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ر میان مال محسن فیض کاشانی و جایگاه آن د «حقایق» و معرفی محتوایی  کتاب بررسی

 کتب مشابه

 (18-99)ص

 (ادب بهار) فارسی نثر و نظم شناسیسبک تخصصی فصلنامه

 پژوهشی -علمی

63پیاپی شماره -6839 تابستان -دوم شماره -دهم سال  

فاطمه  ، 2علی محمد پشت دار ، 8 سید ابوالحسن ترابی قریه علی )نویسنده، مسئول(

 4علی پدرام میرزایی ،3اکوپ

 5931بهار  :مقاله دریافت تاریخ

 5931بهار  :مقاله قطعی پذیرش تاریخ

 چکیده
متعدد و متنوعی با سبکها و گرایشهای  اخالقی در سنّت اخالق نویسی در طول هزار سال گذشته آثار     

فراخور شرایط علمی و مذهبی این نوع آثار رونق و نیز ب فکری مختلفی  نوشته شده است. در عصر صفویه

امام محمد « کیمیای سعادت»سبک یکی از آثار اخالقی ب« حقایق»رشد چشمگیری پیدا کرد. کتاب 

دست استادی مسلّم در حکمت نظری و حکمت عملی و برخاسته از مکتب حکیم متأله غزّالی است که ب

جامعة علمی ایران عرضه شد. مؤلف این اثر مال محسن فیض کاشانی است و مترجم آن بصدرالدین شیرازی، 

معرفت این کتاب از گروه کتب اخالقی غیرروایی است که سه بخش  نورالدین اخباری نوة برادر مال محسن.

این ب این پژوهش به شیوة تحلیل محتوا برشتة تحریر درآمده است.  پسندیده هاو  ناپسندیده هاو  نفس

چیست؟ و در مقایسه با کتب مشابه از چه جایگاهی « حقایق»سؤال اصلی پاسخ داده است:محتوای کتاب

ایی از استادش برخوردار است؟نتیجة نهایی تحقیق گواه این نکته است که مؤلف در بُعد نظری و محتو

در طرح این کتاب با اتکاء بر معارف شیعه  شرعو  کشفو  عقلمالصدرا تأثیر عمیقی پذیرفته و در تلفیق 
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 مقدمه     

فیض کاشانی دانشمند شیعی که دنباله رو امام محمد غزّالی است در میان دانشمندان »        

ساخته و بدان رنگ شیعی داده است. رساله   «البیضاء فی احیاء االحیاء محجةال»شیعی و مانند او 

در ده دوازده باب بنام   «هـ..ق 5611»یعی دارد از آنهاست:آیینة شاهی که در ها در اخالق دینی ش

 (671چند اثر فارسی در اخالق، دانش پژوه:«)شاه عباس دوم ساخته است

هـ..ق( در علم اخالق دو رسالة دیگر با عنوان 5636-هـ..ق5667شود که فیض کاشانی)یادآوری می

 است.)رساالت اخالقی،مالمحسن فیض کاشانی:ب( نیز بفارسی نگاشته « ةترجمه الصلو»و « الفت نامه»

شیعی است، که  -اسالمی -مفصل ترین و کاملترین اثر مالمحسن در شیوة دینی« حقایق»کتاب

( این کتاب طبق  939ده است)متن حقایق:وردقیقاً یک سال قبل از وفات آنرا برشتة تحریر درآ

هشت ساله  ایان عربی نگارش یافته  که با فاصلهل علم ابتدا به زبیکی از سنّتهای رایج در میان اه

در همان عصر  -نوة برادر مال محسن–دست یکی از شاگران مبرّز مؤلف یعنی نورالدین اخباری ب

 بفارسی روان و شیوا ترجمه شده است.

 ضرورت تحقیق:

چند نسخة خطی در دست است که تا کنون تصحیح انتقادی « حقایق»از کتاب ترجمه 

اند و به نام ترجمة خود، نشده جز آنکه چند تن مدعی ترجمة جدیدی از اصل عربی شده 

اره ای به نسخ خطی ترجمة کهن شچاپ رسانده اند؛ در این ترجمه ها ایشان هیچ اآنرا ب

 نورالدین اخباری نکرده اند:

 از انتشارات اسالمیه، تهران. 5936راسانی، بسال ترجمه محمد باقر ساعدی خ -

 ،انتشارات آیت اشراق،قم.5936ترجمه حمیدرضا صادقی،بسال -

 ،مستجار،تهران.5936ترجمه رضا جلیلی، سال -

 :پیشینه تحقیق

شده که اقدم و اساس نسخ ، نسخه از کتاب حقایق تعداد پنج نسخة خطی شناسایی               

مجلس شورای اسالمی است به خط نسخ و تاریخ کتابت ششم ذیحجه  6616شماره شناسایی ب

 هـ.ق یعنی یازده سال پس از فوت مؤلف.)قرن یازدهم(5555

 هـ.ق. 5631رمضان  خط نستعلیقمربوط بقرن دوازدهم ب 3913نسخه دیگر بشماره شناسایی  -

 .116شماره نسخة کتابخانه مسجد اعظم قم ب -

 زدهم.یقرن سکالیفرنیا بخط نستعلیق متعلق بة کتابخانة لس آنجلس نسخ -

 .1731شماره ة مدرسه شهید مطهری )سپهساالر( بنسخة کتابخان -

از آنجا که تا کنون تحقیق مستقلی در تحلیل محتوا و سبک کتاب حقایق صورت نگرفته، نگارنده 

 با بررسی متن اثر ویژگیها و محتوای آن را بشرح زیر معرفی کرده است:
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از جمله آخرین  کتاب حقایقفیض کاشانی از نویسندگان پرکار عصر صفوی است، مال محسن  

آثار قلمی اوست که طبق شواهد موجود یکسال قبل از فوت آنرا نوشته است. همانطور که اشاره 

اما این کتاب  ؛شد، نویسنده در باب مطالب اخالقی و عرفانی قبالً چند رسالة مختصر نوشته است

ل است که همة ابواب اخالق را از خود شناسی و تهذیب نفس تا معاشرت با اثری مستقل و کام

دوستان  و اخوان دربرمیگیرد. ساختاراین کتاب همانند کتب متقدم همچون تهذیب االخالق 

امام محمد غزّالی  سعادت کیمیایو  احیاء علوم الدین وق( .هـ. 365-966ابوعلی مسکویه )

ساختار رایج کتب اخالق است که در طول هزار سال عصر ق( و دیگران همان .هـ. 161)فت 

در همة این کتب نخست علم اخالق را تعریف »زبان فارسی و عربی نوشته شده است:می باسال

گفته اند، آنگاه فضایل و رذایل و اقسام واقع در زیر هر کرده اند، سخنی چند در فایده و غرض آن 

نظرشان رسیده یی بختالفی دیده اند و یا نکتهتنها وقتی ا را ذکر و تعریف کرده اند؛ و یک از آنها

شرایط و مقتضیات محیط و نظام حکومتی و عوامل دینی و سیاسی و ، و بنا باز آن بحثی کرده اند

اقتصادی گاه ملزم شده اند که اخالق ارسطویی و افالطونی را با مبادی اسالمی تلفیق کنند مانند: 

و االسعاد، خواجه نصیر طوسی در اخالق ناصری و ابن مسکویه  ةسعادابوالحسن عامری در کتاب ال

در تهذیب االخالق و گاه آن را با اصول مذهب تسنّن یا تشیّع و یا تصوّف در زهد درهم آمیزند 

