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۵۶، شمارۀ ثمیراۀآین/ ١٤٦

قدمهم

ایـراِن)ق٥٩٧-٦٧٢(خواجه نصیرالدین طوسـیاخالق ناصرِی ، از اّمهـات کتـب اخالقـِی

که بـه فارسـی تـألیف این کتاب.استترین آثار این حکیمیکی از برجسته، و دورۀ اسالمی

عنـوان به) ق٤٢١.د(١مسکویۀ رازیابوعلیاالعراِقاالخالق و تطهیرتهذیب همراه به شده،

اخـالق بنا بـر مقدمـۀ . استبودهمنبع اصلی نظریات اخالقی از گذشته تا کنون مورد توجه 

از خواجـه نصـیر ،منصور، محتشـم قهسـتان، وقتی که ناصرالدین عبدالرحیم بن ابیناصری

را بـه پارسـی ۀ رازیمسـکوی) تهـذیب االخـالقنام دیگر (عراِقاالةطهارخواست تا کتاب 

که کـار او تکـراری و ترجمـۀ ِصـرف نباشـد و ترجمه کند، با کمال میل پذیرفت ولی برای آن

کتاب از میان نرود و از طعـِن مصـون » گویـانغیبـت«و » جویـانعیـب«لطف زبان عربِی

لقـی«آن بـا عنـوان که از،االعراقةطهاربماند، دو قسم دیگر را به ترجمۀ 
ُ

یـاد » حکمـت خ

و » تـدبیر منـزل«:ازنـدعبارتبخـش ایـن دو .کند و مربوط به اخالق فـرد اسـت، افـزودمی

وی دو قسم اخیر را به سبک قسم اول، بـا ). ٣٧-٣٥: ١٣٦٠طوسی،. نک(» سیاست ُمُدن«

، بنـا بـه هـاآنین به رشتۀ تحریر درآورده و عمده مآخذ او در تـدو،رویکرد فلسفی و عقالنی

بـاب سیاسـت اقـوال فـارابی در«و ) ٢٠٨: همـان(سینا ابنتدبیر منزل رسالۀ،خودشگفتۀ 

مآخـذ از ،االخالقتهذیب مانند ،یعنی دو منبع فلسفی که؛استبوده)٢٤٨: همان(» مدن

در هـر سـه قسـمت خواجـهزبان و بیان و رویکـرد سبب،به همین ٢.ندااقتباس شدهیونانی 

.استناهمگونی عاری از ب یکدست و کتا

و مسکویه را نـام پـدر یـا جـد ایـن حکـیم فـرضخوانده» مسکویهابن«اشتباه بهبرخی متأخران و معاصران او را . ١
اسـت و او در مواضـعی از آثـارش ایـن لقـب را لقـب وی )منسـوب بـه ُمشـک(اند، در حالی که مسکویه کرده

) ق٣٩١. د(منطقـیهمچون ابوسلیمان،یگر سو، مصاحبان اواز د. آوردمی)ابوعلی(بالفاصله پس از کنیۀ خود
دیگـران، وی را بـه همـین عنـوان چنینهمو ،در آثار مختلفش) ق٤١٤. د(و ابوحیان توحیدی ةصوان الحکمدر 

کامـل او اسمبیانپس ازاخالق ناصری خواجه نصیر در ).٢٠-١٨: ١٣٦٦امامی، (اندخطاب کرده» مسکویه«
). ٣٦: ١٣٦٠همان،(کند یاد می» ابوعلی مسکویه«، از وی با نام برای بار اول، در موارد بعد)٣٥: ١٣٦٠طوسی،(

فصل فی تأدیب االحداث «بروسن یا ابروسن، فیلسوفی نوفیثاغوری است که مسکویه دررسالۀ تدبیر منزلمقصود . ٢
بـردن از ایـن رسـاله، فصـل یادشـده درعالوه بـر نـام ، از آن اقتباس نموده و خواجه نصیر نیز» ةصخاو الصبیان 

زریـق،. نـکدر ایـن بـاره تـربیشبرای اطـالع (استرا در مقالت دوم کتاب خود ترجمه کردهتهذیب االخالق 
. )٢٠٨تعلیقۀ مربوط به ص ،٣٨٤: ١٣٦٠مینوی، . ک؛ نیز ن٥٥تعلیقۀ مربوط به ص، ٢٣٨: ١٩٦٦



١٤٧/پژوهشی در باب مقالت اول اخالق ناصری و تهذیب االخالق مسکویه

حکمتبر«کهکتابش،اولقسمتکرده استعنوانمقدمهدرنصیرخواجهکهچنانهم

لقی
ُ

یهابوعلیاستادمعانیخالصۀبود،خواهدمشتملخ )٣٦:همان(»بودشاملرامسکو

تقلیدی نباشد، خوااینکه، برای آنطور که گفته شداما همان
ً
اصل جه تغییراتی دراثر کامال

بر هم زده و مطالب آن را در کلی بهرا االخالقتهذیب ترتیب او.استدادهکتاب مسکویه 

اخالق نایکی از مصّحح. استطی مقالت اول، به فارسی ترجمه کرده،قالب نظمی دیگر

این رسد که خواجه درگاه چنان به نظر می«:کهضمن تأیید این مطلب یادآور شدهناصری،

، مستلزم اتنشان دادن دقیق این نوع تغییر). ٤: ١٣٦٠حیدری، (»امر تعمدی داشته است

االخالقتهذیب ارائۀ جدول مبسوطی است که از طریق آن بتوان ترجمۀ فارسی هر بخش از 

. شیوۀ بیان این دو کتاب در مواردی با یکدیگر تفاوت دارد١.پیدا کرداخالق ناصریرا در

نصیر شرح و مطرح شده، خواجهاجمالطور بهاالخالقتهذیب ئلی را که در مساازبرخی

خواجهعالوه، در چندین موضعبه. استی به آن بخشیدهتربیشبسط داده و نظم و سامان 

سعی ما در این مقاله . شوددیده نمیاالخالقتهذیب که در متنتکمیلی داده توضیحاتی 

نشان مطالب افزوده و توضیحات تکمیلی او نگارش واجه را درخکه مآخذ احتمالیایم کرده

.دهیم

سیاسـی و ـهای اخالقـیپس از اسالم در باب اندیشهمحققان تاریخ حکمت در ایراِن

، االخـالقتهـذیب پیرامون موضوعات و مصادر چنینهمو اخالق ناصریمحتوای حکمی 

گیریکتاب در شـکلبدیل مباحث این دویو از نقش باندانجام دادهتحقیقات قابل توجهی 

، در مطالعــۀ تطبیقــی خــود،ابوالقاســم امــامی.انــداخــالق اســالمی ســخن گفتهنظریــات

نـام بـرده،در چند مورداالخالق تهذیب را در سنجش با متن اخالق ناصری های نثر ویژگی

در کتـاب ،فلسـفهتـاریخ ماجد فخری، پژوهشگر معاصر چنینهم). ١٣٧٧امامی،(٢است

بحث کرده است در جایی دیگر در این باره نگارندۀ این سطور. ١
ً
).١٢٣-١١٣: ١٣٩٣ابطحی،. نک(مفصال

تهـذیب االخـالقبـا اخالق محسنیو اخالق جاللی، اخالق ناصریبررسی تطبیقی «ای تحت عنوان نامهپایان. ٢
منـدرجات به مقایسۀ دو کتاب مورد بحث، مربوطهای در بخشکه نوشته شده) ١٣٩١: شکوفگی(» مسکویهابن
بندی کلیـاتی کـه منـابع دیگـر در ایـن جمع، به هاذکر تفاوتنشده و، در و روشمند سنجیده به شکلی دقیقهاآن

.اند، اکتفا شده استخصوص مطرح کرده



۵۶، شمارۀ ثمیراۀآین/ ١٤٨

صـورت دربـارۀ ایـن دو اثـر بـهایشـّمه،نظریـات اخالقـی در جهـان اسـالمبا عنوان خود 

، یافتـهاختصـاص اخـالق ناصـری در بخشی کـه بـه معرفـی او .بیان کرده استای مقایسه

:گویدمی
گویـد، اتکـای فس سخن میکه دربارۀ ناخالق ناصری مشخصۀ قابل توجه آن قسمت از 

ابنمستحکم آن به علم بـه النفس ارسطویِی
ً
سینا اسـت در حـالی کـه مسـکویه مشخصـا

های برخـی از اسـتدالل. دنبال تحکیم نظریۀ افالطون، مبتنی بر قوای ثالثـۀ نفـس اسـت

سیناسـت تـا مسـکویه خواجه نصیر به منظور اثبات جوهریت نفس بیشتر یادآور شیوۀ ابن

)Fakhri, 1991: 132(.

