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 چکیده

 
 كـه موضـوع  علمـی  ،دادنـد ی مـی خاصتتعلیمی، بويژه اخالق اهمیگذشتگان ما به موضوع ادبیات

پـردازد   هـ  مـی  مقابـ  و شرّ است و بـه رفتارهـای افـراد در   اصلی و كالن آن، نیکی و بدی يِا خیر 
دارد آنها را بـرای   هاست و قصدها به سمت نیکی و زيبايـیهدايت انسـان ،اخالقغايی علـ  هدفِ

كند، كـه ايـم موضـوع در متـون ن ـ  و نثـرِ       اصالح رفتارهای فردی و اجتماعی، راهنمايی و آماده
كتاب ويژه داشته و دوه امـر توجدانشمنـدانی كه به ايمازجمله  گراست فارسی ه  كامالً جلوهادبِ

 خواجـه »اسـت،  تـلیی  كـرده   « محتشـمی اخـالق »و « ناصـری اخـالق »های موضوع به نامه  با ايم

ها پس از نگارش ايم كتاب محقّقان ديگری نیـز ترغیـش شـدند تـا بـا      قرن است « توسیيمنصیراید
 او به خلقِ آثار جديدی بپردازند  تلثیرپذيری و طبق شیوة

 جـالل »نوشـتة  « جالیـی اخالقِ»است، كتاب نگاشته شده« تدبیر منزل»يکی از ايم آثار كه در زمینة 
نصیر است علما و حکمای قرن نه  قمری است كه در واقع بازنويسی رسایة خواجه از« دوانیيماید

نصیر، تغییر فلسفیِ خواجهدينی نسبت به نگاه بغةآن، پُررنگ شدنِ صشده درو عمدة تغییرات ايجاد
كـردنِ آيـات و احاديـ  و اشـعار و     كتاب، اضافهتر شدن آن، تلخیصِسبک نگارش كتاب و ساده

 در ايم دو كتاب است  « تدبیرمنزل»بررسی بح   ،هدف ايم مقایه  امثال عربی و   ، است
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دوانـی، تـدبیر منـزل،    يمایـد جـالل توسی، علّامـه يمیدنصیرافارسی، خـواجه نثرکلیدی: هایواژه
  جالییناصری، اخالقاخالق

 

 مقدمه   -1

 جملـه، مبحـ   هـا از آموزشـیِ مـا در بسـیاری زمینـه    مراكزامروزه دركههايیكتاباغلش 

كارهـا و آثـار   انـد، ترجمــة  شـده عنــوان درسنــامه انتخــاب   شوند و بـه خانواده تدريس مـی

 جهـت فرهنـگ و محـی  و آداب و اخـالق، بـا     از غربی است كه بیشـتر آنهـا  ن ران صاحش

اسـالمی  وايرانـی  مـا دارای دو فرهنـگ غنـیِ     ت و سازگاری ندارندوضعیت جامعة ما سنخی

كنند آنچـه را  میاند و برخی نیز تصوّرشدههستی  كه متلسفانه هردوی آنها مورد غفلت واقع

هـا  كه بررسیحاییدر ؛ستخطاوزل و عاری از هرگونه یغزشاند، وحی مُنها نوشتهكه غربی

مـا شـده و   ت تخريـشِ فرهنگـی وارد كشـور   بسیاری از ايم آثار، با قصد و نیـ دهد، نشان می

مـا  تدريج، فرهنگ خود را جايگزيم فرهنگ كُهم ايرانـی ـ اسـالمی    هدف، آن است كه به

هـا گرديـده، يعنـی همـیم؛     هاسـت وِرد زبـان  سازیِ علوم كه سالبنابرايم بح ِ بومی  نمايند

ادبیِ ايران، اع ّ  خويش  باتکیه بر آثار غنیبه خويشتمِهای نفوذ دشمم و بازگشت بستم راه

دارنـد كـه بتواننـد كمبودهـا،      توان راه ايم نفوذ را بست  منابع فراوانی وجودنثر، میواز ن  

 اخـالقِ »ايم آثارارزشمند، كتابِ يکی از  نیازها و احتیاجات جامعة امروز را برطرف سازند

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

قمـری(،    633كتاب )حدوددوم ايمدر مقایت  رودمیشمارسیاست مُدُن، از آثار برجسته به 

االخـالق(  مکـارم االشـراق فـی  یوامـع « )جالیـی اخـالق »نام دارد، نیز كتاب « تدبیرِ منزل»كـه 

 خـود بـه « تـدبیرِ منـزل  »دوم آن نـام  كـه المـع  « دوانیيمایدجالل»قمری(، تلیی   072)حدود

اقتصـادی،  مسـکم، مسـا    هـای خـانواده، ويژگـی  هـای كلیّـة افـراد   وظاي  و ويژگیگرفته، 

 اسـت، آورده زم منزل المنزل با يکديگر و سايرمواردی كه برای ادارةاه ِچگونگی سلوک

 هـای مشـابه، رسـیدن بـه يـک خـانوادة      هـا و كتـاب  كتابعم  به محتوای ايم با است  شده

هـا  ن ر انسـان آفرينش، موردآغازآرمانی، كه ازبه يک جامعة نتیجه نی وآرمانی و درمطلوب
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تدای كتـابش  سینا كه در اببر ابمنصیر عالوهايم رسایه خواجهاز دسترس نیست  در، دوربوده

منقـول از متقـدّمان و متـلخّران نیـز جـزو       آدابِوكند، از مواعظمیاو اشاره به تلخیصِ مقایة

عـرب در دوری از پـنج   جملـة ايـم مـواعظ، ذكراقـوال حکیمـانِ     است؛ ازكردهخود يادمنابع

و نیـز رعايـت حقـوقِ     طعـام سـکون و خـوردنِ  وگفتم و حركـت گروه از زنان، آداب سخم

تـر داده و بـا   اسـالمی ایناصری، به كتابش صبغهدوانی ه  در بازنويسیِ اخالقديم است  وای

 حکیمانه، مطایبی مشابه را آورده است  عبارات و استفاده از آيات، احادي  و نیز جمالت
 

 لهئمس بیان-1-1

ديگــر هــا و بســیاری مطایــشهــا، مقــاالت، ســخنرانیرغــ  اينکــه امــروزه كتــاب علــی 

 و حـال گذشـتة پُرافتخـار   شده، درعیمگفتهآن نوشته ومختل ص خانواده و زوايایدرخصو

اسـت و خـال ِ بسـیاری    شـده اندک به آن توجّـه شده، يا بسیارگرفتهايم باب ناديدهما در غنی

مقایـه برآنی  كـه ضـمم اسـتخرا     ايمهمیم من ور، ما دربه  شودخصوص احساس میايمدر

يم دوانـی  اید ناصـری و جاللهای اخالقِمنزل كتاببخش تدبیر نصیر از های خواجهنوشتـه

ــا نهــاد خــانواده هســتند، باهــدفِ اصــالح ســبک زنــدگی،   از اخــالق جالیــی كــه مــرتب  ب

ای مطلـوب  ساز رسیدن به جامعـه آل را كه زمینههای يک خانوادة مطلوب و ايدهزيرساخت

 و آرمانی است، ارا ه نمايی  

 

 نة تحقیقپیشی -1-2

 ورسـاالتی نوشـته  ومطایـش  ها فارسی، از ديرباز كتابمنزل( در متون ادبمورد )تدبیرِدر

تـوان  آنهـا مـی  میاناند كه ازمورد بیان داشتههای خود را درايمن ران، ديدگاهشده و صاحش

 كرد:های زير اشارهبه كتاب

ایمعایجـات  »هــ  ق( /    922ــ 920مقفّـع ) بـم ، تلیی  عبداهلل«ایصّغیراالدبُوایکبیراالدبُ»

تـدبیر  »و « منـزل تدبیر»ه  ق( /  رسایة  366يا  351احمدطبری )م  ، تلیی  ابوایحسم«ایبقراطیّه

ایسّیاسة ایخاصّة رسایه فی»ه  ق( /  207، تلیی  شیخ ایر یس ابوعلی سینا، )م  «ایمنزل ایعسکر
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يونـانی، )احتمـاالً متعلـق بـه قـرن دوم مـیالدی(        ، اثـر آبروسـمِ  «تدبیر منزل»رسایة  ،«و ایعامّه

    سلماسی در سدة هفت  هجریتوس  ابوعلیترجمه از عربی به فارسی 

رازی )فصـول ایمـدنی(، مسـکويه   « فصـول متنزّعـه  »ه ق( در 331ــ 062همچنیم فـارابی ) 

الحادي  اعنوان تلديش، با«تطهیراالعراق»و « االخالقتهذيش»های ه ق( در كتاب209ـ306)

ه ق(،  9990يـا   9205كشـمیری )م ،  و محسم فانی« ایسعاداتترتیش»ایخاصّه و نیز و ایصبیان

« منـزل تـدبیر »محسـنی( هـ  بـه بحـ      )اخالق« آرااخالق عای »از مسلمانان شبه قارّة هند در 

 اند پرداخته

مـذهش  شـیعه  ونويسندة مشهورتوسی، دانشمندنصیرایدّيمنوشتة خواجه« ناصریاخالقِ»ـ 

اخـالق  »و  تلیی  سرا  ایديم ارمـوی بـه زبـان فارسـی     «یطا   ایحکمة» ،هفت ايران در قرن

 دوانی، از دانشمندان قرن نه  محمّدایدّيمنوشتة جالل« جالیی

« ایسّـتینی »يـا  « جامع ایعلـوم »ه ق(،  525-252غزّایی)« احیا  ایعلوم»توان به چنیم میـ ه 

قطـش  « ایتـاّ   ةدرّ»اسـت، بخشـی از   آن  56منزل رسایة ق( كه تدبیره 522 -626رازی )فخر

از شــهرزوری « ایشّـجر االیهیّــه »گونــة ایمعـارف دايــره ق(، كتـاب 633-792شــیرازی )ایـدّيم 

نفـايس  »ه ق(،  720-756از عضـدایدّيم ايجـی )  « االخـالق فـی ایشّـاهیه »ه ق(، رسایه 607)م 

منصـور  ایدّيمغیاث «ایحِکمةُ ایعَمَلیّه»ه ق(، 757آملی )م  ایدّيمشمسمحمودمحمّدبم« ایفنون