« و مال احمد نراقی در معراج السعاده فیض کاشانی در حقایقمانند: غزالی در کیمیای سعادت، 

 (51مسکویه:)تهذیب االخالق، ابوعلی 

ق الاثر خواجه نصیر الدین طوسی است که هر سه باب اخ« اخالق ناصری»کاملترین این کتب

دربردارد:تهذیب نفس، تدبیر منزل و سیاست مُدُن؛ اما سایر کتب عموماً به بخش  را ارسطویی

و راههای نجات از  اخالق فردی یا تهذیب نفس و ابعاد تعریف نفس در ظاهر و باطن پرداخته اند

مال محسن فیض « حقایق»فضایل )=خیرات( را برشمرده اند.کتاب دن بیمهالک )= رذایل( و رس

از این چهارچوب عدول نکرده، اما حُسن بزرگ این کتاب پختگی محتوا و علم و عمل  کاشانی 

تجارب  توأمان مؤلف است که در میان مطالب اثر، مخاطب را جذب خود می کند. این اثر حاصل

 ارث مانده است. بهعلمی و عملی گذشتة مؤلف است که پس از چند دهه 

تهذیب نفس و خودسازی و خودشناسی پرداخته از ابواب سه گانة اخالق بیشتر ب «کتاب حقایق»

من در این کتاب »و متعرض ابواب دیگر نشده مال محسن فیض در سبب تألیف کتاب آورده است:

بازخواهم گفت..... من مطالب خود را از قرآن و سنّت رسول خدا)ص( و احادیث اسراری از دین را 

از آن اضافه کردم و مخصوصاً از کتب علمای دین در خوریافتم ب معصومین)ع( برگرفتم و آنچه

ابوحامد غزّالی مطالبی که صالحیت داشت در کتاب خود وارد کردم ..... « احیاء علوم الدین»کتاب 
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گذاردم و آن را در شش مقاله ترتیب دادم که هر مقاله دارای چند « حقایق»را  و نام کتاب خود

 (6)حقایق مال محسن فیض کاشانی، مقدمه:« باب و هر باب دارای چند فصل است

مقالة اول خود در سه گفتار در علم و اعتقادات و شناختن نفس است. مقالة دوم در معنی خُلق     

له سیّم در مذمّت دنیا و محبت مال و خدمت جاه و غرور.....مقالة تعلّق دارد، مقا خلقآنچه بو

چهارم در خلقهای پسندیده چون صبر، شکر، رضا، رجاء، خوف، محبّت، یقین، توکل و امانت 

است.مقالة پنجم در اسرار عبادات، نیّت، طهارت، نماز و ذکر، تالوت قرآن.مقالة ششم در سایر 

 ر مرگ و برادر گرفتن و خاتمه.کمراقبه، ف اعمال صالح چون توبه، محاسبه و

 طور کلی کتاب حقایق سه بخش کامالً مستقل دارد:ب

لقهای ناپسندیده و خصوصیات عالم و متعلم و اجمال خُ مقدمه در تعریف علم و عمل و .5

 پسندیده و شناختن نفس.

 ناپسندیده ها)=رذایل( .6

 پسندیده ها)=فضایل( .9

طرز بیان و ترتیب و تدوین مطالب در  تلقی می شودآنچه در این کتاب ابداع و نوآوری 

صفحه طبق صفحات  53ل اول کتاب است که شامل صباب سیم از ف»در « نفس»خصوص 

 کیمیای سعادت، این بخش در مقایسه با کتب مشابه مانند 77تا  13تایپی ماست از صفحه 

علمی مبتنی بر رعایت  ابوعلی مسکویه،بسیار ابتکاری و نوآورانه و کامالً تهذیب االخالقو 

تقدم و تأخر مطالب با انتخاب تعابیر جدید در مَلَکات نفسانی و شرّور که در مقایسه با کتب 

متقدم عناوین و اصطالحات تازه و منحصر بفرد است تعابیری چون: خاطر محمود، خاطر 

 دل. مذموم، الهام مَلَکی، الهام شیطانی، تشبیه دل به آیینه و حوض و تفکیک انواع

کیمیای در بخش سوم مقاله همین بخش از کتاب حقایق با دو کتاب مشابه یعنی     

 مقایسه شده است. تهذیب االخالقو  سعادت

 کتاب حقایق و احوال مولف آن 

ه .  5667صفر  53در « فیض» و ملقب به « مالمحسن»محمدبن مرتضی بن محمود معروف به » 

پیشوایان حکمت و الهیات و عرفان و حدیث درصده یازدهم ق در کاشان به دنیا آمد ، وی از 

فقیه ، متکلم ، مفسر و ادیب بود و در کاشان « رضی الدین شاه مرتضی » هجری است . پدرش 

و ضیاء الدین محمدرازی بود:مادر او « مال فتح اهلل کاشانی » حوزه تدریس داشت و از شاگردان 

)مشاهیر « از علمای شهر ری بوده است  . «ای رازیضیاع العرف»بانویی عالم و شاعر ،دختر 

 (563-567کاشان،فرخیار:
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مالمحسن در دوسالگی پدر خود را ازدست داد و دایی و عمویش تربیت او را به عهده گرفتند .    

ایشان مقدمات علوم را تا سن بلوغ در کاشان فرا گرفت ، در بیست سالگی برای ادامه تحصیل به 

اجازه اجتهاد « شیخ بهایی »و « مال محمد تقی مجلسی»محضر استادانی چون  اصفهان رفت و از

 فیلسوف نامدار شاگردی کرد. « مالصدرا » و « میرفندرسکی» و « میرداماد»گرفت ؛ همچنین نزد 

وقتی که مالصدرا در کهک قم اقامت گزید مالمحسن نزد او شتافت و مونس وی گردید، به طوری 

داد، در این هنگام مالصدرا تدریس « فیض» دامادی خود برگزید و به او لقب  که مالصدرا او را به

علوم عرفانی را شروع کرده بود ، مالمحسن و مالعبدالرزاق الهیجی مدت هشت سال نزد او بودند و 

 در مصاحبت های شبانه روزی ازمظهر استاد استفاده می کردند .

به تدریس و تالیف همت گماشت . موالنا محسن وی پس از چندسال راهی کاشان شد و در آنجا  

فیض در تمام علوم دینی بویژه تفسیر ، حدیث ، فقه ، فلسفه ، عرفان و ادبیات عرب و عجم به 

 حدی است که اگر در تمامی دوران صفویه بی نظیر نباشد، کم نظیر است . 

بسیار « غزالی»راه به  مالمحسن به طریقت  تصوف و روش اهل عرفان میلی تمام داشت و و در این

 شباهت دارد و از سخنان او در آثار خود زیاد نقل می کند . 

ه . ق است . مدفن فیض هم اکنون در مقبره کوچکی معروف به  5635یا  5636تاریخ وفات او 

 با تصرف(563-567کرامت در کنار میدان قاضی اسد اهلل کاشان زیارتگاه عام و خاص است .)همان ،

 ای اصلی کتاب حقایقمعرفی بخشه .8

مده حاکی از مبانی تئوریک آبخش نخست یعنی باب اول که در بیان اعتقادات و شناختن نفس 

)=آموزه( و مباحث نظری مؤلف است)حکمت نظری(؛باب دوم و سیم در روش و حکمت عملی است 

 عقل و عرفکه فرد عمالً از آنچه ناپسندعقلی و شرعی و عرفی است، پرهیز می کند و آنچه شرع و 

قول مال محسن در بیان هدف غایی اخالق قدر وسع انجام می دهد تا ب آن حکم کرده بهب

افعال حق و حکمت در صفات آن بقدر امکان و بو بمعرفت حقیقی به ذات واجب الوجود »....

