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ترا و نمرزبان نامه، پنجات  یلیتمث  یهاداستانجامعه در  یاسیبازتاب ابعاد س 

 ** موزه ملک یو دمنه مصور چاپ سنگ لهیکل

های موجود در در ادبیات کهن ایران، ارتباط نزدیکی با تحوالت  دهد که داستانها نشان میبررسی

های  داستانالی البهبنابراین از ؛  ها خلق شده استای دارند که آثار در آنسیاسی و اجتماعی جامعه

و    ترانامه، پنجاتن مرزبان  .ها دست یافتهای تاریخی آنروشنی از دورهانداز توان به چشماین آثار می

  ییخود، به بازنما  های که در داستان  شوند یمحسوب م  ک کالسی ادبی  از کتب ارزشمند    کلیله و دمنه

و    یل یحلت  - یفیپژوهش که به روش توص   نیدر ا  اند.پرداخته  یل یروابط گوناگون قدرت در قالب تمث

آثار    نیدر ا  یقی صورت تطبدر ابعاد گوناگون و به  استی شده است، س  نیتدو  یامنابع کتابخانه  ۀ یپابر  

را جلوه  استی از س یچه ابعاد سندگانها پاسخ داده شود که نویپرسش نیتا به ا خواهد شد یبررس

شباهتداده چه  و  تفاوتاند  و  نتاشودیم   دهید  هاییها  س   ی اکح  جی .  که  است  آن  در    استیاز 

حاکمان در    اقتیبه قدرت و ل  تواناند که میگر شدهجلوه  ی، در ابعاد متنوع هاکتاب نیا  هایداستان

  ،یها در امور کشوردارمنابع قدرت و نقش آن تیف ی ک ت،یامن  جادیحاکمان، ا یامور کشور، ناکارآمد

 .اشاره کرد استیس  و نید  رناپذیییجدا یو رابطه یطبقات حکومت  یهایژگیو

 اهداف پژوهش  

 .ترا و کلیله و دمنه مصورننامه، پنجات بررسی تأثیر تحوالت سیاسی در مرزبان .1

   .نامه، پنجاتنترا و کلیله و دمنه مصورمرزبان و روابط قدرت در  ی تیریاستخراج نکات مد  .2

 سؤاالت پژوهش 

  ی شامل چه مواردنامه، پنجاتنترا و کلیله و دمنه مصور  مرزبان  مدیریتی در    ی هاشهی مبانی اند  .1

 هست؟

 نامه، پنجاتنترا و کلیله و دمنه مصور داشته است؟ مرزبان روابط قدرت چه انعکاسی در  .2
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 مقدمه

  مربوط  که  یامر هر و  کندیم  اتخاذ  ، آن راکش ور  امور اداره  منظور به  حکومت  که اس ت یریتداب  از  یامجموعه  اس تیس  

س یاس ت و مس ائل  . اس ت  یاس  یس   امور  ۀمقول  از  ،باش د  دولت  تیفعال یچگونگ و  مقاص د  ،ش کل  نییتع  ،تیریمد  ،دولت به

مربوط به قدرت از نخس تین مفاهیم در زندگی مدنی افراد در جوامع بش ری اس ت که البته به مرور زمان س یر تکوینی  

  ل یتش ک  واناتیح را  هاآن  یاص ل  یهاتیش خص  که    یلیتمث  یهاداس تان موض و  اللبگذاش ته اس ت.  را پش ت س ر

  حاکمان   ۀیدوس و  مناس بات  با ینحو به آنان  عملکرد و  اس ت  یبش ر جوامع  در  قدرت  گوناگون روابط  ییبازنما  ،دهندیم

  ، درآمده نگارش به  یلیتمث  یهاداس تان  قالب  در  که  یاس  یس    یهاکتاب  نیترمهم  جمله از  .ابدییم  ارتباط  رانبَفرمان و

 انیرانیا  دست به  ودمنهلهیکل  یریگشکل  یاصل  منابع  از  . پنجاتنتراستپنجاتنترا  کتابو  نامهمرزبان،  دمنهولهیکلکتاب  

با توجه به نقش مهمی   .اس ت  نامهمرزبان، ش ده  ذکر  یلیتمث  ص ورتبه  یاس  یس   تیهو  انیب  در که  یگرید  کتاب. هس ت

تواند نکات مهمی را در این این آثار میدربارۀ  پژوهش    ،که واکاوی این آثار در بازش ناس ی روابط قدرت در گذش ته دارد

  ، پنجاتنترا اثر   س ه بررس ی   های تمثیلی، بهدر این پژوهش س عی بر آن اس ت که از میان داس تان  باره آش کار س ازد.

 بپردازیم.  شانیهاداستانعد چگونگی بازتاب سیاست در  از بُ  دمنه و  لهیکلو    نامهمرزبان

تحریر درنیامده اس   ت ولی  رش   تۀ  پژوهش باید گفت تاکنون اثر مس   تقلی با این عنوان به پیش   ینۀ  درخص   و   

 ریز  یهاپژوهش به توانیم  س  یاس  ت در آثار ادبیابعاد   قالب  دراند.  به بررس  ی موردی این آثار پرداختههایی  پژوهش

ای با مقاله(،  1390)دهقانی،    و »تعامل ادبیات داس تانی و س یاس ت«ای با عنوان مقاله(، 1381)  کوش کی،. کرد  اش اره

»نقش  ای با عنوان  مقاله   (1391)رهبریان،   و    «ودمنهلهیکل  در  یاس    یس      فرهنگ   و  قدرت  کارکرد یبررس    »عنوان  

گیری مقام و با توجه به اینکه جامعه در هر عص  ری، نقش بس  زایی در ش  کل  .انجام داده اس  ت  حیوانات در ادبیات«

بازتاب ابعادی نظیر بعد س یاس ی، در آثار ادبی هر دوره    ،جایگاه فکری، اقتص ادی، اجتماعی، س یاس ی و ... در افراد دارد

های هر نویس نده داس تان  همچنین  .های بعدی باش دها و س دهای برای ش ناخت بهتر آن جامعه در دههتواند روزنهمی

ای از وض   عی ت اجتم ا  آن دوره را در برابر مخ اطب ان بگش   ای د. از آنج ا ک ه رویکرده ای علمی در ابع اد توان د دریچ همی

اند، این پژوهش فراگیر، ارتباط خود را با ادبیات مس تحکم نکرده طوربهش ناس ی و... هنوز  ش ناس ی، جامعهمختلف روان

ص یفی و پژوهش حاض ر به روش تو نویس ی باش د.داس تان  ۀعرص  های رویکردی دیگر در  تواند راهگش ای پژوهشمی

ت و مس  ائل مربوط به آن در  به واکاوی قدر  ای انجام ش  ده اس  ت و برآن اس  تهای کتابخانهتحلیلی و با تکیه بر داده

 مصور بپردازد.  و دمنه  لهیکل وپنجاتنترا    نامه،مرزبان

 داستان تمثیلی .1

  انتزا   یمتعدد امور  از آن  ش  به وجه  که  رفتهیم  ش  مار به  هیتش  ب  از  یاش  اخه  عموماً  ،میقد باللت  کتب  در  لیتمث

افرادی    اما(، 34:  1389ی،  ریش  )  «اندآورده  ش مار به  مجاز  و  اس تعاره یهارش اخهیز  از را  لیتمث یبرخ  هرچند». ش ودیم

«  باش د  متعدد امور از  برگرفته  یق یرحق یل  س ندی آن  ش به وجه  که  اس ت  یهیتش ب  لیتمث»  کهند برآن  یس کاکمانند  



 و دمنه مصور   لهی ترا و کلننامه، پنجاتمرزبان یلیتمث   یهاجامعه در داستان یاس یبازتاب ابعاد س 548 

 یی  پارسا نیحس ،  انیمنصور  نیحسی، محمود جهیخد  

 

 از  و اس  ت  از تش  بیه یاش  اخه  لیتمث»  که  دارد ینظر  نیچن زین  یکدکن  یعیش  ف  ،نیابرعالوه. (12:  1384  ی،فتوح)

. (78:  1350  ی،کدکن  یعیش ف )  «ش ودیم  دهید فراوان  باللت  کتاب  در  یلیتمث  هیتش ب عنوان  که اس ت  رهگذر  نیهم

  شود   ذکر به  مشبه  فقط  که اس ت  نیا بر  اص ل هم  لیتمث  در: »دارد  افراد نیا  با  مش ابه  باًیتقر  ینظر زین  س ایش م  روسیس  

  ی تیروا و تیحکا  انیب  لیتمث پس  .شود  ذکر هم  مشبه  است  ممکن  یگاه اما  ؛میشویم  هیتشب در  مشبه متوجه  آن از و

ارزش .  (226:  1377،س  ایش  م) «اس  ت  یگرید  تریکل  یمعنا  ندهیگو مراد  اما  ؛دارد  یظاهر  یمعنا  هرچند که  اس  ت

 بر را  یش تریب ریتأث  به نحوی که اس ت  میرمس تق یل انیب  و  مفهوم  انتقالهای تمثیلی در آن اس ت که تمثیل،  داس تان

  یی روا  هس   ت ه  که  ک ی  نزد دع  ب  یک: یاندافت هی   نمود  عدبُ  دو  در  یلیتمث  یهاداس   ت ان  .کن دیم  اعم ال خود  مخ اطب  روان

  ی هاهیال و  رس  اندیم را  تیحکا  یمفهوم و  یذهن  س  ط   که  دور بعد  ی،گرید و  دهدیم  لیتش  ک  را  تیحکا  ای  داس  تان

باید یادآور شد   .دهدیم  انتقال  مخاطب  ذهن به  ییهانهیقر و هانشانه  کمک  به  ییروا  سط  ریزرا    پنهان  ییمعنا  قیعم

