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  هاي مندرج مشابهت و ماكياوليسم
  نامه با آن دمنه و مرزبانوكليلهدر  

  ** ر حلبياصغعلي/ *خديجه اطمينان

 سياسي آن  در اين پژوهش هدف ماكياوليسم و روش: چكيده

هدف نهايي ماكياوليسم، رسيدن به قدرت و . شود مطرح مي

وش سياسي ماكياوليسم، دست يافتن به رحفظ و تداوم آن و 

 قول معروف بنابراين. اهداف سياسي به هرطريق ممكن است

يابي به قدرت  تدر راه دسكند،  كه هدف، وسيله را توجيه مي

هاي اخالقي را ناديده توان ارزش  به راحتي ميهحاكم

هاي سياسي ماكياوليسم پسنديده نيست، ليكن  انديشه. انگاشت

ها موجب پيدايش ناسيوناليسم و سكوالريسم،  همين انديشه

است و از اين نظر حق ، شده»جدايي دين از سياست«يعني 

  . بزرگي به گردن فلسفة سياسي غرب دارد

اخالق، نيرنگ و ،  سياست ،و دمنهكليلهليسم،  ماكياو:كليدواژه

  .دين، تزوير، قدرت

  مقدمه
 ماكياولي با صراحت تمام اصولي را شهرياركتاب 

توان به  كند كه در ساية رعايت آن اصول مي مطرح مي
  .  توانمند و پايدار دست يافتحاكميتي

 او معتقد است كه پادشاه الزم است چون روباه
گر باشد تا بتواند دام دشمنان را بشناسد  مكّار و حيله

 شير نيز بايد چون. و خود را از آن خالصي دهد
. ها را از خود براندصفت سنگدل و قوي باشد و گرگ

و براي تحقّق اين هدف واال ـ رسيدن به پادشاهي و 
انديشي كند و حقايق  تواند مصلحت قدرت ـ مي

كياوليسم معتقد است كه ما. زيادي را قرباني نمايد
ار سياسي ندارد نقشي در افزايش اعتب) كليسا(= دين 

مات جدايي دين از سياست شكل و از همين جا مقد
    ، )شير و گاو (دمنهوكليلهدر باب اول . گيرد مي

   براي ارضايشناسي زيرك و مكّار است كه  دمنه روان
   ـــــــــــــــــــــــــــ

  .بان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نوردانشجوي دكتري ز*

  .اسالمياستاد ادبيات فارسي و كالم ** 

   etminan2803@yahoo.com :نشاني اينترنتي
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  23....هاي ماكياوليسم و مشابهت  

  .دـده جام ميـطلبي خود هر جنايتي را ان جاه سـح

ـربة روزه ـرزباندار در  گ ـامه م ـدن ماكياوليست نمايي   نيز زاه
 اعتماد كه با استفاده از رياكاري و سفسطه، است

اند جلب  كساني را كه به دادخواهي نزد او آمده
پناه  كند و در يك چشم به هم زدن رعيت بي مي

  . كند را نابود مي) و خرگوشكبك انجير (

  1ماكياوليسم

لو ماكياولي، نيكوماكياوليسم، نظرية سياسي كه به نام 
معروف ) 1527- 1469(سياستمدار و متفكر ايتاليايي 

روش و هدف اوليسم، بحث دربارة بنياد ماكي. است
ماكياولي، هدف عمل سياسي را .  استدر سياست

محدود به را و بنابراين آن . داند دستيابي به قدرت مي
 به كار بردن ، در نتيجه، وداند هيچ حكم اخالقي نمي

هر وسيله را در سياست براي رسيدن به هدف مجاز 
  )176: 1377عليزاده، .(داند مي

 شهرياربار در كتاب  لي، نخستيننظريات ماكياو
او در فصل هجدهم اين كتاب، كه در . مطرح شد

: نويسد حقيقت عصارة ماكياوليسم را در بر دارد، مي
د هم شيوة روباه را بياموزد، هم شيوة ياب مي] شهريار[

گريخت و روباه تواند  ها نمييرا شير از دامشير را؛ ز
بايد بود و   ميا شناخت و شيرها ربايد بود و دام مي

د ياب  فرمانرواي زيرك نمي،بنابراين. ها را رماندگرگ
هنگامي كه به ] بويژه. [بندِ پيمان خويش باشد پاي

بندي به آن در  زيان اوست و ديگر دليلي براي پاي
  )107: 1366ماكياولي،  (.ميان نيست

 »ماكياوليسم«الحات سياسي واژة طدر ميان اص
الح را طاين اص. ر استپسنديده نيست، بلكه منفو

بار فرانسويان ساختند تا بيزاري خود را از  نخستين
، )يچومدي د كاترينا:به ايتاليايي(كاترين دو مديسي 

ليايي مديچي بود، شهبانوي فرانسه، كه از خاندان ايتا
نگ ايتاليايي داشت نشان چه رنگ و اَو نيز از هر آن

