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 تاریخ بخارا

 محمد بن جعفر نرشخی

 عمر زفربن القباوی، تلخیصِ محمدبن نصر محمد احمدبن نصر ترجمۀ ابو

 

 داستان مقنع

 گازرگری اول در وی و بود. حکیم بن هاشم او نام و خوانند. «کازه» آن را که دیهی از مرو، روستای اهل از بود مردی مقنع

 طلسمات و نیرنجات علم و مشعبدی و کرد، حاصلبه علم جنسی هر از شدی و مشغول آموختن علم به آن از بعد و کردی،

 از وهفتصدوشصت سنۀ در کرد هالک منصورش بن مهدی و کرد.می نیز نبوّت دعوی دانسته، نیک شعبده و بیاموخت

 او پدر و بود. شده استاد غایتبه جادویی در و بود، خوانده پیشینیان علم از بسیار هایکتاب و بود، زیرک غایتبه و هجرت.

 بدان مقنع را او و بود، بلخ از و دوانقی. جعفر ابو روزگار به خراسان امیر سرهنگان از بود سرهنگی و بود، نام حکیم را

 و بود، کور چشمش یک و بود، کَل سرش و بود زشت غایتهب آنکه از داشتی، پوشیده خویش روی و سر که اندخوانده

 وزیر و خراسان، سرهنگان از بود ... سرهنگی ابومسلم روزگار به مقنع این و داشتی. خود روی و سر بر سبز مقنعۀ پیوسته

 برد، بغداد به مرو از و فرستاد کس را او دوانقی جعفر ابو بود. و این بر تیمد و کرد، نبوّت دعوی وی و شد. ازدی الجبارعبد

 «کیستم؟ من که دانید» گفت: و کرد، گرد را مردمان و آمد، باز مرو به یافت خالص چون آن، بعدِ از ها.سال کرد زندان و

 و دهان. بر خاکش «.عالم همه خدای و شمایم، خدای من اید،کرده غلط» گفت: «حکیمی. بن هاشم تو»: گفتند مردمان

 صورت به باز و نمودم، خلق به آدم صورت به را خود که آنم من» :گفت و «.خوانم خواهم نام کدام هر به را خود من» گفت:

 علیه اهلل صّلیــ مصطفی  محمد صورت به باز و عیسی، صورت به باز و موسی، صورت به باز و ابراهیم، صورت به باز و نوح،

 « .بینیدمی که صورت این به باز و ابومسلم، صورت به باز وــ  سّلم و آله و

 ام،روحانی من بودند نفسانی ایشان» :گفت «.کنیمی یخدای دعوی تو کردند، پیغمبری دعوی دیگران» :گفتند مردمان

 به و والیتی، هر به نوشت هانامه و «.بنمایم خواهم که صورت هر به را خود که هست قدرت این مرا و بودم، ایشان اندر که

 .برد بیرون دین راه از را خلق بسیار و کرد. بیرون جای هر به داعیان و .بود مرو به هنوز...  .داد خویش داعیان

 از اهللعبد این و زنی. به داد وی به خود دختر و بگروید، وی به عمرو، بن عبداهلل او نام عرب از بود مردی مرو به و

 از را بسیار خلق و اللعنه. علیه مقنع، دین به کردی دعوت را خلق جای هر و آمد، کش به و نخشب به وبگذشت  جیحون

 فتنه این و کردند. آشکارا کفر و شدند، کافر بسیار بخارا هایدیه از وبودند. ...  بیشتر کش روستای و کش اندر و ببرد. راه

  کردند.می خرابی بسیار و کردند،می غارت هادیه و زدند،می هاکاروانشد.  سخت مسلمانان بر بال و شد، عظیم

 اندر بود مهدی خلیفه و رسید. بغداد به نفیر وشدند.  عاجز ایشان کار اندر مسلمانان و شدند. بسیار سفیدجامگان و... 

 و ترسیدمی وفتنه.  آن دفع به نشابور به آمد خود آخر به و وی، حرب به فرستاد لشکرها بسیار و شد. تنگدل روزگار، آن

 ایشان بر مسلمانان مال و خون و بخواند، را ترکان مقنع و بگیرد. جهان همه مقنع دین و شود، خراب اسالم که بود آن بیم
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 مسلمانان فرزندان و زنان و کردند،می غارت هاوالیت و بیامدند، غارت طمع به بسیار لشکرهای ترکستان از و گردانید. مباح

 دیهی به بودند، مقنع کردۀبیعت از که جامگان سپید گروه آمدند. پدید نخستین بخارا به و کشتند؛می وبردند می اسیر

 سال در این و بکشتند. را دیهه اهل همه و بکشتند تن پانزده با را مؤذن و آمدند اندر مسجد به شب به و...  رفتند

 گفتند و رفتند، امیر نزدیک به شدند، جمع بخارا اهل رسید، شهر به خبر و بکشتند، را دیهه اهل چون . ...بود ونهپنجاهصدو

 . ...کرد بایدمی حرب سپیدجامگان این با را ما آینه هر

 جمع مقنع حصار در به غیره و ترک از النهرماوراء اهل از مقنع لشکر از تن هزار پنجاه که استآورده جعفر بن محمد

 خداوند دیدار تا بازنگردیم گفتند وکردند  الحاح نیافتند. جواب هیچ خواستند. دیدار وی از وکردند  زاری و سجده و شدند

 من از موسی» که ــ دهان به خاکش ــ مرا بندگان بگوی: گفت را او مقنعنام.  حاجب را او بود غالمی. نبینیم را خویش

 زیادت خواهش و عتضر ایشان «.بمیرد حال در و ندارد، طاقت مرا بیند که هر و نداشت، طاقت که ننمودم ،خواست دیدار

. نمایم دیدار را شما تا یدبیای روز فالن کهکرد  وعده را ایشان وی «باشد. روا بمیریم اگر خواهیم. دیدار ما» گفتند و کردند،

 خود با که نخشب و کش و سغد دهقانان دختران از بودند زن صدــ  بودند حصار در او با که زنان آن تا بفرمود پس

 بداشتی، خود با و بیاوردی، را آن وی دادندی، نشان را او بود، جمال با زنی کجا هر که بود آن عادت را آن و داشت ــمی

 باریک روز هر خوردنی از بودی ایشان حاجت آنچه و .خاص غالم این و زنان، این مگر نبودی کس هیچ وی با حصار در و

 و آوردیاندر حصار به و بخواستی، وی از غالم و کردی، آماده بایستی آنچه بودی وکیلی سوبیرون از و بگشادی حصار در

 .دیگر روز به تا بستی بر حصار در باز

 زنی هر تا بفرمود را زنان آن وی پس داشتی. خویش روی بر سبزی مقنعۀ آنکه از ؛ندیدی او زشت روی کسهیچ

 هاهینآی جمله و بود، افتاده زمین به آفتاب نور که وقت بدان دارند،می یکدیگر برابر و برآیند حصار بام به وبگیرند  ایینهآی

 آن ،هاهینآی آن شعاع از بتافت، هاهینآی آن بر آفتاب چونبودند.  شده جمع خلق. تفاوتبی دارند برابر و گیرند دست به

 چون «.بنگرید نماید،می شما به خویش روی خدای که مرا، بندگان مر بگوی» :گفت را غالم آن آنگاه. شد نور پر حوالی

 که عظمت و قدرت این ،خداوندا»: گفتند و کردند سجده یکباربه همه و بترسیدند، دیدند، نور پر را جهان همه ،بدیدند

 که را غالم آن فرمود مقنع تا بودندمی سجده در همچنان و «بدرد. ما هایزهره بینیم این از زیادت اگر باشد، بس دیدیم

 از سر قوم آن «.آمرزید را شما گناهان و است، خشنود شما از شما خدای که بردارند، سجده از سرها تا مرا بندگان بگوی»

 فرزندان و مال و خون نگرود من به که هر و کردم، مباح شما بر هاوالیت همه» :گفت آنگاهبیم.  و ترس با برداشتند، سجده

 و کردندمی فخر دیگران بر قوم آن وآوردند.  غارت به روی آنجا از قوم آن و .دهان به خاکش «.است حالل شما بر او

 «دیدیم. را خدای ما» :گفتندمی
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 تاریخ بیهقی

 ابوالفضل بیهقی

 

 حسنک وزیر رحمه اهلل علیه امیر ذکر بر دار کردن 

اربعمائه در فرخ روزگار سلطان معظم ابو شجاع فرخزاد  خمسین و ۀالحجه سنکنم، در ذیامروز که من این قصه آغاز می

افتاده و خواجه ای اند، در گوشهو ازین قوم که من سخن خواهم راند، یک دو تن زنده، اهلل بقاؤهبن ناصردین اهلل، اطال

هر چند ــ آن کار نیست ا پاسخ آنکه از وی رفت گرفتار و ما را به ست تا گذشته شده است و با بوسهل زوزنی چند سال

کنم سخن بباید رفت و در تاریخی که میت و پنج آمده و بر اثر وی میسشه هیچ حال. چه عمر من به ب ــ مرا از وی برآید

دی کشد و خوانندگان این تصنیف گویند: شرم باد این پیر را. بلکه آن گویم، که تا خوانندگان یّزتعصبی و ته نرانم که آن ب

 با من اندرین موافقت کنند و طعنی نزنند. 

آن شرارت ا د شد و بعارتی درطبع وی مؤکّاین بوسهل مردی امامزاده و محتشم و فاضل و ادیب بود، اما شرارت و زَ

ار بر چاکری خشم گرفتی و آن چاکر را لت زدی و فرو تا پادشاهی بزرگ و جبّ نهاده بودیدلسوزی نداشت و همیشه چشم 

گرفتی، این مرد از کرانه بجستی و فرصتی جستی و تضریب کردی و المی بزرگ بدین چاکر رسانیدی و آنگاه الف زدی 

ست و سری ا ن دانستندی که نه چنانکیفر دید و چشید و خردمندا ،و اگر چنین کارها کرد «فالن را من فرو گرفتم.» که

جز استادم که او را فرو نتوانست برد، با این همه «. گوی استوی گزاف»زدندی که جنبانیدندی و پوشیده خنده میمی

های وی موافقت ، با تضریبجلّ و که قضای ایزد، عزّ کام نتوانست رسیده و از آن در باب وی ب. حیلت که در باب وی ساخت

آنکه مخدوم خود را خیانتی اهلل عنه، بینگر، در روزگار امیر محمود، رضیو دیگر که بونصر مردی بود عاقبت .نکرد و مساعدت

کرد، دل این سلطان مسعود را رحمه اهلل علیه، نگاه داشت، به همه چیزها که دانست، که تخت ملک پس از پدر او را خواهد 

این خداوندزاده را بیازرد و چیزها ، دل و فرمان محمود داشتِیر محمد و نگاهکه بر هوای ام، و حال حسنک دیگر بود. بود

 .چاکران و بندگان را با زبان نگاه باید داشت، با خداوندان...  .پادشاه چه رسده را احتمال نکنند، تا ب آن ءبکرد و گفت، که اکفا

نب امیر حسنک یک قطره آب بود از مردمش در جَ و بوسهل با جاه و نعمت و .ست روباهان را با شیران چخیدنا که محال

یکی آن بود که ــ  وردماکه پیش ازین درین تاریخ بیــ  ها رفت از وییاما چون تعدّ  نشیند ــفضل جای دیگر  ــ رودی

تو رسد، ه کنم، اگر وقتی تخت ملک بفرمان خداوند خود میه ب ،امیرت را بگوی که من آنچه کنم»عبدوس را گفت که: 

ین ا و بوسهل و غیر بوسهل در .الجرم چون سلطان پادشاه شد این مرد بر مرکب چوبین نشست« .حسنک را بردار باید کرد

 ...  .که حسنک عاقبت تهور و تعدی خود کشید؟ کیستند

 ععلی رایض، چاکر خویش، سپرد و رسید بدو، از انواه هرات آوردند، بوسهل زوزنی او را به چون حسنک را از بست ب

ها رفت و بدان سبب مردمان زبان بر یها و تشفّ جستی نبودی و کار و حال او را انتقاماستخفاف، آنچه رسید، که چون باز
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اند: العفو عند القدره بکار تواند آورد و ست که گفتها بوسهل دراز کردند، که زده و افتاده را نتوان زد و انداخت. مرد آن مرد

 «. الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس و اهلل یحب المحسنین»ق: قال اهلل عز ذکره قوله الح

کرد و برد و استخفاف میبند میه و چون امیر مسعود، رضی اهلل عنه، از هرات قصد بلخ کرد و علی رایض حسنک را ب

بوسهل مثال داد از  از هر چه» که ــ وقتی مرا گفت پوشیدهــ  از علی شنودمر چند میبرد، هی و تعصب و انتقام میتشفّ

ناچار » دمید کهدر ایستاد و در امیر میبلخ ه و ب« کردار زشت، در باب این مرد، از ده یکی کرده آمدی و بسیار محابا رفتی.

حجتی و عذری »امیر بوسهل را گفت:  شنودم که. ... جواب نگفتیو امیر بس حلیم و کریم بود،  «.حسنک را بردار باید کرد

تا  تر از این که مرد قرمطی است و خلعت از مصریان استد،حجت بزرگ»بوسهل گفت: «. کشتن این مرد راه ب باید،

ه گوید و خداوند یاد دارد که بین میا زرد و نامه از امیر محمود باز گرفت؟ و اکنون پیوسته ازیاامیرالمؤمنین القادر باهلل ب

ین باب نگاه باید ا ر و پیغام درین باب بر چه جمله بود. فرمان خلیفه درنشابور رسول خلیفه آمد و لوا و خلعت آورد و منشو

 «. تا درین باب بیندیشم»امیر گفت: «. داشت

ین باب بسیار ا که چون بوسهل درــ  با بوسهل سخت بد بودــ که عبدوس از هم استادم حکایت کرد  ین،ا پس از

طارم بنشیند، که سوی او ه خواجه تنها ب»: گشت امیر گفت کهمین از بار باز بگفت، یک روز خواجه احمد حسن را، چو

خواجه احمد را بگوی که »اهلل عنه، مرا بخواند و گفت: طارم رفت و امیر، رضیه  خواجه ب« ست، بر زبان عبدوس.ا پیغامی

ته شد چه قصدها روزگار پدرم چند دردی در دل ما آورده است و چون پدرم گذشه حال حسنک بر تو پوشیده نیست، که ب

ست که ا ما داد اختیار آنه ولیکن بنرفتش و چون خدای عزوجل بدان آسانی تخت و ملک ب .کرد، بزرگ، در روزگار برادرم

گویند، بدان که خلعت مصریان بستد، این مرد سخن می دگذشته مشغول نشوم، اما دراعتقاه عذر گناهکاران بپذیرم و ب

گویند که: رسول را که بنشابور آمده بود و عهد و لوا زرد و مکاتبت از پدرم بگسست و میابیرغم خلیفه، و امیرالمؤمنین هب

ست، وی را بر دار باید کرد و ما این بنشابور شنیده بودیم و نیکو یاد ا و خلعت آورده، پیغام داده بود که: حسنک قرمطی

بوسهل زوزنی را »واجه دیری اندیشید، پس مرا گفت: چون پیغام بگزاردم خ« ین چه بیند و چه گوید؟ا نیست. خواجه اندر

نیکو نتوانم دانست، این مقدار »گفتم: «. ها در خون ریختن او کرده است؟با حسنک چه افتاده است، که چنین مبالغت

کرده بود وی استخفاف  داری براعه، پردهدرّه روزگار وزارتش، پیاده و به ام که: یک روز بر سرای حسنک شده بود، بشنوده

خداوند را بگوی که: »پس گفت: « دل باید داشت؟ ر را از چه درقار شاهلل، این مقدای سبحان»گفت، «. و وی را بینداخته

خدای عزوجل نگاه داشت، نذرها کردم و  کردند وکالنجر بودم، بازداشته و قصد جان من می ۀقلعه در آن وقت، که من ب

بلخ آمد و ما قصد ماوراءالنهر ه ناحق، سخن نگویم و بدان وقت که حسنک از حج ب سوگندان خوردم که در خون کس، حق و

کردیم و با قدرخان دیدار کردیم، پس از بازگشتن بغزنین، ما را بنشاندند و معلوم نه که در باب حسنک چه رفت و امیر 

 هیباید رسید و امیرخداوند پادشاماضی بر خلیفه سخن بر چه روی گفت و بونصر مشکان خبرهای حقیقت دارد از وی باز 

ین ا وی قرمطی درست گردد، در خون وی سخن نگویم. بدان که وی را در که اگر برست بفرماید، نی است، آنچه فرمودا

بدان گفتم که وی را در باب من سخن گفته نیاید، که من از خون  الش که امروز منم مرادی بوده است و پوست باز کردهم

ست نصیحت از سلطان بازنگیرم که خیانت کرده باشم، تا خون وی و هیچ کس ا ارم و هر چند چنینهمه جهانیان بیز
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خواجه را »چون این جواب باز بردم، سخت دیر اندیشید. پس گفت: «. بنریزد، البته که خون ریختن کاری بازی نیست

عبدوس، تا بتوانی خداوند » اه مرا گفت کهدیوان رفت و در ر خواجه برخاست و سوی«. بگوی: آنچه واجب باشد فرموده آید

و بازگشتم و با سلطان بگفتم. « .فرمانبردارم»گفتم:  «.امی تولد گرددرا بر آن دار که خون حسنک ریخته نیاید، که زشت ن

د که در آن خلوت چه رفت. گفت او حکایت کر .با استادم و پس ازین مجلسی کرد .کردقضا در کمین بود، کار خویش می

ی در دین و اعتقاد این مرد و خلعت ستدن یگو گفت چهو پس از آن حدیث خلیفه و از حدیث حسنک  امیر پرسید مرا» که

گشت، بر سر راه شام و وادی القری بازه حج، تا آنگاه که از مدینه به از مصریان؟ من در ایستادم و حال حسنک و رفتن ب

دن که مگر دل آمه بغداد باز نشدن و خلیفه را به گردانیدن و ب خلعت مصری بگرفت و ضرورت را ستدن و از موصل راه

ین باب چه گناه بوده است؟ که اگر راه ا پس از حسنک در»تمامی شرح کردم. امیر گفت: ههمه ب، امیرمحمود فرموده است

یک آزار گرفت چند گونه صورت کردند تا نچنین بود ولیکن خلیفه را »گفتم:  «.همه خلق شدی بادیه آمدی در خون آن

وجی و لج کهچنانقرمطی خواند و درین معنی مکاتبات و آمد و شد بوده است و امیرماضی، و از جای بشد و حسنک را 

در همه  امهر قدر عباسیان انگشت در کردهبدین خلیفه خرف شده بباید نبشت که: من از ب"ضجرت وی بود، یک روز گفت: 

ست، ا کشند و اگر مرا درست شدی که حسنک قرمطیآمد و درست گردد بر دار میجویم و آنچه یافته جهان و قرمطی می

ام و با فرزندان و برادران من برابر است و اگر وی امیرالمؤمنین رسیدی که در باب وی چه رفتی. وی را من پروردهه خبر ب

ای که بندگان چنان نبشتم، نبشتهدیوان آمدم و ه هر چند آن سخن پادشاهانه نبود، ب ".ست من هم قرمطی باشما قرمطی

خداوندان نویسند و آخر پس از آمد و شد بر آن قرار گرفت که آن خلعت، که حسنک استده بود و آن طرایف، که نزدیک ه ب

آن "و چون رسول باز آمد، امیر پرسید که:  .امیر محمود فرستاده بودند، آن مصریان، با رسول ببغداد فرستد، تا بسوزند

که امیر را نیک درد آمده بود که حسنک را قرمطی خوانده بود، خلیفه، و با آن  "کدام موضع سوختند؟ه ایف بخلعت و طر

تمامی باز هگشت، اندر نهان نه آشکارا، تا امیر محمود فرمان یافت. بنده آنچه رفته است بتعصب خلیفه زیادت می وحشت و

 «. بدانستم»گفت:  «.نمود

هفتم صفر، چون بار بگسست، امیر خواجه وشنبه بیستلبته فرو نایستاد از کار، روز سهبوسهل این مجلس نیز ا پس از

نام ه یان، تا آنچه خریده آمده است، جمله بکّزَ طارم باید نشست، که حسنک را آنجا خواهند آورد، با قضاه و مُه ب»را گفت: 

شماران و اعیان طارم رفت و جمله خواجهه و ب« .چنین کنم»خواجه گفت:  «.شته شود و گواه گیرد، بر خویشتنما قباله نو

