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  چکیده

كتاب روضه خلد داراي هيجده باب، چهارصد و بيست حكايت و دو هزار و يكصد و چهل بيت شعر   

ع بی و فارسی است. افزون ب  حكايات، از حكمت، تمثيل، نكته، قصه، وعظ، خب ، فايده، و بيان نيعز  

نقعل  از آنجا كه مجد خعاافی واععظ بعاده و مبانبعان او عمامعا ععااس ادرعا ، در        دارد. ف اوان به ه 

 دقتعی و يعا ب اسعا    را به سعب  بعی   های نداشته و بسياري از آنحكايات و امثال پيشيريان دقت كاف

 گ فتعه و  ع بعی و فارسعی  را از مرابع  هاسليقه خاد تغيي  داده است. برالوه عراص  بسياري از داستان

تصع فات مجعد    دخعل و  بعه با نگاهی به مرعابع روضعه خلعد،    را تغيي  داده است. در اين تحقيق  هاآن

 پ دازيم.مي خاافی در روايات و حكايات اين كتاب
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 دخوافیمعرفی مج

پع دازان، كمتع  بعدان    از نايسردگان و شعاع انی اسعت كعه مارنخعان و تع ك ه     « مجد خاافی»ماالنا 

وفعايی،  خلعد،  روضعه )نعک:  انعد.  تبمعين زده  586تعا   575ي هاتادد او را بين ساد اند. تاريخپ داخته

اند كه كتاب روضعه خلعد را بعه    او را از علما و ع فاي ق ن هشتم دانسته يک(ص:، خلدروضهتصحيح 

تقليد از گلستان سردي ناشته است. مجد خاافی در كتاب روضه خلد اشرار بليغ و سبران شي يری 

، شع   خ اسعان  تعاريخ و رجعال   )نعک:   دارد كه ماج  ب ت ي او نسبت به فضالي هم عص  خاد است.

سعت بعه همعين سعب      آيد اهل مرب  و وعظ و نصيحت بعاده ا ميهايش ب چرانكه از ناشته (544ص:

را از پيشريان بدون  هاروضه خلد آكرده از امثال، اشرار و حكايات اخالقی و حكمی است كه اغل  آن

ادبی پيشين رابطه  است كه نه ترها با متان روضه خلد از آثاري اشاره به ناس گايرده نقل ك ده است.

بعارد. ب رسعی و   ميتصاف و ع فعان، پيانعد    ،دارد، بلكه سبت با ف هرگ م دس گ شته و اهادی دين

يافعت و نيعز    هاتحقيق در آثاري كه بتاان رد پاي مفاهيم، مضامين و ساختارهاي روضه خلد را در آن

هشعی كعه الجع س، بعه     تبيين ناع ترامل روضه خلد با اين متان از اهداف پژوهش حاض  اسعت  پژو 

ي از آبشعبار فكع ي مجعد    هعا ي مرج  شده كه س چشعمه هاكشف مرابع و ماخ ي نايافته از حكايت

 كرد. ميهاي هر مردي مجد خاافی را تبيين سازد و جربهميخاافی را نمايان 

الزس به ت ك  است كه ب اي اجتراب از تك ار، ناس روضه خلد را در ارجاعات ح ف ك ده و به ذك  

 ايم.صفحه آن اكتفا ك ده

 تاثیرفرهنگ و ادب عربی در کتاب روضه خلد

آيات، احاديع،،  آگاهی و تسلط مجد خاافی ب  زبان و ادب ع بی است.  ۀمتن روضه خلد نشان دهرد

و عبارت ع بی به ه ب ده است.  حدي، 56آيه و  245اند. وي از مش شدهببش كالاخبار ع بی زيرت

هعا و  و ملمع در مطاوي حكايات استفاده ك ده است، كه همگی از س وده بيت ع بی 51همچرين از 

حكايعت آن   121مربعع ع بعی   ( حكايت نقل شده، كعه  416در روضه خلد ) اشرار خاد وي هسترد.

 (987-157 پژوهشی در...: ،پار و حسریسبزيان خلد،روضهنک: ) .مشبص گ ديده است

ي ماجاد در روضه خلد، معا را بعه ايعن گمعان     هاحكايتيكسانی و شباهت ب خی از حكايات ع بی، با 

يش را رونايسی و يعا ت جمعه كع ده اسعت.     هامطاد  ب خی حكايات« مجد خاافی»اندازد كه گايی مي

رسعاده  ي م باط به اهعل تصعاف كتعاب    ها سد كه يكی از مرابع وي در داستانميب اي نمانه به نظ  
 اهعل تصعاف، يعازده حكايعت از ايعن رسعاده       است، زي ا در ميان سيزده حكايت م بعاط بعه   قشي يه

اي دقيق از مرابع ع بی ت جمه ك ده كه ما ب خی از حكايات و سبران را به گانه )نک: پيشين(.است

 كرد  از جمله:مينياز را از ت جمه بی

« برعد از دو روز! »گفعت:  « هعم رسعيم    اي ب ادر! باز كی به»دو روباه در دامی افتادند، يكی گفت: »

 (136)ص:« در دكان پاستين دوزي!»گفت: « كجا »گفت: 



 

 

 

 

 

 

 341/روضه خلد دخل و تص فات مجد خاافی در حكايت 

ووقع فی ش ك صياد ثرلبان فقال أحدهما: يا أخی، أين نلتقی  فقال: فعی دكعان ادفع ا     مربع ع بی: 

 (3/266 :اإلمتاع وادمؤانسة) .يامينبرد 

ع بعی   ت جمه ك ده، ببش ديگ ي را به زبعان ببشی از داستان را به فارسی  ،ب خی حكاياتدر نقل 

ست  از جمله: نقل است كه چهار حكيم ب  درِ بارگاه كس ي به نل  حاجتی جمع...ناگاه ا ك دهنقل 

بزرجمه  ب سيد. ه  يک از حال خاد سط ي ناشترد و به دسعت وي داد...سعط  اونل ايعن بعاد كعه      

  سط  سِينم اين باد «ادرَدَس ال يَكانُ مَرَهُ صَب ٌ»اين بادكه:   سط  دوس «ادفَق ُ و االمَلُ أقدَمَانِی عَلَيکَ»

« يَأ ُ ادفقي ِ عَدلٌ وَ بُبلُ ادغَرِیِّ ظُلمٌ»  سط چهارس اين باد كه: «اد ُّجاعُ بِادبيبَةِ شَمَاتَةٌ األعدا ِ.»كه: 

 (77)ص: 

 (9/249 ،األخبارعيان ده است. )نک: با همين عبارت ع بی آم« ن االخبارعيا»داستان باال در 

روضعه خلعد،    )نعک: ب اي انالع بيشت  از ميزان تاثي پ ي ي روضه خلد از مرابع ع بی نگاه كريد بعه   

