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کتاب کلیلهو دمنه از جمله متون سیاسی است که زبان ادبی -تمثیلی و زمینه اخالقی داسزتانهای
آن ،مخاطب را از درب شفاف نزاع قدرت باز میدارد .یكی از این داستانها ،روایت شیر و گزاو
است که جنبة تمثیلی و زمینه اخالقی آن نه تنهاسبب شده است نززاع قزدرت میزان دو جنزاح143 ،
یكی مدافع مفهوم عدالت منطبق بااندیشزه سیاسزی ایرانشزهری و دیگزری طرفزدار فردگرایزی ،
پوشیده بماند ،منطق گفتگوی سیاسی را نیز تحت تأثیر زاویه دید غالب متن با الیزهای اخالقزی
تحریف کرده است .نتیجه چنین نگاهی ،حذف و منفینمایی باور و شخصیت یكزی از طزرفین
نزاع قدرت است که در مقام مشارب گفتگو ،نظم موجود را که از نوع سلسله مراتبزیِ مزوروثی
ست ،بر نمیتابد و در نهایت نگاه کالن حاکم بر متن ،وی را قربانی میکند .از آنجزا کزه نززاع
قدرت ،نوعی موضعگیری فضایی است که فاصله طرفین متخاصزم را بزه گونزههزای متفزاوت
تنظیم میکند در این نوشتار نزاع قدرت مندرج در داستان شیر و گاو ،نیز شیوههای تحریف آن
بر مبنای داللتهای فضایی تبیین و تحلیزل شزده اسزت .مبنزای تحقیزق نوبزتگیزری و کیفیزت
روایتگری راوی – کنشگران داستان در مقام مشارکین گفتگوست.
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مقدمه
بخش عمدة اندیشههای سیاسی کالسیك مشرقزمین بویژه ایزران همزواره در قالزب دو
الیه پوشش به تحریر در آمده است؛ از یك سو نگارندگان یا گردآورندگان ایناندیشهها
به سبك و زبانی قصهمحور و تمثیلی گراییدهاند و از سوی دیگر زمینزة ایزن قصزههزا و
تمثیالت اخالقی است .این روش عمدتاً مخاطب را از درب شزفاف نززاع قزدرت و در
برخی موارد حتی از تمییز جنبة سیاسی بحث ،بازمیدارد .در سایة چنین روشی« ،منطزق
گفتگوییِ» حامل نزاع قدرت ،مدام از جانب نگاه کالن اثزر ،همچنزین زاویزه دیزد خوزرد
حكایتهای درون داستانی ،که بدان دیدگاه کالن وابسته است ،تحریزف مزیشزود .رونزد
شكل گیری شخصیت منفی وتثبیت آن شخصیت در جناح مقابل ایزن دسزته از قصزههزا
دستاورد این تحریف است .شخصیتی که مخالف وضعیت موجود تلقی ،و در نهایت بزه
نفع صدا ونگاه غالب متن یعنی قدرت تثبیتشده قربانی میشود.
یكی از این قصهها ،حكایت شیر وگاو در کتاب کلیلهودمنه اسزت .ایزن کتزاب بزا
اینكه در اصل منشئی هندی دارد بنا بزه مفزاهیم منزدرج و نیزز شزگردهای اظهزار آن،
حاوی داللتهایی همسو با اندیشه سیاسی ایرانشهری اسزت و بنزا بزه اظهزار برخزی از
پژوهشگران نقش در تداوم آن اندیشه عمدهای داشته است (طباطبزایی :9305 ،ص 990و
قادری .)9335 ،اندیشه سیاسی ایرانشهری بر شاهی آرمزانی اسزتوار اسزت .بنزا بزه ایزن
اندیشه برای شاه آرمانی الزاماتی همچون فرّ ،نژاد و تربیت وجود دارد که کسی بزدون
آنها به این مقام نمیرسد .افزون براینها ،شاه آرمانی برای ماندگاری ایزن منصزب ،نیزز
باید در حفظ صفاتی مانند اقتدار ،عدالت و دینداری بكوشد (رجایی :9305 ،ص 31-00و
رضاییراد :9303 ،ص .)003هر کدام از این صفات بنا به اصطالح آن زمان تعریفزی ویزژه
دارد و از آن میان ،مفهوم اصطالح عدالت با معنای امروزی آن بسزیار متفزاوت اسزت.
ساموئل ب .ادی در کتاب «آیین شهریاری در شرق» مینویسد:
وظایف او [شهریار] که در پادشاهیهای شرق وظزایفی مقزرر و معزین بزود از نظزر
اساسی به دو قسمت تقسیم میشد :دفاع از مملكت در مقابزل دشزمنان خزارجی و
حفظ قوانین ایزدی در داخل .قوانین ایرانی ثابت و الیتغیر بود و از این روی ایزدی
تلقی میشد (ادی :9320 ،ص.)03
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پیروی از الگوی تغییرناپذیر ازلی و ابدی برای قاعدههای زمینی مخت شرق نبود
بلكه غرب را هم در بر می گرفت .افالطون در معرفی «مرد سیاسی» بر «همیشه به یك
حال ماندن و پیوسته همان بودن تأکید میکند که در نظر او خزاص چیزهزای خزدایی
است» (افالطون ،بیتا)12 :؛ نگاهی که به ظاهر از پارمیندس گرفته اسزت .ایزن فیلسزوف
واقعیت و خوبی را ابدی و نیز تغییر و تغیّر را موهوم میداند .در ایزن تلقزی ،بهتزرین
دولت آن است که از روی نمونه آسمانی و الیتغیر سزاخته شزده باشزد (راسزل:9343 ،
ص.)90
این مسئله در باب حكومزت آرمزانی دراندیشزه سیاسزی ایزران هزم صزادق اسزت.
اصلی ترین وظیفة شهریار در داخل کشور ،حفظ و اجرای قزوانین ثابزت ایززدی اسزت.
چنین تفكری هر گونه تغییر را در حكم تغییزر قزوانین ثابزت الهزی مزیدانزد و رعایزت
سلسله مراتب به مثابة حفظ عدالت ،اصلیترین جلوة قوانین تغییرناپذیر اسزت .اردشزیر
بابكان از همین موضع آشكارا می گوید« :آنچزه شاهنشزاه فرمزود از مشزغول گردانیزدن
مردما ن به کارهای خویش و بازداشتن از کارهای دیگران ،قوام عالم و نظام کار عالمیزان
است (نامه تنسر :9399 ،ص .)95خواجه نظامالملك نیز با همین تلقی عدالت را وظیفة شزاه
معرفی میکند« :آیین ملك را به جای خویش باز بزرد و انزدازة هزر کزس پدیزدار کنزد؛
ارزانیان را به پایة خویش رساند؛ ارزانیان را دست کوتاه کند و به کزار و پیشزة خزویش
فرستد» (نظام الملك :9342 ،ص .)912با این وصف عدالت حاوی حفظ وضزعیت موجزود،
پاسداشت سلسله مراتب کاستی و از پیش تثبیت شده و نقطه مقابزل آن کفایزت ،لیاقزت
فردی و فردگرایی است.
