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 *نیامیرحسین مد

 
 :چکیده

مالعبدالرسول مددنی  »یکی از عالمان و فقیهان و پارسایانِ کاشانۀ فرهنگ و ادب و هنر، مرحوم 
پیرایگدی را بدا ندویرایی و نواندیودی و      مردی که پارسایی و زهد و بدی  است؛ بزرگ« کاشانی

هدای مدبهبی و فقهدی و     در ضمن نگارش رسداله تجددطلبی، یکجا در خود جمع کرده بود و 
کالمی و فلسفی، نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی و تاریخی و حوادث و رویدادهای زمانده،  

توجده نبدود. هوشدیاری و روحیدۀ      و فصل اختالفدا  مردمدی، بدی    ویژه موروطیت، و حل  به
شت تا با نگارش آثداری ودون   ها، وی را بر آن دا ها و ناروایی انتقادیری و ستیزه با انواع کژی

)در موروطیت(، به عنوان فقیهی عالم به مسائل و مودکال  روز، دییدن خدود را     رسالۀ انصافیه
نسبت به وطن و جندب  مودروطه و آزادی و ندانون، ادا کندد و الگدویی درسدت از احکدام        

 اجتماعی اسالم به دست دهد.   سیاسی
گی مالعبدالرسدول، یدردآوری و تددوین    های فکری و فرهن از سوی دیگر، یکی از دغدغه

ای از مواعظ و حیکَم و اندرزهای بزریان و خردمندان ایران پی  و پس از اسالم بدوده   مجموعه

                                                           
 a_mad56@yahoo.com /استادیار دانشگاه کاشان *

 (51نامه کاشان، شمارۀ هفتم )پپاپی  پژوه 
 ۳9د9، ص5931پاییز و زمستان 
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، این آرزوی خود را تحقد  بخودیده و خددمتی سدترگ بده      مجمع النصایحکه با تدوین کتاب 
ها و مدواعظ   ی از حکمتا فرهنگ و ادب ایران کرده است. مؤلف در این اندرزنامه، به مجموعه

هدای   و سخنان انبیا و اولیا و بزریان و علما و حکیمان و فیلسدوفان و پادشداهان و شخصدیت   
های اخالنی و اجتماعی و  مایه اساطیری ایران باستان و یونان اشاره کرده و با طرح بن -تاریخی
خرسندی، عدز   پنداری، نناعت و  اندیوی و نیک هایی همچون حکمت و خردمندی، نیک آموزه

طلبدی و   نفس و مناعت طبع، دادیری و احسان، آداب سخن یفتن، تهبیب اخالق، پرهیز از جاه
« نویسدی  اندرزنامه»حرص و طمع و دروغ و تزویر و خودبینی، مجموعۀ مغتنم و ارزشمندی در 

 هدای فکدری و   ای کوتاه به زندیی و ویژیدی  به یادیار یباشته است. در این مقاله، ضمن اشاره
 مجمدع النصدایح  های  مایه ترین مضامین و بن شخصیتی مالعبدالرسول، به بررسی و معرفی عمده

 ایم.   پرداخته

   ها، مکارم اخالق. ، اندرزنامهمجمع النصایحمالعبدالرسول،  ها: کلیدواژه
 

 درآمد
اهلل  عان  اااگ نممااا کاشاانح م اااا  یا        یکی از عالماان   دانشااران را ر    در   

  ق( اس ؛ فقنه   عالمی که زهد   پارسایی 9611ا 9721مدنی کاشانی ) مالعبدال ساگ
رنمی جمع ک دهح در عن  تاجه ره مسائل مذهبی   دیمیح  تقاا را را علم    ناهی   ر ش 

زیساتی     دث تاریخی غافل نباد. زهد   سااده از سناس    ر یدادهای اجتماعی   ااا
تحسن    تع یا  اسا  کاه     قدر شایستۀ انپن ایگی ای  مجتهد   مجاهد کاشانی هم ری

 فصال اتتالفااو      نشاایی   اال   شماسی   مشکل ی   ماقع ثار نست ده   متماع قلم
تفا و نبادن نسب  ره مساائل سناسای   اجتمااعی   اااادث        درنن های م دا   ری
نا ی.   نا ی   رهاایی   راری   ن ی  هاریهای   یژه مش  طن    فتمه ر یدادهای زمانهح ره
)در اااادث  تااری  اشا ار کاشاان    )در مش  طن (ح  رسالۀ انصافنهنگارش  ثاری چان 

)در تادرن  مما گ(ح    المحب یةهد)در ش ح دعای سماو(     ب اناوسناسی(ح  تاریخی
از  ثار متماع   نانانان ای  فقنه نااندیشِ کاشانی اس  که مدعای فاق را ای  هتمها نمان
 کمد.  ثار  می

مجماع  ح کتااب  مالعبدال سااگ شاد    ی از  ثار مهم   کمت  شماتتهح یکاز سای دیگ 
ثن  از ساام  رااا تاا  حا  در پمااد   اناادرز   اکماا  اساا .  ی در ایاا  اثاا   المصااای 
ای انای تاادح     نایسی   ره کمک اافظاۀ شاگ و   ملالعااوم عمناال اساالمی      اندرزنامه
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ر رناان   علماا      ها   مااعظ   سخمانِ شاگ وم انبناا   ا لناا      از اکم ای  همجماع
سالطن  را در ماضاعاو مختل  اکمی   اتالقی ن د  ری کا ده تاا اندیشاممدان      

رنارمد   اندیشه   رفتار   سلاک تاد را را   « شفای قلب»مؤممان را ملالعه   عمل ردانح 
 هایی استاار کممد. پایۀ چمن  نصای    اکم 

)ص(   انبناا    از پنامب  اسالا یح سخمان   نفتارهایمالعبدال ساگ مجمع المصای در 
 حافالطاان  حجاالنما   حر رنمها   حامامان   ر رنان دی  نقل شده تا اکنمانی چان لقمان

 سق اط   فنثاغارث   اتی هاشمگ   کنقباد   کنخس     نشتاسب   اناشن  ان.
مختل  اتالقی  فضایلهاح  دمنان ره رعای   در ای  اندرزنامه همچان سای  اندرزنامه

جتماعی همچان  داب معاش و   زندنیح م اتب   مدارج کمااگح ت دممادیح  داب     ا
ح ت سامدی   قماعا ح دادنا ی      پمداری ننک   اندیشی ننکسخ  نفت    هم  جست ح 

  لی چان اسد   کنمه   تشم یااسانح ع و نفس   مماع  طبع تاصنه شده   از رذا
 اند. کب    نخاو   طمع رازداشته شده

قای  هاای اتال  درراار  زنادنیح اااااگ    یژنای    ای  همقدمرنان ضم  لهح در ای  مقا
تاا   پ داتتاه  مجمع المصای در شده  ت ی  ماضاعاو مل ح مالعبدال ساگح ره تبنن  عمده

 هاا  ج  ملالعاو اسالمی   دیمیح در اندرزنامهه رتااننم نشان دهنم که ای  اکنم کاشانی ر
رسنار را غار   تعمال نگ یساته   مباانی اتالقای     حهای که  ای انی   ملی نن  نامک  پمد

های ای ان راساتان راه مم لاۀ معجاان   دساتاراتی       رزها   اکم اند ه  اسالا را ره هم ا
 نگ ی الزا اس .  ای کماگ ه  انسان  زاده   اقنق پمداشته که تاأمان ر  می
 زندگی و احوال .1
 . تولد1ـ1

قم ی در شاه  کاشاان در    9721در ساگ  مجتهد کاشانیحمالعبدال ساگ مدنی مشهار ره 
ح مالمحماد  اااا  رادندح ره دننا  مد. پدر  یح م« قبنلۀ ا  عالمان دی  همۀ»ای که  هتانااد

قم ی از شان از راه کاشاان  ماد        9711محماد شن ازی راد که در ساگ نا  م ااا مال
 د   امااا  مسجد منانچاگ کاشان را که دارای قدم  هفتصدساله   مخ  ره رادح م م  کا 

 .(1: 9621جماع    تالن   ن را ر  عهده ن ف  )مدنی کاشانیح 

 . استادان2ـ1
در  عالناو سف  ک د   قم ی ره ع اق   عتباو 9611ر ساگ مالعبدال ساگ در جاانی   د
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العارادی  مازنادرانیح شان      محض  استادان   علمایی همچان من زای شن ازیح شن  زی 
تیح شان  جعفا  شاشات ی   م اااا     اهلل رشا  ن زا ابناب محمد اسن  اردکانیح ااج م

( کسب علم   مع ف  نماد؛ اماا  ع  ة الاثقی  قا سند کامم ی دی )مباا  کتاب اهلل  ی 
نشا    نا د   ره عل  کساال    ناتاشای   اصا ار پادر ر رنااارشح راه کاشاان راز       

 زا  ش ی  کاشاانیح م ااامن  اااج منا زا فخ الادی  ن اقای   اااج منا        اهلل مالابنب
اطالعاو فقه   اصاگ تااد   ا محمد ن اقی رادندمالکه ف زندان م ااا  ا اراالقاسم ن اقی

