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 . درآمد1

ادبیات و تاریخ، گاه تجلیگاه فرهنگ و تمدن اقوام است و آنچه از دیرباز نظر پژوهشگران  

را به خود جلب کرده، تناظر و تشابهی است که میان متون ادبی و تاریخی ملل عالم دیده  

بیانی یا در مضمون و محتواي  شود. این شباهتمی ها ممکن است در زبان و ساختار 

هاي  اند که علت این شباهت، دانشمندان علوم بالغی در پی آن بودهروکالمی باشد. ازاین

ي مواردي همچون  زبانی و مضمونی را دریابند و آن را شرح و تبیین کنند. تحقیق درباره

ها، نشان  ي آن»توارد، اقتباس، تضمین و نیز سرقات ادبی« و نوشتن فصولی مفصل درباره

 دارد.  از اهمیت این موضوع در ادوار پیشین 

ي شباهت مضمونی است. با یک  شود، مسئله آنچه در این مقاله بیشتر بدان پرداخته می 

تنها میان شاعران  بررسی کوتاه و اجمالی، خواهیم فهمید چه بسیار مضامینی وجود دارند که نه 

و نویسندگان یک سرزمین که در میان اقوام ملل گوناگون وجود داشته و تنها با اندکی تفاوت  

توان به مضامین متعددي اشاره  باره می اند. دراین ي تحریر درآمده آثار ادبی گوناگون به رشته   در 

ازجمله مضمون »عشق نامادري« که در سه داستان رودابه و سیاوش، یوسف و زلیخا و    کرد؛ 

(.  201- 175:  1392فدر و هیپولیت، در سطح جهانی دیده می شود )رک. روزبه و ایازي،  

شود  بودن« که براي مثال در شخصیت اسفندیار، آشیل و بالدر و... دیده می تن ین همچنین »روی 

یا سیري که قهرمان براي بازشناخت خویش در دو داستان رستم و سهراب و ادیپ شهریار  

 (. 173ـ 153:  1388کند )رک. محمدصالحی دارانی،  طی می 

ي ادبیات وجود دارند، بعضی ي گسترده هاي دیگر که در پهنه ها و بسیاري نمونه این   

انگیزند که این مضامین که گاه ي این مضامین بر می وجوي ریشه خوانندگان را به جست 

لحاظ جغرافیایی هیچ قرابتی با یکدیگر ندارد، چگونه به ذهن نویسندگان خطور کرده و به 

هایی شده است. شایان ذکر است که بررسی مبسوط و تبیین هت موجب ظهور چنین مشاب 

 طلبد. گنجد و خود مجالی مفصل و مستقل می هایی در این مقال نمی دالیل چنین مشابهت 
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 . مبانی نظری بحث 2

به مقوله از گذشته  بالغیّون مسلمان،  آثار  توجه شده است و در  در  اقتباس  و  توارد  ي 

نظ  غربی،  دانشمندان  است.  ریهرویکرد  شده  ذکر  متون  همسانی  دالیل  از  بینامتنیت،  ي 

این مباحث دو مقوله نیز مطرح  نمونهي »کهنهمچنین، در کنار  ها« و »ادبیات شفاهی« 

ي کالم، تنها مفهوم ادبیات  شود. در ادامه براي خودداري از شرح مفاهیم آشنا و اطالهمی

 کنیم.  شفاهی را معرفی مختصري می

 

 ات شفاهی ادبي  .1. 2

اي در ایران پس از اسالم،  هاي رایج و معمول در ایران پیش از اسالم و تا اندازه یکی از سنت 

است؛ بدین منظور که در گذشته، به کتابت درآوردن متون و آثار ادبی و دینی،    »سنت شفاهی«

شده است.  می چندان معمول نبوده است و بیشتر، اسناد دولتی و سیاسی و اقتصادي مکتوب  

شدند.  سینه نقل می به ماندند و  سینه آثار و روایات براي قرون متمادي در ذهن و ضمیر افراد می 

اسطوره  مدّونان  همچون  کسانی  که  بس  همین  سنت  این  اهمیت  حماسه از  و  نظیر  ها  ها، 

بهره می  نیز  از روایات شفاهی  بر روایات مکتوب،  تفضلی،  فردوسی، عالوه  جستند )رک. 

138۶  :13 .) 

