
 

  سياست و حكومت در هزار و يك شب
  1قاسم ساالري

  2زينب دانشور
  :چكيده

هايي است كه نشانگر هاي چهارم تا دهم هجري تأليف شده و جزو معدود كتابهزار و يكشب يا الف ليله و ليله ، بين قرن
هاي اين كتاب، بسـياري  ها و قصهبين حكايت .كشورهاي شرقي همچون هند ، ايران ، اعراب و تركان استآداب رسوم قديم 

هـاي ديگـر در جوامـع انسـاني     و يكي از اين موارد كه بعدها به صـورت . از نكات تاريخي و تعاليم لطيف اخالقي آمده است
ياست و حكومت يا به عبارت ديگر چگونگي كشـورداري  اعمال شده است اما در اصل و ساختار آن تفاوتي حاصل نگشته، س

هاي هزار و يكشب نشان از آن دارد كه پادشـاهان و فرمانروايـان در مـوارد كلـي     مطالعه و دقت در قصه. و حكم راندن است
نـه  چگو... جنگ، دفاع، اجراي عدالت و مجازات گناهكاران، تعيين جانشين و عزل و نصب وزرا و حاكمـان محلـي و   : چون 

استقبال از ميهمان، احترام به دانشـمندان و حكمـا، قبـول يـا رد     : همچنين برخي آداب و رسوم دربارها چون. اندكردهعمل مي
مشـهود  ...  هـاي پادشـاه و  ها، خـوابگزاري ها ، بخشش و دهششفاعت و وساطت بزرگان، اعتقاد به خرافات و جادو، ازدواج

  . است

  :مقدمه
در ساختار كلي و اصلي تفاوتي  راني يا سياست به معناي امروزي با همه تغييرات صوري،آيين كشورداري و حكم

هـاي منـدرج در متـون    ها و حكايـت داستان ، يكي از منابع مهم شناخت سياست پادشاهان گذشته. ها نداردبا گذشته
ايـن  هاي در حكايت. آيداز اين جنبه منبعي غني به شمار مي هزار و يك شب. ادبيات فارسي و تواريخ گذشته است

 ..جنگ و تدابير جنگي پادشاهان، تنبيه و مجازات خالفكاران و خائنان، عدالت و دادخواهي و : ،  مواردي چونكتاب

  .رودهاي كشورداري پادشاهان به شمار ميها و آييني سياسترا در زمره
هـا  هنگام مقابله با تهديدات خارجي در هزار و يكشب آمده از مـتن حكايـت   آنچه در ذيل بحث سياست پادشاه،

تـرين  ي آن  كـه يكـي از مهـم   چگـونگي اداره و  بدين منظور ابتدا به جنگ. گردداستخراج شده و در اينجا  ارائه مي
  .شود اشاره ميتواند باشد، ميي فرمانروايي يك پادشاه اتفاقات دوره

  :جنگ و تدابير آن -1
 : شبيخون -1-1

 ايـن . انـد انديشيدههايي بوده كه در هنگام نبرد با دشمن ميحلراه پادشاهان تدابيروهاي سياست ترينيكي از مهم
يكـي از   .حكومـت خـود را تثبيـت كننـد    كـرده،  شكست نجات پيدا  كه چگونه بر دشمن پيروز شوند يا از مهلكه و
اند شبيخون زدن به سپاه دشمن بوده است به اين صورت كـه   دهانديشتدابيري كه پادشاهان هنگام جنگ با دشمن مي

. ها پيروز شـوند ها را غافلگير مي كردند تا بتوانند بر آنكردند و آننيمه شب به طور ناگهاني به سپاه دشمن حمله مي
، پهلوانـه هـا ، شـاه عمـر     1387اقليـدي،  ( . هاي هزار و يكشب تكرار شده استبار در داستان 24و شبيخون تدابير جنگي 

  )212: نعمان وپسرانش 

  :فتح سرزمين كفر وتدبير آن -1-2
هاي هزار و يك شب عنوان شـده  هاي كفر در حكايتهاي دشمن كه غالب به عنوان سرزميننيپس از فتح سرزم

مومي براي ساكنان امان ع اعالن گرفت كهست، براي اداره كشور فتح شده اقداماتي از سوي پادشاه فاتح صورت ميا

                                                            
  استاديار دانشگاه ياسوج -1
  ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد اقليددانشجوي كارشناسي . -2
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اگر پادشاهي عـادل بـه    بدين طريق كه . پذيرفتند از اين موارد استفاتح را ميهاي فتح شده كه دين پادشاه سرزمين
 نـداي امـان سـر    ، داد در شـهرهاي كفـار  ميفرمان ها را تصاحب مي كرد، برد و سرزمين آنسرزمين كفار يورش مي

 دوفتح سرزمين كفـر بـا چنـين صـورتي،     . يمان آورد دلش از هر گزند آسوده استدهند كه هركس به خداي يگانه ا
  .)59 : غريب او برادر و عجيب ها، همان ، پهلوانه( .مورد تكرار شده است

  :آوردختران جنگجو و رزم -1-3
فنون جنگ آموزي تمام در كنار تربيت وعلمه برخي دختران پادشاهان در ميدان نبرد هم از مردان چيزي كم نداشت

همچنـين  . شـدند مـي چه بسا در ميدان جنگ مـردان دليـر را هـم حريـف      و دالوري و تيراندازي را آموخته بودند و
 .آمدنـد رفتند  و سپاه ملكه به شمار ميشمار ميبه كه سواراني جنگي در دربار پادشاه بودند  نيرومند دختراني دلير و

  )44:  همان ،پهلوانه ها، شاه عمرنعمان و پسرانش(
 : پاداش آناندر جنگ و سرداران دالوري و شجاعت  -1-4

كردند، اگر سرداري دلير وجنگاور داشـتند كـه ايشـان را در فـتح آن     پادشاهان وقتي سرزميني را در جنگ فتح مي
ي كارهـاي آن  كردند و حل و فصـل همـه  فتح شده مي كالنتر سرزمين سردار را فرمانروا و ، سرزمين ياري كرده بود

  )88: ها، عجيب و برادر او غريب همان، پهلوانه(. كردندين را به او واگذار ميسرزم
 :كمك به پيروزي سريع پادشاه در جنگ -1-5

شدند و پادشاه آن سـرزمين را از سـمتش بركنـار    پادشاه يا ملكه وقتي در جنگ با پادشاه كشوري ديگر پيروز مي 
مفتوح،  به عنوان پادشاه سرزمين ،اين پادشاه ايشان را ياري كرده بودند پيروزي بر در فرد يا افرادي را كه  ، كردندمي