 .(91   91را کامل ک د )همان: 

 . آثار3ـ1
کاه  ی در  ای  هال ساگح رسنار متعادد   متمااع اسا ؛ راه نانا     مالعبد ثار قلمی م ااا 

کالمای   فلسافیح   اجتمااعیح   ماضاعاو متماع فقهیح دیمیح تاریخیح اتالقیح سناسیح
کاشای    ساع  اطاالع    نااهی ایشاان از       صااب ت لن  راده که تاد رنانگ  سخ 

 شاد   ر ز   زماناه رااده اسا .  ثاار چاا       معارو اساالمی   اااادث   ر یادادهای   
در  رساالۀ انصاافنه  ح کلمااو ر رناان  یاا   مجماع المصاای   از:  اناد  عبارومالعبدال ساگ 

ت یاق الساماا  اگ   جااب کلنمی   رهاییح ؤلد(ح س)یک ج فاائد المتکلمن مش  طن ح 
اسان  هنکال   رمنااد   ی رای هاا  ها   پ داتتاه  اهل رن    اعت اض ر  رافته فضایل)دررار  

)در ش ح دعای   ب اناوح رارنه   رهائنه ردّ(ح کتاب اناو محمدمص ی در کتاری را ناا 
در تادرن  مما گح    حاب الم ةدیهح رسالۀ اجارنهح تفکنک عالم اقنق  از طبنع سماو(ح 

عاای  شا ح د   راق )ص( اض و سللانعلی محماد  تذک  ح اتالق مدنیح عالئم الحقنقه
تاان ره کتب زی  اشااره    نشد  ایشان نن  می ر چا از منان  ثا .(72: 9617)ش ی ح  صباح
 ک د:

ح اااشی متف قه را  فقاه   اصااگ   ح ردّ کتاب پس از م  جلد(ح  2) فاائد المتکلمن 
رسااله در جبا      ح تااری   هارناه  ح کلمااو انجما   جلاد(ح   1) نفۀ سجادیهش ح ر  صح

 .(72)همان:  جلد( 7)در  سؤاگ   جااب را   ار  تفتی رهایی   تفایض   تماس 

در صفحاو سپسن ح مفصل رح  تااهنم  مجمع المصای نان  ثار مذکارح دررار  از م
تاارک  ثاار ایا  مجتهاد کاشاانی      همچان نگنمی ر   رسالۀ انصافنها در ای  منانح ک د؛ ام

شماسی مؤل   ن اسا . ماضااع    رنمی   ماقع ر ش از ذکا و   ای  هدرتشد   نشان  می
مش  عن  مش  طه اس    غ ض از نگارش  نح تاضن    تبنن  ای  نکتاه  »ای  رسالهح 
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که هم اصل مش  طه   هم اصاگ   مبانی  نح همه را قااانن  مقدساۀ شا یع  ساازنار     
ان   ق    هما  راشادح را ای    » :  ره قاگ تاد ایشان از  نجا ن فته شدهح اس    رلکه

تاان ناش  که ج  از   کتاب مفصلی می    ف  ع  نح از اصاگ   قااعد مش  طن یک ه 
مادنی  ) «ت  یج  نح ت  یج قااانن  شا ع اسا    که ام  زه  اند تهقااعد ش یع  ما ر نداش

 .(1: 9621 کاشانیح
استاد    حش ی  کاشانی اهلل ی  رساله را ره درتااس  ابنبنگارش ا مالعبدال ساگح

در تحسن    تشاایال   حش  ع ک د   استادح پس از اتماا   ملالعۀ رساله حپدر همس  تاد
النه ف ائد کلماتی در ای  رااب در سالک    یجماب مع »شان د   داماد تاد چمن  ناش : 

    ماافاال قاانان شا ع اناار     تح ی    رده که چان مالاظه شدح ملارال مقصاد ای  ااق
رادح الحال مختص ی نافع   دفت ی جامع اس  که از ر ی ت مل   امعان   تحقنال   ایقان 
نگاشته که اصاگ عمد  مش  طن  در  ن مذکار   هُدیً   شفاءٌ لمما فی الصد ر   ااال   

 .(22: 9621)مدنی کاشانیح  «ا الم ار علی جباهُ الحاراَن یکتب ر قال
 آرامگاه . وفات و4ـ1

ساگ زندنی پ ر ک  که همۀ  ن رنانگ  تاالش     12مدنی پس از  مالعبدال ساگم ااا 
قااا راادح در صاف  سااگ     ناپذی   ی در کسب علم   مع ف    زهد   ت کاشش تستگی

معا  و راه    هار ن ر  ماسای را  جعفا ح   رس    در رقعۀ چشم از جهان ف   قح9611
العارادی  راه    محمد   جدّش م اااا زیا   مال در کمار پدر ر رناارش م ااا حشاه پمجه

 .(911: ق9211؛ مدنی کاشانیح 26تاک سپ ده شد )همان: 
 های شخصیتی و اخالقی مالعبدالرسول . ویژگی5ـ1

هاای   راده که علم    ماتتهای  همالعبدال ساگ از ج نۀ فقنهان   عالمان صادق    ارست
کاشنده که سلاک تایش را را  نچه   تایش را را عمل صادقانه هم اه ک ده   پناسته می

نفتار   پمادار     حدر قاانن  ش یع    ماازی  اتالقی  مدهح ملارق  دهد تا ردی   سنله
ک دار ا  الگای مماسبی ر ای م دمان ر زنار    یمدنان راشد. ای  مجتهاد کاشاانیح نااه    

درسا    حمیهایش   ناه را رفتاار   کا دارشح  شاکارا   راه طاار ضام       را  ثار   ناشته
 مات    ایمکه ضام  پایبمادی     اندیشندن   زیست  هاشنارانه را ره م دا ر زنارش می

ره ش یع    اتالقح راید  ناه ره زماناه   ناانادیش   دارای رنامش   مامش سناسای        
قاانانی در اماان رماناد. راه ها  اااگح        د تا جامعه از فقا     شافتگی   رای   اجتماعی را



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نامه کاشان پژوه  

 (51م)پپاپی شمارۀ هفت
 5931ستان پاییز و زم

8   

 تالصه ک د: ارد زی تاان در ما  قی مالعبدال ساگ را میهای شخصنتی   اتال  یژنی

 پیرایگی بی. زهد و تقوا و 1ـ5ـ1
زیساتی   پن ایگای   سااده   رای زهاد     حاز نکاو جالب    مازند  زندنی مالعبدال سااگ 

های ممتاز اجتمااعیح هنچگااه اسان  تجماالو        که را همۀ ماقعن ای  ها س ؛ ره نان
ع    سادنی را پنش چشم داش . لبا  ا  از ک را  راد   دنناطلبی نشد   همااره قما

ل که اتی سفند هم نشده رف    در مم لی از تش    نم  تاراکش از نان جا ف ات  نمی
ک د. اماالی از تاد ذتنا ه نگذاشا    پاس از رالا  ا ح مقاداری از        رادح زندنی می

اااا پ داتا  شاد    هایش ره ف  ش رسند   از ای  ط یال ر تای از دیاان  ن م    کتاب
انادرزهای رساناری از    حتااد  مجمع المصاای  . مالعبدال ساگ در اندرزنامۀ (912: همان)

شاکح نمااد عنمای   عملای      قماع    مماع  نقل ک ده اس    رای ر رنان در فضنل  
پن ایگای   رای شاد. ای  زهد     نانه سخمان در زندنانی   سلاک ا  ره تاری دیده می ای 

همااره د  چن  از تدا ند رخااهد: یکی ایمکه دارایی ا   اد که  یتالصانهح سبب شده ر
 .(92: 9621ح هماره ادی ن سد که  اجب الحج رشاد   دیگ  ایمکه م جع تقلند نشاد )

 رفع خصومات و اختالفات مردمی .2ـ5ـ1
در زناادنی شخصاای   تاااناادنیح در  پن ایگاای راایرغاام زهااد    مالعبدال ساااگ علاای

  تصاماو م دا   رسندنی راه مساائل   مشاکالو اقااقی       اتتالفاو   فصل ال
قضایی رسنار جدی   کاشا راد    نقدر مارد اعتماد   اطمنمان م دا رااد کاه راا  جااد     

رفتماد      محاکم قضایی   د لتیح م دا ر ای ال اتتالفاو تایشح ن د  ن م اااا مای  
ن ف    عجاب  نکاه     اغلب محاکماو در محض  مبارک  ن م ااا تاتمه می»نانه  ای 

دادنست ی هم که مفتاح شدهح اغلب محاکماو در مم گ  ن ر رناار رااد. ر زی رئانس   
  مم گ شما از عدلنۀ ماا دای تا    "ناید:   شاد   می  له مش و می دادنست ی ره مم گ معظم
شک چمن  اهتماامی را ای رفاع       ری .(912ق: 9211ح هما« )"م اجعه ره  ن رنشت  اس 

دیگا   ای  ه  درنن هایی م دمیح رد ن کمت ی  چشم داش    تاقعح جلاا ال اتتالفاو 
 از زهد   تقاای اجتماعی ای  عالم  ارستۀ کاشانی اس .  

