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هاي  هي به انديشهنگا  با نيمكليله و دمنهگرايي در  نقد اخالق

ماكياولي
 *

  

  

جواد دهقانيان
 *  

  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه هرمزگان

  ناصر نيكوبخت

  دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس

  چكيده

 فقط در ادبيات ايران، بلكه فرد داستاني و تعليمي، نه هاي منحصربه دليل ويژگي  بهكليله و دمنه

يند تبادالت  برااين كتاب. دبيات جهان از شهرت و اعتبار خاصي برخوردار استدر تاريخ ا

 كليله و دمنهماية اصلي  دورن. است) ايران و اسالم هند،(هاي بزرگ شرق فرهنگي ميان تمدن

روساخت و (هاي مختلف   در اليهاين مفاهيم.  مفاهيم اخالقي و سياسي استاغلب

توان در آن حدومرز  سختي مي  كه به استثري پديد آوردهبه هم پيوند خورده و ا) زيرساخت

كليله و  تأمل و بازنگري در محتواي ، با اين حال. از يكديگر بازشناختاخالق و سياست را

هاي مختلف دهد برخالف تصور اوليه، جدال تاريخي اخالق و سياست در بخش نشان مي دمنه

توان اين جدال   الية روساخت و زيرساخت ميبندي كتاب به دو با تقسيم.  جريان دارداين اثر

  .  را آشكارتر كرد

ط اخالق بر سياست باعث شده است  به لزوم تسلكليله و دمنهنويسندگان /  نويسندهتعمد

ويژه زيرساخت،  هر داستاني به نتايج اخالقي خاصي منجر شود؛ اما در خالل داستان و به

.  زدايي از سياست اعتقاد دارند اولي به اخالقشوند كه همچون ماكي هايي مشاهده مي شخصيت

ها و  ماية برخي داستان هاي ماكياولي و درون هاي زيادي ميان انديشه همين دليل، شباهت به

  .  شود  ديده ميكليله و دمنههاي  شخصيت
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 و همچنين چالش و تضاد ميان كليله و دمنهگرايي  كوشد به نقد اخالق اين مقاله مي

هاي فردي و  ها و كنش  با رفتار- كه اغلب در روساخت جاي دارند-قهاي اخال نظريه

هاي اخالقي متن را بررسي  ش بپردازد و در حد امكان علل و نتايج چال- زيرساخت-سياسي

  . كند

  .، ماكياولي كليله و دمنه، اخالق و سياست،  گرايي نقد اخالق: هاي كليدي واژه

  مقدمه. 1

هاي فرهنگي است كه اخالق در آن ظهور و نمود  جلوهترين   از مهميادبيات هر ملت

هاي  و ارزشتا اصول  گزيند  متن ادبي را برميويژه بهاخالق سنتي .  يافته است

همين دليل بخش وسيعي از ادبيات  شده را در آن توليد يا بازتوليد كند؛ به پذيرفته

سنتي اين وضع در ادبيات .  هاي اخالقي بنياد نهاده شده است آموزه تعليمي بر

توان سراغ گرفت كه  شود؛ يعني كمتر متن سنتي را مي تر ديده مي نگر و پرتر برجسته

نظر از محتوا و قالب ادبي متن،  صرف.  هاي اخالقي تكيه نكرده باشد بر آموزش

ديده و اين انتظاري است كه   به بيان اخالقيات ميپايبندنويسنده و شاعر سنتي خود را 

،  عرفاني،   در متن حماسي،بنابراين. ره از شاعر و نويسنده داشته استمخاطب نيز هموا

  . شود هايي از اخالق ديده مي  همواره رگه غيرهغنايي و،  تعليمي

در متون پيش از ؛شود اسالمي محدود نمية به ادبيات دورفقطپاي اين سنت رد 

محتواي غالب . تترين محورهاي آثار شناخته شده اس اسالم نيز اخالق يكي از مهم

اردشير، ،  هاي منسوب به انوشيروان اندرزنامه.  ها، مسائل متنوع اخالقي است اندرزنامه

 با رويكرد اخالقي نوشته شده بيشترمتن ديگر، ها   تنسر و دهمهر، ارسطو، نامة بزرگ

نويسي به اشكال گوناگون در فرهنگ ايراني به  سنت اندرزنامهپس از اسالم، . است

 از نامه قابوس، شاهنامه اين آثار در ة نفوذ گستردبر  عالوه.د ادامه دادحيات خو

هاي پيش از  ترين متون اصيل ايراني است كه پند و اندرزهاي آن به اندرزنامه سنتي

اي براي بهتر زيستن و سازگار  در اين كتاب اخالق وسيله. اسالم شباهت فراواني دارد

 معيارهاي مطلق اخالقي ا آنچه كانت دربارة محيطي است و لزوماً بشدن با اوضاع

كانت معتقد بود قانون اخالقي يا وجدان اخالقي در نهاد . گويد، سازگاري ندارد مي
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در .  )322: 1388محمودي، (كند  عنوان معيار تمايز نيك و بد و خير و شر عمل مي  به بشر

ن برخالف نظر  برخالف نظر شريعت در مطلق انگاشتن اخالق و همچني- نامه قابوس

چنين .  كند  اصل اخالقي را تشريح و تبيين مياوضاع و احوال اجتماعي -كانت

ديده هاي سعدي در مقام معلم اخالق نيز  رويكردي به اصول اخالقي در نوشته

  . »دستي را كه نتواني گزيد بايد بوسيد« سعدي معتقد بود ،براي مثال. شود مي

گويد و علماي مسلمان آن را جزء  سخن ميها  اخالق از بايدها و نبايدها و ارزش

،  ابوعلي سينا حكمت عملي را به اخالق شخصي.  اند بندي كرده حكمت عملي طبقه

 در اين .  )2: 1377،  فوشه كور( بندي كرده است تقسيم) سياست (تدبير منزل و تدبير مدن

شود؛   نميديده ميان اخالق و ادبيات  ارتباط مشخصيه، قاعدلحاظ  بهبندي تقسيم

ارتباط  - در ادبيات فارسيكم دست -  اين دوي كه بر اساس آنچه گفته شد، ميانحال در

از ادبيات تعليمي ساير ملل توان به بخش وسيعي  مياي كه  له؛ مسئتنگاتنگي وجود دارد

  .  تعميم دادنيز 

 ادبيات  به اين دليل بوده است كهاغلب علماي اخالق از ادبيات، ة هوشمندانةاستفاد

كلمات ،   دارد و با ابزارهاي ادبي مانند حكايت يا تمثيلكننده حالتي اقناعي و توجيه

 اي  رفتار يا انديشهكند مخاطب را متقاعد كند كه  سعي ميغيرهالمثل و  ضرب،  قصار

را بر كه آن  -اخالقيات كتاب بسيار ارزشمند  فوشه كور در.پسنديده يا ناپسنده است

 چنين  در بيان لزوم رابطه ميان اخالق و ادبيات- استفارسي نوشتهاساس متون ادب 

 . )11،  همان( ».اگر نيكي بديهي بود، بحث براي توجيه آن معنايي نداشت«: گفته است

كارگيري ادبيات براي بيان مطالب   يادآور استدالل مولوي در بهطور دقيق او بهسخن 

، علت انتخاب داستان را چنين بيان »آباعرابي و سبوي « در داستان او. عرفاني است

  : كند مي

 گر بيان معنوي كافي بدي
  

 خلق عالم عاطل و باطل بدي   
  

)1373 :1 /162 (  

  : كند تر بيان مي  همين ديدگاه را در داستاني ديگر شفافمولوي

 اي برادر قصه چون پيمانه است
  

 معني اندر وي بسان دانه است   
  

  دانة معني بگيرد مرد عقل
  

 ننگرد پيمانه را گر گشت نـقل  
   

  ) 451/ 2همان،  (
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پسند  داد و هم مضامين مردم  مياين داليل هم علماي اخالقي را به سمت ادبيات سوق

 حجم زيادي از آثار ادبي ،همين علت به«:  داد  قرار مينعراارا در اختيار نويسندگان و ش

،  رزمجو( ».يافته استو ديني اختصاص هاي اخالقي  در ايران به انتقال مفاهيم و آموزه

 كه اي گونه  به؛شود  ميكالسيسم همين وضع ديدهويژه در مكتب  به در اروپا ).27: 1382

هنر فقط وقتي «:  اندشمار آورده و نوشته هاي مهم آن به را از شاخصه» آموزندگي اثر«

  ). 94: 1376 ، سيدحسيني(» .ارزش دارد كه چيزي ياد بدهد يا به اخالق خدمت كند

هاي خاصي برخوردار  از ويژگياخالق  كليله و دمنه در در ميان آثار ادبي ايران،

كند و از  از سويي اخالق به اشكال گوناگون حضور خود را در متن تثبيت مي.  است

 يعني سياست و ،آفرين برانگيز و جدال  بحثة بتواند ميان دو مقولبايدديگر سو متن 

منظور بيان  انتخاب حكايت و داستان به.   برقرار كندزگاري هماهنگي و سااخالق

و ها   اندرزنامهدر برابراست كه آن را  كليله و دمنههاي  مقاصد تعليمي از ديگر ويژگي

