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 طرح عملي براي تعالي در خانواده |مطالب شما 
است كه توسط يكي از كاربران سايت بيان مطالب مندرج در اين جزوه، تركيبي از مباحث استاد پناهيان و آيت اهللا محمد شجاعي 

استاد » خانوادة متعالي«سلسله مباحث . برداري ساير كاربران، در اختيار ما قرار گرفته است معنوي تهيه و تنظيم شده و به منظور بهره
  .باشد پناهيان يكي از منابع اصلي در تأمين محتواي اين متن مي

هم در شرايطي كه خانواده مستحكم است و هم . ده، بسيار مهم و الزم است، اما كافي نيستدر زندگي خانوادگي، حفظ استحكام خانوا
در واقع، رشد اجتناب . ريزي و تالش براي تعالي خانواده ضروري استدر شرايطي كه خانواده از استحكام كافي برخوردار نيست، برنامه

ماند و از طرف ديگر اگر به عالي نباشند، تعادل به دست آمده نيز پايدار نخواهدناپذير است؛ در صورتي كه افراد خانواده به دنبال رشد و ت
در اين زمينه، مسووليت نخست هر كس، در مورد خودش . دنبال رشد و تعالي باشند، اميد است كه استحكام مطلوب نيز حاصل شود

كند و سعي كند مسايل برايش روشن شود و تقدير خود را يعني اوال در زمينه مسايل شناختي كار . هركس بايد خود را بسازد. باشدمي
ثانيا به تكاليف خود به عنوان يك عبد و شخصي در زندگي . به عنوان يك عبد و يك شخص خاص در زندگي خانوادگي بپذيرد

  :شوداكنون اين دو گام در تعالي، شرح داده مي. ]1[دخانوادگي آگاه شود و به آن تكاليف عمل كن

  مسووليت شناختي -1 
در زندگي خانوادگي، تعادل و . اولين قدم تعالي در خانواده، تغيير، اصالح و تكميل نگاه به خانواده و تعالي انتظار از خانواده است

، )تقدير شخصي(در واقع، بايد ديدگاه فرد نسبت به زندگي، ازدواج، شرايط پيش آمده . نموداستحكام كافي نيست، در تعادل بايد رشد 
ها در امتحان و رشد، تعالي يابد و فرد نسبت به گستره تاثير روابط خانوادگي و نيز لزوم انگيزه رعايت اخالق، اقسام روابط و جايگاه آن

  :شودمختصر، به اين موارد، اشاره ميجا به طور در اين. فعال بودن در زندگي آگاه شود

« سؤال اصلي  6فرد بايد بتواند براي ) خصوصاً در مورد مرگ و جهان آخرت(با تفكر و تأمل عميق  :تفسير صحيح از زندگي - الف
ق بيابد و به درك هاي عميپاسخ » روم؟ روم و چرا ميام؟ به كجاميروم؟ با كيستم؟ براي چه آمدهام؟ به كجا ميكيستم؟ از كجا آمده

  .برسد.... پذيري در زندگي وها و امتحانات، جبر و اختيار و اهميت نقشسنن الهي در دنيا، حكمت سختي

. بهترين كار خير در خانواده است. خانواده محل رشد معنوي و بيشترين امتحانات الهي است :نگاه معنوي به ازدواج و خانواده - ب
رشد معنوي و معرفتي كه در . بهره معنوي باال از موقعيت خانواده باشند نه صرفاً حل مشكالت و مسائلافراد، بايد به دنبال گرفتن 

پس بدون نگاه به مشكالت در خانواده و ). چه اطرافيان خوب باشند چه بد(آيد شود، از جاي ديگر بدست نميخانواده حاصل مي
. ]2[دشوبرخورد خوب با خانواده باعث طوالني شدن عمر مي. سرعت بگيردمشكالت اخالقي اطرافيان، هر كس بايد در مكارم اخالق 

