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ما باید زحمت بکشيم تا در همۀ جناح ها خودکفا باشيم. امکان ندارد که استقالل 
به دست بياید، قبل از اینکه استقالل اقتصادی داشته باشيم. اگر ما بنا باشد که در 
اقتصاد احتياج داشته باشيم، در چيزهای دیگر هم وابسته خواهيم شد و همين طور 
اگر در فرهنگ، ما وابستگی داشته باشيم، در اساس مسائل وابستگی پيدا می کنيم.

َس ِسّره الّشریف( امام خمینی )قدِّ



درس مدیریت خانواده و سبک زندگی، برای اولین بار با تصویب شورای عالی آموزش و 
پرورش در سال تحصیلی 98ـ1397 برای دانش آموزان پایۀ دوازدهم تدریس می شود.

برنامه درسی این کتاب بر اساس نیازسنجی موضوعی و دریافت نظرات کارشناسان 
تدوین شده است. بدیهی است چون موضوع این درس در مرز بین دورۀ آموزش های 
مدرسه ای و دوران بزرگسالی قرار داردـ  و به همین دلیل، در پایۀ دوازدهم، یعنی آخرین 
پایۀ تحصیلی ارائه می شود ـ ممکن است بنا به ضرورت حاوی بعضی مطالب حساس 
باشد. از این رو در تدوین کتاب تالش شده است که تمامی مطالب، در عین رعایت 

چارچوب علمی، با دقت فراوان و رعایت هنجارهای اخالقی جامعه نوشته شود.
در تولید این کتاب، سیاست چند تألیفی به کار گرفته شده است. یعنی عالوه بر کتابی 
که در دست شماست، دو کتاب دیگر نیز به صورت موازی تألیف و منتشر شده است 
که از طریق وبگاه www.chap.sch.ir قابل دریافت است. این کتاب ها دارای برنامۀ 
درسی مشابهی هستند اما در سبک نگارش با یکدیگر کامالً متفاوت اند. امید است 
این کار در سال های آینده، برای مخاطبان فرصت انتخاب کتاب مورد پسند خویش را 
فراهم آورد. در حال حاضر هر سه کتاب، آزمایشی تلقی می شوند و سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی از دریافت نظر کارشناسان و صاحب نظران به منظور اصالح آنها، 

استقبال می کند.

دبیران گرامی / دانش آموزان عزیز
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سخنی با هنرآموزان گرامی

سند تحول بنيادین آموزش و پرورش به عنوان معيار تحول آموزش فرهنگي کشور 
تأکيد ویژه اي بر بنيان خانواده و سبک زندگي دارد به نحوي که هدف چهارم سند به این 
موضوع به طور ویژه پرداخته است و در راهکار پنجم این هدف، بر اضافه نمودن درس 
مدیریت و سلوك مناسب خانواده به جدول برنامۀ درسي دورۀ متوسطه در تمام رشته ها 

و براي تمام دانش آموزان تأکيد دارد.
آموزش و ارتقاي مدیریت خانواده در استفادۀ مناسب از ابزار رسانه در محيط خانواده 
همسو با اهداف نظام تعليم و تربيت رسمي و عمومي و تدوین اصول راهنما و پودمان هاي 
آموزشي براي تبيين نقش مدرسه، رسانه ها و خانواده در تأمين پيش نيازهای ورود 
کودك به مدرسه و ایجاد سازوکارهاي الزم براي هماهنگي و همسویي آنها با هم و با 
اهداف نظام تعليم و تربيت رسمي و عمومي، و همچنين تدوین برنامۀ جامع مشارکت 
خانواده و نهادهاي تربيتي و آموزشي براي تقویت فرهنگ تربيتي خانواده ها و تحقق 
شایستگي های پایۀ دانش آموزان و افزایش ميزان مشارکت خانواده ها در فعاليت  هاي 
آموزشي و تربيتي مدرسه، برگزاري دوره هاي آموزشي اثربخش، ارائۀ خدمات مشاوره اي 
به خانواده هاي آسيب پذیر و آسيب زا براي همسوسازي اهداف و روش هاي تربيتي 
خانواده و مدرسه و تهيه و تدوین محتواي آموزشي براي دانش آموزان جهت آشنایي با 
ویژگي ها، نيازها و وظایف خانواده در چهارچوب ارزش ها و معيارهاي اسالمي، بخشي از 

تأکيدات سند تحول در این رابطه است.
با توجه به آنچه در اسناد باالدستي بيان شده است، یکي از تغييرات در برنامه هاي 
درسي و جداول دروس دورۀ دوم متوسطه، توجه به آموزش شایستگي هاي غيرفني 
در نظام آموزشی جدید است. تربيت و یادگيری شایستگی های غيرفنی در دو بخش از 

آموزش های فنی و حرفه ای ارائه می شود: 
بخش اول: آموزش و یادگيری شایستگی های غيرفنی همراه با شایستگی های فنی به 
صورت تلفيقی است که در تمام مراحل آموزش جریان دارد و در دروس کارگاهی نظام 

جدید آموزشی تحت عناوین مدیریت منابع ،کار تيمی و...ارائه می شود.
برگيرندۀ  به شایستگي هاي غيرفني در  مربوط  بخش دوم: محتواي دروس مستقل 
شایستگي هاي انساني، اخالقي، عقيدتي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و ارزشي است 
که به صورت دروس جداگانه در برنامۀ درسي براي تمام رشته ها دیده مي شود. ماهيت 
این دروس مبتني بر شایستگي است و باید به صورت فعاليت هاي یادگيري ساخت یافته 

طراحي و اجرا شود. 



هدف کلی درس مدیریت خانواده و سبک زندگي، کسب شایستگي هاي الزم براي 
تقویت مدیریت خانواده و کمک به افزایش سطح توانایي ها و مهارت هاي خانواده در 

ایفاي نقش تربيت مناسب با ویژگی های جامعه اسالمي است.
برای این درس، همانند سایر دروس فنی و حرفه ای، بستۀ آموزشی تهيه شده است 

وکتاب درسی آن شامل پنج پودمان به شرح زیر می باشد:
1  تبيين سبک زندگی؛

2  تحليل خانوادۀ من)پدر،مادر،خواهر و برادر،خویشاوندان و همسایگان(؛
3  بررسی و تبيين صميميت؛

4  مراقبت و پرهيز؛
5  بررسی و تبيين نقشۀ ازدواج.

در طراحي و ساماندهي این درس، پودمان اول، بر چرایي و چگونگي خلقت و تفاوت ذاتی 
موجودات در راستای سبک زندگی تمرکز دارد و پودمان هاي دوم تا پنجم، بر آموزش 
شایستگي هاي موردنياز زندگي مبتني بر اهداف تفصيلی نظام آموزشی کشور متمرکز است.

محل اجراي این درس، کالس یا فضاهاي متناسب می باشد و زمان آموزش این درس 
2 ساعت آموزشی در هر هفته است. عالوه بر این، از زمان ویژۀ مدارس با توجه به جداول 
دروس ابالغي و برنامۀ درسي ملي جمهوری اسالمی ایران نيز مي توان استفاده نمود. شيوۀ 
ارزشيابي از درس مدیریت خانواده و سبک زندگي به صورت فرایندي و پایاني است و 
براساس استاندارد عملکرد، براي هنرجویان به ازاي هر پودمان یک نمرۀ مستمر و یک نمرۀ 

شایستگي در نظر گرفته مي شود.
از  نيازهاي هنرجویان،  به  این درس، جهت توجه  در آینده، به دليل ماهيت متغير 
راهبردهاي چند تأليفي، رسانه هاي یادگيري متنوع و گوناگون و همچنين به روزرساني 

ساالنۀ فعاليت هاي یادگيري استفاده خواهد شد.
همچنين جهت مهارت افزایي و دانش افزایي مرتبط با این درس، منابع متعدد و متنوعي 
در وبگاه دفتر تأليف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش بارگذاري شده است و 

در طول سال تحصيلي بر تعداد آنها افزوده خواهد شد.
اميد است با تالش و کوشش شما همکاران گرامي اهداف پيش بيني شده برای این درس 

محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش



پودمان اول  |  تبیین سبک زندگی

سخني با  هنرجویان عزیز

در کنار یادگيری و کسب شایستگی های فنی، یادگيری و کسب شایستگی های غير  فنی 
نيز برای شما  مهم و ضروری است. بر این اساس، سال دهم با درس الزامات محيط 
کار آشنا شدید و در سال یازدهم نيز درس های کارگاه  نوآوری و کارآفرینی، کاربرد 
فناوری های نوین و مدیریت توليد )که از این دو عنوان اخير یک عنوان را انتخاب 
کرده اید(  و در پایۀ  دوازدهم درس اخالق حرفه ای و مدیریت خانواده و سبک زندگی را 
می گذرانيد. درس مدیریت خانواده و سبک زندگي یکي از اصلي ترین و مهم ترین دروس 
رشتۀ تحصيلي شما در سه سال دورۀ متوسطۀ دوم است. هدف کلي این درس، کسب 
شایستگي های الزم براي تقویت بنيان خانواده و کمک به افزایش سطح توانایي ها و 
مهارت هاي خانواده در ایفاي نقش تربيتي متناسب با ویژگی های جامعۀ اسالمي از سوی 

شما عزیزان و شامل پنج پودمان به شرح زیر است:
1  تبيين سبک زندگی؛

2  تحليل خانواده من)پدر، مادر، خواهر و برادر، خویشاوندان و همسایگان(؛
3  بررسی و تبيين صميميت؛

4  مراقبت و پرهيز؛
5  بررسی و تبيين نقشۀ ازدواج.

محل اجراي این درس، کالس یا فضاي متناسب و زمان آموزش این درس 2 ساعت 
آموزش هفتگي است. شيوۀ ارزشيابي از این درس به صورت فرایندي و پایاني بر اساس 

استاندارد عملکرد و شایستگي است . 
اميد است با کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامي، برای تقویت بنيان 
خانواده و همچنين در راستاي سربلندي کشور  و پيشرفت های اجتماعي و اقتصادی و 

توسعۀ همه جانبۀ ميهن اسالمی مان گام های مؤثر و شایسته ای برداشته شود.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش
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راز آفرینش جهان
زمانی که دور از هياهوی شهر و در کنج خلوتی، فرصتی برای آدمی مهيا می شود تا به 
افکار و اندیشه های دور و دراز خود سامان بخشد و با ذهن منظم و متمرکز به فردا و 
آینده بيندیشد، خود را از یک فکر و نفوذ آن رها نمی یابد و آن، اندیشه دربارۀ راز آفرینش 

جهان است.
در قرآن کریم از آسمان ها و زمين، خلقت آنها و اختالف شب و روز و حرکت ابرها، وزش 
بادها، استواری و استحکام کوه ها، حرکت کشتی ها بر روی آب ها و خلقت انواع گوناگون 
موجودات بر روی زمين و در دل دریاها و اقيانوس ها و نظایر آنها به عنوان نشانه های 
قدرت الهی و یا آیات یاد شده است. هر یک از موضوعات مذکور، زمينه  و منظره ای برای 
نگریستن آدمی و اندیشه ورزی محسوب می شود و هدف نهایی آفرینش آنها این است 
که انسان خردمند از منظره ها به منظور برسد. منظوری که خدای متعال و خالق جهان 

هستی است. 