رفته  ا اين اصطالح در زبان سياسي رفتهام. دهند
بازي و  كاري و نيرنگ گير شد و معناي فريب همه
گونه اصل اخالقي در زندگي  به هيچبند نبودن  پاي

  .ي به خود گرفتسياس
ايي است كه ماكياولي  رهنمودهبرداشتين  بنياد ا
دهد كه جوياي   به كساني مي)9ص(شهريار در كتاب

  . اند قدرت

  سياست و اخالق
شتر با شهرياران و  بييجا روي سخن ماكياولدر اين

 يعني او فقط ؛فرمانروايان سياسي است نه تودة مردم
رهبران سياسي را از الزام هميشگي رعايت قوانين 

دهد كه  داند و به آنان اندرز مي اخالقي معاف مي
براي حفظ مصلحت خود و كشورشان اين قواعد را 
زير پا بگذارند ولي ارج و فايدة اخالقيات را براي 

  . كند ر نميعموم انكا
 او عقيده دارد كه فرمانروايان و ،به سخن ديگر

فرمانبرداران تابع نظام اخالقي واحدي نبايد باشند و 
يكي آن كه مصلحت : آورد در توجيه آن چند دليل مي

شهريار يا رئيس جمهور با مصلحت كشورش يكي 
 در معاف داشتن ي ديگر ماكياول دليل؛است

جدايي  اعتقاد او به ،يفرمانروايان از قواعد اخالق
 ،دانيم كه مي  چنان، ارسطو. استاخالق از سياست

 از معارف بشري از ايسياست را به عنوان رشته
 را از اين حيث صرفاً بايد ياخالق جدا كرد و ماكياول

 از ارسطو  پا رايولي ماكياول. رو ارسطو شمرد دنباله
ط فق كه نه است تا نشان دهدفراتر گذاشته و كوشيده

از لحاظ عملي و نظري بلكه از لحاظ علمي و عيني 
كه با آن لنيز سياست را بايد از اخالق جدا و ب

  ) 153و152عنايت، ( . دانستمعارض

  ــــــــــــــــــــــ

1. Machiavellism 
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  هاي نو در سياست  و انديشهيماكياول
  نيروييبيشتر  دين كامل آن است كه يبه نظر ماكياول

 تا روحاني و براي اين منظور، بايد اجتماعي باشد
. زدياقناع را با اجبار و معنويت را با قدرت نظامي بيام

ايراد او به كليساي كاتوليك همين بود كه نه ايتاليا را 
 و نه بر به رستگاري و صفاي اخالقي رهبري كرده

رده بود كه ب  يپاو چون . استاعتبار سياسي آن افزوده
 داشت افزايش قدرت نظامي به كشيشان اميدي نتوان

 راه ،ه تشكيل ارتش نيرومند ملي را خاص،و سياسي
گونه نظرات و  همين. دانست نجات ايتاليا مي

درآمد جنبش  احساسات بود كه در مغرب زمين پيش
 در گاليلهاش را  جدايي دين از سياست شد و دنباله

تر،   گرفت و از آن مهمعلوم و آدام اسميت در اقتصاد
 را به نام يكي از پيشروان فكر يماكياولبعدها 

ناسيوناليسم به صف فيلسوفان بزرگ سياسي غرب 
  ) 164همو، (.راه داد

 موافق باشيم يا نباشيم، او به يخواه با ماكياول
ناسيوناليسم و سبب سهمي كه در تكوين دو نظرية 

فة است به گردن فلس ادا كرده2جدايي دين از سياست
اروپاييان همة . داردسياسي غرب حق بزرگي 

مالحظات ناشي از اين دو نظريه را گاه به عنوان 
Raison d’ 'etatكنند كه معناي لفظي آن   خالصه مي

 مصلحت دولت  و مقصود از آنحكمت حكومت

ها در نقض اصول انساني و است و معموالً دولت
المللي به آن  قواعد اخالقي در زندگي ملي يا بين

ند كه اين حق را براي خود قايلاي  يعن؛كنند استناد مي
اقتضاء كند، حقوق  مصالح عالية كشورشان هر گاه

لم افراد را زير پا گذارند و آزادي عقيده طبيعي و مس
تدبير و بيان، قلم و انجمن را از ايشان بگيرند و در 

ه يا معتقدات ديني را كارهاي مملكتي احساسات عام
المللي  عهدات بينمحترم ندارند و هر جا كه بتوانند ت

  . را نقض كنند

چه از  آن؟استداشته ياولي باطناً چنين اعتقادي آيا ماك
 ؛آيد خالف اين است هايِ ديگر او به دست مي نوشته

 نام دارد علناً نظام 3هاگفتارزيرا در كتاب ديگر او كه 
يا حكومت مردم ت جمهوريپسندد و  پادشاهي را نمي

