
 اصل در مدیریت خانواده مهدوي 46

خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی نیازمند نظم و نظام، مدیریت و تدبیر و اعمال اصول و قوانینی خاص در جهت 
 .رشد و تعالی و پرورش انسان هاي تعالی خواه است

) 1» (واال گرایی«به دنبال آن و » ولی گرایی» «خداگرائی«در یک خانواده مهدوي، مهمترین قوانین حاکم بر زندگی 
 .اخالقی است

با تفکر توحیدي و زندگی توحیدي شکل می گیرد. در همین خصوص شهید مطهري (ره) در دو » خدا گرائی»قانون 
 .را ارائه می دهند» خدا در زندگی انسان»و » خدا در اندیشه ي انسان«گفتار ارزشمند، دو مبحث 

رفت امام زمان (ع) و تنظیم زندگی بر اساس سیره ي مبارك حضرت و خواسته با شناخت و مع» ولی گرائی«قانون 
 .ها و رضایت ایشان تحقق می یابد

با اخالق محوري و رعایت اصول مدیریت خانواده، عینیت خواهد یافت. رعایت این اصول سطح » واال گرائی«و قانون 
 .فرهنگ و معنویت خانواده را باال برده و به تعالی می رساند

 .در اینجا تعدادي از مهمترین اصول مدیریت خانواده را مرور خواهیم کرد

 
 (اصل محبت ورزي (گنج زندگی .1

 (2قال علی (ع): (أنفَع الکُنُوزِ محبّه القُلُوبِ.)( *
 «.پر سودترین گنج ها (به دست آوردن) محبت دلهاست»

احساسات و بانک مهرورزي است، لذا همه ي اعضاء یک خانه آشیانه ي کوچک عشق و میدان بزرگ تبادل عواطف و 
خانه باید در این بانک سرمایه گذاري هاي بلند مدت داشته باشد تا بتوانند همواره از حساب جاري خود محبت هاي 

 .خالصانه را دریافت و پرداخت کنند

 
 اصل عدالت محوري .2

هاي داخلی است تبدیل شده و عرصه ي ظلم و حق  خانه و خانواده هم می تواند به کشوري کوچک که درگیر جنگ
کشی گردد و هم می تواند مدینه ي فاضله اي شود که عدالت در سرتاسر آن حاکم است. انتخاب هر یک از این دو 

تصویر، بر عهده ي اعضاي خانواه است. اما پیشه کردن عدالت در ارتباطات، برخوردها و مسائل زندگی از عوامل 
 .واده محسوب می شودپایداري یک خان

 

 



 اصل لذت جویی و تمتّع .3

خداوند متعال در انسانها غریزه و میل جنسی قرار داده و محدوده پاسخگویی به این نیاز طبیعی را تنها حریم ازدواج، 
مقرر فرموده است. در نظام تربیتی اسالم، یکی از اهداف ازدواج و تشکیل خانواده، ارضاي مشروع غرائز و درك 

هاي حالل می باشد که بجاست کانون یک خانواده براي زن و شوهر در این خصوص محیطی پاسخگو باشد. لذت
بدیهی است در صورت ارضاي صحیح غرائز در حریم زناشویی خانه، جامعه از آفات و روابط نامشروع تا حد بسیاري 

شکیل خانواده و یا عدم ارضاي کافی مصون می ماند، چنانچه علت بسیاري از ناهنجاري هاي جنسی اجتماع، عدم ت
 .در چارچوب ازدواج می باشد

 
 اصل تقسیم کار .4

یکی از اصول مدیریت خانه و خانواده، تقسیم عادالنه و منصفانه کارها بین همه ي اعضاء می باشد، به گونه اي که 
ر تقسیم کارهاي خانه، د (هر کس به نوبه ي خود سهمی از وظایف خانه را بر عهده گیرد، چنانچه پیامبر (ص

کارهاي بیرون از منزل را بر عهده ي حضرت علی (ع) و کارهاي درون خانه را بر عهده ي حضرت زهرا (س) 
 .گذاشتند

 
 اصل عفو و صفح .5

) (رحیم رُوا فَإنَّ اهللاَ غَفوروإن تَعفُوا و تَصفَحوا و تَغف) :3قرآن کریم می فرماید) 
 «.م پوشی کنید و ببخشید. پس خدا هم (در حق شما) آمرزنده و مهربان استاگر (آنان را) عفو کرده، چش»

