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حالجمنصوربنحسین
گفتمیسخنخلقبااسراراز

سرایدخوشنکتهایندارسرِبرحالج
مسائلاینامثالنَپرسندشــافعیاز

برايحاضرویکدلوصمیمدوستانکهاستاینایشانهايخاصیتازیکیاندگفتهبزرگمرداندربارة
گروهدواینازهریکودارندخوردهسوگندوخونیوسرسختدشمناننیزو،مرگسرحدتافداکاري

.میروندپیشخودجانکردنفدامرزتادشمنیودوستیابرازدر
حملبرسرخویشراويعظمتوشهرترفیعبنايهايسنگ،دشمنانچهودوستانچه،آنانتماماما
.سازندمیاستواررابنااینهايپایهخویشهايفداکاريباوکنندمی

یکی،بزرگاناینازیکیرااوشکبی،بنگریدحالجمنصوربنحسینمردانهمرگوزندگانیبهاینک
کنیدمینظرويحوادثازسرشارواسرارپرنامۀزندگیدرچونویابیدمیبزرگاناینترینبزرگاز

وسرودهوگفتهاواعتقاداتوصفات،منشوروش،شخصیتدربارةکهنقیضوضدهمهاینمیبینید
.یافتتوانمیصوفیانرجالازسیککمترزندگیدرشدهنوشته
. یافتراهافسانهصحنۀبهخویشزندگیدورانهماندرحالج
. داشتکاملآگاهینکتهاینازنیزخود
.است) منصور( پدرشنامو) حسین(اونامنیستاختالفموردکهاوزندگانیازاينکتهتنهاگویا
.ندارندرأيیکگانهمحالجبهاوشدنملقبدربارةحتی
."گفتنداالسرارحالجرااوتاگفتمیسخنخلقبااسراراز": گویدمیعطار

. اندخواندهحالجرااوروياینازوداشتزنیپنبهپدرشگوینددیگرگروهی
حالدرد،کراشارتیگذشتبرپنبهانباريبهباریککهاندگفتهآنازحالجرااو": استگفتهعطار
". شدندمتحیرخلقوآمدبیروندانه

. استاختالفنیزاومنشاءواصلدربارة
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وبودزکریامحمداستادوملحدیکیبودند،منصوربنحسیندوکهاستاینعقیدهاودربارةراعطارباز
.استبودهساحر. . . وقرمطیابوسعیدرفیق
.شدپروردهواسطدروبودفارسبیضاياز"الجحمنصوربنحسینیعنی،دیگري"
الفهرستصاحبوندیمابنبهمعروفاسحاقبنمحمدگفتهسخنويبابدرکهکسیترینقدیماما"

.است
.استبودهکودكاوکشتنروزگاردرودریافتهراحالجزندگیدورانازچیزيندیمابن

.استمشهورگوئیگزافهازپرهیزواطالعوسعتونظريبیودقتبهمؤلفاین،اینبرعالوه
.نیستمساعدودوستانهچندانحالجدربارةندیمابنداورياحوالاینبا

ازبعضیومروازبعضیونیشابورازبعضیوخراسانازرااوبعضی. . . منصوربنحسیننامش": گوید
درچیزيدرستیبهالبتهوانددانستهکوهستانازرااودیگردستۀوريازرااواصحابشازبعضیوطالقان

". استنیامدهدستبهامراین
کهاوگفتۀوکردهگفتگوآنانباوشناختهودیدهراحالجهوادارانویارانازبسیاريندیمابنشکبی
استترنزدیکحقیقتبهاندشتهکـ309سالبهـقرناینآغازدرراحالجوزیستهمیچهارمقرندر
. شدپروردهواسطدروبودفارسبیضايازاستگفتهقاطعیتباهفتمقرندرکهعطارگفتۀتا
مربوطـکردخواهیمیادراآنوـمیدهددستبهحالجازاوکهتصویريو،عطارهايگفتهحقیقتدر
نسلگویندگانوشاعرانوبودهیافتهاستواريوشدهافراختهويعظمتوشهرتکاخکهاستدورانیبه

درندیمابنسخنکهآنحالوبودندنهادهبنیانراايافسانهمرداینافسانۀوستودهراحالجمتعددهاي
اومحاکمۀودستگیريدریابودهسخنهماوباکهکسانیوحالجمعاصرانقولاز،نشانوناموويباب

:رویمندیمابنسخنسربر،حالهربهـگیردمیسرچشمهاندتهداشدخالت
وداشتصوفیانمنشکهبودبازشعبدهوافسونگرمرديحالج: . . . خواندمابوطاهراحمدبن. . . خطبه"
وپیادههاآنهمۀدرکهآنحالوکردمیراهادانشتمامدانستندعويومیگفتسخنایشانزبانبه
. بودصفرحدرد
وبودسرکشوجسورروایانفرمانبهنسبتوسختسروپروابیجاهلیولیمیدانستاندکیکیمیااز

.نبودگردانرويبزرگیگناههیچارتکابازهادولتساختنواژگونبراي
.بودقائلحلولبهوکردمیخداییدعويپیروانشنزد
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استبودهشیعهنیزخودندیمابن( نمودمیفراصوفیمردمعامۀنزدویعهشراخودروایانفرمانبرابردر
وتباركخداوندکهآنحالوکردهحلولويدرخداکهکردمیدعويخویشسخنانضمندرو) 

".استسخنانگونهاینازباالترتعالی
ازرااووکردمناظرهاوباوسپردندعیسیبنعلیبهرااوشددستگیرچونوگشتمیشهربهشهروي

.یافتبهرهبیعربیتعلوموشعروحدیثوفقهوقرآنیعلوم
وطهارت،گوییمیچههاآندرنمیدانیکههانگارينامهاینجايبهاگرتو: گفتبدورويایناز

.بودترسودمندبوديآموختهراخویشواجبات
:یسیمینومردمبهچندتا،توبرواي

.داردهاافشانیپرتو،ازتشعشعپسکهشعشعانینورصاحبآنآیدفرود”
.تأدیبیوتنبیهسزاواراندازهبیتو
زندانبهدارالحکومهدرسپسو* زنندداربهدارالحکومهشرقیوغربیسمتدررااوبفرمودگاهآن

". اندازند
.خواندخودبهراشیعینوبختیابوسهلويکهگویدمؤلفهمین

نیزمذهبآنپیروان،بگرومتوبهاگر،هستمخاصمذهبیپیشوايمنچونگفتونرفتبارزیراواما
راتودعوتبرویانیدوبارهاستریختهپیشانیسمتازکهمراسرموهايتواگرو،گرویدخواهندتوبه

. پذیرفتخواهم
.بازنگشتدیگرورفتحالجفرستادة
.باریدمشکگروهیبرودادتکاندستروزي: استنوشتهشدمیظاهراوازکهعادتیخوارقدربارة

: گفتحاضرانازیکی،ریختفرودرهمهايسکهآنازودادتکاندستدیگربار
تودعويباشدشدهنقشآنبرپدرتوتونامکهپدیدآوريدرهمیاگر،استعاديهايدرهمهماناین
.پذیرفتخواهمرا

. استنشدهساختهدرهمیچنینچوننیستشدنیکاراین: گفتحسین
.بسازداستنشدهساختهکههمراچیزيبتواندبایدکندمیحاضرراغایبچیزيکهکسآنگفتمرد
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*

.استاسرارباآمیختهسراسرحالجزندگی
سختهموارهوشدهمیدیدههندوستاندرگاهوسیستانواسانخردرگاه،فارسدرگاه،بغداددرگاه

پوشیدهمیقباوافکندهمیبدورراخرقهگاهیپوشیده،میخرقهگاه،میکردهبدلجامهورفتهمیپنهان
. استکردهمیهمنشینیبرزنوکويمردمباو

کردهمیسفرگوناگونشهرهايدرناشناسشدهپنهاننظرهاازکهبودهاسالکردنددستگیررااووقتی
.است
.داندمیاتفاقوتصادفزاییدةرااودستگیريندیمابن
. :استاطالعاهلنوشتۀبهمستنداوهايگفتهنیزموردایندر
: خواندمسنانبنابوالحسنخطبه"

.یافتشهرتوشدآشکارحالجکارهاي299سالدر
.گذشتمیشهرحصارپشتهايخانهازشوشچاپارخانۀرئیسکهبودآنويدستگیريسبب

:زدمیفریادکهدیدرازنیهاکوچهازیکیدر
.نبایدکهراآنچهگفتخواهموگرنهکنیدرهامرا
؟داريخاطردرچهپرسیداوازوکرددستگیررازنآن

.کردتهدیدوبردخانهبهرازن. ندارمهیچ: گفت
نهانیگروهیروزوشبو،خوانندحالجرااوکهاستآمدهفرودمرديمنخانۀکناردر: گفتزن

.استخداوندرضايخالفبهکهدارندسخنانیباهمودرآیندبروي
.کنندکاوشوجستجوراخانهآنداددستوردولتمأمورانوهمراهانبهدرنگبیوي

. کردنددستگیربودسفیدويریشوسرموهايتمامکهرامردي
.کردندضبطویافتندجامهوزعفرانوعنبرومشک،نقدپولمقداريويهمراه

؟خواهیدمیچهمناز: گفتمرد
. شناسممیرااونهوهستمحالجنهمن: گفتوکردانکاروياما،حالجیتوگفتند

.میآمدنداودیدنبهمردمویافتانتشارشهردراوستگیريدخبروداشتندنگاهراويحالاینبا
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. میشناسمداردسردرکهزخمیجاينشانۀبهرااومنگفتیکی
.یافتندويسردررانشانهآنجستجوازپس
بودندکردهوادارشسوگندقیدبهسپسدادهآزاروشکنجهزنداندررااومدتهاکهداشتغالمیحالجنیز
.کندجستجوراحالجکه
با. . . استحالجشدهدستگیرمردکهدادگواهیوآمددرشوشبهنیزغالمآنروزهاهمانبدبختاز

. پیداستاوگفتارخاللازويیافتنعامقبولباز،استخصمانهحالجدربارةندیمابنلحنکهآن
حقبردندگمانتاکردنزدیکآنانبهخودرازبانیچربباويانداختندزندانبهرااووقتیگویدجایک

.اوستجانببه
ازسخندرانجامسرودادفریبرانصربودشدهسپردهحاجبنصربهکهدرجایی: گویددیگرجايدر

وخدمتگارانوحامدتعویذاتودعاراهازويزیرادهدرهائیشبهامرخلیفهبودنزدیکگویدويقتل
بوددادهفریبراآنانداشتنروزههمیشهوخواندننمازبسیاروخوردنکمباکردهخودفریفتۀراشزنان
. میخواندصالحشیخراويقشورينصرکهطوريبه

. میدهدنشانحالجپایانبیجاذبۀوعامقبولازسخناناینتمام
. بردبسرزنداندرسالدهحالجپسآناز

.داشتبسیارمجذوبمریداندستگیريازپیشدوراندروي
.شدافزودهويهواخواهانتعدادبرنیزدستگیريازپس

.بگیرندراويشدنکشتهجلوکمدستیاکنندآزادزندانازرااوتاکوشیدندمیدوستدارانش
مانعیراوجودشوبردندمیرشکاواجتماعیمقاموموقعومحبوبیتبهبیشترکه،نیزويدشمنان

هیچازوبودندکاردرهموارهدیدندمیخویشرهبريوریاستادامۀومریدانگردآوريراهدرکالن
.کردندنمیگذارفروکوششی

.بماندزنداندرسالدهحالجشدموجبکهبودماجراهاهمین
. گرفتصورتويدادنرهاییبرايمردمسويازنیزهاییشورشحتی
بهنبایدظاهرأاما،کردندآزادرازندانیانوشکستندراهاآنوبردندحملهخلیفههايزندانبهبغدادمردم
سروکردمیدارينگاهمحکموامنجاییدرراويوداشتبیماوازحکومتچهباشندیافتهدستحالج
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رخبودممکنکهدیگريهايشورشازگیريپیشقصدبهوشورشاینکردنسرکوبازپسنیزانجام
.گرفتندقتلشبهتصمیمدهد

پیشوگرفتخلیفهازراحالجقتلفرماناصرارباوکردیکسرهراکارخلیفهمقتدروزیرعباسبنحامد
. کرداجراءراآنشودپشیمانکهآناز

آزاديدستورکهبودنماندهیزيچبلکه،نداشتتمایلیچندانحالجکشتنبهنیزخودخلیفهکهاندنوشته
.کندصادرراوي
ازشودبرگزار"دردسربی"کاراینکهآنبرايوشدحالجقتلکاربهدستفوریتبهعباسحامداما

. نداشتمعافکاراینازنیزراصوفیانحتیوگرفتفتويفقیهانتمام
:دریافتتوانمی،نداردراحادثهدقیقنقلوارينگتاریخسرکهآنبا،عطارنوشتۀازرامطلباین

.پرسیدمسائلويازوشدجنیدپیشبهصوفیانجمعیبا. آمدبغدادبهروحسین
."کنیسرخ) دار(= پارهچوبسرکهباشدزود":گفتوندادجوابجنید

نقلکهچنان،"وشیپصورتاهلجامۀتو،کنمسرخپارهچوبسرمنکهروزآن": گفتحسین
.نوشتنمیفتويوبودتصوفجامۀدرجنیدکشتببایدرااوکهدادندفتويفقیهانکهروزگارآناست
:کهبودفرمودهخلیفه
. . . کهنوشتفتويجواببهورفتمدرسهبهوپوشیددر) قبا(= دراعهودستارکهچنانبایدجنیدخط"
". داندخدايراباطنواستظاهربرفتويوتاسکشتنیحالظاهربر

*

.بردندکشتنبرايراحالج
.الحقانا،حق،حق،حق: گفتمیومیگردانیدبرهمهگردچشماووآمدندگردآدمیصدهزار«

؟چیستعشقکهپرسیداوازدرویشیمیانآندرکهاستنقل
. فرداپسوفرداوبینیامروز: گفت

درراهپس. . . استاینعشقیعنیدادندبربادبهروزشسوموبسوختندروزدیگروبکشتندروزشآن
.گرانبندسیزدهبامیرفتعیاروارواندازاندستمیخرامید،رفتمیکه
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؟چیستازخرامیدناین: گفتند
»روممیقتلگاهبهکهزیرا: گفت
. دادرويقمريهجري309سالبهحالجقتلواقعۀ
زندگانی،دومزندگی،بکشتندبسیارشزجرباسپسوبزدنداشتازیانههزارنخستکه،قتلاینباوي

ايخنده،کردندجدادستش: دانستمینیکمرگموقعدررانکتهاینخودوکردآغازراخویشابدي
.بزد

؟چیستخنده: گفتند
. استآسانکردنجدابستهآدمیازدست: گفت

. کندقطع،میکشددرعرشتاركازهمتکالهکه،صفاتدستکهاستآنمرد
.ببریدندهایشپايپس

.کردممیخاكسفرپايبدین: گفتوکردتبسمی
! ببریدقدمآنتوانیداگر،کندعالمهردوسفراکنونهمکهدارمدیگرقدمی
. کردآلودخونراساعدرويومالیددربرويودآلخونبریدةدستدوپس

؟کرديچرا: گفتند
.رفتمنازبسیارخون: گفت

درچشمتامالیدمرويدرخون،استترسازمنرويزرديکهپنداریدشما،باشدشدهزردرویمکهدانم
. . .استایشانخونمردان) سرخاب(= گلگونۀکهباشمرويسرخشما
.الحقاناکهآمدمیآوازاواندامیکیکازوبردرضامیدانپایانبهقضاگوي،سینح"

اوخاکسترازبسوختندرااوپس،حیاتحالدرکهبودخواهدآنازبیشفتنهاین: گفتنددیگرروزي
.گشتمیاهرظ"اهللا"نقشآمدمیزمینبرويازکهخونهرقتلوقتدروآمدمیالحقاناآواز
. استنوشتهحالجپیوستناسطورهبهوشدنکشتهازپسقرنچهارراآنکهاستعطارشیخسخنان،این
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 *
وفلسفهکتابهیچوشعريدیوانهیچ،ايتذکرههیچ،تاریخیهیچ،کتابیهیچ،حالجمرگازپس

.نماندخالیويازنامحکمتیوکالمواخالق
حالجعظمتوجاللبنايبرسنگیخویشوجدانیوعقلیاستطاعتوبنیهاندازةبهوفهمقدربههرکس

. استیافتهادامهامروزتاکوششوکششاینونهاد
: چه،کنیممینقلراحالجقبولورددربارةعطارتذکرةازچندسخنی،گفتاراینختامحسنبراي

دلبرانسرکهباشدآنخوشتر
دیگرانحدیثدرآیدگفته

اوکار،حالجمنصوربنحسینمواجدریايغرقۀآن،تحقیقبیشۀشیرآن،اهللاسبیلفیاهللاقتیلآن
وقراربیومست،فراقلهبشدتدرهموبوداشتیاقوسوزغایتدرهمکه. . . ،بودعجبکاري

استبسیارتصانیفرااوو،بودقدرعظیموهمتعالیو. . .پاکبازوصادقعاشقوبودروزگارشوریده
. . . نبودراکسکهداشتفراستیونظريونداشتکسکهداشتبالغتیوفصاحتیوصحبتیو. . . 
ازآیدعجبمرا. . . وکردندمنسوبکفربهرااوظاهراصحاببعضیوکردندنسبتسحربهرااوبعضی
؟برآیداناالحقحسینازکهنبودرواچرا،برآیدانااهللاآوازدرختیازهکداردرواکهکسی
.نهاد) کعبه( بادیهدررويصوفیصدچهارباحالجکهکردروایت. . . سمرقنديرشید. . . 
.نیافتندچیزيآمدبرچندروزيچون

. بایدمیبریانسرِراما: گفتندراحسین
.بنشینیدگفت
. دادمیهریکیبهنانقرصدوبابریانسريومیکردستدپس

.بدادنانقرصهشتصدوبریانسرچهارصد
. بایدمیرطبراماگفتندآنازبعد

. بخوردندسیرتامیباریدويازتررطببیفشاندند،بیفشانیدمرا: گفتوبرخاست
. ورديآباررطبزنهاريباخاريبهپشتکههرجادرراهپس
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نهونمایدمیحقیقتازدورومحالهمگیسخناناین: بیندیشندخودباماعزیزخوانندگاناستممکن
.نیستآندادنانجامبرقادرکسهیچکهمنصوربنحسین
.آیدنمیبراوازکارهاچنیناستنپیوستهحماسهبهواسطورهبهکسیتا. استراست

بدانورسانندمیانجامبهاودستبهراکارهااینخودمردم،پیوستاساطیرهانجبهقهرمانیوقتیاما
. کردنددیگرانوکاووسوجمشیدواسفندیارورستمدربابکههمچنان،میکننداعتقاد

. نمیافتدکسیدستبهآسانمقامایناما
واديبدینوبگذراندعشقشهرهفتمخوپیچازرامردتابایدمنصوروارعشقیوشوروقدمیثبات
.برساندانگیزخیال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بودهسادهدرختییاصلیبدارازمرادقدیمدر. استتازهکاري،داربرمحکومانکردنآویزحلق* 

گرسنگیازتاگذاشتندمیرااووکوبیدندمیمیخبایاندبستمیبدانزنجیریاطنابباراگنهکارکهاست
.بردندمیزندانبهوآوردندمیزیربهرااویاوکردندمیتیربارانیاسنگساررااویابمیرد
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،دريزبان
ایرانیانفرهنگیایستادگیمظهر

تقریبأوسیعیبسیارکویريوزارریگناحیۀکهدیدخواهیم،بیفکنیمایرانجغرافیائینقشۀبهنظرياگر
.استکردهتقسیمنیمهدوبهجنوببهشمالازراکشورسراسر

تقریبأشودمینامیدهکرمانکویرولوتدشت،کویردشتنامهايبهجنوببهشمالازکهکویرهااین
.شودمیکشیده) نپاکستاو( ایرانبلوچستانتاشرقیجنوبسمتبهشدهآغازالبرزدامنۀاز

ساختهمسکونغیرراکشورهايزمینسرازنیمیازبیششایدکهاستتاحديکویريبخشاینوسعت
.است

طولدربلکه،میشودتقسیمغربیوشرقینیمۀدوبهزارریگناحیۀاینتوسطبهامروز،ایرانتنهانه
بهایرانکه) اسالمازبعد( سلجوقیانو) اسالمازیشپ( هخامنشیانروزگارمانندهاییدوراندر،تاریخ

رودهايبهشرقازکهرازمینسرآنناحیهاینباز،بودرسیدهخویشجغرافیائیتوسعۀحدآخرین
،غربیوشرقیبخشدوبهروشهمینبر،شدمیمحدودمدیترانهدریايبهغربازوجیحونوسیحون

خطرناكبسیاروآذوقهوآببیدرازودورهايراهازگذشتنمستلزمدیگريهبیکیازیافتنراهکه
.کردمیتقسیمبود

هايکرانهراهازجز،غرببهشرقازرفتن،کشورپانصدسالۀوهزاردوتاریخدرازنايدرکهاینخالصه
دواینبینارتباطوپیوندصورتهردرونبودمیسردریاراهازیافارسخلیجوعماندریايیاخزربحر

.شدمیتأمیندشواريباواشکالبهبخش
زبانمتفاوترشتۀدوبه،قدیمبسیارهايدوراناز،ایرانیهايزبانکهبودآندورياینطبیعینتیجۀ
داشتههاییتفاوتیکدیگربا،ریشهیکازانشعابعیندرکهشودتقسیمغربیهايزبانو،شرقیهاي

.باشند
جاي) دريزبان( فعلیفارسیزبانکهآنگاهواسالمازپسغربیوشرقیهايزبانگونگیدواین

.گردیدآشکاربیشتر،شدایرانرسمیزبانوساسانیپهلويبهمعروفزبانگزین
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ترقدیمایرانیهايانزببهکوتاهنظريباید،پهلويودريفارسیهايتفاوتشرحبهپرداختنازپیشاما
. آمدسخناینسربرآنگاهوافکندشوندمینامیده"باستانیزبان"کههاآن،

*
زبانرشتهدو،شودمینامیدهسفیدنژادامروزهکهنژاديبراي،شناسانزبانودانشمندانپیشچنديتا

واروپائیوهندهايزبانـاستآنجزءیزنایرانیهايزبانکههمانـرادوآنازیکیکهبودندقائل
.نامیدندمیسامیهايزبانرادیگررشته

نیزوقدیمسومريوگویندآزیاتیکهايزبانراآنکهشدهافزودهرشتهدوبدیننیزدیگريرشتۀاکنون
.استدستهاینازاسپانیاهايباسکزبانوگرجیزبان

.نیستمابحثمورداروپاییوهندجزهازبانرشتهاینازیکهیچکهاستبدیهی
:نیستالزمآننامازبیشتوضیحیهندواروپاییهايزبانبراي
.میگویندسخنبدان) آمریکاو( اروپاتاهندوستانازمردمکهاستهاییزبان

امروزواسترشتهنایجزء. . . وایتالیایی،آلمانی،فرانسوي،یونانی،روسی،فارسی،هندي
هازباناینتمامکهاستشدهدادهنشانورسیدهاثباتبهیکدیگرباهازباناینگفتگويبیخویشاوندي

علمیهايپژوهشطریقازحالاینباو( نیستدستدرآنازاينوشتهاثرهیچکه،مادرزبانیکاز
. گیرندمیسرچشمه) اندتهیافراهایشواژهازبسیاريونوشتهراآنگرامر
بایدناچارچونودانندنمینیزراآننامدانشمندانطبعأ،نیستدستدرزباناینازاينوشتههیچچون
هندو) هايزباننه(زبانراآندانشمندانهمین،کنندگفتگوآنازبتوانندتاباشدداشتهنامیزباناین

.اندنامیدهاروپائی
هاآنازآثاريوشناسیممیگیرندمیسرچشمهواروپائیهندزباناینازواسطهبیکههاییانزببعضی

. نامیممی"باستانیهايزبان"راهازبانآنوداریمدستدر
.استباستانهندادبیودینیزبان،سنسکریتباستانیهايزباناینازیکی
. استماندهیادگاربهزباندینبدینیوادبیبهايگرانبسیارآثار

:شناسیممیرازبانچهارایرانیباستانیهايزباناز
.ایرانشرقینیمۀایرانیهايزباناز،سیستانمردمزبان،سکاییزبانـ1
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شمالوغرببخشحقیقتدروفعلیلرستانوکردستان،آذربایجانناحیۀکهننامماد. ماديزبانـ2
.استکشورغربی

.نامندمیماديزبانراآنکهاندگفتهمیسخنزبانیبهناحیهاینمردمدوربسیارهايدوراندر
کتیبهو،هرودوتهاينوشتهمانندتاریخی،مداركدرکهايکلمهدوسهوآنهانامجز،زباندوایناز

.دانیمنمیچیزياستآمدهباستانایرانهاي
،هخامنشیپادشاهانهاينبشتهسنگوهاکتیبهدرمیخیخطباکهاستزبانیهمان،ستانبافارسیـ3

.استشدهثبتخشایارشاوداریوشکوروش،
وگرامرشدننوشتهومیخیخطشدنخواندهازپس،راباستانفارسینامودانیمنمیرازبانایننام

.انددادهنبداشناسزباندانشمندان،زباناینفرهنگ
600حدوددرمجموعأکنونتاونیستدستدرچیزيهخامنشیشاهانهايکتیبهجزنیززبانازاین
.استشدهکشفزباناینازمکررناکلمۀ

دینیکتاب،اوستاجزدیگرينوشتۀهیچچوناما،نیستمعلوممابرنیززبانایننام،اوستاییزبانـ4
.اندگذاشتهآنرويبررا"اوستاییزبان"نامدانشمندان،نیستدستدرزبانبدینباستانایرانیان

بودهایرانشرقینیمۀباستانیهايزبانازاوستاییوغربینیمۀهايزبانازباستانفارسیزبانظاهرأ،باز
.اند
.نهاستآگرامرالعادةفوقپیچیدگیوبودنمشکلباستانیهايزبانخصوصیاتاز

دشوارترهمهازآلمانیوروسیگرامراروپاییوهندزندةهايزبانمیاندرکهمعتقدندـحقبهـامروز
.است

استدشوارترآلمانیوروسیگرامرازدرجاتبهباستانفارسیواوستایی،سنسکریتهايزباندستوراما
.

:میکنیمطرحرادیگريسئوالوکنیممیاکتفاتوضیحاندازههمینبهبابایندر
نوشتهوشدهمنشعباصلیزبانازواسطهبیکهاروپاییوهندهايزبانترینقدیمکهگفتیمترپیش
هايزباناز( استاوستاییوباستانفارسی،سنسکریتهايزبانهمینماستدستدرهاآنازهایی

).تاسنیامدهدستبهاينمونههنوزماديوسکایی
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امروزهکهچنان( شوندترسادهوسادههازبانمیگردیمبازگذشتهروبههرچهباید،عقلدلیلبهوظاهرأ
پس) نمیکندتجاوزدستوريسادةبسیارقاعدةسهدوومحدودواژةچندازوحشینیمههايقبیلهزباننیز

زبانرویممیگذشتهروبههرقدر،ایرانیهايزبانو،اروپاییهندوهايزبانمورددرکهاستچگونه
؟میشوددشوارتر

؟استدادهرويمنطقوعقلخالفچیزيزمینهدراینآیا
!خیر
زبانحسابازرا"خط"حسابماکهآنبرمشروط،استندادهرويمنطقوعقلخالفچیزيهیچ
بیحتیومیگیرندفراآنخطهمراهرازبانیهرمردمامروزهزیرانیست،آسانکاريامراینوکنیمجدا

.داردنیزخطیزبانهرکهمیدانندنمیشناسندخطخودکهآنبانیزسوادان
.استجدیدوتازهبسیارايرابطه،کنیمحسابزمینرويبربشرعمرنسبتبهرارابطهایناگراما
دویستتاپنجاهویکصدکمدستکهآنالحوگذردنمیسالهزارششحدودازبیشخطاختراعاز

.میگذردزباناختراعتاریخازسالهزار
بحثاینواردحاضرحالدرتوانیمنمیوداردنیازجداگانهگفتاريبهخودبابدراینکالمبسطمتأسفانه

.بپردازیمبدانبتوانیمروزيشایدوشویم
ایرانباستانیهايزبانو،بگذردآنعمرازسالهزارششدحدوازبیشکهنیستاينوشتههیچبنابراین
سینهدرازهايمدتوآمدهپدیدخطاختراعازپیشسالهزارهادهبلکههزاران،کهاندداشتهعمرچندان

تااندپیمودهراتکاملراهپیشازبیشقرنهروسالهروروزهرویافتهانتقالدهانبهدهانوسینهبه
) استهخامنشیهايکتیبهشدننوشتهواوستانگارشتاریخکه( پیشسالهزارسهدودرکهحدبدان
.اندبودهرسیدهپیچیدگیوتکاملازحدبدین
کهمعنیبدین،آیندمیحساببهمردهزبانهاآنتمامکهاستاینباستانیهايزبانمختصاتازدیگر
. گویدنمیسخنهازبانبدینکسهیچامروز

*
می"میانههايزبان"راهاآناصطالحدرکهرسدمیهاییزبانبهنوبت،باستانیهايزبانازپس

.گویند
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.هاستآنالعادةفوقسادگیدرباستانیهايزبانومیانههايزباناساسیتفاوت
ومذکرازهاآندرودارندشباهتامروزفارسیبهدستوريساختمانسادگینظرازمیانهایرانیهايزبان

زباناصلیتفاوت،اینونیستخبري) وجودداشتباستانیهايزباندرکه(تشبیهصیغۀوخنثیومؤنث
. استمیانههايزبانباباستانیهاي
.شوندمیتقسیمغربیوشرقیگروهدوبهنیزمیانههايزبان

.کردیادراخوارزمیوخُتَنی،سغديهايزبانمیتوانایرانشرقمیانۀهايزباناز
زبانازگفتگومقامدرآنازکه،استپهلويبهمعروفهايزبانیازبان،میانه،غربیزبانترینمعروف

.گفتخواهیمسخنبیشترکمی،نوهاي
توضیحبهنیازاصطالحاتنایواستساسانیپهلويدیگريواشکانیپهلويیکی،پهلويعمدةشاخۀدو

شدهمیگفتهسخنبدانوداشتهرسمیتاشکانییاندوراندرکهاستزبانیاشکانیپهلويچه،نداردبیشتر
.استبودهساسانیاندرباررسمیزبانساسانیپهلويو

باواندودهبایرانرسمیزبان) عربحملۀتااسکندرحملۀاز( سالهزارنزدیکمدتیدرزباندواین
.دارندهاییاختالفنیزیکدیگر

.نیستواژگانودستوروساختماننظراز،نوهايزبانومیانههايزباناساسیفرق
.یکدیگرندمانندبیشوکمنوومیانههايزباننظرایناز

سخنهابدانکسیدیگرواندمردههايزباننیزمیانههايزبانتمامکهاستایندرهاآناساسیتفاوت
.گویدنمی

: آیدمیدستبهنیز"نو"بهمعروفایرانیهايزباناساسیتعریفجاهمیناز
در،گویندمیسخنبدان) فعلیایرانکشورفقطنه( ایرانفالتمردمهنوزکهایرانیهايزبانآن

.شوندمیخواندهنوهايزبانشناسیزباناصطالح
.هستندایرانشرقینیمۀهايزبانازهردوکهاستپشتوزبانو) دريیا( فارسیزبانهاآنترینمهم

.داردپهلويزبانبانزدیکخویشاونديکهکردیادراکرديمیتوانغربیمهمهايزبانمیاناز
استهاییزبانتهرشبلکه،پهلوينهواستواحدزبانیکاسم"کردي"نهکهباشیمداشتهیادبهنیز
دشواريبهیانمیفهمندیا،رابوکانومهاباد،کردي،سنندجمردممثالوشوندمینامیدهکرديهمهکه

.میکننددرك
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وبودهساسانیدرباررسمیزبانهاآنازیکیکهاستبودههاییزبانرشتهنامقیاسهمینبرنیزپهلوي
. استکردهدوام) هجرينهمقرن( اسالمازپسهاقرنتاآنهايشاخهبسیاري

*
ایرانبهاسالمآمدنباکهدورانیدرگوییم،کردیممعرفیراایرانیهايزباناجمالنهایتدرکهاکنون
گرفتهقرارعراقفعلیخاكدروغربدر) تیسفون(کشورتختپايـساسانیدورانیعنیـیافتپایان

.بود
بهمعروفپهلويهايشاخهازیکیـناحیههمانمردمزبانکهاستبدیهیوطبیعیاربسیرويایناز

دستگاهتمامودولتدستگاهوشاهانجملهازوـمردمتماموگرددایرانرسمیزبانـساسانیپهلوي
.کردندمینیزچنینوبنویسندوبگویندسخنزبانبدانـروحانیت

.افتادرسمیتازساسانیپهلوي،نایرابهاسالمآمدنبا
.بودعربیآنزبانکهبودندآوردهخودبانیزدینیو،گفتندمیسخنعربیبهتازهروایانفرمان

سروکارعربیبابدانعملودینیمسائلگرفتنفرایا،حاکمبامکاتبهمقامدربودندمجبورمردمبنابراین
هجريدومقرندرشایدوافتادبرمدتیاندكازپسپهلوينوشتنوخواندنرويهمینازو،باشندداشته
.بخواندنمیتوانستوشناختنمیراخطاینکسیزردشتیموبدانجزدیگر

و،دیگرمردمتنهامیلیون،نوشتمیومیگفتسخنزبانبدینروحانیتودربارکهآنبرعالوهاما
.بودمادریشانزبانپهلويکهبودندسوادبیآنانتمامبهنزدیک

بیشزبانیکبهواستمادرشانآنوندارندبیشترزبانمعلمیکسوادبیمردمدنیاتمامدرهمهنوز
.استشانمادريزبانآنوگویندنمیسخن

برايودمیگفتنسخنزبانیکهمینبهتنهاکهبودایرانمردمازانبوهیجمعیتزباننیزساسانیپهلوي
درست( بگویندسخنبدانسپسوبیآموزندرازبانآنوبروندمدرسهبهبایددیگريزبانبهگفتنسخن
.دارندآذربایجانمردمامروزکهوضعیهمینمثل
حالاینبا،استکردهکمکآذربایجاندرفارسییعنیدومزباننشربهزیاديحدودتارادیوامروزهالبته
نوشتنوخواندنخراسانیکودكکهاستاینخراسانمثلايناحیهباآذربایجاندبستانیکودكفرق

همآذربایجانیکودكکهآنحالواستمیگفتهسخنبدانمدرسهبهآمدنازپیشکهآموزدمیرازبانی
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وخواندنکهاستدرستترتیببدین. ) رابدانگفتنسخنهموبیآموزدرافارسینوشتنوخواندنباید
آسانیاینبهتوانستنمیکهزبانبدانگفتنسخناما،رفتمیانازهجريدومقرندرپهلوينوشتن
.بمیرد
غزلشیرازخواجۀوسعدياجلشیخمانندبزرگیشاعرانکهروزگاريدرکهاستدستدربسیارشواهد
آنکهگفتندمیسخنزبانیبهخودمیانشیرازمردم،سرودندمیدريزبانبهطراوتولطلفتبدانهایی

.مینامیدند"پهلوي"را
.سعديآثاردرهموهستحافظدیواندرهم،هاییبیت،هایینمونهپهلويزبانایناز

وسرودهمثنويشیرازيداعیشاهنامبه) حافظازبعدقرنیک(نهمقرنازشیرازيشاعرياینبرعالوه
.استنامیده"مالحتانک"راآن
.استیافتهانتشارتفسیروترجمهباورسیدهنیزچاپبهواستموجودمثنوياین

.است) شیرازدرمعمولوهجرينهمقرنبهمتعلق( پهلويمثنوياینزبان
:رددا"پهلويغزل"و) پهلويسرود(= "پهلويگلبانگ"بهصریحهاياشارهحافظگذشتهایناز

پهلويگلبانگبهسروشاخزبلبل
معنويمقاماتدرسدوشخواندمی

: یا

گويبذلهوسنجندقافیهباغمرغان
پهلويهايغزلبهخوردمیخواجهتا
غربینواحیبهمتعلقومحلیزبانیعنوانبه"پهلويزبان"اسالمازپسکهشودمیمالحظهبراینبنا

.استکردهمیزیستهجرينهمقرنتا،فارسیانزبدوشبهدوشایران
بنویسدراآنخواستهمیکههرکسونداشتهراساسانیعصرپهلويمخصوصخطآندیگرزباناینالبته

خود"مالحتکان"براينیزشیرازيداعیشاهکهچنان،کردهمیاستفادهفارسیالفبايوخطهمیناز
. استکردهراکارهمین
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*
.بگیرندپاوشوندتأسیسایرانشرقینیمۀدرایرانیمستقلهايسلسلهنخستینکهبودطبیعیبسیار
مرکزبهنقطهدورتریندرجغرافیایینظرازهمـخراسانـنواحیاینمردمکهبودآنامرایناصلیعلت

راایرانمرکزيهولناكهايبیاباندبایآنانبهرسیدنبرايخلیفهسپاهومیزیستنداسالمیخالفتقدرت
.داشتهاآنمیاندررانفوذکمترینعربیزبانواسالم،فرهنگینظرازهمونوردیدمیدر
بهنمازخواندنبارزیرگرددنمیعربیتلفظبهمازبانکهعذربدینبخارامردمکهبودخراسانهمیندر

.دندخوانفارسیبهرانمازونرفتندعربی
ترجمهعربیازغیرزبانیبهبارنخستینبراي،سامانیپادشاهانامربهـخداکالمـقرآنکهبودجاهمین

اینجزءدرنیزقرآنتمامکهاستطبیعیوبرگرداندندفارسیبهسامانیانامربهراطبريتفسیروشد
.بودآمدهتفسیر

بهطالهايدینارو"رشوه"وهدیهدادنبارامردممیشدندمجبورعربحاکمانکهجاستهمیندرنیز
.استثبتتاریخهايکتابدرمسائلاینشواهدوبکشانندجماعتنمازصف

،رسدمیقدرتبهنواحیدراینسامانیاسماعیلامیریا،یعقوبمانندحاکمیوقتیکهبودطبیعیبسیارباز
و) دانستنمییعقوبگویاکهچنان( نداندرادیگريزبانهیچاحیانأوبگویدسخنمردمهمانزبانبه

:بگویدونکنددركبستایندعربیبهرااواگر
،عربیبهسرودنجايبهشاعرکهاستبدیهینیزسپسو،گفتبایدشعرچرانیابماندرمنکهزبانیبه
.بسرایدشعرفارسیبه

ویافترسمیت،رسیدندقدرتبهخراساندراسالمازبعدکهروایانیرمانفزبان،دريزبانترتیببدین
.شددفترودیوانوادبوشعرداراي
:نداشتخودبرايمستقلخطیدريزبانروزگاراینازپیش
اينامهآنرويبرکهاستپوستیقطعهاستدستدرامروزيفارسیزبانبهکهاينوشتهترینقدیم

.استهجري100سالبهمتعلقوشدهنوشتهسطرچندردخصوصی
ازخطیفارسیروزگارآندرچونـظاهرأـواستبودهزبانیفارسییهودينامهایننویسندةمنتهی

.استنوشتهعبريخطبهاما،فارسیزبانبهراخودمطلبنویسنده،نداشتهخویش
.شداختیار) دري( فارسینوشتنبراي،آندرتغییراتیوردنآواردبا،عربیالفبايهمینآنازپس
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نثرقطعهترینقدیمو251سالبهمتعلقرسیدهمادستبهوماندهباقیکهدارتارخفارسیشعرترینقدیم
.استقمريهجري346سالبهمتعلق

.هستندزبانبدینآمدهپدیدوبمکتآثارترینقدیمهاآنکهگفتقاطعیتباتواننمیرويهیچبهاما
وشدنوشتهخطهمینبه،ناچار،نیزپهلويزبان،شداختیارفارسیزبانبرايفعلیخطکهآنازیعد

.گویند"پازند"راهاآنکهاستفارسیخطبهپهلويهاينوشتههمین
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سراییداستانعناصرهمانندي
سامیوایرانیهايداستاندر

وکودکانویژةخواه،عاشقانهخواهوحماسیخواه،نوخواهوباستانیخواه،بنگریمکهراداستانیهر
. استشدهساختهحوادثسلسلهیکازحالهربه،خواندگاندرسوخوانانکتابخاصخواه

بهدرجاییانجامرسوکنندمیتأثیردرهموپیوندندمییکدیگربهشوندمیآغازجاییازحوادثاین
. بخششاديگاهو) تراژدي(استانگیزغمگاهپایاناینورسندمیپایان

داستانعناصرراآنهاادباصطالحدرکه-گوناگونحوادث،کنیممانندساختمانیبهراداستانهراگر
ازآنثانويلوازمیانسیماوآهنوچوبوسنگوگچوآجر،ساختمانیمصالحمنزلۀبه-نامندمی
. هاستآنمانندورنگوشیشهوسیمولولهنوع

کهدریافتشورويجماهیراتحاداهلِروساستادیکمیالدي1930هايسالحدوددربارنخستینبراي
باهاآنازهریککهداردوجودداستانهزارهزارانگوناگوناقوامِومللنزددرودنیاسراسردراگرچه
نمیدرپنجاهازهاآنتعدادواستمعدودهاداستانایندهندةتشکیلعناصراما،داردتفاوتدیگري

صورتیوشکلیبههریک،دارندوجوددنیامختلفنقاطدرکهساختمانهمهاینکهگونههمانوگذرد
. استمعدودبسیارهاآنمصالحتعدادامااندشدهساخته

.اندشدهساختهمعدودعناصرازاما،گوناگونهايصورتبهمنوالهمینبرنیزهاداستان
اقوامومللهايداستان،هاداستانازبسیاريدرداستانیعنصریککهافتدمیاتفاقگاهرويایناز

:بزنیممثالیبابایندراستبهتر. استشدهگرفتهکاربهگوناگون
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کهکنندمیگوییپیشوقتپادشاهبراياخترشناسانوکاهنانکهاستاینسراییانداستعناصرازیکی
. شدخواهدپادشاهآنسلطنتزوالمایۀکهآمدخواهددنیابهکودکیجافالنوسالفالندر

ندتوانمیاما،بردمیکاربهکودكآنشدنزادهازگیريپیشبرايراخودسعیتمامپادشاهگاهآن
. دهدتغییرراسرنوشت

. استموسیداستان،عنصراینازاستفادهمشهوربسیاروکاملنمونۀ

. شدخواهدزادهمادرازکردخواهدسرنگونراتوحکومتکهکسآنزوديبهگفتندفرعونبهکاهنان

. بگیرندنظردرشودمیزادهمصردرکههرکودکیتاگماشتندناظرانوبازرسانتابفرمودفرعون

زنیهربرو"بکشداوراتابدهندخبرحکومتبهبودپسراگروباشندنداشتهبدوکاريبوددختراگر
اما". خفتننمازوقتتاشامنمازوقتمگرنشديغایبهیچکهچنان،دیگرزنیبودکردهموکل

بوددیگرایزدخواست.

. گفتخواهیمسخنآنازکهاندیشیدويحفظبرايتدبیريمادروشدزادهمادرازموسی

،دیگرهايداستانازبسیاريدر"خطرناك"کودكشدنِزادهپیشگویییعنی،نخستینعنصرایناما
.استشدهبربهرهآنازوگرفتهقراراستفادهموردنیزتاریخیوملیودینیهايداستان

. استآمدهمطلبهمینعینِعیسیوابراهیمسرگذشتدر،دینیهايداستانمیانِاز

جانکشتاراینازطریقیبههریکآناناما،استکردهصادررانرینهنوزادانِکشتنِدستورِنیزشهرحاکم
. انددادهانجامراخویشمأموریتوبدربرده
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. استشدهاستفادهفریدونسرگذشتدرعنصراینازنیزملیهايداستاندر

ازوخواندمیفراراشماراناختروپرَدمیخوابازوحشتباوبیندمیهولناكخوابیضحاكشبی
. شودمیجویاخوابتعبیر

اوازتأمینگرفتنباانجامسرومیکنندحذرانددانستهودیدهآنچهگفتنازنخستموبدانودانشمندان
جنگلدروشدزادهفریدون. . . وشدخواهدزادهويدولتزنندةهمبرکودكبزوديکهدارندمیاعالم

.شدبرچیدهفریدوندستبهضحاكظلمدستگاهانجامسروبپروردودادشیررااوپرمایهگاوِ،

. استشدهساختهداستانهااینازنیزتاریخیواقعیقهرمانانِبراي

. استمادپادشاهدستگاهزنندةبرهمويکهبودنددیدهخوابیبزرگکوروشمورددردانیممیکهچنان
. نرسیدنتیجهبهکهاستطبیعیاماکرداقدامکوروشبردنمیانازبرايشاه

 *

وهنداقوامِازايشاخهکهایرانیهايداستانمیانِدرگاهیگوییماکنوندرازنسبتأمقدمۀاینازپس
. یافتسامیاقوامِکهنِداستانهايباهاییهماننديتوانمی،استاروپایی

. کشتندارهباراهردوکهپیغمبرزکریايوجمشیدنوشتسرمشابِهتاستگونهایناز

ادايِقصدبهوداوطلبانهخودکهسیاوشباانداختندآتشدررااوکهخلیلابراهیمداستانِمشابِهتیا
.نرسانیدزیانیدوآنازیکهیچبهآتشحالهردروگذشتآتشازسوگند
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پسرِدارابداستانِوشدنزادهازپس،استموسیسرگذشتهستیمآننمودنِبازصدددرامروزآنچه
. آمدوِيسرِبرشدنزادهازپسآنچهوهمايخویشدخترازبهمن

استادنیزراآنازمختصري،استآمدهطرسوسیابورطاهر،نامۀدارابدربسیارلتفصیبادارابداستانِ
. استآوردهشاهنامهدر،فردوسی،طوس

توانمیپیامبرانهايداستانوقرآنتفسیرِهايکتابدر،اختصاربهیاتفصیلبهنیزراموسیداستانِ
. یافت

: استشدهنقلنیشابوريابواسحاقاالنبیايِقصصازموسیداستانگفتارایندر

. بوداسرائیلبنیازموسیبدانکه

. بودکهفرزندانِازکهاختالفستو

وبودعمرانپدرشوبودیهودافرزندانِازاندگفتهبعضیوبودیامینابنِفرزندانِازکهاندگفتهبعضی
. یافتندشدرختَوآببمیانِکهزیرابودموسینامش

. درخت"سی"واستآب"مو"عبريبزبانِو

.نهادنباروقتتامیداشتپنهانمادرشو،گذشتدرپدرشبارگرفتموسیمادرِچون

. بودخفتننمازِبوقتويآمدنِکهکردحکمچنانتعالیحق
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بروکجاوکنمچگونهگفتخویشتنبا،افتاددلشدروِيدوستی،بدیدرااومادرشدجدامادرازچون
؟کنندهالكمنپیشِرااینکهآیددلمچونورافرزنداین

. شدخوابدرغمایندر

. نهادهخرمابرگازايسلهدروکردهپاكوبودبرگرفتهراموسیکهبودآنازپساینو

بتووداردنگاهتعالیحقکهاندازآبدروبرو،فرعونکردنِهالكازمتَرسکهبِنمودندشخوابدر
. دهدباز

. درستستوحیکهدلیلستبدین

. کردبایدچنینکهگفتچنینرااوخواهرمادرشآنگاه

. بوداوبامرِکهزیراکردیادوحیبلفظرااینوکنچنینکهآمدآوازخانهگوشۀازگویندبعضیو

. بودحقفرمانِازبودکهحالبهر

ورفتیفرعونسرايِسويیکشاخآبآنوانداختبآبوبدادشیروخرماازنهادتابوتیدررااوآنگاه
شهربسويدیگریکشاخو،درآمديبحوضیوشديببستانوبرفتیفرعونتختبزیرِودرآمديسرايبه

. رفتی

. بربودراموسیتابوتردیگشاخِکهاستآمدهچنینقصهدرو

. بودفرعونسرايِکهبردشاخیبسويوبزَدپرجبرئیل



٢٨

فرعونرااوکهخواستتعالیحقلیکن،بِبرَدراتابوتکهبزرگترخواستآبِآنبارچندیناندگفته
. بازداشتننتواندکسهیچرااوحکمِکهبدانندخلقتاپرورد

دربوستانوبگذشتاوتختبزیروآمددرفرعونبسرايودمیدنصبحوقتتاگشتمیجایگاهبرآنو
. گشتروشنتامیگشتگردوآمد

. گشتمیآببرکهدیدندتابوتی،برداشتنبآبآمدندحوضبلبِفرعونزنِکنیزکانِو

. بودنشایدچهاینبگفتندیکدیگربا

. یافتیمتابوتیچنینگفتندوبردند) فرعونزن( = آیسیهپیشِوندبگرفتراتابوتوکردندحیله

. آریدمنپیشِگفتآیسیه

. نورانی،اودردیدندکودکیکردندتعجبو

. افکنددرآیسیهدلِبهاومهرساعتیکآندرتعالیوحق

. تعالیسبحانهخدایستدادةوافتادهفتوحاینمراگفتوگشتشاد

. بودشادیهابِوِيراآیسیه

: کنیمیادآیسیهقصۀنخستاینجاو
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گفتهونبودنیکوتراوازکنیزکیفرعونوالیتدروناحیتآنبزرگانِازوشامملوكازبودزنیآیسیه
. فرعونازداشتمیپنهانمسلمانیلیکنبودمسلماناند

وبودبودهفرعونخانۀدرسالسیقریبِوبودخودبِمهرِهمچنانوودبخواستهشامملکازرااوفرعونو
. داشتیدوستنیکرااوفرعون

. فرزندبنابودنِمیکنندمالمتتراومرامردمانگفتوبردفرعونپیشِتابوتآنآیسیه

دادههدیهماآفریدگاررامااینکهنکنمشکوزادگانملکمانندةروينیکویافتیمفرزندچنیناکنون
. است

. آمدخواهدبیروناسرائیلبنیازکهبودفرزندآناینکه) مبادا( = نبایدآیسیهیاگفتفرعون

. نیایدوخللیوِيازبودقوتیرامابپرورانیمماکهفرزنديگفتآیسیه

.داشتمینیکوش،بوداوۀدایخودمادرشوگرفتبفرزنديراموسیودادرضافرعون

. کردمیعبادتراخداوندسرّدرآیسیهو

؟کرديچهراپسراینگفتراآیسیهروزيفرعون،شدیکسالهموسیچون

. پوشیدهنیکولباسِوآراستهبگوهرها،بیاوردموسی،آیسیه

. آمددلدرموسیازهیبتیرااووبگشتچیزيدردلَشبدیدراموسی،فرعونچون
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. برسدبالییکودكاینازمراکهترسمهمیمنآیسیهیاگفت

. بنواختشوگرفتکناربرراموسیپس

. بکشیدوبگرفتفرعونریشِوآوردبردستموسی

. منستدشمنِآناینگفتفرعون

. رسدبمنبالییازینآنکهازپیشبکشمرااین

.میاندیشیخرديبدینکودکیازکهتوازدارممیعجبگفتآیسیه

.تراشودپیداتابچیزيبیازمايرااوحالاینستخالفبرکهبدانیکهخواهیمیاگر

. بنهادنداوپیشِراهردووعناّبازپردیگرطشتیو،آتشپربیاوردندطشتیتابفرمودآنگاه

. گیردبراتکرددرازبعناّبدستموسی

. بردآتشسويوبگرفتاوودستبیامدساعتدرجبرئیل

. نهادزبانبروگرفتبرآتشپارةموسی

. بودآنازاوزبانبرعقدهآنوبسوختزبانش

.داشتمعذوررااوفرعون
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. پروردمیوداشتمیبنازراموسیآنازپس

ويباغالمچهارصدآمديبیرونفرعونخانۀازکهشدبزرگموسیونچکهاستآمدهباخبارچنانکه
بازموسیتاکردهمیعبادتآیسیهوبگریختکهآنگاهتابودنديبافتهبمرواریدهمهجامهايوبرفتی

. درماندوِيبکارفرعونوکردقهررافرعونجادوانوفرعونبسويبرسالتآمد

. نیستماامروزِبحثبهمربوطاستپذیردلبسیاروآهنگزدراکهموسیداستانِباقی

. ببرندلذتوبخوانندنیشابورياسحاقابواالنبیايقصصدرراآنخودگرامیخوانندگان

متفاوتکامالصورتیبهویافتنجاتآبوازانداختندآببهدیگرعلتیبهکهرانوزادي،ایرانیاناز
. استبهمنرزندفدارابشدبزرگ

: استگفتهموسیمعنیواشتقاقدراالنبیاقصصدرکهآنترشگفت

دار"ازاستمرکبکهاندگفتهنیزداراباشتقاقدرو،درخت"سی"واستآب"مو"عربیزبانبه
معنیبهدارفارسیدردانیممیکهچنان) ندارماطمینانموردایندربنده(باشدچنیناگرو"آب"و"

باهمرادرختداروتهراندرنیزماوگویندمیدار،درختکلمۀجايبهمازندراندرهنوز(استدرخت
. است"سی"و"مو"معادلدرست"آب"و"دار"براینبناو. ) بریممیکاربه

ازهمايوبخفتخویشدخترهمايبااسفندیارپسربهمنکهاستآمدهملیهايداستاندرحالهربه
. گرفتبارپدر
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خویشمنابعِدرآنچهکهبردهمیگمانوبودهکوشاایرانیانشئونِواحترامرعایتدرهموارهکهفردوسی
زنیبهایرانیانآیینورسمبهرادخترخویشبهمنکهگویدرويایناز،استایرانواقعیتاریخبیندمی

: خواست

شیرهمچویکی) رابهمن( = رااومربدسرپ
اردشیرخوانديهمیساسانکه

هماينامشداشتدختريدگر
راينیکودانشباوهنرمند

چهرزادوِراخواندنديهمی
شادبوداوبدیدارگیتیزِ

نیکويازپذیرفتشدرپدر
پهلويهمیخوانیکهدینآنبر

ماهتابندهافروزدلهماي
شاهزِآمدآبستنکهبدچنان

ورسمطبقبرو"پهلويدین"بهراخوددختربهمناگرکهآیدمیپیششبههاینخوانندهبراياما
؟داردپنهانراخویشحملهمايکهداشتلزومیچهبودخواستهآیین

: بشنویدطوساستادزبانازهمراداستانباقی

شدپرزِتیمارشدماهششچو
شدبیماردیدچنانبهمنچو
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پايزِآمداندرشاهدرد،ازچو
همايشداوپیشتابفرمود
بخوانداخترانرانیکوبزرگان
رگرانمایگانبتختنشاندب
چهرزادتنپاكکاینگفتچنین
شادنبودستفراوانبگیتی
بلندتختوتاجبدوسپردم
ارجمندباگنجولشکرهمان
جهاندربودآنمنعهدولی
نهاناندرزایدکزوآنکسهم

پسرگربرشآیددختراگر
پدرتختوتاجاینباشدوِرا

معرفیمقامدربهمنکهاستچگونه،استنداشتهوجودقانونودینخالفچیزهیچماجراایندراگر
گیتیدرتنپاكچهرزاداینکهگوید) نامساسانپسريداشتنوجودبا( جانشینیبهخویشدختر

بهسختماجرااینحالهردر. . . بلندتختوتاجبدوسپردم) روياینازو( استنبودهشادفراوان
.گزیددوريپدرازوبرخوردبهمنپسر

شدخیرهسخناینشنیدساسانچو
شدتیرهدلَشبهمنگفتارِزِ
پلنگنِبساشبدووروزدوبه
ننگزِشددگربمرزيایرانزِ

شدنشاپورشهرِسويدمان
شددورپدرازبدآزارپر
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بخواستبزرگانتُخمِزِرازنی
راستداشتدلوجانباوبپرورد
نگفتراکسیبگیتینژادش

نهفتدرراستیآنداشتهمی
زادفرزندخوبتنپاكزنِ
نژادبهمن،مایهپرساسانِزِ

گلهوچوپانیکاربهنیشابوردرپشتچهارتاونهادندمیساسانراخودپسراننامهمگیساسانفرزندان
.پرداختندمیداري

:فرمایدماجرااینشرحازپسفردوسی

همايکارِبهبازگردمکنون
جايبگرفتکهبهمنمرگازپس

اردشیربمرداندرببیماري
سریروتاجکاربیدبوهمی

نهادسربرتاجوآمدهماي
نهاددیگرآیینِوراهیکی
دادباربسرسرهمهراسپه
داددیناروبگشادگنجدرِ

گذشتبرپدرازبِدادوبِرأي
گشتآباددادشازگیتیهمی



٣۵

نهادسربردیهیمکهنخستین
دادمژدهدهشوبدادجهانرا

بادرخندهفتختاینوتاجاینکه
بادکندهماسکاالنبددل

ماکردارِبادنیکوییهمه
ماتیمارِورنجکسمبیناد

:بودندبرداشتهشاهیبهرااونیزبزرگانونشستهبرتختخودروزگارایندرکهآنبااما

فرازآمدزادنشهنگامِچو
رازداشتهمیلشکرزِوشهرزِ

آمدشپسندشاهیتختهمی
آمدشسودمندداشتنهانج

نگفتکسباوزادپسرنهانی
نهفتدرنیکوییآنداشتهمی

رادایهتنآزادهبیاورد
رامایهباوشرمپرپاكیکی
رافرزنددادبدونهانی
رابرومندشاخِشاهچنان
بردناماوفرزندزِکوکسی
بمردزادهپاكکانگفتچنین
ادبرنهبسرشاهیتاجِهمان
شادوپیروزتختبربودهمی
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بودآمدهخوشداريافسروپادشاهیراويکهاستاینکندمیهمايروشاینازفردوسیکهتوجیهی
) ماههشت( کوتاهمدتیازپساما. استمردهويکهدادشهرتوسپرددایهبهرافرزندروياینازو

:آمدبر) بهمن( پادشاهصورتبهپسر

ماههشتتابودهمیسانبدین
شاهرفتهمانندةگشتپسر

مغزپاك) نجاري( درگريتابفرمود
نغزدرکارِازجستتختهیکی
خشکچوبِازصندوقخُردیکی

مشکواوقیربرزدبروبکردند
رومبدیبايکردهنرمدرون

مومومشکاوبیرونِاندودهبر
کردخواببسترِاندرشبزیر

کردخوشابدرازپرمیانش
ریختهاندروسرخزربسی

آمیختهبرزِبرجدوعقیق
شاهوارگوهرِبسببستند
شیرخوارکودكآنببازوي
مستخوابازکودكشدکهبدانکه

دستچربدایۀبشدخروشان
نرمنرمدربصندوقنهادش
گرمبپوشیدپرندشبچینی
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خشککردندتابوتتنگسر
بمشکوبقیربعنبرو) 1( قدببه

شبنیمراصندوقببردند
لبنگشادنیزدگربریکی

تاختندبرونهمایشپیشِزِ
انداختنداندرفراتبآبِ
مرددوپویانرفتهمیاندرپس
کردچهشیرخوارهباآبتاکه
آباندرچوبرفتهمیکشتیچو

شتابگرفتهآنرانگهبان
سارکوهازسرزدبرچوسپیده

رودباربرصندوقبگردید
سنگکاندروبودگهیبگازر

تنگکردهکارگهراجويسر
دیدصندوقخُردآنگازریکی

کشیدبرکارگَهوزبپویید
برگرفتهاگستردهبگشادچو

شگفتگازرکاراندرانبماند
دمانآمدوبپوشیدبجامه

روانروشنوشادانوامیدپر
دویدشمامپیشِباندیدهسبک

دیدآنچبگفتگازروصندوقزِ
گفت) باندیده( = دیدهباپیروزجهاندارِ

نهفتببایددیديکهچیزيکه
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شدیادترپیشکهچنانخود،کردآمدپیشزنشواوبازندگیدرداراببرايآنچهوگازرداستان
سرکهنیزشاهنامهروياز،حتیراآنجزئیاتاکنونونامهدارابنامبهجداگانهاستداستانیموضوع
کردنقلتواننمیاستآمدهنامهازدارابترکوتاهمراتببهآندردارابگذشت .

.داردجداگانهگفتاريبهنیازکارآنچه
کاردرنگبیگرفتآبازپرندودیباوگوهروزرآنباراکودكچونگازرکهگوییماندازههمین

:آوردخانهبهراکودكوکردرهارا

رودزِبیآمدگازربیگاهچو
دروداینهستگفتاوجفتبدو
نمنیمهاجامهآمديبازکه

؟درمیابیکهاز،کارکردبدین
بودپژمردهدردازگازردل

بودمردهزیرکَشکودكیکی
نوانکودكدردازگازرزنِ

روانگشتهتیره،رخانخلیده
هوشآربازکهگازرفتگبدو
خروشپساینازباشدزشتترا

نهفتدرسخنبماندگرکنون
جفتسزاواربپیشِبگویم
زنمبرراجامهمنکهبسنگی

افکنمبآبگرددپاکیزهچو
یکیدیدمصندوقجويآندر

کودکیاندرونبدونهفته
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بازبستهدرِبرگشادممنچو
نیازآمدخُردمآنبدیدار

خُردپورِیکیراماودباگر
بمردزندگانیبسینبودش
خواستهباپوریافتیکنون
بیاراستهدیباوبدینار

بماندخیرهدیدآنگازرزنِ
بخواندراآفرینجهانبربرو

حریرمیانِتاباندیدرخی
اردشیرمانندةبدیدار

شیرپشتانِزودزندادبدو
دلپذیرکودكزانشادببد
خواستهوکودكآنخوبیِزِ

پیراستهگشتغمزِاودل
بجانرااینکهگازرگفتبدو

جاودانتاباشیمخریدار
بودنامداريکودكاینکه
بودشهریاريجهاندراوگر

هايداستاندرسراییداستانعناصرهماننديیعنی،بودیمآندادننشانخواستارِکهراآنچهمقامایندر
. آیدمیپایانبه) یهودوعرب( امیسوایرانی
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وشاهانمنشوروشورودنمیبودندخواستهاوبرايزنشوگازرکهتربیتیبارزیرانجامسرنیزداراب
انجامسرومیآیدپدیداوبرايمعجزآساحوادثیداشتهایزديفرچونومیدهدنشانخودازراشاهزادگان

.رسدمیهمايبهآنخبر
فرزندشجواناینکهشودمیثابتبدوویابدمیدرهیجانپروتوجهجالبحوادثیطیدرنیزهماي
.استداراب
:الزممقدماتتهیۀازپسآنگاه

شاههشتفروپردهدرگاهزِ
راهندادهراکسهفتهبیک

کردتختیکیزرینجهاندار
الژوردوپیروزهزِکرسیدو

شاهواررِگوهپرتاجِیکی
نگارگوهرطوقِیکیدوباره

بزرخسروانیجامۀهمه
گهرگونهچندبافتهاودر
فرازایوانبنزدیکآمدچو

نمازبردشودورازآمدهماي
شاهوارگوهرِآنافشاندبر

کناربرخوندیدهازریختفرو
تنگآغوشاندگرفتراپسر

بچنگرویشببسودوببویید
نشاندزرینتختبروبیاورد

ماندخیرهاودیدارِزِچشمشدو
نشستشاهیتختبردارابچو

بدستشاهیتاجوآمدهماي



۴١

نهاداوتاركبروبیاورد
دادمژدهاوبدیهیمجهانرا

گرفتفروزشداراتاجازچو
گرفتپوزشکاراندرانهما

گذشتاندآنچگفتبداراب
گشتبادهمهمابرکهدانچنان

میسلطنتشادکامیبههاسالویابدمیبازراایرانشاهیتاجداراب،بهمنوصیتطبقبرترتیبنبدی
.کند
داراباینپسر) نامندسومداریوشرااوتاریخدرو( خوردشکستويازوجنگیداسکندرباکهداراآن

.است
 -------------------------------------

ازفردوسیعهددرظاهرأ. کنندشکاربدانرامرغانکهسریشمماننداستچیزي،لاوکسربهدبق-1
.استشدهمیاستفادهسریشمجايبهمادهاین
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عیارسمکداستان
جوانمرديودلیريوراستیورادينامهستایش

جديراهاآنکسیچهونبودتحقیقوفضلاهلِاعتنايموردایرانیهايداستانپیشسالسیحدودتا
.گرفتنمی

.میخوردخاكوبودافتادهجهانوایرانهايکتابخانهيگوشهنویسدستصورتبههاازآنبسیاري
مرحوموهدایتصادقشادروانمانندسرشناسینویسندگانِازهایینوشتهوهاگفتهانتشارازپساما

هايفایدهوآثارگونهایناهمیتبهادبوذوقاهلخاصهومردمتوجهکردنجلبودیگرانوصبحی
دانشدیدگاهازهاداستاناینفراوانارزشوآورددستبهتوانمیآندرتحقیقوغورازکهفراوانی

متنانتشاربراينهضتیرفتهرفتهتاریخ،واجتماعیشناسیروان،شناسیمردمشناسی،جامعهچونهایی
بیشترتوجهیوتازهدیديبانیزشدهشناختهموجوديعوامانههايداستانوآمدپدیدکهنداستانیهاي

. گرفتقرارمطالعهموردعلمیوپژوهشیطریقبه

تاوداردادامههمچنانشناختهکمیاناشناختههايداستانمعرفیراهدرفعالیتنیزوپژوهشوغوراین
.استآمدهدستبهآنازتوجهقابلومثبتبسیارنتایجیکنون

ازهریکادبیارزشوقدمتنیزواهمیتواعتباربهتوجهباراهاداستانگونهاینازبعضیکهبرآنیمما
دانشجویانوجوانانبخصوصتاکنیممعرفیفارسیادبوفرهنگدوستدارانوعزیزخوانندگانبههاآن
نیاکانخويوخلقوزندگانیبهآگاهیولذتوفیضبرکترپيسرچشمهوسرشارمنبعاینبهرا

.گرددرهنمونخویش
.استعیاّرسمکوشیرینجذابداستان،آمدهدستبهکنونتاکهايعوامانهداستانترینقدیم

اربسیوطوالنیاستداستانیعیارسمککهکنمعرضبایدداستانموضوعيدربارهگووگفتازپیش
وقواعدتمامِرعایتباهنرمندانهوپرحادثهوجذابرمانیامروزيهايویژگیتمامبادلپذیروشیرین
.شودمیمراعاتبزرگهنرمندانِسويازآثارگونهایننگارشبرايماعصرِدرکههنريقوانینِ
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ازاثريراان،آمدهمتندرکهقرائنیوشواهدرويازاما،نیستمعلومچهاگرداستانایننگارشِتاریخِ
.میدانند) میالدي12قرن( هجريششمقرن

موردبسیاررغبتوشوقباوآمدهپدیدایرانبازارِوکوچهمردممیانِدرروزيداستاناینسخندیگربه
خوردهمیغوطهخویشیِوسطایقروننادانیِوجهلظلمتدراروپاکهگرفتهقرارایشاناستقبالِوعالقه
.است

ابوالقاسمفرزندصدقهنامِبهخوانیقصهوآوردهپدیدخدادادپسرفرامرزنامِبهسراییداستانراسمک
.استماندهبرجاياکسفوردبادلیانيکتابخانهدرآنازناقصخطیينسخهیکونوشتهشیرازي

میاندرمحبوبیتیچنانازداستاناین،مغولهجومازپیشدوراندرحتیو–پیشینروزگاراندراما
رواییفرمانوامیريروزگارآندرکهترکمانانیيمطالعهبراي(ترکیبهراآنکهبودهبرخوردارمردم

رفتهمیانازوافتادهبخشکهاستبسیارخوشوقتیجايواندکردهترجمهنیز) اندداشتهپادشاهیحتیو
ازراآنافتادگیسمکداستانِيشدهچاپينسخهدروکندمیتکمیلترکینسخهرافارسینسخهي

.اندافزودهبدانوکردهترجمهترکیينسخه
. اندنهادهکتابرويبررانامشکهاستهمان،داستاناولشخصِواصلیقهرمانِ

ستمازپشتیبانیکه،مبارزوخرَدپرودلپرانددهبوجماعتیعیارانواستعیاري،سمکيپیشینه
ازمایشازآمدنبرودشوارودقیقتربیتیبااندکوشیدهمیوبودهانانشعارِستمکارانبامبارزهودیدگان

روانِوگیرندفراراجوانمرديرسمِوراهخوردهسال"مردان"وجوانمردانبهخدمتوسختهاي
:اخالقیيفاضلهملَکاتبهارخویش

آرمانوهمتیبلند،دوستانکامبرآوردنبرايفداکاري،رازپوشی،وفاداري،بخشندگی،شجاعت
.بیآرایندخواهی
کارهايعاملاسالمیکشورهايدیگروایرانتاریخِدر،خوانندنیزجوانمردانراآنانایرانیانکهعیاران

. اندداشتهموثرهايتدخالوبودهبرجسته

.استعیارانازکردگذاريپایهراایرانیمستقليسلسلهنخستینکه،لیثیعقوبمثال
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تواننمیگروهاینمنشوروشوکرداروکاردربارهزیادياطالعتاریخوادبهايکتابازحالاینبا
سمکمانندگاهکههاستداستانهمینعیارانرفتارواعمالدربابتحقیقمنبعترینمهموآورددستبه

.استاولقهرمانِهاآندر،عیارویافتهاختصاصایشانهايدلیريوهاقهرمانیشرحِبهسرهیکعیار
وآمیزگزافههاياغراقگاهو–اغراقومبالغهازوداردافسانهتندرنگحوادثگونهاینشرحِچهاگر
.نیستخالی–ینکردنباور
.ببردراهحقیقتينقطهبههامبالغهاینورايازتواندمیآسانیبهتحقیقاهلِوبصیريخوانندهاما

نیستممکنهاکتابگونهاینيمطالعهباجزبرآنیافتندستکهاستدیگرمسائلبسیاراینبرعالوه
.

بودسلطنتدستگاهاعضايازیکیمورخوشدمینوشتهانپادشاهدستگاهدرهموارههاتاریخکهدانیممی
البته–راایشانروزگاروقایعوپادشاهانسرگذشتکهمردمزندگیتاریخنهخویششغلاقتضايبهو

نوشتمی–خویشنعمتولیدستگاهازيطرفدارانهبادید.
ودربارتزئیناتوعمارتساختمانِجزئیاتیزنهاتاریخگونهاینازیکهیچشایداحوالاینتمامبااما

شرحِبهتااندننوشتهراشاهانههايپذیراییوهامهمانیبرگزاريينحوهوپادشاهمجلسِدرحضورآدابِ
رسدچهمردمزندگانیجزئیات

*

جوانمرديسوگند

.استآکندهراعظیمکتابِاینسراسرِهمتیبلندووارستگیانگیزِحیرتهاينمونه
.داردمیارزانیبدوراوالیتیفرمانروایی،اوستهوادارانِازسمککهپادشاهی،شاهمرزبان
میشاهانهنواختاینازگزاريسپاسازپسوافشاندمیشاهانهنواختاینبرنیازيبیآستینِسمک
:گوید
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کنممیجوانمردانوعیارانخدمتومیگردمنهاگروبخورمیابمنانیاگر. امپیشهعیارمردي. . . من"
مراکهکنممیآنبرايازکنممیکهکاراینو،نانبراينهمیکنمنامبرايآنکنممیاگرکاريو

".؟والیتَمو) میشودواگذارکسیبهشاهسويازکهملکی(= اقطاعخورددرچه. باشدنامی
. دارند–استاخالقیومردانههمیشهکه–خاصرسمیوراهجوانمردان

ایشانبهراستمگريودزديوتعديوتجاوزازجلوگیريوشهرامنیتونظمحفظهموارهپادشاه
ایشانازوروندمیایشاندیدنبهشاهزادگانگاهوشهرند) ساالرسپه( = اسفهسالرآنان،وامیگذارد

:خواهندمیکمک
.آمد) سمکاستاد(زورپیلشغالِيخانهدرِبهوبرداشتتنگههزارزرِيکیسهاهزادهش"

باشداجازتاگردرآیدخواهدمیوآمدهغریبیکهبگويراجوانمردانسرِ: گفتبودندایستادهجواندو
.

.باشدگشادهجوانمرداندرِکهگفتندایشان
. . .استناجوانمرديجوانمردانيخانهدردرآمدناجازتیباما،استچنینگفتشاهزاده
:گفتوکردشغالدررو،) بردندتو( = درآوردندراشاهزاده

؟داردحدچندجوانمردي،پهلوانیا
.استفزونحدازجوانمرديحد: گفتشغال. . . 

