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 چکیده
ادبیات تطبیقی یکی از مهم ترری  انروا   شود.می ادبیات، باورها و اندیشده های یک ملّت است که در آن افکار فلسفی، اخلاقی، دینی، سیاسی و اجتماعی منعکس

نره و مرزبران نامره ادبی و از شیوه های جذّاب نقد است. در ای  پژوهش به مطابقۀ احوال و اختیارات شاهان در چهار کتراب قابوسرنامه، سیاسرتنامه، کلیلره و دم

شریوه هرای حفرد قردرت و  دارد و مطالب آن شباهت ها و تفاوت هایی با هم دارند.پرداخته شده است. در ای  کتاب ها آداب و اصولی برای مملکت داری وجود 

 اسرت. مشروعیت قدرت سیاسی، اخلاق فردی، اجتماعی و سیاسی پادشاهان و آن چه به تضعیف یا از بی  رفت  قدرت منجر می شود بره حراکم یرادآوری شرده

وای مت  روش  می شود و با دست یابی به یک الگو برای مدیریت سیاسی و آیری  مملکرت داری، مطالب مرتبط با سیاست و مُلک داری در بررسی و مقایسه محت

یک پیام محوری و کلام اساسی که از تمامی مباحث دریافت می شود آن است که اجرای عدالت در جامعره عامر   می توان آن را در جوامع امروزی به کار گرفت.

 اعث تضعیف پایه های حکومت است.اصلی حفد حکومت ها و ظلم و بیدادگری ب

 

 احوال پادشاهان، قابوسنامه، سیاست نامه، کلیله و دمنه، مرزبان نامه. کلیدواژه ها:

 

 مقدمه -1      
سیاستمداران و اندیشمندان به ارائه راهکارهایی پرداخته اند. توصیۀ ایر  افرراد برر یابی به مدینه فاضله آرزوی دیرینۀ انسان هاست. از ای  رو دست

هیررچ امررری در عالم حررادث نشررده که بارهررا واقرررع » مبنای تجربه های تاریخی گذشتگان بوده است چنان که خواجه نظام الملک می گوید: 

د که خاتمه فلان کررار به کجا خواهد رسید، هر آینه چون کرراری مث  آن پیش آید، بدانرد نگشته باشررد چررون خوانده و دانسته یا شنیررده بررو

( یا ای  راهکارها حاص  تجربیات شخصی آن ها بوده است، تجاربی که گراه  22، ص1631خواجه نظام الملک، « ) که عاقبت آن چگونه خواهد بود. 

جه نظام الملک چون به افکار و تمایلات و نیازهای مردم آشنایی داشرته اسرت توانسرته سری به بهای تحمّ  مشقّات زیادی به دست آمده است. خوا

 سال سکان ادارۀ مملررکت را بچرخاند ولی همگان چون خواجه، آشنا به قوانی  مملکت داری نیستند. در مملررکت کارهای مهمّری وجرود دارد کره

مهمّات ملک را نهایت نیست و حاجت ملوک به کافیان ناصحان که استحقاق » لیله و دمنه: انجام آن از عهدۀ هر کس برنمی آید به گفتۀ نویسنده ک

در ای   محرمیّت اسرار و استقلال تمشیت اعمال دارند همه مقرّر است، و کسانی که بسداد و امانت و تقوی و دیانت متحزّم اند اندک؛ و طریق راست

ر آنچه کارآید و کدام مهم را شاید، و چون پادشاه به إتقان و بصیرت معلوم رای خرویش گردانیرد معنی معرفت محاس  و مقابح اتبا  است و وقوف ب

 (. 601، ص1633نصرالله منشی، « ) فرماید. باید که هر یک را فراخور هنر و اهلیّت و براندازۀ رای و شجاعت و بمقدار عق  و کفایت کاری می

ن است که مسئولیّت اجرای قوانی  بر عهدۀ گماشتگان و نظارت بر حس  اجرای آن بر عهردۀ حکومرت پس به ای  ترتیب ادارۀ جامعه بر اساس قانو

 است.

، کتاب های انتخاب شده در ای  پژوهش ، وظایف یک مملکت دار را معلوم می کند، هر چند شیوۀ بیان مطالب در ای  کتاب ها متفاوت اسرت مثلراً

به سادگی و با صراحت و به طور مستقیم به شخص شاه گوشزد می شود، ولری کلیلره و دمنره و مرزبران  در قابوسنامه و سیاستنامه امور کشورداری

لای داستان ها از زبان حیوانات، امور کشورداری را آموزش می دهد. از تفاوت ها و شباهت های کلی دیگری کره در ایر  نامه با نثری مصنو  در لابه

از موضوعات مربوط به مملکت داری اصلاً مدّ نظر یک نویسنده نبوده، در صورتی که دیگری به آن توجّره  کتاب ها می توان یافت آن است که برخی

بسیار داشته است تا جایی که یک فص  کتاب به آن اختصاص می یابد. شیوۀ حکومت در تمامی ای  کتاب هرا پادشراهی و سرلطنتی بروده اسرت و 

   نویسندگان به شیوه های دیگر حکومت در ادارۀ جامعه نظری نداشته اند.همیشه پادشاه در رأس قدرت قرار می گیرد. ای
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آن چه در بخش های آغازی  ای  پژوهش مورد بررسی قرار مری گیررد، سربب تر لیف ایر  کتراب هاسرت، چرون تمرامی پادشراهان بره نروعی بره 

 دستورالعملی بر ای اداره کشور نیاز داشته اند.

ه اند که پادشاهی و حکومت از جانب خدا تفویض می شود. انسان ها نیز گاهی در ای  انتخاب ها نقش داشرته انرد ای  نویسندگان بر ای  عقیده بود

 هرچند فرّ ایزدی در ای  انتخاب ها ت ثیر خود را بر جای می گذارد. از رو شاهان باید خداوند را بر نعمت شاهی شاکر باشند.

 بیان مسأله 1-1
ور مملکت داری پرداخته اند قابوسنامه و سیاستنامه کتاب هایی هستند که با لح  ساده و بری پیرایره بره طرور مسرتقیم از میان آثار ادبی که به ام

ه قوانی  کشورداری را بیان می کنند و فقط در مواردی به تمثی  و یا داستان متوسّ  شده اند که مطلب به شخص شاه مربروط باشرد و یرا نویسرند

نتیجه اخلاقی یا سیاسی بگیرد. کلیله و دمنه و مرزبان نامه دو کتاب دیگری هستند که نویسندگان آن آداب کشورداری  قصد داشته باشد از داستان

ها به طور غیرمستقیم به حاکمان را در سرزمی  حیوانات و با زبان آن ها به منصۀ ظهور درآورده اند. اندرزهای حکیمانۀ کشورداری در قالب داستان

ت توس  نویسندگان به داستان، در ای  آثار علاقه ذاتی انسان ها به افسانه و حکایت هاست از ای  رو ت ثیرپذیری آدمی از افسانه گوشزد می شود علّ

 ها و داستان ها بیشتر خواهد بود.

