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مقدمة مترجم

در خارج از چين كمتر كسی است كه نام کنفوسيوس را نشنيده باشد. 
مكتب کنفوسيوس در خاور دور حتی امروزه یكي از تأثيرگذارترین 
مكاتب است. از معروف ترین فيلسوفان این مکتب منسيوس )در چينی 

مِنگ زه( است که معمواًل از او در کنار کنفوسيوس نام می برند.
استان  از  احتمااًل در سال 371 ق.م در شهر زو چانگ  منسيوس 
شاندونگ )سی کيلومتری چوای فو, زادگاه کنفوسيوس( به دنيا آمده. 
او شاگرد زی سی، نوة کنفوسيوس، بوده و همانند كنفوسيوس چهل 
سال سراسر چين را پيموده و به پند و اندرز به پادشاهان پرداخته است.
منسيوس در دورة »كشورهای جنگنده«، ميان سال هاي ٣١٩ و ٣١٢ 
ایالت چی بود.  ق.م، یكی از مسئوالن و اعضای آكادمی جی شيا در 
پدر او هنگامی كه بسيار جوان بود درگذشت، از این رو مادرش او را 

به تنهایی بزرگ كرد.
در فرهنگ چينی مادر منسيوس نمونة مثالی یك زن نمونه است، 
مضمون  این  به  چيني  معروف  از ضرب المثل هاي  یكی  كه  آن جا  تا 
است كه مادر منسيوس برای یافتن محل مناسب برای تربيت فرزندش 
فقير  بسيار  كه  آن جا  از  آن ها،  داد.  تغيير  را  زندگي اش  محل  بار  سه 
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بودند، ابتدا در نزدیكی قبرستانی سكونت گزیدند، اما مادرش بعد از 
تدفين  مراسم  در  عزاداران  رفتار  و  اعمال  از  فرزندش  فهميد  این که 
تأثير پذیرفته تصميم گرفت نقل مكان كنند. محل دومی كه آن ها برای 
سكونت برگزیدند در نزدیكی بازار شهر بود، ولی مادرش در آن جا هم 
متوجه شد كه فرزندش از تاجران تأثير پذیرفته و از آن ها تقليد مي كند، 
پس تصميم گرفت دوباره نقل مكان كنند. بار سوم آن ها كنار مدرسه ای 
سكونت گزیدند و مادرش بعد از این که دید فرزندش به مطالعه روي 
به جرگة  این گونه منسيوس  بمانند. و  آورده تصميم گرفت همان جا 

عالمان و اندیشمنداِن بنام پيوست.
روایت دیگری نيز دربارة مادر منسيوس وجود دارد كه تأثير او را در 
آموزش و تربيت فرزندش بيشتر روشن مي كند. در روایت ها آمده یك 
بار منسيوس از مدرسه فرار مي كند، وقتي مادرش مطلع مي شود،  لباسی 
را كه خودش بافته بوده با قيچی پاره مي كند تا به او نشان بدهد كاری 
را كه شروع كرده نباید نيمه كاره رها كند و در هر كاری باید ثبات قدم 
داشته باشد. منسيوس بسيار تحت تأثير این رفتار مادرش قرار مي گيرد 

و با جدیت به راه خود ادامه مي دهد.
او بعد از مرگ مادرش برای ادای حق فرزندی سه سال از كارها و 
مناصبي كه در ایالت چي داشت كناره گيری كرد. همچنين پس از این که 
دید پادشاهان تمایلی به تغيير در نحوة ادارة مملكت و رفتارشان با مردم 

ندارند از كارهای دولتی به كلی كناره گرفت.
از ميان آثار باقيمانده از او مي توان به منسيوس كه یكی از آثار مهم 

كالسيك مكتب كنفوسيوس است اشاره كرد.
بي تردید نمي توان تنها در چند صفحه دربارة بزرگان صحبت كرد، 

پس بهتر آن است كه آنان را با آثارشان بشناسيم.



باب اول

منسيوس به دیدار پادشاه خوای ليانگ شرفياب شد. پادشاه از او پرسيد: 
»مرد پير، شما که با مشقت فراوان و از راه به این دوری آمده اید آیا سود 

و منفعتی هم با خود برای کشور ما آورده اید؟« 
از سود و  پادشاه، چرا شما فقط  »ای  منسيوس در جواب گفت: 
منفعت مي پرسيد؟ تنها داشتِن انسانيت کافی است. اگر پادشاه بپرسند 
چگونه می توانم برای مملكتم سود و منفعتی کسب کنم، مأمور عالی رتبه 
هم بپرسد چگونه می توانم برای خانواده ام سود و منفعتی کسب کنم، 
آن گاه  كنيم،  منفعتي كسب  بپرسند چگونه می توانيم  مردم عادي هم 
پادشاه و رعيت همه در جنگ با یكدیگر مي شوند برای کسب سودي 
بيشتر. و این گونه قطعًا اوضاع مملكت به وخامت مي گذارد. مملكتي 
كه صدهزار ارابة جنگی دارد برای کشتن پادشاه از هزار ارابه متعلق به 
شاهزادگان و صاحب منصبان استفاده می کند. مملكتي که ده هزار ارابة 
جنگی دارد برای کشتن پادشاه از صد ارابه متعلق به مأموران عالی رتبه 
از  تا  هزار  شاهزادگان  جنگی،  ارابة  ده هزار  ميان  در  می کند.  استفاده 
آن ها و در ميان هزار ارابة جنگی مأموران عالی رتبه صد تا از آن ها را 
صاحب اند. اندك نيست. اگر انسانيت و عدالت سبک شمرده شود و 
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در عوض منفعت شخصی مهم، آن گاه مأموران عالی رتبه تمام ثروت 
مملكت را به غارت و یغما مي برند و تا ابد از این غارت کردن سير 
نمي شوند. از این رو، ای پادشاه، شما فقط از انسانيت و عدالت سخن 

بگویيد و بس. چرا اصرار دارید که از سود و منفعت سخن بگویيد؟«

منسيوس به دیدار پادشاه خوای ليانگ رفت. پادشاه که کنار حوض 
داخل باغ به تماشای ماهيان و گوزن ها ایستاده بود گفت: »آیا نيك سيرتان 

همانند اینان شادند؟«
منسيوس در جواب گفت: »فقط نيك سيرتان مي توانند  چنين شاد باشند. 
در متون قدیمي آمده: ‘مردم سخت مشغول ساختن سکوی مخصوص قرار 
دادن تابوت بودند. چيزی به اتمام کار نمانده بود که پادشاه گفت شتاب 
نكنيد. با این حال, مردم با شور و اشتياق کار مي كردند. پادشاه وارد باغ شد, 
گوزن مادر لميده بود، مرغكان سفيد از زیبایي مي درخشيدند. پادشاه به کنار 
حوض آمد، حوض پر بود از ماهيانی که خوشحال و بانشاط مي رقصيدند!’
و  کند  بنا  عمارت ها  تا  کرد  استفاده  مردم  نيروی  از  ِون  »پادشاه 
حوض ها و آبگيرها بسازد، و مردم با تمام وجود از كاري كه مي كردند 
خوشحال بودند، از این رو آن سکو را سکوی مقدس و آن حوض را 
حوض مقدس می ناميدند و خرسند بودند که آن جا ماهيان و گوزن های 
بسيار دارد. در قدیم پادشاه و مردم هر دو خرسند بودند، از این رو بود 

