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آقای علی صفری آق قلعه در يادداشـتی )منتشـر شـده در گزارش 

میـراث، س 5، ش 39، خردادـ  تيرماه 1389، ص 14ـ16( دربارۀ داروی 

خرسـندی و برخـی مضامين مشـابه آن در ادبيات فارسـی و 

عربـی نـکات ارزنده ای را متذکر شـدند. سـپس آقـای دکتر 

وحيد سـبزيان پور هم در نوشـته ای )البته بدون اشـاره به آن 

نوشـتۀ آقـای صفری( با عنـوان »نقدی بر روايـت دکتر معين 

از تاریـخ بیهقی دربارۀ زندان بزرگمهر حکيـم« )گزارش میراث، 

س 6، ش 52ـ53، مردادـ  آبان 1391، ص 116ـ119( از جمله داسـتان 

بزرگهـر در زنـدان را به نقـل از تاریخ بیهقـی آورده و روايتی 

ديگـر از آن را هـم به نقل از چند متن عربی ذکر کردند و آقای 

صفـری نيـز بـار ديگـر ايـن بـار در تکميـل نوشـتۀ آقـای 

سـبزيان پور مطلبی را در همين نشـريه )گزارش میراث، س 7، ش 

56ـ57، فروردينـ  تيرماه 1391، ص 54ـ55( يادآور شدند. نگارندۀ 

اين يادداشـت ضمن بهره گيری از اين نوشـته های تحقيقی و 

خواندنـی، چند نکتۀ ديگر را در راسـتای تکميل آن نوشـته ها 

شایستۀ يادآوری می داند.

تا آنجا که نگارنده ديده اسـت، بیش از همۀ پژوهشـگران 

ديگر، شـائول شاکد، اسـتاد زبان فارسـی ميانه، پيگير انتقال 

مفاهيـم ایرانـی )يا به بيان دقيق تر: زردشـتی( به ادبيات دورۀ 

اسـالمی بوده و در چند مقاله شـماری از اين گونه مضامين را 

معرفـی و ریشـه يابی کـرده اسـت. ايـن پژوهش ها بـه زبان 

انگلیسـی در نشـريات و مجموعه های مختلف به منتشـر و 

  From سـپس هم يکجا در مجموعه مقاالت شـاکد با عنوان

 Zoroastrian Iran to Islam )1995( بازچـاپ شـده اند. 
ايـن اثـر بـه فارسـی نيز ترجمه و منتشـر شـده اسـت )ر.ک: 

کتابنامـه(. هميـن جا يادآور شـوم که خواندن ايـن کتاب برای 

جسـت وجوگران سرچشـمه های مضامين ادبيات فارسـی و 

عربی در ادبيات پیش از اسالم، بسیار سودمند تواند بود. 

از جملـۀ اين مقاالت، نوشـته ای اسـت که عنـوان آن در 

ترجمۀ فارسـی چنين آمده است: »طرز تهيۀ خوراکی صوفيانه 

و دو فرزانه: مضامين ایرانی در پوشـش اسـالمی.« اين مقالۀ 

کوتـاه سـه بخـش دارد )کـه بخـش سـوم در ترجمۀ فارسـی 

نیسـت(: بخش نخسـت که با موضوع اين يادداشـت مرتبط 

اسـت، بـا حکايتی به نقـل از حليـه اصبهانی آغاز می شـود 

رافـه از نزديـکان مأمـون خليفـۀ عباسـی. زرافه از 
ُ
دربـارۀ ز

ذوالنـون، صوفـی مشـهور، می خواهـد کـه دعايـی برایـش 

بنویسـد. و چون ذوالنون چنين می کند، زرافه به او شـیرينی 

لوزينـه تعـارف می کنـد و می گويد کـه هـوش را می افزايد. 

ذوالنـون در برابر اصرار او مقاومـت می کند. زرافه می گويد: 

گمـان نمی کنـد در جهان کسـی باشـد کـه بتوانـد لوزينه ای 
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درسـت کنـد بهتـر از ايـن لوزينـه کـه در آشـپزخانۀ خليفه 

المتوکل علی هللا درسـت شـده اسـت. ذوالنون می گويد: »انا 

أصـف لک لوزينـج المتـوکل علـی هللا.« سـپس می افزايد: 

»خـذ لبـاب مکنـون محـض طعـام المعرفـة و اعجنـه بماء 

الجتهـاد...« )مغز پنهان خوراک ناب معرفت را برگير و با آب 

اجتهاد خمير کن و...(. 

