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یکي از بایسته هاي پژوهش بر آثار بازمانده از زبان هاي ایراني 

پیش از اسالم، شناسایي ترجمه هایي است که در دورۀ اسالمي 

ــت. از این  ــده و در خالل متون برجاي مانده اس از این آثار ش

ــون بپردازیم و  ــنجش ترجمۀ این مت ــم مي توانیم به س راه، ه

ــده  ــم از این ترجمه ها براي دریافتن و تصحیح متوِن یاد ش ه

ــالم را که  ــماري از متون پیش از اس ــري کنیم. نیز ش بهره گی

ــت،  اصل آن ها از میان رفته اما ترجمه هایي از آن ها موجود اس

شناسایي کنیم. در این میان، پندنامه ها و خردنامه ها جایگاهي 

ویژه دارند.

ــخ ادبیات ایران پیش  ــاد دکتر احمد تفضلي در تاری زنده ی

ــالم  ــالم هرجا رد پایي از ترجمۀ متون ایران پیش از اس از اس

ــتند در ذیل هر متن بدان ها  ــراغ داش ــالمي س در آثار دورۀ اس

ــندي« نیز  ــان در اثر خود به »داروي خرس ــاره کرده اند. ایش اش

ــا در ذیل این متن به ترجمه هاي  پرداخته اند )ص 191–192(؛ ام

ــا پیش از این  ــد. از همین روي م ــاره اي نکرده ان کهن آن اش

ــندي در جوامع الحکایات  ــتي با عنوان »داروي خرس در یادداش

ــی 39، ص 14–16(  ــردادـ  تیر 1389، پیاپ ــي« )در: گزارش میراث، خ عوف

ــس از چاپ آن  ــاي این متن پرداختیم. پ ــه یکي از ترجمه ه ب

ــن متن گرد  ــواهدي از یادکرد مندرجات ای ــت، نیز ش یادداش

ــود. اخیراً  آوردیم تا براي تکمیل موضوع در جایي دیگر درج ش

ــه اي با عنواِن »نقدي بر روایت دکتر معین از تاریخ بیهقي  مقال

ــریۀ گزارش میراث )پیاپي  دربارۀ زندان بزرگمهر حکیم« در نش

ــبزیان پور  ــه قلم آقاي دکتر وحید س ــص 116–119( ب 52–53، ص

ــماري از متون فارسي  ــد که همان حکایت را در ش ــر ش منتش

ــان  و عربي نقل کرده اند. با خواندن مقاالتي که پیش تر از ایش

منتشر شده مي توان دانست که ایشان براي شناسایي فرهنگ 

ــت وجویي دقیق و پیگیر  ــي و تازي جس ایراني در متون فارس

ــته ها است. نوشتۀ  دارند و این مقاله نیز نمونه اي از همان نوش

ــت دوباره به مأخذ  ــارتي اس ــته و اش کنوني در تکمیل آن نوش

ــان برمي آید که  ــتۀ ایش این حکایت؛ به ویژه که از فحواي نوش

ــتۀ پیشین این نگارنده را ندیده اند، چرا که در مقالۀ خود به  نوش

ــاره کرده اند مبني بر آنکه این داستان را  نوشتۀ دکتر معین اش

ــازي ندیده اند. ضمن اینکه دکتر  ــي و ت در مآخذ پهلوي و پارس

ــبزیان پور به همان متن جوامع الحکایات مورد اشارۀ نگارنده  س

نیز ارجاع داده اند، اما از مأخِذ حکایت یعني متن پهلوي »داروي 

خرسندي« یادي نکرده اند.

اما دربارۀ مآخذي که آقاي سبزیان پور یاد کرده اند، یادکرد 

ــت و آن اینکه متن ]ترجمۀ[ فرج بعد از  ــته اس یک نکته بایس

شدت دهستاني همانند جوامع الحکایات عوفي بر پایۀ فرج بعد 

ــدت تنوخي تألیف/ ترجمه شده1 و لذا این سه متن را باید  از ش

از دیدگاه سندیت به عنوان یک سند در شمار آورد.

