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 سبک گیری شکل راستای تحقق و در و جامعه و در خانوادهمادر  نقش تعیین

 اسالمی ايرانی زندگی
 

 3، نصیرالدين جوادی2صحبت اهلل حسنوند، 1مريم منتظرالقائم
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 چکیده

 ایرانی زندگی سبک گیری شکل راستای تحقق و و در جامعه و در خانوادهمادر  اهمیت و جایگاه تعیین حاضر پژوهش هدف

 و منابع مطالعه و بررسی از آمده بدست نتایج است و ای کتابخانه و توصیفی نوع از این پژوهش .باشد می در جامعه اسالمی

 ایرانی زندگی سبک به تواند می که انسانی های نقش از یکی که است بوده آن از حاکی همگی زمینه، در این موجود کتب

مادران در باال بردن سالمت و کیفیت سبک زندگی نقش بسزایی دارند.  .است کند، نقش مادر در کانون خانواده کمک اسالمی

مادر، پایه اساسی خانواده در مراقبت و تربیت فرزند و  است. نقش ویژه زن در قالب مادر مدیریت و اداره خانواده بیشتر به عهده

 جامعه هر اساسی . رکنسازد میدادن عواطف الزم به وی و توجه به رشد سالم جسمی و روانی فرزند اهمیت خود را مشخص 

 عنوان بین دراینمادر  کرد، و خواهد نمایان را خود ظهور و دارد، بروز وجود جوامع آن در که هایی فرهنگ با و ها خانواده توسط

حضور  اقتضائاتی بنابر و مادر و همسر اصالتاً اسالمی ایرانی در سبک ؛ زنشود می محسوب خانواده محوری و اساسی رکن

 اهمیت حائز بسیار اسالمی ایرانی زندگی سبک گیری شکل در مادر در نقشکه البته جایگاه زن  .است مرد مشابه اش اجتماعی

 ت. اس کلیدی و تأثیرگذار و
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