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حکمرانی و قدرت همواره در طول تاریخ بشریت یکی از پرتنش ترین و حساس ترین جنبه های زنددیی بشدری و م دن مناقشدات
بسیاری بوده است .در میان تمدن های بشری به طور کلی شاید بتوان مفهوم شاه و حاکم را به طدور کلدی دارای یدف مفهدوم دام
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دانست و آن ،همان مفهوم آزاد بودن حکمرانا ن در انجام هر ملی با زیر دستان و آزادی و قدرت مطلق است .پادشاهانی که در اثدر
تقدیر الهی و فرّه ایزدی به حکومت می رسند ،مرکز قدرت و سیاسدت هسدتند ،از ایدن رو بایدد از قدن و درد و اندیشد سیاسدی

A

بر وردار باشند ویرنه جامعه انسانی را به ورط هالک و نابودی واهند کشاند .شیوه های حفظ قدرت و مشرو یت قدرت سیاسی،
ا الق فردی ،اجتما ی و سیاسی پادشاهان و آن چه به تضعیف یا از بین رفتن قدرت منجر می شود به حاکم یادآوری شدده اسدت.
در این پژوهش بر آن شده ایم تا با جستاری در کتاب های قدابوس نامده ،سیاسدت نامده ،کلیلده دمنده و مرزبدان نامده بده دیددیاه
نویسندیان این آثار فا ر زبان و ادبیات پارسی ،نسبت به ا الق سیاسی پادشاهان پردا ته و پس از آن تفاوت هدا و شدباهت هدای
مطالب نگاشته شده درباره ا الق سیاسی شاهان در هر یف از کتاب های چهاریانه مورد بررسی را بیان کنیم.
کلیدواژه ها :ا الق سیاسی ،کلیله و دمنه ،سیاست نامه ،مرزبان نامه ،قابوس نامه.
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Governance and power in the history of mankind has always been one of the most intense and the most
sensitive aspects of human life and has been the site of many conflicts. Among human civilization in
general may be the king and ruler in general has seen a general sense And this, the concept of freedom of
rulers do anything with subordinates and freedom and absolute power. Kings who ruled by divine destiny
and divine charisma to arrive, the center of power and politics, It must have the wisdom and political
thought Otherwise, human society will be brought to the abyss of death and destruction. Ways of
maintaining power and legitimacy of political power, personal morality, social and political kings, and
what leads to a weakening or loss of power The ruling is a reminder. In this study, we Qaboos to a query
on the books, Policy, Kalila wa Dimna, and Marzban The authors of these works fine Persian language
and literature, addressed to political ethics Kings And then differences of content written about the
political character of kings in each of the four surveyed express our books.
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-1مقدمه
دست یابی به مدینه فاضله آرزوی دیرین انسان هاست .از این رو سیاستمداران و اندیشمندان بده اراهده راهکارهدایی پردا تده اندد.
توصی این افراد بر مبنای تجربه های تاریخی یذشتگان بوده است چنان که واجه نظام الملف می یوید« :هیددچ امددری در دالم
حددادث نشددده که بارهددا واقددع نگشته باشددد چددون وانده و دانسته یا شنیددده بددود که اتمه فالن کدددار بده کجدا واهدد
رسید ،هر آینه چون کدداری مثن آن پیش آید ،بداند که اقبت آن چگونه واهد بود ( ».واجه نظدام الملدف )22:1661 ،یدا ایدن
راهکارها حاصن تجربیات شخصی آن ها بوده است ،تجاربی که یاه به بهای ت مّن مشقّات زیادی به دست آمده است .واجه نظدام
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الملف چون به افکار و تمایالت و نیازهای مردم آشنایی داشته است توانسته سی سال سکان ادارۀ مملددکت را بچر اند ولی همگان
چون واجه ،آشنا به قوانین مملکت داری نیستند .در مملددکت کارهای مهمّی وجود دارد که انجام آن از هدۀ هر کس برنمی آید
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به یفت نویسنده کلیله و دمنه« :مهمّات ملف را نهایت نیست و حاجت ملوک به کافیان ناص ان کده اسدت قاق م رمیّدت اسدرار و
استقالل تمشیت ا مال دارند همه مقرّر است ،و کسانی که بسداد و امانت و تقوی و دیانت مت زّم اند اندک؛ و طریق راست در ایدن
معنی معرفت م اسن و مقابح اتباع است و وقوف بر آنچه کارآید و کدام مهم را شاید ،و چون پادشاه به إتقان و بصدیرت معلدوم رای
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ویش یردانید باید که هر یف را فرا ور هنر و اهلیّت و براندازۀ رای و شجا ت و بمقدار قن و کفایت کاری میفرمایدد( ».منشدی،
 .)601 :1636پس به این ترتیب ادارۀ جامعه بر اساس قانون است که مسئولیّت اجرای قدوانین بدر هددۀ یماشدتگان و نظدارت بدر
حسن اجرای آن بر هدۀ حکومت است.
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کتابهای انتخاب شده در این پژوهش ،وظایف یف مملکت دار را معلوم می کند ،هر چند شیوۀ بیان مطالب در این کتابها متفاوت
است .مثالً ،در قابوسنامه و سیاستنامه امور کشورداری به سادیی و با صراحت و به طور مستقیم به شخص شاه یوشدزد مدی شدود،
ولی کلیله و دمنه و مرزبان نامه با نثری مصنوع در البه الی داستان ها از زبان حیواندات ،امدور کشدورداری را آمدوز
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مدی دهدد .از

تفاوت ها و شباهت های کلی دیگری که در این کتاب ها می توان یافت آن است که بر ی از موضدو ات مربدوب بده مملکدت داری
اصالً مدّ نظر یف نویسنده نبوده ،در صورتی که دیگر ی به آن توجّه بسیار داشته است تا جایی که یف فصن کتاب به آن ا تصدا
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می یابد .شیوۀ حکومت در تمامی این کتاب ها پادشاهی و سلطنتی بوده است و همیشه پادشاه در رأس قدرت قرار می ییدرد .ایدن
نویسندیان به شیوه های دیگر حکومت در ادارۀ جامعه نظری نداشته اند.

یف پادشاه موفق در زمینه ا الق فردی ،اجتما ی و سیاسی باید به ا الق پسندیده متخلّق شود و درصدد رفع یوب ود برآید .از
وضع دیگر کشورها و حاکمان آن ها آیاهی داشته باشد و با اجرای سیاست ارجی در زمان صلح و جنگ به فکر حفظ منافع ملّدت
ود باشد .در رویارویی با دشمن و در جنگ ها بیدار و هوشیار باشد و با لشکریان بده یونده ای بر دورد کندد کده ایدر مملکدت در
معرض طر قرار یرفت ،آن ها با جان و دل از میهن دفاع کنند .با فو و بخشش بی نظیر ود طاکاران را ببخشد و همواره قا ده
بیم و امید را در امور مملکت جاری کند تا مملکت پایدار بماند و از انواع آفت حفظ شود.
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 1-1اهداف پژوهش
با انجام این پژوهش ،آداب و اصول مملکت داری (ا الق سیاسی پادشاهان) از هر چهدار کتداب اسدتخرای مدی شدود و بدا مشدخص
نمودن وجوه اشتراک و افتراق این کتاب ها می توان به اصول کلی در مورد مملکت داری دست یافت .بر ی از این اصدول من صدراً
مر بوب به کشور و پادشاه می شود و با به کاربردن قوانینی که امروزه مطابق با جامعه انسانی اسدت مدی تدوان ترییدرات مطلدوب در
جامعه ایجاد کرد .بر ی دیگر از این قوانین و اصول در جوامع کوچف مانند ادارات توسط صاحب منصبان قابن اجرا واهد بود و به
کمف آن یره هایی از مشکالت اداری و اجتما ی را می توان یشود.
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 2-1پیشینه پژوهش
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در مقایسه و ت لین تطبیقی سیاست نامه ،قابوسنامه ،کلیله و دمنه و مرزبان نامه کار بنیادینی صورت نگرفته است.
تاکنونکتاب های مذکور به صورت جدایانه از جنبه های مختلف ا القی و اجتما ی مورد بررسی قرار یرفته است ،م مّد تقدوی در
کتاب «بررسی حکایتهای حیوانات تا قرن  »10پاره ای از مساهن را به ا تصار مورد بررسدی قدرار داده اسدت .پژوهشدگران دیگدری
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کتاب ها و مقاالتی در مورد هر یف از این کتاب ها به رشت ت ریر درآورده اند امّا پژوهشی به صورت مطابقده ایدن چهدار کتداب بدا
یکدیگر در موضوع مملکت داری یافته نشد.
 -2بحث
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استماع سخن ناص ان و دانایان ،انتقادپذیری ،رفتار با طیبان و اهن قلم ،همراهی دین با سیاست ،داشتن روابدط سیاسدی مطلدوب
با کشوره ای دیگر ،رویارویی با دشمن ،صلح جویی ،جنگ ،همه مجمو ًا ا دالق سیاسدی شداهان را تشدکین مدی دهندد .از ایدن رو
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پژوهش حاضر سعی دارد به بررسی ا الق سیاسی شاهان در کتاب های کلیله و دمنه ،مرزباننامه ،قابوسنامه و سیاستنامه بپردازد
و وجوه اشتراک و افتراق هر یف از ویژییهای سیاسی پادشاهان را به طور جدایانه بیان نماید.
 1-2استماع سخن ناصحان و دانایان

