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 و همکاران  یفتح یمهد  522

Islamic Life Style Centeredon Health Volume 3, Issue 5, Winter 2019 

های پنجم و ششم داری در سده سيمای حکومت
 و دمنه لهيهجری با تکيه بر کل
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واحد بوشهر، دانشگاه آزاد  ،یفارس اتیگروه زبان و ادب، استاد
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واحد بوشهر، دانشگاه آزاد  ،یفارس اتیگروه زبان و ادب، استاد
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  دهيچک
ان جه اتیمشترک با ادب یۀافزون بر آنکه درونما ،یفارس اتیادب

آن را  اش،یارشتهانیم تیو ماه یاجتماع -یاسیس یۀما، درونـدارد
 یکیبه  یپژوهش با نگاه نیداده است. ا یملل برتر ریسا اتیبر ادب

 یحکومتدار یمایس ودمنهلهیبه نام کل یفارس اتیاز آثار فاخر ادب
پژوهش که جزو  نی. ادینمایم یرا بررس یخیتار ۀدور کیدر 

لی منابع اص ۀاست بر آن است ابتدا با مطالع یرشته ا انیمطالعات م
علمی،  یهااز آنها و بررسی دیدگاه یبردارو سایر منابع مرتبط و فیش

ها و مطالب داده یآورمقدمات موضوع را فراهم آورد و پس از جمع
 ریظن یومعل ایسوال پاسخ دهد که آ نیا بهو  با تجزیه و تحلیل آنها 

به دنبال آن  نیاند؟ همچنمنسجم داشته ۀسابق رانیدر ا یحکومتدار
 بر اخالق و تجربه و دانش یمبتن یحکومتدار یبرا ییاست که الگو

نشان دهد که  زیو ن دیحاضر ارائه نما ۀعرص یبرا یاسالم-یرانیا
م انتقال علو یبرا یلو محم ستین یصرفا متون ادب یفارس اتیادب
( است. چون این تحقیق، یارشتهانیم تِیّماه ی)و دارا گرید

تالف توان اخکمّی است و نمی یتحلیلی است فاقد متغیّرها-توصیفی
ها آن یمقادیر متغیّرها را بر اساس اعداد و ارقام ثبت نمود یا برا
نیاز از مبدأ و پایان مشخص نمود، لذا فاقد حجم نمونه و بی

و  لهیوسعت این جامعه، اثر ارزشمندِ کل است. به دلیلِ  یگیرنمونه
دمنه  به عنواِن منبِع اصلی مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد 

  .گرفت
 

 ،یرانیا یالگوها ،یو دمنه، حکومتدار لهیکل :یديکل کلمات
 .یهجر 6و 5قرن  است،یس
 

 60/60/1301تاریخ دریافت: 
 16/15/3011تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولSahkazerooni@yahoo.com 
 

 مقدمه
هیچ امری در عالم حادث »خمیرمایۀ اصلی حکمرانی است؛ « تجربه»

نشده که بارها واقع نگشته باشد چون خوانده و دانسته یا شنیده بود 
که خاتمه فالن کار به کجا خواهد رسید، هر آینه چون کاری مثل 

همچنین  (1« )بود.آن پیش آید، بداند که عاقبت آن چگونه خواهد 
منابع تاریخی که تجارب بزرگان و حکومتهای مختلف را ثبت 

تواند هم تصویری از حکمرانی خوب ارائه دهد هم اند میکرده
 الگویی مناسب برای حاکمان باشد.

اگرچه از جمله مفاهیمی است که به شکل امروزین  یحکومتدار
ۀ ندگی جامعشود اما زتاریخی دیده نمی متونو کالسه شده در 

ر وفوه در تاریخ و ادبیات ایران ب وهیچگاه از آن جدا نبوده  ایرانی،
هم محتوی تجارب حاکمان یا سیاستمداران دید که  یتوان آثارمی

در مورد ایرانی است هم حاوی متون سیاسی و حکومتی. 
 اقدامات و روش و نوع مبیِّن اگرچه حکومتداری»ی. حکومتدار

 با اما است جامعه ادارۀ برای او امر تحت نهادهای و حاکم

درآمده که براساس آن « دانش»یک  عنوانِ به جوامع، شدن پیچیده
بودن آن ، شود. و خوب یا بد یا مناسب و نامناسبجامعه اداره می

 شود. حکومتداری که اصطالحا  باعث شکست یا پیروزی جامعه می

حکومت یا زیرمجموعۀ  سازمانهای و نهادها مجموعه اداره به
 اما دارد؛ همپوشانی شود با حکمرانی اگرچهمی دولت گفته

 و حکمرانی فرآیند یک حکومتداری حقیقت در است؛ متفاوت

 حکومتداری سیمای گفت باید توضیح این با است؛ شیوه یک

( 2« )است. حاکم نظام اقدامات بروندادهای و فرآیندها مبیّن
 بندیماهیّت، واجد تقسیم حکومتها امروزه به لحاظ شکل یا اگرچه

اند امّا در دورۀ مورد بررسی اعلبِ حکومتهای جاری گوناگون شده
اند. سلطنتی )پادشاهی( بوده که گاه فقط تفاوتهایی در جزئیات داشته

 شکل روزگار آن دنیای عمدۀ های مورد بررسی، ماننددر دوره

 در هاییتفاوت گاه که است بوده پادشاهی یا سلطنتی حکومت

 است.جزئیات داشته 
 در سلجوقیان اوج و افول غزنویان عصر هجری ششم و پنجم قرن

غزنویان، زمینه برای ظهور یک دولت  افول از است؛ پس ایران
جدید فراهم آمد که سلجوقیان از این فرصت نهایِت استفاده را 

آنها که در ابتدا ساختار منسجمی نداشتند ضمن توجه به  بردند؛
انیان و با معاضدت وزرای بزرگ ایرانی، به توسعۀ تجارب ایر

ای تواناییهای درونی و اصالح سازمان سلطنت خود پرداختند به گونه
که امپراطوری قدرتمندی تشکیل و تا نیمی از جهانِ آن روز را تحت 

توان گفت دورۀ غزنویان و سلطۀ ایران قرار دادند. به عبارتی می
طف در تاریخ ایرانی محسوب سلجوقیان به عنوان یک نقطۀ ع

گیری از هشود؛ در این دوره، نظام اداری و سیاسی ایران با بهرمی
های اسالمی ضمن خروج از سایۀ تجارب ایرانی و نگاه به آموزه

خالفتهای عربی، سعی در ایجاد سازوکار سیاسی و حکومتهای مستقل 
 در سرزمین پهناور ایران داشت.

رد است اثری منحصربف این پژوهش مبنای ودمنه نیز کهکتاب کلیله
شاید به سبک امروز  هر چند شیوه بیان مطالب در این کتاباست؛ 

با نثری مصنوع در البه الی داستان ها از زبان حیوانات، نیست امّا 
و سیمای حکومتداری را نشان را آموزش  روش ادارۀ مملکت
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 520 .. .های پنجم و ششم هجریداری در سده سيمای حکومت  

 1331، زمستان5، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

از سوی دیگر کلیه و دمنه اگرچه اصالتا یک اثر غیرایرانی  دهد.می
است اما به دلیل تدوین اولیۀ آن توسط برزویه طبیب و سپس ترجمۀ 
ماهرانۀ آن توسط نصراهلل منشی با مفاهیم و دانش ایرانی آمیخته 

در  دمنهوکلیلهتوان گفت کتابی که امروز به نام است و بجرأت می
 جمۀ عربی آن( یک اثرِ کامال ایرانی است.دست داریم ) و حتی تر

شخصیتهای این کتاب اگرچه همگی حیوان هستند اما خصلتهای 
دمنه برفت و بر شیر سالم گفت. از نزدیکان خود »انسانی دارند: 

ت: آری گف ؛جواب دادند که فالن پسر فالن ؟بپرسید که این کیست
ه دین سال بپس آن جانوران که چن گفت:»( و 3)« پدرش را شناختم

مادر و پدر نداشتند و عزیزان ایشان را  ییافتیایشان غدا م تگوش
در مجموع جنگلی که « سوز مفارقت در قلق و جزع نیاورد؟

کند تصویری کامل از یک جامعۀ انسانی با ودمنه روایت میکلیه
ارکان حکومتی مرسوم )سلطان، وزیر، مشاور، مالزم و مردم( است. 

