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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Hakim Nezami -Ganjavi, the greatest 
storyteller of Iran, has been indebted to the works of his predecessors in 
creating his unique masterpiece. As this valuable work is the result of "his 
connection and intellectual interaction with a large number of oral and written 
sources, historical and fictional texts, myths and legends". One way to access 
the "scope of study" and "breadth of thoughts" of the poet is to discover and 
identify the sources and sources of anecdotes and allegories that have been put 
in order. 
METHODOLOGY: Researchers have studied some of Khamseh Nezami's stories 
in a descriptive-analytical manner and have obtained the poet's benefit from 
previous texts according to their differences and commonalities. 
FINDINGS: Every valuable and unique work is undoubtedly the result of the 
owner's intellectual connection and interaction with previous sources, which 
presents meanings with new words and beautiful, creative and artistic clothes. 
Khamseh Hakim Nezami, who is no exception to this rule, has adorned many of 
the stories and anecdotes of the previous texts in his own style and context and 
has arranged them with a little manipulation. 
CONCLUSION: This research aims to obtain the sources and sources of military 
anecdotes - at least in the repository of secrets - as much as possible and pave 
the way for further studies; This research aims to obtain the sources of military 
anecdotes - at least in the repository of secrets - as much as possible and pave 
the way for further studies; One of the most important findings of this research 
is the direct military influence of some stories and allegories such as: "Biblical 
Bible", "Nahj al-Balaghah", "Blohar and Boudasaf", Udaneh Varga's 
commentary, Jaini narrations,"Lectures of Literature and Conversations of 
Poets"Aqd al-'Ali al-Muqqaf al-'Ali", ", "Generalities of the Persian Works of 
Khayyam Neyshabouri", He also mentioned the indirect influence of "famous 
men", "Akhbar al-Nisa '", "Ferdows al-Hikma", "Al-Mull wa al-Nahl", 
"Siyasnameh", "Tabqat al-Sufiya", "Kashfat al-Mahjoub" and so on.  the poet's 
influence on "Sanai Hadigeh" and "al-Ahya al-olom" is significant and 
noteworthy. 
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 مقدمه
هاي قصص و تمثیالت یک شاهکار ادبی، شاید کاري بیحاصل تلقی شود، اما هدف بررسی کامل منابع و سرچشمه 

اثر» است. خمسۀ حکیم نظامی گنجوي که در بررسی، دسترسی به «دامنۀ مطالعات» و «وسعت اندیشۀ صاحب
شاهکار بودنش شکی نیست از این قاعده مستثنی نمیباشد. این اثر گرانسنگ حاصل ارتباط و تعامل فکري نظامی 

و اسطوره و... است که شاعر از آنها   با خیل کثیري از منابع شفاهی و کتبی و متون تاریخی و داستانی و افسانه
تقوي شباهت   چنانکها بررسی وجوه افتراق و اشتراك در داستانها و حکایات وي قابل ردّیابی است؛  تأثیر پذیرفته و ب

 هاي عامیانهداستانهاي مختلف اقوام اعم از اساطیر، داستانهاي دینی و حماسی، داستانها و حکایتهاي اخالقی و قصه
رك اقوام انسانی میداند (بررسی حکایتهاي  دهندة تجارب مشترا حاکی از اقتباس و دادوستد گذشتگان و هم نشان

کوب نیز شباهت برخی از این داستانها را از آنجا میداند که همه از سرچشمۀ حکمتها زرین  ).13حیوانات، تقوي: ص
هاي همانند در بین اقوام مختلف به عبرتهاي مشابه منتهی شده و از هاي عوام پدید آمده است. این تجربهو تجربه

«گریم در  ).  118کوب: ص  امثال و داستانهاي واحد نشئت گرفته است (نه شرقی نه غربی انسانی، زرین  این عبرتها
هاي هندي و ایرانی بسبب پیوند خویشاوندي هاي اروپایی را با افسانه آلمان و دینست در انگلستان شباهت افسانه

ر کهن آریایی در باب مظاهر و آثار خلقت دانستند... ها را صورتهایی از اساطیاند و همۀ این قصهنژاد این اقوام شمرده
هاي هاي عامیانۀ جهان را سنن بودایی و هندي میداند و معتقد است تمام قصهتئودور بنفی منبع و منشأ اکثر افسانه

تحقیق یک از این نظرات نمیتواند بتنهایی منشأ افسانه باشد. در  عامیانه از این سرچشمه پدید آمده است... اما هیچ
این نکته از روابط دیرین اقوام و لشکرکشیها و جهانگردیها و دادوستدهاي بازرگانی غافل نمیتوان بود. فتوحات 
جهانگیران کهن که سبب مسافرتها و مهاجرتهاي دورودراز شده است و هند و یونان و شام و اسپانیا و جیحون و  

نشر عمدة  اسباب  از  البته  است،  دوخته  بهم  را  افسانه  انطاکیه  ( اینگونه  است»  بوده  اندیشهها  و  ها، یادداشتها 
بجرئت میتوان گفت که    ).244  -245: صص  کوبزرین نظامی بحدي است که  و آگاهی  اندیشه  اگرچه وسعت 

ها «محصول ضمیر زایا و ذهن پویاي» اوست، اما قصه و حکایتی در خمسه نیز یافت میشود که بسیاري از این ایده
است براي جستجو، کشف و ارائۀ رو این پژوهش تالشی  مندي او از منابع پیشین باشد؛ ازینبهرهو    اقتباسحاکی از  

 منابع و مآخذ حکایات و تمثیالتی که ممکن است در آثار پیشینیان با برخی تشابهات یا تفاوتها نمایان گردد. 
 

 سابقۀ پژوهش 
یابی مقالۀ «ریشهاي منتشر شده است. چنانکه در  درخصوص پیشینۀ برخی از داستانهاي نظامی مقاالت پراکنده

یابی را از نظر تاریخی ریشه لیلی و مجنونتا)؛ نگارنده داستان  مهدي ستودیان (بیداستان لیلی و مجنون» نوشتۀ 
از جمله  از منابع معتبر  نتیجه رسیده که نظامی در سرایش منظومۀ عاشقانۀ «لیلی و مجنون»  این  به  کرده و 

در مقالۀ «تأثیر  «االغانی»، «مصارع العشاق»، «تزیین االسواق» و «دیوان شعر قیس بن ملوّح» تأثیر گرفته است.  
هاي نبشتهتأثیرات نظامی از ادبیات باستانی از جمله سنگ)  1372» از چاوش اکبري ( ادبیات باستانی در آثار نظامی

فارس باستان یا آثار باقیمانده از زبان دورة هخامنش و کتب و رساالت زبان پهلوي ساسانی و اشکانی و مجموعۀ 
ات در اسکندرنامۀ نظامی مقالۀ «افسانۀ آب حی)  1372زبان دینی ایران باستان بیان میشود. بهمن سرکاراتی در ( 

حیات، بر این باور است که نظامی در سرودن بر ردّیابی ریشه و مأخذ آب  و روایات دیگر داستان اسکندر» عالوه
هاي تاریخی متأخر، به مأخذ یهودي بر مراجعه به کتب و نوشتهاسکندرنامه از منابع مختلف استفاده کرده و عالوه

مقالۀ «بررسی بازتاب اساطیر یونان ) در  1394است. محمود رضایی دشت ارژنه (   و نصرانی و پهلوي نیز نگریسته
معتقد است حکیم ازطریق ترجمۀ آثار یونانی به عربی یا فارسی، با اساطیر یونان آشنا بوده در آثار نظامی گنجوي»  
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در پردازش حکایتهاي    و بسیاري از حکایتهایش را با تأثیرپذیري از اساطیر یونانی بتصویر کشیده است؛ چنانکه
«اسکندر و آرایشگر»، «جمشید با خاصگی محرم»، «اسکندر و نوشابه»، «شهر مدهوشان»، «شبان و انگشتري» و 

هاي یونانی «شاه میداس»، «آمازونها»، «مایلو» و «گیگس یا ژیرس» نظر داشته است. مقالۀ «فتنه» به اسطوره
دو اثر نظامی و افالطون» از احمد فرشبافیان به خاستگاه انگشتر و  «مطابقه و موازنۀ حکایت انگشتري و شبان در  

چنانکه مالحظه شد بطور مجمل  یافته است. افالطون جمهورهاي  شبان پرداخته و سرچشمۀ آن را در البالي افسانه
دست هاي خمسۀ نظامی مورد پژوهش بوده و برخی منابع مورد توجه شاعر بیابی برخی داستانها و افسانهریشه

هاي سایر قصص و تمثیالت خمسه مورد توجه پژوهشگران میباشد که به آمده است. ردّیابی مآخذ و سرچشمه
اند. چنین پژوهشی براي نخستین بار، با اثر گرانسنگ «مأخذ قصص  تحلیلی به برخی از آنها پرداخته-روش توصیفی

فروزانفر شناخته شده که در سال   استاد  تمثیالت مثنوي»  انتشارات مجلس شوراي ملی بچاپ   ش1333و  در 
رسیده است؛ «ارزندگی این اثر بر کسی پوشیده نیست و چون تقدم تألیف آن را درنظر بگیریم، هر پژوهشی باید 

 در مسیر تکمیل و یا تهذیب آن قلمداد کنیم». 
 

 بحث و بررسی 
 مآخذ برخی داستانهاي خمسه 
 حکایت انوشیروان و ده ویران

ي رفت و در آنجا با سروصداي دو مرغ که به اان در طی شکار، به همراه وزیر، به ده ویرانه روزي خسرو انوشیرو
پرسید، این جواب را از وي وشنود آنها را  صفیر یکدیگر جواب میدادند، مواجه شد. چون خسرو از وزیر، معنی گفت 

میخواهد تا این ده ویران را با چند ویرانۀ دیگر شنود که این مرغ دختري به آن مرغ داده و از بابت «شیربها» از او  
 اي نیست: به خانوادة عروس واگذارد؛ مرغ دیگر پاسخ میدهد که درینباره مضایقه

روزگــار  ــس  ب ــه  ن ــت  اســ ــن  ای ــک  ــل مَ  گــر 
 

هزار   صــد  دهمت  ویران  ده   زین 
 )103االسرار: ص (مخزن                          

انوـشیروان اثر کرد که دـست بر ـسر زد و ـشروع به گریـستن کرد که چرا من بیدادگري ورزیدم.  چنان این ـسخن در 
 و از آن پس:

ــت  بَشــ ـن در  م  ـــت سـ و  ـــــــرد  ـــت گسـ ـب  داد 
 

برنگشت  آن  از  آخر  نفــسِ   تا 
 )104(همان: ص                                     

) چنین آمده  502راغب اصفهانی (متوفی  را و بلغاء»  االدباء و محاورات الشع«محاضرات  این حکایت در کتاب  ة  نظیر
«و کان رجل یسایر عامال فمر بقصر خرب علیه زوجا بوم، و الذکر یصرصر لالنثی. فقال العامل للرجل: ما یقول  است:

هذا البوم؟ فقال: ان امنتنی، اخبرتک بما یقوالن. فقال: انت آمن. قال: ان الذکر خطب االنثی. فقالت: ال اجیبک 
حتی تجعل مهري عشرین قریه خربه. فقال الذکر: ان بقی لنا هذا العامل سنه، امهرتک خمسین قریه. فغضب العامل 

 گفت:   نمود.  طلب  مهر  خواست.  دختر  دیگر  جغدي   از  جغدي   )؛207  ص  اول:  (ج  لعاقبتکو قال: لوال انی امنتک  
 آن  بر  زنی  و  بستان،  گفت:  بود،  دالله  هدهد  .نخواهم  معمور  گفت:  بخشیدم.  را  تو  معمور  دیه  پنج  و  خراب  دیه  پنج
  للموقف   «عقدالعلی  کتاب  در  ).49  ص  قزوینی:  (نوادر،  گفتی!  راست  گفت  و  پذیرفت  گردد.  خراب  زود  تا  گردان  والی

  و   میشد،  خراب  او  والیت  و  بود  ظالم  مَلِکِ  ابتدا  در  انوشیروان  که  اند«آورده  آمده:  نیز  کرمانی  ابوحامد  االعلی»
  داشتی،   وقوف  ایشان  الحان  فحاوي   بر   و  دانستی  مرغان  زبان  او   و  چیست؟  او  والیت  خرابی  سبب  که  تنمیدانس
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  داد  جواب  خویش.  پسر  جهت  از  میکرد  دیگري   دختر  خطبۀ  یکی  بودند،  اي خرابه  دیوار   بر   جغد  دو  میگذشت،  روزي 
 صعب   تکلیف  که:  داد  جواب خاطب  کنی.  بذل   خرابه  صد  [کابین]   نحلت   که  شود   منتظم  آنگاه  وصلت   این  عقد  که

 که  بدانست  سخن  آن  از  نوشروان  داد.  توانم  خرابه  هزار  دیگر  سال   یک  تا  او،  ظلم  و  هست  پادشاه این  اگر  ننمودي...
 در   مسعودي   نیز  و  ).51  ص  (عقدالعلی:  گرفت»  پیش  عدل   و  بگردید  سیرت  آن  از  است،  ظلم  او  والیت  خرابی  سبب