 كرد اشارهايم خصوصرآثار داز ديگر  ق( و تعدادی066-102) دشتکی

های مختلـ  بـا موضـوع    ها و مقاالت متعدّدی، از ديدگاههای اخیر ه  كتابـ در دوره

حـاك  اسـت  در ايـم نوشـتار بـه      بر آنهـا  « فمینیستی»خانواده نگاشته شده كه بعضاً ه  نگاه 

، «هـای شـاهنامه  اجتمـاعی ازدوا  سـاختارهای »نیـز     ها اشاره شده اسـت بعضی از ايم كتاب

، هرسـه از محمـود   «فارسـی نمودهای فرهنگی و اجتماعی در ادبیّات»و « مبانی انسان شناسی»

از « شناسی خـانواده  ای بر جامعهمقدّمه»و « اجتماعیایمعارفةدرآمدی بر داير»االمینی، روح

از زينش « زن در شعر فارسی»مطهّری و از مرتضی« زن در اسالمحقوقن ام»باقر ساروخانی، 

هـای  كنونی در ايم زمینه هستند  امّا بـا وجـود ايـم، شـمار نوشـته      هايی از آثاريزدانی، نمونه

كشـورمان  فرهنگیِ عمیق به پشتوانة دينی، ادبی وكه با نگاهیگونه، اندک است  درحاییايم
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های ارزشـمندی درخصـوص سـبگ زنـدگی خـانوادگی و شـک  مطلـوب و        توان نمونهمی

 آل آن ارا ه داد ايده
   

 ت تحقیقاهمی ضرورت و -1-3

تـريم  دارنـد، مهـ   زيادی از صاحبن ران اعتقادت فراوان خانواده كه گروهتوجه به اهمیبا

آنهـا  شـقاوت وافـراد و سـعادت  تد و شخصیشومیبشری محسوبرسمی جوامعِ سازمان غیر

(  7  9350)ارسـطو،  « آيـد هـا فـراه  مـی   هر شهری از خانواده»گردد  میخانواده آغازنهاداز

اجتمـاعی  نهـاد اس ايـم حسـ وخـانواده و نقـش مهـ     ايرانی هـ  بهبیشتر شاعران و نويسندگان

گذشـته  فارسـی از ادببزرگانآثاره دربر اشاراتی كشد، عالوهكه گفتهاند و چناننمودههتوج

امروز درمورد خـانواده وجـود دارد، آثـار مسـتقِ ّ زيـادی هـ  در ايـم خصـوص تـدويم           تا

 ای نشـده ويـژه من ـر توجّـه  ايممذهبی ازواست، ویی متلسفانه تاكنون به فرهنگ ملّیگرديده

ای فارسـی، تـا انـدازه    بررسی اهمیّت نهاد خـانواده، جايگـاه ادب  گفت كه درتوانمیاست  

ن ريّـات خارجیـان   ودانشگاهی نیز، بیشتر بـه تلییفـات  وگرديده و در متون درسیمغفول واقع

رسد كه برای شناخت جايگـاه سـبک زنـدگی خـانوادگی     مین راست  بنابرايم بهتوجّه شده

، تـا در  شـود ايـم زمینـه انجـام   در فرهنگ ايرانی ـ اسالمی، الزم است تحقیقـاتی مبسـود در   

 هـايی از اسـت، پـژوهش  گونـاگون  هـای آسیشتهديدت موردشدعصری كه بنیاد خانواده به

هـا بتواننـد بـر    سـازد و خـانواده  فروزان، راه نسـ  آينـده را روشـم   عنوان چراغیدست، بهايم

 دهند خود ادامهدار ايرانی ـ اسالمی، به حیاتاساس فرهنگ اصی  و ريشه

  
 روش کار – 1-2

ت، بررسی كتش، مجـال  و ای و مطایعهايم نوشتار، كتابخانهالعات دراطگردآوریروش 

ن ـر فـیش   مطایـش مـورد  از مطایعـه، از های اينترنتی بوده كه پـس مقاالت و استفاده از سايت

 است تحقیقِ ايم پژوهش، تحلیلی ـ توصیفی  برداری شده است  روش
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 بحث-2

انسانی شـده و ايـم   نهادهای مختل  و يده در م اهرعدتغییراتیزمان باع  ايجادگذشت

ها خصوصی و خانوادگی انسانآيند  زندگیچش  میها امروزه بیشتر بهدگرگونیتغییرات و

تـر  معاصـر و كمرنـگ  صنعتی و ورود انسان بـه دنیـای    انقالبنیستقاعده مستثنی ه  از ايم

ه كنـد، ایبتـ  مـی م تغییرات را بیشـتر نمايـان  جوامع، ايآن در برخیدينی و م اهرشدن تلثیرات

های كهـم و اصـی    خانواده، تعري  جديدی يافته كه اساس و بنیانِ خانواده ،كنونیدنیایدر

نتیجـه شـاهد ايجـاد    در دهـد،  مـی آن را ارا ـه  جديـدی از داده و اَشـکال  تهديد قراررا مورد 

 دهند تلثیرِ خود قرارمیجهانی را تحتجامعة  جديدی از خانواده هستی  كه ك ّ هاینمونه

هـا، دسـتورها و   ها، راهنمـايی ایهی و همراه دارندة كلیّة فرمانعنوان آخريم ديماسالم به

ه در بسیاری موارد ه  مشترک با اديان قبلی، بـا پـرداختم بـه    تایگوهای كام  و مناسش و ایب

ییم و تبیـیم دقیـق جايگـاه زن و    اعضا ، تعحقوقريزتريم موارد درموضوع خانواده ، رعايت

 ازاسـت  پـس  ايـم مهـ ّ پرداختـه   ديگـر، بـه   شوهر و فرزندان، انواع خانواده و بسیاری موارد

نثر خود به مبح  خانواده توجّه بیشتر  و اسالم، شاعران و نويسندگان ايرانی ه  در آثار ن  

هـايی  نـدگی، ايجـاد خـانواده   زاند كه استفاده از آنها بـرای اصـالحِ سـبک   تری كردهو دقیق

 دهد  میای مفید و باارزش را نويدمستحک  و جامعه

 

  شـد  دمتویـ طوس  قمری درهجری   510سال  در :وسیتالدینخواجه نصیر-2-1

رياضـی و نجـوم و حکمـت    جـوانی در علـوم  دوران در اسـتعداد سرشـار،   و به خـاطر هـوش  

تـريم و بـانفوذتريم   از سرشـناس يکی اوگرديد  خودمعروف زمانشد و از دانشمندانسرآمد

 دمحمـ يمایدوجیه شیخ»پدرش  ن ر را زير دينی و عملی اسالم است  علوم های تاريخِهچهر

آموخــت  « عیشــیمحمّــدبــمعلــینورایــدّيم»ش ادايــیحکمــت را نــزد و منطــقو« حســمبــم

 نصـیر يافت  خواجـه برجسته شهرت عنوان دانشمندیبه و كردكام نیشابور را درتحصیالتش

 اند  نامیده «عشرحادیعق » ،گروهیو «خات  فالسفه» ،انشمنددان ازگروهیرا وسیتيمایدّ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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 فرمـانروای  «محتشـ  يمناصـراید »هـای  از قلعـه مغـوالن بـه يکـی   پیشـرویِ  قبـ  از  خواجه

اخالقی، منطقی، فلسـفی و   از آثار مه ّكه برخی شدو فرصتی برايش ايجاد برداسماعیلی پناه

  بنويسدرا « اخالق ناصری»جمله مشهورتريم كتابش رياضی خود از

خـود  نزدِرا  نصیرخواجه ،ان دادپاي 635سالسماعیلیان درا فرمانروايیِكه هوالكو بهوقتی 

 در همچنـیم  ،كنـد بنامراغه بزرگی در ةكه رصدخان از او خواست 630در سال  داشت ونگاه

ة نفـیس جهـت اسـتفاد   بِاكتـ جلدچهارصدهزارباحدود بزرگی  ةكتابخان ،نزديکی رصدخانه

 راه اندازی كرد دانشمندان و فضال 

بقايـای  بـرای بازگردانـدن    خـود جمعـی از شـاگردان  بـا  قمری 670در سال نصیر،خواجه

 فانی را وداع گفـت دار كاظمیمدر سالهمان و سرانجام دررفت  بغدادبه ،تارا  رفتهكتابهای

 شد خاک سپردهامام،  بهدر حرم كاظمیم و پايیم پای دو و 

، ناصـری ايلخـانی، اخـالق  ایکواكـش، زيـج  صـور مجسطی، ترجمـة اُقلیدس، تحريرتحرير

 االشراف از جمله تلییفات اوست مُحسنی و اوصافاخالق

 

 در دورة واخـالق  عملـی حکمـت های تريم رسایهيکی از مه  ری:اخالق ناص -2-2

 بتنـی آن مكرد  مطایـش را تلیی قمری آن 633در سال  توسیایدّيمخواجه نصیراسالمی، كه 

 جامعـه اسـت   انسان، خانواده واسالمی دربارة علمی يونان و ديدگاهوبر تلفیق ديدگاه فلسفی

يم ناصراید»درخواست مُدُن و بهسیاستمنزل واخالق فردی، تدبیراخالق ناصری با موضوع 

ایة ای از رسـ اوّل، خالصـه اسـت  مقایـت  شـده نوشـته  قُهستان، حاك  وقت«عبدایرّحی ابوایفتح

شـاخة  و دو مقایـت ديگـر هـ  بـه دو     مسـکويه ابـوعلی اثر « يا ایطّهاره االخالقتهذيش»عربی 

اخالق »كتاب را يم ابوایفتح نام ايمپردازد  خواجه به احترام ناصرایدمیعملی ديگر حکمت

نیـز   663كتـاب داد، همچنـیم در سـال     بعـدها تغییراتـی در   گذاشت  خواجه نصـیر « ناصری

 دوم آن افزود فصلی به مقایت

دوم اخـالق، مقایـت  اوّل: تهـذيشِ مه،  شام  سه مقایت است: مقایتايم كتاب به جز مقد

 مُدُن در تدبیر منزل و مقایت سوم در سیاست

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%87%D8%B0%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%87
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اجه آن را از رسـایة  كه مورد بح  ايم نوشته است، پنج فص  دارد كه خو دوم،مقالت

يونانی گرفته و آداب متقدّمان و « آبروسم»ای گمنام، به نام از نويسنده« تدبیر منزل»مختصر 