. بودپاداش خدمت به پادشاه   يها به منزلهو اين كار آن .گرفتندبيعت مي  كردند و از مردم شهر براي اومنصوب مي
  ) 55:  2ها همان ، پريانه( 
  : كمك گرفتن از پادشاهان همسايه براي دفع دشمن -1-6

هـاي ديگـر   هاي مقابله و مقاومت در برابر دشمنان غالب و نيرومند كمك گرفتن از پادشاهان سـرزمين اهيكي از ر
 كـرده  را او سـركوب  قصـد  كه داشتند خارجي دشمني اگر رسيدندمي حكومت به وقتي پادشاهان برخي. بوده است 

.  خواندندمي فرا را به كمك  لشكريانش و كشور آن پادشاه فوراً داشتند متحد خود كشوري نيرومند با چنانچه بودند
اي سـپاه  داشـتند و بـه گونـه   مي گرامي را او آمدمي سويي از كس هر و ماندندمي ديگر مناطق لشكريان منتظر سپس

نگـاران و  نامـه ( قلم صاحبان همچنين. دادندهاي مختلف  و طبقات گوناگون  تشكيل ميخود را از بين  اقوام و ملت
كردند مي تعيين مقرري و مواجب هاآن براي و گرفتندمي خود حمايت  تحت را) حسابداران( رقم وصاحبان) دبيران

كمـك گـرفتن از پادشـاه كشـور     . امور مالي لشكر، همـراه باشـند   تا براي ثبت وقايع و مكاتبات الزم و  رسيدگي به 
  )126 : وپسرانش نعمان عمر ها،شاه پهلوانه همان ، ( .مورد در  حكايات هزار و يك شب تكرار شده است 9همسايه 

 :قدرت و مراتب آن -2
  :مقام و جايگاه برجسته و برتر پادشاه -1-7

افيـان و  جايگـاه ايشـان بـين اطر    مقـام و  بردنـد بايسـت  جا و مكاني و موقعيتي كـه بـه سـر مـي    در هر پادشاهان 
كرد خرگاه برپا مي مكاني بيرون از شهر هم خيمه و، بنابراين حتي وقتي پادشاه در بودزيردستانشان قابل تشخيص مي

تختـي   اش در صدر مجلس بـر خيمه خود پادشاه در.تر بود بزرگ تر وها باشكوهي خيمهبقيه ي خود پادشاه ازخيمه
-مـردان در سـمت چـپ او مـي    حاكمان و سران و بزرگـان و دولـت   سمت راست او و در شاهزادگاننشست و مي

  .ايستادند
ميـان   خرگـاه پادشـاه در   زدند براي اينكه خيمـه و كه سپاهيان كشوري براي جنگ در سرزميني اردو مي وقتي هم

ي كفيدشـاه چـادري بـزرگ از    ها فـرق داشـته مـثالً خيمـه    ي پادشاه با ديگر خيمهها قابل تشخيص باشد خيمهخيمه
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صـندلي گوهرنشـان نشسـته و     ن چادر بـر ابريشم سرخ بوده كه لشكريان گرداگرد آن را گرفته بودند و كفيدشاه در آ
  )85و  36: سفربه ناكجا -همان ،داستانهاي سفر(. مردان دربرابرش صف كشيده بودندوزيران ودولت

 : وزير -1-8

از ايـن جهـت نقـش آنـان در سـاختار      . انـد ي نخست پس از شاه قرار داشـته وزرا از نظر مراتب قدرت، در مرتبه
هـاي  شرايط براي احراز مقام وزارت در داسـتان . و تعين كننده بوده استحكومت و قدرت و سياست نقشي اساسي 

  .درستكاري و عدالت -3انگيزي عبرت -2ثروت   -1: يكشب شامل موارد زير بوده است هزار و
 خـود  رفتـار  بـا  كـه  برخورد فردي به خود سفرهاي در لقرنينااسكندر ذو:  در يكي از حكايات  كتاب آمده است

 وفقـط  است مرگ او كار پايان وعادل نيكوكار يا باشد وستمگر ظالم خواه فهماند كه پادشاه و به شداو  عبرت باعث
 همـان، . (كرد وزارت پيشنهاد وي و به گرفت عبرت او رفتار ذوالقرنين از پس. رودمي گور وي به همراه نيك اعمال

  . )93-94:  پارسايي و عشق از
 چـه  هـر  و شد داده مي  چهارپا و اموال و و نوكر غالم با زيبا ايخانه و فاخر و گرانبها ايجامه به وزير منتخب، 

مـورد   11انتخاب وزير  .دادندمي قرار او براي 2عقار و 1و تيول حقوق و مواجب نهادند ومي اختيارش در داشت نياز
  )145:  بدور ملكه و همان ،قمرالزمان ( .تكرار شده است

 : تعيين جانشين پادشاه -1-9

يكي ديگر از موارد سياستي در حكومت پادشاهان انتخاب جانشيني بوده كه بتواند پـس از مـرگ شـاه، كشـور را     
  . اداره كند و قبول درباريان و مردم را هم داشته باشد

 اينكـه  بـر  عـالوه  نداشـت  پسـر  فرزنـد  پادشاهي اگر چون داشته زيادي اهميت پادشاهان براي پسر فرزند داشتن
 تـاج  بايـد  و كنـد  اداره را كشورش و باشد اشپادشاهي وارث كه نبود كسي هم مرگش از پس شدمي النسل مقطوع
 برخـي  بنـابراين . مانـد نمي باقي جهان در او هم گذاشت ناممي بيگانگان به را هاخزانه و هاگنجينه و اموال و وتخت

  )58و1:  2 ها همان ، پريانه(  .باشد ايشان جانشين كه باشند داشته پسري آنان از تا متعددي داشتند  زنان پادشاهان
  :اخالقي پادشاه به جانشين خود -ي سياسيوصيت نامه  -10- 1

نوشـتند و در آن پسـر خـود را در    اي براي پسر خود مينامهرسيدند وصيتبرخي پادشاهان وقتي به سن پيري مي
جليعاد شاه نيز وقتي به سن پيـري رسـيد چـون     :براي مثال. كردندمورد كشورداري و رفتار با زيردستان سفارش مي