  ی شتریب یبرجستگ  آن  یمیتعل وجه و  ستندین تیاولو  در آن  یهنر و  یشناختییبایز  یهاارزش  لیتمث  الراض  درکه »

 (.17-18: 1390  ،نسبپارسا)  «دارد

 و ریتأث  که اس  ت  میرمس  تق یل  انیب  و  مفهوم  انتقال  از  یش  کل خود  یاس  تعار  و  یهیتش  ب  منطق با  »داس  تان تمثیلی

  ارزش   یعاد  یعقالن  منطق و  استدالل  ک ی از  ش تریب و  کندیم  اعمال خود  مخاطب  روان بر را  یش تریب  ینفس ان  انفعاالت

داس تانی    و مخص وص اً ادبیات  اتیادب  در که اس ت یابزار  نیپرکاربردتر  لیتمث(. 18:  1390  ،نس بپارس ا)  «دارد  یاقناع

 مراتب به  که  ردیگیم  س  رچش  مه  لیتمث زیانگش  گفت  یاقناع  تیخاص     از  یمیتعل  اتیادب»  ، زیرارودیم  کاربهتعلیمی  

  ر یجاگ  مخاطب  ذهن  در را  آن ،خود  یذات  ارزش  از  فارغ و  دارد  معنا  ک ی  میمس   تق   انیب از  یش   تریب  یاثرگذار  قدرت

 (.85: 1386  ی،قائم)  «سازدیم

 دمنهوکلیلهنامه و مرزبان،  پنجاتنترامعرفی کتاب  .2

 اس ت. »تاریخش ناخته ش ده  حالتابه که هس ت در هندوس تان موجود تمثیلی ادبیات ۀمجموع ترینکهن پنچاتنترا

 قرن اواخر در دس ت برهمنی ویش نویی به را آن نگارش با این حال اس ت. نامعلوم آن نویس نده نام و مجموعه این تألیف

 و علم قوانین کتاب فص ل معنی به اس ت »پنچاتنترا« ممکن  ۀواژ(. »19:  1336اند« )محجوب،  دانس ته میالدی پنجم

باش د.  زندگی اص ول به مربوط موض و  پنج نیز تنترا از منظور که دارد احتمال ش ود و تعبیر مذهبی و تعلیمی اثر و دانش

 در عاقالنه سیاست یا شاسترا نیتی مکتب به تعلق پنچاتنترا که اس ت این مس لم قدر باش د،بوده هر چه   تنترا لغت معنی

باب »بازجس ت کار   از نظرص ر  با -پنچاتنترا  ۀدهندلیتش ک باب (. پنج5:  1385،  دارد« )ش رما زندگی اص ول روش و

  ودمن ه ل هیکلداس   ت انی  ب ه ترتی ب پنج ب اب متوالی از آل از متن    -دانن دابن مُقفع می  ۀافزوددمن ه« ک ه محققین آن را  

ش ود و می این کتاب در عص ر خس رو انوش یروان به قلم برزویه طبیب به پارس ی برگردان»  دهد.می  امروزی را تش کیل

این اثر برزویه در س رآلاز عص ر ».  (22:  1353« )جوادی،  افزایدها و حکایاتی از دیگر منابع هندی میباببرزویه بر آن 

:  1336)محجوب،  «  نهاد  ودمنهلهیکلفرهنگ اس  المی توس  ط عبدا  بن مقفع به زبان عربی ترجمه ش  د و بر آن نام  
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مانند در سبک و صنایع  ترین اثر که به نثر فارس ی بیهای آزاد از این کتاب، عالیها و نگارشدر میان ترجمه (.20-22

قرن ش ش م هجری قمری و در   ۀمیاندر    بیتقربهاس ت که    «ابوالمعالی نص را  منش ی»روایت   ،بدیع ادبی ص ورت گرفته

 است.  دوران بهرام شاه لزنوی صورت پذیرفته

ش ش م هجری توس ط »س عدالدین وراوینی« نوش ته   ۀس دنامه نام یکی از آثار منثور و مص نو  فارس ی اس ت که در  مرزبان

اس ت. وراوینی خود در این کتاب معتر  اس ت که اص ل کتاب به زبان فارس ی قدیم طبری توس ط ش خص ی به نام   ش ده

بن لازی ملطیوی  دس ت محمد   بهاس ت. اص ل این کتاب    ردهابن رس تم نوش ته ش ده و آن را به نثر مص نو  درآومرزبان  

 خود ترجمه ابتدای در وراوینی س عدالدین چنان کهآن نامه،مرزبان اص ل اس ت.  نهادهالعقول  ۀروض  نیز افتاده و نام آن را 

 ارزش مند کتاب این »مؤلف (.10:  1390باس تان« )وراوینی،   قدیم پارس ی و طبرس تان»به زبان   بوده کتابی اس ت،آورده  

 از ش  روین«، بن رس  تمبن   »مرزبان نام به اس  ت فردی ها،انس  ان و دیوان حیوانات، زبان از اس  ت هاییداس  تان که

 تقس یمات حکومت، (. »ش کل114:  1383اس ت« )ص فا،    زیس تهمی چهارم قرن دوم ۀنیم در باوند کهآل ش اهزادگان

بود«  انوش  یروان خص  و  به و س  اس  انی پادش  اهان روش مبنای بر ،گزیدندبرمی باوندلآ که القابی حتیو   کش  وری

 (.5-4: 1348)حکیمیان،  

ق، 1282الشعرا در سال  ای از محمدبن محمدحسین محمودخان ملک کتاب مصور چاپ سنگی کلیله و دمنه با مقدمه

این کتاب توس ط   گردد.آن به هند باز می  اءمنش  کلیله و دمنه از آثار ادبی اس ت که  به ص ورت چاپ س نگی منتش ر ش د.  

های کلیله و دمنه تمثیلی و به زبان  ابوالعمالی نص را  منش ی در قرن ش ش م هجری، ترجمه گردید. بیش تر داس تان

بلکه در تاریخ ادبیات    ؛تعلیمی، نه تنها در ایران  -فرد داس تانیبهمنحص ربه دلیل ویژگی  حیوانات اس ت. کلیله و دمنه  

(.  این کتاب ابتدا توس   ط ابن مقفع از 119: 1391)موس   وی،   جهان از ش   هرت و اعتبار خاص   ی برخوردار اس   ت

ای در فیروزآباد فارس  جور یا گور ناحیهه.ق( در ش هر    142  -106مقفع )ابن  عبدا س انس کریت به عربی ترجمه ش د.  

او به زندقه متّهم ش  د و س  رانجام به قتل   .اش ابوعُمَر بودروزبه و کنیه  ( متولد ش  د. اس  م وی20- 19:  2002ی،)عُلَب

اهتم اص ل فص احت و باللت اهتم بزرگ ش د و رش د کرد. بنیمقفع در س ایه حمایت بنی(. ابن84:  1387)بیگی،    رس ید

(. بر این اس اس، 9-8:  1427مقفع،  )ابن  مقفع تأثیر ش گر  بس زایی گذاش تاهتم در ابنین فص احت و باللت بنیو ا بود

مقفع به اهتم در او بوده اس ت. ابنفرهنگی در ابن مقفع، تأثیر ادب و باللت بنی های انباش ت س رمایۀیکی از س رچش مه

(. وی از پیش وایان فن کتابت و اوّلین کس ی  9-8همان : تیزهوش ی، وس عت دانش، کرم و جود و مروّت مش هور بود )

وی برای منص ور خلیفه عباس ی س ه کتاب از . اس ت  کردههای منطق اقدام  اس ت که در میان مس لمانان، به ترجمه کتاب

معرو  به س یالوجی را   المنطق  علم  یال  المدخلمقفع کتاب  آثار ارس طو را در زمینه منطق ترجمه کرد. همچنین ابن

هایی نظیر مزدک و کتاب التاج در س یره انوش یروان اش اره  توان به کتاببر کتاب کلیله و دمنه، میعالوه.  دکرترجمه 

از تألیفات اوس ت و رس ائلی همچون االدب    نامهنییآو   نامک یخدا  هایکرد که به ترجمه ابن مقفع درآمده اس ت. کتاب

کلیله و (. 10)همان:   الص غیر و االدب الکبیر، رس اله الص حابه )الیتیمه( و اش عاری در کتب حماس ه از او نقل ش ده اس ت
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کمت عملی و طرز دانش و حهای س یاس ی که در آن  های تعلیمی و اخالقی و اندیش همایهدمنه تلفیقی اس ت از درون

(. نص را  منش ی آن را »کان خرد و حص افت و گنج  120: 1391، )موس وی  ده ش ده اس تزندگی و کش ورداری گنجان

وجود در آن تا بدان درجه اس  ت که  های ملنای مفاهیم و دانش(. 40: 1386)منش  ی،    نامدتجربت و ممارس  ت« می

النّ دیم در ذکر  (. ابن218:  1383ض   لی،  )تف   ن عه د اردش   یر و کلیل ه دس   تور دادم أمون فرزن دان خود را ب ه آموخت

(. فردوس   ی روای ت  158:    1417الن دیم،  برد )ابناز کت اب کلیل ه ن ام می  ،ک ه همگی بر خوبی آن متّفقن ده ایی  کت اب

. خواندمیبهرام چوبینه سرکرده سرکش و یالی در هنگام تنهایی، کلیله و دمنه  به خس رو پرویز خبر دادند  که  کند  می

شود  می(. از این سخن استنباط  120:  1391)موسوی،   درازی با او در پیش خواهیم داشت«اکنون کار  »خسرو فرمود: 

ش  د، از جانبش خطری متوجه آش  نا میخواند و با رموز حکمت و اندیش  ه آن که به احتمال زیاد، اگر کس  ی کلیه می

نویس  د: »هیک کتابی را س  راغ نداریم که مانند این کتابت مس  تطاب در  باره میالش  عرای بهار در اینحکومت بود. ملک 