A

هر چند سعادتهای شاه همه تقدیر داوند است امّا بقای حکومت به رد پادشاه و نصدی ت وزیدر بسدتگی دارد« :مقدرّر اسدت کده
سرمای هم سعادتها تقدیر آن سری است امّا بقا و نمای آن بخرد و حصافت پادشداه و بدا ال

و مناصد ت وزیدر متعلّدق باشدد».

(منشی)620 :1636 ،
هر پادشاهدی که سعادت ازلی با او یار باشدد به مو ظه مشفقان یدو

می دهدد و به آنان احترام می یذارد« :هر کرا سعادت ازلدی

یار ب اشد مناص ت مخلصان و مو ظت مشفقان را زیز دارد و در کارها پیش از تأمّن و تدبّر نکند و موضع حدزم و احتیداب را ضدایع
نگذارد( ».همان)611 :
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اصوالً شکدوه و هیبت پادشاهدی مانع حرف زدن افراد دلسوز می شود همان یونه که در مرزبان نامه می بیندیم «زوری» قبدن از بده
پادشاهی رسیدن «زیرک» این سخنان را به او یوشزد می کند « :مرا با تو سخنی چندست که امروز در توانم یفدت نده آن روز کده
هیأت پادشاهی تو در لباس هیبت شود و قامت دولت قباء استقامت در پوشد ،چه مرا دهشت حضرت چنان فدرو ییدرد کده سدخن
ایرچ در مصالح ملف یویم و م اسن و مقابح آن واهم که درض دهدم و در رتدق و فتدق امدور دولدت و رفدددع و وضدددع مبدانی
مملکدت نفس زنم و شرایط رجوع در مجدداری کارها با رای و رویت تو ر ایت کنم ،یستا ی و بی وقدددار و آزرم هریدددز نتدوانم و
جددز با تالس فرصت و انتهداز وقددت یفتن صالح نبینم( ».وراوینی )611-612 :1631 ،شاه نباید از نصی ت ناص ان روی یردان
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باشد و کین آن ها را به دل ییرد« :نباید که از نصی ت ابا کند و از ناص ددان نفور شود تا چون بیماری نباشد که بوقت دول مزای
از نقط ا تدال شربت تلددخ از دست طبیب حدداذق باز نخددورد تا مذاق حال او بآ ددر از دریافت شربددت ص ت باز ماند( ».همان:
)83
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زیرا از کار روزیار نباید غافن باشد .چه بسیار اموری که به نظر ساده و قابن حن بوده اند امّدا بدر الف فکدر و اندیشده ،رونددد ایدن
امددور ترییر یافته است و ب ران شدید به وجددود آمده اسددت و تنها با نصی ت ناص ددان و مشدددورت کافیدددان ،مشدکالت قابدن
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حددن شده است « :ایرچدده مرد را رأیی متین و رویّتی پیش بیددن و بصارتی کامن و مهارتی در فنون دانش شامن باشدد ،چدون در
مباشرت کاری وض کند ،سالم نماند از آنددف بر ددالف اندیشد او شکلی دیگر از پددردۀ روزیار بیرون آیدددد و او را در کددداری
مشکددن افکند( ».همان)261 :
پس تمام افراد به صو

iv

پادشاهان از داشتن مشاور نایزیرند« :هیچ پادشاه مستبّد را از استضاءَت بنور قدن مشداوران و ناصد ان

مسترنی نگذاشتست( ».همان)862 :

h
c

هر چند رأی نهایی توسط شاه صادر می شود ولی پادشاه برای پیدا کردن راهکار ناچدار اسدت از وزیدران و ناصد ان کمدف بگیدرد:
« چاره نیست ملوک را از مستشار معتمد و ینجور امین که زان اسرار پدیش وی بگشدایند و یدنا رازهدا باماندت و مناصد ت وی
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سپارند و ازو در افضای زایم معونت طلبند ،که پادشاه ایرچه از دستور ویش در اصابت رای زیادت باشد و در همده ابدواب بدر وی
مزّیت و رج ان دارد باشارت او فواید بیند ،چنانکه نور چراغ بمادّت روغن و ،فروغ آتش بمدد هیزم .و هر کرا متانت رای و مظاهرت
کفات جمع باشد ،بدین پای ظفر ییدرد بددان دست طر بندددد( ».منشی )111 :1636 ،یکدددی از سکددرات ملدف آنسدت کده« :
همیشه اهنان را بجمال رضا آراسته دارد و ناص ان را بوبال سخط مأ وذ( ».همان)106 :
مشددورت در کدارهددا واجب شددود

تدا پشیمددانی در آ ددر کددم بدود
(مولوی)121 :1618 ،

به اطر اهمیّت این موضوع ،واجه نظام الملف فصن هیجدهم کتاب ود را با نوان «اندر مشداورت کدردن پادشداه در کارهدا بدا
دانایان و پیران» به این مب ث ا تصا

داده است به قیدۀ او انسان های ودکامده و مسدتبد مشدورت نمدی کنندد« :مشدددورت

ناکددردن در کارها از ضعیددف رایی باشد و چنیددن کسی را ودکامه واننددد .و چنانکدده هیددچ کدداری بی مردانِ کدددار نتدوان
کددرد ،همچنیددن شرلی بی مشدددورت نیکو نیاید ( ».واجه نظام الملف)103 :1631 ،
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از ادات پادشاهان بیدار نقن می کند که  « :پیران و جهاندیدیان را حرمت داشته اند و کاردانان و رزم آزمودیان را نگاه داشته اندد
و هر یکی را م لی و منزلتی نهاده؛ و چون مهمّی بایستی در مصل ت مملکت و مارت ،و یکی را برکشیدن و یکدی را از پدای فدرو
آوردن ،و بنای رفیع کردن ،و با کسی وصلت سا تن و احوال پادشاهی بدانستن ،و از کار دین بر رسدیدن و مانندد ایدن تددبیرها ،بدا
دانایان و پیران جهاندیده کرده اند؛ و باز چون صمی و کارزاری پیش آمده است ،همه تدبیر با رزم دیدیان و کاردانان کرده اندد تدا
آن کار بمراد برآمده است؛ و ایر پیکاری پیش آمدی ،کسی را بدین پیکار فرستادندی کده او بسدیار جنگهدا کدرده بدودی و مصدافها
شکسته و قلعه ها یرفته و نام او به شیرمردی در جهان یسترده ،و با این همه پیری جهاندیدده و کدار کدرده بدا او بفرسدتادندی تدا
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طایی نیفتادی .و وقت می باشد که مهمی پیش آید ،کار ناکردیان و کودکان و جوانان را نامزد می کنند و طاها می افتددد .و در
این معنی ،به هر وقت ،ایر احتیاطی فرمایند ،صوابتر باشدد و بی طرتر( ».همان)130-131 :
واجه مشورت را ناشی از قددن کامن شاه می داند « :مشاورت کردن در کارهددا از قوی راییِ مرد باشد و از تمامدیِ قدن و پیش
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بی نی .چدده ،هر کسدی را دانش باشدد و هدر یکددی چیدزی دانددد :یکی بیشتدر داند و یکی کمتر ،و یکی دانشی داندد و هریدز کدار
نبسته و نیازموده ،و یکی هدم دانش داندد و هم کار بسته و تجربه ها کرده( ».همان)101 :

