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چکیده
گذشتگان ما به موضوع ادبیاتتعلیمی ،بويژه اخالق اهمیتخاصی مـیدادنـد ،علمـیكـه موضـوع
اصلی و كالن آن ،نیکی و بدی يِا خیر و شرّ است و بـه رفتارهـای افـراد در مقابـ هـ مـیپـردازد
هدفِ غايی علـ اخالق ،هدايت انسـانها به سمت نیکی و زيبايـیهاست و قصد دارد آنها را بـرای
اصالح رفتارهای فردی و اجتماعی ،راهنمايی و آمادهكند ،كـه ايـم موضـوع در متـون ن ـ و نثـرِ
ادبِفارسی ه كامالً جلوهگراست ازجمله دانشمنـدانی كه به ايمامـر توجه ويژه داشته و دوكتاب
ه با ايمموضوع به نامهای «اخـالقناصـری» و «اخـالقمحتشـمی» تـلیی كـرده اسـت« ،خواجـه
نصیرایديمتوسی» است قرن ها پس از نگارش ايم كتاب محقّقان ديگری نیـز ترغیـش شـدند تـا بـا
تلثیرپذيری و طبق شیوة او به خلقِ آثار جديدی بپردازند
يکی از ايم آثار كه در زمینة «تدبیر منزل» نگاشته شدهاست ،كتاب «اخالقِجالیـی» نوشـتة «جـالل
ایديمدوانی» از علما و حکمای قرن نه قمری است كه در واقع بازنويسی رسایة خواجهنصیر است
و عمدة تغییرات ايجادشده درآن ،پُررنگ شدنِ صبغة دينی نسبت به نگاهفلسفیِ خواجهنصیر ،تغییر
سبک نگارش كتاب و سادهتر شدن آن ،تلخیصِكتاب ،اضافهكـردنِ آيـات و احاديـ و اشـعار و
امثال عربی و  ،است هدف ايم مقایه ،بررسی بح «تدبیرمنزل» در ايم دو كتاب است
*تاريخ ارسال مقایه 9315/99/5 :

تاريخ پذيرش نهايی مقایه 9316/21/02 :

 -1استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 -2دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان.
-3دانشجوی دکتری استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان( .نويسندة مسئول)
-E-mail: sadra85@gmail.com
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واژههایکلیدی :نثرفارسی ،خـواجه نصیرایديمتوسی ،علّامـهجـاللایـديمدوانـی ،تـدبیر منـزل،
اخالقناصری ،اخالقجالیی

 -1مقدمه
اغلشكتابهايیكهامروزه درمراكزآموزشـیِ مـا در بسـیاری زمینـههـا ازجملـه ،مبحـ
خانواده تدريس مـیشوند و بـهعنــوان درسنــامه انتخــابشـدهانـد ،ترجمــةكارهـا و آثـار
صاحشن ران غربی است كه بیشـتر آنهـا ازجهـت فرهنـگ و محـی و آداب و اخـالق ،بـا
وضعیت جامعة ما سنخیت و سازگاری ندارند مـا دارای دو فرهنـگ غنـیِ ايرانـیواسـالمی
هستی كه متلسفانه هردوی آنها مورد غفلت واقعشدهاند و برخی نیز تصوّرمیكنند آنچـه را
كه غربیها نوشتهاند ،وحی مُنزل و عاری از هرگونه یغزشوخطاست؛ درحاییكه بررسیهـا
نشان میدهد ،بسیاری از ايم آثار ،با قصد و نیـت تخريـشِ فرهنگـی وارد كشـورمـا شـده و
هدف ،آن است كه بهتدريج ،فرهنگ خود را جايگزيم فرهنگ كُهم ايرانـی ـ اسـالمیمـا
نمايند بنابرايم بح ِ بومیسازیِ علوم كه سالهاسـت وِرد زبـانهـا گرديـده ،يعنـی همـیم؛
بستم راههای نفوذ دشمم و بازگشت به خويشتمِخويش باتکیه بر آثار غنی ادبیِ ايران ،اع ّ
از ن ونثر ،میتوان راه ايم نفوذ را بست منابع فراوانی وجود دارنـد كـه بتواننـد كمبودهـا،
نیازها و احتیاجات جامعة امروز را برطرف سازند يکی ازايم آثارارزشمند ،كتابِ «اخـالقِ
ناصری» تلیی

«خواجـه نصـیرایدّيم توسـی» اسـت كــه در زمینـة علـ ِاخـالق ،خــانواده و

سیاست مُدُن ،از آثار برجسته به شمارمیرود در مقایتدوم ايمكتاب (حدود 633قمـری)،
كـه «تدبیرِ منزل» نام دارد ،نیز كتاب «اخـالقجالیـی» (یوامـعاالشـراق فـیمکـارماالخـالق)
(حدود 072قمری) ،تلیی
گرفته ،وظاي

«جاللایديمدوانی» كـه المـعدوم آن نـام «تـدبیرِ منـزل» بـهخـود

و ويژگیهـای كلیّـة افـرادخـانواده ،ويژگـیهـایمسـکم ،مسـا اقتصـادی،

چگونگی سلوکاه ِمنزل با يکديگر و سايرمواردی كه برای ادارةمنزل الزم اسـت ،آورده
شده است با عم به محتوای ايمكتابهـا و كتـابهـای مشـابه ،رسـیدن بـه يـک خـانوادة
مطلوبوآرمانی و درنتیجه نی به يک جامعةآرمانی ،كه ازآغازآفرينش ،موردن ر انسـانهـا
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بوده ،دوراز دسترس نیست درايم رسایه خواجهنصیر عالوهبر ابمسینا كه در ابتدای كتـابش
به تلخیصِ مقایة او اشارهمیكند ،از مواعظوآدابِ منقـول از متقـدّمان و متـلخّران نیـز جـزو
منابعخود يادكردهاست؛ ازجملـة ايـم مـواعظ ،ذكراقـوال حکیمـانِعـرب در دوری از پـنج
گروه از زنان ،آداب سخمگفتم و حركـتوسـکون و خـوردنِطعـام و نیـز رعايـت حقـوقِ
وایديم است دوانی ه در بازنويسیِ اخالقناصری ،به كتابش صبغهایاسـالمیتـر داده و بـا
و نیز جمالت و عبارات حکیمانه ،مطایبی مشابه را آورده است

استفاده از آيات ،احادي
-1-1بیان مسئله

علــیرغ ـ اينکــه امــروزه كتــابهــا ،مقــاالت ،ســخنرانیهــا و بســیاری مطایــشديگــر
درخصوص خانواده و زوايایمختل آن نوشته وگفتهشده ،درعیمحـال گذشـتة پُرافتخـار و
غنی ما درايم باب ناديدهگرفتهشده ،يا بسیاراندک به آن توجّـهشـدهاسـت و خـال ِ بسـیاری
درايمخصوص احساس میشود بههمیم من ور ،ما درايممقایـه برآنی كـه ضـمم اسـتخرا
نوشتـههای خواجه نصیر از بخش تدبیرمنزل كتابهای اخالقِناصـری و جالل ایديم دوانـی
از اخــالقجالیــی كــه مــرتب بــا نهــاد خــانواده هســتند ،باهــدفِ اصــالح ســبک زنــدگی،
زيرساختهای يک خانوادة مطلوب و ايدهآل را كه زمینهساز رسیدن به جامعـهای مطلـوب
و آرمانی است ،ارا ه نمايی
 -2-1پیشینة تحقیق
درمورد (تدبیرِمنزل) در متون ادبفارسی ،از ديرباز كتابها ومطایـش ورسـاالتی نوشـته
شده و صاحشن ران ،ديدگاههای خود را درايممورد بیان داشتهاند كه ازمیانآنهـا مـیتـوان
به كتابهای زير اشارهكرد:
«االدبُایکبیرواالدبُایصّغیر» ،تلیی
ایبقراطیّه» ،تلیی

عبداهللبـممقفّـع (920ــ 922هــ ق) « /ایمعایجـات

ابوایحسماحمدطبری (م  351يا  366ه ق)  /رسایة «تدبیرمنـزل» و «تـدبیر

ایمنزل ایعسکر» ،تلیی

شیخ ایر یس ابوعلی سینا( ،م  207ه ق) « /رسایه فیایسّیاسة ایخاصّة
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و ایعامّه» ،رسایة «تدبیر منزل» ،اثـر آبروسـمِ يونـانی( ،احتمـاالً متعلـق بـه قـرن دوم مـیالدی)
ترجمه از عربی به فارسی توس ابوعلیسلماسی در سدة هفت هجری
همچنیم فـارابی (062ــ331ه ق) در «فصـول متنزّعـه» (فصـول ایمـدنی) ،مسـکويهرازی
(306ـ209ه ق) در كتابهای «تهذيشاالخالق» و «تطهیراالعراق» ،باعنوان تلديشاالحادي
و ایصبیانایخاصّه و نیز «ترتیشایسعادات» و محسم فانیكشـمیری (م  9205 ،يـا  9990ه ق)،
از مسلمانان شبه قارّة هند در «اخالق عای آرا» (اخالقمحسـنی) هـ بـه بحـ

«تـدبیرمنـزل»

پرداختهاند
ـ «اخالقِناصری» نوشتة خواجهنصیرایدّيمتوسی ،دانشمندونويسندة مشهور شـیعهمـذهش
ايران در قرنهفت « ،یطا

ایحکمة» تلیی

سرا ایديم ارمـوی بـه زبـان فارسـی و «اخـالق

جالیی» نوشتة جاللایدّيممحمّددوانی ،از دانشمندان قرن نه
ـ ه چنیم میتوان به «احیا ایعلوم» غزّایی( 525-252ه ق)« ،جامع ایعلـوم» يـا «ایسّـتینی»
فخررازی ( 522 -626ه ق) كه تدبیرمنزل رسایة 56آن اسـت ،بخشـی از «درّة ایتـاّ » قطـش
ایـدّيمشــیرازی ( 633-792ق) ،كتـابدايــرهایمعـارفگونــة «ایشّـجر االیهیّــه» از شــهرزوری
(م 607ه ق) ،رسایه «ایشّـاهیهفـیاالخـالق» از عضـدایدّيم ايجـی ( 720-756ه ق)« ،نفـايس
ایفنون» محمّدبممحمودشمسایدّيمآملی (م 757ه ق)« ،ایحِکمةُ ایعَمَلیّه» غیاثایدّيممنصـور
دشتکی ( 066-102ق) و تعدادی ديگر ازآثار درايم خصوصاشارهكرد
ـ در دورههای اخیر ه كتابها و مقاالت متعدّدی ،از ديدگاههای مختلـ

