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 -9استادیار و عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه لرستان ،لرستان ،ایران.
 -3دانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد از اسالم ،تاریخ دانشگاه لرستان ،لرستان ،ایران.
 -3کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه لرستان ،لرستان ،ایران.

چکیده
رشد و سعادت انسان در گرو صحیح دشمن شناسی و مصمون ماندن از آسیبهاای دشامن
است که در ابعاد گسترده تار آن در سا ح امتمااا باعاج ایجااد مامعاهای مساتحم در برابار
حمومتهای خارمی است .به همین دلیل شناخت دشمن و شیوه برخاورد باا دشامن باه عناوان
آمااوزه اخال اای مت ا در از دسااتورات دیناای در فرهناام و ادبیااات همااواره تومااه بااوده اساات.
تحفةالملوک کتاابی مشاتمل از نماات اخال ای باا زباانی شافاه و سااده در باا مداگاناه باه
توصیف و تعریف دشمن و دشمن شناسی پرداخت اسات .در ماالاه حا،ار ،ساعی بار شاناخت
دشمن با تومه به شرح دشمن شناسی در تحفاةالملوک اسات .ایان پاهوهد درصادد اسات باا
روش توصیفی – تحلیلی و بر مبنای م العات تاریخی و نصیحت الملوک ها به بررسی مو،اوا
بپردازد.
واژههای کلیدی :تحفه الملوک ،دشمن ،دشمنشناسی.
* نویسنده مسؤول

