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  چكيده
 بر اين باورند كه با ابن رشـد، حيـات           ي غرب اكثر پژوهشگران و تاريخ نويسانِ    

عقلي اسالمي پايان پذيرفته و او واپسين فيلسوف و نماينـده فلـسفه در تـاريخ                
سان اينان توجه مطلوب بـه ميـراث         بدين .شود عقلي تمدن اسالمي محسوب مي    

كه حيات شيعي، عنصر نيرومند و شـايد تنهـا           رغم آن  علي. عقلي شيعه ننمودند  
. رهيافت حيات عقلي اسالمي در حكمت و علوم بود اما مورد غفلـت واقـع شـد                

 هجـري   615نوعي فقر تئوري و انحطاط انديشه را در دوران پس از            ه  غفلتي كه ب  
تا ضعف و سستي نظريه پايان حيـات         كوشد  ر حاضر مي   گفتا .قمري مؤدي گرديد  

عد  حداقل در ب   عقلي را آشكار ساخته و نقش خواجه نصير در تجديد حيات عقلي           
تالش خواجـه نـصير در      .  در سده هفتم را تبيين سازد      علم اخالق و فلسفه اخالق    

دهد كـه    پژوهش علمي نشان مي   . فلسفه و اخالق در دوره انحطاط برجسته است       
جه نصير در ظهور و بروز سه مكتب فلسفي و عقلي شيراز، اصفهان و تهـران                خوا

ترين اثر او در دانـش اخـالق          نخستين و مهم   اخالق ناصري . نقش پر اهميتي دارد   
عنوان اثري اصـيل و مـستقل حـسب گفتـارش در            ه   را ب  اخالق ناصري  وي   .است

ـ         تهذيب االخالق كاستي   سـه   .نگـارد   ي خاصه در حوزه تدبير منزل و سياسات، م
دانش نفس، فضايل   : گيرد   مورد پژوهش قرار مي    اخالق ناصري  موضوع بنيادين در  

  . لتاو سعادت و سرانجام عد
 اين  .خواجه نصير بر اين عقيده است كه سعادت موضوع و غايت اخالق است            

اي از اثـرش را بـه بحـث و فحـص در مفهـوم                 غرض او را واداشت تا بخش عمده      
. صان نفس و باالخره كردار نيك و خودآگاهي اختصاص دهد         رستگاري، كمال و نق   

نقد او بر ارسطو و ابن رشد در اصناف فضايل و انواع رذايـل بـر اسـاس انديـشه                    
  . قرآني مورد توجه و حائز اهميت است

      عدالت . 5   سعادت . 4     فضايل. 3  اخالق   .2  خواجه نصير . 1: ي كليديها واژه
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  مقدمه. 1
م با فروپاشي ساختارهاي سياسي و زوال و انحطاط         أنابساماني سده هفتم كه تو    دوره   در

 احيـا و    .حيات عقلي بود، توجه و اهتمام خواجه به موضوع و علم اخالق اهميتي خاص دارد              
سازي مواريث اخالقـي و توجـه بنيـادين بـه سـعادت معنـايي در دوره زوال، اسـتوار بـر                      زاب

 از معدود انديـشمندان بـزرگ جهـان اسـالم           يطوس. شخصيت و انديشه خواجه نصير است     
انـدك پـژوهش    . مل و تتبع قرار نگرفت    أاي شايسته مورد ت     كه منزلت و مقام او به گونه        است

 بررسي آثار علمي او اعـم از رياضـيات، هيئـت، نجـوم و رصـدخانه                 بهرفته محدود   گصورت  
و در تمامي آثار تـاريخ      است  مقام عقلي و اخالقي وي مورد غفلت واقع شده          . باشد  مراغه مي 

 . گـردد   هـاي  فلـسفي تلقـي مـي          پاياني بر انديشه  ) ق    520- 559(فلسفه اسالمي، ابن رشد     
  :نويسد  ميتاريخ فلسفه اسالمي اثر گرانقدرش، هانري كربن در

 »فلسفه عربـي «دانند كه  سف است كه ابن رشد را نماينده بزرگ آن چيزي مي          أجاي ت «
چـه در مـشرق      سـان آن    بـدين . همين فلسفه به اوج و پايان خود رسـيد        با او،    ناميده شده و  

رشد مورد توجـه واقـع نـشد، از نظـر        آثار ابن  جايي كه اتفاقاً   يعني آن  زمين اتفاق افتاده بود،   
يافتند  اطالع مي... و مالصدرا طوسي، ميرداماد، خواجه نصيرالدين يآرا اگر بر. دور داشته شد

  .)342-3 :صص ،11(آورد  ميمايه حيرت آنان را فراهم
تخريـب   غـارت و   كه بـه فـتح،     645سال  بيشترين تالش را تا قبل از      خواجه نصيرالدين 

انگيز دانش اسماعيلي در شرق بـود انجاميـد،             دويست ساله الموت كه از مظاهر شگفت       قلعه
 حمـالت غيـر    زعم خواجه در اثـر    ه  دو دانش كه ب   . بر دو حوزه اخالق و فلسفه متمركز نمود       

دفـاع  . سهمگين مغوالن، تمام مظاهرش در ورطه هـدم و نـابودي قرارگرفتـه بـود               انساني و 
االسالم غزالـي بـه       هاي فلسفي حجت    تهافت شبهات امام فخر رازي و     در برابر عقالني خواجه   

بهترين وجه و نيكوترين صورت، نمايانگر سهم اساسي خواجه در بازسازي حيـات عقلـي در                
ـ  نش آثار بزرگ اخالقي و تهذيب اثر مانـدگار احمـد          و اخوا . عصر زوال است    بـن   محمـد    نب

 بازنموني از اهتمـام و توجـه        تهذيب و تطهير االعراق    )330-421( يعقوب ملقب به مسكوي     
 .دشط  او اخالق در دوره انحط    هاي زندگي معنايي و استوار بر عقل         خواجه به گسترش بنيان   

شك نيست كه خرابـي كـه در ظهـور          و     «:دكن اهللا مستوفي چنين توصيف مي    احمد خواجه
آن زمـان رفـت اگـر تـا هـزار سـال ديگـر هـيچ            دولت مغول اتفاق افتاد و قتل عامي كه در        

 .)27 :ص ،12(»نشدي تدارك پذير نبودي نشدي تدارك پذير نبودي اي واقع  حادثه
و درباره شخصيت خواجه نصير و نقش او در احيا در عصر حمله مغـوالن و دوره تبـاهي                   

ف اسـت و افنـان    المعار  در نزد ايوانف، طوسي شخصيتي جامع     . شد   ويراني سخن بسيار گفته   
به دليل تصحيح و تفسيري كـه طوسـي         . داند  ايران مي  ابن سينا در   ن مفسر تري  را شايسته  او
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گير او    ثير هنر چشم  أتواند تحت ت    د انسان نمي  دار ... هاي يوناني رياضيات و نجوم و       بر ترجمه 

  .)806-807 :ص ص،7( يردنگ قرار
. باشد مالت خواجه در دانش اخالق ميأ تست صرفاً ادار تبيين آن چه اين نوشته عهده آن

  : دو پرسش اساس اين تتبع خواهد بود
  خواجه نصير به اخالق در دوره زوال و انحطاط چه بود؟  اسباب توجه -1
اي در  سيس آمـوزه أيا تمباني دانش اخالق در انديشه خواجه، ترجمه و تهذيب است        -2