 (987-157 پژوهشی در...، ص: ،پار و حسریسبزيان

 تاثیرپذیری از منابع فارسی

بسياري از حكايات روضه خلد در مرعابع فارسعی قبعل از مجعد خعاافی ديعده       عالوه ب  مرابع ع بی، 

شعاد كعه   معی از متن روضه فهميده است.  نايسرده صارت گ فتهشاد كه عماما با دخل و تص ف مي

(، 961)ص: « آداب ادم يعدين »(، 26)ص: « گلسعتان ( »168)ص: « قعانان »مجد خاافی كتابهعاي  

)ص: « جاامع ادحكايات»( و 7)ص: « م زبان نامه»(، 7)ص: « دمرهكليله و »(، 284)ص: « مصابيح»

ناس ب ده است. او همچرعين در دو معارد مطعادبی از غزادعی را      ها( را مطادره ك ده و ص يحا از آن118

   (122و  217بدون اشاره به آثار او نقل ك ده است. )ص 

  از جمله:مجد خاافی از آثار فارسی پيش از خاد به ه ف اوان ب ده است. 

 الف: جوامع الحکایات و لوامع الروایات عوفی

در جعامع ادحكايعات   »نعاس بع ده اسعت:     جاامعع ادحكايعات  مجد خاافی ترها در يک حكايت از كتاب 

حكايعت مشعت ك در روضعه و جاامعع      99( در حادی كه دست كعم  118)ص: « اند كه وقتی...آورده

 (و... 189، 173 پژوهشی در ...: ،پار و حسریسبزيانروضه خلد، )نک: شاد. ميادحكايات ديده 

 ب: مثنوی معنوی مولوی

اشت  و گاو و قچ كه »ي هاشاد: داستانميدر كتاب روضه خلد مشاهده « مثراي»ي هاب خی از داستان

مرازعت چهاركس جهت انگار كه »( و 183)ص: « گفت من خارسميدر راه برد گياه يافترد ه  يكی 

تاان مي هااند. عالوه ب  اين داستان(، از اين دسته285)ص: « فهم ك ده باد آن راه  يكی به ناس ديگ  

ي مضعمانی آن بعا ابيعات    هاي حكيمانة روضة خلد و مثراي، بعه شعباهت  هاو عبارت هابا ب رسی حكايت

 مثراي پی ب د.  

 



 

 

 

 

 

 

 39 پائيز-15شماره پی در پی  -نظم و نث  فارسی شراسیسبک/244

 

 ج( منتخب رونق المجالس و بستان العارفین

مرتبع  رونعق ادمجعادس و بسعتان     »ن در كتعاب  تعاا ميس چشمة ب خی از حكايات روضعة خلعد را   

حكايت مشت ك در كتاب مع كار و روضعه خلعد وجعاد دارد. ايعن امع         25مشاهده ك د. « ادرارفين

پژوهشی  ،پار و حسریسبزيانروضه خلد، )نک:  تااند نشانة تاثي پ ي ي خاافی از اين كتاب باشد.مي

 (و... 184، 173 در...:

 د( اقتباس از آثار عطار

مبتلف عطار نيشاباري، از جمله ادهی نامه، تع ك ۀ االوديعا ، اسع ارنامه بعه ويعژه       مجد خاافی از آثار

حكايت مشت ك با آثار عطار دارد، كعه نعه معارد آن در     25نامه، متاث  باده است. روضه خلدمصيبت

 را از نظم به نث  تبديل ك ده است. هاوي غاد  آنشاد. مينامه ديده مصيبت

 مجد خوافی در آثار پیشینیانتصرفات 

را در روضعه   هعا كرد امنا گعاهی ععين آن  ميمجد خاافی غاد  حكايات خاد را از مرابع پيشين اقتبا  

گي د. تص فات وي در حكايات، غادبا با ابداع و خالقينعت همع اه اسعت تعا جعايی كعه       ميخلد به كار ن

 ةرادر رديعف كارهعاي خالقانع    هاروايات گ شته خااند و آن ۀتاان صارت بازآف يری شدميروايات او را 

بعا ماخع  حكايعات     هاآن ةي نقد و ب رسی اين حكايات، مقايسهاين روشت يكی از اصليمجد ق ار داد. 

پ دازي مجعد خعاافی و شعگ دها و اهعداف او از     تاان داستانمياي به سادگی است. با چرين مقايسه

و دخعل و   هعا ، تفاوتهااين مقاده درصدد بيان ميزان ارتباط، شعباهت . پی ب د هاپ داختن به اين داستان

دخل و تصع فات   انااعدر ذيل به ي روضه خلد ب آمده است، هاتص فات مجد خاافی در مآخ  حكايت

 اشاره شده است: در حكايات روضه مجد

 یکسان نتیجهاصر داستان با مضمون و . تغییر عن3

 دوستی با شتربان یا پیلبان-3-3

 هعا با آننيازمردان  ،در غي  اين صارتسردي مرتقد است اف اد تاانگ  بايد سباوت داشته باشرد زي ا 

 :ب ندميرا  هادشمری ك ده و آب وي آن

 پعععيش درويشعععان بعععاد خانعععت مبعععا    
 

 گععع  نباشعععد در ميعععان مادعععت سعععبيل    
 

اي در حعد و  كعه بايعد خانعه    كرعد ميچرين تاانگ ي را به همرشين پيلبانی تشبيه  دامهدر ا سردي 

 شاد:مياندازه پيل داشته باشد وگ نه دچار رنج و آسي  

 دوسععععتی بععععا پيلبانععععان يععععا مكععععن      
 

 يععا نلعع  كععن خانععه اي درخععارد پيععل     

 هشتم( باب ،گلستان)                             

 پيل و پيلبان را در بيت سردي به شت  و شت بان تبديل ك ده است: مجد خاافی

 گفععععتاي مععععیدوش آهسععععته نكتععععه 
 جج

 بععععععععا دالراسِ خععععععععاد شععععععععت بانی 
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ايععععععععدت سععععععععاختن شععععععععت خانی كعععار بعععا شعععت بان اسعععت  چعععان تعععا را  

(82)ص:                                                                  

خاافی دو بيت باال را به اين مرظار س وده است كه بگايد در همه كارها مراسعبت و همعاهرگی الزس   

اند  مراسبت در همه چيز ش ط اسعت  اگ  چه بزرگان گفته ي  است:است جز در عشق كه قانان ناپ 

 (82االّ در عشق كه او خاد مراسبت پيدا كرد، عزيز را ذديل و ذديل را عزيز گ داند. )ص: 

سعته  دانزي  از سرايی را هم مضمان با بيت سرديبيت ( 549 ، ص:تصحيح گلستان سردي)ياسفی 

 : است

 دوسععععععتی بععععععا مقععععععام  و قععععععالش        
 

 يعععا مكعععن يعععا چعععا كععع دي آن را بعععاش  
ج

ب د. وقتی به ميكرد كه شت ي س گ دان را به خانه خاد ميعطار در اس ارنامه از ماشی حكايت 

 شاد.مي سرد با ديدن ساراخ ترگ و هيكل درشت شت  متاجه كار غلط خاد ميساراخ ماش 

 شعععرادس معععن كعععه ماشعععی در بيابعععان            
 

 نگهبععععان مگعععع  ديععععد اشععععت ي را بععععی
 

ا بشراسد و به اندازه گليم خاد گي د كه ه كس بايد مقاس و شان خاد رميعطار از اين داستان نتيجه 

 پا را دراز كرد.