دانش و  ای ازهمجموع نمادین و  این مکتوب،در رو، زبان از این
 اعصار و قـرون حاصل تجربۀ اندیشمندان ایرانی از وحکمت 
توان گفت این کتالب فارغ از ماهیّت ادبی است. بنابراین میمـتمادی 

 سیاسی است.-آن، یک اثر اجتماعی
 . پیشینۀ پژوهش2
 مشابه تحقیق یا موضوع با مستقلی پژوهش و مطالعات تاکنون 

 صورت عناوین و الفاظ حیث از یا و محتوا حیث از چه آن،

 از بخشی به غیرمستقیم یا مستقیم که است؛ اما منابعی نگرفته

 که شد یافت باشد، مرتبط یا و پرداخته تحقیق این موضوع

 بوده است. حاضر پژوهش در محقق راهگشای هاآن از گیریبهره
 نیمۀ« فردوسی تا سعدیتاریخ ادبیات ایران از »بروان  .1

 و انگلیسى زبان به که است ایران ادبى تاریخ دوم مجلد از دوم
 چاپهای از پس م. و1321 -1392هاى سال در بار اولین براى

 منتشر و ترجمه افشار صدری غالمحسین 1316 سال در متعدد

 (.1است )کرده 

 «تاریخ ادبیات ایران از فردوسی تا عهد سلجوقیان»برتلس  .2
 (.5ترجمۀ سیروس ایزدی )

ترین منبع در مورد تاریخ ادبیات ایران و دارای صفا جامع .3
 ؛از چهل سال نوشته شدهپنج جلد است و با آنکه ظرف مدت بیشتر 
 با و جلد 5. کتاب در ولی از طرحی تقریبا  یکسان برخوردار است

 در بار چندین و ایدوره صورت به بار چندین صفحه، 5395

 (.6است ) شده چاپ گانهجدا مجلدات

دیوانساالری در عهد سلجوقی )وزارت در عهد »کالسنر  .1
 وضعیت امور اداری و ۀیعقوب آژند، دربار ۀترجم«  سلجوقی(

ساختار حکومت  ۀاطالعاتی است دربار یحاکمیتی سلجوقیان و حاو
ی مرکز یهادر سرزمین به طور اعم و نهاد وزارت به طور اخصّ

 سلجوقی. امپراتوری

 این مؤلف« شناسی در ادبیات فارسیجامعه»وحیدا  .5

 به توانمی دوره هر ادبی آثار محتوای از دارد اعتقاد کتاب

 (.5برد )ای قابل مالحظه از شرایط حاکم آن دوره پی گوشه

 . اهمیت و ضرورت انجام تحقیق3
شود علوم مستقلی نظیر علوم سیاسی و به برخالف آنچه تصور می

 علمی هایکتاب در اگرچه  "حکومتداری "طور مشخص مبحث 

 در اما نشده؛  بحث و مطرح مستقل صورتِ به ایرانی ادبی و

 مورد به صورت مکرر ایرشتهمیان صورت به و ادبی آثارِ خاللِ 

 نیست؛ سابقهبی ایران تاریخ در تنها نه و است گرفته قرار توجه

 مکتوبِ  سوابقِ و تاریخچه و ریشه فارسی ادبیات در بلکه

دارد؛ به عبارت دیگر ادبیات فارسی محمل  زیاد امّا پراکنده هرچند
 این جز انتقال این دانش در هر دوره به نسلهای آتی بوده است. به

 طوالنی آنقدر آدمی عمر است؛ مدارتجربه موجودی انسان،

 شخصا   دارد نیاز اشرستگاری برای آنچه همۀ بتواند که نیست

 از استفاده و تاریخ بد و نیک از اطالع بلکه نماید؛ تجربه

 نماید؛ کمک رستگاری برای او به تواندمی دیگران تجربه

 وَ بَعْضا یَشْبَه  نْیَا لِمَا بَقِی ِمْنهَا، فَاِنَّ بَعْضَهَاواعْتَبِرْ بِمَا مَضَی مِنَ الدّ»
 ییا برادن ۀاز گذشتم فَارِق.  حَائِل  ک لّها وَ بِاَوّلِهَا الحِق   آخِر هَا
)حوادث( شبیه بعضی  مانده آن عبرت گیر، چراکه بعضی ازآنباقی

پیوندد و )در هر حال( تمام آن دیگر است و پایانش به ابتدای آن می
بنابراین اهمیت (؛ 63: نامه 1353علی ع، )امام« گذرا و ناپایدار است

)و الگوهای ایرانی در این  یحکومتدار ۀخاص در زمین یهاتحقیق
از رهگذر انتقال  امروز مدیرانِ یکمک به افزایش توانمندزمینه( 
در  یارشتهخأل تحقیق با رویکرد میان ،دیگر سویازاست. تجربه 

های مختلف که کتب ادبی، دورهدر  یحکومتدار یهامورد شیوه
ق حقیاز اهمیت ت . بخش دیگریمشهود استاند محملِ انتقالِ آن بوده

نماید تا برداشت درستی از فرهنگ ست که کمک میا حاضر در آن
اجتماعی به دست آید تا  _ۀ سیاسی گذشته و تاریخی ایران در حوز

 مدیران و یمناسب برا ینهایتا  از رهگذرِ این برداشت، کمک فکر
حکمرانی و  ۀپسندید هایشیوه حاکمان فعلی، از حیث توجه به

 شود. فراهم  یحکومتدار

 . تعاریف:1
 ودمنه(. کتاب )کلیله1/1

است و  تیو به زبان سانسکر یهند "ودمنهلهیکل"اصل کتاب 
پنج پند نام داشته است. در زمان  ایپنج کتاب  یعنی "پنچاتنترا"

را  بیطب هیو او برزو رسدیم روانیکتاب به انوش نیخبر ا انیساسان
به صورت ناشناس به هند  بیطب هی.  برزوکندیآن م افتنیمامور 

از آن را که به زعم نصراهلل  یانسخه اریبس یرفت و پس از جستجو
ترجمه  یو به پهلو یابدمیملوک هند بوده است  نیدر خزا یمنش
و  لگیبا نام کل یکتاب یالدیم 559. از ترجمه او در سال نمایدمی

 بنا ،یالدیبرگردانده شد. در قرن هشتم م ییایدمنگ به زبان سر
 یاهترجمه تمامترجمه منشاء  نیترجمه کرد و ا یمقفع آن را به عرب

که امروزه همه آن را به نام  یااما نسخه .و . . . شد ییاروپا ،یرانیا
است که در حدود سال  یآزاد ۀترجم میشناسیودمنه مهیکتاب کل

آن را از  یمنش دینصراهلل بن عبدالحم لیابوالمعا یقمر یهجر 533
  .برگرداند یبه فارس یعرب
که نام کتاب از نام ایشان گرفته شده است دو  "دمنه"و  "کلیله"

اند. روباه و محور اصلی کتاب و راویانِ داستانهای اصلی و فرعی کتاب
تاب بود که ک جیّو مه وایکتاب آنچنان ش نیاز ا ینصراهلل منش ۀترجم

 یفارس اتیادب یکتابها نیدتریو پرتقل نیتراز پرخواننده یکیاو را به 
فرق است : نصراهلل  گرید یاه ترجمه را با ترجمه نیا» کرد. لیبدت

منشی مفید متابعت از اصل نبوده و ترجمه و نگارش آزاد ساخته و 
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ی کتاب یانشا یکرده است از برا یا لهیپرداخته و آن را بهانه و وس
ر فا نثو قدرت او در نوشتن باشد. و انصا نره فکه معر یارسه فب

 انیاست و کمال قدرت آن را در ب دهیانرا به ذروۀ اعلى رس یفارس
ه بکتاب  نی، در اسندگییدر نو زیرا ن شیمطالب و حد توانائی خو

 (3.« )دهیه ظهور نشانصمن
ان تا امروز گذشته از گلست شیوایی و روایی این کتاب بحدّی است که

و  دهیو دمنه نرس لهیبه کل تیحبوباز لحاظ شهرت و م یکتاب چیه
 یکتاب نثر فارس نیشبهه دوم یکتاب از نظر شهرت و رواج ب نیا

 چیه: »سدینو یکتاب م نیا فیدر توص زیبهار ن یملک الشعرا. است
کتاب مستطاب در طول قرون و  نیکه مانند ا میرا سراغ ندار یکتاب

 سیاندازه دوام آورده، مونس ملوک و ان نیدر نزد ملل مختلف تا ا
( 1) «.قرار گرفته باشد یزندگ یعامه و سر مشق اخالق و روش ها

نصراهلل منشی خود در پایان کتاب نیز جاودانگی کتابش را چنین 
 یچه به میان مردمان متداول است یتا زبان پارس»کند: بینی میپیش

 یب احوال و تجدد حوادث دران نقصانتقلّه تاویل مهجور نگردد، و ب
گنج  و ندد، چه در اصل وضع کان حکمتصورت نب یو تفاوت

 ین پوشانید جمالآ حصافت است، و بدین لباس زیبا که بنده در
 لیماقا اندک یخود مفتون گرداند و در مدته گرفت که عالمیان را ب

 «د.زمین بگیر یرو
که یک کتاب داستانی و ادبی در مجموع کلیله و دمنه عالوه بر آن

باب سیاست و حکومتداری است که کامل است کتابی آموزنده در 
گاه سیاسمتداران نیز از آن که رقیبانشان آن را بخوانند و بیاموزند 

های خود بندویه و بسطام گفت: دایی بـه خـسرو»اند: هراس داشته
اکنون خبردار شدم که  که ترسیدمهرگز از بهرام آن قدر نمی

 ایبرای مرد اندیشه خواند و آن کتابرا می ودمنههیکلهمواره کتاب 
سازد که در آن آداب و او و دوراندیشی بسیار فراهم می از فراتر

بهترین تصحیح و طبع این کتاب به (.  3)«است زیرکی بـسیار نهفته
کوشش استاد مجتبی مینوی فراهم آمده است که این تصحیح بارها 

ن ایتوسط ناشران مختلف و در سالهای متمادی منتشر شده و مبنای 
 پژوهش است.