و صاحب دیوان رسالت و خواجه ابوالقاسم کثیر، هر چند معزول بود، اما جاهی و جاللی عظیم داشت و بوسهل زوزنی و 

اشراف و  و قضاه بلخ و .فرستاد آنجا ،لفخنصر  ،یه و حاکم لشکر رانبمند دانش بوسهل حمدوی، همه آنجای آمدند و امیر

چون این کوکبه  بنشسته.نامدار و فراروی بودند، همه آنجا حاضر بودند و یان و کسانی که الن و مزکّعد  علما و فقها و مُ

حسنک . یک ساعت بود ــ نکها بودیم، نشسته در انتظار حسدکانه که بوالفضلم و قومی بیرون طارم، ب منــ راست شد 

اعه و ردائی سخت پاکیزه و دستاری نشابوری مالیده رّدُ ،گونهقلَزد، خَحبری، رنگ با سیاه می ای داشتهجبّ ،بندپیدا آمد بی

بود و والی حرس با وی و علی و موزه میکائیلی نو در پای و موی سر مالیده، زیر دستار پوشیده کرده، اندک مایه پیدا می

حرس باز ه ا نزدیک نماز پیشین بماندند. پس بیرون آوردند و بطارم بردند و ته و وی را ب .رایض و بسیار پیاده، از هر دستی
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خواجه بوسهل را، برین »گفتند که: بردند و بر اثر وی قضاه و فقها بیرون آمدند. این مقدار شنودم که دو تن با یک دیگر می

 « .که آورد که آب خویش ببرد

چه »لف دوست من بود، از وی پرسیدم که: شد و نصر خ خویش باز ۀخانه خواجه احمد، بیرون آمد، با اعیان و ب ،بر اثر

  گفت که« رفت؟

برخاست، نه تمام و بر خویشتن و بوسهل زوزنی بر خشم خود طاقت نداشت،  حسنک بیامد، خواجه بر پای خاست چون»

ا هر چند . وی نیک از جای بشد و خواجه امیر حسنک ر"مامیدر همه کارها نات" ژکید. خواجه احمد او را گفت کهمی

و بر دست راست من و دست راست خواجه ابوالقاسم کثیر و بونصر مشکان بنشاند،  .نگذاشت ،خواست که پیش وی بنشیند

 .تر بتابیدو بوسهل بر دست چپ خواجه، از این نیز سخت .هر چند ابوالقاسم کثیر معزول بود، اما حرمتش سخت بزرگ بود

 ".جای شکرست"گفت:  "گذراند؟باشد و روزگار چگونه میخواجه چون می"حسنک کرد و گفت: ه بزرگ روی بۀ خواج

هر چه خداوند ه برداری باید نمود، بها مردان را پیش آید، فرماندل شکسته نباید داشت، که چنین حال"خواجه گفت: 

خداوند را کرا " کهبوسهل را طاقت برسید، گفت  ".ستا ست و فرحا ست امید صد هزار راحتا فرماید، که تا جان در تن

خشم در بوسهل ه خواجه ب "فرمان امیرالمؤمنین، چنین گفتن؟ه کند که با چنین سگ قرمطی، که بر دار خواهند کرد ب

سگ ندانم که بوده است، خاندان من و آنچه مرا بوده است، از آلت و حشمت و نعمت، جهانیان "نگریست. حسنک گفت: 

ست. اگر امروز اجل رسیده است، کس باز نتواند داشت، که بر ا عاقبت کار آدمی مرگ ندم ون خوردم و کارها رادانند. جها

گوید، مرا شعر گفته است و بر در سرای من تر از حسین علی نیم. این خواجه، که مرا این میکه بزرگ .دار کشند یا جز دار

ست. من چنین ا ن تهمت، نه مرا و این معروفین باید، که او را باز داشتند بدیا ایستاده است، اما حدیث قرمطی، به از

این مجلس "ت شد، خواجه بانگ برو زد و گفت: . بوسهل را صفرا بجنبید و بانگ برداشت و فرا دشنام خواس"چیزها ندانم

ین فارغ شویم، این مرد پنج ا ایم. چون ازایم، هیچ حرمت نیست؟ ما کاری را اینجا گرد شدهسلطان را، که اینجا نشسته

  .. بوسهل خاموش شد و تا آخر مجلس سخن نگفت"ا در دست شماست، هر چه خواهی بکنست تا ش ماهش

وی خواندند  جمله ازجهت سلطان و یک یک ضیاع را نام برهو دو قباله نبشته بودند، همه اسباب و ضیاع حسنک را، ب

و آن سیم که معین کرده بودند بستد و آن کسان گواهی نبشتند و حاکم  .طوع و رغبته فروختن آن به و وی اقرار کرد، ب

و « .باز باید گشت»حسنک را گفتند: ، ین فارغ شدندا ها. چون ازلالرسم فی امثاعلی گر قضاه نیز،سجل کرد، در مجلس ودی

در باب خواجه  فرمان وی،ه روزگار سلطان محمود، به بزرگ دراز باد! ب ۀزندگانی خواج»خواجه کرد و گفت: ه وی روی ب

باب خواجه هیچ ه خوائیدم، که همه خطا بود، از فرمانبرداری چه چاره داشتم؟ وزارت مرا دادند و نه جای من بود و بژاژ می

ام و مستوجب هر عقوبت هستم، که خداوند من خطا کرده»پس گفت:  «.م و کسان خواجه را نواخته داشتمقصدی نکرد

ام، از عیال و فرزندان اندیشه باید داشت و خواجه مرا فرو نگذارد و دل از جان برداشته وند کریم است،لیکن خدا فرماید و

و چنین  .از من بحلی»و خواجه آب در چشم آورد و گفت:  .و حاضران را بر وی رحمت آمد .و بگریست «.مرا بحل کند

او  مِوی، قو ست بر سرا نومید نباید بود، که بهبود ممکن باشد و من اندیشیدم و پذیرفتم و از خدای عز و جل، اگر قضائی

خواجه بوسهل را بسیار  ،پس حسنک برخاست و خواجه و قوم برخاستند و چون همه بازگشتند و برفتند«. را تیمار دارم
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ین مجلس را حاکم لشکر و فقیه و ا« .بر صفرای خویش برنیامدم»خواست و گفت:  مالمت کرد و وی خواجه را بسیار عذر

ای. مجلس وزیر ما را گرفتم که بر خون این مرد تشنه»امیر رسانیدند و امیر بوسهل را بخواند و نیک بمالید که: ه ب نبیه

در روزگار امیر د در هرات کرد، که وی با خداون شناسیاز آن ناخویشتن»سهل گفت: بو «.حرمت و حشمت بایستی داشت

  «.خویشتن را نگاه نتوانستم داشت و بیش چنین سهوی نیفتد؛ محمود، یاد کردم

نماز  ،بوسهل نزدیک پدرم آمد ،دار کردند که دیگر روز حسنک را بر این شب»ید عبدالرزاق شنودم که: و از خواجه عم

ای نویسد، در باب تا آنگاه که خداوند نخسپد، که نباید رقعهنخواهم رفت، »گفت: «. ای؟چرا آمده»خفتن. پدرم گفت: 

 « .جایگاه رفته و ب. ستا و سخت ناخوب .ایدبنوشتمی، اما شما تباه کرده»پدرم گفت: « شفاعتهحسنک، ب

کان، که از بغداد پی ۀو دو مرد پیک راست کردند، با جامتدبیر بر دار کردن حسنک پیش گرفتند  ،و آن روز و آن شب

سنگ بباید کشت، تا بار دیگر بر رغم خلفا هیچ کس ه خلیفه آورده، که حسنک قرمطی را بر دار باید کرد و ب ۀاند و نامآمده

روز مانده از صفر، دو  ،دیگر روز چهارشنبه ،ساخته آمدهو چون کارها ب .خلعت مصری نپوشد و حاجیان را در آن دیار نبرد

شهر را فرمود،  ۀخلیف ،و در شهر .و خاصگان و مطربانروزه، با ندیمان و نشاط سه امیر مسعود برنشست و قصد شکار کرد

ست و آمد تا نزدیک دار و نشنجا نهاده بود و بوسهل زوزنی برشارستان و خلق روی آ ای بلخ، فرودِلّصَداری زدن بر کنار مُ

میان ه بازار عاشقان درآوردند و ب . چون از کرانِو سواران رفته بودند، با پیادگان، تا حسنک را بیارند .ی ایستادیبر باال

حسنک  .های زشت داداجر خواند و دشنامؤوی آمده و وی را م ۀیل بدانجای اسب بداشته بود، پذیرشارستان رسید و میکائ

بر زبان ها که مردم او را لعنت کردند، بدین حرکت ناشیرین که کرد و از آن زشت ۀوی ننگریست و هیچ جواب نداد. عامدر 

و پس از حسنک این میکائیل، که خواهر ایاز را بزنی  .و خواص مردم خود نتوان گفت که این میکائیل را چه گویند .راند

چون  ؛ادت و قرآن خواندن مشغول شده استعبه ست و با ها کشید و امروز بر جایکرده بود، بسیار بالها دید و محنت

 ؟تی زشت کند چه چاره از باز گفتندوس

اند و ند، که از بغداد آمدهو دو پیک را ایستادانیده بود .پای دار آوردند. نعوذ باهلل من قضاء السوءه حسنک را ب و

اربند استوار کرد و زوی دست اندر زیر کرد و اِ«. ن کشجامه بیرو»خواندند. حسنک را فرمودند که: خوانان قرآن میقرآن

ها در هم زده؛ تنی و برهنه با ازار بایستاد و دست .با دستار انداخت بکشید و دوره و پیراهن بّار ببست و جُاز هایپایچه

؛ وردند، عمداً تنگای پوش آهنی بیگریستند. خودی رودرد میه و همه خلق ب .سپید و روئی چون صد هزار نگار چون سیمِ 

بغداد ه ز سنگ تباه نشود، که سرش را بسر و رویش را بپوشند، تا ا»روی و سرش را نپوشیدی و آواز دادند که:  کهچنان

تر تا خودی فراخ ؛خواندجنبانید و چیزی میداشتند و او لب میچنان میو حسنک را هم« .خواهیم فرستاد، نزدیک خلیفه

گوید: این خداوند سلطان می» حسنک کرد و پیغامی گفت کهه دار بیامد، سوار و روی باحمد جامه ،ین میانا و در .نددآور

خواستیم کرد، اما امیرالمؤمنین ما بر تو رحمت می ست، که خواسته بودی، که چون پادشاه شوی ما را بر دار کنی،وآرزوی ت

 ک البته هیچ پاسخ نداد. حسن« کنند.دار می فرمان او بره ای و بنبشته است که تو قرمطی شده

دم نزد و از  «.بدو»بپوشانیدند. پس آواز دادند او را که:  سر و روی او را بدان ،تر که آورده بودندخود فراخ، پس از آن

و خواست که شوری بزرگ « برید؟دار ه دَو به کشید و بشرم ندارید، مردی را که می»ایشان نیندیشید و هرکس گفتند که: 
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نیدند. بر مرکبی جایگاه رساه پای شود. سواران سوی عامه تاختند و آن شور بنشاندند و حسنک را سوی دار بردند و به ب

کس دست هیچ «.سنگ زنید»ها فرود آورد و آواز دادند که: و جالدش استوار ببست و رسن .ننشسته بود نشانیدند که هرگز

گریستند، خاصه نشاپوریان. پس مشتی رند را زر دادند که سنگ زنند و مرد خود مرده بود، کرد و همه زار میسنگ نمیه ب

 گلو افکنده بود و خبه کرده. ه که جالدش رسن ب

و  .و نساخت« .وریان بسازدبمرا دعای نشا»گفتی  این بود که ،و گفتارش، رحمه اهلل علیه .وزگارشست حسنک و را این

و چندان غالم و ضیاع و اسباب و زر و سیم و نعمت،  .نه زمین ماند بدو و نه آب ،غصب بستدهاگر زمین و آب مسلمانان ب

ست با بسیار ا ایو این افسانه. ند، نیز برفتند. رحمه اهلل علیهمت. او رفت و آن قوم که این مکر ساخته بودهیچ سودش نداش

 !ین جهان بنددکه دل در ایک سوی نهادند. احمق مرده و این همه اسباب منازعت و مکاوحت از بهر حطام دنیا ب .عبرت

 .که نعمتی بدهد و زشت باز ستاند... 

 .از شکم مادر تنها آمده بود کهچنانو حسنک تنها ماند، . بوسهل و قوم از پای دار بازگشتند ،شدندچون ازین فارغ 

 :ست من بود و از مختصان بوسهل کهربلی که دوحو پس از آن شنیدم، از ابوالحسن 

 .آوازبسیار ایستاده و مطربان همه خوش خورد و با وی بودم؛ مجلسی نیکو آراسته و غالمان و ماهرویانیک روز شراب می

اند، ای آوردهنوباوه»به، پس گفت: ک مِ در آن میان فرموده بود تا سر حسنک، پنهان از ما، آورده بودند و بداشته، در طبقی، با

سر حسنک را چون  .به برداشتندوردند و از دور مکّ آن طبق بیآ«. بیارید»گفت: «. بخوریم»همگان گفتند: «. از آن بخوریم

بوستان ه اتفاق شراب در دست داشت، بهو بوسهل زوزنی بخندید و ب .و من از حال بشدم .بدیدیم همگان متحیر شدیم

دلی، سر ای ابوالحسن، تو مردی مرغ»گفت:  و من در خلوت دیگر روز او را بسیار مالمت کردم. .ریخت و سر باز بردند

  .بدین حیث و لعنت کردند و همگان او را بسیار مالمت کردند و این حدیث فاش شد« .دشمنان چنین باید

هیچ وقت هب کهچنانو آن روز که حسنک را بر دار کردند، استادم بونصر روزه بنگشاد و سخت غمناک و اندیشمند بود، 

ننشست و حسنک  دیوانه ین حال بود و با و خواجه احمد حسن هم بر« چه امید ماند؟»گفت: او را چنان ندیده بودم و می

دستوری فرود ه تا ب ؛که اثری نماندتراشیده و خشک شد، چنانهایش همه فروپای کهچنانقریب هفت سال بر دار بماند، 

  .کس ندانست که سرش کجاست و تن کجاست کهچنانگرفتند و دفن کردند، 

و چون بشنید جزعی  .این حدیث پنهان داشتند او آور. چنان شنیدم که دو سه ماه ازو مادرحسنک زنی بود سخت جگر

بزرگا، مردا، که »که حاضران از درد وی خون گریستند. پس گفت: درد، چنانه زنان کنند، بلکه بگریست ب کهچناننکرد، 

و ماتم پسر سخت نیکو « .این پسرم بود، که پادشاهی چون محمود این جهان بدو داد و پادشاهی چون مسعود آن جهان

  .ن بودکه این بشنید، بپسندید و جای آ مندو هر خرد بداشت

 ، و بدین جای یاد کرده شد: وی رگور این مرثیه بگفت اندر مبو یکی از شعرای نشا

 ببرید سرش را که سران را سر بود 

 ش ملک و دهر را افسر بود آرای

 رمطی و جهود یا کافر بود گر ق
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 .دار بر شدن منکر بوده از تخت ب
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 نامه(سیرالملوک )سیاست

 الملک طوسیخواجه نظام

 

 حکایت ملک عادل

بود. در همه مملکت او هیچ امیری و سپهسلّاری از او توانگرتر و  نمگر سپهسلّاری بود نوشروان عادل را، و او والی آذربایگا

ا آرزو چنان افتاد در آن شهر که کس را آن آلت و عدّت و خیل و تجّمل نبود که او را. مگر او رتر نبود، و هیچبا نعمت

بدان مقدار که  ای زمین بود از آنِ پیرزنی، گاهی و باغی سازد، و در آن بقعت، پارهنشست که بر حوالی آن شهر نشستمی

و برزیگر نصیب خویش برداشتی، و چندان بماندی که این پیرزن را  یدخل آن هرسال چندان بودی که حصّه پادشاه بداد

چراغ، و یک نان به چاشت خوردی، نانی به نان خورش دادی، و نانی به روغن ؛هرروز چهار تا نان رسیدی جوآمیزتاسال سال

 گذاشتی.ونیاز روزگار میترحم مردمان کردندی. و هرگز از خانه بیرون نیامدی، و در نهفتو دیگری به شام. و جامه به

این پاره »که در جمله باغ و سرای گیرد. کس به گندپیر فرستاد که مگر این سپهسّلار را آن پاره زمین او درخورد بود 

قدر نفروشم؛ که مرا درخوردتر است؛ که مرا در همه جهان این»گندپیر گفت که: « زمین بفروش؛ که مرا درخورد است.

همچند من بها بدهم و یا عوضش زمینی دیگر بدهم که »گفت: « زمین است و قوت من است. کس قوت خویش نفروشد.

این زمین من حالل است، از پدر و مادر میراث دارم، و آبخورش نزدیک است، و همسایگان »گندپیر گفت: « آن دخل باشد.

این « اند و مرا آزرم دارند. آن زمین که تو مرا دهی این چند معنی در او نباشد. اگر خواهی دست از این زمین بدار.موافق

و به ظلم، زمین او را بگرفت و دیوار باغ گرد او درکشید. گندپیر درماند و کارش به سپهسلّار گوش به سخن پیرزن نکرد 

در گوش « بها بده، یا عوض.»ضرورت رسید. بدان راضی شد که بهاش بدهد، یا عوض. خویشتن را پیش او افکند و گفت: 

مد، و نیز او را در سرای خود نگذاشت. و نگرفت و در او ننگریست، و او را به چیز نداشت. گندپیر نومید از پیش او بیرون آ

ساالر برنشستی و به تماشا و شکار شدی، گندپیر بر راه او بنشستی. چون او فراز رسیدی، بانگ برداشتی هرگاه که این سپاه

و بهای زمین خواستی، هیچ جوابش ندادی و از او درگذشتی. و اگر با خاصگیان و ندیمان و حاجبانش بگفتی، گفتندی: 

 کس با او نگفتی. و بر این حدیث دو سال برآمد.و هیچ« ری، بگوییم.آ»

کوبم. خدای، تعالی، زبرِ آهن سرد می»گندپیر سخت اندرماند، و هیچ انصاف نیافت. طمع از وی ببرّید، و با خود گفت: 

من آن است که رنج بر تن هر دستی، دستی آفریده است. آخر این با همه جبّاری، چاکر و بنده نوشروان عادل است. تدبیر 

نهم، و از اینجا به مداین روم و خویشتن پیش نوشروان افکنم و حال خویش معلوم او گردانم. باشد که انصاف خویش از او 

کس از این معنی نگفت و ناگاه برخاست و به رنج و دشواری از آذربایگان به مداین شد. و چون در و پس با هیچ« بیابم.

که والی آذربایگان است و چاکر این است، مرا کی بگذارند که من در اینجا روم؟ آن»ید، با خویشتن گفت: درگاه نوشروان بد

که خداوند جهان است، کی گذارند مرا که در سرای او روم و او را توانم دید؟ تدبیر گذاشتند؛ پس اینمرا در سرای او نمی
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دارم، باشد که در صحرا خویشتن پیش او افکنم، و پوشیده میآن است که هم در این نزدیکی جایگاهی به دست آرم و 

 «حال و قصّه خویش بر او عرضه کنم.

قضا را، آن سپهسّلار که زمین او ستده بود، به درگاه آمد. ملک نوشروان عزم شکار کرد. ]گندپیر خبر یافت که ملک به 

سختی و دشواری بدان شکارگاه شد و پرسان بهفالن شکارگاه به شکار خواهد شد به فالن روز.[ گندپیر برخاست، پرسان

شروان دررسید، و بزرگان لشکر همه درگذشتند و به شکار کردن پسِ خاشاکی بنشست، و آن شب بخفت. دیگرروز نو

راند. گندپیر چون ملک را تنها یافت، از پِس خاربن داری بماند و در شکارگاه مینوشروان با سالح کهچنانمشغول شدند؛ 

ای ملک، اگر جهان داری، داد این پیرزن ضعیف بده و قصّه او را »برخاست و پیش ملک دوید و قصّه برداشت و گفت: 

بشنید، دانست که تا او را سخت ضرورت نبودی، به نوشروان چون گندپیر را بدید و سخن او « بخوان و حال او را بدان.