که می توانستند شادی را احساس کنند.
»در متون قدیمي آمده: ‘خورشيد این پادشاهی کی غروب مي كند؟ 
ما نيز از جان خویش دست شسته ایم.’ نفرت مردم از او تا به این حد 
بود كه حاضر بودند جان خویش را از دست بدهند. چنانچه پادشاهی 
قصر باشكوه و آبگير عميق و پرندگان و حيوانات عجيب و زیبا داشته 

باشد می تواند به تنهایی از آن ها لذت ببرد؟«
ــــــــــ
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پادشاه خوای ليانگ گفت: »من با تمام وجود هر آنچه از دستم برآمده 
برای کشورم کرده ام، مردم شماِل رود زرد را که گرفتار قحطی بودند 
به شرق رود منتقل کردم و مقداری غالت از آن جا به مناطق قحطي زده 
فرستادم. دربارة قحطی زدگان شرق رود زرد نيز همين کار را انجام دادم. 
کشور همسایه را بنگر، آن جا در امور کشور كمتر از ما جهد مي كنند، 
اما از جمعيتشان کاسته نمي شود و از سویي بر جمعيت ما نيز افزوده 

نمی شود. علت چيست؟«
دلبستة جنگ اند،  پادشاه  که  آن جا  »از  در جواب گفت:  منسيوس 
بگذارید تا از این طریق استنتاج كنم: هنگامی که بانگ طبل برمي خيزد، 
سربازها زره و اسلحه را رها كرده فرار می کنند. سربازی می تواند صد 
قدم را یکنفس بدود بعد بایستد، ولی سربازی بعد از پنجاه قدم دویدن 
از پا درمي آید. به نظر شما درست است سربازی که صد قدم را یکنفس 

دویده سرباز دیگر را به تمسخر بگيرد؟«
پادشاه خوای ليانگ گفت: »خير، هرچند که او نتوانسته صد قدم را 

یكنفس بدود به هر حال توانسته فرار کند.«
آرزو  دیگر  دریابند،  را  اصل  این  پادشاه  »اگر  گفت:  منسيوس 
نمی کنند که شمار مردم کشورشان از کشور همسایه فزوني بگيرد. اگر 
امور مربوط به کشاورزی در زمان مناسبش انجام گيرد، غالت برای 
خوردن کم نمی آید. اگر از تورهای ریز ماهيگيری در آب های عميق 
استفاده نگردد، ماهی و غذاهای دریایی زیاد هم می آید. اگر هيزم شکن 
به وقتش برای جمع آوری هيزم به کوه و جنگل برود، هيزم کم نمي آید. 
از  می توانند  مردم  آ ن گاه  باشد،  اندازه  به  هيزم  و  ماهی  و  اگر غالت 
والدین خود محافظت كنند، سالمت زندگی کنند و بميرند بي آن که از 
کسی و چيزی شکایتی داشته باشند. راضی نگه داشتن مردم تا پایان 
عمر آغاز طریق پادشاهی است. با کاشتن درخت توت در زمينی به 
مساحت پنج مو همة افراد باالی پنجاه سال می توانند جامة ابریشمی بر 
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تن كنند. اگر مرغان و خوكان و سگان به درستي رشد کنند و از زمان 
توليدمثلشان نگذرد، آن گاه آنان كه بيش از هفتاد سال دارند گوشت 
براي خوردن خواهند داشت. با کشاورزی در زمينی به مساحت بيش 
از صد مو می توان خانواده اي چندنفره را سير کرد. با تأسيس مدرسه 
برای آموزش و ترویج احترام به والدین و تشویق به انجام دادن کارهای 
بردن  برای  برادران و دوستان دیگر پشت ریش سفيدان  خير در حق 
بارها خميده نمي شود و سرشان را باال مي گيرند. امکان ندارد مردم از 
پادشاهی که سالخوردگان كشورش مي توانند جامة ابریشمی بر تن كنند 
و گوشت بخورند و مردمش از گرسنگی و سرما در رنج نباشند ناراضی 
باشند. چنين پادشاهی حتی در یکپارچه کردن همة عالم نيز كامياب 
خواهد بود. اکنون سگان و خوکان غذایی که از آِن مردم است به راحتي 
می خورند، در حالی که مردماني از گرسنگی با مرگ دست وپنجه نرم 
مي كنند و کسی دِر انبارها را برای کمک به روی آنان نمي گشاید، آن گاه 
مسئوليت را گردن سال و ماه و فصل می اندازند و می گویند: ‘تقصير 
ما نيست، تقصير زمان است.’ گویی کسی با سالحی دیگری را بكشد 
و آن گاه بگوید: ‘من نکشته ام، این سالح این کار را کرده.’ هنگامي كه 
پادشاه تقصير را گردن سال و ماه نيندازند، مردم دسته دسته به سوی 

ایشان روانه مي شوند.«

پادشاه خوای ليانگ گفت: »من بسيار خرسندم که می توانم از تعليمات 
و دستورات شما بهره مند شوم.«

منسيوس گفت: »ميان کشتن کسی با چوب و کشتن او با شمشير 
تفاوتی وجود دارد؟«

پادشاه گفت: »خير، تفاوتی وجود ندارد.«
»ميان کشتن کسی با شمشير و کشتن او با سياست تفاوتی وجود 

دارد؟«
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پادشاه گفت: »خير، تفاوتی با یکدیگر ندارند.«
منسيوس گفت: »مردم از گرسنگی رنگ بر چهره ندارند، در حومة 
شهر عده ای از گرسنگی مرده اند در حالی که مطبخ شما مملو از گوشت 
انسان ها  این گونه  است و در اسطبل شما اسب های فربه وجود دارد. 
طعمة حيوانات و پرندگان مي شوند. وقتی زمامداری خود را پدر مردمش 
می نامد، چطور می تواند آنان را به حال خود رها كند تا طعمة حيوانات 
شوند؟ آیا این گونه نقش پدر را برای آن ها بازی می کند؟! کنفوسيوس 
گفته: ‘آن کسی که اولين بار مجسمه هایی از چوب و گل ساخت تا با 
خود به داخل گور ببرد اخالف و اعقابی نداشت.’ گذاشتن مجسمه هاي 
چوبی و گلی داخل گور به این نيت كه به انسان شباهت دارند زشت 

است چه برسد به این که سبب مرگ مردم از گرسنگی شود.«

پادشاه خوای ليانگ به منسيوس گفت: »همان طور که می دانيد ِوی در 
زمان خودش قدرتمندترین کشور جهان بود. اما من در دورة پادشاهي ام 
در شرق از چی شکست خوردم و پسر بزرگم ُمرد. هفتصد لی1 از غرب 
قلمروم را به تای دادم, و هفت شهر در جنوب نيز به دست چو افتاد. 
من عميقًا احساس شرمندگی و سرافکندگی می کنم و آرزو دارم بتوانم 

انتقام تمام کسانی را که کشته شدند بگيرم. حال چه باید بکنم؟«
منسيوس در جواب گفت: »حتی قلمرو کوچکی به مساحت صد 
لی اگر طریق عدالت و نيک ورزي پيشه كند، همة عالم از آنش مي شود. 
كنيد،  پيشه  نيک ورزي  و  عدالت  طریق  مردم  قبال  در  شما  چنانچه 
ماليات ها را کم کنيد، مجازات ها را تخفيف دهيد، مردم را به کشاورزی 
و هرس به موقع علف های هرز وادارید، جوانان را به مطالعه، احترام به 
والدین و برادرانشان تشویق كنيد، و بيرون از خانه به محترم شمردن 

