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 چکیده

باشد. اغلب مردم او را سرامد علم و در ایران کمتر کسی است که نام بزرگمهر را نشنيده 

دانند؛ اما در محافل علمی بر حکمت زمان خویش و وزیر دستگاه خسرو انوشيروان ساسانی می

ای بزرگمهر را چيزی سر اینکه بزرگمهر وجود تاریخی دارد یا خير، همچنان بحث است. عده

ا همان برزویه، طبيب معروف ای دیگر او ردانند. عدهجز افسانه و ساخته و پرداختۀ ذهن نمی

عنوان یک شخص حقيقی به حساب دانند و سرانجام، گروهی بزرگمهر را بهخسرو انوشيروان می

د تحليلی، به منشأ این اختالف نظرها بپرداز -این پژوهش قصد دارد با روش توصيفی  آورند.می

 ی نماید؛ سپس به معرفیهایی را که پيرامون بزرگمهر وجود دارد، بررسها و حکایتو دیدگاه

اميد است این پژوهش نقشی هر چند کوچک در شناسایی حقيقت  آثار منسوب به او بپردازد.

های این پژوهش زندگی بزرگمهر و زدودن غبار شک و تردید از چهرة او داشته باشد. یافته

 ه قرار گيرد.ها و نهادهای فرهنگی مورد استفادتواند در مجامع علمی و دانشگاهی، سازمانمی
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A Survey of the historical figure of Bozorgmehr-e-Bakhtegan and 

his works and related narratives 

 

 

 

Abstract  

In Iran, there are a few people who have not heard Bozorgmehr’s name. 

Most people consider him to be the masterpiece of science and wisdom of 

their time and the minister of the Khosrow Anoshirvan Sassanid. But in the 

scientific circles, it is still debatable whether Bozorgmehr has a historical 

existence or not. Some considers  Bozorgmehr as anything but a myth and 

a mind-set up. Others consider him the to be  Borzuyeh, the famous 

physician of Khosrow Anushirvan, and ultimately count the Bozorgmehr 

as a true person. This research intends to investigate the origin of these 

differences through a descriptive-analytical method, and examine the 

views and stories surrounding it, and then introduce the works related to 

him. 
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  مقدّمه  -1
 بیان مسئله -1-1

ه با مردانی بود کگر بزرگدر طول تاریخ پر فراز و نشيب خود، نظاره سرزمين کهن ایران

که  واسطۀ اقداماتیعلم و خرد خود برای سربلندی این مرز پرگوهر کوشيدند. این بزرگان به

ای تبدیل شدند. در این ميان، انجام دادند، به مرور زمان برای عموم مردم به شخصيتی اسطوره

 های از افسانمردان را هالهآید، این است که گاه زندگانی این بزرگای که به وجود میمسئله

دی زمين که زندگانی او نيز تا حهای برجستۀ فرهنگ ایرانگيرد. یکی از این شخصيتفرامی

گرفتار افسانه و ابهام است، بزرگمهر حکيم است؛ بنابراین، ضرورت دارد که شخصيت بزرگمهر 

 کندوکاو قرار گيرد. از افسانه تا واقعيت مورد

 

 پیشینۀ تحقیق  -1-6

های است که راهگشای محقّقان و پژوهشهای چندی صورت گرفتهدربارة بزرگمهر پژوهش

را  های خود بزرگمهرسن دانمارکی در یافتهبعدی از جمله همين پژوهش است. آرتور کریستن

تۀ برزمهر یافمهر صورت تحولای پنداشت که وجود خارجی ندارد. او معتقد است که بزرگافسانه

: 7972سن، است )کریستناست که منظور همان برزویۀ طبيب، پزشک اوّل دربار انوشيروان بوده

ای افسانهبهبزرگمهر شخصيتی ش»نویسد: . فرانسوا دوبلوا به نقل از تئودور نولدکۀ آلمانی می7(636

 (.771: 7912)دوبلوا، « تاستوان گفت بزرگمهر قطعاً وجود نداشتهاست؛ البته نمی

                                                           
را در  به فارسی ترجمه کرد و آن« داستان بزرجمهر حکيم»سن را عبدالحسين ميکده با عنوان های آرتور کریستن. پژوهش 7

 ماه( منتشر ساخت.به جز دی 7979تا اردیبهشت  7972مجلۀ مهر )از آبان  72تا  6های شماره
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این نام گویا مصحف بُرزمهر یا دادبُرزمهر »الشعرای بهار بر این عقيده است که: ملک

اند و گویند از وزرای خسرو کواتان بود که به دست هرمز است که او را زرمهر هم نوشتهبوده

 (.52: 7،ج7919)بهار، « کشته شد

 انجام داده است.« بزرگمهر حکيم از ورای ادب و تاریخ»زهرا درّی نيز پژوهشی تحت عنوان  

طور انگاشتن بزرگمهر مخالف است. از کتاب وی این سن دربارة افسانهایشان با نظر کریستن

دة ای که حکيم است و وزیر و آورنشود که نام دیگر بزرگمهر، برزویه است؛ برزویهبرداشت می

داند سن( بزرگمهر را همان برزویه میوی ) کریستن»نویسد: ه و دمنه و شطرنج به ایران. او میکليل

و نه بيشتر ...؛ در حالی که حاصل کالم ما این است که برزویه هم برزویه است و هم بزرگمهر و 

: 3079رّی، )د« استهایی که برای بزرگمهر به ثبت رسيده، نمود تاریخی داشتهبا تمام ویژگی

55.)7  

 است. ایشان در کتابرضا شعبانی نيز در پژوهشی به زندگی این وزیر خردمند پرداخته

با بررسی متون مختلف دربارة بزرگمهر، سعی در زدودن شک و تردید پيرامون « بزرگمهر حکيم»

  2ای بودن بزرگمهر دارد.افسانه

کيم در های بزرگمهر حو حکایتها حکمت»پور و فرزانۀ فتاحيان نيز در کتاب وحيد سبزیان

به سخنان و پندهای حکيمانۀ بزرگمهر که در متون فارسی به آنها اشاره شده، «  ادب فارسی

   9پرداختند.

در این پژوهش سعی بر آن است که با بررسی متون مختلف تاریخی، حقيقت زندگی 

تم ه. ق ن سوم تا هفبزرگمهر از کودکی تا مرگ مشخص شود؛ سپس با مراجعه به متون ادبی قر

 بندی موضوعی شود.های منسوب به بزرگمهر گردآوری و طبقهحکایت
                                                           

 به همّت انتشارات زوّار به چاپ رسيده است. 7930در زمستان « بزرگمهر حکيم از ورای ادب و تاریخ».کتاب  7

 7931های فرهنگی آن را در سال است که دفتر پژوهش« دانم از ایران چه می» از سلسله مجموعۀ« بزرگمهر حکيم»کتاب  . 2

   منتشر کرد.
وسيلۀ دانشگاه رازی کرمانشاه به چاپ به 7935در سال « هر حکيم در ادب فارسیهای بزرگمها و حکایتحکمت»کتاب  . 9

  رسيد.
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 اهمیت تحقیقو ضرورت  -1-3

های فراوانی به بزرگمهر نسبت داده شده جایی که در آثار ادبی دورة اسالمی حکایتاز آن

 واقعی بودن است، لذا ضرورت دارد متون دستِ اول تاریخی و ادبی کاویده شود و افسانه یا

بزرگمهر معلوم گردد و از خالل آثار و حکایت های بزرگمهر، شخصيت وی برای مخاطبان 

ها و تواند در مجامع علمی و دانشگاهی و سازمانهای این پژوهش میسخنان او نمایان شود. یافته

 نهادهای فرهنگی مورد استفاده قرار گيرد. 

 

 بحث -6

 بزرگمهر از آغاز تا انجام -6-1

ند نامَکِ پ»است. در ابتدای کتاب های گوناگون آمدهنام بزرگمهر در متون مختلف به صورت

وُزُرگمهرِ »( و 63: 7911)صفا، « وچورک متر بوختکان»صورت ، نام وی به«وُچُورگمِتر بُختکان

ق، مطلخالقی) و در متون عربی و فارسی به شکل ابوزَرجمِهر، بُزُرجمهر یا بوزُرجمهر« بُختَگان

؛ 20: 7991(، بزرجمهر بَختَگان )دهخدا: ذیل بزرجمهر(، بوذرجمهر )عقيلی، 961: 9، ج7915

است. باستانی پاریزی در مقدّمۀ ( آمده975: 7915وراوینی، ) ( و بزورجمهر59: 7955مسکویه، 

پاریزی، انیاست )باستترین شکل این نام دانسته، ضبط وراوینی را صحيح«پيغمبر دزدان»کتاب 

 صورت(. فردوسی در شاهنامه برای آنکه تناسب وزنی را رعایت کند، عموماً آن را به1: 7937

ای او را همان زرمهر، پسر (. عده15: 7919است )مجيدی، بوزُرجمهر )بوزَرجمهر( به کار برده

: 7966، اسفندیار؛ ابن60: 7911بناکتی، ) وزیر پيروز اند. از سوخرا با عنوانسوخرا )سوفرا( دانسته

اند. او دوران پادشاهی پيروز، بالش، قباد و جاماسب ( یاد کرده991: 7912( و سپهبد )ثعالبی، 757

(. ما در این 761 :7957؛ طبری، 991را تجربه کرد و سرانجام به دست قباد کشته شد )همان: 

پژوهش هر گاه بخواهيم نام این حکيم ایرانی را ذکر کنيم، از تلفظ امروزی آن، یعنی بزرگمهر 
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: 7919، مجيدی)است « صاحب محبت بزرگ»یا « آفتاب بزرگ»کنيم که به معنای استفاده می

15.) 