شکارگاه نیامدی. اسب سوی او راند، و قصّه او بستد و بخواند و سخن او بشنید. آب در دیده نوشروان بگردید. گندپیر را 

ه ما را هیچ دل مشغول مدار. تا اکنون کار تو را افتاده بود، اکنون که معلوم ما گشت تو فارغ شدی، کاری است ک»گفت: 

از پس « ای.چند اینجا برآسای که از راهی دور آمدهافتاده است. مراد تو حاصل کنم، آنگاه تو را با شهر تو فرستم. روزی

فرود آی و این زن را بر استر »آمد. او را گفت: نگریست، فرّاشی را دید از آنِ خویش که بر استری موکبی نشسته بود و همی

مهتر سپار، و خود بازآی. چون از شکار بازگردیم، او را از آن ده به شهر بر و به خانه خویش ده نشان و به دیهی بر، و به

رسان، تا آن روز که ما او را از تو دار و هرروز دو من نان و یک من گوشت، و هر ماه پنج دینار زر از خزانه ما بدو میمی

 پس فرّاش همچنین کرد.« طلب کنیم.

درستی چنین هست اندیشید که چگونه چاره کند که این حال بهشکار بازگشت، همه روز می و چون ملک نوشروان از

هیچ کس را از بزرگان معلوم نباشد. پس نیمروزی، به وقت قیلوله، خلق همه خفته بودند  کهچنانکه گندپیر نموده است؛ 

خادم برفت و آن غالم را بیاورد. ملک گفت: « بیار.به فالن وثاق رو، و فالن غالم را »و سرای خالی بود، خادمی را فرمود که 

ام. باید که نفقاتی از خزینه اند. از همه تو را برگزیدم و اعتمادکاری بر تو کردهای غالم، دانی که مرا غالمان شایسته فراوان»

و بدان مردمان چنان نمایی بستانی و به آذربایگان روی و ]به[ فالن شهر و فالن محلّت فروآیی و بیست روز آنجا مقام کنی، 

ام؛ و پس با هرگونه مردم خاست و نشست کنی و با ایشان درآمیزی، و در میان سخن، که من به طلب غالمی گریخته آمده

دهند، و به مستی و هشیاری، از هر کس بپرسی که در این محلّت شما زنی ]پیر[ بود، فالن نام، کجا شد؟ از او نشانی نمی

داشت چه کرد؟ بشنو تا هر کسی چه گویند، و نیک یاد گیر و مرا از درستی آن حال خبر بازآور. تو را  آن پاره زمین که

شنوند، بگویم: برو، از همه می کهچنانفرستم؛ ولیکن تو را در بارگاه، فردا پیش خود خوانم و به آواز بلند، بدین کار می

ها ها و میوهه هر شهری و ناحیتی که رسی ببین و بپرس، تا حال غلّهخزینه نفقات بستان، و از اینجا به آذربایگان رو و ب

 کهچنان ها ببین و بپرس.امسال چگونه است. جایی آفت سماوی رسیده است، یا نه؛ و همچنین احوال مراعی و شکارگاه

 «فرمانبردارم.»م گفت: غال« فرستم.کس نداند که من تو را به چه کار میزودی بازگرد و مرا معلوم کن، تا هیچیابی به

نشست نوشروان دیگرروز چنین کرد، و غالم برفت و بدان شهر شد و بیست روز آنجا مقام کرد، و با هرکسی که می

زاده بود، و ما او را به شوی و نعمت و فرزندان این زن، پیرزنی مستور و اصیل»پرسید. همه همین گفتند که احوال پیرزن می
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ای زمین داشت، به برزگری داده بود تا رزندانش همه بمردند و نعمتش بپالود، و او مانده بود و پارهدیده بودیم. شوی و ف

حاصل آمدی، چندان بودی که چون حصّه پادشاه و قسط برزگری بدادی، نصیب او چندان کشت، و آنچه از آن زمین بهمی

چراغ، و یکی به خورش دادی، و یکی به روغنی: یکی به نانبماندی که تا وقت ارتفاع دیگر، هر روز چهار تا نان رزق او بود

زور بگرفت و در جمله چاشت و دیگری به شام بخوردی. مگر والی را مراد چنان افتاد که منظری و باغی سازد. زمین او را به

خواست، کس بها می داشت وشد و بانگ همیباغ پیوست، نه بها داد و نه عوض؛ و سالی دو این پیرزن بر درِ سرای او می

 «بیند. ندانیم تا کجا رفت، مرده است یا زنده.گوش بدو نکرد. و اکنون مدّتی است تا کس، او را در این شهر نمی

بگوی تا »غالم بازگشت و به درگاه بازآمد. نوشروان عادل بار داده بود. غالم پیش رفت و خدمت کرد. نوشروان گفت: 

ها نیک است و هیچ آفت نرسیده است، و مرغزارها خرّم جایی غلّهوند، امسال به همهبه دولت خدا»گفت: « چون یافتی؟

چون بار گسسته شد و سرای از بیگانه خالی « الحمدللّه، خوش خبری است.»نوشروان گفت: « ها آبادان.است و شکارگاه

ازراند. نوشروان را حقیقت شد که هرچه ماند، غالم را فرمود خواندن و احوال بررسید. غالم بر آن جملت که شنیده بود، ب

گندپیر گفته بود همه راست بود. آن روز و آن شب او را از اندیشه و تغابن خواب نبرد. دیگرروز، پگاه، حاجب بزرگ را پیش 

 «چون بزرگان درآمدن گیرند، چون فالن درآید، او را در دهلیز بنشان تا بگویم که چه باید کرد.»خواند و فرمود که 

ن بزرگان و موبدان به بارگاه حاضر شدند، نوشروان بیرون آمد و بار داد. زمانی بود. روی به بزرگان و موبدان کرد و چو

این »گفت: « فرمانبرداریم.»گفتند: « راستی، بگویید.دانید از روی قیاس تخمیناً، به کهچنانسخنی از شما بپرسم. »گفت: 

دو بار هزارهزار دینار دارد که او را بدان یک»گفتند: « یه دستگاه باشد از زر نقد؟فالن را که امیر آذربایگان است، چه ما

« پانصدهزار ]دینار[ سیمینه و زرینه دارد.»گفتند: « مجلس و متاع تا چه حد باشد؟»گفت: « حاجت نیست، بیکار نهاده.

گفت: « سیصدهزار دینار دارد.»تند: گف« فرش و تجمّل؟»گفت: « هشتصدهزار دینار دارد.»گفتند: « از جواهر؟»گفت: 

در خراسان و عراق و فارس و آذربایگان، به هیچ ناحیتی و شهری نیست که او »گفتند: « ملک و مستغل و ضیاع و عقار؟»

اسب و »گفت: « هشت پاره دیه ملک، و سرای و کاروانسرای و گرماوه و آسیا و مستغل ندارد.را در آنجا ده پاره و هفت

هزار بیست»گفتند: « شتر؟»گفت: « هزار دارد.مگر دویست»گفتند: « گوسپند؟»گفت: « هزار دارد.سی»ند: گفت« استر؟

« رو.هزاروهفتصد غالم دارد، از ترکی و رومی و حبشی و چهارصد کنیزک ماه»گفتند: « خریده؟بنده درم»گفت: « دارد.

و اباها و قالیا و چرب و شیرین خورد؛ و یکی هم از گوهر کسی که چندین نعمت دارد، و هرروز از بیست گونه بره »گفت: 

ای که در همه جهان دو تا نان دارد خشک، یکی بامداد خورد، او، آدمی و بنده و پرستار خدای، عزّ و جلّ؛ ضعیفی و بیچاره

همه گفتند: « ه واجب آید؟یکی شبانگاه، این کس، برود، به ناحق، آن دو تا نان از وی بستاند و او را محروم بگذارد، بر او چ

هم اکنون »پس نوشروان گفت: « این کس مستوجب همه عقوبتی باشد، و هر بدی که به جای او کنند، دون حق او بود.»

خواهم که پوست از تنش جدا کنید و گوشتش به سگان دهید، و پوستش پر کاه کنید و بر در سرای بیاویزید، و هفت روز 

ای تره به بیداد از کسی بستاند، و ای کاه و مرغی و دستهاین هرکه بر کسی ستم کند، و توبرهکنید که بعد از منادی همی

 همچنین کردند.« کس همین رود که با این رفت.یا متظلّمی به درگاه آید، با آن
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سیده است و راین ستم»چون گندپیر را بیاوردند، بزرگان را گفت: « آن گندپیر را بیاور.»پس آن فرّاش را فرمود که: 

ای غالم، من تو را »و آن غالم را که به آذربایگان فرستاده بود، آنجا حاضر بود. گفت: « آن ستمکار که جزای خویش یافت.

که از احوال این گندپیر و تظلّم او بررسم، و به درستی و راستی ملک را بدان»گفت: « به چه کار به آذربایگان فرستادم؟

تا دانید که من این سیاست از گزاف نکردم، و بعد از این با ستمکاران جز به شمشیر »ا گفت: پس بزرگان ر« معلوم کنم.

های دراز، کوتاه کنم و مفسدان را از روی زمین سخن نخواهم گفت. و میش و برّه را از گرگ نگاه خواهم داشت و دست

اند. اگر شایستی که مردمان هرچه ر آفریدهبرگیرم، و جهان به داد و عدل و امن آبادان کنم؛ که مرا از جهت این کا

خواستندی کردندی، خدای، عزّ و جلّ، پادشاه پدیدار نکردی و بر سر ایشان نگماشتی. اکنون شما جهد کنید تا کاری 

هرکه در آن مجلس بود از هیبت و سیاست نوشروان « پیشه رفت.ناترس ستمنکنید که با شما همین رود که با این خدای

 ن بشد.شازهره

که بر تو ستم کرد، جزاش دادم و آن سرا و باغ که زمین تو در آن میان است به تو بخشیدم آن»پس آن زن پیر را گفت: 

 «و چهارپای و نفقه فرمودم، تا به سالمت با توقیع من به شهر و وطن خویش بازروی، و ما را به دعای خیر یاد داری.

رسیدگان بسته؛ که لشکریان و رعایا هر دو ستمکاران گشاده بود، و بر ستمچرا باید که درِ سرای ما بر »پس گفت: 

تر باشد اند و لشکریان ستاننده. پس واجب چنان کند که بر دهنده در گشادهزیردستان و کارکنان مایند؛ بلکه رعایا دهنده

های دهلیزی، یکی آن است که متظّلمی به کنند و از پروانهها که میرود و بیدادیها که میرسمیکه بر ستاننده. و از بی

درگاه آید، بنگذارند او را که پیش من آید و حال خویش بنماید. اگر این زن اینجا راه یافتی، او را به شکارگاه رفتن حاجت 

 «نیوفتادی.

ظلّمی که به ساله کودک بدو رسد، تا هر متدست هفت کهچنانها در او آویزند؛ ای سازند و جرسپس بفرمود تا سلسله

کس را پیش خواند، ها به بانگ آیند، نوشروان بشنود، آندرگاه آید او را به حاجبی حاجت نبود. سلسله را بجنبانند، جرس

 سخن او بشنود و داد او بدهد. همچنین کردند.

د و گفتند: چون بزرگان از پیش او برفتند و به سرای خویش شدند، درحال وکیالن و خیل و زیردستان خویش بخواندن

اید، و یا کسی را خونی از بینی بیاورده، و به مستی و هشیاری کسی ناواجب ستدهبنگرید تا در این ده سال از که چیزی به»

اید باید که ما و شما در این کار بنگریم تا همه خصمان را خشنود کنیم، پیش از آنکه کسی به درگاه رود و از ما را بیازرده

شدند و هریکی را خواندند، و به در سراهای ایشان میگنان درایستادند و خصمان را به وجه نیکو میپس هم« تظلّم کند.

فالن از فالن خشنود گشت و با او هیچ »ستدند که کردند؛ و با این همه خطی از اقرار او میبه عذر و به مال خشنود می

 «دعوی ندارد.

های دراز کوتاه شد و خلق همه مملکت او راست بایستاد و دستواجب که ملک نوشروان بکرد، بدین یک سیاست به

 کس به درگاه از کسی تظلّم نکرد.هفت سال بگذشت، هیچ کهچنانعالم بیاسودند؛ 
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 حکایت

ها بانگ بخاست و بعد از هفت سال، نیمروزی که سرای خالی بود و مردمان همه رفته بودند و نوبتیان خفته، از جرس

چون خادمان در سرای بار « بنگرید تا کیست که به تظلّم آمده است.»روقت، دو خادم را بفرستاد، گفت: نوشروان بشنید. د

مالید، و از جنبش ها میآمدند، خری را دیدند پیر و الغر و گرگن که از دِر سرای اندر آمده بود و پشت اندر آن سلسله

یچ کس به تظّلم نیامده است؛ مگر خری الغر و پیر و گرگن از ه»آمد. خادمان رفتند و گفتند: ها بانگ میزنجیر از جرس

در اندر آمده است، و چون آسیب زنجیر به پشت او رسیده است او را خوش آمده است، و به سبب خارش گر، خویش را در 

 «مالد.آن زنجیر می

گاه کنی، این خر هم به داد پندارید. چون نیک نای نادانان که شماییید، نه چنین است که شما می»نوشروان گفت: 

خواستن آمده است. چنان خواهم که هر دو خادم بروید و این خر را در میان شهر برید و از احوال این خر از هرکسی 

خادمان از پیش ملک بیرون آمدند، و این خر را در میان شهر و بازار آوردند و از « راستی مرا معلوم کنید.بپرسید، و به

ای واللّه! کم کسی است »همه گفتند: « شناسد؟کس هست از شما که این خرک را میهیچ»رفتند که مردمان پرسیدن گ

این خرک از آنِ فالن مرد گازر است، و »گفتند: « چون شناسید؟ برگویید.»گفتند: « در این شهر که این خرک را نشناسد.

ردمان بر پشت او نهادی و به گازران بردی و شبانگاه های مبینیم. هر روز جامهقرب بیست سال است تا ما این خرک را می

داد؛ اکنون که پیر شد و از کار فروماند، آزادش کرد و از خانه بیرون توانست کرد، علفش میبازآوردی. تا جوان بود و کار می

گردد، ی و بازار میها و کوکرد. و اکنون مدّت یک سال است تا نام آزادی بر این خرک افتاده است و شب و روز در محّلت

روز بر او بگذرد که آب و گیاه نیابد، و هرزه دهند. مگر دو شبانو هرکسی مزد خدای را، علفی و آبی و مشتی گیاه بدو می

 «گردد.می

نه »چون هر دو خادم از هر که پرسیدند همین شنیدند، سبک بازگشتند و معلوم ملک نوشروان کردند. نوشروان گفت: 

ه این خرک هم به داد خواستن آمده است؟ این خرک را امشب نیکو دارید و فردا آن مرد گازر را، با چهار شما را گفتم ک

دیگر روز خادمان چنین کردند. « مرد کدخدای از محلّت او، با این خرک به بارگاه پیش من آرید، تا آنچه واجب آید بفرمایم.

تا این خرک جوان بود و کار تو »ش بردند. نوشروان گازر را گفت: خر را و گازر را با چهار مرد کدخدای به وقت بار پی

داشتی. اکنون که پیر گشت و از کارکردن فروماند، از بهر آنکه تا علفت نباید دادی و تیمارش میتوانست کرد، علفش میمی

اش هبفرمود تا چهل دِرِّ« ود؟ساله او کجا رداد، نام آزادی بر وی نهادی و از درش بیرون راندی. پس حق رنج و خدمت بیست

که این خرک کاه و جو و آب تواند خورد، به علم روزی چندانتا این خرک زنده باشد، خواهم که هر شبان»زدند و گفت: 

 «دهی؛ و اگر هیچ تقصیر کنی و معلوم من گردد، تو را ادبی بلیغ فرمایم.این چهار مرد بدو می

*** 

اند، و در کار گماشتگان و مقطعان و عامالن احتیاط ها داشتهدر حق ضعفا اندیشه تا دانسته باشی پادشاهان همیشه

 نامی این جهان و رستگاری آن جهان.اند، از بهر نیککرده
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مشغولی ندهند، و و هر دوسه سالی عّمال و مقطعان را بدل باید کرد تا ایشان پای سخت نکنند و حصنی نسازند و دل

 الیت آبادان بماند.با رعایا نیکو روند و و
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 نامهقابوس

 عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر

 

 حکایت

ای بود فتح نام؛ سخت نجیب و روزبه بود، و همه را بنده بغداد، ویه و چنین شنودم که بدان روزگار که متوکّل خلیفه بود ب

عزیزتر داشتی. این فتح را خواست که شناو  فرزندی پذیرفته بود و از فرزنده را بها آموخته بود، و متوکّل ویهنرها و ادب

آموختند. و این فتح هنوز کودک بود و بر شناو کردن دلیر نگشته کردن بیاموزد. مّلاحان را آوردند و او را اندر دجله شناو می

اندر آب جست شناو رفت و ه از خود نمودی که آموختم. یک روز تنها بی اوستادان ب ،ستا بود و اما چنانکه عادت کودکان

آب گذاشت و همی شد تا از دیدار ا آب بسنده نیست خود را با فتح را بگردانید. فتح چون دانست که ب ،و آب تیز همی آمد

خورده سوراخی برسید آبه تا ب؛ خورده بودهای آبمردمان ناپدید گشت. چون لختی راه رفته بود به آب، بر کنار رود سوراخ

تا خدای تبارک و تعالی چه خواهد؟ »ت بزد و خود را اندران سوراخ افگند و آنجا بنشست و گفت: روزگار، جهد کرد و دسه ب

و هفت روز آنجا بماند. اول روز که خبر دادند متوکّل را که فتح در آب جست و غرقه شد،  «م.بدین وقت باری جان بجهانید

و « .ر که فتح را مرده بیابد و بیارد هزار دینارش بدهمه»از تخت فرود آمد و در خاک نشست و ملّاحان را بخواند و گفت: 

ملّاحان در دجله اوفتادند، و  «را بدان حال که یابند نیارند و نبینمش، طعام نخورم. تا آن وقت که وی» سوگند یاد کرد که:

ح را دید ، شاد گشت اتفاق ملّاحی بدین سوراخ رسید، فتهکردند، تا سر هفت روز بخوردند، و هر جای طلب همیغوطه همی

ای امیرالمومنین اگر فتح را زنده بیارم مرا چه عطا »جا بنشین تا سماری آرم؛ و پیش متوکّل آمد و گفت: و گفت: همین

احان را بیاوردند. متوکل آنچه ملّ سماری ببردند و وی «.یافتمش زنده»مّلاح گفت:  «پنج هزار دینار بدهم.»گفت:  «بخشی؟

ست یک نیمه به ا در خزینه رو و از هر چه در خزینه من چیزی» وقت بفرمود دادن؛ و وزیر را بفرمود که را پذیرفته بود در

 «.من سیرم، یا امیرالمؤمنین»فتح گفت:  «روزه است.هفت ۀنان و طعام آورید که وی گرسن»آنگه گفت: . «درویشان ده

که هر روز بیست تا نان بر طبقی  ،فت روز گرسنه نبودمنه، من این ه»فتح گفت:  «مگر از آب دجله سیری؟»متوکّل گفت: 

نهاده، بر روی آب فرود آمدی، و من جهد کردمی، و دو سه نان بگرفتمی؛ و زندگانی من از آن نان بود و بر هر نانی نبشته 

افگند کیست؟ در شهر منادی کنید که آن مرد که نان در دجله می »متوکّل فرمود که  «بود: محمّد بن الحسین االسکاف.

متوکّل گفت:  «منم آنکس.»روز دیگر مردی بیامد و گفت:  «بیایند و بگویند که امیرالمؤمنین با او نیکویی خواهد کردن.

  او را گفتند «بدان نشان که نام من بر روی هر نانی نبشته بود: محمّد بن الحسین االسکاف.»مرد گفت:  «به چه نشان؟»

 غرض تو از»گفت:  «ست.ا یک سال»مرد گفت:  «ست تا تو این نان در آب می افکنی؟اگاه این نشان درست آمد اما چند»

به دست من نیکی دیگر نبود؛ آنچه  «شنوده بودم که نیکی کن و به رود انداز که روز بر دهد.»گفت:  «ین چه بوده است؟ا

بدانچه کردی ثمرت یافتی؛ ویرا بر در توانستم کردن همی کردم تا خود چه بر دهد؟ متوکّل گفت: آنچه شنیدی کردی و 

روزگار القایم ه بغداد پنج دیه داد. مرد بر سر ملک رفت و محتشم گشت و هنوز فرزندزادگان آن مرد مانده اند در بغداد؛ و ب
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پیران باهلل ـ که من حج کردم و ایزد تعالی مرا توفیق داد زیارت خانه خود ـ فرزندزادگان این مرد را دیدم و این سخن از 

 بغداد شنودم.

