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 چکیده
شود، که پدیدآورنده، آن را در چهل نامه اثر عنصرالمعالی کیکاوس در زمره آثار تعلیمی ادبیات فارسی محسوب میقابوس

شاه نوشته است. تلماك اثر فنلون نیز، که از آثار تعلیمی ادبیات فرانسه است، و چهار باب براي فرزند خود، گیالن
هاي داستان به کند و نویسنده در آن از زبان یکی از شخصیتتوجه به یک افسانه یونانی بیان میسرگذشت تلماك را با 

تحلیلی، رویکردهاي اخالقی  -در این پژوهش به شیوه توصیفی دهد.شاهزاده جوان که پرورشش به عهده اوست، اندرز می
و روشنگري اجتماعی دو نویسنده و به تعبیري هاي اخالقی دو اثر بررسی شده است. هدف از این پژوهش بیان آموزش

داري و در معناي جا که تدبیر حکومت و آیین مملکتدهد از آنحاصل پژوهش نشان می هاست.شرح جهان مطلوب آن
است، گاهی در طرح موضوعات اخالقی و آثار یاد شده تأثیر گذاشته امروزي، سیاست در گفتار و اعتقادات نویسندگان

ها حاکم است و بر نظریات آن» اومانیستی«اند. به بیانی دیگر نوعی اخالق مسامحه و مساهله نشان دادهاجتماعی، 
 ها بیشتر به شخص و منافع او توجه دارد.هاي اخالقی آنتوصیه

 ، تلماك، ادبیات تطبیقی، فضایل اخالقی، رذایل اخالقینامهواژگان کلیدي: قابوس

 

 . مقدمه1

 . تعریف مسأله1-1
هـاي هسـتی انسـانی اسـت. انسـان پـس       ي نیازها و انفعاالت مهـم انسـان در جسـم او نیسـت، بلکـه در ویژگـی      ریشه

کنـد نیازهـاي روحـی خـود را ارضـا کنـد. بـا نگـاهی بـه اوضـاع جوامـع            هاي طبیعـی، تـالش مـی   از ارضاي خواسته
ر را گرفتـه، ناشـی از غفلتـی اسـت کـه      هـایی کـه امـروزه گریبـان بشـ     توان دید که تمـام نابسـامانی  بشري به خوبی می

ــه ــه   انســان در زمین ــی جنب ــع ســازندگی روحــی و اخالق ــی داشــته اســت. در واق ــازندگی روحــی و اخالق اي از ي س
ي شـکوفایی برسـد. بـه    وجود انسان است کـه هماننـد اسـتعدادي نهفتـه، در درون وي جـاي دارد و بایـد بـه مرحلـه        

هـاي متفـاوت بـه وجـود آمـده      خ، مکاتـب اخالقـی بسـیاري بـا جهـان بینـی      شود که در طول تـاری همین دلیل دیده می
انـد تـا انسـان را بـه کمـال برسـانند. در کنـار        هـاي انسـانی سـعی داشـته    اي ازجنبـه و هر کدام با در نظر گـرفتن جنبـه  

ــه  ــد از آثــار بســیاري ســخن گفــت کــه در زمین ي انــد و در حــوزهي تعلــیم و تربیــت نوشــته شــدهایــن مکاتــب، بای
 گیرند.ادبیات تعلیمی قرار می
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نکتـه ضـروري اسـت کـه      گونه آثـار کـه بسـیاري از موضـوعات اخالقـی را در بردارنـد توجـه بـه ایـن         در بررسی این

کنـد  علـم اخـالق علـم دسـتوري اسـت کـه امـر و نهـی مـی         «ي اخالق جدایی قائل شد. باید بین علم اخالق و فلسفه
تـوان بـه صـورت امـر و نهـی انشـایی بیـان کـرد، در         حـداقل قضـایاي آن را مـی   بـرد و یـا   و باید و نباید بـه کـار مـی   

دهـد و قضـایاي آن بـه صـورت امـر و نهـی        ي اخالق، علمی توصـیفی اسـت کـه از واقعیـت خبـر مـی      که فلسفهحالی
 )21: 1371(مدرسی،  »گردد.بیان نمی

ي زنــدگی اســت، بــه انســان ندانــهي اخــالق بــراي حــلّ مســائل اخالقــی و عــواملی کــه ســبب هــدایت خردمفلســفه
ي اخـالق عبـارت اسـت از    فلسـفه «هـا تکـالیف و اصـول اخالقـی واقعیتـی غیـر قابـل انکارنـد.         کنـد. ارزش کمک می
» تــوان تعلــیم داد.ي اخــالق را نمــیگیــري حکمــت در مســائل اخالقــی؛ بــه بیــانی دقیــق، فلســفه داري و پــی دوســت
 )24: 1391(هولمز، 

-آینـد کـه بـه علّـت محتـواي انـدرزي و تربیتـی کـه دارنـد در حـوزه          شمار مـی از جمله آثاري بهنامه و تلماك قابوس

گیرنـد. در هـر دو اثـر شـاهد نصـایح و انـدرزهایی هسـتیم کـه از طـرف دو انسـان پختـه و            ي ادبیات تعلیمی قرار می
 شود. روایی ارائه میي فرمانکارآزموده به دو جوان جویاي نام و آماده

بنـابراین بـا زبـانی زنده،سـاده     . شـاه بـوده اسـت   پسـرش گـیالن   ،نامـه کتـاب قـابوس   ينویسنده، صرالمعالیمخاطب عن
 يو بــاب پرداختـه اســت.  چهـل و چهـار  و دلکـش و بـا لحنــی از اعتمـاد پدرانــه بـه نگـارش نصــایح خـود در طــی       

را راهنمــایی کنــد و ، حاصــل تجربیــات خــویش را در اختیــار فرزنــدش بگــذارد و او گونــهخواســته اســت تــا بــدین
کـه ویژگـی اخـالق    امیـر عنصـرالمعالی چنـان    بـه وي بیـاموزد.   هـاي مختلـف را  مسائل مختلف زندگی، هنرها و پیشـه 

ــول    ــه در ط ــت ک ــی اس ــارایران ــه  چه ــب اندیش ــرن از ترکی ــت    ق ــده اس ــد آم ــفی پدی ــالمی،ایرانی و فلس ــاي اس ه
حــدیث و ســخنان حکیمــان بــه فارســی و  ،قــرآن ،نهــاي کهــیعنــی اندرزنامــه ؛تی) از منــابع ســن160ّ :1389،ف(مشـرّ 

 . دهدجمالت امري ارائه می يگیرد و در نهایت اندرزهاي خود را به شیوهعربی کمک می
بـا   بـوده  ، تلمـاك اسـت کـه قـرار    »اولـیس «پـور جـوان و جویـاي نـام      ،فرانسوي تلمـاك  ينویسنده، »فنلون «مخاطب

ـ  هایی کـه بـراي یـافتن پـدر     فراز و نشیب طی روایـی بنشـیند.   شـود بعـد از وي بـر تخـت فرمـان     ل مـی خـویش متحم
ــا  ــ قرارگــرفتنفنلــون، خــود ب ــه نــام تت یکــی از شخصــیأدرهی ــانتور«هــاي داســتان ب ــا  »م ــر آن دارد کــه ب ســعی ب

 روایی را کسب کند.هاي الزم براي فرماناندرزهاي خویش وي را از کژروي باز دارد تا ویژگی
آموزشـی خـود رو بـه آینـده      يمایـه سـبب درون  نـد و بـه  احـاوي تجربـه   جـا کـه  القـی از آن هاي اخاندرزها و توصیه

بـدون در نظـر گـرفتن قصـد و غـرض پدیـد آوردن        هـا توضـیح دلیـل وجـود آن   حـال  اند. بـا ایـن  ند، درخور توجهدار
 )18-17: 1377فوشه کور ،نک:  »(معناست.آن بی

ــاي    ــاظ رویکرده ــه لح ــورد بحــث ب ــار م ــد آث ــدگاه پیون ــی دی ــابه و نزدیک ــی مش ــرح  اخالق ــنده در ط ــاي دو نویس ه
ــت و ضــرورت ایــن پــژوهش را نشــان مــی  دهــد. از ســوي دیگــر تطبیــق یــا موضــوعات اخالقــی و اجتمــاعی، اهمی

هــاي مختلــف و متنــوع خــود، مقایســه و مقایســه، منبعــی سرشــار ازمنــابع معرفــت بشــري اســت. انســان دربررســی 
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گزینـد. در ادبیـات   هـاي پـژوهش خـود برمـی    ی بـه حقـایق اصـیل مربـوط بـه حـوزه      یـاب تطبیق را راهـی بـراي دسـت   
هـا  شـود. ادبیـاتی کـه گـاه ارتبـاط و شـباهت میـان آن       تطبیقی عناصر مشترك ادبیات کشـورهاي مختلـف بررسـی مـی    

 ي ادبیـاتی مشـخّص  ادبیـات تطبیقـی بـه مقایسـه    «زیاد و زمانی نیز این شباهت فقـط و فقـط ناشـی از تصـادف اسـت:     
 )17: 1386(شورل ،  »ها عنایت دارد.با ادبیات سایر ملل یا برخی از آن

 
 ي پژوهش. پیشینه1-2

ــه ــرجاللدر مقدم ــه ي تلمــاك درگــزارش می ــه گون ــزّازي ب ــدین ک ــرح   ال ــه لحــاظ ط ــر ب ــه تشــابه دو اث اي مختصــر ب
-از دیـدي کتـاب گـران    بـه گمـان مـن   «گونـه نتیجـه گرفتـه اسـت کـه:      موضوعات اخالقی اشاره شده و گزارشگر این

ــی  ــان ارج و ارزي را م ــاك در ادب فرانســه هم ــابوس  ســنگ تلم ــاب ارزشــمند ق ــه کت ــد داشــت ک ــه در ادب توان نام
جــا کــه ) تــا آن1: 1368(فنلــون، »دیگــر برســنجید. دارد.تــوان بــا یــکایــران دارد. ایــن دو کتــاب را از دیــدگاهی مــی

: البتّـه  ضـوع مـورد بحـث، پـژوهش دیگـري انجـام نشـده اسـت.         ي مودهـد در زمینـه  میهاي پژوهندگان نشانبررسی
ین زنــدگی (آمــوزه یــبررســی آنامــه، آثــاري ارائــه شــده اســت. از جملــه: در خصــوص مضــامین اخالقــی در قــابوس

ــار ســعدي   ــر آث ــأثیر آن ب ــه و ت ــابوس نام ــی) در ق ــاس و اســما شــمس  هــاي اخالق ــدینی، (نیکبخــت، عب  ) و1391ال
 ).1391نامه (سالمت آذر، رحیم، مضامین اخالقی در قابوس

 
 . چهارچوب نظري پژوهش1-3

اي ادبیـات بـا قلمروهـاي    کـه ادبیـات تطبیقـی بـه خـاطر تحقیـق در پیونـدهاي قیاسـی و تـأثیر مقایسـه          ایـن با توجه به
کنـد بـه بررسـی    تحلیلـی تـالش مـی   -ي توصـیفی دیگر بیان و معرفت، هنري روشمند اسـت، ایـن پـژوهش بـه شـیوه     

نامـه و تلمـاك بپـردازد و وجـوه تمـایز و تشـابه بسـیاري از نکـات         رویکردهاي اخالقـی مطـرح در دو کتـاب قـابوس    
بینـی اخالقـی دو نویسـنده را نشـان دهـد.      جـا کـه ممکـن اسـت جهـان     ها را بیان کنـد و تـا آن  اخالقی و اجتماعی آن

-قـی، تـالش شـده اسـت بـه محـوري      یادآوري این نکته ضروري است کـه بـا توجـه بـه گسـتردگی موضـوعات اخال      

