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1. Introduction 

The most important intention of human beings, about which he has 

thought and has experienced in the path of his own civilization, has 

been politics. Politics is a concept the civilized man has achieved 

from methods of contemplation. Thus, politics, which is occasionally 

interpreted as empire of statecraft, contains the generalities of human 

life; even if those generalities are not taken into account, the details 

of man’s life will become meaningless. Here, politics is intertwined 

with freedom, development, and justice; therefore, all the efforts of 

thinkers, politicians, and men all around the world has been in 

connection with bliss. Although the concept of bliss relatively 

consists of different kinds of notions, these various notions should be 

accepted by all the citizens of a society, otherwise, politics appears to 

be only a referential concept. In other words, if a politician has 

authority, he will succeed in his politics. But here, authority has a 

widespread concept more than cruelty and power, because when the 

issue of power is considered, authority comes into question; 

therefore, authority should be regarded as the meaning of a genuine 

humanistic link between sovereign and society. If the concept of 

politics is viewed from this angle, ethical and even religious notions, 

if accepted by public, will be inserted in the field of politics. The 

most significant point of politics for philosophers and students of 

philosophy will be in alignment with the concept of ethics in terms of 
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its extensive meaning, not the concept of ethics in a particular 

religion. 

 

2. Methodology 

This study is comparative, i.e. a comparison of two texts which came 

into existence in two totally different discourses. With regard to the 

orientations towards their discourse, first they have been discussed 

and then compared. This method is going to explain the results of the 

tendencies, and then the similarities are considered as hypothetic 

transaction and the differences are regarded as the societies’ different 

conditions of the two texts. 

 

3. Discussion 

Generally, siasat-e modon or politics studies the relationship between 

government and nation and the role of politicians in the life of 

citizens. Finally, politics appears to be only resolving of individual’s 

requirements.” (Jahanbagloo, 1993, 79) However, this point of view 

does not evaluate minor needs such as accommodation, food and so 

on; thus, at first, bliss, justice, and freedom which are the 

requirements of citizens tend to be significant.    

The Prince by Niccolo Machiavelli, the Italian author and politician, 

is the most popular and controversial political work of all ages. 

Nowadays, warriors, businessmen and politicians regard The Prince 

as the sacred book of realistic politics and also as the ultimate guide 

for achievement and maintenance of power in this dangerous world. 

There are also many criticisms about the ideas of this book; therefore, 

it is essential to consider that social circumstances and environment 

do strongly influence the writers’ ideas. Machiavelli discusses 

various ways of achievement and maintenance of power, winning the 

throne, and also various characteristic features of a king. This book 

has 26 chapters which discuss the establishment of the government 

and its preservation; the foundation of his political theory, however, 

is based on pessimism towards human being. 

Nasir al-Din al-Tusi’s Nasirean Ethics is organized in three parts. The 

title of the fourth chapter of its part 3 is “In the Politics of a Country 

and Decorum of Kings” which deals with Siasat-e Modon and ethical 

elements in the field of politics and this is the central subject matter 

of this study. Based on Tusi, politics is divided into four groups of 
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politics of a country, politics of dominance, politics of munificence, 

and politics of crowd. Politics of a country intends to be the planning 

of community affairs and guidance of people to achieve wisdom. 

Politics of dominance consists of administration of the affairs of 

abhorrent individuals. Politics of munificence is the organization of 

the affairs of people who focus their attempt to reach munificence, 

and politics of crowd concentrates on the art of organizing affairs of 

various groups of people based on divine law. Generally, politics of a 

country and politics of the crowd are valuable in the idea of Tusi who 

assumes an unbreakable link between the two. He regards the politics 

of a country and the artifice of the crowd as wreathed in all kinds of 

virtues. In fact, the political system of Tusi’s utopia is a complete 

plan of statecraft and social decorum which has been written based on 

practical wisdom. The political plan of Tusi is unlike that of 

Machiavelli and is not the observer of the existing realities, but 

mostly tries to analyze the truth; achieving this truth needs direction 

in a true path and having an influential effort. In fact, Tusi tries to 

express the existing reality in terms of the ideal truth. Machiavelli 

discusses ethical doctrines based on his own political strategies and 

guidelines, while Tusi organizes the political strategies based on 

ethical doctrines and does not prefer anything which is against ethics; 

and this is totally opposite of Machiavelli’s view. The dominant idea 

of Machiavelli towards statecraft and sovereignty of kings is the idea 

of suppression accompanied by severity, force and seriousness, as if 

these are the only principles of strengthening sovereignty. 

Machiavelli suggests eradicating those kings who previously 

dominated the land and also to destroy previous rituals and traditions, 

because if they tend to be in opposition with the beliefs and tradition 

of the victorious government, they may lead to discrepancy. From the 

viewpoint of Machiavelli’s The Prince, if a king intends to dominate 

permanently, he should totally eradicate the dynasty of previous 

kings. And for the total domination and freedom without restrictions, 

the only way is to destroy that city or country. If the king does not do 

this, the conqueror is defeated by that city. According to Tusi, if a 

ruler dominates its people based on the politics of dominance and 

defeat, affection and kindness turns to hatred and integrity and 

goodness will be destroyed. Tusi asserts that some features such as 

paternal elevation, decorum of opinion, the whole departure, patience 
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in difficulties, and righteous assistants are essential for the empire. 

When Tusi’s empire of Utopia does and completes justice, it starts to 

deal with beneficence. Unlike Machiavelli, he does not believe in 

suppressive politics, and regards rules and army affairs, organization 

of affairs, emphasis on expediency, greatness of kings, fear of 

people’s dissatisfaction, and moderation and gentleness; presence of 

the king among people, and connection with wise men are common 

themes in the ideas of these two politicians. However, their views are 

different in concepts such as determinism and force, murder in 

politics, kings’ kindness, generosity and munificence. The discourse 

of text in The Prince is the position of politics, rulers and people. 

With regard to the similarities between the two works, The Prince has 

nothing to do with religion, and politics substitutes religion; 

therefore, the ruler shapes peoples in his own way based on politics 

and politicians’ views (Machiavelli). However, in Nasirean Ethics, 

peoples’ formation should be accepted by religion (metaphysics). It 

can be concluded that the society considering Nasirean Ethics has a 

path which is progressive, celestial or transcendental, whereas The 

Prince’s path is terrestrial, and men’s emphasis is on earthly affairs. 