 متمايز كرده غيرهو  الملوك نصيحة، كيمياي سعادت، اخالق ناصريهايي چون  يا كتاب

 خشك و ها و پندهاي ز اندرزنامهاي ا مخاطب كمتر با مجموعه،همين دليل به. است

جاي امر و نهي و پند و اندرز،  بهاست شكل داستاني توانسته .  شود  ميرو به روروح  بي

مخاطب از طريق خاصيت مهم ادبيات .  نشان دهددر عمل را اي كنش و انديشه

وگوهاي داستان  ، خود را با ماجراها و يا گفت پنداري همذات يعني ،نمايشي -داستاني

با اين . كند اخالقي مورد بحث را قضاوت مي، امركند و در نهايتشريك و همراه مي

 اثر به هايي از ويژه اطناب، بخش هاي نثر مصنوع، بهدليل تسلط ويژگي حال به

با توجه به ساختار نثر مصنوع . هاي صرفاً اخالقي شبيه شده است و كتابها  اندرزنامه

ر بز كتاب كه در پيشبرد طرح داستاني نقشي ندارد، هايي اتوان نتيجه گرفت بخش مي

  .   پيوسته استد به اصل داستانهاي متعد اثر ترجمه

   كليله و دمنهاخالق در . 2

مطرح  كليله و دمنه اغلب سياسيِ  اخالق با محتوايِة رابطة دربارهاي زيادي پرسش

 اخالق و سياست ةبطدر اين اثر چه جايگاهي دارد؟ را كه اخالقجمله اين ازاست؛ شده 
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در آن چگونه است؟ آيا اصوالً با مفهوم چالش اخالقي در اين اثر مواجهيم؟ اگر تضاد 

  ه مفاهيمي بيشتر نمود يافته است؟اخالقي در چهاي  ، كشمكشهستو چالشي 

است ) هند و جهان اسالم،  ايران(  سه تمدن بزرگ شرقة برخورد نقطكليله و دمنه

 هنجارهاي اخالقي بازتاب  برابريشه و نگرش اين جوامع را درو آشكار يا پنهان، اند

ها و سخنان روايتگران   ميان شخصيتوگو گفت  اين اثر، طرح داستانيدروناز .  دهد مي

ها با عمل سياسي قابل سنجش و   كاربرد و تعامل آنة مفاهيم اخالقي و نحومتن و

  .  ارزيابي است

بندي  شويم، بدون اينكه دسته رو مي هيات روب با انبوهي از اخالقكليله و دمنهدر 

بندي مفاهيم اخالقي در اين اثر  دسته. مشخص و منطقي در آن وجود داشته باشد،  منظم

 مرز ميان اخالق آميختن  درهميكي از اين مشكالت،. داليل مختلف دشوار است  به

ضد / ارزش (هر مفهوم اخالقي معنا كه ه اين سياسي است؛ ب-فردي و اخالق اجتماعي

 ،مشكل ديگر.  استردي و هم مصاديق اجتماعي و سياسيهم داراي مصاديق ف) ارزش

 ةماي گاه بدون آنكه نامي از مصاديق اخالقي به ميان بيايد، درون. شكل داستاني اثر است

  .   يا آن را محور اصلي وقايع داستاني قرار داده است وداستان به آن موضوع پرداخته

بندي جديدي نياز بود تا  ، به تقسيمكليله و دمنهوجه به ساختار داستاني بنابراين با ت

.   ما را در مورد چالش ميان مفاهيم اخالقي به بهترين وجه ممكن نشان دهدفرضية

بر . كند رسد تقسيم اثر به زيرساخت و روساخت اين هدف را برآورده مينظر مي به

سخنان مترجم و راويان متعدد . 1: ايم، روساخت را به سه بخش تقسيم كرده ايناساس

ابيات عربي و فارسي؛ ،  روايات، آيات. 2د؛ نپرداز كه بيرون از داستان به پند و اندرز مي

وگوهاي تصنعي گفت. 3
)1(

نثر مصنوع به اصل داستان افزوده  با ويژگي  كه متناسب

هاي اخالقي  ش كه به ارزييمرو هگرا روب اي اخالقدر روساخت با نويسنده. شده است

،   مخاطب را به رعايت مفاهيمي چون عفوهمواره بلكه ؛اردزگ  احترام ميفقط نه

. كند ميسفارش غيرهدوستي و ،  صداقت،  مدارا، وفاي به عهد،  ثبات عزمشجاعت، 

 فرصتي است كه به درپي فراهم كرده، شنويسنده با توجه به امكاني كه نثر مصنوع براي

 اين مفاهيم سخن بگويد و با بهره گرفتن از احاديث، ةي، دربارتناسب موقعيت داستان

 اين بيشتر.  به پند و اندرز بپردازدروايات، آيات قرآني، شعر و كلمات قصار،
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توان حدس زد در   مي،رو ايناز. ندارد چندان سازگاريبا طرح داستان ها  روي حاشيه

اين  سندگان و مترجمانهاي مختلف داشته، نوي سير تطوري كه اين اثر در فرهنگ

از آنجا كه حذف اين مطالب به طرح و روند داستان . اندمطالب را به متن اصلي افزوده

 ساختگي است و جزء وگو گفتشود كه اين زند، اين گمان تقويت مي  نميآسيبي

 بسياريبا توجه به بار مذهبي و ديني اين مطالب، بخش . رود شمار مي روساخت اثر به

كليله در روساخت اگرچه .  ثير تمدن اسالمي به متن افزوده شده استأ تحتتها  از آن

 دليل ها به مرز آنشود و حدو  نمي مفاهيم اخالقي تعريف دقيقي گفته برايو دمنه

شود و  ديده نمي همجدال يا تناقض چنداني يا تعارض،  آميزد نبودن در هم مي شفاف

عبارت  به. ها نمايشي نيستبك بيان آناي طبيعي است؛ چون سله تا اندازهئاين مس

گيرد كه متوجه شود مثالً براي رسيدن به هدف جايز  مخاطب در حالتي قرار نمي،ديگر

 خود را بشكند يا خير؟ ةاست وفاي به عهد را كنار بگذارد و پيمان سياسي يا دوستان

  :هاي زير است  بيان در اين بخش معموالً به شكلةشيو

 كليله و دمنه اين شيوه پيش از .»هفت چيز را نشايد چيز  هفت «لبراي مثا :عددي. 1

فوشه (  استگرفته شده هاي پهلوي  رسد از اندرزنامه نظر مي نيز مرسوم بوده و به

 ازجمله ؛ داشته باشدزيادي داليل ممكن است استفاده از اين روش .)27: 1377،  كور

نقص بودن  ع و القاي كامل و بيمهم جلوه دادن موضو،  بندي مطالب تمايل به طبقه

  .نظر نويسنده

كند و شخصيت ديگر  ي مطرح ميشپرسها   يكي از شخصيت: پرسش و پاسخةشيو. 2

اين شيوه چارچوبي است كه كتاب بر اساس .  دهد هاي مختلف پاسخ مي به صورت

كند و   مطرح ميدر هر باب پرسشي) راي(شاه هند پاد. آن شكل گرفته است

و ا. دهد پاسخ ميها   به پرسش- ست ا حكم فيلسوف و مشاور او كه در-برهمن

بيان اختصار  به -  حكايت اصلي استةماي  درونواقع كه در -نخست مطالب خود را

  .كند  برآورده ميمقصود خود راطور كامل  درداستان به استان دة سپس به شيو،كند مي

ستان آمرانه از ديگران و يا راوي داها   يعني يكي از شخصيت:و نهي  امرةشيو. 3

  .  خواهد عملي را انجام دهند و يا از آن بپرهيزند مي
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در اين قسمت معموالً از . مايه و طرح داستان است  درونمنظور از زيرساخت،اما 

 -برنده هاي پيشوگو گفت. آيد صحبتي به ميان نميآشكارا اخالق و مضامين اخالقي 

ش ديگري از زيرساخت را تشكيل بخ - كه جزء اصلي و ضروري داستان هستند

ها در فرايند  هاي روساختي، نقش مهم آنوگو گفتبا ها  وگو گفتتفاوت اين . دهند مي

الي   حوادث و در البهدر قالب  در اين بخش، مفاهيم اخالقي.پيشبرد داستان است

  دوستي، دروغ، مكر، توطئه،گويد نويسنده نمي. دنده هاي داستاني خود را نشان مي گره

م عيني اين مصاديق را در  بلكه تجس؛خوب است يا بدغيره صداقت، وفاي به عهد و 

ثيرگذاري در أقدرت تيقين،  به. دهد روي خوانندگان قرار مي قالب داستان پيش

مراتب بيشتر از نصايح و پند و اندرزهايي است كه روساخت اثر را  زيرساخت به

يك اشكال اساسي دارد كه از ها  يت حكازش سبك پردا، با اين حال.انباشته است

 با آشكار كردن ،نويسنده در آغاز داستان؛ كاهد ها تا حدودي ميثيرگذاري آنأقدرت ت

ها   آغاز حكايتةشيو.  رساند  انتظارآفريني و هيجان مخاطب را به حداقل مي،مايه درون

ت توان كرد و آنچه را راي و حيل«: دارداين نمونه  يكسان است و شكلي شبيه به اغلب

را هالك  رماها  و به تو نرسيده است كه زاغي به حيلت. ت دست ندهدبه زور و قو

 پايان حكايت نيز تقريباً مشابه اين ).81: 1373،  منشي(» : ... .كرد؟ گفت چگونه؟ گفت

و اين مثل بدان آوردم كه مكر اصحاب اغراض، خاصه كه مطابقت «: نمونه است

 كه - گيري نيز با هدف ادبيات داستاني  اين نوع نتيجه).109همان، ( ».اثر نباشد نمايند، بي