 . نوگرایی و نواندیشی3ـ5ـ1
شی در ییکی دیگ  از تصایل ممتاز مالعبدال ساگح  ناه رادن ره زمانه   نان ایی   نااند

که جمع ای  د  صف  در یک ف د مجتهاد   ای هعن  زهد   تقاای شخصی اس ؛ ره نان
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                                                                       هم اد دا  در یک ق ن   ننم پنش نادر اس    رسنار مغتمم. اساساا   ی راه    عح  ن  متش 
رساالۀ  اجتمااعیح   ه زمانه   ا ضاع   اااااگ سناسای  دلنل زیست  در ااگ    ناه رادن ر

قاانان  رعای      ن فت  صدق تمااح مسلمانان را ره ف ا را نگاش    را دلسازی انصافنه
تبا ی اهال زماناه       ری ساادی   ح از ریطلبی ف اتااند   در عن  ااگد   زادی   تجد

 را د.    ناان رناج مای   « زدنای  تاری   غا ب  کارنی   تمبلی   مف رن اندیشی   تشک»
  ا کا     رادیالادی  اساد   یش از ساند جمااگ  هاا  ننسا  کاه  ی در ناشاته    سبب ری

را ای   هاایش را  نهض  ا    ر شمگ ی ح(92: 9621ح اهمرندارن ایانۀ  ی تمجند ک ده )
 جا دانسته اس .جامعۀ مسلمانان ض  ری   ر

ها   صفاو ذیل  تاان در  یژنی  های اجتماعی مالعبدال ساگ را می نان ایی    ناهی
 تالصه ک د:  
رادان     ح التا اا «قانان»عبدال ساگح  های اصلی مال یکی از دغدغه خواهی: الف. نانون

مالاظاۀ فا د     »   قاانانی کاه  « نقص ری پاک   پاکن ه  »هم قانان   ن اس ؛  نرعای  
«  ن راشاد  جماع    م دمان  تنه   ر ر    کاچک   عاالم   جاهال   ما د   زن در   

تااناد   نمی«  ای»ی ج  مَمشئ« ملیجامع پاک   کا»پنداس  که چمن  قانان  .(21)همان: 
قاای انااننه   نفساننه در  نجاا راه   اردا »د که داشته راشد   راید از جایی س چشمه رگن 

(. 22)همان: « نداشته راشد   از منل   هاا د ر   از مالاظه   اندیشه   طمع تالی راشد
ت ک هااای  شاد: یکی  ار در د  ا و تالصه میاز دید مالعبدال ساگح اصالح تماا ام
اهیح رعایا    اجا ای   دناز ممظ  چمان  دیا   .(917نفس   دیگ  متارع  قانان )همان: 

الراد قاانانی الزا اسا     »زیا ا   حدهد  زادی را شکل میچمن ح اسا    رمنان  قانانی ای 
ر ای  زادی که ممج  ره تعدی   تادس ی نشاد تا در ضم   زادی ای  شخصح دیگ ان 

 .(21ا21)همان: « هم  زاد راشمد   در ضم   زادی دیگ انح ای  شخص هم  زاد راشد

هاای   تااهی از دیگ   یژنای   زادی اندیشی  ی   مماع ح  زاد زادن ی:طلب ب. آزادی
ح  ن را را ای جامعاۀ مسالمانان ضا  ری     قاانان رارز مالعبدال ساگ اس  که ره ماازاو 

ناید. ره عقند   داند   همچان یک ر شمفک  از اصاگ   مبانی   ش ایط  ن سخ  می می
انساان تاا  زاد نباشادح انساان     اس      زادی   رمدنی ح یح تفا و منان انسان   اناان

ت ارای ایا ان را   اجتماعیح  مالعبدال ساگ همچان یک مصل  .(26   22)همان: ننس  
(   ر ای پنش ف     رادانیح معتقد راه  زادی  دمناان   17 نتنجۀ عدا  زادی دانسته )همان:
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تاا  زادی در    ای اننان در امار   شئاناو مختل  اس ؛ از  زادی در قلم   نش    عقاید 
 .(22 صمع    کسب   سای  لاازا تعنش )همان:

اعتبار شام ده   راه  ن نااع     را ارج   حقانان زادی را در کمار نکتۀ مهم ایمکه ایشانح 
اعتقادی ندارد. رماار ای    حتااهی   انحصارطلبی رنمجامد ای که ره  لمگاری   اف  ن  زادی

کس ملت ا اسا   پس  زادی ه »اشته راشد: ا د زادی هم راید قند   ش ط   قانان تاد ر
نااع   ها کس رخااهاد تااد   رمای    ا  را اطاع  از قانانح تا دیگ ان نن   زاد راشمدح پس 

کس تاد را در تح  قانان ننا ردح قصاد  قانان نماید   ه تاد  زاد راشمدح راید اطاع  
 .(21 )همان:« ناع دارد ملم در اال تماا رمی

نان ایی   تحصانل علااا جدیاد   ت سانس مادار       طلبی   دتجد تجددطلبی:ج. 
جملاه صافاو ر جساتۀ    گ سناسی   اقتصادی   ف همگیح ازنای ح ر ای رسندن ره استقال

شماسای   ر ز    ناهی فکا ی   ماقاع   ای از اندیشۀ ره هفک ی مالعبدال ساگ اس    نشان
تا  از عصا    هاا ف ا  های  ی در ای  رارهح رسنار هاشممدانه   م ی    سااگ  ایشان. نفته

هاا   تاناه  کتبرمای مح در ل  ا در نفتاری ص ی    شجاعانه که چمانزمانۀ تایش اس ؛ 
دانم چه ممافاتی راا قااانن  شا ع ماا داردح انا        نمی: »ت کند ک ده اس  ر ای تعلنم اطفاگ

ایم...  یاا زراان ف انساه دانسات         ش یع  مقدسۀ تاد را نفتهرگاینم ممافاو داردح تف
...  زناد؟   زندح ف انسای می  . چه شده زران فارسی یا ت کی ض ر ره ای  نمی.. عنب اس ؟

  ننسا ؟ یعمای   ایاز اکم  عملی اس  جا ای  هنایی تحصنل علاا طبنعنه که شعب  می
لاار ربافمح نباید رتاانم ساع  رسازاح نباید رتاانم کش    زرع کاممح نبایاد   نباید رتاانم چِ

کاه درسا    ...  یاا ه   رتاانم اساتخ اج معادنناو کامم؟   رتاانم ارسی تاب رد زاح نباید 
تانه   مدرسه ر ای علم اس    علم ممحص  راه   نایی مکتب  رفهمد مسلمان ننس ؟ می

ص و   فقه   اصاگ اس ح صغ ی را قباگ داریام؛ اماا کبا ی را قبااگ ناداریم؛       نحا  
چاه طاار   نس ... ناینم مدرسه ر ای علم اس ؛ اما علمح ممحص  ره ای  علاا ن  یعمی می

تمدن   ا گ معلم ت رن  اس ح  اجب کمد ر  تلاال کاه    شاد کسی که س مایۀ راضی می
طاار راشاد تااراک         نماید؟ ان  ای از ناهااره تا م دنح همااره تحصنل علاا ع رن

... دانش صمایع مگ   پاشاک   عمارو   سای  لاازا زندنانی ما را کی مهنا تااهد ک د؟
ا دنناا تا ابح مملکا      دا راید مشغاگ کسب   صامع  راشامدح   ال ا   ... م علم ننس ؟

 .(911 ا911)همان:  9«ت ابح چمانچه مشهاد اس 
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یا انتقااد  راد پ ستی  منه مش  طن ح رنشت ح یا  که صدای اصلیاز نجا دوستی: وطند. 
(ح مالعبدال سااگ ننا  همچاان دیگا  ر رناان        62: 9611ح کادکمی  شافنعی اجتماعی )
راه   ؛ش  طهح صدای رسای  ط    مدافع غن تممد ناما  مملک  تایش رادمدافعان م

در ا م   ط    قاانان   حرسالۀ انصافنه یژه  ره حهای ا  ای که ر تی از  ثار   ناشته نانه
در دفااع از  طا    لا  ا قلاع پناناد       رسالۀ انصافنه   زادی نگاشته شد.  ی در پایان 

رایستی ناما  مملک ح ع    یاک شاای   »اس : ناشته   ط نامبارک رنگانگان را ماا 
راشد تا مارث استقام  م اجح نتاج  ن  ید؛ یعمی ا الدش مستای الخلقه راشمد   ان  راا  

راا   یاک  ها  ه  ع ری دس  در  غاش شادح ا الدهای غنا  مساتقنمه تااهاد   رد کاه     
یا ان ماا   دیگ ی ضدی  تااهمد ک د   مادر را نن  سقنم   ناتاان تااهمد نماد. ایماک ا 

چمدی متعاقبا  متااات ا  راا    اان شده از شاه های پ شهاو که یکهاس   ی ان   نات مدو
)مادنی  « از  شهاتشاان نصانبی از ا  ر دناد   اناد  ه را  یاک  ها  ا  مشغاگ کام انی شدند   

 .(961: 9621کاشانیح 
پمجمن  مشخصۀ فک ی   شخصنتی مالعبدال سااگح   ستیزی: انتقادیری و انحرافه . 

