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 چکیده

 

بهارستان به عنوان برگزیده ترین اثر جامی، آمیخته ای از نظم و نثر است که شامل هشت روضه با عنوانهای      

خنان حکیمانه ای که از آثار گذشتگان نقل کرده، مختلف است. جامی در این اثر خود، به منابع حکایتها و س

اشاره ای نکرده و بر اساس اطالعات نظام مند، تحقیقی برای بررسی این مضامین صورت نگرفته است. در این 

در بیان شکفتن شکوفه های باغستان حکومت و ایالت که متضمن »مقاله به بررسی منابع روضه سوم، با عنوان 

پرداخته ایم. در این پژوهش منبع عربی پانزده حکایت از هیجده حکایت و « دالت استمیوه های نَصفَت و ع

شناسائی ، مأخذ برخی از سخنان حکیمانه این بخش از بهارستان را که موضوع آن عدالت و کشورداری است

  کرده ایم.
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 مقدمه

ی است که آثار ادبی ارزشمندی در  نورالدین عبدالرحمن جامی از نویسندگان و شاعران توانای قرن نهم هجر   

نظم و نثر از خود به جا گذاشته است. بهارستان از مهم ترین آثار جامی ست، که آمیخته ای از نظم و نثر است، 

این کتاب در برگیرنده سخنان و حکایتهای بسیاری در موضوعات مختلف است که جامی آنها را در هشت 

است. با بررسی سخنان و حکایتهای بهارستان و مقایسه ی آنها با منابع  روضه با عنوانهای متفاوت تألیف کرده

عربی پیش از جامی به ندرت به حکایت و سخنی بر می خوریم که زائیده ذهن جامی باشد، بلکه منشأ اغلب 

در بیان شکفتن شکوفه های »این سخنان و حکایتها منابع عربی است. روضه سوم بهارستان نیز، با عنوان 

که شامل حکایتها و سخنان حکیمانه « تان حکومت و ایالت که متضمن میوه های نَصفَت و عدالت استباغس

ای از فیلسوفان، سالطین و خلفای پیش از جامی درباره شیوه حکومت و سیاست زیردستان است، از این قاعده 

ه را در منابع فارسی نیز مستثنی نیست. هر چند که می توان سرچشمه برخی از این حکایتها و سخنان حکیمان

یافت، اما تقدم زمانی منابع عربی نسبت به منابع فارسی، نشان می دهد که جامی در تألیف این اثر، متأثر از منابع 

 عربی است. 

بر اساس اطالعات نظام مند تاکنون در هیچ پژوهشی به سرچشمه های حکایات بهارستان پرداخته نشده است. 

منابع عربی روضه سوم بهارستان پرداخته و منشأ پانزده حکایت و سخن حکیمانه از  در این مقاله به بررسی

هیجده حکایت این روضه را بیان کرده ایم. الزم به یادآوری است که در این بخش ابتدا حکایات جامی را به 

سبب شباهت شکل ایتالیک آورده، سپس به ذکر منابع عربی، بر اساس تقدم زمانی پرداخته ایم. همچنین به 

بسیار عبارات عربی به حکایات بهارستان از ترجمه حکایات عربی خودداری کرده ایم. منبع ما در این مقاله 

 چاپ ششم بهارستان به اهتمام اسماعیل حاکمی است که اشتباهات چاپی آن را در پی نوشت نشان داده ایم.

 عدالت انوشروان -1

فت و عدالت است نه ظهور به صفت عظمت و جاللت. نوشین فایده ـ حکمت در وجود سالطین، ظهور نَص

روان با آنکه از دین بیگانه بود در عدل و راستی یگانه بود الجرم سید کائنات ـ علیه افضل الصلوات و اکمل 

 . مثنوی:2زَمنِ السُّلطانِ العادل1التحیات ـ تفاخر کنان می گفت: وُلِدتُ أنا فی

 به رخ گشت چشم و چراغ جهان   نوشین روان   3پیمبر که در عهد



 

 
 

 همی گفت از ظلم از آن ساده ام    که در عهد نوشین روان زاده ام

 چه خوش گفت آن ناصح نیکخواه    به گوش دل آن ستمکاره شاه

 که از ظلـمت ظلـم انـدیـشه کـن     پی آزمون عدل را پیشه کـن

 ره ظـلم منهاگـر عـدلـت از ظـلم نـایـد فـره      دگر باره پا در 

در تواریخ چنانست که پنج هزار سلطنت عالم تعلق به گبران و مغان داشت و این دولت در خاندان ایشان بود 

زیرا که با رعایا عدل می کردند و ظلم روا نمی داشتند. در خبر است که خدای تعالی به داوود ـ علیه الساّلم ـ 

را بد نگویند و دشنام ندهند که ایشان جهان را به عدل وحی کرد که قوم خویش را بگوی که پادشاهان عجم 

 آبادان کردند تا بندگان من در وی زندگانی کنند. قطعه:

 5نه کفر و نه دین       آنچه در حفظ ملک در کارست 4عدل و انصاف دان

 (46ـ 45: 1331)جامی،  6عــدل بـی دیــن نظــام عـالـم را       بهتر از ظلـم شاه دینـدار است

وکان الملک فی ذلک الزمان ( نقل کرده باشد: 46ـ 45: 1441به نظر می رسد جامی این حکایت را از غزالی )

د کسرى أنوشروان. وهو الذی فاق ملوك إیران، بعدله ونصفته، وتدبیره وسیاسته، وذلک جمیعه ببرکات نبینا محم

أنوشروان بعد مولده صلى اهلل علیه وسلم  صلى اهلل علیه وسلم، ألنه ولد فی زمانه، ووجد فی أوانه. وعاش

 لعادل کسری..فی زمن الملک اولدت سنتین، والنبی صلى اهلل علیه وسلم افتخر بأیامه فقال: 