o
e

او به پادشاه توصیه می کند در کارهای مملکت حدّاقن با ده تن مشورت کند دانایان یفته اند که« :تدبیر یف تنده چدون زور یدف
مرده باشد و تدبیر دو تنه چون زور دو مرده و تدبیر ده تنه چون زور ده مرده باشد .و در هر حالی نیروی ده مرده بیشتر و قدویتر از
نیروی یف مرده باشد .همچنین تدبیر ده کس قویتر از تدبیر دو کس باشد یا سه کدس یدا پدنا کدس ( ».همدان )101 :او پیدران و
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جهاندیدیان را برای مشورت بهتر میپسندد « :تدبیر ،همه ،با دانایان و پیران و جهاندیدیان باید کرد .و نیز یکدی را داطری تیزتدر
باشد و در کارها زودتر تواند دید ،و یکی کند فهم تر باشد( » .همان)101 :
واجه شیوه و رو

مشورت در کارهای مهم کشور را این یونه شرح می دهد « :هر کسی را در آن معنی هر چه فراز آید بگویند ،و

c
r

آنچه رای پادشاه دیده باشد با یفتار هر یکی مقابله کنند ،و هر یکی چون یفتار و رای یکدیگر بشنوند و براندازند ،رای صدواب از آن
میان پدیدار آید .و رای و تدبیر صواب آن باشد که قلهای همگنان بر آن متفق شود که « :چنین می باید کرد( ».همان)103 :
به قیده واجه هم کارهای مملکت نیاز به مشورت دارد « :هر چه تعلقّ به مملکدت و مدارت و مصداف و تدا تن و سیاسدت و

A

ذ یره و وصلت و سفر و مقام و لشکر و ر ایا دارد و مانند آن ،با وزیر و بزریانِ دولت و پیران جهاندیده تدبیر کند اولیتر باشدد ،کده
ایشان در این معنی داهی تر باشند ،تا همه کارها به وجه ویش رود( ».همان)101:

در کلیله و دمنه سخنان مبسوطی در استفاده از سخنان ناص ان آمده است « :هر که از شعاع قن غریزی بهرهمند شد و استمدداع
سخن ناص ددان را شعار سا ددت اقبال او چددون سای چاه پایدار باشد ،نه چون نور ماه در م دداق و زوال ،و دست مدرّیخ سدددالح
نصرتش صیقن کند و قلددم طددارد منشور دولتش توقیع کند( ».منشی)111 :1636 ،
امّا به طور ا ص در مورد توجّه پادشاه به رأی ناص ان و وزیران می یوید « :پادشاهان را به رای ناص ان آن اغراض حاصن آید کده
بعدّت بسیار و لشکر انبوه ممکن نباشد .و رای ملوک بمشدداورت وزیران ناصح زیددادت نور ییرد ،چنانکدده آب دریا را بمدد جویهدا
مادّت حاصن آید( ».همان)111 :
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در باب « شاهددزاده و یدداران او » وقتی شاهزاده به حکومت می رسد « :پس به سرای ملف باز آمدد و بدر تخدت ملدف بنشسدت و
ملددف بر وی قرار یرفت .و یدداران را بخواند ،و صاحددب قن را با وزرا شریف یردانید( ».همان)818 :
او می واهددد از قن و درایت صاحددب قن بهره منددد شدود چدددون مدی داندد « :هدر کده بدی اشدارت ناص دددان و مشداورت
ردمندان در کارها شرع کند در زمددرۀ شرّیران معدود یردد و بنادانی و جهالت منسوب شود ( ».همدان ) 210 :از ایدن رو پادشداه
قبول کرده است که از سخن ناص ان نباید رنجور شود زیرا « هر که سخن ناص ان ایرچه درشت و بی م ابا یویند استماع ننمایدد
واقب کارهای او از پشیمانی الی نماند چون بیماری که اشارت طبیب را سبف دارد و غذا و شربت برحسب آرزو و شهوت دورد،
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هر ل ظه ناتوانی مستولی تر و لّت زمنتر شود ( ».همان ) 18 :او می داند هریز نباید سخن درشت و تند را به اطر تیدزی آن رد
کند بلکه باید در مورد آن اندیشه کند چون « :قول ناصح بدرشتی مردود نگردد و بسمع قبول إصرا یابد( ».همان)11 :
ایر پادشاه ود را با این فکر و اندیشه وفق دهد ،دمتکاران می توانند به راحتی با شاه سخن بگویند و پادشاه نیز از قن و درایدت
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آنها بهره مند شود پس در این زمان بر دمتکاران واجب است که« :چون مخددوم تددبیری اندیشدد در آنچده بصدواب پیونددد او را
موافقت نمایند ،و ایر زیمت او را بخطا میلی بینند وجه فساد آن مقرّر یردانند ،و سخن بر وفق و مدارا رانند و آنگداه اندواع فکدرت

o
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بکار دارد تا استقامتی پیدا آید و از هر دو جانب رای مخمّر و زم مصمّم شود .و هر وزیر و مشیر که جاندب مخددوم را از ایدن ندوع
تعظیم ننماید ،دو در اشارت حق ا تماد نگزارد او را دشمن باید پنداشت( ».همان)111-200 :
از حقوق پادشاهان بر دمتگزاران و دلسوزی زیردستان به این مطلب اشاره می کند که« :از حقدددوق پادشداهان بدر دمتگدداران

iv

یددزارد حقّ نعمت و تقریر ابواب مناص ت است ،و مشفق تر زیردستان اوست که در رسانیددن نصدی ت مبالردددت واجدب بیندد و
بمراقبت جوانب مشرول نگردد( ».همان)18-12 :

h
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آری! آن کس که همواره مراقب منصب و مقام ود است سعی می کند شاه را نیازارد از این رو انتقاد و نصی ت نمی کند او به این
مسأله نمی اندیشد که با انتقاد ،سالمتی جامعه تضمین می شود و به طول مر آن افزوده می یردد .تا نقاب ضدعف ،تشدخیص داده
نشود نمی توان آن را رفع کرد و به جامعه ایده آل رسید.
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در انتقادهای فردی و جمعی است که مشکالت جامعه شنا ته می شود و آن یاه این مسئوالن هستند که باید در رفع آن بکوشند.
البته باید دانست هر کس شایسته و الیق این دلسوزی ها نیست و پادشاه نباید افراد غرضورز و بهانه جو را بدرای مشدورت انتخداب
کند .هر چند مشورت« :بر اندا تن رایهاست ،و رای راست بتکرار نظر و ت صین سرّ حاصن آید( ».همان )113 :پوشاندن این اسدرار
برای پادشاه دو فایده دارد « :کتمان اسرار دو فایدۀ ظاهر را متضمّن است :ایر اندیشه بنفاذ رسد ظفر ب اجت پیونددد؛ و ایدر تقددیر
مسا دت ننماید سالمت از یب و منقصت( ».همان)111 :
پس پادشاه باید در فا

کردن اسرار مملکت بسیار م تاب باشد« :پادشاهان را در ت صین زاین اسدرار احتیداب هدر چده تمدامتر