ندگی  طول قرون و در نزد ملل مختلف تا این اندازه دوام آورده و مونس ملوک و انیس و س رمش ق اخالق و راهنمای ز

 (.253:  1370)بهار،  قرار گرفته باشد«

 دمنه مصور سنگیوکلیلهنامه و ، مرزبانهای تمثیلی »پنجاتنترا«در داستان. بررسی ابعاد سیاست  3

 :چون  یمختلف   یمعان  یفارس     متعدد  یهانامهلغت  در  مثالً  ؛دارد  یاگس  ترده   یتوض    و فیتعر لغت  در  اس  تیس    ۀواژ

  ی خارج و  یداخل امور  مراقبت و  اداره  ی،داور و  اس تیر  ،تیرع بر  راندن  حکم  ی،نگهدار و  حراس ت  ،ملک   داش تن  پاس»

« اس ت  ش ده  ذکر واژه  نیا  یبرا و...  مجازات  و عقوبت  ،عمل وهیش    ،انهیجومنفعت یحس ابگر  ی،خردمند و  تیدرا  ،کش ور

  زمان   در  را  قدرت یهارابطه  اش کال ۀهم  که  اس ت  یعمل  ،اس تیس    (.اس تیس   ۀواژ  لیذ :نیمع  و  دیم، عدهخداۀ  ناملغت)

 بر  فیتعر  نیا  یادیبن  ۀهس  ت  .اندینمایم را  قدرت  نیا  اعمال  یچگونگ  و جهت و  کندرس  ی میبر  گوناگون  هایمکان و

 یبش ر جوامع  در  قدرت  روابط  گوناگون  یماهایس    ،نامندیم  اس تیس    همگان  را آنچه»  که  اس ت اس توار  تیواقع  نیا  ۀیپا

  در   قدرت  ،اس  تیس    یاجرا و  نییتع  عنص  ر  نیترمهم  گفت  توانیم  فیتعار نیا  طبق(. 29  :1370  ،ابوالحمد« )اس  ت

  ، اس تیس    علم» ؛گرید  انیب به  .رودیم  ش مار به  اس تیس    علمی  هیاول  و  یاص ل  ۀف یوظ  آن  ش ناخت و اس ت  حکومت رأس

 .(88 :1373  ،عالم« )آوردیم وجود به را  استیس  ثقل مرکز و  هسته  قدرت و  است  یاسیس  قدرت  حفظ و  کسب  علم

 جنگل  پادشاه  عنوانبهپنجاتنترا   اول  داستان  در ریشیکی از ابعاد سیاست است.    قدرت و لیاقت حاکمان در امور کشور

گفت که س یاس ت در    توانمیاس ت. از این منظر  ش یر نماد پادش اه   های این کتاب، اللبداس تان. در  اس تش ده  ش ناخته  

تمثیلی در دس ت کس ی اس ت که قدرت برتری دارد؛ درس ت مانند قدرت برتر ش یر در میان افراد   ص ورتبهجامعه،  

 و  ریش    داس تان  در .(25:  1385  )ش رما،او بودند«   بُردار»ش یر تنها نبود و تعداد زیادی از حیوانات جنگل فرمان جنگل:

 نش  ان داده ش  ده اس  ت:  ی و پرهیزکاری ش  اهزادگبینج  ،تنترا  پنجاه  کتاب  چهارم  یمجموعه  از ببر و  پلنگ  و  ش  غال

 اما  متش کرم:  گفت ریش  .  دیبخور را  آن و  دییایب  ش ما که  دادممی  ک یکش   نیا  کنار  تاکنون  من  جنابیعال:  گفت  ش غال»
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 ش ده بزرگ  بینج و خوب ۀخانواد  در  که  یکس    اندگفته رایز  ،امنخورده  کرده  ش کار یگرید  که  را یوانیح  تاکنون من

 .(180)همان:  «  کندمین  فراموش را  یارکزیپره و تقوا  هم بزرگ  هاییگرفتار  در  یحت  ،باشد

  در  را  یادیز  یاخالق   یهاارزش  ش اه یبراش ود، وزرا  می اش اره  جغدها  و هاکالغ  ماجرای به  که  کتاب این س وم  فص ل  در

 یرو  از  نکهیا  از بهتر زیچ  چه  جنابیعال  ندیگویم  ش  اه به  رانیوز» :نکهیا  جمله  از  کنند؛و نص  یحت می  رندیگیم نظر

  درس ت   ش ما یهاحر   ،جنابیعال  .دیکن توجه  ردس تانیز  رفاه و  شیآس ا به  ش ما  اس ت بهتر  .دیکن حکومت  داد  و  عدل

 .(150)همان:  «  ستین  یکاف   شجاعت و  ییدانا  تنها و است  الزم  هم  مهارت  اما ،است

 از  توانمی  ودمنهکلیله  داستان  درکشور و از ابعاد قابل بحث در سیاست است. ناکارآمدی حاکمان، عاملی مخرب برای 

  قض  اوت او   بارۀیعاً درس  ر و  ندارد ییآش  نا یو  گرلهیح باطن به  و  خوردیم را  دمنه فریب  که  کرد  ادی  حاکم  یناکارآمد

 نظر به  س  تهیش  ا  و دانا  یکاف  ۀاندازبه  ش  غال نیا: »گفت خود  شیپ  دمنه  یهاحر   دنیش  ن با  ریش   .  کندمی  نیک 

  گاو  ۀرعن ش یر  که  یزمان  ش ود.بار دیگر نش ان داده می  ،داس تان  نیهم ۀادام  در  حاکم  یناکارآمد .(89)همان:    «رس دیم

 تواندمی  فقط  ص دا آن .آمده  نجایا به  یکریپلول  وانیح  کنمیم  فکر: »کندمی  زودهنگام  قض اوت  هم  باز  ،ش نودیم  را

  ی ناکارآمد  ای ازدریچه  عنوانبه،  زودهنگام  یهاقض اوت  نیهم (.89)همان:    «باش د  کریپلول  و یقو موجود  ک ی  یص دا

.  ندنک  س  وءاس  تفاده او  ض  عف نیا  از  ،دمنه چون  یکاربیفر  انیاطراف   که  ش  ده باعث  جامعه  در  حاکم عنوانبه  ریش   

،  اس تقالل یب و  ناکارآمد  یفرد عنوانبه  آن  در  پادش اه  که  میهس ت روروبه  ایجامعه باتمثیلی،    داس تان  نیا  در نیبنابرا

  در  را  گاو مثل یخوب  دوس ت  ،خاطر  نیهم به و  باش د  داش تهو مطلوب    مس تقل  یهویت ش خص یت و خود از  تواندیمن

به قدرت   روزروزبه  ،اس ت  روزگار  کاردلل  یهاناانس    تمثیلی از که  دمنه  مانند  یش خص   و  دهدیم  دس ت از  داس تان  ۀادام

  که   یش اه  رایز  ،بتراش م ریش   یبرا  یدش من خود  از  ای  کنم  دوس ت  یرش    با را  گاو توانممی  پس نیا  از»  :ش ودیم  ترک ینزد

 انریوز عنوانبه  را  ودمنهکلیلهخره باأل ریش    ،داس تان این  در .(88)همان:    «ندارد ریوز به  یازین  ،باش د نداش ته  یمش کل

  یی آزما یراست  و  شیآزما  کیه بدون و  راحتیبه چگونه  که  دهدیم  نش ان  را  ش اه  یناکارآمد  قاًیدق  نیا و  گزیندبرمی خود

 .کندمی  انتخاب  خود ریوز عنوانبه  را نفر  دو

 

  درختی  ماجرای به  هاحکایت از  یکی  در اس ت،  دوس تان  آوردندس ت به  ۀدربار  که تنترا  پنجاه  کتاب از  دوم  داس تان  در

های کالغ توجه نکرده راهنمایی به  که  کنندزندگی می  آنجا  در کبوترانی  ش ود کهمیاش اره   الرو  ماهی ش هر  نزدیکی  در

  کوچک  جامعه  یک  رهبر  عنوانبه کبوتران  رهبر  تدبیریبی  قس مت، این  در اند.ش ده  ش کارچی  دام  گرفتار  نتیجه  در و

 های کالغرهبر جامعه  س خنان به  چندان  کبوتران، رهبر .ش ودمی  داده در قالبی تمثیلی نش ان بزرگ  جامعه  یک   در دل

  یک  در  رهبر  هایبه ویژگی  ،این داس  تان  در .(111)ر.ک: همان:  ش  دند  دام  اش گرفتارجامعه  افراد همه  و نداد  گوش

  که  سیمرغ  نام به  داریم  ایهافسان  رهبری  »ما :نیست  جامعه افراد  تأیید  مورد شود؛ رهبری ناکارآمد کهمی اشاره  جامعه

 اما  ماس ت، نو هم ظاهری  نظر از  فقط  که  ایافس انه  رهبری  داش تن نیس ت.  ما  فکر به  اص الً و  اس ت خویش  کار  س رگرم

 .(151)همان:  ای دارد؟«  فایده چه نیز  ما  هایگرفتاری نگران نیست. هرگز
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  م یتص  م  که  اس  ت، ش  اه و رهبر یک جامعه  یدر قالب تمثیل  قورباله در باب س  وم،  اهیس     مار و  هاقورباله  داس  تان  در

 س رانجام  که  ش ودمی  اش اره  جامعه آن رهبر  عنوانبه  قورباله  یریتدبیب به ادامه  در. برود  س احل به رانشیوز با  ردیگیم

 (.169)ر.ک: همان:    شد  مار  ۀطعم  هم

  داده  نش ان  داس تان  نیا  در گرید  بار ش اه  یناکارآمد،  تنترا  پنجاه  کتاب  اول  ۀمجموع  از احمق  مونیم و  ش اه  داس تان  در

