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، المؤلفين معجم؛ كحاله، 3/295، االعالمالزركلي، : از جمله نكـ) (عضدي
  ).1/556: 1385؛ تهامي 1/527، العارفين هدية؛ البغدادي، 5/119

  .اخالق اوست ةموضوع نوشتار حاضر تحقيق و تصحيح رسال
 

  اخالق عضدي
  ساختار كلي رساله
. كردندحكمت را به نظري و عملي تقسيم مي ،به تبعيت از ارسطو ،فيلسوفان مسلمان

و  دارنداختيار آدمي قرار  ةحكمت عملي علم به احوال موجوداتي است كه در حيط
ه همان رفتارهاي اختياري جوانحي و جوارحي گيرند كمتعلق قدرت او قرار مي

  .است
يكي آنچه : در عرف نويسندگان كتب اخالقي، حكمت عملي بر سه قسم است

دوم آنچه  ؛اندناميده »تهذيب االخالق«مربوط به شخص است به تنهايي، كه آن را 
يعني از حيث رفتار با خانواده و  ،مربوط به شخص است از نظر مشاركت در منزل

سوم  ؛ناميده شده است »تدبير منزل«و فرزند و خويشان و اتباع و اشياع كه زن 
آنچه مربوط به شخص است از حيث مشاركت با اجتماع كه شامل امور اجتماعي و 

  .اندگفته »سياست مدن«شود كه آن را سياسي مي
حكمت عملي را به صورت موجز و مجمل در چهار مقاله  ،حاضر ةلف رسالؤم

ترين ويژگيهاي اين اثر همين موجز و مجمل  آيد يكي از مهمو به نظر ميآورده است 
رايج در كتابهاي اخالق  شيوةاول به تعريف خلق، طبق  ةدر مقالاو . بودن آن است

يكي : كندسپس در باب امكان تغيير و اصالح خلق به سه دليل اشاره مي ؛پردازدمي
يا  »ليس لالنسان إلّا ما سعي« ةيفشر ةآي مانند(انسانها و ديگري شريعت  ةتجرب

و سوم اجماع و ) »م مكارم األخالقمبعثت ألتاني «دارد  حديث نبوي كه بيان مي
كساني بيان كه گيرد  امكان تغيير خلق از اين حيث مورد اشاره قرار مي. اتفاق عقال

به  لف در اثبات تغيير و اصالح خلقؤاند خلق طبيعي است و نه اكتسابي و لذا مداشته
تهذيب «لف به اولين بخش از حكمت عملي يعني ؤسپس م. كندسه دليل اشاره مي

به ) و شهوت ،نطق، غضب(پردازد و با تحليلي فلسفي از قواي نفس مي »االخالق
 ،ديگر هستنداالجناس تمامي فضايل و رذايل  اين سه قوه كه جنسفضايل و رذايل 
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اخالق كه با لحاظ  ةي مرسوم در حوزبا اين تفاوت كه برخالف كتابها ؛پردازدمي
شمار امهات يا  اورسانند، كردن عدالت، امهات فضايل و رذايل را به دوازده مورد مي

سپس به فضايل . داندجنس االجناس فضايل و رذايل را از حيث كمي نه عدد مي
  .دنآيو عفت مي ،حكمت، شجاعت هاي پردازد كه ذيل فضيلتفرعي مي

يكي  :پردازد مي» تهذيب االخالق«م به دو مطلب اساسي در دو ةمؤلف در مقال
اند و ديگري از بين حفظ و نگهداري از فضايلي كه از راه طبع يا كسب حاصل آمده

  .شوندشود، عارض نفوس ميبردن رذايلي كه همچون مرضي كه عارض بدن مي
تقسيم  بندي اوليه به دو قسم عمدهدر واقع همچنان كه طب ابدان در يك تقسيم

طب نفوس نيز  ــ يكي حفظ صحت و ديگري برگرداندن صحت ابدانــ شود مي
يعني  ،فيلسوفان اخالق عموماً ذيل قسمت دوم. گردد عيناً به همين صورت تقسيم مي

 ةمعالج ةهم به رذايل اصلي و هم به رذايل كثيرالوقوع و نحو ،امراض نفساني ةمعالج
  .دنپردازآنها مي
منزل دارد كه ذيل  تدبيريعني  ،اص به بخش دوم حكمت عمليسوم اختص ةمقال

و نهايتاً  ،خدم و عبيد ،اهل و عيال ،مال و اموال: پردازدآن به تدبير در چهار امر مي
  .اوالد و فرزندان

مقاله مؤلف ابتدا حاجت نوع  اين در. پردازدمدن مي سياستچهارم به  ةمقال
خصوص سبب نياز به تعاون و همكاري، در  سازد؛ ميبه تعاون مطرح را انسان 

خيرها «و مصنف در اينجا با بيان  ،و برخي به محبت دنكن ميبرخي به عدالت اشاره 
  .دهد، محبت را بر عدالت ترجيح مي»ةمحبما كان عن 

