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 تحقیق و جست و جو 
 

 مشهور ینقل قول ها و روات فولکولیادب در

 منهبخش 
 

 را باد می برد باد آورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل آن یدر تحص یو تالش یرا سعیرود، ز ید خود به خود از دست میرنج و زحمت به دست آ که بدون یمال و ثروت

ارد، تعلق د یگرین بر صاحب مال و مکنت معلوم افتد. مال و ثروت باد آورده چون به دمت آیبکار نرفته تا قدر و ق

ه و یست که در ممالک راقین ههودینخواهد بست. ب ینه از آن طرفیئشه دستخوش باد حوادث است و صاحبش هر آیهم

غت را دانش، ساعات فرال علم و یکنند که به هنگام تحص یشان را مجبور م ن، فرزندانیشرفته، ثروتمندان واقع بیپ

ً کار کنند و به مال و منال پدر خوشدل و دلگرم نباشند. چه فرزند کار کند قطعاً  یکه در عنفوان جوان یشخصا

 سپارد.  یرا به دست تطاول و اسراف نم یکند و پس از مرگ پدر ثروت موروث یرنج و زحمت م احساس
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 4از 2

 م:یپرداز یم ضرب المثل باال یخیشه تاریاکنون به ر

 حد و حصر یب یها یم و خوشگذرانیعظ یها یبود که لشکرکش یز از پادشاهان مشهور سلسله ساسانیخسرو پرو

رد زدگیاگر چه به ظاهر   د.یکشان یستیض انقراض و نیکشور را از اوج حشمت و شوکت به حض انشیاو و دربار

عصر خسرو  یها ینابسامان ها و یعامل شکست و انحطاط از ندانم کار یسوم از قشون عرب شکست خورد، ول

خواسته و تجمل بود. در طول مدت سلطنت خود  رقرار زن و زر و دستدا یز عاشق بیز فراهم آمد. خسرو پرویپرو

ه شرح آنها ب یها د. نامیرخان هفت گنج تدارک دؤر میده سایعق به ر تعداد صد گنج ویب السیبه قول صاحب کتاب حب

 ر است: یز

ا ساخته(، گنج خضرا، و گنج شادورد که در ی) اب، گنج سوختهی، گنج افراسینج خسروگنج عروس، گنج بادآورد، گ

 معروف است. یاصطالح عامه به هفت خم خسرو

 کند:  یف مین طور تعریز را در کتاب شاهنامه ای، هفت گنج خسرو پرویم ابوالقاسم فردوسیحک

 

 ز چین و ز برطاس و از هند و روس نج عروسـاد گـن که بنهـنخستی

 دو درمــانـدنــ شـمـارش بـکـردنـد  دنـد اد آورش خوانــر گـنـج بدگ

 رویسی ورا دیــبــه خــتـو خـوانـ  می بشنویـکه نامش ه دگر آن

 و آب بخشگی نبود آنکه کس را  راسیابـر نــامــور گــنــج افـدگـ

 هافروخـت بـد کـشـور  نـجـگ ز آنـک دی سوختهـج کش خوانـنـگ رـدگ

 پـرتـاب بـودکـه باالش یـک تـیـر    خـوشـاب بـود دگر گنج کز در

 ردانهـمـان نـامـور کـاردان بـخ د نامش ردان ـکه خضرا نهـادن

 بـــزرگ د شادوردـــدگر آنکه ب

 ترگــکـه گــویــنــد رامشگران س
 

 است:  ن آمدهیچن یخیباشد در کتب تار ین نبشته میکه موضوع ا خچه گنج بادآوردیتار راجع به

ان در صدد نجات دادن ثروت شهر یرا محاصره کردند، روم ه در کشور مصریها شهر اسکندر ییایکه آر یهنگام»

ه ر را بین مال کثیها راند. ا ییاین را به جانب آرید و سفاینهادند. اما باد مخالف وز یچند کشت برآمدند و آن را در

 .«به نام گنج باد آورد موسوم شد سفون فرستادند ویت

 اسیق یصر روم، اموال بیفوکاس ق ینوبت باشد، یم یرخان اسالمؤق غالب میگر که مورد تصدیت دیاما به روا

ن یاز مواضع حص یکی یآن زمان(، به سو یشراع یها ی)البته کشت یم دستبرد مخالفان در هزار کشتیش را از بیخو

 گوناگون یها بایاقوت و دید و یر و گوهر و مروارن اموال سبک وزن و گرانبها عبارت بود از زیکارتاژ فرستاد. ا

: د و گفتین گنج را "گنج بادآورد" نامیز ایها برد و خسرو پرو ییایآر یاردو یها را به سو یکشت ،که باد مخالف



  
 

 

