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چکیده :کتــاب «تحفه االئمــه ّ
العلیه فی الحکمه العملیــه» معروف به

حوزۀ اخالق اسالمی با یکی از شخصیتهای مهم اخالقی است که تا
کنون مورد ّ
توجه قرار نگرفته است.

است .نویســنده در نوشــتار حاضر ،محور بحث خود را کاوش در رساله

در ایــن مقالــه در پــی معرفــی مؤلف ،بیــان ویژگیهای محتوایــی و زبانی

«اخالق ظهیریه» ،اثری از نویســنده قرن هشــتم فتح هللا بن احمد بن

محمود الشهرســتانی مشهور به سبزواری رســالهای در اخالق اسالمی

اخالق ظهیریه و نقد و بررسی آراء اخالقی مؤلف آن که در مرحله تصحیح
میباشــد ،قرار داده است .وی در راســتای این هدف ،نوشتار خود را با

اخالق ظهیریه و معرفی دیگر آثار فتحاهلل شهرستانی ،میزان تأثیرپذیری
وی از حکمای سلف خود و نسخههای ّ
خطی مورد استفاده در تصحیح

معرفی مختصر نویســنده کتــاب و ویژگیهای محتوای کتــاب ،آغاز و

هستیم.

معرفــی مینماید .در نهایت ،ویژگی زبانی و رســم الخطی متن کتاب را

معرفی فتح اهلل شهرستانی

سپس ،نســخه های خطی مورد اســتفاده در تصحیح اخالق ظهیریه را
مورد مداقه قرار میدهد.

فتح اهلل بن احمد بن محمود شهرســتانی مشــهور به ســبزواری ،از جمله

کلیدواژههــا :کتــاب تحفه االئمه العلیــه فی الحکمــه العملیه ،فتح هللا

نویســندگان برجســتۀ اخالق است که در هیچ یک از مآخذ ،اطالعاتی از

درآمد

زمان دقیق تولد و وفات او در دسترس نیست ،اما با توجه به تاریخ تألیف
ً
بیشــتر نســخههای خطی از اخــاق ظهیریه در کتابخانههــا ،احتماال در

شهرستانی ،اخالق ظهیریه ،اخالق اسالمی

از جملــه راههــای شــناخت پیشــینۀ اخالقی و وضعیت فکــری ،علمی،
ادبی و زبانی گذشــتگان ،شــناخت آثار مکتوب آنها است .با تصحیح و
احیای آثار گذشــتگان و بازگرداندن هر یک از نســخ خطی ،به نحوی که
بر پایۀ اصول و موازین نقد و تصحیح اســتوار باشــد ،میتوان به شناختی
دقیقتر و قضاوتی صحیحتر دربارۀ پیشینۀ اخالقی اسالمی رسید.
اخــاق ظهیریــه از نســخههای خطی در حوزۀ اخالق اســامی اســت که
تــا کنــون تصحیــح انتقــادی از آن صورت نگرفتــه و تصحیــح و چاپ آن
میتوانــد مــا را با آرای اخالقی و ویژگیهای زبانی این دوره آشــناتر ســازد.
ً
دربارۀ زمان تألیف این رســاله اختالف رأی وجود دارد ،اما محتمال این
اثــر مربــوط به نیمــۀ دوم قرن هشــتم اســت .تصحیح این متن تالشــی در
جهت احیاء و بازگردانی یکی از متون اخالقی کهن و موجب فراهمآوردن
ّ
قان
زمینۀ مناســب برای آشــنایی بیشتر دانشجویان ،دوســتداران و محق ِ
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ســدۀ هشــتم قمری میزیسته است .وی رسالۀ اخالق ظهیریه را با نعت
و منقبــت پیامبــر ا کــرم (ص) ابتــدا میکنــد و همچنیــن بــه ذکر اســباب
اخالق میپردازد که مأخوذ از کالم امیرالمؤمنین امام علی (ع) اســت و
نشان میدهد که ایشان شیعه مذهب بوده است.

