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 چکیده                 

بالند و به آنان ود میها بر خاند که مردم هر عصر به وجود آنشورها همواره بزرگانی وجود داشتهدر تاریخ ک

اند به مرور زمان برای عموم مردم به اقداماتی که انجام داده یهبه واسط. این بزرگان کنندافتخار می

هایی که نماد حکمت و خرد در جمع دیوانسالاران . یکی از شخصیتاندای تبدیل شدهی اسطورههایشخصیت

بیات ایران . در تاریخ و ادنه و ابهام شده بزرگمهر حکیم استایرانی بود و زندگی او تا حدی گرفتار افسا

اند یادی را به او نسبت دادههای زفلسفی و همچنین اندرزها و حکایت ،، اخلاقیلات قصار حکمیزمین جم

های انسانی و متعالی خود را به نقل ارزش ،. انسان ایرانیکندمی تأکیددوستی وی که بر خرد و دانایی و میهن

، تدبیر و هوشمندی گوی درایت، نمونه و الحت افسانهاز بزرگانی عرضه داشته است که در تاریخ و در سا

شود. وی از جمله ها محسوب میناکترین چهرهاز تاب . بدون تردید در این میان بزرگمهر حکیماندبوده

. بنابراین ضرورت دارد شخصیت شه پیوست و حالت اسطوره پیدا کردقهرمانانی بود که به جمع شهیدان اندی

 .یرداقعیت مورد کندوکاو قرار گوی از افسانه تا و

 ، وزارت  ن، ساسانیان، انوشیروابزرگمهر، حکیم ها :کلید واژه
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 مقدمه                         

یران و مشاوران . وزیکی پادشاه و دیگر مردم ،ان، اهرم قدرت دو جهت داشته استدر تمام اعصار تاریخ ایر

. یکی از گشتنداصطکاک میان دو اهرم قدرت بکاهند، اما خود در این میانه فنا میاند از سیاسی کوشش داشته

، بزرگمهر حکیم حساس و پر مخاطره دیوانی گذرانیداین دانایان که به حکم تقدیر چند صباحی را در شغل 

مگی ایجاد خفقان و ودکا. از آنجا که میوه خ، امور کشور را سامان دهددرایت بود که توانست با خردورزی و

حکومتی بوده است. صدها وزیر  ، درگیری میان استبداد و مشاوره همواره یکی از مسائل مهمفتنه است

فکر و  ،ایم که از آنان نامی در تاریخ نیست و تنها تعداد محدود و معدودی هستند که صاحب دکترینداشته

در این معارضه وزیرانی که جانب مردم را  .اندر گرفتهمردم و پادشاهان قرا ایدئولوژی بوده و در معارضه میان

اند و جان بر باد داده در این راه بر خود را ، اغلب سراندهمراهی کرده ،و مدارا عدل هگرفته و پادشاهان را ب

  .اندکف نهاده

 

 

 روش و پیشینه تحقیق 

تحلیلی به  -ی به صورت توصیفای تاریخی و از طریق پژوهش کتابخانهپژوهش حاضر با تکیه بر منابع 

 ،، بیهقیثعالبی ،بناکتی ،فته تا مسعودیاسلامی از فردوسی گر ی. نویسندگان دورهنگارش در آمده است

های گزارش اند. اما بسامد آشفتگیش در مورد شخصیت بزرگمهر پرداختهالملک و... هر کدام به گزارنظام

در حالی که در تاریخ و  ؛ر، وجود او را افسانه بپندارندهر موجب شده است که غربیان معاصاحوال بزرگم

پیرامون متعددی های کنار انوشیروان انکار ناپذیر است. پژوهشادب ایران پس از اسلام وجود بزرگمهر در 

ن از او به عنوا "داستان بزرجمهر حکیم"از جمله کریستن سن دانمارکی در ، بزرگمهر صورت گرفته است

کند که وجود خارجی ندارد و معتقد است که بزرگمهر صورت تحول یافته مرموز یاد میشخصی معماگونه و 

های آرتور کریستن سن را است که پزشک دربار انوشیروان بود. پژوهشبُرزمهر است که همان برزویه طبیب 

 ۲۱تا  3 هایارسی ترجمه کرد و آن را در شمارهبه ف "داستان بزرجمهر حکیم"با عنوان  عبدالحسین میکده

شبه  . تئودور نولدکه نیز بزرگمهر را شخصیتیمنتشر ساخت ۲6۲6تا اردیبهشت ۲6۲۱مجله مهر از آبان 

استاد ملک الشعراء بهار بر این عقیده است که این نام  .(۱۳۲: ۲6۳۱، ) نولدکه ای در نظر گرفته است افسانه

، بهار) .از وزرای خسرو کواتان بوداند و گویند وده است که او را زرمهر هم نوشتهگویا مصحّف بُرزمهر ب