 

 بزرگمهر در آینۀ آثار بزرگمهرپژوهان -6-6

ربارة وجودِ بزرگمهر نظرات متفاوتی وجود دارد. یکی از تر بيان شد، دطور که پيشهمان

های خود بزرگمهر را سن دانمارکی است. او در یافتهاین نظرات مربوط به آرتور کریستن

سن برای اثبات ادعای خود ای پنداشت که وجود خارجی ندارد. دالیلی را که کریستنافسانه

 دهد، بدین شرح است:ارائه می

قّق است، این است که در هيچ یک از منابع عصر او یا مأخذی که مربوط آنچه که مح» -7

يچ بيزانس( و ارمنستان ه -به منابع آن عصر شود، ذکری از او نيست. اهالی بوزنطيا )روم شرقی

خوذای »نامه اند. در خدایشناسند و اهالی شامات نيز او را نشناختهمهر نامی را نمییک وزرگ

تاریخ رسمی دربار ساسانيان بوده و در زمان یزدگرد سوم تدوین شده و که « یا خوتای نامک

باشد نيز، ذکری از به تاریخ قدیم ایران می مأخذ اصلی روایات مؤلفين عرب و ایرانی راجع

بطریق زیرا اسم بزرجمهر نه در تاریخ طبری مذکور است و نه در تاریخ ابن است؛بزرجمهر نشده

االرض[ که همۀ مؤلفين مذکور روایات االمم و نه در سنی ملوکه در تجاربقتيبه ]و نو نه در ابن

 (.630: 7972سن، )کریستن« اندعربی خداینامه را با اندک تصرف تعقيب نموده

توان شکل مصغّریافتۀ برزمهر در نظر گرفت و بزرجمهر نيز در متون عربی، برزویه را می -2

 شدة برزمهر است.شکل تحریف

ایادگار وزرگمهر و وزارشن »جه به دو مورد قبل، آثار منسوب به بزرگمهر، یعنی با تو -9

مصنوعاً از صورت « وزرگمهر»ای اند و نام فارسی ميانهدر دوران اسالمی نوشته شده« چترنگ

دة نام شطور که بيان شد، این نام )بزرجمهر( تحریفو همان استعربی نام بزرجمهر ساخته شده

 برزمهر است.
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ای با عباراتِ قابل مالحظه شباهت« ایادگار وزرگمهر»های کتاب برخی از عبارت -1

ه بعدها ک سرگذشتِ خودنوشتِ برزویه دارد؛ بنابراین، سخنان برزویه اساس کتابی را تشکيل داده

 (.636-630است )همان: ای منسوب گردیدهبه بزرگمهر افسانه

ق روایات بزرجمهر، وزیر اعظم خسرو بوده است؛ هر چند طب»آورد: سن در ادامه میکریستن

هذا هيچ سندی که بتواند باعث اشتهار او به عنوان یک نفر سياستمدار فعال واقع گردد، ضبط مع

 (.637)همان: « استنشده

آنها  سن را بررسی کرده و به نقض و ردفرانسوا دوبلوا، پژوهشگر فرانسوی، دالیل کریستن

 است:پرداخته

سن مبنی بر اشاره نشدن به نام و اطالعاتی دربارة که به نظر وی، این دليل کریستناوّل آن 

ایه پبزرگمهر در متون رومی، ارمنی و سریانی که حکایت از عدم وجود تاریخی وی دارند، بی

خنی به است، سهای دیگر تاریخی نيز که وجود آنها ثابت شدهاست؛ زیرا این متون از شخصيت

 اند.ميان نياورده

نامۀ ساسانی در دست نيست و برخی از نویسندگان مسلمان )مانند دیگر آنکه کتاب خدای 

الی اند. این درحاند، در ذکر وزرگمهر قصور ورزیدهطبری( که اطالعاتی از این کتاب نقل کرده

 اند؛ همچنيناست که برخی دیگر مانند فردوسی و ثعالبی، دربارة بزرگمهر مطالب مفصّلی آورده

ت قتيبه در کتاب خود نامی از بزرگمهر نبرده، دور از واقعيسن معتقد است که ابناینکه کریستن

ینها است. فارغ از ااالخبار آمدهاست؛ زیرا بسياری از سخنان حکيمانۀ بزرگمهر در کتاب عيون

ن او تتوان به معنای وجود نداشکوتاهی طبری و برخی مورخان دیگر در یادکردِ بزرگمهر را نمی

حال های فراوانی بين ایادگار وزرگمهر با شرحسن که شباهتدر نظر گرفت. این نظر کریستن

خودنوشت برزویه وجود دارد، حاصل برداشت نادرست است؛ زیرا بين دو متن صرفاً در بعضی 

 هایی وجود دارد که چندان قابل مالحظه نيست.مضامين کلی، شباهت



 
 
 
 
 

147 /  ایرانی تمدّن پژوهشنامۀ   

 
 

بدان  رسد؛ اماشناسی درست به نظر میاست، از نظر ریشه اینکه برزویه یک شکل مُصغّر 

اقعاً و اند،های عادی و رایجی نامبردار بودهچنين نام مفهوم نيست که اشخاص بسياری که به

رساند زیرا این حقيقت که یک نام اصالً مصغّر بوده، این معنی را نمی اند؛داشتههای کامل نيز نام

ما  اگر نام پزشک نام درست و کامل تلقی شود؛ از این رو، حتیتوانسته خودش یک که نمی

است. توان با اطمينان گفت که آن نامِ دیگر، بزرمهر بودهشکل مخفّف نام دیگری بوده، نمی

تر تر و رایجهای مشتمل بر برز، عادیبزرمهر از دیگر نام یگانه مبنای این گمان آن است که

توان دليلی جدی تلقی کرد. بزرمهر به صورت وزرگمهر ی نمیاست. این نظر را به آسانبوده

سی ميانه توانسته در بافت زبانی فاردانسته، نمیسن میطور که کریستندرآمده و این تبدیل، همان

 (.727-771: 7912جایی داشته باشد )دوبلوا، 

زرگمهر[ او ]ب ای که وجود واقعیکنندههيچ دليل قانع»دوبلوای فرانسوی بر این عقيده است 

(. شائول شاکد 727)همان: « را انکار کند یا نشان دهد که او همان برزوی است، در دست نيست

سن دربارة یکی های خود دربارة بزرگمهر به این نتيجه دست یافت که نظر کریستننيز در بررسی

 (.222: 7916شاکد، ) اساس استدليل و بیبودن بزرگمهر و برزویه بی

د، پردازدر قسمتی که به معرفی شهر مرو می« القلوبنزهۀ»ستوفی در کتاب حمداهلل م

در عهد  اند واکنون آن شهر )مرو( خراب است و از آنجا اکابر و عقالء بسيار برخاسته»نویسد: می

(. این 222: 7917قزوینی، )مستوفی« اکاسره، برزویۀ طبيب و بزرجمهر بختگان و باربد مطرب

 است بر عدم یکی پنداشتن برزویه و بزرگمهر.  خود شاهدی دیگری

دانند که به معنی بزرگ مأمور فرمذار میای بزرگمهر را همان بزرجفرمدار یا بزرگعده

فرمدار لقب وزیر است که در مرتبۀ دوم و بعد از موبدان موبد قرار دارد )دهخدا: است. بزرگ

در باب »نویسد: فرمذار میاعظم یا بزرگ ذیل بزرجفرمدار(. رضا شعبانی دربارة اختيارات وزیر

دامنۀ اختيارات وی اطالعات کافی در دست نيست؛ اما مسلم است که امور کشور را تحت نظارت 

 (. 905: 7911)شعبانی، « کردشاه و با هدایت وی و نه از روی اراده یا مالحظات شخصی اداره می
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 طلوع بزرگمهر -6-3

نوجوانی بزرگمهر اطالع چندانی در دست نيست؛ جز آنکه وی از تولد و دوران کودکی و 

آموزی با هوش (. او دانش75: 7991ای در مرو بود )عقيلی، خانهآموز مکتبدر نوجوانی، دانش

 خواند:و ذکاوت و سرامد همساالن خود بود و نزد موبدی زند و اوستا می

                              بيامد همه گرد مرو او به جست

 یکی کودکی مهتر ایدر برش                                

 همی خواندندیش بوزرجمهر                                

 

 یکی موبدی دید با زند و اُست 

 پژوهندة زند و استا سرش

 نهاده بر آن دفتر از مهر چهر

 (7069: 7916)فردوسی،                          

جز همين اشارة اندک، چيز دیگری از دوران کودکی بزرگمهر در دست نيست. از آن پس 

 است. دربارة پدر بزرگمهر دو گونه روایتبه دورانِ آمدن بزرگمهر به دربار ساسانی اشاراتی شده

آورد: داند آنگاه که میوجود دارد. دینوری در اخبارالطوال، بزرگمهر را پسر بختکان می

دانشمندان روزگار او ]انوشيروان[ بزرگمهر پسر بختکان بود که از حکيمان و  ترینبزرگ»

 «خردمندان نامی ایران است و انوشيروان او را بر عموم وزیران و علمای روزگار خود برتری داد

ند کبار بزرگمهر را فرزند سرحو معرفی میالذهب یک(. مسعودی در مروّج700: 7917)دینوری، 

 «انوشيروان با بزرگمهر پسر سرحو همدستی کرد تا قباد به شاهی رسيد»ویسدک نآنگاه که می

نویسد: داند آنگاه که می( و بار دیگر وی را پسر بختگان می251: 7، ج7911)مسعودی، 

نویسد پدر (. بناکتی نيز می269)همان: « بزرگمهر پسر بختگان، انوشيروان را حکمتی آموخت»

واسطۀ توطئۀ برخی درباریان، قباد بر سوخرا خشم گرفت قباد بود. به بزرگمهر، سوخرا در دربار

و او را کشت. بعد از مدتی بزرگان، قباد را از حکومت خلع کردند و برادرش جاماسب را بر 

زرجمهر اما ب قباد را به بزرجمهر پسر سوخرا دادند تا به انتقام پدر او را بکشد؛ جایش نشاندند.

ورد احترام خود قرار داد و به او گفت از پادشاه هياطله التجا و استمداد طلبد. عاقل بود و قباد را م

پادشاه هياطله به کمک قباد شتافت و به او لشکر بسيار داد. جاماسب از سلطنت کنار رفت و قباد 
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التواریخ، (. در ناسخ62-67: 7911دوباره به تخت نشست و بزرجمهر را وزارت داد )بناکتی، 

ور آمده که: طاست. در این کتاب در معرفی بزرگمهر اینعنوان لقب سوفرا ذکر شدهبختگان به 

های پسر سوفرا است و سوفرا نسب به مهر، همه نامبوذرجمهر ابوذرجمهر، زرمهر و بزرگ»

بن نوذر رساند و قصۀ جاللت قدر سوفرا در عهد فيروز و قتل او به دست قباد مرقوم افتاد و طوس

بختگان نيز گویند؛ چه رجمهر، بزرجمهر است به حذف همراه و واو و او را ابنمعرب لفظ ابوذ

 (.231: 2، ج7991)سپهر، « بختگان نيز لقب سوفرا باشد

 

 بزرگمهر در دربار ساسانیان -6-4

کنند. آوری نقل میبرخی از مورخان دربارة آمدن بزرگمهر به دربار ساسانيان، داستان شگفت

بيند و خوابگزاران نامی دربار از تعبير آن عاجزند و انوشيروان میخوابی عجيب که خسرو 

 کند. را تعبير میکودک هفت ساله آن 

بيند که خوکی )گراز( از جامِ او آورده اند که خسرو انوشيروان شبی سه مرتبه خواب می

عبير نها از تکند؛ اما آنوشد. انوشيروان از موبدان و معبّران، تعبير خوابش را طلب میشراب می

ی کند تا کسای از موبدان را به سراسر قلمرو ایران گسيل میخواب اظهار عجز کردند. شاه عده

ای را بيابند تا بتواند خواب پادشاه را تعبير کند. یکی از موبدان به شهر مرو رسيد. در مرو مکتبخانه

ای بد خواب پادشاه را بربود که استادی در آن مشغول تدریس زند و اوستا به کودکان بود. مو