garavand.m@lu.ac.ir
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مقدمه
دشمن به عنوان یمی از مهترین موانع امارای توساعه ا تصاادی_سیاسای مواماع و زنادگی
شخصی افراد است .مریان دشمنشناسی برای افراد و موامع همواره پویا و متغیار باوده اسات و
هیچگاه فرد یا مامعهای در طول حیات فاار از دددداه دشامن و دشامنشناسای نباوده اسات.
تحاق حیاتی بدون ا ،را و آسیبهای دشمن در زندگی افراد و موامع باا شاناخت صاحیح
دشمنشناسی در طول تاریخ امری دیر مممن نباوده اسات .دشامن در اناواا مختلاف ،اعیف،
درتمند ،پنهان و آشمار همواره ناد تخریبی خود را در زمان و ممانهای متفاوت به امارا در
آورده است .بنابراین همواره افراد و موامع با شیوههاای متفااوت در رفاع دلباه بار راهمارهاای
دشمن و دشمنان تالش کردند.
ادبیات در دو شاخه نظ و نثر بستر شناخت صحیح دشمن و دشمنشناسی را در طول تااریخ
هموار داشته .نویسندگان و شاعران ایرانی با رویمردهای متفاوت تالش داشتند تا افراد به درک
نسبتا مامعی به شناخت دشمنشناسی برسند .البته مامعاه ایرانای هماواره در طاول تااریخ ماورد
هجوم دشمنان داخلی و خارمی باوده اسات .بناابراین عاالوه بار شاعرا و نویساندگان ،ما موران
سیاسی و حاکمان مامعه ایران نیز یمی از مهمترین مسااللی کاه در زنادگی آنهاا حاالز اهمیات
بوده است همین نحوه برخورد با دشمن در نوا داخلی و خارمی بوده است.
تحفةالملوک ادری از مؤلفی ناشناس در برههای از تاریخ مامعه ایرانی به نگاارش در آماده
است که مامعه ایرانی مورد هجوم وم مغول بوده است و نیاز به شاناخت دشامن از مبارمتارین
نیازهای افراد بوده است و برای تر ی زندگی خود و فار شدن از آسیبهای دشمن به شناختی
صحیح در برخورد با دشمن بودند .مولف تحفةالملوک در ابتادا باه تعریاف ناوا دشامن مای-
پردازد و تالش دارد باور مخاطبان خود را به عدم تغییر ماهیت دشمن به ایماان برسااند .در ایان
تحایق با روش کتابخانهای و به شیوه توصیفی به معرفی دشامن و دشامنشناسای پرداختاه شاده
است.
،رورت این تحایق به معرفی تعریف دشمن از طره مولف تحفاةالملوک اسات و تاالش
دارد تا با اراله صحیح به شناخت دشمن با تومه باه دیادگاه مولاف آن بپاردازد کاه نگااهی باه
برخی آدار متون نظ و نثر دیگر ادیبات فارسی و اراله دیدگاه دشمنشناس آنها دارد.
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معرفی نصیحیة الملوکها
شیوه حمومت کردن و حفظ راه و رس آن در برخورد با خلق ،آیینی بود که هیچ و ات از
منظر ایرانیان صاحب فن و خردمندان آگاه به فنون سیاسات حممرانای باه دور نباود ناان کاه
سالطین ،حمام ،علما و دانشمندان ایرانی ه در عهد باستان و ه در عهاد اساالمی هماواره در
الب آداری به صورت کتا  ،نصیحتنامه یا نامه یا وصیتنامههایی سیاسی_اخال ی بادین امار
خ یر احاطه داشتهاند (شاهین و دیگاران .)3 :9311 ،زیارا اگار حاکماان یاز سارزمین اصاول
اخال ی را رعایت میکردند ،زیردستان آنها و مردمانی که در من ثه تحت نفوذ آنها مایزیساتند
نیز خود را ملزم به رعایت اخال یات مینمودند .به طاور کلای دانشامندان ایرانای و اساالمی در
تدوین کتا های اخالق و سیاست و تدبیر منزل سه روش داشتهاند :یمی روش مساتدل من اای
است که مباحج علوم مذکور در فاوق باه طاور نظاری طارح مایشاد و باا آوردن یاز رشاته
تعاریف و براهین م لو دابت و آشامار مایگشات .مبناای ایان روش گر اه برهاان عالای و
دالیل من ای است ،ولی همیشه با وا عیات امتماا م ابق نمیآمد و آرای خردمندان نیز باا ایان
روش عالی اختاله پیدا می کرد .کتا هایی که فاارابی ،ابانساینا ،ابانرشاد ،مشامویه رازی،
خوامه طوسی ،ا،ی عضد ایجی ،ماللالدین دوانی ،سل انالعلمای آملی ،شمسالدین محمد