: اندکردهاختیاررادو،آنازوداردطرفدووهفتاداستفزونترآنچهاما
.پوشیدنرازدومودادننانیکی

.بگوي،استحاجتچهراتواکنون
.بگویمدارمکهرازيتافرمايامانیمراپسشماستمرديِصفتپوشیدنرازچون: گفتشاهزاده

.کنندیادسوگندبایدخویشگروهدرشدنواردبرايجوانمردان
.ایمانوعقیدهازسرشاروشکوهپرسوگندي

. استمساويمردوزنایشانبراي
:باشدایشانبرايمرگخطرِاگرحتی،بمانندوفادارآنبروکنندیادسوگندبایدنیززناناما
که،راستانوپاکانجانبهو،آمرزگاروپروردگارداداریزدانِبه: گفت) استزنینام( افزاروح"

نکنمآشکارراشمارازِهرگزو،دشمنشمادشمنانِباوباشمدوستشمادوستانِباودارمیکیشمابادل
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دقیقهونکنمتقصیرکردننیکیدروبکنمنیکیتوانمهرکهبه،رسیدخواهدرنجیآنازراشماهرچهو
رواشومبربادمنکهباشدکاريشمادوستیازاگرو،نکنمبدياندیشهونسازم) هاحیله( = حیلهاي
". نباشمکردارمردزنانِازکنمحاصلشمامرادنهاگرو،ندارماندیشهودارم
.استشاهاندستگاهدرنوازندگیومطربی،افزاروحاینکار

؟داريشُقهکدامجوانمردياز: پرسدمیرااوسمکوقتی
حاجتمنبهوافتدکاريراکسیاگرکهدارمبکمالداريامانتجوانمردياز": گویدمیجوابدر

منپناه( = منزینهارِدرکسیاگرو،باشمیاربدوودارمبرجانمنتو،کنمسپراوپیشجانمن،آرد
مردي. نکنمآشکاررااوسرّونگویمکسیباکسیرازهرگزو،باشدجانمتاندهمدستازجانبهآید) 
". دانمرااینوانمرديجو

.افزاستروحوبخشروانسخنانِاینازآکندهکتابسراسر
وآوریممیفراهمرامطلبدامنناگزیرگنجانیدمختصرگفتاريدرراعظیمکتابیتواننمیچوناما

يحماسهاینخودکهخواهیممیعزیزخوانندگانازتاکیدبهوکنیممینقلراداستانازکوتاهبخشی
دركمیشودنصیبآنخواندازکهراماننديبیلذتوبخوانندوآورنددستبهراانسانیوانگیزشور
.کنند

.آیدمیماچینغریبِشهرِبهسمک
نامِبهپسردواما،شهرنیستدرکهنام"کانون"استمرديشهراسفهسالرِکهیابدمیدرتحقیقازپس
.عیارندوپهلوانهردوکهدارد"رزمیار"و"بهزاد"

میشهردردارنددوسترا"کردنمردانخدمت"وپهلوانیوعیاريکهجوانانآناز،دوستانیسمک
.زندمیبرديدستنام"دالرام"زنییاريباشبانهورودمیآنانيخانهبهویابد
عجباندبوده"خمار"بهموسوممرديپسروداشتهنام"الدصم"و"صابر"کهجوانانآنبرويکارِ
.ستایدمیراسمکعیاريِومرديپیاپی"سمک"همراهودوست"آتشک"وآیدمی

. . .باشدحاضرکهخاصهمستايراکس،آتشکاي: گویدمیبدوسمک
کنندپنهانکاري،ندیدکسهیچکهسیهشببهکردممنکهچیستاین،مردانآزادايگفتپس

. باشدآسان
.باشدنیکبیآورماستشهراسفهسالرکهرا"کانون"پسرِوبرومروشنروزِبهاگر
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.کردندآفرینويبرآتشکوصمالدوصابروخمار
میآبدرتراومیکنندطلبتراایشانکه؟آوردنتوانیمیچگونهوکنیچگونه،پهلواناي: گفتند
. جویند
.بشناسندناچاربینندتراچون

.سازمچهتابنگرید،باشدروا: گفتسمک
.بخواهجامهدستیزنانسرايازمرا! خماراي: گفت
پیشوبیاوردبایستکاربهآنچهوبیاورد) چکمه( = موزهوچادربانیکويزنانهيجامهدستی،خمار

.ادبنَهسمک
.برآراينیکوزنیبهمرا: گفترادالرام،سمک
کاربهويدربخوروخوشبويوعطربسیاروکردنتوانصفتچنانکه،آراستبرراسمک،دالرام

.برد
: گفتوآمدبیرونخانهازرعنائیوکرشمهباوبستبرنقابودرکشیدسربهچادروکردپايدرموزه
.باشدمنآمدنتاکنیدمینگاهغرفهبهشما

.نهادراهبهرويسمک
.رسیدايکوچهبرتاگشتمیهاکوچهوبازارهايهمهدر

.تنهاوافکندهحمایلوآمدمیدیدرابهزاد
.برگذشتوزدبهزاددوشِبردوش،قصدبهوآمدبهزادپهلويدرسمک
.کردنگاهويدر،سیدردماغبهعطربويرابهزاد
.کردمیغَنجورفتمیکهدیدرعناوجمالبازنی
.کردمینگاهويپسِازوایستادباز

. داردکاريمنبانگردپسبازاگر،گفت
. استخواستارمرامگر
.زدمندوشِبردوشکهبودخطاورودمیخویشکارِبهنهاگرپس

سراسیمهرابهزادچنانبودبرآمدهزنیشکلبهکهمردييکرشمهیکبهکهزناندانقومچهکهبنگرید
. نهادنتوانستپیشقدمیکچنانکه،بداشتبرجايوکرد
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.کردنگاهپسبازگذشتدرويازسمکچونپس
.نگردمیويدروایستادهدیدرابهزاد

.بیایعنی،کرداشارتیرااوسمک
.شدخرّمبدیدوياشارتچون،بهزاد
.خواهدمیمرازناینکهدانستم: گفت

.گرفترفتنويقفاياز
.نگریدمیپسبازورفتمیسمک
.گفتسالم. رسیدويبهبهزاد

چهوکارچه،داريمندنبالِکهجوانايگفتمالحتوحالوتباشیریننطقیونرماوازيبهسمک
؟يدارحاجت
؟ايایستادهاینجاتوچهبهرِازبگوي
.آناززیادتکردمیلبرويدلشبدیدويازخوشیبدانگفتنسخنچونبهزاد
راماخویشجمالِبهساعتیکمردمیوظرافتولطافترويازکهباشدممکنهیچ،دلبراي: گفت

؟دهیآسایش
. شويساکنگرماازینوبیاسائیزمانیوخوريبازسردآبیوآئیکهتراینسرايبه

.بودجوانمردينامتراوباشدراحتیآنازمرا
. امنکردهکاراینهرگزمنکهمنگردیگرانچشمِبهمرا،جوانمردايکه،خوشلطفیبه: گفتسمک

.میگردانیدچشمهاوافشاندمیجامهوگفتمیاین
کندمجادلهتوباهرگونهازوگوئیسخنويباکهزنیآنهرانکهدلیلِبه،دمبررااوگفتخودبابهزاد

.کرديصیدرااونمایدپرهیزگارودامنپاكراخودوگویدسختسخنو
.دهددشنامتراکهبیافتیساعتآنزن

چونتادارماینچشمتوازخودمنباآیدبديتوازکهحاشا،گفتمبد،رويماهاي: گفتبهزادپس
راهرکهکهباشدجوانمرديتودرکهدانم"پدیدهرکارمردوپدیدهرکار"کهکنمنگاهتودردیگران

.جوانمرديوکَرَمرويازکندنیکوئیمردمبابودنیکوروي
. زنیمنمکدرنانوگردیمآشناتابیاسايوبنشینوآيمنسرايبهساعتیگویممی
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.بروخواهیکههرکجاپس
. استنزدیکمنسرايواستگرمگرماواستدورتوراه،جوانمردايگفتخودباسمک

.استخالیکهرویممنسرايبه
.گرفتبایدمیکناردررااوواستجمالبازنیکه) بودخوردهرااوفریب( بودرفتهاوجوالدربهزاد
.تراستفرمان: گفت
.رویمتارو. آریمدستبهتورضاي
.رسیدندخماريکوچهسرِبرتا. اثربربهزادوایستادپیشدرسمک
.کردندمینگاهپنجرهازآتشکوخمار
.داشتندعجبآمدمیسمکقفايازکهدیدندرابهزاد

.خواندسرايدررابهزادوشدسرايدرسمکتا
.بنشاندصفهدررااو،درآمدبهزاد

.بگشايرويوبنشین،دالراماي: گفتبهزادتابودایستادههمچنانسمک
؟شناسینمیمرا،زادهپهلواناي: گفتسمک

.سمکتوخدمتگارِمنم
؟داشتیدنگاهمراکاربرادرتوتوحسابچهبه.امآمدهآنجااز
. بگیریدمرااتبودیدمنپیدرشاهسرايزیردر

.آوردمنیزتراوآوردمخانهشرابآالتودالرامورفتم
.برکشدشمشیروبجهدکهخواستوارسراسیمهبشنیدسخنآنوبدیدحالتآنچونبهزاد

.بگرفترااووآمددرسمک
مشغولخوردنشراببهایشانوبیفکندندوبستندبررابهزادهمهبهوبیامدندخمارفرزندانباآتشک

.شدند
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علیینطاووس
یا

رنگینشغال

در،پیشقرننیمازبیشبهمربوطدارماوشریفمثنويوالدینجاللموالناازکهايخاطرهترینقدیم
بهرفتنروزگارتابگذردمنبرچندسالیبایستمیونبودمبیشپانوکودکیهنوزکهاستروزگاري

.رسدفرادبستان
شاهعلیصفیبهمعروفاصفهانیحسنمیرزاحاججانشین،ظهیرالدولهمریدوداشتصوفیانهمشربپدرم

.داشتتمامالفتیوانسمثنويباروياینازوبودالهینعمتسلسلۀاز
رااريخوانسمحمودمیرزاچاپ،آنهايچاپبهترینازیکیوبودويدستدمشریفکتابایناغلب

ازهرگزوداشتمیگرامیبسیارراآنوداشتاختیاردراستآنمثلیاالدولهعالءچاپعینیاکه
درکهروشبدان،کریمقرآنازبخشیخواندنودینیفرایضاجرايازچونوکردنمیدورخود

. آوردمیرويمثنويبهیافتمیفراغتبودعاموخاصمعمولِويروزگار
کهمادرمزاحمیاکردمینحسیومیگرفتبهانهگاهیاگروبودخردسالبسیارهنوزسطوراینویسندةن

راشغالیداستانکهدادمیوعدهوخواندمیفراراويپدر،میشدداشتعهدهبرراخانهسنگینکارهاي
.خواندخواهدفروويبررفترنگخُمدرکه

مهرکهشکستهوآهستهصداییباوگرفتمیکناردروکردمیرامراجوبهانهکودكشیوهبدین
.خواندمیحافظهازاستمثنويخواندنخوردرکهآهنگیباراداستانتراویدمیآنازپدري

آمدبیرونچونوشدرنگینپوستشورفترنگخمبهشغالیکهاینجزقصهمتناز،روزگارآناز
: آوردبربانکخودپسنديوفخرسرِازافتیرنگینراخویش
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که،کوتاهقصهاینمتندانستنبرايکهآنگاهتابودنماندهخاطرمبههیچ،شدهعلیینطاووسمنمکاین
پایانداشتهخاطرگنجینۀدرکهژرفیمعارفومعانیشرحوگذاشتهفروناقصراآنتصادفأنیزموالنا

.کردمرجوعمثنويبهدیگرباراستاوبردهیادازراشغالکار

نقلراآناستآمدهنیزدیگريپذیردلبسیاراماکوتاهداستانآنطیدرو،استکوتاهقصهاینچون
:کنممییادنیزرادشوارهايواژهمعنیاستشدهرعایتگفتارهاایندرکهايشیوهبهوکنممی

: شغاالنمیانکردنطاووسیدعويوشدنینرنگورنگخمدرشغالافتادن

رنگخُمِاَندررفتشغالیآن
درنگساعتیککردخُمآناَندر
شدهرنگینپوستشبرآمدپس

شدهعلّیینطاووسِمنَمکاین
یافتهخوشرونقِرنگینپشمِ

برتافتههارنگآنآفتاب

زردو) رنگکمسرخ( = فوروسرخوسبزراخوددید
کردعرضهشغاالنبرراخویشتن

چیستحالشغالکايگفتندجمله
)استپیچیده( استملتَوينشاطیسردرراتوکه
ايکردهکرانهمااز،نشاطاز

؟ايآوردهکجاازتکّبراین
فالنکايشداوپیششغالییک
دالنخوشازشديیاکردي) ریا،مکر( = شید
برجهیمنبربهتاکرديشید

دهیحسرتراخلقاینالفزِتا
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گرمییندیديبکوشیديبس
شرمییبیايآوردهشیدزِپس

انبیاستواولیاآن،گرمی
)استگرحیله( = دغاستهرپناه،شرمیبیباز

کشندخودسويخلق) التفاتکه( = کالتفات
ناخوشندبسدرونازوخوشیمکه

کهپردازدمیزنالفمرديداستانشرحبهوگذاردمیفرورارنگینشغالِداستاننقلوالنامجاایندر
کهگفتمیوآمدمیحریفانمیانِسپسوکردمیچربدنبهپوستبهبامدادهرراخودسبلتولب
.کردرسوارااوحقخواستکهروزيتا،امخوردهچنانوچنینمن
: کنیممیترکوتاهراآننیزمااما. استکوتاهربسیانیزقصهاین

نبهپوستستَهانشخصییافتدخوار( = م(
سبلتانکرديچربصباحیهر
منکهرفتیمنعمانمیانِدر

انجمندرامخوردهچربی) غذاي( =لوت
نویددرنهاديسبلتبردست

بنگریدسبلتسويیعنی،رمز
استمنرِگفتاصدقِگواهکاین
. . .استخوردنشیرینوچربنشانِوین
شدهاوسبیلخصمِشکمآن

زدهاندردعادرپنهان،دست
)لئیمان( = لئامالفاینکنرسواخداکاي

)کریمان( = کرامرحمِماسويبجنبدتا
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شکمآندعايآمدمستجاب
. . .علَمبیرونبزدحاجتسوزش

سپرددرضرتحبهراخودشکمچون
ببرددنبهآنپوستآمدگربه

گریختاودویدندگربهپسِاز
ریخترنگعتابشترسازکودك

خُردطفلآنانجمناندرآمد
ببردراالفیمردآبروي
بدانهرصبحیکهدنبهآنگفت
سبلتانولبانکرديمیچرب
ربوددرناگهانشآمدگربه
سودجهدآننکردودویدمبس

شگفتازراحاضرانآمدخنده
گرفتجنبیدنبازهاشانرحم

داشتندسیرشوکردنددعوتش
کاشتندزمینشدررحمتتخم

کرامازدیدراستیذوقچواو
غالمشدراراستیتکبربی

: کندمیآغازراشغالداستانباقیعنواناینآوردنبادیگربارشاعر،قصهاینشرحازپس

."افتادصباغخُمِدرکهشغالآنکردنیطاووسدعوي"
نهفتآمدرنگرنگشغالآن
بگفتگرمالمتبناگوشبر
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منرنگدرومندرآخربنگر
)1(شَمنخودنداردمنچونصنمیک

خوشورنگصدامگشتهگلستانچون
سرمکشمناز،کنسجدهمرامر
بینرنگوتابوآب) 2( فَرّوکرّ
دینرکنِومراخواننیادفخرِ

امگشتهخداییلطفمظهرِ
امگشتهکبریاییشرحِلوح
شغالمخوانیدمهینشغاالناي

جمالچندینبودراشغالیکی
جمعبهجاآنآمدندشغاالنآن

:شمعگرداگردبهپروانههمچو
جوهرياي؛بگوخوانیمتچهپس

)3( مشتريچوننرِطاووسِگفت
جانطاووسانِکهشبگفتندپس
گلستاناندردارندهاجلوه

نیکهگفتا؟کنیجلوهچنانتو
منیگویمچونرفتهنابادیه
الکهگفتا؟کنیطاووسانبانگ

العالءبوخواجه،طاووساينهپس-

لعتزآسمانآیدطاووسخ
؟بدانهادعويورنگازرسیکی
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وويباموسیجدالِوفرعونوموسیداستانبهبارهاخویشریفشمثنويخاللدرالدینجاللموالنا
. استکردهاشارت،رفتهایشانمیاندرآنچه

بیت( مثنويسومدفتردرآوردهنظمبهطوالنیودلکشداستانایندربارةکهراشرحیترینمفصلاما
.استبدانآمديدرمنزلهبهشغالقصۀاینواست) 1561-840هاي

وکندمیمانندشغالبدانرافرعونوشودمیاشارهقصهبدیندیگربیتدودرفقطگفتیمآنچهپیاز
دعويِکهشغالبداناوالوهیتدعويوفرعونتشبیه: شودمیگذاشتهتمامناصورتهمینبهداستان

: کردمیطاووسی

ریشکردهمرصعفرعونیهمچو
خریشازپریدهعیسیازبرتر

زادمادهشغالنسلازهماو
فتاددرجاهیومالّیخُمِدر

کردسجدهمالشوجاهآندیدهرکه
بخورداورا) 4( افسوسیانسجده

؟استیافتهراهموالناشریفمثنويدرطریقیچهازوکجاستقصهاینمنشاءدیدبایداکنون

*
درتبحراز،کمالمراتبتمامبرعالوهالدینجاللموالناکهباشدآمدهگفتارهاهمیندراینازپیشگویا
سحرکالموگوسخنزبانداشتننیزوتصوفدرمانندبیوعالیمرتبۀداشتنتاگرفتهدینیهايدانش

باراداستانعناصرِوبودهنیزقابلیسرايِداستان،آسمانبلنديِبهشعريوفراوانشوقِوشوروآسا
.استگرفتهمیکاربهداشتهنظردرکهمعناییبیانبرايخودمیلبهتمامقابلیتومهارت

الدینبهاءپدرشسخنانومواعظاز: گوناگونمراجعازکندمینقلمثنويدرکهراهاییداستانوي
یافتهانتشارفرهنگرتوزاهزینۀبهولدبهاءمعارفنامزیرکه(ولدبهاءبهمعروفبلخیخطیبی،حسین
االسالمحجتهايکتاباز،عطارهايمثنوياز،استآنتأثیرتحتبسیارکهسنائیحدیقۀاز،) است
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بردهبهرهآنازبسیارکه( دمنهوکلیلهاز،)تبریزيشمسسخنانومجالس(شمسمقاالتاز،غزالی
نقلسینهبهسینهمردمتودةمیاندرکههاییداستانازحتیونامهزندگیوتاریخهايکتاباز،) است

.استجستهمیسودنداشتهکتبیمأخذومیشده
خویشنخستینواصیلصورتبهداستاننقلواصلیمتنبهوفادارينیستمطرحموالنابرايآنچهالبته
ومعانیشرحبرايافزاريدستمانندراداستاناو،نیستخوانقصهوسراداستانونقالموالناچهاست

.دهدمیقراراستفادهموردخویشنظرموردمقاصد
"ومیگویدبازـسازدآمادهوياصلیمقصدشرحبرايراآنکهتغییريبایادرست- راآنازکلمهچند
راخودراهويکهشودمیموجبشکافد،سخنسخناز: اندگفتهقدیمازکههمانیعنی"کالمجرّارِِ جرّ
آنشرحچونو،بپردازداستمثنويسرودنازاصلیمقصدهاآنشرحکهمعارفیبیانبهوکندکج

.کندمیدنبالپایانتاراآن،روشهمینبهبازورودمیداستانسربربازآمدپایانبهمعنی

*
فرفروزانالزمانبدیعشادروانخودمیگرااستادارزشباکتابسطورایننوشتنهنگامدرکهافسوس
مأخذشرحدربزرگاستادآنکهبدانمتاندارمزیردستدررا"مثنويتمثیالتوقصصمأخذ"بهموسوم

؟استنوشتهچهقصهاین
تصادفبهبندهکهباشدمنبعیاصالتوقدمتبه-دهدارائهمأخذياگر-ويکهندارمگمانحالاینبا
ازیکی: گذاردمیمیاندردوستانباراقصهاینشرحاینکواستیافتهدستبدانمطالعهضمندرو

چهنیستعجببساینواستدمنهوکلیله،بردهبهرهبسیارآنازمثنويسرودندرموالناکهمنابعی
شیخگلستانکهروزيازو،بودفارسینثرکتابنخستینمثنوينظمآغازازپیشاندکیتادمنهوکلیله
. ه656( داداختصاصخودبهرافارسیکالسیکنثرکتابِنخستینمقاموگرفتراآنجايسعدياجل

دوممقاماز-منشیعبدالحمیدبننصراهللاترجمۀ-دمنهوکلیلهگاههیچامروزتا) میالدي-1258/ ق
درکهرااعتباريوشهرتآنهنوزگلستان،مثنويشدنسرودهدوراندراحتماالواستنرفتهترپائین
.استبودهنیافتهبوداوخود

درحتیوباشدگرفتهدمنهوکلیلهازراخودهايقصهازبسیاريموالناکهاستطبیعیبسیاراینبربنا
. ببردنامآنازبارپنجخویشقدرگرانمثنوي
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.نداردوجوددمنهوکلیلهعربیوفارسیاصیلهايترجمهزایکهیچدرشدهرنگینشغالداستان
پنچاکیانهنامبه) پنجاتنترا( دمنهوکلیلهازاولبابپنجسنسکریتاصلازکهفارسینسخهیکدرحتی

.یافتتواننمیراداستانایننیزاستشدهترجمهفارسیبه
هاينسخهوتحریرهانیزآنکه( پنچاتنتراازايسخهنفرانسويترجمۀمیالدي1965سالدرحالاینبا

.یافتانتشارپاریسدریونسکوهمکاريبا) داردگوناگون
کوششیبهتوجهبایونسکووبودیافتهانتشاروشدهترجمهپاریسدرگذشتهقرناواخردراصالنسخهاین
یافتمناسبانتشارتجدیدبرايراآن،بودبردهکاربهآنهايدشواريشرحومتنترجمۀدرمترجمکه
.کردموافقت"شرقشناخت"بهموسومکلکسیوندرجزءآننشرباو

. استبابپنجدارايپنچاتنتر
گاووشیرمعروفبابهمانمیگیردفراراکتابازنیمیبهنزدیککهآنبابنخستینوترینبزرگ

.است
پشتسنگوبوزینه،زاغانوبومان،دارطوقکبوتر: ازعبارتندترتیبهبنیزآنپنجمتادومهايباب

درکه( راسووزاهدباب،) استقصهبازیگر"کروکودیل"نهنگ،پشتسنگجايبهجاایندر( 
) .استشدهحذفآنهايحکایتازبسیاريوآمدهکوتاهبسیاردمنهوکلیله

. استآمده"بودشدهآبیکهشغالی"عنوانزیرنخستبابقصۀیازدهمین
.باشدقصهآنمنشاءباید،هستموالناشغالداستانوآنمیانکهفراوانیهايتفاوتوجودباقصهاین

: کنیممیترجمه"پنچاتنترا"رويازراشغالقصۀعیناکنون

.شد) رنگ( آبیکهشغالی
اوحرصوگرفتهفرارااوگرسنگیکهشغالاینروزي) 5( زیستمییشغالايبیشهدروندرجاییدر
. شدشهريواردمیراند،پیشبهرا

تیزهايدنداننیشباراويخواستندومیدودسويهربهکهدیدندرااوزیستندمیشهرآندرکهسگانی
. بدرندخویش

. رفتبودنزدیکیآندرکهرنگرزيخانۀبهجانبیمازشغال،کردنداودریدنآهنگآنانچون
.بودشدهآمادهکامالنیلیرنگازپربزرگظرفیکجاآندر
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آبیکامالنیلرنگازآمدبیرونازآنچونوافتادظرفآندر،کردندمیدنبالرااوسگانکهشغال
. بودشده

.رفتندفراداشتندخوشکهسوییازهریک،بودندندیدهراشغالنوعاینکهسگان
: اندگفتهوبودنیلگونهمچنانوافتادراهبهخودبیشۀسويبهوشمردغنیمترافرصتایننیزشغال
.مستشخصونیل،ماهیکهدارندراسماجتوچسبندگیهمانخرچنگوزنان،دیوانه،سختهاون
جانوراینوقتی،دیگرانوهاگرگ،پلنگان،ببرها،نشیرا: زیستندمیبیشهآندرکهجانورانیتمام
بدرجانايگوشهازهریکوشدآشفتهترسازروانشان،داردمانندبیدرخششیکهدیدندراالعادهفوق

:گفتندوبردند
! استآمدهکجاازالعادهفوقجانوراینکهنیستمعلوم،آه

:اندگفتهکهبرویمدورترقدرياینبربنا،استاندازهچهاونیرويوچگونهاورفتارکهداندنمیکسی
داندنمیرااوتواناییمیزانونژادرفتار،کهکسیبهنباید،بخواهدراخودخوشوقتیاگرخردمندمرد

.کنداعتماد
: گفتدیدآشفتهترسازراجانورانوقتیشغال

؟شدیدآشفتهقدرینامندیدنازچرا،جانوران،هی
: گفتوخواندفرامراشخصأ) گانهسهخدایانازیکیوجهانخالق(= برهماامروز. نترسیدهیچ
راپادشاهیهاينشانهکهکسی( = کاکودرومانامباراتوامروز،نیستپادشاهیجانورانمیاندرچون
.مکنمیتعیینجانورانکلفرمانروايعنوانبه) دارد
.بگیرخودحمایتتحتراآنانتماموزمینرويبربرو

. آمدمجابدینمنآنگاه
.باشندمنشاهیچترسایۀدرهموارهبایدجانورانتمامنتیجهدر
.امشدهجانورانتمامشاهعالمسهدرمن

،خداوندگارا: گفتندوآمدنددروِيگردشنیدندراسخناناین،ایشانرأسدرشیرو،جانورانوقتی
!دهیدفرمان،پادشاها

بهرافلفلهايدرختادارة،ساختخودخوابگاهنگاهبانراببر،سپردشیربهراوزارتشغلوِيپس
.برداردخودباراپادشاهیچترتاگفترامیمونوداددربانیوظیفۀرافیل،داشتارزانیپلنگ
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.نراندزبانبرایشانبارةدرنیزکلمهیکحتی،) شغاالن(خویشنوعافرادازاما
.شدندراندهدرندگانچنگالنیرويبهشغاالنتمام

الشۀوکشتندمیراحیواناتجانوراندیگروشیر،کردمیفرماییحکمسانبدینويکهمدتیتمامدر
.افکندندمیوِيبرابردرراهاآن
.رسانیدمیبدوراهریکسهموکردمیقسمتراآنادشاهیپوظیفۀحکمبهنیزاو

شغاالنازگروهیصدايدوردستازبود،جانورانانجمندرويکهروزي،گذشتسانبدینمدتیچون
.بشنیدبودندبرآوردهفریادکهرا

بانگیوشدپرشوقاشکازچشمانشوبایستادراستبدنبرموهایش،رسیدگوششبهصدااینچون
.آوردبربلند

: اندیشیدندخودبابشنیدندرابلندفریاداینجانوراندیگروشیرچون
:گفتنددیگريبههریکوافکندندزیربهسرخجلتازايلحظهونیستبیششغالیشاهاین
.ایمنهادهگردنرابختنگونشغالاینرهبريکهببینراما
!بکشیمرااو

دیگروشیرسويازونتوانستنبودمناسبوضعچونامابگریزدخواستمیراشنیدسخناینشغالوقتی
!. بمردوشدقطعهقطعهجانوران

 *

.داردبسیارتفاوتاستآمدهقصهایندرآنچهباموالناروایت
ازوبلخبههنداز،بسیارتحریفبا،سینهبهسینهوشفاهیطوربه،داستاناینکهنیستبعیدحالاینبا

.باشدشدهجاوردانويشریفمثنويدرصورتبدینورسیدهشاعرگوشبهجاآن
.گذردمیسالهزارسهکمدست،داستانایناصلتدوینتاریخاز
.دیدچشمبهرارنگینشغالزندةهايمصداقازبسیاريمیتوانامروزدنیايدرهمهنوزحالاینبا

---- -------------------------------------
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کاربهپرستبتمطلقمعنیبهموالناشعردرواستبوداییراهبانعامناماصال،فتحبهدو،شَمن-1
.استرفته

بهجنگیشرحدراگرهمرويبرکلمهدوواست) فرار( گریختنمعنیبه،فَروحملهمعنیبه،کّر-2
وشکوهوجلوهمعنیبهبیاید) جاهمینمثل( دیگرمقامیدراگرودهدمیگریزوجنگیمعنرودکار

.استآنمانندوزیبایی
.استبرجیسآنفارسینامکهاستمشتريسیارهمقصود-3
فهمیممیآنازامروزکهمعنیآنومسخرهمعنیبهاصالافسوسچه،کنندگانمسخره: افسوسیان-4

.استتازهبسیار
خواستبهکهدانندمیآدمیانیراآنانکهبساوايقائلندشخصیتجانورانتمامبرايهنديادبدر-5

پاكبراي،اندشدهمرتکبکهگناهانیوداشتهخویشپیشینزندگیدرکههاییروشاثربروخدایان
.اندآمدهدرصورتبدینتصفیهوشدن

.دارندخودخاصنامینیزجانورانزاهریکرويایناز
خاصنام،سهولتبراي".استوحشیفریاددارندة"آنمعنیکهداردسنسکریتبهنامینیزشغالاین

.کردیمحذفترجمهازراشغال
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پیلخواهیکین
راويدوزبانازداستانیک

.داردوجودبزرگسیاربگاهوتوجهجالببسیارهايداستانمجموعهفارسیادبدر
. فردوسیشاهنامۀازتربزرگاستکتابیپیداستنامشازآنموضوعکهعوفیالحکایاتجوامع
بلندنسبتأیاکوتاه( حکایتبیستحدوددرهربابدروکردهتقسیمبابصدبهراعظیمکتاباینمؤلف

.استآورده) 
مشتركآمدهگردعوفیکتابدرآنچهباآنهايحکایتبیشترتصادفأکههائیمجموعهازدیگریکی
.شدتازبعدفرجنامبهاستکتابی،است

: استشدهآوريگردکتابایندرهاییداستاننوعچهکهدهدمینشانکتابعنوان
وندهدرحیوانباشدنروبهروتاگرفتهدستیتنگوازبیماري،گوناگونهايعلتبهکهکسانیداستان

خاطرشانبههرگزکهطریقیبهاماشدهناراحتیوسختیگرفتار،پادشاهخشممعرضدرگرفتنقرار
) گشایش( = فرج) سختیوتنگی( = شدتازبعدوشدهرهابدبختیوسختیاینازکردهنمیخطور
.اندیافته
پردازقصهکهاستهمینگیردمیچشمهسرباستانهندازکهسراییداستانقدیمبسیارهايروشازیکی
دریکییادیگريازپسیکیراخودگوناگونهايوداستانمیگیردنظردررااصلیطرحیاحکایتیک
.دهدمیجايآندردیگريدل

.هاستمجموعهگونهاینترینمعروفشبیکوهزار
بااستگرفتهتصمیمودیدهوفاییبیوخیانتخودزنازکهاستپادشاهیسرگذشتآناصلیداستان

.نیابدخیانتمجالپیشتابکشدرااوبامدادونبردبسرشبیکازبیشدختريهیچ
.آیدمیدرکشورشدوشیزةدخترانبرايمهلکبالییصورتبهپادشاهروشاینمدتیازپس

زفافشبدرودهدپادشاهبهزنیبهرااوکهخواهدمیپدرازداشتهنامشهرزادکهاووزیرخردمنددختر
میوگذاردمیفروجذّاببسیارجاییدرراقصهبامدادنزدیکومیکندآغازسراییداستانشاهبراي
.گفتخواهمبازهنگامشبراحکایتباقیدهدامانمرگامروزازمراشاهاگرگوید



۶٢

میفرزندانشاهازمدتایندرومییابدادامهشبکیوهزارشهرزادداستانگویی. . . ودهدمیرضاشاه
ماننددرست- نیززنانمیانودراستوفادارودوستشويوخردمندزنیکهدهدمینشانشاهبهوآورد
.راندنتوانچوبیکبهراآنانهمهوبدهموداردوجودخوبهم-مردان
عظیمِکتابِهاآنمجموعۀوگویدمیداستانپیازتانیداسشهرزادورسندمیفرایکدیگرپیازهاشب
.آوردمیپدیدراشبیکوهزار

،اندآوردهپدیدراهاآناعصاروقرونطیدرکهمؤلفانییا،مؤلفکهاستآنهامجموعهاینخاصیت
.بگنجانندآندریابندمیکهدلپذیريداستانِهرودهندگسترشراآنخوددلخواهبهتوانندمی

.داردخاصیتیچنیننیزشدتازبعدفرج
: استکردهتألیفبابسیزدهدرراخودکتابِمؤلف

.اندیافتهخالصخطرناكهايورطهازآنبرکاتبهکه. . . قرآنیآیاتدراولباب
آسانیونعمتبهبتوعاقکشیدندبالومحنتکهجماعتیذکرِبراستمشتملکهاخباريشرحِدومبابِ

پیازوکردهاستخراجآمدهاحادیثدرکهرادستاینازهاییحکایتبايایندرنویسنده. . . رسیدند
. استآوردههم

.استروشهمینبرنیزدیگرهايباب
کهراستسخنبهوبودغضبایشانباراپادشاهانکهاستکسانیحالِحکایتچهارمبابِدرمثال

.آوردندشَفقَتسرِبرراشاهفتندگ
.استکتابایننهمبابِازحکایتنخستینایمبرگزیدهامروزگفتارِدرکهداستانی

نجاتاسبابازسببیبهوببریدندحیاتازامیدمهلکحیوانیمالقاتبهکهجماعتیحالِحکایاتدر"
". . . رسیدندمقصودومرادبهویافتند

.کندمیتغییرحکایتهشتتاهشتوچهلازونیستثابتگوناگونهايبابدرهاحکایتتعداد
هفتمقرندرواستعربیبهآناصلِکه-شدتازبعدفرجاین،کارآغازِدرکهاستاینمهمنکتۀاما
بسیارهايقصهونگوناگمنابعازفارسیمترجمواستنبودهمختصرچندبرگیجز-شدهترجمهفارسیبه

آنهايحکایتازیکهیچتقریبأکهداردوجودنامهمینبهکتابیترکیزباندرنیز،استافزودهبدان
.کندنمیتطبیقاستآودهمجموعهایندرآنچهبا

.داردعظیمتفاوتبایکدیگرنیزمختلفهايبابحکایتمضمون
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سخنوخوبدعايیانیکفالِبهیا"یافتندنجاتمرگازیگویراستبرکتبهکهکسانیداستان"مثال
درآنکهحالونباشدخالیانگیزعبرتواخالقیاينتیجهازشاید"انجامیدفرجبهایشانشدتخوش
نتیجۀهرگونهازواستصرفقصۀوتماموتامپردازيخیال،آمدهکهحکایتهردیگرهايباببعضی

وشدندروبروخطرناكحیوانباکهجماعتی(نهمبابهايقصهاغلبماننداستخالییاجتماعواخالقی
وکندمینقلآورنامصوفی) 1( خَواصابراهیمگفتۀراازقصهاینازشدتبعدفرجصاحب.)یافتندنجات

.بزنددانباندکردهخداباکهعهديونذررعایتدربارةدینییااخالقیچاشنیمختصرتاکوشدمی
وحقایقموالناگويسخنزبانِوروشندلوشدهاستفادهموالناشریفمثنويسومدفتردرقصهایناز

برايکهراداستانجزئیاتازبزرگقسمتیوکردهدرجفایدهبیبظاهرقصۀایندلدررابسیارمعارف
استکردهحذفنداشتهايفایدهچندانويعالیِمقصد.

راويهردوزبانازبگنجدگفتارایندرکهحديتاآنکردنکوتاهوزوائدپیراستنِباراقصهنکایما
.کنیممینقل
،استفاضالنههايپردازيسخنیادشوارهايلغتدارايمواردبعضیدرشدتازبعدفرجنثرِچونفقط
: کنیممیمعنیبهنقلِیا،خالصهراويداستانجايجاي

کشتیدرصوفیانازجمعیباوقتیکهکندحکایتبود. . . تصوفاهلِخواّصِازکه،خواصبراهیما
.بودیم

دراماافتادیمساحلبهکشتیهايپارهتختهبرماازگروهیوشدشکستهدریاامواجتالطمازکشتیآن
وماندیمجاآندرروزيچندویمندانستراآننامونبودآندرمردمسکونتوآبادياثرکهجایی

. کردیمیقینخودهالكبهونیافتیمشودماماندنزندهمایۀکهاندازهبدانخوردنی
آنازخدايفقطکهپنهانگناهیتركبهیا،کنیمنذرياخالصراهازهریکتابیایید: گفتیمیکدیگربا

.نمایدرويخالص،مانیتخلوصِکتبربهکهباشد،کنیمعهدپروردگاربااستآگاه
.دارمروزهعمرهمهمراداینبرآمدنبراي: گفتیکی

.بگزارمنمازرکعتچندیننیازسرِازروزهر: گفتدیگري
مینذريعبادتیآوردنجايبهیالذتیتركبهیکیهر،شومآمادهراپیادهحجچندین: گفتدیگري
.رسیدمننوبتتاکردند

.بودمخاموشمن
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.کنمنذريکهخواستم. بگويسخنینیزتو: گفتند
!نخورمفیلگوشتکهکردمنذرکهبرفتمنزبانِبرقصدبی

؟استاستهزاءومزاحوقتچهایمافتادهماکههولناکیورطۀچنیندر: گفتند
درخودبامنگفتیدمیسخناناینشمااتاما،نگفتم) شوخی( = هزلبهسخناینمنکهخدايبه: گفتم

.داشتمعرضهخودنفسبهرالذاتتماموعباداتجملۀ،بودممباحثه
برنیتیبیوآمدمندلدرقصديبیکلمهاینونکردموافقتطاعتهیچاجرايولذتهیچتركبه

.بودتواندحکمتیمنزبانبرکلمهایناجرايدرراخدايوبرفتزبان
هرکدامکردندشرطوکنیمطلبغذاییوشویمپراکندهجزیرهایندرکهاستآنمصلحتگفتندگاهآن
چون،ساختندگاهوعدهبودیمنشستهآنزیرکهرادرختآنودهندنصیبرادیگرانیافتندچیزيکه
وکندندپوستوکردندذبحرااوخویشحیاتوبقاامیدبرویافتندخُردپیلیبچهگشتندجزیرهآندر

. کردندکباب
.کنمموافقتایشانباکهخواستندنیزمنازوخواندندآنخوردنبهراهمگانسپس
ممکنوامکردهلذتاینتركخدابرايواسترفتهمنزبانبرنذراینلحظههمینکهدیدید: گفتم
کلمهاینراندندرخدايحکمتکهاستممکنومشوهالكچهاگربازگردمامکردهکهنذريازنیست

. ندارمرواامکردهخدايباکهراعهديشکستن،تنبقايبرايمنواستبودهمنهالكمنزبانبر
چنانآمدمیغُرّانفیلیبگذشتايلحظهچندچونورفتنددرختیزیربهشدندفارغخوردنازچونایشان

بهرامرگوافتادجماعتآناعضايبرلرزهخوفاز،بلرزددریاوکوهکهبودآنبیماونعرةازکه
واشتغفاربهوراندندبرزبان) 2(شهادتوکلمۀکردندتسلیمنبود،نَفسپناهگاهیهیچوچوندیدندچشم
.افتادنددررويبههمهترسازآمدایشانسربهپیلچونو،شدندمشغولتوبه
سربهوکردمیمالیدهپايریربهمیشنیدخویشبچۀبويچونوبوییدمیپايتاسرازرایکیکفیل

آنوبودمنشستهحالآناثنايدرمنوآوردمنبهروي،شدفارغهمهازکهگاهآنتارفتمیدیگري
افتادمدررويبهترسازکردمنقصدفیلچون. راندممیزبانبرشهادتوکلمۀکردممیمشاهدهحالت

باکهکردتکرارنوبتچندکهآناال،بوییددیگرانچونمرافیلورودبیرونتنازجانکهبودبیمو
. بودنکردهتکراردیگران

. برداشتمراوپیچیدمنبرخرطومبعد
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. کردخواهدهالكدیگرنوعیبهمراکهبردمگمان
.نهادخودپشتبرمرا
. داشتتوانستمنگاهراخودکهچنانبنشستمراستاوپشتبرمن

تعالیباريحمدهالكتأخیربرمنومیرفتشتاببهگاهودویدمیگاه،شدروانتمامتعجیلبهاوپس
صبحکهگاهآنتارسیدمیمناعضايبهعظیمرنجیوشدیددردياورفتنراهسرعتازوگزاردممی

. شدروشنروزوکردطلوع
. بازگشتونهادزمینبرمرا
. شدغایبچشممازپیلتاداشتمنمیباورسالمتآنمن

. شدگرمآفتابتامیگفتمسپاسراخدايوافتادمسجدهبهپس
. دیدمبزرگراهیشاهبرراخود،برآوردمسر

. بگفتمشهراهلباخودحالورسیدمشهريبهبرفتمفرسنگدویکمقدارچون
سالمتبهپس،بودمایشانبامدتیواستراهروزچندینچااینتاموضعآنازگفتندونمودندتعجب

.گشتمبازخودوطنبه
*

( اجتماعییااخالقیازاعماينتیجههیچواستشگفتايحادثهشرحآنمایۀدرونکهاستداستانیاین
.نیستمترتبآنبر) اندکردهخدابرايکهنذريبهکردنوفاجز

شکبیواستبودهمثنويآوردننظمبهمشغولموالناکهشدهنوشتهروزگاريهماندرداستاناینظاهرأ
) زیستهمیمیالديدهمونهم/ هجريسومقرندرخواصابراهیمِ( داشتهوجودقصهاینازترقدیماصلی
.است
عناصرآنتماماز،آوردنظمبه) شریفمثنويازسومدفترآغازدر( راصهقهمینخواهدمیموالناوقتی

قهرمانوداستانازراويحتیوپوشدمیچشماستآمدهنمیوياصلیمقصدکاربهکهداستاناجزايو
همینبهقصهويمأخذدرهمشاید. ( نمیکندیاداستبودهنامورعارفیخودکهعجیبسرگذشتاین
شهرتیويمتعددسفرهايداستانکهخواصابراهیمبهراآنبعدهاواستکردهنقلاوکهبودهرتصو

شکستهودریاسفربلکهنیستخواصابراهیمازاسمیتنهانهموالناروایتدر.) انددادهنسبت،داشته



۶۶

،استشدهنهادهکناريبهمحلنامندانستنوهاپارهتختهبرمسافرانبعضیافتادنکرانهبهوکشتیشدن
وگرسنهمسافرانازگروهیبههندوستاندردانائیکهشودمیآغازترتیببدین،سادهوصافقصه

:رسیدندمیدورراهازکهبرخوردبرهنه

هندوستاندرکهتوشنیديآن
دوستانگروهیداناییدید

عوروبرگبیشده،ماندهگرسنه
دورراهازرسفازرسیدندمی

بگفتوجوشیدمهرداناییش
شگفتگلبنچونوشانسالمیخوش
)بودنخلوت( = وزخال) گرسنگی( = تَجوعکزدانمگفت
)3( کربالزینرنجتانآمد،جمع
رویدمیاکنونکهسواینهستپیل
بشنویدومشکنیدزادهپیل
راهتاناندراندبچگانپیل
خواهتاندلسبهستایشانصید

)فربه،چاق( = سمینبسولطیفواندضعیفبس
کمیندرطالبهستمادرلیک

راهفرسنگصدفرزندپیِاز
آهآهو) ناله( = حنیندربگردداو

اوخرطومِازآیددودوآتش
اومرحومکودكزآنالحذر



۶٧

عنصريموالنا،گفتیمکشتیشکستنودریاسفرداستانوخَواصابراهیمگذاشتنفرودربارةآنچهازغیر
: شودنمیدیدهپیشینروایتدرکهاستآوردهخودداستاندررااساسی

استعاديغیربسیارامريکهفیلگوشتنخوردنقصديهیچبیوکندمینذريهرکسروایتآندر
ويکنندمیگماندیگرانکهنمایدیمعجیبچنداناونذراینوشودمیجاريخَواصابراهیمزبانبر

داردمسخرگیومزاحقصد .
.استندادهبدیشانهشداريونداشتهبرحذرپیلگوشتخوردنازرارسیدگانساحلبهکسهیچبراینبنا
اگر،بخورندوبکشندرااوویابنددستفیلیبچهبرخوردنگرسنگیروزهاازپسایشاناگررويایناز

.نیستشگفتچندانآنانازاما) 4( استممنوعشریعتدرعاديحالدرکاریناچه
ازراخبربیغریبانِایناوستدانشزادةکهمهريراهازورسدمیراهازدانامرديموالنادرروایتاما

.میداردبرحذرفیلبچۀگوشتخوردنِ
منزلۀبهنیزاولیاوانبیاوگویدپردازدخودمیمقاصدبیانبهوکندمیرهاراداستاندنبالۀموالناجاایندر

: اندحقاطفال

پسرايحقنداطفالِاولیا
. . .خبربابسحاضريوغایبی

یتیموخوارامتحانبراياز
ندیمیارومنمسرّاندرلیک
منهايعصمتجملهدارِپشت
. . .مناجزايخودهستندگوئیا
بدنفرینِیکبهديکرکیورنه
خودغرقابِراغربوشرقنوح

رادلوطدعايیکبرفکندي
. . . مرادبیراشهرستانشانجمله



۶٨

:گویدناصحمردزبانازورودمیاصلیقصۀسربربازودهدمیادامهراگفتگواینموالنا

کندمیبیوییپیلراهردهان
تندمیپربشرهرمعدةگرد

خویشپورِکبابِیابدکجاتا
خویشزورِوانتقامنمایدتا

؟خوريحقبندگانِهايگوشت
بريکیفر،کنیایشانغیبت

استخالقدهانتانبویايکههان
. . .استصادقکوآنغیرجانبردکی

منبندايبشنویدناصحگفت
ممتحننگرددجانتانودلتا
شویدقانعهابرگوگیاهبا

. . .رویدکمبچهپیلارشکدر
آمدمرسالتتبلیغبهمن

)پشیمانی( = ندمازراشمامرتارهانم
زندرهتانطَمعکهمباداهین
برکندهاتانبیخازبرگطَمع
رفتوکردباديخیروبگفتاین

)شدید( = زفترتهدرجوعشانوقحطگشت
ايجادهسويدیدندگهاننا

اينوزاده،یفربه،پیلیپور
مستگرگانِچونافتادنداندر

دستشستندفرو،خوردندشپاك



۶٩

دادپندونخوردهمرهیکیآن
یادبودفقیرشآنحدیثکه

سخنآنآمدمانعکبابشاز
کهنعقلراتوبخشدنوبخت

همهآنخفتندوفتادندپی
رمهاندرشبانچونگرسنهوان
درسیمی،سهمناکی،پیلیدید
دوید) نگهبان( = حارسسويآمداوال
بارسهرادهانشآنکردمیبوي
ناگوارنیامدزوبوییهیچ
برفتوگشتاوگردباريچند
زفتپیلِشهآننازردراوِمر
کردبويراايخفتههرلبِمر

مردخفتهزانوراآمدمیبوي
بودخوردهزادهپیلکبابِاز
. . .زودپیلبکشتشودرانیدبر
گزافراهریکانداختهوابر
شکافشدمیزمینبرزدهمیتا

:رودمیخویشسخنسرِبرموالناومییابدپایانجاهمینبهبچهپیلگوشتخورندگانداستانمثنويدر

بردراهازخلقخونِخورندةاي
نبردایشانتخونِآردنهتا
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نیقیدانایشانخونایشانمالِ
)ملکیتدر( = یمیندرآیدزورازمالکهزآن
خوارپارهايخوريمیبچهپیل
دمارتوازپیلخصمآردبرهم

رااندیشمکرکردرسوابوي
. . .راخویشطفلِبويِداندپیل
حرامآنبويوخسبیهمیتو
فامسبزاسمانِبرزندمی

شودمیزشتتانفاسِهمره
رودمیونگردبوگیرانبهتا

آزبويوحرصبويوکبربوي
پیازچونبیایدگفتنسخندر
امخوردهکیمنسوگندخوريگر
امکرده) پرهیز( = تقويسیروپیازاز

کندغمازيسوگنددمآن
. . .برزندهمنشیناندماغبر

کردهبسیارکوتاهراسخننیزقصهمتندر،داستانآغازمقدماتحذفبرعالوهشودمیمالحظهکهچنان
اشبچهخوردندرکهرامرديپیلبرداشتنِیعنی،پایانیبخشونپرداختهداستانجزئیاتشرحبهو

راآدمیزشتصفاتانعکاسآنجايبهوگرفتهنادیدهنیزراشاهراهبهاورسانیدنو،بودنکردهشرکت
کبروغیبتازرامریدانوکردهمانندشدایشانهالكمایۀوآمدمیپیلخورندگاندهانازکهبوییبه
ازدريتمامتوانائیبابودشدهساختهسرگرمیبرايفقطکهايقصهازوداشتهبرحذرحرصوریاو

.استگشودهخوانندهرويبررامعرفتوحکمتدنیاي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



٧١

ويپرورشوتولدچونامابودآملمردمازپدرشوایرانیاصال،بغداديابواسحاق،خَواصابراهیم-1
.شدمشهوربغداديبهدادرويبغداددر

براولقبازکهچنانوآوردرويتصوفبهآنازپس،پرداختتحصیلبهچنديعمرآغازدرابراهیم
درکهخرماستدرختبرگخَوص(میگذرانیدآنمانندوزنبیلوبوریابافتنازراخودمعاشآیدمی

وبودهسفردرپیوستهابراهیم) رودمیکاربهغیرهوزنبیلوسفرهوبیزنبادساختنبرايعربستان
سزابهتیشهرعارفانبیندروي. استحجیاسیاحتدربارةغالبأکنندمینقلاوازکههاییحکایت

.دارد
.گذشتدرمیالدي904. / ق. ه291سالبهخواص

جملهدوگویندشهادتینراآنسببهمینبهواستشهادتکلمۀدوحقیقتدرکه،شهادتکلمۀ- 2
پیامبريبهشهادتدیگريونیستاوجزخداییکهاینو،خداخداونديبرشهادتبهکهعربیبهاست

موالي) جانشینی( والیتبرمبنیدیگرشهادتیکشیعهمذهبدر. کندمیداللت) ص(اکرمرسول
اشهد-اهللارسولمحمداناشهد-الهاالالهالاناشهد: کلمهسهآناستاینواندافزودهآنبرنیزمتقیان

دریکی،دوبارنمازپنجازیکهردرشیعهنزدکلمهسههروسنتاهلنزداولکلمۀدو-اهللاولیعلیأان
.شودمیتکرار،اقامهدردیگريواذان

آببی( بودنخالیوگرسنگیازکهدانممیگفترامسافرانناصحکهاستآنبیتاینازمنظورـ3
اهیرایندربدانیداما،رنجیددرشماهمگیکربالستمانندةکهزمینسراین) بودنغذاوقوتوگیاهو

.بکشیدوکنیدشکارراپیالنبچهگرسنگیفزطازکهمباداوهستندپیالنرویدمیکه
ازراآنچهنیستجایز) مرگخوفواضطرارمقامدرجز( فیلگوشتخوردناسالمشریعتدر-4

زدهسرایشانازگناهیواندبودهانسانآغازدرحیواناتبعضیگویندودانندمی) شدگانمسخ( = مسوخ
خرس،فیل: ازعبارتنداستماندهبندهخاطردرجانورانگونهایننامازآنچه. اندآمدهدرصورتبدینو
کهتناسخمذهباعتقاداینپیدایشدرظاهرأ. دانندمیمسوخراآنهاهمۀکهمارماهیوقورباغه،میمون،

درکهکارهاییتناسببهمرگازپسآدمیانروانهندوانیدةعقبه. استبودهمؤثرداشتهرواجهنددر
غیرهواسبوگوسفندوروباهوخرسوسگاز،گوناگونجانورانقالبدراستشدهمرتکبزندگی
روان(نیروانابهوشودپاكگناهانازکامالتارودمیدیگرقالببهقالبیازچندانوکندمیحلول
میبسیارشبیکوهزارچونهاییکتابدرکهاستعقیدههمیننفوذاثربرگویا.بپیوندد) جاوید



٧٢

شکلبهخودیاآوردهدرسگیایااستروگاویاخرشکلبهرازاديآدمی،عفریتییا،زنیکهبینیم
.استشدهدیگرجانورانوشکاريمرغانوماکیانوخروس

دانندمیتدبیروعقلورسمواسموشخصیتدارايآدمیانمانندنیزراجانورانهندوانرويهمینازنیز
.میگویندبازجانورانزبانازراخودمقاصد) دمنهوکلیلهمانند( خویشعملیحکمتهايکتابدرو
.داندتعالیخدايراآنحقیقتواستشدهگفتهسخننیزکریمقرآندرمسخاز
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سرخگنبدداستان
نظامیپیکرفتهاز

.استسلسلهاینمعروفشاهانازگوربهرامبهمعروفساسانیپنجمبهرام
.بزماهلهموبودرزممردهموي

آوردهخویشقدرگرانشاهنامۀدراوازکهمفصلیسرگذشتخاللازوداشتبسیارعالقۀبدوفردوسی
.کردساحسابدوراشاعرمهرورزیدنوبینیخوشتوانمیاست

ورفاهتأمینراهدرکوششومردمبااومهربانیوبهرامدادگرياز،بدوفردوسیمنديعالقهظاهرأ
هايغارتوقتلوهادرازدستیازجلوگیريوبیگانگانهايیورشازایشانداشتنمصوننیزوآسایش

.گیردمیمایهآنان
بخشیباز،استداشتهارزانیگوربهرامبهخودپیکرکوهحماسۀدرطوسحکیمکهبزرگیجايوجودبا
بهنظامیبعدقرندویکیوماندناگفتهويهايرانیکاموهاشادخواريشرحوعاشقانههايداستاناز

.آوردرويآنسرودن
. استنامهبهرامیا"پیکرهفت"نظامیکتابنام

.اوستآثاربهترینجزءنیزشعريوادبیرزشانظرازوسرودهويکهاستکتابیچهارمین
. انددانستهنظامیشاهکارراپیکرهفتگروهی

.دهندمیقراردوممرتبۀدررانامهبهرامجاينیزاندنهادهبرترآنازراشیرینوخسروکهشناسانیسخن
رااوخدمتگارانکهآنباودکنمیبرخورددربستهاتاقیبهخویشکاخدرروزيجوانیهنگامدربهرام

.رودمیدرونبهوگشایدمیرادرمیدارندبرحذرآنگشودناز
وبودهآویختهزمینروياقلیمهفتپادشاهاندخترجداگانۀتصویرهايوبهرامتصویراتاقدیوارهايبه

دخترهفتهر) بوددیوارربنیزاوتصویرکه( نامبهرامپادشاهیکهبودندکردهبینیپیششناساناختر
: میگیردزنیبهرا
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اخترهفتحکماستچنانآن
سرآردبرچونجويجهانکاین
اقلیمهفتزِرازادهشههفت

یتیمدرچوآوردکناردر
کشتیمخودبهرادانهایننه،ما

بنوشتیم،نموداخترآنچه

آنو( رسیدایرانشاهیبهتانبردیادازراداستاناینتوقهیچوگرفتجايبهرامدلدردخترانمهر
دومیانِدرکهراشاهیتاجبهرام،هردوفردوسیونظامیروایتبهکهدارددلکشودرازبسیارداستانی

استقراربهرامسلطنتکهآنازپس. . . )نهادسربروبربودشیرانکشتنبا،بودندگذاشتهدرندهشیر
آنانرسیدنتاوکردخواستگاريرادخترانآندیدآسودهرامردموامنراکشورمرزهايتمامویافت
هفتوفلزهفت) روزآنشناسانستارهاعتقادبه( سیارههفتوهفتهروزهفتبهنسبتباگنبدهفت
بودمهندسیکارایندرويراهنمايوبساخت( ! ) هفتهطیدربدانمنسوبروزوستارههرخاصرنگ

: گفترابهرامويداشتنامشیدهکه

کارگزارشکزاستچنانوان. . . 
حصارهفتچوکنمپیکرهفت
جداگانهگنبديهررنگ

خانهصنمصدرنگازخوشتر
استصنمنازنینهفتراشاه
استعلمکشوريزِرایکیهر

اساسورکنبهکشوريهرهست
قیاسبهايستارهشمارهدر

شنیدوگفت) دردسر( = صداعِبیراهفته
پدیدهستستارهروزهاي
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افروزبزمروزهايچناندر
روزهرگنبديبهسازدعیش
پوشددرخانههمرنگجامه

نوشدمیخانهدالرامِبا
کندکارشاهگفتهاینبرگر

کندبزرگوارراخویشتن
رنگبهواقلیمآنخاصکهگنبديبهراهریکرسندمیفراهاخانمشاهزادهچونوکندمیچنینبهرام

.رودمیآنانازیکینزدراهفتهروزهرونشاندمیاستبودهآن
.گویندمیاوبرايداستانیبهرامشدنواردشبنخستیندرهاخانمشاهزاده

،آنپایاندرحالعیندرواستفارسیزباندرکوتاهداستانهاينمونهبهترینازداستانهفتاین
.شودمیآشکارهارنگسایربهنسبت،گویندهخاصگنبدرنگبرتري

.استسرخگنبدوسرخرنگبهمربوطایمبرگزیدهکهداستانی
سرخرنگمریخبهمنسوبرنگکهمیدانیمواستمریخبهمنسوبهفتهروزهايمیاندرشنبهسهروز

.است
. استبهراممریخسیارهفارسینامدیگرسوياز
.استبهرامنیزپادشاهنام
)1.(استپیمانوعهدپاسبانِومهرایزدیارکهاستزردشتدینایزدانِازیکینامبهرامحالعیندر

.خواندندمیروزبهرام،ایزدبدیندادننسبتبانیزراایرانباستانیشمسیتقویمهرماهبیستمروز
نظردرسرودهداستاناینبرايکهايمقدمهدرراروابطواطالعاتاینتمامنظامیکهاسترويهمیناز

:استکردهاستفادههاآنازوگرفته

ماهیديروزهايازروزي
کوتاهیبهتیرمهشبِچون

بودبِه،آنهفتهروزدگراز
بودشنبهسهمگر،هفتهناف



٧۶

)سرخ( = رامیبهرنگوبهرامروز
نامیهمکردههردوباشاه

ساختبرزیوريسرخدرسرخ
تاختگنبدسرخسويصبحگه

.است) صقالب) (= 2( سقالباست) چهارماقلیمظاهرأ( مریخبهمنسوبکهزمینازبخشی
: استبودهبهرامشبستانشمعسقالبپادشاهدخترسقالبی،بانويو

البیسقرويسرخبانوي
آبی،لطفبهآتشیرنگبهآن
بستدرمیانپرستاریشبه

. . .پرستآفتابماهبودخوش
آمیزشهدسیبسرخآنازشاه

انگیزنشاطايافسانهخواست
رایشازنتافتسرنازنین

. . .پایشدرعقیقازفشانددر

روسوالیتجملهکزگفت
عروسچونیکوییبهشهريبود

سازعمارتاودرپادشاهی
نازبهپروریدهداشتدختري

.داشتهنرودانشبهمتمایلطبعیکنندهخیرهزیباییبرعالوهروسپادشاهدختراین
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شکرخنديوخوبیازبجز
هنرمنديپیرایۀداشت
نشقیهرزِآموختهدانش

ورقیفنیهرزِنبشتهدر
جهانهاينامهنیرنگخوانده

نهانايچیزهوهاجادویی
رويبهزلفنقابکشیدهدر
)3(شوينامۀبارزِکشیدهسر
بودطاقخویشدوردرکهآن

بوداتفاقکیجفتشسوي

پذیرفتنبهاورغبتسوییاز،میافزودجادوئیوسازينیرنگازاوبهرمنديودخترزیباییبرهرچه
.افزودمیارانخواستتعدادبردیگرسويازوگرفتمیکاستیشوهر
: دیددرازترخویشسويبهروزبهروزراخواستاراندستکهدختر

بلنددیارآندرکوهیجست
گزندزِآسماندورِچون،دور

چستحصارياوبردادکردن
رستکوهیکوهمغزازگفتی
درخواستپدروزانگیختپوزش

راسترفتنراهبرگکندتا
ريدوآنازمهربانپدر

) اجازه( = دستوريداد،رنجیدگرچه
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راهکهاینبرايورفتدژبدانخدمتگارچندتنیباوبرداشتراخویشوسایلولوازمپدراجازهبادختر
. بنددبردژبدانراخواستارانشدوآمد

بلندحصارِآنراهدرکرد
چندطلسمیزیرکیسراز

سنگوآهنازطلسمهرپیکر
چنگبهگرفته) داسی( = ايدهرهیکیهر

بیمگذرگهبدانرفتیهرکه
نیمدوبههاتیغزخمِازگشتی

بوددزآنرقیبکانیکیجز
بودعاجز،رفتراهآنهرکه

کارمحرمبودکهرقیبیوان
"شمارگام"بهمگر،نرفتیره

رصدششديغلطپییکیگر
کالبدشزِسرشاوفتادي

تیغرسیديبدومیطلساز
)4( میغدرشدينهانعمرشماه

) ابریشمینپارچۀ( پرَندايپارهرويبرخودازتصویريدخترشد،بستهترتیببدیندژراهکهآنازپس
:نوشتخوشخطیبهآنبااليوکردنقاشی

. کندرعایتراشرطچندبایداستمنخواستارهرکس

.استیکویینونامینیکنخستشرط
.برسددژدربهراهاینازوبگشایدراطلسمکهایندومشرط
.کردچنینوچونکجاستکهدهدنشانرادژایندرکهآنسوم
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هاییسئوالازاووآیمجابداننیزمنتابرودپدرمبارگاهبهوگرددبازشهربهکهاستاینچهارمشرط
. کنم

سزاستکهچناندهدجوابمگر
وفاستشرطکهچنانرااوخواهم
مردگرامیآنباشدمنشوي

کردداندتمامگفتمکانچه

. بیآویزنددژدربااليبرراشرایطاینوتصویرآنکهدستوردادسپس

*
سويبههمهمستعدونیرومندجواناناز،زادهپادشاهبزرگاناز،نزدیکودورازکسانبسیارپسآناز
. . .درباختندسروآمدمندژد

نبوددیدهخالصرهآنازکس
نبودسرِبریدهجزرههمه

قَهربهبریدهشدکهسربسزِتا
شهردرشدبستهکلهبرکله
ردجايهمهبنگريچوگیتیگ
آرايشهر) دیوار( = سوربهجزنَبود
حورستیزةشدکهرخپريوان

سوربهنهسربهتهآراسشهري

ازاستکردهاوپنجۀسرحوالۀراطلسماینگشلدنسرنوشتوتقدیرآن،داستانقهرمانروزيسرانجامتا
: رسدمیفراراه
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زادهپادشاهبزرگاناز
آزادهجوانیزیبابود

دلیروخوبوزورمندوزیرك
شیرچهوگورچهاوشمشیرصید

جواناین،میکندراهنماییدژبدینرااوتقدیروآیدمیبیرونخویششهرازشکارصدقبهشاهزادهاین
.استحاکموجودشبرعقلجوانیهمهباکهایننخستدارد،عمدهفرقچنددیگرجوانانبا
: میاندیشدژرفیبهبازاستدادهدستازرادلزیباتصویرآندیدارباکهآنبا

آویزنهنگگوهرایناز: گفت
گریزجاينیستکه؟گریزمچون
نَشَودبِدرهوسزیندلَمگر
نَشَودسرزِهوسوین،شَودسر
زیباستصورتیاَرچِهپرَندبر

دیباستدرخار،حلقهدرمار
پریانراپرَنداین: گفتباز

مشتریانبرايازاندبسته
)ايپري( =پرییچنانآنافسونپیشِ
فسونگرئیبیرفتنتوان

نکنمپريآنبندزبانتا
نکنمسرسريکارایندرسر

درنداندراپريآنبندزبانونشودآگاهطلسماینرازورمزازتاکهگیردمیتصمیمجوانیهمهباجوان
بریدهسرهايهمهآندیدنباکهاستآنجوانایناخالقیمزایايازدیگریکی،نگذاردپايطلسماین
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رابالداماینوبرداشتجوانانراهسرازراآفتاینبایدگویدمیخودباوزندمیحلقهچشمشدراشک
.چیدباز
ورازدانپیريانجامسرتامیجویدسازيچارههرگوشهبهوافتدمیچارهفکربهنخستسببهمینبه

. گذاردمیمیاندرويباراماجرامدتیازپسومیبندداوتخدمبهکمرویابدمیراآگاه

بسییافتبهرهچشمهآنازچون
نفسیخویشتنرازاززدبر

بلندحصارِآنورويپريزان
. . .گزندرسیدراخلقزوکهوان

کهنفیلسوفپیشِدرجمله
سخنهیچنداشتپنهانوگفت

.میآموزدبدوراطلسمکردنخنثیترتیبکارومیبیند،راهیکنراشاهزادهنیتکهپیرمرد
.میخواهدمددهمتانصاحبگرمدموازپیراننخستجوان
) 5( پوشدمیسرخجامهداشتنشکایتورسیدگیستمنشانبهآنگاه

استخونکاینکردسرخراجامه
استگردونجورِزِتظلموین
زوددرآمدخوندریايبهچون

. . .آلودخونکرددیدهچونمهجا
نبرمخودبرايازرنجگفت
سرَمهزارصدخواهخونبلکه
حصارپشتبهوبشکستراراهطلسمپیرراهنماییبهاوو،کردندخیردعايرااومردمهمۀترتیببدین
دادتشخیصراجایینآانعکاسازوآورددرصدابهحصارمختلفنقاطدرراطبلینیزجاآندروآمد
.استدرآنجادانستوبودخالیآنپشتکه
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.آمدپدیددروکندراجاهمان
مراهايسئوالبهجوابدادنوبروپدرمبارگاهبهیافتیراحصارراهچونگفتقبلیوعدةطبقبردختر
.شوآماده
.نماندبرجايفتنهآندیگرتاتبرداشحصاردرِبااليازرازنتصویرآمدشهربهوقتیجوان
فرستادمهمانپیشِوبرگرفتکوچکیمرواریدخودبناگوشازدخترشاهزادهازمهمانیازپسدیگرروز

.
.فرستادپسونهادهاآنرويبراندازههمانبهدیگرمرواریدسهآندیدنازپسشاهزاده

.شدغبارتاکردخردرامرواریدهاکامالونهادسنگیبرارهاآنرسیددخترپیشِمرواریددانۀپنجوقتی
.فرستادمهمانپیشراآندوبارهوافزودآنبرشکرمشتیآنگاه
پسبازفرستادهدستبهوریختآندرراسودهمرواریدووشکربخواستفرستندهازشیرجامیمهمان
.فرستاد

.بودنشدهکماصالآنوزن،کشیدوبرگرفتراجامتهماندةباقیوخوردراشیربانو
.فرستادجواننزدوآورددرخویشدستازراانگشتريآنگاه

.کردانگشتدرتماماحترامباوبگرفتکنیزدستازراآنمرد
کفبررامرواریدآنبانو،فرستاددختربرايرويزیباکنیزوسیلۀبهبهاگرانبسیاریتیمیدرسپس
مرواریداندازةبهدرستمرواریديوبگسیخترابندشوآوردبرگردنازخودرابندگردنونهاددست

،مهمانوفرستادمهمانپیشِوکشیدايرشتهدربودندشبیههمبهبسیارکهراهردوویافتنخستین
مهرةآنوخواستغالمانازايخرمهرهپس،بازشناسددیگريآنازراخودمرواریدنتوانستکردهرچه

بهرامهرهوبخندیدهاآنگرفتنباخانمشاهزاده،فرستادبانونزدخوشابدردوآنهمراهراارزشبی
. بسازراعروسیکاروبرخیزگفتراپدروکردگوشدررامرواریدوبستدست

استمنیارِچگونهبینمنبخت
استمناختیارِیاريچنینکاین

اوهمسرِکهیافتمهمسري
اوکشورِودیاردرکسنیست
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دوستداناوشدیمداناکهما
اوستدانشِزیربهمادانش

*

:هابردیگررنگسرخرنگوبرترنهادناستعروسیشرحداستانباقی
استآییننوآرایشیسرخی
. . .استاینبهاراسرخگوهرِ

وییجنیکوییکهکسانیدر
نیکوییاصلِاستروییسرخ
نَبودبوستانشاهگلسرخ
نَبودنشاناودرسرخیزِگَر

راآنقبولومیکندامتناعکردنشوهرازواستبیزارمردانازکهخانمیشاهزاده،داستاناینمضمونِ
ننهدراهایندرقدمهوسسرِازکسهرکهآنبرايوسازدمیخویشهايسئوالجوابدادنبهموکول

بسیاردوستداراننظامیازپس. .. ومیدهدسزامرگباراهاپرسشبهدادنپاسخازخواستارشدنعاجز،
هزار"کتابیکیجملهآنازوشدوارد،جزئیاتبعضیتغییربا،مختلفهايداستانمجموعهدرویافت

نیزفارسیبه"النهارالف"عنوانزیرمشروطیتاواندرکهستافرانسوياينویسندهاثر"روزیکو
.استنیافتهراشبیکوهزارشهرتاماشدهترجمه

ازخویشماجرايپرزندگیضمندرکهتیمورتاشپسرخلفبنامايامیرزادهازاستداستانیجاآندر
میپرهیزکردنشويازنیزويکهودشمیآگاهچینشاهدختر،نامدختتورانخانمیشاهزادهوجود
.گیردمیزنیبهرااوودهدمیپاسخرااوهايپرسشانجامسرخلفو. . . کند
نمایشنامهاووشودمیگودرزينامبهایتالیایینویسیدرامونویسندهبخشالهام،داستانخاصتحریراین
.مینویسد) دختتوران( نامهمینبهاي
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.کردترجمهآلمانیبهنامدارشاعرشیلرراایشنامهنماین
شاعر،آلمانازنوابغدیگریکیکارگردانیبهویافتشهرتنامهنمایشاصلازبیششیلرترجمۀاما

کهشدواقعاستقبالموردچندانوآمدصحنهرويبهوایمارشهردر،گوتهمعروفنویسندةوودانشمند
.میشناسندشیلراثررادختتوراننامۀنمایشوستانهنردازبسیاريامروز

نظمبه،آندرهاییتصرفبایاوعینأیاراآنوداشتهمنبعیداستاناینسرودنبراينیزنظامیشکبی
. استآورده

.منداریدستدرباشدترقدیمنظامیپیکرهفتازکهراآننظائریاداستاناینازتحریريماامروزاما
بازنحوةو،بودبستهخویشحصارِبرخانمشاهزادهکهطلسمیجزئیاتشرحتحریرهااینازبعضیدر

. گویدمیسخناختصاربهبابآندرنظامیکهصورتیدراستآمدهنیزآنگشودن
.میگذریمجزئیاتگونهآنشرحازاستاختصاربرنیزمابنايچون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ
( شمسیمنظومۀهايسیارهیاوماهوخورشیدازیکیبههفتهروزهايازهریکاروپادرنیزامروز-1

زحلروزشنبهپنج،عطاردروزچهارشنبه،مریخروزشنبهسه،ماهروزشنبهدو: استمنسوب) زمینجز
زحلروزوخداستروزشنبهیکوخورشیدروزشنبهفرانسويزباندر. خورشیداستروزشنبهیکو

.استشدهحذف
نشانکهاستايقرینه) انگلیسیدر( خورشیدبه) نیایشتعطیلروز( هفتهروزترینمهمدادننسبت

.استداشتهالعادهفوقگسترش)ایسلندجزیرةتا(اروپاشمالدرباستانعصردرمهرآیین،دهدمی
هندواقوامازاستوسیعیزبانیونژاديدستۀنامآنواستاسالوکلمۀمعربصقالبیاسقالب-2

) آلمانشمالدرکوچکیهايدستهوهااسلوواك،هاچک،هالهستانی( غربیاسالوبهخودکهاروپائی
بسیاريمسلمانخلفايقدرتدوراندر. شودمیتقسیم) هابلغاروهاکروآت،هاروس( شرقیاسالوو
سربازصورتبهآنانازهاییگروهیافروختندمیمسلمانممالکدربردگیبهوگرفتندمیرااسالوهااز
.شدندمیجذباسالمیجامعۀدرکمکموآمدندمیشاهاناستخدامدرمزدورو
بهمجاأروياینازو) معین( استبزرگیوحشمتوتجملاسباببارنامههايمعنیازیکی-3

.استآمدهکردنتحکموفروختنمعنیبزرگی
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شاهدراسوزنیازبیتیوبیهقیازايجملهوکردهمعنی"مباهاتوتفاخرواسطه"راآ،تاجیکیفرهنگ
اینسبببهکهاستعذربلکهکنممیکهنیستبارنامهوزنممیکهنیستالفاینو": استآورده
". خواهممیتاریخ

الفودوبارنامهباهمهآن
ارزانیگُلآنبرمنداشتم

استاینهابیتمعنیورفتهکاربهخوددرستمعنی،نگهبانومراقبمعنیبهرقیبهابیتایندر-4
راه"شمارگامبهومیدانستارآندژنگهبانفقطکهداشتخاصدستوريوحسابراهاینپیمودنکه
سرشومیرسیدبدوتیغیهاطلسمازیکیازمیشدغلطاوحسابصدازیکیباریکاگروکردمیطیرا
.رفتمیبادبر
داستان) سومفصل(نامهسیاستدر. استداشتنشکایتوبودنمظلومنشانسرخجامۀپوشیدن-5

احوالدرستگزارشگراناستممکنکهاندیشیدخودبا. بودینسنگگوششکهاستآمدهپادشاهی
ایشانمنتانپوشدسرخدیگرکسهیچوپوشندسرخجامۀکهبایدمتظلمانفرمودنگویندبازرادادخواهان

نماییراهبرايکهاينشانهوعلمپايبهوکردندمیبردرکاغذازايجامهدادخواهاننیزگاه. بشناسمرا
:فرمودحافظ. کردندمیرنگسرخراکاغذینجامۀهمیننیزگاهورفتندمیداشتندمیبرپاجماعتاین

فلککهبشویمخونابهبهجامهکاغذین
نکرددادعلمِپايبهرهنمونیم
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بودلَفوافشین
بیهقیتاریخازجذابداستانی

گلستانکهبودیمگفتهمحبوبیتوشهرتنظرِازفارسیثرِنهايمتنبنديردهمقامدرگفتارهااینطیدر
ومقالهچهارازگروهیرادرجهسومینودارندرادوممقامشاهیبهرامدمنۀوکلیلهونخستمرتبۀسعدي

.دانندمیبیهقیتاریخآنِازجماعتی
دبیربیهقیحسینبنمحمدفضلابوالخواجهجاویداناثرِبانثرزیباییوفصاحتنظرازچهارمقالهاگر

وتاریخیهايمتنمیاندرکتابیهیچکه،کتابآننهاجتماعیوتاریخیفوایدنظرازباري،پهلوزند
.نیستمایهگراناثراینبامقایسهونسبتطرفادبی

تألیفکهاستدهبویافتهتوفیقعمرپایاندرمؤلفظاهرأو،بودهمجلدچهاروبیستدارايبیهقیکتاب
سلسلۀحکمرانیروزگارتاریخوفرمانرواییشرحدرجلد24اینتماموآوردپایانبهراپیکرکوهاثراین

ونیستمسعودومحمودامیريروزگاریعنی،سالپنجاهازبیشایشانقدرتاوجدورانکهاستغزنوي
دستزیروخراجگزاردومدرجۀروایانفرمانصورتبهراخودروزگارباقیسلسلهاینامیرانسایر

.اندبودهسلجوقیان
درگذشته470سالبهوکردهآغازقمريهجري409سالازراتاریخشحوادثشرحخودگفتۀبهبیهقی
سال61ازکمتربهمربوطجلد24اینباشددادهادامهنیزخویشزندگیسالآخرینتاراتاریخاگرواست

.دشخواهد
جزئیاتذکربهبودهممکنکهجاآنتاخویشتاریخنگارشکاردرويکهزدحدستوانمینتیجهدر

بهخصوصیهاينامه،کتبیهايپیغام،هاعهدنامه،هانامه،تاریخیمداركواسنادوپرداختهحوادث
ساعتقیدبهراحوادثگاهوردهآوخودکتابدرراایشانسخنانمتنوشاهانووزیرانوکاتبانانشاء

داریمدردستصادقانهونظیربیوبزرگتاریخاینازآنچهکهافسوساستدادهشرحماهوسالوروزو
باقیواستجلدازپنجکمتریعنی،دهمجلدازکوتاهقسمتیونهمتاششمجلدهاي،پنجمجلدازبخشی،

شدهنقلتاریخیوادبیمداركوهاکتابدرهاآنازمعدودبسیارصفحاتیورفتهحوادثتاراجِبهآن
.است
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بهومیشودآغاز) 421( محمودسلطانمرگازپسحوادثشرحازماستدستدرکهبیهقیتاریخاین
.یابدمیپایان) 431( مرودندانقاندرسلجوقیانازمسعودپسرشفاحششکست
دهازکمتردرکهاستحوادثیشرح،یافتهانتشارمشهددرصفحه945درآنچاپآخرینکهتاریخی

.استدادهرخسال
.استامینوثقهبسیارمورخیحالعیندربیهقی

درعمرينیزاوخودو،دهدشرحاستبودهانشاهدخودکهراحوادثیفقطمقدورحدتاکوشدمی
برايکهمدارکیواسنادباراآنو،استگذرانیدهایشاننفرزنداومسعودومحموددبیرخانۀدستگاه
مورداستمیداشتهبرخودبرايهانامهازرونوشتیوکردهمیتهیهخویشکارابتدايازتاریخایننوشتن
.دهدقرارتأیید

راهریکمقامواستمطمئنایشانفضلوراستگوییبهکهکندمینقلکسانیازرامطالبدومدرجۀدر
: مثال. نویسدمینیزخوانندهبراي
استمن) مشاهده( = معاینۀازیانویسمآنچهتاامبکرده. . . التزام،امگرفتهپیشتاریخاینکهمنو"
اووابوریحاناستادخطبهدیدمکتابی. . . اینازپیشو) مطمئن( = ثقهمرديازدرستسماعِازیا

چیزيگزافبهونبوددیگرياوچون،اوعصردرکه،فلسفهوهندسهوفضلوادبدربودمردي
". میکنماحتیاط) چگونه( = چونتاریخایندرمنکهگرددمقررتادادمآنازدرازاینوننوشتی
دوستدارانعدةواندپایهبیوگزافوالفپرهايقصهوهاافسانهخواستارمردمبیشترکهداندمیبیهقی

.استکمبسیارحقیقت
:نویسدمیکتاب،اندكگروهاینبرايويحالاینبا
وداردباورراآنشنونده،نکندردراآنخردکهاخبارازایدخواندههرچهکهاستهمچنانکتابو"

دیواخبارچون،دارندتردوستراممتنعباطلِکهآنندمردمبیشترو. فراستانندوبشنوندراآنخردمندان
( = اوهمچونگروهیو) بگیردمعرکه( = سازدهنگامهاحمقیکه،دریاوکوهوبیابانغولوپريو

وجزیرهآندرآمدیمفرودجاییتنپانصدودیدمايجزیرهدریافالندرگویدويوآیندگرد) احمق
نگاه،برفتجايازرسیدزمینبدان) حرارت( = تَبشوشدیزتآتشچون. نهادیمهادیگوپختیمنان

پیربازوکردخَررامردي،جادوپیرزنیودیدمچیزهاچنینوچنینکوهفالنبهو! بودماهیکردیم
نچو،رانادانآردخوابکه. . . مانَدبدینآنچهوگشتمردمتاوبیندودروغنیبهرااوگوشجادوزنی
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سختوشمرَنددانایانازراایشان،دارندباورتاخواهندراستسخنکهکسانآنو. خوانندایشانبرشب
". . . ایشانعدداستاندك

.نویسدمیاندكگروهاینبرايبیهقیو
از،خویشهنراظهاریا،اندرزوپندیاخوانندهگرفتنعبرَتیا،تنوعبراي،تاریخضمندرگاهوي

.کندمینقلراداستانیموقعمناسبتبه،گذشتهروزگارانحوادث
سخنسخنازکه،باشدخوشچیزهاچنینبا،تاریخخاصه،کتابکه"گونهاینازدستاویزهاییبهوي
استانیدآراییصحنهبهخویشخاصِمهارتیوهنرمنديبا". . . افزایدنشاطراخوانندگانتاشکافدمی

.رودمیخویش"راندنِتاریخ"سرِبربازآنشرحازپسومیپردازد
بودلَفیافتنخالصوافشینحکایت"،هاداستانهمینازیکیایمبرگزیدهگرامیخوانندگانبرايآنچه

.است"وياز
راآنکهمحلیاز،سمرقندوسغدنواحیازایرانخاوردستدورنواحیازاستايشاهزادهافشیناین

.گوینداسروشنبه
رشیدشانسردارِودینانخرمبامقابلهازعربسردارانتماموقتیوآوردهرويدشمنبهدوستازوي

بابکدستگیري،خصمبرابردرمقامومالبهیافتندستسودايبهوطلبیجاهازوي،آمدندعاجزبابک
رابابک-مشفقدوستیصورتبهخودبافرانمودنشاید-ورفتبایجانآذربهوگرفتعهدهبررا

.سپردجالددستبهوآوردبغدادبهوکرددستگیر
معتصم،رسیدبغدادبهوآمدبروفتح"شدفارغدینخرمبابکجنگازچونافشینروزآنبیهقیگفتهبه

برونداوپیشدروشوندپیادهاسبازرااوهمگانآیدهدرگابهافشینچونکهبایدچنان. . . فرمود. . . 
پیادهويرکابدربودرااوکهبزرگیآنباسهلبنحسن،معتصموزیرو". رسدمنبهکهآنگاهتا

چیزيوبدیدحسنوبگریست،میآویختدرهمهایشپايورفتمیکهدیدرااوحاجبشآمدمی
.نگفت
درآنچهاما. خواندخواهیدداستانایندرافشینحقِدرراخلیفهسخنان. نشودوستدهرگزدشمناما"

دینیبیتهمتبهرااو. گرفتخلیفهازراخدمتاینمزدانجامسرافشینکهااستایننیامدهداستاناین
.کشتندتمامخواريبهوگرفتندفروبودنزندیقو
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. بوددادهبازبوداوخونیدشمنکهافشیندستبهرااوخلیفهکهاستادنژعربمرديداستانجاایندر
خصومتازهایینمونهداستاناینضمندر. کوشدمیويرهاییدرشگفتطرزيبهخلیفهقاضیاحمد،

،عجمبرراعرببیهقینهادنبرتري،همهازترشگفتو،عرباننژادپرستیوعجموعربتضادو
.دیدیدخواه

پروگرمهايصحنهآرایشوپرداختدربیهقیکهاستمهارتیواستاديهمهازترتوجهجالباما
. "بودلَفوافشین"داستاناینوشمااین. استبردهکاربهداستاناینانگیزشگفتوهیجان

 *

خدمتراخلیفهسهوبودوزیرانزاترمحترموحشمتبابسیارمرديوالقضاتدؤادقاضیابیاحمدبن
.بودکرده

کردمهرچهوداددستمنبرعظیمینگرانیواندوهوشدمبیدارشبینیممعتصمروزگاردر: گویدوي
. نیآمدخوابم
.روممیخلیفهدرگاهبهکهکنندزینرااسبتابگويگفتموخواستمرااو،داشتمخدمتگارغالمی

.بودنخواهدبارفرداکهاستگفتهخلیفهونیستتونوبتفرداواستشبنیمنوناک: گفتغالم
.نیسترفتنوقتاکنون،داريدیگرکسدیدارقصداگرو

.نداشتمقراراما،گویدمیراستکهدانستم
نمیوشدمارسو،بودندکردهزینراخري،پوشیدملباسسپسورفتمگرمابهبهوخواستمراخدمتگاران

.روممیکجابهدانستم
.شوددوردلازوسوسهاینوگرنهبهترچهباریافتماگر،رومخلیفهدرگاهبهاستبهترگفتمانجامسر
.خواستماجازهوکردمآگاهرا) کشیکپاسدار(= نوبتیصاحبورفتمدرگاهبه

.نیستبارنیزفرداحتیگفتوکردتعجبنیزوي
. بازگردموگرنهرومپیشباشدراهاگر،کنآگاهراخداوندتو: گفتم
. آيدرون،اهللابسمگفتوبازگشتدرنگبیورفتوي
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دیريکهآمديدیرچرا: گفتودادجواب،کردمسالم،تنهاواندیشمندسختدیدمرامعتصمورفتم
!داشتمچشمراتوتااست
.امآمدهزودسختمنامیرالمومنینیا: گفتم
است؟افتادهچهکهنداريخبر: گفت
.ندارم: گفتم
رادینخرمبابککهآنحکمبه،افشینابوالحسن،کافرنیمشناسناخویشتنسگایناینک: گفت

بستاندوالیتشونعمتتاکنیمگشادهبودلَفبررااودستکهبودآنحاجتراويهمیشه. . . برانداخت
دوشو. . . نمیکردماجابترااومنواستجایگاهکدامتاایشانمیانعداوتدانیکهبکشدرااوو

کهمندماندیشهاینازپسوکردماجابتنشد،بازوکردمردبارچندوبگفتافشینازبسکهافتادسهوي
!کندشهالكدرساعتآمدويقبضبهکهاستوچندان. . . بگیرنداوراشودروزچون
. . .ناحقاستخونیاینکهامیرالمومنینیااهللاهللا: گفتم
مندستدوشافشینکهاستبشدهمندستازکاراما. . . گوییمیتوکهاستهمچنین: گفت

ندهمدستور( = نفرمایمونستانمافشیندستازرااوکهگرانهايسوگندبهامکردهعهدواستبگرفته
.بستانندرااوکه) 

؟چیستدرمانرادرداینامیرالمومنینیا: گفتم
شويبازکاراینپیشزاريوتضرعبهو. . . رويافشیننزدیکاکنونهمتوکهنشناسمآنجز: گفت

ازدستوداردنگاهتوحرمت) شاید( = مگرتاندهیپیغامیهیچمنازکثیروقلیلبهالبتهکهچنان،
.نیستدرمانهیچوبکردخودکارقضاکندردتوشفاعتاگرپس. . . نکندتباهراويوبداردبودلَف
) شدماسبسوار( = برنشستموبازگشتموشدزایلمنازعقلبشنودماینخلیفهازچونمن: گفتاحمد

یازمینمدرکهندانستمکهچنانفتمگرختنتااسبوبردمخودبابودندرسیدهکهمنکسانازچندتنیو
بهچون. . . کشتهوباشندآوردهرابودلفورسمدیرترمنمباداکهاندیشیدمبودنزدیکروزوآسماندر
عذريبهمراکهندانستندو،گذشتهعادتبردویدندمنپیشعجلهبهويحاجبانرسیدمافشینسرايدر
. . . آوردندفرودسرايبهمرا. . . منآمدنوقتچناندرآیدناخوشسختارافشینکهگردانیدبایدباز
یافتم،رسیدمسرايمیانچون. دارندمنآوازبهگوشوبنشیننددهلیزبهتاگفتمراخویشوقوممنو

کاربهمحکومانکشتنبرايکهچرمینبساط( نطعیونشسته) مجلسباالي( = صدرگوشۀبرراافشین
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( = سیافوبنشاندهجاآنبستهچشموشلواريبهبودلَفوکشیدهباز،صفهفرود،ويپیش) رفتهمی
.بیندازدسرشتا) بکش( = ده: بگویدکهآنمنتظر) جالد
. برخاستگردنشازهارگوشدسرخوزردخشماز. . . افتادمنبرافشینچشمچون

بهسرشکهچنانآورديفرودسروآمديبرابر،شدمیوينزدیکچونکهدبوچنانويبامنعادت
.کردبزرگتوهینیونخاستبرجايازروزاین،رسیديمنسینۀ
.ننگریستمندر. . . بنشستمودادمويرويبربوسهو. . . نیندیشیدمآنازمن
گویدراسیافکهمباداکنممشغولبدانرااوتا) گفتمسخنی( = پیوستمحدیثیوکردمصبرآنبرمن

.برانشمشیر
عجموبوداینانازمردكاینکهراعجمستودنپیوستمسخندیگرطرزياز. . . ننگریستمنسويالبته

. . .نشنیدسخن. . . استبزرگگناهیآناندرکهدانستمهرچند،نهادمعرببرشرفرا
.. بخشیمنبهراويتا. . . آمدم) ابودلف( = عیسیقاسمبهرازمن،کنادتوفدايامرخداامیریا: گفتم

درکهخوردهسوگندودوشاستدادهمنبهامیرالمؤمنینراويکه،نبخشمونبخشیدم: گفتخشمبه
. ..کنمخواهمهرچهتانگویدسخنويباب
سبک( = استخفافسگیچنینازتوواستروانغربوشرقدرتوسخن،احمدیا: گفتمخودبامن

کشی؟) کردن
راسرشوبرخاستم. . . رابودلَفبهرازکشیدببایدآیدپیشکهخواريهرکهکردمخوشدلباز

.نکرداجابت،دادمبوسهکتفشدیگربارنداشت،سود،کردمقراريبیوببوسیدم
.ببوسمتادارمزانوآهنگبدیدو،دمدابوسهوآمدمدستشبهبازو
؟خواهدبوداینازکیتا: گفتمراخشمبهپسآناز
خودباوشتافمنسويخشمیوتنگیدل. . . نداردسودهیچببوسیرازمینبارهزاراگرکهخدايبه

: گفتم
؟کشیدبایدچرامرا. . . میکنداستخفافحسینمنبرکافرينیمومرداريچنیناین
.رسدبالییهرمنبه. . . کهدارمرواوبادابادهرچه،بکنمخطريبودلفآزادمرداینبهراز

کهدانیونداشتینگاهمنحرمتتووکردموگفتمآمدآنچهآزادمرديازمرا،امیراي: گفتمپس
.دارندتحرممراتوازخردترچهوتربزرگچه،ويدرگاهبزرگانوخلیفه
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.نشدحاصلمنگردندرمنتراتوکهراخدايسپاس
بازخانهبهاکنونهمومکنتعرضومکشراعجلیقاسمکهفرمایدمی: بشنوامیرالمؤمنینپیغاماکنون
!کنمقصاصويبدلراتوبکشیرااواگرواستکوتاهويازتودستکهفرست

؟گزاريمیحقیقتبهخداوندپیغاماین:گفتو. . . افتادويراندامبلرزهبشنیدسخناینافشینچون
؟امبرگردانیدهرااوهايفرمانکهايشنودههرگز،آري: گفتم

.آمدنددرچهلوسیمردي. درآییدکهراخویشوقومدادمآوازو
میکه،افشینابوالحسنامیراینبرمیگزارممعتصمامیرالمؤمنینپیغاممنکهباشیدگواه: گفتمراایشان
: گوید

.بکشندويبدلراتوبکشیراوياگرکهفرستبازخانهبهومکنتعرضومکشراقاسمبودلَف
!قاسمايگفتمپس

)بلی( = لبیک: گفت
؟هستیدرستتن: گفتم
:گفتمنیزراخودهايکسهستم: گفت
.استالمتسواستدرستتنباشیدگواه

! گواهیم: گفتند
درافشیناکنونکه،کردمترمحکمرااوکشتن: گفتمخودباو،مدهوشیچونبازگشتمخشمبهمنو

:گویدامیرالمؤمنینورسد
.بودنشستهمنبرعرقرسیدمخادمبهچون. . . بکشدراقاسموبازگردد،ندادمپیغاماینمن
.بنشستمورفتمدرونورخواستبامرا،خواستمبار

،کردپاكمنرويازعرقکهبفرمودراخادمیخویشبزرگیبهحالتآنبربدیدمراچونامیرالمؤمنین
: گفتو

رسید؟چهراتو
. ندارمیادخویشعمردررسیدمنبرآنچهامروز: . . . گفتم
!کشیدبایدهاایننامسلمانیپلیديازکهمسلمانیادریغا
.بازگفتمبشرحبودرفتهآنچهوکردمآغاز! رابازگويقصه: گفت
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پاسويگاهآنودستدوبرگاهآن،کتفبرگاهآن،دادمافشینسربربوسهکهرسیدمجاآنچون
: گفتافشینوشدم
"کشتبخواهمراقاسم،نداردسوددهیبوسهزمینبارهزاراگر"

:گفتمخودباوببریدمراسخنوبفسردممن. . . کالهوکمربادرآمددرازکهدیدمراافشین
.نکشدراقاسمکهبگزاردمبوديندادهکهپیغامیتوازکهنگفتمامیرالمؤمنینباکهبینبداتفاق

!آیدشتهکوقاسمشومرسواوامندادهپیغاماینمنکهگویدوخلیفهکندپیغامحدیثافشیناکنونهم
وکتفبرمندادنبوسهازبودکردهدردسختراخلیفهکه،دیگرخواستایزدو،بوداینمناندیشۀ
!نداردسوددهیبوسهزمینبربارهزاراگرکهاوگفتنوکردنبوسپايآهنگودست
:گفتراامیرالمؤمنینخشمبه،بنشستافشینچون

کهآورداحمدکهاستدرستپیغاماینامروز،کردگشادهقاسمبرنمدست) دیشب( = دوشخداوند
؟کشتنبایدرااو

،کسیبه،گزاردپیغامیماپدرانوماازاحمدکهبوديشنیدهکیتاکیواستمنپیغام: گفتمعتصم
؟باشدراستنهو

زادةچاکرمردآنکهدانستبباید،قاسمبابدرکردیماجابتراتو،کرديکهالحاحازپس،دوشاگر
بازخلعتباوخوبیبهرااوونهاديمنتويبرجانبهوبخوانديرااوکهبوديآنخرَد،ماستخاندان

کهکندآنهرکسیولکن-بودترزشتهمهاز) احمد( = بوعبداهللاکردنآزردهآنگاه،فرستاديخانه
ازاسترسیدهبدیشانآنچهبا،دارددوست) چگونه( چونراعرب،عجمو- سزدويگوهرواصلاز

؟ایشاننیزةوشمشیر
!باشدارترخویشتنوهشیارتراینازپسو،بازگرد
.برفتو) ناراحتونگران( = مردهپايوبدستوشکسته،برخاستافشین
:گفتمعتصمبرفتچون

؟گزاردننادادهغامپیداشتیرواچون،عبداهللابایا
"! نگیرددروغمبدینتعالیایزدوباشدمزدمراونپسندیدمریختنمسلمانیخون،امیرالمؤمنینیا": گفتم

.
.بیآوردمالسالمعلیهپیغامبراخباروقرآنآیتچند
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.کرديکهبایستهمینراست: گفتوبخندید
! . . . نیستمسلمانويکه،نبردمنازجانافشینکهخورمسوگند،جلوعزخدايبهو

*
معتصمحاجبوفرستندمیاحمدخانۀبهبسیاراحتراموعزتبارابودلَف،نیستماتوجهموردقصهدنبالۀ

.بردمیخانهبهفراواناکرامبارااووآیدمیجابدانخلعتبا
نمیسالمتبهجانمعتصمازهاخدمتاینهمۀبا،ودبخوردهسوگندمعتصمکهگونههمان،نیزافشین