بـا موضـوع

خانواده نگاشته شده كه بعضاً ه نگاه «فمینیستی» بر آنهـا حـاك اسـت در ايـم نوشـتار بـه
بعضی از ايم كتابها اشاره شده اسـت نیـز «سـاختارهایاجتمـاعی ازدوا هـای شـاهنامه»،
«مبانی انسان شناسی» و «نمودهای فرهنگی و اجتماعی در ادبیّاتفارسـی» ،هرسـه از محمـود
روحاالمینی« ،درآمدی بر دايرةایمعارفاجتماعی» و «مقدّمهای بر جامعه شناسی خـانواده» از
باقر ساروخانی« ،ن امحقوقزن در اسالم» از مرتضیمطهّری و «زن در شعر فارسی» از زينش
يزدانی ،نمونههايی از آثار كنونی در ايم زمینه هستند امّا بـا وجـود ايـم ،شـمار نوشـتههـای
ايمگونه ،اندک است درحاییكه با نگاهیعمیق به پشتوانة دينی ،ادبی و فرهنگیِكشـورمان
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میتوان نمونه های ارزشـمندی درخصـوص سـبگ زنـدگی خـانوادگی و شـک مطلـوب و
ايدهآل آن ارا ه داد
 -3-1ضرورت و اهمیت تحقیق
باتوجه به اهمیت فراوان خانواده كه گروهزيادی از صاحبن ران اعتقاددارنـد ،مهـ تـريم
سازمان غیررسمی جوامعِ بشری محسوبمیشود و شخصیتافـراد و سـعادتوشـقاوتآنهـا
ازنهادخانواده آغازمیگردد «هر شهری از خانوادههـا فـراه مـیآيـد» (ارسـطو)7 9350 ،
بیشتر شاعران و نويسندگانايرانی هـ بهخـانواده و نقـش مهـ وحسـاس ايـمنهـاداجتمـاعی
توجهنمودهاند و چنانكه گفتهشد ،عالوهبر اشاراتی كه درآثاربزرگانادبفارسـی ازگذشـته
تا امروز درمورد خـانواده وجـود دارد ،آثـار مسـتق ِّ زيـادی هـ در ايـم خصـوص تـدويم
گرديدهاست ،ویی متلسفانه تاكنون به فرهنگ ملّیومذهبی ازايممن ـر توجّـهويـژهای نشـده
است میتوانگفت كه دربررسی اهمیّت نهاد خـانواده ،جايگـاه ادب فارسـی ،تـا انـدازهای
مغفول واقعگرديده و در متون درسیودانشگاهی نیز ،بیشتر بـه تلییفـاتون ريّـات خارجیـان
توجّه شدهاست بنابرايم بهن رمیرسد كه برای شناخت جايگـاه سـبک زنـدگی خـانوادگی
در فرهنگ ايرانی ـ اسالمی ،الزم است تحقیقـاتی مبسـود درايـم زمینـه انجـامشـود ،تـا در
عصری كه بنیاد خانواده بهشدت موردتهديدآسیشهـایگونـاگون اسـت ،پـژوهشهـايی از
ايمدست ،بهعنوان چراغیفروزان ،راه نسـ آينـده را روشـمسـازد و خـانوادههـا بتواننـد بـر
اساس فرهنگ اصی و ريشهدار ايرانی ـ اسالمی ،به حیاتخود ادامهدهند
 – 2-1روش کار
روش گردآوریاطالعات درايم نوشتار ،كتابخانهای و مطایعه و بررسی كتش ،مجـالت،
مقاالت و استفاده از سايتهای اينترنتی بوده كه پـساز مطایعـه ،ازمطایـش مـوردن ـر فـیش
برداری شده است روش تحقیقِ ايم پژوهش ،تحلیلی ـ توصیفی است
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-2بحث
گذشتزمان باع

ايجادتغییراتیعديده در م اهر و نهادهای مختل انسانی شـده و ايـم

تغییرات ودگرگونیها امروزه بیشتر بهچش میآيند زندگیخصوصی و خانوادگی انسانها
ه از ايمقاعده مستثنی نیست انقالبصنعتی و ورود انسان بـه دنیـایمعاصـر و كمرنـگتـر
شدن تلثیراتدينی و م اهرآن در برخیجوامع ،ايم تغییرات را بیشـتر نمايـانمـیكنـد ،ایبتـه
دردنیایكنونی ،خانواده ،تعري

جديدی يافته كه اساس و بنیانِ خانوادههای كهـم و اصـی

را مورد تهديد قرارداده و اَشـکال جديـدی ازآن را ارا ـه مـیدهـد ،در نتیجـه شـاهد ايجـاد
نمونههای جديدی از خانواده هستی كه ك ّ جامعة جهانی را تحتتلثیرِ خود قرارمیدهند
اسالم بهعنوان آخريم ديمایهی و همراه دارندة كلیّة فرمانها ،راهنمـايیهـا ،دسـتورها و
ایگوهای كام و مناسش و ایبته در بسیاری موارد ه مشترک با اديان قبلی ،بـا پـرداختم بـه
ريزتريم موارد درموضوع خانواده  ،رعايتحقوقاعضا  ،تعییم و تبیـیم دقیـق جايگـاه زن و
شوهر و فرزندان ،انواع خانواده و بسیاری موارد ديگـر ،بـهايـم مهـ ّ پرداختـهاسـت پـساز
اسالم ،شاعران و نويسندگان ايرانی ه در آثار ن

و نثر خود به مبح

خانواده توجّه بیشتر

و دقیقتری كردهاند كه استفاده از آنها بـرای اصـالحِ سـبکزنـدگی ،ايجـاد خـانوادههـايی
مستحک و جامعهای مفید و باارزش را نويدمیدهد
-1-2خواجه نصیرالدینتوسی :در سال  510هجری قمری در طوس متویـد شـد
به خـاطر هـوش و اسـتعداد سرشـار ،در دورانجـوانی در علـومرياضـی و نجـوم و حکمـت
سرآمدشد و از دانشمندانمعروف زمانخودگرديد او يکیاز سرشـناستـريم و بـانفوذتريم
چهرههای تاريخِ اسالم است علوم دينی و عملی را زير ن ر پدرش «شیخ وجیهایديممحمـد
بــمحســم» ومنطــق وحکمــت را نــزد دايــیاش «نورایـدّيمعلــیبــممحمّــدشــیعی» آموخــت
تحصیالتشرا درنیشابور كام كرد و بهعنوان دانشمندی برجسته شهرتيافت خواجـهنصـیر
ایدّيمتوسیرا گروهیاز دانشمندان« ،خات فالسفه» وگروهی« ،عق حادیعشر» نامیدهاند
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خواجه قبـ از پیشـرویِمغـوالن بـه يکـیاز قلعـههـای «ناصـرایديممحتشـ » فرمـانروای
اسماعیلی پناهبرد و فرصتی برايش ايجادشد كه برخیاز آثار مه ّ اخالقی ،منطقی ،فلسـفی و
رياضی خود ازجمله مشهورتريم كتابش «اخالق ناصری» را بنويسد
وقتیكه هوالكو بهفرمانروايیِ اسماعیلیان درسال 635پايان داد ،خواجهنصیر را نزدِخـود
نگاهداشت و در سال  630از او خواست كه رصدخانة بزرگی درمراغه بناكنـد ،همچنـیم در
نزديکی رصدخانه ،كتابخانة بزرگی باحدود چهارصدهزارجلدكتـابِنفـیس جهـت اسـتفادة
دانشمندان و فضال راه اندازی كرد
خواجهنصیر ،در سال 670قمری بـاجمعـی از شـاگردانخـود بـرای بازگردانـدن بقايـای
كتابهایتارا رفته ،بهبغداد رفت و سرانجام در همانسال دركاظمیم دارفانی را وداع گفـت
و در حرم كاظمیم و پايیم پای دو امام ،بهخاک سپردهشد
تحريراُقلیدس ،تحريرمجسطی ،ترجمـةصـورایکواكـش ،زيـجايلخـانی ،اخـالقناصـری،
اخالقمُحسنی و اوصافاالشراف از جمله تلییفات اوست
 -2-2اخالق ناصری :يکی از مه تريم رسایههای حکمـتعملـی واخـالق در دورة
اسالمی ،كه خواجه نصیرایدّيمتوسی در سال  633قمری آنرا تلیی كرد مطایـشآن مبتنـی
بر تلفیق ديدگاه فلسفیوعلمی يونان و ديدگاهاسالمی دربارة انسان ،خانواده وجامعـه اسـت
اخالق ناصری با موضوع اخالق فردی ،تدبیرمنزل وسیاستمُدُن و بهدرخواست «ناصرایديم
ابوایفتحعبدایرّحی » ،حاك وقتقُهستان نوشـتهشـدهاسـت مقایـتاوّل ،خالصـهای از رسـایة
عربی «تهذيشاالخالق يا ایطّهاره» اثر ابـوعلیمسـکويه و دو مقایـت ديگـر هـ بـه دوشـاخة
ديگر حکمتعملی میپردازد خواجه به احترام ناصرایديم ابوایفتح نام ايمكتاب را «اخالق
ناصری» گذاشت خواجه نصـیر بعـدها تغییراتـی در كتـاب داد ،همچنـیم در سـال  663نیـز
فصلی به مقایتدوم آن افزود
ايم كتاب به جز مقدمه ،شام سه مقایت است :مقایتاوّل :تهـذيشِاخـالق ،مقایـتدوم
در تدبیر منزل و مقایت سوم در سیاستمُدُن
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مقالتدوم ،كه مورد بح

