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خÇجل قÇياس زيÇن گوينده نيست دل ايÇران است تÇن عÇالم هÇÇمه

(نظامي)

گÇنجينهاي ايرانÇي فرهنگ كه دارند اذعان جهان فرهنگشناسان و قان محق
جهان بنيادين عرفان و علم و حكمت و معارف از دلانگيز و ژرف بس و بينظير
و عÇلم گÇواراي رودخÇانههاي آن در كÇه جوشاني حيات آب چشمة است, بوده
گسترده عالم نقاط اقصي× تا و است گرديده جاري هنر و ادب و عرفان و حكمت

است/ كرده سيراب دياري هر از را كامان تشنه و شده
كه: درد و دريغ اما

فÇÇتاد بÇÇرداري مÇÇنصور الجÇÇÇرم فÇتاد اري دÇغ دست در قÇلم چÇÇون

گÇليم در كشÇÇيده سÇÇرها عÇÇاقالن زبÇيم و شÇدستند سÇرور جÇÇاهالن

يÇا و مÇحرومند بÇخش حÇيات و عÇظيم سÇرماية ايÇن از جهان مردم تنها نه
و غافلند و ناآ گاه گرانبها ميراث اين از نيز آن وارثان بلكه كردهاند, محرومشان
و خÇودباخته يÇا كردهانÇد, برابر ر Ôد با را خرمهره ناشناسان, گوهر از بعضي حتي

پرداختهاند/ ديگران خاشا ك و خس دريوزگي به يا و شدهاند بيهويت
در سوزي كه دلسوختهاي هر نيكوست چه است جهاني ارتباط زمان كه ا كنون
به را سرگرداني وادي تشنگان لب و برخيزد دارد نوشتار و گفتار در قدرتي و دل



نظاميگنجوي پيامهاي و داستانها ده

شود/ رهنمون معرفت و حيات آب سرچشمة
تدريس سال پنجاه حكم به داشت بضاعتي مختصر كه بنده اين د, تعه اين بر
صدها آن از كه را كهن گنجينههاي اين كليد كه شد آن بر فارسي عرفان و ادب
ادب با كه كساني و جوانان بخصوص آن وارثان اختيار در گرفت توان نو انديشه
تا دهد قرار هستند, مأنوس آن با Hقلب ولي ندارند صي تخص آشنايي فارسي عرفاني
و برند معنوي بهرههاي آن از و يابند دست گنجينه خود به آن از استفاده با بتوانند
چند پيامهاي و داستانها تا شدم آن بر بنا اين بر سازند/ زندگي معرفت سرماية
و شاهنامهفÇردوسي نظامي, خمسة مثنويمولوي, نÇظير: فرهنگي عظيم  گنجينة
آن صاحب گنج در كليد آنها همة كه دارم عرضه را الهينامةعطار//// و منطقالطير

ميباشد/ هنرها
به حقيقت انتشارات را پيامهايمثنوي و داستانها گذشته سال حق لطف به
آن چÇاپ نسÇخههاي و گÇرفت قÇرار فراوان استقبال مورد كه آراست طبع زيور

است/ انجام شرف در آن دوم چاپ مات مقد و گرديد ناياب بهزودي
انتشارات هما كنون و شد منتشر شاهنامةفردوسي وپيامهاي امسالداستانها
را نظامي وپيامهاي داستانها تا است داده قرار خويش الطاف مرهون مرا حقيقت

رساند/ نشر و چاپ به
به وابسته صديق دستاندركاران كلية و حقيقت انتشارات محترم مديريت از
زحمت كه پريشانزاده آقاي جناب بزرگوار شاعر و برادر Hخصوص انتشارات آن
مÇديريت از هÇمچنين و كردهانÇد تقبل را اشعار Hخصوص مطالب مقابلة و مطالعه
سركار ليه او تايپيست و سه سÆم آن زحمتكش كاركنان و خواجه چاپخانة محترم
تÇايپ و تÇغييرات آخÇرين كÇه زادبÇوستاني خانم سركار سپس و شاهسوند خانم

انÇتشارات چÇاپ جÇلدي), گنجوي(يك نظامي خمسة يات كل با متن ابيات كلية كه است يادآوري به الزم /1
كشÇور برجسÇتة نظاميشناسان و مسلم استادان از كه ثروتيان پرويز دكتر آقاي تصحيح به ,13ê9 اميركبير,
Ñ

سÇپاسگزاري آوردهاند,1 عمل به را ليه او فشردة لوح بر شده افزوده پاورقيهاي



يازده نگارش انگيزة

Ø

گنجوي, نظامي حكيم يات كل كتاب از برنداشت, در را ابيات شمارة چون و بود شده داده مطابقت ميباشند,
بدينترتيب: شد/ استفاده 1381 دوم, چاپ بهزاد, انتشارات دستگردي, وحيد استاد بهتصحيح

عÇنوانهÇاي تÇحت ابيات شمارة است, كوتاه داستانهاي داراي بيشتر كه االسرار, مخزن ل, او كتاب در
اسكندرنامه و پيكر هفت مجنون, و ليلي شيرين, و خسرو شÇامل ديگÇر كتاب چهار در است/ آمده مربوطه
///,[2] ,[1] شمارهها با قالب يك با عنوان هر است, بلند داستانهاي داراي اغلب كه اقبالنامه) و (شرفنامه
ابÇيات شمارة لذا است, شده شماره گذاري بهبعد يك شمارة از ابيات آنها از يك هر از بعد و شده ص مشخ
آمده آن, داخل مربوطة شماره و قالب هر از بعد اصلي, كتاب با مطابقت از پس كتاب متن داخل شدة انتخاب

است/
شده اضافه پاورقيها در است داشته توضيح به احتياج مصرعي يا بيت يا و بهمعني احتياج لغتي چنانچه
Gد مجد Âك نيز متن و پاورقيذ كر در داشته تفاوت نسخه دو در مصرعي يا كلمه كه اوقات بعضي نيز و است/
گرامي خوانندگان و گردد واقع موردقبول ناچيز خدمت اين است اميد است/ شده ويراستاري آخر تا ل او از
بÇا هÇمراه مÇيآيد پÇيش ÁتماÇاح ر رÇمك مقابلههاي و دقت وجود با كه را ناخواسته اشتباهات بزرگواري, با

(ويراستار)/ فرمايند ر تذك بعدي, چاپهاي بهبود جهت خود ارزندة راهنماييهاي

كÇه پÇا كگÇوهر حÇبيباهللا آقÇاي جÇناب ارجمند برادر خدمت باالخره و ميكنم
و دقت و عالقه و اهتمام با را كتاب اين ر مكر مقابلههاي و فني و علمي ويراستاري
با همراه را خود قلبي مهر و تقدير و سپاس نهايت گرفتهاند, بهعهده كامل دلسوزي
عرفاني و فرهنگي خدمات در را نامبردگان همة قيت موف و ميدارم تقديمشان دعا

خواستارم/ پا ك يزدان از

138ê زمستان

رياضي حشمتاهللا





مختصرياززندگيوآثارحكيمنظامي

تفرشي فرهنگ با خانوادة يك در قمري هجري ë3ì يا ë33 سال حدود در

قÇرن در يÇعني ه/ق 1å1ë سÇال در كه است شوروي آذربايجان جمهوري شهرهاي از يكي امروز گنجة /1
كÇنار در تÇرك طوايÇف طرف از گنجه قديم شهر است/ شده بنا صفوي عباس شاه توسط ميالدي هيجدهم
قرن تا و است چاي> مخفف< گن گنجه و است گرديده بنا پهن رودخانه معني به چاي> معروف< گن رودخانة
بÇهتصحيح كبير, امير انتشارات گنجوي, نظامي خمسة كليات از (نقل است/ بوده آباد قمري هجري يازدهم

(/3 ص ثروتيان, پرويز دكتر

از و نهاد الياس را او نام يوسف, پدرش كه آمد دنيا به پسري بودند گنجه1 سا كن  كه
انواع به الياس بست/ بر همت كمر او صحيح آموزش و پرورش به كودكي همان
و يافت آ گاهي متداول نجوم و حكمت و فلسفه و عصر ادبيات و شعر و زمان علوم
نزد و نهاد قدم طريقت جادة به حكمت و ادب و علم و شريعت در پختگي از پس
قدم سلوك و سير در و سپرد سر و كرد ايماني بيعت او با و رفت زنجاني فرج اخي
عÇرفان چÇاشني او شÇعري ذوق بدينسان گرديد/ ناÄل باطن تصفية به و برداشت
خريدار و ديدار مشتاق زمان امراي و شاهان كه جايي تا گشت پرمحتوا و يافت
ادبپرور مردي كه سلجوقي بهرامشاه ين فخرالد ملك و گرديدند/ هنرش و شعر
هجري ë72 سال در را خود نظاميمخزناالسرار و شمرد گرامي را مقدمش بود

بخشيد/ پايان او نام به قمري
آغاز را شيرين خسرو نظم ه/ق ë73 سال حدود ازمخزناالسرار پس نظامي
احترام مورد بسيار و داد پايان مناطق آن حا كم ايلدگز نام به ë7ì سال در و  كرد



نظاميگنجوي پيامهاي و داستانها چهارده

پÇايان بÇه سÇروده, ماه چهار ت مد به را مجنون و ليلي ë8ê سال در گرفت/ قرار
رساند/

آخرين كه را ë99اسكندرنامه سال در و كرد تمام را ë93هفتپيكر سال در

عسكÇرزاده عÇلي آقÇاي ط توس خود اصلي محل در هجري ì0ë رمضان چهارم تاريخ با نظامي قبر سنگ /1
هشت صÇفحة از نÇقل به ,331 ص شهابي, عيسي ترجمة ريپكا, يان ايران, ادبيات (تاريخ است شده  كشف

/(1381 بهزاد, انتشارات دستگردي, وحيد استاد تصحيح گنجويبه نظامي حكيم يات كل@

با همواره كه حالي در كرد,1 وفات ì02 يا ì00 سال در و رساند پايان به بود  كارش
مردم و امرا و شاهان نزد در و برد بسر را زندگاني حكمت و پرهيزگاري و زهد

بود/ بينظير نظم در و احترام قابل و ستوده بس

ارزشخمسةنظامي

است: گنج پنج واقع در زير داليل به نظامي خمسة

شÇجاعتها, از او از پيش فردوسي چه است, باستان ايران فرهنگ گنج Ç1
امÇا بÇود, گÇفته سÇخن ايرانÇي واالي افتخارات و دوستيها وطن خردپردازيها,
توصيف اندرزها, و حكمتها احساسها, و عشقها شادخواريها, بزمها, دربارة
دلداريهÇا, و دليÇريها آتشگÇاهها, و قÇصرها و بÇوستان و بÇاغ و كÇوه و دشت
از پس بÇايد بÇود/ داده سÇخن داد كÇمتر الحان و موسيقي شرابها, و خورا كها
ملت آن بيجان كالبد در را ايراني خون و بود رزمي حماسههاي استاد كه فردوسي
را آن تا ميآمد است بزم استاد كه نظامي ا كنون بود, آورده در حركت به ستم زير
اعظم قسمت كه پيكر هفت و وشيرين كهخسرو گفت بايد پس ميكرد; تكميل

است/ ايران فرهنگ گنج ميباشد نظامي خمسة
بهطور انديشه ت تحوال ايران به اسالم و عرب و يونان فرهنگ ورود با Ç2
يونان فلسفه و علم و فرهنگ بنيادهاي طرح نظامي بود/ آمده بهوجود  گستردهاي
انديشههاي بيان كه ومجنون, ليلي عشقنامة تراژدي درون از و دراسكندرنامه را



پانزده نظامي حكيم آثار و زندگي از مختصري

رمانتيك بسيار و واال عشق آن بود, آنان مغزي خشك و ب تعص و عرب قبيلهاي
ايراني, فرهنگ به ايرانيان بيشتر چه هر شناسايي موجب همان و آورد پديد را

گرديد/ اسالم از پس عربي و اسالمي
در بÇهويژه خÇمسه جÇاي جابه در اسالمي حكمت و عرفاني انديشههاي Ç3
در ايران فرهنگ و ن تمد و علم عظمت بيانگر و است چشمگير مخزن االسرار

ميباشد/ ششم قرن
آ گاهيهاي بر عالوه نظامي افسانهاي حتي و تاريخي نيمه و تاريخي اسناد Çê
تاريخ خود از كه دارد بسيار نمادپردازي و اسطورهشناختي ارزش تاريخي, Hنسبت

است/ مهمتر خيلي
عاجز و قاصر آن بيان از زبان كه است ي حد به گنج پنج اين ادبي ارزش Çë
چÇه ارجÇمند حكيم و استاد آن كه گردد معلوم تا شود خوانده بارها بايد و است
رقيق استعارات و دقيق تشبيهات و اسلوب استحكام و بيان ظرافت و بديع صنايع

آهنگيها/ هم مجارات: /1

و بÇافته هÇم بÇه شÇعر پود و تار در را روحانگيز ايهامات و دلانگيز مجارات1 و
نوي طراوت و تازگي خواندن بار هر با كه است آورده پديد بديع بس تابلوهايي
از خÇوشهاي بÇتوانÇيم نيز ما است اميد ميگرداند/ عايد اندزه بي بهرههاي و دارد

كنيم/ عرضه را او كتاب گلستان از گلي و خرمن





مخزناالسرار





آغازسخن

/1 بيت /1/ëë بيت /2/1 بيت /3/13 بيت /ê

حكÇيم1 گÇنج در كÇÇليد هست حÇيم الر حÇمن الر اللÇه بسÇÇم

آهÇنگ و كشÇيده تÇفسير به عاشقانه و عارفانه را حمد سورة نخست نظامي
هÇنگام به غمنا ك مهجوران و دلسوختگان و عاشقان دل تپش با را نظم موزون

ميگويد: سرانجام و است ساخته همراه مناجات
اوست2 تÇوحيد دانÇة مÇÇزرعة اوست تأييد به كه نظامي خا ك

ل مناجاتاو
شÇده3 تÇوانÇا تÇو از ضÇعيف خا ك شÇده پÇيدا تÇو ز هسÇتي هÇمه اي

ارتقا و نشو حق حكمت و اراده به كه را ل متحو هستي مناجات اين در نظامي
نميپذيرد تغيير كه ميداند باقي هستي نمود را آن و ميستايد است يافته تكامل و
عبوديت و حق ربوبيت و مطلق هستي نيستي, جهان اين از سپس و ندارد ميرايي و

ميگويد: و ميگيرد نتيجه را خلق
به4 فراموش تو ياد نه چه هر به خاموش تو گوياي نه كه هر

بهانه گير عقل بر را اعتراض ر د شمرده حق مطلق ارادة مقهور را هستي آنگاه
ميگويد: و ميبندد
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/3ë بيت /1/ê0 Ç 39 ابيات /2/1 بيت /3/20 بيت /ê

دادهاي1 زبان به دل چاشني دادهاي جÇان به عقل روشني

عقالني معرفت تقاضاي ستوده, را بيان آهنگ جان, نور همراهي با سپس و
دارد/ عرفاني و

توست كوي سر جهانخا ك دو در تÇوست گوي يكي كه نظامي بنده

كÇن2 آزاد غÇم دام از كÇن گÇÇردنش آبÇاد مÇعرفت از خÇاطرش

مناجاتدوم
مÇا3 فرسوده و زنده ابد به وي مÇا نÇابوده و بÇوده ازل بÇه اي

شناختي دعوي گونه هر رانده سخن حق بخشش و عفو از كه مناجات اين در
دراز نياز بي درگاه به نياز دست عاجزانه و ميداند نارسا را بياني هر و شرمندگي را