 و   پرداخت  تفریح  و  شکار  و  لذت  و  بخوشی  پادشاهی  آغاز  در  «بهرام  گوید:  فاوتیت  اندك  با  )،4(ق  الذهب»  «مروج
 بهمراهی  شاه  روز  یک  اینکه  تا  رفت  ویرانی  به  مملکت  درنتیجه  و  ننگریست  رعیت   امور  در  و  نیندیشید  ملک  بکار

 از   که  ذشتندگ  هاییخرابه  از  راه  ضمن  داشت،  مدائن  سوي   رو   و   رسید  شب  چون  و   شد  سوار   شکار  و   بتفرج  موبدان
 پاسخ  به   دیگر  جغد  و  برداشت  بانک  اي خرابه  از  جغدي   ناگهان  بود.   شده  خراب  وي   دوران  به   و  بود  بوده  معتبر  امالك

 آرام   شب  این  در  که  پرنده  این  گفتار  فهم  موهبت  را  او  که  هست   کسی  تو  «بنظر  گفت:  بموبدان  شاه  زد.  بانک  آن
 شاه   است».   داده  این  فهم  موهبت  خدایم  که   کسانم  آن  از  من  دشاهپا  «اي   گفت:  موبدان  باشند؟»  داده  میزد  بانک

 داد؟»   جواب  چه  دیگري   و   گفت  چه  پرنده  «این  گفت:  شاه  است.   درست  سخنش  که  گفت  خواست.  توضیح  او   از
  تسبیح   که  آید  ما  از  فرزندانی  تا  ده  تمتع  خویش   از  مرا  میگفت  داشت.  سخن  ماده  جغد  با  نر  جغد  «این  گفت:  موبدان

 میگویی تو «اینکه گفت: ماده جغد و فرستند» رحمت و کنند ما یاد و بمانند جهان این در ما اعقاب و ویندگ خدا
 شد»   خواهم  تو  تقاضاي   تسلیم  کنی  عمل  اگر  که  دارم  شرایطی  ولی  است  آینده  و  حال   کامل  توفیق  و  بزرگ  اقبال 

ده معتبر   بیست  خرابۀ  دهم  تن  تو  ضاي بتقا  و  شوم  تو  تسلیم  اگر  آنکه  «نخست  گفت:  چیست؟»  تو  «شرط  گفت:  نر
را که در ایام این شاه جوانبخت ویران شده باشد بمن ببخشی». شاه گفت: «و نر چه گفت؟» موبدان گفت: «جواب 
وي این بود که اگر دوران این شاه جوانبخت دراز شود از امالکی که ویران میشود هزار ده بتو خواهم داد ولی دهات 

کرد؟» گفت: «وقتی با هم شویم نسل پدید آید و فرزند بسیار شود و به هریک از فرزندان ویران را چه خواهی  
الذهب، خویش یک ده ویران دهیم.» نر گفت: «کاري که گفتی آسان است و تقاضایت بسهولت انجام میشود» (مروج

ه بود بشنید در جانش  ). چون شاه این سخن موبد را که به تمثیل و تذکار از زبان پرنده گفت248-246: صص 1ج
 از اینگونه داستانها ).  170: ص1مؤثر افتاد و از غفلت بیدار شد (همانجا)؛ (نیز رك: به متن عربی مروج الذهب، ج  

در متون قدیم ،  است  »بیدادگري و بالیاي طبیعت و دیگر پندارهاي مشابه و  دادگري و دوام حکومتها،  «  بیانگرکه  -
)، قصۀ شغاالن در عهد انوشیروان 579-578(صص:    حدیقه نقیب با امین خلیفه در    است؛ ازجمله داستان  آمده  وفور ب

)، سخنان 110غزالی (ص:    نصیحۀ الملوك)، سخنان یونان دستور به انوشیروان در  203(ص:    تاریخ طبري به روایت  
 ). 306 -305(صص  تاریخ ثعالبیپندآموز اردشیر بابکان در 
ابوحامد کرمانی این قصه در باب سلطنت «خسرو انوشیروان» ذکر شده، ولی مسعودي در داستان حکیم گنجه و  

بن بهرام پادشاه ساسانی» آورده و راغب اصفهانی «بدون ذکر نام پادشاهی» به این آن را در باب سلطنت «بهرام
وشنود مرغان بر  فتمناظره پرداخته است؛ همچنین نظامی و راغب اصفهانی، شاه را بواسطۀ وزیر یا همراهی از گ

جور و ستم خود واقف کرده است. در روایت «عقدالعلی» خود شاه بر فحاوي الحان مرغان پی برده و در روایت 
تألیف مآخذ،  تاریخ  براساس  بیدار میکند.  از غفلت  را  از زبان پرندگان، شاه  به تمثیل و تذکار  مسعودي موبدي 

ادن الجوهر» مسعودي در سدة چهارم هجري است که مورد توجه  قدیمترین منبع این حکایت، «مروج الذهب و مع
بهره با  نیز  نظامی  و  قرار گرفته است  بعد  تمثیلمتون  این  از  تمثیل عقدالعلی–مندي  و   -باالخص  تنبه  درصدد 

 سازي مستبدان و مقتدران ظالم عصر خود بوده است. آگاه
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 حکایت سلیمان و برزگر پیر
اي بذرافشانی میکرد. گفت: چرا خود را بیهوده برزگري پیر گذشت که با رنج فراوان در مزرعهروزي سلیمان (ع) بر  

وعلف چه آبافکنی، و هر روز صبح تا شام تشنه و گرسنه زحمت میکشی! آخر از این بیابان خشک و بیبه رنج می
 :محصول آید!؟ پیرمرد گفت

کــار ــت  ــیســ ن مــرا  ــک  خشــ ــا  ب و  ــر  ت ــا   ب
ــت   پشـــ عــرق  ایــنــک  مــن   مــنآب 

ــرا  م ــت  والی و  ــک  ــل م ــم  غ ــیســـــت   ن
 

کردگار  از  پرورش  من  ز   دانه 
من سرانگشت  اینک  من   بیل 
مرا کفایت  دانـه  این  منم   تا 

 )108 صاالسرار: (مخزن                           
است که )  511-492( الملک توسی  نامه» خواجه نظاماین داستان یادآور قصۀ انوشیروان با برزگر پیر در «سیاست

جواب پیرمرد «متضمن عبرت و لطف بیان» بیشترست: روزي نوشروان برنشسته بود و با ویژگان به شکار میرفت، 
بر کنار دیهی گذر کرد. پیري را دید نودساله، جوز در زمین مینشاند. نوشروان را شگفت آمد، از بهر آنکه ده سال 

پیر، جوز میکاري؟». پیر گفت: «آري، خدایگان». گفت: و بیست سال بباید تا این درخت ِ کِشته بَر رسد. گفت: «اي  
«چندان زنده باشی که از برش بخوري؟». گفت: «کِشتند و خوردیم؛ کاریم و خورند». نوشروان را خوش آمد، گفت: 

 ).175دار هزار دینار بدان پیر داد (ص درنگ، خزینه«زه!». بی
بخشی یزرع ناامید میکند، درحالیکه او به روزي شت در زمین لمدر داستان نظامی، سلیمان (ع) برزگر پیر را بدلیل ک

، انوشیروان از پاسخ پیر دانا خشنود شده او را سیم و زر میبخشد. این نامهسیاستخداوند امیدوار است؛ ولی در  
ازي،  بن داعی حسنی رمعرفۀ مقاالت االنام» منسوب به سیدمرتضیحکایت همراه با نقد آن در «تبصرة العوام فی

-؛ مرزبان125نوادر، قزوینی: ص     ؛336الحکایات: ص آمده است و نیز (رك. پانصد و یک حکایت از جوامع129ص  
؛ تحسین و تقبیح،  512العقول: ص؛ روضه150نامه، عطار: صدرخت انجیر آمده؛ الهی   که بجاي گردو  724امه: ص  ن

المجالس، حسینی: ص ؛ و نیز در زینت412ن: ص  یمیکه بجاي گردو درخت خرما آمده؛ دیوان ابن  62ثعالبی: ص
 که به هارون نسبت داده شده است).   413

 حکایت پیرزن و سنجر
درگـــرفـــت  ــتـــمـــی  ســـ را   پـــیـــرزنـــی 
ــار  ــری شـــــه اي  ــن  م داد  ــی  ــده ن ــر   گ
ــت  ــمـ ــنـ ــیـ ــبـ ــیـ ــمـ نـ داد  و   داوري 

کــنــی بــنــده ــاهــی  شـــ دعــوي  و   اي 
 

گرفت  سنجر  دامن  و  زد   دست 
شمار این  شمار  روز  رود  تو   با 

ستم   نمیبینمتوز   آزاد 
نه کنی شاه  تباهی  چونکه   اي 

 ) 112-113االسرار: ص (مخزن                   
اما سلطان سخن پیرزن را نادیده گرفت و به شکایت او توجه نکرد تا: «کرد زیان کاین سخن آسان گرفت» (همانجا).  

و سیاست و جود سلطان محمود غزنوي ردیابی است. حکایتی در عدل    نظیرة این داستان در «حدیقۀ سنایی» قابل 
رفت. اي از آن میپردازیم: روزي از روزهاي بهاري سلطان محمود به قصد تفرج و شکار به صحرا  است که به خالصه

در راه زالی ناالن دید که دود ستم بر رخش نشسته و لباسش از گریبان تا دامن دریده شده است؛ شاه علت را  
 چارگیش گفت: جویا شد، پیرزن با وصف بی

ــزدور  مـ ــی  ــهـ مـ ــی  دهـ ــدر  انـ ــودم   بـ
نشــــــــــــاط  ز  ن  ـم و  ود  ـب مــاه  ســــرِ   دي 

انگور  سبد  یکی  براي   از 
رباط  به  روم  تا  مزد   بستدم 



 287/  حکیم نظامی گنجوي خذشناسی برخی از قصص و تمثیالت خمسۀأم 

 
 

ــیشـــــم  پ قضـــــا  از  ــد  آم ــرك  ت ــج  ــن  پ
ــن م ــردن  گ ز  ــد  ســـــب آن  ــت  ــرف ــگ  ب
چـــوبـــی  زدم  و  آمـــد   دیـــگـــري 

 

خویشم برِ  یکی  ایشان  از   خواند 
شیون عنا  از  برآوردم   من 

برنخیزد   من  ز   آشوبیتا 
 

 پروري است؟ این چه بیداد است از دعاي من ضعیف و ناالن بترس که: اي شاه این چه رعیت
داد  مـــن  تـــو  نـــزد  ز  نـــیـــابـــم   گـــر 
مــظــلــومــان  دعــاي  ــحــرگــه  ســـ  در 
ــردن گ را  شـــــرزه  ــر  شـــــی ــد  ــن  بشـــــک
ــیـــران حـ زاولـــی  مـــحـــمـــود  ــانـــد   مـ
ــریســـــت ــگـ بـ او  ــث  ــدیـ حـ از   زارزار 

ــش   ــی پ را  ــوي زال  ــگ ب ــت  ــف گ و  ــد  ــوان  خ
 

او    نزد  سحر  فریاددر   کنم 
محرومان آه  و  زار   نالۀ 
دامن...  خسروا  ظلم  از   درکش 

گنــده آن  چیرهاندر   زبان پیر 
زیست... باید  چه  چنین  را  ما   گفت 
بجوي  مراد  ترا  باید   آنچه 

 
تم از مال کوتاه اـست و اگر ـصدها گنج هم دهی باز رنجی که کـشیدم   پیرزن نیز زارزار گریـست و گفت اگرچه دـس

 د: از تنم خارج نشو
داد  و  ــد  ــای ب ــدل  ع ــر  ــه ب از   خســـــرو 
ــاه شــ ــی  بــاشـ تو  چون  کــه  بــایــد  چــه   تــا 

 

زاد   آدم  پشــت  ز  کس  هر   ورنه 
کاه رباید  من  پیـــش  از   بادي 

 
 شاه سوگندها خورد که حق او را بازپس گیرد و به او قول داد: 

ــزم ــرآویـ بـ را  ــج  ــنـ پـ ــر  هـ ــت  ــفـ  گـ
ــد ــاوردنـ ــیـ بـ را  ــج  ــنـ پـ ــر  هـ  زود 

 

پس    اینـجاي  از   برانگیزماسب 
بردند  ریسمان  سـوي   حلقشان 

 
 زال از کار شاه محمود خشنود گشت و شاه:

ــد  ــخشــــی ب ــدو  ب ــود  خ ــاص  خ از  ــی  ــاغ  ب
بـــایـــد  چـــنـــیـــن  کـــامـــران  ــرو   خســـ

کــه ر  ــد  ـه ــاشــ ب ن  ـی ـن ـچ ن  دـی و  لــک  ـم  در 
 

بدید   هردو  عدل  و  جــود  ازو   تا 
برآساید  دین  و  ملک  ازو   تا 
باشد آفرین  و  حمد   درخور 

 )561(حدیقه: ص                                   
این حکایت یادآور گفتۀ «پیرزن یونانی» است که تظلم نزد «دمتریوس پولیکراتس» میبرد و او به این بهانه که 
فرصت شنیدن تظلم وي را ندارد، از استماع سخنش خودداري میکند. پیرزن به وي پرخاش میکند و میگوید: اگر 

