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نایسابنخانواده در نظام حکمت عملی 
*منصوره بخشی

**آبادیمجید صادقی حسن

***امامی جمعهسید مهدی 

دهیچک

ها است. ترین عنصر جامعه و بستر رشد بسیاری از ارزشترین نهاد اجتماعی و بنیادیخانواده اصلی

در آثار دیگر خود به نیز ، و مستقلا  ،الحاجة الی السیاسةو  ةوجوب السیاساز جمله  ،در آثار خود نایسابن

. دیگویم سخن آن تحکیم موانع و عوامل ضرورت، از فلسفیرویکردی دینی پرداخته و با موضوعاین 

 اصلی عناصر باب در سپس کاود ورا می سینوی حکمی نظام در منزل حکمت جایگاه ابتدا ،مقاله این

اره منزل، حقوق خانواده و اصول حاکم بر اد در مرد و زن مشارکت نحوه ازدواج، مانند ،آن با مرتبط و

روانی  اقتصادی، اجتماعی، یهازهیانگدر باب عوامل ازدواج بر  نایسابن. گویدمیسخن  ،سیاست منزل

و در راستای تحکیم این بنیاد بر مسئولیت مدیران و حاکمان جامعه، تلش  نهدیمانگشت  یو جنس

ای پنهانی و عفت هرفاه اقتصادی و ایجاد شغل، رشد عقلنی زوجین، جلوگیری از ازدواججهت در 

حقوقی همچون حق نفقه، حق  هدارد. در بحث از حقوق همسر و تکالیف مرد بکید فراوان أخانواده ت

در باب حق  .داندیمتحکیم خانواده  گاههیتک نیترمهممرد را  و کندمیصیانت و حق کرامت اشاره 

 بر همین اساس لزوماا .قرار گیرد خردکممزاج و التلونمنباید در اختیار فرد این حق  معتقد استطلق 

 .کندیمن حق را از مرد سلب هایی ایقعیتدر مو
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 .، خانواده، تدبیر منزل، حکمت عملی، زن، مردنایسابن :هادواژهیکل

 مقدمه

عنصر جامعه و بستر ایجاد و  نیتریادیبننهاد اجتماعی و  نیتریاصلخانواده از یک سو،  شکیب

ی از نظام ئبزرگ خانواده را جزنظران صاحبکه عموم  یاگونهاست، به  هاارزشرشد بسیاری از 

 )ساروخانی، ندیجویمجهان  را در و تطور خانواده دانندیمکلی جامعه و در رابطه تنگاتنگ با آن 

 خوشدستمادی و طبیعی،  یهادهیپد. از سوی دیگر، خانواده همچون سایر (146-159 :1384

خطر نابودی خانواده و در نتیجه خطر  تواندیممواقع از که در بسیاری  ییهابیآسآسیب است، 

جامعه  یهابیآسدیگر، بسیاری از مشکلت و  عبارت بهتباهی جامعه را به همراه داشته باشد. 

، به آن توجه دارندنیز مولود خانواده است. بر این اساس، از جمله مباحثی که امروزه متفکران 

تعادل حیاتی خانواده از طریق  ،آنهاد است. به اعتقا« در آن مؤثرتحکیم خانواده و عوامل »

تهدید کمک  یهادورهکه به حفظ و بازگردانی ثبات در  دیآیمفرآیندهای تعاملی پویایی به دست 

 کنندیمکه روابط را تعریف  دیآیمقواعدی به دست  شدنفعالاین امر از راه  و نهایتاا  کندیم

 .(1382 ،و گلدنبرگ )گلدنبرگ

مستقیم و  ،از وی حکمای بعد تمامی مشهورترین حکیم اسلمی است که تقریباا  نایسابن

حکمت خویش را از وی  هیمادستو  اندبودهحکمی او  ثیر تعالیم فلسفی و آرایتحت تأ ،غیرمستقیم

 هرسال نایسابناست. به میان آمده حکمت عملی سخن  ازدر جای جای آثار او و ، اندستاندهبه وام 

سیاست منزل و تدبیر امور خانواده نوشته است. وی در مقام بررسی ضرورت یا  دربارهخود را  اسةیالس

تعبیر « السیاسة الی الحاجة»و « السیاسة وجوب» وجوب تشکیل مدینه و اجتماعات بشری که از آن به

 .و فلسفه آن سخن گفته است« منزل»کرده است، نخست از ضرورت تأسیس خانواده یا 

که دربرگیرنده تمام  دارد، خانواده از لحاظ وجودی مراتب و شئونی نایسابناز منظر 

در این سنت، ورود به مباحثی  نایسابنمختلف مادی و معنوی بشر است. وجه نظر  یهاساحت

از عالم معقول  گاهچیهاست که خانواده را فارغ از صیرورت و تغییر که الزمه عالم مادی است، 

 ؛استمبتنی خاص سینوی  یشناسانساناین مطلب بر نظام عقلنی و  است.جدا فرض نکرده 

ه کخانواده نخستین اجتماعی است که شامل دو مرحله عقلنی و شهودی است.  یایشناسانسان
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ت کو برای شر ردیگیمو تعاون را فرا  یخودگذشتگه از ک ستا آنجاو در  نهدیمبشر در آن پای 

 .شودیمآماده  تربزرگ یهاگروهدر 

 ییهابیآسدر تحکیم خانواده و رفع  نایسابننوآوری مقاله حاضر در کاربرد حکمت منزلی 

که امروزه در ازدواج و فرزندآوری و روابط موجود در خانواده به سبک غربی متوجه جامعه است 

نظام له اصلی این مقاله، تبیین مبانی تشکیل خانواده و عوامل تحکیم آن در . مسئایران شده است

 ابتدا جایگاه ،این موضوع است. در این مطالعه بارهدالیل و مستنداتی در عرضهو  نایسابنفکری 

روابط موجود راجع به سپس به عوامل مهمی  و شدهبررسی  نایسابن حکمی نظام در منزل حکمت

 در خانواده و تحکیم خانواده پرداخته شده است.

 نایسابنجایگاه حکمت منزل در نظام حکمی  .1

و بایدها و نبایدها با هدف سعادت آدمی است، از  که تبیین مقدورات انسانی ،در حکمت عملی

که بر سه ساحت فردی، خانوادگی و  شودیمبحث  مدن استیسمنزل و  سه حوزه اخلق، تدبیر

. نکته مهمی که نباید از آن غافل شد نگاه (3 :1392، سلگی)کرمانی و است مبتنی اجتماعی انسان 

 گانهسه یهاساحتنظری و عملی است.  یهاحوزهکردن او در به انسان و اجتناب از شقه کپارچهی

سویه و نامتوازن می مد نظر قرار داد تا از رشد یکحکمت نظری در وجود آد هیسامزبور را باید در 

و پیمودن مشی اعتدال از نکات  یو عمل ینظر. تکامل قوه و عقل دکرجلوگیری  یبعدتکو 

 بوده است. نایسابنمطمح نظر حکمای سلف و از جمله  کلیدی است که معموالا

اگر علمی به فعل ما وابسته بود حکمت عملی و اگر علمی  .نداعلم و قدرت دو بال حکمت 

فایده حکمت عملی در این است که به ما نشان » نبود حکمت نظری خواهد بود.وابسته به فعل ما 

: 1383، نایسابن) «جهانی را سامان بخشیم و به جهان دیگر امیدوار شویمچگونه امور این دهدیم

