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Abstract  
In the researches related to Kalileh and Demeneh, a main issue that 
has received less attention is whether Borzuyehe had criteria in mind 
to choose the title and organize the narrative, or whether he chose the 
stories randomly. The Borzuyehe’s main goal in selecting and 
organizing the eight main chapters of the text was to resolve the 
"historical conflict between the power institution and the elite class". 
Based on the hypothesis of this research, the chapters have been 
purposefully selected and compiled. In other words, there is a coherent 
link between the conceptual and the narrative structures of the 
chapters. The narration in Kalila and Demeneh has a hierarchical 
system namely the entire work can be considered as a novel or a long 
story. In fact, each chapter is an independent chapter and at the same 
time related to a more general system, which is in line with the 
author's discursive goals namely "education of the institution of 
power" and "harmony between this institution and the elite class". 
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1. Introduction: 

 There are two views concerning the nature and origin of Kalileh and 

Demaneh; the first one emphasizes on the existence of an 

"independent book" in Indian literature. On the other hand, another 

idea indicates that Kalila and Demaneh is selected from different texts 

of Indian literature (Monshi, 1994: 30). 

At first glance, it seems that Kalileh and Demaneh is a collection of 

stories not followed a particular pattern in its selection and 

compilation. The authors of this study, on the other hand, believe that 

this work has an integral unity due to its adherence to a specific 

political-cultural discourse, which should be discovered from the 

structure of the text. 

2. Questions: 

Have the chapters of Kalila and Demeneh a unified unity and formed 

based on a "political-literary discourse"? 

3. Methodology: 

We have tried to overcome the limitations of the primary narratology 

of conceptual structure to understand its narrative structure and reveal 

the dialectical relationship between conceptual and narrative structures 

and its role in the coherence of the text. 

4. litrature Review:  

There are many different views regarding the main and added chapters 

of Kalila and Demeneh; however, all researchers agree that the main 

form of this work comes from Indian literature. (Mahjub, 1970: 55). 

Abu Rayhan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni (973 – after 1050) 
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doubted the authenticity of the chapters and intended to re-translate 

Pañcatantra1 (Mesrian, 2005: 200). “Antoine Issac Silvester de Sacy” 

solved this problem to some extent by distinguishing between the 

"authenticity of the stories" and the "authenticity of the book “Kalileh 

and Demaneh”. (Mahjub, 1970: 18). 

5. Conclusion: 

Based on the findings, the position of the chapters and the way sorting 

the stories have followed a specific pattern and order. In fact, the 

political theory of the text is a discourse. Chapters and sub-stories play 

the role of paradigms and unify the propositions  

The political competition and power struggle between the courtiers is 

brought up again in a circular way in "The Lion and the Jackal", but 

this time in an evolved format in which the relationship between the 

power institution and the elite class after solving many problems and 

difficulties, it has been formed and has taken a favorable shape. 
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1. The Panchatantra (IAST: Pañcatantra, ISO: Pañcatantra, Sanskrit: पञ्चतन्त्र, "Five Treatises") 

is an ancient Indian collection of interrelated animal fables in Sanskrit verse and prose, 

arranged within a frame story. The surviving work is dated to about 200 BCE, but the 

fables are likely much more ancient. The text's author is unknown, but it has been attributed 

to Vishnu Sharma in some recensions and Vasubhaga in others, both of which may be 

fictitious pen names. It is likely a Hindu text, and based on older oral traditions with 

"animal fables that are as old as we are able to imagine". 

https://en.wikipedia.org/wiki/IAST
https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_15919
https://en.wikipedia.org/wiki/Sanskrit_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_subcontinent
https://en.wikipedia.org/wiki/Animal_fable
https://en.wikipedia.org/wiki/Sanskrit
https://en.wikipedia.org/wiki/Frame_story
https://en.wikipedia.org/wiki/Vishnu_Sharma
https://en.wikipedia.org/wiki/Recension
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Vasubhaga&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Hindu_texts
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 از ساخت مفهومی به ساخت روایی 
 گرای متأخرشناسی ساختبا رویکرد روایت کلیله و دمنهخوانشی نو از 

 

 3اسداهلل نوروزی، 2 اکبر صیادکوهعلی، 1 *جواد دهقانیان

 

 (9/22/2044 پذیرش:   11/0/2044)دریافت: 
 

 چکیده
چگـونگی  »و « انتخاب عنـوان ارـر  »، «هاگزینش داستان»در  کلیله و دمنهدالیل برزویه، نویسندة 

هایی است که با وجود اهمیت ها از موضوعات و پرسشو ایجاد رابطۀ طولی میان باب« تدوین
وجه شده است. مسئلۀ پژوهش این است که آیا برزویه در انتخاب موارد ها تفراوان، کمتر به آن
دهی روایت این ارر، معیارهایی را در نظـر داشـته یـا از سـر توـنن و ت ـاد ،       یادشده و سامان

انـداز  یی را برگزیده است. اگر فرض منطقی گـزینش هدفمنـد را بيـذیریب، بـا چشـب     هاداستان
شویب. هد  برزویه از انتخاب و تنظـیب  زینش مؤلف مواجه میای از اهدا  و معیارهای گتازه

بـوده اسـت. براسـا     « جدال تاریخی نهاد قـدرت و طققـۀ نخقـه   »هشت باب اصلی متن، حل 
و برخال  ت ور اولیـه، میـان    صورت هدفمند گزینش و تدوین شدهها بهفرضیۀ پژوهش، باب

عـالوه بـر ایـن، میـان سـاخت موهـومی و        ای معنادار برقرار است.ها و عنوان کتاب رابطهباب
 کلیله و دمنـه ها پیوند منسجب برقرار است. برپایۀ این فرضیه، روایت در ساخت روایی این باب

هـای مجـزا   صورت بابشکل کنونی )بهمراتقی دارد؛ بدین معنا که کل ارر را نقاید بهنظام سلسله

                                                                                                                   
 .ل(مسئو )نویسندةدانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدة  علوم انسانی، دانشگاه  شیراز، شیراز، ایران . 2
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یا روایت بلند در نظـر گرفـت. هـر بـاب ف ـلی      مثابۀ رمان ارتقاط با عنوان(، بلکه باید بهو  بی
تر است که با اهدا  گوتمانی مؤلف همخـوانی دارد.  مستقل و در عین حال مرتقط با نظام کلی

، اجـزای  «سازواری میان این نهاد و گـروه نخقـه  »و « تربیت نهاد قدرت»دو هد  عمدة مؤلف: 
 کند. را مشخص و برقرار می هااین روایت بلند را به هب مت ل و رابطۀ طولی میان باب

هـا، گـروه نخقـه،    ، ساخت موهومی، ساخت روایی، گزینش بـاب کلیله و دمنه: های کلیدیواژه
 نهاد قدرت. 

 . مقدمه  1
ای واحد دیـده  ، حتی در خود متن نظریهکلیله و دمنهدربارة ماهیت و چگونگی پیدایش 

گاه است. دیدگاه نخسـت بـر   های مقدماتی درمجموع دربردارندة دو دیدشود. ف لنمی
وجـود  کلیلـه و دمنـه   به نام « کتابی مستقل»این اصل استوار است که در ادبیات هندی، 

مقوع و برزویـه در مقدمـۀ   داشته و برزویۀ طقیب آن را به پهلوی ترجمه کرده است. ابن
بلکـه  صراحت دیدگاه اول، اند. دیدگاه دوم نه بهبه این موضوع اشاره کردهکلیله و دمنه 

از متـون مختلـف ادبیـات     ایبرگزیـده کلیله و دمنه کند که تلویحاً این ایده را مطرح می
ها چکیـدة دو دیـدگاه مـتن درخ ـو      قول(. این نقل 34: 2323هندی است )منشی، 

شـده، دیـدگاه دوم کـه اتواقـاً در     براسا  تحقیقات انجام است.کلیله و دمنه گیری شکل
در هنـد بـا    بیـ طق یـۀ برزوتر است؛ بنابراین به واقعیت نزدیک حاشیه رانده شده،متن به

ـ ادب ۀبـا مطالعـ   مواجـه نقـوده، بلکـه     کلیله و دمنهارری مستقل به نام  ایـن کشـور،    اتی
براسا  گوتمان طققـۀ خـا  خـود     وترجمه کرده  یپهلوزبان را به  آناز  2یابرگزیده
را پدیـد آورده   و دمنه لهیکلتقلی به نام مس 1یقیترکها، ارر با پیوند و تلویق باب )نخقه( و
   .است

هـایی دربـارة هـد  و    پرسـش بالطقع ما را با کلیله و دمنه موضوع چگونگی تدوین 
ها این اسـت کـه آیـا    کند. یکی از نخستین پرسشمعیارهای گزینش نویسنده مواجه می

بـر آن   ای از حکایات آشوته و نامنسجب اسـت یـا نـوعی رابطـۀ طـولی     این ارر مجموعه
نظـر از  صـر   در متن نیـز  دهد.فرماست. برزویه به این پرسش مستقیماً پاسخ نمیحکب

، 3شکل گرفته اسـت « رای و برهمن»وپاسخ الگوی اقتقاسی تدوین متن که برپایۀ پرسش
ها وجود ندارد؛ حتی نام ارر با کلیت متن سنخیت نـدارد؛ زیـرا   ارتقاط چندانی میان باب
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 0های دیگر حضـور ندارنـد.  باب اول هستند و در باب دو شخ یت فقط« دمنهو  لهیکل»
هایی است کـه  حکایتمجموعهکلیله و دمنه نماید که  بنابراین در نگاه نخست چنین می

در گزینش و تدوین آن از الگوی خاصی پیروی نشده است. از آنجا که برزویـه دربـارة   
بـاور  یا آنچه بـه  5یافتن انسجام متنها هیچ اطالعی نداده است، برای دالیل گزینش باب
کـرده،  تقـدیل  « وارپیوسـتۀ انـدام  هـب واحد به»ها را به یک حکایتبرزویه، این مجموعه

را، کلیلـه و دمنـه   توان آیا میوجو کنیب. ناگزیریب پاسخ را در ساختار درونی متن جست
تعقیـر  ت و بـه هایش، روایتی منتظب و منسجب در نظـر گرفـ  رغب استقالل ظاهری باببه

 تودورو ، ساختار روایی یا دستور زبان آن را کشف کرد؟
گیـرد )روایتـی   این فرضیۀ تازه که کل متن را روایتی واحـد و منسـجب در نظـر مـی    

