
 تئورى هاى عدالت در فلسفه سیاسى خواجه نصیرالدین طوسى 
 دكتر بهرام اخوان كاظمى 

ست, پژوھش مفھوم بنیادين عدالت سى در خـور اھتمـامى واال ين ;  در تفكر ھر انديشـمند سیا سى ا يرا برر ز
سازد, مقوله ھا آشـنا  عددى از آراى آن با زوايـاى مت كانونى عـدالت, در حقیقـت. مى تواند ما را  ھوم  داراى , مف

اھمیتى كم نظیر در عرصه ھاى نظرى و عملى سیاست و اجتماع بوده و از جامع ترين غايات دينى و سیاسى 
به , يعنى خواجه نصیر الدين طوسى ھم; دانشمند و فیلسوف گرانمايه اسالمى. است سترده اى را  مباحث گ

ھاى ,  بنابراين. بررسى مفھوم عدالت اختصاص داده است سالم و انديشـه  ين اصـل در ا به اھمیـت ا بـا توجـه 
كه موضـع , اين مقاله قصد دارد ضمن تبیین نظريه ھاى خواجه در اين زمینه, سیاسى به اين موضوع نیز بپردازد 

شان , اين انديشمند در قبال حكام جأر و متغلب چگونه بوده و آيا خود كامگى و افزايش روز افـزون آن در عصـر اي
ست؟ و آيـا  ين وادى كشـانده ا عال نظـرى و عملـى در ا تئورىھاى عدالت او را از خود متإثر ساخته و او را به انف

شتار, اساسا خواجه خیر؟ ايـن نو در , قأل به حق شورش و عصیان علیه حكام ستم پیشه و جأر بوده است يـا 
 .پاسخ به اين پرسش ھا به رشته تحرير در آمده است

 
 عصر و زندگى سیاسى خواجه نصیر الدين طوسى -الف 

از علماى بزرگ رياضى و نجـوم و , ))استاد البشر((ملقب به .) 'ه 597ـ  672(ابوجعفر نصیر الدين محمد طوسى 
لى و , اين مرد بزرگ مانند نظام الملــك. حكمت ايران در قرن ھفتم و نیز از وزراى آن عصر است در سیاسـت عم

كى از نـوادر , نظرى ھر دو نیز ي مصدر آثارى بوده است و شكى نیست كه از لحاظ عملى و حمايت از اھل علم 
 .ھمه ادوار تاريخى اسالم و ايران بوده است

 :خواجه طوسى در زندگانى خود سه مرحله را طى كرد
 

 :مرحله اول
 . از تاريخ والدت تا زمانى كه به اسماعیلیان پیوست; شامل مدتى است كه در ايران به سر برد

 
 :مرحله دوم

آن گاه كه شھرھا يكى پس از ديگرى در مقابـل . با آغاز حمالت مغوالن به كشورھاى اسالمى شروع مى شود
شد گدمال مـى  , مغوالن سقوط مى كرد و شھرھاى اسالمى متعاقب يكديگر در زير سم اسبان مغول نابود و ل

و پـس از , زيـرا در مقابــل مغـول; تا خود را از شر تند باد مزبـور نجـات دھـد, خواجه نا چار به اسماعیلیان پناه برد
ند, جز اسماعیلیان و قلعه ھاى مستحكم آنان, شكست خوارزمشاھیان . كس ديگرى نمى توانست مقاومت ك

 .ادامه يافت, اين مرحله از زندگى او تا سقوط قالع اسماعیلى توسط ھالكوخان نوه چنگیز
عنى خـود را بـه ; طوسى از يگانه پناه آن روز در مقابل مظالم و خرابكارىھاى مغول استفاده كـرد, در اين مقطع ي

یم , اسماعیلیان نزديك ساخت و در جوانى به قھستان مسافرت كرد و دعوت حاكم آن جا ناصـر الــدين عبـد الرح
تإلیف آثـار علمـى , ابن ابى منصور را پذيرفت و به دلیل فضیلت دانـش دوسـتى وى ھت اقامـت و  آن مكـان را ج

صرى((كتاب , خويش مناسب و ايمن يافت و كتب متعددى نوشت كه از آن جمله صرالدين )) اخالق نا را بـراى نا
 .ابوالفتح نوشته است

خواجه در قھستان بود تا اين كه ناصرالدين از خواجه كدورتى به دل گرفت و او را به قلعه الموت فرسـتاد و او در 
 .آن جا محبوس بود تا ھالكوخان مغول آن قلعه را گشود و دولت اسماعیلیان را بر انداخت

 
 :مرحله سوم

ابتداى اين مرحله از پیوستن خواجه به ھالكو شروع شده و تا آخر عمر و دفن وى در مشھد امام موسى كاظم
سال  -بنا به وصـیتش  -) ع( بد.. 'ه 672به  مه مـى يا خرج دادن انعطـاف و مھـارت . ق ادا با بـه  خواجـه نصـیر 

در شمار خواص ھالكـو در آمـد و قـرب و منزلـت فـراوان , سیاسى و داشتن مكانت علمى و ارزش فكرى خويش
مراه بـود, يافت و حتى وزارت موقوفات به او رسید و به عنوان وزير با او ھ از جملـه در ; ھمیشه در حضر و سفر 

يد و , حمله ھالكو به بغداد و سوريه در معیت ھالكو انقراص و نابودى و شكست خلیفه عباسى را بـه چشـم د
 .در اين امر مشاركت جست

سبب شد كه بسیارى از دانشمندان از تیـغ مغـوالن جـان , نفوذ خواجه بر ھالكوى سفاك و ھمراھى اش با وى
خواجه از جمع آورى . سالم به در برند و كتابخانه ھا و مراكز علمى و فرھنگى از سوختن و به غارت رفتن برھند

كتابخانه اى با چھار صد ھزار جلد كتاب فراھم آورد و دانشمندان و پژوھندگان بسـیارى را گـرد , كتب غارت شده
ين پارسـى : ((بى جھت نیست كه در حق او گفته اند. ھم آورد نى(علم و حكمت بـه دسـت ا در دورتريـن ) ايرا

 )1)). (گويى نور تابانى بود در تیره شامى, نقطه ھاى بالد مغولى رشد و نمو كرد
شھرھا  كردن  حمله وحشیانه مغول خون خوار در قرن ھفتم به ممالك اسالمى كه بــا قتـل عـام مـردم و ويــران 
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, مساجد و معابد و محور آثار علمى و به طور كلى در ھم كوبیدن تمدن و فرھنگ درخشان آن عصـر شـروع شـد
بوغ ; بلكه جھان بشريت را به زوال و نابودى بكشاند; نزديك بود مدنیت عالم اسالم قه ((اما تـدبیر و ن جه الفر ح

طرز معجـزه آسـايى از انھــدام )) الناجیه عارف اسـالمى بـه  لوم و م خواجه نصیر الدين طوسى سبب شد كه ع
لـذا ) 2.(گرددرو به تكامل نھاده و بر ثروت علمى بشرى افزوده , نجات يافته و در میان آن ھمه فتنه و خون ريزى

سفه و حكمـا ; متوقف شد, نه تنھا باليى كه بر مسلمانان و جھان اسالمى فرود آمده بود بلكه بقیه علمـا و فال
 .نیز از نابودى نجات يافتند

سلط پیـدا كنــد و آن , خواجه توانست باھوش و زرنگى و حسن تشخیص خود قل و فكـر ھالكـو ت به تـدريج بــر ع
ھم  سب روز فرا خون خوار بى بند و بار را وادار به اصالح امور اجتماعى كند و به دست او فرھنگ و تمـدنى متنا

 )3.(عالقه مند سازد, سازد و نابود كننده تمدن ھا را به تمدن شوق دھد و او را به بھبود اجتماع
سالم و , مغوالن, در نتیجه پس از مدتى ديانت اسالم را پذيرفتند و احفاد و نوه ھاى چنگیزخان كه براى نابودى ا

 )4.(مسلمان شدند و در شمار حامیان اسالم در آمدند, از بین بردن تمدن اسالمى ھمت گماشته بودند
بوده, طوسى(( شرى  شتمل بـر مسـأل امامـت , بى شك شیعه امامى و اثناع تإلیفـات او در علـم كـالم كـه م

 )5.))(صراحت به اين معنا دارد, بلكه رسأل او, تصريح به امامت أمه دوازدگانه و عصمت آنان مى كند, است
ست, امكان دارد كه خواجه, به ھر حال سماعیلیه((بـه مـذھب , زمانى كه در پناه اسماعیلیان مى زيسته ا )) ا

ناچار و مجبور كرده باشند و ارجح , طوسى را برخالف میل او, ھمچنان كه امكان دارد اسماعیلیان; گرويده باشد
آثارى به رشته تحرير در آورد كه ھـم مطـابق مذھـب , خواجه نیز براى حفظ جان و تقیه از آنان. ھم ھمین است

ھدام اسـماعیلیان) 6.(اسماعلیلیه و ھم موافق مذھب خود او بـود خواجـه مـذھب خـود , بـا پـیروزى ھالكـو و ان
 .به نگارش در آورد, را آشكار كرد و تإلیفات صريح امامیه خود را از اين تاريخ به بعد) شیعه اثنى عشرى(

ياد , برخى از پژوھش گران معاصر جه نصـیر و ھمچنیـن پیچیـدگى شخصـیت وى  از پیچیدگى عصر تــاريخى خوا
 :به عنوان مثال اذعان مى نمايند. كرده اند

