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 چکیده

هرا    ادغام حیات منزلی انسان در هویت فررد  و اتتمرا ی او از ویی ری   
هرا    سنجش حقوق خرانواد  ارا سرنجه    دوران تدید است که از نتایج آن

تایگراهی ممتراز اررا        مسرممان حکما که حاليدر  ؛حقوق مدنی است
اصول منحصر اه خانواد  و غیرر از  ، آن و ارا  ادارۀ نظر  رفتهخانواد  در 

کرار   ه. ار انرد   لحرا  کررد  ، اصول حاکم ار زند ی فرد  و اتتما یِ انسان
شرط حکمت و اقتضا  تکامل فررد  و تارادل و    این اصول ۀاستن مداّران

درک صرحی  تایگرا  خرانواد      کره  رسد می اه نظر توازن اتتما ی است.
تکرالی    و أت تألیفی آن و شناسایی و پرداختن اره حقروق  خصوصاً در هی

، از پرداختن اه افراد و ا ضا  خرانواد   تر اسیار اساسی، مراوط اه این مهم
گرا  ایرن اارد    مستقل از این هیأت تألیفی است. این مقاله اه تحمیرل تای 

 کند. می نظر سینا اانکید ایشتر  ار آرا  مهم حیات انسان اا تأ
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   . درآمد1

  رایری در  تقمیرل ، قررن هفردهم   از پر   خصوصراً ، غرر  مردرن  هرا    ترین ویی ی مهم از
 مراتب هستی است کره خرود   از حذف ارخی انسان و مختم  وتود   الم وها   ساحت

کمرال     مسرممان حکمرا اسرت کره    و ایرن در حرالي   اینی این دوران است مامول تهان
 .اند ه مم و  مل دانست ۀانسانی را استه اه دو خصیص

ایرن   ۀریشر  ارخری  مي دانند و اینی این دوران مامول تهان را  رایي این تقمیل ارخي
کره اره   اند هثنویرت دکرارتی دانسرت   در  راوترود    هرا   کاستن ساحتفرو و رایی  تقمیل

ی منتهری شرد    غرار ها   در فمسفه (مانا ماد  و) روح   تسم وتدّ و انگی امکه تضادّد
 [.39، ص12] است

ها   ممی رویکرددر    رایی غر ماد  اه تبع آن ومشکالت مارفتی  نیزهانر  کران 
 را  حرلّ  او  رداند. می وآلیستی دکارت اازد ۀشکاف انیاد  فمسفهمین  اه را اش  ممی و

که خأل موترود میران    داند می یا مثال انی  الم خیالی ،ی قم و یحسّرا در تهان میانی 
 یران محسروس و  انتقرال م  ۀتسرم ، اه تابیر کرران  و خواهد کرد پر ماقول را محسوس و
 .ماقول است
ی اسرت اره دو   حسّر  و ،خیرالی ،  قمری  ۀانسانی که دارا  سه مرتبکه  الم و  هنگامی

 مکن  ردیرد و ااتدا نرام ، این دو  الم ۀتبیین رااط، محسوس تقمیل یافت ماقول و ۀمرتب
دیگرر اره    اار و اصالت اه ح ّ راا اه این ترتیب یک تاارض قرار  رفت. و سپ  در تضادّ
 ۀغمبر  .خاتمه یافرت  ساحتی انسان تک اه  الم و طبیای این احث ۀنتیج و  قل داد  شد

 وهرا   فمسفه تایگزینیِ یک دور  و طیّ اه تبع آن در  موم مختم   رایی در فمسفه و  قل
 اارد  اره تهران و    ایرن نگرا  ترک   مامول  دیگر ۀمحض در دور ۀ رایان ح ّ یِ موم تجرا
 انسان است.
 نیرز شرود   مری  ممی نامید حکمت   در آنچه، در شناخت نظر   رایی تقمیلسیر این 
 نبایردها ارا   اایردها و  مقردورات انسرانی و   تبیین در حکمت  ممی که است.شد  پیمود  

دن مبتنی ار سه سیاست مُ و ،تدایر منزل، قاخال ۀسه حوز از، هدف ساادت آدمی است
 شود. می و اتتما ی انسان احث خانواد ی،، ساحت فرد 

کره   فررو کاسرته شرد    اتتما ی احت فرد  واه دو ساین سه ساحت ، قرون اخیر در
و  وتره منزلری   شناسی انسان است اری آنکره   تاماه شناسی و روان  موم فراهِ، حاصل آن
 .ی داشته ااشدمستقمّ   ویگا  تدّتا این  موم در خانواد ي
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تناقضی رخ نمود کره   و ااز هم تاارض اتتماع فرد و ۀرااط در تبیین و ااد ۀدر مرحم
 وترود آورد. ه اصالت اتتمرا ی محرض را ار    متخاصم اصالت فرد  و ۀدو فمسف در نهایت

 و فمسرفی  در مبنرا  نظرر    رقرم زد  اتتمرا ی مردرن را   رر  ها  سیاسی چه ایدئولوژ  آن
 قرل   مختمر  هرا    سراحت  ۀ جز در تبیین رااط و خصوصاً  رایی تقمیل مول این سیرما

 .است  ممی
دن کرر لحرا    نگرر  و  ترامع ، دهرد  می اش قرار چه انسان را در تایگا  حقیقی آنامّا 

همچنرین   و، در حکمرت نظرر   او ساز   والم وتود   پارچه یک تمامی مراتب ادراکی و
کره   سموک  ممی او در حکمرت  ممری اسرت    ۀ ان سه  ها ثمه کردن ساحتاتتنا  از مُ

یافت نگردید و  اي پیشینه و تحقیق ویی  آمد   مل ههاي ا اا اررسي اراي سامان این مقاله
 .این مقاله نوآوري در این خصوص است، از این رو

 :ذیل است ت مسائلخانواد  اا محوریّ تبیین تایگا ، موضوع مورد احث در این مقاله
 مت  ممی اه این سه اخش تقسیم شد  است؟حک چرا. 2

 فرد  یا اتتما ی چیست؟ ساحت اد منزلی در دوتباات ادغام اُ. 1

 ی انسان چگونه است؟تکامل خانواد . 9

 تدایر منزل اه چه ماناست؟. 4

 ست؟دیگر چگونه اها   حوز اه  نسبت، تدایر منزل  ستر  و رتبۀ. 1

 
 نآ اقسام حکمت و .2

   : وید میمت ارسطو در خصوص حک
ا رر ایرن    ااید دقیق ترین همۀ  مروم ااشرد و  ، از رو  مارفت شکار است که حکمتِآ

انتاج را از اصول اولیه اداند امکره اایرد    طور ااشد پ  مرد حکیم نه تنها ااید تامیل و
 [.111ص، 21]ت لی اسدارا  حقایقی ااشد که  ین اصول اوّ

  وید:   سینا می چنین اان هم
مال النف  اإلنسانیة اتصور األمور و التصدیق االحقائق النظریة و الاممیة الحکمة استک

 مى قدر الطاقة البشریة. و الحکمة المتامقة ااألمور النظریرة التري يلینرا نن ناممهرا و     
لی  يلینا نن ناممها تسمى حکمة نظریة. و الحکمة المتامقرة اراألمور الاممیرة التري     

 یو کل واحدة من الحکمتین تنحصر فر  حکمة  ممیة. يلینا نن ناممها و ناممها تسمى
و حکمة خمقیة. و ، و حکمة منزلیة، نقسام ثالثة: فأقسام الحکمة الاممیة: حکمة مدنیة