ای کاه   س ؛ راه ناناه  ها ها   انح او ها   نار ایی دن ی   ستن   ایشان را انااع کژیانتقا
هاا ربمادد   زراان راه انتقااد         ها   کاساتی  ای چشم ر  کژی  ی ااض  نباد اتی لحظه

تفاا و نباادن ایشاان در مقارال      رای  شکای  نگشاید. ای   یژنی انتقادن ی   ساک   
پنامد نااندیشی    ناهی ا  نسب  ره ر زنار   ا ضااع     هاح دقنقا  انح افاو   نارسامانی

رساناری از عالماان    ااااگ سناسی   اجتماعی   ف همگی  ن اس    ایمکه  ی راالعکسِ 
نشنمی   د ری از م دا   عص ح رلکه پناند راا  دمناان      ناشه  زمانهح تقاای اقنقی را نه
هاای افا اد   اجتمااع       یی  تشخنص عنااب   ناار ا  ها   ن دانست  دردها   مشکالو

 دانس .   ااکمان می
  افا اد    های مالعبدال ساگ رسنار پ داممه    سنع اسا    طن  انتقاداو   افشان ی

اندیشان   متعصبانح انتقاد از ر اانن   نن د: انتقاد از تشک ر میهای رسناری را در ن  ه
کارنیح انتقاد از تاری   رن   کارح انتقاد از مف ها از کسب  ن زمانه   ر ن دانی ر تی از

راازیح انتقااد از عالماان     (ح انتقااد از رار ک اسای   ادار   7شغله رادن)چمدت اام مشاغل 
قانانی ااکمانح انتقاد ملم   استبداد ااکماانح   عملح انتقاد از قاضنان فاسدح انتقاد از ری ری

کااذری چاان ف اشای       های انتقاد از اقتصاد رنمار   شناع فق    تمبلی   رنکاری   شغل
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ای از ایشاان در انتقااد    هچمد جمل حر ای نمانه 6الی   قاچاق ف  شی   مباش ی دیاان.رمّ
از ا اتا   »شااد:    ره کاالی ف نگ نقل مای ها   ن ای اننان   تمایل« کسبی ری چن ی   ری»از 

م دماان  شد   معامله رااز ک دناد      مد  صفایه که تجار رندار ف نگح ره ای ان غافل پایِ
 الو   نقااد    ها  نچه طال  ناگ غافل را ره س خ   سب  تاد ف یب دادند   ای  رنچاره

قا   کم  ثاار ف  مدادند... رعد از ای  ت تنبح ک   داشتمدح همه را تا ره ااگ همیی    دفاذتای
تنم؛ تاد ماا رایاد رادر یمح    نکاش حکه تاد ما راید رکاریم  استنصاگ در ما ماه  شد؛ چ ا

سنمح دیگ ان ریشتمد؛ تااد ماا رایاد از داناه ر غا  رگنا یمح       یدیم؛ تاد ما راید ر ندر ی
دیگ ان ن فتمد... ما راید م د رگن یم   ث  و ر  هم زننمح دیگ ان ک دند   پمج مقارل م د 
 ن را هم از ما ن فتمد. پاگ اصل   م د  ن را زیادت  از ما ن فتمد   ما را رنکار نذاشاتمد؛  

الیح یاا   ج الرد اس  یا دزدی کمدح یا شهادو نااالح یا اکم نااالح یا رمّا  دا رنکار پ ت
کا دنح یاا   تاانیح یا در یشایح یاا پاای ممب تااانیح یاا مباشا ی دیااان اتتناار          ر ضه

)هماان:   «کا دن تانه راز ک دنح یا ره دیاان التماا  کا دن مساتم ی درسا        افارکش
 .(967ا971

  . اندرزنامۀ مجمع النصایح2

   ها یاتی دربارۀ اندرزنامه. کل1ـ2
های ممتاز ای اننان راستانح عالقۀ  اف  ره پمد   اندرز   اکم    کاررس   یکی از  یژنی

 ن در زندنی   سن   عملی تایش راد تا ردانجا که رخش مهمی از ا ستا را پمد   اندرز 
  انادرز   داده اس . ره همن  دلنلح ک یستن  س ح عشال ای اننان را ره اکم   تشکنل می
های ر ز یۀ طبنب را که ره دساتار اناشان  ان را ای راه      عل  زاماو   رنج»ستاده   

هاا راه    را تل    ه یمۀ رسنار ره همد سف  کا دح عشاال  ن    دممه کلنلهدس    ردن کتاب 
ها را را  ب زر راه   داند؛ تا  نجا که ای  ماعظه  اندرزها   پمدهای ماجاد در ای  کتاب می 

ها    ناشتمد. ر  دیاار مجالس تادح ااشنۀ ف ش  ته ره نالب   زعف ان میکاغذهای  غش
پاار   دیگا انح    )ساب یان « ناشاتمد   ها   در منان م  وح عباراو پمد ماز مای  کمار  سف ه

 (712   711: 2ح ج9611؛ محمدی مالی یح 721: 9611
 ح  صاای ح  پمادح انادرزح  صان   »هاایی چاان    ای  اندرزها ا که در کالا ادیبان را ناا 

( اغلاب ریشاه در   616: 9611)صفاح  اند تهره کار رف« ماعظهح نصنح ح اکم    تحقنال
از منان رفتاه؛  لای  ن قسامتی کاه     ها   ن ادرناو پهلای دارند که اصل پهلای رسناری از
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راقی ماندهح پس از اسالاح مارد تاجه اکنمان   دانشاران ای انی ق ار ن فتاه   در کتاب   
هاای   که کمت  کتاب ت لن  شاده در ساده  ای  ه؛ ره ناناند تهتاری  راه ننافاتالق   ادب   

رزها   کلمااو قصاار     اناد  ه یارنم که در  ن از ایا  نانا    نخستن  د ران اسالمی را می
هاا نقال    «اندرزنامگ»یا « پمدنامگ»اصلالح   ی علمی   تج ری   رهها ها   اکم  للنفه

 .(717: 9611)تفضلیح  1نشده راشد
هاای عملای   تج رای اهمنا       قدر ره نصای  دیمای   اکما   عال هح ای اننان  ن  هر
ا از  جااد داشاته   ایا  مقاا    « اندرزرُادی »که در د ر  ساسانیح مقامی ره ناا  اند ه داد  می

راا اضاار در درراارح    (. اندرزردان 617: 9622)عفنفیح  مماصب مهم  ن د ره راده اس 
                                                  نصنح  پادشاهان را ر  عهده داشتمد   عمدتا  ما مار    منفۀ تعلنم اتالقی شاه ادنان  

ای   .(91: 9611)مش وح  اتالقی در منان رجاگ دررار رادندهای  ت  یج   افظ  مازش
اندرزها که اغلب ره دررار   پادشاهان   ف همگ طبقاو اش افی تعلال داش ح راه تادریج   

س رازان   شبگ دان   ر ساتاینان   ران    از زندنی پنشه»  راه پندا ک د   در منان عامه نن
تا اناو ماردان   درن ان    زاتان    سپاه انح همه چنا  را تحا  نظاارو   انضاباط     

 «  رد  ناناۀ م دیسامایی درمای                             ّ                       ناعی اتالق شادمانهح اما جد ی   ماق    تا ادی ر اقی
  .(29: 9621کابح  )زری 

مباانی   حر د ران اساالمی چاه در ایا ان پانش از اساالا   چاه د      هاح در ای  پمدنامگ
ای چاان ت دممادیح تکامال     های علمی اتالقی   اجتماعی    داب معاش و   اکم 

ف د   اجتماع از راه دانشح تهذیب نفاسح  داب ساخ  نفات ح هما  جسات ح م دمای         
ح ننکاکااری    اندیشای  ننکم  وح راستی   درستی  رزیدنح اات از از سستی   کاهلیح 

یح ننکاناییح معاش و را ننکانح ت سمدیح تهذیب اتالقح تج ید دادن یح اات از از رد
ر ح   ت رن  ذ قح تعلنم ع و نفس   مماع  طبعح تشایال ره تدم  تلاال   ایثاار     

تااهی   ا ص    زممدی   ریب   ریاا     طلبی   ف  ن ه تداح پ هن  از جاهانفاق در را
یح رفتااار زر دسااتان راا  تادنمااایطمااع   در و   ت  یاا    تااادرنمی   تادسااتایی   

جا   ه جا که را  ف د ر ای رسندن ره کماگ  دمن  تا ردان هرزی دستان   تالصه راه ممحص 
 تدا نجاید   نگاید   نبنمدح مل ح شده اس .