ـ م. 1. هر لي حدود 550 متر است. ـ
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سالخوردگان و بزرگان،  این گونه حتی با تكه چوب ساده اي مي توانيد بر 
زره های محکم و شمشيرهای ُبرندة سپاه تای و چو فایق آیيد. چنانچه 
با تجاوز و دخالت در زمان برداشت محصوالت کشاورزی مردم را از 
كار زراعت بازدارند، آن ها نمي توانند از والدین خود حمایت کنند و در 
نتيجه خانواده شان از سرما و گرسنگی رنج مي برند و همسر و فرزندان و 
برادران و دوستان از یكدیگر جدا مي شوند. آن ها با اعمالشان سبب رنج 
مردم مي شوند. این گونه چنانچه شما برای تنبيه و انتقام لشکرکشی کنيد، 
چه کسی در برابر شما ایستادگي مي کند؟! از قدیم گفته اند: ‘آن که در 
سياست طریق عدالت و نيک ورزي پيشه کند، در عالم از برای او دشمنی 
وجود ندارد.’ عاليجناب، بيش از این به خود شک و تردید راه ندهيد.«

او  محضر  از  وقتی  رفت.  شيانگ  ليانگ  پادشاه  دیدار  به  منسيوس 
مرخص شد و بيرون آمد به مردم گفت: »از دور که او را دیدم، نشانی 
از پادشاهي در او نيافتم و به او نزدیک كه شدم اندکی وقار و عظمت در 
او نيافتم. او ناگهان از من پرسيد: ‘چطور مي توان در امپراتوري آرامش 
و ثبات برقرار كرد؟’ در جوابش گفتم: ‘با اتحاد.’ در ادامه پرسيد: ‘چه 
کسی می تواند مردم را متحد کند؟’ در جوابش گفتم: ‘آن که کشتن 
مردم را روا نداند می تواند آن ها را متحد کند.’ باز پرسيد: ‘چه کسانی از 
او پيروی مي کنند؟’ گفتم: ‘در عالم کسی نيست كه از او پيروی نکند. 
عاليجناب، می دانيد دانة حبوبات چگونه رشد می کند؟ در ماه های هفتم 
و هشتم که هوا گرم و خشک است رو به پژمرده شدن مي گذارد و آن 
هنگام که ابرها در آسمان جمع می شوند و باران باریدن شروع می کند 
با شور و نيرومندي دوباره سبز مي شود. حال چه کسی می تواند جلِو 
چنين شور و نيرویی را بگيرد؟ امروز پادشاهی و امپراتوري در عالم 
نيست که کشتن آدميان را بد بدارد. اگر پادشاهی گرفتن جان مردمان را 
نكوهيده بدارد، مردم جملگي با سر به پيشواز وي مي روند. اگر واقعًا 
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چنين كسي وجود داشته باشد، مردم همچون سيل خروشان به سویش 
روانه مي شوند. این گونه چه کسی جلودارش است؟’«

شوان پادشاه چی از منسيوس پرسيد: »لطفًا دربارة کارهای پادشاه خوآن 
به ستمگري  از جين که در دوران کشورهای جنگنده  از چی و ون 

معروف بودند کمی توضيح بدهيد.«
چيزی  کسی  کنفوسيوس  شاگردان  »از  گفت:  پاسخ  در  منسيوس 
دربارة آن ها نگفته و چون از گذشتگان نيز چيزی از آن ها نقل نشده من 
هم چيزی درباره شان نشنيده و نمی دانم. اگر اجازه دهيد كمي دربارة 

طریق پادشاهی برایتان بگویم.« 
شوان پرسيد: »به چه طریق مي توان مردم را متحد کرد؟« 

منسيوس در جواب گفت: »اگر از ایشان حمایت كنيد،  بدون هيچ 
مانعي متحد مي شوند.« 

شوان پرسيد: »شخصی مثل من می تواند حامی مردمانش باشد؟«
منسيوس در جواب گفت: »آري.«

شوان گفت: »بر چه اساس می گویيد که من مي توانم؟« 
منسيوس گفت: »از هو خوآ شنيده ام روزي شما بر تخت نشسته 
بودید كه شخصی در حالی که گاوی را كشان كشان مي برد از جلوتان 
گذشت. شما چشمتان كه به او افتاد از او پرسيدید: ‘این گاو را این گونه 
مراسم  اجرای  ‘برای  گفت:  شخص  آن  می برید؟’  کجا  کشان کشان 
قربانی.’ آن گاه شما گفتيد: ‘رهایش کن، من طاقت ندارم او را این گونه 
ترسيده ببينم. چطور آن را که گناهی مرتکب نشده می کشيد.’ آن گاه آن 
شخص از شما پرسيد: ‘آیا می خواهيد مراسم قربانی را سبک شمرده 
حذفش کنيد؟’ شما گفتيد: ‘چطور ممکن است این مراسم را متوقف 
یا در اجرای آن اهمال کرد؟ می توانيد از گوسفند به جای گاو استفاده 

کنيد.’ نمی دانم، چيزی که شنيده ام اتفاق افتاده؟«
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شوان گفت: »آري. چنين است.« 
منسيوس گفت: »کسی که چنين قلب رئوفی دارد قادر است مردم 
را متحد کند. مردم جملگي گمان می کنند شما از سر خساست مانع این 
کار شده اید، ولی من آگاهم که شما بعد از دیدن وحشتی که در گاو بود 

چنين تصميمي گرفتيد.«
شوان گفت: »مردم این گونه اند، هرچند قلمرو من کوچک است، 
با دیدن آن حالت  یک گاو کمتر از آن است که بخواهم دریغ كنم. 
وحشت در گاو دلم نيامد حيوان بی گناه را بکشند. پس گفتم گوسفند 

را قرباني كنند.« 
منسيوس گفت: »گمان بِد مردم را دربارة خود به دل نگيرید. آن ها 
چطور می توانند دليل این کار شما را درک کنند. عاليجناب، اگر دلتان 
به خاطر مظلوميت و بی گناهی آن حيوان به رحم آمد، پس چه فرقي 

است بين گاو و گوسفند؟« 
شوان خنده اي كرد و گفت: »واقعًا آن لحظه چه در سرم می گذشت؟ 
به هر روي من اكراهي از هزینه كردن آن حيوان نداشتم. اما مردم هم 

بي گمان دالیل خودشان را دارند كه هنوز مرا خسيس می دانند.«
منسيوس گفت: »ایرادی ندارد. این نشان از قلب مهربان شما دارد. 
شما گاو را دیده بودید نه گوسفند را. انسان شریف هنگامی که پرندگان 
و حيوانات زنده را می بيند، كشته شدن آن ها را تاب نمی آورد و وقتي 
صدای نالة آن ها را مي شنود طاقت نمی آورد گوشت آن ها را بخورد. 