و کمراتت حردودها تسرتبین    ، مرن تهرة الشرریاة اإللهیرة     مبدن هذ  الثالثة مستفاد
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امارفرة القروانین    و تتصرف فیها ااد ذلک القوة النظریة مرن البشرر  ، االشریاة اإللهیة
 [.91ص، 1]  .«الجزئیات یمنهم و ااستامال تمک القوانین ف الاممیة

اصرول   داشرتنِ  دانسرتن و  آن هرم  قیق است و متامَّدارایی حقا دانایی و حکمتْ ایناناار
هرا را   حقایق آن ایااد و لی رال اوّواین اص «تذهنیّ» که لی است. فرد حکیم کسی استاوّ

  بارت دیگر  مم و قدرت دو اال حکمت است.ه ا خشد.ا «ت ینیّ»در خودش 
اره فارل    تفکیک این دو نوع  مم اه این است که یا اه فال ما وااسته است یا وااسته

حکمرت  ممری در ایرن     ۀ  است. فایدنظراولی حکمت  ممی و دومی حکمت  ؛ما نیست
ه تهران دیگرر   شیم و ار دهد چگونه امور این تهانی را سامان اخ می است که اه ما نشان

 [.1 ، ص1]امیدوار شویم 
  حق اسرت و غایرت حکمرت  ممری     ا تقاد یقینی و رنحصول  غایت حکمت نظر 

دست آوردن خیر است. پ  غایت یکی در تحصیل ه   صحی  و درست ارا  ارنحصول 
. در واقع در حکمت نظرر  خرود  مرم    [211ص ،9] حق و دیگر  در تحصیل خیر است

 تحصیل  مم اه غایت  مل و رسیدن اه خیر امور اسرت.   ممیغایت است اما در حکمت 
 دانرد:  مری  این دو نوع حکمت را یافتن خیر کثیر ۀاستکمال یافتن نف  اه وسیم سینا اان
 الامل  مرى ذلرک ااحرداهما فقرد نوتری      استکمال نفسه اهاتین الحکمتین و و من نوتی»

خَیْراً کَثیراً   شاءُ وَ مَنْ یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ نُوتِيَیُؤْتِي الْحِکْمَةَ مَنْ یَ» .[91ص ،1] «کثیرا خیراً
 .(113، )اقر  .«وَ ما یَذَّکَّرُ يِتَّ نُولُوا الْأَلْبا ِ

 

 سه گونه حیات انسانبا مطابق  حکمت عملیوجهی  سه تقسیم.3

 دانرد  می زمام ااقی  موم را اه دست آن ارسطو موضوع حکمت  ممی را اسیار اا کرامت و
 اراد  و موضروع  رزم و   افترد کره متامرق اره انسرانیت و      مری  چیزهایی اه کار، که در آن

کرار   و ها سر آن ار موضو اتی که اا حکمت  ممی انا [111-111ص، 21] سنجش است.
 ،نیکرو  خانره   ۀادار خانواد  و هچه ا آن .1 ،اه خیر فردچه  آن .2 :شود اه می تقسیم دارد
 [.939ص ،11] شود می مراوط چه اه هیأت اتتما یه آن .9

انرااراین   و ؛اتتمرا ی ، اد یوخران ، فرد  :حیات سه  ونه است حکما خصوصاً از نظر
 .یز اسرت متما منحاز و سه نوع سموکمقتضی ، وصول اه ساادت و استکمال نف  اشر 

 ممری واقرع    اقسرام حکمرت  ، سیاسرت مردن   و ،تردایر منرزل  ، اخالق، ار همین اساسو 
، اتتمراع  و ،خرانواد  ، پذیرفته است زیرا ارا  فررد  این تقسیم را ز  مالًاسالم نی .اند  شد

 .[39ص ،11] متغایر اا یکدیگر قرار داد  اسرت  مخصوص وها   تکالی  و مجازات، حقوق
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 ت هرر کردام   ردم فامیّر  متغایر است کره   مختم  و سه نوع حیاتِ مستادّ انااراین انسان
 واهد اود.خ شساادت خمل در و ارا  او یفقدان کمال

 
 ادغام بُعد منزلي در دو ساحت ديگر. 4

د ووتر ی از تفراوت آن دو ارا خرانواد     احث امّاسیاست روشن است  تفاوت اخالق وامروز  
 اه دو نوع فرد  و، این سه نوع حیات، ن تدیدو تمدّفمسفه  در مت این است که  .ندارد

شناسری   تاماره  شناسری و  انرو  مرومی چرون   احرث از  دائماً اتتما ی فرو کاسته شد  و
خرانواد    آیرد.  طور مسرتقل احثری اره میران     هکه از حیات منزلی او ا ای آن، انسان است

ایرن امرر را    .اسرت  اه اتتمراع وانهراد    هایش را اسیار  از نقش و منحل در تاماه شد 
 تقریبراً تمراميِ  ، در این زمینره  توان ناشي از تمقّيِ سرکواگرانه از نظام خانواد  دانست. مي

ر رواارِِ  تروان درون خرانواد  و د   اتقدند اصلِ ناارااري قدرت را مري هاي تضاد را م نظریّه
 2کننرد خرانواد  را نهرادي سررکواگر     ساي ميها  د. این نظریّهاین ا ضاي آن مشاهد  کر

در مباحث مراوط اه نراارااري و   «خانواد » شناسان ماتقدند ارخي از تاماهمارفي کنند. 
چرا که ا رر رواارِِ درون خرانواد  را اره     ، است «مفهوم کمیدي»یک  ماه دالتي در تا اي

توان در ایرن   هاي موتود در سط  تاماه را مي تي دال سي قرار دهیم از ايردقّت مورد ار
 [.223ص، 29مشاهد  کرد ] روااِ

روح منزلی آن را مقمرو    لیفی خانواد  وأهیأت ت اینیخود  رایی وفرد دیگر از طرف
اه همین ترا    رایی تقمیلفرآیند  امّا است. د کرد ا ضا  آن تفرّ  رایی و جزیهتو مغمو  
 اصالت فررد یرا تاماره انجامیرد.    میان نزاع اه ، تاماه فرد و ۀدر تحمیل رااط ختم نشد و

 فمسررفی و ۀریشرر، صررالت اتتمررا یا و  اصررالت فرررد ۀفمسررف دوتحمیررل  مررت نررزاع  
خرانواد   هرا    ادغام نقش، ن تدیدد  در تمدّتن استقالل خانوااز دست رف مااادالطبیایِ

 کند. می تجزیه خانواد  را روشنهمچنین تاماه و  خانه و ارداشته شدن مرز، اتتماع در
هراي   و از سرويِ دیگرر نظریّره    رایري  تصروّر فرد  سرو  از یک رسد که چنین اه نظر مي

 .  استسر ت اخشید واد ناه از این رفتن استقالل خا تضاد را
در مرورد   ارانگیرز در مطالارات خرانواد  و اره خصروص      که از مفاهیم احث رایي فرد

 این است که افرراد ، مطرح است 9اازاندیشانه مدرنیتۀ یا 1متأخّر تحوّتت ناشي از مدرنیتۀ

                                                           
1. Oppressive Institution 
2. Late Modernity 

3 . Reflexive Modernity 
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اي  کننرد و هریا انگیرز     شخصي و نیازهاي فرردي  مرل مري   هاي  تنها ار مبناي خواسته
تانبه است روندي فرا یر و چند فرد رایي و ارددر زند ي آنان وتود ند تر از ایننیرومند