معرفی ویژگیهای محتوایی اخالق ظهیریه
تحفــه االئمــه العلیــه فی الحکمــه العملیه یا اخــاق ظهیریه ،رســالهای
اســت در زمینــۀ اخــاق اســامی کــه در مکتــب اخالقــی تلفیقــی جای
میگیرد و فتح اهلل شهرستانی سبزواری در تألیف آن از امتیازهای هر سه
مکتب فلسفی ،عرفانی و نقلی بهره برده است.
ایــن اثــر مشــتمل بر یــک مقدمه و ســه مقاله اســت .مقدمــۀ آن برگرفته از
رســالۀ شــیخ الرئیــس در تقســیم علــوم اســت .مقالــه نخســتین در علــم
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اخالق اســت .مقاله دوم در دو قســم (ســیرت انسان اخــاق ظهیریــه از نســخههای علــم در حکمت عملــی و نه علم منطقی و در مجمو
بــا اهل منزلت و ســیرت انســان بــا اهل نــوع) و مقاله خطــی در حــوزۀ اخــاق  49علــم اصلــی و فرعی حکمــی را بهاختصار معرفی
ســوم در سیاســات میباشــد .این رســاله با سپاس و

ستایش حضرت بار یتعالی آغاز میشود:

اســامی اســت کــه تــا کنــون
تصحیــح انتقــادی از آن

کــرده و بــه مهمتر یــن کتــب مرجع هر رشــته نیز اشــاره
کرده است.

3

ســپاس و ســتایش خدایــی را کــه به قدرت
صــورت نگرفتــه و تصحیــح و شهرســتانی مقالۀ اول رســالۀ خو یــش را با عنوان علم
کاملــه خویش اجناس موجــودات ممکنه را
اخــاق معرفی و بیــان میکند که طبق رأی حکمای
چــاپ آن میتوانــد مــا را بــا
از
ی بــرای کمال نفس
َســلف ،اجنــاس فضایل کــه آدم 
کتم عدم به صحرای وجود آورد و نوع انسان آرای اخالقــی و ویژگیهــای
خو یــش بــه آنهــا محتــاج اســت ،منحصــر در چهــار
را به تکریم و تشریف عقل و علم مشرف
زبانــی ایــن دوره آشــناتر فضیلــت اســت (حکمــت ،عفــت ،شــجاعت،
ّ
و مکــرم کــرد و بــر ســایر مخلوقــات پادشــاه و
ســازد .دربــارۀ زمــان تألیــف عدالــت) و همچنیــن قــوای نفــس انســان را ســه قـ ّـوۀ
امیرگردانید.
ایــن رســاله اختــاف رأی فکر یــه و غضبیــه و شــهویه میدانــد که حصــول امور
پــس از ّ
تضرع به درگاه حضــرت حق و مددگرفتن از او
اربعــه که اجناس فضایلاند ،به این ســه قوه حاصل
و اشــاره به کرامت و منزلت انســان ،به ســتایش سرور
کایناتّ ،
محمد مصطفی (ص) میپردازد:

وجــود دارد ،امــا محتمــاً
ایــن اثــر مربــوط بــه نیمــۀ

یشــود .وی در بیــان اجنــاس فضایــل و رذایــل و
م 
انواعــی کــه تحت ایــن اجناس قــرار میگیرند ،تحت

صــد هــزاران ِصــات صلــوات و تحــف دوم قــرن هشــتم اســت .تأثیــر اخالق ناصری خواجه نصیرالدین طوســی بوده
ّ
و قوام عدالت در اعتدال قوای سه گانه میداند ،اما
تحیات زاکیــات برذات مطهر و روح مقدس
سرور

وی ماننــد خواجــه ،فضایل و رذایلی که از هر یک از قوا حاصل میشــود

کاینات و خالصه موجودات و منبع سعادات ابوالقاسم محمد

را انــواع تحت اجناس نمینامد و همچنین عدالت را حد وســط بین دو

المصطفی.

رذیلــت ظلــم و انظالم نمیداند و انواعــی از فضائل و رذائل تحت جنس

ســپس مؤلف به حمــد و ســتایش ظهیرالدین ابراهیم پادشــاه میپردازد

عدالت ذکر نمیکند.