 

4. Conclusion 

Geographical and cultural environment and historical traditions result 

in the differences between the ideas of Machiavelli and Tusi. As a 

result of his philosophical and verbal tendency in terms of 

maintaining Iranian-Islamic culture preventing Mongols from killing 

innocent people, Tusi establishes the foundation of his politics based 

on ethics. However, based on different geographical and cultural 

issues of Italy, Machiavelli tries to insure the king in front of all 

religions, and, in fact, the maintenance and increase of the king’s 

power appears to be the most significant concern of this politician; 

concepts such as bliss and justice go under the shade of the king’s 

presence as well, while for Tusi politics, justice and public welfare 

are the most significant preferences, and he includes the king in these 

issues as if when these ethical issues are preserved in a society, the 

king’s empire will be maintained as well. Therefore, it can be said 

that the environmental conditions have a widespread influence on 

discrepancies between the ethical doctrines of these two sages and 

their various solutions; therefore, one of them becomes an ethical 
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sage and the other turns to be a modern politician. The final point is 

that Machiavelli propounds his politics in the field of history, while, 

Tusi represents his ideas mostly in terms of trans-temporal thought.  
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 یادب فارس یپژوه نثرنشريّة 

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 ـــد باهنر كرمانهیدانشگـــــاه ش

  9318 پايیز و زمستان، 46شمارة  دورة جديد، ،22سال 

 
اخالق ماکیاولی و  شهریارهای سیاست مُدُن در کتاب مایهتحلیل تطبیقی بن

 ناصری

 * پژوهشی( –) علمی  

 
 2 سمیّه شرونی، 1 دکتر مختار ابراهیمی

 چکیده
 

دن به رابطة دولت با ملّت و نقش سیاستمدارن و رهبران سیاسی در زندگی شهروندان سیاست مُ
مدنی است.  ةها و احتیاجات فردی و اجتماعی در جامعرفع خواسته ،دنپردازد. غايت سیاست مُمی

و خصوصـیّات و   های مختلـ  كسـو و ح ـد تـدرت و رسـیدن بـه مقـام شـهرياری        ماكیاولی راه
ها اسـتوار  سیاسی او بر بدبینی نسبت به انسان ةكند و البته اساس نظريّاخالتیّات پادشاه را تشريح می

هـای اخالتـی   لک و آداب ملوک به اصول سیاست مدنی و مؤل هاست. خواجه نصیر در سیاست مُ
هـای  ا و اسـتراتژی سیاست پرداخته است. ماكیاولی اصول اخالتـی را بـر اسـاس راهبردهـ     ةدر حوز

راهکارهای سیاسی را بـر اسـاس اصـول اخالتـی      ،كند، حال آنکه خواجه نصیرسیاسی اش بیان می
پسـندد و ايـد درسـت    كند و هر چه را كه بااخالتیات سازگار نیست به هـی  تیمتـی نمـی   تنظیم می

وندان مهم تريد اصول سیاست مدنی را رعايـت حـال شـهر    ،عکس ديدگاه ماكیاولی است. خواجه
ای مت ـاوت دارد و بـه مقتیـای م ـیش و شـرايش و زيردسـتان       امّا ماكیاولی انديشـه  ؛داندمدينه می

 كند.اند، رفتارهای مت اوتی را پیشنهاد میهای مختل  به حکومت رسیدهپادشاهانی كه به شیوه

 دن، ماكیاولی، شهريار، خواجه نصیر، اخالق ناصریسیاست مُ  :کلیدیهایواژه
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 مقدمه -1

تريد مقصود انسان در مسیر تمدنی خويش كه بدان انديشیده و آن را تجربه مهم

های ت کر بدان متمدن از شیوهكرده، سیاست بوده است. سیاست م هومی است كه انسان 

توان گ ت سیاست كه گاهی به فرمانروايی و يا كشورداری تعبیر است. می يافتهدست 

انسان است كه اگر آن كلیّات ل اظ نشود، جزئیّات شود، دربردارندة كلیّات زندگی می

خورد، شود. در اينجا سیاست با آزادی و آبادی و عدل و داد گره میمعنا میاش بیزندگی

مداران و فرهیختگان جوامع بشری در وران، سیاستهای انديشهاز ايد رو تمام تالش

ی م اهیم گوناگونی را در بر راستای سعادت بوده است. اگر چه م هوم سعادت به طور نسب

دارد؛ اما به هر روی ايد م اهیم گوناگون بايد مورد پذيرش عموم يک جامعه ترار گیرد 

ارجاعی به خود گیرد. به سخد ديگر،  ةتواند جنبوگرنه سیاست تنها م هومی است كه می

بته اتتدار در يک سیاستمدار اگر بتواند اتتدار داشته باشد، در سیاستش توفیق يافته است. ال

آيد، لة زور به میان میئتر از ستم و زور دارد؛ چرا كه هنگامی كه مساينجا م هومی كالن

رود؛ از ايد رو اتتدار را بايد در معنای ارتباط انسانی درست میان اتتدار زير سوال می

یم فرمانروا و جامعه در نظر گرفت. از ايد زاوية ديد اگر به م هوم سیاست بنگريم م اه

سیاست جای خود را  ةگیرد، در مقولد پذيرش عموم ترار اخالتی و حتی دينی اگر مور

كند. نکته شايان توجّه در م هوم سیاست در نزد فیلسوفان و كسانی كه از آبشخور پیدا می

با م هوم اخالق در معنای وسیع آن و نه م هوم اخالق مذهبی خاص  ،برندفلس ه بهره می

 كنند.صدايی پیدا میهم

ای ارائه شده است، يعنی دو متنی كه در دو گ تمان كامالً مقايسه ةايد پژوهش به شیو

هايی كه نسبت به گ تمان خود دارند، در گیریبا توجه به جهت ؛اندمت اوت هستی يافته

ها گیریاند. ايد شیوه در پی آن است كه نتايج جهتابتدا تشريح و سپس با هم مقايسه شده

های ويژگی ؛های فرضیبستان-های همسان را به عنوان بدهدهد و سپس ويژگی را توضیح

 ايم.ناهمسان را به عنوان شرايش مت اوت جامعة هر يک از ايد دو متد، در نظر گرفته

 لهئبیان مس-1-1

پرداز يعنی خواجه نصیر طوسی و در مقالة حاضر با آنکه میان دو شخصیّت نظريه

ها ناشی از سرچشمه انديشة ايد دو مت کر یار است و ايد ت اوتهای بسماكیاولی ت اوت
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ها های آنای و اجرايی ايد دو، ت اوتهای نظريّهدادن همسانیاست، تالش شده تا با نشان

دهند كه جوامع بشری در هر روزگاری و در هر ها نشان مینیز نشان داده شود. ايد همسانی

توانند ايد م اهیم را به عنوان اند كه میسی مشترکمکانی كه باشند، دارای م اهیم سیا

 وش كنند. مها را هم نبايد فراتجربة خود در اختیار ديگران ترار دهند، با آنکه ت اوت

 تحقیق ةپیشین-1-2      

ای مطالعه« شهريار و شهريار مدرن»دكتر حمید عیدانلو در پژوهشی با عنوان  

رامشی انجام داده است. عیدانلو به ايد نتیجه رسیده  تطبیقی دربارة عقايد ماكیاولی و گ

سعی در خلق  ،گیری از اسطورة شهريار ماكیاولی و ت سیر آنهاست كه گرامشی با بهر

كه با شرايش تاريخی دوران مدرن، همساز و هماهنگ باشد. است ای ديگر داشته اسطوره

ماكیاولی را   را نگاشته و« ماكیاولی و نگرش نو به اخالق و سیاست»سید علی م مودی 

های ماكیاولی دربارة انسان، اخالق، د نامیده است و به بیان انديشهگر روح دوران تجدّخنیا

را بهرام سرمست « م اهیم اساسی در انديشه سیاسی ماكیاولی»ديد و سیاست پرداخته است. 

جام درونی او را ضرورتی برای وحدت ملی و اتتدار و انس شهريارنگاشته است و كتاب 

را حسید خالق نگاشته است. مجتبی ياور « فارابی و ماكیاولی»داند. جامعة آش تة ايتالیا می

را نگاشته و به جستجوی مبانی متافیزيکی انديشة سیاسی « االهیّات سیاسی ماكیاولی»نیز 

از م مّد خوانساری يکی ديگر از « سیاست در اخالق ناصری» ماكیاولی پرداخته است.