تر از قبل فرد متاهل بايد خوش اخالق. ]3[تاثر وضعي و طبيعي ازدواج، افزايش روزي، خوب شدن اخالق و افزايش مروت افراد، اس
در واقع خانواده محل نفع رساندن است، . تر نشده، مشكل از نگاه و توقعات غلط و نداشتن مهارت الزم استاخالقخوش  باشد، اگرشده

بايد آرامش باشد و ... تلقي فرد از ازدواج، قبل از لذت، محبت و ). كردن است نه محبت ديدنشيريني ازدواج، به محبت (نه نفع بردن 
تواند به طرف مقابل، آرامش دهد؟ اين آرامش از طريق گناه نكردن، توكل و توجه به خدا و دور كردن صفات اين كه ببينيد آيا مي

هاي حيا و ادب، مچ نگرفتن، توي ذوق ديگر، از يك سو از طريق حفظ پردهاين آرامش در ارتباط با فرد . شودرذيله از خود، حاصل مي
چشم داشت، چشاندن لذت به اطرافيان و برداشتن و از سوي ديگر با كرم بي... نزدن، نيش نزدن، بد مؤاخذه نكردن، آتش نزدن و 

شوند ولي در موارد نادر ممكن است از ان اصالح ميدر اكثر موارد وقتي چنين آرامشي برقرار شود، اطرافي. شودسختي از آنان حاصل مي
چنين موقعيتي آزمايشي از طرف  -1: خودگذشتگي يك طرف، باعث سوء استفاده طرف ديگر شود، در اين صورت بايد توجه داشت

از كساني كه در واقع فرد بايد توجه داشته باشد كه منافع و مضار همه، دست خداست، خدا . منافع فرد دست خداست -2خداست و 
توان منافع خود را از خدا بايد آرامش گرفت، قطعاً با ناآرام كردن ديگران نمي . كند و چه مدافعي بهتر از خدااند دفاع ميايمان آورده
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اگر ضرري به فرد رسيده، آزمايش خدا بوده و البته فرد ظالم (تواند بدون خواست خدا به كسي ضرري بزند تأمين كرد و كسي نمي
  .اش كمتر شود و اين همان رشد معنوي استدر جريان زندگي، بايد تحمل فرد باالتر رود و ناراحتي). جازات خواهد شدم

هر موقعيتي كه براي هر فرد، پيش آمده است، بهترين موقعيت . در دين، نارضايتي از انتخاب، معنا ندارد :راضي بودن به تقدير - ج
در واقع، خدا محيط ما، . د را بايد ديد، به رسميت شناخت و از آن براي رشد خود استفاده نمودهاي موجواختالف. براي رشد او است

فضاي خانه، فضاي مسابقه . توان فرار كرداز امتحان الهي نمي. ها را طراحي كرده تا به او برسيمها و اختالفهاي ما، تفاوتنقطه ضعف
  .است براي بهتر شدن

فرد مي. آدم خلق نشده كه خوب باشد بلكه خلق شده كه با انگيزه درست خوب شود :رعايت اخالقاصالح و تعالي انگيزه  - د
اما باالتر از اينها اين است كه انسان به . تواند به طور ژنتيكي نكات اخالقي را رعايت كند يا به خاطر عقل، وجدان يا منافع شخصي

  .خاطر خدا و عبد او بودن، نكات اخالقي را رعايت كند

افتد شود، شخص به اشتباه نميتر و باعث اعتالي خانواده ميتر، فراگيرتر، سهلاگر ايمان به خدا وجود داشته باشد، رعايت اخالق راحت
شود فرد در مشكالت زندگي از كوره در كند و باعث ميايمان به خدا، قيمت فضائل را مضاعف مي. شودو انگيزه و مسير، الهي مي