طبيعي و : كنندمحبت را در انسان به دو قسم كلي تقسيم مي ،فيلسوفان اخالق
نوع  يادر به فرزند كه اگر چنين محبتي نبود بقامحبت م دمحبت طبيعي مانن ،ارادي
يكي سريع العقد و : چهار نوع است راما محبت ارادي ب. گشتمنتفي مي انسان

و چهارم  ،االنحالل، دوم بطيء العقد و االنحالل، سوم بطيء العقد و سريع االنحالل
  .سريع العقد و بطيء االنحالل

ند، به سه قسم بسيط، يكي لذت ا ب آناز آنجا كه مقاصد مردم در اموري كه طال
هر يك از اين اقسام  ،و دوم نفع و سوم خير و مركب از اين سه قابل انقسام است
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 ةمؤلف به صورت مجمل در رسال .تواند سبب محبت ارادي در انسانها شودمي
  .اشاره دارد موضوعخويش به اين 

ند جايي كه سبب مشترك است و گاهي مختلف ماناسباب محبتهاي مذكور گاهي 
و همين اختالف در اسباب  ،محبت از يك طرف لذت باشد و از طرف ديگر منفعت

  .است كه سبب تداوم و استمرار محبت است
ترين سبب و علت پيدايش اجتماعات ترين و اساسيمؤلف پس از ذكر اصلي
عات از اقسام اجتما ،ايجاز در كالمرعايت به دليل  و داندمدني كه آن را محبت مي

ثال مدني سخن به ميان نياورده و تنها به ويژگيها و وظايف مالك و مملوك و ام
  .آمده است لهاكه شرح آن در رسپرداخته 

با اينكه رساله حاضر از حيث محتوا تفاوت چنداني با  ،طور كلي بايد گفت هب
تي مشتمل بر نكات بديع و متفاو ،هاي اخالقي قبل از خود ندارد و به تعبيريرساله

با اين  ،به آن خواهيم پرداخت بحث مفهوم ردائتجز در يك مورد كه در نيست، 
  .مباحث مطرح در حكمت عملي است ةمل هماش ،رغم موجز بودن علي ،حال

  
  »ردائت«طرح مفهوم 

را طرح كرده كه پيش از او سابقه نداشته  »ردائت«حاضر ايجي مفهوم  ةدر رسال
وسط ارسطو  ة حدان تالشي براي ترميم قاعدتورا مي »ردائت«طرح مفهوم . است

اين . دانستوسط را فضيلت، و افراط و تفريط را رذيلت مي ارسطو حد. تلقي كرد
، اي كامل نبوده و برخي از افعال و عواطفقاعده از نظر خود ارسطو نيز قاعده

اخالق ارسطو، ( گيرددر بر نمي را» رشك«و  »حياييبي«، »ضبغ«همچون 
پس از او نيز متفكراني به خللهاي آن اشاره كرده و آن را  ).66 :نيكوماخوس

در غرب انديشمنداني . اندافعال آدمي دانسته ةنادرست يا ناكافي براي تحليل هم
، )م1457ـ1405(، لورنزو واال )م1454ـ1355(همچون جميستوس پلتون 

ن قاعده به نقد اي) م1596ـ1530(و جين بودن ) م1600ـ1523(سنچز  فرانسيسكو
در رد يا  ،اين قاعده ةبحث و بررسي دربار. )103ـ101: 1378بكر ( ندا هپرداخت

در ميان  .)115ـ96: 2006كراوت ( است داشتهادامه در دورة معاصر نيز  دفاع از آن
هر چند نقد  ،انداخالق فلسفي به تأليف پرداخته ةآثار متفكران مسلماني كه در حوز
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توان مي را از سوي ايجيطرح مفهوم ردائت ايم، افتهة مذكور نيصريحي بر قاعد
او با طرح اين مفهوم در صدد رفع خللهاي  و اينكهنقدي ضمني بر اين قاعده دانست 

  .آن بوده است
 ةگان چنانچه يكي از قواي سه. كمي و كيفي: سنجدايجي از دو حيث افعال را مي

دچار افراط يا تفريط شود، به لحاظ كمي  ــو غضبيه  ،ناطقه، شهويه ــآدمي 
عملي  ،رذيلتي پديد خواهد آمد و اگر قواي مذكور به اعتدال عمل نمايند

ا چنانچه فاعل اخالقي، در انجام فعل دچار ام. مندانه به وجود خواهد آمد فضيلت
تلقي كرد؟ توان اين گونه افعال را فضيلت موارد مي ةافراط و تفريط نشود، آيا در هم

طوسي بر اين باورند كه رعايت حد وسط و پرهيز  ةواجمسكويه و خبزرگاني چون 
 :االخالق تهذيبمسكويه، ( شرط الزم و كافي براي اين امر است ،از افراط و تفريط

ا ايجي شرط ديگري را الزم ، ام)117 :اخالق ناصري؛ نصيرالدين طوسي، 81ـ77
غضبيه در  ةل چنانچه قوبه عنوان مثا .است »ردائت كيفيت«داند و آن اجتناب از  مي

ي فضيلت طوس ةافعالش دچار افراط و تفريط نشود، از نظر مسكويه و خواج
ا ايجي معتقد است چنانچه فاعل اخالقي اين عمل را شجاعت حاصل آمده است، ام

