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  مریم: نام    کوالنکوهزادهممی: نام خانوادگی دانشجو

  هري در کلیله و دمنههاي ایرانشنقد و تحلیل اندیشه: نامهعنوان پایان

  ناو دکتر بیژن ظهیري: استاد راهنما

  دکتر امین نواختی مقدم: استاد مشاور

  محقق اردبیلی: دانشگاهزبان و ادبیات فارسی      : کارشناسی ارشد      رشته: مقطع تحصیلی

  158:تعداد صفحه        15/10/87:تاریخ فارغ التحصیلیادبیات و علوم انسانی    : دانشکده

  شاهی آرمانی، فرّه ایزديهاي ایرانشهري، اندیشهکلیله و دمنه، : کلید واژه

  چکیده

هاي ایرانشهري نظیر شاهی آرمانی، فـرّه ایـزدي، توأمـان بـودن دیـن و ملـک، عـدالت،        نامه اندیشهدر این پایان   

ي الهـی و  له و دمنـه، پادشـاهی عطیـه   در کلی. در کلیله و دمنه بررسی شده است... تساهل، راستی، تقدیر گرایی و 

پس باید مهر نژادگی بر جبین وي نقش بنـدد، چـه   . عنایت ازلی است که شاه در مرکز ثقل امور مملکتی قرار دارد

وي باید در جوالنگاه . گردداگر جز این باشد موجودي اهریمنی است که سبب دگرگونی نظم حاکم بر کائنات می

  ي جهـان انسـان و خـدایان را    مند باشد و این امـر بـا فـرّه ایـزدي کـه رابطـه      نی بهرهحکومت از پشتیبانی فرا زمی

  ي عدل آراسته باشد تا هـر کـس بـه خویشـکاري خـود در      چنین پادشاهی باید به حلیه. شودنمایاند، میسر میمی

ي و فضایل دینیاري پادشاه باید به کماالت رزمیار. ي خاص خود پرداخته و به سعادت و رستگاري روان رسدطبقه

بخشد؛ چـرا کـه   ها پایان میي حلم و مداراي خویش به جنگوي با قوه. ي مقام وي است، آراسته باشدکه بایسته

. شودتر میمستحکم» راستی«این پیوند با عنصر . تنگ خویی آفت پادشاهی و موجب گسست پیوند اجتماعی است

  امـا در نهایـت بـا    . انـدازد دروغ آهنگ زنـدگی را از نواخـت مـی   زندگی بدون راستی ناموزون است؛ زیرا  الًاصو

نظمی و ي نیروهاي اهورایی بر اهریمنی، آرمانشهر که نمادي از یک واقعیت آرمانی و مفرّي براي گریز از بیسیطره

و بـراي  البته عنصر تقدیر همواره به صورت تاري بر پود زندگی آدمی تنیـده شـده   . یابدعدالتی است، تحقق میبی

مـداري  داند که فضاي هولناك حکومت بـدون سیاسـت  پادشاه می. این سرنوشت الیتغیر، گریزگاهی متصور نیست

بدون تشکیالت کشوري و لشکري نظم و نسق جامعه از میان رفتـه و آن، رو بـه اضـمحالل    . بقایی نخواهد داشت

هاي ایرانشهري و در تداوم تـاریخی و فرهنگـی   هیابیم که کلیله و دمنه، سهمی در تداوم اندیشپس در می. آوردمی

  .  ي اسالمی داشته استایران زمین در گذار به دوره
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  مقدمه1-1

  ي ایرانـی بـر حـول محـور آن     بینـی ایرانیـان باسـتان اسـت کـه جامعـه      هاي ایرانشهري، جهـان اندیشه  

ي سیـاسی ایرانشــهري یا به زبانهاي این اندیشـه، اندیشـهموعهـاز زیرمج. گرفتم میچرخید و قوامی

  این اندیشــه بـا . است که سبب تداوم حیــات سیــاسی و فرهـنگی ایران زمین شد1»نامگآیین«پهلوي 

ي سیاست را بـه  یهانتقال به دوران اسالمی و تأثیرگذاري بر برخی از اصول این دوره، ترکیبی بدیع از نظر

، شاهی آرمانی، فرّه ایزدي: هاي ایرانشهري نظیرجهان سیاست عرضه داشت، به طوري که برخی از مؤلفه

و در ایـن دوران مـورد   به کالبد جهان اسالم تزریـق  ... ، عدالت، راستی، دانایی وتوأمان بودن دین و ملک

ي ناپیـدایی اسـت کـه دو دوره   يهمچون رشته ي سیاسی ایرانشهرياندیشه«در واقع . استناد قرار گرفت

ــین را از دوره  ــران زم ــدیم ای ــاریخ دوران ق ــزرگ ت ــبش  ب ــدن مقــدمات جن ــراهم آم ــا ف ــتانی آن ت   ي باس

  ). 71: 1385طباطبایی، (، »زندخواهی به یکدیگر پیوند میمشروطه

هـا نظیـر   سایر حـوزه بود، بلکه ي سیاسی ني اندیشهاین سیرگذر از باستان به اسالم تنها در حوزهالبته    

فیلسوف و مستشرق فرانسـوي، ایـن   ،2کُربنگرفت؛ به طوري که هانري را در بر می... وفرهنگ و فلسفه 

  3.استي فلسفی بررسی کرده ي اندیشهسیر تداوم را در حیطه

کـه  ایـن و بررسـی  تاس» اي ایرانشهري در کلیله و دمنههنقد و تحلیل اندیشه«موضوع این پایان نامه،    

بـه دوران اسـالمی نقـش     ،هـا کلیله و دمنه به عنوان مجرا و گذرگاهی تا چه میزان در تداوم ایـن اندیشـه  

  .هاي ایرانشهري را روشن و زنده نگاه داشته استداشته و مشعل اندیشه

  :ي کلیله و دمنهو اما درباره   

از نظـر نـوع   . ي ادبیات داستانی کالسیک استجستهي برکلیله و دمنه، شاهکار ادبیات فارسی و نمونه   

آمیز که از ثمـرات فرهنـگ هنـد    کتابی تعلیمی و پند. است4»فابل حیوانات«ي اثري تمثیلی به شیوه، ادبی

  و مهابهارته به زبان سانسکریت اخذ شده، و بـه زبـان پهلـوي و   5هاي پنجه تنترهاست که از دو اثر به نام

  ي برزویه ،چنانچه در قرن ششم میالدي. به عربی و سپس به فارسی برگردانده شد گاه از زبان پهلويآن 

1- Evenāmag                 2- Henry Corbin

ي باسـتانی  نهد، پیوندي میان اندیشهاي که شیخ اشراق بنا میي تطبیقی بر آنست که نظام فلسفهي ایرانی و فلسفههانري کربن در کتاب فلسفه3-