 كجععععععا آيععععععد درون از ترععععععگ روزن         
 

 چععا مععن اشععت  بععدين سععاراخ سععازن ...    
 

 اي جعععايبععع و اي معععار خعععاد را خانعععه 
 

 

 اي گععايسععبن در خععارد خععاد از دانععه    
 

 (549 تصحيح گلستان: ياسفی،، گلستان)نک:                                                                      

 روی به ترکستان استمیاین ره که تو  -3-5

 روي راهععت نععه ايععن اسععت بععه يغمععا مععی 
 

 معع ادت كربععه و رويععت بععه چععين اسععت     
 

 چععا سععاي كربععه بايععد شععد بععه تريععين    
 

 خطعععا باشعععد كعععه آري رخ سعععاي چعععين 
 (162)ص: 

كه خاافی ت كسعتان را تبعديل بعه     است« گلستان»ب گ فته از بيت زي  در  اين بيت روضهت ديد بی

 :چين ك ده است

 ت سعععم ن سعععی بعععه كربعععه اي اع ابعععی 
 

  وي بعه ت كسعتان اسعت   ميكاين ره كه تا   
 (باب دوس: گلستان سردي) 

سردي بيت م كار را در م مت رياكاري به كار ب ده كه ب اي كس  رضايت حاكمعان روزگعار خعاد،    

نمازش را ناالنی ك د و غ ايش را مبتص . مجد خاافی اين بيت را ب اي كسعانی آورده كعه بعدنبال    

 اند.  گم اهان افتاده

 انگور یا اُزم -3-1

 در مثراي ماداي آمده است: چهار نف  ع ب، عجم، ت ك و رومی همسف  شدند، در راه ب  س  ناع 
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بادند ودی ه  كداس خااسته خاد را به زبان خعاد  خاراك اختالف ك دند ه  چهار نف  خااستار انگار 

 گفت، يكی انگار، ديگ ي ازس، سامی عر  و...  مي

 چعععار كعععععس را داد معععع دي يعععک درس  
 

 آن يكعععی گفعععت ايعععن بعععه انگعععاري دهعععم 
 

 آن يعععععكی ديگععع  عععع ب بعععاد گفعععت ال 
 

 معععن عرعععع  خعععااهم نععه انگععار اي دغععا     
 (9729-9581بيت دفت دوس/ )مثراي مرراي، 

 ب  س  ناس باده است. هافهمرد كه اختالف آنمياين چهار نف  با ديدن انگار 

 اخعععععتالف خلعععععق از نعععععاس اوفتعععععاد   
 

 چععععان بععععه مررععععی رفععععت آراس اوفتععععاد  
 

ي مبتلف جاامع بش ي هسترد كه همه بدنبال يک هدفرد اما بااسطه هااين چهار نف  نمايرده گ وه

 فهمرد. ميترابي  متفاوت ح ف يكديگ  را ن

مجد خاافی در اين داستان انگار را تبديل به نان ك ده، يكعی نعان، ديگع ي اتمعک، سعامی خبعز و       

 بااهد:ميچهارمی روتی 

اي با هم مصاح  شدند. به وقعت گ سعرگی، نقعدي در ميعان آمعد.      ع بی و عجمی و ت كی و هردي

كعار  « روتی.»گفت: ميهردو « اتمک.»گفت: ميت ك « نان.»گفت: اعجمی می« خبز.»گفت: ع ب می

بادفعت و مباصعمت از   دانست. نقد ب د و نعان آورد. م ها میبه جدال و قتال رسيد. آن كه همة زبان

 ميان ب خاست.

 ه چععععه در مملكععععت كععععان و فسععععاد  
 

 آدمعععععی زاد و پععععع ي و ملكعععععی اسعععععت   
 

 هعععع كس در پععععی مقصععععاد خادنععععد   
 

 چعععان بيرعععی همعععه مقصعععاد يكعععی اسعععت   
 (242)ص:

 شتر و شغال و روباه -3-1

كررد، ه  سه مشتا  ميگايد كه در راه تكه نانی پيدا ميمجد خاافی از شت ، روباه و شغادی سبن  

گي د كه عم ش از بقيه بيشت  ميگايرد اين نان به كسی ترلق ميخاردن آن هسترد به همين سب  

اس، شت  كه خاد را گايد: گل آدس را ديدهميگايد من كشتی نا  را به ياد دارس، روباه مياست، شغال 

گايد: من با اين هيكل ام وز و دي وز ميبارد و ميبيرد، با يک ح كت نان را ميدر مقابل دو دروغگا 

 اس.به دنيا نيامده

 گي ي از داستان را ب عهده خاانرده گ اشته است. مجد خاافی نتيجه

 

 ناگهععععععان يافترععععععد تععععععايی نععععععان   
 

 ...تاقّعععععععع ميعععععععان راهگععععععع ربعععععععی 

 (113)ص:
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د نيست كه خاافی اين داستان را از مثراي ماالنا گ فته باشد در مثراي به جاي شعت  و روبعاه و   بري

اند. نتيجه ماالنا از اين چی ناس ب ده شده است كه ب  س  علف  اختالف ك دهاشغال از شت  و گاو و ق

 داستان احت اس به بزرگان و به جا آوردن حق سابقان است. 

 در پيعععععش راهاشععععت  و گعععاو و قعچعععی   
... 