براي كسب شهرت يا غنيمت انجام دهد، دچار رذيلتي شده است كه ناشي از ردائت 
  . كيفيت است

الدين منصور دشتكي در قرن توسط غياث »ردائت كيفيت« ةپس از ايجي، مسأل
 دهم و مولي محمدحسن قزويني در قرن سيزدهم بدون هيچ پيشرفتي نقل شده است

  .)78 :الغطاء كشف؛ قزويني، 245 :اخالق منصوريدشتكي شيرازي، (
  
  هاي خطي مورد استنادنسخه

  :گرفته استخطي اساس كار قرار ةدو نسخ اخالق عضديرسالة تصحيح در 
با عالمت  ،نهم ة، رسال)ميكروفيلم( 8780 ةدانشگاه تهران، مجموع ةنسخ. 1

  .»ت«اختصاري 
 ة، رسال)ميكروفيلم( 3315ة مجلس شوراي اسالمي، مجموع ةكتابخان ةنسخ. 2

 .»م«با عالمت اختصاري  ،چهارم
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اً آمده است؛ ضمن [ ] ميان دو قالب مصححان دره موارد افزودة در تصحيح رسال
 .اختالف در تذكير و تأنيث افعال در پاورقي ضبط نشده است



  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

و بعد فهـذا مختصـر فـي علـم     . و آله 1يه محمدبعلي ن ةالحمدهللا علي نواله و الصلو
  .األخالق، رتّبته علي أربع مقاالت

 
  2المقالة األولي في النظري منه

و يمكن تغييرها . نية بسهولة من غير رويهالخلق ملكه يصدر عنها األفعال النفسا
بحسـب   3و يختلف االستعدادات فيـه . للتجربة و لورود الشرع به و اتفاق العقالء

  .األمزجة
النطق فاعتدالها الحكمة و إفراطها الجربـزُة و تفريطهـا   : و قوي النفس ثالث

و الشهوة . جبنو الغضب فاعتدالها الشجاعة و إفراطها التهور و تفريطها ال. الغباوة
و الفضائل هي األوساط فهي . فاعتدالها العفة و إفراطها الفجور و تفريطها الخمود

ا  . هذه بحسب الكمية و منها رداءة الكيفية. فهي ستة 4ثالثة و األطراف رذايل أمـ
ا فـي الشـجاعة    . الحكمة فكمن يتعلّمها لمجاراة العلماء و مماراة السـفهاء  و أمـ

و أما في الغفـة فكمـن تـرك اللـذة و يقصـد      . و الغنيمة فكمن يمارسها للصيت
و إنّما هي فضائل إذا لم يشُبها . أكثر منها في اآلخرة أو الجاه في الدنيا 5اعتياضاً
  .و صدرت بالروية، ألنها خير و كمال 6عوض
صـفاء الـذهن، اسـتعداد الـنفس     : 7فللحكمـة سـبع  . م لكل فضيلة شـعب ـث
ـ ـجـ . شـويـتشال ـلوب بـطـراج المـخـالست ـ ـاالن 8ةـهم، صحـ ـودة الف قال ـت
حسن التصور، البحـث  . الذكاء سرعة اقتراح النتائج. الملزومات إلي اللوازم 9من

                                                 
 .محمد - : م  .1

 .منه - : م  .2

 .فيه - : ت  .3

 ].الرذائل و هي األطراف[، ] األطراف رذائل[كان بدل : م  .4

 .عوض آن را گرفت: اعتاض اعتياضاً منه .5

 .عرض: م  .6

  .سبعة: ت  .7
 .سرعة: م  .8

 .عن: م  .9
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سهولة التعلم، قوة النفس علي درك المطلوب بـال  . عن األشياء بقدر ما هي عليه
  .الذكر، استحضار المحفوظات. الحفظ، ضبط الصور المدركة. زيادة سعي

و  2كبر النفس، استحضار اليسار و الفقر و الكبـار : 1ة إحدي عشرةو للشجاع
الصـبر، قـوة مقاومـة    . عظم الهمة، عدم المباالة بسعادة الدنيا و شـقاوتها . الصغار

الحلم، الطمأنينة عند سـؤرة  . النجدة، عدم الجزع عند المخاوف. اآلالم و األهوال
تواضـع، اسـتعظام ذوي   ال. السكون، التأني في الخصـومات و الحـروب  . الغضب

الشهامة، الحرص علي مـا يوجـب الـذكر    . الفضائل و من دونه في المال و الجاه
الحمية، المحافظـة  . في الحسنات 5، إتعاب البدن4االحتمال .3الجميل من العظائم

  .الرّقة، التأذي عن أذي يلحق الغير. علي الحرم و الدين من التهمة
الصـبر،  . ار النفس خوف ارتكاب القبـائح الحياء، انحص: و للعفة إحدي عشرة

النزاهـة،  . الدعة، السكون عنـد هيجـان الشـهوة   . حبس النفس عن متابعة الهوي
القناعـة،  . ظلم، و انفاقه في المصارف الحميـدة  6الكتساب المال من غير مهانة و