کلیلـه و  ای بـه  بنـدی تـازه  است( صورت« ادبیگوتمان سیاسی ـ  »وار که برآمده از اندام
کنـد. در ایـن   ای منسـجب برقـرار مـی   بطـه ها و عنـوان ارـر را  بخشد و میان بابمیدمنه 
 6ها مانند پارول(، باب24: 2332)به نقل از برتنس،  تعقیر سوسوربه جدید، بندیصورت

شـود،  ها و کارکردهای مشـابه یـا تکـراری مـی    و نظام حاکب بر متن که شامل شخ یت
 کند.یا دستور زبان روایت عمل می 2مثابۀ النگبه

ترین حالـت  به ت ویری از محتمل نخستدستور روایت، باید برای پی بردن به این 
موجـود   یکلیلـه و دمنـه  طـور کـه اشـاره شـد،     اولیه دست یافت. همان یکلیله و دمنه
در  ؛داسـتان دارد  «وهشـت پنجـاه » و« ببـا  پـانزده » ی(تقع آن منشمقوع و بهابن)ترجمۀ 

آن  بـر  یداشـته و بعـداً ابـواب    یحجـب کمتـر   )ارر برزویه( هیاول یو دمنه لهیکلکه  یالح
   3.افزوده شده است

ها هدفمند گـزینش شـده باشـد، ایـن خـوانش      شده، باباگر براسا  فرضیۀ مطرح
جدید که مدعی فهب تازه از متن است و برداشت خود را متناسب با ساختار فرهنگـی و  

دهـد کـه   داند، باید به این پرسش اساسی پاسخ موقعیت مؤلف )تعلق به گروه نخقه( می
 ها چگونه تنظیب شده است.رابطۀ طولی یا گوتمانی میان باب

وار اجـزای گوتمـان مؤلـف، از موـاهیب     در این پژوهش، برای کشف وحـدت انـدام  
رأی بـا دیگـر پژوهنـدگان ایـن حـوزه      ایب؛ اما هـب گرا بهره گرفتهشناسی ساختروایت
ایـب از تحمیـل   تالش کـرده ( 9: 2392خانی و مددی، ؛ امن262: 2329سر، کله)محمدی
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و موـاهیمی کـه منجـر بـه     « هاترکیب نظریه»جای آن از یک نظریه بر متن بيرهیزیب و به
هـای  محـدودیت  شـود، بهـره بگیـریب؛ همچنـین بـا گـذر از      یافتن پاسـخ پرسـش مـی   

های فرهنگی تولید ارر، از سـاخت موهـومی   در نظر گرفتن زمینهو با  شناسی اولیهروایت
دهد ــ به شناخت ساخت روایی آن دست یـابیب  ۀ وجودی متن را شکل میــ که فلسو

و رابطۀ دیالکتیکی ساخت موهـومی و سـاخت روایـی و نقـش آن در انسـجام مـتن را       
رنگ داستان، از نظریۀ پـرا  و  آشکار کنیب. برای تحلیل کارکرد و نقش شخ یت در پی
  ایب.    رت و... استواده کردهبرای بررسی روایت و شناخت گوتمان از آرای سوسور، با

 . پیشینۀ تحقیق2

نظـر بسـیار   حـال اخـتال    از گذشته تاکلیله و دمنه شدة های اصلی و افزودهدربارة باب
نظر دارند که شـاکلۀ اصـلی ارـر برآمـده از ادبیـات      بوده؛ با این حال، همۀ محققان اتواق

مقوـع و نیـز   نشـی و ابـن  طور که گوته شـد، م همان (.55 :2309 ،محجوبهندی است )
اشـتقاه بـر   هـا، بلکـه بـه   فقط بر اصالت هندی داسـتان مقدمۀ منسوب به برزویه طقیب نه
 30، 19، 29: 2323منشی، )اند تأکید کرده کلیله و دمنهاصالت هندی کتابی تحت عنوان 

اب آن ها اشاره کرده و پنج بمقوع با تردید بجا، به هندی نقودن همۀ باب(. القته ابن53و 
 (. در میـان پژوهنـدگان گذشـته،   32ــ 33وپرداختۀ ایرانیان دانسته است )همان: را ساخته
را دوباره ترجمه  9تنترهپنجهها شک کرده و ق د داشته بیرونی در اصالت باب نابوریحا

این مشکل را با تمـایز نهـادن    24. در میان متأخران، دوساسی(144: 2330کند )م ریان، 
بـاور  تا حدودی برطر  کرد. بـه « کلیله و دمنهاصالت کتاب »و « هاستاناصالت دا»میان 
آوری شده، از هندوستان به هایی که درآن جمعو افسانهکلیله و دمنه حوادث اصلی »او، 

ها در قالـب  ها در یک کتاب و شکلی که این افسانهایران آمده است؛ اما جمع آوردن آن
(. نظـر دوساسـی   23: 2309)محجـوب،  « باشـد ویـه  تواند ابتکار برزآن عرضه شده، می
ارر است؛ اما دو اِشکال عمده دارد: نخست این است که برخـی   22تأکید بر شکل ترکیقی

پندارد، اصالت هندی ندارد؛ اِشکال دیگر  به چگونگی تدوین ارر ها که او اصلی میباب
دانـد؛ در حـالی   زویه میگردد که او آن را ابتکار بروگو میان رای و برهمن( برمی)گوت

اسـت. ایـن تحقیقـات بـا داشـتن همـۀ        مهابهاراتـا بـرداری و اقتقـا  از   که نوعی گرته
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انـد و  و از آن فراتـر نرفتـه   ها پرداختـه شکلی محدود به مسئلۀ اصالت بابارجمندی، به
ها یا رابطـۀ طـولی ارـر را نادیـده     طور باورنکردنی موضوع چگونگی ارتقاط میان باببه
 21اند.تهگرف

 . بحث و بررسی3

هـای  بـه عن ـر بسـامد و تکـرار ویژگـی      گرایان برای درک دستور زبان روایت،ساخت
(. در اینجـا نیـز اولـین گـام در     253: 2392دهند)پاینده، طور ویژه اهمیت میمشترک به

 اسـت.  گانـه ی هشـت هامشترک باب هاییژگیودرک معیارهای گزینش برزویه، کشف 
داسـتانک   جـز دو مـورد،  بـه  اسـت و  نیدو نمـا  یلیتمثهمگی  نظر فرمی، ها ازاین باب

 وانـات یاز زبـان ح  ،«زاهـد و راسـو  »و بـاب  « ختیگریشتر مست م شیکه از پ یمرد»
محـور   محتواسـت.  ،گانـه هشـت  هـای باب نیا گریمشترک د یژگیو است. شده تیروا
گوتـه   «یاسـ یاخـالق س »بـه آن  که از اخالق  ینوع ایاست  استیس ایها ببا نیا یاصل
 ،«بـوم و زا  »، «و گاو ریش» یها(. باب254ـ206: 2394شود )دهقانیان و نیکوبخت، می
بـا قـدرت و    ماًیمسـتق  «و شـاال  ریشـ »و « موش وگربه»، «شاه و فنزه»، «بوزینه و باخه»
کقـوتر  »باب  شود.پرداخته می کار نهاد قدرتسازِها به است و در آن در ارتقاط استیس
و  ردسـت یز ۀهرم قدرت و طقق ۀبه رابط دو بخش عمده دارد: بخش نخست« ارانشیو 

 ،«زاهـد و راسـو  »در بـاب  پـردازد.  می« دیگری و روابط خارجی»بخش دوم به تعامل با 
ی کنشگر ی سلطه،در معنا استیو س است یوک اجتماعلو س یاخالق فرد محوریت با
ـ از م ،طـور کـه مشـاهده شـد    همـان  نمود چندانی ندارد.و تعامل با قدرت  اجتماعی  انی

 .در ارتقاط است یاسینظام سکارکرد با قدرت و ب مستقیماً باشش  هشت باب،
کلیلـه و  و بر جنقۀ تعلیمـی و اخالقـی    اندگوته نیاز ا شیتا پ نابرخال  آنچه منتقد

غلقـه   نسـقتاً  یاسـ یس یبر محتوا یاخالق یمحتوا ب،در دو با ، فقط23اندپای فشردهدمنه 
 یاگر قدرت را نه در معنـا  مواجه نیستیب.صر   یاخالق فرد ی در اینجا نیز باحت ؛اردد

در  «قـدرت ۀ شـقک »مثابۀ نظـام سـلطه و   و، بهفوک ی مورد نظرکه در معنابل ی،اسینظام س
و  اسـت  متأرر از قدرت داًیشد یاخالق و دمنه لهیکل شده درمطرحاخالق  ،20بیرینظر بگ

مقوع و منشی( با شناخت از مخاطب القته باید مترجمان )ابن ؛ردتواوت دا ینیاخالق د اب
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با  25اند.ولعاب دینی دادههای اخالقی متن اصلی رنگو بافت اجتماعی خود، به سیاست
 یاسـ یاخـالق س  تعقیـر بهتـر،  یـا بـه   اسـت یسهمه، مرکز معنایی در این هشت باب  نیا

هـا را  هـای مشـترک آن  ، ویژگـی هـا در اینجا به منظور کشف رابطۀ طولی بـاب  26.است
 کنیب.  بررسی می

 «  و گاو ریش»باب . 1ـ3
داسـتان را در دل   نیتـر مهب ،خود کتاب حیت رباب کتاب است و به نیستباب نخ نیا 

و آن اطناب و مقالات مقرون به لطافت مواردت از داستان شیر و گـاو  » :داده یخود جا
 یارهـا یمعی درک بـرا  (.16ــ 15: 2323، )منشـی « است کـه اصـل آن اسـت    آغاز افتاده

مقوـع و  ابـن  یاهـ از گوته . گذشتهکرد طور ویژه توجهبه باب به این دیبا زویهبر نشیگز
ـ اهم هـا از دیگر باب شتریب گرید لیباب به دو دل نیارزویه، ب : نخسـت، از نظـر   دارد تی

دارد؛ مطالب: این باب اولـین بـاب کتـاب اسـت و بیشـترین حجـب را       حجب و  جایگاه
دو شخ ـیت بـاب اول   دومین دلیل عنوان کتاب است که از این باب گرفته شده است. 