معرفـت  احتیـا  بـه منـازل و    است: فص ايم مقایت دارای پنجاست  متاخّران را به آن افزوده

 )در تـدبیر اوالد سیاسـت و اه ِ منزل ـ    ت ـ سیاست و تدبیر سیاست اموال و اقوا ـ  اركان آن

در  اسـت ( شـده قسـمت ایحـاق  بـه ايـم   «مـادران و    پـدران و   حقوقِدر ذكر»فص ِ  633سال

  (9-29: 9373، توسینصیرایديم) عبید وخدم سیاست

نشـده و دارای  تـلثیر سـبک متـداول در دورة مغـول واقـع     ناصری چندان تحتنثر اخالق

حال دارای نثری دشوار و پیچیده و دارای تركیبـات  خالقیّت و نوآوری بسیار است  در عیمِ

توان آنـرا بـه نـوعی دارای نثـر بینـابیم      عربیِ زياد ایبتّه خایی از تصنّعات و تکلّ  است و می

فلسفی است كه در عـیم ايجـاز    -قلمداد نمود  نثر اخالق ناصری نثری علمی با بیانی منطقی

ن رنگ و بويی از شیوة متقـدّمان دارد  )ن ک:  و سادگی، به دور از انحطاد نثر در آن دورا

 (9373سبک شناسی بهار ، 

، عـارف قمـری(،   032ـ   120) :کازرونییِ د دوانالدین محمعالمه جالل-2-3

 علـوم نـزد  از آمـوزش مقـدّمات  هجری است  پـس ، متکلّ  و دانشمند بزرگ سدة نه حکی 

كه در كازرون به تدريس علـوم دينـی و قضـايای    « كازرونیاسعد دوانیسعدایدّيم»پدرش، 

كـرد و در  کشرعیّه اشتغال داشت، برای ادامة تحصیالت، زادگاهش را بـه قصـد شـیراز تـر    

حکمـا و  منطـق از محضـر   و ، فلسـفه رياضـی، كـالم   هـای مختلـ   رشـته  دارایعلوم شیراز در

 حـدي ، ادبیّـات  ختم حکمت و فقه و اصول و تفسیر و از آمونمود و پسدانشمندان استفاده

فراوانـی   فـارس صـاحش شـهرت    شـد  او در تدريس مشغولعج  را نیز آموخت و به و عرب

مـز و كرمـان و   او از روم و آذربايجان و بغداد و هران عل  برای استفاده از محضر شد و طایب

 مـدّتی هـ  بـه   « يعقـوب سلطان»دعوت شدند  جالیی بهشیراز میرهسپارطبرستان و خراسان، 

نلو بـر فـارس، بـه شـیراز بازگشـت و      وقويآقتبريز رفت و دوباره در زمان سلطنت پادشاهان

 عهده گرفت  فارس را به« اتیضی ایقضقا»مقام 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85
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گرويد،  عشریشیعة اثنیاست؛ ویی بعدها به مذهش بوده شافعیایدّيم پیرو مذهش جالل

 دیی  ايم امر است « نور ایهدايه» كتاب

كـرد  دوانـی   تیموری زنده فلسفی را در دورةوعقلی بار علوم، ايم نصیرخواجهاو همانند 

 مالصـدرا اره بخشـید   رونقی دوبـ  اشراقحکمت، به «سهروردیر اینّوهیاك »شرح خود بر با

 است تجلی  ياد كردهاز او با« اسفار» در آثار خود از جمله

صـفوی مـدّتی در    اسماعی يعقوب و شاه های مابیم دوران سلطان از آشوب جالیی پس

عمر پايانیِهایبود و سال هرمز آوارهعرب و زمانی نیز در الر و جزيرةاشان، همدان، عراقِك

از آزادی به كازرون رفـت  بود و پسرا در اضطراب و پريشانی گذراند  او مدّتی ه  زندانی

تـوان  شد  از جمله شـاگردان او مـی  سپردهخاکدر دوان بهدرگذشت  پیکرش 120سالو در

 نام برد « اردبیلیمقدّسِ»از 

زورا ، اثبات واجش قـدي ، خلـق افعـال، شـرح     ، رسایةعضدیعقايداز آثار اوست: شرح

    ایرباعیّات، نورایهدايه و   

 

جالل كتابی است از  )لوامع االشراق فی مکارم االخالق(: اخالق جاللی-2-2

« خلیـ  سـلطان »درخواست ناصری بهبازنويسی كتاب اخالق خودشكه به گفتة ایدّيم دوانی

 قويونلو است حسم، فرمانروای آقپسر اوزون

است و هـر المـع مشـتم     « المع»و سه « مطلع»و هفت « تمهید»اخالق جالیی دارای يک 

تـدبیر   در»اسـت، المـع دوم   « در تهذيش اخـالق »نخست المع باشد  عنوانمی« یمعه»بر چند 

در سـبش احتیـا  بـه منـزل، در سیاسـت اقـوات و        هـایِ دارد و از شش یمعه با نـام  نام« منزل

مـادران و در سیاسـت   واموال، در سیاست اه ، در سیاست اوالد، در رعايـت حقـوق پـدران   

 نام دارد « در تدبیر مدن و رسوم پادشاهی»سوم خدم تشکی  شده است  المع

سـهویت  من ـور ايجـاد  باشد  جالیی بـه  می ناصری اساس ساختار اخالقكتاب بر ساختار

خوانندگان كتابش، آن را سـاده  بیشتری ازكردن مطایش برای شمارفه معانی و قاب در ایقایِ

ديـم   سخنان ا مـة  ،نبویقرآنی و احادي  او آن است كه از آيات است  هنرو خالصه كرده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D8%AB%D9%86%DB%8C_%D8%B9%D8%B4%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AA%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C_%D8%B3%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C_%D8%B3%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C


 11 22 شماره                                         هی ادب فارسیپژو نثرنشریّة                                                                 

های بـديعی  كش  و شهود و زيبايیات اه  شايخ و حکمای ایهی و نیز از ذوقیو صحابه و م

 يم دوانی(است  )ن ک: سايت طهور: عالمه جالل ایدو  شعری در كالمش استفاده كرده

 اسـت، سبک سخم دوانی در اخالق جالیی سـبکی عایمانـه و بسـیار متکلـ  و متصـنع      

تـريم كتـاب در موضـوع    كتاب او را پرتکلـ   ،چنان كه بعضی از سخم سنجان مانند ريپکا

هايی زيبـا و دل انگیـز   سازیها و سجعدانسته اند  ايم كتاب مشحون از قرينه پردازی اخالق

است  استواری عبارات و اسـتحکام معـانی و احتـوای كتـاب بـر یطـاي  حکمـی، گـزينش         

تناسـش امثـال و آيـات و ابیـات و سالسـت       ،بهتريم كلمات و درست و بجـا آوردن آن هـا  

تحسـیم   ،او در ادای مقاصـد و معـانی  ة ت و قريحـ عبـارات و قـدر  سخم و سالمت ایفـا  و  

امـا   ،نگارش دوانی در ايم كتاب فارغ از سـبک دوره ای نیسـت   ةبرانگیز است  اگرچه شیو

های سبک شخصی آن را از ديگر تلییفات هـ  عصـر او متمـايز سـاخته اسـت  زيـرا       ويژگی

از آن نويسـندگان  سبک او در عیم مصنوع بودن، اسـتوار و مـوقّر و پرجاذبـه اسـت  دوانـی      

امـا عبـارات از    نیست كه فقـ  بـه انتخـاب ایفـا  رنگـیم و آوردن صـنايع بـديعی بینديشـد        

: 9319)مسـعودی آرانـی     بهـره باشـد  های یطی  يا مضامیم بديع و بلند و ارجمند بیانديشه

67)  

 

-های مختلـ  ارا ـه شـده   درمورد خانواده، تعاري  زيادی از ديدگاه: خانواده-2-5

  ازمهمتـريم  0  نخستیم واحد زندگی اجتمـاعی اسـت    9تريم آنها عبارتند از: ه مه است ك

  براسـاس ازدوا  كـه   2  از زن و مرد و فرزندان آنان است    متشک3ّنهادهای جامعه است  

يـک از    خـانواده و هـر  5آيـد   وجـود مـی  ه ازن ر اجتماعی به رسمیّت شناخته شده اسـت بـ  

  ارتباد افراد در آن براساس پیوندهای 6وظاي  مشخّص است  اعضای آن دارای رواب  و 

 خونی يا زناشويی است  

خـونی يـا   طريـق پیونـدِ زناشـويی، هـ     خانواده، گروهی است متشکّ  از افـرادی كـه از  »

ارتباد متقابلند و وفرزند درعنوان شوهر، زن، مادر، پدر، برادر، خواهرپذيرش، با يکديگر به
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: 9375)سـاروخانی،   « كننـد مـی آورده و در واحـد خاصّـی زنـدگی   دفرهنگ مشتركی پديـ 

935)  

 است كه:شدههمچنیم در تعري  خانواده گفته

تريم نهادهـای جامعـه اسـت،    نخستیم سلّول يا واحد زندگی اجتماعی و يکی از اساسی»

ــش از زن و مــرد كــه ممکــم اســت كودكــانی هــ  داشــته   ــ  زناشــويی و مركّ باشــند؛ رواب

دی مُعینّی كه مورد قبول جامعه است و حقوق و تکایی  افراد نسبت به يکديگر از خويشاون

  (0: 9300)نقوی،« شودمیهای خانواده شمردهويژگی

اب  وآيد و رای كه طبق آيیم و رسوم رايج در جوامع مختل  پديد میدرمورد خانواده

 شده: اعضا كه براساس وظاي  عاطفی، مذهبی و شک  می گیرد ه  گفته

آيـد  وجود مـی ه خانوادة زن و شوهری ـ شام  پدر، مادر و فرزندان ـ براساس ازدوا  ب »

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

  (5: 9352)بهنام، « استرزندان و خواهران و برادران پدر، وایديم و ف

سنخِ همیم موضـوع درخصـوص خـانواده آورده    به و ه نیز، تعريفی مشا« بروس كو م»

 گويد: است، او می

خانواده به مفهوم محدود آن عبـارت اسـت از يـک واحـد اجتمـاعی، ناشـی از ازدوا        »

كنـد،تعري   مـی يک زن و يک مـرد كـه فرزنـداِن پديدآمـده از آنـان، خـانواده را تکمیـ        