ميگويد: و ميكند
پÇناهندهايÇم4 كÇه كن ما چارة خواهندهايÇم كه جرم از گذر در

نعترسولا كرم

از نقل به را حضرت آن محامد و صفات و پرداخته ا كرم رسول نعت به سپس
ميداند وي كماالت تمام اوج را حضرت معراج و است كرده ذ كر حديث و قرآن

ميگويد: و ميپردازد او روحاني Ç جسماني معراج توصيف به سپس و

/ì بيت معراج: در /ë/ë7 بيت /ì

آرامگÇاه5 بÇه رفته دلش مرغ دامگÇاه اين از قالب قفس با

بÇارگاه تا قدرت كرسي و مشيت عرش تا را حضرت روحاني سير سپس و
ايÇنگونه را او شÇهود مقام و شمرده بر وصال حضرت و جمال پيشگاه و جالل

است/ ستوده
نÇبود6 زمÇÇاني راه آن رفÇÇتن نÇبود مكÇاني پÇرده آن ديÇدن



5 االسرار مخزن

/ë8 بيت /1/38 بيت چهارم: نعت /2/ì Ç 1 ابيات /3

يÇافت1 راه جÇهتي بي جهت از يافت نظرگاه پرده آن در كه هر

آن شروع سال و است پرداخته حضرت وصف و گفت به دوباره آن, از پس
ميگويد: خا كساري نهايت با خاتمه در ميكند/ ذ كر هجري ë70 در را

است2 مÇن جهان جان تو روضة است من جان روضة خود تو خا ك

درمقامومرتبةايننامه(مخزناالسرار)

است: ستوده اينگونه را كتاب اين مقام آغازمخزناالسرار در نظامي
بÇÇلبلم سÇÇرا نÇÇغمه را تÇÇو بÇÇÇاغ نÇوگلم ايÇن سÇÇرايÇÇندة كÇÇه مÇÇن

مÇيزنم جÇرسي كÇÇويت سÇÇر بÇÇر مÇÇيزنم نÇÇفسي عشÇÇÇÇقت ره در

گÇÇفتهام بگÇÇو گÇÇفت دلم آنÇÇÇچه نÇÇÇÇپذيرفتهام كس عÇÇÇÇÇÇÇاريت

ريÇÇختم نÇÇو قÇÇالب از هÇÇÇÇيكلي بÇÇرانگÇÇيختم تÇÇازه شÇÇÇعبدهاي

دوخÇÇته سÇÇحري ر ÖحÇÇ س ز پÇÇرده آمÇÇوخته ادب چÇÇند وي Ôر صÇÇÇÇبح

او3 در الهÇÇي اسÇÇÇÇرار مÇÇÇÇخزن او در شÇÇاهي و درويشÇÇي مÇÇÇÇاية

/20 بيت /ê/23 Ç 22 ابيات دل: شناختن و شب توصيف در /ë

بÇاد4 فÇرامÇوش تÇÇو زيÇÇاد ورنÇÇه بÇاد نÇوش بÇخور هست نÇمكش  گر

سÇخن برتري و سخن فضيلت و االسرار نظممخزن چگونگي دربارة سپس
شاعر را خود و است كرده في معر حالل سحر را آن و رانده سخن منثور بر منظوم
و خÇرد از نÇغز مÇعاني و دارد مهارت وري سخن فنون در كه ميداند برجستهاي
در را اشÇعارش اهÇميت چÇون و است كشÇيده نظم به را عرفان و علم و حكمت
سروده دلانگيز بس سخني دل شناخت و شب وصف در ميداند شبانه الهامات

ميگويد: جمله از است/
شÇÇناس را دل دانÇÇد, دل تÇÇو راه حÇÇواس راهÇÇزنان از شÇÇÇو دور

بسÇتهانÇد5 دل بÇه جÇبريل شهپر رسÇتهانÇد تÇن ز كÇه رواني عرش
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اسب/ زين و بند ترك فترا ك: آبرو/#/ آب: /##/êê بيت /1

دل1 خا ك شوي كه باشد تو آب## دل فÇترا ك# بÇÇه آويÇÇز در دست

دارد, سو دو كه است جان و تن تركيب نتيجة دل كه ميدهد توضيح سپس و
جلوههاي وارد گذشته آن جسماني خواستگاههاي از دل اهل روحاني/ و جسماني

ميگويد: چنين و ميشوند/ روحاني
شÇدم دل در بÇه تك يكÇي بÇه تÇا شÇÇدم مÇÇÇÇنزل دو راه آن تك در

/ëì Ç ëë ابيات /2/ì7 بيت /3/78 Ç 77 ابيات /ê

شب2 نÇيمه تÇا شÇده عÇمرم نيمة لب سوي جان و رفته دل سوي من

در را ملكوت عفاف و سر قدسيان ورود و خويش روحاني حاالت سپس و
ميگويد: داده شرح دل

شدم3 درونتر آي, درون شدم گفت در آن محرم خاصترين

تÇافتم عÇالميان از خÇÇود روي يÇافتم دل لشكÇر عÇلم چÇون

آشيان4 اين از بگذر طلب مرغ زبان بي كهاي گفت زبان به دل

جÇا بدين و ميگويد سخن خلوت ثمرة و دل خلوت نخستين از آن از پس
ميگويد: كه ميرسد

دست بÇه بيامد رشته اين سر تا نشست زانÇو سÇر بر سرم بسكه

/29 Ç 28 ابيات ل: او خلوت ثمرة /ë/17 Ç 1ì ابيات دوم: خلوت ثمرة /ì

رفÇتهام5 چÇنين كÇه رو چنين راه رفÇتهام يÇقين راه از سÇفر ايÇن

را آن روحÇاني لذايÇذ و رانÇده سÇخن آن ثÇمرة و دوم خلوت از آن از پس
است/ برشمرده

نÇبود خÇوش شبم كرد خوش شب تا نÇبود خÇوش طربم شب چنان به جز

كÇنم6 شب آن جÇلوة شÇبي كÇه بÇÇو كÇنم رب يÇا رب يÇا شب هÇÇمه زان

كÇÇردهام مÇÇعرفتي صÇÇÇÇفتاز آن كÇردهام صÇفتي شب ايÇن از كÇه من

/ê1 Ç ê0 ابيات /7

است7 بÇÇينايي گÇÇوهر او در شÇÇمع است تÇÇنهايي پÇÇردة صÇÇفت شب
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/êë بيت نيستي1/ نهانگاه عدم: كتم ,2 بيت نمادين/2/ نمادي, /#

نÇيفروختهست1 شمع آن از خوشتر آمÇوختهست پÇروانگÇي كÇه صÇÇبح

الم لدرآفرينشآدمعليهالس مقالتاو

نمادپردازي و واقعيت صورت به اخبار و قرآن مبناي بر را داستان اين نظامي
ميگويد: و است آورده

كرد2 باز در و آمد وجود سوي كÇرد سÇاز عدم كتم از مقبلي

از بسÇياري بÇاور و تÇفسير و قÇرآن مÇبناي بÇر را آدم حÇقيقت مÇوجوديت
كلي حقايق لدني علم يعني اسما¾ علم سپس و كرده ذ كر عدم از را خلقت باورمندان
م تقد به يعني مينمايد, مطرح را خا ك از خلقت آنگاه برشمرده آن اولية صفت را
م تقد كه نوين فيزيك با و عرفاست نظر كه است قاÄل بدن بر عقل و تن بر جان

دارد/ نزديكي است ه ماد بر آغازين انرژي و هوشمند امواج
دام را دانه آن و كرده تكرار را گندم و بهشت نظريه همان آدم هبوط دربارة
توصيف را او سمبليكي# برهنگي و ميداند انتخاب و آ گاهي در آدمي آزمايش

كه: ميكند

برهنه او دل گويي دارد شكاف گندم شكم چون و است آن بودن جماد بهسبب گندم بودن نامردم ,29 بيت /3
êë/است/ بيت /ê/ê7 بيت /ë

گندمش3 دل چو برهنه نÇامردمش كرده گÇندم آن خوردن

انÇتخاب از و خÇورد افسÇوس و دريÇغ بس آن از پس آدم مÇيگويد: سپس
كرد/ توبه و شد پشيمان خويش نادرست

گÇرفت4 خÇالفت بÇه را زمين ملك گÇرفت لطÇافت توبه از دلش چون

نهاد5 در شش حجرة اين در جمله داد فÇردوس خÇازن بÇدو چÇه هÇر

تقدير و مشقت تسليم نيز تو پس شد, آغاز آدم زميني زندگي بدينصورت
او فضل اميد به و كن نمايان تن زمين اين در است نهاده نهادت در آنچه و باش
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باش/

/70 بيت /1/7ì بيت /2/81 بيت /3/93 بيت /ê

رس1 فÇرياد رحÇمت كند فضل نÇفس برآري وار خجل تو چون

داستانپادشاهنوميدوآمرزشيافتناو

قرار حق برابر در و مÔردي چون پرسيد: ديد; خواب به را بيدادگري دادگري,
آمد? سرت بر چه  گرفتي

دم: همان گرداندند, رو من از همه وقتي گفت: ستمگر آن
امÇيد2 نÇا دل و گشÇته خÇجل روي بÇيد چÇو بÇر مÇن بÇه افتاد در لرزه

ياري تو جز و شرمندهام خدايا است, كارساز تو كرم تنها كه كردم ناله دل از
ندارم/

بÇيكسان3 كس كرد من ياري رسان ياري ز ديد خجلم چون

بده/ او راه در داري چه هر و بكوش حق راه به تواني چه هر نيز تو پس
گÇير4 گÇوشه جهان ز نظامي چو يا گÇير تÇوشه ره پÇي غÇريبان چو يا

درعدلوانصاف

و عÇدل در و دهÇي انساني نمايش تا بركشيدهاند و برآورده را تو انسان اي
كوشي/ انصاف

/10 بيت /ë/29 بيت /ì/33 بيت /7/êê بيت /8

تÇويي5 هم آن بود گر كسي تو چون تÇويي هÇم جÇان عيسي و دل مرغ

آن6 از بÇينديش و بÇين خÇود آن كردة از پÇيش بÇÇيا هست عÇÇاقبتي

آوري7 عÇذر چÇه كÇه نÇداري شرم داوري بÇÇود كÇÇÇه قÇÇÇÇيامت روز

قÇرار8 گÇيرد تÇو عÇدل از تÇو پÇايدار كÇار شÇÇود عÇÇدل از مÇÇملكت
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حكايتانوشيروانباوزيرخود

ويÇران دهÇي به بود, او همراه وزيرش ميرفت, شكار به انوشيروان روزي
مشÇغول خوانÇي نغمه به كه ديدند خراب ديواري باالي بر گنجشك دو رسيدند,

بودند/
ميگويند? چه هم با دو اين ميداني پرسيد: وزير از شاه

ميگويم/ بشنوي پند ا گر وزير:
ميشنوم/ كه باش اميدوار و مترس و گو بر انوشيروان:

ميطلبد/ شيربها او از و داده پرنده بدان را خويش دختر پرنده اين وزير:
ميگويد: پرنده آن

/ëë بيت /1/79 بيت /2/ 8ëÇ 8ê ابيات /3/1ì بيت /ê

هÇزار1 صÇد دهÇمت ويÇران ده زيÇÇن روزگÇار بس نÇه است ايÇن Çلك م  گÇر

گريستن به شروع و زد سر بر دست كه كرد اثر انوشيروان در سخن اين چنان
پس آن از و دهم? چه را خدا جواب ا كنون ورزيدم/ بيدادگري من چرا كه  كرد

برنگشت2 آن از آخر نفس تا نبشت در ستم و بگسترد داد

كردن آباد و داد و عدل به و بشنويد توانمندان همه اي شاهان, همة اي پس
بود: اين آن از پس او شعار بكوشيد/ جهان

طلب ياران راحت و خود رنج طلب سواران خورشيد ساية

فÇرماندهي3 به رسانند تات دهي درمان و كن ستاني درد

درحوادثعالم

برآمدن/ گاه و شدن فرو گهي است حوادث عرصة عالم
آمÇده4 تÇنگ بÇه كÇÇار از كسÇÇي هÇÇر آمÇده رنگ دو فÇرش ايÇن بÇÇر هست

خÇواران دريÇغ و عÇدميم راهيان همه ميخورد/ را ديگري حسرت كس هر
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هستيم/ بازي مشغول كودكان چون همه نيستي,

/2ê بيت /1/28 بيت /2/ê7 Ç êì ابيات /3/ì2 Ç ì0 ابيات /ê

مÇيبري1 در به اندازه از بازي مÇيبري سر به بازيچه به عمر

مورز/ غفلت و وا گذار كودكان به را بازي و شو بيدار هوشمند انسان اي تو پس
ديÇÇوانگÇيست2 جÇÇملة از غÇÇافلي فÇرزانگÇيست ز نÇÇه بÇÇودن غÇÇافل

داشÇتن نگÇه چÇيست? وفÇÇا حÇÇق كÇاشتن وفÇا چÇÇيست? ادب تÇÇخم

خÇÇورد3 بÇÇر او از كÇÇه روزي آيÇÇد مÇÇيپرورد كÇÇه دانÇÇه آن بÇÇÇرزگر

حكايتسليمانبادهقان

ميكاشت/ دانه فراوان رنج با كه گذشت پيرمردي بر سليمان روزي
زحمت شام به تا گرسنه و تشنه روز هر ميافكني, رنج به را خود چرا  گفت:

آيد!? محصول چه باران بي و خشك بيابان اين از آخر ميكشي!
گفت: پيرمرد

كÇÇردگار از پÇÇرورش مÇÇن ز دانÇÇه كÇار نÇيست مÇرا خشك بÇا و تÇر بÇا

مÇن انگشت رÇس ايÇنك مÇن بÇÇيل مÇن پشت عÇÇرق ايÇÇنك مÇÇن آب

مÇرا4 كÇفايت دانÇه ايÇن مÇÇنم تÇÇا مÇÇرا واليت و مÇÇلك غÇÇم نÇÇيست

دررعايتازرعيت

دمسازي/ مي پيمانة با ولي داري مردي غرور چگونه مباش, مغرور مÔلك به

13ëه / ق/ وفات مسلمان, مشهور عارفة رابعه: /#/7 بيت /ë

گيسوان يافت/ تشنه سگي بيابان در كه بياموز مردانگي بود زني كه رابعه# از
تشنه سگ به و درآورد آب چاه درون از و ساخت طناب آن از و بريد را خود

نوشانيد/
دار5 شÇرم زنÇي بÇيوه هÇنر از شÇرمسار تÇو مردي از هنر اي
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/22 بيت /1/23 بيت /2/3ê بيت /3/3ë بيت /ê

كÇرد1 آبÇاد خÇود فÇرداي خانة كرد داد شبي خانه اين در كه هر

داستانپيرزنباسلطانسنجر
گÇرفت2 سنجر دامن و زد دست گÇÇرفت در سÇÇتمي را پÇÇيرزني

ستمگر مردي او است, بوده ششم قرن در سلجوقي مقتدر پادشاه سنجر سلطان
بسيار ستم سنجر مأموران و سربازان دست از كه پيرزني روزي بود/ مدار قدرت و
تمامتر چه هر شجاعت با و گرفت را دامنش و رسانيد سنجر به را خود بود  كشيده

گفت: و كرد شكايت داروغه از
شمار3 اين شمار روز رود تو با شÇهريار اي مÇن داد ندهي  گر

نÇÇميبينمت4 آزاد سÇÇÇتم وز نÇÇÇÇÇÇميبينمت داد و داوري

/39 بيت /ë/17 بيت /ì/21 بيت /7

كÇني5 تباهي چونكه شاهنهاي كÇن شÇاهي دعÇوي و بÇندهاي

دروصفپيري

است/ پيري نوبت ا كنون گذشت, كه جواني از حيف
ور6 خÇب دريÇغي است, دريÇÇغ جÇÇاي سÇر بÇه تÇÇغافل بÇÇه جÇÇوانÇÇي رفت