های ممتاز نثر قرن هفتم و در واقـع نخسـتین مـتن در بـاب یکی از نمونهاخالق ناصری

حکمی شناخته می ، چنـینهم١.اسـتشود که به زبان فارسی به رشتۀ تحریر درآمدهاخالِق

قـرار دیگـرانسجام لفظ و جامعیت محتوای این اثر باعث شده تا مورد اقتبـاس نویسـندگان 

اخـالق موسـوم بـهخـودکتـاب در نگـارش )ق٩٠٨. د(الدین دوانیجاللجمله، از گیرد

.تألیف خواجه نصیر وام گرفته استساختار از ) ١٣٩٣دوانی، (جاللی

مقدمۀ اخالق ناصری

و قسـم ،مشتمل بر هفت فصـل، در مبادی،شود؛ قسم اولمقالت اول به دو قسم تقسیم می

قسطنطینچاپمطابق(در مقابل، ابوعلی مسکویه . ده فصل استشاملدوم در مقاصد که 

عنـوانی بـا تقسیم کرده و ذیل هـر مقالـه، مطلبـی را را به شش مقالۀ کلیدکتاب خو) زریق

.استگنجاندهخاص 

) ٣٦: ١٣٦٠طوسـی، (» سـبیل ابتـدا و نـه بـه شـیوۀ اقتـدابر«خواجه در ابتدای کتاب، 

توضیح و تقسیم حکمت عملی و نظـری و که طی آن به ) ٤١-٣٧:همان(ای نگاشتهمقدمه

برای بررسی هر علم، .پردازدشعب مختلف آن می
ً
بـدانیم در میـان سـایر دابتـدا بایـقاعدتا

دنبال آن راو مباحث مربوط به ویمسپس به اصل موضوع وارد شو علوم چه جایگاهی دارد، 

.١٣٣٦معین، . کندیگر آثار خواجه نصیر به زبان فارسی، ازبرای اطالع . ١



١٤٩/پژوهشی در باب مقالت اول اخالق ناصری و تهذیب االخالق مسکویه

بیانالزم دانسته تا با و خواجۀ طوسیوجود ندارداالخالق تهذیب ای در چنین مقدمه. کنیم

صـناعت «جملـه، و ازهای فرعـیصورت کلی و مشخص کـردن شـاخهبندی علوم بهطبقه

ذهن خوانندگان را نسبت به کلیات روشن کند و سـپس بـه موضـوع مـورد ،»تهذیب اخالق

تقسیم علوم یا حکمت وضوعجا باید یادآوری کرد که مدر این. بحث کتاب خود بپردازد
ً
اصال

) ق٣٣٩. د(فارابیهاآنکه در صدر ،میراث ارسطو است که در عالم اسالم به دست حکمایی

اّما . )٥٠-٤١: ١٣٨٧کدیور،.کن(است د، حفظ و دنبال شدههستن) ق٤٢٨. د(سینا و ابن

،از جملـه؛استبا معیارهای خاصی صورت گرفتهاخالق ناصریبندی در مقدمۀ این طبقه

سـپس تقسـیم حکمـت نظـری بـر اسـاس .اسـتبه نظری و عملینخست تقسیم حکمت 

مابعدالطبیعه، ریاضـی و طبیعـی بعـد از ؛ و١مخالطت یا تصور مخالطت با ماده به سه قسِم

اقسـام ذکـرآن، بیان اقسام حکمت عملی و شرح اقسام فرعی حکمت نظـری و در نهایـت، 

ۀ خواجـه ، اما متن مقدمنیستدر آثار همۀ حکما به یک شکل هابندیاین طبقه. علم منطق

با عنوان،سینامشابه رسالۀ ابنهمهبیش از 
ُ
-١٠٦: ١٣٨٧سـینا،ابن(الحکمـة اقسـام رسالة

آن، )١١٦ تحـت تـأثیر تعریـف ،ان حکمت عملـیی، در بهخواج. ستاو در واقع، تلخیِص

بمطلـ. )١٠٩: همـان(و ارتبـاط آن بـا شـریعت اسـت٢از اصطالح یونانی ناموسسینا ابن

اسـت افزاید اینبه این بخش میخورد، اما خواجه به چشم نمیسینا که در رسالۀ ابنیجالب

مبـدأ آن چـهآن. دهی به امور خود، یا طبعی است یـا وضـعیکه مبدأ اعمال انسان برای نظم

شـود و مصـداق طبع است ریشه در عقالنیت انسان دارد و به مرور زمان دچار دگرگونی نمی

مبـدأ آن چـهآناما ،است) اخالق، تدبیر منزل، سیاست مدن(الثۀ حکمت عملیآن اقسام ث

عرفی است یا شرعی که پیغمبر یا امامی آن را بنا نهـاده و وِموضع است یا از قبیل آداب و رس

). ٤١-١٣٦٠:٤٠طوسی،(گویند»الهیناموس«به آن 

زیرا ترکیب با ماده نـه ،داردقسم دیگر قراربر چنین معیاری، علم مابعدالطبیعه در جایگاه باالتری نسبت به دو بنا. ١
. استبه آن اطالق شده» علم اول«ست و نه شرط تصور موضوع آن، به همین دلیل عنواناشرط وجود موضوع آن

موضـوع آن که در جایگاه دومعلم ریاضی است ترکیب با ماده شرط تصور موضوع آن نیسـت ولـی شـرط وجـوِد
ترکیب با مـاده صـورت ی قراردارد که وجود و تصور موضوع آن، هر دو به اعتباِردر جایگاه سوم علم طبیع. هست

).١٠٧-١٠٦: ١٣٨٧سینا،ابن؛ ٣٨: ١٣٦٠طوسی،(گیرد می
2. Nomos



۵۶، شمارۀ ثمیراۀآین/ ١٥٠

است که آن هم تلخیص ةکماقسام الحای با نام نصیر صاحب رسالهخواجهبر این،افزون

سـینا ای به اقتباس خـود از ابناشاره،جاآنکه مصّنف در آنسیناست بیرسالۀ یادشده از ابن

اقسـام الحکمـةۀ رسال. هم ذکری از اقتباس نکرده استاخالق ناصریکه در چنان، همبکند

وران جـوانی بایـد از کارهـای دالقاعـده میموجود است، علـیآناکنون نسخۀ خطیکه هم

و به وی در این رساله، تعریف و تشریح اکثر اقسام حکمت را حذف کرده. باشدبوده خواجه 

ِ
بـا ایـن ). ٧٤: ١٣٨٧کدیور، (ندیده است نیز نیازی شعب حکمتذکر عناوین کتب مرجع

خواجه نصیر در نگارش مقدمـه بـر 
ً
مطـالبی ازمسـتقیماخـالق ناصـریاوصاف، احتماال

ً
ا

مقدمه نیز خبـری از تعریـف، تشـریح و اینزیرا در،استبرگرفتهخود الحکمۀاقسامرسالۀ 

کـه نکتۀ دیگر این. استاکتفا شدههاآنذکر کتب شعب علوم نیست و به برشمردن مختصر 

تقسـیم ) ٦٩،١١٠، ٥٦: ١٣٦٠طوسـی،(اخـالق ناصـریخواجۀ طوسی در دیگر مواضـع 

ای بـه گونـهاسـت،دادههای دیگر قراربندیسیمحکمت به عملی و نظری را پایه و اساس تق

کید روی این تقسـیم. گرددکه هر علم و صناعتی به یکی از این دو قسم بازمی بنـدی لیکن تأ

