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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.
6. Bibliography:
Mahjoub, Mohammad Jafar (1970), About Kalila and Damneh,
Tehran: Khwarazmi. second edition.
Monshi, Nasrullah (1994), Kalileh and Damneh, corrected and
explained by
Mojtaba Minavi, Tehran: Amir Kabir, 12th edition.
Mesrian, Ali (2005), Revision of Biruni’s record in Persian language,
Farhangistan Letter, No. 7/1, 207-195.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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".

199

283

دوفصلنامۀ روایتشناسی
سال  ،6شمـارة  ،21پاییز و زمستان  ،2042صص 142ـ112
مقالۀ پژوهشی

DOR: 20.1001.1.25886495.1401.6.12.8.2

از ساخت مفهومی به ساخت روایی
خوانشی نو از کلیله و دمنه با رویکرد روایتشناسی ساختگرای متأخر
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(دریافت 2044/0/11 :پذیرش)2044/22/9 :

چکیده
دالیل برزویه ،نویسندة کلیله و دمنه در «گزینش داستانها»« ،انتخاب عنـوان ارـر» و «چگـونگی
تدوین» و ایجاد رابطۀ طولی میان بابها از موضوعات و پرسشهایی است که با وجود اهمیت
فراوان ،کمتر به آنها توجه شده است .مسئلۀ پژوهش این است که آیا برزویه در انتخاب موارد
یادشده و ساماندهی روایت این ارر ،معیارهایی را در نظـر داشـته یـا از سـر توـنن و ت ـاد ،
داستانها یی را برگزیده است .اگر فرض منطقی گـزینش هدفمنـد را بيـذیریب ،بـا چشـبانـداز
تازهای از اهدا و معیارهای گزینش مؤلف مواجه میشویب .هد برزویه از انتخاب و تنظـیب
هشت باب اصلی متن ،حل «جدال تاریخی نهاد قـدرت و طققـۀ نخقـه» بـوده اسـت .براسـا
فرضیۀ پژوهش ،بابها بهصورت هدفمند گزینش و تدوین شده و برخال

ت ور اولیـه ،میـان

بابها و عنوان کتاب رابطهای معنادار برقرار است .عـالوه بـر ایـن ،میـان سـاخت موهـومی و
ساخت روایی این بابها پیوند منسجب برقرار است .برپایۀ این فرضیه ،روایت در کلیله و دمنـه
نظام سلسلهمراتقی دارد؛ بدین معنا که کل ارر را نقاید بهشکل کنونی (بهصورت بابهـای مجـزا
 .2دانشیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران (نویسندة مسئول).
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http://orcid.org/ 0000-0001-6904-2274

 .1استاد ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران.
http://orcid.org/ 0000-0002-4070-6900
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و بیارتقاط با عنوان) ،بلکه باید بهمثابۀ رمان یا روایت بلند در نظـر گرفـت .هـر بـاب ف ـلی
مستقل و در عین حال مرتقط با نظام کلی تر است که با اهدا گوتمانی مؤلف همخـوانی دارد.
دو هد عمدة مؤلف« :تربیت نهاد قدرت» و «سازواری میان این نهاد و گـروه نخقـه» ،اجـزای
این روایت بلند را به هب مت ل و رابطۀ طولی میان بابها را مشخص و برقرار میکند.
واژههای کلیدی :کلیله و دمنه ،ساخت موهومی ،ساخت روایی ،گزینش بـابهـا ،گـروه نخقـه،
نهاد قدرت.

 .1مقدمه
دربارة ماهیت و چگونگی پیدایش کلیله و دمنه ،حتی در خود متن نظریهای واحد دیـده
نمیشود .ف لهای مقدماتی درمجموع دربردارندة دو دیدگاه است .دیدگاه نخسـت بـر
این اصل استوار است که در ادبیات هندی« ،کتابی مستقل» به نام کلیلـه و دمنـه وجـود
داشته و برزویۀ طقیب آن را به پهلوی ترجمه کرده است .ابنمقوع و برزویـه در مقدمـۀ
کلیله و دمنه به این موضوع اشاره کردهاند .دیدگاه دوم نه بهصراحت دیدگاه اول ،بلکـه
تلویحاً این ایده را مطرح میکند که کلیله و دمنه برگزیـدهای از متـون مختلـف ادبیـات
هندی است (منشی .) 34 :2323 ،این نقلقولها چکیـدة دو دیـدگاه مـتن درخ ـو
شکلگیری کلیله و دمنه است .براسا

تحقیقات انجامشـده ،دیـدگاه دوم کـه اتواقـاً در

متن بهحاشیه رانده شده ،به واقعیت نزدیکتر است؛ بنابراین برزویـۀ طقیـب در هنـد بـا
ارری مستقل به نام کلیله و دمنه مواجـه نقـوده ،بلکـه بـا مطالعـۀ ادبیـات ایـن کشـور،
برگزیدهای 2از آن را به زبان پهلوی ترجمه کرده و براسا

گوتمان طققـۀ خـا

خـود

(نخقه) و با پیوند و تلویق بابها ،ارر ترکیقی 1مستقلی به نام کلیله و دمنه را پدیـد آورده
است.
موضوع چگونگی تدوین کلیله و دمنه بالطقع ما را با پرسـشهـایی دربـارة هـد

و

معیارهای گزینش نویسنده مواجه می کند .یکی از نخستین پرسشها این اسـت کـه آیـا
این ارر مجموعهای از حکایات آشوته و نامنسجب اسـت یـا نـوعی رابطـۀ طـولی بـر آن
حکبفرماست .برزویه به این پرسش مستقیماً پاسخ نمیدهد .در متن نیـز صـر نظـر از
الگوی اقتقاسی تدوین متن که برپایۀ پرسشوپاسخ «رای و برهمن» شکل گرفته اسـت،3
ارتقاط چندانی میان باب ها وجود ندارد؛ حتی نام ارر با کلیت متن سنخیت نـدارد؛ زیـرا
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بنابراین در نگاه نخست چنین مینماید که کلیله و دمنه مجموعهحکایتهایی است کـه
در گزینش و تدوین آن از الگوی خاصی پیروی نشده است .از آنجا که برزویـه دربـارة
دالیل گزینش بابها هیچ اطالعی نداده است ،برای یافتن انسجام متن 5یا آنچه بـهبـاور
برزویه ،این مجموعهحکایتها را به یک «واحد بههـبپیوسـتۀ انـداموار» تقـدیل کـرده،
ناگزیریب پاسخ را در ساختار درونی متن جستوجو کنیب .آیا میتوان کلیلـه و دمنـه را،
بهرغب استقالل ظاهری باب هایش ،روایتی منتظب و منسجب در نظـر گرفـت و بـهتعقیـر
تودورو  ،ساختار روایی یا دستور زبان آن را کشف کرد؟
این فرضیۀ تازه که کل متن را روایتی واحـد و منسـجب در نظـر مـیگیـرد (روایتـی

انداموار که برآمده از «گوتمان سیاسی ـ ادبی» است) صورتبنـدی تـازهای بـه کلیلـه و
دمنه میبخشد و میان بابها و عنـوان ارـر رابطـهای منسـجب برقـرار مـیکنـد .در ایـن
صورت بندی جدید ،بهتعقیر سوسور (به نقل از برتنس ،)24 :2332 ،بابها مانند پارول

6

و نظام حاکب بر متن که شامل شخ یتها و کارکردهای مشـابه یـا تکـراری مـیشـود،
بهمثابۀ النگ 2یا دستور زبان روایت عمل میکند.
برای پی بردن به این دستور روایت ،باید نخست به ت ویری از محتملترین حالـت
کلیله و دمنهی اولیه دست یافت .همانطـور کـه اشـاره شـد ،کلیلـه و دمنـهی موجـود
(ترجمۀ ابنمقوع و بهتقع آن منشی) «پـانزده بـاب» و «پنجـاهوهشـت» داسـتان دارد؛ در
حالی که کلیله و دمنهی اولیه (ارر برزویه) حجـب کمتـری داشـته و بعـداً ابـوابی بـر آن
افزوده شده است.
اگر براسا

3

فرضیۀ مطرحشده ،باب ها هدفمند گـزینش شـده باشـد ،ایـن خـوانش

جدید که مدعی فهب تازه از متن است و برداشت خود را متناسب با ساختار فرهنگـی و
موقعیت مؤلف (تعلق به گروه نخقه) میداند ،باید به این پرسش اساسی پاسخ دهـد کـه
رابطۀ طولی یا گوتمانی میان بابها چگونه تنظیب شده است.
در این پژوهش ،برای کشف وحـدت انـداموار اجـزای گوتمـان مؤلـف ،از موـاهیب
روایتشناسی ساخت گرا بهره گرفتهایب؛ اما هـبرأی بـا دیگـر پژوهنـدگان ایـن حـوزه
(محمدیکلهسر262 :2329 ،؛ امنخانی و مددی )9 :2392 ،تالش کـرده ایـب از تحمیـل
203

