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Abstract 
One of the most important and challenging stories of Marzbannameh is Div-

e Gavpai and the religious sage, which covers the fourth chapter of this book 

and is viewed from different angles. One of the reasons for various 

speculations about this story is the association of meanings and its 

connection with a range of religious, historical, mythological narratives and 

narrative themes in the Iranian mythology and Saami stories that each one 

has some thematic similarities with the story of Div-e Gavpai and the 

religious sage. It is likely that Varavini intended to intentionally include 

some signs and evidence in the text to guide the wise reader to those 

narrations. Accordingly, while expanding the intentions and dimensions of 

the story and connecting the audience's mind with similar narrations, he 

establishes coherence and coordination between the phrases of the fourth 

chapter of Marzbannameh. Research on this subject has explored this story 

more from the perspective of mythological critique and related narrative 

patterns and religions of ancient Iran while its relationship with Saami 

stories such as the story of Prophet Moses (pbuh) and Prophet Muhammad 

(pbuh) in religious and historical texts has been neglected. In this paper, with 

a descriptive-analytical method and based on intra- and extra-textual 

evidences and presenting structural, verbal and content documents, the 

similarities and relations of this story with the mentioned narrations are 

explained. It is also shown that how Varavini, with the help of his own art 

and the use of storytelling techniques, has created a multi-layered narrative 

discourse from which different voices can be heard. 
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پذیری داستان دیو/ 82  صو حضرت محمد عهای حضرت موسی از داستان نامه مرزبانگاوپای و دانای دینِی  اثر

 

پذیری  از  نامه مرزبانو دانای دینِی  گاوپای دیِو  داستاناثر
 صمحّمدو حضرت  عحضرت موسی های داستان

 *زینب رضاپور

 چمران اهواز، اهواز، ایراندانشگاه شهید  استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی

 (98تا  81)از ص 
 23/1/1401، تاریخ پذیرش مقاله: 6/10/1400تاریخ دریافت مقاله: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
و دانای دینی است که باب چهارم این کتاب را به  گاوپای دیو   ،نامهمرزبانبرانگیز  های مهم و چالش یکی از داستان

این  بارۀدرها  زنی د گمانهیکی از دالیل تعد  . است مختلفی به آن نگریسته شدهاز زوایای خود اختصاص داده و 
های داستانی   مایه کردن آن با طیفی از روایات دینی، تاریخی، اساطیری و بن تداعی معانی و ارتباط برقرارداستان، 

و دانای دینی اشتراکات  گاوپای دیو  نوعی با داستان  بهکدام های سامی است که هر موجود در اساطیر ایرانی و داستان
 بر آن بوده، در متن ها و شواهد برخی نشانهبا گنجاندن هدفمند  وراوینی  مال وجود دارد که تاین اح مضمونی دارند و

گاه را بتا  است  و ابعاد داستانی و پیوند ضمن گسترش اغراض ،از این طریق وی. دشورهنمون  ،آن روایات همخاطب  آ
کند.  هماهنگی برقرار می انسجام و نامهمرزبانبین عبارات باب چهارم دادن ذهن مخاطب با روایات مشابه، 

شناسی و الگوهای روایی مربوط به آن و  شده در این باره، این داستان را بیشتر از دیدگاه نقد اسطوره های انجام پژوهش
دحضرت و  ع های سامی نظیر داستان حضرت موسی اند و ارتباط آن با داستان ادیان ایران باستان کاویده در  صمحم 

متنی و  درون تحلیلی، بر اساس شواهد   -توصیفی ۀشیوبه  ،است. در این نوشتار  متون دینی و تاریخی مغفول مانده
با روایات مذکور  نامهمرزبان ها و روابط این داستان   مستندات ساختاری، لفظی و محتوایی، شباهت ۀمتنی و ارائ برون

هشگردهای کارگیری  بهو  خویش ۀویژبه مدد هنر  وراوینیکه چگونه  شود می  گردد و نشان داده تبیین می پردازی،  قص 
 . شود میمختلفی از آن شنیده  صداهایپدید آورده که  الیهداستانی با گفتمانی چند

 

حضرت ، داستان عی دینی، داستان موسیو دانا گاوپای دیو   سعدالدین وراوینی، ،نامهمرزبان: یکلیدی ها واژه
د  .صمحم 
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 مهمقّد  .1
تنها  خص این سبک به شمار می رود که نهشا ۀنموننثر فنی  قرن هفتم و  ۀسرحلق عنوان به نامهمرزبان

بنا به قولی  .(510: 1366 ،خطیبی) در این قرن، بلکه در قرون بعد نیز سرمشق نویسندگان بوده است
در  ، آن راقول دیگر ۀو بر پاینوشته است؛ در قرن چهارم هجری  را کتاب نیاصل ارستم   بن  مرزبان

قرن وایل ادر و  (66: 1389رضایی، ) اند کردهتحریر ای از حکمای آن دوران  هعد  یک یا  ساسانیان ۀدور
 است.  به فارسی برگردانده آن را اتیفبا دخل و تصر  سعدالدین وراوینی  ،هفتم

های این کتاب و  داستانساختار  بردن به پی ،نامهمرزبانهنری  ابزارهای شناخت ابعاد  یکی از 
 دیگربا  را تعامل متناین امر، است.   دهراعمال ک های آن داستاندر  نویسندهفاتی است که فهم تصر  

 دیو  »داستان . کند آشکار میها  ۀپرداخت قص  بازرا در قیت او و خل   هنر وراوینیص و مشخ   ،ونمت
با طیف وسیعی از متون دینی، اساطیری، تاریخی، تعلیمی و فلسفی ارتباط  «و دانای دینی گاوپای
ای  در مرتبهموسی و حضرت آن با داستان پیامبرانی همچون  شباهتو در این میان،  کند میبرقرار 

دحضرت تر،  ضعیف  برای ترجمه از آن جهترا  نامهمرزبانوراوینی . رسد نظر می  بهبیشتر  صمحم 
ی که در آن دوره معهود بوده برگزید تا با وسعت مجال بتواند هنر نویسندگی خود را در باالترین حد  

 .(506: 1366، خطیبی) ، به نمایش بگذارداست
ز این کتاب با وراوینی ا ۀترجم ۀمقایس ولی از ؛به زبان طبری موجود نیست نامهمرزباناصل 

دکه  العقولروضهبا نام  دیگر آن ۀترجم آید که بسیاری  ، برمیکرده استتحریر  غازی ملطیوی محم 
بسیار وراوینی بر متون مختلف،  ۀاحاط زیباشناختی در این کتاب، حاصلی و از دقایق فن  

های مختلف  تداعی داستانتوان  می بر این اساس،  ست.اوواالی  ۀو قریحت نظر اندیشی، دق   ژرف
وراوینی در آرایی و هنر ظریف  های سخن یکی از اسلوب عنوان بهرا  نامهمرزباندر این باب از 

به  استفاده از منابع گوناگونبارۀ در کتاب ۀدر مقدم وی د  ویژه اینکه خو به ؛تلقی کرداثر این  ۀترجم
  است: اشاره کرده این موضوع

 ۀلطافت و ُمصاص ۀیک آنچ خلصاز افنان  عبارات نشستم و از هر چون نحل بر هر شکوفه
ی   بی ب ۀحلوت بود، با َخل  وار حاصل آمد  فرط  امتزاج عسل هخاطر بردم تا از مفردات اجزاء  آن مرک 

                         .(17: 1380 ،وراوینی) که امکان تمییز از میان کل  و جزء برخاست
دبودن که سبب تداعی مضامین و مفاهیم بردار ویلچندمعنایی و تأویژگی  ی در شاهکارها متعد 

پذیری و بطون معنایی قرآن کریم پدید آمده است. یکی از  ویلبا اقتدا به ظرفیت تأ ،ادبی بوده
طور هدفمند و  به کهشود  در اشعار حافظ مشاهده می ،آرایی سخن ۀهای شاخص این شیو نمونه

گاهانه، اسلوب، معانی و برخی واژگ های  از آیات و داستان ،های خود را هنرمندانه و پنهانی غزلان آ
 نامهمرزبانتنها در سرتاسر  وراوینی نیز نه .(235 :1391 نظری،) است  قرآنی الگوبرداری کرده