آفرینش انسان 
انسان جزئی از هستی و از شگفتی های جهان هستی محسوب می شود. همان گونه که 
جهان دارای هدف و مقصد مشخصی است، انسان هم در سير حرکت خود به سوی غایتی 
مشخص طی طریق می کند. چنانچه بخواهيم از راز خلقت آدمی سخن بگویيم، کار 
قدری دشوار می شود و پاسخ به این مطلب که »انسان برای چه منظوری آفریده شده؟«، 
قرن های متمادی اندیشۀ فيلسوفان، حکما و دانشمندان را به خود مشغول داشته است و 
هر یک به فراخور نبوغ، قدرت اندیشه ورزی و خالقيت خود به این پرسش پاسخ داده اند.

پاسخی که از تعاليم اسالمی و سایر ادیان الهی  می توان دریافت نمود، روشن و صریح 
است. انسان آفریده شده است تا نماینده و جانشين خدا در روی زمين باشد. به عبارت 
دیگر، چون خداوند آدمی را خليفۀ خود در روی زمين قرار داده است، بنابراین باید 
جلوه ای از صفات الهی باشد و این واالترین جایگاهی است که خداوند برای مخلوقی از 

مخلوقاتش درنظر گرفته است.

مقـدمه
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هدفمندی آفرینش انسان
زیبایی و داشتن رمز و راز در آفرینش انسان بيانگر حقایقی چند است که از مهم ترین 
آنها، »هدفمندی« چنين آفرینشی است. زیرا که عالوه بر زیبایی و ُحسن در خلقت، از 
جایگاه شرافت نسبت به سایر مخلوقات برخوردار است، نمی تواند بی هدف و بيهوده باشد 
و چون کل جهان هستی، دارای هدف و مقصود مشخصی است، بنابراین، خلقت انسان  
هم به عنوان یکی از اجزای این جهان و بلکه اشرف مخلوقات به نوبۀ خود باید دارای هدف 

و منظور معينی باشد.
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تبیین سبک  زندگی

پودمان 1

درس 1 | تبیین تفاوت بین موجودات

در این پودمان، شایستگی های زیر فرا گرفته می شود:

درس 2 | بررسی سبک زندگی ایرانیـ  اسالمی

درس 3 | تشریح نمونه هایی از سبک  زندگی که می تواند الگو باشد.



14

چرا خداوند همۀ اجزا و پدیده های عالم هستی را گوناگون آفریده است؟ چرا یکی 
سنگ است و دیگری شیشه؟ یکی فوالد است و دیگری الستیک؟ یکی آب است 
و دیگری آتش؟ یکی گوسفند است و دیگری گرگ؟ یکی انسان است و دیگری 
درخت، خرگوش یا فلز؟ یکی مذکر است و دیگری مؤنث؟ چرا در بدن انسان یکی 
چشم است و دیگری گوش؟ یکی استخوان است و دیگری غضروف؟ یکی قلب 

است و دیگری مغز؟ و ... .
چرا خداوند همۀ هستی و اجزای آن را گوناگون آفریده است؟1 آیا نمی شد خدای 
یگانه و یکتا همۀ پدیده ها را از یک جنس، یک رنگ، یک اندازه، یک ترکیب و با 

یک خاصیت می آفرید تا هیچ گونه تفاوتی بین موجودات نباشد؟ 
اینها و ده ها پرسش دیگر از این قبیل، مواردی هستند که پاسخ به آنها سبب می شود 
که نگاه ما به زندگی و نقش های خود و همنوعانمان بسیار دقیق تر و آگاهانه تر شود.

تفاوت بین موجودات، نشانۀ قانون مداری و هدفمندی آنهاست. هر موجودی 
آفریده شده است تا به تدریج کامل شود و به هدف خلقتش برسد و در تعامل و 
ارتباط با دیگر مخلوقات، وظیفه و رسالت خویش را انجام دهد. اگر این تفاوت ها 
)در جنس، شکل، اندازه، رنگ، بو، خاصیت و...( نبود، قطعاً نه موجودی آفریده 

می شد و نه وظیفه و مسئولیتی متوجه شخصی یا چیزی می شد.

1ـ  »ما لَُکْم ال تَْرُجوَن ِل َوقاراً َو َقْد َخلََقُکْم أَْطواراً« چه شده است شما را که برای خدا عظمت قائل نمی شوید؟ همانا 
)خداوند( شما را به گونه های مختلف آفرید.  )نوح/14(

در مورد تفاوت بین اجزای بدن انسان مثاًل چشم و گوش او تحقیق و بررسی کنید 
و بگویید اگر این تفاوت ها نبود، آیا این دو عضو می توانستند وظیفۀ خود را در 
دیدن و شنیدن، انجام دهند؟ اگر چشم انسان در باالی سر او باشد و یا عدسی 

چشم، شفاف و محدب نباشد چطور؟

فکر کنید

تبیین تفاوت بین موجودات درس 1

آیا تـاکنون 
اندیشیده اید
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دو مایع آب و بنزین را در نظر بگيرید. آیا عناصر تشکيل دهندۀ آنها یکی است؟ رنگ، بو، 
خاصيت، جرم و دیگر ویژگی های آنها چطور؟ آیا ساختار وجودی و خواص ذاتی آنها یکی 
است؟ آیا وظيفه و رسالت هر دو در مجموعۀ هستی یکی است؟ آیا می شود آب و بنزین 

داشته باشيم و در عين حال هر دو یکی باشند و هيچ تفاوتی بين آنها نباشد؟
دو دانۀ سيب و گندم چطور؟ آیا از نظر رنگ، شکل، اندازه، عناصر تشکيل دهنده، خواص 
ژنتيکی و ... عين هم هستند؟ آیا یک باغبان یا کشاورز از کشت این دو، انتظار برداشت 
یک محصول را دارد که از هر جهت شبيه هم باشند؟ منشأ این تفاوت ها چيست و چرا 

خداوند اینها را متفاوت آفریده است؟
خالق عادل و حکيم جهان هر پدیده ای را با ضابطه، قدر و اندازه و قوانين معينی آفریده 
است. این حسابگری دقيق سبب شده است که کل اجزا و عناصر هستی از نظر خواص 
و توانایی ها متفاوت بوده و نقش ها و وظایف گوناگونی را نيز در مجموعۀ هستی داشته 

باشند.1

با توجه به اینکه در هر پدیده و یا هر ذره ای از ذرات عالم، از هر عنصری به قدر الزم و با 
نسبت معين استفاده شده است و همۀ ترکيب ها موزون، متعادل، دقيق و حساب شده 
هستند، لذا ایجاد کوچک ترین تغيير در هر ذره ای سبب تغيير در ساختار و خواص آن 

شده و در نهایت در نقش و وظيفۀ آن جزء، تأثيرگذار خواهد بود.
در یک نظام اجتماعی نيز وضع به همين گونه است و نيازهای مختلف اقتصادی، فرهنگی، 
قضایی، پزشکی، فنی، تربيتی، آموزشی و... وجود دارد که متناسب با این نيازها، بودجه 

و نيروی انسانی متخصص پيش بينی و به کار گرفته می شود.
در هر ترکيب فيزیکی یا شيميایی نيز وضع به همين گونه است. اگر بخواهيم یک خودرو 
به صورت سالم و متعادل کار کند و ما را به مقصد برساند باید از هر ماده ای به قدر الزم، به 
شکل و اندازۀ مناسب و در محل مخصوص به کار برده شود تا هدف از ساخت این خودرو 
محقق شود. مثاًل  بر اساس شرایط موجود جنس، شکل و اندازۀ تایرها، شيشه های جلو 
و عقب و موتور آن را با یکدیگر مقایسه کنيد. آیا می شود سيلندر و پيستون را از جنس 
الستيک نرم و به شکل دایره و چرخ های آن را از جنس شيشه و به شکل مثلث ساخت؟ 
آیا می شود شيشه های جلو و عقب را از جنس فوالد سخت و تيره و بدنۀ موتور را از جنس 

شيشۀ شکننده و شفاف بسازیم؟
1ـ  نام پروردگار واالیت را ستایش کن. همان خدایی که جهان را آفرید و سامان داد و هر چيز را با قدر و اندازه آفرید 

و هدایت نمود.  )اعلی/2و3(

هر گروه به طور جداگانه و با راهنمایی هنرآموز خود مجموعه ای از عناصر و مواد 
گوناگون را در صنایع مختلف )با توجه به رشتۀ تحصيلی خود( پيدا کرده و با 
جابه جایی مواد ترکيبی و یا کم و زیاد کردن آنها، تغييرات حاصله )از نظر خواص 

و نقش پذیری عناصر( را طی یک گزارش در کالس ارائه نمایيد.

فعالیت گروهی
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همچنين آیا می شود در یک اجتماع، خلبان را به کار کشاورزی، کشاورز را به کار طبابت، 
طبيب را به کار مکانيکی خودرو و مکانيک را به مهندسی صنایع غذایی و مهندس را به 
قضاوت و ... وادار کنيم و در عين حال بخواهيم جامعه به صورت موزون و متعادل اداره 

شود؟
بنابراین، خداوند عادل و حکيم که خالق جهان است، همۀ اجزای عالم را به نيکوترین 
صورت ممکن1 و با اندازه گيری دقيق و با شکل ها و خواصی متفاوت آفرید تا در مجموعۀ 
هستی هر چيزی را برای رسيدن به کمال و هدف ویژه اش هدایت کرده باشد. خداوند در 
قرآن کریم و از زبان حضرت موسی  این حقيقت را این گونه بيان می فرماید: پروردگار 
ما آن خدایی است که به هر موجودی متناسب با شایستگی های آن موجود، سهم و 
بهره ای خاص از خلقت را داده است و سپس آن را در راهی که باید برود )و وظيفه ای که 

باید انجام بدهد(، راهنمایی و هدایت کرده است.2
پس این خلقت که با فرمولی دقيق و حساب شده و از سوی خالقی عادل و حکيم تنظيم 
شده است با همۀ پراکندگی و تنوع گوناگون اجزایش، از لحاظ فرمول بندی، هدایت گيری 
و حق گرایی یک واحد منسجم و یکپارچه است و هر جزء آن دقيقاً به گونه ای است که 
باید باشد و آن وظيفه ای را دارد که باید داشته باشد. حال پرسش مهم این است که آیا ما 
انسان ها )که همۀ این مجموعۀ هستی به خاطر ما و در خدمت ما آفریده شده است( این 
ضوابط و قوانين را می شناسيم و در اعمال و رفتار خویش و در بهره مندی از این نعمت ها 
و مواهب الهی آنها را رعایت می کنيم و از هر عنصری به اندازۀ خودش و در جای خودش 

استفاده می کنيم؟

بنابراین، الزمۀ عدل و حکمت الهی و فيض و رحمت بی انتهای خداوند این است که هر 
چيزی را که امکان موجود شدن داشته باشد، بدون تبعيض بيافریند و آن را در مسير 
کمالش هدایت کند تا آن موجود به هدف خلقتش برسد. بر این اساس است که خداوند 
متعال می فرماید: »نام پروردگار واالیت را ستایش کن. همان خدایی که همۀ موجودات 

را آفرید و به نيکوترین شکل سر و سامان داد.«3

1ـ  »الَِّذي أَْحَسَن ُکَلّ َشيْ ءٍ َخلََقُه« خدایی که جهان را آفرید و هر چه را آفرید به نيکوترین شکل ممکن آفرید. )سجده/7(
2ـ  طه/50

3ـ  اعلی/ 1 تا 3 

با توجه به اینکه خداوند در سورۀ قمر آیۀ 49 می فرماید: »ما هر چيز را با اندازه 
و ضوابط مشخصی آفریده ایم«، با تحقيق و بررسی در اینترنت یا کتب علمی و 
با توجه به رشتۀ تحصيلی خود، نمونه هایی از این ضابطه مندی و قانون مداری را 
شناسایی کرده و در کالس ارائه نمایيد )از هنرآموزان و دبيران خود راهنمایی 

بخواهيد(.