.شوددر تألیف مسکویه دیده نمی

بازگشت مبادی علوم به مابعدالطبیعه

اخالق ناصـری لف تفاوت در تبیین مسائل و نکاتی که مؤ،االخالقتهذیب از همان ابتدای 

حکیم مسکویه دربارۀ مبـادی علـم اخـالق طـی .افزوده، قابل تشخیص استبه مباحث آن

:گویدمیمقالۀ نخست کتاب چنین 
کند بلکه آن را مبادی هر علم از علم دیگر اخذ شده و هیچ علمی مبادی خود را تبیین نمی

: و مبـادیی دارد ماننـدعلم اخالق نیز چنین اسـت. بایست در علوم دیگر جستجو کردمی

شناخت نفس و قوای آن، تعریف خیر و سعادت و فضائل و رذائل که الزم است ابتدا همۀ 

این موضوعات روشن شود تا بتوان راه کسب خلق شریف را که از شرف ذاتـی برخـوردار 

). ٣: ١٩٦٦مسکویه، (است آموخت

،نظـر بـودد و صـاحبجا کـه خـود در علـوم گونـاگون سـرآماز آنه نصیر،لیکن خواج

، چندین مثال شودتبیین میمبادی هر علم توسط علوم دیگر برای این مطلب که الزم دانست 
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: تر توضیح دهدآن را دقیقوَرد وبیا
هر علمی را موضوعی بود که در آن علم بحث از آن موضوع کنند چنانکـه بـدن انسـان از 

و مبـادی بـود کـه اگـر . هندسـه راجهت بیماری و تندرستی علم طب را، و مقـدار، علـم

باشـد و در آن علـم واضح نبود، در علمی دیگر به مرتبۀ بلنـدتر از آن علـم، مبـرهن شـده

چنانکه از مبادی علم طب باشد که عناصر چهار بیش نیست، چه ایـن ؛مسلم باید داشت

در مسأله در علم طبیعی مبرهن شود و طبیب را از صاحب علم طبیعی فـرا بایـد گرفـت و 

م باید شمرد؛ و همچنین از مبادی علم هندسـه بـود کـه مقـادیر متصـلۀ 
ّ
علم خویش مسل

چه ایـن حکـم در علـم . خط و سطح و جسم: ای موجود است، و انواع آن سه بیش نهقاّره

شود و مهندس را از صاحب آن علم قبول باید الهی که موسوم است به مابعد الطبیعه مقرّر

).٤٧: ١٣٦٠، طوسی(...کرد

کید میهخواجه در ادام ْممابعدالطبیعـه اسـت و در ایـن علـکند که انتهای همۀ علـوْمتأ

تـوان االعـم میمعنیالیعنی به کمک فلسفه و الهیات ب؛دیگر مبادی غیرواضح وجود ندارد

گوینـداست کـه میاعتقاد فالسفهنظر مؤیِداین . های علوم طبیعی و ریاضی را شناختپایه

در ادامۀ بحـث، . داراسترا طبیعه یا فلسفۀ اولی در میان دیگر علوم باالترین جایگاه مابعدال

بـاب موضـوع و مبـادی هـر یعنی همین مقدمه در[بیان این مقدمه «:گویدمیخواجه نصیر 

دراسـت کـه اوسـبببـه همـین ). ٤٨:همان(» استدر علم منطق، مستوفی بیامده] علم

طـور بـه» در اخـتالف و اشـتراک علمهـا«ی تحـت عنـوان ، طی فصـلخوداساس االقتباس

که زیرمجموعـۀ ،مبسوط دربارۀ ماهیت موضوع علوم مختلف مانند هندسه، حساب و طب

بحـث و ،خصوص دربارۀ فلسفۀ اولـی یـا علـم مابعدالطبیعـهو به،اندعلم ریاضی و طبیعی

:کنداستدالل می
و چـون موضـوع . لندترین علوم استاشیاست بو فلسفۀ اولی بسبب آنکه موضوعش اعّم

و چون مبـادی . هیچ علم نوع یا عرض ذاتی موضوع او نیست پس هیچ علم جزو او نیست

بعضی علوم مسایل بعضی است و دور و تسلسل محال، پس انتهاء همۀ علـوم بـا آن علـم 

و فیلسوف بسبب آنک موضوع علمش شامل موضوعات دیگر علـوم اسـت نظـر او . باشد

).٤٠٣-٤٠٢: ١٣٦١طوسی،... (دیگر اصحاب علوم باشدتر ازعام

در ترین کتب منطق در تاریخ تمدن اسالمی اسـت،که یکی از برجستهاساس االقتباس 

خواجۀ طوسی ایـن اثـر را ؛به نگارش درآمداخالق ناصریه سال بعد از ُنق یعنی٦٤٢سال 
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مباحث اصـلی و او که . ألیف کردتاسماعیلیهدر ایام اقامتش در قالع اخالق ناصری همانند 

از بعضـی از 
ً
هایی فـراهم آورده یادداشـتهـاآنفرعی این علم را در خاطر داشته و احتمـاال

باید ذیل چـه مبحثـی قـرار یکدانست که مسائل گوناگون این علم کدام است و هرمی،بود

خـش یادشـدۀ های خـود در بـاب مبـادی علـوم، در نگـارش بگونه از یادداشتبدیند وگیر

.استسود جسته ، اساس االقتباس، عالوه بر اخالق ناصری

پذیری از علم سیناالنفس ابنتأثیر

طوسـی، (» در معرفت نفس انسانی کـه آن را نفـس ناطقـه خواننـد«خواجه در سراسر فصل 

بـه را ) ٦-٣: ١٩٦٦مسـکویه، (کوشد تا سـخنان مسـکویه که می، عالوه بر آن)٤٨: ١٣٦٠

،سیناسـتالـنفس ابنطرز چشمگیری تحت تـأثیر مباحـث علـمی برگرداند، بهعبارات فارس

توان در نمط سـوم افزاید نظیرش را میمیاالخالق تهذیب طوری که هر مطلبی که به متن به

کـه نفـس را تعریـف خواجـه پـس از آن.مشـاهده کـرداالشارات و التنبیهاتو هفتم کتاب 

له ئشناخت نفس، ابتـدا چنـد مسـ، یعنیدن به مقصودکه برای رسیکندتصریح میکند، می

آن، سـوم اثبـات بسـیط بـودن : باید اثبات شود اول اثبات وجود نفس، دوم اثبات جوهریِت

ُمـدرک بـه نفْسکهاثبات آنکه نفس جسم و جسمانی نیست، پنجم نفس، چهارم اثبات این

ف به آالت . با حـواس ظـاهری درک کـردتوان که نفس را نمیو ششم آن،ذات است و متصرِّ

تاما و . دهدمیهر یک از این مسائل را توضیح،به ترتیب،سپس خواجه
ّ
رعایـت چنـینعل

های آن مورد بررسی قرارسپس ویژگیو اول وجود نفس اثبات شود بی این است که بایدترتی

و لۀ دومئجـز مسـله بـهئپس از تعریف نفس، این شش مسـ،تهذیب االخالقلکن در . گیرد

،اشـاراتبا نظر به نمط سوم کتـاب . استنشدهتبیین ـ این نظم و بسطاهم نه بآنـچهارم 

از طریـق سینا در آغاز بحث مربوط بـه نفـس در فصـل اول، وجـود نفـس را بینیم که ابنمی