درباره توجه  شایان  نکات  از  بهیکی  که  است  این  شفاهی  ادبیات  انتقال  ي  دلیل 

ي صرف بر حافظه، ممکن بوده است که خودآگاه یا ناخودآگاه، نکاتی  سینه و تکیهبهسینه

ها مطالبی جدید را به اصل داستان  از اصل روایات به فراموشی سپرده شود یا ناقالن آن

شود میان چند روایت گوناگون، خود یکی از دالیلی است که گاه باعث میبیفزایند. این  

 هایی دیده شود. هایی از یک داستان، تفاوتمشابهت یا میان گزارش

 

 ی داستان مثنوی و ذکر مآخذ . خالصه۳

پردازیم و سپس  اي از داستان مدنظر در مثنوي میبعد از این مقدمات؛ به بیان خالصه

 کنیم.  مآخذ آن را یاد می
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 داستان پادشاه جهود و نصرانيان  . 1. ۳

کشت. این پادشاه را وزیري کاردان  پادشاهی جبار به دین جهود بود که عیسویان را می

دردسر از دست عیسویان رهایی یابد. وزیر، پادشاه  اي آموخت که بیبود که وي را حیله

ام، مرا مثله و منفور خویش گردان  را گفت که به این بهانه که من به دین عیسی گرویده

اي به کار بندم که خود باعث  روم و اعتمادشان را جلب کنم و حیلهتا به نزد عیسویان ب

اي است که  ي اولیه آنچه در این مقال منظور نظر نگارنده است، حیله نابودي خود شوند.  

خواهد به ظاهر بر  بندد، یعنی آنکه از پادشاه می وزیر براي نفوذ در میان عیسویان به کار می 

شده،  ینی او را قطع کند و وزیر در هیئت مسکینی رانده او خشم گرفته و دست و گوش و ب 

 جوید.   به عیسویان پناه 
 

 آموختن وزیر مکر پادشاه را 
ــوه ــر و عشـ ــت گبـ ــري داشـ  دهاو وزیـ

ــد  ــان کننـ ــاه جـ ــایان پنـ ــت ترسـ  گفـ

  کم کش ایشــان را کــه کشــتن سودنیســت 

ــالف  ــد غـ ــدر صـ ــت انـ ــر پنهانسـ  سـ

ــدبیر چیســت  ــو ت ــس بگ ــتش پ ــاه گف  ش

ــرانی ــان نصــ ــد در جهــ ــا نمانــ  اي تــ

ــر  ــتم را بب ــوش و دس ــه گ ــت اي ش  گف

ــرا  ــر دار آور مـــ ــد ز آن در زیـــ  بعـــ

ــر منادي ــو بـ ــار تـ ــن کـ ــن ایـ ــاه کـ  گـ

 آنگهـــم از خـــود بـــران تـــا شـــهر دور 

 

ــره   ــتی گـ ــر بربسـ ــر آب از مکـ ــو بـ  کـ

ــد ــان کننـ ــک پنهـ ــود را از ملـ ــن خـ  دیـ

ــوي ــدارد ب ــن ن ــود  ،دی  نیســت مشــک و ع

ــالف  ــاطن خ ــو ب ــو ت ــو چ ــا ت ــاهرش ب  ظ

 آن مکـــر و آن تزویـــر چیســـت  يهچـــار

ــان  ــی پنهـ ــن و نـ ــدا دیـ ــی هویـ  اي ینـ

 ام بشــــکاف انــــدر حکــــم مــــر بینــــی

ــرا  ــا بخواهـــد یـــک شـــفاعت گـــر مـ  تـ

ــو  ــد چارسـ ــه باشـ ــی کـ ــر راهـ ــر سـ  بـ

ــور  ــر و شـ ــان شـ ــدازم دریشـ ــا درانـ  تـ

 

 تلبيس وزیر با نصارا 
 پــس بگــویم مــن بــه ســر نصــرانیم 

ــن  ــان مـ ــت از ایمـ ــف گشـ ــاه واقـ  شـ

ــنم  ــان ک ــه پنه ــن ز ش ــا دی ــتم ت  خواس

ــی  ــداي رازدان مـــــــ  دانیم اي خـــــــ

ــ  ــب کـ ــن وز تعصـ ــان مـ ــد جـ  رد قصـ

ــنم  ــاهر آن کـ ــت ظـ ــن اوسـ ــه دیـ  آنکـ
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 شــــاه بــــویی بــــرد از اســــرار مــــن 

 گفت گفــت تــو چــو در نــان سوزنســت 

 مـــن از آن روزن بدیـــدم حـــال تـــو 

ــاره ــی چـ ــان عیسـ ــودي جـ ــر نبـ  ام گـ

 بهــر عیســی جــان ســپارم ســر دهــم 

 