  گردد؟  اين حوزه محسوب مي
  

  اسباب اهتمام خواجه بر تدوين اخالق. 2
 مربوط به تاريخ زندگاني خواجه، گزارش دقيقي از حيات او و رفتن بـه قـالع                 هاي  باكت

 در نيشابور بـود و بـه سـبب          617چه مسلم است خواجه تا سال        آن .اسماعيليه ارائه نكردند  
. ور به پناهندگي در قلعه قهستان اسماعيليه در برابر تهاجم مغوالن شـد            محاصره شهر، مجب  

 654 كه پس از آزادي از قلعه الموت بـه سـال             اخالق ناصري خواجه خود در مقدمه الحاقي      
  : نويسد قدر مي است در باب اسباب تدوين اين اثر گران  نوشته
 جـالي وطـن بـر سـبيل     تحرير اين كتاب در وقتي اتفاق افتاد به سبب تقلـب روزگـار            «

 :ص ،10( »را به مقام خطه قهستان پابند گردانيد       اضطرار اختيار كرده بود و دست تقدير او       
34(.  

الدين عبدالرحيم حاكم اسماعيلي قهستان كوشيد تا با توجه به توانمنـدي خواجـه              اصرن
را بـه       ابـوعلي مـسكويه    تهذيب االخـالق  النفس و اخالق،      هاي مختلف از جمله علم        در حوزه 

   . آورد پارسي در
آغاز برگرداندن از عربي به فارسي تهـذيب دچـار            خواجه ابتدا دستوررا پذيرفت ليكن در     

اخـالق  خواجـه خـود در مقدمـه        . رو كوشيد تا اثري مستقل تدوين نمايد        از اين  . ترديد شد 
» ل كتاب خدشه و تحريف اص   «   را در بيم از    مسأله اولين   .  به وجوه ترديد اشاره دارد     ناصري
وجـه دوم  . دهد رو تدوين مستقل را بر ترجمه رجحان مي        شمارد از اين    مسكويه برمي  تهذيب

  .)36 :ص ،10(داند مي  هاي مربوط به تدبير منزل و فلسفه سياسي بخش  را خواجه كاستي
 فصل مشبعي را به تدبير منزل و باب منحازي را بـه سياسـت               اخالق ناصري  در   بنابراين

نماياند كه دو سبب، نخست سبب بيروني و دوم سـبب             گفتار بازآمده مي   .دهد  اختصاص مي 
طور خـاص و موضـوع      ه   ب اخالق ناصري مندي خواجه به نگارش       دروني موجب توجه و عالقه    

صـرالدين حـاكم    اسـبب بيرونـي دسـتور اسـماعيليه و شـخص ن           . االطالق گرديد   اخالق علي 
يم دغدغـه تـدوين     يايجـاز گـو    اجمـال و  چه بخواهيم سخن بر      چنان. اسماعيلي قهستان بود  
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العباس بغداد    به نزاع فاطميون و بني    ) تعبير امروزي مانيفست   در و(نامه يا دستورالعمل     نظام

سـيس االزهــر واكـنش خالفــت را   أفـاطميون پــس از اسـتقرار در مــصر و ت  . گــردد بـاز مـي  
 ،ابويعلي و مـاوردي تالش نيرومند و گسترده خالفت در تدوين احكام السلطانيه    . برانگيختند

هاي نظاميه در سراسر امپراتوري خالفت در نيمه  سيس دانشگاهأسيرالملوك خواجه نظام و ت
ـ    ماوردي و غزالي و باالخره المـستظهري       الملوك  نصيحهدوم سده پنجم، نگارش       از  ي از غزال

يـشان  ايران كه بسيار   پس از فروپاشي فاطميون، اسماعيليان در     . اين نگاه قابل دريافت است    
دسـتور  .  همـين رهيافـت را تعقيـب نمودنـد         ،بودنـد  واسطه االزهر  از شاگردان مستقيم و با    

 الحقـايق   زبـده و نيـز درخواسـت ناصـرالدين محتـشم در ترجمـه اثـر               اخالق ناصري   تدوين  
الدين پسر ناصرالدين ادامه       به نام معين    معينيه ةرسالالقضات همداني و باالخره تصنيف        عين

هـاي حكومـت اسـماعيلي و فـراهم سـاختن            عمل نويسي براي تحكيم بنيان    رويكرد دستورال 
محـسوب  ) و حتـي مغـوالن      (شان در برابر خالفت بغـداد         سيمان ايدئولوژيكي نظام سياسي   

 فكـري و   در تحوالت اجتماعي و فراز و فـرود        بب دروني را بايد   س. )10-19 :، ص 8(رددگ مي
علـوم   جه كه روزگاري دانـشگاه نيـشابور و        خوا .انحطاط قواعد اخالقي آن عصر جستجو كرد      

ضيات، حـديث، تفـسير و ادبيـات را         اآن ازحكمت، طب، هيئت، نجوم، اخالق، ري       متداول در 
   بـه  618 العين قتل قطب الدين مصري استاد حكمت و طب را بـه سـال                يأبه ر  ديده بود و  

تـا در    د، كوشيد مراه قتل عام گسترده مردم نيشابور و نابودي دانش و فرهنگ مشاهده كر            ه
ي هاي اسـتوار    موقعيت مناسب قلعه قهستان، دانش را از ورطه نابودي نجات بخشيده و پايه            

  .)270-282 :ص ص،2(حكمت و اخالق فراهم سازد را در
 

  اثري اصيل، اخالق ناصري. 3
 . ديـد   اخالقـي نمـي    نياز از تـدوين اثـر       هيچ فيلسوف و انديشمند حوزه عقلي، خود را بي        

هـاي    نظام  اش با ترازيماخوس بر اين مهم تأكيد ورزيده و در تقسيم بندي             مكالمهسقراط در   
سياسي، سياست و حكومت را فرعي از اخالق برشمرده و اصطالح دولت نيك و دولت بـد را                  

ـ         اه آموزه مستقل اخالقي     يآن پس ارا    از .برد  كار مي ه  ب ه ز جانب فيلسوفان خاصه آنـان كـه ب
دادنـد، اصـلي بنيـادين در تكميـل       تـري قـرار مـي       اهتمام ژرف  ن را مورد  ونوعي سياست مد  
اخالق نيكومـاخس ارسـطو نـشان از اهميـت دانـش      . آمد شمار مي ه  شان ب   ساختمان فلسفي 

نگارش  بهرروي توجه خواجه نصير به اخالق و تأكيد بر         .اخالق در تدوين تفكرات عقلي دارد     
پـژوهش در    هر. فلسفي جستجو كرد  اثري اصيل و مستقل را بايد از هر دو جهت سياسي و             

 بدون لحاظ اهميت وافر اين دو حوزه نزد خواجه، جـستجويي ناتمـام خواهـد                اخالق ناصري 
 در پيوندسازي اين سه حوزه در درون تمدن اسالمي آغازگر    را  شايد بتوان ابونصر فارابي    .بود
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خـالق تـدوين    خواجه نصير كوشيد تا نخست مباني استواري را در دانش ا          . كرد محسوب مي 
   .  علمي، تبيين نمايدياه هرا با ساير حوز گاه مناسبت آن كرده و آن