 

 حکایت

او  ۀای از کاسه برداشت. مویی در لقمنان همی خورد با ندیمان و کسان خویش، مردی لقمه وقتی صاحب عبّادشنودم که 

مرد لقمه از دست فرو نهاد و برخاست و برفت. صاحب . «ای فالن! موی از لقمه بردار»ندید. صاحب او را گفت: یبود. مرد هم

مرا نانِ آن کسی »این مرد گفت:  ما برخاستی؟ ای فالن! چرا نان نیم خورده از خوانِ» آردیدش و پرسید که فرمود که باز

 .صاحب، سخت خجل شد از آن حدیث «.نباید خورد که تاِی مویی در لقمه من بیند

 

 حکایت

فقت کنی امو»خویش دید.گفت: ِ آن زاندر دوستی ا به راه ز خانه بیرون رفت تا به گرمابه رود.شنودم که مردی به سحرگاه ا

تا نزدیک گرمابه و .« رمانم آمدن که شغلی داگرمابه نتور ندالکن  ،هی کنماتا گرمابه با تو همر»گفت: « یم؟تا به گرمابه شو

 .ه دیگر رفتبه راو د بازگشت اخبر دا ین مرد رابی آنکه  .هی رسیدادو ر به سر ،بیامد

شت که اهنوز تاریک بود پندو دید ا ر راطر .ین مرد بازنگریدا ری خویش.ارفت به طریین مرد ماز پس اری اطرا تفاق را

ی ا»گفت: و د ار دابدین طرو ز آستین بیرون گرفت ا ؛شت بر دستارچه بستهاصد دینار در آستین د ست.اآن دوست وی 

 .«بازدهیبه من  ز گرمابه بیرون آیماچون من  به توست امانت این ا ،درابر

 ست همی رفت.ارو جامه پوشید  روز روشن شده بود. ز گرمابه بیرون آمد.اآنجا مقام کرد تا وی و ز وی بستد ازر طرار 

ین نگاه ا زاز شغل خویش فروماندم امروز اپس برو که و زر خویش بازستان ، نمردای جوا»گفت: و ند اباز خوا ر وی راطر

 .«مانت تواشتن اد

 طراری گر توا»گفت: « دی.ادبه من ین زر اتو  ،رماطرمردی من »گفت:  «؟دیتو چه مرو  چیستزر این »مرد گفت: 

نه باز و ندیشیدمی از تو یک جو نهار دینار بودی اگر هزاصناعت خویش بردمی به گر ا»ر گفت: اطر «؟زر من نبردیا چر

 .«نمردی نیستامانت بردن جواکه  ر باشداخوزینهارر نباید که اردزینها .دیاد به مننهار زبهلکن تو و دمی اد

 

 حکایت

داشتی که  شای در میخی آویخته بود و هوس آنداشت و کوزه گورستان دکان ۀبود که بر در درواز یایه شهر مرو درزب

ها بکردی که چند ای که از آن شهر بیرون بردندی، وی سنگی اندر آن کوزه افکندی، و هر ماهی حساب آن سنگهر جنازه

مردی به . از قضا درزی بمرد .تا روزگار برآمد .بردند و باز کوزه تهی کردی و سنگ همی در افکندی تا ماهی دیگرکس را 
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این درزی کجاست که حاضر »همسایه را پرسید که  ؛ددیدر دوکانش بسته  .طلب درزی آمد و خبر مرگ درزی نداشت

 «.درزی نیز در کوزه افتاد»همسایه گفت:  «نیست؟
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 وحید اسرارالت

 الخیرفی مقامات شیخ ابی سعید ابی

 محمد بن منوّر

 

دانید که این گفت: مییک روز شیخ ما با جمعی صوفیان به در آسیایی رسید. اسب بازداشت و ساعتی توقف کرد. پس می

کنی. می دهی و گرد خود طوافستانی و نرم باز میگوید تصوف این است که من در آنم: درشت میگوید؟ میآسیا چه می

 کنی تا هرچه نباید از خود دور کنی، نه در عالم تا زمین زیر پای گذاری.سفر در خود می

*** 

 

های شیخ ما او را خواجه عبدالکریم خادم خاص شیخ ما ابوسعید بود، گفت: روزی درویشی مرا بنشانده بود تا از حکایت

چه کار »برفتم. چون پیش شیخ رسیدم، شیخ پرسید که « خواند.شیخ تو را می»نوشتم. کسی بیامد که چیزی می

یا عبدالکریم! حکایت نویس »شیخ گفت:.« نوشتممی شیخ، آنِ از خواست، چند حکایت درویشی»:  گفتم« کردی؟می

 .«مباش، چنان باش که از تو حکایت کنند

*** 

 

کرد مالید و شوخ بر بازوی او جمع میکرد و دست بر پشت شیخ میشیخ ما روزی در حمام بود، درویشی شیخ را خدمت می

ای » رسم قائمان باشد. تا آن کس ببیند که او کاری کرده است. پس در میان این خدمت از شیخ سوال کرد که کهچنان

 «جوانمردی چیست؟، شیخ

 .«شوخِ مرد به روِی مرد نیاوری کهآن»شیخ ما حالی گفت: 

*** 

 

ای ارزن. یک دانه کار ما با شیخ بوسعید هم چنان است که پیمانه»گفت که خواجه امام مظفر حمدان در نوقان یک روز می

افزار کرد و پیش مریدی از آن شیخ ما ابوسعید، آنجا حاضر بود، از سرگرمی برخاست و پای« شیخ بوسعید است و باقی من.

خواجه امام مظفر را بگوی که آن » خ ما آمد و آنچ از خواجه مظفر حمدان شنوده بود با شیخ حکایت کرد. شیخ گفت:شی

 .«یک هم تویی ما هیچ نیستیم

*** 
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خدمت شیخ بایستاد و هرچه  در نیشابور و به بکفتادت شیخ مه اهلل علیه به اردب رحدر آن وقت که خواجه حسن مؤ

آن خدمت  راه شیخ صرف کرد و شیخ او را به خدمت درویشان فرمود و بدان مهم نازک نصب کرد و اومال دنیا در داشت از 

و هنوز از آن خواجگی  کردو آنچه شرط این راه بود بر آن تحریض می فرمودتدریج و رفق او را ریاضت میهمی کرد و شیخ ب

سوی ! کواره بر باید گرفت و به سر چهاریا حسن»و گفت:  او را آواز داد جه حسن چیزی باقی بود. یک روز شیخدر باطن خوا

حسن  «جگربند که یابی بخرید و در آن کواره نهاد و در پشت گرفت و به خانقاه آورد. کرمانیان باید شد و هر شکنبه و

ت بایست داشضرورت اشارت پیر نگاه میآمد. اما بهت عظیم میکواره در پشت گرفت و رفت و آن حرکت بر وی سخ

ه که دید بخرید و در کواره نهاد کرمانیان آمد و هر جگربند و شکنب سوی. به سر چهاربی فی امتهالشیخ فی قومه کالنّ  که

مرد از تشویر و خجالت مردمان دوید و او هر نفسی میو نجاست به جامه و پشت وی فرو میو در پشت گرفت و آن خون 

دیده بودند و امروز برین صفت  ای فاخر و چندان نعمت دنیا و غالمان و تجملها در آن مدتی نزدیک با چنان جامهکه او ر

م د که مصطفی صلی اهلل علیه و سلّ وَغایت سخت بود. و همه خلق را همچنین بُهدیدند و او را از سر خواجگی برخاستن بمی

ت خواجگی ین فرمان آن بود تا بقیّا از و خود مقصود شیخ .ؤس الصّدیقین حبّ الریاسهعن رُ جُخرُإنّ آخر ما یَ می گوید :

چون حسن آن کواره در پشت بدین صفت از چهارسوی  اندرون حسن مانده بود از وی فرو ریزد.  در جاه که حبّ  دنیا و

و از در خانقاه در  شهر نیشابور بود ــو این یک نیمه از راست بازار  ــ کرمانیان به خانقاه شیخ آورد به کوی عدنی کویان

 «.حیره باید برد و پاکیزه بشست بدان آب روان و باز آورد این را همچنین به دروازۀ»یخ گفت: . شآمد و پیش شیخ بایستاد

 .و این دیگر نیمه از راست بازار شهر بودــ 

د از آن خواجگی و جاه ها بشست و باز آورد. آن وقت را که با خانقاه آمحسن همچنان به درواۀ حیره شد و آن شکنبه

اصحابنا را شکنبه وای  این را به مطبخی باید داد تا امشب»با وی هیچ چیز نمانده بود. آزاد و خوشدل درآمد. شیخ گفت: 

 «د.بپز

باید کرد اکنون غسلی ب»شیخ بدیده بود که حسن را در آن ریاضت رنجی عظیم رسیده بود. حسن را آواز داد و گفت: 

بباید شد. و از همه اهل بازار سوی کرمانیان باید شد و از آنجا تا به حیره ود پوشید و به سر چهارو جامۀ نمازی معه

 حسن بر حکم اشارت شیخ برفت و از آنجا که شکنبه خریده«پر شکنبه در پشت؟  هیچ مردی دیدی با کوارۀ»رسید که پمی

کس نگفت که من چنین هیچ .از هر که او را دیده بود، پرسیددار، و ، از یک یک دوکانآوردهبود تا آنجا که بشسته بود و باز

 .«ام یا آن کس تو بودیکسی را دیده

ا هیچ کس را پروای دیدن تو نیست. بینی و الّ ای حسن! آن تویی که خود را می»چون حسن پیش شیخ آمد شیخ گفت: 

که تا بَِنُکشی دست از وی بِنَداری. و  ؛مالیدنی، لیدباید کرد و بما. او را قهر میآرایدآن نفس توست که ترا در چشم تو می

حسن را چون این حالت مشاهده افتاد از بند خواجگی و  «چنان به حقش مشغول کنی که او را پروای خود و خلق نماند.

ند و شیخ کلی بیرون آمد و آزاد شد. و مطبخی آن ابا بپخت و آن شب سفره بنهادند و آن خوردنی بر سفره نهادهجاه ب حبّ

 «.خوریدوای حسن میبخورید که امشب خواجهای اصحابنا! »شیخ گفت:  .و جمع متصوفه بر سفره بنشستند
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 گلستان

 سعدی

 

 زنحکایت مشت

زنی را حکایت کنند که از دهر مخالف به فغان آمده و حلق فراخ از دست تنگ به جان رسیده. شکایت پیش پدر برد مشت

 سفر دارم؛ مگر به قوّت بازو دامن کامی فرا چنگ آرم.و اجازت خواست که عزم 

 فضل و هنر ضایع است تا ننمایند

 عود بر آتش نهند و مشک بسایند

اند: دولت نه به پدر گفت ای پسر خیل محال از سر به در کن و پای قناعت در دامن سالمت کش که بزرگان گفته

 کوشیدن است؛ چاره کم جوشیدن است

 دامن دولت به زورکس نتواند گرفت 

 فایده است وسمه به ابروی کورکوشش بی

 اگر به هر سر موییت صد خرد باشد

 خرد به کار نیاید چو بخت بد باشد

پسر گفت ای پدر فواید سفر بسیار است؛ از نزهت خاطر و جّر منافع و دیدن عجایب و شنیدن غرایب و تفرّج بلدان و 

سالکان طریقت  کهچناند مال و مکتسَب و معرفت یاران و تجربت روزگاران؛ مجاورت خّلان و تحصیل جاه و ادب و مزی

 اند:گفته

 تا به دکّان و خانه در گروی

 هرگز ای خام آدمی نشوی

 برو اندر جهان تفرّج کن

 پیش از آن روز کز جهان بروی

خستین، بازرگانی که با شمارست ؛ ولیکن مسّلم پنج طایفه راست: نپدر گفت ای پسر منافع سفر چنین که گفتی بی

وجود نعمت و مکنت غالمان و کنیزان دارد دآلویز و شاگردان چابک؛ هر روزی به شهری و هر شب به مقامی و هر دم به 

 گاهی از نعیم دنیا ممتّع.تفرّج

 منعم به کوه و دشت و بیابان غریب نیست

 هر جا که رفت خیمه زد و خوابگاه ساخت

 ست دسترسو آنرا که بر مراد جهان نی

 در زاد و بوم خویش غریب است و ناشناخت
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 دوم، عاِلمی که به منطق شیرین و قوّت فصاحت و مایۀ بالغت، هر جا که رود به خدمت او اقدام نمایند و اکرام کنند.

 وجود مردم دانا مثال زرّ طلی است 

 که هر کجا برود قدر و قیمتش دانند

 دیار غریبش به هیچ نستانندزادۀ نادان به شهروا ماند/ که در بزرگ

آند: اندکی جمال به از بسیاری مال و کند که بزرگان گفته رویی که درون صاحبدالن به مخالطت او میلسیم، خوب

های خسته است و کلید درهای بسته. الجرم صحبت او را همه جای غنیمت شمارند و خدمتش گویند روی زیبا مرهم دل

 را منّت دانند.

 رود حرمت و عّزت بیند شاهد آنجا که

 ور برانند به قهرش پدر و مادر خویش

 پر طاووس در اوراق مصاحف دیدم

 بینم بیشگفتم این منزلت از قدر تو می

 گفت خاموش که هر کس که جمالی دارد

 هر کجا پای نهد دست ندارنندش پیش

بازدارد. پس به وسیلت این فضیلت دل مشتاقان آوازی که به حنجرۀ داوودی آب از جریان و مرغ از طیران چهارم خوش

 صید کند و ارباب معنی به منادمت او رغبت نمایند و به انواع خدمت کنند.

 چه خوش باشد آهنگ نرم و حزین

 به گوش حریفان مست صبوح

 به از روی زیباست آواز خوش

 که آن حظّ نفس است و این قوت روح

 اند:خردمندان گفته کهچنانی حاصل کند تا آبروی از بهر نان ریخته نگردد؛ وری که به سعی بازو کفافیا کمینه پیشه

 دوز.گر به غریبی رود از شهر خویش/ سختی و محنت نبرد پینه

 ور به خرابی فتد از مملکت

 گرسنه خفتد ملک نیمروز

بهره این جمله بی طیب عیش. و آنکه از ۀچنین صفتها که بیان کردم ای پسر در سفر موجب جمعیت خاطرست و داعی

 خیال باطل در جهان برود و دیگر، کسش نام و نشان نشنوده ب ،است

 کین او برخاسته هر آنکه گردش گیتی ب

 غیر مصلحتش رهبری کند ایامه ب

 کبوتری که دیگر آشیان نخواهد دید

 سوی دانه و دامه بردش تا بقضا همی
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اسباب حصول تعلق ه ست با اند: رزق اگر چه مقسومگفته پسر گفت: ای پدر قول حکما را چگونه مخالفت کنیم که

 .ست و بال اگرچه مقدور از ابواب دخول آن احتراز واجبا شرط

 گمان برسدرزق اگر چند بی

 شرط عقلست جستن از درها

 ور چه کس بی اجل نخواهد مرد

 هارتو مرو در دهان اژد

جه درافکنم. پس مصلحت آنست ای پدر که سفر کنم کزین در این صورت که منم با پیل دمان بزنم و با شیر ژیان پن

 .آرمنوائی نمیبیش طاقت بی

 فتاد ز جای و مقام خویشاچون مرد بر

 دیگر چه غم خورد همه آفاق جای اوست

 روندسرائی همیه شب هر توانگری ب

 درویش هر کجا که شب آید سرای اوست

 :گفتشد و با خود همیت خواست و روان این بگفت و پدر را وداع کرد و همّ

 کامه هنرور چو بختش نباشد ب

 جائی رود کش ندانند نامه ب

 رفتفرسنگ همیه آمد و خروش بکنار آبی که سنگ از صالبت او بر سنگ همیه همچنین تا برسید ب

  سهمگین آبی که مرغابی در او ایمن نبودی

 کمترین موج آسیاسنگ از کنارش در ربودی

را دست عطا بسته بود. زبان ثنا  ای در معبر نشسته و رخت سفر بسته. جوانقراضهه هر یک برا دید  گروهی مردمان

 :خنده برگردید و گفته مروت ازو بمالح بی. چندانکه زاری کرد یاری نکردند. برگشود

 ریا زور از دره زر نداری نتوان رفت ب

 زور ده مرده چه باشد زر یک مرده بیار

هم برآمد. خواست که از او انتقام کشد کشتی رفته بود آواز داد و گفت: اگر بدین جامه ه ب مالح ۀرا دل از طعن جوان

 .مالح طمع کرد و کشتی بازگردانید. ام قناعت کنی دریغ نیستکه پوشیده

 هوشمند ۀبدوزد شره دید

 بنده درآرد طمع مرغ و ماهی ب

تا پشتی  درآمده یارش از کشتی ب. وفتکمحابا فروبی خود درکشید وه دست جوان افتاد به که ریش و گریبانش بچندان

اجرت کشتی مسامحت ه مصالحت گرایند و به کند همچنین درشتی دید و پشت بداد. جز این چاره ندانستند که با او ب

 نمایند
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 چو پرخاش بینی تحمل بیار

 که سهلی ببندد در کارزار

 زبانی و لطف و خوشیشیرینه ب

 کشیموئی ه توانی که پیلی ب

کشتی درآوردند و روان شدند. ه پس ب. نفاق بر سر و چشمش دادنده ب یعذر ماضی در قدمش افتادند و بوسه چنده ب

 ستونی از عمارت یونان در آب ایستاده. ه تا برسیدند ب

مالح گفت: کشتی را خللی هست یکی از شما که زورآورتر است باید که بدین ستون برود و خطام کشتی بگیرد تا 

 عمارت کنیم. 

را ه اند: هرکآزرده نیندیشید و قول حکما معتبر نداشت که گفتهغرور دالوری که در سر داشت از خصم دله جوان ب

درآید ه رسانی از پاداش یک رنجش ایمن مباش که پیکان از جراحت بدل رسانیدی اگر در عقب آن صد راحت به رنجی ب

 :و آزار در دل بماند

 تاشچه خوش گفت بکتاش با خیل

 چو دشمن خراشیدی ایمن مباش

 دل گردیمشو ایمن که تنگ

 تنگ آیده چون ز دستت دلی ب

 حصار مزن ۀسنگ بر بار

 که بود کز حصار سنگ آید

برپیچید و بر باالی ستون رفت مالح زمام از کفش درگسالنید و کشتی براند. بیچاره قود کشتی به ساعد که مِچندان

 متحیر بماند. 

روزی دو بال و محنت کشید و سختی دید. سوم روز خوابش گریبان گرفت و در آب انداخت. بعد شبانروزی دگر بر کنار 

ت یافت. سر در بیابان نهاد و تا اندکی قوّ  ؛برآوردناز حیاتش رمقی مانده. برگ درختان خوردن گرفت و بیخ گیاهان ؛ افتاد

 سر چاهی رسید. ه طاقت برفت تا تشنه و بیهمی

رحمت  ؛را پشیزی نبود طلب کرد و بیچارگی نمود جوان. آشامیدندپشیزی همیه قومی برو گرد آمده و شربتی آب ب

محابا بزدند و مجروح کوفت. مردان غلبه کردند و بیضرورت تنی چند را فرو ه نیاوردند. دست تعدی دراز کرد میسر نشد. ب

 شد

 پشه چو پر شد بزند پیل را

 با همه تندی و صالبت که اوست

 مورچگان را چو بود اتفاق

 را بدرانند پوست شیر ژیان
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لرزه بر را دید  مقامی که از دزدان پر خطر بود. کاروانیانه حکم ضرورت در پی کاروانی افتاد و شبانگاه برسیدند به ب

اندام اوفتاده و دل بر هالک نهاده. گفت: اندیشه مدارید که یکی منم درین میان که به تنها پنجاه مرد را جواب دهم و دیگر 

زاد و آبش ه جوانان هم یاری کنند. این بگفت و مردم کاروان را به الف او دل قوی شد و به صحبتش شادمانی کردند و ب

لقمه ای چند از سر اشتها تناول . را آتش معده باال گرفته بود و عنان طاقت از دست رفته دستگیری واجب دانستند. جوان

 کرد و دمی چند آب در سرش آشامید تا دیو درونش بیارامید و بخفت. 

