
 
 
 
 
 
 

 
 

 اخالق در انوار سهیلی
 )بامطالعه و تحلیل باب اول(

 1رسول رحمانی غالم نگارنده:

 چکیده
رن دهة  اول قة   ونهم نام و آگاه به انواعِ علوم در قرن گانِ صاحبها و نویسندهجمله شخصیت کاشفی از

هیلی او سة  انواررد. داهای تفسیر، نجوم، ریاضی، عرفان و تصوف و ...، در حوزه او تألیفاتی .دهم هجری است

حکمةت و   است که در حوزةاز جمله آثاری _است من  نصراهلل منشیکلیله و دِ با اضافاتِ ةشدسادهکه با آن _
 آدمی است که انیمجموع  فضایل و رفتارهای انس. اخالق در معنای عامِ آن، اخالق عملی نگاشته شده است

شود. اخالق عملةی  بندی میبه گون  دقیق آن به اخالق عملی و نظری دسته رساند؛را به تعالی و فضیلت می
 خةالق عملةی در  اماهیت و چیستی خودِ اخالق سخن دارد.  باب دراست و اخالق نظری  ناظر بر افعال آدمی

و پیرو  م دین استآنجاکه عال گیرد. کاشفی نیز ازرنگ و بوی همان حوزه را می تی،هر حوزة زیستی و عقیده
کیفی که  هشِدارد. در این پژودین را نگه خویش، جانبِ های اخالقیِفرق  نقشبندیه، سعی نموده تا در توصیه
، موضةوعات  یةی انةه کتابخسهیلی است، با شیوة تحلیل محتوا و نوع  هدف آن بررسی اخالق در بابِ اول انوار

است کةه ابتةدا بةابِ    یی. روش کار به گونهگرفت مدار مورد نقد قرارفضیلت اخالقِ بندی و سپس از نگاهِدسته
: اخةالق  بةه سةه دسةته   های نظةری  فرض؛ سپس موضوعات، بر بنیاد پیششد اول انوار سهیلی دقیق خوانده

نت ساز قرآن و  فردی هم  اصول، مبنای خود را. در اخالق گردیدداری جدا فردی، اجتماعی و اصول حکومت
رتةر از  بداری جانةبِ حةاکم   زند و در بخةش حکومةت  گیرند، در بخش اجتماعی، عقل سخنِ نخست را میمی

که ایةن   ،هن جهت بودآانتخابِ بابِ اول این کتاب به عنوان محدودة پژوهشِ حاضر، از  رعایاست و قابل نقد.
 تر است. ها، از حوصل  یک مقاله بیشتاب است و انتخاب دیگر بابترین بابِ این کباب، طوالنی

 سهیلی، اخالق فردی، اجتماعی، رهبری و فضیلت. کاشفی، انوار کلیدی: گانِواژه
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 . مقدمه1

متفکر از آغةاز   نِکه انسا است یمقوالت جمله از  چارچوب هنجارهای بنیادین حیاتِ بشری مثاب بهاخالق  
 ازگةی انسةانی و   های معنةاییِ زنةده  توان یکی از سرچشمهاخالق را میمشغول آن بوده است. حیات خود دل

(. ادبیةات فارسةی، سةاح     7: 1389گی دیگر موجودات دانست )نیبةور؛  های تمایُزبخش آن از زندهمؤلفه جمله
  یی از حکمت و تعلیم را به خود اختصاص داده است.گسترده

اثرگذار در قرن نهم و ده  اول قةرن دهةم هجةری در حةوزة ادبیةات مةا        هایجمله شخصیت کاشفی از 
ر تفسةیر  ه اسةت. د که باید مورد مطالعه و تحلیل قةرار نگرفتة  این مرد چنان آید. آثار و شخصیتِحساب میبه

؛ اما انةوار  ست و ...اصاحبِ نام و نشان است، در تصوف و عرفان، حرفی برای گفتن دارد، در تعلیم صاحب اثر 
مةا توانسةته    یاز مرزهةا  است، در بیرون من  نصراهلل منشیشدة همراه با اضافاتِ کلیل  و دِسهیلیِ او که ساده

ِ گاههةم ایةن کتةاب از دیةد    آن بةا  های غربی، نقش داشته باشةد؛ فابل وجودآمدن بهشهرتی جهانی بیابد و در 
ارهةایی را بةه   د هةم معی توانة ته که نگاه از این منظر، میکه باید مورد مداقه و بررسی قرار نگرفاخالقی، چنان

کارتر مندی این اثر را آشة ها سود جُست و هم ارزشآندست دهد که شاید بشود برای حل مسائل امروزی از 
 نماید.

باید متذکر شد که تنها اثری که از بُعدِ اخالق به  _اخالق در انوار سهیلی  _در ارتباط به پیشین  بحث ما  
بةر   کیةه هیلی با تساخالقیات در انوار »یی است برای مقطع فوق لیسانس تحت عنوان نامهآن نگریسته، پایان

وده اسةت. در ایةن   در دانشگاه اصفهان ایران دفاع نم 1393که ریحانه حسینی آن را به سال  «خالق ناصریا
نامةه،  گةی یی چون زندهتر بر موضوعات فرعیبیشها گفتماننامه سخن بر محور عنوان نچرخیده است، پایان

ال ثةی هسةت، ا  گیةری آن هةر بح  که در چکیده و نتیجهاست تا بحث اخالق. دیگر این هاموضوعآثار و دیگر 
رتبةاط  اترین سخن به منه است. بیشو دِ تر مقایس  آن با کلیلهبیشکه چنانبحث اخالقیات در انوار سهیلی، 

ر دعظ کاشةفی  های اخالقیِ موالنا حسین واپیام»گوی موضوع نیست: موضوع در چکیده آمده است که پاسخ
نکةرده   ات پیچیةده ها در لفاف کنایات و عبةار آن کردنپنهاندر  این کتاب بسیار آشکار است و نویسنده سعی

ژوهش سةعی  است. لةذا ایةن پة    (. در مباحث آن جای تحلیل و نقد موضوعات خالی1: 1393)حسینی؛ « است
 خةالق فةردی،  گانةه از موضةوعات: ا  بنةدیِ سةه  گاه را پُر نماید و به همین منظور ابتدا دسةته دارد تا این خالی