است7 خÇوش جواني و است تلخ پيري است آتش خÇود هÇمه جÇوانÇي  گرچÇه

داستانپيرخشتزن

آب و گÇل با پيشانيش عرق بود/ شده كج زمين بر خميده كمر با پيرمردي
بدر خستگي تا ميكشيد باال به را خود كمر گاهگاه ميزد/ خشت و ميريخت بههم
ميزند, خشت سالي كهن وجود با كه شد زده شگفت ميگذشت آنجا از جواني  كند/
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گفت: و رفت جلو
زندگيت ديگران و بنشيني خانه در بايد ميكشي, زحمت اينقدر چرا پيرمرد

توست/ استراحت نوبت كردهاي را خود كار تو كنند, تأمين را
گفت: و كرد باال را سر ميكرد راست را خميدهاش كمر كه حالي در پيرمرد

دست روز يك تÇÇو پÇÇيش نكشÇÇم تÇÇا هست كÇه كشÇيدم پÇيشه بÇÇدين دست

گدا/ راه, به چشم دستكش: روزي/#/ دستكشي: /##
/ì2 Ç ì1 ابيات /1/ì8 بيت موجودات: اعتبار در ششم مقالت /2

دسÇترنج1 از مÇيخورم كشÇÇي## دست گÇÇنج بÇÇهر از نÇÇÇيم كس كش# دست

داستانسگوصيادوروباه

گÇاه و مÇينگريست افÇق به نگران و مضطرب و برميخاست گاه پير اد صي
چÇون و بود صيدگير شير چون كه باوفايم سگ كه: ميخورد دريغ و مينشست
آيا است, افتاده دشت و كوه كدام در نميدانم رفت, برم از مهربان و با وفا دوست
سگ غÇيبت از و بÇود نزديكي آن در روباهي باشد! مرده نيم شايد است? زنده

گفت: و آمد اد صي نزد به خندان و خرامان بود, شده شادمان
سالمت/ سرت ميكني? چه سگ بدون شيرگير/ اد صي سالم

ناراحتم/ خيلي نگذار سرم به سر اد: صي ÇÇ
بÇاز گذارد/ آن سر بر جان هم خودش و كرد فربهي صيد تو سگ روباه: ÇÇ
كبابي شو بلند نميكني, شكار را ضعيف روبهان ديگر و داري غذا كه است خوب

ده/ محتاجان ما به را پوست و بخور خودت را گوشت كن, درست
كه دارم يقين من دارد/ خود پي در شادي غمي هر نخور, مرا غصة اد: صي ÇÇ
و شد پيدا دور از سگ و برخاست دور از گردي وقت همين در برميگردد/ سگم
آن از پس چرخيد, دورش به و چسباند بدو را خود و انداخت اد صي پاي به را خود

گفت: و اد صي به كرد رو و گرفت را روباه و پريد
منزلي2 اين از مباركتر نيست حÇاصلي هÇر ز جÇوي يقين راه
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مكن/ كس ذليل خوارو را خود و است رسان روزي خدا كه باش داشته يقين

/73 بيت /1/ëì Ç ëë ابيات حيوانات: بر آدمي فضيلت در هفتم مقالت /2

ور1 خ م روزي غم كن خدا در كار ز نگÇردد بÇÇاز تÇÇو روزي

داستانفريدونباآهو

بود, رفته شكار به روزي داشت ايزدي ه فر كه كياني پادشاه نخستين فريدون
دل چشم و لطيف گوش زيبا, گردن جذب چنان افتاد زيبا آهويي به نگاهش نا گاه
هست كه صورت هر به را او خواست و اندازد تير بدو نتوانست كه شد انگيزش
در نرسيد, بدو انداخت تير و داد جوالن را خود تك تيز اسب چه هر كند, شكار

گفت: او به تير كه شنيد جان گوش با وقت اين
آدمÇيست شÇرف كÇردن خدمت مردميست صفت خدمت, صورت

پسÇنديدهتر2 عÇهد از خÇÇدمتي نÇظر صÇاحب مÇردم رÇ ب نيست

ميوهفروشوروباه

را روباهي او بود, مشغول فروشي ميوه كسب و كار به ن م ي در فروشي ميوه
از تمام هوشياري با ار مك روباه بود, گماشته خويش اموال نگهباني به كرده تربيت
او ولي داشÇتند, را روبÇاه فÇريب قÇصد دزدان بÇارها مÇيكرد, مواظÇبت او اموال
ايÇنكه تا بود, دكان جمع حواسش همواره و بخورد گول كه بود آن از زرنگتر
دست نكند كه بود مواظب روباه آمد, مغازه در و كشيد نقشهاي صفت گرگ دزدي
همانجا و زد بخواب را خود او بود, كشيده ديگري نقشه دزد آن اما كند, درازي
او است خفته دزد كه كرد پيدا يقين روباه شد بلند خرخرش صداي چون خوابيد,
غÇنيمت را فÇرصت ميپاييد را او چشمي زير كه دزد برد/ خوابش و خوابيد هم

برد/ و دزديد ميخواست آنچه و برخاست آهسته و شمرد
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/ìê بيت آفرينش: بيان در هشتم مقالت /1/ë9 بيت نهم: مقالت /2

كاله1 يا رود دست از سرش يا خÇوابگÇاه كند راه اين در كه هر

داستانزاهدتوبهشكن

بود, آمده تنگ به بسيار زهد و مغزي خشك از زاهد مسجدنشين آن ديگر
و بيداري دل و برود رنجوري دل كه شايد كند, لبيتر مي به تا آمد بر آن پي در

برود/ آبرويش كه ميترسيد اما نداشت, خرابات از بهتر را جايي بيايد, شوق
بÇه را خود آهسته نديد را كسي مسجديان از چون و نگريست سو هر به او
خÇود دهÇان جÇلوي را شÇراب خÇواست, شرابي ورود محض به و رساند خرابات
و ايستادن نماز به چند تا بودن, تسبيح دانة دام در چند گفت:تا خود با و  گرفت
بÇه مÇرا تقدير و شد يار من با بخت اينكه از خوشحالم نمودن? رو كعبه بهسوي

رساند/ خرابات
كي2 خرابات كوي و مسجدي كÇي الت مÇن بود قضا نه  گر

گفت: و كرد رو او به شنيد, را او بافي ياوه وقتي بود نزديكي در كه جواني
به قضا برابر در تو چون هزار صد مينداز, تقدير گردن به را خود كار جهت بي
خويشي/ كردة مسÆول خود كه مكن توجيه را خود كردار جهت بي نيرزند/ ي و Ôج
نبيند/ حق تقدير جز كه شود غرق چنان فنا خرابات در كه ميشناسد كسي را تقدير

/ì2 بيت /3

بگوي3 حديثي شيوه اين از آنگه بشÇوي را گÇنه و آي عÇذر در بÇر

نه و خرابات حكمت نه و ميفهمند را مسجد راز نه جاهل آدمهاي اين Hواقع
عرصة آنجا كه زنند, تقدير از دم كه رسد چه را, خرابات يا مسجد انتخاب علت
بايد اينان جاهل/ مغز خشك هر جاي نه است, رباني علماي و بالله عارفان جوالن
نمايان آن در حقيقت تا بكوشند خويش دل كردن صيقلي به و كنند توبه كردهها از

كنند/ حواله تقدير و بربخت را خود گناه اينكه نه شود,
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بهبهچهدندانسفيدوزيبايي

را خÇود بÇيني مÇيرفت سÇو آن از كس هÇر بÇود, افÇتاده راه در مرده سگي
ميگرفت/

زا/ بيماري و گزند دل و است آزار جان بويي, بد الشة چه اه ميگفت: يكي
چÇه مÇيسازد, تÇباه را دل و دارد زيان را چشم آن, ديدن ميگفت: ديگري

است/ زشت
ميبردند/ كار به غيره و كثيف زشت, چه اه, واژههاي, نيز ديگران

بلند صداي با شنيد را آنان سخن چون و رسيد بدانجا <ع> عيسي وقت اين در
فرمود:

دارد/! زيبايي دندان چه
خÇود اصالح به هم را, ديگران زيبايي و ببيند خود عيب كس هر ا گر آري

مردم/ بر ورزيدن مهر به هم و  كوشد

/ìì بيت دهم: مقالت زرتشتي/1/ آيين در روحاني شخص موبد: /#

پرست1 خود مشو روز آن شكن خود دست بÇه بگÇيري كÇÇه روزي آيÇÇنه

داستانموبدصاحبنظر

دلبÇري رنگÇارنگ شكÇوفههاي بÇا درخÇتان بÇود; دلانگÇيز و مجلل قصري
ديگÇر و گÇنجشك و قÇناري و بلبل و ميرقصيدند نسيم وزش با گلها ميكردند/

ميخواندند/ آواز و ميزدند چهچه حيات شوق از پرندگان
و باغ بر چشم ساعتها او بود, طبيعت جلوههاي همه آن تماشاي محو موبد#
گÇذشت مدتها بود/ پا ك يزدان سپاسگزار و لبريز سرور از و بود دوخته صحرا
درخÇتان بÇرگ نديد بيش خرابهاي افتاد, كاخ و باغ بدان موبد گذر دوباره روزي

بودند/ داده سر تباهي و روزي تيره فرياد كالغها و شده خشك
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گفت: خود با مينگريست, رويداد براين خيره كه موبد
من چرا پس است, مرگ و بيماري تولد, يعني است چنين زندگي كه ا كنون

كنم/ دلخوش بدان
و منال و مال همة بر او ميكنم/ رهايش پس نيست, خرابي و رنج جز زندگي
عرفان بزرگان از و كرد روي عرفان و معنويت عالم به و زد پا پشت زندگي و  كاخ

 گشت/

/ëê بيت دنيا: بيوفايي در يازدهم مقالت /1/2ì بيت /2

مÇباش1 گو جهان, و گوي جهان ترك مÇباش هÇÇندو مÇÇوبد آن از  كÇÇمتر

چون و بود هندو شاهزادهاي بلكه نبود موبد كه ميباشد بودا نظامي منظور  گويا
كاخ از و كرد ل متحو را او همان و ديد را مردهاي و بيمار و پير رفت بيرون قصر از
فرزانه, (دانا, بودهي اينكه تا پرداخت رياضت به و پوشيد چشم زندگي و همسر و
راه و نهاد هستي خرابي و بيهودگي بر را خويش آيين اساس او گرديد/ عارف)

دانست/ رنج از رهايي رمز را آن و دانست آن از وابستگي قطع را چاره
ديدهاي2 جهان كه زن جهان دو بر ديÇدهاي زجÇان كÇه رو چÇÇنان راه

داستانحاجيوصوفي

حساب را خويش مال شريعت سنت طبق بود, برانگيخته را مرد كعبه شوق

طال/ سكة هزار كيسة زر, هميان ه: درب /#

لÇك كه ميماند باقي زر# بدره يك برايش پرداخت, را غير مال و زكات و  كرد
به داشت شهرتي حسن كه صوفي مردي نزد را مال كه شد آن پي در بود/ او سرماية

برود/ حج به راحت خيال با و بسپرد امانت

واقعي/ صوفي نه است بوده صوفينما مرد, آن البته /##

افتاد زر بدرة به چشمش وقتي بود گذرانده تنگدستي با را عمري كه صوفي##
مÇصرف بÇه و شÇمرد خويش حالل را پولها داد, باد بر عمرخويش يك ايمان
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به خوشحالي با و بازگشت حج مراسم از پس حاجي رساند, خوشكامي و زندگي
مصرف و داشتم نياز گفت: رويي پر با صوفي طلبيد, خود مال و رفت صوفي نزد

بود/ من روزي زر آن  كردم,
ميگفت: صوفي و نداشت فايده ورزيد اصرار چند هر حاجي

بدهد/ كه ندارد چيزي مفلس
كه: گشود خود مالمت به زبان ميورزد, اصرار بيجهت كه فهميد حاجي

نÇيست خÇا ك ايÇن سÇÇر بÇÇر مÇÇعتمدي نÇيست پÇا ك حسÇد و حÇرص از دل هÇيچ

مÇÇده سگÇÇبان بÇÇÇه فÇÇÇÇغفور پÇÇÇÇارة مÇده شÇيطان بÇه است نÇقدي سÇره دين

را//// پادشاه بازوبند فغفور: پارة /ì2 Ç ì0 ابيات جهان: نكوهش در سيزدهم مقالت /1

خÇواست1 بÇÇاز نÇÇتوان مÇÇفلس ز مÇÇايه راست تÇو غÇرامت خÇواجÇه اي دهÇي  گÇر

جمله از است, داده بسيار پندهاي و سخن داد غفلت نكوهش در نظامي سپس
ميگويد: اينكه

/11 بيت غفلت: نكوهش در چهاردهم مقالت مخور/2/ ميبرد را عقل كه مي آن ,1ê بيت /3

را2 بÇاز مكÇن گÇنجشك طÇعمة را سÇاز ادب عÇقل مكÇÇن مست

برد3 را آن كه خواجه اي مخور آن د رÇ ب را جÇهان انÇدوه مÇي چه  گر

داستانپادشاهظالمبامردراستگوي

بÇود, شÇهره بس مردم بر ستم و خونريزي در كه ستمگر بس بود پادشاهي
آورد/ زبان بر سخني كه نبود جرأت را كسي ولي بودند ر متنف او از مردم

را تÇو كÇرده, بÇدگويي تÇو از پير فالن گفت: شاه به چاپلوس فضولي روزي
است/ خوانده خونريز و ستمگر آدمكش,

خويش چرمي سفره و بيايد جالد تا داد دستور شد, خشمگين بسيار پادشاه
كه جواني بكشند/ و بياورند را گر انتقاد پير آن و بريزد داغ ريگ آن بر و د ر بگست
ماجرا و رسانيد, پير به را خود سرعت به و نشست اسب بر بود رويداد اين ناظر
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آورد/ خود به را ستمگر پادشاه تا كرد درخواست و  گفت
را او تا شاه رفت, دربار به خود و پوشيد كفن و ساخت وضو و برخاست پير
چه هر و آ گاهم شاهي من خواندهاي, خونريز و كش كينه مرا شنيدم گفت: ديد

است/ بوده درست  كردهام
بنمايم/ تو به تو نقش كه بودهام تو آينة من پيرمرد:

خÇطاست شكستن آيينه شكن, خود راست بÇنمود تÇو نÇقش چÇون آيÇنه

/ì2 Ç ì1 ابيات /1/ì8 Ç ì7 ابيات /2/ê9 بيت رشكبران: نكوهش در پانزدهم مقالت /3

بكش1 دارم بÇه است چÇنين نÇه هÔش گÇر دار مÇن بÇÇه و بÇÇين راسÇÇتيم

گفتار كه افتاد مÆثر شاه در چنان ضمير روشن پير صادقانة و راست سخنان
از خود و بپوشانند خلعت و آرند در او تن از كفن داد دستور كرد, تصديق را پير

پرداخت/ داد و عدل به و شست دست بيدادگري
نكرد كس زيان راست سخن در نكÇرد كس نÇهان خويش راستي

كÇردگار2 از ظÇفر تÇو, از راسÇتي رسÇتگار شÇوي كÇه آور راسÇتي

داستانشاهزادهجوانبادشمنپير

بÇيافريند, تÇازه لي حوÇت افكÇند, نÇو طرحي تا بود آن پي در جواني شاهزادة
او دشمنان پير از تن چند اما آورد, تازگيها و نشاند خود جاي بر را ستمكاران
ميشدند/ او كار مانع و بودند ستيز در او با انديشه اين در و بودند خشونت به معتقد
اصالحات از مانع آنها طمع و قدرت و حسد چگونه كه داشت پري دل آنها از او
تا كن خراب را كهنه بناي گفت: بدو و آمد خوابش به نوراني پيري شبي تا است/
از را دشمنان پير دريافت, را آن تعبير و برخاست چون جوان بسازي/ تازه بناي