آموزان، استادِ مکتبخانه تعریف کرد؛ اما او نيز توانایی تعبير خواب را نداشت. در ميان دانش

کودکی بود که جریان خواب را شنيد و گفت تعبير خواب نزد من است و فقط نزد پادشاه خواب 

اه یافت انوشيروان ر را تعبير خواهم کرد؛ بدین ترتيب، کودک مروی )بزرگمهر( به کاخ خسرو

و خواب پادشاه را که همان خيانت یکی از همسران انوشيروان به او بود، به پادشاه اطالع داد. پس 

زده شد و او را از خاصان خویش برگزید )عقيلی، از این انوشيروان از دانش بزرگمهر شگفت

 (.7065-7062: 7916؛ فردوسی، 955-951: 7912؛ ثعالبی، 75-76: 7991
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با اندکی تفاوت بيان « الروایاتالحکایات و لوامعجوامع»همين ماجرا را عوفی در کتاب 

بيند، بزرگمهر در مداین مشغول کند. در روایت عوفی آمده هنگامی که انوشيروان خواب میمی

خواندن است نه در مرو؛ بنابراین، به فرستادن موبدان به خارج از مداین و یافتن بزرگمهر درس

هد تا دروز مهلت میکند؛ بلکه صرفاً یک نفر و آن هم وزیر خود را سه شبانهرو اشاره نمیدر م

 (. 255-259: 7911کسی را پيدا کند که بتواند خوابش را تعبير نماید )عوفی، 

مسعودی بر این عقيده است که بزرگمهر در دوران پادشاهی قباد با انوشيروان آشنایی داشت 

 و دبو شده خلع پادشاهى از یارانش و مزدک اعمال به سبب قباد»... ردند: کو با هم همکاری می

 همدستى سرحو پسر بزرگمهر با انوشيروان. بودنشسته به جایش سال دو مدت جاماسب، برادرش

 (.253: 7، ج7911)مسعودی، « بازگشت به شاهى قباد تا کرد

 

 وزارت بزرگمهر -6-9

نظر  عنوان وزیر خردمند خسرو انوشيروان اتفاقبزرگمهر بهبيشتر متون تاریخی و ادبی دربارة 

است. های مختلفی ارائه گردیدهدارند؛ اما اینکه وزارت بزرگمهر از چه زمانی شروع شده، روایت

بعد از قتل سوفرا آن مکانت از بهرِ بوزرجمهر نماند »است که: طور بيان شدهالتواریخ ایندر ناسخ

ن به تخت نشست، روزی چند مالزم حضرت بود و در قتل مزدک نيز و آن هنگام که انوشيروا

فرمود و چون وزارت نوشيروان بر بهبود )مهبوذ( قرار گرفت، ابوزرجمهر پادشاه را تحریض می

ی سوسکونت خویش را در دارالملک مداین پسندیده ندانست؛ الجرم اجازت حاصل کرده به 

رد و در آنجا بزیست تا بهبود عرضۀ هالک گشت و خراسان شد و در بالد مرو سکون اختيار ک

، 7991)سپهر، « پس از آنکه پادشاه را وزیر نماند، وزارت را به بوزرجمهربن بختگان گذاشت

 (.231: 2ج
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در تاریخ بناکتی آمده که بزرگمهر از دورة پادشاهی قباد وزیر بوده و هنگامی که انوشيروان 

(. در تاریخ گزیده نيز آمده 69: 7911)بناکتی، « وزیر بود بر قرار سابق بزرجمهر»بر تخت نشست، 

 (. 61: 7962)مستوفی قزوینی، « نژادبوذرجمهر وزیر انوشيروان عادل بود و مروی»که 

شود و آن این است که او را به اما مسعودی در نقل روایت دربارة بزرگمهر مرتکب خطا می

 بود، وى امور مدیر و داشت نفوذ او در که پرویز وزیر»کند: اشتباه وزیر خسرو پرویز معرفی می

طور (. این210: 2، ج 7911)مسعودی، « بود بختگان پسر بزرگمهر یعنى ایران حکماى از یکى

ر است.  دهای دیگری نيز داشتهآید، بزرگمهر قبل از وزارت، سِمَتکه از برخی متون بر می

بعضی گویند ]بزرگمهر[ در اوایل، معلم هرمز بن »منسوب به بزرگمهر آمده: « نامهپيروزی»کتاب 

(. در 23: 7999)رجوی، « مقام وزارت رسيد نوشيروان بوده، بعدها در نتيجۀ لياقت و کفایت به

های شاهنشاهان ساسانی )ایادگار وزرگمهر( آمده که هر یک از کاخ« یادتکار وزورگمهر»کتاب 

پيشکارِ جداگانه داشتند. پيشکاری کاخ باشکوهی که خسرو یکم در محلۀ تازة تيسفون، یعنی 

ز واگذار شده بود. در این کتاب ا برآورده بود، به وزورگمهر پسر بوختگ« خسرو -آنتيوخيا»

نامۀ وقایع»و در « خسرو -متصدّی جزیه، خواجگان و پيشکاران کاخ در شهر آنتيوخيا»القابی چون 

(. لقب 706-705: 9، ج7911برای بزرگمهر یاد شد )یارشاطر، « تَچَرَپَت»نام از لقبی به« سيرت

ان بلندپایه زادگگی بود. این لقب را به نجيبویژه در اواخر دورة ساسانی، لقب بسيار بزرخواجه به

داشتند، وزورگمهر، وزیر اعظم دربار خسرو یکم و « خواجه»دادند. از ميان کسانی که لقب می

اندرز »(. بزرگمهر در مقدّمۀ 701توان برشمرد )همان: زادة ماهان )سدة ششم ميالدی( را مینجيب

من، بزرگمهر بختکان دستور شبستان شهر »دهد:  مقام و القاب خود را چنين شرح می« بزرگمهر

بلخی در فارسنامه آورده، ادعای (. مطلبی که ابن11: 7950)آبادانی، « استيکان خسرو انوشيروانم

و با همۀ بزرگی و حکمت بوذرجمهر کی وزیر او بود، »نویسد: کند. او میشده را تأیيد میمطرح

دبير بوذرجمهر و نایب نزدیک کسری آمد شد توانستی انوشروان ترتيب وزارت او چنان کرد کی 

کرد و ما این نایب را وکيل در خوانيم و به پهلوی ایرانمازغر )ایران آمارگر( گفتندی و نيابت 

وزیر دارد و هر سه گماشت کسری انوشروان بودندی در خدمت وزیر او بوذرجمهر و وزیر به 
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گماشت و غرض انوشروان آن بود تا دبير هر ذات خود از این سه کس هيچ یکی را نتوانستی 

کرد نامی کی به جوانب بزرگ و اطراف نبشتی و خواندندی نکت آن در سر معلوم انوشروان می

نمودی گفتی و راه وجود مصالح باز میو وکيل در از آنچ رفتی از نيک و بد بر سستی مشافهه می

« دان سدید بودندیمان اصيل عاقل فاضل زبانها نگاه داشتی و این هر سه مرو نایب مال و معامله

(. انوشيروان برای اینکه بر کار بزرگمهر بيشتر نظارت داشته باشد و از 297: 7911بلخی، )ابن

قدرت او بکاهد، سه نفر را گماشت تا در ظاهر بزرگمهر را در امر وزارت کمک کنند؛ اما در 

 واقع جاسوسان شاه بودند. 

ردیف شاه روم و چين و ر چنان باالبود که در دربار انوشيروان، هممقام و موقعيت بزرگمه

آیين بارگاه انوشروان، آن بود کی از دست راست تخت او » نشست:موبدان میباالتر از موبد 

های زر نهاده بود و از این سه کرسی، کرسی زر نهاده بود و از دست چپ و پس همچنين، کرسی

و دیگر جای ملک روم بودی و سه دیگر جای ملک خزر یکی جای ملک صين )چين( بودی 

ها نشستندی و همه ساله این سه کرسی نهاده بودی کی چون به بارگاه او آمدندی، بر این کرسی

بودی، بر نداشتندی و جز این سه کس دیگر بر آن نيارستی نشستن و در پيش تخت، کرسی زر 

: 7911ی، بلخ)ابن« سی موبد موبدان بودیبودی کی بزرجمهر بر آن نشستی و فروتر از آن، کر

ابوذرجمهر را او )انوشيروان( وزارت داد ... پيوسته »التواریخ نيز آمده: همين مطلب در لُب (.217

در بارگاه وی چهار کرسی زرین بودی؛ یکی از برای ابوذرجمهر، دوم برای قيصر روم، سيوم 

 (.12: 7916)قزوینی، « جای ملک چين، چهارم ملک قبچاق )یا خزر( را بودی

 

 سرانجام بزرگمهر -6-6

سرانجام، روزگار روی دیگر خود را به وزیر خردمند ایرانی نشان داد. انوشيروان از بزرگمهر 

روی بتافت و بر اساس ظنّی او را حبس کرد. فردوسی در این باره از رفتن انوشيروان به شکار و 

شود و بر زمين ه بازوبند جواهرنشان او باز میگوید و اینکخوابيدن او در مرغزاری سخن می
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رود. به بلعد و به آسمان میآید و آن گوهر را میای از آسمان میافتد. در این هنگام، پرندهمی

ی کند و بعد از مدتشود و او را زندانی میدنبال آن انوشيروان نسبت به بزرگمهر بدبين می

 7(.7799-7790 :7916شود. )فردوسی، بزرگمهر نابينا می

اند و چيزی ننوشتند. مانند ای از مورخان سکوت کردهدربارة مرگ حکيم نامی ایران، عده

. استهای گوناگونی نقل شدهالتواریخ و در برخی متون دیگر، روایتالطوال و مجملاخبار

االخبار ه.ق( است. او در عيون 216-279قتيبه )ترین روایت دربارة قتل بزرگمهر از ابنقدیمی

 شود: چنين آغاز میهایی در این باره آورده که با جمالتی اینداستان

  2...«اَرادَ المَلِکُ قَتلَ بزرجمهر ان یَتَزوّج بنتَهُ بعدَ قتلِهِ » 

 279: 9و ج 712: 2، ج7106قتيبه، )ابن 9...«لَمَّا قَتَلَ کسری بُزُرجمهر وُجِدَ فی مَنطِقَتِهِ کتاباً »

 (.63: 7930نقل در درّی، 

: 7، ج 7911ای نوشتند که خسروپرویز او را به دليل تغيير مذهب اعدام کرد )مسعودی، عده

 (.595: 7972سن، الجوزی نقل در کریستن؛ ابن210-217

يز ن پيامبر اسالم ندر تاریخ بيهقی آمده که بزرگمهر به دین مسيح گروید و دربارة آمد 

پيشگویی کرده بود. این خبر به انوشيروان رسيد. شاه بر او خشم گرفت و فرمان داد او را حبس 