فعالیت در 
منزل
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تفاوت بین موجودات نشانۀ عدل و حکمت خالق

الزمۀ بقا و نظام داشتن کل هستی نيز وجود مراتب مختلف و درجات متفاوت بين 
موجوداِت آن است؛ بدان معنا که یکی انسان باشد و دیگری حيوان، یکی جماد باشد و 
دیگری نبات، یکی زن باشد و دیگری مرد، یکی سياه باشد و دیگری سفيد. یعنی تفاوت 
بين موجودات، ذاتی آنهاست و اگر این تفاوت ها بين موجودات نبود قطعاً این موجودات 
و در نتيجه مجموعۀ نظام هستی وجود نداشت. مثاًل اگر گفته شود که ما ماشينی داشته 
باشيم که به عنوان وسيلۀ حمل و نقل ما را به مقصد برساند ولی بين اجزایش هيچ تفاوتی 
نباشد، نه در جنس، اندازه و ابعاد اجزا و نه در مکان قرار گرفتن آنها، قطعاً این »شرط«، 
به معنای عدم وجود این ماشين است. یا مثاًل یک ترکيب شيميایی داشته باشيم که 
همۀ عناصرش از یک جنس، به یک اندازه، به یک رنگ، به یک شکل و با یک ترکيب و 
خاصيت باشند و هيچ تفاوتی بين آنها نباشد، یا یک مجموعه از اعداد داشته باشيم ولی 
هيچ تفاوتی بين اعداد آن مجموعه نباشد یا مجموعه ای از مزه ها داشته باشيم ولی هيچ 
تفاوتی بين آنها نباشد، قطعاً چنين مجموعه ای به وجود نخواهد آمد و در نهایت، کل 
هستی برابر با عدم خواهد بود. حال آنکه مجموعۀ هستی وجود دارد و این بدان معناست 
که این تفاوت ها ذاتی آن اجزا می باشد و ریشۀ این تفاوت ها، ظرفيت وجودی و کمال 
خود آنهاست نه تبعيض از ناحيۀ خداوند حکيم. بنابراین، وجود تفاوت بين موجودات 
نه تنها امری ناپسند و تبعيض از ناحيۀ خداوند نيست بلکه امری زیبا و عين عدل الهی 

است.

تفاوت بین موجودات، علت اصلی تفاوت در کارکردها
تفاوت های ذاتی بين موجودات و اجزای گوناگون عالم است که نقش و خاصيت آنها را 
در مجموعۀ نظام هستی متفاوت می کند. مثاًل چون خداوند، زن و مرد را برای زندگی 
در کنار هم آفریده است لذا بين آنها تفاوت های تکميل کننده ای )نه تبعيض هایی( قرار 
داده است و وجود این تفاوت های تکميل کننده مستلزم وجود کارکرد های متفاوت بين 



18

آنهاست تا هرکدام به نقش تکميلی خود براساس ویژگی های زیستی و روانی اش عمل 
نماید. پس هيچ موجودی ذاتاً نمی تواند کارکرد تکوینی و طبيعی خود را براساس ميل و 
اراده اش تغيير دهد یا به طرف مقابل واگذار کند؛ چرا که این تغيير و تحول کارکرد های 
ذاتی یا عماًل غيرممکن است یا دارای مفاسد و مضّراتی است که برخالف حکمت الهی 
است و خداوند حکيم در قوانين خلقتش هرگز چنين فسادی را اراده نمی کند. به عنوان 
مثال زن هرگز نمی تواند نقش فرزندآوری و شيردهی کودك را به شوهر خود واگذار 
کند، گرچه مرد می تواند در این مورد به همسر خود کمک نماید تا او این وظيفه را 
به نحو مطلوب تری انجام دهد و یا اینکه کارکرد ذاتی مرد و زن در کنار هم برای 
برپاداشتن خانواده ای منسجم، تربيت و نگهداری از کودك است که هيچ کدام از زوجين 
به بهانه های مختلف نمی تواند از زیربار آن شانه خالی کند. زیرا اگر این مهم انجام نشود 
ساختار خانواده و جامعه به خطر خواهد افتاد. بنابراین، برای تحقق این هدف مثاًل مرد 
می تواند در تهيۀ غذا و یا شستن ظروف به همسر خود کمک کند تا او با خيالی آسوده به 
کودك شير دهد و یا او را بخواباند و یا زن می تواند با فعاليت اقتصادی خود ضمن خدمت 
به اجتماع و شهروند مولد بودن، همسرش را در تأمين نيازهای مالی و معيشتی خانواده 
یاری نماید. بنابراین، همان گونه که در مجموعۀ بدن انسان نه گوش می تواند جای چشم 
باشد و نه چشم جای گوش، در جامعۀ انسانی نيز نه زن می تواند جای مرد باشد و نه 
مرد جای زن )چرا که هرکدام متناسب با کارکردهای ذاتی خود عمل می کنند(، اما این 
دو عضو و همچنين سایر اعضا هرکدام با انجام کارکرد ذاتی خود برای عضو دیگر نقش 
مکمل را دارد تا در نهایت، هدف از خلقت انسان که خداوند حکيم برای او درنظر گرفته 
است، تحقق یابد. همان طور که اکسيژن در مجموعۀ هستی نمی تواند کارکرد هيدروژن 
را برعهده بگيرد و یا برعکس اما هرکدام می تواند در کنار دیگری نقش تکميلی داشته 
باشد تا سرانجام از این همکاری، آبی گوارا برای ادامۀ حيات مخلوقات به وجود آید. وضع 
زن و مرد و کارکردهای ذاتی آنها نيز این چنين است تا در کنار یکدیگر یک مجموعۀ 

مکمل و رشدیابنده را به وجود آورند. 
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سبک زندگی، مفهومی  عام و جاری است که ردپای آن را در ابعاد مختلف زندگی هر 
جامعه ای می توان دید. جست وجوی کوتاهی با کليد واژۀ »سبک زندگی« در پایگاه های 
دادۀ گوناگون مانند مرکز اطالعات عملی جهاد دانشگاهی با آدرس SID.ir مقاالت 
از عناوین  قرار می دهد که دربارۀ سبک زندگی  را پيش روی شما  علمی  متعددی 
گوناگونی مانند فرزندآوری، تغييرات نسلی، رضایت از زندگی زناشویی، سالمت عمومی، 
تعارض بين فرزندان و والدین، آداب همسایه داری، شاخص های روان سنجی و بسياری 
از مؤلفه های دیگر سخن گفته شده و برای هر کدام، پژوهش ها و یافته های علمی قابل 

استنادی ارائه شده است. 
اما سؤال اساسی این است که سبک زندگی به چه معناست که تا این حد برای شناخت 
و درك ابعاد مختلف یک اجتماع ضروری می نماید و خود می تواند به عنوان عامل 
پيش بينی کننده و اثرگذار بر هر کدام از آن ابعاد باشد؟ متخصصان بر این باور هستند که 
سبک زندگی در تمامی کنش ها و رفتارهای فرد و در تعامالت و ارتباط های وی با دیگران، 
طبيعت و به طور کلی اجتماع اطراف که معموالً قابل مشاهده، توصيف و اندازه گيری 
از این منظر، »سبک زندگی« جنبه های عينی، مشهود و  است، قابل بررسی است. 
ملموس فرهنگ و نظام ارزشی در یک جامعه است و می توان آن را در اوقات فراغت، 
تفریح، رفتارهای جنسی، حرفه و شغل، پوشش، عالیق هنری، ادبيات، ورزش، زبان و 
مواردی از این دست بررسی کرد. با این نگاه است که سبک زندگی هم بر مؤلفه های 

نام برده اثر می گذارد و هم از آنها تأثير می پذیرد. 
سبک زندگی در هر دو علم روان شناسی و جامعه شناسی تعریف می شود اما این تعاریف 
بسيار به هم نزدیک هستند. در علم روان شناسی، سبک زندگی ناظر بر فرد و شيوه هایی 
است که او برای اهداف خود دنبال کرده و از آن طریق مشکالت زندگی خود را برطرف 
می کند. در این نگاه، افراد سعی دارند تا از طریق الگوهای رفتاری مختلف به برتری و 
کمال برسند و هر یک صورت های متفاوتی از این الگوها را بر می گزینند. از این رو، افراد 
الگوهای منحصر به فردی از خصوصيات، رفتارها و عادت ها را پرورش می دهند که آنها را 

نيز سبک زندگی می نامند و هدایت کنندۀ رفتارهای بعدی فرد به شمار می روند.

بررسی سبک زندگی ایرانیـ  اسالمی درس 2
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در جامعه شناسی نيز »سبک زندگی«، همان آفرینش و خلق هنرمندانۀ یک راه و روش خاص 
با توجه به امکانات موجود و پایگاه اقتصادیـ  اجتماعی و همچنين محدودیت های فردی و 
اجتماعی تعریف می شـود. براسـاس این تعریف، هنر فرد در کشف  و انتخاب مناسب ترین و 
خردمندانه ترین راه برای پاسخ به توقعات و تحقق اهداف است. از دیدگاه های نظری موجود 
چنين اسـتنباط می شـود که »سـبک زندگی« یک روش زندگی، الگوی عمل،  مجموعۀ 
عملکردها، روش سـازماندهی، ترجيحات رفتاری و مادی و همچنين الگوی مصرف است 
که در نگاه جامعه شناسان، گزینش آنها عالوه بر اینکه بر سليقه و عالقۀ افراد استوار است، 
به منابع و امکانات در دسترس، موقعيت اجتماعی فرد، زمينۀ اجتماعی و بافت و ساختی 

که فرد در آن قرار گرفته است، نيز مربوط می شود. 
بـا ایـن همـه باید دانسـت کـه در تعریف سـبک زندگـی، بيـن اندیشـمندان تفاوت های 
چشـمگيری وجـود دارد. برخی از آنها سـبک زندگی را الگووارۀ حيـات می دانند و برخی 
دیگر سبک زندگی را مترادف با شيوۀ زندگی تعریف می کنند. اما وجه مشترك همۀ این 
تعاریف، تکيه بر مفهوم ارزش و درك آن در زندگی اسـت. از این رو اولين محققاِن سـبک 

زندگی، ارزش ها را از اصلی ترین منابع سبک زندگی دانسته اند. 