سال  ،6شمـارة  ،21پاییز و زمستان 2042

دوفصلنامۀ روایتشناسی

یک نظریه بر متن بيرهیزیب و بهجای آن از «ترکیب نظریهها» و موـاهیمی کـه منجـر بـه
یافتن پاسـخ پرسـش مـیشـود ،بهـره بگیـریب؛ همچنـین بـا گـذر از محـدودیتهـای
روایتشناسی اولیه و با در نظر گرفتن زمینههای فرهنگی تولید ارر ،از سـاخت موهـومی
ــ که فلسوۀ وجودی متن را شکل می دهد ــ به شناخت ساخت روایی آن دست یـابیب
و رابطۀ دیالکتیکی ساخت موهـومی و سـاخت روایـی و نقـش آن در انسـجام مـتن را
آشکار کنیب .برای تحلیل کارکرد و نقش شخ یت در پیرنگ داستان ،از نظریۀ پـرا

و

برای بررسی روایت و شناخت گوتمان از آرای سوسور ،بارت و ...استواده کردهایب.
 .2پیشینۀ تحقیق
دربارة بابهای اصلی و افزودهشدة کلیله و دمنه از گذشته تا حـال اخـتال نظـر بسـیار
بوده؛ با این حال ،همۀ محققان اتواقنظر دارند که شـاکلۀ اصـلی ارـر برآمـده از ادبیـات
هندی است (محجوب .)55 :2309 ،همانطور که گوته شـد ،منشـی و ابـنمقوـع و نیـز
مقدمۀ منسوب به برزویه طقیب نهفقط بر اصالت هندی داسـتانهـا ،بلکـه بـهاشـتقاه بـر
اصالت هندی کتابی تحت عنوان کلیله و دمنه تأکید کردهاند (منشی30 ،19 ،29 :2323 ،
و  .)53القته ابنمقوع با تردید بجا ،به هندی نقودن همۀ بابها اشاره کرده و پنج باب آن
را ساختهوپرداختۀ ایرانیان دانسته است (همان33 :ــ .)32در میـان پژوهنـدگان گذشـته،
ابوریحان بیرونی در اصالت بابها شک کرده و ق د داشته پنجهتنتره 9را دوباره ترجمه
کند (م ریان .)144 :2330 ،در میان متأخران ،دوساسی 24این مشکل را با تمـایز نهـادن
میان «اصالت داستانها» و «اصالت کتاب کلیله و دمنه» تا حدودی برطر

کرد .بـهبـاور

او« ،حوادث اصلی کلیله و دمنه و افسانههایی که درآن جمعآوری شده ،از هندوستان به
ایران آمده است؛ اما جمع آوردن آنها در یک کتاب و شکلی که این افسانهها در قالـب
آن عرضه شده ،میتواند ابتکار برزویـه باشـد» (محجـوب .)23 :2309 ،نظـر دوساسـی
تأکید بر شکل ترکیقی 22ارر است؛ اما دو اِشکال عمده دارد :نخست این است که برخـی
باب ها که او اصلی می پندارد ،اصالت هندی ندارد؛ اِشکال دیگر به چگونگی تدوین ارر
(گوتوگو میان رای و برهمن) برمی گردد که او آن را ابتکار برزویه میدانـد؛ در حـالی
که نوعی گرتهبـرداری و اقتقـا

از مهابهاراتـا اسـت .ایـن تحقیقـات بـا داشـتن همـۀ
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ارجمندی ،بهشکلی محدود به مسئلۀ اصالت بابها پرداختـه و از آن فراتـر نرفتـهانـد و
بهطور باورنکردنی موضوع چگونگی ارتقاط میان بابها یا رابطـۀ طـولی ارـر را نادیـده
گرفتهاند.

21

 .3بحث و بررسی
ساخت گرایان برای درک دستور زبان روایت ،بـه عن ـر بسـامد و تکـرار ویژگـیهـای
مشترک بهطور ویژه اهمیت میدهند(پاینده .)253 :2392 ،در اینجـا نیـز اولـین گـام در
درک معیارهای گزینش برزویه ،کشف ویژگیهای مشترک بابهای هشـتگانـه اسـت.
این بابها از نظر فرمی ،همگی تمثیلی و نمـادین اسـت و بـهجـز دو مـورد ،داسـتانک
«مردی که از پیش شتر مست میگریخت» و بـاب «زاهـد و راسـو» ،از زبـان حیوانـات
روایت شده است .ویژگی مشترک دیگر این بابهـای هشـتگانـه ،محتواسـت .محـور
اصلی این بابها یا سیاست است یا نوعی از اخالق که بـه آن «اخـالق سیاسـی» گوتـه
می شود (دهقانیان و نیکوبخت206 :2394 ،ـ .)254بابهای «شیر و گاو»« ،بـوم و زا »،
«بوزینه و باخه»« ،شاه و فنزه»« ،موش وگربه» و «شـیر و شـاال» مسـتقیماً بـا قـدرت و
سیاست در ارتقاط است و در آنها به سازِکار نهاد قدرت پرداخته میشود .باب «کقـوتر
و یارانش» دو بخش عمده دارد :بخش نخست به رابطۀ هرم قدرت و طققۀ زیردسـت و
بخش دوم به تعامل با «دیگری و روابط خارجی» میپـردازد .در بـاب «زاهـد و راسـو»،
محوریت با اخالق فردی و سلوک اجتماعی است و سیاست در معنای سلطه ،کنشگری
اجتماعی و تعامل با قدرت نمود چندانی ندارد .همـانطـور کـه مشـاهده شـد ،از میـان
هشت باب ،شش باب مستقیماً با قدرت و کارکرد نظام سیاسی در ارتقاط است.

برخال آنچه منتقدان تا پیش از این گوتهاند و بر جنقۀ تعلیمـی و اخالقـی کلیلـه و
دمنه پای فشردهاند ،23فقط در دو باب ،محتوای اخالقی بر محتوای سیاسـی نسـقتاً غلقـه
دارد؛ حتی در اینجا نیز با اخالق فردی صر

مواجه نیستیب .اگر قدرت را نه در معنـای

نظام سیاسی ،بلکه در معنای مورد نظر فوکو ،بهمثابۀ نظـام سـلطه و «شـقکۀ قـدرت» در
نظر بگیریب ،20اخالق مطرحشده در کلیله و دمنه اخالقی شدیداً متأرر از قدرت اسـت و
با اخالق دینی تواوت دارد؛ القته باید مترجمان (ابنمقوع و منشی) با شناخت از مخاطب
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و بافت اجتماعی خود ،به سیاستهای اخالقی متن اصلی رنگولعاب دینی دادهاند 25.با
این همه ،مرکز معنایی در این هشت باب سیاسـت یـا بـهتعقیـر بهتـر ،اخـالق سیاسـی
است 26.در اینجا به منظور کشف رابطۀ طولی بـابهـا ،ویژگـیهـای مشـترک آنهـا را
بررسی میکنیب.
3ـ .1باب «شیر و گاو»
این باب نخستین باب کتاب است و بهت ریح خود کتاب ،مهبتـرین داسـتان را در دل
خود جای داده « :و آن اطناب و مقالات مقرون به لطافت مواردت از داستان شیر و گـاو
آغاز افتاده است کـه اصـل آن اسـت» (منشـی15 :2323 ،ــ .)16بـرای درک معیارهـای
گزینش برزویه باید به این باب بهطور ویژه توجه کرد .گذشته از گوتههـای ابـنمقوـع و
برزویه ،این باب به دو دلیل دیگر بیشتر از دیگر بابهـا اهمیـت دارد :نخسـت ،از نظـر
جایگاه و حجب مطالب :این باب اولـین بـاب کتـاب اسـت و بیشـترین حجـب را دارد؛
دومین دلیل عنوان کتاب است که از این باب گرفته شده است .دو شخ ـیت بـاب اول
برای مؤلف چنان اهمیتی داشته که نام آنها را برای ارر خود برگزیده است .اما این باب
و شخ یتهای آن چه ویژگیهایی دارند که برزویه آن را بر ابواب دیگر مقدّم داشته و
عنوان کتاب را از آن گرفته است؟ این دو شخ ـیت از طققـۀ نخقـۀ دربـاری هسـتند.
پرا

22

در تحلیل شخ یتها به این نتیجه رسیده بود که شخ یتهـا یـا افـراد ق ـههـا

ممکن است بهظاهر کامالً متایر باشند ،اما این تاییـرات اهمیـت نـدارد و مهـب کـارکرد
آنهاست (توالن .)33 :2336 ،توماشوسکی نیز با تقسیب پیرنگ داستانی به «طرح اولیه»
و «طرح روایی» امکان حضور و تکرار یک پیرنگ را در داستانهای بـهظـاهر متوـاوت
مطرح کرد و زمینۀ ظهـور ریخـتشناسـی پـرا
براسا