ون هردف نویسرندگان اصرلا  گاهی استبداد حاکم مانع انتقاد آشکار بوده است و هرگونه انتقاد از حکومت قت  و شکنجه را در پی داشته است و چ

 شاهان و حکومت بوده است پس پادشاهی را در سرزمی  حیوانات به منصۀ ظهور درآورده اند. 

 پیشینه پژوهش 1-2
 در مقایسه و تحلی  تطبیقی سیاستنامه، قابوسنامه، کلیله و دمنه و مرزبان نامه کار بنیادینی صورت نگرفته است. 

» جداگانه از جنبه های مختلف اخلاقی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است، دکتر محمّد تقروی در کتراب  تاکنون کتاب های مذکور به صورت

 پاره ای از مسائ  را به اختصار مورد بررسی قرار داده است. «  10بررسی حکایتهای حیوانات تا قرن 

شتۀ تحریر درآورده اند امّا پژوهشی به صورت مطابقه ای  چهار کتاب برا پژوهشگران دیگری کتاب ها و مقالاتی در مورد هر یک از ای  کتاب ها به ر

 یکدیگر در موضو  مملکت داری یافته نشد. 

 

 بحث -2

 و مرزبان نامه قابوسنامه ، سیاستنامه ،کلیله و دمنه نگاهی گذرا به کتب 2-1
بررسی بافت اجتماعی و سیاسی که مولف در آن زندگی می کرده اسرت اشاره به ای  نکته ضروری به نظر می رسد که نمی توان هیچ اثری را بدون 

داری به دقت مورد بررسی قرار داد. با بررسی ای  بافت، خوانندگان با بسیاری از عواملی که باعث شده نظریات خاصی در باب زمامرداری و مملکرت 

ازی  پژوهشنویسنده بر آن شد که به صورتی هر چند مختصرر بره در عصر یا کتاب خاصی مطر  شده است، آشنا شوند. به همی  دلی  در بخش آغ

ه بررسی تاریخچه زندگی و شرایط، اوضا  اجتماعی و سیاسی حاکم بر دوران حیات مولف کتب قابوس نامه، سیاستنامه، کلیله دمنره و مرزبران نامر

 د.بپرداز

 قابوسنامه
عنصرالمعالی کیکاووس نویسندۀ قابوس نامه از آل زیار بود. پدرانش در نواحی شمال ایران، گرگران، طبرسرتان، گیلران و ری، امرارت و حکومرت » 

محلری،  شرو  و ظاهراً به حکومت گیلانشاه، فرزند عنصرالمعالی خاتمه می یابد. ای  خاندان« مرداویج ب  زیار » داشتند. فرمان روایی ای  سلسله از 

ن که به روزگار حکومت غزنویان بر ایران از طریق وصلت با خاندان غزنوی حکومت خویش را از خطر زوال و نرابودی مصرون داشرته بودنرد؛ در دورا

سلطنت سلجوقیان به تدریج قدرت خویش را از دست داده و سرانجام هنگامی که فقط در بخشی از گرگان و طبرسرتان امرارت داشرتند، برا مرر  

( عنصررالمعالی در قابوسرنامه در  202، ص1616ذبیح الله صفا، « ) یلانشاه آخری  بازماندۀ ای  سلسله ستارۀ بخت و دولت آن ها به افول گرایید. گ

کتراب  سیمای مردی پخته و ادیبی فرزانه، فرزندش گیلانشاه را برای حکومت می پروراند و ای  کتاب را در نصیحت به او می نویسد. در وجه تسمیه

و بدان ای پسر که ای  نصیحت نامه و ایر  کتراب شرریف را برر چهر  و » او گفته شده است که نام آن در اص  پندنامه با نصیحت نامه بوده است: 

 کراووس» تحریف یرا تصرحیفی از نرام » ( سعید نفیسی در آغاز تصحیح قابوسنامه می گوید:  11-13، ص1612عنصرالمعالی، « ) چهار باب نهادم 

( انحرافات اخلاقی مانند، میر  بره غلامران و  60، ص1632عنصرالمعالی، « ) که بعدها به وسیلۀ کاتبان و ناسخان به کتاب الحاق شده است « نامه 

ی شراب خواری در ای  کتاب دیده می شود؛ امّا آنچه مهم است وسعت اطلاعات و دانش نویسنده است که محتوای علم خود را با حکایت آمیخته مر

ر کند و به بیان مسائ  مختلف می پردازد. سبک نویسندگی او ساده و بدون هر گونه پیچیدگی است و بنیاد آن بر سادگی اسرتوار اسرت. در سراختا

 های اجتماعی و سیاسی زمان نویسنده است.سیاسی ای  کتاب وظیفۀ شاه شناخت موضوعات گوناگون مبنی بر ضرورت
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 سیاستنامه
ه نظام الملک مؤلّف سیاستنامه )سیرالملوک( پسر خواجه ابوالحسر  علریّ بر  اسرحاق  اسرت او در یکری از قررای طروس بره ابوعلی حس  ملقّب ب

خراسان، حکومت بلخ با ابوعلیّ ب  شادان بود   در ایّام تسلّط ترکمانان بر  اند.هر.ق( به دنیا آمد اجداد او اصلاً از خاک بیهق و سبزوار بوده 303سال)

یردست او به دبیری روزگار می گذرانید وقتی اوعلیّ ب  شادان وزیر طغرل اوّل شد خواجه در سلک درباریان الب ارسلان درآمد پس از آن و خواجه ز

رت عمرده که الب ارسلان به پادشاهی رسید، خواجه نظام الملک را به جای ابونصر کُندُری به وزارت برگزید. بعد از آن باید تمامی پیشرفت ها و شه

لرک یرا الب ارسلان و ملکشاه را از برکت خردمندی و کاردانی خواجه دانست. علاوه بر سیاستنامه، مکتوب دیگری از خواجه به نام وصایای نظرام الم

 (  203، ص 1616دستور الوزارء موجود است. ) ذبیح الله صفا، 

وری بیان می شود و چون از واقعیّرات اجتمراعی دور مری شروند سیاستنامه یک تجربه سیاسی است. در اغلب کتابهای سیاسی مطالب به صورت تئ

ارزش علمی خود را از دست می دهند امّا خواجه نظام الملک سیاستمداری خیرخواه و نیک اندیش است و به راههای گوناگون مری اندیشرد ترا بره 

بی نظر خود را صرریح اعلرام مری کنرد. او از بیران هریچ نکترۀ مقصد برسد. او برای استقرار عدالت به وظایف همه م موران توجّه می کند و در هر با