های اثرپذیری  بلکه از شیوه ،گون از واژگان و عبارات قرآنی و روایی بهره گرفته صورت پیدا و گونه به
 (50: 1400رضاپور، ) های قرآنی نیز غافل نبوده اشارات ضمنی به موضوعات و داستان ۀپنهان و تعبی
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ر این ب .کار گرفته استهای اساطیری با الگوهای دینی به  و تمام سعی خود را در تلفیق داستان
دینی با دانای و  گاوپای دیو  های داستان  شباهتشود ضمن تبیین  در این پژوهش تلش می ،اساس

دو حضرت  عحضرت موسی سرگذشت ای از ابعاد  هنری و پنهان باب چهارم  ، گوشهصمحم 
 د.شور بازپرداخت وراوینی آشکار د نامهمرزبان

 

 پیشینۀ پژوهش
د معین،   های گوناگونی انجام گرفته پژوهش« گاوپای و دانای دینی دیو  »در باب داستان  است. محم 

 (15 :1324) داند گاوپای و دانای دینی می را منبع دیو   ماتیکانیوشتفریانواختداستان اساطیری 
ر  نامهمرزبانگونه ادبیات را در تدوین داستان  صرفًا آنمعین،  ضمن رد  نظرلی و احمد تفض   موث 

از  «نامه و خاطرۀ شکست دیوان مرزبان»سیروس شمیسا در مقالۀ  (.254-253 :1393) است دانسته 
ها را منشأ این داستان  مردمان بومی مازندران و گیلن از آریاییسو روایتی قدیمی از شکست  یک
کردن شکست معنوی به جای شکست نظامی نیز در آن اعمال  داند که تغییراتی نظیر جایگزین می

های شمال را نیز در این داستان مطرح  ط بومیاز سوی دیگر، قبول دیانت زرتشتی توس   و شده است
گاوپای در اثر آمیزش اساطیر چند دوره، به شکل  قد است داستان دیو  داند و بر این اساس معت می

نقد »جهرمی، در مقالۀ  رزمجو بختیاری و خلیلی (. 1283: 1361) است  کنونی عرضه شده
 عناصر زمان و مکان، دانای دینی و دیو  « نامه گاوپای و دانای دینی مرزبان گرای باب دیو   اسطوره

ت ای کاویده سطورهانداز ا گاوپای را از چشم هایی از قبیل یوشت فریان،  اند و معتقدند شخصی 
ت اصلی داستان هریک به ،هوشنگ، زردشت و حضرت سلیمان یعنی دانای دینی  ،نوعی با شخصی 

ت کامل انطباق عدم به نهایت، در ولی ؛دارند هایی مشابهت ت داستان این های شخصی  های  با شخصی 
های  تحلیل جنبه»معصومه حسینی در مقالۀ  ده. سی  (80: 1390) اند کردهاساطیری و تاریخی اذعان 

 ،گاوپای را با کرتیر مرد دینی را با مانی و دیو  « نامه گاوپای و دانای دینی در مرزبان مانوی داستان دیو  
 متنی، و درون تاریخی مستندات اساس بر و دانسته شبیه مانویان، کشتار عامل و زرتشتی موبدان موبد

با  ،اند آوری که پس از مانی داشته به این نتیجه رسیده است که مانویان به دلیل شرایط خفقان
زرتشتی مناظرۀ اخت و یوشت، صحنۀ مناظرۀ مانی و کرتیر را که به قتل مانی  ۀکاری افسان دست

ای و گاوپ مسئله دیو  ». فوالدی و همکاران در مقالۀ (27: 1396) ندا انجامید، در آن مخفی کرده
و منابع پهلوی  اوستادانند که هستۀ اصلی این داستان برگرفته از  محتمل می «نامه دانای دینی  مرزبان

ه به   .(82: 1399) پرداخته شده است مینویخردباشد که با مفاهیم فلسفی آمیخته و باتوج 
 

پذیری .2  و دانای دینی گاوپای دیوسویه در داستان چنداثر
 بازپرداخت در ی،فن   نثر اقتضای به که است نویسندگانی جمله از وراوینیکه گفته شد  چنان

 اثرپذیری مختلف های گونه و بوده مند بهره قرآنی آیات مستقیم غیر و مستقیم ثیرتأ از ،نامهمرزبان
جا در یک نمونه جمع  طور یک های گوناگون اثرپذیری به اگر شیوه. است مشاهده قابل وی اثر در
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گاوپای و دانای  داستان دیو   در .(87 :1398 راستگو،) شود می گفته  «اثرپذیری چندسویه»بدان ند، شو
ولی  ؛شود صورت توأمان دیده می بهتأویلی  بنیادی و -الهامی تلمیحی، واژگانی، دینی نیز اثرپذیری

در  ضمنی مفاهیم ۀتعبی ،کردن آن نقش اساسی داشته بخشیدن به داستان و چندبعدی عمق در چهآن
مجیداست که از ساختار و سبک  نامهمرزبانزیرساخت باب چهارم  کند. در  پیروی می قرآن

قرآنسبکی، سخنور سخن خویش را در ساخت و بافتی همخوان و همسان با  –اثرپذیری ساختاری 
تنیده دارد که  ساختی پیوسته و درهم ورای روساخت آشکار خود، ژرف نیز در قرآنکند.  پردازش می

. یکی از نتایج ساختار و  (70: )همان با روساخت آن پیوندی پنهانی داردالیه و تودرتوست و   الیه
آن را در ادوار مختلف رقم  پویاییماندگاری و  در کنار دیگر عوامل، که قرآنفرد  بهسبک منحصر

 آن است ۀق نهفتیزده است، قابلیت تأویل و تطبیق آیات قرآنی و لزوم کشف معانی باطنی و دقا
از جمله سعدالدین وراوینی  همواره در اذهان سخنوران ادبی و این شیوه، (134: 1392)رکنی، 

  است.  بخش و اثرگذار بوده الهام
 

 نامه مرزباندر  دینی گاوپای و دانای داستان دیو .3
، در روزگاران قدیم که دیوان آشکارا در نامهمرزباندر  گاوپای و دانای دینی داستان دیو سبر اسا
به سرزمین دار  کاری اهتمام داشتند، با ورود مردی دین تباهبه و  مردم کردن گمراهبه فساد و  جامعه
کنند و در  پیروان وی، احساس خطر میشدن بساط عبادت و دعوت و افزایش شمار  و گسترده ایشان

کدام از دیوان برای دفع مشکل هر ،آیند. در این مجلس گاوپای گرد هم می مجلسی با مهتر خود دیو
گاوپای تصمیم  دیو ،دهند و در نهایت های خود را ارائه می مده و مقابله با دانای دینی دیدگاهآ پیش

در حضور  دینیدانای به افشای نادانی  االت دشوارسؤدن و پرسی آوردن هزار دیو دانا گردگیرد با  می
قتل او اقدام کند. همچنین ایشان متعهد برای و سپس بپردازد دانشمندان و بزرگان و آدمی و پری 

های  ها و غارها و زمین ند و در بیابانکنخود را ترک  لوفمأموطن ، شوند که در صورت شکست می
دینی به دانای  ،تماسی با آدمیان نداشته باشند. در نهایتطوری که هیچ  به ؛ندشوپست ساکن 
 شوند. دیده و ناامید از آن جایگاه آباد رانده می گوید و دیوان، زیان های آنان پاسخ می تمامی پرسش

هباید  ای، اهرمن یا  ت ادب فارسی، دیو همواره در معنای موجود اسطورهداشت که در سن   توج 
برای مثال،  ؛است  دا کردهپیانسانی  های مختلف انسانی و غیر جن به کار نرفته و مصداق

ال، فقهای دروغین، افراد ناصرخسرو افرادی چون خلفای عباسی، امیران سلجوقی، عوام، جه  
کنندگی، جهل،  وفایی، بدگوهری، گمراه را دیو نامیده و صفاتی چون فریبندگی، بی ... حریص و