را فـراهب آورد (بـرتنس.)03 :2333 ،

این دو اصل ،آیا نمیتوان این فرضـیه را مطـرح کـرد کـه بـاب اول و از همـه

مهبتر دو شخ یت محوری آن معیار گزینش سایر بابها و داستانهـای دیگـر بـوده و
این پیرنگ و این دو شخ یت در بابهای دیگر بـهشـکلهـای مختلـف تکـرار شـده
است؟
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باب اول با ایجاد تنش میان طققۀ قدرت و طققۀ نخقه شروع میشـود .ایـن تـنش در
بابهای دیگر نیز بهشکلهای مختلف تکرار میشود تا اینکـه درنهایـت در بـاب آخـر،
یعنی « شیر و شاال ،»23بحران با سازواری میان این دو طققه حل میشود .درواقع مؤلف
با عقور دادن مخاطب 29از تجربههای متعدد ،او را قانع میسازد که برای ایجاد شهریاری
مطلوب ،هر دو طققه به هب نیاز دارند و راهی جز توافق برای آنها وجود ندارد .هـد
برزویه «جستوجوی قواعد و دستورالعملی برای کنترل قدرت و عمل مؤرر آن» بود.
هد

14

او بسیار به نظریۀ افالطون نزدیک است و حتی بهگونـهای ترجمـان آن محسـوب

می شود .افالطون برآن بود که یک فیلسو
چون این هد

فرهیخته را حاکب آرمانشهر 12خود سـازد و

در عالَب واقع عمالً ممکن نقود ،چاره را در آن مـیدیـد کـه بـه تربیـت

فلسوی رهقران سیاسی بيردازد (دورانت .)15 :2391 ،برزویه و مؤلوان و مترجمان کلیلـه
و دمنه به نیروی جادویی ادبیات و هنر در تربیت نهاد قدرت خوشبین بودهاند .برزویـه
در جستوجوی داروی معجزهگری بود که بر ساختار قدرت تأریری جدی بگذارد.
برزویه ،بهعنوان فردی از طققۀ نخقۀ درباری ،با تنظیب این کالنروایت ادبی ـ سیاسی
کوشید قدرت مطلقۀ پادشاه و هرم قدرت را بهطرق مختلف محدود و مقید کند و میـان
منافع هرم قدرت ،طققۀ نخقۀ درباری و منافع عمومی جامعه توازن برقرار نماید .طـرح

11

این داستان آشکارا برگرفته از جدال تاریخی میان پادشاه و طققۀ نخقه و وزیـران اسـت.
این طققه از قدرت نظامی بهرهای نداشت و تنها سالحش خرد و سیاسـتورزی بـود و
توان مقابله با قدرت پیدا و پنهان پادشاه را نداشت .هرگونه جدالی میـان ایـن دو طققـه
پیامدی جز وزیرکُشی (نخقهکُشی) نداشت .در فضای داستانی ،حـوادری کـه بـرای شـیر
(رأ

هرم قدرت) ،گاو ،دمنه و دیگر شخ یتهای موافق و مخـالف رخ مـیدهـد ،از

یک سو نمادی از این جدال تاریخی و از سوی دیگر افشاکنندة ساختار سیاسی و روابط
پیدا و پنهان بازیگران قدرت است .این تضاد و تقابل تقریقاً در همۀ بابهای مورد نظـر
دیده میشود .در باب «شیر و گاو»« ،بوم و زا »« ،شاه و فنزه» و «شیر و شـاال» ،جـدال
میان این دو طققه شقاهت بیشتری دارد.
باب نخست براسا

کارکرد سه شخ یت شیر ،کلیله و دمنـه شـکل گرفتـه اسـت.

نقش دو شخ یت کلیله و دمنه القتـه محـوریتـر اسـت و از ایـن دو ،شخ ـیت دمنـه
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پررنگتر است .درواقع داستان حول محور اعمال او میگردد و با پایان یافتن زندگی او،
داستان نیز بهفرجام میرسد.
اکنون که مشخص شـد ایـن بـاب بـهدالیلـی همچـون محتـوا ،حجـب و جایگـاه،13
مهبترین باب کتاب است ،باید با کشف ویژگیهای تکرارشونده و بهخ ـو

تمرکـز

بر کنشهای دو شخ یت محوری این باب و انطقاق آن با شخ یتهای دیگر بابهـا،
هب علت نام گذاری کتاب و هب رابطۀ طولی بابها را مشخص کرد .برای نیـل بـه ایـن
هد  ،پاسخ به این پرسش ضروری است :آیا میتوان با در نظـر گـرفتن نتـایج تحقیـق
پرا  ،شخ یت های مهب این ارر را بهنوعی گرتهبرداری و تکرار شخ ـیتهـای بـاب
اول دانست؟ (پرا .)5 :2336 ،
3ـ1ـ .1دمنه
وظیوۀ کلیله و دمنه تعدیل نیروی هرم قدرت ،اصالح و تربیت آن و درنهایت سـازواری
و ایجاد تعادل میان طققۀ قدرت و طققۀ نخقه است .دمنه با اینکه در متن بار اصلی گنـاه
را بهدوش میکشد ،درحقیقت محور اصلی و شخ یت مطلوب مؤلف است .القتـه بایـد
میان شخ یت مطلوب و محقوب تواوت ظریوی قائل شد .راوی بنـا بـر قواعـد عرفـیِ
نظام سیاسی و اجتماعی ،محافظهکار است و از تنـدروی در عرصـۀ سیاسـت و اخـالق
میپرهیزد؛ اما ویژگیهایی برای دمنه ذکر میکند که گویی ایدئال و آرمان جامعـۀ نخقـه
در این شخ یت نهوته اسـت  .دمنـه حتـی فراتـر از یـک شخ ـیت اسـت و طیوـی از
شخ یتها را در بر می گیرد که در هـر داسـتان بـهشـکلی ظهـور و بـروز مـییابـد.

10

مهبترین ویژگیهای دمنه عقارت اسـت از .2 :حـریص و جـاهطلـب اسـت؛  .1زیـرک
است؛  .3زبانآور و ف یح است .او مانند یک سوفسطایی تمامعیار میتواند با تاییـر در
مقدمات کالم ،سخن خود را به کرسی بنشاند« :مرد چربزبان اگر خواهـد حقـی را در
لقا

باطل بیرون آورد و بـاطلی را در معـرض حـق فرانمایـد [ ]...نقـاش چابـکقلـب

صورتها پردازد که در نظر انگیخته نماید و مسـطح باشـد و مسـطح نمایـد و انگیختـه
باشد» (منشی)66 :2323 ،؛  .0آرای دمنه تجسب عینی نظریۀ ماکیـاولی اسـت کـه هـد
وسیله را توجیه میکند .او با همین دیدگاه قتل شنزبه را توجیه میکند؛  .5خردگراسـت.
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این وجه از شخ یت دمنه در روایت با تعقیرات منوی همچون حیلهگر و زیرک تعقیر و
توصیف شده است« :آنچه به حیلت توان کرد ،به قوّت ممکن نقاشد» (همان)36 :؛ «مـرد
هنرمند بامروت اگرچه خامل منزلت و بسیارخ ب باشد ،به عقل و مروت خـویش پیـدا
آید» (همان)63 :؛  .6قدرتطلب است و راضی به وضع موجود نیست« :و ما سـزاواریب
بدانچه منزلت عالی جوییب و بدین خمول و انحطـاط راضـی نقاشـیب» (همـان)60 :؛ .2
خواهان برقراری نوعی از اصول دموکراتیک و ایجاد فرصتهای برابر اسـت .بـهاعتقـاد
او ،کسب قدرت باید حق همه باشد .اگرچه خـود در مراتـب پـایین قـدرت اسـت ،بـا
اعتمادبهنوس و تکیه بر نیروی خرد ق د دارد نظام طققاتی را دگرگون کند و به مراتـب
باالی قدرت دست یابد:
دمنه گوت مراتب میان اصحاب مروت و ارباب همـت مشـترک و متنـازع اسـت و
هرکه نوس شریف دارد ،خویشتن را از محل وضیع به منزلـت رفیـع مـیرسـاند و
هرکه را رای ضعیف و عقل سخیف است ،از درجت عالی به رتقـت خامـل گرایـد
(همانجا).