خواجه نصير الدين طوسي دو اثر در اخالق از خود بـر جـاي گذاشـت يكـي كتـاب                     -1
اسـت كـه     اوصاف االشراف ديگر  . )105 :ص ،5(1نگاشته شد  633 كه به سال     ق ناصري اخال

بررسـي زنـدگي خواجـه        در اخـالق ناصـري    مقدمه   در. در اخالق صوفيان به نگارش درآورد     
ليفــات أ تةتــرين كتــاب از سلــس  قــديمي، درســت باشــد633تــاريخ  آمــده اســت كــه اگــر

 مقدمه ديگري كه خواجـه پـس از         .دست ما رسيده است   ه  بود كه ب   همين اثر خواهد  ،خواجه
بـر  ) رياخالق ناص يعني بيست و يك سال پس از تحرير         ( و رهايي از قلعه الموت       654سال  

  :اين كتاب نوشت مؤيد اين اثر در دوره زندگي در قلعه قهستان در قائن است
محمدبن حسن الطوسي المعروف بالنـصير   مؤلف اين رساله احقرالعباد اين مقاله و  محرر

 و  .... در وقتـي اتفـاق افتـاد كـه         اخالق ناصري گويد كه تحرير اين كتاب كه موسوم است به          
جا به سببي كه در صدر كتاب  بند گردانيده و چون آن  قهستان پايدست تقدير او را به مقام

  .)17 :ص ،10...(اين تأليف شروع پيوست  در،مسطور است
مقالت اول در تهذيب اخالق اسـت       .  در سه مقالت و سي فصل نوشته آمد        اخالق ناصري 

م باشد كه هفت فـصل دارد و قـسم دو           قسم اول در مبادي مي    : كه مشتمل بر دو قسم است     
اما مقالت دوم در تدبير منزل با پـنج فـصل و             .ده فصل خواهد بود    در مقاصد كه مشتمل بر    

چـون مـسكويه از      خواجـه هـم    .باشد  شامل هشت فصل مي    ن و ومقالت سيم در سياست مد    
 از اين دو دانـش را در بخـش          مسألهالنفس و علم اخالق تأكيد كرده و بيش از ده             پيوند علم 

چون معرفت نفسي انساني، كمال و نقصان نفس، خيـر و            لي هم يكند مسا  نخست بررسي مي  
، در  ، در شـرف عـدالت     سعادت، حد و حقيقت خلق، تهذيب اخالق، فضايل و مكـارم اخـالق            

  . سعادت و مراتب آن
 ابوعلي، عمده تأمالت خواجـه بـر محـور          تهذيب االخالق بندي متفاوت از     رغم صورت ه  ب

ستوار اسـت و فـضيلت چهـارم يعنـي از تـوازن و              گانه حكمت، شجاعت و عفت ا       مفاهيم سه 
سعادت قصوي نـزد خواجـه      . )18-21:ص ص ،6(گرد   بازآمده مؤدي مي   هماهنگي سه فضيلت  

 سـي و  شـود و بـا تأ       غايت گوهري اخالق است كه با مقام انسان در تكامل كيهاني معين مي            
  .)808 :ص ،7(يابد پيروي از نظم تحقق مي

نفـس  «يل و نيل به كمال و سعادت، بدون بررسـي           پژوهش در كيفيت اكتساب فضا     -2
خواجه شش فصل از هفت فصل قسم اول از مقالـت اول را بـه نفـس                 . ميسر نيست » انساني

  :نويسد در فصل اول مي وي. دهد انساني اختصاص مي
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آن جهت كه از او افعـالي جميـل و        نفس انساني بود از    )اخالق(پس موضوع اين علم     ...«

ذموم صادر تواند شد به حسب ارادات او، چون چنين بود كه معلوم باشد              محمود يا قبيح و م    
هاي او كدام است كه چون آن        كه نفس انساني چيست و غايت و كمال او در چيست و قوت            

 ،10(».. وجهي كنند كه بايد كمال و سعادتي كه مطلوب آنست حاصـل آيـد              را استعمال بر  
  .)48 :ص

تجرد را مورد بررسي قـرار داده و   ساطت، جوهريت وخواجه نصير پس از مقدمه مزبور، ب   
گاه براي نفس حيواني دو      آن. سازد  بقاي نفس ناطقه پس از ترك بدن را به تأكيد تبيين مي           

قوت ادراك آلي و تحريك ارادي را نام برده و سه قـوت بـراي انـسان؛ نخـست قـوت ادراك                      
دوم قوت شـهودي      نطق خوانده؛  را قوت  معقوالت و تميز ميان مصالح و مفاسد اعمال كه آن         

 خواجه سه قوه    .شمارد   برمي ، دفع مضار و اقدام بر اهوال و شوق تسلط و ترفع گردد            أكه مبد 
را به سه نفس بازگردانده و نفس اول را نفس ملكي، دوم را نفس سبعي و باالخره آخـري را                    

ه آدمي را مورد وي با تشريح گفتار فوق مراتب صعود موجودات و خاص. نامد نفس بهيمي مي  
توجه قرار داده و گذار از درجه نقصان به كمال به توسط آالت و قواي نفس ناطقه را موجب                   

خواجه مراتب را تـا كـسب علـوم و معـارف و             . داند تر مي  يابي به فضيلت و شرف افزون      دست
  :نويسد سرانجام وحي و الهام رسانده و مي

دسـت  ...(كام از مقربان حـضرت الهيـت      كساني كه به وحي و الهام معرفت حقايق و اح         «
و چون بدين منزلت رسد ابتداي اتصال بـود بـه    ... اين نهايت مدارج نوع انساني بود    و )يابند

  .)63-3 :ص ص،10...(وصول به مراتب مالئكه مقدس و عقول و نفوس مجرد عالم اشرف و
سـازد امـا    مـي پيوندي ميان كمال انساني و عامـل آسـماني برقـرار      خواجه در اين بيان،   

اي بـه   مفهوم كمال و سعادت غايي در نظريه ارسطو عاري از عامـل آسـماني اسـت و اشـاره                
 ارسطو اسـت و     يمكسويه در بحث سعادت و كمال تابع آرا        .كند  موقعيت كيهاني انسان نمي   

-51 :ص صـ  ،6(معتقد است كمال و سعادت نفس، بدون صحت و سعادت بدن ميسر نيست            
47(.  

بندي كمال انساني به دو نوع قوت علمي و قـوت عملـي و تحريـر                  يمخواجه پس از تقس   
حقايق آن   اول به شوق به سوي ادراك معارف و نيل علوم و احاطت به موجودات و اطالع بر                

به حسب استطاعت تا در نهايت به عالم توحيد بل مقام اتحاد برسد، تعريف قوت علمـي بـه                   
نحوي كه موافق و مطابق با يكديگر شده         هبمرتب و منظوم ساختن قوي و افعال خاص خود          

افزايد كمال اول به منزلت صورت است و كمال دوم بـه مثابـت                مي و اخالق او مرضي گردد،    
ابـوعلي   خورد،  بندي به چشم مي      همين تقسيم  تهذيب االخالق ر   د .)69-70:ص ص ،10( ماده

 از طريق كمال اول به دو نوع كمال نظري و كمال عملي برشمرده و گويد  كمال انساني را بر   
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-8 :ص صـ ،6(دگرد كامل نائل مي به اخالق و منشرسد و از طريق كمال دوم      علم كامل مي  

46(.  
خواجه اتحـاد   . اندي نما يه را برم  ي خواجه و مسكو   در دو اثر، تفاوت آراي     يم بند يدو تقس 