از آنجا که نزاع قدرت برای تعریف و تثبیزت موقعیزت افزراد و گروههزا بزه تنظزیم
فاصله میان آنها می انجامد ،ذاتاً نوعی موضعگیری فضایی است .به همین دلیل مؤثرترین
راه برای درب تبیین روابط افراد یا نزاع قزدرت یزا تحریزف آن در متزون ادبزیِ حزاوی
اندیشه سیاسی ،بازگشت به داللتهای فضایی است.9
فضا ،روساخت و تجلی مادی روابط اجتمزاعی اسزت (بزارکر :9319 ،ص .)434بزدون
آشنایی با داللتهای فضایی ،این روابط قابل درب نخواهد بود .داللتهای فضایی از دیدگاه
ژانر به دو دستة بصری و لفظی تقسیم میشود .فضای بصری به مكان اطالق میشزود و
فضای لفظی همان صحنهپردازی کالمی است (فیسزتر :9303 ،ص .)352در متزون ادبزی یزا

141

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،10شماره  ،42زمستان 1392

141
141

نوشتاری با فضای کالمی روبه رو هستیم که گاه یادکرد مكان و گاه تبیین ذهنی موقعیتها
و انتزاعی است .این داللتهزا دارای کیفیتهزای انتزاعزی همچزون فاصزله و جهزت اسزت
(شكوهی :9303 ،ص )019که مبنای تبیزین روابزط اجتمزاعی قزرار مزیگیزرد؛ بزه عبزارتی
دیگرآنچه روابط اجتماعی نامیده میشود؛ برداشتی نمادین از بحث فاصله وجهت اسزت
که محیط ،اعم از انتزاعی و عینی را از دیدگاه حزریم بزه خصوصزی و عمزومی تقسزیم
میکند؛ فضایی که از ذهن و بدن شروع میشود و تا مشترکترین بععد آن تدوام مزییابزد
(مدنیپور :9319 ،ص )33و یا از دیدگاه سلسله مراتبی ،صورتهایی همچونعمودی ،افقزی و
غیره به خود می گیرد که حاوی داللتها و تداعیهای معناشناختی اسزت .بزه همزین دلیزل
کارکرد داللتهای فضایی در داستانها ،صرفاً به خلق محیطی به منظور شخصزیتپزردازی
کنشگران داستانی محدود نمیگردد ،بلكه این کارکرد شامل نقش الگوسزازانة فضزا نیزز
می شود که از تفاسیر معناشناختی سرشار است؛ برای مثزال متضزادهای فضزایی کزه بزه
شكل تقابلهای عمودی معین میشود الگویی از فضای سلسله مراتب فئودالی بنا میکنزد
(فیستر :9303 ،ص 330و .)333
در باب اندیشههای سیاسی در کلیلهودمنه ،عالوه بر کتابها میتوان از چند مقالزه یزاد
کرد :یكی از آنها بزا رویكزردی محتوامحزور ،درونمایزه هزر بزاب را بزه مثابزه یكزی از
ویژگیهای اندیشه سیاسی کتاب ،نشان داده است (شریفپور و محمزدی .)9330 ،مقالزةدوم،
اندیشه سیاسی کلیلهودمنه را از نوع اندیشزه سیاسزیایرانشزهری دانسزته؛ همسزو بزا آن
اندیشه به تحلیل متن پرداخته است (ظهیری و دیگران .)9331 ،دو مقالة دیگر ،یكی با طرح
اخالقزدگی سیاست در کلیلهودمنه (دهقانیان و نیكوبخزت )9312 ،و دیگزری بزا واسزازی
روند شخصیتپردازی در داستان شیر و گاو (دهقانیان ،)9312 ،نگرشی متمزایز در تحلیزل
متن کلیلهودمنه مطرح کرده است .مقاله آخر ،سطح فراداستانی کتاب را با گفتمانکزاوی
تعامل رای و برهمن بررسی کرده است (یعقوبی جنبهسرایی و احمدپناه .)9312 ،از میان ایزن
مقاالت ،مقاله دوم به صورت کلی و سه مقاله اخیزر بزه صزورت تخصصزی ،مزیتوانزد
مقدمهای بر ادعای این تحقیق یا مؤید آن باشد؛ با این وصف هیچ یك از آن مقاالت بزا
این مبانی و جزئیات به تحلیل این بحث نپرداخته است .در ایزن نوشزتار نززاع قزدرت
داستان شیر و گاو و نیز شیوه تحریف آن ،که در زیر زبان ادبی و مفاهیم اخالقی پنهزان
مانده است بر مبنای داللتهای فضایی متن بررسی خواهد شد .از آنجا که نزاع قدرت بزر
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اساس گفتگوی طرفین در تمامی سطوح روایی نهفته است ،اساس بررسی ،نوبتگیزری
طرفین گفتگو در همه سطوح روایی حكایت شیر وگاودر ترجمه نصراهلل منشی 0است.
 .1سطوح روايي داستان ،داللتهاي فضايي و شيوههاي تحريف آن
کتاب کلیله ودمنه ترجمة نصراهلل منشی ،چهارده باب دارد 3.حكایتهای هر باب بزه دلیزل
ساختار تودرتو دارای سطوح روایزی چندگانزه اسزت .بزاالترین مرتبزة داسزتان ،سزطح
فراداستان و سطوح بعد نسبت به مرتبة باالتر سطح زیرداستانی نامیده میشزود (ریمزون-
کنان :9330 ،ص 904و لوته :9334 ،ص .)24در سطح فراداستانی هر باب ،رای و بزرهمن بزه
مثابه راوی کنشگران ثابت به شیوة پرسش و پاسزخ یزا درخواسزت و پزذیرش ،چرخزة
روایت را به حرکت درمی آورند .کنش درخواست یزا پرسزش بزا رای اسزت و بزرهمن
ضمن پاسخ به وی یا پذیرش امر وی ،دامنة روایت را به سطح زیرین مزیبزرد و خزود،
راوی حكایتهای سطح بعزدی مزیشزود .البتزه در میزان روایتگزری بزرهمن ،گزاه یزك
شخصیت از کنشگران داستان ،به سطوح روایی ،سطح دیگری میافزایزد؛ ایزن روش در
برخی از حكایتها تكرار میشود.
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 1- 1سطح فراداستاني داستان شير و گاو
در سطح اول یا فراداستانی روایتِ شیروگاو ،همان طور که اشاره شد ،رای و برهمن دو
کنشگر اصلی داستانند .رای با «درخواست -امر»ی 2از برهمن میخواهد کزه بزرای وی
قصة دوستانی را تعریف کند که دوستی آنها به دلیل سخن چینی بزه دشزمنی و جزدایی
انجامیده است .برهمن با تعریف ماجرای بازرگان ،از سزطح فراداسزتانی روایزت خزارج
میشود.
در سطح فراداستانی قصه ،هیچ فضای عینی اعم از بدن ،ملك و ...مشاهده نمیشود.
تمامی فضا انتزاعی است .در این فضای انتزاعی ،رای با تقزدم در نوبزتگیزری ،کیفیزت
درخواست ونیز صورتبندیای انجام میدهد که در پایان داستان  -واقع در اول حكایزت
بعدی فضایی عمودی میسازد که در این فضا برهمن که به ظاهر بزه مشزورت طلبیزده
شده است در سویة پایین گفتگو قرار میگیرد.
از آنجا که وجود رای و برهمن در سطح فراداستانی ایزن روایتهزا حزاکی از نمزایش
پیوند دولت و دین بر مبنای مشورت و هماندیشی اسزت و رای -نمزاد دولزت -بزا بزه
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پرسش درآوردن برهمن  -نماد دین -قصد دارد این نمایش را واقعی بنمایاند به ناچزار
می بایست درخواست وی مبتنی بر پرسش البته نه صرفاً با وجه دسزتوری بلكزه حزاوی
نادانی باشد؛ چرا که پرسش واقعی ،پرسشزگر سزعی مزیکنزد پیشزداوری را بزه تعلیزق
درآورد ( )Bohm,1996: 20و طرفین گفتگو از پیش به نتیجه نمزیرسزند (گزادامر:9301 ،
ص .)020در گفتگوی واقعی یا در منطق گفتگویی به معنای اصطالحی ،پرسش ،نه برای
اثبززات دانززایی مشززارکین گفتگززو ،بلكززه بززرای رسززیدن بززه دانززایی اسززت ( 1998:
 .)326Gadamer,درخواست رای در این روایت به جای اینكه «درخواست زز پرسزش»
باشد «درخواست زز امر» اسزت (یعقزوبی جنبزهسزرایی و احمزدپناه) و بزرهمن چیززی جزز
دامنهگذاری به درخواسزتی نزدارد کزه نتیجزهاش از پزیش معلزوم اسزت .در پایزان هزم
صورتبندی5رای چیزی جز تكرار قبلی سخنان خودش نیسزت« :رای گفزت بزرهمن را،
معلوم گشت داستان ِساعیِ نمّام که چگونه جمال ِ یقین را به خیالِ شبهت بپوشزانید» ...
(منشی :9309 ،ص .)900تعبیر «معلوم گشت» نیز باید با توجه بزه تلقزی منطزق گفتگزویی،
حاکی از رسیدن به دنیای مشترب بر مبنای گفتگو باشد درحالی کزه در معنزای سزاده و
حسّی خود به کار رفته است (یعقوبی جنبهسرایی و احمدپناه.)9312 ،
بنابراین فضای تعامل در سطح فراداستانی روایت ،کامالً عمزودی و یكسزویه اسزت؛
این فضایِ سلسله مراتبی به نمایندگی شیروکلیله ادامه مییابد .طزرف مقابزل آنهزا دمنزه
است که سعی دارد با طرح کفایت فردی و فردگرایی عمومی ایزن نظزام را بزه پرسزش
بكشاند .گفتگوی دو جناح سرشار از داللتهای فضایی همسو با دنیای هر کدام است.
 1-2سطح زيرداستاني داستان شير و گاو
سطح زیرداستانی حكایت شیر وگاو ،ماجرای بازرگانی ثروتمنزد اسزت کزه فرزنزدانش
دست به اسراف گشودهاند .پدر ،آنها را به کار و زندگی تشویق میکنزد .نصزیحت پزدر
درمیگیرد؛ از میان ایشان برادر بزرگ به قصد تجارت روی به سرزمینهای دور مینهزد؛
دو گاو به نامهای شنزبه و نندبه را نیز به همراه خود می برد .در راه ،شزنزبه در گِلززاری
گرفتار میشود .پسر ،شخصی را به مراقبت وی میگمارد و خود به سفر ادامه مزیدهزد.