الرفـق، حسـن   . نحو المطالب 8الوقار، التأني في التوجه. 7االقتصار علي الكفاف
الـورع،  . ، محبة مـا يكمـل الـنفس   9حسن الهدي. د لما يؤدي إلي الجميلاالنقيا

. االنتظام، تقـدير األمـور و ترتيبهـا بحسـب المصـالح     . مالزمة األعمال الجميلة
 1الكرم، اإلعطـاء : ستة أنواع 11و هذه تحته. إعطاء ماينبغي لمن ينبغي 10السخاء

                                                 
  .إحدي عشر: م .1
 .الكبر: ت .2

  .العظام: م .3
  .التحمل: ت .4
 .النفس: م .5

 .ال: + م .6

  .الكافي: ت .7
 .توجه: ت .8

 .عقيده، آيين، روش: السمت . لسمت] ا: [ت .9

 .السخاوة: ت .10

 ]. هذا تحت[، ]هذه تحته[كان بدل : ت .11
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النُبل أن يكـون  . حاجاتهاإليثار أن يكون مع الكف عن . بالسهولة و طيب النفس
السماحه، بذل مـا اليجـب   . المواساة أن يكون مع مشاركة األصدقاء. مع السرور

  .تنزهاً 2المسامحة، ترك بعض ما يجب تركه. تفضالً
 4الصـداقة محبـة صـادقة   . الفضائل و لها شـعب  3و العدالة اسم ما يجمع سائر

األلفة اتفـاق  . الخيرات و يؤثره علي نفسه في 5اليشوبها غرض بحيث يريد لنفسه
الوفاء مالزمة طريق المواسـاة و محافظـة   . اآلراء في المعاونة علي تدبير المعاش

المكافـاة مقابلـة   . التودد طلب مـودة األكفّـاء بمـا يوجـب ذلـك     . عهود الخلطاء
حسن القضاء . حسن الشركة رعاية العدل في المعامالت. اإلحسان بمثله أو زيادة

. في الخيـرات   6صلة الرحم مشاركة ذوي القربي. في المجازاة ترك الندم و المنّ
اإلصالح التوسط بـين النـاس   . الناس 7الشفقة صرف الهمة إلي إزالة المكروه عن

 9التسليم. التوكل ترك السعي فيما اليسعه قدرة البشر. بما يدفعها 8في الخصومات
العبـادة تعظـيم اهللا و   . و ترك االعتـراض فيمـا اليالئـم    10االنقياد ألمر اهللا تعالي

الرضاء طيب النفس فيما يصـيبه و يفوتـه مـع عـدم      12.و امتثال أوامره 11أولياءه
  13.النفير

                                                                                                                   
 .العطاء: م .1

 ].ما اليجب[، ] بعض ما يجب تركه[كان بدل : ت .2

 .سائر ـ: م .3

 .بحيث: + م .4

 .لنفسه... بحيث يريد  ـ: م .5

 .القرابة: م .6

 .من: م .7

 .الخصومة: م .8

 .التسليم ـ: ت .9

 .تعالي ـ: ت .10

 .أهله: ت .11

 .أوامره.... العبادة  ـ: م .12

  .اءه و امتثال أوامرهالعبادة تعظيم اهللا أولي: + م  ؛التغير: ت .13
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  المقالة الثانية في حفظ األخالق و اكتسابها

من حصل له فضيلة بكسب أو طبـع فليحفظهـا بمالزمـة أهلهـا و عـدم صـحبة       
نفسـه   1و المـراء و ليـروض  و إياه و االسترسال في المالهي و المزاح . األشرار

و حقـارة الـدنيا و    2فليذكر جاللته و دوامـه و صـفاءه  . بوظايف علمية و فكرية
علي عيبه و يتفحص   4و يختار من أصدقاء الصدق من ينبهه 3.زوالها و تكدرها

و . الناس فيجتنبها  5قول أعداءه فيه و يعلم منه عيوبه فيتركها و ينظر في معايب
  .، طوعها بالرياضات الصعبةإن رأي فتوراً

ثـم   7المقابلـة للمـرض   6و من حصل له مرض فليعالجه بارتكـاب الفضـيلة  
إلـي الطـرف اآلخـر ثـم      9حتي اليتجـاوز  8التعنيف ثم الرذيلة المقابلة فليحفظ

  . الرياضات الشاقة
الحيرة سببها تعارض األدلـة  . قوعها مع عالجهاو لنذكر أمراضاً جزئية يكثر و

مـا   10الجهل البسيط أصحابه كاألنعام لفقـدهم . مارسة القوانين العقليةو عالجها م
به يمتاز اإلنسان عنها، بل هم أضل لتوجههـا نحـو كماالتهـا و يعـالج بمالزمـة      

الجهل المركب، إن قبل العالج فبمالزمـة  . العلماء ليظهرله نقصانه عند محاوراتهم

                                                 
 .ليرض: ت .1

 .صفاه: ت .2

كمي : النُكد . اش بدي به دنبال داشته باشد، بدبختيآنچه براي دارنده: النَكَد/ نكبتها: + م /نكدها: ت .3
  .بخشش

