
 مقفع و ماکیاوللی زمانه و زمینه ابن

 ()بخش نخست

  

  مصطفی نصیری

 

اندیشمندانی پژوهشکردهبرخیاز تحقیقو ایران در اندیشه تاریخ در دکترکه و گویتاین مثل اند،

دوممقفع)سدهمیالدی(وابنشانزدهطباطبایی،بهبرخیوجوهتشابهمیاننیکولوماکیاوللی)سده

عملاند،ولیتاکنونبررسیانتقادیجامعیدراینبارهبهکردههاییهشتممیالدی(اشارههجریو

درایننوشتهسعیخواهیمکرداینموضوعرادرحوصلهیکمقالهموردبررسیقرار.نیامدهاست

کلیهارجاعاتالزمبهیادآوریاستکه.دادهوبرخیوجوهتشابهمیانآندورااحصاءوتشریحنماییم

وبراساسترجمههارویمنسفیلد،ودرمورد«شهریار»و«هاگفتار»مادرموردماکیاوللیبهدوکتاب

 .خواهدبود«رسالهفیالصحابه»مقفعبهاصلآثاروی،بویژهبهابن

ایااشاره،وب«درآمدیبرتاریخاندیشهسیاسیدرایران»بحثراباافقیکهدکترطباطباییدرکتاب

مقفعمردیابن»نویسد؛ویمی.کنیممقفعآوردهاست،آغازمیویبهارزیابیگویتایندربارهابنکه

ابن تبار ماکیاوللیبودکهبهازسنخو دررغماینخلدونو اما کهدریافتیژرفازسیاساتداشتند،

گونهادامهطباطباییسپساین.«طولزندگیخودازشرکتفعالسیاسیکنارگذاشتهشدهبودند

الصحابهبااندکهرسالهفیخلدونوماکیاوللیمقایسهکردهحیثباابنمقفعراازاینابن»دادهاست؛

نیزبرای«هایمشخصیراهحل»نظرداردو«شرایطتاریخیخاصی»هابهفاصلهگرفتنازاندرزنامه

«کندمشکالتآنعرضهمی بازمیکنیمدرسعیمی. ارزیابیفرارویما برخیافقیکهدو کنند،

.بحثبگذاریموجوهتشابهمیانآندورااحصاءوبه

 

 های انسان جدید ـ دایه ۱

هاتوانیمآنکهمیطوریتوانگفتکهاندیشههردوشخصیتتاثیرشگرفیرابرجایگذاشت،بهمی

دو گفت، بتوان اگر و جدید، دوره دو سرآغاز انسانرا با جدید، بدانیمدوران جدید های اندیشه.

چهراکهنوزایشسدهچهارمدرمقفع،بویژهراهیراکهاودرترجمهآغازکرد،گامبلندیبودکهآنابن

اند،مثلمتفکرینجدیدیکهدربارهسدهچهارمتحقیقکرده.اند،بهارمغانآوردجهاناسالمینامیده

پد از ایسخنگفتهیدهمحمدارکون، اندنامیده«هیومنیسماسالمی»اندکهآنرا اینپدیدهچیزی.

ابن بسطیکه نیستجز مضمون در ادب»مقفع مثل« ایرانی، اندیشمندان توسطنسلیاز و داد

دلیلاماماکیاوللیبه.ادامهیافت....مسکویهورازیوابوحیانتوحیدیوابوحاتمسجستانیوابن

اشدرمقیاسجهانیتاثیرگذاشتهراداشتکهاندیشه«بخت»رداریازشرایطتاریخیبهتر،اینبرخو

عنوانانسانیایطوالنیبههرچندماکیاوللیدوره.دارسیاستدردورانجدیدتبدیلشودوبهطالیه

رگرفتهودرحالهایابلیسیمطرحشداماتحقیقاتجدیدتاحدودیغبارازچهرهویبشریرباآموزه

برگرفتناست انگیزه«الصحابهرسالهفی»مقفعدرآغازابن. هایازانسانیسخنگفتهاستکهبا

اوبهخلیفههشدار.درحوزهسیاسترویآوردهاست«ابداءرای»بهاظهارنظرو«طمع»مادییا

بخواهددررایواندیشهدیگرانآیدواگرخلیفهببارنمی«عجزویأس»جز«امیدینا»دهدکهازمی

بدهد نظر فضایابراز نظر، و علم اهل به باید شریکشود، باید که شریکشود، چنینبی. گمان

کهمشخصنمایدازکدامطبقهاجتماعیشناختهگوید،بدونآنمقفعازآنسخنمیانسانیکهابن

می شده و تولد جدید»باشد، است«جعل هجری دوم سده در ی نظاممی. براساس که دانیم

کهبهاجتم بهدورهاسالمینیزمنتقلشد،هریکاز«اسم»یبدون«رسم»عنواناعیایرانی،ـ ـ

ویژهطبقهخودراشدندکهدرنتیجهآن،هرشخصیفقطکاراعضاءاجتماعدریکطبقهگنجاندهمی

کندمی توانستایفاء اینطبقه. دخالتدرسیاستتدر کاربندی، ممتازنها اماویژه ترینطبقهبود،

کند،ولیفراخواندهوتوصیهمی«علماء»همنشینیبامقفعهرچنددرآثاردیگرش،پادشاهرابهابن

توانندبهاظهارنظروابداءرایدرنزدپادشاهمی«الصحابهرسالهفی»خالفآن،کسانیکهدراولبه

هاکنند،بهطبقهخاصیتعلقندارند،بنابراینآننظرآنانمی«استماع»بپردازند،وپادشاهراملزمبه

خود،برمبنایاینانسانجدیدیکهاز«رساله»مقفعدرابن.ایباشندتوانندهرکسیازهرطبقهمی

دستبهتقسیم بدآنسخنگفتهاست، حاکمخوبو دو از و واله»بندیحاکمانزده الخیر، واله



است«اجتماع»عکسشدهواین«تعی ن»جااولینجاییاستکهمبنایاین.ثکردهاستبح«الشر 

 را حاکم متعی ن»که برعکسمی« نه و کند، تقسیم. این مبنای صرفا انسان»بندی به« توجه و

،ازپرسیدنوگوش«درکنارعلموآگاهیخود»کسیاستکه«حاکمخوب».هایاوستخواسته

کسانیهستندکه«حاکمانشر »،اما«یجمعمععلمهالمسألهواالستماع»شودیکردنغافلنم

احساسبی» و دیگرانخودپسندی از نیازی می« خود جهل به نیز را جهلهم»افزایند مع یجمعون

االستغناءَ و «الُعجَب بررسیمشفقانهامور. در ایناستکهاولی؛ بددر حاکمخوبو تفاوتدیگر

گیریدربارهاموررعیتتنهاازاینطریقبهودلیلرامالکعملقراردادهودرتصمیمرعیت،حجت

هاعلیرعیتهفیمایلطفلهمنالفحصعنویستوثقلنفسهبالحجهویتخذ»رسداطمینانخاطرمی

کسیعذرینمی«امورهم از واگذاشتهو حجترا حالآنکهحاکمانبد، اعمالسلطه ، با و پذیرند

کماکاناولئکیکتفونبالد عهویرضونبدحوض»دهندکسیجرأتابرازرأییاخبرپیداکنداجازهنمی

الدیان تسلیط مع خبرٍ أو برأٍی أحٌد علیهم یجترأ أن االمتناع فی العذر انقطاع و «الحجه عبارتبه.

تصمیماتخودازطرفتر،حاکمانخوبکسانیهستندکهبررسیمشفقانهراپشتوانهپذیرشساده

.هانیستدهند،اماحاکمانبدکسانیهستندکهچیزیجززورپشتیبانتصمیماتآنرعیتقرارمی

اینفاصلهابن ندارد،«رعیت»گذاریمیاندوگونهحاکمکهمبناییجزرعایتحالومصلحتمقفعبا

آنمی ازشیوهامیرالمومنینشناختیمایناستکهصگوید؛ برایابرازچهما احباناندیشهوخردرا

راچهچنینیادآوریآنرای،درمواردیکهگماندارددیگریآنراییاخبررابهاونرساندهاست،وهم

وفیالذیقدعرفنامنطریقهأمیرالمؤمنینمایشجع»کندکهخودبهآنرسیدهاست،تشویقمی

نکتهمهمی.«هلمیبلغهإیاهغیره،وبالتذکیربماقدانتهیإلیهذاالرأیعلیمبادرتهبالخبرفیماظنأن

أنممایزیدذویاأللبابنشاطاإلی»چینیخواهدگفتایناستکهمقفعبعدازاینمقدمهکهابن

یعنیآنچه«هاالذیأصبحواقدطمعوافیههاأوغابردهرإعمالالرأیفیمایصلحهللااألمهبهفییوم

چهکهموجباصالحامت،چهدرامروزشوثدلگرمیوجدیتصاحبانخرددرابرازرایدرآنکهباع

مقفعدرتوضیحاینابن.هاازابرازرایدارنداستکهآن«طمعی»شودهماناچهدردورانگذشته،می

وجهددرکارمینکتهمی معالطمعِالجد »شودگوید؛طمعموجبجد  تکهچنین،شکینیس«فإن 

طمعی،آنامرمذمومینیستکهدراخالقنکوهششدهاست،زیراطمعنکوهششدهدراخالق

ابن که طمعی ولی است نفسانی آزمندی با میمساوی سخن آن از حوزهمقفع به ناظر گوید

ازجاستکهجرأتبهمقفعاینهمهنکتهاساسیابن.سیاسیومصلحتاست خرجدادهورسماً

معادلیبرایمضمونمتاخر«طمع» انگلیسیبدانیم،صحبتکرده «Desire» انسانیکهبایدآنرا

صورتطمعدرمعنایآزمندیدراخالقشرقیبه.قراردادهاست«حزم»استوآنرادرنسبتیبا

انتوانستمضمونموردنظرخودراباواژهدیگریبیمقفعنیزمیعاممذمومشمردهشدهاستوابن

مقفعمولویاستکهحدودعکسابن.استفادهکند«منهیه»کنداماترجیحدادهاستکهازاینکلمه

سدهپسازاو،و،درداستانشهریوروستایی،میانطمعوحزم،رابطهمعکوسیبرقرارکردهو۵

است)حزمآنگیردکهچرادرمقابلدعوتروستاییحزمنکردهوبهانهنیاوردهبهشهریخردهمی

تفاوتمورداشاره،ناشیازتفاوتدومبنایسیاسیواخالقیاست.(....امباشدکهگوییتخمه

مقفعازآنسخنگفتهوطمعوحزمیکهابن.مقفعودومیمبنایمولویاستکهاولیمبنایابن

 کوششیا انگیزه را جهد»آن و ِجد  بسی« اصطالح دو دقیقا است، کهدانسته مهمیهستند ار

آن شهریار سراسر در بهماکیاوللی است، برده بکار را نمیطوریها را فصلی شهریارکه در توان