هةایی ارائةه   حلیةل تهر بحةث،   سپس در ابتدا و پایانِ داری، ارائه گردیده؛ری یا مملکتاصول رهباجتماعی و 
دف کر شدیم، هاست؛ چنانچه متذ« مدارفضیلت»است و نگاه غالب در نقد موضوعات، معیارهای اخالق  شده

ن هةدف در  جه به ایة توآن است. پرسشی که با  این پژوهش بررسی و نقدِ اخالق در انوار سهیلی، در باب اولِ
چگونه است و  اول آن یابی به آن هستیم این است که: بازتاب اخالق در انوار سهیلی با توجه به بابِپی پاسخ

 تابند یا خیر؟هایی قابل تقسیم بوده و تحلیل و بررسی را برمیبه چه بخش
ر سهیلی فراوان باشةد و قابلیةت   پنداریم که بازتابِ اخالق در باب نخستِ انوابه ارتباط فرضی  تحقیق می 

 هایی بر آن داشت.لداری را بتوان دید و نیز تحلیل یا تحلیتقسیم به انواع فردی، اجتماعی و اصول مملکت
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هةا، کیفةی. بةرای    است و بر مبنةای ماهیةت داده   روش کار این تحقیق بر اساس هدف، تحلیل محتوایی 
 شده است. ادهیی استفتحلیل موضوعات نیز از مواد کتابخانه

 . چیستی اخالق2 
نای سرشت و سةجیهه  عباشد. در لغت به مکه مفرد آن خُلق و خُلُق می است یعربیی در اصل، واژه اخالق 
ت و مردی و دلیری، یا زشة که سجیهه و سرشتی نیکو و پسندیده باشد؛ مانند جواناست؛ اعم از این رفته کاربه

انةد. وقتةی گفتةه    ریشه دانسةته آن را با واژة خَلق هم شناسان عموماًدلی. لغتناپسند باشد مثل فرومایگی و بُز
کس خُلق زیبایی دارد؛ یعنی نیرو و سرشةت یةا صةفت معنةوی و بةاطنِی زیبةا دارد. در مقابةل،        شود فالنمی

گویند فالن کس خَلق زیبایی دارد، به معنای آن اسةت کةه دارای آفةرینش و ظةاهری زیبةا و      می کهیهنگام
 (.13: 1388اندامی سازگار است )مصباح یزدی؛ 

نةد؛  انمةای اندیشةه و عمةل   هةایی کةه راه  از هنجارهةا و ارزش  اسةت  عبةارت کلمه،  عامِاخالق به معنایِ  
شةود؛ امةا   نیةز مةی   اخالق پةژوهش یا  اخالق تفکر، اخالق باورل ترتیب، اخالق به معنای عامِ کلمه شامبدین

: 1384نمای عمل و رفتارند )فنایی؛ هایی که راهاخالق به معنای خاص کلمه عبارت است از هنجارها و ارزش
 اند. الق نظری و عملی تقسیم نمودهاخالق را از نگاه عمل و نظر به اخ (.51

 . اخالق نظری و عملی3 
هةایی دارد کةه   گةی و ویژه گردد و هرکدام از آن دو آثاراخالق به دو بخش اصلی و بنیانی تقسیم می علم 

 آن دیگری فاقد آن است.
 خةواه خةواه مةادی    ،نظر اخالقی چه تکةالیفی دارنةد و چةه وظةایفی     ها ازبخش اول: این است که انسان 

نجةام دهنةد و   و بایةد ا داراند ها عهدهبا سایر انسانرابطه گی و غیر آن در معنوی، اجتماعی یا فردی و خانواده
 چه چیزهایی را نباید انجام دهند؟

د؟ و هدف و غایت ند یا ندهنکه این تکالیف و وظایف را برای چه مقصودی باید انجام دهبخش دوم: این 
 این وظایف و تکالیف چیست؟

اخالق نظةری و یةا فلسةف  اخةالق     بخش اول، در اصطالح علمای اخالق، اخالق عملی و بخش دوم را  
گونةه کةه از محتةوا و    نه خودِ کاشفی یادآورشةده و آ ک(. انوار سهیلی چنان24تا: نامند )حقانیِ زنجانی؛ بیمی

ینةی  ه مسةائل د آنجاکه کاشفی مفسر و آگاه بة  ساختار آن پیداست، در بخشِ اخالق و حکمت عملی است. از
خن، نیةاز  ه ایةن سة  بة لذا  ؛ند که با اصول و موازین دینی مطابق باشداست، سعی داشته تا اخالقی را تجویز ک

 افتد که مقصودِ خویش را از اخالق دینی مشخص گردانیم.می

 . مفهوم اخالقِ دینی4 
است و به تبةع آن   است که به نحوی از انحاء وابسته به دین و تابع آن مقصود ما از اخالق دینی، اخالقی 

 شود.چار قبض و بسط میدُ
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کم از دو جهةت  تصور رایج از اخالق در میان مسلمانان تصور جامعی نیست و دستفنایی معتقد است که  
ث نقش و اً از حییی از فضایل و رذایل نفسانی که صرفمجموعه :نارساست. در این تصور، اخالق عبارت است

یل و ترتیةب نقةش فضةا   گیرند؛ بدینتأثیری که در سعادت و شقاوت اُخروی شخص دارند مورد توجه قرار می
مانان کةالم، مسةل  مانةد. در یةک  رذایل در کسب معرفت و پژوهش و نیز در رفتار با دیگران یکسره مغفول می

اجتمةاعی و   امل اخةالقِ نظر آنان اخةالق شة   و از کاهندا به اخالقِ فردی و اخالقِ رفتار فرو مینوعاً اخالق ر
آن  ی و تفةاوت رو، توضةیحی در بةاب اخةالق اجتمةاع    ایةن  شود؛ ازاخالق باور یا اخالقِ تفکر و پژوهش نمی

: 1384سةد )فنةایی؛   ربااخالق فردی و نیز توضیحی در باب اخالق باور و تفکر و پژوهش ضروری به نظر می
سةائل  ممربوط بةه   جهت که اخالق در اسالم صرفاً جنب  اخروی ندارد وآن (. این سخن قابل نقد است، از52
اعةل نیةز   ففضیلتِ  ه کمال انسانی وگردد. دودیگر، اخالق اسالمی سودگرا نیست؛ بلکگی امروزی نیز میزنده

 مد نظر است.