فرض است ،اصّه از دوستان نومید و دشمنان هراسان( ».همان )221 :و نباید هر کسی را م رم اسرار ود کند« :باید کده پادشداه
نا اهالن را م رم اسرار ندار د و تا ردمندی آزمدوده باشدد در مهمّدی بدددا او مشدددورت نفرمایدددد ،و از مجالسدددت بدی بددداک و
بدیوهددر بددد اطالق پرهیددز کردن فرض شناسددد( ».همان)611 :
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هر چند این انسان بد یوهر آراسته به لم باشد « :ایرچه در لم حوضی پیوسته اند بدان دالّت هریز سزاوار امانت نگرداند و شدایان
تدبیر و مشورت نشوند ،که بدیوهری لئیم به هیچ پیرایه جمال نگیرد و لم و مال او را بزینت وفا و کرم آراسته نگردانددد .و ایدر در
ترشیددح او سعی رود همچنان باشددد که سگ را طوق مرصّع فرمایند و َست

رمددا را در زر ییرندد .قال النبیُّ صلّی اهلل لیده و

سلّددم :واضعُ العِلم فی غَیر اَهلِهِ کَمُعلَّق الجوهَرِ و اللُّولُوِ لی الخنازیددر  نهنددددۀ داندددش در ندااهلش مانندددد آویزنددۀ یدوهر و
مددروارید است بر ویان ( ».همان) 662 :
در باب «شیر و یاو» وقتی شیر ،یاو را م رم اسرار میکند که او را به وبی شنا ته است« :شیر او را بخویشتن نزدیف یردانیدد و
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در ا زاز و مالطفت اطناب و مبالرت نمود ،روی بتف ص حال و استکشداف کدار او آورد ،و انددازۀ رای و درد او بامت دان و تجربدت
شنا ت ،و پس از تأمّن و مشاورت و تدبّر و استخارت او را مکان ا تماد و م رم اسرار ویش یردانید و هر چند ا دالق و دادات او
را بیشتر آزمود ثقت او بوفور دانش و کفایت و کیاست و شمول فهدم و حذاقدت وی زیادت یشدت ،و هر روز منزلت وی در قبدول و
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اقبال شریف تر و درجت وی در احسان و انعام منیف تر می شد ،تا از جملگی لشکر و کاف نزدیکدان دریذشدت( ».همدان)16-18 :
امّا این م رم اسرار شدن ،یاهی حسادت اطرافیان را بر می انگیزد و موجب هالکت ناص ان می شود همان یونده کده در ایدن بداب
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لّت کشته شدن یاو نزدیکی و تقرّب بیش از حدّ او نزد شیر نوان شده است .در این زمان حسودان و غرض ورزان لباس ناصد ان
می پوشند و با دروغ و شایعات با ث تشنا در جامعه میشوندد پس به نظر نویسنده کلیله و دمنه کسانی اسرار را فدا
که « :یا از مشاوران و رسوالن ،یا کسانی که دنبال یانت دارند و یرد استراق سمع برآیند و آنچه بگو
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مدی کنندد

ایشان رسد در افدواه نهندد،

یا طایفه ای که در مخاری رای و مواقع آثار تأمّن واجب بینند و آن را بر نظایر آن از ظواهر احوال باز اندازند و یمانهای ود را بدران
مقابله کنند .و هر سر که از این معانی مصون ماند روزیار را بران اطّالع صورت نبندد و چرخ را دران مدا لت دست ندهد( ».همدان:
)113-111
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در مرزبان نامه نیز مشورت با افراد مطمئن توصیه شده اسددت و تأکید می کنددد که« :هرکده حددیث پدیش بیندان نشندددود ایدر
پددس از آن پشیمانی ورد ،بدان سزاوار باشد( ».وراوینی) 218 :1631 ،
وجوه اشتراک و افتراق

A

در قابوسنامه از پند ناص ان در امور مملکت سخنی دیده نمی شود .کلیله و دمنه بیشتر از بقیه کتابها بده ایدن موضدوع پردا تده
است .امّا نیداز پادشاهان به مشورت با دانایان و پیران جهاندیده در سه کتاب سیاستنامه ،کلیله و دمنده و مرزبدان نامده وجدود دارد.
کلیله و دمنه و مرزبان نامه در موضو اتی نظیر :یو

نکردن به سخن ناص ان پشیمانی به بار می آورد و پادشاهان نبایدد از سدخن

درشت ناص ان ناراحت شوند ،مشترکند.
در سیاستنامه مشورت نکردن از رأی ضعیف شاه و مشورت کردن او را از تمامی قن می داند .واجه مشدورت بدا چنددین نفدر بده
صو

پیران جهاندیده و کسانی که در آن کار سررشته دارند را توصیه میکند .او شیوۀ مشورت و کارهایی را که پادشداه بایدد در

آن مشورت کند را یوشزد می کند.
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در کلیله و دمنه بقای حکومت به نصی ت ناص ان بستگی دارد و از سکرات ملف ،مشورت نکردن و آزردن ناص ان است .نویسدنده
پادشاه را از مشورت با انسانهای نادان ،جاهن ،نااهن و بدیوهر برحذر می دارد و بر پادشاه الزم می داند اسرار ود را حفظ کند و بدا
هر کسی مشورت نکند .افراد دلسوز در کلیله و دمنه کسانی هستند که پادشاه را نصی ت می کنند و اشتباهات را به او یوشزد مدی
کنند.
در مرزبان نامه ،شکوه شاهان را مانع از نصی ت ناص ان می داند پس شاه باید طوری رفتاری کند که ناص ان سدخنان دود را بدی
پرده نقن کنند و شاه هم نباید از نصی ت روی یردان باشد به قیده نویسنده حتی انسان های مستبد هم به مشاور و ناصح احتیای
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دارند و ناص ان در مرزبان نامه چون طبیبان هستند که داروی تلخ برای سالمتی تجویز می کنند و به این وسدیله سدالمتی فدرد را
تضمین می کنند پس ناص ان و منتقدان ضامن سالمتی جامعه هستند.
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 2-2رفتار با خطیبان و اهل قلم

طیبان و اهن قلم از افراد صاحب نفوذ در هر جامعه می باشند .در زمان های یذشته در دربار شاهان کاتبدانی بدوده اندد کده نامده

o
e

های شاه را می نوشته اند و یا نامه های رسیده را قراهت می کردند .این افراد مورد اطمینان شاه بوده اند .امدروزه واهه اهدن قلدم بده
کلیه نویسندیان ،روزنامه نگاران ،برنگاران اطالق می شود.

باب سی و نهم کتاب قابوسنامه در آداب و آیین دبیری و شرب کاتب بودن است ،در این باب سخن از اسرار کاتبی و دانسدتن رمدوز

iv

آن و آیاهی از ا مال و رفتار درباریان به میان می آید و بزریترین هنر کاتب را زبان نگاه داشتن می داند و این که سدرّ ولدی نعمدت
ود را فا

نسازد.