ترینگسستهرشایدبتوانایننکتهرامهم.مالحظهکردکهویآندومضمونراتکرارنکردهباشد

یکیازآندودر.مقفعاستترازابنترومؤثردوازمبنایقدماییدانستکهدرموردماکیاوللیکامل

بهتوضیحیکهمنسفیلددرترجمهخودازشهریارآوردهاست،.است «Acquisition» ماکیاوللی،واژه

اندوختنوکسبواکتسابوتحصیلو»دراصلیکاصطالحاقتصادیوبهمعنی Acquisition کلمه

کراتدرمفهومسیاسیبکارایاقتصادیبرگرفتهوبهاستکهماکیاوللیآنراازمعن«...تصاحبو

استکهدر«کاسبی»همانکاربرداقتصادیایناصطالحدرتداولعامیانهفارسیزبانان.بردهاست

سودجوییاست آزمندیو مفاهیمیهمچون با پیوند .Acquisition ماکیاوللیآن اصطالح چناندر

سرتاسرشهریارعبارتاز.هاتبدیلشدهاستبندیحکومتتقسیماهمیتیداردکهبهیکیازمبانی

هاـچگونگیبدستآوردنحکومتیککشورـچهازطریقپیروزینظامی،چهازطریقارثیادیگرراه

آناست تثبیتحاکمیتبر یا حفظ و برده. بکار اصطالحمذکور دایمبا ارتباط در دیگریکه اصطالح



استکهبرخیازمترجمین،ازجملهداریوشآشوری،بهاشتباهآنرا «Prudent» شود،عبارتازمی

بگفتهدکترطباطبایی،دراساسازاصطالحاتارسطویی Prudence واژه.اندترجمهکرده«زیرکی»به

باشدوبهوبهمعنیتصوراتغیراکتسابیاستکهنتیجهتجربیاتشخصیومستقیمهرکسیمی

برایافادهچنینمعناییدرفارسی،.غیرقابلانتقالازشخصیبهشخصیدیگراستهمیندلیل،

 همه؛ از بهتر و حزم نگری، آینده دوراندیشی، کلماتیمانند: بصیرت»ما داریم« را آموزه. هایدر

بدستمی دولتشهریرا شهریاریکه میماکیاوللی، بتواندآورد، بصیرت، دوراندیشیو بایستبا

ماکیاوللی.بینیکردهوپیشازوقوعچارهنمایدشود،پیشیراکهموجباخاللدرحفظآنمیعوامل

وپیشهادرپیشدرفصلسومشهریارتاکیدداردکهُرمی هابسیارخوبعملدستیبرآنبینیوقایع 

یاخالقیقدیمدرادامهخواهیمدیدکههرچندهردواندیشمندتوانستندگسستیازمبنا.کردندمی

انجامبدهنداماهریکباتوجهبهشرایطتاریخیمتفاوت،فضایمتفاوتیبرایپروازداشتند،وهریک

 .نیزنتیجهمتفاوتیبرجایگذاشتند

 

*** 

 

 مقفع و ماکیاوللی  زمانه و زمینه ابن

 ()بخش دوم

  

 میهن دوستی

روشنیماکیاوللی،ایناستکههردواندیشمندبهمقفعوهمهایبرجستۀهمابنیکیازویژگی

دوستمیهن» » پرستمیهن»و میهنبوده« پرابلماتیک با وثیقی نسبت دارای آنان اندیشه و اند،

هاستآن دوره. اندیشمنددر دو بهاندکهمیایاندیشیدههر فقدانتوانآنرا میانرفتنیا لحاظاز

دوستیایندانمکهمیهنتاکیدمیالزمبه.نامید«انحطاط»ن،دورههایمرکزیدرهردوسرزمیدولت

نداردکهمفهومیمتأخر،والبتهتاحد«ناسیونالیسم»دوشخص،بویژهماکیاوللی،نسبتیبامفهوم

ایدئولوژیکیاستکهازسدهنوزدهمبهبعدموردتوجهقرارگرفتهاست ایماکیاوللیدردوره.زیادی 

حداقلبهسهحوزۀشهریاریزندگیک ایتالیا که کشمکشمیانرد و بود ایمستقلتقسیمشده

سازیدرایتالیارادرمقایسهباهمسایگانقدرتمندش،مثلفرانسهواسپانیاکهبهها،روندملتآن

یتالیابهدرپیامداینتأخیر،سرزمینا.یکدولت/ملتقدرتمندتبدیلشدهبودند،بهتاخیرانداختهبود

حسابدوقدرتبزرگاروپایی،یعنیاسپانیاوفرانسهتبدیلشدهبودوحاکمانمیدانرقابتوتسویه

دولتشهرهایسه یکاز چارههر برایبقایخود اصلیایتالیا، اینگانۀ جز گاهیبااینداشتند که

بسازند فرانسه با گاهی و اسپانیا اصلی. علت که ماکیاوللی دغدغه کتابهمه شدن نوشته

اوکه.هاستقدرت«بازیزمین»است،تشکیلدولت/ملتایتالیاوخروجآناز«شهریار»سازدوران

بود،کهکتابی«هاگفتار»پسازراندهشدنازخدمتحکومتی،درگوشهدنجیمشغولتحریرکتاب

نظریهجمهوری باره ادر ناحیه دو ریاستبر که وقتیدید اصلیایتالیا،خواهیاست، ناحیه سه ز

نوشتنکتابگفتار کنارگذاشتواقدامبهنوشتنکتاببدستیکخاندانافتادهاست، موقتا را ها

هاکردتاشایدسرداریازاینخاندان،بااغتنامفرصتتاریخیبدست«مدیچی»شهریاروهدیهآنبه

افزارهایخودی،موانعیامکندوباتکیهبرجنگخوبیتشخیصدادهبود،قآمده،کهماکیاوللیآنرابه

ماکیاوللیدر.تشکیلدولت/ملتایتالیاراازسرراهبرداشتهوایتالیارابهیککشورمتحدتبدیلنماید

را کلیسا پاپیبرایایفاینقشموردنظرش، مایوسشدنازدستگاه وپساز راهتحققاینآرزو،

قدرهانوشت؛دستگاهپاپیوکلیسا،نهآنودرفصلدوازدهمکتابگفتارسختموردحملهقرارداد،

قدرضعیفاستکهتحققاینپارچهتبدیلکند،ونهآنقدرتمنداستکهایتالیارابهیکسرزمینیک

نمیاکهتحتفرمانیکشهریارباشداینکهایتالیابهجایآرزورابهشهریاردیگریواگذارد،نتیجهآن

است شده تقسیم لرد و شهریار چند بن. که حرف این گفتن با وطنمایهاو جز وای دوستی

بزرگ (patriotism) پرستیمیهن به اینرهگذر از و خرید جان به را نفرینکلیسا لعنو ترینندارد،

هنوزخالفپیچیدهشدنطومارکلیسا،کهاینبدنامی،بهشیطانعرصهسیاستتبدیلشد،طوری

واسطهدهم،امابهماکیاوللیگفتهبودکه؛جانمرابرایمیهنممی.رهانساختهاستیقهاوراکامالً

ناموآوازه برایمیهنداددرافتادنبادستگاهکلیسا، اشرا آن. جاکهآگاهیعمیقیازماکیاوللیاز



دانستکهمتحدکردنایتالیابراینمیهمرساندهبود،بناپروسهدولت/ملتسازیوالزاماتزمانهبه

این.است«العادهفوق»بااختیارات«بنیادگذار»،نیازمندیکفرد«ملی»وتبدیلآنبهکشوریبادولت

آن او برای حکومتهدف نوع از حکومتی به بود حاضر حتی که داشت اهمیت پاپیقدر های

بیگانهقرون یاکشور بهوسطاییتندردهد، اشترغیبکنداشغالمیهنایرا اودرکتابشهریار،.

ایتالیانوشتهشدهبود،سعیکردمبانینظریوهمهاختیارات«مشکل»بسافقطبرایکتابیکهچه

اریمهیاسازد،حتیاگرآنسرداررابرایچنینسرد (Extraordinary) العادهوفوق (Ordinary) عادی

باشد اعظم پاپ ابه. دلیل همین سر  ، شهریار  کتابِ مفسریِن اکثر درپیهایپی«التفات»ستکه

کتابشهریار،به.مندفهرادراینراستامی«مخاطب»هب«غایب»ماکیاوللیازصیغه صورتدرواقع 

جانیزجانباحتیاطمشخصکتابیدربنیادگذارینظریهپادشاهیمطلقهنیستزیراماکیاوللیدراین

نداد دست از دیدهرا و مشخص قابل طرحی و بهه یا مشروطه پادشاهی از خودششدن تعبیر

است«شهریاریشهروندی» تنیده نیز این. بیانیهبا اول، وهله در ایسیاسیدرحالکتابشهریار

تاریخیاست آخرینفصلشهریار،یعنی.راستایبرانگیختنسردارناجیایتالیابرایانجاِمماموریتِ

بایدوشفصلبیست نسبتبهسرداریاستکه و ایتالیا عشقماکیاوللینسبتبه از آکنده شم 

دراصطالح«بربر»بااینتوضیحکه.برهاندوبهیکدولت/ملتتبدیلکند«هابربر»ایتالیاراازدست

مضمون دارای ماکیاوللی شبیه عجم»ی فصل« این در او باست، ارجاعی پارسیان،هضمن تاریخ

کند،وهارابهناجیموردنظرخودگوشزدمی«ماد»ازستم«پارسیان»دررهانیدنکوروش«ویویرت»

عباراتکتا با را پایانمی«پترارکا»بشهریار به یشاعر که؛ وافزارجنگویرتو،»برد قهر علیه را ها