 باب نیاها را برای ارر خود برگزیده است. اما برای مؤلف چنان اهمیتی داشته که نام آن
م داشته و مقدّ گریآن را بر ابواب د هیکه برزو یی دارندهایژگیوچه آن  یهاتیشخ  و

 22این دو شخ ـیت از طققـۀ نخقـۀ دربـاری هسـتند.      ؟آن گرفته استعنوان کتاب را از 
هـا  هـا یـا افـراد ق ـه    ها به این نتیجه رسیده بود که شخ یتپرا  در تحلیل شخ یت

ظاهر کامالً متایر باشند، اما این تاییـرات اهمیـت نـدارد و مهـب کـارکرد      ممکن است به
« طرح اولیه»رنگ داستانی به ب پی(. توماشوسکی نیز با تقسی33: 2336هاست )توالن، آن
ظـاهر متوـاوت   های بـه رنگ را در داستانامکان حضور و تکرار یک پی« طرح روایی»و 

(. 03: 2333شناسـی پـرا  را فـراهب آورد )بـرتنس،     مطرح کرد و زمینۀ ظهـور ریخـت  
اول و از همـه   بـاب  ه را مطـرح کـرد کـه   یفرضـ  نیا توانمین ابراسا  این دو اصل، آی

هـای دیگـر بـوده و    ها و داستانتر دو شخ یت محوری آن معیار گزینش سایر بابمهب
 هـای مختلـف تکـرار شـده    شـکل های دیگر بـه رنگ و این دو شخ یت در باباین پی
  است؟   
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شـود. ایـن تـنش در    باب اول با ایجاد تنش میان طققۀ قدرت و طققۀ نخقه شروع می
شود تا اینکـه درنهایـت در بـاب آخـر،     رار میهای مختلف تکشکلهای دیگر نیز بهباب
شود. درواقع مؤلف ، بحران با سازواری میان این دو طققه حل می«23شیر و شاال» یعنی 

سازد که برای ایجاد شهریاری های متعدد، او را قانع میاز تجربه 29با عقور دادن مخاطب
ها وجود ندارد. هـد   آن مطلوب، هر دو طققه به هب نیاز دارند و راهی جز توافق برای

 14بود. «رر آنؤکنترل قدرت و عمل م یبرا یقواعد و دستورالعملوجوی جست»برزویه 

ای ترجمـان آن محسـوب   گونـه به هد  او بسیار به نظریۀ افالطون نزدیک است و حتی
خود سـازد و   12شهرشود. افالطون برآن بود که یک فیلسو  فرهیخته را حاکب آرمانمی

دیـد کـه بـه تربیـت     هد  در عالَب واقع عمالً ممکن نقود، چاره را در آن مـی چون این 
کلیلـه  (. برزویه و مؤلوان و مترجمان 15: 2391فلسوی رهقران سیاسی بيردازد )دورانت، 

اند. برزویـه  بین بودهبه نیروی جادویی ادبیات و هنر در تربیت نهاد قدرت خوش و دمنه
 ود که بر ساختار قدرت تأریری جدی بگذارد.گری بوجوی داروی معجزهدر جست
روایت ادبی ـ سیاسی  با تنظیب این کالن ۀ درباری،نخق ۀطقق فردی ازعنوان به ،هیبرزو

و میـان   دکن دیمقو محدود  طرق مختلفهرم قدرت را به پادشاه و ۀقدرت مطلقوشید ک
 11طـرح  قرار نماید.توازن برجامعه  یو منافع عموم یدربار ۀنخق ۀطقق، منافع هرم قدرت

. اسـت  یـران نخقه و وز ۀپادشاه و طقق انیم یخیبرگرفته از جدال تار آشکاراداستان  نیا
ورزی بـود و  سالحش خرد و سیاسـت و تنها  ای نداشتبهره ینظام درتاز ق این طققه
 ی میـان ایـن دو طققـه   جدال هرگونه .و پنهان پادشاه را نداشت دایمقابله با قدرت پ توان
 ریشـ  یکـه بـرا  ی حـوادر  ی،داستانفضای در  نداشت. ی(شکُنخقهی )شکُی جز وزیرامدیپ
از  دهـد، رخ مـی و مخـالف   موافق یهاتیشخ  گریدمنه و د، گاو(،   هرم قدرتأر)
و روابط  یاسیساختار س ةافشاکنند گرید یو از سو تاریخی جدال نیاز ا یسو نماد کی
های مورد نظـر  و تقابل تقریقاً در همۀ باب . این تضادقدرت است گرانیو پنهان باز دایپ

، جـدال  «شیر و شـاال »و « شاه و فنزه»، «بوم و زا »، «شیر و گاو»شود. در باب دیده می
 میان این دو طققه شقاهت بیشتری دارد.  

 باب نخست براسا  کارکرد سه شخ یت شیر، کلیله و دمنـه شـکل گرفتـه اسـت.    
ـ او از  اسـت  تـر یمحـور القتـه  و دمنه  لهیکل تیشخ نقش دو  دمنـه   تیشخ ـ  ،دو نی
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 ،او یزندگ افتنی انیگردد و با پایاعمال او م محور داستان حولدرواقع  .است ترپررنگ
 رسد.  فرجام میبه زیداستان ن

، 13دالیلـی همچـون محتـوا، حجـب و جایگـاه     ایـن بـاب بـه    اکنون که مشخص شـد 
خ ـو  تمرکـز   تکرارشونده و بههای است، باید با کشف ویژگی کتابب با نیترمهب

هـا،  های دیگر بابدو شخ یت محوری این باب و انطقاق آن با شخ یت هایبر کنش
ها را مشخص کرد. برای نیـل بـه ایـن    گذاری کتاب و هب رابطۀ طولی بابهب علت نام

توان با در نظـر گـرفتن نتـایج تحقیـق     می اهد ، پاسخ به این پرسش ضروری است: آی
هـای بـاب   برداری و تکرار شخ ـیت نوعی گرتهت های مهب این ارر را بهپرا ، شخ ی

 (. 5: 2336اول دانست؟ )پرا ، 

   . دمنه1ـ1ـ3
وظیوۀ کلیله و دمنه تعدیل نیروی هرم قدرت، اصالح و تربیت آن و درنهایت سـازواری  

ی گنـاه  با اینکه در متن بار اصل و ایجاد تعادل میان طققۀ قدرت و طققۀ نخقه است. دمنه
القتـه بایـد    .لف استؤمطلوب م تیشخ  اصلی ومحور  قتیدرحق کشد،دوش میرا به
 قواعـد عرفـیِ  بنـا بـر    یراو قائل شد. یویمطلوب و محقوب تواوت ظر تیشخ  انیم

 و اخـالق  اسـت یس ۀدر عرصـ  یکار است و از تنـدرو محافظهو اجتماعی،  یاسینظام س
ـ ن ۀل و آرمان جامعـ ئادیا ییکند که گویکر مدمنه ذ یبرا ییهایژگیاما و پرهیزد؛می ه خق
. دمنـه حتـی فراتـر از یـک شخ ـیت اسـت و طیوـی از        نهوته اسـت  تیشخ  نیدر ا

 10یابـد. شـکلی ظهـور و بـروز مـی    گیرد که در هـر داسـتان بـه   ها را در بر میشخ یت
ـ ز. 1 اسـت؛  طلـب هو جـا . حـریص  2عقارت اسـت از:   دمنه یهایژگیو نیترمهب  رکی

ـ تا با تواندمی اریعتمام ییسوفسطا کی ماننداو است.  حیآور و ف زبان. 3است؛  در  ریی
را در  یزبان اگر خواهـد حقـ  چرب مرد»بنشاند:  یسخن خود را به کرس ،مقدمات کالم
قلـب  نقـاش چابـک   ]...[ دیـ معـرض حـق فرانما   را در طلیآورد و بـا  رونیلقا  باطل ب
 ختـه یو انگ دیـ و مسـطح باشـد و مسـطح نما    دیمان ختهیها پردازد که در نظر انگصورت
ـ ماک یۀنظر ینیدمنه تجسب ع یآرا. 0(؛ 66: 2323)منشی، « باشد هـد    کـه  سـت ی ااولی
سـت.  خردگرا. 5کند؛ . او با همین دیدگاه قتل شنزبه را توجیه میکندیم هیرا توج لهیوس
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و  ریتعقزیرک  و گرلهیچون حهم یمنو راتیبا تعق تیدر روا دمنه تیشخ  زوجه ا نیا
مـرد  »(؛ 36 )همان: «به قوّت ممکن نقاشد ،توان کرد لتیآنچه به ح»شده است:  فیتوص

 دایـ پ شیبه عقل و مروت خـو  ،باشد خ باریمنزلت و بسل هنرمند بامروت اگرچه خام
و ما سـزاواریب  : »ستیبه وضع موجود ن یطلب است و راضقدرت. 6(؛ 63 )همان: «دیآ

. 2(؛ 60 )همـان:  «ییب و بدین خمول و انحطـاط راضـی نقاشـیب   بدانچه منزلت عالی جو
اعتقـاد  . بـه برابر اسـت  یهافرصت جادیو ا کیاز اصول دموکرات ینوع یخواهان برقرار

، بـا  قـدرت اسـت   نییدر مراتـب پـا  خـود   اگرچه .حق همه باشد دیکسب قدرت با او،
دگرگون کند و به مراتـب  را  یدارد نظام طققات  دق نیروی خردبر  هینوس و تکبهاعتماد
 :  ابدیقدرت دست  یباال

اصحاب مروت و ارباب همـت مشـترک و متنـازع اسـت و      انیمنه گوت مراتب مد
و  رسـاند یمـ  عیـ به منزلـت رف  عیرا از محل وض شتنیخو ،دارد فیهرکه نوس شر
 دیـ خامـل گرا ت رتقـ  ی بهعال تاز درج ،است سخیفو عقل  فیضع یهرکه را را
 .جا()همان

و  یشـکن مانیپ ،در نظر او .گیردرا می قدرتهمواره جانب  قدرتتقابل اخالق و  در .3
شـود؛  محسوب نمـی ضدارزش  ــ کندیم بجایآنجا که نظام قدرت ای ــ اخالق لیرذا
ـ ازا ؛کنـد یم فیو بازتعر یوار بازخوانرا سقراط یمهب سنت یهاو ارزش بیمواه .9  رونی

. از نظر دمنـه، قـدرت   24 15.متواوت است یاخالق یهاها و ضدارزشارزش در نگاه او،
 یبـرا  دیجو یکیهرکه به ملوک نزد»یک فضیلت و توانایی است و کسب آن ارزشمند: 