بن خاتون عاملی و ...در این زمینه نوشتهاند به همین روش و مبتنی بر آدار افالطاون و ارسا و از
فیلسوفان یونان بوده است .دیگر روش تجربه امتماعی و مالحظه خاارمی اسات .در ایان شایوه
مباحج این علوم آمیخته با کلمات طوال و صار یا سخنان بلند و کوتاه بزرگان و فرمانروایاان و
پیران و سالخوردگان و خردمندان آزموده گرم و سارد شایده و مهاان دیاده اسات و رفتاار و
کردار آنها نال میگردد و مو،وعات در مامه حمایات و افسانهها و صص پوشیده مایشاود.
سه دیگر روش تعبد و استناد به وحی و الهام و شاعور امتمااعی دینای و اتماای باه کتاا هاای
آسمانی و سخنان پیامبران و امامان و پیشوایان و رهبران مذاهب و بیان مسالل اخال ی و سیاسای
مندرج در اسناد دینی و پذیرفتن آنها بی ون و را و ایمان و گراید بادانهاسات .ایان روش
را مؤمنان و گرایندگان بدین و آیین برتر میدانناد و مایپساندند (دانادپاهوه .)99 :9319 ،در
وا ع نصیحیةالملوکها یا سیاستنامهها شامل کتا ها و رسالههایی اسات کاه اصاواله باه آدا
مملمتداری و اداره بالد تومه دارد .در این دسته کتا ها ،من تومه به حفظ درت مومود،
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اندیشههای مردان عل و سیاست در الب باید و نبایدهای اخال ای ،سیاسای ،امتمااعی و دینای
بیان شده است .این آدار عالوه بر وصف او،اا فرهنگی ،امتماعی و عمرانای مامعاه پیراماونی
خود ،به ناد آن نیز مبادرت کرده و بارای سااخت مامعاهای م لاو اندیشاه و نظرگااه خاود،
ل ایف و ظرایف مهمی را بیان کردهاند (سعیدیان مزی.)9 :9311 ،
در وا ع حممت عملی که مایگاه و نشیمن و ه رتبه حممت نظری است ناه تنهاا در ارزش
معنوی از آن کاستی ندارد ،بلمه فزونی شایان تومهی ه دارد .کتبی که در ایان بخاد نوشاته
شد ،به استاراء حم میتوان کرد که بید از متون فلسافه نظاری اسات .اون در عمال و کاار
زندگی بیشتر مورد اتفاق بوده ،رعایت وانین حممت عملی بسیار زیاد م مح نظر رار داشاته و
ه دارد .حممت عملی به سه بخد تاسی میشود -9 :تدبیر نفس یا رعایات وظاایفی کاه هار
فردی با خودش داشته ،به عبارت دیگر حدود شخصیت و تهذیب نفس خوید را حفاظ کناد،
 -3تدبیر شخصی در کانون خانواده به اص الح تدبیر منزل که در این بخاد رواباب باین افاراد
محدودی در محیب کو می به نام خانه و منزل مورد نظار اسات -3 ،تادبیر مامعاه یاا سیاسات
مدن که تنظی حمیمانه وانین مامعه است (واعظ موادی ،9315 ،مادمه.)5 :
این با از معرفت یمی از رشتههای تمدن اسالمی بود که به درماه معتدباه روناق گرفتاه و
کتب و رسالل تدوین یافته در آن ه بسیار و ه مردو بود .دربار خلفاای عباسای و باه ویاهه
متادمین از آنها مرکز مهمی برای نهضت ادبی در این رشاته باوده و آن دوره از حیاج مؤلفاات
رامع به اخالق و آدا بسیار پربار بود .شاید این فاره بیشتر ناشی از این نمته باوده کاه در ایان
زمینه بهویهه ردبت و عال ه عر و ایرانی با ه توافق نموده و میدان مشترکی برای موالن طبع
خود داشتند ه هر دو وم اندوختهها و محفوظات زیادی از تعلیمات اخال ی داشاته و باه بساب
آنها بسیار کوشیده و مایه کلی فراه ساخته بودند .عر هاا باا اشاعار و امثاال و ا اوال و ممال
عاال و دانایان خود مانند آنچه به لامان و حات یا به انبیا و ملوک اون دانیاال و سالیمان اساناد
داده شده و خاصه با روایات و احادیج بیشمار منسو به حضرت رساول ()) و صاحابه وی
و سایر بزرگان از اوایل امر و به دو نهضت تمدن اسالمی در زمان خلفاای ساابقالاذکر ،دروتای
عمده از حم و دستورهای اخال ی و کلمات صار و ابیات داشتند .خ اباههاای خلفاا و امارا و
رؤسای وم نیز که دالباه ،بب و دبت شده بود بار مایاه ایان دارایای مایافازود .از طاره دیگار