 .«هاهنوزنمردهاستیدردلایتالیایکهنِبرگرفتهوجنگراکوتاهخواهدکرد،زیراآندلیریِغضب

دیدیمکهماکیاوللیبهروشنینجاتایتالیارادرگروپیرویازاندیشهوعملکسی)کوروش(دانست

)شاه وی حقوقی شخصیت بهفرهکه مسلح( )پیامبر یا کانونمند( در ماکیاوللی، تعبیر

داردنامهسیاست هایایرانیقرار بهابن. نیز گونهمقفع دغدغهمیهنداشتایدیگر، دوره. در ایاو

قتلرسید،یعنینیمهاولسدهدومهجری،کهایراندرپایعربانسقوطکردهمتولدودرراهمیهنبه

به و آنبود، ولیاز بود، دغدغهاصلیاو دولتایرانی، مجدد جاکهشرایطتاریخیهمیندلیلاحیاء

میهن«مشکل»ددرمسیریغیرازمسیرماکیاوللی،برایاستقاللآنعدمیبود،بنابراینسعیکر

به نماید، پیگیری نمیرا او دیگر، بهعبارت بکند، کاری میهن کالبد باره در بهتوانست دلیل همین

بود نهفته ایرانشهری اندیشه در که پرداخت میهن روح از پاسداری ابن. نشاناولویت که گرمقفع

کالبدوطنوحفظآندرکالبدیغیرطبیعی،ت،پاسداریازروحبیاشاسشناختدقیقالزاماتزمانه

مقفعباآگاهیژرفیکهازواقعیتقدرتسیاسیوابن.خودآگاهیتاریخیاستونیزدامنزدنبه

شرایط»دانستکهخوبیمیمنطقدرونیدستگاهخالفتدردورانحیاتخودبدستآوردهبود،به

امکانی د« بازتشکیل جدید،برای مطالعات نتایج براساس اگر بویژه نیست، مهیا ایران ملت ولت/

فروپاشیامپراتوریساسانیرا،نهمعلولقهروغلبهبیرونیعربانبلکهانحطاطواضمحاللدرونی

بهشورشابن.ساسانیانبدانیم چنیندرکیازشرایطتاریخی،هیچگاهآشکارا هایمحدودمقفعبا

ب که عربان قیامعلیه ه شعوبیه»های نپیوستنام« است دار ابن. میزیرا آنمقفع که چهدانست

چونوچرایزبانمایهومنطقدرونیاستمرارایرانبود،دردرازایقریببهدوسدهحاکمیتبیبن

کشید،موردغفلتعربیوعصبیتقومینهفتهدرآن،کهدردورهامویاندوبارهجانگرفتهوزبانهمی

بنیادهایفرهنگ بکارگرفتتا بنابراینتمامتالشخودرا دربطن«ایرانشهری»واقعشدهاست، را

هایجدیدهنوزدرحدینیستکهبتواندتاریخرسمیاینهرچندپژوهش.زبانغالبعربیتعبیهکند

بی را مهم بسیار ایندوره اما کند، واکنشایرانیاکهمیاعتبار میاندو از بهحاکمیتعربانبینیم ن

 در و دارد واکنشنظامیغلبه بر واکنشفرهنگی فرهنگیاستکهاموی، مبارزه این نیز نهایت

ایران مجدد احیاء مقدمات امتعربیـ خالفتو دستگاه از آن استقالل و فراهمزمین اسالمیرا

قرینهمی پژوهشکند، نتایج بر استای جدید های ا. بیبنباری، نیزیچهمقفع و آغازکننده گمانی،

بلندمهم دوبارهترینگامترینو مقدماتاحیاء چهارم، و سوم سده توانستدر راهیاستکه در

برابر در ایران نسبیمرزهای استقالل نیز و است، فردوسیمتبلور در که ایرانی، زبان و فرهنگ

آورد فراهم مرزهایخالفتاسالمیرا اینجانِ. میکالم میدانکه؛ در که جا هر ایرانیان که دانیم

بهنظامیباخته فرهنگی،دشمنغالبرا درسنگر اندچوبفرهنگایرانی،مغلوبکردهاند، پیروزی.

فرهنگیایرانیانبرعربانکهمقدمهتمایزوعاملاستقاللمرزهایـجغرافیایی،سیاسیوفرهنگیـ



ای،اولینهیچشکیوشبههبیمقفعفرهنگیاستکهابنارگرفت،زمینازمرزهایخالفتقرایران

ایتالیا«بیماری»تشخیصوتجویزماکیاوللیبر.بارهآناستترینعاملإحیاءدوباره،بلکهسهومهم

«فرهنگ»مقفعاست،امریکهدرتشخیصدرستابن«سیاست»کهتشخیصیدرستبود،داروی

 .بود،فرهنگیکهعینسیاستبود

 

***



 یاوللیمقفع و ماک ابن ینهزمانه و زم

 )بخش سوم( 

 

 یسندگینو هنر

دریتالیااینهاست.سرزمآنیسندگیمقفع،هنروقدرتنووابنیاوللیماکیانوجوهتشابهمیگرداز

ماک بزرگزبانایاوللی،عصر معمار دیتالیاییدانته؛ بهخود ایدهرا با اما دانته،کهیزبانحالینبود،

ینکندوایداپیادتسیتالیابود،هنوزنتوانستهبوددرسراسراافکندهیوپیادگذاشتهآنرابنهاییهپا

بهعنوانتوانیاستکهمیامر عللتاخیگردیکیآنرا تشکیراز نظریتالیادولت/ملتایلدر در

کنندکهیداتحولپ«ملت»یکبهوانندتیمیمختلف،زمانیهاهاوزبانگرفت.اقواممختلفبافرهنگ

آثاریاندیشندزبانبیکوبایندفرهنگدرآیکترچیرزیهمگیعنیبشوند،«یامرمل»یدارا کهی.

بود،دودستاوردیاستعلمسیادگذاریمثابهبنها،کهبهآنینوشت،عالوهبرارزشعلمیاوللیماک

ن زبانیزمهم حوزه ایدر اول دستاورد آورد. ارمغان نینبه و بالغت، و فصاحت که دقتیزبود

آیزبانهاییفتوص که نگرناو، از کارهایمتوالیستنرا ظرافتِ دقتدر زرگرانصنعتیو و گران

بهسیفلورانس معیادتالهامگرفتهبود، و ایارزبانواحد ایتالیادر از و پروسهیقطرینکمککرد

یکارگرفتوآثاررابهیعبارتبهتر،اوزبانبهید،سهمخودسرعتبخشرابهیتالیادولت/ملتایلتشک

 بود.ماکخواندنآنیرغبتبرایتالیاکهدرسراسرانوشترا دقتدرعملپیاوللیها وورانیشهبا

ینبود،بهایاستازمراکزعمدهفرهنگ،هنر،تجارتوسیکیهنرمندانفلورانس،کهدرآنروزگار

یدهرسیجهنت که دولت»بود عمل پیزنarte dello statoیعنی« عمل ورانیشهمانند هنرمندان،و

رایقیزباندقیدباید،جدیاسیسیشهاندییمعنایفظرایانبیبرایناست.بنابرایژهدقتویازمندن

همان هنرانتخابکرد. آثار در جزوی،طورکه جایهر میدر نسبتشیندنیخود در هماهنگبایو

ینندهببهیباییاززییهاوأشکال،ومتعاقبآن،حسنونو،بهرنگیتاصورتگیردیقرارمیگرعناصرد

خودراییجاوبارمعنایم،ومفاهیرتعابیژهبویهرعنصرزبانیز،نیشهمهماندیهابدهد،درنوشته

یاسیوسرشتقدرتسهایروتأملدررابطهنروی،ینشود.ازایجادایمازمفاهیدجدیداردتانظام

تعریدجد صناعتپیاوللی؛ماکیفدر مبتنهیشمانند که طبیوران، در نظاره موادیعتبر کاربرد یو

یفدرتعریاستواقعس.درآیدیحسابمبهیفوظریقدقیعملشود،یمیانهاباستکههنرباآن

استیکردنزبانیداوپیمناسباتاجتماعهایکارییزهودقتدررهایروابطهنمشاهدهریاوللی؛ماک

بیفکهبتواندظرا اکندیانرا حرفآخر زبانایاوللیماککهین. حساببه«صاحبسبک»یتالیاییدر

بنآیدیم آن، بر عالوه سیادگذارو علم بهیدجدیاستزبان بنیرتعباست، جدیادگذاربهتر، یدعلم

 درنوشتن.یدجدیدرقالبسبکیاستس

 

ینهوزمیددرجهاناسالمانجامیمعظیتحولبهاشیسنگیاستکههنرنویکسیزمقفع،اونابناما

معروفشد،فراهمآورد.جهاناسالمدرآغازخود،یسدهچهارم«یشنوزا»چهکهبعداًبهآنیرابرا

ترخودازخاکسوارهنوزققنوسیبودوشاهنامهفردوسیافتههنوزخودرابازنیکهزبانفارسیزمان

برن یاوردهسر تنها میکبود، عربشناختیزبان زبان همانا طبیکه چنیعیبود. در که یناست

ی،.باریستناییچیدهپۀنکتیننداشتندوایسینویازعربیمفریشهصاحباناندی،وزمانیروزگار

قبلازظهورابنیبزبانعر زبانتا اولابارزیخیتاریژگیبادوویمقفع، زبانی،زبانعربکهینبود.