روشن است که انسان منزلی بالطبع آفریده شده است و بنابراین چون زندگی خانوادگی طبیعی  .(2

اساس و هدف تشکیل خانواده را  وی .دشوینم نیتأماست سعادت واقعی انسان جز در پرتو آن 

که جز با تشکیل خانواده میسر  داندیممال  یدارامانتبقای نسل، حفظ و  ،یبخشآرام ،در تسکین

 .(5: 1985 ،همو)نیست 
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 مشارکت زن و مرد در تدبیر منزل .2

که  ابدییمفردیت حداقل دو انسان، هویت جمعی جدیدی  ردیگیموقتی نهاد خانواده شکل 

ظهور این مشارکت را  نایسابنست. ا سیاست منزل و اداره آن منوط به مشارکت و همدلی اعضا

داشتن مشارکتی  ،فایده حکمت منزلی»: دیگویمو  داندیمدر پرتو حکمت عملی مفید فایده 

است که باید در میان اهل یک خانواده برقرار شود تا مصالح مربوط به خانواده نظم یافته و فراهم 

ی ئ. مشارکت جزو کلی استی ئجز امورزن و مرد دربردارنده  مشارکت .(2 :1318، همو) «آید

و مشارکت کلن آن است که در  ردیگیماست که در سطح خانواده و منزل صورت مشارکتی 

 .کندیمسطح مدینه تحقق پیدا 

 در مبحث مربوط به خانواده از زن به عنوان شریک و جانشین مرد در خانه یاد کرده نایسابن

 و داشتن اخلق خوب در ،یدارخانهروشن است که درایت و عقل زن در  .(250 :1988 ،)همو است

ولخرجی و اا مسلم که، چنانباشد مؤثردر پیشرفت حیات اقتصادی خانواده  تواندیم خانواده

و خسارت در اقتصاد خانواده و کدورت و فساد  ینظمیبزن از جوانب مختلف موجب  یبداخلق

 .استاخلقی خانواده  در روابط

بودن ناگزیر از روابط فردی و اجتماعی در سطوح مختلف اجتماعی،  بالطبع یمدن انسان به سبب

سیاسی، اقتصادی است. روابط انسانی و نظم اجتماعی در جوامع بشری بستر امنیت و آرامش و رشد 

سازمان اجتماعی کوچک است و چون نیروهای  نوعیو نیل به کمال مطلوب انسانی است. خانواده 

های فعالیت سازنهیزمو روابط خانوادگی  ابندییمو پرورش  وندشمیجامعه در خانواده متولد 

گفت بنای جامعه بر خانواده استوار است.  توانیم استسیاسی افراد در جامعه  و اقتصادی، فرهنگی

 سعادت جامعه در گرو پرورش صحیح و تربیت و رشد تعالی فرد در خانواده است. ،در واقع

امعه معتقد است متولی این خانواده و ج یهاحوزهکید بر حفظ قوانین در أضمن ت نایسابن

متولی تدبیر امور منزل  پسنددینم نکهیاکما  ،، نباید در امر مدینه و منزل یک نفر باشدحفظ

ضمن توجه به این نکته، معتقد است  نایسابن.  متولی امر مدینه استهمان کسی باشد که عیناا

باشد که همان نبی و پیغمبر است. ولی در بخش اجرای  هر دو حوزه باید یک مبدأ گذارقانون

 .(9-6 :1405 ،همو: ک.ن) داردیمو از استبداد بر حذر  کندمیکید أقوانین بر مشارکت افراد ت
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 مبنای استحکام اجتماعی مدینه . ازدواج و خانواده:3

و حمایت از انسان است. وظیفه پدر و مادر در این  کردنیاجتماعخانواده نخستین مکتب برای 

است. انتظار داشتن فرزندانی سالم  مکتب حمایت و سرپرستی از فرزندان و تربیت شایسته آنان

تمایلت جنسی  فقطدر خانواده نباید  رونیااز  و صالح میسر نیست. سالم یاخانوادهو صالح جز با 

باشد و وظیفه، جای هوس را بگیرد. اگر زن و مرد وظیفه خود را در  فرماحکمبین زن و مرد 

انجام دهند کودکان ایشان محیط مساعدی برای رشد و تربیت در  یدرستبهتربیت فرزندان 

 .مهربانی .3 ؛عشق .2 ؛آرامش .1: داندیمسه اصل استوار  خانواده دارند. قرآن مجید خانواده را بر

و من آیاته ان خلق » :زمان اشاره شده استهر سه اصل به طور همدر یکی از آیات قرآن به 

در این آیه به دوستی، تفاهم متقابل  .(21روم: ) «ةرحمو  ةو جعل بینکم مود هایاللکم من ازواجا لتسکنوا 

کدی که مایه ماندگاری ؤ. نکته مماعی درون خانواده اشاره شده استو تعاون با عشق در روابط اجت

عشق  ،در واقع .، عشق استشودیمدر روابط زن و شوهر از یک طرف و میان آنان با فرزندان خود 

مفهوم فداکاری و ایثار معنا پیدا  شودیموالدین با فرزندان باعث  نیهمچنمیان زن و شوهر و 

هی این است که هر اال یهانشانهگونه فداکاری دریغ نکنند. یکی از  کند و اعضای خانواده از هر

 بهآنها  ،نیهمچن .فردی برای خود جفتی از نوع خود انتخاب کند تا توالد و تناسل صورت گیرد

که محتاج یکدیگرند تا از طریق هم به کمال و آرامش برسند و این همان  اندشدهآفریده  یاگونه

 ت.است که خداوند در وجود دو نفر قرار داده اس میل و کشش درونی

که با آن پیوند، بنیاد اصیل  داندیمیکی از بنیادهای مهم زندگی را ازدواج زن و مرد  سیناابن

: کندیمتوصیف « برترین رکن مدینه»ازدواج را  ،شفاکتاب در  نایسابن. ردیگیمخانواده شکل 

زندگی بشر مهم یکی از وظایف  پس ازدواج .(448 :1363، نایسابن) «و هو التزوج ةافضل ارکان المدین»

به این کار اقدام وظیفه  دادنالزم است برای انجامهمه  بر .د و نتایج گوناگونی داردیاست که فوا

این  دادنبه انجام توانیمکس را مطابق فهمش  د. هرشون مندبهرهد و نتایج آن د و از فوایکنن

صالح و تربیت  یاجامعهیابی به برای دست نایسابن د.کروظیفه و استفاده از فواید مهمش وادار 

 .کندیمفرزندان شایسته ازدواج را مهم تلقی 
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 نایسابنانگیزه و آثار ازدواج از نظر  .1. 3

 :چنین استکه اهم آن  کندیمرا برای ازدواج ذکر  ییهازهیانگوی در آثار خود 

ذخیره آن برای ایام انسان برای حفظ دارایی خویش و  ،نایسابنبه عقیده انگیزه اقتصادی: 

 کدر این امر همراه و شری تواندیمه کاست  ن و بیت نیازمند است و این همسرکبه مسنیازمندی 

مرد،  کزن شایسته شری»: دیگویمزن شایسته  یهایژگیو بارهدر رونیامناسبی به شمار آید. از 

 .(250 :1988، همو) 1«استو امین او در تربیت فرزندانش  نگهبان مال او و جانشین وی در منزلش

حال پیری یاور پدر  فرزندی نیاز است تا به هنگام ناتوانی و به» ،نایسابنبه نظر  انگیزه اجتماعی:

: 1347، همو) «ایشان را پس از مرگ زنده بدارد دو مادر باشد و نسل ایشان را تداوم بخشد و یا

 کندیمیاد  ن مدینهکبه علت همین نقش مهم اجتماعی، از ازدواج با عنوان برترین ر وی. (12

 .(448 :1363، همو)

مدعی است هر  محبت قبل از ازدواج را فاقد دوام دانسته و عشق و نایسابن انگیزه محبت و آرامش:

 وده شودافز گریدمهمحبت آنها به  چه از طول زندگی مشترک زوجین بگذرد، باید بر میزان عشق و

مرد باید با یکدیگر  زن و ،نایسابندیگر، از نگاه  عبارت بهنه اینکه کاستی گیرد و رو به خاموشی گراید. 