ألن النبی صلى اهلل علیه وسلم یقول: )الملک یبقى مع الکفر وال یبقى مع الظلم(. وفی التواریخ أن المجوس ملکوا 

المملکة فیهم وإنما دامت المملکة بعدلهم فی الرعیة، وحفظهم بالسویة، وإنهم ما العالم أربعة آالف سنة وکانت 

 (44. )همان: کانوا یرون الظلم والجور فی دینهم وملتهم جائز وعمروا بعدلهم البالد، وأنصفوا العباد

 ـ آداب همرکابی با شاهان:2

الت قوایم خود را از دُم تا سم بیالود، بامدادی موبد موبدان با قباد هم عنان می رفت. مرکب وی به دفع فض

تشویر تمام به وی راه یافت. در آن اثنا قباد ویرا از آداب همرکابی ملوك و همعنانی سالطین سؤال کرد. گفت: 

یکی آنست که در شبی که بامداد آن با پادشاه سواری خواهند کرد مرکب خود را چندان علف ندهند که 

د. قباد استحسان وی کرد و گفت: بدین حسن کیاست و صدق فراست است بامدادن موجب تشویر راکب گرد

 که رسیده ای به آنچه رسیده ای(. قطعه: 

 صدق و صواب 1ناخـردمـند که بر قاعـده طـبع رود    همه آداب وی افتد ز ره



 

 
 

 (46: 1331لیک بخرد که به دستور خرد کار کند    شود از حسن کیاست ادب آموز دواب )جامی، 

ذ أنه رکب ذات یوم قبا وحکی عنداستان قبل از جامی در کتاب المحاسن و المساوی نقل شده است:  این

ذ فی أول کالم مرّ: ما أول ما قبا ذ، فقال لهلموبذ لذلک فغمّ ذلک اقبا ذ وفطنلموبذ یسایره إذ راث دابة اموبوال

ذ وقال قبا الملک فی صبیحتها. فضحک یستدل به على سخف الرجل؟ قال: أن یعلف دابته فی اللیلة التی یرکب

له: هلل أنت ما أحسن ما ضمّنت کالمک بفعل دابتک! وبحق ما قدمتک الملوك وجعلت أحکامهم فی یدك! 

. )بیهقی، ووقف ودعا له بدابة من خاص مراکبه وقال: تحول من هذا الجانی علیک إلى ظهر هذا الطائع لک

1314 :465) 

 :ـ سختی همنشینی با پادشاهان3

مُقرّبان سالطین چون کسانی اند که به کوهی بلند باال می روند اما عاقبت به زالزل قهر و نوازل دهر از آن کوه 

. 3به زیر خواهند افتاد و شک نیست که افتادن بلندتران صعب تر خواهد بود و به زیر آمدن فروتران سهل تر

 مثنوی:

 ـوان مـرو بسـیار باالای 1بــود ایــوان قــرب شــاه، واال      بر آن

 (46: 1331ز هر افتاده ای محکم تر افتی )جامی،     14که ترسم چون در آن ایوان در افتی

وإنما شبه العلماء السلطان بالجبل الصعب ( آمده است: 141: 1131این تشبیه در کلیله و دمنه )ابن مقفع، 

النافعة. وهو مع ذلک معدن السباع والنمور والذئاب  المرتقى الذی فیه الثمار الطیبة والجواهر النفیسة واألدویة

 (5: 1314. )نک: سبزیان پور، وکل ضارٍ مخوفٍ. فاالرتقاء إلیه شدیدٌ، والمقام فیه أشد

 ـ هوشیاری اردشیر بابکان:4

می باید که پادشاه را ندیمان منهیان راست کردار بر کار باشند تا احوال رعایا و گماشتگان بر ایشان به وی 

رسانند. گویند اردشیر بابکان پادشاهی آگاه بود، چون ندیمان بامداد بیامدندی بگفتی که فالن کس امشب چه 

کرده بودی )یک یک بگفتی( تا مردان  11خورده است و با فالن زن و کنیزك صحبت داشته است، و هر چه

ین نیز از این قبیل بوده است. گمان بردند که از آسمان بر وی فرشته آید و او را آگاهی دهد. محمود سبکتک

 قطعه: 

 وی احـتراز کنند 13نبود آگهی ز حال سپاه      کجا سپاه ز قهر 12چو شاه را

 (46: 1331به قصد ظلم هزاران بهانه پیش آرند       به چنگ فسق هزاران ترانه ساز کنند )جامی، 



 

 
 

من أشد خلق اهلل فحصاً وبحثاً ردشیر ا قیل: کانقدیمی ترین منبع این سخن کتاب تاج منسوب به جاحظ است: 

عن سرائر خاصته وعامته وإذکاءً للعیون علیهم وعلى الرعیة، وکان یقول: إنما سمی الملک راعیاً لیفحص عن 

دفائن رعیته، ومتى غفل الملک عن تعرفه ذلک فلیس له من رسم الراعی إال اسمه ومن الملک إال ذکره، ویقال: 

ء جرى فی دار مملکته خیر أم شر ویمسی فیعلم کل شیء أصبحوا علیه، فکان متى إنه کان یصبح فیعلم کل شی

شاء قال ألرفعهم وأوضعهم: کان عندك فی هذه اللیلة کیت وکیت، ثم یحدّثه بکل ما کان فیه إلى أن أصبح، وکان 

  ته.بعضهم یقول: یأتیه ملک من السماء فیخبره، وما کان ذلک إال لتیقظه وکثرة تعهده ألمور رعی

 5/161: 1412؛ زمخشری، 16: 1441؛ غزالی، 1/315: 1411؛ ابن حمدون، 161: 1332منابع عربی: )نک:جاحظ، 

 (244ـ 1/111: 1136و ابشیهی، 

 (1/314: 1335منبع فارسی: )میرخواند، 

 ـ تشبیه شاهان به کرکس:5

ردار، نه آنکه به مردار ماند که ارسطاطالیس گوید: بهترین پادشاهان آنست که به کرکس ماند که گرداگرد او م

