بازتاب ابعاد سیاسی جامعه در داستانهای تمثیلی مرزباننامه ،پنجاتنترا و کلیله و
دمنه مصور چاپ سنگی موزه ملک
چکیده
بررسیها نشان میدهد که داستانهای موجود در در ادبیات کهن ایران ،ارتباط نزدیکی با تحوالت سیاسی و
اجتماعی جامعهای دارند که آثار در آنها خلق شده است .بنابراین از البه الی داستانهای این آثار میتوان به چشم-
انداز روشنی از دورههای تاریخی آنها دست یافت .مرزباننامه ،پنجاتنترا و کلیله و دمنه از کتب ارزشمند ادبی
کالسیکی محسوب میشوند که در داستانهای خود ،به بازنمایی روابط گوناگون قدرت در قالب تمثیلی پرداختهاند.
در این پژوهش که به روش توصیفی -تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانهای تدوین شده است ،سیاست در ابعاد گوناگون
و بهصورت تطبیقی در این آثار مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا به این پرسشها پاسخ داده شود که نویسندگان چه
ابعادی از سیاست را جلوه دادهاند و چه شباهتها و تفاوتهایی دیده میشود .نتایج حاکی از آن است که سیاست در
داستانهای این کتابها ،در ابعاد متنوعی جلوهگر شدهاند که میتوان به قدرت و لیاقت حاکمان در امور کشور،
ناکارآمدی حاکمان ،ایجاد امنیت ،کیفیت منابع قدرت و نقش آنها در امور کشورداری ،ویژگیهای طبقات حکومتی
و رابطهی جداییناپذیر دین و سیاست اشاره کرد.
اهداف پژوهش:
.1بررسی تأثیر تحوالت سیاسی در مرزباننامه ،پنجاتنترا و کلیله و دمنه مصور.
.2استخراج نکات مدیریتی و روابط قدرت در مرزباننامه ،پنجاتنترا و کلیله و دمنه مصور.
سؤاالت پژوهش:
.1مبانی اندیشههای مدیریتی در مرزباننامه ،پنجاتنترا و کلیله و دمنه مصور شامل چه مواردی هست؟
.2روابط قدرت چه انعکاسی در مرزباننامه ،پنجاتنترا و کلیله و دمنه مصور داشته است؟
کلیدواژها :داستانهای تمثیلی ،مرزباننامه ،پنجاتنترا ،کلیله و دمنۀ مصور چاپ سنگی.

مقدمه
سیاست مجموعهای از تدابیری است که حکومت بهمنظور اداره امور کشور ،آن را اتخاذ میکند و هر امری که مربوط
به دولت ،مدیریت ،تعیین شکل ،مقاصد و چگونگی فعالیت دولت باشد ،از مقولهی امور سیاسی است .سیاست و
مسائل مربوط به قدرت از نخستین مفاهیم در زندگی مدنی افراد در جوامع بشری است که البته به مرور زمان سیر
تکوینی را پشت سرگذاشته است .موضوع اغلب داستانهای تمثیلی که شخصیتهای اصلی آنها را حیوانات تشکیل
میدهند ،بازنمایی روابط گوناگون قدرت در جوامع بشری است و عملکرد آنان به نحوی با مناسبات دوسویهی
حاکمان و فرمانبَران ارتباط مییابد .از جمله مهمترین کتابهای سیاسی که در قالب داستانهای تمثیلی به نگارش
درآمده ،کتاب کلیله دمنه ،مرزباننامه و کتاب پنجاتنترا است .پنجاتنترا از منابع اصلی شکلگیری کلیلهودمنه به
دست ایرانیان هست .کتاب دیگری که در بیان هویت سیاسی بهصورت تمثیلی ذکر شده ،مرزباننامه است .با توجه
به نقش مهمی که واکاوی این آثار در بازشناسی روابط قدرت در گذشته دارد پژوهش درباره این آثار میتواند نکات
مهمی را در این باره آشکار سازد .در این پژوهش سعی بر آن است که از میان داستانهای تمثیلی ،به بررسی سه اثر
پنجاتنترا و مرزباننامه و کلیله و دمنه از بُعد چگونگی بازتاب سیاست در داستانهایشان بپردازیم.