نهاد/ بنيان دهش و داد و برداشت خود راه سر
گشت3 تازه لك م تازه آن بر ملك شت وÇدرن كÇهن و كÇرد بÇنا تازه
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/ë9 بيت /#/ê9 بيت چابكروي: در شانزدهم مقالت /1/ë7 بيت /2

شÇود# قÇيامت برگ برسد چون د وÇÔب سÇالمت كشت كÇرم, تÇخم

داستانكودكمجروح
بÇود1 نادان كه دوست آن از بهتر بÇود جÇان غÇم كÇه دانÇا دشÇمن

ميدادند, دو مسابقة گاه و ميشدند پنهان گاه ميكردند, بازي هم با  كودكان
ديگر و افتاد زمين بر پسري نا گاه بودند, حركت در سو هر به پر تكاپو و پر تالش
سخت كودكان بود/ آمده بند نفس و مجروح تن و ديده آسيب كمرش برنخاست,

گفت: او دوستترين بودند, ترسيده
ندانند/ ر مقص را ما تا افكنيم چاهي در را او نداريم چاره

دعوا هم با بارها ميشد, محسوب او دشمن كه بود ديگر پسري آنان ميان در
هرگز/ خير, زد: فرياد تمام اعتراض با بودند/ كرده كاري كتك و

نÇهند2 مÇن بر واقعه اين تهمت نهند دشمن همه زين مرا چونكه

بگفت, ماجرا و رساند پسر آن پدر به را خود زنان نفس و دوان دوان سپس و
يافت/ بهبود تا كرد منتقل بيمارستان به را او و رساند پسر به را خود سرعت به پدر

/ë9 بيت /3

است3 توانايي چيزيش همه بر است دانايي جوهر او در كه هر

داستانپيرومريد

و ميگفتند تملق بسيار مريدان ميرفت, صحرايي در مريد هزار با پيرمرادي
آنان اخالص آزمايش براي روشندل پير گذراندند, حد از را اغراق او وصف در
باقي تن يك تنها پرا كندهشدند و رفتند مريدان كليه شگفتي نهايت با داد, سر بادي

نرفتي? تو چرا پس پرسيد او از پير ماند,
داد: جواب صادق مريد
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پس بÇاز شÇوم بÇاد هÇمان به تا نÇفس ل او آمÇدم بÇاد بÇه نه من

/ë7 Ç ëì ابيات تجريد: و پرستش در هفدهم مقالت /1

رود1 بÇÇادي بÇÇه بÇÇاد آمÇÇدة و شÇÇود دادي بÇÇه داد مÇÇÇÇنتظر

ميگويد: كرده نكوهش را دو رويان سپس نظامي

/3 بيت دورويان: نكوهش در هجدهم مقالت /2/7 بيت /3/20 بيت /ê

مÇÇنافقترند2 سÇÇÇÇايه از ت سپ وز تÇرند مÇوافÇق نÇÇور از تÇÇو پÇÇيش

تÇر3 مÇÇرده خÇÇود دل از ولي زنÇÇده تÇر افسÇرده جگÇÇر از ليك و  گÇÇرم

است4 دشÇمن كÇند انكÇار دلت چون است روشÇن را تÇو كÇه هÇر دوستي

رازپوشي:داستانجمشيدبايكيازمحرمانويژه

ميديد آن در را چيز همه كه داشت بين جهان جامي او كه گويند و است منسوب جمشيد به نوروز سنت /#
است/ وآ گاه روشن دل از كنايه  كه

آ گاه, دل بس كه درباريان از جواني به باستان ايران معروف پادشاه جمشيد#
آن دل در امانت اين حمل بود, سپرده مهم بس رازي بود اعتماد مورد و رازپوش
سخن در و بود كرده فراموش را خنديدن حتي كه آنچنان بود, سنگين بس جوان
او بÇه خويشاوندانش و دوستان از پيرزني روزي ميورزيد/ احتياط بسيار  گفتن
سرانÇجام نبخشيد, فايدهاي بخندد و بگويد جوان كه كوشيد چه هر كرد/ برخورد
تو سال و سن هم جوانان افسردهاي, و سا كت چنين چرا آخر گفت: و آمد بهخشم

كالمند/ پر و خندان و شاد همواره
مرا و ورزيده اعتماد من به شاه جمشيد گفت: ديد را پيرزن اصرار چون جوان
اطÇالع آن از احÇدي كÇه اسÇت سپرده مهÇر به سر رازي و دانسته خويÇش محرم
از و نÇميخنÇدم و مÇيگويÇم كم سخن اينكÇه رازم, آن حفظ مسÆÇول من نÇدارد,
آشكÇارا راز و نÇنشيند زبÇان سÇر بر راز پرندة كه است جهت بدان گريزانم مردم

نگردد/
گفت: و خواند آفرين او بر پيرزن
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نÇÇيام در بÇÇود پسÇÇنديده تÇÇÇÇيغ كÇام زيÇر زبÇان تÇوست مÇÇصلحت

/ë7 Ç ëì ابيات /#/81 Ç 80 ابيات آخرت: استقبال در نوزدهم مقالت /##

است# در زبÇانها بÇه سÇرها است كĤفت در جÇانها بÇه پÇند ايÇن راحت

شيدوسلماني هارونالر

ريش و سÇر كÇه بÇود گرمابه در دلا كي رفت, گرمابه به شيد الر هارون شبي
تا سپرد بدو را سرش و نشست او سرتراشي مكان در شيد الر هارون ميتراشيد,
كه ا كنون گفت: هارون به كار وقت در و كرد آغاز خويش كار سلماني بسترد/ موي

درآور/ من نكاح به را دخترت استادم, هنر اين در چگونه ميبيني
خود با و نديد سكوت جز چارهاي بود دلا كي تيغ زير در كه شيد الر هارون

است/ كرده منگ را سرش ام حم حرارت  گفت:
تكرار را تقاضا همان سلماني و شد تكرار واقعه همين بعد شبهاي و بود شب
از پس او خردمند وزير گذارد, ميان در خويش وزير با را مسأله اين اينكه تا  كرد/
ميروي ام حم به كه امشب باشد, نهاده پاي گنج سر بر شايد گفت: تفكر لحظهاي

گيرد/ قرار تو نشستن محل در او تا بنشين سلماني جاي در تو
و سا كت و زرد رنگ بس سلماني كه ديد شب آن كرد, چنين شيد الر هارون
وزير گفتة شيد هارون الر نميآورد/ ميان در سخن ازدواج از هرگز و است ب دÆم
انسان آري كشيدند/ بيرون گنجينهها و كندند را آنجا داد دستور و آورد خاطر به را
آن به يابد معرفت خويش خويشتن بر ا گر است/ ايستاده خويش الهي گنجينة بر

است/ يافته دسترسي  گنج
گشÇاد گنجي آمد, سخن به چون نÇهاد گÇنجي سÇر بر قدم كه هر

است## روشن دل و صافي سينة است افكن طلسم كه نظامي  گنج
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داستانبلبلوباز

آوايم هزار كه دلانگيز نغمههاي اين با من گفت: و كرد باز به رو بلبل روزي
و نشينم خار بر همواره ميبايد گفتهاند, جان بخش آرامش را نغمهام و نهادهاند نام
دست بر , زيبايي نه و است آواز نه را تو اما كنم, تغذيه كرم از و باشم گل نظاره گر

و//// ميخوري كبك سينه و مينشيني شاهان
ميكني فرياد و نغمهسرايي بس محتوايي, بي و صدا و سر پر تو گفت: بدو باز
سخن من اما نيست), كردار نيم چون گفته صد (دو نميبري پيش از كاري ولي
و مÇيدهم انÇجام خوبي به است من وظيفة آنچه ولي نميزنم, فرياد و نميگويم

ميكنم/ صيد را شكار

/ëë بيت عصر: ابناي وقاحت در بيستم مقالت /1/22 بيت /2

الم1 والس نشين خار و خور تÇمام كرم زبÇاني زخم همه تو چون

انجامكتاب
رسÇيد2 پÇايان بÇÇه عÇÇمر از پÇÇيشتر رسÇيد عÇنوان بÇه نÇامه ايÇن كه شكر



شيرين خسروو





سببنظموپردازشداستانخسرووشيرين

دل هاتف نداي را آن سرايش علت شيرين و خسرو داستان آغاز در نظامي
عاشقانهاي واقعي داستان و دانسته اسالم از پيش ايران فرهنگ حقايق بيان براي
زبÇان از را آن اصل و است داده اراÄه شاعرانه پردازش با همراه را راز و رمز پر
عشÇق بÇه پÇلي تÇا ساخته بهانه را عشق نظامي نخست است/ شنيده فرزانه دانايي

كه: دهد نمايش اينگونه را عشق س مقد ساحت و زند حقيقي
كÇاري عشÇق جÇز زيÇم تÇÇا مÇÇبادا شÇعاري نÇايد بÇه عشÇق كÇز مÇÇرا

نÇدارد آبÇي عشÇق خÇا ك بÇي جهان نÇدارد مÇحرابÇي عشÇق جÇز فÇÇلك

است ايÇن پÇيشه را صاحبدالن همه است ايÇن كÇانديشه شو عشق غالم

/ê Ç 1 ابيات :[12] عشق در چند سخني /1

عشÇقبازي1 الÇا است بÇÇازي هÇÇمه سازي زرق ديگر و است عشق جهان

عشق مبناي بر هستي تركيب كه ميپردازد عشق تفسير و تعريف به سپس و
/ است ذاتي

است/ آمده "همش" بهجاي" گهش", و "هم" دستگردي نسخة در بهجاي" گه" بيت اين در ,1ë بيت /2

خÇرابÇات2 گÇه خÇزينه كÇعبه الت گهش از گÇه گÇويد, سÇخن قÇبله از  گه

خوانÇند عشق را كشش اين حكيمان نÇدارنÇد كÇاري كشش جÇز طÇÇبايع

/2ê Ç 23 ابيات /3

آفÇرينش3 ايسÇتاده است عشÇق به بÇÇينش راه از كÇÇني انÇÇديشه  گÇÇر

كÇه: مÇيكند اشÇاره شÇيرين و خسÇرو عشÇقي داسÇتان نÇظم انگيزة به آنگاه
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خÇÇÇÇريدم جÇÇÇÇاني بÇÇÇÇÇÇفروختم دلي نÇديدم جÇان را خÇود عشÇق, بÇي مÇن چو

كÇÇردم آلود خÇÇواب ديÇÇÇÇده را خÇÇÇÇرد كÇÇردم دود پÇÇÇر را آفÇÇÇÇاق عشÇÇÇÇق ز

/28 Ç 2ì ابيات /1

را1 جÇÇهان دادم در عشÇÇÇÇق صÇÇÇÇالي را داسÇتان ايÇن عشÇق بÇه بسÇÇتم  كÇÇمر

آغازداستانخسرووشيرين

حÇفظ در سÇعي انوشيروان است مسلم آنچه است/ بسيار سخن انوشيروان بيدادگري يا دادگري دربارة /#
موبدان, چون جامعه باالي طبقات و ÇÇ كهن آريايي اجتماعي طبقات ÇÇ كاستها به احترام و ساساني سنت
كشÇتار بÇا ولي نÇاميدند, و دانستند دادگر را او طبقات آن لذا است, داشته دبيران و نجبا و اشراف لشكريان,
بس مزدكيان به نسبت بودند شده جمع مزدك اجتماعي مصلح گرد بر كه محروم مردم فجيع و ناجوانمردانه

است/ بوده êê/بيدادگر Ç ê3 ابيات اميد, بزرگ صفت :[1ê] /2/êì بيت /3

نشست/ تخت بر او جاي به هرمز پسرش درگذشت دادگر# انوشيروان چون
برگزيد بزرگان از زني راستا اين در و بست, كمر داد و عدل به پدر چون نيز او
بس كودكي نهاد, پرويز خسرو را نامش كه كرد روشن خود چشمان فرزندي به و
و پروريدند دوران هنر و دانش با را او بود/ دربار چراغ و چشم كه باهوش و زيبا
در كÇه رسÇيد جÇايي بÇه دليÇري در بÇياموختند/ نيز پيكارگري و سخنوري آيين
بدان اما ميداد, باد بر بدكاران سر سالگي ده در و ميرفت شير شكار به نهسالگي
ذوفÇنون فنون, همة در و ميپرداخت حكمت آموزش به همواره نكرده بسنده

 گرديد/
ذوفÇنوني گÇفتي كÇه فÇني هر به درونÇي دريÇا شÇد عÇمر اندك به

رسÇيدش2 شÇاهي پÇاية بر قدم رسÇيدش آ گاهي به غفلت از دل

زمÇاني3 خÇدمت از فÇارغ نبودي جÇهاني نامد خوشترش خدمت ز

ساخت/ پيشه دادگستري و بست كمر مردم خدمت به او

/ë3 بيت /ê

تÇÇندرستي4 را جÇÇهان آمÇÇد پÇÇديد سسÇتي نÇنمود خÇود عÇدل در شه چو
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عشرتخسرودرمرغزاروسياستهرمز

اسب شب تÇا رفت, شكÇار بÇه يÇاران و غÇالمان بÇا پرويز خسرو روز يك
و بگستردند عيش بساط شدند, وارد دهقاني خانه به و دهي به شبانگاه ميتاختند,
دهÇقاني مÇزرعه به اسبي داشتند, حركت عزم كه بامدادان دادند/ سر نوا و چنگ
هÇايي غÇوره و درآمد تا كستان به نيز غالمش خورد, مزرعه محصول از و رفت
بي خسروپرويز شاهزاده ديشب كه: بگفتند هرمز شاه با حال آن كرد, تباه و خورد
و كرده تباه دهقان غوره غالمش و خورده را سبزي كشتزار اسبش نموده, رسمي
صÇداي و نÇهاده عشÇرت و عÇيش محل را بينوا دهقاني خانة شبهنگام خودش

است/ بيازرده را نامحرمان چنگش
مالكيت و تا كستان صاحب به را غالم كشتند, را اسب تا داد دستور پادشاه

شكستند/ را چنگي چنگ و بخشيدند خانه صاحب به را خانه
خÇويش ردانÇة Ôد بÇا بÇÇيگانه بÇÇا نÇÇه پÇيش اين از ميكردند كه بين سياست

/30 Ç 29 ابيات :[1ë] /1/3ê Ç 33 ابيات /2/9 بيت :[1ì] /3

بÇÇرنخيزند1 قÇÇراضÇÇه يك بÇÇÇÇند ز بÇريزند مسكÇين صÇد خÇون گر  كنون

شÇرم را تÇو مسÇلماني زيÇن بÇادا گÇرم كÇه چÇنان شÇد پرستي آتش ز جهان

است2 كÇدام مسÇلماني گÇبري اين است گر نÇÇام گÇÇبر او مÇÇا مسÇÇÇلمانيم

مجازات نوبت ا كنون كه لرزيد خود بر ديد پدر دادگري پرويز خسرو چون
كفن خود و ساخت روانه پدر نزد شفاعت به را كهن پيران نديد, چارهاي اوست/
پÇيش به چون و افتاد راه به كهن پيران آن دنبال در و نهاد كف بر تيغ و پوشيد

گفت: كنان البه و افتاد خا ك به مجرمان رسم به رسيد شاه تخت
ببخشاي3 بر, خردان به كن بزرگي مÇنماي رنÇج اينم از بيش شاها  كه