 (.115-112: 7911کنند و سرانجام او را کشت )بيهقی، 

اند که خسرو انوشيروان، بزرگمهر را به جرم افشای راز به قتل رساند برخی دیگر نوشته

  (.517-591: 7916)عوفی، 

نقل  2273-2271: 7336و گروهی نيز نوشتند بزرگمهر به مرگ طبيعی درگذشت )فردوسی، 

 (60-51: 7931در شعبانی، 

                                                           
؛ آثارالوزراء عقيلی، 953: 7911الحکایات عوفی، ؛ جوامع967: 7912شاهنامۀ ثعالبی، هایی در همين روایت با اندک تفاوت .7

 است.  هم آمده 39-37: 7969بن اسعد دهستانی، و فرج بعد از شدت حسين 20-27: 7991

 . پادشاه بعد از قتل بزرگمهر خواست با دختر او ازدواج کند. 2

 ای را در وسایل او یافت.. وقتی پادشاه بزرگمهر را کشت، نوشته 9
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که به  استبزرگمهر بختگان همين دادبُرژمهر بوده»طور آمده که: شناسی بهار ایندر سبک 

ه دست هرمز اند و گویند از  وزرای بزرگ خسرو کواتان بود و بتخفيف او را زرمهر خوانده

کشته شد و روایت قتل بزرگمهر بدست کسری که به انواع و اشکال گوناگون در تواریخ ضبط 

 (.52: 7، ج7919)بهار، « است، مربوط به قتل برزمهر یا دادبُرزمهر استشده

طور که اشاره شد، باشد. همان« کسری»ها، کلمۀ شاید دليل این اختالفات در روایت

 قتيبه است که کسری را قاتل بزرگمهر معرفیبارة مرگ بزرگمهر از ابنترین روایت درقدیمی

 کند. می

نام، کسی که به خوبی شناخته شده باشد( نام کسری معرّب خسرو است و خسرو )= خوش

چند تن از شاهان ساسانی است؛ خسرو اوّل )خسرو انوشيروان(، خسرو دوم )خسرو پرویز(، خسرو 

مدتی سلطنت کرد(.  692ة خسرو پرویز(، خسرو چهارم )در حدود سال سوم )پسر قباد و برادرزاد

)درّی،  «به علت کثرت این نام در ميان پادشاهان ساسانی، اعراب این سلسله را اکاسره ناميدند»

عنوان هر یک از شاهان ساسانی است »(. در فرهنگ لغت نيز، ذیل کلمۀ کسری آمده 63: 7930

 رسد که مورخان درطور به نظر میذیل کسری(؛ بنابراین، این )معين:« و جمع آن اکاسره است

برگردان نام کسری به جهت شهرت بيشتر خسرو انوشيروان و خسرو پرویز، عموماً این دو پادشاه 

 را قاتل بزرگمهر معرفی کردند. 

حال، نگاهی گذرا به روایت مسعودی و ثعالبی دربارة رفتار هرمز پسر انوشيروان با بزرگان 

الذهب دربارة سياست پادشاهی هرمز پسر انوشيروان اندازیم. مسعودی در مروّجکومتی میح

 و زوداف تقرّب را آنها و شد متمایل به عوام و گرفت پيش ستم مردم خواص با وى»نویسد: می

 اهيشپادش مدت در وى گویند. برانگيخت خواص ضد بر و داد بال و پر را اوباش و فرومایگان

 (.265: 7، ج7911)مسعودی، « بکشت را ایران خواص از بنام مرد هزار سيزده

ت، چون هرمز به جای پدر نشس»نویسد: ثعالبی نيز دربارة رفتار هرمز با بزرگان کشور می

شاهان او را خدمت کردند و کارش سامان یافت. هرمز بر ناتوانان مهربان و بر زورمندان سختگير 
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داشت و چون بر فرمانروایی چيره گشت، گان را خوار میکشيد و بزربود. خُردان را برمی

اندک کارگزاران پدر را فروانداخت و بر آنان ستم کرد و آنان را یکی یکی برانداخت ... اندک

. نخست برزمهر را کشت ... چون شب چادر تيرگون خود را فرو گسترد، هرمز فرمان داد که 

 (.961-969: 7912بی، )ثعال« بهرام را از دم شمشير تيز بگذرانند

 الس دوازده نوشروان بن هرمزد پادشاهى»طور ذکر شده است که التواریخ نيز ایندر مجمل

 موبد و را بزرگ دبيران همۀ و داشت شکسته را زبردست مردم بپادشاهى، بنشست بود. چون

 (.16: 7971)نامعلوم، « یکایک بکشت داشتى، بزرگ را ایشان پدرش که کسانى و موبدان

 

 آثار بزرگمهر -6-7

 است. در ذیل بهتر بدان اشاره شد، از بزرگمهر آثار چندی بر جای ماندهطور که پيشهمان

 این آثار و مضامين آنها خواهيم پرداخت: 

  

 پندنامۀ بزرگمهر بختگان )یادگار بزرگمهر(  -6-7-1

 هابتدای اندرزنامه خود را باست. او در بزرگمهر این پندنامه را به فرمان انوشيروان نگاشته

خود  کند؛ سپس به ذکر القابعنوان وزیر شبستان شهر استيکان خسرو انوشيروان معرفی می

هایی پردازد. اندرزنامه به روش پرسش و پاسخ است؛ به عبارت دیگر، دربارة موارد زیر پرسشمی

ة ستایش خداوند، قضا و ها درباردهد. این صحبتشود که بزرگمهر به آنها پاسخ میمطرح می

های نيک، خردمندی، ناپایداری دنيا، ماندگاری کار نيک، اعتقاد به خداوند، قدر، اندیشه

ن، ترینيازترین، پسندیدهها، بخشش، بخت، بیها، هنرها، دانشرستاخيز، فرجام تن، خوی

  7اميدوارترین، و ... است.

                                                           
م به دستور پشوتن بهرام سنجانا با آوانوشتی به خط اوستایی و به زبان انگليسی در 7115. متن پندنامه برای اوّلين بار در سال  7

یادگار »(. ماهيار نوابی این پندنامه را ترجمه کرده و با عنوان 13: 7911است )صفا، منشر شده« شایگانگنج »ای به نام مجموعه

ر کتابی با عنوان تر دصورت منسجماست. فرهاد آبادانی نيز این اثر را بهدر نشریۀ دانشکدة ادبيات تبریز چاپ کرده« بزرگمهر
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 ظفرنامه  -6-7-6

اند. کتاب دیگری است که تأليف آن را به بزرگمهر نسبت دادهنامه عنوان ظفرنامه یا پيروزی

را از پهلوی به فارسی ق( آن  911-966منصور سامانی )بنسينا در دورة نوحاند که ابنآورده

روزی انوشيروان به »است: است. دربارة منشأ به وجود آمدن این کتاب آمدهترجمه کرده

اندک و معانی بسيار برای ما فراهم کن که در هر دو  بوزرجمهر فرمود نصایح چندی در الفاظ

سال مهلت خواست. بعد از اتمام یک  جهان به کار آید. بوزرجمهر برای انجام این فرمان، یک

ه ب -که شامل نصایح سودمندی به روش سؤال و جواب بود-« ظفرنامه»ای به نام سال، رساله

اندازه خوش آمد. در ازای این خدمت، شهری در بیپيشگاه انوشيروان تقدیم کرد. انوشيروان را 

اقطاع بزرگمهر افزوده، نصایح ظفرنامه را به آب زر نویسانيده و همواره به مطالعۀ آن مشغول 

هایی است با مضامينی چون ظفرنامه پرسش (.73: 7950آبادانی، ؛ 55: 7999)رجوی، « شدمی

ر نيک و بد، قضا و قدر، ارزش هنر، سياست آموختن و به کار بستن، اموستایش خداوند، دانش

  7دهد.پرسد و او بدان پاسخ میو ... که بزرگمهر از استاد خود می

 

 مقدّمۀ کلیله و دمنه )باب برزویۀ طبیب(  -6-7-3 

است. در را از هندی به پهلوی ترجمه کرده است که برزویۀ طبيب آنکليله و دمنه نام کتابی 

است و در زبان نام اصلی کتاب به زبان سنسکریت، کرتکا دمنکا بوده» شناسی بهار آمده:سبک

 های اواخر کلمات به هاءِ غير ملفوظ بدلپهلوی، کليگ و دمنگ گفتند و در زبان دری که گاف

                                                           
در دانشگاه اصفهان منتشر کرد. آبادانی متن فارسی و آوانوشت و ترجمۀ انگليسی  7950در سال « کيماندرزنامۀ بزرگمهر ح»

   است.این اثر را در کتاب خود گنجانده

ش کاظم رجوی 7903م در فرانسه به چاپ رساند و بعد از آن در سال 7119. متن ظفرنامه را نخستين بار شارل شفر در سال 7

را در تهران به چاپ ش ظفرنامه 7911منتشر کرد. سرانجام غالمحسين صدیقی در سال « نامهپيروزی»عنوان را با  در تبریز آن

 رساند.
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(. محمد محمدی دربارة منشأ این کتاب 250: 2، ج7919)بهار، « استشود، کليله و دمنه شدهمی

اصالً از یک کتاب هندی که به نام پنچاتنترا معروف بوده، ترجمه شده  کليله و دمنه»نویسد: می

و پس از ترجمه شدن به پهلوی، تغييراتی در آن روی داده و چندین باب نيز بر آن افزوده 

در یک نسخۀ خطی »نویسد (. او در ادامه می713-711: 7931است. )محمدی مالیری، شده

)همان:  «اندچهار باب آخر را از بزرگمهر بختگان دانستهموجود در برلين، نوشتن و پرداختن  

713.) 

صنيف بزرگمهر فصلی ت»در کتاب برزوی طبيب و منشأ کليله و دمنه نيز در این باره آمده: 

 (. 61: 7912)دوبلوا، « را باب برزویۀ طبيب ناميدکرد و آن 

رضه کرد، و دمنه را بر شاه ع در کليله و دمنه آمده که برزویۀ طبيب، بعد از آنکه کتاب کليله

از انوشيروان خواست تا بزرگمهر بابی دربارة برزویه بنویسد و ضميمۀ کتاب کند. بزرگمهر به 

؛ فردوسی، 15: 7971التواریخ، ؛ مجمل91-96: 7911دستور شاه این کار را انجام داد )منشی، 

7916 :7721 - 7790.) 

اختالف است. به قولی ساختۀ هند است که در مقدّمۀ  دربارة کليله و دمنه»نویسد: ندیم میابن

اند و به شده و به قولی ساختۀ پادشاهان اشکانی است و هندیان آن را به خود بستهآن کتاب گفته

يم اند که بزرگمهر حکاند و گروهی گفتهقولی فارسيان آن را در آورده و هندیان به خود بسته

 (.517 :7916ندیم، )ابن«  اعلمرا ساخته است. واهللای از آن پاره

 

 مادیگان شطرنج -6-7-4

 وسيلۀگزارشی است از ماجرای آمدن شطرنج به دربار انوشيروان و یافتن معمای آن به

الصدور راوندی، تأليف یک باب از شطرنج هندیان به در کتاب راحۀ 7بزرگمهر و ساخت نرد.