بودکهتنهابهکاریزباننثرمسجعکه،یناحساساتوعواطفاست،ودومایانشعربودکهزبانب

کهمایابود.اماآنجنبهیاسیاغراضسیاحساساتوعواطفبرایختنکهزبانبرانگآمدیخطابهم

کهیهمانزباننامیم،یومشناسیمیاستمیشهواندعلمکهزبانینثریا«ینثرفن»امروزهآنرا



یاناستکهبینثریبود.نثرفنیبغایرانوشت،اززبانعربیدجدیاستسیباآنمبانیاوللیماک

عملیشهاند ببهکند،یمیرا که سجع و برانگیانخالفشعر میختنو ممکن را .سازدیعواطف

کهنثرهمیینخواهدبود،ومتقابالً،جایبهابداعنثرفنیازینباشد،نیانبیبرااییشهاندکهییجا

یکسیناحساسنشدهاست.بنابرا«یشیدناند»بهیازیگرآناستکهنابداعنشده،نشانیفن

راهویگر،باشد،بهسخندیشهاندیخواهدشدکهداراینثرفنیا«یَسبکنوشتار»موفقبهابداع

صااییوهش پاشیشهاندیانبیبرااییشهاندحبکه گیرد،یمیشدر عنوان سبکتوسطیکبه

اندیکسشود،یمیدتقلهایشانیشهاندیانبیبرایز،نیگراند نمیشهکهفاقد تواندیاستهرگز

ابداعمهمرادرجهانیناستکهایمقفعکسابداعکند.ابنیشیدناندیایشهاندیانبیبرایسبک

جهانیندرایشهبرداشتواندیانراازمیشیدنمانعاندوسیله،ینانجامدادوبدیعربزباناسالمو

آنیجرایآنرابهزبانعربتوانستیبودکهنماییشهاندیمقفعداراابنیگر،ممکنساخت.بهزباند

ب بود، خطابه و شعر زبان که زیانروز عواینسبتاشیشهاندیراکند، احساسو نداشت.طفبا

نبودازنوعیکندچوناصالعربیراباشعروسجععرباشیشهاندتوانستینمیلدلینمقفعبهاابن

ینکند.بنابرایانآنرابیبازبانعربتوانستیبودکهمیزیچهتاآنموقعوجودداشتنبود،اماچآن

یسیمدرسهنثرنوینترازخودشبهمهمعدابداءوابداعکردکهبیشهاندیانبیرابرایمقفعنثرابن

زبانعرب همیلتبدیدر ابنیحجتکافینشد. اولاستتا را ایشمنداندینمقفع دوره ـیرانیدر

همانراابداعکند،یآننثرفنیانبیمقفعراواداشتتابراکهابناییشه.اماآناندیمبدانیاسالم

وکندیمیمعرف«یرانشهریایشهاند»آنراباعنوانباطباییطیدجواداستکهدکترساییشهاند

ازطریشهاندیناستکهایکسانینتروازمهمینمقفعاولابن یاءإحی،انتقالشبهزبانعربیقرا

ب فرهنگاابنشکیکرد. منابعیگواهبهیراخودسختعالقمندبودهاستزیرانیمقفعبهزبانو

تعلیرشپذیکهخودبرایطیپدرشدرشرایخی،تار در بود، تربیماسالمتحتفشار ویرانیایتو

دستگاهخالفت،اهتمامبهیکونزدیـاسالمیعربیطمحیکدریرغمزندگپسرش،بهیراسالمیغ

بهیاالعادهفوق فردرا را روزبه تا گرفت باورمند»یکار د« اینبه فرهنگ و زبان آورد.یرانیو ببار

یاموزد،ب«یزبانمادر»یکعنوانرابهیزبانپهلوتوانستیکهنمیدـبصرهـبالیطیدرمحفعمقابن

یبرایوعلمینیدیفهوظیکعنوانرابهیوزبانپهلوی،درزبانمایکمثابهرابهیبلکهاوزبانعرب

درحالی،اجدادیوفرهنگینیبهمنابعدیدسترس نزدمغ/معلمآموخت، بهیعربزبانکهیدر را

یافتبزرگشد،دریگرفت.اووقتیادیعیصورتطبدربصرهوبهاالهتمیبنیلهقبیاندرمیجبرزندگ

ازیکییزکهپدرشن،«یندهاق»آندربساطیایبقاینـکهآخریرانیایراثکهتنهاراهممکنحفظم

آن بود، آتشکدهیاها یهادر حالانقراضو تاینانیجانشیگرکهدهاییمغینهدرسیادر نداشتند

درحالنابود«اسرار» بهآنانبسپرند، ایوفراموشیرا ینبودـ زباناستکهبا واردکردنشاندر

راحفظکند،واز«ینمضام»نبود،آنیامهیکهامکانسربرآوردنزبانفارسیدرزمانیکسوازی،عرب

رابهعنوانینومضامیراثآنمی،فقداننثرفنیعنییبزرگزبانعربیصهنقیلباتکمیگر،دیسو

علمیشیدناندیبرا«یمواد» انباشت ایو صبغهبینیمیمکهینقراردهد. چهارم رنسانسسده

یلدلینبهاشود،یمیلتبدیرانیخودبهسلطنتایردستگاهخالفتدرسکهینایایابدیمیرانیا

 مواد»استکه ایشهاند« ایدر دوره، مضامیرانشهرین آنیرانشهری،ایناست. جنساز از جاکه

«کوکِ»کهیمقفع،زبانقبلازابنیطنزبانعربهادربآنیهتعبین،احساساتوعواطفنبود،بنابرا

ابداعیبرایقواییزهمقفع،انگدغدغهاستکهدرنزدابنینشعروسجعداشت،ممکننبود.هم

عربایبرینثرفنیتقابل ایزبان مواد بذر بتواند تا زمیرانشهریشد در مهمینرا ابداع بکارد. آن

رایسدهچهارمهجریشنوزای،زبانعربیخیتاریصهبودکهباپرکردننقیعاملینترمقفع،مهمابن

ا آورد، حتیانکتهینببار نعربینترمتعصبیاستکه نتوانستهیزها آنچندوچونکنند. در امااند

درجهاناسالمنبود،کههنوزپابرجاست،بلکهاویسیمدرسهنثرنوگذارییهمقفعتنهادرپانقشابن

اولیکی انتقالمفاهیمترجمانینترومهمیناز همباعثی،بهزبانعربیرانشهریایماستکهبا

باشدکهینبهترایدفراهمآورد.شایشهاندیبرایمهمیارشدوهمموادبسیرانشهریایراثحفظم

یکهبرخچهاست.آنیرانشهریمقفع)فرعبر/درخدمت(انتقالمواداابنیادبیسازمدرسهییم؛بگو

یشمنداناند بهتاسدهچهارمنامدادهیاسالم«یسماومان»آنرا همانعلم،یساننویختارییداند،

 «یالعتاب»استکه جمله المعان»در و لنا لهمیاللغه بینترمؤثرهب« موادیانوجه است. داشته



خدمتسدهچهارمرابهیشنوزاینانآفرهستندکهذهنوزباننقشایییدهدوپدی،وزبانعربیرانیا

.آیندیحسابمبه«مؤسس»یکمضمونوزبان،یثازحیشمندهردواندیرفتند.بارگ



***



 یاوللیمقفع و ماک ابن ینهزمانه و زم

 )بخش چهارم(

 

 سپاه منظم یتبه اهم التفات

دریسی،برمزدورانغالباًسویهتکیلدلکهبههایتالیاییایآن،برایحوتسلیهنیسپاهمیلتشکلزوم

ازجملهیان،بودند،وتوجهبهامورمربوطبهجنگوسپاهییجووَجَنِمجنگیهحالفراموشکردنروح

اندیموارد کانون در که بهیاوللیماکیشهاست دارد، کتابتیمکهیطورقرار سراسر گفت وان

آنبهیحوتسلیهنیسپاهمیلتشکیبرایاوللیرماکهمانسردارموردنظیبعبارتازترغیار،شهر

مرخصنمودنسپاهیخودیافزارهاجنگ ماکیانو است. جنگمدرنپردازیهاصوالنظریاوللیمزدور

دریزعمالنیزنیادربرههن،نوشتهاستوعالوهبرآ«فنجنگ»تحتعنوانیاستوکتابمستقل

ماککردهیفاءنقشایخودیروهاینیجبس همبهیددورانجدیتکهازماهیشناختبایاوللیاست.

بو بود، سالحیژهرسانده ورود بهیبا در«توپ»نام سالحیافت، با جنگ یازمندنیدجدیهاکه

یتدرآورد.امااولویررابهرشتهتحرنگمنظربودکهکتابفنجیناستوازهمیدیجدهاییاستراتژ

رکناصل آنیفنجنگو سپاهمنظمـ بهیاتیوحیاساسیاوللیماکیچنانبراآنـ بودکهتنها

دریار،شهریژهخود،بویهاکالنرادرتمامنوشتهیشهاندیننوشتنکتابفنجنگبسندهنکردوا

آثارهادرتوپیغرشصدایم؛داریادبارهبهیندراییطباطبارکهازدکتیریتعبکانونتوجهقرارداد.به

بهیاوللیماک مهمواره آیدیگوش درواقع، نیارسالهیارشهر». رابطه آراهایرودر جنگیشو

.اشاره«یکوستنیافزارهاخوبوجنگیها...قانونیهردولتیاصلهاییهپا»کهین،وا«افزارهاست

بود،وییبزرگاروپایهانبردقدرتیدانمی،داخلیهاتنشیلبدلیاوللیدورانماکیتالیایکهایمکرد

ممکنیخودیافزارهابرسپاهوجنگیهبدونتکیتالیادولت/ملتایلبودکهتشکیافتهدریبهخوبیو

بااستفادهازیدربارهکسانیار،نخواهدشد.عنوانفصلششمکتابشهر استکهکشورخودرا

پرداختهاستیارانیبهشهریاوللیاک.درفصلبعد،مآورندیبدستم،«یرتوو»ویخودافزارهاینگج

دوگونهینفرقاینتر.مهمآورندیبدستمیگراند«بخت»هاوافزارکهکشورخودرابااتکاءبهجنگ

کند،یحفظمانیبهآسیولآوردیبدستمیاشرابهسخت«قلمرو»یاستکهاولیندرایار،شهر

.داردینگاهمیسختبهیولآوردیبدستمیراحتکشورشرابهیعنیعکسآناست،بهیامادوم

کتابشهریاوللیماک دوازده فصل زیار،در برشمردن صراحتبهیگانه،بیافزارهاجنگهاییانضمن

استکهیعیطب«.کوستینیافزارهاخوبوجنگیهاقانون»یهردولتیاصلیادهایکهبنگویدیم

جنگ ویافزارهامصداق اندیکونخوب جنگیاوللی،ماکیشهدر از کمپانیافزارهاعبارت یساخت

یاست.اودرجایهنیمیا«یمل»کارآزمودهیِافزارهابلکهمرادجنگیست،نیخاصیافزارسازجنگ

همیگرد جمهورگوید؛یفصلمیناز تنها که هایتجربهنشانداده کهشهریارانو مسلحهستند

یکشوریچکههکندیمیدتاکیزدهمدراواخرفصلسینچن.همکنندیبزرگرامحققمهاییشرفتپ

ن امان آنیستدر جنگمگر ایافزارهاکه در او باشد. داشته را شهرینخود به یهتوصیارانفصل،