     شهزادگان ترجيح را بر فرمانروايي پادشاهان و
  . دهدمي

وق دارند و مردم تف«: گويد مي )58: 1377(ماكياولي 
بيشتر از شهزادگان احتياط و سرعت عمل و داوريِ 

لطنتي مطلق حكومت نيز حكومت س» .درست دارند
است، و جمهوري آزادي كه مفهوم مطلوب او نبوده

 بود، برتر از آن را از نمونة جمهوري رومي برگرفته
اگر قانون مشروطه روي «. استلطنت مطلقه شمردهس

كار بيايد و مردم در كنارِ حكومت شركت يابند، 
كه به واهد داشت تا اينحكومت ثبات بيشتري خ

العنان و از طريق موروثي اداره  وسيلة شهزادگان مطلق
خير عمومي، كه بنا بر عقيدة ماكياولي، با  «.».گردد

ي، شامل حفظِ افزايش قدرت و گسترش امپراطور
گردد، جز در حكومت  هاي مردم مي مردم و آزادي

پوشد، ولي  جمهوري در جايي ديگر جامة عمل نمي
 مطلق تنها منافع خصوصي خود را دنبال سلطانِ

حال بايد ديد كه چرا  )60 و 59همو، ( ».كند مي
جا سلطان مطلق و پادشاه خودكامه را  ماكياولي يك

ب قدرت براي او جايز ستوده و همه كاري را در كس
شمرده، ولي در جاي ديگر دم از حكومت جمهوري 

  . استو درايت و خردمندي تودة مردم زده
آيد اين است كه  ميي او برچه از تاريخ زندگانآن

 اي را براي گرفتن شغلي و لقمهشهزادهوي كتاب 
   درون خود بها درام. استيعني نان  تصنيف كرده

  ردم اشتباه نكرده ـت كه تودة ماساين اصل معتقد بوده
 ـــــــــــــــــــــــ
2. Secularism 

3. Discourses 
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 مردم  وبلكه يك تن هر اندازه خردمند. ندنك نميو 
ادرست ـتد و راه نـاف اه ميـدوست باشد در اشتب 

دستي نسبت به  رود و سرانجام از ستمگري و دراز مي
  .زند مردم سر باز نمي

      اين نان پاره باليي بزرگيزپس براي او ن
نمايي از   تمامة او، آينشهزادةدر كتاب . استبوده

توان  ميرا ثباتي ايتاليا  پريشاني احوالِ مردم و بي
  ) 166و165: 1384حلبي، (.يافت
  
  دمنهوشناس و ماكياوليست كليله  رواندمنه

شير و (= دمنه شغالي زيرك است كه در باب اول 
) سلطان(را با شير ) گاو(يي شنزبه موجبات آشنا) گاو

دمنه كه . شود گاو از مقرّبان درگاه مي. كند فراهم مي
ودش را احاطه كرده، توطئه طلبي وج حسادت و جاه

  . نمايد الكت شنزبه را فراهم ميه و موجبات كند مي
) دمنه(ماوكياوليستِ هشيار و زيركِ ما 

وان با زير و بمِ روح و ر. شناس زبردستي است روان
  . آشناست) سلطان(شير 

نگراني سلطان كه از دست  ترين دل بر روي كليدي
گذارد و به سلطان  ام سلطنت است، دست ميقدادن م

شنزبه با گروهي همدست شده : گويد كه مي) شير(
من : شير گفت«: تا حكومت را از چنگ سلطان بربايد

كسي به نزديك او . ام مجاورت گاو را كاره شده
ن حال با او بگويم و اجازت كنم تا هر فرستم و اي

  )98: 1381منشي، ( ». كجا خواهد برود
سلطان بدبين شده و قصد دارد شنزبه را از خود 

ولي اين مجازاتِ اندك، دمنه را راضي . دور كند
ة ماكياوليستي خود، از سسيداو در آخرين . كند نمي

 كند تا اي غير منطقي و تقريباً خرافي استفاده مي حربه
  . بتواند روح و روان شير را آمادة انتقام كند

) وميفيزيون(شناسيِ امروز  اين حربه، علم قيافه
  : ها بوده و هستاست كه از ديرباز در فرهنگ

اگر بهتر نگريسته شود خبث عقيدت او در طلعت كريه و «

صورت نازيبايش مشاهدت افتد، كه تفاوت ميان مالحظت 

ت و پوشانيدن آن بر اهل سا دوستان و نظرات دشمنان ظاهر

ن و ست كه متلوي باطن او آن اژو عالمت ك... ر تعذّتميز م

نگرد و پس و پيش سره  متغير پيش آيد و چپ و راست مي

  ) 99همو، (» .بسيجد كند، جنگ را مي مي

، دمنه محاكمه )باز جست كار دمنه(= در باب دوم 
و او با توسل به قدرت سخنوري و فن بيان . شود يم