شنزبه کمکم بهبود می یابد .محزل بهبزودی وی در جزایی اسزت کزه شزیری حكمرانزی
میکند .گاو پس از سالمت از فرط نشاط بانگی بلند سر میدهد .شزیر کزه تزا بزه حزال
صدای گاو نشنیده بود به هراس میافتد .در میزان رعایزای شزیر ،دو شزغال بزه نامهزای

داللتهاي فضايي داستان شير و گاو :تبيين نزاع قدرت و شيوههاي تحريف آن

کلیلهو دمنه هستند که از همین جا وارد قصه میشوند .شیر ،گاو ،کلیلهودمنه شخصیتهای
اصلی قصه هستند که با نشانهشناسی داللتهای زبانی -فضزایی گفتگزوی آنهزا مزیتزوان
طرفین نزاع قدرت ،موضع آنها در باب قدرت و نیز شیوه تحریزف گفتگزو را از جانزب
طرفین تبیین کرد.
برخالف زاویه دید غالب روایزت ،کزه دمنزه را بزا نگزاهی اخالقزی طزرد مزیکنزد،
شخصیت اصلی و شاید قهرمان قصه اوست؛ چزرا کزه در همزه جزای گفتگزو ،یكزی از
طرفین گفتگوست .در نزاع قدرت هم در یك سو کزل دسزتگاه قزدرت و اتبزاع آن ،در
سوی دیگر از وی به تنهایی قرار گرفته است .بزا نگزاهی بزه داللتهزای فضزایی متوجزه
خواهیم شد که در یك طرف دمنه علیه سلسله مراتب کاریزمایی و از پیش تعیزین شزده
می شورد .از سوی دیگر شیر ،گاو ،کلیله و کل ذهنیت حاکم بر روایت از قدرت سلسله
مراتبی و از پیش تعیین شده جانبداری میکند .برای درب بهتر بحث به تبیزین گفتگزوی
طرفین پرداخته خواهد شد .البته از آنجا که گفتگوی دمنه با وجود خطی بودن گاه قطزع
میشود با رعایت زمان خطی روایت ،گفتگوها به صورت بخش بخش ذکر میشود.

کلیله گفت این سخن چه بابت تست و ترا بااین سؤال چه کار و ما بر درگزاه ایزن
ملك آسایش داریم و طعمهای مییابیم و از آن طبقه نیستیم که به مفاوضت ملزوب
مشرّف توانند شد تا سخن ایشان به نزدیك پادشاهان محلّ استماع توانزد یافزت؛ از
این سخن در گذر(همان40 ،و.)49
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 1-2-1بخش اول گفتگوي دمنه و كليله
پس از ترسیدن شیر از صدای گاو ،دمنه یازده نوبت با کلیله سزخن مزیگویزد .بزرهمن،
راوی حكایت و مجری زاویه دید کالن روایت با نوعی پیشداوری آیندهنگرانه و نگاهی
اخالق زده ،فردگرایی دمنه با واژگان قطب منفی ،طماع و پرادعا معرفی میکنزد« :ودمنزه
حریصتر و بزرگمنشتر بود» (منشی :9309 ،ص .)49به اقتضای همین توصیف ،دمنه گفتگو
را با پرسش شروع میکند؛ امری که در نظام سلسله مراتبی نهتنها جزایز نیسزت ،ممنزوع
است« :کلیله را گفت :چه می بینی در کار ملك که بر جای قرار کرده است و حرکزت و
نشاط فرو گذاشته؟» (همان )49 ،پاسخ کلیله نقطه مقابل دمنه است .او بزا بزاور بزه نظزام
سلسله مراتبی و تأکید بر حفظ وضعیت موجود بر این باور است کزه پرسزش از بزاالتر
عبور از محدوده طبقه است و این امر جایز نیست:
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کلیله با واژة «درگاه» در مقام فضایی عینی ،فاصلهمندی دمنزه و خزود را بزا آن فضزا
برجسته میکند؛ سپس با واژة کلیدی «طبقه» ،که ذاتاً حاوی نوعی فروبسزتگی و فاصزله
است ،موضع خود را در نگاه به قدرت آشكارا بیان میکند؛ نگاهی که کامالً بزا خزوانش
مفهوم عدالت در اندیشه ایرانشهری ،همسو است .کلیله در پایان نوبت اول گفتگو برای
اثبات ادعای خود به مثالی اشاره میکند که دمنه خواهان شنیدن آن اسزت؛ اینجزا نوبزت
دوم گفتگوست .نوبت سوم با مثال کلیله شروع میشود :بوزینهای با ابزار کزار شخصزی
درودگر سعی می کند در غیزاب وی ،درودگزری کنزد کزه انثیزین او در شزكاف چزوب
درمیماند و از هوش می رود .درودگر از راه میرسد او را چنان کتك میزند تا میمیرد.
کلیله در پایان قصه با تأکید بر جمله «درودگری کار بوزینزه نیسزت» (همزان ،)40 ،سزعی
می کند فردگرایی و تغییر طبقه را که در این قصه در قالب تغییر شغل به نمایش درآمزده
است ،کاری هالکتبزار تلقزی کنزد .ایزن تمثیزل اولزین قصزهای اسزت از سزطح سزوم
زیرداستانی و نیز اولین تمثیلی است که بزا بزیتزوجهی بزه وجزوه تفزاوت و تشزابه دو
موضوع به تحریف گفتگو میپردازد در حالی که یكی از راههای سنجش استدالل مبتنی
بر تمثیل ،توجه به میزان وجوه شباهت و تفاوت مشبه و مشبهبهِ گززارهای یزا داسزتانی،
همچنین درجة ذیربطی آنهاست (براون و کیلی :9310 ،ص .)912در تمثیزل کلیلزه دو خطزا
وجود دارد :اوالً دمنة اهل تحقیق را به بوزینة اهل تقلید تشبیه میکند .ثانیاً عامزل مزرگ
بوزینه عدم مهارت است نه تغییر جایگاه .دمنه هرگز مهارت را انكار نمیکنزد؛ او بارهزا
بر کفایت تأکید میکند؛ وضعیتی که بدون تجربزه و مهزارت بزه دسزت نمزیآیزد .ایزن
خطاهای عمدی ،گفتگو را تحریف میکند.
در ادامة نوبت سوم دمنه در جواب کلیله میگوید :منظورت را فهمیدم اما مزن بزرای
شكم سیری نمیخواهم به ملك نزدیك شوم بلكه «فایده تقرب به ملوب رفعت منزلزت
است و اصطناع دوستان و قهر دشمنان و قناعت از دنائت همّت و قلت مروّت باشزد»...
(منشی :9309 ،ص .)40کلیله در نوبت چهارم برای حفظ فاصله باز واژة «طبقه» را برجسته
میکند« :کلیله گفت :شنودم آنچه بیان کردی؛ لكن به عقل خود رجوع کن وبدان که هر
طایفهای را منزلتی است و ما از آن طبقه نیستیم که این درجات را مرشّح تزوانیم بزود و
در طلب آن قدم توانیم گزارد» (همان.)43 ،
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جواب دمنه نقطه مقابل کلیله است او براین باور است که منزلزت فقزط بزه عزدهای
خاص آنهم از نوع «از پیش برگزیده» تعلق ندارد؛ بل همه مزیتواننزد بزه شزرط کسزب
لیاقت فردی به آن برسند:
دمنه گفت :مراتب میان اصحاب مروّت و ارباب همّت مشترب و متنازع است .هزر
که نفس شریف دارد ،خویشتن را از محلّ وضیع به منزلت رفیع میرساند وهر کزه
را رای ضعیف و عقل سخیف است از درجت عالی به رتبت خامل گرایزد (همزان،
42و.)43
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با این تعابیر تلقی دمنه از کسب قدرت مبتنی بر اراده و فردیزت اسزت نزه سلسزله
مراتبِ موروثی.
در نوبت پنجم ،گویی کلیله با وجود دلبستگی به نظام کاستی تا حدی سزخنان دمنزه
را نیز قبول دارد« :کلیله گفت چیست این رای که اندیشیدهای» (همان .)42 ،دمنه بزر ایزن
باور است که باید به شیر نزدیك شد.
در نوبت ششم کلیله از وی میپرسد« :چه می دانی که شیر در مقام حیزرت اسزت؟»
(همزان .)42 ،دمنه میگوید این نكته با فراست و دقت قابل درب اسزت .در نوبزت هفزتم
کلیله از دمنه در باب راهكارهای نزدیكی به شیر میپرسد .دمنه تأکید مزیکنزد کزه مزرد
دانا و توانا از کار سخت هراس ندارد.