 -ة مخاطب است عهدي و واگذار كردن قضاوت و تصميم بهگير پرهيز از نتيجه

  .مغايرت دارد

 در نوع ، ديگري نيز دارد و آنتفاوت مهم كليله و دمنهروساخت و زيرساخت 

وساخت، ديني كه آشكارا حضور ردر . كارگيري و نمود اصول ديني و مذهبي است به

 از آيات و راحتي هاي داستاني نيز به  راوي، كه شخصيتفقط اسالم است و نه دارد

كه در زيرساخت،   كنند؛ درحالي ييد مقاصد خود استفاده مياحاديث اسالمي براي تأ

هاي مانوي و يا هندي در قالب   آرا و انديشه برخيشود و فقط ديده نمييدين مشخص

 گفته  اما از هيچ دين خاصي سخن؛دنده خوار خود را نشان مي  گياهي شخصيتمثالً

  . شود نمي
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از  كليله و دمنهدر نگاه اول، چالش ميان مفاهيم اخالقي در روساخت و زيرساخت 

. شودعبارت ديگر در روساخت از اخالق ستايش مي ماند؛ بهديد مخاطب پنهان مي

   :شود ديده ميها  دست در تمام باب هايي از اين نمونه

وصمتِ اري بر خرد و راي تو پوشيده نماند و گز و فضيلتِ وفاداري و شرفِ حق

كريم، جمالِ مناقب و .  اي زشت ر و منقصتِ مكر، سمتي كريه است و خدشهغد

 محاسنِ خويش بدان ناقص و معيوب نگرداند و هر كه را به حرّيت ميلي ةآين

  ).272،  همان( معاهدت برابر دارد است، ظاهر و باطن با دوستان پس از

  صداقت فضايل اخالقي مانند وفاداري، شرف، دوستي، آزادگي وقول نقلدر اين 

. وفايي نكوهيده شده است ر و بيغد ،تكريم شده و رذايلي مانند رياكاري، دورويي

 يي معيارها؛ معيارهاي اخالقي را مطلق دانسته،عقيده با كانت رسد نويسنده هم نظر مي به

» بايدها و نبايدها«ها را تشخيص دهد؛ بنابراين مرز  ند آنتوا راحتي مي كه خردمند به

» ها هست«، »ها واقعيت«اين مفاهيم در حوادث داستاني يعني جايي كه . مشخص است

 باقي ناپذيرريتغي حضور دارد، به اين ميزان ثابت و )در متن ادبي(و زندگي واقعي 

 اندرزهاي ياشده،  كه برخالف هستهاي فراواني داستان هكليله و دمندر . دمان نمي

در اين .  شود وفايي محترم و جايز شمرده مي  حيله، توطئه و بي مكر وها  در آننوعي به

 پيروز كسي است كه براي رسيدن به اهداف خود از ضد اخالق ها شخصيت داستان

هايي كه از  صيتشخ،   آنچه در روساخت آمدهبرخالف در واقع. كند استفاده مي

  .  گيرند شوند و خردمند لقب مي  ستوده ميبرند،  ميهاي ضد اخالقي بهره شيوه

هايي از  قول هاي داستاني و همچنين نقل شود با طرح نمونه در اين بخش سعي مي

راوي غيرداستاني، دوگانگي و چالش ميان روساخت و زيرساخت در مفاهيم اخالقي 

  .  نشان داده شود

   مدارا /خشونت. 3

يد كـه   رسـ  ه   اخالقي ادبيات فارسي به اين نتيجـ       هاي   و كتاب  فوشه كور در بررسي آثار    

آزاري يكـي از      كـم «: ترين اصول اخالقي اين آثـار اسـت        از مهم » آزاري مك« به   سفارش

 كليله و دمنـه    در   ).12: 1377 ،فوشه كور (» .هاي قديم فارسي است    پندهاي اصلي مجموعه  
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 طبيب پـس    زويةبر. ساخت به اين اصل توجه شده است      ر زير چه در روساخت و چه د     

تواند او    اش نمي    زمانه يك از اديان   رسد كه هيچ       مي از بررسي اديان مختلف به اين نتيجه      

يـك دسـت در     بينـد كـه هر       مـي  او پيروان اديان را مردمـاني     . طور كامل جذب كند    را به 

 ديـن را    ويـه ز اگرچـه بر   .انـد  شاخي ضعيف زده و به دين پدران و نياكان خود گرويده          

  :گزيند كند، راهي نو برميطور كامل نفي نمي داند و آن را به الزم و ضروري مي

 اديـان اسـت، اقتـصار       صواب من آن است كه بر مالزمت اعمال خير كه زبدة همة           

پـس از رنجانيـدن     .   طبع اسـت اقبـال كـنم        عقل و پسنديدة   نمايم و بدانچه ستودة   

 ...ان و كبـر و خـشم و خيانـت و دزدي احتـراز نمـودم و                جانوران و كشتن مردمـ    

   ).50: 1373،  منشي(

اسـت و ايـن قـانون       » آزاري  كم «،كند كيد مي أ بر آن ت   اودر اينجا اولين اصل اخالقي كه       

آزاري   كـم   سفارش به  .  به حيوانات هم نبايد برسد     ش محترم است كه حتي آزار     يحدتا

 طور پوشيده آشكارا و به  كليله و دمنه   مختلف   اي در جاه  »دستي  كوتاه«و معادل ديگر آن     

،    پرهيـز از خـشم     ،خـويي   نرم دربارةنويسنده احاديث و روايات فراواني      . شود  ميتكرار  

و » زاهـد و راسـو    «زيرساخت دو بـاب     .  كند   مي  آن ذكر  عفو و بخشش و مضامين مانند     

در داستان نخـست،    .  به رعايت همين مفهوم اخالقي است      سفارش» شير تيرانداز و ماده  «

كـشد و پـس از روشـن         زاهد بر اثر خشم نابهنگام، دوست و قرين ديرين خـود را مـي             

در داستان دوم، شيري كـه در همـه         . يابد شدن حقيقت، جز تأسف و اندوه حاصلي نمي       

شـغال  . شـوند  ، فرزندانش به دست انسان كـشته مـي         است عمر حيوانات را شكار كرده    

 در اصـلِ     پريشان و سرگردان را فقـط      راه رستگاريِ شيرِ  پيري كه در همسايگي اوست،      

ق را مترسان تا    آزاري آراسته گردان و خل     اخالق خود را به رفق و كم      «: بيند  مي آزاري كم

گيـرد دسـت از آزار خلـق          شير تصميم مي   ، در نهايت  .)337،    همان( ».ايمن تواني زيست  

اري در ايـن    خـو  پرهيـز از گوشـت    رسـد    نظر مـي   به.  خواري روي آورد   بردارد و به گياه   

هاي مـانوي اسـت؛ زيـرا         طبيب در مورد اديان، متأثر از انديشه       داستان و سخنان برزوية   

،  ويـدن گـرن    ك.ر( كـن كننـد     مانويان حق نداشتند حيواني را بكشند و يا درختي را ريشه          

 .)23: 1383، زاده  تقي؛128: 1376
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 ضرورت خشونت  نظريةرسد نظر مي آزاري، به كيدي بر كمأبا وجود چنين ت

مترجم معتقد .  شود  دنبال مي از آنتر آزاري و گاه حتي پررنگ موازات توصيه به كم به

نصراهللا منشي .  داند داري مي  جهانةاست پادشاه گريزي از خشونت ندارد و آن را الزم

وت به هيچ تأويل حال«: داند مراتب فراتر از قدرت دين و مذهب مي ثير خشونت را بهأت

 را نظريهكوشد اين  او مي).14: 1373(» .عبادت را آن اثر نتواند بود كه مهابت شمشير را

ما يزع «: دكن قول استناد مي  ازجمله به اين نقل؛با احاديث و آيات قرآني توجيه كند

»السلطان اكثر مما يزع القرآن
)2(

و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و  «ة و يا در آي)4،  همان( 

 لزوم ،»حديد «ةكند كه منظور قرآن از كلم  ميقانع مخاطب را )25/ حديد(  »فع للناسمنا

   . )5: 1373منشي، (كاربرد خشونت است 

 .داند  مي در ديباچه، راز موفقيت حاكمان بزرگ را در اعمال خشونتمترجم

.  شمارد ترس از اِعمال خشونت را براي حكومت ضروري مي كليله و دمنه،  آنبر عالوه

 نظريهاين .   وحشت زندگي كنند هستند و بايد در منبع شرّ مردم ذاتاً،در اين برداشت

خطرتر است كه  مراتب بي براي يك شهريار به«:  داردبسيار به نظريات ماكياولي شباهت

خاطر  شهريار خردمند از نكوهش به... از او بترسند تا او را دوست داشته باشند

  خشونت در طرحنظرية ).85: 1375، اسكينز(  ».هد  نميسنگدلي، دغدغه به خود راه

 و كردن  مثله،  شبح مرگ.  جايگاه خاص خود را دارد اصلي هموگوهاي گفت و داستان

به قتل  گاو در باب نخست،. را پر كرده استها  تهديد به قتل فضاي بسياري از داستان

را بسيار مشكوك و مرموز ترين شاهد ماج عنوان مهم رسد و مرگِ كليله و دمنه به مي

در اپيزودهاي .   نيز محور اصلي، جنگ و خونريزي است»بوم و زاغ«در باب .  نمايد مي

 :توان اشاره كرد ها مي  براي مثال به اين داستان.داردادامه فرعي نيز همين رويكرد 

زاغ و گرگ و «،  »خرگوشي كه به حيلت شير را هالك كرد«،  »خوار و خرچنگ ماهي«

. غيره و »گرفته و روباه و خرشير گر«،  »بوزنگان و كرم شبتاب«، »ل و شير و شترشگا

به ها  يم كه راوي يا يكي از شخصيتخور به موارد فراواني برميها  در خالل اين داستان

حتي در مورد عفو و بخشش . كند از اعمال خشونت غافل نشود ميسفارش پادشاه 

خشم «: كند  مييزان اهميت خشونت را تبليغشود كه در واقع م ديده ميعباراتي 

 راوي خواهان ).305: 1373منشي، (» .فروخوردن آن است كه در عقوبت مبالغت نرود
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اندرزهايي .  كند  ميدر آن را سفارش بلكه مبالغه نكردن ؛حذف كامل خشونت نيست