/12 بيت /ê

خÇداونÇد4 خشÇم طÇاقت نÇÇدارد فÇرزند سرگشته اين كه كن عنايت

ميتواند او كه دانست و درگذشت فرزند گناه از بديد حال اين كه هرمز شاه
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گرفت/ پيش داد و عدل طريق نيز جوان شاهزاده گردد/ پدر جانشين
گفت: بدو كه ديد خواب به را انوشيروان خود نياي پرويز خسرو شب همان
ل حمÇت را چنگي و خانه اسب, غالم, دادن دست از رويداد: چهار آن چون
دادن دست از و تلÇخ و ترش غوره جاي ميدهم/ بشارت چهار تو به ا كنون  كردي
تÇخÇت, آن جÇاي به نام, شبديز شبرنگÇي مركب, جاي و آرام دل شيرين غالم,
خواهي آوازه و نام پر باربدي و نواسازي زن, چنگ جاي به و تمام شاهي تخت

يافت/
بود/ بشارت چهار هر جستجوگر و برخاست شادمانه اميد اين با پرويز خسرو

شاهپور,شيرينوشبديز

دل و زيباييها از او بود, خسرو نديم دست چيره و مشهور نقاش شاپور شبي
گفت: كه رسيد بدانجا سرانجام و گفت بوم و مرز هر آراÄيهاي

آذربايجÇان/ از بخشي نام ان: ار /1/31 بيت :[18] /2

حكومت قدرتمند زني ارمن, تا ان1 ار سرزمين از دربند درياي منطقة فراز بر
زادهاي برادر را او تنها بزرگ)/ (بانوي بانو هين م يعني است شمير نامش كه ميكند

است/ شيرين نامش و اوست وليعهد كه است
زنÇدگاني2 آب چو چشمي سيه جواني مهتاب چو افروزي شب

بديعي توصيف چنان آن اندام و دندان و لب و گيسوان و قامت از سپس و
آن بÇر و مÇيدهد مÇلكوت عالم فرشتگان زيباترين از تصويري گويا كه ميكند
كه رسد چه تا شود, نزديك بدو كه است نبوده آن ياراي را كسي هرگز كه ميافزايد
و مشغولند او خدمت به پستان نار و سيمينبر دختر هفتاد همواره كند/ كام تقاضاي

ميخوانند/ طربانگيز آواي

/7ì بيت /3

حور3 لعبتان وان طرف آن است بهشت مشÇهور هست بÇÇهشتي حÇÇور ا گÇÇر
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و كمرپيما و كوه و راهوار بس است اسبي را بانو مهين اينكه ديگر مژده اما
كالم: خالصة ميورزد, عشق بدان كه بينظير

/ 8ëبيت /1/3ê Ç 33 ابيات ل, او بار را خسرو صورت شاپور نمودن :[20] /2

شنيدم1 شبرنگي شبديز چون نه ديدم خلق شيرين ز شيرينتر نه

شب كه ساخت بيقرارش چنان شيرين نام شد, دگرگون حال را پرويز خسرو
ميشد/ كاسته قرارش و آرام و بيشتر روز هر شيفتگيش و شيدايي نشناخت/ روز و
برساني/ بدو را من دلدادگي پيام و روي سامان بدان بايد گفت: شاپور به سرانجام

شاپوردرارمنستان

بÇال بÇر سÇبزهها و اللههÇا بÇودند, بهار دار طاليه ارمن كوههاي شقايقهاي
دير به را خود راهپيمايي ماه يك از پس شاپور ميزدند, بوسه رنگارنگ پرندگان
ورود مÇحل كÇه جايي به رفت, ارمن كوهستان به آنجا از و رساند ارمن باستاني
كهسار دامن به را خود همه از پيش پگاه بامداد بود, دهنان شيرين و شيرين ييالقي
دلي هر كه جذاب زنده, نقشي كشيد; خسرو نقش آن بر و كشيد بر كاغذ و رسانيد
كÇه مÇيدانست و بÇود چشÇمه نÇزديك كه درختي بر را آن و ميكرد تاب بي را

شد/ پنهان خود و كرد نصب است تنان سيمين ميعادگاه
و زدنÇد پÇيمانهها و آوردنÇد مÇي رسÇيدند/ راه از رويÇان زيبا دگر و شيرين
آن بÇر شÇيرين چشÇم نا گاه كه نهادند, خويش زلفان بر و چيدند گل و رقصيدند
مست و خواست را تصوير آن و بجنبيد ديدارش شوق افتاد, شده اشي نق صورت

شد/ آن ديدار
مÇيشد دست از خÇورد كÇه جÇامي هر به مÇيشد مست وي از ديÇداري هÇÇر بÇÇه

مÇيجست2 بÇاز پÇنهان مÇيكردند چÇÇو سست دلش شد مي هوس از ميديد چو

وي دلدادگÇي عÇاقبت از ديÇدند را شÇيرين شيدايي و شور حال كه نگهبانان
اينجا و بردند پريان گفتند: جست باز شيرين چون و كردند پاره را آن و ترسيدند
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برويم/ اينجا از بايد و است پريان سرزمين
اراÇÄه را تصوير همان ديگر صحراي در دوم بار بود, نشده نا اميد شاپور اما
را آن ميآيند گاه سبزه بدان رقصان و سرخوش دلبركان و شيرين وقتي تا نمود
دانستند پريان سرزمين را آنجا نگهبانان تصوير/ تماشاي و بود شيرين باز و ببينند
را نÇقش هÇمان شÇاپور باز شدند, رهسپار ديگر مرغزاري به و بربستند رخت و
رازدان انساني از بلكه است, پريان كار نه اين كه دريافت شيرين بار اين  كشيد/
بپرسند/ تصوير آن دربارة رهگذران از كه برگماشت را نگهبانان و دختركان است/
را خود و گذشت آنجا از و پوشيد مغان لباس بود جريان ناظر دور از كه شاپور
دست بÇه مشكÇل كÇليد كه كرد احساس ديد دور از را او كه شيرين نمود/ بدانان
او به شاپور بپرسند, تصوير آن راز و بياورند را او تا فرستاد را پرستاران اوست/

گويم/ تو به تنها بايد كه است رازي اين  گفت:
گشود راز از پرده شاپور آنگاه و بروند, تا گفت نگهبانان و دختران به شيرين
و گفت/ شيرين به او عشق و توان و قدرت و كمال و جمال و پرويز خسرو از و
بÇايد چه پرسيد: شيرين كرد/ تيزتر شيرين دل در را عشق شعلة توانست چه هر
بر خسرو انگشتر اين و نشين شبديز بر شكار عزم به فردا گفت: بدو شاپور بكنم,

ميرسانم/ تو به را خود هم من بران, مداين تا و كن دست

رفتنشيرينبهشكاروازآنجابهمداين

زير در را گيسوان امواج و پوشيده شكار لباس كه حالي در شيرين بامدادان
مردانه نيز آنان كه خود كنيزكان به و شد سوار شبديز بر بود نموده پنهÇان  كاله
چÇنگ بÇه چÇند شكÇاري كÇه باشد كنيÇم, حركت داد: فرمان بودند پوشيده لباس

آوريم/
سوي به شتاب به و نشستند خويش اسبهاي بر بران سيم چند لحظاتي از پس
خويش جان و دل اد صي دنبال به و بود شده صيد خود شيرين اما شتافتند/ نخجيرگاه
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بال شبديز داد/ جوالن سرعت به و كرد رها اسب عنان بود, مداين در خسرو يعني
را عاشق و معشوق تا ميرفت و بود شنوده عشق حديث نيز او گويا بود درآورده
نÇيافتند/ را او گشÇتند چÇه هÇر همراهان شد ناپديد نظرها از شيرين رساند/ هم به
و دريغ و برگشتند بانو مهين نزد به اشكبار و گريان كوفته, و خسته دل شبانگاه

داشتند/ عرضه خويش افسوس
برادر سوگ غم بر زاده برادر گداز جان درد ريخت, سر بر غم خا ك بانو مهين
طعمة شكارگاه در شيرين و گذشته كار از كار ديگر كه پنداشتند همه بود/ افزوده
كف از بازي كه بود ديده كه خوابي اثر بر بانو مهين اما است/ گشته درنده حيوانات
بÇه امÇيدي دل تÇه در نشست, دسÇتش كÇف بر و برگشت سپس و رفت دستش

نمود/ سرنوشت تسليم را خود و داشت او بازگشت
بÇه شبي تا ميتاخت اسب بيراه و راه از روز و شب غالمان لباس با شيرين
بسيار شقايق و نرگس كنارش در كه آبي چشمه كنار در رسيد فريب دل مرغزاري
را تن ياس تا داشت آن بر را او آب, به تن نياز و آب زاللي نشست, بود روÄيده

سازد/ تن خورشيد حجاب را آسايش مشك زلفان و كند رها آب مرواريد در
سكه خود نام به پرويز خسرو بود, غلغله و شور و رخدادها بس نيز مداين در
مجازات سخت را پسر كه شد آن بر و شد خشمگين سخت هرمز پدرش بود, زده
دستور وي و جست ياري اميد, بزرگ خردمند, وزير از گشت درمانده خسرو  كند,
ولي رفت, بيرون مداين از شكار عزم به ناچار به خسرو داد/ مداين ترك و هجرت
گرامÇي را مقدمش بيايد شيرين ا گر كه كرد سفارش خويش ياران و درباريان به

برگردد/ او تا دارند
آب در شيرين بلورين تن گر نظاره ستارگان و ماه چشمه, و مرغزار شب آن
بوسه توان هيچكدام اما ميكشيد/ سو هر به را خود عريان تن ماهي چون كه بودند/
پشت از و بود رسيده مرغزار همان به خسرو چه نداشتند, را بر و تن آن بر زدن

بود/ شده خيره آب درون غلطان مرواريد به چشمانش درختي
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/êê بيت چشمهسار, در را شيرين خسرو ديدن :[2ë] /1/êì بيت /2

ا1 ريÇث بÇر مه آن جاي باشد ا كه هيÇم ماهي چون ديد عروسي

بسÇته2 نÇاف تا نيلگون پرندي نشسته گل چون نيلگون آب در

گير آغوش در را گل بوته آن و برو ميگفت: دل بود, داده دست از دل خسرو
خسرو و شد غالب خرد چالش اين در نيست, جوانمردي شرط ميگفت: خرد اما
را خسرو كه بود آمده بيرون آب از نيز شيرين دوخت, ديگر سوي به چشم روي
نشايد دل يك در نباشد, او شايد ميگفت عقل ولي ميداد, عشق نويد بدو دل ديد,
بÇي و بÇنگرد حجاب پس از مرا بايد باشد او كه هم فرض بر و داشتن, دلبر دو
آمد خود به وقتي خسرو گرديد/ رهسپار مداين سوي به و نشست اسب بر درنگ

تاخت/ اسب ارمن سوي به نيز او بود/ مانده تنها او و بود گريخته صيد  كه

قصر/ مشكوي: /#/18 Ç 17 ابيات :[2ì] /3

رسيدنشيرينبهمشكوي#خسرودرمداين

جويا او از و رسيد خسرو اردوگاه به مداين نزديكي به پرسان پرس شيرين
شد/

هستي? كه تو برميگردد, زودي به خسرو  گفتند:
گفت: و داد نشان آنها به را خسرو انگشتري و كرد سرهم دروغي شيرين
آ گÇاه ه صÇق زيÇن كÇند خÇÇود را شÇÇما راه از آيÇد شÇبستان در خسÇÇرو چÇÇو

گنج3 بسي قيمت را اسب اين هست رنÇج كه بÇي داريÇÇد را اسب ايÇÇن ليك و

آنان ميان در و آنان چون نيز شيرين و بستند كمر شيرين خدمت به  كنيزان
و ميپرسيد/ او حال از و ميزد خسرو ياد به دلش زدن, دم هر در ولي برد, بهسر
از را شكيبايي اما شد/ اندوهنا ك بس است, گريخته پدر از خسرو كه شنيد كه وقتي
او براي تا كرد درخواست نداشت, هم را اردو آن در ماندن طاقت اما نداد, دست

بسازند/ قصري م خر و خوش مرغزاري در كوهستان در
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بنايي سپس و است/ كرده سفارشي چنين ما به نيز خسرو گفتند: خدمتكاران
مردم/ چشم از دور ميخواهد قصري است ساحره زني گفتند, بدو و طلبيدند

دلگÇير و گÇرم جÇايي در كرمانشاه فرسنگي يك در اينكه تا گشت بسي ا بن
قصر بدان كنيز چند و شيرين و شد آماده قصر ماه شش از پس بساخت/ قصري

/ شتافتند
اميدبخش/ و جانكاه انتظاري ميكشيد, انتظار را خسرو آمدن شيرين

خسرودرارمن

بÇه بانو مهين رسيد/ ارمن سرزمين به و نهاده سر پس را مغان دشت خسرو
كرد/ پذيرايي او از تمام نواخت با و آمد خسرو استقبال

شيرين/ از جز ميرفت سخني دري هر از و ميبخشيد بدو تازه خلعتي روز هر
جايي بر خيمه را زمستان تا خواست خسرو از بانو مهين هفته يك از پس
به را خود و شد آ گاه خسرو آمدن از شاهپور كه بود همانجا در زند, م خر و سبز
را مÇدايÇن سÇوي به شيرين فرار و خود ماجراي خلوت در و رساند او نشستنگاه
پي در تا خواست او از خسرو برشمرد, برماندن تعل را خويش بيماري و بگفت,

بيابد/ را او كه باشد رود, شيرين
ميكند/ بيان شيوا بسيار را زندگي تراژدي اينجا در نظامي

/30 بيت شاپور, آمدن باز و خسرو بزم مجلس :[29] /1

خÇزانÇي1 بÇاد از بÇÇاشد ايÇÇمن زنÇدگاني گÇÇر بÇاغ بÇاغيست, خÇوش چÇÇه

خÇيز گÇويدت كÇردي گÇرم جا چون آويÇز كه دل قÇصر ايÇن آمÇد سÇÇرد آن از

نيست ميان در وين ميان از رفت آن نÇيست كه نشÇان را كس دي ز و فÇÇردا ز

شÇام تÇا نÇيست اعÇتمادي هÇم او بÇر ÇÇام اي نÇÇقد را مÇÇا است امÇÇروز يك

داريم/> زنده را جهان و جان مي <به است: بدينصورت دستگردي وحيد نسخة در بيت اين دوم مصراع /#

داريÇم# زنÇده شÇادي به را امشب يك داريÇم خÇنده پÇر دهÇان يك تÇا بÇÇيا
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/37 Ç 32 ابيات /1/2 Ç 1 ابيات :[30] /2

خÇفت1 بسÇي مÇيبايد خÇا ك زيÇر گÇفت كه شÇبي مÇيبايد خÇواب تÇرك به

درپيشيرين

جÇÇوانÇÇيست روز آن كÇÇÇه روزا ÇÇÇÇها ب زنÇدگانيست Çلك Ôم كÇÇه ÇÇلكا Ôم خÇÇوشا

روزگÇÇاري2 جÇÇÇÇوانÇÇÇي روز از نÇÇÇÇه شÇماري خÇوشتر زنÇÇدگي از هست نÇÇه

شÇادخواري خسرو بود, كرده پر را بانو مهين كاخ فضاي ساز نغمة شب آن
او دهان از شيرين, شيرين, لفظ و نرفته رخسار از غم هالة را بانو مهين اما ميكرد
بانو مهين داد بدو را شيرين سالمت مژدة زنان لبخند خسرو وقتي بود/ نشده محو
افكند خسرو پاي بر سر آمد هوش به چون و شد بيهوش و كشيد فريادي هيجان از
بايد تك تيز اسبي ا كنون كرد اضافه و داد شرح را ماجرا خسرو پرسيد/ را ماجرا و

رساند/ او به را خود و نشيند آن بر شاپور تا
كÇه است گÇلگون كند طي را راه اين ميتواند كه اسبي تنها گفت: بانو مهين