 (. 170: 7961است )راوندی، شده بزرگمهر نسبت داده

                                                           
 (.11: 72: ج7919)مجيدی، « استش توسط محمدتقی بهار به فارسی ترجمه و چاپ شده7911این اثر در سال . »7
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: 7916ندیم، نکند )ابندیم از تفسير بزرگمهر بر کتاب الزَبَرج )اليزیدج، البِزیدَج( یاد میابن

 «الفرمدار الی بزرجمهر بن المنکانکتاب مهرداد و حسيس»او از این کتاب با عنوان  (.111

یزیدج  کتاب»نویسد: (. محمد محمدی دربارة این کتاب می553کند )همان: )البختکان( یاد می

بوذرجمهر که در اصل وژیدک بوده که به معنای برگزیده است و دربارة علم هيئت نوشته شده 

(. 229: 7931مالیری، )محمدی« اندو در دورة اسالم آن را به نام المنتخبات ترجمه کرده

افزای ، ترجمۀ هيربدسار با گردآوری دانش«بازنامۀ کسری نوشيروان»های دیگری چون کتاب

اند که جز دهدارا به بزرگمهر نسبت« بزرگمهر فی مسائل الزیج و فصول بزرگمهر»روانی و نوشي

 (.11: 72، ج7939است )مجيدی، نام چيزی از آنها یافت نشده

 

 بزرگمهر در آینۀ حکایات  -6-1

ها است. مضامين این حکایتهای فراوانی به بزرگمهر نسبت داده شدهدر متون ادبی حکایت

رد. در گيهای سياست، اخالق، دانایی و ... را دربرمیکه جنبهگسترده است؛ به طوریمتنوع و 

هایش تجلّی یافته، اشاره این پژوهش به برخی از مضامين فکری بزرگمهر که در حکایت

 گردد:می

 

 خرد و اندیشه -6-1-1

وی های منسوب به توان مظهر عقل و خرد دانست. خرد در همۀ حکایتبزرگمهر را می

است که به الملوک حکایتی از بزرگمهر نقل شدهعنصری مهم و برجسته است. در کتاب نصيحۀ

 رهاند: بخشد و از ناراحتیِ زیان میکار بردن آن در زندگی، انسان را سود می

گروهی از حکما بزرجمهر را پرسيدند که ما را از باب حکمت چيزی بگوی؛ چندانکه ما را »

جان تا بدان کوشيم و آنچه ما را زیان دارد ]بگوی[ تا از آن دور باشيم و  سود دارد به تن و به

ایزد تعالی ترا پاداش نيکی دهد. گفت آگاه باشيد که چهار چيز بينایی چشم را بيفزاید و چهار 
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چيز بکاهد و چهار چيز تن را فربه کند و چهار چيز تن را نَزار کند ]و چهار چيز تن را درست 

 يز تن را شکسته دارد[ و چهار چيز دل را زنده کند و چهار چيز دل را بميراند.دارد و چهار چ

روشن ر میِ دیگاما، آن چهار چيز که بينایی را بيفزاید؛ یکی سبزة خرّم و دیگر آب روان و سه

 و چهارم دیدار دوستان.

ر، سو آن چهار چيز که بينایی بکاهد؛ یکی طعام شور خوردن و دیگر آب گرم ریختن بر 

 دیگر اندر چشمۀ آفتاب نگریستن، چهارم دیدار دشمن دیدن.سه

بوی خوش  دیگرغم زیستن و سهو آن چهار چيز که تن را فربه کند؛ یکی جامۀ نرم و دیگر بی

 و چهارم خواب گرمگاهی.

و آن چهار چيز که تن را نزار کند؛ یکی گوشت قدید خوردن و دیگر جماع بسيار کردن و 

 گرمابه دیر بودن، چهارم شبانگاه زود خفتن و جامۀ درشت پوشيدن.دیگر اندر سه

و اما، آن چهار چيز که تن را درست دارد؛ یکی طعام به وقت خوردن و دیگر، اندازة هر چيز 

 دیگر کار سخت ناکردن، چهارم غمِ بيهوده ناخوردن.نگاه داشتن، سه

تن، رفتن، دیگر بر سُتور حَرون نشس و آن چهار چيز که تن را شکسته دارد؛ یکی به راه دشوار

 دیگر بر ماندگی ]راه[ رفتن، چهارم با پيرزن جماع کردن.سه

و آن چهار چيز که دل را زنده کند؛ یکی خرد شایسته، دیگر استاد دانا، سوم اَنبازِ امين و عيال 

 موافق، چهارم دوست سازگار ]و[ مساعد.

دود  دیگررمای زمهریر و دیگر گرمای سَموم، سهاما، آن چهار چيز که دل را بميراند؛ یکی س

 (.223-221: 7967طوسی، )غزالی« تلخ، چهارم بيم دشمن

يزی تر چکه از آن با ارزشداند؛ به طوریبزرگمهر خرد را بهترین هدیۀ خداوند به انسان می

ه لی ببزرجمهر را گفتند: چه چيز است که خدای تعا»الحکایات آمده: وجود ندارد. در جوامع

بنده دهد که هيچ چيز به از آن نباشد؟ گفت: خرد طبيعی. گفتند: اگر نباشد، گفت: ادبی که 

آموخته باشند و در تعلم آن رنج برده. گفتند: اگر نباشد، گفت: خوی خوش که با مردمان بدان 

 رمواسات نماید و دوست و دشمن را بدان نگاه دارد. گفتند: اگر نباشد، گفت: خاموشی که سات
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عيوب است. گفتند: اگر نباشد، گفت: مرگ که او را از پشت زمين بردارد؛ زیرا که هر کس که 

بدین خصال حميده و اخالق پسندیده آراسته نباشد، موت او بر حيات راجح بود؛ چنانکه لفظ 

 (.119-112: 7916)عوفی، « نبوی است که مُستریح او مستراح منه

که کند تا مبادا سخنی به گزاف براند؛ چنان، درنگ میاو وزیری است که پيش از سخن گفتن

بنا بر آن است که وقتی جمعی حکمای هندوستان در فضيلتِ بزرجمهر »در گلستان سعدی آمده: 

گفتند و به آخر، جز این عيبش ندانستند که در سخن گفتن بطئ است؛ یعنی درنگ سخن می

نيد و تا وی تقریرِ سخنی کند. بزرجمهر بش باید بودنکند و مستمع را بسی منتظر میبسيار می

 کردن که چه گویم، بِه از پشيمانی خوردن که چرا گفتم.گفت: اندیشه

 سخندانِ پرورده، پير کهن                    

 تأمّل به گفتار دم                     مزن بی

 بيندیش و آنگه برآور نفس                   

 ز دَواب              به نطق آدمی بهترست ا

 

 بيندیشد، آنگه بگوید سخن 

 نکو گو و گر دیر گویی چه غم؟

 وزان پيش بس کن که گویند بس

 «دواب از تو بِه، گر نگویی صواب

 (56: 7911)سعدی،                               

دهد که میهای جهان ای به سؤال انوشيروان دربارة بهترینهای خردمندانهبزرگمهر پاسخ

اند که از اطراف رسوالن آمده بودند آورده»شود: باعث خوشحالی پادشاه از خردمندی وزیر می

است. روزی نوشروان به حضرت نوشروان و او را وزیری بود، بزرجمهر چنانچه تقریر افتاده

خواست تا وزیر خود را بر سر آن جماعت جلوه کند. از وی سؤال کرد که ای حکيم چه گویی 

در جهان چه چيز بهتر؟ بزرجمهر گفت: در جهان هيچ چيز از سه چيز بهتر نيست. گفت: آن کدام 

است؟ گفت: زن و مرگ و نياز. نوشروان خجل شد و پنداشت که این حکيم سخنی به گزاف 

است؛ پس از وی سؤال کرد که این چه سخن باشد؟ گفت ای پادشاه! اگر زن نبودی، چون گفته

ی و اگر مرگ نبودی، این ملک از پدر تو به تو چگونه رسيدی و اگر نياز تویی از کجا آمد
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نبودی، چون منی پيش تو چگونه بایستادمی. نوشروان به غایت خرّم شد و او را تشریف فاخر داد 

 (.961: 7911)عوفی، « والسالم

این خردمندی بزرگمهر بود که شاه را راضی کرد به پيرزن نيازمند طوری کمک کند که 

اند که انوشيروان عادل وقتی بر آورده»خلد آمده:  پيرزن از فقر خویش خجالت نکشد. در روضۀ

بام خانه رفت، پيرزنی را دید که سر وی از گرد آسيای محنت سفيد گشته بود و پشت وی، از 

کشيدن دلوِ غم منحنی شده؛ نه در آسيای دهان وی از سنگِ دندان اثری مانده و نه در تنور معدة 

زن چون کناغ گشته و ساق وی از حرکت وی از آتش اشتها شرری. تن وی از دور چرخ چرخه

 شکل چون دوک شده. فلکِ بادریسه
 تنم از چرخ بادریسه مثال                         

 رشتۀ عمر من ز گردش او                        

 

 و زار و حقيراست خشک همچو دوک  

 ه و تدبيربه سحر آمد چه حيل

 

افتاد خواست که کوزه راست بنهد، میساخت. هر چند میکوزه در پيش نهاده بود و وضو می

ای وزهاند که ایشان را به کریخت. نوشيروان بگریست. گفت: رعایای من چنان شکستهو آب می

 درست دسترس نيست و به حقيقت، درویش را این قدر بس است.

 ا                ب مقانع شدیم اگرچه ز دنيا نصي

 ای             این هم ز بهر آنکه ز آبی و لقمه

 

 جز کوزة شکسته و جز نان پاره نيست 

 زندگی خویش چاره نيست بيچاره را به

 

کسی فرستاد و بوذرجمهر وزیر را بخواند و حال با وی بگفت. گفت: رای پادشاه چه صواب 

ت؛ به خانۀ پيرزن فرستم. گفت: رای پادشاه صواب اس بيند؟ گفت: آنکه طشت و آفتابۀ زرّینمی

 اما پيرزن شرمنده و خجل شود.