 . مجمع النصایح2ـ2
ا س  کاه   مجمع المصای  شد  مالعبدال ساگح اندرزنامۀ کی از  ثار مهم   کمت  شماتتهی
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السالا تاا   ن    علما از زمان اض و  دا علنهانبنا   ا لنا   سالط جامع نصای    مااعظ»
مالعبدال ساااگ در ایاا  اثاا  رااه ت ساای از   .(9: 9661 )ماادنی کاشااانیح «اماا  ز اساا 

هاا   انادرزهای    ای از نصانح   های اسالمیح مجماعاه  های پهلای   اندرزنامه پمدنامگ
ده   من اثای مانادنار   ن انبهاا از    ر رنان اسالا   اکنمان ای ان راستان را ن د  ری ک 

 سخمان   کلمااو قصاار ر رناانی چاان     ره حتاد ره یادنار نذاشته اس . در ای  کتاب
پنامب  اک ا)ص(ح امامان شنعهح اض و  داح اض و ادریسح اضا و نااحح اضا و    
ار اهنمح اض و یاس ح اض و ماسیح اض و عنسیح اض و دا  دح لقمان اکنمح 

ح کنقباادح کنخسا  ح ساه ابح اسافمدیارح نشتاسابح ممااچه ح       ع ی ح هاشمگح جمشاند 
داریاااشح اردشاان  رارکااانح شاااپارح ن ساایح اناشاان  انح ا مناا   اکاانمح فنثاااغارثح 
انکساغار ح جاماسبح سق اطح افالطانح ارسلاح رق اطح ذیمقا اطنسح ساالان اکانمح    

 اقلند ح دیاجانسح جالنما ح رللنما    راذرجمه  اکنم نقل شده اس .
ماضاع   مضمان اغلب اندرزهای ممدرج در ای  کتابح تاصن  محاس    مکاارا  

  رذایال   ممهنااو اتالقای   تاصانه راه پ هنا  از       هاا    ن اتالق   تاصنه ره رعایا  
هایی چان ااسان   رخششح هم  رلمادح قماعا ح اسا      هاس . محاس    فضنل   ن

ییح تادشماسایح الام     ر ییح اکم    داناا  م  ره تلال   االح اس  تلال   نشاده
اسدح کنمهح کب    نخاوح تشم   غضابح دلبساتگی    هایی چان  ا؛   رذایل   زشتیا

 ره دنناح ریا   نفاقح در و   تهم    جهل   نادانی.
ایح اندرزها    که مؤل  در ای  کتاب هشتصد صفحه یارنم  را ت مل در ای  کتاب درمی

اکنمان   فنلسافان   پادشااهان نقال کا ده؛     های ف ا انی از پنامب ان   امامان   اکم 
ها   اندرزهای اسالمیح ای انی   اتی یانانیح تاأمان ره مشاا  که رایحۀ اندیشهای  هره نان

رگنا د.   پمدناماه تااند ره ه   نصنب تایش را از ایا     کس میرسد؛ ره همن  دلنل ه   می
ان پنشن  را داشاته  ر رن ها   کلماو قصار                                     از نجاکه مؤل  ص فا  قصد ن د  ری اکم 

مع فای نکا ده اسا ؛ اماا     ای  هیک از سخمان ممقاگح م تذ   س چشام  اس ح ر ای هنچ
ساالۀ   ر  اشاتناق   ملالعاه   تتباع چمادی     هاح دلنلی  نانانانی   تماع اندرزها   اندیشه

 ای انی   یانانی که  اس . ی اسالمیها مالعبدال ساگ در متان   پمدنامه
نظا  از ااادیا       پ هن  از تک ار   اطمابح راا صا و   مقالهح ر ایدر ای  قسم  از 

تا ی  مضاامن  ممقااگ از                                          ان ر رناارح ص فا  راه ر رسای عماده   اندرزهای پنامب ان   امام
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ایام کاه    پ داتتهح در صادد اثبااو ایا  نکتاه     ر رنان   اکنمان   فنلسافان   پادشاهان
 حاتالقای  رذایال   چه در مضامان   چه در ماضاع محاس  حرسناری از اندرزها   پمدها

راا همادیگ  دارناد   چاه رساا مضامان   صاف         ای  ههای فا ا ان   نسات د   مشاره 
هاای یاناانی راه مااازاو هام       که در ادب پهلای   د ر  اسالمی   اکم ای  هپسمدید

ااصال    امکَمح تاان پی ر د که رسناری از ای  اندرزها   تک ار شده   از ایمجاس  که می
سنمه از نسلی ره نسلی دیگ   ره رناو شفاهی   سنمهرش ی اس  که ره صارو اد تج رناو

ممتقل شده   غای  علای   کماگ معمای   ت رنتی انسانح ره صاارو مشات ک در تمااا    
 شاد.    ها دیده می  ن  مازه

ی هاا  ح یکی  شمایی را اندرزها   اکم رمدی زی  رمار ای  غ ض از ای  رخش   دسته
های ف ا انی کاه   شد  ر رنان   اکنمان اس    البته  جاد مشاره  شماتتهردیع   کمت  

هاایی دارد؛ د ا تاجاه    سخمان پنشاایان اسالا   ر رنان د ر  اسالمی را چمن  پمادنامگ 
                                                         ادب   اکم  در  ثار مؤلفن  اسالمی غن  از  نچاه مساتقنما    »دادن ره ای  نکته اس  که 

                                                            ه شدهح مآتاذ دیگا ی هام داشاته کاه غالباا  از مماارع        از ق  ن یا نفتۀ پنغمب  اسالا ن فت
)محمادی   1«اند ه تارجی در  ن راه یافته   در نست ش   تماع  ن رسنار مؤث  شماتته شد

 .(711ا711: 2ح ج9611مالی یح 
 اهمیت علم و عمل به آن .1ـ2ـ2

 لام هاا ع   ن رمای علم را ر  چهار رک  دانسته اس  که ا لان   حپادشاه پنشدادی حهاشمگ
اناشان  ان در   .(16 :9661 )مادنی کاشاانیح  « علامح عمالح صافای ننا ح زهاد     »اس : 

از علما اات اا کممد؛ رلکاه ر زی د  راار تادم     »علم   عالمان نفته اس : داش  ر رن
 زیا    .(911)هماان:  « ایشان ر سمد؛ رلکه رد ن اضار ایشان در فنصلۀ کااری نکاشامد  

ح  ماتت  علم را مایۀ ث  تممد شدن فقن  دانساته    نن « ر رنمه  اکنم»دانشممد ا  یعمی 
داشاته راشاد   « علم   ماگ   صح    اممن »در دننا ااگ  ن کس را مللاب پمداشته که 

عمال هما اه شااد؛    رخش اس  که را  کند ره علمح همگامی فایدههمه ت  . ای (111 )همان:
یاک   ه ر ح   ردن که  اند؛ مانمد علم   عمل را هم»تص ی  ک ده اس :  هاشمگ که چمان

  .(12)همان: « دیگ ی نفع نبخشد ری

که هم در متان پهلای   ای  مایه ر راشد؛  م ح اکراالت  از علم رسد م تبۀ  ره نظ  می
ا ستایی ت کند زیادی ردان شده اس    هم در ق  ن ک یم   متان اساالمی. در دعاهاای   
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ه تدا ندح طلب اکم    داناایی  های رمده ره درنا ح یکی از درتااس ا ستاماجاد در 
هاشمگ نن  ر تا ی  فضانلتی را    که چمان ؛(727: 9611 پار   دیگ انح )سب یان راده اس 
ایا    .(726)هماان:   1دانساته اسا    راده در دننا ره رمده علاا شاادح اکما     که ممک 
هاای پانش از اساالا   در     اس  کاه در اندرزناماه   ل دیگ ی از عمص  ت دح شکاکم 
هاایی کاه راه م دماان      از هماۀ ننکای  »ی دارد تا رادانجا کاه   ح اهمن  ف ا انی انیاندیشۀ ا

مع فی شاده  « دردممد»ت دح  ری (   شخص91: 9612 )تفضلیح« رسدح ت د رهت  اس   می
شد   کمااگ مللااب ها       اهارام داح تدا ند ت د شم ده می .(12 :9617اس  )ع یانح 
عالم اهارام دا یا ناار محاض یاا عاالم تا د       های م داییح نایل شدن ره انسان در  مازه
 .(21: 9611)مش وح  شد  نامنده می« منما»ملکاتی راد که 

 . نکوهش جهل و نادانی2ـ2ـ2
چه ای اننان راستان   ر رنان اسالا راه تا د رزی   ف اننا ی علام   داناش ت کناد       ه 
پناساته تاصانه    ح رالعکسح  دمناان را از جهال   ناادانی ر ااذر داشاته       اند ه  رزید  می
که را انسان جاهل همدا   هم از   هممشن  نباید شد. پادشاهان ای انی  قتی  اند ه ک د  می

 پاار   دیگا انح   ک دناد )ساب یان    ن فتمدح ا  را را یک نادان زندانی مای   ر  کسی تشم می
از  ح ناادانی   دآ نااهی را  ی  دانا   ت دممد کا   شاه کنانی ز حا شم  دانا (.716: 9611