شماره 22

ايم نوشته است ،پنج فص دارد كه خواجه آن را از رسـایة

مختصر «تدبیر منزل» از نويسندهای گمنام ،به نام «آبروسم» يونانی گرفته و آداب متقدّمان و
متاخّران را به آن افزودهاست ايم مقایت دارای پنجفص است :احتیـا بـه منـازل ومعرفـت
اركان آن ـ سیاست اموال و اقوات ـ سیاست و تدبیر اه ِ منزل ـ سیاسـت وتـدبیر اوالد (در
سال 633فص ِ «در ذكرحقوقِ پـدران و مـادران و » بـه ايـمقسـمت ایحـاقشـدهاسـت ) در
سیاستخدم و عبید (نصیرایديمتوسی)9-29 :9373 ،
نثر اخالقناصری چندان تحتتـلثیر سـبک متـداول در دورة مغـول واقـعنشـده و دارای
خالقیّت و نوآوری بسیار است در عیمِحال دارای نثری دشوار و پیچیده و دارای تركیبـات
عربیِ زياد ایبتّه خایی از تصنّعات و تکلّ

است و میتوان آنـرا بـه نـوعی دارای نثـر بینـابیم

قلمداد نمود نثر اخالق ناصری نثری علمی با بیانی منطقی -فلسفی است كه در عـیم ايجـاز
و سادگی ،به دور از انحطاد نثر در آن دوران رنگ و بويی از شیوة متقـدّمان دارد (ن ک:
سبک شناسی بهار )9373 ،
-3-2عالمه جالل الدین محمد دوانیِ کازرونی 120( :ـ  032قمـری) ،عـارف،
حکی  ،متکلّ و دانشمند بزرگ سدة نه هجری است پـساز آمـوزش مقـدّماتعلـوم نـزد
پدرش« ،سعدایدّيماسعد دوانیكازرونی» كه در كازرون به تدريس علـوم دينـی و قضـايای
شرعیّه اشتغال داشت ،برای ادامة تحصیالت ،زادگاهش را بـه قصـد شـیراز تـرکكـرد و در
دارایعلوم شیراز در رشـتههـای مختلـ

رياضـی ،كـالم ،فلسـفه و منطـق از محضـرحکمـا و

دانشمندان استفادهنمود و پساز آموختم حکمت و فقه و اصول و تفسیر و حـدي  ،ادبیّـات
عرب و عج را نیز آموخت و بهتدريس مشغولشـد او در فـارس صـاحش شـهرتفراوانـی
شد و طایبان عل برای استفاده از محضر او از روم و آذربايجان و بغداد و هرمـز و كرمـان و
طبرستان و خراسان ،رهسپارشیراز میشدند جالیی بهدعوت «سلطانيعقـوب» مـدّتی هـ بـه
تبريز رفت و دوباره در زمان سلطنت پادشاهانآققويونلو بـر فـارس ،بـه شـیراز بازگشـت و
مقام «قاضی ایقضاتی» فارس را بهعهده گرفت
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جاللایدّيم پیرو مذهش شافعی بودهاست؛ ویی بعدها به مذهش شیعة اثنیعشری گرويد،
كتاب «نور ایهدايه» دیی ايم امر است
او همانند خواجهنصیر ،ايم بار علوم عقلیوفلسفی را در دورة تیموری زندهكـرد دوانـی
باشرح خود بر «هیاك اینّور سهروردی» ،به حکمتاشراق رونقی دوبـاره بخشـید مالصـدرا
در آثار خود از جمله «اسفار» از او باتجلی ياد كردهاست
جالیی پس از آشوبهای مابیم دوران سلطان يعقوب و شاه اسماعی صـفوی مـدّتی در
كاشان ،همدان ،عراقِعرب و زمانی نیز در الر و جزيرةهرمز آواره بود و سالهایپايانیِعمر
را در اضطراب و پريشانی گذراند او مدّتی ه زندانیبود و پساز آزادی به كازرون رفـت
و درسال 120درگذشت پیکرشدر دوان بهخاکسپردهشد از جمله شـاگردان او مـیتـوان
از «مقدّسِاردبیلی» نام برد
از آثار اوست :شرحعقايدعضدی ،رسایةزورا  ،اثبات واجش قـدي  ،خلـق افعـال ،شـرح
ایرباعیّات ،نورایهدايه و
-2-2اخالق جاللی (لوامع االشراق فی مکارم االخالق) :كتابی است از جالل
ایدّيم دوانی كه به گفتةخودش بازنويسی كتاب اخالقناصری بهدرخواست «سـلطانخلیـ »
پسر اوزونحسم ،فرمانروای آققويونلو است
اخالق جالیی دارای يک «تمهید» و هفت «مطلع» و سه «المع» است و هـر المـع مشـتم
بر چند «یمعه» میباشد عنوان المعنخست «در تهذيش اخـالق» اسـت ،المـع دوم «در تـدبیر
منزل» نام دارد و از شش یمعه با نـامهـایِ در سـبش احتیـا بـه منـزل ،در سیاسـت اقـوات و
اموال ،در سیاست اه  ،در سیاست اوالد ،در رعايـت حقـوق پـدرانومـادران و در سیاسـت
خدم تشکی شده است المعسوم «در تدبیر مدن و رسوم پادشاهی» نام دارد
ساختار كتاب براساس ساختار اخالق ناصری میباشد جالیی بـه من ـور ايجـادسـهویت
در ایقایِمعانی و قاب فه كردن مطایش برای شماربیشتری ازخوانندگان كتابش ،آن را سـاده
و خالصه كردهاست هنر او آن است كه از آيات قرآنی و احادي نبوی ،سخنان ا مـة ديـم
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و صحابه و مشايخ و حکمای ایهی و نیز از ذوقیات اه كش

شماره 22

و شهود و زيبايیهای بـديعی

و شعری در كالمش استفاده كردهاست (ن ک :سايت طهور :عالمه جالل ایديم دوانی)
سبک سخم دوانی در اخالق جالیی سـبکی عایمانـه و بسـیار متکلـ

و متصـنع اسـت،

چنان كه بعضی از سخم سنجان مانند ريپکا ،كتاب او را پرتکلـ تـريم كتـاب در موضـوع
اخالق دانسته اند ايم كتاب مشحون از قرينه پردازیها و سجعسازیهايی زيبـا و دل انگیـز
است استواری عبارات و اسـتحکام معـانی و احتـوای كتـاب بـر یطـاي

حکمـی ،گـزينش

بهتريم كلمات و درست و بجـا آوردن آن هـا ،تناسـش امثـال و آيـات و ابیـات و سالسـت
سخم و سالمت ایفـا و عبـارات و قـدرت و قريحـة او در ادای مقاصـد و معـانی ،تحسـیم
برانگیز است اگرچه شیوة نگارش دوانی در ايم كتاب فارغ از سـبک دوره ای نیسـت ،امـا
ويژگیهای سبک شخصی آن را از ديگر تلییفات هـ عصـر او متمـايز سـاخته اسـت زيـرا
سبک او در عیم مصنوع بودن ،اسـتوار و مـوقّر و پرجاذبـه اسـت دوانـی از آن نويسـندگان
نیست كه فقـ بـه انتخـاب ایفـا رنگـیم و آوردن صـنايع بـديعی بینديشـد امـا عبـارات از
انديشههای یطی

يا مضامیم بديع و بلند و ارجمند بیبهـره باشـد (مسـعودی آرانـی :9319

)67
-5-2خانواده :درمورد خانواده ،تعاري

زيادی از ديدگاههای مختلـ

ارا ـه شـده-

است كه مه تريم آنها عبارتند از 9 :نخستیم واحد زندگی اجتمـاعی اسـت  0ازمهمتـريم
نهادهای جامعه است  3متشکّ از زن و مرد و فرزندان آنان است  2براسـاس ازدوا كـه
ازن ر اجتماعی به رسمیّت شناخته شده اسـت بـه وجـود مـیآيـد  5خـانواده و هـريـک از
اعضای آن دارای رواب و وظاي

مشخّص است  6ارتباد افراد در آن براساس پیوندهای

خونی يا زناشويی است
«خانواده ،گروهی است متشکّ از افـرادی كـه ازطريـق پیونـدِ زناشـويی ،هـ خـونی يـا
پذيرش ،با يکديگر بهعنوان شوهر ،زن ،مادر ،پدر ،برادر ،خواهروفرزند درارتباد متقابلند و
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فرهنگ مشتركی پديـدآورده و در واحـد خاصّـی زنـدگیمـیكننـد» (سـاروخانی:9375 ،
)935
همچنیم در تعري

خانواده گفتهشدهاست كه:

«نخستیم سلّول يا واحد زندگی اجتماعی و يکی از اساسیتريم نهادهـای جامعـه اسـت،
مركّــش از زن و مــرد كــه ممکــم اســت كودكــانی ه ـ داشــتهباشــند؛ رواب ـ زناشــويی و
خويشاوندی مُعینّی كه مورد قبول جامعه است و حقوق و تکایی

افراد نسبت به يکديگر از

ويژگیهای خانواده شمردهمیشود» (نقوی)0 :9300،
درمورد خانوادهای كه طبق آيیم و رسوم رايج در جوامع مختل
اعضا كه براساس وظاي

پديد میآيد و رواب

عاطفی ،مذهبی و شک می گیرد ه گفته شده:

«خانوادة زن و شوهری ـ شام پدر ،مادر و فرزندان ـ براساس ازدوا به وجود مـیآيـد
و دارای وظاي