گرداگرد او کرکس، یعنی می باید که وی از حال حوالی خود آگاه باشد و حوالی وی )از حال وی( غافل، نه 

 آنکه وی از حال حوالی خود غافل باشد و حوالی وی از حال وی آگاه. قطعه: 

 داگردش از مردارهاافتادست گر 14پادشـه بایـد باشـد همـچو کرکـس بـاخـبر     ز آنچه

ـ 46: 1331نی چو مرداری که گردش صف کشیده کرکسان     تـیز کـرده بهر نفـع خـود برو منقارهـا )جامی، 

41) 

( و در منابع عربی همچون )ابن قتیبه، 143: 1335این تشبیه در کلیله و دمنه آمده است؛ ) نک: سبزیان پور، 

( آمده است به حکیمان هند نسبت داده شده 64: 1231رطوشی، و ط 1/42: 1444؛ ابن عبد ربه، 1/55: 1413

 است: ان خیر السلطان من اشبه النسور حولها الجیف ال من اشبه الجیف حولها النسور.

 ـ نوشین روان و جام زرین:6

نوشین روان روز نوروز یا مهرجان مجلس داشت، دید که یکی از حاضران که با وی نسبت خویشی داشت 

در بغل نهاد، تغافل کرد و هیچ نگفت. چون مجلس برشکست شرابدار گفت: هیچ کس بیرون نرود جامی زرین 

تا تجسس کنم که یک جام زرین می باید. نوشین روان گفت: بگذار که آنکس که گرفت باز نخواهد داد و 

وشیده و موزه آنکس که دید نمّامی نخواهد کرد. بعد از چند روز آن شخص پیش نوشروان آمد، جامه های نو پ

نو در پای کرده. نوشروان اشارت به جامه های وی کرد که این ها از آنست وی نیز دامن از موزه برداشت که 



 

 
 

این نیز از آنست. نوشیروان بخندید و دانست که او به ضرورت برگرفته است. پس بفرمود تا هزار مثقال زر به 

 وی دادند. قطعه:

 کـریم     معترف باش به آن وز کرمش عذر بخواهبر گنـاه تو چـون آگاه شـود شاه 

 (41: 1331گناهی دگر است     بلکه بسیاری از آن هم بتـر انگـار گناه )جامی،  15مکن انکار گنه ز آنکه

 این حکایت در منابع عربی به شکل زیر آمده است:

المملکة االیوان،  ه أهلمهرجان، وجلس ودخل وجو وذکر أن أنوشروان وضع الموائد للناس فی یوم نوروز أو

فلما فرغوا من الطعام جاءوا بالشراب، وحضر الملهون، وأحضرت األنقال والمشموم فی آنیة الذهب والفضة، فلما 

رفعت آلة المجلس أخذ بعض أولئک جام ذهب وزنه ألف مثقال، فطواه وأخفاه تحت ثیابه، وأنوشروان یراه، 

: ال یخرجنّ أحد من الدار حتى یفتّش، فقال کسرى ولم ذاك؟ وافتقد صاحب الشراب الجام فقال بصوت عال

قال: قد افتقدت جام ذهب، فقال کسرى: ال تعرض ألحد، فقد أخذه من ال یرده، ورآه من ال ینمّ علیه، وأخذ 

الرجل الجام فکسره، وصاغ منه منطقة وحلیة لسیفه وسکینه، وجدّد به کسوة جمیلة، فلما کان فی یوم جلوس 

ثل ما کان جلس له دخل ذلک الرجل بتلک الحلیة والزینة، فدعاه کسرى فقال له: هذا من ذاك؟ فقبّل الملک لم

 األرض وقال: نعم.

 (2/234: 1411و ابن حمدون،  413: 1314؛ بیهقی، 11: 1332منابع عربی: )نک: جاحظ،  

( نیز این داستان 555ـ 553 :1363. سنایی )16(131ـ 1/134: 1335و میرخواند،  14: 1313منابع فارسی: )صفی، 

 را به نظم آورده است:

 حاجبی بـرد جـام نوشــروان     دیـد آن شــاه و از او کــرد پنــهـان

 دل خازن ز بیم شـه برخـاست     جام جستن گرفت از چپ و از راست

 خازن از بیم جان خود به شتاب     هـر کسـی را هـمـی نمــود عـذاب

 پـی جـام     گشــت از بیـم شـاه خـون آشــامجان خازن بتافـت از 

 به امیـد و بـه راحـت و غم درد     هر کسـی را مـطـالبـت مـی کــرد

 شـاه گفتش مـرنج و بـاد مسنج      بـی گنـه را مـدار در غـم و رنـج

 دل خـود را بـه جای خود باز آر    بـی گـنه را بـدیـن گـنـه مـآزار

 ره جـوشیدن    پــرده یـی بـر گـناه پـوشـیـدن...هسـت بهـتر از خیـ



 

 
 

 کآنکـه بـرداشت جـام نـدهد باز    و آنکـه دانسـت فـاش نـکند راز

....... 

 شـاه روزی مـیـان رهـگــذری     دزد خــود را بـدیـد بـا کـمـری

 کـرد اشـارت بـه خنده گو باری     کاین از آن جام هست؟ گفت آری

 م آفتابه دزد:ـ مأمون و غال7

مأمون غالمی داشت که ترتیب آب طهارت به عهده وی بود. در هر چند روز آفتابه ای یا سطلی گم می شد. 