 ننا  از قااگ   مجمع المصای  در .(617 :9622ت  دانسته اس  )عفنفیح  تاریک ه  تاریکیح
(؛ راه  916: 9661 )مدنی کاشاانیح « کالا جاهلح رنشت ش  راگ اس »نقل شده که  شاپار

 .(921 ح د ری از جاهالن را مف ح ر ح مع فی ک ده اس  )همان:اناشن  انهمن  دلنل 
 گویی ناب از زیاده. کنترل زبان و اجت3ـ2ـ2

ناایی     ن از زیااده های اکم    ت دح رلکه ر ت ی  نشانۀ  نح افاظ زراا   یکی از نشانه
راراافضال  ح زیا ا راه قااگ    پ نایی اس    نایا طبنع   دمای ننا  چمان  اقتضاایی دارد    

کاشانیح د  ناش   یک زران ره  دمی داده شده تاا راه مقادار د  رشاماد   یکای رانش       
راذرجمه  اکانم یکای از صافاو ت دمماد را  ن      .(791: 9616نیح نگاید )م قی کاشا

 ی همچمن  تص ی  ک ده  .(116: 9661 )مدنی کاشانیح« پ  داند   کم ناید»داند که   می
راارت  از زراان ننفتااده اسا       رسناری افتادهح  لی در چنا ی زیاان  اس  که در ض رهای 

 (711: 9611  دیگ انح  پار سب یان)
جا  ریشاه در تعاالنم ای انای       ه ناییح را  زران   اجتماب از زیادهمهم افظ  ماضاع



07 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مال عبدالرسول
 مدنی کاشانی و
 سیری در...
 
                                                                                                                                       07   

ته   ماضااعی  های فنلسافان   اکنمان یانانی ننا  ساارقه داشا    اسالمیح نایا در  مازه
تع ی  ک ده )مدنی « کم نفت »ارسلاطالنسح رالغ  را که  چمانشماگ راده اس ؛  جهان

ت  را سبب زیان رسندن راه نایماده   (   ا من   اکنم نن  رسنار نف912 :9661 کاشانیح
 .(971دانسته اس  )همان: 

 پیمانی و مذمت نقض عهد . نیک4ـ2ـ2
ها نماادی ر جساته داردح    ازجمله مفاهنم اتالقی مهم ن د ای اننان راستان که در اندرزنامه

شکمی   نقاض عهاد. در رساالۀ     پنمانی اس    البته پ هن  از ه  نانه پنمان پنمان   ننک
قااگ    »ها  رختی انگاشته شده که نخستن   ن سعادو   ننک ر چن  دلنلِاچه حلازراا ةتحف

 یاژه از   راه  همچمن  هاشمگ پنشدادیح نقض عهاد را  .(112: همان) اس « عهد درس 
سستی عهد از د ناان ناپسامد   : »ام ی ممک  دانسته   نفته اس  حسای ر رنان ت دممدان

از پنشااایان   ح ساپمدان  ذرراد مانسَهمن  زمنمهح در  .(17 )همان:« چه جای ر رنان ؛اس 
 :تصا ی  کا ده   حتا ی  مارادان د ر  ساساانی در زماان شااپار د ا      ر ر    از مع  و

)= مخلاق( ا رم د پنمان درس ح یگانه دارد. پنمان راا   پنمانی  ن راد که را همه داا ننک»
عفنفیح « )بح راس  نگ د یژه را ر ان تایش پنمانح تا ح رهمدکسی که ن فته رُاد نه شک

ن    پنماان  یا در کاارح   »تس   قبادان نن  در اندرزی از رهدیمان تااساته:  (. 629: 9622
  .(21: 9617ح ع یان) «دارید   متحد راستان راشند

 قناعت. گنج 5ـ2ـ2
از ثا  و اسا    نمج   فضنلتی شم ده شده که ر ت  « قماع »هاح  در رسناری از اندرزنامه

مادنی  )  چه ن سمه   ر همه راشدح غمی   ث  تممد مع فی شده اس  ان   شخص قانع نن
(   12)همان :دانسته قماع  را رهت  از ث  و  حف زند رستم حسه اب .(12: 9661 کاشانیح

اسا  )هماان:    پمداشاته در سخمی مشارهح ر ت ی  ثا  و را قماعا     حف زند ره اا حن سی
هاای   ح ره  ماازه ر  نمج قماع ی اننان راستان همه ت کند ا جالب اس  رداننم که ای  .(916

 ر کلمااو اضا و علای)ع(  ماده    نااه  نح د  ت ی  جلاه اسالمی نن  راه پندا ک ده   رارز
 .(221: 9621)دشتیح  شاد قماع ح نمجی اس  که تماا نمی :«کم ُ ال یفمی ةالقماع: »اس 

متان ملی   دیمی از اس  که راز هم در  مقارل قماع  از دید ر رنانح  ز   طمع ۀنقل
داشاته   ر ااذر  دمنان از عادو ره ای  تصل  اه یممای    مذم   ن ف ا ان سخ  رفته 

س ش  تاصنه شاده   ی پاکها ح چهار پمد اصلی ره انسانمنمای ت داند. در اندرزنامۀ  شده
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 .(2: 9612ح تفضلی) اس  هاح متمایل نبادن ره  ز که یکی از  ن
 سپنچی گیتی. 6ـ2ـ2

از ف همگ ای انی   اسالمی ن فته تا یانانی   مسانحی   حها ها   ف همگ ن یاز   در رسناری
  راداییح دننا س ایی ناپایدار   سپمجی ف ض شده که دلبساتگی رانش از انادازه راه  نح     

دارد. در ف هماگ   رساتگاری د ر مای   شااد    دمای را از   ماجب تس ان   هالک  مای 
« ننکای ننتای تکناه مکا      هنچر  » که ی ت دمنماج  سخ  عمنال ممدرج در ه ر حای انی

اردشن  رارکاان در   ح(12: 9617ح )ع یان «زی ا ننتی را پایش ننس ( »99: 9612ح )تفضلی
کس  فاداری  چزی ا دننا ره هن حکه چمدان شنفتۀ دننا نشاید ک ده اندرزی ره  دمنان تاصنه

جا  تعاالنم     ه را  حیاسالما  در ف همگ سامی .(919 :9661 مدنی کاشانیح) نک ده اس 
کس رنش از ه لقمان اکنم  حن  دیگ  اماما البالغه نهج )ع( درعلیهای ف ا ان اماا   مازه

ۀ ی دننا اشاره ک ده   ف زند تاد   دیگ ان را از غ ق شادن در لجّا  جره ناپایداری   سپم
ذرناد  ن داشته اس . ا  یک جا دننا را همچان پلی دانسته که  دمنان از  ن می ر اذردننا 

در جای دیگ ح ننتی را دریایی عمنال مع فای کا ده    ح(991)همان:  ن دند نمی  ه ن  راز
  شا اع تاکال   تاشاۀ     کشاتی ایماان  نادح پاس رایاد راا     ا که رسناری در  ن غ ق شده

   اقلناد   حدر ف همگ یاناانی هام   .(917 ره سالم  از  ن نذش  )همان: حپ هن ناری
 هاند کاه انا   دمناان را     ای دانسته  تش اف  تتهره مثارۀ در سخمانی مشارهح دننا را  سق اط

شاند؛ اما انا   ن را زیااده طلاب کممادح راه       ااج    کفای  ر نن ندح هدای  می  ازاند 
 .(921   919رسمد )همان:   هالک  می

ر انگن یح اندیشۀ م راط ره ت لا گ انااو      در سخ  آرو   ت مل کاب استاد زری 
نماان  : »ی انی دانسته   تصا ی  کا ده  ریگ فک  ا ی را یک م دهپمجی رادن اناو دنناس

اتذ شده راشادح جا  از نااع     م دیسمایی  نکه ای  معمی در ادب دریح راید از مآتذ غن 
های فک  انسانی ناشی ننس    از ایمجاس  کاه   دا ری   ساءتفاهم در راب  یژنی پنش

تااان   ره کلای تاالی نمای    حسمایییک زمنمۀ دی یمۀ م دی اکم    ع فان ای ان را همح از
 (21: 9621کابح  زری « )پمداش 

عاریتی دانست  اناو دننای   دگ نبست  رنش از اندازه رادانح   فایده   نتنجۀ شگ و
هاا   هاح چمدان شاادمان   راا غلباۀ رناج     شاد  دمی ره سبب تاشی  ن اس  که سبب می

 ماراساپمدان   ذرراد که چماند؛ چمدان اند هگن  نشاد   ه  د  را عاریتی   نذرا تلقی کم



09 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مال عبدالرسول
 مدنی کاشانی و
 سیری در...
 