تقرب به ملوک رفعـت   ةدیفا .ر شودپُ زیو به هرچ ییطمع قوت نقاشد که شکب به هرجا
 (.61)همان:  «منزلت است و اصطناع دوستان و قهر دشمنان

  لهیکل .2ـ1ـ3
 یتیشخ ـ  متن،ساخت روبراسا   .ندارد فعال داستان حضو انیدمنه در جر ةاندازبهاو  

 مـان یلحظـه پ  نیدوست و مشاور دمنـه اسـت و تـا آخـر     ،محقوب و قابل احترام است
، غالقاً با وی اختال  عقیده دارد دمنه یوجدان اخالق مثابۀبه .کندرا حوظ می اشیدوست

ترین وجـوه  . مهبگرددیشناخت بهتر دمنه مو  یبخشتیهو ی،معرف و همین امر موجب
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 نیدر اول یراو . زیرک و خردمند است.2 گونه خالصه کرد:توان اینشخ یت او را می
دو شـاال بودنـد   او اتقاع  انیم در» :کندیم فیتوص یرکیز و دُهابه او را  ،گزارش خود

. 1 ؛(62)همـان:   «تمـام داشـتند   یهـا دُ هر دو و ،را دمنه یگرینام بود و دلیله را ک یکی
 یشدن بـه قـدرت خـوددار    کیکند از نزدیمیه کار است و همواره به دمنه توصفظهمحا
وضـع   . بـه 3 ؛اسـت  یکـار اصل محافظه نیو جامع خ ال او هم یژگیو نیترمهب .کند

آن  گوـت:  لـه یکل» :اسـت  رفتهیپذ یخود را در نظام طققات گاهیاست و جا یموجود راض
ـ بـه نزد  شـان یکه به مواوضت ملوک مشـر  تواننـد شـد تـا سـخنان ا      بیستیطققه ن  کی

مقـارزه و   لاه .0(؛ 61 :همان« )درگذر ثیحد نیاز ا افتی تواندپادشاهان محل استماع 
حوـظ  دمنه را خود با قدرت و با  ۀو همواره فاصل ستیکسب قدرت ن یکردن برا نهیهز
دمنـه را بـه کسـب     محتاطانه، اریبس ه وپوشید .راز دمنه است محرم و مشاور .5؛ کندیم

مـتن   دارد و به همین دلیـل  نهاد قدرت آمیز با. رابطۀ مسالمت6 ؛کندمی ضیقدرت تحر
مـتن  « محقوب»؛ اما کلیله، برخال  دمنه شخ یت کندارائه می «مطلوب» یریاز او ت و

 آن نیست.های مورد نظر نظام سیاسی را پذیرفته و خواهان تاییر است؛ زیرا او ارزش

 . شیر3ـ1ـ3
اروپایی نقش محوری داشـته و هنـوز نیـز ایـن     ازگذشته تا کنون، شیر در فرهنگ هندو 

های سیاسی، ورزشی و اقت ادی ایـن حـوزة فرهنگـی حوـظ کـرده      جایگاه را در نشانه
است. در باب اول، شیر در رأ  هرم قدرت جای دارد. ایـن شخ ـیت امـا در داسـتان     

 ریشـ  تیشخ ـ  ،مـتن  یاسیبراسا  نظام سمنه نقش و کارکرد ندارد. اندازة کلیله و دبه
ترین صوات شیر جوانی، اسـتقداد و بیمنـاکی   . مهباست منشأ و صاحب قدرت )پادشاه(
تنهایی از ادارة امور عاجز است و به کـارگزارانی نیـاز دارد کـه    ه همین دلیل بهباوست. 

 و بـرهمن یت رای شخ ـ درواقع  16ند.به او مشورت ده دست بگیرند وادارة امور را به
در روایـت   (لـه یکل و دمنه ،گاوه )مانند نخق ۀو طقق ریشحقیقی  ازایبما در آغاز هر باب

این ارـر بـا ایـن سـاختار کـه در آن       رشیمطلوب و مورد پذنظام سیاسی  .استداستانی 
رد و رسـند، انطقـاق دا  نهادهای سیاسی، دینی و نخقه با یکدیگر به تشریک مسـاعی مـی  

پادشـاه   های مشابه،شود. در این باب و بابها تکرار میدرنتیجه این الگوی در همۀ باب
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برهمنـان/ درباریـان(   )نخقـه   ۀدر برابر طققخواه، منعطف ت، مشورتقدر یصاحب اصل
و طققـۀ نخقـه یـک رابطـۀ      پادشـاه درواقع میان  12گیرد.ها قرار میوگاه بازیچۀ دست آن
یکـدیگر نیـاز   امور به  حکومت و طققۀ نخقه برای ادارة یبرا پادشاهمتناظر برقرار است. 

   دارند.  
رغـب  بـه  ،و شـتر  . حتـی شـنزبه  دیـ آیم شماربه یفرعاین باب  گرید یهاتیشخ  
متناسب با معیارهای متن  خردِبهرگی از بی علتبهدارند، که در ساختار قدرت  یتیموقع
 (، بـا وجـود   اعتماد بودن به دیگـری ی و بیزمان مقتضیاتو درک  یشیدوراند ی،رکیز)

   یابند.انگیز میشوند و سرنوشتی غبجسمانی، قربانی میقدرت 

  «  ارانشیکبوتر و ی دوست»باب . 2ـ3
بیشتر بر اخـالق سیاسـی تأکیـد    گرفته شده و  تنتراپنجهاست که از  ابیب نیدوماین باب 

تعامـل   تقیـین نحـوة  و  یخردمنـد  هبمتن  یۀتوان در توصیم باب را نیا ةع ار کند.می
 یطـول  ۀرابطـ  یژگـ یدو و نیا خالصه کرد. «دیگری» ( و مردم) رعیت ،هرم قدرت انیم
بـا   ی،در داسـتان اصـل   در بـاب اول مخاطب کـه   .کندبرقرار می یمتن را با باب ققل نیا
 یاهـ مانینقش پ هباب ب نیاشود، در میرو روبه استیمتعدد در عالب س یهایشکنمانیپ

برد )باب اول می ی، پیخ و  دشمنان خارجبه ،با دشمنان هچند جانقه در مقابل ایدو 
بر سازِکار قدرت در سیاست داخلی و این باب بر ارتقاط با دیگران یا سیاست خـارجی  

 فشارد(.  پای می
 تیوضـع او  13.خـرد اسـت   ، زا  نمـاد متـون گذشـته  طور کلی در در این باب و به 

و خواهان اتحاد و  ابدییموفق م ییها با موش را الگوتعامل آن ةو نحو شارانیمطوقه و 
پادشاهی مطلوب ترسیب شده اسـت کـه اصـول خردمنـدی و      مطوقه .ستهاآنبا  مانیپ

تعامل و مشورت با زیردستان را دارد و همین امر بـه   نشناسد و توالوازم ریاست را می
 خـارجی شـیوة   اسـت یسدر  همطوقـ  (.262 :)همان انجامدهای سنجیده میگیریت میب

ـ توانـد در موقع یو مـ گزیـده اسـت   را بر گـران ید اب یتعامل و دوست ، حسـا   یهـا تی
، سـومین  مـوش  ش را از منافع تعامـل و دوسـتی بـا دیگـران برخـوردار کنـد.      ردستانیز

عهـد برخـوردار   بـه یو وفا یخردمند ی برجستۀژگیاز دو و شخ یت مهب در این باب،
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از نظـر  باب  نیاآیند. اگرچه شمار میزا  و موش نماد طققۀ نخقه به ن باب،. در ایاست
سـنخیت زیـادی نـدارد، زیرکـی،      هـا دیگر باب ساختارمهمی نیست و با باب محتوایی 

سـه  ایـن   مشـترک ه ووجـ  کـاری، برخورد خردمندانه با مشکالت و احتیـاط و محافظـه  
   است. باب اول یاصل با دو شخ یت تیشخ 

 « بومان و زاغان» . باب3ـ3
باب  نیدر ا 19طرح جالب این داستان در ادبیات و تاریخ مسقوق به سوابق بسیار است. 
  هرم قدرت قرار دارد أپادشاه در ر است.نخست  بمشابه با یاسیس ، ساختار نظامزین

در دیگــر کــه زا   .نــددهیمــ یاریــمملکــت  ةدر ادار او رانخقــه  ۀو مشــاوران و طققــ
 بـرای مقابلـه بـا بومـان،     یـران وزپس از مشورت با  است، نماد خرد تن نیزهای مداستان
ققـول   شکسـت، حقـارت   از عیوبی همچونخود را که  ریوز نیت نظر خردمندترینهادر
ی و فـداکاری  جانقـاز  از نکات جالب توجه پذیرد.مقراست، میجنگ  تیاولوو  اتیمال
نخقـه   ۀطققـ  شیاند  خرد منوعترفتار قاعدتاً خال نیا .است یم الح جمع در راه وی
؛ اما راوی این ویژگی سـتودنی را کـه نشـانۀ شـجاعت و قـدرت خطرپـذیری در       است

دهـد. ایـن   طققۀ نخقه( نسـقت مـی  )است، به طققۀ خود حسا  های قعیتمومواجهه با 
 شود.ویژگی در دمنه، وزیر پنجب زا ، فنزه و... نیز دیده می

آنکـه  پـس از  بومـان   مـواجهیب.  یمشابه یاسیس نظامنیز، با « و زاغان بومان»در باب 
ـ از وز دشـاه پا .دنسـاز مـی  یانجمنو زخمی یافتند،  مجروحرا زا   خـود مشـورت    رانی
. گیـرد می بارفاجعه یمیت مبا ترحب به زا  مجروح و پذیرش وی،  تینهادرطلقد و یم

مرتکـب خطـایی   و  داردیمـ  مقدّم اندیشمنوعت سیاسیاخالق را بر خرد  پادشاه بومان
بـا  اخالق  نپادشاهی آمیخت چنیناشتقاه  نیترمهبی، اولیماک از نظر شود.ناپذیر میجقران
(. اشتقاه دیگر او نادیده گرفتن نظر طققۀ نخقه است. 36: 2366)ماکیاولی،  است تاسیس

امـری کـه   )کنـد  تـوجهی مـی  بـی  خردمند خـود  ریمکرر وز یهشدارها پادشاه بومان به
ـ ن کـار زاغـان  فریـب  ریوزودی او را در پی دارد(. درنهایت ناب دلیـل  ، بـه از نظـر مـتن   زی