ل اين دلي.  گيرد مي را دربرمند قدرت، بيشتر طبقةشود  مي ديدهكه براي عفو و گذشت

همين  خود از ،كنند  ميهايي سو كساني كه چنين توصيه از يك.   نيز روشن استپندها

منافع خودشان براي رو   ازاين؛ به خشم شاه گرفتار شوندطبقه هستند و احتمال دارد

:  بپرهيزدها  حق آن و خشونت در اطرافياندانند به شاه گوشزد كنند از كشتن  ميالزم

از  . )139،  همان(» .ه قصدِ جوانب باطل كردن، از خللي خالي نمادخدمتكاران كافي را ب«

شوند، در واقع دوستان و شركاي   مي افرادي كه مورد خشم شاه واقع، ديگرسوي

 نه ؛ توصيه به عفو در اين مواردهاست آنة سياسي كساني هستند كه شاه طرف مشاور

 وگرنه  استركاي سياسي تالش براي نجات ش واقعدليل ارزش ماهوي آن، كه در به

 عفو و ة سخني درباركمترانگيزي غايب هستند و در نتيجه   شگفتةگون مردم در متن به

مرز حد و   چون قدرت پادشاه بينكتة ديگر اينكه. شود  ميها ديده  آن در حقّبخشش

اند با اخالقي  ن ايراني كوشيدها، متفكر است نبوده هم پايبند به قانون خاصيبوده و

قاضي (تعديل كنند   قدرت حاكم را ،نوعي با توسل به پندر و اندرز  به وقدرتكردن 

  ). 118: 1389،  مرادي

 ديگري نيز در نة خردگرايا نظرية،)آزاري كم (مدارا / تز خشونتدر برابر تز و آنتي

تر سيرتي ملوك را آن  پسنديده«:  كه خواستار تعادل استشود  مي مطرحكليله و دمنه

وقت اخالق خود را از   عقل كل را سازد و در هيچ خويش در حوادث،است كه حكم

 ».ظلم خالي نگذارد تا كارها ميان خوف و رجا روان باشد ضعف و عنفي بي لطفي بي

 چه در مورد اخالق فردي و چه در مورد رفتار سياسي در نظريهاين . )305: 1373منشي، (

  :  ازجمله سعدي؛ته است داشيميان انديشمندان ايراني طرفداران فراوان

 درشتي و نرمي به هم در به است
  

 نه است  چو قاصد كه جرّاح و مرهم  
  

 درشتي نگيرد خردمند پيش
  

 نه نرمي كه ضايع كند قدر خويش   
  

)1373 :162(  

 ويژه در به قانون را پر كند؛ خألاست توانسته   مياي دعوت به چنين رفتاري تا اندازه

ده با اخالقي كردن سياست، از آسيب قدرتِ نامحدود حاكمان اي كه مجبور بو جامعه

  .كندبكاهد و تعادل نسبي برقرار 
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  حكومتي را مشخصنظام خشونت و مدارا گفته شد، روابط درون ةآنچه دربار

طور كلي جنگ و خشونت رويكرد   با نيروهاي متجاوز و بيگانه، بهة رفتاردربار. دكن مي

ضع قدرت، جنگِ  در مو:شود  توصيه نميي يكسانوةهمواره شي ،البته. اصلي است

 ،»بوم و زاغ« در داستان  مانند آنچه ضعف، استفاده از مكر و حيله؛مستقيم، و در موضع

ترين روش شود، خردمندانه  مي ديده»شير و خرگوش« و »ملك پيالن و خرگوش«

گاه رسد خشونت جاي نظر مي  به،هاي مختلف با بررسي نمونه. توصيف شده است

 ولي عفو و ؛ خشونت يك الزام است،عبارت ديگر به. ممتازتري نسبت به مدارا دارد

 با ،همين دليل به.  به آن پايبند باشد است كه نيازي نيست شاه لزوماًيمدارا مصلحت

گاه حذف خشونت منطقي  هيچ،  دستي  به مدارا و كوتاهدرپي پي هاي سفارشوجود 

را زماني ضروري است كه يا امكان اعمال خشونت  مدا،در واقع. دانسته نشده است

از اغلب كه خود  -ورد و يا با منافع راويانآ  مي به باريوجود ندارد و پيامدهاي ناگوار

  .   در تضاد باشد-  قدرت هستندةطبق

  خيانت / صداقت. 4

 ،البته.  دارد، صداقت استيرنگ  نقش بسيار كمكليله و دمنه كه در اي از صفات اخالقي

 در روساخت در چند .شود  ميديده  گاه پند و اندرزهايي، مورد صداقت در دوستيدر

 ، بر برخالف انتظار؛ اما صداقت و راستي در روابط اشاره شده استمورد به ضرورتِ

در مقابل، خيانت ضد .  نشده استيچندان اين ويژگي حتي در روساخت نيز تأكيد

  .  از آن ضروري استپرهيزارزشي است كه 

طور جدي و اساسي به دوستي و صداقت پرداخته،   زيرساخت اثر تنها بابي كه بهدر

 ةواسط كبوتري است كه بهة داستان اين باب دربار.  است» كبوتر مطوقه «:باب سوم

اين ماجرا . دهد دوستي با موشي زبرانام، خود و يارانش را از دام صياد نجات مي

 صداقت نقش اصلي را ايفا ها آن مةشود كه در ه  ميهاي ديگري سرآغاز دوستي

 پيمان ،م و آنشوي رو مي روبه با نوع ديگري از صداقت »موش و گربه«در باب . كند مي

 با اينكه گربه به ادامة دوستي گرايش دارد، .دوستيِ مصلحتي ميان دو دشمن ذاتي است

 ضعيف و قوي را دشمن دوستي ميان ة رابط-  كه نماد خردمندي است-موش
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 در ، اين بابجز به. كند  مييرد و آن را به دوستي قلبي و بدون رابطه محدودپذ نمي

. شود هيچ باب و اپيزود ديگري از دوستي راستين و همراه با صداقت نشاني ديده نمي

 سياسي به صورت  چه روابطزناشويي و، چه   خيانت چه در روابط فردي،در مقابل

. طلبي استوار است منفعت  اغلب بروستانه روابط د،رو ازاين. اي وجود دارد گسترده

دهند و براي دوستي شروط سختي تن به دوستي مي هاي خردمند بهشخصيت

 دوستي شكل بگيرد، اعتماد ، حتي اگر رابطةهمه با اين. كنند  مياي تعيين گيرانهسخت

 دهاي خردمن كيد فراوان راوي و شخصيتتوصيه و تأ. آيد    پديد نميچنداني ميان افراد

ي اساسي  اصل،در روابط يابي ، هوشياري و خويشتن  احتياطة جنبرعايت كه  استاين

به  :»ظُن بسائر االخوان شراً«:  راوي در اين عبارت نهفته استفشردة اندرزهاي. است

  .هاي احتمالي آنان درامان بماني  دوستانت گمان بد ببر تا بتواني از خيانتةهم

 انگيز دوستي است، داستان با پاياني غم ها موضوع آنكه هايي  اندر بسياري از داست

 قدر پررنگ است كه نقش خيانت آنها  در اين داستان. رسدپايان مي آميز به و فاجعه

، »شير و گاو«در باب .  آوردشمار  داستاني بهةماي ترين درونتوان آن را محوري مي

 محور داستان قرار  ديگريسواو به شير از سو و خيانت  خيانت دمنه به شنزبه از يك

ان بر  طرح داست،»لوح و شريك، يكي زرنگ و ديگري سادهد«در داستان . گيرد مي

 جالب اينكه نويسنده در چندين مورد شريك و شود خيانت ميان دو دوست بنا مي

... دو شريك بود يكي دانا و ديگري نادان«: دهد  مي كار را خردمند و زيرك جلوه تخيان

،  منشي( » ....كه به خرد موسوم و به كياست منسوب بود بيرون رفت وديگر روز آن 

 مكر و خيانتة نيز بر پاي»بوف و زاغ«داستان . )118: 1373
)3(

 زاغان وزيرِ. است استوار 

ة خود را اجرا  مناسب نقشيو در فرصت، خود را در لباس دوست به بومان معرفي

داستان . دوستي استر مصاديق خيانت در  نيز از ديگ»بوزينه و باخه«داستان . كند مي

زار اي است كه دين را اب حكايت رياكاري گربه» دار  روزهةخرگوش و گرب انجير و كبك«

 و هم به كساني كند  وسيله هم به نهاد دين خيانت ميخدعه و حيله قرار داده و به اين

خيانت ،  ن حضور دارندهايي كه زنان در آ اري از داستاندر بسي. اند كه به او اعتماد كرده