، تأثیرپذیری خواجـه اخالق ناصریو اشاراتبا مقایسۀ عبارات . استاثبات کرده»ادراک«

:گرددسینا روشن میننصیر از اب

اثبات وجود نفـس اسـت بـه هـیچ دلیـل احتیـاج نیسـت چـه اما در مقام اول که مطلوْب

ترین چیزها به نزدیک عاقل ذات و حقیقت اوست به حّدی که خفته در ظاهرترین و واضح
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خواب و بیدار در بیداری و مست در مستی و هشیار در هشیاری از همه چیزها غافل تواند 

ز خودی خود غافل نتواند بود، و چگونه صورت بنـدد کـه دلیـل گوینـد بـر هسـتی بود و ا

خود؟ چه خاصیت دلیل آنست که واسطه شود تا مستِدل را به مدلول رساند، پس اگـر بـر 

آید، دلیل واسطه شده باشد میان یک چیز تنها، پس خود را به خـود هستی خود دلیل گفته

خود همیشه خو د و با خود بود، پس دلیل گفتن بر خودی خود محال رسانیده باشد و خوِد

.)٤٩: ١٣٦٠طوسی، (و باطل باشد 

به خویشتن آی و بیندیش هرگاه که تندرست باشی بلکه در غیـر حالـت تندرسـتی هـم در 

خبری و خـودت را اثبـات وقتی که چیزی را به درستی دریابی آیا از هستی خود غافل و بی

بلکـه . بصر خودش را اثبـات نکنـد و از خـود غافـل باشـدکنی؟ گمان ندارم که مستنمی

خوابیده در خوابش، و مست در مستی از خود غفلت ندارد، هرچند که دریافت ذات خود 

ای نیاز داشته باشی، چه در این گمان ندارم که در دریافتن خویشتن به واسطه...بردرا از یاد ب

یی من ذات خود ر... ای نیستوقت واسطه ای که فعل من است اثبات ا به واسطهشاید بگو

کم آن است که ذات تو با فعل تـو همـراه کنم، پس ذات تو پیش از فعل توست و دستمی

.)١٦٤-١٥٩: ١٣٦٣سینا، ابن(باشد، پس ذات تو ثابت است اما نه به وسیلۀ فعل تو 

آن راجـع بـه تهـذیب االخـالقلۀ بقای نفس پس از انحالل جسم نیز کـه در ئمسدربارۀ

سخنی به میان نیامده، خواجه نصیر به ارائۀ برهان و استدالل پرداخته و در نهایت بقای نفس 

هرچند که استدالل خواجه در ایـن خصـوص، ). ٥٦-٥٤: ١٣٦٠طوسی، (کندرا اثبات می

نمط هفتِممطرحارچوب بحِثهدر چ بـا عنـوان)فی التجریـد(اشارات شده در فصل ششِم

گیرد، امـا تقریـر خواجـه شکل می) ٣٧٩-١٣٦٣:٣٧٨سینا، ابن(» تلهذه االشاراةتکمل«

بود و حال یا صورت «کهمبنی بر این
ّ

هر موجود باقی که فنا بر او صحیح بود، در محلی حال
ّ

بود یا عرض، پس فنا جز بر صورت یا عرض جایز نبود و ما درسـت کـردیم کـه نفـس حـال

و بعضـی تعـابیر بـه کـار رفتـه در » خـویشنیست در محلی، بلکه جوهریست قائم به ذات 

و محل«سخن او همچون نسبت میان 
ّ

محـال بـودن «و » قـّوه و فعـل«و ارتباط آن بـا » حال

دیـده نمی، در قول ابن»اجتماع بقا و قوۀ فنا در یک امر بسیط
ً
شـود، بلکـه ایـن سینا صراحتا

خاص به همراه تعابیر یادشده، در شرح خواجه نصیر بـر  ،ذیـل نمـط هفـتمرات، اشـاتقریِر

که طی این )٢٩٢-٢٨٥:ق١٣٧٩طوسی، (مشهود استخصوص بخش تکملۀ یادشده،به

.گویدپاسخ می)ق٦٠٦. د(جای به اشکاالت فخرالدین رازیشرح در جای
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به انجـام رسـانیده ق٦٤٤در به قولی و ق٦٤٠را در شرح اشاراتخواجۀ طوسی تألیف

، و نیـز دو اثراین. اخالق ناصریده سال پس از نگارش یعنی هفت تا ) ١٩: ١٣٦٠مینوی، (

تاریخ، قدیمیاساس االقتباس ١ًداری است که از وی به دسـت مـا رسـیدهترین آثاِر
و نسـبتا

ا توجـه بـه ، بـلـذا.اسـتنزدیک به هم و در روزگار اقامتش در میان اسماعیلیه تألیف شـده

های ، ماننـد نمونـههـاآنهایی در نیسـاوجـود هـماین سـه اثـر،حضور ذهن او به مباحث 

. نمایدبعید نمییادشده، 

بندی امراض نفستقسیم

فی ِصّح«در بخش 
ُ

ن حاضرِةالقول
ُ
ک

َ
اذا لم ت سخن در بازگرداندن صحت بـه [» ةعلی النفِس

جــای دارد، مســکویه تهــذیب االخــالقکــه در مقالــۀ ششــم ] نفــس در وضــعیت بیمــاری

عنوان درآمد بحث، او به. کندبندی میده و آن را به شیوۀ خود دستههای نفس را نام بربیماری

که هر کدام از رذائل در دو سـوی یـک فضـیلت گویدمیگانه لۀ رذائل هشتئمستوضیحدر

میان دو رذیلت واقع است؛ برای مثـال، رذیلـت میجای گیرد و آن فضیلت نیز در حد وسِط

رد که تهور، به افراط در شجاعت و جبن بـه تفـریط تهّور و جبن در دو طرف شجاعت قرار دا

تچنینهم. گردددر آن اطالق می
ّ

جهـل و . قرار داردشره و خمودی در دو طرف فضیلت عف

سـپس حکـیم . واقـع اسـتطرفین عدالت و ظلم و خواری دراست دها در طرفین حکمت 

کند کـه در اصـل مسکویه برای خوض در تبیین امراض نفس از رذیلت تهور و جبن آغاز می

گانۀ غضب را بـر شـمرده و راه وی در این مرحله اسباب یازده. گیرداز نفس غضبیه نشأت می

دهد ولی بحث او در قوۀ غضبیه و دفع امراض مربوط به آن متوقف عالج هر یک را نشان می

مسـکویه، (آورد سـخنی بـه میـان نمـی،یعنی نطق و شـهویه،ماند و دربارۀ دو قوۀ دیگرمی

تری دقیق و منظمه شیوۀدر عوض، خواجه نصیر بحث او را تکمیل نموده و ب). ٢٠٩: ١٩٦٦

قـویاخالق ناصریرا که نسبت به اخالق محتشمیخواجه نصیر نباید از یاد برد که. ١ تریجنبـۀ مـذهبی و روایـِی
اسـت امـا تـاریخ نگـارش آن یعنی ناصرالدین محتشم قهستان، نوشته،نام همان پادشاهدارد در همان دوران و به

نوشـتهاخالق ناصریشاید از سادگی انشای آن بتوان گمان برد که پیش از «معلوم نیست و به گفتۀ مصحح کتاب 
).وسهبیست: ١٣٣٩پژوه، دانش(» استشده
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امـراض ) جـذب،دفع، نظری(گانه کدام از قوای سهکه هرشمرد، چنانامراض نفس را برمی

یا از جنس افراط یعنی زیاد : تواند از سه جنس باشدو امراض هر قوه میندخاص خود را دار

و یا رداءت یعنـی اشـتباه در تعیـین ،ال، یا تفریط یعنی نقصان اعتدال استبودن از حد اعتد

افراط در قوۀ نظری یا تمییز، مطابق مکـر و حیلـه. مصداق
ً
و تفـریط در آن ؛گری اسـتمثال

