ۀسیاقم
...
را هاگدیدشیوه
بزرگمهرطسدربارۀ
ۀرابرد رهمگرزبو و
اب دروخرب هویشارسطو و
نانمشدمقایسۀ دیدگاه

روپنایزبس دیحو

جستار

از دیگر سو ،زیادهطلبی و خودخواهی بشر و نیز کمبود
منابع طبیعی ،همواره موجب شده که افراد به سبب تضاد
منافع با یکدیگر احساس دشمنی کنند؛ به همین سبب ،وجود
دشمن در همۀ دورههای تاریخ ،برای همۀ ملل دنیا امری
طبیعی بوده است و بهویژه سرزمینهای غنی و سرشار از
منابع مادی و انسانی با این معضل بزرگ همواره روبهرو
بودهاند .آنچه مهم است نحوۀ برخورد با دشمن است .اگر همۀ
مردم دنیا بخواهند امکانات خود را در جهت ضربه زدن به
دشمن به کار گیرند ،جهانیان لحظهای آرامش نخواهند
داشت.
نکتۀ قابل تأمل اینکه دشمنی و دوستی امری اعتباری و
نسبی است؛ زیرا در اغلب جنگها کسانی با هم جنگیدهاند
که نه یکدیگر را میشناختهاند و نه با هم دشمنی داشتهاند و
به محض عقد یک قرارداد دشمنان خونی به دوستان جانی
تبدیل شدهاند .آنچه سبب جنگ و خونریزی بین ملل
مختلف میشود .خودخواهی ،منافع فردی ،بیرحمی و
لجاجت است.
از ارسطو ،حکیم مشهور یونان باستان ،چنین نقل شده
است :هدف از داشتن مال و ثروت حمایت از دوستان و
َ ُْ
َ َ ُ ْ َ
الم َ َ
نسَ ،وتقتل
کشتن َّدشمنان َاستَ :إذا لُم تصن ِب ِ
ال ابناء ِ
الج ِ
َ
اعد َاء النفس ،ف َما َ
المنف َعة ِبه؟ (حاتمی  )36 :1392هنگامی كه
ِ
با مال و ثروت نتوانی دوستان را صیانت كنی و دشمنانت را
بكشی پس چه منفعتی در آن هست؟
متنبی شاعر بلندآوازۀ عرب نیز گفته است:

مقایسۀ دیدگاه ارسطو و بزرگمهر
دربارۀ شیوه برخورد با دشمنان
وحید سبزیانپور
دانشگاه رازی
wsabzianpoor@yahoo.com

همرنگی با جماعت ،انعطاف در شرایط سخت و سازش با
وضعیت موجود ،ممکن است یک جنبۀ افراطی و منفی
داشته باشد که موجب قربانی شدن ارزشهای اخالقی و
انسانی گردد و در عین حال ،ناسازگاری و عدم انعطاف
ممکن است نتایج هولناکی داشته باشد .در این نوشتار منظور
ما جنبۀ منفی سازگاری با محیط به قیمت زیر پا گذاشتن
ارزشها نیست ،بلکه مقصود قابلیتی است که فرد در سایۀ
آن میتواند خود را با شرایط سخت تطبیق دهد و در حوادث
تلخ زندگی توان ادامۀ حیات داشته باشد و بتواند در
نامالیمات ،آرامش خود را حفظ کند و از مواهب حیات
محروم نگردد .از دیدگاه روانشناسان ،این ویژگی یکی از
انواع هوش و مهارت زندگی محسوب میگردد و سخت
توصیه میشود که افراد در تقویت آن بکوشند (برای تفصیل ر.ک:
ال .کلینکه .)243 -234 :1383
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(متنبی ،دیوان ،ج  ،4ص )271

ترجمه :برای چه كسی دنیا را میخواهی؟ اگر به واسطۀ آن
شادی دوست یا ناراحتی مجرمی را نخواهی.
این در حالی است که بزرگمهر حکیم ،هدف از داشتن
مال و ثروت را نه ضربه زدن به دشمن بلکه تبدیل کردن دشمن
به دوست دانسته است:
گفتم :خواسته از بهر چه به کار آید؟ گفت :تا حق
خویشان و نزدیکان بگزاری و به سوی پدر و مادر ذخیره
فرستی و توشۀ آن جهان از بهر خود برداری و دشمن را بدان
دوست گردانی و دوست را بینیاز کنی (ابن سینا ،ظفرنامه ،ص