یارهاافزبهجنگیقراربدهندکهمتکسوهها،کوروشراالگوواافزارکهدرامورمربوطبهجنگکندیم

نظموانصباطدریبهبرقراریهدرامورسپاه،توصیاوللیمهمماکهاییهتوصیگربود.ازد«یمل»یخود

یامشغلهیچهیدنبایارانشهرگوید؛یدرآغازفصلچهاردهممینهزمیناستودرهمیانسپاهیانم

یلکهمسایاریشهر:»دهدیمربوطبهجنگوانتظامسپاهداشتهباشندوادامهمیباتجزاموروترت

مورداحترامسربازانشتواندیکهگفتهشد،نهمچنانها،یبدبختیرعالوهبرسافهمد،یرانمینظام

اشارهکوتاهنوشتهتنهایننکتهکهاوالهدفاینباتوجهبها«.هااعتمادکندبهآنتواندیباشدونهم

باامرجنگویاوللیسطحاشتغالماکیااست،ثانیتدوشخصینایانمیزوجوهتشابهوتمابرخیبه

وتریعوسیارفلورانس،بسیختاریها،فنجنگوحتاومثلگفتاریهاکتابیرافزاروسپاه،درساجنگ



آناستکهحتتریقعم یاز بنابرایلیمقالهتفصیکدر موجزینافصیلتیبرایضرورتنیبگنجد،

 .بینیمینم

 

یتاهم«سپاه»استکهبهامریشمندیـاندینبسااولـوچهینبهنوبهخود،ازاولیزمقفعنابناما

قبلازاسالم،یرانایواجتماعیاسیآنپرداختهاست.سپاهدرنظامسییاتجزیدادهوبهبررس

یگاهتوجهدادنبهجاوپرداختنبهسپاهیل،دلینهموبهآمدیشمارممهمبهیاربسیهاازطبقهیکی

یبندبود.طبقهیرانیاهاینامهیاستثابتدرسیهاازبخشیکیآنبهشاه،یتاهمیادآوریآنو

جملهمواردی،اجتماع جریاز کهدر پهلویانبود منابع اسالمی،ترجمه ازیبهدوره و منتقلشد

طبقهشد،کهیداراآمد،یمحساببهطبقهیبیکهدرآغاز،اجتماعیزنیرآن،اجتماعاسالمرهگذ

«سپاهونظاِمسپاه»استکهعربدرقبلازاسالم،ینایتشدند.واقع«یموال»طبقهآنتریینپا

بهشناخت،ینم قببلکه افراد تمام ضرورت، سالحیلهگاه ویشخصیهابا جنگجو عنوان به خود

یدهدیمتعلینظامیرویبهعنوانن«یشج»ازماسالمهیعه.درطلکردندیدرقتالشرکتم«مقاتل»

یهارسممعهود،همهمسلمانانباسالحنبود،بلکهبهیخبرینظام«یسپلیند»یا«انضباط»وتابع

ـدرجنگشرکتیمتغارتوغنیاجهادویزهـوالبتهباانگ«مواجبومعونه»یافتخودوبدوندر

بالفاصلهپسازجنگنکردندیم بهیو عادز، میومیهویکار بر نکتهبسگشتندیخود جالبدریار.

اجنگگونهینا خودیلهقبیمزعیبهصورتمستقل،وتحتفرماندهای،یلهبودکهافرادهرقبینها

م مهمکردیعمل نیجنگیوهشینتر. جنگیزاعراب از یزوگرعبارت آن به که فر »بود و کر  گفته«

یارزشجنگیفـدرتوصیبازیتبیکآنرادری،شاعربزرگعربدردورهجاهلیسکهامرؤالقشدیم

 اسبخودـآوردهاست:

 

 ِمفر ،ُمقبٍلُمدبرٍ،َمعاًِمکر 

 ِمنَعلِیُل،َصخرٍ،َحط ُهالس کُجلمودِ

 

نظاماتیژهمجاورباعثشدکهمسلمانانبانظاماتمربوطبهسپاه،بوهایینسرزمعربانبهتسلط

باریناولیدومبرایفهکنند.گفتهشدهاستکهخلیآشناشدهوازآنالگوبرداریران،سپاهمنظما

سپاهیموتقسالشکلازنوعلباسمتحدیبار،نظاماتیناولیبرایزکردونیسراتاس«الجندیواند»

پ و سواره نیاده،به مقدمهیبندارکانیزو رکنشامل: پنج به یمنه،المیش،الجقلبیش،الجسپاه

مؤخرهیسرهالم تقسیش،الجو یدرونیماتو به «افواج»سپاه وحدات»، » نت«کتائب»و در یجه،

یزمانیل،بهاشارهاستکهدراواکرد.البتهالزمیداکاربردپیاندردورهامویرانیانعربانباایختگیآم

ثابتویروینیازخلفاءوامراءتعدادمحدودینکردهبود،برخیداکهوجودسپاهمنظموثابتضرورتپ

بودند.برخآنینفرامیداشتندکهمجریاردراخت«الشرطه»بهنامیرمواجببگ پژوهشگراندریها

تاک اسالم، دورهعباسیبهمعن«یشج»کهدانکردهیدحوزهسپاهدر تا ثابت، یتکلمهتثبیسپاه

ایاشده تا بلکه یشتربیانجوجنگیفتوصیموقعبرایننبود واژه م«مقاتل»از بهشدیاستفاده .

مقفعاست.البتهقبلازومرگابنیجاافتادکهدورهزندگیکلمهدردورهاولعباسینایاد،احتمالز

یهادرحوزهیمهمیلاشارهشودکهرسایدالکاتباوعبدالحمیدوستوهمشهرهبیدمقفعباابن

یلازقبیدربارهسپاهشاملموضوعاتیدمختلف،ازجملهامورسپاه،نوشتهاست.رسالهعبدالحم

یفرماندهان،نظاماتداخلییآراوفنسپاهیاستوسیرحسنتدبیزونیواخالقیفردیژگیهایو

تداب تدارکاتجنگریسپاه، می،و طبباشدیشناختنخدعهسپاهمقابلو.... یعی. یکاستکهدر

ینخودمتاثرازمناسباتبیتمتعدد،نظاماتومناسباتجامعهدرکلیروعشایلبرقبایجامعهمبتن

تعی نای،یلهقبیتوعصبیرزورشمشیهسایرنوبهخودهموارهزمناسباتبهیناستکهخودااییلهقب

ویکههمفرماندهی،دورهعباسیلکهسپاهدراواجاستینامانکتهمهماکنند،یمیداواستمرارپ

یاسیباردرمناسباتسیناولیبود،برایانخراسانیژهبویرانیان،آنبرآمدهازایرویفقراتنهمستون

کردهتابکوشدمقدماتحفظجلبمقفعرانکتهاستکهتوجهابنینشد،وهمیرگذارورودکردهوتاث

یسپاهخودیتبهاهمیتالیادراباریناولیبرایاوللیطورکهکهماکسپاهمذکوررارافراهمآورد.همان

یرانیکهشاکلهونظاماتآنایحفظسپاهیتقبلازاو،درجهاناسالمبهاهمیزمقفعنبرد،ابنیپ

شا رهنمونشد. تبدیخراسانمعلتقتلابومسلیدبود، حال در یلکه به بود،یکشدن افسانه



خلبه زیعباسیفهدستور ویهسایرکه تحتامر ناشیدهخالفترسبهیسپاه موقعیبود، یتاز

اکنونبابهیرانیووجودسپاهایشخصابومسلمخراسان عنوانسپاهدستگاهخالفتبودهباشد.

کهیم.گفتپردازیمیمقفعبهامرسپاهمسپاه،بهتوجهابنیتاشارهکوتاهدربارهوضعینتوجهبههم

کردوبهصورتیدابهامرسپاهپیاستکهدرآثارخود،توجهخاصیشمندانیمقفعازجملهاندابن

دربارهسپاهپرداختهاست.هایشیدگاهبهبسطد«الصحابهیرسالهف»یرگذارتاثیاردررسالهبسیژهو

اشارهکنمکهواژهیدنکتهقابلتوجه،بایکمقفع،وبهعنوانابنهاییدگاهدبررسیقبلازوروددر

یارکاتبدررسالهبسیدهمعبدالحمیننشدهبود،بنابرایتهنوزتثبیدورهعباسیلدراوا«یشج»

سال«العهدیولیرسالهال»معروفموسومبه باریرتحریهجر۱۲۹کهدر واژهشدهاست، از ها

راموردتوجه«جند»تنهاواژهالصحابه،یمقفعدررسالهفاستفادهکرده،وهمابن«جند»و«عسکر»

واژهج اما داده، بنابرایشقرار بکارنبردهاست، بهعنوانیشواژهجیتکهتثبرسدیبهنظرمینرا

ا از منظمبعد اینسپاه آنانبه توجه از متاثر و نفر اصلهمقولهصورتگرفتیندو دغدغه یاست.