 ها پرداخته شود. تري آن
داننــد. ي مکاتـب بشـري راه نجـات انسـان را در تهــذیب اخـالق، اسـتقرار عـدالت و رعایـت قـانون مـی          تقریبـاً همـه  

ــه بــه حکمــت، زمینــه  اي هــاي ایجــاد جامعــهانصــراف از منــافع فــردي و فــداکاري بــه خــاطر مصــالح جامعــه و توج
هـاي اخالقـی   کند. در این پژوهش بـه ایـن پرسـش اساسـی پاسـخ داده خواهـد شـد کـه توصـیه         میمطلوب را فراهم 

هـا و  نامـه و تلمـاك، تـا چـه میـزان مبتنـی بـر معرفـت طبـع انسـان اسـت و بـه ارضـاي خواسـته              نویسندگان قـابوس 
ي انسـان و  هـاي روحـی و معنـو   انسـان توجـه دارد و چقـدر بـه جنبـه     » هنـر خـوب زیسـتن   «مصالح او و به تعبیـري  

 دهد؟در نهایت به سرنوشت اخروي او اهمیت می
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 . فضایل اخالقی 2
ي اوج دینامیسم انسان در موقعیـت انسـانی منحصـر بـه فـرد اوسـت. درك روان انسـان بایـد بـر مبنـاي تجزیـه            نقطه« 

ــی    ــی م ــتی وي ناش ــه از هس ــاي او ک ــل نیازه ــروم،  و تحلی ــد. (ف ــود، باش ــی از  43: 1387ش ــائل اخالق ــمار ) فض ش
 ها را در خود بپرورد.نیازهاي اساسی روحی انسان است و انسان براي رسیدن به کمال نیاز دارد که آن

برانگیـز بـراي    اي تحسـین گونـه کنـد و لـذا بـه   ي اول بـا عاطفـه و تجربـه کـار مـی     ادبیات نیز ماننـد مـذهب در درجـه   
ي نمـاد ادبـی   اسـت. حقـایق مـذهبی کـه بـه واسـطه      ي ایدئولوزیکی کـه دیـن بـر آن تکیـه دارد، مناسـب      حمل وظیفه

توانـد عامـل تسـلّی بخـش باشـد       اي عقالیـی همـراه اسـت و مـی    اي متقاعدکننده بـا جلـوه   گونه شوند، بهنشان داده می
 )32: 1388دهد. (ایگلتون، که فروتنی، ایثار و زندگی درونی توأم با تأمل را پرورش می

 
 . نیکی کردن2-1

ــی ودو واژه ــدي از واژه ي نیک ــی   ب ــاب م ــه حس ــالق ب ــدي در اخ ــم و کلی ــاي مه ــالق   ه ــه اخ ــی از جمل ــد. نیک آین
ي رذایـل اسـت کـه از آن نهـی     پسندیده اسـت کـه در تمـام مکاتـب بشـري مؤکّـداً بـه آن سـفارش و بـدي از جملـه          
ــی      ــنده م ــرآن بس ــه از ق ــن آی ــه ای ــی ب ــت نیک ــان دادن اهمی ــراي نش ــت. ب ــده اس ــود: ش ــنوا انّ اهللا «ش ــب و احس یح

 )  2/195(بقره » المحسنین.
بر نیک کرده پشیمان مباش که جزاي نیک و بد هـم در ایـن جهـان بـه تـو برسـد و چـون تـو بـا کسـی خـوبی کنـی             «

»  بنگر که در وقـت خـوبی کـردن هـم چنـدان راحـت کـه بـدان کـس رسـد در دل تـو خوشـی و راحتـی پدیـد آیـد.               
 )29: 1386(عنصرالمعالی، 

بدان که بـدان هرگـز مردمـانی نیسـتند کـه شایسـتگی نیکـی کـردن را نداشـته باشـند، آنـان بـه             «در تلماك آمده است: 
-تواننـد بـه نیکـی بگراینـد و روي آورنـد. در آن هنگـام کـه نیکـی کـردن مـی          کننـد، مـی  چنان که بـدي مـی  یکسان آن

نامـه نیـز   ) در قـابوس 356 -355تلمـاك:  »(شـان بـه کـار آیـد.    جویانـه هـاي برتـري  تواند آنان را در رسیدن به خواسـت 
بنگـر میـان نیکـان و بـدان و بـا هـر دو گـروه دوسـتی کـن، بـا نیکـان بـه دل             :«نزدیک به همین مضـمون آمـده اسـت   

دوست باش و با بدان به زفان دوستی نماي تـا دوسـتی دو گـروه تـو را حاصـل گـردد و نـه همـه حـاجتی بـه نیکـان            
(عنصـرالمعالی،  » ضـرورت کـه از دوسـت نیـک مقصـود برنیایـد.      افتد، وقتی باشد که به دوستی بـدان حاجـت آیـد بـه    

1386 :140 ( 
شـود کـه   برداشـت مـی  » ریاکـاري «از تئوري اخالقی عنصرالمعالی در بحـث دوسـتی کـردن بـا نیکـان و بـدان، نـوعی        

در تضـادي آشـکار اسـت و ممکـن اسـت      » صـداقت «خود رذیلتی اخالقـی اسـت. ایـن تئـوري بـا فضـیلت اخالقـی        
تــوان گفــت کـه کــارکرد ایــن  هـاي اخالقــی و اجتمــاعی را فـراهم کنــد. مـی   وجیـه برخــی از ناهنجــاري هــاي تزمینـه 

اسـت.به هـر   تئوري اخالقی در دسـتگاه فکـري عنصـرالمعالی بـر مبنـاي حفـظ اقتـدار و مصـالح شـخص نهـاده شـده           
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ــه عنصــرالمعالی و فنلــون بــه بهــره ي کــه توصــیهاز آنهــاي نیــک و بــد، بیشــتر گیــري از دو گــروه انســانروي توج
 هاي دینی سازگار نیست.هاي سودجویی و منافع حکومتی در پیوند است و با آموزهاخالقی باشد، با انگیزه

 

 .زهد و پارسایی2-2
: 1367چــه از دنیــا یابــد شــاد نشــود و بدانچــه از وي درگــردد، انــدوهگن نشــود. (قشــیري، زاهــد آن بــود کــه بــه آن

ــوي آن آورده 176 ــاي لغ ــد: ) در معن ــانت،     «ان ــج، حص ــین رن ــت، همچن ــادت و قناع ــت، عب ــا طاع ــاه ب ــز از گن پرهی
 ي پارسایی) (دهخدا، ذیل واژه» دامنی.پرهیزگاري و پاك

پس اگر پادشـاه باشـی، پادشـاهی پارسـا بـاش و چشـم و دسـت از حـرم مردمـان دور دار و پـاك شـلوار بـاش کـه              «
) در تلمـاك ایـن اعتقـاد وجـود دارد کـه پادشـاه بـا        227: 1386(عنصـرالمعالی،  »  پاك شـلواري از پـاك دینـی اسـت.    

توانـد  درازي بـه حـریم مـردم مـی    شـود، بلکـه بـا پرهیـز و عـدم دسـت      بختی مردم میپارسایی خود نه تنها باعث نیک
بختـی  یـابی و نیـک  ي کـام روز آن پادشـاه کـه مایـه   فـرّخ «ها حکم برانـد و آنهـا را مطیـع خویشـتن کنـد:      هاي آنبر دل

یابـد، چنـین   بختـی و رسـتگاري خـویش را در پارسـایی و پرهیـز مـی       همه مردم شـده اسـت، پادشـاهی کـه نیـک      این
دارنـدش.تنها مـردم از وي   کـه همگـان دوسـت مـی    راند،چـه آن هـا حکـم نمـی   روایـی بـا هـراس افکنـدن در دل    فرمان

 ) 55: 1368(فنلون، » راند.ها فرمان میبرند، او نیز بر دلفرمان نمی
ور طبیعــی اســتفاده از وظــایف و آداب مــذهبی، شاخصــی بــراي ارزیــابی زنــده بــودن و ســرزندگی دینــی یــک  طــبــه

نامـه یکـی از   شناسـی ادیـان ایـن وظـایف نقـش محـوري دارنـد، بنـابر ایـن درکتـاب قـابوس           جامعه است. در جامعـه 
ي معرّفـی گردیـده اسـت. نکتـه    هـا  هاي پارسـایی دوري از حـرم مردمـان دانسـته شـده و عامـل چیرگـی بـر دل        نشانه

 دانند.هاي الزم براي حاکم میقابل توجه این است که نویسندگان هر دو کتاب، پارسایی را از جمله ویژگی
هــدف علــم اخــالق نیــز رســاندن انســان بــه بــاالترین مراتــب انســانی و نزدیــک کــردن او بــه افــق فرشــتگان اســت، 

راه رســیدن بــه ایــن ســعادت را  -عتقــاد نویســندگان دو اثــر اســتگونــه کــه مــورد اهمــان -دامنــیپارســایی و پــاك
 کند. هموار می

 
 عدل و داد  .2-3
عــدالت عــاملی  )110 :1335افالطــون، »(تــرین صــفت نفــس انسـانی اســت. تــرین عیــب و عـدل بــزرگ ظلـم بــزرگ «

ــین     ــه هم ــت، ب ــه تقواس ــاه و روي آوردن وي ب ــان از گن ــدن انس ــم در دور ش ــده مه ــف آن آم ــت:  روي در تعری اس
ي تقـوي شـود و موجـب شـود کـه مکلّـف قیـام بـر واجبـات و تـرك کبـائر و            ي نفسانی که باعـث بـر مالزمـه   ملکه«

 )1241: 2، ج1373(سجادي، » پیروي از محاسن کند.
ملکـان دادگـر دیـر بمانـد و قـدیمی گـردد و خانـه بیـدادگران زود          يپس بیداد را در دل خـویش راه مـده کـه خانـه    «

یرانــی ودیرتـر بمانــد و   ،بـادانی دیرتــر شـاید کــرد  آبـادانی بــود و بیـداد ویرانــی و چــون   آکــه داد  زیـرا  ،پسـت شــود 
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ننــد کــه یآشــاهانی کــه تنهــا در اندیشــه« )233 :1386(عنصــرالمعالی، ،  .»چــون زودتــر تــوان کــرد زود نیســت گــردد

ان در هـایی بـرّ  داس ،فرمانبردارشـان گرداننـد  نـان را در هـم کوبنـد تـا بـیش از پـیش       آ مردمان را از خود بهراسـانند و 
 ).53 :1368(فنلون،  »خرمن هستی آدمیانند.