ــن  ــار مـ ــه گفتـ ــیش شـ ــد پـ ــتهم شـ  مـ

ــت  ــو روزنســ ــا دل تــ ــن تــ  از دل مــ

ــو  ــال تـ ــم قـ ــدم ننوشـ ــو دیـ ــال تـ  حـ

ــاره  ــردي پــــ ــه بکــــ  اماو جهودانــــ

 صـــد هـــزاران منـــتش بـــر خـــود نهـــم 

 (35: 1392الدین بلخی، )جالل      
 

 ی پژوهش پيشينه. 2. ۳

کند که این حیله در رزم بین پیروز، پادشاه ساسانی و اخشنوار،  (، اشاره می1370فروزانفر )

 ( پارسانسب  نیز  است.  شده  گزارش  هیاطله  مقاله1390پادشاه  در  هم  از  (  خویش،  ي 

زاغ«   و  »بوف  حکایت  با  داستان  این  کل  دمنهشباهت  و  می  کلیله  تنها  سخن  و  گوید 

کند. اما در میان  شدنش میوشتم او و راندهبر ضربزیر، مبنیاي گذرا به پیشنهاد واشاره

صورتپژوهش مقالههاي  دشتگرفته،  رضایی  بیژني  و  )ارژنه  بیشترین  1395زاده   ،)

شباهت را به پژوهش حاضر دارد. در این مقاله، نویسندگان بر اساس رویکرد بینامتنیت، 

کشت« و چهار داستان »شغاد و  ا میبه بررسی داستان »آن پادشاه جهود که نصرانیان ر

حال  اند. باایناألبرش، فیروز، شاه ایرانیان و شاه هیطالیان و بوم و زاغ« پرداختهجزمیةرستم،  

ي یادشده و پژوهش حاضر این است که در این اثر سعی  گفتنی است وجه تمایز مقاله

ي جنگی  یت، حیلهنظیر بینامتن فرض یا رویکردي ویژه، گونه پیششده است بدون هیچ

زاده،  ي رضایی و بیژنوجو و ارائه شود. همچنین در مقالهمدنظر در متون مختلف جست

هاي  کار تأکیدي نشده است که در پژوهش حاضر، یکی از خصیصهشدن فرد فریببر مثله

 هاي مشابه در نظر گرفته شده است. اصلی بوده است که در یافتن و انتخاب داستان
 

 های پژوهش  ه.  یافت۳. ۳

ي یادشده گفته شده است و نیز  حیله  ویژهي این داستان و بهبا درنظرگرفتن آنچه درباره

ایم که  هاي مشابهی از این حیله دست یافتهبررسی سایر متون ادبی و تاریخی، به نمونه

 در ادامه به تفصیل بیان خواهد شد. 
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 هرودوت  تاریخ  .1 .۳. ۳

  مانده  یادگار به میالد از پیش پنجم قرن  از که تاریخی است منابع  ترینقدیم از کتاب این

در  .  در بر دارد  را  ایران  ازجمله  قدیم،  ملل  جغرافیاي  و  تاریخ  اطالعات  از  ايمجموعه  و

  منابع   که  هخامنشی  هايکتیبه  از  بعد  هخامنشیان،  زمان  در ایران  تاریخ  دریافت  براي  واقع،

 .کنیم  مراجعه هرودوت کتاب ویژهبه یونانیان، کتب به باید هستند، دوران آن اول دست

  و   ایرانیان  میان  جنگ  ماجراي   سازد،می  مربوط   کتاب   این  به  را  حاضر  پژوهش  آنچه

  است که   آمده  جنگ  این  ماجراي   شرح  در.  هخامنشی است  داریوش  زمان  در  آشوریان،

 درحقیقت،  که   کار بسته است  به   ايداریوش، حیله  سپاهیان  از   فردي   بابل،  فتح  خالل   در

شده از  کند و در هیئت فردي راندهماست؛ یعنی خود را مثله می  نظر  مورد  يحیله  همان

ي سپاه داریوش را فراهم  کنندهي مغلوبي حملهنزد داریوش، به سپاه دشمن نفوذ و زمینه

 (.431ـ 429:  1389 هرودوت،. رک)کند می

 طبری  تاریخ  .2 .۳. ۳
  عربی   نثر   به   کتابی است  طبري،  جریرمحمدبن  ابوجعفر   ينوشته  ،الملوک  و  الرسل   تاریخ 

  نیز   فروزانفر  کهچنان  کتاب،  این  در  .است  شده  نگاشته  هجري   سوم  قرن  اواخر  در  که

  مطرح   هیاطله  پادشاه  اخشنوار،  با  ساسانی  پادشاه  پیروز،  میان  جنگی  ماجراي  کند،می  اشاره