 . رابطة تاریخی دین و اخالق5 
یی وجود ندارد. ابهامی اگر هست در این اسةت   در باب رابط  تاریخی دین و اخالق تردید و مناقشهظاهراً 
طقةی بةین   رابط  من الخصوص مستلزمآیا ارتباط تاریخی دین و اخالق مستلزم سایر انواع ارتباط و علی»که: 

ضةایل  فچنةین بعضةی از   د. هةم های عمیقاً مذهبی دارنة یی از مفاهیم اخالقی ریشهپاره« این دو هست یا نه؟
 دیةان بةه شةمار   هةای اخالقةی ا  از آموزه گذشتو  مساوات، گیبخشنده، دوستینوع، نیکوکاریاخالقی، مانند 

فضةایل  عنةوان  ، اصةوالً بةه  نوعکمک به همو  امیدیی از فضایل اخالقی، مانند که پارهروند، بگذریم از اینمی
 (.75)همان:  «شوندشناخته می الهیاتی

فنایی در بحث رابط  تاریخی دین و اخالق معتقد است که اخالق مستقل از دیةن اسةت و اگرچةه بةاهم      
اخالق »سالم، لمان دین ادر اصطالح عاسویند؛ اما ذاتاً دو امر متفاوت با کارکردهای هم لیکنیی دارند؛ رابطه

نفةس   کنةد؛ یعنةی اگةر کیفیةت    ی متناسب با آن از انسان بروز میاست که رفتارهای کیفیتی برای نفس آدمی
وب و خة سهةنَه و  گیرد؛ پس اخالق به اخالق حهخوب باشد، کارهای خوب و اگر بد باشد کارهای بد صورت می

تر با دیةدگاه اخةالق   چه در اسالم مدنظراست بیش(. آن38تا: )خواص؛ بی« گردداخالق رذیله و بد تقسیم می
ت تةا  بخشد مةورد توجةه اسة   چه به انسان تعالی و فضیلت میل درک است. در این نوع اخالق، آنفضیلت قاب

 . جاستهانسان که البته برای این بخش نیز سخنان کامل و ب جنب  صرف مادی و جسمانیِ

 . اخالق فضیلت6 
هةای اخالقةی متمةایز    محوری از دیگر نظریهاست که به دلیل فضیلت یی هنجارینظریه اخالق فضیلت 
دهد و بر خةالف دو  است که فرد انجام میتر از افعالیبودن منطقاً و وجوداً مهمگردد. در این نظریه، انسانمی

نفةس و   دانند، بةر پةرورش  به الزامات می که دغدغ  اصلی و ابتدایی را عمل گرویوظیفهو  سودگرایینظری  
تر و احتةرام بةه قةوانین    که در دو نظری  دیگر، کسب منفعت بیش؛ درحالیگرددکمال نفسانی انسان تأکید می
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در نظری  فضیلت، رشد اخالقی یا شکوفایی انسان، محور  شود.می دانستهاخالقی، معیار و انگیزة فعل اخالقی 
 گیرد.های انسانی قرار میها و فعالیتاندیشه
 .باشةد ها و رفتةار مةی  گان  وجودی انسان، یعنی عواطف، اندیشههای سهرشد اخالقی، رشد ساحت مراد از 

اگر  .ترسیده اس یافته و هم عقل او به کمالاست که هم تمایالت نفسانی او پرورش شده، کسیانسان تربیت
ایسةت   شآینةد و فةرد،   یهای فاعل اخالقی اصالح شوند، رفتارهای اخالقی پدیةد مة  تمایالت درونی و اندیشه

 ورد و تحسةین  اولویةت دا « سالمت درونی فاعل»در این نظریه  کهباآنشود؛ درنتیجه، تحسین و تشویق می
مورد  ویز مطلوب گی فعل باشد، شایست  فاعل است، عمل ناشی از تعادل درونی نویژه کهآنتشویق، بیش از 

 ست؟ و برای چه؟  ید روشن ساخت که این اخالق برای کی(. با این تفاسیر، با2تا: تأیید است )خزاعی؛ بی

 . اخالق برای کی؟ یا چی؟7 
تةرین مطلةب همةین اسةت.     شناسی صحیح، انتظارات ما را از این انسان تصحیح خواهد کرد. اصلیانسان 

ود، بةه  ان شة ار هةم بیة  بة دانستند. این نکته از آن رازهایی است که اگر صدها پیامبران واقعاً این مطلب را می
تر کسی آن را باور اند؛ اما کمتصریح یا به کنایه گفتهگوش منکرانش نخواهد رفت. هم  بزرگان این معنا را به

ن باید به نامحرمانسو این راز را از یک :کرده است. این رازدانی برای انسان عواقبِ تلخ و شیرین فراوانی دارد
 اهد کرد.گفت و قند را پیش مگس ریخت و از سوی دیگر دانستن این راز، کار را بر آدمی آسان خو

طورکلی در برابر شیطان ها و بهترین و مؤثرترین کسانی بودند که در برابر بدیانبیاء واقعاً در این دنیا مهم 
طةب قةرار   ن را مخاترین جنب  دعوت ایشان نیز همین امر بةود. آنةان آدمیةا   عمده ترین وقد علم کردند. عالی

نةد  ن عةالم بود تةرین عةامالن در ایة   و حقیقتةاً موفةق   گفتندها سخن میو بدون توسل به قهر با آن دادندمی
سوی دام نظریه به(؛ پس معلوم گردید که در این پژوهش باید از کدام عینک و از ک59: 2 ، ج1384)سروش؛ 

 یی رسید. طرح مباحث رفت و به چه نتیجه

 اخالق فردی. 8
بةا   _های درونی او هایی است که ارتباط فرد با خودش و خصلتها و مهنِشاخالق فردی، مجموع  کُنِش 