مهم ترین ارزش های زندگی شما کدام اند؟ آیا ارزش های شما با آنچه در خانواده تان 
ارزش تلقی می شود یکسان است یا متفاوت؟ چرا؟

فعالیت در 
منزل

ارزش های ثابت، اموری بر آمده از فطرت هستند که در 
ميان همۀ جوامع بشری با هر دین و اخالقی، مقبول و 
پذیرفته هستند و تفاوتی بين آنها نيست. اصولی مانند 
تفاهم،  و  توافق  متقابل،  احترام،  عشق، درك  قدردانی، 
و  همکاری  مسئوليت پذیری،  اميدواری،  خودکنترلی، 
مشارکت فعال در امور، تعهد و وفاداری، انعطاف پذیری، 
استقالل رأی، خداباوری، خوش خلقی، گذشت، سخاوت 
و در عين حال مقتصد بودن، صراحت و صداقت، صبر و 
شکيبایی، درایت و تدبير، رازداری، عيب پوشی، آراستگی، 
عدالت ورزی و... همه ارزش هایی هستند که بين تمام افراد 
و جوامع و در همۀ زمان ها پذیرفته شده اند و می توانند به 
عنوان مبنای یک سبک زندگی سالم در نظر گرفته شوند. 
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ارزش ها در شکل دادن سبک زندگی از دو منظر قابل توجه  هستند:
1  از منظر باورها و ارزش های فعلی فرد؛

2   از منظر تحول ارزشی در جامعه و تالش افراد به منظور وفق دادن خود با نظام 
ارزشی جدید.

از این رو نقش باورهای حاکم بر یک جامعه در شکل گیری سبک زندگی آن جامعه قابل 
انکار نیست. به همین خاطر، جوامع مختلف می توانند سبک های زندگی متفاوتی داشته 
باشند. چرا که سبک زندگی، نظام واره و سازوکار خاص زندگی است که به یک فرد، خانواده 
یا جامعه با هویت خاص اختصاص دارد. این نظام واره، هندسۀ کلی رفتار بیرونی است و افراد 
و خانواده ها و جوامع را از هم متمایز می کند. با این نگاه، سبک زندگی چتری به بزرگی یک 
اجتماع دارد و در عین وجود تفاوت، مؤلفه های مشابه بسیاری برای آن در همان اجتماع 

می توان یافت.

بازنمایی شما از تعالیم بزرگان اسالم
در ادامه به مواردی از این ارزش ها که نقش مهمی در آرامش و تقویت عشق و محبت بین 

اعضای خانواده دارند، اشاره می شود: 
 از حضرت فاطمه زهرا  نقل شده است که فرموده اند: »بهترین شما مردان کسی است 
که در برخورد با مردم، نرم تر و مهربان تر باشد و همسر خویش را بیشتر مورد تکریم قرار 

دهد.« 
پرتوی از آفتاب، ص 24،  به نقل از دالئل ااُلمَّه ، ص 7

 طبق فرمودۀ خانم خدیجه ثقفی همسر امام خمینی 
امام حتی در اوج عصبانیت هرگز بی احترامی و اسائۀ ادب نمی کردند. همیشه در اتاق، جای 
بهتر را به خانم تعارف می کردند تا خانم سر سفره نمی آمدند، خوردِن غذا را شروع نمی کردند 

و به بچه ها هم می گفتند: »صبر کنید تا خانم بیاید.« 
امام با زندگی طلبگی و بودجۀ کمی که داشتند، همواره احترام همسرشان را نگه می داشتند 
و حاضر نبودند که خانمشان در خانه کار کند و حتی راضی نبودند که خانم روسری بچه ها را 

هم بشویند. 
امام در اوایل زندگی به همسرشان گفته بودند: من کاری به کار تو ندارم. به هر صورت که میل 
دارید لباس بخر و بپوش. اما آنچه از تو می خواهم این است که واجبات را انجام دهی و محرمات 

را ترک کنی. یعنی گناه نکنی. 
پرتوی از آفتاب، ص 25 و 26، به نقل از کتاب پا به پای آفتاب، ج 1، ص 50 

ًْ 
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با توجه به مفهوم سبک زندگی که غالباً ناظر بر روش های زندگی افراد و انتخاب ها 
می کنيد؟  توصيف  چگونه  را  خود  زندگی  سبک  شما  آنهاست،  ارزش های  و 
فکر می کنيد سبک زندگی فردی شما با آنچه سبک زندگی خانوادۀ شماست 
مشابه است یا متفاوت؟ حال، سبک زندگی خود را با آنچه سبک زندگی اجتماع 

بزرگ تری که کشورتان است و شما در آن زندگی می کنيد، مقایسه کنيد.

فعالیت در 
منزل

در انواع سبک های زندگی ميزان پای بندی به سنت ها و انتخاب روش هایی که سنتی خوانده 
می شوند، متفاوت هستند. اما آنچه از جامعۀ جدید ایرانی به چشم می خورد ترکيبی از 
ارزش های مدرن و  ارزش های دینی است که بر محوریت شناخت و ایمان به خداوند و محور 
قرار دادن او در همۀ انتخاب ها و روش های سلوك فرد و اجتماع، قرار گرفته اند. گاه چنين به 
نظر می رسد بين ارزش هایی که امروزه بيشتر رواج پيدا کرده اند مانند مصرف گرایی در 
سبک زندگی ایرانی و ارزش های دینی که بر آموزه های اخالقی استوار است و مجموعه ای 
از دستور العمل ها را برای حيات بشری دارد، تعارض وجود دارد. اما آنها که ایران را 
می شناسند و بزرگ ترین ایران شناسان در سطح جهانی هستند هم بر این باورند که برای 
شناخت کامل ایران و فرهنگ  حاکم بر آن باید اسالم را هم شناخت. زیرا ایران و اسالم از 
دیرباز ارتباطی تنگاتنگ با همدیگر داشته و سبک زندگی ایرانیـ  اسالمی از همين نگاه 

شکل گرفته است. 
در جامعۀ اسالمي ممکن است این مسئله مطرح شود که سبک زندگي افراد و گروه ها 
چقدر با آموزه هاي اسالمي منطبق است؟ آیا مي شود افراد و گروه ها را براین اساس 
درجه بندي کرد؟ براي مثال، آیا پس از گذشت چهار دهه از انقالب اسالمي، مردم 
متدین ایران سبک زندگي کاماًل اسالمي دارند؟ آیا اساساً نظریۀ سبک زندگي دیني که 
با موضوعات مهمي مثل انسان کامل، انسان سالم، معيار بهنجار و نابهنجار، پيشگيري و 

درمان و... ارتباط مستقيم دارد، شناسایي و تحليل شده است؟
همان گونه که اشاره شد، سبک زندگی روشی است که فرد در طول زندگی انتخاب کرده 
و زیربنای آن در خانواده پی ریزی می شود. سبک زندگی در واقع متأثر از فرهنگ، نژاد، 
مذهب، وضعيت اقتصادی و اجتماعی، اعتقادات، باورها و ارزش هاست. »سبک زندگی« 
مفهوم بسيار مهمی است که اغلب برای بيان »روش زندگی مردم« توأم با طيف کاملی 
از ارزش ها، عقاید و فعاليت های اجتماعی بيان می شود. می توان گفت که سبک زندگی 
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از الگوهای فرهنگی، رفتاری و عاداتی شکل می گيرد که افراد به طور روزمره آنها را در 
زندگی فردی و اجتماعی خود به کار می گيرند. افراد به واسطۀ کنش های اجتماعی 
متقابل خود با والدین، دوستان، همساالن، آشنایان و رسانه های جمعی الگوهای رفتاری 
را می آموزند. به عبارتی، سبک زندگی شامل فعاليت های معمول و روزانه است که شخص 

آنها را در زندگی خود به کار می گيرد و سبب تمایز افراد و گروه ها از یکدیگر می شود.

پيامبر اکرم  کوشيد تا در عصر جاهليت، سبک جدیدی از زندگی را در قالبی که 
مبتنی بر آموزه های وحيانی قرآن، عقل و فطرت بشر است ارائه نماید. آن حضرت به 
شدت به جنگ با افکار و رفتارهای جاهلی پرداخت؛  زیرا جوامع انسانی هرگز خالی 
از اندیشه، بينش و نگرش ها نيست. از این روست که پيامبر به بررسی نقادانه از 
فرهنگ جاهلی پرداخته و برخی از اجزا و عناصر آن را رد و برخی دیگر را اثبات و امضا 
نمود. همچنين مانند بسياری از پيامبران الهی دیگر کوشيد تا سبک زندگی  خاصی 
را در چارچوب کالن شيوۀ زندگی اسالمی ارائه دهد. از این رو جامعۀ اسالمی که با 
تالش ها و مبارزات پيامبر اکرم و مجاهدت های بسيار در عرصه های اعتقادی، 
اخالقی و رفتاری تحقق یافته به عنوان سرمشق و الگو در شيوه و سبک زندگی 

به جهانيان معرفی شده است )سورۀ بقره، آیۀ 143(.
سيرۀ پيامبر اکرم  و امامان معصوم  به ما نشان می دهد از جمله وجوه اصلی 
سبک زندگی اسالمی، توانایی مدارا و تعامل با پيروان سایر ادیان و مذاهب الهی 
در جامعۀ اسالمی است. همچنان که یک مسلمان موظف است به همۀ پيامبران 
الهی دیگر نيز ایمان داشته باشد. بنابراین الزم است ما مسلمانان این اصل را 
در نگاه روزمرۀ خود به ویژه در مناطقی از کشور که ادیان مختلف در کنار هم 
زندگی می کنند؛ بيش از پيش نشان دهيم. احترام، مدارا و پذیرش، از مهم ترین 
ویژگی هایی است که پيامبر اسالم   برای پيروان خود به ودیعه نهاده، چرا که او 
تنها پيامبری است که خداوند او را برای به نهایت رساندن مکارم اخالقی مبعوث 
کرده است. از این رو بر پيروان او نيز واجب است که در کنار پيروان سایر ادیان و 

مذاهب، زندگی سرشار از اخالق و احترام را بسازند. 
همراهی پيروان ادیان الهی دیگر و مسلمانان در ایران که کشوری با دامنۀ وسيعی 
از باورها و اعتقادات است نيز امر جدیدی نيست. حضور این هم وطنان غيور و عزیز 
در شرایط مختلف از جمله دفاع از این مرز و بوم هم، جز این را نشان نمی دهد و 
وجود تعداد گستردۀ شهدای اقليت های دینی در جنگ تحميلی نشانه ای بر این 

مدعاست. 
سبک زندگی ایرانی ـ اسالمی در جامعۀ ما، سبک مدارا، دوستی و صلح در بين 
خود و با پيروان سایر ادیان و مذاهب الهی است و سخت گرفتن و مقابله، تنها با 

کافران و معاندان است )سورۀ فتح، آیۀ 21(.