: 1384اسعدی، به نقل از ) را بدیشان نسبت داده است ... کشی، جفاکاری، بدکنشی و نفاق، گردن
 گاوپای نیز به این موضوع چنین اشاره شده است:  در متن دیو .(10

انسان( استیل کند، بصفت دیوان بیرون آید و در امر و نهی بالقاء ) هر گه که گوهر آز و خشم درو
 .(267: 1380 وراوینی،) شیطانی گراید
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به ویل یابند و قابلیت تأ نمادین می ۀ، جنبدانای دینی در این داستاندیو و ، بر این اساس
ت ز بدعت کفر بشرعت ا» ونکاربرد عباراتی چ کنند. را پیدا می هاو تطبیق با آن گوناگونهای  شخصی 

مردی » نظیرواژگانی استفاده از  و (214: همان) «پرستی اقبال کردند خدای ۀو بر قبلایمان آمدند 
، بر پیامبر بودن ن مرد دینیشأ در «ارکان شریعت» و «بازار دعوت» ،«بساط دعوت» ،«دار دین

 گیرند. قرار می ویمخالفان و  دشمنانو دیوان در حکم  داللت دارد دینیدانای 
 

 گاوپای و دانای دینی دیو با ع موسیحضرت  داستان های شباهت .4
 استیهودیت، مسیحیت و اسلم( ) مشهور در ادیان سامیهای  داستاناز  یکی عداستان حضرت موسی

رجسته، های اخلقی ب درسگوناگون و تربیتی ابعاد  و ابجذ   ۀمای درون برخورداری از سبب به که
هبسیار مورد  سوره  34ضمن داستان حضرت موسی در قرآن در های مختلف  بخشاست.   بوده توج 
شده است و از کنار هم  ذکرهای طه، شعرا، اعراف، بقره، انفال، نمل و قصص  سورهو از جمله 

گاوپای  فرازهایی از این داستان با روایت دیو شود. های پراکنده، داستان کامل می دادن این بخشقرار
 وهای هدفمند  پردازی وینی از طریق عبارتورارسد  به نظر میو دانای دینی قابل تطبیق است و 

است. از این   ارتباط بین این دو داستان کوشیدهدر جهت برقراری ، خاص   و تعابیر واژگانگزینش 
و گروه دیوان به فرعون و یاران و مشاوران او قابل  گاوپای دیوو  عنگاه، دانای دینی، به حضرت موسی

 شود: میذکر های این دو داستان  باهتش ،ردر زید بود. نتأویل خواه
 هاشار گاوپای دیوجویی  به کبر و غرور و مهتری و برتری نامهمرزبان های مختلف در بخش. 1

برتر و بهتر خود را از همه  ،به مانند گاوپایفرعون نیز  .(250-249 و 230: 1380وراوینی، ) شود می
  جایگاه خدایی قائل است: برای خویش و داند می

گاه در  بر این بود. پس آن اند. و چهل سال هم تر منم ایشان همه کهتر از من گفت: بزرگ
يها برآورد و ایدون گفت:  خانه بت َلٍه َغْیر  ْن إ  ْمُت َلُکْم م  شما را جز من خدای کس نشناسم  .َما َعل 

  .(265  :1378 ،طبری) و خلق را به پرستیدن خود خواند
 :وافر وی به گاو است ۀپای شباهت دارد و آن علقوگا از جهت دیگری نیز بهفرعون 

او را سجده  ،گاه که گاوی نیکو بدیدیهر ؛گاو را دوست داشتی ،فرعون هر چند دعوی خدایی کرد
کردی  و خلق را بفرمودی که او را سجود کردندی. و به پادشاهی مصر اندر خلقی بودند بسیار که 

 رستیدندی و بتان داشتندی بر صورت سر  گاو، و فرعون بر ایشان انکار نکردی ازپر گاو را َس 
 دوستی که او را با گاو بود. و فرعون گوشت گاو نخوردی و نپسندیدی که کس از قوم او گاو کشتی

  .(305 همان:)
و از زیردستان و لشکریان او  «طواغی و طواغیت ۀفجر»گاوپای به  ، از دیونامهمرزباندر . 2

. در آیات مختلف قرآن (252و  215 :1380)وراوینی،  شود یاد می «طواغیت  طغیان ۀعبد» عنوان به
ُه َطغَ » نظیر نَّ ْرَعْوَن إ  َلی ف  َنا َنَخاُف َأْن َیْفُرَط »و   (43: و طه 17: نازعات ؛24: طه) «یاْذَهْب إ  نَّ َنا إ 

َقااَل َربَّ
  .دشو میفی گر و سرکش معر   فردی طغیان عنوان بهرعون نیز ف (45: طه) «َعَلْیَنا َأْو َأْن َیْطَغی
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 ،روز و هر (245 :1380 وراوینی،) «علم و حکمت پیشه است»دانای دینی را  ،نامهمرزباندر . 3
بسطت نهاد و ه اندک روزگاری بساط  دعوت او روی به تا ب»پیوندند:  افراد بیشتری به آیین او می

باع دانش او کردند و اتباع  بی نیز به مانند  عموسی .(214 :همان) ...« شمار برخاستند بسیار کس ات 
روز بر شمار پیروان او  دانای دینی از علم و حکمت برخوردار است و پس از آغاز دعوت، روزبه

ْلًما»شود:  افزوده می ُه َواْسَتَوی آَتْیَناُه ُحْکًما َوع  ا َبَلَغ َأُشدَّ در تاریخ طبری آمده . (14: قصص) «َوَلمَّ
آمدند تا بنی اسرائیل جمله بر او گرد  دار او میخبر او به مصر اندر افتاد. هر کسی به دی»است: 

 .(294: 1378، طبری) «گرویدند آمدند و بدو می
دهد و  ی ترتیب میا کوهی است که در آن جایگاه، صومعه عبادت دانای دینی بر سر محل   .4
 ۀکند و آفتاب سلطنتش سر از ذرو گسترد و خلق را به طریق عصمت دعوت می عبادت می ۀادسج  

در داستان حضرت موسی نیز کوه طور جایی است  .(216و  214 :1380 وراوینی،) زند این کوه برمی
و و آن حضرت در این کوه به عبادت  (630 :1378 ،شمیسا) کند میی تجل   عکه خداوند بر موسی

چون نعمت بر او تمام گشت و مناجات سپری شد، موسی از آن »پردازد و  مناجات پروردگار می
برکت پیغمبری و برکت وحی و برکت  ؛ها ها و برکت ها و نعمت کوه طور بازگشت با مرتبت مقام

 .(290: 1378، طبری) «مناجات و برکت شریعت و دین و برکت مرتبت و قدرت
این مرد  دینی برین سنگ :»شود میگفته  چنین دانای دینی از زبان دیوان ۀدربار نامهمرزبانر د .5

 .(216 :1380 وراوینی،) «کار ما انداخت و شکوه  ما از دل  خلیق برگرفت ۀآبگیننشست و سنگ در 
  عبادت وی نیز چنین آمده است: حضرت موسی و محل   ۀدربار

جل مناجات کرده بود  و گروهی گفتند آن سنگی بود از کوه طور سینا که موسی آنجا با خدای عز  
به حضر، آن سنگ را از خویشتن جدا نکردی. ی نماز موسی هرکجا به سفر بودی یا بر مقدار مصل  

 ایستادی و نماز کردی و مناجات گفتیبر آن سنگ بر ،پس چون موسی مناجات خواستی کردن
 .(363: 1378، طبری)

در  آن ۀناظر به نقش برجست نامهمرزباندر این عبارات  «سنگ» ۀواژتکرار  رسد نظر می  به
از معجزات آن حضرت، با عصا به سنگ  ه یکیک چنان؛ داستان حضرت موسی نیز هست

ْب »بنی اسرائیل بود:  ۀگان شدن دوازده چشمه از آن برای اقوام دوازده زدن و جاری ضربه َأن  اْضر 
َعَصاَك اْلَحَجَر  هایی مخالفان  شدن اموال و دارایی به سنگ تبدیلاز این قبیل است  .(160: اعراف) «ب 

 .(303: 1378، طبری) به سبب دعای آن حضرت عموسی
ن جایگاه و به آدینی دانای به فساد و تباهی اهتمام داشتند و با ورود ، گروه دیوان نامهمرزبانر د .6