اشتیاق به علومی است که ؛عبارت است از حماقت و کندذهنی و رداءت در این قوه، معادِل

طـور اما امـراض هـر قـوه بـه. اند مانند علم جدل و سفسطهرسای نمیبه صاحب خود فایده

، جهـل بسـیط )افـراط(مشخص کدام است؟ امراض قوۀ نظری یا نطق مشـتمل بـر حیـرت 

بـدین . کدام عالج مخصوص بـه خـود را دارداست که هر) رداءت(و جهل مرکب ) تفریط(

) رداءت(و بـددلی )تفـریط(، جـبن )افراط(امراض قوۀ دفع یا غضبیه از قرار غضب ،ترتیب

، بطالـت)افـراط(امراض قوۀ جذب یـا شـهویه شـامل افـراط در شـهوت طور است و همین

، شیوۀ خواجه بنابراین). ٢٠٢-١٧٢: ١٣٦٠طوسی،(است ) رادءت(حسد و حزن و) تفریط(

به این صورت است که ابتدا هر مرض را تعریـف کـرده و های نفسانیبندی بیماریدر طبقه

بـه تهذیب االخالقذکر امراض در چنین روشی در. دهده با آن را توضیح میسپس راه مقابل

و بیمـاری است که شامل امراض قوای نظری و جـذب چندین مورد از قلم افتادهو کار نرفته 

.شودکذب و انواع آن می

پذیری از غزالی تأثیر

کتـاب  مالحظـه ) ق٥٠٥. د(ابوحامـد محمـد غزالـیکیمیـای سـعادتبا نظر به رکن سـوِم

را از ) ١٦٧:همـان(» ...در معالجت امراض نفس«فصِلاز اجزاِءکنیم که خواجه برخیمی

که خواجه برای امراض اصـلی نفسـانی اصـطالح از جمله این. استاین کتاب اقتباس کرده

اسـت، درنرفتهبه کارتهذیب االخالقاین تعبیر در . نمایدرا استعمال می» امراض مهلکه«

و تلخـیص آن ) ١١٥-٣/٨٧: ١٩٩٢غزالـی،(احیاء العلوم ی که غزالی یک ربع از کتاب حال

یعنی بخشی که مربوط بـه امـراض مختلـف ،را) ٦٢-٢/١: ١٣٨٠غزالی،(کیمیای سعادت

:قول خواجه در این باره چنین است. استگذاری کردهنام» مهلکات«،شودروحی می
امراض مهلکه خوانند، چه اصـول اکثـر امـراضاز این امراض مرضی چند باشد که آن را

).١٦٩: ١٣٦٠طوسی، ... (مزمنه آن باشد
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در ادامۀ مطلب، خواجۀ طوسی طب روحانی را با طب جسمانی مقایسـه کـرده چنینهم

تهـذیب نفـس مطابقـت میهای عالج تـن از بیمـاری را بـا روشو راه دهـدهـای گونـاگوِن

یکـی از ایـن . وجـود نـداردتهذیب االخـالقه در لئکه تفصیل این مس) ١٧٢-١٧٠: همان(

های با طبـع سـرد درمـان توان بیماری گرمی را با خوراکگونه که میست که هماناها آنراه

های مختلـف مـؤثر نبـود بایـد هـر رذیلـت را بـا کرد، در مورد امراض روحی نیز اگـر شـیوه

:ای ضد آن از بین برداستعمال قوه

قوت حیوانی یعنی غضبی یا شهوی باشد به استعمال قوت دیگر مقصود تعدیل یکی از دو

).١٧١: همان(آن را تعدیل و تسکین کنند

کند کـه غزالـی مطابقت میکیمیای سعادتلۀ یادشده با آن قسمت از ربع مهلکات ئمس

دربارۀ طریق معالجۀ امراض نفسانی بحث کرده و در پی تطبیق طـب جسـمانی بـا نفسـانی 

:است

لقی بد را از خود بیرون کند، آن را یک طریـق بـیش نیسـت وربدان که ه
ُ

که خواهد که خ

کنـد کـه شـهوت را جـز ست که هر چه خلق وی را فرماید، وی خالف آن همـیاآن، آن

وی بشکند  ). ٢/١١: ١٣٨٠غزالی، (مخالفت نشکند و هر چیزی را ضّد

نقل قولی است که از جانب کندقرینۀ دیگر که بر تأثیرپذیری خواجه از غزالی داللت می

: ١٣٦٠طوسـی،(اسـت ظالم تشبیه کردهاو آورده و از قول غزالی شهوت را به عامل خراجی

:یابیممیکیمیای سعادت که عین این سخن را در )١٩٣
شهرند و شهوت بدان که مثال تن چون شهری است و دست و پای و اعضا چون پیشه وراِن

لکن شهوت که عامل خـراج و...ن شحنۀ شهر استچون عامل خراج است و غضب چو

.)٢٠-١/١٩: ١٣٨٠غزالی، (کن است دروغزن است و فضولی و تخلیط

«مسکویه در بخش 
ٌ

اوساط
ُ

رذائـلالفضائل
ُ

و االطراف أطراٍف بـه بیـان نظریـۀ حـّد» بیَن

د نـتوانمیلرذائاین دارد و که هر فضیلت در میان دو رذیلت قرارپردازد مبنی بر اینوسط می

که چنان،گیرداین نظریۀ ارسطویی از مثال دایره کمک میاو برای تفهیم بهتِر. دنشمار باشبی

.انـدمرکز دایره است و رذائل نقـاطی هسـتند کـه از مرکـز فاصـله گرفتهدر حکِمهر فضیلت 

آن متعدد است به این ،بنابراین د کـه اگـر انـدکی از حـسببهر فضیلت یکتاست اما رذایِل

که نقـاط ایهمانند دایره،آیدوجود میمایل شویم رذیلتی دیگر به دو طرفوسط به یکی از 
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یه. فاصله دارندآناز مرکزی به درجات متفاوتشماربی ،گویدگونه که خود میهمان،مسکو

إصـاب«:گویندکه میآوردهییحکماسخنتوجیهدر این مثال را 
ُ
ِمـن ِةنقطـة أعسـُر الهـدِف

مـن داعـی الخیـِر«و » اعدوِله کثُر أ ِر
ّ

،خواجـه نصـیر.)٢٤: ١٩٦٦مسـکویه،(» دواعی الش

همـراه مثـالی دیگـر از همـان جـنس عالوه بر تکرار دو قول فوق از حکما، مثال دایـره را بـه 

:کند کهذکر می) ناموس الهی:یا به قول او(حدیث این عنوان توجیهی برای به

چه وجود وسط حقیقـی در میـان ... از شمشیر تیزترصراط خدای از موی باریکتر است و

ر بود و تمّسک بدان بعد از وجود متعذرتر 
ّ

).١١٨: ١٣٦٠، طوسی(اطراف نامتناهی متعذ

و به احتمال زیاد ١نیامدهتهذیب االخالقاین روایت که صراط خدا از مو باریکتر است در 

. کندات فلسفی خود بازگو میکه قول غزالی را با ادبیاستت کیمیای سعادمأخذ خواجه 

: گویدغزالی می

ای اسـت کـه آن کناره است که مذموم است و زشت است و میانـهدو،و هریکی را از این

و آن میانه، اندر میان این دو کناره، باریکتر است از مـوی و صـراط . نیکو و پسندیده است