  .ي ابراهیمی استن و اندیشهایرا
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4- Beast Fable 5  -Panchatantra

و در ابن مقفع آن را به عربی،  ،در قرن هشتم میالدي انوشیروان این کتاب را به پهلوي و طبیب به دستور

 540تـا   538هـاي  و در حـدود سـال  هجري، ابو عبداهللا رودکی آن را بـه نظـم در آورد    320حدود سال 

زمـان بـا   هـم  ترجمه ي دیگري نیز، تقریباً. لی نصراهللا منشی از عربی به فارسی برگرداندابوالمعا ،هجري

کـه بـه نـام     صورت گرفـت ) منشی دربار اتابکان موصل(»محمد بن عبداهللا بخاري«توسطنصراهللا منشی

بـه   برخالف نصراهللا منشی به عبارت پردازي نپرداخته و کـامًال  بخاري. معروف است» داستانهاي بیدپاي«

از این کتاب ترتیب داده شـد؛   هاییها و بازنویسیدر ادوار مختلف نیز شرح.متن اصلی وفادار مانده است

بازنویسـی از آن انجـام    ،چنانچه قانعی در قرن هفتم آن را به نظم در آورد، مالحسین کاشفی در قرن نهم

عیـار  «به شیخ ابوالفضـل دکنـی بـا عنـوان     و آخرین تحریر نیز متعلّق  ؛بر آن نهاد» انوار سهیلی«داد و نام 

  .است »دانش

مغـولی، مـاالیی،   : ي دنیا از جملههاي زندهکلیله و دمنه با چنان استقبال پر شوري مواجه شد که به زبان  

اتیوپیایی، عبري، التین، اسپانیایی، ایتالیایی، فرانسوي، آلمانی و چند زبان اسالوي ترجمه شد که این خود 

  .بوبیت جهانی این کتاب استنشان از مح

  ي سـلطنتی اسـت کـه خوانـدن آن را از ضـروریات بزرگـی و پادشـاهی        کلیله و دمنه، از کتـب خزانـه    

هدف آن، آموختن فن زندگی و حکمرانی یا به عبارتی دانش حکمت عملی و کشـورداري بـا   . اندشمرده

در اثنـاي آن بـه   «: خـوانیم ه در این باره مـی در کلیله و دمن. بیان حکایاتی از زبان جانوران به شاهان است

  کتابیست که از زبان مرغان و بهایم و وحوش و ،رسانیدند که در خزاین ملوك هند] انوشیروان[سمع او 

اند، و پادشاهان را در سیاست رعیت و بسط عدل و رأفت، و قمـع خصـمان   طیور و حشرات جمع کرده 

ي هر علم و راهبـرِ هـر منفعـت و    ي هر نیکی و سرمایهعمده و قهر دشمنان، بدان حاجت باشد، و آن را

که ملوك را از آن فواید توانـد بـود، اوسـاط مردمـان را هـم منـافع       شناسند، و چنانمفتاح هر حکمت می

ي ایرانشـهري را بـه   اندیشـه از ی یهـا در این فقـره، رگـه  که ). 29-30: 1378منشی، (، »حاصل تواند شد

ي اسـالمی  هاي ایرانشهري به دورهاز لحاظ حفظ و انتقال اندیشهرا این کتاب  ،ییطباطبا. بینیموضوح می

  .   داندست ـ میهاهمتاي شاهنامه ـ که باز پرداخت راستینی از این اندیشه

  خاطرهمواره بدان  ،یکی از جهاتی را که کلیله و دمنه در طی تاریخ» سبک شناسی«شمیسا نیز در کتاب    
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تـوان گفـت هـدف    پس مـی . داند که کلیله و دمنه کتاب کیاست و سیاست استاین می مورد توجه بوده،

  .ي مطالب اخالقی استاین کتاب، آموزش رهبري سیاسی همگام با عرضه

در چهـار فصـل   را نامـه  هاي ایرانشهري در کلیله و دمنه، این پایـان براي بررسی میزان انعکاس اندیشه   

  : ایمکرده نظیمتدوین و ت

نامه پرداخته، ضرورت و هـدف از انجـام   ن به توضیح و تعریف موضوع پایانفصل اول، کلیات که در آ  

  .ایمهپرداختها به انجام تحقیقهاي موجود را بیان و بر اساس آنرا ذکر کرده، سؤاالت و فرضیهتحقیق این 

هـاي  دیـدگاه و توصـیف  یرانشـهري را تعریـف و   هاي اکه در آن مؤلفه فصل دوم، مواد و روش تحقیق  

نظـرات برخـی از اندیشـمندان را     ، و در کنـار آن هـا ذکـر  ي هر یک از این مؤلفهبارهایرانیان باستان را در

ي کتـاب  بارههاي انجام شده درو در ادامه برخی از پژوهشایم کردهها بیان ي هر یک از این اندیشهبارهدر

  .ایموط بود، آوردهکلیله و دمنه را که به نوعی به تحقیق ما مرب

به تجزیه که در آن ي قسمت اصلی آن است، گیرندهترین بخش رساله و در برفصل سوم، بحث که مهم  

هاي ایرانشهري موجود در کلیله و دمنه پرداخته، تعریفـی از هـر یـک از ایـن عناصـر از      و تحلیل اندیشه

  کلیله و دمنه را بیان و تشابهات آن دو را ذکـر   هاي پادشاه ایرانشهر ودیدگاه کلیله و دمنه آورده، و ویژگی

  .ایمکرده

مندان بـه  و در آخر براي عالقه ،ي به دست آمده از این بررسی را ذکر کردهفصل چهارم، نتایج که نتیجه  

  .ایمادبیات کالسیک پیشنهادي را ارائه کرده

شـک پرتـوي از نظـر    وجـود دارد، بـی  در پایان باید بگوییم، بدیهی است که اگر حسنی در این مختصر   

به نگارنده تعلق  ،لطف و ارشاد جناب آقاي بیژن ظهیري و آقاي امین نواختی مقدم است و تمام آفات آن

  هـا کـه  بـه عـین عنایـت نگریسـته از لغـزش      ةنندگان ارجمند بر این بضاعت مزجاامیدوارم که خوا. دارد

  .گذرند به سخاوت طبع در ،ي وجود ناقص بشري استالزمه 

     تعریف و تحدید موضوع 1-2

  سعی  ،در این پژوهش. ري در کلیله و دمنه استـهاي ایرانشههـاین رساله، نقد و تحلیل اندیش موضوع   