عاطفی ،مذهبی ،تربیتی ،جنسی و است و مشخّصة آن رواب میان مادر و

پدر ،وایديم و فرزندان و خواهران و برادران است» (بهنام)5 :9352 ،
«بروس كو م» نیز ،تعريفی مشابه و ه سنخِ همیم موضـوع درخصـوص خـانواده آورده
است ،او میگويد:
«خانواده به مفهوم محدود آن عبـارت اسـت از يـک واحـد اجتمـاعی ،ناشـی از ازدوا
يک زن و يک مـرد كـه فرزنـدا ِن پديدآمـده از آنـان ،خـانواده را تکمیـ مـیكنـد،تعري
ديگری ،خانواده را گروهی از افراد میداند كه از راه خونی ،زناشويی و يا فرزندپـذيری بـا
يکديگر ارتباد میيابند و طی يک دورة زمانی نامشخّص باه زنـدگی مـیكننـد» (كـو م،
)907 :9372
«آنتونیگیدنز» ـ جامعهشناس انگلیسی ـ نیز خانواده را گروهی از افـراد مـیدانـد كـه بـا
ارتباطات خويشاوندی ،مستقیماً پیونديافتهانـد و اعضـایبزرگسـال آن مسـئوییّت مراقبـت از
كودكان را برعهدهدارند
«پیونــدهای خويشــاوندی ،ارتباطــات میــانافــراد اســت كــه يــا ازطريــق ازدوا برقــرار
گرديــدهانــد يــا از طريــقتبــار كــه خويشــاوندانِ خــونی( مــادران ،پــدران ،ديگــر فرزنــدان،
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پدربزرگ ها و ) را با يکديگر مـرتب مـیسـازد او ازدوا را عبـارت مـیدانـد از پیونـد
جنسی ،كه از ن ر اجتماعی به رسمیّت شناختهشدهاست (گیدنز)202 :9376 ،
گستردگی خانواده ،در جوامع مختل

جهان فرقمیكنـد ،در برخـی جوامـع ،خـانواده،

تکنفره است (آمريکا) و در نزد برخی از قباي و جوامع اوییّـة ،عــدّة آن تـا صـد نفـر هـ
ديـده میشود كه هركدام به تناسش امکانات ،مسئوییّتی را برعهـدهدارنـد ویـی ازن ـركلّـی،
تحت تکفّ ر یس خانوادهاند و اوست كه به امور خانواده سروشک میدهد
 -9-2خانواده در قرآن و حدیث :عالوهبر داشتههای ملّـی و پیشـینة قابـ توجـه
ايرانیان در امـر خـانواده ،بـا ورود اسـالم و فرهنـگ غنـی آن ،داشـتههـای ايرانیـانِ مسـلمان
فزونیيافت ايـم میـراثِ ارزشـمند در ادامـه بـا توجّـه دانشـمندان ايرانـی قـوام و اسـتحکام
مضاعفی يافت و امروز دراختیار ماست؛ درايم بخش به مواردی ازايـم گنجینـة غنـیّ اشـاره
می شود:
« وَایَّذِيمَ يَقُویُونَ رَبَّنَا هَشْ یَنَا مِـم ََزْوَاجِنَـا وَ ذُرِّيَّاتِنَـا قُرَّةةَ ََعْـیُم وَاجْعَلنَـا یِلمُتَّقِـیمَ َِمَامـا»،
(سورة فرقان  /آية  )72و كسانیكه میگويند خـدای مـا ،مـا را از همسـرانمان نـورچشـمان
ببخش و ما را رهبر پرهیزكاران گردان
ايم آيه براهمیّت خانواده و پیشآهنگی آن در تشکی جامعة نمونة انسانی اشـاره دارد،
چنانكه پیوندهای سای و درخشان خانوادگی را ايدهآل پرهیزكاران معرفی میكند
در آية  09سوره روم آمدهاست:
« وَمِم آيَاتِهِ ََن خَلَقَ یَکُ ْ مِم ََنفُسِکُ ْ ََزْوَاجا یِتَسْکُنُوا َِیَیْهَا وَجَعَ َ بَیْنَکُ ْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً َِنَّ
فِی ذَیِکَ یَآيَاتٍ یِقَوْم يَتَفَکَّرُونَ» از نشانههای او ايماست كه از خود شما جفـتهـايی بـرای
شما آفريـد تا نـزد ايشان آرامشيابید و میان شما دوستی و مهربانی برقرارسـاخت همانـا در
ايم ،نشانههايی است برای آنانكه میانديشند
رسول اكرم صلىاهللعلیهوآیه فرمودهاند:
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«اَیرَّجُ ُ راع عَلى ََه ِ بَیتِهِ وَهُوَ مَسؤُولٌ عَنهُ وَالمََّأةُ راعيَةٌ عَلى بَیتِ بَعلِهـا وَ وُیـدِهِ وَ هِـىَ
مَسؤُولةٌ عَنهُ » مرد ،سرپرست خانواده اسـت و دربـاره آنـان از او سـئوال مـىشـود و زن،
سرپرست خانه شوهرش و فرزندان اوست و دربـاره آنـان از وس سـئوال مـىشـود (بخـارس،
)905 /3:9111
امام على علیهایسالم فرمودهاند:
«حُسْمُ ایخُلقِ فى ثَالثٍ :اِجْتِنابُ ایمَحارِمِ وَ طَـلَشُ ایحَاللِ وَ ایتَّـوَسُّعُ عَلَـى ایعِیـالِ؛ خـوش
اخالقى در سهچیز است :دورسكردن از حرام ،طلش حالل و فـراه آوردن آسـايش و رفـاه
براس خانواده» (كلینی)312 :9363 ،
امام صادق علیه ایسالم:
«مَم حَسُمَ بِرُّهُ بِلَه ِ بَیتِهِ مُدَّ یَهُ فى عُمُرِهِ؛ هركس بهشايسـتگى درحـقّ خـانوادهاش نیکـى
كند ،عمرش طوالنى مىشود» (كلینی)925 /0 :9300،
در همیم چند نمونه ،میتوان به وسواس قاب تحسیمِ كالمِخدا و پیامبر و ا مه نسـبت بـه
خانوادة مطلوب و تمامی جوانش و ريزهكاریهای آن و نیز ارا ةطريق برای رسـیدن بـه ايـم
نوع خانواده دست يافت و از آنها ایگو گرفت
-7-2ضرورت تشککی

خکانواده :بـرای سـیرِاسـتکمایی انسـان ،بـه عنـوان اشـرف

مخلوقات و برگزيدة خداوند كه دارای اراده و اختیار است ،مراحلی را ذكـركـردهانـد كـه
عبارتنداز:
-1تهیّة غذا :آنها غذا را مايـة حیـات و حركـت مـیداننـد و معتقدنـد بـرخالف سـاير
موجودات و حیوانات كه غذايشان ساخته و پرداخته است ،انسـان بـرای تهیّـة غـذای خـود،
نیازمند انجام مقدّمات و كارهايی است:
«بهحک آنکه مردم در تبقیة شخص به غذا محتا است و غذای نوع انسـانی بـا تـدبیری
صناعی چون كشتم و درودن و پاک كردن و نرمكردن و سرشتم و پختم ،مهیّا میگـردد و
تمهید ايم اسباب به معاونت معاونان و آالت دادهاست و بهكارداشتم و روزگار دراز در آن
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صرفكردن ،صورت بندد؛ نه چون غذای ديگر حیوانـات كـه بـهحسـش طبیعـت سـاخته و
پرداختهاست» (نصیرایديمتوسی)027 :9373 ،
«چون انسان در بقایشخص بـهغـذا محتـا اسـت و چـون تهیّـةآن مقـدار از غذاكـه
ضرورت هرروز باشد ،روزبهروز متعذّر است پس احتیا به ادّخار اسبابمعاش و حفظ آن
از ديگر ابنای نوع ،حاص باشد» (دوانی)971 :9313 ،
-2تهیة منزل :آنها عقیده دارند كه بهمن ـور آينـدهنگـری و جلـوگیری از اخـتالل در
امور زندگی ،بهرهمندی از مسکم و منـزل از ضـروريات اسـت و بـرای محاف ـت از غـذا و
قوت و كوتاهكردن دست طایبان و غاصبان بهمنزل نیازداري :
« پس ،ازايم جهت به ادّخار اسباب معـاش و حفـظ آن ازديگـر ابنـای اجنـاس كـه در
حاجت مشاركند ،احتیا افتد و محاف ت ،بیمکانی كه غـذا و قـوت درآن تبـاهنشـود و در
وقت خواب و بیداری و بهروز و بهشش ،دستطایبان و غاصـبان ازآن كوتـاهدارد ،صـورت
نبندد ،پس بهساختم منازل حاجتآمد» (نصیرایديمتوسی)026 :9373 ،
«و محاف ت بیمکانی كه غذا و قوت را در آن حفظ توانكرد و دست تغلّش ظایمـان از
آن كوتاه باشد ،میسّرنیست؛ پس احتیا به منزل باشد (دوانی)971 :9313 ،
-3دالی انتخاب همسر :آنها ،داليـ اصـلی انتخـاب همسـر را ،همکـاری در خانـه
داری ،توییدنس و تربیت فرزندان میدانند و ديدگاههايشان بخصوص در معاون و شـريکِ
زندگی دانستمِ زن ،از ن ريّات بسیار پیشرفته درايم خصـوص اسـت؛ امـری كـه امـروزه در
عل روانشناسی و علومتربیتی به آن رسیده و شريکِ زندگی دانسـتم زن را از ويژگـیهـای
اصلیِ حفظ نهاد خانواده ،تربیت فرزندانِ اليق و شايسـته و درنهايـت ارتقـایِ جايگـاه آن و
اجتماع دانستهاند
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«وامّا بهحسش تبقیةنوع نیز بهجفتی كه تناس وتوایُد بروجود او موقوفباشد احتیـا بـود،
پس حکمتایهی چنان اقتضاكرد كه هرمردی جُفتیگیرد تـاهـ بـهمحاف ـتمنـزل و مافیـه
قیامنمايد وه كار تناس به توسّ او تمامشود (نصیرایديمتوسی026 :9373 ،و)095
« وچون شخص را به ترتیش صناعی كه در تحصی غذا ضروریاست احتیـا باشـد،
پس اایبتّه او را معاونی بايد كه در وقت غیش و اشتغالِ او بهامور ضـروری ،اقامـت در منـزل
نمايد و به نیابت او به حفظ اغذيه و اقوات مشغول گردد و البدّ است از زنیكه بـا ازدوا
او تواید و تناس حاص شود پس حکمت ایهی مقتضی آن باشد كه به تناكح ،ه امـرِمنـزل
مضبود ماند وه امر تناس منت