 مکن تبرّع مسکين فزون ز استحقاق            

 قرآن که آنچه دست دهد  خدای گفت به 

         

 که از تحمّل آن مضطرب شود درویش 

 به قدر وسع تبرّع کن از فضالۀ خویش
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کند، گفت: این حدیث الیق همّت تو نيست. گفت: من را منع می پادشاه پنداشت که وزیر او

گویم که او را به انعام تخصيص مکن که گویند پادشاه را اطالع افتاد بر حال زنان؛ بفرمای آن می

تا چهل آفتابه و طشت زرّین به درویشان دهند که در حوالی حرم تو اند تا پندارند که احسان 

 ند.پادشاه عام است و خجل نشو

 همّتی کسی                 همّت بلند کن که ز دون

 بهره نيافته است ز همّت کسی که او                  

 

 استقدر رفيع و منصب عالی نيافته 

 استای که هست معالی نيافتهدر پایه

 (766-765: 7913)خوافی،                     

کرد تا جواب کنایهۀ شاه را در ارتباط با خردمندی و سخنوری بزرگمهر به او کمک می

دستور گفت: شنيدم که بزورجمهر بامداد به خدمت خسرو شتافتی »سحرخيزی بزرگمهر بدهد: 

خيز باش تا کامروا باشی. خسرو به حکم آنکه به معاشرت و معاقرت در سماعِ و او را گفتی: شب

هاده، پيکران تا مطلعِ آفتاب بر نازبالشِ تنعّم سر نغوانی شب گذاشته بودی و با ماه اغانی و اجتماعِ

پاره متأثر و متغيّر گشتی و این معنی همچون سرزنشی دانستی. از بزورجمهر به سببِ این کلمه

وقتِ صبحی که دیدة جهان از سياهۀ ظلمات و سپيدة نور  یک روز خسرو چاکران را بفرمود تا به

سانند، آسيبی که رگشوده باشد و بزورجمهر روی به خدمت نهد، متنکّروار بر وی زنند و بیمني

جامۀ او بستانند. چاکران به حکم فرمان رفتند و آن بازی در پردة تاریکی شب با بزورجمهر 

نمودند. او بازگشت و جامۀ دیگر بپوشيد؛ چون به حضرت آمد، برخالفِ اوقات گذشته 

ر من آمدم، دزدان ببود. خسرو پرسيد که موجب دیر آمدن چيست؟ گفت: میترک شده بيگاه

افتادند و جامۀ من ببردند، من به ترتيبِ جامۀ دیگر مشغول شدم. خسرو گفت: نه هر روز نصيحت 

يد. خيزی رسخيز باشی تا کامروا باشی؟ پس این آفت به تو هم از شبتو این بود که شب

خيز دزدان بودند که پيش از من برخاستند تا کام ایشان د که شببزورجمهر بر ارتجال جواب دا

)وراوینی، « روا شد. خسرو از بداهتِ گفتارِ به صواب و حضورِ جوابِ او خجل و ملزم گشت

7915 :215-211 .) 
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 های نیک و بدخصلت -6-1-6
را به کار  کند که باید آنهاای اشاره میهای پسندیدههای خود به ویژگیبزرگمهر در حکایت

ل الذهب حکایتی از بزرگمهر نقببریم و امور ناپسندی که باید از آنها دوری گزینيم. در مروّج

 است که به یادگيری و به کار بستن صفات نيکو اشاره دارد:شده

 چيزى هر از: بود گفته که اندکرده نقل بوده، ایران خردمندان از که بختگان پسر بزرگمهر از»

 سياه. کالغ و خوک و گربه و سگ از حتى گرفتم؛ یاد آن را صفت نکوترین

 صاحب از هک دفاعى و دارد خود کسان با که الفتى: گفت گرفتى؟ یاد چه سگ از: گفتند 

 .کندمی خود

 .را بودنش محتاط: گرفتى؟ گفت یاد چه سياه کالغ از: گفتند

 .را رفتنش حاجات دنبال به زود صبح: گفت خوک؟ از: گفتند 

:  2، ج7911)مسعودی،  «حاجت به هنگام مالیمت و خوب آهنگ: گفت گربه؟ از :گفتند

116.) 

زدگی در کارهاست. بزرگمهر نيز این امر را مذموم های بد، شتابیکی از این خصلت

زدگی از سبکساری باشد و هر که بزرجمهر گوید شتاب»نامه آمده: شمارد. در سياستمی

ندارد، همواره پشيمان و غمناک باشد و مردم سبکسار در چشم مردمان  زده باشد و آهستگیشتاب

 (.710: 7911الملک طوسی، )نظام« حقير باشد

 شناسی که بر صاحباز بزرجمهر پرسيدند: که هيچ نعمت می»در اخالق محتشمی آمده که 

گفت:  ؟آن نعمت حسد نبرند و هيچ بال که بر صاحب آن بال که بدان مبتال باشد، رحمت نکند

 (.237: 7911)طوسی، « آن نعمت تواضع بوده و آن بال تکبر

هایی است که دربارة آن در گلستان سعدی حکایتی گویی از خصلتگویی و گزیدهکم

گروهی حکما در حضرتِ کسری به مصلحتی در سخن »است: منسوب به بزرگمهر آورده شده

گفتند: چرا با ما در این بحث سخن  گفتند و بزرجمهر که مهتر ایشان بود، خاموش بود.می
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نم که رایِ بيگویی؟ گفت: وزرا بر مثالِ اطبّااند و طبيب دارو ندهد جز سقيم را؛ پس چون مینمی

 «.شما بر صواب است، مرا بر سرِ آن سخن گفتن حکمت نباشد

 فضول من برآید              چو کاری بی

 وگر بينم که نابينا و چاه است             

 

 مرا در وی سخن گفتن نشاید 

 اگر خاموش بنشينم گناه است

 (19: 7911)سعدی،                                

ک، مردم بد در ميان مردم ني»گوید: بزرگمهر در حکایتی دربارة پرهيز از هوای نفس چنين می

چون گوسپند گرگين است در ميان گوسفندان صحيح؛ صحّت ایشان در وی دشوار اثر کند و 

 «. علت وی در ایشان به آسانی موثّر باشد از آنکه نفس انسانی، مایل به فساد است

 تن                    ای بدیّ یکدر طایفه

 یک ذرّه نجاست از ره شرع                 

 

 تأثير کند به جمله اصحاب 

 ناپاک کند هزار من آب 

 (736: 7913)خوافی،                            

داند و بزرگمهر از آفت غرور و خودپسندی به دور بود. حکيمی که در کودکی معبّری می

کنند؛ اما در مقابل پرسش شاه هيچ که همگان به خردمندی وی اذعان میشود بعدها وزیری می

به روزگار خسرو اندر وقتِ وزارت بزرجمهر رسولی آمد از روم. »ادعایی بر دانایی خود ندارد: 

خسرو بنشست چنانکه رسم ملوک عجم بود و رسول را بار داد. وی را با رسول بار نامه 

ی که مرا چنين وزیریست. پيش رسول با وزیر گفت: ای فالن! بایست کند به بزرجمهر، یعنهمی

همه چيز در عالم تو دانی؟ بزرجمهر گفت: نه ای خدایگان! خسرو از آن طيره شد و از رسول 

خجل گشت. پرسيد که: همه چيز پس که داند؟ بزرجمهر گفت: همه چيز همگان دانند و همگان 

از جمع داناترین کس مدان که چون خود را نادان اند؛ پس تو خویشتن را هنوز از مادر نزاده

دانستی، دانا گشتی و سخت دانا کسی باشد که بداند که نادانست و عاجز که سقراط با بزرگیِ او 

گوید که: اگر من نترسيدمی که بعد از من بزرگانِ اهلِ خرد بر من عيب کنند و ]خویش[ همی
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انم و چيز ندی کرد، مطلق بگفتمی که: هيچگویند: سقراط همۀ دانش جهان را به یکبار دعو

 (.93-91: 7911المعالی، )عنصر« عاجزم؛ وليکن نتوانم گفتن که این از من دعویِ بزرگ باشد

ر راستگویی بزرگمه کند، راستگویی است.های نيکی که بزرگمهر به آن تأکيد میاز خصلت

را شود و او جواب آن سيده میرا در همه حال در نظر دارد؛ حتی زمانی که از او سؤالی پر

 کند.به نادانی خویش اقرار می هيچ  نگرانیداند، بینمی

د و در ای پرسيچنانکه گویند که به روزگارِ خسرو، زنی پيش بزرجمهر آمد و از وی مسئله»

پرسی من ندانم. این زن آن حال بزرجمهر سرِ آن سخن نداشت. گفت: ای زن! این که تو همی

ان خوری؟ بزرجمهر گفت: بدو که این ندانی، این نعمتِ خدایگانِ ما به چه چيز میگفت: پس ت

دهد. باور نداری بيا و از ملک بپرس تا خود چيز که دانم و بدانکه ندانم ملک مرا چيزی نمی

 (.226: 7967طوسی، ؛ غزالی16: 7911المعالی، )عنصر« دهد یا نه؟بدانچه ندانم مرا چيزی همی

 

 یاستس -6-1-3

کرد؛ حتی بزرگمهر وزیری بود که در همه حال برای عظمت و سربلندی ایران تالش می

 دهد، هنگامی کهگيرد و در زندان بينایی خود را از دست میزمانی که مورد غضب شاه قرار می

کند. در بررسی خواهد به معمّای فرستادة روم پاسخ دهد، او دریغ نمیانوشيروان از او می

یی که در ارتباط با سياست بزرگمهر هستند، باز در آنها عنصر خرد نمایان است. در هاحکایت

ندة دهالذهب مسعودی، دوازده پند حکومتی بزرگمهر به خسرو انوشيروان آمده که نشانمروّج

 حکيمان اب انوشيروان روز یک»نویسد: باالترین سطح اندیشۀ سياسی بزرگمهر است. مسعودی می

 به حکمتى امر گفت: نشستند، وى مجلس در به ترتيب چون و گيرد بهره آنها اىآر از که نشست

 و بگفتند خویش راى یک هر باشد. سودمند رعيت براى هم و من براى هم که کنيد رهبرى

 پسر مهربزرگ به سخن نوبت چون. کردمی اندیشه گفتارشان در و بود برده فرو سر انوشيروان

نم. کمی خالصه تو براى کلمه دوازده در را مطلب همۀ من پادشاه! اى: رسيد، گفت بختگان

  بگو.گفت: گفت:
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 موارد این همۀ در بایدمی هوس. و خشم و ترس و رغبت و شهوت در خدا از ترس نخست:

 باشى. داشته منظور را خلق نه خدا،

 پيمان. و عهد و شرط و به وعده وفا و کردار و گفتار در راستى دوم: 

 حادثات. در علما با مشورت سوم: 

 قدر به یک هر بندگان و دبيران و سرداران و مرزداران و اشراف و علما احترام چهارم: 

 مراتبشان.

