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کتاب ارجمند کلیله و دمنه یکی از تأثیرگذارترین متون ادب فارسی است
کرده اس

کته کو ت

به زبان حیوانات حرفهای جدی و اساسی مورد نیاز انسان را بیان کنتد .در

کنار همه آنچه به عنوان زیرساخ های کلگیری ترجمه نصراهلل منشی در ایتن کتتاب
مطرح اس  ،به نظر میرسد تغییر اوضاع سیاسی و نهایتاً آ تتتییهتای دوران ،متترج
که بسیاری از دردها و د واریها و گرفتاریها را بته زبتان

فرزانه را متقاعد کرده اس

حیوانات بیان کند و این را میتوان از بابهای اضافه تده بته متتن ا تلی کتتاب هت
دریاف .راس

این اس

که سلجوقیان بیک ترین استحقاق و ایستیی اداره ایتران ،بتر
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مسند قدرت قرارگرفتند و این پریشان احوالی پی
اهل فرهنگ و اندیشه سخ

کرد .نصراهلل منشی موفت

سیاسی سلجوقی سبک و سیاق کتاب خوی
سوی نقد رفتارها پی
مایه سلجوقی دس

آمده بر چنین استتیالیی کتار را بتر

را دس

تده است

در ستایه تحتو ت

ک در بخ

بازتاب اندیشته بته

ببرد و حتی به آموزش یوه های کشورداری بته پاد تاهان کت
بزند؛ حتی اگر این آموزش به زبتان حیوانتات با تد .هنتر متترج

کلیله و دمنه استتاده از نقاب تمثیلهای جانوری ( )fableدر به تصویر کشیدن اوضتاع
جامعهای اس

که چندان خو ایند او نیس

و کافی اس

گوش بته فریادهتای متترج

در مقدمه و متن کتاب بسپاری .
واژههای کليدی
ادبیات تعلیمی ،نصراهلل منشی ،کلیله و دمنه ،تمثیل ،دوره سلجوقی
 -1مقدمه
علل و عوامل مختلتی یوههای نیارش وگزین

موضوع متون نثر فارستی را در دورههتای

مختلف دگرگون کترده است  .بته ییتر از رقابت

پنهتان و آ تکاری کته میتان تاعران و

نویسندگان به خصوص در عر ه نثر فنتی وجتود دا تتهاست  ،نقت

عوامتل سیاستی و

اجتماعی در خل آثار ادبی نباید از نظر دور بماند .نویسندگان در دورههای مختلتف بتا
توجه به رایط سیاسی و اجتماعی موف به خلت آثتاری تدهانتد کته توانستته است
نیازهای روزگار خود را مرتتع سازد.
هرچند در این ادوار نویسندگان در آثار خود مالحظات اخالقی و تعلیمی را نیتز در
نظر دا تهاند و حتی گاه از سر اعتقاد و اخالص به طرح اندیشههای اخالقی توجه ویژه
کردهاند ،ادبیات تعلیمی در معنای واقعتی آن در نثتر فارستی در ستده پتنج هجتری و
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مصادف با برپایی حکوم های ترک در ایران و با هدف آموزش مسائل ضتروری بترای
تهذیب دلها یا هدای

امور اجتماعی و سیاسی به مسیری درست

و معتین و یتا آگتاه

ساختن پاد اهان از ا ول و یوههای مملک داری آیاز د.
گرای

به ادبیات تعلیمی در دوره سلجوقی با نیتارش کتتابهتایی چتون قابوستنامه و

سیاستنامه به اوج خود رسید .در این دوران بسیاری از بزرگان ایرانی زم میدیدند کته
یوههای مملک داری و اخالق خوب و پسندیده را به نحوی به امترای ستلجوقی کته
مثل «فاتحان مدائن،کافور را از نمک باز نمی ناختند و خور های تهری را از آن چته
در بیابتتانهتتا و خیمتتههتتای چوپتتانی متتی تتناختند ،تمیتتز نمتتیدادنتتد ،بیاموزنتتد»
(زرینکوب)462 :1390،
کتاب دییری که در زمینه ادب تعلیمی در سده ش هجری تألیف د ،کتاب کلیلته
و دمنه بود .نیارش این کتاب در واقع آیاز دورهای اس

که در اواخر آن لتظپردازی و

بازی با کلمات رفنظر از معنا و متهوم به عنوان یکی از اخصههای نثر فنی فارستی
ظاهر می ود .اما به اعتقاد خطیبی مترج کلیله و دمنه خود را در قیتد هتیچ گونته التزامتی
محصور نمیکند و تنها «پیوستیی و توالی معنی»(خطیبی )475 :1388،را در نظر دارد.کتتاب
کلیله و دمنه یکی از گنجینتههتای ادب فارستی و از هتدایای وضتعی
حکوم

ادبتی دوره دوم

یزنوی اس .

ابوالمعالی نصراهلل منشی – مترج کتاب کلیله و دمنه – یوه تمثیتل را بترای بته تصتویر

کشیدن اوضاع جامعه روزگار ختود برگزیتده است  .برختی معتقدنتد داستتانهتای تمثیلتی
داستانهایی هستندکه در آنها محتوا ،خصل

و سیرت جاییزین متاهی دییر می ود و ایتن

نوع داستانها از دو بعد برخوردارند؛ بعد اول آنچه مورد نظتر نویستنده با تد و بعتد دییتر
درونمایه ،خصل

و سیرت که در آنها تجس مییابد(یوستی پور کرمانی.)194 :1392 ،

در عل بالی  ،تمثیل ،تصویر یا مجازی تلقی متی تود کته گوینتده بته وستیله آن
چیزی میگوید اما مقصودش چیز دییری اس  .بسیاری از احبنظران هتدف ا تلی
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داستانهای تمثیلی و به خصوص فابل را انتقال یک درس اخالقی دانستهاند امتا همانهتا
معتقدند که در روند کلگیری این داستانها بسیاری از توطئه ها و دسیسههایی را کته
در حضرت سلطان در جریتان است  ،متیتتوان دریافت