 از  خاطر  نیهم به .اس  ت  ش  ده  مخص  و   مانیند  و خدمتگزاران  ءجز  یکس    چه  که  کندینم  دقت هرگز او  .ش  ودمی

  اینکه  یبرا و  زندمی ض ربه  ینادان اثر  در  ش اه به  که  یاحمق   مونیم  .خوردمی ض ربه  ،هس تند او  ک ینزد  که  یکس ان  همان

  ی دوس ت  داس تان  مانند  درس ت  ؛کش دیم  را او و  زده  ش اه  ۀنیس   های محکم ب، ض ربهریش مش  با   کند  دور ش اه  از  را مگس

بار عص بانی ش د، ش مش یری برداش ت و محکم به مگس زد. پیش از آنکه ش مش یر فرود بیاید   »میمون این :خرس ه  خاله

بعد تعلیمی    ها،قس مت این  در .(108)همان:  ی ش اه را ش کافت و او را کش ت«  ش مش یر س ینه ۀض ربمگس دور ش د، اما  

  مردم   ه ایگرفت اری  فکر ب ه ب ای د  رهبر  و  خوردنمی  مردم  درد ب ه  ن اک ارآم د،  رهبری  ک ه  خوردهرقم   گون هنیز این  داس   ت ان

 خویش باشد.جامعه  

های امنیت، پاس بانی و ایجاد آس ودگی اس ت. اینکه  یکی از مؤلفه،  ترین ابعاد س یاس تیکی از مهم  ایجاد امنیت در کش ور

س یاس ی یک جامعه محس وب  ای از بعد تواند دریچهآورند، میوجود میچه کس انی آس ودگی را برای افراد جامعه به 

های  اس ت که نس بت به حقوق و آزادی معنی آن به  ،افراد  بارۀدر .تمفهوم امنیت، مص ونیت از تعرض و تص ر  اس   ش ود.

نیفتد و هیک عاملی حقوق مش رو  آنان را   مخاطره حقوق آنان به  وجهکیهبه  ،مش رو  خود بیم و هراس ی نداش ته باش ند

 :استشده   دانستهحاکم    ۀوظیف   ترینمهم  امنیت،  ایجاد  پنچاتنترا  . درننمایدتهدید  

  گردن   در  پس تان چون اس ت،  ثمربی او  ش اهی  ۀدور  آورد،  فراهم  آس ودگی  آنان  پاس بانی با  مردم برای نتواند  ش اهی  اگر» 

 .(167:  همان) «بز

دربار،    نزدیکاننقش س یاس ی    درک ماهیتیکی از مس ائل مهم در اص ول س یاس ت اس ت.   کیفیت منابع قدرت در کش ور

یعنی پی بردن به اینکه س یاس ت  »  ض روری این نهاد با نهاد پادش اهی، ممکن و میس ر اس ت.  ۀرابطگرفتن   نظر  تنها با در

 هایی دارد؟«در جامعه در دست چه کسی است و این فرد چه ویژگی

  . در این وض  عیت ش  ودلیرمس  تقیم می طوربهحق دخالت آنان در امور مملکت  به ارتقاء   ، منجردربار  قدرتباال رفتن  

دربار  و نزدیکان   . در این راس تا، وزیراس تیافته    طور واض حی ارتقابهدربار    قدرت و جایگاه س یاس یگفت که  توان  می

حدس توان  می  بنابراین، طبق این تعاریف  ؛ش وندمی  محس وبهای ش اه در ایجاد و حفظ نظام  ترین اهرمیکی از اص لی

در مناص ب قدرت، تا چه میزان   هاآنیا کاردانی این گروه و چگونگی قرارگیری    هاکاریچینی و فریبزد که دس یس ه

 نیا  دربرای به دس  ت گرفتن قدرت    ش  اه  انیاطراف   انتیخ  مؤثر باش  د.  تواند در عملکرد س  یاس  ی دولت و ملتمی

  ودمنه کلیله  یهانام به بودند  ش غال  دو  ش اه  انیاطراف   انیم  در  پنجاتنترا، داس تان اول. در  اس ت  مش هود  اریبس    هاداس تان

  مناس ب   فرص ت  ک ی  در  تا  زدندمی  ش یر پرس ه اطرا   ش هیهم  که بود  نیا  .نداش تند  یمش خص    ش غل ،آن  از  شیپ  که
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 برادرش به  که  یزمان  ،دمنه  مثالًآورند؛   دس ت و بتوانند مقامی در دربار به  دنکن ریش   با  گفتگو مش غول  را خود  دوباره

 با  .دهم  نجات  دارد  که  یوحش ت  و ترس از  را ریش    و  کنم  اس تفاده  خودم  یرکیز  و  قدرت  از  خواهممی: »گفتمی  لهیکل

در کلیله و دمنه مص  ور چاپ   (.88: 1385)ش  رما،  « آورم  دس  ت به  را ریش    رانیوز  از  یکی  تیموقع  متوانمی  کار نیا

 (1تصویر ده شده است. )یسنگی این روایت تمثیلی به تصویر کش

 
 قاجار. )منبع: نگارنده( دورۀ  و شغال، کلیله و دمنه مصور چاپ سنگی،    : نقاشی شیر1تصویر

  دربار  به  را خود و  کند  اس تفاده ش اه  ض عف نقطه  از خواس تمی،  ش اه  کانینزد و  انیاطراف  از  یکی عنوانبه  دمنه  واقع  در 

 س  رود و س  خن  با را او  توانمیکه  ش  ود  میمانند    ماری به  در این داس  تان تمثیلی، پادش  اه  .نماید  ترک ینزد  قدرت و

  جادوی  با  که  دانس ت  گریافس ون را برهمن  توانمی و اس ت  همان  نیز  ودمنهکلیله  نهایی  هد   که  کاری.  کرد  افس ون

  دارای   ماران و  دوس  تعیش  ش  اهان. پرخطر  و  مارند  »ش  اهان  :اس  تپادش  اه    رفتارهای  کنترل  پی  در  پردازیداس  تان

 را  دو هر و  نازدمی خود  پوس  تبه  دیگری  و نگردمی  حرم به خواجگان  یکی  رو،کج  دیگری و خوارخون  یکی  اند،کفچه

 .(39:  همان)  «کردتوان   افسون  سرود مخصو  و  سخن با

 درس ت قیمتی هر به را اجتماعی و س یاس ی مدارج کردن طی در موفقیت فرد که نیس ت این باب این در نویس نده هد 

 و دهدمی  دس ت از را خود کارآمد و ص دیق مش اوران چگونه پادش اه که اس ت  مس ئلهاین  دادن نش ان او هد  بلکه بداند،

 دیگر،تعباربه افتد.ش وند و قدرت کش ور در دس ت افراد خائن میمی هاآن جایگزین دروغ، و با نیرنگ  طلبجاه افراد

 و س لطان عبرت باعث لذا اس ت؛ س لطان چش م از و باال از یابد،میای که دمنه  درجه ارتقای و خیانت این به نگاه ۀزاوی

 یگرید ۀنمون  ورزی.خیانت برای هاآن آموزش و کارگزاران ۀزاوی از نه اس ت،  آینده در چنین حوادثی تکرار از جلوگیری
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 به من: »دیگومی وکند  می  انتقاد ش اه  انیاطراف  از  دمنه  که اس ت نیا  ،ش ودمی  گذاش ته  شینما به  داس تان نیا  در  که

 و  ندارند را  کردن  خدمت  یس تگیش ا و  اندنش س ته  پدرم  یجابه  که اس ت  وارد  یکس ان به  من رادیا  .رمیگینم یرادیا  ش ما

 (.90)همان:  «  اندکرده خوار  و  پست  شما  شیپ را  ما

  . دید میخواه  مجموعه  نیهم  از  کک   و  پش ه  یفرع  داس تان  در را  این داس تان  در  ودمنهکلیله عمل و نیت مش ابه  قاًیدق 

«  باش د باخبر توطئه  و  س هیدس   نیا  از  ش اه نکهآیب  .دیمکیم  را  ش اه خون و  آمدیم رونیب  یروتخت  درز  از  ک ک  هاش ب»

تا خود   زنندمی  ض ربه او به  که  دهندنش ان می  پادش اه  یکینزد  در  ی راطلبانفرص ت  این دو داس تان،.  (93-92)همان:  

گاه با این منابع  این کش ور هیک  .ودمنهکلیله و  ک ک و  پش ه های تمثیلی چونش خص یت  مانند  بتوانند به قدرتی برس ند؛

 پوسد.قدرت، رشد نخواهد کرد و از درون می

  که   ینزما. بود جنگل  س لطان  ش یر  که  کردندمیزندگی    یجنگل  در  ، این حیواناتکالغ و  ش غال  ر،ش ت ،ریش    داس تان  در

 و  میبکش    راپس او  .اس ت  خوش مزه اشگوش ت  او که  گفتند ش اه به  غالک و  ش غال ،بود  مانده  جا  کاروان  از ش تر  ک ی

 بهش  تر   آن»  :دیگویم او .اس  ت  عادل  یپادش  اه  که  دهدمی نش  ان ایگونهبه  را هویت خود  نجایا  در  ش  اه  اما .میبخور

 (.83)همان:    «اوریب من  نزد را او  .کشمینم را  همانیم من  .ماست  همانیم و  آمده جنگل

  درص   دد   همواره  زین ه اآن،  دارن د  ریش      کن ار  در  دمن ه  و  کلیل ههوی ت   م انن د  یهویت  داس   ت ان  نیا  در  کالغ  و  ش   غ ال

  آس ان ش ان  برای  قدرت  کس باینکه    تا  کنند تلف  راه نیا  در  را گرانید  و ردهب باال  را خود  قدرت  تا  هس تند  ییهاهس یس  د

 جاس وس اس ت  جغدها  از  یکی  که  متوجه ش د هاکالغ  ش اه،  س وم  ۀمجموع  در  هاجغد و  هاکالغ  دش منی  داس تان  در  .ش ود