پس پادشاه نباش. بااینحال نظامی که در دنیاي استبداد عصر خویش در تجربۀ زندگی هر روزینه نظایر  چنین است  
پروا میدیده است، حاجت به آنکه مضمون این احوال را در برخورد بین عمال و حکام مستبد با مظلومان گستاخ و بی

ندارد باشد  از کتابها اخذ کرده  را  از بعض  -قصه  باشدهرچند ممکن هم است  آنها متأثر شده  از  (پیر گنجه،    -ی 
 ).62-61کوب: صص زرین
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 حکایت عیسی و گرگ سگ  
اي در راه افتاده بود، هر که آن را میدید بینی خود را میگرفت و چیزي میگفت؛ در این وقت عیسی (ع)  سگ مرده

 دارد!رسید و چون سخن آنان را شنید با صداي بلند فرمود: چه دندانهاي زیبایی 
دســــت ــه  ب ــري  ــی ــگ ب ــه  ک روزي  ــه  ــن  آی

 
خودپرست   مشو  روز  آن  شکن   خود 

 )148االسرار: ص (مخزن                           
(متی انجیل  اشارت  از  برگرفته  برادر خود  13،  7این حکایت  را در چشم  فرماید: «چونست که خس  است که   (

میبینی و چوبی که در دیدة خود داري نمییابی یا چگونه به برادر خود میگویی اجازت ده تا خس را از چشمت 
بیرون کن آنگاه نیک خواهی دید  بیرون کنم و اینک چوب در چشم تو هست اي ریاکار اول چوب را از چشم خود  

برآوري...».   برادرت  از دیدة  را  فارسی»  -اهللا مجتبایی در مقالۀ «داستانهاي هندي فتحتا خس  ادبیات  بودایی در 
بودایی میداند. وي پژوهشی درمورد عیسی در ادبیات بودایی انجام داده که -خاستگاه اینگونه داستانها را هندي 

وداست و ویژگیهاي اخالقی و رفتاري عیسی (ع) غالباً با تصوري که از بودا در افکار  معتقد است عیسی جایگزین ب
خاستگاه بودایی آن و هم    شباهت نیست. وي میگوید: «نخستین داستانی که من، همو اذهان ساخته شده است بی

این داستان اصل بودایی ام، داستان «عیسی و دندان سپید سگ» است.  جایگزینی عیسی با بودا را در آن نشان داده
میالدي) آمده است و نویسنده براي بیان اینکه در جهان هیچ چیز ثابت و   3(سدة    اُودانه ورگهدارد و در شرح  

است. این کتاب در میان بوداییان آسیاي میانه چیز در معرض تغییر و تحول، از آن بهره گرفته  مطلق نیست، و همه
به چینی ترجمه شده و قطعات بزرگی از اصل سنسکریت آن در ختن بدست مورد توجه خاص بوده، و در آنجا  

و بدلیل در دسترس نداشتن شرح این    ).10بودایی در ادبیات فارسی، مجتبایی: ص-آمده است» (داستانهاي هندي 
ن مذهب داستان در اودانه، ناگزیر روایت جاینی داستان را، که در آن بدهیستوه جاي خود را به واسودوه، از قدیسا

جاین، داده است نقل میکند: «یکی از دیوان خود را بصورت جیفۀ سگی مرده درآورده که در کنار گذرگاهی افتاده 
است و دندانهاي سپید و درخشان او نمایان است. رهگذران همه خود را از این راه و از بوي گند مردار دور میکنند 

آرام به الشۀ سگ مرده مینگرد، و فریاد میکشد: «وه، چه درخشندگی   و به راه دیگري میروند. واسودوه از راه میرسد،
تنبیه الخواطر و نزهۀ النواظر،  در این باب (رك. به روایت    زیبا و شکوهمندي در دندانهاي اوست!» (همانجا). و نیز

ص ص94ورام:  نیشابوري:  االخالق  (مکارم  ج(  )، 81)،  ص  3احیاءالعلوم،  ص  143:  سعادت:  (کیمیاي  و 87)،   (
 جویی اشخاص و تشویق به جستجوي محاسن آنهاست. ) و... که همگی درصدد اجتناب از عیب69  القلوب: ص(قوت

 
 حکایت پیر و مریدان وي

پیري با هزار مرید در صحرایی میرفت، مریدان بسیار تملق کرده و در وصف او اغراق را از حد گذراندند. پیر روشندل 
بادي سرداد. با نهایت شگفتی همۀ مریدان پراکنده شدند. تنها یک تن باقی ماند، پیر از  براي آزمایش اخالص آنان  

 او پرسید پس چرا تو نرفتی؟ مرید صادق جواب داد:
نــفــس  اول  آمــدم  بــاد  بــه  نــه   مــن 
شـــــود  دادي  ــه  بـ داد  ــر  ــظـ ــتـ ــنـ  مـ

 

پس   باز  شوم  باد  همان  به   تا 
رود  بادي  به  باد  آمدة   و 

 )188االسرار: ص (مخزن                           
نظیر این داستان با تفاوتهایی در «طبقات الصوفیه» آمده است: «در نیشابور پیري بوده از صوفیان. به نسا رفت به  

رنج   زیارت یا به کاري، و یک خادم بازو. و آنجا وي را قبول بخاست عظیم و مریدان بسیار پدید آمد. و وي از آن به
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میبود و شغل دل میفزود. خواست که برود، چون بازگشت، خلقی عظیم با وي بیرون آمدند... پرسید از خادم که 
آیند. او صبر کرد، چیزي نگفت تا به باالي آمد به سر راه. وي رسید فرا باال و باد  ایشانند؟ گفت: به خدمت تو می

هاي ایشان پلید گشت و آن خود.  کرد و میفاند تا همه جامهمیجست به زور، وي شلوار باز کرد و بول کردن آغاز  
آن قوم گفتند: احسنت، اینت شیخ! اینت معاملت! همه منکر از وي بازگشتند. و وي یک مرید داشت که با وي 
بیرون آمده بود، پس وي میرفت دل پرانکار، که این چه بود که وي کرد؟ میره میرفت آب آمد. وي رفت همچنان 

و جامه در آن آب، و خویشتن بنشست و آمد بیرون و فرارفت ایستاد و روي بازکرد، خادم را گفت: نگر که با مرقع 
انکار نکنی که آفتی بدان عظیمی و چندان فتنه و شغلی بزرگ، به این مقدار، به بولی از خود بازتوان کرد و آن به  

آنکه مردم، رعنا و معجب کنند و از مایۀ مردم   کار آیند؟ جز ازآب پاك گشت، چرا مئونت آن باید کشید. چه به
خورند و شغل دل افزایند. و آن قبول پیش از عیب باشد، چون عیبکی اندك پدید آید، یا کاري نه بر مراد ایشان،  

). عمل رکیک پیران هر دو روایت مشترك است اما کاربردي متفاوت 110الصوفیه: ص همه منکر گردند» (طبقات
صوفیه» سید مالمتی، خود   تحکیم گنجه جهت آزمایش مریدان راستین است، اما در روایت «طبقادارند، در قصۀ  

اي تفاوت در را با این ترفند از خطر غرور نجات میدهد. نظیر اینگونه روایات در کالم «شمس تبریزي و با پاره
و اهل خانقاه بوده باشد» (پیر روایت عطار هم هست و پیداست که اصلش باید از متلکهاي رایج در محیط صوفیه  

 ). 64کوب: ص گنجه، زرین
 

 حکایت خاصگی جمشید
آگاه، رازپوش و مورد اعتماد بود، رازي بس جمشید پادشاه معروف ایران باستان به جوانی از درباریان که بس دل 

اموش کرده بود مهم سپرده بود. حمل این امانت در دل آن جوان بس سنگین بود، آنچنان که حتی خندیدن را فر
و در سخن گفتن بسیار احتیاط میورزید. روزي پیرزنی از دوستان و خویشاوندانش به او برخورد کرد. هرچه کوشید 

فایده بگوید و بخندد  افسردهکه جوان  به خشم آمد و گفت: آخر چرا چنین ساکت و  اي،  اي نبخشید، سرانجام 
کالمند. جوان چون اصرار پیرزن را دید گفت: جمشیدشاه به جوانان هم سن و سال تو همواره شاد و خندان و پر

من اعتماد ورزیده و مرا محرم خویش دانسته و رازي سربمهر سپرده است که احدي از آن اطالع ندارد، من مسئول 
است که راز آشکارا نگردد. پیرزن حفظ آن رازم، اینکه سخن کم میگویم و نمیخندم و از مردم گریزانم بدان جهت  

 ر او آفرین خواند و گفت:ب
ــام ک ــر  زی ــان  زب ــوســــت  ت ــت  ــح  مصــــل
ــت اســ در  ــهــا  جــان ــه  ب ــنــد  پ ایــن   راحــت 

 

نیام   در  بود  پسندیده   تیغ 
است  در  زبانها  به  سرها   کآفت 

 ) 193االسرار: ص (مخزن                            
اسکندر دو گوش بس بزرگ داشت. براي نظیرة چنین رازپوشی در «داستان ذوالقرنین» نیز آمده است، و آن اینکه  

آنکه دیده نشود آن را زیر تاج پنهان میکرد و جز سلمانیش هیچکس بر آن آگاه نبود. آن غالم چون درگذشت،  
سلمانی دیگري آورد و به او تأکید کرد که هرگز نباید راز گوشهاي بلند او را با کسی بگوید، وگرنه کشته میشود.  

ظ این راز بر او بسیار دشوار بود. تا روزي به بیابان رفت، چاهی دید، سر در چاه نهاد و آن غالم پذیرفت، اما حف
)، پس از آنکه یک نی در ته چاه رویید و سر از چاه  46گفت: «که شاه جهان را دراز است گوش» (اقبالنامه: ص

کندر گذارش به صحرا افتاد شنید  لبک ساخت و نوا سر داد. از قضا اسبیرون آورد، چوپانی آن نی را چید و از آن نی
). در شگفت ماند و با خود گفت، تنها 46آید «که: دارد سکندر دو گوش دراز» (اقبالنامه: ص نوایی از نی چوپان می
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سلمانی من میداند. او را احضار کرد و با تهدید از او خواست تا حقیقت را بگوید. سلمانی هم حقیقت را گفت و 
 ا:اسکندر او را بخشید ام

ــه عــرصــ در  کــه  آگــه  ــد  جــهــانشــ  گــاه 
 

نهان   نماند  کس   نهفتیـدة 
 )47(اقبالنامه: ص                                    

آمده است،   حدیقۀ الحقیقۀتفاوتهایی در داستان «اسکندر و مرد حجام» در    ترکیب دو داستان حکیم گنجه با پاره
مراجعه کرد، چون حکیم علتی در او نیافت، مرد علت ضعف و آن اینکه مردي از شدت ضعف و بیماري نزد حکیم  

 خود را چنین بیان کرد: 
ــهــــم پــــادشــــ و  مــــلــــوك   رازدارِ 
م کــاـم ــــــــه  ـم ـه دهــد  نــدر  ســــک ــه   شــ
ــوســـــت  ــی پ ــم  دل در  رازیســـــت  ــک  ــی  ل
نــــهــــان راز  ــاد  گشــــ  نــــتــــوانــــم 
ــتمنـــــــــــــد و غمگینم  ه مسـ ــال و ـم  سـ

 

تبــهم   و  ملوّن  مزاج   با 
حجـّامم گزیده  من  ورا   که 

شب   و  دستروز  برکف  نهاده   جان 
زمان به  بود  سر  بیـــمِ  آن  از   که 
آیینــم  و  راه  نیست  این  از   بیش 

 
 مرد حکیم دواي درد او را در این دید که:

شـــــده ــراب  خ ــن  ــی ــب ب ــاهســـــاري   چ
دلـــت راز  گـــوي  چـــاه  آن   انـــدر 

 

شده  آب  از  خشک  و  مطموس   گشته 
گِلت  سرشته  این  بیاساید   تا 

 
 اي جز آن ندید و سرش را سوي چاه کرد و سه بار گفت: «شه سکندر دو گوش خر دارد» اما از قضا: مرد چاره

ــررُســــت  ب ــی  ــن بُ ــی  ن ــاه  چ ــن  ــه ک  زان 
ــی ن ــه  چ آن  در  ــان  شـــــب ــردي  م ــد   دی
تـــازه نـــی  آن  از  نـــایـــی   کـــرد 
آواز ــرد  کـ ــد  ــیـ دردمـ ــون  چـ ــاي   نـ
دارد  ــر  خ ــوش  گ دو  ــدر  ــن ســـــک  شـــــه 

 

نی  قوي  چُست شــد  برآمد  و   بُن 
فی ببری شمردش  و  نی  آن   د 

انـــدازه دانـد  که  را  دل   راز 
راز  کردم  فاش  که  خالیق   با 
دارد  خبر  او  راز  این  از   خـلق 

 
 تا سرّ شاه اسکندر در جهان فاش گشت و دستور داد تا زبان مرد حجام را ببرند: 

ــروزان  ــهـ بـ راز  ــه  کـ ــی  ــدانـ بـ ــا   تـ
دود  و  تــف  و  آتــش  ز  پــر   عــالــمــی 

 

آتش    و  جمـر  از   سوزانبتـر 
بود  تو  راز  که  سخن  یک  از   بهتـر 

 )485(حدیقه: ص                                   
مطابق با وجه افتراق و اشتراك حکایتها، تأثیر نظامی از حدیقه بوضوح نمایان گردید. تنها تفاوتها این بود که در  