داري خواهد داشرت  أثیر مانات هاي اتتما ي اسیاري از واقایتاین پدید  ار  یند آدر  که
 ارود نخواهنرد  نبرود  و  مصرون   پیوندهاي خویشاوندي نیز از ترأثیرات آن  در این میانو 

[30, p. 160].    طبقرۀ ، تنسریّت  ،ماتقدنرد کره خرانواد    ن محقّقرا ، و ارا همرین نگررش 
 و هرم اکنرون  انرد   تزمیت  ذشته خود را تا حدّ زیادي از دست داد ، و مذهب ،اتتما ي
یرا نهادهرایي   انرد   نرااود شرد    که در  رین حیرات  اند  خاصیت نو ي الزامات اي این قوا د

 .[p. 36 ,35] ها ااقي ماند  است اندازي کرد  و تنها شکل ظاهري آن هستند که پوست
وفرور    رایي اههاي فرد در نظریّه 1و  شق سیّال 2تنسي مناط  د رااطۀتااایري مانن

نبرود  و  هرا   تدر قید و اند سنّها  انسان مااصردید  مي شود تا نشان دهد که در توامع 
ایرن   و در واقرع  نمي پذیرند ساختاري از پیش تایین شد  دائمي را اه  نوان هیا رااطۀ

، تنسریت ، این  رو  ماتقدنرد خرانواد    .اصرار دارنداه شدّت  9زدایي  رو  اه تحوّل سنّت
. انرد   خرود را ترا حردّ زیرادي از دسرت داد      تزمیرت  ذشرتۀ  ، و مذهب ،اتتما ي طبقۀ
ایرن قوا رد را نرو ي الزامرات      کننرد  پردازاني که در زمینۀ فرد رایري مطالاره مري    نظریه
اندازي  ند که پوستدهایي هستایا نه اند نااود شد  دانند که در  ین حیات خاصیت مي اي

د ر رون شرد     ها کرامالً  اند  است امّا محتواي آنها ااقي م نکنند و تنها شکل ظاهري آ
 .[35] است

. امّرا اره ا تقراد    شود تمامي روااِ فردي و تماي دید  ميامروز  تردید و نگراني در 
 یردنز  چنان که  روااِ صمیمي این افراد آن مطالاات خانواد  سان حوزۀارخي از کارشنا
اند  خواي درك کرد  ها دچار تحول نشد  است. این تحول روي داد  امّا افراد، ماتقد است

و تشرویش ایشرتري   اضطرا  ، که پایان یافتن  شق رمانتیک و تکیه زدن ار  شق سیّال
احسراس تررس و    ارند یي که از چنین روااطي ميها کند و همرا اا لذّت در آنان ایجاد مي
 را  حمّري کره در آن  ،  زیننرد  حمّري میانره را ارمري    . لذا را یااد فزوني مينگراني آنان نیز 

یت  ذشته نیز ارخروردار نیسرت. در   مشود امّا از قدرت و اه طور کامل نفي نمي هاخالق ا
ها در دنیاي تدید اه دنبال  هاي طبیاي همرا  است. انسان  شق اا تنش، چنین شرایطي

  .[441-443، ص29] ز فشارهاي زند ي هستنداختن خود ااي اراي رها س را  چار 

                                                           
1. Plastic Sexuality  

2. Liquid Love 

3. Detraditionalization 
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یکدیگر  تدا از کهدانند  می انیاد  واقای و، در مقاال تاماهد انسانی را افرا فرد راها
ترکیرب افرراد ارا     وتاماره   فررد اسرت و   اصرالت از آنِ  ویرت   ین. و واقایت دارنداصالت 
 ،1] مرل ایرونری اسرت   و  وا دفرع شررّ  ارا   صرفاً نیاز اه تاماهو  بار  استا ت یکدیگر
دهنرد  پر  از    اتزاء تشرکیل  ترکیب حقیقی این است که ۀتزم، از نظر فمسفی. [23ص

ب مرکّ در وتودِ دهند و می دست خویش را از خواصِ اهیتِم، ادغام در یکدیگر ترکیب و
افراد اتتماع هر ز هویت فررد    از نظر فرد راهاکه  در حالی [22ص، 11] شوند می حلّ

 که . اه ایاني دیگر اینشوند نمی اه این صورت در تاماه حلّ دهند و نمی دستخود را از 
 .نیز نخواهد داشتحیات پ  ، وتود حقیقی ندارد تاماهو  وتود حقیقی دارند افراد

انسران قبرل از وترود     دهنرد  مری  از نظر کسانی کره اصرالت را اره تاماره    ، در مقاال
 تاماره  از سرو  اسرت کره   ا   وح نانوشتهمانند ل فاقد هویت انسانی است و اش اتتما ی
 شخصریت پیردا   شود و می توخالی است که توسِ روح تمای پر ی یرد و ظرف می نقش
 هرا  ترن و هرا   تاماه است. افراد اه  نوان شرخص  فرد همه چیزِ ؛فرد وتود ندارد کند. می

د. هریا اسرتقالل و هرویتی ندارنر     هرا   نوان شخصیت ها امّامستقل از یکدیگرند  واقای و
 انسرانی   تاره هویّر   کره و  واطر    ،هرا  اندیشره ، هرا   رایش، تمایالت، چه از احساسات آن

 ،23] شرود  مری  در پرترو روح تماری پیردا    سرازد  و او را انسران مري    رردد  مياو مراوط 
 [.291ص

 ینیرت   تاماه را فاقد حیرات و  دهیم واا ر اصالت را اه فرد ، اا توتّه اه این دو نگا 
، د اار، دارا  شراور شرامل وتردان    و ،زنرد  ، یک موترود واقاری  ها   ویی ی ۀیم همادان
ت را اره تاماره اردهیم و    ا ر اصال امّامراوط اه اشخاص است.  سرنوشت ...صرفاً و ،هدف

اه تاماه اسرت و افرراد   فقِ مراوط ها  این ویی ی ۀهم ،شد  در تاماه ادانیم فرد را حل
قوانین  قهراً تود حقیقی نوان مو هاماه ات ستند وماه هسرنوشت تا و ،هدف، تااع اراد 

 سنن مخصوص اه خود را دارد. و
 هرر دو ِ  دهرد و  می هم اه تاماه هم اه فرد واصالت را ، ميو تاالیم اسال قرآن کریم

از آن تهرت کره وترود اترزاء تاماره و افرراد آن را در        .دانرد  می ها را اصیل و واقای آن
ترکیرب  که نروع ترکیرب افرراد را     آن رواز  و ،استفرد   اصالت داند نمی شد  تاماه حلّ
مسرائل   از حیرث  و اتزاء تاماره ارر یکردیگر    تأثر افرادو ثیر أداند که در اثر ت می حقیقی
، د که همران تاماره اسرت   ورنآ می پدیدا   زند  واقایت تدید و  اطفی و ،فکر ، روحی
 اتتما ی است. اصالت
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از نو ی حیات مسرتقل از حیرات فررد      که خود تاماه اه حکم این، مطااق این نظر
 -پراکند  شد  و حمول کررد  اسرت   ددر افرا وتود تدایی ندارد و  رچه -ارخوردار است

طرور   هافرراد ار   کره  ارا ایرن   خته شود وتی مخصوص اه خود دارد که ااید شناسنّ قوانین و
افرراد  در  ین حرال اسرتقالل نسربی     امّادهند  می ت خود را از دستاستقالل هویّ نسبی

و از طبیارت محفرو  اسرت.    مکتسربات ا  فطررت فررد و   زیرا حیات فرد محفو  است 
، 11] ارر انسران حراکم اسرت     شناسری  هم سنن تاماه و شناسی قوانین روان همانااراین 