بدین سبب انسان شریف هميشه از مطبخ فاصله می گيرد.« 
شوان خرسند گفت: »این که در متون قدیمي آمده ‘هر آنچه در ذهن 
دیگران بگذرد می تواند بخواند’ وصف حال شماست. من این کار را 
انجام دادم، ولی هرچه به دليل آن اندیشيدم به نتيجه ای نرسيدم. اما 
سخنان شما دلم را لرزاند. چه چيز باعث شد به این نتيجه برسيد که 

طریق پادشاهی با قلب كسي چون من توأم است؟«
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منسيوس گفت: »مثاًل اگر کسی به شما بگوید من توانایی بلند کردن 
جسمی با وزن سه هزار جين1 را دارم، ولی از بلند کردن پري عاجزم, 
و می توانم با تيزبينی کرک نورسته بر بدن حيوانات را ببينم، اما توانایی 

دیدن دسته دسته هيزم را ندارم حرفش را باور می کنيد؟«
شوان گفت: »خير.« 

منسيوس گفت: »اكنون احسان و لطف شما شامل حال پرندگان و 
حيوانات شده، اما مردم را از آن بهره ای نيست. چرا؟ این که نمی توان 
پري را بلند کرد از ناتوانی نيست از نخواستن است. ندیدن دسته دسته 
نيست  این که کسی  است.  نخواستن  از  بلکه  نيست،  ناتوانی  از  هيزم 
که درد مردم را تسکين دهد از سهل انگاری در اجرای عدالت است. 
متحد  را  مردم  نيك ورزي  و  از طریق عدالت  این که شما  عاليجناب، 
که  روست  آن  از  بلکه  نمی توانيد،  که  نيست  سبب  این  به  نمی کنيد 

نمی خواهيد.«
شوان پرسيد: »چطور می توان ميان ناتواني در انجام دادن کاری و 

خودداري از انجام دادن آن تفاوت قایل شد؟«
منسيوس گفت: »زیر بغل گرفتن کوه تای یا راه رفتن روی دریای 
بوهای کاری است که بي تردید آدمي از انجام دادن آن عاجز است. اما 
ماليدن پشت پيران کاری است که امتناع از آن از نخواستن است، چون 
انجام دادن آن از توان و عهدة آدمي خارج نيست. از این رو، عاليجناب، 
در پيش گرفتن طریق پادشاهي کاری چون زیر بغل گرفتن کوه تای یا 
راه رفتن روی دریای بوهای نيست كه نتوان از عهده اش برآمد، بلکه 
کاری چون ماليدن پشت پيران است. متحد کردن مردم برای کسی که 
ابتدا والدین و سالخوردگان خانوادة خویش را گرامی مي دارد، به والدین 
دیگران احترام مي گذارد، فرزندان خویش و سپس فرزندان دیگران را 
عزیز مي دارد همچون برگرداندن دست یا آشاميدن آب ساده است. در 

ـ م. 1. هر جين برابر با پانصد گرم است. ـ
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متون آمده: ‘نخست برای همسر خویش، سپس برای برادران و دوستان 
و آن گاه برای کل مردم مملكت خویش نمونه و الگو باش.’ آنچه از این 
مطلب برمي آید این است كه نيکی همچون آب روان جاري مي شود. 
در  مي دهد  مردمان گسترش  ميان  را  احسان  و  که خوبی  آن  بنابراین 
عالم آرامش و ثبات برقرار مي كند. آنچه قدما را برتر مي كرد آن بود که 
آنان مروج نيكي بودند و بس. حال، لطف و احسان شما شامل حال 
پرندگان و حيوانات شده، اما مردم را از آن نصيب و بهره ای نيست، چرا؟ 
همان طور که برای سنجيدن وزن چيزها باید از ترازو و برای اندازه گيری 
کوتاهی و بلندی باید از خط کش استفاده کرد، قلب انسان نيز معيار و 
ترازویی دارد. عاليجناب، با قلب خودتان بسنجيد، لشكر بزرگي را براي 
کار کوچکی گسيل كردن و جان عدة انبوهي را به خطر انداختن و با 

حكمرانان دیگر دشمنی کردن باعث خشنودی شما می شود؟«
شوان گفت: »چرا باید چنين چيزي باعث خشنودی ام بشود؟ من 

فقط در پي اینم كه به آمال و آرزوهایم جامة عمل بپوشانم.« 
منسيوس گفت: »ممكن است بپرسم آمال و آرزوهاي شما چيست؟«

شوان لبخندي زد و جوابی نداد.
منسيوس گفت: »طعام چرب و خوشمزة کافی برای خوردن ندارید 
یا جامه هاي گرم و سبک بدن شما را کفایت نمی کند، یا این همه رنگ 
دادن  گوش  برای  دلنواز  نواي  یا  نمي گيرد،  را  چشمانتان  چشم نواز 
ناالیق  یا وزراي  درباریان در خدماتشان کوتاهی می کنند،  یا  ندارید، 
برایتان  می توانند  زیردستانتان  که  است  چيزهایی  همه  این ها  دارید؟ 

فراهم کنند، آیا آمال شما این چيزهاست؟«
شوان گفت: »خير.« 

منسيوس گفت: »می توانم حدس بزنم آمال و آرزوهاي شما چيست. 
شما قصد دارید قلمرو خود را گسترش دهيد، ایاالت چن و چو را به 
زیر سلطة خویش درآورید و بر باال و پایين رودخانة زرد حكمراني كنيد. 
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این کار شما همانند آن است که برای ماهيگيری به باالی درخت بروید.« 
شوان گفت: »یعنی آن قدر بد است؟«

عواقبي  ماهيگيري  برای  رفتن  درخت  باالی  »بر  گفت:  منسيوس 
برای  که  طریقي  این  اما  نمی آورید،  دست  به  ماهی  آن که  جز  ندارد 

رسيدن به آرزوهایتان در پيش گرفته اید مصيبت به بار مي آورد.«
شوان گفت: »ممكن است در این باره بيشتر توضيح دهيد.« 

شما  نظر  به  می جنگند،  هم  با  چو  و  زو  »مردم  گفت:  منسيوس 
کدام یک پيروز مي شود؟«

شوان گفت: »مردم چو.«
»این یعني قلمرو کوچک قلمرو بزرگ، جمعيت کم جمعيت زیاد و 
قدرت کم قدرت زیاد را توان مقابله نيست. چی تنها یکی از ُنه ایالت 
این منطقه است، اگر ایالتي قصد كند هشت ایالت دیگر را به زیر فرمان 
خود درآورد، با جنگيدن مردم زو با چو چه تفاوتی دارد؟ باید به اصول 
امروز سياست عدالت  از  بازگشت. عاليجناب  و طریق مملكت داری 
در  مي كنند  جهد  عالم  همه  درباریاِن  بگيرند،  پيش  در  نيک ورزي  و 
دربارشان انجام وظيفه کنند، همه آرزو مي كنند در قلمروشان کشاورزی 
کنند و به داد و ستد بپردازند، مسافران آرزو مي كنند از جاده های مناطق 
تحت امر ایشان عبور کنند و همة کسانی که از ظلم پادشاهشان طاقتشان 
طاق شده شکایتشان را پيش عاليجناب مي آورند. چنانچه چنين شود، 

چه کسی می تواند جلودارتان شود؟«
 شوان گفت: »این کار از من ساخته نيست. از شما مي خواهم مرا در 