اه باز داشت و او جان سالم بدر برد و  نخستین داستان پیرزن کاردانی، «خاصگی جمشید» را از خطر افشاي سرّ ش
نیز ذوالقرنین در اقبالنامه سلمانی خود را بخشید، اما در حکایت سنایی، سر حجام اسکندر بدلیل افشاي سرّ بر باد 

 رفت.
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 تراشحکایت هارون و موي
مکان سرتراشی او نشست و الرشید به گرمابه رفت، دالکی در گرمابه بود که سر و ریش میتراشید. در  شبی هارون

سرش را بدو سپرد تا موي بسترد. سلمانی کار خویش آغاز کرد و در وقت کار به هارون گفت: اکنون که میبینی 
اي جز سکوت الرشید که در زیر تیغ دالکی بود چارهچگونه در این هنر استادم، دخترت را به نکاح من درآور. هارون

سرش را منگ کرده است. شبهاي بعد همین واقعه تکرار شد و سلمانی همان ندید و با خود گفت: حرارت حمام  
اي تفکر گفت: تقاضا را تکرار کرد. تا اینکه این مسئله را با وزیر خویش درمیان گذارد. وزیر خردمند او پس از لحظه

ر محل نشستن تو شاید بر سر گنج پاي نهاده باشد، امشب که به حمام میروي تو در جاي سلمانی بنشین تا او د
زرد و ساکت و مؤدب است و هرگز از ازدواج الرشید چنین کرد، آن شب دید که سلمانی بس رنگقرار گیرد. هارون

را کندند و گنجینهآورد. هارونسخن درمیان نمی آنجا  آورد و دستور داد  بخاطر  را  بیرون الرشید گفتۀ وزیر  ها 
 کشیدند:

ــاد  ــه ن ــی  ــج ــن گ ــر  ســ ــر  ب ــدم  ق ــه  ــرک  ه
ظــ ـن ج  ـن لســــمـگ ـط کــه  ی  ــتاـم اســ ن  ـک  اـف

 

گشاد  گنجی  در  آمد،  سخـن   چون 
است روشن  دل  و  صافی   سینۀ 

 )200االسرار: ص (مخزن                          
صورت دیگر این قصه با ذکر نام «انوشیروان» در کتاب «کلیات آثار پارسی خیام» آمده است که بطور بارز معّرف 

روان بباغ سراي اندر حجام را بخواند تا موي بردارد. چون حجام «روزي نوشیناول شاعر گنجه میباشد:  مأخذ دست
دست بر سر وي نهاد گفت اي خدایگان دختر خویش بزنی به من ده تا من دل (تو) از جهت قیصر فارغ گردانم. 

که   روان با خود گفت این مردك چه میگوید، ازان سخن گفتن وي عجب داشت ولیکن از بیم آن استرهنوشین
حجام بدست داشت هیچ نیارست گفتن. جواب داد چنین کنم تا موي نخست برداري، چون موي برداشت و برفت 
بزرجمهر را بخواند و حال با وي بگفت. بزرجمهر بفرمود تا حجام را بیاوردند، وي را گفت تو بوقت موي برداشتن  

حجام پاي بروي داشت بکندند، چندان مال  با خدایگان چه گفتی، گفت هیچ نگفتم، فرمود تا آن موضع را که  
یافتند که آن را اندازه نبود. گفت اي خدایگان آن سخن که حجام گفت نه وي گفت چه این مال گفت، برانچه 
دست بر سر خدایگان داشت و پاي بر سر این گنج، و بتازي این مثل را گویند من یري الکنز تحت قدمیه یسال 

 ).238ار پارسی خیام: ص الحاجه فوق قدره» (کلیات آث
 

 حکایت موبد هندوستان
ــتــان  هــنــدوســـ ــور  کشـــ از   مــوبــدي 

 
بوستـان  سوي  کرد   رهگذري 

 ) 133االسرار: ص (مخزن                            
هاي رنگارنگ دلبري میکردند. گلها با وزش نسیم میرقصیدند انگیز دید که درختان با شکوفه کاخی مجلل و باغی دل 

هاي طبیعت بود و ساعتها چشم بر باغ و پرندگان از شوق حیات آواز میخواندند. موبد محو تماشاي آن همه جلوه
 ن ماهها گذشت گذرش دوباره بدان باغ افتاد:   و صحرا دوخته و از سرور لبریز و سپاسگزار یزدان بود. چو

ــد دی ــاغ  ب آن  در  ــه  ک ــل  ــب ــل ب و  ــل  گ  زان 
ــت  ــاي بهـشــ ــــ ــاده بجــ ــــ ــی افتــ  دوزخــ

 

دید   زاغ  و  زغــن  مشتی   نالــۀ 
کنشت  در  شده  قصـر  آن   قیصــر 

 ) 133االسرار: ص (مخزن                            
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موبد که شاهد چنین دگرگونی شد با خود گفت: «اکنون که زندگی جز رنج و خرابی نیست چرا من بدان دلخوش  
 کنم»، پس رهایش کرد: 

ــاخــت ســ تـوفـیـق  بـیـنـش  از  نـظـر   چـون 
 

شناخت   را  خدا  و  گشت  خود   عارف 
 )134(همان: ص                                     

اي  اي هندو بود که چون از قصر بیرون رفت پیر و بیمار و مردهمنظور نظامی از موبد، بوداست که در اصل شاهزاده
این داستان  (دانا، فرزانه، عارف) گردید.  اینکه بودهی  تا  به ریاضت پرداخت  او را متحول کرد و  را دید و همان 

ال هیمالیا قومی زندگی میکردند از صنف جنگجویان و برگرفته از روایت «بلوهر و بوذاسف» است: در دامنۀ جب
سپاهیان که کُساال نام داشتند و ساللۀ راجاها که بر آن قوم پادشاهی میکردند به گوتاما موسوم بودند. از یکی از 

ق م پسري بدنیا آمد که وارث تاج و تخت او میبود. حکیمی   563هاي آن طایفه در شهر لوم بینی در سال  راجه
اي بیفتد، هرآینه دنیا را ترك گفته  جان یا مرد سالخوردهرة وي گفت: اگر چشم او به جسم مریضی یا کالبد بیدربا

و آوارة اطراف جهان خواهد شد. پس پدرش براي او قصري فراهم ساخت و اسباب عیش و نوش و تنعم را در آنجا 
کی از آن سه ممنوعه بیفتد. در بیست و سه سالگی  آماده و امر کرد که پاسبانان مراقبت کنند مبادا دیدة او به ی

روزي به گردش صحرا پیرمردي خمیده قامت و بیماري فرسوده و کالبدي مرده را دید و این دیدار تنبیهی در  
درون وي بوجود آورد. شب هنگام قصر را ترك کرد و در طلب راز حقیقت برآمد و در اطراف هندوستان شرقی 

بیابانها ریاضت کشید. روزي در ناحیۀ گایا در زیر درختی از نوع انجیر هندي به حال   سرگردان شد. شش سال در
تباه افتاد ولی پیوسته در آرزوي وصول به سرمنزل حقیقت اندیشه میکرد. پس عهد کرد که از زیر آن درخت 

و فروغ حقیقت علم   برنخیزد تا حقیقت را دریابد. مدت هفت هفته بدین منوال بسر آورد. روزي ناگهان نور دانش
 ). 13-12بر دل او تابید و مرتبۀ اشراق حاصل کرد (بلوهر و بوذاسف، شیخ صدوق: صص 

 
 حکایت پادشاه ظالم و پیر

پادشاهی بود ستمگر که در خونریزي و ستم بر مردم بس شهره بود. مردم از او بیزار بودند ولی کس را جرئت ابراز  
فالن پیر از تو بدگویی کرده، ترا خونریز خوانده است. پادشاه بسیار خشمگین نبود. روزي چاپلوسی به پادشاه گفت:  

شد، دستور داد تا جالد سفرة چرمی خویش بگسترد و بر آن ریگ داغ بریزد و آن پیر انتقادگر را بکشند. جوانی 
ر را بخود آورد. پیر که ناظر این رویداد بود بسرعت خود را به پیر رسانید، و ماجرا گفت و خواست تا پادشاه ستمگ

کینه مرا  دید گفت: شنیدم  را  او  تا  رفت. شاه  دربار  به  و  پوشید  و کفن  و وضو ساخت  و خونریز  برخاست  کش 
ام که نقش تو به تو  ام درست بوده است. پیرمرد گفت: من آینۀ تو بودهاي، من شاهی آگاهم و هرچه کردهخوانده
 بنمایم:

ــت راســ ــنــمــود  ب تــو  نــقــش  چــون   آیــنــه 
ــ ــشراســــت ه دار  ــن  م ــه  ب و  ــن  ــی ب ــم   ی

 

خطاست   شکستن  آیینه   خودشکن، 
بکش  مـدارم  اسـت  چنیــن  نه   گر 

  ) 172االسرار: ص (مخزن                           
ضمیر چنان مؤثر افتاد که گفتار او را تصدیق کرد، و دستور داد بجاي کفن به او خلعت بپوشانند سخنان پیر روشن 

پروایی مردي از اهل کوفه در  بیدادگري دست شست و به عدل و داد پرداخت. نظیر این اعتراض، «بیو خود نیز از  
 رویارویی با هشام خلیفۀ اموي» در «حدیقه» است؛ چون خلیفه با حلم و سیاست تمام، اعتراض او را شنید و:
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انصـــــاف ــران  ــت ــه ک ــد  ــن ــواه خ ــت  ــف  گ
دیــدم اـیــــــن  ـتــــــو  از  ـمن  ـــنودم  شـ  آن 

و   ـچ س  ـپ ن  زـی یــک  یـل واـه ــت  دادـخ واســ  ـخ
ــام ع ــد  ــدان ن ــت  ــح مصـــــل از  ــم   ســـــت
دارد  ــر  ــط خ و  ــش  ــــــــ دان او  ــه  ــک ــان  ک

 

استخفاف   و  جهل  روي  نز   لیک 
بخشیـدم اینت  بخشودم   آنت 
راست  و  چپ  کن  نگاه  تأمّل   به 
خام نداند  ادب  از   انتقام 
دارد  سر  تاج  شاه   مالش 

  )567(حدیقه: ص                                   
سپس با نقل داستان «انوشیروان و مطبخ» او را عبرت آموخته و میبخشد؛ و آن اینکه روزي آشپزي مقداري غذا 
بر روي لباس خسرو انوشیروان ریخت و شاه از شدت عصبانیت دستور کشتن او را داد؛ آشپز چون ناامید از زندگی 

 شد تمام کاسه را بر روي شاه ریخت و گفت که: 
ز ــود  بـ ــرد  خُـ ــم  ــهـ ــنـ ــال   گـ حـ  اوّل 

ــزودم ــفـ بـ ــاه  ــنـ گـ ــم  ــاهـ ــنـ گـ ــر   بـ
ــگشــــت ان ــر  ب ــق  ــل خ ــد  ــن ــچ ــی ــپ ن ــا   ت
ــردم مُ ــن  ــــــــ م ــه  ک زي  ــام  ــون ــک ن ــو   ت

 

محال   بود  چو  آن  بهر  از   کشتن 
نبخشودم  خود  جان  و  تن   بر 
بکشت هیــچ  براي  را  یکی   که 
بُـــردم بــرون  تو  نام  از   بـدي 

 ) 568(همان: ص                                    
 قالنۀ آشپز چنان حیرت برانگیخت که:سخنان راست و عا

ــردارت ک ــت  ــیســ ن ــه  ک ــرو  خســ ــت  ــف  گ
ــوب خـ و  ــاري  ــکـ ــاريزشـــــتـ ــتـ ــفـ  گـ

دادم ــو  ت ــت  ــف گ ــه  ب ــن  م ــو  ت ــل  ــع  ف
 

نکته  گفتارتدرخور   هاي 
پنداري چرخ  آموخت  تو   از 
شادم  تو  ز  من  که  تو  زي   شـاد 

 )569-568(همان: صص                           

 اندیشعاقبتحکایت کودك  
اي از کودکان در بازي و تکاپو به هر سو در حرکت بودند. ناگاه پسري بر زمین افتاد و دیگر برنخاست. کمرش عده

آسیب دید و نفسش بند آمد. دوستانش سخت ترسیدند، دوستترین او گفت: چاره نداریم او را در چاهی افکنیم تا 
 آمد، با اعتراض تمام فریاد زد: نه هرگز:بود که دشمن او بشمار میما را مقصر ندانند. در میان آنان پسري دیگر 

 تهمت این واقعـــه بر من نهنـد                  چونکه مرا زین همه دشمن نهند
زنان خود را به پدر آن پسر رساند و ماجرا بگفت. پدر بسرعت خود را به پسر رساند و او را پیش طبیب سپس نفس

 ت. بردند تا بهبود یاف 
اســـــت ــی  ــای دان ــر  ــوه ج او  در  ــه  ــرک  ه
بــود  جــان  غــم  کــه  دانــا  ــمــن   دشـــ

 

است  توانایی  چیزیش  همـه   بر 
بود  نادان  که  دوست  آن  از   بهتر 

 )182االسرار: ص (مخزن                           
 اند: شعراي پیش از نظامی به این تمثیل پرداخته