شکار کاخ در ، خواجگان و پیمتصدی جزیه"دگار بزرگمهر او را یا ی( یارشاطر مطابق پندنامه۲۱: ۲، ج۲6۳6

ریف و مصحّف کلمه ( و نفیسی واژه بزرگمهر را تح۲۰3: ۲6۳۳دانسته )یارشاطر ،  "خسرو -شهر آنتیوخیا 

ر حکیم از بزرگمه"عنوان دکتر زهرا دُرّی در پژوهشی تحت  .(۱۲۲: ۲6۱۳، فیسین) داندبزرگ فرمذار می

هایی که برای ست و هم بزرگمهر و با تمام ویژگیبرزویه هم برزویه ا ":گویدمی"ورای ادب و تاریخ 



  6۳  بزرگمهر، حکیمی اندرزگو 

 

 
 

بزرگمهر "دکتر رضا شعبانی در کتاب  .(۲۲ :۲6۲۰، دُرّی) ثبت رسیده نمود تاریخی داشته استبزرگمهر به 

. قراین و ای بودن بزرگمهر داردشک و تردید پیرامون افسانه با بررسی متون مختلف سعی در زدودن "حکیم

رش در اداره امور مملکت بوده اسناد مختلف و سخنان و اندرزهایی که به او منتسب است حکایت از حضو

گمهر از آغاز ورودش به دربار انوشیروان تا فرجام زندگی او . در این مقاله به بررسی شخصیت بزراست

 پرداخته شده است.

 

 ورود بزرگمهر به دربار خسرو انوشیروان

، نخستین آگاهی از حال بزرگمهر آن اسلامی از جمله فردوسی و ثعالبی یبر اساس منابع فارسی و عربی دوره

ای در مرو بود. در آن زمان انوشیروان خوابی دید که در خانهآموخته مکتبر نوجوانی دانشاست که وی د

صبح شاه  نوشد.در آن جام نهاده و با او شراب میجامی زرین شراب می نوشد و خنزیری نیز پوزه خود را 

که موبدان کاردان در اطراف  ، تا اینموبدان معنی خواب را خواستار شد، اما آنها از تعبیرش عاجز بودند از

بیر خواب را از ، وقتی تعدادرا یافتند که کودکان را آموزش میموبدی  جو پرداختند و در مرو،کشور به جست

، وی نیز نتوانست آن را تعبیر کند. یکی از شاگردان او جوانی بود موسوم به بزرگمهر برخاست او پرسیدند

 و : 

 باستاد گفت این شکار منست
 

 تگزاریدن خواب کار من اس 
 

                                                   

اما مردی که برای پیدا کردن  ".خواهی غوره نشده مویز شویمی"موبد او را ملامت کرد و گفت: 

سپس  خوابگزار آمده بود گفت: نمی توان انکار کرد که خدا می تواند به چنین طفلی قدرت فهم اعطا کند .

او را از  ".تعبیر خواب را در حضور شاه خواهم گفت" :بزرگمهر گفت  ؟به بزرگمهر گفت تعبیرت چیست

در بین زنان و کنیزانت مردی است که "مرو به درگاه خسرو انوشیروان آوردند. و در تعبیر خواب شاه گفت: 

 :بزرگمهر گفت "مایلم دلیلی برای گفتارت بیاوری." :شاه گفت "در عشرت با یکی از آنها با تو شرکت دارد.

  "باید امر دهی کلیه زنان و کنیزانی که در سراها و خانه های سلطنتی هستند بیایند و از مقابل ما بگذرند."

 برهنهههه دگربهههاره بگذارشهههان
 

 بژرفهههی نگههههدار بازارشهههان 
 

 غلههامی پدیههد آمههد انههدر میههان
 

 ببالههای سههرو و بچهههر کیههان 
 

                                                                

     انوشیروان از کنیزک پرسید این مردک کیست؟    

 چنین گفت زن کهو ز مهن کهترسهت
 

 جوانست و بها مهن ز ههم مادرسهت 
 

 پههدر مهها جههدا مههادر مهها یکیسههت
 

 ازو بههر تههن مههن ز بههد راه نیسههت 
 

 چنههین جامههه پوشههید کههز شههرم شههاه
 

 نیارسهههت کهههردن بهههرویش نگهههاه 
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 بهانهههه چنهههین کهههرد آن مهههاه روی
 

 بههیم و نهیههب شههه مهههر جههوی ز 
                                                     

             ( 3۴۲:  ۲6۳۲)فردوسی،                                                                                          

و به بزرگمهر جایزه داد و او را جزء محارم انوشیروان چون از خیانت آن دو آگاه شد هر دو را اعدام کرد 

در مقابل تخت انهو شهیروان بهرای او  "چنان بالا گرفت که به روایت ابن بلخی  مخصوص در آورد و مقامش