 4از 3

آهنگ معروف گنج  ،ها ییایدان نامدار آریقیموس و باربد«. من آورده ین را سوین گنج سزاوارترم که باد ایمن بد»

 ن گنج ساخته است.یافتن به ایرا به افتخار دست  بادآورد

بود که  یالدیم 628در سال  کبار همیز به سرقت رفت؛ و یاز خزانه خسرو پرو یاسیق یند دو بار اموال بیگو یم

ن مناسبت ظرفا از باب طنز و ین گنج باد آورد بوده است و به همیسفون را غارت کرد، که اتفاقاً همه از ایهرقل ت

 ده است.یخ ضرب المثل گردیاز آن تار ن عبارتیو ا  «برد. یرا باد م باد آورد»فتند: عبرت گ

 

 یهفت خم خسرو

ا ساخته(، گنج خضرا و گنج شادورد که در یاب، گنج سوخته )ی، گنج افراسی، گنج خسروگنج عروس، گنج بادآورد

 معروف است. یهفت خم خسرو اصطالح عامه به

نقود جمع شده بود که به پول  ون مثقالیلیز، مقدار هشتصد میخسرو پرو یها گنج زده سال سلطنت، دریبعد از س

ود که ب یم جنگین عالوه بر غنایشود، و البته ا یم[ ناشر. در زمان اعتبار فرانک]ارد فرانک طال یلیک میامروز بالغ بر 

 ارب روزگیگرانبها داشت که غالب آنها از عجا یجواهر و جامه ها یرین گذشته مقدار کثید. از ایگرد بشیبعدها نص

که خدمتکار و خواننده و نوازنده  یر از زنان و دخترانیغ ش، سه هزار زن داشت؛یحرم خو گر دریبود. از طرف د

ز و هفتصد یمعروف به شبد ، من جمله اسبیو رقاصه بوده اند. سه هزار خادم و هشت هزار و پنجصد مرکب سوار

  ر شتر داشت.هزا ستیو ب حمل بار و بنه یل و دوازده هزار قاطر برایشصت ف و

 یشب شش هزار مرد جنگ بودند و هر یا پهلبد، سر حلقه رامشگران و ترانه سازان دربارین سرکش و باربد یهمچن

ر را دوست نداشت، فرمان یتحر یها پوست یز بویپرو نمودند. چون خسرو یام میز قیپرو یپاسدار به حراست و

استعمال  زیکه خسرو پرو ییها ن عطریسند. بهتریشته باشند بنوکه به گالب و زعفران آغ یداد که نامه ها را بر کاغذ

و  و بنفشه و زعفران یو نرگس مسک یو ترنج طبر یو شاهسپرم سمرقند یاز عصاره گل پارس یبیکرد، ترک یم

بهشت از آن  یز، بویدک خوش آرزوک" غالم خسرو پروی"ر بود که به قول یو مشگ تبت یلوفر و عود هندین

  شد. یاستشمام م

بود که شاه دست را با  یر بود. دستارینرم و نقش پذ صد مثقال زرمشت افشار داشت، که چون موم ز دویخسرو پرو

ن دستار از پنبه یانداختند. )ظاهراً ا یآتش م ز کنند دریصاف و تم خواستند آن را یکرد و هر وقت م یآن پاک م

 د(یوزانس یآنرا نم یکرد ول یبوده است که آتش چرک را پاک م یکوه

 

 بخش نهمپایان 

 داردادامه 

 

 این مطب را به کمک لینک های آتی مطالعه کنید" تا هشتمقسمت اول 

 بخش اول

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Sabah_b/b_sabah_tahqiq_wa_jostojo_dar_adabiyaat_folklor_01.pdf 
 

 بخش دوم
 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Sabah_b/b_sabah_tahqiq_wa_jostojo_dar_adabiyaat_folklor_01.pdf
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http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Sabah_b/b_sabah_tahqiq_wa_jostojo_dar_adabiyaat_folklor_02.pdf 
 

 قسمت سوم
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Sabah_b/b_sabah_tahqiq_wa_jostojo_dar_adabiyaat_folklor_03.pdf 

 
 قسمت چهارم

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Sabah_b/b_sabah_tahqiq_wa_jostojo_dar_adabiyaat_folklor_04.pdf 
 

 قسمت پنجم

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Sabah_b/b_sabah_tahqiq_wa_jostojo_dar_adabiyaat_folklor_05.pdf 
 

 قسمت ششم

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Sabah_b/b_sabah_tahqiq_wa_jostojo_dar_adabiyaat_folklor_06.pdf 
 

 هفتمقسمت 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Sabah_b/b_sabah_tahqiq_wa_jostojo_dar_adabiyaat_folklor_07.pdf 
 

 قسمت هشتم
 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Sabah_b/b_sabah_tahqiq_wa_jostojo_dar_adabiyaat_folklor_08.pdf 
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