 يععافعتععععرد انععععدر روش برعععدي گيعععععاه  
 

 كععععه اكععابععععع  را معععقعععدس داشععععتععععن 
 

 آمدسعععت از مععصطععععفی انعععععدر سعععرن  
 

 (1455-1453 بيت: اي، دفت ششم/ررممثراي )          

معن هفعت روز قبعل از     گايعد مياين حكايت در كتاب سردبادنامه با كمی اختالف آمده است: گ گ 

گايد: در زمان تادد تا، من باالي س  معادرت چع اب بعه دسعت     مياس، روباه خلقت جهان به دنيا آمده

. )نعک:  فهمعد كعه از شعما بزرگتع س    ميگايد با اين هيكل هع  كعس مع ا ببيرعد     ميگ فته بادس. شت  

 (555-554ص: احادي، وقصص مثراي، سردبادنامه، نقل از ف وزانف ،

اين حكايت از زبان خ گاش و شت  و روباه نقل شده كه به جاي نعان، تكعه پريع ي    در كتاب نث اددر 

 (7/245 ،نث  اددر... )قَادُاا: وجد بري  وأرن  وثرل  جبرةيافترد: 

 عدالت قاضی -3-2

پ سعيد  گ يست. ابن سمناك از وي در آخ  حيات بسيار می -اهللُرحَمِهُ -اند كه اباياسف ادقاضیآورده

اد ّشعيد  ت سم!... روزي هاروناس  از آن میروزي، در حكم، مداهرتی ك ده»كه ماج  چيست  گفت: 

را با ت سايی دعاي باد. ه  دو را متساوي در محكمه نشعاندس ودعيكن در وقعت سعاال، اونل روي بعه      

 «دهعم   ت سم كه روز جعزا چعه جعااب   هارون ك دس از جهت ترظيم دين وي  از اين ميل، بسيار می

 (15)ص:

به خان  شأن اسالس با دو ن ف خصعم در محكمعه بعه مسعاوات     « ابا ياسف ادقاضی»در مربع ع بی 

كرعد.  ميكرد، اين درحادی است كه مجد خاافی در حكايت فا  عكس اين مطل  را بيعان  ميب خارد 

سعبری از  آمده اسعت و  « هارون اد شيد»به جاي « يحيی ب مكی»نكته ديگ  اين كه در مربع ع بی 

  َضَع حَ فُاسُع ايُاضعی أبُ ادقَ الَقَع ذك  نشعده اسعت:   « سماكابن»با « ابا ياسف ادقاضی»گفتگاي بين 

ادتب  ادمسباك فی نصعيحة  ) ...یاسِجُه مَدَ صمِخَ عَكی مَ مَادد ادبَخَ ی ابنُيحی يَكمِحُ جلسِمَ یردي فِعِ

 (81-82ص: ،ادملاك

 گاو را دارند باور در خدایی عامیان -3-1

پ ي نعد  گايد اگ  خ  دجال ادعاي خدايی كرد، سبن او را میمجد خاافی در م مت م دس نادان می

 پ ي ند:  اگ  مسيح بگايد من پيامب  خدا هستم ح ف او را نمی

 خعالف گ  خ  دنجال گايعد معن خعدايم بعی    
 

 دسن او گي نعععد آن گعععاوان ز بهععع  فايعععده    
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 اهلل گايععد مععن رسععال حضعع تم  ور مسععيح
 

 مايعده  بعاور ندارنعد ايعن خع ان بعی     ه گزش  
 (41)ص:                                            

دجعال و مسعيح تغييع     مجد خاافی اين مضمان را از سرايی گ فته و گاو و  نا  را به ت تي  به خ  

 داده است:

 گعععاو را دارنعععد بعععاور در خعععدايی عاميعععان
 ج

 نعععا  را بعععاور ندارنعععد از پعععی پيغمبععع ي  
 

 (2155ص: ،امثال و حكمسرايی، نقل از دهبدا، )دياان 

  بوبکر سبزوار -3-7

 گععع يبتم ز خ اسعععان ز جعععار آن ملحعععد 
 

 چرانكععععه سععععرّی از سععععبزوار بگ يععععزد   
 (276)ص:                                          

( اقتبعا   2463ص:، امثال و حكم« )مثل بابك  سبزوار»ادمثل از ض ب« ف ار سری از سبزوار»تشبيه 

 شده است. مجدخاافی بابك  را تبديل به سری ك ده است. 

 بابك  سبزوار در اين بيت مثراي نيز آمده است:

 ر   ان زار زاعانشعععععععده در ميعععععععانعععاو بم
 

 زوارععععه  سبعه شعععك ى بعععابعععچا بعهمعع 
 (844بيت:  ، دفت پرجم/مثراي مرراي)      

 از خودی منابع قبل ها. استفاده از سجع5

 ةي حكايعات خعاد از ايعن آرايع    هعا جع غافل نيست به همين سب  در اليعه مجد خاافی از زيبايی س

ي م كار در روضه را از گلستان گ فتعه اسعت.   هادفظی استفاده ف اوان ب ده است. وي ب خی از سجر

 فته است:، در روضه خلد ب اي حساب و كتاب قيامت به كار ر«جهانی»و « نانی»ب اي نمانه: دو واژه 

آن كه ف داي قيامت كه من و تا را به حسابگاه آرند، از من حسعاب نعانی نلبرعد و از تعا     »گفت: »...

 (19)ص:« حساب جهانی

 درگلستان سردي ب اي م مت ح ص و ستايش قراعت بكار رفته است:« نانی»و« جهانی»دو واژه 

 (هشتمباب ، گلستان. )ح يص با جهانی گ سره است و قانع به نانی سي 

 . اقتباس در تشبیه1

ي مبتلعف، مانرعد   هامجد خاافی از تشبيه به خابی استفاده ك ده، و اين شياه بيعانی را بعه مراسعبت   

وي در مقدمه روضه خلد دو بيت آورده كه قطرعا متعاث  از    چاشری در سبن خاد به كار بسته است.

 :  استمقدمه گلستان سردي 

 در فعععع و برععععد هعععع  چععععه در عععععادم   
 

 هععععع  ور  گلسعععععتانی اسعععععت  كعععععه ازو  
 

 روضععععة خلععععد مجععععد خععععاافی بععععين 
 

 بععععه نعععع اوت شععععكفته بسععععتانی اسععععت   
 (3ص:)                                                 
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 آمده است:« گلستان»اين ابيات در 
 بعععه چعععه كعععار آيعععدت ز گعععل نبقعععی   

 

 از گلسعععععععتان معععععععن ببععععععع  ورقعععععععی 
 

 گععععل همععععين پععععرج و شععععش باشععععد 
 

 باشععععدويععععن گلسععععتان هميشععععه خععععاش  
 (ديباچه: گلستان)                                     

مر فی روضه خلد و گلستان اسعت در هع  دو شعر     ماضاع ه  دو شر  نكته قابل تامل اين است كه 

مجد خاافی كتاب خاد را بعه بسعتان شعكفته تشعبيه كع ده و      تك ار شده، « ور »و « گلستان»واژه 

 سردي با استفاده از واژه گلستان در قاد  ايهاس و استراره اث  خاد را گلستان ناميده است. 