و حیوانتات را نماینتده افتراد

گوناگونی که پیرامون حاک را گرفتهاند ،تلقی کتردهاند(پورنامتداریان« .)132 :1375 ،در
تمثیل ،ذهن قصهگوی هشیار وسیلهای برای تعلی اخالق یا نقد احوال جاری متیستازد
و اید سرّ آنکه نظیر این قصهها گهگاه نزد خواص و دانایان ه مایه التتذاذ متی تود،
نا ی از همین معنی اس »(زرینکوب.)113 :1383،
 -2مسأله پژوهش
به راستی انییزه نصراهلل منشی از ترجمه کتابی که تا زمان او بارها ترجمته تده است ،
چیس ؟ آیا تنها برای رقاب
اس

با متقدمان و یا ه عصران

و یا لتظپردازی و سخنآرایی هدف یایی اوست

دس

به چنین ترجمتهای زده

و یتا هتدفی وا تتر نظیتر نقتد

مسائل و رفتارهای سیاسی و اجتماعی روز را دنبال میکند؟ دییر این کته آیتا رویکترد
نصراهلل منشی به ادبیات تعلیمی آن ه از نوع تمثیل – و به طور جزئیتر ژانر «حکایات
حیوانات» -که به ییر از هدف آموزش زیرساخ های سیاسی نیز دارد ،نقتد رفتارهتای
سلجوقیان نمیتواند با د؟ نکته کلیدی دییری که در این نو ته در پی یافتن پاستخ آن
هستی  ،این اس

که محورهای فکری نصراهلل منشی کدام اس

و تا چه حد با رویکترد

تعلیمی و تمثیلی وی همسو اس ؟
 -3فرضيه تحقيق
رویکرد نصراهلل منشی به ادبیات تعلیمی با انتخاب یوه تمثیل به طور قطع د یلتی دارد
که در این مقاله بی

از هرچیز به افکار و باورهای او و نیز دیدگاه سیاسی و منتقدانه او
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نسب

به حکام وق

و اوضاع سیاسی عصتر توجته تده است  .کتتاب کلیلته و دمنته

نمودار طرز تتکر نویسنده خود اس  .طترز تتکتری کته بتیارتبتا بتا نارضتایتی او از
سیاس های ظالمانه و رفتارهای ناپسند دستیاه حاک نیس .
 -4پيشينه تحقيق
کتاب ارجمند کلیله و دمنه به دلیل دا تن ویژگیهای منحصر به فرد از دیربتاز و از زوایتای
مختلف مورد بررسی و کاوشهای علمی قرارگرفته اس

و محققان و ادیبان توجه خا تی

به آن دا تهاند« .فن نثر» خطیبی و «سبک ناسی» بهار از منظر سبک تاریخی به کلیله و دمنته
توجه کردهاند« .در دیداری با اهل قل » نیز یوستی در مقالهای به تتصیل داستانهتای کلیلته و
دمنه و برخی از خصی های آن را رح و نقد کرده اس  .کتاب«درباره کلیله و دمنته» اثتر
محمد جعتر محجوب نیز به سیر تاریخی اثر و ترجمههای گونتاگون آن پرداختته است  .در
سالهای اخیر پایان نامهها و مقا تی نیز درباره کلیله و دمنه نو تته تده است  .مقتا تی در
مقایسه کلیله و دمنه بتا گلستتان ،حدیقته ستنایی و مثنتوی وجتود دارد .در برختی مقتا ت
اندیشههای سیاسی مترج کلیله و دمنه نقد ده اس

و برخی مقا ت نیز بته نقتد اختالق-

گرایی نصراهلل منشی پرداخته اس  .اما درباره رویکرد نصتراهلل منشتی بته ادبیتات تعلیمتی و
محورهای فکری وی ،پژوه

مستقلی ورت نیرفته اس .

 -5انگيزههای ترجمه کليله و دمنه از زبان ابوالمعالی نصراهلل منشی
کلیله و دمنه کتابی بود که تا روزگار نصراهلل منشی بارها به نظ و نثر ترجمه ده بتود.
با وجود این وی به ترجمه مجدد این کتاب پرداخ  .به راستی دلیل این همته توجته و
عالقه وی به این کتاب چیس ؟
از سخنان نصراهلل منشی درباره کلیله و دمنه میتوان به نتایج جتالبی رستید .نصتراهلل
منشی کتاب کلیله و دمنه را که به تعبیر وی «کان خرد و گنج تجری

و ممارست » (منشتی،
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و «به قصتد بیتدار ستاختن وجتدان جوانتان»

با هدف بیان عل و حکم

(یوستی )1390:146 ،ترجمه میکند که این هدف ا لی و اساستی ادبیتات تعلیمتی است :
آموزش اخالق و تنبیه وتهذیب دلها .در طی معرفی کتاب و بیان ویژگیهای آن مدام ا ترار
دارد که این کتاب اول برای پاد اهان متید اس
برند .اول مطمح نظر خواص اس

و در ثانی اوسا مردمان از آن بهتره متی-

برای کسب تجربه و بعد مورد توجه عوام اس

متناستب

با هزلگرایی ایشان .در واقع با این سخنان منشی پاد اهان را هتدف اول ختود متیدانتد.
پس او ادبیات تعلیمی را برای آموزش پاد اهان انتخاب متیکنتد کته در نهایت

دییتر

مردمان  -خواص و عوام -نیز از آن بهره خواهند برد.
جاییاه سیاسی نصراهلل منشی در دستیاه یزنویان که به هرروی برای حکوم

وقت

رقیب محسوب می د ،او را از ادامته مستیر خواجته نظتام الملتک در نویستندگی بتاز
میدا