 . نویسنده )نصراهلل منشی(2/1
ابوالمعالی نصراهلل منشی شیرازی فرزند نویسندۀ این کتاب ارزشمند، 

زیست. نیاکانش از مردم محمد بن عبدالحمید در عهد غزنوی می
شیراز بودند و او در غزنه زاده شد. از آغاز جوانی به کارهای دیوانی 

او مردی  وی سمت دبیری یافت.روی آورد و در دربار شاهان غزن
صاحب فضل و اهل ادب بود و در خانه خود محفلی ادبی داشت که 
محل همنشینی و دورهمی ادیبان روزگارش بود، در یکی از این 

ای از کلیله و دمنه به زبان عربی و ترجمه ابن مقفع مجالس با نسخه
را برای ارائه کرد و تشویق او بهرام شاه غزنوی  آشنا شد. آن را به

و  به کلیله ترجمه اوبه همین سبب ترجمه آن کتاب دریافت کرد 
دارد. نصراهلل منشی که در شعر نیز دستی شهرت نیز دمنۀ بهرامشاهی 

ای آزاد فراهم آورد و کتاب را با انواع داستانها و اشعار داشت ترجمه
و مثلها و روایات زینت داد. نصراهلل منشی هم آشنایی کامل بر ادب 

زان فارسی  داشت هم دستی بر آتِش حکمرانی و سیاست. او هم  و

_________________________________ 
 پایه و اساس 1

همنشین ادیبان و عالمان بود هم برای حاکمان وقت، وزارت و 
کرد. بر این اساس او از ادبیات فارسی به عنوان محملی سیاست می

برای انتقال تجربیات حکومتی خود )و نیز اندرزهای سیاسی( بهره 
او رنگ و بویی سیاسی و حاکمیتی  نهودمهیکلگرفت و چنین شد که 

تر نسبت به یک اثر داستانی و ادبی دارد امّا لطافت و همان اثر 
داستانی و ادبی را حفظ کرده است. نصراهلل منشی البته همچون 
بسیاری از مالزمان سالطین عاقبتی خوش نیافت و با سعایت 

و خود بدخواهان به زندان افتاد و سرانجام در حبس به قتل رسید 
خدمت  1و هرکه بُنالدِ »شد که:  ودمنههیکلآیینه بخشی از کتاب 

د گرداند ت و دیانت موکّنصیحت و امانت و عفّه ب ]اگرچه[ سلطان
مصون و منزه دارد  و اطراف آن را از ریا و سمعه و ریب و خیانت

 یو ثبات یت عمل او را دوامصورت نبندد و مدّ یکار او را استقامت
کشند و  یدر رو مناقشت هم دوستان سپر معادات و؛ ممکن نگردد

حسد در  یهم دشمنان از جان او نشانه تیر بال سازند: دوستان از رو
و مناصحت  یاز جهت یکدل دشمنان منزلت، مخاصمت اندیشند، و

ست م پیوه مناقشت کنند، و هرگاه که مطابقت دوستان و دشمنان به
یمن نتواند زیست، و گشت البته ا منعقد اجماع بر عداوت او و

 .« سالمت نبرده بر فرق کیوان نهاده است جان ب یاگرچه پا
 . ساختار حکومت در کلیله و دمنه3/1
 . نوع حکومت: 1/3/1

در کلیله و دمنه نیز چون اعصار تاریخی، حکومت سلطنتی از نوع 
مطلقه است. اگرچه در این کتاب پادشاه با آنچه بعضا در تاریخ 

 بینیم که اهل مشورت واست و بیشتر سلطانی می بینم متفاوتمی
گوش دادن به سخنان دیگران است. در کلیله و دمنه تشکیل 

 حکومت و استمرار آن به دو گونه است:
 الف( به شیوه موروثی

 سخن «مـوروثی بـودن حکومت» همچون ایران باستان از ،در کلیله
وار تاریخی همۀ ؛ اصوال سلطنت در ایران مانند ادبه میان آمده است

ملتها، ابتدا با زور، ایجاد و سپس به صورت موروثی ادامه یافته است 
 ]پادشـاه[»ای دیگر شده است. که بر همین منوال تحویلِ سلسلهتا آن

در خدمت او منازل موروث دارند  که فرماید اقبال بر نزدیکان خود
بـر درخـت چون شاخ رز که  مـقبول متحرّم باشند، و به وسـایل

 «.تر بـاشد درآویـزدچه نزدیکو بـارورتر نـرود و بدان نـیکوتر
  (65: 1311منشی، )

 گیریب( به شیوه رای
گیری در جوامع قدیم )به معنای اجماعِ نظرات( بیسابقه نیست. رأی

خورد. در بسیاری از حکایات تاریخی این نوع انتخاب به چشم می
نیز در بابِ انتخابِ امیر از طریق اجماع نظرات آمده  ودمنههیکلدر 

را  بوم آمدند و اتفاقی کردند بر آنکه فراهم جماعتی مرغان»است: 
« در ایـن مـحاورت، خوضی داشتند. بر خویشتن امیر گـردانند.

این اجماع بر انتخاب رئیس در یک امر مقطعی و (. 291 همان:)
آنجا که در داستان مطوقه،  دبرای هدفی مشخص نیز سابقه دار

 کنند تا آنها را از بند برهاند.کبوتران بر مهتری او اجماع می
 . سلطان2/3/1
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 521 .. .های پنجم و ششم هجریداری در سده سيمای حکومت  

 1331، زمستان5، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

ودمنه که آیینه سیاست ایرانی است شخص سلطان )پادشاه( را کلیله
ودمنه که داند. کلیلهاالطاعت میباالترین عنصر حاکمیت و الزم

دشاه( را باالترین عنصر آیینه سیاست ایرانی است شخص سلطان )پا
داند. سلطان که قدرت بالمنازع است االطاعت میحاکمیت و الزم

رود و همۀ قدرتها و مهمترین عنصر جامعۀ سیاسی نیز به شمار می
تواناییها در خدمت اوست تا جایی که یا شخصیت خداگونه دارد یا 

ز این رود. ابا تسامح، جانشین و سایۀ خداوند روی زمین به شمار می
ودمنه نیز بر اساسِ اندیشۀ سیاسی ایرانشهری که تاحدودی رو کلیله

گری اسالمی در بغداد نیز قرار دارد پادشاهی تحتِ تاثیرِ عقاید خلبف
 نیست همگان را آن مقبولیتداند به نحوی که را موهبتی الهی می

 وتاز درتاخت کـه مـرکب شاهی را در جوالنگاه حکومت به
ین مفهومِ خدایی بودنِ پادشاه در ادبیات فارسی با تعبیِر ا آوردند.

به  دمنهوکلیلهمورد تاکید قرار گرفته است. کرّات ه ب "فره ایزدی"
 توجه کرده است: سه جنبه،از  «فرّه ایـزدی»فهومم

 «نمدی ابن» ملکی که او را: »نـور فرّۀ ایزدی به صورت تـابش الف(
انوار رشد و نجابت در ناصیۀ او » صاحب پسری شد که خواندندی،

 «تـابان بـود و شعاع اقبال و سعادت بر صفحات حـال وی درفـشان
آثار طهارت عرق و »: به صورت سجایای اخـالقی فره ایزدی ب(

حـرکات و سـکنات وی ظـاهر بـود و عالمات  در مـنصب شـرف
قاق وی در افعال و اخالق وی واضح و استح دولت اقبال و امارات

 .«منزلت مملکت و رتبت سلطنت را معلوم
 جا کهنآ «بوف و زاغ» در باب: فره ایزدی به صـورت ظـل اللّه ج(
جماعت مرغان را به دلیل امیر گـردانیدن بـوم بر خویشتن  ،زاغ

معرفی  «سایۀ آفریدگار» را پادشـاهان آشـکارا کند،مذمت می
 .کندمی

ام گیرد که نظجا نشأت میسلطان از آن بدیهی است این نوع نگاه به
 "مقبولّیت"و  "مشروعّیت"نماید با به هم آمیختن سیاسی تالش می

، زمینۀ متابعِت تامّ و عامّ از سلطان را فراهم آورد و "قدرت"در 
 در»هیچ قیئ و. شرطی، عالمگیر و فراگیر کند. حاکمیّت او را بی

سلطان سـایۀ هـیبت  ی االرض،شنوی که السلطان ظل اللّه فمی اخبار
یعنی که بزرگ و برگماشتۀ خدای است  خدای است بر روی زمین؛

او پادشاهی داد،  که پس بـباید دانـستن کسی را .خـویش بر خلق
 ،«دوست باید داشتن و پادشاهان را متابع باید بودن

ودمنه اگرچه بر اساس غرف رایج یا اعتقادِ با همۀ این اوصاف کلیله
داند اما برای االطاعت میالعنان و واجباش پادشاه را مطلقگارندهن

 متخلق و بهباید به اخالق پسندیده  او وظایفی نیز قائل است که
شود تا مملکت پایدار بماند و از انواع آفت حفظ  تواناییهایی مجهز

 که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد. شود
 . وزیر3/3/1

وزیر در حکومتهای ایرانی چه دوران تاریخی و چه دوران اسالمی 
ای که همیشه مهمترین رکن حکومت بوده است به گونه

سیاستمداران ایرانی، بزرگی و شوکت یک حکومت را نه از سلطان 
 او که پادشاهی هر»اند: دانستهکخ از حضور یک وزیرِ کاردان می

 ینیک به او نام قیامت تا و یافت فرمان جهانیان بـر و شـد بـزرگ
اساس »( 1)«داشـتندی نـیک وزیران که بودند آن همه برندمی

 ۀدنیدر واقع نما ریبود، و وز ییو کارا یکاردان انیرانیا ییفرمانروا

 (19.« )آمدیبه شمار م رانشهرییا ییفرمانروا یاساس شیگرا نیا
کلیله و دمنه نیز هم سربلندی ملک را به وزیر کاردان وابسته 

مشاورت وزیران ناصح زیادت نور گیرد ه ب ملوکی را» داند: می
 هرکه و« »ممد جویها مادت حاصل آید.ه ،چنانکه آب دریا را ب