 و  يانهـ يدگاه ك يـ شه بـا د   يـ ن اند يـ  دانـد و ا    ي مـ  ي علم ييد را كمال غا   يبه عالم و مقام توح    
مـاخوس، توجـه    كويدر اخـالق ن   ر ارسـطو    ي تحت تـأث   يعل او در مناسبت است اما ابو      يآسمان
 مـسأله  در   بيتهـذ  و   ياخالق ناصر ز  ي تما ينوع هن تفاوت ب  يا.  ندارد ي به عامل آسمان   ياساس

   . سازد يكمال را آشكار م
ر يوم خ  دو مفه  يه، بررس ي مسكو بيتهذ و   ياخالق ناصر ن مباحث در    يتر  از مهم  يكي -3

 يز بـه سـو  يـ داند كه همه چ ي ميزير را چ ياز ارسطو، خ   يرويه به پ  يمسكو. و سعادت است  
 . كومـاخس ارسـطو آمـده اسـت       ي اخـالق ن   ير در ابتـدا   يف از خ  يرن تع يا. كند يآن حركت م  

شـود   ير تلقـ  يـ ن هدف سودمند باشد ممكن اسـت خ       يدن به ا  يچه در رس   د آن يه گو يمسكو
 اسـت   ير نسب يا رفاه، خ  ير محسوب گردد اما سعادت      ين است خ  ت ممك ي افزار مانند غا   يعني
ز و مـستقل  ي متمـا يتير اسـت و مـاه    يـ ك نوع از انواع خ    يفقط  ن امر   يك فرد، ا  ي  ي برا ريخ

  .)675 :ص ،7(ندارد
 كـه   يفـاراب .  است تهافته در   ي قبل از مسكو   يلسوفان اسالم ي ف يه آشكارا با آرا   ين نظر يا

 معتقـد اسـت كـه       تيـ جمهورچون افالطـون در      شته هم  در موضوع اخالق نو    يكتب متعدد 
 ة سبل الـسعاد   يه عل ي التنب ي ف لهرسا ر د يفاراب. ل سعادت است  ي از اخالق، تحص   يهدف اصل 

اش در اخالق را از معلم       شهي اند يروشن هد كه خواجه ب   ينما يه ارائه م  ي مخالف مسكو  يكرديرو
 وصول به آن    ي برا ي است كه آدم   ين هدف يسعادت آخر : دي گو يفاراب. دينما ي اقتباس م  يثان
ت كمـال اسـت و سـعادت        يـ ر و غا  يكوشد، خ  ي وصول به آن م    ي برا يچه آدم  كوشد و آن   يم

تـر   ر كوشش كند سعادت او كامل     ين خ يدن به ا  ي رس ي برا يچه آدم  هر. رهاستين خ يباالتر
  .)432:ص ،3(خواهد بود

ر يـ سد خ يـ نو يم لت اول  در فصل هفتم و قسم اول از مقا        ياخالق ناصر ر در   يخواجه نص 
 است كه مقـصود از وجـود        ير مطلق آن معن   يخ.  به اضافت  يكي مطلق، و    يكي: دو نوع است  

 كه در وصـول بـدان       يزهايير به اضافت چ   يها اوست و خ    تيت همه غا  يموجودات آنست و غا   
ـ ر اسـت و   يـ ل خ يت نافع باشد و اما سعادت هم از قب        يغا  . يكن بـه اضـافت بـا هـر شخـص          يل

كـسان  ير در همـه اشـخاص       يـ گـر بـود، و خ     ي د ير سـعادت شخـص    يـ  غ يخصسعادت هر ش  
ه را در نظـر اول نـشان        يدگاه خواجـه و مـسكو     يـ  د يعبارت همسان اين  . )81،: ص ،10(باشد

 متقـدم و    يكند كه حكما   يح م ي خواجه نبوده و خود تصر     يقين گفتار نظر حق   يدهد اما ا   يم
 تام  ريورزد كه خ   يد م ي تأك يچون فاراب   خواجه هم  .اند ن گفته ين باب، چن  يس در ا  يارسطاطال
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 ي است ازو، سبحانه، در اشرف منازل و اعلـ         ي و موهبت  يتيند پس سعادت عط   يرا سعادت گو  

ر و اقسام آن به دو      ي خ ين معنا يير پس از تب   يواجه نص خ. )83-4 :ص ص ،10( راتيمراتب خ 
  ر تـام بـه سـعادت   يـ خر تام و نام نهادن يات به تام و غيم غايات و تقسير غايات و غ  يقسم غا 

 يديـ د صـاحبش طالـب مز     يـ  است و چون حاصـل آ      يي و نها  يت گوهر يد سعادت غا  يگو يم
سد سـعادت مـشتمل بـر چهـار         ينو ي آن پرداخته و م    يها گاه به سعادت و سازه      آن يو. نبود

 خوانند و آن حكمت و شجاعت و عفـت و عـدالت بـود               ليفضاجنس است كه آن را اجناس       
  .)همان(

ا نفس، غـضب و     ي است كه از سه قوه عقل        ي افالطون ليفضاانه فوق همان     چهارگ ليفضا
ازده، دوازده، و نـوزده  يـ ب به هفـت،   ي را به ترت   ليفضان  يه ا يابن مسكو . ابدي يشهوت منشأ م  

ـ  . كند يم م ينوع تقس   ياخـالق ناصـر   ه را در    ين نظـر و ابـن مـسكو       ي همـ  يروشـن ه  خواجه ب
خواجه اوالً نوزده نوع از اقسام عدالت را به         . دهد ير در آن صورت م    ييكن چند تغ  يلرد  يپذ يم

ز ي، غضب و شهوت متمـا     ي، عقل عمل  ياً نفس را به عقل نظر     يثان. دهد يدوازده نوع كاهش م   
كه  كند و باالخره آن ي استنباط ميه، عدالت را از عقل عمليثالثاً برخالف ابن مسكو. سازد يم

 اتحـاد، بـاالتر از تفـضل        يعـ يبه عنوان منبع طب   تفضل را باالتر از عدالت دانسته و محبت را          
  .)808-9 :صص ،7( شمارد يبرم

 و ةل الـسعاد يتحـص ، اش ي در دو اثر مهـم اخالقـ      ي فاراب ي خواجه با توجه به آرا     ين رأ يا

ر، يـ لت را مبـدأ خ    ي فـض  هل الـسعاد  يتحص در   يفاراب. دي مطرح گرد  ة سبل السعاد  يعل هيالتنب
  : دسينو يعدالت و سعادت دانسته و م

 ي و آن جهـان    ين جهـان  يـ افت شـود، سـعادت ا     ي يا ز است كه چون در جامعه     يچهار چ «
 ي اخالق ليفضا،  ي فكر ليفضا،  ي نظر ليفضا: د و آن چهار عبارتند از     ي مردم آن فراهم آ    يبرا
  .)433 :ص ،3(» ي عملليفضاو 

 اشـاره دارد كـه   يقي و نـاحق   يقـ يقـسم سـعادت حق    ل بحث سعادت به دو      يخواجه در ذ  
سد سعادت بر دو قسم ينو ي م المله در كتاب    يفاراب.  است ي فاراب يم بند ي تام از تقس   ياساقتب