 .ينهبه: م .4

 .معايب ـ: ت .5

 .الفضائل: ت .6

 .للمرض ـ: ت .7

 .فليتحفّظ: م .8

 .اليتجاوزه: م .9

 .لفقد: م .10
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الغضـب  . بالتـدريج   3مة مقدمةعلي مقد 2ليطعم لذة اليقين ثم التنبيه 1الرياضيات
مـن جـري مجـري    م 5بنفي أسبابه و هي العجب و التكبر و هما قبيحان 4عالجه

أبعـد    7إلي أبناء جنسه، و االفتخار و هو 6ت غداً و محتاجالبول مرتين و هو مي
. بالسفر إلي حيـث ال يعـرف   8أبعد منهما، ألنه بفضيلة الغير و يعرف قلة اعتباره

و المزاح و المزاح و االستهزاء و هما مع  9.ما قاطعان للنظامالمراء و اللجاج و ه
عن االقتصاد  و من عجز. الفائدة مسلبة للبهاء ، مجلبة لألعداء قاطع للنظام 10قلة

قليـل و   13و هـو 12و همـا لمتـاع الـدنيا   11و الغـدر و الضـيم  . في المزاح فليتركه
الجـواهر و  فيـه مـن    16اقشنيو طلب ما . معه يعرف قبحه 15غيرهمن  14ليفرضه

و التغني عند الحاجة شيئأ و إن بقيت لـك لـم    18مع حقارتها تكثر العدو 17هي
 3فكلّ 2المظلم 1ما الغضب بعد االهتياج فصعب لستره العقل بدخانهأو . لها 19تبق

                                                 
  .الرياضات: م .1
 .يتنبه: م .2

 .مقدمة ـ: م .3

 .عالجه ـ: ت .4

 .بديع: ت .5

 . يحتاج: م .6

 .و هو -: ت .7

 .غناءه: ت .8

 .النظام: م .9

  ].قليلة[، ] مع قلة[كان بدل : م .10
 .ستم: الضيم  ،]الضيم و الغدر[،] الغدر و الضيم[كان بدل : م .11

 ].اعأنو[،] لمتاع الدنيا[كان بدل : م .12

 .من: + م .13

 .ليعرضه: م .14

 .عنده: م .15

 .يتنافس: م .16

 .هي ـ: م .17

 .العدو ـ: م .18

 .لم يبق: ت .19
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الهيئـة و شـرب المـاء     5تغييـر  4و ربما نفع. ما قرب منه يكون كالوقود له 3فكلّ
حتي  10كيفيته  9و ربما ردأَت 8إذا منعت قد يكون من الشهوة 7و 6.البارد و النوم
مـن غيـره    12دة هذه األفعال و استهجانهاـو مشاه 11.اداتـالجم يشتم البهائم و

و  15،الجبن يتبعـه الـذل و االخـتالل و انهتـاك الحرمـة      14و. علي قبحها 13تنبه
 17.و ذكر وجوب الموت 16عالجه الخوض في المخاوف و اإلقدام علي المعاطب

بالتفكر فـي   19والحرص عالجه 18.و الخوف بترك سببه إن أمكن و إلّا فالتوطين
و  22و خساسـة المطلـب   21و قصـر مـدتها   20مشاركة  الحيوانـات و قلـة لـذتها   

                                                                                                                   
 .بتدخين: م .1

 .اللهب: م .2

 .و كل: م .3

 .يقع: م .4

 .تغير: م .5

 .قد يكون نافعاً: + م .6

 .إذ: م .7

 .امتنعت: م .8

 .ردئت له: م .9

 .كيفية: م .10

 .الحجارات: م .11

 .واضح: + م .12

  ].غيربينة[،]غيره تنبه[كان بدل : م .13
  .و ـ: م .14
  .لحرم ا: م .15
 .جاي هالكت: معاطب . المعطَب ج .16

  .المدة: م .17
  ].في هامش الف[وهوحمل النفس علي التحمل والصبر  .18
  .عالجه ـ: ت .19
  .لذاتها: م .20
  .مداتها: م .21
  .المطالب: م .22
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و  5النفس نافعـة  4عند تسويالت 3إجالة الرأي 2القوة الشهوية و 1استخراج حكم
 8يغـري  7عما عنها و االجتناب 6و االشتغال بالعلميات و غيرها مما يلهي 5نافعة
و 11بالجمـاد  10و هي التشـابه و البدن النفس  9البطالة مقتضاها هالك. بها 8يغري

و يسمع حكايـاتهم و   13آثارهم 12إبطال الحكمة، فليجالس أرباب الجد و يتامل
. مذمة أهل الكسل و سوء عاقبتهم و ما تجرّه البطالة مـن اإلشـغال بمـا اليعنـي    

ه إلـي     الحزن منشأه توقع حصول جميع المطالب و ب قائها و هـو جهـل، فليتوجـ
جميـع   14الحسد منشـأه الحـرص و الجهـل بـأن اسـتيعاب     . الباقيات الصالحات