h
c

در سیاست نامه منظور از واهه اهن قلم ،مانند امروز نویسندیان جامعه است که حکومت باید از بیت المال بدرای آن هدا مدواجبی در
نظر بگیرد تا مملکت آشفته نگردد« :اهن لم و اهن فضن و ابنای مروّت و اهنِ شرف کده ایشدان را در بیدت المدال نصدیب باشدد و

r
A

مست ق نظر و ادرار باشند؛ نه کسی ایشان را شرلی فرماید و نه نظری و ادراری یابند و نه معیشتی .چون م دروم مانندد و از دولدت
بی نصیب یردند ،و روزیار فراز آید که در آن روزیار کسان پادشاه بیخبر باشند و بی توفیدق ،احدوال ایدن مسدت قان را بده پادشداه
برندارند و این متصرفان را من نفرمایند و شریفان و المان را ادرار و معیشت ندهند .این طایفه چدون امیدد از آن دولدت بردارندد،
بدسگال دولت شوند ،یبها که در امالن و دبیران و نزدیکان پادشاه دانند بر ص را افگنند و به سمع پادشاه نرسدانند ،و اِرجافهدا اَو
کَنند و یکی را که با آلت تر باشد و سپاه و واسته دارد در پیش دارند و تخلیطها کنند و بر پادشاه بیرون آرند و مملکدت را آشدفته
دارند ( ».واجه نظام الملف)21 :1631 ،
واجه از زبان ارسطو شاه را نصی ت می کند که ایر اهن قلم از تو رنجیده شوند با دشمنان یکی می شوند و در هالک شاه واهند
کوشید« :ارسطاطالیس ملف اسکندر را چنین یفت که « :کسانی را که قلم ایشان در مملکدت تدو روان باشدد چدون بیدازردی ،نیدز
ایشان را شرن مفرمای که سرّ با دشمنان تو یکی کنند و به هالک تو کوشند( ».همان)68-62 :
یروه دیگری که در شکن یی ری افکار مومی تأثیر بسزا دارند طیبان هستند چون مدردم آنهدا را از المدان جامعده مدی دانندد و
موا ظ ایشان را به کار می ییرند و به آنها ا تماد دارند و طیبان هم با مردم در ارتباب مستقیم هستند .واجده در بخدش ششدم
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کتاب ود یماشتن طیبان در مساجد جامع را بر هده شاه مییذارد و در مورد انتخاب آن ها چنین می یوید« :شاه طیبدان را،
که اندر مسجدهای جامع نماز می کنند ،ا تیار کند تا مردانی پارسا و قرآن وان باشند؛ که کار نماز نازک است ،و نمداز مسدلمانان
بدان امام تعلّق دارد ،و چون نماز امام با لن بُوَد ،آن قوم هم نمازشان با لن باشد( ».همان)21 :
وجوه اشتراک و افتراق
در کلیله و دمنه و مرزبان نامه از رفتار با طیبان و اهن قلم نکته ای یافت نمی شود و در قابوسنامه فقط کاتبان شداه مدورد توجده

D
I

هستند که چه دبیران و کاتبانی باید انتخاب شوند و چه صوصیاتی باید داشته باشند.
در سیاست نامه به طیبان و اهن قلم توجه ا

می شود و آرامش یا آشفتگی مملکت را به آنها وابسته میداند و شاه را ملزم بده

S
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پردا ت حقوق آنها از بیت المال می کند.

اهن قلم همان نویسندیان و منتقدان جامعه هستند .این افراد ،دلسوز مردم و حکومت هستند .آن هدا یدوب حکومدت و مشدکالت
اجتما ی را بیان می کنند و یاهی برای حن مشکالت و رفع یوب راهکارهایی را اراهه می دهند ،پس با من به توصیه های آن هدا

o
e

می توان به حکومت استمرار بخشید .یاهی سخنان این منتقدان درشت و تند است ،امّا فقط بایدد بده جنبده انتقدادی و درمدانی آن
نگریست تا بتوان یوب و مشکالت اجتما ی را حن کرد و به یف جامعه ایده آل دست یافت.
 3-2همراهی دین و سیاست
نخواهددی که ملکدت برآید به هددم
(سعدی)222 :1632 ،

iv

غم ملددف و دین هر دو بایددد بهدم

h
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همراهی دین با سیاست از دیرباز مورد نظر پژوهشگران و سیاستمداران بوده است و همیشه این سؤال مطرح بوده است که آیا دیدن
و سیاست باید توأم باشد؟ یا دین را باید از سیاست جدا کرد؟ آنچه مسلّم است قبول یا ردّ هر یف از این نظریّه ها بسدتگی بده ندوع
جهان بینی جوامع انسانی دارد ،هر جامعه ای که ا تقاد به دا و دین در آن زیاد باشد الزم سیاست را دینداری پادشداه و د الدت
دین در سیاست می دانند.

اندیشمندان اسالمددی به دو دلین دیددن را از سیاسددت جدا نمی داننددد« :یکی به منظور تأسیددس وحدت و انسجددام فرهنگدی و
دیگددری اراهدده یف مقددیاس و مالک بددرای ارزیابی رفتددار سیاسددی جامعه و دولت» (فیرحی)218-212 :1610 ،
در کتاب تاریخ فلسفه در اسالم چنین آمده است که « :در آیین کشورداری اسدالمی هریدز حدق مطلدق وضدع قدانون در ا تصدا
اشخا

نبوده و اساساً قانون یذاری در معنای ا

است ( ».شریف)262 :1662 ،
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مکتب هایی که دین را موضو ی فردی پندا شته اند و از نقش اجتما ی آن غافن بوده اندد بدر ایدن قیدده اندد کده بایدد دیدن را از
سیاست جدا کرد و لمای دین به راه ود بروند و پادشاه امور سیاسی جامعه را به دور از امور دین اداره کند امّا ایدن افدراد از ایدن
مسأله غافن بوده اند که بر ی از امور و مساهن دین در قالب مساهن اجتما ی قابن اجرا می باشدد و ایر فقط به جنبدده فردی دیدن
بنگریم بسیاری از مساهن دینی قابن اجرا نخواهد بود.
نویسنده قابوسنامه در توصیه به فرزند ود می یوید « :مسئله ای که بیفتدد همده ا تمداد بدر رأی دویش مکدن و از مفتیدان نیدز
مشورت واه و رای ویش مادام روشن دار و پیوسته الی مبا

از درس مذهب و مساهن مذهب» ( نصرالمعالی)168 :1612 ،
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یکددی از مبانددی اساسی سیاست نامه نویسان دم جدایددی دین از سیاسددت است .تعبیرهدددای مختلفدی چدون «دوبدرادر»« ،دو
همزاد»  « ،ین هم اند» برای آن ها به کار رفته است.
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ا تقاد به تالزم بین د ین و سیاست اجرای شریعت را می طلبد که وظیفه پادشاه تقویت دین و شریعت اسدت کده تدرویا و تقویدت
شریعت «به زور بازو و قانون دالت است» (شریف )262 :1662 ،در این سنت الزم است« :شاه هر آنچده را کده دیدن فضدیلت مدی

o
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داند ،چه از قبین اصول نظری و چه از قبین اصول ا القی و ملی آنها را بشناسد و در چهارچوب آن ها من کندد» (اس لمبتدون،
)62 :1621
در سیاستنام

v
i
h

واجه نظام الملف آنقدر این موضوع مهم بوده است که واجه فصن هشتم کتاب را به آن ا تصا

داده اسدت«:بدر

پادشاه واجب است در کار دین پژوهش کردن ،و فرایض و سنّت و فرمانهای دای ،تعالی ،بده جدای آوردن و کدار بسدتن ،و لمدای
دین را حرمت داشتن و کفاف ایشان از بیت المال پدید آوردن ،و زاهدان و پرهیزیاران را یرامدی داشدتن» ( واجده نظدام الملدف،
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 ) 61 :1631واجه شاه را بر حرمت معنوی المان شریعت و تأمین زندیی مادی آنان و فیض بردن از م ضر آندان برمدیانگیدزد و
دیدار با لما را هفته ای یف بار و یا دوبار به شاه توصیه می کند« :واجب کند که در هفته یف بار یا دوبار ،لمدای دیدددن را پدیش
ویش راه دهد ،و امرهای حددق ،تعالی ،از ایشان بشنددود ،و تفسدیر قدرآن و ا بدددار رسدول( ) استمددداع کندددد ،و حکایدددات
پادشاهددان ددادل و قصص انبیددا لیهم السّالم بشنددود( ».همان)61 :