هايی است كه به عنوان پیشینة، مورد مطالعه ترار گرفته است. در ايد مطالعه، در پژوهش

 اند. های سیاسی م قق توس بیان شدهحدود سه يا چهار ص  ه انديشه

  و اهمیّت تحقیق ضرورت-1-3

های خواجه نصیر و های سیاست مدن در انديشههای مؤل هها و ت اوتت لیل شباهت

توانند در داد و ستد ندة دو دنیای مت اوت از شرق و غرب هستند، میماكیاولی كه نمايان

 هايی بردارد.م اهیم سیاسی برای ساختد جهانی بهتر از آنچه هست گام

 

  بحث -2

سیاست كه در لغت به معنای پاس داشتد، نگاه داشتد، ح اظت، حراست، حکم راندن  

هومی كلی است كه عدالت و آزادی م  ،(149: 9361)دهخدا،  به رعیّت و غیره آمده است
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دهد؛ از ايد رو هر گونه حکومتی كه سیاستش برای ايد دو م هوم را وجهة خود ترار می

كالن، اعتبار درجة اول تايل نباشد، از ديدگاه سیاسی تدرتمند نخواهد بود. سیاست يک 

ی و گیرنوع خش مشی، رفتار، فعل و گاهی فد يا نوعی هنر است و براساس نوع جهت

بر حسو  مبنای  المقدمهابد خلدون نیز در »گیرد. هدف، رنگ و ماهیّت خاصّی به خود می

« پردازدعقلیه و سیاست المدنیه میسیاست الدينیه، سیاست ال توانید به بیان سه نوع سیاستِ

ومت داری و تدبیر جامعه را سیاست در يونان باستان همان معنای حک .(19: 9314)بشريه، 

ای از سیاست، ديد، اخالق و عرف بود. برای يونانیان آمیخته« پولیس» هوم مداشت. 

 ةپولیس به معنای شهر و شهر برای يونانیان نه تنها نمونه هرگونه جامعه سیاسی بلکه نمون

همه انواع زندگی اجتماعی بود. از ايد رو ت کیک مسائل اجتماعی از اخالتی در نظر 

نمود و ارسطو به عنوان بنیانگذار علم سیاست است مکد میفالس ه يونان باستان امری نام

 اش پیوند عمیقی با هم دارند.كه آراء اخالتی و سیاسی

های الزم را برای از ديد ارسطو دولت به عنوان توة عاتلة مدينه وظی ه دارد آموزش 

ام به هدايت عقالنی شهروندان تدارک ببیند، زيرا آموزش فییلت مدنی يعنی تعهّد و التز

های مدنی شود كه زندگی اجتماعی و فعّالیّتمصل ت و خیر عمومی هنگامی میّسر می

(. ارسطو تعري  942: 9313)شريعت،  شهروندان در مسیر زندگی عقالنی جريان يابد

غايت خیری خواهد بود كه اختصاص »گويد: دهد جز آنکه میخاصّی از سیاست ارائه نمی

واتع خیر فرد و خیر مدينه يکی است با وجود ايد، ح د و به انسان دارد، اگر چه در 

گ تنی است  .(9314: 9316)ارسطو،  «بر خیر فرد مقدّم و مقدس تر است رعايت خیر مدينه

كه خیر يا سعادت در عدالت و آزادی آن نه ته است، از ايد رو است كه ايد دو م هوم 

 هد.تواند هر گونه ديدگاه سیاسی را مورد نقد ترار دمی

تأثیر  ت تفارابی است. او  ،در عالم اسالم و ايران، اولید پردازنده به آرمانشهر 

پردازد. افالطون تأسیس مدنی خود می ةحکمای يونان از جمله افالطون به طرح جامع

فاضله فارابی  ةدانست. اساس مدينفاضله را تنها راه درمان تباهی شهرهای موجود می ةمدين

لهی است. غیر از فارابی و ابد خلدون، انديشمندان بزرگ ديگری نظیر همانند افالطون، ا

 اند.ابد سینا، غزالی، خواجه نصیر و ابد مسکويه به ايد موضوع توجّه داشته
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بررسی رابطة دولت با ملّت و نقش سیاستمدارن و رهبران  ،به طور كلی سیاست مدن 

ها و چیزی جز رفع خواستهسیاسی بر زندگی شهروندان است. در نهايت سیاست مدن 

البته در ايد ديدگاه به  .(11: 9312)جهانبگلو،  احتیاجات فرد در جامعه مدنی نیست

ه در وهلة اول سعادت، عدالت و کاحتیاجات جزئی مانند مسکد و نان و غیره نظر ندارد؛ بل

 يابد.های شهروندان است، اهمیّت میآزادی كه خواسته

 

 تحلیل گفتمان-2-1

ای در علوم اجتماعی مطرح شده، رشته تمان كه امروزه به عنوان گرايشی بیدت لیل گ

گرايی، هرمنوتیک گادامر، تبارشناسی شناسی، تأويلريشه در جنبش انتقادی ادبیات، زبان

توان از او به عنوان كه می-شناسی میشل فوكو دارد. در نظرات میشل فوكوو ديرينه

( و textای تعاملی بید متد )تأكید بر ايد است كه رابطه -كردگذار ت لیل گ تمان ياد بنیان

وجود دارد. در ت لیل گ تمان، مجموعه شرايش اجتماعی زمینه وتوع  (context) زمینه

ای كلی در گزاره هامتد يا نوشتار، گ تار، ارتباطات غیر كالمی و رابطة ساختار و واژه

ا هر كدام به تنهايی م هوم خاص خود را دارا ه. واژه(1: 9313ای، )يلهشود نگريسته می

 يابند.هستند، اما در شرايش وتوع و در اذهان گوناگون معانی مت اوتی می

 

 ماکیاولی شهریار -2-2

گمان ، نويسنده و سیاستمدار ايتالیايی، بینیکولو ماكیاولی، اثری از شهرياركتاب 

آرايان، بازرگانان و هاست. امروزه رزمنزما ةانگیزتريد اثر سیاسی همتريد، ب ثپرخواننده

گرايانه و به عنوان راهنمای همچون كتاب مقدس سیاست واتع« شهريار»مداران به سیاست

. انتقادهای نگرندنهايی برای به دست آوردن و ح د تدرت در ايد جهان خطرناک می

نظر دور داشت كه م یش و های او روا داشته اند، لیکد نبايد از بسیاری نیز بر آراء و انديشه

 گذارد.شدّت بر افکار نويسندگان تأثیر میه شرايش اجتماع ب

مأموريت سیاسی يافت تا به نزد تیصر بورژيا برود و به طور  9132ماكیاولی در سال  

فردی سنگدل، س اک  ،م رمانه مراتو اعمال او باشد. ايد شخص در عالم سیاست و عمل

دتیق كردار و  ةنی ماكیاولی در دربار ايد شخص و مشاهدو بی مانند بود. توتّ  طوال
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سیاست  ةاعمال او از نزديک و ايجاد يگانگی و دوستی بید ايد دو فرد، ماكیاولی را شی ت