یک روز مأمون با وی گفت: کاش آن آفتابه و سطل که از این جای بری هم به ما فروشی. گفت: همچنان کنم، 

دینار. بفرمود تا دو دینار به وی دادند. گفت این این سطل حاضر را بخر. گفتا: به چند می فروشی: گفت به دو 

 شد؟ گفت: آری. قطعه: 11سطل از تو در امان

 سیم بر زر خریده تنگ مگیر     تـا بـدان نفـس او بیـارامـد

 (41: 1331تن به اتالف مـال از او در ده     تـا به اتـالف جـان نیـنجـامد )جامی، 

ى وضوءه فیسرق طساسه، فقال له یوما: کم تسرقها، فهال تأتینی بها فأشتریها وکان للمأمون خادم یتولمنابع عربی: 

منک، قال فاشتر منی هذه التی بین یدیک، قال: بکم؟ قال: بدینارین، فاشتراها منه وقال: فهذه اآلن فی أمانی، قال: 

 (4/141: 1412و زمخشری،  2/244: 1411)نک: ابن حمدون،  نعم قال: فلنا فیها کفایة إلى دهر.

 ـ دوستی عقیل و معاویه:8

میان عقیل بن ابی طالب و معاویه دوستی تمام بود و مصاحبت بر دوام. روزی در راه محبتشان خاری افتاد و بر 

چهره مودّتشان غباری نشست. عقیل از معاویه ببرید و از آمد شد مجلس او پای درکشید. معاویه عذرخواهان به 

عالی بنی عبدالمُطلّب و ای مقصد اقصای آل قُصَّی و ای آهوی نافه گُشای عبد وی نامه نوشت که ای مَطلب ا

مناف و ای منبع مکارم بنی هاشم، آیت نبوت در شأن شماست و عز رسالت در خاندان شما، کجا شد آن همه 

 بزرگواری و حلم و بردباری؟ باز آی که از رفته پشیمانم و از گفته پریشان. رباعیه:

 ك کین خواهم بود       وز دوری تو بیدل و دین خواهم بودتا کی هدف ناو

 بر روی زمین پیش توام رو به زمین       در زیر زمین نیز چنین خواهم بود

 عقیل در جواب او به صواب چنین نوشت: شعر:

 أری اَن ال اراكَ و ال تَـرانی        13صَدَقتَ وَ قُلتَ حَقّاً غَیرَ اَنّی



 

 
 

 ءً فی صَدیقٍ      وَ لــکِنّی اَصُــدُّ اِذا جــَفـانـیوَ لَستُ اَقولُ سُو

یعنی: چون کریم از دوست برنجد باید که کُنج مفارقت گیرد و به کوی مهاجرت گراید نه آنکه به بدی میان 

 بندد و به بدگویی زبان گشاید. مثنوی:

 چون شود یار با تو جنگ اندیش    جز جـدایی مـگیر بـا او پیش

 11ر خـصومـت بـسیار    اندکـی روی آشــتی بـگـذارجـد مـکن د

باز معاویه به اعتذار معاودت نمود و درِ التماس صلح گشود و صد هزار درم بذل صلح فرستاد و بنیاد عهد نهاد. 

 قطعه:

 رخـنـه در قـاعــده یـاری یـاران قـدیـم    عذر خواهی بکن و عفو طلب شو چو فتد  

ـ 41: 1331ه به گـفتار زبـان     در عمارت گریش کوش به خشت زر و سیم )جامی، بهـم آن رخـن 24ور نـیاید

43) 

کتب معاویة إلى عقیل بن ابی طالب آمده است: « المستطرف فی کل فن مستظرف»منبع این حکایت کتاب 

أما بعد یا  رضی اهلل عنه یعتذر إلیه من شیء جرى بینهما یقول من معاویة بن أبی سفیان إلى عقیل بن أبی طالب

بنی عبد المطلب فأنتم واهلل فروع قصی ولباب عبد مناف وصفوة هاشم فأین أخالقکم الراسیة وعقولکم الکاسیة 

  :ؤمنین ما کان جرى ولن یعود لمثله إلى أن یغیب فی الثرى فکتب إلیه عقیل یقولموقد واهلل أساء أمیرال

 رانی(وال تَ أراكَن ال أرى أَ   ینّیر أَغَ اًقّحَ لتَقُوَ قتَدَ)صَ

 فانی(ذا جَإِ دُصُی أَنّلکِوَ     دیقٍفی صَ وءًسُ قولُأَوَلَستُ )

 441ـ 1/443: 1136. )نک: ابشیهی، فرکب إلیه معاویة رضی اهلل عنه وناشده فی الصفح عنه واستعطفه حتى رجع

 (2/11: 1412زمخشری، 

 

 ـ حجاج و اعرابی9

فتاد، )به تلی برآمد(، دید که اعرابئی نشسته و از خرقه خود حجاج در شکارگاهی از لشکریان خود جدا ا

جنبندگان می چیند و شتران گرد او می چرند. چون شتران حجاج را بدیدند برمیدند. اعرابی سر باال کرد و 

خشمناك گفت: کیست که ازین بیابان با جامه های درخشان برآمد، لعنت خدای بر وی باد. حجاج هیچ نگفت 

و گفت: الساّلمُ علیک یا اعرابی. گفت: ال علیکَ الساّلم و ال رَحمةُ اهللِ و ال بَرکاتُه. از وی آب طلبید. و پیش آمد 

گفت فرود آی و به ذلت و خواری آب خور واهلل که من رفیق و نوکر تو نیستم. حجاج فرود آمد و آب خورد. 



 

 
 

یَ اهللُ عَلَیه و سَلَّم ـ به رغم تو. باز گفت پس گفت ای اعرابی بهترین مردمان کیست؟ گفت: رسول خدای ـ صَلّ

چه می گویی در حق علی )بن ابی طالب(؟ گفت: از کرم و بزرگواری نام وی در دهان نمی گنجد. پس گفت: 

چه می گویی در حقّ عبدالملک بن مروان؟ هیچ نگفت. گفت: جواب من بگوی. اعرابی گفت: بد مردیست. 