پسندد و زبان نقد می گشراید. در براب فسراد و اصرلا  ظریفی فروگذاری نمی کند چون بر اوضا  کشور و مردم مسلّط است. برخی از رسوم را نمی

فا گزارش امور را بدهند. او با جلوگیری از به کار گرفت  فرقره نظام اداری به وزیر مقتدر و کاردان و ناظران و بازرسان حکومتی معتقد است که در خ

آید. چون خواجه نظام الملک در مسائ  دینی و مذهبی سخت متعصّب است و مصرلحت های مختلف در شغ  های دولتی درصدد اصلا  نظام برمی

رای شغلی آمده است از شهر و ولایتش پرسش کنند پس اگرر حکومت را در نابودی شیعیان و اسماعیلیان می داند. او معتقد است باید از کسی که ب

ام و از قم و کاشان و آبره حنفی یا شافعی ام و از خراسان و ماوراءالنّهرم و یا از شهری که سنّی باشند، او را قبول کردی؛ و اگر گفتی، شیعی» گفت: 

 (   123)همان،ص «ام، او را نپذیرفتی، گفتی: برو که ما، مار کشیم نه مار پروریم.و ری

خواجه، سنّی شافعی مذهب است از ای  رو به فرقه های دیگر به خصوص شریعه، سرخت مری ترازد و برا ت سریس نظامیّره از اشراعۀ مرذاهب دیگرر 

شراگردان ایر  جلوگیری می کند. ای  نظامیّه ها استادانی چون، غزالی و امام الحرمی  و شاگردانی چون سعدی، انوری، رشید وطواط داشته اسرت. 

مدارس نمی توانستند چون و چرایی بپرسند و تدریس علوم عقلی و فلسفی در ای  مدارس ممنو  بروده اسرت. خواجره در کتراب خرود همرۀ ایر  

اقدامات را پسندیده و از سر دلسوزی و شفقت عنوان می کند و معتقد است شرط بندگی و هواخواهی را در طی سری سرال وزارت خرود بره جرای 

 است. نثر کتاب ساده و روان و خالی از تکلف است و در ساختار سیاسی آن شاه محور حکومت است. آورده

 کلیله و دمنه
ایرانیران  کتابی که امروز به نامهای گوناگون کلیله و دمنه، انوار سهیلی، عیار دانش، همایون نامه و افسانه های بیدپای در ادب جهان معروف است،»

خود بابی چند بدان افزوده و بدی  صورت کنونی تنظیم کرده اند. منبع اصلی کتاب را باید در ادب غنی و کهنسال سنسکریت از هندوستان آورده و 

شده اسرناد  جست:  در درجه اوّل پنجه تنترا و تا حدودی مهابهاراتا  و برای اثبات ای  امر که کلیله و دمنه از آثار ادبی سنسکریت اقتباس و ترجمه

( حقیقت آشکار دربارۀ ای  کترراب، حکمررت علمی و قانررون کشورداری اسرت. پیچیرده 13، ص1632)محجوب، « یار در دست است.و مدارک بس

تریرر  مسائ  اجتماعرری و حکومتی در قالررب حکایررت در ایرر  کتاب موجود است در مررورد هنرردی بودن اصرر  کتاب در مقدمرره مصرحح، 

اص  کتاب بهندی بود بنام پنچه تنتره در پنج باب فراهم آمده؛ برزویه طبیرب مررزی در عصرر انوشریروان خسررو  » که: مجتبی مینوی آورده است 

، 1633)نصررالله منشری، « آنها از مآخذ دیگر هندی بود.پسر قباد پادشاه ساسانی آن را بپارسی درآورد و ابواب و حکایات چند بران افزود که اغلب 

 (  20ص

می اب  مقفّع کتاب را از پارسی به عربی ترجمه کرد و در عصر سامانیان رودکی آن را به نظم کشید و در عهد بهرامشاه غزنوی نصرالله در دوران اسلا

 منشی کلیله و دمنه اب  مقفّع را با ترجمه و نگارشی آزاد به فارسی ترجمه کرد. ای  کتاب خود نروعی سیاسرتنامه اسرت چرون نمادهرای داسرتانی

پردازنرد. قعیّت اصالت حیوانی خود را از دست می دهند و در چهرۀ یک انسان ظاهر می شوند و به ذکر صفات شخصیّت های اصرلی میبرحسب مو

 تداخ  داستان ها و شیوۀ سؤال و جواب از ویژگی های بارزکتاب و سبک نگارش کتاب دارای پیچیدگی است.

 مرزبان نامه
برادر انوشیروان بود. شرروی  پرنچ  -رستم شروی  منسوب است که فرزندزادگان کیوسب اب به مرزبان نامهآید، ای  کتآن چه از مقدمه کتاب برمی

پسر داشت که پس از مرگش پسر بزر  تر به حکومت رسیده است بعد از مدتی برادران از روی حسد با او مخالفت می کنند و مرزبان قصرد تررک 

می شتابد و برخی از شیوه های مملکت داری را به او می آموزد و قول می دهد کترابی در مرورد آداب  وط  می کند و قب  از رفت ، به حضور برادر

گردانرد. سربک مملکت داری بنویسد. او کتاب خود را به زبان طبری نوشته است و سعدالّدی  وراوینی در نیمه اوّل قرن هفتم آن را به فارسی برمی

خرورد ها در آن به چشم میهای آن حیوانات هستند و شیوۀ سؤال و جواب و تداخ  داستانو دمنه شخصیتای  کتاب نثر فنی است و مانند کلیله 
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نهاده و سرخنی  اند بیشتر فخاصّه کلیله اساسیت بر یک سیاقای  دفاتر که در عجم ساخته» کند: الکتاب نویسنده به ای  موضو  اشاره میو در ذی 

 (163، ص1631اوینی، سعدالدی  ور)« بر یک مساق رانده.

 سبب تألیف کتاب ها 2-1-1
آید که ای  کتاب ها برای شیوۀ مملکت داری و برای کشورداری نوشته شده است. چنران کره نویسرندۀ قرابوس نامره از مقدمۀ کتاب ها چنی  برمی

اب را برای فرزنرد خرود گیلانشراه نوشرته ترا یعنی عنصرالمعالی کیکاووس ب  اسکندر ب  قابوس وشمگیر زیاری از شاهزادگان زیاری است و ای  کت

و یا خواجه نظام الملک در آغاز کتاب سیاستنامه،درخواست ملکشاه سلجوقی را سربب تر لیف  حاص  تجربیات خود را در اختیار فرزندش قرار دهد.

اسرت و برر درگراه و در دیروان و بارگراه و  در معنی ملک اندیشه کنید و بنگرید تا چیست که در عهده روزگار ما نه نیرک»  کتاب بیان کرده است.

