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 با بررسی  بر مبنای نظريه ماکياولیاست و اخالقين سين شکاف بييتب
  له و دمنه ير و گاو کليپند و اندرز در داستان ش

  
   عفت سادات غفوري -قدسیه رضوانیاندکتر 

  
  چکیده
 دمنه گرایش هاي مختلف ادبیات اخالقی و تعلیمی مـا را در خـود جلـوه گـر                  کلیله و 

 آموزه هاي اخالقی نیز   دربردارنده، از آموزه هاي سیاسیذشتهاین کتاب گ. ساخته است
لـب حکایـت   هست و براي این منظور از تأثیر القایی داستان بهره مـی گیـرد کـه در قا            

 که در رویکرد سنتی براي آموزش و به ویـژه آمـوزش اخـالق،       از آنجا . شودمتجلی می 
 درصدد است تا با بررسـی       گفتمان غالب دانسته می شود، این پژوهش      گفتمان اندرزي   

این بعد از ادب تعلیمی، بدین پرسش جواب دهد که آیا هـدف پنـد و انـدرز از زبـان        
 سیاسی اثـر،     جنبه شخصیت هاي این داستان در همه موارد اخالقی است یا به اقتضاي           

بـا بررسـی   . گیردلزوماً کارکرد اندرز، اخالقی نیست و گاه حتی در تقابل با آن قرار می        

                                                
 ات فارسی دانشگاه مازندران يار زبان و ادبيدانشGhrezvan@umz.ac.ir 
 ات فارسی دانشگاه مازندرانيدانشجوی دکتری زبان و ادب e.ghafoori2010@yahoo.com 

  
  ۲۹/۹/۹۳ تاريخ پذيرش                                                                                  ۶/۵/۹۳ تاريخ وصول

   پژوهشي-نشريه علمي
   پژوهشنامه ادبيات تعليمي

   ۳۷ -۵۴ص ، ۱۳۹۴ بهار، پنجمشمارة بيست و  ،هفتمسال 
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  ۱۳۹۴بهار ، پنجمبيست و  پژوهشنامه ادبيات تعليمي، شمارة   /   ۳۸
 

 بیشترین بسامد پند و اندرز در ایـن         شود و اندرز در داستان شیر و گاو مشاهده می         پند
در غالـب پنـدهاي اخالقـی دمنـه،       . داستان از زبان دمنه به کلیله و شیر بیان شده است          

به همـین سـبب، شـباهت هـاي     . گفتمان سیاست و قدرت بر اخالق و تعلیم غلبه دارد  
  . محتواي تعلیمی این داستان دیده می شودزیادي میان اندیشه هاي ماکیاولی و

  
  هاي کلیدي واژه

  .کلیله و دمنه، پند و اندرز، ماکیاولی، اخالق، سیاست
  

  درآمد -1
نظام اجتماعی مبتنی بر اصول، هنجارها، ارزش ها و الگوهایی است که معموالً اخـالق            

هنـگ، تـاریخ و   اخالق هم خاستگاه دینی دارد و هم متأثر از عـرف، فر           . شودنامیده می 
بدین سبب که بخش وسـیعی از ادبیـات تعلیمـی بـر           . سایر پدیده هاي اجتماعی است    

. توان انکار کردآموزه هاي اخالقی بنیاد نهاده شده است، ارتباط ادبیات و اخالق را نمی
اسـالمی  ( » که بر ارزش اخالق در ادبیات تکیه مـی کنـد       است افالطون نخستین کسی  «

رجسته بوده از میان کارکردهاي ادبیات، نقش تعلیمی آن از ابتدا ب         ). 226: 1370ندوشن،
تعلـیم در  «. ها و گونه هاي آن به وضـوح دیـده مـی شـود     فرم این نقش در همه   . است

 که به صـورت مـستقیم و غیرمـستقیم، فـضایل     ات غالباً معطوف به اخالقیات است    ادبی
نسان ها ترویج می کند و این ارزشی را با هدف پرورش روح و بهبود رفتارهاي فردي ا  

هدف را از طریق معرفی الگوها و بیشتر از راه پند و اندرز در گونه هاي مختلف ادبی،               
زه هاي قرآن و روایـات   اعم از شعر و نثر دنبال می نماید که در ادبیات تحت تأثیر آمو             

 وجـود ادبیـات تعلیمـی و تـدوین      به نظر می رسد   . )104: 1391رضی،( »اسالمی است 
تاب هاي اخالقی و پندآمیز در ادب فارسی یکی از شواهدي است که نشان می دهـد       ک
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  ۳۹/      بر مبنای نظريه ماکياولی تبيين شکاف بين سياست و اخالق                  
  

ضد ارزش هاي چندي رونق داشته     جامعه ایران در گذشته از مبانی غیراخالقی متأثر بوده و           
 صرف نظر از محتوا و قالـب ادبـی مـتن،    ،نویسنده و شاعر سنتی  . )52 :1383کراچی،(است  

ادبیات تعلیمی کارکردهـاي گونـاگونی دارد    . یات می دیده است   خود را پایبند به بیان اخالق     
که ممکن است در دوره اي یا سرزمینی، یکی از کارکردهاي آن برجسته شود، همچنـان کـه    

 اخالقـی   اهمیـت شـاخه  . فارسی پررنـگ تـر اسـت   کارکرد اخالقی آن در ادبیات کالسیک  
مترادف با  پند و اندرز و اخـالق      ادبیات تعلیمی تا حدي است که بعضی ادبیات تعلیمی را           

شمرده و آن را منحصر و محدود به ادبیاتی دانسته اند که هـدف و همـت خـود را متوجـه                   
  .)9: 1389 مشرّف،(کند پرورش قواي روحی و تعلیم اخالقی انسان می