بیشتر بدانیم
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بر این اساس بررسی کنيد،   شما به عنوان یک نوجوان مسلمان  با الگوگيری از سبک 
و  سيرۀ  رسول خدا  در  مورد  امور  جدیدی همچون تلفن همراه، اینترنت، شبکه های  
مجازی  و  رسانه های  مختلف  چه رو   ش ها و راهکار هایی را می توانيد در پيش بگيرید. 

تحقیق و تفکر

به نظر شما، پيامبر اعظم  چگونه توانست سبک زندگی عصر جاهلی را به یک 
سبک زندگی تعالی جویانه و پيشرو  در حوزۀ ازدواج و خانواده تبدیل کند؟

فکر کنید
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هر یک از تيم های کالسی یکی از موارد زیر را انتخاب کند و با پژوهش در سيرۀ 
پيامبر  و دیگر معصومين  و همچنين نظرخواهی از صاحب نظران اسالمی، 
دستورات و مصادیقی را که پيرامون هر یک از موضوعات بيان نموده اند شناسایی 

کرده و نتيجۀ پژوهش خود را به روش های خالقانه در کالس ارائه نماید.

مثال ها و توضیحاتموضوعردیف
داستان های واقعی

چه بخوریم؟ چگونه بخوریم؟ چه خوردن و آشاميدن1
چيزهایی نخوریم؟ چرا نخوریم؟ و ...

پوشش2

چه لباسی بپوشيم؟ چه لباسی 
نپوشيم؟ پوشش مناسب چه 
ویژگی هایی داشته باشد؟ چه 
ویژگی هایی نداشته باشد؟ 

رانندگی3

چگونه برانيم؟ چه حقوقی را رعایت 
کنيم؟ چه چيزهایی را زیر پا 

نگذاریم؟ مسئوليت در قبال دیگران، 
دولت، محيط زیست و...

شغل4

چه مشاغلی را انتخاب کنيم؟ چه 
مشاغلی را انتخاب نکنيم؟ چگونه کار 
کنيم؟ چه انتظاراتی داشته باشيم؟ 

و ...

اجتماع5
چه وظایفی در قبال دیگر 

همنوعانمان داریم؟ چگونه با آنها 
رفتار کنيم؟ و ... 

همسایه6

چه وظایفی در قبال همسایه ها داریم؟ 
چگونه با آنها رفتار کنيم؟ چه چيزهایی 
را انجام دهيم؟ چه چيزهایی را انجام 

ندهيم؟ و....

معاشرت و دوستی7

با چه کسی معاشرت کنيم؟ با چه 
کسی معاشرت نکنيم؟ با چه کسی 
دوست شویم؟ با چه کسی دوست 

نشویم؟ و...

تحقیق و تفکر
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جایگاه و اهمیت خانواده در سبک زندگی اسالمی

 با رجوع به منابع معتبر اسالمی و همچنين مشورت گرفتن از افراد صاحب نظر، 
مصادیقی در قالب داستان برای هر یک از موارد زیر استخراج کرده و بيان کنيد که 
 امامان چگونه عمل کرده اند و چه سبکی داشته اند؟ در مورد نتایج به دست آمده

با یکدیگر بحث و گفت وگو کنيد:
1 احترام به پدر و مادر و حقوق آنها
2 آیين همسرداری و انتخاب همسر
3 آیين فرزندداری و حقوق فرزندان

4 احترام به برادر و خواهر
5 انسجام نهاد خانواده

 سورۀ نساء آیۀ 19 »َو عاِشروُهنَّ بِالَْمعرُوف َفاِْن َکِرْهُتُموُهَنَّ َفَعَسی اَْن تَْکَرُهوا 
َشيئاً َو یَْجَعَل اهللُ  فِيِه َخيراً َکثيراً« را بررسی کنيد و بر مبنای آن تحليل کنيد که 
 جایگاه و شأن خانواده و نحوۀ تعامل و ارتباط اعضای خانواده از منظر قرآن چگونه

است؟

فعالیت در  
منزل

در اینجا نمونه هایی از سبک زندگی امام خمينی  به عنوان یک اسالم شناس برجسته 
و شاگرد مکتب اسالم و اهل بيت  در تعامل با خانواده بيان می شود تا این تعریف از 

سبک زندگی به خوبی روشن شود. 

1  حجت االسالم جمی )از یاران امام( نقل کرده اند: 
یکی از مسئوالن مملکتی برای انجام کاری به خدمت امام رسيد و در این مالقات، 
پدرشان نيز همراه ایشان بود. وقتی به حضور امام رسيدند، پسر جلو افتاده بود و پدر 
از دنبال می آمد. پس از تشّرف، وقتی پدر را به امام معرفی می کند، امام نگاهی کرده و 

فرمودند: این آقا پدر شماست؟ پس چرا جلو او راه می رفتی و قبل از او وارد شدی؟!
پرتوی از آفتاب، ص 20، به نقل از کتاب سرگذشت های ویژه از زندگی حضرت امام، ج 3، ص 157 و 158
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سبک زندگی در دوران دفاع مقدس
واقعيت آن است که هميشه از یک سبک زندگی نمی توان برای دوره های مختلف بهره برد 
و این نه تنها در ایران که در تمام کشورهای دنيا نيز صادق است. مثاًل وقتی برخی منابع 
مانند آب، برق و … کم است، الگوی مصرف مردم در همه جا و از جمله در کشورهای 

پيشرفتۀ دنيا نيز تغيير کرده و به سمت صرفه جویی می رود. 
این نوع از تغييرات در سبک زندگی را می توان در دورۀ جنگ تحميلی و دفاع مقدس 
در ایران هم دید که سبک زندگی خاص خودش را داشت. با اینکه کشور در حال جنگ 
با بيگانگان بود و شرایط سختی بر مردم تحميل شده بود، اما اتحاد و همدلی، قناعت، 
ایثار، صبوری، اميدواری، ترس و تقوای الهی، سادگی و صميميت، شجاعت، همبستگی، 
قانون پذیری، ارتباط صميمانۀ اعضای خانواده، اقوام و بستگان با یکدیگر، عدم چشم و 

هم چشمی، دنيازدگی و همبستگی ملی بين ایرانيان زبانزد خاص و عام بود. 

2  حضـرت امام از فرصت هـای مختلف 
بـرای توجه دادن فرزندان بـه قدردانی از 
پـدر و مـادر اسـتفاده می کردنـد. یکی از 
نوه های ایشان می گوید: »یک روز که روِز 
مـادر بود، امام به ما پولـی دادند که با آن 
برای مادرمان هدیه ای بخریم و به ایشان 

تقدیم کنيم.« 
پرتوی از آفتاب، ص 21، به نقل از کتاب پا به پای 
آفتاب، ج اول، ص 231

3  خانـم طباطبایی )همسـر حاج  احمد 
آقـا( دربـارۀ عالقۀ امـام به کـودکان نقل 

کرده اند: 
»امام هميشـه نصيحت می کردند تا پيش 
از مکلّف شـدن، بچه ها را راحت بگذارید تا 
آزادانـه بازی کنند. موانع را از سـر راه آنها 
برداریـد و کمتـر به آنهـا امر ونهـی کنيد. 
برخورد امام با بچه ها بعد از سن تکليف نيز 

تابع مسائل شرعی بود«. 
پرتوی از آفتاب، ص 56 و 57، به نقل از کتاب پا به 
پای آفتاب، ج اول، ص 190
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مثـاًل در آن دوران لباس خاکی 
رزمنـدگان عمـالً سـه فایـدۀ 

جدی داشت:
1 تفاوت هـای اجتماعی و مرز 
بين فقير و غنی در جامعه نمود 
خود را از دسـت مـی داد و همه 
در یـک سـطح از پوشـش قرار 

داشتند.
2 استتار رزمندگان بود.

3 روشی برای دوری از تعلقات 
مادی و دنيازدگی بود.

مصاحبـه  و  رجـوع  بـا   
و  افـراد  از  دعـوت  یـا  و 
خانواده هایی کـه در دوران 
دفـاع مقدس شـکل گرفته 
بودنـد، بررسـی کنيـد کـه 
ارزش های اصلی خانواده ها 
و تشـکيل خانـواده در آن 
دوران چـه بـوده اسـت؟ با 
کمک آنها نمـودار مقابل را 

کامل کنيد.

 مؤلفه های اصلی سبک زندگی در دوران دفاع مقدس را شناسایی کرده و جدول 
زیر را کامل کنيد:

 ویژگی ها و شاخص هاابعاد اصلی

 خداباوری، بصيرت و روشن بينی بعد فکری و اندیشه ای

فداکاری، پویایی و اميد به آینده بعد روحی و عاطفی

فعالیت در 
منزل

ارزش های 
اصلی 

خانواده ها

قناعت پيشگی

احترام زیاد 
به بزرگ ترها
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براین اساس با کمک هنرآموز و همکالسی های خود )و همچنین یک مشاور 
مذهبی یا روحانی( سبک زندگی دانش آموز ایرانیـ  اسالمی را در قالب یک الگو 

طراحی کنید و در اختیار دیگر هنرجویان نیز قرار دهید.

فعالیت در 
منزل

سبک زندگی دانش آموز ایرانیـ  اسالمی
هرچند که سبک زندگی دانش آموز ایرانی مؤلفه هایی مانند خوراک، پوشاک، سخن 
گفتن، منش، سلوک و عواملی از این دست را در برمی گیرد اما آن چه سبک زندگی 
دانش آموزی را به طور خاص برجسته  می کند، نگاه ارج گذارانه  اسالم به علم آموزی و 
تالش برای آموختن است به طوری که پیامبر اسالم آموختن علم را الزامی از گهواره تا 
گور می دانند و مسلمانان را برای گرفتن آن تا به دور دست ها فرا می خوانند. از این رو 
دانش آموزان مسلمان ایرانی در کنار تمام دانش برآمده از فرهنگ عمیق و کهن خود، به 

آموختن دانش الزامی دینی وملی دارد.