سر پادشاهي او بعد از خودش با بزرگان كشور پيمـان   نظر او را آزموده وشايسته يافته بود بر پسري داشت كه از هر
همچنـين از تمـامي دانشـمندان،    . نمـود  كنند و او را جانشين خـود  ها فرمان داد از پسرش فرمانبرداريبست وبه آن
كالن قول و پيمان گرفت كه از او سـرپيچي   ي مردمان از خرد وبقيه ساالن وبزرگان و سالخوردگان و كم دليرمردان،

صـفت نگـاه    پسرم ده خوي و: وقتي مرگ خود را نزديك ديد پسرش را فرا خواند و او را چنين وصيت كرد .نكنند
چون خشم برتو چيره شد، خشم خويش نگه  :زها عبارتند اآن دار كه در اين جهان و جهان ديگر به تو سود رساند و

هرآينه پيمان بستي پايبند عمـل  . رسيد صبر پيشه كن، چون سخن گويي راست گوي دار و سركوب كن، چون بال در
دل و درون خـويش  . ببخشـاي  چون توانمنـد باشـي درگـذر و   . چون داوري كني به دادگري كوش. باش و عمل كن

همچنـين بـه ده خصـلت ديگـر     . به دشمن خود نيكي كن و از آزار وي بپرهيـز  دشمنان خود را ببخش و. بزرگ دار
در هنگام تقسيم كردن ميانه رو و عادل باش بـه هنگـام   : آنها چنين اند.پايبند باش تا سود آن به مردم كشورت برسد 

و از لجاجـت  پيگرد و مجازات ستم نكن و چون پيمان بستي وقول دادي به عهد خود وفـاكن و پنـد وانـدرز بپـذير     
دست بردار و با ايستادگي بر قواعد ديني وسنت هاي پسنديده هواي زيردستان خود را داشته باش و ميـان مـردم بـه    

                                                            

 )، لغت نامه  1352دهخدا، ( .عمر تمام در او مواجب ازاء در خود نوكران از يكي به اي قريه ماليات كردن واگذار: تيول -1
 )، لغت نامه  1352دهخدا، (قريه و ملك و اراضي زراعت زمين، و آب: عقار -2
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. عدل و داد فرمانروايي كن تا كوچك وبزرگ كشور ،  تو را دوست داشته باشند و تبهكاران و بدكاران از تو بترسـند 
مبادا از فرمان شـاه  : بر پادشاهي شاهزاده پس از او پيمان بسته بودند گفتآنگاه شاه به عالمان وسران كشور كه با او 

پيمانتان با من پيمان با او نيز هست گوش به فرمـان او  . خود سرپيچي كنيد در اين صورت سرزمين شما از ميان برود
موضـوع تعـين   . بـود يابـد  گونه باشيد كه با من بوديد تا امور شما سروسامان و احـوال شـما به  باشيد وبا او نيز همان

  )153-155: ايراني  هاي هند وشبانه همان ،( . هاي  كتاب آمده استمرتبه در حكايت15جانشين پادشاه 
  :فرمانروا انتخاب -1-11

 خـود  گـروه  در و گرفتنـد مي نظر در را قدرت معيار فرمانروا تعيين هاي هزار و يك شب، براياغلب در حكايت
ي پرنـدگان  اين مورد در حكايتي فابل و در بـاره . كردندمي انتخاب فرمانروايي به بود زورمندتر همه از كه را هركس

  )73-75:  وحيوانات پرندگان دلگشاي حكايت همان ، ( .آمده است

 :تنبيه و مجازات -3
كردنـد تـا   انـد مجـازات مـي   شدهپادشاهان براي برقراي نظم و عدالت در جامعه كساني را كه مرتكب خطايي مي 
شـكنان آمـده   يا قانونيه و مجازات و مكافات خالفكاران سياست در اصل لغت به معني تنب. ي عبرت بقيه باشندمايه
كالسيك ادب فارسي سياست بيشتر به معني مجازات به كار رفته است و سياسـت رانـدن بـه معنـي      متون در . است

استگاه نيز بـه معنـي جـايي كـه در آن اجـراي      مجازات و عقوبت كردن، سياست فرمودن به معني مجازات كردن، سي
  )لغت نامه دهخدا ذيل سياست( .كنند يا قتلگاه آمده استسياست وعقوبت مي

 : مجازات خيانت به پادشاه -1-1

، بـود  هـم  خـود او  همسـر  خطاكـار  شخص اگر شد حتيمي خود خيانت اطرافيان از يكي طرف از به پادشاه اگر
 و در افسـون  انديشـي ژرف بـه  هاي هزار ويكشـب پادشـاه  در اغلب داستان .رساندمي عملش سزاي به وي را پادشاه
تنبيـه و  موضـوع  ) 284: سـفربه ناكجـا    -داسـتانهاي سـفر   همـان، (. است شده سفارش كنندمي مردان با آنچه و زنان نيرنگ

 . آمده استهاي هزار و يكشب بار در داستان 21مجازات 

 : دادخواهي و عدالت -2-1

ورزي بـوده و  تلورزي در گذشته و حال مسئله دادخواهي و عداهاي كشورداري و سياستترين بنيانيكي از مهم
كـه   اسـت  گويـاي  ايـن حقيقـت     »الملك يبقي مع الكفر و ال يبقي مع الظلـم « به طوري كه  عبارت مشهور. هست

انـد خـود و   در طـول تـاريخ خواسـته    انروايـان مپادشـاهان و فر . ماندقي نمياو با ظلم ب دمانقي مياپادشاهي با كفر ب
به همـين دليـل در آغـاز    .  ورزي و انصاف و داد و دادخواهي مشتهر  محبوب گردانندرا به عدالتشان دستگاه امارت

ي رسـيدگي بـه   روز كـه كسـي دادخـواهي كنـد ، آمـاده     اند كه در هر ساعت از شبانهشدهامارت و گاه گاه متذكر مي
  .شكايت او هستند

 : دخواهي در هر ساعت از شبانه روزدا -3-1

كرد به كار و از كسي شكايت مي رفتمي ايشان حضور به دادخواهي براي كسي هم شب نيمه برخي حاكمان اگر
اين پادشاهان و  .دنفرستاد و فرماندهان خود را به دنبال كسي كه ستمديده از او شكايت داشت مينكراو رسيدگي مي

روز كه به درگاه بيايد، ما داد او را از شخص كس هر مشكلي دارد در هر ساعت از شبانه هركردند حاكمان اعالم مي
گيريم، روشي بوده كه برخي از فرمانداران و پادشاهان مـذكور در تـاريخ اسـالم و يـا متـون كالسـيك ادب       ظالم مي