 غالباً به این دلیل بوده است که ادبیات  استفاده اخالق گرایان از ادبیاتمی توان گفت
کننده دارد و با ابزارهاي ادبـی ماننـد حکایـت، تمثیـل، کلمـات                اقناعی و توجیه   حالتی

قصار، ضرب المثل و غیره سعی می کند مخاطب را متقاعد کند که رفتار یا اندیـشه اي        
 داستانی براي آن  هدر پند و اندرز، آوردن زمینمهم نوآوري  .پسندیده یا ناپسندیده است

نامـه و   نویـسندگان قـابوس   .  به زمان گوینده مربوط است     ندرتهها ب این داستان . است
ایع روزگار خود استفاده  داستانی به نصایح خود، از وق    هنامه براي دادن این زمین    سیاست
 پندآمیز، داستان ادبی است که زمان معـین نـدارد و در همـۀ           هولی معموالً قص   کرده اند 

ـ         .ها معتبر است   زمان ا وابـستگی بـه قـصه اي شـیرین      در واقـع سـخن پنـدآمیز جـز ب
 ظریفی است که داستان براي نـشان دادن و برجـسته    هپند نکت. برجستگی پیدا نمی کند   

 به نحوي که او ،کردن آن ساخته می شود و داستان می تواند توجه خواننده را برانگیزد        
  .را به موضوع پند نیز عالقه مند سازد

  
  ر ماکیاولی از نظها  سیاست و اخالق و ارتباط آن-2

سیاسـت بـه   . ترین عنصري که در تحلیل امور سیاسی به کار می رود، قدرت است          مهم
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  ۱۳۹۴بهار ، پنجمبيست و  پژوهشنامه ادبيات تعليمي، شمارة   /   ۴۰
 

 انسان براي تغییر در رفتار و هدایت و ترغیب   نفوذ در اندیشه عنوان علم قدرت و شیوه
این مـسأله  . او براي انتخاب اولویت هایش، از دیر زمان مورد توجه متفکران بوده است 

ی و تأمین یک هدف مشروع، اسـتفاده از شـیوه هـا و روش هـاي غیـر               که براي دستیاب  
موجه و نامشروع تا چه اندازه پذیرفتنی است، همواره منجر به بحث و جـدال اخالقـی    

 قانون بـا اخـالق بـه      علوم وابسته به اخالق را رابطهارتباط علم سیاست و«. شده است 
تان و سده هاي میانـه اخـالق را   متفکران سیاسی اروپاي عهد باس. خوبی نشان می دهد  

افالطون سیاسـت را جزئـی از   . پیش درآمد جدایی ناپذیر مطالعات سیاسی می دانستند    
همـه متفکـران   . اسـت » زندگی خوب«اخالقیات می دانست، هدف دولت عملی کردنِ       

 هگـل، دولـت را نهـادي        ریه سیاسی جدید مانند روسو، کانت و      مکتب ایده آلیستی نظ   
 ده حـسن پـور و  (» نسان ها جداناپـذیر اسـت  ستند که از رشد اخالقی ا    اخالقی می دان  

  و محققـان ورود اخـالق را بـه حیطـه      برخی از متفکـران     ). 116-117: 1388 یادگاري،
 سیاسـتمدار و متفکـر      ماکیـاولی   نیکولـو  ایـن گونـه افکـار بـه       . سیاست ارج نمـی گذارنـد     

 فعالیـت سیاسـی     داشـت خمیرمایـه   می شود که عقیده      نسبت داده    ).م1527- 1469(ایتالیایی
او می گوید نفس زور و تزویر در مسایل سیاسی حیاتی اسـت     . کسب و حفظ قدرت است    
  ).72- 73: 1384عالم، (ظات اخالقی را در نظر داشته باشدو مسایل دولت نباید مالح

بنیاد ماکیاولیسم، .  معروف است  ماکیاولیاي سیاسی است که به نام        نظریه ماکیاولیسم
بندي به اصول اخالقی را در ماکیاولی پای «. روش و هدف در سیاست است   درباره بحث
 سیاست عملی بر اساس محاسبات صوري و ظاهري مضرّ به حفظ و صـیانت از                 حوزه

قی نمود معیاري متفاوت براي رفتارهاي غیراخال او تالش می. قدرت سیاسی می دانست
  ).124: 1387دي،احم(»  سیاست عملی دست و پا نماید در عرصه

ماکیاولی با این استدالل که حفظ و تحکیم قدرت سیاسی، نادیـده انگاشـتن قواعـد              
اخالقی را ایجاب می نماید، به شهریار رهنمود می دهد که صرفاً براي پیشبرد اهـداف               
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  ۴۱/      بر مبنای نظريه ماکياولی تبيين شکاف بين سياست و اخالق                  
  

به قانون و روش هاي اخالقی تکیه نکند و در این راستا به صراحت رهبران سیاسی را              
به قواعد اخالقی معاف می شمرد و پایبندي بـه قواعـد مزبـور را بـا                 از الزام همیشگی    

  از.)125 :1387احمـدي، (در مقام تعارض زیان آور مـی دانـست    ویژه  ه  حفظ قدرت ب  
 آثار مهم ترین   از. اصل است » قدرت«دنیا واجد اصالت و در این دنیا نیز          ماکیاولی   نظر

 در آن ماکیـاولی چهـره    وم دارد    نـا  »شـهریار « کتـاب نخستین  . دو کتاب است  ماکیاولی  
 نام دارد »گفتارها«نظر خویش را ترسیم می کند و دیگر کتاب،  زمامدار مطلوب و مورد