.برد
.رسانندمیقتلبهفراوانعقوبتباوکنندمیدستگیرواهیهايبهانهبهرااو

هاییناجوانمرديوهاخیانتوجودباافشین،آیاکهاستایناستنشدهحلایرانیانمابرايهنوزاماآنچه
( رفتمیلوطقومراهبهوياندنوشتهويدرزندگینامۀکهمعتصم،یااسترتمسلماننا،بودکردهکه

دادمیدستورخاطرانبساطوتفریحبرايو) استکردنسنگسارآنجزاياسالمیجمهوريدرکهجرمی
ورنجودردمشاهدةازوبیندازندويخریدزرکنیزانوغالمانجامۀدرمارراوعقربچونگزندگانیکه

معصومدخترانوپسرانآنخوبگزندگاناینکهآنازپسوبردمیلذتایشانپیچیدنخودبهوتشنج
راستامیرمؤمنانکهرأفتیوشفقتفرطازالبتهریختندمیآنانجانبهراخودزهرتمامومیگزیدندرا

بختآن،اسالمخالفتدستگاهطبیبانوبخورانندآنانبهتریاق،ایشانجانحفظبرايتافرمودمیدستور
!دهندقراردرمانموردرابرگشتگان
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نامهقابوس
هزارسالهوبزرگواراثري

:استآوردهچنیننوشتهنامهقابوسبرکهايمقدمهدرنفیسیسعیدشادرواناستاد
. استترسودمندهمهازایرانیجوانانبراي،شدهنوشتهپارسینثربهکههاییکتابمیاندرکتاباین"

همینازوداردبلندبسیاراندرزهايوپندهاشدهنوشتهزبانترینشیرینوشیواترینبهکهآنازگذشته. . 
". . . افتدمیسودمند،هستندزندگیازدیگرمراحلدرکه،نیزرادیگرانکهاستراه

فارسینثرنمونۀوهترینبودهبسیارتوانادبیرآننویسندةکهاستبزرگوارآنکتابامتیازاینترینبزرگ"
". استیادگارگذاشتهبهراازخود

.استزیاريخانداناز،وشمگیرقابوسنوةوداردنامکاووسکیکتابمؤلف
دزیبايوخطبودکمالوادبودانشوفضلنمونۀ،میکردپادشاهیگرگاندرکهآنبانیزقابوساوج
.میکردندمانندطاووسپرِبهرااو

.استکاووسمعربقابوسکلمۀ
.اندداشتهفارسیوایرانیهاينامهمهخانداناینافراد
دآنرسمبهآنانازهریکواستمیشدهنامیدهمنوچهرپسرشوکاووسکیاوخود،کاووس: مؤلفج

.اندداشتهعربیبهلقبیروزگار
تمامیواندبودهملقبالمعالیفلکبهمنوچهروالمعالیعنصربهکاووسکی،المعالیشمسبهقابوس

. اندبودهمانندبیایرانشاهانمیاندرخصائصوهاصفتبعضیدروبودهکماالتوفضائلصاحبآنان
:نفیسیاستادگفتۀبه
ازراایرانشاهیهايخاندانازکیهیچکنونتاکهاستبزرگیفضیلتراکتاباینمؤلفخاندان"

بهنسبتبرجاپايواستوارعالقۀقسمیکوبخصوصایرانیعرقِآنوندادهدستمازمانتااسالمصدر
". . . اندکردهآبیاريخویشخونبهراآنماپدرانکهاستگرامیخاكاین

کتاباینمختلففصول. استبودهمشربعارفهمودانشمندهم،سپاهیهمنامهقابوسمؤلف"
زمانتاریخبر،بودهمطلعکامالاسالموایرانگذشتۀتاریخدروي،اطالعاتوسعتازاستگواهبهترین



٩۶

در،بودهآگاهنیزپیشینشعراياز،شناختهمیخوبیبهراخودعصرعلماي،داشتهکاملآگاهیخویش
.استداشتهتواناییداريمملکتوسپاهیوسواريفنونوموسیقیونجوموطبوشعروانشاء

وکاردرستوپارسابسیارمرديکهپیداستواوستلهجۀصدقوبیانصراحتويجنبۀترینمهماما
". استبودهگوراست
ازپسسال49آنسرودنکهحدیقۀدرسنائیکهچنانیافتهشهرتتألیفازپساندکینیزويکتاب

تألیفمطالبنیزآنازپس،کردهنظمحرفبهحرفراآنازحکایتی،آمدهپایانبهنامهقابوسلیفتأ
.استشدهنقلمتعددهايکتابدروي

صاحبوفاضل،سنجنکته،بینروشنخردمند،بسیارمردينامهقابوسدرراکاووسکیعنصرالمعالی
.یابیممیجويحقیقتوفروتنسختودل
:گویداستکردهتألیفوينربیتبرايراکتابکه،خویشفرزندبهکتابآغازدر
دایرةدرخویشناممنچونپس. . . شدچیرهمنبرضعیفیوپیريو،شدمپیرمنکه،پسرايبدان"

نکوهشاندراينامه،رسدمیمنبهعزلنامۀکهآنازپیشکهدیدمچنانمصلحت،دیدمگذشتگان
منسخناندرعقلچشمبهخود،کندنرمترازمانهدستکهآنازبیشتا. . . کارسازشوروزگار
". . . کنیحاصلجهانهردونامینیکویابیفزونیونگري

.گیردنمیایشاندرواستسردفرزندانبراي،پدرنَفَسِکهاستدریافتهتمامفراستباوياما
:گویدرويایناز
باطندرآتشیکه،نبنددکارراخویشپدرِپندفرزندهیچکهآمدجملهآنبرروزگارسرشتاگرچه"

". . . دانندپیراندانشازبرترخویشدانشکهداردآنبرراایشان. . . غفلترويازکه،استجوانان

ازدلیلدوبهبودآگاهآنازکهآنبارالمعالیعنصواستباقیخویشاعتباروقوتبههمهنوزقانوناین
باشمخاموشکه) نکردرها( = نکردیلهمراپدريشفقتومهر. . . ". کشدنمیدستکتاباینتألیف

.نوشتمنامهایناندر. . . وکردمجمعچندبابیهردر،یافتمخویشطبعموجبازآنچهپس،
بودپدريشرطآنچهواال،) پسندیدهاستکاريخوداین(= آمدپسندخود،خیزدبستنکارتوازاگر

،نیستخریدارشنوندهچون،نیستگفتارازبیش) گویندهبرعهدة(= برگوینده: اندگفتهباشم،کهکرده
". نیستآزارجاي
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نیکبستنکاروشنودنبه،باشنددیگربندگانچون،نجویینیکبهرةمنگفتارازتواگر": دومدلیل
") . شمرندمیغنیمتآنبستنِکاربهخدابندگانسایر( = دارندغنیمتبه

:میگویدسخنويخاندانشرافتوبزرگیازفرزندتشویقبرايسپس
خویشترینگرامیبه،باشدآمدهاونصبآنچهدنیااندرتاکنندتکاپويکهآمدچنانمردمسرشت"

آنچه،کردمرحیلسازِچونتویی،منترینِگرامیو،آمدسخناینجهانازمننصیبکنونا.بگذارند
و،تستپاك) نژاد( = تخمۀسزاوارکهکنیزندگانیچنان. . . تافرستادمتوپیشبودآمدهمننصیب

پدرسوياززرگوارب( = الطرفینکریمجانبدوهراز،شریفواستبزرگتخمهراتوکهپسرايبدان
بینممیروزبهیوخوبینشانمنکههرچند،بشناسخویشنژادقیمتوباشهشیار. . . پس) مادرو

". . . استواجبتکرارشرطبرگفتار،تواندر

: دهدمیهشداربدوستایدمیرافرزندنژادوتخمهکهحالعیندرعنصرالمعالی
( = تنگوهرِکه،دارينیزتنگوهرِباشی،) معتبرخانداناز( = وهريگواصیلچهاگرکهکنجهد

:اندگفتهکهچنانبهتر،اصلگوهراز) کماالتوفضایل
همنهندناممادروپدرراتوکه) آنبه( = بدانو. . . راتخمهوگوهرنهراستدانشوخردبزرگی
.مباشداستان

فاضلاستاد"بهخالوعموجعفروزیدنامازتا،نهیبرخویشتنهنربهتوکهودبآننام. بودنشانیآن
ودوستی( = صحبت،نباشدهنرگوهرِ،اصلگوهرِبا،رامردماگرکه،افتی"حکیم"و"فقیه"و"

ويدرچنگ) هنرگوهرواصلگوهر(= یابیهنردواینهرکهدرونیایدکاربهراکسهیچ) رفاقت
.آیدکاربهراويکهمگذاردستازو،زن

نگردندبازجوانیازجوانان
کامگاروپادشاهسبببدینآدمیواستگفتنسخنهنريبهترین،هنرهاهمهاز-المعالیعنصرنظردر
گفتنخوبیجزو،نکخوآموختنهنرو،خوبیبهرازبان،بدانستیاینچونو،جانوراندیگربرشد

تاکنجهدهنرهاهمهباوبیشتراوهواخواهانخوشتراوزبانهرکهاندگفتهکه. . . مکنعادترازبان
. ..نمایدزشتباشد،خوبچهاگرجایگاه،برنهسخنکهگوییجایگاهبهسخن
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از،زندگیگوناگونِابعادوهاجنبهتمامخویشدیداز،آندرمؤلفواستباب44داراينامهقابوس
شطرنجونردوکردنمهمانیوخوردنشرابوجوانیوپیريتاگرفتهپیغمبرانآفرینشوایزدشناخت
وخواستنزنوخریدناسبوخانهوبردهوجنگوکردنشکارورفتنگرمابهوورزیدنعشقوباختن
وندیمیوشاعريرسموگوناگونهايدانشوتجارتوعلمطلبوگزیدندوستوپروردنفرزند

. استدادهقراربحثموردراپادشاهینیزودهقانیودبیريوسپهساالريووزیري
دلبستگیبداننویسندهکهپیداستواست"جوانمرديآییناندر"کتاببابترینمفصلوواپسین
.استداشتهخاص
قدیمنامهقابوسصاحبنوشتۀوداشتهخاصرسومِوآدابکههنکاستآیینیجوانمرديیا"فتوت"

.استکردهگفتگوتفصیلبهنسبتۀآیینایندرکهاستاثريترین
حدتاراآدمیگاهیواستآشکارهافصلتمامدراوبهايگرانهايتجربهوبینشومؤلفبینیروشن
.میدهدقرارتأثیرتحتاعجاب

: گویدنخوردشراببابدر

بازجوانیفعلِاز،کسیقولبهجوانانکه،مخورکهنگویمو،بخورکهنگویم،راخوردنشراب"
اگراما،داشتارزانیتوبهمرا. . . ایزدسالپنجاهازبعدتا،نشنودموگفتندبسیارنیزمراکه. نگردند
،خورياگرپس،نخوريکهنگذارندرفیقانکهدانم،جوانیولیکن. . . بودتوباجهانیدوسودنخوري

جزئیاتدربارةگفتگوازپس،مهمانیآییندرو". . . باشپشیمانخویشتنکرداربرودارتوبهبردل
:افزایدمیچنینسفرهآرایشوخرجوترتیبوآداب
نان،فالناي: مگويهرساعتو،بودبازاریانوعامهطبعخواستنعذرکه،مخواهعذرمهمانانازو"

محتشمانسخناننهاین. . . کردننتوانستمچیزيتوجهتازکهمدارشرم،خورينمیهیچ: وبخورنیک
. . برخیزندخوانازسیرنیموخوردننتوانند) غذا( = نانوشوندشرمسارمردمگفتارچنینازکه. . . بود

 ."
کنندحاضرآبهايکوزهوبنهندخوان،برندخانهبهرامهمانچون: نیکوسترسمییالنگبهراماو"
کاسهبهرازایستدبازدورجاییدرتنیکمگر،بروندهمهمتعلقانو) خانهصاحب( = خدايخانهو،

". . . بخوردنانخواهدکهچنانمهمانتا،نهادن
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.استجاريوبرقرارنگیالروستاهايدرهنوزرسماین
اندازآببهوکننیکی

خالیخردمندانهگفتارهايوارزشبااطالعاتوتازهوطُرفهمطالبِازکهنیستبابیهیچنامهقابوسدر
.باشد

. کردمطالعهپایانتاآغازراازکتاببایدهاآنتمامدانستنبراياما
.بیآوریمآنفوایدوفارسیقدیمهايمتنلۀمطاروشدربارةگفتاريروزيماشایدو

. نیستپذیرامکانآنازکوتاهحکایتیآوردنِجزاکنوناما
.امبرگزیده"هنرافزونیوفروتنیاندر"ششمبابازراحکایتاین

:استآوردهخویشگفتۀاینتأییددرراآننویسنده
آنازپیشرسدتوبهجهاندراینهمبدونیکجزايکهمباشپشیمانکردننیکیبرو. . . کننیکی"

ثمرومیوه( = برروزیکآخرنیکیکهمداردریغازکسینیکیتوانیتاپس. . . رويدیگرجايبهکه
:". دهد) 

ادبوهنرهاهمۀوـروزبهورويخوببغایت،نامفتحبودايبندهرا) عباسیخلیفۀ( متوکلکهشنیدم
.داشتیعزیزترخودازفرزندانوپذیرفتهفرزنديبهرااومتوکلوآموختهاه

. آموزدکردنشناکهخواست،فتحاین
دلیرکردنبرشناوبودکودكهنوزفتحاینوآموختندهمیکردنشنادجلهدررااووآوردندمالحان
.بودنگشته

.امآموختهشناکهنمودمیازخوداست،کودکانعادتکهچناناما
.رفتمیقويسختآبو،جستآباندرورفتدجلهبهاستادازپنهانروزیک
رويبروبساختآببا،) نیستآبحریف( = نیابدبسندهآبباکهدانستفتحچون. بگردانیدرافتح
. شدپیدانامردمدیدارازتا) رفتمی( = شدهمیآب

. بودهاسوراخدجلهکناربر،ببردايپارهآبراويچون
آنجاو،انداختسوراخآناندرخویشتنوبزددستو،کردجهد،برسیدسوراخیبهآبکناربهچون

: گفتخودباوبنشست
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اولوبماندآنجاروزهفتو،جهانیدمخوارخونآبِاینازراخودباريوقتبدین،خواهدچهخدايتا
وبنشستخاكبرو،آمدفرودتختاز،شدغرقهوجشتآبدرفتحکهرامتوکلدادندخبرکهوزر

آنتاکهخوردسوگندوبدهمدینارشهزاربیارد،زندهیامرده،رافتحهرکه: گفتو،بخواندرامالحان
!نخورمطعاممننیارند،هستکهحالآنبرراويکهگاه

،قضااز( = رااتفاق،روزهفتسرتاکردمیطلبهرجايوخوردندمیغوطهورفتنددجلهدرمالحان
.افتادسوراخبدانمالحی) اتفاقأ
رفتمتوکلپیشوبازگشتجاآناز. بیاورمزورقیتاباشجااینهم: گفتوگشتشاد. بدیدرافتح

:گفتو
؟دهیچهمرابیارمزندهرافتحاگر،امیرالمؤمنینیا-

.بدهمدینارهزارپنج: گفت
.زندهرافتحیافتم: گفتمالح

.ببردندرافتحوبیاوردندزورقی
.بدادندوقتدرتابفرمود،بودگفتهرامالحآنچهمتوکل

. دهدرویشانبهنیمهیکهستهرچه،رومنخزینۀدرکهگفتوبخواندراوزیر
.استروزههفتگرسنۀويکه) بیاورید( = بیاریتطعام: گفتگاهآن
.سیرممنالمؤمنینامیریا: گفتفتح

؟شديسیردجلهآبازمگر: گفتمتوکل
آبرويبر،نهادهطبقیبرنانتابیستروزهرکه،نبودمگرسنهروزهفتاینمنکه،نه: گفتفتح

هربروبودينانآنازمنزندگانیوگرفتمیبرنانآنازتاهسدوتاکردمیجهدمنو،آمديفرود
) .استکفاشمعنیبهعربیدراسکاف( االسکافالحسینبنمحمد: کهبودنوشتهنان

کهبیایدتاییتبگوو،کیستافکنددجلهدرنانکهمردآنکهکنیدمناديشهردرکهفرمودمتوکل
منم: گفتوبیامدمرديدیگرروز. کردندمناديچنین.نترسدتا،کردخواهدیینیکواوباامیرالمؤمنین

.کسآن
؟نشانچهبه: گفتمتوکل

.االسکافالحسینبنمحمدکهبودنوشتهنانیهررويبرمننامکهنشانآنبه: گفتمرد
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؟اندازيمیننادجلهایندرتوکهاستچندگاهاما. استدرستنشان: گفتمتوکل
.استسالیک: گفتالحسینبنمحمد

؟بودچهاینازتوغرض: گفتمتوکل
. دیگرنبودنیکیمندستبهودهد،برروزيکهاندازآببهوکننیکیکهبودمشنوده: گفتمرد

؟دهدبرچه: گفتمخودباوکردمهمیتوانستمآنچه
.یافتیثمرهکرديچهبدان،کرديشنیديآنچه: گفتمتوکل
.دادملکدیهپنجبغداددرراويمتوکل

. اندماندهبغداددراوفرزندانهنوزوگشتمحتشمورفتملکسربرمرد
. رفتمحجبهمنبامراهللالقائمروزگاربهو

وپیرانازحکایتاینوبدیدمراويفرزندانو،بکردمخدايخانۀزیارتتادادتوفیقمراتعالیایزد
. شنودمبغداد) خوردگانسال( = معمران

خالفبه،نموديچونونمايمرذمانبهنکوکاريبهراخودو،میاسايکردننیکیازبتوانیتاپس
. نباشیفروشجونمايِگندمتا،مداردیگردلبهومگويدیگرزبانبهو،مباشنموده

*
نامهقابوسبهايگرانکتابدرتنهاآننشانونامکه،هستباستانایرانهايآیینوهارسمازبسیاري

.استماندهیادگاربه
ناشناختۀهايگوشهوزوایاشناختنظرازتوانمی،هنريولُغَويوادبیفوایدبرعالوه،کتابازاین
.بردبسیارهايبهرهایرانجامعۀ

منحصرمنبعنامهقابوسکههستایرانیجامعۀوفرهنگو،تاریخدربارةهانستنیداازبسیاريحقیقتدر
.هستیممانندبیکتاباینمدیونِفقطراهاآنشناختواستآنفردبه

تألیفیهماگروشدهنوشتهکمترنامهقابوسچونهاییکتاب،ایرانتاریخیگوناگونِادوارِدرکهدریغا
ازهاویرانگريوهاعامقتلوهایورشوهاغارت،هولناكحوادثاثرِبر،داشتهوجودهزمینایندر

.استکشیدهآنمردموایراناجتماعیِتاریخهايگوشهازبسیاريبرفراموشیپردةورفتهمیان
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وراهبهآشناییرايببایدایرانمردموبهاگراناستغنیمتینامهقابوسچونکتابیوجودرويهمیناز
گوهرهايتابکوشندونگذارندناخواندهراآنازعبارتییالفظهیچخویشفرهنگبانیاکانِزندگانیرسم

سروافتخاروسیلۀراآنوآورندبیروناستنهفتهبهاپرگنجینۀایندرکهرابینشیودانشبهايگران
.سازندایرانفرزندانفرازي



١٠٣

سلماندسعمسعود

ازیکی،هجريششمقرناوایلوپنجمقرناواخرسخنِنیکووطبعبلندشاعر،سلمانسعدمسعود
شدهثبتهاکتابدرآناننامکهزبانیفارسیگویندةتنهزاردوازدهازبیشمیاندرکهاستگویندگانی

.استداشتهنظیريکمتر
دیوانهنديوعربیوپارسیزبانِسهدرکهگوسخنبانیزبا،فصیحوهمتبلند،شجاعاستمردي
استباختهمیرنگويشیوايسخنبرابردرمعاصرانشتمامشعرپارسیسخنِزمینۀدرکمدستوداشته

.
جانهايرنجودردوهابختیتیرهازکاستندرسوزنیسرِقدرِبهاوهنروشعروفصاحتوادباینبا

نداشتیرتأثويکاه.
آببدوزاعفونتهايدرسرزمین،بلندهايکوهسرِبرراخودزندگانیهايدورانبهترینازسالنوزده

.گذرانیدهازندانچالسیاهدر،هواو
رااوگاهونشاندندمیايخانهدردهکنامبهايقریهدر،هندزمینسردرافتادهدورجائیدررااوگاه
کهچندان،مینهادندپایشبربندوکردندمیچالیسیاهدر»سو« دژِدروآوردندمیایرانبههنداز

بلنديازکهبردندمینايقلعۀبهجاآنازرااوگاهوگداختمیراويپايبندهايزنجیروکُندگرانی
.شدمیپراکندهتیگیعرصۀدرآنفرازِازبالوقضاشاعرگفتۀبهوسودمیآسمانبرسر

هاییرنجودردهاشرحِوشدتباهزندانسهایندرغزنويابراهیمسلطاندستوربهمسعودجوانیازسالده
.افزودپارسیشعرِدفترِبرجاویدانهاییبرگ،بودکشیدهنايقلعۀدرخاصههامکاندرآنکه

بهوحاسدانچینیسخنبهدیگربارکوتاهمدتیازدبعوشدآزادزندانازدوستانشفاعتبهپسآناز
هشتازبیشوافتادزندانبهدیگربارغزنويابراهیمبنمسعودسلطاندربارِرجالِازیکیبادوستیجرم
. کردسپريزنجیرزیردرراـسالنوزدهنزدیکـدیگرسال
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زندانازناتوانوعلیلورنجوروپیرـعلیاطاهربنالملکثقهـنکوکارمرديشفاعتبهآنازپس
فزايجاننظمونشستعزلتگوشهبهعمرپایانتاوگرفتکنارهیکبارهدیوانخدمتازویافترهایی

.ساختخویشعمرپیوندرا
تفصیلبهاودیوانمقدمۀدرنیزوادبهايکتابدرسلمانپسرسعدپسرمسعودباراندوهسرگذشت

وويقدرِگرانشعرِارزیابیومسعودشاعريِمقامازکوتاهگفتگوئیمقامایندرماقصداستمندرج
. استکردهپارسیشعردرويکهاستهایینوآوري

درگذشتازپسسال35حدوددرکهرانویسندگانازیکیگواهیگفتگوایندرشدنواردازپیشاما
. ممیکنییادشدهنوشتهسعدمسعود

. است» مقالهچهار« ارزشپرومعروفکتابمؤلفعروضینظامیحادثهاینگواه
وبراندازيقصدمحمود،الدولهسیفپسرشکهگفتندغزنويابراهیمسلطانبهغرضانصاحب: گویدمی

جملهآنازودندفرستاحصارهابهوکردندبندمدعیانجملۀباراپسرتافرمودسلطان. داردراويجانشینی
. بودسعدمسعودیکی

فصاحتدرورسیدهدرجهچهبهبلنديدرمسعودحبسیاتکهدانندانصافاصحابو: گویدقصهدنبالۀدر
. استپایهچهتا

منچشمازآبکهباشدآنجايوخیزدبرپامناندامبرموي،خوانمهمیاواشعارازمنکهباشدوقت
. برود

دررامردآزادآنونکرداثرهیچاوبروخواندندفروسلطانبرراشعرهااینتماممقالهچهارگفتۀبه
. بداشتباقیحبس
مسموعهیچالبتهزدسرمسعودطبعازکهبهاگرانوفصیحقصیدةچندانکهافزایدمیعروضینظامی
. نیفتاد

بزرگخاندانآندربدنامیاینوبردسربهحبسدرمرعهمهایشاندولتدرمردازادآن": سپسو
؟کنمحملچهبرراحالاینکهنمیدانم) عروضینظامی( = منو"بماند
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هیچندیدمونیستستودهجملهدر) ترسوئی( = دلیبدبریاقلبقساوتبریاطبعغفلتیارأيثباتبر
". کردستایشاحتیاطوحزماینبردولتآنکهخردمند

درراگوسفندانتاکنندمیکوهدامنۀهايتپهدرکهسوراخییعنی،سمجراخودهايزندانمسعودگاهی
. خواندمی،دهندپناهآندرشدیدبارانوتگرگریزشهنگام
ويینبالبرفرزندزندگیدمواپسیندرکهمیکندشکوهونالدمیصالحخودجوانپسرمرگازروزي
.استنبوده
وندیدهحمامرنگکهاستسالسهاکنون،داشتخانهدرگرمابهسهکهمردي: گویدشکایتبهگاه

. دهدمیآزارشوکندمیسنگینیدوششبرمرطوبنمديهمچوناوسرهايموي
خواندمی"رويریهکخوکی"رااوومیگشایدشکایتبهلبخودبانزندانزبانیبدورفتاريبدازگاه

نمیگذاردزیربهرایکیجزپیوستههمبهبارانقطرةدوازکهراخردچنانروزنی،زندانروزنزمانیو
:نامدمیخویشزندگیمایهراآنوکندمیستایش

زندانروزنِدالراياي
جاویدينَعیمِ،رادیدگان

آنکازباديکسوفومحاقبی
خورشیديروزوماهمراشب
مراکهآنازتوییســـعدمهمه

ناهـــیديومشــــتريفــــلک
رواستتوازبیـــنمدیواگرهم
*جمشیديتـختگـــذرگاهکه

ورنه،امزندهتـــوامیـــدبـــه
نومیديبــودکشـــتهمرامر
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پارهابرحامالن»دیو« ازمسعودرادم. استآمیختههمبهوسلیمانجمشیدهايافسانهفارسیادبدر( * 
حملدیوانراسلیمانبساطکهدانیممیوخواندمیسلیمانبساطیعنی،جمشیدتختراهاآنکههاست

.)اندکردهمی
: برخوردتوانمیفراوانهاينوآوريبهسعدمسعودبزرگدیواندر،هارنجودرداینتمامباـ1

. هاستحبسیهسرودنهمانوينوآورينخستین
وزیباییفصاحتدربارة.استنالیدهزندانرنجازشعرازبانبهکهاستگويپارسیشاعرنخستینمسعود

. افزودتواننمیاستگفتهعروضینظامیبرآنچهشعرچیزينوعاین
دنبالنیزسماعیلاالدینکمالوخاقانیماننداستادانیدیگر،بزرگشاعرانسويازازويپسسنتاین
. شد

.اوستآنازفضلتقدمهموتقدمفضلهمزمینهایندرونرسیدندمسعودبهیکهیچاما
:کنیمنقلراويهايحبسیهازقطعهدوگوییوگفتهرجايبهاستبهتر

پشیمانمخویشتنکردةاز
دانمنمیدگررهتوبهجــز
بپیچاندبدبختهمهکارم

پیچانمچـِههمیزبان،کامدر
گرددنمیمنکامبهچرخاین
گردانمچههمیسخنخـیرهبر
محبوسم،شگفتاي،امزادهتا
زندانموقفکهمگرمـرگتا
ساعتهرسپهرايمنمغزِبر

سندانمنهمنکه؟زنیچِـهچندین
بینمزونَه؟تَنَمکشیچِهخوندر
پیکانمنه؟مدلَبريچــِهتَفدر
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شمشیرمکُندکه؟کنیچِهحمله
میدانمتنگکه؟دهیچِـهپویه

شبدیزمبایستادکه،رورو
خفتانمگُسستفروکــه،بسبس

کسنگویدمرا،اهللاسبحان
!سلطانمبندسزايچِـــهمنتا
*

:نايحصارمعروفبسیارقصیدةازدیگر،چندبیتیاینکو

نايحصارِاندرمننايچودلبهلَمنا
جايبلندزینمنهمـتگرفتپستی
زارهاينالهمرانــايهــــوايآرد
ناي؟هوايآردزارچِـههاينالهجز

اگر،بودکشتهمرارنجودردبهگردون
فزايجاننظمِنشديمنعمرِپیوند

بروساعتی،شديکوهنهارمحنَتاي
بپايايلحظهشدي،بادنهدولت،اروي
درنوردپاكمرازمانههنربیاي
برگراينیکمراسپـهردلکوروي
چکانفروگلچونشَکیبمآتشِدر
بیازمايزرچونامتحانــمسنگبر
بخوربیشتردلَمچرخاژدهاياي
بساينیکترتنمچــرخآسیايوي
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جهانایناستمجازيکهمکُنجزَعتناي
ـنجیکهمشوغَمیندليو پـرايایناستسس
یکیوبلندتریکی،جزءدوازمرکبآنمصراعهرکهگویندراشعري» مستزاد« ادباصطالحدرـ2

.باشندعروضیمشابههايپایهباوبحریکدرهردوالبته،ترکوتاه
نخستینکمدستهمگانونیستاوازاما،استالدینجاللموالنابهمنسوبفارسیمستزادترینمعروف

:اندشنیدهراآنبیت

برآمدعیاربتشکلیبهلَحظههر
شدنهانوبرددل
برآمدیارآندگَرلباسبهدمهر
شدجوانوپیرگَه

.یابدمیادامهغزلپایانِتا،ترتیباینو
درکههاییقرینهباویافتتوانمیسعدمسعوددیوانردرافارسیزبانمستزادترینکهنونخستین

وباشدفارسیشعردرقالباینمخترعمسعودبایدظاهرأ،نیستآنکردنیادجاياکنونواستدست
.باشندبخشیدهتکاملراويکاربعديشاعران

.استسرودهسعدمسعودنیزرافارسیزبان» شهرآشوب« نخستینـ3
هنرهايیامشاغلصاحبان،اجتماعیهايردهوهاگروه،اصنافشاعرآندرکهاستشعريبشهرآشو
خویشبرايهنریاصنفآنصاحبانازخیالیمعشوقیکاراینبرايمعموالوکندمیوصفراگوناگون

.پردازدمیاوتوصیفبهوکندمیفرض
شاعروخالصهشوندسرودههمبهمربوطوپیپیاهايرباعییا،مثنويقالبدراستممکنشهرآشوب
.استخود،آزادکاربرايخاصقالبدرانتخاب

.گوناگونهايقافیهوهاوزنبااستهاییقطعهصورتبهسعدمسعود،شهرآشوب
.استجداگانهمصراعینیزقطعاتاینازهریکعنوان
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جعد،زنرگ،صوفی،میهمان،رقاص،ریزرنگ،ترسابچه،فروشعنبر: دلبرانقطعهایندرشاعر
خوش،کنچاه،شاعره،درودگر،گیرکشتی،کوبپاي،خباز،) شکنوچینپرمويداراي( موي
. استستودهرا. . . ونحوي،آواز

. میآیددستبهبسیاراجتماعیفوایدشعراینازکهپیداستگفتهنا
: استگفته» بازکبوتراری« دربارةويمثال

استبازکبوتریارصفت
همهاستکبوترباتواُنسِ

خویشچاکرِبههوسازننگري
آیدبازتوبرِبساعتهم
خویشبرِازرانیکهکبوترهر

رهینزدبهآمدنورفتن
خویشکبوترازنیآموزيچون

*
استگفته) درودگر( = دروگریارصفت

توويسازبسانگشتمفتهتاونزار
بندیشزعاقبت،ایزدزِبترس،مکن

گردانسرتوغمِدرشدمتومتهچو
ریشدلشدماسکَنهازتوچوبِبسان

خودارةبسانجوییهجرانهمیشه
خویشتیشۀچوهمهتراشیخویشبسوي

همیناستنادبهرقیبانکبوترگرفتنو»جلد«کبوترانفرستادن،کبوتربازيکهبرمیآیدنخستقطعۀاز
.داردسالههزارايسابقهمسعودگفتۀ
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:درودگريافزارهايبعضینامدومقطعهدر
کاربهنیزپیشچنديتاوشودمیگرفتهکاربهامروزيکشخطجايبهکهتابیدهونازكنخی( سازو

وافزارهااینکهنسابقۀوشدهثبتتیشهواره،اسکنه،مته،) خواندندمی» ریسمان« راآنورفتمی
.دهدمینشانراآنهانام

.نیستفارسیشعردرشهرآشوبسرودنازنشانیدرازمدتی،مسعودازپس
.گیردمیرونقفارسیشعردرشهرآشوبسرودندیگرباربعدبههجرينهمقرناز
:وانعنزیربخشسهسعدمسعوددیوانپایاندرـ4
.داردوجود"هفتهروزهاي"و"فرسروزهاينام"و"فارسیهايماه"

ملکستایشو. . . ) بهشتارديفروردین،(ایرانیهايماهتوصیفدراستقطعاتینخستبخشدر
.مسعودبنارسالن

:استالزمتوضیحیاندكدومبخشبراي
.داشتخاصنامیماهازروزهروشدمیتقسیمروزهسیماه12بهسالقدیمایراندر

.نامیدندمی. . . روزوبهشتارديراسومینروزـبهمنرادومروزـاورمزدراهرماهاولروزمثال
مهیننامنیزهاماهنام( بودمنطبقهاماهنامبا) سومودومروزهايناممثل( ماههرازروزدوازدهنام

ازروزبهشتاردي: مثل( میشدیکیماهناموروزناموقتیماههردرو) استزردشتدینفرشتگان
.میگرفتندجشنراروزآن) ماهبهشتاردي

ملکستایشبازوروزهاآنازهریکتوصیفدرقطعهسی» فرسروزهاينام« بخشدرحالهردر
.استشدهسرودهارسالن

.استپادشاههمینازستایشیوروزهرازوصفی،قیاسبرهمیننیز"هفتهروزهاي"
هروماهازروزهربرايخسرورامشگرانکهاندنوشتهپرویزخسروخاصهو،ساسانیشاهانتاریخدر

درنواهااینتماموبودندساختهروزآنویژةآهنگیباخاصسروديهفتهازروزهروسالازروز
.شدمینواختهخودبهمربوطروزهاي

.استآمدهفارسیهايفرهنگدرحتیو،ادبوتاریخهايکتابدرنواهااینازبسیارينام
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سرودهگوناگونهايقافیهوهاوزنباکهـهرماهتوصیفوهفتهوماهروزهايبرايمسعودشعرهايآیا
روزدرقطعههروساختهالنارسملکمجلسدرشدنخواندهبرايراآنهاشاعرکهنیستسروهاییـشده

؟استشدهمیخواندهخاصنواییبامناسب
کهنایرانهايرسمازیکیسعدمسعود) نیستدستدرآنردبردلیلیکه( باشددرستحدسایناگر

درکهآنخاصه،استنهادهیادگاربهخودبهايگرانکتابدروکردهزندهنیزرااسالمازپیشدورانو
بهسروده"مسعودبنشیرزادسلطانطرباربابوخلوتعملهودرباریانوصفومدح"درکهثنويم

راهریکخصوصیاتپردهبیوبردهنامندیمانوخوانندهورقاصوزنجعبهوناییوچنگیازتفصیل
؟استیافتهمیحضورمجالسیچنیندروداشتهندیمیمنصبنیزاوخودظاهرأوکردهبیان

.آمدگفتهحدسبهآنچهصحتتأئیدبراستايقرینهمثنوياینوجود
یادگاربهمابرايپیشسالهزاربهنزدیکمدتیازکهبهاپراستايگنجینهمسعوددیوانرويبدین
.میداردعرضهخوانندهبهروزگارآندرخویشهايجلوهترینعالیدرراپارسیسخنومانده
.استنیافتهانتشارهنوز،ويدیوانازانتقاديودقیقطبعیبا،غلطکمودرستاينسخهکهدریغ

آورددستبهتوانمیويعزیزدیوانرایجچاپینسخۀهمینازافتادمذکورکهرافوایديتمامحالاینبا
.
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ولیپوریاي

عارف،شاعر،پهلوانانپیر
وداشتهکاروسرپهلوانانوپهلوانیآدابِوهاداستانباکهنیستزبانییفارسهیچبلکه،ایرانیهیچ

ورزشِيجلسههیچدرشایدوباشدنشنیدهراولیپوریايناموباشدافتادهزورخانهبهگذارشروزي
.نشودیادتقدیسبهنزدیکاحترامیوتجلیلبهعارفپهلوانِازاینکهنیستباستانی

.میزیستههجريهشتمقرناولربعوهفتمدرقرن،داشتهتاریخیواقعیدوجوشخصاین
تخلصِواستمنتسبخوارزمبهخودولیبودهگنجهمردمازاواصلِکهاستآمدهدهخدانامهلغتدر

: استقتالیشعریش
.خوارزمیقتالیمحمودپهلوان

:استآوردهخودالعارفینریاضتذکرهدرهدایتخانرضاقلی
بررالقباینبرخیودانستهولیپوریايپسررااوبعضی،نکردهبرابريويباقوتدرکسیگویند"

"بستهجنابآنخود

.استترصحیحدومیاین: گویدسپس
:میدهدادامهويحالشيترجمهدر
مثنوي،نمودهظهوروروزبويازبسیارمعارفوحقایق،بودهواصلکاملیوکاملعارفیهرتقدیربه

.استجنابآنمنظوماتشازکنزالحقایق
ازغالبا،آمیختههمبه) استشبستريمحمودشیخرازِگلشنمقصود( گلشنوکتابآناشعارازبعضی

گلشنآنازبعدسالهفدهشبستريشیخویافتهپایان703درالحقایقکنز. . . زیراباشدبودهالحقایقکنز
.نمودهمنظومرا

.استخوارزمخیوهدرمزارش،. ق. ه722يسنهدروفاتش
. یافتنداشسجادهبرمردهالصباحعلیوگفترارباعیاینیافتوفاتکهشبیدرگویند
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مندلِصفايوصدقسرِزِامشب
مندلِربايهوشآنمیکدهدر

بنوشوبستانکهدادکَفَمبهجامی
مندلِبرايگفت،نخورمفتمگ

گوناگونهايتذکرهدرآنچهيخالصهاستاین
.مییابیموياحوالِيترجمهدر
وهمی،اندکردهنقلاوازنیزبیتتکورباعیچند،کنزالحقایقمثنويازکوتاهبخشیهاتذکرهاین"

.بس
نامزیر( آوردهولیپوریايذیلِدرويوالِاحازکهکوتاهیبسیاريترجمهپایاندردهخداشادروان

: استافزودهراجملهاین) استنیامدهنامهلغتدرچیزيمحمودپهلوانیا،محمود،قتالی
.استرایجکارانزورخانهوپهلوانانمیانِدرهاییافسانهولیپوریاييدرباره
". کندنمیهاافسانهاینبهاياشارههیچاما"

؟چیستهاافسانهاینراستی

*

درراآنمانندوجامیاالنسِنفحات،عطاراولیايتذکرهمانند،عارفانيتذکرهکتابهايازیکیاگر
رويوکارآغازيدربارهاغلببینیممیبیفکنیمنظريبزرگعارفانِحالِيترجمهبهوگیریممطالعه
.استشدهنقلهاییداستانآنان"الحتغییر"وتصوفبهایشانجديآوردن

وافتادکارگراودروشنیدکسیازسخنیعارففالنمثالکهچنانهستندسادهبسیاربعضیهاداستاناین
.گفتتركرادنیاکارِ
. بوددربارمداّحانِازوستایشگرشاعرينخستکه،اندگفتهغزنويسناییمورددر

باوبودگلخنآندرخوارالييدیوانهبهمعروفمجذوبمرديکهگذشتمیگُلخَنیدرِبرروزي
.داشتندپیشدرشرابدردقدريوبودنشستهکسی
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: گفتخودرفیقِبهدیوانه
درراخویشخویشتنِوبنددمیزرینکمرِوکندمیشاهانخدمتکهشاعرسنائیچشمکوريبهبریز

دربیتیروزآنازکهافتادموثرسنائیدرچنانسخناینشنیدنِاندگفته. ارددمیخوارآنانخدمت
. یافتترقیصوفیانهشعرپیشواییحدبهمتوسطستایشگريازونگفتکسیستایش

( يداروخانهدرکهاندگفتهعطارشیخيدربارهآنچهمانندداردافسانهيجنبهکامالهاگفتهایننیزگاه
.بودسرگرمکاربهخود) عطاريانِدک= 

.خواستچیزياوازوبگذشتاوبردرویشی
.راندبرزباننیزسردسخنیشاید،ندادبدوچیزيعطار

؟مردخواهیچگونهتُستدلِدرکهدنیادوستیاینبا: گفتبدودرویش
؟مردخواهیچگونهتو: گفتدرویشبهعطار

خودعبايوبخُفتونهادسرزیرِداشتدستدرکهراکشکولییاکاسهآنگاه،چنینمن: گفتدرویش
. کشیدسربررا

.بودمردهبدیدندرااوچون
. شدقدمثابتسلوكراهدروکرداثرسختعطارفریدالدیندرواقعهاین

.نمایدمیافسانهروایتاینکهپیداست
:بزرگصوفیانِتمامِرايبهاداستانگونهایناز

) تبریزيشمسبااودیداردر( الدینجاللموالناحتیوجنید،بایزید،شبلی،ابوالحسنشیخ،ابوسعید
. اندساخته
گشودهوروحیحالِتغییربهمربوطالبتهکهاستشدهساختهولیپوریايبراينیزداستانهااینازیکی
.نداردکارياوآوريزوروپهلوانیباواوستلِدبرمعرفتدرهايشدنِ

کهبودمردياندنوشتهنیزحالشيترجمهدرکههمچنان،محمودپهلوانکهاستآنداستاناینخالصه
:میآیدبرنیزاوشعرهايبعضیازنکتهاین. ْ بودنکردهبرابريويباقوتدرکسی

مالَتنتابدبرپیلکهآنیم
زنندچرخربنوبت1ماشوکت
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جايگیردايمورچهماصفدرگر
مادولتازگرددشیرمورچهآن

همینازنیزنکتهاین. بودفروتنوافتادهمرديدستیقويونیرومنديعینِدرمحمودپهلوانحالاینبا
: شودمیاستنباطاستآمدههاتذکرهدرويازکهشعريمایهاندك

مرديامیريخودنَفسِسرِبرگر
مردينَگیرينُکتهدگريبرور

زدنپايرافتادهنَبودمردي
. مرديبِگیريايفتادهدستگر

پهلوانازنهادهپهلوانیوورزشيدرعرصهقدمتازهکهنوخاستهجوانیکهدرافتادآوازهناگهانروزي
.استکردهطلبکشتیمحمود

.مینمودمنطقازدورونابخردانهباشدعجیبکهآنازپیشکاراین
وپختگیحالعیندرونیرومنديبه،بودولیپوریايکهدمانیپیلِچنینباگرفتنکشتیخواستار

. داشتنیازفراوانآزمودگی
.کردمیخارجپهلوانیوآوريزورمحیطازسرهیکخودراخویشيآزمودهنااقدامِاینباجواناین

. آمدنمیبرمحمودپهلواندستازهمکاري
.استکردهطلبکشتیاوازنوخاستهجوانی

. کنداعترافخودشکستبهیاوبگیردکشتیاوبابایدیا
. ماندنمیباقیاوبرايگرفتنکشتیجزراهیبنابراین
میدانکردنآمادهوکشتیخاكریختنِومقدماتيیهتهبرايفرصتیوکردموافقتکشتیباناگزیر

.دادندقرار
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درِبرکهدیدراپیرزنی،رفتمیخوديخانهراهبهمحمودپهلوانکههاشبازیکیدرفاصلهایندر
بهوکندمینیازورازومناجاتخداباوکریدمیدلسوزِبهدیگريمقدسمکانِیاخانقاهی،مسجدي
.دهدپیروزيمحمودپهلوانبررافرزندشکهمیخواهدويازحاجت
.میشودجویارافرزندشماجرايغمدیدهمادرِازهمدلیوآرامیونرمیباورودمیپیشولیپوریاي
.نیستمحمودپهلوانکُشتیِحریفپسرمکهدانممی: گویدمیبدوپیرزن

بهبرساندخاكبهراپهلوانجهانپشتاگرکهگفتهبدومعشوقشواستدخترفالنعاشقِاو،اما
.دادخواهدرضااوبازناشویی

بلکهیافتنخواهدپهلوانیعالمبهراهیدیگرتنهانهوباختخواهدبدوراکشتیپسرمفرداکهمیدانممن
. نیاوردراغماینتحملتابِکهدارمبیموشدخواهدمبتالنیزمعشوقابديفراقِبه

: گویدمیبدومهربانیباولیپوریاي
.نیستیمآندركبهقادربندگانماکهداردهاوسیلهمتعالقادرخداوند،مدهراهخودبهاندوهمادر
.واگذارخدايبهراخودکارِودارخوشدل

. رودمیخودراهبهومیکندوداعپیرزنبادلدارياینازپس
. رسدمیفراکُشتیموعددیگرروزِچند
.کنندمیبدلوردچندفنیوشوندمیسرشاخوگیرندمیقراریکدیگربرابردرحریفدو

. زدنمیحملهبهدستو"کردمیادارهراکشتی"گیرانکشتیگفتهبهمحمودپهلوان
.برَدمیحملهولیپوریايبهجوانساعتیازپسسرانجام
. برساندخاكبهرااوپشتجوانتامیگذاردودهدوامینیزمحمودپهلوان
.درآمدحقخاصانِيزمرهدروشدگشودهاودلِبرمعرفتدرهايکهبودلحظهدرهمانگویند

: استمعنیهمینازحاکیومیشودخواندههازوزخانهدرهرروزکههستمعروفسختبیتی

فیضیطالباگرزآموافتادگی
استبلندکهزمینیآبنخوردهرگز
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. استخوارزمیقتالیمحمودپهلواننیزبیتاینسراینده
: کنیممینقلاستعرفانیوتربیتیوانسانیبلندمعانیدارايکهراچندتاییاوهايرباعیمیانِاز

داشتبایدرهبِهنَظَررهیمردگر
داشتبایدچههزارزانگهراخود

گشتیمحرَمچودوستانيخانهدر
داشتبایدنگهرادیدهودلودست

*

بودبایدمیمور،پیلقوتبا
بودبایدمیعور،کوندوملکبا

آدمئیهرعیبِکهننگرطُرفهاین
بودبایدمیکورودیدبایدمی

*

نَبردوبوديزوربهجهانکارِگر
گردآورديبرنامردسرِازمرد
نَردچوواستکعبتینچوجهانِکارِاین

کرد؟) توانچه(= چِتوان،برَدمیمردزِنامرد

 *
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برکَندممکانوکونازدلکهآنَم
خُرسندمايلقمهبهجهانخوانِوز

سنگیقناعتکوهسرِزِکَندم
اَفکَندمآزيرِخنهبروآوردم

*

مگويوخوانمیرازعشقدفتَرِاز
مگوورانمیطایفهاینپیِمرکَب
ببريسالمتبهدینودلکهخواهی

مگويودانمیوظاهرمکُنوبینمی

*
پستیهستیکینهوکبرسرِبرتا
مستیپرستیبتنَفسِپیزوِتا
اوياندیشهقیدوجهانفکرِاز

رستی،شکستیآرزويشیشهچون

: استآموزندهوزیباوبلندهايبیتهمهشدهنقلاوالحقایقِکنزازمثنويهممعدوديهايبیت

پوستدرتُستبادوزخَتوبهشت
دوستايجوییمیخودزِبیرونچرا
هزکاربهداريخوشخويتواگر

پدیدارآیدبِهِشتتخوبآناز
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ربایداَندربدتخويِوگر
نیایدچیزيدوزخَتجزآناز

همواراست2کلیدانیتودهانِ
دارنگه،آنکلیدتوزبانِ

استکلیدیکرادوزخَتوبِهِشت
استدیدهکههرگزچنیناینکلید
خارگهوباغدردمدگلگهاوکَز

نارگَهیزوگُشایدتجِنَگَهی
دانهمچنانکلیديرازبانَت

بِگردانباشدآرزوکتبِدان
استنَعیمبِگردانیگرخیريبه
استحجیمبِجنبانیگرشَريبه

دانسخُنمردآنگفتنیکوچه
حیرانسرگردانِصوفیِبِدان
زاهدوشیخواماموصوفیکه
عابدوشیننخلوتودار3ماههسه

بسامانشدکارتوگشتیهمه
مسلمانگردياگراستوقتکُنُون

استآنواینورايِمسلمانی
استجانالخاصِخاصعلمِازآنکه
خوردرنیستآنچتمپسندکَسبِه

برادراياستهمینمسلمانی

گرفتهقرارهاافسانهقهرمانانِجزءخودکهرسیدهیجائبهولیپوریايشهرتش،مراتباینتمامِبرعالوه
.است
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تقیمحمداثرخیالبوستانِنامِبهاستکتابیشدهنوشتهکنونتاکهفارسیيعوامانهداستانِترینبزرگ
قدريوعوامانهداستانهمآنکه،خیالبوستاننامبهدیگريکتاب( خیالبهمتخلصحسینیجعفري

نظرِموردکهکتاباینباونیستمعلومآنمولفواستشدهچاپونوشتهاستامیرارسالنازکوچکتر
وشدهنوشتهجلدپانزدهدرهنددر) میالدي1741مطابق. ( ق. ه1155سالدرکه) نیستیکیماست
.استپراکندهگیتیمختلفهايکتابخانهدرآنهاينسخه

چوناما،شدهاشاره) آمریکا( جدیددنیايکشفبه،فارسیزباندربارتنخسبرايشاید،کتابایندر
بهعناصرازیکیصورتبهخویشداستاندرراآن،داشتهاکتشافاینازمبهماطالعیفقطگویامولف

به،استمصرفاطمیِخلفايبازماندگانِازکهرامنیربدرِشاهزادهنامِبهخودقهرمانانِازیکیومیبردکار
.میفرستدزمینسربدانسحرآمیزايطریقه

درجاريهاينامازیکیباداردپادشاهیوایرانیاهندماننداستکشورينیزقارهآن،مولفنظرِدر
.زبانفارسیهايسرزمین

.داردنامنوازغریبالدینرکنسلطانوي
آندروافتادهسرزمینبدیننیزولیپوریاي،نگنجدمختصرنایدرآنشرحکهحوادثیوقوعاثربرنیز

.پردازدمینوخاستگانوجوانانبهپهلوانیفنونآموختنبه،کردهتاسیسايخانهورزشدیار
.استشدهدانستهزرطوسنامِبهحکیمیشاگردولیپوریايداستانایندر

باطنشیاريبهراپادشاههادشواريآمدنپیشهنگامردوآموختهراحکمتفنونِحکیمایننزدوي
.کندمییارياسطرالبورملازجستنسودیا،خویشروشن
بهاستافتادهزمینسربدانکهرامنیربدرشاهزادهروياینازونداردفرزنديداستانایندرپوریاحکیم

. داردبرمیفرزندي
. داردداگانهجنامیخیالبوستانازبخشهر

.استآمدهنامهخورشیدنامبهقسمتیدرشاهزادهاینسرگذشت
: گویدکتابمولف

،نشستهکُرسیبرتمامصالبتبهکهپیريودیدايخانهورزشجاآندروافتاددنیاینگبهمنیربدر
.کندمیورزشتعلیمِرانوخاستگان
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استبودهپوریااستادزرطوسحکیمزنمادرکه،خاتونسرفرازنامبهخوردهسالزنینزدشاهزادهسپس
.رودمی

:گویدمیچنینبدوولیپوریاييدربارهخاتونسرفراز
رااوکهبودخوردهسالمردآنولیپوریايحکیميخانهورزشدیديشهردرِبرکهخانهورزشآن"

ومبارزتفنوندرونداردخودمثلریاضَتوصالحدرواستمندامادشاگرد. . . دیدينشستهبرکُرسی
.استکاملولی. . . کشندبایدگوشدررااوغالمیيحلقهاسفندیارورستَمآنامثالِوکُشتیعلمِ
دولتبهآخرکهباشاوفرزندوشاگردوبدانخودسعادتدهممیاوفرزنديبهراتوشاهزادهاي

:نیزو".رسیدخواهیقرانیصاحب
همیندرکهاینبراي،روزگاريقرانِصاحبتوکهحقاگفت. . . دیدراشاهزادهپوریاحکیمچون"

.دیدمخواببهراخوداستادزرطوسحکیمنزدیکی
کنیبیتتررااوکهتوسعادتزهی،رسدمیملکایندرقرانصاحباینفرداوامروزپوریااي: گفت

.نمودندمنبهراتوآنازبعد،
فرزنديبهرااوپوریا،آمدخانهورزشبهولیپوریايهمراهشاهزاده. . . بودصورتهمینکهحقا

اسفندیاروگیرکشتیافراسیابوزورآوربهرامکهراحودشاگردانِوکردورزشتعلیمبهشروعوگرفت
بهاودولتازشماازهرکدامکهکنیدسلوكحرمتوادببهويباکهدکرسفارشداشتندنامزورفیل

.رسیدخواهیددولتی
ایدگرفتهفرزنديبهرااوشماچونفرماییدمیکهاستسخنچهاین. . . استاداي: گفتندشاگردان
ایشانپدرانولیوریايپبزرگیسبببهکهبودندامیرزادهاکثرهانوخاستهاین. . . ماستيزادهصاحب

".بودندشدهزمانهپهلوانِاکثرياوتعلیمِبرکتبهکهچرا،فرستادندمیاويخانهورزشبهراایشان
.یابدمیادامهپوریابااوارتباطومنیربدرشاهزادهداستان
.میکنندتعییناوبرايانهجداگجاییومیپذیردفرزنديبهرااوهمزنشوبردمیخانهبهرااوپهلوان

عاشقداستانیکی،میآیدمیانبهولیپوریايپاي،درازبسیارداستانایندرکهدیگريحوادثمیاندر
.میشودحلولیپوریايحکیمبینیروشنوتدبیربهکهاستشاهزادهاینشدن
راشماامشنیدهکهمیفرستدپیغامکیمحبهدنیاینگپادشاهنوازغریبالدینرکنسلطانکهاستآندیگر

؟ایدنیاوردهماخدمتبهرااوچرا،استرسیدههمبهفرزندي
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رااوتابفرستیدرامظفرشاهزادهخودفرزند،استالقدرجلیلبسیارمنفرزندکهدهدمیجوابپوریا
.بیاوردشماخدمتبهگرفته

روشنیبهراپادشاهحضوربهرسیدنهندودربارهايبهشرفیابیآدابکههستمطالبیماجرااینشرحدر
.میگذریمآنذکرازودهدمیشرح
.کندقبولمنصبیاودستگاهدرکهمیخواهدشاهزادهاینازسلطانکهاستدیگراینينکته
؟نهیاهستیراضی،میکنممقررسالیانهتومانهزاردوازدهفرزنداي":گویدمیبدو

. نیستمراضینوکريبهمنکهایناول،جنابعالیسلطاناي: فرموداهزادهش
البتهمنکهاستجِدبهسلطاناگروکندکفایتتمامرفاهبهعمرتمامکهدادهقدرآنمراپدرتعالیحق

اگر،آرندجنگبهمنبارااودهندمیعلوفهپهلوانیودالورياعتبارِبهرااوکهدالوريهرشومنوکر
ينتیجه".کنممیخدمتهمعلوفهبیمن،مختاریداالودهندزیادتراويعلوفهازمراآمدمغالبمن
داشتندمقرريسرخزرتومانهزارچهلچهلرابازگاهپهلوانانِترینبزرگشاهزادهآنگفتگواین

.دهدمیشکست
ازشاهزادهکردنخواستگاريمانندگوناگونرویدادهايوابدیمیادامهروشهمینبهحوادثيدنباله

اموالِدرپادشاهکردنطمع،طلسماموالآوردنچنگبهوآنشکستنوطلسمبهرفتن،خویشمعشوقِ
سرانجامبهولیپوریايبینیزوشنوتدبیرورايبهدیگريازپسیکیکهدهدمیروي. . . وشاهزاده

.رسدمی
راپوریاحکیمدرنگبیآیدمیپیشمشکلیهرگاه،داستاندرمتعددبسیارموارددرنیزپسآنازو

میگوییپیشراحوادثرملکشیدنوستارگانيمالحظهباآمدهخانهورزشازاوودارندمیطلب
.میگذاردداستانقهرمانانِپايپیشِراصوابوراهکند

.ماندمیکودکانهايافسانهبههابافیلخیااینمانظرِدرامروز
باهمراهگاهی،تمامترتیبِوآدابوبرگوشاخباهاداستانگونهاینکهباشیمداشتهنظردراگراما

میایشانسمعبهکشوربزرگانوسردارانوشاهانکردنسرگرمبراي،موسیقینوايوخوشآواي
برزگانازمعدودگروهیبرايمنتهی–راامروزتلویزیونیيکنندهسرگرمهايبرنامهکارورسیده
اندازهچهتانامدارپهلوانِوعارفشاعرِاینیادکهکردخواهیمتوجهآنگاه،استدادهمیانجام–کشور
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بهاستتوانستهکهبودهگرامیجامعهمردمِنزديهعرصدربینیروشنونیرومنديوتقويمظهرِصورت
.کندآغازگريجلوهافسانهکرانِبی

_________________________________________
نقارهمعنیبهزدننوبتوصدمهوضربهمعنیبه،لَت،آوردنتابوکردنتحملمعنیبهبرتافتن–1

.استنمازپنجوقتدرزدن
نقارهنوبتپنجروزيشبانهوالیتهرامیرِانیحکمرمحلِیاخانهدرِبرکهبودهجاريقدیمدررسماین

.استبودهويفرمانرواییهاينشانهازیکیآنواندمیزده
:گفتسعدي. استمطلقحکمرانیوعالیهقدرتداشتنمعنیبهزدننوبترويایناز

.بگذريوبگذاريدیگريبهنوبتزنندمیقصردرِبهنوبتتپنجگر
برزدننوبتازمراد. استشاعرحشمتوشوکتوسرپنجگیوپهلوانیاظهاررباعیتمامازمقصود

.نیستشاعرحریفجهاندرکسیکهاستآنچرخ
.دربستنِوگُشادنالت،کلون): دانکلید( = کلیدان–2
خلوت،نکنداريکعبادتجزونشیندايگوشهبهماهسهکهاستکسیمعنیبهظاهرا: دارماههسه–3

.استرفتهکاربهبسیارنشستنمعنیبه) اولکسربه( شستنفعلفارسیدرچه،نشینخلوت: شین
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دربارة
فارسیخطرسم

آمیختهیکدیگربهرادوآنومیکنندزبانوخطدربارةمردمغالبکهرااشتباهیبایدگفتاراینآغازدر
.کردرفعپندارندمیپیوستهو

.دیگرخطواستدیگرزبان
. شناسندنمیراخطامامیگویندسخنبدانودانندمیرافارسیزبانندیدهمدرسهوسوادبیمردمتمام

بهرازباناینهايواژهوهاجمله،آنآموختنمقامدرفارسیزبانبهآشناناوبیگانهمردماستممکن
.استفارسیزباناندنوشتهآنچهاما،نویسندبـالتینخطمثالـدیگرخطی

سیریلیکبايالفوروسیخطازایشانخطاما،گویندمیسخنفارسیبهمردمشورويتاجیکستاندر
آندرمعمولخطبهتاجیکستانمردمبرايکهراعیارسمکداستانازیینسخهبندهوشدهاقتباس

.داردراختیادراسترسیدهطبعبهسرزمین
وقتیکهآمدهپدیدجویاندانشوآموزاندانشذهندرجهتآنازیکدیگربازبانوخطآمیختگیاین
آنخطوباالفکارآغازدرمعلم،کنندمیشروعـانگلیسییافرانسويمانندـبیگانهزبانیآموختنبه

.شوندمیآشناآنخطبابیابندکافیشناییآزبانباکهآنازپیششاگردانوآموزدمیبدیشانرازبان
کنیمتحقیقتوانیممیوقتآنکردیم،تفکیکخودذهندریکدیگرازراخطتصوروزبانتصوروقتی

.استکردهاختیارآننوشتنبرايراخطفالنوقتچهاززبانفالناهلکه
خطاختراعازترقدیمبسیارزباناختراعکهتاسایناستضرورمقامایندربداناشارةکهدیگریینکته
.است

حدوددرتاریخماقبلهايدورانحیواننیمهوبشرنیمهرازبانکهزنندمیحدسشناسانجامعهومحققان
کردهاختراعنوعانهمبهخودمقاصدبیانوتفاهمبرايماعصرازپیشسالهزاردویستتاپنچاهیکصدو

فقطونیستسنجشقابلباستانیهايزبانباحتیوامروزيگستردةهايزبانبازبانیانچنالبته(است
و. ) استبودهبشرروزآنابتدایینیازهايووسایلبرايلغتمعدوديودستوريسادةقاعدةچندداراي

.استدهبوزادآدمیشخصیتساختنوعقلیقوايتکاملدرمهمبسیارعواملازیکیاختراعاین
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میسخنـترکمیاتربیشـقرننودویکصدحدوددروگذاشتقدمانسانیعالمبهزباناختراعبابشر
.باشدآوردهپدیدخارجعالمدرعالمتیخوددارمعنیصداهايوالفاظبرايکهآنبیگفت

.میگذردآنازسالهزارششتنهاواستترجدیدبسیارخطاختراع
فرهنگومعنويمیراثازمقداريبشرچهاگروشدتاریخیدورانواردتاریخمافبلانسانخطتراعاخبا

مربوطتربیششدهثبتهانوشتهدرآنچهلیکن،آوردتاریخیدورانبهخودباراتاریخازپیشروزگار
.بودآموختهنوشتنوشدهخطصاحبآدمیکهاستروزگاريوتاریخیدورانبه
تکاملوتحولدربارةکهنیستآنجاياکنونوخطازترقدیمبسیاراستییپدیدهزبان،صورتهربه

عطفینقطۀچاپصنعتشدنپیداوخطاختراعوزباناختراعمانندنیزآنکه( باالفاختراعخاصهوخط
ومستقلگفتاريبهمبحثنایچه،شودگفتهسخنی) آیدمیشماربهآدمیانزندگیتاریخدربزرگ

.داردنیازجداگانه
بیاستبودهجاريهاقبیلهوهاقومبیندردرازمدتیهاآنتمامبلکههازبانبیشترکهاستاینمقصود

خاصخطیکهداردوجودهاییلهجهوهازبانایراندروجهاندرهمهنوزوباشندداشتهخطیکهآن
اثريبخواهندهالهجهوهازبانآنصاحباناگرواستنشدهنوشتههالهجهوهابانزبدانچیزيوندارند
.برگزینندخودمطلببیانبرايراگیتیرایجهايخطازیکیبایدناگزیربنویسندلهجهیازبانبدان
استطیخترکموداشتهتدریجیصورتهاخطتمامتکاملوتحولکهاستاینخطدربارةدیگرنکتۀ
لهجهومردههايزباننوشتنبرايشناسانشرقودانشمندانکهخطییااستانبولیترکیفعلیخطمانندکه

اساسبروباشدنقصکمیانقصبیمیبرندکاربهآنصداهايوحرکاتتمامدقیقضبطبامحلیهاي
کهگونههمانواستمردمهمۀبهعلقمتزبانمانندنیزخطزیرا؛باشدشدهتنظیمفنیومنطقیمالحظات

فراوانهايقاعدهخالفواستثناهاهرزباندستوردرواستخاصهايقانونتابعتکاملوتحولزباندر
.بردمیانازوکردردمنطقیدالیلباراهاآنتواننمیوداردوجود

بودهخطوسواددارايمحدوداقلیتیتهگذشهايدوراندرچونمحدودتر،بسیارمحیطیدرالبته( نیزخط
ومتعددبسیارعواملواجتماعیودینیوتاریخیدادهايرويوهاستقانونوعواملهمانتابع) اند

ودشواربسیاریاممکنناآنهاينقیصهبعضیرفعواستآوردهدرصورتبدینراآندیگرپیچیدة
راخطچونبختانهخوشوکردرفعآسانیبهتوانمیراآندیگرهاينقصبعضیواستالزمغیراحیانأ
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مدتیگذشتازپس،شودآموختهمدرسهدروبینیپیشآنبراينظامیاگر،میآموزندمدرسهدرمردم
.یافتخواهدرواجنسلیکشدنعوضوکوتاه

وفرهنگیامکاناتباوفعلیضعودربندهونیستمربوطخطتغییربهرويهیچبه،بحثگفتارایندر
کهبینیممیوایمدیدههمهوداندنمیمملکتمردمصالحبهراکاراینامروزفنیواقتصاديواجتماعی

( تحصیلیسالنخستیندردبستانیکودکانتمامتقریبأآموزشجدیدهايشیوهبردنکاربهنتیجۀدر
وتمرینآنانکارسالدومینازوگیرندمیفراخوبیبهرافارسیخطنوشتنوخواندن) اولکالس

ومعلوماتاندوختنوزباناصطالحاتوهاترکیبوهالغتباشدنآشناونوشتنوخواندندرممارست
بدیشاناولسالدرکهنیستجاريعاديزباننوشتنوخواندنبرايییقاعدههیچتقریبأواستاطالعات
.شدبانشدهآموخته

محدودآننقائصرفعبرايهاییراهاندیشیدنوفعلیخطهمیننوشتنشیوةبهمابحثسببهمینبه
بهراآنواوستشخصیعقیدةمیداردعرضهآنچهکهکندمیتصریحرانکتهاینبندهضمندرومیشود

بلکهنیستخشنودناتنهانهردگیقرارابرامیانقضمورداونظرکهاینازومیکندمطرحنهادپیشصورت
. بودخواهدنیزگزارسپاسبسیار

***
زباناصالاستمعروففارسیزبانودريزبانیادريفارسیبهوگوییممیسخنبدانامروزماکهزبانی

نیکوبهبلخمردمنیزخراسانیانمیاندرواستبودهخراسانمردمزبان،ایرانفالتشرقینواحیساکنان
بهتررادريزبانبلخیانکهاستشدهگفتهدیگرمراجحوبخاراتاریخدرواندداشتهشهرتیگفتنسخن

سخنایشانمانندتوانندنمیکوشندمیهرچهدیگرشهرهايساکنانوکنندمیتلفظخراسانمردمازدیگر
.بگویند

ساسانیشاهاندرباردرکهمعتقدندگروهییحتوداشتهوجوداسالمازقبلدوراندرشکبیدريزبان
اینکهداردوجودهمهاییقرینهواندنامیدهدريزبانراآنرويهمینازوگفتندمیسخنزبانبدین
وتاریخهايکتابدرساسانیشاهانهاينوشتهیاگفتهاززبانبدینهاییعبارتوکندمیتأییدراگفته
.ستاشدهنقلبالغتوادب
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وآمدپدیدسامانایندرهمزبانایننثروشعرادبیآثارنخستینواستدريزبانگاهخاستخراسان
. است) ترکستانی(خراسانیسبکدريشعرشیوةترینکهن
ونداشتهخطیاحتماال،بگیردایراندرراپهلويزبانجايویابدرسمیتدريفارسیکهآنازپیشلیکن

.استنرسیدهمابهآمدهاگریانیامدهپدیدآندربیمکتواثر
100سالحدوددرکهمختصراستاينامه،شدهشناختهدريفارسیزبانازکهمکتوبیاثرترینقدیم

خطبهلیکناستدريزبانبهوينامۀوبودهیهوديمردينامهنویسندة. استشدهنوشتهقمريهجري
.استشدهنوشتهعبري
هیچلیکن،بردخواهندکاربهنیزراعبريخطبنویسندعبريزبانبهبخواهنداگرایرانیهودیانامروز

آندرکهمیدهدنشانامراینوبنویسدعبريخطوفارسیزبانبهراخودمطلبکهنیستایرانیکلیمی
.استبرگزیدهآننوشتنيبراراخوددینیخطنامهنویسندةونداشتهخطیهنوزدريزبانروزگار
.استصادقنیزقضیهعکس

.استشدهمینوشتهفارسیخطبهپهلويهايکتابایراندراسالمرواجازبعدهاقرنتا
یکیبرگردانیدهفارسینظمبهراآنگرگانیاسعدفخرالدینکهرامینوویسداستانپهلوينسخۀاحتماال

.استبودهشدهنوشتهزبانآنمعمولخطازغیرخطیبهولیپهلويانزببهکهبودههاکتابایناز
بودندناگزیربنویسندراخودمطالبخواستنددبیرانوشاعرانوشدرسمیزبانایراندردريزبانوقتی
.کننداختیارآنبرايخطی

.شدمیهنوشتبدانعربیزبانکهبودخطی،خطترینرایجوآشناترینروزگارآندر
وخطبهناگزیردولتدستگاهوبامیخواندندخویشآسمانیکتابعنوانبهراکریمقرآنسوادبامردم
. میکردندمکاتبهعربیزبان

خطکننداختیارمیتوانستندزبانانفارسیکهخطیآشناترینوتریننزدیکوترینآسانسببهمینبه
.کردندنیزچنینوبودهعربی
انواعوخطاطیهنردرحتیوبودعربیبايالفوخطهماندرازهايمدتتاآنبايالفورسیفاخط
خطایرانهنرمندانهاقرنازپستامیکردپیرويعربیخطازـنیستمابحثمورداکنونکهـخط

ممتازعربیخطازفارسیخطخطاطیشیوةوکردنداختراعراشکستهونستعلیقوتعلیقخطمانندهایی
.شد
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.نیستعربیدرکهداردوجود،گ،ژ،چ،پحرفچهاردريزباندرکهمیدانیم
گو،زشکلبهرا،ژج،شکلبهراچ،بشکلبهراپ؛نبودنیزقدیمفارسیخطدرحرفچهاراین
جیموفارسیکافزودندافمیآندنبالبهرفتمیاشتباهبیمگاهیاگرونوشتندمیكشکلبهرا

.آنمانندوفارسی
.گفتندنمیجندراچندوبهلويراپهلوينیزروزگارهماندرایرانمردمکهاستبدیهیلیکن
گواهیفارسیکهنخطیهاينسخهغالبونداشترواجینیزهاحرفبااليوزیردرگذاشتننقطهحتی

.استامراینبرراستین
کسیاگرگویاواستیافتهرواجدورانهمینازنیزسوادبیمعنیبه» نقطیمال« اصطالحبندهگمانبه

ومیرفتشماربهمکاتبهطرفبهتوهینیامراین،مینهادخودجايبهیینامهدرراحرفهرهاينقطه
کردهکافیدقتهانقطهگذاشتندروپنداشتهمایهبیوسوادبیراوينویسندهکهمیبردگمانطرف
!نشوداشتباهدوچارخوانندهتااست
بههمههاآنمانندوظوطو،ضوصو،شوسوخوحوچوجمانندهاییحرفترتیببدین
.کردمیتردشوارراکاروشدمینوشتهشکلیک

.نداشتودوجامروزيچاپیهاينسخهوسربیحروفمانندشدهاستانداردخطیدیگرسوياز
یکدیگرباتندوخطهرگزکهاستبدیهیوبودکاتبیدستنوشتۀیکهروخطیهاکتابهمۀ

.داردخاصییشیوهنوشتندرهرکسونداردکاملشباهت
آشناییوفراوانمطالعهوفرهنگیمایۀداشتنوحدسقوتبههانامهوهاکتابخواندنمسألۀسبببدین

.داشتنیازکافی» سواد« بهخالصهوگوناگونهايطالحاصوهالغتبا
وسادگیسويبهتکاملورواجدوراندرهازبانتمامواستسهولتبرخطوزبانبنايکهجاآنازاما

هاحرفشناختنبازبرايهاییعالمترفتهرفتهـهاستآنتابعناگزیرنیزخطوـروندمیآسانی
.ردیدگمقررازیکدیگر

.گرفتقرارخودجايسربرهانقطه
.شدنوشتهنقطهسهباژوچوپ
.شدرعایتقاعدهاینمأنوسناهايلغتوحساسجاهايدرکمدستیا

.گذاشتندمینقطهسهکشیده»س«حرفدرزیرکهبودمرسومقدیمدرنستعلیقخطدرنوشتن
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بانامتناسبوخالیکشیدهودرازخطیتااستبودهزیباییوبتناسرعایتبرايهانقطهاینگذاشتنالبته
.نماندنوشتههايقسمتسایر

واولیزیرنقطهسهیکدیگرازشوسشناختنبازبرايباشندکردهفکراولکهزدحدسنمیتوانآیااما
استکافیباشدمنقوطیکیوقتیحرفدواینازکهباشندشدهمتوجهبعدوبگذارنددومیروينقطهسه
!؟نداردنیازينقطهبهدیگريو

عصرسنگیچاپهايکتابهرکسواستتازهکلیبه» گ«فارسیکافرويبردومسرگشگذاشتن
ونوشتندمیشکلیکبهراگوكپیشسالشصتپنجاهکهمیداندباشددیدهرامظفريوناصري

! باشندکردهحفظراعادتاینشایداندآموختهوزگاررآندرراخطکهخوردگانسالهمهنوز

 ***

پدیدفارسیخطخواندنونوشتنکاردرگذشتگانکهاستبودهتسهیالتیهاآنمانندوکارهاگونهاین
.کندنمیچراوچونآندرکسیواستیافتهعامقبولاکنونواندآورده

برعنایتیمختصرباهاآنازبسیاريوداردوجودفارسیخطنوشتنةشیودرفراوانهايدشواريهنوزاما
.شودمیطرف

مییابدگسترشروستاهاوشهرهادرسرعتبهنوشتنوخواندنکهامروزمخصوصأهانقصگونهاینرفع
نیرويووقتبیهودةصرفازمالحظهقابلمیزانیبهوداردخاصاهمیتمیرودانهدامروبهسواديبیو

.کاهدمیآموزگارانوآموزاننوفکري
آشناییناوقاجاروصفويدورانمیرزاهايسواديکمیاسواديبینتیجۀدرفارسیخطروالمتأسفانه

.خوردبرهمخطاطانوشاعرانگوناگونهايتفنناثربرنیزو،آندستوريقواعدوزبانبهایشان
اینونوشتیکدیگربهپیوستهرارباعییکمصراعچهارمثالـآنامتمبتوانکهگفتمیشعريشاعر

حرفتمامآنمصراعیککهساختمیییرباعیدیگري! مینهادموصلراآننامومیپنداشتصنعتیرا
.باشدمنفصلومفردهاي
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یکدیگربهچهارتاچهارتاچهارممصراعوتاسهتاسهسوممصراعودوبهدودوممصراعهايحرف
مشجرراآننامونوشتگونهدرختشکلدرراآنبتوانکهمیسرودشعريدیگريآن؛باشندچسبیده
!درختدرختشنهوبودشعرشعرشنهکهاستبدیهیو) 1( مینهاد

خطساختنآسانیعنی،اصلیمقصدکهپیداستباشدمقاصديچنیناجراينویسندهوگویندهنظروقتیاما
.میشودفراموشاصالیامیگیردقرارالشعاعتحتخواندنبراي

راعبارتیکوکلمهیکیاکنندسواریکدیگربرراکلماتمیکوشیدندهنرعرضبراينیزخطاطان
نظرهاآنمانندوجیاعزیبايومتساويدائرةهفتیاپنجیاچهارنظرنخستیندرکهبنویسندطوري
هنريارزشچهاگرکاراینوگیردقراریکدیگردروندرکشیدهدایرهچندیاکندجلبودخبهرابیننده

.میانداختآنازتقلیدفکربهراگروهیومیزدبرهمراخطنوشتنسادهوجاريقاعدهلیکنداشت،
.یابدراهخطدرمضحکگاهیوغریبوعجیبهايغلطکهشدمیموجبدبیرانمایگیبیاما

میمرويبرونویسنداسحقواسمعیلرااسحاقواسماعیلکهاستمرسومعربیخطوزباندرمثال
بهآنکهوحالاستمرسومفارسیدرنیزاکنونشیوهاینوبگذارندخنجريالفی،اسحاقحايواسماعیل

اسحاقرااسحقکهطربسپردخابهبایدنوآموزومیکنددشوارراخواندنتنهانهزیرانیستدرستبندهنظر
.نیستسانیکعربیوفارسیزباندودرالفحرفتلفظبلکه،بخوانداسماعیلرااسمعیلو
وکندمیتلفظطوالنیییفتحهمانندراالفعربکهصورتیدرخوانیممی»آ« بلندوکشیدهراالفما
استترکوتاهدومیوترکشیدهاولیکهاستآنعربیدر»زبر« فتحهوالفیصداياختالفحقیقتدر
الفیوفتحهآنماقبلحرفرويبروننویسندراالفیکهاستطبیعیبسیارقومآنخطدراینبربناو

رامالکوقسمراقاسمگاهآنانکهچنانوشودتلفظترکشیدهفتحهبایدجااینیعنیبگذارندخنجري
.کنیمچنینمنمیتوانیماونویسندملک

گفتگوفارسیزباندرعربیهايواژهنوشتنبرايآناصلدرکهـقاعدهاینازپیرويبه،حالهردر
رويبرونوشتههمیونراهمایونفارسیکلمۀکاتبکهبینیممیقاجارعصرچاپیهايکتابدرـاست

.استگذاشتهخنجريالفیم،حرف
جمعوضوارب،ضاربمکسرجمعزبانآندرکهگونههمانواستلفاعاسمعربیدرخاطرکلمه
.بندندمیجمع) هاخاطرهیعنی( خواطرصورتبهنیزراخاطرشودمیجوانب،جانب
.شودمیآغاز» خ« حرفباکهاستاینداردهافاعلاسمسایرباکهتفاوتیخاطرکلمۀمنتهی
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استفارسیمختصکهمعدولهواوراخواطرواوودیدهراخواطروخاطرکلمۀدوهانسخهدرکاتب
؟نهیاداردمعدولهواوهمخاطرکلمۀآیاکهاستدرماندهوپنداشته

دادننشانبرايمیپنداشتهترنزدیکاحتیاطبهوتر» فاضالنه«خواطرصورتبهراخاطرنوشتنچونو
.استمینوشته( ! ) معدولهواوباخواطرراآنخوداطالعوفضل

« وبودهپیادهاندازهاینفارسیزبانوعربیصرفابتدائیمسائلوعربیتمقدماتدرکهکسیوقتآن
نوشتنجداوکلماتوصلوفصلدروپرداختهمیتفننبهنیز» خط« دراستداشتهمایهاینوي» ربط

.تاسکردهمیمیخواستههرچهآننوشتنسرهمیا
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سیاهگنبدداستان
) نظامیپیکرهفت( 

سیاهگنبدبهشنبهروز،آندراقلیمهفتشاهاندخترساختنمستقروگنبدهفتساختنازپسگوربهرام
.رودمیبودنشستهآندراولاقلیمبهمتعلقـهندپادشاهدخترکه

.استسیاهآنخاصرنگو) زحل( کیوانروزشنبه

شاهسنّتُبِهشبافشاندبرنچو
سیاهمشک،سپیدحریرِبر

کشمیرينوبهارِآنازشاه
شبگیريبادچوبوییخواست

قَندگشایدگُهردرجِزِتا
چندلفظینازکانهگویدش

کندآبپرلبکهفسانهزان
کندخوابآرزويِرامست

ازکودکیدوراندرمیگویدوگشایدمیسخنبهلبمبهرابهگفتندرودازپسخانم،زادهشاه
سیاهسرتاپايازاوپوششوآمدمیماسرايبهباریکماههرزاهدزنیکهامشنیدهخودخویشاوندان

.بود
گویدبازراآنقصۀکهخواستندتماماصرارباوپرسیدندرااشپوشیسیاهعلتويازخانهساکنانروزي

.
.بودمپادشاهفالنکنیزجوانیدرمن: گفتوگشودسخنبهلبرناچازن
.خشنودماوازمناما. استمردهاکنونوي

. خواندندمی"پوشانسیاهشاه"رااووبودکامگاروبزرگشاهی
آمادهايخانهمهمانغریبانومسافرانبرايدرشهرخودوپوشیدمیرنگارنگهايجامهآغازدروي

. میکردندپذیراییدرآنواردانازتازهکهبودکرده
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.پرسیدمیبودنددیدهکهراهاییشگفتیوایشانسرگذشتومیخواندخودنزدراآنانشاهسپس
. شدناپدیدشاهناگهانروزي
نداشتآنیارايکسهیچوبودپوشیدهسیاهسرتاپايازاما،آمدتختسرِبربازشاهوگذشتمدتی

راويپايوبستهکمراوگزاريخدمتبهمنکهشبیتا،بپرسدراپوشیسیاهاینعلتويازکه
: گفتسرانجاموآغازکردگلهسپهرازاخترانوگشودسخنبهلبمیمالیدم

. ايپوشیدهسیاهرويچهازکهنپرسیدمنازکسهیچ
. بگوییدسخنبابایندرتوانیدمیکههستیدشماتنهاگفتممن

:کردآغازراقصهشاهآنگاه

داريجهانایندرمنچونگفت
داريمیهمانبهگرفتمخو
دیدمراکههر،نیکوبداز

پرسیدمداشتکهسرگذشتی
راهسرِازغَریبیآمدروزي
سیاهسههرجامهودستاروکفش

.بگذريسخناینسرِازاستبهترگفتوندادخپاسپرسیدمراپوشیدنشسیاهرازاوازوقتی
:شدشرمسارمنقراريبیازمسافرآنانجامسرتاکردمپافشارياورازدانستندرمناما

چینوالیتدراستشهريگفت
برینخُلدچوآراستهشهري

ماهصورتبههمهمردمانی
سیاهپرنددرماهچونهمه

کندشنوبادهشهرزانهرکه
کندپوشسیاهسوادشآن
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. افزودنتوانمسخناینبرچیزيببریدسرمرااگرکهافزودسخناینپیدرمسافر
.رفتشهرازوبستبارسپس

خودبرجاينیابتبهراخویشاوندانازیکیوشستمپادشاهیازدستانجامسر،شومدیوانهبودنزدیک
:وگرفتمبرلوازموجامهوگنجونشاندم

پرسیدمبازشهرآننام
دیدم،خواستمآنچهورفتم

ارمباغِچوآراستهشهري
علَمکشیدهبرمشکازهریک

شیرچوسپیدیکیهرپیکرِ
قیرچوسیاهجامهدرهمه

.آمدمبرآننهفتۀرازجستجويبهوآمدمفرودشهرآندر
.نمیدادجوابمیپرسیدمچیزيبابایندرسکهرازوماندمشهرآندرسالیک

:شدمآشناقصابمرديباسالیکدراین

آهستهولطیفورويخوب
بستهزبانکسیهربداز
اورایینیکونکوییاز

اوآشناییبهجستَمراه
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بهرااودلصورتیبهودادممیتازهايهدیهبدوروزهروکردممحکمقصابمرداینبارادوستیپیوند
بسیارپذیراییوبردخودخانۀبهمراروزيوآمدرنجدرمنبخششبسیاريازويتاآوردممیدست
:گفتوآوردگردجایکبودمدادهبدوکهراآنچههمۀخوردننانازپسوکرد

فدابااگرتایخواهمیچهمنازکهبگوییبایدامروزونیستخواهشیبیبخششهمهاینشکبی
.گیريبازايدادهمنبهکهراآنچهوگرنه،برآرمراتوخواهشباشدنیزجانکردن

.بیاورندويبرايامدادهبدوکنونتاآنچهبرابرتاگفتمراغالمانوکردمبسیارنوازشرااوبازمن
:بگویمراخودخواهشکهخواستمنازاصرارباوشدشرمندهمننوازشاینازمرد

اویاريبهشدمدلقويچون
اوداريدوستزِآگهگشتم

خویشحکایتبدوگفتمباز
خویشوالیتوشاهیقصۀ
راندمطَرَفبدینمعنیچهکز

افشاندمپادشاهیبردست
شَهرَندزینکههرکهبِدانَمتا

بهرَندبینشاطکَزسببچه
؟کوشندچراغَمبهمصیبتبی

؟پوشندچراسیههايجامه

.شدناراحتسختمنتقاضايشنیدنازقصاب
:انجامسرونهادهمبردیدهوانداختپیشدرسرمدتی

صوابنیستآنچهپرسیديگفت
جواب،هستکهآنچناندهمت



١٣۶

.گویمپاسخراتوپرسشکهاستآنوقتاکنونگفتقصاب،رسیدفراشبچون
.بردبیرونخانهازوفتگرمرادست

.بردویرانهدرمرا. رسیدیمايویرانهبهتاافتادیمراهبههاکوچهدر
.بستهآنبرریسمانیوبودسبديجاآن