های خونید آن دوره و گردانید و چون ماكیاولی فوق العاده از اوضاع هرج و مرج و جنگ

ن آمده بود و خود نیز شخص فساد كلیسا و نبودن يک دولت مركزی مقتدر به جا

داشت، مايل بود يک ن ر پرستی بود كه وطد خود را بیش از هر چیزی دوست میوطد

گیرد و به هر تیمتی شده يک ه دست مانند تیصر پیدا شود و زمام امور تمام مملکت را ب

های او را سیاست تند و خشد تیصر شد و ويژگی ةدولت مقتدر با عظمت بسازد. او فري ت

رای يک پادشاه مقتدر، نمونه و سرمشق تلمداد كرد و او را يگانه پهلوان كتاب شهريار ب

در زمانی نوشته شده كه ايمان سیاسی  شهرياركتاب » .(6: 9321ماكیاولی، د ترار داد )خو

وجود نداشته، تمام مملکت ايتالیا به دول كوچک تقسیم گرديده و رشتة امنیت آن از هم 

ها برای روی و دسايس و تزوير و حیلة پاپاد اخالق روحانیون دوگسسته شده بود، فس

دامد زدن آتش فتنه و فساد و تولید اختالف در میان طبقات دولت ايتالی آشکار بود. در 

های ماكیاولی راه. (96: 9321)ماكیاولی،  «را نوشت شهريارای ماكیاولی كتاب چنید دوره

مقام شهرياری و خصوصیّات و اخالتیّات گوناگون كسو و ح د تدرت و رسیدن به 

لة تأسیس ئفصل دارد كه همه دربارة مس 26كند. ايد كتاب مختل  پادشاه را تشريح می

سیاسی او بر بدبینی نسبت به  ةكند و البته اساس نظريّتدرت حاكم و ح د آن ب ث می

 استوار است.  انسان

 

  اخالق ناصریخواجه نصیر و -2-3

را در سه بخش تنظیم كرده است. در فصل چهارم از  اخالق ناصری خواجه نصیر كتاب

به اصول سیاست «  در سیاست ملک و آداب ملوک»با عنوان  اخالق ناصریبخش سوم 

های اخالتی در حوزه سیاست پرداخته است كه در ايد پژوهش مورد توجّه مدنی و مؤل ه

 ما ترار گرفته است.

ه.ق در تلعه اسماعیلیّه به خواست ناصرالديد،  632را در سال  اخالق ناصریخواجه، 

فرمانروای اسماعیلیان در تهستان نوشت. احساس مسئولیّت خواجه در تبال اوضاع ناآرام 

كه سیاسی ايران و از طرف ديگر توجه به تعلیم و پرورش اخالتی اسماعیلیان باعث شد 

خواجه نصیر خود  .(3: 9314)مدرس رضوی، را بنويسد  اخالق ناصری ،نصیرالديدخواجه 
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م رر ايد مقاله و مؤل  ايد رساله گويد: ت رير ايد كتاب كه :»نويسد كتاب می ةدر مقدم

جالی وطد در وتتی ات اق افتادكه به سبو تقلّو روزگار،  اخالق ناصریموسوم است به 

میمون  بند گردانیده.و دست تقدير او را به مقام خطة تهستان پای اضطرار اختیار كرده بود

 «كتاب مشتمل بر فنی از فنون حکمت است و به موافقت و مخال ت مذهبی تعلق ندارد

ای كه (. خواجه نصیر بعد از ورود به م یش زندگی اسماعیلیان و عالته31: 9361)توسی، 

به موضوعات فلس ی و منطقی داشت، روش علمی و فلس ی را برای نوشتد آثار خود از 

 يد. جمله اخالق ناصری برگز

سیاسی خود  ةوی عالوه بر اينکه م سّر بزرگ فلس ی سیاسی ابونصر فارابی است و فلس 

 ةمديريت جامع ةرا به تناسو مبانی اعتقادی خود در تالو نظام سیاسی طرح نمود، در زمین

ها گذاری آن نیز دارای نظريّات خاصی است كه تابلیت به كارگیری آنسیاسی و سیاست

)علوی مقدم:  باشدو تابلیّت طرح يک نظام سیاسی مطلوب را دارا می در هر نظام سیاسی

9313 :91). 

 

 ماکیاولی، خواجه نصیر و سیاست -2-4

گذار، بر سازد كه: سیاستانديشة ماكیاولی با توجه به كلیّت آن ايد نکته را روشد می

دانی برای فعّالیّت سیاست تقدم دارد؛ بنابرايد به عقیدة ماكیاولی، سیاست را بايد بیشتر می

ی. به صورت عقالن« نهادی اجتماعی»گذار شمرد تا تلمرويی برای پايه افکندن سیاست

سیاست را  تی است در حد روح انسان و با ايد وص ،فعالی ،سیاست ،همچنید به نظر وی

د ها كامل نیستند. فايدة سیاست، ايجايافته شمرد، زيرا انسانتی كمالتوان همچون فعّالینمی

و ح د وحدت و يکپارچگی نظام سیاسی است.  نکتة مهم ديگر دربارة ماكیاولی، گ تة 

ماكیاولی، سیاست را از اخالق مسی ی جدا كرده است و »آلبرتوموراويا دربارة اوست: 

كوشد تا در چارچوب اجتماع، واتعیّات امور سیاسی را روشد سازد. او بر خالف پیروان می

شمارد، های سیاسی مید كه مذهو را هدف نهايی همه فعّالیّتعقايد سیاسی سنت اگوست

: 9312)جهانبگلو، « های مذهبی باشدو غايت فعّالیّت عقیده داشت كه سیاست بايد هدف

در دنیای سیاست ماكیاولی، تقدير و مشیّت الهی همچون نیروهای تعیید كننده و برتر  .(12

ند تا جايشان را به طبیعت انسانی، مهارت شوسرنوشت سیاسی و وتايع تاريخی ناپديد می
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سیاسی و نیروهای مسلح، به منزلة عوامل تاطع تعیید مسیر تاريخی بسپارند. او با رويکردی 

گشايد؛ های جديدی را در علم سیاست میمستقیم به واتعیات زندگی و طبیعت، افق

تعالی تجربه نشده در های مبنابرايد اساس سیاست ماكیاولی مبتنی بر تجربه است و آرمان

توان گ ت كه ت اوت او با حکمای يونان  و خواجه نصیر اصول سیاسی او جايی ندارند. می

له نه ته است و به عبارت ديگر سیاست را از آسمان به ئگرا است در همید مسكه يونانی

 آورد.زمید می

از سیاسی خواجه نصیر در ذيل حکمت عملی مطرح شده است. ايد بخش  ةنظريّ

حکمت در واتع ناظر بر اعمال انسانی است. فیلسوف سیاسی از نقطة عزيمت خود يعنی 

حکمت در تالش است با شناخت افعال زيبا و پسنديده و نیز زشت و ناپسند، وجوه انسان 

كامل را در مدينه در نظر آورد و مبتنی بر ايد امر با ت کیک انواع مدن، مدن فاضله را از 

(. خواجه نصیر سیاست را به 11: 9313)شريعت و نادری باب اناری،  دهدغیر فاضله تمییز 

كند. سیاست ملک، سیاست غلبه، سیاست كرامت و سیاست جماعت تقسیم می ةچهار دست

هاست. غلبه، سیاست ملک، تدبیر امور اجتماع و هدايت مردم در جهت كسو فیلیت

هايی است كه برای دست انسان سیاست امور افراد پست است. سیاست كرامت تدبیر امور

های مختل  مردم است كوشند و اما سیاست جماعت، تدبیر امور گروهيابی به كرامات می

بر اساس توانید الهی. به طور كلی حکمت مدنی سیاست ملک و تدبیر جماعت در انديشة 

او خواجه نصیر جايگاه وااليی دارد و معتقد به پیوندی ناگسستنی میان ايد دو است. 