A

بعد در مورد فواید دیدار با المان دینی این سخنان را می یوید « :بس روزیاری بر نیاید که بیشتر احکام شریعت و تفسیر قدرآن و
ا بار رسول ،لیه السّالم ،او را معلوم یردد و حفظ شود ،راه کار دینی و دنیاوی و تدبیر و صواب بر او یشاده شود ،و هیچ بدمدذهب
و مبتدع او را از راه نتواند برد ،و قوی رأی یردد ،و در دل و انصاف بیفزاید ،و هدوا و بدد ت از مملکدت او بر یدزد ،و بدر دسدت او
کارهای بزرگ برآید و مادّت شرّ و فساد و فتنه از روزیار دولت او منقطع یردد ،و دست اهن صالح قوی شود ،و مفسدد نماندد ،و در
این جهان نیکنامی باشد و در آن جهان رستگاری ،و درج بلند و ثواب بیشمار یابد ،و مردمان در هدد او بده لدم آمدو تن رغبدت
بیشتر کنند( ».همان)61 :
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پس واجه نیکوترین چیز را برای پادشاه دینداری می داند و آن را الزم حفظ سلطنت ذکر می کند و الزم حفظ سلطنت اجدرای
شریعت است « :نیکوترین چیزی که پادشاه را باید ،دین درست است؛ زیرا که پادشاهی و دیدن همچدون دو برادرندد ،هریده کده در
مملکت اضطرابی پدید آید ،در دین نیز لن آید ،بددینان و مفسدان پدید آیند ،و هریه که کار دین با لن باشد ،مملکدت شدوریده
بود و مفسدان قوّت ییرند و پادشاه را بیشکوه و رنجه دل دارند و بد ت آشکارا شود و واری زور آرند( ».همان)10 :
در کلیله و دمنه در مورد نظریه دین و سیاست چنین ابراز قیده شده است« :تنفیذ شرایع دین و اظهار شدعایر حدق بدی سیاسدت
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ملوک دین دار بر روی روزیار مخلّد نماند و مدت آن مقرون به انتهای مر الم صورت نبندد و اشدارت حضدرت نبدوت بددین وارد
است که المُلفُ و الّدّینُ تَوأَمان ،پادشاهی و دین دو برادر هم کیشند( ».منشی ) 8 :1636 ،پس در نظر ایدن نویسدنده« :دیدن بدی
مُلف ضایع است و ملف بی دین باطن» (همان)2 :
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سیاست ملی در اسالم بر پایه حقوق متقابن ادم و مخدوم است و شالودۀ آن یر واهی و رسدیدن بده سدعادت حقیقدی بشدر و
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جامعه بشری است از حاکم یر واهی ،دالت ،صفات ا القی پسندیده ،اداره جامعه به ن و مطلوب انتظار می رود و از مردم وفدای
به هد و بیعت ،فرمان پذیری ،ر ایت دالت در حق هموطن ،اجابت د وت برای پیکار با دشمنان دین و میهن مورد انتظار است.
وجوه اشتراک و افتراق

v
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در قابوسنامه به مشورت با لمای دین توصیه شده است ولی در نظر واجه نظام الملف این موضوع آنقدر مهم بوده است کده یدف
بخش کتاب را به آن ا تصا

داده و ا تقاد دارد دین شرّ و فتنه را از کشور دور میکند و پادشاه قوی رأی مدی شدود و دیاندت در
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دمت سیاست است و سیاست از آن مشرو یت می ییرد پس دیانت وسیل مشرو یت بخشی به قدرت سیاسی حاکم است و با ث
قوام ملف و مملکت می شود .سیاستنامه و کلیله دمنه از این نظر به هم شباهت دارند کده هدر دو از تعبیدر دو برابدر بدرای دیدن و

A

سیاست استفاده کرده اندد.در مرزبدان نامه ب ثی از همراهدی دیدن و سیاسدت نمی شود فقدط باب چهارم این کتداب«دیو یاو پدای
و دانای دینی» بر مهم بودن لم و دانش تأکید کرده است که لم و دانش در نهایت با ث پیروزی حق بر باطن واهد شد.
 4-2دوستی ها و سیاست خارجی

دوستان در انسان تأثیر بسیار دارند از این رو نویسندیان نکته پرداز به دوستی و آداب آن اهمیّت ویژه دادهاند؛ هر انسدان ندایزیر از
داشتن دوستان است « :بدان ای پسر که مردمان تا زنده باشند نایزیر باشد از دوستان که مرد ایر بی برادر باشد به که بی دوسدت».
( نصرالمعالی)161 :1612 ،
این دوستان رفته رفته در انسان تأثیریذار واهند بود پس یکی از افرادی که باید در انتخاب دوست دقّت کند شاهان هسدتند زیدرا
دوستان و اطرافیان آنها در تصمیم ییری هایشان مؤثرند و مسأله مهم تر آن است که در امور اداره مملکت رهبر هر جامعده انسدانی
به ضرورت باید با دیگر جوامع ارتباب داشته باشد و در سیاست این امر تعبیر به دوستی مدی شدود پدس روابدط بدا ایدن کشدورهای
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دوست ،همواره کلی امور مملکت را ت ت تأثیر قرار واهد داد .سیاست ارجی یکی از مهم ترین و مؤثرترین مسداهن در جوامدع و
دنیای امروز است.
سیاست ارجی مدرن «1:بدارت است از یف استراتژی یا یدف رشته ا مال از پیش طرح ریزی شددده توسدط تصدمیم ییرنددیان
حکومتی ،که مقصود آن دست یابی به اهدافی معیدن ،در چهدارچوب منافع ملی و در م یدط بین المللی است .بده طددور الصدده
می تدوان یفدت که سیاسدت ارجدی شامن تعییدن و اجدرای یدف سلسله اهدداف و منافددع ملددی اسددت کدده در ص ندده بدین
المللدی از سدوی دولدت ها انجدام می پذیدرد .سیاسدت ارجی می تواند ابتکار من یف دولت و یا واکنش آن در قبال کنش دیگر
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دولت ها باشد( ».مقتدر)161-162 :1623 ،
در تعریف دیگددر می توان یفددت« :جهتددی را که یف دولددت بر می یزیند و در آن از دود ت درک نشدددان مدی دهدددد و نیدز
شیددوه نددگددر

دولددت را نسبددت به جامع بین الملددن ،سیاسددت ارجددی می یوینددد ( ».وشوقت)182 :1612 ،
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روابط سیاسی دولت ها با یکدیگر به قدمت ود دولت هاست .یکی از هدف های سیاست ارجی حفظ منافع ملی و ارز

o
e

هاسدت.

استقالل ،امنیّت ،رفاه اقتصادی از هدف های دیگر سیاست ارجی است .بنابراین حکومت ها برای دستیابی به این اهداف و یا دفداع
از منافعشان با کشورهای دیگر ارتباب برقرار می کنند .یاهی این ارتباب ها برای توقف ا مدال و رفتدار کشورهاسدت و یداهی بدرای
ترییر رفتار دولت های مقابن صورت می ییرد .رسیدن به رشد اقتصادی و دست یابی به بازارهای جهانی و رشدد صدادرات و واردات
کشور از اهداف دیگر سیاست ارجی مدرن است.

v
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h

تفاوت سیاست دا لی و ارجی در این مسأله است که ،در سیاست دا لی دولت بر مردم مسلّط است و برای اداره حکومت تصمیم
می ییرد ولی در سیاست ارجی هیچ دولتی بر دولت دیگر نمی تواند مسلّط شود .برای موفقیّت در سیاسدت دارجی رسدیدن بده
نقاب مشترک و منافع ملی مشترک اهمیّت دارد.

c
r

نصرالمعالی می یوید « :اسکندر را پرسیدند که :بدین کم مایه روزیار این چندین ملدف بچده صدلت بدسدت آوردی؟ یفدت کده:
بدست آوردن دشمنان بتلطّف و بجمع کردن دوستان بتعّهد( ».همان)180 :