:بدانیراقصهتابنشینسبدایندربیاگفت

بدتونیکزِشدپوشیدهآنچه
سبدتاینکهمگر،ننماید

.نشستمسبددرمیشنیدمراستیبوياوخنسازچونمنگفتشاه
.رفتباالتروباالوشدکشیدهباالسويبهریسمانآنوسیلۀبه،بودندکردهآنبرکهطلسمیباسبد
حرکتاز،رسیدمیلسرِبهچونومیرفتباالمیلآننوكسويبهسبدکهبودناحیهدرآنبلنديمیل
.ایستادباز

.رفتوگرفترادخوراهنیزقصاب
:نداشتسودولیکردمبسیارفغانوفریادمن

دیدمجهاندرچوباالوزیر
دیدمآسمانبرراخویشتن

خویشفسانۀازپشیمانیدر
خویشخانۀوخویشآرزومند

پشیمانیزاننهسودمهیچ
خوانیخداوترسیخداجز
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خواببهجاهمانونشستمیلآنسربرکوهیانندم،عظیممرغی،بگذشتماجرااینبرمدتیچون
.رفت

: گفتمخودباوآوردمروزبهبسیاراندوهواندیشهباراشبسبدآندرنیزمن
بعدتا،شومرهاسبدازاینوبگیرمرااوپايبرخاستجاازمرغاینوقتیکهاستاینمننجاتراهتنها
.یابمسرنوشتیچه

:آمدپروازبهمرغوگرفتمرااوپايکردهخدابرتوکلنیزمنوکردرفتنآهنگمرغبامداد

روزنیمۀبهتاصبحاولز
سوزمسافراووسازسفَرمن

مهرتابشرسیدگرمیبهچون
سپهرگشتروانهماسرِبر

کردنشستیهمسایهبامرغ
کردپستینشاطاندكاندك

جاییانچنازکهجاییبهتا
باالیینیزهبودزمینتا

گلروي،سبزبرزمینیکردهرهاويپايازرادستمن،پریدمیزمینتانیزهیکارتفاعدرمرغوقتی
.افتادمنرمهايگیاهونازكهاي

هواوآبخوشوخرموسبزبهشتیچونرازمینونگریستماطرافبهسپس. گفتمشکرراخدانخست
.دیدمگوارخوشهايآبازپرو
.رفتمخواببهشبتاسرويسایۀزیردرخوابیبیوخستگیاثربروکردمسیرراخودمیوهقدريبا

.شدنمودارنورانیهاییمشعلدورازدیدمشدشبچون
وندزدتختوانداختندفرشوآمدندبودمآندرمنکهچمنیسويبهدستبهشمع،زیبادخترهزاران
:استآمدهزیربهسپهرازگوییکهرسیدزنیمدتیاندكازپسوآراستندمجلس
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دورازگشتپدیدآفتابی
نورازگشتپدیدناکآسمان

پريوحورچواوگردبرگرد
سحريستارةهزارانصد
چمنَشکنیزکان،اوبودسرو

سمنَشبتانآنوسرخگُلِاو

خودمحرمباوبرداشتسرآنگاه. انداختپیشدرسرلختیونشستتختبروآمدزیباییدینببانویی
:گفت
.آورمنپیشرااووبرو،استآمدهمیهمانیبهجاایندرشخصیامشبگویا

.بانوبردنزدوبازیافتومراشدجستجوبهزادهپريآن
. کرداندازهبیمهربانیمنبابانو

.استمننزدیکتختبااليبرتوجايگفتونگذاشتاوامابنشینممجلسگوشۀدرتاتمخواس
. خوردندنانوآوردندخوانسپس
دستورقصدردلبرانونوازندگیدررامشگران،شدگردانمیوآمدندمجلسدرساقیومطربآنگاه

.آمدندافشانی
:اووبوسیدمراشخویزیبايمیزبانودریافتنیزشرابمرا

دادبارمبوسهگنجِبرکهچون
دادهزارم،خواستمیکیمن

مستگرددکهچنانگشتمگرم
دستازکاررفتهودستدریار

: دادهشداردیدمراقراريبیوقتیروماهزنِ
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باشقانعبوسهبهامشبگفت
متَراشآسمانرنگاینازبیش
نتوانیهکرسیجابدانچون
بگردانیعنانطبیعتکز

استماهیهریکیکهکنیزانزین
استسحرگاهیراعشاقشب
یابیخوبتر،چشمدرکهآن
نظریابیاودرراآرزوو

دلداريودلبريکندت
پرستاريهموعروسیهم

بنشاندجوشزِراآتشت
ماندماجويِبهرِازآبی
خواهینوعروسشَبدگَرگَر

شاهیخودمرادبردهمت

اختیاردرراخویشنزدیکانازدختريشبآنروماهزنکهپردازدمیخویشداستانشرحبهسپسشاه
دوشینشببزمازاثريشدمبیدارچون،خفتمدیرگاهتاوگذراندمکامرانیبهاوباراشبوگذاشتمن

.نبودبرجاي
.شدآراستهبزموتکراروشیندشبمنظرةبازغروبوقتاما
:داشتحذربرخویشوصالآرزويازمراروماهآننیزشبآن

قندوشکربهکنیقناعتگَر
بندمیدربوسهوگیرمیگاز

بودشادکهکسیقناعتبه
بودنهادمحتشمبودتا
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خویشیکندآرزوباکهوان
درویشیبهعاقبتاوفتد

دروباختممیعشقرويماهآنباوبودمبزمآندرراشبسیتاقراربرهمینو،ومدشبانجامسر
قراربیويوصلآرزويدرهموارهالبتهومیبردمخویششبستانبهراويخادمانازدختريمجلسپایان
.بودم

. شدآراستهبزمامسیشبدر
دستوافزودمرويماهبدانخوداصراربروکردترزیادهشبهرازمراقراريبیشرابمستیشبآن
.بردمويکمرگاهبه

:وکرددورجايآنازمهربانیبهوبوسیدمرادستدلبرآن

میازدستبستهگنجبرگفت
درازدستاستکوتَهغَرَضکَز
نتوان،کانزِداشتنبرمهر
!نتوان؟توانچون،استمهربهکان
بنخُرماتُستکانِنکصبر

مکُنشتابرسیخُرمابهتا

خواستاررااووصالابرامواصرارباوکردمبسیارزاريوافزودمخویشقراريبیوتابیبیبهمناما
.شدم
بهاگرانچنداننیزجانمهمانیتوچوننزدگفتوخواندشکیباییبهمرابسیارمهربانیبامنرويماهباز
.ستنی

گوییمیکهآرزواینلیکن
جوییمیزودودیریابی
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استکاممنَتازهرچهبِستان
استخامآنکه،آرزویکیجز

کاريستیزهبرونگرفتمچیزيبهرااوهايالبهوکردمپیشهطلبیافزونونشتیدمرااوحرفمناما
:نازنینآنکهجاییتاافزودم

راستتوخزینهکاین،سوگندخورد
فَرداستدلکامِوامیدامشب
نیستمحالی،شَبیکُنصبر
نیستسالی،استشَبیامشبآخر

. . .کردمیافزونمراآرزومندياوهايخواهشاما

چستیکزرسیدجابدانتا
سستیرابستهبندآندادم
منکاريِستیزِهاودیدکهچون

مناريِقربیوشکیبینا
دربندرادیدهلحظهیک: گفت

قَندخزینۀدرِگشایمتا
اوبهانۀشیرینیِبِهمن

اوخَزانۀازبستمبردیده
دادممهلَتَشلحظهیکیچون
بگشادم،دیدهبگشاي: گفت
شکاراُمیدبرآهنگکردم

کناربِهراعروسدرآرمتا
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دیدمخودعروسسويِکهچون
. . .دیدمسبدآندرراشتنخوی
.نداردچندانیتفصیلداستانباقی

.میشودسرازیرسبدومیآیدحرکتبهآنریسمان،میبیندسبددرراخودشاهکهچندان
ریسمانکهاوستوهماوستانتظاربهبلندمیلآنزیردرقصابمردکهمیبیندشاه،رسیدزمینبهچون

.استشدهسبدآمدنپایینموجبوگشودهرا
:وکندمیعذرخواهیوگیردمیکناردرراشاه،قصابمرد

سالصدراتوگفتمیاگرگفت
حالحقیقتنامديباورت

نهفتبودآنچهدیديورفتی
گفتشایدکهباقصهچنیناین

.اندکردهراتجربههمینهمهشهرمردمکهیابدمیدرشاه
.خواهدمیسیاهجامۀخودقصابرفیقازنیزاو

.کندمیآمادهاوبرايراجامهقصاب
:گویدمیخودباراندوهسرگذشتپایاندرشاه

سیاهپرَندآنافکندمسردر
راهکردمبسیجشبآندرهم

تنگدلآمدمخودشهرِسوي
رنگسیاهیازافکندهخودبر

پوشانمسیاهشاهکهمن
خروشانمآنازاَبرسیهچون
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بکامآرزويپختهچنانکز
خامآرزوییبهگشتمدور

آنانهمۀکهدهدمینشانپوشانسیاهشاهونخستینمسافرچوندیگريکسانو،شهرمردمپوشیسیاه
یکحتیامراینواندافتادهکامینابهکامازخویشخامآرزوياثربروخوردهشکستآزمایشایندر

.نداردنیزاستثنا
.استبشرپذیرناپایانآرزوهايداستان،پوشانسیاهشاهداستانحقیقتدر

:چیزدوشودمیترپیرهرچهکهبشري
.گیردمینیرواودرآرزودرازيوحرص
ازودیگرمنظوربهمنظوريازوطلبندتکاپويدرزندگیرنگوآبپرزارچمندرهموارهآدمیان
ناگهانروزيتادهندمیادامهچندانراطلبیافزوناینومیآورندرويتربزرگمطلوبیبهمطلوبی

.یابندمینیستیسبددرراخویشتن
جاهیچواستبالغتوپختگی،زیبایی،سادگیمنتهايدر،کتابسراسردروداستانایندرنظامیشعر
.یافتتواننمیآندردازهانازخارجبسطوشرحوسخنیدراز

.استپرورانیدهکاملدستیچیرهباوتمامیبهرامطلبکهحالعیندر
ازراشیرینبسیارکتاباینتاآوردکاردررانظامیشعروفارسیادبدوستدارانمختصراینامیدوارم

.ببرندلذتوبخوانندپایانتاآغاز
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ایازومحمود
شهوتیاعشق

ورزیدنمهر،داشتنمحبت،الفتوانسشرحدرخوریممیبرهاییداستانبهگهگاهپارسینثروشعردر
.دیگرپسريیاجواننوبرمرديآوردنعشقحتیو

رفتهسخنآنازصراحتبهوتفصیلبهگاهوشدهیادپوشیدهوبستهسر،اجمالبهگاهیمطالباین
.است
جزئیاتبهآندرتااستالزمايرسالهکمدست،کتابینهاگر،رامطالبگونهاینتحلیلونقدوبحث

گونهایندرآنچهآیاکهآیدنمودهبازوشودپرداختهمضامینوهاداستانگونهایناقساموانواعومطالب
بودهآالیشبیوپاكزيمهروراند،پرداختهآنشرحبهونثرنویسانشاعرانومضامین،هاوداستانماجراها

.داردهمراهبهنشانیبازيجنسهموبارگیغالمازیا،است
کهچنان،ایازبرمحمودسلطانآوردنمهرکهآنبربودرفتهاشارتیایرانقیامنشریهدراخیرأدرچوناما

سرازاند،پرداختههاقصهونوشتهنیزهاداستانخویشنادرستپندارهايپایۀبروبردهگمانبرخی
.استنبودهجسمانیمیلوشهوت
برگفتارایندرابدأبندهکهـمیبود"کارهآن"محمودسلطاناگرکهاستآنمدعاایندلیلنخستین

اختیاردرشماربیغالمانصورتهردرـنیستاخالقیانحرافاینازاوتبرئهیامحمودساختنمتهمسر
.بودبیرونشمارهازاوزرخریدغالمانحتیوفرمانبرانوچاکرانعدادوتداشتخویش
کمرزرینغالمتنبیستکهبنویسندـاودربارشاعرچهارصدازیکیـفرخیدربارةوقتیکهپیداست

بهاونوبتیغالمانوگیرانچاشنیوندیمانوساقیانوخدمتکارانوحاجبانتعدادمیشدندسواراوپیدر
.رسدمیتنچند

غالمیزلفخمکهنبودحالتیچناندروداشتسیربسیاردلیوچشمبابتاینازمحمودشکبیبنابراین
راخردشوببرددستازرااودلودین،پايدرچارقوپوشنمدوچوپانکودکیدیگرروایتیبهیا،

دررااودمواپسینتاونگیردبررخسارِاوازدیدهنیزرگمدمتاکهببازدبدودلچنانو،آوردزیانبه
.داردنگاهخویشبسترِمرگکنار
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فارسیادبیآثارازبسیاريدراودربارةکهراهاییداستانازبخشیگفتارایندرایمکوشیده،رويایناز
:اوزندگانیویازاشخصبابدرکلمهچندکاراینازپیشاما. کنیمیاداستیافتهراه

:اندنوشتهويدربارة) پنجمجلد(ایراندرادبیاتتاریخ،خودقدرگراناثردرصفااهللاذبیحدکتراستاد
دوراندروويعهداواخردرکهاستغزنويمحمودسلطاننژادتركغالماویماقایازابوالنجم. . . "

. رسیدحکومتیونظامیهايمقامبهمسعودومحمدپسرانش
.افتاداتفاق. ق. ه449سالدراثیرابنگفتۀبهمرگش
تذکرة،مقالهچهارمانندمختلفاثرهايدروکردهرخنهفارسیادبدربازدیرازبدومحمودعشقداستان
درنیزوصفويدورانمنظومِهايِداستاندرسپسو،سعديبوستانعطار،آثار،مولويمثنوي،اولیاء
. استیافتهعرفانیومجازيعشقگوناگونِتعبیرهايوهاصورتفارسیهايغزل
بیت،هزارپنجحدوددارايمستق،مثنويِیکیازدهمقرناولربعودهمقرنشاعرخوانساريزاللیحتی
.استسرودهایازومحمودنامبهاوستگانۀهفتهايِمثنويمیاندرمثنويبزرگترینکه

:میافزایدوينامۀبرزندگینیزرانکتهاینفارسیالمعارفدائره
دروکردرهاراغزنويمحمدامیرخدمتایاز. ق. ه421سنۀدرغزنويمحمودسلطانوفاتازبعد"

.پیوستغزنوي) یکم( مسعودسلطانبهنیشابور
جنگودلیريدرنیزوجوابیحاضروشناسیعموقوآگاهیوبیداري،هوشمندي،زیباییدرایاز"

.داشتزیبابسیارزلفیوسرظاهرأوبودالمثلضربآوري
راایاززلفوبگرفتمقراضمستیحالدرمحمودکهاستآمدهداستانیعروضینظامیمقالۀچهاردر

.ببرید
بودممکنچهبلرزیدندخودبربیمازوينزدیکانوآمدخشمبهبسیاروشدپشیمانخویشکردةازآنگاه

.بسوزاندخودخشمِآتشدرراآنانازبسیاري
رااووقتودادتسکینراسلطانخشموسرودرباعییبدیههبر،ويدربارِالشعرايملک،عنصرياما

.ساختخوش
رفتهاشارتآنزیبائیوایاززلفبه) کردخواهیمیادرابعضیکه(عطارهايداستانازدربسیارينیز

.است



١۴۶

اما،استایازخدمتگزاريوخويوخلقدربارةکهاستآمدهسعدياجلشیخبوستاندردیگريداستان
.استرفتهلطیفاشارتیويزلفبهآندرباز

کردهرهاشاایاززلفبهآنجايیکدروبردهنامایازازجاسهخودعزیزدیواندرنیزشیرازالغیبلسان
:است

لیلیطّرةخَمِومجنوندلِبارِ
استایازپايِکفومحمودرخسارة
نیستحاجتورنَهاستحسنکرشمۀغَرَض
ایاززلفبهرامحموددولتجمالِ

راهایندرکارعاقبتبودمحمود
ایازمسودايسرِدربِرَودسرگر

محمودسلطانحکایت"درزیرِعنوانِکوتاهداستانی) شورومستیوعشقدر(بوستانسومبابدراجلشیخ
استآورده"ایازسیرتو

گرفتغَزنینشاهبرخُردهیکی
شگفتاياَیازنَداردحسنیکه

بوينَهباشدرنگنَهکهراگُلی
اويبربلبلسودايِاستغَریب

کسیحکایتاینگفتمحمودبه
بسیخودبرندیشهاازبپیچید

اوستخويبر،خواجهاي،منعشقکه
اوستنیکويبااليِوقَدبرنَه

شتر،تنگناییدرکهشنیدم
درصندوقِبشکستوبیفتاد
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فشاندبرآستینملکیغمابه
بِراندمرکبتَعجیلجامهآنوز

شدندمرجانودرپیِسواران
دندشپریشانیغمابهسلطانزِ

فَرازگردن) خدمتگزاران( = ازوشاقانِنماند
ایازجز،ملکقَفايِدرکسی

پیچپیچدلبرِکاي،کردنگه
هیچگفت؟ايآوردهچهیغمازِ
*

تاختممیتوقَفايِاَندرمن
نَپرداختَمنعمتبِهخدمتزِ

دربارگاههستقُربتیگَرَت
پادشاهزاغافلمشُوخَلعتبِه

:کشدمیمیورزندبدوحقخاصانِکهمهريحقیقی،عشقِبهراماجرااینآنگاه

دطَریقَتخَالفوکاولیا،ب
خداجزخداازکنندتَمنا
اوستاحسانِبرچشمتدوستازگَر
دوستبنددرنَه،خویشیبنددرتُو
بازحرصازباشددهنتاراتو

رازغیبازلدگوشِبهنَیاید
آراستهاستسراییحقایِق
برخاستهگَرد،هوسوهوي
گَردبرخاستکهجاییکهنبینی
مردبیناستگَرچِه،نظرنبیند



١۴٨

*
کهاستآمدهایازازداستانیخرقانیابوالحسنشیخزندگانیشرحدر،عطاراولیايتذکرةالحاقیبخشدر

برهنهتیغِوپوشیدخواهمتودرراخویشخلعتکه،راایازبوددادهدهوعمحمودسلطانوقتی"آنبنابر
". داشتخواهممن،غالمانرسمِبه،توسرِبااليِ
دهدمیپیغاموفرستدمیشیخنزدکسیوآیدمیاوشهربهشیخدیدارعزمِبهمحمودروزيآنازپس
".درآياوخیمۀبهخانقاهاز،اوبراينیزتو. آمدجابدینغزنینازتوبرايسلطان"که
.میکندشیخزیارتعزمِخودناگزیرمحمودورودنمیبارزیرِشیخو

: ويآزمودنبراياما
ایازداريسالحبهخودوبرکرددرغالمانجامۀراکنیزكدهو،درپوشیدودادایازبهراخویشجامۀ"

. راامتحانآمدمیپسوپیش
. نهادشیخ) عبادتمحل،خانقاه( = صومعۀروبه
اما،دادجوابشیخ) کردسالممحمودلباسِدرایازیعنی( کردسالمودرآمدصومعهدرِازچون

.برنخاست
.ننگریدایازدرو) بودغالمانلباسدرکه( کردمحمودبهرويپس

: گفتمحمود
؟بوددامهمهاینو) راایازیعنی( راسلطاننخاستیبرپا
: گفتشیخ
.اينهتومرغشاما،استدام

.بگوسخنی: گفتوبگرفتمحموددستپس
: گفت

.فرستبیرونرانامحرماناین
خارجخرقانیابوالحسنشیخومحمودگفتگويشرح. . . رفتندبیرونهمهنامحرمانتاکرداشارتمحمود

. بخوانندويحالترجمۀدراولیاتذکرةدرراآنتوانندمیخواستاران. استمگفتگوياز
وروشآندرکهاستتاریخیمأخذترینقدیمآنظاهرأواستآمدهایازنامبارچندنیزبیهقیتاریخدر

.استکوتاهبسیارويدرباببیهقیهايگفتهچهاگراستشدهیادایازمنش
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ويکهگویدوکندمییادمیکائیلنامبهخوددوستانِازیکیازوزیرحسنَککردنِاردبرداستانِدر
: گویدنامطغرلغالمیقصۀشرحضمنِدردیگرجاییدر. بودکردهزنیبهراایازخواهرِ
. . . ظرافتورنگوقدودیداربهنیایدبیروناوچونغالمهزارمیاناز"

. بداشت،ایازازپس،بودنداوساقیانکهغالمهشتوهفتجملۀدروبپسندیدراطغرلاینامیر
مینامایازازخواجه،سپهساالريبهکسینصبدربارةوزیراحمدخواجهبامسعودزدنِرأيشرحدرنیز
.کندمیعقیدهاظهاراودربابمسعودوبرد

. . . بوده) محمود( = ماضیامیرِباکارهاهمهردواستنیکساالري،ایاز: گویدخواجه
ونبودهدورسراياز،ماستپدرعطیۀهرچند،استآمدهعزیزوبنازبسایاز: دهدمیجوابمسعود

تاسرايازبیرونباشدماپیشکهبایدمدتی،راوياستنیفتادهتجربتهیچواستنچشیدهسردوگرم
.بفرماییمبودبایدآنچهونگریمآنگاه،آیدآزمودهراويوزندگامیخدمتیحددر

نوشتکیننامبهاستغالمیاحوالدر،آمدهبیهقیتاریخدرایاززندگانیازکهاينکتهترینتوجهقابل
تصورمقبولوترزیباکهنگارهزارصدچونغالمی. . . بودآوردهمحمودامیرکهغالمانآنازنوبتی،

کهبودندبداشتهترخاصهغالمانجملۀدررااوکهبودفرمودهمحمودامیروبودندندیدهآدمیويازتر
دیداراززیادتکه) بکشدایازرخِبهرااو( = برکشدایازرويبررااوکه،کردهدلدروبودکودك

. . .داشت) ناراحتی( = آرامیبدوجِلفی) زیبائیشازبیشتر(= 
راهآندرعارفانهمعانیِشرحیا،سراییداستانقبیلازمقاصديوتاریخیاستمتنیچونبیهقیکتاب
.استدوربهعروضینظامیوعطارمانندمؤلفانیهايپردازيخیالازبطبع،ندارد
. رودمیسخنایاز"آرامینا"و"جلفی"ازحتی،متندراین
وشهرفالنحاکمیا،سلطانندیموساقییاشرابداروخدمتگاراستغالمیایازکتابایندراینبرعالوه

.آدمیاندیگرچونآدمییخالصهو"نیکساالري"یا،والیت
قبضۀدراوازبرتروایازمانندتنهزارانزندگانیکه،قدرتهمهآنباغزنويمحمودکهاستچگونهاما

ازبلکهبکشدایازرخِبهرااوروزيکهگیردمیدرنظرومیداردنگاهرانوبتیتکیننوشاوست،قدرت
؟بجویددرمانیاو"بدآرامی"و"جلفی"دردبرايويرشکبرانگیختنطریق
: آمدگفتهنخستکهاستهمانامراینعلت
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میراکسی،بودگذشتهازحدیازامعشوقینازچونونداشتشکیباوازدیدارومهرمیورزیدبدومحمود
جسمانیمیلوشهوانیاحساساتوجنسیروابط،درمسائلگونهاینوبکشدويرخِبهرااوکهجست
. یابدنمیظهوروبروزمجالهرگز

 *

هاینکگو،استعطارنامۀالهی،شدهگفتگوایازومحموددربارةدیگرمنبعهرازبیشآندرکهکتابی
نکردهتردیداونیتخلوصوپاکدامنیدرکسهیچکهـدامنپاکیزهوبزرگگویندةاینآثارسایر
.نیستخالیداستاناینازنیزـاست
نقل،ایازبررامحمودعشقخاصهعشق،نامکرّروطوالنیداستانازکوتاهصحنۀهفتنامهالهیدروي

.استکرده
ازبسیاريمانند،عطارکهگفتبایدآنازپیشاما،میکنیمیادچندبیتیهاصحنهاینازهریکاز

:استگفتهوگرچهداشتهاعتقاديحسنغزنويمحمودحقدرخویشخلفوسلفآورنامصوفیان
.استستودهبسیارراغزنويمحمود،"نگفتمکسمدحخویشعمربه"

نپرداختهکسیستایشبه،دستمزدگرفتنبرابردرهرگزکهبودهآن"مدحنگفتن"ازويمرادگویا
.نیستمنزلتیومقامکماینواست
: نامهالهیدرعطار"وایازمحمود"هايداستاناینوشماحال،ایندرهر

عادلمحمودمگَرسحرگاهی
دلنکواي: گفتراخاصایازِ
استشکاريآهنگامروزمرا
استکارينیک،ییبیاهمتواگر

*
شکارمیکمنبس: گفتغالمش

دارمکردهشکاريجااینمنکه
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سواريچابکهمهاین: گفتشَهش
؟شکاريجااینايبگرفتهچهبه

بلَندمشاهاي: گفتغالمش
کَمندمازآمدحاصلشکاري
؟استکدامتوشکار: گفتاشَهش

استناممحمودکهدادجوابش
بِنمايخویشکَمند: گفتاهششَ

پايدرافکنددراززلفسرِ
استقراربیزلفص،گفتکَمندم

معالَمشَهنداستشکارراکَم!
*

پیروزشاهوایازبودنشسته
روزتامالیدمیپايایازش

رایشبودافزونهردمخدمتبه
پایشبوسیدمیومالیدمیکه
محمودفتگرابرسیمایازِ
؟مقصودچهبوسیدنپايزینراتو

*
بوسدهیپابرچرااعضاهفتزِ

افسوسبهکردهرهااعضادگر
استچونکهبینیمیرويقدرِچو
؟استنگونسرِ پايبهمیلَتچرا

استعجیبکارياینگفتایازش
استنصیبتورويزراخلقیکه



١۵٢

اهمچون،جملهرویتبینندمیکه
راهکسیتوپايِبهیابدنمی
اخالصبهاین،غیرينیستجااینچو

!خاصبایدماین،ترنزدیکبسی
*
دارجهانمحمودکهساعتآندر

غداردنیايازرفتمیبرون
درخواستکردراسیمبرایازِ
راستسخناینبگویممیاوباکه

)استماندهعمرتزانفسیک(= بازاستعمردمیکبدوگفتند
؟استایازباهنوزتگفتنسخَن
کنارشنَبودگَرکه،اوگفتچنین

؟کارشچهمنبا،لَحددائممرا

*
بایدافروزیمدلوِيازاگر

بایدروزیمچنیناینبراي
باشدجاویدنَهکهعشقیآنهر
!باشدخورشیدگر،ذرهیکبود
قیاسمیبعشقِاوستعشقِچو

)ایازم( = ایاسمبایدجهانآنبراي
راتنسیمایازِآخربخواند

:راسخناینگفتاوگوشِدرنهان
معبودعهدبحقِ،همدمايکه
محمود) گهوارة( مهدگرددتابوتچونکه
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نَبنديهرگزکَمرکَسپیشِبه
!پسنديتوگَر،اینمننَپسندمکه
آري: گفتوایازبگشادنزبا

خواريمرداربودمیمناگر
شکارممحموديهمچونَبودي

!؟خوارممردارپنداشتیمگر
بستتوانمیموییبهمحموديچو

بستمیاناوغیرِپیش) کنمنمیجرأت( = نَیازم
*

سودندچرخبرسرکهبزرگانی
بودندمحمودخدمتدرهمه
روییکردبدیشانعالمشَه
آرزوییهرکسخواهیددرکه
جاهومنصبوملکومالوشهرزِ

شاهازروزآندرخواستندبسی
گفتکسی،آمدایازبانوبتچو
جفتهنرباوطاقحسندرايکه
چیزیککهگفتا؟آرزوخواهیچه
چیزدگرمننخواهممییکآنجز
زمانهدرهمیشهخواهمآنمن
نشانهباشمراشاهتیرکه

:دهدمیجوابکنیمیتوکهاستآرزوییچهاینمیپرسندازاوبزرگانچونو
شاهچندرهنشانهبراولکه
گاهآنتیرپس،افکندمینظر
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آیدکاردرنظرآناولچو
!آیددشوارکیزخمآخردر
*

بلبلبانگبر،برسیمایازِ
گُلسایۀزیرِبودبخفته

شدروان،آمدخبرراسلطانوچ
شدستاندلایازِبالینِبه
آفتابی،دیدايسایهزیرِبه

گُالبیچون،گرمازِکردهعرَق
بگریستوبنشستبسیبالینشبه

)کردنگاه( = نگریستکهچنداناوازسیرشدنمی
آمددرخوشخوابِزِچونآخربه
برآمدآتشچون،شاهشرمِزِ

افزونحسنتايگفت،دیدشاهشچو
اکنونرفتممن،آمديبازتوچو
بوديخویشبیتوکهساعتآندر
بوديبیش،گویمکهوصفَتهرزِ

فزایتجاندیدمکهساعتآندر
!جایتبهبودممنکه،تونبودي

شدگممحبوب،آمديخویشباچو
شدگممطلوب،شديطالبتوچو

*
روزیکمحموددینسلطان) شاید( =مگر
افروزدلاي: گفتراخاصایازِ
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ماهیبهتامهاز،تودانیراکه
پادشاهیداردبیشمنازکه

دارجهانشاهاي: گفتغالمش
!بارصدتوازبیشمملکتدرمنَم
رانازنینآنگفتشاهآنگهپس
؟رااینداريحجتچه،بندهايکه

شاهاي: گفتوایازدبگشازبان
آگاهتورازيزینچو؟پرسیمیچه
تستحاصلپادشاهیچهاگر

تستدلِتوپادشاهولیکن
استغالماینزیردستتودلِ
!است) کافی( = تمامخودپادشاهیاینمرا

*
وشهوتنهاستبودهباختگیدلوعشقایازومحمودمیانماجرايکهآنبرايکافیدالیلامیدواریم

!باشدشدهعرضهعزیزخوانندگانبه،پرستینفس
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داراواسکندرقصۀ
ذوالقرنینتاملعوناسکندراز

ایمنخواندهداراوسکندرقصۀما
مپرسوفاومهرحکایتبجزمااز

.داردشگفتداستانیایراندر،ويسرگذشتومقدونیاسکندر
. استمقدونیفیلیپپسرويکهاستاینگویدمینهزمیایندرتاریخآنچه

پسونشستهويجايبهپدرمرگازپسسالگیبیستدرنآمدهدنیابهمسیحمیالدازپیش356سالدر
. استدرگذشتهبابلدر) نبوکدنزر(بختٌنّصرقصردرسالگی32درگشاییجهانوپادشاهیسالدوازدهاز
. شدگشودهويدستبهپنجابدرةتاهندازبخشیوایرانورومویونانسلطنتلسادوازدهایندر

. بودآهنینايارادهصاحبوباهوشمردي
هخامنشیپادشاهسومداریوششکستبهالنهریندربینويجنگآخرینوجنگیدایرانیانبابارسهدو

.یافتپایان
.آمدقتلهبخویشسپاهسرانخیانتاثربرداریوش
.گرفتزنیبهراداریوشدختروخواندایرانشاهنشاهراخوداسکندر

ازکمتردرمدتیويبازماندگانوشدایرانفرمانروايسلوکوسنامبهسردارانشازیکیويمرگازپس
.راندندحکمایرانبرسالیکصد
. شدبرچیدهایرانبرنهبیگاحکمرانیبساطومنقرضاشکانیاندستبههاسلوکیسلسلۀ

. بودمؤثراماکوتاهسختپادشاهیشدوران،آسابرقاسکندرفتوحات
. کردبناگوناگوننقاطدراسکندریهنامبهشهرشصتازبیشکوتاهمدتایندروي

ويانگیزِشگفتزندگانیاطراف،افسانهازايهاله،مرگازپساندکیکهشدموجبهاویژگیهمین
.گیردفرارا

.خواندندتمدنمنجیوکبیراسکندررااووکردندهامبالغهاوبابِدریونانیان
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) شاخدوصاحب(= ذوالقرنینرااومصریاننیزو،میانهخاوروالنهرینبیننواحیسامیسازانافسانه
: انگیزشگفتاعمالو) میگذاشتندرسبرگوشهدوهايکالهیونانیسپاهیانکهعلتبدینظاهرأ(خواندند

وجهانانتهايبهرسیدن،آنهايشگفتیدیدنِوگیتیگردبرگَشتَن،حیاتآبجستجويبهرفتن
ویأجوجقومگردبهروئینسدکشیدن،رفتمیفروآلودگلايچشمهدرآفتابکهجاآندیدن

. بردندباالپیغمبريرتبۀتارااوودادندنسبتبدودستاینازهاییافسانهومأجوج
باستانایرانتمدندهندةبادبروجمشیدتختکنندةویرانرااسکندرکهایرانیانی،اسالمازپیش

.نمیخواندند) مطرودوملعون(= گُجستَکلقبِباجزراويمیدانستند،
درنیزمفسرانو،بودشدهیادنیکیبهقرآندر) دراسکننهو("ذوالقرنین"نامچوناسالمازبعداما

چنانچهنیستیقینیوقطعی،امراینو(میکردندمعرفیمقدونیاسکندرهمانراذوالقرنینخودتفسیرهاي
ازمراداستگفتهآندرونوشتهذوالقرنیننامبهايرسالههندفرهنگسابقوزیرآزادالکالمابوموالنا

نامزیرآنتمامویافتهانتشاروشدهترجمهفارسیبهرسالهاینو،اسکندرنهاستکبیرکورشنذوالقرنی
اسکندرنامهبهمربوطهايافسانهرفتهرفتهروایناز) . استشدهنقلنیزدهخدانامۀلغتدر"ذوالقرنین"

عمرپایاندرگنجوينظامیراهاآنازیکیوداشتنداختالفهمباهمهالبتهکهآمدپدیدگوناگونهاي
.دادقرارخودخمسۀیاگنجپنجبخشآخرینراآنوآوردنظمبه

به،کوتاهمدتیدرهخامنشیمقتدرووسیعامپراطوريشدنمنقرضو،اسکندرازایرانیانیافتنشکست
آمدگرانبسیارایرانیانبر،بودیونانازکوهستانیوکوچکشهرستانیحکمراناصلدرکهجوانیدست

.
همینبه،دشوارترآنازشکستبهاعترافوبوددشوارایشانبرايشکستازناشیهايخواريتخمل
شدساختهايافسانهاسکندردربارة-ایرانبهاسالمورودازپیشیقینبهاما-وقتچهنیستمعلومسبب

هخامنشیپادشاهسومداریوشبرادر،ایرانفاتح،اسکندرکهآنبرمبنییافترواجایرانیانمیاندرو
. است
.استامروزيگفتارموضوع،قصهاینشرح

اینایرانیانونیستبیشايافسانهداراواسکندربرادريکهاستاینکردیادبایدمقامایندرآنچهاما
شدةدارجریحهِ غرورو،توجیهرایونانیانازنایرانیابارمصیبتشکستکهاندساختهآنبرايراقصه

.نخوردندشکستیونانیانازایرانیانو،یونانازایرانکهنمایندفراچنینوکنندارضاراایرانیان
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انتقالدیگربرادرِبهبرادريازنشهرایرا،گیرودارایناثربروبودويبرادرشدچیرهایرانشاهبرکهآن
.یافت

درکهاستگنجوينظامییکی،میکننداشارهموضوعایننداشتنصحتبهکهکسانیترینقدیماز
. استیافتهوفات) 600سالحدود(هجريششمقرنهايسالواپسین

یاداسکندرنسبدربارةراافسانهدو) شرفنامهبهموسوم( خویشاسکندرنامۀبخشنخستینآغازدروي
:کندمی

دنیابهرااسکندرايویرانهدروشدآوارهخویششويوشهرازکهبودزاهدزنیمادرشکهآنیکی
. بمردزادندردبهخودوآورد

. بدیدنوزادکودكبارازنجسدوگذشتمیویرانهآننزدیکاز) 1( فیلقوسرومشاه
. . .گماشتهمتاوتربیتبهوبردخانهبهوبرگرفتراطفل

بِنواختَشوبِپروردوبِبرد
ساختشخودعهدولی،خودازپس

:استایرانیانساختۀبرداستاندومین،نظامیگفتۀبه

پرَستآذَردهقانِدگرگونه
بستبازاونَسلِکُنَددارابِه
:کندمیردراقصههردوشاعراما
قیاسگرفتمچونهاتاریخزِ

شناسایزدمردمۀناازهم
نبودچستیگفتارهردوایندر

نبوددرستیرا) بیهودهسخن( = سخنگزافه
دیارهرگفتۀازشدآن،درست

شهریارآنآمدفیلقوسازکه
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نداشتعیاريچونهاگفتهدگر
) برنگزیدراهاآن( = نداشتاختیاريآندرسخنگو

خارجماموضوعازويهايگفتهومیپردازدفیلقوسملکدردرباراسکندریافتنوالدتشرحبهسپس
.است

***
نامهداراببهموسوماستآمدهکتابیدرتمامتفصیلبه) سومداریوش( = دارابواسکندربرادريافسانۀ

.ابوطاهرطرسوسیاثر،
ابومسلممانند،استباقیاوآثارازبسیارهايداستانبختانهخوشکهاستبزرگداستانسراییابوطاهراین
.دیگرهايداستانوحبشیقرانداستانونامهدارابونامه

حقیقتدرآنازنیمیواستشدهمنتشروچاپتهراندرصفااهللاذبیحاستادتصحیحبهوينامۀداراب
.نامیدسکندرنامهاراکتابازنیمیتوانمیآسانیبهکهچنداناستاسکندرايافسانهسرگذشت

داراپدر(دارابو،اودخترهمايوکیانی،بهمناز) اسکندرو( دارانیاکانپهلوانیسرگذشتکتاباین
داستانچندیایک،بعدينوشتارهايدرامیدواریمواستدلکشوشیرینبسیارقهرمانیحوادثدارايو) 
.داریمتقدیمگرامیخوانندگانبهنیزرانامهدارابایناز
اسکندرباويبرخوردوداراانجامسرودارابوهمايوبهمنهايسرگذشتخالصۀفردوسیشاهنامۀدر

.استکردهمنعکسخودکتابدرراداراواسکندربرادريافسانۀفردوسیوآمده
صندوقیدررااوکودکیردمادرشچونوبوددلیرپهلوانی،همايوبهمنفرزندداراب،شاهنامهگفتۀبه

.خواندند"داراب"راوي،بودانداختهآببهونهاده
.دادپرورشوگرفتآباز) شويجامه( = گازرمرديراکودكاین
شاهسپاهیانمیاندرو،آوردرويپهلوانیوسواريبهودیدمیخودشأنِدونِراگازريکارداراباما

ورشیدسرداراینکهدانستهمايانجامسرو،کردنمایانفتوحاتوافتاد) بهمنردختهماي( ایران
.گرفتکنارهسلطنتازخودوسپردبدوراایرانتاجوتختوداشتگرامیرااوواوستپسرجوان
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ودادشکستراآنانوجنگیدتازیانباونهادبنارا"دارابگرد"شهروکردپادشاهیسالدوازدهداراب
:تاخترومبهپیروزياینازپس

رومبهتا) عربستان( = وراننیزهدشتازشد
بومآباداندررومجستهمی

فیلقوسبدشاهاندرونرومبه
)استجایینام( سوسشاهاورأيبابودیکی

همايپورِکهنامهنبشتَند
جايزِ) اندازهبی( = مربیبیاوردسپاهی

سخناینرومساالرِبشنیدچو
کُهنکینِروزِآمدشیادبه

:آمددارابسپاهبرابردروآوردگردسپاهینیزقیصر

روزسهدرشدکردهگرانرزمدو
)خورشید( = فروزگیتیبفروختچوچهارم

سپاهوفیلقوسبشدگریزان
کالهرومیوترگنبدرایکی
اسیردندببرکودکانشانوزن

تیربارانِبهچنديبکشتند

:گفتبدووخواستصلحوفرستاددارابپیشايفرستاده،شدنشکستهازپسرومشاه

سزاستشهریارانازکهکُنآنتو
پادشاستپسروبودشاهپدر
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.زدرأيبابایندرایشانباوبخواندرامهترانوسرانوآزادگاننیزداراب
:گفتندبدوراننامدا
.زیباستدختريرارومشاه
هیچوخاستبرخواهدمیانازهادشمنیگیردصورتوصلتیخانداندومیانوبخواهدرااوپادشاهاگر
:پس. شدنخواهدآبرويبیوخوردهشکستنیزطرفدوازیک

شاهخواندرارومفرستاة
خواهنیکازبشنیدآنچهبگفت

بگوي،قیصرپیشِرو: گفتبدو
رويآبِهمیخواهیجستگَرکه

استدختریکیتوپردةپسِ
استافسربانوانتاركبرکه

وِراخوانیناهیدکهنگاري
وِرانشانیزریناورنگبر
رومباژِبافرستیشمنبرِ

یومبهمانیرنجبیکهخواهیچو

.ردبقیصرپیشراشاهپیغاموبرفتفرستاده
که( خراجوباجعنوانبهکالنمبلغیپرداختبرايقراريخواستهخداازو،شدشادسخناینازقیصر

.کردندآمادهراآنبارنخستینبرايوشدگذاشتهسالیانه) استدادهشرحراآنجزئیاتفردوسی
:رومشاهپس

ساختندراراهتابفرمود
)کردندخالی( = بپرداختندهادلکارهرزِ
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شهریاردخترِبابرفتند
نثاربایکیهرمایگانگران
بیاراستندزرینمهدیکی

خواستندزرتاجِو) خدمتگار( = پرستنده

هايجام،کنیزانوغالمانوگستردنیازاشترسیصدوبودرومدیبايآنبارکهاشترصدبارادخترو
.فرستادندایرانشاهدرگاهبه،دستدروارشاهگوهرهايازپر،زرین

سپرددارابهراروخوب) اُسقُف( = سقَف
برشمرداو) دارخزانه( = گنجورِبهگُهرها

.نهادایرانسويرويشادانخویشدالرامباونماندرزمگاهدرآنازبیشایرانشاه
:اما

شهریارباماهبدخفتهشبی
نگارورنگوبويوهرگوازپر

دمتیزیکیبرزدکههمانا
دژَمشُدزدندمآنازشهنشاه
بتافتزوسر) رختخواب( = جامهدروبپیچید

یافتناخوببوي) دهانشبوي( = نَکهتشازکه

.شدسردبرويبودشنیدهناهیدازدهانکهناخوشبويآنازایرانشاهدل
ويدهانبرخواندندمی"اسکندر"راآنرومدرکه،کامسوزانندةداروییوبیآمدندپزشکانپسآناز

.بمالیدند
.شدرفعويدهانبدبويویافترهاییناخوشیآناززن
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:سودچهاما

چِهرخوبآنشدمشکینچنداگر
مهرجايِراداراببوددژَم
عروسازگشتسردپادشاهدلِ

فیلقوسسويشبازفرستاد
نهاندرکودکیودختر) غمگین( = غمی

جهاندرکسیباسخنآننگفت
چِهرخوبآنازبگذشتماهنُهچو

مهرتابندهچوآمدکودكیکی
برَشبویازِورنگوباالزِ

مادرشخوانديهمیسکنَدر
رانامآنداشتهمیفرّخکه
راکاماویافتناخوشیازکه

:کردمعرفیخویشفرزندرااسکندرونکردآشکاراراخویشدخترزادنِپسر،رسواییبیمازفیلقوس

مهتَريهربهقیصرگفتهمی
قیصريمنتُخمِازشدپیداکه

بردارابنامِکسنیاورد
پدرقیصروبودپِسرسکَندر

.استآمدههاتاریخدرکهاستهمان،داستانباقیشرح
ونشسترومتختبر) بودويمادريِجدکهپدرنهشاهنامهروایتبهبناکه( پدرمرگازپسکندراس

.ساختخویشوزیرراارسطو
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.نشستشاهیتختبردارابپدرشجايبهدارانیزایراندر
اسکندرافسانۀنییوناهايروایتدرهموشاهنامهدرهمکهاسکندرداستانآمیزافسانههايجنبهازباز

:رفتدارادرباربهاسکندرفرستادةنامبهخودويکهاستاینشدهمنعکس

رهنمايگفتۀازآمدسیرچو
رأينیستاینجزکاکنونگفتچنین

اويپیششومرسولیچونمنکه
اويبیشوکمگرایمبرهمه

.شودمیروبروداراباوکندمیچنیناسکندر
:ردوسیفروایتبه

اويرايِودلآنبدیدداراچو
اويبااليِوفرّوگفتنسخن

عاجتختبرداراستکهگفتیتو
تاجوباطوقفروو) بازوبند( = یارهابا

چیستتونژادونامگفتبدو
استکیینشانِ) قامتت( = برزتوفرّبرکه
برتريکهترياندازةاز

! اسکندريکهمگُمان) چنین( = ایدونمن

.سازددوراوازراگماناینکوشدمیشاهباخویشرفتاردروکندمیانکاراسکندر
چونوشوندمیواردمجلسبهبودندرفتهرومبهخراجوباژخواستنبرايکهگروهیمجلسپایاندراما

اسکندرشخصاینکهگویندمیبدوآهستهوخوانندمیآفرینشاهبرابردر،بینندمیشاهنزدرااسکندر
.است
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.اندگفتهچهشاهبافرستادگانکهزندمیحدسهوشیتیزازاسکندر
رکابدرپايوآیدمیبیرونسراپردهازايبهانهبهشدترتیرهروزوقتیبگیرنداوراکهآنازپیش
:گویدمیخویشسوارانباوکندمیخویشاسب

استاندراسببهانجکنونراماکه
دستبهمانَدباد،کندسستیچو

برانگیختندبادپایان،همه
) 1( بگریختندجهاندارپیشِزِ

ومیاندازدبیروندارالشکرِازراخودبودجنبیدهجايازبموقعکهاسکندرو،کنندنمیسستیاسبان
.رسندنمیويگَردبهداراسواران

. . .خوردمیشکستويازداراجنگهسطیدرپسآناز
سخناسکندرسلطنتاز،ماهیاروجانوسیارخویشوزیردودستبهداراشدنکشتهشرحازپسفردوسی

کیدباروییرویاوهندبهرفتناز،بودآمدهسریانیهاياسکندرنامهدرکهراهرآنچهتقریبأوگویدمی
بهجدهازکشیدنلشکرو،کعبهدیداربهرفتنحتیو،ويکشتنوهنديفورجنگبهرفتنوهندي
ازرازهاپرسیدنوبرهمناننزدرفتنوويبابستنپیمانواندلسپادشاهقیدافهبهنوشتننامهو،مصر

دوال( = پایاننرمسرزمینبهسپسوحبشهبهرفتنوهاشگفتیدیدنوخاوردریايبهرسیدنوایشان
شگفتیدیدنوحیاتآبجستجويِبهتاریکیدررفتنوزنانشهرِبهرسیدنوکشتناژدهاو) یانپا

تکرارراهمهويهايدیگرداستانوخویشمرگازشدنآگاهومأجوجویأجوجسدبستنباختروهاي
.میکند

ازاصلدرونداردهلويپوایرانیمنشأشکبیاسکندرايافسانهسرگذشتیعنیشاهنامهازقسمتاین
.استیافتهراهفارسیزبانبهجاآنازوعربیبهسریانیورومیمنابع

 ------------------------------------------------
: فرانسويدر(فیلیپوسکلمۀشدةپارسینیزآنکه،فیلفوسازشدهتحریفاستصورتی-فیلقوس-1

رفتهرفته،آسانءنبودهایرانیانبرايهمپیاز) ف( حرفدوآوردنِزبانبرچونظاهرأ. است) فیلیپ
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نامیهرمردمعامۀوسوادانبیچوندیگرسوياز. استشدهتبدیلفیلقوسسپسوفیلفوسبهفیلیپوس
هايدرنامهاسکندر،کنندمیتبدیلوتحریفدارندآشنائیآنباکهکلماتیبهآشناستنابرایشانکهرا

گفتهنقلآنرويازهاخانهقهوهدرنیزاواخراینتاکهصفويعصربرساختۀهايروایتیعنی،متأخر
تبدیل"حکمت"بهپادشاهیازنیزاوشغلوتحریف) قوز+ فیل( = فیلقوزبهنیزفیلقوسکلمهشدمی

!استشدهخوانده!حکیمفیلقوزِ"،اسکندرمادريجدیا،پدرو،یافته
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نَردوشَطرَنج
ایرانیوهندييپدیدهدو

ازانوشیروانخسروسرگذشتشاهنامهتاریخیبخشِدرکهباشیمیادکردهرانکتهاین،اینازپیشگویا
.استترطوالنیهمه
.داردمستقلوجداگانهصورتیکهاستآمدهبسیارهايداستانپادشاهایننامۀزندگیضمندر

برگوشاخوشدهواقعداستانسرایاناستفادةموردبارهاوبارهابعديهايدوراندرنیزهاآنازبرخی
.استیافتهبسیار

هندبهفرستادنو،آنبرابردررانردبازيبزرگمهرساختنوایرانبهراشطرنج،هندرايفرستادنداستانِ
.استانوشیروانرروزگادلپذیرِداستانهايازیکی

: شویمیادآوررانکتهیکباید،بدانپرداختنازپیشاما
بهوبارهاواستآنسرچشمۀترینقدیمفردوسیشاهنامۀفارسیادبدرکه،داستانسراییعناصرازیکی

دانشودانایاندنشبدلورد،گرفتهقرارهاداستانآرایانصحنهوخوانانقصهسایراستفادةموردکرّات
معماهانمودنفرایا،آنجوابدرخواستودشوارهايسئوالطرحِوپادشاهاندربارهايمیانِدرپژوهان

.هاستآنحلدرخواستوپیچیدههايصحنهو
آوردنرويجايبه،حریفدوازیکیپیروزيدادنِنشانبراي،داستانعرصۀدر،داستانسراحقیقتدر
آزماییزوربرايايتازهراههاي،نیرومنديوبازوزورقاطعدلیلبهکردنتکیهوشمشیرطقمنبه

.کردمیجستجوحریفان
حریفدربارِبهآورزبانوخردمندايفرستادهـهندرايمثالـپادشاهیکهبودایننیزهاآنازیکی
میـمثالـوخواستمیجوابوکردمیمطرحارهاییپرسشومیفرستادـایرانپادشاهمانندـخود

:گفت
نهدیگروگرنه،نهیممیگردنایدخواستهماازکهخراجیوباجبهبگوییدپاسخراهاپرسشایناگر
.استبرترچیزهرازدانشکهچراشویدماگزارِخراجبایدنیزخودبلکه،نخواهیدساووباژماازتنها

.یابدمیپایانایرانیانپیروزيباهموارهايمسابقهچنین،ایرانتاریخدرکهاستبدیهی
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درراکاراینفردوسیورفتهندبهایرانازدومیوآمدایرانبههندازاولیکه،نَردوشطرنجداستانِ
.هاستداستانگونههمینازکندمییادانوشیروانروزگارِشرح

: دهیمفراگوشطوساستادگفتاربه

شاهروزیککه،موبدگفتچنین. . . 
) . . .تخت( = گاهبیاراسترومیدیبايبه

جهانشاهیافتآگهیچنین
آگهانکاربیداژگفتارِزِ

هندشاهفرستادةآمدکه
سندسوارانوچترواباپیل

هزاراوبااستبارشتروار
شهریاربرِجویدراههمی

:آورندبارگاهبهرااووبروندهندرايفرستادةاستقبالِبهکهدهدمیدستوراهپادش

بزرگشهریارِبرِآمدچو
ستُرگنامدارِفرستادة

گرفتنیایشبزرگانرسمِبه
گرفتستایشراآفرینجهان
نثارپیششبسیارکردگُهر

گوشوارباوباپیلوچترابا
زربههنديچتربیاراسته

. . .گُهرگونهچندبافتهاوبر
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زروسیماندرونباربهفراوان
تَرعودوعنبرازومشکازچو

هندتیغِازوالماسویاقوتزِ
. . . پرندسراسرهنديتیغِهمه

.بردندخزانهبهراهندرايبهايگرانوشاهانههايهدیهتابفرمودشاه

همراهوداشتتقدیمایرانشاهبهبودشدهنوشتهحریربرکهراهنديفرمانروايۀنامرايفرستادةسپس
:نامه

بِرَنجکردهشطرنج) 1( تَختیکی
گنج،شطرنجرنجِازکردهتهی

رايزِهنديپیغامدادچنین
جايبهباشیتوباشدچرختاکه

بیشرنجبرَددانشبهکوکسی
پیشرنجشط) 2( تختتابفرماي

آورندرايهرگونهزِونهند
آورندجايبهبازينغزاینکه

نامبهراايمهرههربدانند
؟کدامخانهوبایدشراندچونکه

سپاهوپیلو) بشناسند( = بدانندپیاده
شاهو) وزیر( = فرزینرفتارواسبورخ

خراجیوباجماآوردندجايبهدرستودریافتندرابازياینشاهدربارِخردمندانِاگرگویدمیآنازپس
.فرستادخواهیمدرباربهاستفرمودهشاهکه
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ماچیزيازدیگرکهآنبرعالوهخوردندشکستمسابقهایندرونیاوردندتابمادانشِبرابرِدراگراما
:نخواهند

نیزپذیرفتبایدباژهمان
چیزنامبردارازبهدانشکه

چوبِازآنسیاهوعاجازسفیدشکهراآنرنگدوهايمهرهوشطرنجصفحۀسخناناینبارايفرستادة
. گذاردمیشاهنزدیکبودشدهساخته) 3( ساج
فرستادهوکندمیسئواالتیهامهرهوشطرنجصفحۀدربارةفرستادهازهابداننگریستنچنديازپسشاه

: استکارزارانمیداین،شاهامیگوید

شهریارايکهپاسخدادچنین
کارزار) شایستۀ( = درِازراهورسمهمه
راهبازیشبهبینیچو،بیابی

رزمگاهوآرایشورايوره

هشتمروزکهگویدمیبدووکندحلرابازياینمعمايتاخواهدمیمهلتهفتهیکفرستادهازشاه
.بیایدشاهایوانِبهنتیجهگرفتنِبراي
.کندمیخلوتراشاهسرايآنگاه

.گذارندمیمیاندرراشطرنجتختۀآنویابندمیبارشاهحضورِبهدانایانوموبدان
.پردازندمیبسیارشنیدوگفتبهباهموچینندمیعرصهدرگوناگونهايصورتبهراهامهره

.یابدنمیرابازيراهآنانازیکهیچاما
.گویندمیتركرابارگاهگرفتههايچهرهباهمه،روزچندگذشتازپسانجامسر

شاهازراداستانوبیندمیکامتلخوگرفتهرااووآیدمیشاهنزدبزرگمهر) شاهفرمانبهظاهرأ( آنگاه
: شنودمی
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پادشاهکايگفتچنینکسرايبه
روافرمانوبیداروجهاندار

آورمجايبهبازينغزاینمن
آورمرهنمايبدینراخرد

: گفتبدونوشیروان
) هندهاياستانازیکی( = قَنّوجراينشودگشودهبازياینمعماياگرچه،استتوکارکاراینآري

ودرگاهايبروزشت،وبزرگشکستیموبدانبراياینوندارندنیزدانامردیکایرانیانکهگفتخواهد
. استبزرگوهنیپادشاهیتختوتاج

بوزرجمهرشطرنجبیاورد
چهربگشادوبنشستاندیشهپر

راستدستوچپبازيجستهمی
کجاستهریکجايِتا،راندهمی

بیافتبازيچوشبوروزیکبه
شتافتایرانشاهسويِایواناز

بختپیروزشاهکايگفتچنین
تختنیکومهرهاینجستَمنکو

نخستبیندکهبایدشهنشاه
. . درستگوئیاستگاهرزمیکی

 .
.ببیندرابازيرسموراهتابخواندخویشنزدرارايفرستادةکهکرددرخواستشاهازسپس
؟گفتهچتوباهامهرهاینازهندشاهکهپرسیداوازبزرگمهرآمدشاهمجلسِبههندرايفرستادةچون
رايفرخندهکه: پاسخدادچنین

جايزِبِرَفتممناوپیشِازچو
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ساجوعاجمهرةاینگفتمرا
تاجخداوندتختپیشِبِبر

.کردتکرارآمداینازپیشکهشرحیبهرارايپیغامباقیآنازپس
: دهدمیشرحراهریکۀوظیفوجایگاهوشطرنجهايمهرهتمامرايفرستادةبرابردربزرگمهر

گاهرزمیکیدانابیاراست
شاهجايِساختهاندرونقلببه

سپاهکشیدهبرصفراستوچپ
خواهرزماندرونپیشبهپیاده

شهدستبردستورهشیوار
راهنماینداندرونشرزمبه

رويدوبرافکنداسبکهمبارز
جويپرخاشراستوچپدستبه

پايبهجنگیاسبانِتَربراووز
رايبااليِبهآیدتاکیبدان

سويدوجنگیپیلِبیاراسته
خويکردههمگناناندرونجنگبه

براندراسپهآنبوزرجمهرچو
. . . بماندشگفتیدرانجمنهمه

: آمدپایانبهآنبازيرسوموآدابوشطرنجدربارةبزرگمهرتوضیحاتچون
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سختهندفرستادةشدغمی
بختبیدارمردآناندربماند

ندیدهرگزشطرنجوتختاینکه
. . . شنیدهندوکاردانانِازبه

ودینارازپربدرهیکوشاهوارگوهرازپرجامیوکردبسیارآفرینوتحسینرابزرگمهر،انوشیروان
.کندآمادهشایستهپاسخیراندهرايپرسشِاینکهخواستاوازودادبدوبرگوزینبااسبی

وتردقیقوآوردگردراخوداندیشۀبهتربتواندتانشستايگوشهبهتاریکیدروبرفتبزرگمهر
.بیندیشدترباریک
برراروانرنجهاساعتونگریستدرهندوانشطرنجبهخویشروشنِاندیشۀدرجايتاریکآندرون
:وساختهموارخود
کردانبازروشندلِباخرد

کردسازرانردمراندیشهبه

.بنشانندآنبررنگسیاههاينقطهوبسازندعاجازشکلمکعبمهرةدوتاداددستورنخست
آناصلینامو( نامیممیطاسامروزکهراآنچهنیزوآنهايمهرهونردتختۀجزئیاتشرحِفردوسی
دادهمظروفبهظرفنامکمکماندریختهمیوانداختهمیکوچکیطاسدرراآنچونواستکَعبتَین

آشکارنیزرابازيروشوبازگفتهخودداستاندر) استشکلمکعبمهرةدومعنیبهکعبتین،استشده
. استکرده
.داردنفراواتاریخیارزشِکهآنروشونردبازيدربارةهزارسالهومعتبراستسنديفردوسیشعر
: آوریممیراآنازچندبیتی

رويدوازسپاهایشانفرمانبه
جويجنگبیاراستهتنديبه
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تَندوبگیردتنهاچورایکی
شکَنهردوزِآیدتَنیکآنبر
سپاهگشتزِگردشهرجايبه

گاهرزمآناندر) طاس( = شاهدوگرازان
برگذشتبدینآنبداناینهمی
دشترزمگهیوکوهرزمگهی

شکَنآیدبرکهتاگونهاینبر
انجمنشاهدوسپاهشدندي

نَردبیاراست،گفتمکهسانبدین
. . . کردیادیکبهیک،شدشاهبرِ

تودبسبسیاررااووماندخیرهآنازشاهدلِدادشرحراآنبازيروشوبنمودشاهبهرانردبزرگمهروقتی
زمینایرانومکرانوهیتالوچینورومکاالهايوآورندشهریارنزداشترانسارباندوهزارتابفرمودو
.کردندبارهاآنبرشاهگنجازرا

ازمقدماتپسآندرکهنوشتهندرايبهاينامهوبخواندرارايفرستادة،شدساختهکاراینچون
:بودگفتهدرباريهاينامهعادي

چهتابنهادیمرانرد،شطرنججايبروفرستادیمشمانزدگرانبارِشتروارهزاردوباراهوشمندموبداین
.آوردجايبهرابازيآنتواندکس

: نتوانستنداگرامادریابندرابازياینخوددانشبهکهامیدوفراوانندبرهمنان،رايمجلسِدر

شمارزینهمکهبایدشتروار
بارقَنّوجرايِکندپیمانبه

مابارباهمراهبارکند
مابازاروپیماناستاینبر
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نامهورسیدهندرايدرباربهورفتهندسويبهنردتختهوکاالبارهايوشاهنامۀبادیگرروزبزرگمهر
.رسانیدبدورانردتختهوشاهپیامو

.خواستمهلتآنراهیافتنوبازياینحلبرايروزهفتقراربدانهمنیزراي
. نتوانستندگشودنبازياینسرّانجامسروگرفتندوقتروزهشتبرهمناناما

. استنفرمودهدرنگرامااینازبیشایرانشاهگفتوآمدهندرايدرباربهبزرگمهرنهمروز
: کردنداقرارخویشنادانیبهناگزیربرهمنان

بوزرجمهربنشست،بشنیدچو
چهربرگشادندموبدانهمه

نردتختهاندرونپیشبگسترد
کردیادهامهرهگَردشِهمه

سپاهجنگیوبنمودسپهدار
. . .شاهفرمانِورزمآرایشِهم

خواندندآفرینمهترانهمه
خواندنددینپاكموبدوِرا

رايبپرسیدزودانشیهرزِ
جايبهیکایکآمدپاسخهمه

دانندگانزِآمدبرخروشی
خواندگانوپژوهاندانشزِ

مرددانندهگويسخناینستکه
. . .نردوشطرنجبازيِبهرازنه

.استروشنداستانباقی
ایندرایرانیانوفرستدمیایرانبهبزرگمهرهمراهبهبودخواستهانوشیروانخسروکهراآنچههندراي
شوندمیپیروزنیزخردونشدانبرد.
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: استتوجهجالببسیارنویسدمیایرانشاهبهرايکهاينامهمضمونِ

دهندگوائیبزرگانورايکه
دهندرائینیکاز،بیمازنه

ندیدکسنوشیروانشاهچونکه
شنیدهرگزنیزموبدانازبه
اويدستورزِتردانشیکسنه
اويورِگنجاستسپهردانشبه

پیشیکسالهباژِشدفرستاده
! بیشفرستیم،بایدبیشوگر

.آوردمیشطرنجآمدنِپدیددربارةنیزپذیردلداستانیطوساستاد،داستانایندنبالۀدر
جداگانهمجالیآنشرحوداردتفصیلیاستمعروف"طلحندوگوداستان"بهشاهنامهدرکه،داستانآن
.دخواهمی
تاریخینیمهوايافسانهنیمهشخصیتیبزرگمهر،انوشیرواننامورِوزیرکهبگوییمبایدگفتاراینپایانِدر

.نهیااستداشتهتاریخیواقعیوجودويآیاکهنمیدانیمدرستیبههنوزواست
. انددانستهیکیآوردیرانابههندازرادمنهوکلیلهکهپزشکی،طبیببرزویۀبارااومحققانايپاره
.نیستمحققوصائبنیزحدسایناما

سازانافسانهمایۀدستبعدهاکهاستشیرینوانگیزشگفتهايداستانفردوسیشاهنامۀدررابزرگمهر
.استشده

یمخواهمیاندرگرامیخوانندگانبابعديگفتارهايدر،مناسبفرصتیدرراهاداستاناینازبعضی
.سنجیدخواهیماستیافتهبعديهايافسانهدرکهصورتیباراآننخستینشکلوگذاشت
داردوجودفارسیادبدربازيدوایندربارةکهاستاطالعاتیترینقدیمشاهنامهدرنردوشطرنجداستان

.
. رودمیفراترنیزاسالمطلوعِازکهفردوسیروزگارازنهداستانقدمتاما
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.داردوجودنیز"شترنگماتیکان"نامبهايرسالهدرپهلويزباناززبازماندهآثاردرداستانایناصل
آنازجدیدترنباشدانوشیروانخسروعصرازترقدیماگرنیزداستاناصلکهگفتتوانمینتیجهدر

.نیست
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سفیدخانۀ64دارايکهاستايصفحههمانآنازمرادواستشطرنجتختۀمعنیبهشطرنجتختـ2و1
.کنندمیبازيشطرنجآنرويبرواست) 8×8( سیاهو

.استآمدهمعنیهمینبهجاهمهوشودمیتکرارداستانایندربارهاکلمهاین
درواستمقاومومرغوببسیاردرختاینچوب. پسندشاهتیرةاززیبااستدرختی،ساگیاساجـ3

.رودمیکاربههاکشتیساختمان
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،خلدونابن
اومقدمهوتاریخفلسفۀگذاربنیان

در) اسپانیایی( اندلسیايخانوادهازکهخلدونبنمحمدبنعبدالرحمانکهنمایدمیچنینظاهردر
تاشرقسويبهوبردهسربهمصروآفریقاشمالواسپانیادرراخویشعمرسراسروآمدهدنیابهتونس
نداشتهایرانفرهنگباارتباطیهیچ،استشدهروروبهلنگتیمورباشهرآندرونیامدهبیشتردمشق
.باشد

نظريرويهمینزاودارداستوارپیونديایرانفرهنگباويدلیلچندبه،دیدخواهیمکهچناناما
:نمایدنمیفایدهبیخلدونابنمقدمۀبهمعروفوياولدرجۀوبهاگرانکتابفارسیترجمۀبهاجمالی

تنهاونه،استجهاندرکتابنسخۀترینارزشباعلمینظرازوتریندقیقکتاباینفارسیترجمۀـ1
فارسیترجمۀصحتودقتبهنیزآنربیعشدةچاپمتنحتیکهانگلیسی،وفرانسويهايترجمه
.نیست

.گفتخواهیمسخنبیشتر،بعدبابایندر
میاندروآفریقاشمالدرنیزخودومیرساندیمناعراببهراخویشنسبکهآنبا،خلدونابنـ2

هشتمقرندروادهدتمامیبهراایرانیانداد،خودتاریخدر،کردهتحصیلوزیستهبربروعرباقوام
.استکردهادادارنداسالمیهايدانشتمامگردنبرایرانیانکهراحقیتمامانصافباهجري
.آوردخواهیمپسازیننیزراگفتهاینشواهد

،تاریخنوشتنازپیش،تاریخیحوادثسیربهنگریستنبا،تاریخطیدرکهاستکسینخستینويـ3
باراتاریخفلسفۀحقیقتدروپرداختهآنتحوالتقوانینوهاعلتکشفوحوادثاینمسیربررسیبه

.استکردهتدوینتمامدقتیوهوشمندي
بهونشستسالمهابنقلعۀنامبهدژيدروگرفتکنارهسیاستازمدتیبرايسالگیدووچهلدروي

:گویدبابایندرخود. پرداختخویشتاریخمقدمۀتدوینوتألیفوتفکر
آغازکتاباینتألیفبهآندراقامتهنگاموگزیدماقامتاعمالومشاغلکلیۀازفارغقلعهآندر"

". کردمتکمیلشدمرهبريبدانتنهائیعالمدرکهشگفتشیوةبدینراآنمقدمۀوکردم
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چه،شناختندرابزرگمرداینمتفکرانوندانشمنداکهبوداروپادرمقدمهفرانسويترجمۀانتشارازپس
اگوستوپرداختهبحثبهتاریخفلسفۀدر) 1774ـ1667("ویکو"بارنخستبردندمیگمانآنان

.استکردهگذاريپایهراشناسیجامعهکنت
بعدوشدمیشناخته) 1831ـ1770(هگلمعروفکتابنیزاروپادرتاریخفلسفۀاثرترینمعروف
وکردهگفتگوتاریخفلسفۀدربارةتمامتفصیلبه"ویکو"ازپیشنیموقرنسهخلدونابنکهدانستند

برداشتهشناسیجامعهگذاريبنیاندربلندهاییگام"کنتاگوست"ازپیشنیموقرنچهارازبیش
.است
یا،تاریخیحوادثسادةکردنونویسیرونقلبهکهباشدکسینخستینخلدونابناسالمعالمدرگویا

درراابرامونقضوسنجیدهخردمیزانبهراهاروایتآنوندادهرضاکریمقرآنازمفسرانتفسیرهاي
.استداشتهرواهاآن

راويبهاعتمادبصرفراحکایاتووقایعروایات،پیشوایانومفسرانونویسانتاریخکهافتادهاتفاقبارها
آنانچه،اندشدههالغزشوهاخبطمرتکبوکردهنقلکاستوکمبینادرستیادرستخواهناقلیا

بغورونیازمودهکایناتطبایعبرآگاهیوحکمتمعیاربهونسنجیدهیکهرنظایرباراحکایاتووقایع
بسیاريدربویژهاغالطینگونها. اندشدهگمراهوخطاوهمدرواديوگذشتهازحقیقتپساند،نرسیدهآنها

.استدادهرويسپاهیانشمارةباثروتاندازةتعیینهنگامحکایاتاز
راهاآنبایدناچارواستگویییاوهدستاویزِودروغمظانّدر) آمارقضیۀیعنی(بحثاینکهزیرا

.دادقرارقواعدمعرضدروگردانیدبازباصول
مورخانومسعوديچنانکهواستاسرائیلبنیلشکریانشمارةهاکارياشتباهونهاینگهاينمونهازیکی

اجازه) شودهالكآندرروندهکهبیابانی( = "تیه"درآوارگیهنگام) ع(موسیآنکهازپساندآورده
اسرائیلبنییانسپاهشمردنبهبرگیرد،سالحباالبهبیستسنازبویژه،داردتواناییوطاقتهرکهکهداد

.یافتتربافزونتنهزارششصدراآنهاعدةو،یازیددست
میشود،حیرتمایۀبسنجیمگرانیسپاهچنینبرابردرراشامومصرگنجایشووسعتاگرکهصورتیدر
میزانازواگربپردازدراآنهامستمريمیتواندکهاستلشکریانیآنگنجایشخوردرراکشوريهرچه

معمولیوضعومتداولعاداتکهچنان،میشوندکشورآنمضیقۀودشواريمایۀگذرنددرالزمومعین
.استامراینبرگواهممالک
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فراخواهدآنهاصفرانظرِ مدبرابرسهیابرابردوکهافزونعدداینباراسپاهیانیاگر،اینازگدشته
لشکردرلشکریانازآندوريونبردگاهتنگیبسبببتوانکهسدمیربنظربعیددهندترتیب،گرفت
برصفییابرخیزندبنبردصفوفیچنیناستممکنچگونهزیرا،کرداستفادهآنهاازهاجنگوهاکشی
برصادقیگواهکنونیروزگارِوکندنمیدركرادیگرسرصفیکسرکهحالیدر،آیدغالبدشمن

.استبیشترهمآببهآبشباهتازآیندهبهگذشتهاهتشبواستامراین
اسرائیلبنیبربختُنّصرکهاینبدلیل،بودترپهناوروترعظیمدرجاتبهاسرائیلبنیازکشورایرانکشور

آنانپادشاهیومذهبیپایتختالمقدسبیتوستدبازآنانازرافرمانرواییوبلعیدآنرابالدویافتغلبه
مرزهايمرزبانويگویندوبودهایرانکشورکارگزارانازیکیبختنصرکهصورتیدر،ساختویرانرا

.استمیرفتهبشمارایرانغربی
وپهناورتراسرائیلبنیممالکازبدرجاتالنهرماوراءوخراسانوعربوعجمعراقِدرایرانممالک
واستنرسیدههمآنبهنزدیکحتیومیزاناینهرگزایراننسپاهیاشمارةاینهاهمۀبا،بودبیشتر

آنانهمۀسیفنقلبهبناکهبودهزارتنبیستصدوآوردندفراهمقادسیهدرکهلشکرهاییبزرگترین
.اندداشتههمراهدارسالح

زهريوهعایشازواستبودهتنهزاردویستازبیشرویهمرفتهسالحدارانشانباآنانعددگویدوي
.اندداشتهدارسالحهمهواندبودهتنهزارشصتسعدبامقابلۀدررستملشکریانکهشدهروایت

ویافتمیتوسعههمآنانفرمانرواییقلمرورسیدندمیعدديچنینبهاسرائیلبنیسپاهیانِاگرنیزو
فزونییاکمینسبتبههادولتممالکونواحیزیرا،میکردحکومتتريوسیعمناطقبرآناندولت

درفصلماو،میباشندمشغولسربازيخدمتدادنانجامبهکهاستآنانازگروهیشمارةولشکریان
ویثربو،شامدرفلسطینواردنازاسرائیلبنیممالکولیکردراآشکارخواهیمموضوعاینهادولت
.کردنمیتجاوزحجازدرخیبر

مدتونیستفاصلهپشتچهارازبیشاندکردهیادمحققانآنچهبربنااسرائیلو) ع( یموسمیاننیزو
: استچنیناستکردهنقلمسعوديچنانکهآنانمیان

وبودندتنهفتادآمددرمصربهیوسفبدیدارِایشانفرزندانِواَسباط،خویشنسلبااسرائیلکههنگامی
ایندروبودسالبیستودویستدرآمدند"تیه"به) ع( موسیباکهگامیهنتامصردرآناناقامت
چهاردرنسلیکهاستبعیدبسیارومیکردندبدستدسترااسرائیلبنی،فراعنهیاقبطیپادشاهانمدت
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تعدادافزونیاینکهبرندگماناگرگویدودهدمیادامهاستداللسپس". برسدايشمارهچنینبهپشت
پشتازیازدهبیشنیز) اسرائیل(یعقوبوسلیمانمیانچه،نیستممکنباز،استبودهسلیمانروزگاردر

.رسدنمیاندکردهگمانکهعدديچنینبهپشتیازدهدرنسلیو. . . نیستفاصله
وچارپایانوانسوجنوکردهنقلسلیمانازکهنعمتیوحشمتهمهآندربارةراحقیقتگاهآن

:گویدمیبازبودندآوردهويفرمانبهراپریانودیوانوپرندگان
هزاراوواندبودهتنهزاردوازدهسلیمانخاصۀلشکریانکهاستاینشدهثبتاسرائیلیاناخباردرآنچهو
.اندبودهآمادهويسرسراهايدرهموارهکهاستداشتهاصیلاسبچهارصدو

.کرداعتناآنانعامیمردمخرافاتبهنبایدواستهمیناسرائیلبنیدربارةحصحیاخبار
. بودوسعتمرحلۀدرایشانکشوروجوانیآغازدرآناندولتسلیمانپادشاهیروزگاردر

یامعاصرهايدولتسپاهیاندربارةوقتیماهمزمانمردمعمومکهبینیممیاکنونهماینازگذشته
کنند،میگفتگومسیحیانیامسلمانانلشکراخبارازو،پردازندمیسخنبهزماناینبهنزدیکاريروزگ

ثروتمندانوکاالهايهاسرمایهوپرستتجملمردمِمخارجوپادشاهخراجومالیاتهامیزانِشمردنبهیا
.گذرندمیدرعاديحدودازوسپرندمیگوییگزافهراهدراعدادچگونهآغازمیکنند

.گویدمیسخن) ارمباغ(شدادبهشتمورددرمفسرانغلطپنداردربارةروشهمینبهخلدونابن
،ترموهوموترواهیازهمهو": میخواندموهوموواهیاندکردهیادبارهایندرکهراآنچهنخستوي

کهانددانشستهشهرينامراارملفظوکردهنقلارمباغدربارةفجرسورةتفسیردرمفسرانکهحکایتی
،شداددیگريوشدیدیکی: داشتهپسردوعادکهمیکنندروایتواستبودهموصوفهاستونبداشتن

.اندگردیدهپدرجانشینعادمرگازپسکه
نیزمنگویدمیوشنودمیرابهشتوصفاووشودمیمسلمشدادبرپدرمملکتوسپاردمیجانشدید
آنبنايسالسیصدمدتونهندبنیانعدنصحاريدرراارمشهرداددستوروساختخواهممکانیچنان
زرازهاییکاخ،بودعظیمبسیارارمشهراندگفتهوکردعمرسالنهصدنیزخودشدادویافتدوامشهر

چونوبودروانجویبارهاودرختانانواعِآندروبودیاقوتوزِبرجدازهاآنهايستونکهداشت
شبانهیکآنتاهنوزوشتافتشهرآنسويبهخودکشورمردمهمۀباشدادپذیرفتپایانشهرساختمانِ

.شدندهالكدمدرآنمردمهمۀوانگیختبرايصیحهآسمانازخدايناگهانکهداشتفاصلهروز
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) ص( رسولصحابۀازیکیازوکردهنقلراحکایتاینمفسرانگردیوزمشخريوثغالبیوطبري
مقداريخودتواناییِبقدرورسیدهشهربدانورفتهبیرونخودشترجستجويدرروزيکهاندنمودهروایت

". استکردهحملخودباراآناشیاءاز
معناییقرآنآیۀازخودوکندمیفینراناپیداییشهرِچنینوجودگوناگوندالیلبهاستنادباسپس

.دهدمیارائهعاقالنهودرست
مطالبومسلماتازخلدونابندورانتاکهمطالبیوهاروایتدربارةگفتگوهاوهاکنجکاويگونهاین

ازکهايناحیهدر) میالديچهارده( هجريهشتمقرنِدرمطالبگونهاینطرحو،شدمیشمردهقطعی
شگفتیمایۀراستیبه،شدنمیشمردهاسالمیهايزمینسرترینرفتهپیشجزءرويهیچبهتمدنرنظ

. است
کتابتمامِبهباید،اسالمیفرهنگوتمدنگذاريبنیاندرایرانیانحقبهنسبتويدادنِانصافدربارة

جاهمهوبردهنامایرانیانوایرانازبار90ترجمهپایانهايفهرستشهادتبهويچهکرداستشهادوي
. استکردهیادآنانازتحسینبا

:استچنینفصلاینعنوان. کنیممییادرافصلیکازکوچکبخشینمونهبراي
هايواقعیتازکهآنبابدرايمقدمهایرادازوپس". اندایرانیانازاسالمدانشورانِبیشترکهایندر"

ازهمکسانیاگرواندعربغیرنادربسیارموارددرجزاسالمدانشورانبیشترکهاستاینیکیشگفت
) ایرانی( = عجمیاستادانومشایخوتربیتمهدوزبانلحاظازباشندداشتهعربینژادکهشوندیافتآنان

:گویدهستند
صنایعازدورترمردمهمۀازعربومیکنندممارستنشینانشهرصنایعدرکهشدیمآوریادگذشتهدر

آندروبوددورآنهارائجبازاروآنهاازعربومیرفتبشمارشهریانهايآئینازهمعلومپس،میباشد
اهالیوموالیقبیلِازبودندآناننظایرِومشابهکسانییا) ایرانیان( عجمانازعبارتشهريمردمِعهد

: مانندآنکیفیاتوتمدندروزگاررآندرکهبزرگیشهرهاي
دولتتشکیلِآغازازکهرایجیتمدنِعلتبهایرانیانچهمیکردندرويپیایرانیانازهاپیشهوصنایع
اوازپسوسیبویهنحوصناعتصاحبکهچنان،بودندترتواناوتراستواراموراینبراندداشتهفارس
محیطدرآنانتربیتلیکن،رفتندمیبشمارایرانینژادلحاظازآنانهمۀوبودجزجاآنانبدنبالوفارسی
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درفنّیوقوانینبصورتآنراوآموختندعربباآمیزشتربیتمهددررازبانآنانوبودعربیزبان
.شوندمندبهرهآنازآیندگانکهاوردند

وزبانلحاظازیابودندایرانیبودندکردهحفظاسالماهلِبرايراآنهاکهحدیثدانندگانِبیشترهمچنین
عالمانِهمۀوبودیافتهتوسعهآننزدیکنواحیوعراقدرفنونزیرامیرفتندبشمارایرانیتربیتمهد

ایرانیانبجزوبودندایرانیمفسرانبیشترهمچنینوکالمعلمِعلمايکلیۀهمودانیمیچنانکهفقهاصولِ
:فرمودکهآمدپدید) ص(پیامبرگفتارمصداقِرواینازونکردقیامعلمتدوینِوحفظبهسیک
".آورندمیبدستراآنوآیندمینائلبدانفارسمردمِازقومیآویزددرآسمانگردنِبردانشاگر"
تمدنسويِبهوآمدهبیرونشینینبادیهازوکردهدركراآنرائجبازارِوتمدناینکهتازیانیاماو

کشوردارياموربهقیاموکردهمشغولبخودراآنان) عباسی( دولتدستگاهدرریاستبودندشتافتهمزبور
.بودداشتهبازآندراندیشیدنوبدانشتوجهازراآنان
.کندمیتطبیقويمقدمهفارسیترجمۀوضعباانگیزشگفتطرزيبهخلدونابنگواهیاین
. بدهیمويکتابدربارة،مختصربسیاراطالعیاستبهتربپردازیممطلباینشرحِبهکهآنازپیشاما

عربیوفارسیهايزباندربندهکنونتاکهاستعنوانیدرازترین) عربیبه(خلدونابنکتابعنوان
. استدیدهکتابیبراي

: استچنینکتابعنوانفارسیترجمۀ
بابرترقدرتصاحبانازهرکهو،بربروعجموعربروزگاردر،خبرومبتدادیوانو،هاعبرتکتاب
منعاصرهممنواَلبربرواَلعجموالعرَباَیامِفیاَلخَبروالمبتَدادیوانُوالعبرکتاب( ،استمعاصرایشان
). اَالکبرالسلطانذَوي
ارادهراایرانیانعجملفظازخلدونابنبیشتر(عجموعرباقوامتاریخحاويخلدونابنکتابِ،شرحبدین

درکهییهاگیرينکتهوهاکنجکاويتمامخالفبهواستبربرو) راعربغیراقوامسایرِناکندمی
آثارشبیهاستچیزياوعجموعربتاریخ،شماردمیبررانویسانتاریخهايِخطاو،کندمیمقدمه

.دیگرانومسعوديوطبري،همانندکسانیوبزرگومعروفمورخان
پیشموضوعایندرواستزیستهقوماینمیاندرخودزیرا،استارزشبابسیارکتابیبربرَشتاریخِاما
.استنیامدهپدیداهمیتواعتباربدینسنديهیچاواز
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فقیداستادهمتبهوزیريقطعبهصفحه1292درکهاستايمقدمهگانهسههايتاریخیناصدردر
چهارمچاپاز،سطورایننویسندةنسخۀوشدهترجمهروانفصیحِفارسیِبهگناباديپروینِمحمد،وارسته

سالبهباریکخلدونناب،کتابمقدمۀدرمترجمگفتۀبه. استیافتهانتشار1359سالبهکهاستآن
.کردهدیهتونسسلطانبهراآنوآوردپایانبهراخویشکتاب) قمريهجري778( میالدي1376

. نداشتغفلتآنتکمیلوآنبابِدرتفکروخودتألیفبهمراجعهازهرگزنیزآنازپساما
.دادتغییرکلیبهراآنفصولبعضیوافزودمقدمهبهراهاقسمتوفصولبرخی
ظاهرأوبفرستدسلطانآنبرايهماينسخهتابروندمغربسلطاننزد. . . نمایندگانیبودمنتظر. . . سپس

نسخۀرشتهدوخلدونابنمقدمۀازکهآنمباحثایننتیجۀ. . . شدفرستادهنسخهوآمدپیشفرصتاین
.داردوجودخطی
نسخۀرويازکههاآندیگردستۀواندشدهاستنساخنشدهنظرتجدیدنسخۀرويازکههاآندستهیک

. اندشدهنوشتهشدهتکمیلوبعدي
سالبهکهچاپییکی،گرفتصورتمقدمهاز) عربیبه( جداگانهچاپیدستهدواینازیکهرروياز

چاپدواینو) 1856( قمريهجري1274درمصرچاپدیگريوشدچاپفرانسهدرجلدسهدر1858
دیگريبایانبوددیگريدروبودیکیدرفصولبعضیکهچنان،بودنداختالفغایتدریکدیگربا

روزگارازقرنیک) 1955/ 1334( فارسیبهمقدمهترجمۀروزتاکهآنوبا،بالعکسوداشتتفاوت
هیچیا،عربدانشمندهیچ،بودشدهچاپبیعرکشورهايدرمقدمهبارهاوگذشتمیچاپهردو

یکدیگربارادوآناختالفوکندمقابلهیکدیگربارانسخهدستهدواینکهبودنیفتادهفکربدینناشري
چاپدونخستمترجمکهترتیببدیناستگرفتهصورتفارسیمتنِدربارنخستکاراینوبدهدنشان
ترجمۀبهگاهآن،آوردهفراهمنسخهیکدررااختالفاتواضافاتتماموکردههمقابلیکدیگرباراعربی