یکدیگر  هاآنو همین الفت باعث شود  ندریگببا هم انس  زندگی مشترک داشته باشند تا در طول آن،

روز از فروغ هبوزر نکهیاو محبتی که در آغاز داشتند هر روز فزونی گیرد، نه ند دانبرا مایه آرامش هم 

 بینجامد.عاطفی  به طلق بعضاا د و حتی وآن کاسته ش

ته کدر این ن .دیآیمون و آرامش درونی نیز در سایه ازدواج و گزینش همسر پدید کبه نظر او س

 نفس انسان آرامش» :روشن است، متن سخن او چنین است املا کاز قرآن  نایسابن یریرپذیتأث

 .(11 :1347 ،همو) 2«بخش قرار داده استه خداوند او را برای مرد آرامکمگر با همسری  ابدیینم

 (.21روم: )ار برده است که در قرآن آمده به کرا  «نکس»همان واژه  وی ،شودیمه ملحظه کچنان

وی و معن یهازهیانگو برای  داندیمازدواج را مقدس  نایسابنچه اگر انگیزه رفع نیاز جنسی:

ه کمعتقد است شهوت جنسی، نیازی طبیعی است  امال است، ئاجتماعی نقش اساسی در آن قا

                                                             
 «.اوالده تربیة فی نهیما و رحله فی خلیفته و ماله فی قیمته و ملکه فی الرجل شریکة الصالحةان المرأه » .1

 .«جعلها اهلل للرجل سکنا یلتااالّ الی الزوج نفسه  نولم تسک. »2
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باید از طریق نهاد ازدواج صورت گیرد و هر راه  فقط نیازاین ، هرچند ارضای باید برآورده شود

زیرا این امور  .دشوباید ممنوع  ،لواط مثل زنا و ،ا برآورده نیازهای جنسی رکدیگری جز ازدواج 

 .(448 :1404، نایسابن) 1دکنیممستغنی  ،یعنی ازدواج ،ن مدینهکر نیترمهمافراد را از 

 نایسابنلزوم استحکام خانواده و الزامات ازدواج از نگاه  .2. 3

بر دوام و باید هی اال گذارقانون دارد کهراستای تحکیم بنیاد خانواده و ازدواج اصرار در  نایسابن

نتیجه در که ندشواستمرار این پیوند تأکید ورزد تا همسران با هر امر جزئی و سبک دچار جدایی ن

زاوجت گردد تجدید نیاز انسان به م باعث جدایی یا و نهایتااپریشانی والدین و فرزندان  موجب

ست. ولی اقطع در شریعت اسلم تأکید بر دوام و استمرار کانون خانواده  طور به .(449 :همان)

. فلسفه شودیمتوصیه استثنایی طلق  هایوضعیتزن و مرد، در  نشدنغم تأکید بر جدارعلی

چراکه گاه  ؛ن باز کندآباید راهی را برای  گذارقانونمعتقدند شارع و  ،نایسابنجمله  از ،مسلمان

ادامه زندگی  ووجه امکان سازش و الفت با همدیگر ندارند  هیچه است که ب یاگونهه بسرشت آنها 

 .جز شر و عذاب، حاصل دیگری ندارد یاخانوادهدر چنین 

 :، از جملهاده استدباعث تداوم واستحکام این نظام باشد توجه  تواندیمالزاماتی که  هب نایسابن

 شدن آنازدواج و قانونیتلش مسئوالن و مدیران جامعه در ترویج . 1. 2. 3

 گوید: . وی میترغیب و تشویق کند ازدواجمردم را به حاکم باید 

اج است که منجر ازدو کند یگذارقانونآن  دربارهباید  گذارقانوننخستین موضوعی که شارع و 

بشر  آن ترغیب و تشویق کند، چراکه بقای نوع دادنمردم را به انجام و دشویمبه حفظ نسل 

باشد تا  باید وقوع ازدواج آشکار .وابسته به آن است و بقای نوع بشر دلیل خداوند متعال است

ر مدینه اموال د هیپاوجود نیاید و موضوع انتقال میراث که ه در نسب و خویشاوندی ب یاشبهه

 .(448 :1404، همو)است، آسیب نبیند 

                                                             
وقع فیها ترخیص ادی الی ضد ما علیه بنا امر المدینة، مثل الزنا واللواط، الذی یدعو الی االستغناء عن  انیلتاالفعال ا ضاًیاو تحرم  .1

 افضل ارکان المدینة و هو التزوج.
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 .(198 :1985، همو) 1دکننتشویق و دعوت د مردم را به ازدواج بایمدبران امور مدینه  ،به نظر او

 شدنشناختهبا مشروع  2.د، ازدواج استورآبه صورت قانون و سنت درباید  گذارقانونه ک چیزیاولین 

 .(همان) گونه ارتباط جنسی خارج از محدوده ازدواج نامشروع شناخته خواهد شد ازدواج هر

 پنهانی یهاازدواججلوگیری از . 2. 2. 3

ته به آن است، و بقای نوع بشر وابس« تناسل»که با توجه به اهمیت خانواده  معتقد است نایسابن

و غیررسمی  گونه ازدواج پنهانی باید قوانین مدینه در این باره کاملا روشن باشد و جلوی هر

هم سلب به مسئله مهمی توجه کرده که امروزه در جوامع بشری عامل م نایسابنگرفته شود. 

 صورت بهازدواج باید  .دشویمبنیادهای خانواده  شدنسستنتیجه یکدیگر و در ازهمسران  اعتماد

یراث اشخاص زیرا این امر از وقوع تردید در نسبت و نیز اختلل در انتقال م .علنی صورت گیرد

 )مجلسی،« دّفاح ولو بالکاعلنوا الن»ه: کمطلب در نصوص نبوی نیز آمده است . این کندیمجلوگیری 

در حضور شهود  دازدواج بای)« بالشهود اح االکو الن»با ذکر این نکته که  نایسابن .(275: 103ج ،تابی

 .(448 :1404، نایسابن) کندیمأکید بودن ازدواج ت، بر علنی(باشد

 رشد عقلنی و جسمانی .3. 2. 3

ه فرد به کت زمان مناسب وقتی اس ،به نظر وی .کندینمسن معینی برای ازدواج توصیه  نایسابن

ظر اقتصادی نبه دست آورده و از را ه زن و فرزند داربلوغ جسمی رسیده و رشد عقلی الزم برای ا

 رده است.کفراهم  را شغل و درآمد الزم برای معاش خانواده

 و انتخاب حرفه یل زندگی مستقلکتش .4. 2. 3

 3:دیگویمنند. وی کاز والدین جدا و مستقل زندگی  دفرزندان پس از ازدواج بای، نایسابنبه نظر 