  د وـواهـراه ذکر شـده به همـنه کاویـدمه و ـلیلـهري را در کـي ایرانشهـردات اندیشـبر این است که مف
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  .کافی ارائه دهیمتوضیحات

شود؛ تا میزان ي اسالمی را شامل میي زمانی این پژوهش، دوران پیش از اسالم و اوایل دورهحدودهم  

ي اسالمی است، هاي رایج دوران پیش از اسالم را در یک اثري که مربوط به اوایل دورهبازتاب اندیشه

  .بررسی کنیم

  بیان مسأله  1-3

باشد می... شار از مسائل سیاسی، اجتماعی، اخالقی وکتاب کلـیله و دمنـه، اثر ارزشمندي است که سر

هاي و در البالي سطور آن دقایقی باریک نهفته است؛ دقایقی که نمود اوضاع و احوال و حتی اندیشه

از یک شخصیت هستند که 1سمبلی ،هر کدام از حیوانات این کتاب. ي آن زمان بوده استخاص جامعه

  .زندگی مردم آن اعصار استاي از جلوه ،هارفتار و منش آن

کلیله و دمنه، کتاب پادشاهان است که با بیان غیر مستقیم خود همواره نکات اخالقی و تعلیمی را 

توان مورد بررسی قرار داد، هاي گوناگون میجنبه ازاین اثر گرانقدر را . آوردي خویش میفرایاد خواننده

هایی که از مجراي اندیشه -)ایران باستان(هاي ایرانشهري ي اصلی این پژوهش، بررسی اندیشهاما مسأله

ي اصیلی براي متون اوستایی و کتب عصر ساسانی و دیگر آثار، هویت ایرانی را همراهی کرده و گذشته

هاي متأخر پیوندي ناگشودنی است؛ تا نشان دهد فرهنگ ایران باستان با دوره -شودایرانیان محسوب می

  .شوددرخشان و معتبر همواره حفظ میدارد و همچون سندي 

توان به ها پرداخته و استناد شده است، میهاي ایرانشهري که در این پژوهش بدانها و ویژگیاز مؤلفه   

  :موارد ذیل اشاره کرد

ي ایرانشهري قرار دارد و همه چیز بر حول محـور  که در کانون تأمالت اندیشه» شاهی آرمانی«-  

  او 

تواند مرد باشد گیرد، او هم میه طوري که دگرگونی جهان از دگرگونی سرشت او نشأت میچرخد؛ بمی

ي سیاسـی  درآمدي فلسفی بر تاریخ اندیشه«کتاب  جواد طباطبایی در.و هم زن و نماد همبستگی است

وهنـه خلیفـ   ي ایـزد اسـت و  پادشـاه برگزیـده  «: نویسدایرانشهري میی آرمانیـي شاهدرباره» در ایران
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ت ـام شریعـ ـود تـا بـر اجـراي احکـ    ـشـ ت انتخـاب مـی  ـبیعت امدا و یا امامی که باـامبر خـجانشین پی

  .نماید مباشرت

  

1 - Symbol

-صفت چنین پادشاھی، عدل است کھ خود فرع بر فّرهنخستین 

بنابراین نظم و امنیت تا زمانی در کشـور . .ی شاھی است

ي ایزدي بر آن فرمـانروایی کنـد و بـا از میـان رفـتن      ي فرّهرندهکه پادشاهی عادل و داوجود دارد

ها بر خاسته و بخت برگشتگی بـه  پادشاهی نیک، نظم و نسق جامعه یکسره دستخوش تالشی گشته، فتنه

  ).47: 1368طباطبایی، (، »کندگناهان روي مییکسان به گناهکاران و بی

ي آن همچون یزدي و مخصوص شاهان بوده، که دارندهکه در ایران باستان عنایت ا» ي ایزديفرّه«-

موجب  ،شده و آني فرّه، حکومت او الهی محسوب میي خداوند بر روي زمین بوده و به وسیلهسایه

ي تأسیس حکمت اشراق نیز یکی از نمود تداوم اندیشه .گردیده استتداوم قدرت و فرمانروایی او می

  .اشدبي اسالمی میایرانشهري در دوره

اما آیین «: نویسددر این مورد می »ي ایزدي در آیین پادشاهی ایران باستانفرّه«ابوالعالء سودآور در 

اولی باعث نیل به مقام پادشاهی بود و . تأیید و فرّ: پادشاهی ایران باستان همواره مبتنی بر دو اصل بود

  . ي تداومِ قدرت و فرمانرواییدومی الزمه

آن، کم و  در برداشت، مؤید قدرت پادشاهی بود، و ویژگی مهمرا مادي که تأیید الهی فرّ به عنوان ن

ي شکست، آن را از ي فرّ ممکن بود به واسطهدارنده. زیاد شدنش بود و امکان دسترسی همگان به آن

اج به بنابراین، فرمانروایی که محت. دست بدهد و یا به مناسبت پیروزي و موفقیت، بر قدرت آن بیفزاید

  .)139-140: 1384سودآور، (،»کوشید که تأیید الهی را به اعال درجه نشـان دهدتثبیت موقعیت خود بود، همواره می

سراسر هستی  ،ي ایرانشهريدر چهارچوب اندیشه. است »عدل و داد«هاي اصیل ایرانشهريمایهاز بن

  .ندیشه از قدیم االیام با او گره خورده استي داد استوار است، پادشاه زیر داد ایستاده و این ابر پایه

باشند ي تنگاتنگی میان آن دو برقرار است و مکمل یکدیگر میکه رابطه» توأمان بودن دین و ملک«- 

.هستند» دانایی«ي و در عین حال هر دو زیرمجموعه



٨

توجھ پادشاه «ھای ایرانشھریاین اندیشھ از اندیشھدر

ب دینداری نیست، بلکھ دیانت بھ دیانت اصالتًا از با

ای است در خدمت مشروعیت بخشیدن بھ اساس قدرت وسیلھ

:١٣۶٨طباطبایی، (،»سیاسی و قوام گرفتن ُملک و مملکت

٢٣.(    

  هر بایدـاي که ایرانشرِ نابی است، به گونهـهاي دیگر ایرانشهري است؛ راستی امهـمایاز بن» راسـتی«-   

نسبی اه ایرانشهري، راستی امريـاز دیدگ. ی و پلیدي در آن نباشدـچ کجراستی باشد و هیسراسر 

. اندبلکه دارندگان آن نسبینیست

یی ترین و زیباترین زیورهاي بزرگزیرا از دسته هاي اصیل ایرانشهري است،مایهاز بن» خرد و دانش«-

نگهبان خرد و دانش باشد و در آن است که به حق بگراید و  ،دهدمیکه پادشاهی یک پادشاه را زینت 