بــهــتــر تــو  ــم  خصـــ بُــوَد  دانــا   اگــر 
 

نـادان    با  بـرادرکـه  و  یار   شــوي 
 ) 483(دیوان ناصرخسرو: ص                         
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ــل ـــــــ ا مردم اصـ ل آمیــــــزـب اـق اك و ـع  ـپ
ــوش ــن ب ــد  ــن خــردم را  ــو  ت دهــد  ــر  زه ــر   گ

 

گریز   فرسنـگ  هــزار  نااهالن   وز 
بریز  نااهل  دست  ز  رسد  نوش   ور 

 )237(رباعیات خیام: ص                           
ه   ت ـب اقـل ار ـع ــد  ــم  حق درکُنَـــــــــــ  خشـ

 
چشم   ابله  ببنــدد  کت  آن  از   بِهْ 

 )306(حدیقه: ص                                    
(ع) است که میفرماید: «عَدُوُّ عاقِلٌ خَیْرٌ مِنْ صَدیقٍ اَحْمَق؛ دشمن عاقل از   این تمثیل مأخوذ از حدیث امام علی

) و: «ایاك و مصادقۀ االحمق، فانّه یُریدُ اَن یَنْفَعْکَ فَیَضُرُّكَ»: 12  ص:  78دوست احمق بهتر است.» (بحار االنوار، ج
). حسن  367زیانت گرداند» (نهج البالغه: ص  از دوستی نادان بپرهیز؛ چه او خواهد که تو را سود رساند لیکن دچار

امثال ذوالفقاري در   ابهري در  506: ص  2، جداستانهاي  و    337: ص1، جنامۀ پارسیانحکمت، غالمرضا حیدري 
 اند. به این مثل پرداخته ده هزار مثل فارسیصاحب کتاب 

 
 داستان شهریار با حاجب 

خویش به جایی میرفت که گذرش به خانۀ زاهدي افتاد. از خاصگانش  پادشاهی نامدار به رسم شهریاران با حاجب  
 پرسید که او کیست؟ چرا در خرابه زندگی میکند؟ مأوا و پناهگاهش کجاست، خورد و خوراکش چیست؟ 

ــور مشــــه ــدیســــت  زاه ــه  ک ــد  ــن ــت ــف  گ
دوري  گـــرفـــتـــه  جـــهـــان  خـــلـــق   از 

 

دور  خـورش  از  و  جـدا  خواب   از 
صبوري  چنیــن  با   درساختــه 

 )218(خسرو و شیرین: ص                         
شاه چون بشنید با حاجب خاص خویش بسوي او راند؛ حاجب به دستور شاه پیش زاهد رفت تا او را به خدمت 

یار و کس زندگی میکنی، چه میخوري؟ در این غار اي و بی  آورد و به او گفت اي که از جهان پیوند خود بریده 
 خوردوخوراکت چیست؟ 

ــوده ســـ گـــیـــاه  قـــدري   زاهــــــــــــد 
ــنســــت ای ــوردم  خ ــه  ک ــدو  ب ــرداشــــت   ب

 

دروده  آهوان  مطرح   از 
رهره و  اینـست توشه   نـوردم 

 ) 219(همان: ص                                      
اي به خدمت شاه بیا تا روزگارت بهتر شود و از  حاجب از غرور پادشاهی به او گفت چرا خود را در این بال انداخته 

 خوردوخوراك رهایی یابی:   این
ــنســـــت  ای ــاي  ج ــه  چ ــا  ــت ــف گ ــد   زاه
بــیــابــی گــیــا  ایــن  ــر  ســـ تــو   گــر 

 

گل  گـیا  نیـست   انگبینست این 
سـربتـابی  شـاه  خـدمـت   از 

 
 شاه چون سخن او را شنید حیران و متحیر از اسب فرود آمد و:

ــاد ــتـ افـ ــد  زاهـ رضــــــاي  ــاي  پـ  در 
ــت  ــنســ ــی ــازن ن ــه  ــیشــ ــم ه ــد  ــن  خــرســ

 

میداد  بوسه  و  دعا   میکرد 
اینـست  والیت  را   خرسندي 

 (همانجا)                                               
نیز آمده است؛ منتهی این داستان را که مربوط به دیوژن فیلسوف کلبی با اسکندر  اقبالنامهنظیرة این داستان در 

ن یونان به اسکندر گفتند: در این است: فیلسوفان و دانشمندااست، نظامی به نام سقراط آورده است و داستان این  



 295/  حکیم نظامی گنجوي خذشناسی برخی از قصص و تمثیالت خمسۀأم 

 
 

اند تا هرگز گرد هوس گریز و بسیار باپرهیز که از زهد بسیار، خود را از مردي انداختهکشور فیلسوفانی هستند مردم
ترین  نگردند. اسکندر یک روز به وزیر دربارش گفت: امروز هیچکس را اجازة ورود نده که من میخواهم با برجسته

آیم؛ به اسکندر گفتند ت سخنی داشته باشم. و کس فرستاد تا بیاید، اما او گفت: من هرگز نمیآنان که سقراط اس 
چیزِ دنیا بریده است، گوشت نمیخورد، پالسی ژنده پوشیده است و جز نان جوین براي خوردن آید. او از همهاو نمی

کی از ندیمان خود را فرستاد تا علت آن و قدحی سفالین براي نوشیدن ندارد. اسکندر بیشتر مشتاق دیدار او شد. ی
را بپرسد. ندیم سقراط نزد رفت و علت را پرسید. او جواب داد: من چیزهایی میدانم و باید بگویم که خوشایند شما 

 نیست و در حضور دیگران نشاید گفت: چون آشکار میشود و درباریان خشمگین میشوند. 
نــورپــاش دري  بــر  ــوم  شـــ  چــگــونــه 

ــده ــن ب ــان  ــه ج ــق  ــل خ ــاك ز  ب ــه  چ را   اي 
 

دورباش؟   همه  این  او  بر  باشـد   که 
پاك؟ یزدان  پیش  کمر  بندد   که 

 )102(اقبالنامه: ص                                 
آید، شوق به گزین است و نمیهاي او را بیان کرد. اسکندر فهمید که او خلوتفرستادة اسکندر برگشت و گفته

اي خفته است، پاي خود را به او زد و گفت: بلند شو با  دیدار او پیدا کرد و پیاده به خلوتگاه او رفت. دید در گوشه
ن حکیم و زاهد وارسته سر بلند کرد و گفت: برو کسی دیگر نیاز شوي. آمن حرف بزن تا به تو همه چیز بدهم و بی

 نیازم. کسی که به مشتی گیاه خشنود باشد، هرگز با تو کاري ندارد.  را بفریب، من از همه چیز بی
ــرم  ــرت ــگ ــوان ت ــت  ــم ه ــه  ب ــو  ت از  ــن   م
ــن  ــی ــن چ ــی  ــان جــه داري  ــه  ــک ــن ای ــا  ب ــو   ت
ــورد  ــخ ــال ســـ ــدة  ژن ــی  ــک ی ــن  ای ــرا   م

 

اندك  من  بیشخواري،  تو   خورم که 
چنیننه خوانی  ز  هم  سیـردل   اي 

ســــرد و  گرم  نیستی  از   گرانستی 
 )104(اقبالنامه: ص                                 

بندگان و   از  تو یکی  به من چنین میگویی؟ درحالیکه  تو که هستی که  را دید گفت:  او  بلند  اسکندر که همت 
: چرا چنین سخنی میگویی! حکیم گفت: گفترعیتهاي من هستی. حکیم گفت: تو بندة بندة من هستی؛ اسکندر  

ي؟ اسکندر وقتی شجاعت زاهدانۀ او  خویی میکنی چرا چون چهارپا با پاي خود مرا بیدار کردتو که دعوي پاکیزه
 را دریافت، گفت: به من پندي بده. حکیم نیز گفت: 

زنــــگ را  پــــاك  کــــن دل   پــــرداز 
ــاك  پ گشـــــت  ــی  ــودگ آل ــز  ک ــی  ــاغ  دم
ــن ــک م ــري  ــی دل در  ــن  ای ــر  ب ــی  ــرای  گ

ــه ب ســــر  را  ـت ــا  ت ن  ـی ـب ــت   ـب یســ ـک  درگــاه 
ــی   زن در  ــن  ــری ــاش گ ب ــده  ــن ب ــن  ــری ــمــت  ک

 

کن  باز  روحانیان  راز  او   بر 
این   بر  دودناكبچربد   گنبد 

مکن  زیري  و  باال   تمنـاي 
کیست  نظـرگاه  ترسنـاکـت   دل 
باش سرافکنده  داري  پاي   گرین 

 ) 106 -108(همان: صص                          
اسکندر بعد از شنیدن پندهاي حکیم بازگشت و دستور داد آن سخنها را با آب زر نوشتند. نظیرة این داستان به 

اي از آن میپردازیم: بقراط حکیم از تمام دنیا به خمی بسنده کرده و ل شده که به خالصه طریقۀ دیگر از سنایی نق
در آن آرام و قرار داشت؛ روزي از روزها سرما چنان بر او غلبه کرد که او را بسوي دشت کشاند؛ از قضا پادشاه زمان 

 ت تا بشنود و برآورده کند:  بر او گذشت و او را برهنه یافت و سریع بنزدش رفت و از او سه حاجت خواس
اوّل  حـــاجـــت  بـــقـــراط   گـــفـــت 
ــامرزم  ـــ ـــ ــن بیـ ـــ ــو کـ ـــ ـــ ــهم محـ ـــ  گنـ

خلل  به  یک  به  یک  هست   عملـم 
البـرزمکــز   کوه  چـــو   گــرانی 
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بـــتـــوانـــد  خـــداي  ویـــحـــک   گـــفـــت 
دومـــیـــن  حـــاجـــت  بـــرگـــوي   گـــفـــت 
گـــردان جـــوان  مـــرا  پـــیـــرم   گـــفـــت 
ــت  ــواســ خ ــد  ــای ب ــداي  خ از  ــن  ای ــت  ــف  گ
ــن  ــت ســومیـــ ــاجـــ ــش آر حـــ  زود پیـــ
 گفــــــــــت روزي مـــــن فـــــزون گردان

 

بستـاند گنـــاه  بــدهــد   مــزد 
زمیـن  روي  پادشـــاه  منــم   که 
بستان  من  نهاد  از  ضـعف  و   عجز 
راست  نیـاید  خواستن  این  من   از 
چنیـن  مخــواه  آرزو  ایـن  من   از 
بازرهـان  مرگ  چنـگ  از   جانــم 

 
 هاي ناممکن او را شنید با عجز و ناتوانی: چون شاه خواسته

نـــتـــوانـــم  کـــرد  نـــیـــز  ایـــن   گـــفـــت 
 

یـــزدانـــم   نـــه  جـــهـــان  بـــر   مَـــلِـــکـــم 
 

 نیازي از او:  بقراط نیز با اقرار بر عجز او و اظهار بی
ــد ــی خــورشــ ــرِ  ب از  ــو  شــ ــر  ــرت ب ــت  ــف  گ
مـــن خـــواهـــم  کـــردگـــار  از   حـــاجـــت 
مــجــبــــــــــوري  و  عــاجــزي  مــن  چــو   تــو 

ز را  خــداي  مــر  ــت بــرتــري   یــبــاســـ
 

بیـد   نـارد  بـار  خیـــره  رطب   که 
من  پنـاهــم  بــدو  حــالی  تو   وز 
دوري  بـرتـــري  و  بــزرگـی   وز  

بی همیشه  ملکت  به   همتاست که 
 )689(حدیقه: ص                                    

ابوالحسن علی قفطی نقل شده است: «بعضی  الدین  اي دیگر در «تاریخ الحکما»ي جمال نظیرة این داستان به شیوه
اند که بقراط از اهل شام بوده...خانه و مسکنی براي خود اختیار نکرده بود. شبانگاه در جوفِ از علماي تاریخ آورده

خمی خزیدي و از جامه به گلیمی، مدة العمر، قناعت داشتی. گویند: مَلِکی از ملوك آنجا، بَر وِي بگذشت و میان 
آمد. او را گفت: تو از بندگان منی. بقراط گفت: نه چُنان است که المات روي داد که ملک را گران میایشان مک

پذیر اي! زیرا که تو مملوك و فرماناي و اگر نیکو درنگري، نمیگویم تو بندة منی، بلکه بندة مرا بندهگمان کرده
پذیر. ملک پرسید: چه باعث است بر آنکه فرمان شهوتی و من «شهوت» را مالک و فرمانفرمایم و او مرا مملوك و  

اي؟ بقراط گفت: هرچه در معرض فنا و زوال است، خواهش آن را از دل بیرون مأواي خویشتن خمی اختیار کرده
 ).276ام» (ص کرده

 هجویري نیز آرد: «درویشی را با ملکی مالقات افتاد. ملک گفت: از من حاجتی بخواه. درویش گفت: من از بنده 
اند که هر دو خداوندان تواند:  بندگان خود حاجت نخواهم. ملک گفت: این چگونه باشد؟ درویش گفت: «مرا دو بنده

الرشید و فضیل عیاض» را ). وي داستان مالقات «هارون20یکی حرص و دیگري طول اَمَل» (کشف المحجوب: ص 
الرشید به مکه رفتم، چون حج را بجا ا هارونبن ربیع نقل میکند که من بنیز در همین مضمون آورده است: «فضل