در نوبت هشزتم کلیلزه از و اقعیتزی رایز در توزیزع قزدرت در زمانزه خزود سزخن
می گوید؛ فضایی که در آن صرف بزرگی و کرامت کارامد نیست .این سلسله مراتزب از
آن عموم نیست بلكه انحصاری است؛ امزری کزه لیاقزت و کفایزت فزردی در آن راهزی
ندارد « :کلیله گفت که پادشزاه بزر اطزالق اهزل فضزل و مزروّت را بزه کمزال کرامزات
مخصوص نگرداند لكن اقبال بر نزدیكان خود فرماید که در خزدمت او منزازل مزوروث
دارند( »...همان .)45 ،این اشارت کلیله آشكارا تمام از پیش تثبیتشدگی سلسزله مراتزب
قدرت و توزیع غیرعمومی آن را نشان میدهد.
در نوبت نهم دمنه بر این باور است که اصحاب سلطان و اسالف ایشان همیشزه بزه
این مراتب نرسیدهاند بلكه بتدری و با تالش بدان دست یافتهاند؛ در نتیجه او هم با این
شیوه پیش خواهد رفت .کلیله از او میپرسد فری کن که به ملك نزدیك شدی با چزه
ابزار میخواهی به این مراتب برسی؟
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در نوبت دهم ،دمنه در جواب کلیله میگوید کزه بزا اخزالص عقیزده و ارادتمنزدی
می توان بدان مرتبت رسید .کلیله به ظاهر جوابی ندارد؛ اما توصزیه مزیکنزد کزه کزاری
خطرناب است .همین اظهار خطر ،وضعیت روانی اجتماعی است که ذهن مردمانش بزه
نظام سلسله مراتب کاستی عادت کرده است و خالف آن را باور ندارد یا تغییر در آن را
بدشگون میداند.
در نوبت یازدهم ،دمنه اظهار میکند که خطر تغییر را میفهمد؛ امزا بزاز بزر آن پزای
می فشرد .کلیله نه به دلیل دلبستگی به باور دمنه بل به دلیل دوستی برای وی دسزت بزه
دعا میشود « :ایزد تعالی خیر و خیرت و صالح و سالمت بدین عزیمزت ،هرچنزد مزن
مخالف آنم ،مقرون گرداناد» (همان.)40 ،
بخش اول گفتگو ،در یازده نوبت شكل میگیرد .در تمامی مزوارد داللتهزای فضزایی
در تعابیر دمنه حاوی توجه به فردیت در معنای عزام بزا پشزتوانه کفایزت و در سزخنان
کلیله حاوی تأکید بر حفظ فاصله ،طبقه و جایگاه اسزت .در نهایزت هزم کزه بزه دلیزل
دوستی با دمنه همداستان میشود ،باز تعبیر «خطرناب» را به کار مزیبزرد کزه حزاکی از
عادتزدگی ذهن او به حفظ فاصله از مرکز قدرت است.
 1-2-2بخش اول گفتگوي دمنه و شير
در نوبت اول دمنه به شیر سالم میکند .شزیر هزم «از نزدیكزان خزود بپرسزید کزه ایزن
کیست؟ جواب دادند که فالن پسزر فزالن ،گفزت :آری پزدرش را شزناختم؛ پزس او را
بخواند و گفت کجا میباشی؟» (همان .)40 ،در این گفتگو فضا کامالً یكطرفه اسزت :اول
اینكه شیر جواب سالم دمنه را نمیدهد و از نزدیكان خود دربزاره وی مزیپرسزد .ثانیزاً
دیگران نیز بدون توجه به فردیت وی او را با تعبیر «فالن پسر فالن» معرفی میکنند کزه
توصیفی سلسله مراتبی است .ثالثاً در تعبیر «پس او را بخواند» ،عالوه بر فضای انتزاعی،
فضای مكانی هم فاصله مند است .رابعاً سؤال شیر مبنی بر «کجزا مزیباشزی» ،حزاکی از
نگاهی است که دمنه را گمنام و فرودست مینماید .با این وصف تمام داللتهای فضزایی
اعم از عینی و انتزاعی با نظام سلسله مراتبی همسو است که البته در رابطه شاه و رعیزت
طبیعی مینماید.
در نوبت دوم ،دمنه دوسویه سخن می رانزد؛ از یزك سزو بزا زبزانی سلسزله مراتبزی
میگوید« :بر درگاه ملك مقیم شده ام و آن را قبلة حاجت و مقصد امید ساخته و منتظزر

داللتهاي فضايي داستان شير و گاو :تبيين نزاع قدرت و شيوههاي تحريف آن

 1-2-3بخش دوم گفتگوي دمنه وكليله
بخش دوم گفتگوی دمنه و کلیله پس از آمدن گاو و ارتقای منزلت وی بزه دسزت شزیر
در دوازده نوبت صورت گرفته است .منزلت گاو ،دمنه را دچزار حسزد مزیکنزد .او بزه
دنبال راهی است تا بتواند جایگاه از دست رفتهاش را که اینزك بزه وسزیله گزاو اشزغال
شده است به دست آورد .در این بخش هم ،موضعگیری دمنه و کلیله در باب قدرت به
همان صورت پیشین است.
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میباشم» (همزان .)40 ،از سوی دیگر با نگاهی به فردیت و برجسته کردن کفایزت فزردی
میافزاید« :که کاری افتد و من آن را به رای و خرد کفایت کزنم؛ چزه در درگزاه ملزوب
مهمات حادث گردد که به زیر دستان در کفایت آن حاجت باشد» (همان.)40 ،
در نوبت سوم خطاب شیر در باب دمنه شنیدنی است« :مرد هنرمند بزامروّت اگرچزه
خامل منزلت و بسیار خشم باشد به عقل و مروّت خزویش پیزدا آیزد در میزان قزوم» ...
(همززان .)43 ،دمنززه خوشززحال مززیشززود و همززه اطرافیززان شززیر را بززه خیرخززواهی و
خدمترسانی به اندازة عقل خودشان دعوت میکند .در تمام این سخنان شزیر بزه رغزم
نگاه سلسله مراتبی از پیش تعیین شده ،چنان می نماید که کفایزت فزردی هزم بزرای او
مهم است .البته نشان نمیدهد که کفایت فردی به تنهایی کافی است یا باید با تأییزد وی
باشد.
گفتگوی دمنه و شیر در این بخش هشت نوبت دیگر -چهارم تا پایان یازدهم -ادامه
مییابد که چندان حاوی داللتهای فضایی نیست .این گفتگوها از این قزرار اسزت :شزیر
پس از سخنان دمنه با او انس می گیرد .دمنه سرفرصت علت اضطراب وی را میپرسزد.
شیر ابتدا قصد نداشت راز خود بر مال کند ولی با آواز دیگری کزه گزاو سزر مزیدهزد،
مجبور می شود علت نگرانی خود را بر او آشكار کند .دمنزه او را بزه اسزتقامت دعزوت
می کند و ماجرای روباه و ترس از طبل را برای او نقل میکنزد .شزیر او را بزرای یزافتن
صاحب صدا میفرستد اما به مح رفتن وی پشیمان میشود تا دمنه از راه میرسزد و
ماجرای گاو را توضیح می دهد .دمنه از شیر می خواهد به او اجازه دهد تا گاو را بیاورد.
شیر قبول میکند .در این بخش رابطه با فضای عمودی شروع میشود ولزی تزرس شزیر
موقتاً فاصلهسازی را به تعلیق درمیآورد.
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در نوبت اول دمنه سرا کلیله میرود و میگوید من شیر را به آسایش رساندم ولزی
باعث عذاب خود گردیدم .گاو در منزلت از من پیشزی گرفزت .کلیلزه قصزه وی را بزه
ماجرای پارسا مردی تشبیه می کند .در نوبت دوم دمنه جویای این قصه میشزود .کلیلزه
حكایت زاهدی را می گوید که شاهی بزه او خلعتزی قیمتزی داده بزود .دزدی بزا اظهزار
ارادت به وی نزدیك شد تا سر فرصت آن را دزدید .زاهد در طلب او رو به شهر نهزاد؛
در راه به دو نخجیر رسید که باهم میجنگیدند و مقداری از خونشان روی زمین ریختزه
بود .روباهی مشغول خوردن خون آنها بود که ناگاه به ضرب شاخ نخجیران کشته شزد.