4

و بیــان میکنــد کــه علــم اخــاق از امهــات علــوم اســت و در فارســی دو

ی در نظریه اعتدال که با کندی آغاز
اولین نکته ابتکاری حکمای اســام 

کتــاب در ایــن زمینــه نوشــته شــده اســت :یکی اخــاق ناصــری خواجه
ّ
نصیرالدیــن طوســی و دیگری اخالق ســلطانی که برای ســلطان محمد

میشــود ،بــه کارگیری قاعــدۀ اعتدال ارســطو درباره عملکــرد قوای نفس
یشــود این است که
اســت .آنچه که در آثار افالطون و ارســطو مشــاهده م 

جونه در هند نوشــته شــده اســت .از آنجا که این دو علم مشکل و مغلق

افالطون بحث قوای ســه گانه نفــس و فضایل اصلی چهارگانه حکمت،

مینمود ،بهتدریج از مدرســهها رانده شــد و من بر آن شدم تا خالصهای

شــجاعت ،عفــت و عدالــت کــه جامــع فضایــل اســت و از هماهنگــی و
تســالم قــوای نفس بــا یکدیگر حاصل میشــود را دارد ،ولی در بــارۀ رذایل

فهرستوار از مطالب این دو کتاب فراهم آورم.

1

بنابراین رسالهای مشتمل بر اکثر مقاصد این دو کتاب و طرفی از مواعظ
حکمــا و نصایــح ملوک عادل به طریق تقســیم و تشــجیر درجداول ثبت
ِ
نموده اســت .از جمله دیگر آثار شهرســتانی رســالهای در اصول و قواعد
خطوط ّ
2
سته است.
مقدمۀ اخالق ظهیریه مشــتمل بر تعریف حکمت و تقســیم آن و فایده و
غرضی اســت که بر آن مترتب اســت و بر اســاس (رساله اقسام الحکمه)
ابن ســینا نوشــته شده اســت .رساله تقســیم علوم شــیخ الرئیس از یک
مقدمه ،یازده فصل و یک خاتمه تشــکیل شــده اســت .ابن سینا در این

اصلــی قــوای نفســانی کــه از افــراط و تفر یــط قوا پدیــدار میشــوند ،چیزی
نگفتــه اســت .از طرفــی ارســطو هــم فقــط قاعــده اعتــدال و اینکــه تمــام
فضایــل اخالقــی از رعایــت اعتدال و میان ـهروی در رفتــار و عواطف پدید
میآینــد ،را بیــان میکنــد ولی به هیــچ وجه این قاعــده را دربارۀ عملکرد
قوای نفس بکار نمیبرد.

5

بنابرایــن ادغــام نفسشناســی افالطــون و قاعــده اعتــدال ارســطو ،اولین
نکتــه ابتــکاری اســت که در کنــدی و ســپس دیگر حکمای مســلمان که
شامل مرحوم شهرستانی هم میشود مشاهده میکنیم.

رســاله ،پانــزده علــم طبیعــی ،پانزده علــم ریاضی ،هفت علم الهی ،ســه
 .1سایت کتابخانه ملی ،شناسنامه نسخه  12519ـ .5
 .2فتح اهلل بن احمد ســبزواری ،اصول و قواعد خطوط ســته ،در رســاالتی در خوشنویسی و هنرهای
وابسته.
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 .3محســن کدیــور ،ابــن ســینا و طبقهبنــدی حکمــت ـ تحلیــل ،تصحیــح و تحقیــق رســاله اقســام
الحکمه.
 .4خواجه نصیرالدین طوسی ،اخالص ناصری ،ص .119
 .5افالطون ،جمهوری ،ترجمه فواد روحانی.
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نکتــه قابــل توجــه در کالم ایشــان کــه برگرفتــه از کالم تحفــه االئمــه العلیــه فــی بهوضــوح میتــوان دریافــت کــه مؤلف رســالۀ حاضر
نســبت به دیدگاه فایده گروی کشــش ّ
خاصی دارد.
خواجــه طوســی اســت این اســت که قاعــده اعتدال الحکمــه العملیــه یــا اخــاق
این امر ّ
ارســطو را دربــاره قوۀ ناطقه نیز بــه کار میبرد و اعتدال
حتی از بیانات وی در زمینۀ انگیزه و هدف
در ایــن قــوه را فضیلت و افراط و تفریط درآن را رذیلت
میخواند ،در حالی که ارســطو قاعده اعتدال را تنها
در مورد فضایل اخالقی و نه عقلی به کار میبرد.