"کردههاکوششوبردهرنجبزرگهدفایندرروزوشبسالدومدت"خودگفتۀبهوپرداختهآن

.است
وهاچاپبودنطمغلونتیجۀدرکهفرساییتوانهايدشواريیادآوريِاینجادر: نیستاوکارتمامِایناما

خِاختالفبیهودهتکرارِامآوردهنخستچاپمقدمۀدرراخروارازمشتیوبودمروبروآنباکهفاحشینُس
وترصحیحاينسخهحديتاوبردممختلفهايچاپمقابلۀدرکههائیرنجهمۀباوشمرممیاي

"گرانبهايِخطیِنسخۀآنتجلیدباهمزمانوومدجلدچاپپایاندراگر،آوردمفراهمتربخشاطمینان
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فرستادندنمیراآنوکردندنمیبرداريعکسترکیهدرمینويمجتبیآقايارجمنددانشمندرا"جامعبنی
نسخههمۀبرحديتااسالمیعالمشاهکارِاینفارسیترجمۀکهشومآوریاداینجادرتوانستمنمیاکنون،

صحتوجامعیتلحاظازاستجهانمردمِدسترسدرمختلفهايزبانبهاکنونهمکههاییچاپوها
)کتابدومِچاپبرمترجممقدمۀاز( ". داردبرتري
غلطآندرکهداشتوجودکتابعربیمتندرهاقسمتبعضیمترجمهايکوششتمامِباکهآنتوضیح

. نبودمقدورنیزآندرستترجمۀنتیجهدرونداشتامکانآنتصحیحکهحديبهبودیافتهراه
) خلدونابن(مؤلفزیراشدحلآمددستبهترکیهدرکهخطینسخۀاینکمکبههادشوارياینتمام
درواستبودهاوخودشدةنویسپاكنسخۀونوشتهراآنهايعنوانخودخطبهوخواندهرانسخهاین

.استکردهدرآنخودخطبههانقصانوافاتواضاصالحاتمواردبعضی
واوشخصبهمتعلقنسخۀراخلدونابنمقدمۀنسخۀتریندرستایرانیانسرانجامکهنیستتصادفیاین

کارشانحاصلُوکردندحلرامقدمهمشکالتتمامآنبرِکَتبهویافتندرااوخودخطبهشدهتصحیح
درآبازآنعربیاصلِچاپینسخۀازتردقیقوتردرستحتی،مقدمهازمتنتریندقیقوتریندرست

. آمد
: گفتکهآیدمیراستبزرگنابغۀاینگفتارانگیزشگفتطَرزيبهکهجاستاین
کهآمدپدید) ص( پیامبرگفتارمصداقِروياینازونکردقیامعلمتدوینوحفظبهکسیایرانیانبجز"

میدستبهراآنوآیندمینائلبدانفارسمردمازقومیآویزددرآسمانگَردنِبردانشاگر:فرمود
". آورند
داردآنجاياستشدهکشفایرانیدانشمنديکوششبه،آننظیردیگرنسخۀدوونسخهاینکهاکنون

.یابدانتشارعربیمتنِازپاکیزهوشدهتصحیحومنقّحاينسخهنیزعربیکشورهايِدرکه
.بگیرندتصمیمآنبابِدربایدآنانخودکهاستمطلبیایناما
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ایرانیدانايبزرگمهر
رسیدانوشیروانوزارتبهچگونه

نامداروزیروایرانیداناي،حکیم) مهر+ بزرگ( بزرگمهرکهنیستدانستهدرستیبههنوزکهآنبا
حالاینبا،استسرایانداستانساختۀومحضافسانۀیا،داردتاریخیاقعیووجود،انوشیروانخسرو
.نشناسدحکمتوداناییصفاتبهرااوونشنیدهراوينامکهیافتنتوانراایرانیهیچگویا

بدوکههاییداستانوکیستآمیزافسانهشخصیتاینکهنیستروشنهنوزدانشمندانمحافلدراما
رادمنهوکلیلهکهدانندمیطبیببرزویۀهمانرااودانشمندانبعضی. استآمدهکجاازدهندیمنسبت

. آوردایرانبههندوستانازتدبیرحسنوهوشمنديبا
وبودهسرآمدحکمتدرکهداردوجودنامبزرگمهرحکیمی،ایرانمردماعتقادهايدرحالهربهاما

.استداشتهرانانوشیرواوزارتهامدت
،حتیو،بوذرجمهر،بوزرجمهربزرجمهر،،بزرگمهرفارسیوعربیهايمتندرراشخصایننام

.نویسندمیابوذرجمهر
سهکهگوییم،شویمگوناگونهايصورتایندرستینایادرستیدربارةطوالنیبحثواردکهآنبی

میتوانکهوجهینیکوترینزبانانفارسیمابرايوخطاستآخرینصورتدوودرستنخستینصورت
. استبزرگمهرهماننوشترابزرگمردایننام

.استداشتهنام"بختک"اصالبزرگمهرپدر
درستهايصورتیا( بختگانبنبزرجمهریابختگانبزرگمهرراپدرشواونامعربیوفارسیآثاردر
.بینیممی) مایهنهمیدرهمهامادیگر،درستنایا

.استبختگانبزرگمهرپدرنامکهاندپنداشتهگروهی
ـزیستهمیعصرآندربزرگمهردارندگمانکهـانوشیروانروزگاردرزیرانیستدرستپندارایناما
ندادنشان) ان( نونوالفپساوندمعانیازیکیپهلويدرواستداشتهرسمیتپهلويزبانایراندر

. استبودهفرزنديوپدرنسبت
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هوشنگگفتتواننمیمثالامروزونیافتانتقالامروزيفارسیبهوماندپهلويزباندرپساونداینالبته
.استپرویزپسرهوشنگمعنیبهپرویزان

. یافتانتقالدريفارسیزبانبهصورتهمینبههانامبسیاراما
: آندیگرهاينمونهوبابکفرزنداردشیرمعنیبهاستبابکانشیراردهاناماینترینمعروف
پسربزرگمهر= بختگانبزرگمهروقبادپسرخسرو= قبادانخسرو،بامدادپسرمزدك= بامدادانمزدك
. بختک
و،مپردازینمیمسألهایندرگفتگوبهاینازبیشاستکاملسادگیواختصاربرگفتارهااینبنايچون
متأخر،هايدوراندرناماینکهاسترويآناز،کردیممختصريبحثنیزبختگانوبختکدربارةاگر

تمامتأثیريبزرگمهربهمربوطهايافسانهشدنساختهدر،ماروزگاربهنزدیکهايسدهدرحتیو
میاندرگرامیدوستانباراچندسخنیتماماختصاربهنیزبتوانیمبابدراینامیدواریمواستداشته

. بگذاریم

 ***

درکهاستهاییخوابدیدن،ایرانیهايحماسهدرکمدست،حماسیسراییداستانمهمعناصرازیکی
. دیدتوانمی،شودمیواقعآیندهدریا،استوقوعحالدرکهحوادثیازهایینشانههاآن

هاازآنکهنتایجیباراهاآنتمامايجویندهکاشايواستبسیارامهشاهندرهاخوابگونهایننمونۀ
. کندگردآوريگفتاريدرجایکاستشدهگرفته
میتوانشاهنامهدرـدیگرمسائلبسیاريـمانندبزرگمهررااحوالترجمۀروایتترینقدیموترینساده
:یافت

.گرفتباالانوشیروانخسرودردستگاهگونهچکارشوآمدکجاازبود،کهبزرگمهرکهاین
دیده"جهانشاه"کهآنخاصهرا،آنومیگویدسخنازخوابکوتاهیبهويدرآغازداستانطوسحکیم
. میداندازپیغمبريايبهرهباشد

: میکندسازسخناستدیدهانوشیروانکهخوابیازآنگاه
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نَشمريبیهدهراخوابنگَر
پیغمبريزِدانیهبهریکی
بینَدشجهانشاهکهبویژه
بگزیندشدرخشندهروانِ

خواببهببیندروشنروانهاي
آببرآتشچوهابودنیهمه
رواننوشینشاهبدخفتهشبی

جواندولتوبیداروخردمند
تختپیشِکزخوابدردیدچنان

درختخسروانییکیبرستی
بیاراستیدلراشهنشاه

خواستیرامشگرانورودومی
نازوآرامگاهبرآناوبرِ

گرازدندانتیزیکینشستی
آراستیخوردنمی،بنشستچو
خواستیرواننوشینجامِآنوز

. خواستدرگاهبهرابزرگانوموبدان،برخاستخوابازکهبامدادانشاه
.استبخوراآنتعبیروگذاشتمیاندرایشانباراخودخواب

.دادنتوانستندپاسخیبدانوآمدندعاجزخوابتعبیرازگزارانخواباما
: گزیدايچاره،بودخویشخوابتعبیردانستنبهمایلبسیارکهپادشاه

مهتريسوییهربرفرستاد
کشوريهرزِجویدبازتاکه



١٨٩

کردیارهریکیبابدرِهیکی
کردبسیارامیدگشتنبِبر
هزاردهدرمبدايبدرِهبِهر

خواستارجهاندرکندتابدان
کسیدانا،خوابگزارندة

بسیجستهراهدانشیبهر
جهانشاهخواباینبگزاردکه

نهانبندزِبرآردنهفته

. فرستادکشورسراسربهسوارانترتیببدین
درورسیدايخانهمکتببه،بودمروشهرويموریتمأمحلکهنام"سروآزاد"مهتريایشانمیاناز

زندواوستابدیشانخشمباگاهوشاديباگاه،درآوردهخویشگردراکودکانکهدیدراموبديجاآن
ونوشتنوخواندنکهبودندروحانیانتنهاوداشتنددینیجنبۀ،جهاندرهامدرسهتمامقدیمدر( میآموزد

همینخواندگاندرسمیانازنیزپادشاهیدستگاهکارگزارانودبیرانحتی. دانستندمیرااهدانشدیگر
همینکشورادارةوپادشاهیکاردرروحانیانالعادةفوقنفوذوراز،شدندمیبرگزیدههامدرسهگونه
).است
.استلعهمطاغرقونشستهجاآندرکودکاندیگرازبزرگترکودکیکهدیدسروآزاد
: بپرسیدبودکودکانآموزگارکهموبدازراشاهخوابتعبیروبیامدوي

استمنکارِنَهاین: گفتنویسنده
استمنیارِزنددانشیهرپزِ
بوزرجمهربشنیدچوموبدزِ

چهرافروختبروگوشدادبدو
استمنشکارِاینگفتاستادبه

استمنکارِخوابگزاریدن
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اُستمرداوبرزدبربانگیکی
درست؟کرديخویشدفترِتوکه

مردخردمندايگفتفرستاده
مگَردداناگرد،اوداندمگر
:اوستادبوزرجمهرزِشدغمی
یادگفتبدو"داريآنچبگوي"

شاهپیشِجز،گفت،اینمننگویم
گاهپیشِبنشاندمکهبدانگه
درمواسبهفرستادبدادش

کموبیشازبایستَشهرچِهدگَر
مروزِبرابرهردوبِرَفتند

تذرواندرگلزیرِچوخرامان
تعبیرراشاهخوابتواندمیکهمیکنددعوينامبزرگمهرکودکیتنها،کشورسراسردر،ترتیببدین
.کند
. آورندمیرويشاهپایتختسويبهبزرگمهرباسروآزاد
. استبودهطوالنیمداینبهسفر

. کشدمیدرازدرختیپايدربزرگمهروخورندمیچیزيوآیندمیفروددرختیپايدرمسافردوروزي
: کهبودنرفتهخواببههنوزبودهويهمراهکهمردي

دیدماریکی)1( پیسهوکردنگه
کشیداندرخفتهدرازجاآنکه
سختببوییدایشپبهتاسرزِ

درختسويِ،نَرم،اوپیشازشد
شد) درخت( = دارسرِبرسیهمارچو
شدبیدارخوابازکودكسرِ
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شنیداوشورش) بزرگمار( = اژدهاآنچو
پدیدناشدباریکشاخآنبر

بزرگمهریارالهیییدتأشکبیکهمیاندیشدخودباوکندمیحیرتواقعهایندیدنازبزرگمهرمصاحب
. گفتبازبدوراخودخوابوبودرفتهآنچهویافتبارکسرينزدمردآمدندشهربهچونواست

: بزرگمهر

تو) خانۀ( = خاندرکهپاسخدادچنین
توشبستانِبتانِمیان
خویشتنکزبرناستنَردیکی

زنکردستجامهآرایشبه

: ويیافتنبراي. استتودرحرمتوزناندرمیاننهزنالباسباجوانمردي

جایگاهکن) خالی( = پردختهبیگانهزِ
راهنیابندتاماراياینبر

بگذرندتوپیشِتابفرماي
بسپرندزمینبرخویشتنپی

دلیرناسزايزانبپرسیم
شیر؟ببالینآمداندرچونکه

. دهدمیدستوريچنینانوشیروان
اما. آشفتبروندیدایشانمیاندرمرديشاهوگذشتندپادشاهپیشازیکایکخانهحرمخلوتدرنزنا

استخوراندرنَهاینگفت) 2( گزارنده
استاندرزنانمیان) پسري( = غالمی
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:وکنندجستجوتردقیقتابفرمودشاه،کردپافشاريخویشنظردرستیدربزرگمهروقتی

میاناندرآمدپدیدمیغال
کیانچِهرِبهوسروبااليبه

بیدکرداربهلرزانلرزتنش
امیدناشدهشیرینجانازدل

مهربدوپدرخانۀدرزیرا،استآوردهخانهحرمبهراغالماینچاچروايفرماندخترکهشدمعلومسپس
.بودآوردهکسريحرمبهزنانجامۀباراوينیزمانجاسروکردنمیجداخویشتنازرااووبودآورده

؟کیستمرداینکهپرسیدزنازانوشیروان
تورويبهشرمازکهپوشیدهزنانجامۀرويآنازواستمادریکازمنباومنبزرگبرادر: کفت
.نگریستتوانستنمی

.بکشترادوآندژخیمتابفرمودخسرو
. بنویسنددیواندررانامشتاداددستوروبنواخترابزرگمهرآنگاه

بوزرجمهرنامشدفروزنده
سپهرگردانبنمودرويبدو

بختبودفزونروزشروزهمی
سختشاهدلبدشادمانبدو
بوددادازپرکسريشاهدل

بودآبادمغزشودلبدانش

***
.استآمدهبزرگمهرازطوالنیبسیاروفراواناندرزهايخاصهوهاداستانطوساستادشاهنامۀدر
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.استبازماندهبزرگمهرنامۀاندرزنامبهکوچکیرسالۀنیزپهلويزباندر
کردهپشتبدوروزگارکهداناوزیردریافتنو،ويکارشدندگرگونقصۀهاداستانگونهاینمیاناز

گفتنجوابداستاننیزو) شدبیناناسپسویزندانوگرفتقرارکسريخشمموردآنازپسو( است
شدهقفلوبستهدرايصندوقچهدیدنبافقطایراندانایانتابودخواستهوفرستادهرومقیصرکهمعمایی
معمااینبینانادیدگانبابزرگمهروماندندفروکارایندادنانجامازموبدانو،چیستآندرونبگویند

. پرداختیمبداندیگرفرصتیدرشایدواستتوجهجالبوخواندنیوزیبااربسی،گشودرا
ویافتنتحولو،بزرگمهرتعبیروکسريخوابداستانیافتنشهرتازايگوشهتامیکوشیماکنوناما

. کنیمروشن،دیگرهايداستاندرراآنشدنوارد
.گویندبختگانبزرگمهررااوروياینازواستبختکبزرگمهرپدرنامکهافتادمعروضاینازپیش

خوشواندیشنیک،داناوزیرصورتبهانوشیرواندستگاهدربزرگمهر،بعديمتأخرهايداستاندر
انوشیروانباکودکیازکهسیرتبدوبدکار،خائناستوزیري"بختک"اوبرابردروآمدهدرنیت

. داردوامینادرستکارهايبهوبردمیخطاراهبهراويموارههروياینازوشدهبزرگ

 ***

هردرو،داردبسزاشهرتیاسالمیممالکتمامدربلکه،ایراندرتنهانهکهعوامانههايقصهازیکی
هگرفتخودبهرااجتماعیمحیطرنگـآفریقاشمالوالطارقجبلتاگرفتهاندونزيوچینازـجاي
. استحمزهقصۀاست
.خوانندمیابراهیمبنحمزهعربیکشورهايدرراحمزهاین
هردرالشهداستسیدبهملقبو) ص(اکرمرسولعمويعبدالمطلببنحمزههمانکشورهادیگردراما

درباردرگاهو،اوخودوانوشیروانپدرشهریارقبادپادشاهیدوراندرداستاناینهايصحنهصورت
.گذردمیانوشیروانکسري
دشمنکارتبهوکرداربدوزیربختکوحمزهمددکاروپشتیبانخواهنیکوزیربزرگمهرکهاستبدیهی
. اوست

.استدستدراسالمیکشورهايهايزبانتماموفارسیبهگوناگونتحریرهايحمزهقصۀاز
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باروچندداردوجودفارسیزباندرکهآنتحریرجدیدترینودمنهوکلیلهاندازةبهترقدیمهايتحریر
واستفردوسیشاهنامۀنیموبرابریکحدوددرآنحجموداردنام"حمزهرموز"استشدهچاپهم

میواستافزودهکتاببهگوناگونهايبرگوشاخوفرعیحوادثرااضافیحجماینکهاستبدیهی
اینکهگو،بودهمردمسرگرمیوسیلۀترینمهمکتابایناسالمیممالکاسرسردرهاقرنکهدانیم

. بیابدشاهنامهپایۀهمشهرتینتوانستهرگزدرایران
تفصیلوطولباالبته،بزرگمهرکردنتعبیروانوشیروانخوابصحنۀبهکتابایندر،صورتهردر

. خوریممیبرفراوانفرعیحوادثوبسیار
.استشدهانوشیروانرويدشمنوزیرنامبختککتابایندر
.تراشیدمینامیبایدنیزبزرگمهرپدربراياما

"جمالبخت"بهبزرگمهرپدربختگاننام،حمزهقصۀقدیمیتحریرهايدر،صورتیچهبهنیستمعلوم

.استشدهبدل
راآنوخواندهحمالنیزراجمالوشدهبدل"بخت"بهناماین،حمزهرموزیعنی،آخرینتحریردر

بیپدريازبزرگمهرنبوغبهمرديمعموالواستپستهايپیشهازحمالیچونوانددانستهبختشغل
برجاخودازکتابیجاماسبوبودحکیمجاماسبفرزندحمالبختکهاندگفته،آیدنمیپدیدفرهنگ
بهکتاباین،نداشتنصیبیدانشازاوخودفرزندچونودادمیخبرهگذشتوآیندهازکهبودگذاشته

.بردارثبهراجاماسبدانشورسیدبزرگمهر
.استشدهمنتشرتهراندانشگاهسويازکندمینقلرابزرگمهرداستانکهحمزهقصۀقدیمیتحریریک
رایجفارسیبااندکیآنزبانواستشدهیهتهایراننواحیترینشرقیدروالنهرماوراءدرنسخهاین

.داردتفاوتامروزي
.رساندخواهیمنظربهآنانشاءحفظضمنراروایتاینمختصر،دیگريمجالدر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)معینفرهنگ(رنگدو،ابلق،آمیختههمبهسپیدوسیاه،شدهزینت،بستهنگارونقش: پیسه* 

استـبزرگمهرـآنکنندةتعبیریعنی،خوابگزارندةمرادجاایندر،گزارنده** 
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برمکیان
جوانمرديوراستیخاندان

میاندرجعفروفضلپسرانشوبرمکییحیايذکربیهقیتاریخازداستانیدرجضمندرپیشمقالهدر
.آمد

تدبیروفضلوشجاعتوبخشندگیونجابتبهوهستندایرانیاصیلهاينخانداازخانداناینچون
دیگردرکسهرگزکهرسیدندايدرجهبهعباسیخلفايدستگاهدرداريکشورکاردرو،دارندشهرت
) 1( نیافتمرتبتیچنانایشانوزارت

حسنومنشیبزرگازداستانودایشانمعرفیدرمختصريشرحازپسکهآنستبهتراندیشیدمخودبا
خوانندگانبااستآمدهشبیکوهزاردرجملهازوگوناگونمراجعدرکهراایشانجوانمرديوتدبیر

.بگذارممیاندرایرانزمینادبوفرهنگتاریخازمجموعهاین
منصبودرجاتوشدهدولتمهمکارهايمتصديعباسیعصرآغازدرکهایرانیکریموجلیلخانوادة"

.اندیافتهوزارتوامارتازعالیهاي
)2( نوبهاربتکدةریاستومیزیستهبلخدرگویندکهاستنامبرمکبهخانوادهایننسبت

کلیۀلقببرمککهاندگفتهبرخیواستآوردهاسالمامويعصراواخردروداشتهبلخحکومتو
استبودهجعفرنامشاستمنسوببدوبرامکهخاندانکه) 3( برمکآخرینوبودهنوبهاربتکدةرؤساي

.
،یحییپسردوو) 190متوفی(خالدبنیحییپسرشو) 166یا163( برمکخلدبنخانوادهاینمشاهیر

ادبوعلموکرموبجودهمگیکه187درشدهکشتهو149متولدجعفرو193متوفیو147متولدفضل
.اندبودهموصوفومعروفاخالقفضائلومکارمعانواو

وپیوستسفّاحابوالعباسخدمتبهامیهبنیملکزوالِازپسکهبودخراسانیابومسلمسپاهامرايازخالد
.یافتوزارتسمت
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وراستقراوداشتعظیمنفوذيوقدرتهارونزماندربودالرشیدهارونحامیومربیکهخالدبنیحیی
بودهجعفروفضلپسرشدووويسیاستلطفوتدبیرحسنِنتیجۀامرآغازدرعباسیدولتعظمت

.است
آناستمشهورکهبشرحی187سالدروبردرشکخانوادهاینعظمتوشوکتبرالرشیدهارون
.کردقمعوقلعرانبیلخانوادة
. اندکردهگوناگونهايروایتیزنبرمکیخاندانبههارونگرفتنخشمعلتدربارة
برآنمشروطباشدبدومحرمتاکردعقدبرمکیجعفربرايراعباسهخودخواهرهارونکهاندگفتهحتی
.نگیردصورتایشانمیانزناشوییکه
.یافتفرزنديوآمیختدرويبابودشدهاوعاشقکهعباسهتحریکبهمستیحالدرشبیجعفراما

وبکشتراجعفروشدآگاهخواهرفرزندوجودازنیزوبودرفتهدوآنمیانآنچهازهاروننديچازپس
.هستبسیارتردیدسخنانایندراما. برکندرابرمکیخاندانبیخ

هايوآیینرسوموآدابکهداشتندکوششبرمکیانکهاستاینیکیگفتاطمینانبامیتوانآنچه
قرنتاچنانچهبودندیافتهتوفیقکارایننیزدربسیارحدتاودهندرواجعباسیدربارردراایرانفرهنگی

.شدمیبرگزاربغداددربسیارشکوهباسدهومهرگانونوروزهايجشنبعدها
متماوخلیفهکهبودرسیدهحديبهآنانبهمردمتوجهوخانداناینشهرتوتواناییونفوذاینبرعالوه

بیمناكاعتبارونفوذاینازاگر،هارونچونمرديکهنحويبهبوددادهقرارالشعاعتحترااودستگاه
وفضلوکرمبرعالوهخانداناینچه،استبرچیدهراآنانبساطوبردهرشکبدانکمدستباشدنشده
کسیبا،بودقلماهلوپیشهدبیرمرديکهآنبا،وزارتمسنددرخودیحییوداشتندنیزشجاعتهنر
.بکشترااووبرخاستمقابلهبهکندقصدسوءبدوخواستمیکه

.شودجباراننگرانیوبیممایۀمیتواندمرديچنینوایمدیدهنیزالرشیدهارونبهرااودرشتپاسخ
ایندرکهاستایننیزیکی،برانگیختداستاندوایننقلومختصرایننوشتنبهرابندهبیشترآنچه
نوعاین،گذاشتند"اسالمیانقالب"راآننامبعدهاودادرويایراندرکهحوادثیازپسخاصۀ،اواخر
،مقامی،جاهیتاریخطولدرهرکسکهاستگرفتهریشهنیزفعلیرژیممخالفانذهندرحتی،تفکر

ازراخوداموالوبودهزنراهوغارتگروحرامیودزدهمهاستهداشتمکنتیوثروتی،وزارتی،سلطنتی
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واخالقیزیورهايازیکهیچونداشتهکفایتیولیاقتگونههیچگویاواندآوردهفراهمستموجورراه
.اندنبودهداراراانسانی
زیزدمیآسیاباینبهآبیزن"طبقاتیمبارزة"و"محرومطبقاتاستثمار"داستانومارگسیستیافکار

یکبهراهمه،جوانانبعضیکهشودمیموجبنسنجیدههايداوريپیشداشتنوافکارگونهایننشرو
مروتووفاازهرگزگوییکهچنانبکشندجهانبلکهایرانبزرگانهمۀرويبرباطلرقموبرانندچوب
.استنبودهجهاندراثري
کهبسااي. نیستممالوجاهوزوروزنخداوندانِوامیرانووزیرانوشاهانازدفاعقامِمدرجااینبنده

.اندبودهنیز. . . وگرحیلهوشکنعهدوناجوانمردوستمگرآناناکثریقینبهو،آنانازبسیاري
حکومتوایرانتاریخطولِدرکهکنمجلبنکتهبدینراافکارگونهاینصاحبانتوجهکردمفکرفقط
.اندبودهبسیاروزیراناسالمیهاي

وامیرکبیر،اهللافضلالدینرشیدالملک،نظامخواجه،برمکیان: آنانازتنچندفقطکهاستچگونه
؟یابندمیشهرتیچنینمصدق

؟نیستندبرخوردارستایشاینازحرامیانوستمگرانباقیچرا
زبانهاسرِبرراایشانجمیلِذکرتااندخریدهرامؤلفانوشاعرانآنان) مثال( کهبگوئیدبازاستممکن

.بپردازندهاکتابوبنویسندمقاماتوبسرایندقصیدهایشانستایشِدروبیندازند
درهاقصیدهوهادیوانوهاکتاببیشترقضاازواستبودهایشانهمۀاختیاردرنیزوسایلایناما

.اندنیافتهرااقبالوقبولاینونرسیدهشهرتبدینهرگزکهاستکسانیستایش
بازمانده"رشیديمکاتبات"نامبهکتابیـاهللافضلالدینرشیدخواجهـایشانازیکیازبختانهخوشاما
.استنوشتهآنواینبهويکهاستهایینامهازقسمتیمجموعۀکه
طرزوکاربردنحوةبلکه،آیدمیبرمردایننکردنیباوروايافسانهثروتمیزانتنهاهنهانامهایناز

اینمصرفشودمیروشننیزـآنازقسمتیکمدستیاـهنگفتدرآمد.
. پرداختتواننمیالدینرشیدبهاستبرمکیانازداستاندودربارةايمقدمهکهگفتارایندرمتأسفانه

دیگربزرگانِآنوبرمکیانمانندکسانیچراکهدهدمینشانهانامهاینمطالۀکهگویممیقدرهمین
.ماندندمحرومآنازدیگرانویافتندراآوازهوناماین
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و،خیابانوکوچهنوایانبیازمرديبهاستبرمکیانکرمدربارةیکی،کنیممینقلکهراداستانیدو
. بودکردهجعلایشانقولازاينامهکهمرديبااستایشانرفتارداستاندیگري

آنتفصیلازقدريوکردهترسادهراآناندکیزیباستوفصیحبسیارشبیکوهزارانشايآنکهبا
. ایمکاسته
.هاداستاناینوشماایناینک

. کردندنمیآشکارراآناماداشتندشمنیدهمبانهاندرخزاعیمالکبنعبداهللاویحیی: اولداستان
فرزندانشویحییکهجاییتاداشتمیدوستبسیراعبداهللا،هارونکهبودآنخصومتاینسببِ

.گذشتمنوالبدینمدتی. استکردهافسونراخلیفه،عبداهللامیگفتند
. شدمستقروالیتآندرعبداهللاوفرستادمانسابدانرااوودادعبداهللابهراارمنستانفرمانرواییِخلیفه

بیوفقیربسیاراماپیشهدبیرمرديوداشتکافیبهرةهنروفضلازکهعراقمردمِازیکیوقتایندر
اينامهتوصیه،بودمالکبنعبداهللاویحییمیانکهپنهانیکدورتازغافل،بودحالپریشانوبضاعت
نامۀورسیدارمنستانبهبسیاررنجباوکردسفرويسويبهوبرساختیحییزبانزاعبداهللابهخطاب
.داداوحاجبانازیکیبهراجعلی

.رسانیدعبداهللابهرانامهوي
.استمجعولکهدانستکردتأملآندرچونوبخواندگشودهراآنعبداهللا

.کرددعاراعبداهللاگشتهحاضرمرد،بخواسترامردآن
. . .؟آورديمنبرايِ) جعلی(مزَورمکتوبونهادهخودبررنجهمهاینچرا: گفتبدوعبداهللا

.نگردانمنومیدراتوونکنمحاصلبیراتوسعیِمنکهنهیکسوتشویشومداراندیشهاما
بهانهبهحاجتمنمنعِدر،استگرانتوبرمنآمدنِاگر. دهادعمرطولراتوخدا: گفتمردآن

.استبرمکیخالدبنیحییازامآوردهکهمکتوبیواستزندهدهندهروزيوفراخزمینکه،نیست
. شودجویامکتوباینحالِازکهنویسممیبغداددرخودوکیلِبهمن: گفتعبداهللا

شایگانخلعتیوشتریکواسبیکبادرمرهزادهیاودهمتوبهراخودبالدازیکییاباشدصحیحاگر
.بتراشندراریشتوبزنندتازیانهدویستراتوبفرمایمباشدمزَورمکتوباگرو،بدهمتوبه

. . .شودمعلوماوکارِتاسازندفراهمرااومایحتاجِوببرندايحجرهبهرامردتابفرمودپس



١٩٩

سوءمنولیاستبرمکییحیايازکهبیاوردمکتوبیوبیآمدمانزديمردکهنوشتخودوکیلبهعبداهللا
.نپذیرفتمراآنبردهظن

.دانمبازدروغازراراستتابفرستمنبرايجوابوکنمعلومکاراینحقیقترفتهخودتواکنون
مکتوبودادسالمرااو،نشستهخاصانوندیمانبادید،رفتیحییخانۀبهگشتهسوارحالدروکیل
.بنهاداورويپیشِ
.بنویسمجوابتاآيمننزدفردا: گفتوکیلبهوبخواندمکتوبیحیی
دشمنِسويبهمنازمجعولنامۀکهکسآنپاداشچیست: گفتکردهندیمانبهرويرفتوکیلچون

؟ببردمن
.دیدندسزاراعقوبتیوگفتندسخنیندیمانازهرکس

بدینمراراستشماکههمتپستیازوگفتیدناسنجیدهسخنوشدیداندرخطابههمگی: گفتحییی
.شدیدرهنمونکارها

. استمعلومشمابراوستومنمیانکهدشمنیوایددانستهخلیفهبهراعبداهللامنزلتوقربشما
واسطۀبهماخصومتوکردهاوومنمیانۀحصلواسطۀودشمنیرفعِسببِرامرداینتعالیخدايالحال

.شدخواهدبدلآشناییومحبتبهمرداین
.بیفزایدمردآناحترامواکرامبرکهبنویسمعبداهللابهوکنمتصدیقرامرداینباید

.ماندندشگفتدراوجوانمرديِوکرمازوگفتنددعارایحییبشنیدندسخناینکهندیمان
درکنیاو) دربارة( = بجاياحسانهرکهگفتآنپایانِدرونوشتعبداهللابهاينامهچنینییحی

.هستمگزارشکروپذیرمنتمنوايکردهمنبجايحقیقت
.فرستادعبداهللابهراآنوکیلوسپردوکیلبهکردهمهررانامه

: گفتبدوآوردهحاضررامردآنوشدفَرَحناكآنمضمونِازبخواندرانامهعبداهللاچون
؟داريتردوستکردموعدهکهراچیزدوآنازیککدام
.چیزهاستبهترینمننزددرزر: گفت
بهاگرانِ گوهرهايايبارهومملوكدهوفاخرجامۀبیستوتازياسبِدوودرمهزاردویستعبداهللا

. ردکروانهرااووفرمودعطامردآنبه
.خواستدخولاجازتازرفتهیحییسويِبهراهازرسیدبغدادبهمردآنچون



٢٠٠

.دادبوسهزمینشدحاضریحییحضوردرمردآنچون. بدادجوازیحیی
؟کیستیتو: گفتیحیی

. کرديزندهمراتووبودممردهروزگارستمازکهآنممنخواجهاي: گفتمردآن
.بردممالکبنعبداهللابهتوازمزَوروبمکتکهآنممن

؟کردچهتوباگفتیحیی
ازفرمانواستخانهدربه،امآوردهرااوهايعطیههمۀوشدمنیازبیکهبدادچیزچندانمرا: گفت
.تست
کهرگبزاستمنتیمنبرراتووکردمتوبامنکهاستکاريازبهترمنباتوکارِ: گفتیحیی

.شدبدلمودتوصداقتبهبودمحتشممردآنومنمیانۀکهخصومتیودشمنی
. . .بدهماستدادهعبداهللاکهمالچندانراتونیزمن

گویدمرثیهیاکندگریهجعفربرايازهرکسکهفرمودبکشترابرمکیجعفرچونهارون: دومداستان
. . . بکشندنیزرااو

آمدمیاوزیارتبهگفتهجعفرمدحدرايقصیدهسالهردرکهبوداینعادترانشینبادیهبیعراتفاقأ
آمدمیدیگرقصیدةباکردهصرفدینارهزارآنسالآخرِتاوگشتمیبازگرفتهجعفرازدینارهزارو
.

.بیامدقصیدهبامعهودعادتبهنیزسالآندر
جاآندراشتروبیامدبودندکشتهرااوکهمکانهمانبهیافتکشتهرارجعفورسیدبغدادبهچون

.بخفتو) خواند( = کردانشاءراقصیدهوبگریستسختوبخوابانید
کشتهمراوآورديقصیدهوانداختیتعببهراخودتوگویدمیبدوکهدیدخوابدررابرمکیجعفر
.یافتی

رساندمیسالمراتوجعفربگويرسیبدوچون،شوجویاداردنامفالنکهمرديزاو،روبصرهبهاکنون
.بدهباقالامارتازدینارهزارکهگویدمیو

.رسانیدبدوراجعفرگفتۀوبیافتوبپرسیدرابازرگانآنوشدروانبصرهسويبه،گشتبیداراعرابی
.درآیدبهتنشازروانشدنزدیککهزدفریادچنانوبگریستبازرگانآن

. کردمهمانرااوروزسهوبداشتگرامیرااعرابیپس
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دینارپانصدوبودمدادنیجعفرحکمبهرادینارهزاریک: گفتودادبدودینارپانصدوهزارآنازپس
.تاسمننزددردینارهزاراستمراربهسالهردرراتوودادمتوبهخوددیگر
دهممیسوگندخدابهراتو: گفتبازرگانبابدويگاهآن: بستانمناززرهاوبیاشودسالآخرچون

.کنآگاهباقالحکایتازمرا
.بودمحالپریشانونوابیکارآغازِدرمن: گفتبازرگان

. میکردممعاشوسیلۀفروختهرااووگردانیدممیبغدادهايکوچهدرپختهباقال
ازکهايجامهمراوباریدمیبارانوبودسردهواروزآندرورفتمبیرونبرداشتهباقالدیگروزياتفاقأ
. نبودداردنگاهبارانوسرما

میوزیرجعفرقصرپايِازحالتبدانوافتادممیبارانآبِبهگاهیولرزیدممیسرماشدتازگاهی
.گذشتم

. بفرستادمنسويِبهخادمیآوردهرحمتمنحالتبهوافتادمنبرچشمقصرمنظرةازراجعفرناگاه
.بردجعفرنزدبهمراخادم

.بودندنشستهاونزددرجعفرخاصگانوزنانهنگامآندر
.بفروشحاضرانبههستراتوباقالهرچه: گفتمنبهبدیدمراجعفرچون

.پیمودمباقالازايپیمانهحاضرانازهریکبهوبگرفتمپیمانهمن
زرهاوبفروختمداشتمباقالهرچهمنکهاینتادادندمیمنبهکردهزرپرمراپیمانۀایشانازیکهرپس
.کردمجمع
؟نهیااستماندهاندردیگبهچیزيباقالازآیاگفتمنبهجعفرگاهآن
. آوردمپدیدباقالدانهیککردهجستجورادیگپس. دانمنمیگفتممن

. بشکستنیمهدورااووبگرفتمنازباقالدانهیکآنوزیرجعفر
خريمیدینارچندبهباقالنیمهاین: گفتاووبهبدادخودزنانازیکیبهاينیمهوبرداشتهخوداينیمه

؟
. بخرماستآوردهجمعفروشباقالمردکهزرهااینبرابردوبه: گفتزنآن
. استمحالکارچنینکهگفتمخودباوگشتحیرانعقلسخناینازمرا
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آنبرابردوفرمودراخودکنیزکانزنآنناگاهکهداشتمفکرتگریبانِدرسروبودمعجبدرمنپس
.بدادندمنبهآوردهحاضرداشتممنکهزرها
) . خرممی( = کنمشريزرهااینهمۀبرابردوبهرادیگرنیمۀاینمن: گفتجعفرگاهآن

آوردهجمعرازرهاهمهوبدادمنبهزرزرهاآنهمۀبرابردووبفرمودزرآوردنِحاضربهراخادمانپس
مالآنازوبنشستمبازرگانیبهمالآنباآمدهبصرهبهوبازگشتمبرداشتهزرمن. کردزرازپرمرادیگ

. اناندوختهبسیارمالی،
بهحقرحمتکهرسیدنخواهدمنبهزیانیبدهمراتوبرمکیجعفرِاحسانِبهدینارهزارسالهردرهرگاه
.بادجعفرروانِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هرگزیعنیـیحییمثلستوزرالخلفاءاما: گفتکهاستشدهنقلالرشیدهارونقولازبیهقیتاریخدرـ1

.نداشتندبروزارتبهرایحییمانندکسیعباسیخلفاي
باکلمهاین. است) بودایی( معبدمعنیبهآمده"ویهاره"پهلويدرکهبهارلفظ،بهارنو= نوبهارـ2

آنواستیکیبخاراوبهارحقیقتدرواستریشهیکازاستسامانیانتختپاينامکهبخاراکلمۀ
استمعروفبهارازغیرکلمهاینکهاستبدیهی. استیافتهشهرتبودهآندرکهمعبدينامبهنیزشهر
.نارنجشکوفۀ= نارنجبهارشکوفهدیگريوسالفصلنخستیننامیکی. داردمعنیدوفارسیدرکه
ایننگینِ. کردنمیجداخودازراآنرگزهکهداشتدستدرانگشترییبرمککهاندنوشتهـ3

.بودشدهتعبیههالهلزهرمقداريدرزیرآنوشدمیپیادهآنازسهولتبهانگشتري
درجاییاگرکهاستاینبراي: گفت،کردندسئوالانگشترياینوداشتنساختنعلتدربارةاوازوقتی

راويرويآنازوبمیرمو"برمکم"راآننداشتمرهاییرويِودیدمخطردرراخودوافتادمتنگنابه
موهومداستاناینسازندگانیادازکهداشتهدیگرنامیشخصاینروزآنتاقراربدین. خواندندبرمک

! استرفته
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مهرگان
جشنی که مربوط و منسوب به ایزد مهر است

شاد باشید که چشن مهرگان آمد
کاروان آمدبانگ و آواي دراي 

کاروان مهرگان از خزران آمد
یا زِ اقصاي بالد چینان آمد

نه از این آمد ، با هللا ، نه از آن آمد
که زِ فردوسِ برین وز آسمان آمد

ایرانیانِ باستان سال )تقویم ( گویا تا کنون چند بار از سوي صاحب قلم گفته شده است که درگاه شماري
.روزه تقسیم می شد خورشیدي به دوازده ماه سی

.هفته وجود نداشت و هر روز از ماه به نام یکی از مهین فرشتگان نام گذاري شده بود 
مثال نام نخستین روز هرماه اورمزد روز ، روز سیزدهم ، تیرروز روز شانزدهم هرماه مهروز و روز نوزدهم، 

.فروردین روز خوانده میشد
همین ایزدان و فرشتگان بزرگ موسوم شده بود و در هر ماه یک روز ماه هاي سال نیز به نام دوازده تن از

فروردین روز از فروردین ماه ، :وجود داشت که در آن ماه و روز هردو به نام یک ایزد خوانده شده بود 
د این روز را ایرانیان گرامی می داشتند و آن را جشن می گرفتن. . . تیرروز از تیرماه ، مهر روز از مهرماه و 

.و بدین قرار دوازده جشن در دوازده ماه سال پدید می آمد 
.روز نبود و هنوز پنج روز کسري از آن باقی مانده بود 360اما سال 

می )نوروز ( در آیین ایران باستان پس از دوازده ماه سی روزه پنج روز را رها میکردند و روز ششم را جشن
.گرفتند 

.مراسم و آداب و ترتیبی داشت و جشن گرفته می شد اما آن پنج روز نیز براي خود 
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غیر از این دوازده جشن بازهم جشن هاي دیگري در ایران باستان وجود داشت که براي گفتگو در باب آن 
.باید گفتاري جداگانه پرداخت )مانند گاهنبارها و جشن سده و غیره ( ها

اهمیتی بیش از دیگر عیدها داشت و با شکوه و جالل در میان این جشن ها و مراسم متعدد ، همواره دو جشن
بسیار برگزار می شد و مراسم آن نه یک روز که روزها به طول می انجامید و در اواخر دوران پیش از اسالم 

.، هریک از آن دو یک ماه دوام داشت 
.مهرگانبود و دیگرينوروزدو جشن یکی

*
) .گان + مهر ( داراي دو جزء استمهرگانکلمۀ
ایزد عهد بزرگ ترین ایزدان دین زردشتکهداراي معنی هاي متعددي است که از جملۀ آن هاست یکیمهر

به (، نام هفتمین ماه هر سال و شانزدهمین روز هر ماه مهربانیودوستداريومحبتاست ،و پیمان و میثاق
به فارسی امروزي مهرگانست بنابر ایننیز پساوند نسبت ا» گان«جزء دوم کلمه )نسبت با ایزدمهر 

.است گرويبه معنیگروگانوبازاريبه معنی)بازرگان ( بازارگان، همچنان کهمهريیعنی
.است ایزد مهریعنی جشنی که مربوط و منسوب بهمهرگانبنابراین

است )میترا ، میثرا ( مهريو دیگرسروش، از تمام ایزدان مهم تر دانسته شده اند که یکیایزددواوستادر
.

نیز آمده است و براي او مقام و اهمیتی خاص وضع کتاب مقدس هندوان باستان"ودا"نام این فرشته در 
.برعهده دارد اوستاشده و عالوه بر این وظایف وي اندکی شبیه وظایفی است که در

از ایرانیانوهندوانم ، پیش از جدا شدنبر اثر وجود همین شباهت می توان گفت در روزگاران بسیار قدی
شترك این دو تیره بوده است و همین نشان سابقۀ کهن گرامی داشت و ممهین فرشتۀیامهر ایزدیکدیگر ،

.است فرشتهستایش این
ان حد از روزگاران بسیار قدیم ، مورخان و مؤلفان ، این ایزد را با خورشید ، اشتباه کرده اند و این اشتباه تا بد

که اوستاانسته اند و حال آن که دررواج یافته که تقریبأ تمام فرهنگ نویسان بعد از اسالم آن دو را یکی د
سوار ایزد مهردارد ، خورشید گردونه اي دانسته شده است کهمهردر ستایشمهریشتفصلی خاص به نام

ر نظر می گیرد و بر اجراي عهدها و پیمان را زیآریاییبر آن از سمت شرق بر می آید و تمام منزلگاه هاي
.به سزا می رساند ها نظارت می کند و پیمان شکنان را 
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اهمیت فوق العادة مهر موجب شد که آیین هاي ستایش وي شکل مذهبی خاص به خود بگیرد و بر اثر چیره 
به وسیلۀ سیاي صغیرآکوچ کند و ازآسیاي صغیربدان ناحیه رود و از آن جا بهبابلبهایرانیانشدن

به صورت مسیحیتگیرد چندان که در عمر طلوعرا فراقارهراه یابد و سراسر آناروپابهرومیسربازان
.بزرگ ترین دین رقیب و خصم وي در آید 

قارة با جنگ هاي شدید و خون ریزي هاي سهمگین توانستند نفوذ این آیین را ازمسیحیانسر انجام نیز
.زند بر اندااروپا

ملۀ آن ها همین باقی ماند و از جمسیحآیینبا این حال بسیاري از آداب و مراسم آن در
ایرانیان و هنگام شب یلداياست که در حقیقت همانجشن والدت حضرت عیسیومراسمکریسمس

.است ایزد مهروالدت
دیده شده و حکایت ازگسترش ندجزیرة ایسلو حتی درانگلستاندر سراسرمهريویران شدةمعابدبازماندة

.فراوان ونفوذ فوق العادة آن میکند 
اي است که این جشن بدو فرشتهنشان بلندي مقامجشن مهرگانکه شکوه و جالل برگزاريبدیهی است

.منسوب است 
نیز سبب دیگري بوده که به تجلیل و ستایش فراوان این جشن )آغاز پاییز ( جشن مهرگانزمان برقراري

:کمک می کرده است 
یش وجود نداشت که یکی را تابستان بزرگ و دو فصل ب)ایرانیان باستان ( پارسیاندر گاه شماري قدیم

دیگري را زمستان بزرگ می خواندند و چون در ایران معموال فصل گرما اندکی از فصل سرما درازتر است 
.رفتند تابستان بزرگ را هفت ماه و زمستان بزرگ را پنج ماه می گ

.بوده است مهرگانجشن بزرگ آغاز تابستان ، نوروز و جشن آغاز زمستان
، مورخان و فرهنگ نویسان آن را تالی و نظیر نوروز دانسته اند ولی همین مهرگاندر هنگام گفتگو از

می نهاده مهرگانرا با آن برابر بیش از تمام جشن ها بوده و از این روينوروزمقایسه می رساند که اهمیت
.اند 

با این حال در روزگاران بسیار کهن ، سال در آغاز پاییز نو میشده است و با آن که بیشتر نویسندگان و 
گویندگان جهان بهار را بر پاییز برتري داده اند اما در میان آنان کسانی نیز هستند که پاییز را بر بهار 

.رجحان داده اند 
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:از او در باب بهار و پاییز سئوال کرد در پاسخ گفت اسکندرنقل کرده اند که وقتیارسطواز
ابتداي پدید آمدن پشه هاست و پاییز اول نابود گشتن آنان و به همین سبب پاییز از بهار برتر بهار پادشاهاي

.است 
ز، آمدن اما از نظر قومی که اقتصاد ایشان بر مبناي گله داري و دام پروري و کشاورزي است، فرا رسیدن پایی

.روزگار برداشت حاصل دسترنج است
و معنی آن این است که در فصل "جوجه را آخر پاییز می شمرند"هنوز در زبان فارسی مثلی هست که 

.بهار ، مرغان جوجه هاي بسیار پدید میآورند 
ز بالها و اما آنچه مهم است این است که این جوجگان ، دوران نوپایی را چه وقت به پایان می آورند و ا

برند ، تا در پاییز بتوان آنان را در خطرات و بیماري هایی که در راه ایشان وجود دارد جان به سالمت می 
.شمار مرغان سرشماري کرد 

درست به همین قرار است نتایج و کره هاي گوسفندان و گاوان و اسبان و دیگر جانوران و محصول باغ ها و 
.زمین هاي زراعتی 

ها گوسفند و بزغاله ها بز و گوساله ها گاو و کره اسبان بدل به اسب شدند و دهقان محصول زمین وقتی بره 
هاي کشاورزي خود را ـ اعم از گندم و جو و برنج و دیگر حبوبات ـ از زمین برداشت و در انبار کرد و 

خشک کرده و میوه هاي رسیده را از درختان چید و به مصرف رسانید ، یا خشک کردنی هاي آن را
برداشت ، آنگاه می تواند ایمن و خرّم به استقبال زمستان رود و فصل سرماي سهمگین را که در سر زمین 
خشکی چون ایران با آب و هواي بري و اختالف درجۀ حرارت بسیار گاه سرما ، غیر قابل تحمل میشود و 

می بگذرانند و در انتظار فرا رسیدن بهار خرّم بیرون آمدن از در خانۀ گرم و آسوده را دشوار می سازد ، به آرا
.روز شماري کنند 

را با دست پر ، با تأمین آینده و آمادگی براي گذرانیدن زمستان ، جشن می گرفتند مهرگانایرانیان باستان
و بدیهی است که در بزرگ داشت آن نیز بسیار می کوشیدند ، زیرا گذشته از هرچیز ، این تقریبأ آخرین 

.شنی بود که در هواي خوش و معتدل و در حال آسایش و آرامش برگزار می شد ج
هوشنگنسبت می دهند را بهسدهوجمشیدرا بهجشن نوروزاز نظر تاریخی و اساطیري نیز ، همان گونه که

.است فریدوننیز منسوب بهجشن مهرگان،
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قیام کرد و ضحاكبر ضد ستم هزار سالۀپادشاهی است که با یاري و پایمردي کاوة آهنگر ، فریدون
.و او را بگرفت دستگاه بیدادگري او را در هم فرو ریخت

.در بند کرد کوه دماوندو چون هنوز روز مرگ وي فراز نیامده بود وي را به
کوه دماونداست و و زندانی کردن او درضحاكبرفریدونغلبۀمهرگانگروهی بر آنند که جهت پیدایش

پادشاهی بر تخت ضحاكپیش از سرکوبی و دفع قطعیفریدونگویند در چنین روزي بود کهبرخی 
.نشست و از این روي مردم آن را جشن گرفتند 

افزوده می شد ، افسانه ها دربارة آن بیشتر و بیشتر ساخته می شد مهرگانپس از آن هرچه به جالل و شکوه
:

مین را بگسترانید و کالبدها را بیآفرید تا قرارگاه روان ها باشند ، در در این روز خداوند زپارسیانبه اعتقاد
.چیره شود ضحاكرا یاري کردند تا برکاوة آهنگرن روز فرشتگانای

از )نخستین ریشۀ گیاهی زن و مرد به اعتقاد ایرانیان باستان ( مشیانهومشیهدر همین روز بود که
.پدید آمدند کیومرثنطفۀ

نطفۀ ازدو گیاهنخست به شکلمشیه و مشیانهسال پس از خلقت عالم بمرد و چهل سال بعد6030کیومرث
.سال پس از خلق جهان روي داد 6070پدید آمدند و این واقعه کیومرث

.گاه نیز در منابع متأخر افسانه هایی بی پایه و احیانأ خنده آور در این باب نقل می شود 
:آمده است یف رضاقلی خان هدایتانجمن آراي ناصري تألدر
و بعضی گویند که فارسیان را پادشاهی بود ، مهر نام داشت و بغایت ظالم بود ، و او در نصف ماه به جهنم "

واصل گردید بدین سبب آن روز را مهرگان نام کردند و معنی آن مردن پادشاه ظالم باشد چه مهر به معنی 
". م آمده استمردن و گان به معنی پادشاه ظالم ه

بر وي فریدونو چیرگیضحاكدگريو بیدافریدونوضحاكپیداست که نویسنده ، چیزي از داستان
شنیده بوده و اجماال میدانسته است که از میان رفتن پادشاه بیدادگري با این روز در رابطه است ، از این 

.درست در آید مهرگانه است تا وجه تسمیۀگرفتپادشاه ظالمرا به معنیگانومردنرا به معنیمهرروي
:بوده است بسیار مفصل جشن مهرگانتشریفات

در این روز تاجی را که بر آن صورت آفتاب را نقش کرده اردشیر بابکان،پادشاه ساسانینخستینگویند
ـ که آن وغن بانرنیز چنین تاجی بر سر اوالد خود نهادند وپادشاهان عجمبودند بر سر نهاد و بعد از او
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پادشاهان که در این روز نزدیکدرختی است ـ به جهت تبرك بر بدن مالیدندي ، و اولین کسی 
بودندي ، و هفت خوان از میوه ، همچو شکر ، و برنج و سیب و بهی و انار و دانشمندانوموبدانآمديعجم

آن است که هرکس در این روز پارسیانةبا خود آوردندي، چه عقید)سدر( = عناّب و انگور سفید و کُنار
بر بدن )روغن دانۀ درختی به همین نام که معطر و خوشبو است( +روغن باناز هفت میوة مذکور بخورد و

.بمالد و گالب بیآشامد و بر خود و دوستان خود بپاشد از آفات و بلیات محفوظ باشد 
سر استان هاي ایران از شرق تا غرب و از شمال تا از مدارك تاریخی پیداست که این جشن نه تنها در سرا

جنوب رایج بوده ـ بلکه در ملت هاي مجاور نیز ـ با داشتن آیین هایی غیرازآیین مزدیسنی و دین ایرانیان ـ 
.جشن هایی برابر و شبیه به این جشن برگزار می شده است 

نام "مهگان"بوده است )خداي آفتاب (=شَمشکه ماهتشرياست از ماهمهرعبارتمعادل ماهبابلیماه
.فته شده استگرمهرگاندارد که ظاهرأ از نام عید

.باشد آفتاباست که مراد از آن همانبغیافغ، یعنی ماهفغگانمعادل آن نیز ،سغدياسم ماه
.به سی روز رسید جشن مهرگانایامهرمز پسر شاپورـ به وسیلۀساسانیدر اواخر دوران

:گوید جشن مهرگاندر ضمن شرحآثار الباقیهدروریحاناب
روز بیست و یکم مهرماه که رام روز است ـ مهرگان بزرگ می باشد و سبب آن ظفر یافتن فریدون است "

.و زردشت امر کرد که بزرگ داشت مهرگان و رام روز یکی است . . . بر ضحاك 
که هرمزین شاپور شجاع آن دورا به هم وصل کرد و ایامی را پس ایرانیان هردو را با هم عید گرفتند تا این

پس پادشاهان و مردم . کرد )عامه و خاصه(که بین آن دو بود عید گرفت ـ همچنان که در اتصال دو نوروز
ایران شهر از اول مهرگان تا تمام سی روز را بین طبقات مردم عید قرار دادند به همان ترتیب که ذکرش در 

".ه است و براي هر طبقه پنج روز تعیین کردندنوروز گذشت
چنان بوده است که ماه به شش قسمت بخش می شد و -نوروزهمچنان که در-طرز قرار گرفتن این روزها 

وقت پنج روز نخستین را به اشراف و دومین را براي بخشش اموال و دریافت هدایا ، و جاحظ پادشاهبه گفتۀ
خویش ، و چهارمین را به خواص خود و پنجمین را به لشکریان و ششمین را به سومی را به خدمت گزاران 

.امۀ مردم اختصاص داد ع
.اندکی اخت،ف دارد جاحظدربارة تقسیم این روزها روایتی نیز از ابوریحان در دست است که با نقل
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دم ایران حکایت می و در هر صورت از تحلیل فراوان و حرمت گستردة این جشن در میان طبقات مختلف مر
.کند 

دربارة آداب و مراسم برگزاري این جشن و ذکر جزءیات هدایایی که پادشاه از مأموران خویش در نقاط 
مختلف کشور دریافت می داشته و بخشش هایی که بدیشان می کرده است روایت هاي بسیار مفصل در 

.دست داریم که نمی توان از تمام آن ها در این گفتار یاد کرد
:ار می شد این است که برگز)و هم در نوروز( مهرگاناما یکی از رسم هاي بسیار پسندیده که در

زینت خود را می پوشید و در مجلس حضور می یافت ، مردي خجسته نام و مبارك پادشاهدر این روز چون
ۀ شاه به انتظار ایستاده بود، قدم و گشاده پیشانی و فصیح و نیکو سخن ، که از شب هنگام تا بامداد بر در خان

د و چندان بر پا می ایستاد و سخن نمی گفت تا شاه خود وي بامدادان بی کسب اجازه بر پادشاه وارد می ش
.را ببیند 

کیستی و از کجا آمده اي و ارادة کجا داري و نامت چیست ، و که تو را آورد ، : از او می پرسید شاهپس
با توچیست ؟و با کدامین کس آمده اي و 
پادشاهنیک بخت می آیم و ارادةخداي، و از جانبفتح و ظفرممن نیروي: آن مرد در جواب می گفت 

.دارم 
.است و آورندة من پیروزي و نصرت است خجستهنامم

.سال جدید همراه من است وسالمت و بشارت و گوارائی را به ارمغان آورده ام 
.ش دهید اجازة ورود: می گفت پادشاهپس

.آنگاه مرد به درون آمده مینشست . به درون آي : سپس خود بدو می گفت 
به همراه داشت و در آن گرده هاي نانی که از انواع غالت و طبقی سیمینپس از او مردي داخل می شد که

.ده شده بود حبوبات مانند گندم و جو و ارزن و نخود و برنج و عدس و کنجد و باقلی و لوبیا پخته بودند نها
نیز از هریک از این حبوب هفت دانه و هفت خوشه ، و قطعه اي شکر و دینار و درهم جدید و شاخه اي 

.اسپند بر این طبق گذاشته می شد 
درمیان طبق هفت شاخه از درخت هایی که بدان ها و نامشان فال می زدند ونگریستن بدان ها نیکوست مانند 

بعضی از این شاخ ها را به طول یک گره ، بعضی را دو گره و برخی را سه .هادندبید، زیتون، بهی و انار مین
.گره بریده بودند
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افزود و افزاید ، و افزون ، و پروار و :هریک از آن ها را به نام یکی از شهرها نامیده و بر روي آن ها کلمات
.فراخی و گشایش را مینوشتند 

.دوام ملک و سعادت و عزت شاه را از خدا می خواست آن مرد تمام این چیزها را به دست گرفته
در این روز پادشاه در هیچ کاري به مشورت نمی پرداخت مبادا در طی راي زدن چیزي که ناپسند باشد در 

.میان آید و در تمام سال جاري شود 
.می گذرانیدند پس از این هدیه هاي گوناگون بود که به ترتیبی خاص به نزد شاه می آوردند و از نظر وي

*
، در میان مسلمانان شناخته بود و اسالمبعد از، از قدیم ترین روزگاراننوروزنیز ، مانندجشن مهرگان

.مسلمانان احادیثی دربارة فضیلت آن روزها روایت می کردند 
.گرفت فزونیمهرگانونوروز، با روي کار آمدن وزیران ایرانی ، شکوه و جاللعباسیاندر روزگار

بها تقدیم می داشتند و بسیاري به مناسبت این جشن ها بدیشان هدیه هاي گران خلفاي عباسیسرداران
.را ستایش کردند نوروزومهرگانشاعران عرب یا عربی زبان ،

در سرزمین ایران ، این جشن ها رنگ و رونقی دیگر عربپس از روي کار آمدن سلسله هاي ایرانی یا غیر
.یافتند

جشن سلجوقیدربارةوغزنويوسامانیاز ستایش نامه هاي فراوانی که در دیوان هاي شاعران عصرهاي
.و دیگر جشن ها بازمانده است پیدااست که تمام شاهان در برپایی آن ها اهتمام داشته اندمهرگان

.دو سه بیتی را که در آغاز گفتار نقل کردیم 
آن و آداب انگور چیدن و جشنومهرگاندر وصفمنوچهري دامغانیاستاد بند اول از مسمطی است که

.سلطان مسعود غزنویپرداخته است ختن سروده و تنها در آخرین بند آن به ستایششراب اندا
در این مسمط نقاشی ها و صحنه آرایی هاي شگرف دربارة منظرة پاییزي باغ وجود دارد و ما سخن خود را با 

به پایان می بریم و پیش از آن یاد آور می شویم کهمهرگانآن ، در ستایشنقل دو بند دیگر از 
چندان در زبان عربی نفوذ یافته که امروزه نیز اعراب آن را به معنی مهرجانو معرب آنمهرگانکلمۀ
.و معادل آن ، تقریبأ در همان معنی جشن به کار می برند "فستیوال"

:منوچهرياینک آن دو بند دیگر از مسمط
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مهرگان آمد ، هان ، در بگشاییدش
اندر آیید و تواضع بنماییدش
از میان راه اندر ، ببرباییدش

بنشانید و به لب خٌرد ، بخاییدش
خوب دارید و فراوان بستاییدش

هر زمان خدمت ، لختی بفزاییدش
خوب دارید ، کز این راه دراز آمد
با دو صد کشی و با خٌوشی ناز آمد

ردش و ، چون وعده فراز آمدسفري ک
آمدبه نماز)شیشۀ می ( = با قدح ، رطل و قنینه

زان خجسته سفر ، این جشن چو باز آمد
سخت خوب آمد و ، بایسته به ساز آمد
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درفش کاویانی
یا

اختر کاویانی

و دست کم اطالع نشنیده "اختر کاویانی"یا درفش کاویانیشاید هیچ ایرانی با سوادي نباشد که نامی از
نشانه اي خجسته و ظفر بخش در جنگ هاي روزي ضامن پیروزي ایرانیان ودرفشنداشته باشد که این

.ایشان بوده است 
شویم باید یاد آوري کنیم درفشپیش از آن که وارد بحث دربارة سرگذشت جالب توجه و عبرت انگیز این

است، بعضی از آن درفشتمام آن ها به معنیکه در زبان فارسی واژه هاي بسیار وجود دارد که
.است نشانهوعلمه شده ولی همۀ آن ها به معنیگرفتترکیوحتی ازعربیها

.عالمتوعلَم ، رایت ، لوا، درفش ، اختر ، بیرق:از این گونه لغت هاست 
به 20س از شهریور و پپادشاهی پهلوي دومکه فقط در این اواخر ، یعنی در دورانپرچماما کلمۀ

است که اصال در سرزمین دم نوعی گاو وحشیدنبالۀانتخاب و رایج شد، در اصل به معنیعلمودرفشمعنی
گاو ابریشم ، چون کژ به معنی ابریشم است = کژگاو (غژغا وزندگی می کند و آن راتبتهاي بلند

.خوانند )
وِي موها بسیار پر پشت و زیبا و درخشان دمِآخرین بخشموهاي بسیار سیاه درخشان دارد و در گاواین

ها می آویزند درمی آید و در پردهآن را بهمنگولهصورت وسائل زینتی که امروز به اسمِمی شود وبه 
.و ساخته شده است دمِ غژغاکه به تقلید ازمصنوعیوابریشمینچیزي استمنگولهحقیقت

براي را فقط گاوخجسته و مبارك می پنداشتند و اینمغوالنوترکماناناستنامپرچماین دنباله را که
یا به گلوگاه نیزهشکار میکردند سپس آن را به نشانِ شکون و به آرزوي پیروزي بهپرچمشبدست آوردن

.را بدان بسته بودند می آویختند علماي کهنیزهیاچوبباالي
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بوده علمودرفشجز به این معنی به کار نرفته و جزئی از زینت هایمعصر قاجار ، پرچدر ادب فارسی ، تا
اي طبیعی و حیوانی ، نه ساختۀ دست منگولهمنتهی. است "منگولۀ علم"ت و معنی آن به فارسی امروز اس

.آدمی
ورایتوعلمنهاد و آن را به معنی"پرچم"نام نشریۀ ماهانه خود را شادروان کسرويگویا نخست بار

.قعأ بدین معنی بودند جانشین تمام کلمات دیگري شد که واپرچمگرفت و از آن پسدرفشوبیرق
دربر دارد ، بنا به معمول درفش کاویانشناخته ترین منبعی از تاریخ و ادب ایران ، که اطالعاتی دربارة

.استشاهنامۀ گران قدر فردوسی،
هفده تن آن ها را کشته کاوهاز هجده پسرِضحاكکه: ید گوکاوة آهنگردر شرح داستانحکیم طوس

.شانۀ خود سازد مارانِپسین پسر او را نیز بکشد و مغزِ سرَش را خوراكبود و می خواست وا
:از این بی رحمی فغان و فریاد برآورد کاوه

هم آنگه یکایک زِ درگاه شاه
برآمد خروشیدنِ دادخواه
دندستمدیده را پیش او خوان

برِ نامدارانش بنشاندند
بدو گفت مهتر به روي دژم

که برگوي تا از که دیدي ستم
خروشید و زد دست بر سر زِ شاه

که شاها منم کاوة دادخواه
بده داد من ، آمدستم دوان

همی نالم از تو به رنجِ روان
اگر داد دادن بود کارِ تو
بیفزاید اي شاه مقدارِ تو

م بیشترزِ تو بر من آمد ست
زنی بر دلَم هر زمان نیشتر
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ستم گر نداري تو بر من روا
بفرزند من دست بردن چرا

مرا بوده هژده پسر در جهان
ازیشان یکی مانده است این زمان

ببخشاي بر من یکی در نگر
که سوزان شود هر زمانم جگر
جوانی نماندست و فرزند نیست
به گیتی چو فرزند پیوند نیست

ا میان و کرانه بودستم ر
همیدون ستم را بهانه بود

یکی بی زبان مرد آهنگرم
زِ شاه آتش آید همی بر سرَم

استشهادي ( = گفته بود تا محضريضحاكبه دادخواهی برخیزد ،دربار ضحاكدرکاوهپیش از آن که
.یت پرور است ضحاك پادشاهی دادگر و رعبسازند و بزرگان کشور امضا و تصدیق کنند که)

.بزرگان از بیم دم بر نیاورده و آن محضر را امضا کرده بودند 
.را بشنید بفرمود تا واپسین فرزندش را بدو دادند کاوهچون دادخواهیضحاك

.آن گاه از او خواستند که او نیز آن محضر را گواهی کند 

چو برخواند کاوه همه محضرش
سبک سوي پیران آن کشورش

اي پایمردانِ دیوخروشید ک
بریده دل از ترس گیهان خدیو

همه سوي دوزخ نهادید روي
سپردید دلها به گفتار اوي
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نباشم بدین محضر اندرگوا
نه هرگز براندیشم از پادشا

خروشید و برجست لرزان زِ جاي
بدرید و بسپرد محضر به پاي
گرانمایه فرزند در پیشِ اوي

از ایوان برون شد خروشان به کوي
و جوشان به کوي و بازار را درید و زیر پا لگد مال کرد ، خروشان پادشاهبا دلیري تمام محضرکاوهونچ

.در آمد و مردم را به سوي داد و قیام بر ضد مرد ستمگر فرا خواند 

وزآن چرم کآهنگران پشت پاي
بپوشند هنگامِ زخمِ دراي

همان کاوه آن بر سرِ نیزه کرد
برخاست گردهمانگه زِ بازار

خروشان همی رفت نیزه بدست
که اي نامدارانِ یزدان پرست
کسی کو هواي فریدون کند
سر از بند ضحاك بیرون کند

بدان بی بها ناسزاوار پوست
پدید آمد آواي دشمن زِ دوست

همی رفت پیش اندرون مرد گُرد
سپاهی برو انجمن شد نه خُرد

چو آن پوست بر نیزه بردید کی
یکی یکی اختر افکند پیبه ن

بیاراست آنرا به دیباي روم
زِ گوهر برو پیکرو زرش بوم
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بزد بر سر خویش چون گرد ماه
یکی فال فرخ پی افکند شاه

فرو هشت ازو سرخ و زرد و بنفش
همی خواندش کاویانی درفش

از آن پس هر آنکس که بگرفت گاه
بشاهی بسر بر نهادي کاله
نبر آن بی بها چرم آهنگرا
بر آویختی نو بنو گوهران
زِ دیباي پر مایه و پرنیان

بر آن گونه گشت اختر کاویان
که اندر شب تیره خورشید بود

جهانرا ازو دل پر امید بود
.را به تفصیل باید در گفتاري دیگر یاد کرد ضحاكو دربند کردنقیام کاوه و فریدونداستان

.است درفش کاویانیاین جا سخن از
.است تطبیق می کند و اختالف در جزئیاتشاهنامهت هاي منابع دیگر نیز کم و بیش باروای

.سخن گفته اند درفشنیز از این داستان و اینابوریحانوطبرياز مورخان قدیم دوران اسالمی
.آن مبالغه کرده اند مرواریدوگوهرو طول و عرض و میزاندرفشبعضی از آنان در شرح جنس

آن را جز در کارهاي زر و دیبا بر آن پوشانیدند وشاهان ایرانبود وپوست شیرازعلمگوید اینطبري
( بود بعرض هشت و طول دوازده ذراعپوست پلنگازعلمدرجاي دیگر گوید این. بزرگ بر نمی افراشتند 

) .از مچ دست تا آرنج = 
. . .پوست شیربود و بعضی گویند ازست خرسپوازعلممی نویسد اینآثار الباقیهدرابوریحان

دوستان را از دشمنان جدا کرد و جاي "بدان بی بها ناسزاوار پوست"کاوهکه گویدفردوسیاما روایت
می خواند از همه معقول تر می نماید چه اگر "بی بها چرمِ آهنگران"دیگري که آن را 

از کجا می خرسوپلنگوپوست شیرآن گیرودار دادخواهیدر مرد آهنگرباشد ،کاوهساختۀدرفشاین
آورد ؟
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نتیجۀ همتی است که دارندگان آن نشان داده اند نه درفشمنتهی کسانی که ندانسته اند قدر و ارج این
.، کوشیده اند تا آن را از نظرِ مادي هرچه گران بهاتر وانمود کنند علمجنسِ

کاوهدانسته و را صفت نسبی گرفته و آن را منسوب بهکاویانکلمۀ، یعنی درفشدانشمندان صفت این
.و بسیاري مراجع دیگر یاد شده است دلیل آن دانسته اند شاهنامههمان داستان را که در
این داستان از "با این نظر مخالف است و گوید )دانمارکی ( آرتورکریستن سناما در میان دانشمندان
کریستن در حقیقت".د آمد و معنی صحیح درفش کاویانی درفش شاهی است معنی غلط کاویان پدی

درفش می داند و حال آن که اگر چنین بود آن رادرفش کیانیرا مترادفدرفش کاویانییبترکسن
.کاویانیمی خواندند نهکیانی

، ستااودرفریدونآن است که در ضمن سرگذشتکریستن سنظاهرأ یکی از علل این برداشت
، کاوهاو اشاره نشده است و از سوي دیگر فرزندان و نوادگانقیاموکاوهبه

و بسیاري دیگر از پهلوانان حماسی ایران در حقیقت از بیژنوگیووگودرزوقارنوقبادمانند
.اشکانیهستندشاهزادگان

افتاد وصف کرده عربنگبچجنگ قادسیهرا بصورتی که دردرفشچند تن از مورخان ایران و عرب این
.هشت ارش عرض و دوازده ارش طول داشت بودپوست پلنگکه ازدرفشاینطبرياند بنا بر قولِ

را در پیش روي داشتند مظفر میشدند درفشایرانیان در هر جنگ که این: گوید بلعمی
.شده بود مرواریدوگوهروسیموزرغرقدرفشمی افزودند چندانکه ایندرفشآنجواهرگوهریبرو

ه گوید آنرا بر چوبهائی نصب کره بودند که است جز اینکطبريشبیهدرفشنیز از اینمسعوديتوصیف
.یکی بدیگري می پیوست 
.گوناگون بود گوهرهايومرواریدویاقوتپوشیده ازعلمدر عبارت دیگر گوید این

موجب کامیابی خویش میشمردند و در تزئین آن رادرفش کاویانحکایت می کند که پادشاهانثعالبی
ی میکردند و کمال جهد را درزیور بستن آن مینمودند چنانکه پس از مدتی بجواهر قیمتی با یکدیگر هم چشم

.در ِ یکتاي جهان و شاهکار قرون و اعجب عجایب روزگار شد 
.شایستۀ نگهداري آن نمی دانستند کسی رافرمانده کل سپاهرا پیشاپیشِ سپاه می بردند و جزدرفشاین

که مأمورِ نگاهداري آن بود گنجوريرا بهدرفشپادشاهپس از آنکه جنگ به فیروزي خاتمه می گرفت
.می سپرد 
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و افتادن آن به دست اعراب جنگ ایران با اعراب مسلماندردرفش کاویانیو جود واقعی و تاریخی
آن و پخش کردن میان مسلمانان آخرین خبر تاریخی گوهرهايندنو کمدینهمسلمان و داستان حمل آن به

.است درفش ایرانیاین
.دربارة این موضوع و کیفیت آن ، و نیز اغراق هایی که دربارة اوصاف آن کرده اند سخن خواهیم گفت 

چه شکلی داشته است ؟درفشاما اکنون ببینیم این
ساسانیانهمیشه در پیشِ وهخامنشیانکه در زمان باشوکتدرفش کاویانیخوشبختانه دو شکل از صورت

درفش لشکر ایران کشیده میشد در آثار تاریخ مانده به طوریکه امروز قریب به تحقیق شکل اصلی
.برما واضح و روشن است کاویانی

دیده می شود که به سال موزائیکییکی از آن تصویرها شکلی است که در روي
بواسطۀ آتش فشانی کوه وزو بکلی 79شهر قدیم ایتالی که در سال ( یات پومپئیحفرمسیحیدرجزو1831

.بدست آمده است )در زیر سنگ و خاکستر پنهان گردید 
پادشاه آخرینداریوش،اسکندررا نشان می دهد در این جنگ بود کهایسوسجنگموزائیکاین

.را شکست داد هخامنشی
.را کشیده اند که در میان سپاه خویش سوار ایستاده است دراسکنسمت چپ این تخته سنگ صورت

.روي گردونۀ جنگی بر پاستاسکندر ، داریوش پادشاه ایرانطرف راست روبروي
آسیبی رسیده است موزائیکدر دست دارد متأسفانه مخصوصأ بهمین قسمتبیرقسواريداریوشدر عقب

و نوك نیزه اي بیرقود این ، قسمت باالئی خودهویدا نیست ولی با وجبیرقکه درست سنگ هاي
.نیز قسمتی از ریشه هائی که براي زینت بدان آویخته بودند بخوبی نمایان است بدان وصل است وبیرقکه

زیر خاکستر آتش فشانِ وزو پنهان گشت ، پس بایست ظاهرأ این تخته مسیحی79در سال پومپئیشهر
میالد ن تاریخ ساخته شده باشد و گمان میرود که تاریخ آن تقریبأ مقارن بامدتی قبل از ایخاتم کاريسنگ
.باشدمسیح

موزائیکشباهتی تمام دردرفش کاویانیشکل دیگري هم تقریبأ از همان عصر به یادگار مانده است با تصویر
.دارد 

نفوذي پیدا کرده و سفارکه دراسکندراین شکل دوم عبارت است از سکه هاي یک سلسله از بازماندگان
.حکمرانی میکردند اشکانیانتا زمان
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.نفوذ واستقالل این سلسله به اندازه اي بود که سکه بنام خود می زدند 
.را نشان می دهد پادشاهروي سکه فقط سر

.میکند نمازدر مقابل آنپادشاهاست کهآتشکده ايدر پشت سکه
موزائیک پومپئیدربارة دربیرق ایرانه از هر حیث هم شبیه بهشکلی دیده میشود کآتشکدهدر عقب این

وصف کرده است همانندي دارد و نیز فردوسیکهدرفش کاویانیاست و هم بهایسوسجنگ
نصب کرده بوده است بطور وضوح چرم پارة بیرقبا جواهر زینت داده و بررويفریدونکهاختريآن

.پیداست نمایان است چنانکه از تصویر بخوبی 
که از منابع بسیار قدیم دردست وصف شاهنامهوسکه هاوخاتم کاري پومپئیاز توافق این سه مأخذ یعنی

که بر باالي نیزه اي نصب ازقطعۀ چرم پارة مربعیمزبور عبارت بودهدرفشاست درست معلوم میشود که
که آراسته به حریر و گوهر بوده شکل شده و نوك نیزه از پشت آن از سمت باال پیدا بوده و بر روي چرم 

و در مرکز آن دایرة کوچکی و نیز در باالي آن دایره اي کوچک که به چهار پرّهستاره اي بوده مرکب از
.تعبیر میکند اخترکاویاناز آن بهفردوسییقین همان است که

ه و نوك این ریشه ها آویخته بودبنفشوزردوسرخ، چهار ریشه برنگهاي مختلفچرماز سمت پائین
.آراسته بوده است گوهربه

.نشانه اي خجسته و ضامن پیروزي ایرانیان بوده است همواره درفش کاویان
دوخته درفش کاویانصورت طلسمی با اعداد و عالئم نجومی بر:گوید ابن خلدوناز همین روي است که

.شده بود 
.می گیرد و به شاخ و برگ هاي آن افزوده می شود رفته رفته این گونه مطالب شکل افسانه به خود

:چنین می خوانیم "اختر کاویان"رة دربابرهان قاطعدر
نام علم ، افریدون باشد و آن از کاوة آهنگر بود وپادشاهانِ عجم بعد از شکست ضحاك آنرا بر خود "

.یان خود می بست شگون گرفته بودند و آن چرمی بود که کاوة آهنگر بوقت کار کردن بر م
گویند حکیمی بوده است در علوم طلسمات بغایت ماهر ، شکل صد در صدي بر آن نقش کرده بود و بعضی 
گویند شکلی از سوختگی هاي آتش در آن چرم بهم رسیده بود که این خاصیت داشت ، یعنی در هرجنگ 

.انه افزوده می شود رفته رفته برطول و عرض این افس".که آن همراه بود البته فتح میشد 
:چنین آورده است "انجمن آراي ناصري"در فرهنگ رضاقلی خان هدایت
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.کاوه با دانایی که صاحبِ علوم غریبه بود آشنایی گرفت "
این را علمی بساز که با هرکه : او بر نطعی از چرم شکل صد در صد برنگاشت و به کاوه سپرد و بدو گفت 

.گر از نژاد جمشید تنی پیدا کنی کارها رونق خواهد گرفت روبرو شوي غالب گردي و ا
کاوه پسران خود قارن و قباد را به تحریک سپاهیان مأمور نمود و با گماشتگان ضحاك محاربه کرد و با 
سپاهی به ري آمد و فریدون را آگاه کرد و سپس گُرزي به ترکیب سرِ گاو براي او ساخت و خروج کردند 

.و در چاهسارِ کوه دماوند نگونسار کردند و ضحاك را گرفتند
.فریدون استقرار یافت و کاوه را با سپاه به تسخیر قسطنطنیه فرستاد

". وي مدت بیست سال به تسخیر بالد پرداخت و حکومت شهر سپاهان خاصۀ وي گردید
ر هریک از طلسمی که د( "شکل صد در صد"مربوط به آن درفشبدین ترتیب تمام اثر پیروزي بخش

با "هست درفش، ظاهرأ دانسته شده است و تا این نقش بر آن)طول و عرض خویش صدخانه داشته است 
.شکست نصیب ایرانیان شد جنگ ایران و عرباما در". هرکه روبرو شوي البته غالب گردي

.این شکست را چگونه می توان توجیه کرد درفشیبا وجود چنین
:ه حل این مشکل را یافته است راصاحب انجمن آرا

در روزگار خالفت عمر بن خطاب ، ابوعبیدة . . . این درفش همیشه مایۀ فتح و ظفر براي شاه ایران بوده "
.ثقفی سردار عرب در محاربات ایران و عرب کشته شد 

لی بن ابیطالب سلمان فارسی آن را تأثیر رایت کاویانی دانست و حقیقت امر را اظهار کرد و استعانت از ع
.خواستند 

او شکل صدو یک در صد در ساعت سعد کشید و بر رایت اهالی اسالم نصب کردند دراین ایام عجم درفش 
.کاویانی را که به جواهر گرانبها مرصع بود با رستم فرخزاد به جنگ عرب فرستاده بودند 

اویانی را از پارسیان بگرفتند و پس از سه روز جنگ متواتر لشکر عرب بر سپاه عجم غالب شد و درفش ک
".در هنگام تقسیم غنائم آن چرم مرصع را پاره پاره و به اهل اسالم قسمت نمودند 

به درفش کاویاندربارة افتادنرستم فرخ زادبا درد و دریغ فراوان پس از شرح کشته شدناستاد پور داود
:می نویسد اعرابدست
آن درفش مقدس را که در جنگ . رفش کاویانی به دست عرب ها افتاد در همین نبرد قادسیه است که د"

هاي بزرگ و در روزهاي سخت بیرون می اوردند در قادسیبه بر پشت پیل سفید کوه پیکري برافراشته بودند 
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از افتادن این درفش که هماره نشانۀ پیروزي هاي ایران و گویاي سر . و به دست عربی از قبیلۀ نخع افتاد 
بنا به قول مسعودي ، در ". ي هاي جنگ آوران آن در پهنۀ کارزار بود پشت رزم آوران شکست افراز

جنگ قادسیه این درفش گرانبها به دست عربی موسوم به ضراربن الخطاب افتاد که آنرا به سی هزار دینار 
.فروخت ولی قیمت واقعی آن یک میلیون و دویست هزار دینار بود 

.دیگر خود گوید بهاي آن درفش دومیلیون دینار بود همین مؤلف در کتاب 
ثعالبی گوید ، که سعدبن ابی وقاص سردار عرب این درفش را به سایر خزائن و جواهر یزدگرد که خداوند 
نصیب مسلمانان کرده بود افزود و آنرا با تاج ها و کمرها و طوق هاي گوهر نشان و چیزهاي دیگر برداشته 

.ین عمربن الخطاب برد به خدمت امیر المومن
".عمر گفت آنرا گشوده پاره پاره نمایند و میان مسلمانان قسمت کنند

.اختر کاویانیادرفش کاویانیاین بود سرنوشت غم انگیز
رستم فرخ زاد سردار سپاه ایران در بی مناسبت نیست که چند کلمه نیز دربارة حادثۀ عبرت انگیز کشته شدن

.بدین سرگذشت بیفزائیم -استاد پورداودناز زبا-جنگ قادسیه
سه روز پی در پی نبردي سخت و خونین میان ایرانیان و عرب ها پایا بود ، در روز چهارم باد تند و "

.سوزانی وزیدن گرفت و ریگ سوزان بر روي ایرانیان میزد چنانکه یکدیگر را ندیدند 
.آشنا بودند و بیشتر تاب و توان داشتند عربها در مرز و بوم خود با اینگونه گردباد گرم 

ایرانیان با اینکه در همه جنگ هایی که با آنان روي داده بود ، بردبارو در سختی ها پایدار شناخته شده بودند 
.در قادسیه از تاب و توش بیرون رفتند ، رستم فرخ زاد بناچار به زیر پاي شتري ، به سایه پناه برد 

قمه که دانست بار آن شتر درم و دینار است شمشیر بزد و تنگ آن بار را برید ، آن عربی بنام هالل بن عل
بار بر پشت رستم فرود آمد و پشت او بشکست ، رستم از درد خودرا در آب رود افکند ، هالل دانست که 

.کشتم او رستم است ، او را از آب بگرفت و سرش را برید و بر سر نیزه کرد و بانگ برآورد ، رستم را
". سپاه ایران چون سپهساالر خود را از دست داد ، روي از پیکار برتافت
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2-مقاالت دکتر محمد جعفر محجوب
برگرفته از سایت

مهندس منوچهر کارگر
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.کوفتمیمیمون
عکسشاهخشمبرابردراستدیگرانازبیشقدرتیدارايوشاهويبودکردهاحساسکههممیمون
.دادنمینشانالعملی

دهدکیشراشاهکهآنازپیشدیگربار،کوفتسرشبرراشطرنجنطع،شاهاولبارکهآنازپساما
! کیش: گفتشاهبهسپسوگذاشتسررويبرداشتهبودکنارآندرکهرابالشی

***
اینکهافتادشهردرآوازهوآمدخراسانبهشیرازازنامشهریارحسن،شخصیهجريیکونهصدسالبه

هامعرکهوآمدندجمعخالیقمنارهآنپايدرو،رودمیباالبیگمگوهرشادمدرسۀمنارةرويبرشخص
.گرفتندمی
.گذشتماهیکنهجاینبر