اابن ینمقفع ابومسلم سپاه زیااستکه کند، حفظ را خراسان عربستانیراسپاه در امر سابقه

 .شدیخودمنحلمجنگخودبهیانشدهپسازپایجبودکهسپاهبسینایمچهگفتچنان

 

تاکنکتهابناولین بارهسپاهخراسان، بیدمقفعدر است.«مثلهمُیدرکمجندل»بودنآننظیریبر

مقانظیریب در خراسان آنیسهبودنسپاه مچهبا سپاه از عربان ازیناشتواندیمفهمیدند،یکه

درمقولهدازیومنظم،درحالدستانیافتهقدرتسامانیکبودنآنباشدکهبهعنوانیاحرفه

کهبهآنتوجهکردهوازاستخدامکندیمیهراتوصیفهمقفعخلاستکهابنیلدلینقدرتبود،بههم

اجتنابیرهباجوخراجوغیآورمثل؛جمعشود،یگفتهمیهاامورمدنکهامروزهبهآنیسپاهدرامور

ازفسادکهیزعبارتازپرهشمارد،برمیسپاهموردنظریمقفعبراکهابنیمهمیات.ازخصوصیدنما

عنالفسادوذل »اطاعتازمافوقیزباجوخراجاستونیآوردرجمعیانالزمهدخالتسپاه کف 

آنروزیانمقفعدرسپاهاستکهبهگفتهابنهایییژگیویگر،دیوبرخیژگیدوویناست.ا«للواله

مقفعقرارکهموردتوجهابنیگر.نکتهد«یرهمهاتوجدعنداحدغحالالنعلم»استشدهینمیافت

ینمختلفاست،بنابرایهاسپاه،متشکلازافرادمتعددبااعتقاداتوفرهنگیکاستکهینگرفتها

توصیفهخل کندیمیهرا ارتقاءفرهنگتوانیکهم«یبتاد»کهاز هاآناندانستوآموزشآنیآنرا

امانگید،جیخودمیلهازقبیفرماندهیادتتحتقیعربیلهها،هرقبدرجنگهکیمغافلنماند.گفت

ازیکیینبودند،وایواحدیفرماندهیادتبودکههمهافرادمختلفتحتقیسپاهابومسلمسپاه

ب انظیریوجوه ابنینبودن توجه استکه بهسپاه را ابنمقفع بود. جلبکرده مخود گوید؛یمقفع

یمثلکستازد،یم«یرهسوالقولوالیالرا»یرهمگونباپنداروگفتاروکردارغیکهباسپاهیکس

بترساند،خوددچارترسیشبیکسینوچنتازد،یمیراستکهسواربرش ازآنکهطرفمقابلرا

بهیانقالبددربارهامرسپاهکهبهنوبهخویرالمومنینمقفعبهامابنیهتوصینترخواهدشد.امامهم

ازیکهبرخ«امان»است.کلمه«یءبکلشیطاًمحیزاًوجیغاًأماناًمعروفاًبل»نوشتنآید،یحسابم

استیادیاند،کلمهنوبندانستهیفارسیشهریمثلشائولشاکد،آنرادارایم،متونقدینمتخصص

معادلتوانیمیکهم میمبدان«نظامنامه»آنرا او وظازمالیفهخلگویدی. اختیفاستحدود یاراتو

کنند.اوپسینتوانندازآنتخطیانتاسپاهیسدموجزوکاملبنوروشن،یانظامنامهیراطیانسپاه

افراط بهافکار اشاره میاز خلیافتهرواجیانسپاهیانکهدر سپاهیفهبود، دعوتبهاصالحامور را

مفسده»خراجکهباعثیآوردرامرجمعیانازدخالتسپاهیریمانند:جلوگیدراموریژهبوکند،یم

درانتصابفرماندهان،آموزشعلوممرتبط،اهتمامبهساالرییستهنظامشایتاست،رعا«للمقاتله

،سپردنامورسپاه«لهم...وقتاًیوقتأمرأرزاقهمأن»یانسپاهیرهومنظمکردنپرداختجیشتمع

(ی)معادلحفاظتاطالعاتامروزیاناطالعاتواخبارسپاهیآورنظامجمعیلخاص،تشک«یواند»به

لثباتهم»هادرجنگآنیداریهامعطوفبههدفمهمحفظشاکلهسپاهوپاکههمهآنباشدیو....م

العدویف لحمل نزالهم شک« مجموع در توصیستنیاست. سپاهابنهاییهکه باره در مقفع

بودکهدخالتسپاهدریافتهاودریرازاستیآنبهعنوانسپاهخودحفظمعطوفبهیخراسان،همگ

احساسخطریفهدربارهفرماندهآن،باعثخواهدشدکهخلیسازوافسانهیاسیوسیامورمال

مقفعدربارهنقشابنیافتنشاندادکهدریحکومتشرابرگردهآنانننهد.حوادثبعدیادکردهوبن

امو ابنیقدقیاسی،سرسپاهدر هدایفهمقفعخلودرستبودهاست. آشکارا پاکندیمیترا یهتا



«معاختالطهمبأهلخراسان»یختهمردمعراقبگذارد،کهآمیتنهاحکومتشرابرسپاهخراسانودر

راازاعتمادبهاهلشامیفهخلی،مقفعدرفقراتآتابنیمکهبدانجاستینهستند.جالبایرانیانباا

عملکردهی،عامبهحفظسپاهخودیهدرتوصیاوللیهمانندماکیقاًدقجاینمقفعا.ابندهدیرمزنها

ماک نیار،شهر۱۹درفصلیاوللیاست. بنابراداندیمورداعتمادمگاهییهتکیازمندنوخاستهرا ینو

تادهدیت،اندرزماس«Extraordinary support»یافوقالعادهیتحمایازمندراکهنیاریشهرینچن

اولبرحمایادبن تمامتالشیستاسیمردم،وسپسبرسربازانوسپاهخودیتحکومتشرا کند.

خالفتشرابرسپاهخراسانبناکند،تاهاییهتاپایدنمایقراتشویفهاستکهخلینایزمقفعنابن

موجباتحفظآنرافراهمکند.وسیلهینبد



***



 مقفع و ماکیاوللی زمانه و زمینه ابن

 )بخش پنجم(

 

 شغل دیوانی و گسست از مبنای قدیم

ابن و ماکیاوللی میان تشابه مهم وجوه از دیگر فرصتیکی که است دو آن دیوانی شغل مقفع،

اندیشیدندربارهماهیتقدرترابرایآنانفراهمآورد.ماکیاوللیسالهافرستادهدولتشهرفلورانس

 با اینرهگذر از و فرانسهبود پاپیو دستگاه ازدر آن  مناسباتسیاسیناشیاز ماهیتقدرتو

آنفاصلهوشکافبسیار«نمود»قدرتو«بود»نزدیکوبصورتعملیآشناشدودریافتکهمیان

آنراباعنصریبنام عبارتدیگر،کنند،یابهپرمی«اصولاخالقی»بزرگیوجودداردکهدرانظارعموم 

اسقف، و پاپ از اعم قدرت آنصاحبان اسقف، و لرد مردمیا انظار و برابر در که نیستند گونه

نمایانندمی» » میان همواره بود»بلکه » نمود»و این« از او است. فرقیبسیار کهآنان پیبرد جا

شودکهوجوددارد،قدرت،نهآنچیزیاستکهبصورتحقیقیوجوددارد،یاادعامی«حقیقتموثر»

آن بلکه که است نمایانده»چیزی آنمی« از و نزدیکمیشود، از کمیکه عده تنها که توانندجا

آن را خود قدرت، صاحبان بنابراین دارند، اطالع حقیقیت این از لمسکنند، را قدرت طوریصاحبان

دوستدارندکهحاکمانشاناسوهوپاسدارفضایلمی نمایانندکهپسندعامهمردماست،زیراعامه 

 تمایزمیاناخالقیدر یاحقیقتوحقیقت«نُمود»و«بود»جامعهباشند. یکیازقدرت، موثرقدرت،

هایماکیاوللیاستکهسنگزیربنایسیاستجدیدوگسستازمبنایقدیممبتنیترینیافتهمهم

یکیازبرجسته نهایاینکتاباستکهماکیاوللیایترینفصلبراخالقاست.فصلپانزدهمشهریار 

کهخوبیابدباشیدمهمنیست،گوید؛اینآموزهرابهشهریارانتوضیحدادهاست.اوبهشهریارانمی

بلکهمهمایناستکهبنمایانیدکهخوبیابدهستید،ونیزبیاموزید؛درجاییکهبایدخوبباشید،

این بنماخوببنمایانیدولو درجاییکهبایدبدباشید، و اینکهکهبدباشید. ولو یانیدکهبدهستید،

خوبباشید.البتهشغلدیوانیبرایماکیاوللی،تنهافرصتیبرایتاملدرذاتوماهیتقدرتنبود،

هایبسیارعنوانفرستاده،ونیزمتننامهبلکهاوگزارشاتدقیقیکهازماموریتومذاکراتخودبه

نیز فلورانسنوشتهاست، برایدولتشهر دریابدکهمناسباتقدرتومهمیکه تا بود راهنمایاو

ها،جزازطریقزبانیآمیزآنغایتظریفاستکهبیانموفقیتایبهرابطهنیروها،مناسباتورابطه

اخالقدرهمه تخلقبهزیور مبنایقدیمکهمبتنیبر گسستماکیاوللیاز نیست. دقیقمیسور

نویسانپیشینکهبهپادشاهخالفهمهسیاستنامههاوبهجاستکباشد،همیناحوالواوقاتمی

نمودندتادرهمهاحوالبهفضایلاخالقیمتخلقباشد،بویژهدرمقابلمردم،زیراپادشاهتوصیهمی

والبتهبهخالفهمهآنکهحافظبنیادهایاخالقیجامعهاست،بهعالوهبراین قیمتاستقبالازها

اعالمداش نمی«فراسیاست»عنوانامریتکهاصولاخالقیبهبدنامی، نبایدبرسیاست، تواندو

این مهم بسیار نکته شهریار(. ترجمه بر منسفیلد مقدمه گسترد)رک: ماکیاوللیسایه جاستکه

یعنینشاندادکه بزرگانکشفکرد، کردار تاملتاریخیدر از کنترلسیاسترا ناتوانیاخالقدر

کجامانعتصمیماتسیاسیمغایربااصولاخالقینبودهاست.درواقعگاهودرهیچیچاصولاخالقیه

هاست.اوواضعوخالقایناصولنیستبلکهکاشفآن



ایرانیداشتکهدراینتصور،«شاهآرمانی»مقفع.اونیزازطریقمنابعایرانشهری،تصوریازاماابن

مقفعدرکاردیوانی،عالوهبربنیادگذاریسبکبود.ورودابنشاهاسوهفضایلاخالقی،بویژهعدالت

نوشتاریکهبهآناشارترفت،فرصتتاملدربارهذاتوماهیتقدرترابرایاومهیاساخت.درواقع

جاکهازمقفعراکسانیدانستکهبارهجستنبهپشتپردهسیاست،آنتوانماکیاوللیوابنمی

واقع،اصولاخالقیغایببزرگاست.دراست،نشاندادندکهدرپشتاینپردهانظارمردممخفی

آ ریپورتر»نان، می« سیاستقدیم به خائن البته ازینحیث و سیاستهستند باشند.پشتپرده

مقفعنیزبانزدیکیبهپشتپردهقدرت،همانندماکیاوللیبهتناقضاتدرونقدرترهنمونشد،هرابن

نیزچندصورت نفر البتهشرایطتاریخیدو ماکیاوللیمتفاوتبود، با تناقضاتدرونقدرت  از بندیاو