وجود آمده است که از مشرق تا مغرب از آن پر شده است. )پرسید که( آن گفت: چرا؟ گفت خطایی از وی در 

کدام است؟گفت: این فاسق و فاجر حجاج را بر مسلمانان گماشته است. حجاج هیچ نگفت ناگاه مرغی بپرید و 

آوازی کرد. اعرابی روی به حجاج کرد و گفت: تو چه کسی ای مرد؟ گفت: این چه سؤالست که می کنی؟ 

ن مرغ مرا خبر داد که لشکری می رسد که )سردار ایشان تویی(. درین سخن بود که لشکریان وی گفت: ای

دررسیدند و بر وی سالم گفتند. اعرابی چون آن بدید رنگ وی متغیر شد. حجاج فرمود تا وی را همراه ببرند. 

داد. چون درآمد گفت الساّلم چون روز دیگر بامداد کرد مائده ای بنهاد و مردمان جمع آمدند. اعرابی را آواز 

علیک ایّها االمیر. حجاج گفت من چنان نمی گویم که تو گفتی، و عَلَیکَ الساّلم، پس گفت طعام می خوری؟ 

گفت طعام تست، اگر اجازت می دهی می خورم. گفت اجازت دادم. اعرابی پیش نشست و دست دراز کرد و 

پیش آید خیر باشد. حجاج بخندید و گفت: هیچ میدانی که دی  گفت: بسم اهلل. ان شاء اهلل آنچه بعد از طعام

روز بر من چه گذشت؟ اعرابی گفت: اَصلَحَ اهللُ االمیر، سرّی که دیروز میان من و تو گذشته است امروز افشای 

 21آن مکن، بعد از آن حجاج گفت: ای اعرابی یکی از دو کار اختیار کن: یا پیش من باش تا تو را از خواصّ

خواهد آن  22گردانم یا ترا پیش عبدالملک بن مروان فرستم و از آنچه او را گفته ای اخبار کنم تا هر چه خود

کند. اعرابی گفت: صورتی دیگر هم می تواند بود. پرسید که آن کدامست؟ گفت: آنکه مرا بگذاری که به 

بخندید و بفرمود تا ویرا هزار درم  سالمت به بالد خود باز روم که دیگر نه تو مرا بینی و نه من تو را. حجاج

 دادند و به بالد وی فرستادند. قطعه:

 باز آرد 23مرد باید که به لطف سخن و حسن خطاب      طبع ارباب ستم را ز ستم

 (41ـ 43: 1331و کرم رم کردست       به فسون سخن او را به کرم باز آرد )جامی،  24هر لئیمی که ز احسان

وقف على أعرابی یرعى إبال له، فقال له: یا  خرج الحجاج متصیدا بالمدینة،رید آمده است: این داستان در عقدالف

أعرابی، کیف رأیت سیرة أمیرکم الحجاج؟ قال له األعرابی: غشوم ظلوم! ال حیّاه اهلل! فقال: فلم ال شکوتموه إلى 

ه الخیل، فأومأ الحجاج إلى األعرابی، ا هو کذلک إذ أحاطت بمأمیر المؤمنین عبد الملک؟ قال: فأظلم وأغشم! فبین

فأخذ وحمل؛ فلما صار معه قال: من هذا؟ قالوا له: الحجاج! فحرك دابته حتى صار بالقرب منه، ثم ناداه: یا 



 

 
 

حجاج! قال: ما تشاء یا أعرابی؟ قال: السر الذی بینی وبینک أحب أن یکون مکتوما! قال: فضحک الحجاج وأمر 

 .بتخلیة سبیله

 (4/61: 1444: )نک: ابن عبد ربه، منبع عربی

 ـ غفلت حاجب11

یزجرد پسر خود بهرام را در موضعی دید از حرم خود که مناسب نبود. ویرا فرمود که بیرون رو و حاجب را 

سی تازیانه بزن و از در پرده سرای دور کن، و کسی دیگر را نام برد که ویرا بجای وی بنشان. بهرام به موجب 

کرد، اما هنوز سیزده ساله )بیش نبود(، ندانست که سبب غضب وی )حاجب را چه بود؟(. بعد فرموده پدر عمل 

از آن روزی بهرام به در پرده سرای آمد و خواست که درآید. حاجب دوم دست بر سینه وی نهاد و نگذاشت 

که درآید و گفت: بعد ازین ترا درین موضع ببینم سی تازیانه ات بزنم از جهت خیانتی که با حاجب پیشین 

کردی و سی دیگر، از جهت خیانتی که می خواهی با من کنی. و این خبر به یزجرد رسید. حاجب دوم را 

 ید. قطعه:بخواند و تحسین کرد )و احسان نمود خلعت پوشانید( و مرتبه اش را بلند گردان

 حفظ شه باید چنان کز آستان او عبور      در ضمیر بنـده و آزاد نتـواند گذشت

 (54ـ 41: 1331در حریم حرمت عزش که سر دولتست       مرغ نتواند پرید و باد نتواند گذشت )جامی، 

یُقَال أَن ست: بر اساس این تحقیق، اولین منبع عربی که این حکایت را نقل کرده است کتاب تاج از جاحظ ا

فَقَالَ نعم قَالَ وَعلم بدخولک قَالَ لحاجب ابْنه بِموضع لم یکن لَهُ أَن یقف بِهِ فَقَالَ لَهُ مَرَرْت با بهرَام یزدجرد رأى

إِذْ ذَاك  وَهُوَ بهرَام رد فَفعل ذَلِکاذموکل بالحجابة أز نعم قَالَ أخرج إِلَیْهِ فَاضْرِبْهُ ثَلَاثِینَ سَوْطًا ونحه عَن السِّرّ و

رد فِی اذمبعد ذَلِک لیدْخل دَفعه أزبهراَم جَاءَ  فِیمَا غضب عَلَیْهِ الْملک فَلَمَّا حَاجِبابْن ثَلَاث عشر سنة وَلم یعلم الْ

حَاجِب ک على الایتِجنصَدره دفْعَة أرقده مِنْهَا وَقَالَ إِن رَأَیْتُک بِهَذَا الْموضع ثَانِیَة ضربتک سِتِّینَ سَوْطًا ثَلَاثِینَ مِنْهَا لِ