تـرین شـکل سـلوك و رفتـار عوامـل دینـی، محـرّك سـوگیري بـراي ایـن دنیـا اسـت. اعمـال و کـرداري کــه               ابتـدائی 
ر مــذهبی، ) در تفکّــ39: 1386منــد شــود. (ویلــم، شــود انســان در زمــین از خوشــبختی و طــول عمــر بهــرهســبب مــی

کنـد و از سـویی نـاظر بـه آرامـش روحـی و آسـایش        تکالیف اخالقی از سویی سـعادت اخـروي انسـان را تـأمین مـی     
ــات عنصــرالمعالی و فنلــون دریافــت مــی  دنیــوي اوســت. در بحــث عــدل آن ــه کــه از نظری ــداوم گون شــود، بیشــتر ت

 يت. بــه همــین روي از نظــر نویســندهي حــاکم مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســویــژه طبقــهقــدرت و رفــاه انســان بــه
صــفت دادگــري  نیـز تلمــاك  ياسـت، و نویســنده دوام مملکــت  يتبــاهی و داد مایـه  يمایــه ،نامــه بیـدادگري قـابوس 

 کند.عامل تباهیمعرّفی میبیدادگران را  ،داند و در مقابل را از جمله صفات الزم براي پادشاه می
 
 قناعت و خرسندي .2-4

در تعریـف قناعـت آمـده    . در مقابـل حـرص قـرار دارد   یـز از جملـه فضـایل اخالقـی اسـت کـه       قناعت و خرسـندي ن 
کـه  نآبـی  ،اي است براي نفـس کـه موجـب اکتفـا کـردن از مـال بـه قـدر حاجـت و ضـرورت اسـت           آن ملکه« است:

ــ  در فضــیلت  از علــی (ع) )210 :1379، نراقــی.» (بافکندنطلــب زیــاده بــر آن ســعی کنــد و خــود را بــه رنــج و تعص
 )15:  1تا، ج (تمیمی آمدي، بی» سازد.قناعت توانگر می: «آمده استقناعت 

گمـان بـه تـو     خـود بـی   ،نیـازي اسـت کـه هـر روزي کـه قسـمت توسـت       بدانچه داري قانع باش کـه قـانعی دوم بـی   «
ــزرگ هــمنویســنده  )204 :1386(عنصــرالمعالی، .» رســدمــی ــین در جــاي دیگــر ب ــیچن ــري و ب ــت ــاکی در جه ان را ب

تـر در  بـاك تـر و بـی  کـار بـاش و قـانع تـا بـزرگ     پس اگـر زاهـد باشـی و اگـر فاسـق بسـنده      : «داندناشی از قناعت می
در کتـاب تلمـاك هـم عـاملی کـه باعـث واالیـی و بزرگـی پادشـاه در میـان افسـرانش             )205(همـان: .» جهان تو باشی

گی، در نگاهبانانـت و نیـز در افسـرانی بلندپایـه     واالیـی و توانـایی تـو بـه بسـند     «معرّفی شـده، همـین قناعـت اسـت:     
هـاي تنـگ و از پشـم بـه رنـگ ارغـوان بسـنده کـن و          شـود.به جامـه   آشـکار مـی   ،انـد که همواره تو را در میان گرفتـه 

 )317 :1368فنلون، (».خرسند باش
پــذیرد. وي در  مــیهــاي اخالقــی عنصــرالمعالی از تعــالیم اســالم و کــالم معصــومان تــأثیر  گــاهی انــدرزها و توصــیه

 و تـوانگري  نیـازي قناعـت را برابـر بـا بـی     بیان ارزش قناعت، نظري شبیه بـه فرمـایش حضـرت امـام علـی (ع)دارد و     
 شمرد.ي تلماك بسندگی و خرسندي پادشاه را سبب واالیی و توانایی او میداند. در مقابل، نویسندهمی

ي قناعـت اسـت، نـوعی ایجـاد انگیـزه بـراي       ده، نتیجـه رسیدن به واالیی و قـدرت کـه بـر اسـاس گـزارش دو نویسـن      
ــایی انجــام دادن رفتارهــاي     ــا انگیزشــی، توان ــدهاي تشــویقی ی ــذیرش ایــن فضــیلت اخالقــی اســت. فراین ــه و پ توج
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کـه رفتارهــاي اخالقـی پاداشــی را بـه دنبــال داشـته باشــد یــا از     طــور طبیعـی وقتــی کننــد. بـه اخالقـی را تقویــت مـی  
 گردد.فرایند فراگیري و به کارگیري آن رفتار اخالقی کمک میتنبیهی مانع شود به 

 

 صبرو شکیبایی  . 2-5
موجـب اسـتحکام    ،آرامشـی کـه هـر گـاه در شـخص پیـدا شـود       «تـابی اسـت و آن عبارتسـت از   جزع و بـی  صبر ضد

 ) 129 :1368فیض کاشانی، » (.دین اوست
ایـن   ».سـت ا  کارهـا صـبور بـاش کـه صـبوري دوم عـاقلی       يدر همـه «: صـبر آمـده اسـت کـه     موردنامه در در قابوس

ــاب داشــته اســت:   ــز در تلمــاك بازت ــیس«موضــوع نی ــد اول ــان وي در  هســتیبا يفرزانــه ،اي فرزن ــو چن آنســت کــه ت
 ) 1368:60(فنلون،  .»بردباري و شکیبایی به ستردگی و واالیی برسی يسایه
شـود شـکیبایی، آرامـش روحـی در پـی دارد و      ه مـی کـه در توضـیح ویژگـی صـبر از کـالم فـیض کاشـانی دیـد        چنان

شـود. امـا ایـن ویژگـی مـورد توجـه فنلـون و عنصـرالمعالی قـرار نگرفتـه اسـت. در عـوض             موجب تقویت دیـن مـی  
ي مشـترك کـالم دو   توجه به بعـد اجتمـاعی ایـن هنجـار اخالقـی و تـأثیر آن در موقعیـت اجتمـاعی مخاطـب، نقطـه          

 نویسنده است. 
 

 یا عاقبت نگريندیشی دورا. 2-6
ــرت ــی آورده حض ــیلت دوراندیش ــی (ع) در فض ــه امام عل ــد ک ــت   : «ان ــلی اس ــاري فض ــر ک ــدیش در ه ــراي دوران .» ب

 ) 581 تا:آمدي، بیتمیمی(
هــر کـار کــه بخــواهی کـردن چــون دروخــواهی شــدن   ه و بــ«عنصـرالمعالی در خصــوص دوراندیشــی معتقـد اســت:   

در کتـاب تلمـاك هـم    ) 227 :1386عنصـرالمعالی،  » ( .ل مبـین نبینـی او نخست بیـرون رفـتن آن کـار نگـر و تـا آخـر       
خـواهی بـدان دسـت    چـه را کـه تـو مـی     آمـدهاي آن همـواره بـه دوراندیشـی پـی    :«نظري شبیه این عقیـده وجـود دارد  

هـاي روزگـار را پـیش بـین و بـدان کـه دلیـري راسـتین در         هـا و ناسـازي  بـارترین ناکـامی  دهشت ؛یازي بنگر و بسنج
 ) 604: 1368فنلون، »(.است که تمام خطاها را در نظر بگیريآن 
 اقـدام بـه  قبـل از   شـود ایـن اسـت کـه انسـان بایـد      چه از مطالب دو نویسنده در خصوص دوراندیشی دریافـت مـی  آن

ــ   ـ  را آمــدهاي آنیهـر کــاري ابتــدا زوایـا و پ کنــد. راه چــاره و تــدبیري بـراي خــروج از آن پیــدا   وت بررســی بــه دقّ
بـار ناشـی   توانـد مـانع ایجـاد شـرّ و عواقـب زیـان      ویـژه مـی  هاست و بـه گیري از فرصتوراندیشی ناظر به بهرهدطبعاً 

 از کردارهاي نادرست شود.
شــود، ناشــی از درك درســت دیــده مــی» فنلــون«کــه در کــالم » دلیــري راســتین«ترغیــب بــه دوراندیشــی بــا شــعار 

تـوان پنداشـت کـه او در بیـان تکـالیف اجتمـاعی و اخالقـی کـه         نویسنده از حاالت روحی مخاطب خـود اسـت. مـی   

 
 



 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ٥۸٦

 
هـاي اخالقـی خـود را    هـاي پـذیرش توصـیه   کنـد بـا تحریـک مخاطـب، زمینـه     بیشتر در قالب امـر و نهـی مطـرح مـی    

 سازد. فراهم می
 
 رازداري   .2-7

ــات بســیاري دارد  ــان عظــیم اســت و آف ــان .خطــر زب ــات زب ــه آف ــب ا .افشــاي راز اســت ،از جمل ــر در کت ــی ب خالق
ــز از افشــاي آن ت ــد أضــرورت رازداري و پرهی ــدن و خــوار داشــت آشــنایان اســت  شــده،کی  .چــرا کــه در آن رنجانی

 )272 :1، ج1368، الی(غزّ
ــ«نامــه آمــده اســت: در قــابوس ) 46: 1386عنصــرالمعالی، (» .ق نــدارد رغبــت مکــنبــه دانســتن رازي کــه بــه تــو تعلّ

در جـاي دیگـر   وبـاز  ) 46همـان: »(.آن سـخن را از آن پـس راز مخـوان    اگـر بگـویی   .جز با خود راز خـویش مگـوي  «
ـ از مضرّ یکی خـویش بـا کـس مگـوي کـه       سـرّ «: معرّفـی کـرده اسـت   ت و بزرگـی  ات افشاي راز را از بین بردن حیثی

ــابوس )نویســنده150همــان:( .»آب بزرگــی و حشــمت خــویش ببــري ــر صــاحب ق ــان ي تلمــاك هــم نظی ــه بی نامــه ب
ـ : «دشـو مـی ي دیگـران  سوءاسـتفاده ي راز، سـبب  افشـا مضرّات افشـاي راز پرداختـه اسـت. وي معتقـد اسـت کـه        ا ام

زیـرا آنـان تواننـد از آن روزگـاري بـه       ،را ( مردمـان را) بیهـوده همـدل و همـراز خـود نگردانـی      بکوش که هرگز آنـان 
 .»دنداننـد در چنـگ خـویش داشـته باشـ     رازي کـه از تـو مـی    تـو تـو را بـه یـاري     يسود خویش بهره جویند و برکامه

ــون،  ــ   586 :1368(فنل ــورد توج ــل م ــن اص ــابوس ) ای ــاحب ق ــوده  ه ص ــم ب ــه ه ــارت نام ــت. عب ــواهی  «اس ــر خ اگ
 ) گویاي همین مطلب است. 52 :1386عنصرالمعالی، ( .»رازتودشمن نداند با دوست مگوي

اسـرار خـود را حتّـی بـا دوسـتان بسـیار نزدیـک در میـان نگـذارد،           هر دو نویسنده معتقدند که انسان باید تـالش کنـد  
 سر ببرد. گونه همیشه باید در نگرانی بهکند و بدینچراکه با افشاي رازش خود را گرفتار دیگران می

ــانه     ــاي راز، نش ــل افش ــه دلی ــی ب ــر نگران ــد ب ــی    تأکی ــوري اخالق ــت. تئ ــر اس ــندگان دو اث ــی نویس اي از رفتارشناس
ي بیــان، مبتنـی بـر امـر و نهــی اسـت، بـراي اثربخشـی در مخاطـب نیــاز بـه مکمـل دارد. ایـن شـیوه            نویسـندگان کـه  

 کند.هاي اخالقی را در مخاطب ایجاد میي پذیرش توصیهانگیزه
 
 . رذایل اخالقی3

 . دروغ  3-1
: 1335(افالطــون، » دروغ، فریــب انســان و مبــتال ســاختن آن بــه جهالــت اســت.«در کتــاب جمهــور آمــده اســت کــه 

» بسـی جهـل باشـد کـه درآن مصـلحت و منفعـت بـود و دروغ، تحصـیل آن جهـل باشـد.          «) بنابه اعتقـاد غزّالـی:   139
 شود.آمیز خوانده می) منظور غزّالی از این نوع دروغ همان است که دروغ مصلحت280: 3،ج1368(غزّالی، 

حـال نظریـات نویسـنده تـا     ه اسـت. بـا ایـن   گـویی سـفارش شـد   گویی و پرهیـز از دروغ نامه به راستدر کتاب قابوس
گـوي مبـاش،   گـوي بـاش و دروغ  امـا تـو اي پسـر سـخن    «داري اسـت:  حدودي زیر تـأثیر آیـین حکـومتی و مملکـت    



 ٥۸۷/ »تلماك«و » نامه قابوس«رویکردهاي اخالقی  مقایسه تطبیقی
 

گـویی معـروف کـن تـا اگـر بـه ضـرورت دروغ گـویی، از تـو بپذیرنـد و هرچـه گـویی راسـت              خویشتن را به راست
روغِ بــه راســت ماننــد، همانــا بــه از راســت بــه دروغ ... پــس از گــوي و لکــن راســت بــه دروغ ماننــد مگــوي کــه د