ای كه آراسته به انواع فیايل گردند و در داند، به گونهسیاست ملک را تدبیر جماعت می

توانید كلّی كه مقتیی »نويسد: میناصری  اخالقتعري  حکمت مدنی در مقالت سوم 

مصل ت عموم بود از آن جهت كه به تعاون متوجّه باشند به كمال حقیقی و موضوع ايد 

ر افاعیل ايشان شود بر كه از جهت اجتماع حاصل آيد و مصد جماعت را ،علم هیأتی بود

فاضله خواجه نصیرالديد  ةدر حقیقت نظام سیاسی مدين .(214: 9361)توسی، « وجه اكمل

داری و آداب اجتماعی است كه بر اساس حکمت عملی نوشته شده طرح كاملی از مملکت

تعیت موجود نبوده، بلکه بیشتر در است. طرح سیاسی خواجه نصیر مانند ماكیاولی ناظر بر وا

صدد تشريح حقیقت است؛ حقیقتی كه دست يافتد به آن نیازمند ترارگیری در مسیری 

كوشد واتعیّت موجود را در درست و تالشی مؤثر است. در حقیقت خواجه نصیر می
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خدمت حقیقت مطلوب بیان كند. ماكیاولی اصول اخالتی را بر اساس راهبردها و 

حال آنکه خواجه نصیر راهکارهای سیاسی را بر  ،كنداش بیان میای سیاسیهاستراتژی

اخالتیّات سازگار نیست به هی  تیمتی  كند و هر چه را كه بااساس اصول اخالتی تنظیم می

 پسندد و ايد درست عکس ماكیاولی است.نمی

 

 روایی نگاه ماکیاولی و خواجه نصیر به سرشت فرمان-2-5

ای تهری توأم یاولی نسبت به فرمانروايی و حکومت شهرياران، انديشهغالو ماك ةانديش

های سلطنت و با سخت گیری و شدّت و جديّت است.گويی اصل و اساس است کام پايه

بنیان حکمرانی تنها همید اصول است و بس؛ چرا كه اگر چیزی جز ايد باشد سلطنت از 

كد كردن پادشاهانی است به ريشهگردد. س ارش ماكیاولی دست شهريار فاتح خارج می

اند و حتی از بید بردن آداب و رسوم پیشید كردهكه در سابق بر آن سرزمید حکومت می

چرا كه اگر با اعتقادات و رسوم آن دولت پیروز در تیاد باشد ممکد  ؛آن سرزمید است

ی شهريار اگر تصد تصاحو دائم ،ماكیاولی ةاست باعث بروز اختالف شود. در انديش

بايد حتی نژاد پادشاهان پیشید را به طور كامل نیست و نابود كند و برای  ،داشته باشد

راهی جز خراب كردن آن شهر و  ،چرا و دارای آزادی بی تید و بند و چونحکومت بی

همان شهر  ةكشور وجود ندارد و اگر ايد كار انجام نشود، خود شخص فاتح، به وسیل

های ماكیاولی، فرمانروايی در سرشت خود خشونت و انديشه مغلوب خواهد شد. بنابر آراء

تريد زور و خشونت يکی از مهم ،طلو است و برای تدرت پادشاهان و سلطة فات ان

 عوامل خواهد بود.

داند كه به الهام الهی از ديگران ممتاز بود خواجه نصیر سزاوار تربیت مدينه را كسی می

و بايد كه مقرر بود كه مراد از مَلِک در ايد موضع »نند ديد وسیله مردم او را اطاعت كتا ب

نه آن است كه او را خیل و حشمی يا مملکتی باشد، بلکه مراد آن است كه مست ق ملک 

او را بود در حقیقت، اگر چه به صورت هی  كس بدو الت ات نکند و چون مباشر تدبیر، 

خواجه نصیر اگر  ةدر انديش .(212: 9361)توسی،  «غیر او باشد جور و عدم نظام شايع بود

غض تبديل و م بت به بُفرمانروايی بر رعیّت بر سیاست غلبه و تهر استوار باشد، مهربانی 

رود. ص اتی را كه خواجة طوس برای فرمانروايی شود و نیکی و راستی از بید میمی
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ها بر بر سختیداند، عبارتند از: ابوّت، علوّ همت، متانت رأی، عزيمت تمام، صضروری می

شود، به و ياوران صالح. فرمانروای مدينه فاضله خواجه نصیر، زمانی كه از عدالت فارغ می

پردازد و او هرگز مانند ماكیاولی به سیاست تهری اعتقاد ندارد. درست همانجا احسان می

تتل و كند، خواجه نصیر كد كردن نژاد پادشاه پیشید در فتح تأكید میكه ماكیاولی به ريشه

 داند.خونريزی پس از فتح را هرگز جايز نمی

 

 های همسانمایهبن-2-6
 معاشرت با فاضالن-2-6-1

های آنان، مندی از نظرات و انديشههاست اده از فاضالن و دانشمندان در دربار و بهر

له اعتقاد ماكیاولی در اصول ئدهد و ايد مسخردمندی و تدبیر رهبران سیاسی را نشان می

دهد و نه زبان را پیشنهاد میت مدنی است. او مشاورانی با تدبیر و خردورز وگشادهسیاس

فکر و چاپلوس كه اتتدار شهرياران را ضايع و تباه كنند. بدون شک هايی كوتهانسان

داند در جهت گويد و هر س ارشی را كه جز اصول سیاسی خود میماكیاولی هر چه می

كند و بس. خواجه نصیر نیز تدبیر ح د افزايش تدرت و پیروزی نهايی شهرياران بیان می

مأنوس بودن با  است؛ يعنی« تألّ  اولیا»آن  يدترداند كه مهمدولت را منوط به دو چیز می

حکیمان و خردمندان. خواجه برای  نشان دادن تأثیر بیشتر ايد گ تة خود به استیصال 

كند كه چگونه از وجود مردانی چابک و اسکندر در زمان غلبه بر مملکت دارا اشاره می

در ايد انديشه »گردد؛ شجاع به وحشت افتاد كه در غیبت او ملک روم بر سر كار ايشان می

مت یّر شد و از حکیم ارسطاطالیس استشارت كرد، حکیم فرمود كه آرای ايشان مت رق 

گردان تا به يکديگر مشغول گردند و تو از ايشان فراغت يابی. اسکندر ملوک طواي  را 

 .(334: 9361)توسی،  «بنشاند و ديگر هرگز ايد ات اق نی تاد

  مردم حضور پادشاه در میان-2-6-2

های ت ت سلطه، برای تداوم حکومتشان ماكیاولی بر حیور پادشاهان در سرزمید 

كند و معتقد است كه وتتی كه پادشاه در میان مردم اتامت داشته باشد شروع هر تأكید می

انديشد. عالوه بر ايد، اغتشاشی را در آغاز خواهد فهمید و چارة آن را به سهولت می

شود كه اطرافیان شاه آن مملکت كه حیور مستقیم پادشاه باعث میماكیاولی معتقد است 
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چرا كه به آسانی به پادشاه خود دسترسی  ؛را غارت نکنند و با آرامش خاطر زندگی كنند

دارند، بنابرايد با شاه تماس پیدا نموده و او را دوست خواهند داشت. خواجه نصیر از 

كند كه پادشاه بايد از حال رعیّت  ارش میاما س ،گويدهای ت ت سلطه سخد نمیسرزمید

)توسی،  «دينه را از خیرات عامه مملوء كندرعیّت را به جای اصدتاء دارد و م»آگاه باشد و 

9361 :333). 