 (۲۳:  ۲6۱۴. ) ابن بلخی ،  "کرسی زر نهادند

 

 حذاقت و کیاست بزرگمهر در رمزگشایی معماها  

وزارت گشودن راز بازی شهطرن  بهود کهه بها انهدک تفهاوتی در آثهار ترین اقدام بزرگمهر در دوران انشدرخ

ه هندوان بهه . شامجمل التواریخ و القصص آمده است ، ثعالبی و مولفویسندگان گوناگون از جمله فردوسین

، شهطرنجی را بها ههدایای ایرانیان و با توجه به سود خویش ( برای آزمودن خرد و دانایینام دیوشرم )دابشلیم

 یی به همراه بزرگترین دانشمند دربار خود به ایران فرستاد و از انوشهیروان خواسهت آن را رمزگشهاییگرانبها

 :  اندبر مثال حرب ساخته. بزرگمهر دانست که شطرن  را کند وگرنه دیگر باجی نخواهد داد

 همی جست بازی چپ و دسهت راسهت
 

 همی رانهد تها جهای ههر یهک کجاسهت 
 

 ی بیافهتبه یک روز و یک شب چو باز
 

 از ایههوان سههوی شههاه ایههران شههتافت 
 

 

      :زرگمهر چون بازی را رمزگشایی کردب

 هند سهخت یغمی شد فرستاده
 

 بماند اندر آن مهرد بیهدار بخهت 
                                   

 (3۳۰: ۲6۳۲)فردوسی،                                                                                   

زرجمههر در عهوآ آن بهازی نهرد بسهاخت، و بهه هندوسهتان ب "بنابر روایت مجمل التواریخ و القصص 

، و بر دانش او خسهتو ان است، نتوانستند شناخت که آن بازی بر چه سفرستاد، و همه حکماء هند جمع شدند

ن چون ماه و آفتاب و خان ها بخشیده بر آ، و بزرجمهر نرد بر سان فلک ساخت و گردش آن به کعبتین شدند

، ارتباط فرهنگی ایران و هنهد را در احتمالاً  اختراع شطرن  و نرد (۳۲:  6۱۲، التواریخ والقصصامثال. )مجمل

به احتمال قوی این شخص مشهور و مرموز کهه نهام او  ": کریستن سن گوید زمان انوشیروان نشان می دهد .

 .(۲3-۲۲: ۲6۳۱، )کریسهتن سهن "، همان برزویه طبیب باشد ده انردن  به ایران کرا ملحق به قصه ورود شطر

آمیهز خصیت آن است کهه برزویهه تلفهح محبهت، نخستین دلیل یکی بودن این دو شدر استدلال کریستن سن

دلیل دوم آنکه پادشهاه هنهد کهه شهطرن  را بهه ایهران  ؛مهر شکل اصلی و صحیح بزرگمهر استو برز برزمهر

، اب سلم یا دابشهلیم روایهت شهده اسهتنام داشته و کتاب کلیله و دمنه برای دیوسرم یا د "دیوسرم"د فرستا

. استدلال دوم تنهها بیهانگر آن اسهت کهه بهازی بزرگمهر هر دو از مردم مرو بودندسومین دلیل آنکه برزویه و 



  6۲  بزرگمهر، حکیمی اندرزگو 

 

 
 

لال سوم بزرگان دیگهری چهون شطرن  و کتاب کلیله و دمنه در اختیار یک پادشاه هندی بوده است و در استد

( و دلیلی بهرای آمیخهتن شخصهیت  ۱۰۱: ۲6۴۰، اصطخری) اندرو و منسوب به ساسانیان بودهباربد از مردم م

. کریستن سن گفتار مولف فارسنامه مبنی بر وجود کرسی زر در کنهار اردآنان و دیگر شهروندان مرو وجود ند

دانسهته  "بزرگ فرمدار"سی را محل نشستن قرار داده ، و آن کر تخت انوشیروان برای بزرگمهر را مورد انتقاد

. و ه اسهت، ولی در تحقیق او هویت این وزیر روشن نشدانوشیروان بوده "وزیر"یا  "یربزرگ دب" که در اصل

رزویهه دیگر سخن اینکه در هیچ منبعی از پدر برزویه با نام بختگ یا سوخرا یاد نشده است و بر اساس باب ب

، و برزویه طبیهب پهس از ن بوده ولی نامی از او نرفته است، پدر برزویه از لشکریاآغاز کلیله و دمنه طبیب در

خواههد تها بهه جای پهاداش از خسهرو انوشهیروان مهی ، بهز هند و آوردن کتاب کلیله و دمنهموریت اأانجام م

مخلهد شهود و ایهن ار باقی و بزرگمهر دستور دهد تا بابی مشتمل بر صفات برزویه بنویسد تا نامش در روزگ