انجام این مهم یاری رسانيد.«
»تنها اصيل زادگان مي توانند بدون ملك و دارایي  منسيوس گفت: 
همچنان ایمان راسخ داشته باشند و به اصول اخالقي پایبند باشند. مردم 
داشته  استوار  ایمان  مي توانند  نه  دارایی  و  ملک  از  برخورداري  بدون 
باشند و نه به اصول اخالقی پایبند باشند و بدین ترتيب به شرارت و 
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عياشي روي مي آورند. چنانچه منتظر بمانيم تا به محض ارتكاب خالفی 
از آن ها مجازاتشان کنيم، به آن ها خيانت كرده ایم. کدام پادشاه عادل و 
مهرباني حاضر است مردمش را به دام گناه بيندازد. از این رو، پادشاه 
فرزانه برای مردمش وسيلة معاش فراهم مي كند، آن ها را به گرامی داشتن 
والدینشان و رفتار پسندیده با همسر و فرزندان خویش وامی دارد، تالش 
مي كند آن ها هنگام فراواني سير بخورند و جامة خوب بر تن كنند و 
در سال قحطی از گرسنگی هالك نشوند. سپس آن ها را به راه نيک و 
خير هدایت مي كند، این گونه مردم نيز به آساني از او پيروی می کنند. 
اما آنچه امروز براي آن ها مقرر شده كفایت آن را نمي كند که بتوانند از 
والدینشان حمایت کنند و خانوادة خویش را سير نگه دارند. در سال 
فراواني به كفایت طعام ندارند و در سال قحطی از گرسنگی می ميرند. در 
چنين شرایطی، که مردم با تمام تالش حتی نمی توانند خود را از مرگ 
نجات دهند، کجا وقت آن را دارند تا طریق و آیين بياموزند؟ عاليجناب 
اگر می خواهند طریق عدالت و نيك ورزي را اجرا کنند، چرا پایه هاي آن 
را بنا نمي كنند؟ به هر خانواده پنج مو زمين بدهيد، در اطرافش درخت 
توت بکارید، این گونه همة سالخوردگان می توانند جامة ابریشمی بر تن 
كنند و با پرورش حيوانات اهلی همه می توانند گوشت بخورند. به هر 
خانواده صد مو زمين بدهيد تا در آن کشاورزی کنند و جلو توليدشان 
را نگيرید، آن گاه هشت نفر از قِبل آن می توانند سير شوند. با تأسيس 
مدرسه و مكتب به منظور آموزش و ترویج احترام به بزرگان و انجام 
دادن کارهای خير در حق برادران و دوستان پشت ریش سفيدان برای 
بردن بار خم نمي شود و سربلند خواهند بود. تاكنون دیده نشده مردم از 
پادشاهی که سالخوردگان کشورش مي توانند جامة ابریشمی بر تن كنند 
و گوشت بخورند و مردمش از گرسنگی و سرما در رنج نباشند ناراضی 

باشند. چنين پادشاهی قادر است همة عالم را متحد كند.



باب دوم

جانگ از منسيوس پرسيد: »من به دیدار پادشاه رفتم. ایشان به من گفتند 
كه به موسيقي عالقه مندند. من نمي دانستم در جواب چه باید بگویم. او 

در ادامه پرسيد: ‘عالقه به موسيقی خوب است؟’«
منسيوس گفت: »اگر پادشاه به واقع به موسيقی عالقه داشته باشند، 

مي توان به آیندة مملكت اميدوار بود.«
چند روز بعد منسيوس به دیدار پادشاه رفت و گفت: »عاليجناب، آیا 

شما با جانگ دربارة عالقه تان به موسيقی سخن گفتيد؟« 
رنگ از چهرة پادشاه پرید و آشفته گفت: »من نه به موسيقی سنتی 

بلكه به موسيقی مردمی عالقه دارم.« 
منسيوس گفت: »حال كه عاليجناب تا این حد شيفتة موسيقی اند، 
موسيقِی  بود.  اميدوار  کشور  اوضاع  به  دادن  سر و سامان  به  مي توان 

مردمی امروز تفاوت زیادی با موسيقی سنتی ندارد.« 
پادشاه گفت: »مي توانيد برایم بيشتر در این باره توضيح دهيد؟«

منسيوس گفت: »به تنهایی از چيزي لذت بردن بهتر است یا دیگران 
را نيز در آن سهيم كردن؟«
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پادشاه گفت: »سهيم كردن دیگران در لذت بردن از چيزی مانند 
موسيقی آن را لذت بخش تر مي كند.«

یا  بهتر است  بردن  از چيزی لذت  »با عدة كمی  منسيوس گفت: 
همراه عدة زیادی؟« 

پادشاه گفت: »با جمعيت كثيري همراه بودن لذت بخش تر است.« 
منسيوس گفت: »پس بگذارید برایتان از اصلی كه در لذت بردن 
این جا  از  از موسيقی وجود دارد بگویم. عاليجناب، تصور كنيد حال 
نوای موسيقی بلند شود، مردم جملگي بعد از شنيدن صدای زنگ ها، 
طبل ها، نی ها و فلوت های شما گوش هایشان را مي گيرند و با ابروهایی 
درهم كشيده به یكدیگر مي گویند: ‘پادشاه ما به موسيقی عالقه دارد، پس 
چطور ممكن است ما را در شرایطی چنين سخت و دردناك قرار دهد 
كه پدر و پسر نتوانند یكدیگر را ببينند و همسران و دوستان و برادران 
همه از هم جدا باشند؟’ عاليجناب، اگر حال شما به شكار گراز بروید، 
مردم با شنيدن صدای سم اسب ها و صداي كالسكه ها و دیدن بيرق های 
ابروهایی  با  و  مي گيرند  را  و چشم هایشان  گوش ها  همه  شما  زیباي 
درهم كشيده به یكدیگر مي گویند: ‘پادشاه ما به شكار گراز عالقه دارد، 
پس چطور ممكن است ما را در شرایطی چنين سخت و دردناك قرار 
دهد كه پدر و پسر نتوانند یكدیگر را ببينند و همسران و دوستان و 
برادران همه از هم جدا باشند؟’ علت و سبب این ها همه این است كه 
شما به تنهایی لذت برده, مردم را در آن سهيم نكرده اید. حال، چنانچه 
مردم را در لذت هاي خویش سهيم كنيد، آن گاه وقتي نوای موسيقی 
بلند شود، مردم بعِد شنيدن صدای زنگ ها, طبل ها, نی ها و فلوت ها با 
چهره هایی سرشار از شوق به یكدیگر مي گویند: ‘بی شک پادشاهمان 
كسالت ندارد وگرنه چطور مي تواند به نوای موسيقی گوش دهد؟’ و 
چنانچه شما به شكار گراز بروید، مردم با شنيدن صدای سم اسب ها 
و صداي كالسكه ها و دیدن بيرق های زیبای شما با چهره هایی سرشار 
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از شوق به یكدیگر مي گویند: ‘بی شک پادشاهمان كسالت ندارد وگرنه 
چطور مي تواند به شكار گراز برود ؟’ این ها دليل و سببي ندارد جز 
این که شما مردم را در خوشی ها و لذت هاي خویش سهيم كرده اید. اگر 
شما بتوانيد مردم را در خوشی های خویش سهيم كنيد، مي توانيد پادشاه 

همه عالم شوید.«

پادشاه چی از منسيوس پرسيد: »آیا درست است كه زمين شكاِر پادشاه 
ون هفتاد لی مربع مساحت داشته؟«

منسيوس گفت: »در متون تاریخی این گونه آمده.« 
پادشاه پرسيد: »آیا بسيار بزرگ نبوده؟« 

منسيوس گفت: »مردم از كوچكي آن ناراحت و ناراضی بوده اند.«
پادشاه گفت: »پس چرا از نظر مردم زمين شكار من كه تنها چهل لی 

مربع مساحت دارد بسيار بزرگ است؟« 
منسيوس گفت: »آري، زمين شكار پادشاه ون هفتاد لی مربع بود، ولی 
او مردم را در استفاده از آن سهيم كرده بود، پس آن ها مي توانستند براي 
جمع آوري گياه و هيزم و نيز شكار خرگوش و گراز آن جا بروند. حال 
چرا مردم نباید نگران كوچكي زمين شكار پادشاه باشند؟ هنگامی كه 
من به مرز چی رسيدم، بعد از پرس و جوي دقيق دربارة ممنوعيت های 
داخل آن جا بود که جرئت كردم وارد شوم. به من گفته شد در حومة 
شهر زمين شكاری به مساحت چهل لی مربع وجود دارد كه مجازات 
آن  كه حتی گوزني در آن شكار كند مرگ است. حال این زمين چهل 
لی مربعی با دامي كه براي به دام انداختن مردم افكنده شده باشد چه 
فرقي دارد؟ چرا مردم نباید از فراخي زمين شكار شما دلخور باشند؟«