درخصوص پیشینه پژوهش باید گفت تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحریر درنیامده است ولی پژوهش-
هایی به بررسی موردی این آثار پرداختهاند .در قالب ابعاد سیاست در آثار ادبی میتوان به پژوهشهای زیر اشاره
کرد .کوشکی ،)1381( ،مقالهای با عنوان «تعامل ادبیات داستانی و سیاست» ،انجام داده است .دهقانی ،)1390( ،در
مقالهای با عنوان «بررسی کارکرد قدرت و فرهنگ سیاسی در کلیلهودمنه» ،انجام داده است .رهبریان،)1391( ،
مقالهای با عنوان «نقش حیوانات در ادبیات» ،انجام داده است .با توجه به اینکه جامعه در هر عصری ،نقش بسزایی
در شکلگیری مقام و جایگاه فکری ،اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و  ...در افراد دارد؛ بازتاب ابعادی نظیر بعد سیاسی،
در آثار ادبی هر دوره میتواند روزنهای برای شناخت بهتر آن جامعه در دههها و سدههای بعدی باشد و همچنین در
داستانهای هر نویسنده میتواند دریچهای از وضعیت اجتماع آن دوره را در برابر مخاطبان بگشاید .از آنجا که
رویکردهای علمی در ابعاد مختلف روانشناسی ،جامعهشناسی و ...هنوز بهطور فراگیر ،ارتباط خود را با ادبیات
مستحکم نکردهاند ،این پژوهش میتواند راهگشای پژوهشهای رویکردی دیگر در عرصهی داستاننویسی باشد.
پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر دادههای کتابخانهای انجام شده است و برآن است تا به واکاوی
قدرت و مسائل مربوط به آن در مرزباننامه ،پنجاتنترا و کلیله و دمنه مصور بپردازد.

نتیجهگیری
داستان در همهی فرهنگها و همهی زمانها ،ابزاری برای نشان دادن اهداف ،تمایالت و تعارضها و در نهایت ،نشان
دادن هویت بشر و جامعه بوده است .هدفِ خلق شخصیتهای تمثیلی هر دو نویسنده در قالب حکایات و داستانها،
انسجامِ صفات برآمده از زمینههای فردی ،خلقی ،شخصیتی؛ همزمان با جنبههای انگیزشی ،عالیق ،ارزشها ،نگرشها
در مواجهه با زمینهی سیاسی در جامعه است .مرور حوادث داستان به خواننده کمک میکند تا سیاست را در ابعاد
گوناگون ،واضحتر ببیند .کنشها ،گفتگوها و سایر ابعاد فردی ،اجتماعی ،فرهنگی و ...در شخصیتهای داستانی؛ نوع
جامعهی شکلگرفته در قالب داستان تمثیلی را تحتتأثیر قرار میدهد .از پررنگترین ابعاد نمایش داده شده در هر
دو داستان ،بعد سیاسی بوده است که به مرتبهی حاکمان و مسألهی کیفیت منابع قدرت و ویژگیهای اخالقی
حاکمان اشاره داشته است؛ یعنی پی بردن به اینکه سیاست در جامعه در دست چه کسی است و این فرد چه
ویژگیهایی دارد؟ مثالً در پنجاتنترا اشاره به قدرت و اخالق نیک برای شیر که مختص پادشاه است یا به ماجرای
کالغها و جغدها اشاره میشود .وزرا برای شاه ارزشهای اخالقی زیادی را در نظر میگیرند و نصیحت میکنند .یا
اینکه میتوان از ناکارآمدی حاکمانی یاد کرد که فریب حرفهای انسانهای فریبکاری نظیر دمنه را میخورند و به
باطن مکار و حیلهگر آنان آشنایی ندارند .همچنین خیانت اطرافیان شاه در این داستانها نیز بسیار مشهود است.
حاکم در مرزباننامه دارای ویژگیهایی است که در زیرمجموعهی ابعاد سیاسی جای گرفته است .مثالً در داستانهای
مرزباننامه گاه با حاکمانی مواجهیم از جنس سباع که به خاطر مصلحت رعایا و کسب مشروعیت دست از گوشت-
خواری کشیدهاند؛ همچون زیرک سگ شکاری و شیر پرهیزکار .یا ناکارآمدی حاکمان ،عامل بیثباتی حکومت معرفی
میشود .در مرزباننامه بر دیانت توأم با سیاست حاکمان تأکید میشود .پادشاه باید مورد تأیید الهی و دارای فرّهی
ایزدی باشد .عالوه بر این ،انتخاب حاکمان به وسیلهی مردم یا بهطور موروثی است .در تطبیق این دو اثر میتوان به
این نتیجه رسید که در هر دو اثر .1:از ویژگیهای مثبت و منفی حاکمان یاد میشود .2 .رابطهی دین و سیاست
مورد تأکید قرار گرفته است .3 .نقش کیفیت منابع قدرت در وضع حکومت مؤثر دانسته شده است .همچنین شیوهی
انتخاب حاکمان به وسیلهی مردم یا بهطور موروثی ،تنها در مرزباننامه عنوان شده است و ترتیب طبقات حکومتی
نیز تنها در پنجاتنتره بازتاب داده شده است.
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