A

او بر این ا تقاد است که« :چون دوست نو ییری پشت با دوستان کهن مکن ،دوست نو همی طلب و دوست کهن را بر جدای دار تدا
همیشه بسیار دوست باشی( ».همان )161 :و در آغاز دوستی های شخصی ،بیشتر توصیه می کند باید نیم دوسدت باشدی و پدس از
آن که دوستی بر تو ثابت شد با او دوست با  .به دوستانِ دوستان هم باید توجّه کرد و آن ها را هم از جملده دوسدتان دود بایدد
شمرد زیرا « :بترس از دوستی که دشمن ترا دوست دارد که باشد که دوستی او از دوستی تو بیشتر باشد پس باک ندارد از دشدمنی
با تو کردن از قبن دوستی او( ».همان)180 :

1

- foreign policy
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در سیاست ارجی ،امروزه این موضوع امری مهم به شمار می رود که با هر کشوری که دوست می شویم بایدد بده دوسدتان او هدم
توجّه ویژه داشته باشیم و در دوستی با شاهان دیگر توصیه می کند دوستی ها و دشمنیها آشکار باشد« :با پادشاهان اطدراف دالم
که هم سران تو باشند ایر دوست باشی نیم دوست مبا

و ایر دشمن باشی ظاهر دشمن با

تا آشکارا دشدمنی تدوانی کدردن بدا

شکن ویش نهانی دشمنی مکن از آنچه شنیدم که :اسکندر بجنگ دشمنی همی رفت ویرا یفتند :ای ملف ،این صدم مدا مدردی
غافلست بروی شبیخون باید کرد اسکندر یفت :نه مَلف باشد آن کس که ظفر بدزدی جوید( ».همان)263 :
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در سیاست نصرالمعالی ،هم باید نیکان و هم با بدان دوستی کرد« :بنگر میان نیکان و بدان ،با هر دو یروه دوستی کدن ،بدا نیکدان
بدل دوست با

و با بدان بزفان دوستی نمای( ».همان)180 :
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یاهی روابط سیاسی با یف کشور از روی اضطرار و برای رفع تیریی روابط و جلوییری از جنگ صدورت مدیییدرد و چدون لّدت از
میان بر یزد دوستی منقطع می شود .در کلیله و دمنه ،مو

و یربه از روی اضطرار و برای رسیدن به منافع مشدترک بدا یکددیگر

o
e

ارتباب برقرار می کنند امّا پس از نجات و رهایی ،روابط قطع میشود و به دلین دشمنی ذاتی ،مو

به دوستی با یربه رضایت نمدی

دهد .از اینرو ک لیله و دمنه دوستان را دو دسته می کند ،آنان که با ر ضایت رابطده دوسدتی برقدرار مدی کنندد و آندان کده از روی
اضطرار با کسی دوست می شوند.

v
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« بدان که دوستان دو نوع اند :اوّل آن که به صدق رغبت و طوع دل بمواالت یرایند ،و دوم آن که از روی اضطرار ص بتی نمایندد .و
هر دو جنس از التماس منافع و احتمال مضار غافن نتواند بود؛ امّا آن که بی مخافت بدوا ی صفای قیدت افتتداحی کندد بدروی در
همه احوال ا تماد باشد و به همه وقت ازو ایمن توان زیست ،و هر انبساطی که نموده آید از رد دور نیفتد؛ و آن که به ضرورت در
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پناه دوستی کسی درآید حاالت میان ایشان متفاوت رود :یاه آمیختگی و مباسدطت ،و یداه دامدن درچیددن و م انبدت؛ و همیشده
زیرک بعضی از حاجات چنین کس را در صورت تعذر فرا می نماید ،آن یاه آن را بآهستگددی به تیسیر می رساندددد ،و در اثندددای
آن ویشتددن نگاه مددی دارد که صیانت نفس در همه احددوال فرض اسددت ،تا هم به منقبت مددروّت مذکور یدردد و هدم برتبدت
رأی و روّیت مشهور شود( ».منشی)216-218 :1636 ،

در باب پادشاهان و برهمنان ،بالر وزیر در یفتگو با پادشاه او را از چهار دسته برحذر می دارد:

A

« ملف یفت :بتو واثق نشاید بود ،ای بالر! یفت :ثقت ردمندان به چهار کدس مسدت کم نگدردد :مداری آشدفته؛ و ددی یرسدنه؛ و
پادشاهی بی رحمت؛ و حاکمی بی دیانت( ».همان )632 :و بعد از آن به شاه توصیه می کند با شش دسدته دوسدت و آشدنا نگدردد.
« ردمندان را با شش کس آشنایی نتواند بود :یکی آنکه مشورت با کسی کند که از پیرای لم اطن است؛ و ُرد حوصله ای که از
کارهای شایگانی ننگ آید؛ دروغ زنی که به رأی ود ا جاب نماید؛ و حریصی که مال را بر نفس ترجیح دهدد؛ و ضدعیفی کده سدفر
دوردست ا تیار کند؛ و ویشتن بینی که استاد و مخدوم سیرت او نپسندند( ».همان)633 :
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در مرزبددان نامدده پادشاه برای حفددظ ود فقددط یف دوست انتخدداب کرده و لددت انتخاب دود را چندین بیدددان مدیکندد:
« ملف یفددت :ای فرزند ،سبدب دوستددی من با او غایددت فضددن و کفایدددت و غدددزارت دانددش و کیاسدت و دالل ستدددوده و
صددال آزمددودۀ اوست و من او را از جهدان بفضیلت دانایی یزیدم( ».وراوینی)123 :1631 ،
و فرزند ود را هم به سوی او هدایت و راهنمایی می کند چون مطمئن است پس از ود او بده فکدر فرزنددانش نیدز هسدت و ایدر
ا تالفی بین شاهزادیان باشد آن را اصالح می کند تا زیان این ا تالف به ملف باز نگردد« :من نیز ترا بدان دوسدت داندا رهنمدونی
کردم تا ایر روزی غریم حوادث دست در یریبان تو آویزد ،بذین صمت او ا تصدام نمداهی و رای او را در مددا لت کارهدا مقتددای
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ویش یردانی یا ایر میان شما و برادران ذات البینی افتد ،در اصالح آن دست برد کفایت بنماید و موارد الفت و ا دوت شدما را از
شوایب مناز ت صافی دارد( ».همان )116-118 :و به نگهداری دوستان قدیم شاه معتقد است« :بر دوستان قدیم که در نیدف و بدد
احوال تجربت صال ایشان رفته باشد بیگانگان را مگزین که یفته اند دیو آزموده به از مردم ناآزموده یرُ األشدیاء جدیددها و یدرُ
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اإل وانِ قدیمها  نیکوترین چیزها تازۀ آن و بهترین یاران دوست دیرینه است( ».همان)108 :
او راه تشخیص دوست وب را برای فرزندانش چنین بر می شمارد:

o
e

 « .1هیچ دوست تا اوصاف او را براووق تجربت نپاالیی ،صافی مدان و تدا مماحضدت او را از مماذقدت بازنشناسدی ،دوسدت مخدوان».
(همان)166 :

« .2دوست آنست که با تو راست یوید ،نه آنف دروغ ترا راست انگارد( ».همان)168 :
در مرزبان نامه دوستان سه دسته شده اند:
 .1دوستانی که طمع دارند تا به مطلوبی برسند.

iv

h
c

« بعضی آن بود که از تو طمع کند تا او را بمطلوبی رسانی؛ چون نرسانی آن دوستی بر یزد و یمکن که بدشدمنی ادّا کندد ،چنانکده
آن مرد طامع را با نو رّه افتاد( ».همان ) 160 :در سیاست ارجی امروز اغلب کشورها با دیگران رفت و آمد می کنندد تدا بده امدر
مطلوبی دست یابند پس کشورهای غنی باید به روابط ارجی حساس باشند.

r
A

 .2دوستانی که در یرفتاری دیگران آزادی ویش می جویند« :نو ی دیگر از دوستان آنها اند که چون بالیی نازل شود ،مرد بدابتالء
دوستان آزادی ویش طلبد ،چنانف آن مرد آهنگر کرد با مسافر( ».همان)186 :