این صراط برود که برهر. مستقیم آن میانه است و به باریکی همچون صراط آخرت است

). ٢/٨: ١٣٨٠غزالی، (آن صراط ایمن بودراست، فردا بر

فرق بین اعتدال ذاتی و نسبی 

و هر شخص برای نیست، فضایل اخالقی در همۀ افراد یکسان اخالق ناصریبه گفتۀ مؤلف 

مختلْفص اشخااین شرایط در ؛بایست در خود شرایط خاصی فراهم کندکسب فضایل می

ابتـدا وی .کنـداسـتمداد می» وسـط«از مفهـوم وی برای تفهیم این مطلـب. اوت استمتف

ماننـد ،طور ذاتی میان دو چیز واقع اسـتبهچهآنیکی :کندمیرا به دو شکل معنا » وسط«

این نوع وسط، همیشه ثابت و غیرقابل تغییـر اسـت . استمیانگین عدد دو و شش که چهار 

هـر فـرد را اعتـدال خـاص رود کهبه کار مید که در علم طبمعنای دیگری دار» وسط«اما 

ای معتدل و گونهدر طب قدیم، اخالط و طبایع اربعه در هر جسم بهکهتوضیح آن. رساندمی

ـیف«اند که آورده)ع(دقاین روایت را برخی کتب حدیث از قول امام صا.١ مـن السَّ و أَحـدُّ ـعِر
َّ

مـن الش
ُّ

»...هو أدق
.)١/٢٩: ق١٣٨٧قمی، (
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این نوع وسـط . دهدای متفاوت رخ میهگوندیگر بهدر جسمکهنداشدهسازگار با هم ترکیب 

اسـت، بـه » اعتـدال نسـبی«و به تعبیر امروزی » فتوسط به اضا«که نام آن به تعبیر خواجه 

در علـم اخـالق کـه بـه » حـد وسـط«به عقیـدۀ خواجـه . استمختلف ق یعدد نفوس خال

نـوعی یـا شخصـیاعتـداِل، کهآیداز نوع دوم به شمار می،شودفضیلت اخالقی اطالق می

یر اسـت و از شرایط ایجاد هر فضیلت در اشخاص بشر متغسبب،به همین . شودخوانده می

). ١١٨: ١٣٦٠طوسی، (شود دا میجاست که احوال و خلقیات مختلف پیاین

گونـه کـه در تـدوین به احتمال قوی خواجه نصیر تعابیر فوق را از فارابی وام گرفته، همان

) ٢٤٨: همـان(» اقوال فارابی در باب سیاسـت مـدن«کتاب خود از » سیاست مدِن«بخش

فارابی و تطبیق آن با بخـش ةمنتزعفصولعبارات ذیل از کتاب با مالحظۀ. استجستهبهره

:بریمپی میاز فارابی به اقتباس خواجه نصیر اخالق ناصریمذکور از 
نفسـه و دیگـری متوسـط یکـی متوسـط فـی:شـودمعتدل و متوسط به دو صورت معنا می

،شـودب میه و دو محسـونفسه مانند عدد شش است که میـانگین َدمتوسط فی. باالضافه

پذیرد این متوسط نه نقصان می...شودزیرا اختالف ده و شش برابر اختالف شش و دو می

شـود اما متوسط به اضافه، بر حسب تغییر آنچه که به آن اضـافه می...یابدو نه افزایش می

ماننـد طعـام مناسـب بـرای کـودک و طعـام ؛گرددهای مختلف، زیاده و کم میدر زمان

های همچنین است غذا و داروی مناسب برای درمان بیماری بـدن. فرد بالغمناسب برای 

گوناگون که هـر بـدنی بـر اسـاس نـوع بیمـاری و شـرایط بیمـار، داروی خـاص خـود را 

گاهی امری برای همۀ . توسط و اعتدال در افعال انسانی نیز از قسم اخیر است... طلبدمی

شود امـا گـاهی نیـز قات امری معتدل شمرده میوقت یا بیشتر اومردم یا اکثر آنها در همه

شود برای گروه دیگر در زمان متفاوت با آنچه برای گروهی در یک وقت معتدل شمرده می

). ٣٩-٣٧: ١٩٧١فارابی،(...شودگروه نخست، اعتدال شناخته می

یۀ عدالت  برداشت خواجه نصیر از نظر

دربـارۀ مطلبـی را خواجۀ طوسی»...ضائلدر بیان شرف عدالت بر دیگر ف«در ابتدای فصِل

ـتبـه ،در تعریف مسـکویه از عـدالت. کند که خاص اوستعدالت عنوان می
ّ
اسـتفادۀ عل

ارسطو بهاخالق نیکوماخوسمستقیم او از  شـودطور محسوس مشـاهده می، نظریۀ عدالِت
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ارسطو اسـت دهندۀ میراثیک انتقالتربیشاو،لذا، از این لحاظ. )١١٣: ١٩٦٦مسکویه، (

البتـه . گیـردترین عبـارات انجـام میروشـندر قالـبانتقال به بهترین شـکل ممکـن و این

ه و آراء کـردهای خود را نیـز مطـرح برداشت،های دیگرمسکویه در این بخش مانند قسمت

از جملـه در مبحـث ؛تغییـر داده اسـتهـاآنیونانی را با عقاید اسالمی تطبیق و یا بـه نفـع 

اخـالق در آمـدهتهـذیب االخـالقکـه در یشـکلبـهکه ) ١١٦: همان(»ةیس الثالثالنوام«

لۀ عـدالت و رعایـت ئمسکویه مساما در این مورد،١.استبدان پرداخته نشدهنیکوماخوس

) ١٣٧٨ارسـطو، . کنـ(اخـالق نیکومـاخوسرا از کتاب پنجم ) ١١٥-١١٢: همان(تناسب

در صـورتی ،استیر و تأویلی از خود بر آن نیفزودهو تفس٢واسطۀ ترجمۀ دیگران نقل کردهبه

کند که بیانگر برداشت خاص او از مفهوم که خواجه نصیر در این باره چندین سطر اضافه می

: عدالت است
لفظ عدالت از روی داللت ُمنبی است از معنی مساوات، و تعقل مساوات بی اعتبار وحدت 

درجۀ اعلی از مراتب و مـدارج کمـال و شـرف ممتنع، و چنانکه وحدت به مرتبۀ اقصی و

مخصوص و ممتاز است و سریان آثار او از مبدأ اول که واحد حقیقی اوست در جملگـی 

مطلق اوست در جملگی معدودات مانند فیضان انوار وجود است از علت اولی که موجود

)١٣١: ١٣٦٠طوسی، ...(موجودات، پس هرچه به وحدت نزدیکتر وجود او شریفتر

خواجه نصیر در این جمـالت بـه مفهـوم عـدالت، از منظـری شود،که مالحظه میچنان

آشکارا که در اصل دیدگاه نوافالطونی است،،توحیدی نگریسته و تأثیر نظریۀ صدور یا فیض

از تعابیر در سخن او دیده می
ً
علـت «، »واحد حقیقـی«، »مبدأ اول«شود که طی آن صریحا

یـا حـد اقـل چنـین یحالی که چنـین دیـدگاهدر،کندتفاده میاس» موجود مطلق«و » اولی

.وجود نداردتهذیب االخالقتصریحی در 

تعارض رذیلت کذب با انسانیت

تهذیب االخـالقدرکند کهرا بیان میخواجه نصیر تعاریفی ،اخالق ناصریدر پایان مقالت اول 

کند بسیار متفـاوت از ارائه می»ناموس«، معنایی که ارسطو از اخالق نیکوماخوسکتاب پنجِماز در بخش هشتم . ١
.)١٣٧٨ارسطو، . کن(استتهذیب االخالق» ۀالنوامیس الثالث«بخش 

.Fakhri,1991:65-66. ، نکدر عالم اسالماخالق نیکوماخوس طالع از ترجمه و شروح برای ا. ٢
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بـه عقیـدۀ .استیار حکیمانه گوید بسکه خواجه در مورد کذب میاینکته،از جملهنیست؛

زیرا وقتی انسان به اظهار قوۀ نطق ،نوع انسان استنطق یا همان فصل ذاتِیمنافِیب وی کذ

گوید، قصد او آگاه کردن دیگران از چیزی است که به آن علم ندارنـد، پردازد و سخن میمی