 : اند در آغاز امارت چنين اعالني داده بودتهگف) پدر عبيداهللا بن زياد( ي زياد بن ابيهدرباره. اندبردهفارسي به كار مي
پوشم و گرچه هنگـام شـب آينـد، روزي و    نمي از حاجتمندان رو: كنماز هرچه قصور كنم از سه چيز قصور نمي«

از خدا بخواهيد كه پيشوايتان را قرين صالح بـدارد كـه   . دارماندازم، به جنگ رفتگان را دير نميمقرري را عقب نمي
ها نيز به صـالح آينـد   ادبگران شمايند و پناهگاهتان كه به سوي آن پناهنده شويد و چون به صالح آييد آنراهبران و 
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كه خشمتان فزون شود و غمتان دراز شود و حاجتتان برنيايـد و اگـر بـه نتيجـه رسـد       ها را به دل مگيريددشمني آن
ي شـما اجـرا كـنم    وقتي ديديد كـاري را دربـاره  . خواهم همه را بر همه كمك كندي شر شود از خدا ميبرايتان مايه

از ميان شما كشتگان بسيار خواهم داشت، هركدامتان بپرهيزيد مبادا از . ي زبوني شما شوداجراي آن كنيد گرچه مايه
  )2787: ، ترجمه تاريخنامه طبري1368بلعمي،( » .كشتگان باشيد

 : مجلس مظالم در يك روز از هفته 3-2

در روز معين مردم . دادند ديندار يك روز در هفته را به رسيدگي به شكايات مردم اختصاص مي پادشاهان عادل و
اي بـا شـكوه و غالمـان و    بـا جامـه   سـپس يكـي از وزرا   .  ماندنـد ي ورود ميرفتند و منتظر اجازهبر در كاخ او مي

شوند پادشـاه هـم داخـل نشسـته بـود و      كساني كه دادخواست و شكايتي دارند وارد : گفتو ميآمد مي خدمتكاران
اقليـدي،  (. كردنـد اضر بودند و به شكايات رسـيدگي مـي  ح او دولتمردان هريك برحسب مقام و موقعيت خويش نزد

 )125: ، از عشق و پارسايي 1387

 :صفات حميده پادشاه  -4
آمـده اسـت كـه در رونـق     هاي هزار و يك شب ي پادشاهان داستانبسياري از اوصاف محمود و پسنديده در باره

از جملـه  . هاي قدرت و حكومت موثر بوده اسـت پادشاهي و  شهرت ايشان به خير و راستي و در نتيجه تحكيم پايه
  : اين اوصاف است

  : نوع دوستي و ارج نهادن به هنرمندان و صنعتگران 4-1
. كردنـد اختند و از او پـذيرايي مـي  نوار ميرا بسي آمد ،  او به كشورشان ميبرخي پادشاهان وقتي مسافري غريب 

به وي پيشـكش   ساخت واما ابتدا آن را براي شاه مي. ها ياد مي دادبه آن دانست مياگر آن شخص صنعت جديدي 
سـندباد بحـري بـه سـرزميني      در يكي از حكايـات،  . كردهايي از او قدرداني ميشاه هم در عوض با پاداش .كردمي

شاه او را گرامي داشت اما چون سندباد ديد كـه مـردم آنجـا بـر      ه حضور پادشاه بردند وغريب رفت مأموران او را ب
براي اسب پادشاه زين و برگ ساخت شاه هم از اين صنعت خوشش آمد و بـا  ، شوندزين و برگ  سوار مياسبان بي
مردم آن كشور خدمت  كرد و پادشاه وي را شخصي  چون با آن صنعت به پادشاه و .هاي درخور او را نواختپاداش

اليق و كاردان ديد او را از نزديكان درگاه خود كرد وحتي براي اينكه از كشورشان نـرود بـانويي بزرگـزاده از اعيـان     
  )45-47: دريايي ها  -داستان هاي سفر همان ،(. شهر را به همسري او در آورد

  :غريب نوازي پادشاه -4-2
 به كرد مي كمك درخواست ايشان از كاري وبراي رفت مي ايشان درگاه به مسافري غريب وقتي انپادشاه برخي

حسن بصري به  در حكايتي از كتاب ،  . و تا جايي كه مي توانستند به او كمك مي كردند شدند مي او پذيراي گرمي
حسون شاه  .اه درخواست كمك كرداز پادشاه آنجا حسون ش منارالسنا اش گمشده يافتن سرزمين كافور رفت و براي

. كـرد  كمـك  او به مشكلش رفع در امكان حد ا داد وت جاي دربار ي مهمانخانه در را به گرمي از او استقبال كرد او
  )222:  2 هاپريانه همان ،( .مورد تكرار شده است 8شاه با بيگانگان و افراد غريب  هاي برخورداين گونه 

  : علم دوستي پادشاه -4-3
 تبحـر  شـاعري  و نجـوم  علـم  تـا  قـرآن  خواندن از مختلف علوم هزار و يكشب در شاهزادگان و پادشاهان بيشتر
-مـي  اطـالع  هم ديگر كشوري در دانش و علم با ايشاهزاده وجود از اگر حتي. بودند خود زمان عالمان از و داشتند
 بـه  شـاهزاده را  فرسـتادند و باشد نزد پدر وي مـي كه شايسته پادشاهان  فراوان ها وهدايايپيشكش كسي را با يافتند

  .شوند مندبهره او ودانش علم از تا كردندمي دعوت خود سرزمين
 كـرد  مـي  ادعـا  ، نداشـت  ورودي راه امـا  داشت را شاه قصر به ورود قصد كسي اگر به دليل همين علم دوستي ،

 وارد غيورشـاه  دربـار  بـه  خواسـت مي شاه شهرمان پسر قمرالزمان : ها آمده است در يكي از حكايت. است دانشمند
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 و پوشـيد  بازرگانـان  يجامـه ،  دارد دوسـت  را دانشمندان و عالمان غيورشاه دانستمي چون . نداشت راهي و شود
  . دادند راه هند پادشاه قصر به را او تا است شناسستاره و داندمي حساب علم كرد ادعا و كرد تهيه رمالي وسايل