د همهان طهور . به احتمال زیاد چون بزرگمهر در علم نجوم تبحر داشت پیشگویی می کرامر صورت می گیرد

 : که فردوسی روایت کرده

 بههراز سههتاره چههو او کههس نبههود
 

 ز راه پزشکی ز کس پهس نبهود 
                                                   

البزیدج =  "همچنین نویسندگان و علمای نجوم دوره اسلامی از کتابی در صناعت احکام نجوم به نام      

( از جمله 6۱۱: ۲6۲۱. )ابن ندیم، تاند که بزرگمهر آن را تفسیر کرده اساثر فالیس رومی یاد کرده "گزیده 

ه همراه دُرج و قفلی سر بسته ب، رسولی را با هدیه و نامه به های بزرگمهر آن بود که قیصر رومپیشگویی

 : گویدفرستد و میدربار شاه ایران می

 بدین دُرج و این قفهل نهابرده دسهت
 

 نهفتههه بگوییههد چیههزی کههه هسههت 
 

 فرسهههتیم بهههاژ ار بگوییهههد راسهههت
 

 جهز از بهاژ چیهزی کهه آئهین ماسههت 
                                                   

قادر به جواب و تعبیر معما انوشیروان از مردم با کیاست دربار حل معما را خواستار شد ولی هیچ یک 

، از زندان آزاد شد و شاه با طلب شاه محبوس بود و ناببنا شده بود . بزرگمهر که در این زمان در زنداننشدند

. بزرگمهر برای جواب یک شب تِسرّ محتوای آن را از او درخواسبا او از صندوق صحبت کرد و  ،معذرت

مهلت خواست و فردا بر اسب سوار شد و به دو نفر از خدمتگزارانش امر داد که جلوی او بروند و اولین 

آیا دوشیزه است یا شوهر . زنی عبور نمود و بزرگمهر از او پرسید بینند به او بگوینددر راه می که راکسی 

، از او سوال ی رفت ادامه داد و زنی دیگر رسیدگمهر براهی که م. بزرکرده است، جواب داد که دوشیزه است

. بزرگمهر اولاد دارد، زن جواب داد خیرد ی، پرسنه ؟ زن جواب داد که شوهری دارد کرد آیا شوهری دارد یا

. بزرگمهر جواب معما را پیدا کرد و زرگمهر گذشت جواب داد اولاد داردبراه افتاد و زن ثالثی که از پهلوی ب

 .هور سه مروارید است که یکی نسفته، یکی نیم سفته، و یکی سفته استگفت در این صندوق مم
  

 سه دُرّ است رخشهان بهدرج انهدرون
 

 لههافش بههود زان کههه گفههتم فههزونغ 
 



  پژوهش در آموزش تاریخ تخصصی –فصلنامه علمی   ۴۰

 

 یکههی سههفته و دیگههری نههیم سههفت
 

 آن کههه آهههن ندیدسههت جفههت دگههر 
   

 . رید یافتندو سه مرواچون صندوقچه را باز نمودند چنان بود که بزرگمهر گفته بود 

 سه گوهر بدان پرده اندر نهفهت
 

 نان هم که دانای ایران بگفهتچ 
 

 ( 3۱۴: ۲6۳۲) فردوسی،                                                                                                                                            

به مشهیت ، از خشمی که به او آورده بود پشیمان گشت و آن را هوش بزرجمهر متحیر شد وشیروان ازان"

: ۲۲36، ثعالبی)."خود ملتزم به پرداخت خراج شد . فرستاده قیصر از طرف صاحبو اراده خدا مربوط دانست

روزی خسرو . کردخود اعتراف می "نمی دانم"شعار به ها بزرگمهر حکیم و دانش(  در خیلی از موقعیت36۴

: نهه، ای بزرگمهر گفت"در عالم تو دانی؟ ای فلان همه چیز "نزد رسول روم از بزرگمهر پرسید انوشیروان در 

مهه چیهز پهس کهه دانهد ؟ بزرگمههر ، پرسید که : هاز آن طیره شد و از رسول خجل گشت، خسرو خدایگان

( روزی زنهی پهیش ۴۲ :۲6۱۱، نصهرالمعالیعاند. )گان هنوز از مادر نزائیدههم : همه چیز همگان دانند وگفت

تو کهه  :دانست و گفت نمی دانم، آن گفتبزرگمهر آمد و از وی مساله ای پرسید که بزرگمهر سِرّ آن سخن ن

دان کهه نهدانم : بدان چیز که دانم و بهخوری؟ بزرگمهر گفتین نعمت خدایگان ما به چه چیز می، ااین ندانی

اگر بدان ستانمی که ندانمی همه مال جههان مهرا دهنهد  ( و۲6: ۲6۱۱المعالی، )عنصر دهدمَلِک مرا چیزی نمی

