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 زندگى در اصول
 

أصول در زندگى تعین كننده روش در شخصیت انسان ها بوده و اثر ان در یك خانواده خیلى مهم مى باشد، تمام 
به   را استوار مى نمایند  و روئ همان اصول انتخاب شده نظم خانه  خانواده ها سالم تحت یك أصول قرار دارند 

 خصوص پدر و مادر كه سرمشق اخالق براى فرزندان مى باشد .
 مثال"

و  همیشه تا اخیر عمر با هم دیگر صادق باقى مى مانند  به خاطر حفظ نمودن حرمت ازدواج  یك مرد ویا زن 
كوشش مى نمایند در مقابل زحمت خود ضرورت ها خانه را فراهم نماید یعنى نه از طریق غارت و دوزدى ، در 

و احترام  فرزندان مجبور مى شوند رآه والدین خود را تعقیب نموده  و تربیه در یك خانواده  صورت بودن اصول 
از اعمال غیر اخالقى نیز اجتناب مى ورزد چراكه پدر و مادرشان  خود داشته باشد در عین حال  كامل براى فامیل 

كدام نوع مذهب  ه اند ، اینكه خانواده در اصول خود پرورش داد أطفال خود را تحت یك اصول مذهبي ویا فرهنگى 
 مربوط مى شود به انتخاب و منطق بزرگان شان .  روش اخالقى را پیروى مى نماید این  و كدام نوع 

 
شده اند و چقدر خوب بد زندگى را نظر  در قدم اول روش خود پدر و مادر مهم است كه در چى نوع فامیل بزرگ 

هنگام طفولیت و جوانى بزرگ شده اند ، همه این  ق كردند و یا در چى نوع محیط گفتار دالئل به تجربه از هم تفری
پدر و مادر بچرخد ناگفته نماند اصول كه بدون  روش ها باعث مى گردد تا فضائى سیاسي منزل به دور مفكوره 

را در خاتمه با خود   ناكام  تحمیل شده باشد انجام منطق و گفتار باشد به خصوص به خشم زور اعصبانیت 
باقى مانده است  فرهنگى و مذهبي عقب   تمام نموده باشند ولى از تربیه با وجودیكه تحصیالت عالى را  ، دارد

در یك نوع بى تفاوتى بزرگ  أطفال شان از جواني تا مو سفیدي  همین بى توجه بودن فامیل باعث مى شود كه 

انجام  همین أطفال هر چى دل شان شد  ر اینده هنگام جوانى الى موسفیدى د پرورش دادن أطفال به این شكل  .شود

 .چراكه در زندگى خود تحت هیچ نوع اصول نبوده اند تا اخیر عمر مشكل اخالقى مى داشته باشند مى دهد 
 
در هر نوع مذهب و هر نوع فرهنگ اخالق وجود دارد چراكه فرهنگ و مذهب به خاطر بهتر ساختن  

میان اورده هر فرد  سان ها به وجود امده است تطبیق یكى از این اصول ها خانوده سالم را در جامعه به ان زندگى 
نداشتن اصول در  خوب در مقابل جامعه برخوردار مى باشند در صورت  تا اخیر عمر از پیش امد اخالقى  فامیل 

ركت منفى دست مئ زنند و در عین حال در هنگام دور بودن پدر و مادر به هر نوع ح أطفال و جوانان  یك منزل 
و سوى دیگر در أمور كار ها منزل همیشه بى مسولیت  مقابل پدر و مادر خواهر و برادر خود بى تفاوت بوده 

بزرگ مى شود و از طرف دیگر اشتباهات اقتصادى همیشه در روزگار شان رخ داده و تربیه غلط دوزدى را نیز 
بئ دانش حاضر جواب باقى مى مانند در  ند و تا اخیر عمر دروغ گو چطاق زبان از مردم طبقه پایین مئ اموز

نتیجه خانواده شان از هم پاشیده هر فرد غرق روزگار خود در سرگردانى خواهد بود . به خصوص مادران در 
نده قسمت تربیه أطفال نقش بزرگ را دارند چراكه پدر همیشه مصروف كار در بیرون است ولى مسول تعین كن

بدهند أطفال  اصول در یك خانواده پدران مى باشد در صورت كه پدر و مادر دشنام به مذهب و فرهنگ و مردم 
  شان در بین مذهب دیگر و كلتور ها خارجى مخشوش بارمى اید

 
چراكه پدر و مادر به به دین عیسویت سازش ندارد و هیچ وقت كلیسا نمئ روند و شب كرسمس درخت سبز را 

نمى كنند مى گویند ما مسلمان هستیم و هنگام روز ها مذهبى خود نیز بى تفاوت اند پس باید رواج ها خود چراغان 
به شمار مى  ) چلهلو (   مردمان جبسي ویا مردم  شان  را برائ أطفال بى اموزانند به غیر ان أطفال در نظرخود 

داشتن چندین أطفال در كوچه بازار  با  د ، نوروز أیند چراكه مردم چلهلو اگر به یاد داشته باشیم در روز ها عی
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كأسه گدایي به دست شان در گشت گذار در تالش  با  سرگردان مى بودند چون خانه فامیل عزت ابرو نبود همیشه 
 بودند. نان پیدا كردن مفت و یا پول گدایي 

 
طبیق نمود گذشته از ناامیدي و تجربه در زندگى یك نوع اصول را انتخاب نموده و در خانوده ت بهتر ان خواهد بود 

نزدیك  خراب كه از سیاست مداران مذهبى در كشور خاطرات باقى مانده است ،تعین كننده اخالق در یك خانواده 
 مى باشد . مذهب و فرهنگ  بودن به 

 
وش ها ایشان به همین خاطر گذشته گان باالى اطفال خود اسم ها مذهبي گذاشتند و هنگام تولد آذان دین را به گ

و همچنان هنگام مرگ تمام انسان  نمودند تا اخیر وفا دار با والدین بوده و نسل شان را در حفظ دین ادامه بدهند 
 مراسم مذهبى را تعقیب مى نمایند . ها 

 
روان هستند اینكه سرعت سرك ها را مراعات مى كنند ویا خیر مربوط مى   تمام انسان ها به همین مسیر مذهبى 

   به احتیاط شان تا از تصادم روزگار جان به سالمت ببرند .  شود
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