بين العلماء ، إذ حـظّ واحـد    15الخيرات ممتنع و أثره الحزن الدائم و شرّه ما كان
الغبطة طلب حصول الخير له مع عدم الـزوال   16و . ال يتوقّف علي حرمان األخر

ذلّ ينشـأ   17الطمع. ة حرصيألخروية محمودة و في الدنيوعن الغير و هي  في ا
الحقـد  . لحرص و البطالة و الجهل بحكمة اهللا تعالي في الحاجة إلي التعاون ا من

                                                 
  .الحكم: م .1
  .و ـ: م .2
  .راي زدن با يكديگر نشستند به مشورت و: أجالوا الرأي فيما بينهم  .3
  .نفس او آن كار را براي او آراست و آسان ساخت: سولت تسويال له نفسه األمر  .4
 .نافعة ـ: ت .5

  .او را از آن مشغول و منصرف كرد: ألهي إلهاء عن كذا  .6
  .مما: م .7
 .را به آن چيز آزمند گردانيد و به آن واداشت او :ء  أغري إغراء بالشي/ يعتري : م .8

  .إهالك: م .9
  .تشبه: م .10
  .بالجمادات: م .11
  .فليتأمل: م .12
  .آثاره: م .13
 .استعاب: م .14

 .كان ـ: ت .15

  .و ـ: م .16
 .الطمع. حرص ـ: م .17
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الكذب و هو شـر مـن عـدم النطـق إلفادتـه       2و. 1يزول بتصور األخوة الحقيقية
و عـدم  تبعاتـه مـن المذمـة     4، فليتـذ كّـر  3و ربما جلب مضاراً. اعتقاداً غير حق
  .و منه النفاق6فو منه و من العجب ينشأ الصلَ. 5فاف خاالعتماد و االست

  
  المقالة الثالثة في سياسة المدن

. و الخرج 7األول المال و النظر فيه  في الدخل و الحفظ . و النظر في أربعة أمور
و الصناعة أدوم و أقـل أفـة ، و   . التجارة8أما الدخل فما يتعلّق بالتدبير و. الخرج
فيكون الخرج أقل من الدخل  10و أما الحفظ. 9فيه مراعاة العدل و المروءة يجب

متـاع و عقـار   و والمتمـول يقسـم أموالـه بـين نقـد      . باالستثمار 12و 11بال تقتير
فليجتنّب فيه الكراهـة و   14تعالي في سبيل اهللا 13و أما الخرج فما كان. لالحتياط

فالتعجيـل   15و ما كان في مروءة. هو ليخص من يكتم فقر. المنّ و األذي و الرياء
و ما كان للضـرورة مـن دفـع     .1و التحقير و المواصلة و اختيار الوضع 16و الستر

                                                 
 .نعم األخرة: م .1

 .و ـ: م  .2

 .مضار: ت .3

 .فليذكر: ت .4

  .االستحقاق .5
 .الف زني، خودستايي:  الصلَف .6

 ].أمور أربعة[   ،] أربعة أمور[كان بدل : م .7

 .فيه ـ: ت .8

 .المروة: م .9

 .والحفظ ـ: م  .10

 .معيشت اندك يا آنچه كه كفاف حاجت نكند: التقتير .11

 .و ـ: م .12

 .فما كان ـ: ت .13

 .تعالي ـ: ت .14

  .مروة: م .15
 .السرّ: ت .16
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و أما ما كان للحاجة فاالقتصـاد و  . أو جلب نفع فاالقتصار علي الضرورة 2سفيه
  .الميل إلي السرف

ة، و الشـهو  3الثاني الزوجان ليطلب بالتأهل النسل و نظـام المنـزل ال مجـرد   
و . فـأولي  6زاد النسب و المال و الجمال 5البد منها، و إن 4العقل و العفة و الحياء

 8ثم. و كذا مجرد المال. لكثرة طالبهنّ و ضعف عقولهن 7أما الجمال المفرط فكال
العيوب و قلـة االنبسـاط و    9يجب إيقاع الهيبة في نفسها بإظهار الفضائل و ستر

تها في الجزئيات و تحكيمهـا فـي المنـزل و إكـرام     تربيتها بما يناسب و مشاور
و شغل خاطرها بأمور المنـزل، و ليجتنّـب فـرط     11عنهم 10أقاربها و دفع العسرة
علـي أسـراره و اليشـاورها فـي      فليسـتره و اليطلعهـا   12محبتها و إن ابتلي به

  .14المالهي و مجالسة العجائز 13الكليات و يستر عنها مقدار ماله و يجنّبها
و . و قلـة العتـاب   15النساء العفة و اظهار الكفاية و الخشية و حسن التبعلوعلي 

  .البتة 1من أحس منها بفساد فليتركها 
                                                                                                                   

موضع خويش، وإلّا  پنجم وضع معروف در و«: اين باره چنين آورده است درطوسي  ةخواج .المصنع: ت .1
 . )215، صاخالق ناصري( »مانند زراعت در زمين شوره ضايع افتد