اگر انسان سعي كند براي . ن ايمان به خدا، كسب بعضي از فضائل ممكن نيست يا در سطح پائين و خودخواهانه استضمنا بدو. نرود
هر كس رابطه خود و خدا را اصالح كند «كند، چرا كه شود، ثانياً منافع او را خدا تامين ميخدا زندگي كند، اوالً رفتار خودش اصالح مي

  ]4[».... كندمي رابطه او و مردم را اصالح خدا 

  :جايي ندارد) خودخواهانه(هايي از اخالق خدا محور كه در اخالق غيرخدا محور  نمونه 

 در پيش آمدها آرام باش، امتحان توست.  
 در مقابل خدا(گذار همسرت از تو خجالت بكشد، مگر تو كه هستي ن(  
 جا و نسنجيده ممكن است در اثر يك حرف بي! فكر نكن يك حرفي زدم ديگه(زني باش مواظب كوچكترين حرفي كه مي

  ).خدا همه اعمال خوبت را نابود كند
  دوست داري خدا هم آبروي تو را ببرد(به كسي شكايت همسرت را نكن.(  
  گونه كه مواليت مهربان استهمان(مهربان باش.(  
 همديگر را خوب صدا بزنيد... جلوي مالئكه ا.  
 پاداش آخرت بهتر است(ات در اين دنيا نباش با خدا معامله كن منتظر جواب خوبي.(  
 تا خدا هم با تو به فضل رفتار كند(ات به فضل رفتار كن نه به عدل با خانواده.(  
  داشت كرم كن، مدام به ديگران لذت را بچشان و سختي را از آنها بردار چشماطرافيان بگذر، به كرات بيبه كرات، از گناه

  و اين راه عزت يافتن در خانواده است....و ) بدون توجه به لياقت آنها(

) هم زدن آنها وجود داردكه كامالً امكان انتخاب و به (خوب بودن در روابط اختياري  :گذاري در روابط اجباريلزوم سرمايه - هـ
كه در واقع يك رابطه اجباري است و امكان قطع آن، به (ارتباط با خانواده . رشد و معنويت، در تنظيم روابط اجباري است. هنر نيست

ن خانه تر از بيروها بيشتر سرگرم و خوش بودن و در خانه مهربانبا غريبه. تعيين كننده رشد معنوي انسان است) سادگي وجود ندارد
  .نبودن، نشانه بيماري است

هاي هر با توجه به ويژگي(اگر رابطه بين زن و مرد رابطه همراه با محبت و احترام  :توجه به گستره تأثير روابط خانوادگي - و
ي خانواده فضا. مداري استپذيري و واليتخانواده، مكان تمرين واليت. نباشد تربيت ديني فرزندان با مانع مواجه خواهد شد) جنس



3 

  

  

 ●bayanmanavi.ir ●بيان معنويرسانيپايگاه اطالع

. شود براي پذيرفتن واليت خداونداي مياي باشد كه صاحب قدرت بودن خدا و محبت خدا، در آن درك شود و اين مقدمهبايد به گونه
در تربيت اخالقي براي اين كه جلوي هواي نفس . نماد رازقيت و ساالر بودن خدا، در مرد است و نماد مهرباني و رحمت حق، در زن

در خانه نقش اختصاصي مادر، محبت است كه فرزند از روي محبت، از مادر اطاعت كند . دو عامل خوف و رجا نياز است گرفته شود به
اگر مادر در خانه محبوب باشد، فرزند خطاي . و نقش اختصاصي پدر، ساالر بودن است كه فرزند از روي تواضع، از پدر اطاعت كند

اگر رابطه بين پدر و مادر، رابطه صحيحي باشد زندگي . شودجلوي خطاهاي علني گرفته مي كند و اگر پدر محترم باشد،مخفيانه نمي
ها جلوي گناه مخفيانه و آشكار بچه: و در تربيت فرزندان نيز موثر است) شوندتر ميكنند و مهربانافراد بدخلقي نمي(شود تر ميشاداب