ان مخاطب) سياست ماكياوليستي(= ق و چاپلوسي تمل
ت تحت تأثير قرار خود را در جلسات دادگاه به شد

كردِ خود را  گري عمل دهد و با رياكاري و سفسطه مي
  : دهد شايسته و بجا جلوه مي

تر كارتر و منصفكدام حاكم راست: دمنه گفت«
ال كه دهد نه ت؟ هر مثسكاز كمال عقل و عدل ملِ

 اعتراض تواند بود و نه چرخ را وزگار را بدان محلر
  )134همو، (».مجال مراجعت

 وخود را جرمي شناسمي در تدارك غُلو اگر من «
ص كه مزيد قم بدين تفحثلكن وا. التماس ننُمايي

  )35همو، (».اخالص من ظاهر گردد
دمنه همچون وكيلي زبردست در دفاع از خود، 

شود كه او  زده مي  شگفتكند و خواننده هنرنمايي مي
سياست (= بازي  گنتا چه اندازه رياكاري و نير

او قادر است . ذاردگ را به نمايش مي) ماكياوليستي
را تحت تأثير قرار ) سلطان(ي شير همة حاضران حت

  . دهد
داند و حاضران هم گواهي دريغ  و ملك مي«

ندارند كه ميان من و گاو هيچ چيز از اسباب منازعت 
تي صورت شود، لكه آن را غاي... عداوت قديم، و ... 

و بسيار كس از اهل غش و خيانت و تهمت ... نبود 
ت قاند و هر آينه به مطاب و عداوت از من ترسان شده

در خون من سعي خواهند كرد و به موافقت در من 
  )133همو، (» ... خروشند 
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شناس ماكياوليست، فردي   به عنوان يك روان،دمنه
  كهطلب، مغرور به زيركي خود ، جاهاست هشيار

به انجام هر براي تأمين و حفظ منافع خود حاضر 
حسادت شديد، چشم خرد او . خيانت و جنايتي است

نزد (فضيلتي را هنر و را كور كرده، قدرت ديدن هيچ 
 .ندارد) ديگران

د، حاضر است  او در راه رسيدن به اهداف خو
 رياكاري، .هدقي خويش قرار دديگران را نردبان تر

سائل ها از مانسان فريفتن نظري، تنگ بازي، سفسطه
ماحصل  .است زيربنايي انديشة ماكياوليسم

  :هاي ماكياوليستي از زبان دمنه انديشه
اگر ] ماكياوليست[زبان  مرد خردمند چرب... «

ي را در لباس باطن بيرون آرد و باطني را خواهد حق
قلم  چابك و نقاش ...  نمايد در معرض حق فرا

ح د كه در نظر انگيخته نمايد و مسطّها پردازصورت
   )66همو، (».ح نمايد و انگيخته باشدباشد، و مسطّ

  مار پير و ملك غوكان
. مار پيري از شدت ضعف و ناتواني از شكار بازماند

. توان جواني را بازآورد با خود انديشيد كه ديگر نمي
يرد و از پس زمان آن رسيده كه تدبيري در پيش گ

  .اي برگيرد تجربة ايام براي باقي عمر بهره
سياست (= گري  حيله و  بدين جهت با زيركي

كنار بركه نشست و وانمود كرد كه ) ماكياوليستي
سرانجام غوكي ماجرا را از او . بسيار غمگين است

مار گفت كه به نفرينِ زاهدي كه فرزندش را . پرسيد
 قادر به شته و ديگراست، بيمار گبه كام مرگ فرستاده

كه به خدمت فرمانرواي  مگر اين. شكار غوك نيست
غوكان درآيد و مركب او شود و فرمانروا از راه صدقه 

  . چيزي به او انفاق كند
 . براي پادشاه غوكان بازگو كردغوك ماجرا را 

آمده، استقبال كردند  اين سعادت و اقبالِ پيشآنها از 

 مركب پادشاه غوكان شد و از آن روز به بعد، مار پير
 روزانه نوش جان ةو هر روز دو غوك به عنوان جير

 توانست )ماكياوليست پير( مارگونه بود كه اين. كرد مي
با سياست خاص خود باقي عمر را به راحتي سپري 

  . كند
  :منشيهللا  اين سياست ماكياوليستي از زبان نصراةنتيج
ه يك ك» خرد به كه مردي«اند  جا گفتهو از اين«

كس اگرچه توانا و دلير باشد و در روي مصافي رود 
ده تن را، يا غايت آن بيست را، بيش نتواند زد، اما 

 ]يتليسوسياست ماكيا= [ه يك فكرتمردِ با غورِ دانا ب
واليتي آبادان را ملكي پريشان گرداند و لشگري گران و 

  ) 233همو، ( ».در هم زند و زير و زبر كند

  شگال و شير و شترزاغ و گرگ و 
در اين داستان، زاغ و گرگ و شغال در خدمت شير 

شتر نيز به جمع نزديكان شير . هستند) سلطان(
 جانب سلطان به اي از نامه پيوندد در حالي كه امان مي