 دامنه ب ناکامی دست هرگز سپارد ناصح بوزیر مهمات زمام

بر این « نسپرد او سعادت ساحت حوادث پای و نرسد او اقبال
ودمنه یکی از مهمترین اسبابِ سربلندی و توفیق اساس است که کلیله

چون پادشاه اسرار خویش را »داند: می "وزیر خوب"حکومت را 
و وزیـر کـافی گزید و در دلها  داشت بر این نسق عزیز و مستور

 ستِ باشد و د پایدار او سزاور باشد که ملک ...عوام مهیب بود
 « حـوادث مـواهب زمـانه از وی نتواند ربود، و در خدمت او گردد

هجری که مصادف با حکومتهای  6و  5ناگفته پیداست در قرن 
غزنویان و سلجوقیان بود وزرای برجسته ایرانی همچون 

الملک و نصراهلل منشی )که خود چندی سمِت وزارت نظامخواجه
گی در ایجاد و ادارۀ در دستگاه حاکمه را داشتند( نقش بزر

حکومتهای دیوانساالرانۀ ایرانی در سرزمین پهناور آن روز داشتند و 
 ودمنه مشهود است.این نقش در کلیله

 . مالزمان1/3/1
بخش اصلی حکومتداری در کلیله و دمنه، مالزمان و اطرافیان 

 نمایند وسلطان است که ساختار سیاسی و حکومتی آن را ایجاد می
که  ایدهندۀ سمت و سوی حاکمیت نیز هستند به گونهالبته شکل 

ای که گاه اندازد؛ سایهگاه خلق و خوی ایشان، بر حکومت سایه می
شوم و اندک زمانی آرامبخش است. این مالزمان مشاغل گوناگون 
از دبیر و منشی و سفیر و خدمتکاران و منهیان )جاسوسان( و 

داست که وجود مالزماِن نمایند و ناگفته پیلشگریان را تصدی می
ودمنه مورد سالم شرط سالمت حکومت است؛ این امر در کلیله

کافیان ناصح که ه حاجت ملوک ب»تأکید قرار گرفته است: 
همه مقرر  استحقاق محرمیت اسرار و استقالل تمشیت اعمال دارند

ودمنه حاکم را به خودداری از اجتماعِ از این منظر، کلیله.« است
 انبوهی »نماید: ناکارآمد در اطراف حکومت خود میمالزمان 

 نَفاذ کار و است مضرّت عین نباشند کاردان و دوربین که یاران

« انصار و اعوان انبوهیِ  به نه بود تواند فهم و بصیرت اهل با
مالزمان یعنی نزدیکان سلطان و الزمۀ این امر حضور کامل و دائم 

های سلطنت است. اما نزدیکی در دربار و در خدمت اهداف و برنامه
به دستگاه سلطنت و قرارگرفتن در جکع مالزمان، همیشه محل 

ای ای آن را الزم و باعث خوشی روزگار و عدهبحث بوده و عده
ودمنه شمردند. کلیلهبرعکس، آن را مذموم و باعث خسران و شرّ می

نیز به عنوان یک مکتوب سیاسی به این بحث نظر داشته است؛ 
با گفتگوی جالب شخصیتهای اصلی کتاب )کلیله و دای کتاب ابت

دمنه( در مورد نحوۀ ورود به جمع مالزمان سلطان )شیر( همراه 
است. کلیله مخالف و دمنه به دنبالِ ورود به دربار است. کلیله ابتدا 
در خصوص نحوۀ ورود به جمع مالزمان سلطان و شرایط آن 

سخن ایشان با ذکر منافع و  دهد؛ سپسپرسد که دمنه پاسخ میمی
ه لیلک»شود: یابد و داستان شروع میمضرات مالزمتِ سلطان ادامه می

ن آی تو بر این کار مقرر است و عزیمت در امضای أاگر ر گفت:
ا و حکم باری نیک برحذر باید بود که بزرگ خطری است ،مصمم
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 و همکاران  یفتح یمهد  520
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ن دصحبت سلطان، و چشی گویند بر سه کار اقدام ننماید مگر نادان:
شبیه کوه بلند ته و علما پادشاه را ب. زهر بگمان و، سر گفتن با زنان

کنند که درو انواع ثمار و اصناف معادن باشد لکن مسکن شیر و مار 
و دیگر موذیات که بررفتن در وی دشوار است و مقام کردن میان 

 .آن طایفه مخوف

راست چنین است، لکن هرکه از خطر بپرهیزد خطیر  دمنه گفت:
رفعت همت و قوت ه و در سه کار خوض نتوان کرد مگر ب؛ گرددن

 و علما گویند.  عمل سلطان و  بازارگانی دریا و مغالبت دشمن طبع:
در خدمت پادشاه  دو موضع ستوده است:ه مقام صاحب مروت ب

 .کامران مکرم، یا در میان زهاد قانع محترم

ایزد تعالی خیر و خیرت و صالح و سالمت بدین  کلیله گفت:
 .« مقرون گرداناد (ماهرچند من مخالف آن)عزیمت 

 . رعیّت5/3/1
اند از این باب که اگر کسی برای مردم رکن اصلی یک حکومت

ودمنه حاکمیت بر او نباشد حکومت به کار نیاید! البته در کلیله

ن رفته و وظایف سخ "مردم"به جای  "رعیّت"همه جا از اصطالح 
ودمنه نیز حکومت در قبال آنها بارها گوشزد شده است. کلیله

ها بقاء و دوام حکومت را به رضایت نامههمچون سایر سیاست
 یتر طریقتو پسندیده ینیکوتر سیرت»داند: رعیت از حاکمان می

ملوک را، که هم نفس ایشان مهیب و مکرم گردد، و هم لشگر و 
 .«دار یو هم ملک و دولت ثابت و پا باشند رعیت خشنود و شاکر

بنابراین خدمت به مردم به ذاتِ خود اصالت ندارد بلکه چون اسباِب 
یقاء حکومت است باید مورد توجه قرار گیرد. البته نصراهلل منشی 

ودمنه به روایات و احادیث اسالمی نظر که در بازآفرینی کلیله
خدمت به مردم را توصیه داشته، از منظر دینی )رضای الهی( نیز 

 کرده است.
توان ساختار و شکل کلی حکومت در دورۀ با این توضیحات، می

 مورد بررسی را به شرح جدول زیر نشان داد:

 
 و دمنه یافته در کلیلهساختار سیاست حاکم بازتاب. 1جدول 

نوع 
 نحوۀ انتقال قدرت حکومت

 رویکرد
 حکومت

عمال 
 حکومت

دین و مذهب 
 غالب

 آزادی
 اوضاع اداری بیان

 امپراتوری
تشکیل حکومت با زور  -

)قوه قاهره( و سپس ادامه 
 شاهی به صورت موروثی

طلبانه نمایش صلح-
همراه با رویکرد 

 جهانگشایی

 ایرانی-
ترکهای -

 غزنوی

 اسالم-

 سنّی-

مبتنی بر پذیرش -
 خالفت عربی

 لیبرالیستی-
توجه به اقناع افکار -

 عمومی با تبلیغات رسمی

بوروکراسی 
مبتنی بر قدرتِ 

 دربار

 . بحث و بررسی5
ای هسدهپیش از آن که وارد بحث و بررسی سیمای حکوکتداری در 

ای در خصوص ویژگیهای هجری قمری شویم دکر نکتهپنجم و ششم 
در کلیله و دمنه حاکم و حکومت از نگاه سیاستنامه ضروری است؛ 

، به دودسته ویژگیهای الزم برای هاهمچون بسیاری از سیاستنامه
 نماید:حاکم و حکومت اشاره می

 الف. ویژگیهای شخصی حاکم
ر ب هایی دارد که بیشتر مبتنیدمنه توصیهدر این زمینه کلیله و 

سلوک شخصی و رفتارهای فردی است که حاکم )یا رهبر( باید در 
قبال زیردستان خود داشته باشد. این ویژگیها اگرچه با بهتر شدن 
رفتار حاکمیتیِ حاکم )به طور غیرمستقیم( به موفقیت نهایی 

 ندارد.شود لکن نگاه ساختاری به حکمرانی حکومت منجر می
 ساختاری:_ب. ویژگیهای حاکمیتی

های کلیله و دمنه در این زمینه بیشتر ناظر به طراحی ساختار توصیه
و هدایت و راهبری تشکیالت حکومتی است و نگاه مراقبتی و 
هدایتی به رفتار عوامل داخلی و مأمورین حکومت و نگاه 

 است گرایانه به عملکرد حکومت در قبال مردم دارد. مشخصاصالح
 یتها مستقیما  به بهبود عملکرد حکومت و درنهاکه این توصیه

  شود.هدف اصلی خواجه یعنی بقا و دوام حکومت منجر می
 الف. ویژگیهای شخصی حاکم. 1/5
 . حلم و شکیبایی1/1/5

صبوری و شکیبایی از جملۀ خصلتهایی است که آدمی با اتّصاف به 
د. در این میان شاهان و شوآن، باعث بهروزی و سربلندی خود می

رهبران که مقدرات یک حکومت را به دست دارند بیش از دیگران 
ان آدمیان را بد یایزدتعال که یتر خصلتو ستوده »به آن نیازمندند. 
ست جمال حلم و فضیلت وقار است، زیرا که منافع اآراسته گردانیده 

و  پادشاه" بابهمچنین در «  شامل. آن عام است و فواید آن خلق را
یکی از مهمترین زینتهای مدیریتی سلطان، حلم یا شکیبایی  "برهمنان