هویت  از  بُعدی تواندمی نیز  جاس  وس در نزدیکی ش  اه حض  ور  .داد اطال   جغدها ش  اه به بود،دیده   که  را آنچه  ۀهم و

بود به شاه جغدها اطال  آنچه را که دیده   ۀهم»یکی از جغدها که کارش جاسوسی بود،    :بزند  رقم ملت را  یک   سیاسی

 .(150)همان:  داد«  

  ی هاتکه به  ش ما: »دیگومی  و  آوردیم  میان به س خن  س خنور و  دانا ریوز  تیاهم  از  پادش اه  با  منهد  پنجاتنترا،  داس تان  در

 از  ، دمنهادامه  در .(90)همان:    «س خنور و  دانا یریوز به  که  دیدار  اجیاحت  اندازه  همان  تانیهانادند  خالل یبرا چوب

 و  ش اه رایز  ،باش د  داش ته وجود  تواندمین  ش اه بدون  خدمتکار  و  خدمتکار بدون  ش اه»  :دیگومی  ش اه  خدمتکاران  تیاهم

بارها تکرار ش ده   پنچاتنترا  کتاب  در  مش اور کاردان  و وزیر  نقش  اهمیت .(40:  همان)« اندوابس ته  هم به  خدمتکارانش

 با هرگز  که  کس ی چگونه» .(161:  همان)  «دهدمی  دس ت از  را  س رزمینش  ،دارد مغز  خفته وزیران  که  ش اهی» اس ت:

  به راهنمایی   که  ش   اهانی». (134  :همان)  «ش   د؟  خواهد  کامیاب  ،کن دنمی  کنک اش خود  دانای  و  خودوس   ت ان نی ک 

 از  پوش  یده  که  نهندمی  پا  ناگذش  تنی و دش  وار  به راهی  نهند،نمیارجی    خردمندان برای و  دارندمی گوش  بدنهادان

  « گردد میپاکدل   خود  ،باش د  داش ته  نهادنیک   مش اورینی اگر  ناپاک  ش خ »  .(81:  همان« )اس ت  بس یار  هایدام و موانع

 (.73  :همان)

  جای   در  باید را  زیورها و  »خادمان  :کندمی  تش بیه زیورآالت به خادمان را دمنه آن، در که دارد وجود نیز دیگری تمثیل

  « نش  اند  زر  ۀحلق   در  باید را  بهاگران نگین ...بس  ت  یپابه  نباید  ،اس  ت س  ر  مخص  و   که  ایپیرایه و کار برند به خود
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 با  که  متفاوت  ۀجامع دو  و  کش ور  دو  ،دارداش اره    هاجغد و  هاکالغ ماجرای به  که  کتاب این  س وم فص ل  در .(41:  همان)

 نس  ل  قاتل  دیرباز  از  که هاکالغ  ۀجامع و  جغدها  ۀجامعش  وند؛  دارند، در قالب تمثیلی نمایش داده می  جنگ   یکدیگر

 را  راه بهترین بتوانند  تا  ش  دندمی  جمع  هم  گرد هاآن  از  هرکدام  که  داش  ت وزیر ش  ش  هاکالغ  پادش  اه.  بودند  دیگری

  کدام   ما  دشمنان  ضعفنقاط    که  بفهمیم »چگونه  پرس ید  ش اه  . مثالً وقتی(153همان:  )ر.ک:  کنندانتخاب    مبارزه برای

 همان(.)ها««  جاسوس  ۀلیوسبهگفت: » وزیر  ششمین  کنیم،  حمله هاآن به  راه این  از  که است

بودند: ش یر )ش اه(،   ش ر  طبقه )درباریان( بدین »چهار  اند که:به این ص ورت قرار گرفته پنچاتنترا در حکومتی طبقات

 و هانش ینکوچ و دادوس تد مراکز و دهات و قص بات و هاپایتخت و بالد بزرگ تمامی در جاس وس ان. و ندیمان وزیران،

 در را او و داش  ت وجود ش  یر جانب ای ازجماعات نماینده یهمه میان در و هاو جنگل هاباغ و مرکزی هایپادگان

و  ش  دندمی انتخاب متوس  ط یطبقه از ندیمان جاهمه در و بردندمی فرمان حکمرانان و نقاط نمایندگان این یهمه

داس تان تمثیلی در   این در ش یر که اس ت مالحظه قابل (.35بودند« )همان:  ش ده  پراکنده   نقاط تمام در ش یر جاس وس ان

 او کمبود و ض عف از ناش ی وزیر، با دوس تی ۀرابط برقراری و ای داردالعادهفوق قدرت و ویژه مقام قدرت برتر، موقعیت

 آید.نمی حساببه

دهد و   تا انج امخواهد اینک ه ش   خ  بداند چه دینی را انتخ اب کرده و آن دین چه چیزی از او میهویت دینی یعنی  

هویت دینی، احس  اس تعهد و مس  ئولیت در قبال  از پیامدهای تکوین  »چه چیزی را باید ترک کند. بدیهی اس  ت که 

 و ریش    یپادش اه  یماجرا  ودمنهکلیله  داس تان  در (.1: 1388« )کالنتری و همکاران،  ها و باورهای آن مکتب اس تارزش

 هم  کارفریب  ۀدمن.  ترس دمی  ،کش دمی نعره جنگل  در  یبزرگ وانیح  اینکه  از  پادش اه ،ادامه  در  و اس ت  گاو  ک ی  از ترس

  که  اس ت ینر  گاو او»  کند:می  ش یوا و پرقدرت معرفی  ۀفرس تادکند، گاو را   اس تفاده ش اه  ض عف  نقطه نیا  از  اینکه یبرا

 از  و واس تیش    من س رور  که  گفت من به  ،دیایب  ش ما حض ور به  که  خواس تم او  از  یوقت  .گرفته  یمخص وص    ۀدرج وایش    از

 رودخانه  کنار  یهاعلف  از  تا اس ت  فرس تاده  رودخانه  س احل به دلیل مرا  همین به .اس ت  خش نود و  یراض    یلیخ من

  حاال   :گفت و  ش  د زدهوحش  ت  دمنه  س  خنان  دنیش  ن  از ریش     .دهم  قرار خود  حگاهیتفر  را  نجایا و  ببرم  لذت  و بخورم

 و  گرددمی  راحتیبه و ترس  بدون ،اس  ت  یوحش     واناتیح از  پر  که  یجنگل  در خوارعلف وانیح  ک ی چرا که  دمیفهم

 .(93: 1385)شرما،    «کندمی  تیحما او  از وایش  پس  .کشدمی نعره

 را  ایدن  هندوها  ۀدیعق  به  که اس ت  ییروین وایش    .کندمی توجه  هندوها  اعتقادات به س ندهینو  ،داس تان از  قس مت نیا  در

 نیا  در .س توایش    همس ر هم  دورگا و  اس تیدن  ۀنگهدارند که  ش نایو  نام به اس ت ییروین  وایش    برابر  در  .کندمی خراب

 س یاس ت، به ص ورت تمثیلی اس تفاده ش ده اس ت:س وءاس تفاده کردن از باورهای مذهبی و تأثیر مخرب آن بر   از  داس تان

  مقام  و  درجه  دورگا  از  ما س  رور  .اس  ت بوده ما  س  رور به  دورگا ۀیهد  جنگل نیا  که  گفتم  او به  ،س  رورم  :گفت  دمنه»

 ۀخمر  در  که  یش غال  داس تان  در  .(93)همان:   «میبگو  خوش امد تو به  تا  اندفرس تاده مرا  ش انیا  حال  نیا با .اس ت  گرفته

 خود  ۀنوب به  و بود  افتهی رییتغنیز    اشیاجتماع و  یفرد هویت  ،رنگ  رییتغ  با  ش   غال  اول کتاب؛  ۀمجموعاز    افتاد  رنگ 

 و  ترس  ندمی او از  واناتیح  ۀهم که  دید  ش  غال  یوقت.  داد  انعکاس زین  ینید هویت  ۀآینتوان در  می  را هویت  رییتغ نیا
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  را  خود  ،نیبنابرا  کسب کند. یبهتر  گاهیجا  و  قدرت از این راه،  کرد  یسع  و  کرد  س وءاس تفاده ترس  نیا از  ،کنندمی  فرار

 و  دانندمی  منطقیب  یمذهب  اعتقادات  ریدرگ  را خود  که  یمردم  ؛ردیگب  قرار  مردم احترام  مورد تا خواند  خدا  ۀفرس   تاد

 چرا  گف ت  ش   غ ال»  :کنن د  خود  ینید  رهبران  و  نید  درب اره  یق یتحق   نک هیا  ب دون  ،زنن دیم  دی  تقل  ب ه  دس   ت  کورکوران ه

 مرا خدا  .هس تم  ودرماککو  من .باش م  ش ما  ش اه تا  فرس تاده مرا  خدا .دینترس    من از  ؟دیکنیم  فرار و  دیاکرده  وحش ت

«  کنم   محافظت  ش ما  از من  تا  دیباش    من  رداربُفرمان  ش ما اس ت  بهتر  .کنم  محافظت  ش ما  از و  کنم  یگذارتاج  تا  فرس تاده

. ترساندمی  خود  ینید  اعتقادات  با را  ریش و  کشدمی  نقشه  شغال اول،  ۀمجموعاز    شغال و  ریش  داستان  در .(78)همان:  

  رد  آنجا  از  ش تر گرید  کاروان  ک ی  که  یزمان ،نیبنابرا ؛بود  کش ته نیز  آن ش تر را  پس ر  و س پس  ش تر  ک ی  گذش ته  در  ریش  

مرگ برای  ۀالهو کاروان ش تر را نمایندگان    رفته  ریش  نزد   ،کند  س وءاس تفاده  ریش   ترس از  اینکه  یبرا  ش غال  ،ش دندمی