 .خواجه نظام الملک با قدرت نویسندگی ک نظیر کته «در روانتی و ایجتاز از

بلعمی مایه می گیرد و در به کارگیری از لغات و ا طالحات تتازه و تجست مطالتب و
ذکر جزئیات بیه بیهقی اس »(بهار .)96 /2 :1386 ،سیرالملوکنویسی را برای آموزش
رموز مملک داری به پاد اهان به اوج خود رسانده بود .اما منشی به عنوان دولت مترد
برجسته دستیاه یزنویان دوم که تا سم
به پاد اهان سلجوقی دا

وزارت ه پیشرفته بود ،نه تمایل و عالقتهای

نه جرأت مییاف

خط مشی واقعی خود را که همانا نشان

دادن ضعفها و کاستیها و ک مایییهای قوم سلجوق بود ،آ کارا بروز دهد.
نصراهلل منشی موف می ود برای نخستین بار به زبان حیوانات به آموزش یوههتای
کشورداری دس

بزند وبا استتاده از نقتاب تمثیتلهتای جتانوری ( )fableرفتارهتای

سیاسی سلجوقیان را به تصویر کشد.
 -6محور های فکری نصر اهلل منشی و نقد رفتارهای سياسی سلوویيان در کليله و دمنه
 -1-6بی وفایی و بی اعتباری زمانه
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نیارنده کلیله و دمنه پی
عظم

روی خود ادبار و ضعف یزنویان را میبینتد کته بتا همته

و اقتدار پیشین جای خود را به ستلجوقیانی ستپردند کته چیتزی از راه و رست

پاد اهی و کشورداری نمیدانستند و با نا ایستیی و بی لیاقتیهای خود فجایع بسیاری
در تاریخ ایران رق زدند و اگر ابتدای سلطن

آنها کستانی چتون خواجته عمیتدالملک

کندری و خواجه نظام الملک طوسی این حکوم

را اداره نمیکردنتد ،همتان روزهتای

ابتدایی از بین میرفتند .همانطور که با مرگ خواجه نظام الملک بته دست

استماعیلیه

این اتتاق روی داد و پس از مرگ وی اختالفات داخلتی در بتین ستالجقه تتا نتابودی
ایشان به دس

ترکان یز ادامه یاف

او همیشه از کار زمانه و گرای

و منجر به انقراضشان گش .
آن به پستیها مینالد و باور دارد کته «دون و ستتله

در این دنیا همیشه زیادتر از اماثل بودهاند»(منشی .)104 :1380 ،در باب برزویته طبیتب
از زبان او متصل به این نکته میپردازد«.میبین که کارهای زمانته میتل بته ادبتار دارد و
چنانستی که خیرات مردمان را وداع کردستی و افعتال ستتوده و اختالق پستندیده متدروس
گشته و راه راس

بسته و طری ضالل

گشاده و عدل ناپیدا و جور ظاهر ،و عل متتروک و

جهل مطلوب ،و نیک مردان رنجور و مستذل و تریران فتار و محتترم و مکترو ختدیع
بیدار و وفا و حری
و باطل مظتر و متابع

در خواب و درو مؤثر و مثمر و راستی مردود و مهجور و ح منهتزم
هوا سن

متبوع و ضتایع گردانیتدن احکتام خترد طریت مشتروع و

مظلوم مح ذلیل و ظال مبطل عزیز و حرص یالب و قناع

مغلتوب و عتال یتدار بتدین

معانی ادمان و به حصول این ابواب تازه و خندان( ».همان)56 :
با تشبیهات متعددی بیثباتی دنیا و ناپایداری نعم های

را نشان میدهد کته وجته

به آنها تات این دنیای فریبنده اس :
«نعم های این جهانی چون رو نایی برق بی دوام و ثبات اس
همه مانند آب ور که هرچند بی

(گذرنتده) بتا ایتن

خورده ود تشنیی یالبتر گردد (حرص برانییز)

 / 68پژوهشنامه ادبیات تعلیمی ،مارة بیس

و چون خمره پر هد مسمومی

و ش  ،تابستان 1394

به هالک

که چشیدن آن کام را خوش آید لکن عاقب

کشد ( یرین و کشنده)»(منشی .)53 :1380 ،تمثیل زنبور عسل و نشستن آن بتر نیلتوفر
و به رایحه آن مشغول گشتن و به وق
مثال دییری از انسانهایی است

برنخاستن و سرانجام در کام مترگ فترو رفتتن

کته دل بستته ایتن دنیتا هستتند و در بتهدست آوردن

نعم های این دنیا حریصند .دنیا دوس
ویژگی آنهاس

هیچیاه نمیتواند قناع

ورزد ،حرص و ره

که دل در این سرای فانی بستهاند همچون میسی کته بتر مریزارهتای

سبز و پر کوفه پرواز میکند اما به آن راضی نمی ود و بته یتک حرکت
کشته می ود .دمنه که نماد انسان های حریص و بلند پرواز اس
هم

و قل

«قناعت

گتوش پیتل
را از دنائت

مروت»( همان )62 :میداند.

این همه ا اره ابوالمعالی به دنیادوستی و نتایج ضرربار آن میتوانتد ا تاره سترزن
باری به زیادهخواهی و دنیادوستی سلطان مسعود یزنوی با د که درس

در هنیامی که

باید مانع حضور سلجوقیان در ایران می د ،پای بر عقل خود نهاد دل بته ثمتن بخستی
که به عنوان مالیات ازیشان گرف  ،بس

و اجازه داد احشام خود را به خراسان بیاورند.