.                                                                                                                            فرو نهد ها سربرابر آن

، تقدیرگرایی، نیکی که امر )آیین دین مزدایی(فظ شریعتح: هاي دیگر ایرانشهري عبارتند ازمایهبن  

، شجاعت، برابري مردمان در برابر دستگاه حکومتی، شود، داناییازلی است و پادشاه نماد آن محسوب می

بختی، بازشناسی ي زن و مرد، یاري دیگران در امر نیکها، برابري همه سویهبستگی میان ملتامنیت، هم

  ... .باشند و ي آرمانی آن میتساهل و تسامح، کشورداري که شهریاران ایرانی نمونهصلح، ، نیک از بد

جاي کتاب که به نوعی شود و شواهدي از جايي موارد مذکور در کتاب کلیله و دمنه بررسی میهمه

ست در به کار مردان سیا ،زیرا بسیاري از همین مفاهیم سیاسی ؛شودمرتبط با این موارد باشد آورده می

دینی و اساطیري ایران باستان از  جا که در متونچنین از آنهم. آیدحکومت اسالمی آمده است و می

اند تا در ي آرمانی را داشتهو نیاکان ما همواره آرزوي جامعه ،ي آرمانی این جهانی بسیار یاد شدهجامعه

  کلیله و دمنه از این لحاظ نیز بررسی ، کتاب و رستگاري دست یابند؛ در این تحقیق ي آن به کمالنتیجه

  .شودمی

  تحقیقسؤاالت 1-4

  سؤال اصلی تحقیق 1-4-1

  نشهري در کلیله و دمنه چگونه است؟هاي ایراانعکاس اندیشه  

  سؤاالت فرعی تحقیق 1-4-2
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توان به جواب پرسش ها میهاي آنهایی هستند که با بررسی جوابهاي فرعی، پرسشمنظور از پرسش  

ایـن  . ي تحقیـق ماسـت  هـا بخشـی از نتیجـه   در واقع، جواب هر یک از این پرسـش . صلی تحقیق رسیدا

  :ها عبارتند ازپرسش

هایی دارد؟پادشاه که عنصر اصلی جامعه است در کلیله و دمنه چه ویژگی-

ها هستند؟هاي سیاسی غالب در کلیله و دمنه کداماندیشه-

ود آن در کلیله و دمنه چگونه است؟مي آرمانی و نهاي جامعهنشانه-

  ؟باشندمیهایی ي ایرانشهري داراي چه ابعاد و ویژگیهاي کلیله و دمنه از لحاظ اندیشهشخصیت-

  هدف و ضرورت تحقیق 1-5

 - نگیاجتماعی، سیاسی، فرهـ هاي ایرانشهري در ابعاد گوناگوناندیشه ،همان طور که ذکر گردید   

اي محکم و میراث گرانبهایی براي ما ایرانیان هایی ژرف که پشتوانهاندیشه .باشدمی بیانگر هویت ایرانی

ها شویم و در زندگی خود آنبا افکار نیاکان خویش بهتر آشنا می ،هاشود که با رجوع بدانمحسوب می

و همواره شود می فظ و نگهداري اصالت تاریخیموجب ح ،هاییانجام چنین پژوهش. گیریمکار میه را ب

از سوي . دهدتحول فکرِي قومی را نشان می چنین سیرهم .ماند، در یادها زنده میبعد از گذشت قرون

در معرض تأمل و تفکر قرار  ،ي کتبشود تا خوانندگان در هنگام مطالعهدیگر چنین فعالیتی موجب می

  ي بررسی قرار دهند و از راه مطالعهمورد  ،هاي متفاوتها را از جنبهگیرند تا بتوانند مفاهیم درونی آن

  .به راهکارهایی دست یابند ،هاآن

  هدف کلی 1- 1-5

  .هاي ایرانشهري موجود در کلیله و دمنهشناسایی و معرفی اندیشه  

  اهداف جزئی 2- 1-5

 تواند در امور سیاسی مورد استفادههاي سیاسی ذکر شده در کلیله و دمنه که میحلدستیابی به راه-  

  .قرار گیرد

.هاي ذکر شده از دیدگاه کلیله و دمنهدستیابی به تعاریفی از مؤلفه-  

.هانگرش خوانندگان نسبت به کتب کالسیک و سنن گذشته و افکار موجود در آندر ایجاد تحول -  
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آن نیـز مـورد   هاي مایه و پیامبیان اهمیت کتاب کلیله و دمنه تا تنها به ظاهر آن پرداخته نشود و درون-  

    .تأمل قرار گیرد
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  مبانی نظري 2-1

  شاهی آرمانی 2-1-1

اي اهمیت ویـژه  ازي ایرانی بینی سیاسی جامعهي ایرانشهري که در جهاني اندیشهو شالودهرکن اصلی  

هـاي اجتمـاعی و مـدنی    هـا و گـروه  مانسازادها، برخوردار است، نهاد شاهی است که در رأس تمامی نه

ي دوره ازمانـده  باز بررسی منابع  ازاي که گونهي سیاسی ایرانشهري، بهاندیشه«. ي ایرانی قرار داردجامعه

موضوع این نظریـه،   است، زیرا ي شاهی آرمانی آید، اندیشهبر می زمینز تاریخ سیاسی ایران  باستان و نی

ي ي اندیشهبر پایه ،بر عکس، قدرت و نظام حکومتی موجودکومتی موجود نیست، بلکه قدرت و نظام ح

. اسـت شهریار، واالترین مقام در ایران باسـتان  ). 175: 1385طباطبایی، (، »شودسیاسی آرمانی سنجیده می

ي همـه  مـردم بایـد او را سرمشـق قـرار دهنـد و     است کـه  او در رأس هرم اجتماعی قرار دارد و الگویی 

ي طبقـات و  نماینـده در شاهی آرمانی ایرانیان، شاه «گردد، به مقام او تعیین می مناسبات اجتماعی با توجه

ي خـدا  او نماینده).55:همان(، »هاستاصناف مردم، تبلور نهادهاي سیاسی و اجتماعی و ضامن بقاي آن

کنـد  بیان می ها،در کتیبه پادشاه خود. یان استزدا براي فرمانروایی جهان ماي اهورزیده و برگ زمینبر روي 

  زدا ایـن شـاهی را   مااهـور : گویـد داریوش شاه «. استداشته ارزانیاو زدا به  مااین مقام مقدس را اهورکه 

  ). 77: 1380ویسهوفر، (، »دست آورمزدا مرا یاري کرد تا این شاهی را به مامن بخشید، اهوربه  

اشـمابغان  «لقب به پادشاهان ساسانی را«، استت یاي دارد و لذا داراي الوهگونهشخصیت خدا ،پادشاه   