عضی جاها بنابر بهر مصهلحت و درایهت، سهکوت و خاموشهی ( بزرگمهر در ب۱۱3: ۲63۲سند نیاید. )غزالی پ

کردنهد کهه بزرگمههر انوشروان در بهاره موضهوعی بحهی مهی . روزی گروهی از حکمای دربارکرداختیار می

و طبیهب انهد چرا با ما در این بحی سخن نگویی، گفت : وزیران بر مثهال اطبهاء ،او پرسیدند، از خاموش بود

 .  را بر سر آن سخن گفتن حکمت نباشد، پس چون بینم که رای شما بر صوابست مدارو ندهد جز سقیم را

 چو کاری بی فضول من بر آیهد
 

 را در وی سهخن گفهتن نشهایدم 
 

 اسهت وگر بینم که نابینا و چهاه
 

 اگر خاموش بنشینم گنهاه اسهت 
 

 ( ۱۱: ۲6۳۲)سعدی،  

ها پیش بوزرجمهر آمدند و از او پرسهیدند چهه چیهز در دنیها از : زمانی رومیی پاریزی آورده استباستان

. آنها تعجب کردند و پیش گویمیک چیز دیگر که آن را فعلاً نمی ، مرگ و: زنهمه چیز مهمتر است؟ او گفت

را ر دوباره همین سوال . انوشیروان با حضور بوزرجمهنکته را مطرح کردند و توضیح خواستند وان اینانوشیر

؟ مرگ، اگر قباد از زیر بوته خار در می آمد، آیا انوشیروان : زن، اگر زن نبودتکرار کرد، بوزرجمهر جواب داد

باب سهومی اکهراه داشهت کهه حهرف بزنهد، امها نشست؟ بوزرجمهر در مرد، انوشیروان کجا به تخت مینمی

! و تیهاج: اح. بهوزرجمهر گفهت؟ انوشیروان امان داددهیدبوزرجمهر گفت : آیا امان میانوشیروان اصرار کرد. 

: آخر گویمام میها اصرار کردند، بوزرجمهر گفت چون امان یافتهالبته دیگر توضیحی نداد، انوشیروان و رومی

؟ تِ بسیطی مثل قبله عالم خدمت کنهدآمد در دستگاه آدم بحمن عالم دانشمندی، آیا می ر احتیاج نبود، مثلاگ



  ۴۲  بزرگمهر، حکیمی اندرزگو 

 

 
 

: نهاپلئون بهه خارجه خود پرنس تالیران گفتاین درست همان حرفی است که هزار سال بعد ناپلئون به وزیر 

نشین من جا ، تو دوباره وزیر خارجه حکومتی هستی کهی دانم که به محض اینکه سقوط کنمتالیران گفت ، م

نمی دانم و به تهو احتیهاج دارم! ست ، ولی چه کنم که سیاشده و مرا شکست داده است، همه اینها را می دانم

( تبحر در پیشگویی و آگاهی از رازهای سر به مهر توسط بزرگمهر باعهی شهده ۲۰3 :۲6۲۰، باستانی پاریزی)

م )ص( ( و پیشگویی ولادت پیهامبر اسهلا۱۴3: ۲6۴۳، لت ساسانی )نظام الملکاست که پیشگویی انقراآ دو

، دانهش بزرگمههر از دو راه عرضهه ها( در تمامی این حکایت6۲۴: ۲6۲۲، غزالیرا به بزرگمهر نسبت دهند. )

. از ایهن رو سههروردی در تشهریح قواعهد و خواب ، یا با نهوعی دریافهت شههودی شده است یا از راه تعبیر

ه ، اساس حکمت اشراق را شیوه دانایان سرزمین پهارس و از جملهمتط فلسفه اشراق در باب نور و ظلضواب

   .(۲۲: ۲63۲، سهروردی) بزرگمهر دانسته است

 

 فرجام کار بزرگمهر 

بهاره ، دینوری و ابهن اسهفندیار درورد فرجام کار بزرگمهر مختلف استنظرات نویسندگان دوره اسلامی در م

ههای نند و بها طهرح روایهتکگمهر در پایان زندگی او اشاره می. گروهی به ادبار بزراندمرگ او سکوت کرده

هر فرصت و امکانی کهه پهیش  . بزرگمهر دردانندد گمانی انوشیروان نسبت به وی می، علت آن را بگوناگون

 : گفتداد و میجوان را پند و اندرز می، شاه آمدمی

 چنهان دان تهو ای شههریار بلنهد
 

 که از پند کس بهر نگیهرد گزنهد 
 

 

از دروغ و ، دوری رویشاه را به نیک نامی و نیکو منشی، فرهنگ دوستی، دانش اندوزی و میانه او همیشه