رابطۀ مدارا و خرد
ایرانیان باستان از روی خرد و تجربه فهمیده بودند که نرمش و
مدارا رویکردی عقالنی در برابر مشکالت است ،به همین
سبب در سه حکمت جداگانه تأکید کردهاند که مدارا کار
خردمندان و از نشانههای عاقالن است:
َ
ُّ ُ َ َ َ ُ
هر :من َعالمات َ
قال بُزرج ِم ُ
العا ِق ِل ِبره ِبإخوا ِنهِ وحنینه
.1
ِ
ِ
َ َْ َ َ ُ ُُ َْ َ
َ
ل زمانِهِ (عسکری ،دیوان ،ج  ،1ص
إلی أوطانِهِ ومداراته أله ِ
 :)192بزرگمهر :از نشانههای عاقل ،نیكی به برادرانش ،عشق
به سرزمینش و مدارا با مردم زمانهاش است.
َ َ
هرُ :م َد َاراةُ النَّاس ن ْص ُ
َ
ال بُزرج ِم ُ
 .2ق
قل (ابن جوزی،
الع
ف
ِ
ِ
ِ
المنتظم ،ج  ،2ص  :)137بزرگمهر :مدارای با مردم ،نیمی از عقل
است.
ِّ
ٌ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
ب؛ ف َس َب ُ
 .3قال حک ُ
یم الفرس :لکل ش ْیء داعیَة و َس َب ٌ
ب
َ ْ ُ ِ َ َ ُ َّ ِ ِ َ َ َ ُ ٍ ُ َ َِ ُ ُ ُ َ ْ
ل (ابن
یب العی ِ
ِط ِ
ش مداراة الن ِ
اس ،وسبب المداراةِ وفور العق ِ
مسکویه ،الحکمة ،ص  :)68هر چیزی علت و سببی دارد :علت
زندگی خوش مدارا با مردم است؛ علت مدارا فراوانی عقل.
بیت زیر از فردوسی نشانۀ اصالت شاهنامه و سیرابی این
اثر ایرانی از سرچشمههای فکری ایرانیان است.

19ـ 20؛ مستوفی ،تاریخ گزیده ،ص .)70

ویل دورانت یکی از اهداف اخالقی دین زرتشت را
تبدیل دشمن به دوست میداند« :اوستا تأكید میكند كه سه
چیز بر آدمی واجب است :دشمن را به دوست تبدیل كند،
پلید را پاك سازد و نادان را دانا گرداند» (دورانت .)427/1 :1337
َ
الحكیم
قول
ابنمقفع از زبان حکیمان میگوید« :احفظ
ِ
َ ُ
َ
َ
ُ َ
َ
الذی قال :لتكن غایتك فیما بینك وبین عدوك العدل ،وفیما
َ
َ
َ
بینك وبین صدیقك الرضاء :»1سخن حکیمی را به خاطر
سپار که میگوید :هدف تو بین خودت و دشمن باید عدالت
و بین تو و دوستت رضایت باشد (ابن مقفع ،االدب الصغیر
واالدب الکبیر ،ص .)103

ُ
«أكیس األقوام
این حکیم ایرانی در جایی دیگر میگوید:
ً
من لم یلتمس األمر بالقتال ما وجد إلی غیره سبیال .فإن النفقة
ُ
وسائر االشیاء النفقة فیها من األموال
فی الحرب من األنفس،

مدارا خــــرد را بـــرادر بود
خرد بر سـر دانش افســـر بود

ال من سواها» (به نقل از :یمنی ،امثال ،ص  :)68زیرکترین اقوام
کسانی هستند که با وجود راه دیگری غیر از جنگ ،خواستار
جنگ نیستند ،زیرا هزینۀ جنگ جان آدمهاست و هزینۀ بقیۀ
کارها مال و ثروت است.
ثعالبی جملۀ حکیمانۀ زیر را از زال پسر سام نقل کرده
است:

(فردوسی ،شاهنامه ،ج  ،2ص )1480

نیاکان ما به سبب واقعبینی به این نکتۀ باریک رسیده بودند که
دوری از مدارا موجب رنج و عذاب بسیار است به همین
سبب در سه حکمت دیگر خودداری از مدارا را عامل سختی
معیشت و تنگنای زندگی دانستهاند:
َ َ ََ َ َ ُ ْ َ َ ْ َْ َُ َ َْ َ ُ َْ َ
 .1كان علی خاتم ِ بزرج ِمهر :من لم یدار عیشه ضنك
(توحیدی ،البصائر و الذخائر ،ج  ،2ص  :)142بر نگین انگشتر
بزرگمهر نوشته شده بود :هر کس در زندگی خود مدارا نداشته