شاھى اسـماعیلیان و , در اين كه خواجه(( يژه در ســقوط پاد به و نه خـود و  چه نقشى در زندگى سیاسى زما
يران, زوال دولت خالفت داشته است شه سیاسـى در ا پژوھشـى ژرف , جاى آن دارد كه در فصلى از تاريخ اندي

نى آن. صورت گـیرد ھاى درو ھا و كشـمكش  تاريخ دنیـاى اسـالم و تنـش  خش از تـاريخ انديشـه و نـیز  , ايـن ب
غداد, پیكارھاى صد و ھفتاد ساله پادشاھى اسماعیلیان پرداز بـزرگ شـیعى , علیه خالفـت ب ھمراھـى نظريـه 

مانند خواجه نصیرالدين طوسى بامغوالن و ترغیب اينان به پايان بخشیدن به كار خالفت پانصد ساله عباسیان و 
صبات و جـداى از , فرمانروايى اسماعیلیان ايرانى و دعوت جديد به دور از تع تا كنـون  از اھم مسألى اســت كـه 

شیعى مـذھب جدى , موضع گیرىھاى مھرآمیز و كینه توزانه تاريخ نويسان اھل سنت و راويان  پژوھش  موضـوع 
 )7. ))(قرار نگرفته است

از بعضى عملكردھاى سیاسى او به عنوان يكى , با ذكر و تشريح اتھامات وارده بروى, برخى از منتقدين خواجه
سى در حكمـت )) پراھمیت ترين((از برجسته ترين نظريه پردازان تشیع و مولف  قى فار تاب اخال ترين ك و رايـج 

 :طباطبايى با لحاظ اين نقدھا معتقد است كه. انتقاد نموده و آنھا را غیراخالقى مى شمارند, عملى
قع, جايگاه خواجه در تاريخ حكمت عملى(( بى , اخـالق ناصــرى, از اين حیث پراھمیت است كه در وا خاسـتگاه 

ھمچنان كه رفتار سیاسى و نیز انديشه او سرآغاز تثبیت نظرى جدايى نظـر و ; معنا شدن حكمت عملى است
 )8.))(عمل در دوره اسالمى است

كه(( قى در تاريـخ , و يكى از بنیادىترين مشكالت آن را روشن مى سازد و آن اين  شه اخال نه سـیطره اندي چگو
به , با بى معنا شدن تدريجى آن, تحول انديشه فلسفى در ايران ھمراه بوده و سیطره بى اخالقـى عمومـى را 

 )9.(دنبال آورده است
نیز جــاى بحـث و  ين  البته اين يك واقعیت است كه اگر دو گانگى رفتار سیاسى خواجه ھم پذيرفته شود ـ كه ا
ين گونـه رفتارھـا  كردن ا سفاك و متغلـب مغـوالن در پیشـه  جدل فراوان دارد ـ نمى توان از تإثیر حكومت جــأر و 

 ,زيرا در واقع; توسط نظريه پردازان مسلمان غافل شد
یاد, خواجه به عنوان شخصیتى كه به ناچار(( كه از بن , در دوره اى طوفانى از تاريخ ايران با سیاستى درگیر بـود 

افق ھايى , و با يورش مغوالن... نسبتى نمى توانست داشته باشد, با حكمت عملى مبتنى بر تھذيب اخالقى
شد كـه بـا معیارھـاى اسـالمى و حكمـت عملـى ناشــى از , در برابر اخالق, نو شوده  سیاست و تاريخ ايـران گ

بود ھم جـاى خواجـه بـود. فلسفه يونانى قابل در ك و بررسى ن پردازى ديگـر  ین اوضـاع , لـذا ھـر نظريـه  در چن
عـذر اصـلى ايـن تقصـیر , پس در صورت اثبات تقصیر خواجه. حكمت عملى جدل انگیزى مى داشت, نابسامانى

غوالن اسـت, محتمل ستبداد سـفاكانه م مت عملـى و اخالقـى; به عھده دوران ظلم و جور ا كه حك , روزگـارى 
 . مندرس شده بود

 :بیان طباطبايى نیز مويد اين ادعاست
یه نظـرى پیــدا كـرد و بــه , جدايى میان نظر و عمل در دوره اسالمى تاريخ ايران(( با خواجـه بـه اوج رســید و توج

در شرايطى كه راه برون رفتى از مجراى انديشه سیاسى و اخالقى نو و ھماھنگ با روح زمانه نا ممكن , ناگزير
ند او, شده بود پرداز اھـل عمـل مان تاريخى, خواجه و ھر نظريـه  ھا, از نظـر  سى توجیـه ,  تن نش سیا تار و ك رف

 )10)).(ناپذيرى مى توانست داشته باشد
ضى مواضـع , عھد حكومت متغلب مغوالن, به عقیده برخى بوده اسـت و از بع عھد زوال دانش ھاى عقلى ھم 

باب , به عقیده اين دسته. نقادانه خواجه در باب عقل ھم در چنین دورانى ياد كرده اند البته اين موضع گیرى در 
به تفسـیر , بلكه درك فلسفه يونانى; منحصر به خواجه نصیرالدين طوسى نیست, عقل و اھل حكمت با توجـه 

ستیزى آن شه عرفـانى و چیرگـى خـرد  سفه يونــانى, نوافالطونـى آن و ســیطره اندي بـه ويـژه , برخردگرايـى فل
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 )11.(راه را بر چنین نتیجه گیرى ھموار كرده بود, ھمزمان با يورش مغوالن و آغاز دوره انحطاط دانش ھاى عقلى
 
 تعاريف عدالت و مقام آن در فلسفه سیاسى خواجه نصیر -ب 

يژه )) اخالق ناصـرى((كتاب , اصلى ترين مإخذ بررسى نقطه نظرات خواجه در حول وحوش مبحث عدالت و بـه و
خذ . نام دارد)) شرف عدالت بر ديگر فضايل و شرح احوال و اقسام آن((فصل ھفتم از مقاله اول آن است كه  ما

مدن((مقاله سوم كتاب مزبور تحت عنوان , مھم ديگر بحث عدالت در اخالق ناصرى ست  خواجـه .  اسـت)) سیا
صر : (( در اين باره مى گويد, او خود. پیرو فارابى است, در بحث مدينه فاضله و سیاست مدن ثانى ابون و حكیــم 

 )12...))(منقول از اقوال و نكت اوست, فارابى كه اكثر اين مقالت
مت عملــى , ))اخالق ناصـرى((خواجه پیرو و شارح آثار ابن سینا و مسكويه رازى نیز ھست و با كتاب  طـرح حك

مدون و تكمیـل كـرده اسـت چارچوب اصــلى آن. آنھـا را  موده كـه  گردآورى ن از ترجمـه كتــاب , وى ايـن كتـاب را 
عالوه بر نظرات افالطون و ارسطو و نــو , مسكويه حاصل شده است و در آن)) تھذيب االخالق و تطھیر االعراق((

یز ) 13.(مسكويه و ابن مقفع نیز دست يافت, ابن سینا,  مى توان به نظرات فارابى, افالطونیان به ھمین دلیـل ن
جه در جاھـايى بــه آن, مبحث عدالت اخالق ناصرى ضا خوا مذكور تشـكیل يافتـه كـه بع با از نظـرات افـراد  , تقري

 .تعلیقاتى افزوده است
; متإثر از انديشه افالطون و ارسطو است, نظرات خواجه در مبحث عدالت گر چه ھمانند ساير فالسفه اسالمى

عاد اقتصـادى , وى با تإسى از ارسطو و مسـكويه. ولى عمدتا ريشه قرآنى و اسالمى دارد نه اب خصوصـا در زمی
 .بیشتر مختص به خود اوست, تفصیل ھاى درخورى را ارأه نموده كه در بین فالسفه بعدى, عدالت سیاسى

 :بدين قرار است, ديدگاه ھاى مختلف خواجه در موضوع عدالت و در كتاب پر آوازه اخالق ناصرى
بـه عـدل , ذات الھى است و ضرورت دارد ھمه در عدالت, عادل اصلى, و اين كه, ـ ريشه الھى داشتن عدالت 1

 .وى تإسى نمايند
لت بـا ذات , عدالت به معناى تإديه حق الھى در پیراسـتن جـور جه مماث عدالت پیشـه گـى و عبــادت و در نتی و 

حاظ , از نظريه خواجه. بارىتعالى است قل مسـاوات بـدون ل ھد و تع لفظ عدالت از معنـاى مسـاوات خــبر مـى د
خداست كه , واحد حقیقى و موجود خالق. معناى وحدت ـ كه باالترين مدارج كمال و شرف است ـ معتبر نیست

ھى . آثار و فیضان انوارش به ساير موجودات و معدودات راه يافته است چون عـدالت و مسـاوات از وحـدت ال لـذا 
ست, منشا مى گیرد تم و در .  شريف ترين نسبت و افضل فضأل ا صل ھف صیل از عـدالت را در ف ين تف خواجـه ا

 )14.(آورده است, بیان شرف آن
عدالت و اعتدال را الھى و خصیصه ماھوى نظم كأنـات و شـرط , خواجه ھمانند فارابى و ساير فالسفه اسالمى

 :و اساس آفرينش آنھا مى داند
چه, و اگر اعتدال نبودى... اعتدال ضل وحدت است(( سیدى  صر , دايره وجود با ھـم نر یه ثالثـه از عنا لد موال تو

آن , و اشارت بدين معنا است قول صاحب شريعت علیـه السـالم) 15...(اربعه مشروط است به امتزاجات معتدل
 )16))(بالعدل قامت السموات و االرض: جا كه گفته است