 فرماید: .  المه طباطبایی می[24-11ص، 11؛ 12-21ص
 کتاای و  و مر وتود  و، آنچه ارا  افراد هست قرآن کریم غیر از، اه همین تهت
 مرثال در ، ماصیتی ارا  اتتماع قائل است اطا تی و  ممی و فهمی و حتی شاور  و

ت  وَ هسرا َ  رونَأخِسرتَ یَت لٌنتَر  همَّر اُ لِّکُر لِ وَ« فرمایرد:  هرا مری   تاترل امّر   مرر و   ۀاار
 .[211، ص21]«. مونقدِستَیَ
سران مطررح   حیات دیگر  هرم اررا  ان  ، در حکمت  ممی  الو  ار این دو حیات امّا

 در اسرت.  خرانواد ي حیات  آن تاماه دارد و رد واست که وتود  حقیقی و مستقل از ف
 نرد ی اخالقری و  تزئری از ز و  خانواد  وترود مسرتقمی نردارد    تدید ۀحالی که در فمسف
آن اره  هرا    نقرش وظرای  و   در  مل هم تا تایی که امکان داشتهو ، اتتما ی محسو 

 ونره اي در   هاز افرادي هستند که امرکب  امروزي هاي خانواد . تاماه سپرد  شد  است
تنهرا ترا زمراني ترداوم      هم اودن ا این ااامّ، کنار هم اود  و اا هم تاامل و همکاري دارند

، در احساس رضایت کننرد. اره  برارت دیگرر     ها از حضور در کنار یکدیگر یااد که آن مي
تنهرا ارر اسراس     د نردارد و افرراد  هریا الرزام و تاهّرد ایرونري وترو      هاي امروزي خانواد 
 پذیرنرد و هرر زمران    ا ضاي خانواد  را ميماندن در کنار دیگر  هاي شخصيِ خود خواسته
نفسره ارزش   حفر  پیونردهاي خرانواد ي فري    ترا کره    از آن، س از دست اررود این احسا

 [.492ص، 29کنند ] خود را از این تمع تدا مي، چنداني ندارد
، دیگرر هرا     دم تمایز آن از حیطره  دم استقالل خانواد  و  که رسد یم اه نظر لبتها

 وام وترود داشرته   اتیّر  مرا ی از قردیم  خانواد ی و اتتها   یکسان شمردن نقش خصوصاً
 . کید حکما اود  استهموار  مورد تأ، استقالل آن تِاهمیّ در خصوص این اشتبا  ور تذکّ

صروص نقرش مررد در    خ  و در اهمیت استقالل خرانواد  اارۀارسطو در ،اه  نوان مثال
   :نویسد میخانواد  

 و سیاسرتمدار و سررور خرانواد  و     ویند که مقام شرهریار  می خطاست پندار آنان که
کنند کره تفراوت    می پیروان این پندار چنین  مان همه یکسان است.، خدایگان اند 
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اوط اه مر و (تفاوت کمی استه )امک، نه تفاوت کیفی، هر یک از این کسان اا دیگر 
 ارزر  و ا   د ایشی یا کمی کسانی است که زیردسرت آناننرد...  رویی میران خرانوا     

 [.2، ص21] فرقی نیست ...شهر  کوچک
  وید: سینا می چنین اان هم

لما کان تدایر اتنسان نما نن یکون خاصا اشخص واحرد و نمرا ان یکرون غیرر     
لشررکة و  خاص اشخص واحد و الذي یکون غیر خراص هرو الرذي انمرا یرتم اا     

الشرکة نما احسب اتتماع منزلي  مروي و نمرا احسرب اتتمراع مردني کانرت       
الاموم الاممیة ثالثة. واحد منها خاص االقسم األول و یارف اه ان اتنسان کی  
ینبغي ان یکون نخالقه و نفااله حتى تکون حیاته األولى و األخرى سرایدة.... و  

ه ان اتنسان کی  ینبغري ان یکرون   الثاني منها خاص االقسم الثاني و یارف من
تدایر  لمنزله المشترك اینه و این زوته و ولد  و ممموکه حترى تکرون حالره    
منتظمة مؤدیة الى التمکن من کسب الساادة... و الثالرث منهرا خراص االقسرم     
الثالث و یارف اه نصناف السیاسات و الرئاسات و اتتتما ات المدنیة الفاضمة و 

انتقالره مرا کران     وتهرة   ه استیفاء کل واحد منها و  مة زوالهالردیة و یارف وت
 .[213ص، 9]یتامق من ذلک االممک.... 

که  است شیمیایی ۀادم یک ۀکنند ترکیب اتزا  مانند یکدیگر اا خانواد  ا ضا  ارتباط
 انرااراین  و [91ص، 11] آورند می وحدتی را اه وتود حد شد  وطبیای متّرو  خاصیت 

 است. منزلی حیات همان که کند می ظهور اتتما ی و فرد  حیات از یرغ تدید  حیات
 .یید و حمایت اسرالم اسرت  أمورد ت اتتما ی ستقالل حیات منزلی از حیات فرد  وا
مطررح  خودشران   نسبت اهافراد  مستقل از تکمی  انواد خ تکمی  در اراارقرآن کریم  در

. روایرات  «ةالحجار اس والنّ وقودها م ناراًهمیکُاَ م وَکُسَنفُاَ نوا قوامَذین آها الَّیانیُّ» :شد  است
تامریم و ترایرت خرانواد  و     لیت فررد در خصروص  وئمس این تکمی  را آیهاین در تفسیر 

 و منحراز لیتی وئمسر ، مهم این پ . اند  ها ارشمرد ی حدود الهی اه آننه همچنین امر و
  اتتماع از و ولیّتي است کهمستقلّ از مسئ لیت فرد نسبت اه خودش ووئاز مس مستقل
م نف  ار خانواد  )تقدّسپ   از طرف دیگر ترتیب اهمیت را در ساختن خود و طمبد. می

( نسربت اره آیراتی کره     نگه داشتن از سقوط=  قوا) ت لحن آیهشدّ کند و می اهل( مطرح
از  ترر  اهمیرت پررداختن اره خرانواد  را مهرم     ، دهد می رلیت اتتما ی انسان را تذکّوئمس

 تاماره و ترایرت انیرادین    شاید اه این دلیل است که شالودۀ و این دهد می رتاماه تذکّ
مفهوم  میقي است و نیز فرآیندي  پذیري تا که تاماه و از آن  یرد در خانواد  شکل مي
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 و فررد  اي ارین  توان آن را واسطه مي، شود ضروري اراي حیات و اقا  انسان محسو  مي
   کند. مي ایفا را نقشي چنین ،خُرد سط  در ،میان این رد خانواد و  دانست تاماه

ها  مخصروص   مجازات تکالی  و، حقوق، خانواد  ارا ، فقهی همچنین اسالم از نظر
 پر  آن را نروع دیگرر  از حیرات     ؛حیات فرد  قائل است متغایر اا حیات اتتما ی و و
تردا   ،احد خانواد و که اند  شود که چرا فرزانگان متوته شد می تا ماموم از این و داند می

حتری   و ،تکرالی  خراص   حقروق و ، شناسی خاص روان، خاص ۀفمسف، از دو ساحت دیگر
 [.91 و 39ص، 11] خاص داردها   مجازات

 و ،روح، حیرات  :کند می زند ی، «من»سه  و، «روح»سه ، «حیات»انااراین انسان اا سه 
منزلری   مرنِ  و ،روح، حیات ؛که مامول حرکات توهر  طبیات است فطر  فرد  و منِ