 .اقتباس در مضمون با تغییر عناصر داستان1

تصع ف در  در روضه خلد ابياتی آمده است كه از مضامين آثار پيش از خاد ادهاس گ فته و با دخعل و  

 ، شكل و رنگ جديدي به اين ابيات داده است:هاعراص  آن

 گر شبها همه قدر بودی... -1-3

در روضه خلد و گلسعتان آمعده، سعردي از     «شادميه چه زياد شاد ارزش آن كم »اين مضمان كه 

 :«كربه»استفاده ك ده، و مجدخاافی از  «ش  قدر»واژه مقد  

 هععع  كععععه را معععع دمان بععععسی بيررعععد    
 

 قيمعععععععتش را خطيععععععع  نشعععععععمارند   
 

 كربععععه را بععععا همععععه جالدععععت و قععععدر  
 

 دارنعععععداهعععععل مكّعععععه حقيععععع  مععععععی  
 (5)ص:                                               

 اين ابيات در گلستان:

 اگععععع  شعععععبها همعععععه قعععععدر بعععععادي 
 

 شععععع  قعععععدر بعععععی قعععععدر بعععععادي    
 

 گععع  سعععرگ همعععه درعععل بدخشعععان بعععادي  
 

 پععس قيمععت درععل و سععرگ يكسععان بععادي   
 (باب هشتم گلستان،)                              

 عیب داور -1-5

نظاس هسعتی نظعاس احسعن اسعت و      زي ا آدمی نبايد به عي  مبلاقات نگاه كرددر ف هرگ اسالمی، 

گيع د، در  ميكسی كعه بع  مبلعا  عيع       .ي مبلاقات حكمتی دارد كه از ديد ما پرهان استهاكجي

 است: به شكل زي  آمده در روضه خلدجايی ك ده است. اين مضمان قع از خادق آن عي وا

 گعايعععد معععداسآن كععه عيععع  خعلعععق مععی
 

 كرعععد چعععان برگععع س عيععع  خعععادق معععی  
 

 

 ه كععه گايععد سععقف خانععه كاتععه اسععت    
 

  

 گععايععععععد از بعرّععععععاي او دانعاتعععععععع س  
 (7)ص:                                               

 شباهت ابيات باال با ابيات زي  قابل تامل است: 
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 (73: ص امثال و حكم، سرايی، نقل از دهبدا،)حديقه ادحقيقه و ن يقه ادش يره 

را به سقف و برّا تبعديل كع ده اسعت     هاهايی چان شت  و نقاش استفاده ك ده، مجد آنسرايی از واژه

 كرد ديگ ي عي  خادق.مييكی عي  نقاش 

 . تبدیل نثر به نظم و بلعکس2

 :صارت مرظاس آثار پيش از خاد است روضه خلد ب خی از حكايات

 برندصاحب خر را به جای خر  -2-3

 روبهعععععععی در رهعععععععی دوان ديعععععععدس  
... 

 كيسعععععت انعععععدر زمانعععععه كعععععا دانعععععد 
 

 گفعععععتم از بهععععع  چيسعععععتی مضعععععط ّ   
 

 فعععععع   روبععععععاه و آدمععععععی از خعععععع   
 (192)ص:                                           

 

روبعاه را از خع  تميعز    بعه سعب  نعادانی    از م دس بيان ك ده كعه   گ وهید اين حكايت را در بيان مج

گفتم: حكايت آن روباه مراس  حال تاست كعه  است:  به نث  آمدهاين حكايت در گلستان  دهرد.مين

كه ماج  مبافت است   ديدنش گ يزان و بی خايشتن افتان و خيزان. كسی گفتش چه آفت است

در حكايت سردي شت  را به سعب ه   (باب اول گلستان،) ...گي ندمياس كه شت  را بسب ه  گفتا: شريده

گي ند اما در حكايت مجد خ . به عالوه علت تشبيص ندادن روباه از خ  يا شعت  در روايعت مجعد    مي

 نادانی است در حكايت سردي حسادت.

روبعاه   حكايعت  روايت مجد خاافی، به روايت مثراي و اناري شباهت بيشت ي دارد زي ا در هع  سعه  

 دهرد:  ميز روباه تميز نكرد و سب  ف ار او نادانی م دمی است كه خ  امياست كه ف ار 

 در مثراي مرراي نيز به اين داستان اشاره شده است:

 (1548-1546 م/ بيت:، دفت پرجمررايمثراي)

مربعع ايعن داسعتان را    در كتاب احادي، و قصص مثراي ( 481ص:  ،احادي، وقصص مثراي)ف وزانف  

 ه است. دانست« زه االداب»كتاب

 اين حكايت سابقه ناالنی دارد و اناري آن را به نظم آورده:  

 ابلهعععععی ديعععععد اشعععععت ي بعععععه چععععع ا 
 

 گفعععت نقشعععت همعععه كعععج اسعععت چععع ا  
 

 گفععععععت اشععععععت  كانععععععدرين پيكععععععار
 

 كرعععععی هشعععععدار ميعيععععع  نقعععععاش   
 

 در كجععععيم مكععععن بععععه عيعععع  نگععععاه   
 

 تععععا ز مععععن راه راسععععت رفععععتن خععععااه 
 

 اي ناگععععه گ يبععععتآن يكععععی در خانععععه
... 

 چانكعععه بعععی تمييزيعععان معععان سععع ورند   
 

 زرد روي و، دععع  كبعععاد و، رنعععگ ريبعععت  
 

 مثرععاي صععاح ِ خعع  را بععه جععاي خعع  بَ َنععد
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 (177 ص: تصحيح گلستان سردي، دياان اناري، نقل از ياسفی،)

 ،گلستان) بيهقی دانسته است. «ادمحاسن و االضداد»را  مربع اين داستان( 252-256)ص: محفاظ 

 (178: تصحيح گلستان سردي ياسفی،

 لباس تصوف از سر او برکش -2-5

اي نشسته بادنعد، يكعی در آن ميعان    جمری ب  مائده –عليه ادسنالس  –اند كه در عهد سليمان آورده

از خاان كع س و احسعان،    «حُ ُّ ادهِ َّۀِ مِنَ االيمَانِ»اي به نزديک وي آمد تا به حكم صافی باد، گ به

استباانی به وي دهد. سرگی بزد و پاي گ به بشكست! گ بعه، شعكايت بعه نزديعک سعليمان بع د و       

در »گ به گفت: « مثل اين جرايت را در ش ع قصاص نباشد.»گفت:... داد من بستان... سليمان گفت: 

غلعط  چارگعان، راه  دبا  تصناف از س  وي ب كش تعا بي »گفت: « چگانه »گفت: « م وت قصاص كن.

 (47سليمان ف ماد تا چران ك دند. )ص:« نكررد كه جامة ايثار دارد.

 است: «ادهی نامه» ادهاس اين داستان س چشمة

 كعععع د نعاگععععاهمييععععكی صعععافی گععععع ر  
... 