است/ شبديز همتاز
اردو به تا تاخت مداين سوي به سرعت به و نشست گلگون بر شاپور بامدادان
بي اثر بر كه را شيرين رسيد بدانجا وقتي است/ شيرين قصر در او كه گفتند رسيد/
بس ديÇد, رفته رو و رنگ زده, غم خانهاي در دلگير ديگران حسودي و مهري

كند/ خسرو آهنگ و نشيند اسب بر Gفور خواست او از و خورد افسوس

مرگهرمز

آشفته بس كه رسيد راه از قاصدي كه بود آرميده جا همه از خبر بي خسرو
خسرو به نامهاي بود, آميخته اندوه اشك با غم چين چهرهاش در كه حالي در بود/
كورش و كشيدهاند ميل هرمز پدرش چشم در كه خواند و گشود را نامه خسرو داد/
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خسرو رساند/ مداين به را خود زودتر چه هر خواستهاند او از و كÔشتهاند و  كردهاند
مداين سوي به و نشست اسب بر ميگداخت خشم و اندوه ت شد از كه حالي در

تاخت/
كه: ميپردازد گيتي از شكايت و ناله به خسرو زبان از نظامي اينجا در

كÇردن شÇاد را خÇود و غÇمگين مÇÇرا كÇردن بÇيداد ايÇن از چÇÇند جÇÇهانا

نÇخواهÇم آبÇادت خÇواهÇي خÇرابÇم نÇخواهÇم شÇادت مÇرا داري غÇمين

/32 Ç 30 ابيات :[31] /1/3ì بيت /2

پÇوشي1 پÇوسيده جÇو گÇندم در فÇروشي كÇه جÇو نÇماي گÇÇندم آن تÇÇو

خÇوار2 عÇلف مشÇتي بر بگذار جهان طÇرفدار شÇو مسÇيحا چÇون نظامي

بازگشتشيرين

شيرين برخاست, قصر از شادماني نواي شد, باران گل بانو مهين كاخ بار ديگر
گشايد مالمت به زبان اينكه بدون بانو مهين بود, رسيده راه از شاپور همراه  گمشده
با كه سال و سن هم و جوان دختر هفتاد و بود شيرين باز و گشود ستايش به زبان

پردازند/ شادماني و شادخواري به هم

فراروقرار

همة به بود, ساساني تخت و تاج خواهان كه هرمز بزرگ سردار چوبينه بهرام
است, كشته و كرده كور را پدر پرويز خسرو كه پرا كند و نوشت سرداران و بزرگان
او بر شما ندارد/ كاري شكار و شيرين به عشق و گذراني خوش و ميگساري جز او
بÇاال هÇمگاني شÇورش مÇيآيم/پس آن پس از من كه كشيد بندش بر و بشوريد
پنهاني و نشست شبديز بر ناشناس نداشت, امان خود جان از خسرو ديگر  گرفت,
آورد/ روي شكارگاه به و داد جوالن ارمنستان و مغان دشت سوي به محتاط ولي
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در خسرو برخوردند, هم به نا گاه كه بود رفته شكارگاه به هم شيرين روز آن Hاتفاق

قامت/ و قد رز: Ôب /#/3 بيت :[3ì] /1/1ë Ç 1ê ابيات /2/19 بيت /3

و پرسيدند هم نام از خسرو, باالي و برز# دام در شيرين و افتاد شيرين چشم دام
دو نشناختند/ پا از سر ديگر يافتند شده گم معشوق و عاشق همان را خود چون
خدا عرش به تا را عشق مركب هم آغوش در دلدار دو و نهادند هم بر گردن اسب
سروري كاخ شب آن و بودند اد صي و صيد دو آن گر نظاره لشكريان دادند, جوالن

داشت/ ديگر
ميبخشيد/ سيم و زر بانو مهين و ميكردند هلهله شادي از دختران

اندرزمهينبانوبهشيرين
داشت1 خÇبر شÇيرين و خسÇرو حال ز داشت گÇهر در پÇا كÇي كÇه بÇانو مهين

گوهر است ممكن آن هر است, حال چه را خاشا ك و آتش كه ميدانست او
او نيز تو و است تو عاشق خسرو ميدانم گفت: رو اين از شود, فدا شيرين عصمت

دهي/ دست از سرمايه و خوري فريب كه نبايد اما داري, دوست را
رايگÇاني شيرين حلواي خورد زبÇاني شÇيرين سÇر كÇز نبايد

فÇراپÇيش2 گيرد ديگري هواي خÇويش آلودة را تÇو مÇاند فرو

كند/ رهايت يافت كام چون نكند است, خوبرو هزاران را او عزيز, شيرين
نÇتابد3 بÇر خÇريدن گÇÇوهر از سÇÇر نÇيابد گÇÇوهر بÇÇر دست گÇÇر بÇÇلي

/29 بيت /ê

بÇازي4 عشÇق از است بÇه زناشويي سÇرفرازي وقت كÇه دانÇي خÇود تÇو

و شÇنيد را او انÇدرزهاي دل و جÇان با ميخواست را همين Hباطن كه شيرين
به يافت دل آرامش بانو مهين نشود/ بستر هم او با ازدواج با جز كه كرد ياد سوگند

نكند/ خلوت تنها او با هرگز و نشيند خسرو با كاخ و ميدان در تا داد اجازه او
شكار و بازي چوگان به خسرو با دختر هفتاد با شيرين روزها ماه يك ت مد
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ميرفتند/ خويش كاخ به يك هر شب و بود مشغول

شيركشتنخسرودربزمگاه

گريختند چنان ترس از لشكريان بيامد/ ان غر شيري خسرو بزمگاه در روزي
بي و شمشير بي مست خسرو شد, خسرو بزمگاه نزديك شير ريختند, هم بر  كه
فرمÇود سپس و بيفتÇاد شير كه زد شيÇر بنا گوش بر مشت چنان و پريÇد بيرون زره
شÇمشيÇر بÇا بÇزمگاه در همÇواره كه شد رسÇم پس آن از و بريدنÇد را سÇرش تÇا

باشند/
بوسه را خسرو دست و آمد پيش ديد, خسرو از را شجاعت اين شيرين وقتي

پس آن از و بوسيد را لبانش خسرو و داد

كردن/ كور كشيدن: ميل ,33 بيت :[38] /1/1ì9 بيت :[ê1] /2/182 بيت /3

تÇعجيل1 بÇه بÇوسه يكي ربودندي ميل را خصم دركشيدي فرصت چو

سركشي/ را شيرين و سرخوشي را خسرو و بود بزمي روز هر

خودداريشيرينازخسرووتشويقاوبهبازيافتنسلطنت

را خسÇرو سركشي/ را شيرين و بود سرخوشي را خسرو بود, بزمي شب هر
صبر به را خسرو و ميداشت پاس را خويش گوهر شيرين ابا, را شيرين و بود ا تمن
در را شيرين كه آمد آن پي در شد آشفته سخت خسرو كه شبي تا ميداشت/ وا
كه كرد آ گاه خويش مسÆوليت به را او عتاب و ناز و نياز با شيرين كشد, آغوش

يابد/ باز را رفته دست از تخت و تاج و برخيزد بايد
يار2 بود دولت ا گر باشم من آر كه دست به را پادشاهي ملك تو

گشÇايم3 دسÇتي دعا در وگرنه نÇمايم دسÇتي بÇود ار نÇيز مرا

گفت: و برخاست و بجنبيد غيرت را خسرو
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دادي دسÇÇتوريم كÇÇه شÇÇد بÇÇبايد دادي دوريÇم خÇود مÇهر كÇز  كÇنون

/2ë Ç 2ê ابيات شيرين, پيش از خسرو رفتن :[ê2] /1/ìë بيت :[êê] /2

نÇبودم1 دل بÇد چÇنان مÇهماني نÇبودم كÇه غÇافل شÇÇدن كÇÇار از مÇÇن

شد/ روم سرزمين عازم و نشست شبديز بر و برخاست سرعت به سپس و
خويش دختر هم قيصر جست, ياري او از و رفت قيصر نزد به قسطنطنيه به
همراهي به نياطوس سركردگي به بسيار سپاه سپس و درآورد او ازدواج به را مريم

دهد/ ياري تخت و تاج گرفتن باز به را او تا كرد خسرو

شكستبهرامچوبينهازخسرووبرتختنشستندوبارةخسرو

بÇه و بÇرگزيد را روم سپاهيان زبدهترين از هزار پنجاه چهل, پرويز خسرو
و گريخت بهرام شدند, كشته نفر هزاران كه سخت جنگي از پس شتافت, مداين

كجا? محبت تخت و كجا قدرت تخت اما نشست, تخت بر دوباره خسرو
چه گر داشت, بنياد خوش عشق شيرين با اما داشت, شاد دل مريم با چه  گر

بود/ شادماني از نا كام اما بود, يافته كياني تخت
صÇبوري2 زان شد شادمان آخر هم دوري غÇمهاي بÇا كÇرد صÇÇبوري

هر بود/ شده خيز باران ارش سح چشمان نداشت, كاري شيون جز نيز شيرين
دلش در آسماني سروش ميكرد, مالمت را خود و ميگزيد دست نوميدانه كه  گاه
ميشد/ پشيمان باز اما رساند/ مداين به را خود گرفت تصميم بارها ميداد/ اميد پيام

كه: بود كرده سفارش او به بانو مهين چه,

/ê7 بيت :[êë] خسرو جدايي در شيرين ناليدن /3/ì0 بيت /ê

ماند3 زود راند زود كه هر رانÇد كه زود كÇاو راهرو نÇبايد

ميداد/ اندرز شكيبايي به را او نيز شاپور
كÇردند4 خÇرسند خسÇروش ياد به كÇردند بÇÇند صÇÇبوري در را دلش
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وفاتمهينبانووبرتختنشستنشيرين

را شيرين نداشت, ماندن به اميد ديگر بود, افتاده بيماري بستر بر بانو مهين
و داد پندها و ساخت خويش جانشين را او و بخشيد بدو را هايش گنج كليد و طلبيد

گفت: و بياموخت داري مردم و داري كشور آيين
است خÇمار آخÇر و مسÇتي ل او بÇÇه است خÇوشگوار دنÇيا جÇام هميدون

/21 Ç 20 ابيات :[êì] را شيرين بانو مهين كردن وصيت /1/28 بيت /2

نÇيرزد1 هÇم شÇادي كÇه شادي مكن نÇيرزد غÇم دنÇيا كÇه غÇم كÇن رهÇÇا

ازهال كش2 رست توان خوردن كم به نÇا كش تÇلخ خوي و است زهر جهان

/ëì بيت /3

پشÇيزي3 نÇرزد جÇهان مÇلك هÇمه چÇيزي پÇاينده جÇهان در نÇامد چÇو

و كرد آزاد را زندانيان ة كلي نشست, تخت بر بسيار سوگواري از بعد شيرين
نÇعمت الجÇرم كاشت, محبت دانة و برداشت خراج و باج نهاد/ بنياد داد و عدل
نه و ميداد آرامش تخت نه را شيرين دل اما شد/ امان و امن در كشور و فراوان
بÇه نÇاچار عشÇق/ گدايي پادشاهيش و بود خسرو قلب تختگاهش لشكر, و سپاه
خدم با و نشاند خويش بهجاي را خويش نزديكان از كسي نهاد/ گردن عشق فرمان
خسÇرو به كه جرأت را شيرين نه اما شد/ رهسپار مداين سوي به فراوان حشم و
بگريزد مريم غيرتمندش همسر چنگ از كه جسارت را خسرو نه و شود نزديك

بياميزد/ دلبر با و

مرگبهرامچوبينواندرزنظامي

پÇيكي كه بود نشسته تخت بر تمام جالل و شكوه با پرويز خسرو روز آن
به نفسي چه گر خسرو و شدند شادمان همه داد/ چوبين بهرام مرگ خبر و بيامد

گفت: چنين اما كشيد راحتي
است گÇور بهره جهانش از سرانجام است گÇور بÇهرام ا گÇر بهرام اين نه
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رفت گوري بهرام <ا گر است: چنين دستگردي وحيد نسخة در 27 بيت ل او مصراع ,27 Ç 2ì ابيات :[ê8] /1
دام>/ اين ياوه/از يافه: /#/3ë Ç 3ê ابيات /2/ê3 بيت /3

بÇهرام1 گÇور صÇد بÇنگري تÇا بÇÇيا دام ايÇن از رفت چÇوبين بÇهرام ا گر

جÇويان وقت بÇي شÇود را خÇصومت گÇويان يÇافه# فÇريب كÇز شه بسا

تÇير2 نÇهد دل بÇر پÇرنيان جÇاي بÇه تÇدبير خÇام شÇتاب از سÇÇرانÇجام

پÇاي3 خÇويشتن گليم از بيش مكش جÇاي خÇود دوران از بÇÇاالتر مÇÇجو

/ë1 بيت /ê/ë7 بيت /ë/ìì بيت /ì/ì Ç ë ابيات :[ê9] /7

گÇيرد4 ديÇر چÇه ار گÇيرد خونش گÇيرد كه شÇير كÇو مÇبين ريزي خون تو

سÇوراخ5 كÇيسه گردد رفته دين كÇاخ كزو مكÇن يÇن زر ديگÇران سÇيم به

مÇياموز6 بÇد چشÇم ز ديÇÇدن هÇÇنر بÇردوز ديÇده مÇردم نÇيك عÇÇيب ز

روز خورد/ اندوه روز سه خسرو و گريستند بهرام بر بزرگان و درباريان همه
خواست را باربد و افتاد ديرين عشق و شيرين ياد به باز و نشست, عيش به چهارم

كند/ باز عقدهها دمي كه شايد كند, ساز نغمهها تا

باربدونواهايدلانگيزش

دست در آب چÇون بÇربطي مست گÇÇرفته بÇلبلي چÇون بÇÇاربد آمÇÇد در

آواز7 خÇوش لحÇن سÇي كرد سÇاز گزيده در بÇود را او كÇه دسÇتان صد ز

سالطين كاخهاي پرداز نوا Hعموم كه را ساساني دوران بزرگ موسيقيدانان
كه بود پرويز خسرو دربار در بزرگ باربدان اين از ميخواندند/يكي باربد بودند,
نظامي چنانكه دستگاهها اين بود, مسلط زمان دستگاههاي همه به نظامي قول به
مرواريد, شادروان سوخته, گنج گاو, گنج بادآورد, گنج از: بودند عبارت ميگويد
دانÇه, مشك كÇوهان, بÇر مÇاه كÇاووس, ة حق اورنگي, ناقوسي, طاقديسي, تخت
نوشين سروسهي, سروستان, رومي, قفل سبز, در سبز نيمروز, خورشيد, آرايش
خ فر شب شبديز, نيك, مرواي مهرگاني, مشكويه, نوروز, ناز جان, رامش باده,
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و ايرج كين سياووش, كين نخجيرگان, دري, كبك غنچة روز, خ فر شب), خ فر)
شيرين/ باغ