 گروند و بدو می کنند از افعال دیوان اعراض می مردمعصمت و شریعت،  طریقبه  افراددعوت 
فرعون ظلم و فساد و  شود که آل زمانی به رسالت مبعوث مینیز موسی  .(214: 1380 ،وراوینی)

برند و  و شکایت میبه اوج خود رسانده بودند و قوم موسی از این بابت نزد ا را در بین مردم یتعد  
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ُکْم »جویند:  یاری می َك َعُدوَّ ُکْم َأْن ُیْهل  ْئَتَنا َقاَل َعَسی َربُّ ْن َبْعد  َما ج  َیَنا َوم  ْن َقْبل  َأْن َتْأت  یَنا م  َقاُلوا ُأوذ 
َیْس  ْرض  َو

َ
ي اْْل َفُکْم ف   .(129: اعراف) « ...َتْخل 

دینی، اغوای مردم از طریق جادوگری و دانای یکی از اعمال پلید دیوان در داستان گاوپای و  .7
باغوا و اضلل خلق را از راه  حق  و نجات »دادن باطل در انظار آدمیان بوده است:  درست جلوه

در زمان  .(213: 1380، وراوینی) «نمودند چشم  آدمیان آراسته میگردانیدند و اباطیل  خیاالت در  می
ای که آنان  نیز سحر و جادوگری رواج بسیار داشت و آن حضرت با آوردن معجزه عحضرت موسی

 .(2/80: 1373، صدوق) کردشان را باطل و با آنها اتمام حجت نبودند، سحرهاش قادر به انجام
های دانای دینی و گرویدن تعداد زیادی از مردم به وی،  ویژگیگاوپای پس از وقوف بر  دیو. 8

 پردازد: واهد و به مشورت با وزرای خود میخ جویی در این کار زمان می ای چارهبر
 اما بی تأنی هم نشاید کرد ،ابدنتتوانی بر هخواهم که چنین کارها اگرچ گفت از شما زمان می ...
ن ملکت و دستیاران روز محنت او بودند حاضر کرد و آغاز سه دستوراپس سه سر دیو را که هر ؛...

  .(217: 1380، وراوینی) ترین نمودمهمشاورت از دستور 
گاوپای برای همچون  ،برخی معجزات ۀلین مواجهه با موسی و مشاهدبعد از او  نیز  فرعون

به مشورت با وزیران و سران مملکت خویش  خواهد و ، زمان میاندیشی چاره و عمقابله با موسی
 .(40-36: شعرا ←) پردازد می

شان در کردن حکومت ایاعتبار دانای دینی در پی فریب مردم و بیگاوپای معتقد است که  .9
 : اذهان عمومی است

اظهار تورع و امثال این ه پیمایی و جهانیان را ب گام فراخ میه دعوی دانش ب ۀعرصو  ای تو آمده
 ۀطرازند ۀدولت و طر   ۀآراست ۀچهرخواهی که  کنی و می فریب خویش می ۀبستزرق و  ۀسغب ،عتصن  

  .(251 :1380، وراوینی) ش گردانیه و مشو  مملکت ما را مشو  
صدد اخراج ایشان از آن در ،از طریق سحر و فریب عند که موسیا فرعون و قومش نیز بر آن

َك َیا ُموَسی» :استایشان آیین و طریقت سرزمین و براندازی  ْحر  س  َنا ب  ْن َأْرض  َجَنا م  ُتْخر  ْئَتَنا ل   «َقاَل َأج 
َیْذَهَبا »: و نیز (57: طه) َما َو ه  ْحر  س  ُکْم ب  ْن َأْرض  َجاُکْم م  یَدان  َأْن ُیْخر  َران  ُیر  ْن َهَذان  َلَساح  قاُلوا إ 

ُکُم اْلُمْثَلی یَقت  َطر   .(63: طه) «ب 
که با استقبال وی مواجه  دینیدانای های پیشنهادی به گاوپای برای مقابله با  یکی از روش. 10

ه چون تو ب»وست که ه اوی در نزد گروندگان ب ۀدینی و تخریب وجهدانای جویی از  عیب شود، می
ند کُ  ی، تو را تصدیق کنند و از او برگردند و بازار دعوتشیاظهار معایب و افشاء مثالب او زبان بگشا

 عاتی نظیر جنون و جادو به موسیبا اتهامنیز فرعون  عدر داستان موسی .(223 :1380وراوینی، ) «شود
ت ۀصدد تخطئدر ،(17: و هود 127: اعراف ؛57: طه) اسرائیل و سپس   در نزد بنی رتحضآن  شخصی 

 قتل اوست: 
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از بهر او بر خود  ،بکشدفرعون خواست که بنی اسرائیل را از موسی جدا کند تا چون موسی را 
 ... موسی را به چشم بنی اسرائیل زشت همی کرد. اسرائیل به عدد بسیار بودند  نجنبند که بنی

  .(305  :1378 ،طبری)
دینی در اسرار علوم و حقایق اشیا دانای گاوپای بر آن است تا در مجمعی عام بنشیند و با  .11

 ←) گاوپای فروماند و عورت جهل وی بر خلق آشکار شود پرسش و پاسخسخن راند تا او در 
داری و  های دین بردن به نشانه ن سخنان دینی و پیبعد از شنید وی. (252 و 223: 1380، وراوینی

گزیند تا با کمک آنها و همراهی زاهدان و عابدان  یساز برم هزار دیو دانا و دستان خردورزی او،
جوار  آن کوه رفت که ه کرد و ب حشراین همه را »دینی بپردازد: دانای خورده به مقابله با  فریب
گو با موسی و و فرعون نیز پس از اولین دیدار و گفت .(256و  250 همان:) «دینی بر آنجا بود ۀصومع

از سراسر ملک خویش گرد  ساحران بسیار دانا و توانا راگیرد  دیدن برخی معجزات وی تصمیم می
  .کندآورد و در محضر خلقی انبوه، جهل و عجز موسی را بر همگان نمایان 

در آیاتی است که  این واژه ذکر، ناظر به نامهمرزبانعبارات  این در «حشر» ۀواژ  رسد به نظر می
ُدُکْم َقاَل » :داللت داردحضرت موسی مردم برای تماشای اعمال ساحران و  ۀآمدن همگردبر  َمْوع 

ینَ  اُس ُضًحی ُیْحَشَر َوَأْن  ۀَیْوُم الزِّ ن  »، (59: طه) «النَّ ي اْلَمَدائ  ْرَعْوُن ف  ینَفَأْرَسَل ف  و  53: شعرا) «َحاِشِر
 .(23: نازعات) «َفَناَدی َفَحَشَر » (،111: اعرافو  36: اشعر ←نیز 

به شکل مناظره نشان داده شده و آن  دینیدانای تقابل گاوپای و  ،نامهمرزبانکه در دیگر این ۀنکت
 ۀهم به دلیل پیروی از الگوهای غالب اساطیری و دینی است که در بسیاری از این روایات، مقابل

ها برای مخاطب  زمان این داستان نیروهای خیر و شر در قالب مناظره پدیدار شده و در القای هم
 ثیر بیشتری داشته است.أت

ولی با مخالفت یکی از وزیران مواجه  ؛بردن دانای دینی است بین گاوپای خواهان از. 12
رای  من آنست »دارد:  را از این تصمیم بازمی گاوپایو  داند میوخیم را عاقبت این کار که  شود می

ر شود ریختن این مرد  دینی صلح نباشد وخامت  آن زود بما الحق گردد و  خون ،که اگر خود میس 
به مانند گاوپای بر نیز فرعون  .(222 :1380 وراوینی،) «بینی دورست شاین انداخت از حزم و پی

من آل فرعون با این تصمیم کن برخی از مشاوران او از جمله مؤلی ؛م استمصم   عموسیکشتن 
 .(28و  26 :غافر ←) شوند یادآور می اوکاری را به عاقبت شوم چنین  مخالفت کرده و

دادن به  ها و گوش عی نفوذ در آسمانجهان را دارد و مد  گاوپای ادعای سروری بر دیوان . 13
من پیشوا و مقتدای  دیوان جهانم، استراق  سمع از فرشتگان  آسمان »سخنان اهل ملکوت است: 