لفه هایی می داند کـه موقعیـت   ؤ در آن ماکیاولی هدف خود را پی بردن به عوامل و م      و
تاب وي در ک  .  امپراتوري روم باستان را امکان پذیر ساخته بود        ي و برتر   چیرگی مسلط،

شهریار بر پادشاهی و اقتدار آن به عنوان نظام مطلوب و مشکل گشاي جامعـه سیاسـی    
تاکید کرده و استدالل هایش را بر پایه رابطه اي پیچیده بین اخالق و سیاسـت اسـتوار            

 اوکرده که فضیلت شهریاري را با قدرت درك و عمل در جهان سیاست و توانایی هاي 
  در کتاب گفتارهاآمیزد در مقابل     میو فریبکاري در هم      اعمال خشونت، ریاورزي     براي

 قوانین و نهادهـاي جمهوریـت را      ،آزادي، حکومت جمهوري، کارهاي نوآوران سیاسی     
منازعه آشکار بین جمهوري خواهی ماکیاولی در کتاب گفتارها و گرایش  .بنا نهاده است

در ایـن  . جامیـده اسـت   اي انهاي نخبه گرایی او در کتاب شهریار به تفاسـیر گـسترده           
بررسی  ا اندیشه هاي سیاسی بر طبق کتاب شهریارپژوهش، نکات اخالقی و تقابل آن ب 

آموزه هایی مانند پیمان شکنی، استفاده از نیرنـگ و مکـر در پیـشبرد             چرا که    می گردد 
تظـاهر بـه    ،)دالوري و مکـر   (کارگیري خصال حیواناتی مانند شیر و روبـاه         ه  اهداف، ب 

 نفوذ در قلوب توده مـردم، فریـب       برايتار نیک به ویژه تظاهر به دینداري        اخالق و رف  
اخالقی ماکیاولی به حکم  در سیاست غیرکه هاي غیر اخالقی از این قبیل    آنان و روش  

-108: 1375ماکیـاولی، ( آمـده اسـت      کتاب    این ، در مصلحت سیاسی توجیه می گردد    
  .ا آن روبرو هستیمو منطبق با نکاتی است که در کلیله نیز ب )102
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   پژوهش  پیشینه-3
 اشاره هایی   نوشته ها  اما در برخی     امروز چاپ نشده   این موضوع کار مستقلی تا        درباره

نقد اخالق «دهقانیان در مقاله اي با عنوان . را می توان یافت که به بحث ما مرتبط است
 کلیلـه، مبـاحثی را کـه    با نیم نگاهی به اندیشه ماکیاولی در کل      » گرایی در کلیله و دمنه    

اخت و رو ساخت ایـن اثـر      غالباً اخالقی است، مطرح می کند و به بررسی در ژرف س           
  .)140: 1390دهقانیان، (می پردازد 
» ماکیاولیسم و مـشابهت هـاي منـدرج در کلیلـه و دمنـه و مرزبـان نامـه بـا آن          « در مقاله 

اه بـا تــشخص   همـر – هـا  آند کـه محتـواي   نویـسنده بیـشتر بـه داسـتان هـایی اشـاره دار      
 ماکیاولی شباهت دارند و به طور خاص به بررسی موارد اخالقـی و               با اندیشه  - ها شخصیت

  .)28: 1388اطمینان،  (استتربیتی و ارتباط آن با سیاست و اندیشه ماکیاولی نپرداخته 
ر که بر پایه تحلیل سیاسی است، نویسندگان بیشت  »  سیاسی در کلیله    اندیشه « در مقاله 
 تا نشان دهند که اندیشه هاي سیاسی این کتاب در زمینه هـاي نفـی               اند  بودهدر پی آن    

 تنهـا بـه تـأثیر مثبـت        در این مقاله   .چه جهت گیري هایی دارد    .. .ستم، نفی حسادت و   
مطـرح  اخالق در سیاست پرداخته شده است و تقابل اندیشه هاي سیاسـی و اخالقـی                

  .)59: 1387،  و محمديشریف پور( نشده است
  

   کلیله و دمنه -4
 از  و منشی در قـرن شـشم اسـت    ترجمه نصراهللا کلیله و دمنه که اصل آن هندي است،       

شاید بتوان گفت برگردان این . جنبه هاي مختلف بر آثار بعد از خود تأثیر گذاشته است
کتاب درآن دوره تصادفی نبوده و حاصـل تـدبر، نیـاز جامعـه، فرهیختگـان و طبقـات                   

 باب سیاست، موسوم به این اثر را در اصل رساله اي دانسته اند در    . بوده است برگزیده  
 که از آنجا. )22: 1349محجوب،(که براي شاهزادگان گزارش شده است » نیتی چاسترا«
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  ۴۳/      بر مبنای نظريه ماکياولی تبيين شکاف بين سياست و اخالق                  
  

ها در کلیله و دمنه گاهی به اقتـضاي جهـان بینـی و فرهنـگ و عـرف               مضمون حکایت 
 بی تردید با توجه به دیدگاه هاي کالمی     ز نی مترجمان تغییر کرده است، در زبان فارسی      

رایج در زمان نویسندگان و اوضاع سیاسی و اجتماعی آن دوران، مضامین تغییر کرده یا          
  .)80: 1376تقوي،(یگري از حکایت ها برداشت شده است مضامین د

، هاسـت  انـسان  شـبیه  ها  آندر کلیله و دمنه شخصیت ها حیواناتی هستند که زندگی       
هدف .  می خوانند)fabl(محققان این نوع داستان را فابل . ند و می اندیشندتکلم می کن