درنتیجه ي عمل به این اصل نه تنها نباید ناراحتی ها، آزردگی ها و حتی دشمنی ها را در دل نگه داشت، بلکه باید 
ت و عطوفت بر آنها را بخشید و نادیده گرفت. با وجود این خصلت در زندگی اختالفات به حداقل رسیده و رحم

 .فضاي خانواده حاکم می شود

 
 اصل تدبیر و برنامه ریزي .6

 :امیرالمؤمنین (ع) می فرماید
 (4صالح العیش التَّدبیر.) ()
 «.تدبیر و برنامه ریزي سبب اصالح امور زندگانی می شود»

عبادت، ورزش، تفریح، تغذیه،  برنامه یعنی تهیه جدول زمانی تقسیم کارها و مسئولیت ها، تهیه برنامه اي براي کار،
مطالعه و ضیافت به گونه اي که همه نیازهاي طبیعی انسان برطرف شود؛ از این رو برنامه ریزي یکی از کلیدهاي 

 .کامیابی در مدیریت خانه و خانواده است



 
 اصل سازگاري و انعطاف .7

 :امیرالمؤمنین علی (ع) می فرماید
 «.نرم خویی کلید کامیابی است) «5الرِّفقُ مفتاح النَّجاح) ()

واژه هاي رفق، سازگاري و انعطاف پذیري، مفاهیم اخالقی مقدس و الزمی براي حرکتی سالم و پرشتاب در چرخه ي 
زندگی به شمار می روند و هرگاه خداوند خیر اهل خانه اي را بخواهد میان آنان رفق، همدلی و همراهی قرار می 

 .دهد

 
 اصل مادر محوري .8

مدیریت نظام خانواده، باید جایگاه افراد به خوبی شناخته شود و حریم آنها به خوبی رعایت شود تا هر کس بتواند در 
نقش خود را به درستی ایفاء کند. مادر مهمترین رکن خانواده و داراي مهمترین نقش تربیتی است، نقشی که به 

هیم است. لذا بایستی هم پدر و هم فرزندان به اصل هیچ وجه جانشین پذیر نیست. هر چند پدر نیز در این امر س
 .مادر محوري توجه کنند و با احسان، احترام، اکرام و خدمت مادر، او را در ایفاي نقش تربیتی خویش یاري دهند

 
 اصل قناعت و کنترل .9

 :حضرت علی (ع) می فرمایند
() (.ستزیبایی زندگی و رفاه به قناعت ا) «6جمالُ العیشِ القناعه.» 

قناعت یعنی خودکفایی و بسنده کردن به قدر ضرورت و به اندازه ي نیاز زندگی، لذا مدیریت خواهشها و تمایالت و 
 .کسب مناعت طبع از ابزار الزم ساختن یک زندگانی شیرین است

 
 اصل توسعه ي اخالق .10

علی (ع) می فرمایند: (حسنُ  اخالق محوري به جاي پول محوري از توصیه هاي مؤکّد معصومین (ع) است. امام
 (7الخُلقِ أحد العطائین.) (

 «.خوشخویی یکی از دو دهش است»

از این اصل می توان به عنوان جانشین بسیاري از کمبودها و محدودیت ها بهره برداري نمود، چنانچه پیامبر اکرم 
 :(ص) می فرمایند

 (8»(ي) اخالق خود، همه را خرسند کنید.وسعت ثروت شما به همه ي مردم نمی رسد پس با (توسعه »



 
 اصل تغافل و نادیده انگاري .11

اخالق کریمانه بر محور نادیده انگاري و تغافل استوار شده است، رعایت این اصل، زندگی را ستودنی و تحسین 
 (9منَ األمور تَنَغَّضَت عیشُتُه.) (برانگیز می کند، لذا امیرالمؤمنین (ع) فرمودند: (من لَم یتغافَل و ال یغُضّ عن کثیرٍ 

 «.هر کس در بسیاري از أمور چشم پوشی نکند، زندگیش ناگوار شود»

 
 (اصل هنر استراحت (خانه ایستگاه استراحت .12

قانون اختصاص فرصتی براي استراحت در خالل فعالیت ها و مشغله هاي زندگی، در حکم روغن کاري کردن 
محیطی آرام و متنوع و بهره بردن از لذتهاي حالل الهی، توان جمعی خانواده را براي  چرخهاي زندگی است. ایجاد

 .تالش و رشد هر چه بیشتر فزونی می بخشد

 
 اصل میهمان پذیري .13

 :رسول خدا (ص) فرمودند
() (.ّیافَهالض ّارِ بیتالد زکات خانه، مهمانخانه است) «10زکاه.» 