زن بازرگان و نقاس «از اين ميان دو داستان . اي چشمگير دارد در روابط زناشويي جلوه

ها  در اين داستان. تر استبرجسته» درودگر و زن او و دوستگان زن« و» و غالم او
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 . است متناسب سنتيةساالر در جامهاي مرد  با ديدگاهويري از زنان ارائه شده كهتص

اند كه خيانت در سرشتشان نهفته است و  موجوداتي معرفي شدهها ن در اين داستا نانز

 در قالباين ديدگاه در روساخت داستان نيز .   اعتماد كردها آنتوان به  نميهرگز 

 برخاسته از  شايدچنين نگرشي به زن.  شده استتكرارها  كلمات قصار و ديگر شكل

  ). 128: 1376ويدن گرن، (هاي مانوي باشد  آموزه

بار ديگر تضاد روساخت و  در اينجا نيز يك كليله و دمنههاي  با بررسي حكايت

 به خيانت منفي نيست؛ چرا كه نگرششود؛ زيرا در زيرساخت   ميزيرساخت آشكار

 روشني اين نگرش به.  انسان خردمند بايد براي رسيدن به اهداف خود از آن بهره گيرد

. شود  مياش به نمايش گذاشته  طبيب با دوست هنديةيوزة كتاب و رفتار بردر مقدم

 و رفتار شود  خردمندي توصيف مي،ش دوستبرزويه در حق ةدر آنجا مكر و خدع

نوعي خيانت  بهها   برخي از داستانةماي طرح و درون. گيرد ميقرار  ستايش مورديه وزبر

 كه از اصول ضد پيروزي با قهرماني استها هم  آن و در برخي از شمارد  ميرا مباح

 و انجامد ميحتي در موارد ديگري كه داستان به نتايج اخالقي . كند  مياخالقي پيروي

 ةشود، شيو نوعي مجازات مي به) رماني كه كنش ضد اخالقي داردقه(ضد قهرمان 

 ها، ؛ در اين داستانهاي پليسي است پردازي تا حدودي مشابه ژانر داستان داستان

 سياسي و اخالقي - هاي اجتماعي دليل محدوديت نويسنده به برخالف جريان معمول،

 ، واقعدر. ناگزير است سرانجام شومي براي قهرمان منفي خود ترسيم كند

اند كه مخاطب در  طراحي شده) بشري(اي طبيعي و انساني  گونه هاي منفي به شخصيت

ها  آنانگيز   رقت نهايي و سرنوشتكند و از نتيجة  مينوايي  همها آناي موارد با  پاره

  . شود  ميمتأثر

  سياست / اخالق. 5

 ةماي  درون، مفاهيم اخالقي است و از سوي ديگرةاز سويي دربردارند كليله و دمنه

تضاد و .   سياست و آيين شهرياري است،هاي اصلي و فرعي آن اي از داستان اصلي پاره

چرا كه تضاد ميان ؛ تتر اس نمايان كليله و دمنههاي اخالقي در اين بخش از  چالش

، در تاريخ بشر.  شود  نمي محدود به اين اثراي طوالني دارد و سياست و اخالق سابقه
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 ارسطو . داشته استو تحول بسياري  تنوع،   پيچيدگيارتباط ميان اخالق و سياست

. ناپذير براي زندگي خوب هستند معتقد بود اخالق و سياست اجزايي جدايي

در . سازي سياست روي آورده بودند ي با زور و اجبار به اخالقيانديشمندان قرون وسط

 روشيزدايي از علم و سياست  زدايي از سياست مانند دين  اخالق همعصر مدرن

از خود ماكياولي بار  را نخستينجسارت بروز اين انديشه . شده بود معمول و پذيرفته

ها اخالق را  انساني كه قرن،نمدر در عصر پست. پيدا كردو طرفداران فراواني نشان داد 

 در  و كاربرد آن خودة گمشدهايي براي يافتن جوي راهو  جست گذاشته بود، دركنار

دوست،  حق( هاي اخالقي است  پسامدرنيته آكنده از نسخه،به قول فوكو.  بودسياست

 دارد كه ي ميان اخالق و سياست از اين نظر اهميت فراوانةرابط .)309: 1388

 بداخالقي، هاي ديگر گونهتر از  رسان  اجتماعي بسيار آسيب-هاي سياسي بداخالقي

   . )32: 1388،  بهنيافر(ازجمله بداخالقي فردي است 

 شناخت ارزش از ضد ، شايست و نشايست، بحث اصلي اخالق، بايد و نبايد

 امور خوب ة علم اخالق را كاوش دربار، كلييفسور مور در تعريفوپر.  هاست ارزش

شناسيك براي آن  تر و زيبايي  ويتگنشتاين به دنبال معنايي وسيع،در مقابل.  ه استدانست

 زندگي را ة چيزي است كه معناي زندگي يا دربارةعلم اخالق كاوش دربار«: بود

وجدان (  قانون اخالقيةنظري ).326: 1382برورتي و ديگران، ( ».كند  ميدرخور زيستن

 اي دارد و با وجود پيچيدگي و گستردگي،ه ويژهكانت در علم اخالق جايگا) اخالقي

 خرد بر اساس نظر وي،: توان پايه و اساس آن را در اين اصل قانون خالصه كرد مي

راند كه بايد چه كارهايي طور ذاتي حكم مي ناب مستقل از هرگونه تجربه است و به

ت پسنديدهرط اصلي پذيرش عمل اخالقي را ني كانت ش.انجام شود
1

برتري «: اندد  مي

ارزش اخالقي در ذاتشتان نهفته است و چونان فروغي جاودان همواره خواهند 

 او آن را خير برين و  وكند كه تجلي خرد در قانون است  ميكيدأ كانت ت.»درخشيد

هاي اخالقي را پيشيني  قانونكانت. كند  ميمطلق معرفي
)4(

 داند  مي و مقدم بر تجربه

  ). 89: 1383،  محمودي(

                                                 
1. Good Will 
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سياست عبارت است از «.   سياست نيز نظريات گوناگوني وجود داردةباردر

 هدف غايي اخالق، .)39: 1388،  رحيمي(» . جامعه و مشاركت در قدرتچگونگي ادارة

 سياست، كسب و حفظ منافع نهايي از رذايل، و هدف دوري فضايل و دست آوردن به

د و اخالق با بايد و نبايدهاي كار دارهاي عيني سرو »هست«سياست با .  و مصالح است

 بايد و آميزششود كه  چالش اساسي اخالق و سياست از آنجا آغاز مي. آرماني بشر

 عمل بسيار دشوار است؛ چرا كه در ةهاي سياسي در حوز نبايدهاي اخالقي و هست

كسب و حفظ منافع فردي و ها  در آنآيد كه   پيش ميهايي زندگي واقعي موقعيت

 از نظر برخي مكاتب كم دستبا اصول اخالقي قابل جمع نيست و يا ) سياست( جمعي

  .ممكن نيستها  آناخالقي، اجتماع 

شود كه انسان با خرد خويش قادر به   اخالقي پذيرفته مينظريةاين  كليله و دمنهدر 

برانگيز   كه مفهوم آن در اين اثر بسيار تأمل- كليله و دمنه در خرد. تمايز نيك از بد است

زند و به   ميپا زيادي به اخالق پشت كاربرد يا عمل، در موارد ة در مرحل- است

 در نتيجه نوعي بحران و آشفتگي در ؛كند هاي سياسي توجه مي»هست«گرايي و  واقع

در . آيد  ميوجود به)  زيرساختبيشتر( و عمل سياسي)  روساختاغلب(  اخالقينظرية

كليله و رسد   مينظر  نشان خواهيم داد، بهن راهايي از آ گونه كه بخش اين موارد، همان

در مورد . زدايي از سياست شباهت يافته است اخالقبارة  ماكياولي دربه نظرية دمنه

 اما ؛، تحقيق مشخصي صورت نگرفتهكليله و دمنه ماكياولي و متن فارسي يتشابه آرا

كليله  ياولي درهاي ماكريشهتوجه با عنوان  متن عربي آن، كتابي مستقل و جالب ةدربار

و آراي  كليله و دمنهدر اين اثر مباحث . به قلم مصطفي سبيتي نوشته شده است و دمنه

 براي درك بهتر چالش ميان اخالق و ،رو ازاين.  بررسي شده استتفصيل  بهماكياولي

  . بيفكنيمهاي ماكياولي   ضروري است نگاهي گذرا به انديشه،سياست

هاي  هاي اخالقي رنسانس و بحثمقابل اندرزنامه درست )م1527-1469(ماكياولي 

سيسرون اين اعتقاد را . ريزي كرد خود را پايهة نظريتكاليف اخالقي سيسرون در كتاب

 درست باشد و امري به  ولي اخالقاً،چيزي ممكن است به مصلحت نباشد« كه

اور بود كه او بر اين ب. شمرد باطل مييپندار»  درست نباشد اما اخالقاً،مصلحت باشد

: 1375،  اسكينز( گاه ممكن نيست با راستي و درستي در تعارض قرار بگيرد مصلحت هيچ
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آميز به از راست  دروغ مصلحت«:  اين سخن مشهور سعدياو،بنابراين از نظر . )69

