
 

 

 
 

 

 

 نـــقد    

 و                                                                                                                      

 نـــظر                                                                                                                                                      

 
 

                                                                     

 شـامل:                                                                      
   معرّفی و نقد کتاب 

 نقدِ نقد 

 از عربی به فارسی(   ترجمه( 

 گزارش 

 وگو و... گفت 



 

 



 

 انهم ادبّیات تطبیقیکاوش
https://jccl.razi.ac.ir/ 

 6565-5656 ـاپـی:شاپــای چ

 6565-5666 شاپای الکترونیکی:
 

 

 ء

 فارسی( -نامة ادبیّات تطبیقی )مطالعات تطبیقی عربی کاوش

 863-833، صص. 8331(، پاییز 33)پیاپی  3دانشگاه رازی، دورة نهم، شمارة 

 )نقد و نظر(

 زندان رفتن بزرگمهر در آیینة ادب فارسی و عربی

نـاگونی  هـا  گو در ادب فارسـی و عربـی جهـو    و سـب  نن   به بزرگمهر نسبت روایت خشم انوشروان 

 .نن نگریستم تاریخی به اساس تقدّ  شایسته است بره به اختالفات بسیار نندارد که با توجّ

 ت خشم انوشروان نسبت به بزرگمهرعلّ .8

 شاهنامه .8-8

 باد شکم انوشروان .8-8-8

 فردوسی است: شاهنامة  لین منبعی که به این موضوع پرداختهاوّ

 ید  بود که مرغی سیا  یکی از گوهرها  بازوبند او را ربود.روز  انوشیروان در مرغزار  خوش نرم

 همیشـــه بـــه بـــازوب نن شـــا  بــــر    

ــد    ــازو بدیـ ــد بـ ــیه بنـ ــرب سـ ــو مـ  چـ

ــورد   ــ  بخ ــوهر یکای ــد گ ــو بدری  چ

ــد   ــر پریــ ــالین او بــ ــورد و ز بــ  بخــ
 
 

 

 

 ...یکـــن بنـــد بـــازو بـــدب پـــر گهـــر

 ســــر درز نن گــــوهران بــــر دریــــد

ــاب و یـــا وت زرد   ــان در خوشـ  همـ

ــدار   ــه ز دیــ ــد همانگــ ــد ناپدیــ  شــ
 
 

 (666-663: 6   ج5636)فردوسی  

به   درهم بزرگمهر چهرةبا دیدن کرد که شا  چشم گشود و بزرگمهر ترسید و با نگرانی به شا  نگا  می

   را سرزنش کرد:خشمگین شد و واو نسبت به   به همین سب  شد؛گمان او بد

 دژم گشــــت زان کــــار بــــوزرجمهر

ــی    بدانســـت ک مـــد بـــه تنگـــن نشـ

 دچـــو بیـــدار شـــد شـــا  و او را بدیـــ

ــه خــواب   گمــانن چنــان بــرد کــو را ب
 
 

ــ هر   ــردان ســ ــار گــ ــد از کــ  فرومانــ

  زمانــــه بگیــــرد فریــــ  و نهیــــ    

 کزان سان همن لـ  بـه دنـدان گزیـد    

  خــورش کــرد بــر پــرورش بــر شــتاب 
 
 

 (685-663: 6   ج5636فردوسی  )

کـه  ا  ونـه بـه گ  ؛ا  از ابهام  رار داد  استدر پرد را فردوسی سب  خشم انوشروان نسبت به بزرگمهر 

سب  خشم انوشروان بـر بزرگمهـر را    خالقیاند. ت متفاوت از ابیات باال کرد دو برداش کزّاز خالقی و 

https://jccl.razi.ac.ir/
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خـواب بـه او    خواسـته در  مع ذلـ  روز  خسـرو گمـان بـرد کـه بزرگمهـر مـی       »گونه دانسته است. این

شـد. شـا  وزیـر را     به حرفة پزشکی نن زمان  بهعیدن جـواهر سـب  تنقیـه بـدن مـی     جواهر  بخوراند. بنا

 (656: 5665) «زندانی کرد و او در زندان بینایی خود را از دست داد...

ننگا  که شا  »را چنین به رشتة نثر درنورد  است: ...« گمانی چنان برد چو بیدار شد ... »بیت دو  کزّاز 

ه است و گزان دید  پنداشت که مگر در خواب  خورش در پرورش شتاب گرفتچشم گشود و او را ل 

 (536: 5635) ...«تیز  از او جسته است. خشمگین و تافته بر و  بانگ برزد نانگا  و به ناگا  

 بـزر   پـرداز حماسـه  ها ویژگی از زیرا است؛ ترنزدی  صواب به کزّاز  برداشت رسدمی نظربه

 نجابـت : »یـد گومـی پس از ذکر چند نمونـه   فردوسی کالم تعفّ دربارة ناظر . است کالم عفّت ایران 