زاهد شبانگاه به شهر رسید .ناخواسته در خانة زنی بدکار اقامت گزیزد .آن زن کنیزکزان
زیبارویی داشت که از عهدة یكی از آنها برنمیآمد و قصد کرد کنیز را هزالب کنزد .زن،
شب هنگام ،زاهد وکنیز را مست کرد .قدری زهر در نی کرد و در مقعد کنیز نهاد .ناگزاه
بادی از کنیز جست و زهر به حلق زن آمد و او را کوشت .زاهزد از آنجزا فزرار کزرد تزا
کفشگری او را به خانة خود برد و زن را به نیكداشت وی توصیه کرد .خزود بزه دیزدار
دوستان رفت .زن کفشگر ،فاسقی داشت و زن حجامی واسطة آنان بود .کفشگر شبانگاه
مست بازگشت .فاسق را دید ،زن را کتك زد ومحكم به سزتون بسزت .زن حجزامی بزه
سرا زن کفشگر آمد .زن بدکار از وی خواهش کرد تو اندکی به جای من باش تا از آن
مرد  -فاسق -عذر بخواهم؛ بعد من به جای خود خواهم آمد .زن حجامی را جای خود
بست .در این میان کفشگر از خواب بیزدار شزد و زن را صزدا زد .زن حجزام از تزرس
جواب نداد .کفشگر با ابزار کفشگری بینی او را ببرید .وقتی زن کفشگر برگشت و او را
بینی بریده دید ،عذرها خواست؛ سپس خود را در جای اول بسزت .زن حجزام بینزی در
دست به منزل رفت .زن کفشگر بعد از ساعتی دست به دعا برداشت که خزدایا بزه مزن
ظلم شده است اگر ناحق است بینی مرا به من بازگردان .پس از چنزد لحظزه زن گفزت:
بینیام به من برگشت .مرد کفشگر چرا افروخت .زن را سالم دید .پس از اظهزار توبزه
از زن دلجویی کرد .از سوی دیگر زن حجام در پی آن بود چزه عزذری بسزازد .درایزن
میان ،حجام از خواب برخاست؛ دست افزار خواست تا سر کزار بزرود .زن چنزد لحظزه
تأخیر ،سعتوره به او داد .مرد عصبانی شد وآن را انداخت .زن خود را در پزای او افكنزد و
فریاد زد :بینی! بینی! همسایگان آمدند و مرد حجام را مالمت کردند .اقربای زن ،حجزام
را نزد قاضی بردند .قاضی وی را به قصاص محكوم کرد .زاهد که شاهد همزة ماجراهزا
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بود .برخاست و گفت :قاضی باید تأمل کند «که دزد جامة من نبرد و روباه را نخجیزران
نكشتند و زن بدکار را زهر هالب نكرد و حجام بینی قوم را نبرید؛ بلكه این همه بالهزا
به نفس خود کشیدیم» (منشی .)03 ،قاضی دست از حجام بداشت؛ روی به زاهد کزرد تزا
سخن را بشنود .زاهد گفت:
اگر مرا آرزوی مرید بسیار و تبع انبوه نبودی و به ترّهات دزد فریفته نگشزتمی ،آن
فرصت نیافتی و اگزر روبزاه در حزرص و شَزره مبالغزت ننمزودی وخزون خزوردن
فروگذاشتی ،آسیب نخجیران بزدو نرسزیدی و اگزر زن بزدکار قصزد جزوان غافزل
نكردی جان شیرین به باد ندادی و اگر زن حجّام بر ناشایست تحری و در فسزاد
موافقت روا نداشتی معثله نشدی (همان 03 ،و .)01
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کلیله در این حكایت همچون موارد قبلزی بزرای سزرکوب فردگرایزی دمنزه و عزدم
رضایت وی از وضعیت موجود ،منطق گفتگو را به چند صورت تحریزف مزیکنزد :اول
اینكه در یك مثال چهار ماجرا را پیش میکشد که در اصل چهار مثال را در یزك پاسزخ
می گنجاند تا توان اقناعی خود یا به زبانی بهتر قدرت حذف حریزف را مضزاعف کنزد.
دوم اینكه برای امری سیاسی مثالهایی اخالقی می آورد که با آن تناسب چنزدانی نزدارد؛
برای مثال ،زیادهخواهی زاهد و دیگران را با اظهار کفایت فردی دمنه برابر مینهد .سزوم
اینكه در میانه مثالهای اخالقی سرا واژگان و اصطالحاتی مرود که در گفتمان دینزی و
اخالقی از پیش مطرود است .انتساب روحیه پرسشگری و فردگرایانزه دمنزه بزه مبنزایی
نفس محور به منزلة حذف زودهنگام دمنه است .چهارم اینكه نیاز روباه را ،که ضزرورت
حیاتی وی است ،حرص تلقی می کند .پنجم اینكه کارهای غیراخالقزی زن بزدکار و زن
حجّام را ،که به هیچ وجه دارای مشروعیت نیست با کسب قدرت که میتوانزد مشزروع
هم باشد یكسان می انگارد .ناهمخوانی موجود میان طلب دمنه و تمثیل کلیلزه بزه مثابزه
تحریف گفتگو از جانب کلیله است که با همگی با روکش اخالقی شكل گرفته است.
در نوبت نهم دمنه میگوید که به دنبال راههایی میگردم که این مشكل را حل کزنم؛
چرا که اینجا جای رخصت و فروگذاری نیست؛ ضزمناً مزیافزایزد« :و نیزز منزلتزی نزو
نمیجویم و در طلب زیادتی قدم نمیگذارم ...کزه بزه حزرص و گزرمشزكمی منسزوب
شوم( »...همان .)01 ،پاسخ دمنه به کلیله حاکی است که رفتار وی زیادهخواهی و حزرص
نیست؛ به عبارتی دیگر به کلیله گوشزد می کند که مباحث سیاسزی و اخالقزی را خلزط
نموده است .کلیله در جواب وی گفت« :در اصطناع گاو وافراشزتن منزلزت وی شزیر را
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عاری نمیشناسم» (همان .)32 ،در نظر کلیله چون شیر در مرکز قدرت است واین قدرت
و سلسله مراتب آن از پیش تثبیت شده است از اینكه گاو را انتخاب کزرده اسزت بزر او
عیبی نیست و به قاعده قدرتی که دارد ،قابل پرسش نیست؛ با این وصف کلیلزه بزاز بزر
همان موضع قبلی خود است.
در نوبت دهم ،دمنه بر این باور است که شیر در تقرّب گاو به خود ،اغزراق کزرده و
این سبب خواری اطرافیان خیرخواه و نیز حذف آنها گردیده است؛ سپس اضافه میکند
که «آفت معلك شش چیز است :حرمان ،فتنه ،هوا ،خالف روزگار ،تنگخویی و نزادانی»
(همزان .)32 ،دمنه با آوردن دوصفت تنگخویی و نادانی ،که نشانههای استبداد اسزت بزه
صورت غیرمستقیم رفتار شیر را مستبدانه میداند؛ زیرا درست است کزه گزاو بزی هزیچ
منزلت موروثی به جایگاه رفیع رسیده است این ارتقا مبتنی بر کفایت فردی نیست بلكه
به پشتوانه قدرت از پیش تثبیت شده شیر به آن جایگاه رسزیده اسزت .کلیلزه بزا تعبیزر
«دانستم» (همان )39 ،به ظاهر مجاب می شود و از دمنه در بزاب شزیوههزای هزالب گزاو
سخن میپرسد.
در نوبت یازدهم دمنه برای اولین بار به تمثیل میگراید وسعی مزیکنزد .او مزاجرای
زاغی را تعریف می کند که در باالی درختی خانه داشت و در نزدیكی آن سوراخ ،ماری
بود .هر گاه زا بچه می آورد ،مار می خورد .زا به ناچار با دوست خود شگال مشورت
میکند و می گوید قصد دارم خود را از بالی این مار رهایی دهم .شگال از راهكزار وی
میپرسد .او می گوید وقتی مار بخوابد ،ناگاه چشزمانش را درمزیآورم .شزگال روش را
خطرناب میداند و برای او مثالی میآورد .این مثزال کزه بزه سزطح سزوم زیزر داسزتانی
می رسد ماجرای ماهیخوار و خرچنگ است :ماهیخواری در کنار آبگیری زندگی میکرد
و به اندازة نیاز از ماهیها شكار مینمود؛ وقتی پیر شد از شكار باز میمانزد .حیلزهای بزه
خرج میدهد؛ در کنار آب غمگین مینشیند تزا خرچنگزی جویزای علزت غمنزاکی وی
میشود .او میگوید من هر روز یك ،دو ماهی را از اینجا صید میکردم .متأسفانه امزروز
دو صیاد از اینجا می گذشتند؛ شنیدم یكی به دیگری میگوید :ایزن آبگیزر مزاهی بسزیار
دارد ،باید همه را صید کنیم؛ دلگیر شدم .خرچنگ ،خبر را به ماهیان میرساند .آنهزا بزه
نزد ماهیخوار میآیند و به این نتیجه میرسند که مقابله با صیاد میسر نیست؛ بهتر اسزت
کوچ کنند و از ماهیخوار خواهش می کنند آنها را به مكان دیگر ببرد .ماهیخوار هزر روز
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یكی دوتا از آنها را میبرد و مزی خزورد تزا نوبزت بزه خرچنزگ رسزید .در میانزه راه،
خرچنگ از دور استخوان ماهیان را دید و متوجه بال گردید؛ حلق ماهیخوار را فشرد؛ او
را کوشت و خبر شادی را به بقیة ماهیان رساند .زا با شنیدن قصزه از زبزان شزگال از او
راهنمایی خواست .شگال گفت :باید در باالی خانزههزا پزرواز کنزی بزه پیرایزه و زیزور
مردمان نگاه کنی یك لحظه فرود آیی و پیرایهای بزا خزود ببزری و در مقابزل النزة مزار
بیندازی .زا همین کار را کرد .مردم که در پی زا بودند به سوراخ مار رسزیدند و او را
کشتند.