هرون زنرد ی   تماری کره مر   مرنِ  و ،روح، حیرات  ؛که محصول زند ی خرانواد ی اسرت  
آن کرریم در  حکمت  ممی و آیرات قرر   اا مطااق ساز ِ انسان، اتتما ی است. در مجموع

 و اتتما ی است. ،خانواد ی، فرد سه  ونه سموک   روِ
 

 حیات خانوادگي کمالاستکیفیت  .5

اره طبیارت انسران    اسرت  این سره قسرم قررار  رفتره     کمال انسان در  رو که  این ۀریش
اه نظرر   .اداهت ارخوردار نیستند ۀاز یک درتها  آن ۀهم، در این خصوص امّا . ردد میار

 ۀدرارار ، تردیرد کنریم   د ی اتتمرا ی انسران  طبیای ارودن زنر   ۀااردراستاد مطهر  ا ر 
روشن است کره   .[214ص، 13] کنیم دتردی توانیم نمی او خانواد يطبیای اودن زند ی 

 اسرت د ی طبیاری  زند ی خرانوا انااراین چون االطبع آفرید  شد  است و  منزلیِ انسان
این میرل طبیاری را چنرین     ارسطو شود. نمی مینأادت واقای انسان تز در پرتو آن تسا

  ترسیم کرد  است:
ننرد  توا نمری  ست کره ا یااد میان کسانی می ضرورت (وتودش) نخستین اتتما ی که

ایرن   و، آمیزند می مرد ارا  اقا  نسل اا هم در [ زن وای یکدیگر زیست کنند: ]مثالً
 ۀانردد کره در همر    مری  صرورت ، طبیاری  ۀامکه اره آن انگیرز  ، نه از رو   مد و اراد 

، 21]. چیز  همجن  خویش ااز نهنرد  نیز  یاهان موتود است تا از خود تانوران و
 [1ص
 

و تفاوت آن را اا مرد را محدود اه تولید نسل ندانسته   ی زن وارسطو اتتماع خانواد
 : که دانسته است این اتتماع حیوانات در
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، در صرورتی کره در نروع انسران    ، کنرد  نمری  تولید نسل تجاوز اتتماع حیوانات از حدِّ
تمرام  نسربت اره   ، امکه این نظر رد تنها اه منظور تولید مثل نیستهمخانگی زن و م
مرد از ادو حیات آنها وتود  زیرا تقسیم کار این زن و یااد می تی اسِاحتیاتات حیا

کننرد   می داشته است و وظای  آنها متفاوت است. ادین ترتیب آنها اه یکدیگر کمک
ارند و اه ایرن دلیرل    می اه کار، استاداد خاص خود را در خدمت مشترک، و هر کدام

، 3]. شرود  مری  زناشویی دید  است که سودمند  و رضامند  هر دو در مهر و محبت
   [.243ص

ب و دوستی و پیوند وثیرق آن  طبیای حُ أمنش، مرد و ادین ترتیب اصل تفاوت این زن و
  یرد. می دو اه یکدیگر قرار

اخشری   تأهل و ازدواج را در تسکین و آرامش اساس تشکیل خانواد  و فمسفۀ سینا اان
حفر  و  ، داند که تز او هم تایگزینی ندارد. و همچنین اه دنبال آن اقرا  نسرل   می زن

 . [1ص ،1] از کارکردها  خانواد  است ارا  وقت نیاز امانتدار  مال
محدود اه میل اه اقرا  نسرل    صرفاً زوتین فطر  کشش طبیای و که همچنانالبته 
ارد  اُ وشهوانی  ۀود اه غریزمحد نیزتا  خود اسیار اا اهمیت است(  )که البته در نیست
. شرود  نمری  مصونیت از  نا  خالصه و آن در اازدارند یحتی اه کارکرد  وست نیحیوانی 
و اخشرد   مری  قرا تحقّر  زوتین یگانگی وحدت روحی و، مرد انجذا  میان زن و تذ  و
 ترر  ی رال  که انشاء صورت انسانی است آن ۀااشد ثمر تر ی ال چه این اتحاد روحیهرالبته 
 حراد   مررد  ارین زن و اه تهت یگانگی و اتحاد روحی که ، زوتیتخود  امّاواهد اود. خ
اره   اصرل زوتیرت   شرریفه  ۀکره در آیر   چنان موضو یت دارد.ارا  کمال انسانی شود  می

 اًم نزواتکُسِنفُن اَم مِکُلَ قَمَه نن خَیاتِن آمِ وَ» :قرار  رفته است لی و ذاتی مورد احثصورت اوّ
 .[12 روم:] «...هحمَرَ   وَدَّوَم مَکُینَاَ لَاَتَلیها وَنوا اِسکُتَلِ

 از مجمروع آن دو  واه طرف دیگر اسرت  محتاج و نفسه ناقص  فی مرد هر یک از زن و
احتیاج است کره هریرک اره     اه خاطر همین نقص و و شود می تمامی درست واحد تام و

ر ناقصی مشتاق اره  شود چون ه می آرام و چون ادان رسید کند می سو  دیگر  حرکت
ایرن حالرت   خرویش اسرت.    فقر ومایل اه زوال حاتت  فقیر  محتاج و هر و کمال است

ارت  ف اره ودی است که در هر یک از دو طر ت و رحمتیمودّ همان شهوت و واتتر از آن
 و «وداد»قررار  رفتره   ت زوتیّر  ۀاساسری کره پایر    ۀنبر در حقیقت آن ت نهاد  شد  است.

تی است که اثرش در مقرام  محبّ تقریباً تمودّ انسانی دارد. ۀنبت که صرفاًاست  «رحمت»
همرین  دلیرل  . اره  اتحاد روحی اسرت  و ،وحدت، اه مانا  یگانگی و ااشد مي مل ظاهر 
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از  کره حتری وقتری سرخن     چنران  ،اصریل اسرت   یرک ارزش ذاتری و  ت  فّر  اتحاد روحی
 راتُیهنّ قاصِر فر :»شرد  اسرت  مطررح    نوان یک کمال و امتیاز ها است اخرو  ها  نامت
ا رم از   زنهرایی هسرتند ر    . یانی[11رحمن: ]ال «ت تانّ م وَهُبمَقَ  ٌناِ نَّثهُطمِم یَلَ رفِالطّ
ها  دل در  رو آن ند وا که  اشق این مردان ر  یا حورالاینااشند ها  زنان دنیایی آنکه  این
قِ اه این یانی چشمانشان ف «قاصرات الطرف». وص  یک حالت یگانگی است ؛ ایندارند

که از لوازم یگرانگی زوترین اسرت فقرِ       فاف هم اه دلیل آن مردان اکتفا کرد  است و
محرومی کره کمرالی را    ۀاز مشاهد ثیر نفسانی است کهنو ی تأ رحمت امّا دنیو  نیست.