پادشاه چی پرسيد: »آیا راهي براي برقراری رابطة دوستانه با ممالك 
همسایه وجود دارد؟« 



22 ♦ منسیوس

كني،  پيشه  مهربانی  چنانچه  »آري.  گفت:  جواب  در  منسيوس 
مي تواني در مقام کشوری بزرگ به کشورهای کوچک یاري رساني, 
همان گونه كه پادشاه تانگ به ایالت گو و پادشاه ون به كوان خدمت و 
كمك كرد. با درایت و خردمندي مي توان كشوری كوچك بود اما به 
كشوری بزرگ خدمت كرد، همان گونه كه پادشاه تاي به قبيلة شوان 
یواي و پادشاه گو جيان به ایالت وو خدمت و كمك كرد. آن که به 
ایالتي كوچك تر از ایالت خویش خدمت می كند از حکم آسمان راضي 
و خرسند است و آن كه به ایالتي بزرگ تر از ایالت خویش خدمت 
آنان كه از حکم آسمان راضي و  می كند از حکم آسمان مي هراسد. 
خرسندند مي توانند ثبات و آرامش براي عالم به ارمغان آورند و آنان 
كه از حکم آسمان مي هراسند مي توانند از سرزمين خویش محافظت 
كنند. در متون آمده: ‘چنانچه آدمي از سر احترام و نيز هراس از عظمت 
و قدرت آسمان رفتاري محتاطانه در پيش بگيرد، ثبات و آرامش عالم 

را فرامي گيرد.’«
پادشاه گفت: »سخنانتان نيكوست. اما من ضعفي دارم و آن این است كه 
شيفتة دالوری و سلحشوری ام، بدین سبب نمي توانم تسليم دیگري شوم.«

شيفتة  عاليجناب  مي كنم  »آرزو  گفت:  جواب  در  منسيوس 
دالوري های ُخرد نباشند . هستند كساني که دست بر شمشير خویش 
مي نهند و غضبناك مي گویند: ‘جرئتش را داری جلودار من شوی؟’ این 
تنها بي پروایی و شجاعتی از سر نادانی است و چنين كساني تنها یك 
نفر را حریف اند و نه بيشتر. آرزو مي كنم عاليجناب بتوانند این روحية 
شجاعت و دالوری را روز به روز در خود بيشتر كنند. در متون آمده: 
‘هنگامی كه پادشاه خشمگين شد، لشكریان به صف شدند تا حملة 
دشمن به ایالت جو را دفع كنند و این گونه نام و شهرتشان عالمگير شد.’ 
دالوری و شجاعت پادشاه ون این گونه بود. پس غضبش باعث ایجاد 
آرامش و ثبات در عالم شد. در متون آمده: ‘آسمان آدمی را آفرید، برای 
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او پادشاهي فرستاد، او را معلم و استادي قرار داد. مسئوليت پادشاهان و 
استادان کمک به آسمان برای گرامی داشتن مردم است. در چهار گوشة 
عالم گناهكار و بي گناه از چشم پنهان نمي مانند. چه كسی در زیر سقف 

این آسمان توان و جرئت مقابله با ارادة خداوند عالم را دارد؟’
احساس  وو  پادشاه  مي كرد،  تندخویي  آسمان  زیر  در  كسی  »اگر 
شرمساري مي كرد. شجاعت و دالوری پادشاه وو از این جنس بود؛ خشم و 
غضبش نيز برای مردم عالم ثبات و آرامش به ارمغان آورد. حال عاليجناب، 
غضب شما نيز باید باعث ایجاد ثبات و آرامش در عالم شود. آن گاه تنها 

ترس مردم این خواهد بود كه شما شيفتة شجاعت و دالوری نباشيد.«

پادشاه چی با منسيوس در قصر برف دیدار كرد. پادشاه از او پرسيد: 
»خردمندان نيز  چنين خرسندند؟«

و شادی ای  لذت  از  نتوانند  مردم  چنانچه  »آري.  گفت:  منسيوس 
 چنين بهره مند شوند، از پادشاه ناراضی و گله مند مي شوند. متهم كردن 
پادشاه به سبب تمتع نيافتن از لذت ها پسندیده نيست، ولی كار پادشاهی 
كه مردم را در لذت ها و شادی هاي خویش سهيم نمي كند نيز پسندیده 
نيست. چنانچه شادی و لذت پادشاهي شادی و لذت مردمش باشد، 
مردمش نيز با شادی او شاد مي شوند. پادشاهي كه ناراحتی و دغدغه اش 
ناراحتی و دغدغة مردمش باشد،  مردمش نيز از غم او غمگين مي شوند. 

این طریق پادشاهي است.
»یك بار شاهزاده جينگ از ین زه پرسيد: ‘مي خواهم به كوه هاي جوان 
فو و چائو وو بروم و از آن جا در امتداد ساحل دریاي جنوب حركت كنم 
تا به كوه النگ یه برسم، باید چه كنم تا سفرم با سفر پادشاهان دانای كهن 
برابري كند؟’ ین  زه در جواب گفت: ‘سؤال خوبی است! آن زمان پادشاه 
به مناطق تحت فرمان شاهزاده ها سفر مي كردند. این سفرها براي بازرسی 
از اراضي تحت نظارت آنان بود. شاهزادگان نيز در دیدار با پادشاه دربارة 
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وظایفشان توضيح مي دادند. در ميان این سفرها سفری نبود كه مرتبط با 
مسائل كشور نباشد: در بهار به اراضي زیر كشت سركشي مي كردند و 
به كشاورزان فقير كمك و در پایيز شرایط برداشت محصول را بررسی 
مي كردند و به كشاورزانی كه غالت كافی نداشتند كمك. مردم در دورة 
سلسلة شيا مي گفتند اگر پادشاهمان را مالقات نکنيم، از كه درخواست 
اما  است.  شاهزادگان  براي  الگو  بهترین  پادشاه  سفرهاي  كنيم؟  كمك 
انبوهي از  پادشاهاِن این دوره این گونه نيستند، به هنگام سفر جمعيت 
خدمه باید آن ها را همراهی كنند و با این که همة انبارها پر از برنج و 
غالت است، مردم کماکان از گرسنگی رنج می برند و كارگران فرصتی 
برای استراحت ندارند. بدین ترتيب مي توان خشم و نارضایتی و نفرت 
را در چشمان مردم مشاهده کرد و از سویی آن ها به كارهای بد و ناپسند 
روي مي آورند. نادیده انگاشتن فرمان پادشاهان دانا، با مردم به بي رحمي 
رفتار كردن، در خوردن و نوشيدن افراط کردن، تفریح و خوشگذرانی 
را از حد گذراندن همه چيزهایی است كه شاهزادگان را نگران مي كند. 
تفریح و خوشگذرانی را از حد گذراندن، همواره سفر كردن، همواره به 
شكار گراز رفتن و عياشی همه کارهایی است که از دست رفتن و نابودی 
نام دارد. پادشاهان قدیم هيچ كدام چنين نمی کردند. حال با خود شماست 

که کدام راه را انتخاب کنيد.’
»شاهزاده جينگ از شنيدن این سخنان به وجد آمد. بدین سبب ابتدا 
در داخل شهر مقدمات سفر را فراهم كرد. سپس به حومة شهر رفته 
و دِر انبار غالت را برای كمك به نيازمندان گشود. سپس به یكی از 
استادان موسيقی گفت: ‘برایم موسيقی ای بنواز كه بيانگر هماهنگی بين 
پادشاه و وزرایش باشد.’ این آهنگ احتمااًل سومين و چهارمين ملودی 