  . استاو مصونيت بخشيده
براي رسيدن به مقاصد ) درباريان(اطرافيان شير 

ناه را قرباني گ دل و بي سودجويانة خويش، شترِ ساده
  . كنند مي

 با چاپلوسي و توجيهات ،چون دمنه، همابتدا زاغ
شگال در اين داستان . شود گرانه وارد ميدان مي حيله

ولي . برخالف دمنه با كشته شدن شتر موافق نيست
شايد از گرسنگي يا شايد از ضعف بنيان اخالقي به 

  . دهد اين كار ناپسند رضايت مي
 ضك را بر غدر تحريلِ كه مو هر: ... شگال گفت«

نمايد و نقض عهد را در دل او سبك گرداند، ياران و 
دوستان را در منجنيق بال نهاده باشد و آفت را به 

  )157همو، (».كمند سوي خود كشيده
) سلطان(پس از موافقت شگال، حال نوبت شير 

ت مصالح سلطان تا در نظام ماكياوليستي، اهمي. است
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اي را كه  نامه ضمانت» امان«واند ت جاست كه مي بدان
  . پادشاه به يكي از نخبگان داده، زير پا بگذارد

ام، به چه تأويل  اشتر را امان داده«] ...: شير گفت[
  : فا جايز شمرم؟ زاغ گفتج

: مه وقوف دارم لكن حكما گويند كهبدين مقد
يك نفس را فداي اهل بيتي بايد كرد و اهل بيتي را 

اهل اي را فداي اهل شهري و  قبيلهاي و  فداي قبيله
ك اگر در خطري باشد لِشهري را فداي ذات م. ...  « 

  ) 108همو، (
گونه است   سياست ماكياوليستي زاغ اين،در واقع

دهد كه نه تنها  اطمينان مي) سلطان(كه او به شير 
 بلكه ،گذارد در نظر ديگران گناهكار جلوه كند نمي

را درست و پسنديده ) انسلط(فريبي عمل او  با عوام
كند  و همين سياست شير را متقاعد مي. دهد نشان مي
شكني اشكالي ندارد زيرا در شرايط كنوني  كه پيمان

كشتن شدن شتر صالح و خير سلطان و يارانش را در 
  . بر دارد

و عهد را هم مخرجي توان يافت : ] زاغ گفت[«
 و منزّه مانددر صمت غَك از ولِكه جانب م  چنان

وار مسلم ت فاقه و مخافت بحالي ذات او از مشق
 زاغ باز رفت و ياران را .شير سر در پيش افكند. ماند

ه  بآخر رام شد و. لختي تندي و سركشي كرد: گفت
   ».دست آمد

  
  دار و خرگوش و گربة روزهكبك انجير حكايت 

و كبك انجير « در حكايت عوام فريب زاهدنماي
مصداقي ، دمنهوكليله از »دار خرگوش و گربة روزه

   .هاي سياسي ماكياوليستي انديشهاست از 
 در حقيقت فردي دمنهوكليلهدار در  گربة روزه

زاهدگونه است كه به دروغ خود را اهل عبادت و 
 )مردم(و با اين ترفند حيوانات . دهد قناعت نشان مي

هاي خود كشانده و به  ساده و پاك را به دام حيله

باز از  گنتوصيف اين شخصيت نير. اندرس هالكت مي
  :ـ يكي از قربانيان او » كبك انجير«زبان 
در اين نزديكي بر لب آب :  گفت كهكبك انجير«
. د، روز روزه دارد و شب نماز كندتعباي است م گربه

شمرد، و ن حيواني جايز ايذايهرگز خوني نريزد و 
قاضي ازو . باشد اه مقصور ميافطار او بر آب و گي

 او رويم تا كار ما نزديك. تر نخواهيم يافتعادل
  )206همو، ( »... فصل كند 

 آخر در عبارت فوق گواهي بر اين مطلب ةجمل
و به . دارد كه گربة زاهدنما در جايگاه قاضي است

هنگام مراجعة طرفين دعوي، تظاهر او به اعمال 
پسند ـ غرق شدن در نماز و عبادت الهي ـ بسيار  عامه

  . دهنده است  فريبجذاب و
من براي نظاره بر اثر ايشان برفتم تا : ... زاغ گفت«

دار را ببينم و انصاف او در اين حكم  گربة روزه
الدهر چشم بريشان  كه صائم چندان. مشاهدت كنم

فكند بر دو پاي راست بايستاد و روي به محراب 
 فخرگوش نيك از آن شگفت نمود و توق. آورد

  » .فارغ شدكردند تا از نماز 
سخنان او در جايگاه قاضي عادل نزد قربانيان 

  : دل و غافل ساده
صاحب حق را مظفر : ] ... دار گفت گربة روزه[«

يابد  او نفاذ بايد شمرد اگر چه حكم به خالف هواي
ول پنداشت اگر چه حكم بر ذو طالب باطل را مخ