منارهآنپايدرحضرتاعیانودولتارکانووزراوامراوپسرانجمیعبامیرزاحسینسلطانآنازبعد
.آمدندجمع
میخیکبااليبرودادجايمنارهدرخودسینۀبقدرامیخدو،داشتآهنیمیخچهار،شهریارحسن
آنازبعدوآویختدیگرمیخآنبرراآنو،مندهانخراسسنگبهبودساختهسنگازرانعلیوایستاد
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وآویختسرنگونراخودوکردمحکممیخآنبرراخوددوپايوکوفتمنارهدررامیخدو،خودبقد
منارهدرخودقدبرابردررامیخدوبازوایستادباالیینمیخبااليبروبرگشتوکندبرراپایینهمیخدو

آنکهزیرابودمحالکوفتنمیخآنجاُ رسیدگلدستهپیشدومروزتاگرفتباالرفتنطریقینبدوکوفت
.بودپنجره

دودیگرچوبوکردمحکمگلدستهپايدردیگرچوبو،ساختمحکمگزسهچوبیگلدستهزیردر
او) 1(منجوقِ،رسیدهمنارکلۀبهچونورفتباالازگلدستهآنجاازوساختبندچوبآنسربرراسرش

بااليبروساختمحکمداشتهاسوراخکهگزدهچوبويبجاي،برداشت،مسازبودايقُبهکهرا
دستبرکمانیوکردباالراخودهايپايوگذاشتچوبآنسربرراخودسروبرآمدچوبآن

.انداختهرجانببهتیريو،گرفت
.برآمدخلقازفغان
:گفتوشدطاقتبیمیرزا،کندمیبربنوبیخازراعظیمدرختانِکهبودباديروزآندرأاتفاق
.نیستويکارهايایندیدنطاقتمراکهآیدفرودزودکهگوییدراجاهلمردكآن

.آمدفرودچون.کردآمدنفرودانگیزِ
انعامويبه) 3(تَنگههزاردهمبلغواسبمن) 2(پايسروولجاموزینبهايخاصهاسبپادشاهحضرت

.نگنجدمحاسبیهیچخیالخزانهدرآنعددکهکردندانعامويبهمقدارآنخلقسایروفرمود

آدمکشگرکیمیا

علمکهشدهپیداشخصینیشابوروالیتدرکهافتادهراتشهردراراجیفیوآوازهدوونهصدسالبه
ومسمنصدروزشبانهیکدرکهاستحديبهتافناینبهويقدرتومیداندکونیراکیمیاواکسیر

مینیکغایتبهبعضیبهرابعضی،معدنیاتجمیعتبدیلوسازدمیخالصنقرةوطالراقلعیمنصد
نوعیراهااینواستالنظیرعدیمعنبرولؤلؤومرواریدوزبرجدوفیروزهویاقوتولعلساختندروداند
درخصوصأ،علومجمیعدروبرندنمیآنکنهبهپی،شکافمويکارشناسانکهپردازدمیوسازدمی
.گویدمیدرسراابوعلیو،ارسطوحکمتوطبعلم
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هاداشتعرضهوهدایاو) هاتحفه( = تُحف،خراسانوالیتاشرافواکابرجمیعومیرزاحسینسلطان
.طلبیدندتماماکرامواعزازبهرااوو،فرستادند

مردوکالنوخردوجوانوپیرازهراتخالیقجمیع،رسیدهراتفرسخیپانزدهدرکوسوبهکهوقتی
دوفرسخیدرسلمانساقصحرايودشتتماموآمدندبیرونشهرازسالههفتادتاسالههفتاز...زنو

.گردیدپنهانبانسایهوراپردهسوخرگاهوخیمهزیردر،هرات
.آمدندبیروناشرافواکابرسایرودولتارکانووزراوامراومحترمهايحرم
شتريبرکردمیخیالدیدمیکهکسیرااودورازکهبودالجثهعظیموقامتطویلايمرتبهبهوي

.اندپیادهويگرددردیگرانواستسوار
وکردمیپنهانآستیندرتمامراخودمحاسنورويکهگشادهآستینهایشوودبپوشیدهمغربیصوف
.نمودمیويهايچشمهمین

وعلماواالسالمشیخمثلعظاماکابروبوسیدرااورکابورانوآمدفرودورسیدفرادیوانخواجۀ
.آمدندفرودورسیدندهراتفضاليسایرو...قضات

.نیاوردفرودسرونکرداتالتفکدامهیچبه
خوردمیتأسفمیرزاحسینسلطان،آوردندفرودآرايجهانباغطربخانۀدررااوعظمتودبدبهاینبا

! دریغايکه
! رومپیادهحضرتآنجلودرکه) 4(نمیکنداعانتمنپایهاي

وعلیشیرامیر: کسدوازدهدریدندگردانمنحصرونمودندتعیینرااومصاحبان،) شاه( = میرزاحضرت
مهرخوددستبهراطعامآنمیرزاوشودپختهمیرزاحضوردراوطعامشدمقررو...وواعظحسینموالنا
. میفرستادويپیشبهکرده

.یافتفاحشتغییرچیزهابعضینرخوافتادهراتدرتزلزلو
بهمثقالیککهقلعیونمیشدیافتهوگرفتقرارتنگهسیبه،بودتنگهپنجبهخراسانمنِیککهمسی

.شددیناربیستبه،بودپولدو
.باشدمیرزاحضوردرطربخانهدرکیمیاگريادواتواسبابکهکردندمقرربعد
.آوردمیبیروناکسیرازخالصطاليخراسانوزنبهمسمنیکروزهر
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نخواهدمخفیاستدولتاکسیرکه) کیمیاگر( = میرحضرتزرینأيبرر: فرمودندمیرزاماهیکازبعد
؟باشدصرفهاینبهکهاستالزمچه،میشودحاصلطالاکسیراندازةبهکهبود

رفتنمدتازوآورداکسیر...کهفرستادمکسوماندهقلیلیاکسیرِاما،فرمایندمیخوبپادشاه: گفت
.آیدجااینبهاوکهبایدمیدیگرماهششوگذشتهماهششوي

ساختمقرّروکنممیصرفه...پادشاهیحضرتپايودستمعالجۀبراي،ماندهاکسیرازکهمقداريو
حمامبهراپناهعالمپادشاه،چهلموروزکندمعالجاتو) مالیدنروغن(= تدهیناتروزچهلمدتتاکه

اعانتومددبیوگذاردزمینبرقدمحضرتآنکهسازدچنانولدمااکبرکبریتواحمراکسیر،برده
.آیدبیرونحمامازکسی

،رفتمی...ورازيفخرامام...وانصاريعبداهللاخواجهمثل،هراتمزاراتطوافبهروزهرایامآندرو
.نمودتواندفرارویابدايفرجهشایدکهبودآنويقصداما
. نمیشدندغائبازایشانیکیايلحظهکهبودنداوزممالکسصداما

بغیرکهبایدمی: گفتکیمیاگر،آمدندحمامسربهچون.آورددرحمامبهرامیرزاشدمقررچهلمروز
.نباشدحمامدرکسهیچمیرزاوازمن
.لطافتوخوبینهایتومالحتوحسنکمالدر،نامبدنهبودغالمیرامیرزا
؟شماستشریفذاتمعالجۀمنافیچهمنوجود،شاها: گفت
.سازیدذرهذرهوپارهپارهمرااگر،شومنمیجداشماازمنکهباشیددانسته
؟باشدهمچنینکهشودچهکهفرمودمیرزا

.کردقبولناچاروشدزدههمبرشخصآن
.بودبستهگیلنکیمیاگر،بردندحمامگرمخانۀدررامیرزاچون
تراست؟قويوترکالندیگرآنازمیررانیکچراکهفرماییدمالحظه،شاها: گفتبدنه

.کشیدرالنگوبرجستالحالفی،بدنه.میگوییراستفرمودندمیرزا
گردنبهراآناگرکهتنديودرتیزي،بستهخودرانرويبهراآنکهشدظاهرايدشنهاورانرويدر
.کندگذارزنندويگا

:گفتمردكآنشد،برداشتهکارازرويپردهچون
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میداشتیدهزارجاناگرپسراینوتونهاگروداشتیقويوپایداردولتبایقرا،عجبحسینسلطان! هیکه
ارانتیربکردهداربرخیابانسرِبروانداختندارابهبر،برهنههمچنانرااو.بردیدنمیسالمتبهیکی

. ساختند

*
راهاآنبتوانکوتاهگفتارایندرکهاستآنازبیشگرانبهاکتاباینمالحظۀقابلهاينکتهومزایا
:کردتعداد

کاريِبیهايساعتوفراغتاوقاتداستان،نوازندهوخوانندهازدانانموسیقیوهنرمندانبسیارينام
محمدپهلوانوغلتانیددررااووگرفتکشتیفیلباکهماالنیحمدمپهلوانتوصیف،هراتعلمانِطالب

الدینجاللمیرقصۀ،برددستسربروکنددیوارازبودچسبیدهبدانکهآهنینايپنجرهباراابوسعید
وعشرتوعیشمجلسدرشبوبودخراسانخوانِخوشحافظانِازکههراتجامعمسجدخطیبمحمود

غزلنشانونام،داشتمیعرضهشرابدردتصفیۀبرايصافیجايبهراخودسفیدریشِ،يگسارمی
امیقهومستسر"نامبهايترانهوساختهآنبرايآهنگیمرواریدعبداهللاخواجهکهعلیشیرامیرمستزاد
خالیترانهاینازکهنبوداتهردرسراییوخانهکهبودايمثابهبهآناشتهاروبودآمدهپدید"چاك
شایستۀیکهر،استشدهنقلکتاباینصفحاتدرکهدیگرسابقۀبیومانندبیصحنۀهادهوباشد

.استاستنادونقلقابلوجداگانهبررسی
خطچونورسیدچاپبهمسکودرجلددودر1961سالبهبلدروفالگساندرتصحیحبهاولبارکتاباین

فراهمآبرومندصورتیبهراآنمجددچاپوسایلایرانفرهنگبنیاددیگربار،نداشتتعریفیآنپچاو
.یافتانتشارتهراندر1970= 1349سالبهمجلددودروشداصالحکتابهايغلطازبسیاريوآورد

درگرامیخوانندگانباراکتاباینمانندبیهايداستانبعضیکهآیددستبهفرصتیدیگربارامیدواریم
.بگذاریممیان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کنندنصببنديآیینعنوانبهبرجومناربااليبرکهدیگرهايزینتوگوي،اولفتحبهـمنجوقـ1
.
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. باشدکالهوکفشوتنهايجامهشاملعنیی،بپوشاندراپايتاسرازکهکامللباسیـپاسروـ2
.شدمیدادهبودندسزاوارکهکسانیبه"سروپا"صورتبهپادشاهانخلعتمعموال

در) شوروياتحادسلطۀازپیش(اواخراینتاواستمغولدورانرایجنقرةوطالپولواحدـتنگهـ3
.داشترواجسمرقندوبخارا

اکسیراگرکهبردندمیگماننیز،بودگیرزمینوشدیدپايدردگرفتارهامدتبایقراحسینسلطانـ4
.شدخواهددرمانبیماریشمالندويپايبهرا
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رباعییاترانه
آنآمدنپدیدشورانگیزداستانو

مغوللۀحماواندردرست) میالديسیزدهم( هجريهفتمقرندرکهبهاییگرانهايکتابازیکی
وشدهپراکندهصحراودشتدرآناوراقورفتهمغولگرانغارتتاراجبهاوقاتهماندروشدهتألیف
مؤلفبهوگردآوريایرانیدهقانانهمتبه،بعدهايسالدرپراکندههايبرگآنازقسمتیسپس
آسودهوامنايگوشهفتنیاازپسآننویسندةکهاستگردیدهموجبتصادفحسنهمینوشدهتسلیم

کهفارساتابکانازتندو،شیرازعصرآنفرمانروایانحمایتومهربانیازبرخورداريوشیرازدر
انتظامراپراکندههايبرگآنوگرفتهسرازراکتابتألیفباردیگر،هستندنیزسعدياجلشیخممدوح
استکتابی،گرداندآراستهسعدابوبکربناتابکندشفرزوزنگیسعدبننامبهراخویشاثروبخشیده

کوتاهراآنقدیمازکهالعجماشعارمعائیرفیالمعجمبهموسوم،عربیزبانبهدرازنامیبا،مفصلنسبتأ
. اندخواندهالمعجموکرده
خواجهلقبوامنباهردواوولقبنامتصادفأکهمحمدالدینشمسنامبهرياهلاستمرديآنمؤلف
میخوانند) قیسپیرشمس( = "قیسشمس"اختصاربهرااوادبواهلاستیکیحافظالغیبلسانشیراز

.
:ازعبارتندکهفارسیشعربهمربوطگانۀسههايدانشدربهاگرانبسیاراستکتابیالمعجم

)شعروزنشناختدانش( عروضعلمـ1
)آنهايزیباییوهازشتیوبدونیکوهاقافیهانواعشناساییبهبوطمردانش( قافیهعلمـ2
شناختنبازوکردنجدایعنی،آننقدوکالمآرایشوشعريهايصنعتعلم( = نقدالشعروبدیعـ3

)بهاکموسستسخنازارزشباوزیباشعر
آنوداردداستانیاستگذاشتهدرازيبدینمهآن،عربیبهنامیخودفارسیکتاببرمؤلفچراکهاین
باهمکه( ـهردوـعربیوفارسیعروضدربارةآندرونوشتهعربیبهراکتابنخستويکهاین

راعربیوفارسیشعريشواهدوگفتهسخن) دارندنیزاساسیهاياختالفحالعیندراماهمانندندبسیار
. استبودهبرگزیدهآنبرايعربینامیطبعبهو،آوردهآندر
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شعربهمربوطمطالبتمامگیردمیتصمیمایشانانتقاداثربروادبوفضلاهلاشاراتبهشیرازدراما
.بیاوردجداگانهکتابیدرراهریکوکندجدااستعربیشعربارابطهدرآنچهازرافارسی

.شودمیعملیتصمیماین
العرباشعارمعائیرفیالمعربنامبهآنقرینۀنیزراعربیکتابو. . . فیالمعجمنامبهرافارسیکتاب

.نامدمی
.استهجريهفتمقرنادبیبهايگرانهايمیراثازکتاب
وقرآنیآیاتوکالمآرایشولفظیصنایعازسرشاروادیبانهودشوارسختنثريباراآنمقدمۀمؤلف

دادهدستبهرافارسینثردشواربسیارهاينمونهازیکیونگاشتهعربیوفارسیشعرهايونبوياحادیث
.است

ـعلمیمطلبیدادنشرحصدددرچونوکندمیتغییرکامالويانشاي،رسدمیکتابمتنبهوقتیاما
دیدهاوانشايدرلفظیهايتکلفوهاگريصنعتآنازاثري،میآیدبرـنیستهمآسانچندانکه

. شودنمی
. استپیچیدهودشواربسیارمواردبعضیدرنیزکتابمطالب

خاطربهودریافتنبرايراعمريبایدکهغریبوعجیبالفاظوهااصطالحازپراستدانشیعروضعلم
وعجیباصطالحاتهمهآنونیستدشواريبدانچهاگر،نیزقافیهدانش. کردصرفآنسپردن
گاههیچدانیممیکهچنانوداردفنیجنبۀونیستآسانچندانباز،شودنمییافتآندرناشنوده
. نیستآننتیجۀدلپذیريوشیرینیبه،هنرگوناگونهايشاخهومباحثمقدمات

وتمرینايهتلخیبروپرداختممارستوتمرینبهعمريوبردبسیاررنجبایدموسیقیآموختنبراي
. آیددستبهآنازشیرینمیوةتاکردصبریادگیري

.استگونههمیننیزشعرعلم
لفظیصنایع( = بدیعبخشیعنی،آنقسمتآخرین،المعجمبخشلذتوزیباودلکشبخشحالهردر
شعربزرگانآثارازقسمتیمثالشاهدعنوانبهمؤلف،مطلباصلدلکشیبرعالوهکهاستالشعرنقدو) 
راسخنکوتاهیواختصارجانبرويهیچبهکارایندربختانهخوشوآوردهخویشکتابدرراادبو

آیندگانبرايبهاپرمنبعیکهمیندرتنهافارسیشاعرانازبسیاريشعرونامنتیجهدرونکردهرعایت
. استرسیدهمادستبهوماندهیادگاربه
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درتفصیلوکمالبدینکتابیفارسیادبتاریخطولدرکهـرافایدهپرکتابایناززیبابسیاربخشدو
. ایمبرگزیدهـاستنرسیدهمادستبهورفتهمیانازشدهاگریا،نشدهتألیفیاشعريهايدانش
ترانهیارباعیراآنهکفارسیشعردرمحبوبومعروفقالبیآمدنپدیدطرزدربارةاستداستانییکی
اثربرکهمرديداستاندیگريوشنوندگانطبعوذهنوذوقدرآنعظیمتأثیرازگفتگووخوانیممی

. کردهجوراويمؤلفازحقیحرفشنیدن
بازهاداستاننقلازپسراآنکهدارندپیوستگیوارتباطنوعییکدیگرباداستاندواینحالعیندر

.گفتمخواهی
ايافسانهگفتهرباعیآمدنپدیدعلتدربارةقیسشمسآنچهکهکنیممیآوريیادمقامایندرفقط
:نداردتاریخیحقیقتاما،دلکشاست
وزنراآنکهاستکردهپدیدوزنی. . . ـاعلمواهللاـرودکیپندارموعجمشعرايمتقدمانازیکی"

.خوانندرباعی
سببگویندو. . . استرغبتبدانرانفوساغلبجهتاینازو،استمطبوعشعريوبولمقوزنیالحق

گشتمیغزنینگاههايگردشازبعضیدرشاعر،عیدایامازروزيکهاستبودهآنوزنایناستخراج
بازيمحلگرددیدرا) ذوقاهل( = طبعاهلايطایفه،گذشتمیبرمردم. . . نوعهربهو) 1( 

( شَطارتکهجاآناز،نهادهکودکیبازي) گردو،جوز( = گَوزنظارةبهدیدهوایستادهکودکانجمعی
چاالكوزرنگ( = شاطرشاعران) شجاعتوپهلوانی( = بطالتو،شاعرجوانان) باکیبیوشوخی= 
. برآوردایشانمیانبهسرونهاددرقدم،باشد) 

.اللهپیرامونسنبلچون) رخساري( = عارضیوزلفبا،سالهپانزدهدهدیدکودکی
منیربدرچو،رخبهوبلندسروچو،قدبه
عبیرومشک: خُلقبه،مجسمروحِ) : خلقت( = خَلقبه

جان) تاسشخصظاهرمعنیبهکهمنظرمقابلدر،باطن( = محبريوگشايدل) رویی( = منظري
ماندهحیرانکمالشوجمالدرمردم،مطبوعحرکاتیوموزونطبعی،فصیحزبانیوملیحگفتاري،فزاي

هربه) هستنداومتوجهمردمکهبوددانستهلطیفطبعاثربر( = بازخواندهنقشآنطبعلطفبهاوو
. نشاندمیدر) شوخی( = بذلهدهنکتههربهو) میکردمجروح( = خستمیدلصدکرشمه
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متوازيومتوازنهايسجعبازيگردکاندروکردمی) جانکردنشکار( = شکَريجان،گريشیوهبه
. گفتمی) همآهنگ( = 

. نمودمیشمایلیشنودوگفتدروکردمیتمایلیشدوآمددر
ساختمیغافلمردماشاراتازراخودبرخاستونشستدروانداختمیکويبهکفازچندگردکانی

) . استندیدهرامردمهاياشارهکهکردمیوانمود( = 
وآفریناعضاءتناسبآنبر،گرفتهدنداندرتعجبانگشتوماندهحیرانخويوخُلقآندرشاعر

.خواندمی) 2( سینیاومعوذَتینزیباصورتآنبروکردمیتحسین
جایگاهبههم) عقبعقب( = قهقرابهوافتادبیرون) گودال( = گُوازگردکانیانداختندرباریکتا

.غلتیدباز
: گفتقریحهصفايوطبع) تیزهوشی( = ذُکايِسرِازکودك

گوبنِتارودهمیغلتانغلتان

( شعورشعراینبرکودكآنطۀواسبهوآمدمطبوعنظمیومقبولوزنیدارايکلماتاین،شاعرنظردر
کهآنحکمبهوکرداکتفابیتدوبرقطعههرنظمدر،اونزدیکبهآنموقعلطفازویافت) آگاهی= 

فتنهمایۀونهادنام) 3( ترانهراآن،تروتازهسختجوانیو،دلبروموزونبودکودکیوزنآنبانی
اینباختۀدلعاموخاص،استبودهفرخنده،وزنایناختراعطالعنچوو،سردادجهانبهرابزرگاي
صالح،نصیبآندررافاسقوزاهد،گشتهشعراین) فریفتۀ( = مشعوفعامیوعالمواندشدهشعرنوع

بهانۀبهندارندخبرضربووزنازونشناسندنثرازنظمکهطبعانیکج،رغبتبدانرا) بدکار( = طالحو
ازو،نکنندفرق) خربانگ( = حمارنهیقِوموسیقارلحنِمیانکهدالنیمرده. آیندرقصدرايترانه
بدهندجانايبیتیدوبر،باشنددورفرسنگهزاربهچنگبانگلذت .
که) بانو( = تیسبساو،شکستهمدرخودعصمتخانۀدیوارِدروايترانههوسِبرکه،خانهدخترِبسا
بعدکهاوزانیازوزنهیچحقیقتبهو،گسستبرهمخویشعفتپیراهنِپودوتارايبیتیدوعشقِبر
. . . نیستاینازترآویزندهطبعدروترنزدیکدلبهاندکردهپیدا) عروضعلمگذاربنیان( = خلیلاز
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کهاسترفتهچنانعادتواندساختهشریف) هايآهنگ( =الحانوزناینبرموسیقیصناعتارباب
.خوانندغزلراآنباشدپارسی. . . هرچهوخوانندقولراآنباشد) عربی( = تازيابیاتبرآنازهرچه

آنبنايکهآنبرايخواندندبیتیدوراآنمجرّدشعروکردندنامترانهراوزناینهايآهنگدانشاهل
. . . .نیستبیشیتدوببر

***
سخنبه،آنرسموراهوشعرنقدبابدر،ترانهبهمربوطبحثازدور،دیگرجايدرقیسشمس

ارزشبیورکیکوناسازکسیسخنکهدانستیدودریافتیدراشعريعیبِاگرکهدهدمیهشدارشناسان
راشماگفتۀسخنصاحبکهباشیدداشتهیقینکهآنمگر،نهیدمیاندراوبارامعنیایننباید،است
و،شدخواهداونماییراهموجبسخنآنودانستخواهدخویشبهنسبتشمادوستیومهربانیازناشی
.دادخواهیدقرارگرفتاريوشَرّمعرضِدرراخویشتنفقط،باشدچناننهاگر

:اوسخنعیناستاینوکندمینقلراخویششخصازشیرینسرگذشتیآنگاه
لفظ) سستی( = رکاکتدرو،کنددلیريشاعرهرعیبِوردبر،دارخویشتنعالمهیچکهنباید. . . "
ويسخنشاعرآنکهباشدداشتهیقینکهآنمگر،زنددماوباآنمعنیِ) بودنخردانهبی( = سخافَتو
شاعريوشعرازترمبتذلحرفههیچعهدایندرچه،شناختخواهدآموزيبهعینِوشفقتمحضرا

به. . . گرفتیادـمژکژـچندايقصیدهوبشناختموزونناازموزونسخنِکههرکس. . . نیست
،معانیتقریبِوالفاظ) پاکیزگی( = تهذیبازعاري،نظمیمجرّدبه،راخودوآوردمیبرسرشاعري

و. . . آوردنتوانبازاعتقادآنازرااووجههیچبهشدخویششعرشیفتۀجاهلیچونوپنداردمیشاعر
بخارابهافتادفقیهیبامراکهچنان،نهدآغازنیزهجوو. . . برنجدگویندهازکهنباشدآنجزاونصیحت

وگفتیبدشعرپیوستهاووداشتمبنیکورااوسالششپنجونمودرغبتمنخدمتبه601سنۀدرکه
سراییکاروان( = سراییدرِبرروزي،رسیدممروبهچون. . . سالچندازبعدتا،خندیدنديويبرمردم

: دیدمنوشتهبودمکردهنزولجاآنکه) 

)4( خرجهگیراراندهبمزاددنیا
خرجهگیراخواندهعمرنامۀصد
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اخرَج"فاعلوگرددمیبرکهبهاخرجه) ه( = هاءوداردمعنیچهبیتاینگفتمرااوطبیعتسبیلبر
؟کیست"

سالدیرو) کنفرض( = گیریافتهداريکهمرادهریعنی،استکردهبیانحقیقتوگفتهنغز: گفت
. بردبیروندنیاازرامردورسداجلعاقبتهم،گیرزیستهها

میگاهآن،گیرراندهمرادبهدنیا،مردايیعنی،گرددمیبازمردبهضمیرواستاجل"جاَخرَ"فاعل
. برَدبیرونرااووبیایداجلیعنیاَخرَجه: گوید
.بخندیدنداو) بیان(= تقریرنحوةوبیتتفسیربربودندحاضرکهجمعی

. استننشاندهنیک"اَخرَجه"کهنیستشک: گفتپس
. بودمیاینازترظاهرآنفاعلکهبایستمی
: بوداینبیتوـگفتمنیکوسختبیتیگفتوبیآمدروزدیگرواینازبهتربگویمبیتیمن

اخرجه،رایگانبهدلمزِشادي
اخرجهزبانبر،نیستسوديچون
بگرفتدلوالیتغملشکرِچون

خرجهازبانیکبه،استسلطاناو

.کردیمچندتحسینیوبخندیدیمزمانینیزبیتاینبر

ذکريبهسجادهسرِبر،آفتابشدنفرونزدیکوداشتممیروزهشنبهپنجروزکهافتاداتفاقآنازبعد
.بودممشغول

: ودباینبیتو،بشنوامگفته"اخرجه"و"ادخله"درآنازبهترايدوبیتی: گفتوبیآمد

ادخَلَهچوننشاطوطربوعیش
ادخلهکنونخودنبودچودلدر
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گرفتعشقلشکرچودلمصحراي
اَدخَلَهفزونشاديِ،اَخرَج: غم

:گفتم،داشتموقتآندرکه) دلینازك( = رقتّیسرازمن
نادانستهشعرعلمِتوکهمیپسندمن،ايکردهثابتخدمتحقوقمنبرودلیسادهمرديتو،امامخواجهاي

. گوییشعر
. کنیممیحاصل) گناه( = وبالراخودوخندیممیتوبردیگرانوماو،نیستنیکگوییمیآنچه

مگوشعردیگربشنومننصیحت.
! نگویمدیگر،آمدهالنیک: گفتوبرخاست

آنکهآناالگفتمی،نگویندمنباکهدانستیکهمردمانیباو،آمدمنهجودرآنازپسوـ
. کردن) 5( "رکو"چوراخودخصماناستمسلمراتوامامخواجهايکهگفتندمیپیوستهجماعت

؟استاصطالحچهاینکهپرسیدمروزيمن
؟کرده"رکو"رایکیواستگفتهشعري) شاید( = مگر

. نه: گفتند
رکويچونگردانمذلیلوخواررااوقاطعدلیلبهوآیدکممنازکنممناظرههرکهبانمگویدمیاما

،داديويبهچیزيپیوستهوافتادنظرکودکیبهجاآنرااوورسیدیمريبهکه617سنۀدرتا،حیض
نوشتمیبودساختهاوجهتبهکهدفتريدرخویشاشعاربعضیمگر،ستديچیزيويجهتبهمنواز

.کردوفاتريدرماهششپنجازبعدو
. آمدمیمنپیشبودیافتهمنازامامخواجهجهتبهپیوستهکهمراعاتیطلبِبهکهکودكآن

سفینۀبروکردههجوهاواستگفتهبسیاربدراتوو،بودنشناختهتونعمتحقامامخواجه: گفتروزي
.بنگرمتابیارسفینهگفتم. تهنوشمن) شعردفتر( = 

آنوبیارمدارماوآنازخطکیاما،رفتههمدانبهواستويباسفینهآندارمبزرگبرادري: گفت
: نوشتهآنبردیدموبستدمکاغذ. استگفتهکهاستهجويکمترین
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گفتديمراحسدازقیسشمس
مگويبیش،نیستنیکتوشعر

طبعخرايکهگفتمشخواستم
)مردمعیبگویندة( = گويمردمعیبِنیستتوچوکس

عروضوکنیمیشعردعوي
بگويبیتدومنشعرازبهتر
کسیشعرِعیبِزِکنبسورنه
رکويچوکندچنانهجوتبهکو

،معنییبهریکه"گوي"قافیهچهاراینازبهترومستَحاگانحیضِرکويیعنی: نوشتهرکويزیردرو
؟آوردتوانچون
! بادجاهالنوحاسدانبرلعنت

فایدةو. . . استبودهکلماتاینمیگفتندجماعتآنمرودرآنچهکهدانستمبدیدمخطاینچونمن
هاسفینهگوشۀبرخراسانوعراقدرمندشناموهجوکهبوداینامگفتهاوباشفقترويازکهنصیحتی

!!استمانده) شدهثبت(=ثبت
. استشدهتألیف) 1123. / ق. ه517( خیاممرگازپسسالصددرست،المعجم

بهخیامنامآندرنیزباریکحتیکهشگفتااستخیامازفارسیزبانهايرباعیترینمعروفکهآنبا
پانصدکتابایندربردهناماوازکهنیخاقاازبیتیمیاندرباریکفقط،حکیمنامونیامدهشاعرعنوان
.استشدهثبتايصفحه
". . . آخرچهگیرراندهمرادبهدنیا"رباعی

. استخیامالصدورِمسلمهايرباعیاز
شاعرعنوانبهراخیاممؤلفکهپیداستوآمدهالمعجمدرگویندهنامکردنیادبی،آنبیتیکفقطاما

. استدانستهمیفیلسوفودانریاضیومنجممرديرااوقطفوشناختهنمی
معرفیشاعرعنوانبهراخیامنتیجهدروشدهثبتاوخودنامبهخیامازشعريآندرکهمرجعیترینقدیم
.رازيالدیننجمشیخ،قیسشمسشهريهماثرصوفیانهاستکتابیکرده
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دوشدهتألیفخیاممرگازپسقرنیکدرست،617سالدرنیزآنکهالعبادمرصاددررازيشیخ
وضاللتبیابانگشتۀگمرااووتاختهبدوآنذیلدروکردهنقلوينامبهراخیامازآلودشکرباعی

. استخواندهگمراهی
بههایشعیرباوشودمیآغازبعدبههجريهفتمقرناواخراز،تاریخاینازپسشاعريبهخیامشهرت

.کندمیبیرونسرکارينهانواختفاپردةازیکایکاوخودنام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غزنینشهردررودکیکندمیگمانمؤلفکهاستآنافسانهاینبودناصلبیهاينشانهازیکیـ1
بودهبخاراسامانیانمرکزواستسامانیدورانشاعررودکی. بودغزنویانپایتختغزنین. استزیستهمی
چونشاعرانیمرکزکه،غزنینبعدسالصد. استسرودهبخاراتوصیفدردلکششعرهايرودکیو

.آمددرغزنویانپایتختصورتبهبودمنوچهريوعنصريوفرّخی
دومینوفلقسورة،نخستینکهاست) 114و113هايمارهش( کریمقرآنآخرسورةدو: معوذتینـ2
پناهـپیغمبرايـبگو. . . ( = بِرَبِاعوذُقل: ترکیببااهللابسمازپسهردووشودمینامیدهسورةناس،

شودمیآغازخداوندبهبردنپناهبامختصرسورةدواینچون. شودمیآغاز. . . ) خدايبهبرممی
.انددانستهمیمفید) زدننظر( = زخمچشمازناشیعوارضرفعوشردفعبرايراهاآنخواندنلمانانمس
.)معینفرهنگ( نغمه،سرود،بیتیدو،جمالصاحبوتازهوترشاهد،صورتخوشجوانِ: ترانهـ3
میصورتیکبهرا) آ( و) ا( وگذاشتندنمیالفرويبررا( ) مدعالمت،قدیمالخطرسمدرـ4

:نوشتند
( مثلسرکشیکبارا) گ(و) ز،ج،بمثل( نقطهیکبارا) ژ( و) ج( و) ب( هايحرفنیز
یازیا،باج،ب: نوشتندمی،کنندآوريیادراآنتلفظنحوةکهبودالزمخیلیاگرو،نوشتندمی) ك

مینوشتهصورتیکبهدوهر) جهاَخرَ(عربیلفظو) آخرچه(فارسیکلمۀويرایناز. فارسیکاف
یافتمیپایان"چهآخر"ردیفباکهخیامرباعیدر،شعرفنونازاطالعبیوسوادکمخواجۀو،شد

داستانصلاوخوانده) راآنمردآنکردبیرونیعنی( "اخرجه"راآنوپنداشتهعربیراکلمهواپسین
"بارا"اخرجه"آندروسرودهدیگريرباعی،شناسناشعرخواجۀوآمدهپدیداشتباهایناساسبر

.استآوردههمباـ! تناسبرعایتبرايخودخیالبهـ) راآنمردآنکردنداخلیعنی( "ادخله
.بردارندخودبازنانهعادتهنگامدرزنانکهايکهنه،اولضمبه،رکوـ5



٢٣

سومناتخانۀبتوسعدي

وترنامباسومناتمعروفبتکدةفتحازیکهیچ،محمودسلطانهايکشورگشاییوفتوحاتمیاندر
ويپادشاهیسالهشتمینوبیستکه،میالدي1025./ق. ه416سالتاويآنکهحالوترنیستشناخته

وغارتسرزمینآنازبسیارهايقلعهوشهرها،کشیدهلشکرهندوستانمختلفنواحیبهبارشانزدهبود
.بودآوردهدستبهبسیاربردگانوپیالنوغنائموسیموزروکردهویران
. بردهندبهتردامنهپروترگستردههجومی1025/ 416درسال

پنجگانۀشعبهايسرچشمهوولتانموالیتجنوبتاراپنجابخیزحاصلجلگۀسراسر،جنوبازوي
شهرآنوگذشتنیزگنگرودازقنّوجسفردروداشتتصرفدرکشمیروالیتجنوبتاراسندرود

.کردتاراج) استواقع"اودواگره"متحدوالیاتدرامروزکه( اطرافهايقلعهازبسیاريبارا
پرستیبتوکفربرانداختن،هندبهکشیلشکرازمحمودسلطانمقصودکهمینویسنداسالمیمورخانهمه

. استبودهاسالمدینانتشاروزمینسرآناز
زمینسرآنهايخانهبتوبکشدهندوستانبهلشکرسالههربودکردهنذرسلطانکهاندنوشتهنیزجمعی

.کندویرانرا
وداشتکاملایمانعباسیانخالفتبهومیکوشیدفرکبرانداختندروبودمتعصبیحنفیسنیمحمودالبته

باکهرفتاريووياحوالجزئیاتمطالعۀازراامراینوشمردمیاسالمدشمنراعباسیخلیفۀمخالفان
نیکاستکردهامامیدوازدهشیعیانواسماعیلیهوقرامطهماننداسالمهايفرقهسایرپیروانحتیوکافران

. دریافتتوان
چونوبکشترامصرفاطمیخلیفۀرسولهرتیتاایرانقدیمسلطنتیودرباريرسوموآداببرخالفوي
بودنقرمطیتهمتبهراشهرآنمردموبزرگانازگروهییافتدستريبرمیالدي1209/ 420سالبه

بهوزدآتشایشاندارزیردرگوناگونهايدردانشراريدانشمندانهايکتابخروارهاوبردارکرد
.بردندغزنینبهريازودوختندگاوپوستدرراجماعتیاوفرمان

کشورگشاییبهويیازیدندستعلتیکو،محمودخويوخلقازجنبهیکاین،احوالاینتمامبا
.است
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نبودهـدوستانهنبهخاصهـاوهايکشیلشکرمحركیگانهمذهبیتعصبوداريدینکهنیستتردید
. است

فراوانبستگیِدلومالآوريِگردوسیموزرنصاببردنباالوزراندوزيبهمفرطمیلوبسیارآزمندي
فنّدرمحموداستاديِاثربرکهآنباو،بودهويبزرگهايمحركازنیززروسیمساختنخزانهبهاو

وبالداطرافبههانامهفتحکردنروانو،خویشدرباردررستایشگتوانايشاعرانآوردنگردو،تبلیغ
فراوانحیثیتوآبرواوبرايشدمیمسلمانانپیشرفتبهمنجرکهکوچکیتعرّضهرپیچیدنانگشتبر
وبستندآذینرابغدادشهرهفتهیکسومناتفتحدرودادندلقبغازيسلطانرااوو،آوردباربه

سطورخاللازباز،یافتسلطانلقباسالمبعدازدورانِدرکهبودکسینخستینمحمودودکردنچراغانی
)1( میخوردچشمبهآزمندياینازهاییگوشهاوستپایانبیهايستایشازآکندهکههاییتاریخ

محمودعالقۀطرفزمینسرآنبتانازبیش،هندوستانهايبتکدهنقودوخزائنکهایندلیلترینمهم
پادشاهانِازگروهیکهشنیدچون،خانهبتآناموالتصرّفوسومناتفتحازپسکهاستآن،بوده

اندازيبروقمعوقلع،اندنشستهراهشسربربسیارلشکرباهند) پادشاهمعنیبهرايجمع،رایان(
غنیمتحفظبرايوبردیادازبودهندوستانبهاوهايکشیلشکربزرگبهانۀهمیشهکهرااسالمدشمنان

بودممکنکهدشمنبارویاروییبرراراههبیازبازگشتنودریابهزدن،بودکردهدستبهکههائی
گیاهوآببیصحرايبهدریابهرسیدنبرايراخودودادترجیحکندتلفرااوکشیلشکرماديِنتایج

،شدندتلفگرسنگیوتشنگیازصحراایندرهمراهانشولشکریانازبسیاريوافکند"تهر"بهموسوم
) 2! ( رسیدمقصدبهسالمهاغنیمتاما

کنایهاستآمدهبرادرشبهاعرابباجنگدرایراناسپهبدزادفرخرستمنامۀضمندرکهچندبیتیشاید
. باشدمحمودويِخوخُلقهمینوحوادثهمینبهتصریحازتربلیغاي

شهریارهنربیبندةشود
کاربهنیایدبزرگیونژاد

تازیانازوتركازوایراناز
میاناندرآیدپدیدنژادي
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بودتازينهوتركنهدهقاننه
بودبازيکرداربههاسخن
نهنددامنزیرهاگنجهمه

دهنددشمنبهکوششوبکوشند
خویشسودپیازکسانزیان

پیشآرنداندردینوبجویند

گویندـزندگیساعاتواپسیندراوستاحوالمطالعۀاستترکنندهروشنهمهاززمینهایندرآنچه
وجواهرتابفرمود،استرسیدهفراعمرشروزهايآخرینکهدانستویافتشدتويبیماريچون

.آوردندگردچشمشپیشبود،اندوختهپادشاهیرانِدودرکهراآنچهوهندوستانغنائموسلطنتینفائسِ
راجملهوندادچیزيکسهیچبههاآنازوباریدفروحسرتاشکونگریستهاآندردراززمانیوي
.فرستادپسبازخزانهبه

*
:اندنوشتهاسالممورخانسومناتبهاوکشیلشکرسببدر

ساختویرانرازمینسرآنهايخانهبتازبسیاريوبردحملههندوستانبرمکررسلطانکهآنازپس
:گفتندهندمردم
یارايراکسهیچورنهنکردحمایتراایشانبودناخرسنداستشکستهمحمودکهبتانیازسومناتچون

.شدندمینابودايلحظهدرلشکریانشومحمودوکنداحترامیبیبتانبدانکهنبودآن
ویراننیزراخانهبتآنوببردسومناتبهلشکرکهشدآنبربشنیدیاوهسخناناینچونحمودمسلطان

.کند
.استاسالمیمورخانگفتۀاین
بتانوهاذخیرهواموالاز،کندهموارخودبرراخطريپرسفرچنینرنجسلطانوقتیکهاستطبیعیاما

!شدواهدخوربهرهنیزمعبدآنزرینوسیمین
.استبیرونماگفتگويازسفراینماجراهايجزئیاتشرح
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تسخیرازپسوکردحرکتغزنینازمیالدي1025سالاکتبرششم/ 416سالشعباندهمدرمحمود
بهمیالدي1026ژانویه7/ 416سالذیقعدة14شنبهپنجروزدردیولوارهبهموسوم،راهسرِقلعۀآخرین

.رسیدسومنات
کهشگفتوبودههازبانسربرنکردنیباورهايافسانهقدیمبسیارهايدوراناز،سومناتبتمورددر

منشاءواصلدربارةباز،استدیدهرابتورفتهسومناتبهمحمودرکابدرخودکهفرخیمانندشاعري
)3. ( کندمیتکرارراقدیمیوباطلهايافسانههمانآن
منات"همانسومناتبتکهاستاینیافتهراهاسالمیمورخانازبسیاريآثاردرکههاافسانهآنصهخال
بر( عزّيوثَقیفبنیبت،التماننددیگرهايبتباکهاست"خَزرج"و"اَوس"هايقبیلهبت"

.بودکعبهدردیگربتانوقریشبت) مالوزن
جزیرةشبهبهدریاراهازوربودنددرمیانازرامناتکافران،شکسترابهکعبتاناکرمرسولچون

. بردندبودکافرانمسکنکهگجرات
اوکهافکندندخبرجهاندروبیاراستندرنگینگوهرهايبهراسنگآنوساختندخانهبتاوبرايسپس
.بودمندرجآندرنیزاصلینامکهنهادندسومناترااونامواستبرآمدهدریاازخود

نیزسومناتکهاندبردهگماناسالممورخان،داشتهانسانیصورتمناتقوياحتمالبهچونآنبرعالوه
. استبودهآدمیصورتبه

کتابدربیرونیابوریحانکهاستهمانبابایندردرستمطلبونیستدرستسخناناینازیکهیچ
.استآورده"للهندماتحقیق"شخویبهايگرانبسیار

.است"نات"و"سوم"جزءدوازمرکبکلمهاینگویدوي
وجهدرو"ماهمخدوم"معنیبههمرويبرکلمهواستمخدوموصاحبمعنیبهناتوماهمعنیبهسوم
:استآوردهچنینگذاريناماین
کردزناشوییایشانباماهکهاند) روحانیهايمقامازیکی( = پرجاپتدخترانماهمنازلکهاندگفته"
.بیفزودبدوخویشمهرِبروشدمایلبیشترروهینیبهایشانمیانازمدتیاندكازپسو

. بردندپدرپیشِشکوهاوازدیگرخواهران
. کندنظردیدهیکبهدخترانهمۀبرکهدادپندراماهپدر
.نشنیدرااوپندماهولی
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خودگناهازوشدپشیمانکردهازوآمدپدیدپیسولکرویشبرتاکردنفرینراماه،پرجاپت
.خواستآمرزش
. داشتخواهمپوشیدهماهازنیمیدرراتورسواییاماگشتنتوانمبازخویشگفتۀازگفتبدوپرجاپت

؟شددتوانمحومنازچگونهگناهایننشانپرسیدماه
.کنیستایشوسازيپايبرراکهادیولنگصورتکهترتیببدین: گفت

. استسومناتسنگهمانمهادیولنگوکردچنینماه
.استمرديآلتومردانشرممعنیبهسنسکریتزباندرلنگایالنگ"

گویدچنینهنددرخودهايشنیدهاز،شدواقعماهپرستشموردمهادیولنگکهآنعلتبابدربیرونی
فرشتگانبرخودریاضتودانشسبببهبودندبشرگرچهکهحکمایی(= ها"رش"ازیکیروزيکه

ازمرديآلتتاکردنفرینرااووشدگمانبدبدوودیدتنهاخویشزنبارامهادیو) یافتندمیبرتري
. گشتجداوي
.استبودهگناهبیومهادیکهدریافت"رش"آنازپس

استشدهساقطتوازکهراعضويصورت،رفتتوبرکهستمیجبرانبهگفتبدورويایناز
". جویندتقربوتوسلبدانتاساختخواهمآدمیانستایشگاه

آنبابدرراهندوانخرافاتوعقایدومیکندیادراسومناتبتساختنطرزبهمربوطجزئیاتبیرونی
توصیفاستگفتهبیرونیکهصورتهمانبهراسومناتبتخویشتاریخدرنیزاثیرابنودهدمیرحش

.نویسدمیذراعپنجراآنطولوکندمی
استهمینشدخواهدمقایسهسعدياجلشیخگفتارباسپسوماستبحثموردمقامایندرآنچهخالصه

.بودندساختهنعوظحالدرمردانشرمصورتبهراسومناتبتکه
ارزشپرگفتاربهتوانندمیهستنداطالعیخواستارزمینهایندرهندوانعقایدجزئیاتدربارةکهکسانی

حواشیدرکهمنابعیوسومناتفتحگفتار،ادبیوتاریخیمقالۀچندکتابدرفلسفینصراهللاروانشاداستاد
.کنندرجوعاستآمدهآن
 *

.شدآبادانوساختهبتکدهایندیگربار،سومناتفتحومحمودومهجازپس
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بابدرکهبودداستانیدرشدنواردآن،بتوخانهبتایندربارةاطالعاتایندادنازمامرادلیکن
.استآمده) عافیتبرشکردر(سعدياجلشیخبوستانهشتم

سعديخودآفرینِسخنجانِپرداختۀیاوافسانهسرهکیمذکورروایت،گذشتباالدرآنچهبهتوجهبا
.استآوردهنظمبهوگرفتهدیگرکسیازرامضمونیااست

وعجیبحوادثازسرشارونیستپلیسیهايداستانبهشباهتبیسومناتخانۀبتدرسعديداستان
کهدلیلبدان) مسلماندانشمندانتمامگویاو( اجلشیخکهاستآنهمهازترغریباما،استغریب

حتیواصولوتعلیماتدانستنبه،شمردندمیناحقوباطلرااسالمجزدیگريآیینودینهر
،نوعاینازفاحشاشتباهاتداستانایندرکهجاستاینازوکردندنمیعنایتیهاآنرایجاصطالحات

:کنیممییادراهاآنازبعضیانداستپایاندربودمجالیاگرواستدادهرخ
سومناتدرعاجازدیدمبتی

مناتجاهلیتدرچو،مرصع
تمثالگربستهصورتشچنان

خوبترآنازنبنددصورتکه
روانکاروانهاناحیتهرزِ
روانبیصورت،ُدیداربه

چِگلوچین) پادشاهان( = رایانِکردهطمع
سنگدلبتزآنوفاسعديچو

مکانهرازرفتهآورانزبان
زبانبیآنپیشِکنانتضرّع

ماجراآنکشفازماندمفرو
؟چراپرستدجماديحبیکه

بودکاروسرمنباکهرامغی
بودیاروحجرههموگوينکو

برهمنايبپرسیدمنرمیبه
منبقعهاینکارِازدارمعجب
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رندپیکناتواناینمدهوشِکه
درندضاللتچاهبهمقید

پايرفتارِنه،دستشنیرويِنه
جايزِنَخیزَدبربِفکَنیورش
کهرباست؟ازچشمانشکهنبینی

خطاستچشمانسنگازجستنوفا
گرفتدشمندوستآن) امگفته( = گفتمبراین

گرفتمندروخشمازشدآتشچو
دیرپیرانِوکردخبررامغان
خیررويِانجمنآندرندیدم

*
خوانپازندگبرانِفتادند

استخوانآنبهرِازمندرسگچو
غریقهمچونچارهازماندمفرو

طریقندیدممداراازبرون
بلندستودمرابرهمنمهین

زنداستاوِتفسیرِپیرِايکه
استخوشبتایننَقشِبانیزمرا
استدلکشیقامتوخوششکلیکه

نَظَردرصورتشآیدمبدیع
خَبرندارممعنیزِولیکن

صنَم؟اینصورتدراستمعنیچه
منَمپرستَندگانَشاولکه

استگمراهیتقلیدبهعبادت
استآگاهیکهرارهرويخُنُک
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رويبرافروختشاديزِبرهمن
گويپسندیدهايگفتوپسندید
جمیلفعلَتوتصوابسسئوالت
دلیلجویدهرکهرسدبِمنزِل
سفَراَندرگردیدمتوچونبسی
خَبربیخویشتنازدیدمبتان
هستکهاینجاازهرصبحکهبتاینجز
دستداداربِیزدانِآردبر

بباشجاهمینامشبخواهیوگَر
فاشتوبراینسرِّشودفرداکه

پیربِفرمانِدمببوآنجاشب
اسیر،دربالبِچاهبیژنچو
کوسکوفتفرودهلزنناگَهکه

خرُوسبرهمنفَضايِازبِخواند
خالفبیشَبپوشِسیهخَطیبِ

غَالفازروزشمشیرِ) برکشید(= آهختبر
رويناشُستهرايِتبهمغانِ

کويودشتدرازآمدنددیربِه
نَماندزنوازشَهرردمردازکس

نَماند) سوزن( = درزنجايِبتکَدهآندر
مستخوابازورنجورغُصهازمن
دستبرداشتتمثالناگاهکه

خروشبرآمدایشانازبِیِکبار
بِجوشبرآمددریاکهگفتیتو

انجمنازشدخالیبتخانهچو
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بِمنخَندانکردنگَهبرهمن
نَماندمشکلبیشترادانَمهک

نَماندباطلوگشتعیانحقیقَت
شُدمگریان) ریا( = سالوسبهزمانی

شُدمپشیمانگفتمزآنچهمنکه
میلکردکافراندلِبِگریه
سیلبِهبِگَردداَرسنگنیستعجب

منسويِکُنانخدمتدویدند
منبازويِگرفتندعزّتبِه

ذرگویانمشُدرِععاجشَخصِب
ساجتَختبر) شدهزرکوبی( = کوفتزربِکرسیِ

بدستدادمبوسهیکیرابتَک
پرَستبتبروباداوبرلَعنَتکه
چندروزِشُدمکافَرتَقلیدبِه

زندالتمقادرشُدمبرَهمن
امیندیرگشتمدرکهدیدمچو

زمیندررّمیخُازنَگنجیدم
شَبیبِبستممحکَمدیردرِ

عقرَبیچونراستوچپدویدم
وزِبرتَختزیرِازکَردمنگَه

بِزَر) آراسته( = مکلّلدیدمپردهیکی
آذرپرست) کشیش( = مطرانیپردهپسِ

بِدستریسمانیسرِمجاوِر
شُدمعلومحالآندرفُورمبِه

شُدموماوبرکآهنداودچو
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ریسماندرکشَدچونناچارکه
خوانفَریاددستصنَمآردبر

شَرمسارمنرويِازشُدبرهمن
کاررويبربخیهبود) عیبورسوایی( = شُنعتکه

تاختمپِیشدرمنوبِتازید
اَنداختَمدربِچاهینگونَش

نهمبرآنزِندهاَردانستمکه
منخونِدرسعیکند،بِمانَد

دمارآیدبرمنازکهپسندد
آشکارکنمرازشکهمبادا
یافتیخَبرمفسدکارِازچو

دریافتیچوآوربردستَشزِ
هنربیآن،مانیاشزندهگرکه

دگرزندگانیترانخواهد
خبیثآنبسنگبکشتمتمامش

حدیثنیایددیگرمردهازکه
انگیختمغوغاییکهدیدموچ

بگریختموبومآنکردمرها
زديآتشنیستانیاندرچو

بخردياگربپرهیزشیرانزِ
گزايمردممارِبچۀمکُش

مپايدیگرخانهآندرکُشتیچو
نیستپندچنینسعدياوراقِدر
مایست،کَنديدیوارپايچونکه
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رستخیزآنازبعدآمدمهندبه
)حجاز( = حجیزتایمنراهبهاجوزآن
بندهاآنازبعدیافتمفَرَج

پندهاآناستگوشبههنوزم
نیازدستکههرگهآنکهیکی

رازدانايِبدرگاهآرمبر
چینیملُعبتآنآیدمبیاد
بینیمخودچشمِدرخاكکُنَد
برداشتَمکهدستیکهبدانم

نَیفراشتَمبرخودبِنیرويِ
میکشندبردستصاحبدالننَه

میکشنددرغیبازرِشتهسرکه
ولیک،طاعتوبازستخیردرِ
نیکفعلِبرتواناستهرکسنه

بارگاهدرکهمانعاستهمین
شاهفرمانِبهجزشدننشاید
کَسدستدرنیستقَدرکلید

بسوخدایستمطلقتوانايِ
راستراهبرهپویندمردايپس
راستخداوند،منّتنیستترا

تقدیراینروندمیراستراهبراگرکهمیگویدخوانندگانبهخویشعقیدةبربناسعدي،داستانپایانِدر
اینوتوفیقاینازبایدروياینازواستداشتهخیرراهبروآفریدهنیکونهادراایشانکهاستخداوندي
بهمربوطتاریخیحقایقبااستتحرّكپروفصیحبسیاروزیبااگرچهداستانوباشندگزارشکررستگاري
.مینمایدافسانهنظروبهنمیدهدوفقسومنات



٣۴

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شیخ،بعدقرندوکهبودهعمیقومؤثروکارسازچنداناوهايکشورگشاییومحمودنفعبهتبلیغـ1

البتهو( نسفتممندنیابهرازدري/ نگفتمکسمدحخویشعمربه: گویدکهايوارستهشاعر،عطار
ودیناولیايازخاصهراکسانبسیاراوورنهاستبودهدستمزدوصلهگرفتنبرابردرستایشگريمرادش
گشایدمیاوستایشبهزبانگاهبیوگاهکهراکسانیازیکی) استستودهپادشاهانحتیوحقمردان

شیخآثارکلّدرشاید. استغزنويمحمودهمینکندمیمدحاسالمازحمایتوداريدینبهرااوو
ایازبهکهمهريدربارةحتیو،اودربارةـبیشتریاـبزرگوکوچکحکایتپنجاهازبیشبتوانعطار

ابوالخیرکهاندنوشتهابوالخیرابوسعیدسرگذشتدر.یافتاستمیورزیدهخویشهوشیارومحبوبغالم،
و) نیزابوسعیدوبودعصرهمپادشاهاینباوي( بودمحمودمعتقدانومریدانازبزرگصوفیاینپدر

درتمامبروي.نشستمی) نشینیچله،تفکروطاعتوعبادت(= اعتکافبهآندرکهداشتايحجره
دیوارودرتمامکهچندانبودنوشته) حقخاصانازیکیعنوانبه(رامحمودنامخویشحجرةدیوارو

وداشتايحجرهنیزاو،نشستعبادتوتفکربهونهادتصوفواديدرقدمچونابوسعید. بودشدهسیاه
!بودنماندهسفیدجاییکهندانچ"اهللا"بودنوشتهآنسقفودیوارودرتمامبر
محمودمنشوروشدربارةغرضبیومنصفانهداوريِومسائلاینجزئیاتازیافتناطالعبرايـ2

،سیستانیفرّخینامبهیوسفیغالمحسیناستادطرفانۀبیودقیقوبهاگرانکتاببهشودرجوعغزنوي
.زوارفروشیکتاب،تهرانچاپ

بودندبتسهمکهدرعزيوالتومناتـ3
آزرزمانآنآرايِبتدستبردزِ

روزآنرادوهروبشکستپیمبر،زان،دو
بسرپايکعبهپیشِ) پشتبه( = بودستانفکنده
بدزدیدندکافرانمیانزِرامنات

کشورآنازانداختنددگرکشوريبه
بازآدمروزگارکزجایگاهیبه
.الخ. . . کافرجزنرفتونشستنزمینآنبر
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دینِروحانیِمعنیبهمغورنهاستشدهاستعمالدرستیبهبرهمنکلمۀجایکفقطهابیتایندرـ4
فارسیخطبهراآنکهپهلويزبانبهاوستاستتفسیروترجمهپازندوزردشتیمعنیبهگبر،زردشت
نوعازايکلمهکههرجااستقیاسهمینبرونیستندوانهآیینبهمربوطهاآنازیکهیچونویسند

.بیایددرشعرآنمانندو) اوستامخفف("استا"،"اوستا"،"زند"
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زرگرحسنداستان

شماردرپاکستانوهندوستانقارةشبهزبانفارسیشاعرترینبزرگرادهلويخسروامیرشناسانسخن
.اندآورده

.کردمهاجرتهندبهپدرشوبوددنژاتركاصالوي
زبانازیکیوسنسگریتوعربی،اوستنثروشعرزبانکهفارسیوترکیبرعالوهنیزخودامیرخسرو

. استرفتهمیانازکهداشتهنیزآثاريزبانبدینگویندومیدانستبهاکارابرجنامبههندبومیهاي
"موسیقیوشعرفنوندرراخودصراحتبهايقطعهدرخودوودباستادنیزموسیقیدراینبرعالوه

.استخسروامیرسرودةگویندکهدارندآوازهاییوهاآهنگپاکستانوهندمردمهنوزومیداند"کامل
اختراعرا) گذارندمیدستزیردرکهسازي(= "فرودست"بهموسومخودضربیسازهايازیکیونیز
.دانندمیوي

سلطنتیهايخاندانباوداشتههندپادشاهاننزدويکهمنزلتیوقدروکمالوفضلهمهاینازگذشته
شیخارادتحلقۀبهوشدهمیکارهاگونهاینصرفاووقتازمقداريطبعبهوکردهمیمعاشرتوقت
انگیزشگفتاوماندةباقیرهايکاحجمباز،آمدهمیدرنیزهندنامصاحبصوفیانازاولیاالدیننظام
. است
منشآتمجموعۀخسروياعجازنامبه،جلددودربزرگکتابی: استمینوشتهنیزنثرشاعريبرعالوهوي

. اوست
:اوستعمرهايدورانازیکیبهمربوطهریککهغزلوقصیدهدیوانچهار: ازعبارتندمنظومشآثار

الصغرتحفۀـ1
لحیوةاوسطـ2
الکمالغرّةـ3
.اوستزندگیدورانواپسینشعرهايکه،نقبهبقیۀـ4
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ازکهاستتقلیديبهترینوسرودهگنجوينظامیازپیرويبهکهاستايخمسهآثارشازدیگریکی
،لیلیومجنون،خسرووشیرین،)نظامیاالسرارمخزنبرابردر(االنوارمطلعهاآننامواستشدهنظامی
.استاسکندريآیینۀوبهشتهشت
. استبیتهزارهجدهدارايجمعأخسروامیر،خمسۀ

:هاينامبهاستماندهبازاوازنیزدیگرکتابمثنويچند
. دهلیتاریخوهندمناقب،نامهتغلق،الفوائدافضل،خضرخانودولرانی،الفتوحتاج،السعدینقران
.استکتابیتألیفنیازمندخسروامیرشعروزندگیةدرباربحث

اینوایمبرگزیدهاستسرودهنظامیپیکرهفتازتقلیدبهکه،اوبهشتهشتازداستانی،مقامایندر
.افتادمذکورداستانآنداشتنعرضهبرايمقدمه
آمدهپیکرهفتدرکهاستهمانداستانارکانِواستگوربهرامداستانیگذشتسرنیزبهشتهشت
. است

برايهفتههايشبازیکیدریکهراقلیمهفتپادشاهاندخترپیکرهفتمانندنیزبهشتدرهشت
.کنندمیسازافسانهبهرام
حسنداستانِآنناموگویدمیباززعفرانیگنبددریکشنبهروزدرنیمروزخانمشاهزادهراداستاناین

.استزرگر
. استآمدهزیباسختداستاناینبندهنظرِدر

. بپسندندراآننیزعزیزخوانندگانامیدوارم
: گذاریممیاندرآنانبانیزراکتاباینازدیگريهايداستانآیندهدراستممکنو

طاقخراساندربودزرگري
عراقورومشهرهايدرشهره

هنرمندانبرونامحسنَش
خندانخویشتننامِچونگشته
پرداختزروسیمزِبتوانهرچه

ساختنتوانآنچنانکهساختی
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قالبوکردنذوبکهداشتتوجهباید(بساختگرانپیلی) برنج( = رويمنصداززرگرحسنروزي
داختپرزیباییکمالدرراآنو) بوددشواربسیارکاريروزگارآنوسایلبابزرگیبدانپیلیگیريِ
آننگارونقشازچونونهادآنزیرچرخچهار،کردجابهجاراآنآسانیبهبتوانکهآنبرايوکرد

. سپرداودرگاهوکیالنبهوبردشهرفرمانروايکاخبهراپیل،یافتفراغت

نظرکردشاهوبردندپیش
هنرکمالِآندرحیرانماند
بِشتابهمنموداشارتپس

نابزرِمنهزاردهندشات
استاديتوچونزِخواهمگفت

بنیادينمونهزیننَهیکه
پرداختايکردهرويکزپیل

ساختبایدکهچنانزرازسازي
دستچابکمردبردبرونزر

نشستخویشکارگاهدرورفت
آوردعیاردرسکّهرانقد
آوردبکارراکورهودمه
میکردهنروکوشششبوروز
میکردزرچوزرکارِهنروز
ماهیپسِازآراستبرتا

شاهیفَراخورِپیلیزنده
تمامشگرفپیکرِآنشدچون

خُرامکردشاهپیشزماندر
قیاسنداشتهنرکزخودکار
کارشناسشاهپیشدربرد
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کارشنمونۀآندیدچوشَه
نمودارشازشدمتحیر

دادزرنمچاروکردکَرَمش
زدستَشمداددیگرچهارِد

بهشهردرونشستپیلآنپشتبربود،نمودهخودکاردراستادزرگرآنکههنريتحسینازپسشاه
.آمددرگردش
. افتادشهردرآنگفتگويوآمدندآنتماشايبههمهمردم،افتادهازبانسرِبرزرگرحسنپیلداستانِ

.ماندندخیرهدیدندرازیباییوهنرشاهکاراینچونانایاندوزیرکان
. نبودآفرینوتحسینفقطشدمیويدستساختۀزرینِپیلوزرگرحسننثارآنچهاما

درکوششبه،کارشدرآوردنوشکستاوکردنبدنامبرايوبردندرشکويتوفیقبهنیزحاسدان
. آمدند
استمنهزارازکمترپیلوزنِکهیافتاطمینانوکردنظرآنعیارووزنوپیلدردقتبهآنانازیکی

.استبردهخودرازرازمقداري،زرگرو
.کندثابتراخیانتاینچگونهتاشداندیشهدر
آنساختنهنردرچندینکهپیلیگداختنِیاشکستنبهشاه،بگویمشاهبهرامطلبایناگرگفتخودبا
ازرازباناگرونمیگنجدترازودرپیلیچنینکنند،وزنراآنبگویماگرونمیدهدرضااسترفتهکاربه

:انجامسر. استبردهشاهخزانۀاززرتقلببهمرديکنم،کوتاهسخن

اوخانۀزِهمکهشدآنچاره
اوفسانۀازجویمآگهی

)اندیشچاره( = سگالچارهگشتباندیشهپس
خیالپردهزِآوردبرونتا

خویشفَنِوبکوششراهیجست
خویشزنِبازنَشساختآشنا
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انگیزطبعهايتحفهازدمهر
تیزرادوستیبازارِکرد

جفتدومیانشدگرمآنچنان
گفتنتوانبازبتقریرکه

نماندبهانهرااخالصشرط
نماندمیانهدرپردهراراز
ردآشامخونوزباننشیریم
کامدرانگبینو) گریبان( = جیبدرزهر
خویشسازيکارپختهچوندید

خویشبازيپردهزِبیرونریخت
: گفترازن،مردشبیشدگرمبسیارزندوآندوستیوقتی
باموضوعیرهازو،آوردرگفتاربهدريهرازرااومناسبفرصتیدر،شويحسنکدبانويِنزدچون

: بگويرااوغرضانهبیصورتیبهگفتارگرماگرمِدرآنگاه،بگويسخناو

کشیدپیلنَقشِتوجفتکآنچه
)1( کشیدمیلدیدهبهراناقدان

مینائیسقفزیراینمثل
بینائیهیچبهنیآیددر
استهنَربِسرسراَرچهشگفتاین

استتَرتشگفآنازوزنَشلیک
سنجدبرکهخواهدشکَسیگَر
گُنجدچوندرستتَرازودر

ونکندجلبراويظنّسوءکهگذاردمیاندرحسنزنباطوريرامطلبکهدهدمیهشدارزنبهسپس
.یافتنمیتوانرااومانندشهريهیچدیگربهبداندراکاريچنینکسیاگرکهبگویدبدوجملهازمثال



۴١

. دریابدرازرگرحسنپنهانرازکهسازدمیآنآمادةکامالراخویشزنِترتیببدین

اَندیشدورمزاجِزیرَكزنِ
پیشپائینَهادزیرَکانه

برداشترهوگرفتبرییتُحفه
داشتسردرکارکهجائیرفت
کَدبانوپیشِبردییتُحفه
همزانوگشتباردگَرچون

بِفُسونگهیوافسانهبهگه
برونکشیدمیخُردهدلَشاز
بِدلیلخودکاردانِازوِيتا

پیلبرکشیدنِآئینِپرسد
راکاالکردوصفنَمطهر
راباالپیلگنجِآنوپیل
چندانَشنمودباالوزیر
سندانَشکردمومسخنکز

درستمزاجبرسکّهاینکَردش
چستداندسکّهوزنحسنکَز

. رفتبستربهوبخوردخوردنی،آمدبازخانهبهحسنشدشبچون
یکدیگرباهمسرانبسیارخصوصیگفتگوهايازوپرداختشوهردلجوییبهوخزیدشويکناردرنیززن

نرهستایشبهوکشیدآنکردنوزنوساختنوپیلبهراسخنرشتۀانجامسروآوردمیاندرسخن
: پرداختشوهر
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توبیکرانۀهنرهاياز
توفَسانۀجهانگردرفت

کنمبیشهرچهقصهتوزِمن
کنمخویشهمسرانِبرناز

تُستکردةسازکهزرینپیلِ
تُستکردةبازسحرازدري

سرتادیدمشپايازهرچه
زیباترجايزِجایشهست
بخیالآیدممشکلیکلیک
بسئوالدهیپاسخَمراَپرسم

. پوشیدنتوانمتواز،دارمپنهانکسهمهازاگردانممیکهراهرچهمنکهگفتزنپاسخدرنیزحسن
. دهمتوضیحآندربارةتابازگويمیگذردخاطرتدرآنچه

شگَرفخیالِکانگفتبدوزن
صرفشدمنهزارزراودرکه

افزونستحدازگرچهصنعتَش
تنعزنصنَشوچونَستکَرد

چستتصوراینباشدتُراگر
بِدرستبرکشیدنَشتوانکه

گردمخَبرباکهدهآگهی
گردمشادتَرهستشادیم

مشتَمدرهستکهگفتامرد
انگشتمهزاردرکهبلهنَرصد
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رازدارمنهفتهخوددرلیک
بازنیابخودانصافکَسکز
هشیارانبههنَرنَمایمگَر

همکاراندستزِجاننَبرَم
اندیشدورحکیمِآنگفتنَغز
بیشدشمنبیشهرچههنَرکه

.گویدمیسخنزنباهمکاراندشمنیِازروشنیبهحسن
کسچهبابازپوشینیزمنازراخوداحوالتواگرگویدمیبدووآوردمیسخنسرِبررااوباززناما

؟گفتتوانیدیگر
تاافشردپايکارایندرچندان،بودمسلطخویششويبرچونوکندمیتوأمزنشسرباراغمزهآنگاه

: رفتخویشسنگرآخرینپناهدرنومیدانهودادرضاگفتنسخنبهخواجه

کاستوکَمبیکهبایدتاگرگفت
راستمبگویمنزِپرسیهرچه
بایدمیاندرسوگندوعهد

نَگشایدبندزِخَزینهکاین
بستپیمانونمودوثیقَتزن
شکسترازبقفلِنَیاردکه

زبانبرگشادخواجهآنگهی
لباننوشآفتابِباگفت
بدلیلمنزِشدپرسیدهکانچه
پیلبرکشیدنِهنجارِوشکل

صوابطریقباشدشآنچنان
آبدرکشتیییددرآرنکه
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شگَرفپیلِنَهندمیانَشدر
ژرفباشدرودکهمقامیدر

رودمیانۀدرببینندپس
فرودسفینهرودمیچِقَدر
نشانکُنَندراآبحدچون
کشانپیلکشَندبیرونپیل

مقدارآنبرهمسنگوگلاز
بارکشتیکنندسختهسخته

رسدقراربرآبخَطتا
رسدکارنشانِبرتَريوان

باشدنشانتاکه"من"آنقدر
باشدهمانآنمقدارِووزن

نامفهومواستگُموزنشآنک
معلومشودآندرهمکموبیش
. شدشگفتدردریافترانکتهاینکهزن

بهوآمددیدارشبهدبوگشادهوِيبررادوستیدرِکهزنی،رفتخویشکارِسرِبرزرگرکهصبح
.نشستندگفتگو
اما،داردپنهان"خواندهخواهر"ازراپیلکردنِوزننکتۀتاکوشیدزن،کشیددرازسختایشانسخن

بازراداستانورفتخویشانگیزِفتنهشوهرِپیشراستوکشیدبیروناوازنیزراسخنآنطرّارزنِ
: گفت

رمردپرأيمخالفغیرت
جايرابالانگیزشِیافت
کردروشنحالورفتشَهپیشِ

کرددشمنبکامِرادوستی



۴۵

ساختداناکهزرپیلِآنگفت
پرداختدراستکمداديزآنچه

شاهکهدرستسنجمشچنانمن
آگاهشوداوبیشِوکماز

.رفتنمیبارزیرآسانیبهشاه
درآمدپادشاهزرهايکمترازآنوزنِاگر.بودخواهدکارهاناظرپیلسنجیدنِدرموقعپادشاه: گفتمرداما
.باشدحاللشاهبربندهخوننبودکماگروبستاندخویشدزدازرامال،

.گنجیدنتواندترازودرنیزحالتدراینوشکستنتوانراپیلگفت،شاه
. بازگفتبودآموختهپیلکردنوزنبرايازحسنکهراحیلتیمرد
.برکشیدندراپیلوداددستورشاه

: استداشتهنگاهرازرازمنصدزرگرونیستبیشمننهصدآنوزنِکهشدمعلوم

)تقلب( = قالبیزِراصناّعِمرد
)آبروئیبی( = آبیبیبهرِبستنددست

بردندشپیشبستههمچنان
سپردندششَهامینانِبه
نهادهخانهدروبرداشتهرازراینمزديکمتنگنايِدرمنگفت،دادقراربازخواستموردرااوشاهتیوق
رازرمنصدآنوکنماقراراوشاگرديِبهتا،کندوزنرافیلاینتوانستخواهدکسیآیاببینمتاام

. سازمويدانشدستمزد
. افکندمبیرونپردهازرارازنایخودمنوندانستکاراینکسهیچاما

: اومجازاتبرايوآوردبازويخانۀازرازرهاشاه

فرسنگیکشَهرزِمیلیبود
تنگباالوفراخفُرودشاز
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بلندبرکشیدهخاكازگزصد
کَمندونَردبانزِایمنسرَش

شثديخَشمناكکهآنکسبرشَه
شُديهالكتاآنجاشبردي

آشاموخُورچونرِسیدشنَ
تمامکارشدیشروزيچند

وگذاشتندتنهاباالآندررااووزدندقفلآندربروکردندزندانیمیلآنسربرراحسنتافرمودشاه
. رفتند
: ناگاه. میخوردحسرتواندوهونگریستمیخویشپیرامونِبهحسن

دورازمیرسیدکهشخصیدید
نُورزیارتدرانهپروهمچو

دلیلورفیقبیآهستهآمد
میلبسایۀتاگامبرگام

بودیارشخواجهکردنگهچون
بودخامکارشنادانِزنِ
بلندکشیدبرنالهوآمد

کندمیموورويوکردمیگریه
تقدیرچونرفتکهگفتاخواجه

نَفیروفَغانداردتسودکی

گامیتونیزرهائیمبرايبایدافتاداتفاقتوسويازمنگرفتاريچونوکردفکريرهاییبرايبایداکنون
.بیآوريوکنیتهیهقندسیریکوابریشمسیریکو،رويشهربهکهاستاینآنوبرداري

: بیآوردوکردتهیهبودخواستهشوهرکهراآنچهشهرازورفتزنوقتی
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تاررِسبر: گفتوآوازدادش
باربزوديکُنقَندايپاره

میلبررودمیکهبِموريده
تَعجیلبرَدمیبباالشتا

بازکنمیزودزودرارِشته
فَرازبِسويِکشَدنَشیبشکز

. بردباالوبگرفتراابریشمرشتۀ،مور،کردچنینزن
. ربودمورازراابریشمتارِزنداندرونِازحسن،رسیدبرجپنجرةنزدیکچون
. بیاورتافتهمحکمطنابِگزصدقدربهوبرودیگرباراکنون: گفترازنسپس

.آمدبازمیلپیشِشتابانوبرداشتداشتخانهدرراطنابیچنینچونورفتخانهبهزن
. ببندابریشماینبهراطنابسرگفتوافکندفروباالازراابریشمتارحسن
. آمددستشبهطنابسرتاکشیدباالراابریشمحسنبستفروابریشمدرراطنابزنچون
: خویشزنِبهآنگاه

بِرَسنراخویشبندبرگفت
حسنببامِدمیبرآئیتا

زیراَندرنائیتوچونزنگفت
سیرزندگانیوجانازشدي

تُراستبرايازرنجماینکهمن
چِراستبهرِزِبودنَمزِبربر

معلومشودتاکهگفتاخواجه
شُومخرابۀایندرچِسانمکه
ز
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کرداستواريگفتهآنبرَن
کردزاريوفَغانباگریۀ

رسنکَردچستکمرگاهدر
حسنبِسلکراخویشکشَدتا
داشتدیگرطلسمِباالزِاو
داشتسردرانتقامعروسبا

سنگدرآهنینبودايحلقه
تَنگنَهفَراخنیسختومحکَم

نُخُستکشیداودررِشتهسرِ
چستراخودکردرِشتهآنوندر

یارخودباکردنیزلَنگَري
دیوارازمعلّقشُدوانگهی

یافتگرانیاوسويِچونبار
یافتروانیزنسويِازرسن

بلندبِمیلِصنَمشُدمیهمان
بِکَمندمیزبانزیردررفت
ستمکاريومهريبیچهاینکهبرداشتفریادزن،رسیدزمینبرزندانازحسنوبرآمدبرجبهزنچون
داشتی؟روامنحقدرکهاست

آمدپیشهرچِهکهگفتاخواجه
آمدخویشفعلِزِراآدمی

پِنهانَمرنجِتونَدانیگَر
میدانَمتوازوردمخخونکهمن
پیلسختنِزرابیگانهتوگر

دلیلبهاينکردهرهنمونی
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نَفَسیزدمزابلهیمنوآنچه
کسیبهاينکردهآشکارا

شومخرابۀچنیندرچرامن
بومچوزارهاينالهکردمی

گوشدررافَسانهاینکردچوزن
خَموشگشتدیدخویشازگنه

. شدپنهانايگوشهدرورفتشهربهوگذاشتدخوحالبهرازنزرگرحسن
. بردبسرهولناكزندانآندربودکههرطریقبهراشبنیززن

چونونهادآغازفریادوزاريرويپريافتاد،سويبدانراهشانکاهوهیزمبردنبرايمردمکهبامداد
. گفتبازبودکردهاوباشويکهراايحیلهوخودقصۀ،آوردندبدورويمردم
رازنوگریختهزندانازهنرمندزرگرِآنکهرسیدشاهگوشبهحسنداستانِگشتندبازشهربهمردمچون

. شدمبهوتزرگراندیشیِچارهاینازشاه. استگذاشتهخودجايبه
. آوردندزیربهبرجازرازنتابفرمود
.آورنددستبهراويشوهرهستکهطریقهربهتاگفتخودغالمانبهسپس

شُدندجستجوبهبیناننقش
شُدندکويوشَهرودشتوکُهدر

پنهانیخواجهیافتآگهی
جانیآفتآمدبجانکه

گرفتشکستجانبیمِازدلَش
گرفتبدستراتیغوکَفَن
خویشزاريِکردورفتشَهپیشِ

خویشگناهکاريازشرمسار
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خودباوکندمیمهربانیبدو،حسنخواستنِعذروخیانتازاوزنشسرو،حسنباگفتگوازپسهشا
. بدهمبدوشغلیوببخشمرااوباریکاینکهاندیشدمی
.گرفتخواهدفزونیقدرش،نهاگرودیدخواهدسزارفتخیانتسربربازاگر

: اندیشهاینپیدرپادشاه

داداختصاصخدمتصفدر
دادخاصششغلهايِازشغلی

تَدبیروکفایتازچندگاه
سریرپیشگشتواالشپایه

یافترواییآنکارشخرَداز
یافتکدخداییشغلِملککز
استخرَدراهرکهکهبدانیتا

استخودکنارِدرآرزوهاش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اینباتوشوهرکهاستآنبیتمعنیمقامایندرواستکورکردنمعنیبهدیدهبهکشیدنمیلـ1

.ساختبصیرتبیوخیرهراکنندگانانتقادچشمکردکهکاري
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وزیرانتدبیر
یا

اولیاء؟کرامات

:داشتوجودفارسینثرنویسیدرمشخصسبکسههجريهفتمدرقرن
لغتاستعمالوهاموازنهوهاسجعولفظیهايگريصنعتازسرشاروآراستهومصنوعبسیارنثريیکی
وـعربیبههمهـنبويهايحدیثوقرآنهايآیهبهاستشهادوفارسیوعربیمهجوروغریبهاي

.فارسیوعربیهايالمثلضربوشعرهاباکالمآرایش
وصافتاریخبهموسوم،الحضرهوصافبهمعروفشیرازيعبداهللادیباثرهاشتهنونوعاینکاملنمونۀ
!گیردمیفراراسطریکبیشوکمکهعربیاستعبارتیآناصلینامکهاست
قلماهلوکاتبانونویساننثرمشقسر،امروزتابلکه،درازمدتوآمدپدیدقرنهمیندرکه،دومنوع
تاو،اعتدالحددرلفظیصنایعوکالمآرایشبهحالعیندرنویسندهکهسادهاستنثري،هستوبوده

وداردتوجه،نیفتداحتیاجفرهنگگشودنبهآنمعنیفهمبرايونسازددشوارومطولراسخنکهجایی
،آثارگونهاینکاملنمونۀ. باشدپذیردلوزیبا،آسانیوروانیوسادگیعیندراوسخنکهکوشدمی

.آمدپدیدقرنایندومنیمۀاوایلدرکهاستسعدياجلشیخگلستان،فارسینثرکتابترینمعروف
برايکهآورددرصورتیبهراوآندادتغییراتی"مقامات"خیزماللومشکلومصنوعشیوةدرسعدي
.دششناختهپارسیسخننمونۀترینفصیحعنوانبههمیشه

نامیده"مرسلنثر"ادباهلاصطالحدرکهاستپیرایهبیوفصیحوسادهنگارشسبک،سومنوعاما
.شودمی
بیانبهجز،آندرنویسندهواستنویسیفارسیسبکترینطبیعیوترینقدیم،نگارشروشاین

وفضلکمالدادننشانتارفتهگکالمآرایشاز،دیگرچیزبه،صورتترینروشنبهخویشمقصود
.نداردتوجهی،خوددانیسخنوبالغت
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،فلسفه،فقه،تفسیر( علمیهايکتابنگارشدر،شدآغازفارسینثرشروعباکهمرسلنثرنوشتن
بهخودعلمیهايموضوعزیرا،یافتادامههمچنان) آنمانندوطبیعی،ریاضی،طب،عروض،منطق

باکهنبودالزموداشتنیازنظردقتوتفکربهآنهادركوداشتندپیچیدگیودشواريکافیدازةان
.بیفزایندآنمشکالتبرمشکلیکالمآراستن

بنسنجرفرزندهندوشاهاثرکهاستالسلفتجارتکتاب،هفتمقرنمرسلنثرفصیحبسیاروکاملنمونۀ
.استنخجوانیصاحبیعبداهللا

ورسیدهطبعبهتهراندر1934. / ش. ه1313سالدراقبالعباسشادروانتصحیحواهتمامبهکتاباین
.استیافتهانتشار

:نویسدمیچنینآندربارةکتابمقدمۀدراقبالمرحوم
درانشاءآنمقامجاللتجهتازهمکههندوشاهبقلماستالسلفتجارتمعتبربسیارکتبازیکی«

نثرکتبِمیاندرباشدایشانمعاصرسالطینووزراوخلفاتاریخکهموضوعدلکشیِجهتازهموفارسی
درراخودکتاب،بودهزبردستیذوقبامنشیآننگارندةهندوشاهچونمخصوصأداردنظیرکمترفارسی
بنهایتدلپذیرهايداستانوجذابحکایاتآوردندروریختهالفهمسهلوفصیحوسلیسعباراتیقالب
شروعآنازقسمتیقرائتبهکههمینخوانندهبطوریکه،استدادهبخرجسلیقگیخوشومهارتدرجه
ازپسوکندقطعرامطالعهرشتۀنمیتوانداختیاربهکهشودمیآننویسندةقلممفتونومسخّرچنانکرد
». میخوردتأسففارسیزباندرآنامثالبودنِنادروکتابکوتاهیِبرمطالعهاتمام

ایندرعربیمفیدبسیارامامختصرکتابیکازآزاداستايترجمهوخلفاستتاریخ،کتابموضوع
.الفخريبهموسوم،زمینه

نظروایشانوزرايوخلفابهراجعمهممسائلرئوسبرآنبودنِجامععلتبه"مفیدبسیارکتاباین
هايساللهتنزلوترقیسربیانووقایعتاریخیعللدربحثوتاریخنگارشِطرزدرآنمؤلفخاص

پرداختهآنترجمۀوطبعبهودادهقرارخاصعنایتموردراآناروپادانشمندان"خلفاوسالطینمختلف
آوردهدستبهبودهآنستۀشایکهرااهمیتیوشهرتآن،بدانخاورشناساناعتنايِازپسالفخريواند

.است
. داردهاییاختالفعربیاصلبا،فارسیترجمۀاما
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وپذیردلبسیارکتابیهمرويبروافزودهبدانرامطالببعضیوکردهحذفراهاقسمتبعضیمترجم
پایانبهمیالدي1323/ 724سال،هجريهشتمِقرناولربعدرآنتألیفکهاستساختهتوجهجالب
.استآمده

ودرایتشرحوقمیالدینمؤیدبهموسومعباسیخلفايوزیرانازیکیدربارةکهرابخشیکتابایناز
. ایمبرگزیدهاوستکاردانیوکفایت

تصرفیمطالببعضیکردنخالصهیا،معدودعبارتچندحذفیالغتچندتغییربجز،کتابانشاءدر
رافهمکسهمهوسادهفارسیِاینازپیشسالهفتصدکهفرمایندمالحظهگرامیانندگانِخوتاایمنکرده
.اندنوشتهمیچگونه

ومیدانستنیکومتصرفاتمحاسباتکیفیتودواوینواصطالحبودعاقلکاردانمرديمؤیدالدین«
کاظممشهدبهداشتبسیاراتصدقومبرّاتودرستهايرايولطیفتدبیرات،داشتفصاحتوبالغت

کردوقفمشهداهلِبرراآنوگردانیدمرتبمعاجینواشربهوادویهوساختبیمارستانی) کاظمین(= 
چندانآنبروآموزندقرآنخواندنتامشهدعلویانِایتامِجهتفرمودبنادارالقرآنیومکتبیآنجاهمو

. استقراربرمبراتآناکنونتاویدنماوفااوبشروطکهکردوقفملک
بسیاراوباکهزیرابودشدهملولخویشنویسندگانازوزیرآنوسالگیبیستازسنپیشاصفهاندراوو

. نوشتنديدیگرصورتایشاننویسندچنینگفتیاوکهچیزيوکردنديمجادله
. داشتنگاهراقمیوبراندخودشپیازرانویسندگانهمۀوزیرشدمتمادينزاعاینچون