 . کردکینه ورزی دعوت می

 به کسری چنهین گفهت بهوزرجمهر
 

 خرامد به کامهت سهپهرچون می که 
 

 مبههادا بههه کههس کینههه ورزد دلههت
 

 ملهههرزان دلهههی تههها نلهههرزد دلهههت 
                           

 : ر جایی دیگر چنین اندرز داده استد

 چو داری بدست انهدرون خواسهته
 

 زر و سههههیم و اسههههپان آراسههههته 
 

 هزینه چنهان کهن کهه بایهدت کهرد
 

 نبایهههد فشهههاند و نبایهههد فشهههرد 
 

 (3۴3: ۲6۳۲، فردوسی) 

اسهت کهه  . ماجرا ایهندهدر بیان، بلکه در عمل نشان میبزرگمهر عقیده خود را راجع به روزگار نه تنها د

توانهد بیگنهاهی خهود را گیرد و وی با آنکه به آسانی مهییکبار بر اثر سوء تفاهمی، انوشیروان بر او خشم می

فرسهتد دهد. پس از چندی به او پیغام مهیروان فرمان به زندانی کردن او می. انوشیماندمی ، خاموش،ثابت کند

 خواهی یا التماس: که حالش چگونه است ؟ بزرگمهر به جای عذر
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 چنین داد پاسخ بهه مهرد جهوان
 

 هههروزم بههه از روز نوشههیروان 
                                

 ( 3۱6: ۲6۳۲)فردوسی،                                                                                          

گهذرد، دوبهاره از تاریکی دربند کنند و چون مدتی میدهد او را در چاه شود و دستور میشاه در خشم می

. انوشیروان از ایهن جهواب ه روز من از روز شهریار بهتر استدهد کشود، بزرگمهر پاسخ میحال او جویا می

د دهد او را در تنور آهنی تنگ و تاریکی افکنند و اطهرافش را سهیخ و پیکهان بچیننهآشوبد و دستور میبر می

شود تها بهه طعنهه دتی قاصدی از طرف شاه فرستاده می. بعد از مکه امکان تکان خوردن نداشته باشدبدانگونه 

 : بگوید

 بگویش که چون بینی اکنون تنت
 

 ؟که از مهیخ تیهز اسهت پیراهنهت 
 

                                          

گویهد دارد و بها صهراحت مهیبر نمی "رُک گویی"ز تند گویی و به قول امروزی ها بزرگمهر دست ا     

. انوشیروان که دیگر حیرت زده و مستاصل شده است یکی از نزدیکان "روز من از روز نوشیروان بهتر است"

د کهه چگونهه در بنهد و فرستد تا از او بخواهد کهه حقیقهت امهر را بگویهود را همراه با دژخیمی نزد او میخ

 :  دهدداند. بزرگمهر جواب میحال او می شکنجه، حال خود را بهتر از

 بهههدان پاکهههدل گفهههت بهههوزرجمهر
 

 کههه ننمههود هرگههز بههه مهها بخههت چهههر 
 

 نههه ایههن پههای دارد بههه گههردش نههه آن
 

 سههر آیههد همههه نیههک و بههد بههی گمههان 
 

 چه با گن  و بخت و چه با رن  سخت
 

 ناکهههام رخهههتبهههه  دونهههدیم ههههر بب 
 

 زسهههختی گهههذر کهههردن آسهههان بهههود
 

 هراسهههههان بهههههود دل تاجهههههداران 
 

 

 : بود که همچنان در زندان ماند تا بر اثر همین جواب ها

 دلش تنهگ تهر گشهت و باریهک شهد
 

 دو چشههمش ز اندیشههه تاریههک شههد 
 

 ( 3۱6: ۲6۳۲)فردوسی،    
 

دهد که رن  و راحت روزگار و عزت و خواری آن در چشم مرد روشن در این مثال بزرگمهر نشان می

 : عبیر داوری مازندرانی، و به تبندددر هر حال دل بر جهان گذران نمی بین یکی است و او

 ای شب هجران تو پنداری برون از روزگاری          روزگار و هر چه در وی هست بس ناپایدار است
 

حل معمای  ، او را برایبینا شدن بزرگمهر در زندانبعد از نا عطار نیشابوری در الهی نامه روایت کرده که

خواهی؟ بزرگمهر و پرسید در برابر زحمت خود چه می، شاه از ارسول رومی احضار کردند، پس از حل معما

: ای ، انوشیروان گفته جای خود بنهند تا بتوانم ببینم: ای پادشاه عالم فرمان بدهید تا چشمان مرا بگفت

: ای پادشاه بعد از این اگر خواستی از ت، بزرگمهر گفدانی که چنین چیزی ممکن نیستد میفرزانه تو خو



  ۴6  بزرگمهر، حکیمی اندرزگو 

 

 
 

: ۲6۳۱)ثروتیان،  بتوانی آن را به خودش برگردانی، آن چیز را بگیر که اگر پشیمان شدی چیزی بگیریکسی 

۱۳۲ ).  