 ،هامان ،فرعون نیز دعوی خدایی دارد و از وزیر بدسرشت خود .(251: 1380 ،وراوینی) «کنم می
َوَقاَل »لع از خدای موسی برای او بنای عظیمی مهیا کند: خواهد که برای صعود به آسمان و اط می

ین  َفاْجَعْل   
ي َیا َهاَماُن َعَلی الط  ْد ل  ي َفَأْوق  َلٍه َغْیر  ْن إ  ْمُت َلُکْم م  َها اْلَمََلُ َما َعل  ْرَعْوُن َیا َأُی  ي َصْرًحا ف   ل 

ُه م   ُظُن 
َ
ي َْل  

ن  إ  َله  ُموَسی َو َلی إ  ُع إ  ل 
ي َأَط   

یَن َلَعل  ب   .(38: قصص) «َن اْلَکاذ 



پذیری داستان دیو/ 90  صو حضرت محمد عهای حضرت موسی از داستان نامه مرزبانگاوپای و دانای دینِی  اثر

کلماتی درشت در » نیز به هم شباهت دارد. دانای دینی عگفتن دانای دینی و موسی سخن. 14
ف چاشنی ه وقت  تجریع در ظرف  تقریع به راند و مرارت  حق را ب عبارتی نرم می انگبین  تلط 

 یابد که به نزد فرعون مأموریت میسوی خداوند نیز از  عو موسی (254: 1380 وراوینی،) «دهد می
ُر َأْو َیْخَشی» با او به نرمی سخن بگوید: ،رفته ُه َیَتَذَک  ًنا َلَعَل   

 .(44: طه) «َفُقواَل َلُه َقْواًل َلی 
شود:  کردگار جهان و چیستی او آغاز می االتی ازگاوپای و دانای دینی با سؤ دیو ۀمناظر. 15

و  عبین موسی. (257: 1380 وراوینی،) «جهان بر چند قسمست و کردگار  جهان چند؟ :دیو گفت»
ین پرسش فرعون از آن گیرد و نخست کردگار جهان و آفرینش درمی ۀای دربار فرعون نیز مناظره

این خدای  .العالمین فرعون گفت: و ما رب   ماهیت خداوند و کیفیت اوست: ۀحضرت، دربار
در جای دیگر آمده  و (292: 1378، طبری) «چیست و کیست؟ ،عالمیان که تو را فرستاده است

ُکَما َیا ُموَسی» :است  .(49: طه) «َقاَل َفَمْن َربُّ
شکوه دینداری و ، شود میو بدل  گاوپای و دانای دینی رد   ایی که بین دیوه در نخستین پیغام. 16
 :افکند و او را به هراس بسیار می دگرد دینی بر گاوپای معلوم میدانای هیزکاری های پر نشانه

امارت پرهیزکاری و علمات  یشید که این همهدگاوپای از حکایت حال او سخت بهراسید و ان
 وراوینی،) ... نماید دان میدان و متهج  ر  پروری شاید بود و از عادت متج ورزی و دین شریعت

1380: 255). 
رای فرعون با فرعون پس از رسالت نیز حضرت موسی معجزاتی را ب موسی ۀمواجهدر نخستین 

  شود: که باعث رعب و وحشت او می کند میآشکار 
گفت تو را چیزی بنمایم و آیتی پیدا کنم تا بدانی که من پیغمبرم. فرعون گفت بیار و بنمای اگر 

تخت فروافتاد و به زیر تخت اندر  فرعون بترسید و از ... راستگویی. موسی عصا از دست بیفکند
 .(293: 1378، طبری) شد و شکمش فرورفت از بیم

گاوپای و فرعون  پیش از دیو عدینی و موسیدانای مهابت و عظمت ثیر أتدر هر دو داستان،  .17
دانای گاوپای به خدمت  ۀدر توصیف فرستادکه  چنان ؛شود میدر قلوب اطرافیان ایشان مشاهده 

: 1380 وراوینی،) «زدن نیافت را چنان گرفت که مجال  دم شکوه و مهابت  او دیو»است: دینی آمده 
جدال و قتال  ما کاری ه آنک از دستبرد  این مرد  دینی ب بی»گوید:  می گاوپای  ،دیگر یدر فراز .(252

نیز،  عدر داستان موسی .(249 :همان) «های  شما بنشست هراس و بأس  او در دل وقِع برخاست، 
ه همین دلیل از سوی بگیرند و  ثیر معجزات حضرت موسی قرار میتأ تحتساحران پیش از فرعون 

ْحَر : »شوند ه میفرعون مؤاخذ َمُکُم السِّ ي َعلَّ ذ 
یُرُکُم الَّ ُه َلَکب  نَّ . (71: طه) «َقاَل آَمْنُتْم َلُه َقْبَل َأْن آَذَن َلُکْم إ 

ر باطل و ب (موسی)حق  است که از پیروزی  قرآن  ۀناظر به آی «وقع» ۀگزینش واژ رسد ر میظبه ن
تیید تأ َبَطَل َما َکاُنوا َیْعَمُلوَن  َوَقَع فَ »وی حکایت دارد:  نبو   (118: اعراف) «اْلَحقُّ َو

. گاوپای در سرانجام فرعون و قوم او شباهت داردپیروانش نیز به کار گاوپای و  فرجام   .18
در ، را ترک کردهخود سرزمین آباد  ،ناچار خورد و به دینی شکست می دانای مناظره و معارضه با
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نیز مقهور  لشکریانشفرعون و  .(273: 1380، وراوینی) شوند های پست ساکن می ها و زمین گودال
 :سرانجام از باغ و بوستان و موطن آباد خویش بیرون می شوندشده، معجزات گوناگون موسی 

یٍم َفَأْخَرْجَناُهْم » اٍت َوُعُیوٍن َوُکُنوٍز َوَمَقاٍم َکر  ْن َجنَّ  .(58و  57: شعرا) «م 
ارتباط احتمال  گاوپای و دانای دینی که تان دیویکی از فرازهای برجسته و شواهد مهم داس .19

مندی اندک او از  دینی بر بهرهدانای ، اقرار کند را تقویت میسرگذشت موسی در قرآن  این داستان با
تدانستن آن به راسخ قدمان  قو متعل   علم لدنی   و والیت است: نبو 

ت علمی زیادت نیامدست و از محیط  معرفت  نامتناهی ب ۀاگرچ بهر ی  راسخ  قدمان  ه من از عالم  لدن 
ت یلً  ۀو والیت بیش از قطر نبو   َقل 

الَّ لم  ا  َن الع  یُتم م  قدر  ا از علم آنام   ؛چند فیضان نکرده، َو َما ُاوت 
 نچینمعجز باز  ۀزنان  دعوی، مهر ام که از سؤال و جواب  او در نمانم و از کم تخصیص یافته

 . (254: 1380، وراوینی)
 عبه ملقات و همراهی آن حضرت با خضر ع های داستان حضرت موسی یکی از بخش

و  است کهف به این ماجرای اسرارآمیز اشاره شده ۀسور 82تا  60اختصاص دارد که در آیات 
طبری در اند.  را در این آیات، حضرت خضر دانسته «عبد صالح»ن، منظور از اربسیاری از مفس  

 نویسد:  تفسیر این بخش از آیات می
وچون موسی با خدای مناجات همی کرد، ایدون گفت: یا رب هیچ خلقی تو را هست بر پشت 

او به علم از تو بیش است. ای است نام او خضر،  ن داناتر؟ گفت: یا موسی مرا بندهزمین از م
: او به میان دو دریا -و جل عز   -مرا به سوی او رهنمون کن. خدای گفت ،موسی گفت: یا رب

از او علم باشد. پس موسی گفت: که من نیاسایم تا به میان دو دریا نرسم و سوی خضر روم و 
  .(4/947 :1356 طبری،) آموزم

پذیرد.  الی از او نپرسد، همراهی او را میسؤهیچ  عخضر با این شرط که موسی در این داستان،
کردن کشتی، کشتن نوجوان و تجدید بنای  اقدامات خضر که شامل سوراخ ۀپس از مشاهد موسی