   )207همو، ( »...اً ـوقـانَ زهـاطلَ كـاِنَّ الب. راد او رودـق مـوف

و در پايان، حاصل فريب و نيرنگ او، حملة 
  . ناگهاني و مرگبار اوست به طرفين دعوي

به يك حمله هر دو را بگرفت ] ... دار گربة روزه[«
ن دار، چو نتيجة زهد و اثر صالح روزه. و بكشت

 بر اين جمله ظاهر دخلة خبيث و طبع مكّار داشت
  ) 208همو، ( ».گشت

 ،)333 و332: 1384( هنام زاكانيدر اصغر حلبي  علي
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 عبارات كه، بدين استكرده را مطرح جالبيراك استد
عبيد زاكاني داستان موش و گربة خود را با مطالعة 

و در نظر   منشيهللا نصرادمنةوكليلهبابِ گربة زاهد در 
و و سلطان محمد جنيِوضعِ شيخ ابواسحاق اداشتن 

 شعرِ د كه،دار چنين اظهار مي هم.استمظفري سروده
اهراً مربوط به اين معروف خواجه حافظ شيرازي ظ

  :گويد جا كه ميحكايت است آن
ك خوش جا مي اي كـب ـايست خرام ـك  روي؟ ب

  غـِرّه مـشو كه گـربة زاهـد نمـاز كـرد 

  

ت نه  تشبيهي اسةو در اين بيت گربة زاهد اضاف
اند و آن را به  مان بردهكه برخي گ چنان. اضافة ملكي

  .اند عماد كرماني فقيه و شاعر و گربة او تطبيق داده
  

  اننباب پادشاه و برهم
منشي ضمن توصيف هللا در ابتداي اين باب، نصرا

حلم و نتايج ثمربخش آن، سخناني از معاويه نقل 
نظرات سياست دقيقاً بيان كنندة نقطهكند كه  مي

  . ماكياوليستي است
حركات  زيركانه عقايد، باورها، )معاويه(او 

اش را دربارة حكومت  سياسي مردم تحت سلطه
  . زير نظر دارد) خالفت(

ـ كه ن جهت در ميان صحابة بزرگ پيامبربه همي
ـ در ساية ترفندهاي ندا مورد تأييد مردم مسلمان

زند و با  ماكياوليستي، رقيبان را به راحتي كنار مي
  . رسد مي) خالفت(قدرت به حكومت 

  :)348و347(منشي هللا از زبان نصرا
لَو كانَ بيني و : اند كه در سخنان معاويه آورده«
الناسِ شَعرَه ما قَطَعوها لِأَنَّهم إِذا اَرسلُو جذَبتُها و  بينَ

  : إِن جذَبوها اَرسلتُها، معني چنين باشد كه
اگر ميان من و مردمان يك مويستي در مجاذبت 

ند بكشم هرگز نتوانندي گسست، كه اگر ايشان بگذار

 شند بگذارم، يعني بسطتِ دل و كمالِِاگر نيك بكَ
حلم من تا اين حد است كه با همة اهل عالَم بدانم 
زيست و بتوانم ساخت، و هيچ كس رشتة من در 

الجرم در چنان روزگاري كه جماعتي . نتواند يافت
انبوه از كِبار صحابه رضِي اهللاُ عنهم در حيات بودند 

ضبط آورد و ملك روي زمين او را ت در ممارتِ اُا
  » .مسلّم گشت

  
  نامه شگال خر سوار ـ باب اول مرزبان

شگالي هر روز به باغي كه در كنار النة اوست، 
باغبان كه از او به تنگ آمده، با ضربة . زند دستبرد مي

شگال كه مرگ . كند چوب او را زخمي و مجروح مي
 باغبان او را .زند بيند خود را به مردن مي را نزديك مي

شگالِ ناتوان نزد گرگي كه با . اندازد از باغ بيرون مي
  : گويد و به او مي. رود او دوستي ديرينه دارد، مي

او با تملق و . جا كشانيده شوق ديدار تو مرا بدين
چاپلوسي و سخنان فريبندة ماكياوليستي، گرگ را بر 

  . كند آورد و با خود همراه مي سر مهر مي
شگال .  طعامي براي اوستةر تهيگرگ در فك

روم  مي. شناسم خري را در اين حوالي مي: گويد مي
شگال با ترفندي . جا آورم تا او را بفريبم و بدين

رود و او را به  نزد خر مي) ماكياوليستي(= گرانه  حيله
م زندگي آسوده در چراگاهي سبز و خرطمع 

فريبد؛ در حالي كه بر پشت خر سوار است به  مي
  . ندنك مي ي آن بيشه حركت سو

شوند، خر، گرگ را  يوقتي به مرغزار نزديك م
گاه آمده،  يابد كه به پاي خود به قتل ميبيند و در مي