دمنه با طرح داستان زا ومار باز سرا دفاع از فردگرایی میرود .مار نماد قزدرت از
پیش تثبیت شده است .برتری بر زا و خوردن بچه وی به مثابه قدرتی از پزیش تثبیزت
شده است که طبیعت در اختیار مار قزرار داده اسزت .زا ابززاری جزز تزدبیر و کفایزت
فردی ندارد .این کفایت ،که حاصل همنشینی با دوستان خردمندی چون شزگال اسزت،
سعی می کند توازن قدرت از پیش تثبیت شده مار را بر هزم بزنزد .ایزن همزان بزاور و
ادعای دمنه است .ناگفته نماند شاید چنین مطرح شود که دمنه هزم بزه تمثیزل گراییزده
است؛ در نتیجه او هم مانند کلیله منطق گفتگزو را تحریزف کزرده اسزت .البتزه چنزین
نیست؛ زیرا کلیله معموالً برای ادعایی سیاسی ،پاسخی اخالقی پیش مزینهزد در حزالی
که دمنه اگرچه برای پاسخ از تمثیل بهزره بزرده اسزت ،تمثیزل بزا ادعزای سیاسزی وی
همسوست و هیچ جهتگیری اخالقزی خزواه تأییزد ،خزواه طزرد نزدارد .سزخن وی نزه
تجویزی بل توصیفی است؛ توصیفی که در آن کفایت و خرد فردی برجسته شده است.
کلیله بیهیچ مخالفتی می گوید :در گزاو زور و عقزل بزا هزم جمزع اسزت؛ راهكزار تزو
چیست؟
در نوبت دوازدهم ،دمنه حكایت نخجیران را شرح می دهد که در آن رفتار خرگوش
نمادی از فردگرایی است :مرغزاری خوش آب وهوا وجود داشت که وحوش بسزیار در
آن می زیست .همجواری شیر زندگی را بر آنان ناخوشایند کزرده بزود؛ روزی نززد شزیر
میروند و میگویند :هر روز یكی از ما را شكار میکنی اما زندگی بر ما تلزخ نمزودهای.
اگر به ما حمله نكنی ،ما هر روز یكی را با عنوان جیره به تو خواهیم داد .شیر موافقزت
کرد .مدتی چنین گذشت تا نوبت قربانی شدن خرگوش رسید .خرگزوشانزدکی تزأخیر
کرد؛ سپس با اضطراب فراوان خود را به شیر رساند .شیر که بسیار عصزبانی شزده بزود،

علت تأخیر را پرسید .خرگوش گفت :نخجیران در همراهی من یك خرگوش دیگر هم
فرستاده بودند .شیری او را از من ربود .هر قدر گفتم چاشت مَلك است ،قبزول نكزرد و
ناسزاها گفت .من آمدم تا شما را خبر کنم .شیر گفت او را به مزن نشزان ده .خرگزوش
شیر را به سر چاهی بزرگ برد و گفت در این چاه است ولی من میترسم؛ اگر مرا بغزل
کنی به چاه نزدیك میشوم .شیر او را بغل کزرد و بزه چزاه نگریسزت .تصزویر خزود و
خرگوش را دید؛ عصبانیتش دوچندان شد .خرگوش را بر زمزین گذاشزت وخزود را در
چاه افكند؛ جان سپرد و خرگوش خبر به یاران رسانید .دمنزه بزا برجسزته کزردن کزنش
خرگوش و کفایت فردی وی براین نكته پای میفشارد که میتوان از قزدرت کاسزتی و
تثبیت شده عبور کرد .همان طور که شیر با وجود قدرتی از پیش تثبیت شده که طبیعت
در اختیار او نهاده است در مقابل تدبیر و لیاقزت فكزری خرگزوش عزاجز مانزد .کلیلزه
بیهیچ انكاری جویای ادامة قصد دمنه میشود و می گوید :اگر گاو را بكشی چگونزه از
قِبل آن به شیر آزار نرسد؛ چه باید بكنی تا شیر آزرده نشود؟
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 1-2-4بخش دوم گفتگوي دمنه و شير
دمنه بعد از این سخنان مدتی سرا شیر نمیرود تا شیر جویای او میشزود .بخزش دوم
گفتگوی دمنه و شیر یازده نوبت تداوم می یابد .در پن نوبت اول شزیر جویزای احزوال
دمنه میشود و از او می خواهد علت تشویش خاطر خود را بیزان کنزد .دمنزه در لبزاس
خیرخواهی نظر او را به فتنهای از جانب شنزبه (گاو) جلب میکند کزه در حزال وقزوع
است؛ سپس برای بزرگنمایی ،شیر را به شنیدن قصهای فرا میخواند.
در نوبت ششم دمنه مزاجرای سزه مزاهی را نقزل مزیکنزد کزه در آبگیزری زنزدگی
میکردند .دو تای آنها حازم و یكی عاجز بود .روزی دو صیاد قصد جان آنها مزیکننزد.
یكی باسرعت فرار کرد .دیگری خود را به مردگی زد و نجات یافت .سومی هم گرفتزار
گردید؛ سپس میافزاید این را بدان گفتم که در دفع بال باید عجلزه نمزود .تمثیزل دمنزه
هرچند به منظور تحریك شاه برای فروگذاشتن شنزبه است ،باز به صورت ضمنی تدبیر
و فردگرایی را می ستاید .هر دوی ماهیانی که نجات یافتند ،چه آن که فرار کرد ،چزه آن
که خود را به مردگزی زد ،نمادهزایی از کارامزدی کفایزت فزردی اسزت .ناگفتزه نمانزد
سخن چینی دمنه هم با وجود جنبه غیراخالقی باز حاوی رگه هایی از فردگرایی ،منتهزی
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با سویة منفی است .شیر در پاسخ دمنه ،اظهار میکنزد کزه هزیچ بزدی در کارنامزه گزاو
وجود ندارد .من نمیتوانم بیدلیل او را مؤاخذه کنم.
از نوبت هفتم تا پایان نوبت یازدهم ،دمدمه های مداوم دمنه است که در نهایت شزیر
را مجاب می کند تا گاو را مؤاخذه کند؛ سپس خود نزد گزاو بزرود و بزا وارونزه کزردن
ماجرا ،گاو را هم به تشویش و حمله وا میدارد.
 1-2-1بخش سوم گفتگوي دمنه و كليله
دمنه پس از سعایت و سخنچینی ،نزد کلیله میرود و مژده میدهد که جایگاه گاو را تا
حذف کامل وی سست کرده است؛ سپس هر دو نززد شزیر مزی رونزد ،گزاو هزم از راه
میرسد .شیر میغرد وگاو هم ،ترسناب ،مهیای جنگ میشود .جنگ درمیگیزرد .کلیلزه
رو به دمنه مینهد و وخامت عاقبت حیلهگری او را به وی گوشزد میکند.
در نوبت دوم دمنه می گوید :عاقبت وخیم کدام است؟ کلیله میگویزد« :رنز نفزس
شیر ،نق عهد و هالب گاو ،پریشانی لشكر و( » ...منشی .)32 ،بجزز رفتزار ضزداخالقی
دمنه مبنی بر امكان هالب گاو ،تمامی ناراحتی کلیله برای خدشهدار شدن نظزام سلسزله
مراتبی کاستی و آزردگی مرکز آن یعنی شیر است .در پایان نوبت دوم کلیله ،دمنه را بزه
شنیدن قصة موافق با حال او دعوت میکند و دمنزه جویزای آن مزیشزود .نوبزت سزوم
گفتگوی این بخش با این سخنان ادامه مییابد.
در نوبت چهارم ،کلیله قصة بوزینگان را نقل می کند :جماعتی از بوزینگان در کوهی
باصفا زندگی می کردند .شبی هوا سرد شد و آنان بزه دنبزال پناهگزاهی رفتنزد؛ بزا کزرم
شبتابی مواجه شدند؛ گمان بردند آتش است؛ بزر روی آن هیززم نهادنزد و مزیدمیدنزد.