 .مسغبة: م .2

 .مجردة: ت .3

 ].الحياء و العفة[، ]العفة والحياء[كان بدل : م .4

 .فإن: ت .5

 ].الجمال والمال[،]المال والجمال[كان بدل : م .6

 .فنكل: م .7

 .و: م .8

 .إخفاء: م .9

 .الغيرة: ت .10

 .عنها: ت .11

 .بها: م .12

 .يجتنّبها: م .13

 .المتهمة بالفساد: في هامش م .14

 .السلوك: م .15
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، فلينظر في حال الكل و إصالحها، ثم  2الثالث الخدم و هم كاألعضاء للمنزل
معاشهم و يتعرّف أحوالهم و اليخليهم من لطـف بـال    3في حال كل واحد و يهيئ

ال ظلم، و اليبالغ في العقـاب و يعـين لكـلّ شـغالً و اليكلّفهـم      ضعف و عنف ب
  . مشقة، و العبد أولي 4أفضل

معتدلـة المـزاج، حسـنة األخـالق و      5الرابع الولد ليحسن تسميته ثم ترضعه
 7مـن أهـل الخيـر و ليشـغله     6يحفظ أخالقه و يداوي بما مرّ و ليكن مخـالطوه 

  .االكتساب بها بتكميلها و 8بصناعة يستعد لها و ليأمر
بـل احتياجهمـا يوجـب     ،وأما الولد فيعلم أن والديه موجداه و رباه القريبـان 

 11و. في الرضاء و الطاعة و اإلحسان غاية اإلمكان 10، فليبذل9زيادة العناية بهما
  .المعلم ربه المكمل له الذي أفاض عليه الصورة اإلنسانية و الحياة األبدية

  
  ير المدن المقالة الرابعة في تدب

الحجة إلي التعاون أوجبت التمدن، و خيرها ما كان عن محبة و هي إما للخير أو 
الطرفان و قد يختلفان و دوامهـا  2، و قد يتساوي 1أو مركب منها 12للنفع أو اللذة
  .و أركانها مالك و مملوك و أمثال. بحسب ذلك

                                                                                                                   
 .فليترك: ت .1

 .المنزل: ت .2

  .ويهيئ ـ: م .3
 .فضل: م .4

 .مرضعته: م .5

 .مخالطة: ت .6

  .ليشغل: ت .7
 .ليؤمر: ت .8

  .لهما: م .9
  .فيبذل: م .10
  .كان: + م .11
  .للذة: ت .12
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ي، ثابـت العـزم،   أما المالك فينبغي أن يكون أصيالً، عالي الهمة، ميـتن الـرأ  
: و عليـه ثالثـة أمـور   . 5إلّا طالب دين أو ثار 4و اليظفر 3صبوراً، موسراً، ذا عون
و المعاملة و المزارعة، فال يمكّـن أحـدهم    7السيف و القلم 6األول تعديل أرباب
و منع األشرار و تأديبهم  9الثاني تعظيم األخيار و تقريبهم. 8من الغلبة علي الباقي

ا القتـل فـال، إلّـا مـا أمـر بـه         10حبس منها ثم قطعبالزجر، ثم ال آلة الشر، و أمـ
و يتيسـر ذلـك بـالتزام     12الثالث التسوية بينهم في الـرزق و الكرامـة  . 11الشارع

و مداومة الفكر و تـرك    13الشرع و سهولة الحجاب و حفظ الثغور و أمن الطرق
  .العقل و النُهي 14اللذات و مشاورة اُولي
و يمـدح   15يه غاية التعظيم و االمتثال و المالزمة بال إمـالل أما المملوك، فعل

ه علي ذلك ذو المنزلة في الخلـوة،  صلحة، ينبهمالكه في أفعاله، و إن كان غير م
و لزم الرفق في تغيير رأيه و كتمان سرّه ليصير معتمد األسرار و اجتناب أربـاب  

                                                                                                                   
 .منهما: م .1

 .تساوي: م .2

 .أعوان: ت .3

 .اليظهر: م .4

  .]و وقار[،]أو ثار[كان بدل : م .5
 .العلم و: + م .6

 .و القلم: م .7

 .اآلخر: م .8

 .تقويتهم: م .9

 .بقطع: م .10

 .الشرع: م .11

 .الكرامات: ت .12

  .الطريق: م .13
  .أهل: م .14
] ملوك و رؤسا[ا كسي كه به خدمت ايشان و ام«: سي در اين باره آورده استخواجه طو .الكإم: ت .15

 ، صاخالق، ناصري(» از مداومت حضور كه مؤدي بود به ماللت هم احتراز نمايد.... مشغول باشد
  ).315ـ314
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كل شيء و ترك الحرص  و الموافقة في 2و اإليثار له بكل حظ1ّالتهمة و الشناعة
لـه و ليجعلهمـا فـي     4به ال منه، و ليظهر أن ماله و دمه مبذول 3الحرص و لينتفع

بأمثالـه، و ليحتـرز منـه عنـد غضـبه و       6و ال يشاركه فيما يختص به و  5زينته
إليـه بتواصـل الخدمـة، و إن جعلـه      9و ليتحبب 8منه و ال في ضميره 7اليشتكي