آوردیم، هارون مرا گفت: آیا اینجا مردي از مردان خدا هست تا او را زیارت کنیم؟ گفتم: بلی عبدالرزاق صنعانی 
اینجاست. بنزد او رفتیم و مدتی با او سخن گفتیم. هارون به من اشاره کرد و گفت: از عبدالرزاق بپرس قرض دارد؟  

ی. دستور داد پرداخت کنند و از آنجا بیرون آمدند. هارون گفت: اي فضل! دلم هنوز تقاضاي مردي بزرگتر  گفت: بل
از این دارد. گفتم: سفیان عیینه اینجاست نزد او رفتیم و همان مطالب تکرار شد. بیرون آمدیم. هارون گفت: هنوز 

جاست. وي را بنزد فضیل بردم. وي در غرفه  بن عیاض (ره) اینمقصود من حاصل نشده است. یادم آمد که فضیل
بود، آیاتی از قرآن میخواند، درب خانه را زدیم، گفت: کیست؟ گفتم: امیرالمؤمنین است. گفت: مرا با امیرالمؤمنین  
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چه کار است؟ گفتم: سبحان اهللا، نه خبر پیغمبر است که فرمود: براي بنده جایز نیست که در طاعت خداي، ذلت 
فت: اما مقام رضا، عزتی دائمی است که نزد اهلش است. تو ذلت مرا میبینی ولی من عزت خود را طلبد. فضیل گ

آنگاه فرمود: در بازکنید و داخل شوید. هارون گفت: اي فضیل! مرا پندي ده، فضیل  در انجام حکم خداوند میبینم.
گاه گفت: اي امیر! من از روي خوب تو بر آتش دوزخ پند فرمود: امیري در روز قیامت، بجز ندامت نباشد... . آن

ت؟ فضیل فرمود: بلی بترسم. بترس از خداي تعالی و حق وي بهتر از این بگذار. پس هارون گفت: تو را قرض هس 
دین خداوند طاعت است. گفت اي فضیل، دین خلق را میگویم؟ گفت: حمد و سپاس خداي را که مرا از او نعمت 
بسیار است و هیچ گله ندارم. آنگاه هارون هزار دینار کیسه زر پیش وي نهاد و گفت این را در جایی صرف کن. 

ود نداشت و از اینجا ظلم را آغاز نمودي. گفت: چه ظلمی کردم؟ فضیل فرمود: اي امیر این پندهاي من ترا هیچ س
افکنی این ظلم نبود؟ هارون گریان شد. بیرون فضیل فرمود: من تو را به راه نجات میخوانم و تو مرا اندر هالك می

پادشاه است   به حقیقت فضیل  . چنین دیداري در مجموعه )124ـ    122همان: صص  (آمد و گفت: اي فضل، 
)، و نیز (ینبوع االسرار، خوارزمی 105: ص1نهاي دیگر نیز آمده است. رك: به (سراج الملوك، طرطوشی، جداستا

 ). 274: ص 1ج 
، الملل و النحله.ق) در    584ـ    479ست که عبدالکریم شهرستانی ( نیازي اوو نیز یادآور قصۀ دیوجانس و اظهار بی

پرهیز کنی؟ گفت: از آنچه شما آن را لذایذ انگارید، یعنی    «[به دیوجانس] گفتند: از چه   :به آن پرداخته است
بطالت و جهل. دیگر پرسیدند از حکیم که شما را چند بنده باشد؟ در جواب فرمود که خداوندان شما بندگان منند 

آیند» (ص این دو خُلق پدید  از  و اخالقی چند رذیله که  نیز چنین مالقاتی در 342یعنی غضب و شهوت  و   .(
نامۀ عطار: ص ). و نیز رك. (مصیبت390ي عطار بین «سلطان محمود و ابوالحسن خرقانی» بوده (صاالولیاتذکرة
) و (جاویدان خرد، 216مسکویه رازي: ص  الخالده ابن  )، (الحکمه695به بعد)، (تعلیقات حدیقۀ سنایی: ص    695
 ). 420ص 

 
 قصۀ نقاشان رومی و چینی

اي افتاد مبنی بر اینکه هرکس هنرهاي هر کشوري را معرفی کند. یکی گفت: روزي بین رومیان و چینیان مناظره
هندوستان جایگاه نیرنگ و افسونگري است. دومی گفت: بابل جاي جادوگري است. سومی گفت: نواهاي خراسان 

روم   آورتر کسی نیست. پنجمی گفت: نقاشانانگیز است. چهارمی گفت: از تازیان زبان و موسیقی عراقیان بس دل 
مانندند. اینجا بود که بحث برتري نقاشی رومی و چینی داغ شد. سرانجام نظیرند. ششمی گفت: نقاشان چین بی بی

بنا شد این دو دسته نقاشی خود را عرضه کنند تا شاه بیاید و نظر بدهد. آنگاه تاالري با طاقی بلند تعیین کردند  
اي گذاشتند که کار یکدیگر را نبینند. پس از  د، و بین آنها پردهکه هرکدام در دو سوي آن تاالر به نقاشی بپردازن

ها را ازمیان برداشتند. ولی هرچه شاه نگاه کرد، نقش را عین هم دید و هیچ تفاوتی مدتی اسکندر بدانجا آمد، پرده
ت ولی نقش دیده نمیشد. اسکندر برآن شد که دوباره بین آنها پرده کشد و آنگاه دید که نقش رومیان برجاي اس
اند و چینیان چینیان دیده نمیشود. پرده را کنار زد دوباره نقاشی را عین هم دید و فهمید که رومیان نقاشی کرده

 اند، همه فهمیدند که:دیوار را صیقلی کرده
ــت  بســ نـقـش  ــی  کســ رومـی  چـو  ــدانــد   ن

 
چیره  بود  چینی  صقل   دستگه 

 )404(شرفنامه: ص                                  
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است: «فقد حُکی ان اهل الصین و اهل نظیرة این حکایت در روایت غزالی دیده میشود که مأخذ آن حکایت ذیل
الروم تباهوا بین یدي بعض الملوك بحسن صناعۀ النقش و الصور فاستقر راي الملک علی ان یسلم الیهم صفه 

صین منها جانبا و اهل الروم جانبا و یرخی بینهما حجاب و یمنع اطالع کل فریق علی االخر ففعل لینقش اهل ال 
جانبه  یجلون  اقبلوا  و  غیر صبغ  الصین من  اهل  و دخل  ینحصر  ماال  الغریبه  الصباغ  الروم من  اهل  فجمع  ذلک 

من قولهم و انهم کیف فرغوا من   فیصقلونه فلما فرغ اهل الروم ادعی اهل الصین انهم قد فرغوا ایضا فعجب الملک
النقش من غیر صبغ فقیل  فکیف فرغتم من غیر صبغ فقالوا ما علیکم ارفعوا الحجاب فرفعوا و اذا بجانبهم یتاللو 
منه عجایب صنایع الرومیه مع زیادة اشراق و بریق اذ کان قد صار کالمراه المجلوة لکثرة التصقیل فازداد حسن 

اند که در حضور یکی از شاهان، بین چند هنرمند چینی و  ): آورده17: ص3احیاءالعلوم، ججانبهم بمزید التصقیل ( 
رومی، بر سر داشتن بهترین هنر نقاشی و صورتگري گفتگو درگرفت. شاه دستور داد ایوانی در اختیار این دو گروه 

شیده شود تا از عملکرد یکدیگر اي بینشان ک قرار دهند تا هرکدام در قسمتی از آن هنرنمایی کنند. مقرر شد پرده
مطلع نشوند. رومیان کار خود را با بکار بردن رنگهاي عجیب و منحصربفرد آغاز کردند اما چینیان بدون استفاده از 
رنگها، مشغول شدند. آنها کارشان فقط این بود که قسمت مربوط به خود را بشدت جال و صیقل دهند. کار رومیان 

د کار ما هم تمام شده است. شاه از این همزمانی متعجب شد درحالیکه هنوز رنگی را که تمام شد چینیان گفتن
بکار نبرده بودند. هنرمندان چینی گفتند ما آمادة ارائۀ کار خود هستیم پرده را کنار زنید. پرده را که برداشتند 

ي نمایان گردید. هنرمندان نقشهاي زیباي روبرو که به هنرمندان رومی مربوط بود با تأللو و درخشندگی بیشتر 
خود را با صیقل دادن زیاد، شبیه آینه کنند تا نقشهاي مقابل را با زیبایی چینی موفق شده بودند قسمت مربوط به

) و نیز (رك. به متن فارسی احیاءالعلوم، غزالی، ربع  139مضاعف منعکس نمایند. (مأخذ قصص و تمثیالت: ص  
 ن را بزیبایی وصف کرده است: ). انوري نیز این داستا46سوم: ص 
ه ـــف ــان چینصـ اشـ د نـق ــتـن  اي را نقش میبسـ

مــه ـی ـن ــتــادي  نــه اوسـ آـی ون  ـچ ـم ـه رد  ـک را   اي 
ه ـــف ــتن را صـ اناي برادر خویشـ  اي دان همچـن

ــدن شــ ی  تـواـن ـن قـش  رـن ـپ یـمــۀ  ـن ار  ــاري   ب
 

معنی  این  نشنوي  بشنو  حدیثی  خوشتر   کزین 
نیمه مانوي اوستادي  نقش  کرد  را   اي 

نیک   سقف  به  قوي هم  بنیـاد  به  هم   عالی 
شوي  دیگر  نیمۀ  آن  مگر  تا  کن  آن   جهد 

 )759(دیوان انوري: ص                            

 افسانۀ ارشمیدس با کنیزك چینی
ارسطو شاگردان بسیاري داشت که در میان همه ارشمیدس بسی هشیارتر و داناتر بود. اسکندر که به ارسطو بسیار  

احترام به استاد، کنیزکی چینی را که خاقان چین به او داده بود و بسیار زیبا بود به ارشمیدس ارادت داشت به پاس  
بخشید. ارشمیدس همۀ اوقات را با او به عیش و نوش میپرداخت؛ تا آنجا که در سر درس ارسطو هم حاضر نمیشد. 

او جویا شد. جواب داد: زیبایی و    ارسطو که امید به دانش و هوشیاري ارشمیدس بسته بود ناراحت شد، علت را از 
دلفریبی کنیزك چنان مرا جذب کرده که میخواهم شب و روز در کنار او باشم و کامروایی کنم. ارسطو بدو گفت: 
ارسطو  نزد  را  بازدارد. ارشمیدس پذیرفت و کنیزك  از علم و دانش  را  تو  توانسته  ببینم چگونه  بیاور  را  کنیزك 

که دیگر آن جذابیت فروغ شد. بطوري به کنیزك داد. پس از آن الغر، زرد و چشمانش بی فرستاد. ارسطو دارویی تلخ  
را نداشت و ارشمیدس توانست دل از او برکند و به کالس آید. از ارسطو پرسید چه بود و چه شد؟ استاد طشت را  

 را جلو او نهاد و گفت تو عاشق این خلطها بودي. برداشت و آن
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ــط   ــل خ ــون  خ ز  ــد  ــای ب ــه  ــنچ ــت ــرداخ  پ
ــره ــی ت ــن  ای در  را  ــود  خ آب  ــز  ــری ــاك م  خ

 

ساختن   عاشقی  خون  و  خلط   بدین 
تابناك آدمی  شد  آب   کزین 

 )58(اقبالنامه: ص                                   
وحشــــی ــزان  ــی ــن ک ــن  ــدی ــن چ ــه  ــژادب  ن

ــود  ب ــس  ب را  ــو  ت ــا  ــه ــن ت ــت  ــف ج ــی  ــک  ی
 

باد   به  را  خود  عمر  خرمن   مده 
بود  بیکس  مرد  کس  بسیار   که 

 )59(همان: ص                                        
گوید: قال   اخبارالنساء  صاحبجوزي  هاي پیش از نظامی آمده است. ابننظیرة این داستان با تفاوتهایی در دوره

االصمعی: کان فتی «من ثقیف شدید الحیاء کریماً ادیباً فبینا هو جالس اذ مرّت به امرأة من اجمل النساء. فلم 
یتمالک ان قام من الحیاء من مجلسه لیعلم من هی و این ترید، و قد کلف بها، و اشتدّ عشقه لها، فاتّبعها حتی 

مر، و لم یدر ما یصنع و کتم شأنه، و جعل ما به یزداد کل یوم حتی دخلت منزل اخیه فاذا هی امرأته فضاق به اال
نحل جسمه فانکر شأنه اخوه و أهله و سألوه عما به، فلم یخبرهم بشیءٍ من امره، فدعا اخوه االطبا فعالجوه فلم 

العرب فنظر الیه   یغنوا عنه شیئاً، فلمّا اعیاهم ما به وزاد سقمه حمله اخوه الی «الحارث بن کلده»و کان من اطباء
الحارث فلم یر به داء ینکر، غیر انّه ظنّ انه عاشق، فخال به الحارث فسأله فابی ان یقرّ له بشیء، فلما اعیا الحارث 
جعل یسأل عن اسمائهم و أسما نسائهم و الفتی ملقیً بین یدیه، کلما سمّیت امرأة منهم نظر الحارث وجه المریض،  