او را بدرود  ،ویل کارهای خود را برای او بازگو کردهو خضر تأ کند میدیوار بود، به وی اعتراض 
نا آتیناُه َرْحَم »از او با تعبیر  قرآندر گوید. خضر که  می باد  ْن ع  ا  ةَعْبدًا م  ْن َلُدَن  ْمناُه م  نا و َعَل  ْند  ْن ع  م 

ْلماً  نماد  عاما موسی ؛و دارای علم لدنی و والیت است« باطن»یاد شده، نماد  (65: کهف) «ع 
ت  و دارای رسالت،« ظاهر» عبارتی  علم لدنی، به .(18: 1389اسفندیار و بیطرفان، ) و تشریع است نبو 

ا ابزار حس و عقل به دست همان معارف غیبی و حقایق و اسرار الهی است که از طریق کسب و ی
حضرت از مکان ملقات حضرت خضر با  قرآنگفتنی است . (290: 1385 پورنامداریان،) آید نمی

ین مجمعبه   موسی ر د (معرفتی دریا) «محیط معرفت نامتناهی»و تعبیر  (60: )کهف ندک می یاد  البحر
هبا  نامهمرزباناین بخش از عبارات  نیز چندبار در داستان  «مجمع» ۀواژ همین نکته است.به  توج 

بر اساس کاربرد این  احتمال داردکه  (1380:256، وراوینی ←) شود میتکرار  دینیدانای گاوپای و 
  باشد. موسیحضرت واژه در داستان 
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در تنسیق عبارات  عداستان حضرت موسی ۀالفاظ برجست، کاربرد برخی یادشدهعلوه بر موارد 
گاوپای و دانای  دیو   به آن داستان را در پرداخت داشتن وراوینی، احتمال نظرنامهمرزبانباب چهارم 

و مشتقات آن در برخی  «انداخت» ۀواژ تکراررسد  به نظر می ،برای مثال ؛کند دینی تقویت می
 انداختاین »،(221: همان) «در خاطر تو جای گرفت انداختندآنچ ایشان »عبارات  این داستان نظیر

 و (216: همان) «انداخت کار ما ۀسنگ در آبگین» ،(222: همان) «بینی به دور است از حزم و پیش
یمهر تیر تدبیر که ما » هبا  (218: همان) «کار نیاید ۀنشان بر انداز استان تکرار این واژه در د به توج 

ا  َأْلُقواَقاَل » :به کار رفته باشدوی با ساحران  ۀموسی و به ویژه مواجهحضرت  َأْعُیَن  َسَحُروا َأْلَقْواَفَلمَّ
اس   َلی ُموَسی َأْن  ... النَّ هُ َأْلَقْو فَ » ،(117-116: اعراف) «... َعَصاَك  َأْلق  َوَأْوَحْیَنا إ  یَّ ص  َباَلُهْم َوع   ...ْم ا ح 
َي  ... ُموَسی َعَصاهُ  َفَأْلَقی َحَر  َفُأْلق  یَن  ةالسَّ د  دو از این قبیل است آیات  ؛(46-44: شعرا) «َساج  ی متعد 

 شود. ها تکرار میاین واژه در آن طه که  ۀاز سور
به طلب آبشخور در آن باغ  ... ماری اژدهاپیکر روزی»در عبارت  «مار اژدهاپیکر» همچنین

 (107و  117: اعراف ←)مار اژدهاشکل در داستان حضرت موسی  یادآور  (235: 1380وراوینی، ) «آمد
به سحر ساحران  که (216: )همان «فرعون ۀطلسم سحر»و  (242: 1380، وراوینی) «حیل ۀشعبد»و 

 داللت دارند.
 

 گاوپای و دانای دینی دیو با داستان صداستان پیامبر های شباهت. 5
های  ، با ذکر نشانهنامهمرزبانباب چهارم پرداخت بازدر وراوینی رسد  به نظر میکه گفته شد،  چنان

بین معانی و پیوند فرهنگی  و دانای دینی در پی تداعی   گاوپای دیوبا   های مشابه داستان در مشترک
دحضرت داستان . ای و دینی است عناصر اسطوره ری با این داستان ت نیز در مراتب ضعیف صمحم 

چشمی  وراوینی در بازپرداخت داستان خود به آن نیز گوشه هایی دارد و احتماالً  شباهت نامهمرزبان
 داشته است.

دحضرت . 1 برخوردار  و ُخلقی نیکو و برجسته نیز به مانند دانای دینی از علم و حکمت صمحم 
باب در  کریمقرآندر کرد.  به تبلیغ دین و جذب قلوب افراد مبادرت می خویی و مدارا نرمبا و  بود

ْکَم » است: چنین آمده وی علم بسیار َتاَب َواْلح  ُه َعَلْیَك اْلک  َمَك مَ ة َوَأْنَزَل اللَّ  «ا َلْم َتُکْن َتْعَلُم َوَعلَّ
َما َرْحَم »شود:  میچنین یاد صحضرت رسول ۀاخلق حسنهمچنین از رفتار نیک و . (113: اءنس)  ةَفب 

َك  ْن َحْول  وا م  یَظ اْلَقْلب  اَلْنَفضُّ ا َغل  ْنَت َلُهْم َوَلْو ُکْنَت َفظًّ ه  ل 
َن اللَّ َك »و نیز:  (159: عمران آل) ...« م  نَّ إ  َو

یٍم   .(4: قلم) «َلَعَلی ُخُلٍق َعظ 
د و در َر گستَ  میرا( غار ح) ن حضرت نیز به مانند دانای دینی بساط عبادت خود را در کوهآ. 2
  د:شو به رسالت و فراخواندن مردم به آیین تازه مبعوث می جا همان

  سال به ماه رجب، یکمردی کردی، هر بودی که هرکه از ایشان دعوی نیک و قریش را آیین چنان
لم، آن الس    چون پیغامبر علیه و ... روز به کوه بیرون شدی و بر سر کوه مجاور بودی روز و شب،
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روز از رجب بود و ده روز از شعبان، و اندر غار بودی به   کرد، و آن سینشستن تمام سال مجاور
 .(321 :1373طبری، ) ... کوه حرا

 شدن دعوت آن حضرت آمده است: آشکار بارۀدر جای دیگر در
کس آوازش بشنیدند و از هر بنگاهی از قریش  پس دیگر روز به کوه صفا برشد و بانگ کرد تا همه

لم ایشان را گفت: من تا اکنون در میان شما چه قوم بودم؟ آنگه پیغمبر علیه الس  بر وی گرد آمدند. 
 .(43همان: ) استوار بودیهمه گفتند: امین و راستگوی و 

پس از مردم دیوان به اغوا و اضلل خلق از راه حق  و نجات اهتمام داشتند و  ،نامهمرزباندر . 3
ک اوبه جستن  کدینی و تمس   دانای آغاز دعوت وان و خداپرستی، از دی ۀبر قبل و اقبال قواعد تنس 

در زمان حیات پیامبر نیز مشرکان به فساد و  .(214 :1380، وراوینی ←) کنند افعال ایشان اعراض می
 ،اراز کف   گردانی رویپس از گرویدن مردم به آیین اسلم و کردند و  ساختن افراد مبادرت می گمراه

 .(50: 1373 ،طبری) د افزودندت خوبر آزار و اذی   مخالفان
 دولت  گستردن چتر دینی، چند نوبت از سلطنت فراگیر و سایه دانای در داستان گاوپای و .4

و ذکر »داند:  وی وارد می  رود و حدیثی از پیامبر را نیز در شأن دینی بر اطراف عالم سخن میدانای 
  حدیث  

تِ او در اقالیم عالم انتشار گرفت و نزدیک آمد که سر  مَّ
ُ
  ِمنَها يَماُزِوَی لِ  يَسَیبُلُغ ُملُک أ

، در حق 
ای  نشانهتواند  مینظر از حدیث مذکور که خود  صرف. (216-215: 1380 وراوینی،) «او آشکارا شدی

، در فرازهای مختلف داستان آن حضرت، بدین نکته اذعان باشد صبر شباهت دینی و پیامبر دال  
 شود:  می