اگرچه این اقوام در ابتدا به هیچ وجه تصمی ندا تند ،در مقابل سلطان مقاومت
دس

زمانه جافی کس

کننتد،

مسعود را رق زد و نتیجته آن پیتروزی ایتن ترکمانتان تد

(زرین کوب.)261 :1385 ،
 -2-6اعتقاد به حکم تقدیر:
یلبه کالم ا عری که بتا برپتایی حکومت هتای تترک در ایتران آیتاز تد در زمتان
سلجوقیان به اوج خود رسید ،طوریکته زیتر بنتای بستیاری از باورهتای دینتی عصتر
سلجوقی تکیه بر کالم ا عری دارد .
نصراهلل منشی ه به تبعی

از فکر زمان و پایبندی به مذهب وهت بته دلیتل اوضتاع

نابهسامانی که وی را به خانهنشینی و تحمل رنجها و مشق های نا ی از دولت متردی
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کشاند سر ر ته همه امور را در دس
سعادت ،قضای آسمانی اس

تقدیر میداند .اعتقاد او بر این است

کته «ا تل

و کلی اسباب و وستایل ضتایع و باطتل است (».منشتی،

 )409 :1380و برای اثبات ایتن متدعا بتاب تاهزاده و یتاران او را متیآورد و قضتای
آسمانی را بر تاتی چون عقل و زیبتایی و تجاع  ،برتتری متینهتد .تیری را کته
فرزندان

به دس

تیرانداز کشته می ود ،غال به تسلی

دن در برابتر حکت تقتدیر

دعوت میکند و میگوید« :بر اثر هر ادی یمی چش میباید دا

و بر اثتر هتر یت

ادیای توقع میبایدکرد و در همه احوال به قضای آسمانی راضی متیبتود کته پیرایته
مردان در حوادث بر اس »(همان .)336 :رضا دادن به قضا را «ا ل توانیری و عمده
سروری» (همان )178 :قلمداد میکند و معتقد اس

خواس

خدا بر همه چیز تواناس

و اگر حکمی نازل کند «قرص خور ید تاریک می ود و پیکر ماه سیاه و ارادت بتاری،
عَزَّت قدرتُهُ و عَلَ

کلمتُهُ ،ماهی را از قعر آب به فراز میآورد و مر را از اوج هوا بته

حضیض میکشاند»(همان 160 :و  .)161پس انسان باید بداند که «همه تتدبیرها ستخره
تقدیر اس »(همان )132 :و «تقدیر آسمانی یر رزه را استیر تندوق گردانتد و متار
گرزه را سخره سله و خردمند دوربین را مدهوش حیران و احم یافل را زیرک متیقظ
و جاع مقتح را بددل محترز و حیان خایف را دلیر متهور و توانیر متنع را درویت
ذلیل و فاقه رسیده محتاج را مستظهر متمول»(همان )57 :میکنتد .پتس کتار انستان بته
درجهای میرسد که باید به قضاهای آسمانی رضا دهد وآن قتدر کته در امکتان گنجتد
کارهای آخرت را راس

کند.

 -3-6خرد و خرد ورزی:
از پیامدهای دینورزی سیاسی سلجوقیان توجه متعصبانه به امتور دینتی و دور نیته
دا تن مردم از امور عقلی بود .در چنین رایطی ستارش مکترر بته خترد و ختردورزی در
کلیله و دمنه با وجود رکود علوم عقلی و ممانع

دید حکوم

از رواج عقلگرایتی نشتان
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دهنده فریادهای پنهان مترج برای بیدارکردن ملتی اس
عقل و خرد دور ده و به سم

که در اثتر فشتارهای حکومت

از

امور خرافی و بی ارزش کشیده ده بودند.

توجه به عقل و خرد در ادب فارسی چه ادبیات تعلیمی با د و چه ییر از آن بتدون
توجه به تعصبهای مذهبی همیشه وجود دا تهاس .
همسویی مذهبی و عقیدتی نصراهلل منشی با سالجقه به هیچ وجه منجر به خردگریتزی و
یا عدم خردگرایی او نمی ود زیرا خردی که در کلیله و دمنه و یا کتابهای دییر از آن یتاد
می ود عقل معاش یا عقل سیاس
تعامل او با انسانهای دییر اس

اس  .عقل معاش که زمه زندگی دنیوی هر انستان و
و عقل سیاسی برای بقای حکوم

نته عقتل و ختردی

که محصول تقابل کالم ا عری و معتزلی اس .
توجه به جلوههای خرد و بیخردی در کلیله و دمنه یتادآور رفتارهتای ییرمعقتول و
ناپسند سردمداران سلجوقی اس

که به دلیل زندگی خاص حرانشینی بویی از عقل و

فرهنگ نبردهاند .در کلیله و دمنه از عقل بته عنتوان «عمتده ستعادت و متتتاح نهمت »
(نصراهلل منشی )408 :1380 ،یاد ده اس  .عقتل و علت را همتهجتا بتاه و در کنتار
یکدییر آورده اس
اس

و حتی یک جا «خاندان مرد را خرد و دان »(همتان )400 :دانستته

و حتی تعقل را بر زور و قوت ترجیح میدهد (همان .)81 :در تمثیل زا و روبتاه

وقتی که زا میخواهد با زور و قدرت

بر مار یلبه کند ،روباه از او میخواهد که فکتر

و عقل و اندیشه خود را به کار بییرد تا به خطر نیتتد (همان)83 :که میتواند تعریضتی
آ کار به خوی قدارهکشی و خونخواهی و جنگطلبی سلجوقیان بیابانگرد با د .طلب
منتع

خوی

در مضرت دوستان دیدن ،توقع دوستتان مخلتص بتی وفتاداری و رنتج

کشیدن که ا اره ایس

به خودخواهی و منتع

آخرت با ریا در عبادت که کنایهایس
در

خویی و فضاض

که ا ارهایس

طلبی پاد اهان ،چش دا تتن تواب

به دینداری ظاهری سلجوقیان ،معا ق

زنان به

به کجخلقتی و بتدرفتاریهای آل ستلجوق کته
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نا ی از خوی بیابانیشان بود و آموختن عل با آسای

و راح

که ا اره به بتیدانشتی

آنها دارد ،همه و همه را از بیخردی میداند .در متتن کتتاب تتات زیتادی را بترای
خردمند برمی مرد که به مناسب

داستانها و حکایات این تات بیان می ود.