 مکههن تنههدی زکههس چیههزی سههتان تههو
 

 کههه گههر خههواهی تههوانی دادش آن تههو 
 

                              

به جُهرم تغییهر دیهن از رگمهر آورده که انوشیروان او را باره جُرم و عاقبت بز بیهقی در تاریخ خود در     

ت دادن ، ولی بزرگمهر با صهبوری و رضهایشرایط سختی محبوس کرد شتیگری به عیسویت، تا دو سال بازرد

و  ی بهه بهشهت رفهتو وتا او را کشتند و مثلهه کردنهد  "، اما شاه در آخر بفرمود ، تحمل کردبه تقدیر الهی

( به هر حال اینکه مجازات سنگینی نصیب بزرگمهر شهده ، شهاید  ۴۳۲: ۱، ج۲6۱۲، بیهقی) "کسری به دوزخ

مردم نهادان را در "گفت: که در نظریات اجتماعی خود میمرد حکیمی  -از این جهت بوده است که بزرگمهر 

، )مجلهه مههر "اختیار انسهانی نیسهت نظیم امور دردانم که ترتیب و تبینم و میا در ذلت میرنعمت و دانایان 

وافق نبوده است و این نکته را هم، در اتهامی کهه بهه او ( با زیاده روی در قتل و کشتار بد دینان م۲6۱: ۲6۲۱

، پس از سیزده سال سلطنت ، وزیر را متهم کرد وایت کرده، پرویز. مسعودی مورخ رشود ثابت کرداند، میزده

ثمره علم و نتیجه عقهل  ": شتتمایل است و بفرمود تا او را حبس کنند و بدو نوکه به زندیقان ثنوی مذهب م

( مسهعودی در ایهن زمهان ۱۳۰: ۲، ج۲6۳۰، )مسعودی "و سزاوار مجازات شدی تو این بود که درخور کشتن

ب کند. البته اپرویز اسم نیسهت، یهک نهوع لقهداند و از قول پرویز بیان سخن میزرجمهر را وزیر پرویز میبو

ندرتاً این لقهب بهه  . شاید برای انوشیروان همست ناپذیر است و همیشه پیروز است، یعنی کسی که شکاست

ن آمقابله بها  ، برایه ایران را فرا گرفته بود، پهنری که دکترین تند و بی امان مزدک( در روزگاکار برده شده)؟

نماید کهه هرگهز دان بگذارد. بزرگمهر چنان میبایست پای به میغیر از زور و حیله، مقداری فکر و اندیشه می

وجب تباین میان او و شاه شهده اسهت. بیهقهی با قتل عام یک طبقه بزرگ از جامعه همراه نبوده و همین امر م

مها را از علهم خهویش ": گفتندردم بر راه او صف کشیده میبزرگمهر را به زندان می بردند، م نویسد وقتیمی

، و آب ما بودی کهه مها را راه راسهت نمهودی. ستاره روشن دریغ نداشتی تا دانا شدیمیچ چیز ، و هدادیبهره

، و تهو نیهز از آن ه از تو یافتیم، و مرغزار پر میوه ما بودی که گونه گونخوش ما بودی که سیراب از تو شدیم

ود حهدس زد کهه ش( به احتمال زیاد می ۴۳۱: ۱، ج۲6۱۲، )بیهقی "ن نیستی که از راه راست باز گردیحکیما

اختلافات طبقهاتی ، به عنوان مزدکی بودن و نادیده گرفتن های شاه در قلع و قمع مخالفانبزرگمهر با تند روی

 :  گویدباط از این شعر فردوسی است که می. این معنی استنمخالفت کرده است

 چنههین گفههت بهها شههاه بههوزرجمهر
 

 که یک سر شگفت است کار سهپهر 
 

 دسهههتگاهیکهههی مهههرد بینهههی بههها 
 

 رسههیده کلههاهش بههه ابههر سههیاه 
 

 که او دست چپ را نداند ز راسهت
 

 ز بخههتش فزونههی ندانههد زکاسههت 
 

 یهههک از گهههردش آسهههمان بلنهههد
 

 ستاره بگوید کهه چونسهت و چنهد 
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 فلههک رهنمههونش بههه سههختی بههود
 

 همههه بهههر او شههور بختههی بههود 
 

     

ظاهراً مایه نکبت و وحشت شاه و ثروتمندان و اهل بیوتات و اصهفهبدان از  نیز، ،تظاهرات مردم به نفع او

، بوزرجمهر را ههم مغهرور . احتمالاً همین تظاهرات مردمانددانی شدن او را مُهر تسجیل نهادهاو شده بود و زن

گفهت: ، ن از او خواسهت کهه تغییهر رویهه دههد، زیرا وقتی انوشیرواه بود و آخر کار به ضررش تمام شدکرد