آنان خـود  «). 288: 1384سن، کریستن(، »کردندخطاب می» )مقام الوهیت شما(یا ) ودات الهیشما موج(

یـا  بـی  (ن اند، اما در عین حال خـود را خـدایگا  خوانده) مزدیسن(زداه  همیشه پرستندگان م ،هارا در کتیبه

ي تخمـه  از«هـا عبـارت   سـّکه بـر  «آنـان همـواره   ). 189: همان(، »اندنامیده) زدان ی(نژاد خدایان ازو  )بغ

  ).156: 1368فراي، (، »نوشتندمی» خدایان
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یابد، پس داراي نیروهاي فـوق طبیعـی اسـت کـه سـیر      زدا در پادشاه تجلّی می مهاي اهوراچون ویژگی   

و هـم او مسـئولیت بـدي و     ،گـذارد طبیعت اثر میاز در بخشی  شو هر حرکت بودهفرمان او زیر طبیعت 

ي اتکّا و تعادل هستی به طور کلی، شاه نقطه. این قبیل را بر عهده دارد ازآب و هوا، محصوالت و خوبی 

  .رفتو پویایی طبیعت به شمار می

. شـود نیـز مشـاهده مـی    ،هاملتر میان سایرنه تنها در ایران بلکه د ،سان باوري شاه و خداي همنظریه   

زیـده و   شـاه، بـرگ  ) سومر و آشور و بابـل (هاي آسیاي غربیدر نظر ملت«: نویسدمجتبایی در این باره می

زیـد   گرا بر2»اورنمو«،ي سومري»ماهخدا«، 1»ننه«. و نگهبان مردم بود» شبان«،میندر روي زي خدا خلیفه

  ، در »ایسـین «، فرمـانرواي  3لیپیـت ایشـتر  .سومر حکومـت کنـد  سرزمین و » ورا«تا به نمایندگی او بر شهر

و زمـین ، خـدایان  5»انلیـل «و4»ان«گویـد کـه  مـی سومري بر جاي مانده اسـت   زباناو به  ازاي که کتیبه

 از زمین بـر دشمنی و آشوب را و سازد، نیازجا برقرار زیدند تا عدالت را در آن آسمان، او را به شاهی برگ

آسـمان بـر    شاهی حقّـی اسـت الهـی کـه از    .، و مردم سومر و اکد را به آسایش و نیکبختی برسانداندازد

  ).62-63: 1352مجتبایی، (،»گرددمی نازلاند ي خدایانزیده کسانی که برگ

زد  ي پیامبرانـه در ن زد ایرانیـان، هماننـد وظیفـه    پادشـاهی در ن «: کتاب ایران باستان آمده استچنین در هم

  ). 278: 1380، ویسهوفر(، »اي الهی بوداسرائیلیان ودیعه

او زمـین   هـاي سـاردي  و فرش زریني ، همواره چهارپایهنهادزمین نمیزدا پا را بر مپادشاه چون اهورا   

زدا بـر سـر نهـاده، شـباهت      مه تاجی کـه اهـورا  کالهی بلند و منحصر به فرد بود که فقط ب«تاجش  .بودند

داشتند کـه هـیچ یـک از کسـان دیگـر،      زیبایی هاي مستطیل شکل مجعد عهد ریششاه و ولی ز نی. داشت

طور مرتب شاهان چون خدایان به «). 53: 1383ادي،(، »زدا و کروبیان تخت جمشید اهوراممگر . نداشتند

امزدا قابـل  که اهـور  گونههمان). 54:همان(، »گرفتندیعنی نیایش و تعظیم قرار می» پروسکونیسیس«مورد 

کـرد و  نخست شست و شو مـی دیدن پادشاه نیز براي کسی امکان نداشت، مگر آن کس که «رؤیت نبود، 

دستار سفید و پاکی «شد، و چون به حضور پادشاه شرفیاب می) 54:همان(، »نمودي سپید در بر میجامه

گفتنـد  مـی ) غت اوستایی پئیتی دانهلبه(این دستمال را پدام . گرفتاز آستین بیرون کشیده، پیش دهان می
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  نفـس موجـب پلیـدي آن شـیء یـا عنصـر        گرفتند تاو در مقابل اشیا و عناصر مقدس و غیره به دهان می

  ).288: 1384سن، کریستن(، »نشود) در این مورد فرّ شاهی(

ه ـاو بطنت ـبیانگر قدرت سل د کهـبودن اهیـادهاي اصیل پادشـاز نمعصاي سلطنتی و قباتاج، تخت،    

  ايدس ویژهـنیز تق قباي کهنه و فرسوده تا جایی که ،اي بودادهـالعقبا داراي نیروي خارق آمدند؛شمار می

  
1- Nanna                        2- Urnammu                        3- Lipit Ishtar                       4- An                 5- Enlil  

ي شـاهی و  طبقـه بـه  1دومزیـل اسـت کـه   یادآور رنگی رنگ قباي پادشاهی سرخ و سفید بود که . تداش

و » دینیـاري «خود معرّف دو جنبه یا دو خاصیت الهی و انسانی شـاهی یعنـی   رزمیاري اختصاص داده که 

    .باشداو می» شهریاري«

شوکت و هیبت  ،وي داراي شأن. داشت ممتازی جایگاه ،زدا بود مي اهوراالسلطنهشاه ایرانی چون نائب   

خـدایی پادشـاه مطـرح     -ي انسانو چهره» فر«به صورت ي ایرانشهري این هیبت در اندیشه. خدایان بود

واحد بودن سـلطان، عـدم محـدودیت    : جمله ازی به خود گرفتهاي بعدي، اشکال مختلفشد و در دوره

کـه پادشـاه در مقـام پـدر و      -ي سـلطان گونـه ي پدر، چهره...پادشاه، تشبیه سلطان به خورشید و باران و

به طور اما  .نامیدندمی» پدر«کوروش، پادشاهان خود را  ایرانیان در زمان .فرزندان او بودندرعیت در مقام 

 )62: 1368طباطبـایی،  (، »2شاه و پادشاه، شبان رعیت استي پادرعیت رمه«،ي ایرانشهريدر اندیشهکلی 

  . و تغلّب رواج یافتبه صورت زور این هیبت و در نهایت آن پادشاه است ـ ازرعیت همه ک و و مل

پادشاه ممنوع و او تبدیل به  ازهرگونه سؤالی ،به صورت زور و تغلب موجب شده بودهیبت سلطانی    

  دي حـافظ نظـم کیهـانی گشـته و لـذا      موجـودي فـوق بشـر کـه بـه صـورت خـدادا       . قدرت مطلق گردد