عدالت در او موجود , به وجھى از وجوه, زيرا ھر چه آن را نظامى بود((; نظام خلقت مبتنى بر عدالت است, پس
 )17.))(با فساد و اختالل باشد, و اال مرجع آن; بود

 :خواجه بر اين اعتقاد است كه
ساط در ... عادل كسى بود كه مناسبت و مساوات دھد چیزھاى نامتناسب و نامتسـاوى را(( و تعییـن كننـده او

ضع شـادى و , پس به حقیقت. ناموس الھى باشد, تا به معرفت آن رد چیزھا با اعتدال صورت بندد, ھر چیزى وا
 )18)).(تعالى ذكره, منبع وحدت اوست, چه; ناموس الھى است, عدالت

 :بايد به او اقتدا كرد و تاديه حقوق او نمود و مخالفت وى نكرد, ناموس الھى است, پس چون منشإ عدالت
ھى,  وعدالت(( ضاع و , چه; ھیإتى نفسانى بود كه ازو صادر شود تمسك به ناموس ال مقـدر مقـادير و معیــن او

حق در طبیعـت . ناموس الھى باشد, اوساط پس صاحب عدالت رابه ھیچ نوع مضادت و مخالفت صاحب ناموس 
ساوات ازو بايـد; بل ھمگى ھمت او به موافقت و معاونت و متابعت او مصروف بود, نبايد بع او طالـب , چه م و ط

 )19)). (مساوات بود
, طريق افضل مسلوك دارد, عدالت چنان اقتضا كند كه بنده به قدر طاقت در امورى كه میان او و معبود او باشد((

 )20...))(و رعايت شرايط وجوب مجھود بذل كند
 
 . و جور تمام و كل رذائل است, مستلزم و تمام و كمال فضايل, ـ عدالت مستجمع 2

 .عدالت در نفس ماحصل تعديل سه قوه است
 :از نظر خواجه

; جزوى نبود از رذيلـت, وجور كه ضد اوست] به تمامى[ بلكه فضیلت بود بإسرھا; عدالت جزوى نبود از فضیلت((
فت, شجاعت, حكمـت(عدالت آن است كه اين ھمه قوت ھـا ) 21.(بلكه ھمه رذيلت بود بإسرھا بـا يكديگـر ) ع

سان جھـت , ))قوت تمیز((چون ) 22(;را امتثال نمايند) عقل(, اتفاق كنند و قوت ممیزه حاكم در ان خدا و  خلیفه 
 )23)).(حفظ تعادل و تساوى قواى نفس است

عدالت در نفـس حاصـل آمـده و , با اقتدا به ناموس الھى و عبادت, چون عدالت اكمل فضأل است, از ديد خواجه
 :به تعبیر وى. بشر به نھايت قرب حق مى رسد

نـور قـوا و , چون عدالت حاصل آيد: و افالطون الھى گفته است, اين است سخن حكما در عبادت خداى تعالى((
بر , پـس. عدالت مستلزم ھمه فضايل بـود, چه; اجزاى نفس بر يكديگر درفشد عل خـاص خـود  بر اداى ف نفـس 
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 )24.(تعالى, و اين حال غايت قرب نوع انسان بود از اله, قادر شود, فاضل ترين وجھى كه ممكن بود
سه فضـیلت , خواجه مانند ساير فالسفه و بنابه نظريه اعتدال, در اين قسمت بال  معتقد است كه عدالت به دن

لم . حاصل مى گردد, از حكمت و شجاعت و عفت, ديگر كه عبارت است ین ظ عدالت حد وسط و حالت تعادل ب
 )25.(جور مى باشد, و انظالم و شامل جملگى اعتداالت است و ھر دو طرفش

 .ـ عدالت به معناى ايفاى اھلیت و استعدادھا و رعايت استحقاق ھا و سلسله مراتب نه تساوى مطلق 3
وضع كل شى ((, ))اعطإ كل ذى حق حقه((به تعاريفى از عدالت از جمله , خواجه نصیر ھمانند فارابى و بوعلى

یض در زمینـه اسـتحقاق ھـاى مسـاوى را , اعتقاد داشته و با رد برابرى مطلق)) فى موضعه ساوى و رفـع تبع ت
در ; اين تعبیر از عدالت كه از شايع ترين تعابیر اسالمى و افالطونى از اين مفھوم است. الزم مى دانسته است

 .تعريف اين مفھوم را با بررسى معناى تساوى آغاز مى كند, نزد خواجه نیز بسیار مھم و اساسى است و او
 :برخى از مولفین نیز اين معنا از عدالت را نزد خواجه تمیز داده و ممیزه شمرده اند و از جمله معتقدند

قق آن, عدالت در مدينه فاضـله خواجـه نصـیر الـدين طوسـى(( مان عـدالت افالطونـى و فـارابى اســت و تح , ھ
وابسته به اين است كه ھر كس بر حسب شايستگى در پايگاه راستین خود جاى گیرد و به كارى بپردازد كه با 

زيرا طبايع مردم اقتضا مـى ;  ھیچ كس نبايد بیش از يك پیشه داشته باشد. سرشت و استعداد او سازگار است
 )26.))(بپردازند, كند كه به كارى كه شايسته آنند

استفاده مى )) اندام وارى اجتماع((از فرضیه , خواجه ھم مانند افالطون و فارابى در بیان فلسفه سیاسى خود
آالت و اعضاى خـاص , مانند تن يك شخص است كه براى وظايف مختلف زندگانى, ھیإت مدنیت, كند كه بنابر آن

گر چه آنھا در آغاز ساده و غیر متنوع اند و ھر چه پیش مـى رونـد طـول و تفصـیل پیـدا , و متفاوت و متعاون دارد
 .مى كنند و تنوع و ھمبستگى بیشترى مى يابند

لب و  سانى مطلـق و تغا تاج يك ـ نـه مح نوع  عاون  خواجه پس از اين كه انسان را مدنى و نیازمند به تفاوت و ت
ست, معتقد است كه براى حصول تعاون و اجتماع و تمدن افراد جامعه, مى داند -تغلب  نان ا , كه شرط تكامل آ

, بديھى است كه مقصود خواجه از عدالت در اين جا, ھمان طور كه بیان شد. بايد عدالت در میان آنان اجرا گردد
ھم اســت ــ و ; تساوى و برابرى مطلق افراد با يكـديگر نیسـت ثار او  سخنان خواجــه از آ يرا او وفـارابى ــ كـه  ز

ند, بسیارى از فالسفه ديگر ھمچون بوعلى و مسكويه بـه قـول . تفاوت استعدادھا را ضــرورى جامعـه دانسـته ا
ضى , با اختالفات صناعات كه ناشى از اختالف عزأم است و ھمچنین تباين ھمم و آراى مـردم; خواجه نصیر مقت

ست ماعى ا لوتسـاوى ; ايـن اسـت آنچـه حكمـا گفتـه انـد) 27.(نظام و حكمت الھى و ممد حیات و مدنیت اجت
 )28(الناس لھلكوا جمیعا

يرا ; آرايى در بـاب قـرار داد اجتمـاعى يافتـه انـد, قبال بیان شد كه برخى در انديشه بوعلى حول مبحث عدالت ز
قد قـرار داد و , وى تقسیم كار را به اجتماع و مشاركت له((و اجتماع و مشاركت را به ع نوط و مبتنـى )) معام م

مود صیر . مى دانست و مبنا و مقیاس و ابزار صیانت اين معامالت و قرار دادھا را به عدل وابسته مى ن خواجـه ن
 :ھم حفظ معاونت و مشاركت افراد را وابسته به رعايت قانون عدالت در معامالت مى داند

یام نماينـد, اما چون يكديگر را معاونت كنند(( و بـه , و ھر يكى به مھمى از اين مھمات زيادت از قدر كفاف خود ق
ست فراھـم , قانون عدالت در معامله نگاه دارند, اعطاى قدر زيادت و اخذ بدل از عمل ديگران اسباب معیشـت د

 )29.))(چنان كه ھست; دھد و تعاقب شخص و بقاى نوع میسر و منظوم گردد
با لحـاظ تفـاوت اســتعدادھا به چھـار صـنف تقسـیم نمـوده و , الزم به يادآورى است كه خواجه  لق را  اصـناف خ

ين و دنیــا , اول; اجتماعات معتدل را از تكافى آنھا منتقد مى داند قوام د كه  اھل قلم مانند ارباب علوم و معارف 
بود , دوم, به مثابه آبند در طبايع اھل شمشیر مانند مجاھدان و محارسان دولت كه نظام عالم به توسط ايشان 

بدون تعامل آنھا محال است و مانند , اھل معامله چون تجار كه معیشت نوع, و به منزله آتشند در طبايع و سیم
به آنھــا , ھوااند در طبايع و چھارم عه  قاى جام اھل مزارعه مانند دھقانان كه قوت ھمه اصناف را تامین كرده و ب

 )30. (وابسته است و مانند خاكند در طبايع
 
 تقسیم مساوى خیرات مشترك عمومى, ـ عدالت در مدينه 4

بر , خواجه نصیر به تبع فارابى مى گويــد و  از تقسیم عادالنه منافع و خیرات عمومى در میان اھل مدينه سخن 
ست, اين باور است كه سھم ھر كس از اين خیرات مشـترك با اھلیــت و اسـتحقاق افـراد ا سب  وى ايـن . متنا