ه ازدواج داده شود و کآورد، تدبیر آن است  دست بهفرزند با شغل خویش درآمدی  که یهنگام»

حرفه ضمن تقسیم  درباره انتخاب شغل وهمچنین،  .(88 :2007، همو) «جدا گردد اشخانوادهاز 

                                                             
 «.و ان یدعو الیه و یحرّض علیه» .1

 .«ن یشرع فیه هو امر التزوجااوّل ما یجب » .2

 .یفرد رحلهن یزوّج و افاذا کسب الصبی بضاعته فمن التدبیر . 1
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که مرد  کندیمکید اعت از ناحیه ادب و صناعت یدی، تأصناعات به صناعت از روی عمل، صن

 ند:کباید در اتخاذ صناعات، اقتضائات و امور ذیل را رعایت 

 هد.محکم قرار د یاهیپا بنیان آن را باید بر .1

 یزد.بپره باشد و از شره و حرص ترکینزدو به اصول عفت  ،بکوشد از روی استحقاق .2

 .است تربرکترپُ، سودمندتر و شودیمتحصیل  یآسانبهو  دیآیمدست ه مالی که به صفا ب .3

ابواب  ،قاتصد ،و قسمتی از آن را در زکات کندسیرت عادالنه صرف  یمقتضا بهمال را باید  .4

 .(94 :1402 ،همو) کندو قسمتی را برای روز مصیبت ذخیره  کندروضه و مصالح خیریه خرج فم

 نبودن زنیکاشترا .5. 2. 3 

بودن زنان را موجب ننگ و بدنامی و بروز فساد و یکبه پیروی از تعالیم اسلمی، اشترا ،نایسابن

 هک ،مثل افلطون ،از بعضی فلسفه یونان باستان خصوصاین  . وی درداندیمناگوار  یهاخسارت

 .(450: 1363، همو) 1رده استکپیروی ن ،انددادهزنان و فرزندان  کنظر به اشترا

 سیناصفات همسر شایسته از نگاه ابن .4

دین اسلم برگرفته  یه اغلب از متون اصلک کندیمزن اشاره  یمطلوب برا یهایژگیوبه  نایسابن

شایسته را شریک مرد، نگهبان مال او و جانشین مرد در منزل و امین تربیت  شده است. وی زن

 2داشته باشد و از این صفت محافظت کند باید عفت و عصمت معتقد است زن و داندیمفرزندان 

و در امرد و قیم مال وی و جانشین . زن خوب و صالح، شریک ملک و زندگی (79 :2007، همو)

، زابچهدخل و خرج است. بهترین زنان زنی است که خردمند، دیندار، باحیا، باهوش، بامحبت، 

، وزین، سنگین و با وقار، باهیبت امانتدار، در غیاب شوهر پاکدل، مطیع، خیرخواه شوهر، حرفکم

 کند و با اخلق افزون، کم شوهر را ییجوصرفهتدبیر باشد و با و در خدمت شوهر، فروتن و با

 بخشد. وی را تسل یهاغماندوه شوهر را بزداید و با لطف و مدارا و نزدیکی به شوهر،  اشدهیپسند

                                                             
یوقع انفه و عارا عظیما، و هی من المضار المشهور، واالشتراک فی الرجل ال یوقع عارا بل بل حسدا، والحسد غیر  هایفواالشتراک  .1

 ملتفت الیه فانه طاعة الشیطان.

و خیر النساء العاقلة الدینة الحییة الفطنة الولود القصیرة اللسان المطاوعة العنان الناصحة الجیب االمینة الغیب الرزان فی المجلس  .2

الوقور فی هیبتها المهیبة فی قامتها الخفیفة المبتذلة فی خدمتها لزوجها تحسن تدبیرها و تکثر قلیله بتقدیرها و تجلو احزانه بجمیل 

 .مداراتهاو تسلی همومه بلطیف  اخالقها
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 زن و خانواده در خصوصاصول سیاست مرد  .5

 از .در بهبود روابط انسانی انکارناپذیر است آنهانقش زنان در نظام خانواده و جامعه و نیز کارآیی 

 ،داده ین و مکتبی به دختران و زنان توجهیآغازین بیش از هر آاسلم از همان روزهای روی این

آنان بیش از  یهایتوانمندو با تعریف جایگاه زن در نظام خلقت زمینه را برای بروز استعدادها و 

  .هر زمانی مساعد کرده است

ارزش و منزلت  راجع بهآنان  یهاسفارشو سخنان و  ، امامان معصومامبریپسیره 

کننده این نظریه است که ان مسلمان در حوادث تاریخی اثباتآفرینی زنزن و همچنین نقش

نیز برای  یاژهیوقائل شده و به همین دلیل دستورهای  یاژهیوبرای وجود زن، موقعیت اسلم 

ش زنان منزلت و نق راجع بهگذشته از میراث رسیده به ما از منابع وحی  .آنان وضع کرده است

حقوقی را  انددهیرسگاه به مباحث مربوط به خانواده  در جامعه، متفکران بزرگ اسلمی نیز هر

این قشر عظیم انسانی، منشأ بسیاری از  دهدیمکه نشان  اندهکردبرای زنان تعریف و تبیین 

 .هستندتصمیمات و تحوالت اجتماعی 

 حقوق زن. 1. 5

و انانیت خود را به  زنندیمبا خروج از حوزه فردی خود دست به تشکیل اجتماع  هاانسانوقتی 

ماع قوام و پایداری آن اجت که قطعاا کنندیمتکالیفی بر یکدیگر بار  حقوق و سازندیمتبدیل « ما»

واحد اجتماع، خانواده است که با  نیترکوچکلیف است. اولین و منوط به رعایت آن حقوق و تکا

. خانواده برای استحکام و مداومت نیاز به قانون و گرددیمو مرد و فرزندان تشکیل  حضور زن

که  ،در جای جای آثار خود نایسابن. آننده بموظف  هاانسانکه  دارد یفیلاتکو  وقمراعات حق

 کندیمی اشاره کرده است. وی حقوقی را بر زن بار هاینهمونبه  ،ملهم از تعالیم اسلمی نیز هست

از جمله این حقوق و تکالیف  .شودیمتکالیفی نیز در ازای این حقوق بر او ایجاد  که مسلماا

 از: است شده عبارتمطرح

 حق نفقه .1. 1. 5

موظف است کلیه نیازهای متناسب  . ویمخارج زن بر عهده شوهر است ،از منظر حقوق اسلمی

ون و حیثیت و ئدر تعریف نفقه ش ند.کمین تأرا پوشاک و مسکن  نظیر خوراک، ش،با همسر



 نایسابنخانواده در نظام حکمت عملي  

 

 

15 

توجه قرار گرفته است که همین نکته سطح وظیفه مرد را تعیین  حلموقعیت اجتماعی زن م

 د. کن نیتأمرا نیازهای مادی او  ن زنأکه باید در حد متعارف و متناسب با ش دکنیم

مهم  یهاملکاقتصادی و از در حوزه مباحث اجتماعیمهم اقتصاد خانواده از مسائل  هامروز

ز کفویت مخارج زندگی و نی نیتأمتوانایی اقتصادی مرد در  تقویت ارکان نهاد خانواده است.

ین قرار اساسی است که در بدو زندگی باید مطمح نظر طرف یهاشاخصهاقتصادی زن و مرد از 

فقدان اقتصادی و  یبرنامگیبخانوادگی امروزی ناشی از  یهانزاعو  هامشاجرهبسیاری از  گیرد.