 اهععععل سععالمععععت  ةبكععععش ز او خعععع ق 
 

 عععصايععععی زد سععگعععی را بعععع  سعععع  راه   
 

 تعععععا قععيامععت  تماس است ايعن عععقابعععت   
 (389-354 ادهی نامه، بيت:)                       

 شاد در روايت مجد سگ تبديل به گ به و اباسريد به سليمان تبديل شده است.ميچرانكه مالحظه 

 جوانمردی و مروت گبر با جانوران -2-1

او را ديعدس كعه    من باد... كه گفت: گب ي در همسايگی –رَحَمَهُ اهللُ –اند از عبداهلل مبارك نقل ك ده

ام وز، جعاناران هعاا از دانعه    »گفت: « كری چه می»پاشيد... گفتم: ك د و دانه میاز راه ب ف دور می

گفعت:  « اين م ونت، ضايع است چان ديعن نعداري!  »من گفتم: « كرم.اند، با ايشان م ونتی میبه هبی

گفت: آن سعال چعان بعه    «... را عاقبت ب دارد.دين با م ونت چه كار دارد ه  كه تبمی بكارد ب  آن »

 (48)ص: «يا عبداهلل! ديدي كه ب  آن ب داشتم.! »ناگاه م ا بديد، گفت: را ديدس...  حجن رفتم او

درّان مص ي از آمده است: وقتی ذا« ذوادران»و  «عبداهلل»ی به جايجا ااين حكايت در مرابع فارسی ب

 (17-15ص: )مرتب  رونق ادمجادس، رفت... میشه  بي ون آمد، گب ي را ديد كه ب ف ه

، «عبعداهلل »نظم كشيده است: در ايعن كتعاب نيعز بعه جعاي       ةاين حكايت به رشت« نامهمصيبت» در

 آمده است: « ذوادران»

 رفععت ذوادرععان در چرععين روزي بععه دشععت    گفععت صععح ا چععان همععه پعع  بعع ف گشععت  

 دويععععععد از غععععععم جععععععان        ميروبهععععععی 
... 

 زان همععععی ت سععععم، اي بعععع ادر، مععععن           
 

 روبععععععه ديگعععععع ش بديععععععد چرععععععان 
 

 چععععا خعععع  ب نهرععععدمان پععععاالن  كععععه 
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... 

 كععار خلععق اسععت آن كععه ملععت ملععت اسععت  

 

 

 علّععععت اسعععت رود بععی هعععع ا ازان درگععه 
 (1244-1215 نامه، بيت:مصيبت)                

 (252:، ص)ت ك ه االوديا در ت ك ه االوديا  نيز به اين داستان اشاره ك ده است.  عطار

 . بیان داستان با تغییر نام راوی1

از دقّعت كعافی    و سعاي  بزرگعان   حكيمعان  حكايات و سبران مرساب به امامان،مجد خاافی در نقل 

اسعت. و در ب خعی   ب خاردار نيست، شايد به اين سب  كه از محفاظات ذهری خاد اسعتفاده كع ده   

از   سعد. ميي اعتقادي او به مشاس هاگي ينقل حكايات باي ترص  م هبی و جهت ماارد نيز از شياه

 هانقعل داسعتان  اند، به همعين سعب  در   ساي ديگ  وي اهل مرب  باده و مبان  او عااس ادرا  باده

 از جمله: دقت كافی نداشته است.

 گوشمالی غالم -1-3

روزي به جرايتی گعاش وي بماديعد، غعالس     غالمی باد -ادسنالسعليه–اند كه اماس جرف صاد  را آورده

 ..آهی ك د. اماس پشيمان شد. در پيش غالس برشست و ساگرد داد به مكافات آن، گعاش مع ا بمعال.   

 (11)ص: ...«كری اي غالس! چ ا محابا می»ماديد. گفت: غالس، گاش اماس ن س ن س می

و در مرابع ع بی در  (77: آداب ادح ب و ادشجاعه، ص(، )44-49ص:در مرابع فارسی در )پردپي ان، 

: سعع اج ادملععاك) ( و292:ص ،ادملععاكسعع اج) (،48:ص ،ادشععكاى وادرتععاب) (،284:ص ،تععاريخ واسععط)

 است.« عثمان»اين حكايت مرساب به ( 9/959

اند، مرلعاس نيسعت بعه چعه سعب  مجعد       عثمان نسبت دادهبه  را مرابع در دست   اين حكايت ةهم

به سعب  ارادت او بعه آن    اين اختالف ممكن استاست   خاافی آن را به اماس صاد )ع( نسبت داده

را خاشعت  از عثمعان   )ع(  كعه نعاس امعاس صعاد      داشعته اسعت   ايحض ت باده و يا مبانبان شعيره 

 تاجهی مجد نسبت به نقل روايات دانست. دقتی و بین را به حساب كمآو يا  اند.دانستهمي

 نگاه در آینه -1-5

 –امي ادمعامرين علعی   »به اماس علی)ع( اسعت:  « دياجانس»شاهد ديگ  در اين مارد نسبت حكمت 

بامداد در آييره نظ  كرد، اگ  صارت خاد را خاب بيرعد،   گفت: م د بايد كه ه  روز –ك َّس اهللُ وَجهَهُ

 ( 155)ص:  ...مرری را نيز خاب كرد تا ميان مرری و صارت مراس  باشد

 (283:ص ،االمتاع و ادماانسةنک: )است.  ك دهمرساب « دياجانس»به  را اين حكايتتاحيدي 

 حکایت گنج -1-1

مسراد، ب گرجی عبار يافت  پيش بعايع آورد   اس كه شبصی س ايی بف وخت. مشت ي به نادعشريده

سع اي و آنچعه در وي اسعت، بعه تعا      »اس. بعايع گفعت:   كه زر ملک تاست من س اي بعيش نب يعده  



 

 

 

 

 

 

 311/روضه خلد دخل و تص فات مجد خاافی در حكايت 

دعاي پيش حاكم ب دند بف ماد تا دخت  يكی را با پس  ديگ ي عقد مراكحعت بسعترد و   «. اسف وخته

 (15زر بديشان تسليم ك دند. )ص:
ادمرعتظم   :است: )نک ، آمده«پيامب اك س)ص(»به نقل از  حكايت با اندكی اختالفدر مرابع ع بی اين 

 (1/293:ادبداية وادرهايةو  567-565ص: ،رياض ادصادحين، 1/255 :فی تاريخ األمم وادملاك

 (71-72ص: ،ادحكايات و داامع اد واياتگزيده جاامع) است. شدهبه اين حكايت اشاره در مرابع فارسی 

 هریسهارزش  -1-1

رفت. اتّفا  ك دند كعه هعيچ چيعز بعه از ه يسعه      ها میروزي در حض ت هارون اد شيد ذك  خاردنی

چعان روز ديگع  شعد، ادعاان نرمعت      « ف دا بايد كه ه يسه سازي.»هارون مطببی را گفت:  ...نيست