ایـن  . این نوع داستان، آموختن و تعلیم یک اصل و حقیقت اخالقـی یـا معنـوي اسـت     
بـه حکمـت    بیشتر معطوف آن هاکتاب با حکایت هایی همراه است که موضوع اصلی          

 و سیاست مدن تشکیل شده استنزل  اخالق فردي، تدبیر م عملی است که از سه شعبه
 مضامین برجـسته و     به دلیل  از آنجا که این کتاب عالوه بر امتیازهاي ادبی           .)77 :همان(

محتواي آن درخور توجه است، هرکس فراخور ذوق و فهم و بر وفـق مـرام و مقـصود       
عوام براي داستان هاي شیرین و دلکـش آن، خـواص بـراي     «: می گیردخود از آن بهره   

داري براي عبرت گـرفتن و   پند آمیز آن و اهل سیاست و کشور    ن حکمت آمیز و   مضامی
 بیـان مقاصـد   بـراي انتخـاب حکایـت و داسـتان      ). 17: 1381مجتبایی،(» تدبیر آموختن 

تعلیمی از ویژگی هاي کلیله و دمنه است که آن را از اندرزنامه ها یا کتاب هایی چـون     
بـه همـین   . ك و غیره متمایز کـرده اسـت  اخالق ناصري، کیمیاي سعادت، نصیحه الملو  

شـکل  . هاي انـدرزي خـشک و بـی روح مواجـه نیـست            دلیل، مخاطب صرفاً با نظریه    
داستانی توانسته است به جاي امر و نهی صرف، کنش و اندیشه اي را در عمـل نـشان            

 نمایشی یعنی همـذات پنـداري،     -مخاطب از طریق خاصیت مهم ادبیات داستانی      . دهد
  کنـد و در نهایـت،   مـی اجراها و یا گفت و گوهاي داستان شریک و همراه       خود را با م   

  .  کند می امر اخالقی مورد بحث قضاوتدرباره
کلیله متنی سیاسی است و اصول و قوانین سیاسی را در قالب حکایت هـاي بلنـد و       
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 این اثر، نمونه، تمثیل یا شخصیت هاي تمام حیوانات نقش آفرین. کوتاه تبیین می نماید
 از انــسان هــاي واقعــی و معمــولی هــستند کــه در شــرایط عینــی و اجتمــاعی نمــادي

این شخصیت ها بـا کـردار و گفتـار خـویش، تعلیمـات      . شان شکل می گیرد    شخصیت
از طرفی چون انسان هـا و    . اخالقی بسیاري را به صورت غیرمستقیم یادآوري می کنند        

ن ها گذشـته، تغییـر و تحـوالت         تفکرشان در طول سالیان درازي که از خلق این داستا         
زیادي پذیرفته اند، معیارهاي اخالقی هم تغییرکرده اند،پس نباید انتظـار داشـت درون              

چـون  .  امـروزي را مـنعکس کنـد    یتی، حکمـی اخالقـی و مقبـول جامعـه    مایه هر حکا 
حتی گاهی درس هایی که «. معیارهاي اخالقی معیارهاي قاطع، ثابت و همیشگی نیستند

 تجربـه و    حزم و خردمندي که بـر پایـه   و صرفاً دربارهدر واقع اخالق نیستند  می دهند   
ماننـد  . اخالقی پنـدي مـی دهنـد       رفتار مردم و گاهی تباهی آن هاست، به صورت غیر         

چگونه بهترین چیزهاي دشمن را از دستش بیرون آوریم یا حتی بهترین چیزهاي یـک               
سی کنیم؛ چگونـه از شـوربختی هـا و       دوست را؛ چگونه به خداوندان زر و زور چاپلو        

غلط کاري هاي مردمان دیگر عبرت بیندوزیم و حاصـل آن چگونـه همـه چیـز را بـه                    
  .)28: 1385حلبی، ( »عت و برخورداري خود دگرگون سازیمحساب منف

گ سیاسی دیده  نیرن-به ویژه از زبان دمنه- زیرین پند و اندرز در این داستان، در الیه
تمان و پنهان داشت است و کمک می کند تا هر هـدفی از فروتنانـه         کنیرنگ،  . می شود 

نیرنگ تنهـا مـی توانـد عمـل     . ترین هدف ها تا اهداف متعالی و رهبري به انجام رسد         
» خـرد و حـصافت  «نگ همراه با  نیر،در اکثر موارد در این اثر . افرادي اندك شمار باشد   

  . اصلی داستان ها محسوب می شود هسته
  

   رویکرد رفتاري دمنه با شاخص پند و اندرز بررسی و -5
ـ            ه پنـد و انـدرزهایی همـسو بـا اخـالق     تمام شخصیت هاي این داستان به غیـر از دمن

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  ۴۵/      بر مبنای نظريه ماکياولی تبيين شکاف بين سياست و اخالق                  
  

  که در پی آن است می شود بازدارندگی دمنه از اموريسبب در اغلب موارد کهدهند  می
مـی شـود تـا     هاي دمنه پرداختـه     مقاله تنها به بررسی پند و اندرز      لذا در این قسمت از      

  . شکاف بین اخالق و سیاست با رویکرد رفتاري این شخصیت در داستان تبیین گردد
 در برابر شخصیت هـا و در موقعیـت هـاي مختلـف رفتارهـاي              دمنه در این داستان   

 بـه  « وي.متفاوتی از خود نشان می دهد، بدین سبب داراي شخصیتی مسئله دار است

 زیرکـی  بـه  مغرور طلب، جاه هشیار، دي استفر ماکیاولیست، شناس روان یک عنوان

» اسـت  جنـایتی  و خیانـت  هـر  انجام به حاضر خود منافع حفظ و تأمین که براي خود
 ارتقـا  خـود  اجتماعی طبقه از خواهد می و است پرواز بلند دمنه). 26: 1388اطمینان،(