ــاره کرده اند، یک  ــبزیان پور اش اما جز متوني که آقاي س

ــي دیگر داراي همین حکایت-البته در کالبد  متن کهن فارس

ــتان ابن اسفندیار  ــد و آن تاریخ طبرس عبارات تازي- مي باش

ــت. در این متن بخشي به یادکرد »حکماي  )تألیف 613 ق( اس

طبرستان« اختصاص یافته و در ذیل آن، اشارتي نیز به بزرجمهر 

ــده است. در میان این  ــده و از سخنان وي جمالتي نقل ش ش

سخنان، ترجمۀ عربي داروي خرسندي نیز دیده مي شود )همان، 

ص 136( که چنین است:

ــو را افتاد چگونه بود؟  ــو در نکبتي که ت ــیدند کار ت ازو پرس

ــابقة َفِزْعُت  ــي لّما ُدفْعُت إلي المحنِة بِالقداِر الّس گفت: إنّ

ــه ُیرَجُع في کّل  ــُم کّل مزاٍج و الی ــي العقِل الّذي به ُیعل إل

دارویخرسندیدربرخیمتوندورۀاسالمی

علـیصفـریآققلعـه*

* نسخه شناس و پژوهشگر متون ادبی، مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب.

1. مي دانیم که عوفي نیز نخست الفرج بعد الشدة تنوخي را ترجمه کرده و سپس عمدۀ آن را در جوامع الحکایات وارد کرده است؛ از ترجمۀ عوفي گویا تاکنون 

نسخه اي کامل به دست نیامده و لذا مندرجات آن از راه جوامع الحکایات در دسترس است.
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ــاها. فقیل له: عّرفناها. قال:  ــْربًَة أتََحّس عالٍج فرّکب لي َش

ــُت القضاء و القدر البّد  ــیاء؛ أّولها أنّي ُقلْ هي مرّکبٌة ِمن اش

ــي[ ُقلُْت إن لَْم أصبر فما اصنُع و  ــن جریانهما و الّثاني ]أنّ م

ــّد ِمن هذا و الّرابع أنّي ُقلُْت  الّثالُث ُقلُْت َیُجوز أن یکوَن أش

لََعلَّ الَفَرَج َقریٌب و آنت ال تدري َفأوَرثَني هذا سکونًا و علي 

هلل أعتمد في اتمام المأمول.

ــتاني از احمد جام در بخش پیوست هاي مقامات  جز این ها داس

ــمرقندیه درج شده  ــالۀ س ژنده پیل )ص 340–341( به نقل از رس

ــده از بزرگمهر  ــتان حکایت ش ــه اگرچه عینًا مطابق با داس ک

ــت و مي تواند بیانگر  ــاختارش با آن همسان اس ــت؛ اما س نیس

ــِت بزرگمهر را با  ــد که پیروان احمد جام، حکای ــن نکته باش ای

ــي از آغاز این  ــیخ خود کرده اند. بخش دگرگوني هایي به نام ش

حکایت را یاد مي کنیم:2

ــالم  ــه امام ایالقي -رحمة هلل علیه- به شیخ االس خواج

ــت در معني آنکه  -قّدس هلل روحه العزیز- نامه اي بنوش

ــه ما را از آن اعالم  ــت؛ باید ک مي گویند تو را علم کیمیاس

ــالم قّدس هلل  ــي و بر اخالط آن داللت کني. شیخ االس ده

ــه: به نزدیک ما  ــت ک روحه العزیز در جواب نامۀ وي نبش

کیمیا این است که اول خلط از »نحن قسمنا« بگیرد و دیگر 

ــاء و  ــط از »قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تش خل

تنزع الملک من تشاء« و سدیگر ...

منابع:

-اسفندیار کاتب، تاریخ طبرستان، عباس اقبال، تهران: کاللۀ خاور، 

1320ش.

ــالم، تهران:  - تفضلي، احمد، 1376، تاریخ ادبیات ایران پیش از اس

سخن.

ــمت  ــدیدالدین محمد، مقامات ژنده پیل، تصحیح حش - غزنوي، س

مؤید، تهران: علمي و فرهنگي، 1384ش.

■

2. مشابه همین حکایت اما با جزئیات داستاني دیگر در متن مقامات ژنده پیل )ص 45( درج شده است.

همایش »میراث علمی کوشیار گیالنی«

مرکز پژوهشی میراث مکتوب به مناسبت یکهزار و پنجاهمین سالگرد تولد کوشیار گیالنی، دانشمند و ریاضی دان ایراني،  

با همکاري پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران همایش »میراث علمی کوشیار گیالنی« را برگزار کرد. 

»آثار و دستاوردهای علمی کوشیار« و »ریاضیات و نجوم در عصر کوشیار« محورهای اصلی این همایش بودند.

ــاب هندی کوشیار گیالنی و نسخۀ اسطرالب کوشیار ترجمۀ فارسی  ــخه برگردان اصول حس در این همایش  از چاپ نس

کهن رونمایی شد. 

ــور لنارت برگرن )از کانادا(، دکتر محمد باقری، دکتر حنیف قلندری، خانم مریم  ــین معصومی همدانی، پروفس دکتر حس

زمانی، دکتر اکبر ایرانی و سید هادي طباطبایي از سخنرانان این همایش بودند.