ان در قالب میهمانی دادن، عالوه بر تقویت ارتباطات عاطفی، برکت زایی در زندگی، داشتن روحیه مهرورزي به دیگر
 .توسعه رزق و... از مهمترین عوامل شادي آفرین در زندگی به شمار می رود

 
 اصل سخاوتمندي .14

 :حضرت رضا (ع) فرمودند
(وتَهتَمنَّوا مئَالَّ یه لیاللی عع ّعسولِ أن یغی للرَّجنبی)(.11) 
 «.سزاوار است که مرد بر عیالش توسعه بدهد تا آرزوي مرگ او را نکنند»

جریان زندگی براي روان ماندن به سخاوتمندي و دست ودل بازي به موقع نیازمند است و ایجاد رفاه براي همسر و 
نیت بخشیدن به آن تالش فرزندان از جمله فضائل مهم اخالقی است که یک مرد به عنوان مدیر خانواده باید براي عی

 .نماید

 
 اصل معنویت گرایی .15



 :قرآن کریم در ستایش خانه هاي اهلبیت (ع) می فرماید
().هما اسیهذْکَرَ فی و نَ اهللاُ أَنْ تُرْفَعأَذ وتیی بنور هدایت) در خانه هایی است که خداوند اذن داده رفعت )] (12ف

 [.شودیابند و نام او در آنها ذکر 

سحرخیزي، ذکر لسانی و قلبی، دوستی نماز، تالوت قرآن، اُنس با مناجاتها و اشعار معنویت آفرین، یاد خوبان عالم 
قدس و ارتباط قلبی با حضرات معصومین (ع) از موهبت هاي آسمانی و از نشانه هاي خانه هاي سبز است، که براي 

 .خانه ي الهی، تقید به این موارد الزم می باشدنورانی کردن فضاي یک خانواده و تبدیل آن به یک 

 
 اصل پاکی .16

 :قرآن در توصیف اهل بیت (ع) می فرماید
 (13إِنَّما یرِید اهللاُ لیذْهب عنْکُم الرِّجس أَهلَ الْبیت و یطَهِّرَکُم تَطْهِیراً.) ()
 «.شما اهل بیت دور سازد و شما را پاك و مطهر گرداندهمانا خدا اراده کرده است که هرگونه رجس و پلیدي را از »

انسانهاي پاك، پاکیزگی و پاکی معنوي را دوست دارند و پاکی را ترویج می کنند. پاکش چشم، گوش، دل، رزق، 
محیط زندگی، پاکی از خطا و گناه، خانه را به بهشتی دنیایی تبدیل می کند و مهمترین ثمره آن تربیت فرزندان 

 .ا ایمان استپاك و ب

 
 اصل نامه نگاري و مکاتبه .17

گاهی به خاطر وجود محدودیتهاي مکانی، مالی و یا حیاء و خجالت، قلم بهترین و حتی گاهی تنهاترین وسیله ي 
)، پر احساس و عمیق، 14برقراري ارتباط بین اعضاي یک خانواده است. امیرالمؤمنین (ع) در نامه اي نسبتاً طوالنی(

از مطالبات تربیتی خود را به فرزندانشان از طریق نامه نگاري ابراز داشته اند که مطالعه و تفکر آن براي مجموعه اي 
 .خانواده ها بسیار سودمند است

 
 اصل تشکّر و قدرشناسی .18

) (...یکدوالأنِ اشکُرلی و ل) :15قرآن کریم می فرماید) 
 «.شکرگزار من و پدر و مادرت باش»

تشکر و قدردانی از یکدیگر و واکنش مثبت در برابر زحمات و ابراز عواطف دیگران، یکی از اصول حاکمیت فرهنگ 
مهم مدیریت خانواده است که از یک سو به افزایش مهرورزي ها و محبت ها بین اعضاي یک خانواده کمک می کند 