 کهچنانناکم نه چندانکه از دزدان. شما اندیشه ۀپیرمردی جهاندیده در آن کاروان بود گفت: ای یاران من ازین بدرق

کنند که عربی را درمی چند گرد آمده بود و به شب از تشویش لوریان در خانه تنها خوابش نبردی. یکی را از  حکایت

چندانکه بر درمهاش . شبی چند در صحبت او بود کند ودیدار او منصرف ه دوستان پیش خود آورد تا وحشت تنهائی ب

عریان. گفتند: حال چیست؟ مگر آن درمهای ترا دزد برد؟ را گریان و  وقوف یافت ببرد و سفر کرد. بامدادان دیدند عرب

 . گفت: ال وهلل بدرقه برد

 هرگز ایمن ز مار ننشستم

 تا بدانستم آنچه خصلت اوست

 رستبتزخم دندان دشمنی 

 چشم مردم، دوسته که نماید ب

پس . فرصت یاران را خبر کندوقت ه عیاری در میان ما تعبیه شده تا به دزدان باشد که ب ۀچه دانید اگر این هم از جمل

را تدبیر پیر استوار آمد و مهابتی از مشت زن در دل گرفتند و ان او را خفته بمانیم و برانیم. جوان مصلحت آن بینم که مر

را خفته بگذاشتند. آنگه خبر یافت که آفتابش در کتف تافت. سر برآورد. کاروان را رفته دید. بیچاره  رخت برداشتند و جوان

 :گفتنوا روی بر خاک و دل بر هالک نهاده همیجائی نبرد. تشنه و بیه بگردید و ره ببسی 

 درشتی کند با غریبان کسی

 غربت بسیه که نابوده باشد ب

شنید و در بود. باالی سرش ایستاده همیافتاده صید از لشکریان دوره مسکین درین سخن بود که پادشه پسری ب

 کرد. صورت ظاهرش پاکیزه دید و صفت حالش پریشان. تش نگه میئهی

زاده را بر حال تباه او بود اعادت کرد. ملکسر او رفته پرسید: از کجائی و بدین جایگه چون افتادی؟ برخی از آنچه بر

 شهر خویش آمد. ه خلعت و نعمت داد و معتمدی با وی بفرستاد تا ب. رحمت آمد

بود از حالت کشتی و جور بر سالمت حالش شکر گفت. شبانگه از آنچه بر سر او گذشته دیدار او شادمانی کرد وه پدر ب

گفت. پدر گفت: ای پسر نگفتمت هنگام رفتن که مالح و جفای روستائیان بر سر چاه و غدر کاروانیان در راه، با پدر همی

 شیری شکسته ۀرا دست دلیری بسته است و پنج دستانتهی

 ت سلحشوردسچه خوش گفت آن تهی

 جوی زر بهتر از پنجاه من زور
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پسر گفت: ای پدر هرآینه تا رنج نبری گنج برنداری و تا جان در خطر ننهی بر دشمن ظفر نیابی و تا دانه پریشان نکنی 

 خرمن برنگیری. 

 نیشی که خوردم چه مایه عسل آوردمه مایه رنجی که بردم چه تحصیل راحت کردم و باندکه نبینی ب

 رون ز رزق نتوان خوردگر چه بی

 در طلب کاهلی نشاید کرد

 غواص اگر اندیشه کند کام نهنگ

 چنگه گرانمایه ب هرگز نکند درّ

 کندالجرم تحمل بار گران همی ،آسیاسنگ زیرین متحرک نیست

 چه خورد شیر شرزه در بن غار؟

 باز افتاده را چه قوت بود؟

 تا تو در خانه صید خواهی کرد

 عنکبوت بوددست و پایت چو 

دولتی در تو رسید و بر تو ببخشائید و را درین نوبت فلک یاوری کرد و اقبال رهبری که صاحبو پدر گفت: ای پسر ت

و چنین اتفاق نادر افتد و بر نادر حکم نتوان کرد. زنهار تا بدین طمع دگرباره گرد ولع . تفقدی جبر کرده کسر حالت را ب

 نگردی

 ردبار شگالی بب صیاد نه هر

 افتد که یکی روز پلنگش بدرد

حکم تفرج با تنی چند از خاصان به مصالی ه یکی از ملوک پارس، نگین گرانمایه در انگشتری داشت. باری ب کهچنان

 انگشتری بگذراند خاتم او را باشد.  ۀفرمود تا انگشتری را بر گنبد عضد نصب کردند تا هر که تیر از حلق. شیراز بیرون رفت

بازیچه تیر از هر طرف ه مگر کودکی که بر بام رباط ب ؛انداز که در خدمت او بودند جمله خطا کردندهارصد حکمچ اتفاقاً 

پسر تیر و . وی ارزانی داشتنده گذرانید. خلعت و نعمت یافت و خاتم ببانگشتری در ۀباد صبا تیر او را از حلق ؛انداختمی

 . ا رونق نخستین بر جای ماندرا بسوخت. گفتند: چرا چنین کردی؟ گفت: ت کمان

 رایگه بود کز حکیم روشن

 برنیاید درست تدبیری

 گاه باشد که کودکی نادان

 .یغلط بر هدف زند تیره ب

*** 

 



28 

 

 

 ،شهر آیداین وصیت کرد که بامدادان نخستین کسی که در  .مقامی نداشتقایمو سپری شد  شعمر یکی از ملوک مدّتِ

گدایی بود همه عمر لقمه اندوخته و  ،اتفاقًا اول کسی که درآمد .دیمملکت بدو کن تفویضِد و یوی نه تاج شاهی بر سرِ

قالع و خزاین بدو کردند و  مفاتیحِ  کبه جای آوردندو تسلیمِ لِمَ حضرت وصیتِ  دولت و اعیانِ  ارکانِ  .دوخته خرقه برخرقه

و به مقاومت  دخاستنبرملوک از هر طرف به منازعت بعضی امرای دولت گردن از طاعت او بپیچیدند و  . پسلک راندمدّتی مُ

جهت  ینارفت. درویش ازدربهالد از قبض تصرف او بِ الجمله سپاه و رعیت به هم برآمدند و برخی طرفِفی د.لشکر آراستن

 .شبود از سفر باز آمدو در چنان مرتبه دیدشقرین یقدیمش که در حالت درویش خاطر همیبود تا یکی از دوستانِ خسته

ی کرد و اقبال و سعادت یاوردر آمد و بخت بلندت ه ت از خار بر آمد و خار از پای بلَکه گُ ت خدای را عزّوجلّمنّ»:گفت

که تو  ن دمآ ؟ستاجایتهنیت  گوی. چهتعزیتم  !ای یار عزیز»:گفت «.ِانَّ مَع العسرِ ُیسراً .تا بدین پایه رسیدی رهبری؛

 «.نانی داشتم و امروز تشویش جهانی غمِ  ،دیدی

  دردمندیم ،اگر دنیا نباشد

 به مهرش پایبندیم ،گر باشدو

 تر نیست آشوببالیی زین جهان

 هست ور نیست که رنج خاطرست ار

 *** 

 

 برد.خویش  ۀکیش مرا به حجر ۀشبی در جزیر .خدمتکارو که صد و پنجاه شتر بار داشت و چهل بنده  دیدمبازرگانی را 

و فالن بضاعت به هندوستان و است فالن انبازم به ترکستان »: پریشان گفتن که اناز سخن دیده بر هم نبستهمه شب 

باز  «.ستا دارم که هوایی خوش هاسکندری خاطرِ»: گاه گفتی «.ضمینکس را فالن  مالفالن زمین است و فالن  ۀاین قبال

 ایبقیت عمر به گوشه ،اگر کرده شود ؛ستا سفری دیگرم در پیش !سعدیا است. شکه دریای مغرب مشوّ! نه»:گفتی

 ۀقیمتی دارد و از آنجا کاسعظیم پارسی خواهم بردن به چینکه شنیدم  گوگردِ»:گفت «؟آن کدام سفرست»:گفتم «.بنشینم

به پارس و زان پس یمانی  ردِحلبی به یمن و بُ ۀرم و دیبای رومی به هند و فوالد هندی به حلب و آبگینوروم آه چینی ب

ای »:گفت .گفتنش نماند ین ماخولیا چندان فروگفت که بیش طاقتِا انصاف از« .دکانی بنشینمه ترک تجارت کنم و ب

 :گفتم. ایای و شنیدهها که دیدهتو هم سخنی بگوی از آن !سعدی

 تی که روزی تاجری آن شنیدس

 بیفتاد از ستور در بیابانی

  را دارتنگ دنیا چشمِ :گفت

 گور ر کند یا خاکِ قناعت پُ یا

*** 
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صندوق تربت پدرم سنگین است و »ای مناظره در پیوسته که:بچهای را دیدم بر سرِ گور پدر نشسته و با درویشتوانگرزاده

کتابه رنگین و فرش رخام انداخته و خشت زرّین دراو ساخته. به گور پدرت چه مانَد؟ خشتی دو فراهم آورده و مشتی دو 

های گران برخود بجنبیده باشد، پدر من به تا پدرت زیر آن سنگ»پسر این بشنید و گفت: درویش« بر آن پاشیده؟خاک 

 «بهشت رسیده باشد!

 خر که کمتر نهند بر وی بار 

 تر کندرفتار شک آسودهبی

 

 مردِ درویش که بارِ ستِم فاقه کشید 

 به درِ مرگ همانا که سبکبار آید 

 آسایش و آسانی زیست و آنکه در دولت و 

 مردنش زین همه شک نیست که دشوار آید 

 به همه حال اسیری که ز بندی برهد 

 بهتر از حال امیری که گرفتار آید
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 مقاالت شمس

 شمس تبریزی

 

 حکایت

 «دارید که بخوریم؟سالٌم عَلَیک! چیزی »گوید سخت گرسنه. آسیابان را میطان محمود از لشکر جدا مانده بود ــ سل

 «خوری؟ست. میهان! آمد تا نان بخواهد. از کجا آمد این َثقیل؟ اکنون، نانِ تهی»گفت 

 «بیار!»گفت 

 «خوری؟ما نیز خوریم ار بو! نان نیست. آرد است. می»رفت. در راه، پشیمان شد. باز آمد که 

 «هی بیار، هر چه هست!»گفت 

با گاوَرس آمیخته »بازآمد که « آردِ جوست. »مردکی شکم پیش داشته است. آمد که درآمد. با خود گفت افسوس باشد: 

همین مانده بود. تا باور »حاصل: به آخر، پوستین بیاورد، در رویِ شاه افشاند که « از آنِ یتیمان است. »بازآمد که « است. 

 «کنی. پنداشتم که هست

 آن چشمهای نازنین.  –شمها به دو دست گرفت هاش خسته کرد. بر لِب جوی نشست، تا دیری. چچشمک

 «چیزی داری که بخوریم؟»از آنجا رفت. پسرکی دید تُرک. گفت 

 «دارم. امّا چنین خواهند؟ سالم کن! بگو قُنُق گَرَک!»گفت 

 «سالٌم عَلَیکُم!»گوید. عنان پَستر کشید و باز آمد. گفت وَاهلل، راست می

 «عَلَیُکمُ السّالم!»

 «ک؟قُنُق گَرَ»

 زود، کُماج و ماست و شیر و پنیر و غَیرُها آورد. « تُش!»

 «انگشتری بستان ــ که من ُمقر ِب شاهم ــ تا از شاه چیزی نیکو بستانم برای تو اگر ندهد، من بدهم!»خورد. گفت 

 انگشتری نیکو دید. گفت دریغ! گوسفند نُکشتم! این چه کردم؟

 شود. شود و قدرش بلندتر میاندیشد، کارش نیکوتر میهر چند از اینها می

 تا شاه به لشکر پیوست. 

کودک آمد، انگشتری عرضه کرد. همه در روی افتادند. او را درآوردند. دید امرا و ملوک صف در صف کشیده، آن 

ال »گوید بیند بر آن شکل. میکدام است؟ شاه را مینگرد که آن امیر سوارگان و ملوکِ دیگر ایستاده رو به رو. در همه می

 گوید آه، این شاه بود؟ آه، چه کردم؟نگرد همه را میباز، می« حول!

 شه سخن گفت. گفت وَاهلل که شاه است!

 کن! فرمودش چهل غالمِ کمر به زر تا به خدمتِ او باشند باقِی نعمت را بر این قیاس می
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 «را بیارید تا دل خنک کنم!فرمود که :آن مردکِ آسیابان 

 کردند: رسیدند در کَمَر و کوه به آن جانب. داران روان شدند. نشانِ ده داده بود. نظر میصد کس از سالح

 «این است»یکی گفت 

 «آری ــ این است. »گفتند 

 گریخت و در را دربست. « هی ــ آمدند. »مردک گفت 

 «ام.مُرده»درکوفتند. خاموش کرد: یعنی 

 «گویی؟ای که سخن میگونه مُرده چه»

 «ام.این یک نَفَسِ آخرین است. من مُرده –نه »

 نخاست. « خیز!»

 «خواند.خیز! تو را شَه می»در را شکستند درآمدند که 

 «ای خداوندان، من از کجا و شَه از کجا؟ من مردِ آسیابان! اگر شَه گندم دارد، بیارد، آرد کنم.»گفت 

 «خواند!یخیز که شَه م –هی »

 «آخر، نیکو آرد کنم.»

 «خیز! بسیار مگو!»

 «شما را آرد دهم، نان دهم، ُکماج و ماست دهم.»

 کند. داد، اکنون صد کس را مهمان میتا اکنون به سلطان نمی

 نخاست. « گویی؟خیز! چه هرزه می»

 رَسَن به گردنش بستند و کشان کشان درآوردند. 

گوید آه! اگر هزار سر بیند. ااّل سلطان را. مینگرد تا آن وُثاق باشی را ببیند. البتّه، مثلِ او نمیمیدر بارگاه، گِرد بر گِرد 

 داشتم، یکی را نَبَرم!

 «ام که انگشتریِ من در آبریز افتاده است، برآری.مردک، تو را به آن آورده»فرماید شاه می

 «خدمت کنم.»گفت 

 «ی گرسنگی بکشد!در بر او ببندید، تا سه روز مگشایید، تا غصّه چون درآید، محکم»پنهان، فرمود که 

مردکی که هر روز پنج من نان بخوردی، شکمی چون دوزخ، سه روز محبوس شد در گَند، نان نیابد. مردک دل بر مرگ 

 نهاد. 

 «بیاریدش!»گوید بعدِ سه روز، می

 «خیز! برون آی!»

 «مانده است. رها کنید تا بمیرم!خواهید؟ یک دم اکنون، چه می»گوید می

 «مردک، تو آن باشی که رها کنیم به یک مرگ بمیری؟»گویند می
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 «واویال!»گوید می

 آوردندش. 

 «آوَخ!»گفت: « ای مردک، برنجِ به دانه خوری؟»گوید شاه می

 «آخ! چون نخورم؟»گفت: « شیربرنج خوری با شکرِ چاشنی داده؟»

 «ای خداوند، هی، مرا بکُش!»شمرد. گفت: همچنین، می «ما نیز خوریم ار بوى!»گفت: 

اش گرفت. هزار درم فرمود و خلَعتش بداد و شادش به راه چون سخت مرحوم و مظلوم شد، مِهرِ شاه برجوشید. خنده

 کرد. 

 «بیا!»دویدند که « بازش خوانید!»باز، فرمود که 

 «رَم بستانید، جانم ببخشید!اکنون، زَ»گوید گفت آه! ایمنم کرد تا بَتَرم گیرد. می

 «بیا آنجا جواب بگو!»گفتند 

 آوردندش. 

با من عهدی بکن و شرطی بند که اگر از حرصِ گلویِ خود کسی را چیزی ندهی، باری آن پوستیِن »فرماید شاه می

 «آردناک بر رویِ کسی نزنی ــ که کورم کردی.

 «آن چه باشد دریغ ندارم و هیچ مهمان را خوار ننگرم.»آسیابان در روی افتاد و بسیار بگریست و شرط کرد که 
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 هزار و یک شب

 ترجمۀ عبداللطیف طسوجی

 

روزه دام ی سالخورده، زنی با سه پسر داشت و بی چیز و پریشان روزگار بود. همهصیادشهرزاد گفت: ای ملک جوانبخت، 

 .در دریا نمی انداخت رفت و چهار دفعه بیشتر دامبرگرفته به کنار دریا می

دام در آب انداخته، ساعتی بایستاد. پس از آن خواست که دام را بیرون آورد، دید  .روزی دام برداشته به کنار دریا شد

که سنگین است. آنچه زور زد به درآوردن نتوانست. در کنار دریا میخی کوفته دام فروبست و خود در آب افتاده غوطه 

امروز هلل، سبحان ا»دام از آب به در آورد، دید که به دام اندر خری است مرده. محزون گردید وگفت:  خورد. با توانایی تمام

تر پس دوباره دام درآب انداخت. زمانی بایستاد. چون خواست بیرونش آورد، دید که سنگین« عجب رزقی نصیب من شد.

ای بزرگ مشقت تمام بیرونش آورد. دید که خمره از نخست است. گمان کردکه ماهی بزرگ است. خود در آب فرو رفت. به

 است، پر از ریگ و گل. چون این را پدید به حزن اندر پیوسته گفت:

                         فیض ازل به زور و زر ار آمدی به دست

 آب خضر نصیبۀ اسکندرآمدی

ای شیده، دید که سفالی و شیشۀ شکستهپس خمره را بشکست و دام فشرده به دریا انداخت. پس از زمانی دام بیرون ک

 به دام اندر است. این بیت برخواند:

                    رود از پیشبه جدّ و جهد چو کاری نمی

 به کردگار رها کرده به مصالح خویش

چهارم اندازم و همین دفعۀ خداوندا، من بیش از چهارم دفعه دام در آب نمی»پس از آن سر به سوی آسمان کرده گفت: 

 پس نام خدا بر زبان رانده دام در آب انداخت.« است.

پس از زمانی خواست بیرون آورد، دید که بسی سنگین است. بند دام را به میخ فروبسته خود را به دریا انداخت. به زور 

ای است رویین که ارزیز بر سر آن ریخته، به خاتم حضرت سلیمان علیه السالم و توانایی دام را بیرون آورده، دید که خمره

گرفته این بباید گشود. پس کارد انبساط و نشاطش روی داد و با خود گفت که سر  اند. چون صیاد این را بدید،مهرش کرده

دودی  فروریزد.، میان داشته باشد چیزی در سرنگون کرده بجنبانید که اگر آن را ساخت و آن رویین خمره دور سر از ارزیز

 .از آن خمره بیرون آمده به سوی آسمان رفت

عفریتی به درآمد که سر به ابر جا جمع شد و از میان دود ا آنکه دود در یکحیران همی بود تصیاد را عجب آمد و 

از غایت بیم بلرزید و آب اندر دهانش بخشکید. اما عفریت چون صیاد را پدید به یگانگی  ،سود. چون صیاد او را بدیدمی

صیاد گفت:  «فرمان تو نپیچم.ای پیغمبر خدا، مرا مکش پس از این سر از »خدا و پیغمبری سلیمان زبان گشوده گفت: 

 .«حکایت خویش بازگوی .سپری شده است ای عفریت، اکنون آخرالزمان است و سلیمان هزار و هشتصد سال»
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 را ازچنین زندان رهاو سزای من که ت» صیاد گفت: «.مرگ باش آمادۀ ای مرد،»چون عفریت سخن صیاد بشنید گفت: 

صیاد گفت: « و را چگونه بکشم؟اکنون درخواه که ت و را از مرگ چاره نیست.آری ت»عفریت گفت:  «کردم این خواهد بود؟

بازگوی ولکن سخن دراز »گفت:  صیاد «حکایت مرا بشنو.»عفریت گفت:  «گناه من چیست که باید ناچار کشته شوم؟»

 .«مکن که نزدیک است از بیم، جان از تنم جدا شود

را نزد ، آصف بن برخیا ،او وزیر خود ده به خدای اوایمان نیاوردیم.رالجن عصیان سلیمان کرمن و صخ»عفریت گفت که 

من سر پیچی نمودم. همین خمره رویین را  من پرستش و فرمانبرداری خواستند. پیش سلیمان برد. از مرا او من فرستاد.