روبهر وی آنان مرغی بر درختی آشزیان داشزت .گفزت :آن آتزش نیسزت .آنهزا تزوجهی
نمیکردند .مردی سر رسید؛ به مر گفت :بر خود رن منه .آنها نمیفهمنزد .مزر قبزول
نكرد از درخت پایین آمد تا آنها را مجاب کند .بوزینگان او را گرفتنزد و سزرش از تزن
جدا کردند .سپس کلیله میافزاید :تو هم پندشنو نیستی بزودی سر خود بر سر این کزار
خواهی نهاد.
در این حكایت کلیله سعی دارد به اقتضای حزال دمنزه و خصزلت پندناپزذیری وی
مثالی بیاورد و چنین بنمایاند که بیتوجهی به قول ناصحان ،هالکتآور است .تا اینجای
داستان شیر و گاو ،این قصه تنها حكایتی اسزت کزه در آن ،کلیلزه بزه ظزاهر ،داللتهزای
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فضایی سلسله مراتبی را برجسته نمیکند .ولی اگر اندکی دقت کنیم ،توجه بزه ناصزحان
یا خرد جمعی که همان پایبندی به سنت و عرف اسزت ،خزود یكزی از مبزانی تحكزیم
قدرت سلسله مراتبی موروثی است .در مناسبات موروثی ،سنت و عرف به مثابزه منزابع
حكم و قانون تلقی میشود.
کلیله در نوبت پنجم شنیدن ماجرایی را به دمنه پیشنهاد میکند؛ دمنه هم خواهان آن
می شود .در نوبت ششم کلیله ماجرای دو شریك ،یكی دانا و دیگری نزادان را بزه میزان
می کشد که به تجارت روی آورده ،در راه کیسهای پر از طال مزییابنزد و از ادامزه سزفر
منصرف می شوند؛ با هم گفتند وقتی نزدیك شهر رسیدند ،میخواهند زر را میزان خزود
تقسیم کنند .آن که زیرکتر مینمود ،گفت :چرا تقسیم کنیم؟ آن مقدار که حاجت اسزت،
برگیریم و باقی را جایی امن بگذاریم .هر وقت میآییم به قدر حاجت از آن برمیداریم.
بر این قرار مقداری برداشتند؛ بقیه را زیر درختی پنهان کردند .روز دیگر آن که به خزرد
موسوم و منسوب بود؛ زر را برداشت .روزها گذشت ،شخ دیگر نیازمنزد شزد .طبزق
قرار هر دو کنار درخت آمدند تا از دفینه چیزی ببرند ولی زر ندیدند .زیزرب سروصزدا
بلند کرد و با تظاهر به ناراحتی ،حریف خزود را بزه دزدی مزتهم کزرد .بیچزاره سزوگند
می خورد ولی فایده نداشت .کار بزه قاضزی کشزید .قاضزی از طزرفین گزواه یزا حجزت
خواست .زیرب گفت :درختی که زر در زیرش مدفون بزود ،گزواهی مزیدهزد کزهایزن
شخ خائن است .قاضی تعجب کرد .سر موعد زیر درخت رفتند تزا گزواهی درخزت
بشنوند .شخ زیرب فیالفور نزد پدر خویش آمد و از او خواست در داخزل درخزت
پنهان شود و به نفع او از زبان درخت گواهی دهد .پدر ماجرای غوب را ،کزه در سزطح
سوم زیر داستانی واقع میشود ،شرح می دهد :غوکی در جوار ماری خانزه داشزت؛ هزر
گاه بچه میآورد ،مار می خورد .غوب با خرچنگی دوست بود و از وی کمك خواسزت.
خرچنگ می گوید :چند ماهی بگیر و بكش؛ سپس آنها را در مسیر خانه راسزو تزا خانزه
مار بگذار .راسو تو را نجات خواهد داد .با این حیله اگرچه غوب به ظزاهر از شزر مزار
رها شد ،راسو به سبب عادت باز هزم بزه طلزب مزاهی رفزت .مزاهی نیافزت ،غزوب و
بچگانش را خورد .پدر پس از این مثال ،پسر را از ایزن کزار بزر حزذر مزیدارد .امزا در
نهایت ،پدر با اصرار پسر راضی میشود و خود را در درخت جای میدهزد .روز دیگزر
قاضی در میان خلق روی به درخت آورد و از حال زر پرسید .آوازی شنید که مغفل ززز
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شریك ساده لوح زز برده است .قاضی متحیر شد .دور درخت برآمد؛ دانست کسی میزان
آن است؛ دستور داد درخت را آتش زنند .پیر ساعتی صبر کزرد .پزس امزان خواسزت و
اصل ماجرا را برای قاضی بازگفت و جان سپرد .پسزر را ادب کردنزد و زر بزه شزریك
سادهلوح رسید.
کلیله با طرح این تمثیل ،فردگرایی دمنه را همچزون سزابق محكزوم مزیکنزد؛ زیزرا
شخ منتسب به کیاست و زیرکی در نهایت شكست میخورد .آنچه جالب مزینمایزد
این است که در تمامی تمثیلهای کلیله در مقابل دمنه عالوه بر تأکیزد بزر حفزظ طبقزه و
وضعیت موجود ،عاقبت کسانی که در مقام نماد فردگرایی حریم سلسله مراتزب کاسزتی
را در هم میشكنند ،هالکت بار معرفی شده است :بوزینه دروگر ،روبزاه ،زن بزدکار ،زن
حجام ،مر همسایة بوزینگان و پدرِ مرد زیرب .از میان اینان جز مورد آخر ،کزه قربزانی
فردگرایی پسر خزود گردیزد در گفتمزان کلیلزه ،همگزی قربانیزان بزیتزوجهی بزه نظزم
موجودند .در این تلقی ،جزای عبور از نظم موجود ،که در خرد جمعی حاکم یزا عزرف
رای مضبوط است ،چیزی جز مرگ نیست.
ناگفته نماند این حكایت اولین مثال کلیله در پاسخ دمنه اسزت کزه همچزون مزوارد
قبل ،گفتگو در آن تحریف نمیشود؛ زیرا شباهت زیادی میان رفتار شخصزیت حكایزت
و دمنه وجود دارد؛ بدین صورت که هر دو کزاری ضزداخالقی در پزیش گرفتزهانزد .در
نوبت هفتم کلیله قصد داستانی دیگر دارد .دمنه میگوید آن چیست؟
در نوبت هشتم کلیله ماجرای بازرگانی را تعریف میکند که شش من آهزن داشزت.
آن را نزد دوستی به امانت گذاشت و به مسافرت رفت .وقتی بازگشزت ،امانتزدار ،آهزن
فروخته بود .وقتی بازرگان آهن طلبید ،مرد گفت :مزوش آن را خزورد .بازرگزان تظزاهر
میکند که باور کرده است .شب آنجا میماند و صبح پسر امانتدار را مزیدزدد .هنگزامی
که از بازرگان جستجو کردند .گفت باز بچه را برده است .امانتدار فریاد برآورد کزه چزه
میگویی؟ بازرگان گفت :وقتی موش آهن میخورد ،باز هم کودب میبزرد .امانتزدار بزه
اشتباه خود پی برد و آهن را پس داد.این تمثیل بزا رفتزار دمنزه همسوسزت .دمنزه کزار
ضداخالقی انجام داده است و میبایست تاوان آن را میداد.
در بخش سوم گفتگوی دمنه و کلیله تقابل فردگرایی و دلبستگی به سلسزله مراتزب
همچنان باقی است .منتهی در حكایتهای آن به دلیل کار ضزداخالقی دمنزه تناسزبی تزام

میان رفتار شخصیتهای حكایتها و کنش دمنه وجود دارد؛ با این وصف منطق گفتگزو بزه
دست کلیله تحریف نمیشود.
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 1-2-1بخش سوم گفتگوي دمنه و شير
در طی سخنان کلیله ،شیر هم گاو را کشته بود ولی دلتنگ مینمود و آثار پشیمانی در
وی ظاهر بود .در این بخش سه نوبت گفتگو صورت میگیزرد :دمنزه سزخنان کلیلزه را
قطع میکند؛ نزد شیر میرود و از علت نگرانی وی میپرسد .شیر بزه سزبب مزرگ گزاو
تأسف می خورد .دمنه به شیر توصیه می کند که بایزد شزادی و سزرور نمایزد؛ چزرا کزه
دشمن بزرگی را از پای در آورده است .شیر با شنیدن این سخنان کمزی آرام مزیشزود.
گفتگو در همین جا به پایان می رسد و راوی خبر مرگ دمنه به دست شزیر را در آینزده
گزارش می کند که بابی دیگر با عنوان بازجست عاقبت دمنه در کتاب کلیلهودمنزه بزدان
اختصاص دارد.