-مي نياز احساس زمان هر كه داشته شاعراني و دانشمندان و حكيمان و عالمان خود قصر در الرشيد هارون خليفه
 يا بخوانند شعر خليفه دلتنگي رفع براي يا .شود مندبهره هاآن دانش از تا خواند فرا خود نزد را هاتوانسته آنمي كرده
 شـاعران  افتـاد مـي  خليفـه  براي خوشايندي اتفاق وقتي يا مختلف هايمناسبت در همچنين و. بسرايند داستان و قصه
 هـا آن از شاهانه هايجامه و گرانبها هايپيشكش دادن با نيز خليفه. سرودندمي شعر او  براي ابونواس همچون دربار

 بـه  خليفـه  ، دادمـي  انجـام  آنجـا  در شـگفتي  كار و آمدمي خليفه شهر عالم، به و تدبير با فردي اگر .كردمي قدرداني
 پيشكش فاخر هايجامه او به  كردمي خود خاص افراد از و خواندمي خود حضور به را او فرد اين با آشنايي محض

هاي هزار و يك شب بار در داستان 13موضوع علم دوستي پادشاه  .بدهند خوبي پاداش او به دادمي دستور و كردمي
    )46-48و1 :ها  داستان -شعر همان ،(. آمده است

 : بخشش و دهش پادشاه -4-4

ر مـوارد متفـاوتي متبلـور    اما اين بخشش د .اندشتر پادشاهان افرادي بخشنده بودهدر حكايات هزار و يك شب  بي
هبود بيماري، بخشـش  براي نجات جان پادشاه، براي مژدگاني خبر خوش، براي شكرگزاري و ب :از جمله  شده است

ي ايـن  همـه . بخشش به تهيدستان يا عامه مـردم   و  به پادشاه يا انجام كاري براي پادشاهپاداش نيكي به بخشندگان، 
  . هاي حكومت پادشاه، نقش داشته استموارد در محبوبيت و در نتيجه تحكيم پايه

   :بخشش به خاطر نجات جان پادشاه يا نزديكانش -4-4-1
در عوض بـه آن شـخص بخشـش     ، شدمملكتش مي ديد كه باعث نجات جان او واگر پادشاه از كسي محبتي مي

و جان او را نجات داد، پادشاه در عوض بـه   كرد آگاه ابوقير يتوطئه از را ابوصير دالك پادشاه وقتي: . كردبسيار مي
ابوصـير  از شـاه خواسـت تـا او را بـه سـرزمينش       . ابوصير گفت هر درخواستي دارد بگويد تـا آن را بـرآورده كنـد   

شمار به او بخشيد و او را با كشتي  همـراه بـا غالمـان    هاي بيشاه مال و منال فراوان و پيشكش. ردانداسكندريه برگ
  )124: دريايي ها -داستانهاي سفر همان ،( .ي اسكندريه كردبسيار روانه

  :بخشش به نشانه مژدگاني -4-4-2
 وقتي ناخدا معين خبر پيدا شـدن دختـر بـرادر    :انددادهها بيشتر در قبال خبر خوشي بوده كه به پادشاه ميمژدگاني

اي شـاهانه بـه   جامـه ، عالي الملوك به محض شـنيدن خبـر  ، عالي الملوك آوردرا براي پادشاه، دولت خاتون پادشاه، 
جشن برپا  ي سالمت دختر برادرش، شهر را آذين ببندند ودرنگ فرمان  داد به شكرانهبي ناخدا معين پيشكش كرد و

  )103:  2 هاپريانه ،همان ( .كنند
   :بخشش و كمك به بخشندگان -4-4-3

 بـوده  ثـروت  و مال داراي گذشته در كه آشنايانشان از كسي يافتندمي آگاهي اگر .بودند بخشنده بسيار امرا بعضي
سليمان عبدالملك وقتي فهميد خزيمه پسر  : كردندمي كمك او به افتاده تنگدستي به دهش و بخشش خاطر به اكنون

ي بني اسد كه جوانمردي بخشنده بوده و ثروت بسيار داشته  به دليل  بخشـش و دهـش بـه تنگدسـتي     بشر از طايفه
به صورت ناشناس  رود وخزيمه مي يخانه در به شبانه شود،  مطلع اطرافيانش از كسي دهد اجازه اينكه بدون افتاده،

  )164:  پارسايي و عشق از همان ،(. كنداو كمك ميمبلغ زيادي به 
  : بخشش به نشانه شكرگزاري وبهبود بيماري -4-4-4

 بيمـاري  بتوانـد  كه شخصي يافتن براي رايش وز و سپاهيان تمام ،  شدمي دچار العالجي بيماري به پادشاهي اگر
 او را شـاه   كنـد  درمـان  را پادشـاه  بيماري توانستمي كه شدمي پيدا چنانكه كسي .شدندمي بسيج كند درمان را وي

-مـي  او بـه  فـراوان  واموال مال و شماربي كنيزان و غالمان و كردمي هديه او به گرانبها هايجامه و نواختمي بسيار
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 بسـا  چه. بدهند هديه او به دادمي دستور خود زيردستان و تمامي كشور سران و دولتمردان و وزيران به پس .بخشيد
 همـان ،  ( .مـورد تكـرار شـده اسـت     29بخشش و دهش پادشاه در . دادمي طبيب آن به هم را خود كشور وزارت كه

  )133:  ناكجا سفربه-سفر داستانهاي

  استقبال آيين  -4-5
هـاي  مرسـوم    استقبال رسمي و يا غيررسمي از ميهمانان و و وزيران و  افراد عاليرتبه و يـا حتـي گمنـام  از آيـين    

و يـك شـب    پادشـاهان در هـزار  . الملل جاري استامر استقبال هنوز هم در روابط بين. پادشاهان گذشته بوده است
  .شدندرفت پذيراي او مياگر كسي از راه دور يا نزديك به درگاه ايشان مي اند وكردهرا برگذار ميآيين استقبال 

   :استقبال وزير از وزير -5-1
 محـض  به فرستاده ايشان كشور به درخواستي براي را وزيرش همسايه كشور پادشاه يافتمي اطالع پادشاهي اگر
-مـي  موافقت همسايه پادشاه يخواسته با امكان صورت در و فرستادمي او استقبال به را كشورش سران خبر شنيدن
  )43: سفر به ناكجا  -داستان هاي سفر همان ،( . كرد

   :استقبال از نزديكان -5-2
 تا بپرسـد  كردمي روانه هاآن نزد را كسي شاه اند،زده خيمه شهر از بيرون سپاهياني آوردندمي خبر شاه براي وقتي
 از و نيسـتند  غريبـه  گـروه  اين كه آوردمي خبر شاه يفرستاده اگر پس . اندآمدهاو  سرزمين به علت چه به و كيستند
 غريـب  و برادرش عجيب هاهمان، پهلوانه( .رفتكشور به استقبال ايشان ميهمراه با بزرگان  پادشاه، هستند شاه وتبار فاميل