                                                                                                                                       09   

چان ننکی رسدح زیااده شاادمان   »سازد که  نشان می ره ف زندش تاط  حدر اندرزنامۀ تاد
نشنب    که هنچ ف ازی ری ردح زیاد رنجه نباید نش ؛ از  ننباید راد   چان ردی ر ی  

 سااگح  عبدالره تصا ی  مال  .(921: 9617ح ع یان ؛21)همان: « ف از ننس  ری هنچ نشنبی
او   از  ر د مساتلذ  »را کسای دانساته کاه     المفس ش ی تادح   هم در اندرز فنثاغارث

 .(966: 9661 مدنی کاشانیح« )هاوح انش اح   انقباض ر ای  ی نباشد مک  
 طمع از غیر بریدن. 7ـ2ـ2

در را  داردح  ن اسا  کاه صاااب     « سپمجی دانست  ننتی»پنامد مهم دیگ ی که دیدناه 
  راه رها    کماد   صا فا    از م دا    نچه در دس   نان اس ح قلع طمع میچمن  نگ شی 
ی دنناایی دیگا انح   ها داشته زی ا معتقد اس  ح(21 :9617ح )ع یان« اس  تایش ت سمد

جا یادان  ها   دست نج تاد قماعا   رزد. در   شدنی اس    راید ره داشته تی   تمااعاری
. تا  صاار    7 ؛. نفس یاریگ  در دی 9ه: ح غما   ث  و ر ر  در سه چن  دانسته شدت د

 .(2: 9611رازیح )مشکایۀ  7. قماع    نامندی از  نچه ن د دیگ ان اس 6 ؛در طاع 
ۀ قلع طمع از  نچاه در دسا    اسل ه لقمان اکنمح مقاماو عالنۀ انبنا   صدیقان را ر

  کاه انا  (   راه دیگا ان تاصانه کا ده     999 :9661 مدنی کاشاانیح ) م دا اس ح دانسته
تااهمد ره تن  دننا    ت و ر سمدح راید از  نچه در دس  ما دا اسا ح قلاع طماع      می

نساته کاه   در ف همگ یانانیح افالطان نن  جااد   رخشمده را کسی دا .(912کممد )همان: 
 .(921)همان:  «طمع ره ماگ دیگ ی نکمد»
 سخاوت و بخشش. 8ـ2ـ2

از  حهاا  ن یها     که در همۀ ف همگ هایی اس  مایه سخا و   داد   دهش نن  ازجمله ر 
مکارا اتالق   فضایل   رمای معالی محساب شده اس . ر رنمه  اکنم ساه فضانل    

امناد   رای  مما    تادم    رای  تاقاعح رخشاش   ری ها دانسته: تااضع را س  مد همۀ تاری
رخشاندن  »از نظ   یح سخی کسای اسا  کاه در     .(921: 9661 مدنی کاشانیحپاالیش )
جااانم دی  »ح  ن را ه راه ساخا  صنهاشمگ پنشدادیح ضم  تا .(116: مانه« )شاد شاد

نن  جااد   ساخا و    سی(   ن 12)همان:  در  نچه قارل رذگ راشدح تاصن  ک ده« نفس
 د تاانگ ی راه ر رنای     فدر  اقعح  .(916 :همان) ر ت ی  تاشه   ذتن ه دانسته اس  را

ربخشاد؛  ن ناه راه نفتاۀ        سؤاگلذ ری هم  ن حرسد که ره دیگ ان   ننازممدان  ع و می
 اسا  )ع یاانح   ح ه ناه رادی هم اه تاانگ ی نباشادح نمجاار اها یم    مارسپمدان  ذرراد
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9617 :911). 
 رویی گشاده. حسن خلق و 9ـ2ـ2

  « مکاارا اتاالق  »نه تمها یکی از رارزت ی  دالیل رعث  پنامب  اک ا)ص(ح اج ا   اکمااگ  
رفتاری را همماع  دح رلکه از دید ه  انسان  زادهح تاشدر جامعۀ اسالمی را« اس  تلال»

تااند ر ت ی  مالک   سمجۀ  دمن  راشاد      تلقی   محب  ره دیگ انح می   ار از تاش
مدنی کاشانیح ا ره قاگ ا من   اکنم ا قاطع محب  اس  )  رالعکسح کژرفتاری   عتاب

              ِ           ره ف زندشح اسا   تلاال      ها   پمدهای تاد (. لقمان اکنم رارها در  مازه971: 9661
ر یی را تلال را تاصنه ک ده   ای  تصل  پسمدیده را سبب ن ی ان شدن نااهالن  نشاده

عاقب     (. ساران پنغمب ح مدارایی   مالیم  را تاش999از  دمی دانسته اس  )همان: 
(. نکته ایمجاس  که اسا   912ف  نشانمد  عدا و   دشممی مع فی ک ده اس  )همان: 

       ِ                             را هماۀ ر هاان راه داد    زادنای     »ر یی را همماع   ره نفتۀ پاریا تکنشان:  نشاده تلال  
(ح ضم  اهمن ح ناا   م الۀ ارتدایی   نخستن  اسا ؛ اماا   12: 9617)ع یانح « ایستادن

م د  ن اس  که در مقارل ردی دیگ ان تاری کمد   جار   جفای  نان را را لل    صفاح 
 ساگ از قاگ لقمان اکنم   ساران پنامب  نقل کا ده اسا :   که مالعبدال پاس  دهد؛ چمان

 (912   979: 9661مدنی کاشانیح « )که را شما ردی کمد ننکی کمند را  ن»
 های سلوک با خلق . شیوه11ـ2ـ2

اا    یژه لقماان اکانم   مالعبدال ساگ در اندرزنامۀ تایشح از قاگ ر رنان   اکنمان ا ره 
تلاال را نقال کا ده    شامایی راا ایا  انادرزها           های مختل  سلاک   رفتار راا  شناه
راهگشاا    ای  ههاح از دیدناه اتالقی   اجتماعی ر ای  دمای در ها  عصا    د ر    ر ش

تااان در چهاار مقالاۀ زیا        هاا   رفتارهاای اجتمااعی را مای      مازنده اس . ای  شاناه 
 رمدی   تالصه ک د: دسته

ه ف زند تاد تاصانه کا ده اسا  کاه راا                  ا ال  لقمان ر الف. آداب رفتار با همۀ مردم:
راشدح را  د ش  ناان   ها   ن ج  از ر ش تادشان نمشنمد   راری که فاق طاق ه م دا ر

نایی   ردنایی تلاال   تاش                                  ثاننا   دمی نباید در سلاک تایش ره  ؛(911نگذارد )همان: 
ای  تاط  تلال راشدح رلکه همااره در پی رضا  رمهد   نباید ه ن  در تناگ ت ضنۀ  قعی

                ثالثاا  چهاار    ؛(971 :اض و راری تعالی راشد   از همه چن  مخلاق چشم رپاشد )همان
هاا شافق  را       ن تصل  ماجب سعادو د  جهانی   م اد جا دانی اس  که یکای از 
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 .(111)همان:  تلال تداس 
اندیشاندن   ف زند تاد را ای  ضم  تاصنه ره لقمان اکنم ب. آداب رفتار با دوست:

ره  ی سفارش ک ده کاه راا ر ادرانای    (ح 991)همان:  یش   ازدیاد د ستانتدرن  ر ای اف ا
رفتار ک  تاا  ناان را از دسا     کممدح ره تاری   اصالح   که را تا ره راستی    فا رفتار می

  .(991)همان:  ندهی
دشممان   ردتااهان  دمایح تااد راه ساه      های سلوک با دشمن و بدخواه: ج( شیوه
اندیشاند:   ه رایاد تادرن ی جدانانا   ها   ن از یک ه ه ر ای مقارله را شاند ک  می ن  ه تقسنم

دشم   اقعی که ره ص اا ح دشممی   کنمۀ تاد را ثارا  کا ده اسا . در چمان       ا گح
مانمد  تش زی  تاکست  اسا   ها   ن مااردی از دشممان نباید ایم  رادح زی ا کنمه در سنمۀ

 زیا ا  حکه از مصااب   نان راید ر  کمار راد طلبان   ردک داران ف ص  ؛ د اح(991)همان: 
هاا یاک     ن ند؛ ان  چن ی یارمدح ر رایمد   ن نه مذم  نمایمد   د ستیا مانمد سگانها   ن

د ستی که ره  دمی پشا  کا ده   رادتااه  ی شاده      حساا ؛)همان( ساع  رنش نباشد
تا      خ زیا ا تصاام  ا  رسانار سا     حاس ؛ از چمن  کسی نن  ننک راید ر اذر رااد 

شدیدت  از تصام  کسی اس  که از ارتدا ردتااه   ر ی نا دان رااده اسا  )هماان:     
شابنه راه هام دارناد   ها  د       ای  هعقناد    ارسلاطالنس لقماندر چمن  ماردیح  .(991

  عذرتااهی از کسی  که رغب  را کسی که از  دمی اع اض ک ده اس  اند ه ک د تص ی 
 .(916ا991ماجب ذل  اس  )همان:  حرپذی د راای  ه   ِ    عذر  رمد که تاش ندارد

ف ات  از سه دیدناه سالاکی پنشان ح ر تای از     د. مرو  و مدارا با دوست و دشمن:
رن  معتقدند که را دشممان نن  راید راا مادارا      نگ    اقنق  ن ر ش ر رنان   اندیشممدا