 و کـدورت  را او روان و دل صـفا   و پـاکی  و نشد  نلود  هجو  رشحة به حتّی او کالم عفّت و گفتار

 (636: 5653) .«است نکرد  دارلکّه باشد  ناسزا و رکی  که ا واژ  حتّی یا عبارت تیرگی

   سکوت اختیار کرد:فاید  بود  به همین سب  دفاع بزرگمهر از خود بی

ــدار چنــ  ــه کــرد  جهان ــان رنج  دب زب

 ب ژمــــرد بــــر جــــاب بــــوزرجمهر   

ــی    ــان نش ــد نن نش ــس زود دی ــه ب  ک
 
 

ــرد      ــاد س ــز از ب ــز ج ــس پاس ــد ای  ندی

ــ هر    ــردان سـ ــردار گـ ــا  و ز کـ  ز شـ

ــ    ــد از نهیـ ــامش بمانـ ــد خـ   خردمنـ
 
 

 (665: 6   ج5636فردوسی  )

 انوشیروان دستور داد او را در کاخ خود زندانی کنند.

ــندان کن  ــا روب ســ ــود تــ ــدبفرمــ  نــ

ــوزرجمهر   ــت بــ ــاخ بنشســ  دران کــ
 
 

 بداننـــد  بـــر کـــاخ زنـــدان کننـــد     

 ازو برگسســــــته جهانــــــدار مهــــــر
 
 

 (همان)

 :پس از چند  یکی از یاران بزرگمهر از زبان انوشیروان پیامی به او داد

ــان  ــا  جهـ ــین گفـــت شـ  چهـــارم چنـ

ــ ار      ــا گ ــ  دان ــار نزدی ــ  ب ــه ی  ک

 بگویش کـه چـون بینـن اکنـون تنـت     

 بـــــداد نن پیـــــامپرســـــتند  نمـــــد 

ــوان   ــرد جـ ــه مـ ــز بـ ــین داد پاسـ  چنـ
 

ــان     ابـــا پـــیش کـــارش ســـخن در نهـ

 ببـــــر زود پی ـــــام و پاســـــز بیـــــار

ــت   ــت پیراهنــ ــیز تیزســ ــه از مــ   کــ

  کــه بشــنید زان مهتــر خــویش کــام    

  روان کــــه روزم بــــه از روز نوشــــین
 

 (663همان: )
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 از انوشیروان بهتر است: که حال و که چرا جایگا  فروتر را انتخاب کرد ؟ بزرگمهر پاسز داد 

ــت    ــا او بگفـ ــنید بـ ــس بشـ ــا  ننـ  ز شـ

ــان     ــا  جه ــال ش ــن از ح ــال م ــه ح  ک
 

ــت     ــدر نهف ــز ان ــت زو پاس ــین یاف   چن

  فــــراوان بهســــت نشــــکار و نهــــان
 

 (668همان: )

ا بزرگمهـر هرگـز کوتـا  نیامـد و هم نـان در      گیر  خود را افزایش داد؛ امّ انوشیروان برنشفت و سخت

 زندان ماند.

 تاد  برگشــت و نمــد چــو بــاد   فرســ

 ز پاسز بر نشفت و شـد چـون پهنـگ   

ــدرش    ــرد انـ ــیز گـ ــان و ز مـ  ز پیکـ

ــد    ــا گزیـ ــاب دانـ ــدرون جـ ــدو انـ  بـ

 نبد روزش نرام و شـ  جـاب خـواب   
 

 همـــه پاســـخش کـــرد بـــر شـــا  یـــاد 

ــگ   ــود تنــ ــورب بفرمــ ــن تنــ   ز نهــ

  هـــم از بنـــد نهـــن نهفتـــه ســـرش    

ــ  ســو کشــید   ــه ی ــا ب  دل از مهــر دان

ــ  ــش پ ــر ز ســختن دل ــنش پ   ر شــتابت
 

 (663همان: )

 تاریخ بیهقی .8-2

 تغییر دین بزرگمهر .8-2-8

 عهّت خشم انوشروان نسبت به بزرگمهر  ت ییر دین او به دین عیسی )ع( است و  یدر تاریز بیهق

حکایت چنان خواندم که چون بزرجمهر حکیم از دین » ر انوشروان مثهه و کشته شد:زرگمهر به دستوب

این ...بود  است و دین عیسی پی مبر  صهوات الهّه عهیه  گرفت   شت که دین با خهلگبرکان دست بدا

عامل خود نامه نبشت که در ساعت چون این نامه بخوانی  ه نوشیروان بردند. کسر  ب  خبر به کسر

: 6   ج5666.. )بیهقی  .فرمان او را بفرستاده عامل ب. درگا  فرسته با بند گران و غل ببزرجمهر را 

366-366) 

بفرمود »داستان نمد  است: پس از دو سال سخن بزرگمهر را نشنیدند به کسر  خبر دادند  درادامة 

سخت و تاری   ند که بزرگمهر پس از گ راندن دورة... مردم انتظار داشت «زندان بزرگمهر بگشادند.