 .3در تقابل اخالق و قدرت همواره جانب قدرت را میگیرد .در نظر او ،پیمانشـکنی و
رذایل اخالقی ــ آنجا که نظام قدرت ایجاب میکند ــ ضدارزش محسوب نمـیشـود؛
 .9مواهیب و ارزشهای مهب سنتی را سقراطوار بازخوانی و بازتعریف میکنـد؛ ازایـنرو
در نگاه او ،ارزشها و ضدارزشهای اخالقی متواوت است .24 15.از نظر دمنـه ،قـدرت
یک فضیلت و توانایی است و کسب آن ارزشمند« :هرکه به ملوک نزدیکی جوید بـرای
طمع قوت نقاشد که شکب به هرجایی و به هرچیز پُر شود .فایدة تقرب به ملوک رفعـت
منزلت است و اصطناع دوستان و قهر دشمنان» (همان.)61 :
3ـ1ـ .2کلیله
او بهاندازة دمنه در جریان داستان حضو فعال ندارد .براسا

روساخت متن ،شخ ـیتی

محقوب و قابل احترام است ،دوست و مشاور دمنـه اسـت و تـا آخـرین لحظـه پیمـان
دوستیاش را حوظ میکند .بهمثابۀ وجدان اخالقی دمنه ،غالقاً با وی اختال

عقیده دارد

و همین امر موجب معرفی ،هویتبخشی و شناخت بهتر دمنه میگردد .مهبترین وجـوه
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شخ یت او را میتوان اینگونه خالصه کرد .2 :زیرک و خردمند است .راوی در اولین
گزارش خود ،او را به دُها و زیرکی توصیف میکند« :در میان اتقاع او دو شـاال بودنـد
یکی را کلیله نام بود و دیگری را دمنه ،و هر دو دُهـای تمـام داشـتند» (همـان)62 :؛ .1
محافظهکار است و همواره به دمنه توصیه میکند از نزدیک شدن بـه قـدرت خـودداری
کند .مهبترین ویژگی و جامع خ ال او همین اصل محافظهکـاری اسـت؛  .3بـه وضـع
موجود راضی است و جایگاه خود را در نظام طققاتی پذیرفته اسـت« :کلیلـه گوـت :آن
طققه نیستیب که به مواوضت ملوک مشـر

تواننـد شـد تـا سـخنان ایشـان بـه نزدیـک

پادشاهان محل استماع تواند یافت از این حدیث درگذر» (همان)61 :؛  .0اهل مقـارزه و
هزینه کردن برای کسب قدرت نیست و همواره فاصلۀ خود با قدرت و با دمنه را حوـظ
میکند؛  .5مشاور و محرم راز دمنه است .پوشیده و بسیار محتاطانه ،دمنـه را بـه کسـب
قدرت تحریض میکند؛  .6رابطۀ مسالمتآمیز با نهاد قدرت دارد و به همین دلیـل مـتن
از او ت ویری «مطلوب» ارائه میکند؛ اما کلیله ،برخال

دمنه شخ یت «محقوب» مـتن

است؛ زیرا او ارزشهای مورد نظر نظام سیاسی را پذیرفته و خواهان تاییر آن نیست.
3ـ1ـ .3شیر
ازگذشته تا کنون ،شیر در فرهنگ هندواروپایی نقش محوری داشـته و هنـوز نیـز ایـن
جایگاه را در نشانه های سیاسی ،ورزشی و اقت ادی ایـن حـوزة فرهنگـی حوـظ کـرده
است .در باب اول ،شیر در رأ

هرم قدرت جای دارد .ایـن شخ ـیت امـا در داسـتان

بهاندازة کلیله و دمنه نقش و کارکرد ندارد .براسا

نظام سیاسی مـتن ،شخ ـیت شـیر

(پادشاه) منشأ و صاحب قدرت است .مهبترین صوات شیر جوانی ،اسـتقداد و بیمنـاکی
اوست .به همین دلیل بهتنهایی از ادارة امور عاجز است و به کـارگزارانی نیـاز دارد کـه
ادارة امور را بهدست بگیرند و به او مشورت دهند 16.درواقع شخ ـیت رای و بـرهمن
در آغاز هر باب مابازای حقیقی شیر و طققۀ نخقه (مانند گاو ،دمنه و کلیلـه) در روایـت
داستانی است .نظام سیاسی مطلوب و مورد پذیرش این ارـر بـا ایـن سـاختار کـه در آن
نهادهای سیاسی ،دینی و نخقه با یکدیگر به تشریک مسـاعی مـیرسـند ،انطقـاق دارد و
درنتیجه این الگوی در همۀ بابها تکرار میشود .در این باب و بابهای مشابه ،پادشـاه
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صاحب اصلی قدرت ،مشورتخواه ،منعطف در برابر طققۀ نخقـه (برهمنـان /درباریـان)
وگاه بازیچۀ دست آنها قرار میگیرد 12.درواقع میان پادشـاه و طققـۀ نخقـه یـک رابطـۀ
متناظر برقرار است .پادشاه برای حکومت و طققۀ نخقه برای ادارة امور به یکـدیگر نیـاز
دارند.
شخ یتهای دیگر این باب فرعی بهشمار میآیـد .حتـی شـنزبه و شـتر ،بـهرغـب
موقعیتی که در ساختار قدرت دارند ،بهعلت بیبهرگی از خردِ متناسب با معیارهای متن
(زیرکی ،دوراندیشی و درک مقتضیات زمانی و بیاعتماد بودن به دیگـری ) ،بـا وجـود
قدرت جسمانی ،قربانی میشوند و سرنوشتی غبانگیز مییابند.
3ـ .2باب «دوستی کبوتر و یارانش»
این باب دومین بابی است که از پنجهتنترا گرفته شده و بیشتر بر اخـالق سیاسـی تأکیـد
میکند .ع ارة این باب را میتوان در توصیۀ متن به خردمنـدی و تقیـین نحـوة تعامـل
میان هرم قدرت ،رعیت (مردم) و « دیگری» خالصه کرد .این دو ویژگـی رابطـۀ طـولی
این متن را با باب ققلی برقرار میکند .مخاطب کـه در بـاب اول در داسـتان اصـلی ،بـا
پیمانشکنیهای متعدد در عالب سیاست روبهرو میشود ،در این باب به نقش پیمانهـای
دو یا چند جانقه در مقابله با دشمنان ،بهخ و

دشمنان خارجی ،پی میبرد (باب اول

بر سازِکار قدرت در سیاست داخلی و این باب بر ارتقاط با دیگران یا سیاست خـارجی
پای میفشارد).
در این باب و بهطور کلی در متـون گذشـته ،زا نمـاد خـرد اسـت 13.او وضـعیت
مطوقه و یارانش و نحوة تعامل آنها با موش را الگویی موفق مییابد و خواهان اتحاد و
پیمان با آنهاست .مطوقه پادشاهی مطلوب ترسیب شده اسـت کـه اصـول خردمنـدی و
لوازم ریاست را میشناسد و توان تعامل و مشورت با زیردستان را دارد و همین امر بـه
ت میبگیریهای سنجیده میانجامد (همان .)262 :مطوقـه در سیاسـت خـارجی شـیوة
تعامل و دوستی با دیگـران را برگزیـده اسـت و مـیتوانـد در موقعیـتهـای حسـا ،
زیردستانش را از منافع تعامـل و دوسـتی بـا دیگـران برخـوردار کنـد .مـوش ،سـومین
شخ یت مهب در این باب ،از دو ویژگی برجستۀ خردمندی و وفایبـهعهـد برخـوردار
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است .در این باب ،زا و موش نماد طققۀ نخقه بهشمار میآیند .اگرچه این باب از نظـر
محتوایی باب مهمی نیست و با ساختار دیگر بابهـا سـنخیت زیـادی نـدارد ،زیرکـی،
برخورد خردمندانه با مشکالت و احتیـاط و محافظـهکـاری ،وجـوه مشـترک ایـن سـه
شخ یت با دو شخ یت اصلی باب اول است.
3ـ .3باب «بومان و زاغان»
طرح جالب این داستان در ادبیات و تاریخ مسقوق به سوابق بسیار است 19.در این باب
نیز ،ساختار نظام سیاسی مشابه باب نخست است .پادشاه در رأ

هرم قدرت قرار دارد

و مشــاوران و طقق ـۀ نخقــه او را در ادارة مملکــت ی ـاری م ـیدهنــد .زا کــه در دیگــر
داستانهای متن نیز نماد خرد است ،پس از مشورت با وزیـران بـرای مقابلـه بـا بومـان،
درنهایت نظر خردمندترین وزیر خود را که از عیوبی همچون حقـارت شکسـت ،ققـول
مالیات و اولویت جنگ مقراست ،میپذیرد .از نکات جالب توجه جانقـازی و فـداکاری
وی در راه م الح جمعی است .این رفتار قاعدتاً خال

خرد منوعتاندیش طققـۀ نخقـه

است؛ اما راوی این ویژگی سـتودنی را کـه نشـانۀ شـجاعت و قـدرت خطرپـذیری در
مواجهه با موقعیتهای حسا

است ،به طققۀ خود (طققۀ نخقه) نسـقت مـیدهـد .ایـن

ویژگی در دمنه ،وزیر پنجب زا  ،فنزه و ...نیز دیده میشود.
در باب «بومان و زاغان» نیز ،با نظام سیاسی مشابهی مـواجهیب .بومـان پـس از آنکـه
زا را مجروح و زخمی یافتند ،انجمنی مـیسـازند .پادشـاه از وزیـران خـود مشـورت
میطلقد و درنهایت با ترحب به زا مجروح و پذیرش وی ،ت میمی فاجعهبار میگیـرد.
پادشاه بومان اخالق را بر خرد سیاسی منوعتاندیش مقدّم مـیدارد و مرتکـب خطـایی
جقرانناپذیر میشود .از نظر ماکیاولی ،مهبترین اشتقاه چنین پادشاهی آمیختن اخالق بـا
سیاست است (ماکیاولی .)36 :2366 ،اشتقاه دیگر او نادیده گرفتن نظر طققۀ نخقه است.
پادشاه بومان به هشدارهای مکرر وزیر خردمند خـود بـیتـوجهی مـیکنـد (امـری کـه
درنهایت نابودی او را در پی دارد) .وزیر فریـبکـار زاغـان نیـز از نظـر مـتن ،بـهدلیـل
برخورداری از خرد ،شایستۀ احترام است؛ به عقارت دیگر ،متن بهعنوان مح ـول طققـۀ
نخقه ،تمام افراد طققۀ خود ،چه دوست و چه دشمن ،را میستاید .این سـتایش درواقـع
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تمجید طققۀ نخقه از عملکرد تاریخی خود است (منشی .)136 :2323 ،توسل به خـرد

34

شخ یت این دو وزیر (وزیر پنجب زاغان و وزیر مخـالف بومـان) را بـه دمنـه نزدیـک
میکند.