ــز.  ــامعقول بپرهی ــتن ن ــه دروغ مصــلحت 41: 1386(عنصــرالمعالی، » راســت گف ــز ب ــاك نی ــاره شــده  ) در تلم ــز اش آمی
را تواننــد آنگنــاهی و پــاکی، حتّــی خــدایان نیــز نمــیتلمــاك، ایــن دروغ دروغــی اســت یکســره از ســر بــی«اســت: 

رسـاند. ایـن دروغ تنهـا زنـدگی دو     رند. ایـن نـوع دروغ کمتـرین زیـان و گزنـدي بـه کسـی نمـی        زشت و خطا بشـما 
 )98: 1368فنلون، » ( رهاند.گناه را میبی

دارد و معتقـد اسـت   عنصرالمعالی انسان را از بیان سـخنانی راسـت و درسـت کـه بـه دروغ شـبیه اسـت، برحـذر مـی         
گـو را بـه دنبـال داشـته باشـد.      یگـران و یـا هالکـت فـرد راسـت     گفتـاري ممکـن اسـت بـدگمانی د    که این نوع راست

ــی ــلحت  م ــان دروغ مص ــد را هم ــت مانن ــوان دروغ راس ــه دروغ    ت ــم ب ــاك ه ــاب تلم ــاب آورد. در کت ــه حس ــز ب آمی
ــز اشــاره شــده و نویســنده آن را مصــلحت ــه هــر روي مســلّم اســت کــه مقــام و جایگــاه   آمی ــاه ندانســته اســت. ب گن

 تأثیر نبوده است. گویی بیگویی و دروغبیان نظریاتشان در مورد راستنویسندگان دو اثر در 
ــن  ــانی دیگــر، در ای ــه بی ــه توصــیهب ــیگون ــی م ــوعی اخــالق هــاي اخالق ــوان ن ــی » اومانیســتی«ت ــد؛ یعن را حــاکم دی

هنجارهاي اخالقی که مولـود خـرد انسـانی اسـت و انسـان بـا توانـایی و ظرفیـت تشـخیص خـود بـه ایـن هنجارهـا              
در سـنّت اصـول اخـالق اومانسـتیک عقیـده بـر ایـن اسـت کـه معرفـت و دانـش مبنـاي وضـع              «است. ر بخشیدهاعتبا

 )38: 1385(فروم، » هاست.هنجارها و ارزش
شـود و او بـه اقتضـاي    بر اساس ایـن تفکّـر، اقتضـاي رفتـار اخالقـی بـر ایـن اسـت کـه موجـب اعـتالي انسـان مـی             

کنــد. بــا و ارتبــاط بــا همنوعــان خــود احســاس شــادکامی مــیخصوصــیات طبــع خــود فقــط در صــورت همبســتگی 
هـاي انسـانی اسـت     چنین توجیهی، احکـام ارزشـی اعتبـار عینـی ندارنـد و هنجارهـاي اخالقـی، مظهـري از خواسـته         

 آن چیزي است که براي انسان خوب باشد و تنها معیار ارزش اخالقی نیز رفاه انسان است.» خوب«و 
 
 تهمت و بد گمانی. 3-2

هـر کـس کـه خـود را در     «الـی  غزّ يت به معناي گمان بدي اسـت کـه بـه دل انسـان راه یافتـه اسـت. بنابـه گفتـه        تهم
 )590 :2ج، 1368غزّآلی،»(.مقام تهمت دارد باید که مالمت نکند کسی را که در حق وي گمان بد برد

بـه گمـان شـما تـا     «) 29 :1386(عنصـرالمعالی،  » .موز بگریـز آازجاي تهمت زده پرهیـز کـن و از یـار بدانـدیش و بـد     «
-گناهـان بازیچـه دسـت رشـک     بـی . شـود مـرگ مـی   يبـدگمانی مایـه   .ن کس گناهکار اسـت آزنند بر کسی اتهامی می

ــی. زنانــدبــران و تهمــت ــان مــیاعتمــادي ســتمکارانه کــه در دلهماهنــگ بابــدگمانی و ب ــد،میهایت ــانی بال بایــد برخی
 )498 :1368فنلون، »(.فزونتر را سر ببرید

وجــوي آن اســت، هنــر خــوب زیســتن اســت کــه نــاظر بــر تصــدیق بخشــی از اهــدافی کــه علــم اخــالق در جســت
زندگی و احساس مسؤولیت نسـبت بـه هسـتی خـود و دیگـران اسـت و همـین احسـاس مسـؤولیت نـوعی فضـیلت            
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تهمـت و   خواهـد کـه خـود را در معـرض    نامـه از مخاطـب مـی   ي قـابوس آید. بیهـوده نیسـت کهنویسـنده   به شمار می

 يهــاي بدانـدیش پرهیــز شـود. نویســنده  کنـد کــه از دوسـتی بــا انسـان   چنــین توصـیه مــی بـدگمانی قـرار ندهــد، هـم   
ـ  آدمـی را  تلماك  بـدن طریـق   ممکـن اسـت   اعتقـاد دارد،   چـرا کـه   ،دیگـران بـر حـذر داشـته اسـت      هاز تهمـت زدن ب

 شود. فراهم گناهی بیموجبات مرگ 
ـ    ه ایـن موضـوع توجـه دارنـد کـه رعایـت اخـالق اجتمـاعی، سـبب رشـد جامعـه و            به بیانی دیگر، هـر دو نویسـنده ب

 شود.امنیت اجتماعی می
 
 ریا .3-3

خـواه ایـن دوگـانگی در ایمـان      ،شـکار انسـان مخـالف یکـدیگر باشـد     آکـه نهـان و   نآ«: انـد کـه  وردهدر تعریف ریـا آ 
 :1379، (نراقـی » .باشد و یـا در طاعـات یـا در معاشـرت بـا مـردم و خـواه بـه قصـد طلـب جـاه و مـال باشـد یـا نـه               

347( 
بـا ریاکـاران بایـد    نشـینی  از هـم  کنـد کـه  دارد و توصـیه مـی  انسـان را از دورویـی برحـذر مـی    نامـه  قـابوس  ينویسنده

بـه بــر  ) در تلمــاك 149 :1386(عنصـرالمعالی،  » .ن و از مـردم دوروي دور بــاش هرگــز دو رویـی مکــ «اجتنـاب کـرد:   
خـدایان سـالوس و فریبکـار را دیـد کـه       و او بسـیاري از بـی  «اسـت:  شـده  هاي چنین افـرادي پرداختـه   شمردن ویژگی

جـاه و  اي نیـک در رسـیدن بـه    نمودنـد کـه دیـن را دوسـت دارنـد و در همـان هنگـام از آن چونـان بهانـه         چنان وامی
جــویی در خویشــتن و بــه بــازي گــرفتن و فــریفتن مردمــان ســاده دل و زود بــاور خشــنود ســاختن آز و آرزوي جــاه

کـاري   ،دروغـین خـویش   یخواهنـد کـه نیکوکـار شـمرده شـوند و بـا پارسـای       مـی  ... سالوسـان ... بهره جسـته بودنـد   
 )461 – 460 :1368(فنلون، .» نداشته باشندیان راستین را نیز اکنند که مردمان یاراي اعتمادکردن به پارس

کنـد کـه بایـد از ایـن خصـلت ناپسـند اجتنـاب کـرد. امـا          نامـه تنهـا توصـیه مـی    ي قـابوس در مورد دو رویی، نویسنده
دوســتی  از: کــه عبارتنــدرا ریــا  أدو منشــپرداختــه و طاعــت  کــاري درریا اي مفصــل بــهگونــهتلمــاك بــه ينویســنده

ي ابـزاري از دیـن اسـت. او اعتقـاد     ،یـاد کردهاسـت. از دیـدگاه فنلـون ریـا اسـتفاده      در مردمانمدح و ستایش و طمـع  
شـود مـردم دیگـر بـه پارسـایان راسـتین نیـز اعتمـاد نکننـد، بنـابر ایـن ریـا موجـب              دارد این رذیلت اخالقی سبب می

 افکند.ي نومیدي نهیلیستی میشود و نهایتاً او را در ورطههاي دینی میزنی ارزشواپس
 
 عیب جویی.3-4

ـ دانحقـارت مـی   يرا ناشـی از عقـده  جـویی  برخی عیب کسـانی کـه بـه ایـن خـوي      «نویسـد:  ،از جملـه فلسـفی مـی   دن
کننـد و  زشت مبتال هستند خودشان یـک یـا چنـد عیـب طبیعـی دارنـد و در بـاطن احسـاس خـواري و حقـارت مـی           

 ). 1359: 330،( فلسفی .»خواهند با نشر عیوب دیگران عیوب خود را بپوشاندمی
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گیــري از  ویــژه خــردهجــویی و نکوهشــی ســخت بــهتــا چــه پایــه خــرده ســنجی از دیگــران و تــن دردادن بــه عیــب«
ــر دوش    ــانروایی را ب ــران فرم ــار گ ــه ب ــیکســانی ک ــدبندم ــج ن ــه رن ــد و ب ــایی بســیار دچارن ــا و تنگناه ــون، .» ه (فنل

. عیـب نیسـت  بـی  انسـانی دانسـته کـه هـیچ    ی داشـته و مـی  )عنصرالمعالی هم از طبع انسان بـه خـوبی آگـاه   1368:313
ـ  ،عیـب کـس مشـناس   انـدر جهـان بـی   : «گویـد مـی به همین علّت  ا تـو هنرمنـد بـاش کـه هنرمنـد کـم عیـب بـود        ام«. 
اگرکسـی بـر تـو چیـزي     : «گویـد مـی کنـد و  پوشـی اشـاره مـی    در ادامه به ضـرورت عیـب   )140 :1386(عنصرالمعالی، 

بلکــه از  ،مــن منفعــت نــه همــه از دوســتان یــابم) «150 همــان:( .»از خــود دور کــن ن عیــب بــه جهــدآعیــب گیــرد 
ـ دشمنان نیز یابم از آنچه اگر در مـن فعلـی زشـت     دوسـتان برموجـب شـفقت بپوشـانند تـا مـن نـدانم و دشـمن          ،ودب

پــس آن منفعــت از دشــمن  ،ایــن فعـل بــد را از خــویش دور کـنم   ،وجــب دشــمنی بگویـد تــا مــرا معلـوم شــود  م بـر 
 ) 42همان: (.» فته باشم نه از دوستیا

ــروم،      ــت. (ف ــنش اس ــان، م ــی انس ــل اخالق ــود تکام ــی و مقص ــام اخالق ــوهر احک ــان69: 1385ج ــه از ) هم ــه ک گون
جـا نیـز تـأثیر هنجارهـاي     شـود، در ایـن  جـویی دریافـت مـی   هـاي عنصـرالمعالی و فنلـون در خصـوص عیـب     گزارش

شـود کـه دو هـدف    گرفتـه اسـت و ایـن پنـدار بـه یقـین نزدیـک مـی         اخالقی در منش و رفتار انسان مورد توجه قـرار 
بیــان تــأثیر تکــالیف  -1شــود :  اساســی از طــرح موضــوعات اخالقــی از ســوي نویســندگان مــورد بحــث دنبــال مــی 

 برانگیختن مخاطب براي انجام دادن فضایل و پرهیز از رذایل. -2اخالقی در منش انسان.
 