راه خونی، زناشويی و يا فرزندپـذيری بـا    داند كه ازديگری، خانواده را گروهی از افراد می

)كـو م،  « كننـد ه  زنـدگی مـی  يابند و طی يک دورة زمانی نامشخّص بايکديگر ارتباد می

9372 :907)  

دانـد كـه بـا    شناس انگلیسی ـ نیز خانواده را گروهی از افـراد مـی   ـ جامعه« گیدنزآنتونی»

بزرگسـال آن مسـئوییّت مراقبـت از    اعضـای  انـد و يافتهارتباطات خويشاوندی، مستقیماً پیوند

 دارند  كودكان را برعهده

ــرارافــراد اســت كــه يــا از پیونــدهای خويشــاوندی، ارتباطــات میــان»  طريــق ازدوا  برق

تبــار كــه خويشــاوندانِ خــونی) مــادران، پــدران، ديگــر فرزنــدان،  انــد يــا از طريــقگرديــده
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دانـد از پیونـد     او ازدوا  را عبـارت مـی  سـازد پدربزرگ ها و    ( را با يکديگر مـرتب  مـی  

  (202: 9376)گیدنز،  استشدهاجتماعی به رسمیّت شناخته ن ر جنسی، كه از

كنـد، در برخـی جوامـع، خـانواده،     میگستردگی خانواده، در جوامع مختل  جهان فرق

نفـر هـ    د ة آن تـا صـ  )آمريکا( و در نزد برخی از قباي  و جوامع اوییّـة، عــدّ   نفره استتک

كلّـی،  ن ـر دارنـد ویـی از  عهـده كدام به تناسش امکانات، مسئوییّتی را برشود كه هرديـده می

 دهد اند و اوست كه به امور خانواده سروشک  میتحت تکفّ  ر یس خانواده
  
ه های ملّـی و پیشـینة قابـ  توجـ    بر داشتهعالوه :خانواده در قرآن و حدیث -2-9

هـای ايرانیـانِ مسـلمان    نواده، بـا ورود اسـالم و فرهنـگ غنـی آن، داشـته     ايرانیان در امـر خـا  

ادامـه بـا توّجـه دانشـمندان ايرانـی قـوام و اسـتحکام        يافت  ايـم میـراثِ ارزشـمند در    فزونی

ايـم گنجینـة غنـیّ اشـاره     ايم بخش به مواردی ازاختیار ماست؛ درمضاعفی يافت و امروز در

 می شود:

 ،«ََعْـیُم  وَاجْعَل نَـا یِل مُتَّقِـیمَ َِمَام ـا     قُرَّةة َذُرِّيَّاتِنَـا   ونَ رَبَّنَا هَشْ یَنَا مِـم  ََزْوَاجِنَـا وَ  وَایَّذِيمَ يَقُویُ »

چشـمان  گويند خـدای مـا، مـا را از همسـرانمان نـور     كه میو كسانی (72 ةآي/ فرقان  ةسور)

 ببخش و ما را رهبر پرهیزكاران گردان 

آهنگی آن در تشکی  جامعة نمونة انسانی اشـاره دارد،  اده و پیشاهمیّت خانوايم آيه بر 

 كند آل پرهیزكاران معرفی میكه پیوندهای سای  و درخشان خانوادگی را ايدهچنان

 است:آمده سوره روم 09در آية 

َِنَّ  رَحْمَةً وَ مَوَدَّةًیَکُ ْ مِم  ََن فُسِکُ ْ ََزْوَاج ا یِتَسْکُنُوا َِیَیْهَا وَجَعَ َ بَیْنَکُ ْ  وَمِم  آيَاتِهِ ََن  خَلَقَ »

هـايی بـرای   است كه از خود شما جفـت های او ايماز نشانه«  فِی ذَیِکَ یَآيَاتٍ یِقَوْم  يَتَفَکَّرُونَ

سـاخت  همانـا در   يابید و میان شما دوستی و مهربانی برقرارما آفريـد تا نـزد ايشان آرامشش

 انديشند كه میهايی است برای آنانايم، نشانه

 :اندفرمودهآیه وعلیهاهللرسول اكرم صلى

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B1%D9%88%D9%85
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B1%D9%88%D9%85
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هِـىَ   وُیـدِهِ وَ  بَیتِ بَعلِهـا وَ عَلى  راعيَةٌ وَالمََّأ ةُاَیرَّجُ ُ راع  عَلى ََه ِ بَیتِهِ وَهُوَ مَسؤُولٌ عَنهُ  »

شـود و زن،     مرد، سرپرست خانواده اسـت و دربـاره آنـان از او سـئوال مـى     « عَنهُ  مَسؤُول ةٌ

)بخـارس،   شـود سرپرست خانه شوهرش و فرزندان اوست و دربـاره آنـان از وس سـئوال مـى    

3:9111/ 905)  

 : اندفرموده ایسالمامام على علیه

فى ثاَلثٍ: اِجْتِنابُ ای مَحارِمِ وَ طَـلَشُ ای حَاللِ وَ ایتَّـوَسُّعُ عَلَـى ای عِیـالِ؛ خـوش     حُسْمُ ای خُل قِ»

آوردن آسـايش و رفـاه   كردن از حرام، طلش حالل و فـراه  چیز است: دورساخالقى در سه

  (312: 9363)كلینی، « براس خانواده

 امام صادق علیه ایسالم:  

 اش نیکـى حـقّ خـانواده  شايسـتگى در بَیتِهِ مُدَّ یَهُ فى عُمُرِهِ؛ هركس به مَم حَسُمَ بِرُّهُ بِلَه ِ»

  (925 /0 :9300،)كلینی «شودكند، عمرش طوالنى مى

خدا و پیامبر و ا مه نسـبت بـه   توان به وسواس قاب  تحسیمِ كالمِدر همیم چند نمونه، می

طريق برای رسـیدن بـه ايـم    را ةهای آن و نیز اكاریخانوادة مطلوب و تمامی جوانش و ريزه

 نوع خانواده دست يافت و از آنها ایگو گرفت 

 

اسـتکمایی انسـان، بـه عنـوان اشـرف      بـرای سـیرِ   ضرورت تشککی  خکانواده:  -2-7

انـد كـه   كـرده است،  مراحلی را ذكـر مخلوقات و برگزيدة خداوند كه دارای اراده و اختیار 

 از:  عبارتند

داننـد و معتقدنـد بـرخالف سـاير     ا را مايـة حیـات و حركـت مـی    آنها غذ تهیّة غذا:-1

موجودات و حیوانات كه غذايشان ساخته و پرداخته است، انسـان بـرای تهیّـة غـذای خـود،      

 نیازمند انجام مقدّمات و كارهايی است:

حک  آنکه مردم در تبقیة شخص به غذا محتا  است و غذای نوع انسـانی بـا تـدبیری    به»

گـردد و  كردن و سرشتم و پختم، مهیّا میم و درودن و پاک كردن و نرمصناعی چون كشت

داشتم و روزگار دراز در آن كاراست و بهتمهید ايم اسباب به معاونت معاونان و آالت داده
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حسـش طبیعـت سـاخته و    كردن، صورت بندد؛ نه چون غذای ديگر حیوانـات كـه بـه   صرف

  (027: 9373، توسینصیرایديم« )استپرداخته

آن مقـدار از غذاكـه   غـذا محتـا  اسـت و    چـون تهیّـة     شخص بـه چون انسان در بقای»

آن معاش و حفظ روز متعذّر است  پس احتیا  به ادّخار اسباببهروز باشد، روزضرورت هر

  (971: 9313 ،دوانی« )از ديگر ابنای نوع، حاص  باشد

 

نگـری و جلـوگیری از اخـتالل در    ينـده من ـور آ آنها عقیده دارند كه به ة منزل:تهی-2

ات اسـت و بـرای محاف ـت از غـذا و     مندی از مسکم و منـزل از ضـروري  رهامور زندگی، به

 داري :  منزل نیازكردن دست طایبان و غاصبان بهقوت و كوتاه

 ديگـر ابنـای اجنـاس كـه در    ايم جهت به ادّخار اسباب معـاش و حفـظ آن از  پس، از»    

 نشـود و در آن تبـاه مکانی كه غـذا و قـوت در  احتیا  افتد و محاف ت، بیحاجت مشاركند، 

دارد، صـورت  آن كوتـاه طایبان و غاصـبان از شش، دستروز و بهوقت خواب و بیداری و به

  (026: 9373، توسینصیرایديم« )آمدساختم منازل حاجتنبندد، پس به

كرد و دست تغلّش ظایمـان از  نمکانی كه غذا و قوت را در آن حفظ تواو محاف ت بی»

  (971: 9313 ،دوانی) نیست؛ پس احتیا  به منزل باشدرآن كوتاه باشد، میسّ

 

 آنها، داليـ  اصـلی انتخـاب همسـر را، همکـاری در خانـه       دالی  انتخاب همسر:-3

معاون و شـريکِ   هايشان بخصوص دردانند و ديدگاهنس  و تربیت فرزندان میداری، تویید

ايم خصـوص اسـت؛ امـری كـه امـروزه در      انستمِ زن، از ن ريّات بسیار پیشرفته درزندگی د

هـای  تربیتی به آن رسیده و شريکِ زندگی دانسـتم زن را از ويژگـی  عل  روانشناسی و علوم

اصلیِ حفظ نهاد خانواده، تربیت فرزندانِ اليق و شايسـته و درنهايـت ارتقـایِ جايگـاه آن و     

 اند اجتماع دانسته
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بـود،  باشد احتیـا  وجود او موقوفوتوایُد برجفتی كه تناس نوع نیز بهحسش تبقیةامّا بهو»

منـزل و مافیـه   محاف ـت هـ  بـه  گیرد تـا مردی جُفتیكرد كه هرایهی چنان اقتضاپس حکمت

 ( 095و026: 9373، توسینصیرایديم) شوداو تمامه  كار تناس  به توسّ نمايد وقیام

است احتیـا  باشـد،   غذا ضروری خص را به ترتیش صناعی كه در تحصی     وچون ش »

امور ضـروری، اقامـت در منـزل    پس اایبتّه او را معاونی بايد كه در وقت غیش و اشتغالِ او به

كه بـا ازدوا   است از زنی نمايد و به نیابت او به حفظ اغذيه و اقوات مشغول گردد و    البدّ