یکی از شخ یت های فرعی این باب که واگویههـایش در سـيهر سیاسـی کلیلـه و
دمنه اهمیت اساسی دارد ،زاغی است که در ابتـدای داسـتان بـا اظهـارنظرش موجقـات
کدورت بومان و زاغان را فراهب آورده اسـت .سـخنان او برآمـده از توکـری اسـت کـه
محافظهکاری و سکوت را بر تندروی ،صراحت و شـوافیت برتـری مـینهـد و آن را از
اضالع خردمندی میداند .متن در ریشهشناسی دشـمنی زا و بـوم ،بـه مـاجرای بیعـت
پرندگان با بوم برای پادشاهی بـر آنهـا اشـاره مـیکنـد .در مجمـع پرنـدگان ،زا تنهـا
پرندهای است که با پادشاهی بومان مخالوت میکند و سـيس از اینکـه لحظـهای غولـت
کرده و از اصل مهب محافظهکاری عدول نمـوده ،سـخت پشـیمان مـیگـردد و خـود را
سرزنش میکند:
نادانی کردم و برای خود را و قوم خود را خ مان چیرهدست و دشمنان ستیزهکـار
الوادم و به هیچ تأویل از دیگر مرغان بدین ن یحت سزاوارتر نقودم و طایوهای که
بر من تقدم داشتند این غب نخوردند اگرچه معایب بوم و م الح این مواوضـات از
من بهتر میدانستند لکن در عواقب این حـدیث و نتـایج آن اندیشـهای کردنـد کـه
فکرت من بدان نرسید و مضرت و معایب آن نیکو بشناخت (همان.)124 :

محافظهکاری که در متن از آن به خردورزی یاد میشـود ،ایـن شخ ـیت را بسـیار بـه
شخ یت کلیله شقیه میسازد.
شخ یت وزیر پنجب زاغان از دیگر شخ یتهای مهب این بـاب اسـت .ایـن وزیـر
طراح نقشهای بسیار ماهرانه است و با طرح یک توطئه ،موفق میشـود بومـان را کـه از
نظر قدرت بر آنها برتری دارند ،شکست دهد .سالح مؤرر او و طققـۀ نخقـه در جـدال
برای کسب قدرت و نابود کردن دشمنان داخلـی و خـارجی ،خـرد اسـت ]...[« :و نیـز
دشمن را به رفق و مدارا نیکوتر و زودتر مستأصل توان گردانید که با جنگ و مکـابره و
از اینجا گوتهاند خرد به که مردی» (همان131 :ـ.)133
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شخ یت وزیر زاغان از جهات مختلف به دمنه شقاهت دارد؛ همانند او سـخت بـه
خرد و اصول عقلی باور دارد ،خود را آمادة فداکاری در راه مخدوم میداند و هـدفی را
برای خود تعیین میکند و با تمام وجود برای تحقـق یـافتن آن مـیکوشـد .در اندیشـۀ
سیاسی او ،این هد

ارزشمند است؛ چون هب باعث تقرب و افزایش قدرت او میشود

و هب م الح عمومی را تضمین میکند .از سوی دیگر این شخ یت بهدلیل اینکه حامل
بخشی از شخ یت کلیله است ،به شخ یت آرمانی نظام سیاسی مطلوب کتاب نزدیـک
است .شخ یت او ترکیقی از ویژگی های مطلوب متن همچون محافظهکاری ،خردمندی
و شجاعت است؛ ازاینرو میتوان شخ یت او را ترکیقی از بارزترین عناصر شخ ـیتی
کلیله و دمنه دانست .همین ویژگیهاست که نظـام سیاسـی او را تـا حـد یـک قهرمـان
برمیکشد و میستاید.
3ـ .2باب «بوزینه و باخه»
در این باب ،شخ یت کاردانا به دمنه شقاهت بسیار دارد .او نخست مثل دمنه موقعیـت
خود را از دست میدهد و در تالش است که موقعیـت سـابق را بازیابـد .کاردانـا خـرد
سیاسی را بر احساسات و اصول اخالقی ترجیح میدهد .عالوه بر این ،هماننـد دمنـه از
فراست که آمیزهای از نشانهشناسی و روانکاوی است ،برخوردار است و از ایـن دانـش
برای پردازش اطالعات و استداللهای خود بهره میگیرد .گـره اصـلی ایـن داسـتان آن
لحظۀ حساسی است که وی باید ت میمی فوری و حسا

بگیرد که سرنوشت مـر

و

زندگی او را تعیین میکند .کاردانا با درک موقعیت و تحلیل نشـانههـای رفتـاری باخـه،
احساسات را کنار می گذارد و با تمسک به اصول خرد موفق مـیشـود خـود را نجـات
دهد .در اینجا رفتار او یادآور داستانک سه ماهی و صیاد اسـت .کاردانـا ،هماننـد مـاهی
دوم ،در موقعیتی دشوار قرار می گیرد؛ ولی این موقعیـت بـا همـۀ دشـواری خـرد او را
نمیپوشاند .نشانهشناسی ،خردمندی ،ف احت و زبانآوری ،ت میبگیری سریع ،واکنش
بجا و دوری از احساسات همان اصولی است که در توصیف دمنه نیز ذکر شده است.
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3ـ .2باب «گربه و موش»
این باب داستان موشی است که در معرض خطری بزر

قرار گرفته و دشـمنان از هـر

سو او را احاطه کردهاند .در چنین شـرایط دشـواری ،مـوش از همـان اصـولی متابعـت
میکند که شخ یتهای دیگری همچون دمنه ،کاردانا و زا آنهـا را بـهکـار بـردهانـد.
عالوه بر این ،او م لحتاندیش است و در دوستی ،منافع و مضار را بهخـوبی بررسـی
میکند .برای چنین شخ یت سیا

و زیرکی ،دوستی و دشمنی موهومی سیاسی دارد و

تابع شرایط است .موش ابایی ندارد که سیاست را از اخالق جدا کند .از نظـر اخالقـی،
برخی اصول او پذیرفته نیست؛ اما در عالب واقعی و در سیاست عملی ،این اصول الزمـۀ
بقای اوست .موش خود را قدرتی کوچک و ضعیف میداند که اگر فاصـلۀ خـود را بـا
قدرت بزر تر (گربه) حوظ نکند و نتواند براسا

شرایط موجود ،در روابـط خـارجی

خود تعادل برقرار کند ،خیلی زود نابود میشود .به همین دلیل بهرغب رابطۀ خـوبی کـه
بین آن ها برقرار شده و گربه نیز بر تداوم آن اصرار دارد ،او پیشنهاد دوستی یک نیـروی
قاهر قوی با یک نیروی ضعیف بیدفاع را خردمندانه نمیبیند و آن را رد میکند.
3ـ .2باب «زاهد و راسو»
این باب کوتاه چه در سقک و چه در شخ یتپردازی با هوت باب دیگر توـاوتهـایی
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
شخ یتپردازی در باب «پادشاه و فنزه» نیز تکرار شده است .محتوای سیاسی باب نیـز
کبرنگتر از دیگر بابهاست .القته با تحلیل نشانهها و نمادهای متن ،در سـاختار آن بـا
بابهای دیگر مشابهتهایی نیز دیده می شود .زاهد ،مانند پادشاه ،در جایگـاه قـدرت و
سلطه قرار دارد و راسو در خیرخواهی و تمشیت امـور نمـاد طققـۀ نخقـه اسـت .زاهـد
بیآنکه بررسی الزم و شایستهای انجام دهد ،راسو (وزیر) را مجازات میکنـد .حقیقـت
ماجرا و بی گناهی و خردمندی راسو زمانی مشخص می شود که دیگر او در میان نیست.
هد