ندامش دید  شود  ولی او زندان  با کمترین نب و غ ا  الغر و بیمار شد  باشد و نثار نن در چهر  و ا

زرگمهر در پاسز به ب «یافتندش به تن  و  و گونه برجا »را در سالمت کامل و حالی خوش یافتند. 

برا  »ته؟ گفت: ا  که سختی زندان بر تو اثر نگ اشزد  از او پرسیدند: چکار کرد مردمی که حیرت

ا  حکیم  :ام. گفتندتا بدین بماند  ختی از نن بخوردمام از شش چیز  هر روز لخود گوارشی ساخته
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اگر بینی نن معجون ما را بیاموز تا اگر کسی از ما را و یاران ما را کار  افتد و چنین حال پیش نید نن 

را پیش داشته نید. گفت نخست ثقه درست کردم که هرچه ایزد عز ذکر  تقدیر کرد  است باشد. 

چیز  چون صبر نیست و پوشیدم که محنت را هیس یراهن صبردیگر به  ضاء او رضا دادم. سیوم پ

چهارم اگر صبر نکنم بار  سودا و ناشکیبایی را به خود را  ندهم. پنجم ننکه اندیشم که مخهو ی را 

 چون من کار بدتر از این است  شکر کنم. ششم ننکه از خداوند سبحانه و تعالی نومید نیستم که ساعت

گا  استاد معین از نقد  بر دیدالع برا  اطّ (658و  656: 5 ج  5688  همان« )تا ساعت فرج دهد.

 (553-555: 5636  پورسبزیانک: )ر.خصوص این روایت در

وحید   تّال) ررنثر الدّدر منابع عربی  به این داستان اشار  کرد  است.( 33-35: 5   ج5656) تنوخی 

: 6   ج5336بی  اآل) مستظرف فنّ ن کلّالمستطرف ف ( 566: 6   ج5365بشیهی  األ(  )663: 3   جتابی

 به این داستان اشار  شد  است. (66

 المجالس زینةو  جوامع الحکایات .8-3

 افشای راز انوشروان .8-3-8

 انـد: نسـبت بـه بزرگمهـر افشـا  راز دانسـته     را عهّت خشم انوشروان  (663-668: 5656)عوفی و مجد  

 ت و شـوکت ازو زیـادت بـود و   مهـوک روزگـار کـه بـه  ـوّ     از  را خصمن بود اند که انوشیروان نورد »

سـب   خواست کـه بـه   و من کردنن پادشا  دختر انوشیروان را خطبه من و ؛امکان دفع او نبود نوشروان را

از : بود که دختر به دشمن ندادندب و گفتنـدب  رسم مهوک عجم نن و ؛خصومت منقطع شود نن  رابت

 .جز دشمنن نیایددشمن به

که پادشا  دخترب بیگانـه را   وان با بزرجمهر تدبیر کرد. بوذرجمهر گفت: صواب نن باشدپس نوشر 

فرزنـد تـو نیسـت. پـس      به حرم خویش درنورد و ب ـرورد و کـس ندانـد کـه او     که هنوز شیرخوار  بود

ردان گـ ر کـرد  کـردب را    کُ به خانة اثناب را روزب به شکار رفته بود در. رأب را ب سندید نوشروان نن

او را مــال بســیار داد و بــه و  از وب بســتد انوشــیروان نن دختــر .شــد  بــود تولّــدم دیــد کــه دختــرب ازو

پرورد و کـس   من خود فرزند داشتن نن راز وصیت کرد و نن دختر را در حرم خود نورد. چون پوشید 

و  ؛رفتنـد  مـن  بـه خـدمت او   هـا  بزرجمهـر و جمهـه زنـان حـرم     جـز   که نن دختر وب نیسـت  دانست نمن

گا  به خدمت نن دختر رفتن و نن دختـر   زیرک و خردمند و گا  بزرجمهر دخترب داشت عظیم عا ل و

 بسـیارب  بود و دختر بزرجمهر را برنجانیدب. روزب دختر بزرجمهر پیش پدر نمـد و از او  عظیم بدخوب

یکـو خهـ    بیابانن اسـت و بـدین سـب  ن    اب دختر شا  نیست کرد ب ه گفت: نرب او گهه کرد. بزرجمهر
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 پـیش نن دختـر نشسـته    بشـنید  روزب  نیکو نبود. دختر چون این سخن از پدر بیابانیان را خوب که نیست

ة نااهـل  اب کردب ّ :کردند  دختر کرد مر او را برنجانید. دختر بزرجمهر گفت بود و با یکدیگر بازب من

چـون بشـنید پـیش انوشـروان      دختـر . نیستن دختر کردب بیابانن هسـتن  مرا رنجه چند دارب تو دختر شا 

و  گهه کرد. نوشروان دانست کـه نن سـّر بـا دختـر گفتـه اسـت بـه غایـت برنجیـد          رفت و از دختر وزیر