منـزل  شود  پس حکمت ایهی مقتضی آن باشد كه به تناكح، ه  امـرِ او تواید و تناس  حاص 

  (971-902: 9313 ،دوانی« )ه  امر تناس  منت   شودد ماند ومضبو

 

پـدر، مـادر، فرزنـدان،    »داننـد از:  آنها، اركان منزل را عبارت مـی  ارکان منزل:-2-8

پرسـت در مراقبـت از   عنوان بـزرگ و سر ن ر آنها، نقش پدر بهبه«  خادم و خوراک )قوت(

-گذاری آن، اهمیّت وافری دارد و ايفای درست ايم نقـش مـی  اركان خانواده و نیز سیاست

نهايت نی  به يـک جامعـة مسـتحک  و    تحکی  اساس و بنیاد خانواده، كمال آن و درتواند در

 ايم خصوص گفته:دارای ثبات و قوام، مؤثر باشد  او در

گشت تا تدبیر شد و سیاست جماعت بدو مفوّضر او مقرّراز ايم روی رياست قوم ب»     

: 9373، توسـی نصـیرایديم « )رسـاند تقـوي  وجهی كه مقتضی ن ام اه  منزل بُـوَد، بـه  منزل بر

  (902: 9373، دوانی(، )ن ک: 027

 عنوان سرپرست و ر ـیس، بايـد بـه    خانواده بهآن، پدرمورد سرپرستی از منزل و تدبیردر

مقتضای حال و مقامِ افراد با آنان رفتار نمايد، ايم كند و بران منزل خود مواظبتدقّت از ارك

برخـورد بـا اركـان منـزل،     های متنوّع و متفـاوت در نوع شناخت و هدايت و استفاده از شیوه

مؤثر است  هرجا كـه الزم اسـت از تشـويق و هرجـا      سیر استکمایی آن، كامالًضروری و در

 نبیه ه  استفاده نمايد: كه ضرورت دارد از ت

و وعید و تکلی  و رفـق   و مدبّر را به انواع تدبیرات صا به، از ترغیش و ترهیش و وعد»  

تحت تـدبیر اوسـت، بـه    نمود تا هريک ازآنچه درسیاست بايدعن ، قیام بهوو مدارا و یط 
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، توسـی  ایديمنصـیر (، )ن ک: 902: 9313 ،دوانـی « )باشدق رسد و از اختالل ايممكمال الي

9373 :027)  

فراز، توجّه به وضعیّت اقتصادی، اِعمال نرمـی و تنـدی، همـراه بـا هـ ، مشـاركتِ       ايمدر

از مـواردی اسـت    ،اركان خانواده در ادارة امور زندگی و حفظ خانواده از آفات و مضرّات

 كرده و اشارة ويژه دارند  آنها دقّتكه هردو به

  
جـای  »و« محـ  نـزول  »مکـان عربـی اسـت بـه معنـی      منـزل اسـ   تعریف منزل: -2-6

 جامعـه، محـ ّ  عُـرف شـود  واۀة منـزل در   مـی گفتـه « خانـه »، كه در فارسی به آن«فرودآمدن

دو، من ور از منزل، خانه و مسکم نیسـت،  است، امّا ازن ر ايم «مسکم»همان و  افرادزندگی 

 گويد: مورد میايماست، جالیی در« خانواده»بلکه 

ای است كه از خشت و گِ  و سنگ و چوب باشـد،  ومُراد از منزل در ايم مقام، نه خانه»

و مخـدوم و  بلکه مُراد تلییفی مخصوص است كه میان شوهر و زن و واید و مویـود و خـادم   

  (027: 9373، توسینصیرایديم(، )ن ک: 902: 9313، دوانی« )متموّل و مال واقع شود

  
گردد، ايم تعبیر و تعـابیر  میبه يونان باز« تدبیرمنزل»ة بح  پیشینتدبیر منزل: -2-11

« ايکوسـ  »)از « ايکونومیـا »معادیی برای « حکمت منزیی»و« سیاست منزل»مترادف آن، ن یر 

معنای قـانون( در زبـان يونـانی اسـت  ايـم اصـطالح، موضـوعِ        به« ننوموس »معنای خانه و به

 بنـده اجـزای  خُدايگان و»بوده، « مآبیيونانی»دورة درزبان يونانی خصوصاً مباح  بسیاری به

از: خدايگان است كه عبارتندهايی حاك آن رابطهخانواده هستند كه براساسنخستیم و سادة

هـای ديگـر   (  و بـه صـورت  17: 9350)سیاسـت،   مـرد(، پـدری  وو بنده، همسری )پیوند زن

نقـول از پیـامبر اكـرم )ص( و نیـز     است، ن یـر مباحـ  تـدبیرمنزل در احاديـ  م    مطرح شده

منـزل  تـدبیر  ،همـه ايـم شود  بامن ّ  از آنها بح  میطوروصايای دينی كه درمباح  فقهی به

 اساسی دارد دينی تفاوتبرخاسته از تفکّر يونانی است و با ايم گونه مباح 

خانواده را  است؛ آنها« خانواده»شد، در ايم دو كتاب، من ور از واۀة منزل، چنانکه گفته

داننـد و  موجش كمالِ جمع و مصلحتِ عموم و تشکی  آن را برای همة افراد، ضـروری مـی  
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واقع نتیجة  گردد و درچون نتیجة اعمال و افعال هريک از اركان خانواده به همة افراد بازمی

گونـه كـه صـالح    است، آنها عقیده دارند كـه مـدير يـا پـدر خـانواده بايـد آن      آن اجتماعی 

باشـد و   نمايد و اعمال و رفتـار همـه را زيـر ن ـر داشـته      كند، با اعضا رفتارواده اقتضا میخان

 آنان را راهنمايی مديريت نمايد:

پس صناعت تدبیرمنزل كه آن را حکمت منزیی خوانند، ن رباشد درحال ايم جماعت، »

و ايشـان رعیّـت او،    جماعتی، كه او راعی ايشـان بـود      و هركسی در مرتبة خود به تقلّد امرِ

« آن هـ  در ديـم و هـ  در دنیـا شـام       مکلّ ، منفعت ايم عل  عامّ و نـاگزير باشـد وفوايـد   

  (027-020: 9373، توسینصیرایديم)

كـه از خلـ    وجهـی  و عل  تدبیر منزل، معرفتِ طريق سیاسی احوال ايم طايفه باشد، بـر »

همـه را تحصـی  ايـم     يق راست، پسايمم تواند بود وچون احتیا  به ايم اجتماع عموم خال

  (902: 9313 ،دوانی« )عل  بايد نمود

هايی دارند دارند كه اهایی و اركان منزل، همه مانند ه  نیستند و باه  تفاوت آنها اعتقاد

منـزل  های فردیِ آنها، با اهـ  حسش تفاوتو مدبّر منزل بايد با توجّه به وضعیّت هريک و به

من ـور  باشد و مطابق با همان روحیّات و خُلقیّات، بـه یّات همة آنان آگاهروحرفتار نمايد و از

 كمال رساندن افراد منزل، اقدام نمايد  به

تـر بـود   منزیت طبیش بود از وجهی و به منزیت يک عضو كه شـري  و مدبّر منزل كه به»

اهـ  منـزل    اعتباری، بايد كه بر طبیعت و خاصیّت و فع  هر شخصی از اشـخاصِ از اعضا، به

ی كه مقتضـی  آيد واق ، تا ايشان را به كمایواق  بود و بر اعتدایی كه از تلیی  آن حاص 

  (021: 9373، توسینصیرایديم« )ن ام منزل بود برساند

منـزل و هريـک را در   و اَص ِ كلّی در تدبیرمنزل، آنکه مدبّر ن ر كند در احـوال اركـان  »

عضوی  شود، اصالح كند و همچنان كه طبیش قطعِقعخود بدارد و اگر دريکی خل  وامح ّ

اخـسّ را  منـزل نیـز ركـم    دارد، در تـدبیر برای مصلحت عضو اشرف جايز، ب  واجش می از

  (902-909: 9313 ،دوانی« )فدای ركم اشرف بايد داشت
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اسـت كـه هريـک اعضـای خـانواده      افراد، طبیعیهای زياد بیم خُلقیّاتباتوجّه به تفاوت 

 تـوان بـه  د نوعی برخورد، راهنمايی و هدايت هستند و تنها از ايم طريق اسـت كـه مـی   نیازمن

 اند كردهكرد كه به آن اشارهسمت يک خانواده و جامعة پويا حركت

منـزل بـه تمـام نکـاتی كـه      دوانی در بحـ  تـدبیر  نصیر و علّامهچنانکه اشاره شد، خواجه

داشته، درمورد همة آنهـا  شود، ن رل میموجش آسايش و آرامش و درنهايت كمال اه  منز

يعنـی  « افض ِ احوالِ منزل»اند  آنها مسکم را، نموده كرده و راهکارهای عملی پیشنهادبح 

های منزل و مسکم و حتّـی  دانند و توجّه خاصّ به تمام ويژگیتريم نیاز خانواده میضروری

نیاز و حفاظت اموال، جّه به ذخاير موردزنان، تو و ارتفاع آن، درها، جُدا بودنِ مسکم مردان

 سـوزی، سـی ، دزد و حتّـی حیوانـات و سـاير شـراي ،      امنیّت منزل و حراسـت آن از آتـش  

 هاست:  ايم دقّت هايی ازنمونه

اند: افض  مساكم آن است كه محک  باشد و سق  آن به ارتفاع ماي  و درهـای  وگفته»

آن معـدّ باشـد و احتیـاطی كـه دردفـع غـرق و       آن واسع و مقام اليقِ هرفصلی و موسـمی در 

(، )ن ک: 909: 9313 ،دوانـی « )وام و سرقه، بايد درآن مرعـی بُـود  حرق و نقش و تعرّض ه

  (021-92: 9373، توسینصیرایديم

 

خواجـه در فصـ  دوم و جالیـی یمعـة     : خانواده و سیاست مالی و غذایی-2-11

دربـارة تهیّـة غـذا بـرای     و در ايـم بخـش   نـام گذاشـته   « در سیاست امـوال و اقـوات  »دوم را 

مـال توضـیحاتی داده كـه چـون بـا      های تحصی داری از آن و شیوهخانواده و چگونگی نگه

 شود ن ر میاص  بح  ايم نوشتار ارتباد كمتری دارد، از ذكر شواهد صرف

 