 ۀعنوان مح ـول طققـ  متن به دیگر، به عقارت ؛احترام است ۀستیشا برخورداری از خرد،
 درواقـع  شیسـتا  نیا. دیستایم ، راچه دوست و چه دشمن، خود ۀتمام افراد طقق ،نخقه
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 34(. توسل به خـرد 136 :2323)منشی، است  از عملکرد تاریخی خود نخقه ۀطقق دیتمج
شخ یت این دو وزیر )وزیر پنجب زاغان و وزیر مخـالف بومـان( را بـه دمنـه نزدیـک      

 کند.  می
و  لـه یکل یاسـ یدر سـيهر س  شیهـا هیکه واگو ببا نیا یفرع یها تیاز شخ  یکی
 زاغی است که در ابتـدای داسـتان بـا اظهـارنظرش موجقـات      ،دارد یاساس تیاهمدمنه 

اسـت کـه    یتوکـر ز سـخنان او برآمـده ا   کدورت بومان و زاغان را فراهب آورده اسـت. 
از د و آن را نهـ یمـ  یبرتـر  تیصراحت و شـواف  ی،و سکوت را بر تندرو یکارمحافظه
 عـت یب یبـه مـاجرا   ،زا  و بـوم  یدشـمن  شناسیریشهدر متن  داند.می یخردمنداضالع 

تنهـا   زا مجمـع پرنـدگان،   در  .دکنـ یشـاره مـ  ا هـا آنبـر   یپادشاه یابر پرندگان با بوم
غولـت   یااز اینکـه لحظـه   و سـيس  کندیمخالوت م پادشاهی بومانبا  ای است کهپرنده

خـود را   و گـردد یمـ  مانیسـخت پشـ   ،عدول نمـوده  یکارکرده و از اصل مهب محافظه
 :  کندیسرزنش م

کـار  زهیشمنان ستدست و درهیخود را و قوم خود را خ مان چ یکردم و برا ینادان
که  یاوهیسزاوارتر نقودم و طا حتین  نیمرغان بد گریاز د لیوأت چیالوادم و به ه

مواوضـات از   نیا الحبوم و م  بیغب نخوردند اگرچه معا نیبر من تقدم داشتند ا
کردنـد کـه    یاشـه یآن اند جیو نتـا  ثیحـد  نیدانستند لکن در عواقب ایمن بهتر م

 (.124 همان:)بشناخت  کویآن ن بیمضرت و معاو  دیفکرت من بدان نرس

ـ اشـود،  ی یاد میخردورزی که در متن از آن به کارمحافظه بـه   اریرا بسـ  تیشخ ـ  نی
 .سازدیم هیشق لهیکلشخ یت 
ـ اهای مهب این بـاب اسـت.   زاغان از دیگر شخ یتپنجب  ریوز تیشخ   ریـ وز نی
کـه از   را بومـان  شـود یموفق م ،توطئه کیبا طرح  وماهرانه است  اریبس ایطراح نقشه

در جـدال   طققـۀ نخقـه   مؤرر او وسالح  ها برتری دارند، شکست دهد.نظر قدرت بر آن
 زیـ و ن]...[ »اسـت:  خـرد   ی،خـارج و  یکسب قدرت و نابود کردن دشمنان داخلـ  یبرا

ه و کـابر که با جنگ و م دیگردان و زودتر مستأصل توان کوتریو مدارا ن قدشمن را به رف
    (.133ـ131: همان)« مردیرد به که خاند گوته نجایاز ا
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همانند او سـخت بـه    ؛زاغان از جهات مختلف به دمنه شقاهت دارد ریوز تیشخ  
را  یهـدف  داند ومیمخدوم  خود را آمادة فداکاری در راه ،باور دارد یرد و اصول عقلخ
 ۀشـ یدر اند وشـد. کیآن مـ  یـافتن  تحقـق  یراو با تمام وجود ب کندمی نییخود تع یبرا
شود قدرت او می شیهب باعث تقرب و افزا است؛ چونهد  ارزشمند  نیا ،او یاسیس

که حامل نیا لیدلبه تیشخ  نیا گرید یاز سو کند.تضمین میرا  یو هب م الح عموم
ـ نزد تابمطلوب ک یاسینظام س یآرمان تیبه شخ  ،است هیلکل تیاز شخ  یبخش  کی
 یخردمند ی،کارمحافظه های مطلوب متن همچونویژگی از یقیاو ترک تیشخ  .است

 یتیشخ ـ  بارزترین عناصراز  یقیاو را ترک تیشخ  توانیرو منیازا ؛و شجاعت است
ـ او را تـا حـد    یاسـ یست که نظـام س هایژگین و. همیو دمنه دانست لهیکل قهرمـان   کی

 ستاید.  و می کشدبرمی

 «  و باخه نهیبوز»باب . 2ـ3

 تیـ مثل دمنه موقعنخست  او بسیار دارد. شقاهتکاردانا به دمنه  تی شخ ،باب نیدر ا

 کاردانـا خـرد   .ابـد بازی را سـابق  تیـ و در تالش است که موقع دهدیخود را از دست م

از  این، هماننـد دمنـه   رعالوه ب .دهدمی حیترج و اصول اخالقی را بر احساساتسیاسی 

 دانـش  نیـ و از ا ، برخوردار استاست یوکاو روان یشناسنشانه ای ازفراست که آمیزه

. گـره اصـلی ایـن داسـتان آن     گیردمی خود بهره یهاپردازش اطالعات و استدالل یبرا

مـر  و  سرنوشت که ی است که وی باید ت میمی فوری و حسا  بگیرد حساسلحظۀ 

، باخـه  یرفتـار  یهـا نشـانه  لیو تحل تیبا درک موقع کند. کارداناتعیین میاو را  یزندگ

شـود خـود را نجـات    موفق مـی گذارد و با تمسک به اصول خرد احساسات را کنار می

کاردانـا، هماننـد مـاهی     .اسـت  ادیو ص یداستانک سه ماه ادآوریرفتار او در اینجا  .دده

گیرد؛ ولی این موقعیـت بـا همـۀ دشـواری خـرد او را      دوم، در موقعیتی دشوار قرار می

گیری سریع، واکنش آوری، ت میبندی، ف احت و زبانشناسی، خردمپوشاند. نشانهنمی

 بجا و دوری از احساسات همان اصولی است که در توصیف دمنه نیز ذکر شده است.  
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 «گربه و موش»باب . 2ـ3
دشـمنان از هـر    وقرار گرفته  بزر  یکه در معرض خطر ستی اباب داستان موش نیا 

متابعـت   یاز همـان اصـول   ی، مـوش ردشـوا  طیشـرا  نیدر چن .اندسو او را احاطه کرده
 .انـد کـار بـرده  هـا را بـه  نه، کاردانا و زا  آندمهای دیگری همچون شخ یت کند کهیم

 یسـ برر یخـوب منافع و مضار را به ی،در دوست و است شیاندم لحت اوعالوه بر این، 
ی موهومی سیاسی دارد و و دشمن یدوست برای چنین شخ یت سیا  و زیرکی، .کندیم
ـ   .را از اخالق جدا کند استیسبع شرایط است. موش ابایی ندارد که تا  ی،از نظـر اخالق

 الزمـۀ اصول  نیا ی،عمل استیو در س یاما در عالب واقع ؛ستین رفتهیاصول او پذبرخی 
خـود را بـا    ۀکه اگر فاصـل  داندمی فیکوچک و ضع یقدرت خود را موش اوست. یبقا

در روابـط خـارجی    ،موجود طیواند براسا  شراحوظ نکند و نت (گربه)تر قدرت بزر 
رغب رابطۀ خـوبی کـه   به همین دلیل به .شودینابود م زود یلیخخود تعادل برقرار کند، 

ی یک نیـروی  دوستها برقرار شده و گربه نیز بر تداوم آن اصرار دارد، او پیشنهاد بین آن
 .کندیرد م و آن را بیندخردمندانه نمی رادفاع قاهر قوی با یک نیروی ضعیف بی

 «زاهد و راسو». باب 2ـ3
هـایی  پردازی با هوت باب دیگر توـاوت این باب کوتاه چه در سقک و چه در شخ یت

 دارد؛ با این حال، طقق منابع موجود، در اصالت آن شـکی وجـود نـدارد. دو شخ ـیت    
 اصلی این باب، یعنی زاهد و راسـو، یکـی انسـان و دیگـری حیـوان اسـت. ایـن نـوع        

نیز تکرار شده است. محتوای سیاسی باب نیـز  « پادشاه و فنزه»پردازی در باب شخ یت
ها و نمادهای متن، در سـاختار آن بـا   هاست. القته با تحلیل نشانهتر از دیگر بابرنگکب
شود. زاهد، مانند پادشاه، در جایگـاه قـدرت و   هایی نیز دیده میهای دیگر مشابهتباب

راسو در خیرخواهی و تمشیت امـور نمـاد طققـۀ نخقـه اسـت. زاهـد        سلطه قرار دارد و
کنـد. حقیقـت   ای انجام دهد، راسو )وزیر( را مجازات میآنکه بررسی الزم و شایستهبی

شود که دیگر او در میان نیست. گناهی و خردمندی راسو زمانی مشخص میماجرا و بی
خ ـو  بـاال   ردی پادشـاه و بـه  هد  برزویه از اضافه کردن این باب، اصالح اخالق ف

بردن قدرت صقر و تحمل طققۀ قدرت در برابر طققۀ نخقه و درباریان است. برزویـه در  



 2042 پاییز و زمستان، 21، شمـارة 6سال                                                     شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

212 

 

دلیـل  تاریخ سیاسی مشاهده کرده است که بسیاری از افراد طققۀ نخقه جـان خـود را بـه   
انـد. ایـن سـاختار و مضـمون در     ت میمات آنـی و غیرمسـئوالنۀ پادشـاه از دسـت داده    

تکرار شـده و بیـانگر تـر  دائمـی طققـۀ نخقـه از        کلیله و دمنههای متعددی از داستان
 زدة طققۀ قدرت است.های شتابت میب

 «پادشاه و فنزه». باب 2ـ3
همچون  ب،با نیدر ا .است ببا نیاو دمنه  لهیکلجذاب و مهب  اریبس یهااز باب یکی 

وزرا و نخقگـان   ۀه و طققـ پادشـا  انیـ طرح داستان براسا  رقابت و جـدال م  ،باب اول
قـدرت پادشـاه    یاست کـه دمنـه زنـدان    نیه و دمنه در افنزتواوت  .شده است یزیریپ