 -4-6اعتقاد به مرگ و جهان آخرت
اوضاع آ تته دوران حکوم

سلجوقیان ،خیانت هتا ،ختونریتزیهتا ،کشتته تدن

بییناهان،ظل ها و نامردیهای عامالن حکوم

به مردم ،بیرحمی انستانهتا نستب

بته

یکدییر هر انسان فرهیخته ای را به درون خود فرومیبرد .نصراهلل منشی چون هرمتؤمن
دینداری مرگ و جهان آخرت را باور دارد و به مکافات عمل چه در این جهتان و چته
در جهان آخرت معتقد اس  .او در طول زندگی اش بسیار دیده است

کستانی کته بتر

دییران ظل روا دا ته اند و ختون بتیگنتاهی را ریختته انتد و در همتین دنیتا کته دار
مکافات اس  ،مجازات خود را کشیدهانتد .او اوج و فترود افترادی چتون عمیتدالملک
کندری و نظام الملک طوسی را دیده اس  .باب یر و گتاو بته راستتی نمتاد اوضتاع
سیاسی آن روزگار اس  .نزبه می تواند نماد همان عمیدالملک کندری با د که از هتر
جه

یک وزیر تمام عیار اس

که به تحریک رقیب سیاسی و مذهبیاش خواجه نظتام

الملک طوسی به طرز فجیعی کشته می ود(اقبال آ تیانی .)277 :1383 ،نصتراهلل منشتی
در باب کشته دن نزبه از زبان یر که نماد پاد اه وق
با چندان عقل و کیاس
ه ردیتان

اس  ،میگوید«:دریغ تنزبه

و رای و هنر »(منشی)123 :1380 ،که این اوج حسرت خود و

را از کشته دن چنین وزیر بزرگی بیان میکند .دمنه که خود نمتاد عتاقالن

بلند پرواز و حریص و زیاده طلب و در عین حتال بتاهوش و کیتاس است  ،تعریضتی
اس

به مقام خواجه نظام الملک طوسی که از انتقام روزگار برکنار نمی ماند و به دس

فداییان اسماعیلی کشته می ود .جالب اینجاس

که خواجه نظام الملک با تمام ستابقه

وزارت درخشان سرانجام به تیر حسد حاسدان زمتان

از چشت پاد تاه متیافتتد و از
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وزارت برکنار می ود و یر دهنبین زود بتاور همتان پاد تاه کت عقتل و قتدارهکت
سلجوقی اس

که بدون هیچ فکر و تتأملی متردان بتزرگ حکتومت

میکشاند .معتقد اس

را بته کتام مترگ

که خردمند همیشه طلب آخرت را بر دنیا مقتدم متی تمرد و از

زبان برزویه طبیب میگوید که «اگر در عاقب

کار و هجرت سوی گتور فکترت تافی

واجب داری حرص و ره این عال فانی به سر آید»( منشی.)45 :1380 ،
با این همه مرگ از نظر او از بیماری که امید ح
به همراه ندا ته با د ،از یریبی که امید بازگش

در آن نبا د ،از فراقی که و ال

ندارد ،از تنتگدستتی کته کتارش بته

گدایی رسد و از درویشی و از اسارت بهتر میداند و مثل بیهقی معتقد اس
دنیای فریبنده این اس

که «مزرع

که هنر این

آخرت اس  ،در وی تخمی میتوان افیند که ریتع

آن در عقبی مهناتر میبا د(».همان)310 :
 -5-6لزوم حکومت و پادشاهی
کتاب کلیله و دمنه به دلیل آمیختیی با فرهنگهای مختلف رقی یعنی هند و ایتران
و ایران اسالمی ،فرهنگ و باورهای خا ی را دنبال میکند که ریشه در همته آنهتا دارد.
پاد اهی و قدرت از مواردی اس

که ه در فرهنگ گذ ته ایرانی و هت در فرهنتگ

اسالمی جاییاه ویژهای دارد.
نصراهلل منشی در کلیله و دمنه در دیباچه مترج پس از ستای

و سپاس خدا و مدح

پیامبر اکرم و خلتا میگوید« :تنتیذ رایع دین و اظهار تعائر حت بتیسیاست
دیندار بر روی روزگار مخلد نماند و مدت آن مقرون به انتهای عمر عال
و ا ارت حضرت نبوت بدین وارد اس
دین و سیاس
ام

ملتوک

ورت نبندد

که :الملک و الدین توأمان»( همان )4 :پس بته

اعتقاد کامل دارد و تأثیر مشیر پاد اهان را در حتظ مملکت

و وحتدت

بیشتر از هرچیزی میداند و اعتقاد دارد که «به نتور عتدل ایشتان روی زمتین جمتال

گیرد و به هیب

و کوه ایشان آبادانی جهان و تألف اهوا متعل با د»(منشی.)4 :1380 ،
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پاد اهان را سایه پروردگار میداند و با تعبیری پارادوکسی ایشان را سایهای میداند که بتا
نور ان جهان جمال میگیرد (همان .)234:پاد اهان را نیهدارنده دین میدانتد و بتاور دارد
که ا ول رعی و قوانین دینی بدون ایشان مختل و مهمتل متیگتردد.از نمونته هتای فتوق
مشخص می ود که مترج کلیله و دمنه به وحدت دین و سیاس

میاندیشد.

 -6-6اخالق پادشاهی:
نصراهلل منشی به حک تعلیمی بودن کتاب و نیتز ستن

زمتان و همچنتین ترایط و

اوضاع سیاسی حاک و اعتقادی که به لزوم پاد اهی دارد ،زم میداندکته ییتر مستتقی
به پاد اه آموز های اخالقی دهد.
سردمداران زمان او -سلجوقیان -ترکمانان بیابانگردی بودند کته در جنتگ دنتدانقان
مسعود یزنوی را کس

دادند و پس از آن به حکومت

رستیدند .بزرگتترین مشتکل

ترکمانان سلجوقی این بود که آنان در آیاز تستلط بتر ایتران بتا فرهنتگ و ادب ایرانتی
آ نایی کامل ندا تند و یوه مملک داری ایشان مبتنی بر نظام سیاسی بیابانی و ملتوک
الطوایتی بود که تکیه ا لی اش بر زور و مشیر بود.
به همین دلیل خواجه نظامالملک طوسی با نو تتن کتتاب سیاست نامته تیوههتای
مملک داری را به ایشان گوشزد کرد و نصتراهلل منشتی تیوه تمثیتل را برگزیتد و در
قالب داستانهایی از زبان حیوانات به نقد و ارزیابی اوضاع زمان پرداخ
پاد اهی خوب و درس
دمنه این اس