.بریدهبعضیودرستبعضیآوردندهاییجامهاوپیشروزي
جامهفالنوصحیحجامهفالنمیگفتخویشتنوبنویسدآناجناسوالوانوهاجامهعددتابنشاندراقمی

.نوشتمیرامقطوعامانمینوشتراصحیحقمیو،بریده
؟نویسینمیراصحیحچراگفتوزیر
کهآنبرداردداللتمقطوعکلمۀزیرانباشدحاجتصحیحذکربهکنمذکرمقطوعچونخداوندايگفت

.نیستمقطوعدیگرقسمِآن
.گویممیمنکهنویسچنینگفتوزیر
.دانستمیکهنوشتچنانوکردخالفبازقمی
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بودمملولپیشنویسندگانازمنکهگفتحاضرانباوکردبلندآوازوشد) خشمگین( = طَیرهوزیر
باشدگفتموکردماختیارراجواناینوراندمخودپیشازراهمهوکردندمیلجاجمنباکهآنجهت

. بنویسدگویمآنچهونیاوردلجاجواستجوانکه
. استترلجوجایشانازاوکهشدمعلوماکنون
.بدیواننزدیکبودنشستهجاییسلطاناتفاقأ
.دانستبازحالصورتتافرستادکس،بشنیدوزیرآواز

میاوکهنوشتبایدمیچنانواستجوانآنباحقکهبگويوزیرباوروبیرونگفتخادمیبهسلطان
.گوید
انسگریکدیباونهاداساسدوستیخادماینباوکردترقیاوکارویافتشهرتحکایتاینبهقمی

.گرفتند
سلطانازخادم،رسالتیبهروندقصابابنوزیرپیشبغدادبهکهکردمعینشخصیباراخادمسلطانروزي

.ببردخودباراقمیکهکرددرخواست
بگفتندداشتندکهرسالتیوبدیدندراالقصابابنوزیرورفتندبغدادبهسههرایشانوفرموداجازتسلطان

.نبودسئوالمطابقکهشنیدندبیجواو
.نیافتنددررفیقوخادم

.نیستسئوالمطابقجواب،خداوندايگفتوآمدوزیرپیشوبازگشتقمیاما
.گفتیراستگفتوزیر

آمدهبرسالتخادمباکهقمیجوانِاینکهنوشتخلیفهبهوشدقمیمعتقدوزیرو،مگويهیچبدیشاناما
.باشددرگاهمالزمکهآنمستحقواستقلعامردي
.بازگیردانیکهطریقیبهرااوکهفرمودناصر
استشدهفرمانواندرسانیدهسخنانبمااوازگفتوداشتنگاهرااوبخواندراقمیوفرستادکسوزیر

. بیایدشماعقبدرآنازبعدکنیمتحقیقراهاسخنکه
. بماندقمیوبرفتندرفیقوخادم
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الدینقواموقصابابنچونوگردانیدمعیناوجهتکاريوفرمودتشریفرااوخلیفهروزسهدوازبعد
معزولوزارتنیابتازمیناابوالولیدبنچونوفرمودندانشاءکاتبِراقمییافتندوفاتبودانشاءکاتبِکه
ا.یافتلقبالدینمؤیدوفاخرخلعتیباداشتندمقررقمیبهنیزمنصبآن،فرمانحکمبهشد
خلیفهچونودادمیانجامراوزارتکارعمالنداشتوزارتمنصبکهآنباالدینمؤیدپسآنز

(= ومثالدادوزارتکرداورامشاهدهتدبیروورأيکفایتوجالذتقمیالدینمؤیدازاهللالناصرالدین
بروآمدوزارتبسرايِپوشیدوزارتخلعتقمیکهحالآندرووشتبنخویشبِخطوزارت) فرمان
.نشستمسند

: بودنوشتهمعنیاینرقعهآندرودادوزیربهکردهمهرکوچکرقعۀوبیامدحضرتازخادمی
. مردمامامبروشهرهادرماستنایبالدینمؤید

واستکردهمانافرمانیِکنداونافرمانیهرکسواستکردهاطاعتراماکنداطاعترااوکسهر
بهرااوخداکندعصیانتعالیخدايبههرکسواستکردهعصیانتعالیخدايبهکندمانافرمانیهرکس

) . 1(افکندخواهدآتش
انِفرمخلیفههیچکهزیراگشتترظاهروزیرباخلیفهعنایتراجماعتوبخواندنددیواندررارقعهاین

. ننوشتخویشبخطوزارت
رأيصوابِوتدبیرحسنِازهرچهوگردانیدمرتبراممالکوکردضَبطرااعمالشدوزیرچونقمیو

.باشدبازخواستوعتابموجبِکهنشدصادرچیزياوازهرگزوآوردبجايبود
حجعزیمتبرعجمسالطینِدختراناززنیقمیوزارتوناصرخالفتدرگفتوزیرایننزدیکانازیکی

حديتاداشتتمامآشناییاوکسانودخترآنباقمیوزیرو،کردمقامچندروزيآنجاوآمدبغدادبه
مراداشتیحاجتیوزیرباهرگاهبغداددراقامتمدتدروگفتیپدرراقمیاووخوانديدختررااوکه

. بودکردهنزولبغدادغربیِدرجانبِاووفرستادي
. رودجعفربنموسیزیارتبهتاشدسوارروزي

. ارزیديبیشدینارهزارسهدوبهچنانکهقیمتیغایتبهبزرگبودیاقوتنگینیاوکنیزکانازیکیبا
. ندانستاووبیفتادکنیزكازنگین
جستندهرچندو،شدضایعنگینگفتکنیزكرسیدند) 2(کَرخنزدیکوبازگشتمشهدزیارتازچون

. نیافتندباز
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بودمامیانِکهعادتیبرمنبارسیدماوخدمتبهچونفرستادکاريبهقمیپیشمراخاتونروزياتفاقأ
.بپرسیدخاتونحالِازوکردمزاح
.استحالچهبرخاتونکهمپرسخاتونازگفتم
.شددلتنگوزیر
؟چیستسببگفت
بهکهنیکوییغایتدریاقوتازنگینیاوآنازکنیزکیبودرفتهکاظممشهدزیارتبهدیروزگفتم

.نیافتندبجستندکهچندانو،کرخظاهردر،کردضایعارزیديدینارهزاران
ونیافتیمخدمتیمجالماوآمدبشهرخاتوناینگفتآنگاه،گشتخاموشساعتیوشددلتنگوزیر

. شدحادثزیانیچنیناکنونوردیمکتقصیر
. گشتمبازوکردمتمامبودمآمدهکهبمصلحتیوبگذاشتمسخنآندیدموزیردرتغییراثرچون
.بودظاهراوبربشاشتآثارِوکردتبسمافتادمنبرچشمشکهحالدر،رفتموزیرخدمتبهدیگرروز

؟چیستزیرآنکهبنگربرداروسجاده) 3(طَرفگفتمرابنشستمچون
پیشرانگینآنمنوکرد) درخشش( = لَعمانکهدیدمرایاقوتنگینِبرداشتمسجادهطرفچون

. میشناختموبودمدیدهخاتون
؟کاراستچهمردمنگینِباتوراگفت) شوخی( = مالعبتبرسبیلِ،گیرمبرتاخواستم

. شدضایعديکهتاسنگینیاینخداوندايگفتم
.کردیممزاحزمانی
.باشدنگراندلشکهبردخترمپیشِرانگیناینگفتآنگاه

بهآفریدههیچکهنیستشکباشدمربوطوزارتکاربهکه) دقیقکار( = دقیقههرخداوندايگفتممن
وانبیاءمعجزاتولکننرسدخداوندگردشدمحققنیزآناکنونوباشدرادخداونکهندانستماولیاکرامات

.
؟آمدبدستچگونهنگیناینبداندکهاستآنآرزورابنده

؟کارچهسئوالاینباتوراگفت،بخندیدوزیر
.ببروبرخیزشدحاصلچون. شودحاصلنگینبودآنتوغرضِنه

؟شدحاصلچگونهکهندانمتاننهمبرنگیندستکهخداوندبحقگفتم
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چگونهنگینکهکردماندیشهنوعهرازمنکرديحکایتمنبانگینشدنِضایعحالِچونگفتوزیر
ازنگیناستمحتملکهاندیشیدمآخر،نکردمآنتأملِکهنماندوجوهازوجههیچوباشدشدهضایع

چیزيچنینبرکهآنديِشااز،یافتهرانگینوآمدهکسیایشانعقبِدروباشدافتادهکرخدرکنیزك
یافتهراآنکهمقامیازتاباشدگذشتهشرقیبجانب،کندمقامغربیجانببرکهباشدنخواستهیافتهظفر
.شوددور
چنانکهکنندحاضردارندکشتیدجلهبرکهمالحانهمۀبارابانانکشتیسروریعنیبریدارتابفرمودمپس
.ودنشحاضرکهنمانَدکسهیچ

امروزیاديتوباگفتممیومیپرسیدماحوالیکیکازوکردحاضرراکشتیبانهزاردوقربِبریدار
کسهیچ،رسانیدهمعهوداززیادهمزديراتووبودظاهرفرحیاخوفاثرِاوبرکهگذشتهدجلهازکسی

.نیامدمقرّ
باشینیاوردهمنپیشِوتوباشدنیامدهمالحیکاگرکهمنینالموامیرنعمتبحقِگفتمرابریداربعدازآن
تواناییرااوکهپیريمگرآوردمدانستمکهمالحیهرگفتاو) بکشندداربه( =کنندصلبتراتابفرمایم

. نخواندهمرااوبگذراندکرخدهانۀازراکسیکهنَبودآن
.خواهممیراشیخآنمنگفتم

. کردحاضررااوحالدربریدار
. بپرسیدماوازپرسیدمدیگرمالحانازآنچهمنآمدمنپیشِچون

. بگذردکهخواستوآمدمنپیشِشتابانشخصیکرخدهانۀبهدیروزگفتآنگاهکرداندیشهساعتی
. بگذریمآنگاهشودپرکشتیکهکنصبرچندانگفتممن
. مباشدیگريمنتظروبگذرانمراوبستاندرمششنایگفتودادبمندرمششاو

.بگذرانیدمرااووبستدمزرآن
.بشناسمببینمرااوکسهزارانمیاندراگرگفتمالحشناسیمیراشخصآنگفتممن
( گاهههنگامومسجدوگرمابهومدرسهوکاروانسراوبازارهیچبایدگفتموکردماومالزمرامردپنجمن
پیشِتاسپاريسرهنگانباینببینیراجوانآنچونوبازطلبیراهمهونگذاري) گرفتنمعرکهمحل= 
.آرندمن

. بودندمالزماوباسرهنگانورفتبیرونمالح
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.استسرايدربراینکوسپردمبسرهنگانویافتمراجوانآنگفتوآمدباززمانیازبعد
.بخواندمرااو

. شوددرازکاروشودمنکرنهیاايیافتهنگینیچنینگهبپرسماوازاگرگفتمافتاداوبرچشممچون
مالزماوباراسرهنگانوبیاورکرديپنهانویافتیکهرانگینیوبازگردکهگفتمرااوالفورفی

. مبخشیدچیزيرااووبستدماوازنگینوبیاوردنگینتاگردانیدم
.وزراءتدبیربهکهاستترنزدیکاولیاءبکراماتتدبیراینکهبخداگفتم
وتسعسنهشوالهفتمسحرگاهدروکردمستنصروزارتسالپنجبودظاهروناصروزیرِالدینمؤید

پسرشوکردندحبسدارالخالفهدروبگرفتندرااحمدفخرالدینپسرشورااو) 629( بهستماوعشرین
آمدبیرونبغداددارالخالفۀازبیمارهمچنانوشدبیمارپسرازپساووشدکشتهگویندوبمرداوازپیش

.بودپسراندوهوفراقاومردنِسببگویندوبمردزمانیاندكازبعدورفتدختربخانۀو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.برگردانیدیمفارسیبهراآنما،بودعربیبهخلیفهنامۀمضمونـ1
دجلهغربیجانبدرمعروفاستايمحلهنام،اولفتحبهکرخـ2
چیزيکنارةوحاشیه،سومودومسکونِواولفتحبهطرفـ3
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پاسخاستدرشت
درستولیکن

میدانبهبودفرستادهخراسانیوالماهانیبنعیسیبنعلیکهراهاییهدیهالرشیدهارونخلیفهفرمانبه
: آوردند

وسقالطونوسپاهانیوششتريازرنگینوابریشمینپارچۀتختهدوهریکیبدستبودتركغالمهزار
. کاالهاسایرودیداريوترکیدیباي

. هاجامهاینبابایستادندغالمان

وعنبروکافورومشکازپرسیمینیازرینجامییکیهردستبهآمدتركکنیزكهزارایشانپیاز
شالورونیکوبغایتهندوکنیزكصدوهندوغالمصدوخراسانشهرهايخاصکاالهايوعطرانواع
.پوشیدهقیمتیهاي

باو،زیباهايبنديبستهدرنازكهايشالکنیزکانو،نیکوترهرچه،داشتندهنديشمشیرهايغالمان
هايآیینهو) ضخیمابریشمیپارچۀ( = دیباهايپوششبانران،مادهدووآوردندنرپیلپنجایشان
اسببیستپیالنازپسوجواهربهمرّصعساختهايوکمرهاوزرهايحجلهبامادگانوسیمینوزرین

. بدخشیجواهروفیروزهبهمرصعساختهايوبرزدهزرنعلِ،زرینزینهايباآوردند

بیستوعقاببیستودیباجلهايباآوردندخراسانیاسبدویستنیزوبودندگیلیاسباناسباناین
دیگر،پاالندردرکشیدههادیبا،ابریشمینافسارهايوپاالنبادویست،آوردنداشترهزاروشاهین
هزارپانصدوزرینهايحجلهبایستب،حجلهومحملباآنازاشترسیصدوآراستهسختجوالواسباب

هزارسیصدو،قیمتیسخت،گوهربندگردنبیستوگاوجفتصدو،هرگونهازبلوربارهسیصدو
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پادشاهیهیچکارسردرآنازهریککهغیرهوکاسهودوريازفغفوريچینیعدددویستومروارید
خمرهوکالنهايکاسهو) بزرگظرف،مجموعه( = لنگريازدیگرچینیهزاردوو،بودندندیده
.گلیمدیگردویستوقالیاتاقدویستوشادروانسیصدو،دیگرانواعوخُردوکالنچینیهاي

*

.استغزنويمسعودپادشاهیسالۀدهدوراندقیقشرحبیهقیتاریخ

سختشکستبهوشودمیآغازمحمودمرگشرحازبازماندهالیقوامینمورخاینکتابازامروزآنچه
.یابدمیپایانمرونزدیکدرسلجوقیترکمانانازمسعود
مقاممناسبتبهوگرددمیبازعقببهخوانندگانگرفتنِعبرتیاتوجهچلبیا،تنوعبرايگاهیبیهقی

. گویدمیبازگذشتهروزگارانازراايحادثهیاداستانی

.بودساختهخراسانروايفرمانراسورينامِبهجباروپیشهستممرديمسعودکهگویدموردینادر

.کردندعرضهمسعودبهبودآوردهفراهمخراسانازسوريکهراايهدیه425سالرمضانسومروزدر

:کندمیشگفتیاظهارهاهدیهاینگرانبسیاربهايازخودبیهقی
وقالیوگلیمومرواریدوعنابوکافورومشکوکنیزوغالموسیمینهوزرینهوتحفهومهجاچندان"

خراسانشهرهايهمهازکه،بماندندتعجببهحاضرانهمهوامیرکهبودسوريهدیۀایندرنعمتانواع
هانوشیدنیوخوردنیهاو،بودآوردهدستبهراچیزهاترینکمیابطبرستانوگرگانوريوبغدادو

ازو. . . زردهايکیسهدرسیمو،سبزوسرخحریرهايکیسهدربودنقدزرِآنچهو،آنخورِدر
رفتنمیاوکارهايدرزِاليمو(= خزیدنتوانستیاوکاردرمويوبودامینمرديکهمستوفیبومنصور

نقرهتن20( = درمهزارهزارچهار،کردندقیمتراهاههدینهاندرتاداددستورامیرگفتکهشنیدم) 
“.آمد) 
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بوديدیگرچاکرِسهدوچنینرامااگر،سوريایناستچاکرينیک": گفتمنصورمبوکهمراامیر
"! شديحاصلفایدهبسیار
:بگویمتانداشتم) جرأت( = زهرهو"استهمچنان"گفتم
هدیهچنینتاباشدرسانیدهایشانبزرگوکوچکبهرنجاندازهچهکهپرسیدبایدخراسانرعایاياز"

". شودچگونهکاراینعاقبتکهآیدپیدافرداو،استشدهساخته

:گفتمنصوربوکهبودهمچنانراستو
. بودظالمومتهورمرديسوري

بهاوستمآسیبِوگرفتاندازهبیمالِوکندبررارؤساواعیانکردندگشادهخراسانبررااودستچون
حالکهنبودزهرهرا) خبرگزاران( = منهیانودادراسلطانپنج،درمدهازستدآنچهو،رسیدضعیفان
تا،نگریستمیويهايهدیهبدانوشنودنمیاوضدبرکسسخنِامیرودهندگزارشبراستیراسوري

مطلوبنانتیجۀوسوريدستیدرازوستمگرياین". . . بشدويدرازدستیِوظلمسردرتبحقیقخراسان
،غزنینقلعۀدرويمرگوسوريکارپایانکردنیادازپس: میاندازدمشابهايحادثهیادبهرابیهقیآن

مرديستمکاريباکه،دبجهبسرسر) شاید( = مگر. . . کُنادرحمتويبروجلعزخداي": گوید
موسیبنعلیمشهدکهآنجملهآناز. هستطوسبهراويخوشآثارهايوبودنمازوصدقهنیکو
دهیو. . . بودفرمودهبسیارهايزیادتآندرسوري،بودکردهآبادانشهمردبوبکرِکهرا) ع( الرضا
". . . کردوقفآنبروفاخرخرید

مطهرمرقدتعمیربهکسیپیشسالهزارنزدیکدهدمینشانکهاستقدیمیبسیارمواردازیکیاین
. استکردهوقفآنبردهیوپرداخته) ع( رضاحضرت

: گویدآوردپایانبهراسوريداستانچونمورخ
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جهاندرکه،آنننبشتداشتمواجب،استآمدهیادفایدهباونادرسختحکایتیمراحدیثاینازو
.گردددرازسخنچندهر،شودحاصلفایدهراخوانندگانتا،استبودهبسیارکردسوريکهاینمانندة

*

پسرانشوزارتوبرمکییحیايصدارتوعباسیالرشیدهارونخالفتروزگاربهمربوطبیهقیداستان
:استجعفروفضل
پدربودوزیرکهراالبرمکیخالدبنیحییالرشیدهارونالمومنینامیروگرفتباالبرمکیانکارچون"

وکردقیامعلويمردي. . . رسانیدبزرگهايدرجهبهوبرکشید،جعفروفضل،رااوپسردووخواند
.شدقويسختکارشو،گیالنکوهجملهوبگرفتطبرستانوگرگان
آنعباسیانخالفتکاردرآیدکهخللنخستبودخواندههاکتابردکه،گشتآراموقراربیهارون
برمکیخالدپسریحییپس. علویانازآیدپیدا) ايکنندهقیام( = ناجمیطبرستانزمینسردرکهاست

:گفتوکردخلوتوبخواندرا

یا،راتویارفتبایدمرایا،شودراستساالريبهکههاستآنازنهکارواینآمدپیداحالیچنین
.چعفریافضل: توآنازپسري
خداوندپیشمنو،کندحرکتآیدپیداکهناجمیبهرالمومنینامیرکهروانیستحالبهیچگفتیحیی
؟فرمایدچه،اندعالیفرمانپیشجعفروفضلزادگانبندهو،آورمفراهممالومردتابمانم
بهتادادبدوالنهرماوراءوسیستانوخوارزمجبالِوريوخراسانوالیتوـرفتدببایرافضل: گفت

داستان. . . آردبازبصلحیا،جنگبهوکندکفایتراناجماینکاروفرستدشهرهابهنایبانوبنشیندري
.نیستماگفتگويبهمربوطمستقیمأمردعلويبافضلرفتار
: گویدواستاختهنپردبداننیزبیهقی
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بیانعلويآنحالنهاستدیگرچیزمنغَرَضِ. استدراز،شدچونکهنمودنبازعلويآنحالِ"
بهبعد. آوردپایانبهریزيخونبیراکاروآمدکنارعلويآنبایحییبنفضلکهگویدسپس،کردن

"بماندجاآندرسالدوورفتخراسان

آنباهارونوداداستعفا( = بیافتوخواستاستعفاپسوبخشیدشاعرانوزائرانهبسختمالیو
،دورانایندر.کردبسیارنیکوییبدوخدمتاینبرابردرهارونو"آمدبازبغدادبهو) کردموافقت

رفتهرفته،ويبازگشتازپس. فرستادمیمرسومومعمولمطابقهاییهدیهالرشیدهارونبرايفضل
عیسیبنعلیبراختیارش". بفرستدخراسانبهامیريخواستهارون. میرفتزوالروبهبرمکیاندولت

.خواسترايوبگفتیحییوباافتادماهانبن
: گفتیحیی

.راستخداوندفرمانواستوستمکارجبارمرديعلی
علی. فرستادخراسانبهراعیسیعلی،اومیلخالفبهکردنرفتاربرايویحییگفتۀرغمبههارون"

بهرااوکارهايبازرسان. نموديبازکهنبودزهرهراکسوگرفتستَدنبافراطمالوگشادبردست
وبرساندرشیدبگوشراآنازچیزيتاساختمیحیلتیومیداشتنگاهفرصتیاو،نبشتندمییحیی

کارتا،داشتنمیسودالبتهوکندشکایتودرآیدخلیفهپیشراهدراگاهنتاکردمیپیشرامظلومی
یحییو. فرستدوينزدراکسآنکندشکایتعلیازهرکسکهخوردسوگندرشیدکهرسیدجايبدان

واصفهانوکرمانوطبرستانوگرگانوريوالنهرماورائوخراسانعلی. شدندخاموشمردمانهمهو
آنازپس. بگذشتشماروحدازکهگرفتمردمازمالچندانوبسوختوبکندراسیستانورزمخوا
نزدیکهدیهآنوبساختندويازپسنهوبودنساختهکسويازپیشکه،رارشیدساختايهدیهمال

". شدشادسختکردندعرضهرشیدبرآنصورتورسیدبغداد

آنمانیزواستآوردهخویشبهايگرانکتابدرراآنتفصیلیصورتبیهقیهکاستهدیههماناین
.کردیمیادگفتارصدردررا
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ایشانونبودخوشآنانباهاروندلاما،بودندکارسربرفرزندانشویحییهنوزکهآنبازمانایندر
. دندکرمیمشاهدهخلیفهرفتاردرراتنگیدلوخشماینآثارروزهر

خونیدشمنفضلاینوبودکردهمنصوببزرگحاجبسمتبهراربیعبنفضلويکهآنجملهاز
.کردمیهواداريعیسیبنعلیازشدتبهآنانشکستبرايوبودبرمکیان

:کندمیمشورتاوباهارون
؟استرسیدهخراسانازکهايهدیهبابِدرکردبایدچهـ
هدیهتا"بایستاندوبنشاندراخدکتگزارانودیگرپسرانشویحییوبنشیندبلندجاییدرینالمومنامیرـ

خیانتچهایشانکهگرددمقررراعاموخاصو) بترکد( = بطرقدبرمکآلهايدلو،آرندپیش
ازبیششهرکیاز) کارمندي( = عاملیکهآوردهدیهمقدارآنخراسانازیحییبنفضلکهاندکرده

". فرستدهدیهچندینعلیوآردآن
هستکهترتیبهربهخواستمیکهآنخاصه،کردندچنانتابفرمودوپسندیدراربیعفضلرأيرشید

. سازدخوارودهدخفّتراایشانوکندسبکرابرمکیخاندان

رادیگرقوموربیعفضلو،پسرانشویحییوبنشستبلنديدرجايو،آمدمیدانبهرشیددیگرروز
. . . شدعرضههدایاوبایستادندگروهیوبنشاند

آنبزدندبوقودهلو،آمدبرلشکرازتکبیريرسیدمیدانوخالفتمجلسبهنعمتاصنافاینچون
: گفتوردکبرمکییحییسويرويهاروننشنوده،وبودنخواندهونداشتیادآنمانندکسچنانکه

؟فضلپسرتروزگاردربودکجاچیزهااین
:گفتیحیی

بهبودچیزهااینخداوندانهايخانهدرپسرمامارتروزگاردرچیزهااین،درازبادامیرالمومنینزندگانی
!خراسانوعراقشهرهاي
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بسیار،نبوداستافتادهطسقوسراشیبدرکهمرديازدرشتیبدینجوابیدریافتمنتظرابدأکه،هارون
. شدناراحت

. گردیدتلخويبرجشنروزآنشاديوعیشتمام

بنشستايگوشهبهاندوهگینوبرفتوبرخاستخویشجايازنادیدهتمامراهاهدیهوکردتُرُشروي
.دبودریافتهرایحییسخناصلیمقصدوبودعاقلالرشیدهارونکه،یحییسخنآناز

*

.آمدندبازخانهبهپسرانشویحییوخوردبرهممجلسچون
: گفتندبدووآمدندپدرپیشجعفروفضل

:کنیماعتراضپدررأيوسخنبرکهنرسدراماوبندگانیمما

.گفتیراخلیفهکهپروابیسخنِآنازبترسیدیمسختمااما

. . .بوديدیشهانونرمیگفتارآناندرکهبایستی
،استآمدهپایانبهماکاروشدگانیمازمافرزنداناي: گفتیحیی

بازآمدهقضايکارهاگونهاینباکهنشوم،مشغولزرقوتملقبهوبگویمناچارحقسخنِبرجایمتااما
. نگردد

روشن،خواهدراییوگویدسخنبباایندرفرداناچاروبگرددجبارمرداینسردرامشبگفتممنآنچه
. مداریدمشغولدلوگردیدباز
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. بودجهاندیدهومجرباوپیريوبودندنادیدگانکارجوانانکهغمناكسختگشتندبازایشان

وخواستشرابوکنیزكوموسیقیوکردخلوتورفتاندرونبهپس،ندیمانبابخوردخوشطعامی
ماعینرمکنرمکومیخوردمیخوشکخوشکبخواستکتابیوگشادخوردنشراببهدستوس
خویشتنباپس،بگذشتشبازاينیمهبهروزباقیتاخواندمیکتابوشنیدمیگفتاريوايزخمه
. رفتخدمتبهوبرخاستپگاهوبخفتو"آوردمبدست"گفت

: گفتوکردخلوتويباهارونآمدپایانبهبارعامچون

؟بودحدیثچنانجايِچهبگفتی،منرويِدردرشتسخنیدیروزچنان،پدراي
میستودهپیشینروزگاردرو،باشددرشتحقوراستسخن،باددرازخداوندزندگانی: گفتیحیی
. دنگذارسانیکبرهاحالکهفریبندهدنیايکاراستچنینو،استشدهدیگراکنوناما،آمد

کارممیانِدرتاناچار،بینممیتغیروتنگیدلآثارواندبگردانیدهمندربارةخداوندرايحاسدانهرچند
.نگیرمبازنصیحتالبته

بازنصیحتوبودکهاستهمانمانزدیکتوفرزندانِوتوحالکه،مکنبددلپدراي": گفتهارون
کهباید،استکردهاثرمادلِبرعظیمگفتیکهحدیثآنو. پسندیدهواستخوشراماهمهکهمگیر

". شودمقررتادهیتمامشرحی
کردهگشادهراعلیدستخلیفهکهاستاینآنوگفتتوانمامروزراشرحاینازاندکی: گفتیحیی
بندهمنکهراتندوکه،گویندبازرودآنچهکهنیستزهرهراکسوکندمیخواهدهرچهتااست

خداوندلشکرِوبرکندرامحتشمانواقویاوکردناچیزراخراسانرعایايِو،بکشتبودمگماشتهپوشیده
. کرددرویشرا
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که،نگریستنبایدفرستادکههدیهبدین،نزدیکتركچوندشمنیواستبزرگسرزمینیخراسانو
آنراکهافتدخللیساعتتاساعتکهنگریستبایدبدان،استستادهفرسهیادوگرفتهکهدرمدهاز

.کردنتوانجبران
:گویدمیبازبودکردهاحساسکهراخطريمجلسهمیندریحیی
ورودخراسانوبهبرخیزدخطردفعبهخودشودناگزیرالمومنینامیرکهرسدجابدانکارترسممی"

“.نشیندفروفتنهتاکندخرجدرمپنجاهاستفرستادهعیسیعلیِکهدرمیهردربرابر
فروشانِگوهرازتندهوفرستادکسیحیی. . . کنمعرضهاینازترروشندلیلیفرداکهگویدسپس
وترخوبهرچهمیبایدجواهردرمهزارهزاربارسیراخلیفهگفتوبخواندبودندترتوانگرکهرابغداد

.ترقیمتی

. بسیارزیادتبهنیزوداریمخواهدمیچهاینتندهماخداوندبدولت،آمدنیکسختگفتند

کندواجبعالیرأيِآنچهتاآرندخلیفهپیشِراشماتاآییدبدرگاهجواهربافرداوبازگردیدگفتیحیی
.آیدکرده

. دندآمدرگاهبهجواهرباروزدیگروبازگشتندفروشانگوهر

وکردندعرضهوجواهرباآوردندپیشراایشانو،آمدکرده،الرشیدهارونباخواستخلوتیحیی
تأییدآنراالرشیدهارونودرمهزارهزاربارهفتوبیستبهبدادخطیراایشانیحییوبپسندیدخلیفه
. کندتمامیمباشفرمودهآنچهتاآییدیحیینزدیکفرداوبازگردیدگفتوکرد

.گذاشتندخزانهدروکردندمهروقفلراگوهرهاصندوقوبازگشتندفروشانگوهر
؟کرديکهچیستاینپدرايگفتهارون
. باددرازخداوندزندگانی: گفت



۶٨

بهراگو،گویندسخنکهندارندزهرهگوهرخداوندانِوکنمپارهوبستانمخطفرداتادارنگاهجواهر
؟آریمحجتچهقیامتتاکردبایدبمنحوالهآیندخداوندپیشِشکایت

.شویمنامزشتجهانهمهدروبگریزندشهراینازغریبانورعایاو
کهداردنمیرواخداوندچونوبنمودمکهخراساندراستجملهاینبرعیسیعلیِحالِپس: گفتیحیی

باشندغمناكويوالیِیکازمسلمانهزارصدهزارکهداردرواچراباشندردبدوکنندتظلمويازتنده
؟کنندبددعايِو

. بازدهجواهرخداوندانِبهوبربخانههاگوهر. کرديپیدانیکو،پدراياحسنت: گفتهارون

.کردبایدچهعیسیعلیِظلماینبابِدرکهدانممیمنو

*

.پیونددمیحقیقتبهیکیکحیییهايبینیپیش
ويگردگروهیوکندمیشورشويبرعیسیبنعلیامیرانازیکیوگیردمیدرخراساندرشورشی
. میآیند

.کندمیکمکتقاضايهارونازناگزیرعلی
اوعلیبهرسیدنازپسکهمیدهددستوربدوپوشیدهاما،فرستدمیويسويبهرااعینبنهرثَمه،هارون

. . . ستاندبازويازخراسانمردمِانصافوگیردفرورا

میخراسانسويبهخودهارونومیشودعاجزشورشفرونشاندنِازانجامسراما،کندمیچنینهرثمه
.رود

:گفتبارچندراهایندرهارون،بیهقیقولبه
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وزارتدررایحییچونکسیخلفاازیکهیچ. . . آیدمیادیامروزمرایحییسخن! برمکآلِدریغ"
“!اندنداشتهخویش
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،شیرینوخسرو
ایراندرعاشقانهداستانترینمعروف

اوستشاهکارسنجانسخنازگروهیعقیدةبهواثرترینمعروفونظامیمنظومۀدومینشیرینوخسرو
 .

طریقیویابدمیبازراخودراه) االسرارمخزنازپس( کتابدومینیناسرودنبانظامی،نیزحقیقتدر
.گیردمیپبشآرائیبزموسخنوريدرتازه
آثارازشبهههیچبیکهاستقطعاتبسیاريداراياستبیتهزارششازدارایبیشکهمنظومهاین

رويآنازتقلیدبهشاعرانازنبوهاگروهیاستشدهموجبکهستهاهمانواستپارسیزبانجاویدان
آنکارواندنشدهنزدیکنیزنظامیحریمبهحتی،تندویکیجزآنان،ازیکهیچاینکهگوآورند،

.استباختهرنگنظامیاثرعظمتوشهرتبرابردرنیزتندویکی
آمدپدیدارمنیخانمادهشاهزشیرینوساسانیپادشاهپرویزخسرومیانکهاستعشقیشرحداستاناصل

. شدمنتهیدوآنزناشوییبهو
اصولوکالمجانشاهنامهدرنیزفردوسیونیستتازهداستانیدوآنمیانعشقوشیرینوخسروقصۀ
.استکردهیادراقصهآن

،شاهنامهدرکهلقبیاینازداردهاتفاوتبعضیاستکردهروایتنظامیآنچهبا،شاهنامهدرداستانالبته
مرگبهمریم،شیرینوخسرودراماشودمیاومرگموجبودهدمیزهرراقیصردخترمریم،شیرین
.میردمیمیطبیعی

زهرآنجادرورودمیپرویزخسرودخمۀبهزندگیروزواپسیندرشیرین،شاهنامهروایتبهبنانیز
باخسرودخمۀدروينظامیروایتبهبناکهصورتیدر،میردمیومیخورداستداشتهخودباکههالهلی

.کندمیتسلیمجانوگذاردمیاورخِبررخودردمی،بودخوردهزخمخسروکهراجاییهماندشنه
وسپاهسرانوموبدان،ایرانیانکهمیگویدصراحتبهشاهنامهدرفردوسیکهاستآناساسیتفاوتاما
وبودندناراضیاستفرستادهخودشبستانبهرااووخواستهزنیبهراشیرین،خسروکهاینازباریاندر

خدمتسرِدرنشدنحاضرعلتوبخواستراایشانخسروانجامسرتانیامدندخسرودرگاهبهچندروزي
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علتکهخواستنداوازوکردندموبدبهرويانجامسردرنگاندکیازپسایشانبخواستایشانازرا
. بگویدراایشاننارضائی

خاستپايبردیدچنانموبدچو
راستودادکايگفتچنینخسروبه
شهریارشديجوانیروزِبه

. . .روزگارازدیديبدونیکبسی
شدآلودهمهتر) نسل( = تُخمۀکنون

)رفت( = شدپالودهتُخمهاینازبزرگی
هنربیبودمادروپاكپدر

. . . بربهنیابدپاکیکهدانچنان

اینجزنبوديزنمگرایرانبه
آفرینخوانديبدوخسروکه

او) اتاق( = مشکويبهشیرینچونبودي
اورويبديروشنهرجايبه

میدرباریانوموبدبهپلیديوخونبهآلوده،زرینتشتیفرداوگذاردمیدیگرروزبهراپاسخخسرو
؟استچگونهتشتاینپرسدمیونماید
.استپلیدوزشتگویندمیهمه
مشکمیازراآنشدپاكکامالچونو،بشویندخاكوآبباراآننخستمیدهددستورخسروپس
.بریزندمیدرگالبومشکوکنندپربوي

: طوساستادگفتۀعیناستاینشددیگرگوناکنونوبودآننخستتشتاینکهگویدمیموبدبهآنگاه

شهربهشیرینکهخسروگفتچنین
زهرتَشتمنشبیآنکهبدچنان
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مامشکويبهشدمیتَشتکنون
مابويازشدبوپرگونهاینبر
نخستشیرینبدنامگشتمنزِ
. . .نجستنامداريپرمایگانزِ

.پسندیدندرااورأيوخواندندآفرینخسروبهمهتران
:استگفتهاینازپیشفردوسیالبته
بديشیریندوستجهاندر) راخسرو( = ورا
بديبینجهانروشنچو،براوبر

جهاندراوجزنبوديپسندش
مهاندخترانازوخوبانزِ
روزگاریکبودجداشیرینزِ

شهریارجهاندربدکهبدانگه
بودآرامبی،درجهانرِدگبه

. . .بودبهرامرزمهمهکارشکه

گذشتخاکسترزیرازويمهرآتشدیگرباروخوردمیبازشیرینبهشکارگاهدرروزيپسآناز
.فرستدمیخودخاصشبستانبهراشیرینوکشدمیزبانه،سالیان

 *

. استنساسانیاانحطاطدورانپادشاهانازپرویزخسرو
وحشمتازفراوانهايداستانثعالبیشاهنامۀدرهمونظامیشیرینوخسرودرهم،شاهنامهدرهم

.استشدهنقلاوهايتجملونعمت
آویختهتختاینسربرکهراتاجیوشدمیخوانده"طاقدیستخت"کهراويتختشرحنمونهبراي
:کنیممینقلثعالبیشاهنامۀازبود
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طولش. بودندساختهنقرهوطالازراآننردةوصفحات،بودهساجوعاجازمرکب. . . طاقدیستخت"
ذراع15آنارتفاعوذراع130عرضشو) سانتیمتر50قریب،آرنجتاانگشتاننوكاز( = ذراع180
.ودندبگرفتهآنبرطالییقابکهداشتهآبنوسسیاهچوبازهاییپلهوبوده
وگانههفتهاياقلیموبروجوکواکبوفلکیصورتهايکهبودهالجوردوطالازطاقیراتختاین

وبودهمنقوشآنبرغیرهوشکارگاهورزموبزممجالسازاعمایشانمختلفهايحالتوشاهانصورت
زربفتفرشقطعهچهارتختخود. کردهمیمعینراروزمختلفهايساعتکهداشتهقرارآندرآلتی
ازدیگر. . . استبودهچهارگانههايفصلازیکیمعرفهریککهاستداشتهیاقوتومرواریدبهمزین
یاقوتوگنجشکتخمدرشتیبهمرواریدهاییوداشتهخالصطاليمنشصتکهاستبزرگیتاج،بدایع
.بودندشاندهنآنبرکردمیبدلروزبهراشبکهرنگاناريهاي

سرفشارباوزحمتبدونتابودندبستهبدانراتاجکهبودآویختهازسقفذراعهفتادطولبهزنجیرطالیی
".باشدداشتهتماسشاه
وبودشدهاستخراجپرویزبرايتبتمعدنازکهبودافشاريدستونرمطاليبدایعاینمیاندر": نیز

دستدرچونبودمومنرمیبهو) گرمکیلویک( = مثقالدویستنوزبهطالايتودهازعبارت
بهبعدوساختندمیهاصورتآنازوماندمیآندردستشکلآمدهدرهاانگشتاليازمیفشردند

". . . گرداندندمیبراصلیشکل

شدهاشارهپرویزمتحشبهدیگرانوخاقانی،حافظ،سعدي،ایرانبزرگشاعرانهايدیواناغلبدر
.است

کههاییاسبباسوارسیصد،رفتمیشکاربهخسرووقتیگویدشیرینوخسروداستاندرفردوسی
.کردندمیهمراهیرااودستبهزوبینپیادةشصتوصدوهزاروداشتندزرینساخت

اوردندمیگرفتمیراآهوویدنددرکهتازيسکقالدهصدوفراوانشکاريمرغانباداربازپانصدنیز
 .
.بودندسوارشتريبریکهرزرینافسرهايباخودوسایلبارامشگرهزاردوآنانپیاز

. میکشیدراچارپایانآخوروخیمهشترپانصدنیز
وبودندشاهرکابدرنشانگوهروزرینکمروطوقو) بنددست( = یارهبانیزجوانشاهزادةسیصد

: نیز
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افروختند) دانآتش( = مجمرتابردهصددو
سوختندهمیعنبروعوداوبر
برانفرمانبرنايمردصددو
زعفرانونرگسیکیهرابا

بوي،بادتابردندپیشهمه
بدويرساندسوهرزِ،آیدچو

،خوشبابويکهکسآنپیشهمه
کشآبصدمشکبارفتهمی

باد،گرداگهاننناوردتاکه
نژادفرخشاهآنبرنشاند
. ننشاندخسروسربرگرديبادکهکردندمیپاشیآبرابیابانپیشپیشسقاصد
. برساندشاهمشامبهخوشبويوزیدباداگرتاآمدندمیدستبهزعفرانونرگسجوانسیصدگاهآن
بويبادتاسوختندمیآندرعنبروعودواشتندددستبههاآتشدانمنظورهمینبهبردهدویستنیز

.برساندشاهبهراآنخوش
.استکردهتصویرراصحنههمینشیرینوخسرودرنیزنظامی

عمرپایاندرپرویز،شدمیتحمیلایرانمردمبهآنخرجکهحشمتیوتجملاینبا،فردوسیروایتبه
کهراپسري،شیرویهوبردارندشورشبهسرگروهیکهشدجبمواوروشوکردپیشهنیزبیدادگري

. بنشانندپادشاهیبهداشتقیصردختمریمازپرویز

 *
زبانعرببزرگنویسندةجاحظحتیوداشتهوجودبازقدیمازوشیرینخسروداستان،دیدیمکهچنان
.استکردهاشارهبدانهجريسومودومهايقرن

حذفآنازراعشقحدیث،سرودهسالگیشصتدرراداستاناینچونفردوسیکهویدگمینظامی
: استکرده
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نیستنهانشیرینوخسروحدیث
نیستداستانالحقترشیرینزوکه
استپسنددلداستانیچهاگر

)1( استبندشهر) نگاهداري( = وقابتدرعروسش
معروفنیستگزارشدربیاضش

موقوفبودسوادشردعبدرکه
بومآنساالنکهنتاریخزِ

. . .معلومگشتنامهگنجاینمرا

سستیعقلقبولشدرنیارد
درستیداردعاقالنپیشکه
استآشکارستیشدربر،پنهاننه

استیادگارایشانکزاثرهایی
شبدیزشکلو) 2( بیستوناساس

. . .پرویزکاخمدایندرهمیدون
استکردهشرححکایتکاینحکیمی
استکردهطرحایشانازعشقحدیث

زندگانیاوفتادششصتدرکه
جوانیشستازافتادشخدنگ

پسندشآمدشصتکه،درعشقیبه
سودمندشنیامدگفتنسخن
.نیستفرخندهگفتنبازراگفتهزیرا،گویمنمیبازمناستگفتهفردوسیکهراآنچهاستگفتهآنگاه
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اوشدنزادهوپرویزخسروپدرهرمزپادشاهیوانوشیروانخسرومرگازنظامیشیرینوخسروداستان
زیبایی،بوددستچیرهنقاشیکهنامشاپوراوندیمانازیکیکهبودجوانبسیارهنوزوشودمیآغاز

.میستایدخسرومجلسدرراارمنستانفرمانروايبانويبرادرزادة،شیرین
: استنظامیبزرگشاهکارهاياز،شیرینوصفینا

ماهیبگذارپريدختیپري
کُالهیصاحبمقنعهبزیر
جوانیمهتابِچوافروزيشب
زندگانیآبِچوچشمیسیه

سیمیننخلِچونقامتیکشیده
چینرطبنخلشسرِبرزنگیدو
رالبنوشآنیادکاوردپسزِ

راطبرشُدشکرآبپردهان
نورچونهايدندانمرواریدبه

دورازدادهدندانآبراصدف
دادهآبعقیقچونشکردو
دادهتابکمندچونگیسودو
کشیدهدلازتابگیسوشخم
کشیدهگلبرراسبزهگیسوبه

بیزشمشکنسیمازگرمشده
خیزشبیمارنرگسدماغ

راخودچشمبرخُورکردهفسونگر
رابدچشمافسونهببستهزبان
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تیزکنددلهاکآتشسحريبه
ریزشکرهریکنمکصدرالبش

پیوستخندهدرلبشداردنمک
هستاوواننباشدشیریننمک

سیمازاستتیغیبینیشگوییتو
نیمدوبهراسیبیتیغآنکردکه
یابیرخنهراقَصبصدماهشزِ

نیابیرخدرايرخنهماهشچو
بینیپروانهبسیبرششمعبه
نبینیپرواکسسوينارشزِ

غَنجیغَمزِههربرکردهموکل
تُرَنجیچونغَبغَبوسیبچونزنَخ

راهزدهرااَنجمتقویمرخَش
ماهبروخورشیدبردستفشانده

خیزنونارسیمیندوچونپستاندو
ریزدرمبستانگلپستانآنبر

راگردنشآهوگردننهاده
رادامنششستهچشمآببه

گیردخویشچشمزِاندازهگر
گیردبیشآهوصدآهوئیبر
نوشچشمۀآنآهوانچشمبه

خرگوشخوابراافکنانشیردهد
نخیزدپاسخرابوسهلعلشزِ

بریزددرواگشایدارلعلکه
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شکخروشانمستشنرگسِزِر
فروشانریحانارمببازار
خارازکردهپرراآغوشهزار
دیارناچیدهگلشازآغوشیک
خوابشبهبیندفزونکسصدشبی
آفتابشچونشبیکسنبیند

هاللیابرويآرايعیدبه
حالینسپردجانکهکسندیدش

خیالشدرمجنونماندهغیرتبه
جمالشبالیلی) 3( ریختقایمبه

کشتراخلقخواهدکهبفرمانی
انگشتدهیعنیقلمدهدستشبه

دلبندآشوبهزاروحدیثی
قندچونبوسههزارانصدولبی
پردلبريوزِناززلفیسرِ
درازویاقوتازدندانیولب
پاکشجانِبرشدهفتنههنر

خاکشبهعنبرهعبدنوشته
نسرینبويزلفشونسرینرخَش
شیریننیزنامشوشیرینلبش

. شودمیشیریندیدارمشتاقِوزندمیجوانهخسرودلدرمهرنهالکهاستفتوصیاینبا
. آویزدمیدرختیبرشیرینگذرگاهدروسازدمیخسروازتصویريبارسهشاپوردیگرسوياز

.آوردمیمهرخسروبهترتیببدیننیزشیرین
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ازخسروهوايبهشیرین،گیستیرتصوصاحبگویدمیونمایدمیشیرینبهراخودشاپورسپس
بهجز،رويهیچبهکهاستگفتهبدواشعمه،آوردمیخسروسويبهرويومیشودآوارهخودخاندان

. نشودتسلیمخسروبهزناشویی
. میآمدشد،هدیهخسروبهبعدکهمعروفیاسب،شبدیزپشتبرشیرین

. رفتارمنستانبهگریخته) انوشیروانپسر( مزهرخودپدرازخسروروزهاهماندراما
وزدهسکهخسرونامبهسیموزرمقداريهرمزشورشیسردار،چوبینبهرامکهبودآنکاراینعلت

. زندبرهمراپسروپدرمیانتابودکردهپخش
. بشناسندراهمدگرآنکهبیخورندمیبازیکدیگربهراهمیاندر،فراريمعشوقوعاشق

خسروکردنونظارهسارچشمهدرآبشیرینشستشويزیبايالعادهفوقصحنۀنظامیکهجاستهمیندر
.میسازدرابدوگاهینهاناز

زنیبهرامریم،قیصردختر،سیاسیمصالحوسرنوشتحکمبهجاآندرورودمیرومبهراهازخسرو
. گیردمی

چونوآورندمیفرودرااوخسروخانۀحرمماهرویانوکنیزان،رسدمیخسرواصلیمقربهنیزشیرین
میاستمعروف"شیرینقصر"نامبهامروزکهدلگیروگرمجاییبهرااوبرند،میرشکويزیباییبر

یمشببهراروزوروزبهراشبماننددوزخناحیۀآندرخسروفراقدرجاآندرشیرینوفرستند
. رساند

: استشیرینتنهاییدرازهايشبتوصیف،شیرینوخسروازجاویدانايصحنهباز

سوزبیهايدلچونسرددمشبی
روزبیهايشبازآوردهبرات

سیاهی) 4( عقابیندرکشیده
گاهیصبحمرغمنقاربرو

مارهادستبرزدهرازندهل
. . .خارهاپايدرشدهراکواکب
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آغوشدرراشبآسمانگرفته
. . .فراموشمشرقراخورشیدشده

مردهنوررازنبیوهچراغِ
بردهغُولرازنبیوهخروسِ
راهزنَددیويشببهگَرشنیدم

اهللاعلیبرداردخانهخروسِ
قیرچوندیوصدباکه؟آنبودشبچه

تکبیرآوازنبودراخروسی
ماندهخیرهشبآندرشیریندلِ

. . . ماندهتیرِهشبدلِچونچِراغَش

.دهدنمیرامانندبیهايصحنهایننقلاجازةاینازبیشاختصاررعایتمتأسفانه
: داردوجودفرعیداستاندو،شیرینوخسروداستاندر

. خسروتدبیربهاوشدنهتباانجامسروشیرینبرويآوردنمهروکنکوهفرهادداستانیکی
بهواستفرهادوشیرینداستانهمینباشدداشتهوجودعاشقانهداستانیمنظومهایندراگرحقیقتدر

.استسروده"شیرینوفرهاد"نامبهايمنظومه،نظامیکتابازتقلیدبراي،بافقیوحشیجهتهمین
. استاصفهانیشکرداستان،دومفرعیداستان

.شودگفتهسخنکمترداستاناینازاستبهتر
اوسويبهوگرفتاصفهاندررابدکارهزنیسراغعشرتوعیشبرايخسروکهاستاینآنخالصۀ

شکرزبانازیعنی،دریافتکردنعشرتواوخانۀدر) شبدویکسالیهر(شبچندازپسورفت
وکردهمیمستسختیبهراآناننخستودادهمیفریبراخودطالبانوعاشقانويکهشنیداصفهانی

همیننیزایرانشاهپرویزخسروباوفرستادهمیويآغوشبهخودجايبهراخودکنیزانازیکیسپس
.استنخفتهمرديهیچآغوشدرتاکنونوکردهراکار
بی،استنادیدهمرددختريشکرکهشنودمیچون،دادنشکیفروبدوآوردنخشمجايبهخسرواما

! گیردمیزنیبهرااووکندمیخواستگارياوازدرنگ
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. نیستشکرازنشانیونامهیچشیرینوخسرودرآنازپس
عشرتوهاگرديهرزهوهاشادخواريبهمربوطهايداستانضمندرنیزداستاناینکهنیستمعلوم
.استساختهراآنخودنظامییا،دبوآمدهپرویزهايکردن

. کندحذفراآنشاعرکهاستبودهبهتر،میداشتهوجودنظامیازپیشداستاناگرصورتهردر
،مشابهداستانیمنظومهآندرچونوداشتهنظررامینوویسبهخویشداستانسرودندرنظامیظاهرأاما

ومنطقیکامالروشیبهداستانآنو( آمدهاوگرفتنزنیبهوگُلباکورابدررامینبرخوردنداستان
شیرینوخسرودرراشکرداستاننیزنظامی) استشدهگنجانیدهرامینوویسقصۀدروندرمعقول
. استکاستهآناخالقیارزشنیزوداستانزیباییوظرافتازبندهنظربهوآورده

رامینوویسازعینأکهخسروباشیرینوشیرینباخسرومکررونیطوالگفتگوياستقبیلهمیناز
. استشدهتقلید

قوچان( سردسیرايمنطقهدرصحنهچونواستطبیعیومعقولکامالرامینوویسدردرازگفتگويآن
.بایستدموبدشاهوویسقصردربربرفمیاندررامینکهاستطبیعیبسیارمیگذرد) 
میپیرايهفتهدرراطفلکهبوده"گیردلوگرمجایی"شیرینقصرکهاستگفتهخودنظامیاما

واستگرمبسیارايناحیهقصرنیزواقعدروخوانده"دوزخ"راجاآنخویششعردرخودو،کرده
ویسازتقلیدبهامینظآراییصحنهاما. ببینندبرفخویشعمردرکهافتدمیاتفاقکمترنقطهآنمردم

واواوستخودبهمتعلقحقیقتدرکهقصري(شیرینقصردربیرونخسروکهاستچنانرامینو
وایستادهبرفمیاندر) استشاهرسمیزناشمعشوقهوبرادرشاهرامینکهصورتیدراستشاهنشاه
. میگویندسخنهسترامینوسویدرکهتفصیلیوطولهمانبایکدیگربابرآمدهبامبههمشیرین

خسروهايبخشزیباترینازهمه،پرویزخسروبافرهادگفتگويماننددرست،هامکالمهاینحالاینبا
. استفارسیزبانبزرگشاهکارهايازووشیرین

وآورنديرومانندبیکتاببدینخودتابرانگیزدراخوانندگانکهاستشدهنوشتهامیدبدانگفتاراین
.کنندمطالعهپایانتاآغازازراآن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وگرچه،نیستپوشیدهکسیبرشیرینوخسروداستانکهاستایناولبیتچهارمعنیخالصۀـ1

وداشتمینهاناندیگرازراآنکهمیشددارينگاهکسینزدآننسخۀاما،استپذیردلداستانی
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منوبودماندهآننسخۀ) قفقازدرشهري( بردعدرشهرزیرا،نبودمعروف) آننسخۀ( آنبیاضدرنتیجه
.کردندمعلوممنبرايراداستانجزئیاتآنانوشنیدمشهرآنساالنکهنازراقصهاین

،"بهستان"اصلدرونداردارتباطی"ستون"بااصالکلمهزیرا،شودنوشتهسرهمبایدحتمأبیستونـ2
همرويبرکلمهومکانپساوند"ستان"دومجزووخدامعنیبه) بغ( آناولجزو. استبودهبغستان

.استخداجایگاهمعنیبه
تحصنمخصوصخانۀبهشدنمغلوبموقعدرشاهرفتنمعنیبهوشطرنجاصطالحریختنقایمبهـ2

.استآمدنعاجزوشدنمغلوبازکنایهوخویش
بودهعقابشکلبهچوبدوآنسرظاهرأ: ردندمیچوببستهبدانرامجرمکهچوبدو: عقابینـ2

.استبستنعقابینچوببهرامقصصر"کشیدنعقابیندر"واست
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صوفیانتمثیل
عرفانجهاندرسیمرغعرصۀو

. بودیمگفتهسخنپهلوانیمیدانِوحماسهعرصۀدرسیمرغازگردیدرگفتاريازاینپیش
یابدمینودستگاهیوتازهصورتیومیگیرددیگرروییورنگاسالمازبعددوراندرآساافسانهمرغاین

.
سیمرغیافتنبرايجهانمرغانازکثیريجمعحرکت"گوهرینصادقسیددکترگرامیاستادگفتۀبه

. . . قافسويبهآنانجمعیدستهحرکتوافقکوه
.استآمدهعباراتوالفاظعرصۀدردیگرانوسیلۀبهعطارازقبل

. . . سیناابوعلیالطیررسالۀ
. . . سرمشقنگارندهنظرِبهکهغزالیمحمدامامالطیررسالۀو

". مدعاستاینبرگواه... استبودهالطیرمنطقدرسرودنعطار
کهعنقاوسیمرغنامبهنشانیبیمرغبهرا"جانجان"ایشانخودقولبهیا،مطلقهحقیقتصوفیان
. میکنندتعبیراستقافکوهدراونشیمن

.استشدهتعبیرقفسبهصوفیاننزددرنیزاوکالبدازومرغبهآدمیجاناز
مرغکهرضوانگلشنِبهروماستالحانیخوشمنچوسزاينه) دنیا،تن( = قفسچنین:گفتحافظ

شاعرانبسیارآثاردررامرغانشاهسويبهرفتنوتنقفسازجانمرغانفرارکهاستاینچمنمآن
رالطیفتعبیراتودلکشمضامیناینگذشتگانازیکهیچ"گوهریندکتر،قولبههماما،دیدتوان

زمانهاهلتحویلوبسازندالطیرمنطقچون. . . پرورروحمعجونیوبیآمیزندهمدرعطارماننداندنتوانسته
".دهند

( رسولنعتوخداحمد: شودمیدیدههاکتابتمامدربیشوکمکههاستهمانکتاباینمقدمات
. ..راشدینخلفايفضایلبیانو) ص
مینقلراآنبیتچندکهاستپرداختهآنمذمتوتعصببابدرفصلیمقدمهبردنپایانبهازپیشاما

: کنیم
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ماندهتعصبگرفتارِاي
مانده"حب"درو"بغض"در"دائمأ

خبربیاينیستمیلخالفتدر
عمروبوبکرزِآیدکیمیل
مقتدادوآندربودياگرمیل

. . .پیشواراپسرکردنديهردو
رسولاصحابِکهداريرواکی
قبولجانازکنندراناحقمرد

مصطفاجايبهنشانندشیا
. . . رواباطلایننیستصحابهبر

. میشودآغازکتابوآیدمیپایانبهتمثیلوحکایتچندآوردنبافصلاین
وکنندرومعنیسويبهخواهندمیکهآناعتباربه،استگوناگونمرغانبهگفتنتهنیتداستانمقدمۀ

خوداینومیشودآشکارکتابنهائیمقصدواعلیمعنیمقدمههمینازو،برخیزندحقیقتجستجويبه
کالمنویسندهیاگویندهکهاستاینآنوگویند"استهاللبراعت"راآنکهاستصنعتیادبفنوندر

چهازآندرکهدریابد،ناخواندهراکتابشنوندهیاخوانندهکهکندآغازسخنانیومطالبباراخود
: سپس. شودمیگفتگومطالبی

جهانمرغانِکردندمجمعی
نهانوآشکارابودندآنچه
کاردورِدرزماناینگفتندجمله

شهریارازشهرهیچخالینیست
نیستشاهراماکاقلیمِبودچون
نیستراهبودنشاهبیازینبیش
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کنیمیاريارشایدرادگریک
کنیمکاريطلبراشاهیپاد

پادشاهبیبودکشورچونزآنکه
سپاهدرنمانَدترتیبیونظم
آمدندجایگاهی) به( = باهمهپس
آمدندشاهیجویايبِسرسر
باداشتهسربرحقیقتازافسريوبردرطریقتازايحلهکهدلآشفتههدهدهمهازپیشمجمعایندر
:کندمیآغازراسخنوآیدمیدرجمعمیانبهقراريبی

ریبهیچبیمنممرغانايگفت
غیبپیکهموحضرتبریدهم
آمدمخبردارحضرتهرزِهم
آمدماسرارصاحبفطنتزِهم

)1(یافتمنقاردراهللابسمآنک
یافتاسراربسیگرنبوددور
روزگارخودغمِدرگذارممی

کارهیچمنبانیسترا) 2( کسهیچ
پادشاهدردمشغولِمنمچون

سپاهازنباشددرديهرگزَم
خویشتنوهمِزبنمایمآب

)3( منبیشزینبسیدانمرازها
آمدمپیشسخندرسلیمانبا

آمدمبیشاوخیلِازالجرم
عجبايملکشزِشدغایبهرك

طلبرااونکردونپرسیداو
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زمانیکويازگشتمغایبچومن
روانکاريطلبهرسوییدکر
آمدمبازوبردماونامۀ

آمدمرازهمپردهدراوپیش
امگشتهمیبربحرودرسالها
امگشتهمیبسررهاندرپاي

امرفتهبیابانوکوهووادي
امرفتهطوفانعهددرعالمی

امبودهسفرهادرسلیمانبا
امپیمودهبسیعالمعرصۀ
امستهدانراخویشپادشاه
امنتوانستهچوتنهارومچون
شویدهمرهشماگرمنبالیک
شویددرگهآنوشاهآنمحرم
: یابیمبارپادشاهآنحضرتبهتوانیممینهیدراهدرقدموبیفشانیدجاناگرگویدمیآنگاه

خالفبیپادشاهیراماهست
قافکوهآنهستکهکوهیپیدر
طیورسلطانِسیمرغاونام
دوردورِمازوونزدیکبمااو
اوآراماستعزتحریمِدر

اونامهرزبانیحدنیست
بیشترداردپردههزارانصد
درپیشِظلمتزِهمونورزِهم
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ايزهرهراکسنیستعالمدودر
ايبهرهويازیافتتواندگر

استمطلقپادشاهاودایمأ
استمستغرقخودعزِکمالِدر

منتهايومقصودغایترااووصلوکندمیسازهاسخنسیمرغکمالوعزتوجاللوجمالازهدهد
.شناسدمیدلیصاحبهرآرزوي

هايگردنهوهاخیزآبوشگرفهايخشکیودریاهاواستبسیارخطرراهایندرگویدمیاما
راهایندرقدمکهبایدشیرمرديواندبستهروندگانبرراراهرنگارنگزنانراهوهاآفتوگوناگون

.بگذارد
. نهادراهدررويوشستجانازدستوارمردباید

رحمتورضاچشمبهنیزجانانبیفشانیدجانراهایندرشمااگروارزدنمیهیچبهجانانبیجايچون
. دادخواهدبارراشماخویشقربحریمبهونگریستخواهدشمادر
: کندمیسازسخنسیمرغوجودياثرازسسپ

عجبايسیمرغکارابتداي
شبنیمچینبربگذشتگرجلوه

پريويازفتادچینمیانِدر
کشوريهرشدشورپرالجرم

گرفتبرپرآنازنقشیکسیهر
گرفتدرکارينقشآندیدکههر
عیاناوپرّنقشِنگشتیگر
انجهدرنبوديغوغاهمهاین
اوستفرّازصنعآثارِهمهاین

اوستپرّنقش) نمودارِ( = نمودار.جمله



٨٨

رهیدمردشماازاکنونهرکه
نهیداندرپاوآریدبراهسر

. کارکردجانشاندراودیدارشوقوشدندقراربیپادشاهآنعزتوصفشنیدنازهمگیمرغاننخست
راخود،واهیدلیلیوآمدپیشعذريبههاآنازهریک،بودواردشودورراهچون،بعدچندياما

.نمودفرامعذور
میایشانکهآنستازغیرحقیقتکهدادنشانوگفتپاسخراایشانعذرنماراهوبینراههدهداما

. استشدهایشانراهمانعغروروغفلتوخودبینینوعازصفتی،دیگرچیزوگویند
. کندمیتأییدشاهدعنوانبهتمثیلیآوردنباراخودخنسسپس
و) جغد( = کوف،بوتیمارباز،هماي،،کبک،بط،طاووس،طوطی،بلبلمرغانمیانازترتیببدین
. شنوندمیهدهدازپاسخوگویندمیسخن) باشداندازهبدانکهايپرندههروگنجشک( = صعوه

میپهلوکفرباتعصباهلِواندیشانخامبرايکهراندمیگفتاريمرغانتمامپاسخدرهدهدانجامسر
: زند

عاشقیبگوییجانبِتَركچون
فاسقیخواهی،باشزاهدخواه
استآمدهجاندشمنتودلِچون
استآمدهپایانبهره،برافشانجان
دهسکُنایثارجان،استجانر

کُندیدارودیدهافکنبرپس
برآيایمانکزگویندراتوگر
برآيجانکزراتوآیدخطابور
فشانبرراآنواین؟باشیکهتو

رراجانوگیرایمانتَركفشانب
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) سمعانشیخ: گوهریندکترنسخۀدر( صنعانشیخمعروفداستانعطارکهاستگفتگواینازپس
.آوردمیـاستجداگانهداستانیخودکهـراکتاباینتمثیلِشورترینرپوترینمعروف

ودرونیدردهاينمودنبازو،هدهددادنپاسخوایشاننامذکربی،مرغانآوردنعذروگفتگوباز
نِسخدرستیگواهبهوکندمیسازهاداستانونمایدمیبازراراهسالکانِازهریکاخالقیهايضعف

.میآوردهاتمثیلخویش
.گذاشتخواهیممیاندردوستانباکهایمبرگزیدهچندحکایتیسخنپایاندرما
پیمودنِبرايـحقیقتراهسالکانیعنیـمرغاناقناعوگفتگوهاهمینشرح،الطیرمنطقتمامحقیقتدر
.استدشوارودورراهاین
.گذرندمیهدهدداللتبهواديهفتازورندآومیراهدررويمرغانپسآناز

: کندمیمعرفیچنینراواديهفتاینخودعطار

کارآغازِطلبواديِهست
کناربیپسآنازاستعشقواديِ
معرفَتآنِاستواديسیمپس
)خداوندنیازيبی( = صفتاستغناواديِچهارمپس

پاكتوحیدواديِپنجمهست
ناكصعب،حیرتواديِششمپس

فَناواستفَقرواديِ،هفتمین
راتونَبودروشروياینازبعد

داستانآنراهپیمودنِدشواريِودوريازوگویدمیسخنتفصیلبهواديهروصفدرهدهدپسآنوز
.زنَدمیها
.کردندراهاینصرفرادرازعمريوپیمودندراههاسالوافتادندراهبه،بودندشدهراهآمادةمرغاناما

. دیدتوان،نهادنراهدرقدمباتنهاوگفتنتوانباززبانبهراآنهايگردنهوهادشواريکهراهی



٩٠

سپاهآنمیانِازاالمرآخر
پیشگاهآنتابردرهرهیکَم

رسیدجاآناندکیمرغهمهزآن
رسیدجاآنیکیکسهزاراناز

شدنددریاغرقۀبعضیباز
. . .شدندپیدانامحوِبعضیباز

راهبردندمی،مرغپرعالَمی
جایگاهآنسینرسیدندبیش
سستورنجور،پروبالبیتنِسی
نادرستتن،شدهجان،شکستهدل

صفتووصفبیدیدند) مجلسی( = حضرتی
. . .معرفتوعقلادراكازتَربر

معتبرآفتابِهزارانصد
بیشتر) ستارگان( = انجموماههزارانصد

آمدهحیران،دیدندمیجمع
آمدهکوبانپايجاآنجمله

ايذرهچونکهیافتندحقیروناچیزچنانراخوددیدندراشکوهوعظمتوآنجاللوجاهآنکهمرغان
اما،خوردنددریغرنجهمهآنکشیدنوسختیهمهآنیدندازونمیآمدندحساببهکهکشانبرابردر

ایشانپیشدراينامهونشانیدقربوعزتمسندبرراایشانوبرگشادرادروآمدپادشاهلطفحاجب
.برخوانیدرانامهاینهمهگفتونهاد

شدتازودیدندآندرانپایتاآغازازراخودکارهايتمامنقش،نگریستندنامهآندرچونمرغان
. شدندمحوحیاوخجلت

همهآنپاكکُلِ کُلّازشدندچون
همهجانحضرتنورِازیافتند
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جهانسیمرغِرويِعکسِزِهم
جهانازدیدندسیمرغچهرة
زودمرغسیآنکردندنگهچون

بودسیمرغآنمرغسیاینشکبی
نگاهکردنديسیمرغسويِچون
جایگاهآندرسیمرغاینبود
نظرکردنديخویشسويبهور
دگرآنایشانسیمرغاینبود
همبهکردنديهردودرنظرور

کموبیشبوديسیمرغیکهردو
اینبودیکآنوآنیکاینبود
ایننشنودکسیعالمهمهدر

. آیدمیانپایبهمقامهمیندرسیمرغسويبهمرغانرفتنداستانِحقیقتدر
،بسیارهايداستانوهاتمثیلباراسخناستداشتهکهسلوکیوسیروخویشحالوصفدرعطاراما

. دهدمیادامه
ـ. . . بودمونسششبوروزوزیرپسرکهپادشاهیحکایتوسنعانشیخمانندـهاداستاناینازبعضی
نوافقیومیدهدتکانراآدمیکههستنیزکوتاهبسیارهايحکایتبعضیاما. استمستقلداستانیخود

.گشایدمیاورويپیشِدر
: چندمثالیاینک

خَراب،الیعقَلسختمستیبود
)4( آبکارِکلّیبردهکارشآبِ
بودخوردههمدرکهبسازصافودرد

بودکردهگُمسروپاخرابیاز
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ماللويازگرفتراهوشیاري
جوالاندررامستآننشاندپس

خویشجايِبابرَدتاگرفتنتشبر
پیشراهدردگرمستیآمدش
ستردیگرمرکسیبازمانهه

بسیبدمستیکردمیوشدمی
ستاولم،ربودآنکوالاَندج
حالتیرِهبسرامستآنبدیدچون
خَوردبایستکمدو) بدبخت( = مدبِرايگفت

فَردوآزادورفتیمیمنچوتا
نَهخویشآنِ،دیدمیاوآنِ

نَهبیشزینهمهماحالِهست

*
چاهبهرشکازوبردندصحرابهرااووکردندبدويباکهرابرادرانشویوسفداستانِکسهمه

سرـکنعاندرقحطیوشدمصرعزیزِ،فیوسپسآنازوبفروختندغالمیبهرااوسپسوانداختند
شدندروروبهیوسفباورفتندمصربهگندمتهیۀوخریدبرايآنانو،آمدپدیدیوسفبرادرانزمین
. استشنیده
خوانندگانباراسخنرويسپسوآوردهپدیدانگیزعبرتسختداستانیماجرااینازايگوشهازعطار

: استکردهخویش

نَفورکردهقَحطشانبرادرده
دورراهازآمدندیوسفپیشِ

حالگفتندبیچارگیسرِاز
)قحطی( = سالتنگازخواستندمیايچاره
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نَهانبرقَعدربودیوسفرويِ
زمانآنطاسیبودیوسفپیشِ
آشکاریوسفطاسبرزددست

زارزارآمدنالهاَندرطاسش
شناسحکمتفیوسحالیگفت
؟طاسآوازِایندانیدمیهیچ

زمانآنگشادندبربرادرده
)زبان( = زفانعجزيسرِازیوسفپیشِ
شناسحقعزیزِايگفتندجمله
طاسزِآیدبانگچهتادانَدچهکس

درستدانَممنگفتآنگَهیوسف
سستجملهايشماباگویدچهکو

ازینپیشراشمادگویمیگفت
ازینبیشحسنشبودبرادریک
شماازبودکه،داشتیوسفنام
شماازبربودگوينکوییدر

دربازسرازطاسبرزددست
درآوازبدینگویدبرگفت
بچاهرایوسفافکندیدجمله
گناهبیگرگیبیاوردیدپس

فُسونازکشیدیدخوندرپیرهن
خونگشتخونآنازیعقوبدلِتا

دگرباريیکطاسبرزددست
دگرکاريدرآوردراطاس
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سوختیدراپدرگویدمیگفت
فهیوسبفروختیدرارويم

کافران،اینکُنَندکیبرادربا
. . .حاضرانخدايازبادتانشرم

نظرقصهآندرچندینمکُنتو
خبربیاي،همهاینتستقصۀ
ايکردهوفاییبیازتوآنچه

ايکردهآشناییبنورِنی
دستطاسبرزنَدعمريکسیگر
هستبیشزانتوشایستناکارِ
کنندبیدارتخوابازتاباش

کنندگرفتارتخودنَهاددر
تراجفاهايفرداتاباش

تراخطاهايِوکافریها
همهآندارندعرضهرویتپیشِ
همهآنشمارندتوبربیکیک
بگوشآیدطاسآوازِبسیچون

هوشوعقلبمانَدتاندانممی
 *

:نشاندمیلببرتلخزهرخندينیزداستاناینخواندن

مزیدبردولتبودخراساندر
عمیدراخراسانشدپیدازآنکه



٩۵

رويماهتُركبودغالمشصد
بويمشک،ساعدسیم،قامتسرو
فروزشبدريشگودریکیهر

روزهمچودرآنعکسِدرشدهشب
میانبرمرصعکمرهايبا

رانزیرِخنگینُقرِهرایکیهر
لشکريیکآنرويِدیديکههر
سريبرجانوحالیبِداديدل
گرسنهبسايدیوانهقضااز

بِرهنهپاسرپوشیدهايژنده
دورزِراغالمانخیلِآندید

حورخیلِاینکیستندآنِفتگ
راستدادجوابششهرشجملۀ
ماستشهرِعمیدغالمانِکاین
زوددیوانهآنقصهاینشنیدچون
دوددیوانهسرِاَندراوفتاد
مجیدعرشِدارندةايگفت
عمیدازبیآموزپروردنبنده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.پاوسربیآدمِ،ارزشبیمرد: کسهیچـ1
.بردبلقیسنزدوگرفتمنقاربودبهنوشتهسلیمانکهرااينامههدهدـ2

دراهللابسمازمراد. استشدهیاد) نملسورة( کریمقرآندرآنازوشدمیآغازاهللابسمبانامهاین
.استامهنآنبردن،داشتنمنقار

:راستخاقانی. برندمیراهبداناوداللتبهوبیندمیرازیرزمینیهايآبهدهدکهگویندـ3
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لیکاستآگهزمینزیرِآبِزِهدهد
نیستآگهیشزمینفرازبرداماز

.استآمدههدهدکارهايدربارةدینیمراجعدرکهاستهاییداستانبهمربوطنیزبخشاینمطالبباقی
بکلی،مستمردآبرويکهآندوممصراعازمرادواستافراطبهخوردنشرابمعنیبه،آبکارِـ4
.بودرفتهدستازبسیارگساريِمیاثرِبر
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،رامینوویس
اشکانیانعصرازداستانی

نیز) پیشهوزنبر( یسهوراآنگاهکه) خیسوزنبر( ویس،عاشقانهاستداستانینامرامینوویس
.است) مادر( شهروو) پدر(قارندختررامینمعشوقِناماندگفته
.بوداشکانیدورانِدرایرانمحلیروایانفرمانوامیرانازويپدرواستشاهزادگانتبارِازدختر
میخودپسرانِبهرانامآنانایرانیازبسیاريوهاستزبانسرِبرهنوزواستتررایجنامیکه( رامین
ازکه) سوزدوزنبر( موبدشاهنامبهخوردهسالاستمرديبرادرترینجوانو،کهتربرادر) دهند

: رامینوویسروایتبهواستاشکانیعصرِبزرگپادشاهانِ

بودندبندهرااومرشاهانهمه
بودندزندهگیتیبهاوبهرِزِ

رودابهوزالداستان،گفتاريدراینازپیشکهگوییمبرخیزدمیانازايشبههنوعهرغبارِکهنآبراي
قدیمرارامینوویسداستانِنیزاکنونوبودیمخوانده) ایرانیقصۀالبته( عشقغمقصۀترینکهنرا

. کنیممیمعرفیاشکانیانروزگارازبازمانده،عاشقانهداستانترین
.نیستالجمعمانعۀ،حقیقتدرنمایدمیمتناقضومتعارضظاهردرسخندواینکهآنبا

. ایرانملیحماسۀکهندرختازاستشاخیوفرعیاستايقصهرودابهوزالداستانِ
کهراایراندمسپیدهافتابِ،زابلیرستمِپهلوانجهانآمدنپدیدکهاستشدهساختهآنبرايقصهاین

بشريفوقنافذيفکروبینیروشنوبازوزورِوروانیوجسمینیرويدارايواستثنائیکامالموجودي
. باشدشایستهوزیباايمقدمهاست

بازندمیرنگپیشینقهرمانان،آوريزوروپهلوانیمیدانِدراونهادنپايخاصهو،رستمشدنزادهبااما
 .



٩٨

مشورتموردگاهگاهکهآیندمیدردومدستورنگنیمهائیشخصیتصورتبههردورودابهوزال
دردبهصفتاناهریمنواهریمنانشیطانیهاينقشهاثربرکهراخودبرومندفرزندیامیگیرندقراررستم

.میدهندنشانبدورادرستراهومیرهانندگرفتاريازاستافتادهسر
.یستنچنینرامینوویساما

شخصیهايرواییکامیاهاناکامیشرحقصهاساسیمحورِوداستاننداصلیقهرمانانخودجوانزوجاین
تمام،میکندداريمیداننبرديدرسرداريیاپهلوانیوآیدمیپیشصلحییاجنگیاگرواستایشان

آنانآتشینعشقدایرةدرونجوازوجاینکاکلرويوقایعتماموداردفرعیجنبۀحوادثگونهاین
.دورمیزند

،عشقیاسترمانیامروزيادبیمنتقدانِونویسانداستاناصطالحِبهوعاشقانهاستداستانیرامینوویس
داستانگونهاینپرداختندرداستانسراییدستچیرهاستادانکههاییکاريریزهوهافنوفوتتمامبا
. برندمیکاربهها
وسطیقرونِازبازماندهداستانیکه"ایزوتوتریستان"سرگذشتاروپائیعاشقانۀهايداستانمیانِرد

ازیکیویافتهکتبیشکلوشدهتحریرفرنگینویسندگانِازتنچندوسیلۀبهآنشفاهیروایتواست
وویسبا،یافتهانتشاروهشدترجمهفارسیبهایرانادبمسلماستادانازیکیهمتبههاروایتاین

استممکنکهزدحدستوانمیاستترقدیمبسیاررامینوویسچونوداردکاملیشباهترامین
باشدشدهپرداختهآنتأثیرِتحتایزوتوتریستانسرگذشت.