 .بیان مى كند))قوانین و شرايط معدلت پادشاه((مطلب را در ضمن شرح 
عدلت الزم , از نظر خواجه نصیر چون قوام مملكت به معدلت است بر پادشاه رعايت حال رعیت و حفظ قـوانین م

 :قوانین و شرايط معدلت را شرح مى دھد, آن گاه وى. است
وى اجتماع معتدل را به تكـافى چھـار ) 31.(آن بود كه اصناف خلق را با يكديگر متكافى دارد, شرط اول معدلت((

عدالت آن اسـت كـه ھـر صـنفى از . اھل معامله و اھل مزارعه مشروط مى داند, اھل شمشیر, صنف اھل قلم
مزاج از ; جايگاه مستحق خود منحرف نشده و به دنبال غلبه بر صنوف ديگر نباشد چون اين امر منجر به انحراف 

 )32.))(اعتدال و منجر شدن امور اجتماع به فساد است
بر قـدر , شرط دوم در معدلت(( كى  ھر يكـى بــر ي ند و مرتبـه  نه نظـر ك بود كـه در احـوال و افعـال اھـل مدي آن 

 )33)).(استحقاق و استعداد تعیین كند
شاه یان , بیان شرط سوم يا قانون سوم معدلت پاد مى در م ساوى خـیرات عمو ضرورت تقسـیم م نده  در بردار

 :مردم است
آن بود كه چون از نظر در تكافى اصناف و تعديل مراتب فارغ شود سويت میان ايشان , و شرط سیم در معدلت((

و خیرات مشترك سالمت بود , در قسمت خیرات مشترك نگاه دارد و استحقاق و استعداد را نیز در آن اعتبار كند
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بر آن , چه; و اموال و كرامات و آنچه بدان ماند صان  يادت و نق كه ز سطى باشــد  خیرات ق ھر شخصى را از اين 
و باشد كه نقصـان ھـم , جور بود بر اھل مدينه, جور باشد بر آن شخص و اما زيادت, اما نقصان. اقتضاى جور كند

 )34))(جور باشد بر اھل مدينه
 :خیرات عامه را چنین مى شمارد, خواجه در جاى ديگر

 )35.))(و خیرات عامه امن بود و سكون و مودت با يكديگر و عدل و عفاف و لطف و وفا و امثال آن((
 
 ھدف قوانین مدينه, ـ عدالت 6

بر اسـاس اھلیـت مى  پس از بیـان تقسـیم مسـاوى خـیرات عمو عدى , خواجه نصیر نیز مانند فارابى  وظیفـه ب
با مسـإله  پادشاه و حكومت را صیانت قانونى از آنچه بین ايشان تقسیم شده مى شمارد و نظريه عـدالتش را 

 .تكمیل مى كند, ثبوت حق و ضرورت حمايت از اين حق توسط حكومت
 خواجه پادشاه, از نظر

و آن چنان بود كه نگذارد كه چیزى از ايـن , محافظت آن خیرات كند بر ايشان, چون از قسمت خیرات فارغ شود((
عوض به او , و اگر بیرون شود, خیرات از دست كسى بیرون كنند بر وجھى كه مودى بود به ضرر او يا ضرر مدينه

 )36.))(رساند از آن جھت كه بیرون كرده باشند
شاه ; احساس را باالترين فضیلت مى داند و معتقد است, خواجه بعد از عدل قوانین عـدالت فـارغ ((پاد چـون از 

 )37)).(ھیچ فضیلت در امور ملك بزرگ تر از احساس نیست, احساس كند با رعايا كه بعد از عدل, شود
 
 ))دينار((و )) حاكم انسانى((, ))ناموس الھى((عدالت و رابطه آن با  -ج 

كم : يعنى; بى اين سه چیز صورت نبندد, حفظ عدالت در میان خلق((خواجه بر آن است كه  ناموس الھـى و حا
, بـه عبـارت ديگـر. و اقتصاد است, حكومت و حاكم, و قانون الھى منتج از آن, كه ھمان دين) 38(انسانى و دينار

ناموس الھى الزاما مقتداى ساير نوامیس و برتر از ) 39)).(به ناموس و حاكم و دينار احتیاج باشد, در سیاست((
 .آنان است

ھا)) ناموس((خواجه ضمن شرح اين سه  بى , و ذكر رابطه سلسله مراتبى آن سله مرات ھاى متقابـل و سل جور
ھد فظ ; علیه اين موارد را به ظرافت شرح مى د بـه ويـژه بحـث خواجـه در اھمیــت دينـار و اقتصـاد در ايجـاد و ح

سپس مسـكويه. از جذابیت و تازگى برخوردار است, عدالت بـه عاريـت گرفتـه , گر چـه اصـل آن را از ارسـطو و 
 .است

بود و , در لغت او)) ناموس((ناموسى عادل است و معناى , دينار: ارسطاطالیس گفته است(( تدبیر و سیاسـت 
من , ناموس اكبر: شريعت را ناموس الھى خواند و در كتاب نیقوماخیا گفته است, و از اين جھت. آنچه بدين ماند

بل نـاموس اكـبر, عند هللا تواند بود بود, و ناموس دوم از ق نار  سیم دي تداى , پس نـاموس خــداى. و نـاموس  مق
يد كـرد, و ناموس دوم, نوامیس باشد ھى با سیم, حاكم بود و او را اقتدا به نـاموس ال ند بــه , و نـاموس  تدا ك اق

و انزلنا معھم الكتــاب و : آن جا كه فرموده است, ناموس دوم و در تنزيل قرآن ھمین معنا به عینه يافته مى شود
 .االيه, المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فیه باس شديد و منافع للناس

قويم مختلفـات بــه اثمـان مختلفـه , و به دينار كه مساوات دھنده مختلفاتست احتیاج از آن سبب افتاد كه اگـر ت
ھد و در ; مشاركت و معاملت و وجوه اخذ و اعطـا مقـدر و منظـوم نگشـتى, نبودى نار از بعضـى بكا چون دي امـا 

ته انـد, و اين, و معامله فالح با نجار متساوى شود, اعتدال حاصل آيد, بعضى افزايد كه گف مدنى بـود  , آن عدل 
ھاى بسـیار  عمارت دنیا به عدل مدنى است و خرابى دنیا به جور مدنى و بسیار باشد كه عملى اندك با عمل 

جـأر , و بـه ازاى عـادل, مانند تدبیر صاحب لشكر كه در مقابل محاربت مبارزان بى شمار افتد... ,متساوى نباشد
: جأير سه نوع بود, و بر منوال سخن ارسطاطالیس و قواعد گذشته. بود و آن كسى باشد كه ابطال تساوى كند

جأير اوسط و آن كسى بود كه حـاكم را , و دوم, جأير اعظم و آن كسى بود كه ناموس الھى را منقاد نباشد, اول
صل , جأير اصغر و آن كسى بود كه بر حكم دينار نرود, و سیم, مطاوعت نكند و فسادى كه از جور ايـن مرتبـه حا

تر از ايـن , و فسادى كه از جور دو مرتبه ديگر باشد, غصب و نھب اموال و انواع دزدى و خیانت باشد, آيد عظیـم 
 )40. ))(فسادھا بود

مايه كسب خیر و سعادت به شمار مىآورد و , خواجه عمل به سه ناموس را چون به بار آورنده مساوات مى داند
 :جالب اين جاست كه خیر و سعادت را فرع و وجھى از عدالت محسوب نموده و از ارسطو نقل مى كند كه

و اكتساب خیر و سعادت از وجوه عدالت و , عمل به طبیعت مساوات كند, كسى كه به ناموس متمسك باشد((
 )41)).(جز به محمود نفرمايد, ناموس الھى

 
 د ـ رابطه محبت با عدالت و ضرورت وجود آن دو در روابط متقابل مردم با مردم و مردم با حكومت

مال, به اعتقاد خواجه سیدن بـه ك ماع و معاونـت موانسـت ھسـتند و , افراد بشر ضرورتا و جھـت ر نیازمنـد اجت
ست و ھیـچ , نام دارد و قوام)) محبت((, ھمین اشتیاق فطرى به انس گیرى سبب محبـت ا ھمه موجودات بـه 

 )42)).(موجودى از اين صفت بى بھره نیست
عى , است)) عدالت((برتر از )) محبت((, به عقیده وى نس گــیرى متقابـل طبی يه ا كه محبـت بـر پا از آن جھـت 
ست كـه مصـنوعى مـى باشـد, اما عدالت; استوار است ماعى ا , در حـالى كـه اقتضـاى محبـت; ضـرورتى اجت

صالت دارد, به عبارت ديگر. اتحادى طبیعى است لزام اسـت و ا ; محبت از عدالت ذاتى تر و فاقد عنصر اجبــار و ا
 )43.(عنصر اجبار و الزام و تصنع وجود دارد, در صورتى كه در عدالت

عدالت منتفـى , چون اگر محبت بین مردم منتشر گردد; عدالت در فقدان محبت زاده مى شود, در واقع نیـاز بـه 
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تر , مى شود و احتیاج به عدالت نیز از نبود محبت است و به ھمین خاطر عدالت باال ضیلت محبـت از فضـیلت  ف
 :خواجه در اين باره مى گويد. وحدت اجتماعى را میسر مى سازد, و محبت بیش از عدالت و انصاف. است

ظام نـوع(( ظت ن ھت فقـدان , پس معلوم شد كه احتیاج به عدالت كه اكمل فضـايل آن اسـت در بـاب محاف از ج
بودى, چه; محبت است یاج نیفتـادى, اگر محبت میان اشخاص حاصل  صیف... بـه انصـاف و انتصـاف احت از , و تن