ها انوادهخموجب از هم پاشیدگی برخی ست که ا مین نیازهاأت یس خانواده درتمکن و توانایی رئ

 نایسابنرو ئیس منزل نقش رهبری دارد. از اینر عنوان بهدر نگاه فلسفه مسلمان، مرد . شودمی

ارد، تدبیر درج زندگی را مرد وظیفه تأمین مخا چونو  کندیمتدبیر مرد در اصلح نفس را بیان 

 که یکسان دست نخست: کندیم. وی ابتدا مردم را به دو دسته تقسیم کاودیدخل و خرج را م

نیز به دو  این دسته .نداکه نیازمند کسب ییآنهادوم، دست و  ؛ازندینیبارث از کسب  واسطهه ب

، همو) ندتراتباثباهل تجارت و اهل صناعت که البته اهل صناعت پایدارتر و  ؛شوندیمگروه تقسیم 

1402 :93). 

 نایسابن. مخارج همسر و فرزندان است نیتأمیس خانواده مسئول اقتصادی و ئر عنوان بهمرد 

 :1363، همو) «بعض علی بعض ةوجوب نفق»به این نکته پرداخته است:  ،شفااز جمله در  ،در آثار خود

. وجوب خرج و نفقه زن بر مرد و خرج و نفقه فرزندان تا بزرگ شوند از آثار و لوازم شرعی (449

درباره خرج و نفقه زن  وی است. نایسابناز نظر  و عرفی نسبت موجود و محقق بین این اشخاص

  1:دیگویم

تکفل،  خرج و عوضِ اینمرد باید متکفل مخارج زن باشد و در  .عهده مرد است خرج و نفقه زن بر

یا  ،دکنبا دیگری ازدواج  تواندینمدارد و اختصاص اختیار زن است و زن به مرد مرد هم صاحب

 .(451-450 :همان)دیگری را به خود راه دهد 

 

 

                                                             
 .فلیزم الرجل نفقتها؛ لکن الرجل یجب ان یعوض من ذلک عوضا، و هو انه یملکها و هی ال تملکه، فال یکون لها ان تنکح غیره .1
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 در حکمت عملی سینوی بهترین مشغولیت برای زن یدارخانه .2. 1. 5

 آوردیممشکلت متعددی به بار  توجه در زندگی اجتماعی و فردی که بعضاا حلیکی از نکات م

دی، گهگاه مثبت و مفید است که فارغ از مباحث اقتصادی و ما یهاتیمشغول نداشتنبیکاری و 

ارزشمند است  نفسهیف لذا کار و مشغولیت، .شودیمو پرداختن به امور بیهوده منجر  یتیهویببه 

ی از معضلت . امروزه یکداردیمباز  یتیهویبو جوهره آدمی را از هرزرفتن و ورود به اوهام و 

منجلبی  بلکه بیکاری شودینماز منافع مادی کار محروم  بشری بیکاری است. فرد بیکار صرفاا

آوری به اوهام و . خروج از واقعیت و رویآوردیماست که مصائب متعددی را به دنبال خود 

ز جمله تبعاتی ختن به امور غیرواقعی ا، پردایتیهویب، یگریپوچواهی و بالتبع  یهایپردازخیال

 است که نتیجه مستقیم و غیرمستقیم این معضل است.

از مباحث و نتایج  نظرصرف ،را برای زن یدارخانهصرف مشغولیت  نایسابن رسدیم نظر به

آوردن بسیاری از . پناهشودیمشدت احساس . ضرورت این نکته امروز بهکندیمتوصیه  ،اقتصادی

 نایسابناست.  از مسائل مهم امروز اتیواقعگرفتن از به فضاهای موهوم مجازی و فاصله هاانسان

که تکلیف  دکنیممطرح  یحق عنوان بهآن را  لکهب داند،می شغل مثابه بهرا برای زن  یدارخانه

 : گویدمی ةالمنازل او السیاسات االهلی تدابیر مرد است. وی در کتاب عهده بهایجاد آن 

ند تا اوقات فراغت زن کو تربیت و اداره فرزندان مشغول  یدارخانهشوهر باید زن را دائماا به امور 

ن کن است به روابط سالم آسیب رساند، صرف نشود، در غیر این صورت ممکه ممک یبه امور

مردان بیگانه بپردازد و در نتیجه احترام متقابل زن و مرد از  یاست زن به زینت و آرایش برا

 1(.38-32 :1347، همو)میان برود 

زن را به کاری بگمارد و او را  معتقد است مرد باید خاطر و ذهن نایسابناساس نقل فوق،  بر

به آرایش  اشو خودنمایی یطلبجمالچراکه اگر زن بیکار باشد بر اساس استعداد  کند؛مشغول 

و از هدف اصلی که  دشویمر وغم وی صرف این ام و هم   و طبیعتاا پردازدیمو پیرایش و تبرج 

                                                             
بسیاسة اوالدها و تدبیر خدمها وتفقد ما یضمه  أةو اما شغل الخاطر بالمهم فهو ان یتصل شغل المر»: دیگویمنیز  السیاسةدر کتاب  .1

اذا کانت ساقطة الشغل خالیة البال لم یکن لها هم اال التصدی للرجال بزینتها والتبرج بهیأتها ولم یکن  ةخدرها من اعمالها فان المرأ

 (.13: 1985)همو، « جملة احسانهلها تفکیر اال فی استزادتها فیدعوها ذلک الی استصغار کرامته و استقصار زمان زیادته و تسخط 
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. تکفل مهمات منزل و نظر به مصالح آن بهترین دشویمدن بنیاد خانواده است غافل کرمستحکم

د دور داشت از نظر نبای آنچه شغل مهمی است. نایسابناز دید  یدارخانهمشغولیت برای زن است. 

 .مرد مدیر و مدبر خانواده است ،به زندگی زناشویی است. در عبارات فوق نایسابننگاه مردساالرانه 

دارد و گویی زن را دن خانواده و همسر رکست که نقش فعال در اداره، تدبیر، اشتغال و سرگرما او

 منفعل محض است.

 حق صیانت. 3. 1. 5

 از مرد که معموالا ،اشنفقه، با توجه به بافت و شخصیت وجودیحق برخورداری از  زن علوه بر

روانی است. ی و روحیاعم از جسم هابیآساست.  ریپذبیآسدر برابر حوادث  ،است ترفیضع

باعث  گهگاهی اجتماعی هامواجههند که در برخوردار یورشعلهاز احساسات لطیف و  معموالا هازن

 .تحت تأثیر عواطف و احساسات قرار گیرند هابغض و حب و هاقضاوتدر  شودیم

تربیت و فرزندداری را  هی است تامسبوق به حکمت اال عواطف شدید قطعاا احساسات و

 نایسابنند. ابهره یا محروم از این حوزه کمد که معموالاکنمکمل وجود مرد  تسهیل و وجود زن را

باید عاقلنه زیست. بر قلمرو وجود آدمی و بالطبع خانواده مندانه سعادتمعتقد است برای زندگی 

و جامعه اولویت حاکمیت با عقل است. مرد باید حافظ این حاکمیت باشد و جایگاه عقل را در 

است که  ییهابیفر هاخانوادهموجود در  یهابیآسزوایای زندگی محافظت کند. امروزه یکی از 

دور  یهاانتیخنامتعارف و  یهایدلدادگکه به دنبال خود  دکننیم هاخانوادهافراد شیاد عارض 