ظهیریــه ،رســالهای اســت در
زمینــۀ اخــاق اســامی کــه

از تألیــف اخالق ظهیریه فهمیده میشــود ،چنانکه
در آغاز این رساله میگوید:

در مکتــب اخالقــی تلفیقــی فتح اهلل بن احمد بن محمود الشهرســتانی المشــتهر

جــای میگیــرد و فتــح هللا بالسبزواری خواست تا رساله در

مقالــۀ دوم اخــاق ظهیریــه دو قســم اســت .قســم اول
شهرســتانی ســبزواری در این علم شریف مشتمل بر جمیع مقاصد آن به کوتاه
در زمینۀ ســیرت انســان با اهل منزل اســت .مؤلف در
ترین عبارات در قلم آرد و به
ایــن مقاله بیان میکند که آنچه صاحب منزل را البد تألیــف آن از امتیازهــای هــر
طر یــق تقســیم و تفصیــل در جــداول ثبــت کنــد؛ و
است ،پنج چیز است :مال ،زن ،فرزند ،بنده و تدبیر .ســه مکتــب فلســفی ،عرفانی
طرفی از نصایح حکما و مواعظه
قسم دوم این مقاله در سیرت انسان با اهل نوع است
و نقلــی بهــره بــرده اســت .سالطین عادل به آن الحاق کند ،تا هرکس از آن نفع
که طبق دیدگاه شهرســتانی ایشــان ســه نوع هستند:
یابد و فواید آن عام گردد.
اول بزرگان ،دوم برابران ،سوم فروتران.
مقاله ســوم این رســاله با عنوان سیاســات مطرح میشــود .مؤلف در این
قســمت بیــان میکنــد که آدمیبــه پنج چیز محتــاج اســت و از این امور
گریــز نیســت :غذا ،لباس ،مســکن ،مجامعت و عــاج .همچنین ارکان
پادشاهی و تدابیر و سیاستهایی را که برای پادشاه ضروری است بیان
شرافت
میکند .در این مقاله مؤلف همچون خواجه طوسی از کرامت و
ِ
عدالت بر دیگر فضائل ســخن میگوید و عدالت را مشــتمل بر ســه قسم
حق بعضی مردم بر بعضی و آنچه
حق خدای تعالی بر بندگانِ ،
میداندِ :

بــه حقوق گذشــتگان تعلــق دارد 6.وی اذعان میکند که دلیل بر شــرف
عدالــت آن اســت که جمیع خالیق مع اختــاف مذاهب هم موافقاند،
در آنکه عدل پسندیده است.

معرفی نسخههای ّ
ّ
خطی مورد استفاده در تصحیح اخالق ظهیریه

از اخــاق ظهیر یــه نســخههای خطــی فراوانی بر جای مانده اســت که در
تصحیح و تحقیق انتقادی این رســاله از ســه نســخه در حد تناسب این
پژوهــش اســتفاده شــده اســت .مــا ک انتخــاب نســخ ،داشــتن اعتبار
علمی و تاریخی و اسنادی اثر بوده است .موارد اختالف سه نسخه و نیز
نکات تحقیق در پاورقی آمده اســت .در تصحیح این متن از دو نســخه
ّ
موجــود در کتابخانه ملی اســتفاده شــده که یکی از این نســخ به شــماره
( )۱۲۳۰۷-۵اســت و ز یــنالعابدینابناحمد تبریزی در ســال ۱۲۸۲ق
ّ
آن را استنســاخ نموده اســت .نســخۀ دیگر کتابخانۀ ملی به شــمارۀ (-۵
 )۱۵۵۱۰اســت که در ســال 1410ق نوشــته شــده ،اما از کاتب این نسخه
اطالعــی در دســترس نیســت .نســخۀ ســومیکه در تصحیــح از آن بهــره

مؤلــف در خاتمۀ رســاله بــه وصایای انوشــیروان عادل ،حکمــای یونان و

بردهایم ،نســخۀ کتابخانۀ آســتان قدس رضوی به شمارۀ ( )3002و وقفی

عــرب و فــارس و هنــد و غیرها و طرفــی از وصایا و مواعظ علمای ســلف

محمــود ســالک کاشــانی اســت کــه از تاریخ کتابــت این نســخه اطالع

میپــردازد .خواجــه نصیرالدیــن طوســی در کتابهــا و نوشــتههای خــود،

دقیقی در دست نیست.