که او را کند  می صاحبدل را وادار و آید می در دل پدید محتاج اه رفع نقص است ندارد و
، 1ج ،14 ؛143-111ص، 21ج، 21] و نقصررش را رفررع کنررد دهررات دت نجرراز محرومیّرر

 .[31-33ص
کره مفهروم   مرروّج ایرن ااورند   شناسان غراري  هو این در حالي است که ارخي از تاما

سوي تفاسیر متاردد میرل   ه که اه سمت تفسیرهاي یگانه پیش ارود ا ازدواج ایش از آن
هریا   راکره در قروانین امرروزي   چ ،[p. 203 ,34] یافته استکرد  و  سترد ي ایشتري 

 مرل نیامرد  و   ه شرط ازدواج ا ي مشترك زیر یک سق  اه  نوان پیشتأکیدي ار زند 
که فرد حق  از یک رااطه است. این 2تنها اه ماني رضایت شخصي  شق در چنین فضایي

از  دارد نوع زند ي مشترك خود را انتخا  کند و یکي از اَشکال  ونا ون آن را ار زینرد 
 .[p. 207 ,36] در توامع غراي است شد  رسمیت شناخته هق احقو

در مرتن  و  تنسری اسرت   ۀزوتیرت مرا فروق  القر     ۀ الق هم  مما  امروز ۀاه  قید
 مر مجررد زنرد ی کنرد     ۀریخته شد  است. ا ر فرد  هم، دو روحطرح یگانگی ، خمقت

و نسربت اره   تا  خالی در روح ا، ولی غرق در تمتاات تنسی ااشد این فرد ناقص است
کره  ، ازدواج نه شور تنسری  ۀسرمای همسر و فرزندان و ااتخر  تشکیل  ائمه وتود دارد.

 .[pp. 148-9 ,36] است که ارا  همیشه ااقی استمیل اه وحدت 
اسرت ترا اتوانرد     انر  آسرماني   قمبری و   رایش  قمری و مهرر   مرد سرّ  رایش زن و

 ،21] از اسررار آفررینش را اگشراید    سریار  راز او فرشتگان فراوانی را اه خردمت  یررد   
حرب   امّانسمی مطرح است   اطفی و که در محبت زوتین اه یکدیگر حبّ . اا این[41ص
 است که واتترین ثمرات را اه ارمغان خواهد آورد. ین مرتبهتر ی ال  قمی

                                                           
1. Personal Fulfilment 
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دهد و دو ترن    می مرد را تشکیل زن وها   چه تفاوت آن ۀهمکه شاید اتوان  فت 
خانواد ی و  امل وحدت حقیقری زن  ها   مراوط اه تنبه ه وتود آورد  استمخال  را ا

ب و ترکّر  ها اختالف آن هدفِ دهند و می یک واحد را تشکیل مجمو اً مرد است. این دو و
شروند   نمی مثل دو اکسیین( اا هم ترکیب) مساو  دو  نصر .پیدایش کل است وحدت و

ترکیب حقیقی  ۀپ  تزم .کنند می طردرا  یکدیگر نام اه اصطالح فیزیکی دو قطب هم و
مقاارل   ۀنقطر ایرن مطمرب درسرت     .[31 و 244ص ،11] تفاوت زن و مرد است و وحدت
داننرد و در ترالش    مری  را سراختگی ها  این تفاوت فمینیستی است کهها   تنبشنگرش 
 هستند.ها  اا هدف رفع تبایضها    ارا  محو تفاوتتدّ

اي   ونره  هدانرد ار   مي سرسخت آن و از منتقدین 2واد خود را تفکّري ضدّ خان فمنیسم
آمرد  در   ستي را نو ي همراهي اا شرایِ پریش آغاز موج دوّم فمنی، که ارخي از مفسّرین

خرانوادۀ   ترر  نّتيِ خانواد  مرکب از دو زوج نراهمجن  و اره  برارتي سراد     تفکّر س زمینۀ
ته است تا حردّي  ي ار خانواد  داشاثراتِ زیاد تفکّرفمنیستي و از این رو آور مي دانند نان

 .[p. 78 ,33] اند  نامید 1آن را انقال  خاموش شناسان که ارخي از تاماه
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لیفی مخصوص است که میران  أتامکه  نیست، از خشت و ل و... خانۀ مرکّب منزل از دمرا
آیرد. ارکران    مری  ه وترود و مرال ار  ل متموّ خادم و مخدوم و، فرزندان والد و، شوهر زن و
 .[299ص ،23] غذا( هستند) خادم و قوت، مادر پدر و، منزل

ت ألیفی خانواد  و حف  تاادل این هیأت تأه اه هیتوتّ تداایر منزل را ۀاز تممحکما 
 کره در اند  دانسته، ااشد  موم ا ضا ت وأن اه مصمحتی که مقتضی حال این هیو پرداخت

هر یک   رچه واقع د مورد غفمت واقع شود. درنبای اه اه حال تک تک ا ض ین حال توتّ
 نروان یرک   ه اد  هم ار خانو ،پردازد می ارها و وظای  شخصی خوداه کاز ا ضا  خانواد  
ااید اره نروع    ر منزلهدف خاصی دارد. مداّ، آن است  لیفی ا ضاأت تأکل که مامول هی

 اره وترود  هرا   آن ۀلی  کارها  همأهمچنین حالت تاادلی که از ت و ضاهر کدام از ا  کار
خواتره   ارسراند.  اه کمالی که مقتضی نظرام خرانواد  ااشرد    ها را آید واق  ااشد تا آن می

  وید: نصیر می

                                                           
1. Anti-Family  

2. Silent Revolution 
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نظر ااشد در حال این تما رت ارر وتهری کره      حکمت منزلی() صنا ت تدایر منزل
ل اه کمالی که اره حسرب اشرتراک    مقتضی  موم اود در تیسیر اسبا  مااش و توصّ

. . اصل کمی در تدایر منزل آن اود که: همچنان که طبیب در حال اردن  مطمو  اود..
مجموع ترکیب را حاصل ، ب ا ضاءاز تهت ا تدالی که اه حسب ترکّ، انسان نظر کند

مصمحت  موم ، خممی حاد  شود در  الج آن  ضو، چون در  ضو  از ا ضاء آید... و
اارد از   و اود اره قصرد اول و  خاصه مصمحت  ضو رئی  که مجاور ا ا ضاء نگا  دارد و

 [94-91ص ،23] «.مصمحت آن  ضو اه قصد ثانی...، آن
سمسمه مراتبری اسرت کره فرزنردان     ، ختارساار اساس یک ، خانواد ناسبات ا ضا  م
است و ار همین اساس  س خانواد  و حاکم آننه اطا ت والدین هستند و پدر در رممزم ا
 نوان  ضو رئی  در کنار  هطوسی زن را ا ۀ. خواتاند هر منزل را مرد دانستارخی مداّ هم
 را اره  مررد  زن و، [22] و اروسرن   راز  ر منزل مطرح کرد  است. ارخی مانند فخرر مداّ

 .اند  ذکر کرد ر منزلصورت مشترک مداّ
 ۀت آن را صرالحیت و  و وظیفر   مّر ، قرآن کریم ضمن پذیرش مردیریت اررا  مررد   

 ل هللاُضَّر ما فَساء اِمی النِّ َ وّامونَقَ تالُالرِّ: »  استاقتصاد  او در قبال همسرش ایان کرد
 منرد  و  وظیفره ، م اودنو در حقیقت روح قیّ «.مهِموالِن اَقوا مِما ننفَاِ وَ اضٍمی اَم  َهُاضَاَ

دو  نصرر   تررین شررط صرالحیت در سرپرسرتی     مهرم  مراوط اه مدیریت اترایی اسرت. 
ل اره صرالحیت و   مامَّر  ومیرت و سرپرسرتی  انرااراین چرون قیّ   .محور   مم و  دل است
در صورتی که مرد این دو شررط را نداشرته ااشرد و زن واترد      ،پرداخت نفقه شد  است

 .[911-913ص، 21] م مرد شودتواند قیّ می زن، ها ااشد آن
مررد داد   مسئولیت و حکومتی که اره   که این ومرد  فضیمت متبادل زن و آیهاین  در

، دیگرر   توانراییِ  در مقاالِ امّا است طرح شد  ستوا طبیای  ها ناییشد  اه موتب توا
اره زن داد   ا   از تنبه اه مرد وا   از تنبه این توانایی و ارتر  مرد ندارد. که زن دارد و
، طرح فضیمت متبادل زن و مرد دقیقی که در آیه هست ۀو نکت .[43ص ،11] شد  است

ارترر    ترا  پ  از قوام اودن مرد اسرت   ا اصمههم زمان و در دل یکدیگر و ادون هیا ف
 مرد ار زن ارداشت نشود.