و ا ول یتک

را برای پاد اهان روزگارش بیانکترد « .تیوه کتتاب کلیلته و

کته سرگذ ت

پاد تاهان پیشتین را در قالتب داستتانهتایی از زنتدگی

جانوران میریزدتا انسانهای ستمیر ختود را در آینته آنتان ببیننتد و متنبته توند و در
ضمن این حکایات راهکارهای درس

را ه بیان میکند»( ریف پور.)57 :1387 ،

پارهای از ا ول اخالقی پاد اهی که در کلیله و دمنه به آن ا اره ده اس
زیر اس :
الف)عدالتورزی:

بته قترار
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سلجوقی اگرچه از لحاظ اداری و سیاسی ادامه دول

یزنتوی و وارث آداب

و رسوم یزنویان بود ،قومی بیابانگرد و حرانشین بود که عادات بیابانگردی و تبان
کارگی را به هیچ وجه حتی با وجود گرای های دینی و یا ارتبا با پاد اهان ایرانتی از
نداده بود« .قراین نشان میدهد که هیچیک از گرای های دینی هرگز اکثری

دس

این

طوایف را از راهزنی باز نمیدا ته اس  .ارتبا پاد اهان و سترکردگان تترک وتازیتک
در عهد سامانیان و یزنویان ه موجب آ نایی آنها با معیشتتی برتتر از طترز معیشت
بیابانگردی و بانکارگی نشدهاس

خوی

و آنها مقارن ایجاد دول

همچنتان ختوی

یارتگری و بیابانگردی خود را همراه دا ته اند(».زرین کوب .)436 :1390 ،بنتابراین
اولین آموزه اخالقی برای چنین سرکردگانی عدال
منشی پاد اه زمان را در همه داستانهای
که :پاد اه موف پاد اهی اس

به عدال

است

و بته همتین دلیتل نصتراهلل

دعوت میکند و یتادآور متی تود

که عادل با تد زیترا « عمتاره ا بالعتدل و السیاستته»

(منشی.)7 :1380،
نصراهلل منشی معتقد اس
میآورد و دوس

دس

که پاد اه عادل دل خاص و عتام و رعیت

و ستپاه را بته

و د من مطیع او می ود «نه در ضمیر ضعیتان آزادی ورت

بندد و نه گردنکشان را جمال تمرد ماند .ذکر او در آفاق سایر ود و کسوت پاد تاهی
مطرز گردد و رهینه دوام در ضمن این بدس

آید»(همان.)8 :

ب) حلم و بردباری
خوی جنگجویی و قدارهکشی سلجوقیان سبب می د که کتوچکترین عتداوت و کینته
نسب

به دییران موجب بروز رفتارهای خشون آمیز و بییانهوار ود به نحوی که بتیهتیچ

تردید و اتالف وق

دس

به مشیر برده و جنگ و خونریزی به راه میانداختند .به همتین

دلیل ابوالمعالی پاد اه را به حل و پرهیز از خش دعوت میکند وحل را مهمترین تت
پاد اه میداند و اعتقاد دارد پاد اهی که حلت و بزرگتواری پیشته کنتد ،هت

تکوه و
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کرام

خودش افزون میگردد ،ه لشکریان و رعیت

پایدار و ثاب

از وی خشتنودند و هت دولت

میماند(منشی.)347 :1380 ،

همه جا از پاد اه میخواهد که از خش و عصبانی
خش دستوری دهد ممکن اس

پرهیز کند زیترا اگتر در حالت

پشیمان گردد و کاری انجام ود که تدارک آن ممکتن

نبا د .باب پاد اه و برهمن و خش پاد اه بر همسرش ایران دخ
او و درای

بالر وزیر درباره همین نکته آمده اس  .در باب یر و غال نیز متادر تیر

از فرزندش می خواهد که در حال

خش فرمتانی ندهتد و تبر و تتأنی پیشته کنتد و

براساس عقل عمل کند.اما «راوی خواهان حذف کامل خشون
بقای حکوم
مبالغ

و دستور بته مترگ

نیس

می داند بنابراین می گوید :خشت فروختوردن آن است

زیرا آن را زمته
کته در عقوبت

نرود »(دهقانیان.)144 :1390،

پ) پرهيز از ظلم و جنگ و خونریزی:
«رفع ست و رواج دادگری از عوامل ماندگاری و مردمیتر دن حکوم ها و کتتاب
کلیله و دمنه به طور کلی ناظر به همین مالحظات اس  (».ریف پور.)57 :1387 ،
به نظر میرسد برای پاد اهان سلجوقی خون ریختن و ا تغال دائت بته جنتگ نتوعی
عادت به حساب می آمده و لذت بخ

بوده اس

« .به طوریکه در اعمال مجازاتهتای

مجرمان و محکومان پا را از حد مجازاتهای اسالمی فراتر نهاده و بدون توجه به حقتوق
انسانی آنها به انواع مجازاتهای دلخراش دس

میزدهاند»(بهرامی نیا 82 :1392 ،نقتل

به مضمون)
ا اره به انواع کنجه مثل ضرب و ت ها ( ضرب و ت آگاهانه وزیر پنج زایتان)
بریدن اندامها (بریدن بینی زن حجام ) و انتواع کشتتارها و ختون ریختتنهتا (کشتتن
نزبه به دس

یر ) و یا سوزاندنها ( درخواس

سوزاندن وزیر پنج زا ها از طترف

یکی از وزرای بومان )در کلیله و دمنه یادآور کنجههتا و مجتازاتهتای ییتر انستانی
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3