کار و تالش، خستگی ناپذیری، هم سطح بودن بعد جسمانی و رفتاری
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در هر جامعه ای افرادی هستند که نوع زندگی آنها می تواند الهام بخش و آموزنده باشد. 
این افراد )از بين زنان و مردان( گاه قهرمانانی هستند که در گذشته زیسته اند و گاه در 
قيد حيات اند اما ویژگی مشترك همۀ آنها تأثيرگذاری و سبک زندگی آنهاست که برای 
خود برگزیده اند و می تواند قابل توجه و آموختنی باشد. غالباً این افراد عالوه بر اینکه به 
دستاوردهای مناسب و قابل توجهی در زندگی خویش دست یافته اند و به ابعاد مختلفی 
در زندگی توجه نموده اند، سبکی از زندگی را برگزیده اند که عناصر آن با فرهنگ و 
ارزش های اجتماعی نيز سازگار است. ارزش های اجتماعی و فرهنگی که می تواند از 

جامعه ای به جامعۀ دیگر متفاوت باشد. 

در زیر به دو نمونه از سبک زندگی اسالمی توجه کنيد: 
1 حضرت علی  دربارۀ ارزش کمک به همسر در امور خانه فرموده اند: در ابتدای 
ازدواج من و فاطمه  روزی پيامبر  بر ما وارد شد درحالی که فاطمه  مشغول 
پختن غذا بود. حضرت به من فرمود: هرکس به خانواده اش خدمت کند، کّفارۀ گناهان 

کبيره را پرداخت خواهد کرد و آتش خشم الهی را خاموش خواهد نمود و …
پرتوی از آفتاب، ص 74، به نقل از بحاراالنوار، ج 4، ص 132

بر همين اساس به نقل از امام صادق  : حضرت علی  هيزم جمع آوری می نمود، آب 
می آورد و جارو می کرد و حضرت فاطمه  نيز آرد می آورد و خمير درست می کرد و نان 

می پخت. 
پرتوی از آفتاب، ص 75، به نقل از اصول کافی، ج 5، ص 86

( نقل شده است که امام هميشه  2 از خانم فریده مصطفوی )دختر امام خمينی 
در کارهای منزل کمک می کردند و به ما نيز می گفتند: »کمک از بهشت آمده است.« 

)کنایه از اینکه هرکس به خانواده کمک کند، اهل بهشت است(. 
مثاًل خودشان چای می ریختند. حتی وقتی ليوان آبی می خواستند خودشان به آشپزخانه 

تشریح نمونه هایی از سبک  زندگی که می تواند الگو باشد درس 3
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سبک زندگی چه کسی هميشه برای شما جذاب بوده است؟ دالیل و مؤلفه هایی 
که سبک زندگی این شخص را برای شما جذاب کرده است کدام اند؟

فعالیت در 
منزل

شهید مصطفی چمران، اسطورۀ اخالق و علم
مصطفی چمران ساوه ای که به دکتر چمران و شهيد چمران معروف است، از جمله افرادی 
است که به ابعاد مختلفی در زندگی خویش توجه داشته است. دکتر مصطفی چمران 
در اسفند 1311 چشم به روی دنيا گشود. او پنج برادر داشت که همراه پدر و مادرش 
در یکی از محله های قدیمی  تهران به نام سر پولک زندگی می کردند. پدر او کارگر ساده 
و زحمت کشی بود که در حالل و حرام دقت زیادی داشت و با شغل جوراب بافی، هزینۀ 
زندگی خود و خانواده را تأمين می کرد. او همواره پول کمتری از مشتری ها می گرفت 
تا مطمئن شود حق دیگران در رزق و روزی او آميخته نيست. مادر مصطفی زن آگاهی 
بود که افزون بر رسيدگی به امور خانواده و تربيت فرزندان، از رشد علمی  و سياسی خود 
نيز غافل نبود. او اهل مطالعه و بحث دربارۀ مسائل روز جامعه بود و همواره از اخبار و 

پيشامدهای کشورش خبر داشت.
شهيد چمران تحصيالت خود را در مدرسۀ انتصاریه، نزدیک پامنار، آغاز کرد و دوران 
متوسطه را در دارالفنون و دبيرستان البرز گذراند. در دانشکدۀ فنی دانشگاه تهران ادامۀ 
تحصيل داد و در سال 1336 در رشتۀ الکترومکانيک فارغ التحصيل شد و یک  سال به 
تدریس در دانشکدۀ فنی پرداخت. او از 15سالگی در درس تفسير قرآن مرحوم آیت اهلل 

می رفتند و آب می خوردند. وقتی از ایشان می پرسيدیم که چرا به ما نگفتيد؟ امام می فرمودند: 
کار خودم است. خودم می توانم و بعد با خنده می گفتند: »انسان باید خودکفا باشد.« 

همچنين ایشان نقل می کند: گاهی اوقات، امام بدون اینکه به ما بگوید به آشپزخانه 
می رفتند و برای ما هم چای می ریختند. امام خودشان چای درست می کردند و خودشان 

قوری و استکان را می شستند. 
پرتوی از آفتاب، ص 76 و 77، به نقل از کتاب پا به پای آفتاب، ج 1، ص 103

این درحالی است که اگر به جایگاه و شخصيت علمی، سياسی، اجتماعی، عرفانی و انقالبی 
امام خمينی  توجه نمایيد )امام علی که جای خود دارد(، آنگاه بيشتر به اهميت این 

سبک زندگی پی خواهيد برد.
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طالقانی در مسجد هدایت و درس فلسفه و منطق استاد شهيد مرتضی مطهری و بعضی از 
اساتيد دیگر شرکت می  کرد و از اولين اعضای انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه تهران بود.
در همۀ دوران تحصيل جزء شاگردان ممتاز محسوب می شد به گونه ای که با دریافت بورس 
تحصيلی به دانشگاه تگزاس )A&M( رفت و درجۀ کارشناسی ارشد مهندسی برق را 
کسب کرد. سپس برای اخذ درجۀ دکتری در رشتۀ پالسمای فيزیک به دانشگاه برکلی 
رفت و در آنجا نيز خوش درخشيد. او در کنار زبان فارسی، به زبان های عربی، ترکی، 
فرانسوی، انگليسی و آلمانی مسلط بود و در کنار دانش، به هنر نيز توجه داشت. دستی بر 
قلم داشت و نقاشی نيز می کرد. او در خارج از کشور انجمن اسالمی  دانشجویان ایران در 
آمریکا را تأسيس نمود و در کنار فعاليت های علمی، به فعاليت های اجتماعی و سياسی هم 
مشغول بود. او در جریان مبارزات سياسی دکتر مصدق از مجلس چهاردهم تا ملی شدن 
صنعت نفت حضور داشت. پس از کودتای ننگين 28 مرداد و سقوط حکومت مصدق، او 
همچنان به مبارزات خود ادامه داد. دکتر چمران با پيروزی انقالب اسالمی  ایران پس از 23 
سال هجرت، به ایران بازگشت و همۀ تجربيات انقالبی و علمی خود را در اختيار کشورش 
گذاشت. او بی ادعا ولی قاطع و مصمم به سازندگی کشور مشغول شد و همۀ تالش خود را 
صرف تربيت اولين گروه های پاسداران انقالب در سعد آباد نمود. شهيد چمران در دوران 
جنگ نيز حضور پررنگ و مؤثری داشت. از مهم ترین فعاليت های او از همان روزهای اول 
جنگ تحميلی، هماهنگی ميان سپاه، ارتش و نيروهای مردمی  بود که تاکتيک بسيار مؤثر 
و جدیدی در جنگ محسوب می شد. دکتر چمران در خدمت به کشور و انقالب اسالمی تا 
بدانجا پيش رفت که جان خویش را در طبق اخالص قرار داد و نهایتاً در جبهه های جنگ 

به فيض شهادت نائل آمد.
اما بخش خانوادگی زندگی دکتر چمران هم خالی از لطف نيست. بخش اول زندگی او 
را که به زندگی و تحصيل در آمریکا مربوط است می توانيد در کتاب مرد رؤیاها نوشتۀ 
سيدمهدی شجاعی و بخش دوم زندگی او را که به زندگی در لبنان مربوط می شود، 

می توانيد در کتاب نيمۀ پنهان ماه نوشتۀ حبيبه جعفریان مطالعه کنيد. 
متن زیر، بخش مختصری از این دو کتاب است که با هم مرور می کنيم.

مصطفی در ایام حضورش در آمریکا با زنی به نام تامسن آشنا می شود که بعداً نامش به 
پروانه تغيير پيدا می کند. از تامسن اطالع زیادی در دست نيست. جز اینکه ازدواج آنها 
به تاریخ 1340 بوده است. مسلمان بوده و صاحب سه فرزند شده است. آنها براساس 
عشق با هم ازدواج می کنند اما چمران بعد از ماجرای جنگ 1967 اسرائيل تصميم به 
ترك آمریکا می گيرد. تامسن نيز به همراه سه فرزندش او را همراهی می کنند؛ اما زندگی 
آنها دوام نمی آورد. خودش در این باره می گوید: »تا اینکه تصميم گرفتم از آمریکا خارج 
شوم به ویژه بعد از جنگ 1967 بين اعراب و اسرائيل. شاید بدانيد که تهمت و افترا و 
سرشکستگی عرب و اسالم به حدی بود که برای من قابل تحمل نبود. بنابراین تصميم 
گرفتم آمریکا را ترك کنم«. آن طور که همۀ روایت ها قرائت می کنند، ظاهراً پروانه همسر 
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اول دکتر چمران با او به مصر و بعد به لبنان می رود اما شرایط جنگی لبنان و فعاليت 
چریکی مصطفی او را وادار می کند که به همراه سه فرزندش به آمریکا بازگردد. از قول 
ربابه صدر، خواهر امام موسی صدر، در این باره آمده است: »روزی که چمران خانواده اش را 
به فرودگاه می برد، من همراهشان بودم. چمران در تمام طول مسير گریه می کرد. یعنی 
در نهایت عشقی که به همسر و فرزندانش داشت، آنها را ترك کرد. اما مسئلۀ مبارزه 

آ ن قدر برایش مهم بود که راضی به این جدایی شد«. 
پس از آن، دکتر چمران در لبنان مشغول به فعاليت و مبارزه شده و در این دوران با 
خانمی  به نام غاده آشنا می شود. بد نيست که به نقل از کتاب نيمۀ پنهان ماه، ماجرای 