 ااید اره نروع متفراوتِ   ، مرد شناختی زن و ار طبیات تسمانی و روان در واقع مبتنیِ
قردرت   ود. طبیاته نم مال این اقتدار توتّدر خانواد  و اختالف در کیفیت اِها  اقتدار آن

انو  و قدرت تاذاره و تسرخیر را در اختیرار    را اه مرد داد  و اقتدار مظاهر  و قاطایت 
یکسران اره   هرا    ایفرا  نقرش  ، مشااه و اه تبع آن تزن  ذاشته است. طبیات و تمایال
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 ایرن کنرد. انرااراین    می نزل را مختلم انجامد و توازن و تاادل مقتضیِ می تاارض  ممی
 دلی در خانواد  اسیار اساسی است.  هم در ایجاد وحدت واقای و، تفاوت
و و زن را اه خردمت کرودک    ،است تا مرد را اه خدمت زنساخته خانواد  را  بیاتط

تررین   سرّ پایردارترین و  میرق  ، طبیای اند یِ وار  ز  در این خدمتآورد. درنوع انسان 
  .[219ص ،21] مرد نهفته است رضایت زن و بّهسته و لُ
اهتمام  ا ضا ۀ  همساز مرکز اقتدار در خانواد  و همسان اه حذف در غر که  سرّ این

 اتتماع منزلی و وظای  سنگین آن توتره ندارنرد و   ۀاه فمسفاوّتً این است که  اند  ورزید
 .[43ص ،11] ارند می مین آزاد  فرد اه کارتمام همّشان را در را  تأ

در حالی که قرانون حراکم ارر    ، در تامیم وضایت تاماه اه خانواد  است مطمب دوم
ارر   حکومتِ دیگر از طرف.  دالت است قانون حاکم ار اتتماع و ،بت اطفه و مح خانواد 
 طبیای و غریز  اسرت. در اتتمراع منزلری    خانواد  حکومتِ و ،انتخاای تاماه اتتماع و

مررد      مد  است و این  مقهمانع ظمم و تادّ  القه و الفت خانواد ی محیِ خانواد ()
تنهایی کافی نیست و  مم و  قل هرم تزم  اه ند که ظمم نکند. البته  اطفه ک می درا مقیَّ

ت ترایرت و  اره نیّر    مرل نکنرد و   ته و از رو  تهل خالف مصمحت ا ضااست که نادانس
و تدایر منرزل هرم کره     [11 و 41ص، 11]   قرار ندهدمورد ظمم و تادّ ها را آن، اصالح
 اره دلیرل همران نروع     کره  دیگر ایرن    شد  است اه همین ماناست.حکمت شمرد شرط

کسی که قدرت  در  مل ،قدرت مانو  ار قدرت ظاهر  ۀو غمب متفاوت اقتدار زن و مرد
   است.  نر ی که قدرت ظاهر  اا اوست مجر ِکند و کس می   صادرنر مانو  دارد

 ارا هرر یرک از ا ضرا     روااِ در نوع دهی صحی  توته اه سازمان از دیگر تداایر منزل
خادم  ۀند از: رااطا  بارت در منزلنوع رااطه  اوت است. سهمتف است که اه نسبت هر یک

 .[3ص، 21] فرزند  -والد ۀو رااط ،همسر  ۀرااط، اند ( -خدایگان ) و مخدوم
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ارر   و سیاست مدن ر ، تدایر منزل، ترتیب چینش موضو ات حکمت  ممی ر یانی اخالق 
و تدایر منزل ار سیاست مردن  ، اساس ترتیب اهمیت و تقدم رتبی اخالق ار تدایر منزل

   نویسد: سینا می است. اان
ان یبدن اه اتنسان من نصناف السیاسة سیاسة نفسه اذ کانت نفسره   ان اول ما ینبغی

اقر  األشیاء الیه و اکرمها  میه و اوتها اانایته و تنه متى احسن سیاسرة نفسره لرم    
 [1ص، 1] .یاي اما فوقها من سیاسة المصر
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مایرل اره زوتیرت     ست که حتی ایشتر از تشکیل اتتماع سیاسی طبیاتاًمرد موتود  ا
 .[243ص، 3] است از آن تر  مقدم ار مدینه و ضرور که خانواد  امر  اه ا تبار ایناست 

و انرااراین   ترر  یطبیار  که انسان مدنی االطبع است اما اتتمراع خرانواد ی   انااراین اا این
و لرذا خرانواد  ارر     همیت ااتتر  ارخوردار اسرت ه از ااز اتتماع مدنی است ک تر  ضرور

 نویسد: خواتۀ طوسی می .اتتماع تقدم رتبی دارد
منظروم  ردانرد    مرتب و خویش راخاص است که قو  و افاال  ممی آن  تِکمال قوّ

پ  اره تسرالم   ، لب ننماینداار یکدیگر تغ مطااق شوند و چنان که اا یکدیگر موافق و
اکمال غیر و آن تدایر امور منرازل و   ۀااد از آن اه درت، دایشان اخالق او مرضی  رد

منظوم  رداند و همگنران اره   ، تدارسد تا احوالی که اه ا تبار مشارکت اف، مدن ااشد
مطمرو  اسرت در حکمرت    ، این نوع کمال ارسند و، دتی که در آن مساهم ااشندساا
 [93ص، 23].  ممی
 لیتی اسرت  وئحردود مسر   سرخن از  [1 تحرریم: ] ..«.م نراراً همیکُاَ م وَکُسَقوا ننفُ» ۀآیدر 

 کره هرر فررد  ترا حردود        ایرن  در .خرودش دارد  ۀخانوادکه هر ک  نسبت اه ا ضا  
 چره اره نرام     زیررا آن  .احثی نیسرت هایی دارد از نظر قرآن  لیتوئمس گرنسبت اه افراد دی

 الم اسرت  ضرروریات اسر   زءتر  شرود  مری  در اسالم نامیرد  « ز منکرنهی ا امر اه ماروف و»
 طبرق  ایرن اسرت کره     مهرم  ۀمئمسر  این مطمرب را ایران کررد  اسرت.     قرآن هم مکرراً و
 و  ،تردا ، مسرتقل لیت ؤومسر  شیفرزنردان خرو   و سرر نسربت اره هم   مرردم ، کریمره  ۀآی

  .فرمایرد  مری  لیت اشرار  وئه ایرن مسر  لحن اسیار شدید  ا اا و در این آیه دارند ایشتر 
 واهررد سررقوط خ مری  کررها   نیسررت کرره لحظره  ایرن  انررا  ممانارت از سررقوط مو البتره  

 مات را طرور  فرراهم کنیرد    مقردّ اسرت کره    ایرن  رونظر م امکره  یرد اگیر کند دستش را
 ترا   یرد ترایرت کن  هرا را تامریم و   آن در واقع اه ایرن ماناسرت کره    .سقوطی رخ ندهدکه 

  ۀدر درترر، ارره ترتیررب اهمیررت، سرریرکمالی در ایررنانررااراین . دمررانع سقوطشرران شرروی
 و ل سراختن  ائمره   وئم مسر دوّ ۀرتر در د ل سراختن خرویش اسرت و   وئ  مسر هرک اول