تحقق آن سخن  بر از حق صیانت زن و تکلیف مرد چون نایسابن. آوردیماز مروت را به همراه 

 1:آورده است شفا. در کتاب نهدیمبر این نکته انگشت  دیگویم

 .داردخیانت دیگران مصون بست که مرد وی را از فریب و ا از جمله حقوق زن صیانت و حفظ او

و  خواندیمجالب توجه بوده مردها را به سوی خود  زیرا زن در شهوت با مرد شریک است و جداا 

 .(450 :1363، همو) استعقل  برفرمانو کمتر  خوردیمبا این وصف زود هم فریب 

مین مصالح أتخیر و سود  .آوردیممرد به شمار  داری زن را از وظایفنگه نایسابن نجایادر  

زن معتقد است  باره. دراستمهم ن وظیفه ای دادنبسته به انجاموازندگی زناشویی و خانوادگی 

                                                             
مشترکة فی شهوتها و داعیة جدا الی نفسها، و هی مع ذلک اشد انخداعا، و اقل للعقل  النهاان تصان،  ةو لما کان من الحق المرأ. 1

 .طاعة
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است که وی به زن  ایو این نکته هم دید منفی کندیمو کمتر به عقل توجه  خوردیمزود فریب 

 .داندیمانسانی  یهاارزشدارد و شخصیت زن را فاقد 

 کرامتحق احترام و  .4. 1. 5

. ردیگیمهی وی سرچشمه احساس ارزش و کرامت یکی از صفات بارز انسانی است که از فطرت اال

 .دشویمو توهین به کرامت آدمیان باعث تزلزل و ریزش کاخ شخصیت آنها  هاانساناستخفاف 

به موجوداتی  مروربه رندیگیممدام قرار  یاحترامیبوهن و خفت و  در معرض کسانی که معموالا

امام  که در روایات آمده است نکهیاکه دیگر مکارم انسانی از آنها متوقع نیست.  شوندیمتبدیل 

بدارد،  یه نفس خود را گرامک یسک ؛هِ شَهَواتُهُیهِ نَفْسُهُ هانَتْ عَلَیرُمَتْ عَلَکمَنْ » فرمودند: یعل

 ،(449مت ک، حالبلغهنهج) «خواهد بود ارزشیبر و یش او حقیدر پ ینفسان یهاخواستشهوات و 

 یهاکرامتاز کرامت و ارزش، بستر مبارکی است که  هاانساندن کراست که لبریز آنحاکی از 

از جمله  گویدمیدرباره تکریم همسر  نایسابن. دکنیمو رذایل را دور  آوردیم دنبال بهاخلقی را 

باکرامت وقتی تحت پوشش کرامت همسرش قرار  زنِکریم مرد بر همسر آن است که آزادمنافع ت

، استمرار آن کرامت و حمایت او از زن و ترس زن از زوال آن، وی را به امور متعدد ردیگیم

شدید و  که مرد جز از این طریق قادر به اداره زن نیست و ترک آن تکلف خواندیمفرا  بسیاری

وی در این عبارات در رابطه . (80: 2007، نایسابن) 1خواهد داشت یپ درسنگینی  ونه(ئ)مهزینه 

تکریم و تعزیز زن اشاره به برای مرد  ایوظیفه عنوان بهو  کندیمکید أمرد و زن بر این نکته ت

د. زن کنریم کدارد و او را تبزن دوست دارد عزیز باشد. مرد باید زن را بزرگ  دیگویمو  کندیم

ریم کو درنتیجه احترام و ت کوشدیمرامت مرد را دید، در حفظ و تداوم آن ک یهم در مقابل، وقت

معتقد است راه اداره زن همین است و اجبار و تهدید  نایسابن. شودیمم کمتقابل میان زوجین حا

 .(همان) بردینم یره به جای

هم منفعت  نجایا. در (همان)زن به تو احترام بگذارد تو هم به او احترام بگذار  یخواهیماگر  نتیجه:

حفظ احترامش  برایباید  خواهدیم. یعنی چون مرد احترام گیردهم تعلق میزن به تکریم مرد، 

                                                             
دعاها حسن استدامها لها و محاماتها علیها واشفاقها  زوجهاالرجل اهله فمن منا فعها ان الحرة الکریمة اذا استجلت کرامة  ةاما کرام. 1

 .من غیر هذا الباب اال بالتکلف الشدید والمئونة الثقیلة هایالمن زوالها الی امور کثیرة جمیلة لم یکد الرجل یقدر علی اصارتها 
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و او را در  دهدیمبه زن احترام بگذارد. احترام به زن میزان امیدواری وی را به زندگی افزایش 

 خوب، با متانت ی همراهرفتارها، زیآممحبت. سخنان دکنیم ترراغبوظایف همسری  دادنانجام

احترام و تکریم است. احترام به  یهاجلوهاز جمله ش یهاخواستهدادن به او و اهتمام به گوش

احترام فرزندان به  یامدرسه همچونکه انجامد یمبه ایجاد فضای آرام در خانواده  همسر قطعاا

و ابعاد دیگر آن  هاقسمتآسیب ببیند که این جوهره  ییهاخانواده. در دهدیمدیگران را آموزش 

 .شودیمنیز دچار مشکل 

 اعمال مهابت و هیبت و مرد . 2. 5

باشد تحقق امور مذکور مشکل نکه اگر  طلبدیمرا لوازمی  تحقق حقوق و تکالیفی که ذکر شد قطعاا

از شوهرش اطاعت  صورت نیاچراکه در غیر  ؛باید از شوهرش ترس داشته باشد . زندینمایم

و خودش فرمانروا  کندیمکه شوهرش را مقهور و مطیع خود  رودیمو تا جایی پیش  کندینم

روی  ناهی و منهی عوض شود انقلب و انتکاسی و مأموراگر جای آمر و  ،نایسابن. در نگاه شودیم

چراکه  ؛(12 :1985 ،همو)که نتیجه آن نابسامانی زندگی است که در این صورت وای بر مرد  دهدیم

. هیبت در واقع همان جربزه مدیریت است که دشویمخوش زوال در این حالت هیبت مرد دست

شکسته شود امر او نیز مطاع نخواهد بود. هیبت به دنبال خود نوعی  اگر هیبت مدیر در هر قلمرویی

و  ندکمیمیل ککه اساس تدبیر مرد در خانواده است، نواقص را ت آوردیمترس زیردستان را هم 

استوار نیست. هیبت شوهر  یو بدون آن روابط زن و شوهر بر اساس صحیح پوشاندیمنقاط ضعف را 

 یند، از دین و مروت خویش پاسدارکه مرد احترام خویش را در خانه حفظ کبه همسر آن است 

اگر مرد در برابر همسرش از هیبت و احترام الزم برخوردار » .بند باشدپای شیهاوعدهد و به کن

و در نهایت زن مدیر و مدب ر خانواده  نهدینم یو به فرمان او وقع شمردیم کوچکرا  ینباشد، زن و

 تواندینماست زن  معتقدزیرا  .کندیموهش کرا ن وضعیتاین  نایسابن. (79 :2007 ،همو) «دشویم

تکریم مرد بر  ره بک همچنان نایسابن. (7 :1985 ،؛ همو449 :1404، همو)مدیر و رئیس خانواده باشد 

و معتقد است در اداره زندگی  گذاردیمکید کرد بر تلفیق مهر و قهر نیز انگشت اهل و زندگی تأ

 .(80: 2007، همو)هیبت و صلبت مرد نیز باید محفوظ بماند 
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 طلق و جدایی .3. 5

 صورت بهطلق را  ،یید فراوان بر محبت و الفت در خانواده و استمرار پیوند خانوادگکبا تأ نایسابن

حد باید تا  ،یو نظر به. ردیپذیم از شرع مقدس اسلم یسنگین به پیرو یو با شرایط یاستثنای

به  یامیده کرضایت داد  یبه جدای یزمانفقط وشید و کصلح و سازش میان زوجین  یبراممکن 

از جمله عقد  غافل نبوده است که گاه عمل به تعهدات ونکته از این  نایسابنسازش آنها نباشد. 