بزرجمهـر  هرکـه    گفـت: اب ننگـا    بوذرجمهر را حاضر نورد و تن ساخت و موبدان را جمع کردجمعیّ

کـردن تـا دیگـران را عبـرت     اربود؟ بزرجمهر گفت: کشـتن و بـر د  راز پادشاهان فاش کند سزاب او چه 

 (668-635  جزء دوّم از  سم دوم: 5685  عوفی) «.بود

 نامه مرزبان .8-1

 مرغابیوسیلة به شدن گوهر انوشروانربوده. 8-1-8

بهعـد و بزرگمهـر نگـران    ن را مـی گـوهر گرانبهـا  انوشـروا    ا نمد  است: مرغـابی در روایت وراوینی 

هم به دزد  شـود.  بور شوند دوهزار مرغابی را بکشند و یا اینکه او متّشود که برا  یافتن مرغابی  مج می

از ننکه مشمول خشم انوشـروان شـود  بـا هـوش و درایـت       کند و پیشرا از انوشروان پنهان میموضوع 

دادمـه گفـت: شـنیدم کـه روز  خسـرو بـا       »کنـد:  مرغابی گوهردزد را از میان دو هزار مرغابی پیدا مـی 

خسـرو گـوهر     ...خرامیـد  بـر کنـار حوضـی بـه تماشـا  بطـان بنشسـتند          ییسـرا  نبسـتا بزورجمهر در 

در اسـت راِ  نن حالـت از دسـتش درافتـاد       داشت که هر و ت بدان باز  کرد   ...مایه در دست  گران

 (666-656: 5655) ...«بطی به منقار درگرفت و فروخورد. 

 عاقبت کار بزرگمهر در زندان .2

 شاهنامه .2-8

ا  بـه مـر    اشـار   شـاهنامه ؛ در دسـت داد ود را ازنهایـت  در زنـدان انوشـروان بینـایی خـ     هر دربزرگم

 :بزرگمهر در زندان نشد  است

ــاب    ــگ ج ــد زان تن ــوانش بردن ــه ای  ب

 بـــرین نیـــز بگ شـــت چنـــدب ســـ هر

 تـر گشـت و باریـ  شـد     دلش تنـگ 

 چـــو بـــا گـــنا رنجـــش برابـــر نبـــود
 

ــاب    ــدل رهنمــ ــتورب پاکــ ــه دســ   بــ

ــ   ــد روب بـ ــگ شـ ــر نژنـ  وزرجمهرپـ

ــد    ــ  ش ــه تاری ــمش ز اندیش  دو چش

ــود   ــم بسـ ــود ازان درد و در غـ  بفرسـ
 

 (685: 6   ج5636)فردوسی  

 جوامع الحکایات .2-2

 سب  سخنان حکیمانة بزرگمهر در زندان او را بخشید و نزاد کرد:بار گفته است انوشروان بهعوفی ی 



 8331(، پاییز 33)پیاپی  3، دورة نهم، شمارة نامة ادبیّات تطبیقیکاوش 831
 

 

: 5663) «و در تربیـت او بیفـزود.   ا اطالِ فرمودچون نن طایفه این سخنان پیش انوشروان بازگفتند  او ر

 (666-666جزء اول از  سم دوم: 

نوشـروان بفرمـود تـا کـال  از سـر او       پس»: انوشروان او را به دار نویخت. درجایی دیگر گفته است 

  جـزء دوّم از  سـم دوم:   5685  همـان ) «...و او را بـر دار کردنـد.    برگرفتند و کمر از میـان او بگشـادند  

635-668) 

درگا  ه بزرجمهر را با بند گران و غل ب»... کردن او اشار  کرد  است: در ی  مورد نیز به مثهه

کردند؛ و و  به بهشت رفت و  نخر بفرمود تا او را کشتند و مثهه. ...فرمان او را بفرستاده عامل ب. فرست

 (366-366: 6   ج5666)بیهقی   «.کسر  به دوزخ

 لطائف الطوائف .2-3

 خشم انوشروان به بزرگمهر اشار  نکرد  اسـت. عـ رخواهی بزرگمهـر و جـواب ردّ     عهی صفی به سب 

چون انوشروان به  تل بوزرجمهر فرمان داد  و  عفو طهبید و گفت:  انوشروان را به داستان افزود  است:

ْتا   : کنم  انوشروان گفـت  دانی که عفو از صفات کرام است و تو را شیوخ کرام داللت می می»  َ   َ إذا جاء
َ ل ت   کردن کشت نید و درو نکننـد  کشـت فاسـد و ضـایع گـردد.       چون هنگام دروُي تص دت ف س د   ح صءِد الّزرتِع 

(5636 :66) 

 منابع عربی .2-1

 دبمجانی األو  کشکول .2-1-8

: 6   ج5356)شـیخو   مجـانی األدب   ( و86: 6   ج5358)عـامهی    کشـکول جمهـه: در  در منابع عربـی از 