عیناه بالدموع فعلم الحارث أمره و قال ألخیه: إذهب فجئنی   تاح و تنفّس و اغرورقتحتی جاء اسم امرأة اخیه فار
اخوه حتّی دائه، فخرج  قد وقعت علی  فإنّی  امرأة و ال رجالً.  احد منهم  اهلیکم و الیتخلّف عنّی  اهله  بجمیع  اتی 

ال رجل فلمّا نظر الرجل الی امرأة فجمعهم فی منزل و نقل الحارث المریض إلیهم و قال: ال یغیبنّ عنه منکم امرأة و  
اخیه خفّ عنه بعض ما کان یجده فعرف الحارث ذلک منه فأمر بشاة فذبحت و اخرجت کبدها فوضعها علی النّار ثمّ  

ایّاماً یزیده فی  به  مطعمه و  کل یوم شیئا قلیال فی اطمعه منها فاکل ثم مزج له شربۀً خفیفۀً فسقاه و فعل ذلک 
له طعاما و هیّأله شرابا ثم القوة صنعالیه بعض جسمه، فلما رأي الحارث انه قوي بعضو رجع حاله  مشربه، فحسنت

یسقیه ویغنّیه و قال: ینصرف و قام هو وکلّ هو بالفتی مناحضرالفتی و اخاه فطعما و شربا و أمرالحارث اخاه ان
الفتی،  العشّاق و اشعارهم، فلمّااخذالشراب فیالعشق و اخبارفیحدیث تعرفهو کلّ مایتکلم به، وحدّثۀ کلحدیثهاحفظ

تغنیّ: أهل ودّي اال اسلموا/ وقفوا کی تکلّموا/ أخذ الحیّ حظّهم/ من فؤادي و انعمُ/ فهمومی کثیرة/ و فؤادي متیّم/ 
أنشد و اخواالحبّ جسمه/ ابدالدهر یسقم. فلمّا اصبح الحارث دعا الموکلّ بالفتی، فسأله فعرفه بکلّ شیء تحدّثه، و  

االبیات التی تغنّی بها فدعا فعرّفه انّه عاشق المرأته، فقال له: یا اخی انا أنزل لک عنها و تتزوّجها، فلمّا سمعه الفتی 
الیوم، فسمّی فقید ثقیف» (صص    استحیا ). اصمعی 47-48و خرج هارباً علی وجهه، فلم یقفوا له علی خبر الی 

آزرم و کرم و ادب بهره بسیار داشت، یک روز در جایی نشسته بود، اتفاقاً زنی گوید: جوانی بود از قبیلۀ ثقیف که از  
زیبا از آنجا رد شد و نگاهی ردوبدل شد. ابتدا حیا مانع از این شد که جوان از جایش برخیزد و بداند که آن دلبر 

شد تا اینکه دل به  عیار کیست و کجا میرود؛ بدجوري عاشق و شیفته شده بود و شیداییش دم به دم غلیظتر می
دریا زد و بدنبال عشق و معشوق کشیده شد تا اینکه دید آن باالبال وارد خانۀ برادرش شد زیرا آن زن، زن برادر 
و   لکن شیدایی  کرد.  پنهان  در دل  را  رازش  ناچار  بکند.  نمیدانست چه  و  بر جوان سخت شد  کار  بود.  خودش 

اش از نزاري و  هم مثل دلش نحیف و نزار شد. برادر و خانوادهدلدادگیش روزبروز شدت میگرفت تا اینکه جسمش  
زاري او نگران شدند و علت را جویا، اما جوان رازش را همچنان در صندوق سینه پنهان میداشت. برادرش طبیبان  

رفت را سر بالینش احضار کرد اما کاري از پیش نبردند. و چون از درمان درد او عاجز شدند و بیماري او هم شدت گ
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کلده، که از پزشکان عرب بود، برد. حارث جوان را برانداز کرد اما در جسمش نشانی بن  برادرش او را پیش حارث
از بیماري نیافت جز اینکه حدس زد طفلک عاشق شده است. حارث با بیمار تنها ماند و ماجرا را از خودش پرسید 

اعتراف نمیکند شروع کرد به پرسیدن زنان و مردان خانواده اما جوان به چیزي اعتراف نکرد. حارث وقتی دید جوان  
اش. هرگاه اسم زنی را میبرد حارث به چهرة مریض دقیق میشد تا اینکه اسم زن برادرش را بر زبان آورد و قبیله

کنان آهی کشید و چشمانش پر از اشک گردید. حارث رازش را دریافت و به برادر جوان گفت: که ناگهان شادي 
ام. ات را پیش من بیاور و هیچ زن و مردي را از قلم نینداز، که من مرض برادرت را شناختهو اهل و خانوادهبرو  

برادرش رفت و همه را در جایی گرد آورد و حارث مریض را به حضور آنها برد. همین که جوان بیمار زن برادرش 
ا دریافت. بعد دستور داد گوسفندي را بکشند، را دید، بیماریش قدري سبکتر شد و حارث هم فوراً حقیقت امر ر

سپس جگر آن گوسفند را درآورد و بر روي آتش کباب کرد و به بیمار خورانید. آنگاه قدر نوشیدنی به نافش بست  
افزود تا اینکه حال بیمار و چند روزي این کار را تکرار کرد و هر روز هم چیزي به مقدار خوردنی و نوشیدنی می

حارث چون دید که بیمار قدري جان گرفته، برایش طعامی و شرابی مهیا کرد. آنگاه جوان و برادرش   بهبود یافت.
را فراخواند و از غذا و نوشیدنی به آنها خورانید و برادرش را مرخص کرد و براي بیمار هم کسی را انتخاب کرد که 

آورد در خاطر داشته باشد و هر سخنی که   برایش باده بریزد و سرود بخواند و گفت که هر حرف و حدیثی بر زبان
داري با او درمیان بگذار. القصه وقتی که جوان از باده سرمست شد  دربارة عشق و داستانهاي عاشقان در چنته  

شروع کرد به خواندن این ابیات: اي اهل دوستی و محبت من! بمانید و درنگ کنید و با من سخن بگویید؛/ آن 
از دل من استیفا کرد و ستاند./ اندوهان من بسیار است و دل من شیفته و شیدا/ و هرکه   اش رادلبر قبیله بهره

عاشق باشد جسمش هماره بیمار و نزار باشد. و روز بعد حارث، آن شخص همراه بیمار را احضار کرد و از حال و 
که جوان زمزمه کرده بود    قال بیمار پرسید. آن شخص هرچه از بیمار شنیده بود به حارث بازگو کرد. و بیتهایی

براي حارث خواند. حارث برادر جوان را احضار کرد و حقیقت امر را به او گفت که جوان عاشق زن او شده است. 
که  آورم. جوان همینبرادرش گفت: اي برادر من زنم را طالق میدهم و از خیرش درمیگذرم و او را به عقد تو درمی

و آزرم بر او چیره شد و گریزان از خانه بیرون شد و تا امروز کسی از حال او این سخن را از برادرش شنید شرم  
 ). 45خبر ندارد و از آن پس موسوم شد به «گمشدة ثقیف» (ذیلی بر مآخذ قصص و تمثیالت مثنوي، حجاجی: ص  

یا گوید: سلوکوس داماد دمتریوس، از همسر قبلیش صاحب پسري بود؛ گو  حیات مردان نامی پلوتارك، صاحب  
مقدر چنان بود که این پسر جوان موسوم به «آنتیوخوس» در تحت استیالي عشق عاشق و دلباختۀ نامادریش  
با اینکه  «استراتونیس» بشود و استراتونیس از سلوکوس پسري داشت ولی بغایت جوان و زیبا مانده بود. جوان 

ل نکرد تا اینکه خود را محکوم به مرگ کوشش بسیار کرد تا نائرة شهوت نابکارش را فرونشاند ولی توفیق حاص 
رفته بعنوان کسالت مزاج نمود. چون عقل و درایت خود را بکلی مقهور دید، مصمم شد دست از حیات بشوید. رفته

دست از خوردن و آشامیدن برداشت، نه بسراغ عالج درد میرفت و نه تناول غذا میپرداخت. این ماجرا از دیدگان 
طبیب پنهان نماند و دریافت درد جوان درد عشق است. براي پی بردن به این مطلب در تیزبین «ارازیسترات»  

اي از اتاق که «آنتیوخوس» آرمیده بود نشست. و چون پسران زیبا یا زنان جوان و رعنا وارد و خارج میشدند  گوشه
رموز و اسرار پنهان روح  نیک به قیافۀ مریض مینگریست و در کلیۀ جوارح و اعضایش که التهاب و حرارت شهوت و  

حرکت اعتنا و بیدر آنها مشهود میشود دقیق شد. پس دید که به جمله کسانی که به دیدارش میشتابند کامالً بی
باقی ماند اما همین که «استراتونیس» چه تنها و چه به اتفاق شوهرش «سلوکوس» بر بالین جوان حاضر میشود 

است ظاهر میگردد. ناگاه عرق افو» از عشاق دلخسته نقل و تحریر کردهدر وجناتش کلیۀ عالئم و شواهدي که «س
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سردي بر جبینش مینشست. ضربان نبضش بشدت افزون میگردید و چون قدرت و طاقت روح پرهیجانش بکلی از 
میان میرفت از خود بیخود میشد رنگش میپرید. ارازیسترات طبیب پس از مشاهدة این احوال و عالئم اقرار کرد 

سامان و داغدیدة خویش  دل شیداي جوان به کسی تعلق ندارد مگر به «استراتونیس» و مصمم است که دل بی  که
را آنقدر مخذول سازد تا جان سپرد اما کسی را یاراي ابراز مطلب به شاه نبود. ولی چون از عشق و محبت سرشار 

زاده را به پدر گفت: عشقی که سرانجام ندارد پدر به پسر واقف بود، یک روز دل به دریا زد و ماجراي بیماري شاه
اي جز مرگ ندارد. سلوکوس از شنیدن این خبر بغایت ملول و هراسناك شد و چه امیدي در وصل نیست و چاره

پذیر نیست؟ طبیب جواب داد: بسبب اینکه عاشق همسر من است! سلوکوس با وجد پرسید: چرا درد عشق عالج
نموده گفت: پزشک  به  رو  نزدیک خود محسوب   تمام  و  واقعی  دوستان  زمرة  در  پیوسته  را  تو  من  ارازیسترات، 

ام، آیا حاال راضی نمیشوي که اجازه دهی همسرت به عقد نکاح پسر من درآید و شفا یابد؟ تو خود میدانی داشته
زیسترات گفت: آیا که من جز این پسر عزیز فرزندي ندارم و چنانچه تو به کمک نشتابی او را از کف خواهم داد. ارا

درنگ حضرت دریابد که پسرش عاشق «استراتونیس» است چنین عملی را سزاوار میداند؟ سلوکوس بی اگر اعلی
اي جواب داد: قسم به خدایان که به هرکدام از ایشان عاشق شود، کامروا میدارمش، چه عالقه و محبت من به درجه 

سلطنت بردارم بشرطی که شفا یابد. طبیب که دید شاه این  است که حتی حاضرم براي عافیت و عالجش دست از  
جمالت را با حرارت بسیار ادا کرد و سیل اشک از چشمانش جاري است، دست راستش را گرفت و چنین گفت: 
شاها! تو تنها کسی هستی که میتوانی این کمک را به وي بکنی. زیرا پدر او و شوهر معشوقش و شاه مملکت و  

ی که قادر به شفا بخشیدن و نجات پسرت از مرگ هستی. پس از آن سلوکوس مردم را در میدان یگانه طبیبی هست 
جمع کرد و به عموم اعالم داشت که مصمم است پسرش آنتیوخوس را به سمت شاه ایاالت آسیا، و استراتونیس 

ت پسرش که تاکنون در اطاعت را ملکۀ آن دیار اعالم نماید زیرا باید این دو را به عقد یکدیگر درآورد و مطمئن اس
است به این ازدواج نیز سر اطاعت فروخواهد آورد و چنانچه استراتونیس چنین چیزي را  امر پدر فروگذار ننموده  

او   به  و  بشوند  او جمع  است که گرد  و همراهان  بر دوستان  باشد  ناراضی  زناشویی  از یک  و  بداند  خالف عادت 
مصلحت است چه خیر مملکت در آن است و سرپیچی از آن مجاز و پسندیده بفهمانند که آنچه شاه بپسندد عین  

(ج   صص  4نیست»  صص332-329:  الحکایات:  (جوامع  رك:  نیز  و  ص383-384).  (چهارمقاله:  نیز 90)،  و   (
 ). 5، احادیث و قصص مثنوي، فروزانفر: ص 538الحکمه: ص (فردوس

 سال قدمت دارد. تفاوتی که بین حکایات  ه حدود دوهزارقدیمترین منبع چنین حکایاتی، حیات مردان نامیست ک
است و طبیبی حاذق براي درمان آن حاضر، مشاهده شد در جزئیات آنهاست. عشق در تمام حکایتها جاري  فوق  

برده و در نهایت گاه به وصال منتهی میسازد؛ اما نظامی که با گرفتن نبض و یا مشاهدة وجنات عاشق به آن پی  
به مآخذ پیشین، به شیوة نو روایت میکند. وي در این حکایت از منابع کتبی پیشین اقتباس را نسبت  داستان خود