 فریـب  بـه  نیـست،  میسر قانونی طریق از و عادي حال در کار این که جا آن از و یابد

دمنه در موقعیت هایی که با آن روبرو می شود، سـخنانش را بـا پنـد و     .آورد می روي
 در چند مورد به صـورت     گاو و دیگر شخصیت ها بیان می کند و        اندرز به کلیله، شیر،     

وي بـر ایـن عقیـده    . )80: 1382منـشی،  (نامـد مستقیم و غیر مستقیم خود را ناصح می  
 او . )89:همـان (بپوشاند، خود را خیانت کرده باشد       ی   هر که به پادشاه نصیحت     است که 

 به اطرافیان خود می دهد، به دلیـل         وي پندهایی که . حتی خویشتن را نصیحت می کند     
در مواردي ضـد  و حتی  اخالقی ندارد   منافع شخصی در اکثر موارد جنبهدر نظر گرفتن  
اندیـشی نـدارد و   او عالم بی عمل است یا عالمی است که حـزم  و دور             . اخالقی است 

 به دمنه حسادت. گذارد و وسیله را فداي هدف می کند بسیاري از اصول را زیر پا می

 او  .بنـدد  مـی  احتیـاط  و حـزم  بـر  را او چـشم  و دهد می به باد را او زحمات شنزبه،

 شود می منحرف اخالقی اصول از اما بیاورد دست به را دست رفته از جایگاه خواهد می

  .شود می وارد مکر در از است، یافته خویش به خرد که فراوانی اعتماد با و
 افراد و  ف و احساسات بر رفتار سیاسی همه عواط  بر این باور بود که غلبه2ماکیاولی«

مال دوسـتی و جـاه      .  وجه مشترك و جامع میان آنان است       ،ملت ها از جمله زمامداران    
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تارهاي خاصـی را جهـت نیـل و         طلبی از خصال ذاتی و ثابت بشر است که همواره رف          
دمنه نیز خود بر آن ). 127: 1387احمدي،(» اقناع خواسته هاي نفسانی ایجاب می نماید

ت است که حرص و جاه طلبی اش سبب بـی قـدري نـصیحت هـاي کلیلـه شـده اسـ        
  ).142: 1382نصراهللا منشی، (

  .است» شیر و گاو« و اندرز در داستان نمودار زیر نشانگر بسامد پند

  درصد  فراوانی  ددهندهپن

 55%   32  دمنه

 22%   13  کلیله

 9%   5  شیر

 10%   6  شیر مادر

 3%   2  گاو

  پند و اندرزهاي دمنه به شیر-5-1
دمنه که در پی تقرب به شیر است، بیشتر با اهداف شخـصی او همخـوانی و         نصایح  

 است و گرانه    در ابتداي برخورد با شیر توأم با رفتاري حمایت          این نصایح  .تناسب دارد 
.  دارد  و تحریـک شـیر را      قبل از کشته شدن گاو بیشتر حالت برانگیزانندگی و ترغیـب          

 بعد از کشته شدن گاو و متهم شدن نزد شیر براي رد اتهام نصایحی به شیر می کند دمنه
بیشترین بسامد پند و اندرز در      . که بیشتر به درنگ و تأمل در امر قضاوت مربوط است          

  . زبان دمنه به شیر و کلیله است که در ذیل بدان پرداخته می شوداین داستان از
دمنه که در پی توطئـه چینـی علیـه         : تعجیل در تدارك امور و دور اندیشی       -5-1-1

 شیر را پند می دهد که بایـد     به او،  و تهمت     درباره وي  گاو است، بعد از شایعه پراکنی     
، منـشی نصراهللا (رها حاصل می شود     به تعجیل، تدبیر کا     زیرا در کشتن گاو تعجیل کند    

 و تأیید پندش داستان سه ماهی را مثال می زنـد   شیر  او براي تحریک   .)90-89 : 1382
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ایـن  « : کنـد و در نهایت این نتیجه را می گیرد که فرد دوراندیش باید در کارش عجلـه       
شاه  و پاد   که در کار شنزبه تعجیل واجب است       مثل را بدان آوردم تا ملک را مقرر شود        

). 92:همان(» کامگار آن باشد که تدبیر کارها پیش از فوت فرصت و عدم مکنت بفرماید
 امـا بـا در نظـر گـرفتن موقعیـت و شـرایط       ه دور اندیشی نکته اي اخالقی است گر چ 

 پند دمنه با در نظر گرفتن شرایطی کـه در آن قـرار دارد، امـري ضـد     . سنجیده می شود  
 خالقی انجام شود و  هد با پندي اخالقی عملی غیرا     در واقع می خوا   وي  . اخالقی است 

بنابراین نقل این حکایت خالی از اغراض سوء  نیست و .  خویش دست یابد به خواسته
پایه و اساس این پند بر منفعت طلبی و در نظر گرفتن منافع شخصی دمنه است و حیله    

  .و مکر بر تنفیذ این امر مترتب است
 دمنه که در جاي جاي این داستان خـود را           :ناصح شنیدن و پذیرش سخن      -5-1-2

: یم شیر را مورد خطاب قرار مـی دهـد       ناصحی خیرخواه می داند، به صورت غیر مستق       
 عواقـب  ، اسـتماع ننمایـد  نـد هر کس سخن ناصحان، اگرچه درشت و بـی محابـا گوی     «

بیـان   او نصایح خود را که بـراي شـیر   .)94: همان(» کارهاي او از پشیمانی خالی نماند   
کند، حقی براي خویش نزد پادشاه می داند و دلسوزترین زیردستان را کسی می داند  می
 گر چه او در بیان نـصیحت  ).94-95: همان(در رساندن نصیحت پافشاري می کنند  که  