ناچـار در  بـه  . دمنـه قـدرت را نـدارد   ةریـ زندان و دا نیرون رفتن از ایاست و فرصت ب
مجقـور اسـت از آن متابعـت کنـد و      ،ناخواسـته  ایـ خواسـته   ،گو با هرم قـدرت وگوت
براسـا   ی اگـر  و حتـ  شـود ینم دهیاو د یهابه نهاد قدرت در گوته یاعتراض تینهادر

پناه بـردن بـه    زجی ارهچاباشد، قدرت  یقربان ترینۀ او، خود مهبشکنانشالوده رویکرد
گرفتـه اسـت، نـدارد.     ی او ت میبنابودو قدرت  لیکه به تقل یهمان قدرت پادشاه، یعنی

ـ  رهیدا نیاز ا، لحظات نیواپس اما در نزهف و در  کنـد یزنـدان قـدرت خـود را رهـا مـ      ای
وگوهـا،  وی در این گوت .پردازدیبا آن م وگوگوت نسقتاً برابر با هرم قدرت به یتیموقع
 یاجتمـاع  یهاامـد یصاحقان قـدرت و پ  یکاوروان، درتقزمان سه موضوعِ واکاوی هب

 کند.      حدوح ر را تحلیل میبی اعمال قدرتِ
آور و زبـان ، خردمنـد  انـد. او طققـه  کیاز  اوان دارد. هر دونه مشترکات فردم زه بانف
و هـب از مواضـع خـود     کندیم تیپادشاه را رعا جانب هب است، یاسیبه زبان س مسلط
 ،کنـد ینمـ  را باور و درباریان و سخن پادشاه ستیلوح نسادهزبه مانند شن ،دیآیکوتاه نم

. همین دالیـل باعـث   کند یرا بررسکند تمام جوانب امور یم یدارد و سع لیقدرت تحل
قدر کامل که بتـوان بـا وجـود    تر از دمنه باشد؛ اما نه آنیافتهشود شخ یت او تکاملمی

با این حـال،   .همۀ مشکالت، مانند شگال، در کنار قدرت بایستد و امور را مدیریت کند
 ۀظ فاصلحوبا  برخال  دمنه شناسد واو چگونگی کارکرد قدرت در نظام سیاسی را می

باب درمجمـوع   نیا را برای خود حوظ کند.نشدن  یقربان و بقا شانس پادشاه، ی باانتقاد
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. اسـت  یاسـ یقدرت و اخالق س تیماه بر سنتی اتیسابقه در ادبمهب و کب اریبس ینقد
. یـک مـورد کوتـاه    دشـوار اسـت   اریبس وگوهای وی با پادشاهگوتاز  یاانتخاب نمونه

 :  شودبرای نمونه ذکر می
 یخاک ةشناخته که هرکه بر پشت کرب قتیحقو به امدهید اریوسرد جهان بسمن گرم
همگنان کژ شـود و بـر اطـالق     هچوگان ب او چون سرِدل  ،دیمطلق د شیدست خو

)همـان:   گردانـد  دهیو وفـا را خراشـ   زرمآ یيرد و روسـ قـدم ب  ریفرق مروت را ز
191). 

، کسب قـدرت و  32فنزه، همچون نیچه است. دمنهتر از تر و جذابفنزه کامل تیشخ  
م ـالح   ادارةو  یمنـافع شخ ـ  جلـب   یبـرا  آناز داند و می لتیفض قدرتمند بودن را

موقع از قدرت بهاگر این اهدا  میسر نشود، توان آن را دارد که ؛ اما بردیبهره م یعموم
. فنـزه یکـی از   و مقتدرانـه آن را نقـد کنـد    ستدایدر مقابل آن شجاعانه بو  ردیفاصله بگ

 اریبس یانسان یهاءزااماب ،استیس یعالب واقع شرق است که در درنمایندگان طققۀ نخقه 
و  ریـ رکقیام ه، خاندان سهل نوبختی، جـوینی، خاندان برامک شود.می افتی آن یبرا یکم
ـ نهابرخال  فنزه در هاتواوت که آن نیبا ا تا حدودی به وی شقاهت دارند؛مقام قائب  تی
  اند.  شده رتقد یقربان

 «  الغو ش ریش». باب 2ـ3
بیشترین شقاهت را دارد و گـویی نسـخۀ تاییریافتـه و     کلیله و دمنهداستان به باب  نیا 

ـ یترک یتیشـاال شخ ـ   .اسـت یافتۀ آن حتی تکامل اسـت کـه مـواد و م ـالح آن را      یق
ـ  یداسـتان اصـل   .ساخته است لهیو کل شنزبه ،دمنه تیشخ  بیاز ترک سندهینو بـه  اب ب

و شـنزبه   ۀرتقـ شاال هـب  .شودیدرون حکومت مربوط م یاسیس روابط و قدرت مسئلۀ
و در  شـود مـی  درون سـاختار قـدرت   یاسیس یهارقابت ریرگها ددمنه است و مانند آن

بـر   را امـور  ةادار ریـ وز نیا ،همانند باب اول .گیردگوناگون قرار می یهامعرض تهمت
تعادل برقـرار  عامه و منافع  انیدربار، پادشاه ةاراد ی،شخ  قیعال انیم دیو با داردعهده 
هند، ایران و عرب(، )کلیله و دمنه ی اسیس جارافیای درکه  دهیچیپ اریبس ایهئلمس؛ دنکن

   .گرفته است یادیز انیقربان ۀ وزیراناز طقق
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ــل و خ ــاال عق ــدش ــداقت   یردمن ــه و ص ــنزبهدمن ــان دارد و  ش ــول را توأم از اص
قـدرت  سـازِکار   .ستیپرواز نبلند و گراستنیز برخوردار است. واقع یلهلک یکارمحافظه

، سـت ین قـدرت  دنقالهبرخال  دمنه ب .شماردیم ناپسندآن را  و دانداش میدر جامعه را
نزدیکــی بــه قــدرت  هــایاز خطربلکــه قــدرت در پــی اوســت. در مقایســه بــا دمنــه، 

دلیل توانایی و تعلقش بـه  حال، به . با ایندارد یترقیدرک عم حدوح ر هرم قدرتبی
 گـر ید ازیامت ای جز پذیرش مسئولیت ندارد.گروه نخقه، در برابر اصرار نهاد قدرت چاره

شناسی و فراست نیـز  . این دو اصل که به نشانهاوست ینیبشیو پ یشیدوراند دمنه او بر
کـارگزاران  خقـه و  ن ۀاز طقق راوی انتظارو مورد  مطلوب یهامهارتاز قابل تعقیر است، 
 سیاسی است.

هـای  رقاتی و ناپایداری شرایط عمل سیاسی دارد و توصـیه شاال درک درستی از بی 
ـ »مکرر راوی درخ و  اعتماد نکردن به دیگران را که در  ضـرب المثـل     رین بسـا ظُ

و ها بدبینانه گیرد. نگاه او به اطرافیان و پدیدهبه ایجاز بیان شده، جدی می« شرااإلخوان 
 برقـراری  تری از سـاختار قـدرت در نظـام سـنتی دارد و بـا     محتاطانه است و فهب دقیق

کنـد؛  می جادیا امن یۀخود حاش یبرا (،مادر شاه)افراد هرم قدرت  نیترکیارتقاط با نزد
( مـادر شـاه  ) دربـار  اختال  بـا و  یعرف نیبدون درک قوان)رادیکال(،  که دمنه یدر حال
او همچنین بیشتر از سایر همتایان سیاسی خـود، بـه    .کندمیب را فراه خود قوطس ۀنیزم

ترین شخ یت طققۀ نخقـه  دهد، درمجموع گویی شاال مطلوبی نشان میقندیپا اخالق
  سازد.  جوید و میدنقال وی بوده و سرانجام آن را در آخرین باب میاست که راوی به

رسیده، شخ یت شـیر نیـز    گونه که وزیر )شاال( در این باب به کمال مطلوبهمان
تجربگـی  جوانی و بـی  از فقط دیگرنه .است شده خود در باب اول یهمتا از خردمندتر

او سخنی در میان نیست، بلکه پادشاهی است کـه وزیـر خـود را بـا آزمـون و امتحـان       
عجـول اسـت و    :سـت یخـود برکنـار ن   انیو مشترک همتا یعموم وبیع از گزیند.میبر
 ۀو توطئـ  سـه یدس ریاسـ  نشـاند، موقع فرونمـی خود را به خشبگیرد، ینابهنگام م ب میت

هـایی از  . با چنـین توصـیف  کندیفراموش م یآسانرا به مانیو عهد و پ شودیم انیدربار
دهدکه هرم قـدرت حتـی در بهتـرین    نهاد قدرت، درواقع راوی به طققۀ نخقه هشدار می

   حالت نیز خطرناک و غیرقابل اعتماد است.
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ها را هدفمند برگزیده اسـت.  رسد برزویه بابنظر میررسی هشت باب مذکور بهبا ب
یـا  « سیاسـت عملـی جـامع   »یک گوتمان سیاسی، برنامۀ کلیله و دمنه های مجموعۀ باب

ورزی و کشورداری در نظر گرفته و به حاکمـان سیاسـی توصـیه    نقشۀ راه برای سیاست
زی در دنیـای سـنتی، مثـل سیاسـت     ورشده است. هر باب بخشی از نیازهـای سیاسـت  

داخلی، سیاست خارجی، تعامل با درباریان و رعیت، و اخالق فردی پادشاه، را پوشـش  
هـای  کند، قهرمانان یـا شخ ـیت  هب مت ل میها را بهدهد. عامل دیگری که این بابمی

ها با وجود اختال  در نام و مشخ ات ظاهری، مشـترکات  اصلی هستند. این شخ یت
هـا بـا   بـه مشـابهت آن   دارند. نویسنده، خودآگاه یا ناخودآگاه، در گزینش داسـتان  بسیار

هـا  های باب اول توجه کرده است. نکتۀ جالب توجه دیگر این است کـه بـاب  شخ یت
کنند تا اهدا  اصـلی گـردآوری مـتن را کـه شـامل      یک روند و سیر تکاملی را طی می

شـود،  میـان طققـۀ قـدرت و نخقـه مـی      تربیت نظام سیاسی، تعدیل قدرت و سـازواری 
شقاهت به یـک روایـت بلنـد یـا     چندان بیکلیله و دمنه برآورده سازند. با این برداشت، 