در بخش سوم گفتگوی دمنه با کلیلزه و گزاو ،جریزان گفتگزو از آن رونزق وجزدال
سیاسی میافتد .به اقتضای جایگیری فضای اخالقی به جای فضای سیاسی کزه حاصزل
جوامع بسته است ،طرفین نزاع به جای رویارویی سیاسی ،روشی اخالقی با سویه منفزی
در پیش می گیرند .به همین دلیل تمثیلسازی کلیله با رفتار دمنه منطبزق اسزت .البتزه بزا
اینكزه گفتگوهززای ایززن بخززش از یززك جزنس اسززت و همچززون مززوارد قبلززی در حززد
خرده روایت تحریف نمی شود در سطح کالن که مؤلف پنهان روایت یا زاویه دید غالب
متن با همسو کردن بخش اول و دوم گفتگوها بزا بخزش سزوم ،فردگرایزی دمنزه در دو
بخش اول را با رفتار ضداخالقی بخش سوم که از روند عادی منطق گفتگو خارج شزده
است ،یكسان میپندارد .در نتیجه باز عرصه گفتگو به نفع بحث سلسله مراتزب کاسزتی
سوق داده میشود.
نتيجهگيري
داستان شیر و گاو ،که مانند سایر داستانهای کلیله ودمنه با ظاهری اخالقزی و رویكزردی
تعلیمی شكل گرفته است ،نمایش نزاع قزدرت میزان دو جنزاح ،یكزی طرفزدار قزدرت
سلسله مراتبی از پیش تثبیت شزده ،کاریزمزایی ،کاسزتی و دیگزری طرفزدار فردگرایزی
عمومی مبتنی بر کفایت شخصی است .این نزاع در ظاهر داستان و خزردهحكایتهزای آن
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مشخ نیست ولی با رجوع به داللتهای فضایی ،که کمتر عینی و عموماً انتزاعی است،
میتوان بدان دست یافزت .در سزطح اول داسزتان ،داللتهزای فضزایی حزاکی از قزدرت
بی چون و چرای رای است که با نوعی درخواست -امر شروع میشود و با صزورتبندی
رای به پایان می رسد .رای ،اول وآخر داستان است .در سزطوح زیزرین روایزت ،شزیر و
کلیله در سطح دوم و برخی از شخصیتهای زیرداستانی سطح سوم ،نمایندگان و حافظان
آن نوع اندیشه سلسله مراتبی کاسزتی هسزتند کزه مزیتزوان در تفسزیر مفهزوم عزدالت
دراندیشه سیاسیایرانشهری یافت؛ تلقیای که عدالت را قرار گرفتن هزر چیزز در جزای
خود و حفظ وضعیت موجود فری میکند .این اندیشه با تأکید کلیلزه بزر واژه «طبقزه»
حفظ میشود .در مقابل ،دمنه با تأکید بر فردیت و با برجسته کردن اصزطالح «کفایزت»
سعی می کند در نظام سلسله مراتبی رخنه کند .نزاع قدرت میان دو جناح را میتزوان در
سه بخش و هر کدام با چنزدین نوبزت گفتگزو میزان «دمنزه و کلیلزه» و «دمنزه و شزیر»
طبقه بندی کرد .در دو بخش اول ،دمنه مدام بر فردیزت تأکیزد مزیکنزد .اصزطالحات و
تمثیالت وی نیز در خدمت همین امر است امزا در طزرف مقابزل کلیلزه ،پیوسزته ،چزه
آشكارا چه ضمنی و در قالب تمثیل سعی میکنزد فردگرایزی را نزوعی دردسزر و حتزی
امری هالکتبار تلقی نماید .به همین منظور گفتگو را با الیهای اخالقی تحریف میکنزد
به طوری که میان مثال او و ادعای دمنه وجوه تفزاوت از وجزوه شزباهت بسزیار بیشزتر
است .او برای طرحی سیاسی به موضعی اخالقی مزی گرایزد کزه حكزم آن از پزیش بزر
مخاطب مشخ است .در بخش سزوم گفتگزو وضزعیت اجتمزاعی حزاکم بزر دنیزای
کالسیك ،فردگرایی دمنه را به سوی امری ضداخالقی سزوق مزیدهزد .در ایزن بخزش
مثالهای کلیله به دلیل اخالقی شدگی موضوع برای کنش دمنه مصزداق دارد و بزه ظزاهر
گفتگو تحریف نمی شود ولی در سطح کالن چنین نیست؛ زیرا وقتی سرنوشت دمنزه بزا
رفتاری ضداخالقی به سوی مرگ سزوق داده مزیشزود بزرای مخاطزب عزامی بزا نگزاه
غیرانتقادی ،چنین می نماید که فردگرایی مشروع وی در بخزش اول و دوم گفتگزو نیزز
ضداخالقی بوده است؛ با این وصف کل رفتار فردگرایانه دمنه به مثابة امری ضداخالقی
و سزاوار مرگ تلقی میشود و دمنه که الاقل در دو بخش اول گفتگزو قهرمزان داسزتان
است ،شخصیتی منفی معرفی می شود .در نهایت نزاع قدرت در داستان شزیر و گزاو بزه
نفع قدرت سلسله مراتبی از پیش تثبیت شده ،تمام میشزود؛ کزاری کزه تمزامی همّزت

زاویه دید کالن روایت یعنی نگاه غالب گفتمان سیاسی سلسزله مراتبزی ایرانشزهری یزا
مشابه آن بدان تعلق گرفته است.
پينوشت
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 .9در همة انواع ادبیات به دلیل شخصیتپردازی داللتهای فضایی هست .مردمشزناس بزرگزی همچزون
ادوارد .تی هال ادبیات را به مثابه کلید ادراب فضایی میداند و داللتهزای فضزایی را در چنزدین مزتن
نشان میدهد (هال :9304 ،ص 901تا )929؛ منتهی در ژانری سیاسی مانند کتاب کلیلهودمنه داللتهای
فضایی حاوی نزاع قدرت بهفراوانی مشاهده میشود.
 .0به این دلیل بر ترجمه نصراهلل منشی تأکید میشود که برخی از داللتهای واژگانی یا مضمونی فضایی
در ترجمههای کلیله و دمنههای سهگانه یعنی ابن مقفع ،محمد بن عبداهلل البخزاری (داسزتانهای بیزد
پای) و نصراهلل منشی به یك صورت دیده نمیشود؛ برای مثال در ترجمه نصراهلل منشزی ،کلیلزه واژه
طبقه را به کار میبرد (منشی :9309 ،ص )40که در متن ابن مقفع به صورت «مرتبه» آمده است (ابزن
مقفع :9130 ،ص )929که تقریباً حاوی همان مفهوم است گرچه واژه طبقه کاربرد اجتمزاعی خاصزی
دارد در حالی که در داستانهای بید پای ،به جای این کلمات کلیدی ،مفاهیمی با مضمون تقزدیرگرایی
آمده است (بخاری :9349 ،ص.)03
 .3به جز باب برزویة طبیب.
 .2برای درب بهتر اصطالح «درخواست -امر» به مقاله دیگر نگارندة مسئول این مقاله با همراهی یكزی
دیگر از دانشجویان رجوع شود که در آن ،سطح فراداستانی تمام بابهای کتاب کلیلهودمنه را بر اساس
تعامل رای و برهمن بررسی کرده است .برای تحلیل سطح فراداستانی این نوشزتار هزم بزر آن مبزانی
تكیه شده است .در آن مقاله در باب حكایتهای درخواست -امری ،چنین توضیح داده شده است« :در
این دسته از حكایتها ،رای در مقام دانای کل از برهمن میخواهد  -به او امر میکند  -که روایتزی را
مطابق با آنچه وی در درخواست خود مطرح میکند ،بیان کند .برهمن نیز مطابق با آگاهی منزدرج در
درخواست رای ،ابتدا پاسزخی غیرداسزتانی سزپس جزوابی تمثیلزی را نقزل مزیکنزد .داللتهزای ایزن
درخواستها حاکی از آگاهی کامل رای نسبت به موضوع است .درخواست رای برای کشف حقیقت یا
درب معنا نیست .او پیشاپیش از موضوع آگاه است .بزه همزین دلیزل پرسشزی واقعزی درنمزیگیزرد»
(یعقوبی جنبهسرایی و احمدپناه)9312 ،؛ با این وصف ،این درخواستها نه پرسزش بلكزه نزوعی امزر
است.
 .5صورتبندی ،تكرار سخنان خود یا دیگران در تعبیر یا تعابیر دیگر است کزه در یزك یزا چنزد نوبزت
صورت میگیرد (فرکالف :9301 ،ص.)020
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