 .و از سویی دیگر به تربیت نسلی شاکر در برابر نعمت هاي الهی منجر می شود



 
 اصل شناخت روانشناسی زن و مرد .19

زن براي زن بودن و مرد براي مرد بودن به صفات و حاالتی نیازمند می باشند، شناخت این خصلتها و روحیات و 
روان شناسی زن و مرد، هم کمک شایانی در مدیریت بهینه و با کفایت زندگی و خانواده می کند و هم سبب افزایش 

 .فات بین اعضاي خانواده می شوددرك متقابل و کاهش اختال

 
 (اصل هدیه دادن (باز کردن پنجره هاي شادي به زندگی .20

 :رسول خدا (ص) فرمودند
 (16تهادّوا تُحابوا، تَهادّوا فانَّها تَذهب بِالضَّغائنِ.) ()
 «.رده شودقلبهایتان ب به یکدیگر هدیه دهید تا یکدیگر را دوست بدارید به یکدیگر هدیه دهید تا زنگارهاي کینه از»

هدیه یکی از تکنیک هاي ارزان، آسان ولی مؤثر براي فعال نگه داشتن عواطف بین افراد در بستر زندگی بوده و 
 .عالوه بر تعمیق احساسات و زدودن کدورت ها، مانع فرسایشی شدن روند زندگی می شود

 
 اصل استراتژي ارتباط فعال و همه جانبه .21

بلکه اساسی ترین ارکان نظام خانواده، وجود ارتباط سالم، فراگیر و پویا بین زن و شوهر و ارتباط  از محوري ترین و
 :بین هر یک از پدر و مادر با فرزندان است؛ به عنوان نمونه ارتباطات الزم در یک خانواده سه نفره بدین قرار است

 ارتباط زن با شوهر *

 ارتباط شوهر با زن *

 رزندارتباط مادر با ف *

 ارتباط پدر با فرزند *

 ارتباط فرزند با پدر *

 ارتباط فرزند با مادر *

 
 اصل خدمت در خانه .22

بسیاري از پاداشها و موهبتهاي زندگی با میزان خدمت شما به خانواده خود رابطه مستقیم دارد، یعنی هرچه براي 
 .ت هاي خود را افزایش داده ایدبهبود زندگی خانوادگی خود تالش و خدمت کنید توانائی ها و موفقی

 :رسول خدا (ص) فرمودند



 (17ال یخدم العیالَ االّ صدیقٌ أو شهید أو رجلُ یرید اهللاُ به خیرَ الدّنیا و اآلخره.) ()
 «.به همسر (و فرزندان) خود خدمت نکند مگر صدیق یا شهید یا مردي که خداوند خیر دنیا و آخرت او را بخواهد »

 
 آشنایی با سرنوشتاصل  .23

 :حضرت علی (ع) می فرمایند
 (18من أصبح علَی الدّنیا حزیناً فَقَد أصبح لقَضاء اهللاِ ساخطاً.) ()
 «.هر که براي دنیا اندوه خورد، از قضاي الهی ناخشنود است»

خداوند متعال براي هر بسیاري از مشکالت یک خانواده به مسائل اقتصادي و سرنوشت خداداي آنان مربوط می شود. 
 .فرد و هر خانواده سرنوشتی مقدر کرده که البته براي آنان خیر محض است، هر چند باور آن براي برخی دشوار باشد

شناخت تقدیرات الهی و راضی بودن به آنان و شناخت اشتباهات و مشکالتی که منشأ آن خود انسان است و نه 
فکیک این دو مقوله از یکدیگر، سبب رضایتمندي افراد یک خانواده از داده هاي تقدیر الهی و تالش براي رفع آنها و ت

 .الهی و قبول سرنوشت خدادادي آنها می شود

 
 اصل سرور و شادي .24

نَفسها و امام باقر (ع) می فرمایند: (ما أفاد عبد فائده خیراً من زوجه صالحه إذا رآها سرَّته و اذا غاب عنها حفظته فی 
)(.19ماله) 

بنده ي مؤمن سودي بهتر از همسر شایسته به چنگ نیاورده است، همسري که شوهرش با دیدن او خوشحال شود »
 «.و هرگاه از وي دور شود در غیابش نگهبان خود و اموال او باشد