 )44)).(فضیلت محبت بر عدالت معلوم شد, پس بدين وجوه. ازاسباب اتحاد,لواحق تكثر باشد و محبت
به ضرورت وجود محبــت در , خواجه نصیر در مبحث روابط وحقوق متقابل حكومت و مردم و روابط مردم با ھمديگر

شده و , در چنین صورتى; اين ارتباطات شديدا تاكید دارد و معتقد است ھاى حـد و بھـره خـود ادا  عدالت در منت
 .به حكومت راه نمى يابد, ثبات سیاسى و نظم تإمین مى شود و تغلب و ھرج و مرج

ملك با رعیت در شفقت و مھربانى و لطـف و تربیـت و . واسطه ارتباط شاه با رعیت نیز محبت است, به نظر وى
قل; بايد ھمانند پدرى مشفق باشد, تعھد و خیرخواھى و دفع شر ند پسـرى عا در , ھمچنان كه رعیـت نـیز مان

 .نبايد چیزى را فرو گذارد, اطاعت و خیرخواھى و احترام و تعظیم به پدر
نى ھمـراه و موفـق ,  از سوى ديگر كديگر مـى بايسـتى ھماننــد برادرا به ي مردم و رعايا ھم در اكرام و احسـان 

با يكـديگر, و رعیت با سلطان, باشند تا عدالت در روابط سلطان با رعیت كن و در , و رعايا  شكل مم بـه بھـترين 
يل , ظھور ھر گونه كم و كاستى در اين زمینه. حقانیت تمام ادا شود ساد و تبد عدالت و پیـدايش ف باعـث زوال 

مى گـیرد و . و محبت به غضب و خشونت مى گردد, ملوكلیت به رياست تغلبى مخالفت ھا جاى موافقت ھا را 
ين ; و مودت به نفاق بدل مى شود و ھر كس به دنبال نفع شخصى روان مى شود, الفت به نفرت ھر چند كه ا

 )45.(پديدار مى شود, ھرج و مرج كه ضد نظام است, در چنین حالتى. نفع بر خالف مصالح جمعى باشد
با تـإثیرگیرى از نھـج البالغــه , خواجه نیز به تبع حكماى اسالمى پیشین, عالوه بر بحث تفضیل محبت بر عدالت

ضل(يـا جـود , مبحث برترى داشتن عـدل, )ع(على ست) تف ھت تفضـل را برتـر از . را مطـرح نمـوده ا وى از آن ج
كسى است كه با احتیـاطى كـه مـى , احتیاط در عدالت است و عادل, عدالت مى شمارد كه در حقیقت تفضل

بیش از سھم عادالنه به طرف مقابل خود و آن ھم از سھم خويش مى پردازد تا اين كه اھمـالى در اداى , نمايد
تر اسـت((, پس به تعبیر خواجه. عدالت نشده باشد شريف  كه تفضـل از عـدالت  از آن جھـت كـه , معلوم شد 

 )46))(مبالغت است در عدالت نه از آن جھت كه خارج است از عدالت
مى , با اين ھمه خواجه افضلیت تفضل بر عدالت را در روابط شخصى و دعاوى دو جانبه و نه در حوزه روابط عمو

ند ; مى داند زيرا حاكم و حكومت به ھیچ وجه حق اعمال تفضل به يك طرف دعوا را به جاى اعمـال عـدالت ندار
 .ونمى توانند از سھم يكى به نفع ديگرى بذل و بخشش بدون مبناى عادالنه نمايند

 
 ـ رويكرد خواجه نصیر در مواجھه با حكام خود كامه و جأير. 'ه

ھاى جـأر و  با حكـام و حكومـت  شدت  كه وى بــه  از بررسى آرا و زندگى خواجه نصیرالدين به خوبى بـر مىآيـد 
اگر به ھر دو مقدمه وى بر اخالق ناصرى براى ناصرالدين محتشم و ھالكو كـه در دو . مخالف بوده است, متغلب

و ضـرورت عـدل گسـترى و )) معـدلت((واژه , بنگـريم, مقطـع زمـانى متفـاوت و دور از ھـم نگاشـته شــده اسـت
 )47.(به خوبى به چشم مى خورد, ستايش از اين سنت جھت پادشاه

يكى از داليل اصلى ضرورت اجتماع و تعاون و تمدن و حكومت را اجراى عدالت و جلوگـیرى از ظھـور , اساسا وى
 . زيرا اگر مردم را به سر خود رھا سازند; متغلبین مى داند

شان صــورت نبنـدد, و با طبايع ايشان گذارند(( خود گردانــد, چه, تعاون اي نده  حريص ھمـه , متغلـب ھمـه را ب و 
و كار به تنازع و پیكار بیانجامد و به افنا و افسـاد يكـديگر مشـغول , مقتنیات يا فراھم آمده ھا را براى خود خواھد

 .))شوند
علت اصلى بیمارى عالم و اجتماع را در دو سبب منحصر مى دانـد و , شگفت آور و جالب تر آن است كه خواجه

; ھرجـى) 48)(تجـاذب(ملك تغلبى و ديگرى تجـارب , يكى; و مرض عالم از دو چیز بود: ((در اين باره مى نويسد
مولم بـود لذاتــه. و نفوس فاسده را حسن نمايد, اما ملك تغلبى قبیح بود لذاته جى  و نفـوس , و امام تجارب ھر

 )49)).(شريره را ملذذ نمايد
گر, پس علت بیمارى عالم و اجتمـاع بر تغلـب اسـت و عامـل دي لب و پادشـاھى مبتـنى  ستبداد يـا تغ , يكـى ا

صرى بـه ھـر دو شـكل آمـده و بـه )) تجاذب ھرجى((و يا ))  تجارب ھرجى(( است كه در نسخ مختلف اخـالق نا
يعنى تجاربى كه منظم و دقیق و مطابق نیازھاى اجتماع ; تجارب ھرجى) 50.(شكل دوم صحیح تر است, ظاھر

ماع)) تجاذب ھرجى. ((و اصول كشوردارى و عدالت گسترى نباشد ست كـه در اجت نه اى , نیز بدين معنا بـه گو
جذب , ھرج و مرج حاكم باشد ھا مشـغول قاپیــدن و  يد و آن كه كشمكش و تعدى به يكديگر در بین مردم رواج با

 .اموال يكديگر گردند
گى , خواجه در شرح سیاست فاضله و سیاست ناقصه مردم و جـور را ويژ تغلب و استعباد و به بندگى كشیدن 

بین به سـعادن رسـاندن , در حالى كه در سیاست فاضله; اصلى سیاست ناقصه و مدأن ناقص به شمار مىآورد
حتراز از اسـتبداد و تغلــب, مردم و تكمیل مردم به عــدالت و ا در ((وى . رابطـه مسـتقیمى وجـود دارد, و تمسك 
به دو گونه مى داند و غرض ھا و الزمـات آن را , سیاست ملك را كه رياست رياسات باشد, ))شرح سیرت ملوك

 :بدين گونه تفصیل مى دھد
یل , فاضله باشد كه آن را امامت خوانند و غرض از آن, يكى; اما اقسام سیاست(( مش ن بود و الز تكمیل خلـق 

به , سیاست ناقصه بود كه آن را تغلب خوانند و غرض از آن, و دوم; به سعادت یل  استبعاد خلق بود و الزمـش ن
صدقا دارد, شقاوت مذمت و سأس اول جاى ا به  و مدينـه را از خـیرات عامـه , تمسك به عدالت كند و رعیـت را 

و عبیـد ] بنده[ تمسك به جور كند و رعیت را به جاى خول, و سأس دوم, مملو كند و خويشتن مالك شھوت دارد
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 )51)).(دارد و مدينه پرشور عام كند
مديگر موافقـت و , مدينه آرمانى, از نظر خواجه با ھ شر  نابودى  خیرو  سب  ست كـه مـردم آن در ك مدينه اى ا

معاونت و تشريك مساعى دارند و آرا و اعتقادات مذھبى مانند عقیده به مبدا و معاد و رفتار ايشان در اكتسـاب 
لت , مشترك است و جالب تر آن كـه, كمال و نحوه آن نه و عاقالنـه و مقـدر بـه قـوانین عدا افعـال ايشـان حكیما

 :ھمچنان كه به گفته خواجه; است
به , مفروغ بود در قالب حكمت, و افعالى كه از ايشان صادر شود(( لى و مقـدر  ھذيب و تسـديد عق و مقوم بـه ت

غايـت افعـال ھمـه جماعـت يكـى بـود و , تا با اختالف اشخاص و تباين احــوال, قوانین عدالت و شرايط سیاست
 )52))(موافق با يكديگر, طرق و سیر
شد) 53(نتیجه چنین جامعه اى كه مصحح آن عقل, خواه ناخواه سعادت و جامعـه , و تقدير كننده اش عدالت با

 .فنا و نیستى است, آرمانى است و سرانجام تغلب و ھرج و مرج
سازند باه مـى  شھر را ت یان. ھسـتند)) باغیـان((, يكى از پنج آفت مدينه فاضله خواجه كه اين  ھى , و باغ گرو

يد نگ آ به چ ستم  لك (نافرمانند كه به قلمرو فضال و حكومت عادله خشنود نیستند و به قلمروى كـه بـازور و  م
 .گرايش دارند) تغلبى