 دارد. کند و او را گرامی می ( انوشروان بزرگمهر را از زندان نزاد می566

 زهر اآلدبو  مروج الذهب .2-1-2

دهد گردنش را بزننـد.   کند و دستور می ( او را زندانی می666: 5   ج5363)مسعود    ه مروج ال ّدر  

 وان بزرگمهر را به  تل رساند.( نمد  است که انوشر656: 6   ج5356)حصر   یروانی   زهر اآلدابدر 

 داستان دختر بزرگمهر و انوشروان .3

 جوامع الحکایات .3-8

و او  پـس دختـرش را بیاوردنـد و برهنـه کردنـد     »کردنـد:  دختر بزرگمهر را برهنـه  داد انوشروان دستور 

خـود را   بـه زیـر دار پـدر رسـید     که چندانپوشید   نمن و خود را هیس میان مردمان اندر دوید هم نان من

 «.ب وشید و چشم بر هم نهاد

خـود را از  را از مـردم ن وشـاند  چـرا     تو که بدن برهنـة خـود   :پرسدانوشروان از دختر بزرگمهر می 
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همـه مـردم نبودنـد و پـدر مـن مـردم        هـا  این»چشم پدر که به دار نویخته شد  فرپوشید ؟ دختر گفت: 

و از عقـل   نورد پشـیمانن  نوشروان را. تا او را بکشتن بنگ اشتند ها مردم بودندب ترا این اگر که« (5)بود

  جـزء دوّم از  سـم دوم:   5685  عـوفی ) «نکـا  خـود نورد   و او را بنواخت و در نن دختر عج  داشت

635-668) 

 المجالس زینة .3-2

انـد کـه    نورد » عـوفی نقـل کـرد  اسـت:     هم ونداستان افشا  راز بزرگمهر را  لساالمج زینةصاح  

یان انوشیروان و خا ان چین که در ابهت و شوکت و بسطت ممهکت از سایر مهوک جهان ممتـاز  نوبتن م

)مجـد     «...دادنـد بودند خصومتن روب نمود و رسم مهوک عجم این بود که دختران را به بیگانـه نمـی  

5656 :656) 

 بزرگمهر وسیلةبهانوشروان و کشف راز صندوقچه  .1

 یصر باید رمز نن گشود  شود صندو ی است که   افتد فاِ میزرگمهر اتّاز حوادثی که در زندان برا  ب

 شکردن نن بگویـد کـه درونـ   پـیش از بـاز  روم صندو ی برا  انوشـیروان فرسـتاد و از او خواسـت کـه     

دهیم وگرنه شما باید باج دهید. انوشـیروان   به شما باج و خراج می    شدیدچیست؟ اگر در این کار موفّ

 ه همین سب  بزرگمهر را فراخواند:این مشکل نیست  ب بزرگمهر  ادر به حلّ دانست که کسی جز

 ااز کشف معمّ روایت فردوسی .1-8

 معما با الهام از ویژگی سه زن حلّ .1-8-8

ــان ــد چن ــه ب ــدان  یصــر ک ــدگا  ب  چن

 نثـــــار بــــا  و هدیـــــه و نامــــه  ابــــا 
 

ــولن  ــتاد رســ ــ  فرســ ــا  نزدیــ   شــ

ــن ــن و درج یکـ ــرو  فهـ ــتوار بـ  ...اسـ
 

 (685: 6   ج5636)فردوسی  

نهایـت  بزرگمهـر حکـیم را  ـادر بـه      عـاجز شـدند و در   دانایان دربار انوشروان از گشـودن ایـن راز   

بـه دسـتور انوشـروان  بزرگمهـر را از زنـدان نزاد کردنـد. انوشـروان ضـمن          .گشـودن ایـن راز دانسـتند   

هـا    ژگیبزرگمهر در را  سه زن را با ویخواست که راز صندو  ه را بگشاید.  سرزنش بزرگمهر  از او

دید. بزرگمهر بـا دیـدن صـندو  ه و     هب ّ شوهر و بی و بی ه  دارا  شوهر و بدون ب ّهدارا  شوهر و ب ّ

 یاس با زنانی که دید  بود  گفت: در این جعبه سه گوهر درشت و درخشـان وجـود دارد  یکـی سـفته      

 سفته و سومین ناسفته. دیگر  نیم

ــش  ســخن ایــن بــوزرجمهر بشــنید چــو ــر دل ــد پ ــا از ش ــن درد و رن   که
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 بشســـت تـــن و ســـر مـــدبیا زنـــدان ز
 

ــ   ...نخســت نمــد داور جهــان پــیشه ب
 

 (686: 6 )همان  ج

هنگامی که صندو  ه را باز کردند  سخن بزرگمهـر راسـت نمـد و همگـان بـه هـوش و درایـت او         

شـدن  ة سـیا  و گـم    بزرگمهـر موضـوع پرنـد   نفرین گفتند. انوشیروان دهان او را پر از گوهر کرد. ننگا