میباشندردهکمطالعهرافرانسوينامصاحبنویسندةبالزاكاثرِ"درهزنبق"عاشقانۀرمانِکهکسانی
وجزئیوفرعیحادثۀهیچآندروشدهنوشتهتمامقدرتوقوتودستیچیرهباداستاناینکهدانند

. باشدنکردهاستفادهآنازـموقعبهـنویسندهوشدهیادجهتبیکهنیستاهمیتیبیظاهرأ
خاصقصديآنگفتنازویسندهنکهشودنمیجاريآنقهرمانانازیکیزبانبرکلمهیکشایدحتی

.باشدنداشته
استآمدهپدیداسالمازپیشقرنپنجچهارالاقلکهبدانتوجهباوخودنوعدرنیزرامینوویسداستان

پیچیدنسرکهدهدمیقراروضعیدرراقهرمانانهمیشهحوادثسیرواستپختگیونظمهمینداراي،
.نیستممکنآناز

:داستانالصۀخاکنون
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. بودنداوفرمانبردارِدیگرشاهانِکهموبدشاهنامبهبودپادشاهیمرودر
واصفهان،خراسان،آذربایجانازدخترانشانوزنانوایرانبزرگانآندرکهآراستجشنیبهاردرسالی

. بودشهروشهربانوزناناینزیباترین،بودندآمدهگرددیگرهايشهرستان
.کردزناشوییدرخواستاوازوداددستازدلشهرودیداربهموبدشاه

.داردویروچونجوانپسريواستآمدهفرزنداناوازوگراییدهسپیديبهمویشکهگفتپاسخبهشهرو
. دهدويبهزنیبهرااوآورددخترياگرکهکردپیماناوباشاه
سرزمینبهخودبارااودایهاینوسپرددایهبهونامیدویسرااوکهوردآدختريشهروسالچندازپس

.برد) قوچان( = خوزانخویش
. داشتعهدهنیزراموبدشاهبرادررامینیعنیدیگرکودکیسرپرستیِدایه

برویسهايوسهعهدةازدیگرکهنوشتنامهشهروبهدایهوبازگرداندندخراسانبهرارامینبعدچندي
.آیدنمی

.بردندهمدانبهخوزانازرازیبادختر
) ویسبرادر( = ویروجزایراندروبانوییمادرتواستخسرويپدرتگفتدیدرااوچونمادرش

.نیستتوهمسريشایستۀکسی
ضرورکسگواهیوموبدمهرِگفتوداددستبهدسترادوآن،مادروبرگرفتنداخترانشمارآنگاه
.استبسشماگواهیزدانونیست

بهاستکردهشاهباکهراپیمانیورسدمیشهروبهاينامهباموبدشاهناتنیبرادرزرد،مروازناگاهاما
هرزههمهمردانشکه) ماد(= آبادماهدراینازبیشزنشخواهدنمیشاهکهگویدمیوآوردمیاویاد
.بفرستدمروبهزردبارااوبایدوبماندهستندارهبزنو

میرجحانموبدشاهبررابرادرشکهگویدمیوکندمیاعتراضوپرخاشاوبهمادرکاراینازویس
.فرستدمیپسبازمروبهمنفیپاسخبارازردونهد
.میخواندفراسراسرکشورراازخودوسپاهیانمیشودخشمگینشاه

وخواهدمییارياصفهانواستخروخوزستانوگیالنوريوآذربایجانازخوددوستانازنیزیروو
.آوردمیگردنهاونددشتدرراخودسپاهیانهمگی
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شکستراموبدویرو،آیددرشبآنکهازپیشاما،شوندمیکشتهجنگایندرویرووویسپدرقارن
.دهدمی

. رودمیاصفهانبهموبد
ویسکهگوراببهلشکرراهنیمهازاستدیلمسپاهباپیکارسرگرمویروکهشودمیآگاهحالهمیندر
.کشدمیپسبازبودآنجادر

نیزراپدرشکهفرتوتمرديباپیوندشواستویروخودبرادرِزنِاوکهگویدمیشاهفرستادةبهویس
.نیستممکناستکشته
.زدرايبابایندررامینوزرد،خودبرادردوباوشدخشمگینیاربسموبد

. داردبازنامناسبپیونداینازراپادشاهتاکوشید،بودگرفتهدلدرراویسمهرِکودکیازکهرامین
.انگیختبرشکستنپیمانازويترساندنومالبهشهروفریفتنبهراموبد،زرداما

.کردپیشکشبسیارخواستۀوشدآوریادراپیمانونوشتشهروبهايمهناموبد
. بگشادموبدبرراویسکاخِدروازةشبانگاهشهرو
.بردمروبهراویس،موبد،گرددبازجنگازویروآنکهازپیش،گونهبدین

وافتاداوزیباییوویسبهرامینچشموزدپسبودآندرویسکهراعماريپردةووزیدباديراهدر
.داددستازدل

. ننمودموبدشاهبهخویشچهرةبودناخشنودپیونداینازکهویس
مروبههفتهیکبهآنبرپشتمیبایست،راویسآنچهوساختراهیشترسیشد،آگاهازماجرادایهوقتی
ومیآوردیادبهراویروهموارهاوامادردهد،تنخویشسرنوشتبهویسکهکوشیدتوانستآنچهوبرد
: گفتمی

بایدکامبهرِزِشُویماگر
آیدبهتربودنکامبیمرا



١٠١

چارهوبیزارمزندگیازمنگویدمیونهددرمیزاريوگریهویساما،آرایدمیگوهرهابهرااودایه
تایازددستمنبرنتواندموبدیکسالتاکهاندیشیيتدبیرتوآنکهمگر،دانمنمیخویشکشتنجزاي
.کنمسوگواريپدرمرگبرمن
طلسموبستهمبهرادوآنونگاشتصورتیهریکبروبساختمسازدیگريورويازطلسمیدایه

:کهکردخاكدرروديلببررا
دروگیردبرخاكازراآنکندخوششاهبردلویسچونوماندبستهزنبرمرد،باشدآبدرطلسمتا

. آیدبازشاهبهمرديتابسوزدآتش
وبرَدمیخودباراطلسموگیردمیفرورامروازنیمیوکندمیطغیانطوفانیاثربررودبدقضاياز

.ماندمیناکامشويهردوازویسوبستهویسبرموبدشاهزندگانیپایانتا،چنیناین
.کندمیگردشباغدرروزها،ویسدلداةرامین
.جویدمییارياوازوبیندمیراویسوخودپیرِدایۀروزي

.نگرددآرزواینگردکهدهدمیپندرااودایه
مینرمرامینهمراهیبردایهدلودریدهایشانمیانشرمپردةوکشدمیآغوشدررادایهرامین،اما

.شود
.گویدمیسخنبدورامینعشقازویسبادایه
: گشایدمیشهروودایهنفرینبهزبانویساما

بوديیاردانشوشَرمگرراتو
بوديگفتارایننَهرازبانَت

بادتشَرممنازهمویروازهم
. . .یادتگشترامینسويماازکه
میاموزشَرمیبیوشوخیمرا
روزکنُدبدرانزناشَرمیبیکه
سروچونهستباالبهرامیناگر

مروپیرایۀهنَرومرديبه
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نیکوستگرچه،خُوردرنیستاومرا
ویروستهمچوگرچه،نیستبرادر

.نمایدمیویسبهبزمیمجلسدررارامیندایهروزيشنودوگفتبسیارازپسعاقبت
دایهبودکردهسفرساوهوکهستانوريوگرگانبهموبدشاهکههنگامیوشودمیعاشقرامینبرویس

.بندندمیوفاداريپیمانِیکدیگربادلدادهدوورساندمییکدیگربهرادوآن
.بیآوردهمراهراویسوبیآیدشکارگاهبهرامینکهدهدمیفرمانشاه

.میگذرانندباهمیکماهیوبردمیموبدنزدخودباراویس،رامین
.ببردموقانبهلشکرکهکندمینامزدرااوشاهآنگاه
.بکندرامینازرادیدارآخرینکهبرانگیخترااووکردآگاهرامینرفتنِازراویسپنهاندایه
.دهدگوشمالرادایهوویستاخواندراویرو،شنیدمیرادایهسخنانوبودبیدارکهموبد

. گرددمیبازخراسانبهکهستانازاستشدهتلخاوبرزندگیکهشاهآنگاه
.استرامینتنهااوآرامِمایۀکهمیگویدویساما،ستایدمیویسنزدرامروهايزیباییموبدروزي

واستزادهناشایستبهراخودفرزنداندوسیهمهکهگویدمیناسزاراشهرووشودمیخشمگینشاه
: گزینبرراهسهازیکیاکنون،ايکردهخوارودادهببادخویشگوهرِهمکهجمشیدينژادازتوهاتن
.نهاوندوهمدانبهیاو،دماوندبهیا،روگرگانبهیا

میشهرووویرونزد) ماد(= ماهبهومیدهدشاهبهراهاگنجکلیدوکندمیآزادراخویشبردگانِویس
.ابدشت

.کشدمیرنجویسدورياززمانیرامین
.گیردمیکهستانوساريوگرگانبهسفردستوريِشاهازشکاربهانۀبهآخر
.برداردویسازدستکهدهدمیپنداورااستدریافتهراقصدشکهشاه

بهیکدیگرباماههفتوشتابدمیویسنزدیکسرهاما،نبیندراویسدیگرکهخوردمیسوگندرامین
.گذرانندمیخوشی
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خواندمیاستررااوونویسدمیویروبهناسزاسراسروتنداينامه،شودمیآگاهکاراینازچونموبد
آمادةوآوردفراهمسپاهگیالندشتوآذربایجانوایرانازکهمیگویدونازدمیخویشمادرباکه

.کشدمیماهکشوربهلشکرخودوباشدجنگ
: کهرسدمیبدوویروازاينامهراهدراما

خویششنزدومهرمیورزمبدواگروامربودهرااومننه،فرستادي) ماد(= ماهکشوربهخودتوراویس
.منستخواهرِکهآنستازامداشته
،گذراندمیویرونزدنخجیرومیهمانیبه) ماد(= ماهکشوردرماهیوشودمیپشیمانکردهازموبد

.گرددمیبازمروبهبرداشتهراویسآنگاه
ایناگرکهورزدمیاصرارشاهواستنرفتهناشایستبهکاريرامینواومیانِکهگویدمیشاهبهویس
. بگذردآتشازیعنیبخوردسوگند،استراستسخن

وسازدمیهمداستانفراربهرارامین،بیندمیراگرفتهباالآتشِچون،گناهکارستداندمیکهویساما
اسبسهبروروندمیبوستانبهگرمابهگلخنراهازوگیرندبرمیبسیارگوهرِوزر،دایهگريچارهبه

دوستوريبزرگاناز،بهروزخانۀدرورسندمیريبهروزهدهوگذرندمیکویروبیابانازشدهسوار
.گذرانندمیشادکامیوخوشیبهآنجادردیريوآیندمیفرودرامین

ورومبهونورددمیدررادشتوکوهماهیپنجایشانجستجويدروسپاردمیزردبهراکشور،شاه
بازمروبهموبدچونونویسدمیخودمادربهاينامهرامین،شاهغیبتدر،رودمیتورانوایرانوهند
میبازخراسانبهدلدادهدوومینویسدایشانبهزنهاروبخشایشنامۀ،شودمیآگاهآنانکارِازوآیدمی

. گردند
.رودمیخوابگاهبهمستانونوشدمیبسیاربادةبزمدرموبدشبیآنازپس

.دهدمیآوازراویسوخواندمیسرودوآیدمیبامبهرامین
بیدارموبداگرتابردمیبیرونشبستانازراچراغوخواباندمیشاهکناردرخویشجايبهرادایه،ویس
.بردمیبسررامیندرکنارِراشبهمهومیشودبامبهآنگاهاست،خفتهاوکنارِدرکهنداند،گردد

.شودمیبدگمانوسایدمیدایهتنِبردستوشودمیبیدارشاهسحرگاهان
.خواهدمیروشناییومیداردبرفریاد،شنودنمیپاسخی،کیستیتوپرسدمیاوازچههراما
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دستدررادایهدستکهشاهبهومیرساندشبستانبهراخودشتاببهاووکندمیبیدارراویس،رامین
موبدچونو،بگیررادیگرمدستوکنرها،شدریشکشیديبسازمرادستاین: گویدمی،دارد

نزداوکسیویسجزمیبیندکهشاهومیآوردچراغومیجهدبیرونچاالکیبهدایهمیگیردراویسدست
.میخواهدپوزشوياز،نیست

دستخوشرادلدادهدواین،میرسدفرادیگريازپسیکیزنجیرهايحلقهمثلکهداستانحوادثسیرِ
حینِدرگاه،کسهمهازپنهانوزودگذروصالینعمتدرگاه،فراقرنجِدرگاهدوآنوداردخویش

. اندبودهشاهغضبوخشمگرفتارِگاهوفرار
. کشدنمیرامینبهوفاداريازدستورودمیمرگدمِتاموبدشاهتازیانۀزیرِدرویسحتی

وهاگرفتارياینمیانِدراما،آوردقلمبهرمختصایندرتواننمیراداستانفرعیحوادثتماممتأسفانه
دربرقیچون،وصالتوفیقچندروزيهاآنمیاندرگاهکهممتديهايکامیتلخوهاسرگردانی

. دادمیدستبدرخشدتاریکی
بهکاروشدمعشوقوشوهرومعشوقهآبرويریختنِبهمنجرکهدردناكرسوایییکازپسانجامسر

. دادروياساسیوبزرگايحادثه،انجامیدبرادررويبربرادرکشیدنخنجر
: دادمیپندرااوگاهگاهوداشتدوستیرامینبهکهنامگويبِهبودايفرزانهخراساندر

بامدادانرامینپیشِآمدچو
گریانوتَنگدلبسدیدرااومر

چراییدرماندهکهبپرسیدش
فزایینهرامشوشادچرا

شاهیاُورنگوداريجوانی
؟خواهیچهدیگرهردواینچو

مرَنجانچندین) عشق( = هوادرراخرَد
پیچانچندینبالدرراروان
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درراهشکههاییگرفتاريوچشیدهکههاییکامیتلخازمیدارد،گرمراجانشکهعشقیوجودبارامین
:میکندگلهخیتلبهاستآمدهپیش
؟سازگاريباشدچند،راتنی
؟بردباريباشدچندرادلی

استآنازبیشکاريزشتراجهان
استتَوانوصبروکوششراماکه
بارانباریدهرکسیبرقَضا

طوفانباریددلَمبرولیکن
روزیکیهرگزبگذردمنبرنَه

سوزجگرداغیمراننمایدکه

فشانَدگُلمنسرِبررگجهان
نشانَدتیريدلَمبرگُلهرزِ
نَخوردممیجامیخویشکامِبه

نَخوردمپیاندرزهرجامِکه

اینعلتگویدمیبدوانجامسربسیارمقدماتازپساندرزگویشدوستویابدمیادامهرامینهايگله
: ورزيمیعشقموبدشاهزنِباتوکهاستآنتیمارورنجهمه

ماهانماهباشَددوستتاراتو
شاهانشاهباشددشمنَتهمان
آزارجايهمیشهباشدتَنَت
تیمارجايباشدهموارهدلَت

کارزاريدردمانپیلِباتو
رستگاريباشدچونَتندانَم
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دریاگذاريهمیکشتیبیتو
شاهواريدرِجویندهاواز

کارتفَرجامِبودونچندانَم
روزگارتنمایدبدونیکچه
اژدهاییآنباماهوسالتو
رهاییرادشمننیستويازکه

: گویندمردمواستبرآمدهحفاظیناوزشتیبهنیزتونامگذشتههااینتمامازگویدمیبدوسپس

خورشیدوماهبوديویسهخوداگر
امیدونازوجانوکامراخرَد

خرَدمندرامینِکهنبایستی
پیوندومهربکرديویسهاَبا

گسترناممردشیررامینچو
گوهراستبیآلودهبدنامِبه

همانببینیرااوهمسالصداگر. ايچیدهمیوهوصالشباغِازودیدهکهاستهمانویسگویدآنگاه
! نیستکهآسمانماهوالعینحوراوآخر،است

نکوییوپاکیبهبهتراواز
بجوییگریابیبیشهزاران

جوانیوعمرمایگیبیبدین
توانی؟چونزنیکبهبردنبِسر
گیريیاررادیگريتواگر

گیريخواررااوپیونددلبه
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بربرورومتاچینوهندازجهان
برادرباداريتوپیروزيبه

؟نیستکشوريخراسانمرزِبِجز
نیستدلبريبانوویسجزویا

شَستگَرجايِراخویشنجويد
جويبرسیمنگاريشَهريهرزِ

بودآمدهستوهبهکشیدنخواريوبدبختیوسختیازرامینوقتی،مناسبموقعدرکه،هانصیحتاین
تصمیموافتادمؤثررامیندر،کردهامهربانیوتبدوگفهاسخننیزموبدشاهبرادرشو،شدگفتهبدو

.کندآغازدیگرايگونهبهرازندگانیوبرداردویسمهرِازدلگرفت
.سپردبدوراکهستانوگرگانوريفرمانرواییشاه

.شودمیروبرورامینباسرديبادیدارآخریندرویس
گوراببهگاههیچکهکندمیسفارشرامینبهوخیزدبرمیجوییدلبهومیشودپشیماندرنگبیاما

.سپارددیگريدالرايبهدلگورابدرکهداردآنبیمزیرانرود
بهترینوگورابوکهستانوآملوساريوگرگانوشدروانجاهمهبهمرزبانیایندررامینفرمانِ

بهرامینشدبسامانهاشهرستانهمهکارِچونوگرفتفراآسایشودادرااصفهانیعنیهاسرزمین
.رفتگوراب

.کردندشایانپذیراییويازناحیهآنسرانِ
. باختبدودلوبرخوردروییزیبابهراهدرروزيوي
نهدمیدلرامینمهرِبهوقتیواستگورابازمادرشوهمدانازپدرش،گُلنامشکهگفترخزیبا
.کندفراموشرااوونگرددویسعشقدگردیگرکه

: گفتوریختویسدسترويبرپاکیآبِونوشتاينامهوکردزناشوییگُلبارامین
. مراگُلو) ماد( = ماهکشورِوراتوموبدومروپساینازوخوشَمگُلباجاایندرمن

. بنویسدرامینبهگدازوسوزپراينامهگفترادبیروگشتآرامبیرسیدویسبهنامهاینچون
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میقاصددستبهراآنونویسدمیرامینبه،ویسآرزومنديازپر) باب( = دردهدراينامهنیزدبیر
.کندمیسرزنشوفائیبیازرارامینزبانیاما،دهد
استعاشقانهنیازهايورازنتریسادهحالعیندروترینزیباومؤثرترینازویسهاينامه

: کردنقلتواننمیآنازبیتیچندجزتأسفکمالِبا

حریرَمباشَدفَلَکچرخِاگر
دبیرَمباشَدبِسرسرستارِه

سیاهیشَبودواتباشَدهوا
رگنامهحروفماهیوریگوب
محشَربهتادبیرانایننویسند

دلبربهمنآرزويوامید
نیمیننویسندکهمنجانِبه

. . .بیمیننمایندهجردرمرا
دشمنکههجرانایندرگشتَمچنان

برمندوستچونهمیببخشاید

سالیانیماصحبتبِحقِ
مهربانیودوستیحقِبه

بخوانیبنتاسرزِنامهاینکه
بدانیجملهمنحالِیکایک

آیدرسمابرجهانبدونیکبه
آیددیگرجهانِخودپسآنوز
فسانه،درگیتیبهمانَدمازِ

. . .جاودانهخدايگیتیآندر
گرامیتوبرچنانیارمآنمن
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شادکامیچندانتوباکردمکه
نیازيتوبرچنانیارمآنمن
بازيعشقچندانتوباکردمکه

نبِشتَنبایدهمینامهکنون
گشتنخُرسندیبیچارگبدین

آغازنويزندگانیوببنددراگذشتهدردناكحوادثدفترِخواستمیحقیقتبه،گُلبازناشوییدررامین
وهاکامیتلخوهارسواییآندیگربلکه،آوردمیفروگُلبازناشوییپیمانِبهسرروياینازوکند

. نشودتکرارـداشتپیدرنیزمرگخطرِگاهکهـآنانهردويهايکشیدنخواريوهاگرفتاري
دلِدرراویسجايکسهیچکهکندمیاحساسوشودمیبیزاراوازگُلبازندگیچنديازپسوياما
.گرفتنتوانداو

بنفشهايدستهویسکهافتدمیروزيیادبهرامینودهدمیبنفشهدستهیکبدویاريصحرادرروزي
. باشدداشتهیادبه،بدوراخودوفاداريسوگندوویسهموارهتااددبدو
.پردازدمیدلدردوگفتگوبهخودباوآیدمیفروداسبازوشودمیدوریارانازگاهآن

.رسدمینیزگُلبهحادثهاینخبر
.رفتخراسانراهبهونشستبرراخودرخشِ،رامیناما
. رسیدبدونامآفرینپیکیدستبهویسگانۀدههايهنامراهدر

.بردمروبهرارامینجوابآذینسپس
. رفتمروراهوبهبرنشستاوپیدرنیزرامین
. دادآگهیرامینرسیدنازرادایهباندیدههنگامشب
. ربوددررااونوشینخوابیکهچنانکردافسونراشاهوبردبازویسبهراخبراینوي
. بودپوشانیدهرازمینبرفوبودسردهوا
وکردندآغازراخودهايگزاريگلهوگفتگوها،قصردربررامینوبرآمدقصربامِبهویسسرماآندر

.کشیددرازابهعاشقانهعذرخواهیکشیدننازومعشوقانهعتابِ
. بودرامینباسخنروياما،اددمیقرارخطابموردرارامینرخشِ،ویس
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بهویسدلِ،کردهرچهرامینانجامسرو) زندمیبیت550بهسرکتابمتندر( کشیددرازابهگفتگو
. نشدراماوهايپاسخ

. برفتوپیچاندبازعنانسردشبِآندررامینناگزیر
بازودریافترااوبورانوبرفدروتافتشاوپیِازخودوشدپشیمانویس،رامینگشتنبازبا

.بازگشتخشمگینوآزردهویسوندادرضارامینباراین) بیت267ازبیش( گرفتدرگفتگوها
.شتافتاودنبالِبهرامین

بهاندیشانبدوشاهچشمازپوشیدهماهیکورفتندکاخبهباهموکردندآشتیبامدادنزدیکانجامسر
.نشستندشادي
ازاکنونگوییکهچنانوپوشیدآلودگردايجامهمنزلییکدرورفتبیرونقصرازرامینآنازپس
برايدشمنیوکردهآرامبودشدهسپردهبدوکهرانواحیآنتمامگفتوآمدشاهپیشِاسترسیدهراه
.استنماندهباقییمنوموصلوشامدرحتیشاه

. روندشکاربهگرگانبهباهمبهاردرتابماندمرودررازمستان: گفتبدوموبد
. میکرددیدارویسازپنهانیمدتایندروماندمرودرماهسهرامین
. کردمیهاتابیبیمعشوقدوريازویسرفتندشکاربهرامینوموبدشاهچون
چوندالرامیوشهرووویروچونمادريوبرادر،تستفرمانِبهاکنونشاهیگنج: گفترااودایه

. ورزدمیکینماهمۀباموبدشاهوداريرامین
. برگیريراگنجونهیرامینسرِبرشاهیافسرِیابددستمابربناگاهروزيويکهآنازپیشاستبهتر
.کردخواهندیاريراتونیزبرادرتومادر

. ردکعملترتیبهمینبهویس
.آمدآتشگاهبهنهفتهويوبخواندرارامین
سربهچادرآفتابغروبدربودندرامینهمراهکهجنگیدالورانِهنگامشبورفتآتشگاهبهنیزویس

.گرفتندبررادژوجستندبدرگاهکمینازرسیدفراشبچونورفتنددژبهوکشیدند
.جستربخوابازبوددژنگهبانِکه،زرد

. فراخواندتسلیمبهرااورامین
.آمددرپايازاوشمشیرزخمِبهوآویختدررامینباونپذیرفتاما



١١١

ورسانیدبوداستوارجاییکهدیلمانبهراخودسرعتبهونهاداشترانبروبرداشتراموبدگنجِ،رامین
.گرفتپیشهدادوعدلونشستپادشاهیبهجاآندر

. ببردبرادرسرِبرلشکرتاخواستموبد
چوگانیاسببرمستیدرحالِموبدشاه،آمدلشکرگاهبهوجستبرونبیشهازگرازيشبیگاهلشکردر

. نیامدکارگرکهانداختبراو) کوتاهاينیزه(= خشتیوجست
.نشدآلودهبرادرخونِبهنرامیدستوکردتباهراهردووانداختدرراشاهواسب،گراز
درازسالیانونشستشاهیبهويوآمدبسرریزيخونبیموبدروزگارکهگفتسپاسراخدايرامین

.زیستندخوشیبهویسبا
. بردبسرویسباوبودپادشاهراآنسالِسهوهشتادکهزیستسالصدازافزونرامین
نوروزرسیدنفرادروبرددخمهبداناوراوبرآوردبرزینآتشگاهزاايدخمهرامینبمردویسهچون
وگیريگوشهآتشگاهدرویسدخمهدرآنازپسسالسهونهادسربرشاهیتاجِراخورشیدخودفرزند

.گزیدپارسایی
.رسیدهمبهمینودردلدادهدوروانِودادهاجانآفرینندةبهجاننیزاوانجامسر



١١٢

بکتاشورابعه
زبانفارسیشاعرةترینقدیمشورانگیزِعشقِ

ایندرکهباشدشاعريزننخستینشایدبلخیقزداريِبهمعروف) قصداریا( قُزداراهل،کعبدختررابعه
.استمعروفدالویزمعانیداشتنِوتأثیرحسنولطافتدراوسخنِوشدهآورنامکار
.است) چهارمسدةاوينیمۀ(رودکیمعاصرانِازاحیانأوهجريچهارمقرنشاعرانازوي

عشقپیوسته"استنوشتهاواحوالدرنیز،سرودمینیکوشعرپارسیوعربیبهويکهاستگفتهعوفی
."کرديشاهدبازيوباختی

،برادرشغالمانِازیکیبارااوشورانگیزِعشقِداستانِنامهالهیدرعطارشیخ،عوفیروزگارازپیشاما
.استدانستهمنزّهبازيشاهدورانیهوسازرااووآوردهنظمبهداشتهنامبکتاشکه

عاشقکعبدخترِ"کهاستگفتهابوالخیرابوسعیدقولِازوآوردهزاهدزنانِشمارِدررااونامِنیزجامی
بهکامتلخعاشقدواینداستانخالصۀاینک". نبودمجازيهايعشققبیلِازاوعشقِاما،غالمیبربود

: عطارروایت

بوديرايعالیسختامیري
بوديجايبلخَشحدّاَندرکه

بوددینپاكامیريدادوبِعدل
بودزمینزادملکاوجدّکه

بوديصعبلشکربهوبِمردي
بوديکَعبدینکعبۀآن،نامبه
راقَمروشَمسفَروفیضرایشزِ
راهنَراهلِنانونامجودشزِ
حوالیاَندرگرگومیشعدلَشزِ
حالیکردند) 1( آشتیگرگهمبه



١١٣

وهیبتازومینمایدفراانسانیفضایلِونیکوصفاتتمامِدارايراکعبامیراینتمامتفصیلِبهعطار
:گویدسپسمیکندسازهاسخناوخوشوخويِولطفبخششوخَشموحلموجاهومهروقَهرورحمت

بودپسریکرادینپاكامیرِ
بود) 2( سمر،درلَمعابهخوبیدرکه

داشتپسرآنآفتابیچونرخی
داشتقَمرخودپیشِبندهکمتَرکه

رااوشاهحارثنامنهاده
راواماهجوزاچوبستهکمر
نیزَشبودایواندردختریکی
عزیزَشوشیرینبودجانچونکه

ستایشبهزبانسپس،داشتنام) عرَبقومِزینَت( "العرَبزینُ"اصلدردخترِزیبااینکهشاعرگوید
وستایدمیفریبیدلوزیباییبهجزءبهجزءوعضوبهعضورااووجودسراپايِوگشایدمیويزیبایی

: کنیممیاکتفاچندبیتیبهمفصلواستادانهتوصیفاینازما

بوديدیوانهاوپیشِدرخرَد
بوديافسانهجهاندربخوبی

بادامزِداننَرگسداشتنَرگسدو
دامدربچهزنگیدوجادودوچو
کمانیبایکهربچهزنگیدو
یجانکههرجاانداختنتیربه
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داشتدگَرطعمیاولَعلِازشکَر
داشتشکَردردارونوشلَعلَشکه
نموديمرجاناودندانسیچو
بوديکهجانهرشدياونثارِ
بودگوهريجامِکهلَعلَشلَبِ

بودکوثريزاللِازشَرابش
محالَستکردنصفَتراجمالَش

خیالستکردنصفَتآنمنازکه

وداشتلطیفطبعی،حسنهمهاینباويچه،نبودظاهرجمالِبهمنحصرماهرواینهايزیباییمِتمااما
.آوردمینظمبهآسانیوروانیبهشنیدمیمردمازهرچهکهبودتواناچندانشعرکارِدر

وکوشیدمیاوتیمارداريودلداريبههموارهشناختمیراخوددخترهرکسازبهتروبیشترکهپدر
تاوخاطرِصفايِکدورتیغبارهیچوبگذرتندروزگارخوشیبهنازنینشدخترکهبودآنويمقصودغای

. نسازدتیرهرا

.استهمگانکمینِدراَجلانجامسرلیکن
رااووبخواندراپسریافتنیستیواديرهسپارانِازراخویشتنچونورسیدفرااَجلنیزرابلخیامیرکعبِ

: الزموصایايازپسونشاندخودنزدسخنانواپسینشنیدنِبراي

زِنهارکهرادختربِسپردبدو
میدارتیماروبپذیرشمنزِ
کارشساختبایدکهوجهیهرزِ

روزگارشگردانتازهوبساز
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نامدارانخواستندشمنازکه
شهریارانوکشانگردنبسی
توانیتوگرکسهبمنندادم

دانیتو،یابیکسیشایستهکه
راخداکردمسخناینگواه

راماجانِمگردان) 3( بشولیده
شدجدازوشیرینجانبآخر
شدچراآمدچراتاندانم

.گرفتپیشهدادگريونشستويجايبرپدردرگذشتازپس،پسر

.دیگرنوشتسربازيِواستدیگرآدمیخواستاما
رااوپدرواندبودهاوخواستارشهریارانوکشانگردنبسیکهکسی،طبعیلطیفوزیبائیبدیندختري
.کندمیجلبخودبهرانظرهارودجاهر،استندادهبدیشان

بهوورزدمهربدو،بداردراويزیباییوحسنپاسِکهاستکسینیازمندنیزخوداودیگرسويِاز
.بگشایدزبانويباطنیوظاهريهايزیباییستایش

جذبخودبهراعاشقزیباییمغناطیسِبهبایدخوداوورسدنمیسامانبهعاشقبیمعشوقکارِگاههیچ
.کند

؟کجاستعاشقایناما
یگانهراحارثبودغالمی

خَزانهنگَهدارِبودياوکه
يبودبکتاشوشماهآن،نامبه

بوديهمتاشکسیتاندانم
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بوداياُعجوبهجهاندرخوبیبه
بود) 4( ايمنصوبهعجبعشقشغمِ

جمالَشزیباییبهبوديمثَل
وِصالَشکارِطلبعالَمهمه

پدیدارگشتیرخَشعکسِاگر
دیوارزِصورتآمديجنبشبه

ويمجلسحاضرانِونزدیکانازوامیرمالزمِوندیمهمواره،داشتکهداريخزانهشغلِبا،بکتاشاین
. بود

راجویبارانکنارِبنفشهوآمدهبیرونغُنچهازسرخگلِودمیدهسبزهکهبهاريبامدادهايازیکیدر
اندازِچشمدر،نواختمیگوناگونهايدستانوهاآهنگوخُفتنمیشبعشقازبلبلوبودآراسته

.بودندآراستهحارثشاهايبرمجلسیباغ
،چمنوباغصفاينظارةضمندرتاآمدبربامبهکعبدختر،سرنوشتبازياثربر،بامداديچنیندر
: بیفکندنگاهینیزبرادرجشنِوبزمبه

نَظارِههرسوئیکردلَختیچو
پارهماهآنرخِآخَربِدید
اودیدبکتاشعارضِورويچو
اودیدباالشقَبادررويسچو

اوچهرةوقفحسنجهانی
اوبهرةیوسفچوخوبیهمه



١١٧

برجاياستادهشاهپیشِبِساقی
پايدرافکندهدراززلفسرِ
کردهگُلنارچونرويمستیزِ

. . .کردهخارعاشقچشمِدرمژِه

دیداورويدخترچوخوبیبدان
دیداومويکییکوقفخوددلِ

زودشعشقازآتشیدرآمد
بودشهرچِهکلّیبردبِغارت
کرداَثَرجاندرآتششآنچنان

کردخَبربیراتَنشآتشآنکه
گشتمتّهمجانوشدعاشقدلَش

گشتعدماووجودپاتاسرزِ

واستگناهترینبزرگمعشوقوعاشقمیاندررازافشايچونوبداددستازدلبکتاشدیدارِبهرابعه
آنناچار،آردزبانبرسخنیبرادرغالمِعشقِسوداياززکهبودمحالاوچونايامیرزادهحالهردر

.افتادناالنیورنجوريبسترِبهوشدبیمارماهروي
:کرددرمانتواننمیداروبهراعشقدرداما

داشتکیسودحارثآوردطبیب
داشتپیزِدرمانبیدردبتآنکه

پذیرَددرمانکجادرديچنان
پذیرَدجانانازهمدرمانجانکه
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دررويعشقطبیبِ،آمدندعاجزآندرمانِازپزشکانوکشیددرازويرنجوريِکارِچوننیزانجامسر
: پرداختبیماردرمانِبهوآوردکار

داشتايهدایدخترپردهدرونِ
داشتايسرمایهگريحیلَتدرکه

درخواستمهرويآنازحیلَتبِصد
راستبِگُوافتادتچهدخترايکه

ماهآنالبتّهمقرّآمدنمی
آنگاهبگشادزبان،آمدمگَر
روزفالندیدمرابکتاشمنکه
افروزدلسوزدجانچهرهوزلفبه

بردرداشتربابیمستیسرچو
سربردستربابیچونويازمن
سروديسرکشآنازبشنودمچو

روديپردهدرساختَمچشمشزِ
آوردخویشبیمراعشقَشچنان

آوردپیشدرغَممسالهصدکه

اوازهمراعشقدرددرمانِ،کردفاشبدوراخودرازوگفتدایهباخویشدلِدردآنازپس،رابعه
: خواست

شوروانوخیزبردایهايکُنون
شومیاندردلبردوایننِمیا
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نهمیاندراوباقصهاینبرو
نهمهرباندواینعشقاَساسِ
راتَنهردوماهمبهبِنشانکُنون

رازنومردیکخَبرنَبودآنکز
کردرهانامینکوواینبِگفت

کردادانامهیکیدلخونِبه

: نوشتمعشوقبهدردوسوزازسرشار،درازاينامهرابعه

کجائیحاضرغایبِاياال
چرائیآخرجدامنچشمزِ

داردتوازروشنائیچشممدو
داردتوازآشنائینیزدلَم
کُنمیهمانرادلوچشموبیا

کُنجانقصدوگیرتیغنهوگر

.کردروانهمعشوقسويِبهرااووسپرددایهدستبهوکشیدبرنیزراخویشروينقشِنامهاینپایانِدر
:بکتاشورسانیدبکتاشبهرانامهوبرفتدایه

برخواندشعروبدیداونَقشِچو
ماندعجباونقشِوطبعلُطفزِ
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شدبروندستَشازدلساعتیکبه
شدخونغُصهازلَشدآمدعشقچو

شقنَهنگرعکردزبونحالَشد
کردخوندریايدامنشوکنار

.کردسرایتنیزعاشقجانبهبود،شدهورشعلهمعشوقدرجانِنخستکهعشقیآتشترتیببدین
: بگويبدووبرروينکویارِبدانمنپیامِوبرخیزگفترادایهوي

دیداربهمچشمکُنیروشَناگر
خریدارشُدتَوانَمجانَتصدبه

زندگانیاي،کُنونمیرَمهمی
تودانی،ورنَهدریابیماگر

.گفتبازبدورابکتاشعشقِداستانِوبازگشتدایه
. نداشتسرودنشعرجزکاريبعدبهروزآنازوشدشادمانبسیاردختر

.فرستادمیمعشوقبرايبارنخستگفتمیکهشعريهر
. شدمیترعاشقروزهروخواندمیراشعرهاآنوي

روزیکبگذشتمدتیچوناینبر
افروزدلآنشدبرونبدهلیزي
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بشناختوبکتاشناگهیبدیدش
باخترخَشنقشِباعشقعمريکه

آشُفتبردخترودامنگرفتش
گفتبدوآنگهآستینافشاندبر

دلبریستچهاینادببیايهانکه
شیریستجايِچهتراروباهیتو

منپیرامنِکَسگشتنیارد
مندامنگیريکهتوباشیکه

کویتخاكمنايگفتغالمش
رویتپوشیدهمنزِمیداريچو
روزوشبفرستاديشعرمچرا
افروزدلنقشِبدانبرديدلَم
کرديدیوانهمرااولدرچو
کرديبیگانهآخَرَمدرچرا

آنگاهبرسیمینآندادجوابش
آگاهتوسرّزیناينهذرهیککه
اوفتادستکاريسینهدرمرا

گُشادستکارمآنتوازولیکن
زمانهدرنَباشَدبساینترا
بهانهراباشیکاراینتوکه

.آمدبیرونوينزدازوگفتتركرابکتاشپاسخاینازپسرابعه
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کعبدخترِعشقِآیاپرسیدنداوازکهکندمینقلابوالخیرابوسعیدقولِازعطارکهاستمقامهمیندر
؟استبودهرسیدهويدلِبرحقجانبِازسوزيیااستبودهجسمانیمجازيِعشقِ

میروزگارحقعشقِبهونداشتهکاريمخلوقباکهاستمعلومويشعرِاز: گفتجوابدربوسعید
.استگذاشته

وشبسرودنشعربهوبودگدازوسوزدرهموارهرابعهوبگذشتداستاناینبرروزگاريحالهردر
.نمودرويصعبدشمنیراحارثروزيتاگذرانیدمیروز

.بستندیکدیگرریختنِخونبهکمروآوردندهمدررويطرفدوسپاهیان
ازتیغیبدبختازناگاهکهزدمیتیغدستدوبهوکردمیهادلیريحارثسپاهیانِمدرنیزبکتاش

. شوددشمنگرفتارِکهنماندچیزيوکردزخمیرااوورسیدويسرِبردشمنسپاهیانِ

رابکتاشوفکندبیراخصمسوارانِازتندهوزددشمنسپاهبردلیرانهورسیدراهازدارنقابسواريناگاه
. کردنهانرويخودوبردیارانسپاهصفبهوبگرفت

اينامهونیاوردتاب،بودآمدهدردبهسختدلَشمعشوقشدنِزخمیازکهدختر،آمدفرازشبچوناما
.فرستادبدودایهدستبهونوشتبدودردسرِاز

. فرستادبدومهرازپرايمهناویافتآرامرابعهشعردیدنِازبکتاش

جوابیوفرستاددختربهشعريوبودزمینسرآندر،جهانشاعراناستاد،رودکیروزگارآندرراقضا
. شدآگاهدخترعشقِازمشاعرهایندروگرفتاواز

راکعبدخترشعرِیرودک. کردطلباوازشعريشاه. آمددرشاهمجلسِبهونهادبخارابهرويسپس
. بخواند

؟کیستشعراینگویندةکهپرسیداوازشاهوخواندندآفرینگویندهبرهمگان
: نداشتآگاهیمجلسآندررابعهبرادرحارثنیزازحضورِرودکی



١٢٣

آنگاهبگشادزبانمستیسرزِ
شاهاياستکَعبدخترِشعرِکه
میغُالبراواستعاشقدلصدبه
دامیبهمرغیچوناُفتادستدر

نداردخفتنوخوردنزمانی
نداردگفتنغزلوبیتبجز
معانیپرگویدشعرصداگر
نَهانیدرفرستَدمیاوپبر

.شدرابعهمرگموجبِرودکیسخنانِ
. زدمستیبهراخودبودمجلسآندرکهبرادرشحارث

رااوخونِوبگیردايبهانهخویشخواهرِازکهبودآنسرِبرپیوستهوشدابتدرماجرااینازسختاما
. بریزد

.گذاشتمیايصندوقچهدرگرفتمیرابعهازکهراشعريهربکتاشدیگرسوياز

آندرنهانی،استنهادهصندوقچهآندربهاءگرانهايگوهرويکردمیگمانکهويرفیقروزي
.خواندفروبدووبردحارثنزدراآنهادرنگبیوبیافترارابعهشعرهايوبگشود
. کردندگرمسختراحمامیتابفرمودتعمقوتحقیقهیچبینیزحارث

.فرستادحمامبهرااووبگشایداودستدوهررگتاگفترازنرگآنگاه
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.کردندتیغهراحمامدرِرفتحمامبهرابعهچونويدستوربه

. ماندفروحمامدرآنرابعه

: ناچارنداشتسودياماکردبسیارفریاد

ماهآنمیزدخوندرانگشتسرِ
آنگاهبنوشتخوداشعارِبسی

بنوشتدیوارهمهخودخونِزِ
ردلبِدبنوشتاشعاربسید
نَماندشدیواريگرمابهدرچو

دشنَمانبسیارينیزهمخونزِ
اشعارازکردپرچوندیوارهمه
دیوارپارهیکچونافتادفرو
اشکوآتشوعشقوخوننِمیا
رشکبِصدشیرینشجانِآمدبر

روزدگرگرمابهبگشادندچو
افروزدلآنبودچونکهمنگویمچه
فَرقتاپاياززعفرانشاخِچو
غَرقبخونفرقشتاپايازولی

ندردکردندپاكبآبشوشبِب
کردندخاكبِزیرِخونپردلی
روزآندیواربرکردندنگه

سوزجِگرشعرِاینبودنوشته
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درگاهزِآمداینعشقَمنَصیبِ
ناگاهزندهکنندشدوزخدرکه
داردکهاسراريدوزخدرتاکه

نگاردچونآتشوسوزمیانِ
نوشتنبایدچونکهدانیکیتو

نوشتنبایدبخونقصهچنین

فراقدرنیزاو،رسیدبکتاشبهدامنپاكوطبعلطیفزیبايدختردردناكسپردنجانوفجیعقتلِخبرِ
.گریستتلخیبهوزدچاكگریبانشهرمردمتماممانند،معشوق

: میکرداحساسنیزدیگرايوظیفهخودبرايمعشوقبرابردراما

بکتاشجستمیصتیفرآخربه
بباالشآمدچاهزیرازتاکه

سحرگاهحارثسرِورفتنهان
راهسرِتاشدروانوبِبرّید

زدبرجامهآمددخترخاكبه
زدجِگَربروگرفتدشنهیکی

برداشترختفانیدنیايایناز
برداشتسختبندوزندانازدل

یگانهیارِبیصبرنبودش
فسانهشُدگوتهوپیوستبدو
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. نهیادهدمیوِفقواقعیتباآناصلیخطوطکمدستیا،داستانایندانیمنمیدرستیبه

کهزبانیفارسیشاعرةترینقدیمبرايهجريششموپنجمقرندرانگیزيشوربدینداستانیساختناما
.استتوجهجالبسیاربخودجايدراستبازماندهاوازشعري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.باشدباقیدشمنیبرطرفدوهايدلباطندرکه،دروغینوظاهريآشتی: آشتیگرگـ1

وباشدتنهاهرگاه،خویشطعمۀبهحملهبرايگرگکهگویدآشتیگرگراآنجهتاینازظاهرأ
حملهبرايرازمانتاکندمیتکرارراکاراینبارچندوگرددمیبازوآیدمیپیشیابدقويراصید

.آوردحملهوکندغافلراصیدیا،یابدمساعد
.استمشهورومعروفمعنیبهجااین،افسانه= فتحهدوبه: سمرـ2
.کردنکندهپراوپریشان،زدنبرهم: بشولیدنـ3
.گویندراشطرنجبازينخستینوتردبازيهفتازیکی: منصوبهـ4
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نظامیمجنونولیلی
اخالقیواجتماعیهايحکایتگنجینه

.استنظامیگانۀپنجهايمنظومهازکتابسومینمجنونولیلی

سرودهراشیرینوخسروسپسواالسرارمخزننخست،تاریخیترتیببه،آنکردننظمازپیشوي
. است

عطارهايمثنويوسنائیحدیقۀدرکهگونهآنازاستاخالقیوعرفانیمسائلاالسرارمخزنموضوع
.استمجنونولیلیهمینآوردهنظمبهنظامیکهايعاشقانهداستاندومینحقیقتبهواستآمده

. استمانندهسعدياجلشیخگلستانبهاستشدهآنرودنسصرفکهوقتیکوتاهینظرازمجنونولیلی

اهمیتخوددرجايهریککهگنجانیدهآندرفراوانفرعیمطالبشاعرداستان،کوتاهیعلتبهنیز
. کردخواهیمیاداختصاربههاآنازوداردبسیار

استمرَغَباتیومقدماتشرحوداستانهنريارزشدرشاعرنظراظهارهمین،فرعیمطالباینازیکی
.یابدمیزیباییوطراوتهاآنازشعروانگیزدمیبرراطبعکه

وتحلیلونقدبلکه،منظومهاینهنريارزیابیدررامااومطالبوگفتهسخنتفصیلبهبابایندرنظامی
.کندمییاريادبیآثارازبسیاريیابیارزش

: بگوییمآنتاریخیسابقۀبابدرکلمهچند،داستانفرعواصلدردنشواردازپیشاما
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نداشتنیاداشتنتاریخیواقعیوجوددرحتیوـعامربنیمجنونـداستاناینقهرماننسبونامبابِدر
.نامندمیمهديبعضیوقیسرااوبعضی. استشدهگفتههاسخنوي
اساسأچنینآنکهازحاکیداردوجودبسیارهايروایتاماشناسندمیقیسنامِبهرااوراویاناکثرِاما

. اندکردهوضعراافسانهاینمحدثانوراویانونداشتهخارجیوجودشخصی

کتابدومجلدبهتوانمیاستشدهسرودهزمینهایندرکهشعرهاییوهاروایتگونهایندیدنبراي
.کردرجوعاستیافتهانتشارنیزآنفارسیترجمۀبختانهخوشکهاصفهانیفرجابوالاغانیِمعروف
گویندةوباشدناملیلیمعشوقیستایشدرکهنیستشعريهیچگویدعربمعروفنویسندةوادیبجاحظ

. انددادهنسبتمجنونبهراآنمردمکهآنمگر،نباشدمعلومآن

. نیستآمیختهافسانهبامجنونعاشقشداستانزاکمترنیزلیلیسرگذشتاما

اینموجبِبه. اندقبیلهیکازمجنونباو،مالکاماشکنیهوسعدبنمهديدخترويکهاندگفته
ازپسوچرانیدندمیگوسفندبیاباندرکودکیدرهردوکهشدآغازجاآنازمجنونولیلیعشقروایت
دلدادگیداستانِوکشیدرسواییبهکارشانوافتادنهادشاندرعشقآتشیکدیگرابگرفتناُنسوآشنایی

.افتادهازبانسرِبرشان

دیگرطوررالیلیومجنونکارابتداياست،آمدهاغانیدرکهروایاتیاستنادبهظاهرأ،اسالمالمعافدائرة
:کندمیبیان

. استسادهبسیارلیلیبهمجنونعشققصۀ،کنیمحذفراداستاننایتوجهجالبودلکشجزئیاتاگر"

شتروگیردمیدلدرراويعشقنگاهنخستینباوبیندمیقبیلهزنانمجامعازیکیدررالیلی،قیس
راقیس،لیلیپدراما،گیردمیباالدوآنعشقکاررفتهرفته،کشدمیويکردنمهمانبرايراخویش

.کندمیزناشوئیمحمدوردیننامبهمرديبالیلیکوتاهمدتیازپسوپذیردنمیخودداماديِبه
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وتپهرويبرعریانوبرهنهوبردمیبسرتنهاییدرراعمرباقی،بودشدهدیوانهعشقدردازکهقیس
ـمرگروزتاوسرایدمیرشعخوددلدادگیانگیزغمداستانبابدرومیشودسرگرداننجدماهورهاي

". بیندنمیرالیلیـباردویکیجز

دریکدیگربهدوآنشدنعاشقآنوداردوجودمجنونولیلیعشقکارآغازبابدرنیزدیگريروایت
وبرگزیدهراروایتاینهردودهلويامیرخسروونظامیورسدمینظربهجدیدترظاهرأکهاستمکتب

.اندآوردهنظمبهخودهايکتابدر

. استتوجهجالبوجذابوقایعازخالیوسادهوکوتاهبسیارمجنونولیلیداستاناصل

نظمنویسیداسستانفننظرازآنوقایعکهشودمیمتوجهبخوبیمجنونزندگیشرحمطالعۀهنگامخواننده
.استنیافتهپیوندیکدیگربهونگرفتهترتیبیو

شأنِ"ذکرباراآنهاوداشتهدستدربدومنسوبپراکندهاشعاريمجنونزندگیداستانآورندگانِگرد
. اندآوردهیکدیگرپیاز"نُزول

لیلیومجنونشورانگیزعشقداستانوگیردمیافسانهرنگپراکندههايقطعهونامربوطوقایعاینکمکم
.آیدمیپدیدآنمیاناز

حلقهچونکه،دیگرهايداستانحوادثمانندوندارندیکدیگربامنطقیربطداستانوقایعسببهمینبه
. استنشدهپرداختهداردارتباطگذشتهواقعۀبهحادثههروآمدهدیگرازپسیکیزنجیرهاي

. استافزودهداستانبهوساختهتازهايواقعهنیزخود،خویشهنرنمودنبراينظامیگاه

. نیست) اوستخودقبیلۀواقعدرکه( لیلیقبیلۀبانُوفلجنگازسخنهرگزمجنونهايروایتدرمثال
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میبدوآنانورودمیلیلیکسانِنزدمجنونکارِازگرهگشودنِبراينُوفلکهداردوجودروایتیفقط
:گویند

سربررااوناموشدهلیلیآبرويریختنِباعثمجنونچهاستکردهحاللمابررامجنونخونِوقتامیر
!استانداختههازبان
.شودمینومیدويکاربهدادنسامانازوگرددمیبازمجنوننزدسخناینشنیدنازپسنُوفل

جنگاورانزماییآرزموجنگمیدانتوصیفبرايمجالیتااستساختههمراهجنگیباراواقعهایننظامی
.نگویدسخن"کوهسختیوریگخشکیبر"هموارهوآورددستبهدلیرانو

آتشینعشقشرحهمان،یابدمیهنرنماییمجالِشاعرکهجاییتنهاداستانالعادةفوقسادگیعلتبه
.استلیلیبهنسبتمجنون

؟گفتتازهوبکرسخنِتوانمیاندازهچهنیزمگرزمینهایندراما

.نیستکمزیباوبدیعشعرهاينظامی،مجنونولیلیدر،اینهمهبا

متناسبچنداناصلباهاسازيمنظرهاینگاهیگرچهواستساختهزیباايمنظرهتوانستههرکجاگوینده
. استیافتهنظیربیتوفیقیوبرآمدهازعهدهخوببسیار،امانیست

. آوریممیهاتوصیفقبیلاینازسمتقچندنمونهبراي

خوبدخترينَرسیدهآفَت
منسوبنیکنامِبهعقلچون
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ماهیچولُعبتیآراسته
گاهینَظارهسهیسروِچون

کمینهغَمزةبهکهشوخی
سینههزار،یکینهسفتی

زمانیهرکهچشمیآهو
جهانیايکرشمهبهکُشتی
چراغیرخَش،شبیچوزلفَش

زاغیچنگبهايمشعلهیا
پایهبزرگدهنیکوچک

مایهفراخشکرتَنگچون
:رامجنونپدردادنپندـ2

دیدهشکنجورقِايگفت
دریدهورقگلدفترِچون

؟بیقراريچند،شیفتهاي
خامکاريچند،سوختهوي

؟جمالَتدررسیدکهچشمِ
گوشمالَت؟دادکهنفرینِ

را؟گردنَتگرفتکهنِخو
؟رادامنَتخَلیدکهخارِ

افتادکارتچه،شديکاراز
؟افتادخارتکدامدیدهدر

؟کشیدنغَمزِنشديمانده
؟شنیدندشمنانطعنۀوز
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درداینکُنرهادلزِوبنشین
سردآهنِنَکوبیکهبهآن

افروختبرآتشیتوزِارعشق
سوختجِگرمرا،تراسوختدل
اُمیدستبسینومیديدر

سفیدستسیهشَبِپایانِ
برخیزونشیندولتیانبا

بگریزگریزپايبختزین

اززیباوبدیعسختوصفی"بوستانگلگشتبهلیلیرفتن"عنوانزیردرشاعردیگرجاییدرـ3
.میسرایدمانندبیبیتچهلوکندمیعرضهبوستان

بسیارشاعربینیباریکودقتوتخیلعمقِومضمونولفظزیبائیلحاظازآننظایروهاصحنهاینمتما
. استتوجهقابل

عربستانصحرايبرهنگیازداستانآغازدرخودنظامیوقتیکهگرفتندیدهتواننمیرانکتهیکاما
سراید؟میاسترفتهآنتفرجبهلیلیکهستانیبووصفدررازیباهايِبیتاینچگونه،کندمیشکایت

؟داشتتواندطبیعتهايزیبائیدرتوصیفشاعرآزماییطبعونماییهنرجزعلتیهیچامراینآیاو

درطبیعیغیرهاییصحنهگاهیکهاستشدهباعتخویشهنرِنمودنوداستانپرداختنبهنظامیتوجه
. گرددواردداستان

. استیافتهاختصاصمجنوندوستیحیوانشرحبهکتاباینازبزرگصلِفدو
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چندآهویییکیکهبرخوردصیاددوبهنهادبیابانبهسرشیداییازوکردکارمجنوندرعشقدردچون
.بودآوردهچنگبهگوزنچنددیگريوافکندهدامبه

چنگالِازراآنانوبخشدمیگوزنصیادبهراخودهايزیورولباسوآهوصیادبهراخویشاسبِمجنون
.رهاندمیصیاد

چندآهوییهرروزهصیادچگونه"کوهسختیوریگدرخشکی"کهپرسیدنظامیازبایدرانکتهاینرازِ
! ؟افکندمیدامبه

. رسدیمنظربهآمیزاغراقواستمقولههمینازنیزوحوشوسباعبامجنونگرفتناُنس

. آزاردمیراذهنوذوقکهجاییتااستافتادهدشوارسختنظامیهايبسطوشرحاینازبعضی

. خیزدبرمیپروردگاربامناجاتبهمجنونشبی

راشبینمیآرامِوستارهپرآسمانِتامیکوشدنخست،رامینوویسازتقلیدبهوتأثیرتحتظاهرأشاعر،
.کندوصف

واقعاشکالِ،فلکیهايصورتنام،نجومیذهنازدورودشواراصطالحاتمشتیآوردنکارایننتیجۀ
آمدهذهنازدورهايتشبیهبا،منطقۀالبروجخارجهايصورتوماههايِمنزلاسم،آسمانهايبرجدر

.خوریممیبرهاآنمانندورامحاكسموالحوتبطَنوهنعهوهقعهمانندهاییواژهبهآندرواست

. داردوجودنیزرامینوویسدرايصحنهچنینکهگفتیم

خرساصغر،دبواکبردبجايبهمثالوآوردهرافلکیهايصورتفارسینامشاعراوالجاآندراما
بدینآرائیصحنهثانیأاستآورده"نشستهزانوبرمرد"رکبتیهعلیالجاثیجايبهوکهترخرسومهتر

.استخورانتقاددرنیزرامینوویسصحنۀهمانوثالثأنیستدشواريوتصنعوتکلف
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ولطفبهبسیار،آمیزپندکوتاههايحکایتگنجانیدنواخالقیواجتماعیمسائلطرحمواردبعضیاما
وداشتهسالچهارده،نظامیپسرمحمد،مجنونویلیلشدنسرودههنگامِدر. استافزودهکتابمالحت

فارسیادبِجاویدانِقطعاتازکهاستآوردهکتابآغازدربدونصیحتدرفصلیشاعررويهمیناز
چهارمیاسومکتابدررانامهنصیحتآنازبخشیبوددبستانیکودكبندهکهروزگاريدررواست

آنخواندندرستدرنیزسالهچهلمردانِکهآنحالوبودندآوردهسالهنزدهپادهکودکانبراي،ابتدایی
.شدندمیاشکالدچارِ
: کنیممییادرانامهنصیحتاینابیاتترینسادهاز،چندبیتی

بازیستوقتنَهمنشینغافل
قتنَرورواستهفرازیستس
آموزبزرگیوطلبدانش

. . .روزازروزتنگرندبِهتا
بودبایدتبزرگجائیکه
سودنداردتمنفرزنديِ

باششکَنسپهبخودشیرچون
صالِفَرزندباشخویشتنخ. . .

حالَترويِزِطلبشغلآن
خجالَتنباشَدتکردهکز
پندبدینپسراينَهیدلگَر
. . .برومندشويپدرپنداز

علمانعلمگفتپیغمبر
لمواالبدانعلماالدیانع
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استطیببويِعلمدونافدر
استطبیبیافقیههردووان

اندوزطاعتفَقیهمیباش
آموزحیلَتفَقیهنَهاما
گرديبلندشويدوهرگَر

گرديارجمندهمهپیشِ

وحرمتمناعتبازندگیبراين،بهترزیستبرايکهاستدستورهاییمایهگرانپندهاياینازترارزشپر
:میدهدهمگانبهفرازيوگردن

بودنفَسردهیخچوچندتا
بودنمردهموشِچوآبدر

خوئینَرمبگذارگلچون
روئیدوازبنفشهچوبگذر
بایدخارکه،باشدجائی

بایدبکاردیوانگیی
کَردگُمگعبهبهخَرَکیکُردي

کرد) خشونت،الف( = اُشتُلمودویدکعبهدر

استدرازرهیرابادیهکاین
استرازچهمنزِخَرکردنِگُم
دیدپیبازگفتچووگفتاین
بخندیدخَردیدچوودیدخَر

بودگُممیانهازخَرَمگفتا
بودشتُلمُبِاوایافتَنَش
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کُردآننمیزداُشتُلمیگر
بردمینیزبارومیشدخَر

باشیچهخَسانطلبِپائین
باشیچهکسانناخوشِدست
قَفائی؟بِهرنَهیچهگردن
؟جفائیبِهرشويچهراضی
کُنپشتییبلندکوهچون

کُندرشتییجهاننَرمِبا
بافیحریراگرسوسنچون

صافیزمینِازخوريدردي
آرددرونیخللِخواري

آردزبونی،بیدادکشی

دوشبرهحربِخارچومیباش
آغوشدرکشیگُلخَرمنِتا

بیدادوحیفاستشکننیرو
آدمیزادبمیرد) ظلم( = حیفاز

: آیدمیشماربهپارسیسخنهاينمونهبهترینجزءنیزمجنونولیلیازدیگرهايبخشبسیاري

استگفتهزنانوفاییبیتوصیفدرنظامیآنچه،خانهآندرمجنوننیایشِوکعبهبهرامجنونپدر،بردن
مطالبوهاداستانبسیاريواستشدهسرودهزیباییاعاليحددرامادهدنمیوفقواقعیتباچهاگرکه

ازشکوبی،داشتخوارآدمیسگانکهرامروشاهحکایتداستان،فرعیمطالبِگونهاینمیانِازدیگر
میپایانبهآننقلِباراخویشگفتارِ،ختامحسنبرايوگزیدهبراستپارسیسخنجاویدانشاهکارهاي
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ودوبارهمرورکردنازبسپرندخویشحافظۀبهرامعنیپروزیباونغزشعرِاینجوانانامیدواریموآوریم
: ببرندلذتآنچندبارة

باريکهامشنیدهقصهدر
تاجداريبِمروبودست

چندسگیداشتیسلسلهدر
بنددردیوچوووشدیوانه

گُرازيبِصالبتیکهر
بگازياُشتريسرِبرده

برآزارکسیازشديچونشَه
خونخوارسگانِبدندانِدادیش

بودامانبیشاهزِکهکسهر
بودهمانخوردنَشوآوردن

جوانیشَهنُدمايِازبود
دانیتمامهنَريهردر

سوزآشناشاهکهدترسی
روزیکیازوشودبیگانه
نمایدسگبهوِرا) 1( آهوي

آزمایدسگانَشپیشِدر
پیشیبِرَفت،سگانبیمِاز
خویشیگرفتسگبانانبا

گوسفنديوشديروزهر
فکَنديسگانآن) 2( مطرحِدر
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بدینسانبِنَواختشانچندان
آسانشدبدودسواريکان

)3( پایشزیرِدستنَتماز
رایشمطیعِسگانگشتند

خشمناکیطریقبهروزي
خاکیجوانِآندردیدشَه

درگاهدالنِبِسگفَرمود
راهازبرَندشسگانپیشِتا

نمودندسگیمنشانسگوان
ربودندتَبرکَشبهسگچون
دادندسگانشبِدانوبستَند
ستادندایوشدنددورخود
چنگآهنینسگانِشیروان

آهنگوِيبرنخستکردند
شناختندشخودمنعمِچون

نواختندشکنانالبهدم
بستَندبنددستهمهگردش

نشستنددستهاسرِبرسر
دلسوزدایهچواوبربودند

شبانروزیکیاینبررفتتا
بنمودرويسپیدروزِچون

اندوززرشدهسیا) 4( سیفُورِ
پشیمانخودکارِزِشاهشد

نَدیمانباگفتوشدغمگین
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دوشراگناهبیآهويِکان
)5( خرگوشخواباینَت،بِسگدادم
کردندچهسگانآنکهبینید
خوردندچگونهوِرااندامِ

آگاهشدسخناینازچوسگبان
شاهايگفتوشاهبرِآمد
استشتهفر،آدمینهشخصاین

استسرشتهکرامتشزِکایزد
نُورآندرببینبیاوبرخیز

دورازبینیخدايصنعِتا
نشستهسگاندهنِدراو

بستهبِمهرسگاندندانِ
روياژدهاسگانِگرگزان

مويسرِیکیبرونازرده
شتابندتاشتابکردشَه
بیابندمگرراشدهگمآن

راهشالنِموکبردند
شاهشصدرِبهسگانسلکاز

جوانمردکانشگفتماندشَه
نَیازردسگانکزانبودچون

برخاستبپايگریانگریان
درخواستچشمبِآبِعذرصد
بندازینپیشآنکهسببگفتا
چنداينَوالهبِسگاندادم
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خوردندکهايبِنَوالهایشان
کردندربِمهخودلَبِمنبا
کردمتوغالمیِسالده

خوردمتوازکه) ايمیوه( = بريبوداین
آزاریکازبِسگانمدادي

خوارآشناسگنبدکهبداین
نَهآشناتووشددوستسگ
نَهتُراوحرمتحقِراسگ
بِاستخوانیکُنَدصلحسگ

بجانیوفانَکُنَدناکَس

کاريشگفتاینشَهدیدچون
رستگارياستمردمیکز

مستیخُمارِازشدهشیار
پرَستیسگوسگیبگذاشت
استآنحکایتازینمقصودم
استجانحصارِدهشوکاحسان

. استگرفتهقرارتقلیدموردشاعرانسويازبارهاوبارهامجنونولیلی

قابلشیرازيمکتبی،مجنونِولیلیودهلويخسرومیرا،لیلیومجنونبجزیکهیچتقلیدهااینمیاناز
.نیستندذکر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.دهندنشانسگانبهرااوعیبِگفتشاهیعنی. هستنیزعیبمعنیبه: آهوـ1
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.میافکنندسگپیشراطعمهکهجایی،افکندنمحل: سومواولفتحبه: مطرحـ2
.استبخشندگیودستیگشادهازکنایهظاهرأ: داشتنپازیردستـ3
استشبازکنایهجاایناطلس،وحریرمانندلطیفابریشمیِپارچۀ: دومسکونواولفتحبه: سیفورـ4
.
چنانماندمیبازويچشموآیدنمیهمبهخرگوشچشمِهايپلکخوابوقتدر: خرگوشخوابـ5

خواببه،دهدمیرويبیداريدرعینکهراخبريبیوغفلترويایناز. استبیدارگوییکه
.اندکردهمانندخرگوش
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داراب
زنگیانجزیرهدر

اجتماعیوملیودینیاعتقادهايدرریشهکهتناوراستدرختیملیهايروایتوحماسیهايداستان
.استطوساستادپیکرکوهنامۀشاهآننیرومندتنۀوداردستانباایرانیانِ

فراوانهايبرگوشاختنهاینازاسالمازبعددورانِدرحتیوتاریخطولِدر،متوالیهايقرنطیدراما
.استآمدهدرجداگانهحماسیهايداستانصورتبهوروییده

،برزونامه،کرمانیخواجوينامۀسام،نامهجهانگیر،نامهبهمن،نامهفرامرز،طوسیاسدينامۀگرشاسب
تقریبأکهسالندکهندرختاینبرگوشاخهمه،دستاینازدیگرهايکتاببسیارونامهکوش

نظمبهوگزیدهیایافتهرامتنآنشاعريسپسواندداشتهنثربهمتنینخست،هاآنتمامبهنزدیک
. تاسآورده

یاماندهباقیناشدهنظممختلفدالیلبهکهخوریممیبرآثاريبههاداستانگونهاینمیاندرگاهگاهاما
.استنماندهباقیآنمنظومِنسخۀولیآوردهنظمبهراآنکسی

.اندیافتهانتشارنامهدارابنامِبههردوهاآنازمنثوراثرِدوقضااز
شاهفیروزداستانِبیانِدربیغمیمحمدموالناوسیلۀبهصفااهللاذبیحاستادآنمصححگفتۀبههاآنازیکی
ایشانقولِبههمدیگريونامیدشاهفیروزداستانِیافیروزنامهراآنبایستمیواستنوشتهدارابپسر
درواستهمايدخترشوبهمنفرزند،کیانداستانیپادشاهدارابداستانِشاملِونامهدارابواقعبه"

بااوماجرايوروشنکاودخترِو) دارابپسر( = دارایاندارايِواسکندرداستان،سرگذشتاینذیل
". استشدهذکرتفصیلبهفیلفوسپسر

وصندوقدرنهادنشآنگاهودایهشیرِبهپروردنشوایرانیانازاوکردنپنهانودارابزادنداستانِ
روایتبهشباهتبیکتابایندر،بودمردهفرزندشکهگازريبدستنجاتشوآبدرفکندنشا

.استترمشروحآنازطبعأمنتهینیستفردوسی
بنابرفردوسیطرفیازمنتهیبینیممیشاهنامهدرکهمنوالستبرهماننیزداستانایندردارابحالبدایت
واستآوردهکوتاهبسیارراداستانداشتخودمنظومشاهنامۀبرايکهیمتونازپیرويبهیاوخودسیرت
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برگهاییوشاخآنبربتدریجهموکردهبیانترمشروحرامطالبهمدارابداستانِراویانِدیگرطرفیاز
.اندکردهدورکنیممیمالحظهشاهنامهدرآنچهازمواردبعضیدرراداستانجریانِوافزوده

.هاست"برگوشاخ"همینازیکیماستنظرموردگفتارایندرچهآن
روبهوگوناگونماجراهايطیدردوآنومیآوردمهربدووشودمیآشناطمروسیهنامِبهزنیباداراب

جزیرهآندرکنیزانوغالمانباراپیريورسیدندايجزیرهبهدریانورديسهمگینخطرهايباشدنرو
. دیدند

.بودخریدهراجانشورسیدهاودادبهکرمانبیاباندردارابروزيوداشتناممهراسبپیرآن
.استدادهمهريتوبرمرایزدانکهگفتبدووداشتگرامیرادارابوي

.گفتیراستخواجهاي: گفتداراب
شدن؟اهیدخوکجاشماواستايجزیرهچهاینکهبگوراماوکنفضلاکنون

.گویندسنکرونجزیرةرااین: گفتپیر
.راماافتادبدکاريگفتوکردترشرويشنیدسخناینپیرآنازچونطمروسیه

؟راماافتادبدچهازکهپرسیدراطمروسیه،داراب
و،استنکرونساوناموايکشتهراایشانتوکهاستزنگیانآنپدرِآنِازجزیرهاین: گفتطمروسیه

.استويفرمانِدرهمهواستبسیارجزایراینجاواستفرسنگهزارششموضعبدینتاعماناز
همۀاندروباشدفرستادهکسماطلبِبهرويهربهسنکروناینکهبگذریماینجااززودترتاکوشیدباید

. جویدراماجهان
.رویمزودترتاکنیدجهداکنون
؟ايماندهچرا: گفتراپیرآنداراب

.استایمنناراهپیشدرکهسبببدان: گفتپیر
آنبامشت) ضربه( = زخمِبهکردمچهمنکهکرديفراموشمگرخواجهاي: گفتوبخندیدداراب

؟زنگیان
.بسیارندسختعددبههااینکهبدانولیکن،فرزندايآري: گفتپیر

ازبعدوتیرچوبهپنجاهوبخرمحکمسختکمانیمنبهرِازوآياندرجزیرهبدینوخیزبر: گفتداراب
.آیندتوپیشِزنگیانهمۀاگرچهمدارباكکسهیچازآن



١۴۴

توجهتازکنیپسندتوکههرکدامتادرآيجزیرهبدینوشورنجهمنبانیزتو: گفتوشدشادپیر
.بخرم

. برفتپیرباوبرخاستداراب
.آمدنددرگرانکمانبازارِبهچون

درساختهايخرپشتهو،تیرگريوگريکماندوکانچندودیدانبوهوآبادانشهري،کردنگاهداراب
.برکشیدهبهواوبازارآن

؟بایدچهراشماگفتوبیامدایشانپیشدالل
. بخرمکمانیويبهرِازمنواستمنپسرِاینکهبدان: گفتپیر

.بدهیمداللی،بیارمابنزدیکمحکموسختکمانی
همیکمانیبرنااینبازويخورددرگفتوببردگرانکمانمهترنزدیکبهوبگرفتایشاندستدالل
.باید

.کردنمیپسندداراب،نهاددارابپیشکمانپنجاهچندمهتر
کمانسنکرونجزیرةاندرمنکهنگویددیگرجزایربهبرنااینتایدبیاراستکمانبازاردرهرچندگفت
.نیافتم
.بیاوردندهاکمان
.باشدمنبازويخورددرکهبیارکمانی،نیستچیزيهااینخواجهاي: گفتداراب

. بیاوریدوبرویدماستپدرِیادگارِکهکمانیآن: گفتبرادرش
.نهادنددارابپیشِدروبیآوردندوبرفتند
؟درکشمراکماناین) اجازه( = دستوريبه: گفتداراب

.اندرکش: گفتمرد
.بودندماندهتعجبدربازارمردموبشکستخردکمانواندرکشیدداراب
) .کنیمخشمگین( = سازیمطَیرهرابرنااینکهکردنبایدکاريرامااکنون: گفتبازارمهتر
؟کردنخواهیچه: گفتشبرادر
.کندچهکهبنگریمتابیاریمایمساختهبازارآرایشبهرِکهراکمانجفتآن: گفتمهتر
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تعبیهوآرایشوسوربهرازگرانکمانوبودندکردهسورراوالیتآنسپهبدپسرانکهبودچنانآنو
.محکمسختوعظیمبسبودندساختهکمانجفتیرا

. بیآوردندراکماندوآنحیلهبهوبرفتندقوتبامرددوپس
وبشکستوبکشیدراهمهبودکهکمانیهرجزیرهاندرکهاستآمدهبرناییکهافتادجزیرهآناندرخبر

انگشتبههرکسودارابنظارةبهآوردندجزیرهبدانرويهمهبودمردمگرانکمانبازاراندرهرچه
دوآنمردهردوآنناگاهازکه،استنشستهپیرآنپهلويدرکهاستجوانآنکهدکردنمیاشارت
.بنهادنددارابپیشِوبیآوردندراکمان
.آیدخوشراتوکماناینکهدانم: گفتراداراب،مهتر

.کردنگاهاوبااليوپشتوراستوچپوبرداشتراکماندوهر،داراب
؟کشمکهگفترااربازمهترآنگاه
.شایدگفت
بکشیدآنگاهوکردخوشسهدوباريراستدستبهوگرفتچپدستبهکمانهردوآن،داراب
.آمدعجبراهمهوبیآوردگوشتاچنانکه

.یافتیخودبازويخورددرچواکنونبخر: گفتبازارمهتر
.بستنکارنتوانکماندومصافوکوششوقت: گفتداراب

.بیاریدسختکمانیمرابدهمبخواهیدهرچهشماداللیمن
؟چکنیمگفتوکردتدبیربازاراستاد

. آمدیادتدبیريمراآزادمرداناي: گفتبود،زیرکیایشانمیاندر
؟چگونهگفتند
هرکهاستهگفتسنکرونوآویختهکوشکدرپیشِازبزنجیرهستکمانیراماوالیتپادشاه: گفت
. سازمشریکرااومملکتدروبدهماوبهزنیبهراخویشدخترِمنبکشدراکماناینوبیاید
. کندیاريدولتشبکشدراکمانآنوبرودجوانایناگر
.کردنداتفاقاینبرهمه
وآمدندهمیاویشپدرنقیبانوايقلعهبرجِهمچونآمدبازشکارازسنکرونکهبودندحدیثایندر

.پسازپیادگانوجانداران
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آمدفرودکوشکدرِتارفتهمچنانوهزارغالمیباسیاهرويوسپیدریش،بیآمدسنکرونهمهآخرِبه
چندجامیوآوردندشرابتابفرمودوبخوردتاکردندکبابتابفرمودنخچیرانآنازورفتسرايدرو

.کرداثرایشاناياعضدرشرابوبخوردند
استپسريرااوواستآمدهبازرگانیملکايگفتوکردخدمتحاجب،گشتخوشسنکرونچون

اینکهاستکردهدعوياکنونوبشکسترابعضیوبکشیدرابعضیبودکمانجزیرهدرهرچهکه
.بکشد،استآویختهملککوشکدربرکهکمان

. بیآوردندداراببارابازرگانوبرفتند،بیآوریدرااووبرویدزودفتگ،بودهولناكمرديسنکرون
. بایستادندوکردندخدمتدارابباآمددرچونبازرگان

.آوردندطعامتابفرمودافتادداراببرچشمراسنکرونچون
.نهادندبداراپیشِوپاکیزهسختبیآوردندسپیدنانهايبافربهآهوییوبرفتندحالدر

. بردندطعامبهدستبازرگانباداراب
.کشیدبازدستوبخوردچندايلقمهبازرگان

.خوردراهمهتامیخوردهمچنانداراب
. نگریستمیويدرسنکرون

.کشیدبازدستوبخوردراآهووهانانجملۀپس
.بخوردتاطلبیدمیچیزيدیگرهمچنانداراب

.بکشدکمانایناوکهدانستمبدیدماوراخوردنطعاممنچون:گفتسنکرون
کشیدن؟خواهیراکمانآن: گفتکردوداراببهرويآنگاه
.بکشمباشدشاهاجازتاگر: گفتداراب

آنِازکماناینکهنکنینگاهحقارتچشمبهتازنهارجوانمرداي: گفتوکردداراببهرويسنکرون
. استتنروییناسفندیارِ

.آوردندفرودکوشکبااليازراکمانتابفرمودو
. دیداسفندیارنامِکمانقبضۀدرکردنگاهنیکوچونداراب

) .1( داشتنگاهراخودشیرمرديبهولیکنبگریدکهخواستوبگردانیددیدهدرآب
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پیشگفتوکردسنکرونبهرويخته،آویگوزنشاخِبردیدسريکوشکآنبر،کردنگاهدارابپس
.کیستمردآنگوزنشاخآنبرکهبگويبکشمراکماناینمنآنکهاز

گردانمخوددامادرااومنبکشدراکماناینهرکهکهافکندمهاجزیرهدرخبرچونمن: گفتسنکرون
راکماناینمنکهگفتوکنیمیتوکهکرددعويهمینوآمدقطرانجزیرةشاهپسرطمعبدین،

. استمباحراشمامنخونِنتوانماگروکشمهمی
زهنتوانستندوآمدندبودمردجزیرهاندرهرچهوکردنزهنتوانستاووگرفتمفروراکماناینمنعاقبت
.کردن

. نهادمکنگرهاینبروببریدمرااوسرمنپس
.بکشصوابستکهبدانیاگر. بسوزدتوبردلماکنون
. نخواهمدخترولیبکشمراکماناینمن: گفتداراب

بیبکشیدراکمانبارسهوکرددیوارسويبهرويوبگرفتراکمانآنوکردخدمتوبگفتآن
.نهادسنکرونپیشِدرودادبوسهراکمانقبضۀآنگاه. رسیديرنجیاوتنبرآنکه

.بدهمتاخواهیچهکرديکاريچنینچونوناکنپسراي:گفتسنکرون
.بدهخواهیهرچه: گفتداراب

.نریمانستسامآنازهریکی. استرسیدهمیراثپادشاهیهرازکهاستتیرچوبهچهل: گفتسنکرون
.ببینمتا: گفتداراب

.نهادنددارابودرپیشِبیآوردندتیرچوبهچهلبفرمودتاسنکرون
.نوشتههاآنبرنریمانسامنامو) کشتیدکلاندازةبه( = کشتیخلۀچنددیدتیريهرکردنگاه

چون. طمروسیهنزدیکبهآمددریالببهوشدبیرونوکمانآنبابرداشتراتیرهاآنوشدشادداراب
جايبدیننیستمصلحتاکنون،پسرايگفتوکردداراببهرويبازرگانرسیددریالبنزدیکبه

.نیایدنیکوقومایندستازراماشودخبرراسنکروناگرکهبودن
.انداختنخواهیبالدرراخودخویشدلیپرازتوداراباي: گفتطمروسیه

.کنمهمانببینیدمصلحتشماهرچه: گفتداراب
روانبادهمچوندریاآبيروبروبردندکشتیدرهارختجملۀوبیآوردندکشتیتابفرمودبازرگان

.شدند
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ساعتهمانکهکندمیروایتچنینطرسوسیابوطاهرنگارعجیبداستاناینگزارندةواخبارمؤلفاما
اینجاداراببازگفتواستداراباینیاراناي: گفتحاجبنهادبیرونسنکرونسرايازپايدارابکه
. میکندچه
.ماندمیداراببهمعینبرنااینخداوندايگفتورفتسنکرونپیشوگشتباز

.کشیدننتوانددیگرکسِراکمانایندارابجزکهگفتیراست: گفتسنکرون
.بخوانیدرازنگیمهنبلکهبفرمودساعتدر

مراندانِفرزوماکنیزکانِاوکهبیاررادارابمردپانصدباوبروگفتوکردنامزدرااو،بیآمدمهنبل
.استکشته
. رفتدریالببهمردپانصدباوآمدبیرونملکپیشِازوفرمانبرداریم: گفتمهنبل

. راندیددارابجايهیچ
. برفتنددارابعقبِدرونشستندهاکشتیدر

زودترکهکردمیشتاببازرگان،راندندهمیراکشتیمردآنودارابآمددرشبوبگذشتروزچون
. رسنددرزنگیاناینناگاهکهنبایدکهبرانید

. برخاستمهرهسپیدوسنجوبوقوطبلبانگایشانپیازناگاهکهبودندحدیثایندر
. میآمدنددودچوننشستههاکشتیدرهمهدیدندمردپانصد،بنگریستند

).2(فرومردندپايودستبههمه
.رسیدنددرزنگیانکهبودندحدیثایندر. بکشمراکماناینمن،مترسیددانجوانمراي: گفتداراب
.افکندبرچشموگرفتبرکمانداراب
دستدرماهیهايدیدهوکشیدهرويدرماهیپشیزةازسپريوایستادهدیدايگوشهبررازنگیمهنبل
). 3( گرفته

مهنبلسینۀبروبگذشتسپراز،آمدسپرمیانۀتیرآن،کشیدرويدرسپرآنمهنبلوبگشادتیرآنپس
انداختبیرونکشتیتختۀآنازنیمیزخمبدانچنانکهکشتیگردونۀبربزدوکردگذارهپسازورسید

.
کسانآنورفتنددیگرکشتیبهبعضیوگشتبرکشتیوآمددرکشتیبهآبوافتاددریادرمهنبل
.کردندآفرینبرويهمهبوددارابکشتیدرهرکهونهادندهزیمتبهرويدیدندچنانچوندیگرکشتی



١۴٩

. نیافتیمجاهیچراداراببرفتیمهرچندخداوندايگفتندآمدندسنکروننزدیکبههزیمتبهچونزنگیان
.یافتیمکمراکشتییکیبامداد،بخفتیمشب

.اشتندسودهیچخورددریغهرچندسنکرون
ونهادندخطرشبهرويطمروسیهبابازرگانپیرآنبا،شدندهزیمتبهزنگیانکهدیددارابچوناما

کردهبسیاردریاسفروبوداستادعظیممالحیعلمدربانوکشتیدیگرشباروزیکتارفتندمیهمچنان
. بود

.شودمیتنگدلدریاایندررادممرکهگفترابانکشتیدارابشدروشنروزودرگذشتشبچون
.نگرددتنگدلراکسآنبودتوباکهکسیپسراي: گفتبانکشتی
؟باشدچنددریاقعرتاجااینازکهدانیمیهیچگفتوبستودرابانکشتیداراب
.فرستمفرولنگرگفتبانکشتی
.کشیدندبربازوفرستادندفرولنگر

. ببوییدونهادآنجابردستبانکشتی
.آمدهوشبه،بودساعتی.شدبیهوشوبیفتادوزدبرنعرهیک

؟شديخبربیچنانکهرسیدچهراتومهتراي: گفتداراب
.استبیفکندهراهازکشتیاینباددوش،نژادهجوانمرداي: گفتبانکشتی
؟رویمبازراستراهبهاگرگرددچه: گفتداراب
.نبریمیکیداریمجانصدمااگرکهرسدجاییبهماکشتیچاشتگاهوقتبهتااکنونازگفتبانکشتی
؟چرا: گفتداراب
سیجزیرهایندروخوانندمحکويجزیرةراآنکهرسیمايجزیرهبهساعتهمین: گفتبانکشتی
؟استآوردهکهجااینراشماکهپرسندبرسیمآنجااگر،خوارندمردممردهزار

.بخورندراهمهونگذارندزندهرایکیگوییداگرکهاستآوردهمخالفبادمگوئید
. پیوستهوبلندغایتبهبودمیلیجزیرهکنارةبروآمدپیداییجزیرهدورازکهبودندحدیثایندرایشان

. انداختهگردندرهلیدونهادهدریادرچشمونشستهبودمرديمیلآنسربر
. بزددهلافتادکشتیآنبراوچشمچون

. استآوردهکشتیمخالفبادکهافتادجزیرهدرخبروآمدنددریالبِبرزنگیانآنازساعتدر
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.گیرندغنیمتتانهادندجزیرهلبِبهرويمردم
.مردندفروپايودستبهنیزکانکوغالمانآنکهبدیدرسیددریالببهدارابکشتیچون

.برَددستجنگبهکهخواستداراب
اوجوابمنگویدسخنکههرتاباشخاموشوندهیمیادبههاجانهمهتامکن: گفتبانکشتی
. بگویم

گیزنارقدرااوکهبودحاجبیزنگیانآنمیاندروآمدندبیرونکشتیازجمله،رسیدکنارهبرکشتیتا
.آوردشاهپیشِوکردپیشدررابازرگانورابازرگانکسانجملۀودارابودرآمد،گفتندي

.خواریقاونامبودشاهیجزیرهآندرو
نمدینکالهوپوشیدهسیاهکرباسینقبايوبودنشستهبالشچهاردردیدراخواریقکردنگاهچونداراب
تختوبرکردهانگشتدرآهنازانگشترینیوکشیدهبینیدرآهنینحلقۀونهادهسراندرشاخچهار
. گرفتهدستدراستخوانیهریکیایستادهاوپیشدرزنگیتنچهلونشستهزرین
.استدیواینگفتبدیداوقامتوقددارابچون

.فرومردندپايودستبهکنیزکانآنوطمروسیه
.افتاددلدرسهمیرادارابپس

است؟آوردهاینجامخالفشماراباد: وگفتکردبازرگانبهرويخواریق
ایمآسودهبربسیارشماکرمِازکهایمآمدهاینجابه) خودنیتوقصدبه( = قاصدکهنی: گفتبازرگان

.آمدیمنیزباراین،ایمفروختهکنیزكوغالمو
؟دارندهنريها،این: گفتخواریق
. اندازتیروزنتیغغالماناینوقَوالواندرقاصومطربهکنیزكهژدهاین: فتگبازرگان

وبساختندرودهاکنیزکانوکردندبلورینهايجامدرهاشرابوبیآراستندمجلستافرمودخواریقپس
.گرفتندنوازدن
،ماندبدینآنچهووهیکطنبورهايونیشابوريهايچغانهوسمرقنديهايدفوبخاريهايچنگ
.شدبرهوابهچنگبانگکهچنان

.کرداشارترازنگییچشمبهخواریق
!بیآوردکردهبریانراغالمآنوبیآمد،بودساعتیکوربوددرراغالمانازیکیوآمددرزنگیآن
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. خوردندمیوگرفتندربودنیکدیگرازراآنزنگیان

 *

ورسندمیفرادیگريازپسیکیتمامدلپذیريِواستحکامبا،زنجیرهايحلقهمانندانداستحوادث
وتحقیقاهلکسیاگروکنندمیزدهشگفتومشغول،باشدسرگرمیاهلفقطاگر،راکتابخوانندة

.استفایدهپربسیارکهیابدمیمطالبیوهانکتهآنازقسمتهردر،باشدتأمل
زیباتوصیفوگساريمیوآراییبزمدونیزگوناگونهايصحنهوصفونادراصطالحاتوهالغتاز

وزدنگويوبازيچوگانوشکارهايصحنهوآنفرمودنکارطرزوهاسالحناموپهلوانانورویان
خوانانقصهونقاالنمرسبهداستاننویسندةکهجاهاییدر. . . دیگرمسائلبسیارومردماجتماعیزندگی

بهمسجعاحیانأومطنطنوزیباعباراتوالفاظشنوندگانکردنزدهشگفتبرايوکندمیآوريزبان
گویندهلفاظیوفصاحتازولییافتندنمیدرراآنمعنیويشنوندگانقوياحتمالبهکه( بردمیکار
اجتماعیهايآیینورسوموآداببعضیبهاستاندسیاقِمناسبتبهکهجاهایییا) میشدندشگفتدر

.یافتکتابدرآمزندهوزیبابسیارهايبخشتوانمی،کندمیاشاره
.استنشستهایرانشاههمايمجلسدردارابمثال
.گویدمیچیزيآهستهوگذاردمیهمايگوشدرسروآیدمینامجمهرونمردي،همايبارگاهموبد

،داشتبایدنیکورامهمانکهندانیقدراینخرَدبیپیرِاي: گفتوکردجمهرونبهرويداراب"آنگاه
بایدطعامکاسهیکبهدیگر. میشنوداوکهگوییچنانونکنیپردهزیردرحدیثکه،ایمنیبهیکی

کهنگوییدیگرو،نزنیبربانگراگربهوداريتازهمهمانبررويدیگرو،بخوردایمنیبهتاخوردن
. نداريبازشبرومگویداگرونکنیزنداناوبرخانهدیگرو،نهیاوبالینبرآبکوزةدیگرو،بخور

"! کوشیدمیمنهالكدرشما. . . باشیدخاموشگفتتاگفتیسخنیاوگوشِدروبیآمدياکنون
:مینویسدچنیندارابانیپهلوومردانهزیباییتوصیفدرهنگامنویسنده
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عرققطرههزارصد،نگارهزارصدچونآمدپدیدرویی. نهادزینبرکوهۀوبرداشتسرازخُودداراب"
کمانچونابرووزیبانرگسدوچونچشمدو،)4( مرزنگوشچونسیاهجعدو،نشستهاورويبر

.غازیان
راآفتابنورکهچنانتافتهمیويرويازایزديفرةو،روسچونباالییوسطبرگردنیوگردرویی
.شدروانپستانشازشیرباردیگربدیدرادارابخوبرويآنچونهماي. کردمیغلبه

.بمانددارابدیداردرچشمرااو،کاريعجباینت: گفتهماي
":استنجومیهايبینیپیشدربارةنامهدارابتوصیفواپسین

نیازکودكاینمهرِراجهانکهببینمتاکنطلبنحسوسعدوبازجويبلنداختررازازیکی: گفت
؟اندرجهانهستبودنیشوهست
ضمیربهوشدفروبصارتکويبهوبگرفتاوحرّاقۀورفتآفتاببرابروبخواستاصطرالبموبد

تمامرنجو،متحركوساکنازبدیدستارههزارنهوبیستفلکبروافکندبرنظريصافیطبعوروشن
.ببرد
ودیگر،جلعزواستخدايدانا: کهگفتوآمدامیرپیشوبرگشتشدواقفبلنداختررازازچون
.نداندغیبکس

هفتملکسالهفدهتاامروزازواستنیازکودكاینمهرراجهانکهدیدمچنانحسابرويازمناما
". شودجهانیبانراجهانوبگیردماقلی

*

ايقطرهایمآوردهگفتارایندرآنچهکهاستبدیهیواستصفحه1160حدودداراينامهدارابمتن
وآورنددستبهراکتاباینخودجوانانکهکنیمتکرارراخوددائمیتقاضايبایدبازودریاازاست

.ببرندلذتوبخوانند
.استآمدهمادرگفتارنامشکهاستطرسوسیابوطاهرنامهدارابگزارندةبگوئیمهتربیامولف

وتردلکشدیگريازیکیکهاستمتعدديهايکتابويِراوياما،دانیمنمیهیچتقریبأاواحوالاز
.ترندزیبا
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.استیافتهشهرتشآثاردیگرازبیش"نامهابومسلم"یامسلمابوحماسۀاوهايکتابمیاناز
.رساندخواهیمایرانادبوفرهنگدوستداراننظربهآیندهدرنیزراکتابآنازبخشی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کهبودرويآنازدارابتأثر. استاسفندیاربزرگپسرواوبهمنفرزنددارابدانیممیکهچنانـ1

.دیدمیزنگیانجزیرةدردستدورجایگاهآندرراخویشنیايکمانِ
راآنامروزماکهاستهمانوشدنناراحتومضطربونگرانسخت: مردنفروپايودستبهـ2

.گوییممیکردنگمراخودپايودست
.استماهیفَلسِمعنیبهپشیزهـ3
.سازندخودسپرراآنفلسیکتوانستندمیکهداشتهوجودهاییماهیدریادرنویسندهگمانبه

: دهدمیتوضیحآندربارةدیگرجاییدرمؤلفواستسالحنوعیهم(هامیچشم= ـماهیدیدة
مواد( هااخالطدرپرورده،منششومنپنجیکیهرداشتماهیدیدة) زنگیانازیکینتم( دیوکی
.بودکهسختیازنرسیديالمیهیچراآنوکرديپارهراسنگزديسنگبراگرکهانچن) مختلف

میمرطوبوگرمنواحیدرکهنعنائیانتیرةازاستگیاهیسومواولفتحبهمرزنجوشیامرزنگوشـ4
.داردمطبوعومالیمعطريکهگیرندمیاسانسیآنازوروید
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