از كتاب ملودی های باستانی بود.«

پادشاه چی پرسيد: »همة مردم به من مي گویند كاخ نور را ویران كنم، 
این كار را بكنم؟« 
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منسيوس گفت: »كاخ نور از قدیم محل اقامت پادشاهان بوده. اگر 
پادشاه عزم آن دارند كه طریق پادشاهي را به درستي اجرا كنند، شایسته 

نيست كاخ را ویران كنند.«
پادشاه پرسيد: »ممكن است كمي برایم از طریق كسانی كه توانستند 

پادشاه عالم شوند بگویيد؟« 
منسيوس گفت: »در زمان قدیم، پادشاه ون، كه بر نواحی اطراف كوه 
چی فرمانروایی مي كرد، از كشاورزان یك سهم از نه سهم را ماليات 
مي گرفت، اعقاب مأموران دولتی مي توانستند مواجب دریافت كنند، در 
بازارها و مرزها بازرسی انجام مي شد و مالياتی گرفته نمي شد، صيد 
گناهكار مجازات  افراد  فرزندان  بود، همسر و  آزاد  ماهی در همه جا 
نمي شدند. این چهار دسته، پيرمرداني كه همسری ندارند، پيرزناني كه 
از دست داده اند، سالخوردگاني كه فرزندی ندارند و  شوهر خود را 
كودكاني كه پدر خود را از دست داده اند, در زمرة تيره بخت ترین مردم 
پادشاه ون، كه در پي  ندارند.  عالم اند، زیرا هيچ كمك و تكيه گاهی 
اجرای سياست عدالت ورزي بود، فرمان داد از این افراد مراقبت شود. 
در متون آمده: ‘ثروتمندان در هر شرایطی مي توانند روزگار بگذرانند، 

بيچاره افراد تنها و بی كس.’«
پادشاه گفت: »عجب سخن نيكویي!«

منسيوس گفت: »اگر پادشاه گمان مي كنند گفتة درستي است، چرا 
بدان عمل نمي كنند؟« 

پادشاه گفت: »من ایرادي دارم، شيفتة مال و مكنتم.« 
بود.  چنين  نيز  ليو  گونگ  قدیم،  »در  گفت:  جواب  در  منسيوس 
در متون آمده: ‘در دوران او انبارها و كيسه ها و بقچه ها پر از غالت 
بودند. او مردم را در كنار یكدیگر قرار داده بود، كمان ها كشيده و آمادة 
تيراندازی بود، سپرها و سالح ها در دست جنگاوران و آنان آمادة تاختن 
بودند.’ از این رو، وقتي مردم غالت و سربازان طعام کافی برای خوردن 
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داشته باشند، مي توان لشكر را روانة ميدان جنگ كرد. عاليجناب، اگر 
شيفتة مال و مكنت  هستيد، مردم را نيز در آن شریك كنيد، آیا این گونه 

باز اجرای عدالت دشوار است؟«
پادشاه گفت: »من ایرادي دارم، شيفتة زنانم.« 

منسيوس در جواب گفت: »در دوران قدیم، پادشاه تانگ نيز شيفتة 
آمده:  متون  در  مي داشت.  دوست  بسيار  را  معشوقه اش  و  بود  زنان 
‘شاهزاده تان  فو صبح زود سوار بر اسب در امتداد غربی ساحل به راه 
افتاد تا به پاي كوه چی رسيد. او همسرش بانو جيانگ را نيز با خود 

همراه كرده بود تا جایي مناسب براي اقامت پيدا كنند.’
»آن زمان دختري نبود كه به سن پيري برسد و ازدواج نكند و پسري 
هم نبود كه عزب بماند. عاليجناب، شما نيز اگر شيفتة زنانيد، مردم را 
در این شيفتگي شریك كنيد )و شرایطي فراهم كنيد كه همگان بتوانند 

ازدواج كنند(. این گونه آیا باز اجراي عدالت دشوار است؟«

منسيوس به پادشاه چی گفت: »تصور كنيد یكی از وزرای شما در پي سفر 
به چو زن و فرزندانش را به دوستش مي سپَرد، ولی هنگامی كه باز مي گردد 

مي بيند آن ها گرسنگی كشيده و متحمل سرما شده اند، او باید چه كند؟«
پادشاه گفت: »باید او را از خود براند.« 

نظارت  زیردستانش  كار  بر  قاضي القضات  »اگر  گفت:  منسيوس 
نكند، چه باید كرد؟«

پادشاه گفت: »باید او را عزل كرد.« 
ادامه پرسيد: »اگر كل قلمرو حكمراني تان به درستي  منسيوس در 

اداره  نشود، چه باید كرد؟«
پادشاه نگاهی به اطراف خویش انداخت و از ادامة سخن باز ایستاد. 

منسيوس به دیدار پادشاه چی رفت و گفت : »منظور از سرزمين باستانی 



باب دوم ♦ 27

بلكه  تنومند  و  بزرگ  درخت های  و  طوالنی  تاریخ  با  سرزميني  نه 
سرزميني است كه نسل اندر نسل وزرای نيكو و عادل داشته باشد. 
عاليجناب، شما وزیری ندارید كه به او اعتماد داشته باشيد. آنان كه شما 

مقامشان را ارتقا داده اید امروز بدون آن که شما بدانيد رفته اند.«
 پادشاه پرسيد: »من چطور مي توانستم افراد ناشایست را تشخيص 

بدهم و به كار نگيرمشان؟« 
بر  را  كارشان  اساس  باید  »حكمرانان  گفت:  جواب  در  منسيوس 
از  افرادي  باید  نباشد،  چاره  گاه،  اگر  دهند.  قرار  لياقت  و  شایستگي 
فرودستان را بر اشراف ترجيح دهند و حتي خویشاونداِن دور را بر نزدیك 
مقدم دارند. البته آسان نباشد این كار. چنانچه همة اطرافيان بگویند فردی 
قابل و داناست، كفایت نمي كند. چنانچه همة اشراف و وزرا بگویند فردی 
قابل و داناست، كفایت نمي كند. چنانچه مردم جملگي بگویند فردی قابل 
و داناست، آن گاه باید لياقت و شایستگي او را آزمود و سپس وی را به 
خدمت گرفت. چنانچه اطرافيان جملگي بگویند فردی شایستگي ندارد، 
كفایت نمي كند. چنانچه اشراف و وزرا بگویند فردی شایستگي ندارد، 
كفایت نمي كند. چنانچه مردم جملگي بگویند فردی شایستگي ندارد، 
او را كنار  بود  به واقع چنين  اگر  باید شایستگي وی را آزمود و  آن گاه 
گذاشت. چنانچه همة اطرافيان بگویند كه فالني را باید كشت، نباید قبول 
كرد. چنانچه اشراف و وزرا همه بگویند فالني را باید كشت، نباید قبول 
كرد. چنانچه مردم جملگي بگویند كه فالني باید كشته شود، آن گاه بعد 
از بررسي مي توان چنين كرد. بدین ترتيب گفته مي شود كه مردم جملگي 

وي را كشتند. این گونه مي توان ولي نعمت مردم شد.«

پادشاه چی گفت: »آیا درست است كه پادشاه تانگ پادشاه جيه را تبعيد 
و وو برای از بين بردن جو لشكركشی كرد؟«