ای ره مه رانی  مانهمه رانی رفتار ک د؛ چه رسا دشممی   تصام   نانح را چمن  رفتار ک ی
راا د سا    دشام     »  محب  رنمجامد. لقمان اکنم ره ف زندش تاصنه ک ده اس  که 

(. جالنما  اکنم نن  در سخمی مشارهح  دمناان را راه قادر    119 )همان:« ر ی نشاده دار
افالطاان   .(911)هماان:   ن دعاو ک ده اس ره مدافعه   مدارا را دشمما ح سع   تاانایی
صنح  تااد را را ای   تااهدح راید ن مگامی که دشم  از کسی مشارو میمعتقد اس  ه

در رساالۀ   .(921 کماد )هماان:   زی ا تصام  ا  را ره محب  ردگ مای  ا  تالص ن داندح
مادارا راا      م  و را د ساتان ت قی   ث  وح نن  د   یژنی از چهار  یژنی  الازرا ةتحف

 .(111 دشممان ذک  شده اس  )همان:
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 برآمد
اصالح   رهباد رفتارها   ر اراط فا دی      ح عالمان   اندیشممدان رسناریح ر ایرازاز دی 

هاایی در پماد   انادرز       اجتماعی  دمنان   رستگاری   ت سمدی همماع تاادح رسااله  
هاای   نگاشتمد   ر ای کماگ معمای   ت رنتی انسانح عمل راه  ماازه    اکم    اتالق می

مجماع   هاح اندرزنامۀ دانستمد. یکی از ای  رساله  ری میها را ض   ممدرج در ای  اندرزنامه
ح رساناری از انادرزها   اکَام کاه     در  نمدنی کاشانی اس  که  مالعبدال ساگ المصای 

سنمه از نسلی ره نسالی   ره راده   ره صارو شفاهی   سنمه ها تج رناو رش ی ااصل ق ن
زهایی از ر رناان اساالمیح   شاد. مؤل  در ایا  کتاابح انادر     دیگ  ممتقل شدهح دیده می

اکنمان ای انی   اتی فنلسافان یانانی نقل ک ده   کماگ اتالقای   معماای  دمناان را    
 دانسته اس :   زی هایی از ناع  مایه ر ها    مماط ره رعای  تاصنه

ناااییح  ز جهاال   نااادانیح اجتماااب از زیااادهف انناا ی علاام   عماال راادانح پ هناا  ا
ح قماع    ت سمدیح طمع از غن  ر یدنح سخا و   رخششح پنمانی    فای ره عهد ننک

 های درس  سلاک را تلال.     شناه ر یی نشادهاُس  تلال   
 :ها نوشت پی

زدنای     ای از غا ب  جااح نشاانه   مالعبدال ساگ ره نظ  ر تی رهاناه  های . ه چمد ممک  اس  ای  نفته9
  تادرااتتگی مسالمانان    ماآری  نگای  فزدنای     راید دانس  که  ی دشم  غ ب حتادراتتگی ا  راشد
   نلاه   شاکای  کا ده    حمآب   نفتار   رفتار  نان ر فصلی مشبعح از مسلمانان ف نگیاس  تا جایی که د

ح رلکاه ه چاه عقایادش    عقنده راشد ری تااهح متمدن قانانالزا ننس  شخص »ضم  ایمکه تص ی  ک ده 
کماد:   ناناه انتقااد مای    زد  تااد ایا    از هماطمان غ بح «ت  تااهد راد ت    قانانی ت  راشدح متمدن محکم

کاه اسام اساالا ر ی تااد     هاا    ن نمااینم از  کمنم   امهار ف تمدنی   ش ممدنی می صده ار تشک  می»
)مادنی  « داریمها   ن ما   قاانن  ممشار  ق  ن دارندح رلکه ک  رها تشک  از  نگذاشته   اات اا از ناا ا لنای

 .(971ا991: 9621 کاشانیح

نن د؛ ماثال  یاک     ]که یکی از ماانع مش  طن  اس [ یعمی یک نف  چمد شغل پنش می ت اام مشاغل. »7
هل تبا وح  نف  هم مجتهد اس ح هم قاضیح هم  کنلح هم مح رح هم کارن ارح هم دالگح هم طبنبح هم ا

 .(976)همان: « نذارد کمد   همه را ناقص می ؛ پان ده شغل میهم مباش  دیاان  ...

ح رساالۀ انصاافنه  مقدماۀ ساند محماد راساتگا را       های مالعبدال ساگ ناک:   انتقادن یاز  ر ای  ناهی. 6
 .12ا21ص

رایاد دانسا  کاه در     قی ره دننای ش ق تعلال داردح. درس  اس  که رسناری از اندرزها   مضامن  اتال2
فلسافۀ  »ارد تاا رادانجا کاه    تا   هایی از امکم   پمدنامگ ره چشم می تاری  فلسفه   تفک  غ ب نن ح نمانه

)اکم  تالده یا جا دان ت د( الاقل از ق ن د ازدهام مانالدی رادی  سااح در فلسافۀ غا ب       « جا دانه
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 .(91: 9ح ج9621 جاد داشته اس  )ملکنانح 
ح راه عشا ی  اثمای   یژه عهد غلبۀ شنعۀ ره ح. البته راید دانس   قتی اندرزهای ای ان راستان ره د ر  اسالمی1

اندرزهایی را ممش  دیمیح جایگ ی  اندرزهای ملی شد؛ تا ردانجا که اتی جاای اکماای    ه تدریجیاف ح ر
 نن د   اندرزهای ممساب ره ا ح همه ر ای اثبااو صاح     ای انی مثل ر رنمه  رختگان را لقمان اکنم می

نساب  داده   )ع(  امااا ماسای کاامم    )ع(  اماا جعف  صادق )ع(را ر ایاتی که ره ائمه مثل اماا علیها   ن
 .(612   611: 9611)ر ای اطالع رنشت  نک: صفاح  شدهح هم اه اس 

ح اکما   ای ر تاردارند. تادف سالا   از جایگاه  یژه« اکم    اکنم»نی نن  . اتی در ف همگ یانا1
 حتا  دانساته   تا    شایساته   را غمای نفس مع فی ک ده   ماگ را غمای ردن   طلب ک دنِ غمای نفس را مهم

 .(911: 9661)مدنی کاشانیح  ماند  راقی می شاد   نفس  ا ردن فانی میزی 
   .(12هاشمگ نسب  داده اس  )همان: ادح عن  ای  سخ  را ره در کتاب ت مالعبدال ساگ. 2

 منابع
 سخ .   :ح ته ان1ح ره کاشش آاله  مازنارح چتاری  ادرناو پنش از اسالاح 9611تفضلیح اامدح  -
 انتشاراو تا .   :ح ته ان7ح چمنمای ت دح 9612ح )مت جم( اااااااا -
 ستاد اقامۀ نماز. ح ته ان:البالغه ت جمۀ نهجح 9621دشتیح محمدح  -

 المللی الهدی. ح ته ان: انتشاراو رن از نذشتۀ ادری ای انح 9621کابح عبدالحسن ح  زری  -
ح «ای ان راستان در اشعار راراافضال  های اتالقی ت ثن  اندیشه»ح 9611ح  اند   نس ی  ع ی یح پار سب یان -

 .717ا729ساگ پمجمح شمار  هفتم   هشتمح ص حشمات  کاشان
 ح کاشان: انتشاراو م سل.7چح ف  و فقاه ح 9617ش ی ح اامدح  -

 سخ .: ح ته اناد ار شع  فارسی از مش  طن  تا سقاط سللم ح 9611کدکمیح محمدرضاح  شفنعی -
   .212ا616ح ساگ هفتمح شمار  سااح صنامه ای انح «رزاند»ح 9611اهللح  صفاح ذرن  -

 سازمان من اث ف همگی.   :ح ته انهای پهلای مت ح 9617ع یانح سعندح  -
  انتشاراو تا . :ح ته انهای پهلای اساطن    ف همگ ای انی در ناشتهح 9622عفنفیح رانمح  - 

 انتشاراو تا . ح ته ان:تاری    ف همگ ای انح 9611محمدی مالی یح محمدح  -
 انتشاراو م سل.   ح کاشان:رسالۀ انصافنهح 9621مدنی کاشانیح مالعبدال ساگح  -
 ناش  تصاصیح ااج محمد مدنی کاشانی. ح ته ان:مجمع المصای ح 9661ح اااااااا  -
 انتشاراو علمنه. ح قم:مفتاح المجاح فی ش ح دعای صباحقح 9211ح اااااااا  -
 انتشاراو ز ار.   :ح ته اندیاانح 9616  محمدح الدی م قی کاشانیح افضل -
 انتشاراو سخ .   :ح ته انجستارهایی در ادرناو تعلنمی ای انح 9611مش و م یمح  -
الادی  عثماان را  محماد ق  یمایح راه کاشاش         شا و  ح ت جمۀجا یدان ت دح 9611مشکایۀ رازیح  -

 انتشاراو دانشگاه ته ان. پژ هح ته ان: تقی دانشمحمد

 پژ هشکد  اازه   دانشگاه. :ح ته انتاری  فلسفۀ غ بح 9621نح مصلفیح ملکنا -

 