ز هم جدا ها باید اآن گی کافی نیست ودت خانوا، برای ادامه حیاکه بین زوجین بسته شدهنکاحی 

بودن یکی م، عقیزوجین نداشتناز جمله: کفویت ،کندیمشوند. او برای این مطلب چند دلیل اقامه 

یز یادآور اما این نکته را ن .بختی و رضایت خاطر آنها از یکدیگراحساس خوشفقدان ، از آن دو

رساندن به موجب آسیب زیرا .که نباید اجازه داد به سبب دالیل بیهوده طلق رخ دهد شودیم

 .(449: 1404 ،همو)و حتی در ازدواج مجدد مرد و زن نیز اختلل ایجاد خواهد کرد  شودیمفرزندان 

یکی از نکات مثبتی که به  اما ،اختیار طلق نباید به دست زن قرار گیردمعتقد است  نایسابن 

را نفی و با این قول، تفکری  کندینمبه مرد واگذار  حق طلق را لزوماااین است که آن توجه دارد 

. وی معتقد است اختیار ندیبیمنسبت به مرد در مرتبه کمتری از لحاظ عقلی،  ،که زن را کندیم

است و ثبات قدم و قدرت  ترناقصاز لحاظ عقلی  ی قرار گیرد کهطلق هرگز نباید به دست همسر

 باید مسئله به حاکم وهایی چنین موقعیتبلکه در  ،تلون مزاج است و دچاردارد ن یریگمیتصم

 نایسابنسازش حکم به جدایی کند.  بودنناممکنتشخیص  د و در صورت لزوم وشوقاضی ارجاع 

العقل این مطلب توجه دارد که در این میان ممکن است مرد یا زن نسبت به دیگری انقصه ب

 .(450: همان) 1باشد ترکاملو  ترعاقلمرد از زن  نیست که لزوماا  چنینباشد و  عقل(ت)سس

 وظایف مرد نسبت به فرزندان .6

و معتقد است فرزند را  داندیمدانا را از جمله حقوق فرزند  یاهیداسینا نهادن نام نیک و انتخاب ابن

فرزند  کردنادب بارهدروی  .(101 :1402، همو)باید با اخلق نیکو و صفات و عادات پسندیده آشنا کرد 

نخستین بار کم ولی دردناک باید تنبیه  د.دانمیتنبیه بدنی را جایز حتی وسایل،  همهاستفاده از 

                                                             
ذلک شیء، بل یجعل الی الحکام، حتی اذا  فأما انقص الشخصین عقالً و اکثرهما اختالفاً واختالطاً و تلوناً، فال یجعل فی یدیه من .1

 عرفوا سوء صحبته تلحقا من الزوج اآلخر، فرقوا.
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 نکهیامعتقد است پس از  نایسابن. (همان) بعد از ترسانیدن شدید و وجود شفیعان باشد لبتها باشد و

وجود فرزند، مستعد فراگرفتن علم و ادب شد باید به او علم و ادب آموخت و آموزگار وی باید 

دیندار، پاکدامن و بامروت باشد و در حین آموزش، خود مسائل معاشرتی را رعایت کند و  ،دانشمند

  را در هم آمیزد. یریگسختو  ییخونرمباشد و در آموزش  یدر فراگیر مؤثربتواند فردی 

 یهانشانهآموزش قرآن و تلقین  نخست،: کندیممواد آموزشی را در دو بخش خلصه وی 

ت برای به دست آوردن مال و ، توجه به آموزش هنر و صنعو دوم ؛و اصول و قواعد زبان دین

پس از فراگیری حرفه و  (.104 )همان:آموزان ت با توجه به ذوق و استعداد دانشمعیش لهیوس

و هم به  بکوشد اشحرفهتا هم در تکمیل  شتخود وادا مین زندگیأفرزند را به تباید صناعت 

طلب معاش عادت کند. مقتضای تدبیر این است که پسر وقتی به کسب معاش از صناعت خود 

 .(50و  49: 1319 ،همو)ند تا بازیچه شهوات نشود کنرا جدا  اشخانه ند وریگبزن  شد برایشموفق 

 خدمتکاران دربارهتدبیر مرد  .7

توجه  نیزو حقوق و وظایف آنها  ،حضور خدمتکاران و کارگران در منزلبه فلسفه اسلمی 

 : دیگویم سیناابن. اندداشته

 آن بسیار مهم است. دهیفاپس . استاعضا و جوارح بدن انسان  منزلهخدمتکار این است که به  دهیفا

پس سزاوار است که خدا را حمد کنی در مقابل این نعمت، و شایسته است که آنها را به خود نزدیک 

 شوندیمند و خسته ازیرا آنها نیز انسان .با رفق و مدارا رفتار کنی و تنگ نگیریده و کرکنی و تفقد 

  .(107 :1402، همو)ند دارو حوایج طبیعی  شودیمو سستی و پیری بر آنها عارض 

امتحان و بررسی رفتار خدمتکار از جمله  ،دهدیمبرای انتخاب خدمتکار  ییهاپیشنهاد وی

. (109-108همان:  :.کن)شناخت بیشتر وی، شناخت هوشمندانه از روی وجنات و قیافه خدمتکار برای 

هکاری خاص باید به آن کار واداشت و از جاب دادنخدمتکار را متناسب با شایستگی و استعداد انجام

چراکه به کار و توان  ؛را ندارد باید پرهیز کرد دادنشجایی وی به کارهایی که استعداد و توان انجام

گرفته نشود  یاز و شتذکر داده شود و کاربه او شد  دیده. اگر خطایی در کار وی زندیموی ضرر 

صدر الزم است. صاحب منزل با خدمتکاران از روی  سعه قعیدر چنین موا .گیرد عفو قرار شمولو م

خواهد داشت و در  پیا در چراکه طرفداری خدمتکاران ر ؛وقار و جوانمردی، مهربان و دوست باشد
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که  هدولی اگر خدمتکار رفتار ناشایستی انجام د .دندهیمکارها علقه و همت نشان  دادنانجام

 .(101 همان: :ک.ن) دناو را از خانه بیرون کن ترعیسرهر چه  بخشودنی نباشد باید

یانگر در شغل که بجایی کمتر هچراکه با جاب ،البته خدمتکاران باید امنیت شغلی داشته باشند

خلقیت در  ،و رضایت در شغل دیآیمشدن و خبرگی در کار پیش وجود امنیت شغلی است تخصصی

، بودن محیط منزل، عاطفیهمچنین .بخش امنیت شغلی خواهد بودکه استحکام شودیمکار را باعث 

 .کندیمموری است که امنیت شغلی فرد را تضمین جمله ارضایت اقتصادی و احساس آرامش از 

 نتیجه

 :با توجه به آنچه گذشت

عد خانوادگی و منزلی عدی بنیادین، یعنی بُانسان علوه بر ابعاد فردی و اجتماعی دارای بُ .1

واجد حیثیتی  ،بنابراین .اجتماعی است فردی و نه صرفاا در این جنبه هویت او نه کاملا  .است

 دو حیثیت دیگر خویش است. بامتفاوت 

دین و دانش  ،عقل ،ازدواج وظیفه و تکلیفی است که به مقتضای فطرت ،نایسابناز نظر  .2

از جمله  .مادی و معنوی دارد ،نوعی ،نتایج بسیار مهم شخصی برای همه کس الزم است و آثار و

صحت مزاج و بهداشت روانی و حصول مکارم  نیتأمنیاز جنسی،  نیتأمنوع انسان،  یبقا ،نتایج آن

 اخلقی و برکات اقتصادی و اجتماعی است.