 . 6دوستی میان اقارب و شایر که ناقص می واهد به کمال برسد و کامن می واهدد در نقصدان بیفزایدد .بده هدر حدال نویسدنده
مرزبان نامه معتقد است « :اقن تا تواند ،دشمنی بر دوستی نگزیند و بیگانگی بر آشنایی ترجیح ننهد( ».همان)621 :
در سیاست ارجی قدیم ،کشورها برای بهبود وضع اقتصادی و تجاری بدا یکددیگر رابطده برقدرار مدی کردندد .امّدا امدروز بده دلیدن
پیشددرفت لم و کشف منابع ،الوه بر بهبود وضع تجارت ،استفاده از منابع ملی دیگران ،مدّنظر است و ارتبداب بدا کشدورها بیشدتر
برای منفعت یابی است .به همین دلین کشورهای ثروتمند و غنی و دارای منابع طبیعی باید در روابط و سیاسدت دارجی حسداس
باشند.
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وجوه اشتراک و افتراق
در قابوسنامه ،به ضرورت داشتن دوست و آیین دوست یابی به صورت ا م پردا ته شده اسدت .نگهدداری دوسدتان قددیمی و باوفدا،
توجه به اطرافیان دوستان و دوستی با بدان و نیکان از موارد مطرح شدهای است که مورد استفاده همگان می باشد؛ امّا مسألهای که
به طور ا ص مربوب به پادشاهان میباشد ،دوستی با پادشاهان دیگر کشورهاست که امروزه به سیاست ارجی تعبیر می شود.
کلیله و دمنه به ب ث دوستی به طور ام و ا

توجه نموده است .نویسنده به طور کلی بر دی افدراد را الیدق دوسدتی ،و بر دی

دیگر را اصالً شایسته دوستی نمی داند .او برای افراد دو دسته دوست را بر می شمارد؛ دسته اول ،کسانی هستند که از روی میدن و
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رغبت به دوستی می یرایند و اغلب دوستی های پایدار از این دسته است .دسته دوم افرادی هستند که از روی اضدطرار و اجبدار بدا
کسی دوست می شوند ،که این دوستی ها ثباتی ندارد و چون لّت دوستی برطرف شود؛ دوستی زاین می شود .این نویسنده شدش
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دسته را برای دوستی مناسب نمی بیند و مشخصات آن ها را نیز بر می شمارد .در قسمت هایی از کلیله و دمنه نویسنده ،پادشداه را
از نزدیکی و دوستی با بر ی از افراد برحذر می دارد و به او هشدار می دهد ،این افراد را برای دوستی انتخاب نکند.
در مرزبان نامه فقط به طور کلی به موضوع دوستی پردا ته شده است و تمامی انسان ها را از داشتن دوسدتان طمداع برحدذر مدی

o
e

دارد و معتقد است انسان تا می تواند باید دوستی کند و دشمن تراشی نکند و هریز بیگانه را بر آشدنا تدرجیح ندهدد و تدا کسدی را
امت ان نکرده است او را برای دوستی انتخاب نکند.

نکته مشترک مرزبان نامه و قابوسنامه در نگهداری دوستان قدیمی و باوفا است.
 -3نتیجه گیری

iv

h
c

همّت پادشاه باید به بزریی جامعه باشد و تمام نیازهای مردم را در نظر بگیرد و با مشارکت مردم در برنامههدا ،جامعده را بده سدوی
پیشرفت سوق دهد .او باید از اندیش

ردمندان درون جامعه استفاده کند .هریاه بدازار ردمنددان کسداد شدود جامعده بده سدوی

r
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ان طاب پیش واهد رفت .ردمندان و منتقدان دلسوزان هر حکومت هستند کده یدب هدا و نقدص هدا را یدادآوری مدی کنندد و
حکومت با رفع آن می تواند بقای ود را تضمین کند .پادشاهی که به صفات دل ،سیاستمداری ،سعه صدر و ا الق نیکدو متّصدف
باشد با بردباری و صبر  ،سخن ناص ان را با جان و دل می شنود .پادشاه در اداره مملکت به وزیران دانا و پیران ناصدح نیداز دارد؛ آن
ها مهم ترین کسانی هستند که در اداره امور جامعه مؤثرند .از صوصیات مهم این افراد ،کاردانی ،دالت و کوتاه دسدتی اسدت .آن
ها باید امین پادشاه و دلسوز مردم باشند  .هرچه تعداد وزیران بیشدتر باشدد ادارۀ مملکدت آسدان تدر واهدد بدود و در موقدع بدروز
مشکالت ،پادشاه از رأی و نظر بیشتر بهره می برد و تصمیم ییری ،بهتر و سنجیده تر صورت می ییرد.
اهن قلم همان نویسندیان و منتقدان جامعه هستند .این افراد ،دلسوز مردم و حکومت هستند .آن هدا یدوب حکومدت و مشدکالت
اجتما ی را بیان می کنند و یاهی برای حن مشکالت و رفع یوب راهکارهایی را اراهه می دهند ،پس با من به توصیه های آن هدا
میتوان به حکومت استمرار بخشید.
پادشاه صلح جو با پادشاهان دیگرکشورها ارتباب برقرار می کند و در رص سیاست ارجی با بیداری و درایت و با توجه به مصدالح
مومی کشور امنیّت را به ارمران می آورد.
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فهرست منابع
 -1اس لمبتون ،آن .کی ،)1621( ،نظریه دولت ،ترجمه چنگیز پهلوان ،تهران :نشر ییو.
 -2تقوی ،م مّد ،)1616(،بررسی حکایت های حیوانات تا قرن ده ،تهران :انتشارات روزنه.
 -6وشوقت ،م مّدحسین ،)1612(،تجزیــه و تحلـیل تصمیم گیــری در سیاست خارجی ،تهران :وزارت امور ارجه ،چاپ اول.
 -8سعدی ،مصلح الدین ،)1613(،گلستان ،به کوشش لین طیب رهبر ،تهران :انتشارات صفی لیشاه ،چاپ بیست و یکم.
 ،)1632(، ____________ -2بوستــان ،به کوشش لین طیب رهبر ،تهران :انتشارات صفی لیشاه ،چاپ هشتم.
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 -6شریف .م.م ،)1662(،تاریخ فلسفه در اسالم ،ی ،2تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
 -1صفا ،ذبیح اهلل ،)1616(،تاریخ ادبیات ایران ،ی ،2تهران :نشر فردوسی ،چاپ سیزدهم.
 -3نصرالمعالی ،کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر ،)1612(،قابوسنامه ،به تص یح غالم سین یوسفی ،تهدران :انتشدارات لمدی و
فرهنگی.
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 ،)1682(،___________________________________ -1قابوسنامه ،به تص یح سعید نفیسی ،تهران :نشر وزارت فرهنگ.
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 -10فیرحی ،داود ،)1610(،قدرت ،دانش و مشروعیت در اسالم ،تهران :نشر نی ،چاپ اوّل.
 -11یولپینارلی ،بدالباقی ،)1618(،نثر و شرح مثنوی شریف  ،ترجمه و توضیح توفیق هد.سب انی ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشداد اسدالمی،
سازمان چاپ و انتشارات.

v
i
h

 -12مقتدر ،هوشنگ ،)1623(،مباحثی پیرامون سیاست بینالملل و سیاست خارجی ،تهران :انتشارات لوم سیاسی و اجتما ی.
 -16نصراهلل منشی ،ابوالمعالی ،)1636(،کلیله و دمنه ،تص یح مجتبی مینوی ،تهران :دانشگاه تهران.
 -18نظام الملف ،حسن بن لی ،)1661(،وصیّت نامه ،به کوشش منصور ثروت ،تهران :انتشارات امیرکبیر.
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 ،)1631(، ________________ -12سیاستنامه ،به اهتمام جعفر شعار ،تهران :انتشارات امیرکبیر.
 -16وراوینی ،سعدالدین ،)1631(،مرزباننامه ،به کوشش لین طیب رهبر ،تهران :انتشارات صفی لیشاه.
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