 سود  نداشت. پشیمانیشد ولی  د. انوشیروان بسیار پشیمانگوهر را برا  او توضیح دا
 انــدرون درجه بـ  رخشـان  درّسـت  سـه 

 ســـفت نـــیم دیگـــرب و ســـفته یکـــن

ــو ــنید چـ ــاب بشـ ــن دانـ ــد رومـ  کهیـ

 میــــان در بـــد  حقـــه  یکـــن  نهفتـــه 

ــه ــوهر س ــدان گ ــه ب ــدر حق ــت ان  نهف

ــتین ــوهر ز نخس ــن گ ــفته یک  بــود س

ــه ــدانم همــ ــرین وبــ ــد نفــ  خواندنــ
 

  بـــرون گفـــتم ننـــس ز بـــود غالفـــش 

ــر ــ  دگ ــن نن ــت نه ــت ندیدس   جف

ــاورد ــین و بیـــ ــد روان نوشـــ  بنگریـــ

  پرنیـــــان ةپـــــرد درون حقـــــهه بـــــ

ــان ــم چن ــه ه ــاب ک ــران دان ــت ای   بگف

ــیم دوم ــفت نــ ــیم و ســ ــود ســ  نابســ

ــدان ــن بــ ــوهر دانشــ ــاندند گــ  افشــ
 

 (688: 6 )همان  ج

 جوامع الحکایات .1-2

انـد کـه روز  نوشـروان بـر      نورد » نقـل کـرد  اسـت:    شـاهنامه روایت  براساساین داستان را عوفی نیز 

ها اختیـار کـن کـه پیوسـته      و او را خواست که حبس کند  گفت: یکی از جا  بزرجمهر کراهیّت نورد

هـا یـ  جـنس طعـام      ها ی  نوع جامه اختیار کن که پیوسته نن پوشـی و از طعـام   ننجا باشی و از جامه

ها سردابة خویش اختیار کرد و گفـت: سـردابه بـه تابسـتان      که همه نن خور . و  از جا  ]تیار کناخ[

و زمسـتان بـه    ]بـود [سرد بُوَد و به زمستان گرم و از جهت پوشش پوستین خواست و گفت: تابستان نطع 

و  هـم شـراب  ها شیر اختیار کرد و گفت: هـم طعـام اسـت و     از طعام ؛ ومو  او سرما را از خود دفع کنم

ها  او نابینـا   رنا مدّتی دراز در حبس بماند و چشم نیچن نیابا  اطفال را به و ت تربیت غ ا از این باشد.

ا  به مُهر و گفت: اگر پـیش از گشـادن مُهـر     افتاد که مه  روم رسول فرستاد و حقّه اتّفاِشد. تا چنان 

را بـر مـن دسـتی نباشـد. نوشـروان دانسـت کـه          تو نه اگرگزار تو باشم و  این حقّه  بدانی چیست خراج

استخراج نن جز بزرجمهـر نتوانـد کـرد  او را بخوانـد و از و  عـ ر خواسـت و او را بـه تربیـت بسـیار          

بزرجمهر گفت: فردا جواب تو بگـویم و روز دیگـر بامـداد از خانـة خـود برنشسـت و        مستظهر گردانید.

هرکه در را  پیش نید  مـرا بگـو . چـون گـامی چنـد      و رکابدار را گفت:  رو  به سرا  نوشروان نهاد
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بکـارت مـن    ؛نها ؟ گفت:  برفتند رکابدار گفت: زنی نمد. بزرجمهر نن زن را پرسید که تو شو  داشته

است و از او درگ شت. زنی دیگر پیش نمد از و  پرسـید کـه تـو شـوهر دار ؟ گفـت: دارم و       بر رار

ت: نـه. گفـت: فرزنـدان دار ؟ گفـت: دارم. چـون بـه       دیگر زنی پیشش نمد  گفت: شـوهر دار ؟ گفـ  

خدمت نوشروان رفت و رسوالن حاضر نمدند  گفت: در این حقّه سه مرواریدست. یکی سـفته و یکـی   

ناسفته و یکی نیم رو . چون بگشادند هم بر این جمهه بـود. نوشـروان را اعجـاب بـه تعطیـت بزرجمهـر       

  جـزء دوم از  5686) «و هـیس سـود نداشـت.    د  پشیمان شدزیادت شد و تعجّ  او از نن بیفزود و بر کر

 (663-656 سم اول: 

و به و ت رسول »بزرگمهر اشار  شد  است:  وسیهةبهروم ا   یصر معمّ نیز به حلّ واریزمجمل التّدر  

نمدن از  یصر و پرسیدن از چیزب که در حقّها  یصر فرستاد  بـود  کسـرب عـاجز گشـت  بزرجمهـر را      

و  و بگفــت کــه چیســت و بزرجمهــر نن را بگشــاد و عــ رها خواســت فریــاد جســت و ازو بیــرون نورد