هاي عصر رنسانس سياست  اندرزنامه.   باطل نيستاي ه از سفسطچيزي بيش» انگيز فتنه

 المثل مشهور  اين نگرش به صورت ضربچكيدة. دانستند  مي اخالقيرو را دنباله

  .  از آن دوران به يادگار مانده است» صداقت بهترين سياست است«

هاي اخالقي موضع مخالف گرفت و بر اين باور  ماكياولي آشكارا در برابر انديشه

مانند او  ه،البت. توان همواره از اخالق پيروي كرد بود كه براي رسيدن به اهداف، نمي

اما  ؛بودن اصول اخالقي مشكلي ندارد با نيك، كليله و دمنه اخالق در روساخت نظرية

  :نويسد  ميشهرياراو در كتاب . بيند كاربرد عملي آن را واقعي نمي

چنان است كه ] اخالق[و زندگي آرماني ] سياست[شكاف ميان زندگي واقعي 

 پايستن، راه نابودي خويش را در جاي هرگاه كسي واقعيت را به آرمان بفروشد، به

همه  هر كه بخواهد در همه حال پرهيزگار باشد، در ميان اين.  گيرد پيش مي

رو شهرياري كه بخواهد  ناپرهيزگاري، سرنوشتي جز ناكامي نخواهد داشت؛ ازاين

هاي ناپرهيزگاري را بياموزد و هر كجا كه  بايد شيوه شهرياري از كف ندهد، مي

  ). 79: 1366ماكياولي، ( كار ببرد نياز باشد به

 اما اگر ضرورت ؛هاي اخالقي استفاده كندكند از روش سفارش ميماكياولي به شهريار 

،  چون نيك بنگريم«: ايجاب كرد، بدون هيچ ترديدي اصول اخالقي را كنار بگذارد

ستنشان كار ب  اما به؛آيند  ميشمار هست كه فضيلت به) هايي ويژگي (=هايي بينيم خيم مي

 نظر  بههاي ديگري هست كه رذيلت حال آنكه خيم؛ شود  مي)دولت(سبب نابودي 

پوشي  هيچ پرده ماكياولي بي ).79،  همان(» .آورند  ميآيند، اما ايمني و كامروايي به بار مي

داند كه اگر زمانه   مي ولي؛كند  ميكند كه شهريار خوب هرگاه بتواند نيكي  مياعالم

براي «: كند  ميوي تأكيد. نيكي بپرهيزد و بدي اختيار كند ه از چگون،ايجاب كند

 در خالف راستي و برخالف محبت و برخالف انسانيت شهريار ضرورت دارد كه غالباً

از ماكياولي ها  اين انديشهدر مجموع،  ).75: 1375،  زنياسك(» .و برخالف دين رفتار كند

با وجود اين بدنامي، آراي وي در . اي مخوف، ضد اخالق و بدنام ساخته استچهره

گرايي و   در واقع و تأثير،راز اين اهميت.  داشته استيي بسزاتأثيرهاي سياسي  نظريه
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 است كه در  نهفتههاي بشري و زندگي اجتماعي سياسي و واقعيتها  »هست«توجه به 

  . چشم پوشيدآساني بهها  آنتوان از  عمل سياسي نمي

هاي ماكياولي  ي وجود دارند كه رفتارشان تابع انديشههاي شخصيت كليله و دمنهدر 

  جايز را مهم است و براي رسيدن به آن، استفاده از هر ابزاري،هدفها  آنبراي . است

را در جايگاه ضد ها  غالب اين شخصيتكوشد  مي متن البته بايد اذعان كرد. شمارند مي

دهد كه  ها مي آن را به  اين فرصت،در عين حال. قهرمان و شخصيت منفي جلوه دهد

 با ديدي مثبت و از سر گاهي حتي ؛ بيان كنندپوشيده يا آشكاراهاي خود را  انديشه

  .شود  ميهاي آنان نگريسته و انديشهها  تكريم به اين شخصيت

ضد اخالقي / برانگيزترين مفاهيم اخالقي بخش بعد به برخي از چالشدر 

مطرح شده و با ساختار سياسي  له و دمنهكليساخت پردازيم كه در روساخت و زير مي

  .اند  گره خورده)  درون متنةجامع(

   مكر و حيله. 6

وفايي از رذايل اخالقي شمرده   و بي خيانت و حيله مكر و،دمنه كليله ودر روساخت 

هايي است كه در اين   از پربسامدترين واژهها هاي آن اين كلمات و مترادف. شده است

 ماهي راوي بيروني به اين مفدر مقامآنجا كه   نويسندگان/ نويسنده.  شود  مياثر ديده

 معلم اخالق، همگان را از پادشاه تا ديگر اركان حكومتي از اين جايگاهدر ،  دنپرداز مي

 پيشتر مطالبي گفته شد؛ ، مكر و حيله در روابط فرديةدربار. دندار  ميت برحذراصف

. گيرد  ميهاي سياسي قرار  توطئهةكر و حيله پايشود كه م  ميدر اينجا به مواردي اشاره

غالب ،  قدر نقش كليدي دارد كه بدون آن آنتوطئه  كليله و دمنههاي  در طرح داستان

كه توطئه با ساختار مواردي از . دندهها اصوالً ماهيت خود را از دست ميداستان

و شگال و شير و زاغ و گرگ «،  »شير و گاو«داستان  شود،سياسي داستان همراه مي

  .است» مار پير و ملك غوكان«،  »شير و شغال«، »بوزينه و باخه« ،»بوف و زاغ«، »شتر

بندد، در   مي، شنزبه بر اساس عهد و پيماني كه شير با او»شير و گاو«در داستان 

 سنتي است كه شنزبه نمادي از طبقة وزرا در جامعة. گيرد  قرار مياوسلك خدمتكاران 

بزرگمهر، خاندان جويني، . اند  داشتهي دردناك در تاريخ ايران سرنوشتها نآبسياري از 
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اهللا، قائم مقام فراهاني، اميركبير و بسياري ديگر، بعد از مدتي اسير  رشيدالدين فضل

شود و شير   ميرو هشنزبه در اين داستان با همين سرنوشت روب. اند و قرباني شده توطئه

منسوب  آن را به شخصيت ديگري به نام دمنه ،ند كه متنك  مياي او را قرباني توطئه

 انجام داده كليله و دمنه ةدرباررا ترين تحقيق   كه جامع-  محجوب رااگر نظر. كند مي

ك محجوب، .ر(را الحاقي بدانيم » بازجست كار دمنه« بپذيريم و باب دوم يعني - است

با اين برداشت، هيچ . رسد ميپايان گران اصلي به داستان با پيروزي توطئه، )14: 1349

شود و گويي داستان اين  رويكرد منفي به توطئه در زيرساخت داستان مشاهده نمي

در . انگارد گناهي شنزبه را به هيچ مي  و بيداندله را عملي طبيعي در هرم قدرت ميمسئ

وزي  پير هم و دمنهلوحي خويش شده  سادهةكند كه شنزبه بازند  مي متن چنين القا،واقع

دليل  ماكياولي به. مناسب استهاي  بازي و استفاده از فرصت خود را مديون نيرنگ

دهد   ميحق را به جانب امثال دمنه،  وجود چنين ساختارهايي در دنياي واقعي سياست

  : كند  ميتوصيهچنين و به شهريار آرماني خود 

كه كارهاي هاي دوران زندگاني ما را چنين آموخته است كه شهرياراني  آزمون

اند و با  كرداري را به چيزي نشمرده اند كه راستگران از دستشان برآمد، آناني بوده

،  اند اند و سرانجام بر آناني كه راستي پيشه كردهنيرنگ آدميان را به بازي گرفته

  ). 86: 1366،  ماكياولي( اند چيره گشته

در توصيف جدال »  و شغالشير« مشابه همين سخنان را از زبان شغال خردمند در باب

  : شنويم قدرت مي

كد گرداند و ه نصيحت و امانت و عفت و ديانت مؤو هر كه بنالد خدمت سلطان ب

 دارد، كار او را استقامتي عه و ريب خيانت مصون و منزهاطراف آن را از ريا و سم

 سپر ، هم دوستان  و ثباتي ممكن نگرددصورت نبندد و مدت عمل او را دوامي

 ة تير بال سازندنشانوي كشند، و هم دشمنان از جان او دات و مناقشت در رمعا

  ). 314: 1373،  منشي(

 پس مكر و ؛ دمنه از لوازم قدرت استةشكني شير و توطئ  پيمان،از نظر ماكياولي

. وجه ضروري نيست هيچ ست و وفاي به عهد براي پادشاه بهنيرنگ، ابزار حكمراني ا

  : اي بيارايد كه موجب بدنامي او نشودگونه  امور را به بايد ظاهر فقطپادشاه
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 ةبايد هم شيوكار بندد، مي  ددان را بياموزد و بهةپس اگر بناست كه شهريار شيو

تواند گريخت و روباه از  ها نمي  شير را؛ زيرا شير از دامةروباه را بياموزد و هم شيو