شود» (دوانی)971-902 :9313 ،

-8-2ارکان منزل :آنها ،اركان منزل را عبارت مـیداننـد از« :پـدر ،مـادر ،فرزنـدان،
خادم و خوراک (قوت)» بهن ر آنها ،نقش پدر بهعنوان بـزرگ و سرپرسـت در مراقبـت از
اركان خانواده و نیز سیاستگذاری آن ،اهمیّت وافری دارد و ايفای درست ايم نقـش مـی-
تواند درتحکی اساس و بنیاد خانواده ،كمال آن و درنهايت نی به يـک جامعـة مسـتحک و
دارای ثبات و قوام ،مؤثر باشد او درايم خصوص گفته:
« از ايم روی رياست قوم بر او مقرّرشد و سیاست جماعت بدو مفوّضگشت تا تدبیر
منزل بروجهی كه مقتضی ن ام اه منزل بُـوَد ،بـهتقـوي رسـاند» (نصـیرایديمتوسـی:9373 ،
( ،)027ن ک :دوانی)902 :9373 ،
درمورد سرپرستی از منزل و تدبیرآن ،پدرخانواده به عنوان سرپرست و ر ـیس ،بايـد بـه
دقّت از اركان منزل خود مواظبتكند و برمقتضای حال و مقامِ افراد با آنان رفتار نمايد ،ايم
نوع شناخت و هدايت و استفاده از شیوههای متنوّع و متفـاوت دربرخـورد بـا اركـان منـزل،
ضروری و درسیر استکمایی آن ،كامالً مؤثر است هرجا كـه الزم اسـت از تشـويق و هرجـا
كه ضرورت دارد از تنبیه ه استفاده نمايد:
«و مدبّر را به انواع تدبیرات صا به ،از ترغیش و ترهیش و وعد و وعید و تکلی

و رفـق

و مدارا و یط وعن  ،قیام بهسیاست بايدنمود تا هريک ازآنچه درتحت تـدبیر اوسـت ،بـه
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كمال اليق رسد و از اختالل ايممباشد» (دوانـی( ،)902 :9313 ،ن ک :نصـیرایديم توسـی،
)027 :9373
درايمفراز ،توجّه به وضعیّت اقتصادی ،اِعمال نرمـی و تنـدی ،همـراه بـا هـ  ،مشـاركتِ
اركان خانواده در ادارة امور زندگی و حفظ خانواده از آفات و مضرّات ،از مـواردی اسـت
كه هردو بهآنها دقّتكرده و اشارة ويژه دارند
-6-2تعریف منزل :منـزل اسـ مکـان عربـی اسـت بـه معنـی«محـ نـزول» و«جـای
فرودآمدن» ،كه در فارسی به آن«خانـه» گفتـهمـیشـود واۀة منـزل در عُـرفجامعـه ،محـ ّ
زندگی افراد و همان «مسکم» است ،امّا ازن ر ايمدو ،من ور از منزل ،خانه و مسکم نیسـت،
بلکه «خانواده» است ،جالیی درايممورد میگويد:
«ومُراد از منزل در ايم مقام ،نه خانهای است كه از خشت و گِ و سنگ و چوب باشـد،
بلکه مُراد تلییفی مخصوص است كه میان شوهر و زن و واید و مویـود و خـادم و مخـدوم و
متموّل و مال واقع شود» (دوانی( ،)902 :9313 ،ن ک :نصیرایديمتوسی)027 :9373 ،
-11-2تدبیر منزل :پیشینة بح

«تدبیرمنزل» به يونان بازمیگردد ،ايم تعبیر و تعـابیر

مترادف آن ،ن یر «سیاست منزل» و«حکمت منزیی» معادیی برای «ايکونومیـا» (از «ايکوسـ »
بهمعنای خانه و «ننوموس » به معنای قـانون) در زبـان يونـانی اسـت ايـم اصـطالح ،موضـو ِع
مباح

بسیاری بهزبان يونانی خصوصاً دردورة «يونانیمآبی» بوده« ،خُدايگان وبنـده اجـزای

نخستیم و سادةخانواده هستند كه براساسآن رابطههايی حاك است كه عبارتنداز :خدايگان
و بنده ،همسری (پیوند زنومـرد) ،پـدری (سیاسـت )17 :9350 ،و بـه صـورتهـای ديگـر
مطرح شدهاست ،ن یـر مباحـ
وصايای دينی كه درمباح

تـدبیرمنزل در احاديـ

فقهی بهطورمن ّ از آنها بح

منقـول از پیـامبر اكـرم (ص) و نیـز
میشود باايـمهمـه ،تـدبیرمنـزل

برخاسته از تفکّر يونانی است و با ايم گونه مباح دينی تفاوتاساسی دارد
چنانکه گفتهشد ،در ايم دو كتاب ،من ور از واۀة منزل« ،خانواده» است؛ آنها خانواده را
موجش كمالِ جمع و مصلحتِ عموم و تشکی آن را برای همة افراد ،ضـروری مـیداننـد و
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چون نتیجة اعمال و افعال هريک از اركان خانواده به همة افراد بازمیگردد و در واقع نتیجة
آن اجتماعی است ،آنها عقیده دارند كـه مـدير يـا پـدر خـانواده بايـد آنگونـه كـه صـالح
خانواده اقتضا میكند ،با اعضا رفتار نمايد و اعمال و رفتـار همـه را زيـر ن ـر داشـته باشـد و
آنان را راهنمايی مديريت نمايد:
« پس صناعت تدبیرمنزل كه آن را حکمت منزیی خوانند ،ن رباشد درحال ايم جماعت،
و هركسی در مرتبة خود به تقلّد امرِجماعتی ،كه او راعی ايشـان بـود و ايشـان رعیّـت او،
مکلّ  ،منفعت ايم عل عامّ و نـاگزير باشـد وفوايـد آن هـ در ديـم و هـ در دنیـا شـام »
(نصیرایديمتوسی)027-020 :9373 ،
«و عل تدبیر منزل ،معرفتِ طريق سیاسی احوال ايم طايفه باشد ،بـر وجهـیكـه از خلـ
ايمم تواند بود وچون احتیا به ايم اجتماع عموم خاليق راست ،پس همـه را تحصـی ايـم
عل بايد نمود» (دوانی)902 :9313 ،
آنها اعتقاد دارند كه اهایی و اركان منزل ،همه مانند ه نیستند و باه تفاوتهايی دارند
و مدبّر منزل بايد با توجّه به وضعیّت هريک و بهحسش تفاوتهای فردیِ آنها ،با اهـ منـزل
رفتار نمايد و ازروحیّات همة آنان آگاهباشد و مطابق با همان روحیّات و خُلقیّات ،بـهمن ـور
بهكمال رساندن افراد منزل ،اقدام نمايد
«و مدبّر منزل كه بهمنزیت طبیش بود از وجهی و به منزیت يک عضو كه شـري تـر بـود
از اعضا ،بهاعتباری ،بايد كه بر طبیعت و خاصیّت و فع هر شخصی از اشـخاصِ اهـ منـزل
واق

بود و بر اعتدایی كه از تلیی

آن حاص آيد واق  ،تا ايشان را به كمایی كه مقتضـی

ن ام منزل بود برساند» (نصیرایديمتوسی)021 :9373 ،
«و اَص ِ كلّی در تدبیرمنزل ،آنکه مدبّر ن ر كند در احـوال اركـانمنـزل و هريـک را در
مح ّخود بدارد و اگر دريکی خل واقعشود ،اصالح كند و همچنان كه طبیش قطعِ عضوی
از برای مصلحت عضو اشرف جايز ،ب واجش میدارد ،در تـدبیرمنـزل نیـز ركـم اخـسّ را
فدای ركم اشرف بايد داشت» (دوانی)902-909 :9313 ،
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باتوجّه به تفاوتهای زياد بیم خُلقیّاتافراد ،طبیعیاسـت كـه هريـک اعضـای خـانواده
نیازمند نوعی برخورد ،راهنمايی و هدايت هستند و تنها از ايم طريق اسـت كـه مـیتـوان بـه
سمت يک خانواده و جامعة پويا حركتكرد كه به آن اشارهكردهاند
چنانکه اشاره شد ،خواجهنصیر و علّامهدوانی در بحـ

تـدبیرمنـزل بـه تمـام نکـاتی كـه

موجش آسايش و آرامش و درنهايت كمال اه منزل میشود ،ن رداشته ،درمورد همة آنهـا
بح كرده و راهکارهای عملی پیشنهاد نمودهاند آنها مسکم را« ،افض ِ احوالِ منزل» يعنـی
ضروریتريم نیاز خانواده میدانند و توجّه خاصّ به تمام ويژگیهای منزل و مسکم و حتّـی
ارتفاع آن ،درها ،جُدا بودنِ مسکم مردان و زنان ،توجّه به ذخاير موردنیاز و حفاظت اموال،
امنیّت منزل و حراسـت آن از آتـشسـوزی ،سـی  ،دزد و حتّـی حیوانـات و سـاير شـراي ،
نمونههايی از ايم دقّتهاست:
«وگفتهاند :افض مساكم آن است كه محک باشد و سق

آن به ارتفاع ماي و درهـای

آن واسع و مقام اليقِ هرفصلی و موسـمی درآن معـدّ باشـد و احتیـاطی كـه دردفـع غـرق و
حرق و نقش و تعرّض هوام و سرقه ،بايد درآن مرعـی بُـود» (دوانـی( ،)909 :9313 ،ن ک:
نصیرایديمتوسی)021-92 :9373 ،
-11-2خانواده و سیاست مالی و غذایی :خواجـه در فصـ دوم و جالیـی یمعـة
دوم را «در سیاست امـوال و اقـوات» نـام گذاشـته و در ايـم بخـش دربـارة تهیّـة غـذا بـرای
خانواده و چگونگی نگهداری از آن و شیوههای تحصی مـال توضـیحاتی داده كـه چـون بـا
اص بح

ايم نوشتار ارتباد كمتری دارد ،از ذكر شواهد صرفن ر میشود

-12-2عل انتخاب همسر :آنها درفص «در سیاست و تـدبیر اهـ » ،بـرای انتخـاب
همسر و تلهّ موجباتی را ذكركرده و دقیقاً به تکتک اعضای خانواده و ويژگیهـای ريـز
ودرشت آنها اشارهكردهاند:
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بر تلهّ دو چیز بود :حفظ مال و طلش نس  ،نه داعیة شـهوت يـا غرضـی