ژوهش، ایةن  پکند. در این قسمت از داری میرا آیینه _نیز فاعل همراه با فعل وی به دیده داشتنِ خودِ فاعل 
نگةاه بةه    ه خواهیةد دیةد،  کة هةای ایةن قسةمت، چنةان    شود. از مثالها در پیوند دوگان  آن بررسی میخصلت
 .افته استکرد عرفانی شکل یهای اخالقی در گامِ نخست به فرامین دینی و بخشی نیز با نگاهتوصیه

 . توصیه به پرورش نیروهای خیر وجود1 ـ 8 
گةی آدمیةان، پاسةخِ    خةواره گوید و از خونرنگی زنبوران سخن میدر حین حکایت، آنجا که پادشاه از یک 

بینید بر یک طبیعةت  وزیر گفت: این جانوران که شما می»گونه است: است اینوزیر وی که پاسخِ اهل صالح
در ترکیب ایشةان روح و جسةم و   که اند و به سبب آناند و آدمیان بر طبایع مختلف مخلوق گشتهآفریده شده

اند و نقد ملک و ملکوت و حاصل علوی و سةفلی در قالةب   هم به سرّ آمیختهکثیف و لطیف و نور و ظلمت به
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حده ... تا هرکدام دست در دامن عقل زنند بةه  ایشان ریخته، الجرم هریکی را مشربی جداگانه و مذهبی علی
دهمه ترقی نمایند و هرکدام سر متابعت بر خط فرمان نفس نهند از غایت قدم شرف به درجات و لَقَد کرَّمنا بهنی آ

اسةته از  خ (. ایةن سةخن کاشةفی بةر    19: 1362)کاشفی؛ « رذالت به درکات بهل هُم اَضَل طرقاً محبوس مانند

 فُجُهرَ َسس  فَأَلْهَمَهَسس  ،وَنَفْسٍ  وَََسس وَسهَا َس   »: گویةد تفسیر این آی  قرآنی است که خداوند در تعریف آدمی می

کةه آن را درسةت    کةس آنسوگند به نفةس و  : )ترجمه «دَوَس َس ََن خَسبَ وَقَدْ، زَکس َس ََن أَفْلَحَ قَدْ، وَتَقْهَا َس

که هر کس آن را پاک گردانید، قطعاً رستگار شد و  اش را به آن الهام کرد،سپس پلیدکاری و پرهیزگاری کرد؛
کةرد و ایةن توصةیه کةامالً     (. ایةن نگةاه  10 - 7( )سورة شمس؛ آیةاتِ  اش ساخت، قطعاً درباختهر که آلوده

کنةد. ایةن تعریةف از انسةان بةه حقیقةت کةه        برخاسته از دلِ قرآن است و به حقیقت ذاتی آدمی اشةاره مةی  
چیز را حاصةل کةارکرد آدمةی معرفةی     خواهد همههاست. خداوند در اینجا میترینِ تعریفترین و درستواضح

گیرد کةه  است که تصمیم مییک؟ هر دو آماده است. این خودِ آدمیبد؟ سعادت یا شقاوت؟ کدامکند، خوب یا 
 از کدام توانایی و نیروی خویش سود جوید.

 گزینیِ در جمع. خلوت2 ـ 8 
ا به این موضوع آگاهی داریةد کةه   مطمئنً _ نمایاندمیبانه و اخالق عرفانی رُخ آمکردی صوفیاینجا روی 

ه پادشةا  _ اسةت کاشفی در سلسل  نقشبندیه بوده است و تفسیر او نیز بةر روش همةین گةروه نگاشةته شةده      
 د کةه صةحبتِ  شة بودم که حضور در وحدت است و فراغت در عُزلت و مرا امروز یقین و من شنیده»گوید: می

)کاشةفی؛   «.دادن دشةوارتر .. لطت با ایشان از مخاطرة جةان کارتر است و مخااغلبِ مردمان از زهر افعی زیان
قةین  ییةن و اربةابِ   دفاما بعضةی از بزرگةانِ   »گوید: (؛ وزیر با تأکید سخن پادشاه با ذکر قیدی می20: 1362

نشین نیکو هماند که صحبت بااند و گفتهشرط صالح حال مصاحب و قرین صحبت را بر خلوت تفضیل دادهبه
پوسةتین   /نه ز یار  که رفیقِ شفیق یافت نشود وحدت بِه از صبحت: خلوت از اغیار بایدو وقتیاست  از وحدت

لک تماع در سة االمر صحبت سبب اکتساب فضایل و فواضل است و رابط  اجو فی نفس بهر دی آمد نه بهار؛
 (.20)همان: « اعلی و افاضل

هر یک از ایشةان را اانسةان رام محتةاج دیگةری      و... »کند: شناختی مطرح میبعد مسأله را از منظر روان 
اند که مسمی به تمدن اسةت و  اند؛ یعنی طالب اجتماعیالطبع واقع شدهایشان مدنی کهآنگردانیده به واسط  
یی کةه از ایةن   (. این نتیجه21)همان:« دادن و معاونت نمودن این نوع باشد مر یکدیگر رامراد از تمدن یاری
مند است که اگر اهل دلةی یافةت شةود و    ود، درخور تأمل است. نخست این دیدگاه ارزششحکایت گرفته می

که اگةر چنةین نبةود، تنهةایی بةه از آن      بودن برتراست و دودیگر اینصحبتی و با جمعدان باشد. لذا همسخن
ع به سرشت که رجوشود. سه دیگر ایناست، که البته برای تأیید سخنش به بیتی از مثنوی مولوی متوسل می

که خصلت آدمی، چنان است که جانب جمع مایل است. خوب حةاال پرسةش   کند و اینو خوی ذاتی آدمی می
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گرایی مهیا، چه بایةد کةرد؟ پاسةخ همةان     گراست؛ از جانبی نیز زمین  عقبشود که چون آدمی جمعمطرح می
 از سخنِ نااهل. نشین و دوری جُستناست که در بخش سوم آورده شده است. انتخاب دقیق هم

 . توصیه به سخاوت3 ـ 8 
یةی دارد و پیةروان ایةن راه بةدان     گةاه ویةژه  است که در اسالم جای ها و صفاتیجمله خصلت سخاوت از 