هـاي پـایین   مشـورت بـا رده   تدبیرش، تدبیري صائب کـه . بود آسمانی و مافوق فهم عوام اي اوهسیاست

دستــان خـود   از عقـل و خـرد زیر  پادشاهی که  ،به طوري که در دینکـرد. معنا استبیبرایش موجودات 

سـت  ا کسـی «وي . شودنامیده می» شهریار کهتر از زیردستان«کـند، گیرد و امور را رتق و فتق میبهره می

  تنهـا شـود؛ تـا بـدان جـا کـه      رهبري می ها با خرد و هنر بندگان بارگاهنامهانفرم) اعالم و اجراي(که در 

  کـه ایـن نـوع پادشـاهی،     ) 66: 1381ذر فرنبـغ،  آ(، »اسـت ) بنـدگان بارگـاه  (ر فرمـان  همچون ابزاري زی 

  .تلقی شده استي فرمانروایی ترین شیوهپست
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در غیـر ایـن صـورت در نظـم      ،ن است که همه چیز براساس میل او انجـام گیـرد  هیبت سلطانی در ای   

  اوه ـپس باید هر آنچ. رما خواهد شدـفان حکمـالل پیش خواهد آمد و هرج و مرج در جهـانی اختـکیه

  چ کس حق تخطّی از فرمان او را ندارد و در صورتی که چنینهی. ي عمل رسدبه مرحله ،دهدفرمان می

1 -Georges Dumézil  
  ون، ـفرع. مصر و آشور و یهود، شبان و رمه مطرح بوده است: تانی مشرق زمین مانندـدر جوامع باس. ل بودـشبان آدمیان یکی از القاب شاهان باب2-

.شدشبانی مصري بوده، حتی به عنوان جزئی از مناسک در روز تاجگذاري عصاي سر کج گله داري به او داده می

  .   شودي آن میانجام دهندهگیردر نهایت، کیفر دامنکه بزرگ صورت گرفته گناهی وع پیوندد، امري به وق

دو نیـروي   ي نبردگونه که جهان عرصههمان. هاستها و بدين باستان، پادشاه خاستگاه تمام نیکیادر ایر

نیکـی  قابل آن سراسر خیر، در م .سراسر پلیدي، ناپاکی و زشتی است این .است» مینوانگره«و  »سپندمینو«

پیروزي نهایی با سپندمینو است  باشند که سرانجاماین دو همواره با هم در تضاد و جدال می .و خوبیست

  هـا و مـرگ عـاري    رنـج هـا،  بیماريریکی، جانوران درنده، تا ي آن، جهان از موجودات شریر،در نتیجهو 

ي جامعهاند، درکشاکشهورایی و اهریمنی با هم درچنان که در جهان هستی، نیروهاي اهم«پس . شودمی

ایـن یـک، بهتـرین آفریـدگان اهـورایی و      . گیرنـد در برابر هم قرار می» شاه خوب«و » شاه بد«انسانی نیز 

 آن دیگـر،  .سـعادت و آبـادانی اسـت    و عامـل خیـر و  و حافظ نظم و آیین ت خداسترین کس به نزدیک

ــک  ــودات و نزدی ــدترین موج ــرینپرگزن ــریمن،  ت ــه اه ــس ب ــه ک ــاه مای ــرّ و گن ــاد، ش ــوب، فس   ، »ي آش

  .و نیروهاي اهورائی او خواهد بود» شاه خوب«با نهایی ي که غلبه )121: 1352مجتبائی، (

شـهریاري  همانا فرمـانروِ  «: کندگونه توصیف میریاري نیکو و پادشاهی بد را اینشه فرمانروِ» دینکرد«   

اش، آشـکاري . سـتودگان اسـت   ي فرمـانروایی اش، زمانـه زمانـه . اسـت نیکو، دانایی و راسـتی و نکـویی   

سـزاوار مهتـري در    مـردم ... خیـزد اي است کـه از آن برمـی  اندر جهان و آبادانی و شادمانی دادگستردگیِ 

فرجـام شـهریاري   ... فراخـی و شـادمانی   ،اند؛ تودگان راسـت شایستهخود اند و، کهتران به کهتريِمهتري

دو جهـان، و فروآمیـزي دوبـاره بـه      تازش اهریمنی و، فرا رسیدن زمانِ نوسازيسرتاسرانه نیکو، نابودي 

زنـی و  پادشـاهی بـد، کژآگـاهی و دروغ    فرمانروِ. باشدهمان نیروي آغازیی که از آن شاخه گرفته بود، می

راه بیـداد و  اش، آلودگی جهان از آشکاريي نشانه.دیوان استي سر برآوردن اش، زمانهزمانه. بدي است

ر بـه کهتـري   مهتري سـ  سزاواِرمِ مرد... باشدآیند آن میاست که پیاي در زندگی تودگان شراري و ویرانی
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فرجـامش،  ... تنگی و دشـواري؛  ،یابند؛ تودگان راستالیق کهتري منصب مهتري می گذارند و، برزینانِمی

، »دیـن بهـی  آشـکارِي باشد؛ این اسـت راز  بهره از گوهر او دارد میهر چه که بن و  ينابودي سرتاسرانه

  ). 176: 1381آذر فرنبغ، (

ند و نیکی و راسـتی سراسـر جهـان را پـر کـرده      راگذبنابراین، اگر جهان، در آبادانی و خوشی روزگار می

  ازیـتباهو فساد فرماست، و زشتی، پلشتی، آز، شهوت، نادانی، و جامع صفات الهی در جهان حکماست 

راي عدالت بساط ظلـم را  سته است؛ بیانگر وجود حاکمی نیکوکار و عادل است، که با اججهان رخت برب

هت ایرانیان باستان، نزول باران، فراخی به همین ج. کیفر اعمال خویش رسانده استبرچیده و ظالم را به 

محمـد   طباطبـائی از زبـان امـام   . دانسـتند آبادي شهر و کشور را منوط به وجود پادشاهی نیک مینعمت، 

پادشـاه عـادل   پس، باید دانستن که آبادانی و ویرانی جهان از پادشاهان است، کـه اگـر   «: نویسدغزالی می

د و بود، جهان آبادان بوگـور و کسـري   د، چنان که بـه وقـت اردشـیر و افریـدون و بهـرام     رعیت ایمن بو

ب و ه وقـت ضـحاك و افراسـیا   د، جهان ویران شود، چنان که بوان بود، و چون پادشاه ستمکار بوانوشیر

  ). 151: 1385طباطبایی، (، »یزدگرد بزهکار و مانند ایشان

شهریار است کـه، بـیش از   دارد تر میآن کس که سود باران را گسترده«: نیز آمده است که» دینکرد«در    