، بـرای انتخـاب   «در سیاست و تـدبیر اهـ   »آنها درفص  عل  انتخاب همسر: -2-12

هـای ريـز   تک اعضای خانواده و ويژگیكرده و دقیقاً به تکتلهّ  موجباتی را ذكر همسر و

 اند: كردهدرشت آنها اشارهو
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بايد كه باع  بر تلهّ  دو چیز بود: حفظ مال و طلش نس ، نه داعیة شـهوت يـا غرضـی    »

  (095: 9373، توسینصیرایديم« )اضديگر از اغر

نسـ  و  وقوع درفساد و طلشنفس ازدر تلهّ ، حفظبايد كه غرض اصلی و مقصودِكلّی »

  (900: 9313 ،دوانی« )باشد نه داعیة شهوت و ديگر اغراضمالحفظ

 

افـراد   برعکس تصوّر و تفکّر بعضی ازها و صفات یک زن صالح: ویژگی-2-13

دارنـد در زنـدگی خـانوادگی     كنند و سـعی ساالری را مطرح میساالری و زنكه بح  مرد

زنـدگی در همـة   اهی برتر برای يکی از آن دو تعري  نمايند، خواجـه، زن را شـريک  جايگ

 كند:  امور معرّفی می

و زن صایح شريک مرد بود در مال و قسی  او در كدخـدايی و تـدبیر منـزل و نايـش او     »

  (095: 9373، توسینصیرایديم« )وقت غیبتدر

 ای نداشته است * جالیی به ايم مورد، اشاره
  
 آنها برای زن، بـه  ناصری:های همسر خوب از دیدگاه اخالقِویژگی -2-12 

كند كه در قوام خـانواده و تربیـت فرزنـدان    میخوب صفات متعدّدی ذكرعنوان يک همسر

 بسیار اهمیّت دارد:  

 رقّـت دل و حیـا و فطنـت و عفّـت وو بهتريم زنان، زنـی بود كـه بـه عقـ  وديـانت و»     

هیبـت،  وقـار و ايثار رضای او وبذل نفس در خدمت او وطاعت شوهر وزبانی وتاهتودّد و كو

داشتم در انفاق، نزديک اه  خويش، متحلّی بود و عقی  نبود و بر ترتیش منزل و تقدير نگاه

لّی همـوم و  مجاملـه و مـدارات و خوشـخويی، سـبش مؤانسـت و تسـ      واق  و قادر باشد و به

  (096: 9373، توسینصیرایديم« )جالی احزان شوهر گردد

 اســت و درآنهــا معتقدندكــه زن آزاد، بهتــر از بنــده يــا كنیــزک  و بــاكره از بیــوه بهتــر 

باشد، در مرحلة بعد، زيبـايی و تـوانگری و داشـتم     كه زن، تمام اخالق نیک را داراصورتی

 است   اص  و نسش نیز، خوب 
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ايـم اوصـاف بـه    وجـود اگـر بـا  بکـر بهتـر، و   یرو زن آزاد از بنده بهتر،     و زن بکر از غ»

اسـم بـود و بـرآن مزيـدی     حلیت جمال و نسش و ثروت متحلّـی باشـد، مسـتجمع انـواع مح    

  (096: 9373، توسینصیرایديم« )صورت نبندد

قلـش و ادب  و بهتريم زنان آن است كه به عق  و ديانت و عفّت و فطانت و حیا و رقّت»

ر متحلّی باشد و عقی  نباشد، بلکه ویود باشـد     و آزاد از كنیـزک   رضای شوهر و وقاو ايثارِ

  (900: 9313 ،دوانی« )بکر اویی بهتر    و بکر از غیر

باشـد،  حیا ازصفاتی است كه زن حتماً بايد آنها را داشتهوعفّتوكه عق آنها اعتقاد دارند

 شود   ویی برخی صفاتی ديگر، مانع ازدوا  نمی

« و عفّت و حیا، ایبتّه موجـود بـود   خی از ايم خصال مفقود شود، بايد كه عق اما اگر بر»

  (096: 9373، توسینصیرایديم)

 روی است:درمورد زيبايی زن، ن ر آنها بر اعتدال و میانه

باب نیز دقیقة اقتصاد مرعـی   پس بايد كه از جمال، بر اعتدال بِنیَت اقتصاد كند و در آن»

   (096: 9373، یتوسنصیرایديم« )دارد

باشـد و عقـ  كـه    جمیله را راغش بسیارديگر مخصوص است، چه زنِو جمال به فسادی»

: 9313 ،دوانـی ) «شمار شـود مانع از قبايح است، در زنان كمتر و از ايم رو مؤدّی به فساد بی

901)  

ن درمورد مال و ثروت زن، معتقدند كه تکیة مرد بـر امـوال و ثـروت زن و اسـتفاده از آ    

 شود   باع  كاهش شلن او و نزول جايگاهش می

نمودن بدو نگـردد، چـه مـال زنـان مسـتدعی      و همچنیم بايد كه مالِ زن، مقتضی رغبت»

منزیـت  كند، زن او را بهاستیال و استخدامِ تفوّق ايشان باشد و چون شوهر در مال زن تصرّف

فسـاد   کاس مطلق الزم آيـد تـا بـه   ننهد و انترا وزنی و وقعی شمرد و اوخدمتگاری و معاونی

: 9313 ،دوانـی (، )ن ک: 096-97: 9373، توسـی نصـیرایديم « )امور منزل و تعیّش بازگردد

901-900)  
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شده كه مرد در چهار چیز بايد بر زن برتری داشته باشد: )ص( نق اكرمهمچنیم از پیامبر

 سمّ، جايگاه خانوادگی، اقتصاد و قدّ 

 شـده ای كه اساس آن بر ثـروت زن گذاشـته  رند، زندگی و خانوادهآنها اصوالً اعتقاد دا

 شد خواهدباشد، مستحک  نخواهد بود و درنهايت به فساد در امور منزل منتهی

همچنیم به من ور جلش توجّه و رضايت مردان و قـوام بنیـاد خـانواده، وظـايفی را بـرای      

 گرفته اند: زنان درن ر

 ران رعايت بايـد كـرد، پـنج خصـلت اسـت: اوّل مالزمـتِ      و آنچه زنان را درحقِّ شوه»  

او ديـدن، چهـارم    ن ـر احتـرام در  داشـتم و بـه  كفايت، سوم شوهر را مهیشعفّت، دوم اظهار

 ،دوانی) «فرمان بردن و از نشوز احتراز كردن، پنج  مجامله در عشرت كردن و ترکِ عتاب

  (096-97: 9373، توسینصیرایديم (، )ن ک:910: 9313

 اند و درادامه درمورد هرخصلت، توضیحات كافی ارا ه داده

 

عنـوان مـدير و مـدّبر منـزل نیـز      آنهـا بـرای يـک مـرد بـه      ویژگی های مرد:-2-15

 :  اندگفتهباره چنیم ايم و در  اندهايی برشمردهويژگی

و چون عقدة مواصلت میان شوهر و زن حاص  شود، سبی  شـوهر در سیاسـت زن، سـه    »

  (097: 9373، توسینصیرایديم« )خاطر: اوّل هیبت و دوم كرامت و سیّ  شغ چیز بود

امور و نیـز ایـزام زن بـه امتثـال اوامـر و      هیبت و تسلّ  براز ن ر خواجه داشتم هیبت:-1

آن امور منزل و خانواده دچارمشک  گرديده های اصلی مرد است و بدوننواهی، از ويژگی

ده و درنهايت به ندامت و پشـیمانی و حتّـی نـابودی زنـدگی     ششوهر عوضوو و جايگاه زن

 : انجامدمی

نـواهی او   و امّا هیبت آن بود كه خويشتم را در چش  زن مهیش دارد تا در امتثالِ اوامـر »

اهمال جايز نشمرد و ايم بزرگتريم شراي  سیاست اه  بود، چه اگر اخالیی بديم شـرد راه  

: 9373، توسـی نصیرایديم)« و عار و ندمت و دمار هردو باشدش حال، حصول عیيابد،     ايم

097)  
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چیز احتـراز بايـد نمـود و آن    كرد و از سهچیز رعايت بايدو شوهر را در سیاست زن سه»

سه چیز كه رعايت بايد كـرد: اّول هیبـت اسـت كـه خـودرا درن ـر زن مهیـش نمايـد، تـا از          

اع ـ  سیاسـات اسـت و انت ـام ايـم معنـی بـه         اطاعت اوامر و نواهی او تهاون ننمايـد و ايـم  

آن را تالفـی   شود كـه بود و چندان فضا ح و شنايع حادث رذاي  تواندفضاي  و اخفایاظهار

  (901: 9313 ،دوانی« )و تدارک صورت نبندد

 

اند و معتقدند اگر زن به محبّـت و  آنها كرامت مرد را در اكرام زن دانسته کرامت: -2

خاطر حفظ ايم توجه و تکـري ، تشـويق بـه اهتمـام بـه امـور منـزل و        ه ب شفقت تکري  شود،

يابـد  از جملـه احتـرام و    اطاعت شوهر شده و امور خانواده از ايم طريق، قـوام و انت ـام مـی   

مدارا با زن، احترام به خويشان زن، نگزيدن زنـی ديگـر بـر زن خـود و تـدبیرِ درسـت امـور        

 خود منزل

 

منـزل و رسـیدگی بـه    اد دارند، زن مُـدام بايـد بـه انجـام امـور     آنها اعتق شغ  خاطر:-3

 یصـورت بـه امـور ديگــر   ايـم كارهـای شـوهر و فرزنـدان مشـغول باشـد، چـرا كــه در غیـر       

 شود:  پردازد كه باع  اختالل در امر زندگی میمی

خاطر آن بود كه خاطر زن پیوسته به تکفّ  مهمّات منزل و    ن ـر در مصـایح   و امّا شغ »

و قیـام بدانچــه مقتضـی ن ــام معیشـت بــود، مشـغول دارد، چــه نفـس انســانی بـر تعطیــ         آن

كنـد بـر غیــر ضـروريّات، پـس اگـر زن از       صبرنکند و فراغت از ضروريّـات، اقتضـای ن ـر 

خدم فارغ باشـد، همّـت بـر چیزهـايی كـه مقتضـی       مصایح اوالد و تفقّدمنزل و تربیتترتیش