رات نـسبت بـه آن در       يـ  كه مطلوب لذاته است و همـه امـور و خ           يقي سعادت حق  يكياست  
گر آن است كه جمهور آن را سـعادت         يقسم د .  است ين سعادت قصو  يله است و ا   يحكم وس 

  .)164 :ص ،4( ستيعادت نقت سيكه در حق دانند و حال آن يم
به آالم و   ي مرتبـه اول از شـا      .د سعادت انسان در دو مرتبه مرتب اسـت        ير گو يخواجه نص 

قت ناقص بشد و سعادت تام، اهل مرتبه دوم         ين سعادت به حق   يحسرات مستخلص نبود كه ا    
ن هـر كـه بـدا     . رسـد  يمـ ) يربان (ي و استفاضت آثار نامتناه    يرا بود كه به استنارت انوار اله      

  .)88-9 :ص ص،10( ده باشديت مدارج سعادت رسيمنزلت رسد به نها
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 قـسم   .باشـد  ي چهار قسم مـ    ليفضاد دارد كه    ي تأك ياخالق ناصر مجموع گفتار آمده در     
، يب قـوه عملـ  يعـدالت از تهـذ  . شـود  ي حاصل مـ يب قوه نظر  ياول حكمت است كه از تهذ     

 در. نـد دگر يمـ  يب قوت شهوت مؤد   ي و باالخره عفت از تهذ     يب قوت غضب  يشجاعت از تهذ  
 ياسـ ي اخـالق س   يم اخالق او را نوع    يتوانست ينمود م  ين امر اكتفا م   يهم هكه خواجه ب   يصورت
ح انـواع تحـت اجنـاس       ي در فصل چهارم از قسم اول به تشر        يم اما و  ي نام نه  يچون فاراب  هم
اخـالق  د يـ ت كـه با   روسـ  نيد از ا  ينما يب م ي را تعق  ي اخالق  تماماً يكردي پرداخته و رو   ليفضا
   .  دانستيحكم -ي اخالقيث ذاتش، نگارشيح  و ازياسي سي را از وجه برون اثريناصر

 يه بحثـ  يچـون ابـن مـسكو      ر هـم  يدر فصل چهارم از قسم اول مقالت اول، خواجـه نـص           
 يكنـد كـه ذكـر آن در فهـم آرا           ي طرح مـ   ليفضامطلوب و البته به اجمال در انواع اجناس         

   .  استيلت ضروريخواجه در موضوع رذ
      ذكـا  -1:  شمارد كـه هفـت نـوع اسـت         ين برم يخواجه انواع تحت جنس حكمت را چن      

   .  تذكّر-7  تحفّظ-6  حسن تعقّل-5  سهولت تعلّم-4  ذهني صفا-3  سرعت فهم-2
) واثق بـودن نفـس    ( نجدت   -2 كبر نفس    -1 :ازده نوع است  يتحت جنس شجاعت    انواع  

3-  شيعـدم طـ   ( سـكون    -6 حلم   -5)  نفس ي مقاومت آالم برا   قوت( ثبات   -4 يت بلند هم ( 
    تواضـع   -9) دهيبهـره كامـل از آالت بـدن در اكتـساب امـور پـسند              ( تحمل   -8 شهامت   -7

10- متأثر شدن نفـس از مـشاهده تـألم         ( رقّت   -11) عدم تهاون در محافظت ملّت    (ت  ي حم
  . ) جنسيابنا

د يانقا( رفق   -2ا  ي ح -1 :باشد يه نوع م   كه تحت جنس عفت آورده است دوازد       ياما انواع 
 مـسالمت   -4)  سـتوده  يهـا  تيش به حل  يل خو يرغبت نفس به تكم   ( ي حسن هد  -3) نفس

 وقار  -8 قناعت   -7 صبر   -6) سكون نفس در وقت حركت شهوت     ( دعت   -5) مجاملت نفس (
   .  سخا-12ت ي حرّ-11) ب امور حسب مصالحير و ترتيتقد( انتظام -10 ورع -9

ا نـوزده برشـمرده، دوازده نـوع        ره كه انواع عـدالت      يخره خواجه برخالف ابن مسكو    و باال 
 حسن شركت   -7 مكافات   -6 صلت رحم    -5 شفقت   -4 وفا   -3 الفت   -2 صداقت   -1: داند يم
   .  عبادت-12 توكل -11م ي تسل-10) طلب مؤدت با اهل فضل( تودد -9 حسن قضا -8

 چهارگانـه و    ليفضال  ي، تحص ي نفس انسان  ر معتقد است كه موجبات سعادت     يخواجه نص 
ن يـ  بود كـه ذات او مجمـع ا        يد كس يسع. )112 -17: ، ص 10(ن اجناس است  يانواع تحت ا  

 دارد و سـه جـنس       يانواع و صفات باشد البته جنس حكمت و انواع آن تعلق به قـوت نظـر               
ل يـ مخواجه دو بحـث را در تك      .  است يشجاعت، عفت و عدالت را متعلق به بدن و قوت عمل          

   . ميپرداز ي به آن ميكند كه در دو رقم بعد ي طرح مليفضامباحث اخالق و موضوع 
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 ليـ رذا يعنـ ي، ليفـضا  بـه اضـداد اجنـاس    ي فصل پنجم از قـسم اول اخـالق ناصـر       -4  

ه و ارسـطو كـه      ي متفاوت از مـسكو    ي نظر ي قرآن يها رآموزهيتأثخواجه تحت   . اختصاص دارد 
ارسـطو  . كنـد  ين مـ  يد تدو ي جد يا هياند داده و نظر    ه نموده ن باب ارائ  ين بحث را در ا    يتر مهم

 . طيلت است خواه از جنبه افراط و خـواه از جنبـه تفـر             يلت عدول از فض   يمعتقد است كه رذ   
ه ي ابـن مـسكو  .پندارنـد  ي مثبت م يبيرا ع  ت دانسته و آن   يكه اسراف را افراط در حر      چنان هم

 و جبن، شراهت و خمود، جـور و مهانـت،   سفه و بالهت، تهور: لتيپس از ذكر هشت نوع رذ  
خواجه با  . )809:ص ،7( كند ي م ي تلق ي كم ي را انحراف  ليفضا از ارسطو، انحراف از      يرويبه پ 

 دل يمـار يلـت را ب ي اعتـدال، رذ ي اخالقـ  ين اصول كل  ييم پس از تب   يات قرآن كر  يتوجه به آ  
 ابـصارهم   ي سمعهم و عل   يو عل  قُلوبهم   يخَتم اهللا عل  : ميخوان يدر سوره بقره م   .  شمارد يبرم

  .)7/بقره( ةغشاو
  .)10/بقره( اهللا مرضاً قُلوبهم مرض فَزادهم يف :ز آمده استيو ن
ن يـ مت و اعتدال شمرده شـد و خواجـه ا  ال، انحراف نفس از س يماري، ب ياخالق ناصر در  

قلمـداد   يي و معنـا   يفي ك يرم ندانسته بلكه ا   يه تنها كم  يانحراف را برخالف ارسطو و مسكو     
: كنـد  ي را سه سبب ذكر مـ      ي اخالق يماريرو علت ب   نياز ا . نهد ينام م » ردائت«را   نموده و آن  

  .)809 :ص ،7( شهوت  غضب و، ردائت عقل-3ط ي تفر-2 افراط -1
جهـل  :  است چهار نوع اسـت ليفضا كه اضداد ليرذا النظر، يخواجه معتقد است در باد   