 (65-66: تا   بیناشناخته) «و بهمان مرتبت بازبردش. هم نان بود

 در کشف راز با استفاده از یخو عوفی ار روایت عطّ .1-3-8

ـ  وان برا  حلّانوشرگوید: س س می  انوشروان اشار  کرد  وسیهةبهشدن بزرگمهر ار به کورعطّ  ییامعمّ

شتی پر از یز کرد و شکل حروف را با یز بـر  کم  خواست. بزرگمهر ت که در زندان بود بزرگمهراز 

 :ا را حل کردپشت خود نهاد. نامه را خواند و معمّ

ــم   ــاد در خشـ ــوزرجمهر افتـ ــو از بـ  چـ

ــتادند از روم  ــایی فرســــــــ  معمــــــــ
. . . 

ــم    ــل در چش ــیدش می ــر   کش  دل کس

ــومکــه گــر ننجــا کننــد ایــن    ...راز معه
 

 (663-668تا: )بی

کـه نوشـروان    انـد  نورد »ار نقل کرد  است. روایت عطّ براساسخواندن بزرگمهر با یز را عوفی نیز نامه

ها  او  سب  طول مکث چشمو به و مدّت حبس او مُتَطاول شد  و تی مر بزرجمهر را محبوس کرد  بود

ا  رسید از مَه  روم بـه   عج  نامه از اتّفا ات ؛ ونمد ضعیف گشته و در نور باصرة او خههی عظیم پیدا

عـاجز   نوشروان  معمّا نبشته و جمهگی عهما و فضال که در خدمت او بودند از خوانـدن نن نامـه   نزدی 

و  حبس برون نوردنـد  کس نن نامه نتواند خواند جز بزرجمهر. او را از و نوشروان دانست که هیس شدند

نـور چشـم مـن در    »بازگفتنـد. او گفـت:    ار کرد. ننگا  حال این نامه بـا و  ع رها خواست و تربیت بسی

پـس در  « حصـول انجامـد.  که غـر  پادشـا  بـه    مشکات حد ه انطفا پ یرفته است  ولیکن حیهتی هست

 نبشـتند و او  و شـکل نن نامـه را بـه یـز بـر پشـت او مـی        یز بیاوردندبفرمود تا طشتی پر  گرمابه رفت و
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نبشتند  جمهه را ترجمه کرد و برون نورد و جمهگی حاضـران و   کرد. چون تمام یحروف نن را ضبط م

و بار دیگر او را تربیـت فرمـود و    و دانستند که از نوادر ایّام است عج  نمد نوشروان را از نن حالت او

 (663-668: 53 تا 56   سم اوّل  باب 5636)عوفی   «به و  س رد. وزارت

 هانوشتپی
: 5633پـور    سـبزیان  عنبرسـتان   نقـل از  مرصاد العباد« )تو مرد ...»ج گفتند: رو  ب وشان. گفت: حسین حالّبه خواهر ( 5)

خـود را لخـت کـرد و مشـ ول گِـل       هـا پاهـا   داشـت. زن یکـی از نن  کردن وامیحاکمی ظالم  مردان به گِل لگد(؛ 553

م  پاها  خود را پوشاند. گفتند: مگـر فقـط حـاکم    محض نمدن حاکاو را منع کردند   بول نکرد. به کردن شد. هرچهلگد

دادید این کار را با شما بکنند. مردان بـا شـنیدن ایـن حـرف  حـاکم را بـه       مَرد است؟ گفت: اگر شما مَرد بودید اجاز  نمی

 (656: 5   ج5666اعمال خود رساندند. )انجو   سزا  

 *پور وحید سبزیان
 ا  راز   کرمانشا   ایراندانشگت و عهوم انسانی  ادانشکدة ادبیّاستاد گرو  زبان و ادبیّات عربی  

 **هد  رضایی
   دبیر نموزش و پرورشارشد زبان و ادبیّات عربی کارشناس

 منابع
اهليئع  املوع    ادد نع   .ح)ع  نوع بن اجدع   .املع،ي حمم ع،حتقيع  نصع   .ببنثع  ادع،   .(0991، أبو سعد،، نصوعوب بعحل ا )ع   اآليب

 دلكت ب.
عع،، شعع  ب ادعع، حل ياألبشععي  عع،تدليعع  و  ن اجدعع  .فععحل ن)ععت  ىف امل)ععتف ىف ك  عع    .(1241بععحل أ عع، أبععو اد ععت    حمم   .سععدي، حمم 

 .وز عادت  ش  و ادص  ب ع  و داب اد ك  دلف  ب وت: 
 تهران: امیرکبیر. .تمثیل و مثل .(5666اسم )انجو  شیراز   ابو الق

هـا  دشـوار و    هـا و جمهـه  ها و شـر  بیـت   تاریز بیهقی: با معنی واژ (. 5666)حسین  بن محمّدابوالفضل بیهقی  
 . تهران: مهتاب.رهبر کوشش خهیل خطی هب. ها  دستور  و ادبی امثال و حکم و برخی نکته