 
 وـ جايگاه عدالت در شرايط رھبر و حاكم

در مخیلـه و آثـار او جايـى , به خوبى روشن مى شود كـه حـاكم متغلـب و جـأر, بابررسى منظومه فكرى خواجه
ند فـارابى. حاكم عادل و حكیم است, ندارد و آرمان وى صیر ھمان بر حفـظ , خواجه ن كه  یب را  عـالم طـب و طب

سامان , سالمت تن آدمى مى كوشد ظم و بــه  ماع را من با سیاستمدار و زمامدار مقايسه مى كند كه بايد اجت
لت , و ھمچنان كه صاحب علم طب چون در صناعت خود ماھر شود: ((نگاه دارد سان و ازا بر حفظ صحت بدن ان

شد) نیز(صاحب اين علم, مرض قادر گردد تدال , چون در صناعت خود ماھر  كه آن را اع ـ  عالم  بـر صـحت مـزاج 
له, قادر شود و او به حقیقت, حقیقى خوانند ـ و ازالت انحراف از آن بود و بـر جم عالم  لم, طبیـب  , ثمـره ايـن ع

 )54)).(و ازالت شرور به قدر استطاعت انسانى, اشاعت خیرات بود در عالم
و )) اعتدال حقیقـى((زمامدار به عنوان طبیعت عالم و مدبر , بديھى است كه از حیث نظرى و در انديشه خواجه

ند, اشاعه خیرات و ازاله انحرافات مى ك ; نمى تواند عادل نباشد و او ھیچ گاه جور و متغلب بودن وى را تجويز ن
 .بايد دأما به ناموس اكبر و ناموس الھى اقتدا كند, يعنى حاكم; بلكه مصر بر اين است كه ناموس دوم

ته , مردمان در ھر حال نظر بر ملوك داشته باشند و اقتدا به سیرت ايشان كنند((, از سوى ديگر جا گف ين  و از ا
مامدار عادل نباشد و جأر )55(پس اگر ز)) و الناس بزمانھم اشبه منھم بابأھم, الناس على دين ملوكھم: اند كه
به ناچـار. جأر خواھند شد و فضايل رخت خواھد بست, اجتماع و مردم ھم با اقتدا به وى, باشد مدار , پس  زما

اذا اراد هللا بامـه خـیرا جعـل الملـك فـى : ((عقیده آرمانى خواجه در اين عبارت ديده مـى شـود.  بايد عادل باشد
پادشـاھى را بـه دانشـمندان آنھـا , چون خداى تعالى مردمانى را نیكى خواھد((; )) علمأھا و العلم فى ملوكھا

یم((ھمان عقیده به , و اين) 56))(دھد و دانش را به پادشاھان ايشان تاب )) زعیم حك كه افالطـون در ك ست  ا
 .مكرر از آن ياد كرده است, اول و سوم و پنجم جمھورى

كم  عدلت و عـدالت گسـترى حا بايد اذعان نمود با وجود ذكر اين مطالب و اصرارى كه خواجه بر رعايت قـوانین م
با يكديگـر  با مـردم و مـردم  دارد و مكررا بر اين صفت و ضرورت آن در نظام سیاسى و اجتماعى و رابط حكومـت 

غول; تاكید مى نمايد غیر م غول و  عادل نـه تنھــا نــادر , اما در عالم واقع و در عھد سفاكى ھاى حكـام م حـاكم 
له و ذھـن ; است بلكه ممتنع الوجود مى باشد و خواجه چاره اى ندارد كه اشتراط عدالت جھت حاكم را در مخی

يش  خويش به صورت آرمانى انتزاعى حفظ نموده و از تصريح شرط عدالت براى تأيد صالحیت زمامدارى عصر خو
بلكه عـدم ; نه تنھا استبداد و اختناق و تغلب شديد روزگار وى موثر است, در اين نوع راى خواجه. چشم بپوشد

جه,  امكان تاسیس حكومت عادله و پرھیز از ھرج و مرج و ضرورت وجود حكومت و لو فاجر شده كـه خوا , باعـث 
عدالت را شرط زمامدارى قرار ندھد و حتى از حكم صريح به حق خروج علیه سلطان ظالم چشم بپوشد كـه در 

 .توضیح داده مى شود, جاى خود
نت , علو ھمت, ابوت) 57:(بايد ھفت خصلت داشته باشد كه عبارتند از, خواجه بیان مى دارد كه طالب ملك متا

 .و اعوان صالح) يعنى ثروت(يسار , صبر در برابر شدايد, عزيمت تمام, رإى
ست, خصلت ھا خصوصیات حاكم از ديد خواجه كى نی شیعى ي مى و .  با خصأل و صــفات امـام  تب كال وى در ك

 :صفاتى را براى امام الزم مى شمرد و براى آن اقامه دلیل مى كند كه عبارتند از, دينى خود
.) باارأه معجزه يا اخبار كسى كه صدقش معلوم اسـت. (ج ـ منصوص باشد. ب ـ واحد باشد. الف ـ معصوم باشد

شد. و ـ اقرب مردم به درگاه خداوند باشد. ـ اشجع باشد' ه. د ـ اعلم باشد جزه با ح ــ از عیوبــى . ز ـ صاحب مع
 )58.(مبرا باشد, كه سبب تنفر مردم گردد

از عصمت ـ كـه , ھنگامى كه از شرايط و خصوصیات حاكم سخن مى گويد, اما خواجه در سیاست فلسفى اش
یان  اعم و اكمل از عدالت است ـ و ساير خصوصیات امام مانند وحدت و معجزه و تعیین از جانب خدا نـامى بـه م

 .اما بعضا ھمین حاكم را مسمى به امام مى نمايد; نمىآورد
خود الزم دانسـته اسـت, بايد اذعان نمود كه خواجه مى  ; وحدت امام را در سیاست دينى و انديشه فقھى كال

چار اختـالف , به سبب داشتن دواعى مختلـف, زيرا معتقد است كه أمه متعدد ھر چند معصوم باشند احتمـاال د
يد ھد گرد جه خوا خود) 59.(نظر خواھند شد و اداره جامعه با مشكل موا سفى  ست فل ما او در سیا حدت , ا و

صحاب سـنت را در اداره مدينـه فاضـله پیــش بینـى  حاكم را ضرورى نمى داند و حتى رياست افاضل و رياست ا
 )60. (مى كند
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نكته اى درباره ابوت مى گويد كه به عقیده فالسفه نزديك اســت و ((, ))حاكم((ھمچنین خواجه در مورد شرايط 
 :به گفته وى. با عقیده شیعه اندكى مغاير مى نمايد

 )61)).(اگر چه آن را تإثیرى عظیم بود, از اين خصال ابوت ضرورى نباشد((
غوالن, عدم تصريح به شرط عدالت در مورد حاكم ھادن , در عصر تھاجم ضد تمدنى و سـفاكانه م شان از گـام ن ن

مصطلح دارد و اين كه وى به شكل عینى با اين واقعیات دست و پنجـه نـرم )) واقع گرايى((خواجه نصیر دروادى 
كار ; به عالم صرف انتزاعیات و مدن آرمانى پناه برد, نه اين كه با فرار از آنھا; نموده است چه خواجـه بـه دو  گر 

لب; مزبور مبادرت ورزيده است بـه , يعنى در عین عدم فرار از واقعیات و سعى در كاھش بالھاى نظام ھاى متغ
 .ترسیم جامعه آرمانى و اسالمى ھم پرداخته است

 
 زـ نظر خواجه در مورد حق شورش و عصیان علیه حاكم خودكامه و جأير

يد صر , آنچه كه از مھم ترين كتاب اخالقى و سیاسى خواجه بـر مىآ جه در آثـار ع به ھیـچ و ست كـه وى  ين ا ا
لى, خويش جأر و مسـتبد اسـماعیلى و مغو به داليـل ... قأل به شورش و عصــیان علیـه حـاكم  ست و  نبـوده ا

لب بیشـتر, نبود بديل مناسب, مختلف از جمله فقدان قدرت الزم مردم مرج و بـروز تغ ھرج و  كان ظھـور و  , و ام
شد. بدين امر رضايت و جواز نداده است ته  كه گف نان  جاذب ھرجـى((وى , ھمچ به ھمـراه )) تجـارب و يـا ت را 

دو عامل اصلى بیمارى عالم به شمار مىآورده است و از ھرج و مرج و استبداد بیشتر گريزان , ))حكومت تغلب((
جأر بـه , خواجه. بوده است ترين  جأر اوسط را پس از جأر اعظم ـ كه ناموس الھى را انقیـاد نمـى كنـد ــ بــزرگ 

 )62)).(آن كسى بود كه حاكم را مطاوعت نكند((شمار مىآورد و 
ند و از سـوى ديگـر شـورش و اقـدام , خواجه نصیر ظلم به رعیت توسط والى را مايه ھالك ديـن و مـروت مـى دا

علیه والى حاكم را به منزله ھالكت دنیا و نفس به شمار مىآورد و توصیه مى كند در قبال چنین حاكمى ھم تـا 
 :بايد وفادارى و حفظ جا ن پیشه كرد, وقتى خدا نجاتى عنايت نكرده

یان دو خطـر افتـاده اسـت, مبتال گردد, و اگر به يكى از والت كه ظالم و بد خوى بود(( ند كـه او در م : بايد كـه دا
سازد و بـر , يكى آن كه با والى سازد و بر رعیت بود و در آن ھالك دين و مروت او باشد با رعیـت  گر آن كـه  و دي

چیز توانـد بـود, و وجه خالص از اين دو ورطه, والى بود و در آن ھالك دنیا و نفس او بود كى از دو  يا ; به ي مـرگ 
كه كـه خـداى مفارقـت و , مفارقت كلى تا آن  و با والى غیر مرضى السیره ھم جز محافظت و وفا طريق نباشد 