برزویه از اضافه کردن این باب ،اصالح اخالق فردی پادشـاه و بـهخ ـو

بـاال

بردن قدرت صقر و تحمل طققۀ قدرت در برابر طققۀ نخقه و درباریان است .برزویـه در
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تاریخ سیاسی مشاهده کرده است که بسیاری از افراد طققۀ نخقه جـان خـود را بـهدلیـل
ت میمات آنـی و غیرمسـئوالنۀ پادشـاه از دسـت دادهانـد .ایـن سـاختار و مضـمون در
داستانهای متعددی از کلیله و دمنه تکرار شـده و بیـانگر تـر

دائمـی طققـۀ نخقـه از

ت میبهای شتابزدة طققۀ قدرت است.
3ـ .2باب «پادشاه و فنزه»
یکی از بابهای بسیار جذاب و مهب کلیله و دمنه این باب است .در این باب ،همچون
باب اول ،طرح داستان براسا

رقابت و جـدال میـان پادشـاه و طققـۀ وزرا و نخقگـان

پیریزی شده است .تواوت فنزه و دمنه در این است کـه دمنـه زنـدانی قـدرت پادشـاه
است و فرصت بیرون رفتن از این زندان و دایـرة قـدرت را نـدارد .دمنـه بـهناچـار در
گوت وگو با هرم قـدرت ،خواسـته یـا ناخواسـته ،مجقـور اسـت از آن متابعـت کنـد و
درنهایت اعتراضی به نهاد قدرت در گوتههای او دیده نمیشـود و حتـی اگـر براسـا
رویکرد شالودهشکنانۀ او ،خود مهبترین قربانی قدرت باشد ،چارهای جز پناه بـردن بـه
پادشاه ،یعنی همان قدرتی که به تقلیل قدرت و نابودی او ت میب گرفتـه اسـت ،نـدارد.
فنزه اما در واپسین لحظات ،از این دایره یـا زنـدان قـدرت خـود را رهـا مـیکنـد و در
موقعیتی نسقتاً برابر با هرم قدرت به گوتوگو با آن میپردازد .وی در این گوتوگوهـا،
هبزمان سه موضوعِ واکاوی قدرت ،روانکاوی صاحقان قـدرت و پیامـدهای اجتمـاعی
اعمال قدرتِ بیحدوح ر را تحلیل میکند.
فنزه با دمنه مشترکات فراوان دارد .هر دو از یک طققـهانـد .او خردمنـد ،زبـانآور و
مسلط به زبان سیاسی است ،هب جانب پادشاه را رعایت میکند و هـب از مواضـع خـود
کوتاه نمیآید ،مانند شنزبه سادهلوح نیست و سخن پادشاه و درباریان را باور نمـیکنـد،
قدرت تحلیل دارد و سعی میکند تمام جوانب امور را بررسی کند .همین دالیـل باعـث
میشود شخ یت او تکاملیافتهتر از دمنه باشد؛ اما نه آنقدر کامل که بتـوان بـا وجـود
همۀ مشکالت ،مانند شگال ،در کنار قدرت بایستد و امور را مدیریت کند .با این حـال،
او چگونگی کارکرد قدرت در نظام سیاسی را میشناسد و برخال

دمنه با حوظ فاصلۀ

انتقادی با پادشاه ،شانس بقا و قربانی نشدن را برای خود حوظ کند .این باب درمجمـوع
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نقدی بسیار مهب و کبسابقه در ادبیات سنتی بر ماهیت قدرت و اخالق سیاسـی اسـت.
انتخاب نمونهای از گوتوگوهای وی با پادشاه بسیار دشـوار اسـت .یـک مـورد کوتـاه
برای نمونه ذکر میشود:
من گرموسرد جهان بسیار دیدهام و بهحقیقت بشناخته که هرکه بر پشت کرة خاکی
دست خویش مطلق دید ،دل او چون سرِ چوگان به همگنان کژ شـود و بـر اطـالق

فرق مروت را زیر قـدم بسـيرد و روی آزرم و وفـا را خراشـیده گردانـد (همـان:
.)191
شخ یت فنزه کاملتر و جذابتر از دمنه است .فنزه ،همچون نیچه ،32کسب قـدرت و
قدرتمند بودن را فضیلت می داند و از آن بـرای جلـب منـافع شخ ـی و ادارة م ـالح
عمومی بهره میبرد؛ اما توان آن را دارد که اگر این اهدا

میسر نشود ،بهموقع از قدرت

فاصله بگیرد و در مقابل آن شجاعانه بایستد و مقتدرانـه آن را نقـد کنـد .فنـزه یکـی از
نمایندگان طققۀ نخقه در شرق است که در عالب واقعی سیاست ،مابازاءهای انسانی بسیار
کمی برای آن یافت میشود .خاندان برامکه ،خاندان سهل نوبختی ،جـوینی ،امیرکقیـر و
قائبمقام تا حدودی به وی شقاهت دارند؛ با این تواوت که آنها برخال

فنزه درنهایـت

قربانی قدرت شدهاند.
3ـ .2باب «شیر و شغال»
این باب به داستان کلیله و دمنه بیشترین شقاهت را دارد و گـویی نسـخۀ تاییریافتـه و
حتی تکاملیافتۀ آن اسـت .شـاال شخ ـیتی ترکیقـی اسـت کـه مـواد و م ـالح آن را
نویسنده از ترکیب شخ یت دمنه ،شنزبه و کلیله ساخته است .داسـتان اصـلی بـاب بـه
مسئلۀ قدرت و روابط سیاسی درون حکومت مربوط میشود .شاال هـبرتقـۀ شـنزبه و
دمنه است و مانند آنها درگیر رقابتهای سیاسی درون سـاختار قـدرت مـیشـود و در
معرض تهمتهای گوناگون قرار میگیرد .همانند باب اول ،این وزیـر ادارة امـور را بـر
عهده دارد و باید میان عالیق شخ ی ،ارادة پادشاه ،درباریان و منافع عامه تعادل برقـرار
کنند؛ مسئلهای بسیار پیچیده که در جارافیای سیاسی کلیله و دمنه (هند ،ایران و عرب)،
از طققۀ وزیران قربانیان زیادی گرفته است.
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شــاال عقــل و خردمنــدی دمنــه و صــداقت شــنزبه را توأمــان دارد و از اصــول
محافظهکاری کلیله نیز برخوردار است .واقعگراست و بلندپرواز نیست .سـازِکار قـدرت
را در جامعهاش میداند و آن را ناپسند میشمارد .برخال

دمنه بهدنقال قـدرت نیسـت،

بلکــه قــدرت در پــی اوســت .در مقایســه بــا دمنــه ،از خطرهــای نزدیکــی بــه قــدرت
بی حدوح ر هرم قدرت درک عمیقتری دارد .با این حال ،بهدلیل توانایی و تعلقش بـه
گروه نخقه ،در برابر اصرار نهاد قدرت چارهای جز پذیرش مسئولیت ندارد .امتیاز دیگـر
او بر دمنه دوراندیشی و پیشبینی اوست .این دو اصل که به نشانهشناسی و فراست نیـز
قابل تعقیر است ،از مهارتهای مطلوب و مورد انتظار راوی از طققۀ نخقـه و کـارگزاران
سیاسی است.
شاال درک درستی از بیرقاتی و ناپایداری شرایط عمل سیاسی دارد و توصـیههـای
مکرر راوی درخ و

اعتماد نکردن به دیگران را که در ضـرب المثـل «ظُـن بسـایر

اإلخوان شرا» به ایجاز بیان شده ،جدی میگیرد .نگاه او به اطرافیان و پدیدهها بدبینانه و
محتاطانه است و فهب دقیقتری از سـاختار قـدرت در نظـام سـنتی دارد و بـا برقـراری
ارتقاط با نزدیکترین افراد هرم قدرت (مادر شاه) ،برای خود حاشیۀ امن ایجاد میکنـد؛
در حالی که دمنه (رادیکال) ،بدون درک قوانین عرفی و اختال

بـا دربـار (مـادر شـاه)

زمینۀ سقوط خود را فراهب میکند .او همچنین بیشتر از سایر همتایان سیاسی خـود ،بـه
اخالق پایقندی نشان میدهد ،درمجموع گویی شاال مطلوبترین شخ یت طققۀ نخقـه
است که راوی بهدنقال وی بوده و سرانجام آن را در آخرین باب میجوید و میسازد.
همانگونه که وزیر (شاال) در این باب به کمال مطلوب رسیده ،شخ یت شـیر نیـز
خردمندتر از همتای خود در باب اول شده است .نهفقط دیگر از جوانی و بـیتجربگـی
او سخنی در میان نیست ،بلکه پادشاهی است کـه وزیـر خـود را بـا آزمـون و امتحـان
برمیگزیند .از عیوب عمومی و مشترک همتایان خـود برکنـار نیسـت :عجـول اسـت و
ت میب نابهنگام میگیرد ،خشب خود را بهموقع فرونمـینشـاند ،اسـیر دسیسـه و توطئـۀ
درباریان میشود و عهد و پیمان را بهآسانی فراموش میکند .با چنـین توصـیفهـایی از
نهاد قدرت ،درواقع راوی به طققۀ نخقه هشدار میدهدکه هرم قـدرت حتـی در بهتـرین
حالت نیز خطرناک و غیرقابل اعتماد است.
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با بررسی هشت باب مذکور بهنظر میرسد برزویه بابها را هدفمند برگزیده اسـت.
مجموعۀ بابهای کلیله و دمنه یک گوتمان سیاسی ،برنامۀ «سیاسـت عملـی جـامع» یـا
نقشۀ راه برای سیاست ورزی و کشورداری در نظر گرفته و به حاکمـان سیاسـی توصـیه
شده است .هر باب بخشی از نیازهـای سیاسـتورزی در دنیـای سـنتی ،مثـل سیاسـت
داخلی ،سیاست خارجی ،تعامل با درباریان و رعیت ،و اخالق فردی پادشاه ،را پوشـش
میدهد .عامل دیگری که این بابها را بههب مت ل میکند ،قهرمانان یـا شخ ـیتهـای
اصلی هستند .این شخ یتها با وجود اختال