ما  مجلس ما شرط آن به جای نمی آرند یا بر ما پوشیده شده است، و کدام شغ  است که پیش از ای ، پادشاهان شرایط آن به جای می آورده اند و

ملوک سلجوق، بیندیشید و روش  بنویسرید  تدارک آن نمی کنیم؟ و نیز هرچه از آیی  و رسم ملک و ملوک است و در روزگار گذشته بوده است، از

دریرابیم و  و بر رأی ما عرضه کنید، تا در آن ت مّ  کنیم و بفرماییم تا پس از ای  کارهای دینی و دنیاوی بر آیی  خویش رود، و آنچه دریافتنی است

« ) ست و پیش از ای  دررفته است، در تروانیم یرافت ؛ شرط هر شغلی بر قاعدۀ خویش و فرمان ایزد،تعالی، به جای فرماییم آوردن، و آنچه نه نیک ا

 ( 1-2، ص1632خواجه نظام الملک، 

سبب و علت ترجمۀ ای  کتاب و نق  آن از هندوستان به پارس آن بود که آن پادشاه عادل انوشروان... به سرمع » در مقدمۀ اب  مقفع آمده است که:

زبان مرغان و بهایم و وحوش و طیور و حشرات جمرع کررده انرد، و پادشراهان را در سیاسرت  او رسانیدند که در خزای  ملوک هند کتابیست که از

رعیت و بسط عدل و رأفت،و قمع خصمان و قهر دشمنان، بدان حاجت باشد و آن را عمدۀ هر نیکی و سرمایه هر علم و راهبر منفعرت و مفترا  هرر 

ود... و آن را کتاب کلیله و دمنه خوانند. آن خسرو عادل، همّت بران مقصور گردانید تا آن حکمت می شناسند، و چنانکه ملوک را از آن فواید تواند ب

ود... آخرر را بینررد و فرمود که مردی هنرمند بایررد طلبید که زبان پارسی و هندی بداند، و اجتهاد او در علم شایع باشررد، تا بدی  فهرم نرامزد شر

 (. 22-60، ص1633نصراله منشی، « ) نی در او جمع بود. برزویرره نام جوانی یافتنرد که ای  معا

 در باب اول مرزبان نامه علت نوشت  کتاب دو دلی  داشته است.

جمعی از اکابر و اشراف ملک که بدی  حال وقوف و اشرراف » . جمعی اکابر و اشراف درخواست نوشت  کتاب را کرده اند تا برای شاه روشی باشد. 1

کردند که چون رفت  تو از اینجا محقّق شد، کتابی بساز مشتم  بر لطایف حکمت و فوایرد فطنرت کره در معراش دنیرا و معراد داشتند، ازو التماس 

آخرت آنرا دستور حال خویش داریم و از خواندن و کار بست  آن بتحصی  سعادتی  و فوز نجات دارَیر  توسر  تروان کررد و آثرار و فضرای  ذات و 

« ) بر صفحات ایّام باقی ماند و از زواجر وعد و پند کلمۀ چند بسمع شاه رسان کره روش روزگرار او را ترذکره باشرد. محاس  صفات تو بواسطۀ آن 

 ( 31، ص1631سعدالدی  وراوینی، 

 . پس از آن که شاه مطمئ  شد برادر با دور شدن از مرکز حکومت قصرد خیانرت بره او را نردارد از او درخواسرت نوشرت  کتراب را مری کنرد ترا2

 دستورکاری برای اداره مملکت باشد.

نررا اکنون می خواهم که قرعۀ اختیار بگردانی و از رقعۀ ممالک پدر ببقعۀ که معمورتر و بلطف آب و هوای مشهورتر دانی،آنجا متروطّ  گرردی و آ» 

مکان بحیّز وجود رسانی تا غلی  حکمرت را مستقّر خویش سازی و ای  کتاب که خواستی نهادن، بنهی و بپردازی و آنچه در اندیشه داشتی، از طیّ 

شفائی باشد و علی  دانش را قانونی و م  زمان که زمانه سعادت مساعدت بخشد بمطالعۀ آن مست نس و مسرتفید میباشرم و سیاسرت پادشراهی از 

« ) امرۀ اخلراق جهانیران گرردد. آنجا استکمال میکنم و مزاج ملک بر حال اعتدال می دارم و در حفد صحت اندیشه مر  دسرتور کرار شرود و کارن

 ( 20همان،ص

همان گونه که اشاره شد علت ت لیف هر چهار کتاب آموزش شیوۀ مملکت داری به شاهان است. عنصررالمعالی شراهزاده زیراری احسراس مری کنرد 

ه و مرزبان نامه به دستور مسرتقیم شراه فرزندش به عنوان شاه آینده به ای  دستورها نیاز دارد، پس کتاب قابوسنامره را می نویسد، ولی سیاست نام

و دمنه انوشیروان از وجود کتابی در مورد آداب مملکت داری مطلع می شود و چون در سیاست و اداره ملک به آن احتیاج نوشته می شود، امّا کلیله

گردانرد پرس از ایر  کتراب را بره فارسری برمی دارد دستور آوردن کتاب و ترجمه آن را می دهد و باز در زمان بهرامشاه غزنوی، نصراله منشی ایر 

اسرت  مطالب می توان دریافت که پادشاهان و صاحبان قدرت و فرمان به ای  گونه کتاب ها احتیاج دارند چنانکه خواجه نظام الملک بر ای  اعتقراد

وزگار،کره هرر چنرد بیشرتر خواننرد، ایشران را در هیچ پادشاهی و خداوند فرمانی را از داشت  و دانست  آن کتاب چاره نیست، خاصّه در ای  ر»که:

گشراده کارهای دینی و دنیاوی بیداری بیشتر افزاید، و در احوال دوست و دشم  دیدارشان بهتر افتد، و روش کارها و راه تدبیرهای صواب برایشران 

ل لشکر و رعیت برایشان روش  شود و هیچ چیز در همرۀ شود، و ترتیب و قاعدۀ درگاه و بارگاه و دیوان و مجلس و میدان و اموال و مماملات و احوا

 (2، ص1632خواجه نظام الملک، « ) مملکت از دور و نزدیک و از بسیار و اندک پوشیده نماند. 
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ذکرر برر معرفت قوانی  سیاست در جهان دارای اص  معتبر است و بقای »  در دیباچه کلیله و دمنه شناخت  قوانی  سیاست را اص  معتبر می داند.

 (22، ص1633)نصراله منشی، « که خریده شود رایگان نماید. امتداد روزگار ذخیرتی نفیس، و به هر بها

 می تواند برای پادشاهان و صاحبان قدرت و فرمان در هر منصب و مقامی مفید واقع شود. پژوهشبنابرای  کلیه مطالب ذکر شده در ای  

 احوال و اختیارات شاهان  2-2
حکمرانی و قدرت همواره در طول تاریخ بشریت یکی از پرتنش تری  و حساس تری  جنبه های زندگی بشری و مح  مناقشات بسیاری بوده اسرت. 