 طبري، .  رک)  بنددمی  کار  به  را  معهود  يحیله  هیاطله،  لشکر  از  کسی  آن،  ضمن  که  شودمی

 .(1۶0ـ 159:  1391

 بلعمی  تاریخ . ۳. ۳. ۳
لیکن چون بسی مطالب از    طبري، تاریخ  ي ترجمهاین کتاب، درحقیقت »مشهور است به 

طبري در آن نقل شده و کتاب از صورت ترجمه    االمم و الملوکتاریخکتب دیگري غیر از  

 (. ۶19- ۶18:  1، ج1391نامیم«)صفا،  به هیئت تألیف درآمده است، آن را به اسم بلعمی می

دست »زبا«، دختر و جانشین شدن »جزیمه« بهدر این کتاب آمده است، پس از کشته

گرفتن انتقام خون    ظرب، یکی از یاران جزیمه به نام قیصر بن سعد بن عمر، در پیعمربن

گیرد؛ یعنی خود را ي مذکور را به کار میآید و براي انجام این مهم، حیلهجزیمه بر می
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کند و درنهایت،  شود، اعتماد او را جلب میکند و به نزد زبا به حیله پناهنده میمثله می

 (.824ـ 800: 2، ج1353گیرد )بلعمی، در زمان مناسب انتقام خون جزیمه را می

 و القصص یخمجمل التوار.  4. ۳. ۳
این کتاب در اوایل قرن ششم هجري نوشته شده است و مؤلف آن نامعلوم است؛ اما گویی  

 از مردم همدان بوده است و جد او مهّلب بن محمد بن شادي نام داشته است )همان(. 

دهد  افریقیس و پادشاه چین رخ می   بن   یرعش   سمر   در این کتاب نیز از ماجرایی میان ملک 

کند و  ترتیب که وي خود را مثله می این بندد. به و وزیر پادشاه چین همین حیله را به کار می 

رانده  پناهنده می در هیئت فردي  به سپاه مقابل  اعتماد آن شده  با جلب  ها، فریبشان  شود و 

 . ( 159  ـ 158:  1383  ، التواریخ رک. مجمل ) کشاند  دهد و آنان را به کام مرگ می می 

 دمنه  و کليله.  5. ۳. ۳

  ترجمه   پهلوي  به  ساسانیان   زمان  در  دارد،  سانسکریت   زبان  به  هندي  اصلی  که  کتاب  این

  قرن   در.  کرد  ترجمه  عربی  نثر   به  اسالمی   يدوره  در  مقفعابن  را  دمنه   و  کلیله  کتاب.  شد

  برگرداند   فارسی  را به  مقفعابن  عربی يترجمه  منشی، نصراهلل  ابوالمعالی  نیز  هجري  ششم

 (.303- 302:  138۶  تفضلی،)

  دیرین   دشمنی   از   حکایتی است   ، «زاغ   و   بوف   باب »   عنوان   با   ، دمنه   و   کلیله   کتاب   هشتم   باب 

  دو   از   هریک   میان،   این   در .  است   شده   ایجاد   میانشان   مجدد   که   جدالی   و   زاغان   و   بوفان   میان 

  زنند. می   راي   خویش   وزیران   با   هریک،   سرکردگان   و   کنند می تفحص    و   تفکر   باره گروه، دراین 

  حاضر   پژوهش   معهود   ي حیله   با   که   زند می   اي حیله   طرح   تیزهوش،   زاغان   از   یکی   میان،   این   در 

دهد  ها را فریب می شدن به گروه مقابل، آن کردن خویش و پناهنده است؛ یعنی با مثله   یکسان 

 . ( 212- 211:  1391  منشی،   نصراهلل .  رک ) د  آور ي نابودیشان را فراهم می و زمینه 

 . داستان مرد سکایی ۶. ۳ .۳

کتاب   در  حقّهاشاره می  تاریخ ساسانیانشهبازي  »داستان  که  بیابانکند  داستانی  ي  گرد، 

ویژه مردي سکایی در همین بیابان، داریوش  ي ادوار مشهور بوده و به ست که در همها

بزرگ را که بر سر سکاهاي شرقی لشکر کشیده بود، درست به همین وضع به مخاطره  
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)شهبازي،   به  473:  1389انداخت«  ادعا،  این  براي  شهبازي  جنگی حیلهکتاب  (.    هاي 