اسةت،  دیفات خداونة آنجاکه جزء ص اند. کاشفی به نقل از معلم اول )ارسطو( جود و سخاوت را، ازتوصیه شده
سخ اید در پاحاال پرسشی باید مطرح ساخت که چرا اکمل صفات است؟ شداند. خوب کمال صفات اخالقی می

 ذا خصةلتی گةری جداسةت. لة   بتوان به این امر اشاره کرد کةه چةون دارنةدة ایةن خصةلت از توقةع و معاملةه       
هةای  فةرض اکثةر خصةلت   حساب آید. از جانبی الزمه یا پیشها بهتواند جزء برترینمنشانه است که میبزرگ

 اسةت.  اخالق ت و اَکملِو هم  حکما بر آن متفق شدند که جُود، اَشرف صفا»...  نیز تواند بود: پسندیدة دیگر
ینةد، چةه   جةوااد گو  است کةه او را  تعالی آنترین صفت از صفات باریاند که فاضللهذا از معلم اول نقل کرده

 (.26)همان:  ...«جود او در جمل  موجودات سریان کرده و کرم او کل مخلوقات را فرارسیده 

 . توصیه به قناعت و برحذرداشتن از حرص و آز4 ـ 8 
خةورد و  یی که از خوانِ سلطان غذا مةی غذایی به تنگ آمده بود و از گربهپیرزن به گرب  خویش که از بی 

ریفتةه  هةل دنیةا ف  اای رفیق مهربان به سخن »کند: دل گرب  پیرزن را با تعاریف خود ربوده بود، نصحیت می
نةا و  ه سةوزنِ ف و گوش  قناعت از دست مده که ظرفِ حرص جز به خاکِ گور پُر نشود و دیدة آز جةز بة  مشو 

ه تیة  نةدامت   گردنی که به سلسل  حرص بسته شةد، عاقبةت بة   »(. نیز: 49)همان: « رشت  اجل دوخته نگردد
 .(134مان: )ه« بریده گردد و سری که سودای شره در او جای گرفت، سرانجام به خاک مذلت سوده شود

 . توصیه به بلندهمتی5 ـ 8 
و هر که درجة  بلنةد یافةت،    »پذیرند؛ چراکه: های بزرگ آن است که حقارت را نمییکی از صفات انسان 

ه دنائةت و  بة  کهآن وزندگانی باشد، خردمندان به سبب ذکر جمیل او را درازعمر شمرند اگرچه چون گُل کوتاه
حسةابی   بةد و ازو  ناژو اگرچه دیر بپاید نزدیةکِ اهةل فضةل اعتبةاری نیا    چون برگِ همتی سر فرود آورد؛دون

هةا  دهنةد و آن است کةه معیةار بلنةدهمتی را تشخصةی مةی     (. نکت  این سخن منتقدانی76)همان: « برنگیرند
 اند.اهل فضلو  خردمندان

 اخالق اجتماعی. 9 
گیرد. با توجةه  اجتماع از فرد انتظار دارند را در برمیکه اخالق اجتماعی، رابط  فرد با جامعه و یا مبانی یی 

نةوار سةهیلی بةا    اهای اخالقی در نهی و شود که این امرهای موجودِ این بخش، دیده میها و مثالبه بررسی
 کند.می ها را عقل رهبریاند؛ یعنی محور هم  این بحثتر متکی بر عقلتوجه به باب اول آن، بیش
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 به ثروت شدنغره. نهی از 1 ـ 9 
روز فرسةودة دسةتِ    شدن نه کار عاقالنست، چه آن متاعیست عاریتی که هرکه به زر و گوهر فریفته»...  

 (.30: 1362)کاشفی؛ « کس راهِ وفا بسر نخواهد بُرددیگری خواهد شد و با هیچ

 . توصیه به خرج به اندازة دخل کردن2 ـ 9 
یی که دارد از سود آن منتفع گردد و بةر وجهةی کةه بةه     و سرمایهخرج آدمی باید که فراخور دخل باشد » 

 (.72)همان: « المال نرسد آن را محافظت نمایدنقصانِ رأس

 منت. برقراری رابطة دوسویة بی3 ـ 9 
بندد کةه اگةر مةثالً یکةی بةه خةود       بقای شخصی و نوعی این طایفه اآدمیم جز به معاونت صورت نمی» 

ع و حصاد و آالت زر ن بایستی نمود، اوالً ادوات نجاری و حدادی که جز بدان تهی ترتیب غذا و لباس و مسک
بعةد از   ومدت وفةا نکةردی   غذا بدینآنچه بر آن متفرغ است میسر نگردد به دست بایستی آورد و بقای او بی

ودی بة قةادر ن  ی  این اسباب اگر هم  اوقات به یک شغل صرف نمودی برساختن و پةرداختنِ بعضةی از آن  هت
هةر   گرم بوده،باید کرد؛ پس ضرورت شد که جمعی معاون احامی و یاریفکیف که به مجموع آن اشتغال می

بدهنةد و   ج آن اسةت یک به مهمی زاده از قدر کفاف خود قیام نمایند و آنچه زیاده باشد به دیگری که محتةا 
ن معلةوم  رد و ازیة عیت انتظام پذیبدل آن به مقدار عمل خود اُجرت بگیرند تا مهمات مجموع به سبب آن جم

 (.21)همان: « دیگرند و معاونت بی اجتماع محالستشد که آدمیان محتاج به معاونت یک
هةای  که شهرنشینی و جمعیت تواند باشداجرا برای انسانِ امروزی نیز می این اندیشه درخور تأمل و قابل 

پیوندنةد.  نوعی با دیگةری در  تر گردیده و همه بهنزدیکها تر از بیش شده و منفعت و سودِ انسانانسانی بیش
توان قابةل  جهت است که میاین است؛ ازشناسانه نهفتهشناسانه و انسانپشتِ این نظر دیدگاهی کامالً جامعه

نوعانم نةه  یگر هممن با د پذیرش برای منِ نوع انسانِ امروزی نیز کاربرد داشته باشد. من باید بدانم که پیوند
از در بة باشةیم،   تر بگوییم که در هر سةطحی برای فخر و نه هم از روی لطفِ صرف دیگران است. یا ساده از