 .فرمود مرا بدین دریا انداختند ،بخواست و مرا در اینجا به زندان اندر کرده با ارزیز سر آن را بیندود و مهر کرده

کسی مرا از  نیاز گردانم.ند او را تا ابد از مال دنیا بییا بماندم و در دل داشتم که هرکه مرا خالص کهفتصد سال در قعر در

 های زمین را از بهر او بگشایم. کسیهفتصد سال دیگر بماندم با خود گفتم: هر که مرا رها کند گنج. خالص نکرد آن ورطۀ

با خود گفتم: هر کس مرا برهاند او را به هر گونه که خود خواهد بکشم. در این  .چهار صد سال دیگر بماندم. مرا نرهاند

 «مقال بودم که تو مرا بیرون آورده مهر از خمره برداشتی، اکنون بازگو که ترا چگونه بکشم؟

جز کشته هب»عفریت گفت:  داده بخشایش تمنا کرد.را سوگند  او بگریست و این را بشنید به حیرت اندرشد و چون صیاد

 .«شدن چاره نداری

 :چون صیاد مرگ را عیان بدید گفت

            ای دوستی نموده و پیوسته دشمنی

 شرط تو نبود که با من تو این کنی در

                  تو چو مرا بود اعتماد بر دوستیِ

 هرگز گمان نبردم بر تو که دشمنی

تو آدمیزاده هستی و این از »صیاد با خود گفت:  «جز مرگ چاره نداری.هحیات طمع مبند که ب در»عفریت گفت: 

اکنون که مرا خواهی کشت، تو را بنام خدای بزرگ »پس به عفریت گفت:  «ک این تدبیری کنی.ان است. تو باید درهالجنّی

 مگر تو را»عفریت گفت: « این خمره چطور جا گرفته بودی؟ ین هیکل بزرگ دردهم که راست بگو که تو با اسوگند می

 «.تا عیان نبینم باور نکنم: »صیاد گفت «گمان این است که من به خمره اندر نبودم؟

 جا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فروبست.چون قصه بدین

*** 

 دودی عفریت نکنم، باور نبینم عیان تا گفت عفریت به صیاد  چون جوانبخت، ملک ای: برآمد، گفت چهارم شب چون

 بازگو» که زد عفریت بر بانگ گذاشته خمره سر بر مهر صیاد الحالفی. آمد فرود اندر خمره به و شد بلند هوا بر گشته

 و کرده زندان در را او صیاد که دانست و نتوانست آمدن در به آید. بیرون که خواست عفریت« کنم؟ کار چه تو با اکنون

 «کردن؟ خواهی چه»: گفت عفریت. شد دریا کنار به برگرفته را خمره رویین صیاد پس .است نهاده آن بر نبی سلیمان مهر

 که کن رها مرا و بردار خمره سر از مهر»: گفت و بنالید عفریت« .بمانی آنجا در ابد تا افکندکه خواهم دریا به راو ت»: گفت
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 آن و است رویان حکیم و یونان ملک وزیر مثل تو و من مثل و گوییمی دروغ»: گفت صیاد« .رسید خواهی نیکو پاداش به

 ... که بوده این

چون تو قصد کشتن من کرده »چون شب ششم برآمد، شهرزاد گفت: ای ملک جوانبخت، صیاد با عفریت گفت که 

ین بشنید، فریاد برآورده بنالید و صیاد را عفریت چون ا« بودی، اکنون من ترا در این خمره به زندان کنم و به دریا بیفکنم.

صیاد گفت: « تو بدکرداری مرا پاداش بد مده و چنان مکن که امامه با عاتکه کرد.»به نام بزرگ خدا سوگند داد و گفت: 

 «چگونه بوده است حکایت ایشان؟»

 «.ازگویممن چگونه توانم که در زندان سخن گویم؟ اگر مرا بیرون بیاوری حکایت ب»عفریت گفت: 

ناچار تو را به دریا افکنم که دیگر راه بیرون شدن ندانی. من پیش تو بسی بنالیدم و زاری کردم، تو بر من »صیاد گفت: 

گناهم بکشی و به پاداش اینکه من ترا از زندان درآوردم، تو در هالک من رحمت نیاوردی و همی خواستی که بی

ر جا خانه کنم و همه کس را از کردار بد تو بیاگاهانم و نگذارم که دیگافکنم و بداناکنون بدان که تو را به دریا  کوشیدی.

اکنون وقت جوانمردی و مروٌت »عفریت گفت: « های بسیاری ببری.کس ترا بیرون آورد که تا ابد در همان جا بمانی و رنج

 «.نیاز گردانماز مردم بیمرا رها کن من نیز با تو پیمان بندم که هرگز با تو بدی نکنم و ترا  است.

پس صیاد از عفریت پیمان بگرفت و به نام بزرگ خدا سوگندش داده، مهر از سر خمره برداشت. در حال دودی از خمره 

 .روی و پا به خمره بزد و آن را به دریا انداختجا جمع آمده، عفریتی شد زشتبیرون آمده بر آسمان رفت. پس از آن در یک

پس از آن « این عالمت نیک نبود.»عفریت خمره به دریا افکند، آمادۀ مرگ شد و با خود گفت که چون صیاد دید که 

ای امیر عفریتان، تو پیمان بستی و سوگند یاد کردی که با من بدی نکنی که خدای تعالی ترا »پیش عفریت بیامد و گفت: 

صیاد دل به مرگ نهاده، همی رفت تا به کوهی « ا.ای صیاد، از پی من بی»آنگاه عفریت بخندید و گفت: « پاداش بد دهد.

پایانی فرود آمدند و در آن بیابان برکۀ آبی بود. عفریت بر آن برکه بایستاد رسیدند. به باالی کوه رفتند، از آنجا به بیابان بی

و زرد و کبود هستند، او  و صیاد را گفت: دام به این برکه بینداز و ماهیان بگیر. صیاد دید که در برکه ماهیان سرخ و سفید

 .را عجب آمد و دام به برکه بینداخت. پس از زمانی دام بیرون آورد و چهار ماهی به چهار رنگ در دام یافت

نیاز سازد. اگر گناهی از من رفت، ببخشای و عذر مرا ماهیان را به نزد سلطان ببر که ترا بی»پس عفریت به او گفت: 

ام . تو همه روز از این برکه یک بار ماهی بگیر و ام و روی زمین را ندیدهل در دریا بودهبپذیر که من هزار و هشتصد سا

 «.السٌالم

پس زمین شکافته شد و عفریت به زمین فرو رفت و صیاد به شهر آمد و از سرگذشت خود با عفریت در عجب بود. پس 

را چنان که عفریت آموخته بود، برداشته به بارگاه ملک به خانه بیامد و ظرفی پر از آب کرده ماهیان در آن بینداخت و آن 

این ماهیان به »آمد و ماهیان را به پیشگاه ملک برد. ملک چون بدان سان ماهیان ندیده بود، از آن در عجب مانده گفت: 

ماهیان به  و آن کنیز را سه روز پیش، ملک روم به هدیه فرستاه هنوز چیزی نپخته بود. چون« کنیز آشپزخانه بسپارید.

 صیاد زرها برداشته شاو خرم به خانه ی خویش بازگشت. کنیز سپردند، وزیر به فرمان ملک چهار صد دینار زر به صیاد بداد.
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اما کنیز ماهیان را به تابه انداخته بر آتش بگذاشت تا یک سوی آن ها سرخ گردید و در این هنگام دید که دیوار شکافته 

 :شاعر گفته در خوبی چنان بود که که مدشد و دختری ماهروی به درآ

                        دیبا بود ۀشاه را ماند که اندر صدر

 بود زیبا بود دیبا صدرۀ اندر هرکه

                  است صید هدام عنبرین کرده عاشقان را دل ب

 بود سارا عنبر از دام چو باید دل صید

                   هست دریای مالحت روی از بهر آنک

 بود دریا در هرسه لولو و مرجان و عنبر

                       حکم طبع یغما رسم باشد ترک راه گر ب

 یغما بود او دست در دل و ستا ترک صنم آن

عهد قدیم و پیمان درست  آیا در ،ای ماهی»: د. آن شاخه را بر تابه زد و گفتخیزرانی بو و در دست آن دختر شاخۀ

آری، »: کرد تا اینکه ماهی سربرداشته گفت ، بیهوش افتاد و دختر همان سخن تکرار میچون کنیز این بدید« ؟خود هستی

 :. پس از آن ماهیان گفتندآری

                         اگر یگانه شوی با تو دل یگانه کنیم

 مهر و دوستی دیگران کرانه کنیم ز

ه بود رفت و شکاف دیوار هم پیوست. چون کنیز به ، تابه را سرنگون کرده از همان جا که آمداین بشنید دخترک چون

 هوش آمد، دید که ماهیان سوخته اند.

کنیز با  «.مبارک نباشد شکست خوردن در جنگ نخست»: گفته بخت خویشتن گریان بود و میکنیز ملول نشسته ب

را  . وزیر را عجب آمد و صیادکنیز گریان شد و چگونگی باز گفت. و ماهیان بخواست کرد که وزیر سر رسیدخود گفتگو می

خت . پس از زمانی دام بیرون صیاد به سوی برکه شتافت و دام بیندا «.از آن ماهیان چهار دیگر بیاور»بخواست و گفت: 

 .ها را به کنیزک بدادآورد. وزیر آناند. ماهیان را پیش وزیر هی مانند همان ماهیان در دام، دید که چهار ماکشید

روی به درون آمد و شاخۀ خیزران ال دیوار شکافته همان دختر آفتاب. در حن به مطبخ آورده به تابه بینداختکنیز ماهیا

ماهیان سر برداشتند و همان بیت پیشین « درست خود هستید؟در عهد قدیم و پیمان  ،ای ماهیان»: بر تابه زد و گفت

 .بخواندند

 شد و شهرزاد لب از داستان فروبست. ...، بامداد جا رسیدچون قصه بدین
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 شاهنامة فردوسی

 تلخیص از: دکتر احمدعلی رجایی بخارایی

 

    به نام خداوندِ جان و خرد 

 کز این برتر اندیشه بر نگذرد 

    خداوندِ نام و خداوند جای 

 خداوندِ روزی ده رهنمای

     توانا بود هر که دانا بود 

 ز دانش دل پیر برنا بود 

    کنون تا چه داری بیار از خرد

 که گوشِ نیوشنده زو بر خورد

 

 کیومرث اولین پادشاه

      سخنگوی دهقان چه گوید نخست؟ 

 «نام بزرگی به گیتی که ُجست ؟:»که 

       چنین گفت کآییِن تخت و کاله 

 کیومرث آورد و او بود شاه 

 پوشیدند و لباس پوشیدن را مردم از او آموختند.کیومرث سی سال پادشاه بود و خود و یارانش لباس از پوست پلنگ می

    پسر بُد مر او را یکی خوبروی 

 هنرمند و همچون پدر نامجوی 

   بُدش نام و فرخنده بود « سیامک»

 کیومرث را دل بدو زنده بود

 شود.گیرد، سیامک کشته میی که بین سیامک و دیو سیاه در میدر جنگ

    خجسته سیامک یکی پورداشت 

 که نزدنیا جایِ دستور داشت 

    بود « هوشنگ»گرانمایه را نام 

 توگفتی همه هوش و فرهنگ بود 
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کیومرث او را  ار کرد.هوشنگ همراه کیومرث، پدربزرگ خود، به خونخواهی سیامک به جنگ دیو سیاه رفت و دیو را گرفت

 کشت و چندی بعد روزگار وی به سر آمد و هوشنگ بر تخت پادشاهی نشست.

 

 پادشاهی هوشنگ

    جهاندار هوشنِگ با رای و داد 

 به جای نیا تاج بر سر نهاد

    بگشت از برش چرخ سالی چهل

 پر از هوش، مغز و پر از داد، دل 

    چو بنشست بر جایگاه مهی 

 چنین گفت بر تخت شاهنشهی 

    بر هفت کشور منم پادشا »که 

 «جهاندارِ پیروز و فرمانروا

    وزان پس جهان یکسر آباد کرد

 همه روی گیتی پر از داد کرد 

 

 بنیاد نهادن جشن سده

سوی  گذشتند که مار سیاهی نمودار شد. هوشنگ سنگ بزرگی برداشت و بههوشنگ با چند تن از نزدیکان از کوه می

 ها برخاست.اژدها رها کرد. سنگ به کوه برخورد کرد و آتش از برخورد سنگ

    فروغی پدید آمد از هر دو سنگ 

 دلِ سنگ گشت از فروغ آذرنگ

 هوشنگ این حادثه را به فال نیک گرفت و جشنی برپا ساخت و در این جشن آتش بزرگی برافروخت.

   یکی جشن کرد آن شب و باده خورد 

 ام آن جشن فرخنده کردن« سده»

    زهوشنگ ماند این سده یادگار

 بسی باد چون او دگر شهریار 

هوشنگ شاه مردم را با آبیاری کردن و صنعت و جدا کردن آهن و سنگ و ساختن ابزار و آالت آهنی مانند تبر و تیشه 

ین استفاده از پوست جانوران را داری و همچنآشنا ساخت و کشت و زرع به مردم آموخت و پختن نان و طبخ غذا و گله

 برای لباس به آنان یاد داد.
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 پادشاهی طهمورثِ دیو بند

 طهمورث پسر هوشنگ بود.

   پسر بُد مر او را یکی هوشمند 

 گرانمایه طهمورثِ دیو بند 

   بیامد به تخت پدر برنشست 

 به شاهی کمر بر میان بر ببست 

مردم آموخت و بعضی از پرندگان وحشی را اهلی کرد و مردم را به ستایش طهمورث چیدن پشم بز و رِشتن آن را به 

جا عدل و داد وراستی حکمفرما شد. دیوان چون آفرین تشویق نمود و به راستی و درستی هدایتشان کرد و در همهجهان

ز بند به طهمورث چنین دیدند، به جنگ با طهمورث برخاستند و طهمورث دیوان رادر بند کرد و دیوان برای رهایی ا

 گفتند:اگر ما را رهایی بخشی، تو را هنری یاد خواهیم داد که تا این زمان نشناخته باشی.

     کیِ نامور دادشان زینهار 

 بدان تا نهانی کنند آشکار 

     چو آزاد گشتند از بند او 

 بجُستند ناچار پیوند او  

   نبشتن به خسرو بیاموختند 

 وختنددلش را به دانش برافر

    نبشتن یکی نه، که نزدیک سی 

 چه رومی چه تازی و چه پارسی

    چه هندی چه چینی و چه پهلوی 

 نگاریدنِ آن کجا بشنوی 

 

 پادشاهی جمشید

پس از طهمورث، جمشید، پسِر او، به پادشاهی رسید. جمشید نرم کردنِ آهن و ساختن خود  و زره و جوشن را از آهن و 

گاه از سنگ مشغول ن لباس را به مردم آموخت و دیوان را به ساختن بنا، نخست از گِل و گچ و آنهمچنین بافتن و دوخت

 ساخت و قصرهای بزرگی بنا کرد.

    بیاموختشان رِشتن و تافتن 

 به تار اندرون پود را بافتن
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 ن نوروز را بنیاد نهاد.جمشید عطر و مشک و عنبر و گالب را نیز ساخت و برای درمان هر دردی دارویی پیدا کرد و جش

 

 پیدایش نوروز

    به فرّ کیانی یکی تخت ساخت

 چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت!

    که چون خواستی دیو برداشتی 

 ز هامون به گردون برافراشتی،

   چو خورشید تابان میان هوا 

 نشسته بر او شاهِ فرمانروا 

    جهان انجمن شد برِ تخت او

 بخت اوشگفتی فرومانده از 

    به جمشید بر گوهر افشاندند 

 خواندند « روِز نو»مر آن روز را 

               سر سالِ نو هرمزِ  فرودین

 برآسوده از رنج روی زمین،

    بزرگان به شادی بیاراستند  

 می و جام و رامشگران خواستند 

     چنین جشن فرخ از آن روزگار

 به ما ماند از آن خسروان یادگار 

 آفرین خواند.درپایان عمر جمشید مغرور شد و پنداشت آنچه کرده و شده، خواستِ او بوده است و خود را جهان

    شناس  منی کرد آن شاِه یزدان

 ز یزدان بپیچید و شد ناسپاس

     چنین گفت با سالخورده مهان   

 که: جز خویشتن را ندانم جهان 

     جهان را به خوبی من آراستم   

 ن است گیتی کجا خواستم چنا

    خور و خواب و آرامتان از من است 

 همان پوشش و کامتان از من است 
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    بزرگی و دیهیم و شاهی مراست   

 که گوید که جز من کسی پادشاست؟

       چو این گفته شد، فرّ یزدان ازوی  

 گوی بگشت و جهان شد پر از گفت

     منی چون بپیوست با کردگار   

 اندر آورد و برگشت کار شکست 

     گون گشت روز  به جمشید بر تیره

 همی کاست آن فّر گیتی فروز 

     به یزدان هر آن کس که شد ناسپاس

 به دلش اندر آید ز هر سو هراس  

 

 داستان ضحاک

رفت، مرد ثروتمند نیکو سیرتی بود به نام مرداس که احشام فراوان و مال بسیار میهنگامی که قدرت جمشید رو به زوال 

کرد. او فرزندی داشت به نام ضحاک. شیطان ضحاک را فریب داد و گفت: تو باید بر این ای حکومت میداشت و بر قبیله

 قوم و قبیله پادشاهی کنی و صاحب این ثروت باشی نه آن پیرمرد.

 را خورد. ابلیس بر سر راه پدرِ ضحاک چاهی ژرف کند و وی به چاه افتاد و ضحاک به جای او نشست. ضحاک فریب شیطان

توانم غذاهای خوب برایت تهیه کنم. ضحاک کلید گاه خود را به صورت جوانی آراست و نزد ضحاک رفت و گفت: من میآن

یذ را برای اوتهیه کرد و ضحاک در مقام سپاسگزاری خانه را به او داد و شیطان انواع و اقسام غذاهای لذمطبخ و خورش

 روزی به شیطان گفت: هر آرزویی داری بگو تا برآورم.

 

 بر آمدن مار از شانة ضحاک

    بنگر که تا آرزوی    بدو گفت:

 خوی چه خواهی، بخواه از من ای نیک

 ا ببوسم.های تو رشیطان گفت: من تنها آرزویی که دارم این است که اجازه دهی شانه

      ستم به نزدیک شاه  ا یکی حاجت

 وگرچه مرا نیست این پایگاه 

     که فرمان دهد تا سرِ کتف اوی  

 ببوسم، بمالم برو چشم و روی 
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   بدو گفت: دادم من این کامِ تو   

 بلندی بگیرد مگر نام تو 

   بفرمود تا دیو چون جفتِ او   

 همی بوسه داد از برِ سُفِت او 

   چو بوسید، شد بر زمین ناپدید  

 کس اندر جهان این شگفتی ندید 

   دو ماِر سیه از دو کتفش بِرُست   

 گشت و از هر سویی چاره جست غمی

             سرانجام بُبرید هر دو ز کفت

 سزد گر بمانی بدین در شگفت 

             چو شاخ درخت آن دو مار سیاه  

 برآمد دگر باره از کتف شاه 

  پزشکاِن فرزانه گرد آمدند            

 ها زدندهمه یک به یک داستان

             ها  ساختند ز هرگونه نیرنگ

 مر آن درد را چاره نشناختند 

باید هر ندهند، میابلیس بار دیگر به صورت پزشکی درآمد و به نزد ضحاک رفت و گفت برای اینکه این دو مار تو را آزار 

روز به هر یک از این مارها مغز سر یک انسان را بدهی تا بخورند. پس از آن به فرمان ضحاک هر روز نوکرانِ ضحاک دو 

خاطر دادند. از آن طرف چون اطرافیانِ جمشید از رفتار و کردار او آزردهها را به دو مار میکشتند و مغز سر آنجوان را می

 زۀ ضحاک را شنیده بودند، گرد او جمع شدند.شده بودند و آوا

 

 پادشاهی ضحاک

     جوی  سوارانِ ایران همه شاه

 نهادند یکسر به ضحاک روی  

    به شاهی بر او آفرین خواندند  

 زمین خواندندورا شاهِ ایران

              کیِ اژدها فش بیامد چو باد  

 زمین تاج بر سر نهاد به ایران
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     از تازیان لشگری   از ایران و 

 گزین کرد گُرداِن هر کشوری 

 جمشید بنهاد روی سوی تختِ

 د گیتی بَرویچو انگشتری کر

              چو جمشید را بخت شد کندرو   

 به تنگ اندر آمد جهاندار نو،

     برفت و بدو داد تخت و کاله     

 بزرگی و دیهیم و گنج و سپاه 

    نهان گشت و گیتی بر او شد سیاه   

 سپردش به ضحاک تخت و کاله 

             چو ضحاک شد بر جهان شهریار  

 و سالیان انجمن شدهزار ا بر

             سراسر زمانه بدو گشت باز   

 برآمد برین روزگاِر دراز 

           هنر خوار شد جادویی ارجمند  

 نهان راستی، آشکارا گزند 

           شده بر بدی دستِ دیوان دراز    

 به نیکی نرفتی سخن جز به راز 

                    ندانست جز کژی آموختن   

 جز از کشتن و غارت و سوختن

          چنان بُد که هر شب دو مرد جوان 

 چه کِهتر چه از تُخمۀ پهلوان،

           خورشگر ببردی به ایوان شاه 

 همی ساختی راهِ درمانِ شاه 

           بکشتی و مغزش برون آختی 

 مر آن اژدها را خورش ساختی 
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 خواب دیدن ضحاک

     چو از روزگارش چهل سال ماند 

 نگر تا به سر برش یزدان چه راند 

     در ایوان شاهی شبی دیریاز  

 به خواب اندرون بود با ارنواز 

      چنان دید کز کاخ شاهنشهان  

 سه جنگی پدید آمدی ناگهان:

    دو مهتر، یکی کهتراندر میان   

 به باالی سرو و به فرّ کیان 

      کمر بستن و رفتن شاهوار    

 به چنگ اندرون گُرزۀ گاوسار 

     دمان پیش ضحاک رفتی به جنگ  

 زدی بر سرش گُرزۀ گاورنگ 

   یکایک همان گُرِد کِهتر به سال    

 کشیدی ز سر تا به پایش دوال 

     همی تاختی تا دماوند کوه      

 کشان و دوان از پس اندر گروه 

                        بپیچید ضحاک بیدادگر  

 بدرّیدش از هول گفتی جگر 

             یکی بانگ برزد به خواب اندرون  

 که لرزان شد آن خانۀ صد ستون 

ان حاضر شوند و خواب اورا تعبیر کنند. یکی از موبدان به ضحاک گفت: روزگار تو به سر آمده و ضحاک دستور داد تا معبّر

 پادشاهیت رو به زوال است.