 .حسد3-5

حسـد آن بـود کـه از افـراط     «: آمـده اسـت کـه   آن ري را خواسـتن اسـت.در تعریـف    حسد در لغـت بـه معنـی بـددیگ    
ـ   ،حرص خواهد که به فوایـد و مقتضـیات از ابنـاي جـنس ممتـاز بـود       ت بـر ازالـت از دیگـران و جـذب بـه      پـس هم

 )127 :1387، طوسیخواجه نصیرالدین » (.خود مقصور باشد
-اگـر خـواهی کـه بـا خواسـته     «) 54 :1386(عنصـرالمعالی،  » .حسـود مبـاش   ،انـدازه انـدوهگین نباشـی   اگرخواهی بی«

جهــد کــن در کــار حاســدان خــویش از بنمــودن «) 120همــان:» (.حســود و آزمنــد مبــاش ،بســیار درویــش نباشــی ي
ـ 145همـان: » (.گدازنـد یـد تـا همـی   آبدیشان از چیزهایی کـه ایشـان را بـدان خشـم      تلمـاك بـرخالف   ي نویسـنده ا ) ام

برانگیخـت تـو نیـز، هرگـز بـر       را بایـد رشـک و آرزوي کسـی    از یـاد مبـر کـه هرگـز نمـی     «شـد:  اندیمیعنصرالمعالی 
(فنلـون،  » .سـتودن اسـت بسـتاي    ينـان را بـه پـاس هـر آنچـه شایسـته      آ پیروزهاي دیگران رشک مبرو دریغ مخـور و 

1368: 307( 
میـال سـیري ناپذیرنـد و بـه     رود، چـون اساسـاً ایـن ا   طور معمول امیال شخص حسـود بـا ارضـا کـردن از بـین نمـی      به

ــاطنی شــخص و درنتیجــه روان  ــل ســبب نارضــایتی ب ــیهمــین دلی ــدي او م ي شــوند. بیهــوده نیســت کهنویســنده نژن
 درویشی در اوج ثروت.  -2اندوه بسیار -1شمرد: ه براي حسادت دو زیان اساسی برمینامکتاب قابوس
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ـ  دانمـی  عیـب را نگیختن رشک و حسـد دیگـران   ادر بروي در بخش دیگري  ـ نـد و حتّ  ،کنـد آن تشـویق هـم مـی    هی ب

 .دارد از برانگیختن خشم و حسد دیگران بر حذر می ، انسان راتلماكصاحب در حالی که 
 
 خشم و غضب  . 3-6

غضــب حرکتـی بـود نفـس را کـه مبــدا آن شـهوت انتقـام بـود و ایـن حرکــت         «تعریـف غضـب آمـده اسـت کـه:      در 
و خـون در عصـیان آیـد و دمـاغ و شـریانات از دخـانی مظلـم ممتلـی          چون به عنف باشد آتش خشم افروختـه شـود  

 ) 110 :1387خواجه نصیرالدین طوسی، ( .»شود تا عقل محجوب گردد و فعل او ضعیف شود
کنـد  . وي بـه مخاطـب خـود توصـیه مـی     تـی خشـمناك شـد   نامـه نبایـد بـه هـر علّ    قابوس يبر اساس گزارش نویسنده

و الکـاظمین   معرّفـی شـده اسـت:   کظـم غـیظ    ،منـان ؤهـاي م آن هـم یکـی از نشـانه   در قـر  که خشم خود را فـرو بـرد.  
هــر چیــز خشــمناك مشــو و در وقــت ه بــ«) 134/3(آل عمــران المحســنین واهللا یحــبالغــیظ و العــافین عــن النــاس 

-مــیاي از غضـب اشــاره  )در تلمــاك بـه مرتبــه 152: 1386(عنصـرالمعالی،   .»ضـجرت خشــم فـرو بــردن عـادت کــن   

شـود انسـان کنتـرل خـود را از دسـت بدهـد و هشـدارهاي عقـل و شـرع را نادیـده بگیـرد و در            سـبب مـی   کـه  گردد
آشـوبد و تـو را از اندیشـیدن در کـار ناشایسـت      خشـم خـردت را بـر مـی    : «گیـري کنـد  به درستی تصمیمنتیجه نتواند 

 )401: 1368(فنلون،  .»داردخواهی بدان دست بیاالیی باز میکه می
هـا تخلّــف شـود، پریشــانی فکــري و   هــاي ذاتـی انســان اسـتوار اســت و چــون از آن  القــی بـر کیفیــت هنجارهـاي اخ 

گـردد. قطعـاً خشـم و غضـب چنـین تزلـزل روحـی و آشـفتگی فکـري بـه دنبـال دارد.            احساسی بر انسـان چیـره مـی   
 .این موضوع در سخنان عنصرالمعالی و فنلون بازتاب داشته است

تـرین منبـع اعتقـادي مسـلمانان؛ یعنـی قـرآن بهـره        هـاي دینـی خـود از مهـم    توجه بـه اندیشـه  نامه با ي قابوسنویسنده
دانـد. صـاحب تلمـاك معتقـد اسـت کـه خشـم        ي نیکوکـاري مـی  برد و با استناد به آن، چیرگی بـر خشـم را نشـانه   می

 شود.  توجهی به عاقبت اعمال ناشایست میسبب برآشفتگی خرد و درنتیجه بی
 
 طمع  حرص و. 3-7

دمـی را بـر گـرد آوردن آنچـه بـدان نیـاز       آحـرص حالـت و صـفتی اسـت نفسـانی کـه       «:اندکهدر تعریف حرص آورده
در وصـف   )امـام صـادق (ع)  210 :1379، قـی ا(نر» .و مقـدار معینـی قناعـت کنـد     آنکـه بـه حـد   بـی  ،انگیزدندارد بر می

نش مـالزم: از قناعـت محـروم باشـد و آسـایش      آزمنـد از دو مـنش نومیـد اسـت و بـا دو مـ      « فرماینـد: میافرادحریص 
شـیخ صـدوق،   » (.نـاگزیر یقـین را هـم گـم خواهـد کـرد       ،را گم کرده است و از خشنودي بـه داوري خـداي محـروم   

1369: 56 ( 
تـر کسـی   پـس محتشـم  ....  نیـاز اسـت  پیشـه کنـد از همـه خلـق بـی      را و چون مردم طمع از دل بیرون کند و قناعـت «

تـر کسـی باشـد کـه طـامع و نیازمنـد اسـت کـه از         کس نیـاز نباشـد و خـوارتر و فرومایـه    ه جهان بآن بود که او را در 
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ــاز   ــع و نی ــت طم ــده  ،جه ــتن را بن ــد   يخویش ــی کن ــون خویش ــرالمعالی، »  .چ ــم  در ) 261 :1386(عنص ــاك ه تلم
-هتیــر يزمنــدي مردمــان تنهاسرچشــمهآجــویی و برتــري«دانــد: روزي مــیطمــع و حــرص را موجــب ســیه» فنلــون«

سـان بـه سـبب آز و آرزوي    خواهنـد بـه هـر چیـز دسـت یابنـد و بـدین        آدمیـان مـی   ،هاسـت نآروزي و و شـوربختی  
 ). 130: 1368(فنلون، » .سازندخویشتن را به تیره روزي و تلخکامی دچار می ،جوییخویش در فزونی

امــر ســبب حســد و شــود و همــین هــاي غیــر منطقــی، از کمبودهــا و احســاس نگرانــی شــخص ناشــی مــی خواســته
ي انســان اسـت و بــه  گــردد. خوشـی موقّــت ناشـی از ایــن تمـایالت، بازتـابی از عملکــرد بیمارگونـه     ورزي مـی طمـع 

آورد. ایــن موضــوع بــه کــه بــراي چنــین شخصــی ایجــاد آرامــش کنــد، گرفتــاري و بــدبختی بــه وجــود مــیجــاي آن
دانـد  نامـه طمـع را موجـب نیـاز مـی     قـابوس  يدرستی مورد توجه نویسندگان آثار مـورد بحـث بـوده اسـت. نویسـنده     

در نتیجــه بــراي وي خــواري و زبــونی  ؛کنــدانســان دیگــري مــی يو اعتقــاد دارد کــه انســان بــا طمــع، خــود را بنــده
 داند.ورزي را سبب بدبختی انسان می. صاحب تلماك نیز طمعدآیپدید می

 
 آسانی   . تن3-8

اخالقـی بـه حسـاب آورد کـه در مقابـل آن رنـج و کوشـش قـرار دارد. رسـیدن          توان از جملـه رذایـل   آسانی را میتن
آسـانی عامـل سسـتی و نیـاز و درنتیجـه از دسـت دادن       به واالیـی و توانـایی درگـرو تـالش و رنـج بـردن اسـت. تـن        

 گردد. شود و از آن نهی میروي، رذیلت اخالقی شمرده میاعتماد به نفس است. به همین
آســایش کـه آســودن امـروز رنــج فــردایین و رنـج امــروزین    آســانی،چنانســت و رنــج انـدر تــن آســانی در رنـج ا تـن «

ــردایین. ــا در اندیشــه  ) «106: 1386(عنصــرالمعالی، » ف ــه تنه ــن آســان ک ــاد و ت ــان سســت نه ــا و ي هوســناکیمردم ه
) 113: 1368ن، (فنلــو» ماننـد. بهـره مـی   هـاي خویشـند در خطرهـا و تنگناهـا از تــوان و دلیـري بایسـته بـی       جـویی کـام 

و بـاز در  »آسـودن امـروز رنـج فـردایین اسـت.     « گویـد: ي عنصـرالمعالی اسـت کـه مـی    این مطلب یادآور همان جملـه 
چـه مردمـان را   آن«دانـد:  آسـانی مـی  کشـی مـردم و بـروز جنـگ را همـین تـن      جاي دیگر تلماك از جمله عوامل گردن

 )329: 1368(فنلون، » است.کارگی آسانی و بیسازد، تنخیره سر و گردنکش می
هـا بـر مبنـاي    هـاي زودگـذر اسـت. ایـن نـوع خوشـی      هـاي غیـر منطقـی و خوشـی    آسانی ناشی از تـأمین خواسـته  تن

آیـد. در واقـع نشـانی از عملکـرد     آینـد اسـت و تسـکینی مـوقّتی بـه شـمار مـی       کوشش نیست، ولی براي انسان خوش
پـذیري در برابـر   توانـد حـرص و حسـد و تسـلیم    چنـین مـی  . هـم ي آن بزدلـی اسـت  ي انسان است و نتیجـه بیمارگونه

آسـانی  هـاي غیـر منطقـی دیگـران را بـه دنبـال داشـته باشـد. بـه همـین دلیلـدر تلمـاك بـه بیـان معایـب تـن                خواسته
گیرنـد، سسـت و   آسـانی خـو مـی   طلبـی و تـن  هـایی کـه بـه راحـت    پرداخته شده است و نویسـنده اعتقـاد دارد انسـان   

 د و در برابر خطرها دلیري بایسته را نخواهند داشت.شونناتوان می
 
 غرور  . 3-9
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غــرور آرام نفــس «انــد: و در تعریــف آن آورده ي هــر نــوع هالکــت و مــادر هــر شــقاوتی دانســتهغــرور را سرچشــمه

: 3، ج1368(غزّالـی،  » است با چیـزي کـه موافـق هـوي باشـد و طبـع بـر آن مایـل شـود از شـبهت و خـداع شـیطان.            
798( 

بـه  «نامـه، نویسـنده، هرجـا کـه خواسـته از غـرور صـحبت کنـد، بـه همـین حـد اکتفـا کـرده اسـت:               کتاب قـابوس  در
) در کتـاب تلمـاك راجـع بـه ایـن رذیلـت       39: 1386(عنصـرالمعالی،  »  دانش خویش غـرّه مشـو، اگرچـه دانـا باشـی.     