اصــول اقتصــادی که باید هر یــک از افراد جامعه مراعــات کنند را بحث
میکند .مهمترین این اصول ،اصل کفاف است .بهاعتقاد وی ،هرکس
بایــد بــه انــدازه نیــاز متعارفــش در جامعــه از کاالهــا و خدمــات ضروری
اســتفاده کند 7.حکمای پس از خواجه هم بر امر قناعت و کفاف تأ کید
کردهانــد و این مهم را به نحوی در مباحث اخالقی خویش گنجاندهاند.
شهرســتانی در پایــان ایــن رســاله قســمتی را بــه وصایای حکمــا و بزرگان
اختصاص میدهد .وی با ذکر این نصایح و وصایا بر اهمیت اموری که
حکمــا در قالــب پند و اندرز بیان نمودهاند تأ کیــد میکند؛ برای مثال در
قســمت وصایــای افالطون حکیم به ذکــر این امر میپــردازد« :مور مباش
یعنــی مال زیاده از قدر حاجت جمع مکن» .همچنین در برخی مواضع

در تصحیــح متــن حاضر ،معنــای روان واژگان مغلق و نامأنــوس و منابع
و اســناد نقل قولها و روایات و اشــعار در پاورقی درج شــده و فهرســت
اشــخاص ،مطالــب و منابــع در پایان کتاب آمده اســت .نســخۀ شــمارۀ
ّ
ّ
( )۱۵۵۱۰-۵کتابخانــۀ ملــی را بــه علت خوانایی و داشــتن خط شــیوا و
ارزش نســخه از حیث نسخهشناســی اصل قرار دادهایم و هر جا اختالفی
ّ
در نســخهها بوده ،چنانچه نادرســتی نسخه اســاس مسلم و ثابت نبوده،
آن را بــر نســخ دیگــر برگزیدهایــم ،اما در مواردی که ضبط نســخه اســاس،
ّ
اشتباه مسلم بوده ،شیوایی نسخه را توجیهکنندۀ اشتباه کاتب ندانسته
و ضبط نســخهای نســخههای مرجح ،در متن آورده شده و ضبط نسخه
اساس در پاورقی قید شده است.

 .6خواجه نصیرالدین طوسی ،اخالص ناصری ،صص  131و .138
 .7حسن توانایان فرد ،نظرات اقتصادی خواجه نصیرالدین طوسی ،ص .9
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بررسی نسخه خطی رسالۀ اخالق ظهیریه

ویژگی زبانی و رسمالخطی متن

نقدوبرریسکتاب
کتابنامه

لغات و تعبیرات مشکل در این اثر فراوان است ،تا آنجا که معنی خیلیاز آنها برای اهل فن هم دشــوار اســت و باید به فرهنگ لغت مراجعه کرد.
از آن جمله میتوان بطشُ ،ت َخ َمه ،فاقه ،شراسه و مضمار را نام برد.
در تمامی واژههایی که (گ و پ) دارند ،به جای گ،ک و به جای پ،ب نوشته شده است.
در بیشــتر مواضــع ،نقطــۀ واژههــا ذکــر نشــده و یــا برخــی واژگان ناخوانــاهستند.
در بسیاری موارد (ت) به صورت (ة) آمده است.اســم اشــاره به کلمه بعد و یا قبل متصل نوشــته شده است؛ مانند آنکهو باین .همچنین بســیاری از واژهها به هم چســبیدهاند؛ مانند بصحرای
و بمیان.
 در بیشــتر مواضــع به جای (ی) از همزه اســتفاده کــرده و گاهی همزه راقید نکرده است؛ مانند واژه