باالستقامة و اليضطرب بما يقـال فيـه و    10خصومهو ليتوقّ عن . أخاً، جعله رباً
و ال يطلب التقـدم   14أحداً إذ يحضره 13عنه و ال يساور 12فيما ستره 11اليداخل

  .علي األقدمين
و  16يحسن إليهم و يداريهم و يهـش معهـم   15األصدقاء: و أما األمثال فثالثة

و يقلّ عتـابهم   بالخير و يتجاوز عن ذنوبهم 17يتعهد متعلقهم و يعاونهم و يكافيهم
هذا كله فـي الصـديق الغيـر    . إلّا إذا تيقّن االستصالح و يكتم السر و المال منهم

                                                 
ذا المنزلة في الخلوة و  والتزيين و المدح له إلّا[ ،]أرباب التهمة و الشناعة.... ويمدح مالكه[كان بدل: ت .1

  ].الرفق في تغيير رأيه و الكتمان ألسراره و اجتناب أرباب التهمة و الشفاعة فيهم
 .خطّ: م .2

 .ليشفع: م .3

  .مبذولة: ت .4
  .و ليجعلهما في زينته ـ: م .5
 .به و ـ: م .6

 .اليتشكّي: م .7

 .و ال في ضميره ـ: م .8

 .وليمل: ت .9

 .خصومة: ت .10

 .خلبدا: ت .11

 .يسر: ت .12

 .بر همديگر برجستند و حمله آوردند: ساور سواراً و مساورةً هـ  .13

 .]ال يسار بحضرته[، ]اليساور أحداً إذ يحضره[كان بدل : ت .14

 .و: + م .15

 .]يهاديهم و يبلس معهم[، ]يهش معهم[كان بدل : م .16

 .يكافئهم: م .17
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و األعداء يعفو عنهم و . فإنه نفسه 2التكليف 1الحقيقي، و أما الحقيقي فيسقط معه
قـولهم، و   3و يداريهم و يشـكوهم إلـي الروسـاء ليعرفـوا عـداوتهم و اليقبلـوا      

  و يخفيهــــا و يــــالزم الصــــدق    عــــزائمهم معــــايبهم  4يتجســــس
، و أما الطعن و الشتم 7عليهم في الفضلية  6يخالط خلطائهم و اليسبق 5و العدل و

و يـدفع ضـررهم     9عليـه فـال يخـونهم    8و إذا اعتمدوا. الشتم و الشماتة فحاشا
و المعـارف فيجـب   . رذيلـة 10باالستصالح ثم االحتساب ثم القهر بال ظلـم و ال 

 13ع الكل و التكبر مع المتكبر و إكرام الصلحاءم12الرفد و حسن المحضر 11حسن
و أهل الصالح و االستفادة من الفضالء و مسـاعدتهم بالمـال و الخدمـة لهـم و     

                                                 
 .منه: م .1

 .التكاليف: م .2

 .اليقبلون: ت .3

 .يحبس: م .4

 .ال: + م .5

 .كالسبق: ت .6

... و بايد كه از احوال دشمنان متفحص بود«: اين باره چنين آورده است طوسي در ةخواج .فضيلة: م .7
ونكايت اعدا در مسامع رؤسا و ديگر مردمان مقرّر بايد كرد تا سخن مزخرف ايشان قبول نكنند و 

... اقوال و افعال متهم گردند و بايد كه معايب دشمنان نيك معلوم كنداند رواج نيابد و در مكايدي كه سگال
و در اخفاي آن شرايط احتياط نگاه دارد، چه نشر معايب دشمن مقتضي فرسودگي او بود بران، و عدم 

و بهترين تدبيري ... تأثّر از آن و ليكن چون به وقت خويش آن را ظاهر گرداند كسر و قهر او حاصل آيد
اب آن بود كه كه خويشتن را بر اضداد و منازعان تقدمي حقيقي حاصل كند و در فضايلي كه در اين ب

اشتراك ميان هر دو جانب صورت بندد سبقت گيرد، تا هم كمال ذات او و هم وهن خصوم تقديم يافته 
ياست باشد و دوستي با دشمنان فرا نمودن و با دوستان ايشان موافقت ومخالطت كردن از شرايط حزم و ك

  ). 337 -336، صاخالق ناصري(» ....بود
 .اعتمد: ت .8

 .فاليخونه: ت .9

 .ال ـ: م .10

 .حسن ـ: م .11

 .المنظر: م .12

 .الفصحاء: ت .13



 آينة ميراث/  106

وا   2عليهم و إعطاء السائلين 1تهذيب أخالق المتعلمين و الشفقة أو  3إلّـا إذا ألحـ
و رحم الضـعفاء و اإلحسـان إلـيهم و قضـاء الحـوائج       5غير محتاجين 4أطمعوا

و التهـاني و العيـادات و إظهـار     7ما أمكن و لزوم العادات من التعـازي  6لناسل
  و اهللا سـبحانه و  . النفـاق  10إلي حد 9و الغم لغمهم بحيث اليفضي 8الفرح لفرحهم

  
  .12أعلم بالصواب 11تعالي
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