یا به  جهان زرین کند، پادشاهی به سخاوت،»ذکر شده است: 
بـه یک  بهره بـود،چون از حلم بـی بشکند، شجاعت ده مصاف

 را نفرت دهد. عربده همه را باطل گـرداند و تـمامی لشـکر و رعیت
گر ا تر زینتی است،پادشاهان را زیباتر حیلتی و تابانثبات و وقار 

به یـک  آراسته نگرداند، به حلم و دیانت اخالق خود را
و بسی  گردند نفور درشـتخـوئی جهانی خراب شود و خلق آزرده و

 «. اندها در معرض مالک و تفرقهها و مـالجـان
  ریاکار . خودداری از افتادن در دامِ اطرافیان فاسد و2/1/5

یا سوء استفاده از عقایـد دینـی و  دینداری گاهی افراد با تظاهر به
سعی دارند به مقاصد خود بـرسند.  مـذهبی اطرافیـان خـود 

نمونه ای آشکار « کبک انـجیر و خرگوش و گربۀ زاهد»حـکایت 
 اخالقی ) و گاه دینی( هایاستفادۀ ابزاری از آموزهریاکاری و برای 

است. حکـایتی کـه در آن بـین کـبـک انجیـر و خرگوشی بر سر 
مشکل خـود بـه نـزد  گیرد و آن دو برای رفعمسکن نزاع درمی

دیدن آن دو  با گربه؛ ار استگپرهیز رونـد که ظاهرا گربه ای مـی
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 506 .. .های پنجم و ششم هجریداری در سده سيمای حکومت  

 1331، زمستان5، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

کند. همین ایستد و تظاهر به عبـادت میاز دور، بر روی دو پا می
دینداری سبب اعتمـاد کبـک انجیـر و  بـه ر زاهدنمایی و تـظاه

 . درگردندمـی شود و به او نزدیک ترخرگـوش بـه گربـه می
 .کنددارد و آن دو را شکار میهـمین حـال ، گربه خیز برمی

درونمایۀ این داستان، احتیاط در برابر اطرافیان ریاکار است. همچنین 
ند از افرادی که برای رسیدن به کودمنه به سلطان تاکید میکلیله

کنند آفرینی میتراشند و مصلحتمقاصد خود، عذرهای اخالقی می
دوری کند چراکه این قشر، شاید اول امر، منافعی داشته باشد اما 

زاغ و گرگ و شغال و »در حکایـت شود؛ باعث سقوط ملک می
و  اغاش از شکار، زپس از مجروح شدن شیر و ناتوانی« شـیر و شـتر

ه او را ک شتر کشتن گیرند که شیر را برگرگ و شغال تصمیم می
 از گرسنگی بظاهر شیر اما خودشانکنند تا  ، تحریکبود امان داده

که به شتر امان داده است کشتن او را دور از وفا و نجات یابند. شیر 
چـگونه بـه کسـی کـه او را امـان داده، پرسد داند و میمروّت می

آفرینیِ بظاهر اخالقی مصلحت با امّا اطرافیان فاسدانـت کند؟ خی
 را فدای اهل بیتی نفس حکما گویند که یک» کند:شیر را مردّد می

ای و قبیله ای را فدای اهل شـهری باید کـرد و اهل بیتی را فدای قبیله
از . (3« )فدای ذات ملک اگـر در خطری بـاشد را شـهری و اهـل
کنند که خود را روند و او را تشجیع میمیگر، پیش شتر سـوی دی

 رشـی[ او ذات اگر جان و نفـس فـدای»فدایی سلطان نشان دهد: 
و زمانی که « شویم نگـردانیم ، بـه کفـران نعمت مـنسوب مـی]

کند آنها پیشدستانه او را شتر فقط کالمی در جاننثاری بیان می
 درند.می
 اندیشیعاقبت. 3/1/5
گدار به آب زدن، از آن دست آفتهای توجهی به عاقبت کارها و بیبی

هی نماید. بدیمدیریت است که یک نظام مستحکم را نیز متزلزل می
ریزی درست، است عاقبت اندیشی بر دو پایه استوار است: برنامه

م نگری )از حیثِ انجام دادن یا ندادن کار(. کلیله و دمنه، انجاآینده
ل عـاق»داند بلکه معتقد است: اندیشی را مجاز نمیامور بدونِ عاقبت

بایـد کـه در فاتحـت کـارهـا نهایـت اغـراض خویش پیش چشم 
، مقصد معین گرداند واال واسـطۀ نهد از آنکه قدم در راه و پیش دارد

و «  آن بـه حـیرت و نـدامت کشد و خاتمت به هالک و ندامت 
است که تأمل او از خـواتم کارهـا قاصر نیاید و  آن پادشاه موفق»

 «نظر بصیرت او به اواخر اعـمال مـحیط گـردد
 قولیبی و غدر از . اجتناب1/1/5

ب ودمنه که یک مکتونوشت، کلیلهبرخالف مکتوباتِ سیاسی غرب
شرقی است به رعایتِ اصول اخالقی توسط  _اسالمی_سیاسی ایرانی

مالزمان حکومت تأکید فراوان دارد. از جملۀ حاکم و حاکمیّت و 
این اصول اخالقی، خودداری از نیرنگ و خالفِ قولهای داده شده 

قولی نیست غـدر و بی چون هیچ عیب ملوک را»عمل کردن است. 
 لِ آفتابِ عداسمه در زمین و عالم بیکه ایـشان سـایه آفریدگارند عزّ

دما و فروج و جان و مالِ رعایا ندهد و احکام ایشان در  نور ایشان
در داستان خیانت پیرمرد و پسرش در امانت مردمان که .« نافذ باشد

 و این مثل بدان»کند: شود نیز تاکید میبه زیرکی قاضی فاش می
 نامحبوب ،نامحمود و خاتمت غدر ،که عاقبت مکر یآوردم تا بدان

 «ستا

 ساختاری:_. ویژگیهای حاکمیتی2/5
 منافع عام برمنافع شخصی . ترجیح1/2/5

ودمنه، حاکم )سلطان یا رهبر( باید  ابتدا منافع عمومی از نگاه کلیله
را بر منافع خود ترجیح دهد؛ در داستان معروف طوقی )مطوقه( آنجا 
که کبوترانِ اسیر افتاده در دام صیّاد با اشارۀ مطوقه، دام را یکجا به 

دهای دام را بگسلد، موش روند تا بنبرند و نزد موش میآسمان می
 شود وکند. اما او مانع میابتدا به شروع بریدن بندِ پای طوقی می

 موش بدین سخن التفات ننمود. یاران گشای. نـخست از آنِ»گوید: می
 ـنای :گفت تر.ابتدا از بریدن بند اصحاب اولی ای دوست! گفت:

ـاجت را به نفس خویش ح تو کنی؛ مگرحـدیث را مـکرر می
مرا بدین  شناسی؟ گـفت:باشد و آن را بـر خـود حـق نمینـمی

 ایشان و امکه من ریاست این کبوتران تکفل کرده مالمت نباید کرد
من حقی واجب شده است و چون ایشان حقوق مرا  بر را از آن روی

و به معونت و مظاهرت ایشان از  به طاعت و مـناصحت بگزاردند
و  مرا نیز از عهده لوازم ریاست بیرون باید آمددست صیاد بجستم، 

 « سیادت را به ادا رسانید. مواجب

 . حفظ اسرار2/2/5
یک حکومت برای آن که خود را از گزند دشمنان در امان بدارد 
باید اسرارِ خویش را صیانت کند تا امکان دستیابی دشمن به نقاط 

ایراد آسیب به  های عملیاتی و در نتیجهضعفِ احتمالی و برنامه
حکومت فراهم نشود؛ در این بین اسرار نه فقط از دشمنان که از 

را در  پادشاهان و گویند»دوستانِ بریده نیز باید محافظت شود: 
تر فرض است، خاصه هـرچه تمام احتیـاط ،خزاین اسـرار تحصینِ

 «  هـراسـان نومیـد و دشـمنانِ از دوستانِ
 دشمن. نحوۀ رفتار با 3/2/5

در کلیله و دمنه در همۀ حاالت جنگ و مبارزه با دشمن توصیه 
نشده است؛ روشهای رفتار با دشمن به فراخور حال و زمان بررسی 

 و توصیه شده است:

 اندیشی در قهر و آشتی . مصلحت1/3/2/5
اما گاهی شرایطی به  ؛دوری از دشمن، کاری عاقالنه است هرچند 

و گرفتاری به وسیلۀ دشمن امکان  رنج آید که رهـایی ازوجود می
پرداخته  واقعیـت بـه ایـن« و موش گربه» باب . درگرددمی پذیر

شده که بـنا بـر وضعیت پیش آمـده برای موش ، بهتر است کـه بـا 
 ود کند و بدین وسیله خود را از دست ( دوستی)گربـه دشـمن خـود

  « دهـد ـ نجات و بوم ـ راسـو دشمن
 . صلح و جنگ2/3/2/5

ن نـظرگرفت در در هنگام گرفتـاری در بـین چند دشـمن، بـاید بـا
 از متحـد شـد و پـس دشـمنان از مـوقعیت و مصلحت ، با یکـی

احتیاط با دشمن متحد شده را هم رها  ، جانبغلبه بر دشمنان دیگر
شخاص مصلحت نمایندۀ ا موش که "موش و گربه"در باب نـکرد. 
اما عاقبت اندیش التماس صلح : »گویدمی استطـلب  و مـنفعت گـرا

