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 یست؟چ خانواده

 فهم درست معنای خانواده -

 

ن   کالم والدین راستی 

 ینباغ است. والد یبه معنا“ جانگ” یعن  کلمه   ین، و بخش دوم ا“کجانگ” یعن  خانواده  ی،اخانواده، در زبان کره ۀکلم  برریس در 

 یاز اعضا یکباشد که هر  جائ   ید باغ هستند. خانواده با یکگ در جورواجور و رنگارن یخانواده مثل انواع گلها یکو فرزندان در 

مبدل  یابانب یکباشند، آن باغ به  ی   خانواده با هم در جنگ و ست ی. اگر اعضاید خوانده و برقص درآ نهترا یآن، بتواند در شاد

 یناموزون باشد، رشد یق  موس یکهاما وقت کند رشد یم یبائ  و ز  هماهنگ و موزون به خوئ   یق  موس ینوا یدنگل با شن  یک. شود یم

 ی   انگشگفت عشق بشکیل یملود یدنخانواده با شن یاست. اعضا قخانواده هم صاد یموضوع برا ینصورت نخواهد گرفت. ا

یرشد خواهند کرد. چ  (5.1.1:1 – یاگ)چان سانگ گ  .است ی   قلب عشق راست شود،یم تحویل ی   که باعث انجام چن  ی  

 و نه حن   ید،کشان  یگر همد یخانواده را بسو  یاعضا توانخانواده را متحد ساخت، تنها با پول نیم توانزدن نیم با حرف تنها 

ورت ز  یچ ی   و خورد و خوراک باعث چن یسی   ض  اک شود یم ی   خانواده  یاعضا یسازگار  ۀکنند  ی   مشابه، هرگز تضم ۀخان یک. اشی 

ها،افت و خ تمایم ین و رفی   به وراغلبه کرد با  ید خانواده با ی. اعضایستبا هم ن شوند.  ییکمتمرکز بر محبت متقابل، با هم  ی  

خانواده، نه تنها عشق پدر و مادر، زن و شوهر و عشق برادر و خواهر بلکه  یکشوند. در  یگانهمتمرکز بر عشق با هم  ید آنها با

،باال و پا وابطر  تمایم یمرکز  ۀبا عشق پدربزرگ و مادربزرگ در نقط ی   همچن راست و چپ، عقب و جلو هماهنگ خواهند شد.  یی  

خورده، حرکت کرده و دست  یوند پ یگریبا د توانند از اعضا یم یکاست که براساس آن، هر  اییهپا یمتمرکز بر عشق، دارا ۀخانواد

 (5.1.1:2 یانگ)چان سانگ گ  .شودبه عمل بشوند. خانواده متمرکز بر عشق بنا یم

 

 تبادل نظر

چرا که در خانواده، مادران و پدران برادران و خواهران  یست،و الهام بخش ن ی   خانواده احساس برانگ ۀبسان کلم یگرید ۀکلم  هیچ

  یۀ. خانواده النه و پایمخونگرم و مهربان دار 
 

از همان لحظه  یم،از خانه فرار کن ینکها یا ما از دست برود و  ۀما است. اگر خانواد زندگ

 زن
 

  .شد یمروربر خواه یاد ز  یار بس یایو سخت ی  ها شدوار  یس  یکما با  دگ

اش را بست و از خانه یلشخاطر بارو بند ی   خود عرضه کند، به هم یرا در کار هی   اثر جهائ   یباترینز  خواستبود که یم نقایس   یک

ونب هایچ راه با تمرکز بر تمایم ی  . در مسیابد ب یاثر هی   یباترینآن ز  یبرا یازد تا با گشت و گذار به اقصا نقاط جهان سوژه ی   یبا ز  ی  

  ی   چ یباترینبه او گفت که ز  روحائ   یک. ید مردم در اطرافش پرس از در اطرافش، 
 

زن به او  یکاست،  “یمانا”ما  در جهان و زندگ

 .در جهان صلح است ی   چ یباترینکه ز جنگ بازگشته بود به او گفت   ۀسباز که تازه از جبه یکعشق است و  ی   چ یباترینگفت که ز 

 اشنقایس   یتابلو  یو آن را بر رو  یافتهمردم به سوالش  یبراساس پاسخها یریبه سفر به نقاط مختلف ادامه داد تا بتواند تصاو  او 

 یکه. وقتیابد بخش ب یتو رضا یشی   دلن یریاما نتوانست تصو  گشتعشق و صلح یم یمان،ا یبرا رییبدنبال تصاو  یعن  . یاورد ب
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  ۀادام یبرا یطبل ید خر  یا غذا و  ید خر  توانائ   یگر و د ید،آورده بود، ته کش اهرا که با خود بهمر  پویل تمایم
 