یابنــد ر امــان آن پــرورش مــیبنیــاد و ســرافرازیی دروغــین کـه پادشــاهان د تــو بــا غـروري بــی «اخالقـی آمــده اســت: 
خواهنـد خـود را خطاکـار بشـمارند. پـس پوشـانیدن خطـایی صـد خطـاي دیگـر را بـه            آشنایی. پادشاهان هرگـز نمـی  

را ي آنانـد و رنـج بازگشـت از خطـا و چـاره     کـه آشـکارا بگوینـد، فریفتـه شـده     آورد. بـه جـاي آن  ناگزیر در پـی مـی  
 )350: 1368(فنلون، » دگی را در فریفتگی و ناآگاهی به سر آورند.باید سراسر زنبراي خود هموار دارند، می

گویـد، در مـورد    هـا سـخن مـی   طـور معمـول از عواقـب سـوء آن    نامه برخالف رذایـل دیگـر کـه بـه    ي قابوسنویسنده
شـود کـه انسـان نبایـد بـه دانـش خـود فریفتـه         غرور، کوتاه گونه سخن گفته و هشدار او به همین انـدازه خالصـه مـی   

 ود. ش
هــاي خــود، هــاي روانــی اســت. اتّکــاي مطلــق انســان بــه ظرفیــت نگــرش اخالقــی، دفــاعی مــؤثّر در برابــر عفونــت

-دار مــیکنــد و رســتگاري روح انســان را خدشــهي خودمحــوري انســان را در برابــر خــدامحوري تقویــت مــیغریـزه 

خـرد در چهـارچوب اخـالق اجتمـاعی     سازد. بـه همـین دلیـل انسـان بایـد بـا وجـود دارا بـودن خودآگـاهی، اراده و          
کنـد، نشـود. ایـن تصـور     فـرد را بـر دیگـران تقویـت مـی     » برتـر بـودن  «هاي غریزي که پنـدار  حرکت کند و اسیر تکانه

 شود که شخص هرگز خطاهاي خود را به رسمیت نشناسد. نادرست سبب می
ز غــروري کــه پادشــاهان بــه هنگــام بازتــاب داشــته اســت. وي ا» فنلــون«بــار غــرور در ســخنان ایــن ویژگــی زیــان

خبـري  گویـد و از جملـه آثـار سـوء غـرور را فرورفتگـی ابـدي در جهـل و بـی         خطاهایشان با آن درگیرند، سخن مـی 
کننـد تـا خطـا و فریفتگـی خـویش را خطـا       داند، چرا که معتقد اسـت پادشـاهان بـا غـروري کـه دارنـد سـعی مـی        می

 شود.ي مینشمرند و همین امر سبب بروز خطاهاي دیگر
 

 تندخویی. 3-10
بـه تجربـه رسـیده اسـت کـه انجـام       « ورده اسـت کـه:  آنراقـی  اسـت.  مالیمـت، نرمـی و مهربـانی     خویی به معنـاي نرم

ــ 145: 1379، (نراقــی.» امـور ونیــل بـه مقاصــد بــه مـدارا و نــرم خـویی بــا مــردم بسـتگی دارد      خلقی د) سـوء خلقیــا ب
 .تــوان از نتــایج غضــب بــه شــمار آوردن را مــیآهاســت و امثــال ایــنی و بــدزبانی و رویــدلــی و تــرشهمــان تنــگ

 .شودمحسوب میاز نتایج حلم که خوش خلقی قرار دارد  ،درمقابل آن
بـاره چنـان نـرم مبـاش کـه از خوشـی و نرمـی        دیگر تندي و تیزي عادت مکـن و زحلـم خـالی مبـاش و لکـن یـک      «

ــان درشــت مبــاش کــه هــر  ــز چن ــه دســت پســاو کسبخورنــدت ونی در تلمــاك،  )37 :1386(عنصــرالمعالی، » .ندتب
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خـویی  درشـت  يبایـد بـا مشـاهده    ي او.به عقیـده خـویی صـحبت کـرده اسـت    یـادگیري نـرم   يفنلون راجع بـه شـیوه  
موزیـد  آخـویی و بزرگـواري را از مردمـی مـی     هرگـز فرامـوش نکنیـد کـه درس نـرم     «. نهـا عبـرت گرفـت   آدیگران از 

چنــین فنلـون در جــاي دیگــر بــدخویی را  هــم )260 :1368(فنلـون،  » .نامنــدمــییین آدبــخـوي و  کـه آنــان را درشــت 
بینـد تنهـا بـر    دلـی و درنـده خـویی خـویش را مـی     اي نـادان آن کسـی کـه تنهـا سـنگ     «موجب هالکت دانسته اسـت:  

 :1368(فنلـون،  » .کشـاند سـان خویشـتن را بـه نـابودي مـی     زیـرا کـه بـدین    ،ورزدکنـد و بـدان اعتمـام مـی    آن بنیاد می
84  ( 

خـویی و مردمـی    خـوش «شـده اسـت:   بـه عنـوان بـدترین دشـمن انسـان یـاد       ، بـدخویی از نامه آمـده  در کتاب قابوس
هـیچ دشـمنی بـدتر از خـوي     « :چنـین  ) هـم 36 :1386(عنصـرالمعالی،  »  .هـاي ناسـتوده دور بـاش   زخـوي اپیشه کن و 

بـدخویی پرداختـه اسـت از آن بـه عنـوان دشـمنی یـاد        ات ) فنلون هم زمانی کـه بـه بیـان مضـرّ    34 همان:( .»بد نیست
آن دشـمنی اسـت    .از تنگـدلی و بـدخویی بپرهیـز و بـا آن درخـود بسـتیز      «: کرده که تا دم مـرگ همـراه انسـان اسـت    

انـدرزها و رهنمودهایـت راه خواهـد    بـه  ایـن دشـمن    .که او را همواره تا دم مرگ با خود بـه هـر جـاي خـواهی بـرد     
هـا را  بـدخویی و تنگـدلی ارجمنـدترین موقعیـت     .هـد ورزیـد  افـرا داري بـر تـو خیانـت خو    اگر به آن گـوش   ،جست

 ).65: 1368(فنلون، .» از دست تو بدر خواهد برد
زمینـه اسـت. وي خـوي بـد     خواسـتار اعتـدال در هـر دو     ،عنصرالمعالی عالوه بر ترغیـب بـه نرمـی و پرهیـز ازتنـدي     

هـاي بـدخو، رفتـاري حیـوانی     ایـن مـورد معتقداسـت: الـف) انسـان      دانـد. فنلـون در  ترین دشـمن انسـان مـی   را بزرگ
هـاي  دارند. ب) خوي بـد سـبب هالکـت اسـت. ج) خـوي بـد، دشـمن همیشـگی انسـان اسـت.د) بـدخویی فرصـت            

 گیرد.ارزشمند را از انسان می
-یبــ» اومانســتیک«شــود بــا تئــوري ســودجویی در اخــالق ویژگـی چهــارم تنــدخویی کــه در کــالم فنلــون دیــده مـی  

ي تلمـاك پرهیـز از تنـدخویی کـه نـوعی رفتـار حیـوانی اسـت، مـوقعیتی ارجمنـد           ارتباط نیسـت. بـه پنـدار نویسـنده    
 کند.ي او را براي پذیرش احکام ارزشی، دو چندان میسازد و این موضوع، انگیزهبراي انسان فراهم می

 
 گرایی  . تجمل3-11

شــود کــه  خودپســندي و تفــاخر دارد و همــین امــر ســبب مــیگرایــی ریشــه در رذایــل پســت اخالقــی چــون تجمــل
 انسان هرچه بیشتر از معرفت نفس خود باز ماند.

چنـان کــه   ناپـذیر اســت، زر و زیـور دوسـتی و شـکوه برونـی اسـت. آن      آسـیب و بیمـاري دیگـر کـه کمـابیش چـاره      «
زهــري اســت بــراي تمــام  کرانــه زهــري اســت بــراي پادشــاهان، زر و زیورپرســتی و تجمــلچیرگــی و اقتــداري بــی

ــی   ــدان خــوي م ــردم کشــور ب ــردم کشــور. تمــامی م ــه بیهــودهم ــد ک ــان  گیرن ــاز را چون ــزون از نی ــرین چیزهــاي اف ت
آورنــد و هــاي نوبنیــاد را نواندیشــان پدیــد مــیســان هــر روز بایســتگیهــاي نــاگزیر زنــدگی بنگرنــد. بــدینبایســتگی
(فنلـون،  » خته شـده نبودنـد، برکنـد و آنهـا را فـرو نهـاد.      توان دل از چیزهـایی کـه تـا سـی سـال پـیش شـنا       دیگر نمی
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شـود، بلکـه حتّـی بـه نـوعی بـه آن تشـویق هـم         نامه ایـن منفـی نگـري دیـده نمـی     ) در کتاب قابوس545-546: 1368

و آن دو دانـگ دیگـر کـه بـاقی بمانـد بـه تجمـل خـویش کـن و تجمـل آن کـن کـه نمیـرد و کهـن نشـود                «شـود: می
 )106: 1386نامه، (قابوس» چه بدین ماند.و زرینه و برنجینه و مسینه و رویینه و آنچون جواهر و سیمینه 

هـاي پادشـاهی یـاد شـده اسـت. آسـیبی کـه اگـر پادشـاه گرفتـار           در کتاب تلماك از تجمل به عنـوان یکـی از آسـیب   
دیگـر قـادر بـه دل کنـدن     کـه  کننـد،  شوند و در نهایـت چنـان بـه آن عـادت مـی     آن گردد سایر مردم نیز گرفتار آن می

ناپـذیر  اي اجتبـاب گونـه از آن نخواهند بود. شاید به همین دلیـل اسـت کـه شـکوه بیرونـی و داشـتن زر و زیـور را بـه        
دانـد کـه   پـردازد و آن را زهـري مـی   گرایـی مـی  هـاي تجمـل   داند. نویسنده در ادامـه بـه برشـمردن معایـب و زیـان     می

ي درخـور درنـگ، سـفارش    شـود. نکتـه  هـاي نـو مـی   کهـن و روي کـار آمـدن آیـین    هاي باعث از بین رفتن تمام آیین
ي آیــد شــکوه پادشــاهی و تجمــالت دربــاري در روحیــهگرایــی اســت. بــه نظــر مــی نامــه بــه تجمــلصـاحب قــابوس 

نویسنده تأثیر گذاشـته و بـه همـین دلیـل بـه فرزنـد خـود سـفارش کـرده اسـت کـه از زرینـه و سـیمینه بـراي خـود                
 فراهم سازد.تجمل 

 

 هاي اخالقی و اجتماعی. سنّت4
-هـا بـا نـام میـراث فرهنگـی یـاد مـی       اي از باورها، آداب و رسوم و عادات و اخـالق وجـود دارنـد کـه از آن    مجموعه

شـوند و  هـاي مـادي و معنـوي تبـدیل مـی     شود. در طول زمان این آداب و اخالق بـراي افـراد یـک جامعـه بـه ارزش     
هـاي  ي اجتمـاع و آمـوزش  توانند براي خـود پایگـاه اجتمـاعی کسـب کننـد. تـأثیرات همـه جانبـه        میها  ها با آنانسان

کـه تنهاسـت،   حتّـی هنگـامی  » مـن «بـه بیـانی   «کنـد.   اجتمـاعی بـدل مـی   » مـن «افراد را به » من«گسترده و ژرف جامعه 
اندیشــد و از خــالل یي خــود مـ بـاز نــوعی بـازیگر اجتمــاعی اسـت، زیــرا موجـودي اجتمــاعی گردیـده کــه در بـاره      

 )1385:15(ترابی، » کند.هاي اجتماعی، خود را ظاهر میها و نشانهها و ارزشنقش
هــا و هنجارهــاي مــورد کنــد و بایــد بــه ســنّتاي اســت کــه در آن زنــدگی مــیبــه هــرروي انســان جزئــی از جامعــه