ميگويد: انتقادآميز طنزي با دوران آن ستايش ضمن نظامي خاتمه در

/ê2 بيت /1/êë Ç êê ابيات /2/ë0 بيت /3

قÇÇبايي1 گÇÇوهر از پÇÇر دادش مÇÇÇلك نÇوايÇي زد بÇر او كÇÇه پÇÇرده هÇÇر بÇÇه

نÇبندند وا گÇÇردن بÇÇه پشÇÇمين زهÇÇي پسÇندند زيÇن بÇه گÇرت دوران ايÇن در

بÇÇينداز2 گÇÇردن از هÇÇÇرزه طÇÇÇÇناب بÇÇرافÇÇراز گÇÇردن تي مÇÇه عÇÇÇÇالي ز

دست3 از مگÇذارش شÇد زهÇÇد تÇÇو زه هست بسÇÇي يÇÇن زر زه گÇÇر نÇÇÇظامي

درگيريخسروباعشقشيرين

عشق و قدرتمند, پاي بر خشن و محكم است بندي قدرت گفتهاند: خوش چه
در خسرو اما جان/ بر نمايان است بندي ازدواج و عاشق, پاي بر لطيف است بندي
مريم همسرش بند و دارد پاي بر را سلطنت بند بود مجبور او بود/ اسير بند سه اين
نميگذاشت/ آرامش لحظهاي كه بود دلبند و ميشد فدا كه بود دل اينجا روان/ در را
حسادت از دست كه كند راضي نحوي به را مريم همسرش تا كرد سعي خيلي او
و انحصارگري جز زنان مگر اما دهد/ پاسخ دل نواي به بتواند او تا بردارد زنانه
شيرين ا گر گفت: نميكرد درك را عشق كه مريم لذا ميشناسند? جهاني حسادت,
سÇوي بÇه نÇهاني را شاهپور خسرو ناچار ميكنم/ آويز حلق را خود بيايد بدينجا
او يار كه آمد درد به بس دلش شيرين كرد/ نهاني رابطة تقاضاي و فرستاد شيرين
شده عقل و دل جنگ سرگشتة او كند/ گدايي را عشق بايد او ا كنون و ربوده مريم را

گفت: خود با و شد غالب او بر خرد سرانجام بود/

مهر//// در از درآيد وحيد: نسخة در , 8ëبيت شاپور: به شيرين كردن عتاب :[ë1] /ê

افÇÇروز4 دل آن عÇÇذر در از آيÇÇد در روز يك كÇه چÇندان كÇنم شكÇيبايي
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جÇنس هÇر خÇود جÇنس بÇا < كÇند است: چنين دستگردي وحيد نسخة در بيت اين ل او مصرع بيت88 , /1
97/پرواز>/ بيت /2

بÇاز1 بÇÇا بÇÇاز كÇÇبوتر بÇÇا پÇرواز كÇÇبوتر جÇنس هÇم بÇا جنس هم  كند

نوش2 كند مريم ند, ك شيرين جان فÇرامÇوش كه تلخي اين كردن نخواهم

دام>/ بدين درافتادم ناداني <به است: چنين 2 نسخة در ل او مصرع ,11ë بيت /3

سÇرانÇجام3 آيÇم بÇرون دانÇايي بÇه دام انÇدرين فÇتادم نÇÇادانÇÇي بÇÇه

نميتواند/ و است بيمار شيرين بگويد: خسرو به گفت شاپور به آن از پس

/201 بيت /ê/1ë بيت :[ë2] /ë/ë1 بيت /ì/ë3 بيت /7

دور4 بÇÇد چشÇÇم دايÇÇم بÇÇاد خسÇÇرو ز رنÇجور است شÇيرين گÇرچÇه سÇان بدين

فرهادوشيرين

بيستون كوه فراز رب و ور د ماديان و گوسفندان شير از غذا بهترين را شيرين
بود آن اطراف در خرزهره بوتههاي با راه فرسنگي شيرين قصر تا آنجا از و بود
در را رمه چوپان رو اين از ميشد/ شيرزهرنا ك آنميچريدند از گوسفندان ا گر  كه
پÇي در شÇيرين ميآوردند/ شير سختي با خدمتكاران و ميداشت نگه كوه باالي
هر كه افتاد قديمش همكالسي ياد به شاپور پرسيد, چاره راه شاپور از بود, چاره

گفت: لذا ميخواندند, درس چين در دو
فÇرهاد5 فÇرزانÇه او نÇام جÇÇوانÇÇي استاد مردي مهندس اينجا هست  كه

تا خواست او از شيرين گفت/ او تراشي سنگ و مهندسي قدرت از سپس و
به را خويش قديم دوست بسيار جستجوي از پس شاپور بياورد/ و بيابد را فرهاد
فÇرهاد جÇان بÇر شكر و شهد و گشود لب غنچه چون شيرين آورد, شيرين نزد

ريخت/
شاد6 مرا گرداني كه خواهم چنان استاد داننده كاي گفت: آنگه پس

اسÇتواري7 قصر اين كار در كÇاري كني اسÇتاد و دسÇتي چابك به

آنجا در تا بساز سنگ از جويي است, دور گوسفندان رمه تا راه كه افزود و
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نيز من به و نوشند و برگيرند خدمتكاران اينجا در و ريزند جوي در و دوشند شير
چون نا گاه بود, استوار بس فيل چون و جا بر پا كوه چون كه فرهاد دهند/ شير آن از
و برخاست سپس و شنيدند اعضايش همة كه خورد تكاني دلش لرزيد, خود بر بيد
از پس شكافت/ عشق قدرت به را خاره سنگهاي و برگرفت تيشه و بوسيد زمين
پÇديد حوضچهاي و صاف جويي قصر نزديك تا و راه فرسنگ دو در ماه يك
عشق تلخي فرهاد و مينوشيد شيرين و ميدوشيدند شير چوپانان آنگاه و آورد/

نهاد/ صحرا به سر شيفتگي و عشق غايت از و ميچشيد/

/3 بيت :[ë3] /1/7 بيت /2/1ê Ç 13 ابيات : [ëë] /3

صÇبوري1 بÇا سÇازد آنكه برگ نه دوري بÇرگ دارد آنكÇه صÇبر نÇه

زاري2 افتاده دشت و كوه در او وز بÇيقراري از دشت و كÇوه  گرفته

بÇه كه جايي تا گرديد/ همگان زبانزد شيرين به فرهاد سوزان عشق داستان
بيشتر را سودا رقيب وجود چه بجنبيد, غيرتش رگ خسرو رسيد, خبر نيز خسرو
يا گفتند, بدو آمد, بر زني راي پي در ميكند, افزون را معشوق ف تصر نيروي و

بداريم/ مشغولش تراشي سنگ به يا كنيم ورز طمع زرش به بايد
گÇردد زور بÇي زر به كو آهن بس گÇردد كÇور زر از كÇه بÇÇينا بسÇÇا

كردن3 مشغول بايدش سنگي به كÇردن معزول زر به نتوان  گرش

نيافت/ نشاني فرهاد از كس هيچ اما فرستاد, سو هر به بسيار قاصدان خسرو
و ريز اشك خا ك, بر افتاده نزار, تني پيل مأموران از يكي سرانجام اينكه تا
و رفت نÇزدش بÇه اوست خÇود دانست و ديÇد گÇوشهاي در مÇبهوت و رنÇÇجور
با خسرو گفت: قاصد كرد, خودداري رفتن از او رود/ خسرو نزد تا كرد درخواست
در برساند, شيرينش به را او ميخواهد كه پنداشت فرهاد دارد/ مهم بس كاري تو
هر و شد پذيرا را او تمام ت عز با خسرو كرد/ خسرو كاخ آهنگ و برخاست زمان
از چون كه گذاشت جو و پرس بناي سپس و ريخت سيم و زر پايش به توانست چه

ميشود: نقل Hعين است فارسي ادب مناظرة زيباترين
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مناظرةخسروبافرهاد

آشÇÇÇÇنايي مÇÇÇÇلك دار از بگÇÇÇÇÇÇÇفت كÇÇجايي كÇÇز گÇÇفتش بÇÇار نÇÇÇخستين

فÇروشند جÇÇان و خÇÇرند انÇÇده بگÇÇفت كÇوشند چÇه در صÇنعت بÇه آنÇجا بگÇÇفت

نÇيست عÇجب ايÇن بÇازان عشق از بگفت نÇÇيست ادب از فÇÇروشي جÇÇان بگÇÇÇفتا

جÇان از مÇن مÇيگويي تÇÇو دل از بگÇÇفت سÇان? بÇدين عÇاشق شÇدي دل از بگفت

/ë Ç 1 ابيات :[ëì] /1/2ê بيت /2/2ì بيت /3/38 Ç 3ì ابيات /ê

است1 فÇزون شÇÇيرينم جÇÇان از بگÇÇفت است چÇون تÇو بÇر شÇيرين عشÇق بگÇفتا

شÇيرين2 جÇان بÇي زيÇÇم چÇÇون بگÇÇفتا شÇيرين عشÇق كÇن جÇÇدا دل از بگÇÇفت

آهÇÇي3 بÇÇه سÇÇوزم را آفÇÇاق بگÇÇÇÇفت نگÇÇاهي وي در كÇÇنم مÇÇÇن ار بگÇÇÇÇفت

عشق از كه پاسخي آخر شد, زده شگفت بس فرهاد جوابي حاضر از خسرو
جÇهان زرهاي همة كه دريافت و است/ بÔرنده و سوزان و گدازان تير, چون باشد
گÇفت: و كرد ساز دوم فريب رو اين از برگرداند, عشقش از را عاشق نميتواند
آن ميان از كه ميخواهم ميسازد, دشوار را ما رفتن كه ماست گذرگاه در  كوهي

سازد/ آسان را شد و آمد كه بسازي راهي
سنگ اين خسرو راه ز بردارم چÇنگ كه آهÇنين مÇرد داد جÇوابش

بÇاشم آورده بجاي شرطي چنين بÇاشم كرده خدمت آنكه شرط به

بگÇويد4 شÇيرين شكÇر ترك به بÇجويد مÇن رضÇاي خسÇرو دل

خÇود بÇا اما بجود, را فرهاد حلق ميخواست كه شد خشمگين چنان خسرو
ظÇاهر بÇه را فÇرهاد شÇرط و ببرد/ را سنگي كوه نميتواند هرگز مرد اين  گفت:
عاشقانه چنان را خود تيشه او پرداخت/ كار به سرعت به كن كوه فرهاد پذيرفت/
كرد صاف را سنگها نخست ميشنيد, شيرين شيرين نواي كه مينواخت سنگ بر
و شاه نقش آنگاه و گويا, و زنده بس صورتي كرد, نقش شيرين صورت آن بر و
در شب هر پرداخت, بريدن كوه به سپس و كرد نقش بيستون كوه آن بر را شبديز

ميزد: فرياد و ميپرداخت آه و سوز و ناله به شيرين صورت برابر
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مÇÇندان درد درون بÇÇÇخش دوا بندان نقش چشم محراب  كهاي

/1ì Ç 1ë ابيات :[ë7] /1

من1 دل مسكين شده گمره تو به مÇن دل سÇنگين تن سيمين بت

آمÇوز كÇاري را افÇتادهاي كÇÇار ز بÇرافÇروز دل را پÇالودهاي جگÇر

درآموز/ كاري را كارافتاده ز وحيد: نسخة در /22 Ç 21 ابيات /2/12 بيت :[ë9] /3

كÇن2 وفÇا را امÇيدي نÇÇا امÇÇيد كÇن روا را مÇÇرادي بÇÇي مÇÇراد

رسيد/ هم شيرين به فرهاد فشاني گوهر و كني كوه آوازة
رفت/ فرهاد سراغ به و نشست < گلگون> جز اسبي بر شيرين روزي اينكه تا
سÇنگهاي و شد برابر صد دو نيرويش ديد را خود شيرين جان فرهاد كه وقتي
شÇيرين سازد/ خود نرم را شيرين خارة دل كه باشد بريد, چندان صد دو را خاره
عزم شيرين كه بود شده ساقي جمال مست فرهاد داد, فرهاد دست به شير ساغري
در اسب كه شيرين عشق غم سنگيني يا بود فرهاد عشق جاذبه نميدانم كرد/ رفتن
بر را اسبش و شيرين و رفت پيش سرعت به فرهاد كه بود مردن و افتادن حال
به آسيبي كوچكترين اينكه بدون رساند/ كاخش به را او و گرفت خويش  گردن

باشد/ رسيده شيرين

آ گاهيخسروازرفتنشيريننزدفرهادونقشةبراندازيفرهاد

گÇزارش او بÇر را رويÇدادهÇا كÇه داشت جÇاسوساني شÇيرين كÇاخ در خسرو
عاشقانة زدن كلنگ و رساندند بدو را فرهاد و شيرين مالقات خبر آنان ميكردند,

كه: برشمردند چنان را او
راه3 آورد بÇيرون كوه پشت ز ماه يكي ت قو بدين ماند ا گر

و كÇند عÇمل وعÇدهاش به بايد بگشايد را كوه آن فرهاد ا گر ديد كه خسرو
بايد چه كه جست ياري خردمند پيران از و شد دلتنگ بس بسپارد بدو را شيرين

 كرد?
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است, مرده شيرين بگويد تا بفرست فرهاد نزد به قاصدي گفتند: خردمندان
بكند/ را كوه نميتواند و ميرود او از كار توان آن, اثر بر

سÇراغ بÇه را او و يافت ديوسيرت و پليد قاصدي تصميم اين پي در خسرو
دريغ و آه و رفت او نزد پليد آن كه بود كندن كوه مشغول فرهاد فرستاد/ فرهاد

است/ مرده شيرين كه سرود فغان و ناله با و آغازيد

/39 بيت /1

درافÇتاد1 كÇوهي چÇون كÇوه طاق ز فرهاد گوش در سخن اين افتاد چو

شيرين///>/ درد <صالي است: چنين دستگردي وحيد نسخة در بيت اين ل او مصرع ,ë0 بيت /2

داد2 جÇان و بÇوسيد او ياد بر زمين داد جÇهان در شيرين عشق صالي

ميگويد: و ميگشايد پند به زبان نظامي اينجا در

ازينسان///>/ عمر <عنان دستگردي: وحيد نسخة در ,ëì بيت /3/ë9 بيت /ê

است3 ركÇÇيب در پÇÇا چÇÇنين را جÇÇوانÇÇي است نشÇيب در سÇان زيÇÇن عÇÇمر عÇÇنان

رسÇتن4 ديÇو زيÇن تÇوان خÇوشخويي بÇÇه بسÇÇتن ديÇÇو وقت و است ديÇÇو جÇÇÇÇهان

بÇÇهشتي در آنÇÇجا هÇÇم و ايÇÇنجا هÇÇÇÇم سÇÇرشتي مÇÇردم تÇÇو خÇÇوي دارد چÇÇÇÇو

/ì1 Ç ì2 ابيات /ë

دست5 جÇÇهان در آور بÇÇر بÇÇيداران چÇÇÇو مست و غÇافل چÇندين ديÇÇده اي سب ÔخÇÇ م

سنگي در و افتاد زمين بر او تيشة بيفتاد فرهاد چون كه ميكنند نقل سپس و
آن از گرفت قرار مرطوب زمين در چون بود انار چوب از كه آن دسته و شد فرو

است/ دردي هر داروي آن انار كه آمد پديد اناري درخت
در و ساخت مقبرهاي فرهاد قبر بر و گذارد سوگواري بناي شنيد شيرين چون
كشيد, راحتي به نفسي فرهاد درگذشت از پس خسرو گريست/ و نشست او سوگ
آرام الهي كيفر از ترس و وجدان ناراحتي چه شد, غمگين بود مرده او اينكه از ا ام
را او و نويسد تعزيت نامة شيرين به كه شد آن بر سرانجام و بود ربوده را قرارش و
در و نوشت تهنيت باطن در و تعزيت ظاهر به نامهاي و كند دعوت خودش به

افزود: پايان
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/ê7 بيت :[ì0] /1/31 بيت :[ì1] /2/33 بيت /3/ë8 بيت /ê

بماناد1 نسرين گل زرد از چهبا ك بÇماناد شÇيرين شÇد فÇرهاد ا گر

شد/ گشوده سوگوارش دل در اميدي روزنة و خواند بار چند را نامه شيرين

مردنمريمهمسرخسروپرويزوتعزيتنامةشيرينبدو

او و بÇرآمÇد مريم جان بر زهرآلود تيري چون شيرين دل آه اثنا همين در
شيرين پوشيد/ عزا لباس ظاهر به اما شد, آسوده دل در اينكه با خسرو درگذشت/
باز اجتماعي ادب و خسرو با همراهي عنوان به بود خوشحال بابت اين از كه هم