ديگر از اغراض» (نصیرایديمتوسی)095 :9373 ،
«بايد كه غرض اصلی و مقصودِكلّی در تلهّ  ،حفظنفس ازوقوع درفساد و طلشنسـ و
حفظمالباشد نه داعیة شهوت و ديگر اغراض» (دوانی)900 :9313 ،
-13-2ویژگیها و صفات یک زن صالح :برعکس تصوّر و تفکّر بعضی از افـراد
كه بح

مردساالری و زنساالری را مطرح میكنند و سـعی دارنـد در زنـدگی خـانوادگی

جايگاهی برتر برای يکی از آن دو تعري

نمايند ،خواجـه ،زن را شـريکزنـدگی در همـة

امور معرّفی میكند:
« و زن صایح شريک مرد بود در مال و قسی او در كدخـدايی و تـدبیر منـزل و نايـش او
دروقت غیبت» (نصیرایديمتوسی)095 :9373 ،
* جالیی به ايم مورد ،اشارهای نداشته است
 -12-2ویژگیهای همسر خوب از دیدگاه اخالقِناصری :آنها برای زن ،بـه
عنوان يک همسرخوب صفات متعدّدی ذكرمیكند كه در قوام خـانواده و تربیـت فرزنـدان
بسیار اهمیّت دارد:
« و بهتريم زنان ،زنـی بود كـه بـه عقـ وديـانت وعفّـت وفطنـت وحیـا ورقّـت دل و
تودّد و كوتاهزبانی وطاعت شوهر وبذل نفس در خدمت او وايثار رضای او ووقـار وهیبـت،
نزديک اه خويش ،متحلّی بود و عقی نبود و بر ترتیش منزل و تقدير نگاهداشتم در انفاق،
واق

و قادر باشد و بهمجاملـه و مـدارات و خوشـخويی ،سـبش مؤانسـت و تسـلّی همـوم و

جالی احزان شوهر گردد» (نصیرایديمتوسی)096 :9373 ،
آنهــا معتقدندكــه زن آزاد ،بهتــر از بنــده يــا كنیــزک و بــاكره از بیــوه بهتــر اســت و در
صورتیكه زن ،تمام اخالق نیک را دارا باشد ،در مرحلة بعد ،زيبـايی و تـوانگری و داشـتم
اص و نسش نیز ،خوب است
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«و زن آزاد از بنده بهتر ،و زن بکر از غیر بکـر بهتـر ،واگـر بـاوجـودايـم اوصـاف بـه
حلیت جمال و نسش و ثروت متحلّـی باشـد ،مسـتجمع انـواع محاسـم بـود و بـرآن مزيـدی
صورت نبندد» (نصیرایديمتوسی)096 :9373 ،
«و بهتريم زنان آن است كه به عق و ديانت و عفّت و فطانت و حیا و رقّتقلـش و ادب
و ايثارِرضای شوهر و وقار متحلّی باشد و عقی نباشد ،بلکه ویود باشـد و آزاد از كنیـزک
بهتر و بکر از غیربکر اویی » (دوانی)900 :9313 ،
آنها اعتقاد دارندكه عق وعفّتوحیا ازصفاتی است كه زن حتماً بايد آنها را داشتهباشـد،
ویی برخی صفاتی ديگر ،مانع ازدوا نمیشود
«اما اگر برخی از ايم خصال مفقود شود ،بايد كه عق و عفّت و حیا ،ایبتّه موجـود بـود»
(نصیرایديمتوسی)096 :9373 ،
درمورد زيبايی زن ،ن ر آنها بر اعتدال و میانهروی است:
«پس بايد كه از جمال ،بر اعتدال بِنیَت اقتصاد كند و در آن باب نیز دقیقة اقتصاد مرعـی
دارد» (نصیرایديمتوسی)096 :9373 ،
«و جمال به فسادیديگر مخصوص است ،چه زنِجمیله را راغش بسیارباشـد و عقـ كـه
مانع از قبايح است ،در زنان كمتر و از ايم رو مؤدّی به فساد بیشمار شـود» (دوانـی:9313 ،
)901
درمورد مال و ثروت زن ،معتقدند كه تکیة مرد بـر امـوال و ثـروت زن و اسـتفاده از آن
باع

كاهش شلن او و نزول جايگاهش میشود
«و همچنیم بايد كه مالِ زن ،مقتضی رغبتنمودن بدو نگـردد ،چـه مـال زنـان مسـتدعی

استیال و استخدامِ تفوّق ايشان باشد و چون شوهر در مال زن تصرّفكند ،زن او را بهمنزیـت
خدمتگاری و معاونیشمرد و او را وزنی و وقعیننهد و انتکاس مطلق الزم آيـد تـا بـه فسـاد
امور منزل و تعیّش بازگردد» (نصـیرایديمتوسـی( ،)096-97 :9373 ،ن ک :دوانـی:9313 ،
)900-901
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همچنیم از پیامبراكرم(ص) نق شده كه مرد در چهار چیز بايد بر زن برتری داشته باشد:
سمّ ،جايگاه خانوادگی ،اقتصاد و قدّ
آنها اصوالً اعتقاد دارند ،زندگی و خانوادهای كه اساس آن بر ثـروت زن گذاشـتهشـده
باشد ،مستحک نخواهد بود و درنهايت به فساد در امور منزل منتهیخواهدشد
همچنیم به من ور جلش توجّه و رضايت مردان و قـوام بنیـاد خـانواده ،وظـايفی را بـرای
زنان درن رگرفته اند:
«و آنچه زنان را درحقِّ شوهران رعايت بايـد كـرد ،پـنج خصـلت اسـت :اوّل مالزمـتِ
عفّت ،دوم اظهاركفايت ،سوم شوهر را مهیشداشـتم و بـهن ـر احتـرام در او ديـدن ،چهـارم
فرمان بردن و از نشوز احتراز كردن ،پنج مجامله در عشرت كردن و ترکِ عتاب» (دوانی،
( ،)910 :9313ن ک :نصیرایديمتوسی)096-97 :9373 ،
و درادامه درمورد هرخصلت ،توضیحات كافی ارا ه دادهاند
-15-2ویژگی های مرد :آنهـا بـرای يـک مـرد بـهعنـوان مـدير و مـدّبر منـزل نیـز
ويژگیهايی برشمردهاند و در ايم باره چنیم گفتهاند:
«و چون عقدة مواصلت میان شوهر و زن حاص شود ،سبی شـوهر در سیاسـت زن ،سـه
چیز بود :اوّل هیبت و دوم كرامت و سیّ شغ خاطر» (نصیرایديمتوسی)097 :9373 ،
-1هیبت :از ن ر خواجه داشتمهیبت و تسلّ برامور و نیـز ایـزام زن بـه امتثـال اوامـر و
نواهی ،از ويژگیهای اصلی مرد است و بدونآن امور منزل و خانواده دچارمشک گرديده
و و جايگاه زنوشوهر عوضشده و درنهايت به ندامت و پشـیمانی و حتّـی نـابودی زنـدگی
میانجامد:
«امّا هیبت آن بود كه خويشتم را در چش زن مهیش دارد تا در امتثالِ اوامـر و نـواهی او
اهمال جايز نشمرد و ايم بزرگتريم شراي سیاست اه بود ،چه اگر اخالیی بديم شـرد راه
يابد ،ايمحال ،حصول عیش و عار و ندمت و دمار هردو باشد» (نصیرایديمتوسـی:9373 ،
)097
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«و شوهر را در سیاست زن سهچیز رعايت بايدكرد و از سهچیز احتـراز بايـد نمـود و آن
سه چیز كه رعايت بايد كـرد :اوّل هیبـت اسـت كـه خـودرا درن ـر زن مهیـش نمايـد ،تـا از
اطاعت اوامر و نواهی او تهاون ننمايـد و ايـم اع ـ سیاسـات اسـت و انت ـام ايـم معنـی بـه
اظهارفضاي و اخفایرذاي تواند بود و چندان فضا ح و شنايع حادثشود كـه آن را تالفـی
و تدارک صورت نبندد» (دوانی)901 :9313 ،
 -2کرامت :آنها كرامت مرد را در اكرام زن دانستهاند و معتقدند اگر زن به محبّـت و
شفقت تکري شود ،به خاطر حفظ ايم توجه و تکـري  ،تشـويق بـه اهتمـام بـه امـور منـزل و
اطاعت شوهر شده و امور خانواده از ايم طريق ،قـوام و انت ـام مـیيابـد از جملـه احتـرام و
مدارا با زن ،احترام به خويشان زن ،نگزيدن زنـی ديگـر بـر زن خـود و تـدبی ِر درسـت امـور
منزلخود
-3شغ خاطر :آنها اعتقاد دارند ،زن مُـدام بايـد بـه انجـام امـورمنـزل و رسـیدگی بـه
كارهـای شـوهر و فرزنـدان مشـغول باشـد ،چـرا كــه در غیـرايـمصـورت بـه امـور ديگــری
میپردازد كه باع

اختالل در امر زندگی میشود:

«و امّا شغ خاطر آن بود كه خاطر زن پیوسته به تکفّ مهمّات منزل و ن ـر در مصـایح
آن و قیـام بدانچــه مقتضـی ن ــام معیشـت بــود ،مشـغول دارد ،چــه نفـس انســانی بـر تعطیـ
صبرنکند و فراغت از ضروريّـات ،اقتضـای ن ـركنـد بـر غیــر ضـروريّات ،پـس اگـر زن از
ترتیشمنزل و تربیتاوالد و تفقّد مصایحخدم فارغ باشـد ،همّـت بـر چیزهـايی كـه مقتضـی
خل منزل بود ،مقصورگرداند» (نصیرایديمتوسی)090 :9373 ،
«و دستتصرّفِزن بر اقوات بر وجه مصلحت و استعمال خُدّام درخـدمت قـوی دارد و
پیوسته خاطرش به تعهّـد امـور منـزل و تکفّـ مهمّـاتخانـه و ن ـردر مصـایحخانـه مشـغول
گرداند ،تا تعطی  ،اورا باع