 بند باشد.ي خود پايپذیرش جامعه
 
 حقاقتوانایی و است يتکلیف به اندازه. 4-1

، ي توانـایی و اسـتحقاق او تکلیـف واگـذار کنـد     ن اسـت کـه بـه هـر کسـی بـه انـدازه       آهاي عدل پادشاه یکی از نشانه
 )286/  25(بقره  .سعهااال و اهللا نفساً الیکلف :که در پادشاهی الهی هم این اصل رعایت شده استچنان

کسـی کـه فراشـی را شـاید شـراب داري مفرمـاي و        .دهد چون کسی را شغلی دهی نیک بنگـر شـغل بـه سـزاوار مـر     «
تـا  ؛ رجـالٍ  کـل عمـلٍ  ل :انـد کـه   کـه گفتـه  چنـان  ،هر کسـی نتـوان داد  ه که خازنی را شاید حاجبی مده که هر کاري بنآ

ـ          )درکتـاب تلمـاك   330 :1386عنصـرالمعالی، ( »د.زبان طاعنان بر تـو گشـاه نشـود و خلـل انـدر شـغل تـو پدیـدار نیای
شـگرف فرمـان رانـدن آن اسـت کـه هـر کسـی        «ي تـوانش بایـد انتظـار داشـت:     از هر کس به اندازه تأکید شده کههم 
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ــد و بــه کــار گیرهــا و توانــاییرا بــر بنیــاد شایســتگی چنــین در جــاي ) هــم549 :1368(فنلــون،  .»دنــهــایش برگزینن
درتـوان و شایسـتگی   چـه  تنهـا آن  ،تـرین مـردان  ن خـوي گیـر کـه از بـزرگ    آ پـس اي تلمـاك بـه   : «دیگر آمـده اسـت  

 )312 :1368(فنلون، .» چشم داري ،انسان است
تـوان بـه فضـیلت دسـت یافـت. طبعـاً نـاتوانی بـا یـأس و افسـردگی           هـاي انسـان مـی   گیـري فعـال از توانـایی   با بهره

روي در آثـار مـورد    دهـد. بـه همـین   هـاي زنـدگی را زیـر تـأثیر قـرار مـی      هـا و خـوبی  همراه است و در نتیجه اصـالت 
هــا دانســته شــده اســت. نویســندگان عــدم ث، توانــایی و شایســتگی افــراد مــالك اصــلی در ســپردن امــور بــه آنبحــ

بـدون   چنـین معتقدنـد کـه بسـیاري از افـراد     داننـد. آنـان هـم   رعایت چنین امري را موجب فسـاد و خلـل در کـار مـی    
یرنـد و در نهایـت سـبب فسـاد و     پذمـی شـده بـراي جلـب منـافع بیشـتر       هاپیشـنهاد ، شـغلی کـه بـه آن   استعدادداشتن 

 شوند. تباهی در کار می
 

 عقل و خرد. ضرورت استفاده از 4-2
ــ « ل و کرامــت او را از دیگــر حیوانــات فــاخرترین گــوهري کــه خداونــد بــه آدمــی عطــا فرمــوده اســت و بــدین تفضّ

 ). 100 :1369رزمجو، » (.گوهر عقل و خرد است ،متمایز ساخته و اشرف مخلوقاتش ساخته است
کـه  اما جهد باید کرد تا اگرچه اصیل و گهري باشی تن گهر باشـی کـه گـوهر تـن از گـوهر اصـل بهتـر اسـت چنـان         «

ــه ــد: حکمت:اگفت ــلان ــه گهــر و   ؛رف بالعقــل و االدب ال باالصــل و النســبشّ بعنــی بزرگــی خــرد و دانــش راســت ن
اگر به مال درویـش گـردي جهـد کـن تـا بـه خـرد تـوانگر باشـی کـه تـوانگري            ) «27 :1386(عنصرالمعالی، » تخمه را

ــد    ــر باش ــال بهت ــوانگري م ــرد از ت ــرالمعالی، » .خ ــط     )26 :1386(عنص ــرد را توس ــتفاده از خ ــر اس ــایی دیگ و در ج
و انـدر هــر کــاري کــه بخــواهی کردنخسـت بــا خــرد مشــورت کــن کــه   : «دانــدپادشـاه امــري ضــروري و الزم   مــی 

چنـین امـري را در تلمـاك هـم      )227 همـان: »(.سـت و تـا از وي درنـگ بینـی شـتاب مکـن      ا وزراي پادشاه خردوزیرال
مگـر   ،فرمـانروایی و در توانـایی خـویش بهـروز و کـامروا نیسـت       يهـیچ پادشـاهی شایسـته   «تـوان مشـاهده کـرد:    می

 ) 74 :1368لون، (فن.» بردبندد و از آن فرمان میبه همان اندازه که خرد خویش را به کار می
دانـد و معتقــد اســت کـه انســان بایــد از   در کتــاب خــود خـرد را برتــر ازگهــر و اصـالت و ثــروت مــی   عنصـرالمعالی 

دانـد.  گیـري او از خـرد مـی   نیـز موفقیـت حـاکم را مشـروط بـه بهـره      » فنلـون «لحاظ خرد غنی باشد نه مال و ثـروت.  
ویـژه  هـا بـه  رزش بسـیاري قائـل انـد و آن را را بـراي انسـان     به هر روي مسلّم است که هـر دو نویسـنده بـراي خـرد ا    

 دانند.حاکمان ضروري می
-، هنجارهـاي اخالقـی بـا ارزش منحصـراً مولـود خـرد انسـانی       »اومانیسـتی «نباید فراموش کرد کـه از دیـدگاه اخـالق    

 اند، چون انسان توانایی و ظرفیت تمییز و تشخیص را دارد.
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 روي  اعتدال و میانه. 4-3

ي صـفات و  تعـدیل همـه  «انـد:  اعتدال بـه معنـاي میانـه حـال شـدن در کیفیـت و کمیـت اسـت. در تعریـف آن آورده         
شـود کــه کشــمکش و مخالفــت بــین قــواي  افعـال و بــاز آوردن افــراط و تفــریط بــه حـد وســط اســت و باعــث مــی  

 )63: 1379(نراقی، » مختلف از میان برود و اعتدال پدید آید.
ـ  « در کارهـا افـراط مکـن و افـراط را شـوم دان و انـدر همـه شـغلی میانـه بـاش کـه صـاحب شـریعت،              اما اي پسـر ان

کــه ) بـاز در جـاي دیگــر بـراي ایـن    46: 1386(عنصـرالمعالی،  » صـلّی اهللا علیـه و سـلّم گفــت: خیـر االمـور اوســطها.     
اعتـدال روغـن در آن اسـت    گویـد کـه حیـات آن ناشـی از     معنی اعتدال را به خوبی بیان کنـد، از چراغـی سـخن مـی    

حــد و نبینـی کـه زنـدگانی چـراغ از روغــن اسـت، امـا اگـر بـی        «گرایــد: و در صـورت زیـاده روي بـه خاموشـی مـی     
شـک  کـه از نـوك چراغـدان بیـرون آیـد و بـر سـر فتیلـه بیـرون گـذرد، بـی           اندازه روغن اندر چراغدان افگنـی، چنـان  

ــدال ســبب حیــات  ــرد. همــان روغــن کــه از اعت ــود.  چــراغ بمی ــود از اســراف ســبب ممــات او ب ) 105(همــان: » او ب
روي و سـادگی اسـت و   جـویی، میانـه  گـاه کـه توآمـان بـا انـدك     زنـدگانی آن «نویسـد:  باره میي تلماك در ایننویسنده

گـاه کـه داراي سـامان و آیـین اسـت و آکنـده از تــالش و       هـاي پـر شـور و آتشـین، آن    هـا و هـوس  دور از نگرانـی بـه 
 )246: 1368(فنلون، » دارد.چنان نگاه میهاي مرد خردمند همدي و توان جوانی را در اندامتکاپوي، تن

ا   ي تعلّـق فـرد بـه خـدا کـه هـدف ادیـان الهـی اسـت، انسـان را در برابـر پروردگـار بـه تسـلیم وا مـی               آموزه دارد، امـ
اندیشـی و ارضـاي    بـر مصـلحت   گرایـی اخالقـی  ي انسـان و جهـان اسـت. ایـن بـرون     قوانین اخالقی گـاه تـابع رابطـه   

ي قـدرت را در پیکـار انسـان بـا طبیعـت      نیازهاي جسمی و بعضـاً روحـی اسـتوار اسـت و البتّـه تـا حـدودي موازنـه        
 دهد.سرکش به نفع انسان تغییر می

تـوان در گـزارش عنصـرالمعالی و فنلـون مشـاهده کـرد. تمثیـل چـراغ و         اي مـی گونـه بازتاب این تئوري اخالقی را بـه 
بخشـی روحـی انسـان    روي در زنـدگی، نـاظر بـه ارضـاي نیازهـاي فیزیولـوژي و تـوان       ن براي تبیـین تـأثیر میانـه   روغ

چنـین حفـظ نیـروي جـوانی بـه دلیـل رعایـت اعتـدال کـه از          است که طبعاً شادزیستی و خوشـی بـه دنبـال دارد. هـم    
 دهد. زهاي جسمی انسان نشان میشود، تأثیر این هنجار اجتماعی را در تأمین نیاگزارش فنلون برداشت  می

 
 ضرورت مشورت.4-4
: 1380(راغـب اصـفهانی،  » شـود. از او اخـذ مـی  «دانـد؛ چـرا کـه    -مشـورت را اسـتخراج راي از مستشـار مـی    » راغب«

ـ   ،تعـالی تـی کـه دارد بایـد گفـت کـه حـق      ضـرورت مشـورت و اهمی   رددر مـو ذیل شور)  بـا  را  د(ص )حضـرت محم
( را بـر ایشـان نـازل فرمـود.     ...» االمـر   فـی و شـاورهم  «.. :يو آیـه  نی ندانسـت تامـر مسـث   همه نبوغی که داشتند ازایـن 

 )3/159 قرآن کریم:
»              ت و از مشورت کردن با پیـران عـار مـدار و بـا عـاقالن و دوسـتانی مشـفق مشـورت کـن کـه بـا حکمـت و بـا نبـو
هـم بـدان رضـا     ،بـود  و جـلّ ي عـزّ کـار وي خـدا   يکـه آموزگـار وي و سـازنده   ئید محمد مصطفی (ص) از پس آنأت



 ٥۹۷/ »تلماك«و » نامه قابوس«رویکردهاي اخالقی  مقایسه تطبیقی
 

ــالی  ــداد و گفــت ســبحانه و تع ــرشــاور هــم فــیو«ن ــه «) 40 – 1386:39(عنصــرالمعالی،  .»االام ایخوشــا آن پادشــاه ک
ــه ــاز مــیانــدرزگرانی فرزان ــادار پادشــاه را از لشــکریان رزم اش از لغــزش و خطــا ب ــا دل و وف ــد. دوســتی دان آور دارن

دوبـار خوشـبخت اسـت آن پادشـاهی کـه بـر بهـروزي و شـادکامی خـویش آگـاه اسـت            ا پر سودتر است.ام ،پیروزمند
 )303 :1368فنلون، .» (تواند اندرز رایزنان دانا را به کار ببندد و از بهروزي خویش بهره جویدو می

ـ تأکیـد شـده اسـت،    ضـرورت مشـورت    برنامه در قابوس ـ  یـدرخور نکتـه ا ام کـه عنصـرالمعالی هـر    ه ایـن اسـت   توج
پیـران و  هـاي خـاص از جملـه     دانـد؛ در نتیجـه فرزنـد را بـه مشـورت بـا انسـان       را شایسته مشـورت دادن نمـی  کسی 