ي خویش، با عنوان »داریوش در سکاییه و سکاها در ي آن در مقالهیانوس و ترجمهپلی

میتخت ارجاع  مجلهجمشید«  در  انگلیسی  زبان  به  مقاله  این  گزارشدهد.  هاي  ي 

 (. 21۶_215:  1982،  رک. شهبازي)چاپ شده است    1982شناسی از ایران در سال  باستان

عنوان  کردن« بهدر کنار تمام این شواهد، یادآوري دو نکته ضروري است؛ اول آنکه »مثله

  رامایانه تا    یادگار زریران مجازات در میان ملل مختلف رواج داشته است. شواهدي از  

 گذارد. موجود است که بر این ادعا صحه می

یی و گوشی برد و چشمش »او را نیز یل اسفندیار گیرد، از او دستی و پا  :یادگار زریران

بریده به کشور خویش فرستد و گوید که: شو و گوي به آتش سوزاند و او را بر خري دم

 (.30: 1387که چه دیدي از دست من، یل اسفندیار« )یادگار زریران، 

درنگ شمشیر را از نیام برکشید و سورپنکهه را ]خواهر بدکار راوانا  »لکشمن بی  :راماین

العضو ساخته و از آنجا راند.  ن رام و برادرش لکشمن را داشت[ ناقصکه سعی در فریفت

سورپنکهه که مورد اهانت قرار گرفته و اعضاي بدنش قطع شده بود، جیغ بلندي کشید  

 (. 301- 295: 1391و در جنگل ناپدید شد« )راجاگوپاالچاري، 

نیز آنکه گویی چنین حیله ده است که  هایی در ادوار مختلف رایج و زبانزد بودوم 

 دارد:کند و برحذر میي خود را در اندرزي کلی از آن باخبر میسعدي، پادشاهان زمانه

ــه پرهیزکــــردن نکوســــت  ز بیگانــ

 
 

ــود در زيّ دوســت   کــه دشــمن تــوان ب

 (44:  1384)سعدي،                    

دلیل تکرار این  دارد که بهبیان می  زبان، فرهنگ و اسطورههمچنین، آموزگار هم در کتاب  

ي هخامنشی  تر از دورهي این داستان باید کهنمایههاي ایرانی، احتمااًل بنحیله در روایت

هاي بریده بردیاي دروغین یا گئوماتاي  افزاید که »شاید داستان گوشباشد. همچنین می

 (.194:  139۶اي در خود داشته باشد« )آموزگار،  مایهمغ، چنین بن
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 گيری . نتيجه4

ي تکرار این حیله در ادوار مختلف و در میان  بر اساس آنچه از شواهد گوناگون درباره

شده و مشهور بوده رسد این حیله، در منطقه شناخته اقوام متعدد دریافت شد، به نظر می 

به  آشنایی  گونه است.  آشکارا  مجازات  این  ماهیت  با  مختلف،  افراد  که  و داشته اي  اند 

اي از نزد پادشاه یا از نزد شده شود، خاطی رانده اند وقتی فردي چنین مجازات می دانسته می 

این شیوه فرمانده  بتوان گفت،  نظر ي سپاه است. حتی شاید  افرادي در  براي  ي مجازات 

 اند. همچنین گفتنیي دربار پادشاه یا فرمانده بوده شده است که مشخصًا رانده گرفته می 

شده شده، مقام و منصبی درخور داشته و در میان دشمن و دوست شناخته است که فرد رانده 

 شده، فرد مطرود وزیر پادشاه بوده است.که در اغلب روایات گفته بوده است؛ چنان 

طور مستقیم ربطی به توارد، اقتباس یا  بنابراین، شاید نقل این حیله در این داستان، به

بینامتنیت و... نداشته باشد و گوینده خود این دست ماجراها را از گوشه و کناري شنیده  

خوانده باشد. همچنین، ممکن است دلیل    بلعمییا    طبري   تاریخ یا در کتب تاریخی، نظیر  

حیله را در داستان مطرح کرده است، آشنایی آن با ذهن و ضمیر مخاطب    اینکه مولوي این 

بقیه بهتر  فهم  به  آن،  آسان  درک  که  امید  بدین  است؛  بوده  درنهایت،  وي  و  داستان  ي 

 دریافت اصل منظور شاعر، کمک بسزایی کند. 

می که  دیگري  احتمال  است  بهگفتنی  امروزه  بازماندهگونهتواند  خاطرهاي  ي  ي 

ي این حیله باشد، اقدام تعدادي از متکدیانی است که براي فریب مردم و  شدهشفرامو 

 کنند.ها، تظاهر به ازکارافتادگی یا نقصِ عضو میجلب ترحم و اعتماد آن
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