 .1از مقایسۀ دیدگاههای ارسطو و شاعران عرب با دیدگاه بزرگمهر میتوان دریافت
که حافظ به چه سبب گفته است  :
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است    با دوســتان مروت با دشــمنان مـدارا
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روپنایزبس دیحو

َ ُ
َ َ ُ ُ ُ
ـرد ِبهــا
ـ
ت
ـم
ـ
ل
ذا
إ
ـا
ـ
نی
الد
لِمــن تطلــب ٍّ َ ِ
َ ِ
ُ
َ
َ
ـــرور ُم ِحـــب أو إِســـاءة م
ُس
ِ
جـــرم ِ

مقایسۀ دیدگاه ارسطو و بزرگمهر دربارۀ شیوه ...

َ َ َ ُ
ال بن َ
س َام :النَّ َف َقةُ َع َلی ُك ِّل َش ْی ٍء ِم َن األَ ْم َ
و
ال إلَّ 
«قال ز
ِ
َ َّ َّ َ َ َ َ َ
ُّ ُ
َ
ْ
َ
وس!» (ثعالبی ،االعجاز ،ص
الحرب فإن النفقة علیها ِمن النف ِ
 :)53بر هر چیزی نفقهای از اموال است ،به جز جنگ كه نفقۀ
آن ،جانهاست.
توصیه به مدارا و تأکید بر نتایج آن در پندهای منقول از
ایرانیان به شکلهای زیر دیده میشود:

جستار

مقایسۀ دیدگاه ارسطو و بزرگمهر دربارۀ شیوه ...

روپنایزبس دیحو

جستار

ً

إن تأت عورا فتعاور لهم  /وقل أتاكم رجل أعور( 2ثعالبی،
یتیمةالدهر ،ج  ،4ص  :)102اگر نزد مردمانی یكچشم رفتی

باشد ،به تنگنا میافتد.
ََ ََ َ
َ َ
غض علی القذی لم
َ َ .2از ًحكمتهای ایرانی :إن لم ت ِ
ترض َأبدا( 1ثعالبی ،التمثیل و المحاضرة ،ص  :)39اگر از خاشاك
چشمپوشی نكنی هرگز راضی نمیشوی.
ُ
َ
ند التوائهاَ،
ُ
 .3از حكمتهای ایرانیَ :من لَم یَ
ن
ل
م
أل
ل
ور ِع ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َت َع َّر َ
ض لِ َم ُ
كروهِ َبال ِئها (اندلسی ،فصل المقال ،ص  :)239کسی
که هنگام درگیری کارها نرمش نکند ،در معرض بالهای
سخت آن میافتد.
در یک مورد نیز مدارا را عامل موفقیت دانستهاند:
اسفندیار :الرفق مفتاح النجاح (ثعالبی ،االعجاز ،ص :)42
نرمش کلید پیروزی است.

تظاهر به یكچشمی كن و بگو مردی یكچشم نزد شما آمده
است.

چند نمونه از ادب فارسی
ای شــیخ دمــی خــارج از کنــج عبــادت شــو
خواه ــی نش ــوی رس ــوا همرن ــگ جماع ــت ش ــو
چـــون بـــه در خانـــه زنگـــی شـــوی
روی چـــو گلنـــارت چـــون قـــار کـــن
(ناصر خسرو)

دستور به مدارا و نرمش

آســایش دو گیتــی تفســیر ایــن دو حــرف اســت
بـــا دوســـتان مـــروت بـــا دشـــمنان مـــدارا

توصیه به مدارا و سازش با مردم به شکلهای دیگری در پندهای
ایرانی دیده میشود:
 .1از پندهای تاج انوشروان :بیهنگام و جایی که مدارا
باید تندی مکنید ،جنگ کسان را به خویشتن مخرید (نقل از:

(حافظ)