ن در میان تمدن های بشری به طور کلی شاید بتوان مفهوم شاه و حاکم را به طور کلی دارای یک مفهوم عام دانست و آن، همران مفهروم آزاد برود

 ن در انجام هر عملی با زیر دستان و آزادی و قدرت مطلق است. حکمرانا

ر فراخر در ای  بخش بر آن شده ایم تا با جستاری در کتاب های قابوس نامه، سیاستنامه، کلیله دمنه و مرزبان نامه به دیدگاه نویسرندگان ایر  آثرا

عیت با آنها آشنا شده و به صورت جداگانه تفاوت ها و شباهت هرای هرر زبان و ادبیات پارسی نسبت به اختیارات شاهان، نحوه نصب آنها و حقوق ر

 یک از کتاب های چهارگانه مورد بررسی را بیان کنیم.

 پادشاهی از جانب خدا تفویض می شود 2-2-1
مرردم را بیهروده خلرق  در اندیشه سیاسی ای  بزرگان پادشاهی و حکومت امری الهی و آسمانی است. نویسنده قابوسنامه از آن جهت کره خداونرد،

چون دانستی که ایزد در جهان هیچ نعمتی بیهوده نیافرید، چون مردم پدید کرد و تمرامی »  نکرده است معقتد به امر سیاست و رهبر و راهنماست.

 (13، ص1612عنصرالمعالی، « )ام بود.نعمت بمردم بود و مردم را لابد بود از سیاست و ترتیب و سیاست بی ره نمای خ

ایزد تعالی، در هر عصری و روزگاری یکی را در میان خلق برگزیند، و او را به هنرهای پادشراهانه و »  اجه نظام الملک در سیاست نامه می گوید:خو

دلهرا و  ستوده آراسته گرداند، و مصالح جهان و آرام بندگان را بدو باز بندد و در فساد و آشوب و فتنه را بسته گردانرد، و هیبرت و حشرمت او انردر

 (2، ص1632)خواجه نظام الملک، « اشند و بقای دولت همی خواهند.چشم بگستراند، تا مردم اندر عدل او روزگاری می گذارنند و آم  همی ب

 در اندیشه خواجه، حکومت نعمت خداوند است پس نباید در آن خل  و نقصان باشد و یا برخلاف فرمان ایزد تعالی رود.

ن و ملک جهان را به ما ارزانی داشت و نعمتها بر ما تمام گردانید و دشمنان ما را مقهور کرد، نباید که هیچ چیرز در مملکرت چون ایزد،تعالی، جها»

 ( 2همان، ص« ) شر  و فرمان ایزد، باشد یا رود. ما، بعد از ای ، بر نقصان یا بر خل  یا برخلاف

چون پادشاه را فرّ الهی باشد و مملکت باشد و علرم » شود سعادت دو جهان را خواهد داشت. او پادشاهی را فرّ الهی می داند و چنانچه با علم همراه

در اندیشه شراهانی چرون سرلطان  (11همان،ص«)با آن یار باشد، سعادت دو جهانی بیابد. از بهر آنکه هیچ کاری بی علم نکند و به جه  رضا ندهد.

 داننرد. در سیاسرت نامره از زبران سرلطان محمرود چنری  آمرده اسرت:هی را امری الهری میمحمود غزنوی و انوشیروان علّت آفرینش خود  پادشا

ش جهران ایزد،تعالی، مرا از جهت آن آفریده است و بر سر خلق گماشته تا مفسدان را از روی زمی  برگیرم و اه  صلا  را نگاه دارم و به داد و ده»

 (11همان،ص«)را آبادان کنم.

بعد از ای  با ستمکاران جز به شمشیر سخ  نخواهم گفت ، میش و برّه را از گر  نگاه خواهم داشت، و » زرگان گفته است:انوشیروان در سخنی با ب

اگر شایستی دستهای دراز کوتاه کنم و مفسدان را از روی زمی  برگیرم و جهان به داد و عدل و ام  آبادان کنم، که مرا از جهت ای  کار آفریده اند. 

 ( 33همان، ص« ) رچه خواستندی، کردندی، خدای، عزّوج ّ، پادشاه پدیدار نکردی و بر سر ایشان نگماشتی. که مردمان ه

بحقیقت بباید شناخت که ملوک اسلام سایۀ آفریدگارند، عرزَّ اسرمه، کره روی زمری  بنرور » در کتاب کلیله و دمنه ملوک را سایه آفریدگار می داند:

شکوه ایشان آبادان جهان و ت لّف أهواء متعلق باشد که بهیچ ت وی  حلاوت عبادت را آن اثر نتواند بود که مهابرت  عدل ایشان جمال گیرد و بهیبت و

نصرراله منشری، .« )شمشیر را، و اگر ای  مصلحت بر ای  سیاقت رعایت نیافتی نظام کارها گسسته گشتی، و اختلاف کلمه میران امّرت پدیرد آمردی

 (  3، ص1633

جنا  »  در دیباچه مترجم، نصراللّه منشی پس از حمد و سپاس خداوند، پادشاهی بهرامشاه و اطاعت مردم از او را از جانب خدا می داند و می گوید:

ایق اقرالیم احسان و انعام او بر عالم و عالمیان گسترده و نوبت جهانداری بحکم استحقاق، هم از وجه ارث و هم از طریق اکتساب، بدو رسانیده و خلر

به ایالرت و را در کنف حمایت و رعایت او درآورده و ضعفای امّت و ملّت را در سایۀ عدل و سامۀ رأفت او آرام داده و عنان کامگاری و زمام شهریاری 

 (2)همان، ص« است او تفویض کرده است.سی

گار بوده است به اعتقاد شاهزاده وقتی مملکت مروروث را بره بررادر و در باب شاهزاده و یاران به قدرت رسیدن شاهزاده امری ازلی و با مساعدت روز

ومرت مری واگذار می کند و او را ترک می کند و به سفر می آید رسیدن به ای  درجه را انتظار ندارد. از میان ای  چهار نفر شاهزاده است که به حک

اجع است امّا ملک بعنایت ازلی و مساعدت روزگار توان یافت و همراهران در میان شما بسیار کس به عق  و شجاعت و هنر و کفایت بر م  ر»  رسد.
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م  در کسب می کوشیدند و هر کس را دست آویزی حاص  بود، م  نه بر کسب و دانش خویش اعتماد می داشتم و نه به معونت و مظاهرت کسی 

 ( 313همان، ص« ) گز ای  درجت چشم نداشتم.راند، هراستظهاری فرا می نمودم. و از آن تاریخ که برادرم از مملکت موروث ب

 در کتاب مرزبان نامه پادشاهان توسط خداوند تائید می شوند:

بردانک »  پادشراهی عنرایتی از جانرب خداسرت: ( 332، ص1631سعدالدی  وراوینری، « ) پادشاهان بت یید الهی و توفیق آسمانی مخصوص اند. » 

آن دولرت  بر گوهری نگمارد، او را بدولت بزر  مخصوص نگرداند و ارادۀ قدیمش ادامرت آن خانره و اقامرتآفریدگار، تعالی و تقدّس، تا نظر عنایت 

 و پادشاهان برگزیده و پروردۀ خداوند هستند و همای سلطنت پس از پیامبران بر پادشاهان سایه می افکند:  (333)همان، ص« آشیانه اقتضا نکند. 