اصرار می ورزد ولی به طور صریح به بیان موارد اخالقی نمی پردازد و بر نصیحتی کـه         
در واقع با این پند و نصیحت،    .  تأکید دارد   و بی محاباست   با بیان کلمات درشت   همراه  

  .حق نابجایی را براي خویش و امثال خویش در نظر می گیرد که چندان ستودنی نیست
 دمنه براي تحریک هـر چـه بیـشتر    :ضرر و زیان از دست دادن فرصت ها  -5-1-3

  خـصم، فرصـت   پیش از آن که   « :آن است که   می دهد و بر    شیر بر کشتن گاو او را پند      
مـدت   چاشت بیابد براي او شامی گواران سازد، چه دشمن به مهلت قوت گیـرد و بـه            

 ملکـی  را شـیر  به صورت غیرمـستقیم  وي. )94-95: 1382، منشینصراهللا  (» عدت یابد 
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عاجز خطاب می کند تا شیر با این گونه خطاب قرار گرفتن، چاره اندیشی و تدبیر را به 
دمنه حتـی  .  سازدمحقق) کشته شدن گاو( ه دمنه در پی آن است    کار نگیرد و آنچه را ک     

چـون   «:می شمرد تا پنـدش مـؤثرتر واقـع شـود     معایب از دست دادن فرصت را نیز بر       
داند و بـه هـر یـک     خود را متهم گرت گشت و خصم استیال یافت نزدیکان  فرصت فای 

چاره اندیشی و درنگ این پند به دلیل آن که شیر را از ). 96: همان( »حوالت کردن گیرد
و تدبیر منع می کند و تنها مصلحت فردي و موقعیتی دمنه در نظر گرفته می شود، امري 

  .اخالقی است غیر
 دمنه شیر را در مورد آیین جهانداري      : سیاست وفقر   کارها ب   و اجراي  بیرتد-5-1-4

: انهمـ (ر با سیاست پادشاهی ترغیب مـی کنـد        نصیحت می کند و او را به اجراي اوام        
بیت شعر عربی و ضـرب المثـل بـر بـه کارداشـت سیاسـت تأکیـد                    او با بیان دو    .)96
اخالق نیست بلکه بر سیاستی که دمنه بر آن تأکید می ورزد، سیاستی همراه با   . ورزد می

  .به کارداشت  قدرت استبدادي و قدرت مبتنی بر زور در امور اصرار می ورزد
منه پس از توطئه علیه گاو و کشته شدن او د:  عدم بخشش در موضع نا امن-5-1-5

 از درست بـودن واکـنش شـیر در برابـر شـنزبه صـحبت                ، به شیر  خیانتشبراي توجیه   
 در واقع سیاست ماکیاولیستی دمنه این گونه است که با عوام فریبی، عمل او را                 .کند می

ب نـشده   کند که خیانتی مرتک را متقاعد میويخردمندانه می داند و با همین سیاست        
گیـرد، سـتوده     ضد اخالقـی بهـره مـی   اي   از شیوه در اینجاست که شخصیتی که  است و 

  .)125: همان (شود و خردمند لقب می گیرد می
 پـس از کـشته شـدن گـاو و مظنـون      :مجاهدت و درنگ در کشف شبهت   -5-1-6

شیر که دفاعیات دمنه را می شـنود، دسـتور مـی دهـد او را بـه قاضـیان              ،  شدن به دمنه  
دمنه که از تصمیم عجوالنه و غیرمنطقی و بدون تأمل شیر اطالع دارد، او را به                 . پرندبس

 همچنین براي   .)134 :1382،  منشینصراهللا  (تأمل و درنگ در امر قضاوت پند می دهد          
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 تـا پنـدش را   ان زن بازرگان را نمونه می آورداینکه شیر در مورد او تعجیل نکند، داست       
  ).137-138: همان(مؤکّد کند 

تـاخیر انـداختن در   ، در واقع براي در این نمونه نیز پند دمنه درباره صبر و شکیبایی        
 ایـن   در واقع . است شخصی   جلب منفعت  قضاوت و رفع اتهام نسبت به خویش و          امر
.  تنها منفعت و مصلحت شخصی است که به ظاهر اخالق و تعلیم آراسته شده استپند

امر قضاوت تأکید دارد، براي از بـین بـردن شـنزبه و              که به تعجیل در      موارديدمنه در   
 که به صبر تأکید می کند براي به مورد در این    یدن خویشتن به قدرت اصرار دارد و      رس

  .   که مرتکب شده است است جرمیباتأخیر انداختن امر قضاوت و روبرو نشدن 
  اندرزهاي دمنه به کلیله- 5-2

او مواردي را بـه کلیلـه   . ود را دنبال می کنددمنه در نصایحش به کلیله نیز اهداف خ  
  .گوشزد می کند که با هدف تقرب به شیر همخوانی دارد

بـراي    دمنـه : همت بلند داشتن و عدم توجه به امور پست و بـی ارزش -5-2-1
 هنجارها از او برداشت. گیرد می بهره اخالقی ضد هاي شیوه تمام از قدرت به رسیدن

حرص و آز از صفاتی اسـت  .دارد آشکار اخالقی تفاوتی  هايآموزه با اخالقی رذایل و
 بدترین دیوها شمرده  در شاهنامه و متون دیگر در زمرهکه   که باید نکوهیده شود، چنان    

نقطه مقابل حرص، قناعت است که در آثار ادبی و اخالقـی سـتایش شـده                . شده است 
 جغرافیـایی خـاص   و اقتـصادي  وضـع  به قناعت اهمیت تاریخی علت احتماالً.  است