اصول و شیوه برخورد با دشمن و دشمنان در ایران با تمیه بر کتا تحفةالملوک 5 /

ایرانیان کتب متعددی در آدا داشتهاند کاه مخصوصااه در اواخار ساساانیان و ظااهراه بیشاتر در
زمان انوشروان رواج و رونای گرفته و کتب انادرز کاه اساامی عادهای از آنهاا در کتاب دوره
اسالمی با ی مانده بود (ماننداندرز خسرو بادان ،اندرز مارسپندان ،پندناماه زردشات ،انادرزهای
بزرگمهر و دیره) و عالوه بر این صههای معروه و م لو عامه و کتب تاریخی آنها ظاهراه به
درمهای با اندرزهای اخال ی و دستورهای حممت آمیاز آمیختاه و تاار و پاود آنهاا پار از ایان
ماولااه بااوده کااه دالباااه آن کتااب بااید از منبااه تاااریخی منبااه آدا و حمماات داشااتهانااد
(تحفةالملوک :9391 ،دیبا ه،

و ج).

شمل بیان اندرزنامهها دارای این ویهگیها باود _9 :زباان ایان گوناه آداار بسایار دلماد و
دلنشین است و این بدان مهت است که اندرز بیانی نرم میطلباد _3 .از آنجاایی کاه انتاادهاای
مستای مایه خش امیران و تذکر های صریح سبب دل آزردگی امیرزادگان نازکدل میگشات
نصیحتگران ناگزیر امر و نهیها را دیرمستای و همواره یا در مهت ار و و ایع و شاواهد
تاریخی و صص و امثال بیان مایکردناد کاه در ایان صاورت کتاا ارزش تااریخی نیاز پیادا
میکرد و یا به شتر و فیل و بب و باخه تمثل میمستند که در این حال ادر ،ارزش طنزی و رنم
فولمتوری نیز مییافت( .انزابینهاد ،9361 ،مادمه )99 :در وا ع اندرزنامهها مو،وعات ایرانای،
اسالمی و فلسفی یونانی را شامل میگشت .اندرز با روحیهای احتیاطآمیز و فایدهمویانه، ،امن
تومه به آخرت ،در کنار دنیا ،که از ویهگیهای آدار اسالمی بود ،عر،ه میشد .باار آموزشای
آنها مسلماه هیچگاه دیر اسالمی نبود اندیشه اسالمی عدالت و مانند آن با لمی ،خی تر نوشاته
میشد .در وا ع تا زمانیکه درت حاکمان ظاهراه در خدمت حمایت از دین باود ،هایچ یاز در
روشهای دیر اخال ی که توسب عمال حمومت توصیه میشد ،دیر اساالمی تلاای نمایگردیاد
(بلز.)916 :9385 ،
تحفةالملوک
آدار حمما و علما و سیاستمداران ایرانی که به صورت توصیهنامههاای سیاسای و اخال ای و
علمی و عملی تبلور یافته است به خوبی نشاان دهناده ایان سانت متاداوم و پایناده باوده اسات.
اشارات سیاسی ،اخال ی ،علمی و ...در این گونه آدار برای پادشااهان ،وزرا و کلیاه کساانی کاه
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در ایران در رأس امور بودهاند ،مورد اهمیت و تومه بوده اسات .نصاایح و توصایههاای مؤلفاان
این نوا آدار و دستورالعملهای گرانبهای آنها برای کسانی کاه کاار ملاز و رعیات باه آنهاا
واگاذار شاده هماواره اداارات مثبتای بار شایوه حمومااتماداری آنهاا گذاشاته است(سااپهوند و
محمدزاده .)988 :9315 ،تحفةالملوک کتابی است در اصول نصیحت و توصیههایی برای بهتار
زیستن ه پادشاه باشی و حم برانی و ه انسان آزادهای باشی و در میان خلق زنادگی نماایی.
این ادر که بهوسیله کتابخانه تهران در اپخانه مجلس به سال .9391ش طبع شاده و پشات ورق
اولد نوشته است :بین ربع اول رن هفت و ربع آخار ارن هشات تا لیف شاده و در مادماه اش
تو،یح داده کاه اسااس طباع نساخه کتابخاناه ماوزه بری اانی لنادن اسات ماور .169ق و نیاز
یادآوری کرده است که مؤلف کتا و تاریخ ت لیف آن معلوم نیست ،همین در میتوان گفات
که بعد از حدود سال  698و بل از .169ق ت لیف شده است (تحفةالملوک :9391 ،مشخصاات
روی ملد همایی :9359 ،مادمه ،صد و یازده و صد و دوازده).
تحفةالملوک شامل  95با به این شرح است :با اول در خارد و فضاایل خردمناد ،باا
دوم در ستاید داند و اهل داند و خصایل دانایان ،با سوم در ناادانی و عالمات ناادانی و
مجتنب بودن از نادانی ،با

هارم در سخن گفتن ،با پنج در حممت و امثال و نصایحت

با شش در دوستی و حاوق آن ،با هفت در دشامنی کاردن و اسابا دشامنی و دشامن،
با هشت در موعظه فرزند و تربیت وی ،با نه در پادشاهی کردن ،با دها در خادمت
پادشاهان ،با یازده اندر صبر و شتا  ،با دوازده در نیمای و بادی ،باا سایزده در
خوی نیز و خوی بد ،با

هارده در نهفته داشتن رازها ،باا پاانزده در دنیاا و حار)