 رِّ و ج مضرتی چـون متضمن دفع ؛و مقاربت دشمن را غنیمت پنـدارد
 « منفعتی باشد

 . حذر و احتیاط3/3/2/5
باید محتاطانه رفتار کـرد.  و دشمن در ارتبـاط بـا دوست

 از زبـان مـوش خطـاب بـه  ازب هـایی در همین مـورد راتـوصیه
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رنجی افتد که در خالص از آن به  اما عاقل اگر در»شنویم: گربه می
عون او نتواند دشــمن امیـد دارد و فرج از چنگال بال بی  اهـتمام

 یافت، گرد تودد برآید و در اظهار مودت کـوشـد و بــاز اگــر از
اما در این «. خالف بیند، تجنب نماید و عداوت ظاهر گرداند دوستی

دشمن بـاید از زیاده روی پرهیز دوست و بخصوص، نزدیک شدن به 
قـدر بایـد جست کـه حاجت خود  آن نزدیکی به دشمن»نمود: 
و در آن غـلو نـشاید کرد که نفس تو خوار شود و دشـمن را بیابی 

 «دلیـری افزاید
 ضعیف دشمن . غافل نشدن از1/3/2/5
دشمن ضعیف را خوار نشاید داشت که اگر از قوت و زور درمانـد، »

 «فتنـه انگیزد بـه حیلـت و مکـر

 فریفته نشدن به سخنان تملق آمیز دشـمن. 5/3/2/5
ــخن دشــمن التفــات ننمایــد و زرق و خـردمنــد بـــه س»

 «شـــعوذۀ او را در ضـــمیر نـگــذارد

 دشمن عدم تأخیر در دفع. 6/3/2/5
ی که خود را مرده ساخت و بدین وسیله خود را از احکایت ماهی

دست صـیاد نجـات داد، در بیان همین مطلب اسـت. آنـگاه کـه 
هـرچند »گوید: ا خود مـی، ببیندمی ماهی خود را در خطر صید

تدبیر در هنگام بال فایده بیشتر ندهد... با این همه ، عاقل از منافع 
دشمن تأخیر صـواب  مکاید دانش هرگز نومید نگردد و در دفع

 « نـبیند

 پرهیز از جنگ در هنگام اوج قدرت. 5/3/2/5
خردمندان در حال قوت و استیال و قدرت و اسـتعال از جنگ چون »

و تعرض مخاطره  فتنه و از بیدار کردن انـد نگ پس خزیدهخرچ
 «انددیده واجب تحرز و تجنب

 پرهیز از جـنگ پس از شـکست. 1/3/2/5
جـنگ کردن خطر بزرگ است ، خاصه پس از هزیمت، و هر »

 «کرده باشد خوابگه سیل تأمل قدم در آن نـهد، بــر گذرِکه بی
 تفریط در دوستی و دشمنی. دوری از افراط و 3/3/2/5
او منقطع گرداند و نه  ینه تالف دشمن فروگذارد و طمع از دوست»

او ثقت افزاید؛ واز  یجایز شمرد و بوفا یاعتماد کل یبر هر دوست
مکر دهر و زهر چرخ در پریشان گردانیدن آن ایمن شود . واما 
عاقبت اندیش التماس صلح و مقاربت و دشمن را غنیمت پندارد چون 

 این اغراض که تقریر یباشد برا یفعتو جر من یمتضمن دفع مضرت
 (265: 1311)نصراهلل منشی، .« افتاد
 . مکر یا تدبیر1/2/5

ت. سرانجام اسگیری از قدرتِ اندیشه، بیتدبیر و بهره سیاست بدون
ودمنه نیز در داستانهای مختلف به این امر اشاره کرده است؛ کلیه

باید توجه داشت که استمداد از اندیشه و تدبیر در این مکتوب به 
ورزی و تدبیر( و منفی آن )حیله و مکر( هر دو معنی مثبت )اندیشه
از جهت  یزاهد: » "زاهد و دزدان"داستان به کار رفته است مانند 

طراران بدیدند ، طمع در  یخرید. در راه طایفه ا یقربان گوسپند
 بستانند، گوسپند و یکدیگر قرار دادند که او را بفریبند بستند و با

این سگ کجا  !شیخ یا و گفت: پیش او درآمده پس یک تن ب
 که سگ در دست داردیگفت: شیخ عزیمت شکار م یدیگر ؟یبریم

گرفته است. سوم بدو پیوست و گفت: این مرد در کسوت اهل صالح 

نکنند و دست و  ی، که زاهدان با سگ بازنمایدیاست، اما زاهد نم
جامه خود را از آسیب او صیانت واجب بینند، ازاین نسق هر چیز 

دردل زاهد افتاد و خود را دران متهم گردانید و  یتا شک گفتندیم
 ی: شاید بود که فروشنده این جادو بوده ست و چشم بندگفت که

و برفت و آن جماعت بگرفتند  اشتکرده. در جمله گوسپند را بگذ
و آنچه به رای و » ورزی: نیز  به معنای تدبیر و سیاست« و ببرد.

 ست کهاتو نرسیده ه حیلت توان کرد بزور و قوت دست ندهد و ب
اند آورده: گفت چگونه؟ ت:حیلت مار را هالک کرد؟ گفه زاغی ب

که زاغی در کوه بر باالی درختی خانه داشت، و در آن حوالی سوراخ 
چون از . بخوردی ماری بود، هرگاه که زاغ بچه بیرون آوردی مار

حد بگذشت و زاغ درماند شکایت بر آن شگال که دوست وی بود 
ز امی اندیشم که خود را از بالی این ظالم جان شکر ب بکرد و گفت:

نماید که در اوج هوا پرواز کنی صواب آن می شگال گفت:....  رهانم
اندازی تا نظر بر پیرایه ای گشاده و در بامها و صحراها چشم می
فرود آیی و آن را برداری و هموارتر ؛ افگنی که ربودن آن میسر باشد

چون نزدیک مار  روی چنانکه از چشم مردمان غایب نگردیمی
ی تا مردمان که در طلب پیرایه آمده باشند نخست وی انداز رسی بر

 .«گاه پیرایه بردارندرا باز رهانند آنو ت

 کارگزاران گزینیِ. شایسته5/2/5

کارگزاران و انتخاب صاحب  گزینش هـر نـظام سـیاسی برای
ها هم سیمای حکمرانی آن را که این رویه هایی داردمنصبان رویه

ودمنه زند. کلیلهدهد هم سربلندی یا شکست آن را رقم مینشان می
گزینی که مکتوبی برای تعلیم روشهای خوبِ حکومتداری است بر به

ر د» ساالری در به کارگیری عمّالِ حکومتی تاکید دارد:و شایسته
ترجیح جوانب صواب در اران و کمـعنیِ اصطناع )گزینش( به خدمت

که کـدام طـایفه قدِر تربیت نیکوتر  گردد استخدام ایشان مقرر
هارت گزینی البته تمام مشایسته .«.شناسند و شکرِ آن بسزاتر گزارند

یک حاکم برای ادارۀ مملکت نیست بلکه قدم بعد آن است که 
و »پادشاه باید بداند فرد شایسته را در چه جایگاهی به کار گیرد؟ 

شناختن موضع اصطناع و محل   ،یدر این معن یتر رکنیقو
 اصطفاست، چه پادشاه باید که صنایع خود را به انواع امتحان بر

و رویت و اخالص و مناصحت هر یک  یزند و عیار را سنگ
و  هابا این دیدگاه به ارزش شناخت توانایی.« معلوم گرداند 

 ملک تا»: استشده رعیت و مالزمانِ سلطان توجه های مهارت
خویش را نیکو نشناسد و بر اندازۀ رای و رویت و اخـالص و  اتباع

 نباشد، از خدمت ایشان انتفاعی نتواند واقف مناصحت هر یک
 از این روست که تأکید« .نتواند داد مثال گرفت و در اصطناع ایشان

کند: یبیان م دارد کار را باید به کاردان سپرد و آن را با داستانی زیبا
رید بینشسته بود و آن را م یرا دید که بر چوب یدرودگر یبوزنه ا»

کوفته  ترپیش که یدیگر یرا بکوفت یو دو میخ پیش او، هرگاه که یک
برخاست، بوزنه بر  یحاجته . در این میان درودگر بیبرآورد یبود

در شکاف چوب  او چوب نشست از آن جانب که بریده بود، انثیین
 یوفتبک یکه دیگر نآ و آن میخ که در کار بود پیش از آویخته شد

هم پیوست، انثیین او محکم در میان ه هر دو شق چوب ب. برآورد
سره بنمود  یرا دست برد یدرودگر بازرسید و بماند، از هوش بشد.