برای هر  .وظایف زندگی بشر است که فواید و نتایج گوناگون دارد نیترمهمازدواج یکی از  .3

 د.کنمهم اقدام  کارد و نتایج آن به این از فوای یمندبهره ه منظورفرد الزم است ب

، طلق را یید فراوان بر محبت و الفت در خانواده و استمرار پیوند خانوادگکبا تأ نایسابن .4

 ،یو نظر به. ردیپذیماز شرع مقدس اسلم  یسنگین به پیرو یو با شرایط یبه صورت استثنای

رضایت داد  یبه جدای یزمان فقطوشید و کصلح و سازش میان زوجین  یبرا حد ممکنباید تا 

باید در اختیار مرد  بلکهطلق نباید به دست زن باشد،  ،به سازش آنها نباشد. همچنین یه امیدک

زیرا در  .قرار گیرد مکدر مرد، باید به دست حا یافکتدبیر و تعقل  فقدانباشد و در صورت 

 ام خانواده نقش بسیار دارد.کاستح
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و بر اساس مراحل رشد،  داندیمان را متوجه والدین کودکتربیت  یمسئولیت اصل نایسابن .5 

 یتربیت فرزندان شایسته و تحویل آنها به جامعه را از اهداف اساس یرده است. وکرا مقرر  یوظایف

 .کندیمتشکیل خانواده بیان 

در اداره منزل و مایه آرامش  یار و یاور وکو امین مرد، هم یاقتصاد کزن را شری نایسابن .6

باید از راه ازدواج  صرفاا ه ک کندیم یمعرف یطبیع یرا امر یجنس ی، و نیازهاداندیمون او کو س

 برآورده شود.

 ؛م باشدکبر ازدواج حا ییل مدینه فاضله باید اصولکتش یبرا ،نایسابنبه نظر  .7

 نوع بشر تضمین شود. یرد تا بقاکباید مردم را به ازدواج تشویق و ترغیب  .الف

 معین و مشخص باشد. یخانوادگ یهانسبتار صورت گیرد تا کو آش یازدواج باید علن .ب

ه در آن، فرد در اداره خانواده کاست  یو عقلن یاز رشد جسمان یسن ازدواج منوط به حد .ج

 موفق باشد.

دین اسلم  یه اغلب از متون اصلک کندیمزن اشاره  یمطلوب برا یهایژگیوبه  نایسابن .د

و  ی، مهربانیندارید، حیا و کیاز: عقل و زیر اندعبارت هایژگیواز این  یبرگرفته شده است. برخ

 .همسر یبودن برابخشو امین شوهر بودن، وقار، هیبت و تسل یبردارفرمان، یفرزندآور یتوانای

اثبات خداوند، نمود  تشکیل خانواده متضمن تولید نسل، دلیل روشنی بر ،نایسابنبه باور  .8

 .شودیم دین منجر تربیت فرزندان است که همه به صیانت ازکرامت انسان و 

کرامت انسان بستر ظهور و بروز روابط سالم انسانی بر پایه  ،در ساختار حکمی سینوی .9

با اشاره به  نایسابن آن است. امر درجه دوم مأخوذ از عنوان بهتربیت  و استخردورزی و محبت 

وجود عقل سلیم در  پیشگی،محبت خردورزی و ه عهد،ضرورت وفای ب لزوم حفظ کرامت انسان،

درصدد تبیین اهمیت  و فرزندان، ترسیم چارچوبی معقول از نقش زن، مرد فسخ ازدواج و عقد و

 .نیاز عقلنی و عاطفی انسان است نیتریاساسحفظ کانون خانواده بر مبنای 

  



 1398بهار و تابستان ، 41 شماره، ي دينيپژوهانسان دوفصلنامه علمي

 

24 

 منابع

 قرآن کریم. -

: محمد معین، همدان :، مقدمه، تصحیح و حواشینامه علییهیات دانشاال ،(1383، حسین بن عبداهلل )یناسابن -

 .دانشگاه بوعلی سینا

 .ة للمطابع االمیریةالعام ةالهیئ :ةالقاهر االب قنواتی و سعید زاید، :تحقیق ،الشفاء )االلهیات( ،(1404ـــــ )ــــ -

 .نجفی، )افست از روی چاپ مصر(اهلل مرعشی خانه آیتکتاب :، قممنطق المشرقیین ،(1405ــ )ـــــــ -

 .خسرو د، تهران: ناصرئزا االب قنواتی و سعید :، تحقیقالشفاء )االهیات( ،(1363) ـــــــــ -

 للکتاب. ةالعالمی ةشرکجا: بیعبداالمیر شمس الدین،  :، به کوششةالمنزلی ةفی السیاس ،(1988)ــ ـــــــ -

 .الطبعة الثالثة، العرب دار :قاهره ،ةالسیاسکتاب  ،(1985) ـــــــــ -

 بدایات، جبله.، سوریه: علی محمد اسبر :ضبط و تعلیق و ، تقدیمةالسیاسکتاب  ،(2007ــ )ـــــــ -

 المرشد. :جعفر نقدی، بغداد :، به کوششةاالهلیتدابیر المنازل او السیاسات  ،(1347)ــــ ـــــ -

 .مطبعه گلزار حسنیجا: بی، والطبیعیات ةالحکمتسع الرسائل فی  ،(1318)ــ ـــــــ -

 .ةالجامعشباب  ةمؤسسمصر: یوحنا قمیر،  :، تحقیقالسیاسةمجموع فی  ،(1402)ــ ـــــــ -

 کتاب. ، تهران: مجمع ناشر: محمد نجمی زنجانی، ترجمه و نگارشمنزل و تدبیر یناسابن ،(1319) ـــــــــ -

 .چاپ هفتم ،تهران: سروش ،شناسی خانوادهبر جامعه یامقدمه ،(1384) ساروخانی، باقر -

کید بر منزلی( انسان در حکمت عملی با تأتحلیل حیات خانوادگی )» ،(1392فاطمه ) طوبی؛ سلگی، کرمانی، -

 .3ص ،6ش ،46س، فلسفه و کلم اسلمی: ، در«سیناآرای ابن

شاهی برواتی، ، ترجمه: حمیدرضا حسیندرمانی خانوادهروان ،(1382گ، ایرنه؛ گلدنبرگ، هربرت )گلدنبر -

 تهران: نشر روان.

 ء التراث العربی.احیا داربیروت: ، االطهار ةاالئملدرر اخبار  ةجامعال االنوار بحار ،تا()بی باقر مجلسی، محمد -

 .شتی، قم: ارممحمد د :ترجمهگردآورنده: سید رضی،  ،تا()بی نهج البلغه -

 