(سپهوند و محمادزاده .)305 :در ایان پاهوهد تنهاا باا هفات "در دشامنی کاردن و اسابا
دشمنی و دشمن" مورد تومه رار گرفته است.
تا تحفةالملوک یمی از کتب فارسی فصیح رن هفت یا هشت هجری مری است کاه باه
زبان سهل و روشن نوشته شده و مشتمل بر نصایح اخال ی و حمایات و اشعار مربوط به آن مای
باشد .این ادر از کتا هایی است که به طور کلی آدا نامیده مای شاود(تحفةالملوک:9391 ،
دیبا ه ،الف) .مؤلف کتا و تاریخ ت لیف آن معلوم نیست .همین در میتوان گفات کاه بعاد
از وا عه تسخیر دربند به دست مغوالن (در حدود ساال .698ق) کاه در خاود کتاا در صافحه
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 993به آن اشاره شده و ت لیف شده و البته بل از سال .169ق که تااریخ تحریار ماوزه بری اانی
است(تحفةالملوک :دیبا ه ،ز).
دشمن و دشمنشناسی در تحفةالملوک
دشمن با بار معنای منفی که با خود همراه دارد و هماواره واهههاای مانناد بادخواه ،باد ذات
وکینهتوز را با خود تداعی میکند .دهخدا در لغت نامهاش نیز واهه دشامن را ایان ناین شارح
میدهد «[ دُ مَ] (اِ) مرکب از «ش» به معنای بادو زشات و «مان» باه معنای نفاس و ذات ،و برخای
گویند مرکب از دشمن به معنی بدو زشت و من است .بدنفس .بددل ،زشت طبع ،به معنی مفارد
و ممع بمار رود .آنمه عدوات میکند به شخص و کسی ،رر میرساند .حریاف و مخاالف و
،د و معارض و مبغض .بدخواه .بدسگال»(دهخدا .)93 :9359 ،همواره باید به این نمتاه توماه
داشت که« :دشمنان را تنها به سالح نتوان گرفت ،زورمندی همراه با هوش و راساتگویی اسات.
شمشیر فاب شخصی را میکشد ،ولی دانایی خانادان و خوشابختی و و آوازه خاوش را از میاان
میبرد( »...شیمهر.)965 :9319 ،
در تحفةالملوک دشمن به دو نوا درونی و بیرونی تاسی میشود .از لحاا بعاد درونای باه
حسد همانطور که پیامبر ()) اشااره مای کناد( :ان الحساد لی کال الحسانات کماا ت کال الناار
الح اب )یعنای حساد حسان ات ماردم را همچناان خاورد کاه آتاد هیازم را .امناا از نشاانههااای
خردمندی شناخت عامل بروز دشمنی و همچناین تواناایی بر اراری ارتبااط باا دشامن اسات در
تحفه از لحا بعد بیرونی دشمن به نال از حمماء یونان پنج عامل اصلی را دلیل به ومود آمدن
دشمنی معرفی کرده ...« :اول طمع کردن در اموال و نفوس نه بر ومه استحااق .دوم ستدن ماال
دیگران خاصه که بر خاله شعار شریعت بود .سوم مور و تعدی کردن خاصه کاه از متعااره
دور باشد .هارم از امیدی که داده باشد نومید کردن .پنج سخن سرد گفتن اگر ه بار سابیل
داد بود( »...تحفةالملوک.)15-16 :در حالی که در ابوسنامه به  90عامل بارای فاار باودن از
بال و مصیبت اشاره میشود که شامل عوامل درونی و بیرونی است ...« .ده خصلت پیشه ممن تاا
از بال رسته باشی :با کسی که ویتر از تو بود پیمار ممن و با کسی که تند بود لجاج ممن و باا
کسی که حسود بود مجالست ممن و با نادان مناظره ممن و با ماردم مرالای دوساتی ممان و باا
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درو زان معامله ممن و با بخیالن صحبت ممن و با کسی که معربد و دیور بود شرا مخاور و
با درو زنان بسیار نشست و خاست ممن و سر خوید با کسی مگوی ( »...ابوس.)95 :9335 ،
در تحفةالملوک از دشمنی که پنهان است ت کید بر هراس بیشتر شده تا دشمنی کاه آشامار
است .در دشمنی پنهان به دلیل عدم ماهیت دشمنی با رویمردهای دیر ابال پایدبینای شاخص
موامه میشود« .حمما گفتهاند که هر دشمن که ته افتعال و حیلت و ممر و خادیعت باود ماؤدر
از آن باشد که آش مارا بود و به وت و کوشاد و عار مثال زده اسات شار االعاداء اخفااه
ممیدة یعنی بدترین دشمنان آن باشد که مماید او مخفی تار باشاد و مباشارت نیمای از اعاادی
دافل نشود»(تحفةالملوک .)16 :9391 ،پس در این مو عیت انسان میتواند از خاوا کامال در
خانهای که در آن مار کشته شده است ،بهره گیرد .از سوی دیگر در خاناهای کاه کاه ماار پیادا
میشود یا ناپیدا شده است ،انسان به ندرت میتواند بخوابد( .شیمهر )966 :9319 ،یعنی دشامن
در هر مایی ه پیدا و ه پنهان یافت میشود .در وا ع ناآگاهی از ترفندهای دشامن اساتحمام
زندگی افراد را در معرض آسیبهای احتمالی دشمن را افزاید میدهد .به همین دلیل هر ناوا
بخشد و ع ا از سوی دشمن در فرهنم ایرانی ابل پذیرفتن نیست» نانچه در داداماه در ایان
ادر نین سروده شده است:

هر ع ایی که دشمن بخشد
دوست گر بر تو زار نوحه کند

گر نباشد نان ع ا شاید
به که دشمن ترا ببخشاید

عدم شفافیت انگیزه دشمن باعج شده که در ادیبات تعلیمی از دشمن پنهان به تعبیر دزد یاد
شود که با توانمندی میتواتند به دارتگری بپردازد .نانچه در کلیله و دمناه ناین آماده اسات
(نصراهلل منشی:)19 :9386 ،

در کار خص خفته نباشی بهیچ حال

زیرا را دزد بود خوا پاسپان

بر عدم اعتماد به دشمن ت کید میشود و همواره دور بودن از دشمن توصیه میشاود و نبایاد
فریب رفتار نرم و گفتار مهربان دشمن شد .ون مممن است دشامنی در وماود او نااد بساته
باشد و با عدم نشان دادن دشمنی مشغول محم کردن پایههای دشمنی باشد« .الزمه گراید باه
کمال ،گریز از ناص است و اون دشامن باه ماان انساان آسایب وارد مایکناد و آدمای را از
وصول به کمال باز میدارد ،ومودش برای انسان نوعی ناص تلای میشود و بایاد از آن دوری