بهآندستترینتناقضیکهابنبسامهمکند.اولین،وچهچنینتفاوتیراایجابمی مقفعدراینتامل 

رآموختهبود،باآنچهگونهکهدرمنابعایرانشهری،وازفاصلهدوقدرتآن«واقعیت»یافت،اینبودکه

وچهدرمناسباتآنهایعربیمی«امارت»کهدرپستوی إعمالمستقیمقدرت، بادید،چهدر ها

هاینظریاودربارهقدرتراهایآموختهبودکهپایه«نورانی»خلیفه،فاقدآنبعداخالقیومعنوی

مقفعباشد،کهآخریننوشتهابن«لصحابهرسالهفیا»داد.اگرفرضرابراینبگذاریمکهتشکیلمی

این در ایننتیجهمیفرضمعقولیاست، تخاطبابنصورتبه و رفتار بارسیمکه خلیفه، با مقفع

هاییمثلادبینکبیروصغیردربارهحاکمگفتهاست،منطبقنیست،زیراکهویقبالدرنوشتهچهآن

مقفعنیزنگاریدهساسانی،کهتصویریازآندردیگرآثارابنهایدورهشاهآرمانِیموضوعِسیاستنامه

ایزدیومظهرهمهفضایلاخالقیومنزهازهرگونهرذیلتاست،اما«فر ه»شدهاست،شاهیبا

عبارتدیگر،اودهد.بهمقفعدررسالهفیالصحابهبهراحتیخلیفهراموردنقدرادیکالیقرارمیابن

نویسینامهجاستکهاوباسیاستهراشاهیبافرهایزدیننوشتهاست،واینرسالهفیالصحاب

کند.مبتنیبرسنتساسانی،گسستکاملایجادمی

نویسدکهعملوکارکردمقربیندستگاهخالفت،خلیفهمی«خاصگیان»ایازرسالهدربارهاودرفقره

،فاسدکنندهحَسبوادب«قبیحاًمفرطالُقبح»قبیحغایتقبلازاین،یعنیقبلازمنصورعباسی،به

وطردکننده«داعیاًلالشرار»،داعیوحامیاشرار«ُمفسداًللَحَسبواالدبوالسیاسه»وسیاست

نیک افراد لالخیار» طارداً سنتسیاست« در نیزنامهبود. آرمانی شاه مقربین نویسیساسانی،

گویدکهوضعیتمقربینمقفعدرخطاببهخلیفهعباسیمیهرچندابناوداشتند.«فر ه»ایازبهره

کس،حتیخودخلیفه،شکنداشتکهوضعیتدستگاهخالفت،قبلازویچنینبودهاست،اماهیچ

ابن خودشنیستکه قبلاز آنگذشتِه استثناییبر وی، توصیفکردهمقربیندستگاه آنرا مقفع

،مقرربودبهاتفاقبرخیازوجوهوبزرگانبصره،بهمقدانیمکهابناست.می فعقبلازنوشتنرساله 

مالقاتودیدارخلیفهبرود،ولیوقتیاووبزرگانبصرهبهدارالحکومهرسیدند،حاجبمخصوصخلیفه

ازترتیبدادنچنینمالقاتیامتناعکردوهیأتبادستخالیبهبصرهبرگشتزیرامحتملبودکه

مقفع،کهقبالچیزهاییدربارهاوشنیدهبود،اورابهخدمتبگیردویفهبااطالعازعلموادبابنخل

کهبدین گرفتناینرخداد،شکینخواهیمکرد نظر در با دارالحکومهتنگشود. دبیر وسیلهجایبر

لیفهعباسیاست.مقفعازخاصیگانخلفایپیشین،توصیفیازوضعیتدارالحکومهخودختوصیفابن

هارابداندیشوگیردکهدرفقرهدیگریازرساله،آنچناناوجیمیمقفعازمقربینخلیفه،آننقدابن

کهچنینمقربینیکهنهطوریمعرفیکردهاست،به«مسخوطالرایومشهوربالفجور»الحالمعلوم

و»ایارایَحَسبونَسبشناختهشدهونهد«الینتهیالیادبذینباهه»انداهلفکرواندیشه

مقفعبهخالفسنتاستکهابنرویهستند،باعثتعجبمردمشدهاست.ازاین«الحسبمعروف

عنواننمونهعالیدرآلوستایشازحاکموعدالتاوبهنویسیکهتوصیفوضعیتایدهسیاستنامه

گیردوکهدربرخیمواردآهنگافراطنیزمیکانونآنقرارداشت،روشنقادیرادرپیشگرفتهاست

،بهمفادهمینرساله،بویژهشکینیستکهیکیازدالیلمهمقتلفجیعابن مقفعبهدستورخلیفه 

مقفعدرذاتوماهیتگردد.بنابرایناگررسالهفیالصحابهرانتیجهتامالتابنفقراتموردبحثبرمی

،ویا«اصالح»اند،بهصورتیکبرنامهطورکهبرخیاذعانکردهنرا،همانصورتآقدرتبدانیم،دراین

مقفعخواهیمفهمیدکههرچنددستگاهخالفتآنراازابن«انقالب»گفتهبرخیدیگر،برنامه۲حتیبه

عنواننپذیرفتولیبالفاصلهپسازقتلوی،بسیاریازپیشنهاداتاوبهمورداجراءگذاشتهشد.به

بهم فیثال رساله شدن نوشته از کمی تافاصله خواست ابویوسف از خالفت دستگاه الصحابه،

ابنبه بهحکامشرعکهموجبپیشنهاد نمایدتا احصاء باجوخراجرا احکاممربوطبهجزیهو مقفع،



درموردیکمسئلهواحداحکاممتناقضمی گماندادند،ابالغشود.بیگاهیدوحاکمدریکمحله 

فی ابنرساله سیاستالصحابه ایننامهمقفع، با اما نمیایکاملاست، استمرارحال در را آن توان

بهنامهسیاست اینرساله، در او زیرا کرد، تفسیر و جایتوصیفوضعیتهایدورهساسانیخواند

را ارایه و نقادیوضعیتموجود به وستایشآن، فرهمند مرکزیتشاه هایاصالحیحلهآرمانیبا

اگرابن آنزمانسابقهنداشت. امریکهتا نوشتنرسالهپرداختهاست، با هاییمانندادبمقفعرا

نویسیدرجهاناسالمی،نامهایی،احیاگرسنتسیاستصغیروادبکبیرودیگرآثارتالیفیوترجمه

به بهچه چه اینلحاظروشیو در نوشتنصورتبلحاظمضمونیبدانیم، با همو اذعانکنیمکه اید

الصحابه،کهبایدآنراآخریننوشتهاودانست،بهگسستکاملیازمبانیرایجدرسنترسالهفی

بهنامهسیاست اوبهایننکتهکامالواقفبودهاستکهنویسیایراندستزدهاست. سخندیگر،

قابلتکرارنخواهدبود.اندرزهایسیاسینویسیساسانیعیناًدردورهاسالمینامهسنتسیاست

الدهر،بیشتردرراستایتوصیفهمانوضعیتآرمانیاست،امامقفعدرادبینصغیروکبیرویتیمهابن

الصحابهپیشکشیدهاست،نسبتوثیقیباآثارمذکورنداشتهودرارتباطمطالبیکهدررسالهفی

سالماست.کاملبازمینهوزمانایرانبعدازا



***



 مقفع و ماکیاوللی زمانه و زمینه ابن

 )بخش ششم و پایان(

 

دراستخراجنکته پایانبهآنتوجهبدهمایناستکهبایدمرقبباشیمتا کهدوستدارمدر ایرا

کههردوشخصیتوجوهتشابهمیانایندوشخصیتبزرگتاریخیدچارافراطوتفریطنشویم.دراین

اندشکینیست،اماابعادوآثارهرتهخودگسستیایجادکردهنوعیبامیراثگذشدرزمانخویشبه

توانمبراینادعااقامهتریندلیلیکهمیتواندیکسانباشد.مهمدالیلروشنینمیدوگسست،به

انگاشتناینفاصله نادیده قریببهیکهزارهفاصلهاست. کنمایناستکهمیانایندوشخص،

حاکمدردوسراینهزاره،محققرابهبیراههخواهدکشید.ایننکتهراازطوالنیوشرایطتاریخی

هایصاحبتمدن،ازجملهایرانیانونیزعربانیکهدرصدداینجهتمورداشارهقراردادمکهملت

بهمرضیگرفتارندکهمی میراثایرانیانهستند، مرضمصادره عابدالجابریآنرا توانبهتأسیاز

شوند،شماریراسراغداریمکهوقتیباامرجدیدیروبرومینامید.افرادبی«گذشتهدرحاللحاظ»

هاراازکنندبابیرونکشیدنشاهدیـهرچندضعیفـازگذشتهدرخشان،همهپیشرفتسعیمی

افتاتمای،کسانیبودندکهشکتریننمونهچنینروحیهآنخودودرگذشتهخودبدانند.شایدمبتذل

بهبیت نامدادند.اخیراًشخصیبهحوالهمی«دلهرذرهراکهبشکافی/آفتابیشدرمیانبینی»را

کتابیتحتعنوان ریشهکلیلهجذورالمکیافلیهفی»مصطفیسبیتی، هایماکیاوللیستیدرودمنهـ

ودمنهکلیله » قاعده استکه مدعیشده آن در و کرده ت»منتشر را وسیله میهدف «کندِوجیه

جمله از برگرفته کلیلهایماکیاوللی، ایناز نتیجه و است، ابنودمنه آثار ماکیاوللیاحتماال مقفعکه

مقفعدربابشیروگاویااسدوثور،وودمنهراخواندهاست!!ابتداالزماستبدانیمکهابنبویژهکلیله

دهدکهاگرکسیسنگینینصیحتگونهاندرزمیدرضمنقصهسهماهیدرآبگیر،بهپادشاهاین

رأیه(.ابن مقفعدرادامهناصحانخودرانشنود،عاقبترایونظرشستودهنخواهدبود،)الُیحمدِغب 

،یعنیبهترینکارها،کاریاستکهعاقبتوپایان«خیراالعمالاحمُدهاعاقبةً»تاکیدکردهاستکه

زنانیهستندکههمسنگشوهرانشانهستند.حال«خیرالنساء»کهطورکهآنستودهباشد،همان

تواندمنشأنظریهماکیاوللیباشد؟بایدببینیمکهآیااینپندمی

کهنتیجهکاریکه؛همینماکیاوللیدرچندفصلازکتاباولگفتارها،بحثیراواردکردهمبنیبراین

موضوعکهکنندوبهاینمدرشیوهآنکارتفحصنمینفعخیرعمومتمامشود،مردخوبباشدوبه

حتیدرایننتیجهخوببه کاریندارند، است، بدحاصلشده شیوه با یا خوببدستآمده شیوه

نمیسایهنتایجخوب،شیوه اینهمانمطلبیاستکهبرخیازآن،قاعدههایبدرا هدف»بینند.