ی شادي براي خود و مدیریت خانوادگی موفق می طلبد که اعضاء خانواده افرادي بانشاط باشند و فضاي خانوادگ
خانواده ي خود فراهم آورند. وجود کانون گرم خانواده و عواطف پاك و باصفا بودن محیط زندگی، تحمل بسیاري از 

 .مرارتها و دشواري هاي زندگی را آسان کرده و سبب می شود افراد از زندگی خویش لذت ببرند

 
 دهاصل انتخاب داور خانوادگی و آشنایی با حقوق خانوا .25

قاضی «قرآن در مورد حل مشکالت خانوادگی قبل از اقامه ي دعوي در دادگاههاي رسمی و قانونی، به مراجعه نزد 
 :سفارش کرده و در پرتو شرایطی این راهکار را موفقیت آمیز معرفی می نماید «تحکیم

(ح و هلنْ أَهکَماً مثُوا حعا فَابنَهمیقَاقَ بش فْتُمإِنْ خ یماً ولا إِنَّ اهللاَ کَانَ عمنَهیّقِ اهللاُ بفوالَحاً یا إِصرِیدا إِنْ یهلنْ أَهکَماً م
 ((20خَبِیراً. (

اگر از (ناسازگاري و) جدایی میان آن دو (زن و شوهر) بیم داشتید، پس داوري از خانواده ي شوهر و داوري از »



دو رسیدگی کنند) که اگر این دو بناي اصالح داشته باشند، خداوند  خانواده ي زن برگزینید (تا به اختالف آن
 «.میانشان توافق ایجاد می کند زیرا خداوند (از نیات همه) باخبر و آگاه است

 
 اصل هنرمندي و خالقیت هاي شاعرانه و حرفه آموزي .26

آواز، خیاطی، قالی بافی و... از آموختن هنرهایی همچون خطاطی، نقاشی، طراحی، نویسندگی، شعر، داستان نویسی، 
هنرهاي الزم خانوادگی است که می تواند عالوه بر پر کردن سالم اوقات فراغت، سبب شکوفایی استعدادها و 

 :توانمندي و استقالل مالی افراد خانواده گردد. رسول خدا (ص) می فرمایند
() (.هّالحرأه الصلمغزَلُ لعم اللَّهو الم21ن) 
 «.شایسته ریسندگی چه سرگرمی خوبی است براي زن»

 
 اصل مالحظه ي خانواده ي اول تا سوم .27

حقوق خویشاوندانت بسیار است و به اندازه ي میزان قرابت آنها با توست، سپس حضرت « امام سجاد (ع) می فرماید: 
 :می فرمایند

( كلدحقُّ و ّثُم حقُّ أبیک ّّک ثُمحقُّ اُم ها علیکّلُفَأوجبو األولُ فاألو فاألَقرب األقرب ّحقُّ أخیک ثُم ّثُم). 

پس واجب ترین حق، حق مادرت است سپس حق پدرت، سپس حق فرزندانت سپس حق برادرت و سپس هر کس »
 «...به تو نزدیکتر است

دري اوست، خانواده یک انسان پس از ازدواج داراي سه خانواده خواهد بود، خانواده اول، همان خانواده ي پدري و ما
دوم همان زندگی مشترکش با همسرش می باشد و خانواده سوم خانواده ي همسرش می باشد. انسان باید حقوق هر 

 .سه خانواده را رعایت کند و خود را متعلق به هر سه بداند

 
 اصل آراستگی و زینت .28

سویی هم نشاط و شادمانی فردي تولید می آراستگی مرد براي همسر و آرایش زن براي شوهر از اموري است که از 
کند و هم زمینه ي ایجاد دلبستگی دوستی و مهرورزي را تقویت می نماید و از سوي دیگر ضریب خطا و دل بستن 

هر یک از زوجین به افراد دیگر را از بین می برد و عالوه بر تأمین سالمت خانواده، سالمت اجتماع را نیز تضمین می 
 .نماید

 
 (ل گفتگو، استنطاق و مذاکره (کنفرانس خانوادگیاص .29



از اصول مهم مدیریت خانواده و از راهکارهاي مهم استمرار بخشی و یا بازسازي روابط خانوادگی، اختصاص فرصت 
ویژه براي گفتگو با اعضاي خانواده، نشستهاي خانوادگی و هنر گفتگو، استنطاق گفتاري و تقویت مهارت گفتن و 