در بخش صفات  ( دست پیدا کند، کتب اخالقی7)حقایق،مالمحسن:« آفرینش دنیا و آخرت

در بخش ناپسندیده ها همچون  پسندیده و ناپسندیده عموماً اشتراک دارند؛اما مؤلف حقایق 

 شود.ج داده که بیان میرپزشکی روانکاو ابتکاراتی بخ

خصلت نام برده که معروف است و در اکثر کتب اخالق این  57در بخش پسندیده ها 

 3.تقوی7.زهد 7رضا  .1. تسلیم1.امید به خدا 3خدا از . ترس9.شکر6.صبر 5عناوین هست: 

.ادای 51ایشان.حسن معاشرت با 53.حسن ظن به مردمان59.احسان56.عفو 55.سخاوت  56.قناعت.

 (53حقایق:تن قدرنعمتهای خدا در همه حاالت.)متن نس.دا57.اخالص57.صدق51امانت 

راه خصلت های ناپسندیده در اصل بیماریهای روحانی و نفسانی است که شناخت آنها و 

رذیله یا  33شرایط آنهاست؛ مؤلف حقایق دفع این امراض در گروه عمل بوظایف دینی و علم ب
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.بدخواه 3تقدیرات الهی.ناراضی بودن ب9.پریشانی6.ترس5ت:نام برده اسرا خصلت ناپسندیده 

.محبّت 3.طلب علو برمردمان 7شد .اظهار خالف آنچه در دل با7.حسد1ینه .ک1مسلمانان بودن 

.از حق ننگ 53.غضب59.ریا56.کبر55طول عمر برای تمتع از دنیاب.محبّت 56مدح ناشایستب

.خود را از همه 3.رغبت در دنیا57.بخل 57.طمع 51.دشمنی نمودن بظاهر و باطن 51داشتن

.تعظیم اغنیا از راه مال 66.سرکش شدن بوفور نعمتها65شاط.زیادتی ن66بلندمرتبه و شریفتر نمودن

.میل از 61.به چیزهای نفیس رغبت و مباهات نمودن63.فخر کردن و بخود بالیدن69و خواری فقرا

.مداهنه در 67.خواهش ببسیارگفتن)پرگویی(67.اهتمام ورزیدن در کارهای بی فایده 61حق کردن

عیب دیگران .ب95ای خودباز ماندن.از عیبه96ودن.از کرده های خود خشنود ب63امر و نهی 

اندک خواری که بنفس برسد، بسیار .ب93.ترس از خدا نداشتن99درکردن .غم از دل به96پرداختن

ظاهر دوست گرفتن و با عداوت در .مردمان را ب91ن .از برای حق کم انتقام کشید91انتقام کشیدن

طول .36.فریب دادن 35.خیانت36.مکر 93ها .تکیه بر طاعت97. از مکر خدا ایمن بودن97باطن 

مردمان انس .ب31شتن و بر فوت آن تأسف خوردندنیا شعف دا.ب33.دل سختی و درشتی 39امل

.بی 37.درکارها بی تاب بودن 37.طیش کردن )خشم( 31گرفتن و از مفارقت ایشان وحشت داشت 

لب و منشأ امور قبیحه و مورث .نامهربانی با مردمان و مانند آنها که گفتیم از صفات ق33حیایی

 (51همان:«)عملهای محرّمه است

مهمترین نکته در عناوین امراض نفسانی ،ذکر خُلقهای بدی است که در دیگر آثار مشابه 

نامی از آنها نیست مؤلف همانند پزشکی جراح است که غدد مزاحم را شناسایی کرده و راه قلع و 

 حلة سالمت کامل.دفع آنها را هم تجویز کرده است تا مر

ناپسندیده ها را در ده اصل نام « مهلکات»غزّالی در کیمیای سعادت تحت عنوان 

. 3. عالج شرة سخن و آفات زبان 9رجف.اندر شهوت شکم و 6.ریاضت نفس و عالج خوی بد 5»برده:

. اندر عالج بخل و حرص جمع 1. در دوستی دنیا و بیماری طمع 1در عالج خشم و حقد و حسد

عالج کبر .3. عالج ریا و نفاق در عبادات 7. اندر عالج دوستی جاه و حشمت و آفت آن7مال  کردن

 (7کیمیای سعادت،غزالی:«).عالج غفلت و ضاللت و غرور56و عُجب 

ابوعلی مسکویه در تهذیب االخالق در برابر فضایل اربعه اجناس رذایل را هشت تا قرار 

، حال در دو طرف حد عدالتو  حکمت شجاعت،عفّت،داده است:فضایل اربعه عبارت بود از 

طرفین  خمودو  هرَشَ طرفین شجاعت، تهوّرو  جُبّنوسط هر یک از آنها دو خصلت قرار دارد:

، یعنی ظلم و مهانتو  جوراست و  حکمت، دو طرف وسط دهاو  جهلعفت)= شهوت( است، 

فضایلی هستند  ستند که مقابلیی هنها امراض عالیهآانظالم که دو طرف وسطی عدالت است، پس 

تهذیب االخالق «»که آنها صحت نفس است و زیر این اجناس انواعی هست که آنها را نهایت نیست

 «693،مسکویه:
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خصلت ناپسندیده را از امراض اصلی نفس دانسته و در عالج هر یک  59مال محسن در این کتاب   

 است.ائه کرده ن و سخنان ائمه )ع( ارراه مناسب را به استناد قرآ

 مبانی و تعریفات کلیدی کتاب حقایق:

علوی و  : بدان که سبب کلّی از آفرینش عالمدر علم : در بیان علم و معرفتمقالة اول -5

 (9جناب الهی است،علم ودانش است)حقایق:و بهترین چیزی که موجب نزدیکی بسفلی 

علم چون امری است لذیذ فی نفسه،پس مطلوب :هرگاه نظر کنی بارزش و اهمیّت علم -6

عزّ و  -لذاته خواهد بود و آن را نیز وسیلة سعادت دنیا و آخرت و ذریعة قرب به خدای

 (1می یابی )همان: -جلّ

: و چون علمها از راه اختالف مراتب مختلفند،پس المحاله در فضیلت نیز افضل علمها -9

از راه یقین و این اصل  -عزّ وجلّ-بمعرفت خدایمتفاوت خواهند بود تا آنکه منتهی شود 

 (7هر معرفت ثابته ای است که سایر معرفتها بآن باز می گردد.)همان:

: بدرستی که مردمان بسه قسم اند: اول عالم ربّانی که علم را انواع مردم در مراتب علم -3

از اهل علم لّمی که بر راه نجات واقع است و علم را عبی وساطت احدی فراگرفته.دوم مت

 (55آموخته سیّم خرمگسی چندند در غایت رذالت و حماقت)همان:

علم : اما علمی که مقصود از آن عمل است دو قسم است:یکی انواع علم به قصد عمل -1

 و احکام . علم شرایعو دیگری  اخالق

 (53عبارت است علم باحوال قلب از خصلتهای پسندیده و ناپسندیدة آن.)همان: :علم اخالق -1

واگر کسی قابلیّت تحصیل تمامی ]پسندیده ها را[ نداشته باشد جام تکالیف بقدر وسع:ان

 (51بقدر آنچه ممکنش باشد سعی نماید)همان:

عبارت است از تحصیل بصیرت در مسائل دینیّه،خواه علمی خواه عملی،مسائل تَفَفَّة در دین: -7

ه واجب باشد،خواه سنّت،خواه ق بعبادات دانسته باشد یا بمعامالت،خواظاهری یا باطنی تعلّ

 (57ادب)همان:

امبر )ص(:از راه وحی از زبان نبی )ص( ، بعد از حیات نبی)ص( در حیات پی:  راههای اخذ علم

 شدند..قبل از تعیین امام به اجماع باطل گرویدند و تابع محکمات و متشابهات 5 ::مردم دو گروه شدند

 (           57آن تصریح نموده و در عقاید تابع محکمات  شدند.)همان:خدا در قرآن بآنچه ایل شدند ب. ق6   

عقل،شرعی درونی و شرع،عقلی بیرونی است. اجتماع نور داخلی با نور رابطة عقل و شرع: -7

 (66است نور عقل است که مؤیّد نور شرع است.)همان:« نورٌ علی نورٌ»تفسیر خارجی

نوری  علم عبارت از تعلّم حاصل شده باشد،بلکه علم آن نیست که از راه کثرتتعریف علم:-81

 (66اندازد آن را در دل هر که ارادة هدایت آن دارد.)همان: می -عزّ و جلّ -است که خدای



8 

 

:باید دانست که در احکام شرعیه ادنی مراتب یقین کافی است،پس هر مالک عمل بخبر واحد-88

 بآن باید کرد و بهر چه اطمینان شود،عملچه از اخبار که نفس را به صحّت آن اطمینانی حاصل 

 (69حاصل نشود،باید بر حال خود واگذاشت.)همان:

 (69سنجیده می شود بکتاب و سنّت.)همان:هر چیزی  مالک صحت و سقم اخبار: -56

احوال قلب و اصالح آن  تفقد کسی است که سلوک راه آخرت بنماید و مشغول متکلّم واقعی: -59

 (67شود.)همان:

: آراسته است بحلم و سنجیدگی برای معلّم و برای متعلّم، سرکشی عالم واقعی کسی که -53

نکند حلم و سکوت،مأیوس نسازد مردم را از رحمت خدا، ایمن نگرداند ایشان را از عذاب خدا، 

 (99رخصت ندهد ایشان را در نافرمانی خدا،ترک قرآن نکند.)همان:

 اندازد.ین گروه آزار رسان است و مردم را در شک و شبهه برای شبهه و جدل، ا -:انواع طلبگی -51

 برای فریب و دغل، صاحب مکر و حیله است و اظهار می کند خالف آنچه در دل دارد.- 

همیشه شکسته خاطر و غمگین باشد، شبها بیدار است، تفکّر می  -عزّ و جلّ–برای علم بخدای  -

ت، متوجه اصالح نفس خود است، معرفت سا رت،ذاککند، نماز شب برپا می دارد، از خدا ترسان اس

 (93بمردم زمانه دارد، و از معتمدترین برادران وحشت دارد)همان:

 (91: الف. آنکه به علم خود عمل می کند.ب.آنکه به علم خود عمل نمی کند)همان:انواع دانشمندی -51

می کند و هر که عمل  : علم پیوسته است بعمل، پس هرکه علم بهم رسانید،عمللت عملااص -57

 (91کرد، علم بهم رساند.)همان:

عبادت دل است و نماز روح است ، کسی که ارادة تحصیل علم نماید : علم شرایط طلب علم-57

 (91لقهای بد و صفتهای ناپسند.)همان:است که پاکیزه سازد نفس را از خُ سزاوار

طا کند، و هر که قابل دریافت علم است باو ع :نیّت خود را خالص سازد، بهر که شایستهشرایط متعلّم -53

 (97از او باز دارد، چیزی که نداند، نگوید، بگوید نمی دانم و نگوید خدا بهتر می داند .)همان: ارنیابد علم 

: ظاهر شود از برای قلب معرفتهای حقیقی از شناخت خدای مقصود بالذات از علم آنست که-66

 (36کتاب الهی، روز قیامت، و از طریق شرع مأخوذ باشد.)همان:شناخت فرشتگان،  -عزّ و جلّ–

دون بصیرت و معرفت و صفای باطن وبال : صرف عمل  ریاضت  بربط ریاضت با شریعت -65

 (36است، طریق عبادت صرفاً از صاحب شریعت و جانشین آن اخذ شود. )همان:

 (15لم و معرفت.)همان:باطنش ع مان الهی است،ر: ظاهرش فن داردطقرآن ظاهر و با -66

 (16ت)= تفکّر مایة حیات دل بصیر است( )همان:س: فکر کردن، زندگی دل بیناارزش تفکّر -69

 (13:تکلیف بقدر عقل و فهم و طاقت است)همان:مراتب مردم در قبول اعتقادات-63
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ت و این سگوهر لطیفی است که از عالم غیب انفس :شناختن نفسباب سیم از مقاله اول= در 

و حقیقت آن که بدن جسمانی را در حاجتهایی که دارد خدمت می نماید و آن عبارت از ذات آدمی 

 (13علم بمعلومات دارد و در بدن  لشگرهای جسمانی و روحانی دارد.)همان:

هر که نفس خود را بشناسد بتحقیق که خدا را  :یتقدیم شناخت نفس بر خدا شناس -

 (13)همان: اخته استشنن

 گوهری غیبی است که زندگی موقوف برآنست.روح: -5

 :روح است از آن سبب که در خاطرها می گردد.قلب -6

 (13:روح است از آن سبب که جلوه می نماید و کسب علوم می کند.)همان:عقل -9

:وقتی است که آرمیده است بفرمانبرداری از اوامر و نفس مطمئنه-انواع نفس: -3

 نواهی الهی.

ی او تمام نباشد، اما مدافع شهوت و غضب نماید و بر این دو :اگر آرمیدگنفس لوّامه-

 اعتراض کند.

:و اگر ترک اعتراض نموده و فرمانبرداری مقتضیات شهوتها و بواعث شیطانی نفس امّاره -

 (11)همان: . نماید

 (11:صفت سبعی، بهیمی، شیطانی، ربّانی.)همان:صفات چهارگانه در آدمی -1

 احوال چهارگانه منشعب از صفات -1

 (17میّت.)همان:ی:ربوبیّت،شیطنت،سبعیّت،بهچهارگانه

 :شیطان: غضب است، سگ:عبارت از شهوت است، تشبیه صفات چهارگانه:خوک -7

 (17:علم است و یقین.)همان:بّانیرمکر و فریب است،

بی حیایی، ناپاکی، اسراف،بخل، ریا، پرده دری، بی پروایی، فساد،  :صفات خوکی -7

ی که در دل اثری از آن نباشد، حسد، حرص،طمع، بزبان اظهار دوست

 (17سرزنش)همان:

جالدت،ارتکاب امور خسیسه، طلب علو، الف زدن، طیش کردن، تکبر  :صفات سگی -3

نمودن، بخود بالیدن، شوخی با مردم کردن، افتخار نمودن، مردم را خوار داشتن، 

 (17ستم داشتن.....)همان:ه بدخواه بودن، رغبت ب

مکر و فریب، حیله وری، روباه سازی، کارهای قبیح  :صفات شیطانی-81

 (17کردن.)همان:

: علم است و یقین، احاطه بهمه چیز و شناختن چیزها چنانچه هست و صفات ربّانی -88

 (17مستولی بر همة اینها بودن.)همان:
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اهلیّت و پیشوایی بر مردم داشتن به کمال بزرگی رتبه، مستثنی بودن از عبادت شهوت و 