دارد و زیـان  ي باران را افزاینـده مـی  اش، سود فراگسترندههاي نیکو و قدرت دادگستريهر کس، با فرمان

  ). 212: 1381آذر فرنبغ، (،»کاهاندي باران را میویژسته

تی و بـا از میـان رفـتن او، سسـ     امـا . گردددر واقع، پادشاه نیک، سبب انسجام و یکپارچگی اجتماع می   

  .شودفرما میمگسیختگی و آشوب در جامعه حک

  فرّه ایزدي 2-1-2

تأییـد  و1شـود، بایـد داراي مشـروعیت   ایرانشهر برگزیده می مزدا براي حکمرانیشاه که از سوي اهورا   

شود که یکی از ارکـان  حاصل می »فرّه«ي ایرانشهري، این مشروعیت و تأیید توسط در اندیشه. الهی باشد

از اوسـت   ايجانب ایزد و جلـوه فرّ از . ي قدرت و فرمانروایی استالزمهشاهی است و لذا مهم آیین پاد

  . استد، گویی که خدا پرتویی از روشنایی خود را در نهاد او قرار داده رسکه به شاه می
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ــه«فــر، در اوســتا «    ــا » 2خورن ــه«و در پارســی باســتان » خورننگــه«ی ــوي و» خرن ــا» 3هخــور«در پهل   ی

مـوهبتی  فـروغ یـا   » خَـرّه «یا » خوره«یا »رّهف«یا » فرّ«و در فارسی » خرّه«وي هاي مانو در نوشته» خورگ«

شـهریاري رسـد   ي ساالري و فرمانروایی گردد و به ت ایزدي که هر کس از آن برخوردار شود، برازندهاس

پیونـدد و به او مـی  »فر«چون اردشیر بابک که ). 1017: 1375دوستخواه، (، »دگر شودگستر و داو آسایش

  انوشه باشید اردشیر، : هدستور گفت ک«.گرددرسد و اردوان پنجم از پادشاهی بر کنار میوي به شاهی می

  
1 -Legitimacy                                 2- Xvarénah                           3- Xvarrah

ي کیان رسیده، به هیچ چاره گرفتن نتوان؛ پـس خویشـتن و اسـوباران رنجـه مداریـد و اسـپان       بهش فره

  ).184: 1384، نابی(،»گر بخواهیدي اردشیر از در دیتباه مکنید؛ چارهمرنجانید و

از ایـن فـروغ   مندي بهرهي فرّ، پرتوي ایزدي است که در وجود فرد به ودیعه نهاده شده است؛ اما الزمه   

ي آن وجـود  ها و رذایل پاك سازد تا در نتیجهزشتیها، ست که آدمی، درون خویش را از تمامی بديا آن

در اوسـتا و برخـی از متـون    . ها و فضایل در آن تجلّی نمایـد خوبیآدمی به پاکی ازلی خویش برگردد تا 

ي هر کـس  خوره«: نویسدمجتبایی در این باره می. یاد شده است»1خویشکاري«دیگر، از این امر با عنوان 

وصول به این کماالت عین سعادت است، و راه آن کوشش در به جـاي آوردن  ... کماالت وجودي اوست

اي که هـر یـک از آفریـدگان    یعنی با دروغ و پتیاره» خویش همیستار دروغ«کار با خویشکاري است و پی

کسی کـه در ایـن راه   . و وصول به مقصود نهائی باز دارد2در مقامی که دارد، از پیوستن به اشا اهورائی را،

ـ     است، از آن روي که خویشکاري خود را چنـان » 3خورهمند«پیروز گردد  ه کـه بایـد بـه جـاي آورده و ب

است، از آن روي که اندیشه و گفتار و » 3براستی پیوسته«ي اوست نایل گردیده است، و که شایستهکمالی 

ــت        ــده اس ــی ش ــا آن یک ــاخته و ب ــگ س ــان و هماهن ــی یکس ــین اله ــا اراده و آی ــود را ب ــردار خ   ،»ک

معتقـد  و  دانـد زندگی انسان می اوستا، حتی خویشکاري را عامل هستی و سرّ).54-1352:55مجتبایی، (

  .چرخداست که جهان بر مبناي خویشکاري می

، عنصري محسوس و مادي نیست که قابل لمـس باشـد و همگـان آن را رؤیـت نماینـد؛ بلکـه آن       فر   

  وچ، باز، ـوناگونی نظیر قـادهاي گـکه در قالب نم استوق طبیعی ـعنصري نامحسوس و غیرمادي و ماف
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و رانی است، گوي بالداري که از بطن آن آدمکی ریش بلند بیرون آمده ي فره ایساده که نشانه گوي بالدارِ

ــهدیهــیم، دســتار، ســربند، «ي فــره کیــانی اســت، نشــانه ــاد وزیــده، دنبال   ، »ســر قــوچ و شمســههــاي ب

  .یابدتمثّل می) 57: 1384سودآور، (

هاي خاص دینیـاران  فضیلتخوره، صورت مثالی و مینوئی کماالت و«: نویسدمجتبایی در این باره می   

شـویم کـه خـوره   و رزمیاران و دهقانان است، و به این معنی، اصلی است مجرد ومعقول؛ لکن یادآور می

  ن راستی یا بهینـبهی= هتـوهیشمنش نیک، اشه = »ـومنهوه«مانند (هیم مجرد اوستایی نیز، چون سایر مفا

  
1- Svadharma                          2- Arta, aša                           3- Xvarénahvvant

شود؛ گاه چـون نـور و گـاهی    پذیرد، و به چندین صورت ظاهر میمی 1تشخّص...) دوستی،= آئین، میثره

پیوندد، و گاه در قالب موجوداتی چون مرغ وارغن، بره، و چون چیزي نامشخص به اشخاص و اشیاء می

  مـزدا تعلّـق   گراي اهـورا ي حال تنها به آفریدگان راستا در همهپذیرد، امتجسم می) میش کوهی(= غرم 

  ). 91-92: 1352مجتبایی، (، »هاستیابد، و کارش رساندن این گونه آفریدگان است به کمالی که خاص آنمی

ي عقالنـی  اند و نه یک جلوهاین انوار درخشان نه یک معرفت نظري«: کربن نیز معتقد است کههانري    

و دنیاي غیرمادي از بنیاد، انـواري  ) یعنی متعلق به دنیاي غیرمادي(اند هاي آیینیی، بلکه پرتوافکنیو منطق

آنان محدودیتی در قدرت و شکوه . مقدس سهمی از این نور باشکوه دارنداند و ارواح پاك وجدا از ماده