منسيوس گفت: »آري، در متون تاریخی این گونه آمده.« 
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پادشاه پرسيد: »پس ممكن است وزیری پادشاهی را به قتل برساند؟«
منسيوس گفت: »آن كه نيك ورزي را مهم نشمارد به مردم و مملكتش 
صدمه زند و آن كه عدالت را مهم نشمارد به مردم و مملکتش ظلم کند 
و آن كه هر دوي این ها از او سر بزند دشمن مردم و مملکت است. من 
فقط شنيده ام كه پادشاه وو پادشاه جوي ظالم را به قتل رسانيد، ولي در 

این باره كه وزیرش او را كشته یا نه چيزی نشنيده ام.«

منسيوس به دیدار پادشاه چی رفت و گفت: »براي ساختن قصری بزرگ 
افراد ماهر براي جمع آوری چوب های بزرگ استفاده  از  باید  بي تردید 
كرد. وقتي نجاران بتوانند چوب هاي بزرگ پيدا كنند، عاليجناب بسيار 
خوشحال مي شوند و مي پندارند كه این برابر با اتمام كار است و اگر 
عاليجناب  كنند،  تقسيم  كوچك  قطعات  به  تبر  با  را  چوب ها  نجاران 
عصبانی شده مي پندارند نجاران وظيفه شان را به درستی انجام نداده اند. 
بعضی افراد از كودكی كسب دانش كرده اند و بعد از رسيدن به بلوغ 
آن ها  به  شما  ولی  می روند،  خود  اهداف  و  آمال  كردن  عملی  پي  در 
مي گویيد: ‘فعاًل تمام آنچه فراگرفته اي فراموش و از من پيروی كن.’ 
چه اتفاقي مي افتد؟ تصور كنيد شما یك تكه یشم بسيار قيمتِی نتراشيده 
و بي نقش ونگار دارید، حتمًا در شهر به دنبال استادی مي گردید تا روی 
آن حكاكی كند. اما وقتی نوبت به ادارة امور مملكت مي رسد مي گویيد: 
‘فعاًل تمام آنچه فراگرفته اي فراموش و از من پيروی كن.’ این كار شما 
مانند این است كه به استاد حكاكی روي یشم طریق حكاكي بياموزید.« 

چی به ین حمله كرد و به پيروزی بزرگی رسيد. پادشاه شوان پرسيد: 
»برخي به من توصيه مي كنند ین را ضميمة خاك خود كنم، ولی برخي 
مخالف این عمل اند. گمان مي كنم حملة كشوری با ده هزار ارابة جنگی 
با تجهيزات نظامی مشابه و در پي آن پيروزی در پنجاه  به كشوری 
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روز خارج از قدرت آدمي است. بدین سبب، اگر آن را ضميمة خاک 
كشورم نكنم، بي تردید آسمان بالیی بر سرمان نازل مي كند. شما چه 

فكر مي كنيد؟«
منسيوس گفت: »اگر با این كار شما مردم ین خوشحال مي شوند، 
این كار را بكنيد. در ميان پادشاهان زمان باستان وو نيز چنين كرد. اما 
در  نكنيد.  ین مي شود، چنين  مردم  ناراحتی  باعث  كار شما  این  اگر 
ميان پادشاهان زمان باستان پادشاه ون نيز چنين كرد. این که كشوری با 
ده هزار ارابة جنگی به كشوری كه خود ده هزار ارابة جنگی دارد یورش 
برد و مردم با كاسه هاي پر از برنج و تنگ های پر از نوشيدنی به استقبال 
آن ها بيایند آیا دليلی جز فرار از مصيبت و سختی اي همچون غرق شدن 
در آب هاي عميق و سوختن در آتش هاي سوزان دارد؟ ولی چنانچه با 
آمدن فرمانروای جدید آب ها عميق تر و آتش ها سوزان تر شود، آن ها 

دوباره مي گریزند.«

چی به ین حمله كرد و آن را ضميمة خاك خود كرد. شاهزادگان ایاالت 
مختلف در آن اندیشه بودند كه به ین كمك كنند. پادشاه شوان پرسيد: 
»بسياری از شاهزادگان در اندیشة حمله به من هستند. چگونه باید با 

آن ها برخورد كنم؟« 
منسيوس گفت: »من شنيده ام تانگ تنها با هفتاد لی مربع توانست بر 
تمام عالم حكمرانی كند، ولی هرگز نشنيده ام كه كشوری به مساحت 
بهراسد.  دیگر  از کشورهای  ارابة جنگی  ده ها هزار  مربع و  لی  هزار 
در كتاب اسناد آمده: ‘پادشاه تانگ ابتدا به گوا لشكركشي كرد. مردم 
غرب  سمت  به  او  كه  هنگامی  داشتند.  اطمينان  او  به  همگي  عالم 
لشكركشی كرد، مردم شرق و هنگامی كه به سمت جنوب لشكركشی 
كرد مردم شمال با گله مندی مي گفتند چرا ابتدا سمت ما نيامده.’ چنان 
در انتظار آمدن وی بودند گویي منتظر آمدن ابر ها و بارش باران در 
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فصل خشكسالی اند. مردم همانند گذشته به خرید و فروش و زراعت 
روی زمين ادامه مي دادند. او، همانند باراني به موقع، با از ميان برداشتن 
آمده:  اسناد  كتاب  در  مي شد.  مردم  خوشحالی  باعث  ظالم  حكمران 
‘منتظر آمدن پادشاهمان هستيم، وقتی او بياید ما نجات پيدا مي كنيم.’ 

 »ین به مردمش بسيار ظلم مي كرد و شما به او حمله و مجازاتش 
و  عميق  آب هاي  در  شدن  غرق  از  كه  بودند  معتقد  ین  مردم  كردید. 
سوختن در آتش سوزان نجات پيدا كرده اند، بدین سبب با كاسه های پر 
از برنج و تنگ هاي سرریز از شربت به استقبال سپاه شما آمدند. این گونه 
روا نبود كه شما والدین آن ها را به قتل رسانيد، برادرانشان را به بردگی 
ببرید، معابدشان را تخریب كنيد و اشياي قيمتی شان را به غارت برید. 
همواره تمام عالم از قدرت چی هراس داشته اند. شما قلمروتان را دو 
برابر كرده اید، بدون این که عدالت را اجرا كنيد، این نيز باعث یورش 
پيران و كودكان را  لشكریان مي شود. عاليجناب بي درنگ فرمان دهند 
آزاد و غارت و انتقال اشيا و اموال قيمتی را متوقف كنند و با مشورت 
مردم حكمراِن قابلي براي آن ها برگزینيد و آن جا را ترك كنيد. چنانچه 
بي درنگ چنين كنيد، براي متوقف ساختن لشكریان فرصت كافي دارید.«

ميان مردم چی و زو نزاع درگرفت. شاهزاده مو گفت: »سی و سه نفر 
از مأموران و صاحب منصبان من كشته شده اند، ولی حتی یك نفر هم 
از مردم به خاطر آن ها جانش را از دست نداده. نمي توانم همة آن ها 
را بكشم، ولی اگر  چنين نكنم، نمي دانم با آن ها كه دست روي دست 

گذاشتند و مرگ سربازان سرزمين خود را دیدند چه كنم؟«
پيران  از  نفر  زمان قحطی هزاران  »در  منسيوس در جواب گفت: 
و سالخوردگان از ضعف و ناتوانی مردند و اجسادشان در دره ها رها 
شد و جوانان نيز گریختند، در حالي كه انبارهای شما پر از آذوقه و 
غالت بود و هيچ كدام از گماشتگان شما گزارش این اتفاق را به شما 