چـــو نتـــوان بافـــاک دســـت آختن
ضروری اســـت با گردشـــش ســـاختن

سبزیانپور و دیگران .)620 :1391

ّ
 .2از پندهای ایرانیان :خرجوا عقولكم بأدب كل زمان ،و
ّ
اجروا مع أهله علی مناهجهم یقل من یناوئكم و تسلم
أعراضكم( .ابن مسكویه ،الحکمة ،ص  :)85عقل خود را با ادب
هر زمانی هماهنگ کنید و با مردم هر روزگاری با روش
خودشان حرکت کنید تا دشمنانتان کم شود و آبرویتان حفظ
گردد.
ّ
ّ
 .3وقال أنوشروان :إن هذا األمر ال یصلح له إل لین فی
غیر ضعف وشدة فی غیر عنف (ابن قتیبه ،عیون االخبار ،ج ،1
ص  :)61این كار (حكومت) جز  با نرمش بدون ضعف و
قوت بدون خشونت به سامان نمیرسد.
ثعالبی بیت زیر را ترجمۀ امثال ایرانی دانسته است:

(سعدی)

کـــه تنـــدی و تیـــزی نیایـــد بـــه کار
بـــه نرمـــی برآیـــد ز ســـوراخ مـــار
(فردوسی)

(برای اطالع بیشتر از امثال و اشعار عربی و فارسی با مضمون مدارا
ر.ک :دهخدا  32 :1352و.)913
 .2تأثیر این ضربالمثل در اشعار شاعری عرب به نام خباز دیده میشود:
ً
إن جئت أرضا أهلها كلهم  /عور فغمض عینك الواحدة! (یوسی ،زهراالکم ،ج ،3
ص  .)50اگر به سرزمینی رفتی که همگی یکچشم بودند ،یکی از چشمهایت را ببند.
برای اطالع از داستانهای امثال با مضمون مدارا ر.ک :دهخدا  ،780/2 :1352ذیل
رفتم شهر کورها ...؛ امینی  ،134 :1324ذیل خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت
شو.
حلبی ( )61 :1379از زین االخبار گردیزی داستانی نقل کرده است که شنیدنی است:
«والیتی است که آن را جندان گویند و مردم این جندان سه دین دارند ،چون روز آدینه
باشد با مسلمانان به مسجد آدینه آیند و نماز آدینه بکنند و بازگردند و چون شنبه باشد
با یهود پرستش کنند و چون یکشنبه باشد اندر کلیسا با ترسایان به رسم ایشان پرستش
کنند و اگر کسی از ایشان پرسد که چرا چنین کنید؟ گویند :این هر سه فریق مخالف
یکدیگرند و هر کس همیگوید که حق به دست من است ،پس ما با هر سه فریق
موافقت میکنیم مگر حق را اندر یابیم.