 :42-41(  
  :استقبال از كاروان ها-5-3

رفتنـد و  ها ميپادشاه آن سرزمين با درباريانش به استقبال آن ، رسيداگر كارواني از شهري غريب به سرزميني مي 
  )136:  ناكجا سفربه -سفر هاي داستان همان ، ( .تكرار شده است مورد 9آيين استقبال در  .كردندها پذيرايي مياز آن

 :ترفند هاي تبليغ و كسب اطالع - 2
هـاي  در دنياي هزار و يك شب براي  تبليغ  درستي و درايت پادشاهي و كسب اخبار و اطالعـات از مـردم روش  

  : شودها اشاره ميبوده كه در زير به برخي از آن
  :كشور بادانيآ كامل سطح دادن نشان  5-1

براي رونق تجارت و آسايش رعيت ، غالب پادشاهان عالقه داشتند كه اوضاع كشور خود را آرام جلـوه دهنـد و    
در يكـي از  : دادنـد بدين منظور گاه رفتارهايي تظاهرگونه براي اثبات آرامـش و امنيـت و سـالمت مـردم نشـان مـي      

 كـارگزاران  و اعتمـاد  مورد وافراد است كرد بيمار وانمود مملكت كامل آباداني دادن نشان براي ها انوشيروانحكايت
 بيمـاري  تـا  بيابند او براي ويران روستايي از كهنه خشتي و بگردند سرتاسر را كشور كنار و داد گوشه دستور را خود
 زيـر  را سرزمينشان تمام هاآن پس. اند كرده تجويز را دارو اين پزشكان گفت خود ياران به . كند درمان آن با را خود

 و شـد  خوشـحال  انوشيروان نيافتيم، خشتي پاره يا ويران جاي كشور سرتاسر در گفتند و بازگشتند چون گذاشتند پا
  )95:  پارسايي و عشق از ،1387، اقليدي( .است كامل آباداني در اشپادشاهي قلمرو كه گفت سپاس را خدا

 :اطالع مستقيم از اوضاع و احوال مردم -5-2
بـدين منظـور بـا    .شـوند   آگاه شهر در مردم يهمه احوال و اوضاع از خودشاندادند ترجيح ميپادشاهان  بعضي 

 شـهر  يتـازه  خبرهاي كردند تامي آمد و رفت شهر با همراهي نديمانشان در لباس مبدل و غالبا در كسوت بازرگانان
    )251: رندان و طراران  مصري هاي شبانه همان ،. (آورند دست به را
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   :اجير كردن خبرچين -5-3 
هاي پيشبرد مقاصد پادشاه، اجير كردن افرادي براي انجام كاري بوده است اين اجير كردن در موارد زير يكي از راه

ل براي اطـالع از اوضـاع و احـوا    -2چينان براي اطالع از اخبار و احوال شهرها،  اجير كردن سخن -1: شودديده مي
   .نزديكان شاه

مهمي را انجام دهنـد بـه ايـن افـراد احتـرام       خواندند تا براي ايشان كارمي پادشاهان وقتي افرادي را نزد خود فرا 
مواجـب كـافي    ها مقرري وبراي آن كردند وهاي رسمي فاخر نثار ميجامه ها وپيشكش ها ونهادند، هديهفراوان مي
دهنـد بـه   دادند كه در برابر آنچه خواست پادشاه است و انجام مـي هنگفت مي فراوان وي پول و وعده دادندقرار مي

  )186:  1همان ، پريانه ها(. مورد تكرار شده است 3اجير كردن خبرچين . ها بدهندآن

 اليه هاي  قدرت روابط شاه با  -6

 : رابطه شاه و وزير 6-1

برخـي   :تكاليف شاه و وزير نسـبت بـه هـم آمـده اسـت      در هزار و يك شب اين رابطه بيشتر در بحث حقوق و 
در مورد حق شـاه بـر وزيـر    . اندحدودي را قائل بوده) در روابط حكومتي ايشان(پادشاهان در رفتار بين شاه و وزير 

شاه به خاطر حقوقي كه به وزير دارد بر او چيره است و وقتي وزيـر حـق او را ادا كنـد شـاه بـر او مسـلط        :اندگفته
آشـكار و راي درسـت و    انـه در نهـان و  پنـد و خـدمت مجد  : آمده  استدر مورد حق شاه بر وزير هم  .هد بودنخوا

حتي يك دم غافـل نشـدن از    سستي نكردن و پنهان نكردن چيزي از شاه كه دانستن آن حق او باشد و رازپوشي او و
هرحـال و   يگيري خواست و تمناي شاه درپ هرچيز كه ممكن است شاه را از برآوردن مصالح و نيازهايش باز دارد و

اند اگر كسي وزير پادشاهي باشد و بخواهد از او جان بـه سـالمت بـرد بايـد     همچنين گفته. دوري كردن از خشم او
جايگـاهش   درخواست او از شاه بـه قـدر مقـام و    تمنا و شنو باشد وسخن او از حد آرزوي شاه فراتر نباشد وحرف

بيند خود را كوچك نكنـد كـه ايـن گونـه كـار      كه شاه شايستگي آن را در وجودش نمي با درخواست مقامي باشد و
  .                                          گستاخي به شاه است

  : رابطه شاه و رعيت  -6-2
كـه  حق شاه بر رعيـت آن اسـت    :انداند و گفتهدر رفتار شاه با رعيت و رعيت با شاه هم حق و حقوقي قائل بوده

كنـد از شـاه   ي او را خرسند ميفرستاده ها به نيت پاك به جاي آرند و در آنچه شاه وخدا وهرچه شاه فرمان دهد آن
 گزاردن حق او و پذير باشد واز نثار جان براي وي وفرمان شنو وفرمان برند، همچنين رعيت بايد در برابر شاه حرف

. دريـغ نكنـد  ، بخشش خود برخوردار كـرده اسـت   ل و نيكوكاري وها را از عدسپاس او به جهت آنكه آن ستايش و
 بـراي  بودنـد  معتقد عادل شاهان .كند حفظ دستبرد از را هاآن يخانواده و اموال شاه كه است آن شاه بر رعيت وحق
 و عالمـان  دارنـد،  پـا  بـه  را هـا آن سـنن  و رسـم  بدهند، را هاآن حق بايد هاآن اصالح و رعيت به دادن سامان و سر