شـاکد در ادامه، پس از اشـاره به سـبک اسـتعاری و تا 

انـدازه ای هـم طنزآميـز حکايـت، می افزايد کـه اين گونه به 

کارگيـری اصطالحات آشـپزی برای انتقـال مفاهيم معنوی، 

به ویـژه بـه سـبب رمزآلـود بـودن و کوشـش شـنونده بـرای 

رمزگشـايی آن، کاری معمـول، و به ویـژه در سـخنان صوفيان 

متداول بوده است. او سپس در تأييد اين گفته، حکايت هايی 

از بایزيـد را نقـل می کنـد و می گويـد: سرچشـمه های ايـن 

موضوع ادبيات فارسـی ميانه اسـت و متنـی پهلوی با همين 

مضمون در دسـترس اسـت که مؤيد اين گفته تواند بود. اين 

متن کوتاه موسـوم به »داروی خرسـندی«، منشـأ ساسـانی و 

زردشـتی دارد؛ زیرا مضمون اصلی، يعنی شادمانی و رضايت 

و خرسـندی از آنچه پیش می آيد، از جملۀ فضايلی اسـت که 

بارهـا در ادبيات زردشـتی سـتوده شـده اسـت. شـاکد گواه 

ديگـری هـم بـدان می افزايـد و آن، حکايـت بزرگمهـر در 

سـیاهچال خسرو انوشیروان است. اين روايت را همچنان که 

آقايـان صفـری و سـبزيان پور هـم اشـاره کرده انـد چنديـن 

نویسـندۀ ديگـر متـون فارسـی و عربی هـم نقـل کرده اند: از 

جملـه قاضـی تنوخی )در فـرج بعدالشـدة، ص 38(؛ توحيدی )در 

بصائـر، ج 4، ص 254( و عوفـی )در جوامع الحکایات(، شـیخ بهايی 

)در کشـکول، ص 211(. بر اساس اين روايت، انوشیروان کسانی 

را می فرسـتد تا حال بزرگمهر را جويا شـوند. فرستادگان چون 

او را شـاد و اسـتوار می بينند، سـبب شـادی او را در آن وضع 

ناگوار می پرسـند و بزرگمهر در پاسـخ می گويد: من معجونی 

از شش جزء تهيه کرده ام و آن ها را با هم ورز داده ام...

و امـا دربارۀ متن »داروی خرسـندی« که آقای صفری هم 

بدان اشـاره کرده اسـت. گفتنی است که متن پهلوی »داروی 

خرسـندی« چنديـن بـار تصحيـح و ترجمـه شـده اسـت. 

محتـوای اين نوشـته پس از تصحيح انتقـادی متن و چاپ آن 

توسـط جاماسب آسانا متن در مجموعۀ متون پهلوی )1913(، 

 نخسـتين بار فريدون وهمن 
ً
در دسـترس قرار گرفت و ظاهرا

آن را بـه فارسـی ترجمـه و در مجموعـۀ فرهنـگ ایران زميـن 

)1343( منتشـر کـرد. کار وهمن شـامل مقدمه، متن پهلوی، 

آوانوشـت )بـه خـط فارسـی و التینـی(، ترجمـۀ فارسـی، و 

واژه نامـۀ پهلوی و شـرح اصطالحات اسـت. هم زمان فرهاد 

آبادانـی نيـز ترجمـه ای از آن را در نشـریۀ دانشـکدۀ ادبیـات 

اصفهان به چاپ رسـاند. رحيم عفيفـی هم ترجمه ای از متن 

را در نشـريۀ هیرمند )شمارۀ بهار 1344( منتشر کرده است )تجديد 

چـاپ در کتاب اسـاطیر و فرهنگ ایران، تهـران، 1374، ص 208ـ210(. 

محمدتقـی بهار نيز ترجمه ای فارسـی از اين متن فراهم آورد 

که در 1347 منتشـر شـد. ترجمۀ متون پهلوی جاماسب آسانا 

شـامل »داروی خرسندی« را سـعيد عريان به همراه آوانوشت 

متن و ترجمۀ فارسـی، در سـال 1371 منتشر کرده است )برای 

مشخصات کامل همۀ اين نوشته ها، ر.ک: کتابنامه(. 

ايـن اثـر بـه زبان هـای اروپايی هم ترجمه شـده اسـت. 

گويا نخسـتين بار دسـتور دابار پارسـی بود که متن، آوانوشت 

و ترجمه ای انگلیسـی از آن را فراهم آورد و در سـال 1918 در 

يادنامۀ دسـتور هوشـنگ به چاپ رسـاند. اين مقاله در سال 

1955 در مجموعـۀ مقـاالت دابار تجديد چاپ شـد. جالب 

آنکـه تنها در سـال های 1968 و 1969 ميالدی سـه تصحيح 

و ترجمۀ از »داروی خرسـندی« منتشـر شده اسـت: اّولی را 

اوتاکار کليما در یادنامۀ یان ریپکا )1967( به زبان انگلیسـی 

چـاپ کرد. در سـال 1968 هم ترجمۀ آلمانـی مقالۀ کليما در 

کنـار تصحيح و ترجمۀ انگلیسـی منصور شـکی از اين اثر، 

در مجلۀ آرشـیو اورینتالنی )ش 36( انتشـار يافت. شاکد هم 

مقالۀ خود را نخسـت در سـال 1987 منتشر کرد که اين مقاله 

همچنان که پیشـتر اشاره شـد در مجموعۀ مقاالت او با عنوان 

From Zoroatsrian Iran to Islam تجديـد چـاپ 
شد که اين مجموعه به فارسی ترجمه شده است.

پـاالن ايچاپوريا نيز در مقاله ای )2001( پس از مقدمه ای 

دربـارۀ متـن و پژوهش هـای پیشـین در اين بـاره )البته بدن 

اشـاره بـه ترجمه هـای فارسـی(، حرف نوشـت، آوانوشـت و 

ترجمـۀ انگلیسـی متن را داده اسـت. برخی مشـکالت متن، 

ايچاپوريا را واداشـته تا آن را مغلوط و فاقد ارزش ادبی بداند 

و هـم از ايـن رو کتايون مزداپور در پاسـخ به وی در مقاله ای 
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کوشـید با گشـودن ابهام پاره ای موارد، ترجمه ای روشـن از آن 

بدهد و نظر ايچاپوريا را رد کند.

رهام اشـه بـا اصالح چند واژه از متن جاماسـب آسـانا، 

آوانوشـت و ترجمه ای انگلیسـی از »داروی خرسندی« داده و 

حکايـت بزرگمهـر را هم به نقل از تاریخ طبرسـتان و جوامع 

الحکایات آورده اسـت. اين نوشـتۀ بدون تاريـخ، در فضای 

مجازی نشر يافته است. 
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