 بدکار. کيفر و درستکار پاداش و عدالت به اقتضاى عمال کار تفتيش و قضات مراقبت پنجم: 

 گناهىب و شوى مطمئن بدکار وضع از و بنگرى کارشان در روزها که زندانيان مراقبت ششم:

 کنى. رها را

 ستدها. و داد و هانرخ و بازارها و هاراه مراقبت هفتم: 

 ها.مجازات اجراى و مجرم رعایاى تأدیب حسن هشتم:

 جنگ. لوازم و سالح آوردن فراهم نهم:

 آنها. مصالح در تأمل و خویشاوندان و کسان و فرزندان احترام دهم:

 وقوع از يشپ و کنند بينىپيش را انگيزبيم حوادث تا در بندها به مراقبان گماشتن یازدهم:

 کرد. توان آن عالج

 .ناتوانند یا نادرست که آنها تعویض و بندگان و وزیران مراقبت دوازدهم:

 شاهانه هاىسياست و تدبير گفت: همۀ و نوشتند طال با را سخنان این تا داد فرمان انوشيروان 

  (.71-71: 7955؛ خواندمير، 269-262: 7، ج7911)مسعودی، « است جمع گفتار این در

 یک»کند: طور بيان میهای پادشاهی را اینترین ویژگیبزرگمهر در حکایت دیگری، مهم

 منظور ار آنکه و شاهی است؟ سزاوار من فرزندان از یک گفت: کدام بزرگمهر به انوشيروان روز

 کس چه هک گفت توانم ولى شناسم؛نمى تو را فرزند من: گفت بزرگمهر وانمود. به اشاره داشت

 رعيت با و ریزدگ بيشتر عوام از و جوید بيشتر ادب و دارد بيشتر فضائل شاهی است؟ آنکه سزاوار
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 صفات این هک هر گزیند. دورى بيشتر ظلم از و کند رعایت بيشتر را خویشاوند و باشد ترمهربان

 (.261: 7، ج7911)مسعودی،  «شاهی است خور در دارد،

عودی دهد. مسکند که دو خویِ شاه را نشان میبزرگمهر حکایتی از خسرو انوشيروان نقل می

 خالفم خوى دو انوشيروان از بود گفته که اندکرده نقل بزرگمهر از»نویسد: الذهب میدر مروّج

 و بيامد وى خواص از یکى بود، داده بار که روزى بودم. ندیده وى از آن نظير هرگز که دیدم

 خود مقرّر حد از که ندهند بارش سال یک و دارند باز را وزیر تا بفرمود کرد. دور را او وزیر،

 با که دیدم را او هم روز یک. بود گرفته پيشى دیگران از به ناروا انجمن در و بود کرده تجاوز

 وى تخت و خوابگاه پس از خدمه و داشتيم سخن مملکت تدبير اسرار از یکى در وى حضور

 حال دو تفاوت چون و داشتند باز کارمان از را ما به طوریکه شد؛ بلند صدایشان و داشتند سخن

 در و نمایند)؟( قلوب پادشاه ما خدمۀ ولى رعيتيم؛ پادشاه ما مدار. عجب گفت وانمودم، بدو را

 پادشاهى :گفتمی انوشيروان. کرد نتوانيم احتراز ایشان از آن وجود با که باشد چيزها ما خلوت

 الحاص به عدالت و عدل به آبادى و به آبادى خرج و به خراج مال و به مال سپاه و است به سپاه

 نفس مالک شاه که اینست همه سر و است وزیران به درستکارى عمال اصالح و است عمال

 (.261)همان:  «باشد آن مملوک نه و مالک که کند تأدیب آن را و باشد خویش

بزرگمهر یقين دارد حکومتی را که در آن بر مردم ظلم و تعدّی شود، دوامی نيست؛ بنابراین، 

های بد دوری کند و خواهد از خصلتدارد و از او میپادشاه را از ظلم بر رعيت برحذر می

چنانچه بزرجمهر »نویسد: المک طوسی میهای نيک را در خود بپروراند. خواجه نظامخصلت

بختگان روزی نوشيروان عادل را گفت که والیت مَلک راست و مَلک والیت به لشکر داده 

است، نه مردم والیت را و لشکر را بر والیت مَلک مهربانی نباشد و بر مردم والیت رحمت و 

شفقت ندارند، همه در آن باشند که کيسۀ خویش را پر زر کنند، غم بيرانی )ویرانی( والیت و 

نخورند و هرگاه که لشکر را در والیت زخم و بند و زندان و دست و غصب و  درویشی رعيت

جبایت و عزل و نوائب باشد، آنگاه چه فرق باشد ميان مَلک و ایشان که هميشه این کار ملوک 

اند که لشکر را این قدرت و تمکين باشد و در همۀ روزگار بوده است نه کار لشکر. رضا نداده
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و رکاب زرّین و تخت و سکه جز پادشاه را نبوده است و دیگر گفت: اگر  پادشاهان، تاج زرّین

مَلک خواهد که او را بر همۀ مَلکان فضل و فخر باشد، اخالق خویش را مهذّب و آراسته گرداند. 

ا های نيک رو خصلت های بد از اندرون خویش دور کندگفت: چگونه کنم؟ گفت: خصلت

های بد؟ گفت: این است: حقد، حسد، کبر، م است خصلتبگيرد و کار بند باشد. گفت: کدا

زدگی، غضب، شهوت، حرص، امل، لجاج، دروغ، بخل، خوی بد، ظلم، خودکامی، شتاب

های نيک: حيا، نيکخویی، حلم، عفو، تواضع، سخاوت، راستی، ناسپاسی، سبکساری. خصلت

 (.259- 252: 7911الملک طوسی، )نظام« صبر، شکر، رحمت، علم، عقل، عدل

یرا دانست که نباید با نظر پادشاه مخالفت بورزد؛ زمداری با تجربه بود. او میبزرگمهر سياست

وزرای نوشيروان در مهمّی از مصالحِ »آورد: کرد. سعدی میمقدمات هالکت خود را فراهم می

رد. کزدند و مَلِک همچنين تدبيری اندیشه همیکردند و هر یک رایی همیمملکت اندیشه همی

بزرجمهر را رایِ مَلِک اختيار آمد. وزیران در خُفيه پرسيدند که: رایِ مَلِک را چه مزیّت دیدی 

بر فکرِ چندین حکيم؟ گفت: بموجبِ آنکه انجامِ کار معلوم نيست و رایِ همگنان در مشيّت 

لّتِ عترست تا اگر خالفِ صواب آید، باست که صواب آید یا خطا؛ پس موافقتِ رایِ مَلِک اولی

 «.متابعتِ او از معاتبت ایمن باشم

 خالفِ رایِ سلطان رای جُستن               

 اگر خود روز را گوید شب است این           

 

 به خون خویش باشد دست شُستن 

 بباید گفتن اینک ماه و پروین

 (17: 7911)سعدی،                              

بزرگمهر سياست را با خرد درآميخته بود. خردمندی بزرگمهر باعث شد تردید بزرگان کشور 

و اندر کودکان خُرد »المحجوب آمده: دربارة پادشاهی کودکی دو ساله برطرف شود. در کشف

این حکم ظاهر است که چون بگریند اندر گاواره، کسی نوایی بزند خاموش شوند و مر آن را 

گویند مر این کودک را که حسّ وی درست است و به بزرگی زیرک باشد. و از  بشنوند و اطبّا

آن بود که آن ملک عجم را وفات آمد، از وی پسری ماند دو ساله. وزرا گفتند که: اینی )این( 
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را بر تخت مملکت باید نشاند؟ با بزرجمهر تدبير کردند. وی گفت: صواب آید؛ اما بباید آزمود 

کردند. و بدو اميد توان داشت؟ گفتند: تدبير این چيست؟ بفرمود تا غنا میتا حسّش درست هست 

وی اندر آن ميان به طرب آمد و دست و پای زدن گرفت. بزرجمهر گفت: این اميدوار است به 

 (. 959: 7911؛ عوفی، 515: 7919)هجویری، « مُلک

 

 بینیطالع -6-1-4

نامه مرزبان در های اوست.بينیاصل طالعهای بزرگمهر حبينیبسياری از پيشگویی و پيش 

 بينی خواستۀ شاه را اجابت کرده است:است که با طالعحکایتی دربارة بزرگمهر نقل شده

 سرائی خراميد. بر کنارِ حوضیدادمه گفت: شنيدم که روزی خسرو با بزورجمهر در بستان»

کردند. یِ دریای سيماب گذر میبه تماشایِ بطان بنشستند که هر یک بر سان زورقِ سيمين بر رو

وار به مِجدَفهُ پنجۀ پای کشتیِ قالب را به کنار افکندی، یکی چون بازیگران که گاهِ یکی مالح

تعليم از نردبانِ هوا بر سطح دجله معلّق زنند سرنگون به آب فروشدی، یکی غسلِ جنابتِ سفاد 

استنشاق از رفعِ حدثِ مالمست شستی، یکی مضمضه و را از اخامصِ قدم تا اعالیِ ساق می

برآوردی، گاه چون زاهدان که سجاده بر آب افکنند پيش خسرو نماز بردندی، گاه چون قصّاران 

زدند، گاه چون زرّادان درعِ غدیر را بر شکلِ لباسِ آب بافتِ جناحين به قرصۀ صابونِ حباب می

وض انداختند. ساعتی بر طرفِ آن حیغدایرِ معنبر و مسلسلِ نيکوان حلقه در حلقه و گره در گره م

کردند تا خود آن مرغانِ به حرکت را از جامۀ تموّج آب که به شعرِ نظّارة کارگاهِ قدر می

بندِ کُن فَيَکوُن چگونه پدید آورد. خسرو گوهری گرانمایه در دست گون ماندی، نقشآسمان

دهانِ هيچ معشوق مثل آن داشت که هر وقت بدان بازی کردی، مرجانی که آفرینش در حقّۀ 

ننهاد، مرواریدی که روزگار به نوکِ مژگان هيچ عاشق مانند آن نسفت، چشم هيچ نرگس چنان 

ژاله ندیده بود و رحمِ هيچ صدفی چنان سالله نپروریده، در استغراقِ آن حالت از دستش درافتاد. 