 و نامالیمات جوي نگران همواره آن مردمان که گردد، سرزمین هایی بازمی زمین مشرق
 درباره به دست آوردن نگرانی و فقر نتیجه در و بوده اند محیطی هاي ناسازگاري دیگر

 طبیعـت  بـه  سنتی، چنین برخالف دمنه. است بوده آنان همیشگی همراه قوت الیموت

 به. داند می پیشرفت عامل و حیات ضروري صفت را حرص و ندیشدا می انسانی خود

  .می شمرد پستی و همتی دون را قناعت همین دلیل،
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ــت شــــمر قناعــــت را     از دنائــ
  

ــرده اســت آز    ــام ک ــه ن ــت را ک   همت
  )62 :1382نصراهللا منشی،     (       

أکید بر  رفعت همت و قوت طبع انسان می داند و براي ت عمل سلطانی را نتیجهدمنه  
علما گویند مقام صاحب مروت «: این امر از آموزه هاي علما سخن به میان می آورد که       

م، یـا در میـان زهـاد قـانع،          مکّـر  ،در خدمت پادشاه کـامران    : به دو موضع ستوده است    
  ).67:همان(» محترم

دمنه براي قانع کـردن کلیلـه کـه او را از     : اي رسیدن به بزرگی با هر وسیله      -5-2-2
هر که از خطر بپرهیـزد خطیـر نگـردد       : دیکی سلطان برحذر می دارد به او می گوید        نز
 در مد نظر اسـت   در این نمونه، گر چه پند به پذیرش خطر در راه بزرگی        .)67: همان(

 اما بزرگی با نظري سوء نگریسته شده است، چون اوالً تأکید به تقرب در اخالق به این
ویران ساختن شخـصی در   رسیدن به این بزرگی، همراه با   به مقامی دنیایی است و ثانیاً     

 مـد نظـر اسـت و     در لذا در این پند نیز در نظر گـرفتن منـافع شخـصی   آن مقام است؛ 
  .اخالق با آن سازگاري ندارد

دمنـه در جـواب کلیلـه کـه او را از            : به کار بستن راي و حیلـت در امـور          -5-2-3
قـوت ذات و اسـتیالي اعـوان    ه بناي کارها ب« : می داند می گوید ناتوان جنگیدن با گاو  

:  بعد از ذکر شعري براي تأکید اندیشه و تدبیر چنـین مـی گویـد     و )81: همان(» نیست
 دمنـه در ادامـه   .)همـان (» ه زور و قوت دست ندهدآنچه به رأي و حیلت توان کرد، ب    «

ی از عهـدة مـار    این پندش، داستان زاغ و مار را مثال می زند که اگر چه زاغ بـه تنهـای                 
برنمی آید ولی در نهایت با چاره اندیـشی و مـشورت بـا شـگال، مـار را بـه هالکـت              

ره اندیشی مثمـر   در انتهاي این داستان نیز سفارش می کند که هر حیله و چا        .رساند می
دمنـه حتـی بـه انجـام       .  بلکه باید با مشورت خردمندان همراه باشد       ثمر واقع نمی شود   

 چـرا کـه احتمـال مـی دهـد      یر و چاره اندیشی تأکیـد مـی کنـد   دب دشمن در ت  هخواست
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درخواست تدبیر از سوي دشمن، سبب دستیابی به نفع شود و این نکته اي است که او       
 در ، عالوه بر ایـن .)83: 1382، منشینصراهللا (ود در اغلب پندهایش در پی آن است         خ

مضمون حکایت نیز . ی کند م با دشمن تأکید  مکر و حیله در مقابله این حکایت به فایده
 اخالق فردي فراتر می رود و در حقیقت نوعی راهبرد در سیاست و حکومت                از حوزه 
جایی در این پند، به مکر و حیله فراتر از روابط فردي نگریسته شده است تا              . می شود 

 توطئه سیاسی قرار می گیرد، توطئه اي که از لوازم قـدرت             که شاید بتوان گفت بر پایه     
حسوب می شود و ابزار حکمرانی است و همین می تواند تأکیدي باشد بـر ایـن کـه              م

دمنه فعلیت یافتن پیروزي اش را مدیون نیرنگ بازي و استفاده از فرصت هاي مناسب               
در واقع در این پند شخصیت پیروز کسی است که براي رسیدن به هدف خود . می داند

  . کندهاي مبتنی بر ضد اخالق استفاده از سیاست
  

   نتیجه-6
اخالقـی   مفـاهیم  با که شده شناخته ادبی -سیاسی متنی همواره دمنه و کلیله که آنجا از

سیاسـت   و اخالقی هاي نظریه میان شرقی تفکر در که را چالش هایی است، درآمیخته
  اثر مطـرح شـده، بـه   این در که  مفاهیمی.است داده نشان خود در داشته، وجود عملی
 این اثر مردم نقش  در که آنجا از .دارد شباهت الملوك نصیحه به یشترکور ب فوشه قول

 بـه  و جامعه باالي طبقات نیاز مورد که رویم روبه اخالقیاتی با اغلب ،پررنگی ندارند

   .است قدرت  هطبق ویژه
 نشان می دهد که هر یک از شخصیت هاي بررسی پند و اندرز در داستان شیر و گاو

گرچـه  . ویژگی هاي رفتاري، پند خود را به طرف مقابـل مـی دهنـد   داستان با توجه به    
نصایحی که از زبان شخصیت هاي داستان داده می شود بـا احادیـث، روایـات، آیـات             