اي خود را از هالكت و  گيرد با طرح نقشه تصميم مي
   :گويد خطاب به شگال مي. نابودي نجات دهد

ه اي از پدر دارم كه بايد همواره همرا  من پندنامه
هاي پريشان و آن خواب بي... «باشد، زيرا من 
  )87: 1370وراويني، (» ...هاي فاسد بينم خيال
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گردد تا مبادا خر پشيمان  شگال نيز همراه خر برمي
اگر از آن پندها چيزي ياد «: گويد در راه مي. شود

خر با گفتن پندها .  از من دريغ مدار)همو( »...داري 
  . رسند  ميكند تا به ده شگال را سرگرم مي

  آنك از همسايگي گرگ و... «چهارم با شنيدن پند 
 شگال )88همو، (»دوستي شگال هميشه برحذر باش

هاي ده اين ماكياوليست گذارد ولي سگ  ميفرار پا به
  . درند ناموفق را به ناكامي از هم مي

  
ـ باب ششم مرزبان حكايت زغنِ ماهي   نامه خوار با ماهي 

يك ماهي .  به جويباري رسيد،خوار، گرسنهمرغ ماهي
خواست آن را ببلعد كه ماهي با  صيد كرد و مي

  : گفت بياني ماكياوليستيترفندي زيركانه و فن
اگر از خوردنم صرف .  من براي تو غذايي ناچيزم

گذرانم تا تو  جا ميروز ده ماهي را از ايننظر كني، هر 
كار  خوار طمع بعد به ماهي. صيد كافي به دست آري

ام  اگر باور نداري مرا سوگند بده كه به گفته: گفت
خوار براي سوگند دادن ماهي،  مرغ ماهي: عمل كنم

دهان باز كردن همان و طعمه از . دهان را باز كرد
   )362همو، .(دست دادن همان

 انسان ،اين داستان بيانگر اين حقيقت است كه
 كند ضعف دشمن خود را شناساييزيرك و دانا، اگر 

ماهي در برابر . نمايد ين شكل بر او غلبه ميبه بهتر
 ضعيف و ناتوان است ولي يخوار موجود ماهي

گري و فن بيان مؤثر بر حريف  توانست با حيله
  . قدرتمند خود فائق آيد

  نامه حكايت روباه و خروس ـ باب ششم مرزبان
ديده، در اطراف  روزي خروسي هشيار، زيرك و جهان

   .ده مشغول گشت و گذار بود
خروس از ترس بر ديوار . روباهي به او نزديك شد

سياست (گري و تملق و چاپلوسي  روباه با حيله. پريد

گريزي؟ مگر  چرا از من مي: به او گفت) يتماكياوليس
اي كه پادشاه زمان فرمان داده، هيچ جانوري  نشنيده

  ! ندارد؟را ديگري ايذاي حقّ 
آبادي را خروس آگاه بدون توجه به كيد روباه، راه 

  نگري؟ روباه پرسيد، به چه مي. نگريست مي

اش به  آيد، جثه به حيواني كه از دشت مي: او گفت
هاي بزرگ دارد و اندازة گرگ است، دم و گوش

روباه بيمناك شد و در پي . تازد تر از رعد ميسريع
  . فرار بود

: گفت) روباه(ام خروس به اين ماكياوليست ناك
ه منادي پادشاه نگفتي ك مگر خود چرا هراساني؟

است كه كسي به ديگري ظلم نداي عدل در داده
روباه مكر ديگري به كار گرفت و گفت كه . نكند

پس از .  سگ آن را نشنيده باشدممكن است كه اين
   :جا گريخت و به سوراخي رفتآن

گويي كه منادي از  پس نه تو مي: خروس گفت«
س را بر عدلِ پادشاه ندا در دادست در جهان كه ك

ا بلي، ام: روباه گفت... لّب نرسد غكس عدوان و ت
از ... اين منادي نشنيده باشد امكان دارد كه اين سگ 

  )448همو، (»  .جا بگريخت و به سوراخي فرو شدآن

يني با توجه به شرايط زماني و مكاني خود وورا
هاي سياسي هر چند بازي ،خواهد بگويد كه مي

 باشد، بر موجودات زيرك ليستيوگرانه و ماكيا حيله
  . كارگر نيست

  
  نامه خوار ـ باب نهم مرزبان  و ماهي حكايت ماهي

 از ايخوار نمونه در اين حكايت نيز چهرة ماهي
فريب است كه به علت كهولت و  زاهدنمايي عوام

با ظاهري غمگين و . پيري ياراي شكار كردن ندارد
 از ايهينشيند تا اينكه ما  در كنار جويبار ميدردمند