    (090: 9373، توسینصیرایديم) «گرداندمنزل بود، مقصورخل 

وجه مصلحت و استعمال خُدّام درخـدمت قـوی دارد و    زن بر اقوات برتصرّفِو دست» 

خانـه مشـغول   خانـه و ن ـردر مصـایح   منـزل و تکفّـ  مهمّـات    پیوسته خاطرش به تعهّـد امـور  

   (912: 9313 ،دوانی   « )باع  برقبايح نشودگرداند، تا تعطی ، اورا 
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و ايـم  كننـد  مچنیم مرد را به احتراز از سه امر در ارتباد با همسرانشان توصیه مـی آنها ه

 دانند را موجش سُستی امور و تزیزل اركان خانواده می موارد

اوسـت و  زن كه مقتضی استیالیمحبّتآن احتراز بايدكرد: اوّل، افرادكه ازچیزوامّا سه»

نگردانـد و  خود او را مطلّعاسرارنکند و برمشورتكلّی با او سبش انتکاس، دوم آنکه درامور

دارد، چـه نقصـان عقـ ، ايشـان را برمفاسـد      قـوت ازاو پوشـیده  غیر مال خود و ذخايرمقدار 

مـردان و صـحبت   مالهی و ن ربه اجانش و استماع حکايـت شود      سوم آنکه زن را ازباع 

( و  )نــک  910و912: 9313 ،وانــید) كنــدخصــال موســوم باشــند، منــعزنــان كــه بــه ايــمبــا

  (090-091: 9373، توسینصیرایديم

 

اوالد بــه نحــو كتــاب بــرای تربیــتدر ايــم دو در سیاسککت و تککدبیر اوالد:-2-19 

ن ركام  در آنهـا  مراح  و دقّترعايت ايم ،است كه نويسندگانمطلوب، مراحلی ذكرشده

بـرای    دنـ مـی دان حال اجتماعبهفید را موجش تربیت مطلوب و پرورش فرزندانی شايسته و م

شودكه جنبة توجّه بـه  میآنها در اخالق جالیی اشارهرعايت اختصار به طور اجمال به برخی

 تر است آن برجستهديم و شريعت ه  در

ة ـ تعییم نامی اليق )فرزند از نـام نـامالي ، همـ   0  ایمزا ای اليق و معتدلـ انتخاب دايه9

مخایطـت  اخالق )ازـ تهذيش2  رضاعاز اتمامـ تلديش كودک پس3  (كدورت باشدعمر در

-ديم و سُـنم، )حتّـی بـا   ـ آموزش شرايع5نمايد  كلّیرذاي  منسوب باشند، منعاضداد كه بهبا

ــ  0  از شـر خیـرات و دوری ـ برانگیختم فرزند بـه 7  نمازـ امربه6  طاقت(قدرتلديش بهزجر و

پوشـیدن را  فـاخر یباسـهای ونوشـیدن وـ یـذّت خـوردن  1  بدخوب وكارهایتشويق و تنبیه در

 دوری كودكـان از ــ مبایغـه در  99  احکـام ـ آموختم آداب92  دادنارزش جلوهدرن ر او بی

ــ  93  قبـیح شنیدن سخنانـ منع از90  حضور درمجایس مُسکرانكردن آنها ازمُسکرات ومنع

ــ جلـوگیری از   95  شـش خـواب در روز و پُرخـوابی  از ـ ممانعت92  كاریپنهانفرزند ازمنعِ

روی و ســواری و تحــرّک و پیــادهدادن فرزنــد بــهـــ عــادت96  فرزنــدزدگــیِتنبلــی و رفــاه

ــ جلـوگیری از   90  گفـتم برخاسـت و سـخم  وـ آموختم آداب نشست97  مناسشورزشهای
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ــ عـدم   02  ضـرورت ـ نـدادن انگشـتری بـه او تاوقـتِ    91  زنانآراستم خود و پوشیدنِ یباس

ــ  00  گفـتم و سـوگندخوردن  ــ جلـوگیری از دروغ  09  دنیـوی مفاخره بـه اجـداد و ثـروت   

ـ ترغیش بـه  02  نیکوسخمگرداندن كودک بهـ ماي 03  كوتاهپاسخآموختم سکوت و دادن

 ها )براسـاس تشـخیص اسـتعداد   ـ تعلی  علوم و دانش05  دنیاشمردن مالِارزشسخاوت و بی

 تفهـی  اهمیّـت سـالمتی و تندرسـتی     ــ 06  آموزی است يا صـنعت( ه مستعدّ عل كودک، ك

  (912ـ025: 9313 ،دوانی)

مناسـش،  كـودک، معرّفـی ایگوهـای   آموزشحیا، مراقبت برناصری به آموختمدر اخالق

 و مـادر وسخی ، احترام به پـدر غزل و اشعارمشترک، منع ازانتخاب همسر و تشکی  زندگی

وابسـتگی بـه   ها، عدمزشتی گیری از اسراف، آموزش آداب غذاخوردن، پرهیز ازمعلّ ، جلو

ديـم  نماز، شرايعناصری به آموزشاست  در اخالقشغ  نیز اشاره شدهدُنیوی و انتخابعلوم

 نصـیرایديم  )ن ک: اسـت مورد ديگـر اشـاره نشـده   پوشش و چنداحکام، نوعو سُنم، آداب 

  (000ـ032: 9373، توسی

 

 و منـزل و تعلـی   آنها در پايـان مبحـ  تـدبیر    درخصوص تربیت دختران: -2-17

 دارند: تربیت كودكان اظهار می

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 عّفـت و حیـا و ديگـر         

كه در باب زنان بر شمردي  تربیت فرمود و از خواندن و نوشتم منع كرد و هنرهايی  خصایی

« بالغت رسـند بـا كفـوی مواصـلت سـاخت      كه از زنان محمود بود بیاموخت و چون به حدّ

  (001-032: 9373، توسینصیرایديم)

اب و و در تربیت دختران به آنچه اليق ايشان باشد، از مالزمت خانه و مبایغـت در حجـ  »

عفّت و حیا  و خصایی كه در زنان بیان رفت، ترغیش بايدنمود و هنرهای اليق آموخت و از 

يج ايشان با كفوی خواندن و نوشتم به كلّی منع بايد كرد و چون به حدّ شوهر رسند، در تزو

   (022: 9313 ،دوانی) تعجی  بايدنمود
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گفــتم، آداب آداب ســخم اوالد، بــهتــدبیروناصــری در ادامــة فصــ  سیاســتدر اخــالق

ــز اشــاره شــده، )ن ک: خــوردن و آداب شــرابوســکون، آداب طعــامحركــت  خــوردن نی

 جالیـی بخـش آداب شـراب   كـه در اخـالق  (، در حـایی 032ــ 036: 9373، توسینصیرایديم

  (022ـ025: 9313 ،دوانی)ن ک:   استشدهخوردن كامالً حذف

و علـ  انجـام برخـی از آنهـا و پرهیـز از       تريم آداب پرداختـه بخش به جز یآنها در ايم

برخی ديگر را با ادیّه و شواهِد قرآنـی، حـدي ، امثـال و اشـعار و سـخنان حکیمـان )بـويژه        

 اند جالیی( بیان كرده

 

در ادامـة ايـم بخـش )ناصـری: فصـ        مادران:ودر رعایت حقوق پدران-2-18

 را تـاییِ عبـادتِ  ن پرداختـه و آن مـادرا وپنج ( به رعايت حقوق پدرانایحاقی، جالیی: فص 

 اند:خایق دانسته

نفسـانی او و  وفرزند، سبش تربیت و اكمالِ جسمانیـ آنها پدر را سببی از اسبابِ وجودی

 و حمـ  و رنـج  هـای ايّـام  كننـدة سـختی  فرزنـد، تحمّـ   سهی  پدر در وجودومادر را شريک

فرزنـد بـر   دانسـتم حیـات  انی و ارجحهای هنگام تویّد فرزند، مباشرت در تربیت جسمسختی

  (026ـ027: 9313 ،دوانی( و )037ـ030: 9373، توسینصیرایديم) اندخود دانستهحیات

مـادر: اّول، دوسـتی خـایص ايشـان بـه دل    دوم، مسـاعدت بـا ايشـان در         وـ حقوق پدر

يشـان در  عـوض    سـی ، اظهـار خیرخـواهی ا    مُقتنیات پیش از طلش و بی شا بة منّت و طلشِ

باشـند  و آخرت و محاف ت وصايا و اعمـال بـرّ كـه بـه آن هـدايت كـرده       عالنیت به دنیاسرّ

  (027: 9313 ،دوانی( و )030ـ031: 9373، توسینصیرایديم)

داننـد و بـه همـیم دییـ      تر میمادران را جسمانیتر و حقوقِرا روحانی ـ آنها حقوق پدر

كـه روحانیّـت   پدران به امـوری پس ادایِ حقِّ» كنند:ان مینوع نیکی به آنها را ه  متفاوت بی

مادران به جسـمانیّات، مثـ    ثنا، انسش باشد و قضای حقِّودعاوبر آن غایش باشد، مث  اطاعت

: 9373، توسـی نصـیرایديم  )ن ک:( و 020: 9313 ،دوانـی « )معـاش اسـباب مال و ترتیـش بذل

031)  
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كــه رذيلتــی در مقابـ  فضــیلت رعايــت حقــوق  ــ خواجــه نصــیر عقــوق وایـديم را هــ    

اوّل، ايذای پدران و مادران به نقصـان محبّـت     و دوم، بخـ  و    »داند: آنهاست، سه نوع می

نمـودن در نهـان   شفقتیمناقشت با ايشان در اموال و اسباب تعیّش    و سی  اهانتِ ايشان و بی

  (022ـ029: 9373 ،توسینصیرایديم)« ممات و   ويا آشکارا و در حیات

 است جالیی انواع عقوق بیان نشده* در اخالق

 

عبیـد را هـ  از   ونصیر و جالیی، خـدم چون خواجه درسیاست خدم و عبید:-2-16

داننـد، درخصـوص   خانواده و دارای نقش در استحکام و سُستی آن میمنزل و جوارحاركان

هـا و مـديريّت صحیحشـان اسـباب     اند كه رفتـار درسـت بـا آن   آنها ه  شرايطی را ذكركرده

پـنج    ناصـری: فصـ   )اخالق ورت موجش تعش و مشقّت خواهند بودصايمراحت و در غیر

  شش (جالیی: فص اخالق

 