مان داشت تا آن زه میکرد و پوشيدبطی به منقار درگرفت و فرو خورد. بزورجمهر مشاهدت می

که خسرو از آنجا با خلوتخانۀ خویش رفت و بزورجمهر با وثاق آمد. خسرو از آن گوهر یاد 
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آورد. معتمدی فرستاد تا به جدِّ بليغ در آن موضع طلب کنند. بسيار طلب کرد و نيافت. خسرو در 

ا حاضر کرد و جمهر رتغابنِ تضييع آن بيم بود که رشتۀ پر گوهر از سرشکِ دیده بگشاید. بزور

گفت: اگرچه آن درِّ یتيم با دست آید و چنان یتيمی را خدا ضایع نگذارد؛ اما حالی راه من بر 

بينم؛ چارة این کار چيست؟ بزورجمهر به حکمِ آنکه خداوندِ طالع خود را فواتِ آن رنج دل می

شه کرد که چون آن بط در آن وقت موبّل و نحوسِ کواکب را به نظرِ عداوت ناظر، با خود اندی

در ميان دو هزار بط مشتبهست، اشارت به یکی نتوان کرد و اگر مجمالً بگویم که در شکمِ 

ترسم که تأثيرِ طالعِ نامساعد اصابتِ حکم را در تأخير دارد تا بطانِ بسيار کشته شوند بطانست، می

شه خيانت. آن روز در اندیو چون گوهر نيابند، خسرو خشم گيرد و مرا به جهل منسوب کند یا به 

که اخترِ اقبال از وبال بيرون آمد و روزگار با او چنان شد که اگر به سر برد و هيچ نگفت. چندان

 خواستی، 

 زهر در کامِ او شکر گشتی                    

 

 سنگ در دستِ او گهر گشتی 

 

ثِ ایّام فروزِ حواداپس به خدمتِ خسرو شتافت و گفت: پيوسته گوهرِ شمشيرِ ملک شب  

باد! امروز به پرتو فرّ پادشاهی در آیينۀ فراستِ خویش چنان بينم که آن گوهر در بطن یکی ازین 

طی گشتند. اگر شهریار بفرماید تا ببطانست که همه چون غوّاصانِ گوهرطلب گردِ پایۀ حوض می

ن ن ستد. به حکم فرمان اوّليبهایِ ایشان از روزگار باز تواچند را خون بریزند، آن گوهر به خون

بط را که سر بریدند و به سرِ کارد مهر ز درجِ حوصلۀ او پرداشتند، پس از قطرة چند لعلِ سيّال و 

یاقوت مذاب آن گوهر چون یک قطره آب از ميان بيرون افتاد. خسرو در آن شگفتی از 

دیدم؛ مساعدت نمی بزورجمهر پرسيد که چرا زودتر نگفتی؟ گفت: سعادتِ طالع را بر سبيلِ

اندیشه کردم که اگر بگویم، مشعبذِ این هفت حقّۀ پيروزه این گوهر را با یشمِ روز و شبۀ شب 

چنان برآميزد و از دیدهایِ اوهام پنهان کند و به دستانی از زیردستِ تصرّف بيرون دهد که هرگز 
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ام شاه را معاون یافتم و ایّ را با دست نتواند آورد. امروز که دولتِ اندیش تيزبين آنعقلِ چابک

 (.920-975: 7915)وراوینی، « را موافق، بگفتم  همچنان آمد

 

 گیرینتیجه -3

بزرگمهر در متون ادبی و تاریخی به عنوان وزیر خردمند خسرو انوشيروان ساسانی معرفی 

رگز هاست؛ اما دربارة حقيقت زندگی او سخن بسيار است. گروهی معتقدند چنين شخصيتی شده

ظر هستند است. این گروه بر این نسرایان بودهوجود تاریخی نداشته و صرفاً افسانه و ساختۀ داستان

گرفته شده که به معنی وزیر اعظم و یکی از القاب درباری « وزُرگ فرمذار»که بزرگمهر از واژة 

 است.

ران از هند به ای دانند که کليله و دمنه راگروهی دیگر بزرگمهر را همان برزویۀ طبيب  می

 آورد.

دانند، فارغ از هر شخص دیگر از جمله اما عده ای دیگر بزرگمهر را شخصيتی واقعی می 

برزویه. این گروه معتقدند او وزیرِ با هوش و ذکاوت دربار انوشيروان بود. در دوران وزارت 

 گرداند؛ اما باز درکرد؛ حتی زمانی که تقدیر از او روی همواره برای سرافرازی ایران تالش می

رین آنها تاند که از مهمزمان نياز به او از هيچ تالشی دریغ نکرد. به بزرگمهر آثاری نسبت داده

نامه، یادگار وزرگمهر یا پندنامۀ بزرگمهر، مقدمۀ کليله و دمنه و مادیگان توان به پيروزیمی

 شطرنج اشاره کرد. 

دب فارسی، عموماً مضامينی چون خرد و با بررسی حکایت های منسوب به بزرگمهر در ا

 گردد.های نيک و بد اخالقی، سياست و پيشگویی از آنها استخراج میاندیشه، خصلت
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 گردان سيدمحمد روحانی. مشهد: دانشگاه فردوسی.پارسی

. تهران: بنياد 9. دانشنامۀ جهان اسالم. جبزرگمهر بختگان(. 7915مطلق، جالل. )خالقی -

 المعارف اسالمی.دایره
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 ن.علی وفایی. تهران: سخ. مقدّمه، تصحيح و تعليق عباسروضۀ خلد(. 7913خوافی، مجد. ) -

. تصحيح سعيد نفيسی. تهران: دستورالوزراء(. 7955الدین. )همامالدین بنخواندمير، غياث -

 اقبال.

 . تهران: زوّار.بزرگمهر حکیم از ورای ادب و تاریخ(. 7930درّی، زهرا. ) -

 . تهران: دانشگاه تهران. 9. جنامهلغت(. 7911اکبر. )دهخدا، علی -

. مقابله و تصحيح اسماعيل حاکمی. فرج بعد از شدّت(. 7969اسعد. )بندهستانی، حسين -

 . چاپ دوم. تهران: اطالعات.7ج

. ترجمۀ صادق سجادی. برزوی طبیب و منشأ کلیله و دمنه(. 7912دوبلوا، فرانسوا ) -

 تهران: طهوری.

مود مهدوی دامغانی. . ترجمۀ محاخبار الطوال(. 7917دینوری، ابوحنيفه احمد بن داود. ) -

 چاپ چهارم. تهران: نی. 

. تصحيح محمد السرورراحۀ الصدور و آیۀ(. 7961بن سليمان. )راوندی، محمدبن علی -

 اقبال و مجتبی مينوی. چاپ دوم. تهران: اميرکبير.

 . ترجمۀ ابوعلی سينا. چاپ دوم. تهران: چاپخانه شرق.نامهپیروزی(. 7999رجوی، کاظم. ) -

های بزرگمهر حکیم ها و حکایتحکمت(. 7935پور، وحيد؛ فتاحيان، فرزانه. )سبزیان -

 . کرمانشاه: دانشگاه رازی.در ادب فارسی

 . تهران: اميرکبير.2. ج التواریخناسخ(. 7991سپهر، محمدتقی بن محمدعلی. ) -

ن: ا. تصحيح و توضيح غالمحسين یوسفی. تهرگلستان(. 7911الدین. )مصلحسعدی، شيخ -

 خوارزمی.

م. فر. چاپ سو. ترجمۀ مرتضی ثاقباز ایران زردشتی تا اسالم(. 7916شاکد، شائول. ) -

 .تهران: ققنوس

 . چاپ دوم. تهران: سخن.مروری کوتاه بر تاریخ ایران(. 7911شعبانی، رضا. ) -
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 های فرهنگی.. تهران: دفتر پژوهشبزرگمهر حکیم(. 7931شعبانی، رضا. ) -

 . چاپ ششم. تهران: فردوسی.سرایی در ایرانحماسه(. 7911اهلل. )صفا، ذبيح -

. ترجمۀ تاریخ الرسل و الملوك )تاریخ طبری((. 7957طبری، محمدبن جریر. ) -

 صادق نشأت. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

. تصحيح: اخالق محتشمی(. 7911طوسی، ابوجعفر محمدبن محمدبن حسن نصيرالدین. ) -

 ران: دانشگاه تهران.پژوه. تهمحمدتقی دانش

هایی . تصحيح و افزودن یادداشتآثارالوزرا(. 7991بن نظام. )الدین حاجیعقيلی، سيف -

 الدین حسينی محدّث ارموی. تهران: دانشگاه تهران.بر کتاب از مير جالل

(. قابوسنامه. تصحيح غالمحسين یوسفی. تهران: 7911اسکندر. )بنعنصرالمعالی، کيکاووس -

 نگی.علمی و فره

. جزء دوم از الروایاتجوامع الحکایات و لوامع(. 7916محمد. )عوفی، سدیدالدین -

قسم دوم. تصحيح اميربانو مصفّا )کریمی( و مظاهر مصفّا. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و 

 مطالعات فرهنگی.

. جزء اوّل از الروایاتالحکایات و لوامعجوامع(. 7916محمد. )عوفی، سدیدالدین -

دوم. تصحيح اميربانو مصفّا )کریمی(. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  قسم

 فرهنگی.

. جزء دوم از الروایاتجوامع الحکایات و لوامع(. 7911محمد. )عوفی، سدیدالدین -

 قسم اوّل. تصحيح اميربانو مصفّا )کریمی(. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

الدین همایی. . تصحيح جاللالملوكنصیحۀ(. 7967محمد. )مدبنطوسی، محغزّالی -

 تهران: بابک.

 . چاپ دوم. تهران: قطره.شاهنامه(. 7916فردوسی، ابوالقاسم. ) -
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. تصحيح ميرهاشم محدّث. تهران: ّالتواریخلُب(. 7916بن عبداللطيف. )قزوینی، یحيی -

 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

ترجمۀ عبدالحسين ميکده. «. داستان بزرجمهر حکیم(. »7972)سن، آرتور. کریستن -

 . 1، ش 7شده در مجلۀ مهر. س چاپ

. تهران: مرکز 72اسالمی. ج بزرگ المعارف . دائرةبزرگمهر(. 7919مجيدی، مریم. ) -

 المعارف بزرگ اسالمی.دائرة

تهران: . چاپ ششم. فرهنگ ایرانی پیش از اسالم(. 7931مالیری، محمد. )محمدی -

 توس.

. تصحيح و تحشيۀ سيدمحمد دبيرسياقی. القلوبنزهۀ(. 7917قزوینی، حمداهلل. )مستوفی -

 قزوین: حدیث امروز.

. به اهتمام عبدالحسين نوایی. چاپ دوم. تاریخ گزیده(. 7962قزوینی، حمداهلل. )مستوفی -

 تهران: اميرکبير.

. ترجمۀ الجوهرو معادن الذهبمروّج(. 7911حسين. )بنمسعودی، ابوالحسن علی -

 ابوالقاسم پاینده. چاپ پنجم. تهران: علمی و فرهنگی.

محمد شوشتری. به الدین. ترجمۀ تقیجاویدان خرد(. 7955محمد. )مسکویه، احمدبن -

 نا(.اهتمام بهروز ثروتيان. تهران: )بی

 . تهران: اميرکبير.فرهنگ فارسی(. 7915معين، محمد. ) -

(. ترجمۀ کليله و دمنه. تصحيح مجتبی مينوی. تهران: 7911هلل. )منشی، ابوالمعالی نصرا -

 اميرکبير.

الشعرای بهار. تهران: کاللۀ . تحقيق ملکو القصص التواریخ مجمل(. 7971ناشناس. ) -

 خاور.

. به اهتمام هيوبرت نامه(سیرالملوك )سیاست(. 7911الملک طوسی، ابوعلی. )نظام -

 فرهنگی. دارک. چاپ هشتم. تهران: علمی و
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. مقدّمه و تصحيح و تعليقات محمود المحجوبکشف(. 7919عثمان. )بنهجویری، علی -

 عابدی. تهران: سروش.

رهبر. تهران: . به کوشش خليل خطيبنامهمرزبان(. 7915وراوینی، سعدالدین. ) -

 عليشاه.صفی

ه. . ترجمۀ حسن انوش2. بخش 9. جتاریخ ایران کمبریج(. 7911یارشاطر، احسان. ) -

 تهران: اميرکبير.

 