 :رسول خدا (ص) می فرمایندشنیدن است. 
 (22جلُوس المرء عند عیاله أَحبّ إلی اهللا تعالی من اعتکاف فیِ مسجدي هذا.) ()
 «.نشستن مرد نزد زن و فرزندنش نزد خدا محبوبتر از اعتکاف او در مسجد من (مسجد النبی) است»

 
 اصل تالش براي توسعه و سالمت اقتصادي خانواده .30

کسب درآمد حالل بیشتر، به نیت حفظ آبرو، حل مشکالت خود و دیگران، رشد اقتصادي و برآوردن همه تالش براي 
 .نیازمندي ها مشروع و معقول، أمري پسندیده و خدا پسندانه است

این تالش گرچه تنها وظیفه ي مردان بوده، اما سهیم شدن زنان در این وظیفه به شرطی که حدود الهی رعایت شود 
ایف خانوادگی و دینی آنان منافاتی نداشته باشد، سبب حرکت تندتر چرخه ي زندگی شده و آینده اي همراه و با وظ

 .با آسودگی خاطر را براي همه اعضاي خانواده رقم خواهد زد

 
 اصل جمع گرایی و غذاي جماعت .31

گوشه گیري و دقت به جمع و جمع در فرهنگ تربیتی اسالم و تنظیم قوانین آن، یکی از اصول مهم، دوري از انزوا و 
 .گرایی حتی در غذا خوردن است. یکی از فلسفه هاي مهم عبادات جمعی نیز تقویت این روحیه در انسانهاست

)(.الجماعه مع میعاً و ال تفرَّقوا فإنَّ البرَکهکُلُوا ج) :23پیامبر اکرم (ص) می فرمایند) 
 «.را که برکت با جماعت استدسته جمعی غذا بخورید و پراکنده نشوید، چ»

 
 اصل همسایه داري .32

) (ّارالد ّالجار ثُم ّنَییا ب) (ع) 24سخن حضرت زهرا (س) به فرزندشان امام مجتبی) 
 «فرزندم اول همسایه سپس خانه»

در یک فرمول حیاتی براي رشد، دیگرگرایی، اخالق اجتماعی و گریز از خودمحوري و خودپرستی بوده و الزم است 
 .خانواده مورد توجه جدي قرار گیرد

 
 اصل حفظ حریم و احترام همه ي اعضاء از اولین تا آخرین .33



جلوگیري از فرو ریختن مرزهاي اخالقی و شکسته شدن حریمها و حفاظت از شئونات شخصیتی خود و افراد خانواده 
 .است بویژه در زمان اختالفات و کشمکش ها از اصول مهم مدیریتی در خانواده

 
 اصل تحمل فریادها و بچه گی ها .34

موضع گیري عجوالنه و منفعالنه در برابر رفتارهاي نسنجیده و فریادهاي بی جاي اعضاي خانواده، خانه را به محل 
نزاع و درگیري تبدیل کرده و خسارات غیر قابل جبرانی به شخصیت همه ي اعضاء وارد می سازد. تحمل نابخردي ها 

اف در منازعات و چشم پوشی کردن از رفتارهاي نامناسب دیگران در شرایط بحرانی، اصلی مهم و قابل و رعایت انص
 .توجه براي ترمیم کاستیهاي افراد و زندگی است

 
 اصل صداقت و راستی .35

 و از اصولی که نه تنها در زندگی خانوادگی بلکه در زندگی اجتماعی نیز کارآمد است، اصل صداقت در نیت، گفتار
نیز به شمار می رود. رعایت این  (25رفتار بوده که از مهمترین مالکهاي انتخاب همسر، همسایه، همسفر و همکار(

 .اصل مهم در ابتدا و هم در طول زندگی بسیار ضروري است

 
 اصل عدم هراس از فقر و توجه به انواع سرمایه ها .36

راس از فقر، ایجاد روحیه احساس ثروتمندي و توانگري بسیار براي مدیریت بهینه سیستم خانواده و از میان بردن ه
مهم و اساسی است و بر فرض وجود فقر، چگونگی مدیریت زندگی فقیرانه، نوع نگاه به فقر و توجه به سرمایه هاي 