، پهس چهون مهن از تهاریکی بهه گویندحکیم و دانا و خردمند روزگار می ! مرا مردمانزندگانی ملک دراز بادا

( گرفتاری بزرگمهر و هر ۴۳۱: ۱، ج ۲6۱۲، )بیهقی م که نادان بی خرد باشم، به تاریکی باز نرومروشنایی آمد

ه قدرت اهل سلاح و نظامیان و سهپاهیان وزیری که به رای خویش متکی بوده همیشه این بوده است که چگون

ن سهینا ههم . این همان مشکلی است که ابرا که همیشه دست راست پادشاهانند، کم و محدود و کوتاه سازند

، قائم مقهام ههم همهین مشهکل را داشهت و الملک هم بدان گرفتار بوددر همدان بدان دچار شد، خواجه نظام

فرمانهدهان نظهامی  . بزرگمههر همیشهه در برابهر سهوء اسهتفادهرفت به کودتای همین ها به زندان مصدق هم

اینهان "کرد کهه ، و صریحاً اعلام میتمکین باشد : رضا نباید داد که لشکر را  این قدرت وگفتایستاد و میمی

، و غهم ویرانهی ن کوشند که کیسهه خهویش پهر زر کننهد، و همه در آرندبر مردمِ ولایت رحمت و شفقت ندا

، خیلهی آسهانتر از آنجها کهه ورود در سیاسهت .(۱۱3 :۲6۳۲، نظام الملک) "ویشی رعیت نخورنددرولایت و 

، حسنک و قائم مقام و امیر کبیر که وارد دنیای سیاسهت شهده خروج از آن، اشخاصی چون بزرگمهر است از

تبداد یها بهه قهول ر رژیم اس. دند به سرنوشت دردناک گرفتار شدندبودند چون قرار را بر مقاومت گذاشته بود

من اشتباه کرده بودم کهه تصهور  :گفتاست که امیر کبیر در هنگام انتقال به کاشان  "رژیم انا و لا غیری"قدما 

   .(63۲: ۲6۲3، مکی) خواهدخواهد، خیر مملکت پادشاه عاقل میکردم مملکت وزیر عاقل میمی

 

 نتیجه گیری

یمای مبهم و ، با همان سروایات تاریخی از او یاد شده استبزرگمهر که در کتب مواعح و بلاغی بیشتر از 

. در منابع ایرانی و عربی دوره اسلامی نه بخشدبینی عصر ساسانی را تجسم می ، روشننیمه افسانه ای خویش

، دانای رازهای مکتوم و عامل ط به عنوان وزیر دانای انوشیروان، بلکه به عنوان یک دانشمند، قهرمان ملیفق

. شخصیت بزرگمهر محاط در نصایح و وم در برابر ایران معرفی شده استهای هند و رتگی دولتسر شکس

، حاصل اندیشه و جهان بینی و در پند نامه خویش به انوشیروان. ای است که از او به جای مانده استپندهای

ولی چند در اص کند و چکیده حکمت خویش را دراندرزگویی به انوشیروان عرضه می خود را در قالب

. وزیر هر چند مقتدر و م بوده استدهد که رعایت آنها موجب تامین امنیت شاه و مرداختیار او قرار می

،  ولی نظارت بر دستگاه د تا در آن به کار خود ادامه دهدمستعد و تیزبین باشد نیاز به  محیط امن و امانی دار

، باعی صر نظامیابه وزیر و نفوذ عن دی سلطان. بی اعتماگردیدزوال قدرت وزارت قرین می سلطنت با

ن مظهر اراده ملی و ، بزرگمهر چو. بنابر روایات و منابعشداز تشکیلات می او تتضعیف وزیر و سلب قدر
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، در نهایت مغضوب دستگاه رسمی و دینی کشور قرار گرفت و به جمع شهیدان اندیشه حامی ملت بود

 پیوست. 
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Bozorgmehr Wise Counselor 

Abstract 

 

In the history of countries, there have always been great people whose contemporary 

people have boasted their existence and have always been proud of them. These great 

people have become a legendary figure over time for the general public through the 

action they have done. One of these great men who symbolized wisdom among Iranian 

bureaucrats and whose life was partly involved in ambiguity and myth is Bozorgmehr 

Hakim. In Iranian history and literature, ethical, philosophical statements, as well as 

words of advice and anecdotes have been attributed to him, which emphasize his 

wisdom and patriotism.  The Iranians have presented their human values by quoting 

those great men who have been exemplary and tactful both in history and in the 

construction of legend.Undoubtedly, Bozorgmehr Hakim is one of those bright figures. 

He was one of the heroes who joined the group of martyrs of thought and became 

legendary. Thus, it is necessary to investigate his legendary and real character. 
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