بايد بود و  ا را شناخت و شير ميه بايد بود و دام رو روباه مي چنگال گرگان؛ ازاين

. خبرند  از اين نكته بي، شير را پيش گيرندةآنان كه تنها شيو. ها را رماند گرگ

بايد پايبند پيمان خويش باشد، هنگامي كه به زيان  بنابراين فرمانرواي زيرك نمي

اگر مردمان همه نيك .  به آن در ميان نيستياوست و ديگر دليلي براي پايبند

اند و  بود؛ اما از آنجا كه مردمان بدخيم دند، اين انديشه شايسته نميبو مي

پيمان، شما نيز ناگزير از پايبندي به پيمان خود با ايشان نيستيد و كدام  سست

 شكني خويش در آستين نداشته باشد شهريار است كه عذري پسنديده براي عهد

  ).86: 1366ماكياولي، (

و » زاغ و گرگ و شگال و شير و شتر«در دو داستان ،  »شير و گاو«عالوه بر داستان 

 داستان قرار ماية با وضوح و شفافيت بيشتري بنشكني  عهد و پيماننيز » شير و شغال«

 -  ديگري از داستان شير و گاو استة كه در واقع نسخ- در داستان اول. گرفته است

دهد و با او عهد و  مي ، امان استشير به شتر كه سرگشته و حيران به سرزمين او آمده

ه بينند و شير را با آن همرااي تدارك مي  اطرافيان توطئه،پس از مدتي. بندد  ميپيمان

. شود كه شنزبه گرفتار شده بوددر اينجا نيز شتر به همان سرنوشتي دچار مي. ندكن مي

ها   در طرف بازنده- خواند لوحي مي كه متن آن را ساده -كرداري دليل راست شتر به

 خود را مشروع ةتوطئاي  گونه بهكوشند   ميجالب اينكه اطرافيانة نكت. گيردجاي مي

زاغ گفت آن «:  را توجيه كننداوشكني  جلوه دهند؛ قداست شير را حفظ كنند و پيمان

زاغ نظر خود . » آن بيرون توان آوردةوثيقت را رخصتي توان انديشيد و شير را از عهد

  :گذارد ير در ميان ميرا مبني بر كشتن شتر، با ش

:  زاغ گفت»ام و به چه تأويل جفا جايز شمرم؟ اُشتر را امان داده«: ... شير گفت

بدين مقدمه وقوف دارم، لكن حكما گويند كه يك نفس را فداي اهل بيتي بايد «

اي را فداي اهل شهري و اهل شهري را اي و قبيلهكرد و اهل بيتي را فداي قبيله

اگر در خطري باشد؛ و عهد را هم مخرجي توان يافت كه جانب فداي ذات ملِك، 

  ). 107: 1373،  منشي( »ملك از وصمت غدر منزه ماند

  . رسد  ميپايان گران به اين داستان نيز با پيروزي توطئه
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. است» شير و شغال«،  دهد  مي قدرت را نشانةداستان ديگري كه توطئه در ميان طبق

جانوران فارغ آزار از كشتن و ،   خويشةف عادت ذاتي طبقدر اين داستان شغالي برخال

رسد، شير   مي او به اطراف و اكنافةوقتي آواز. نشيني اختيار كرده است نشسته و گوشه

اصرارهاي شير به انكار و اكراه . كند كه وزراتش را بپذيرد  مياز او دعوت) پادشاه(

؛ اما پيش از آن از شير  را بپذيردوزارتشود  ميانجامد تا اينكه شغال مجبور  شغال مي

خود را به «: گويد  ميگران گوش نكند و شير گيرد كه به سخن توطئه  ميعهد و پيمان

ي ما رد كيد و بدسگالي دشمنان را تمام است، به يك أوهم بيمار مكن كه حسن ر

تعريك راه مكايد ايشان را بسته گردانيم و تو را به نهايت همت و غايت اُمنيت 

شوند نظر   ميگران موفق  چگونه توطئهدهد  مي داستان نشانةادام). 315 همان،( ».سانيمبر

  .   هالكت به پيش برندةشير را نسبت به شغال تغيير دهند و او را تا آستان

 از ،»بودن هرهري مذهب« احمد  مزاج و به قول آلگوني گونه در انديشه، يثبات بي

 رفتاري  هماناين صفت.  استدانسته شدهايل صفاتي است كه در علم اخالق جزء رذ

 رياكار خود را متناسب با اوضاع تغيير. شباهت دارد» ريا«در اصطالح ديني به است كه 

رسد ريا در   مينظر به.  كنداد با پيشامدهاي تازه سازگاري پيدتوان  ميراحتي دهد و به مي

 بهتري براي ظهور اين ةكند و برخي جوامع زمين طور يكسان رشد نمي  جوامع بهةهم

هند، ايران و جهان ( كه نموداري از فرهنگ شرق كليله و دمنه. كنند  ميصفت فراهم

 شمردن اين صفت در گفتار و روساخت، در عمل ناپسند برخالفاست، ) اسالم

 - كه نماد خرد است- موش،  »موش و گربه«در داستان . اردزگ نوعي به آن احترام مي به

رو محترم  اين صفات غيراخالقي ازآنشايد . شمرد  ميز عقل و خردرا ايادشده صفات 

  : شمرده شده كه زيستن در اين جوامع آن را به امري ناگزير تبديل كرده است

گرداند و  رود و پوستين سوي باران مي و عاقل در همه كارها بر مزاج روزگارمي

با دشمنان و دوستان انديشد و هر حادثه را فراخور حال و موافق دقت، تدبيري مي

كه ماليم مصلحت   چنان-در انقباض و انبساط و رضا و سخط و تجلد و تواضع

   .)279،  همان( كند  زندگاني مي-تواند بود

المثلي فارسي  در قالب ضرب» بومان و زاغان« در باب اي آشكارتر گونه بهاين توصيه را 

   :»، تو با زمانه بسازاگر زمانه نسازد«: توان مشاهد كرد و يك شعر عربي مي
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 و لِلدهر أثواب فكن فيه ثيابه
  

كَلُبسته يوماً أجد و أخلقا  
)5(

  
  

  ) 194،  همان(

  آنجا كه به شهريار توصيهخورد چشم مي  به نيزهمين رويكرد در سخنان ماكياولي

  :كند مي

واره خواهد هم كسي كه مي.  هاي بسيار است كند و تابع دگرگوني روزگار تغيير مي

...  با زمانه سازگار كندنيكبخت باشد، بايد خردمندي به خرج دهد و خويشتن را

 چرخيدن به هر سويي كه نسيم بخت و تلون شهريار بايد ذهني داشته باشد آمادة

   .)74-73: 1366،  ماكياولي( تضا كندامور اق

ورانس از او  شهر فلبرد كه شوراي  له پي احتماالً زماني به اهميت اين مسئماكياولي

را » پاندولفو« يكي از پادشاهان اطراف به نام ةهمه نيرنگ و دسيس خواست علت آن

من «: گذارد چنين در ميان مي اين پادشاه راز رفتار خود را با ماكياولي اين. كشف كند

خواهم هرچه ممكن است كمتر اشتباه كنم، حكومت را هر روز بنا به   ميچون

انم و امور شخصي خود را هر ساعت بنا به مقتضيات همان گرد  ميمقتضيات همان روز

در ). 34: 1375،  اسكينز(» .دهم؛ زيرا زمان نيرومندتر از مغز ماست ساعت تمشيت مي

كه خرد  مبني بر اينعقيده است  موارد با ماكياولي همدر بيشتر كليله و دمنه ،مجموع

كاري رمز سالمت و  كه سازش؛ چرا ا با اوضاع زمانه وفق دهيم خود ركند كه  ميحكم

  . است كليله و دمنهاخالقي در هاي  اين اعتقاد يكي ديگر از چالش. درست زيستن است

در روايات . از ديگر صفاتي كه در اخالق جزء رذايل شمرده شده، چاپلوسي است

در حديثي مشهور از پيامبر. ديني نيز اين صفت نكوهيده شده است
)ص(

 كه  است آمده

را در اين مورد به دو بخش  كليله و دمنهنظر . دپلوسان خاك بپاشنبه صورت چا

 وزرا و درباريان و ،واردي كه بر اساس ساختار حكومتيم. 1 :كردتوان تقسيم  مي

اين نوع چاپلوسي كه . پردازند مي به تعريف و تمجيد از پادشاه و قدرت او نمايند

ويژه  شود؛ به  مياكياولي نيز ديدهنمايد، در رفتار ممتناسب با شكل حكومتي طبيعي مي

نوع  كليله و دمنهدر . 2.  را به پادشاه تقديم كندشهريارخواهد كتاب هنگامي كه مي

زباني از   و چربنهادينه، معنا كه چاپلوسي ه اينشود؛ ب  ميديگري از چاپلوسي ديده

يابد و  ميبار ديگر هدف اصالت ا يكجدر اين. شود ميعاقالنه و مثبت تلقي هاي  ويژگي
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زبان اگر خواهد  چه مرد خردمند چرب «:گويد  ميدمنه. راه رسيدن به آن اهميت ندارد