 )63)).(نجات روزى كند
یت محـض از ملـوك و  لنى و پنھـان وى و تبع خواجه در بیانات ديگرش ھم مكررا اطاعت حاكم و تـرك مخالفـت ع

خدم و ((در فصــل , حمل به خیر كردن اعمال او را توصیه نموده است كه بیشـتر ايـن مـواعظ و تـدابیر سیاسـت 
 :آمده است كه به دلیل اھمیت آنھا بخش ھايى از آن در اين جا ذكر مى شود)) آداب اتباع ملوك

به دل و زبـان , و اما معاشرت با ملوك و روسا(( ھى ايشـان  صیحت و نیـك خوا عموم مردم را چنان بـود كـه در ن
ھد مبــذول دارنـد] كوتاھى[ تقصیر يب ايشـان غايـت ج و البتـه كراھـت و ... نكنند و در افشاى محامد و ستر معا

قت ايسـتادگى نماينـد به قـدر طا گر چـیزى ازو ) 64...(انقباض به خود راه ندھند و در امتثال او امر و نواحـى  و ا
با يكـى از ھـر دو بـود] حاكم[ و چون میان او و مخدوم... باز نگويد, مستقبح بیند بح آن عايـد  , حالى افتـد كـه ق

ظاھر كنـد برأت سـاحت مخـدوم از آن  خود گردانـد و  در ھـر معاملــه و مجاراتـى... حیلت كند در آنچه آن قبح با 
و , ترك آن حظ گیرد و از آن تجنب نمايـد, كه میان او و مخدوم افتد و خويشتن را در آن حظى بیند] گفت وگويى[ 

تد) 65...(حظ رئیس مستخلص گرداند عداوت و , اگر در مقام سخط و عتاب مخـدوم اف شكايت نكنـد و  ته ازو  الب
يل , وجه گناه با خود گرداند, حقد به دل راه ندھد حالى كـه مز يد  تا تجد طف نمايــد  و بعد از آن اجتھاد كند و تل

 )66.(حاصل گردد, سخط مخدوم باشد به نوعى كه میسر شود
و شـرايط خدمـت )... 67(تو او را خداوند گار دان, اگر سلطان ترابرادر گرداند: و در آداب ابن المقفع آمده است كه

شان و , ملوك كردن امـور بــر ھـواى اي خود و مقـدر  رياضت نفس بود بر مكروه و موافقت ايشان در مخالفت راى 
به ھمـه  كتمان اسرار و بحث ناكردن از چیزى كه ترا بر آن وقوف ندھند و مجاھده كردن در تحرى رضـاى ايشـان 
ند و  يك خواھ يب آنچـه آن را نزد وجوه و تصديق اقوال و تزيین آراى ايشان و نشر محاسن و ستر مسـاوى و تقر
به  عت  ھود در طا تبعید آنچه آن را دور گردانند و تخفیف موونت خود بر ايشان و احتمال موونت ايشان و بذل مج

 .عادت گرفتن
ندارد, و اگر به خدمت موسوم گردد ضت  به غل و از ... بايد كه شتم سلطان به شـتم نشـمرد و غلظـت ايشـان 

و از ثنا و تمھید عذر او امتناع , مسخوط علیه و متھم مخدوم تجنب بايد نمود و با او در يك مجلس جمع نبايد آمد
 )68.(بايد كرد

ست , رايى زند كه تو آن راكاره باشى, و اگر پادشاه سلطان او با او موافقت كن و تذلل نماى و حقیقت دان كـه 
سب , پس اولى آن كه تو متابعت مراد او كنى نه آن كه, نه تو به ح كنى و  ساعدت و مطاعــت التمـاس  از او م

 ))راى و ھواى خويش سخن گويى
شايد تصور شود كه خواجه احتماال اين توصیه  0/50ابتداى پاراگراف  0/00;چپ   0/00;راست  -تورفتگى ھا )69(

سخ ايـن . قأل به اين نظرات نیسـت, ھا را نسبت به سالطین عادل اظھار كرده است و در مورد سالطین جأر پا
كام و , زيرا خواجه در خالل ھمین بیانات; احتمال منفى است صفات مـذموم ح پاره اى از  ناخشنودى خـود را از 

ست سد كـه . مخدومین ابراز مى نمايد و نشان مى دھد كه در باطن و قلبا از آنھا دل چركین ا ثال او مـى نوي م
 :ملوك و روسا داراى ھمتھاى منفردى ھستند

مصیب , و خود را در آن و ھر چه مى كنند, و آن ھمت ھا آن بود كه بدان از ھمه خلق استخدام و تعبد خواھند((
و تواتر تصويب اعمال و آرايى كه از خاص و عام در , كثرت مدح مردمان بود ايشان را, و سبب اين سیرت. شمرند
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 )70)). (مسامع ايشان تمكن يافته باشد
 طالب تقرب و خدمت در دستگاه سلطان باشند و, نبايد مردم, از نظر خواجه

ستاخى باسـباع ] را[ صـحبت سـلطان, چه, بايد كه برطلب قربت ايشان اقدام ننمايند(( تش و گ بـه دخـول در آ
حن بـود] كه[ و كسى, تشبیه كرده اند فت ايشـان ممت قض , به جـوار و معر مر بـرو من لـذت عیــش و تمتـع از ع

 )71)).(گردد
فرد در مقابل والى يا مخدوم بايد آن گونه بنماياند كه از بذل اموال خـود جھـت اوامـر وى دريــغ , به عقیده خواجه

حرص او نیز گرداند كـه , اگر چنین كند از طمع او به مال خود ايمن شود و اگر مناقشتى به كار دارد, چه((; ندارد
 )72))(الممنوع محروص و المبذول مملول منه

سالطین وقـت خـود , واقعیات عینى زندگى خواجه نصیر به خوبى گواه آن است كه او قلبا و باطنا با ھیچ يـك از 
مجبور به ھمراھى , وى در نھايت مشقت,  موافقت واقعى نداشته است و معموال به خاطر مصالح عالى و ارجح

اسارتش در قالع اسماعیلى با , مثال خواجه در دورن اقامت و به قولى. و حضور در دربار سالطین جأر بوده است
به تفصیل , ))شرح اشارت((به سر برده است و در آخر )) طوفان ھاى مشقت و سختى((ناراحتى و عذاب و در 

 :از اين اوقات ياد مى كند و مى نوسد
خت, در جاھايى بودم كه آتش جھنم در ھر آن((...  سرم مـى ري و , در آنھا زبانه مى كشید و آتش گداختـه بـه 

 )73.))(زمانى بر من نگذشت كه چشم ھايم پر از اشك و خیالم ناراحت و مشوش نباشد
 :اين شعر معروف خواجه مربوط به ھمین دوران است

 
 گرداگرد خود چندان كه بینم

 )74(بالانگشترى و من نگینم
مى كـرده , به ھمین دلیل ستفاده  خواجه نصیر از ھر فرصتى براى رھايى از دست سالطین جأر و نابودى آنھا ا

خاب مـى , ھمواره از بین انتخاب گريزناپذير حكام جأر بد و بدتر, است و در اين میان ند را انت سالطین بد قدرت م
 .تا از اقتدار بیشتر آنھا به نفع مصالح عالیه استفاده كند, كرده است

جام ايـن امـر بـا , توسط خواجه ھم صحیح باشـد)) نمد مالى خلیفه عباسى و قتل وى((حتى اگر صدور جواز  ان
به , توسط برخى اين گونه توجیه شده كه از نظر خواجه طوسى شــیعى مـذھب, توضیحات پیش گفته بادرت  م

) ع(غاصب حكومـت اھـل بیـت, چون خلفاى عباسى جأر; تكلیف شرعى و وظیفه مذھبى بوده است, اين عمل
با )) الھم اشغل الظالمین بالظالمین((و خواجه بنابه دعاى معروف . بوده اند مايل بوده كه ظلمـه و اھـل جـور را 

 )75.(يكديگر درگیر و مشغول نمايد تا مصالح جامعه اسالمى بھتر تامین شود
سبت بـه طوسـى , چنین به نظر مى رسد كه دوستى و ارتباط طوسى با ھالكو دوام نكرد و ھالكو, از سويى ن

ظر . اما موفق به اين كار نشد) 76(;تا حدى كه تصمیم به قتل او گرفت... بد دل شد يل ايـن امـر از ن كى از دال ي
ھمه اين مستندات تاريخى و ) 77.(انتقادات محتمل خواجه از ظلم و جور و سفاكى ھاى ھالكو است, محققین

صر , آراى پیش گفته خواجه بى حـد و ح دال بر اين است كه وى به دلیل فشار بسیار شـديد اسـبتداد و تغلــب 
به تقیـه نمـوده تـا عـالوه بـر حفـظ جـان , اسماعیلیان و خصوصا مغوالن تر مبـادرت  براى وصول به مصالح عالى 

آنھـا را تـدريجا بـا مـدارا و تلطـف و تـدبیر و , خويش و در امام ماندن از سـیل بنیـان افكـن اسـتبدان و جـور حكـام
 .به مسیر عدالت و عدالت گسترى تغییر جھت دھد, انعطاف

مل , بر تنوير بھتر موضع خواجه, جمالت منقول ذيل عالوه پیرامون سـیره ع جوايى ھم به اتھامات و ابھام ھـاى 
عث , سیاسى وى نیز ھست و نشان مى دھد كه او خويش با مان  شورش علیـه حكـام جــأر را در ز عصـیان و 