ردۀ پروردگارند و آنجا که مواهب ازلی قسمت کردند، ولایت و رج الهی بخرج رفت، اول همای سلطنت سرایه برر پادشاهان برگزیدۀ آفریدگار و پرو» 

داعیۀ طلب پادشاهی و فرماندهی برر »ای  امر از جانب خداوند واگذار می شود: ( 21)همان،ص« پس بر پادشاهان، پس بر مردم داناپیغامبران افکند 

پدید آمد و تحرّض و تعرّض م  بر مهتری و سروری شما بیفزود و ای  معنی حم  بر نظر رحمت آفریدگار،تعالی، می شما و دیگر انوا  از باط  م  

 (316)همان، ص« هیست که بر شما فیضان می کند.شاید کرد که سوی شما می فرماید و اضافت ای  بافاضت کرم بی نهایت ال

 وجوه اشتراک و افتراق
ت نعمتی است از جانب خدا و در تفکّر خواجه پادشاهی فرّ الهی است و حکومت نعمتری از جانرب خردا، بره هرر کره در اندیشۀ عنصرالمعالی حکوم

یۀ بخواهد ارزانی می دارد و برای اثبات گفتۀ خود از سخنان سلطان محمود غزنوی و نوشیروان بهره می جویرد و امّرا در کلیلره و دمنره ملروک سرا

ه هر که بخواهد پادشاهی را واگذار می کند و مردم را به اطاعت از آنها وا می دارد و در سرایۀ عردل آنهاسرت کره آفریدگارند روی زمی  و خداوند ب

 مردم به آرامش می رسند و در مرزبان نامه اعتقاد بر ای  است که پادشاهان از جانب خدا انتخاب و ت ئید می شوند. 

 انتخاب و تعیین پادشاه2-2-2
اجتما  است و هرگاه جمعی را تشکی  می دهد فوراً برای خود کسی را به عنوان رهبر تعیی  می کند امّا هر کسری را شایسرتۀ انسان ذاتاً موجودی 

هرای رهبری و امارت نمی داند اصولاً افرادی برای رهبری انتخاب می شوند که مورد ت یید جمع باشند اغلب ای  افرراد دارای برترری هرا و ویژگری 

ویژگی ها در نظر هر جمع متفاوت است برخی جوامع، افراد قدرتمند را ت یید می کنند تا تحت حمایت او بتواننرد بره راحتری  خاص هستند که ای 

انتخراب زندگی کنند و برخی افراد بااص  و نسب و دارای ویژگی های اخلاقی پسندیده را مورد توجّه قرار می دهند و در بعضی گروهها افراد متمول 

 می شوند.

و تاب های مورد بررسی، امارت و پادشاهی بر مردم براساس فرّ الهی است که همواره دور سر پادشاهان ایرانی چون هاله ای از نور می درخشرد در ک

پادشاه بزرگتر از همه کسری اسرت پرس »امر خلافت یک ت یید آسمانی است. امّا در قابوسنامه کسی را بیشتر شایسته می داند که بلند همت باشد. 

فرعرون  اید که گفتار و کردار وی بزرگتر از گفتار و کردار دیگران باشد تا نام بزر  یابد که نام بزر  بگفترار و کرردار برزر  تروان یافرت چنانکرهب

رَبَّکُرم  أ َنرا»اللره گفرت: دی؟ فرعرون لعنهالله اگر بدان بزرگی سخ  نه گفته بودی آفریدگار ج  جلاله و تقدست اسماؤه کی روایت سخ  او کرلعنه

« و تا قیامت ای  آیت همی خوانند و نام او همی برند بدان سخ  بزر  که او گفت. پس چنی  باش که گفتم که کم همرت را نرام برنیایرد.« ال علی

 ( 262،ص1612)عنصرالمعالی،

و به هنرهای شاهانه آراسرته مری گردانرد و گزیند در سیاست نامه خواجه نظام الملک انتخاب شاه را از جانب خدا می داند که خداوند یکی را برمی

د مصالح جهان به دست می دهد و آن گاه که بندگان در اجرای فرمان حق کوتاهی کنند خداوند به جهت عقوبت، آن پادشاه نیک را از میان می برر

می گیرد کره یکری از بنردگان را سرعادت و شمشیرهای زیاد کشیده می شود و خون های زیاد ریخته می شود و پس از مدّتی باز تقدیر چنان قرار 

وم را بررای شاهی دهد و به او پایگاه و منزلتی می دهد تا همگان پیرو او باشند. در کلیله و دمنه در باب بوف و زاغ آنجا که حیوانات می خواستند بر

سرفه بسریار و خشرم غالرب و رحمرت قاصرر و  منظر کریه و مخبر ناستوده و عق  اندک و» رهبری انتخاب کنند زاغ مخالفت می کند و می گوید: 

 (202،ص1633)نصراله منشی،« ک و ناسازواری در افعال وی ظاهر.حدّت و تنگ خویی بر احوال او مستولی و تهتّ

رگان هم او و در باب شاهزاده و یاران، آن روز که مردم شهر برای تعیی  پادشاه جمع شده بودند از سرگذشت شاهزاده باخبر می شوند و عدّه ای باز

»  را می شناسند و بخت یاریش می کند و همان تقدیر آسمانی پادشاهی را به نام او رقم می زند،همه با او بیعت می کننرد چرون ذات شرریف دارد:

و سروم شایستۀ امارت ای  خطّه اوست، چه ذات شریف و عرق کریم دارد، و بی شک در ابواب عدل و عاطفت اقتدا و تقیّر  بسرلف خرویش فرمایرد 

(  313،ص1633نصرراله منشری،« ) ستوده و آثار پسندیدۀ ایشان تازه وزنده گرداند. درحال بیعت کردند و مُلکی بدی  سان آسان بدسرت او افتراد. 

چ ازو آیرد، از لوازم استعداد پادشاهی اول نسبی طاهرست که اگر ندارد هرر» نویسنررده مرزبان نامره در آغاز به نسب پاک و اصیرر  معتقد اسررت: 

زاده از محتد اصی  و منش  کریم و اثی ، شرهریاری شیر پادشاهیست پادشاه( »  323،ص1631سعدالدی  وراوینی،« ) بنوعی از نقصران آلوده باشد. 