« شـیر و گـاو  »مدرنیستی( نیسـت کـه بـا بـاب     های پستخ و  از نوع رمانرمان )به
 رسـد. هـر  پایـان مـی  به« شیر و شگال»یافتۀ آن در باب شود و با نسخۀ تکاملشروع می

ای مسـتقل  گونـه صورت متنـی پیوسـته یـا بـه    دهدکه بهباب/ ف ل به مخاطب اجازه می
هـا جزئـی از   معنای استقالل کامل نیسـت؛آن ها بهخوانده شود؛ اما این خودبسندگی باب

روایت است که فقط با درک رابطۀ طـولی میانشـان، اهـدا  گوتمـانی مؤلـف      یک کالن
 شود.  درک می

   جهینت. 2
. شـده اسـت   نوشته «قدرت نهاد یبرا» «نخقه گروهاز طر  » ارری است که منهکلیله و د

هـا را  هـا و تنظـیب آن  این هد  گوتمانی چگونگی ساخت روایت یا نحوة گزینش بـاب 
، یـک  کلیله و دمنهها و انسجام روایت در شکل کنونی کند. عامل پیوند بابمشخص می
شود؛ امـا  حاصل می« رای و برهمن»وگوی ای و اقتقاسی است که از گوتساختار کلیشه

هایی که در آن شده، اذعان دارد و تحقیقات متأخر وت ر از آنجا که خود متن به دخل
هایی بر آن افزوده شده، این ساختار روایـی سـاختگی و نامنسـجب    که بابنیز نشان داده
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سـاختار  شـده از طریـق   هـای افـزوده  رسد. سـاختگی بـه ایـن معنـا کـه بـاب      نظر میبه
جـز  و نامنسجب از این نظر که بـه  به متن اصلی اضافه شده« رای و برهمن»وگویی گوت

هـا بـا   ها برقرار نیست و ارتقاط این بابای میان عنوان کتاب با سایر بابباب اول رابطه
های اصلی توجه شده، اگر به بابهب نیز ضعیف و نامشخص است. برپایۀ فرضیۀ مطرح

ای آشـوته از  شـود کـه ایـن ارـر مجموعـه     کند و مشخص میتاییر میکنیب، این نگرش 
وگوی های اصلی را هدفمند برگزیده و در قالب گوتحکایات نیست، بلکه برزویه باب

تدوین و تنظیب کرده است. این ساخت روایی با سـاخت گوتمـانی کـه    « رای و برهمن»
واری میـان نهـاد قـدرت و    ساز»گیرد و هد  نهایی آن سطح زیرین روایت را در بر می

 است، هماهنگی و سنخیت دارد. « گروه نخقه
اصلی  تیشخ ویژه دو برای درک معیارهای گزینش برزویه، دقت در باب اول و به

چنـان   ، بسیار ضروری است. ایـن بـاب و ایـن دو شخ ـیت    «دمنه»و  «لهیکل»یعنی  آن،
بـاب و   نیا یهایژگیاسا  ورا بر گرید یهاداستان وی داشته کهمؤلف  یبرا یاجاذبه
از بـاالترین قـدرت و   شـاه  . در نظام سیاسی مـتن،  آن انتخاب کرده است یهاتیشخ 

ـ یآفرنقش ی گرداگرد اوانیدربار آزادی عمل برخوردار است و کننـد کـه از نظـر    یمـ  ین
ـ ا .و دمنـه دارنـد   لـه یکل تیبـا دو شخ ـ   یفراوانـ  تمشـابه  ،عملکـرد  ت ویشخ ـ   نی
ـ  ایـن دو شخ ـیت   مشابه ایها تیشخ  ـ یترک ای هسـتند. همـین تکـرار یـا      آن دواز یق

شیر، کلیله و دمنه( نوعی رابطۀ طولی میان )ها با سه شخ یت اصلی مشابهت شخ یت
هـا و  هاسـت. بـاب  کند. موضوع مهب دیگـر فراینـد تکـاملی شخ ـیت    ها ایجاد میباب

شـود.  رـر دیـده مـی   کـه یـک فراینـد تکـاملی در کـل ا      ای تنظیب شدهگونهها بهحکایت
شوند؛ بـرای مثـال   تر میورزی پختهباب در سیاستبهمرحله و باببهها مرحلهشخ یت

تـر عمـل   شخ یت شاال نسقت به همتای خود در باب اول، یعنی دمنه، بسـیار مدبرانـه  
سـر گذاشـتن   ها پس از پشتکند. از این لحاظ گویی با رمانی مواجهیب که شخ یتمی

 یابند.  به تاییرات مورد نظر راوی دست مییکسری اتواقات، 
پـنجب   ریـ وز .مربوط به دمنـه اسـت   یتیشخ  فیط نیترمهب ها،میان شخ یتدر  
 ةدر زمــر االشــ ، فنــزه والنیخرگوشــان بــه پــ ریســو روزیــپ ،کاردانــا ،مــوش ،زاغــان
برخال  روسـاخت   ها به دمنه بسیار نزدیک است.که عملکرد آن هستند ییهاتیشخ 
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قالـب   خ و  دربه ،تیشخ  نیا شود،یم یمعرف یمنو تیشخ  دمنه در آن کهمتن 
ـ یتکامل یهاتیشخ  لـف  ؤم یمطلـوب وآرمـان   اتیخ وصـ  نیشـتر یب از ی،بعـد  ۀافت

تـرین شخ ـیت و نسـخۀ    ، شـاال مطلـوب  «شـیر و شـاال  »برخوردار اسـت. در بـاب   
ه معرفی و توصـیه  یافتۀ دمنه و الگویی است که مؤلف به نظام سیاسی و طققۀ نخقتکامل
کند. این شخ یت معیارهای مطلوب هرم قدرت و طققۀ نخقه را در خود جمع کرده می

 کند.  است و درنتیجه متن ت ویری کامالً مثقت از وی ارائه می

ـ تقو ةویها و شـ ببا گاهیجاراسا  نتایج پژوهش، ب  هـا از الگـو و نظـب    داسـتان  بی
ـ  منزلۀمتن به یاسیس یۀنظردرواقع  .کرده است یرویپ یمشخ  اسـت کـه   گوتمـان   کی
 کنند.می ایوارا  دهندة آنانسجام یهاها و گزارهبینقش پارادا های فرعیداستانها و باب

قـدرت   ةریـ درون دا یاسـ یس یهـا به رقابت ه،گزار نیترو مهب نیعنوان اولبه ،باب اول
عناست که رقابـت درون  . این گزاره به این مگیردنخست قرار می گاهیپردازد و در جایم

هـای سیاسـی و جنـگ قـدرت     ترین نگرانی گوتمان مزبور است. رقابتنهاد قدرت مهب
 امـا  ؛شودیدوباره مطرح م «الاو ش ریش»وار در باب رهیدا ریمس کی طی میان درباریان،

نخقـه پـس از عقـور از     ۀو طقق قدرتنهاد  ۀرابط ،که در آن افتهیتکامل ر قالقید این بار
گرفتـه  بـه خـود    یمطلوب و آرمـان  یشکل ، حل شده ومتعدد یهایت و دشوارمشکال

و  تیریمـد مسـائلی ماننـد    ترتیب بهیی است که بههارهگزا مثابۀهای دیگر بهاست. باب
ی و خودسـاز  ی وشناسـ فراسـت و نشـانه   ،جنگ و دفاع ریتداب ی،روابط خارج ی،رهقر

ست ا مؤلف یاسیگوتمان س ترین مسائلمهب هاگزاره نیا .پردازدیم اخالق فردی پادشاه
داستان تمثیلی( به نهاد قدرت تقـدیب  )که وی سعی کرده در چارپوب زبانی غیرمستقیب 

در بـاب   اسـت کـه   رقابت درون قـدرت  دهیترین مسئلۀ این گوتمان، سامانکند. اصلی
افـزوده   های اصلیبابکه بعدها به  ییهاباب شده است. حل آخرو در باب  مطرحاول 
پادشـاه و  »بـاب   اسـت؛ مـثالً در   ی ارـر را پـیش چشـب داشـته    الگـو  وبیش، نیز کبشده

در دنیـای واقعـی انسـانی    « شیر و شـاال »و « شیر و گاو»با طرحی مشابه باب « برهمنان
)اصلی( را مانند رمانی در نظر گرفت کـه  کلیله و دمنه توان درواقع می .شویبرو میروبه
های رمان، هدفمند طراحی و انتخاب شده؛ با این تواوت که ایـن  لهای آن مثل ف باب

هـا،  مدرنیستی است که ضـمن ارتقـاط داشـتن ف ـل    های پسترمان بیشتر شقیه داستان
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های صورت مجزا نیز برای مخاطب فراهب است. رشتهامکان خوانش مستقل هر ف ل به
بخشد، محتوا، فـرم  انسجام می کند و بدانهب مت ل مینامریی که اجزای این رمان را به

 های مشترک است.های مشابه با کنشتمثیلی و شخ یت
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 هانوشتپی

1. Anthology 
2. Montage 

ها از ساختار یا الگویی رابت برای ایجاد انسجام یا رابطۀ طولی میان باب کلیله و دمنهپردازان . روایت3
خواهد دربارة موضوعی خا  که مرتقط کنند که در آن، رای )پادشاه هند( از برهمن میتواده میاس

گیری از شکل روایی با مطالب ققلی است، یک حکایت یا روایت داستانی بیان کند و برهمن با بهره
بیان کن از  رای فرمود برهمن را»کند؛ مثالً: درداستان، موهوم مورد نظر پادشاه را تشریح میداستان

مایۀ تشریح درواقع اتواقات باب پیشین دست]...[«. جهت من مثل دو تن که ]...[ برهمن گوت: 
 شود.موضوعی تازه در باب بعد می

 ها حضور دارند؛ اما این باب الحاقی است.نیز این شخ یت« بازجست دمنه». در باب 0

عنوان متنی واحد تعریف وندد و هستی کتاب را بهپیهب میها را بهمعنای آنچه اجزای باب. انسجام به5
 کند.می

6. Parol 
7. Langue  

 ی داشته است:دو منقع اصل و دمنه لهیکل یهاتیحکا ،کنون انجام شده که تا ییهابررسی . براسا 3
يراپت . متراسن1؛ و گاو ریش. متربهید یا همان باب 2ب دارد: پنج با تنتراپنجه. اتارمهابها و تنتراپنجه