 شود.پیوند همیم و با جمع است که نیازهای ما برآورده می

 . کار به سرشت خود کردن4ـ  9 
ر کس را کار ه»پس:  گردد؛کند که کار آن باغبان را انجام دهد و درخت را ببرد که گرفتار میبوزینه قصد می

 (.75)همان: « خود باید کرد و قدم از اندازه بیرون نباید نهاد

 . نهی از دشمنی5 ـ 9 
خواهی که از قهر تةو ضةرری   کلیله گفت: دانستم که کمر انتقام بر بسته و در کمین شتربه نشسته و می» 

ردد. بیةت:  بدو بةازگ  مکافات بد هر کسدانم که آزار رسانیدن نتیج  نیکو ندارد و به طریق بدو رسد و من می
 (.101)همان: « جز بد ندید / آفت آن زود به وی در رسیدهر که بدی کرد به
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 . نهی از حیله6 ـ 9 
 (.155)همان: « ساریسرانجام حیله گرفتاریست و عاقبت مکرو عذر ندامت و خاک» 

 ورزی. نهی از غرض7ـ  9 
ه قصاص برآمد و غش در برسوایی کشید و نهالِ کردار بدو تخم گفتارِ دروسرانجام کار دمنه به فضیحت و » 

« امبارکموم و نشی مذگاو کشته شد و عواقب غدر و مکر همیشه نامحمود بوده است و خواتم حیله و بداندی
 (.166)همان: 

اسةت کةه   های عقالیةی  شود، آن تحلیلهای باالیی که آورده شد، یک نگاه غالب دیده میدر هم  مثال 
عی و ات اجتمةا گی، باکمی تغییرات و با درنظرداشةت خصوصةی  های زندهموجود است. این نوع از دستورالعمل

انةوار سةهیلی    های موجود درتواند باشد که این جنبه از دیدگاهگی امروز نیز میبروزسازی قابل تعمیم بر زنده
 گردد.سبب ماندگاری و بازخوانی آن نیز شده و می

 داریق رهبری یا مملکتاخال. 10
هایی است کةه  شده ضمن حکایات در انوار سهیلی قابل نقد است، قسمت دیدگاههای بیانآنچه بر دیدگاه 

 شناسةانه رجةام تر متکی بةر دیةدگاه اخةالقِ ف   داری مطرح است که این عقاید بیشدر مورد رهبری یا مملکت
خةالقِ  ا شةخصِ پادشةاه و یةا حةاکم اسةت. در      هةم سةودِ  تر مسأل  سود مطرح است که آناست؛ یعنی بیش

 که بر این نوع . اشکالیشناسانه یا سودگرا، نتیجه مهم است. البته نتیجه نیز سودی در قبال داشته باشدفرجام
طةف و  صیت، عواگیرد؛ احساسات، شخاخالق وارد است، این است که انسان را موجودی چون ابزار مدنظر می

ادمةان  عایةا و خ ریست. آنچه مهم است، نتیجه است. البته این نوع اخالق برای دیگر خصوصیات آدمی مهم ن
کند قابةل دفةاع   یشود. با هم  این اوصاف، باز اخالقی که الزم  یک رهبر و حاکم مطرح ممدنظر گرفته می

نده را ویسة ود جسةارت ن یا بایدها و نبایدهای اخالقی است که این خ« بایاشناسانه»است. این اخالق، از گون  
ین است کةه  ین حرف اداند، با بایدونبایدها نصیحت نماید. نخستاهلل میرساند که حاکمی را که خود را ظلمی

یةز بةه   نز سیاسةت  اسیاست را بر معیار عدالت بنا نهد که این گمشدة سیاست امروز جهانی است. تعریفی کةه  
 دهد تأمل طلب است:دست می

 رویعدالت و میانه. ترتیب سیاست بر معیار 1ـ  10 
حق خود پناه، جهت دفع این نزاع تدبیری مقررشده است که هر یک را بهحکمتوزیر گفت: ای شهنشاهِ » 

وانند و مدارِ خا سیاست گرداند و آن تدبیر رقانع ساخته، دست تعدیِ او را از تصرف در حقوق دیگران کوتاه می
حکةم خیةر امةور    هیعنی مرکز دایرة فضیلت که بة  ط باشد؛است که عبارت از مالحظ  وسآن بر قانونِ عدالت 

 (.22)همان: « ها اشتمال بر رزایل ظاهر استاوسط
گةی زنبةوران و   بینانه است. در ضمن روایةت از زنةده  گیری در امور دربانی یا سپاهیان بسیار باریکسخت 

 کند.قی میمهم تل حکومت بسیار قایقاعدة رعیت، حکومت و درباریان، این شغل را ة دربانی ة مهم و برای ب
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 . دربان2ـ  10 
زنبورانم و امیر نحل به زبان حال از ایشان عهدی فراسةتاند  ا به حکم سلطان از آن منزل بیرون آیند»...  

ی عهد جز بر نابر وفابکه لطافت خود را به کثافت مبدل نکنند و ذیل طهارت خود را به لوث نجاست نیاالیند، 
وقتةی در  ه انةدک بة های لطیف تناول نموده باشةند  نشینند تا آنچه از آن برگی و پاکیزه نهبوشاخِ گلِ خوش

یةه  مةت صةفت ف  مزه جمع شود و شربتی بیرون آید که در داروخان  حکدرون ایشان به شکل لعاب تازة خوش
ر همةان عهةد   بة ر یند اگشفاءللناس در شأن او راست باشد و چون به خان  معاودت نمایند دربانان ایشان را ببو

ن  مؤسس دس و خاه به حجرة مساند اجازتست کخودند، یعنی از آنچه حکم طهارت نداشته باشد احتراز نموده
د ت باشةند دریابنة  و کراهیة  یی که مورد نفرتخود درآیند و اگر عیاذً باهلل تجاوز نموده باشند و از ایشان رایحه

   کریهه استشةمام دهند و پادشاه رایحتغافل ورزیده ایشان را راهالحال ایشان را دو نیم کنند و اگر دربانان فی
اول بةه   گةاه حاضةر گردانةد و   نماید به ذات خود، متفحص این حال شده آن زنبورِ بخت برگشته را به سیاست