(ایر   333)همران،ص «و فرمان روائی بر سبا  آن بقا  از آباءِ کرام او را موروث مانده و بکرایم عادات آثار مکتسبات خرویش برا آن ضرمّ گردانیرده.
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اگرچه نسب پیرایرۀ روی حسبسرت و » دهد که وقتی کسی دارای آن باشد به چیز دیگر نیاز ندارد: نویسنرده سپس فضای  ذاتی را مدّ نظر قرار می

ات ذاتی چون فضرر  اگر نسب نباشد، حسرب خود مایره اسرت از همه مغنی و پایۀ از همره مستغنی و از اینجاسرت که مردم را اول از محامررد صف

(  و بعررد نتیجه می گیرد که گاهی اص  و ریشه یعنری  322همان، ص« ) و فتوّت و منقبرت و مرروّت پرسنررد،آنگرراه از نسب ابوت سخ  راننرد.

جروداً و عردماً مکمر  و پس بدانستیررم که مجرد نسب علّت بزرگی و پادشاهی نیست والّا حسب ذاتی و» نازند. پرردران به فررر  یعنی فرزندان می

( در داستان پادشاه با منجم از رسم قدیمی در سرزمی  باب  بررای  323همان، ص« ) منقّص آن نتواند بود و فر  چنان آید که مفخر اص  را شاید. 

ه بدست رعیّت برودی. هرر شنیدم که بزمی  باب  رسمی قدیم بود و قاعدۀ مستمّر که زمام عزل و تولیت پادشا» تعیی  شاه سخ  گفته شده است: 

( در 320)همران، ص« ندی و چرون نخواسرتندی، معرزول شردی.وقت که یکی را خواستندی و قرعۀ اختیار برو افتادی، بپادشاهی خرویش بنشراند

هر مری رسرد رود و کشتی غرق می شود و او نجات می یابد به راهی می رود وقتری بره نزدیکری شرداستان غلام بازرگان وقتی غلام به بازرگانی می

گویند ما پادشراه نرداریم و هرر کره کنند با تعجّب علت را می پرسد و آن ها میزنند و از او استقبال میجمعی مرد و زن را می بیند که بر طب  می

 برند.امروز از ای  راه رسد او شاه است پس او را باشکوه بسیار به قصر شاه می

 

 وجوه اشتراک و افتراق

بررسی تقدیر الهی و فرّه الهی را در انتخاب شاه مؤثر دانسته اند. در قابوسنامه علاوه بر تقدیر، همت بلند را عام  انتخراب شراه  هر چهار کتاب مورد

در کلیله و دمنه و مرزبان نامه به ذات و اص  و نسب و صفات و فضای  عرالی  می داند و در سیاست نامه فقط تقدیر الهی در انتخاب شاه ت ثیر دارد.

 خلاقی توجه شده است.ا

 است.در مرزبان نامه در داستان پادشاه و منجم و غلام بازرگان به انتخاب شاه توسط مردم پرداخته می شود که باز هم تقدیر الهی در آن مؤثر 

فرمان شاه 2-2-3  
شرود  یکی از مهم تری  امور پادشاهی فرمان دهی و پس از آن فرمان روانی است. چه بسیار حکمرانانی که فرمان می دهند امّا فرمانشان اجرا نمری

از طررف  نپس هر پادشاه و مسئول باید چنان رفتار کند که زیردستان امر و فرمان او را بزر  بدارند و اجرا کنند در قابوسنامه در مورد صدور فرما

اندر پادشاهی همه راحت در فرمان دادنست که پادشاه بصورت با رعیت راست است فرق میان پادشاه و رعیّت آنست کره او » شاه چنی  آمده است:

زیررا خرود، و امّا توصیه می کند که مبادا اجازه بدهی فرمان تو خوار داشته شود  (260، ص1612)عنصرالمعالی،« فرمان ده است و ای  فرمان بردار.

و اعتقراد برر ایر  اسرت کره  (260همان،ص) «بود. اندر پادشاهی مگذار که کسی فرمان ترا خوار دارد که ترا خوار داشته» خوار و کوچک می شوی

مان روانی نبود پس پادشاه که ویرا فر» پادشاهی که فرمان روانی نداشته باشد پادشاه نیست. و فرمان روانی اتفاق نمی افتد مگر با سیاست و تنبیه. 

ن روایی جرز او پادشاه نبود چنانکه میان او و دیگران فرقست باید که در فرمان دادن نیز فرق بود که نظام ملک ملکان اندر فرمان روانی باشد و فرما

 (262)همان،ص «.ا روان بررود و شغلهرا بی تقصیربسیراسررت نبررود پررس در سیاسررت نمرودن تقصیرر نبایررد کرررد که تررا امررره

تعظریم در سیاستنامه، خواجه نظام الملک یک فص  در مورد فرمان دادن شاه و فرمان روانی او نوشته است.) و فص  یازدهم کتاب را با عنوان انردر 

چره بسریار گرردد حررمتش نامه ها از درگاه بسیار می نویسند، ور هر» کند: داشت  فرمان های عالی و مثالها که از درگاه نویسند ( چنی  شرو  می

هرد ترا بشود، باید که تا مهمّی نبوَد از مجلسِ عال ی چیزی ننویسند؛ باید که حشمتش آنچنان بوَد که کس را زهرۀ آن نباشد که آن را از دسرت بن

باشد حرمت آن کمتر می  ( پس به اعتقاد خواجه فرمان های کتبی از دربار هر چه بیشتر 33، ص1632خواجه نظام الملک،«) فرمان را پیش نبرد. 

ن شود بنابرای  فقط باید در امور مهم نامه نوشته شود و آنچنان بر خورد شود که کسی جرأت نافرمرانی نداشرته باشرد و اگرر معلروم شرد در فرمرا

چشرم حقرارت نگریسرته اگر معلوم گردد که کسی در آن فرمان به » کوتاهی صورت گرفته و یا به چشم حقارت به آن نگریسته اند باید چنی  کرد:

عران است و اندر پیش شدن به سمع و طاعت کاهلی کرده است، آن کس را مالش بلیغ دهند و اگرچه از نزدیکان بوَد. فرق میان پادشاه و دیگر مُقط

 «قوی به از لشرکر قروی. ادشاه را رأیپ» ( زیرا در نظر خواجه رأی قوی پادشاه، بهتر از لشکر قوی است:33همان،ص«)و مردمان، فرمانِ روان است. 

