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 سخن سردبير

 ايراني ـ ها و الگوها در سبك زندگي سالم اسالمي آرمان
 

، و رفتارهاي فردي، خانوادگي و اجتماعي، بر مبنااي سايره زنادگي مياامبر     ها ، مهارتها ، معارف، باورها، انگيزهها سبك زندگي سالم، مجموعه آموزه

ماي  السالم و تعاليم دين مبين اسالم است. وجود مبارك مياامبر گرا  ن عليهماآله، معصومو اهلل عليه االنبياء محمدمصطفي صلي اسالم حضرت خاتم مي گرا

ن ااست. وجاود ناوراني سااير معصاوم     ها در همه عصرها اسوه حسنه براي تمام نسل و و اخالق الهيتجسم عيني مظاهر کمالي اسماء الهي  اسالم )ص(، 

و از  آن بزرگوار هستندي مکتب متعالي ها تمام درس مظهر عينيو  وسلم وآله اهلل عليه صلي الهي ميامبرتجلي کاملي از مکارم و اخالق عظيم السالم،  عليهم

از مطالعه و تحليل در سيره نبوي )ص(، قرآن مجيد و منااب    ها اين آموزه .باشند مياين جهت اسوه و الگويي کامل براي وصول به سبك زندگي اسالمي 

 عادالت  تحقاق  "مذيرد. از ثمرات بديهي حاکميت ديان خداوناد،    مياساس حاکميت دين خداوند در جامعه تحقق  . براينآيد ميدست  همعتبر اسالمي، ب

جانبه  همه سالمت تأمين"؛ "اسالمي يها ارزش منظومه برقراري "؛ "اجتماعي يها آسيب و استضعاف کني ريشه"؛ "کني فقر و جهل ريشه"؛ "واقعي اجتماعي

را که عنوان يك فلسفه زندگي در قامت رهبري جوام  بشري ظهور کرده است تا آنچه  اسالم بهاست. در واق   "معنوي و اخالقي و يجسمي، رواني، اجتماع

ر سبك زندگي ب وسوهدايت کند.  به آن سمت، در قالب عقايد و اخالق و احکام ارائه و مردم را با بشارت و انذار ،و جامعه است ، خانوادهساز براي فرد کمال

گراياي؛   گراياي؛ کماال   نظير عبوديت؛ عقالنيت؛ هدفمنادي؛ آرماان   ميي مهها ي الهام بخش اسالمي، از مؤلفهها مايه معارف حيات بخش و الگوها و اسوه

 گرايي؛ و نيل به سعادت دنيوي و اخروي؛ برخوردار است. ي؛ معنويتيگرا محوري؛ اخالق ارزش

و تعاليم زندگي  اسالم جايگاهساله اخير نظام اسالمي،  42، و کسب تجارب عظيم در حيات 1357همن ماه و ميروزي آن در ب  ميبا وقوع انقالب اسال

بخاش   ايران، تثبيت و تحکيم گرديد. در مرتو مايبندي به تعاليم حياات   ميفرهنگ ملت بزرگ ايران و نظام جمهوري اسال ي اسالمي، درها براساس آموزه

ي بالقوه کشور ها به فعليت درآمدن ظرفيت"؛ "المللي بين اقتدار و ملي هويت و عزت تأمين "وردهاي ملي و فاخري نظير اسالم در حوزه سبك زندگي، دستا

 ، حاصل خواهد شد. "استقالل و اقتدار و استيالي علمي، فرهنگي و اقتصادي"؛ و "و فناوري  ميي علها ميشرفت"؛ "و ملت

توصيف و راهبردهاي اصلي حوزه  "بيگانگان و غرب از تقليد از جدي مرهيز"و  "اسالمي ايراني زندگي سبك انتخاب "گري را  رهبر معظم انقالب، انقالبي

 همت و ها آرمان مستقيم گيري هدف"؛ "اسالمي انقالب اساسي يها ارزش و مباني به مايبندي"ايراني را به اين شرح ترسيم فرمودند: -سبك زندگي اسالمي

 ."سياسي و ديني تقواي "؛ و "او از نکردن تبعيت و دشمن برابر حساسيت در"؛ "کشور جانبه مهه استقالل به مايبندي"؛ "ها به آن رسيدن براي بلند

منزلاه  ه براي مردم شاناخته شاد. ايان الگوهاا با       ميبخشي از سبك زندگي سالم اسال به برکت انقالب شکوهمند اسالمي، الگوهاي شايسته و الهام

روند. به اقتضاي اين نوشاته ياك الگاوي نااب و      ميشمار ه ها ب ترين شيوه زندگي براي سعادت انسان ترين و مطمئن الخطاب سالم بالغه، فصل يها حجت

 بديل، از سبك زندگي سالم با الگوي اسالم و انقالب انتخاب شده است: بالمنازع و بي

ي مهم زندگي اين الگوي شايسته ها ، توصيف فرمودند. بعضي از مؤلفه"انقالبي متعبد مؤمن"مقام معظم رهبري، امام خميني راحل را با صفت جام  

مؤمن به راهي که او را "؛ "مؤمن به هدف"؛ "مؤمن به مردم"؛ "دعا بودن  و تضرع خشوع، اهل و مروردگار ايمان به خداوند و عبد صالح" به اين شرح است:

 .... "انقالبي بودن"؛ و "رساند ميبه اين هدف 

سبك زنادگي از ديادگاه   ايراني، تحليل شده است.   ميي سبك زندگي سالم اسالها در اين شماره از نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت، بعضي از مؤلفه

 همنج حوز ي تأثيرگذار در سبك زندگي اسالمي، از ديدگاه رهبر انقالب درها مؤلفه مقام رهبري، همان عقل معاش است که نرم افزار تمدن اسالمي است.

تاداوم کنکااش، تحليال و رهيافات ابعااد       .شده استبندي  دسته ؛"کسب و کار"و  ؛"خلقيات اجتماعي" ؛"خانواده" ؛"خلقيات فردي" ؛"فکر و انديشه"

 ، در مطالعات آتي ضروري است و در فرهنگستان علوم مزشکي نيز ادامه خواهد يافت."ايراني  ميزندگي سالم با الگوي اسال"مختلف 
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