 :اتالف نفوس مردم مى دانسته است
كه آن (( ھد  بايد كه داند كه ملوك و روسا مانند سیلى باشند كه از سركوه در آيد و كسى كه به يك دفعت خوا

طف يـك جانـب او بـه ; ھالك شود, را از سمتى به سمتى گرداند مدارا و تل اما اگر به اول مساعدت نمايد و بـه 
ھم بر اين سیاقت در صرف راى مخدوم از آنچه . تواند برد, به جانبى ديگر كه خواھند, خاك و خاشاك بلند گرداند

بـل وجـه , بر وجه امر و نھى او را برھیچ كار تحريص نفرمـود, طريق لطف و تدبیر بايد سپرد, متضمن فسادى بود
با او نمايد و او را به وخامت عاقبت كار تنبیه دھد و به تدريج در اوقات خلوت و , مصلحتى كه در خالف راى او بود

 )78)).(آن راى را در چشم او نكوھیده كند, موانست به امثال و حكايات گذشتگان و حیل لطیف

 :پى نوشت ها
, بھبھانى: تھران(,چاپ اول, تاريخ انديشه ھاى سیاسى در ايران و جھان اسالمى, ـ على اصغر حلبى 1

 ).234 / 3, آداب اللغه, به نقل از جرجى زيدان (341ص , )1372, زمستان
, )1363, امیر كبیر: تھران(, سرگذشت و عقايد فلسفى خواجه نصیر الدين طوسى, ـ محمد مدرسى زنجانى 2

 .13ـ  12صص 
, سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمى: تھران(, سید جعفر غضبان, فالسفه شیعه, ـ عبدهللا نعمه 3

 .289ص , )1367
 .286ص , ـ ھمان 4
رساله فى ((, ))مى توان به سه رساله فى اثبات الفرقه الناجیه, از مھم ترين اين رسأل. 280ص , ـ ھمان 5

 .اشاره كرد)) رساله فى االمامه((و )) حصر الحق بمقاله االمامیه
 .281ص , ـ ھمان 6
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 .209ص , )1373, كوير: تھران(, چاپ اول, زوال انديشه سیاسى در ايران, ـ سید جواد طباطبايى 7
 .213ص , ـ ھمان 8
 .211ص , ـ ھمان 9

 .225ـ  224صص , ـ ھمان 10
 .215ص , ـ ھمان 11
: تھران(, چاپ پنجم, تصحیح مجتبى مینوى و علیرضا حیدرى, اخالق ناصرى, ـ خواجه نصیرالدين طوسى 12

 .395ص , و نیز در تعلیقات كتاب 248ص , )1373, خوارزمى
منابع اخالق ناصرى را با ذكر , ـ استاد محمد تقى دانش پژوه در مقدمه خويش بر كتاب اخالق محتشمى 13

اخالق , نصیرالدين طوسى: ك به.ر. نام ھر فصل و ھر انديشمند صاحب راى در اين كتاب بر شمرده اند
انتشارات دانشگاه : تھران(, ديباچه و مقدمه و تصحیح محمد تقى دانش پژوه, محتشمى و سه رساله ديگر او

 .19ص , )1339, تھران
 .131ص , پیشین, ـ اخالق ناصرى 14
 .ـ ھمان 15
 .147ص , ـ ھمان 16
 .132ص , ـ ھمان 17
 .133ص , ـ ھمان 18
 .144ـ  143صص , ـ ھمان 19
 .138ص , ـ ھمان 20
 .136ص , ـ ھمان 21
 . 111ص , ـ ھمان 22
 . 148ص , ھمان: ك به. ـ ر 23
 . 143ص , ـ ھمان 24
 .143ـ  117صص , ھمان: ك به.ـ ر 25
 .120ص , )1371, نشر نى: تھران(, آرمان شھر در انديشه ايرانى, ـ حجت هللا اصیل 26
 .251ص , پیشین, ـ اخالق ناصرى 27
 .است) ع(حديث مشھورى از على, اين روايت. ـ ھمان 28
 .250ص , ـ ھمان 29
 ).با تلخیص(,305ص , ھمان: ك به. ـ ر 30
 .305ص , ـ ھمان 31
 .ھمان: ك به. ـ ر 32
 .ـ ھمان 33
 .308ص , ـ ھمان 34
 .301ص , ـ ھمان 35
 .308ص , ـ ھمان 36
 .ـ ھمان 37
 .134ص , ـ ھمان 38
 .252ص , ـ ھمان 39
 .135ص , ـ ھمان 40
 .ـ ھمان 41
 .258ص , ھمان: به. ـ ر 42
 .259ـ  258صص , ھمان: ك به. ـ ر 43
 .259ص , ـ ھمان 44
 .270ـ  269صص , ھمان: به. ـ ر 45
 .146ص , ـ ھمان 46
, او را از دست اسماعیلیان نجات داده است, از اين كه ھالكو به لطف كردگار, ـ خواجه در مقدمه دوم 47

را )) پادشاه روزگار عمت معدلته((سپاسگزارى كرده و براى تعمیم عدالت گسترى وى دعا مى كند و عنايت 
 ).35ص , مقدمه, ھمان: ك به.ر(لطف الھى مى داند 

 .ـ يكديگر را كشیدن 48
 .303ـ  302صص , ـ ھمان 49
آمده )) تجارب ھرجى((كلمه , به تصحیح مرحوم مجتبى مینوى و علیرضا حیدرى, ـ در كتاب اخالق ناصرى 50

ضمن , دكتر على اصغر حلبى. در نسخ ديگر اشاره شده است)) تجاذب ھرجى((است و فقط به وجود كلمه 
در كتاب خويش از آوردن اين كلمه توسط خواجه ابراز تعجب نموده و اظھار داشته )) تجارب ھرجى((توضیح كه 

زيرا در زمان او و پیش از وى نیز ; ولى معلوم نیست خواجه اين سخن را بر چه پايه مى گفته است: ((است
نبوده است كه ) شايد به استثناى روزگار كوتاه خلفاى چھارگانه راشدى و آن نیز تا حدودى(ھیچ دوره ايى 

و نیز تمام تاريخ , اساس حكومت بر تغلب و چیره شدن زورمندى نو پديد بر زورمند و غالب پیشین نبوده باشد
اسالم و ايران نشان نداده است كه كسى كه بر اريكه قدرت تكیه زده باشد تجارب منظم و دقیقى از اصول 
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, تاريخ انديشه ھاى سیاسى در ايران و جھان اسالم, حلبى. (كشور دارى و عدالت گسترى داشته باشد
 ).357ص , پیشین

 .301ـ  300صص , ـ ھمان 51
 .281ـ  280صص , ـ ھمان 52
 .نشان گر احترام وى به عقل و عدم عقل ستیزى وى است, ـ اين نقل قول از خواجه 53
 .255ص , ـ ھمان 54
 )).مردم به زمان خويش مانند ترند تا به پدران خويش, مردم بر دين شاھان خود مى روند((ـ  55
به نقل از رساله سیر و (, 1ج , )89ص , امیر كبیر: تھران(, چاپ نھم, امثال و حكم, ـ على اصغر دھخدا 56

 ).سلوك خواجه نصیر
 .يعنى اين كه از جانب پدر به شخص معتبر برسد, ـ پدرى 57
انتشارات : تھران(, به كوشش محمد تقى دانش پژوه, فصول المدنى, به خواجه نصیر الدين طوسى: ك. ـ ر 58

 .34ص , )1355, دانشگاه تھران
 .38ص , ـ ھمان 59
 .278ص , پیشین, اخالق ناصرى, خواجه طوسى: ك به.ـ ر 60
, محمد رسول الماسیه: ك به.ھمچنین براى اطالع بیشتر ر. 278ص , پیشین, اخالق ناصرى: ك به.ـ ر 61

دانشكده معارف اسالمى و , دانشگاه امام صادق: تھران(, انديشه ھاى سیاسى خواجه نصیر الدين طوسى
 .97ص , 68آبان , پايان نامه كارشناسى ارشد, علوم سیاسى

 .135ص , ـ پیشین 62
 .318ص , ـ ھمان 63
 .314ص , ـ ھمان 64
 .316ص , ـ ھمان 65
 .318ـ  317صص , ـ ھمان 66
 .318ص , ـ ھمان 67
 .319ص , ـ ھمان 68
 .320ص , ـ ھمان 69
 .316ص , ـ ھمان 70
 .314ص , ـ ھمان 71
اما از ; حرص ورزيده مى شود, به آنچه ممنوع گشته: ((معناى جمله عربى چنین است. 317ص , ـ ھمان 72

 )).ماللت حاصل مى گردد, آنچه مبذول و در اختیار نھاده شده
 .258ص , پیشین, فالسفه شیعه: ك به.ر, ـ جھت تفصیل بیشتر 73
تإمالت سیاسى در تاريخ تفكر , فرخ امه طلب, انديشه سیاسى خواجه نصیر الدين طوسى((, ـ على زيعور 74

 .101پاورقى ص , 1ج , )1373, پژوھشگاه علوم انسانى و مطالعات فرھنگى: تھران(, اسالمى
 .55ـ  54صص , پیشین, رضوى, مدارس: ك به.ر, ـ براى توضیح بیشتر 75
 .292ص , پیشین, ـ فالسفه شیعه 76
 .ھمان : ك به.ر, ـ براى تفصیل بیشتر 77
 .315ص , پیشین, ـ اخالق ناصرى 78
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