و داشتن صفات شریفه چون پاکدامنی، قناعت، آرمیدگی، زهد، خداترسی، غضب 

پرهیزکاری، شکفتگی و هیأت خوش آینده و حیا و خوش زبانی و مهربانی و.... تسلط بر 

ل قوة غضب، صفات شجاعت، کَرَم، سخت گیری بر بدان، محافظت نفس، صبر، حلم، تجمّ

 (17تمکین.)همان:و دشواری و عفو، ثبات قدم و نجابت و شعور و 

: زیادتی جال و روشنی و سفیدی و درخشندگی آینة دل می شود آثار صفات ربّانی -56

 (13تا بحدی که حق در او در نهایت وضوح جلوه گر می گردد.)همان:

: تیرگی دل، بعذاب گرفتار شدن، مُهر شدن دل از سوی حق، آثار صفات شیطانی -59

 (13کر شدن از شنیدن حق)همان:

: دل وسط: سرنگون شده و هیچ چیزی را ضبط نمی کند،  دل کافر: انواع دل -53

:درِ خیر دل مؤمننقطه سیاه در آن پیدا شده گاه غلبه با سیاهی و گاه با سفیدی است، 

 (76برآن گشوده شده است.)همان:

 : از آنکه درهای متعدد دارد.بَنا:تشبیه دل به -51

 .رسد: از اطراف تیرها به اومی نشانه

 رسد. آنتهای مختلف بر ر: انواع صوآینه

 (75: نهرهای مختلف بآن راه دارد.)همان:حوض

 است از طریق:باصره، سامعه، شامه، ذائق و المسه. ظاهری: انواع اثر در دل -51

 (75است از طریق:خیال، شهوت و غضب.)همان: باطنی

در دل ایجاد می ست که از تحریک انواع اثر ظاهری و باطنی : مبدأکارهاخاطر -57

 (75شود.)همان:

 .ت:الهام است و سبب او مَلَک الهام اسدوخاطر محم -57

  (76:وسوسه است و سبب آن شیطان است.)همان:خاطر مذموم-53

آنرا برای افادة خیر و علم و  -عزّ و جلّ -:خاطر داعی به خیر؛ مخلوقی که خدایمَلَک-66

 (76حسن آفریده است.)همان:ظاهر ساختن حق و وعده نمودن به چیزهای مست

: خاطر داعی به شرّ؛ مخلوقی که کار او وعده نمودن به شرّ است و امر به شیطان-65

 (76چیزهای قبیح و ترسانیدن از پریشانی هنگام ارادة خیر.)همان:

که به سبب آن دل مستعد قبول الهام مَلَک می  -عزّ و جلّ-: لطف خداتوفیق-66

 (76گردد.)همان:

 (76:آنچه به سبب آن دل مستعد قبول وسوسة شیطان می شود.)همان:خذالن-69
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 دهد.خیر می : الف: احوال ملکی: وعده بهاحوال دل-63

 (76دهد.)همان: شرّ می ب:احوال شیطانی: وعده به                    

 شود.که از اقوی جانب نفس حاصل می  علم و یقین: و افراط الهام مَلَک ابعاد تعادل -61

 که از اضعف جانب نفس باشد. هوی و هوس

 معرفت و حکمت را. ددر آیات بر وجهی که ازاله شک و شبهه نماید و حاصل نمای تفکر

 (73: مالحظة آیات به طریق اشتباه و غفلت.)همان:شبهه و وساوس

است  طراریاضری هر چه از آن بازخواست دارد، به خالف آنچه ای:اختانواع خواطر -61

 (71یا قصد معصیت دارد، البته مؤاخذه دارد، یا ترک معصیت کند که  مؤاخذه ندارد.)همان: 

شـناخت نفـس نویسـنده یـادکرد کـه       اصطالح در ابعاد 61 -معرفت نفس -در این بخش

مطالعـه   کـه خواننـده از رونـد   و تنظیم مطالب و مقدمه چینی بطوری است  لحاظ تقدیمب

و ایـن مقدمـه ای اسـت    شـود،  می آگاه ای وجودی و باطنیالیه هاین ابعاد در نفس خود ب

 که بیان صفات پسندیده و ناپسندیده برای ورود ب

 دهد.بخشهای اصلی کتاب را تشکیل می

 تأثیر پذیری مال محسن از استادش صدرالدین شیرازی -2

فیض در منظومة فکری )=حکمت نظری( و روش)=حکمت عملی( از استادش بسیار  

و این نکته در آثار قلمی او هویداست. مال صدرا تنها یک رساله به زبان  تأثیر پذیرفته

نام دارد، برای نمونه برخی مطالب این « سه اصل»رسی در موضوع اخالق نگاشته و آن اف

 مقایسه شد تا تأثیر پذیری مال محسن از استادش معلوم گردد. حقایقاثر با مطالب 

دربارة سیر و سلوک و تکامل »که « اصل سه»این کتاب رساله ای است مشهور به  

اخالقی و کشف علوم حقیقی و نیز موانعی که در نیل به وصال به حقیقت در راه سالک 

 رساله سه اصل، مقدمه:بیست و هشت(«)نهاده شده است

آن علمی که آن مقصود اصلی و کمال حقیقت است و موجب »به نظر صدرالدین شیرازی 

)رساله سه « لهی و علم مکاشفات است نه علم معامالت...است علم ا -تعالی–قرب حق 

 (75: ااصل، صدر

نه ظاهر آنچه منحصر است در علم بطون قرآن و حدیث  و منبع این علم از نظر مالصدرا

 همان:سی(«)رسدفهم همه کس بدان می

به نظر صدرا موانع و حجابهایی که اکثر مردم را از ادراک و کسب این علم محروم می 

که او حقیقت  معرفت نفساصل اول:جهل است به »است:دارد مشتق از سه اصل 

آدمست، اصل دوم:  حُبّ جاه و مال و میل به شهوات و لذات و سایر تمتعات است، اصل 
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د شیطان مکاره که بد را نیک و نیک را ب سوم: تسویالت نفس اماره است و تدلیسات