ۀ نطـق عمـل در واقع، خـالف وظیفـۀ قـو،کنداما آن کس که سخن کذب بر زبان جاری می

در اصل، وجـود خـارجی نـدارد ،کرده زیرا امری که او سعی دارد دیگران را از آن باخبر سازد

پس فـرد . شودانسانی میدر نتیجه کار او وظیفۀ نطق را مختل کرده و تبدیل به یک عمل غیر

اب از این حیث با سایر حیوانات تفاوتی نمی
ّ

).٢٠٢-٢٠١: همان(کندکذ

ین ویژگیمهم های لفظی ترجمۀ خواجه نصیر از تهذیب االخالقتر

خواجه نصیر در بسیاری از مواضع مقالـت :تکرار لغات و اصطالحات تهذیب االخالق. ١

را تعـابیر، همانتهذیب االخالقتعابیر های فارسی برخی ازبه جای معادلاول ترجیح داده

تکرار کند
ً
. عینا

ً
خـاذ ایـن شـیوه تن مورد ترجمهرعایت اصل وفاداری به ماو احتماال

ّ
را در ات

١:استدانستهمی

إلی ثالث ِسُم
َ

نق
َ
و قواها أّنها ت هذه النفِس فی أمِر ِللناظِر َن تی به ةاقساٍم، أعنی القوِةو قد تبیَّ

ّ
ال

و ا االمور، و القولتمییُزیکون الفکُر فی حقائِق و النجدُةو النظُر و ُةالتی بها یکون الغضُب

التی بهـا ُةو ضروب الکرامات، و القوالشوق و الی التسلط و الترفعو علی االهوالاالقداُم

الی ُةتکون الشهو
ُ

الغذاء و الشوق و طلُب
ّ
کِلالتی فی المالذ و المشارِبو االمآ

ِ
و لمناکح

لذات الحسی
ّ
).١٥: ١٩٦٦مسکویه، (ة ضروب ال

ــه. ١ ــی ابــناندیشــه«ای تحــت عنــوان مقال ــکویه در های اخالق ــده» اخــالق ناصــریمس اســتنوشــته ش
و ) اصـطالح١٣٠(االخـالق تهـذیبفهرستی از تعاریف اصـطالحات موجـود در حاوی ) ١٣٨٦میرزامحمد،(

متعدد می،اخالق ناصریدر اهآنمعادل  پی بردخصوصیات ترجمۀ خواجه نصیر به توان که از طریق این شواهِد
الزم بـه ذکـر .خوبی مالحظه کردرا به،»در ترجمهتهذیب االخالقتکرار لغات «یعنی ،و ویژگی یادشده در متن

آن زبان فارسی موجود است که از مسکویه بهتهذیب االخالقچند ترجمۀ دیگر از ،اخالق ناصریجز است که به
آن را بـا ترجمـۀ اشـاره کـرد وکیمیای سعادت تحت عنوان ) ق١٣٢٩. د(توان به ترجمۀ ابوطالب زنجانیمیان می

ترجمۀ یادشده گاه دقیق است اما گاه این گونه نیست، بلکه گزارشی آزاد از مفاهیمی است «.خواجه مقایسه نمود
اهمیـت جلـوه جای نیز گاه مترجم عباراتی را از متن که در چشـم او کـمدر جای.استکه مصّنف در پی آن بوده

حذف کرده و گاه جمالتی از خود بر آن می
ً
).١٨-١٧: ١٣٧٥امامی، (» افزایدکرده، عمدا
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و آثار به مشـارکت رای و روّیـت و که برشمردیم سه قّوت آنست که مبادی افعال ٰیاین قو

یکی قّوت ادراک معقوالت و تمییز میان مصالح و مفاسد افعـال، : شوندو ارادت میتمییز

خوانیم؛ و دیگر قوت شهوی، که مبدأ جذب منافع و که آن را قوت نطق می
ّ
از طلب مـالذ

کل و و غیر آن شود؛ و سّیم قّوت غضبی، که مبدأ دفع مضمناکحو مشاربو مآ اقدام بر اّر

ع شوداهوال
ّ
).٥٨: ١٣٦٠طوسی، (...و شوق تسلط و ترف

هر زمـان کـه تشـخیص دهـد ناصریاخالق مؤلف : تربیشافزودن عباراتی برای توضیح . ٢

ترجمـۀ خـود بـهمعنای جمله مبهم و نارساست، برای ایضاح مطلب عبارات یا جمالتـی را 

:افزایدمی

َّـ 
کل أنَّ

َ
الُیشارُکه فیـه غیـُره و قد قدْمنا القول

ٌ
به و فعل خاٌص

ٌ
من الموجودات له کمال واحٍد

منـه  لذلک الفعِل أصلَح آخٌر موجوٌد یکوَن اْن هو ذلک الشیء، أعنی أّنه الیجوُز
ُ

من حیث

).١٢: ١٩٦٦مسکویه، (

، خاصیتی است کـه هـیچ لطیف یا کثیف، نفیس یا خسیسهر موجودی را از موجودات، 

ـق ماهّیـت او مسـتلزم آن خاصـّیتآن شرکت نـدارد، و و در موجود دیگر با ا
ّ

تعـّین و تحق

).٦٥: ١٣٦٠طوسی، (است 

الطبیعیـ  االجساَم إّن
َ
الشـریفة اآلثاِر بقبوِل

ُ
ل

َ
ها، ثم تتفاض ذی َیُعمُّ

ّ
ال فی الحدِّ شترُک

َ
ها ت

َّ
و ِةُکل

فیها
ُ

حُدث
َ
التی ت صور. الصَوِر

َ
منها اذا قبل الجماَد لمقبوًةفإّن

ً
ة

َ
عند الناس، صار بها افضل

تلک الصورِةِمن الطین
ُ

قُبل
َ
صورةاالولی التی الت

َ
ِةالنبات صار بزیـادَة، فاذا بلغ إلی أن َیقبل

الصور من الجماِدةهذِه
َ

.)٦٥-٦٤: ١٩٦٦مسکویه،(افضل

و یکـی را بـر دیگـری یکدیگر متساویند در رتبت، اجسام طبیعی از آن روی که جسمند با

لتی و شرفی نیست، چه یک حد معنوی همه را شامل اسـت و یـک صـورت جنسـی فضی

شود، تا ایشان را متنـوع هیوالی اوالی جمله را مقّوم، و اختالف اول که درایشان ظاهر می

کند به انواع عناصر و غیر آن، مقتضی تباینی که موجب شرف بعضـی بـود بـر بعضـی می

پس آنچه از جمـادات ...ت و تساوی در قّوتندنیست، بلکه هنوز در معرض تکافی در رتب

تر است از جهت اعتدال مزاج شریفتر اسـت از دیگـران، و آن مادۀ او قبول صور را مطاوع

شمار است تا بحدی رسد کـه قـوت قبـول نفـس نبـاتی شرف را مراتب بسیار و مدارج بی

.)٥٩: ١٣٦٠طوسی، . (حاصل آید

نتیجه

، بـا دانـش آید که خواجـه نصـیربرمیتهذیب االخالقو یاخالق ناصرکتاباز مقایسۀ دو
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در طرح مباحـث اخالقـی راشیوۀ عقالنی مسکویهداشته،علم اخالقی که ازوسیع
ً
عمیقـا

ارچوب و هـافزاید، به هـیچ وجـه از چای بر افاضات او میو اگر مطلبی یا نکتهاستدریافته