 ترس از ناخشنودی مردم و سفارش به مالیمت و نرمی-2-6-3

شش نسبت از جمله مبانی مشترک مدنی كه در ايد دو اثر بیان شده است مهربانی و بخ 

كه يک شهريار بايد از آن ترسناک باشد چیزی» نويسد:به زيردستان است. ماكیاولی می

نها بگذارند نارضايتی تودة مردم است؛ زيرا ممکد است ايد عدم رضايت باعث شود او را ت

در جای ديگر ذكر شد كه ماكیاولی به  .(68: 9321)ماكیاولی،  «و علیه او شورش كنند

دم تأكید كرده بود؛ اما در اينجا به انعطاف و ماليمت و نرمی و مدارا با لزوم سركوب مر

بايد توجه كرد بخش اول مربوط به پادشاهانی است كه با زور و  .كندمردم س ارش می

اند؛ اند و بخش دوم مربوط به شهريارانی كه انتخاب مردم بودهتدرت به پادشاهی رسیده

پادشاه بايد همیشه رابطة حسنة خود را با آنها م کم نگه »نويسد: دوم می ةكه در مورد دست

دارد و نگاهداری روابش حسنه با ملت هی  اشکالی ندارد، زيرا خواهش تودة مردم فقش 

 ،كندها ظلم و تعدّی نشود و شهرياری كه خود را حافد مردم معرفی میايد است كه به آن

خواجه . (13: 9321)ماكیاولی،  «ند دادمردم نیز عالتمندی بیشتری نسبت به او نشان خواه

 نصیر به ع و و بخشش زير دستان پادشاهان تأكید دارد و س ارش به ع و ملوكانه از ديگر

و استعمال ع و از ملوک نیکوتر از آنکه از غیر »های او در سیاست مدن است انديشه

وت و تعصو و عدا ملوک، چه ع و بعد از تدرت م مودتر و بعد از ظ ر البته تتل ن رمايند

 .(393: 9361)توسی،  «استعمال نکند

 ابّهت و هیبت پادشاهان-2-6-4

ماكیاولی و خواجه نصیر هردو به ح د هیبت پادشاه و جلوگیری از جسارت و 

چه فر و بهای ملِک از » اند. در اخالق ناصری آمده است:گستاخی زير دستان تأكید كرده

نی حاصل آيد و احسان بی هیبت موجو بطر زير دستان ها به آساهیبت باشد و استمالت دل

و تجاسر ايشان و زيادتی حرص و طمع گردد و چون طامع و حريص شوند اگر همة ملک 
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همید میمون دتیقاً در . (331: 9361)توسی،  «به يک تد دهند از وی راضی نگردد

يک »نويسد: د و میدهشود و ظلم را بر ترحم ترجیح میهای ماكیاولی نیز ديده میانديشه

دهند پروا داشته باشد، مخصوصاً موتعی شهريار عاتل نبايد از كلمة ظلم كه به او نسبت می

تواند ملّت خود را متّ د و وفادار و مطیع نگاه دارد؛ زيرا وتتی كه او كه به وسیلة آن می

ام كند و در های شديد آرعملیاتبتواند اغتشاش و ناامنی و هرج و مرج را به وسیلة بعیی

آيد تا اينکه بگذارد ترحم زياد جريان رحم و خوش تلو به حساب میآخر كار بیشتر دل

و در  ص یح كارها را از مجرای اصلی خود خارج كند و كار به شورش و غوغا بکشد

 .(939:  9321)ماكیاولی، «نهايت به خونريزی منجر شود

 تأکید بر مصلحت اندیشی-2-6-5

دهد و فروانروايان ها را پیشنهاد میره با ارائة نظرياتش بهتريد راهخواجه نصیر، هموا

خواند و با ذكر س ارش بزرگان دينی و فاضله خويش را به مصل ت انديشی فرا می ةمدين

و » كندود را به صورت مستند بیان میهای خهای تاريخی، انديشهمذهبی و شخصیّت

ك ايت بود و استعمال شمشیر  ةد آنجا كه تازياناردشیر بابک گويد: استعمال عصا نبايد كر

 اربت بود، كه تدبیرها م ةنبايد كرد آنجا كه دبّوس به كار توان داشت و بايد كه آخر هم

ماكیاولی نیز معتقد است پادشاه بايد خود را  .(393: 9361)توسی،  «آخر الدواءُ الَکی

نیازی نیست كه ايد ص ات را داشته  آراسته به ص ات نیکو در نظر خلق جلوه دهد، اما حتماً

بايد آموخت هم رول شیر و هم رول روباه را خوب بازی كرد. ايد دو طبیعت را »باشد. 

بنابر مصل ت، ماكیاولی  .(991: 9321)ماكیاولی،  «شاه بايد به خوبی ياد گرفته باشديک پاد

ايد موضوع بايد يادآور دهد؛ البته با توجه به گاهی فريبکاری و نیرنگ را نیز پیشنهاد می

تاريخ به او  ةشد كه ماكیاولی هرگز اخالق ستیز نیست، امّا رخدادهای زندگی و مطالع

 اند كه به اتتیای شرايش، گاهی درستآموخته است كه شهرياران موفق كسانی بوده

اند. در واتع هر چند زبان ايد دو كرداری را رها كرده و با نیرنگ به پیروزی رسیده

انديشی را به شهرياران های اساسی دارد اما در حقیقت هردو مصل تمدار ت اوتسیاست

 كنند.س ارش می
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 تدبیر امور-2-6-6

لک مؤثرتر از نیروی نیروی فکر ملوكان در حراست از مُ خواجه باور دارد كه

موجو وخامت عواتو می شود. او  ،لشکرهای بزرگ است و بی خبری نسبت به اصول

موجو  ،ع و التذاذ و غافل شدن از تدبیر امورشود كه روی آوردن به تمتّمیهمچنید متذّكر 

و پادشاه بايد كه اص اب حاجات را از خود م جوب » شود.دگرگونی اوضاع و خلل می

ندارد و سعايت ساعیان بی بینه نشنود و ابواب رجا و خوف بر خلق مسدود نگرداند و در 

ور و اكرام اهل بأس و شجاعت تقصیر جايز ندارد و ها و ح د ثغدفع متعدّيان و امد راه

مجالست و مخالطت با اهل فیل و رأی كند و به لذاتی كه  خاص به ن س او تعلق دارد، 

داری، تدبیر امور است كه (. از جمله اصول مهم مملکت331: 9361)توسی، « الت ات ننمايد

معايو امور » یاولی معتقد است:در اصولی سیاسی ماكیاولی نیز به آن اشاره شده است. ماك