 همان:سی و یک(«)نماید.می

اصلی اندیشه و  یکی از مبانی « معرفت نفس»نظرات استاد صدرای شیرازی در باب 

یان سه اصل صدرا نصیحت و تنبیه بر بعقاید مال محسن فیض کاشانی است، پس از 

حبّ جاه و منصب و لذت مال و ریاست و »می کند و می گوید: شقاوتو سعادتطریق 

است و از اصول جهنم،  مهلکاتو از  نفسانی امراضغرور نفس اماره به مکر و حیلت از 

اگر بیابی که این سه یا بعضی از این در باطن تو موجود است، پس خود را مریض النفس 

 (13-17همان: «)است مهلکاتدان و در صدد عالج آن مرض سعی کن که از می

و نیز انسان از جمله ممکنات مخصوص است، بدان که امتزاج حقیقت :»انواع روح -5

، و از این روح مَلَکی باقیو دیگری  حیوانی فانیوی از دو روح گشته، یکی روح 

باشد تا وقتی که بسی تازه و موتی و حیاتی مجدد میجهت وی را هر زمان خلقی و لُ

زل کونی و مقامات خَلقی در می گذرد و شروع در منازل این فناها از همة منا

ملکوتی و سیر در اسماء الهی و تخلّق باخالق اهلل می نماید تا به مقام فنای کلی و 

قرار « هلل و انا الیه راجعون انا»بقای ابدی می رسد و در موطن حقیقی

 (13-17همان:«)گیرد.می

 -علم دراست است زیرا که انبیا علم وراثت بر عکس»علم انبیا و حکما و اولیا: -6

می نمایند، بعد از آن  تخیّل اشیاء می کنند، بعد از آن تعقلاول  -علیهم السالم

می شود. و علمای اهل نظر اول اشیا را بحس ادراک می  بدان حاصل احساس

کنند، بعد از آن بتعقّل انتزاع صورت خیال انتزاع صورتی از آن میکنند، بعد از آن ب

متوسط است میان  -علیهم السالم -اکرده، ادراک کلی می کنند، و طریق اولیعقلی 

 (567همان:«)طریق انبیا و حکما

 دو گروهند: عالمی که بعلم ت کرد: علمااینی از پیامبر)ص( روکلیانواع علم جویی:  -9

علم خود عمل نمی کند این هالک خود عمل می کند، این رستگار است، و آنکه به 

 (553همان:«)شودمی

کتاب حقایق ببیان انواع علم و  مال محسن فیض در فصل سیزدهم و فصل چهاردهم

(، و در باب 36ت صاحبان بدعت سخن سر داده است)همان، سابق:معرفت و در مذمّ

 (53اب اول به علمی پرداخته که مقصود از آن عمل است)همان:بچهاردهم فصل چهارم 

 :با دو کتاب مشابه قبل از او« معرفت نفس»در بخش  مقایسه کتاب حقایق-3
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شناختن »تهذیب االخالق ابوعلی مسکویه و  معرفت نفسدو بخش محض نمونه    

شود تا وجوه اختالف طور خالصه یاد می از کیمیای سعادت امام غزّالی به« نفس خویش

 و اشتراک هر دو سه تألیف آشکار گردد.

کتاب خود در بیان علمی شناخت نفس می ست ابو علی مسکویه در بخش نخ    

خود اخالقی کسب بکنیم که افعالی  نفسغرض ما در این کتاب آنست که برای »گوید:

 (99تهذیب اخالق، مسکویه:«)همه نیکو و زیبا باشد»که از آن صادر می گردد

: در وجود ما چیزی وجود دارد که جسم نیست و اجزای جسمانی هم تعریف نفس -5

ندارد، و عَرَض هم نیست و در هستی یافتن خود نیازمند هیچ قوّت جسمانی نمی 

بلکه جوهریست بسیط و نامحسوس به حواس که آن را نفس باشد، 

 (99همان:«)گویند

اشد و از افعال : باینست که بسوی علوم و معارف شوق و میل داشته بفضیلت نفس -6

 مخصوص بجسم دوری کند.

خیرات و شرور  شود بهانسان نسبت داده می :امور عَمَلی که بهامور خیر و شرّ -9

ا شود که نیکوست و بخواهد تا آن امور ر شود،هرگاه انسان متوجه اموریمنقسم می

، ولیکن اگر موانع و عوایقی او را از رسیدن گوییمکسب کند او را خیّر یا سعید می

 (91همان:.«)گوییمرا شرّ و شخص را شرّیر و شقی می باین مقصود باز دارد، آن موانع

دان میاندیشد و در .ناطقیه)=ملکیه( که ب5:قوای نفس در سه قسم است:قوای نفس -3

و دالوری  گیرددان خشم میغضبیّه)=سبُعیه(قوه ای که ب.6کند،حقایق اشیا نظر می

. سوم قوه 9جویدزرگی میکند، و سروری و بیمی دشوار اقدام هاکار بهدهد و نشان می

ر ه( که شهوت و طلب طعام و شوق به لذّات از آن بشهویه)=بهیمیّ

 (91-91)همان:"ید.آمی

: ضروری است که تعداد فضایل نیز بر حَسَب این قوی باشد فضایل و رذایل تعداد -1

 و همچنین است اضداد این فضایل که آنها را رذایل نامند.

دانسته اند: حکمت، عفّت، شجاعت حکیمان اجناس فضایل را چهار : اجناس فضایل -1

 (97ور.)همان:بن و جَ، جُهراضداد این فضایل نیز چهار است: جهل، شَ ؛اماعدالتو 

 :ذکا، ذکر، تعقّل،صفا،ذهن،جَودت ذهن و سهولت تعلّم.اقسام فضیلت حکمت -7

انتظام، حسن هدایت، دماثت، :سکینه،صبر،سخا،حریّت،قناعت،اقسام فضیلت عفّت -7

 ورع. مسالمت، وقار،
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:کبر نفس،نجدت،عظم الهمة،ثبات،صبر،حلم، عدم طیش، م فضیلت شجاعتسااق -3

 شهامت و تحمّل.

 شرکت،حسن القضا،:صداقت،الفت،صله رحم،مکافات،حُسن عدالتفضیلتاقسام-81

، ترک حقد، مکافات شرّ یا خیر،مروّت،لطف،ترک معادات،ترک  تودّد، عبادت

 (97-97محاکات)همان:

:باید دانست که در اخالق ارسطویی و فیسلوفان مشأیی فضیلت در کسب قاعدة وسط   -88

همة صفات خوب به نحو مطلق نیست، بلکه فضیلت حدّ وسط دو صفت است که یکی را 

گویند. و یافتن حد وسط در صفات اخالقی کار مهم و  تفریطو دیگری را افراط اصطالحاً 

 (97ال است.)همان:از صفات کم

 

:حالتی از برای نفس است که او بدون فکر و رویّت به طرف افعال لقتعریف خُ-82

 -مزاج است.بطبعی: که از اصل  -خویش برانگیخته شود؛ و آن بر دو قسم است:الف

 (36مَلَکه:برگرفته از عادت و تدریب و تکرار است که اندک اندک پایدار می شود.)همان:

:کسب خیر است و آن مقصود نهایی و مقصد غایی انسان از حیات مقصود انسان-83

 (36)همان: . است

: اینست که اُنس و الفت دارند و وحشی و نفور علت اتحاد و اجتماع نوع بشر -53

« ناسی»مشتق شده نه از « انس»ستند و اسم انسان در زبان تازی از همین کلمهین

 (35به معنای فراموشکار.)همان:

ی کتاب را با همین فصل ابو حامد غزّال.در شناختن نفس خویش، کیمیای سعادت: 4

 کند:افتتاح می

معرفت نفس خویش  -تعالی–: بدان که کلید معرفت خدای در معرفت نفس -5

 (59است.)کیمیای سعادت،غزالی:

اگر خواهی که خود را بشناسی، بدان که تو را آفریده اند از دو چیز:یکی  :خودشناسی-6

جسان  گوینـد و   نفسس و دیگر معنی باطن که آن را .اهر که آن را تن گویند ظاین کالبد 

شـناخت و بـه چشـم ظـاهر نتـوان       بتـوان گویند و آنـرا بـه بصـیرت بـاطن      دلگویند و 

 (51دید.)همان:

اهر و بــاطن بــه فرمــان دل انــد پــنج لشــکر :جملــه لشــکرهای ظــدل شسسهریار تسسن-9

ظاهری:چشم،بینی،گوش ، ذوق و لمس. و پنج باطنی:خیال،فکر،حفظ،تـذکّر و توهّم؛بـدان   

پیشه ورانند و شـهوت چـون عامـل    که تن چون شهری است و دست و پای و اعضا چون 
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خراج است ، و غضب چون شحنة شهر است و دل پادشاه شهر است، و عقل وزیـر پادشـاه   

 (53همان:«)ست.ا

:بدان که دل آدمی با هر یکی از این لشـکر کـه در   ریشه های خوب و بد در آدمی -3

درون وی است،عالقتی است و وی را از هر یکی خُلقی و صفتی پدیدار آید، بعضی از 

آن اخالق بَد باشد که وی را هالک کنـد، و بعضـی از آن نیکـو باشـد کـه وی را بـه       

 (66سعادت برساند.)همان:

: اخالق بهایم، اخالق سباع، اخالق شیاطین، اخالق جملة اخالق چهار باشد -1

 (66مالئکه.)همان:

 : کار بهایم کند چون شَرَه نمودن در خوردن و جماع کردن.خوی بهیمی -1

 : به سبب آنکه در وی خشم نهاده اند، کار سگ و گرگ وشیر کند.خوی سباع -7

لبیس و فتنه انگیختن نهاده :به سبب آنکه در وی مکر و حیلت و تخوی شیاطین -7

 اند.