 .رد فَخلع عَلَیْهِ وَأحسن إِلَیْهِاذمعَلیّ فَبلغ ذَلِک یزدجرد فَدَعَا أز بالْأَمْس وَثَلَاثِینَ لِئَلَّا تطمع فِی الْجِنَایَة

 (121و ابن ازرق، بی تا:  14: 1441؛ غزالی، 153: 1314؛ بیهقی، 125: 1332منابع عربی: )نک: جاحظ، 

 ی کند چه کسی حکومت کند؟ـ اگر شاه بازرگان11

دینار  25وزیر هرمز بن شاپور به وی نامه فرستاد که بازرگانان دریا بار جواهر بسیار آورده اند و آنرا به صد هزار

)از برای پادشاه( خریده ام، شنیده ام که پادشاه آن را نمی خواهد اگر راستست فالن بازرگان به صد هزار دینار 



 

 
 

وشت که صد هزار دینار و صد هزار چندان پیش ما قدری ندارد، چون ما بازرگانی سود می خرد. هرمز جواب ن

 کنیم پادشاهی که کند و بازرگانان چه کنند؟ قطعه:

 نه طور منصب شاهان بود که بیع و شری       به قصد کسـب معاش خـود اختـیار کنند

 (54: 1331تاجران چه کار کنند؟ )جامی، چو شاه پیـشه کنـد کـار تـاجران جـهان       تو خود بگو که دگر 

بن سابور وزیر فکتب إلیه کتاباً یذکر  هرمز أنه کان الملک :قالاین حکایت در تبرالمسبوك غزالی آمده است: 

تجار معهم اللؤلؤ والیاقوت والجواهر النفیسة القیمة واننی ابتعت منهم برسم  البحر فیه أنه وصل من جانب

ار واآلن قد حضر فالن التاجر وهو یطلب الجوهر بربح کثیر فإن رغب موالنا فلیرسم بما الخزانة بمبلغ ألف دین

جوابه وقال مائة ألف ومائة ألف مثلها وأمثالها لیس لها فی أعیننا خطر وال نرغب فیها بوجه  هرمز یرى. فکتب

ال دانقاً فرداً من أرباح التجارة من الوجوه لنفسک وال تعد لمثل هذا الکالم وال تخلط فی أموالنا درهماً واحداً و

فإن ذلک یسقط قیمة الملک ویزری بحسن اسمه، ویعود بقبح قاعدته ورسمه، ویضر بصیته فی حال حیاته وبعد 

 (14: 1441)غزالی،  وفاته.

 ـ بریدن دست دزد 12

اه شود. جوان جوانی را به دزدی گرفتند. خلیفه حکم کرد که دستش ببرند تا از مال مسلمانان )دست او( کوت

 بیت: !بنالید و گفت: ای خلیفه

 مرا به دست چپ و راست چون خدا آراست      روا مدار که ماند چپم جدا از راست

مسلمانی نیست. مادرش  26خلیفه فرمود که دستش ببرید که این حدیست از حدود خدای تعالی، مماهله در آن

، به دستیاری وی روز به شب می آرم و از دست یاری همراه بود. برخاست و گفت: ای خلیفه این فرزند منست

 وی )روز و شب( می خورم. قطعه: 

 فرزند بود چو جان، ببخشای    بر جـان مـن ستـم رسیده

 سر رشته روزیـم کـف اوست    مپسنـد که آن شود بریده

روا نمی  21ر خودخلیفه گفت: دستش ببرید که من این گناه از وی درنمی گذارم و گناهکاری ترك این حد ب

گناهان )شمار و از آن معاصی( انگار که همواره از آن  23دارم. مادرش گفت )ای خلیفه( این را هم یکی از آن

 استغفاری می کنی و آمرزش می خواهی. خلیفه را این سخن خوش آمد و حکم خالصی فرمود. قطعه:

 ی زندای خوش آن دانا که پیش شاه، دم      گاه قهر از نکته ای خوش م

 (51: 1331)جامی،  34مـی زنـد 21نکته ای چون آب )می آرد لطیف(      شاه را آبـی بـر آتش



 

 
 

 ( درباره عبدالملک بن مروان نقل شده است:1/315: 1313این حکایت در کتاب الفرج بعد الشدة )تنوخی، 

 لَیْهِ الْبَیِّنَة بِسَرِقَة یقطع فِی مثلهَا، فَأمر بِقطع یَده.حکى الْأَصْمَعِی، قَالَ: أُتِی عبد الْملک بن مَرْوَان، بِرَجُل قد قَامَت عَ

 فَأَنْشَأَ الرجل یَقُول:

 ذهَا ... بعفوك من عَار عَلَیْهَا یشینهاـر الْمُؤمنِینَ أُعِیـیَدی یَا أَمِی

 نهَاـفَلَا خیر فِی الدُّنْیَا وَلَا فِی نعیمها ... إِذا مَا شمال فارقتها یَمِی

فَقَالَت أم لَهُ کَبِیرَة السن: یَا أَمِیر الْمُؤمنِینَ، کادی،  ا حَدَّثَنَا من حُدُود اهلل تَعَالَى، وَلَا بُد من إِقَامَته عَلَیْک.فَقَالَ: هَذَ

فَقَالَ لَهَا: بئس الکاد کادك، وَبئسَ الکاسب کاسبک، البد من إِقَامَة حُدُود اهلل  ، وَابْنی، وواحدی، فهبه لی.کاسبیو

 فَقَالَ: خلوه، فَأطلق. فَقَالَت: یَا أَمِیر الْمُؤمنِینَ، اجْعَلْهُ من ذنوبک الَّتِی تستغفر اهلل مِنْهَا. .عز وَجل

 ـ انتقام بر گناه عدل است13

گناهکاری را پیش خلیفه آوردند. خلیفه وی را به عقوبتی که مستحق آن شده بود فرمان داد. گفت ای 