 .معنوي زندگی نیز مهم و قابل توجه است

 
 اصل قبول اختالفات و مدیریت اختالفات .37

خلقت انسان بر اختالف، تضاد و تکثّر و چندگونگی است و مدیریت کردن این اختالفات، اعتقاد به اینکه طبیعت 
منشأ دلبستگی شدید بین زوجین و یا اعضاي خانواده است. پذیرش طبیعی بودن اختالفات و تفاوتها، عالوه بر 

ود به مرور زمان کاهش حساسیتها، انسان را در به سالمت طی کردن سختیهاي زندگی یاري می کند و سبب می ش
 .اختالفات بین اعضاء به اتحاد و همدلی تبدیل گردد

 
 اصل مهندسی مادي خانه سازي و خانه داري .38



رعایت قوانین مهندسی خانه سازي و خانه داري، براي ایجاد فضایی مناسب و رشد آفرین ضروري است که به برخی 
 :از این قوانین اشاره می کنیم

 .خانه در خرید خانه اي دیگر مصرف کردن پول فروش .1
 (....حیاء در خانه سازي (محفوظ بودن محدوده ي فعالیت کدبانو، جداسازي براي حفظ حریم زن و مرد .2

 نگهداري حیوانات خانگی و پیش بینی کلبه ي حیوان در خانه .3

 حفظ بهداشت و نظافت محیط خانه و لوازم خانه .4

 نورپردازي و روشنایی مناسب منزل .5

 داشتن اتاق خواب خصوصی براي زوجین و فرزندان .6

 .تهیه وسایل هنري و بافندگی در خانه .7
 .زیبا سازي اتاق مربوط به خانواده و زنان .8
رعایت همه ي نکات رفاهی و روانشناسی در محیط آشپزخانه (که مادران بیشترین ساعات زندگی خود را در آنجا  .9

 (.سپري می کنند

 
 دسی معنوي خانه سازي و خانه دارياصل مهن .39

دقت در مسائل معنوي و آخرتی خانه سازي نیز، از جمله عوامل محیطی مؤثر بر شخصیت اعضاي خانواده است. 
 :برخی از این مسائل عبارتند از

 غیر غصبی بودن زمین و مصالح و لوازم خانه .1

 .قبله محوري در خانه سازي .2
 انتخاب همسایه خوب .3

 تعبیه اتاق نماز و اتاق استراحت .4

 .کار علمی و فکري در خانه .5
 آیه آرایی خانه و اتاقها .6

 .تالوت قرآن در خانه .7
 .میثاق معنوي خانوادگی براي نماز شب .8
 .ذبح گوسفند پس از خانه سازي .9

 .نظافت و بهداشت خانه .10
 رعایت حقوق همسایگان .11

 .و عمومی در خانهبرگزاري جلسات دینی خصوصی  .12

 
 اصل کدگذاري لوازم و اشیاء زندگی .40



آمده است که حضرت حیوانات، اسلحه و اثاثیه منزل خود را نام گذاري می  (در سیره ي اخالقی پیامبر اکرم (ص
کردند، مثالً نام پرچم حضرت عقاب، نام شمشیرش که در جنگ ها همراه داشت ذوالفقار و شمشیر دیگر مخذم بود 

 (26.(و..

 
 اصل حفظ میثاقها و وفاداري .41

با توجه به جایگاه ارزشمند وفاداري در میثاقهاي خانوادگی، الزم است هر یک از زن و مرد در لحظه هاي خلوت 
میثاق «خود، درون خود را از همه عوامل جفاکاري و تضعیف پیمان خانوادگی پاالیش کنند و دائماً در تحکیم این 

 .تالش نمایند» عشق

 
 اصل رازداري و حفظ اسرار .42

 :امام علی (ع) می فرمایند
() (.رَّكباً سح خاطو ال تُنک 27إحفظَ أمرك) 
 «.امور و اسرار مربوط به خودت را نگه دار و دختر رازت را عروس هر خواستگاري نکن»

نزدیکان از مسائل و اسرار حفظ اسرار خانوادگی و حل کردن مشکالت در چارچوب خانه وجلوگیري از باخبر شدن 
 .خانوادگی، از جمله صفات متعالی و زیباي یک خانواده است

 
 اصل مهارت مقابله با فقدانها در زندگی .43

از جمله واقعیت هاي طبیعی و اجتناب ناپذیر در هر زندگی وجود فقدانهایی (چون مرگ شوهر، همسر، فرزند و یا 
دم آشنایی با فلسفه الهی این فقدانها و خیریت آنها براي انسان ممکن ورشکستی مالی و...) است که در صورت ع