ن: به سبب آنکه در وی عقل نهاده اند چون دوست داشتن علم و خوی فرشتگا -3

صالح و پرهیز از کارهای زشت، و صالح جُستن میان خلق و عزیز داشتن خود از 

 (66کارهای خسیس.)همان:

حقیقت هر حرکتی که بکنی، صفتی در دل تو حاصل شود که آن ب :تعریف اخالق -56

 (63در تو بماند و در صحبت تو بدان جهان آید و آن صفات را اخالق گویند.)همان:

 :بدان که در باطن تو چهار قهرمان وکارفرمای هست:چهار قهرمان باطنی -55

طاعت او داری در تو صفت پلیدی و بیشرمی و حریصی و  :اگرخنزیر شهوت .5

ر وی را مقهور گردانی، در گو شماتت و حسد و غیر آن پدید آید؛ و ا چاپلوسی و خسیسی

قناعت و خویشتن داری و شرم و آرام و ظریفی و پارسایی و بی طمعی و کوتاه  تو صفت

 دستی پدید آید.

 وبارنامه کردن، و الف زدن و باکی تهور و نا داری، در تو  او اگر طاعت :.کلب غضب2   

در خلق افتادن پدید آید؛ و اگر این  خویشتنی و افسوس کردن و استخفاف کردن و  بزرگ

، در تو صبر و بردباری و عفو و ثبات و شجاعت و ساکنی و شهامت و کرم داریادب بسگ را 

 پدید آید.

رانگیزد  ایشان را دلیر بنست که این سگ وخوک را از جای می:که کار وی آشیطان .9          

 آموزد.حیلت و مکر می وکند می
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و لشکر عقل را نصرت کنی، در تو زیرکی و معرفت و علم  گردانی و را مقهور شیطان و اگر :عقل.3 

ز این اخالق نیکو که با تو بماند او حکمت و صالح و حُسنِ خلق و بزرگی و ریاست پدید آید. و 

 (63)همان:جمله باقیاتِ صالحات باشد و تخم سعادتِ تو بود.

:به حقیقت آدمی در این عالم بغایت نقصان و عجز وناکسی است و روزِ نظریه و پیام نهایی-56

فریشتگان بازار وی فردا خواهد بود.اگر کیمیای سعادت برگوهر دل افکند، از درجة بهایم بدرجة 

دنیا آرد فردا سگ و خوک را بر وی فَضل بود، پس چنانکه شرف خود شناخت، رسد و اگر روی ب

بیچارگی خود بشناسد، که معرفت نفس، هم از این وجه مفتاحی است از باید که نقصان و ناکسی و 

 (31)همان:-تعالی–مفاتیح معرفت خدای 

 :موضوعات مشترک حقایق در بیان معرفت نفس با آثار مشابه -1

گوهری غیبی است که  روح، گوهر لطیفی است که از عالم غیب است :تعریف نفس:حقایق.5

 از آن سبب که در خاطرها می گردد، عقل روح است از آن سبب:روح قلبزندگی موقوف برآنست 

 کند.که جلوه می نماید و کسب علوم می

و دیگری  حیوانی فانی: بدان که امتزاج حقیقت وی از دو روح گشته، یکی روح رساله سه اصل

 .روح مَلَکی باقی

 د.بلکه جوهریست بسیط و نامحسوس به حواس که آن را نفس گوین :تهذیب االخالق

گویند .و  تن: بدان که تو را آفریده اند از دو چیز:یکی این کالبد ظاهر که آن را کیمیای سعادت

 .شناخت بتوانگویند و آنرا ببصیرت باطن  دلگویند و  جانگویند و  نفسکه آن را  باطندیگر معنی 

 الهی.نفس مطمئنه:وقتی است که آرمیده است بفرمانبرداری از اوامر و نواهی  .حقایق:انواع نفس:2

 .نفس لوّامه:اگر آرمیدگی او تمام نباشد، اما مدافع شهوت و غضب نماید 

 نماید .  شهواتنفس امّاره:و اگر ترک اعتراض نموده و فرمانبرداری مقتضیات 

اندیشد و در حقایق اشیا نظر می دان میقوای نفس سه قسم است:ناطقیه که ب تهذیب االخالق:

،سوم شهویه)=بهیمیه( که شهوت و طلب  گیرددان خشم میکند،دیگر غضبیّه)=سبُعیه(قوه ای که ب

 آید.ر میطعام و شوق بلذّات از آن ب

جمله لشکرهای ظاهر و باطن بفرمان دل اند پنج لشکر ظاهری:چشم،بینی،گوش  کیمیای سعادت:

در شهر تن چون عامل خراج  شهوتطنی:خیال،فکر،حفظ،تذکّر و توهّم؛ ، ذوق و لمس. و پنج با

 .وزیر پادشاه است عقلپادشاه شهر است، و  دلچون شحنة شهر است و  غضباست ، و 

 سبعی، بهیمی، شیطانی،ربّانی.:صفات چهارگانه:حقایق. 3
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 احوال چهارگانه: سبعی:غضب/بهیمی:شهوت/شیطانی:حیلت/ربّانی:ربوبیّت.
 چهار صفت:سبعی:سگی/بهیمی:خوکی/شیطانی:مکر و فریب/ربّانی:علم و یقین.ول ثمم

 عدالت.اند: حکمت، عفّت، شجاعت و : فضایل را چهار دانستهاجناس فضایل و رذایل هذیب االخالق:ت
 (97ور.)همان:بن و جَ، جُهرَاضداد این فضایل نیز چهار است: جهل، شَ

 اخالق بهایم، اخالق سباع،اخالق شیاطین،اخالق مالئکه.جملة اخالق چهار باشد: کیمیای سعادت:
خوی سباع:در وی خشم نهاده اند، کار سگ و خوی بهیمی:شَرَه نمودن در خوردن و جماع کردن/

گرگ و شیرکند/خوی شیاطین:در وی مکر و حیلت نهاده اند/خوی فرشتگان:در وی عقل نهاده اند 
 پرهیز کند.بهمین سبب علم دوست دارد و از کارهای زشت 

:بی حیایی، ناپاکی، اسراف،بخل، ریا، پرده دری، بی پروایی، فساد، )شهوت(صفات خوکی :حقایق
 حسد، سرزنش.حرص، 

 .داشتنبا مردم ، رغبت به ستم کردن ، طلب علو، الف زدن، تکبر نمودن، شوخی جالدت :صفات سگی 