اصول و شیوه برخورد با دشمن و دشمنان در ایران با تمیه بر کتا تحفةالملوک 1 /

نمود»(کاشفی .)955 :9319 ،در تحفةالملوک نیز دشمنی آشمار را بر دشمنی پنهاان ارمحیات
میدهد همچنان که در ابوس نیز به عدم فریاب نارم رفتااری دشامن اشااره مایشاود ...« :و باه
کردار نیز و به گفتار خوش دل در دشمن مبناد و اگار از دشامن شامر یاابی آن را بایگماان
شاارنگی شاامر (»...ااابوس .)911 :9335 ،نانچااه در (تحفااةالملوک .)16-11 :9391 ،در ایاان
خصو) اشاره به زیبایی اشاره شده:

به دشمن برت استواری مباد
ز دشمن گر آید ترا نی شمر

که دشمن درختست تلخ از نهاد
گمان بر که زهر است و هرگز نخور

در تحفةالملوک به عدم تغییر ماهیت دشمن اشاره شده است «بااراط گویاد :دل دشامن باه
دوستی نگراید و وفای مهربانی در دل نادارد و ازو امیاد نیمای نشااید داشات»( تحفاةالملوک،
 .)11 :9391همچنان که در کلیله و دمنه به تغییر ناپذیری ذات دشمن در دشمنی ورزیدن اشااره
میشود ...« .خردمند به سخن دشمن التفاوت ننماید و زرق و شاعوذه او را در ،امیر نگاذارد و
هر ه از دشمن دانا و مخالف داهی تل ّف و تودُّد بید بیند در بدگمانی و خویشتن نگاه داشتن
زیادت کند و دامن از و بهتر در یند ه اگر دفلتی ورزد و زخ گاهی خالی گذارد هار ایناه
کمین دشمن گشاده گردد و پس از فوت فرصات و تعاذّر تادارک ،پشایمانی دسات نگیارد»...
(نصراهلل منشی.)919 :9386 ،
کینه و بد ذاتی که در نهاد دشمن بهومود میاد باعج میشاود کاه هماواره باا برخوردهاای
متفاوت به فمر امرای مااصد شوم خاود در ،اربه زدن باشاد .فارد و مامعاه خردمناد باا تغییار
سیاستهای دشمن که گاهی با نرمی و ع وفت آمیخته میشود .هوشایاری خاود را هماواره در
برابر دشمن نگه دارد .از آنجا که ذات دشمن تغییر ناپذیر است به دلیل وت احسااس و اندیشاه
دشمنی که در روان و ،میرش شمل گرفته است.ترفندهای دشمن که گاه مممن است به شیوه
مهربانی و نرمی و مدارا نمایان میکند نباید فریب دشمن را خورد ...« :که هنز سینه دشامن از
کیناااه نشااااید زدودن کاااه عاااداوت در دل ایشاااان رساااته باشاااد و نهادشاااان مساااتحم
گشته(»...تحفةالملوک.)11 :9391 ،
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عفااهلل دشمنی کو آشمارا
هر آن کینه کز دل بود خاسته
کسی را که دارد نگهدار خوید

نماید دشمنی از کبر و از کین
نبیندش هرگز کسی کاسته
بگو کار خود را نگهدار بید

تغییر مو،عه دشمن امری منتفی است ،زیرا ...« :و از همه حیلتی فارو ماناد سلساه دوساتی
بجباند پس آنگه به دوستی کارهایی کند که هیچ دشمن نتواند( »...سعدی .)918 :9381 ،اساتاد
سخن همچنین در این باره نین میسراید:

روز معرکه ایمن مشو زخص ،عیف

که مغز شیر برآرد و دل زمان برداشت

اما برای پیروزی بر دشمن و پیشبرد اهداه باه مادار و تاکتیازهاای نارم در تحفاةالملوک
اشاره میکند ...« :بزرگان گفتهاند که مماید و افتعال به رفق و مدارا پید بهتر شاید بود ز آنماه
به درشتی و مخاصمت که باد سخت اندر میان درخت افتد مز آن نمند که ادصان وی بجنباناد
و اوراق بریزاند و لایمن بادان نرمای و آهساتگی کاه آبسات انادر زیار درختاان شاود و از بان
بمند(»...تحفةالملوک.)18 :9391 ،