برقبايح نشود » (دوانی)912 :9313 ،
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آنها همچنیم مرد را به احتراز از سه امر در ارتباد با همسرانشان توصیه مـیكننـد و ايـم
موارد را موجش سُستی امور و تزیزل اركان خانواده میدانند
«وامّا سهچیزكه ازآن احتراز بايدكرد :اوّل ،افرادمحبّتزن كه مقتضی استیالیاوسـت و
سبش انتکاس ،دوم آنکه دراموركلّی با او مشورتنکند و براسرارخود او را مطلّعنگردانـد و
مقدار مال خود و ذخاير غیرقـوت ازاو پوشـیدهدارد ،چـه نقصـان عقـ  ،ايشـان را برمفاسـد
باع شود

سوم آنکه زن را ازمالهی و ن ربه اجانش و استماع حکايـتمـردان و صـحبت

بــازنــان كــه بــه ايــمخصــال موســوم باشــند ،منــعكنــد (دوانــی912 :9313 ،و )910و (نــک
نصیرایديمتوسی)090-091 :9373 ،
-19-2در سیاسککت و تککدبیر اوالد :در ايــم دوكتــاب بــرای تربیــتاوالد بــه نحــو
مطلوب ،مراحلی ذكرشدهاست كه نويسندگان ،رعايت ايممراح و دقّتن ركام در آنهـا
را موجش تربیت مطلوب و پرورش فرزندانی شايسته و مفید بهحال اجتماعمـی داننـد بـرای
رعايت اختصار به طور اجمال به برخیآنها در اخالق جالیی اشارهمیشودكه جنبة توجّه بـه
ديم و شريعت ه درآن برجستهتر است
9ـ انتخاب دايهای اليق و معتدلایمزا 0ـ تعییم نامی اليق (فرزند از نـام نـامالي  ،همـة
عمر دركدورت باشد) 3ـ تلديش كودک پساز اتمامرضاع 2ـ تهذيشاخالق (ازمخایطـت
بااضداد كه بهرذاي منسوب باشند ،منعكلّینمايد 5ـ آموزش شرايعديم و سُـنم( ،حتّـی بـا-
زجر وتلديش بهقدرطاقت) 6ـ امربهنماز 7ـ برانگیختم فرزند بـهخیـرات و دوریاز شـر 0ــ
تشويق و تنبیه دركارهایخوب وبد 1ـ یـذّت خـوردنونوشـیدنویباسـهایفـاخرپوشـیدن را
درن ر او بیارزش جلوهدادن 92ـ آموختم آداباحکـام 99ــ مبایغـه دردوری كودكـان از
مُسکرات ومنعكردن آنها ازحضور درمجایس مُسکران 90ـ منع ازشنیدن سخنانقبـیح 93ــ
منعِفرزند ازپنهانكاری 92ـ ممانعت ازخـواب در روز و پُرخـوابیشـش 95ــ جلـوگیری از
تنبلــی و رفــاهزدگ ـیِفرزنــد 96ـ ـ عــادتدادن فرزنــد بــهتح ـرّک و پیــادهروی و ســواری و
ورزشهایمناسش 97ـ آموختم آداب نشستوبرخاسـت و سـخمگفـتم 90ــ جلـوگیری از
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آراستم خود و پوشیدنِ یباسزنان 91ـ نـدادن انگشـتری بـه او تاوقـتِضـرورت 02ــ عـدم
مفاخره بـه اجـداد و ثـروتدنیـوی 09ــ جلـوگیری از دروغگفـتم و سـوگندخوردن 00ــ
آموختم سکوت و دادنپاسخكوتاه 03ـ ماي گرداندن كودک بهسخمنیکو 02ـ ترغیش بـه
سخاوت و بیارزششمردن مالِدنیا 05ـ تعلی علوم و دانشها (براسـاس تشـخیص اسـتعداد
كودک ،كه مستعدّ عل آموزی است يا صـنعت) 06ــ تفهـی اهمیّـت سـالمتی و تندرسـتی
(دوانی025 :9313 ،ـ)912
در اخالقناصری به آموختمحیا ،مراقبت برآموزشكـودک ،معرّفـی ایگوهـایمناسـش،
انتخاب همسر و تشکی زندگیمشترک ،منع ازغزل و اشعارسخی  ،احترام به پـدرومـادر و
معلّ  ،جلوگیری از اسراف ،آموزش آداب غذاخوردن ،پرهیز از زشتیها ،عدموابسـتگی بـه
علومدُنیوی و انتخابشغ نیز اشاره شدهاست در اخالقناصری به آموزشنماز ،شرايعديـم
و سُنم ،آداب احکام ،نوعپوشش و چندمورد ديگـر اشـاره نشـدهاسـت (ن ک :نصـیرایديم
توسی032 :9373 ،ـ)000
 -17-2درخصوص تربیت دختران :آنها در پايـان مبحـ

تـدبیرمنـزل و تعلـی و

تربیت كودكان اظهار میدارند:
«ايم است سیاست فرزندان ،و در دختران ه بر ايم نم  ،آنچه موافق و اليق ايشان بـود
استعمال بايد كرد و ايشـان را در مالزمـت خانـه و حجـاب و وقـار و عفّـت و حیـا و ديگـر
خصایی كه در باب زنان بر شمردي تربیت فرمود و از خواندن و نوشتم منع كرد و هنرهايی
كه از زنان محمود بود بیاموخت و چون به حدّ بالغت رسـند بـا كفـوی مواصـلت سـاخت»
(نصیرایديمتوسی)001-032 :9373 ،
« و در تربیت دختران به آنچه اليق ايشان باشد ،از مالزمت خانه و مبایغـت در حجـاب و
عفّت و حیا و خصایی كه در زنان بیان رفت ،ترغیش بايدنمود و هنرهای اليق آموخت و از
خواندن و نوشتم به كلّی منع بايد كرد و چون به حدّ شوهر رسند ،در تزويج ايشان با كفوی
تعجی بايدنمود (دوانی)022 :9313 ،
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در اخــالقناصــری در ادامــة فصـ سیاســتوتــدبیراوالد ،بــه آداب ســخمگفــتم ،آداب
حركــتوســکون ،آداب طعــامخــوردن و آداب شــرابخــوردن نیــز اشــاره شــده( ،ن ک:
نصیرایديمتوسی036 :9373 ،ــ ،)032در حـاییكـه در اخـالقجالیـی بخـش آداب شـراب
خوردن كامالً حذفشدهاست (ن ک :دوانی025 :9313 ،ـ)022
آنها در ايمبخش به جز یتريم آداب پرداختـه و علـ انجـام برخـی از آنهـا و پرهیـز از
برخی ديگر را با ادیّه و شواه ِد قرآنـی ،حـدي  ،امثـال و اشـعار و سـخنان حکیمـان (بـويژه
جالیی) بیان كردهاند
-18-2در رعایت حقوق پدرانومادران :در ادامـة ايـم بخـش (ناصـری :فصـ
ایحاقی ،جالیی :فص پنج ) به رعايت حقوق پدرانومـادران پرداختـه و آنرا تـاییِ عبـادتِ
خایق دانستهاند:
ـ آنها پدر را سببی از اسبابِ وجودیفرزند ،سبش تربیت و اكمالِ جسمانیونفسـانی او و
مادر را شريکوسهی پدر در وجودفرزنـد ،تحمّـ كننـدة سـختیهـای ايّـامحمـ و رنـج و
سختیهای هنگام تویّد فرزند ،مباشرت در تربیت جسمانی و ارجحدانسـتم حیـاتفرزنـد بـر
حیاتخود دانستهاند (نصیرایديمتوسی030 :9373 ،ـ )037و (دوانی027 :9313 ،ـ)026
ـ حقوق پدرو مـادر :اوّل ،دوسـتی خـایص ايشـان بـه دل دوم ،مسـاعدت بـا ايشـان در
مُقتنیات پیش از طلش و بی شا بة منّت و طلشِعـوض سـی  ،اظهـار خیرخـواهی ايشـان در
سرّعالنیت به دنیا و آخرت و محاف ت وصايا و اعمـال بـرّ كـه بـه آن هـدايت كـردهباشـند
(نصیرایديمتوسی031 :9373 ،ـ )030و (دوانی)027 :9313 ،
ـ آنها حقوق پدر را روحانیتر و حقوقِمادران را جسمانیتر میداننـد و بـه همـیم دییـ
نوع نیکی به آنها را ه متفاوت بیان میكنند« :پس ادایِ حقِّپدران به امـوریكـه روحانیّـت
بر آن غایش باشد ،مث اطاعتودعاوثنا ،انسش باشد و قضای حقِّمادران به جسـمانیّات ،مثـ
بذلمال و ترتیـشاسـبابمعـاش» (دوانـی )020 :9313 ،و (ن ک :نصـیرایديمتوسـی:9373 ،
)031
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ــ خواجــه نصــیر عقــوق وایـديم را هـ كــه رذيلتــی در مقابـ فضــیلت رعايــت حقــوق
آنهاست ،سه نوع میداند« :اوّل ،ايذای پدران و مادران به نقصـان محبّـت و دوم ،بخـ و
مناقشت با ايشان در اموال و اسباب تعیّش و سی اهانتِ ايشان و بیشفقتینمـودن در نهـان
يا آشکارا و در حیاتوممات و » (نصیرایديمتوسی029 :9373 ،ـ)022
* در اخالقجالیی انواع عقوق بیان نشدهاست
-16-2درسیاست خدم و عبید :چون خواجهنصیر و جالیی ،خـدموعبیـد را هـ از
اركانمنزل و جوارحخانواده و دارای نقش در استحکام و سُستی آن میداننـد ،درخصـوص
آنها ه شرايطی را ذكركردهاند كه رفتـار درسـت بـا آنهـا و مـديريّت صحیحشـان اسـباب
راحت و در غیرايمصورت موجش تعش و مشقّت خواهند بود (اخالقناصـری :فصـ پـنج
اخالقجالیی :فص شش )
 -21-2شباهتها و تفاوتهای دو کتاب :ما در ايـم مقایـه ،قصـد مقايسـة كلّـی
اخالق جالیی و اخـالقناصـری را نـداري و بیشـتر ،مشـتركات و مفترقـات آنهـا در بخـش
«تدبیرمنزل» مورد ن ر است درعیمحال ذكر موارد ذيـ درمـورد تعـدادی از شـباهتهـا و
تفاوتهای دو كتاب ضروری به ن ر میرسد:
 9اخالقجالیی ،نگارشی نو از اخالقناصری است كه نويسـنده علّـت آنرا اشـتمال آن
كتـاب بـرعبـارات غیرمتعـارف و اشعــارغريــش و تشـويش و پراكنــدگی فصـولكتـاب و
دربر نگرفتم تمامی اركان عل اخالقوسیاست بیان میكند (دوانی)55 :9313 ،
 0اخالقجالیی مطابق ساختار كلّی اخالقناصری در سهبخـشِ كلّـی طـرحريـزی شـده
است ،بااندكی تفاوت درتعدادفصول يا یمعهها
 3درمجموع و بااستفاده از تجربة كتاباخالقناصـری ،اخـالقجالیـی از ن ـر فصـول و
مطایش چینش مناسشتری دارد و ن