نـور موجـودات روحـانی     .رخشـان تر از تمام انوار دشکوهنوري با... زم و فرزانگی ندارندو نور موجود ال

نوري در حالت جدا از : چیزي نیست که به آنان اضافه شده باشد، آنان خود سراپا نورند و به قول الهیون

به تمام شهریاران فرزانـه و پاسـدار آیـین پرسـتش     ) کیان خوره= ي کیانیخواره(نور فرهی سلطنتی . ماده

پیچـد و رؤیاهـا و   ربوبیت که شهریار را در مجد و شکوه میاي از برق جامه. نوراالنوار ارزانی شده است

بدین ترتیب، چنبر درخشـانی کـه بـر گـرد سـر      ). 23-24: 1384کربن، (، »رساندالهاماتش را به کمال می

مـوهبتی  . گـردد اش مـی بختی دارندهنیکي سعادت وبندد، ماهیتی فراحسی دارد؛ که مایهبزرگان نقش می

  .دهدبخشد و فضایل وي را افزونی میرگی به فرد میخدادادي که شکوه و بز

                                               
1 -Personification
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  در واقع فره، چون قبـایی اسـت کـه بـر تـن هـر کـس راسـت         . فره ایزدي از آنِ راستان و نیکان است   

  منـد  آید، تنها آن کس که امیال پست و صفات اهریمنی را از خـود دور کنـد از ایـن نـور الهـی بهـره      نمی

ها تیـره شـده اسـت،    سرشتی که از آالیش بدي. بسته به پاك جانی اوست تافتن فر در کسی باز«. شودمی

اگر فرمانروایی به کـژي دچـار    .یابدفره ایزدي تنها نیکان وپاکان را در می ...تواند داشتهرگز تابشی نمی

از ایـن  . د، فره ایزدي از او دور خواهد شد؛ فروغ فـره در او تیرگـی خواهـد گرفـت    یآمد و به بیداد گرای

سـنجید و در   ،کننـد مییاد» اورا«از آن به نام  1»فرا روانشناسی«وي، شاید بتوان فره ایزدي را با آنچه در ر

. چنبري است تابان که چهره و پیکر مردمـان را در میـان گرفتـه اسـت    ي اثیري است، هاله» اورا«. پیوست

 را» اورا«. را بر گـرد خـویش دارد   این چنبر رخشان ،ي آدمیان نیست؛ هر آنچه زنده استتنها ویژه» اورا«

را  »اورا«تواننـد  مـی  ،بینان که از نیروهاي شگرف روانـی برخوردارنـد  تنها نهان. تواند دیدهر چشمی نمی

ر گرد ، ب»اورا«ببینند؛ نخستین بار، زن و شوهري پژوهنده در شوروي، با دوربینی که خود ساخته بودند از 

هایی ها و ورزشي رنجگرایان برآنند که اگر کسی بتواند در سایهنهان .سرانگشت خویش عکس برداشتند

ي اثیـري را  بینی، هالـه تواند با نهاننامند، در نهاد خویش بگشاید، میویژه، آنچه را که آنان چشم سوم می

هایی چند دارد که بسته به منش هر کـس و چگـونگی تندرسـتی    رنگ »اورا«...بر گرد کسان آشکارا ببیند

بـر بنیـاد آن   . رنگ چیـره اسـت   »اورا«ها در در هر گروهی از مردمان، یکی از رنگ. شود، دیگرگون میاو

هـایی  تیرگـی  »اورا«بیماري، در درخشـش  پی در. توان به منش و سرشت هر کس راه بردرنگ چیره، می

تـوان  ، می»اورا«ه در هاي تیرشود؛ با بررسی این بخشي بیماري دگرگون میآید که بسته به گونهپدید می

مردم [ایشان آن کس که با «از سوي دیگر ). 177-178: 1380کزازي، (، »بیماري را شناخت؛ و درمان کرد

ي آنـان  اي کـه همـدم پیوسـته   دست برادري دهد و نزدیکی گزیند به گونـه  ]ي خیم و خوي ریمندارنده

سر به اش یزدانی يپذیرد؛ فرهتباهی می گردد؛ خویشگیرد؛ خیمش آلوده میاش کاستی میشود، پارسایی

چون جمشید که منی کرد و در نتیجه نـور یزدانـی او سـر بـه     ). 65: 1381آذر فرنبغ، (، »گذاردنیستی می

  آورد؛ و هزار سال سیاهی و تباهی را براي فرگی او، مرگ و ناکامی را برایش در پی بی«.نیستی گذاشت

                                               
١-Parapsychologyتلپـاتی  : پردازنـد از جملـه  هاي روانشـناختیِ بـه ظـاهر مـاوراء طبیعـه مـی      ي پدیدهاي از روانشناسی که به مطالعهشاخه  

.، تناسخ و رفت و آمد ارواح)جنبش فرا روانی(جنبشی  –، روان )بصیرت(، غیب گویی )الهام(، پیش آگاهی )دور آگاهی(
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In this thesis Iranshahri’s thoughts in Kalileh and Demneh such as kingship ideal, divine 

chrisma, togetherness of religion and kingdom, justice, indulgence, truth, inclination in 

destiny and etc. have been investigated. In Kalileh and Demneh, kingdom is a divine gift 

and eternal favour in which king is in the centrality of the state affairs. Therefor affection 

and kindness must be imprinted on his forehead, otherwise he would be a devilish creature 

who disturb governing orders of the universe. He must metaphysically be supported in the 

circus of governmental affairs, and this is possible only by divine charisma which indicate 

the linking between gods and men’s universe. Such a king must be decorated with the 

justice ornament, so that every body function themselves in their own special class and 

approach readily to the happiness and prosperity. The king must also decorated with 

accomplishments such as battle assistant and with virtues such as religion assistant which 

are proper to his rank. He settles wars with the strength of his forbearance and with his 

moderateness; because impatience is the plague of kingship and can break the social 

connection. This connection is strengthened by “truth”. Basically without truth life is not in 

harmony; because falsehood is send the life out of its regular direction. But finally with the 

dominance of divine forces to the devilish one, Utopia – symbol of an ideal reality and a 

secure place for releasing from disorderness and injustice – is prover to be true. Ofcourse 

destiny like a warp is always woven to the woof of the man’s life, and there is no place to 

scape from this unchangeable destiny. The king know that without policy dreadful 

atmosphere of government will no longer continued. Without civil and military 

organizations order and arrangement of society will destroyed and would gradually faced 

with overthrown. Therefor we conclude that Kalileh and Demneh has a contribution in the 

continuance of Iranshahri’s thoughts and also in the historical and cultural continuance of 

Iran in passage to the Islamic period.
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