به نرمی بسی یز کردن توان

که به ست ندانی به کردن توان

به نرمی برآرد بسی یز مرد

که آن بر نیاید به منم و نبرد

در وا ع خش یمی از عوامال درونای اسات کاه بار اوه درونای و مسامانی شاخص تا دیر
گذاشته و مانع تشخصص درست و متمرکاز شادن بار دشامن اسات ،نانچاه در تحفاةالملوک
نین آمده که « ...شرو بن ارین گوید خش را در خویشتن راه مده کاه خشا راه خارد بار تاو
بسته کند و اگر ترا از دشمن آزاری رسد و خواهی که ممافات کنای و روزگاار فرصات ندهاد
حواله به زمانه کن که زمانه کینه به از تو تواند خواستن و انتاام ابناء روزگاار ها ایاام تاه تواناد
کشیدن»(تحفةالملوک .)18 :9391 ،سعدی نیز در این خصو) اشاره دارد که« :دشمن ،اعیف
که در طاعت آید و دوستی نماید ماصود وی مز آن نیست که دشمن وی گردد و گفتهاند بار
دوستی دوستان اعتماد نیست تا به تلمق دشمنان ه رسد و هر که دشمن کو از را حایار مای
دارد بدان ماند که آتد اندک را مهمل میگذارد(»...سعدی)915 :9381 ،ترس از دشمن اوی
همیشه در سخن بزرگان ملوهای خا) داشته است ،نانچه ...«:دشمن وی همیشه ترسان بااش
که گفته اند که از دو کس بباید ترسید :یمی از دشمن وی همیشه ترسان باش که گفتهاناد کاه
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از دو کس بباید ترسید :یمی از دشمن وی و دیگر از یار دادار ...و دشامن خارد را ها خاوار
مدار و با دشمن ،عیف همچنان دشمنی کان کاه باا دشامن اوی کنای و مگاوی کاه او خارد
است»( ابوس .)915-911 :9335 ،در کتا تحفه نیز از زبان بزرگمهر سفارش شده است که از
دشمن وی باید ترسان بود( .تحفه)935 :9319 ،
در بال اینمه با دشمن گونه باید مدارا کرد در تحفةالملوک صبر در موامه با دشمن و بار
ایام روزگار تمیه کردن را برتر از شتا زدگی معرفی مایشاود(تحفةالملوک .)18 :9391 ،کاه
این توصیه یادآور این کالم معروه حاافظ اسات" :باا دوساتان ماروت باا دشامنان مادارا" .در
تحفةالملوک به زیبایی در این خصو) (همانما) این دو بیت شعر اشاره رفته است:

اگر از کسیت بد آید به روزگار سپار

که روزگار ترا اکرست و کینه گزار

نگر که خش نگیری و تنم دل نشوی

که بخفت خفته زمان تا زمان شود بیدار

در تحفةالملوک به نال از حمما ،دشمن به ماار افعای تعبیار مایشاود «.افعای تاا آنگااه کاه
روزگار مساعدت کند و ا بال مابل دفع اعدا شود و دولت یااری دهاد و بخات موافاات نمایاد
آنگاه بر انتاام اعدا ا دام نمایی( »...تحفةالملوک .)11 :9391 ،زیرا از مار به عنوان مومودی که
"خبج مبلت و شر طبیعت در کار آورد" یاد شده است (مرزبان بن رست  .)36 :9391 ،نانچاه
استاد سخن (سعدی )916 :9381 ،در این خصو) اشاره دارد:
دشمن و بینی ناتوان اله از بروت خود مزن

مغزیست در هر استخوان مردیست در هر پیرهن

دشمن در هر مامعاه ای باا آدا و رساوم خاا) خاود منفاور اسات .در دیان مباین اساالم
مو،وا دشمن یمی از مو،وعات مها در عادم رسایدن افاراد و مامعاه باه ساعادت دنیاوی و
اخروی است که افراد باید توانالی ماابله با شیوههای مختلف دشامن را داشاته باشاند .در ارآن
مانند روایاتهای مختلف دینی مو،وا دشامن شارح داده شاده اسات«« .عادون» یعنای دشامن،
دشمنی که ه در دل با انسان عدوات دارد و ه در ظاهر با دشمنی رفتار میکناد ،امناا در عاین
حال واهههای دیگری نیز در رآن ومود دارد که به توصیف رفتار دشمن میپردازند مه ترین
آنها عبارتند از :أ صدن :به معنی منع کردن و باز داشتن است...