و کشتارهای سلجوقیان می خوانی  ،از حد مار بیترون

چه ظل و بی عدالتیهایی که از جانب ایتن قتوم بته متردم بتی دفتاع روا دا تته

می ده و چه قتل زیر دستان و یالمان بعد از تمتع از ایشان ( تتا)72 :1388 ،و حتتی
تبعید کردن و یا به قتل رساندن بزرگتان و وزرایتی کته اقتتدار و بقتای حکومتشتان را
مرهون آنها بودند .درون مایه بسیاری از داستان های کلیله و دمنه جنگ و ختونریتزی و
قتل و کنجه اس

.نظیرداستان ا لی که همان « یر و گاو» اس

و داستتانهتای«متاهی

خوار و خرچنگ»« ،زا و گرگ و یال و یر و تر»« ،بوزنیتان و کترم تب تتاب»،
« یر گر گرفته و روباه و خر» و داستان «بوم و زا ».
پرهیز از جنگ که عامل بسیاری از خونریتزیهتا و کشتارهاست

در کلیلته و دمنته

بسیار ستارش ده اس  .در واقع جنگ را همیشه آخترین راه حتل متیدانتد .در بتاب
«بوف و زا » زا پنج می گوید« :نزیبد ما را جنگ اختیار کنی مادام که بیرون د کار
ایشان را طری دییر یابی »( منشی .)195 :1380 ،به طور کلی جنییدن و ظلت و ستت
بر دییران روا دا تن را عقالنی نمتی دانتد« :خردمنتدتر خلت آن است

کته از جنتگ

بپرهیزد چون از آن مستغنی گردد و ضرورت نبا د که در جنگ نتقه و مئون

از نتتس

و جان با د و در دییر کارها از مال و متاع(».همان.)196 :
ت) مشورت کردن:
امرای سلجوقی برای اداره سرزمینهتای وستیعی کته تصترف کترده بودنتد نیازمنتد
بزرگانی بودند که از عل و دان

و تجربههای آنها استتاده کننتد و ایشتان را در کارهتا

طرف مشورت خود قرار دهند و به همین دلیل اس
بسیار برجسته و متید واقع می ود.

که نق

وزیر در عصتر ستلجوقی
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در کلیله و دمنه مکرر از پاد اه خواسته ده که در کارها مشورت کند .مهمترین پیام
باب بوم و یراب ضرورت و اهمی
که د من همیشیی آنهاس

مشورت اس  .ملک زایان برای رفع مشکل بومان

با پنج وزیر و معتمد خود مشورت متیکنتد .اتتاقتاً نتیجته

داستان ه به نتع زا ها تمام می ود.
طرف مشورت پاد اهان در کلیله و دمنه معمو ً یک وزیر اس
نق

کته یتادآور اهمیت

وزیر در دربارهای ترک نژاد اس « .مه تترین و قدرتمنتدترین نهتاد در حکومت

سلجوقی نهاد وزارت بود زیرا اهان ترکنژاد در بهترین حالت

جتز جهتانییری هنتر

دییری ندا تند»(ستاری.)179 :1390 ،
در کلیله و دمنه نیز وزیر نق

زیادی در اکثتر داستتانهتا دارد .تیر وزیتری چتون

نزبه دارد که بعد از آ نایی با او رت و فت امور حکوم

را بدو متیستپارد کته موجبتات

حسادت دمنه را فراه می کند .ملک زایتان و ملتک بومتان هریتک پتنج وزیتر بتاهوش و
کیاس

دارند که درباره حوادث جاری با آنها مشورت میکنند .از دانتایی و سیاستتمداری و

فضل بالر وزیر نیز به ا رار سخن رفته اس

و با کیاس

اوس

که همسر و فرزنتد پاد تاه

از خش آنی او در امان میمانند و سال ها بعد پاد اه از دیدن آنها بسیار خو حال متی تود
و از دا تن وزیری چون بالر ابراز رضای

و خشنودی مینماید.

ج) پرهيز از دهن بينی و زود باوری
پاد اهان سلجوقی به همان اندازه که نیاز به مشورت دا تند به همان انتدازه هت بته
دلیل قوه تشخیص نابهجا گاه مشورتهای درس

و نادرس

را از ه تمییز نمی دادنتد

و بزرگان بسیاری را در این راه فدا کردند .بزرگانی که گاه از کتار برکنتار تدند؛ مثتل
خواجه نظام الملک و یا نصراهلل منشی که به سعای
یا کسانی که به سعای

حاسدان از مقام خود عزل دند و

همین بدخواهان جان بر سر نزدیکی بته پاد تاه گذا تتند مثتل

خواجه عمیدالملک کندری .ابوالمعالی نصراهلل منشی در این باره میگوید :پاد تاه بایتد
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در همه کارها عقل را در نظرگیرد و زود تح
اطرافیان

تأثیر حترفهتای دییتران قترار نییترد.

را بشناسد و هرکس را به اندازه عل و دان

و استعدادش ارج و مقام دهتد.

به نظر میرسد که زود باوری پاد اه یکی از د یل به گو ه رانده دن ابوالمعالی اس
که این چنین در این باره داد سخن می دهد.
ابوالمعالی که خود سالها زندگی دولتی و دیوانی دا ته اس  ،اوج و فترود بستیاری
از افراد را دیده اس
کرده اس

و خود نیز در بهار نعم

و اکنون به سعای

قرار گرفته و از قله رفع
محن

او امتداد یافته اس

دربار و زیر سایه لطتف پاد تاه زنتدگی

بدگویان و حسد حاسدان مورد خشت و یضتب پاد تاه

و نعم
و تاع

به حضیض مشق

و گرفتتاری افتتاده است « .ایتام
و تیر قصد اعتادی

فضل و هنر مقبول نیامده اس

بر هدف آمده اس » ( تا 944 :1388 ،به نقل از لباب ا لباب عتوفی) و بتر تتارک اقبتال او
نشسته اس .بنابراین تنها جایی که میتواند همیان را از تقرب به پاد تاه و خطترات آن
برحذر دارد همین داستانها و جمالت کتاب اس  .میتتوان بته جرئت