مملکت بايد در ابتدای بروز آن كش  و از آن جلوگیری شود زيرا كه با دست يک 

پذير است، ولی اگر دتّت و توجّه نشد و شهريار عاتل در ابتدای بروز به سهولت امکان

 .(33: 9323)ماكیاولی،  «غايله بزرگ گرديد ديگر عالجی برای آن میسر نیست

 جه به قوانین و  امور لشکریتو-2-6-7

است کام اساس سلطنت موكول به دو ركد متید است؛ يکی توانید خوب و ديگری 

توان اوّلی را بدون دومی داشت و وتتی كه شما دومی تشون خوب. امّا از آنجايی كه نمی

گويم. تشونی كه شاه از سرزمید پس مد از تشون سخد می ،اولی را نیز داريد ،را داريد

يا اجیر  ،يا تشون كمکی هستند ،كند يا اتباع پادشاه هستندها دفاع مید به وسیلة آنخو

اند و بی ها. اما تشون های كمکی و اجیر هردو خطرناکاند و يا مخلوطی از آنشده

هرگز است کام  ،كنندمصرف و شهريارانی كه مملکتشان را به وسیلة تشون اجیر ح د می

ترسند و به انسان تشون مطیع نبوده بلکه خائد هستند، از خدا نمینخواهند داشت؛ زيرا ايد 

های های فراوانی از حکومتدر ادامه ماكیاولی مثال .(83: 9321)ماكیاولی،  «وفادار نیستند

اند و نابود های كاری خوردهكند كه از ايد لشکرهای كمکی و اجیر ضربهتاريخ را بیان می

های كمکی كه ما در جنگ با بیگانگان از آنها ايد تشون شود خطراند و يادآور میشده

كنیم بسیار بیشتر از نیروهای بیگانه است.خواجه نصیر نیز به لزوم وجود لشکريان است اده می

هر شخصی از اشخاص انسانی »: نويسدكند و میبسار و اتّ اد و يکدلی میان آنها تأكید می
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های ايشان اضعاف تدرت هر ع آيند توّتتوّتی م دود باشد، چون اشخاص بسیار جم

های ثابت ها، مادام كه اص اب آنها با عزيمتو و اكثر دولت شخصی بود الم اله...

 (.333: 9361)توسی، «كرده، در تزايد بوده است...اند و شرايش اتّ اق رعايت میبوده

 

 های ناهمسانمایهبن-2-7
 محبّت شهریاران-2-7-1

شود و حتی به تريد اصول اخالتی م سوب میاز مهم ه نصیرخواج ةم بّت در انديش

چرا كه در جوامع انسانی اگر م بّت میان  ؛برتری آن نسبت به عدالت اشاره شده است

ها رواج داشته باشد به انصاف و اتّصاف نیازی نخواهد بود. خواجه نصیر به ضرورت انسان

آمیز پدر و پسر م بت ةآن را به رابط كند وآمیز پادشاه با رعیّت تأكید میم بت ةرابط

اش با رعیّت، دلسوزی، مهربانی، لط ، طلو تشبیه كرده و معتقد است پادشاه بايد در رابطه

ها، از پدران دلسوز پیروی كند. پادشاه و رعیّت بايد در ها و دفع بدیمصل ت، جذب نیکی

ساس ايد جمالت خواجه در تمام اكرام و احسان با يکديگر مانند برادران موافق باشند. بر ا

تريد شدّت زندگی مردم را مورد توجه ترار داده است و مهمه ها و راهکارهايش، بس ارش

اصول سیاست مدنی را رعايت حال شهروندان مدينه دانسته است. به طور كلی خواجه نصیر 

 خدِس داند از: توجه به م رومان، عدم پذيرشِرفتارهای سیاسی دولت را عبارت می

  چینان، ح د مرزها، معاشرت با فیال، سیاست های تشويق و تنبیه.سخد

. او به مقتیای م یش و شرايش و زيردستان پادشاهانی ای مت اوت داردماكیاولی انديشه

كند؛ گاهی اند، رفتارهای مت اوتی را پیشنهاد میهای مختل  به حکومت رسیدهكه به شیوه

دارد. داند و گاهی از آن باز میشّدت الزم میه اهان را بپیش گرفتد سیاست تهريّة پادش

هايی كه يک يا چند ملت ديگر به آنها ضمیمه شده دركتاب شهريار درباب سلطنت

 ای برخی از آنهاست، استعمال توةهچون به هر حال پادشاه مرهون مساعدت» نويسد:می

آشکار است كه ماكیاولی اصول  (.كامال28ً: 9321)ماكیاولی،  «تهريّه علیه آنها جايز نیست

سیاست مدن را با جزئیات بیشتری نسبت به خواجه نصیر بیان كرده است و اگر خواجه ل د 

برد كه چنید كند يا چنان، ماكیاولی پادشاهان را با توجه به اينکه بر چه پادشاه را به كار می
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كند و بندی میهاند، دسترانند و چگونه به پادشاهی رسیدههايی حکم میسرزمید

 دهد.راهکارهای مت اوتی را به آنها ارائه می

 اصول اخالقی -2-7-2

های دروغ و خواجه نصیر پراكنده ساختد و شکست دشمنان، متوسل شدن به انواع نامه

اما پیمان شکنی  ،شماردها را جايز میها و تزويرها و به كار گماشتد انواع جاسوسنیرنگ

داند. خواجه نصیر به اصول اخالتی اعتقاد كامل دارد تی شايسته نمیرا هرگز و به هی  تیم

های سیاسی ماكیاولی اينگونه آورد ولی آموزهسخنی به میان نمیوهرگز زير پاگذاشتد آن 

كمک نکردن های خاص اوواهد و بس. از آموزهخاست كه او شهريار تدرتمند و پیروز می

هركس سبو تدرت و عظمت و »نويسد: كیاولی میبه ديگران در رسیدن به تدرت است. ما

بنابرايد رابطه با  ساخته و بايد آن را تمام شده دانست،كار خود را  ،شودبزرگی ديگری می

چنید شخصی بايد از روی حیله و تزوير باشد يا از طريق زور و تدرت و توسل به هر يک 

ارجمندی رسیده است بیدار از ايد دو طريق حس عدم اعتماد را در آن شخص كه به مقام 

به عبارت ديگر تصوير تدرت گرايانه، زورمدارانه و  .(31: 9321)ماكیاولی،  «خواهد نمود

ن ع طلبانه از بشر و ناكارآمدی اخالق متعالی، ماكیاولی را به سوی اخالق سودگرايانه 

 راند.می

 قتل در سیاست -2-7-3

دّت به رفتارهای غیر انسانی واكنش شه همانطور كه پیشتر نیز ياد شد خواجة طوس ب

و بعد از »دهد و خشونت، جنگ و كشتار در اصول سیاست مدنی او جايی ندارد. نشان می

ظ ر البته تتل ن رمايند و عداوت و تعصو استعمال نکنند، چه حکم اعدا بعد از ظ ر حکم 

أكید خواجه به ضرورت ع و و بخشش ت .(332: 9361)توسی،  «ممالیک و رعايا بود

شهريار اگر  ،ماكیاولی ةپذيرد؛ امّا در انديشكند، هی  عذری را در تتل زير دستان نمیمی