است و تجاوز از آن فضل، و پایه همت امیرالمؤمنین از آن عالی ترست که از  امیرالمؤمنین انتقام بر گناه عدل

آنچه بلندتر است تجاوز نماید و به آنچه فروترست فرود آید. خلیفه را سخن وی خوش آمد، گناه وی را عفو 

 فرمود. قطعه:

 ستبرین تا زمین ره 31عفو از گناه فضل بـود، انـتقام، عـدل     ز آن تا به این ز چرخ

 ( 51: 1331کی فضل را گذارد و آرد به عدل روی     دانـا کـه از تفــاوت ایـن هـر دو آگـهسـت )جامی، 

 (135: 1313منبع فارسی: )صفی، 

 بخشش از بزرگان استـ 14

کودکی از بنی هاشم با یکی از ارباب مکارم بی ادبی کرد، شکایت به عمّش بردند، خواست تا ویرا ادب کند. 

 عم )من کردم آنچه کردم( و عقل من با من نبود، تو بکن آنچه می کنی و عقل با تست. قطعه:گفت: ای 

 گر سفیهی به حکـم نفس و هـوا      نه به وفـق خـرد کند کاری

 (52ـ 51: 1331بر تو نفس و هوا چو غالب نیست      جز به راه خـرد مـرو باری )جامی، 

عَمه فَأَرَادَ عَمه أَن یتَنَاوَلهُ باألدب فَقَالَ إِنِّی أَسَأْت وَلَیْسَ معی عَقْلِی فَلَا تسیء  على قوم فشکوه إِلَىعَربَدَ هاشِمیُ 

 (143و ابن جوزی، بی تا:  4/115: 1411. منابع عربی: )نک: ابن حمدون، إِلَیّ ومعک عقلک فصفح

 (333: 1313منبع فارسی: )صفی، 



 

 
 

 ی کندـ نگاه نکردن به کسی که خدا به او نظر نم15

زنی را از جماعتی که بر حجاج خروج کرده بودند، پیش وی آوردند، حجاج با وی سخن می گفت، و وی سر 

در پیش انداخته بود و نظر در زمین دوخته، نه جواب وی می دادی و نه به وی نظر می کرد. یکی از حاضران با 

از خدای ـ تعالی ـ شرم می دارم که به  وی گفت: امیر با تو سخن می گوید و تو از وی اعراض می کنی. گفت:

 مردی نظر کنم که خدای تعالی به وی نظر نمی کند. قطعه:

 روی ظالم مبین که بر رویت       آن ز دوزخ دریست بگشاده

 (52: 1331نظـر رحـمتـی نـیـفـتـاده )جامی،       32سوی او تا گشاده شد ز خدا

لِّمها وهی ال تَنْظُر إلیه، فقیل لها: األمیرُ یکلَمکِ وأنت ال تَنْظُرین إلیه! وأتیَ الحجّاج بامرأة من الخوارج، فجعل یک

 . قالت: إنی ألسْتَحی أن أنظر إلى من ال ینظُر اهلل إلیه. فأمر بها فقُتِلت

 (.1/121: 1136و ابشیهی،  2/54: 1412؛ زمخشری، 4/11: 1444منابع عربی: )نک ابن عبد ربه، 

: 1313( با توضیحی بیشتر درباره زنی به نام ام علقمه نقل شده است. صفی )2/263: 1413در کشکول )عاملی، 

 ( نیز این حکایت را نقل کرده است.52

 ـ با دوستان مروت، با دشمنان مدارا 16

و سلطنت و )سعت مملکت( با صغر سنّ و حداثت عهد؟  33حکایت: اسکندر را گفتند به چه یافتی از دولت

منان تا از غائله دشمنی زمام تافتند، از تعاهد دوستان تا در قاعده دوستی استحکام یافتند. گفت: به استمالت دش

 بیت:

 (52: 1331)جامی،  34بایدت ملک سکندر چون وی از حسنِ سِیَر      دشمنانرا دوست گردان دوستانرا دوستر

 .سَان إِلَى األصدقاءقَالَ باستمالة الْأَعْدَاء وَالْإِحْ؟  قیل لإلسکندر بِمَ نلْت مَا نلْت

 (445و ابن ازرق، بی تا:  61: 1231منابع عربی: )نک: طرطوشی، 

 ـ یادگار مرد، سنت خوب و سیرت نیکو17

روزی اسکندر با سرهنگان خویش نشسته بود، یکی از ایشان گفت: حق ـ سبحانه و تعالی ـ ترا مُلکی بزرگ 

ند و یادگار تو اندر جهان بماند. اسکندر گفت: یادگار مرد در داده است، زنان بسیار کن تا فرزندان تو بسیار گرد



 

 
 

جهان نه فرزند اوست بلکه سُنّتهای خوب و سیرتهای نیکوست؛ نیکو نبود آنکس که بر مردان جهان غلبه کرده 

 است زنان بر وی غلبه کنند. قطعه: 

 ندانبی خردان است یا خردم 35چو نیست پیش پدر این قدر یقین که پسر      ز خیل

 (52: 1331بسست سـیرت نیـکو حکیـم را فـرزند      )زبون زن چو شود( بـر امـید فرزنـدان )جامی، 

  .36وصف لإلسکندر حسن بَنَات دَارا وجمالهن، فَقَالَ: من الْقَبِیح أَن نغلب رجال قوم، ویغلبنا نِسَاؤُهُممنابع عربی: 

 (1/23: 1424و آبی،  3/52: 1443)نک: توحیدی، 

 (212: 1311، حلبی، 11: 1313و صفی،  314؛ 134: 1366بع فارسی: )نک: عنصر المعالی، منا

 

 

 

 

 نتیجه گیری

 

با بررسی روضه سوم کتاب بهارستان که مشتمل بر هیجده حکایت و سخن حکیمانه از افعال و اقوال     