ت، شَرَه كه ضد عفّت و جور كه ضد عـدالت           كه ضد حكمت است، جبن كه ضد شجاعت اس        
 است كه چون از ي را حد  يلتي هر فض  ي و بحث مستوف   ياما به حسب نظر مستقص    .  باشد يم

 يلتي پس هر فـض    .دگرد ي م يلت منته ي، به رذ  )ريخواه غلو و خواه تقص    (ند  يآن حد تجاوز نما   
 است كه   يلت را حد  يضف. رهي به منزلت اطراف مانند مركز دا      ليرذا است و    يبه مثابت وسط  

ت بعد باشد و انحراف از آن حد در هر جهت و جانب كه اتفـاق افتـد    ي در غا  ليرذاآن حد از    
ل بر  يلت در وسط بود و رذا     ياند فض  چه گفته   و مراد حكما از آن     .يلتيموجب قرب است به رذ    

ت چون   اس ي نامتناه يها لتي رذ يلتي هر فض  يد به ازا  يخواجه گو .  است ين معن ياطراف؛ هم 
  .)117-8:ص ص،10(محدود است و اطراف نامحدود وسط 
 .  اشـارت دارد   يار مهمـ  ي بـس  يحكم -يلت، به نكته اخالق   ي قبل از شمارش هشت رذ     يو

نـد انحـراف از آن   نلـت ما  يو رذ م  يچون خـط مـستق     لت، هم ين باور است كه فض    يخواجه بر ا  
تواند بود،   يم يم نامتناه يتق نامس يها  نتواند بود، و خط    يكيم جز   يعالوه خط مستق   هب. است

ك نهج صورت نبنـدد و انحـراف از آن نهـج            يلت جز بر    يقت فض ي طر كدر سلو لذا استقامت   
 خواجـه  . واقع باشـد ليفضاقت ي كه در التزام طر   ين جهت است صعوبت   ينامحدود باشد و از ا    

راط كنـد كـه صـ    يح ميعت تصريد بر اشارت در شر   ين مراجعه كرده و با تأك     يپس از آن به د    
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 كـه بـه   باالف يبعد از گفتار ظر. )118 :ص ،10( زتر بودير تيتر و از شمش كي بار يخدا از مو  

 دو  يداريط را سبب پد   يلت است، دو جانب افراط و تفر      يلت و رذ  ي او از فض   يمنزله اساس تلق  
لت يلت وسط بود و آن دو رذ      يلت دانسته و معتقد است كه فض      ي هر فض  يلت با ازا  يجنس رذ 
در (سـفه و بلـه   . شـمارد  يل را هـشت عـدد برمـ    يـ ن سبب خواجه اجناس رذا    ي ا از. دو طرف 

و ) دو طرف عفـت   (؛ شره و خمود شهوت      ) شجاعت يبه ازا (؛ تهور و جبن     )انحراف از حكمت  
ه ير با بهره بردن از نظر     يخواجه نص  .)119 :ص ،10()در مقابل عدالت  (باالخره ظلم و انظالم     

رت، جهـل   يـ  بـه صـورت ح     ي عقـل نظـر    ي اساس يها يماري نفس، ب  يماريسه گانه اسباب ب   
ب ي در تهـذ  ي در آثـار ابـوعل     ين طبقـه بنـد    يـ  ا .كنـد  ي م يبند ط، و جهل مركب صورت    يبس

ز حق از باطل دانسته     يي نفس در تم   يرت را معلول ناتوان   ي ح ي و .خورد ياالخالق به چشم نم   
ر يـ رت شـخص متح   ن صو يداند بد  ي الجمع هستند م   ةمانعن متضادتان كه    ييرا تب  و عالج آن  

ط ي جهل بس  .تواند صادق باشد   يه كاذبه نم  يتواند كاذب و قض    يه صادقه نم  يابد كه قض  ي يدرم
ن جهـل   يـ ا. كه تصور دانستن آن را بكنـد        آن ي، ب يفقدان علم انسان است نسبت به موضوع      

   . مار استيقت به بيم حقي، تفهيماري عالج ب. كسب علم استين براينخستشرط 
 همـراه اعتقـاد بـه       ي از فقدان علم انسان است نسبت بـه موضـوع          ياشمركب ن اما جهل   

ـ  يمـار ين ب يـ ا. داند كه جاهل است    ي با وجود جهل، شخص نم     يعنيداند،   يرا م  كه آن  نيا ه  ب
  .)809-10:ص ص،7( ر استيپذنازعم خواجه درمان 

نه  در اصناف به لواحق هفتگانه و اسباب دهگا        يلي عالوه بر مباحث تفض    ياخالق ناصر در  
از ( خـوف    ، غبطـه  ، حسد ،چون حزن   هم يليه رذا ي از ابن مسكو   يرويغضب اشاره شده و به پ     

عنــوان ه ط در محبــت را بــي بطالــت و تفــر، افــرط در شــهوت و افــراط در محبــت،)مــرگ
   . دهد ي و اهتمام قرار مي بارز نفس مورد بررسيها يماريب

 .  اسـت  ين طوسـ  يرالدياجه نص قدر خو   در اثر گران   ين بحث اخالق  يتر  مبسوط ، عدالت -5  
باز آمـده از ارسـطو در       ن گفتار   يا.  است ياسيشه س يبحث از عدالت واسطة العقد مباحث اند      

هـشگران  از پژو يبرخـ . ابـد ي مين  يادي انعكاس بن  يكوماخسي، در اخالق ن   )13(استيسكتاب  
رد كـه  فراهم آو» عدالت «ي براين اثر چنان شالوده استواريطرح شده در ا  معتقدند مباحث   
مي لسوفان بـزرگ اسـال  يها در باب عدالت قرار گرفت و ف      ن بحث يتر د مهم يتا آغاز دوران جد   

 او در موضـوع عـدالت      يها شهير اند ي هر كدام تحت تأث    ين طوس يرالدي تا خواجه نص   ياز فاراب  
  .)58 :ص ،8(بودند

ـ   ياست اند يسر برخالف   يخواجه نص    ل بـاب  يـ  را نـه ذ    عـدالت  ،ي اسـالم  يشان دوره طالئ
 ،يل سـه گانـه اخالقـ   يگـر فـضا  يرا بـر د  است بلكه در چهارچوب اخالق طرح نموده و آن يس

   . دهد ميرجحان 
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لت يچ فـض يل هـ يدر فضا. ستيتر از عدالت ن في شريلتيچ فضيدارد كه ه ميح  ي تصر يو
گردد كه عـدالت وسـط       مين  يي چون در دانش اخالق تب     .باشد ميلت عدالت ن  يتر از فض   كامل
چون وحدت است كه     عدالت هم  .ع بوده و هرچه جز او به نسبت با او اطرافند          و مرج  يقيحق

د دارد كـه در     يـ خواجـه تأك  .  شـرف و كمـال اسـت       يموجب ثبات و قوام موجودات و مقتض      
 ارسطو بـه سـه دسـته عناصـر          ي از آرا  يروي او با پ   . است ي واضع عدالت ناموس اله    ،قتيحق

 ،يناموس الهـ  : ز صورت نبندد  ين سه چ  ي ا ي ب ان خلق يد حفظ عدالت در م    ياشاره كرده و گو   
 گفته شد كه نـاموس اكبـر مـن          ايقوماخينسد در كتاب    ينو مي خواجه   .ناري و د  يحاكم انسان 