شوند، احترام به پدر و كنند و احتياجي به اين كار ندارند، پسرها دچار هرزگي نمي، دخترها تبرج نمي)شودواليت مدار مي(شود گرفته مي
نخواهد داشت و اين ) عقده(شود و در نتيجه نياز عاطفي متورم فرزند از محبت اصيل برخوردار مي شود، مادر و اطاعت از آنها سهل مي

كند، از خطاي همسر ربط نمياش دعواي بيرد در زندگي خانوادگياين ف: مساله، در زندگي خانوادگي آينده فرد بسيار مؤثر است
  .كند و براي خود ارزش معنوي قائل استكند، به كم قناعت مياغماض مي

شيريني، لذت، محبت و شادي و نشاط در زندگي، كسب كردني است و با فراهم كردن مقدمات و  :لزوم فعال بودن در زندگي - ز
هاي عمر را زندگي كنند و اند كه افراد همه لحظهدر اين راستا، دستورات اخالقي دين، براي اين وضع شده. آيدريزي بدست ميبرنامه

. شودريزي باعث لذت بيشتر ميفعال بودن، به فكر بودن و برنامه. بتوانند لذت زيادتر و مداوم را با رعايت احكام اسالم تجربه كنند
شود، به حوصله و خسته ميشود، فرد بيعث از بين رفتن استعداد لذت بردن در درون انسان ميزندگي بدون برنامه و منفعالنه با

آيند، به سمت هاي جسمي و عصبي سراغش ميشود، بيماريتوزي ميكند، اهل كينههاي مضر و كاذب احساس نياز پيدا ميهيجان
  .شودتواند شاكر باشد و از خدا دور ميو در نتيجه نمي) رسدو نمي(رود تا بلكه به لذت برسد گناه مي

اگر بعد از چند سال، عشق اوليه با . ريزي داشته باشندهمسران براي ايجاد، افزايش و دوام محبت و عشق بين خودشان نيز بايد برنامه
انرژي نباشند، سوهان روح همسران اگر به دنبال زندگي برتر و خانواده عالي و پر. گرايدريزي و عمل، پخته نشود به سردي ميبرنامه

  .كنندها را از يكديگر تحمل نميكنند و كمترين بديشوند، اخالق تندي پيدا ميتوز ميشوند، كم حوصله، افسرده و كينههمديگر مي

  مسووليت عملي - 2
اين است كه   اله بعديعالوه بر اين كه بايد فرد به موقعيت خود شناخت پيدا كند و به تقدير الهي به معناي عام راضي شود، مس

  .تكاليف خود را بشناسد و به انجام آنها مبادرت ورزد

  :تكاليف عمومي كه براي همه افراد و هميشه وجود دارند، عبارتند از

  انجام واجبات با حضور قلب و در وقت فضيلت .1
  ..)عملي، اخالقي و(ترك محرمات در همه ابعاد  .2
  مباح و لذات حياتي و عاطفيتعادل و پرهيز از افراط و تفريط در امور  .3
  )هر حركتي با نيت و عمل آگاهانه(ترك عادات  .4
  )و مستقل نديدن اشياء در تاثير مثبت يا منفي(ترك تعلقات  .5
  )ترك غفلت(توجه دائمي به خداوند متعال، معاد، تولي و تبري  .6
  توجه به دشمني شيطان لعين و حذر از او .7
  )از افراد شرور(ها مراقبت در معاشرت .8

هاي خود را بشناسد هر كس بايد نقطه ضعف: وه بر اين تكاليف عمومي، تكاليف خاصي در خانواده و در ارتباط با همسر، وجود داردعال
هاي بين دو جنس را بشناسد و از طرف ديگر تفاوت. هاي مربوط به جنس خود باشد و آنها را در خود كنترل كندو متوجه نقطه ضعف
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همه بايد رشد كنند و رشد در . هاي مرد با زن، محل امتحان و آزمايش زوجين استتفاوت. اند و درك كندنيازهاي جنس مخالف را بد
نبايد افراد به جاي تغيير خود، صرفا به دنبال تغيير محيط باشند، نبايد به دنبال آن زندگي بگردند كه در آن نيازي . بستر اختالف است