المحاسن و »ابع عربی مانند: سالطین و خلفا است، می توان دریافت که منشأ اغلب حکایتها و سخنان جامی، من

است.  و همچنین وجود برخی از « ... العقد الفرید»، «التذکرة الحمدونیة»، «التاج فی اخالق الملوك»، «المساوی

این حکایات در منابع فارسی پیش از جامی نشان می دهد که امکان استفاده جامی از این منابع منتفی نیست 

اغلب از منابع عربی بدون هیچ دخل و تصرفی استفاده کرده در حالی که  نکته قابل توجه این است که جامی

حکایات او با منابع فارسی تا حدودی اختالف دارد. هر چند که جامی خود بن مایه های این حکایتها و سخنان 

 را به نظم درآورده است، اما می توان دریافت که این حکایات و سخنان زائیده ذهن جامی نیست و خالقیت

 جامی در ارائه و شکل دادن آنها که به نظم و نثر شیرین فارسی می باشد.
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 (، عیون االخبار، بیروت، دار الکتب العلمیة4142، )«231ت: »ابن قتیبه، ابو محمد عبداهلل بن مسلم، 

 (، کلیلة و دمنة، القاهرة: المطبعة االمیریة ببوالق4873، )«412ت: »ابن مقفع، عبد اهلل، 

 (، المحاسن و المساوی، بیروت: دار الصادر4784، )«724ت: »البیهقی، ابراهیم بن محمد، 

(، الفرج بعد الشدة، تحقیق: عبود 4782، )«721ت: »الفهم داود، التنوخی، المحسن بن علی بن محمد بن ابی 

 الشالجی، بیروت: دار صادر

 (، محقق: وداد القاضی، بیروت: دار صادر4142، )«144ت: »التوحیدی، ابوحیان علی بن محمد بن العباس، 

المضاف و المنسوب،  (، ثمار القلوب فی4815، )«128ت:»ثعالبی، ابی منصور عبدالملک بن محمد بن اسماعیل، 

 تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، دار المعارف

 (، یتیمة الدهر، تحقیق: محمد قمحیة، بیروت، دار الکتب العلمیة4147ـــــــــــــــــ، )



 

 
 

                                                                                                                                                                                                    

(، التاج فی اخالق الملوک، محقق: احمد زکی باشا، القاهرة، 4772، )«255ت: »الجاحظ، ابو عثمان عمرو بن بحر، 

 مطبعة االمیریةال

 (، بهارستان، تصحیح: اسماعیل حاکمی، تهران: اطالعات 4723جامی، عبدالرحمن، )

 (، دیوان، به اهتمام جهانگیر منصور، تهران: نشر دوران4724حافظ، شمس الدین محمد، )

 (، خواندنیهای ادب فارسی، تهران: نشر زوار4738حلبی، علی اصغر، )

 (، ربیع االبرار و نصوص االخبار، بیروت: مؤسسة االعلمی4142، )«527ت: »الزمخشری، جار اهلل، 

، معرف، دوره بیست و دوم، شماره «تأثیر ترجمه عربی کلیله و دمنه بر ادب عربی»(، 4725سبزیان پور، وحید، )

 441تا  25، ص 15ـ 11پیاپی 

پژوهشی علوم انسانی  امه علمی ، فصلن«های ایرانی کلیله و دمنهبررسی ریشه»(، 4723ـــــــــــــــــ، )

 441-33، صص 37دانشگاه الزهرا، )س(، سال هیجدهم، شماره 

، فصلنامه علمی پژوهشی، لسان مبین، «بازتاب عدالت ایرانیان در منابع عربی»(، 4728ــــــــــــــــــ، )

 455-423، ص 4شماره  )پژوهش ادب عربی(، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، سال دوم، دوره جدید،

، «کنکاشی در تحلیل و بررسی دو پند حکیمانه در االدب الصغیر و نهج البالغه»(، 4784ـــــــــــــــــــ، )

 24-4همایش راهکارهای توسعه بین رشته ای در حوزه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه یزد، صص 

و شریعة الحقیقة، تصحیح: مدرس رضوی، انتشارات (، حدیقة الحقیقة 4712سنائی، ابوالمجد مجدود بن آدم، )

 دانشگاه تهران

 (، لطائف الطوائف، به اهتمام: احمد گلچین معانی، تهران، انتشارات اقبال4737صفی، فخرالدین علی، )

 (، سراج الملوک، مصر4228، )«524ت: »الطرطوشی، ابوبکر محمد بن محمد الولید الفهری، 

(، الکشکول، تحقیق: محمد عبدالکریم النمری، 4142، )«4474ت: »محمد بن حسین، العاملی، الشیخ بهاءالدین 

 بیروت: دار الکتب العلمیة

 (، قابوس نامه، انتشارات: علمی و فرهنگی4711عنصر المعالی، کیکاووس، )



 

 
 

                                                                                                                                                                                                    

شمس (، التبرالمسبوک فی نصیحة الملوک، بتصحیح: احمد 4148، )«545ت: »الغزالی، ابوحامد محمد بن محمد، 

 الدین، بیروت: دار الکتب العلمیة

 (، شاهنامه، تهران: هرمس4723فردوسی، ابوالقاسم، )

ولدت فی زمن الملک العادل و هو »تحقیق و تتبع در روایت منقول از پیامبر )ص(، »(، 4735محمد بیگی ، شاهرخ، )

 444-88، ص 27یراز، شماره ، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه ش«و اثر آن در ادب پارسی« انوشروان

 ، به اهتمام هیوبرت دارک، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. سیر الملوک(، 4723نظام الملک، )

 (، احسن التقاسیم فی معرفة االقالیم، چاپ لیدن.4841المقدسی، محمد بن احمد،)

نبیاء و الملک و الخلفا، تحقیق: (، تاریخ روضة الصفا فی سیرة اال4725میرخواند، محمد بن خاوند شاه بن محمود، )

 جمشید کیان فر، انتشارات اساطیر