 همراهانش و مرگ  ۀاله  یراهنما  که اس ت ش تر بچه  پدر  زنگ   یص دا  یدیش ن که  ییص دا»  کند:می  جویی معرفیانتقام

  د یتقل نیبنابرا.  ختیگر جانآ  از جانش  حفظ یبرا و  دیکش    خوردن از  دس ت  هم  ریش    (.100)همان:    «دارد  عهده به  را

  باش د حاکم    ش خ  نیا  اگر  یحت  ؛ش ودمی  فرد  بیفر  باعث همواره  یمنطق   و  درس ت  انتخاب  بدون  ،نید از  کورکورانه

 .ریش  همچون

قدرت و لیاقت حاکمان    ،های حاکمان در کشورویژگی  است: بندی شدهنامه در ابعاد زیر طبقههویت سیاسی در مرزبان

کس  ب   و رعایا مص  لحت خاطر به که س  با  جنس از مواجهیم حاکمانی با گاه نامه،مرزبان هایداس  تان در. در امور

 هاداس تاندر این   ظالمان پرهیزکار. ش یر و ش کاری س گ  زیرک، همچون اند؛کش یده خواریگوش ت از دس ت مش روعیت،

 در مردم بر اوض ا  معیش تی پادش اه نیات تأثیر اما اس ت، ش ایس تگان پیروزی بر اص ل و رس ندمی خویش عمل س زای به

 رود،می ص حرا به ش کار برای گور بهرام که ش ودمیآلاز   آنجا از حکایت این :اس ت حکایت »بهرام گور با دهقان« آمده

 متفرق تندباد، از ناش  ی تاریکی و تیرگی آن در پادش  اه خدمتکاران .ش  ودمی و رعدوبرق مواجه طوفان با ناگهان اما

لذا   و اس ت خبربی بهرام هویت از میزبان رود.می ثروتمند دهقانی خانه به طور ناش ناسبه آن ناحیه بهرام در ش وند.می

از  که گوس فندان دهدمی خبر را دهقان و گرددبرمی دش ت از ش بان ش بانگاه، کند.نمی خدمت را او که باید،چنان  آن

 بد نیت با رعیت را ما که »ممکن اس ت امروز پادش اه زندمی حدس دهقان دختر اند.داده کمتری ش یر همیش گی، ۀقاعد

 این خاطر به گیردمی تص  میم (. دهقان39:  1390...« )وراوینی،  گردانیده  منقطع ما از نظر حس  ن و اس  تگش  ته  

 از بهرام .کندمیواردش  تازه مهمان واگذارد را ص  ر  باید آنچه ش  راب، و لذا از لذا و کند ترک اش راخانه پیش  امد،

 روم خانه به اندیش د: »چونمی خود با اس ت،دهقان نیز ش ده  دختر  ۀباختدل چون و ش ودمی  خش نود دهقان پذیرایی

 آور ش یرکثرت ش گفت از و آیدباز می دش ت از ش بان ( بامداد،42درآورم« )همان:   خود حکم حباله در را دختر این

 که دانی تا گفتم آن بهر از افس انه »این :که گیردمی  نتیجه چنین داس تان این ذکر از وراوینی دهد.می خبر گوس فندان

 پیش انی طالقت و زبان ذالقت و و نیکوکاری آزاریکم چون خوی پادش اه و کند ص فت بدین پادش اه نیت تبعیت روزگار

 ،نامهمرزبان  یجایجا  در (.43الزم آید« )همان:   و نزدیک  دور رمیدگی یابد و راه رعایا فرق به تفرق ندارد، رعیت با

  ات یمقتض    از  را  هایژگیو نیا  ،س ندهینو.  باش د  داش ته  دیبا  ش اه  که  یلیفض ا  البته  ؛کندمی  ذکر  ش اه یبرا  یلیفض ا  س ندهینو
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 و  یس فلگ  مانند  ،کند  دور خود  از را  ذیلتر  دیبا  ش اه»  :که  ش ده  گفته نامهمرزبان  از  یقس مت  در  مثالً.  داندمیحاکمان  

 (.47  :همان)« اسرا 

 داش ته  تیرع با  دارید  یبرا یابرنامه  که  حاکمی  .دهدیم  بار  تعیر به  که اس ت  نیا نامهمرزبان  در  حاکم  یهایژگیو  از

 (.435  :همان)  «دارد  گشاده ما بر  شد  و آمد  راه  دائماً  ملک » :بود خواهد  محبوب  حاکمی  معموالً  ،باشد

 نگارش اهدا  تریناص لی از یکی. نامه اس تاز دیگر ابعاد س یاس ت در مرزبان  انتقادپذیری حاکمان )آزادی بیان مردم(

 در رجال س یاس ی اس ت. کش ورداری امر در آن مهم نتایج و حاکم آزادی بیان در مقابل وجود لزوم آموزش نامهمرزبان

 بردرنیز  را مهم حکومتی همه مس  ائل انتقاد، این ۀگس  تر و گش  ایندمی انتقاد به زبان آزادانه بس  یار گاه کتاب، این

 کنندهنص یحت کتاب، های اینداس تانجای   هیک او در نیس ت. خاطررنجیده بیان، آزادی این مقابل گیرد. حاکم درمی

داس تان   در را انتقادپذیری این اوج اس ت. س یاس ی نقای  دس تگاه ش دنمطر   مش وق خود حتی و کندنمی س رزنش را

 که خواهممی شما از »امروز است:بینیم؛ آنجا که از زبان شیر، پادشاه جنگل آمده جاهل« می خرس و پرهیزگار »ش یر

 ش رعاً یا رس ماً عرفاً یا یا عقالً که آیدمی من فعلی از عمد و س هو به یا بینید،می من نهاد در اندک و بس یار عیبی اگر

 گوهر ترینپاک و موجودات بهترین که ش ناس ید من نزدیک  ای بزرگتحفه و دارید عرض ه من بر را آن نیس ت، پس ندیده

نا فلیس من که: فرمود چنین کائنات  ننمود، و نگفت ما با و یافت عیب از نش انی ما مبارک ذات در هرکه یعنی منّا، عش ن

 (.452ما برونست« )همان:   اختصا  رقم از

  تنهانه داده، قرار را مورد انتقاد او حکمرانی نقای  و پادش اه که دانایی ۀپرندادچهر«  داس تان »عقاب ش کارگر و آز در

داس تان   در وراوینی اینها، بر(. عالوه 538: 1390)رک: وراوینی،    ش ودمی برگزیده وزارت مقام به بلکه  ؛ش ودنمی مؤاخذه

 چون »من  گش اید:چنین لب به انتقاد ص ری  میاو، این به خطاب پادش اه برادر زبان زاده با دس تور« ازملک   ۀمفاوض  »

 مال اض اعت در تو دیدم. گماش تگان مهمل عدل ۀقض ی و یافتم مختل تو ملک  ۀقاعد کردم، مطالعه تو احوال ۀص حیف 

 و یافته کس اد کاردان خردمندان بازار بیرون نهاده. خویش مقدار حد از پای و اندگش اده جور اش اعت به دس ت رعیت،

 نژاد به و دورس ت ،اندنهاده تو نیاکان که نس قی از ش یوه و این  ...گش ته زیروزتبر زبردس تان فس اد و عیث به زیردس تان کار

ای چون در کلیله و دمنه مص ور س نگی نیز پرنده  (.30س زاوار نیس ت« )همان:   تو کریم منبت و ش ریف محتد و پاک

 مرلابی نمادی از دانایی است.



 و دمنه مصور   لهی ترا و کلننامه، پنجاتمرزبان یلیتمث   یهاجامعه در داستان یاس یبازتاب ابعاد س 558 

 یی  پارسا نیحس ،  انیمنصور  نیحسی، محمود جهیخد  

 

 
 قاجار. )منبع: نگارنده( دورۀ  ها، کلیله و دمنه مصور سنگی،  پشت و مرلابی: الک2تصویر

 رفتن بین از باعث نامهمرزبان در که دیگری جمله عواملاز .  ش ودمی  ثباتی حکومت معرفیناکارآمدی حاکم، عامل بی

 تو به مزرعه این معماری آنگه تا که گفتم آن از بهر افس انه »این ناکارآمدی اس ت: ش ده، دانس ته حاکمان مش روعیت

 پادش اه چون و دارند معمو خیزد زراعت از که رَیعی مدد به جز را و خزانه عمارت گذارندبی که نگذاری اس ت، مفوّض

دیگر   ۀچار هیک کردن، او مراس م اتّبا  جز را اتبا  و لش کر باش د، س یرت برین او انتهاج س بیل و رود و س یرت س نت برین

 به مربوط مس  ائل در را جدیدی فص  ل که نامهمرزبان در ذکر ش  ده داس  تان ترینمهم (.537نتواند بود« )همان:  

داس تان   این در اس ت. زروی و زیرک داس تان اس ت، اهمیت حائز بس یار از این جهت و گش وده باس تان  ۀدور در مش روعیت

 نام به س گی ۀوس یلدولت به  تش کیل چگونگی با دهد،می اختص ا  خود به را نامهمرزبان یک ش ش م تقریباً که طوالنی

 در کند. تالش حکومت برای تش کیل که ش ودمیقانع  زروی نام به بزی تش ویق و حمایت با مواجهیم. زیرک زیرک

 تو چون آنس ت که یرأاس ت: » زبان زروی آمده از کهچنان بر »توانس تن« و »همت« اس ت؛ اص لی تأکید کار، ابتدای

 به رس ی، دتهیفرمان ۀص ف  ص در به بَریالنعال فرماناز ص ف و رس انی مهتری ۀدرج به کهتری ۀپای از را خود که توانیمی