کار بوزنه  یدرودگر» اند:جا گفتهینا تا دران هالک شد. و از
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 505 .. .های پنجم و ششم هجریداری در سده سيمای حکومت  

 1331، زمستان5، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

جهِ دیگر به کارگیری عامالن حکومت توجه به یک و «نیست
هاست به نحوی که شاید فردی کاردان باشد اما گر با طیب سلیقه
، شغلی را نپذیرد سپردن امور باجبار به او جز خسران نیست؛ طرخا

را به پذیرش شغل وزارت وادار  ، شغالشیر، "شیر و شغال"در باب 
اصرار بدین امر شـیر  کندشـغال از پذیرش امتناع می ههرچ ؛کندمی
 گردن چـون کاری به جبر در: »گویدمی شـیر شغال در جـواب ؛دارد
کرده شود، او را ضبط آن میسر نگردد و از عهدۀ لـوازم  کسی

 .«مناصـحت به واجبی بیرون نتواند آمد
 لشگر در سیاست. دوری از سیاهی6/2/5

ید برای هر کار عده مناسبی از افراد شایسته را سیاستمداران با
گردآورند و بیش از آن که نیرویی برای کاری الزم باشد تجمیع قوا 
نکنند. بدیهی است هم انتخاب مناسب نیروها و مدیران الزم است 

لشگر جز آن که هم توجه به تعداد مناسب آنها؛ چرا که سیاهی
 واشی بسیار، کار حکومتخود باعث آشفتگی کارها شود و گاه با ح

ا ودمنه پادشاه ررا به هم ریزد منفعتی ندارد. از این روست که کلیله
 و کاردان دوربین یاران که یانبوه»کند که: به این مهم توصیه می

نباشند عین مضرت است ، و نفاذ کار با اهل بصیرت و فهم تواند بود 
 .«انصار و اعوان ینه به انبوه

 سلسله مراتبی. رعایت رشد 5/2/5

اند عدم رعایت ترتیب آفتی که همۀ حکومتها به آن دچار بوده
مناسب و درست برای ارتقاء کارگزاران بوده است. این آفت دو 
نتیجه منفی به دنبال دارد: اول؛ دلسردی و سرخوردگی عوامل و 

مانند و دوم؛ ارتقای نادعادالنۀ افراد کارگزارانی که از ارتقا باز می
ناشایست. از همین روست که ترتیب درست برای ارتقای اداری افراد 
)بر اساس سلسله مراتب و تواناییهای آنها و خدماتشان ( از جمله 

 لک آنت بر مَاز حقوق رعیّ»عوامل مهم در توفیق حکمرانی است. 
ای درجهه ت و یکدلی و نصیحت بیک را بر مقدار مروّ ست که هرا

اتب تقدیم و تاخیر نفرماید وکسانی را که در هوا در مره رساند و ب
کارها غافل و از هنرها عاطل باشند بر کافیان هنرمند و داهیان 

 نیز در کلیله و دمنهالبته .« خردمند ترجیح و تفضیل روا ندارد
)بخصوص آنچه در دورۀ به همان معنای ایرانشهری طبقات اجتماعی 

االکشیدن افراد بوده( دیده بینیم و مانعی برای رشد و بساسانیان می
شود؛ در جایی، کلیله، دمنه را از خیالِ رفتن به آستان شیر )سلطان( می

 به »دارد: به این علت که از طبقۀ اجتماعی باال نیست برحذر می
است و ما از  یرا منزلت یعقل خود رجوع کن و بدان که هرطایفه ا

ود و در طلب آن آن طبقه نیستیم که این درجات را مرشح توانیم ب
 .«قدم توانیم گزارد

 . کار به اندازه سپردن1/2/5
نظام اداری حاکم، باید ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن شناخت 
تواناییهای هر فرد، به همان میزان و تناسب به او کار حواله نماید 
تا هم کار را بخوبی به سرانجام رساند و هم خود در انجام کارهای 

ودمنه این امر را مسار نشود. بر این اساس کلیلهاضافه فرسوده و شر
و در جمله بر »داند: برای سلطان )رییس، رهبر( فرضِ واجب می

حال خدمتگزاران و شناخت اندازه کفایت هر یک  فِپادشاه تعرّ
 ، که موجبنشود اعتماد فرموده یبدیهه بر کس فرض است، تا بر

 «حسرت و ندامت گردد.

 . تشویق و تنبیه3/2/5
ر و مآثر ایشان ب یسوابق خدمتگاران، نیکو پیش چشم دارد و مساع»

 اهمال جانب نگرداند و ثمرتی صحیفه دل بنگارد و آن را ضایع و ب
 «و توهین منزلت ایشان جایز نشمرد.

 . خبرگیری19/2/5
تمام حکومتها باید ساختار خبرگیری کارآمدی برای دو هدف ایجاد 

عمّال و کارگزاران حکومت به منظور  نمایند: اول اطالع از  عملکرد
پیشگیری از بروز فساد با ضدیت با حکومت؛ دوم اطالع از 

های دشمن جهت صیانت از حکومت و جلوگیری تحرکات و برنامه
از ایراد آسیب )درونی یا بیرونی( به ساختار حاکمیت. از این رو 
ه بهمۀ حکومتهای تاریخی ایران به ایجاد ساختار برای خبرگیری )

عنوان ابزار جاسوسی از احوال دشمنان و نظارت بر اعمال 
ین ترکارگزاران( تأکید و اقدام داشته و جاسوسانی را از کارآزموده

آن نیکوتر که جاسوسان »اند: کردهمالزمان سلطان انتخاب می
آریم  جایحال دشمن به فرستیم و مـنهیان مـتواتر گـردانیم و تفحصِّ

به مصالحت میلی هست و به خـراج  را یا[ایشان]آو معلوم کنیم که
ا و ی «از مـا خـشنود شوند و مالطفت ما را به قبول استقبال نمایند

دیدبانان نشانیم و از هرجانب که  که ستا مصلحت درآن یحال»
پیوندند ساخته و آماده  یاگر قصد؛ ست خویشتن نگاه داریما عورتی

 )همان(.« پیش رویم
 عدالت. 11/2/5

 سفارش شده است «عدل»ه همه جا ب پادشاه ،و دمنه کـلیله در
عمومی در  آرامش» آرمند؛زیـر سـایۀ عـدل او می رعیت چراکه

 پذیرعدالت است و بدون آن امکان مرهون سایۀ نظام اجتماعی
عدالتی و ظلم منفور خاص و و مـکان بی  زمـان هر در بود. نخواهد

 در بـاب .(11) «گرفته استمؤاخذه قرار می و مورد بوده عام
 و هرچند» گوید:، دمنه خطاب به شیر می«دمنه بـازجست کـار»

بـاید که  نصیبی از عدل عالم آرای او مرا آخر ام،ملک را بنده
 جایز نباشد و در حیات و پس از وفاتمن از آن محروم گردانیدن

اساس اندیشۀ سیاسی حاکم بر  بر .(12) «من از منقطع نگردد امید
ودمنه، عدل اساس پایداری ملک است و این عدالت نه فقط کلیله

مختص سلطان، که باید همۀ عمّالِ حکومت موصوف به صفت عدل 
آزار ذات خویش عادل و کمه پادشاه اگر چه ب »و عامل به آن باشند: 

از فت او أباشد منافع عدل و ر یباشد چون وزیر جائر و بدکردار
همچنین عدل در حکومت باید گستردگی و .« گرداند هرعایا برید

ت ملک و استقام یبقا»شمولیت داشته باشد و همگان را در برگیرد: 
راست و شمشیر تیز ممکن  یحزم کامل و عدلِ شامل و را یدولت ب
 .«نباشد
 در کلیله و دمنهتوأمان بودن دین و ملک . 12/2/5

ی از تاریخ خود از دین جدا نبوده است؛ اسیاست ایرانی در هیچ دوره
ای است که در تمامی ادوار تاریخی توأمانی دین و سیاست، اندیشه

گیری شود چه در دورۀ پیش از تاریخ و ابتدای شکلایران دیده می
حکومتهای ایرانی و چه در دورۀ تاریخی و ایحجاد حکومتهایی نظیر 

 در ایـران» ورۀ اسالمی:هخامنشیان و ساسانیان و چه پس از آن در د
که چون مرکز پرگار و شهریار ایران زمین درحالی بـاستان،
جـان بـه اورمزد ایمان داشت و دین بهی  بن از ،دار امور بودسررشته
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شدت یا فراگیری این اندیشه  .(13«)داشت.و گرامی می بـزرگ را
ها یکسان نبوده؛ گاه کمرنگ شده به نحوی که گمان در همۀ دوره

رفته حکومت در تالش برای دوری از دین است و گاه بسیار می
دهی سیاستهای کلّی حکومت و انتخاب پررنگ و مبنای جهت

کارگزاران بوده است. با این حال دین همیشه به عنوان یک رکن 
ر تمام حکومتهای ایرانی مدّنظر و مورد احترام بوده و حتی اخالقی د

حکومتهایی که که خود را دینی و دین را مبنای حکمرانی خود 
اند نیز از اندرزهای دینی برای بهبود عملکرد یا ترسیم دانستهنمی

 اند.بردهای انسانی از خود بهره میچهره
های ز اندیشهودمنه نیز که یک مکتوب سیاسی برگرفته اکلیله

 یِاندیشۀ توأمانگرفته از اصول شریعت اسالمی است ایرانی و وام
( ترین مفردات اندیشۀ سیاسییـکی از اسـاسی )به عنواندیـن و ملک 

تنفیذ شرایع دین و اظهار شعایر حق »: است را مدّنظر قرار داده
( در 11«)روزگار مخلّد نماند روی بر سیاست ملوک دینداربی
، عنصر مهم در اعتماد "دیانت"بینی سیاسی نصراهلل منشی،هانج

شود تا آنجا که وقتی سلطان را از نزدیک شدن عمومی برشمرده می
اند که دارد یک گروه از ایشان کسانیبه هشت گروه برحذرمی

( و 15« )بنای کارهای خود بر عداوت نهند و نه بر راستی و دیانت»
 یارم چهارکس مستحکم نگردد:ه دان بثقت خردمن»نماید:تأکید می

 « .دیانتیب یرحمت، و حاکم یب یپادشاه  و ،گرسنه یو دد ،آشفته
های مهم برای ورزی را جزء شاخصهعالوه بر این بارها دیانت و دین

بر( انتخاب کارگزاران ذکر کرده است؛ حتی برای اعزام سفیر )و پیام
مانت و راستی و دیانت تو در سداد و ا»کند: دیانت او را تأکید می