    کسی را بود زین سپس تخت تو    

 به خاک اندر آرد سرِ بختِ تو  

     کجا نام او آفریدون بود     

 زمین را سپهری همایون بود 

     اد   هنوز آن سپهبد ز مادر نز
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 نیامد گهِ پرسش و سرد باد 

     چو او زاید از مادرِ پُرهنر     

 بسان درختی بود بارور 

     به مردی رسد برکشد سر به ماه 

 کمر جوید و تاج و تخت و کاله 

     زند بر سرت گُزرۀ گاو روی   

 به بندت بر آرد ز ایوان به کوی 

وجو کردند. فریدون که از نژاد طهمورث بود، متولد شد و آبتین پدر را جست جادژخیمان ضحاک برای یافتن فریدون همه

فریدون به دست دژخیمان ضحاک کشته شد و مادر فریدون او را که طفلی شیرخوار بود، به دست مردی که نگهبان مَرغزار 

 فریدون را یافتند اما قبل از اینکه او و گاو برمایه بود، سپرد تا با شیر گاو او را بزرگ کند. چندی بعد مأمورانِ ضحاک محلِّ

کرد سپرد را دستگیر سازند، به مادر فریدون الهام ایزدی شد و او را به کوه البرز برد و به مردی که در کوهستان زندگی می

ل داد و داستان خود را بازگو کرد. فریدون در کوه ماند تا شانزده ساله شد. ضحاک مجلسی از بزرگان و پیران کشور تشکی

کردار. بزرگان و ردان و ها خواست تا گواهی بنویسند و امضاء کنند که او پادشاهی است عادل و راستگو و درستو از آن

 سران قوم از ترس بر این گواه دادند.

 

 قیام کاوة آهنگر

در همین موقع کاوۀ آهنگر که از هجده پسر، هفده پسرش به دست ضحاک کشته شده بودند و مغز سرشان خوراک مارانِ 

 ضحاک شده بود و هجدهمی در دست مأموران ضحاک برای کشتن اسیر بود، به نزد ضحاک آمد و خطاب به او: 

  خروشید و زد دست بر سر ز شاه    

 ه: شاها! منم کاوۀ دادخواه ک

    ز تو بر من آمد ستم بیشتر   

 زند هر زمان بر دلم نیشتر 

    ستم گر نداری تو بر من روا    

 به فرزند من دست بردن چرا؟ 

     شها! من چه کردم یکی بازگوی   

 گناهم، بهانه مجوی وگر بی

     ستم را میان و کرانه بود    

 همیدون ستم را بهانه بود 
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     زیان مرد آهنگرم   یکی بی

 ز شاه آتش آید همه بر سرم 

     تو شاهی  و گر اژدها پیکری  

 بباید بدین داستان داوری:

     اگر هفت کشور به شاهی تراست  

 چرا رنج و سختی همه بهر ماست؟

 گاه رو به جانب پیران و بزرگان دربار کرد و:آن

     خروشید کای پایمردانِ دیو      

 خدیو بریده دل از  ترس کیهان

     همه سوی دوزخ نهادید روی      

 ها به گفتار اوی سپردید دل

             خروشید و برجَست لرزان ز جای     

 بدرّید و بسپرد محضر به پای 

              گرانمایه فرزند در پیش اوی   

 ز ایوان برون شد خروشان به کوی 

آویخت بر سر نیزه کرد و مردم را علیه ضحاک به چرمی را که به هنگام کار بر سینه میبازار آمد و پارهگاه کاوۀ آهنگر به آن

حد دیده بودند، گِرد کاوۀ آهنگر جمع شدند و به اتفاق به نزد قیام دعوت نمود. مردم که از دست ضحاک ظلم و ستم بی

او را دستگیر ساخت و در غاری واقع در کوه دماوند در  فریدون رفتند و فریدون لشگری آراست و به جنگ ضحاک رفت و

 بند کرد و خود به تخت پادشاهی نشست.

 بندد.فریدون چشم از جهان فرومی
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 خیام نیشابوری

 

ستا خود حاصلت از دور جوانی این/  ستا می نوش که عمر جاودانی این  

ستا خوش باش دمی که زندگانی این/  باده و یاران سرمست هنگام گل و  

*** 

مگذار که جز به شادمانی گذرد/  گر یک نفست ز زندگانی گذرد  

عمرست چنان کش گذرانی گذرد/  سودای جهان ۀهشدار که سرمای  

*** 

ست فریاد مکنافردا که نیامده /  و یاد مکنا از دی که گذشت هیچ از  

حالی خوش باش و عمر بر باد مکن/  د مکننامده و گذشته بنیا بر  

*** 

دم عمر را غنیمت شمریم وین یک/  ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم  

سریمه با هفت هزار سالگان سر ب/  ین دیر فنا درگذریما فردا که از  

*** 

ستا دگر خاک شده ۀدریاب که هفت/  ستا ساقی گل و سبزه بس طربناک شده  

ستا ست و سبزه خاشاک شدها گل خاک شده/  که تا درنگریمی نوش و گلی بچین   

*** 

گذرد/ دریاب دمی که با طرب می گذردعمر عجب می ۀاین قافل  

گذردپیش آر پیاله را که شب می/  ساقی غم فردای حریفان چه خوری  

*** 

هرچه هست نقصان و شکسته چون هست ب/  دسته چون نیست ز هر چه هست جز باد ب  

تپندار که هرچه نیست در عالم هس/  هرچه هست در عالم نیست انگار که  

*** 

حل کن به جمال خویشتن مشکل ما/  برخیز و بیا بتا برای دل ما  

ها کنند از گل مازان پیش که کوزه/  هم نوش کنیمه یک کوزه شراب تا ب  
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*** 

افروز خوش استدر صحن چمن روی دل/  گل نسیم نوروز خوش است ۀبر چهر  

تخوش باش و ز دی مگو که امروز خوش اس/  دی که گذشت هر چه گویی خوش نیستاز   

*** 

جز سودا نیسته فردات ب ۀو اندیش/  امروز ترا دسترس فردا نیست  

کاین باقی عمر را بها پیدا نیست/  ضایع مکن این دم ار دلت شیدا نیست  

*** 

شش و هفت حیران شده در پنج و چهار و/  ای آمده از عالم روحانی تفت  

کجا خواهی رفته خوش باش ندانی ب/  ایمی نوش ندانی ز کجا آمده  

*** 

وین حرفِ معمّا نه تو خوانی و نه من/  اسرار اَزَل را نه تو دانی و نه من،  

چون پرده برافتد، نه تو مانی و نه من/  وگوی من و تو،هست از پس پرده گفت  

*** 

و آرامگه ابلق صبح و شام است/  این کهنه رباط را که عالم نام است  

گاه صد بهرام استست که تکیها قصری/  صد جمشید است ۀست که واماندا بزمی  

*** 

او را نه بدایت نه نهایت پیداست/  ای که آمد و رفتن ماستدر دایره  

کجاسته کاین آمدن از کجا و رفتن ب/  نزند دمی در این معنی راستکس می  

*** 

چون الله رخ و چو سرو باالست مرا/  زیباست مراهرچند که رنگ و بوی   

نقاش ازل بهر چه آراست مرا/  خاک ۀمعلوم نشد که در طربخان  

*** 

بود؛ نی نام زِ ما و نه نشان خواهد/  بود، ای بس که نباشیم و جهان خواهد  

 بود زین پس چو نباشیم همان خواهد/  زین پیش نبودیم و نَبُد هیچ خَلَل،
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 باز بر سر سبزه گريست ابر آمد و

 اين سبزه كه امروز تماشاگه ماست

 

 

 

** 

 بايد زيستبي بادة گلرنگ نمي

 تا سبزة خاك ما تماشاگه كيست

 

 استاين كوزه چو من عاشق زاري بوده

 بينياين دسته كه بر گردن او مي

 

 

 

** 

 در بند سر زلف نگاري بوده است

 استدستي است كه بر گردن ياري بوده

 

 عمر به سر رسد چه بغداد و چه بلخ چون

 نوش كه بعد از من و تو ماه بسيمي

 

 

 

** 

 پيمانه چو پُر شود چه شيرين و چه تلخ

 از سلخ به غُرّه آيد از غُرّه به سلخ

 

 آنان كه محيط فضل و آداب شدند

 ره زين شب تاريك نبردند برون

 

 

 

** 

 در جمع كمال شمع اصحاب شدند

 خواب شدنداي و در گفتند فسانه

 

 يك قطرة آب بود با دريا شد

 آمد شدن تو اندرين عالم چيست

 

 

 

** 

 يك ذرّة خاك با زمين يكتا شد

 آمد مگسي پديد و ناپيدا شد

 

 دي كوزه گري بديدم اندر بازار

 گفتو آن گل به زبان حال با او مي

 

 

 

** 

 بر پاره گلي لگد همي زد بسيار

 ام مرا نيكو دارمن همچو تو بوده

 

 زندشجامي است كه عقل آفرين مي

 گر دهر چنين جام لطيفوين كوزه

 

 

 

** 

 زندشصد بوسه ز مهر بر جبين مي

 زندشسازد و باز بر زمين ميمي
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الدین رومیموالنا جالل  

 غزل

  ؟جا که آشنات منمنگفتمت مرو آن

 در این سراب فنا چشمه حیات منم

 وگر به خشم روی صد هزار سال ز من 

؟عاقبت به من آیی که منتهات منم به  

 نگفتمت که به نقش جهان مشو راضی 

؟رضات منم ۀبند سراپردکه نقش  

 نگفتمت که منم بحر و تو یکی ماهی 

؟مرو به خشک که دریای باصفات منم  

 نگفتمت که تو را رهزنند و سرد کنند 

؟که آتش و تبش و گرمی هوات منم  

دهای زشت در تو نهننگفتمت که صفت  

؟صفات منم ۀکه گم کنی که سرچشم  

نگفتمت که مگو کار بنده از چه جهت    

؟مجهات مناق بیخلّ ،نظام گیرد  

راه خانه کجاست که اگر چراغ دلی دان  

کدخدات منم که دانوگر خداصفتی   

*** 

 

له نومید نباشی که تو را یار برانده  

  ؟گرت امروز براند نه که فردات بخواند

مرو و صبر کن آن جادر اگر بر تو ببندد   

صبر تو را او به سر صدر نشاند  ز پسِ   

ها و گذرهاو اگر بر تو ببندد همه ره  

 ره پنهان بنماید که کس آن راه نداند 

 نه که قصاب به خنجر چو سر میش ببرد

  ؟خود را کشد آن گاه کشاندۀ نهلد کشت
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 چو دم میش نماند ز دم خود کندش پر

  !هات رساندتو ببینی دم یزدان به کجا

 به مثل گفتم این را و اگر نه کرم او

 نکشد هیچ کسی را و ز کشتن برهاند 

 همگی ملک سلیمان به یکی مور ببخشد

 بدهد هر دو جهان را و دلی را نرماند 

 دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش

  ؟ماند هبه ک ؟ماند هبه ک ؟ماند هبه ک ؟ماند هبه ک

ین می همگان راهله خاموش که بی گفت از ا  

 بچشاند بچشاند بچشاند بچشاند

*** 

 

 گر رود دیده و عقل و خرد و جان تو مرو 

 که مرا دیدن تو بهتر از ایشان تو مرو

توست  ۀآفتاب و فلک اندر کنف سای  

 گر رود این فلک و اختر تابان تو مرو

تر از طبع لطیف رد سخنت صافای که دُ  

مروگر رود صفوت این طبع سخندان تو   

ند ااهل ایمان همه در خوف دم خاتمت  

 خوفم از رفتن توست ای شه ایمان تو مرو

گر بروی جان مرا با خود بر ، تو مرو  

ونبری با خود از این خوان تو مرور مرا می  

 با تو هر جزو جهان باغچه و بستان است 

 در خزان گر برود رونق بستان تو مرو

دل است هجر خویشم منما هجر تو بس سنگ  

 ای شده لعل ز تو سنگ بدخشان تو مرو

؟ود ذره که گوید تو مرو ای خورشیدب هک  

؟بود بنده که گوید به تو سلطان تو مرو هک  

 لیک تو آب حیاتی همه خلقان ماهی 
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 از کمال کرم و رحمت و احسان تو مرو

 هست طومار دل من به درازی ابد 

 برنوشته ز سرش تا سوی پایان تو مرو

م ز مالل تو بخوانم صد بیتگر نترس  

 که ز صد بهتر وز هجده هزاران تو مرو

*** 

 

 مثنوی

 قصة جوحی وآن کودک که پیش جنازة پدر خویش نوحه کرد

     کودکی در پیش تابوتِ پدر        

 کوفت سرنالید و برمیزار می

   برند     کای پدر! آخر کجایت می

 تا ترا در زیرِ خاکی بفشرند 

    برندت خانۀ دَنگ و زحیر    می

 و قالی و نه در وی حصیرا نی در

  نی چراغی در شب و نه روز نان  

 و بوی طعام و نه نشانا نی در

    و معمور، نی در بام راه     ا نی در

 نه یکی همسایه، کو باشد پناه 

 گاِه خلق بود                  جسم تو که بوسه

 کبود؟چون رود درخانۀ کور و 

        جای تنگ            و زینهارخانۀ بی

 ماند نه رنگکه در او نه روی می

  شمرد     زین نَسَق اوصافِ خانه می

 فشردوز دو دیده اشِک خونین می

 گفت جوحی با پدر: ای ارجمند!               

 برندواهلل این را خانۀ ما می

 ابله مشو!پدر،  گفت جوحی را
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 ها شنوبابا! نشانیگفت: ای 

 ها که گفت او یک به یک     این نشانی

 خانۀ ما راست بی تردید وشک

 نی حصیر و نی چراغ و نه طعام      

 نه درش معمور و نه تخت ونه بام

 

 جُستن آن درخت که هر که میوة آن درخت خورد،نمیرد

    گفت دانایی برای داستان          

 که درختی هست در هندوستان

 هر کسی کز میوۀ او خوردو برد   

 نه شود او پیر،نه هرگز بمرد

 پادشاهی این شنید از صادقی                 

 اش شد عاشقیبر درخت و میوه

 قاصدی دانا ز دیوان ادب                    

 سوی هندُستان روان کرد ازطلب

 گشت آن قاصد ازو           ها میسال

 جووجستگِردِ هندستان برای 

 شهر شهر از بهر این مطلوب گشت     

 نه جزیره ماندونه کوه ونه دشت

 هر که راپرسید،کردش ریشخند               

 کاین که  جوید؟ جز مگر مجنونِ بند

 ها                  پس سیاحت کرد آنجا سال

 هافرستادش شهنشه مالمی

 چون بسی دید اندر آن غربت تَعَب            

 عاجز آمد آخراالمر از طلب

 هیچ از مقصود، اثر پیدا نشد                    

 ز آن غرض غیرِ خبر پیدا نشد

 رشتۀ امّیدِ او بگسسته شد                
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 جُستۀ او عاقبت ناُجسته شد

 عزم بازگشتن سوی شاه                      کرد

 راه بُرّیدبارید و میاشک می

      بود شیخی عالمی قطبی کریم      

 اندر آن منزل که آیس شد ندیم

   گفت: من نومید پیش او روم        

 آستاِن او به راه اندر شوم ز

  تا دعای او بود همراه من        

 که نومیدم من از دلخواهِ من چون

      رفت پیش شیخ باچشم پُر آب     

 بارید مانند سحاباشک می

      گفت: شیخا! وقتِ رحم ورقّت است 

 امیدم، وقت لطف این ساعت استنا

  واگوکز چه نومیدی استت؟ گفت:

 رو با چیستت؟ چیست مطلوِب تو؟

  شاهنشاه کردم اختیار             گفت: 

 از برای جستِن یک شاخسار

       که درختی هست نادر در جهات

 میوۀ او مایۀ آبِ حیات

  دیدم یک نشان         ها ُجستم، نسال

 جز که طنز و تَسخَِر این سرخوشان

   شیخ خندید و بگفتش:ای سلیم!

 این درخت علم باشد در علیم 

   بس بلند و بس شگرف و بس بسیط   

 آبِ حیوانی ز دریای محیط

 ای                ای ،گم گشتهتو به صورت رفته

 اییابی، که معنی هِشتهزآن نمی

 ام شد گاه آفتاب                    گه درختش ن

 گاه بحرش نام شد گاهی سحاب
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 تو چه برچَفسی بر این ناِم درخت             

 کام و شوربختتا بمانی تلخ

      درگذر از نام وبنگر در صفات             

 تا صفاتت ره نماید سوی ذات

  اختالف خلق از نام اوفتاد                

 رفت، آرام اوفتاد چون به معنی

 

 منازعات چهارکس جهت انگور که هر یکی به نام دیگر فهم کرده بود آن را          

     چار کس راداد مردی یک درم       

 ی دهم«انگور»آن یکی گفت: این  به 

   آن یکی دیگر عرب بد گفت: ال     

 من عنب خواهم نه انگور، ای دغا!