یان فرزانــه و دانــا و دوســتان دانــا و وتلمــاك هــم ســخن از انــدرزگکنــد. در ســفارش مــی عــاقالن و دوســتان مشــفق
ــ مــینویســنده تلویحــاً وفــادار آمــده اســت و  ــه اشــاره کنــد کــه چن ــه ایــن نکت مشــورت  بــرايین افــرادي خواهــد ب

 .شایستگی دارند
 
 گیري  . نتیجه5

 دهد که:حاصل بررسی انجام شده نشان می
هـا  هـاي آن ي بیان دو نویسنده، دستوري و مبتنـی بـر امـر و نهـی و بایـدها و نبایدهاسـت. بنـابر ایـن توصـیه         ) شیوه1

 دهد.واقعیت خبر می ي اخالق که ازکند نه فلسفهناظر به علم اخالق است که امر و نهی می
کننـد، بـا درك مـنش و    ) هر دو نویسنده در بیان تکالیف اجتمـاعی و اخالقـی کـه در قالـب امـر و نهـی مطـرح مـی        2

هـاي اخالقـی   هـاي پـذیرش توصـیه   شـوند، زمینـه  هاي رفتاري و عـواملی کـه سـبب انگیـزش در مخاطـب مـی      ویژگی
 سازند.خود را فراهم می

دگان آثــار مــورد بحــث بــه روشــنی زیــر تــأثیر موقعیــت و مقــام آنهــا بــوده اســت. بــه  ) برخــی از نظریــات نویســن3
ــی ــري م ــت  تعبی ــین مملک ــت و آی ــدبیر حکوم ــه ت ــت ک ــوان گف ــار و  ت ــروزي، سیاســت در گفت ــاي ام داري و در معن

 اعتقادات آنها تأثیر گذاشته است.
ـ   هـاي اخالقـی در دو اثـر بیشـتر انسـان     ) تأکید بـر ارزش 4 او در زنـدگی دنیـوي   » خـوب زیسـتن  «ه گرایانـه اسـت و ب

 توجه دارد و کمتر به سرنوشت اخروي انسان و عاقبت او در جهان دیگر ناظر است.
) در کتاب تلماك موضوعات و مفـاهیم مطـرح شـده، خطـاب بـه پادشـاه و حـاکم اسـت و کمتـر بـه طبقـات دیگـر             5

شـاه نوشـته   چـه موضـوعات خطـاب بـه گـیالن     نامـه اگر کـه در قـابوس  اجتماع توجه نشان داده شـده اسـت، حـال آن   
 گیرد.اي مطرح گردیده که تمام طبقات و اقشار جامعه را دربر میگونهشده، اما به

طـور معمـول از زبـان پادشـاه در مواجهـه بـا       نامـه و طـرح مباحـث اجتمـاعی و اخالقـی بـه      ي بیان در قابوس) شیوه6
شـود، غیـر   هـاي مختلـف بیـان مـی    ی مـواعظ در قالـب داسـتان   که در تلماك اگرچـه گـاه  فرزندخویش است، در حالی

تـوان نتیجـه گرفـت کـه نویسـنده از ایـن شـیوه بـراي تـأثیر          هاي داستان اسـت و مـی  مستقیم و از زبان سایر شخصیت
 بیشتر کالم بهره برده است.
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بـه بیـانی تـوعی    ) هر دو نویسـنده در طـرح موضـوعات اخالقـی و اجتمـاعی، بـه تسـامح و تسـاهل اعتقـاد دارنـد.           7

هـا بـه شـخص و منـافع او توجـه دارد.      هـاي اخالقـی آن  هـا حـاکم اسـت و توصـیه    بر نظریـات آن » اومانیستی«اخالق 
 بنابر این گاهی مطابق با نگرش مذهبی نیست.
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ـرازوي نقـد اخـالق اسـالمی     )، 1369رزمجو، حسـین. (  .8 مؤسسـه چـاپ    جلـد، مشـهد:  2،شـعرکهن در ت
 و انتشارات آستان قدس رضوي.

 جلد، تهران: کومش.3، فرهنگ معارف اسالمی)، 1373سجادي، سیدجعفر. ( .9

ــه، )1391(ســـالمت آذر، رحـــیم .10 ـ ــابوس نام ـ ــی در ق ـ ــامین اخالق اولـــین همـــایش منطقـــه اي ،مضـ
 .،گنبدکاووس، دانشگاه آزاد اسالمی واحد گنبدکاووسنامه قابوس

 ي طهمورث ساجدي، تهران: امیرکبیر.، ترجمهات تطبیقیادبی)، 1386شورل، ایو. ( .11

ــد  .12 ــو جعفــر محم ــن علــی. (شــیخ صــدوق، اب ــه)، 1369ب ــالترجم ــی، ، ترجمــهي خص ي مــدرس گیالن
 مشهد: سازمان چاپ و انتشارات جاویدان.

 ، تصحیح عزیز اهللا علیزاده، تهران: فردوس.اخالق ناصري)، 1387طوسی، خواجه نصیرالدین. ( .13

ـابوس )، 1386عنصر المعالی کیکـاوس بـن اسـکندر بـن قـابوس وشـمگیر زیـاري. (        .14 ـه ق ، بـه اهتمـام   نام
 غالمحسین یوسفی، تهران: علمی و فرهنگی. 

ـاي سـعادت  )، 1382غزّالی طوسی، ابـو حامـد امـام محمـد. (     .15 جلـد، بـه کوشـش حسـین خـدیو      2 ،کیمی
 جم، تهران: علمی و فرهنگی.



 ٥۹۹/ »تلماك«و » نامه قابوس«رویکردهاي اخالقی  مقایسه تطبیقی
 

ــاء ع)، 1368ــــــــــــــ ( .16 ــوماحی ــدینل ــاد    4، ال ــه کوشــش حســین خــدیو جــم، تهــران: بنی ــد، ب جل
 فرهنگ ایران. 

 ي اکبر تبریزي، چاپ سوم، تهران: بهجت.، ترجمهانسان براي خویشتن)، 1385فروم، اریک. ( .17

 ي اکبر تبریزي، چاپ پنجم، تهران: بهجت.، ترجمهي سالمجامعه)،1387ـــــــــــــــ ( .18

ــم)، 1359فلسـفی، محمــدتقی. (  .19 ــر ه ــالق از نظ ــانیزیســتی و ارزشاخ ــاي انس ، تهــران: هیــأت نشــر ه
 معارف اسالمی.

ي امیرمحمــد معــزّي و عبدالحمیــد   ، ترجمــهاخالقیــات)، 1377فوشــه کــور، شــارل هــانري دو. (    .20
 شناسی فرانسه در ایران.روحبخشان، تهران: مرکز نشر دانشگاهی و انجمن ایران

ــون  .21 ــون، فرانســوا دوســالینیاك دوالم ــاك)، 1368. (فنل ــرجالل، ترجمــهتلم ــران:  ي می ــزّازي، ته ــدین ک ال
 نشر مرکز.

ــانی، مالمحســن. (  .22 ــیض کاش ــنه)، 1368ف ــالق حس ــهاخ ــام  ، ترجم ــران: پی ــاقر ســاعدي، ته ــد ب ي محم
 آزادي.

ــاله)، 1367قشــیري، ابوالقاســم. ( .23 ــیریهرس الزّمــان فروزانفــر، چــاپ ســوم، تهــران: ، تصــحیح بــدیعي قش
 علمی و فرهنگی.

 ، تهران: سروش.ي اخالقفلسفه)، 1371مدرسی، سید محمدرضا. ( .24

 ، تهران: سخن.جستارهایی در ادبیات تعلیمی ایران) 1389مشرّف، مریم. ( .25

ـم اخـالق اسـالمی   )، 1379نراقی، عالمه مـولی مهـدي. (   .26 ي السـعادت) ترجمـه  (گزیـده کتـاب جـامع    عل
 الدین مجتبی مینوي، تهران: حکمت.سید جالل

 هـاي اخالقــی) در بررسـی آئــین زنـدگی (آمــوزه  )، 1391.(عبـاس، و اسـما شــمس الـدینی   نیکبخـت،   .27

،گنبـدکاووس، دانشـگاه   نامـه اولـین همـایش منطقـه اي قـابوس    ،نامه و تأثیر آن بـر آثـار سـعدي    قابوس
 .آزاد اسالمی واحد گنبدکاووس

 تهران: علم.ي عبدالرّحیم گواهی، ، ترجمهشناسی ادیانجامعه)، 1386پل. (-ویلم، ژان .28

ــرت ال. ( .29 ــفه)، 1391هــولمز، راب ــانی فلس ــالقمب ــا، چــاپ ســوم، تهــران:  ترجمــه ،ي اخ ي مســعود علی
 ققنوس.

 
 


	قابوسنامه اثر عنصرالمعالي كيكاوس در زمره آثار تعلیمی ادبیات فارسی محسوب میشود، که پدیدآورنده، آن را در چهل و چهار باب براي فرزند خود، گيلانشاه نوشته است. تلماك اثر فنلون نیز، كه از آثار تعلیمی ادبیات فرانسه است، سرگذشت تلماك را با توجّه به يك افسان...
	3-2. تهمت و بد گمانی
	تهمت به معنای گمان بدی است که به دل انسان راه یافته است. بنابه گفتهی غزّالی «هر کس که خود را در مقام تهمت دارد باید که ملامت نکند کسی را که در حق وی گمان بد برد.»(غزّآلی،1368، ج2: 590)
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	4-4.ضرورت مشورت
	1) شیوهی بیان دو نویسنده، دستوری و مبتنی بر امر و نهی و بایدها و نبایدهاست. بنابر این توصیههای آنها ناظر به علم اخلاق است که امر و نهی میکند نه فلسفهی اخلاق که از واقعیّت خبر میدهد.
	2) هر دو نویسنده در بیان تکالیف اجتماعی و اخلاقی که در قالب امر و نهی مطرح میکنند، با درک منش و ویژگیهای رفتاری و عواملی که سبب انگیزش در مخاطب میشوند، زمینههای پذیرش توصیههای اخلاقی خود را فراهم میسازند.
	3) برخی از نظریّات نویسندگان آثار مورد بحث به روشنی زیر تأثیر موقعیّت و مقام آنها بوده است. به تعبیری میتوان گفت که تدبیر حکومت و آیین مملکتداری و در معنای امروزی، سیاست در گفتار و اعتقادات آنها تأثیر گذاشته است.
	4) تأکید بر ارزشهای اخلاقی در دو اثر بیشتر انسانگرایانه است و به «خوب زیستن» او در زندگی دنیوی توجّه دارد و کمتر به سرنوشت اخروی انسان و عاقبت او در جهان دیگر ناظر است.
	5) در کتاب تلماک موضوعات و مفاهیم مطرح شده، خطاب به پادشاه و حاکم است و کمتر به طبقات دیگر اجتماع توجّه نشان داده شده است، حال آنکه در قابوسنامه اگرچه موضوعات خطاب به گیلانشاه نوشته شده، امّا بهگونهای مطرح گردیده که تمام طبقات و اقشار جامعه را در...
	6) شیوهی بیان در قابوسنامه و طرح مباحث اجتماعی و اخلاقی بهطور معمول از زبان پادشاه در مواجهه با فرزندخویش است، در حالیکه در تلماک اگرچه گاهی مواعظ در قالب داستانهای مختلف بیان میشود، غیر مستقیم و از زبان سایر شخصیّتهای داستان است و میتوان نتیج...
	7) هر دو نویسنده در طرح موضوعات اخلاقی و اجتماعی، به تسامح و تساهل اعتقاد دارند. به بیانی توعی اخلاق «اومانیستی» بر نظریات آنها حاکم است و توصیههای اخلاقی آنها به شخص و منافع او توجّه دارد. بنابر این گاهی مطابق با نگرش مذهبی نیست.