کرده، اما عین آن را بکار نگرفته است. تصرفات شاعر اینجا با ابداع و خالقیت همراه است و گاه روایات او را میتوان 
 کارهاي خالقانۀ نظامی قرار داد. شدة روایات گذشته خواند و آنها را در ردیف صورت بازآفرینی

 
 گیري نتیجه

شک حاصل ارتباط و تعامل فکري صاحب اثر با منابع پیشین است که معانی را با الفاظی نظیر بیهر اثر ارزنده و کم
بسیاري  اي زیبنده، خالقانه و هنریتر ارائه میدهد. خمسۀ حکیم نظامی که از این قائده مستثنی نیست،  نو و جامه

ها و حکایتهاي متون پیشین را به سبک و سیاق خود آراسته و با اندك دستکاري بنظم کشیده است. گاه  قصهاز  
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این تأثیرپذیري بصورت غیرمستقیم بوده که شاعر تصرفات خود را با ابداع و خالقیت همراه کرده است از قبیل 
ان و برزگر پیر» مأخوذ از سیاستنامه. داستان «پیر و مریدان وي» مأخوذ از «طبقات الصوفیه»؛ «حکایت سلیم

«حیات مردان نامی» اثر پلوتارك که افسانۀ ارشمیدس با کنیزك چینی» برگرفته از  سرچشمۀ داستانهایی نظیر «
سال قدمت دارد؛ و گاه این تأثیر و اقتباس بصورت مستقیم و بارز میباشد، از قبیل داستان «هارون  حدود دوهزار

از احیاءالعلوم و دیوان و موي تراش» برگرفته   از کلیات آثار پارسی خیام؛ «مناظرة رومیان و چینیان» برگرفته 
انوري؛ «حکایت پادشاه ظالم و پیر» و «حکایت خاصگی جمشید» برگرفته از حدیقۀ سنایی؛ و «حکایت انوشیروان 

راغ  «محاضرات»  و  کرمانی  ابوحامد  االعلی»  للموقف  «عقدالعلی  از  مأخوذ  ویران»  ده  و و  الذهب»؛  «مروج  و  ب 
اهللا مجتبایی با تحقیق سرچشمۀ تمثیل «حکایت عیسی و گرگ سگ» مأخوذ از «انجیل» (بخش متی)؛ و نیز فتح

و روایتهاي جاینی یافته و داستان را به بودا    اودانه ورگهبودایی» اصل آن را در شرح  -درمورد داستانهاي «هندي 
رو چنین میان شاعران قرون پنج و شش رواج فراوانی یافت؛ ازاین   نسبت داده است، که بعدها همین داستان در

شواهدي بیانگر این است که بسیاري از داستانها محصول مطالعات و اقتباس شاعر از منابع پیشین است و بیشتر  
 نوع سرایش نظامی است که او و آثارش را جاودان ساخته است. 

 
 نویسندگان  مشارکت

دانشگاه شهید   انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتراي   دوره  رساله   از  مقاله  این
  طراح   و داشته  برعهده  را  رساله  این  راهنماییخیاط  آقاي دکتر ناصر علیزاده  .  است  شده  استخراجمدنی آذربایجان  

  متن   تنظیم  و  هاداده  گردآوري   در  رساله  این  پژوهشگر  عنوان  بهسرکار خانم ویدا سلیمی  .  اندبوده  مطالعه  این  اصلی
 تخصصی،   راهنماییهاي   و  هاداده  تحلیل  و  تجزیه  به  کمک  با  نیزآقاي دکتر سعیداهللا قره بگلو  .  اندداشته  نقش  نهایی
 سه   هر  مشارکت  و  تالش  حاصل  مقاله  محتواي   تحلیل  نهایت  در.  کردند  ایفا  را  پژوهش  این  راهنماي دوم  نقش

 .است بوده پژوهشگر
 

 قدردانی  و تشکر
 علوم   و  ادبیات  دانشکده  پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از  را   خود  تشکر  مراتب  میدانند  الزم  خود  بر  نویسندگان

 پژوهش   این  کیفی  ارتقاء  و   انجام  در   را  نویسندگان  که  رساله  داوران  هیئت  شهید مدنی آذربایجان  دانشگاه  انسانی
 .نمایند اعالم دادند، یاري 

 
 منافع  تعارض

 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهاي 

 تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف   هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه 
 را   شده  ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و   است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی

 . میگیرند عهده بر
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 )، سیدابوطالب میرعابدینی، تهران: امیرکبیر.1365اقر مجلسی، ( بلوهر و بوذاسف، شیخ صدوق و مال محمدب

 )، امیر بانوي کریمی، تهران: زوار.1392الحکایات، عوفی، سدیدالدین محمد ( پانصد و یک حکایت از جوامع
 )، تهران: سخن.1370کوب، عبدالحسین ( پیر گنجه در جستجوي ناکجاآباد، زرین

تانی در آثار نظ المللی بزرگداـشت )، مجموعه مقاالت کنگرة بین1372امی، چاوش اکبري، رحیم ( تأثیر ادبیات باـس
نهمین سدة تولد حکیم نظامی گنجوي، به اهتمام منصور ثروت، جلد نخست، تبریز: دانشگاه تبریز، صص  

406- 416. 
 .تهران: انتشارات دانشگاه تهرانکوشش بهین دارائی.  )، به  1347الدین ابوالحسن علی، ( الحکما، قفطی، جمال تاریخ

)، به تصحیح عباس اقبال، چاپ 1364بن داعی، ( تبصره العوام فی معرفه مقاالت االنام، حسنی رازي، سیدمرتضی
    دوم، تهران: اساطیر.

الزغول، تهران: میراث 1385بکر بن علی، ( تحسین و تقبیح ثعالبی، ساوي، محمدبن ابی )، تصحیح عارف احمد 
 مکتوب.

)، مقدمه و تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: 1398االولیا، عطار نیشابوري، فریدالدین، ( تذکره
 سخن. 

    علمی. تا)، تصحیح مدرس رضوي، تهران: موسسۀ مطبوعاتیتعلیقات حدیقه الحقیقه، (بی
ــتري، االمیابی فراسالنواظر، ورّام ابنتنبیه خواطر و نزهه ــین ( المالکی االشـ )، قلم العالمۀ 1384ر الزاهدبن الحسـ

ورات   احب المکتبی، منـش ادق الکتبی، ـص ادق بحرالعلوم، طبع، محمدکاظم الحاج محمدـص ید ـص الکبیر الـس
 المطبعۀ الحیدریه و مکتبها فی النجف االشراف.  

 جامی. نژاد، تهران: )، تصحیح سعید قره بگلو و رضا انزابی1382چهارمقاله، نظامی عروضی سمرقندي ( 
)، تـصحیح مدرس رـضوي، تهران: کتابخانۀ مجلس 1329الحقیقۀ و ـشریعه الطریقۀ، ـسنایی، مجدودبن آدم ( حدیقه

 سنا.
 )، ترجمۀ رضا مشایخی، چاپ پنجم، تهران: ققنوس. 1387حیات مردان نامی، پلوتارك، ( 

 تهران: امیرکبیر.)، تصحیح بهروز ثروتیان، چاپ دوم، 1392خسرو و شیرین، نظامی گنجوي، ( 
 اهللا پاك گوهر، تهران: حقیقت. کوشش حبیب)، به1385اهللا، ( داستانها و پیامهاي نظامی، ریاضی، حشمت
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گر: لیال الهیان، فلسـفه و کالم، )، مصـاحبه1395اهللا ( ، فتحمجتبایی  بودایی در ادبیات فارسـی،-داسـتانهاي هندي 
 .10، ص11) 8اطالعات حکمت و معرفت، ( 

)، منـسوب به خواجه  1341الدین ابوجعفر محمد ( نامه، نیـشابوري، رـضیله در اخالق: مکارم اخالق، گـشایشدو رـسا
 پژوه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.  کوشش محمدتقی دانشنصیرالدین طوسی، به 
ن: علمی و  ، چاپ پنجم، تهرا2کوشش محمدتقی مدرس رضوي، جلد  )، به  1376دیوان اشعار، انوري ابیوردي، ( 

    فرهنگی. 
)، به تصحیح و اهتمام حسینعلی باستانی راد، چاپ دوم، تهران: کتابخانۀ 1363یمین، ( دیوان اشعار، فریومدي، ابن

    سنایی.
 )، تهران: علم. 1385دیوان اشعار، قبادیانی، ناصرخسرو، ( 

 یانار. )، تبریز: 1398ذیلی بر مآخذ قصص و تمثیالت مثنوي، حجّاجی کهجوق، عزیز، ( 
   )، تصحیح عالمه همایی، تهران: هما. 1367رباعیات خیام (طربخانه)، رشیدي تبریزي، یاراحمد، ( 

)، تصــحیح و توضــیح جلیل نظري، تهران: انتشــارات دانشــگاه آزاد 1383ملطیوي، محمد غازي، (   العقول،روضــه
  اسالمی.

تا)، فـصلنامۀ تخـصـصی ادبیات فارـسی دانـشگاه آزاد مـشهد،  ، مهدي (بیـستودیان یابی داـستان لیلی و مجنون،ریـشه
 . 115-95صص  

    )، چاپ دوم، تهران: کتابخانۀ سنایی. 1362المجالس، محمد الحسینی، مجدالدین، ( زینت
، 1دتا)، محقق نعمان صالح الصالح، جلمحمد الولید الفهري، (بیبکر محمدبنالمالکی، ابیالملوك، الطرشوشیسراج

 ریاض: عربستان.  -دارالعاذریه للنشر و التوزیع
 کوشش هیوبرت دارك، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب. )، به1347الملک، ( طوسی، خواجه نظام سیرالملوك،

کوشـش سـعید حمیدیان، چاپ سـوم،  )، تصـحیح حسـن وحید دسـتگردي، به1376اي ( شـرفنامه، نظامی گنجه
 تهران: قطره. 

 کوشش حسین آهی، چاپ دوم، تهران: فروغی.    ). به 1380یه، انصاري، خواجه عبداهللا، ( الصوفطبقات
ــل ــش علی)، ـبه 1339اـلدین ابوـحاـمد، ( عـقدالعلی للموقف االعلی، کرـمانی، افضـ محـمد ـعامري ـنائینی: تهران:  کوشـ

 مجلس.
 دارالفکر.  تا)، بیروت: معامله المحبوب، مکی، ابوطالب محمدبن علی، (بیالقلوب فیقوت

 سروش. تهران: ). تصحیح و تعلیقات محمود عابدي، 1383عثمان، ( بن المحجوب، هجویري، ابوالحسن علیکشف
    )، به اهتمام محمد عباسی، تهران: هیرمند. 1390کلیات آثار پارسی حکیم عمر خیام (

 علمی و فرهنگی.تهران: )، حسین خدیوجم، چاپ دهم،  1380کیمیاي سعادت، غزالی، ابوحامد امام محمد ( 
 )، تهران: امیرکبیر.1370الزمان، ( مأخذ قصص و تمثیالت مثنوي، فروزانفر، بدیع

 )، مشهد: نشر آستان قدس رضوي.1369مجموعه ورّام: آداب و اخالق در اسالم، عطایی، محمدرضا، ( 
هـ)، عدد االجزا:  1420بن محمد (ابوالقاسم الحسینمحاضرات االدبا و محاورات الشعرا و البلغا، الراغب االصفهانی،  

 االرقم، بیروت: الطبعۀ االولی. ابی، شرکۀ داراالرقم بن2
 )، به تصحیح بهروز ثروتیان، تهران: امیرکبیر.1389اي ( گنجهاالسرار، نظامیمخزن
 هران: صفی علیشاه. کوشش خلیل خطیب رهبر، چاپ پنجم، ت )، به1373نامه، وراوینی، سعدالدین، ( مرزبان
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  نشر  و   ترجمه  بنگاه  تهران:  پاینده،  ابوالقاسم  ترجمۀ  )،1344(   ابوالحسن،  مسعودي،  الجوهر،  معادن  و  الذّهبمروج
 کتاب. 

(مروج ابوالحسن،  مسعودي،  الجوهر،  معادن  و  االولی،  2002الذهب  الطبعه  البقاعی،  یوسف  الدکتور  بها  اعتنی   ،(
 بیروت: داراحیاء التراث. 

الدین صدر ترکه اصفهانی، به تصحیح  )، ترجمۀ افضل1335ل والنحل، شهرستانی، ابوالفتح محمدبن عبدالکریم. (المل
 .و تحشیۀ سیدمحمدرضا جاللی نائینی، تهران: کتابفروشی ابن سینا

 )، تهران: امیرکبیر.1353کوب، عبدالحسین ( نه شرقی نه غربی، انسانی، زرین
(ترجمه   االدبانوادر،  راغب منتخبات محاضرات  البلغاء  و  الشعراء  (  و محاورات  ترجمه1396اصفهانی)،  تألیف   )،  و 

 محمدصالح قزوینی به اهتمام احمد مجاهد، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
)، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی، چاپ ششم، تهران: 1392نامه، نیشابوري، عطار، ( الهی 

 . سخن
 )، چاپ چهارم، تهران: جاویدان. 1362کوب، عبدالحسین، ( ها، زرینیادداشتها و اندیشه

، تهران: انجمن آثار و مفاخر 1)، مصحح مهدي درخشان، جلد 1384الدین حسین، ( االسرار، خوارزمی، کمال ینبوع
 فرهنگی.  
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