ما در ايـم مقایـه، قصـد مقايسـة كلّـی       های دو کتاب:فاوتتها و شباهت -2-21

ت آنهـا در بخـش   ناصـری را نـداري  و بیشـتر، مشـتركات و مفترقـا     اخالق جالیی و اخـالق 

هـا و  حال ذكر موارد ذيـ  درمـورد تعـدادی از شـباهت    مورد ن ر است  درعیم« منزلتدبیر»

 رسد:های دو كتاب ضروری به ن ر میتفاوت

را اشـتمال آن  ناصری است كه نويسـنده علّـت آن  جالیی، نگارشی نو از اخالق  اخالق9

كتـاب و  ويش و پراكنــدگی فصـول  غريــش و تشـ  كتـاب بـرعبـارات غیرمتعـارف و اشعــار 

  (55: 9313 ،دوانی) كندسیاست بیان میودربر نگرفتم تمامی اركان عل  اخالق

ريـزی شـده   بخـشِ كلّـی طـرح   ناصری در سهجالیی مطابق ساختار كلّی اخالق  اخالق0

 ها فصول يا یمعهتعداداست، بااندكی تفاوت در

جالیـی از ن ـر فصـول و    ناصـری، اخـالق  اخالقبتجربة كتاز   درمجموع و بااستفاده ا3

 خورد تری دارد و ن   در مطایش بیشتر به چش  میمطایش چینش مناسش
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و  ها و دقـت در انتخـاب و انطبـاق آيـات    گزينش مناسش و دقیق واۀهتِ جالیی در  دق2

 است خود، كامالً مشهودحکايات با مقاصد و من ورواحادي  و امثال

اسـت،  جالیی با  فصول بخش دوم اخالق ناصری تقريباً منطبقدوم اخالقاتِ المع  یمع5

پنج  كه خواجه ايم بخش را بعداز تـلیی  كتـاب بـه آن ایحـاق     بجز تفاوتی اندک در یمعة

ششـ  بـه   پـنج  قـرارداده و در یمعـة   را در یمعةپنج  نیاورده ویی جالیی آنكرده و در فص 

 پردازد می« م و عبیدخدتدبیر سیاست و معرفت»

ناصـری  گرفتـه از اخـالق  او، ایهام منزلِ جالیی همانند دوالمع ديگر  مباح ِ المعِ تدبیر6

كـرده  اسـالمی تـالش زيـادی   است؛ هرچند نويستده برای پیوند دادن ايم مباح  بـا مـوازيم  

 شاهد قرآن و روايات و احادي  به عنوان است، از جمله سعی او در استفاده از آيات

 های ديگر،ناصری، خالصه كردن  بخشاوّلِ اخالقییّه از مقایتهای او  حذف بخش7

خـود، اسـتفاده از   تغییر سبک نگـارش و اسـتفاده از تعـابیر و جمـالت متناسـش بـا زمانـة       

 مطایش آيات، احادي ، روايات، اشعار و حکايات متناسش با محتوای

تفاده كرده است: آوردن مطایش با ذكـر نـام     جالیی به چند روش از اخالق ناصری اس0

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 

ناصری بـرايم بـوده كـه صـبغة فلسـفی آن را        تالش و ن ر جالیی در بازنويسیِ اخالق1

و به مسا   دينی و عرفانی بیامیزد؛ ویی در ايم مسیر صرفاً به افزودن آيات، احادي ،  زدوده

كرده كه او را چندان به هدفش نزديک نکرده و بـه  روايات، اشعار و امثال وحکايات بسنده

گـروه آثـار مکتـش اخالقـی      شناسـی، در جالیـی در برخـی از منـابعِ كتـاب    دیی  اخالقِهمیم

 است   ناصری نکاستهفلسفی حاك  بر اخالقآيد و چیزی از بارِ یمشمارفلسفی به

دییـ  چیـزی بـر    كـرده، بـه همـیم   عنـوان  اخالق ناصـری   جالیی كتابش را بازنويسی 92

حـال،  حساب آورد، درعـیم نو در اخالق بهرا افقیتوان آننکرده و نمی ناصری اضافهاخالق

 دانند ناصری میاز اخالقاخالقی، پسابِجالیی را مهمّتريم كتصاحبن ران، اخالقِ
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 گیرینتیجه -3

من ـور رسـیدن   بـه  ،هـای خـود  كتـاب « منزلتدبیر»مه دوانی در بخش خواجه نصیر و عال

هـا و وظـايفی   انسان به كمال مطلوب، برای خانواده و هريـک از اعضـای خـانواده، ويژگـی    

نسان به هدف نهايی خود ـ كـه همانـا   اند كه چنانچه بر اساس آنها رفتار شود، اتعري  كرده

هـای سـبک زنـدگی در    يابـد  در ايـم مقایـه بیشـتر جنبـه     است ـ دسـت مـی  كمال و سعادت 

خانوادة ايرانی ـ اسالمی مِد ن ر بوده است  ارا ة ایگويی ايرانی ـ اسـالمی بـرای رسـیدن بـه        

داب و رسوم ديگر ت مورد هجمة باورها، ایگوها و آه شدخانوادة مطلوب در دنیای امروز ب

 گونه انطباقی با فرهنگ خانوادگی ايرانی ندارند است كه هیچها قرارگرفتهفرهنگ

ها با عنايت به آثار پیشینیان، اع  از ايرانـی و غیرايرانـی نگاشـته شـده و در     ـ ايم كتاب9

نیـز  مسـلمان و   های چندهزار سـایة ايرانیـانِ  آن، ایهام گرفتم از آداب و رسوم و ويژگیكنار

فرهنگ اصی  و ایهی اسالم و به همراه آن، قرآن و حـدي  ، از آثـار نمونـه و كـاربردی در     

 آيند  ايران و اسالم به حساب می

ران و ق آثـار متفکـ  ای موفهی در ايران و استفاده از نمونهـ بازگشت به پیشینةدينی و مل0

منـدی از  تواند ضـمم بهـره  می گرد و تحجّر نیست، بلکهمعنی عقشتنها بهپیشینیانِ مطرح، نه

اجتمـاعی و تربیتـی، بـاب اسـتفاده از فرهنـگ و      يافته های امروزی دانشمندان در زمینة علوم

آداب و رسوم پیشینیان خود را كه كامالً منطبـق بـر آداب و فرهنـگ جامعـه اسـت، فـراه        

هـا و  آنهـا خـانواده   نمايد  مطایبی كه كامالً با گذشته و امروز آنها انطبـاق دارد و اسـتفاده از  

 دهد اجتماعاتِ بهتر را نويد می

تربیتـی و بخصـوص     دانشـمندان غربـی در زمینـة علـوم    شـده توسـ  ـ يقیناً مطایش ارا ه3

گاه بـرای جوامـع ديگـر    جايگاه خانواده، با باورها و آداب و رسوم آنها انطباق داشته و هیچ

هـا  های جامعة ما با غربیرد؛ تفاوتبا فرهنگ، آداب و باورهای متفاوت، كاربرد محض ندا

ت دهد، كمی دقـ فرهنگی، ادبی و تربیتی گذشتگانمان سوق میه  ما را به استفاده از میراث

های موفّق خانواده و جامعـه را بـرای مـا بـا ارا ـة ایگوهـای       در زندگی پیشینیان، وجود نمونه

 دهد مختل ، تذكّر می
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هـای مختلـ    جامعه، نسخهاجتماعی در هرآن، كمالـ رسیدن به كمال انسانی و به تَبَع 2

 ايـم  ؛شود با توجه به يک فرهنگ و يک نوشته، آن را به كلیّة جوامع تعمـی  داد دارد و نمی

انجامـد، بلکـه باعـ  انحـراف در ایگـو و نتـايج حاصـله        مورد نه تنها به نتیجة مطلـوب نمـی  

 شود كه قاب  پذيرش نیست می

اجتمـاعی،  علـوم هـا و تحقیقـات دانشـمندان غربـی در زمینـة     شـ نتايج حاصله از پـژوه 5

ــوم ــی، روانعل ــرق اعضــایوشناســی، خــانوادهتربیت ــا پیشــرفت ب ــوّع در آن كــه ب آســا و متن

 طـور دهـد، بـه  های جديدی را به جامعة انسانی ارا ه میروز افقفاكتـورهایِ پـژوهش، روزبه

كـارگیریِ باورهـا و   دگان از آنهـا بايـد بـا بـه    كننـ كام  قاب  ردّ و نفـی نیسـت، امّـا اسـتفاده    

 داده بـه های خود، آنها را در كنار پیشینة عمیق و قاب  دفاع گذشـته و حـال خـود قـرار    داشته

های موفّـق بـرای   نیز عام  ارا ة ایگوها و نمونه كارگیرند، ايم امر پُلی بیم گذشته و امروز و

 بود جامعة امروز خواهد

انـد،  ايم راستا تـالش كـرده    جامعه، از جمله جامعة ايرانی نیز درهرـ دانشمندان امروز 6

از میـراث ارزشـمند و     فند تـالش خـود را دوچنـدان نماينـد تـا بـا اسـتفاده       حال موظعیمدر

هـای دانشـمندان كنـونی جهـان نیـز بـرای       كاربردی گذشتگانِ مطرح ايران و اسالم، از يافته

 ه كافی و وافی بنمايند های خود، استفادتر كردن داشتهغنی

گـر  ت را بیشـتر جلـوه  انواده با ن رات جديد، ايم واقعیـ مورد خـ تطبیق ن رات قدي  در7

 كند كه در گذشته و با اعتقاد بیشتر مردم به ديم و آثار آن در خانواده و تقیّد بـه معـارف  می

انـد،  یـدتر بـوده  هـا مف تر و در جهت تربیت نس ها مستحک های آن، خانوادهدينی و آموخته

های علمی چند در دنیای امروز و با پیشرفت دانش و تجهیزات تحقیقاتی و انجام پژوهشهر

هـای جديـد و قابـ  اعتنـايی پیـداكرده ايـ ، اّمـا همچنـان حضـور ديـم و آثـار            ه  به يافتـه 

شـود و يقینـاً بـا عمـ  بـه      گذشته و چه امروز كامالً احساس میگرا، چه درپژوهشگران ديم

 تر خواهد شد محقّق گرا، ايم مه های دينی و دانشمندان ديمموزهآ
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