هم  سفر نداشت، از طرف

بطور  ینطور و هم یو فکر  هم بطور ذهن   یاید،ب یشتابلو  یبخش برا یترضا یاسوژه سفر نسبتا طوالئ   ینکه نتوانسته بود در ا

 .خسته شده بود یار بس جسیم

احت کرده و بعد به سفرش در جهن   که کیم  یتن ینگرفت با ا  یشراه خانه را پ ی   هم به غروب بود  ادامه بدهد. حوایل یگر د اسی 

بچه ها  یه؟ک  یدند،پرس که یم  ید فرزندانش را در داخل خانه شن ی، صدازنگ خانه را بصدا درآورد  یکه. وقتید خود رس ۀکه به خان

 یدنپدرسان را شن یصدا یکهوقت
 

بود او  یدر را باز کردند. فرزندانش که چند روز  ی    عپدر اومده! و س  یزدند وا یاد با هم فر  د، همیک

. وقت شام رفتند در آغوش او فرو یم یشی  هر چه بصورتش را نوازش کرده و  یدند،به آغوش او پر  یاد و فر  یبودند، با شاد یدهرا ند

 ینطور ا ،خسته و گرسنه هسن   ی،خالصه به خونه اومد مدت طوالئ   یکغذا هم آماده بود و همرسش گفت بعد از  ی   بود و م

 !که غذا آماده است  یا بجنب و ب یست؟ن

  یآن لحظه چشمها در 
 
از خانواده  یریبود. نقاش بعد از ضف شام، تصو  یافتهرا که بدنبالش بود  یریزد، چرا که تصو  نقاش برف

 .یدجهان نام اثر نقایس   یباترینکرده و آن را ز   یمابلو ترست یاش را بر رو و خانه

یبه آغوش گرفی   هر چ عشق است، توانائ   یائ  یانجر  یبرا جائ   یکدیگر،خانواده، متمرکز بر عشق به  یکهآنجائ از  را دارد.  ی  

خانواده تنها به  یاعضا ینکها یا ، خانواده را متحد سازند  توانند فرمودند، پول و قدرت و افتخار نیم ی   راست ینهمانطور که والد

  یک یر و ز  وردهبا هم غذا خ ینکهخاطر ا
 

هایافت و خ تمایم . حن  شوند با هم متحد نیم کنند،یم سقف زندگ موجود در درون  ی  

  یجاد ا یبرا ییلخانواده دل
 

 آن با محبن   یمتحد خواهد شد که اعضا شاد زمائ   ۀخانواد یکو نخواهند بود.  یستند ن اتحاد و هماهنیک

 .شوند ییک یکدیگر با  قلن  

زن و شوهر،  ی   نسبت به فرزندانشان، عشق ب ینشدن عشق والد یجار  یعن  است که در آن انواع عشق ) خانواده جائ   بعالوه،

ربزرگ و و پد ینعشق فرزندان به والد و  یشان،هابرادران و خواهران، عشق پدربزرگ و مادربزرگ به فرزندان و نوه ی   عشق ب

 
 

،م یناست. در ا مادربزرگشان( در هماهنیک   .خواهند رفت یشخانواده متمرکز بر عشق و محبت با هم متحد شده، به پ تمایم سی 

را  یکدیگر داده،  دلگریم یکدیگر را مورد مؤاخذه قرار بدهند، به  یکدیگر آن اشتباه  یا و  ینبه خاطر ا ینکها یخانواده به جا اعضای

بید خواهند رسان یاریکمک و   یکدیگر داده و به مورد عفو قرار  نهنگ را به رقص  حن   یشستا” گوید،است که یم المثیل. ض 

غلبه کرده و  بر هر مشکیل تواند یم دهند،یم دلگریم یکدیگر را در آغوش گرفته و به  یکدیگر  یشاعضا که  یاو خانواده“ . آورد دریم

 .است مؤثرتر از هر داروئ   آغوش گرم و دلگریم ی   بتازد. چرا که چن یشبه پ تر یهر چه پرانرژ 

 

 برای تعمق
ی
 نکات

  یست؟نظر شما خانواده چ به .1

یشما، چه چ ۀنظر شما و با توجه به تجرب به .2  شود؟تان یمخانواده و خوشحایل یاز جانب شما باعث شاد یچه کار  یا  ی  

د،قرار بگ ی   راست ینو  والد بهشن   ینما بتواند در مالزمت به والد ۀخانواد ینکها برای .3 اتچه تغ ی    یی 
 

در  ید با هائ  و آمادگ

د؟ما صورت بگ  ی 