افالطــون؛ جمهــوری؛ ترجمــه فــواد روحانــی؛ تهــران :انتشــارات علمــی و فرهنگی،
. 1384
توانایان فرد ،حســن؛ نظرات اقتصادی خواجه نصیرالدین طوســی؛ تهران :قســط،
.1359
حســینی ،نورالدیــن بن نعمــة اهلل؛ اخالق ســلطانی؛ کتابخانه ومرکز اســناد مجلس
شورای اسالمی ،جلد ، 6کد دستیابی . 2219
ّ
ســبزواری ،فتــح اهّلل بــن احمــد؛ اصــول و قواعــد خطــوط ســته ،در رســاالتی در
خوشنویسی و هنرهای وابسته؛ تهران :روزنه.۱۳۷۳ ،

ســبزواری ،فتــح اهّلل بــن احمــد؛ تحفــه االئمــه العلیه فــی الحکمــه العملیــه (اخالق
ظهیریه)؛ کتابخانه مدرسه عالی شهید مطهری ،کد دستیابی . 2869
ســبزواری ،فتــح اهّلل بــن احمــد؛ تحفــه االئمــه العلیه فــی الحکمــه العملیــه (اخالق
ظهیریــه)؛ مجموعــه کتابخانــه مرکــزی و مرکزاســناد دانشــگاه تهــران ،کد دســتیابی
. 8889
ّ
ّ
ّ
شیرازی ،شهابالدین اشرفالدین عبداهلل بن عزالدین فضل اهلل؛ اخالق سلطنت؛
کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ،کد دستیابی . 568
الدین اشرف ّ
شیرازی ،شهاب ّ
الدین عبداهلل بن ّعزالدین فضل اهلل؛ اخالق سلطنت؛
کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ،کد دستیابی .7415
الدین اشرف ّ
شیرازی ،شهاب ّ
الدین عبداهلل بن ّ
عزالدین فضل اهلل؛ اخالق سلطنت؛
کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی،کد دستیابی . 4023

نیکوی به جای نیکوئی و واژۀ خدای به جای خدائی.

طوســی ،خواجــه نصیرالدیــن؛ اخــاق ناصــری؛ تنقیــح و تصحیــح مجتبــی مینوی؛
تهران :انتشارات خوارزمی 1369 ،ش.

-در برخی ابیاتی که برای تأ کید در کالم یا برای مثال بیان کرده اســت،

کدیــور ،محســن؛ «ابــن ســینا و طبقــه بندی حکمــت -تحلیــل ،تصحیــح و تحقیق
رســالۀ اقســام الحکمــه»؛ دو فصلنامــه جاویــد خرد ،ســال پنجم ،شــماره اول ،دوره
جدید ،زمستان .1387

جای مصراعها را عوض نموده و واژههایی را در شعر جایگزین واژۀ اصل
کرده است.
در برخــی مواضــع برخــی از واژههــا تکــرار شــدهاند؛ ماننــد واژۀ (علمــیاست) به شمارۀ  5در صفحۀ  2که در نسخۀ ( )30021دو بار آمده است.

نتیجهگیری
فتــح اهلل بــن احمد بن محمود شهرســتانی در تألیف رســالۀ تحفه االئمه
ّ
العلیــه فــی الحکمه العملیه معروف به اخــاق ظهیریه ،اصول حکمت
عملــی و مبانی اخالقــی را در جدولهایی تنظیم کرده اســت .اثر حاضر
رســالهای اســت در زمینۀ اخالق اســامی که در مکتب اخالقی تلفیقی
جای میگیرد و مؤلف در تألیف آن از امتیازهای هر سه مکتب فلسفی،
عرفانــی و نقلــی بهره برده اســت .بــا توجه به ســخنان خود شهرســتانی و
پــس از مطالعــه این رســاله و تطبیق آن با کتاب اخالق ناصری و رســالۀ
اخالق ســلطنت بهوضوح دریافت میشــود که صاحب اخالق ظهیریه
بــا تألیف این اثر ،خالصهای فهرســتوار از مطالب این دو کتاب فراهم
آورده است و در تحریر مباحث آن در بسیاری از مواضع تحت تأثیر آرای
خواجه طوســی اســت .افزون بر آن در طرح مقاله ســوم رســاله خویش با
عنــوان سیاســات ،متأثــر از اخــاص ســلطنت اســت و در نهایــت متنی
منقح و شیوا به عرصۀ اخالق اسالمی افزوده که مطالعۀ آن میتواند ما را
با آرای اخالقی و ویژگیهای زبانی این دوره آشناتر سازد.
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