و جل این دین را  نخواهید، باری این جهان بجویید که خدای عز   گفت: اگر آن جهان می پیغمبر()
آشکارا خواهد کردن، و پادشاهی تازیان و پارسیان و روم و شام از مشرق تا مغرب مرا خواهد دادن 

 .(45: 1373 ،طبری) تان مراو ام  
احساس  اودینی و افزایش پیروان دانای وف بر دعوت پس از وق نامهمرزباندیوان در داستان . 5

 وراوینی،) پردازند این موضوع می بارۀدرگو و اندیشی و گفت کنند و در مجلسی به چاره خطر می
در محافل  تازه نیزویدن روزافزون مردم به آیین و گر پیامبرشدن دعوت پس از آشکار .(215: 1380

برای شود و  پا می رای ب کنند، ولوله نوعی گروه دیوان را نمایندگی می ار که بهمشرکان و کف  
 :کنند مشورت برگزار میمجالس شور و  ،چینی و مقابله با آن حضرت دسیسه

دکه  گفتند ها همی و به مزگت اندر به انجمن  خدای گوید که مرا از  دینی نو آورده است و می محم 
 .کنند میاند و نماز ه گروهی از پنهان بدو گرویده جل پیغام آمده است و من پیغامبرم. و و عز  

بوجهل بن هشام گفت: اگر بدانم که کیست که به دین او بگرویده است، سرش چون سر مار 
دبکوبم. و اگر  نم سنگی بر سرش ز را بینم که به مزگت اندر آید و به جز هبل را سجود کند، محم 

 .(40: 1373، طبری) یان او را پرستیدندیمک   ۀد که همو هبل بتی بوو بشکنم 
اظهار دینی، بر  دانای افتادن بازار دعوت ونقر ای ازدر مجلس گاوپای و مشاوران وی، بر. 6

در داستان  .(223: 1380 وراوینی، ←) دشو کید میأوی در نزد مردم تمثالب  افشایمعایب و 
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هایی همچون  اتهامو های گوناگون  از شیوهآن حضرت،  ۀچهردشمنان برای تخریب نیز  صپیامبر
  .(106: 1385میانجی، ) بردند بهره می ... تمسخر و ،جنون، ساحری

دینی نظیر دانای های مختلف برخورد با  گونهدربارۀ  ،گوی گاوپای با وزرای خودو گفتدر  .7
تکشتن او، جنگیدن با وی، تخریب  های شیطانی و تطمیع وی با  اغفال او با وسوسه، شخصی 

در داستان پیامبر نیز  .(249-217 :1380 وراوینی، ←) دشو بحث و مشورت می ... زیورهای دنیوی و
ت ۀرت، فریفتن او با زر و سیم، تخطئهایی چون کشتن آن حض شیوه ن،ار و مشرکاکف   ، شخصی 

 .(89-46 :1373، طبری) گیرند به کار می دهند و پیشنهاد می جنگ و قتال و ... را برای مقابله با وی
، دینیدانای های مقابله با  شیوه بارۀدیوان پس از بحث و تبادل نظر در، نامهمرزباندر . 8

االت دشوار و خویش گردآورند و با پرسیدن سؤ در قلمرورا داناترین افراد گیرند  میتصمیم سرانجام 
برابر همگان  در انظار عام، بر وی غلبه یابند و جهل و نادانی وی را در دینیدانای کشیدن  به چالش

های بسیار و  نیز مشرکان پس از رایزنی صدر داستان پیامبر .(250: 1380 وراوینی،) ندکنآشکار 
یازند تا با طرح  مشابه دست می شگردهای گوناگون جدال با آن حضرت، به تصمیمینومیدی از 

    د و دیگر دعوی پیامبری نکند:شومقهور ایشان  ،پیامبر از پاسخاالت دشوار و درماندن سؤ
هو آن   له بود که مشرکان و جهودان از تورات بیرون آورده بودند و این بدان ئوهشت مس بیست قص 

ها  تحج  ه با وی جدال کردند ولم اسلم نو آشکارا کرد و کافران مک  وقت بود که پیغمبر علیه الس  
ت مقهور توانیم کردن. پس چون به هیچ با او برابر گفتند باشد که او را به حج   ند و همیآورد میه

تدبیر آن کردند که به مدینه روند و آنجا با جهودان مدینه گرد آیند تا جهودان از تورات  ،آمدند نمی
پس بوجهل  توانند کردن. تا باشد که پیغمبر را بدان مغلوب ،تر کدام مشکلها بیرون کنند هر لهئمس

القری همه را گرد کردند   جهودان را از حنین و فدک و وادی ۀبن هشام و ولید بن مغیره برفتند و هم
های  گوید و چنان گوید آن سخن و حال دعوت پیغمبر بگفتند و گفتند او سخنانی چند می

ها  لهئاب شما ما را مسخداست. و به دست ما اندر کتابی نیست از آسمان آمده، باید که از کت
ه او پیغمبر ما بدانیم ک ،که باید بگوید تر تا ما او را بپرسیم. اگر چنان کدام مشکلبیرون کنید هر

، طبری) چنان دعوی نکند ها جواب نیکو نکند، باری مقهور گردد و نیز آن لهئاست  و اگر آن مس
1378 :12). 

 ۀمعمور»دیوان دینی در مناظره پیروز شود، دانای اگر  شود که ، قرار بر این مینامهمرزباندر  .10
ه تنها  صدر داستان پیامبر .(256: 1380 وراوینی،) ها و گودها روند و به نشیب رها کنند «عالم نیز مک 

ها  مانده بود و کعبه را مرکز گردهمایی یبود که در دست مشرکان و مخالفان اسلم باق یپایگاه
ه، این شهر را از پلیدی شرک و خود قرار داده بودند و آن حضرت پس از فتح مک   یها یوکارشکن

 قابل ذکر در این باره این ۀرا از لوث وجود بتها پاک گرداند. نکت (بیت المعمور) طاغوتیان و کعبه
 ،است  ران از این آیه آمدهطور و گزارش اغلب مفس   ۀسورچهارم  ۀکه طبق آنچه در آی است 

ن و از ای (9/247: 1415طبرسی،  و 9/333: 1376 )میبدی،کعبه است  ۀنام دیگر خان «مورالمع بیت»
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تواند  میو کند  مشابهت و مقارنت پیدا می نامهمرزبانذکرشده از  در عبارت «معموره» ۀحیث با واژ
 .باشد صبرای تداعی داستان پیامبردیگری  ۀنشان

با پرسش از چیستی و چگونگی پروردگار و آفرینش االت خود را ، گاوپای سؤنامهمرزباندر  .11
االتی مطرح ار نیز چنین سؤپیامبر با کف   ۀدر مناظر .(257: 1380وراوینی، ) کند جهان آغاز می

 د:شو می
ت او ل آن بود که گفتند بگوی تا آن خداوند که تو او را همی پرستی چگونه است و صف  او   

و جل  این جهان را به چند روز آفرید و چند هنگام بدارد  چیست؟ دیگر گفتند بگوی تا خدای عز  
دیگر گفتند بگوی تا رستخیز روز قیامت یا از این  و کدام وقت باشد که درنوردد و نیست کند. و

 .(1/12 :1378، طبری) ... جهان چند مانده است دیگر ستارگان
، دیوان از آن و مناظره مسابقهدینی در میدان دانای گرفتن  ، پس از پیشینامهمرزباندر  .12

 «ایشان آمد ۀبهر خیبتو  ارخسجایگه جمله هزیمت گرفتند و  از آن» شوند و مباحثه پشیمان می
در نهایت از معارضه با پیامبر  آن حضرتدشمنان نیز  صدر داستان پیامبر .(273: 1380 وراوینی،)

و  خاسرو  خایبولید مغیره و دیگران نومید و »آیند:  مانند و به هیچ روشی بر وی فائق نمی بازمی
 «لم نتوانستی چخیدنالس   با پیغامبر علیه و نیز ... خاموش شدند و بازگشتند و هیچ نتوانستند گفتن

 .(50: 1373، طبری)
 