نـار  ي ناموس دوم از قبل ناموس اكبر است كه حاكم باشد و ناموس سوم د              ،عند اهللا تواند بود   
زان يانزلنا معهم الكتاب و الم    و  «ه  يل آ ي معتقد است خداوند در تنز     يو. )134:ص ،10(است  

 بـه   ي پس از آن طوس    .نه مراد دارد  يعه   را ب  ين معن يهم )25/حديد.. (. قوم الناس بالقسط  يل
ونـد  ي پ يا را به جور مدن    ي دن ي و خراب  يل مدن دا را به ع   ي توجه نموده و عمارت دن     يل معن دع

ل وجائر سه نوع بـود ا     : ديافزا ميس نقل كرده و     يداده و انواع متضاد از عدالت را از ارسطاطال        
كـه    را منقاد نباشد و دوم جـائر اوسـط اسـت آن            ي بود كه ناموس اله    يجائر اعظم و آن كس    

شـود   مـي ن جـور حاصـل      يـ  كـه از ا    يفساد. حاكم را مطاوعت نكند و سوم جائر اصغر است        
ها ن فـساد  يـ تر از ا   مي عظ ،انت باشد اما فساد از جور اول      ي و خ  ي انواع دزد  ، نهب اموال  ،غصب
  .)135 :ص ،10(است 
ـ         آن  .  انـسجام اسـت  يچه خواجه در فصل عدالت به نگارش آورد پراكنـده و مبـسوط و ب
ناچـار سـاختار    ه  رو ب  نيست از ا  يسر ن ي روشمند م  يبند ن باب بدون صورت   ي او در ا   يفهم آرا 

  : كنم ميل را ارائه يذ
 به نـسبت    يكي: ر كرد را اعتبا  توان آن  مي است كه به سه وجه       يأت نفسان يعدالت ه ) الف

 كـه معاملـه     يأت و سوم به اعتبار با كس      يگر به اعتبار با ذات صاحب ه      يأت و د  يبا ذات آن ه   
 يلت نفـسان ي به اعتبار دوم فض،يكه نفسان آن را مل، به اعتبار اول.أت با او اتفاق افتد    يبدان ه 

   .)147 :ص ،10(  عدالت خوانند،و به اعتبار سوم
د نمود از حـق خداونـد كـه         يام با يقچه مردم را بدان       آن يكي: عدالت سه قسم است   ) ب

 عدالت چنان اقتضا كند كه بنـده بـه قـدر طاقـت در           ،ض كرامات يرات است و مف   يمواهب خ 
ام يـ چه مردم را بدان ق  دوم آن.ق افضل مسلوك دارد   يان او و معبود او باشد طر      ي كه م  يامور

ام يـ چه بدان ق   انصاف در معامالت و سوم آن      امانات و    ي جنس و ادا   يد نمود از حقوق ابنا    يبا
    .)137-38:ص ص،10(  حقوق اسالفيد نمود از ادايبا

گر يكـد ي نفس بر    ي و اجزا  يد نور قو  ي گفته است چون عدالت حاصل آ      يافالطون اله ) ج  
ن يتـر   فعـل خـاص خـود در فاضـل         يپس بر ادا  . ل بود يهمه فضا درفشد چه عدالت مستلزم     
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 :ص ،10(يت قرب نوع انسان بـود از الـه تعـال   ين حال غاي شود و ا كه ممكن بود قادر يوجه
143(.  
توسط عدالت مانند توسـط     .. . ل است و او را مرتبه وسط است       يعدالت مستجمع فضا  ) د  

ادت يـ كه هر دو طرف عدالت جور است چه جور هم طلب ز             از جهت آن   ،ستيل ن يگر فضا يد
  .)143و145:ص ص،10( اعتدالت رايملگاما عدالت عام و شامل است ج. بود و طلب نقصان

لت بود بأسـرها و جـور كـه ضـد اوسـت             يلت بلكه همه فض   ي نبود از فض   يعدالت جزو ) ه  
 بـاال  يبند  صورت ين منح .)136:ص ،10( لت بود بأسرها  يلت بلكه همه رذ   ي نبود از رذ   يجزو

ه در افـت خواجـ  يدهـد كـه ره   مي نشان يخوبه ت و حوزه آن ب  يف عدالت تا غا   ياز حد و تعر   
 افالطـون در اخـالق      يشتر بـر آرا   يـ ه بوده و ب   يعدالت متفاوت از تأمالت ارسطو و ابن مسكو       

عنوان دسـتورالعمل   ه  ن اثر را ب   ي ا ،يليگرچه خواجه به سفارش حاكم اسماع     . باشد مياستوار  
ر منـزل و    ي از مقالـت تـدب     يكردي با تفاوت رو   ياخالق ناصر كن مقالت اول    يكند ل  مين  يتدو
ستقالل به سه   االخواجه در نگاه ب     ميكال -ي فلسف ي تأمالت محور  .نگاشته شد است مدن   يس

چـون اوصـاف االشـراف        اخـالق هـم    بـه  ياخالق ناصر د تا خواجه در     يحوزه فوق سبب گرد   
   . ديشينديب

 مورد توجـه    ياخالق ناصر  است كه در مقالت اول       ين بحث يسعادت و مراتب آن آخر     -6  
 ،ل از سـعادت   ير هفت فصل از قسم اول مقالت اول بـه تفـص           شتر د يپرد و خواجه    يگ ميقرار  

را   مـي ات آد يـ  در ح  ي و معرفت نفس ناطقه سخن گفته و غـرض گـوهر           يكمال نفس انسان  
 عنـوان   ييت بالذات و كمـال نهـا      يرا غا   آن يچون فاراب  ر و سعادت برشمرده و هم     يحصول خ 

 بـر   ،بـر آن    مير نبودن آد  لت و سعادت و مفطو    ي بودن فض  يد بر اكتساب  ي پس از تأك   ي و .كرد
ده و بـا ارائـه      يـ ت اهتمـام ورز   يـ ام طفول يـ ت نفـس از ا    يـ  ضرورت تعلّم و خوض در ترب      مسأله
د كرد كـه  ي بايد خوض در فنّياول كه در تعلم شروع نما : سدينو ميم  يند تعل ي از فرا  ينمودار

ه  كـ يت كنـد سـپس در فنـ   يمعارف هـدا ق اقتباس يطرانت كند و به    يذهن را از ضاللت ص    
ان ين حاصل شود و مالزمت حق ملكه كند و بعد از آن بحث بر معرفت اع               ييذهن را ذوق تع   

ن مرتبـه برسـد از      يد و چـون بـد     يـ د گردان يـ ق و احوال ان مقصور با     يموجودات و كشف حقا   
 بالفعل شـده    يد انسان يت نما يق را رعا  ين دقا ي و چون ا   .ن سه قوت فارغ شده باشد     يب ا يتهذ

  .)153-4: صص،10( گردد ميلت او را حاصل يو اسم حكمت و خصلت فض
 سـعادات   : بحث معتقد است كـه سـعادت سـه نـوع اسـت             يانير در بخش پا   يخواجه نص 

ن ي را چنـ   يب مـدارج سـعادات نفـسان      يـ  ترت يو. ي و سـعادات مـدن     ي سعادات بـدن   ،ينفسان
   :شمرد ميبر
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و پـنجم    يعـ ي چهارم علم طب   ،ياضي سوم علم ر   ، دوم علم منطق   ،ب اخالق ياول علم تهذ  