در نام و مشخ ات ظاهری ،مشـترکات

بسیار دارند .نویسنده ،خودآگاه یا ناخودآگاه ،در گزینش داسـتان بـه مشـابهت آنهـا بـا
شخ یتهای باب اول توجه کرده است .نکتۀ جالب توجه دیگر این است کـه بـابهـا
یک روند و سیر تکاملی را طی می کنند تا اهدا

اصـلی گـردآوری مـتن را کـه شـامل

تربیت نظام سیاسی ،تعدیل قدرت و سـازواری میـان طققـۀ قـدرت و نخقـه مـیشـود،
برآورده سازند .با این برداشت ،کلیله و دمنه چندان بیشقاهت به یـک روایـت بلنـد یـا
رمان (بهخ و

از نوع رمانهای پستمدرنیستی) نیسـت کـه بـا بـاب «شـیر و گـاو»

شروع می شود و با نسخۀ تکاملیافتۀ آن در باب «شیر و شگال» بهپایـان مـیرسـد .هـر
باب /ف ل به مخاطب اجازه میدهدکه بهصورت متنـی پیوسـته یـا بـهگونـهای مسـتقل
خوانده شود؛ اما این خودبسندگی بابها بهمعنای استقالل کامل نیسـت؛آنهـا جزئـی از
یک کالنروایت است که فقط با درک رابطۀ طـولی میانشـان ،اهـدا

گوتمـانی مؤلـف

درک میشود.
 .2نتیجه
کلیله و دمنه ارری است که «از طر
این هد

گروه نخقه» «برای نهاد قدرت» نوشته شـده اسـت.

گوتمانی چگونگی ساخت روایت یا نحوة گزینش بـابهـا و تنظـیب آنهـا را

مشخص میکند .عامل پیوند بابها و انسجام روایت در شکل کنونی کلیله و دمنه ،یـک
ساختار کلیشهای و اقتقاسی است که از گوتوگوی «رای و برهمن» حاصل میشود؛ امـا
از آنجا که خود متن به دخلوت ر هایی که در آن شده ،اذعان دارد و تحقیقات متأخر
نیز نشان دادهکه باب هایی بر آن افزوده شده ،این ساختار روایـی سـاختگی و نامنسـجب
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بهنظر میرسد .سـاختگی بـه ایـن معنـا کـه بـابهـای افـزودهشـده از طریـق سـاختار
گوتوگویی «رای و برهمن» به متن اصلی اضافه شده و نامنسجب از این نظر که بـهجـز
باب اول رابطهای میان عنوان کتاب با سایر بابها برقرار نیست و ارتقاط این بابهـا بـا
هب نیز ضعیف و نامشخص است .برپایۀ فرضیۀ مطرحشده ،اگر به بابهای اصلی توجه
کنیب ،این نگرش تاییر میکند و مشخص میشـود کـه ایـن ارـر مجموعـهای آشـوته از
حکایات نیست ،بلکه برزویه باب های اصلی را هدفمند برگزیده و در قالب گوتوگوی
«رای و برهمن» تدوین و تنظیب کرده است .این ساخت روایی با سـاخت گوتمـانی کـه
سطح زیرین روایت را در بر میگیرد و هد

نهایی آن «سازواری میـان نهـاد قـدرت و

گروه نخقه» است ،هماهنگی و سنخیت دارد.
برای درک معیارهای گزینش برزویه ،دقت در باب اول و بهویژه دو شخ یت اصلی
آن ،یعنی «کلیله» و «دمنه» ،بسیار ضروری است .ایـن بـاب و ایـن دو شخ ـیت چنـان
جاذبهای برای مؤلف داشته که وی داستانهای دیگر را براسا

ویژگیهای این بـاب و

شخ یتهای آن انتخاب کرده است .در نظام سیاسی مـتن ،شـاه از بـاالترین قـدرت و
آزادی عمل برخوردار است و درباریانی گرداگرد او نقشآفرینـی مـیکننـد کـه از نظـر
شخ ـیت و عملکـرد ،مشـابهت فراوانـی بـا دو شخ ـیت کلیلـه و دمنـه دارنـد .ایـن
شخ یتها یا مشابه ایـن دو شخ ـیت یـا ترکیقـی ازآن دو هسـتند .همـین تکـرار یـا
مشابهت شخ یتها با سه شخ یت اصلی (شیر ،کلیله و دمنه) نوعی رابطۀ طولی میان
بابها ایجاد میکند .موضوع مهب دیگـر فراینـد تکـاملی شخ ـیتهاسـت .بـابهـا و
حکایتها بهگونهای تنظیب شده کـه یـک فراینـد تکـاملی در کـل ارـر دیـده مـیشـود.
شخ یتها مرحلهبهمرحله و باببهباب در سیاستورزی پختهتر میشوند؛ بـرای مثـال
شخ یت شاال نسقت به همتای خود در باب اول ،یعنی دمنه ،بسـیار مدبرانـهتـر عمـل
می کند .از این لحاظ گویی با رمانی مواجهیب که شخ یتها پس از پشتسـر گذاشـتن
یکسری اتواقات ،به تاییرات مورد نظر راوی دست مییابند.
در میان شخ یتها ،مهبترین طیف شخ یتی مربوط به دمنـه اسـت .وزیـر پـنجب
زاغــان ،مــوش ،کاردانــا ،پی ـروز ســویر خرگوشــان بــه پ ـیالن ،فنــزه و ش ـاال در زمــرة
شخ یتهایی هستند که عملکرد آنها به دمنه بسیار نزدیک است .برخال
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متن که در آن دمنه شخ یت منوی معرفی میشود ،این شخ یت ،بهخ و

در قالـب

شخ یتهای تکاملیافتـۀ بعـدی ،از بیشـترین خ وصـیات مطلـوب وآرمـانی مؤلـف
برخوردار اسـت .در بـاب «شـیر و شـاال» ،شـاال مطلـوبتـرین شخ ـیت و نسـخۀ
تکاملیافتۀ دمنه و الگویی است که مؤلف به نظام سیاسی و طققۀ نخقه معرفی و توصـیه
می کند .این شخ یت معیارهای مطلوب هرم قدرت و طققۀ نخقه را در خود جمع کرده
است و درنتیجه متن ت ویری کامالً مثقت از وی ارائه میکند.
براسا