   : حقي را در لباس باطل بيرون آرد و باطلي را در معرض حق فرانمايد

  باطلي گر حق كنم، عالم مرا گردد مقّر

    »ور حقي باطل كنم، منكر نگردد كس مرا

  ) 66: 1373،  منشي(

وي كه خود . دارد كليله و دمنهاي كامالً متفاوت با  اين مورد انديشهماكياولي در

اي و ازجمله چاپلوسي  به هر شيوه) خاندان مديچي(براي نزديك شدن به پادشاه زمان 

را باعث ها  آنمتوسل شده، در فصلي جداگانه به نقد رفتار چاپلوسان پرداخته و رفتار 

علت اصلي .   دانسته استمات نادرستگمراهي پادشاه و در نهايت اتخاذ تصمي

 كليله و دمنه. جو كردو را بايد در نوع مخاطب جست كليله و دمنهاختالف ماكياولي و 

زباني و چاپلوسي را ابزار مناسبي براي اطرافيان پادشاه در رسيدن به مراتب عزّ و  چرب

كه خود  حالي كه مخاطب ماكياولي نه اطرافيان شاه،  در؛ كرده استسروري معرفي

 توصيهدمنه  كليله و كه رفت  ميشهريار است و گرنه در عمل، ماكياولي به همان راهي

  . كرده است

ترين  دمنه يكي از مهم،  ، بر اساس خوانش متنكليله و دمنههاي  در ميان شخصيت

ماكياولي دارد و براي هاي   را با انديشههايي است كه بيشترين هماهنگي شخصيت

طور كه در مورد  همان. گيرد ضد اخالقي بهره ميهاي  ز تمام شيوهرسيدن به قدرت ا

 هاي اخالقي چاپلوسي مشاهده شد، برداشت او از هنجارها و رذايل اخالقي با آموزه

 قبل و بعد از اسالم حرص و آز  فرهنگ ايراني در،براي مثال.  داردتفاوتي آشكار

 بدترين ديوها ةآن را در زمرنيز  و متون ديگر شاهنامهدر .  شده استنكوهيدهشدت  به

 مقابل حرص و آز، قناعت است كه در تمام آثار ادبي و اخالقي از آن ةنقط. اند شمرده

 تاريخي اهميت قناعت به وضع اقتصادي و جغرافيايي علتاحتماالً .  شده استستايش

ت  همواره نگران ناماليما مردمان آنهايي كهسرزمين؛  گردد مي باززمين شرقمخاص 

قوت اند و در نتيجه فقر و نگراني ازمحيطي بودههاي  ي و ديگر ناسازگاريجو 

 به طبيعت انساني ،دمنه برخالف چنين سنتي. اليموت همراه هميشگي آنان بوده است

همين  به. داند  ميانديشد و حرص را صفت ضروري حيات و عامل پيشرفت  ميخود
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ت همت و قلّت مروت ئو قناعت از دنا «:شمردهمتي و پستي مي ، قناعت را دوندليل

   :باشد

  

  ) 62همان، (

چه قناعت از موجود «: شود مي  تكرار هم» اوزاهد و مهمان«مين انديشه در باب ه

همان، (» .ت و قصور همت باشدمعدوم قانع بودن، دليل وفور دنائستوده است و از 

344(.   

شده محدود ياد به موارد كليله و دمنهاخالقي در هاي  موضوع اخالق و چالش

اندازي تازه و  در اين مقاله كوشش شد تا چشم.  و بسيار فراتر از آن استشود نمي

 مناسبي براي زمينة اثري كه ؛ ارزشمند ارائه شود متفاوت از اخالق در اين كتابشايد

اگر چنين . آوردفراهم مي)  جهان اسالمايران وهند،  (نقد فرهنگي در تفكر سنتي شرق

هايي صورت گيرد و به كشف ساختارهاي فكري نهفته در متن بينجامد، جامعه پژوهش

ها منشأ رفتارهاي   كه برخي از آنعلل و عوامليرا در خودشناسي بهتر و شناخت 

  .كنوني ماست، ياري خواهد كرد

  گيري  نتيجه. 7

 مفاهيمي كه در اين . سرشار از مفاهيم اخالقي استون ادب فارسي از متو كليله و دمنه

از آنجا كه در .  شباهت داردالملوك����� بيشتر به ، به قول فوشه كور،اثر مطرح شده

رويم كه مورد نياز طبقات  هبا اخالقياتي روباغلب اين اثر مردم تقريباً نقشي ندارند، 

دليل شمول و فراگيري اين  با اين حال به.  قدرت استةبقويژه ط بهباالي جامعه و 

كنند و با آن مأنوس  ند با اين اثر ارتباط برقرارا مفاهيم، طبقات ديگر اجتماع نيز توانسته

كليله  براي بررسي اخالقيات در )روساخت و زيرساخت (بندي جديد ما تقسيم. شوند

.  دتري نقد و بررسي شويم با دقت بيشآورد كه اين مفاه مي ، اين امكان را فراهمو دمنه

ته شده كه با مفاهيم اخالقي  ادبي شناخ- همواره متني سياسي كليله و دمنهاز آنجا كه 

اخالقي و سياست هاي  نظريه كه در تفكر شرقي ميان  راهايي، چالش استآميختهدر

  .  نشان داده استخوددر ، عملي وجود داشته

 از دنائت شمر قناعت را 
  

 »همتت را كه نام كردست آز؟  
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، نبايد باعث شود مخاطب به شد ارائه  متناخالقي درهاي  تصويري كه از چالش

اتفاقاً اين اثر سرشار از .  كتابي ضد اخالقي استكليله و دمنهاين نتيجه برسد كه 

/  نويسنده متناخالقي است؛ چه در زيرساخت و چه در روساختهاي  توصيه

نويسندگان بر لزوم رعايت سجاياي اخالقي مانند عدل، بخشش، صداقت، عفو، دوستي 

هايي ميان روساخت و  گاه تناقض و چالش  گه،با اين حال. اند  كردهأكيدبسيار ت غيره و

 رعايت اخالق نيك را اغلب كه روساخت ين معناه اب. شود  ميزيرساخت اثر مشاهده

 رفتارها با -  عمل و كنش سياسي استة كه مرحل- اما در زيرساخت؛كند سفارش مي

  .كند معيارهاي اخالقي مطابقت نمي

 :تواند داليل زيادي داشته باشد؛ ازجمله  ميالقي در كليله و دمنههاي اخاين تضاد

ها به اخالق، زندگي و  مختلفي است كه لزوماً نگرش آنهاي  تمدنبرايند اين كتاب . 1

داستان كه تفكر هندي بيشتر نفوذ    در زيرساخت؛ براي مثالسياست يكسان نبوده است

 ،هاستستان كه متأثر از ديگر فرهنگ اما در روساخت دا؛رنگ است دارد، خشونت كم

بسياري از مفاهيم اخالقي تعريف و حد و مرز دقيقي . 2. اي ديگر است گونه  بهوضع

 اشخاص مختلف وجود سويد؛ بنابراين امكان مصادره به مطلوب اين مفاهيم از نندار

 ها شود و شخصيت  ميبراي مثال قناعت، همت، فقر و خرد بارها در متن مطرح. دارد

 لزوم ،سومين عامل جدال تاريخي انديشمندان. 3. دارندها  متفاوتي از آنهاي  برداشت

 اين عوامل مجموعة .زدايي از سياست است همراهي اخالق با سياست و يا اخالق

 با توجه به اهميتي كه در فرهنگ شرق و حتي جهان دارد، كليله و دمنهشود   ميباعث

  .ارهاي فكري آن مورد بازانديشي قرار گيردو ساختشود با نگاهي نو بازخواني 

  ها نوشت پي

 از جريـان اصـلي      دليل جداشدن   هاست، به   وگو ميان شخصيت    ها اگرچه دربردارندة گفت     اين ديالوگ . 1

 شخـصيت خاصـي سـخن       در اينجـا گـويي قهرمـان بـا        . گيرد  يم داستان، حالت مونولوگ به خود    

 . افراد هستندگويد و مخاطب او همة نمي

 .دارد  بيش از آن است كه قرآن از آن بازمي،دارد نچه سلطان آدميان را از آن بازميآ. 2

ضـد اخـالق را در جنـگ بـا حريـف مقابـل جـايز                طـور كلـي         ري استفاده از مكر و حيله و به       بسيا. 3

  در تضاد با اخالق    يقين  يابد و به     گسترش مي   آن بسيار  اگر اين قاعده پذيرفته شود، دامنة     . اند دانسته
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 شكست داد؟ اگر خيانت و مكر       اي  آيا جايز است دشمن را به هر وسيله       . گيرد  مي و خرد ناب قرار   

 سرانجام يابد و مي ابزارهاي ديگر نيز مشروعيت ، آن، پيرو ضد اخالق پذيرفته شودعنوان و حيله به

 .كند مي  هدف وسيله را توجيه:رسيم  مشهور ماكياولي ميبه همان قاعدة

كانت معتقد بود همة شناسايي بشر      . نه تجربه است  شيني، مستقل بودن آن از هرگو     مراد از پي  . 4

شناسايي پيشين در برابر شناسايي پسين است كه فقط از راه           . آيد دست نمي   از راه تجربه به   

 اسـت كـه     )Pure(شناسايي پيشيني از آن لحاظ به نظر كانت محض          . شود  مي تجربه ايجاد 

 .)51: 1383محمودي، ( ن راه نداشته استگونه مفهوم تجربي در آ هيچ

  همچنـان كـه او روزي لبـاس نـو          ؛ساز شـوي  هـا همـ     سعي كن با آن جامه    . ي دارد هاي روزگار لباس . 5
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