( و ای  رأی قوی و فرمان روانی امکان ندارد مگر با تنبیه عاملان و کسانی که فرمان را اجررا مری کننرد. زنری از نشرابور بره سرلطان 102)همان،ص

عامر  بررای ضریا  « ازده ضریا  بر» نامه ای به او دادنرد کره« عام  نشابور ضیا  از م  بستده و در تصرّف خود درآورده » محمود گله می کند که

» کند و سلطان دستور می دهد تا عام  را تنبیره کننرد و بره او مری گوینرد:دفعه بعد زن شکایت می« ای  ضیا  م  است» مدرکی داشته و گفته:

شنوند، کس زهره ندارد کره و ای  از بهرِ آن بوده است تا چون دیگران ای  حال ب« » اگرچه ای  ضیا  تو را درست بود، چرا به حکم و فرمان نرفتی 

و  در فرمان پادشاه تقصیر کند. و هر چیزی همچنی  که به پادشاه تعلق دارد و او را رسد که آن کند و یا فرمایرد چرون مرالش دادن و گرردن زدن

ر و درم خریدۀ خرویش دست و پای بریدن و خادم کردن و هر سیاستی که باشد؛ و اگر کسی بی دستوری و فرمان پادشاه چنی  چیزی کند تا چاک

 ( 32همان،ص« ) را، همداستان نباید بود و او را مالش باید داد، تا دیگران خویشت  را بشناسند و عبرت گیرند. 
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پادشاهرران و وزیران را فرمان یکی باید »  یکی از عواملی که باعث روانی حکم شاه می شود به نظر عنصرالمعالی یکی بودن فرمان شاه و وزیر است:

گاهی در امور مهم و اختلاف نظرها فرمان شاه  (222، ص1612)عنصرالمعالی،« ی بماند و شغلهررا روان بود.ه بود و امری قاطع تا حشمررت بر جاک

ی رأی ثاقب ملک میان حقّ و باط  ممیّز باشد و نصیحت از خیانت نیکو شناسرد و نفراذ فرمران او را مرانعی و حرایل» ممیز حق از باط  خواهد بود:

( در براب پادشراه و برر همنران در 631، ص1633نصراله منشی، ) «دهر را بدان استدراک ممک  نگردد.نیست و هر وقت که ای  مثال دهد چرخ و 

و  دبّربری ت مّر  و مشراورت و تر» داستان بلار وزیر پادشراه به وزیر خود قرول می دهد که در صدور فرمان ت مّ  و مشاوره را مدّ نظر داشرته باشرد: 

 (622)همان، ص« استخارت مثالی ندهیم.

بوقت تعارض مهمّات و تنافی عرفات هم رأی پاک ایشان از » در مرزبان نامه هم در مواقع اختلاف رأی، نظر پادشاه را بر همه نظرها ترجیح می دهد:

توصیه می کند که بدون تفکر حکمی صادر نکند ترا ( در صدور فرمان به شاه 332)سعدالدی  وراوینی،ص «شو کارها تفصّی بهتر تواند جست. بیرون

پادشاه نشاید که بی ت مّ  و تثبّت فرمان دهد که امضاء فرمان او بنازلۀ قضا ماند که چون از آسمان بزمی  آمد مرّد آن بهریچ وجره » پشیمان نگردد.

یت بیرون رود، بهیچ سپر عصمت دفع آن ممک  نگردد و عاقبۀ نتوان اندیشید و اشارت پادشاه بی مقدّمات تدبیر چون تیر تقدیر بود که از قبضۀ مش

 (31-33همان، ص« )د.الامر در عهدۀ غرامت عق  بمان

 وجوه اشتراک و افتراق
و  یه عاملانقابوسنامه و سیاستنامه هر دو تفاوت شاه و رعیّت را در صدور فرمان و روانی آن می دانند و هر دو روانی فرمان را ناشی از سیاست و تنب

 مجریان فرمان دانسته اند.

توصیه می در کلیله و دمنه و مرزبان نامه فقط در موقع اختلاف آراء و تشخیص حق از باط  فرمان شاه را مهم و تعیی  کننده می دانند و به پادشاه 

 کنند برای صدور فرمان از تفکّر و مشورت بهره جوید.

 نتیجه گیری -3
شویم که علّت ت لیف ای  کتاب ها آموزش شیوۀ مملکت داری بوده است. بنابرای  کتاب های مرذکور بررای اصرلا  در پایان ای  پژوهش باید یادآور 

رکرز شاهان و بهبود اوضا  اجتماعی و سیاسی به رشتۀ تحریر درآمده اند. پادشاهانی که در اثر تقدیر الهی و فرّه ایرزدی بره حکومرت مری رسرند، م

باید از عق  و خرد و اندیشۀ سیاسی برخوردار باشند وگرنه جامعه انسانی را به ورطرۀ هلراک و نرابودی خواهنرد  قدرت و سیاست هستند، از ای  رو

مرزبان نامه و کلیله و دمنه بر آن اتّفاق نظر دارند، ای  است که بنیان مملکت داری  آن چه نویسندگان کتاب های سیاست نامه، قابوس نامه، کشاند.

و رعیّت رمه ای است که پادشاه چون « مُلک با کفر بپاید و با ظلم و ستم نپاید » علّت پایداری حکومت ها عدالت است چون بر عدل استوار بوده و 

  شرک  آمرده شبانی دلسوز باید از آن ها در مقاب  ظلم و ستم مراقبت کند و امنیّت را برای آن ها به ارمغان آورد. ای  نکته در کلیله و دمنه به ایر

پوشیده نماند که حرمت زن بشوی متعلّق است، و عزّت فرزند بپدر و، دانش شاگرد باسرتاد و قروّت سرپاه بلشکرکشران قراهر، و کرامرت » است که: 

پادشاه باید آگاه باشد که  (612، ص1633نصرالله منشی، «  به تقوی و عق  و ثبات و عدل؛ زاهدان بدی  و ام  رعیّت به پادشاه و نظام کار مملکت

 از ای  وظیفه در قیامت از او سؤال خواهد کرد.  خداوند

ه افرراد به مظالم نشست  پادشاه، شناسایی افراد شایسته، گماشت  عاملان خداترس و دیندار و قاضیان عادل و بازرسان هوشیار و معتمد، ارتقاء درج

 دم، آبادانی مملکت، همه از نتایج اقامۀ عدل است.به تدریج بر اساس لیاقت و شایستگی، گرفت  مالیات و خراج با ملایمت و مدارا از مر
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Abstract 

Literature, beliefs and ideas of a nation in which philosophical ideas, moral, religious, political andsocial reflected. One 

of the most important types of comparative literature and literary criticism attractive manner. In this study, the 

implementation of the status and powers of the kings in four books Qabus Name, Policy, Panchatantra and Marzban 

discussed. In this book there are processes and practices for  governance and content similarities and differences with 

each other. Dealing with political and landowning evaluating and comparing the text contentAnd to achieve a model for 

political management and governance procedures, it can be used in today's society. A central message of the 

Word of feeling that you get is that all discussions The key factor in keeping the community justice and 

injustice undermine the foundations of the state. 
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