 11 -13ص،  1ج، 13]خویش است  ل ساختن تاماۀوئمس ااد ۀو در درت دخو ۀخانواد
 .[11-14 و

اایرد ارراي تاامرل     ترایرت فرردي و خرانواد ي    در ایرن راسرتا  کره  البتّه روشن است 
 پرداختن اه این سه ااد وترود  انسران  که  انااراین اا این همرا  ااشد. اتتما يِ مناسب

و از یرک   در یک رتبه نیستندها  آن ۀهر س سانی است،ساادت ان ل وشرط کما ضرور  و
تردایر  ، اخرالق ) ترتیب چینش اقسام حکمرت  ممری   .ااشند میاهمیت ارخوردار ن ۀدرت
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سرهم   قسرم اشار  دارد که هر یک از ایرن سره    اه همین مانا سیاست مدن( نیز و ،منزل
 .دنده می اشر  اه خود اختصاص کمالتحقق در کسب ساادت و را تفاوتی م

از تهرت   ااز هم اه همان ترتیب اولویرت    ار یکدیگر دارند وثیر تدّتأ این سه حوز 
ات و منافع فرد  که لذّ، کید ار آزاد توامع مدرن اا تأد. نا همدیگر متفاوت ارر ذار  اث

  ترر  یااید افراد اتتمرا  ، ماه را ارداشته استه و تاخانواد  را اه تحمیل ارد  و مرز خان
د و چره ایشرتر اره تفررّ     ررایش هر  شرود  مری  مشاهد  آنچه در واقع امر امّا دنداشته ااش

 تنهایی است.
 ۀشرکیل تامار  تهنگرام   وتود نیایرد ه فت و رایش میان ا ضا  خانواد  اکه رن مادام

ون و پیونرد دوسرتی ارقررار    روح تارا  صرفا  ضرمیر و   رسمی نیز هر ز این آحاد مرردم 
ااتدا اتتماع منزلی و سپ  اتتماع مدنی را تحت  امکه این  رایش اه انفراد نخواهد شد

فرد  رایي اا ارانگیختنِ احسراس   که ماتقدند شناسان ارخي از تاماهدهد.  می ثیر قرارأت
افرراد را اره   ثبراتِ   کند و زند ي ارا  ایجاد مي 1حالتي از خودخواهي در افراد 2 رایانه تلذّ

و هنجارهرا  هرا   اي تز نااود شدنِ ارزش کند و نتیجه هایي کوتا  تقسیم مي مقاطع و لحظه
قرارانيِ   نواد  نیرز در ایرن مسریر   خرا روااِِ صادقانه و صرمیمانه نیسرت و   و از این رفتنِ 

چرا که دموکراتیز  شردنِ رااطرۀ    ؛د  و انسجامِ خود را از داد  استهاي فردي ش خواسته
کودکرانِ آزاد از نظرارت و    .رفتنِ کنترل و نظارت ار فرزنردان فرزند یاني از دست پدر و 
 هنرد شرد  تر خوا ت رفتنِ نظم اتتما ي در سط  وسیعاي اراي از دس   املِ االقوّ کنترل

 .[493ص، 29]
روح تااون و همکاري ااید در اتتماع کوچکي چون خانه شکل  رفته و مورد تمررین  

در کنرار هرم   ، تان خشک و اي مند اداريِ صورت وظیفه هنه ا، اع همقرار  یرد تا در اتتم
 کرار  هاست که در مرورد  واطر  اتتمرا ی ار    ا   مهن کمیترنیرومند« ارادر » قرار  یرند.

 اثرر  در روح و  و شرفقت  رحرم  رادر  وار  کره  در مورد  مانی دارد کممه این رود و می
در اتتما ی که دو اررادر   امّا .یکدیگر و چون آیینه صفایي اراي داشته ااشدافراد  واط  
 محال است که روااِ اتتما ی ارر اسراس وحردت و    کنند نمی ها یکدیگر را مالقات سال
کوچرک را درسرت    ۀاصل مهمری اسرت کره تامار     رحم ۀ ذشت شکل اگیرد. صم صفا و

 رحرم  ۀخداوند اره صرم   د.ساز می ی توامع ازر  را فراهمشکوفای ۀزمین کند و ترایت می
 ه وَمیثاقِ ادِن اَمِ المّهَ هدَ َ ضونَنقُیَ ذینَالَّوَ» آن را لانت کرد  است: قاطاان ر داد  ودستو

                                                           
1. Hedonistic 

2. Self-Absorbed 
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 م سروءُ هُر لَ وَ هالمّانَر  مُهُر لَ کَاولئِر  رضِی اتَفِر  دونَفسِیُ ل وَه نن یوصَاِ المّهُ رَمَما اَ اونَقطَیَ
 کره وصرل آن تزم اسرت    شاید سرّ ذکر افساد در زمین در کنار چیز  .[11]ر د:  .«ارِالدّ

 افسراد در زمرین   انرد   درک و ر ایرت کررد   را رحرم  ۀقانون صرم که د  این ااشد که افرا
دلیرل  ردم   اره  کسانی کره   امّا. نهند می روح پیوند و ایثار اه تاماه  امزیرا اا  ،کنند نمی

 و ،شتروحّ ، اا ورودشان اه اتتماعاند  یک پیوند فطر  را فراموش کرد  ر ایت این قانون
تنهرا محبرت خرانواد ی کرافی      فررد هرم   ارا  خودِ الو  ار این کند.  می ر هم ظهورمّتن

محیِ او را دوست  که مردم و محیِ را دوست داشته ااشد و مردم و آدمی اه این .نیست
در  وضرایت سررد و اری روح    ۀنتیج و [49ص، 11 ؛93-91ص، 21] است ادارند نیازمند
  دبرو ن روحری در افرراد  ها    قد ایجادِ و سالم اتتما ی  روااِِ فروپاشیِتز  روااِ مردم

 .است
 
 نتیجه. 8

تایگا  منزلری انسران    که تزم است، وتهی اه انسان در حکمت  ممی اا توته اه نظر سه
لحا  شود. کش  هویت منزلی انسران و توتره اره     مستقل از هویت فرد  و اتتما ی او

در ایجاد نگرشی متفاوت و همچنرین اره    نآ قاال تایگزین و غیر ،اصیل، ذاتیها   نقش
وتهی اه انسان اسیار اثر ذار خواهد اود. وقتری کره   ت دادن نتایج متفاوتی از نگا  دودس

خانواد ی و منزلی یانی ااد  ،انسان  الو  ار ااااد فرد  و اتتما ی دارا  ااد  اینااین
اسرت و انرااراین واترد     اتتمرا ی  فرد  و نه صرفاً در این تنبه هویت او نه کامالً ،است

تا که در حکمت  ممی احرث از   از آن. حیثیتی متفاوت از دو حیثیت دیگر خویش است
شناسری   نبایدها ااید اره هسرتی   پیش از شناخت اایدها و ،اایدها و نبایدها   ممی است

دسرت آیرد. مغفرول    ه انسان توته شود و شناخت تامع و کاممی از ساحات مختم  او ار 
اخشی از حکمت و در نتیجه ااتر ماندن  ذاشتن ی و منزلی انسان فروواد ماندن ااد خان

تایج اسیار متفراوتی در نروع   این دو نوع نگرش ن ،غایت کمال انسانی است. از طرف دیگر
    خرد و کالن خواهد داشت.ها ساز  ها و تصمیم  ذار  قانون
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