 «داریم.شبهتی نتواند بود و ما گفتار تو را مصدّق می

 مشورت. 13/2/5

های ایرانشهری و هم در اغلب قریب باتفاقِ حکومتهای هم در اندیشه
هایی توانسته بتنسلطنتی، پادشاه دارای قدرت مطلق بوده و همیشه می

یش، اندپادشاهانِ عاقبتتصمیم آخر را بگیرد. با این حال بسیاری از 
اند برای نافذکردنِ تصمیمات خود از یک سو و اتخاذ دانستهمی

تصمیمهای درست و نهایتا بقای ملک خویش نیازمند مشورت و 
رو در اندیشۀ سیاسی ایرانی، همیشه  اند؛ از ایناستفاده از خرد جمعی

شده و جایگاه ویژه مشاوران از ارکان حکومت محسوب می
 نیام ملوک را از مستشار معتمد و گنجور ستیچاره ن »ند: اداشته

و گنج رازها به امانت و  ندیوی بگشا شیکه خزانه اسرار پ
که  طلبند، معونت میمناصحت وی سپارند و ازو در امضای عزا

 تچنانکه نور چراغ به ماد ند،یب دیرجحان دارد به اشارت او فوا
 که از شعاع عقل ـره( »16« ).زمیروغن و فروغ آتش به مدد ه

مند شد و استماع سخن ناصحان را شـعار ساخت، اقبال بهره غریزی
 « .او چون سایه چاه پایدار باشد، نه چون نور ماه در محاق و زوال

امضای عزیمت پیش از مشورت از اخالقِ مقبالنِ خردمند دور »
البته بعدِ آموزشِ روشهای درست حکومتداری نیز در ذاِت  .«افتد

که پیغامبر را  یو ایزدتعال»ودمنه است: مشورت مورد توجه کلیله
اد امده او را که ب یآن بود تا را یعلیه السالم مشاورت فرمود نه برا

و اختالف روح االمین  یتواتر وح و موید بود یو فیض اله یالهام ایزد
ن بیا یحاصل آید، لکن این حکم برا یان مقرون، مددعلیه السالم بد

نازل گشت تا عالمیان بدین خصلت  مشورت منافع و تقریر فواید

 ناگفته پیداست در مشورت گرفتن نیز باید.« گردند یپسندیده متحل
ملک را این »صالحیت و صداقت طرف مشورت را در نظر گرفت: 

ت ندارند، و اگر چه باید داشت که همه براهمه او را دوس ییاد م
امانت نگردند و  سزاوار پیوسته اند بدان دالت هرگز یدرعلم خوض

د که پادشاه نااهالن را یبا( »15.« )شایان تدبیر و مشورت نشوند
با او  یآزموده نباشد در مهمی محرم اسرار ندارد و تا خردمند

باک و بدگوهر براطالق پرهیز یب مجالست مشورت نفرماید، و از
و البته مشورت باید با همۀ افراد ذیصالح باشد .« فرض شناسد کردن

پادشاه زاغان، نه  "بوم و غراب"نه یک فرد و تفکر خاص. در باب 
تک خواند و نظر تکیک مشاور که همۀ مشاوران خود را فرامی

شنود تا تصمیم درست را بگیرد؛ به عبارت دیگر پادشاه آنها را می
دیگران را بشنود اما تصمیم نهایی را )با رییس( باید نظرات -)رهبر

 تکیه بر نظرات درست( خود بگیرد.
)که هر حکمران باید  المللاصول حاکم بر روابـط بـین. 11/2/5

 رعایت کند(

 . دوری از جـنگ1/11/2/5

: آتش و شمرد و چهار چیز است کـه انـدک آن را بسیار باید»
و  دولت اصالتِ رأی و فرّبه  بـیماری و دشـمن و وام. و این کار

خلق آن است که از  خردمندتر». «سعادتِ ذاتِ ملک نظام گرفت
 که در نباشد جنگ بپرهیزد، چون از آن مستغنی گردد و ضرورت

کارها از  دیـگر و جان بـاشد در نفس از جـنگ نـفقه و مؤونت
 خردمند در جنگ شتاب و مسابقت و پیش»( و 11.« )مال و متاع

بزرگ اختیار  یو مبادرت روا ندارد، و مباشرت خطرها یدست
مدارا و مالطفت گرد ه ب یصواب نبیند و تا ممکن گردد اصحاب را

 « تر شناسند.یمجاملت اوله خصم درآیند، و دفع مناقشت ب

 رعایت جوانب احتیاط. 2/11/2/5

ه روی دوست بـدار چـالنبی)ع(: دوست خود را به نرمی و میانه قال»
-است روزی دشمن تو گردد و دشمن خودرا به نرمی و میانه ممکن

 «روی دشمن بـدار شـاید روزی دوسـت تو گردد

 طلبیصـلح. 3/11/2/5

 «.مـیل کـردند تـو نیز میل کـن بـه سوی آن صـلح چون بـه»

 . نتیجه گیری6
سیاسیِ ایرانی( -. بررسی کلیله و دمنه )همچون سایر آثار ادبی1/6

ر شود ددهد علوم سیاسی که امروزه علم مستقلی شناخته مین مینشا
گیری گذشته ایران اسالمی سابقه فاخر دارد اما به دلیل بهره

دانشمندان و سیاستمداران و حکّام ایرانی از ظرفیت باالی ادبیات 
فارسی برای انتقال مفاهیم سیاسی و حکمرانی، و به سبب جذابّیت 

کتب سیاسی نظیر کلیله و دمنه بیشتر به  ادبیات فارسی، آنچه در
چشم آمده و در افکار عمومی به یادگار مانده، ادبیات بوده است تا 
علوم دیگر؛ از این رو الزم است جامعه دانشگاهی با توجه بیشتر به 

ای اقدام به واکاوی و استخراج مفاهیم نوپدید از میان رشتهعلوم میان
 نماید. _بخصوص آثار ادبی_ایرانآثار به جا مانده تاریخی 

نصراهلل منشی همچون بسیاری از سیاستمداران زمان خود، . 2/6
نمونه کامل یک دانشمند است که در امور اجرایی و حکومتداری 

دهد باید پیوند عمیقتر میان دست کامل بر آتش دارد و این نشان می
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 502 .. .های پنجم و ششم هجریداری در سده سيمای حکومت  

 1331، زمستان5، شماره 3دوره  فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 دو ایجادگیری متقابل این جامعۀ علمی و جامعۀ حکومتی برای بهره
 شود.
. کلیله و دمنه نمونۀ خوبی برای استفاده از ظرفیت داستان و 3/6

ادبیات تمثیلی )که شواهد زیادی در ادبیات ما دارد( برای انتقال 
مفاهیم اجتماعی و دانش سیاسی است؛ این کتاب همچنین وظایف 

ر کاملت یو بررسکند حکومت و آداب حاکمان را بخوبی روشن می
 شهیدبر ان یمبتن یدر نحوه حکومتدار یکاربرد یالگوها دتوانیآن م

 امروز کشور یتیریو مد یاسیس ۀو به جامع نییتب یاسالم_یرانیا
 .دیارائه نما

. زبان در کلیله و دمنه نمادین است و به تبعِ آن مفهوم کتاب 1/6
گنجد بنابراین ظرفیت باالیی برای نیز  در مرز یا قبیله و قوم نمی

داستانی و نمایشی و سینمایی از آن و معرفی به زبانهای  ساخت آثار
دیگر دارد. برای این امر باید همت و بودجۀ مناسبی تدارک دیده 

 شود پش از آنکه این اثر توسط سایر کشورها مصادره شود.
ودمنه، حکومت اگرچه سلطنتی مطلقه است اما حاکم . در کلیه5/6

اخالق و متعهد به حقوقِ رعیّت  العنان نیست. او باید متّصف بهمطلق
باشد؛ این امر سیمای کلی حکومت در قرون پنجم و ششم ه.ق و 

های غزنوی و سلجوقی است که اگرچه در ذات اصلی با سلسله
حکومتهای مطلقۀ سلطنتی تفاوت نداشتند اما در ظاهر تالش 

 ای دموکراتیک از خود نشان دهند.کردند چهرهمی
بیت سفارشهای کلیله و دمنه ی( و عدالت، شاه. شکیبایی )بردبار6/6

به حاکمان و کارگزاران حکومتی است که این روزها نیز همچنان 
 شود.بایستۀ اول برای هر حاکم و یاستمدار محسوب می

. به تأسی از فضای گفتمانی سیاست ایرانی در دورۀ مرد بررسی، 5/6
سلطان، نقش  است. البته در این کتاب مالزمان« حاکم»محور اصلی 

پررنگتری نسبت به سایر آثار ایرانی همدورۀ خود دارند امااین نقشِ 
پررنگ برای تحکیم و حفظِ جایگاه سلطان و حفظ حکومت است. 

طلبی به سود سلطان آنچنان است که در برخی مقاطع، منفعت
گناهان نیز برای یابد و حتی خونِ بیسیاست یر اخالق رحجان می

 شود)حکایت شیر و شتر(میحفظ سلطان مباح 
. کلیله و دمنه تالشی برای انجام یک وظیفۀ اجتماعی توسط 1/6
است؛ این اثر با زبان نمادین، تحوالت سیاسی را نمایان « ادبیات»

کند و هم به مردم، درس آزادیخواهی و هم به قدرتمندان، درسِ می
ا دهد و رسالت اخالقی، اجتماعی و سیاسی ادبیات رآزادگی می

 رساند.بخوبی به سرانجام می
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