خدا :به معنای فریاب دادن

و به دیگران صد بدی داشتن ...ج کیاد :عباارت اسات از حیلاه و نیرنام ...د ممار باه معنای
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خدعه و نیرنم در خفاست ...ه ،لل :عبارت است از انحراه از حق» (کاشافی-960 :9319 ،
.)963
به نال از بزرگان دین در تحفةالملوک ت کید بر مهامرت و فرار در موا عی اسات کاه تاا
مااومت بر دشمن نیست ...« :در رآن مجیدست در حمایت موسای علیاهالساالم کاه فرعاون را
بگفت" :ففررت منم لما خفتم " و نیز گفتهاند الفرار مماا ال ی ااق مان ساننالمرسالین یعنای
گریختن در و تی که طا ت مااومت نباشاد از سانت پیغاامبران اسات(»...تحفاةالملوک:9391 ،
 .)11این توصیه یادآور ترمیح دادن فرار بر رار است .انسان به عناوان موماودی صااحب اراده
است که باید توانالی امرا تصمیمات درست را در زندگی خود داشاته باشاد و فارد در معارض
آسیب دشمن در شرایبهای مختلف زمانی و ممانی گاهی باید با فرار از مایگاه خ ر محفاو
بماند.
دشمن همیشه در نهان بهتر میتواند صد و درایز خود را امرا نماید ،زیرا« :فیاراوس گوید:
دشمن اندر نهان صد دشمنی به از آن تواند کرد کاه آشامارا باه روی خصا  ،زیارا کاه اون
سخن پنهان گویند به نصیحت نزدیزتر بود و ون آشمارا گوید به خصومت نزدیمتر باود»...
(تحفةالملوک.)11-50 :9391 ،

عفااهلل دشمنی کو آشمارا

نماید دشمنی از کبر و از کین

تفو بر دوستی کو دارد از کید

دلی پر کینه و الفا شیرین

که آن دشمن بستی بهتر ازین دوست به حق سوره ی طه و یاسین
در طول تاریخ او،اا مغرافیای ایران عاملی مه بود که مورد هجوم ومهای مختلف ارار
میگرفت .بنابراین از خصلتهای برمستهی یز حاک توانمند برخورد مناسب با دشامن باود.
یز پادشاه توانمند میبایست بل از دلبه دشمن بر اینماه او را از صاحنه روزگاار ساا ب کناد.
ابتدا باید توانای مذ همراهی لشگر خود را به دست مایآورد و دیگار باا افاراد ناساازگار در
امور داخلی و خارمی با سیاستهای خود و سرزمیند تسلب داشت ،نانچاه در کلیلاه و دمناه
نین آمده « :پادشاه کامگار آن باشاد کاه تادبیر کارهاا پاید از اوت فرصات و عادم مُمنات
بفرماید و ،اربت شمشایر آ دارش خااک از زاد و بناود دشامن بار آرد و شاعله عازم مهاان
سوزش دود از خان و مان خص بآسمان رساند(»...نصراهلل منشی.)13-13 :9386 ،

اصول و شیوه برخورد با دشمن و دشمنان در ایران با تمیه بر کتا تحفةالملوک 93 /

از ویهگیهای یز حاک بزرگ صبوری و درت در شناخت تاکتیزهاای دشامن اسات.
«اردشیر گوید :به سپاه خوید نامه بنبشت و گفت تنها خود بار مرکاب صابوری ساوار کنیاد و
بدانید که اندر کارهای خرد هماان حرکتسات کاه در کارهاای بازرگ»(تحفاةالملوک:9391 ،
 .) 59اما فرهنم دالب در نزد حاکماان و پادشااهان خردمناد ایرانای تاکیاد بار خاموشای شاعله
دشمنی است«:دشمنی کردن خ رناک است بهویهه در میان پادشاهان باه مهات آنماه از لاوازم
دشمنی آن است که مانها و ماال هاای دو طاره در معارض آفات و داارت ارار مایدهاد و
بزرگی آن را از بین میبرد( »...اصفهانی.)53 :9380 ،
نتیجهگیری
در طول تاریخ دشمن برای یز فرد و مامعه معضلی متغیر و ابل پیدبینای توصایف شاده
است و همواره برحذر بودن از دشمن از نوا ،عیف و وی تاکید شده است .تحفاةالملوک باه
عنوان کتابی اخال ی به عدم تغییر پذیری ماهیت دشمن اشااره دارد و باا تایسا دشامن باه ناوا
درونی که حاصل اخال یات منفی مانند حسد یا خشا از انساان شامل مایگارد و ناوا بیرونای
تاسی میشود .بنابراین هر فرد خردمند باید توانالی ماابله با دشمن را داشاته باشاد و هماواره از
سیاستهای دشمن دافل نباشد .راکه دشمنی آشمار برای فرد و مامعه آسیبهای کمتری باه
همراه دارد تا خ راتی که دشمنی پنهاان دارد .در وا اع در اصاول دشامنی کاردن بهتارین کاار
مممن این است که دشمن ،عیف و وی را نباید متفاوت دید.
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