بايد حتی نژاد پادشاهان پیشید را به طور كامل نیست و  ،تصد تصاحو دائمی داشته باشد

نابود كند و برای حکومت بی چون چرا و دارای آزادی بی تید و بند، راهی جز خراب 

 ةكشور وجود ندارد و اگر ايد كار انجام نشود، خود شخص فاتح، به وسیل كردن آن شهر و

های ت لیلی ماكیاولی، همان شهر خراب و مغلوب خواهد شد. بنابر آراء و انديشه

فرمانروايی در سرشت خود خشونت طلو است و برای تدرت زياد پادشاهان و سلطة 



 16 46شماره                                          نشریّة نثر پژوهی ادب فارسی                                                              

عوامل خواهد بود. در اعتقاد تريد فات ان، زور، خشونت و حتی گاهی تتل، از مهم

با » ماكیاولی در برخورد با مردم و بخصوص فقرا و ستم ديدگان حد وسطی نبايد تايل بود

مردم يا بايستی به طور مهربانی و مالط ت رفتار كرد يا آنها را به كلی مغلوب و منکوب 

ده را تالفی توانند تالفی كنند و صدمات عمزيرا مردم اذيت و صدمة مختصر را می ،نمود

 آوريم بايد نوعی باشد كه درای كه ما به يک فقیر وارد میكردن نتوانند بنابرايد صدمه

 .(39: 9321)ماكیاولی،  «وجود ما ترس انتقام باتی نگذارد

 جبر و زور -2-7-4

داند و آن را به صلح و مدارا ترجیح ماكیاولی توسل به زور را الزمة تغییرات سازنده می

در اجرای تغییرات و اصالحات يا به مسالمت و خواهش و تمنا بايد مقصود خود » دهد.می

را انجام دهند يا به توة جبريه بايد متوسل شوند كه اگر به طريق اولی باشد از ايد راه كسی 

به مقصود نرسیده و هرگز از امت ان خوب بیرون نیامده بلکه نتیجه همیشه بد بوده است و 

د خود شده و به توة تهريّه مقصود خود را انجام داده است در ايد طريق اگر متّکی به استعدا

اند همه به رسم كه تمام پیغمبرانی كه مسلح بودهتر خطا شده پس مد به ايد نتیجه میكم

 «انداند همه مغلوب و معدوم گرديدههايی كه مسلح نبودهاند و آنفتح و ظ ر نايل شده

به ايد اصل اعتقاد ندارد و تنها جايی كه به خشونت و  خواجه .(48: 9321)ماكیاولی، 

اند كه در آن كند در تنبیه كسانی است كه ستم كردهگیری حاكمان س ارش میسخت

منع جور به شرور و »ها باشد و وتت نیز تأكید فراوان دارد كه عقوبت به تدر جور و ستم آن

ر بود، چه اگر عقوبت از جور بیشتر عقوبت بايد كرد و بايد كه عقوبت بر مقادير جور مقدّ

ه زيادت نیز تر باشد جور باشد بر مدينه و باشد كبود به مقدار، جور باشد بر جائر و اگر كم

 .(338: 9363)توسی،  «هم جور بود بر مدينه

 سخاوت و بخشش-2-7-5

آمیز توأم با بخشش و سخاوت حاكمان با رعیّت س ارش موّدت ةخواجه نصیر به رابط

دارد. ها برحذر میهای خود شهرياران را از آنكند؛ حال آنکه ماكیاولی با ارائة استداللمی

دارا بودن ايد ص ت به طوری كه پیش همه آشکار شود البته كه برای پادشاه شايسته است. »

خواهد عامة مردم بدانند كه او ولی بايد ديد نتیجة ايد عمل چه خواهد شد؟پادشاهی كه می

سخاوت است، تمام دارايی خود را در ايد راه صرف خواهد نمود و پس از  دارای ص ت
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های گزاف بر رعايای اتمام آن مجبور خواهد بود برای ح د شهرت سخاوت خود، مالیات

ها پول تهیه خود ت میل نمايد و به ضبش اموال زيردستان خود متوسل شود تا از آن راه

شود، در نتیجه ملّت را از خود نظار ت قیر میكند. اگر هم فقیر و بی بیاعت شود در ا

رنجانیده و خود را در معرض خطرهای سخت و شديد گذاشته است. همید كه متوجّه ايد 

خطرات شود و بخواهد تغییر رويه دهد، فوراً غاصو اموال مردم معرفی شده است. پس 

د ولو به ص ت کنبرای يک شهريار عاتل و دانا بهتر است كه خود را به ايد ص ت آشنا ن

 .(18: 9321)ماكیاولی،  «امساک هم معرفی شود

 

 شهریارو  اخالق ناصریگفتمان متن در -8-2

 اخالق ناصری؛ جايگاه پادشاه و مذهو و مردم است. در اخالق ناصریگ تمان متد در 

ای كه عدالت و مت قق شدن نقش پادشاه و مردم در يک راستا تعري  شده است؛ به گونه

ر ايد میانه، هدف واتع شده است، هدفی كه ت سیرش تعالی جامعه است. در واتع اخالق د

 دهندة ايد دو است. پادشاه ستون ايد هدف و مردم، نیروهای كار و تالش و مذهو، پیوند

جايگاه سیاست، حاكم و مردم است. در شهريار با تمام  شهريارگ تمان متد در كتاب 

ای توان گ ت حاكم چندان با مذهو رابطهدارد، می اخالق ناصریهايی كه با همسانی

مندی از سیاست ندارد، بلکه جای مذهو را سیاست پر كرده است؛ از ايد رو حاكم با بهره

اخالق دهد. چیزی كه در )ماكیاولی( به مردم شکل مورد دلخواه خود را می دانو سیاست

)متافیزيک( باشد؛ از ايد  مذهودلبخواهی نیست، بلکه شکل مردم بايد مورد تبول  ناصری

 یمسیری رو به باال يعنی آسمان ،اخالق ناصریمورد نظر  ةگرفت كه جامعنتیجهتوان رو می

 ،افقی و زمینی است و همّ و غم انسان ،مسیر زندگی جامعه شهريارتعالی دارد، ولی در مو 

 امور ايد جهانی است. صرفِ

 

 گیرینتیجه -3

های ماكیاولی در سنّت تاريخی سبو اختالف ديدگاه م یش جغرافیايی و فرهنگی و

های كالمی وهلة اول و خواجه نصیر در مرتبه دوم شده است.خواجه نصیر به دلیل گرايش

اسالمی و كُند شدن دندان مغوالن از  -و فلس ی و همچنید در راستای ح د فرهنگ ايرانی



 18 46شماره                                          نشریّة نثر پژوهی ادب فارسی                                                              

گذاشته است. در مقابل او، گناه، اساس سیاست خود را بر اخالق های بیدريدن انسان

ماكیاولی با توجه مسائل مت اوت اتلیمی و فرهنگی ايتالیا برآن است كه شهريار را در برابر 

هر آيینی بیمه كند و درواتع ح د و افزايش تدرت شهريار دغدغة اول و آخر ايد فیلسوف 

شهريار ترار سیاستمدار است، در حالی كه م اهیمی مانند سعادت و عدالت در سايه وجود 

گیرد؛ ايد در حالی است كه در نظر خواجه نصیر توس، سیاست و عدالت و خیر می

عمومی بر هر چیز ديگری ارجح است و حتما پادشاه را هم در ايد مسائل شريک 

اش گونه مسائل اخالتی در جامعه ح د شوند، پادشاه نیز فرمانروايیداند؛گويی اگر ايدمی

رو بايد گ ت كه شرايش م یطی در مت اومت بودن اصول سیاسی  تأمید شده است. از ايد

ای گونهها بسیار مؤثر واتع شده است؛ بهايد دو مت کر و پیرو آن راهکارهای گوناگون آن

مداری مدرن. نکتة توان گ ت از يکی حکیمی اخالتی ساخته و از ديگری سیاستكه می

تاريخ طرح كرده است در حالی كه  آخر اينکه ماكیاولی سیاست خود را در بستری از

 زمانی ارائه داده است. هايش را بیشتر در انديشة فراخواجه نصیر نظريه
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