توجیهمی اند،کهدرجایخودبرداشتنادرستیاست.ماکیاوللیدراستخراجکرده«کندوسیلهرا

جهتکشتنبرادرخود،ازنکوهشقتلتبرئهکردهورابه«رومولوس»فصلنهمازکتاباولگفتارها،



نمی دلیل این به است؛ برادرش،نوشته قتل برای او انگیزه که داد نکوهشقرار مورد را او توان

بالف چوناو بود، خیرعموم آن، آن«سنا»اصلهپساز با امور همه در و تشکیلداد بهرا مشورتها

بدین سوالپرداختو پاسداشت. عدالترا آزادیو جمهوری، نظام دیکتاتوریبه تبدیل با وسیله

جرمقتلبرادر،کهتوانبهضمنیکهماکیاوللیبااینبحثدرانداختهایناستکهآیارومولوسرامی

ایکهاوبااینقتل،درواقعمانعتشکیلسناراکهنتیجهخالقیاستنکوهشکرد،حالآنعملیغیرا

طریق از و برخیزد باید سرداریکه ماکیاوللیبه برداشت؟ میان از بود، عموم جهتخیر در خوب

یکپا«افزارجنگ»و«ویرتو»العادهوباتکیهبراقداماتفوق رچهسازد،خودایتالیایازهمگسیختهرا

دل میاین را بهگرمی رومولوس از هرگز ُرم، مردم که نمیدهد یاد خود برادر قاتل کنند.عنوان

ماکیاوللیدگرباردرفصلشانزدهمهمینکتابداستانکشتنپسرانبروتوسراپیشکشیدهاست

کهبروتوسوقتیگویدکهتصمیمداشتندحکومتجمهوریرابهپادشاهیتبدیلکنند.ماکیاوللیمی

عنوانکنسولُرمانتخابشد،فهمیدکهپسرانشدرصددبازگرداندنپادشاهتبعیدشدهبهقدرتبه

آن هستندزیرا اعتبارفوقدرحکومتکنسول»ها بروتوساینعملوویژه«العادهها خوارینداشتند.

هاراکشتتاجمهوری،کهخیرعمومنایعلیهآزادیمیهنارزیابیکردوبنابراینآپسرانشراتوطئه

خوبیدرجهتخیرهایتاریخیکهنتیجهبود،پایداربماند.ماکیاوللیسپسبااستنادبهایننمونه

گوید؛کسیکهنظامیراـکهمنظورشنظامجمهوریاستـتشکیلدادهاست،عمومداشتندمی

ب میانبرندارد، از مردماگردشمنانایننظامنوپارا و دیرینخواهدپایید، ایدبداندکهنظامنوپایاو

هاالعادهیعنیازمیانبرداشتندشمناننظامنوپا،هرگزآندلیلنتیجهخیرایناقداماتضرورِیفوقبه

راموردنکوهشقرارنخواهندداد.

کهتوصیهدانیمفضایفرهنگیکهدومطلببیانشدهاست،هرگزفضایمشترکینیستزیرامی

صورتعام،وهایثابتدراخالقبهافراد،بویژهپادشاهان،بهکارهاینیکوپسندیده،یکیازتوصیه

سیاست بهنامهدر ازسویها است. خاص صورت ستوده»دیگر، عاقبت ـ« ایرانی فکری سنت در

تواندعملیباشداسالمی،اعمازدنیویواخروی،وشاملفردوجمعاست.یعنیبهترینعمل،می

نظریهماکیاوللیکهنتیجهآنفقطدرموردصاحبعملستودهباشد،حالآن کهچنینمضمونیدر

این مهم نکته اما نیست. ابنمضمر اندیشه افق و فکری سابقه در قاعدهجاستکه هرگز مقفع،

مسبوقب«بهترینکار،کاریاستکهعاقبتپسندیده»اخالقی هایننیستکهاگرایداشتهباشد 

ایبیانجامد،آنکاربدنیزجزواعمالخوبقرارخواهدگرفت،زیرازمانهوکاربدینیزبهپایانستوده

اینیستکهشخصیبتواندچنیندستورالعملیراارایهبدهد.مقفعزمانهفضایفکریوفرهنگیابن

چندخطباالترازجملهموردنظرـنهفتهاست.ودمنهـبهترینگواهبرایایناستدالل،درهمانکلیله

فإناللئیمالفاجرالیخدمالسلطانوالینصحله»نویسد؛می«دمنه»مقفعچندخطباالتر،اززبانابن

الیجوهره الحاجه،عاد استغنیوذهبتالهیبهو فإذا پنددهی«إالِمنَفَرقٍ، یعنیخدمتگذاریو

محضرفعنیازیاازمیانرفتنسلطانراجزازرویترسیانیازنیستکهبهانسانبدذاتوبدکارمر

بازمی بدخود جوهر و بهگوهر نیز او ابنعاملترس، کامالروشناستکه بهسلطانگردد. مقفع

کندکهبایدهشیارباشدوازاعتمادبهخدمتیانصیحتافرادبدذاتوبدکارپرهیزکند.درتوصیهمی

اعتقادیابنفضا بهنتیجهخوبآنمقفعنمییفکریو استناد با غیراخالقیرا و هاتواناعمالبد

موجبآناگرنیتقاعدهاستواریاستوبه«انمااالعمالبالنیات»توجیهکرد،ولیعکسآنیعنی

ماکیاوللیاین در اما بیانجامد،همچنانخوبخواهدماند. گونهنیستوخوبیبهنتیجهناگوارینیز

نتایجآن از بایدها،بهخوبوبدتقسیمنمیاصوالنفساعمالدرحوزهسیاست،صرفنظر شوند.

هایاخالقیجامعهنبودهوباتوجهبهنقلیکهتاکیدکنمکهماکیاوللیهرگزدرصددویرانکردنپایه

اصولاخالقیدرجامعهکامالهمسوازاوخواهیمکرد،خواهیمدیدکهویباجایگاهوضرورتحاکمیت

بودهاست،حتیهمیننظررادرمورددیننیزدارد،بنابرایناینقاعدهاو،قاعدهعامینبودهوصرفادر

صورتعامعملبدیاستولیدرحوزهمناسباتسیاسیکاربرددارد.ازنظرماکیاوللیسرکوب،به

نامد،گریزیازدستمی«Extraordinary»العادهیافوقسیاستودربرخیمواقعکهاوآنراوضعیت

تواندراینبارهداورینمود.یازیدنبهایناعمالنیست،بنابراینبااستنادبهاصولعاماخالقینمی

می قرار نظر مد او که چنینمثالی کنترل که است آشوب و مرج و دستخوشهرج جامعه دهد،

بازدارندگیاصولاخالقممکننیستبلکهآرامشبخشیدنبهآنتنهاازایباإعمالقانونوجامعه

فوق اختیارات با حاکمی اقدامات گفتارهاطریق هفدهم فصل در ماکیاوللی است. ممکن العاده



آوردولیبارنمیگوید؛آنجاکهاخالقجامعههنوزفاسدنشدهاست،آشوبواغتشاشضرریبهمی

کردهآن رخنه فساد آنجاکه داشتمگر بهترینقوانینهمسودینخواهد اقتدارباشد مردیبا که

اعمالواقداماتفوقExtraordinaryالعاده،یاهمانفوق العاده،ازجملهدرمصدرامرقراربگیردوبا

بهسخت آرامشرا شديد، اما اعمالخشونتمحدود  دوبارهگیریو جامعهبرگرداندواخالقمردمرا

گیریموردنظرراایدوبارهبهوضعیتاخالقوآزادیرسید،کسیسختوکند.وقتیچنینجامعهنیک

ومهم اینبدوغیراخالقینخواهدشمرد. ماکیاوللیچنینقاعدهتر ژرفایوقایعتاریخیکه؛ از ایرا

باستخراجکردهاستنهاین چنیناصولیاقدامکرده بنابراینکهخوددرخالءذهنیبهصدور اشد.

مقفعازنظامسنتقدماییواصولاخالقیآن،هرچندماندکهگسستماکیاوللیوابنتردیدینمی

بودنداماابعادوآثارآندوباتوجهبههزارسالفاصلهوتفاوتفرهنگیدوجامعه،«گسست»هردو

بتوانیمنمی تا «خیراالعمالاحمدهاعاقبةً»اسازماکیاوللیراقی«نتیجهخوب»تواندعینهمباشد،

مقفعاستخراجکنیم.ابن

واماافتراقیبزرگمیانایندو.زمانیکهماکیاوللیازخدمتدیوانیکنارگذاشتهشد،آندرجهاز

برخورداربودکهدربسترخودبمیرد،هرچندازدیواناونیزبهزندانوتبعیدراهیبود،واین«بخت»

میاحتمالکهمر تواندارتباطیبادورهبازداشتوشکنجهداشتهباشد،درجایگتقریبازودرسوی 

هایآتشیبودکههستیاومقفعازخدمتدردستگاهخالفت،زبانهخودمحفوظاست.اماسهمابن

تنالصحابهونیزدرمرادرعنفوانجوانیدرکامخودبلعید،آتشیکههیمهآنراخوددررسالهفی

ایکهقبالنوشتهبود،تدارکدیدهبود.نامه«أمان»



 نقل از:

https://www.facebook.com/mostafa.nasiri.378?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all 
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