د و اگةر  ن حرکت نکنة ادب را بکشد تا دیگری از جنس ایشان ایآن زنبور بی از قتل دربانان فرمان دهد و بعد
د، اگر ممتنةع نشةو   ونع کنند یی از زنبورخان  دیگر خواهد که به منزل ایشان درآید، دربانان او را مبیگانه فرضاً

نةواب و   ن حجةاب و ین در بةان و پاسةبان و تعیةی   بار آمده است که جمشید جهاندار آیة به قتل رسانند و در اخ
 (.19 -18)همان: « دمرورزمان به مرتب  کمال رسیترتیب تخت و مسند از ایشان گرفت و به

 . ترغیب به پندنیوشی حُکما3ـ  10 
و هر پادشاهِ آگاه که مدارِ کارِ خود بر حکمت نهاده، مواعظ حُکما را دسةتورالعمل سةازد، هةم مملکةتش     » 

 (.24)همان: « دل و شادمانآبادان باشد و هم رعیتش خوش

 . چهارده وصیت هوشنگ به دابشلیم4ـ  10 
تقریب خود سرافرازی دهد، سخن دیگری در باب شکست او به عز قبول زمان که بههرکس را از مال. »1 

طریةق موافقةت و    . بةا اُمةرا و ارکةان دولةت    3. ساعی و نمةام را در مجلةس خةود راه ندهةد؛     2نباید رسانید؛ 
ر به چنةگ آمةد د   . چون گوهر مراد5. به تلطف دشمن و چاپلوسی او مغرور نگردد؛ 4خواهی مرعی دارد؛ نیک

بلکةه   زدگةی ننمایةد؛  در کارهةا خفةت و شةتاب   . 6غفلت ضایع نگردانةد؛  محافظت آن تهاون نورزد و آن را به
وجةه  هةیچ . بةه 7شةمار؛  جانب تأمل و تأنی گراید که مضرت تعجیل بسیار است و منفعت صبر و سکون بیبه

فو را . ع9بانی ایشان مغرور نگردد؛ ز. از ارباب حقد و حسد احتراز کند و به چرب8عنان تدبیر از دست نگذارد؛ 
کةس  رد آزار هةیچ گِ. 10یی در معرض خطاب و عتاب نیارد؛ جریمهشعار و دثار خودساخته مالزمان را به اندک

یل  حلم و ثبات آراسته . حال خود را به ح12. میل کاری که موافق طور و الیق حال نباشد نفرماید؛ 11نگردد؛ 
ت روزگار و . از محن14؛ و متعهد به دست آورده از مردم خائن و غدار اجتناب نماید. مالزمان امین 13گرداند؛ 

اشةد و آدمةی   نةد بةال ب  بانقالب ادوار باید که غبار مالل بر دامن همت او ننشیند، چه مرد عاقل پیوسته بست  
 (.24-23)همان:  «غافل در نعمت و راحت روزگار گذراند
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 ها بگویداسرار خود به آن . ده گروه که پادشاه نباید5 ـ 10
. آن 2جرم و جنایت جفا و ماللتی دیده باشد و مدت رنج و بالی او دیر کشةیده؛  . هرکه بر درگاه او بی1» 

کةه از عمةل خةود    . آن3که مال و حرمت او در مالزمت پادشاه به باد رفته باشد و معیشت برو تنةگ گشةته؛   
جانب ایمنی جوید و به . شریر مفسد که فتنه4دریافت عمل ندارد؛ معزول گشته باشد و دیگر باره امیدواری به 

. 6یده باشةد؛  . مجرمی که یةاران او لةذت عفةو دیةده باشةند و او تلخةِی عقوبةت چشة        5و آرامش مایل نبود؛ 
کةه خةدمت   . آن7باشةد؛   کاری که از ابنای جنس او را گوشمالی داده باشند و در حق او زیاده مبالغه رفتهگناه

ه بررسةی  ن نیاز بة تر از وی ترتیب یابند؛ این سخسابق  خدمت بیشده کند و محروم ماند و دیگران بیپسندی
یعنی  د؛شته باشنگران که سابق  خدمت نداحال محروم باشد و دیدارد، کسی که خدمت پسندیده کند و درعین

ه در ایةن  کعدالتی حاکم است یپوشی از ظلم و بنوعی چشمبدون مهیاسازی لیاقت، از او سبقت گیرند. این به
شود مشکلی نیست. موضع فقط سودِ سلطان مدنظر و رعیت به خاطر اشتباه حاکم اگر بر او ظلم رواداشته می

داسةتان  مهان با او گرفته و بدان پایه رسیده و سلطکه دشمنی منزلت وی را جسته باشد و بر وی سبقت. آن8
نیافتةه باشةد و    که بةر درگةاه پادشةاه قبةولی    . آن10خود تصور کند؛ که در مضرت پادشاه منفعت . آن9شده؛ 

 (.89-88)همان: « نزدیک دشمن ملک خود را مقبول گرداند

 . پنج شرط مالزم شاهان6ـ  10 
دانیم این قسمت است که نتیجه مهم است و شخصةیت فاعةل، چنةدان    آنچه را ناسازگار با ذات آدمی می 

 ها قابل قبول و قابل اجرا نباشد.رای خیلیمهم نیست و ای بسا شاید که ب
برای توجیه دمنه که قرار است نزد شیر رود ة شیری که نمادِ سلطان و حاکم اسةت ة پةنج شةرط        کلیله 

طانِ از وسوسة  شةی   .2به آب حلم فرونشاند؛ . شعل  آتش خشم را 1»کند: گونه یاد میمالزمان سلطان را این
. بنای کارها بر راستی و 4انگیز را بر عقلِ راهنما مستولی نسازد؛ ه و طمع فتنه. حرص فریبند3هوا حذر نماید؛ 

هةا  ر کةه بةدین صةفت   ه. حوادث و وقایعی که پیش آید آن را به رفق و مدارا تلقی نماید. 5کوتاه دستی نهد؛ 
م توجیةه  سةو  وهةای اول، دوم  (. گزینةه 82)همةان:  « ترین وجهی برآیةد متصف شد، هرآیینه مراد او به خوب

دسةتی اختیةار نمایةد،    حال کوتةاه پذیرند و قابل قبول، اما گزین  چهارم که بنای کارها بر راستی نهد و در عین
 .هره گیردپسندیده نیست؛ که آدمی باید و حق اوست که پاداش کردة خویش بجوید و از تالش خویش ب