ـ  کالمـی دار  این نصایح اغلب جنبه اما  شعر و کلمات قصار مؤکّد می گردد     قرآنی، د و ن
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علـی رغـم   . دنها ندار و تأثیر چشمگیري در عمل شخصیت  سفارشنددر حد توصیه و     
این که مصنف اثر با توسل به پند و اندرزهاي فراوان سعی داشته رفتارهاي اخالقـی و                

 ولی نوع رفتـار شخـصیت هـاي داسـتانی کـه در پـی       نیک را به مخاطب خود القا کند      
در واقع . ، سبب ناسازگاري پند و اندرزها با مفاهیم اخالقی شده استقدرتندرسیدن به 

لوگ هاي اخالق گراي اثر، شخصیت مسئله داري چون دمنه براي دسـت             بر خالف دیا  
چنـین سـاختاري   . استفاده می کنـد .. .یافتن به اهدافش از فریب، حیله، فرصت طلبی و   

خواسته یا ناخواسته به این مفاهیم وجهی مثبت می بخشد و تلویحاً این اصـل مـشهور        
  .  را توجیه می کندماکیاولی را به مخاطب یادآور می شود که هدف وسیله

  
  ها پی نوشت

ادبـی   اصطالحات فرهنگ در .است شده ارائه گوناگونی تعاریف ، (Episode )اپیزود از -1
 ایـن  گـاه  ؛جاي دارد بلند روایت یک متن در که است مستقل رویدادي یا حادثه«: آمده است

داد، (» ندارد داستانپیرنگ  با ربطی گاه و شود می مربوط داستان پیرنگ روند به مستقل حادثۀ
1390 :380.( 

در دل هاي آدمیان ریشه هایی چنان استوار داردکه به هـر مقـامی   «مال دوستی و جاه طلبی    -2
دلیلش آن است که طبیعت، ایشان را چنان آفریده است که        .  از میان نمی رود    که ارتقا یابند باز   

ارند و چـون آرزوهایـشان بـدین    خواستار همه چیزند ولی توانایی به دست آوردن آن ها را ند    
. ماکیاولی، گفتارها بـه نقـل از و       (» ن است از آن چه دارند ناخرسندند      شا گونه بیشتر از توانایی   

  .)627 : 1358جونز، ( ) 627،ص2وندان اندیشه هاي سیاسی،ججونز، خدا. ت

  
  منابع

  .جامی: ، تهرانجام جهان بین .)1370(.محمدعلی   اسالمی ندوشن،-1

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  ۵۳/      بر مبنای نظريه ماکياولی تبيين شکاف بين سياست و اخالق                  
  

 و دمنه کلیله و مندرج در هاي مشابهت و ماکیاولیسم. )1388(.جه خدی ان،اطمین -2
  .22-31، س هفتم، ش اول، صصمجلۀ پیک نور، علوم انسانی، آن با نامه مرزبان

  .روزنه :، تهرانحکایت هاي حیوانات در ادب فارسی .)1376(. محمد تقوي، -3
 و سیاسـت از دیـدگاه       اخـالق . )1388(. ده یادگـاري   منوچهر ؛جمیل حسن پور،  -4

،  شهرضـا   اسـالمی  ی دانشگاه آزاد  لفصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المل     ،  نظریه انتقادي 
  .108-138 صص ش دوم،

  . اساطیر:تهران ،ازوپ هاي افسانه .)1385 ( .اصغر علی حلبی، -5
نقد اخالق گرایی در کلیله و دمنـه بـا نـیم         ). 1390.(نیکوبخت  ناصر  ؛  جواد دهقانیان، -6
  .133-  159 صص،14س چهارم، ش، ادبی نقد فصلنامۀ، گاهی به اندیشه هاي ماکیاولین

 یـات  ادب  شنامهپژوهـ ،  کارکردهاي تعلیمی ادبیـات فارسـی     ). 1391 .(احمد رضی، -7
  .97-120س چهارم، ش پانزدهم، صص ، دانشگاه آزاد اسالمی دهاقانتعلیمی

، ندیشه سیاسی در کلیله و دمنه ا. )1387(. محمدي محتشم ؛شریف پور، عنایت اهللا    -8
 ،)21پیـاپی (24 دوره جدیـد، ش نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کرمـان،  

  .54-69 صص
  .نی: ، تهرانبنیادهاي علم سیاست ).1384 .(عالم، عبدالرحمن -9

مفاهیم اخالقی در ادبیات فارسـی     ،  اخالقیات ).1377.(هانري  شارل   فوشه کور،  -10
 ترجمـۀ محمـدعلی امیرمعـزي و عبدالمحمـد روح           ،تا سدة هفتم هجري    ماز سدة سو  

  .مرکز نشر دانشگاهی:  تهران،بخشان
  .داستان سرا: شیراز ،پروین اعتصامی ).1383.(کراچی، روح انگیز -11
  .خوارزمی: ، تهراندربارة کلیله و دمنه. )1349(. محمدجعفر محجوب، -12
  .خوارزمی: ، ترجمه محمدحسن لطفی، تهرانهاگفتار .)1377(. نیکولو ماکیاولی، -13
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  . مرکز:، ترجمه داریوش آشوري، تهرانشهریار ).1375 .(------------ -14
  .سخن: ، تهرانراي و برهمن .)1381(. مجتبایی، فتح اهللا -15
سـخن و   : تهـران  ،جستارهایی در ادبیات تعلیمـی ایـران       .)1389(.مشرّف، مریم    -16

  .دانشگاه شهید بهشتی
: تـصحیح و توضـیح مجتبـی مینـوي، تهـران      ،کلیله و دمنه  . )1382 .(منشی نصراهللا-17

 .امیرکبیر
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