   . يعلم اله
   . است كه به نظام حال بدن بازگردد چون علم طب و نجوم  مي علو،ياما سعادت بدن

ت تعلـق   يـ است كه به اجتماع و نظام حال ملت و دولـت و جمع              مي علو يمدنو سعادت   
عت از فقه و كالم و اخبـار و علـوم ظـاهر چـون ادب و بالغـت و نحـو و                     يدارد مانند علم شر   

  .)154 :ص ،10( فايت و استحساب و مساح
  

  يريگ جهينت. 4
ان بـرده و از     يرا با ابن رشد به پا       ميشه در تمدن اسال   يخ اند ي تار ، از پژوهشگران  ياريبس  

جا كه پس از سده      از آن . اند  غافل مانده  ،عه تداوم داشت  ي ش ي كه در حوزه فكر    ييثمرات عقل 
ن غفلـت   يـ  ا ،در حكمت و علوم بوده    ژه  يو هب  مي اسال يات عقل ي پناهگاه ح  يعيهفتم جهان ش  

 رو به انحطاط كامل نهاد و در        615د كه اسالم پس از سال       يه خطا گرد  ي نظر يداريسبب پد 
ه نـان توجـ   يا. )223:ص ،9( ديـ سر بر جهان اسـالم حـاكم گرد        كير زوال   يدوره خواجه نص  

و  بـر بـسط حـوزه اخـالق          ي در حكمت عملـ    ين اوصاف االشراف و اهتمام و     يخواجه به تدو  
ن باره  يدر ا ژوهش  پ 2.پندارند ي از دوره زوال م    يه را نشان  يب االخالق ابن مسكو   يش تهذ يپاال

 اصفهان و تهـران كـه بـر اسـاس           ،رازي سه مكتب حكمت در ش     يريگ  كه شكل  دهد ينشان م 
 .  اســتي و تبــاهيكير در دوره تــاري خواجــه نــصيمرهــون عقلــ ، اســتوار بودنــديخــردورز

 و  يتنها به شرح آثار خواجه بسنده كـرده و تـأمالت حكمـت ذوقـ              راز  يانگذاران مكتب ش  يبن
 خواجـه   يكه آثار اخالق   گر آن ي د .دي استوار در دوره اصفهان گرد     ياديتتبعات در اخالق او بن    

 مربـوط بـوده و   ي و36 تا 30ن ي بيعنيات او ي مربوط به دوره اول ح ياخالق ناصر چون   هم
 ياسـ ي س ي و حتـ   ين و شـرح آثـار فلـسف       ي به تدو  خواجه تماماً مربوط   ياني و پا  يانيات م يح

 ابـن   ب االخـالق  يتهـذ  و اسـتنكاف از ترجمـه        ياخالق ناصر ن  يل تدو ي از دال  يكي يو. است
اسـت مـدن برشـمرده و معتقـد         ير منزل و س   ي از دو بخش مهم تدب     يه را غفلت ابوعل   يمسكو

رفتـه  ب مـورد غفلـت قـرار گ       ي در تهـذ   ياز مباحث حكمـت عملـ       مي مه يها است كه جنبه  
   . باشد ميل از او ي اصياثر ياخالق ناصر بنابراين،
 ، معرفـت نفـس ناطقـه      :رديگ مي مورد پژوهش قرار     ياخالق ناصر ن در   يادي بن مسألهسه  

 هر موضوع و برشمردن انواع و اصناف        يها توجه خواجه به بن پاره    .  عدالت ،ل و سعادت  يفضا
ت يـ ن باور اسـت كـه موضـوع و غا         ي ا  بر يو. ن دانش دارد  ي بر ا  يوت از احاطه    يك حكا يهر  
 مـي يد كه خواجه تمام قـسم اول و ن     ين تصور سبب گرد   ي سعادت است ا   ، دانش اخالق  ياصل

سـعادت و  ر و يـ  خ،ي كمـال و نقـصان انـسان      ، سعادت ياز قسم دوم از مقالت اول را به بررس         
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ناس ه در شمارش اج   ينقد خواجه بر ارسطو و ابن مسكو      .  اختصاص دهد  يمعرفت نفس انسان  

مـورد   ،ي قرآنيها  بر آموزهلت و انواع آن با ابتنا    ين ژرف از رذ   يز تب يها و ن   ل و انقسام آن   يفضا
 اتحـاد و    يعـ يلت بر عدالت و برشمردن محبت به عنـوان منبـع طب           يرجحان فض .  است توجه
وند آن با ي نفس و پيماريت بيه سه گانه علين نظريلت و باالخره تدوي دادن آن بر فض يبرتر

هـا بـا توجـه بـه         يمـار ين ب يـ  در عـالج ا    ي و ارائه روش نظـر     ي مهلك عقل نظر   يها يماريب
   .  خواجه در دانش اخالق استي ابتكارات فلسفهاز جمل  مي حكيها آموزه

را كمال  ي ز ،داند مي يات اخالق ي ح يعي را اساس طب   ينه و اجتماع انسان   ير مد يخواجه نص 
 ياصـول اساسـ   . شمارد ميها بر   انسان يوجودت  ي در تعاون و ترب    يچون فاراب  و سعادت را هم   

 كه در آن بـه وضـوح مناسـبت          يا هي نظر ، بنا شده  ي خواجه بر محبت و دوست     يه اخالق ينظر
ـ  يكوشش خواجه در اخالق معطـوف بـر تـدو         . زدير مي يفرد و اجتماع را پ      دانـش   ين عقالن

  بود يگانه فاراب ل چهار يب كه اساس اكتساب فضا    يم و تأد  ي تعل . آن است  يم عقل ياخالق و تعل  
 از  ين طوسـ  يرالدي خواجـه نـص    .ابـد ي ميز پژواك   يه خواجه ن  يدر نظر . )152-163:ص ص ،4(

 مغفول ماند و    ، با دوره انحطاط   يشمندان بزرگ جهان اسالم است كه به سبب هم عصر         ياند
رغم ب .)21-22و 270-71:ص ص،2( سته مورد كاوش قرار نگرفت    يقدر و منزلت او به نحو شا      

شمندان يـ  و اند  ي بعـد  يهـا   خواجـه بـر سـده      ي و اخالقـ   ي فلـسف  ،يف آثار منطق  ر شگر يتأث
   . رفتي از او صورت نپذي شناخت مطلوبي و مانع ذهنيل صوري هنوز به دو دل،ياسالم

  
   ها ادداشتي

 كـه   636 تـا    630ن اثـر را در سـال        يـ  آمده است كه خواجـه ا      ي دوان يدر كتاب مفاخر اسالم عل     -1
  . ف كردي از خود تصنيه است با اضافاتيابن مسكو  االعراقهطهارترجمه 

ن ي غمض عـ   يعينو، دونالدسن و براون در فهم آثار ش       ي چون گوب  ينيد از تالش مستشرق   ي البته نبا  -2
ـ    ،عهي ش يع و ژرف در عوالم عقل     يقات وس ي كربن با تحق   يهانر. كرد راث يـ  م ي در معرفـ   ي سـهم فراوان
د جـواد  ي نوشـته سـ  رانيـ  در اياسـ يشه سيـ زوال اندب شتر به كتايجهت مطالعه ب . ع دارد ي تش يغن

  .دي مراجعه كنييطباطبا
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