خوار  ماهي. پرسد گذرد و از او احوالي مي كنار او مي
  : فريبد  را مي با حيله و نيرنگ ماهي
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بدانك چون سفينة عمر به : ... خوار گفت مرغ ماهي«
ل بر سر ديوار فنا رفت، مرد مساحل رسيد و آفتاب ا

هيچ روي ... ل و طاعت و توبه و انابت بتّرا جز ت
اه كردة عصيان را به آب و جز روي سي... نيست 
حدقه گشايد فرو شستن نايژة و استغفار كه از اعتذار 
  )675همو، ( ».چارة نه

گويد  پسند مي خوار با تظاهر به رفتار عامه ماهي
ر دست از حطام دنياوي هاي آخر عم در لحظه: كه

ت حضورش در كنار جويبار، طلب شسته و عل
هاي  هبخشش از ماهياني است كه از ستم و حمل

  . اند ناگهاني او، دچار رنج و عذاب بوده
وقت ... امروز مركب هواي من دندان نياز بفكند «

دنيا مقصور بودي ت بر حطام هم آن درگذشت كه مرا
ام تا از ماهيان اين  ت و انديشة آن آمدهامروز به ني... 

  )676همو، ( »...استحاللي كنم ... نواحي 
 ماكياوليستي او را هايدل فريب نيرنگ ماهي ساده
  :خورد و گفت

دست امانت به من ده و سوگند ياد كن كه بدين  «
اين گياه بر : گفت] خوار ماهي... [حديث وفا نمائي، 

. تا فارغ باشي ببند هم تاب و زنخدان من بدان استوار
. ت تا آن عمل تمام كندنزديك رف... ماهي 

 »...خوردرا از ميان آب بركشيد و فرو او ... خوار ماهي
  ) 677همو، (

  گيرينتيجه
 نخستين اثر در علم سياست و آداب ملك دمنهوكليله

  )257: 1378محجوب، (. داري در جهان است
نام توانمند و خوشدر متن آن ،انوشيروان پادشاهي 

ي و توسعة فرهنگ ايران توجه تمام است كه به ترق
  . دارد

ع به اين مناسبت در جستجوي كتابي است كه منب
براي به دست آوردن اين  .خرد ومعدن حكمت است

اثر مهم سياسي، حاضر است پادشاهي خود را با 
  .برزويه طبيب تقسيم كند

زيرا به خوبي    » .محابا ببايد خواستحاجت بي«
عني دانستن ي» .رديخرد به كه م«: داند كهمي

ها و تجهيزات بر همة مردانگيترفندهاي ماكياوليستي 
  .ي داردنظامي برتر

هاي ، چهره انديشهدمنهوكليلهدر ترجمة عربي 
مقفّع به ماكياوليستي حتي در زندگي و فرجام كار ابن

را با ) مقفّعابن= (اي او عده. وضوح نمايان است
نموده  كريم قرآن هم به معارضه باترفندهاي سياسي، مت

  .كنندو فرمان قتلش را صادر مي
به زبان فارسي، يعني  دمنهوكليله  مترجم تواناي

او نيز . نصراهللا منشي، نيز از اين خطر درامان نيست
  .شودگرانه ميهاي حيلهقرباني همين دسيسه

   دهند كه هر دو مترجم به خوبي نشان مي
هاي ماكياوليستي براي كسب قدرت و حفظ انديشه

  .تر استتر و اساسيآن از هر چيز ديگري مهم
، دمنهوكليله تبعيت از  نيز، بهنامه مرزباندر

هاي در توصيه) مرزبان بن رستم(= شاهزادة طبرستان 
سعي در حفظ قدرت ) پادشاه(= خود به برادرش 

 و براي انجام اين مهم،. پادشاه و تداوم آن دارد
هاي آموزشسياستهاي ماكياوليستي را در رأس 

  . دهدسياسي خود قرار مي

  منابع

  زوار؛ نشر ، چاپ اول،  اني نامهزاك، )1384(اصغر حلبي، علي

، روزنه، چاپ اول، ، فرهنگ خاص علوم سياسي) 1377(عليزاده، حسن

  تهران؛ 

، چاپ سوم،  انتشارات بنياد فلسفة سياسي در غرب، عنايت، حميد

  دانشگاه تهران؛ 

، ترجمة داريوش آشوري، تهران، نشر شهريار، )1366 (ماكياولي، نيكولو

  از؛وپر
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، ترجمة محمدحسن لطفي، تهران، گفتارها، )1377(نيكولوماكياولي، 

  خوارزمي؛

، چاپ اول، تهران، خاكستر هستي، )1378 (محجوب، محمدجعفر

  مرواريد؛

، تصحيح مجتبي مينوي، چاپ بيست كليله و دمنه،  )1381 (هللامنشي، نصرا

  وم، اميركبير؛ سو 

يب رهبر، چاپ به كوشش خطنامه،  مرزبان ،) 1370 (اويني، سعدالدينرو

   ■.چهارم، انتشارات صفي عليشاه
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