  .ايد عقب انداختبه مبارزه با نفس نباشد، خودسازي را نب

يابد و اگر حق با او نباشد، با ديدن امتيازات روحي و اخالقي طرف مقابل، نقائص خود را مي. در اختالف، يا حق با فرد هست يا نيست
. شودكند، محل ارتباط با خدا و رشد او ميرياضتي كه انسان براي برطرف كردن يك عادت درخود تحمل مي. كندتغيير را شروع مي

هاي زن و مرد را درك فردي كه تفاوت. شودهاي خدا مياگر حق با او باشد، به خاطر امتيازات روحي و اخالقي خدادادي شاكر نعمت
... در اين صورت فرد با عفو و اغماض و . تواند با امتيازات خود، نقائص ديگري را بپوشاندرود و ميكند، آستانه تحملش باالتر ميمي

  .كندمي رشد مضاعف

در . دعوت اسالم، دعوت به رشد است نه صبر. زندگي موفق، آن است كه زن و شوهر از فرصت، براي رشد خودشان استفاده كنند
ها براي آن جنس اوالً فضيلت شود كه آن زمينهاز اينجا مشخص مي. داريم) زن و مرد(هايي به هر يك از دو جنس روايات، توصيه

دو توصيه كليدي وجود دارد كه با رعايت آنها، بركات زيادي شامل حال . آيد و كار بيشتري الزم استاست ثانياً به راحتي به دست نمي
  :شودخانواده مي

خيلي مهم است كه غرور  .زن در مقابل مرد تواضع داشته باشد و سعي كند در هر شرايطي غرور و عزت نفس مرد را حفظ كند - الف
اگر مرد با زبان زن تغذيه نشود، ممكن است دچار كمبود محبت و عدم . يابددر اين زمينه زبان زن خيلي اهميت مي. مرد شكسته نشود
رد تعريف نه تنها زبان خردكننده نداشته باشد بلكه با زبان لطيف، از م(زن بايد با زبان خود، عظمت مرد را حفظ كند . تعادل روحي شود

و (نياز به احساس عزت  : در واقع نيازهاي اصلي مردان عبارتند از. در كنار استفاده مناسب از زبان، اطاعت عملي هم مهم است ). كند
  .موارد است هايشان و نياز جنسي؛ تكليف اصلي زنان، حول اين، نياز به شنيدن تعريف از توانمندي)حفظ غرور

خيلي مهم است كه دل زن شكسته . باشد، به زن محبت كند و سعي كند محبوبيت زن، حفظ شودمرد نسبت به زن مهربان  - ب
  .دهدنور معنويت است كه به مومن ابهت مي  . آيد نه با اخمابهت مرد با مهرباني بدست مي. نشود

  :) و تالش براي گرفتن حق خود به هر قيمتي(زنان و مردان بايد توجه داشته باشند كه اخم و قهر 

  .شوندباعث رد شدن فرد در امتحان الهي مي .1
  .در تأمين منافع شخص مؤثر نيستند، چون نفع و ضرر هر كس دست خودش نيست، دست خداست .2
  .شوند كه طرف مقابل براي تأمين غرور خود، بدخلقي كندممكن است باعث  .3
كاري، خطاهاي مكرر به منظور ، پنهانگوييدر درازمدت امكان دارد در طرف مقابل تأثير منفي بگذارند و باعث دروغ .4

  .شوند ...خطاپوشي و 
 .در تربيت فرزندان تاثير منفي دارند .5

استاد  5از سي دي بيان معنوي » خانواده متعالي«حاصل خالصه و دسته بندي مطالب مبحث  ، )2و  1(  قسمت عمده نكات ارائه شده در دو بخش  - ]1[
 .پناهيان است
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