 دینیدانای و  گاوپای دیوداستان تلفیق روایات دینی و متون ایران باستان در  .6
روایات از ترکیب  گیرد، و دانای دینی درمی گاوپای دیوکه بین  نیز یدر نقل پرسش و پاسخ وراوینی

در تلفیق دو فرهنگ ایران و اسلم کوشیده  ،و از این طریق کند میاستفاده  ایران باستانو متون  دینی
ترین چیز به افراد را اجل  االت گاوپای، نزدیکدانای دینی در پاسخ به یکی از سؤ برای مثال، ؛است
از  است این سخن برآیندی .(264-263: 1380 وراوینی، ←) داند ر میترین چیز را روزی نامقد  و دور
 در مینوی خرد عبارتو این  (2920: 1366 آمدی، ) «اْلجُل أْقَرُب َشْيٍء »: عحضرت علی ازی حدیث

 مینوی خرد،) «توان به دست آورد نمی ،ر نشده استآن نیکی را که مقد   ،با کوشش: »چنین آمده است
 فرشتگان، دیوان و آدمیان ۀیرمایخمبارۀ دینی دردانای از همین قبیل است سخن . (21/1-6 :1391

  :نبویبرآیندی است از روایت  هم آن که ( 267 :1380 وراوینی، ←)
کَ ا   ْهَو  ةن  اللَه َتعالی َخَلَق اْلَملئ  َب فیَها الشَّ م  َو َرکَّ م اْلَعقَل و َخَلَق اْلَبهائ  َب فیه  َو َخَلَق بنی آَدَم  ةَو َرکَّ

ْهَو  م  اْلَعْقَل َو الشَّ َب فیه  کَ َفَمْن َغَلَب َعْقُلُه َشْهَوَتُه َفُهَو َاْعل ةَو َرکَّ ْن اْلَملئ  َو َمْن َغَلَب َشْهَوُتُه  ةی م 
م   َن اْلَبهائ    .(1/4: 1383، صدوق) َعْقَلُه َفُهَو َاْدنی م 

 ←) استرا در توصیف انواع مردم برشمرده یادشده ی ها ویژگیشبیه که  مینوی خرد و روایتی از
 .(15-1 /41: 1391 مینوی خرد،
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  نتیجه. 7
، صرفًا در زیور عبارت و آرایش ظاهری سخن محدود نامهمرزبان ۀهدف وراوینی از ترجم

سر به ُمهر و تری دارد که هنوز  بلکه زوایای دقیق و پنهان و ابعاد هنری و گسترده ؛شود نمی
  مانده است.  ناشناخته باقی

گاوپای و دانای دینی، با  ، فرازهای مختلف داستان دیودیدیمکه در این پژوهش  نانچ
 صنیز حضرت رسولتر  ای ضعیف در مرتبهو  عهای سامی نظیر داستان حضرت موسی داستان

 ۀبسیاری دارد و ابعاد گوناگونی از این دو داستان با قص   ، لفظی و ساختاریهای محتوایی شباهت
تهای  ویژه در جنبه به ،ها این شباهت قابل تطبیق است. نامهمرزبان حوادث و  و ی و کنشیشخصی 

ت درظهور و بروز بیشتری دارد.  ،ها مایه بن  موجود معنای در همواره دیو فارسی، ادب سن 
 در و کرده پیدا انسانی غیر و انسانی مختلف های مصداق و نرفته کار به جن یا اهرمن ای، اسطوره
نسان غلبه شده است که اگر آز و خشم بر ا اشاره موضوع این به نیزو دانای دینی  گاوپای دیوداستان 

 دینی دانای و دیو اساس، این بر کند. رود و اوامر شیطان را اجرا می دیوان به شمار می ۀدر جرگکند، 
ت به تأویل تقابلی   و یابند می نمادین ۀجنب داستان، این در  را هاآن با تطبیق و گوناگون های شخصی 

 .کنند می پیدا
و دینی، تاریخی  های که داستاناست و تلش او بر این بوده  وراوینیهنر رسد  به نظر می

در این راستا در تنسیق  وبرگزیند  نحوی با حکایت گاوپای اشتراکاتی دارند، که بهاساطیری را 
که فرازهای مختلف این  ای بیاراید گونه عبارات و گزینش واژگان و پردازش تصاویر، کلم خود را به

کدام با داستان  ، هیچاین روایات به دیگر را برای مخاطب تداعی کند.های مشا داستان، داستان
 یابند. ها با آن پیوند می کدام از برخی جنبهجانبه ندارند و هر مطابقت کامل و همه ،نامهمرزبان
دو حضرت  عداستان حضرت موسی ساختاری و محتواییبسیار  های شباهت نظر از  صرف  صمحم 
فظی لآشکار  های ، برخی نشانهشدتفصیل بررسی  که در این پژوهش به دینیگاوپای و دانای  با دیو
دانای دینی از علم مندی کمتر  هرهب،  کردن همگانحشر  نشستن برای عبادت،  ر سنگب، طواغیت طواغی و ۀفجر نظیر 

مار اژدهاپیکر، ، حیل ۀبدشعفرعون،  ۀطلسم سحر ، هیتناو والیت، محیط معرفت نام نبّوت قدمان لدنی نسبت به راسخ
این احتمال را  نامهمرزبانداستان در ...  و انداخت و سنگتکرار واژگانی نظیر و  کام ژدهای گشادها

 وراوینی. بوده استبرای مخاطب  تداعی داستان حضرت موسیپی نویسنده در کند که  تقویت می
رفته و از ترکیب روایات دینی و متون ایران باستان بهره گ ،و دانای دینی نیز گاوپای دیو ۀدر نقل مناظر

بر این  چه بیشتر کلم و تلفیق دو فرهنگ ایران و اسلم کوشیده است.از این طریق، بر آرایش هر
ساحتی چندبا گفتمان ، داستانی وراوینی بازپرداختدر  گاوپای و دانای دینی داستان دیو، اساس

  شود. است و صداهای مختلفی از آن شنیده می  ارائه شدهق در صورتی نو و خل  است که 
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د بن جریر ) (، 1378طبری، محم  طبری سلم()پیش از اتاریخنامۀ د ، گردانیدۀ منسوب به بلعمی، چاپ محم 
 ، تهران، سروش. 1روشن، ج 

د روشن، تهران ،)دوران اسلمی(تاریخنامۀطبری(، 1373ـــــــــــــــ ) گردانیدۀ منسوب به بلعمی، چاپ محم 
 البرز. 

 ، تهران، توس.4، چاپ حبیب یغمایی، ج ترجمۀتفسیرطبری(،  1356ـــــــــــــــ )
 ، بیروت، مؤسسة اْلعلمي للمطبوعات.9، ج البیانفیتفسیرالقرآنمجمعق(،1415حسن )  بن رسی، فضل طب

ۀ دور ،ادبینوینجستارهای ،«نامه مرزبان دینی دانای و گاوپای دیو مسئله» ،(1399) همکاران و یعقوب فوالدی،
 .84-69 تابستان، ،(209) 2 ش ،53

د ) ی ، تهران، مجلسنامهومرزبانیوشتفریان(، 1324معین، محم   .شورای مل 
 .109-106، زمستان،68، ش فرهنگکوثر، «قرآن و تخریبگران چهرۀ نبوی»(، 1385میانجی، ابواحسان )



پذیری داستان دیو/ 98  صو حضرت محمد عهای حضرت موسی از داستان نامه مرزبانگاوپای و دانای دینِی  اثر

االبرار(، 1376میبدی، ابوالفضل رشیدالدین ) عدة و االسرار ، تهران، 9اصغر حکمت، ج  ، چاپ علیکشف
 امیرکبیر.
.1391احمدتفّضلی،بهکوششژالهآموزگار،تهران،توس،،ترجمۀ(1391)مینویخرد

، 25، سال سیزدهم، ش نامهکاوش، «رد  پای داستان قرآنی ابراهیم ع در مژگان سیه حافظ»(، 1391نظری، علی )
 .263-233پاییز و زمستان ، 

  علیشاه. رهبر، تهران صفی ، چاپ خلیل خطیبنامهمرزبان(، 1380وراورینی، سعدالدین )
 
 
 
 
 
 
 
 

 