در مطایش بیشتر به چش میخورد
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 2دقتِ جالیی درگزينش مناسش و دقیق واۀهها و دقـت در انتخـاب و انطبـاق آيـات و
احادي

و امثالوحکايات با مقاصد و من ورخود ،كامالً مشهوداست

 5یمعاتِ المعدوم اخالقجالیی با فصول بخش دوم اخالق ناصری تقريباً منطبقاسـت،
بجز تفاوتی اندک در یمعةپنج كه خواجه ايم بخش را بعداز تـلیی

كتـاب بـه آن ایحـاق

كرده و در فص پنج نیاورده ویی جالیی آنرا در یمعةپـنج قـرارداده و در یمعـةششـ بـه
«معرفتسیاست و تدبیر خدم و عبید» میپردازد
 6مباح ِ المعِ تدبیرمنزلِ جالیی همانند دوالمع ديگر او ،ایهامگرفتـه از اخـالقناصـری
است؛ هرچند نويستده برای پیوند دادن ايم مباح

بـا مـوازيماسـالمی تـالش زيـادیكـرده

است ،از جمله سعی او در استفاده از آياتقرآن و روايات و احادي

به عنوان شاهد

 7حذف بخشهای اوییّه از مقایتاوّلِ اخالقناصری ،خالصه كردن بخشهای ديگر،
تغییر سبک نگـارش و اسـتفاده از تعـابیر و جمـالت متناسـش بـا زمانـةخـود ،اسـتفاده از
آيات ،احادي  ،روايات ،اشعار و حکايات متناسش با محتوایمطایش
 0جالیی به چند روش از اخالق ناصری استفاده كرده است :آوردن مطایش با ذكـر نـام
نويسنده ،بدون ذكر نام نويسنده و كتاب ،اخذ مفـاهی كلّـی و نوشـتم آن بـه سـبک خـود،
كاهش يا افزايش فروعِ اخالق ناصری و نیز ارا ة برخی تعريفات
 1تالش و ن ر جالیی در بازنويسیِ اخالقناصری بـرايم بـوده كـه صـبغة فلسـفی آن را
زدوده و به مسا دينی و عرفانی بیامیزد؛ ویی در ايم مسیر صرفاً به افزودن آيات ،احادي ،
روايات ،اشعار و امثال وحکايات بسندهكرده كه او را چندان به هدفش نزديک نکرده و بـه
همیمدیی اخالقِجالیـی در برخـی از منـابعِ كتـابشناسـی ،درگـروه آثـار مکتـش اخالقـی
فلسفی بهشمارمیآيد و چیزی از بارِ فلسفی حاك بر اخالقناصری نکاستهاست
 92جالیی كتابش را بازنويسی اخالق ناصـری عنـوانكـرده ،بـه همـیمدییـ چیـزی بـر
اخالقناصری اضافه نکرده و نمیتوان آنرا افقینو در اخالق بهحساب آورد ،درعـیمحـال،
صاحبن ران ،اخالقِجالیی را مهمّتريم كتابِاخالقی ،پساز اخالقناصری میدانند
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 -3نتیجهگیری
خواجه نصیر و عالمه دوانی در بخش «تدبیرمنزل» كتـابهـای خـود ،بـهمن ـور رسـیدن
انسان به كمال مطلوب ،برای خانواده و هريـک از اعضـای خـانواده ،ويژگـیهـا و وظـايفی
تعري

كردهاند كه چنانچه بر اساس آنها رفتار شود ،انسان به هدف نهايی خود ـ كـه همانـا

كمال و سعادت است ـ دسـت مـیيابـد در ايـم مقایـه بیشـتر جنبـههـای سـبک زنـدگی در
خانوادة ايرانی ـ اسالمی م ِد ن ر بوده است ارا ة ایگويی ايرانی ـ اسـالمی بـرای رسـیدن بـه
خانوادة مطلوب در دنیای امروز به شدت مورد هجمة باورها ،ایگوها و آداب و رسوم ديگر
فرهنگها قرارگرفتهاست كه هیچگونه انطباقی با فرهنگ خانوادگی ايرانی ندارند
9ـ ايم كتابها با عنايت به آثار پیشینیان ،اع از ايرانـی و غیرايرانـی نگاشـته شـده و در
كنارآن ،ایهام گرفتم از آداب و رسوم و ويژگیهای چندهزار سـایة ايرانیـانِ مسـلمان و نیـز
فرهنگ اصی و ایهی اسالم و به همراه آن ،قرآن و حـدي

 ،از آثـار نمونـه و كـاربردی در

ايران و اسالم به حساب میآيند
0ـ بازگشت به پیشینةدينی و ملی در ايران و استفاده از نمونههای موفق آثـار متفکـران و
پیشینیانِ مطرح ،نهتنها بهمعنی عقشگرد و تحجّر نیست ،بلکه میتواند ضـمم بهـرهمنـدی از
يافته های امروزی دانشمندان در زمینة علوماجتمـاعی و تربیتـی ،بـاب اسـتفاده از فرهنـگ و
آداب و رسوم پیشینیان خود را كه كامالً منطبـق بـر آداب و فرهنـگ جامعـه اسـت ،فـراه
نمايد مطایبی كه كامالً با گذشته و امروز آنها انطبـاق دارد و اسـتفاده از آنهـا خـانوادههـا و
اجتماعاتِ بهتر را نويد میدهد
3ـ يقیناً مطایش ارا هشـده توسـ دانشـمندان غربـی در زمینـة علـومتربیتـی و بخصـوص
جايگاه خانواده ،با باورها و آداب و رسوم آنها انطباق داشته و هیچگاه بـرای جوامـع ديگـر
با فرهنگ ،آداب و باورهای متفاوت ،كاربرد محض ندارد؛ تفاوتهای جامعة ما با غربیهـا
ه ما را به استفاده از میراثفرهنگی ،ادبی و تربیتی گذشتگانمان سوق میدهد ،كمی دقـت
در زندگی پیشینیان ،وجود نمونههای موفّق خانواده و جامعـه را بـرای مـا بـا ارا ـة ایگوهـای
مختل  ،تذكّر میدهد
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2ـ رسیدن به كمال انسانی و به تَبَع آن ،كمالاجتماعی در هرجامعه ،نسخههـای مختلـ
دارد و نمیشود با توجه به يک فرهنگ و يک نوشته ،آن را به كلیّة جوامع تعمـی داد؛ ايـم
مورد نه تنها به نتیجة مطلـوب نمـی انجامـد ،بلکـه باعـ

انحـراف در ایگـو و نتـايج حاصـله

میشود كه قاب پذيرش نیست
5ـ نتايج حاصله از پـژوهشهـا و تحقیقـات دانشـمندان غربـی در زمینـةعلـوماجتمـاعی،
علــومتربیتــی ،روانشناســی ،خــانوادهواعضــایآن كــه بــا پیشــرفت بــرقآســا و متن ـوّع در
فاكتـورهایِ پـژوهش ،روزبهروز افقهای جديدی را به جامعة انسانی ارا ه میدهـد ،بـهطـور
كام قاب ردّ و نفـی نیسـت ،امّـا اسـتفادهكننـدگان از آنهـا بايـد بـا بـهكـارگیریِ باورهـا و
داشتههای خود ،آنها را در كنار پیشینة عمیق و قاب دفاع گذشـته و حـال خـود قـرارداده بـه
كارگیرند ،ايم امر پُلی بیم گذشته و امروز و نیز عام ارا ة ایگوها و نمونههای موفّـق بـرای
جامعة امروز خواهدبود
6ـ دانشمندان امروز هرجامعه ،از جمله جامعة ايرانی نیز در ايم راستا تـالش كـردهانـد،
درعیمحال موظ فند تـالش خـود را دوچنـدان نماينـد تـا بـا اسـتفاده از میـراث ارزشـمند و
كاربردی گذشتگانِ مطرح ايران و اسالم ،از يافتههـای دانشـمندان كنـونی جهـان نیـز بـرای
غنیتر كردن داشتههای خود ،استفاده كافی و وافی بنمايند
7ـ تطبیق ن رات قدي درمورد خانواده با ن رات جديد ،ايم واقعیـت را بیشـتر جلـوهگـر
میكند كه در گذشته و با اعتقاد بیشتر مردم به ديم و آثار آن در خانواده و تقیّد بـه معـارف
دينی و آموختههای آن ،خانوادهها مستحک تر و در جهت تربیت نس هـا مفیـدتر بـودهانـد،
هرچند در دنیای امروز و با پیشرفت دانش و تجهیزات تحقیقاتی و انجام پژوهشهای علمی
ه به يافتـه هـای جديـد و قابـ اعتنـايی پیـداكرده ايـ  ،امّـا همچنـان حضـور ديـم و آثـار
پژوهشگران ديمگرا ،چه درگذشته و چه امروز كامالً احساس میشـود و يقینـاً بـا عمـ بـه
آموزههای دينی و دانشمندان ديمگرا ،ايم مه محقّقتر خواهد شد
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