تغییراتـی کـه . شـوداست، خـارج نمیقالبی که حکیم مسکویه برای کتاب خود تعیین کرده

. تطـابق کامـل داردتهـذیب االخـالقافزوده با روح به آنو نکاتی کهدادهخواجه در کتاب 

شـود کـه ادبیـات و زمانی روشن میطلباین مغلبه دارد و اخالق ناصری صبغۀ ِحکمی در 

و )١٣٠٦طوسی، (اوصاف االشرافیعنی خواجه،ساختار این کتاب با دو اثر اخالقی دیگر 

کنیم کـه گـاه بـه وضـوح مشـاهده مـیآن. مقایسه شـود) ١٣٣٩طوسی، (اخالق محتشمی

استفادۀ فراوان از آیات و روایات، صبغۀ مـذهبی در آن غالـب بـر علتبه ، اخالق محتشمی

. زیـادی داردنیز به رسـائل عرفـانی شـباهت اوصاف االشراف جنبۀ حکمی است و محتوای 

طـور دقیـق بـا آثـار بـهاخالق ناصری پژوهشی دیگر مقالت دوم و سوم شایسته است که در 

ادب الصـغیِرو ادب الکبیـرسینا، کتاب ابنتدبیر منزلفارابی در باب سیاست مدنیه، رسالۀ

مسـکویه و نیـز بـا رسـائل کنـدی جاویـدان خـردغزالی و حتی کیمیای سعادتمقفع، ابن

کدام از منـابع ، نحوه و میزان اقتباس خواجه از هرحاضرمقایسه شود تا بتوانیم مانند تحقیق

.را نشان دهیم و آراء خاص او را از عقاید پیشینیان متمایز کنیماوپیش از 

،که پیشگامان سّنت اخالق فلسفینادیده گرفتتوان نمیرانکتۀ تاریخیاین
ً
که حـدودا

شـده خـتماخالق ناصـریاز رسائل کندی آغاز و به 
ً
مـذهب ایرانیـان شـیعهاسـت، عمومـا

سـّنت گوید میگونه که محمد ارکون پژوهشگر معاصر تاریخ اندیشۀ اسالمی همان. نداهبود

شکل گرفت، فلسـفۀ اسـالمی هجریکه در زمینۀ علم اخالق از قرن چهارم ١شیعیـ ایرانی

در حـالی کـه علمـای اهـل تسـّنن ماننـد غزالـی و مـاوردی و ؛تر و پربـارتر سـاخترا غنی

برگرفته از یونان روی خوش نشان نمیضیر دادند و الدین نیشابوری چندان به اخالق فلسفِی

یه تهذیب االخالقکه از غزالی و ماوردی با آن. کردندبا آن مخالفت می که حکیمی ـمسکو

مقابل، خواجـه نصـیر و در. انداند، نامی از او و کتابش نبردهاستفادۀ فراوان کردهـشیعه بود 

اخالق فلسفی را شیعه، کار مسکویه و بهدو عالم عنوان به،الدین دوانیلجال طور کلی مسیِر

). Arkoun, 1970: 30(ادامه دادند

1. Irano-shi'ite
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منابع

اخـالق مسـکویه و تهذیب االخالقای میان پژوهش مقایسه«.)١٣٩٣(ساداتابطحی، زینبـ

دۀ ادبیـات و علـوم انسـانی دانشـکمقطـع کارشناسـی ارشـد، نامۀ پایان.»خواجه نصیرناصری 

.محمد مؤذنیعلی، به راهنمایی دانشگاه تهران

ه، حسین بن عبدسیناابنـ
ّ
.ترجمه و شـرح حسـن ملکشـاهیبا .اشارات و تنبیهات.)١٣٦٣(الل

.سروش: تهرانچاپ اول، 

نامۀدوفصـل.کدیورمحسنو تصحیح مهمقدبا.الحکمةاقسامرسالة).١٣٨٧(ـــــــــــــــ

.١٣٧-٣٥: اولشمارۀپنجم،سالخرد،جاویدان

.طرح نو:تهران.ترجمۀ محمدحسن لطفی.اخالق نیکوماخوس.)١٣٧٨(ارسطو ـ

)١٣٦٦(مسکویه ←)تصدیر عام(مقدمه. امامی، ابوالقاسمـ

زنجانی←مقدمه. ــ ـــــــــــــ

اجه نصیر و تهـذیب االخـالق نقد و معرفی کتاب اخالق ناصری خو«.)١٣٧٧(ـــــــــــــــ

.٣٦-٣٢: ، سال اول، شمارۀ سوم و چهارمآینۀ میراث.»مشکویۀ رازی

)١٣٦٠(طوسی ←مقدمه . حیدری، علیرضاـ

)١٣٣٩(طوسی ←مقدمه . پژوه، محمدتقیدانشـ

ـهبـه تصـحیح عبد. اخالق جاللـی.)١٣٩٣(الدین دوانی، جاللـ
ّ
:تهـران.آرانـیمسـعودیالل

.اطالعات

)١٩٦٦(مسکویه ←تعلیقات . زریق، قسطنطینـ

االعـراق ابـوعلی مسـکویۀ ةترجمۀ طهار[:]کیمیای سعادت. )١٣٧٥(زنجانی، میرزا ابوطالب ـ

.ـ نشر نقطهمیراث مکتوب:تهران. با مقدمه و تصحیح ابوالقاسم امامی. رازی

با اخالق محسنیو اخالق جاللی، اخالق ناصریبررسی تطبیقی «.)١٣٩١(شکوفگی، حامدـ

هـای دانشـکدۀ ادبیـات و زبانقطع کارشناسی ارشدنامۀ مپایان. »مسکویهابنتهذیب االخالق

.رضا مصطفوی سبزواریدانشگاه عالمه طباطبایی، به راهنماییخارجی

هبه تصحیح نصر.االشرافاوصاف.)١٣٠٦(طوسی، نصیرالدینـ
ّ
.تقوی و خط عماد الکتابالل

.انتشارات کتابخانۀ طهران]:تهران. [شده در مطبعۀ دولتی آلمانچاپاالشرافاوصافافست از 

:تهـران.پـژوهبا مقدمه و تصحیح محمدتقی دانـش.اخالق محتشمی.)١٣٣٩(ـــــــــــــــ

).معقول و منقولعلوم ۀدانشکد(انتشارات دانشگاه تهران
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، چـاپ تبی مینوی و علیرضـا حیـدریبه تصحیح مج.اخالق ناصری.)١٣٦٠(ـــــــــــــــ

.خوارزمی:تهران.دوم

: تهـران. مـدرس رضـویمحمـدتقی بـه تصـحیح .اسـاس االقتبـاس.)١٣٦١(ـــــــــــــــ

.دانشگاه تهران

الـدین قطـبة، و شـرح الشـرح للعالمـاالشارات و التنبیهـاتشرح.)ق١٣٧٩(ـــــــــــــــ

. الحیدریةمطبع:تهران.بل علم الطبیعهما قالرازی، الجزء الثالث فی علم 

:تهـران. ج٢به کوشـش حسـین خـدیوجم،.کیمیای سعادت.)١٣٨٠(غزالی، ابوحامد محمدـ

. علمی و فرهنگی

.ةالکتب العلمیدار:بیروت.،جلد سوماحیاء علوم الدین.)م١٩٩٢(ـــــــــــــــ

منتزع. )م١٩٧١(فارابی، ابونصرـ
ٌ

.المشرقدار:بیروت.ق و مقدمۀ فوزی نجاربه تحقی.ةفصول

.النجفةمطبع]:نجف[.تفسیر قمی.)ق١٣٨٧(قمی، علی بن ابراهیمـ

، سـال خـردجاویـداننامـۀ دوفصل.»حکمتبندیسینا و طبقهابن«. )١٣٨٧(کدیور، محسن ـ

.١٣٧-٣٥: پنجم، شمارۀ اول

تصـحیح ا مقدمـه وبـ.الجزء االول، متجارب االم.)١٣٦٦(مسکویه، ابوعلی مسکویه الرازی ـ

.سروش:تهران.ابوالقاسم امامی

. دانشگاه آمریکایی:بیروت.به تحقیق قسطنطین زریق.تهذیب االخالق.)١٩٦٦(ـــــــــــــــ
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