ّ
 .1بشار كه یك شاعر ایرانیاالصل است و افتخار او انتساب به انوشیروان و
گشتاسب كیانی است (فاتحینژاد  ،)162 :1383این حکمت ایرانی را در لباس نظم
درآورده َ،پس از توصیه به چشمپوشی َاز عیب َ دوستان و مدارای با آنها ،میگوید:
ً
َ
ّ
َ
َ َ
َ ُّ
َ
نت لم َت َ
شاربُه (بشار ،دیوان،
شرب ِمرارا َعلی القذی  /ظ ِمئت َوأی
إِذا أ
الناس تصفو م ِ
ِ
ج  ،1ص  :)264اگر به واسطۀ خاشاک آب ننوشی ،تشنه میمانی و چه کسی است
ّ
که آبشخورش صاف باشد .این تعبیر بشار یادآور سخن عیسی العاکوب (:1989
ّ
 )344است :بی شک بشار اکثر مضامین شعری خود را از فرهنگ و آداب ایرانی
گرفته است.
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ابـن الجـوزی ،ابوالفـرج عبدالرحمانبـن علیبن محمـد ،المنتظم
فـی تاریخ الملـوك و االمم ،دراسـة و تحقیق محمـد عبدالقادر
عطـا و مصطفـی عبدالقـادر عطـا ،راجعـه و صححـه نعیـم
زرزور ،بیروت :دار الكتب العلمیة1412 ،ق.
ابـن سـینا ،ظفرنامـه ،تصحیـح غالمحسـین صدیقـی ،همـدا ن ـ
تهـران :دانشـگاه بوعلی سـینا ـ انجمـن آثار و مفاخـر فرهنگی،
1383ش.
ابـن قتیبـۀ دینـوری ،عیـون األخبـار ،ج  ،1بیـروت :دارالكتـب
العلمیة[ ،بیتا].
ابـن مسـكویه ،ابوعلی احمدبن محمـد ،الحكمة الخالـدة ،تحقیق
عبدالرحمان بدوی ،بیروت :دار األندلس[ ،بیتا].
ّ
ابـن مقفـع ،عبـدهللا ،االدب الصغیـر و االدب الکبیـر ،دار بیـروت
للطباعة و النشر1407 ،ق.
ال .کلینکـه ،کریـس ،1383 ،مهارتهای زندگی ،مترجم شـهرام
محمدخانی ،انتشارات اسپند هنر.
امینی ،امیر قلی ،1324 ،داستانهای امثال ،اصفهان.
االندلسـی ،أبوعبیـد عبدهللا ،فصل المقال فی شـرح كتاب األمثال،
[بیجا]1971 ،م.
بشـاربن بـرد ،الدیـوان ،شـرحه و رتـب قوافیـه و قـدم لـه  مهـری
محمد ناصرالدین ،بیروت  :دارالكتب العلمیة1413 ،ق.
التوحیـدی ،ابوحیـان علیبـن محمدبـن العبـاس ،البصائـر و
ّ
الذخائر ،تحقیق :وداد القاضی ،بیروت :دار صادر1408 ،ق.
ثعالبـی نیشـابوری ،ابومنصور ،االعجـاز واالیجاز ،بغـداد :مکتبة
دارالبیان[ ،بیتا].
ثعالبی ،ابومنصور ،التمثیل و المحاضرة ،تحقیق و شـرح و فهرسـة  
الدکتور قصی الحسین ،بیروت :دار و مکتبة هالل2003 ،م.
حلبـی ،علـی اصغـر ،1379 ،خواندنیهـای ادب فارسـی ،تهران:
زوار.
دهخدا ،علی اکبر ،1352 ،امثال و حکم ،تهران :امیرکبیر.
دورانـت ،ویـل ،1337 ،تاریـخ تمدن ،ترجمـۀ احمـد آرام ،تهران:
شرکت نسبی حاج محمدحسین اقبال و شرکا.
سـبزیانپور ،وحیـد و جهانـی ،هدیـه ،1392 ،الرسـالة الحاتمیة،
ترجمـه و تحلیـل و نقـد و تطبیق با متون ادب فارسـی و عربی،
تهران :یار دانش.
سـبزیانپور ،وحیـد و فتاحیان ،فرزانـه و عزیزی ،نسـرین،1391 ،
«معرفـی و نقـد و بررسـی پندهای مکتـوب بر تاج انوشـروان»،

دورۀ دوم ،سال هشتم
شامرۀ یکم و دوم
فروردین  -تیر1393
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مقایسۀ دیدگاه ارسطو و بزرگمهر دربارۀ شیوه ...

مجموعـه مقـاالت همایش ملی ادبیـات تعلیمی ،دانشـگاه آزاد
دهاقان ،ص .629-614
العاکـوب ،عیسـی ،1989 ،تأثیـر الحکـم الفارسـیة فـی االدب
العربی ،دمشق :دارطالس للدراسات والترجمة والنشر.
ّ
ّ
عسـکری ،ابوهلال ،دیـوان المعالی ،قـدم لها و علـق علیها احمد
سـلیمان معـروف ،سـوریه :منشـورات وزارة الثقافیـة فـی
الجمهوریة العربیة السوریة[ ،بیتا].
فاتحینـژاد ،عنایـتهللا« ،1383 ،بشـار» ،دایـرة المعـارف بـزرگ
اسلامی ،ج  ،12تهـران :مرکـز دایـرة المعارف بزرگ اسلامی،
ص 162ـ.167
فردوسـی ،ابوالقاسـم ،شـاهنامه ،تهـران :انتشـارات هرمـس،
1387ش.
المتنبی ،الدیوان ،شـرح عبدالرحمان البرقوقـی ،بیروت :دارالكتاب
العربی1407 ،ق.
مسـتوفی ،حمـدهللا ،تاریخ گزیـده ،به اهتمـام عبدالحسـین نوایی،
تهران :انتشارات اساطیر1387 ،ش.
ن عمر ،مضاهـاة أمثال كتاب
الیمنـی ،ابوعبـدهللا محمدبنحسـینب 
كلیلـة و دمنـة بما أشـبهها مـن أشـعار العرب ،تحقیـق محمد
یوسف نجم ،بیروت :دار الثقافة[ ،بیتا].
الیوسـی ،حسـن ،زهـر األكـم ،تحقیـق و شـرح و فهرسـة قصـی
الحسین ،بیروت :دار و مكتبة الهالل2003 ،م.

جستار

