو همه با و گرفت نمی کناره آنان از ولی بود برحذر مردم شر از

 .گفت نمی آنان مدح بسيار و کرد نمی را مردم مذمت هرگز

 .داد می جزا نيکی به را بدی و فرمود می صبر ديگران جسارت بر

 .بود مدينه نقطه ترين افتاده دور اگرچه کرد می عيادت بيماران از

 .شد می آنان حال جويای همواره و گرفت می را خود اصحاب سراغ

 .زد می صدا هايشان نام بهترين به را اصحاب

 .فرمود می تاکيد آن بر و کرد می مشورت بسيار کارها در اصحابش با

 تشخيص توانست نمی شد می وارد آنان بر ای ؼريبه اگر و نشست می وار دايره يارانش جمع در

 .است ايشان از کداميک پيامبر که دهد

 .کرد می برقرار الفت و انس يارانش ميان

 .بود پيمان و عهد به مردم وفادارترين

 .کرد نمی حواله کسی به و داد می خودش دست به بخشيد می فقير به چيزی هرگاه

 .کرد می کوتاه را نمازش آمد می او پيش کسی و بود نماز حال در اگر



 .کرد می کوتاه را نمازش کرد می گريه کودکی و بود نماز حال در اگر

 .رسيد می ديگران به بيشتر خيرش که بود کسی او نزد افراد عزيزترين

 به را حاجتش تواند نمی که را کسی حاجت من به برسانيد:فرمود و نبود اميد نا او محضر از احدی

 .«برساند من

 با و خوش سخنی با گرنه و فرمود می روا بود مقدور اگر خواست می حاجتی او از کسی هرگاه

 .کرد می راضی را او نيکو ای وعده

 .باشد معصيت برای آنکه مگر نداد کسی درخواست به رد جواب هرگز

 .بود مهربان بسيار کودکان با و کرد می اکرام بسيار را پيران

 .کرد می مراعات خيلی را ؼريبان

 .کرد می خود مجذوب و آورد می دست به را آنان دل شروران، به نيکی با

 . داشت بردل خدا از زيادی خوؾ حال عين در و بود متبسم همواره

 .کرد نمی فرح اظهار خيلی و گذاشت می هم بر را ها چشم شد می شاد چون

 . شد نمی بلند خنده به صدايش و بود تبسم حضرت آن خنديدن اکثر

 زد نمی باطل و لؽو حرؾ خنداندن، و مزاح بهانه به اما کرد می مزاح

 .گذاشت می نيک نام آن جای به و داد می تؽيير را بد نام

 .گرفت می سبقت او خشم بر همواره اش بردباری

 .آمد نمی خشم به يا و شد نمی ناراحت دنيا فوت برای از

 شناخت نمی را او کسی ديگر که آمد می خشم به آنچنان خدا برای از

 .شود شکسته حق حريم آنکه مگر نگرفت انتقام خودش برای هرگز

 .نبود دروؼگويی از منفورتر حضرت آن نزد خصلتی هيچ

 .نداشت زبان بر حق ياد جز خشنودی نا و خشنودی حال در

 . نکرد انداز پس خود نزد ديناری و درهم هرگز

 .نداشت خدمتکارانش از زيادتر چيزی پوشاک و خوراک در

 .خورد می ؼذا خاک روی و نشست می خاک روی

 .خوابيد می زمين روی



 .کرد می وصله خودش را لباس و کفش

 .بست می خودش را شترش پای و دوشيد می شير خودش دست با

 .کرد نمی فرقی برايش و شد می سوار بود مهيا برايش مرکبی هر

 .کرد می استفاده خود انداز زير عنوان به داشت که عبايی رفت می هرجا

 .بود سفيد حضرت آن های جامه اکثر

 .بخشيد می فقيری به را خود قبلی جامه پوشيد می نو جامه چون

 .بود جمعه روز مخصوص داشت که فاخری جامه

 .کرد می آؼاز راست سمت از هميشه پوشيدن لباس و کفش هنگام در

 .دانست می کراهت را بودن مو ژوليده

 .بود عطر خريدن برای حضرت آن مخارج بيشترين و بود خوشبو هميشه

 .زد می مسواک گرفتن وضو هنگام و بود وضو با هميشه

 .يافت می نماز در را خود آرامش و آسايش و بود نماز در او چشم نور

 .داشت می روزه را هرماه پانزدهم و چهاردهم و سيزدهم ايام

 .نکرد مذمت را نعمتی هرگز

 .شمرد می بزرگ را خداوند نعمت اندک

 .نگفت بد ؼذايی از يا نکرد تعريؾ ؼذايی از هرگز

 .فرمود می ميل کردند می حاضر هرچه ؼذا موقع

 .فرمود می تناول ؼذا خود جلوی از سفره سر در

 .کشيد می دست ديرتر همه از و شد می حاضر زودتر همه از ؼذا سر بر

 .شد می منصرؾ شدن سير از قبل و کرد نمی ميل ؼذا شد نمی گرسنه تا

 .نکرد جمع خود در را ؼذا دو گاه هيچ اش معده

 .نزد آروغ هرگز ؼذا در

 .خورد نمی ؼذا تنها داشت امکان که آنجا تا

 .کشيد می خود روی و شست می را دستها ؼذا از بعد



 .الحمدهلل آنها آخر و هللا بسم آنها اول نوشيد؛ می آب جرعه سه آشاميدن وقت

 .بود حياتر با نشين پرده دوشيزگان از

 .خواست می اجازه بار سه شود وارد منزل به خواست می چون

 بخشی و خانواده برای بخشی خدا، برای بخشی: کرد می تقسيم بخش سه به را منزل داخل اوقات

 .کرد می قسمت مردم با نيز را خودش وقت و بود خودش برای

 طبرسی «االخالق مکارم» کتاب و قمی محدث «اآلمال منتهی» کتاب: منابع
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