 (91-92ص:) ...«چ ا ه يسه نپبتی »آوردند و ه يسه نه. هارون مطببی را ببااند و گفت: 

 (89-82:، صداامع اد واياتوجاامع ادحكاياتمتن انتقادي) است.از مامان نقل ك دهرا اين داستان  عافی

 کنیزک و کاسه -1-2

اي شكسته در دسعت و بعا آه   رفت. كريزكی را ديد كاسهاند كه سيند كايرات روزي در راهی میآورده

قدري روغن خ يده بعادس بعه   »أيَّتُهَا ادجَّارِيَةُ  گفت: خااجه گفت: مَا دَکَ ... ناديدس د و اشک گ س می

 (46ب دس پايم به سرگ درآمد و كاسه بشكست... )ص: س اي خااجه می

( به ت تي  به جاي پيامب  اين 135:، صصفة ادصفاۀابن جازي ) و (52/155: تاريخ دمشق)ابن عساك  

 .  اندنقل ك ده« س ي سقطی»و « اباحمزه بغدادي»داستان را از 

 تشنگی در جنگ -1-1

يكی در ح ب احد باد. گفت: بسياري از صحابه شهيد شعدند. كعازۀ آب ب داشعتم و گع د كشعتگان      

ناديدنعد.  گشت تا كه را رمقی از حيات باقی است... سه صحابه را مجع و  يعافتم، از تشعرگی معی    می

به نعزد دوس بع دس،   « ت  است.!بدان ديگ  ده كه از من تشره» ن آب را به نزديک يكی ب دس، گفت:چا

 (41)ص: ..به سيم اشارت ك د. سيم نيز به اونل اشارت ك د.

اسْتُشْهِدَ بِعادْيَ ْمُاكِ ادْحَعارِ ُ بْعنُ    مرساب شده است: « ي ماك»به جرگ اين حكايت در مرابع ع بی 

ادمرعتظم فعی تعاريخ األمعم     ) (،79/56: تاريخ دمشق) ،(9/2684: االستيراب فی مر فة األصحاب)... شَاسٍهُ

 (86-2/73: كتاب ادتاابين( و )1/149 :ادتبص ۀ) ،(4/219: وادملاك

متن انتقادي جاامعع ادحكايعات و   عافی ) داند، امنامي« احد»مجد خاافی وقاع داستان فا  را در جرگ 

( به ت تي  محل ايعن حادثعه را در   459-451:، صاخال  محتشمیو ناسی ) (145:، صداامع اد وايات

  اند.دانسته «ي ماك» و« تباك»جرگ 

 صوفیان دمشق و سگان بلخ -1-7

از نايفة صافيان دمشق پ سيد كعه سعي ت شعما چيسعت  گفترعد:       –اهلل عَلَيهرحَمَةُ–اب اهيم ادهم 

 (45ص:... )«اگ  بيابيم، بباريم و اگ  نه صب  كريم.»
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 بْعنَ  جَرْفَع َ  ادبلبعیُّ  قيقُشَع  ألَسَع  مرساب شده است:« شقيق بلبی»حكايت به در مرابع ع بی اين 

اد سعادة  )... مُرِرْرَعا صَعبَ ْنَا  ا وإن  نَكَا شَع يرَع عطِ: إِن أُأَنْتَ  فَقَالَ شعقيقُ  فَقَالَ: مَا تقالُ اۀِتُعَنِ ادفُ مُحَمَّدٍ

ادتع ك ۀ  (، )358: ادصعادحين، ص سعي  ادسعلف   ) (،4/125: إحيعا  علعاس ادعدين   (، )1/984: ادقشي ية

نبقعات  ) (،2/91: وفيات األعيعان وأنبعا  أبرعا  ادزمعان    (، )5/133: تاريخ دمشق) (،2/285: ادحمدونية

روض األخيعار ادمرتبع  معن ربيعع     ) (،81:ص ،ادمستط ف فی كل فعن مسعتط ف  ) (،3:ص ،األوديا 

 (1/154 ادكشكال:) ( و2/474 :سبل ادهدى واد شاد) (،164:ص ،األب ار

 حکایت بقراط و تخت -1-2

اسعتاد. مضعط ب شعد.    آن استاد، روزي فصد ك د و خان نمی... اي باد در علمق اط حكيم به م تبهب

ن اي، باالت  فصد كن تا بسعتن بع  تعا آسعا    از آن ماضع كه فصد ك ده»پي زنی به وي رسيد و گفت: 

 (55ص:)همچران ك د و خالص يافت... « شاد.
وَدعم   يُقَال دَعهُ أَبُعا ادْبَيْع ِ    اصدٌفَ كَانَ بِدِمَشْقَآمده است: « اباادبي »« بق اط»به جاي  مرابع ع بی در 

 (22/51: اداافی بادافيات( و )522:، ص عيان األنبا  فی نبقات األنبا)... ه ۀِن ادمُن مِكُيَ

 مامون و کنیزک -1-3

در امي ادمعؤمرين نگعاه    در آن روز... رفت، كريزكعی اند كه مأمان خليفه چان به جهاد روس میآورده

آه! مع ا هعالك   »روس. كريعزك گفعت:   ف ماد كه به نع ف روس معی  « كجا خااهی رفت »ك د، گفت: 

روزي چرد ب آمد، كريزك رنجار شد و چان خب  وفات مأمان از روس به وي رسعيد،  «... خااهی ك د.

 (74)ص: آهی ب آورد و جان نازنين به حق تسليم ك د.

هعارون  » ( ايعن حكايعت را از  919-912:، صتن انتقعادي جاامعع ادحكايعات و داامعع اد وايعات     معافی )

 .ده استنقل ك  «اد شيد

 ادجلعيس )... ت دِلْمَعأْمُانِ جَارِيَعةٌ  فَصِع منعا وُ دَاسعت:   مرساب شدهاين حكايت در مرابع ع بی به مامان 

: تععاريخ دمشععق) (،1/257 :مصععارع ادرشععا ) (،227:ص، ادشععافی ادراصععح واألنععيس ادكععافی ادصععادح

كراز اد ه  فعی تعاريخ   )(، 559: ، صذس ادهاى) (،26/157 :ادمرتظم فی تاريخ األمم وادملاك) (،99/995

 (43: ص ،يزول ب ك ه ادشجناديمن فيمانفحة) (،9/81: أخبار من ذه ش رات اد ه  فی(، )2/296: حل 

 نصایح لقمان -1-30

ايعن سعه   »اند كه چان دقمان حكيم را وفات نزديک رسيد، پس  را پيش خاد خاانعد و گفعت:   آورده

وصينت بشرا، اگ  عمل كری بدان حكيم شاي. اونل آن كه ه گز از م دس ببيعل، قع ض نسعتانی كعه     