 قبیح کردن.: مکر و فریب، حیله وری، روباه سازی، کارهای صفات شیطانی-

 پاکدامنی،قناعت، آرمیدگی،زهد،خداترسی،پرهیزکاری: علم است و یقین، صفات ربّانی -

 : در تو صفت پلیدی و بیشرمی و حریصی و چاپلوسی و خسیسیخنزیر شهوت کیمیای سعادت:
 ....و شماتت و حسد 

 ....بارنامه کردن، استخفاف کردن الف زدن و و باکی تهور و نا در تو  :کلب غضب
 .برانگیزد  نست که این سگ وخوک را از جای می:که کار وی آشیطان  
 حکمت و صالح و حُسنِ خلق و بزرگی و ریاست پدید آید.  و در تو زیرکی و معرفت و علم :عقل  

 شود.قین که از اقوی جانب نفس حاصل میعلم و یحد تعادل و افراط الهام مَلَک::حقایق -5
 که از اضعف جانب نفس باشد. هوی و هوس

 در آیات بر وجهی که ازاله شک و شبهه نماید و حاصل نماید معرفت و حکمت را. تفکر
 : مالحظة آیات بطریق اشتباه و غفلت.شبهه و وساوس
: در اخالق ارسطویی و فیسلوفان مشأیی فضیلت در کسب همة قاعدة وسط تهذیب االخالق:

افراط صطالحاً اصفات خوب به نحو مطلق نیست، بلکه فضیلت حدّ وسط دو صفت است که یکی را 
 گویند. و یافتن حد وسط در صفات اخالقی از صفات کمال است. تفریطو دیگری را 

بغایت نقصان و عجز وناکسی است و  حقیقت آدمی در این عالمب:نظریه نهایی کیمیای سعادت:
روزِ بازار وی فردا خواهد بود.اگر کیمیای سعادت برگوهر دل افکند، از درجة بهایم بدرجة فریشتگان 

ود، پس چنانکه شرف خود شناخت، رسد و اگر روی بدنیا آرد فردا سگ و خوک را بر وی فَضل بُ
رفت نفس، هم از این وجه مفتاحی است از باید که نقصان و ناکسی و بیچارگی خود بشناسد، که مع

 -تعالی–مفاتیح معرفت خدای 

باش تا وقتی که این حجاب موهوم دنیا از پیش نظر مرتفع گردد و رساله سه اصل:هشدار نهایی:
( در رسد و اندرونها آنگاه بیرون شود 97زخرف/«)فکشفنا عنک غطائک فَبصرُک الیوم حدید»هنگام 
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 ؟از خود چگونه توان گریخت !و از خود گریختن گیرى هیهاتمنکشف گردد اندرون تا بر تو احوال 
هر جا که گریزى خود باشى و کدام شقاوت و بدبختى از آن بیشتر که کسى از خود ترسد و از 

 (59)سه اصل،صدرا،خوى و عادت خود هراسد. 
 . نقدی دیگر از کتاب حقایق و آثار مشابه:6

گروهی صرفاً بر بنیاد نظریات ارسطو و  کرد داشت:یاز ابتدا دو رو اشاره شد که کتب اخالقی      
جهان شناسی یونانی استوار بود و قدری حِکَم و مواعظ قرآنی و ایرانی در آن درج کرده بودند، 

 مانند:آثار ابوالحسن عامری و ابوعلی مسکویه و فارابی.
مبنای جهان شناسی اسالمی آثار خود  و گروهی بر مبنای عقاید اسالمی و اصول برگرفته از قرآن بر

 را در بیان اخالق بوجود آوردند.
 -شیخ اشراق-اضافه می شود که آثار اخالقی مبتنی بر ذوق و شهود و طریق کشف بعد از سهروردی

در اخالق ناصری  در میان برخی از فلسفی های میانه رو، رواج یافت،خواجه نصیرالدین طوسی
نه بطور افراطی، اما مقلدان او بویژه جالل الدین دوانی و غیاث الدین  سردمدار این گروه بود اما

طوری که وقتی نوبت به مالصدرا و عصر را پررنگ کردند براقی شمنصور دشتکی شیرازی طریق ا
عرفانی و تلفیق با شریعت بویژه عقاید تشیع -مکتب عرفانی و تألّه در اصفهان رسید مشرب اشراقی

)ع( به طور کلی آثار امثال مال محسن فیض کاشانی رویکرد جدیدی پیدا کرد و و معارف ائمه شیعه 
کالً مسیر سبک بیان و نحوة نگرش ایشان در اصول عقاید نسبت به انسان و تحلیل رفتار و خُلق او 

 دچار تحوالتی عمیق شد.
و تأثیر شگرف نهج البالغه و سخنان امام علی)ع( و دیگر ائمه شیعه ق بتأویالت قرآنی، رجوع عمی

 این معارف در آثار اسالمی عصر صفویه در کتبی چون حقایق قابل تعقیب و مطالعه است.
و از آغاز در آثاری چون کلیله و دمنه و مرزبان داشت گروه دیگر از کتب اخالق  جنبه ادبی و روایی 
  نمود یافته است. نامه و گلستان سعدی و مقلدان سعدی تا امروز

 
 نتیجه

 -اسالمی ب حقایق از جمله کتب اخالقی در فرهنگ ایرانی و اسالمی است که در گروه آثارکتا    
شیعی قرار می گیرد، نویسنده با عنایت بآثار اخالقی ابوحامد غزّالی این کتاب را در اواخر عمر 

ه گانه مشهور کتب اخالقی ببخش معرفت نفس و ابعاد رفتار و کنش ستألیف کرد، وی از ابواب 
ن پرداخته و ضمن بیان صفات پسندیده و ناپسندیده، ریشه های خُلقی و خَلقی این صفات را انسا

ب بر این صفات را نام برده و راه عالج هر یک را به استناد قرآن و برشمرده و امراض روحانی مترتّ
 رده است.کسخنان نبوی)ص( و ائمه اطهار )ع( بیان 

شباهتهای « معرفت نفس»در ابواب  کیمیای سعادتکتاب حقایق در مقایسه با آثار مشابه بویژه 
بسیاری دارد و البته تنها فرق متمایز آن تکیه بر احادیث شیعه و سخنان علی )ع( در نهج البالغه و تأویل 

 پیوند داد.را بهم پاره ای از مقوله های اخالقی است که در اصل سه مقوله عقل و کشف و شرع شراقی ا
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و خواطر انسانی در تجزیه و تحلیل الیه های وجودی  بکارگیری تعابیر نو در نامگذاری ابعاد روح    
از جمله ابداعات و نوآوریهای  و نحوه ارائه مطالب انسان برای بیان خُلقهای پسندیده و ناپسندیده

 مال محسن در این کتاب است.
اول دریافته می شود که بهترین سرمایه برای انسان علم است،  از مطالعه مبانی کتاب در مقالة

ست،مردم در علم اندوزی یکسان نیستند، و علم اخالق  -تعالی–افضل علمها علم به معرفت خدای 
، علم به قصد عمل است، عقل و شرع دو نور است که توأمان آدمی را هدایت می کند، اصالت عمل 

 )زهد( بی بصیرت و معرفت نیز وبال است.ترجیح دارد، ریاضتبر عمل بی بصیرت و علم سطحی 
ظاهر و باطن قرآن حجیّت دارد،ظاهرش فرمان الهی است و باطنش علم و معرفت، مردم در درک 

 ایشان به قدر فهم و طاقت است.این علوم یکسان نیستند، تکلیف 
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