کةه بةه اخةالص    . آن1»به خود برگزیند: کند که های کلیله پنج مورد را قصد میدمنه در پاسخ به توصیه 
. 4به نیکویی بازنمةایم؛   . افعال و اقوال او را3. همت خود را بر متابعت او مقصود گردانم؛ 2تمام خدمت کنم؛ 

ردانم و گو آراسته در چشم و دل ا چون کاری آغاز نماید که به صواب نزدیک و صالح ملک در آن بینم آن را
گر در کاری خةوض  . ا5اید؛ خوبی رأی و راستی تدبیر او بیفز او درآورم تا شادی او به منافع و فواید آن به نظر

و رفةق   رت شیرینبه عباباشد که مضرت آن به ملک بازگردد  نماید که عاقبتی وخیم و خاتمتی مکروه داشته
 (.82)همان: « تمام ضرر آن را بازنمایم و از سوء عاقبت آن او را بیاگاهم
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 توصیه به تأمل و تدبیر در کارها. 7ـ  10 
دانند، بازهم وزرا امور را می کهآن باشوند، آنجا که پادشاه از وزیران خویش در اموری خواستار مشورت می 

ین و زمةات سةالط  وزرا فرمودند که جواب این سخن را بر بدیهه گفتن نشاید و در ع»طلبند: فرصت تأمل می
 (.35: 1362)کاشفی؛ « سزا باید که سخن نااندیشیده چون زرِناسنجیده استمهمات ایشان تأملی به

 گیرینتیجه 
توان بیان در نظرداشت هدف و پرسش تحقیق، به گون  فشرده چنین می ها و نتایج این پژوهش را بایافته 

هةای  تةرین بخةش  های آدمی بوده و تعلیم اخالق و حکمت، بیشمشغولیداشت: اخالق از جمله نخستین دل
کایةت  حبةا شةیوة    سهیلی بةا حکمةت و اخةالق عملةی بنایافتةه و      آثار حوزة ادبی ما را شکل داده است. انوار

ول آن، بةه  ابةه بةاب    ر را در مباحث اخالقی داشته است. مباحث اخالقی در انوار سهیلی، با توجهترین اثبیش
اخالق  داری. کاشفی درسه دسته قابل تقسیم است: اخالق فردی، اخالق اجتماعی و اصول رهبری یا مملکت

ر قسةمت  داسةت.  های این بخةش، کةامالً دینةی    است و دستورالعملفردی پیرو محضِ آیات و احادیث نبوی
صةولِ  گیةرد. در ا کند و گاهی نیز از اخةالق عارفانةه چةوچنگی مةی    تر میاخالق اجتماعی پل  عقل را سنگین

 شةده رفتةه  گردد: نخست، نکاتی کةه بةرای شةاه مةدنظر گ    داری که به دو دسته تقسیم میرهبری یا مملکت
یانه ق سةودگرا کةه در ایةن قسةمت، اخةال    برانگیز است، دودیگر، رعایا در مقابل شاه است شجاعانه و تحسین

ز اقةد اسةت.   تر مورد توجه است که این خةود قابةل ن  های انسانی کمگیمدنظر است و شخصیت و دیگر ویژه
پنداشةتند و  اهلل مةی جانبی نیز تقاضای همان عصر و زمان بوده است که پادشاهان و حاکمان خودشان را ظل

 ند.مزاجشان سخن بگوی فایشان قدعلم کنند و بر خال توانستند که در مقابلمردمانی میاندک

 نهادهاپیش 
نماینةد، مةواردی    برای دوستانی که قصد دارند در مورد آثار کاشفی و مخصوصاً در مورد انوار سهیلی کةار  

 شود که شاید بتواند مفید واقع شود:نهاد میچند پیش
 شناسان؛مقایس  آن با آراء امروز روان سهیلی و شناسانه در انوارهای روان. بررسیِ دیدگاه1 
 آل در انوار سهیلی؛. جامع  ایده2 
 سهیلی؛ . بایدهای حاکمان و نبایدهای رعیت در انوار3 
 . طبقاتِ اجتماعیِ انوار سهیلی؛4 
 سهیلی. . سبک و توصیفاتِ انوار5 

 هاسرچشمه
 . قرآن کریم.1

شری  مکتب ن تهران: «.اخالق: اخالق نظری و اخالق عملیفلسفة »تا(. . حقانی زنجانی، حسین. )بی2

 .  60شمارة  .37سال  .اسالم
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نامة   انپایة «. اخالقیات در انوار سهیلی با تکیه برر اخرالق نایرری   (. »1393. حسینی، ریحانه. )3

 کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهانِ ایران، بخش ادبیات فارسی.

 . قم: نشری  دانشگاه قم «.فضیلت و اخالق دینیاخالق »تا(. . خزاعی، زهرا. )بی4

ه. سةال  نشةری  رواق اندیشة  تهةران:  «. نسبت علم اخالق و فلسرفة اخرالق  »تةا(.  . خواص، امیر. )بی5

 .دوازدهم

رهنگةی  ف. تهران: انتشةارات مؤسسة    2 . چاپ ششم. جحکمت و معیشت(. 1384. سروش، عبدالکریم. )6

 صراط.

تشةارات حامةد   )عقیده، اخةالق و عبةادت(. چةاپ اول. کابةل: ان     اب خانوادهنص(. 1395. سعدیه، حفیظ. )7

 رسالت.

 رهنگی صراط.ف. چاپ نخست. تهران: نشرِ مؤسس  دین در ترازوی اخالق(. 1384. فنایی، ابوالقاسم. )8

 بیر.. چاپ سوم. تهران: انتشارات امیرکانوارِ سهیلی(. 1362الدین حسین. )کمال . کاشفی،9

 الملل.بین . چاپ چهارم. تهران: نشرِ چاپ و نشرفلسفة اخالق(. 1388یزدی، محمدتقی. ). مصباح 10

چةاپ نخسةت.    . ترجم  رستم فةالح. انسان اخالقی و جامعة غیر اخالقی(. 1389. نیبور، راینهولد. )11

 تهران: پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی.