و  نهیباب بوز. لقدپرناش یا 0 ؛زا  و بوم باب. کاکولوکی یا 3؛ موشو زا  و  کقوتری دوستیا باب 
طور کامل به و دمنه لهیکلبا پنج باب  بپنج با نیا .باب زاهد و راسوکارتا یا . اپریچت 5 خه؛با

براسا   .ستا راتامهابها بیعظ ۀحماس هیمنقع مهب برزو گرید(. 39: 2363)عقاسی،  مطابقت دارد
 دو نیو همچن« و شاال ریش»و « زهشاه و فن»، «موش و گربه» سه داستان(، 33: 2331نظر دوبلوا )
. ارر گرفته شده است نیاز ا «ختیگریشتر مست م شیکه از پ یمرد»و « یماه سه» داستانک
قتقا  و انتخاب ا هندی اتیکتاب از ادب نیکه حداقل هشت باب ا توان اطمینان داشتمی نیبنابرا

باب اضافه  هشت نیمقوع به ااز طر  ابن ای زویهاز طر  خود بر ای گریدهای ببا .شده است
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و باب  ازجست دمنهرزویۀ طقیب و بب»باب دو که  تحقیقات متأخر رابت کردهمثال  یبرا ؛است دهش
 (.212: 2309محجوب، )است افزوده شده  یمترجب به اصل عرب طر  از« برزویۀ طقیب

9. Panchatantara  
10. Antoine Issac Silvester de Sacy 
11. Montage  

اند، برای هایی را بر متن افزودهطور که گوته شد، برزویه و دیگر مترجمان و مؤلوانی که باب. همان21
وگو میان رای و برهمن، ها از یک تکنیک اقتقاسی واحد، یعنی گوتتدوین و پیوستن افزوده

 ها را برقرار سازند.اند تا رابطۀ ساختگی میان بابدهاستواده کر

. در دنیای علب و ادب، هیچ کتابی را سرا  نداریب که مانند این کتاب سرمشق اخالق و راهنمای 23
 (. 153/ 1: 2309زندگی قرار گرفته و نزد خا  و عام بلندآوازه باشد )بهار، 

گوت مالوب کردن دستگاه دولت ه همین دلیل می. فوکو معتقد به کارکرد شقکۀ قدرت بود. او ب20
شود؛ زیرا نظام سیاسی تابعی از شقکۀ وسیع و قدرتمند قدرت موجب تاییر در شقکۀ قدرت نمی

قدرت در تمام »باور فوکو، باید قدرت را از نهاد حاکمیت جدا کرد: (. به204: 2333است )رهقری، 
ها، قدرت را نقاید در دستگاه دولت و مارکسیستها سطوح جامعه پراکنده است و برخال  لیقرال

 (290: 2323)ضیمران، « متمرکز شمرد

 . 06ـ03: 2339امیری،  .. برای اطالعات بیشتر رک25

. حسن قاضی مرادی با ارائۀ برخی شواهد، مسئلۀ تووق اخالق بر سیاست را تشریح کرده است. از 26
ورزی، ظام استقدادی است که در آن، سیاستگر ننظر او، اخالقی کردن سیاست در شرق توجیه

رو اخالق شود؛ ازاینرسمیت شناخته نمی، به«عدم توافق»دهی یعنی راهکاری زمینی برای سامان
کلیله و  شده دربارةشمار آمده است. در حالی که فرضیۀ مطرحگر قدرت بهابزار قدرت و توجیه

قویا( تطابق بیشتری دارد و نقطۀ مقابل آن قرار با نظریۀ نیچه )اختراع ضعوا برای کنترل ا دمنه
گیرد؛ بدین معنا که این کتاب از طر  طققۀ نخقه تدوین شده و با اخالقی کردن امر سیاسی، می

 (. 243: 2332ق د کنترل قدرت استقدادی و مقید کردن آن را دارد )قاضی مرادی، 

ت و از این نظر، با این دو شخ یت مشابهت برزویه نیز از همین طققه بوده اس شود که. یادآور می22
 دارد.

 . کلیله و دمنه نیز شاال هستند.23

 بیش از همه طققۀ قدرت است. دمنه کلیله ومخاطب . 29
ت که شد؛ برای مثال جالب اسورزی در نظر گرفته می. ظاهراً در نظام سنتی، عدالت غایت سیاست14

دبیر و رای را به عدل و ت بوستاناهان و باب اول را به سیرت پادش گلستانسعدی نیز باب نخست 
 اخت ا  داده است.

21. Utopia 
22. Plot 



 و همکار جواد دهقانیان                                                   ...از ساخت موهومی به ساخت روایی
 

222 

 

 است. کلیله و دمنه. این باب نخستین باب 13

 ارتقاط نقاشد.. این موضوع امکان دارد با مسئلۀ تناسخ در ادیان هندی نیز بی10

 (. 61: 2323ست آز )منشی، رده. از زبان اوست: از دنائت شمر قناعت را/ همتت را که نام ک15

« ترند که خردمندان به قربت پادشاهانپادشاهان به ن یحت خردمندان از آن محتاج»قول سعدی: . به16
(2322 :224  .) 

 های مختلف. در قالب« الملک و الدین توأمان» . همچنین است تکرار مضمون12

 )ماجرای دفن هابیل(؛ نیز در 32ورة مائده، آیۀ ها بسیار است؛ برای مثال رک: قرآن کریب، س. نمونه13
گیری زا  از مشاوره با اصحاب رأی که شاهدی بر خردمندی اوست و نیز در ، بهرهکلیله و دمنه

 (. 35: 2323کند )منشی، حکایت مار و زا  که دمنه برای قانع کردن کلیله آن را نقل می

اقعیت عینی تاریخی، مابازاءهای فراوان دارد. داستان مایه و طرح، از اسطور و افسانه تا و. این بن19
صورت مقسوط به ( به251/ 2: 2324ای از آن است. فروزانور )پادشاه جهود و ن رانیان نمونه

، توسیر االنقیاق ص، توسیر ابوالوتوح رازیهای آن را در تقارشناسی این موضوع پرداخته و نمونه
ق ۀ رزم پیروز و هیاطله دیده است. مسلّماً مقنای داستان  در بیان تاریخ طقریو  االسرارکشف

 مقدّم بر همۀ موارد فوق است.  کلیله و دمنه

. این نوع خرد بیشتر جنقۀ زمینی و علمی دارد و در بسیاری موارد معنای آن با زیرکی و احتیال 34
 آمیزد.درهب می

یا؛ قدرت باالترین میل انسانی است . اخالق بهترین اختراع ضعواست برای بازداشتن و منع اقو32
  .(2: 2391)دورانت، 

 منابع 
 قرآن کریب. 

های ادبی در شناسی کاربرد نظریهدرد یا درمان؛ آسیب(. »2392خانی، عیسی و مونا مددی )امن
 . 26ـ52. صص 32ـ36. ش 9.   های ادبیف لنامۀ پژوهش«. تحقیقات معاصر

. مجلۀ زبان و ادب فارسـی «. در پیدایش نثر فنی و م نوع عوامل مؤرر(. »2399)امیری، فرامرز 
 .  06ـ03. صص 9ش 

 . مترجب محمدرضا ابوالقاسمی. تهران: نشر ماهی.مقانی نظریۀ ادبی(. 2332برتنس، هانس )
 . تهران: امیرکقیر.1. ج شناسی نثرسقک .(2309بهار، محمدتقی )
 . تهران: سمت.ایرشتهمیان اینظریه و نقد ادبی درسنامه(. 2392پاینده، حسین )

 ای. تهران: تو .. ترجمۀ فریدون بدرههای پریانشناسی ق هریخت(. 2336)پرا ، والدیمیر 
 . تهران: سمت.شناختی ـ انتقادیشناسی درآمدی زبانروایت(. 2336توالن، مایکل )
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دی. تهـران:  . ترجمـۀ صـادق سـجا   برزویه طقیب و منشأ کلیله و دمنـه (. 2331دوبلوا، فرانسوا )
 طهوری.

 و : علمـی ن. تهـرا 10خـویی.    . ترجمـۀ عقـا  زریـاب   تاریخ فلسـوه (. 2391دورانت، ویل )
 فرهنگی.

 به نگاهینیب با منهو د کلیلهدر  ییاگرقخالا (. »نقد2394دهقانیان، جـواد و ناصـر نیکوبخـت )   
 .  259ـ233. صص 20. ش 0.   ف لنامۀ نقد ادبیلی«. وماکیا یهاندیشها
 . تهران: کویر.معرفت و قدرت معمای هویت(. 2333ی، مهدی )رهقر
. تهــران: 2. ت ــحیح غالمحســین یوســوی.   گلســتان(. 2322الــدین )م ــلحســعدی، شــیخ 

 خوارزمی.
. ترجمۀ خالقداد عقاسـی. ت ـحیح محمدرضـا جاللـی نـایینی.      پنجاکیانه( 2363شرما، وشینو )
 تهران: اققال.
 . تهران: هرمس.0.   کو دانش و قدرتمیشل فو(. 2323ضیمران، محمد )

 . ت حیح محمدرضا جاللی نایینی. تهران: اققال.پنجاکیانه(. 2363عقاسی، خالقداد )
 اختران. :. تهران3.   استقداد در ایران(. 2332قاضی مرادی، حسن )
 . ترجمۀ داریوش آشوری. تهران: پرواز.شهریار(. 2366ماکیاولی، نیکولو )

 . تهران: خوارزمی.  1.   دربارة کلیله و دمنه(. 2309محجوب، محمدجعور )
نقد کاربرد نظریۀ ادبی در مقـاالت پژوهشـی )بـا تأکیـد بـر      (. »2392سر، علیرضا )محمدی کله
 .  221ـ209. صص 01. ش 22.   ف لنامۀ نقد ادبی«. گرا(شناسی ساختروایت

 .. تهران: امیرکقیر21ینوی.   . ت حیح و توضیح مجتقی مکلیله و دمنه(. 2323منشی، ن راهلل )
. 2/2. ش نامـۀ فرهنگسـتان  «. ونی در زبان فارسـی ربازنگری کارنامۀ بی(. »2330م ریان، علی )
 .  142ـ295صص 
 اهللاهتمـام ن ـر  . ت حیح رینولد نیکلسون. بـه مثنوی معنوی(. 2323الدین محمد )لموالنا، جال

 . تهران: امیرکقیر.1.   2پورجوادی. ج 
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