 مـال  و خـون  حرمـت  حفظ به و گمارند كار به يكديگر از هاآن منصفانه دادخواهي همچنين و تعليم براي حكيماني
شـاه را از حقـوق شـاه بـر      وحقوق رعيت بـر  .بپردازند لشكر تقويت و هاآن دوش از خراج گران بار برداشتن ها،آن

اند زيرا هالك شاه دانستهرا از پايمال كردن حق شاه زيانبارتر ميپايمال كردن حق رعيت  اند وتر دانستهرعيت واجب
اند و معتقد بودند هركس پادشاهي كشوري نعمت را همه به سبب پايمال كردن حق رعيت دانسته نابودي كشور و و

شـور  با حفظ اين سه، ك و. اصالح دين، اصالح رعيت و اصالح سياست :را بر عهده گيرد سه چيز بر او واجب است
   )134-137: شبانه هاي هند وايراني  همان ،(. ماندوپادشاهي وي پايدار مي

 :بخشي از رابطه شاه با وزير 6-3
اند كه در مواقـع  برخي پادشاهان  و يا خلفا وزيراني كاردان داشته .در مستشار قرار دادن وزرا  متبلور شده است  

در هزار و يك شب آمده . اندداشتهمي شاه را از كارهاي عجوالنه باز واند دادهگيري در كارها شاه را اندرز ميتصميم
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حتي اگر نيمه شـب هـم از چيـزي ملـول      كرد وهارون الرشيد در امور مختلف با وزيران خود مشورت مي: است كه
ز انجـام  وزير هم بـراي خليفـه ا  . خواند تا براي آسايش خاطر او  چاره انديشي كندمي شد وزيرش مسرور را فرامي

  )195:  1ها همان ، پريانه (. كردهيچ كاري فروگذار نمي
   :مشورت با افراد با مدبر -6-4

گشت تـا  تدبير مي دانست به دنبال فردي باگرفت كه راه بيرون آمدن از آن را نميوقتي پادشاه در تنگنايي قرار مي
كرد پادشـاه  نا  براي حل مشكل پادشاه رايزني ميرا از مهلكه نجات دهد پس اگر فردي داخود مشورت كند و  او با 

مـورد   16و افـراد كـاردان    مشورت با وزيران . دادهاي نيكو به او ميسپرد و نيز پاداشمقام وزارت خود را به او مي
  )191: همان ،شبانه هاي هند وايراني (. تكرار شده است

 :وساطت نزد پادشاه -6-5
اي مورد خشـم و غضـب پادشـاه    وزرا و بزرگان دربار براي افرادي كه به گونهپادشاه كشوري ديگر و يا  شفاعت 

  : ها با پادشاه بوده استي آني رابطهو نشانههاي اعمال نظر و قدرت وزرا و بزرگان قرار گرفته بودند از ديگر جايگاه
  : وساطت پادشاهان نزد يكديگر -6-5-1

اگر زماني يكي از ايشان نزد ديگري براي شخصي طلب  .اندئل بودهبرخي پادشاهان احترام زيادي براي يكديگر قا
مخصوصـا وقتـي كـه    . گذشـت پذيرفت و از گناه شخص خطاكـار مـي  دل مي كرد پادشاه ديگر با جان وشفاعت مي

همـان ،  (  .مورد تكرار شده اسـت  7وساطت نزد پادشاه . پادشاه مقابل او از نظر قدرت و شوكت از وي زورمندتر بود
  )  341:  2 هاريانهپ

   :دوستي و تقرب به درگاه پادشاه -6-5-2
 . انـد كـرده اند و بـه وي خـدمت مـي   مقرب درگاه او بوده اند كه خليفه بسيار ايشان را دوست داشته وافرادي بوده

 )28: و پارساييهمان ، از عشق (. داده است تا بر آن سرزمين حكومت كنندخليفه نيز فرمانداري سرزميني را به ايشان مي

   :تحكيم روابط باپيشكش كردن كنيزان و هداياي ديگر -6-5-3
فرستادند، يكي از چيزهايي كه هايي مياند گاهي براي هم پيشكشپادشاهاني كه با يكديگر مراوده و دوستي داشته

ها، شاه عمر نعمـان  ، پهلوانههمان( .كنيزان زيبارو بوده است بفرستند، شاهان رسم داشتند به عنوان پيشكش براي يكديگر 
  )36: و پسرانش 

   :حت امر پادشاه نيرومندتر بودنت -6-5-4
 كاري و كردندمي فرمانبرداري او از داشتند خود از قدرتمندتر پادشاهي خود اطراف هايسرزمين در اگر پادشاهان

تحكـيم روابـط بـين     .كنند آورده نابودشان  شورش آنان بر و شود همسايه پادشاه خاطر رنجش باعث كه كردندنمي
  ) 126-128 : 2ها همان ، پريانه( .است آمدهمورد  6پادشاهان 

  :جابجايي قدرت -7
هـاي  در  حكايـت . ترين مراحل تاريخي در هر  دوره، جابجايي قدرت از يك شخص به ديگر اسـت يكي از مهم

 : ودشهاي زير ديده ميجايي به گونههزار و يك شب اين جابه

  : ي حاكم و فرماندارتوديع و معاوضه -7-1
 براي اينامه ، كند او جانشين را ديگري شخص داشت قصد و كردمي بركنار ايناحيه در را خود حاكم خليفه اگر
 خـط  ديـدن  با نيز حاكم. برساند او به را خليفه فرمان و ببرد تا دادمي جديد حاكم به را آن و نوشتمي پيشين حاكم
 آنگـاه . فرمـانبردارم  دل و جـان  بـه  خليفه و خداوند برابر در گفتمي و بوسيدمي را آن و خاستمي بر جا از خليفه
 ايشـان  بـه  را جديـد  حـاكم  و بركنار فرمانروايي از را خود تا خواندمي فرا را سپاه سران و اميران و چهارگانه قضات
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 تـا  فرسـتاد مـي  را خود وزير رسيدنمي خليفه به جديد حاكم از خبري و گذشتمي روزي چند اگر پس. كند معرفي
 شخصي رسيدمي خبر خليفه به چنانچه. بكشد را وي نكرده عمل او فرمان به پيشين فرمانرواي اگر و كند خبر كسب