     آن یکی ترکی بدو گفت: این بَُنم     

 خواهم عنب، خواهم اُُزممن نمی

     آن یکی رومی بگفت: این قیل را    

 ترک کن خواهیم استافیل را

     در تنازع آن نفر جنگی شدند        

 ها غافل بدندکه ز سِرِّ نام

     زدند از ابلهی       مشت بر هم می

 نش تهی پر بدند از جهل وز دا

    صاحبِ سِرّی عزیزی صد زبان     

 گر بُدی آنجا بدادی صلحشان

        پس بگفتی او که:من زین یک درم  

 دهمتان را میآرزوی جمله

         شود چار، المراد  یک درمتان می

 شود یک ز اتحادچار دشمن می

  تان دهد جنگ و فراق    گفتِ هر یک

 گفتِ من آرد شما را اتفاق
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 سعدی

 

/ زودت ندهیم دامن از دست ای نگار سرمست دیر آمدی  

چندان که زدیم بازننشست/  بر آتش عشقت آب تدبیر  

توان بستوز روی تو در نمی/  توان تافتاز روی تو سر نمی  

چون ماهی اوفتاده در شست/  از پیش تو راه رفتنم نیست  

صالحان که بشکست ۀبس توب/  سودای لب شکردهانان  

در پیش درخت قامتت پست/  سرو بلند بوستانیای   

آسوده تنی که با تو پیوست/  بیچاره کسی که از تو ببرید  

وز قتل خطا چه غم خورد مست/  چشمت به کرشمه خون من ریخت  

توان جستتا جان داری نمی/  سعدی ز کمند خوبرویان  

دیگر چه کنی دری دگر هست/  ور سر ننهی در آستانش  

*** 

 

ستا صبر از تو خالف ممکنات/  ستا حل مشکالت دیدار تو  

ستا عنوان کمال حسن ذات/  صورت بدیعت ۀدیباچ  

ستا حیات ۀگفتی لب چشم/  های تو خضر اگر بدیدیلب  

ستا نبات ۀبردار که کوز/  آب نه دهانت ۀبر کوز  

ستا دعوی بکنی که معجزات/  ترسم تو به سحر غمزه یک روز  

ستا باتفحش از دهن تو طیّ/  زهر از قبل تو نوشدارو  

ستا در شهر که مبطل صالت/  چون روی تو صورتی ندیدم  

ستا ثباتبینم و هر دو بیمی/  من از عشق ۀعهد تو و توب  

ستا کاین دولت حسن را زکات/  آخر نگهی به سوی ما کن  

ستا چه فایده گر جهان فرات/  چون تشنه بسوخت در بیابان  

ستا دادن عاشقان نجات جان/  سعدی غم نیستی ندارد  

*** 

 

دوستان دستی که کار از دست رفت/  عشق در دل ماند و یار از دست رفت  
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کی رسم چون روزگار از دست رفت/  ای عجب گر من رسم در کام دل  

کاندر این غم هر چهار از دست رفت/  بخت و رای و زور و زر بودم دریغ  

و قرار از دست رفتصبر و آرام /  عشق و سودا و هوس در سر بماند  

بهتر از من صد هزار از دست رفت/  گر من از پای اندرآیم گو درآی  

ور نه این دل چند بار از دست رفت/  خوردبیم جان کاین بار خونم می  

چون زمام اختیار از دست رفت/  مرکب سودا جهانیدن چه سود  

عشق باز اکنون که یار از دست رفت/  سعدیا با یار عشق آسان بود  

*** 

 

که در خیلت به از ما کم نباشد/  تو را نادیدن ما غم نباشد  

ولیکن چون تو در عالم نباشد/  من از دست تو در عالم نهم روی  

که سرو راست پیشت خم نباشد/  پای خیزی عجب گر در چمن بر  

که رویت بیند و خرم نباشد/  مبادا در جهان دلتنگ رویی  

کنی محکم نباشدکه با من می/  من اول روز دانستم که این عهد  

پری را با بنی آدم نباشد/  که دانستم که هرگز سازگاری  

که هیچم در جهان مرهم نباشد/  مکن یارا دلم مجروح مگذار  

که بخل و دوستی با هم نباشد/  بیا تا جان شیرین در تو ریزم  

که طیب عیش بی همدم نباشد/  نخواهم بی تو یک دم زندگانی  

که غم با یار گفتن غم نباشد/  سعدی با که داری نظر گویند  

که هرگز مدعی محرم نباشد/  حدیث دوست با دشمن نگویم  

*** 

 

چو تو ایستاده باشی ادب آن که من بیفتم/  چو تو آمدی مرا بس که حدیث خویش گفتم  

شکفتمگل سرخ شرم دارد که چرا همی/  تو اگر چنین لطیف از در بوستان درآیی  

نهفتمهمه خلق را خبر شد غم دل که می/  منتها رسد گل برود قرار بلبلچو به   

های شیراز به دیدگان برفتمهمه خاک/  به امید آن که جایی قدمی نهاده باشی  

بتر از هزاردستان بکشد فراق جفتم/  دو سه بامداد دیگر که نسیم گل برآید  

نت که به آب دیده سفتمنه چو سنگ آستا/  ای که فرهاد چگونه سنگ سفتینشنیده  

ست اگر بخفتما به خیالت ای ستمگر عجب/  نه عجب شب درازم که دو دیده باز باشد  
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تو بگوی تا بریزند و بگو که من نگفتم/  ز هزار خون سعدی بحلند بندگانت  

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

 حافظ

               

                    ؟این چه حکایت باشد ؟من و انکار شراب

                        این قدرم عقل و کفایت باشد غالباً

                  ام با دف و چنگها ره تقوا زدهمن که شب

؟              این زمان سر به ره آرم چه حکایت باشد  

                    زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نیاز 

                      تا تو را خود ز میان با که عنایت باشد

                        زاهد ار راه به رندی نبرد معذور است 

                   ست که موقوف هدایت باشدا عشق کاری

                             دانستمتا به غایت ره میخانه نمی

   ؟                   ور نه مستوری ما تا به چه غایت باشد

                         پیر مغانم که ز جهلم برهاند ۀ بند

                     ر ما هر چه کند عین عنایت باشد پی

               گفت دوش از این غصه نخفتم که رفیقی می

مست بود جای شکایت باشدحافظ ار   

          *** 

        

                     گویم و از گفته خود دلشادمفاش می

                        عشقم و از هر دو جهان آزادمۀ بند

                   لشن قدسم چه دهم شرح فراقگطایر

                            که در این دامگه حادثه چون افتادم

                  من ملک بودم و فردوس برین جایم بود

                                    آدم آورد در این دیر خراب آبادم

             طوبی و دلجویی حور و لب حوض ۀ سای

                             به هوای سر کوی تو برفت از یادم

                  ر لوح دلم جز الف قامت دوستنیست ب 

                                   مچه کنم حرف دگر یاد نداد استا
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                    مرا هیچ منجم نشناخت کوکب بختِ

                                   مدیا رب از مادر گیتی به چه طالع زا

                   عشق ۀتا شدم حلقه به گوش در میخان

                                هر دم آید غمی از نو به مبارک باد

               می خورد خون دلم مردمک دیده سزاست

                         که چرا دل به جگرگوشه مردم دادم

            حافظ به سر زلف ز اشکۀ پاک کن چهر

 مرد بنیادور نه این سیل دمادم بب 

*** 

 

                       تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست 

                  دل سودازده از غصه دو نیم افتادست 

                  چشم جادوی تو خود عین سواد سحر است

           لیکن این هست که این نسخه سقیم افتادست 

؟                 در خم زلف تو آن خال سیه دانی چیست  

                  که در حلقه جیم افتادست ۀنقطه دود 

                     عذار  زلف مشکین تو در گلشن فردوسِ

              طاووس که در باغ نعیم افتادست  ؟چیست

                    دل من در هوس روی تو ای مونس جان 

          خاک راهیست که در دست نسیم افتادست 

                    همچو گرد این تن خاکی نتواند برخاست 

              از سر کوی تو زان رو که عظیم افتادست 

                          دم قد تو بر قالبم ای عیسی ۀسای

            عکس روحیست که بر عظم رمیم افتادست

                       جز کعبه مقامش نبد از یاد لبت آن که

                 بر در میکده دیدم که مقیم افتادست  

                           حافظ گمشده را با غمت ای یار عزیز

ست که در عهد قدیم افتادستا اتحادی  

*** 



61 

 

 

 

  بیا که قصر امل سخت سست بنیادست

بر بادستبیار باده که بنیاد عمر   

  غالم همت آنم که زیر چرخ کبود

 ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادست

  چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب

ها دادستسروش عالم غیبم چه مژده  

  ننشیکه ای بلندنظر شاهباز سدره

 نشیمن تو نه این کنج محنت آبادست

زنند صفیرتو را ز کنگره عرش می  

چه افتادست ندانمت که در این دامگه  

 نصیحتی کنمت یاد گیر و در عمل آر

 که این حدیث ز پیر طریقتم یادست

  غم جهان مخور و پند من مبر از یاد

عشقم ز رهروی یادست ۀکه این لطیف  

  رضا به داده بده وز جبین گره بگشای

 که بر من و تو در اختیار نگشادست

  نهادمجو درستی عهد از جهان سست

دامادست هزار که این عجوز عروس  

   نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل

 بنال بلبل بی دل که جای فریادست

  نظم بر حافظبری ای سستحسد چه می

 قبول خاطر و لطف سخن خدادادست

 

** اد*  
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 اخوان ثالثمهدی 

 دریچه

 ، رو به روی هم ما چون دو دریچه

 آگاه ز هر بگو مگوی هم  

 هر روز سالم و پرسش و خنده 

 ینده آهر روز قرار روز 

 ، اما ... آه بهشت ۀینآعمر 

 هو دی کوتا یش از شب و روز ِ تیرب

 تسااکنون دل من شکسته و خسته 

 ها بسته ست زیرا یکی از دریچه

 د، نه ماه جادو کره مهر فسونن

 که هر چه کرد او کرد نفرین به سفر

 

 دیدار لحظة

 دیدار نزدیک است  ۀلحظ

 ام، مستم باز من دیوانه

 لرزد، دلم، دستم باز می

 باز گویی در جهان دیگری هستم 

 ام را، تیغ های! نخراشی به غفلت گونه

 های، نپریشی صفای زلفکم را، دست 

 و آبرویم را نریزی، دل 

 ای نخورده مست 

 دیدار نزدیک است ۀلحظ

 

 هاها و گرگسگ

1 

 هوا سرد است و برف آهسته بارد 

 رنگ خاکستریز ابری ساکت و  
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 مثقال  زمین را بارش مثقال 

 ، فرسنگ فرستد پوشش فرسنگ

 روزن شب بی ۀسرود کلب

 سرود برف و باران است امشب  

 های باد پیداست ولی از زوزه 

 که شب مهمان توفان است امشب  

 ، باد هاهای برفدوان بر پرده 

 ، باران ای بادهروان بر بال 

 بی روزن شب  ۀدرون کلب 

 شب توفانی سرد زمستان  

 :هاآواز سگ 

 زمین سرد است و برف آلوده و تر 

 هواتاریک و توفان خشمناک است  

 ، زوزه بادــ مانند گرگان ــ کشد  

 ؟ولی ما نیکبختان را چه باک است

 ، آنجا کنار مطبخ ارباب 

 های نرم خفتن بر آن خاک اره 

 ، و آنگاه چه لذت بخش و مطبوع است 

 فتن و جانم شنفتن عزیزم گ

 های سفره خوردن ماندهوز آن ته

 و گر آن هم نباشد استخوانی 

 چه عمر راحتی دنیای خوبی  

 چه ارباب عزیز و مهربانی  

 ست ا! این دیگر بالیی ولی شالق

 ، اما تحمل کرد باید بلی

 درست است اینکه الحق دردناک است  

 ولی ارباب آخر رحمش اید 

 گذارد چون فروکش کرد خشمش 

 که سر بر کفش و بر پایش گذاریم  
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 هامان را و ما این شمارد زخم

 شماریم محبت را غنیمت می

2 

 خروشد باد و بارد همچنان برف 

 بی روزن شب  ۀز سقف کلب

 شب توفانی سرد زمستان 

 زمستان سیاه مرگ مرکب 

  :هاآواز گرگ

 زمین سرد است و برف آلوده و تر 

 هوا تاریک و توفان خشمگین است  

 باد ، زوزه ــ ها مانند سگ ــکشد 

 زمین و آسمان با ما به کین است 

 شب و کوالک رعب انگیز و وحشی 

 شب و صحرای وحشتناک و سرما 

 ، سرمای پر سوز بالی نیستی

 کند بر دشت و بر ما حکومت می 

 گرم کنامی  ۀنه ما را گوش

 شکاف کوهساری سر پناهی  

 ، که بتوان نه حتی جنگلی کوچک 

 تشویش گاهی در آن آسود بی

 ، دایم دو دشمن در کمین ماست 

 دهد ما را شکنجه دو دشمن می

 : این آتش جوع برون: سرما درون

 که بر ارکان ما افکنده پنجه 

 دو ... اینک ... سومین دشمن ... که ناگاه 

 برون جست از کمین و حمله ور گشت 

 رحم رحم ... بی.. بیسالح آتشین .

 نه پای رفتن و نی جای برگشت 

 ، برافروز! گلگون شوفبنوش ای بر
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 ست ا هاخانمانکه این خون، خون ما بی 

 ، خون گرگان گرسنه ست که این خون

 ، خون فرزندان صحراست که این خون

 ، دهخورین سرما، گرسنه، زخما در

 دویم آسیمه سر بر برف چون باد 

 ولیکن عزت آزادگی را  

 ، آزادآزادیم نگهبانیم،

 

 زمستان

 خواهند پاسخ گفت سالمت را نمی

 سرها در گریبان است 

 کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را 

 ، نتواند نگه جز پیش پا را دید

 که ره تاریک و لغزان است 

 وگر دست محبت سوی کس یازی 

 به اکراه آورد دست از بغل بیرون  

 که سرما سخت سوزان است  

 ، ابری شود تاریک ید برونآنفس، کز گرمگاه سینه می

 . چو دیوار ایستد در پیش چشمانت 

 ، پس دیگر چه داری چشم نفس کاین است

 ؟ز چشم دوستان دور یا نزدیک

 ! ای ترسای پیر پیرهن چرکین مسیحای جوانمرد من 

 انمردانه سرد است ... ای هوا بس ناجو

 دمت گرم و سرت خوش باد 

 ، در بگشایسالمم را تو پاسخ گوی

 وش مغموم یمنم من، میهمان هر شبت، لول

 رنجور  ۀمنم من، سنگ تیپاخورد

 ناجور  ۀمنم، دشنام پست آفرینش، نغم 
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 رنگم رنگ بی، همان بینه از رومم، نه از زنگم

 ، دلتنگم بیا بگشای در، بگشای

 لرزد ان سال و ماهت پشت در چون موج می! میهمحریفا! میزبانا

 ، مرگی نیست تگرگی نیست 

 ، صحبت سرما و دندان است صدایی گر شنیدی

 من امشب آمدستم وام بگزارم

 حسابت را کنار جام بگذارم  

 ؟گه شد، سحر شد، بامداد آمده بیگویی کمی چه

 ، بر آسمان این سرخی بعد از سحرگه نیست دهدفریبت می

 ، یادگار سیلی سرد زمستان است حریفا! گوش سرما برده است این

 ، مرده یا زنده میدانو قندیل سپهر تنگ

 پنهان است  اندودتوی مرگهابوت ستبر ظلمت نُبه ت

 ، شب با روز یکسان است راغ باده را بفروز! رو چحریفا

 سخ گفت خواهند پاسالمت را نمی

 ها پنهان ، دستهوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان

 ها خسته و غمگین ، دلها ابرنفس

 آجین رهای بلودرختان اسکلت

 ، سقف آسمان کوتاه زمین دلمرده

 آلوده مهر و ماه غبار

 زمستان است
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 هوشنگ ابتهاج

 

 کاروان 

 است گالیا  رید

 دلدادگی مخوان  ۀدر گوش من فسان

 شوریدگی مخواه ۀدیگر ز من تران

 دیر است گالیا! به ره افتاد کاروان 

 عشق من و تو؟ آه 

 این هم حکایتی است 

 ین زمانه که درمانده هر کسیا اما در

 از بهر نان شب 

 تدیگر برای عشق و حکایت مجال نیس

 شاد و شکفته در شب جشن تولدت 

 تو بیست شمع خواهی افروخت تابناک

 ختر همسال تو ولی امشب هزار د

 اند گرسنه و لخت روی خاک هدخوابی

 های تو زیباست رقص و ناز سرانگشت

 های سازبر پرده

 اما هزار دختر بافنده این زمان 

 با چرک وخون زخم سرانگشت های شان 

 هجان می کنند در قفس تنگ کارگا

 از بهر دستمزد حقیری که بیش از آن 

 کنی تو به دامان یک گدا پرتاب می

 وین فرش هفت رنگ که پامال رقص توست 

 از خون و زندگانی انسان گرفته رنگ

 در تار و پود هر خط و خالش هزار رنج

 در آب و رنگ هر گل و برگش هزار ننگ

 اینجا به خاک خفته هزار آرزوی پاک 
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 اینجا به باد رفته هزار آتش جوان 

 گناه دست هزار کودک شیرین بی

 چشم هزار دختر بیمار ناتوان 

 دیر است گالیا 

 هنگام بوسه و غزل عاشقانه نیست 

 هرچیز رنگ آتش و خون دارد این زمان 

 هنگامه رهایی لبها ودست هاست 

 عصیان زندگی ست 

 در روی من مخند 

 شیرینی نگاه تو بر من حرام باد

 بر من حرام باد ازین پس شراب و عشق 

 ای قلب شاد هبر من حرام باد تپش

 یاران من به بند 

 های تیره و نمناک باغشاهدر دخمه

 آور تبعیدگاه خارکدر عزلت تب

 در هر کنار و گوشه این دوزخ سیاه 

 زود است گالیا 

 دلداگی مخوان  ۀدر گوش من فسان

 شوریدگی مخواه  ۀکنون ز من ترانا

 زود است گالیا! نرسیده ست کاروان 

 بحدم روزی که بازوان بلورین ص

 تاریک شب شکافت  ۀبرداشت تیغ و پرد

 روزی که آفتاب

 از هرچه دریچه تافت 

 روزی که گونه و لب یاران هم نبرد 

 گشته بازیافت رنگ نشاط و خنده گم

 من نیز باز خواهم گردید آن زمان 

 ها ها و بوسهها و غزلسوی ترانه

 فشان انگیز گلسوی بهارهای دل
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 سوی تو 

 عشق من

 

 زبان نگاه 

 تنشود فاش کسی آنچه میان من و توس

 رسان من و توست تا اشارات نظر نامه

 گوش کن با لب خاموش سخن می گویم

 تپاسخم گو به نگاهی که زبان من و توس

 روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید

 حالیا چشم جهانی نگران من و توست

 گر چه در خلوت راز دل ما کس نرسید 

 تعشق نهان من و توس ۀجا زمزمهمه

 هگو بهار دل و جان باش و خزان باش، ارن

 تای بسا باغ و بهاران که خزان من و توس

 فردوس و تمنای بهشت ۀاین همه قص

 گفتگویی و خیالی ز جهان من و توست

 قلع ۀنقش ما گو ننگارند به دیباچ

 تعشق است نشان من و توس ۀهر کجا نام

 هرمماست فروغ مه و  ۀسایه ز آتشکد

 وه ازین آتش روشن که به جان من و توست 

 

 ترانه 

 تا تو با منی زمانه با من است

 بخت و کام جاودانه با من است

 غتو بهار دلکشی و من چو با

 شور و شوق صد جوانه با من است

 نیاد دلنشینت ای امید جا

 هر کجا روم روانه با من است
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 ناز نوشخند صبح اگر توراست

 شبانه با من است ۀشور گری

 برگ عیش و جام و چنگ اگرچه نیست

  رقص و مستی و ترانه با من است

 به خنده گفت !فتمش مراد منگ

 البه از تو و بهانه با من است

 کشمگفتمش من آن سمند سر

 خنده زد که تازیانه با من است

 هر کسش گرفته دامن نیاز

 ناز چشمش این میانه با من است

 یدسر پر خواب نازت ای پری ز

 شب خوشت که شب فسانه با من است

  

 هنر گام زمان 

 تروز نه آغاز و نه انجام جهان اسام

 س غم و شادی که پس پرده نهان استای ب

 رید رهی غم مخور از دوری و دیگر مر

 دانی که رسیدن هنر گام زمان است 

 یسر منزل عشق ۀتو رهرو دیرین

 بنگر که ز خون تو به هر گام نشان است 

 آبی که بر آسود زمینش بخورد زود

 دریا شود آن رود که پیوسته روان است 

 دباشد که یکی هم به نشانی بنشین

 تین کهنه کمان اسا ۀبس تیر که در چل

 هاز روی تو دل کندنم آموخت زمان

 فشان است این دیده از آن روست که خونابه

 ندا و دریغا که در این بازی خونیدر

 یان است ایام دل آدم ۀبازیچ
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 تالله و گل داش ۀدل بر گذر قافل

 تین دشت که پامال سواران خزان اسا

 روزی که بجنبد نفس باد بهاری 

 بینی که گل و سبزه کران تا به کران است 

 ای کوه تو فریاد من امروز شنیدی 

 ست درین سینه که همزاد جهان است ادردی 

 از داد و وداد آن همه گفتند و نکردند 

 یارب چه قدر فاصله ی دست و زبان است 

 چکد از دیده در این کنج صبوری خون می

 کنم افشردن جان است این صبر که من می

 ز راه مرو سایه که آن گوهر مقصودا

 گنجی ست که اندر قدم راهروان است

 