گتت

کته بیشتتر

داستانهای کلیله و دمنه بر محور این نکته و نیز حسادت ویرانیر حاسدان و گله و تکای
از آن میچرخد.
خطرات تقرب به پاد اه در جای جای کلیله و دمنه آمده اس
تنها یک جا از نظر دمنه به دو چیز ا اره میکند :یک «رفعت

اما از مزی های آنها

منزلت » و دوم «ا تطناع

دوستان»(نصراهلل منشی .)44 :1379 ،نزدیکی به پاد اه را از هر خطری با تر میدانتد و
از قول علما در این مورد میگوید « :در قعر دریا با بند یو خوردن و در مستی لب مار
دم بریتتده مکیتتدن خطتتر استت

و از آن هایتتلتتتر و مختتوفتتتر ختتدم

و قربتت

سالطین»(همان .)103 :در جای دییر خدمتکار سلطان را همتواره در ختوف و حیترت
میداند« :همچون ه خانه مار و ه خوابه یر که اگر چه مار ختته و یر نهتته با تد
آخر این سر برآرد و آن دهان گشاید»( منشی.)114 :1380 ،
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د) صدایت در دوستی و پرهيز از خيانتکاری
هرچند بنای کتاب کلیله و دمنه بر دوس
از آنکه از داق

بودن و دوس

دا تن گذا ته ده ،بتی

در دوستی سخن بیوید از خیانتکاریها سخن به میان میآورد .تنهتا

داستانی که از یک دوستی ادقانه حکای

دارد داستان «مطوقه» در باب دوم است  .در

این داستان حتی د منی ذاتی میان موش و زا به یک دوستی مستحک میانجامد.
چه در روابط فردی ،چه زنا ویی و چه روابتط سیاستی بته

در کلیله و دمنه «خیان

ورت گستردهای وجود دارد .از این رو روابط دوستانه ایلب بر منتع
اس  .تو یه و تأکید راوی و خصی هتای خردمنتد ایتن است

طلبتی استتوار

کته رعایت

جانتب

احتیا  ،هو یاری و خویشتن یابی ا لی اساسی اس (».دهقانیان)145 :1390،
خیان

دمنه به یر و نزبه ،خیان

به وهرانشان ،خیان

زا به بومان ،خیان

زن بازرگان و زن درودگتر

گربه روزهدار به کسانی که به او اعتمتاد کردنتد و بته نهتاد دیتن و ...

نمونه هایی از مواردی اس

که نصراهلل منشتی بر تمرده است

مضمون ،فریبکاریها و حیلهگریها و خیانتکاریهای زمان

و بتا ا ترار در تکترار ایتن
را به باد انتقاد گرفته اس .

نتيوه
 -1ا لیترین هدف ادبیات تعلیمی را آموزش اخالق با هدف تهذیب دلها و هتدای
امور اجتماعی به مسیر درس

دانستهاند اما وقتی این نوع ادبیات در قالب داستتانهتای

تمثیلی و به خصوص فابل ارائه می ود ،نویسنده هدف وا تری نیتز دارد کته در بطتن
کالم نهتته اس

و معمو ً حاوی انتقادات او به روشهای سیاستی و توطئتهگتریهتای

نظام حاک اس .
 -2اگرچه مترج کتاب انییزه خود را از این ترجمه تنهتا بیتان مستائل اخالقتی بتازگو
میکند ،رفتارها و عملکرد سیاسی سلجوقیان در کلگیتری بنیادهتای اخالقتی کتتاب
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تأثیر به سزایی گذا ته اس  .نابخردی و رفتارهای نا ایست
عدم استحقاق و ایستیی حکوم

ستلجوقیان کته نا تی از

این قوم بیاباننشین بر ایران و ایرانیان بود ،نصتراهلل

منشی را بر آن میدارد تا کتابی به یوهای متتتاوت از قبتل فتراه آورد تتا هت بتوانتد
چهره واقعی آنها را نشان دهد و ه
 -3اع تقاد وی به تقدیر به تبعی

یوههای کشورداری را به ایشان بیاموزد.

از فکر زمان و پایبندی به مذهب وه به دلیل اوضتاع

نابهسامانی که وی را به خانهنشینی و تحمل رنجها و مشق های نا ی از دولت متردی
کشاند ،در سرتاسر کتاب مشهود اس .
 -5به نظر متیرستد ایتن همته تأکیتد متترج کلیلته و دمنته برخترد و ختردورزی بتا
جه گیری مذهبی وی در تناقض با د ،امامتهوم خرد در این کتاب عقل معاش و حتی
عقل سیاس

اس  .عقل معاش که زمه زنتدگی دنیتوی هتر انستان است

بترای یتک

است

نته عقتل و

زندگی مطلوب اجتماعی و عقل سیاسی کته زمته بقتای حکومت
خردی که محصول تقابل کالم ا عری و معتزلی اس .
 -6ک ماییی پاد اهان سلجوقی اهمی

مشورت و ستارش به آن را یکی از مهت تترین

موضوعات کتاب ساخته اس  .درکلیله و دمنه مه ترین طترف مشتورت معمتو ً وزیتر
اس

که یادآور نق

وزرا در حکوم های ترک نژاد به ویژه سلجوقیان اس .

پینوشتها
 -1درباره اختالفات مذهبی و عر رجوع ود به ( تا)161 /2 :1388 ،
 -2در اینجا از سیاق عبارت به معنی زرنیی و تدبیر و نیروی عملی اس .
 -3درباره انواع کنجه در دوره سلجوقی رجوع تود بته مقالته :بهرامتی نیتا ،امیتد.)1392 (.
خشون

و کنجه در عصر سلجوقی ،تاریخ و تمدن اسالمی ،ماره81-100 ،17

 -4درباره ظل و ست و قتل و یارتهای حکومت
متصلی دارد ( .تا)1000-117 /2 :1388 ،

ستلجوقی تتا در تتاریخ ادبیتات ترح
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