 و س با  بر پادش اهی زمام که گماری آن بر همت و دواعی نهی مطار  رفعت بر چش م و ندهی رض ا مقام این نزالت
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های کلیله و در کلیله و دمنه فیل نماد آگاهی اس  ت و در نگاره  (.252  :همان) گیری...« دس  ت در دش  ت این س  وایم

 (3)تصویر است. دمنه مصور سنگی در کنار شاهزاده آمده

 
 )منبع: نگارنده(   قاجار.دورۀ  دمنه مصور سنگی،    شاهزاده سوار بر فیل، کلیله و  :3تصویر

 اس ت العادهفوق هوش ی و ذکاوت دارای که خرگوش ی طوالنی، داس تان این از مهمی ۀفقر داس تان زیرک و زروی، دردر  

 پادش اهی الزم برای نس ب و ذاتی لیاقت فاقد را زیرک و کندمی  اعتراض جانوران ۀبقی جانب از زیرک به قبول پادش اهی

دانید که  نمی و داریدمی روا اتفاق و اجما  کاری چنین بر اندیش هبی که دارممی نادان ابلهان ش ما از »عجب  :داندمی

 مثل زنند فرومایگی او و خس اس ت به و کنند ماننده س گ  به بنکوهند، را یکدیگر مهاجات به چون مداجات هنگام مردم

 خاک و به هفت آب روی اس تنکا  از را او دهان زده ص احب ش ریعت که اس تافتاده   ناق  چنان خویش گوهر در او و

 هیک به ،اندس رش ته او و طینت گل و آب که در رذیلتی و نگیرد طهارت حکم دبالت هیک به او جلد و فرماید  ش س تن

 از به نوعی آید، ازو چه هر اگر ندارد، که اس ت نس بی طاهر اول، پادش اهی، اس تعداد لوازمت از و نش ود... زایل فض یلتی

بر  ض یمران و خیری خیزران، مغرس از نروید و س من و راس ن، یاس مین و س یر منبت از هرگز چه بود، تواند آلوده نقص ان

 (.307  :« )هماننیاید

 است، مفوض تو به مزرعه این معماری آنگه »تا نامه، آبادانی و رضایت رعیت برای ثبات حکومت شرط است:مرزباندر  

 و س نت پادش اه برین چون و دارند معمور ،خیزد زراعت از که ریعی مدد به جز را خزانه و گذارند عمارتکه بی نگذاری



 و دمنه مصور   لهی ترا و کلننامه، پنجاتمرزبان یلیتمث   یهاجامعه در داستان یاس یبازتاب ابعاد س 560 

 یی  پارسا نیحس ،  انیمنصور  نیحسی، محمود جهیخد  

 

 زروی، زیربنای و زیرک داس  تاندر   (.537مس  تغنی ماند« )همان:   خزانه و آبادان ملک  و ایمن رعیت .رود س  یرت

 جانوران دیگر تا کش دمی خواریاز گوش ت دس ت زروی ۀتوص ی به زیرک اس ت. امنیت حس ایجاد حکومت گیریش کل

 این تش کیل در قدم اولین پادش اه، توس ط خلق رض ایت و نظر جلب»  گرد آیند: او امان پناه در جنگل، ناامن ش رایط در

معنی   این و گردند تو اوامر مطوا  و منقاد و آیند اتبا  قید در س  با  ض  واری و وحوش اس  ت. جمله جوار ت حکومت

ص یتت   تا کنیآش امی توبهخون و خواریگوش ت از و بازآیی ص فتیس گ  و درندگی خوی از یک چندی بود که ش اید چنان

 و اطرا   در  ایرعا و  ردس  تانیز» (.255-254« )همان:  کند... س  فر گیتی ارجای و انحا در تو نکوکاری نام و آزاریکم

 (.46  :همان)  «ش  وند متخلق او  اخالق به قیخال  کافه و  مانند  آس  وده س  المت  و امن  کنف  در  یجملگ  مدرک  یایزوا

 (.202:  همان)  «است  کرده  شانیا  صال راعی مم و  تیرع  را تو  یزدتعالیا  که  ملک  یا  بدان»

 حاکم خواهیمش ورت ، لزومش ودمی مش خ  هاداس تان خالل از که نامهمرزبان ش رایط ثبات حکومت در دیگر از یکی

 و و الدنیا الدینبمناظم   فیما یتعلّق مص لحتی امور ض وابط از ای چندکلمه خواهم کهمی »اکنون اس ت: کاردان افراد از

 داس  تان چند نامهمرزبان در (.535منتها پذیرم« )همان:   بدان و بندم کار را آن تا بگویی االولی و یهاالخرمعاص  م  

بیند که باعث می اش راتوجهیبی ۀنتیجمورد   هر در و کندنمی عمل عقال مش  ورت پادش  اه، به آن در که دارد وجود

داس تان، دیو باب »مناظره دیو گاوپای با دینی« اس ت. در این  به مربوط داس تان. ش ود ارکان حکومت س س ت  ش ودیم

 وزیر س ه گاوپای آید.بر می دینی نام به زاهد مردی با مقابله درص دد دارد،عهده   بر را دیوان ۀبقیگاوپای که ریاس ت  

 اقبال هنگام و دولت ایام که زمانی تا دینی، با مقابله و مخالفت از این اس  ت کهاو  عاقل و خردمند وزیر دارد. نظر

  ش کس ت  س رانجام که دهدمیانجام   ای طوالنیمناظره دینی با و پذیردنمی را او گاوپای نظر اما کند، احتراز اوس ت،

 زمین در و روندمی هاانس  ان میان از اجبار به دیوان بودند،  بس  ته ابتدا در که عهدی بر اس  اس آن از پس خورد.می

جنگ   قصد پیالن شاه داستان، این در به »باب ش اه ش یران با شاه پیالن« است. مربوط س وم داس تان گردند.محبوس می

با این تص میم ش اه مخالف    ،که »هنج« نام دارد او دوراندیش وزیر دارد. را او س رس بز س رزمین تس خیر و ش یران ش اه با

در   کند.میاو »زنج«، پادش  اه را به جنگ ترلیب   مغرور و خودبین وزیر اما کند،منص  ر  را او کندمی  س  عی و اس  ت

 گردد:می هالک و شودمیجنگ   وارد پیالن شاه نهایت

 و مس ائات و مس رّات مفاس د و مص ال  در تص ر  زمام و مخص وص ند توفیقی عقل و الهی تأیید به پادش اهان :گفت »هنج

 و ن  اگرچه و بیش باش د العمومعلی همگنان از تنها به ایش ان دانش که اندنهاده جهت بدان ایش ان اختیار دس ت در

 به اما اس ت،نگردانیده  ناص حان مس تغنی و عقل مش اوران نور به اس تض ائت از را مس تبد پادش اه هیک االمر،فی ش اورهم

یافت« )همان:  توان  بهتر تفص ی ش و کارها برون از ایش ان پاک به رأی هم عزمات تنافی و احوال مهمات تعارض وقت

ویژه دارد، اما ش  رایط مش  ورت با نزدیکان خردمند نیز دارای   ای، جلوه، برتری رأی پادش  اهنامهالبته در مرزبان (.343

آمده  نامه در قالب تمثیلیمرزبان در که پادش اه بر دیگران رأی ش دن ش مرده برتر دیگر ینمونه دو اهمیت اس ت. به

ش ود« )همان:   محتاج تقریر به که تر باش دروش ن آن از را ش اه منیر رأی جمله این که دانم »و  :کنیممی  اش اره اس ت،

 به رأی مص یب کار و رس یدم نص یحت نص یب به دین، عقیدت روی از من دس ت تُس ت. به اختیار رقعه همهاینبا(. »389
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در ض رورت    مثالً دارد. ش ومی و عاقبت نیس ت مص یب ملک، رأی قض ا از داس تان این (. در390گذاش ت« )همان:   باز ملک 

 به خود ریوز  س ه با  گرفت  میتص م  رهنگامیددیو،    که  میخوانمی  ینید و  یاپگاو وید  باب  درمش ورت ش اه با نزدیکانش  

 (.217  :ر.ک: همان)کند    مشورت  یادیز  مدت

در    .ش دمی وی  نیجانش   اشبزرگ، پس ر  رفتمی  ایدن از  که  حاکم هر د.بودن یموروث  ص ورتبه  میقد  در هاحکومت  ۀهم

  : همان)  «کردند نیبهتر  پس ر س ر بر  عتیطب  درگذش ت نیش رو چون»  خوریم:مینامه هم بارها به این موض و  برمرزبان

:  همان)  «س پرد او  نیمهتر  فرزند به یمهتر  و  ملک   ریس ر  و وس تهیپ  آخرت س رور  یس را  به  ایدن  دارالغرور از  ملک » .(40

 را  ینیجانش    که بودند  طمع  در  ش  هیهم  یس  لطنت خانواده نیبنابرا  ،داش  ت  تام  اراتیاخت  پادش  اه  که آنجا  از» (.174

 را  ینیجانش    ۀمس ئل که  خواهدمی  مرگش  حال  در  پدر  از ش اهزاده  ،دوم  باب  در  مثالً  ای .(40  :همان)  «کنند خود بینص  

 پس ر پادش اهی و طبرس تان پادش اه مرگ ص حنه با نامهمرزبان کتاب اس اس اً (.124  :ر.ک: همان)  نگذارد  یباق   نش دهحل

 از باالتری ۀمرتب در آش کارا ورزی،عقل و کاردانی لحاظ به مرزبان تر یعنیپس ر کوچک  هرچند .ش ودمی  آلاز تربزرگ

 در که اس ت نیکبخت ملک  داس تان ،اس ت  ش ده تص ویر موروثی آن حاکمیت در که دیگری داس تان  .دارد قرار خود برادر

 .دارد هاآن برای خردمندانه وصایایی و پردازدمی فرزند خویش شش با گفتگو انتهای عمر به