 .است به معزلی فکري براي اعضاي خانواده تبدیل شود
توضیح اینکه برخی از فقدانها و کمبودها که انسان نقشی در تولید آن ندارد، براي او خیر محض بوده و عالوه بر 

داشتن دید مثبت درباره ي این فقدانها و  .تزکیه نفس او خواهد شداینکه امتحان الهی او محسوب می گردد، سبب 
 .سپاسگزاري از نعمتهاي موجود الهی راه را براي برطرف شدن کمبودها و ازدیاد نعمتهاي الهی هموار خواهد کرد

 
 اصل شناخت مسیر، مقصد و لوازم سفر زندگی .44

و به سوي هدفی مشخص به حرکت در می آید. براي با تشکیل یک خانواده، قطاري در مسیر مشخص شده ي خود 
عبور همراه با سالمت در این مسیر باید مقصد، مراحل، نقشه راه، توقف گاهها و سایر خصوصیات مسیر کامالً شناخته 



شده باشد؛ این مراحل در تربیت فرزند عبارتند از: شکل گیري و انعقاد نطفه، دوره کودکی، دوره ي نوجوانی، دوره ي 
 .انی و دوره ي میانسالیجو

 
 اصل ثبات و استحکام خانواده .45

استحکام و سالمت نهاد خانواده تأثیرات فراوانی در برآورده نمودن ثبات فردي و اصالح نظام اجتماعی خواهد 
 :عوامل فراوانی در انسجام و استحکام نظام خانواده نقش دارند که برخی از آنها عبارتند از .داشت

 س آمیز و فرازمینی داشتن به ازدواج و تشکیل خانوادهنگاه تقد .1

 داشتن انتظارات معقول از ازدواج .2

 اشتراکات فرهنگی و همسانی زوجین و خانواده هاي آنها .3

و چندین عامل دیگر که افراد الزم است قبل از تشکیل خانواده و در جریان آنها به این عوامل توجه مستمر داشته 
 .باشند

 
 توجه به شبکه ارتباطی خانواده و پرهیز از شبکه هاي درهم ریختهاصل  .46

تنها دارد که عبارتست از نام، خصوصیات جسمانی، عالقه ها، عادات، هنرها و » من«در یک خانواده هر کسی یک 
ک در ی» ما«دارد که منظور از » ما«تعبیر می شود و یک » یک سویه«سایر خصلت هاي فردي که از آن به ارتباط 

خانواده ارتباطات متقابلی است که بین افراد وجود دارد مانند رابطه همسري، پدري، مادري، برادري، خواهري و 
) به این ارتباطات، ارتباطات دوسویه می گویند. تنظیم ارتباطات یک سویه و دو سویه در یک خانواده و 28فرزندي(

 .شد اعضاي خانواده می باشدعمل بر اساس نیاز ارتباطی افراد، یکی از عوامل مهم ر

 
 :هانوشتپی

امام صادق (ع) در تعریف اخالقیات واال فرمودند: (إنَّ اهللا عزَو جلّ خَصّ رسلُه بِمکارم األخالقِ فَامتَحنوا أنفُسکُم .1
اهللاَ و ارغَبوا إلیه فیها، قال فَذَکَرَها فَإن کانَت فیکُم فَاحمدوا اهللاَ واعلَموا أنَّ ذلک من خیرٍ و إن ال تَکُن فیکُم فَاسألُوا 

، 2 ) (الکافی، جعشرَه: الیقینَ و القناعه و الصّبرَ والشُّکرَ و الحلم و حسنَ الخُلقِ و السّخاء و الغَیرَه و الشُّجاعه و المرُوءه.
 (56ص 

د را بیازمائید اگر چنانچه در وجود شما همانا خداوند عزو جل پیغمبرانش را به مکارم اخالق اختصاص داد، پس خو»
هم بود، خدا را سپاس گوئید و بدانید که بودن آنها در شما خیر شماست و اگر در شما نبود از خدا بخواهید و نسبت 

به آنها رغبت جوئید سپس آنها را ده چیز شمرد: یقین، قناعت، صبر، شکر و خویشتن داري، خلق نیکو، سخاوت و 
 «.مروت غیرت و شجاعت و
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