 (88)ص: ...او مانی كه تدبي  ندانی و نتاانیروزي در جارِ 

م ادربعدين ثَّع   ثَاَابَ بنَ ررمانَادُ وذدک أنَّمرساب شده است:  «نرمان»اين حكايت به در مرابع ع بی 

زه  األكم ) و( 2/71 :مجمع األمثال(، )76ص: ،فصل ادمقال فی ش   كتاب األمثال) ...انرُه بَدَ انَرین كَادشَ

 (252-9/256: فی األمثال وادحكم
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 الموترحم ملک -1-33

چردين اروا   !پ سيد كه اي ب ادر -عليهماادسنالس –در اخبار آمده است كه جب ئيل امين از عزرائيل 

ب  دو كس ت حنم ك دس، يكی نفعل  »اي، تا را ب  هيچ كس رحم نيامد  گفت: خاليق كه قبض ك ده

 (37)ص: ..ديگ ، ب  پادشاهی. باد يک ساعته در بيابانی از مادر يتيم ماند

 :غ ائ  ادق آن ورغائ  ادف قعان )آمده است:  پيامب اك س )ص(به جاي جب ئيل،  ع بی و فارسیمرابع  در

 (227: ، صتصافگزيده در اخال  و و  87: ص بستان ادرارفين،جادس و مرتب  رونق ادم، 5/435

 شکیبایی ایاز -1-35

اند كه روزي اياز در پيش سلطان محماد ايسعتاده بعاد، دو كعّ ت سع  پعاي در زمعين كشعيد.        آورده

 (214)ص: ...«نگاه كريد كه او را چه باده است »محماد گفت:  ..ديد.ميسلطان به زي  چشم 

، ادقلعاب محباب)داستانهاي ف اهیو ( 235-234: ، صاد واياتو داامعجاامع ادحكاياتانتقاديمتن)عافی 

محمعاد  سعلطان » و« قهسعتانی احمدسامانی و علعی بننص »ت تي  اين حكايت را از  به (15-15: ص

 .اندك دهنقل« ايازو

 حاتم طایی و مرد بدگو -1-31

ف كع د تعا هع  چعه     گفت و تاقّع را سفيهی جفاي بسيار گفت و او هيچ نمی یاند كه حاتم نايآورده

 (295ص:)... ممكن باد، گفت

داد و از پعی او  ميع ده اسعت: مع دي احرعف را دشعراس     مرساب ك « احرف»به را اين حكايت  ناسی

 (472-476ص: ،اخال  محتشمی) ..دويد. چان بقبيلة احرف نزديک رسيد.مي

 الدوله و بوی بد دهانسیف -1-31

آمعد. روزي بعه   سيف اددنوده، پادشاه ع ا ، حاجبی داشت مق ّب حضع ت، وزيع  را از وي حسعد معی    

كرعد و ملعک ايعن عيع  را     داشت كه حاج ، ملک را به عي  بب  نسعبت معی   حض ت ملک ع ضه

ادقصنه  شبی وزي ، حاج  را به دععات بع د و   ... دشمن داشتی. ملک از اين حدي، عظيم متفكّ  شد

 (283-288)ص: ... سي  بسيار در نراس ك د

  بِن ادرَع الً مِجُا رَأنَّ یَكِا حُمَ دکَن ذَمِوَشده است: « مرتصم»در مرابع ع بی اين حكايت مرساب به 

-116:ص ،ادمستط ف فی كل فن مسعتط ف (، )171-1/172: ثم ات األورا )... صمِرتَى ادمُلَعَ لَخَدَ

 (17-15:ص ،نفحة اديمن فيما يزول ب ك ه ادشجن( و )112

( و 82-86:ص )مرتب  رونعق ادمجعادس،   نک:اين حكايت آمده است: « مرتب  رونق ادمجادس»در 

 (88-87: ، صگلستان فازيايت به مرتصم مرساب شده است. )اين حك« گلستان فازي»در كتاب 

 بهلول و طالق همسر -1-31
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اگع  نيسعتی از معن    »گفعت:  « گعايی  دروب معی »گفت: « از ماه نيكات ي!»بهلال زن خاد را گفت: 

دَقَعد  »كعه  علما  فتاي دادند كه نال  است. بهلال در مح اب آمد. و امامت كع د و بباانعد   « نال ،

 (114)ص: «... خطا خااندي!»گفترد: « تَقاِيم! خَلَقرَا ادقَمَ َ فِی اَحسَنِ

ايعن   (2/949: ادبدايعة وادرهايعة  و  2/55: حياۀ ادحياان ادكب ى، 4/977: ادف ج برد ادشدۀ) در مرابع ع بی

  مرساب شده است.« ىعيسى بن ماس» حكايت با كمی اختالف به

 تمام شدن آرد -1-31

اي باد متّقی روزي از سع اي صعدر   مفتی –نارن اهلل م قده  –اس كه در عهد صدر جهان ماضی شريده

فع ط   از« در كرعدو آرد نيسعت.  »اي پيش وي آوردند. در وقت مطادره، كريعزك گفعت:   جهان فتاي

 (191ص: اهتماس، همين ب  فتاي ناشت... )

اند كعه يكعی از دبيع ان خلفعا  برعی      است: آوردهده اشاره ك « چهار مقاده»در نظامی به اين حكايت 

 ( 214-219:، صچهارمقاده) ی مص  نامه ناشت و خان  جمع ك ده...عبا  ع رضی اهلل عرهم ع به واد

 نتیجه

ي ماجعاد در روضعه خلعد، معا را بعه ايعن گمعان        هاشباهت ب خی حكايات ع بی و فارسی، با حكايت

تاثي  پ ي فتعه اسعت. وي در   به شدت از مرابع ع بی و فارسی پيش از خاد  د خاافیمج اندازد كهمي

، را تغييع   هاعراصع  بسعياري از داسعتان    ،نقل ب خی از حكايات و امثال پيشيريان دقت كافی نداشعته 

تغييع  عراصع  داسعتان بعا مضعمان و      اين دخل و تص فات مجد در حكايات روضه شامل  داده است.

ي مرثعار بعه مرظعاس و    هاتبعديل داسعتان    ر مضمان با تغيي  عراص  داستاناقتبا  د نتيجه يكسان 

همچرين مجد خعاافی از تشعبيهات و ب خعی از     باده است. ،بيان داستان با تغيي  ناس راوي بلركس و

ي مرابع ادبی قبل از خاد متاث  شده، در اين ميان نقش گلستان سردي ب جسته و چشمگي  هاآرايه

است. از تغيي  ناس دياجانس و عثمان و جايگزيری اين دو شبصيت با حض ت علی )ع( و اماس صاد  

و مبانبان ععاس، نقعش مهمعی در تغييع  نعاس       ي ديری، واعظ بادنهاشاد كه گ ايشمي)ع( استرباط 

 حكايات روضه خلد داشته است.   اشباص در
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