دیگری از زندگی دکتر چمران را از زبان خانم غاده بشنوید:
پدرم بين آفریقا و چين تجارت می کرد و من فقط هر طوری که می خواستم خرج می کردم. 
پاریس و لندن را خوب می شناختم، چون همۀ لباس هایم را از آنجا می خریدم. در دیداری 
با امام موسی صدر که به اصرار ایشان برگزار شده بود به من گفتند: »ما مؤّسسه ای 
داریم برای نگهداری بّچه های یتيم. فکر می کنم کار در آنجا با روحيۀ شما سازگار باشد. 
من می خواهم شما بيایی آنجا با چمران آشنا شوی« و تا قول رفتن به مؤّسسه را از من 
نگرفت، نگذاشت برگردم. یک شب در تنهایی همان طور که داشتم می نوشتم، چشمم به 
یکی از نّقاشی هایی که در تقویمی   چاپ شده بود، افتاد. یکی از نّقاشی ها زمينه ای کاماًل 
سياه داشت و وسط این سياهی، شمع کوچکی می سوخت که نورش در مقابل این ظلمت، 
خيلی کوچک بود. زیر نّقاشی، این جملۀ شاعرانه به زبان عربی نوشته شده بود: » ممکن 
است نتوانم این تاریکی را از بين ببرم ولی با همين روشنایی کوچک، فرق ظلمت و نور و 
حق و باطل را نشان می دهم و کسی که دنبال نور است، این نور هر چقدر کوچک باشد، در 
قلب او بزرگ خواهد بود«. آن شب، تحت تأثير این شعر و نّقاشی خيلی گریه کردم. هنوز 
پس از گذشت این مّدت، نمی توانم نهایت حيرتم را در اّولين برخورد با شاعر آن شعر و 

نّقاش آن تصویر درك کنم. او کسی نبود جز »مصطفی چمران«.
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مصطفی، لبخند به لب داشت و من خیلی جا خوردم، فکر می کردم کسی که اسمش با 
جنگ گره خورده و همه از او می ترسند، باید آدم قسی القلبی باشد، حتی می ترسیدم، اما 

لبخند او و آرامشش مرا غافل گیر کرد. 
مصطفی شروع کرد به خواندن نوشته های من و گفت: »هر چه نوشته اید خوانده ام و 

دورادور با روحتان پرواز کرده ام« و اشک هایش سرازیر شد. 
من با فرهنگ اروپایی بزرگ شده بودم. حجاب درستی نداشتم. یادم هست در یکی از 
سفرهایی که به روستاها می رفتیم، مصطفی در داخل ماشین هدیه ای به من داد. اّولین 
هدیه اش به من بود و هنوز ازدواج نکرده بودیم. خیلی خوشحال شدم و همانجا باز کردم. 
دیدم روسری است. یک روسری قرمز با گل های درشت. من جا خوردم اّما او لبخند زد و 
به شیرینی گفت: »بچه ها دوست دارند شما را با روسری ببینند«. می دانستم بقیۀ افراد 
به مصطفی حمله می کنند که شما چرا خانمی   را که حجاب ندارد می آوری مؤّسسه؟ ولی 
مصطفی خیلی سعی می کردـ  خودم متوّجه می شدمـ  مرا به بچه ها نزدیک کند. نگفت 
این حجابش درست نیست، مثل ما نیست، فامیل و اقوام آنچنانی دارد، اینها روی من 

تأثیر گذاشت. او مرا مثل یک بچۀ کوچک قدم به قدم جلو برد، به اسالم آورد.
... مادرم گفت: »حال شما را کجا می خواهد ببرد؟ کجا خانه گرفته؟« گفتم: »می خواهم 
بروم مؤسسه با بچه ها«. مادرم رفت آنجا را دید. فقط یک اتاق بود با چند صندوق میوه 
به جای تخت. بعد از آن، مادرم ]از شدت ناراحتی[ یک هفته بیمارستان بستری بود ... 
مصطفی دست مادرم را می بوسید و اشک می ریخت. مادرم تعجب کرد. شرمنده شده 

بود از این همه محبت. 
روزی که مصطفی به خواستگاری ام آمد مادرم به او گفت: »شما می دانید این دختر که 
می خواهید با او ازدواج کنید چطور دختری است؟ این دختر صبح ها که از خواب بلند 
می شود هنوز رفته که صورتش را بشوید و مسواک بزند کسی تختش را مرتب کرده، 
لیوان شیرش را جلِو در اتاقش آورده و برایش قهوه آماده می کند. شما نمی توانید با 
مثل این دختر زندگی کنید، نمی توانید این طور که در خانه اش هست برایش مستخدم 
بیاورید«. مصطفی خیلی آرام اینها را گوش داد و گفت: »من نمی توانم برایش مستخدم 
بیاورم، اما قول می دهم تا زنده ام، وقتی بیدار شد، تختش را مرتب کنم و لیوان شیر و 
قهوه اش را روی سینی بیاورم دم تخت« و تا شهید شد، این طور بود. حتی وقت هایی که 
در خانه نبودیم )در اهواز در جبهه( اصرار می کرد خودش تخت را مرتب کند. می رفت 
شیر می آورد. خودش قهوه نمی خورد ولی چون می دانست ما لبنانی ها عادت داریم قهوه 

بخوریم، برای من درست می کرد. 
گاهی به نظرم می آمد مصطفی سعه ای1  دارد که می تواند همۀ عالم و همۀ سختی های 
زندگی مشترکمان در مدرسۀ جبل عامل را در وجودش جا بدهد. خانۀ ما دو اتاق بود 

1ـ  یعنی ظرفیت باالیی دارد.
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در خود مدرسه همراه چهارصد یتيم ... . یادم هست اولين عيد بعد از ازدواجمان )که 
لبنانی ها رسم دارند و دور هم جمع می شوند( مصطفی در مؤسسه ماند و خانۀ پدرم نيامد. 
آن شب از او پرسيدم:»دوست دارم بدانم چرا نيامدید خانۀ پدرم؟« مصطفی گفت: االن 
عيد است و خيلی از بچه ها رفته اند پيش خانواده هایشان. اینها که رفته اند وقتی برگردند، 
برای این دویست، سيصد نفری که در مدرسه مانده اند تعریف می کنند که چنين و چنان. 
من باید بمانم با این بچه ها ناهار بخورم و سرگرمشان کنم که اینها هم چيزی برای تعریف 
کردن داشته باشند«. گفتم: »خوب چرا مادرم غذا فرستاد نخوردید و نان و پنير و چای 
خوردید؟« گفت: »این غذای مدرسه نيست«. گفتم: »شما دیر آمدید. بچه ها نمی دیدند 

شما چه خورده اید.« اشکش جاری شد و گفت: »خدا که می بيند«.
حتی حاضر نبود کولر روشن کند. اهواز خيلی گرم بود و پای مصطفی توی گچ. پوستش 
به خاطر گرما دچار عفونت شده بود و خون می آمد اما می گفت: »چطور کولر روشن کنم 

وقتی بچه ها در جبهه زیر گرما می جنگند؟!«
و سرانجام روزی رسيد که گفت: قرار نبود برگردم... . من امشب برای شما برگشته ام. 
به او گفتم: »نه مصطفی تو هيچ وقت به خاطر من برنگشته ای برای کارت آمده ای« و 
پاسخ داد: »امشب به خاطر شما برگشتم از احمد سعيدی بپرس. من امشب اصرار داشتم 
به اهواز برگردم ولی هواپيما نبود. تو می دانی من در همۀ عمرم از هواپيمای خصوصی 
استفاده نکرده ام ولی امشب اصرار داشتم برگردم. با هواپيمای خصوصی آمدم که اینجا 
باشم«. وارد اتاق شدم دیدم مصطفی روی تخت دراز کشيده. احساس کردم بيدار است 
اما چيزی نمی گوید چشم هایش را بسته بود... و گفت: »من فردا شهيد می شوم« ... ولی 
من می خواهم شما رضایت بدهيد. اگر رضایت ندهيد شهيد نمی شوم ... . من فردا از اینجا 
می روم و می خواهم با رضایت کامل شما باشد... . آخر رضایتم را گرفت... . نامه ای داد که 
وصيتش بود. گفت تا فردا باز نکنيد.... نگاهش کردم و گفتم: »یعنی فردا که بروی دیگر 
تو را نمی بينم؟« مصطفی گفت :»نه«. در صورتش دقيق شدم و بعد چشم هایم را بستم. 
گفتم: »باید یاد بگيرم و تمرین کنم چطور صورتت را با چشم بسته ببينم«... بچه ها 
آمدند که ما را ببرند بيمارستان. گفتند دکتر زخمی شده. من بيمارستان را می شناختم. 
وارد حياط که شدیم، من دور زدم رفتم طرف سردخانه. می دانستم که مصطفی شهيد 
شده و در سردخانه است زخمی   نيست... . احساس می کردم خدا خطرات زیادی را از 
این مملکت به خاطر مرد صالحی که یک عمر به خلوص در این سرزمين قدم زد، رفع 
کرد... . مصطفی ظاهر زندگيش همه سختی بود. واقعاً توی درد بود مصطفی. خيلی اذیت 
شد. شب ها گریه می کرد و راه می رفت. بيدار می ماند. آن لحظه در سردخانه وقتی دیدم 

مصطفی با آن سکينه خوابيده، آرامش گرفتم.
چون ما در تهران خانه نداشتيم، در مسجد محل، محلۀ بچگی اش غسلش داده بودند 
و او با آرامش خوابيده بود. من سرم را روی سينه اش گذاشتم و تا صبح در مسجد با او 
حرف زدم... . تا ظهر مراسم تمام شد و مصطفی را به خاك سپردند. آن شب باید تنها 
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تمام شد... . بعد از شهادت  برمی گشتم. آن لحظه احساس کردم که مصطفی واقعاً 
مصطفی از خانه بيرون آمدم چون مال دولت بود. هيچ چيز جز لباس تنم نداشتم حتی 
پول نداشتم خرج کنم ... . هر شب را یک جا می خوابيدم و بيشتر در بهشت زهرا کنار 
قبر مصطفی. از لبنان که آمدیم هر چه داشتيم گذاشتيم برای مدرسه و در ایران هم که 
هيچ... . می گفت: »دوست دارم از دنيا بروم و هيچ نداشته باشم جز چند متر قبر و اگر این 

را هم نداشته باشم بهتر است...«
در تهران که تنها بودم نگاه می کردم به زندگی که گذشت و عبور کرد. من کجا؟ ایران کجا؟ 
من دختر جبل عامل و جنوب لبنان! من هميشه می گفتم اگر مرا از جبل عامل بيرون ببرند 
می ميرم، مثل ماهی که بيفتد بيرون آب. زندگی خارج از لبنان و شهر صور در تصور من 
نمی آمد. به مصطفی می گفتم: »اگر می دانستم انقالب پيروز می شود و قرار به برگشت ما 
به ایران و ترك جبل عامل است نمی دانم قبول می کردم این ازدواج را یا نه؟« اما آمدم و 
مصطفی حتی شناسنامه ام را به نام »غاده چمران« گرفت که در دار اسالم بمانم و برنگردم 
و من مخصوصاً وقتی در مشهد هستم احساس می کنم خدا به واسطۀ این مرد دست مرا 

گرفت، حجت را بر من تمام کرد و از ميان آتشی که داشتم می سوختم، بيرون کشيد... .