هـا:  تصـحیح  تعهیقـات  توضـیحات و فهرسـت      مهمقدّ .یز بیهقیتار .(5688) -----------------------

 .سخنتهران:  .د مهد  سیّ و جعفر یاحقی محمّد

 .فرج بعد از شـدت  .(5656بن ابی الفهم داود بن ابراهیم عهی تنوخی ) محمّدتنوخی  ابو عهی محسن بن عهی بن 

 العات. اطّ تهران: .اکمیبا مقابهه و تصحیح اسماعیل ح .ترجمه و تألیف حسین بن اسعد دهستانی

 .موزجي املفبد  ادص   .صالح نتويل يش ح وتدلي  عل .،  ،اق  وادو  ادو   .ات( ن  يب، ابو حي  يوحي،ادت  
                                                                                                                                                          

 wsabzianpoor@yahoo.com                 رایانامة نویسندة مسئول: . *

 rezaei.hda@gmail.com                           رایانامه: . **
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بعع وت: داب  .طو عع  يحتقيعع   وسعع  علعع .مثعع  األدبعع بز عع  اآلداب و  .(1211  أبععو حسععإ ر حبعع ا يل بععحل علععي، حوعع ا ادقعع واي
  . ادکتب اددلمي  
 زیر نظر غالمعهی حداد عادل. .دانشنامة بزر  جهان اسالم .بزرگمهر بختگان(. 5665) لخالقی مطه   جال

 گـزارش زنـدان بزرگمهـر حکـیم.     ة(. نقد  بر روایت دکتر معین از تاریز بیهقی دربار5636پور  وحید )سبزیان

 .553-555  (66-66)  میراث

هـزار  یدنی در ادب فارسـی و عربـی و هفـت   هـزار داسـتان شـن   عنبرستان بیش از سه .(5633) -------------
 .تهران: یار دانش .هاالمثل مربوط به نن ضرب

 .نفبد  اآلابء ادي)وعي  :ب وت .جم ي األدب يف ح،ائ  ادد ب (.0901شيخو، بزر هللا بحل  وس   
  تهران: کتابفروشی اسالمیه. .نامهالهی تا(. )بی بن ابراهیم محمّدعطار  

 .ها و سخنان حکیمانه در منابع عربی و فارسـی  ها  داستان ائف الطوائف بررسی سرچشمهلط .(5636عهی صفی )

 تهران: یاردانش. حدیث دارابی. و پورسبزیانوحید 

مصفا  امیـر بـانو    مظاهر: محق  .وایاتمتن انتقاد  جوامع الحکایات و لوامع الرّ (.5663) محمّدبن  محمّدعوفی  

 تهران: بنیاد فرهنگ ایران. ل از  سم دوم.جزء او .امیر  فیروز کوهی )مصفا(

مصـفا  امیـر بـانو     مظاهر :محق  .وایاتمتن انتقاد  جوامع الحکایات و لوامع الرّ .(5685) ---------------

 .پژوهشگا  عهوم انسانی و مطالعات فرهنگیتهران:  .جزء دوم از  سم دوم .امیر  فیروز کوهی )مصفا(

مصفا  امیـر بـانو    مظاهر: محق  .وایاتانتقاد  جوامع الحکایات و لوامع الرّ متن(. 5686) ----------------

 تهران: بنیاد فرهنگ ایران. .جزء دوم از  سم اول .امیر  فیروز کوهی )مصفا(

 .کریمی امیر بانو مصفابا مقابهه و تصحیح  .وایاتجوامع الحکایات و لوامع الرّ .(5636) -----------------

 وهشگا  عهوم انسانی و مطالعات فرهنگی.ژتهران: پ .53الی  56 سم اوّل  باب 

 ةتهـران: مرکـز دایـر    الل خـالقی مطهـ  و ابوالفضـل خطیبـی.    کوشش جبه .شاهنامه .(5636فردوسی  ابوالقاسم )

 المعارف بزر  اسالمی.

 .معین: تهران .(شاهنامه بازنوشت) داد و دانایی دفتر .(5635) ینالدّ میرجالل  کزّاز 

 .سنایی ةکتابخان تهران: .زینة املجالس (.5656) بن ابیطال  محمّدمجد   

 قل: داب اهلج ة. .حمق  :  وس  اسد، داغ  .ن وج ادذ ب .(0111  يبحل ا )  بحل عل ي، أبو ا )حل عليامل)دود
 تهران: کاللة خاور. .تقی بهارمحمّدتصحیح  .رمضانی محمّداهتمام به .واریز والقصصمجمل التّ .(تا)بی اشناختهن

 .865-635  (56 و 55)  چیستا .فردوسی شعر در کالم عفّت .(5653) نعمت ناظر  

 تهران: صفی عهیشا . .کوشش خهیل خطی  رهبر. بهمرزبان نامه .(5655وراوینی  سعدالدّین )