نتایج پژوهش ،جایگاه بابها و شـیوة تقویـب داسـتانهـا از الگـو و نظـب

مشخ ی پیروی کرده است .درواقع نظریۀ سیاسی متن بهمنزلۀ یـک گوتمـان اسـت کـه
بابها و داستانهای فرعی نقش پارادایبها و گزارههای انسجامدهندة آن را ایوا میکنند.
باب اول ،بهعنوان اولین و مهبترین گزاره ،به رقابتهـای سیاسـی درون دایـرة قـدرت
میپردازد و در جایگاه نخست قرار میگیرد .این گزاره به این معناست که رقابـت درون
نهاد قدرت مهبترین نگرانی گوتمان مزبور است .رقابتهـای سیاسـی و جنـگ قـدرت
میان درباریان ،طی یک مسیر دایرهوار در باب «شیر و شاال» دوباره مطرح میشود؛ امـا
این بار در قالقی تکاملیافته که در آن ،رابطۀ نهاد قدرت و طققۀ نخقـه پـس از عقـور از
مشکالت و دشواریهای متعدد ،حل شده و شکلی مطلوب و آرمـانی بـه خـود گرفتـه
است .باب های دیگر بهمثابۀ گزارههایی است که بهترتیب به مسـائلی ماننـد مـدیریت و
رهقری ،روابط خارجی ،تدابیر جنگ و دفاع ،فراسـت و نشـانهشناسـی و خودسـازی و
اخالق فردی پادشاه میپردازد .این گزارهها مهبترین مسائل گوتمان سیاسی مؤلف است
که وی سعی کرده در چارپوب زبانی غیرمستقیب (داستان تمثیلی) به نهاد قدرت تقـدیب
کند .اصلیترین مسئلۀ این گوتمان ،ساماندهی رقابت درون قـدرت اسـت کـه در بـاب
اول مطرح و در باب آخر حل شده است .بابهایی که بعدها به بابهای اصلی افـزوده
شده ،نیز کبوبیش الگـوی ارـر را پـیش چشـب داشـته اسـت؛ مـثالً در بـاب «پادشـاه و
برهمنان» با طرحی مشابه باب «شیر و گاو» و «شیر و شـاال» در دنیـای واقعـی انسـانی
روبهرو میشویب .درواقع میتوان کلیله و دمنه (اصلی) را مانند رمانی در نظر گرفت کـه
بابهای آن مثل ف ل های رمان ،هدفمند طراحی و انتخاب شده؛ با این تواوت که ایـن
رمان بیشتر شقیه داستانهای پستمدرنیستی است که ضـمن ارتقـاط داشـتن ف ـلهـا،
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امکان خوانش مستقل هر ف ل بهصورت مجزا نیز برای مخاطب فراهب است .رشتههای
نامریی که اجزای این رمان را بههب مت ل میکند و بدان انسجام میبخشد ،محتوا ،فـرم
تمثیلی و شخ یتهای مشابه با کنشهای مشترک است.
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پینوشتها
1. Anthology
2. Montage
 .3روایتپردازان کلیله و دمنه برای ایجاد انسجام یا رابطۀ طولی میان بابها از ساختار یا الگویی رابت
استواده میکنند که در آن ،رای (پادشاه هند) از برهمن میخواهد دربارة موضوعی خا که مرتقط
با مطالب ققلی است ،یک حکایت یا روایت داستانی بیان کند و برهمن با بهرهگیری از شکل روایی
داستاندرداستان ،موهوم مورد نظر پادشاه را تشریح میکند؛ مثالً« :رای فرمود برهمن را بیان کن از
جهت من مثل دو تن که [ ]...برهمن گوت .»]...[ :درواقع اتواقات باب پیشین دستمایۀ تشریح
موضوعی تازه در باب بعد میشود.
 .0در باب «بازجست دمنه» نیز این شخ یتها حضور دارند؛ اما این باب الحاقی است.
 .5انسجام بهمعنای آنچه اجزای بابها را بههب میپیوندد و هستی کتاب را بهعنوان متنی واحد تعریف
میکند.
6. Parol
7. Langue
 .3براسا بررسیهایی که تا کنون انجام شده ،حکایتهای کلیله و دمنه دو منقع اصلی داشته است:
پنجهتنترا و مهابهاراتا .پنجهتنترا پنج باب دارد .2 :متربهید یا همان باب شیر و گاو؛  .1متراسنيراپت
یا باب دوستی کقوتر و زا و موش؛  .3کاکولوکی یا باب بوم و زا ؛  .0لقدپرناش یا باب بوزینه و
باخه؛  . 5اپریچتکارتا یا باب زاهد و راسو .این پنج باب با پنج باب کلیله و دمنه بهطور کامل
مطابقت دارد (عقاسی .)39 :2363 ،دیگر منقع مهب برزویه حماسۀ عظیب مهابهاراتا است .براسا
نظر دوبلوا ( ،)33 :2331سه داستان «موش و گربه»« ،شاه و فنزه» و «شیر و شاال» و همچنین دو
داستانک «سه ماهی» و «مردی که از پیش شتر مست میگریخت» از این ارر گرفته شده است.
بنابراین میتوان اطمینان داشت که حداقل هشت باب این کتاب از ادبیات هندی اقتقا و انتخاب
شده است .بابهای دیگر یا از طر

خود برزویه یا از طر
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شده است؛ برای مثال تحقیقات متأخر رابت کرده که دو باب «برزویۀ طقیب و بازجست دمنه و باب
برزویۀ طقیب» از طر مترجب به اصل عربی افزوده شده است (محجوب.)212 :2309 ،
9. Panchatantara
10. Antoine Issac Silvester de Sacy
11. Montage
 .21همانطور که گوته شد ،برزویه و دیگر مترجمان و مؤلوانی که بابهایی را بر متن افزودهاند ،برای
تدوین و پیوستن افزودهها از یک تکنیک اقتقاسی واحد ،یعنی گوتوگو میان رای و برهمن،
استواده کردهاند تا رابطۀ ساختگی میان بابها را برقرار سازند.
 . 23در دنیای علب و ادب ،هیچ کتابی را سرا نداریب که مانند این کتاب سرمشق اخالق و راهنمای
زندگی قرار گرفته و نزد خا

و عام بلندآوازه باشد (بهار.)153 /1 :2309 ،

 .20فوکو معتقد به کارکرد شقکۀ قدرت بود .او به همین دلیل میگوت مالوب کردن دستگاه دولت
موجب تاییر در شقکۀ قدرت نمیشود؛ زیرا نظام سیاسی تابعی از شقکۀ وسیع و قدرتمند قدرت
است (رهقری .)204 :2333 ،بهباور فوکو ،باید قدرت را از نهاد حاکمیت جدا کرد« :قدرت در تمام
سطوح جامعه پراکنده است و برخال لیقرالها و مارکسیستها ،قدرت را نقاید در دستگاه دولت
متمرکز شمرد» (ضیمران)290 :2323 ،
 .25برای اطالعات بیشتر رک .امیری03 :2339 ،ـ.06
 . 26حسن قاضی مرادی با ارائۀ برخی شواهد ،مسئلۀ تووق اخالق بر سیاست را تشریح کرده است .از
نظر او ،اخالقی کردن سیاست در شرق توجیهگر نظام استقدادی است که در آن ،سیاستورزی،
یعنی راهکاری زمینی برای ساماندهی «عدم توافق» ،بهرسمیت شناخته نمیشود؛ ازاینرو اخالق
ابزار قدرت و توجیهگر قدرت بهشمار آمده است .در حالی که فرضیۀ مطرحشده دربارة کلیله و
دمنه با نظریۀ نیچه (اختراع ضعوا برای کنترل اقویا) تطابق بیشتری دارد و نقطۀ مقابل آن قرار
میگیرد؛ بدین معنا که این کتاب از طر طققۀ نخقه تدوین شده و با اخالقی کردن امر سیاسی،
ق د کنترل قدرت استقدادی و مقید کردن آن را دارد (قاضی مرادی.)243 :2332 ،
 .22یادآور میشود که برزویه نیز از همین طققه بوده است و از این نظر ،با این دو شخ یت مشابهت
دارد.
 .23کلیله و دمنه نیز شاال هستند.
 .29مخاطب کلیله و دمنه بیش از همه طققۀ قدرت است.
 .14ظاهراً در نظام سنتی ،عدالت غایت سیاستورزی در نظر گرفته میشد؛ برای مثال جالب است که
سعدی نیز باب نخست گلستان را به سیرت پادشاهان و باب اول بوستان را به عدل و تدبیر و رای
اخت ا
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 .13این باب نخستین باب کلیله و دمنه است.
 .10این موضوع امکان دارد با مسئلۀ تناسخ در ادیان هندی نیز بیارتقاط نقاشد.

 .15از زبان اوست :از دنائت شمر قناعت را /همتت را که نام کردهست آز (منشی.)61 :2323 ،
 .16بهقول سعدی« :پادشاهان به ن یحت خردمندان از آن محتاجترند که خردمندان به قربت پادشاهان»
(.)224 :2322
 .12همچنین است تکرار مضمون «الملک و الدین توأمان» در قالبهای مختلف.
 .13نمونهها بسیار است؛ برای مثال رک :قرآن کریب ،سورة مائده ،آیۀ ( 32ماجرای دفن هابیل)؛ نیز در
کلیله و دمنه ،بهرهگیری زا از مشاوره با اصحاب رأی که شاهدی بر خردمندی اوست و نیز در
حکایت مار و زا که دمنه برای قانع کردن کلیله آن را نقل میکند (منشی.)35 :2323 ،
 .19این بنمایه و طرح ،از اسطور و افسانه تا واقعیت عینی تاریخی ،مابازاءهای فراوان دارد .داستان
پادشاه جهود و ن رانیان نمونهای از آن است .فروزانور ( )251 /2 :2324بهصورت مقسوط به
تقارشناسی این موضوع پرداخته و نمونههای آن را در توسیر ابوالوتوح رازی ،ق صاالنقیا ،توسیر
کشفاالسرار و تاریخ طقری در بیان ق ۀ رزم پیروز و هیاطله دیده است .مسلّماً مقنای داستان
کلیله و دمنه مقدّم بر همۀ موارد فوق است.
 . 34این نوع خرد بیشتر جنقۀ زمینی و علمی دارد و در بسیاری موارد معنای آن با زیرکی و احتیال
درهب میآمیزد.
 .32اخالق بهترین اختراع ضعواست برای بازداشتن و منع اقویا؛ قدرت باالترین میل انسانی است
(دورانت.)2 :2391 ،
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