از نظـر شـما سـبک زندگـی شـهيد 
چمـران چـه ویژگی هایی داشـت؟ فکر 
می کنيد کـدام یـک از ویژگی های این 
سبک زندگی می تواند به شما در مسير 

زندگيتان کمک کند؟

فعالیت در 
منزل
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ماهرخ فالحی: کارآفرین نمونه در حوزۀ دامپروری
»ماهرخ فالحی« متولد 1322 بانویی است که در سن 38 سالگی به فکر تأسيس یک 
دامداری صنعتی می افتد و لقب اولين زن گاودار صنعتی ایران را به خود اختصاص 

می دهد.
»  از آرزوی معلم شدن تا مدیریت یک گاوداری«. این یک خط کافی است تا مسير زندگی 
زنی را به تصویر بکشد که لقب اولين زن گاودار صنعتی ایران را به خود اختصاص دهد. 
او سال ها معلم بوده و در آستانۀ بازنشستگی اش به فکر تأسيس یک گاوداری می افتد 
تا خاطرات کودکی اش به همراه گوسفندهای پدربزرگش را دوباره زنده کند. این بانوی 
کارآفرین، فارغ التحصيل کارشناسی ارشد علوم تربيتی و زبان است و سال ها در این 
رشته ها تدریس کرده است. در همان سال های تدریسش به عنوان یکی از دبيران برتر زبان 
عازم کشورهای آمریکا و اسپانيا شد تا دورۀ خاص آموزش نابينایان با خط بریل را بياموزد. 
بعد از گذراندن این دوره های آموزشی بود که به همراه همکارانش خط بریل را به صورت 

التين آموختند و برای نخستين بار در ایران بر الفبای فارسی پياده کردند.
اما داستان راه انداختن گاوداری از سوی او که از اعضاي هيئت مدیرۀ »زنان مدیر 
کارآفرین« است، مربوط به سال 1354 می باشد. او در این سال و در سن 38 سالگی 
به فکر راه اندازی یک مؤسسۀ دامپروری می افتد. در آن سال، 20 سال سابقۀ تدریس 
در آموزش و پرورش داشته و هيچ سررشته ای از دامپروری صنعتی نداشته است. خود 
او در این مورد می گوید:» آن روزها زن نسبتاً جواني بودم با 20سال سابقۀ کار در 
آموزش و پرورش اما هنوز جنب و جوش و انرژي زیادي داشتم. دو فرزندم هم درسشان 

به پایان رسيده بود و تنهایي در انتظارم بود«. 
در همان سال ها بود که خانۀ بزرگش در تهران را می فروشد و یک آپارتمان کوچک 
می خرد و با بقيۀ پول فروش خانه، یک دامداری با هفت گوساله در محمد شهر کرج 
احداث می کند. وی در مدت کوتاهی که فرصت داشته تا گوساله هایش رشد و سپس 
توليدمثل کنند، در بسياری از سمينارهای خارجی و داخلی گاوداری صنعتی و تمام 
دوره های آموزشی دانشگاه ها شرکت کرد. همين فعاليت هایش باعث شد تا در این حوزه 
سری ميان سرها بلند کند و با اعتماد به نفس بيشتر در مسير دامپروری صنعتی قدم 
بردارد. در سال های نخست کار، برای زایمان گاوهایش از دامپزشک استفاده می کرد اما 
خيلی زود این کار و سایر مراقبت های بهداشتی از دام ها را آموخت و بعد از آموختن این 
اصول فقط برای سزارین از دامپزشک استفاده می کرد. حرفۀ این بانوی با اراده به سرعت 

گسترش یافت. 
دامداری صنعتی سال هاست که در دنيا و همچنين ایران رونق دارد اما در طی همۀ این 
سال ها گردانندگان این دامداری ها مرد بوده اند و اختصاص دادن اولين زن گاودار صنعتی 
برای »ماهرخ فالحی« افتخار بزرگی است. آن طور که خودش می گوید در راه تأسيس 
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و رونق دادن این دامداری به دست هایش خيلی فشار می آید اما او گاوهایش را آن قدر 
دوست دارد که در همه حال و حتی در مسافرت ها نيز نگرانشان می شود. حرفۀ او با سرعت 
رو به پيشرفت می گذارد و خيلی زود و به صورت تصاعدی تعداد گاوهایش افزایش پيدا 
می کند. بنابراین، تصميم به اصالح نژاد گاوهایش می گيرد. در نتيجۀ فرایند اصالح نژاد، 
گاوی که در سال نخست روزانه بين 18 تا 20 کيلو شير می داد بعداً 65 کيلو شير می داد. 
اما او به این مرحله از کار هم بسنده نکرد و وقتی متوجه شد اصالح نژاد هم به انتهایش 
نزدیک شده است کار انتقال جنين را آغاز کرد و به قول خودش: »همۀ مراحل کار از جمله 
هورمون تراپی را خودم انجام می دهم. در زمان مناسب، گاوها را هورمون تراپی می کنم 
که در نتيجۀ آن، یک گاو، می تواند 3 قلو بزاید.« این نوآوری ها دالیل اصلی موفقيت این 
زن دامدار کارآفرین محسوب می شود. گوساله های نر او اکنون با قيمت بسيار مناسب 
توسط مرکز اصالح نژاد، خریداری و لطمۀ اقتصادی حاصل از خرید ارزان شيرش را جبران 
می کنند اما او مشکالت آغاز کار را به هيچ عنوان فراموش نمی کند. سالی که سل گاوی 
شيوع یافت و همۀ گوساله هایش را نابود کرد او از پای ننشست و شاید به همين خاطر است 
که هر دانشجویی که برای کارآموزی به او مراجعه می کند جواب رد نمی شنود. خود او 
در این باره می گوید: »کارآموزی در دامداری ها خيلی دشوار است. چون بيشتر دامداران، 
سرمایه دارانی هستند که دامداریشان را در اختيار کارگرانشان قرار داده اند. کارگرانی که 
خود نيز از اصول علمی  کار بی خبرند. بنابراین، هيچ وقت از آموزش عالقه مندان به این 

حرفه خودداری نکرده و آنها را با دل و جان در دامداری ام می پذیرم«. 
او از جمله دامدارانی است که محل زندگی و کارش جدا از هم نيست. خانۀ او به شکل 
برجی بلند درست ميان دامداری اش واقع شده است. به قول خودش خانه کاماًل شبيه 
برج دیده بانی است و او با دوربين شکاری در طول شبانه روز دائماً دام هایش را کنترل 
می کند. خودش دربارۀ انتقال خانه به دامداری با لبخندی بر لب می گوید: »رفت و آمد 
بين تهران و کرج برایم مشکل بود اما دليل اصلی انتقال، نظارت مستقيم بر دامداری بود. 
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چون کار با موجود زنده، نيازمند مسئوليت پذیری زیادی است. آن زمان که در تهران 
زندگی می کردم ناگهان خبر می رسيد که گاوم زایمان دارد و تا خودم را به باالی سرش 
می رساندم بالیی سر گاو آمده بود. با اینکه تنها نيستم و هفت، هشت کارگر دارم اما 

هدایت کارها به عهدۀ خودم است«. 
او هرگز از کارش خسته و دل زده نشده است و می گوید: »گاهی خودم را با همسن و سال هایم 
مقایسه می کنم، خوشبختانه به علت تحرك زیادم هنوز از همۀ آنها سالم تر و قوی ترم«. 
به گفتۀ خانم فالحی، اگر زنان نيز خود را باور کنند و توانمندیشان را نشان دهند می توانند 
بر همۀ موانع و مشکالت پيروز شوند. مانع برای زنان تا زمانی وجود دارد که آنها خودشان را 
دست کم می گيرند. اگر زنی توانایی اش را ثابت کند بهتر از مردان در هر سيستمی  پذیرفته 
می شود. او به عنوان اولين زن گاودار صنعتی هر چند مشکالت زیادی را از سر گذرانده اما به 
تمام معنا خود را یک کارآفرین می داند: »کارآفرینی مثل یک توپ است که اگر زمين بخورد 
باالتر می رود. من در زندگی هرگز از مشکالت نترسيدم و از این پس نيز از آنها نخواهم 

هراسيد.« به قول خودش، او یک لحظه هم قادر نيست یک جا بنشيند. 
او دربارۀ عالقه اش به ایران می گوید: »برای تحصيل در آمریکا، فرانسه و اسپانيا بوده ام 
ولی دلم می خواست در ایران کار کنم. دوست دارم کشور ما وابسته نباشد. در سفر به یکی 
از کشورهای اروپایی دیدم که آنها چه پس مانده هایی را برای ایران صادر می کنند. این 
بود که تصميم گرفتم به توليد شير و گوشت با روش های جدید و اصالح نژاد دست بزنم. 
ما برای اصالح نژاد همان کارهایی را می کنيم که در مرکز تحقيقات رویان انجام می شود. 

خودکفا شدن مملکت برای من یک انگيزۀ مهم است«. 
خانم فالحی دو پسر دارد که به همراه همسرش همگی در نگهداری و مدیریت دامداری 
به او کمک می کنند. این بانوی 75 ساله هر روز ساعت پنج صبح کارش را با اولين 
شيردوشي گاوها آغاز و ساعت دوازده شب با آخرین شيردوشي به پایان مي رساند. البته 
این فقط بخشی از برنامۀ روزانۀ زندگي اوست چون زماني که گاوهایش زایمان دارند یا 
بيمار هستند مجبور است در تمام طول روز و شب کنارشان بماند و آن وقت است که 

کارش شبانه روزي مي شود.

نظر شما دربارۀ سبک زندگی خانم فالحی و ویژگی های آن چيست؟ به نظر شما 
این سبک از زندگی تا چه اندازه ای بين زنان ما عموميت دارد؟ چرا؟

فعالیت کالسی
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سـبک زندگـی می توانـد عناصـر مختلفی 
را در خـود جـای دهد. در واقـع این امکان 
وجـود دارد که به تعداد انسـان ها سـبک و 
شـيوۀ زندگی کـردن وجود داشـته باشـد. 
محـدود نمـودن عناصـر سـبک زندگی به 
نوعـی خـاص، نه تنهـا ممکن نيسـت بلکه 
احتمال پيروی تمام انسان ها از یک سبک 
خـاص بسـيار کـم اسـت. در صورتـی کـه 
بخواهيـم یک ویژگی مهـم و ضروری برای 
سـبک زندگی در نظر بگيریم این است که 
یک انسـان بکوشـد به ویژگی های انسانی 
پایبند باشـد و بکوشـد به سـایر انسان ها تا 
حـد ممکـن شـادمانی ارزانـی دارد و خود 
را نيز در مسـير سـالمت روح و جسـم قرار 
دهد. سبک زندگی که فرد برمی گزیند هم 
تحت تأثير خانواده ای است که در آن رشد 
می کنـد و هم بر خانواده ای که او تشـکيل 
می دهد و فرزندانی که خواهد داشت تأثير 
می گذارد. در فصـل بعد با تأثيرات خانواده 

بر فرد بيشتر آشنا خواهيم شد.
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