 وزيـر  شـخص  آن اگـر  حتـي  بزننـد  گـردن  را خطاكـار  شـخص  دادمي دستور است كرده كوتاهي او فرمان انجام در
 هـاي  همان ، عاشـقانه  ( .مورد تكرار شده است 3عزل و نصب سران ، كتابي هادر حكايت  .باشد منطقه آن فرمانرواي

  )200 : بغدادي

  : قدرت يافتن با نيرنگ وحفظ آن با توطئه -7-2
اند وبا نيرنگ در حفـظ آن  كردهگري حكومت را تصاحب مياند كه با حيلهبرخي پادشاهان افرادي نيرنگ باز بوده

 ، ديدنـد در خطـر مـي  ) مثالً وزيرشان( اگر جان خود و حكومتشان را از جانب برخي از بزرگان كشور. اندكوشيدهمي
ايـن  . كردنـد ريزي ميبراي كشتن مدعيان حكومت برنامه، ها رايزني كردهكردند و با آنافراد هوادار خود را جمع مي

-كردند تا در رسيدن به خواسـته احسان بسيار مي لطف و ،  بزرگاني كه با ايشان همدست بودند پادشاهان به سران و
 عمرنعمـان  شاه ها،همان ، پهلوانه(  .دادنداما گاه اين سران هم در عمل كاري براي شاه انجام نمي. اشان آنان را ياري كنند

  ) 228:   وپسرانش
   :ي قدرتصاحب كودتا گونهت -7-3

بزرگان مملكـت بـه فرمـان     ي سران وكردند از اين رو همهتصاحب ميبرخي شاهزادگان نيز به زور حكومت را 
ي شاهان و ، جامهكردها بخشش بسيار ميآورد به آنها را به فرمان خود درپس شاهزاده براي اينكه آن. ايشان نبودند

  )2-3: در او غريب ها، عجيب وبراپهلوانه همان ،(  .نكنند عليه وي شورشبخشيد تا  ها مي مال فراوان به آن زر و

 :ازدواج هاي سياسي  -8
هـا رنـگ و بـوي    ينه تاريخ اجتماعي باشد و هسـت ، بسـياري از ازدواج  آتواند در دنياي هزار و يك شب كه مي

  : از اين مقوله است. گيردمي... ها و روابط بين پادشاهان و سياسي براي تحكيم پيمان
  : براي اتحادعقد دختر پادشاه با شخص قدرتمند  -8-1

كردند با او وصلت كننـد  ديدند سعي ميمقام باالتر مي اگر در ميان مردم شخصي را از نظر جاه و، برخي پادشاهان
تا هم از گزند وي در امـان   كردندهمسر او ميديدند دختر خود مثال اگر كسي را ثروتمندتر و قدرتمندتر از خود مي

ها  پريانه همان ،( . متحد مي شودكند و با او ميشورش ن او عليه يوند خانوادگي به دليل پباشند و هم مطمئن باشند كه 
1 :200(  
    :مالك هاي ازدواج شاهزادگان -8-2

به دو چيز گيرنـد مـر   (از آن جا كه يكي از ابزارهاي مهم به دست آوردن قدرت در دنياي قديم ثروت بوده است، 
 ازدواج سـن  بـه  دختـر  وقتـي  داشتند دختر فرزند كه پادشاهاني) قي توسيدقي(). مملكت را يكي زعفراني يكي پرنياني

 كسـي  اگر حتي. باشد ايشان خود مانند ثروت و اجتماعي يطبقه نظر از كه دادندمي كسي همسري به را او رسيدمي
 همـان ، (. بـود مـي  پادشـاه  خـود  مانند ثروت و مال نظر ازبايست  بود او خواهان هم خانم شاهزاده خود يخانواده از

  )257:  پسرانش و عمرنعمان شاه ها، پهلوانه
 :جشن ازدواج شاهان و شاهزادگان و آداب و رسوم آن -8-3

نواختند، سپس شاه تمام زندانيان آراستند و طبل شادي  ميشهر را  مي، كرد مردماختيار مي يهمسروقتي پادشاه،  
ي شـاهانه  سران حكومت و بزرگان دولت را جامـه  داد وپوشاك ميخانمانان و يتيمان كرد، به بيرا از حبس آزاد مي

  )67: شبانه هاي ايراني  همان ،(. كردميهاي شادماني برپا كرد و ده روز تمام از بام تا شام جشن و آيينپيشكش مي

   :اهميت اصل و نسب دختر براي ازدواج با شاه و شاهزاده -8-4
گرفتنـد  ها اهميت زيادي داشته پس وقتي هم كه تصـميم مـي  ي انسانل و نسب و رگ و ريشهبراي پادشاهان اص



 1027/       سياست و حكومت در هزار و يك شب

زاده يا شاهزاده باشد و از نظر اصل ونسب همچون خود ايشـان  گرفتند كه بزرگازدواج كنند كسي را به همسري مي
ريشه چـه بسـا    رگ وچون معتقد بودند زن بي .كريم الطرفين باشدباشد تا اگر از او صاحب فرزندي شدند فرزندي 

عاشـقانه   همـان ، (. فرزندي تبهكار به دنيا آورد واين فرزند تبهكار چون به جانشيني پدر رسد باعث تباهي كشور شـود 
  )2: هاي مصري، تاج الملوك و عزيز

  گيرينتيجه
و . وري اسـالمي و ايـران اسـت   هزار و يك شب آينه رفتار سياسي و اجتماعي دنياي  گذشـته  بخشـي از امپراطـ   

هـاي امـور سياسـي و اداري و    برگذار شده، بـا پيچيـدگي   يهاي سياسي و حكومتي  در آن هر چند به سادگساختار
در حكايات اين كتـاب، خواننـده بـا  چگـونگي تـدبير امـور       . ي چنداني از نظر كاركرد نداردتشكيالتي امروز فاصله

اسـتقبال از ميهمـان،   : ها، همچنين برخي آداب و رسوم دربارها چـون و پاداش هاداري ، مجازاتپادشاهي و مملكت
هـا و سـاير امـور    ها ، بخشش و دهـش ، ازدواجوساطت بزرگاناحترام به دانشمندان و حكما، قبول يا رد شفاعت و 

توانـد  مـي و بـا دقـت در همـين امـور بـا نگـاه امـروزي        . شـود گذشته آشنا مـي درمعمول در دنياي سياست و تدبير 
  . هاي كاركردي بسياري بين تشكيالت اداري و سازماني آن روز با دنياي امروز بيابد شباهت
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