 این توس ط مردم اس ت.  حاکمان  انتخاب اس ت، توجهجالب و اس تثنایی موردی البته که به حاکمیت یابیدس ت دیگر نو 

 عزل زمام که بود ای مس تمرقاعده و قدیم رس می بابل زمین به ش هریار گفت:» :اس تآمده  گونهاین نامهدر مرزبان مورد

 و نش اندندی پادش اهی به افتادی، برو اختیار ۀقرع و خواس تندی که آن را هروقت بودی.دس ت رعیت   به پادش اه تولیت و

 متغیر ش دند برو بود ایش ان عادت کهچنان روزی بودند...نش انده  پادش اهی به را یکی معزول کردندی. ،چون خواس تندی

 س  ه در ش  یر مجموعاً نامه،مرزبان در (.370  :همان)« ...بنش  اندند او جای بر را دیگری و او کردند پادش  اهی تغییر و

 .استحاکم   هاآن ۀهم در و دارد حضور داستان

خوره(  فرّه )به پهلوی یا فر بود. ایزدی فرّه بخش ید،می مش روعیت حکومت س اختار به که باس تان ایران س یاس ی تئوری

 آن از خویش درخور هر کس و پیوستمی هاانسان به تولد هنگام و بود مزدا ۀآفرید که ش دمی  تلقی مینوی هس تی یک 

 برده نام به ویژه فرّ چند از اوس تا »در دانس تند.واالتر می را آن روایناز ؛داش ت برتری پایگاه بزرگان فرّ داش ت. ایبهره

 برای که ش دمی تص ور همگانی فرّی ایرانی، (. ّفر15: 1380)مقدم،  زرتش ت«   فرّ و کیانی فرّ ایرانی، فرّ اس ت: ش ده

 قوم بزرگان و پادش اهان مخص و  کیانی فرّ اما بود،برنده و پیش نیرودهنده ،نهادندمی گام راس تی مس یر در که کس انی

 و بکوش ند خود مردم بختینیک  و بهروزی برای تا بود هاآن خدمت در فرّ داش تند.  دس ت در را مردم س رنوش ت که بود

 .کردمی رها را هاآن و شدمی جدا هاآن از فرّ کردند،می بیدادگری و گذاشتندمی بیرون راه راستی از پای صورتی که در

ایزدی باش د   ۀفرّش ود. حاکم باید مورد تأیید الهی و دارای  مینامه بر دیانت توأم با س یاس ت حاکمان تأکید  مرزبان  در

 مخص و   یآس مان  قیتوف  و  یاله  دأییت به  پادش اهان»  :مانند  ش ود،میبه این مبحث پرداخته    ینید هویت  در  البته  که

 از  ییتنها به  ش انیا  دانش  که  نهادند جهت بدان  ش انیا  اریاخت  دس ت  در  مفاس د و  مص ال   در  تص ر   ض مائم و  هس تند

  مواهب  که  نجاآ و  پروردگارند  پرورده و  دگاریآفر  ۀدیبرگز  پادش  اهان» (.462:  همان)«  باش  د  شیب  العمومهمگان  دانش



 و دمنه مصور   لهی ترا و کلننامه، پنجاتمرزبان یلیتمث   یهاجامعه در داستان یاس یبازتاب ابعاد س 562 

 یی  پارسا نیحس ،  انیمنصور  نیحسی، محمود جهیخد  

 

 بر پس  پادش اهان بر  پس  .افکند  غمبرانیپ  بر  هیس ا س لطنت  همان اول  .رفت خرج به  یاله  تیوال  ،کردند  قس مت  ازلی

 .(57:  همان)  «دانا  مردم

  چنان  شیخو  فراس ت ۀنیآ  در  یپادش اه  یزده ایفرّ رتوپ به امروز»  گیرد:ی هم در این بخش جای میزدیا  هفرّاعتقاد به 

در   و اس تش ده    پذیرفته نامهمرزبان کتاب در طور کلیبه پادش اه، ایزدی فرّه ۀنظریگفت  توان می(. 319:  « )هماننمیب

 ی ارش  د،توص  یف ش  اهزاده در ای دیگرفقره در وراوینی اس  ت.  مالحظهقابل آن هاینش  انه کتاب، از این فقره چند

 آفتاب بر س ایه او مخبر و منظر از الهی نظر نور و اش راق کردی او اس اریر جبهت از یزدانی فرّ اس رار: »نگاردمی چنیناین

 کردندقس مت   ازلی مواهب که آنجا و پروردگارند ۀبرآورد و آفریدگار ۀبرگزید پادش اهان» و نیز: (.65انداختی« )همان:  

مردم دانا«   بر پس پادش اهان، بر پس افتاد، پیغمبران بر س لطنت همای یس ایه اول رفت، خرج به الهی والیت ورج و

 خورش ید به نور به زیبا توص یفی در مردم س ایر با مقایس ه در پادش اه ذاتی نور کتاب، این از بخش ی در و  (.36)همان:  

 تیغ آفتاب که آنجا افروخته. هایچراغ به رعیت و ماند رخش نده آفتاب به پادش اه»  :اس تش ده   تش بیه افروخته چراغ

خلق  س جاحت آثار پادش اه چون همچنین س پارد. باز مس تعار نور او ذاتی انوار ۀمقابل در تیزی نکند، ش عله س ر س نان زند،

 طبا ت در عموم خلل و آید الزم او عادات به ایش ان تخلّق ناچار گیرد، تعلّق رعیت به پادش اهی نظر کند و پیدا خویش

 .بیند چگونه را او خود تا نگرد پادشاه دل در زمانه اند:گفته و پذیرد خصو  عوام صفت

 از تعالی دولت بخش یده ایزد تا اندگفته و الزمان، تغیّر تغینر الس لطان اذا حکمت: گردد. مایل باش د میل را او آنچه هر به

 (.37نگرداند« )همان:   باز ایشان از پادشاه عنایت عنان نستاند، باز قومی

 گیرینتیجه 

و در نهایت، نشان دادن    هاتمایالت و تعارضاهدا ، دادن  ن  نشابرای   ابزاری  ،هازمان ۀهمو   هافرهنگ  ۀهمداستان در  

،  ها های تمثیلی هر دو نویس  نده در قالب حکایات و داس  تانخلق ش  خص  یت هد ت  .بوده اس  تو جامعه   بش  ر هویت

ا  ه ها، نگرشهای انگیزش ی، عالیق، ارزشهمزمان با جنبه  خلقی، ش خص یتی  ،های فردیانس جامت ص فات برآمده از زمینه

س یاس ت را در ابعاد کند تا ه کمک میخوانندبه   داس تان  مرور حوادث  اس ت.  س یاس ی در جامعه  ۀزمینبا  در مواجهه

نو     ،های داس تانیها، گفتگوها و س ایر ابعاد فردی، اجتماعی، فرهنگی و... در ش خص یتکنشتر ببیند.  واض  گوناگون،  

ابعاد نمایش داده ش ده در هر دو  نیترپررنگ از    .دهدثیر قرار میأتتحت  تمثیلی راگرفته در قالب داس تان  ش کل  ۀجامع

های اخالقی حاکمان  کیفیت منابع قدرت و ویژگی  ۀلئمس   حاکمان و   ۀمرتباس  ت که به  بعد س  یاس  ی بودهداس  تان،  

هایی  چه کس ی اس ت و این فرد چه ویژگی  اس ت؛ یعنی پی بردن به اینکه س یاس ت در جامعه در دس ت  داش ته  اش اره

 دارد؟

  جغدها  و  هاکالغ ماجرای مثالً در پنجاتنترا اش  اره به قدرت و اخالق نیک برای ش  یر که مخت  پادش  اه اس  ت یا به 

 از  توانمیکنند. یا اینکه  و نص  یحت می  رندیگیم نظر  در را  یادیز  یاخالق   یهاارزش ش  اه یبراش  ود. وزرا  می  اش  اره

 و  مک ار  ب اطن  ب ه  و  دن  خوریم  را  دمن هک اری نظیر  ه ای فری بانس   ان  یه احر   فری ب  ک ه  کرد  ادی    ح اکم انی  ین اک ارآم د
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در    حاکم .اس  ت  مش  هود  اریبس   نیز   هاداس  تان نیا  در  ش  اه  انیاطراف  انتیخ. همچنین  دننداریی  آش  نا آنان  گرلهیح

 نامهمرزبان هایداستان ابعاد سیاسی جای گرفته است. مثالً در  ۀزیرمجموعهایی اس ت که در  ویژگینامه دارای  مرزبان

 خواریگوش  ت از دس  ت کس  ب مش  روعیت و رعایا مص  لحت خاطر به که س  با  جنس از مواجهیم حاکمانی با گاه

ثباتی حکومت معرفی  ناکارآمدی حاکمان، عامل بییا  پرهیزکار. ش  یر و ش  کاری س  گ  زیرک اند؛ همچونکش  یده

 ۀفرّش  ود. پادش  اه باید مورد تأیید الهی و دارای  می  نامه بر دیانت توأم با س  یاس  ت حاکمان تأکیدمرزبان  در .ش  ودمی

توان به این تطبیق این دو اثر میدر   طور موروثی است.یا به  مردم  ۀوسیلبه  حاکمان انتخاب عالوه بر این، ایزدی باشد.

تأکید  دین و س یاس ت    ۀرابطبر  . 2  ش ود.های مثبت و منفی حاکمان یاد می. از ویژگی1: نتیجه رس ید که در هر دو اثر

انتخاب حاکمان به   ۀش یوهمچنین    . نقش کیفیت منابع قدرت در وض ع حکومت مؤثر دانس ته ش ده اس ت.3  اس ت.  ش ده

و ترتیب طبقات حکومتی نیز تنها در پنجاتنتره بازتاب  نامه عنوان ش ده  طور موروثی، تنها در مرزبانیا به  مردم  ۀوس یل

 است.  داده شده
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