كه: نوشت خسرو براي تعزيت نامة و شد سيهپوش
آفÇÇرينش2 حÇÇÇال رهاي غيÇÇÇÇت بÇينش قÇانون در اوست حكÇم بÇه

زنگÇي3 گÇاه نÇمايد رومÇي رنگÇي گÇÇهي دو جز كاري نيست را جهان

فÇرياد4 نه خواهد صابري مرده بÇيداد كه مÇرده بÇر مكÇن نÇاليدن به

بزمخسرووشنيدننامشكر

بار و آغازيد دهش و داد و گسترد بزم خسرو سوگواري, روز چهل از پس
ل او صÇف در كÇه ترتيب بدين طلبيد/ حضور به را مردم اصناف همة و داد عام
صف و بنديان چهارم صف بيماران, سوم صف بينوايان, دوم صف در توانگران,
توانگران, بنگرد, را خود از بعد صف صفي هر تا داد فرمان آنگه جانيان/ پنجم
شكÇر تÇا را بÇيماران بينوايÇان و شوند بخشنده و گزار شكر تا بنگرند را بينوايان
تا را جانيان بنديان و گويند آزادي شكر تا بينند را بنديان بيماران و گويند سالمت

يابند/ بهتري اميد نيز خونيان و يابند نجات شكر
اما كرد, دعوت خويش بزم و كاخ به و فرستاد كس و نامه شيرين به آن از پس
كاخ به ملكه چون كه كاملي احترام و خويش سزاوار كابين با ازدواج به جز شيرين
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پي در دانست فايده بي را اصرار كه خسرو نميشد/ راضي ديگر چيز هيچ به رود
اينكه تا آورد/ غيرت به را شيرين كه باشد د/ سپر دل ديگر دختران به كه شد آن
چÇون بÇود, آمÇاده شراب بزم و بودند حضورش در امرا و شاهان همة كه روزي
هستند? رويان زيبا ديار و شهر كدام در پرسيد و برفت وي از شرم نوشيد پيالهاي
گفت چهارمي كشمير, در گفت سومي ارمن, در گفت ديگري ختن, در گفت, يكي

نيست/ جهان در او مانند كه زيبا بس است نامي شكر اصفهان در

خسرودراصفهان

گرفت را شكر كوي سراغ و رفت اصفهان به غالمي با ناشناس طور به خسرو
با و شد پذيرا را او و بيامد كنان جلوه طاووسي چون شكر آمد, در او سراي به و
خÇويش عشÇق مفتون را او و داد بهدستش مي جام شيرينگفتاري و رفشاني شك
خسرو بستر به داشت شباهت خودش به كه را كنيزكي خواب وقت به اما  گردانيد/
به و آمد بر خسرو بر شكر گفت: شكر به بود رفته آنچه كنيز بامدادان فرستاد/
و نداشت بو كمي دهانت ا گر است تمام حسن را تو گفت و پرداخت او پذيرايي
از پس و برگشت مداين به خسرو برود/ بوي خوري سير و سوسن سال يك ا گر
شكÇر از خسرو بامدادان فرستاد/ را كنيزكي شكر هم بار اين بازگشت سال يك
ولي آمد تو چون مردي پارسال گفت: شكر ديدهاي مهماني من چون آيا پرسيد
گفتي ديگران عيب گفت: خسرو است/ خوشبو بس تو دهان ولي ميداد بو دهانش

ميخوابي/ مردي با شب هر كه بگوي نيز خود عيب
سر من و منند كنيزان از خفتي آنان با آنكه كه گشود خويش راز از پرده شكر

است/// نسفته را گوهرم كنون تا كس هيچ و مÔهرم به
پرسيد, راز آ گاه زنان از و محرمان از آمد, مداين به فراوان انديشة با خسرو
كÇاخ بÇه را او كÇه شÇد آن بر است/ داشته پاس را خويش گوهر شكر گفتند همه

برانگيزد/ را شيرين حسادت تا آورد خويش
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تنهاماندنشيرينوزاريكردناو

ناز اوج در هم شيرين و بود شيرين با دلش ولي ميخورد شكر چه گر خسرو
خردپسندانه وصلتي با جز را خويش ت عز گوهر نميخواست سابق چون او بود/
از دل غم هايش گفته با كه را شيرين مشاور شاهپور تا شد آن بر خسرو بفروشد/
اينكه از شيرين و كرد چنين و بماند تنها شيرين تا سازد دور او از ميبرد شيرين
شكسته دل و تنگدل بسيار ندارد هم همراز و همدل و درآميخته شكر با خسرو

ميگفت: و ميناليد خدا درگاه به بود, شده
نگردي شبها دگر چون امشب الجÇوردي كه سÇپهر اي افÇتاد چÇه

/37 Ç 3ì ابيات :[ìë] /1/ê0 بيت /2/ì1 Ç ì0 ابيات /3

شكسÇتت1 پا در ك سخ من نفير بسÇÇتت راه مÇÇن دل دود مگÇÇر

روز2 شÇو زود يÇا كÔش زود يا مرا بÇياموز جÇوانÇمردي امشب شبا

ميكرد/ ناله صبح تا شب هر ترتيب بدين
شÇيرين زبÇان به را خود مناجات سوزندهترين و زيباترين و بهترين نظامي

ميگويد: كه آنجا است آورده چنين
گÇردان پÇيروز جÇهان بÇÇر روزم چÇÇو گÇÇردان روز را شÇÇبم خÇÇÇÇداونÇÇÇدا

خورشيد3 چو كن سپيدم رو شب اين در نÇÇوميد صÇÇبح از سÇÇياه دارم شÇÇبي

سÇنگ ازيÇن لعÇل چون مرا ده خالصي تÇÇنگ كÇÇورة ايÇÇن طÇÇاقت نÇÇدارم

/ìê Ç ì3 ابيات /ê

رس4 خÇوان فÇرياد مÇن فÇÇرياد بÇÇه كس هÇر فÇÇرياد رس يÇÇاري تÇÇويي

شد/ گشوده رويش به الهي رحمت ر د كه ناليد و گريست آنقدر

رفتنخسروبهبهانةشكاربهسويقصرشيرين

بود/ شيرين دلبستة همچنان خويش آزار معشوق غرور اوج در پرويز خسرو
گرداند/ سرد شيرين عشق از را او بود نتوانسته هم شكر طنازيهاي
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آمد/ شيرين قصر حوالي به شاهانه برگ و ساز با شكار بهانة به روزي
عشق ياد به شد مست چون و خواست شراب پگاه بامداد سرآورد, به را شب

شد/ روان شيرين قصر سوي به غالم چند با و نشست شبديز بر و افتاد شيرين
كه آوردند خبر نديمان كه بود مشغول مناجات به عزلت خانة غم در شيرين
دستور ننگ و نام از نگران و زده حيرت شيرين ميآيد/ او قصر سوي به خسرو
طÇعامهاي و شÇربتها بÇا زر خوانهÇاي غالمان دست به و بستند قلعه ر د تا داد

گسترد/ بساط قصر بيرون در خسرو براي ترتيب بدين فرستاد,  گونا گون
پÇيشوازش بÇه خÇادمان و نگÇهبانان شد, پيدا دور از خرامان و مست پرويز
گسترده كه گرانبها ديباهاي بر شاهانه غروري با خسرو گستردند/ ديبا و شتافتند
جاي بر زده حيرت و ديد بسته را قصر دروازة اما رفت جلو و تاخت اسب بودند

گفت: و فرستاد شيرين نزد كس ماند/
نÇيايد? يÇا درآيÇد فÇرماÄي? چÇه مÇيگرايÇد خدمت به مهماني  كه

داري? بسÇته در چرا بر مهمان به داري پÇيوسته نمك لب كاندر تو

/ 8êÇ 82 ابيات :[ìì] /1/99 بيت /2

خواهم1 تو عذر خويشتن پاي به پÇادشاهم كĤخÇÇر بگشÇÇاي درم

در داد دسÇتور و بÇود شÇده اميد و بيم و هيجان دچار پيام شنيدن با شيرين
پÇيام شÇاه پÇاسخ در و خواند را كنيزي و كنند برپا خرگاهي قصر مقابل ميدانگاه
بوسي زمين به خود من و بنشيني اينجا در امروز كه است آن مصلحت كه: فرستاد

آيم/
شايد2 كه آنگه كنيم آن گفتيم, چو بÇايد گÇفت را مÇا آنÇچه بگÇوييم

و آراست شÇاهانه رنگÇين هاي خوان شيرين و آمد فرود خرگاه در خسرو
او بر را مرواريد بند گردن و آمد قصر لب بر بسيار طنازي با خود و فرستاد برايش
ارغواني پرندي بر كه افتاد افشاني عنبر زلفان بر نگاهش خسرو چون كرد/ نثار

گفت: و گشت تازه دلش داغ بود, افتاده
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بيت8 / :[ì7] /1/1ë Ç 1ê ابيات /2/17 بيت /3/12 بيت :[ì8] /ê

مÇردميها1 از مÇرا كÇردي خجل ميها رÇخ ايÇن كÇرد تÇازه را دلم

بÇود? خÇطا يÇا نگÇارا ديدم خطا بÇود? چÇرا من بر بستنت در ولي

نشستي2 باال فلك چون رفتي تو پسÇتي بÇه كردي رها وارم زمين

بدينسان?3 بستن بايدت در چرا مÇهمان روي بر توام? مهمان نه

كرد: توجيه اينگونه را خود نگريستن باال از فروتني نهايت با شيرين
دسÇتم4 زيÇر كÇمينه را شÇهنشه نشسÇتم بÇاشد مÇه بÇاالي گر و

گفت: دروازه بستن دربارة و
بÇود خÇطا پÇيشم آمÇدن سÇÇرمست بÇÇود كÇÇه روا بسÇÇÇتم در آنكÇÇÇÇه حÇÇÇÇديث

/18 Ç 17 ابيات /ë/20 Ç 19 ابيات /ì/28 بيت /7/31 Ç 30 ابيات /8

دور?5 بÇÇود كÇÇي مÇÇردم راي تÇÇÇهمت ز مÇخمور تÇو بÇاشم نشÇين خÇلوت مÇن چو

گفت: متانت و شجاعت با و نفس ت عز نهايت با سپس و
كÇار بÇدين فÇرستادن كÇردن, هشÇيار گزين چÇند پÇيري بÇايست را تÇÇو

آيÇين6 نÇو كÇردن من به را شبستان آيÇين خسÇرو مÇهد بÇه بÇردن مÇÇرا

گفت: و گشود زبان او مالمت به سپس و
نÇيست7 عÇاقلي طÇريق بÇÇودن دل دو نÇيست يكÇدلي از داشÇÇتن دلبÇÇر دو

ريش كÇند را دهÇÇانت شÇÇيريني خÇويش كÇÇه لب از شÇيرين نÇام كÇن رهÇا

عشÇقبازي8 در كÇني بÇازي مÇÇن بÇÇه نÇيازي بÇي مÇن و مÇن عشÇق از تÇÇو

/ë0 بيت /9/17 بيت :[ì9] /10

سÇÇتاني9 را كÇÇلوجم ÇÇرمايي Ôخ بÇÇÇه زبÇاني شÇيرين از كÇه طÇÇفلم آن نÇÇه

گفت: و بياميخت خود شاهانه قدرت با را عاشقانه نياز خسرو
كÇردن10 پÇايه بي چنين را بزرگان كÇردن مÇايه را بÇد خÇوي نشÇÇايد

از پيروي و عاشقانه نياز بهجاي چرا مرد اين كه گشت خاطر رنجيده شيرين
است نÇاپايدار كÇه شÇاهانهاي رجزخوانÇي به است جاويد دولت كه عشق سلطنت

گفت: اعتراض و رنجش با اينرو از است, پرداخته
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بيت8 / :[70] /1/11 بيت /2/37 بيت /3/ë2 بيت /ê

است1 دور عشق از غرور كاين دريغا است غÇرور شاهي از سر در هنوزت

است2 نÇياز بي نيازان بي از عشق است كه عشÇقباز كÇاو كسÇي آرد نÇÇياز

كند تسخير را عالم غرب و شرق ميتواند كه خويش جاذبه قدرت از سپس و
كه: گفت سخن

بÇبخشم3 جان صد و بستانم دلي بÇبخشم دندان و لب كز ر Ôد هر به

آزرم4 در صد دارم, خشم در دري شرم جهان صد دارم, ناز جهاني

بگويد: شد ناچار كه گرفت قرار شيرين بيان جذبات تأثير تحت چنان خسرو

/2 بيت :[71] /ë/3ì بيت /ì/ê0 Ç 39 ابيات :[72] /7

گÇويي5 كÇه زانÇي خÇوبتر ره صÇد خÇوبرويي كÇÇه حسÇÇاب مÇÇن بÇÇا مكÇÇن

آمÇدستم6 كÇار بÇدين خÇواهÇم را تÇÇو آمÇدستم غÇمخوار كÇه كÇن خوش دلم

دار نيش سخني است انگيزي هوس و عشقبازي خسرو هدف ديد كه شيرين
كه: گفت بدو

مÇاهي صÇيد يÇا كÇن مÇاه شكÇÇار خواهÇي نيز شيرين و خواهي شكر

است7 كÇدام دانÇي شكر كوي سر است تÇمام شÇيرينت قÇصر هواي

قدم دلبرانه چنان كه حالي در كرد, رفتن آهنگ و برخاست جاي از سپس و
رفت, كÇنار بام گوشة از و ميگسست هم از را خسرو جان و دل كه ميداشت بر
ناز قهري با شيرين آيد/ باز كه داد سوگندش ديد رفته دست از را معشوق كه خسرو

افزود: سپس و كنم سر عزلت كنج اين به ميتوانم من گفت: آلوده
مÇيهماني نÇتوان كÇرد مسÇتان بÇه حكÇمرانÇي از گÇرد بÇاز امشب تÇو

/7ê Ç 73 ابيات :[7ê] /8/7 بيت :[7ë] /9/33 بيت /10

بÇار8 دگÇر مÇهمان خواندنت توانم كÇار اين گردد پخته كه آيد وقت چو

كه: گذارد تهديد بناي بود نگرفته نتيجهاي پافشاري از كه خسرو
گÇويي?9 چÇند تÇا مÇن عÇيب بÇدينسان تÇÇندخويي? در خÇÇود عÇÇيب نÇÇÇÇبيني

خÇواست10 آن عÇذر توانÇي دشواري به راست دلت شÇد نÇخواهÇد مÇن بÇر گر و
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گفت: بيشتر سرسختي با بار اين شيرين

/ë9 بيت :[7ì] /1/ì2 بيت /2/7ì بيت :[77] /3/79 بيت /ê

است1 درمÇنشورخÇا ك هÇرحÇرفيكه بÇÇه پÇا كاست فÇردوس در كÇه نÇقشي هÇر به

خÇواهÇي2 كÇÇه كÇÇامي بÇÇرنايدت مÇÇن ز پÇادشاهي چÇÇه ا گÇÇر كÇÇاوين بÇÇي  كÇÇه

و كرد خلوت شاپور با و بازگشت خويش قرارگاه به نوميد و سرخورده خسرو
توست از بدتر او حال گفت: و داد يش تسال شاپور گفت/ را خود نا كامي داستان
است3 صÇبور داÄم ولي او, است دور نه است? دور ه صÇغ زين او كه پنداري چه

زايÇد4 چÇه خÇود تÇا بÇود آبسÇتن شب بÇÇايد كÇÇرد صÇÇÇبوري را امشب يك

بيت87 / /ë

گÇردد5 تÇار شب چÇون صÇبح بÇخندد گÇردد دشÇÇوار چÇÇون بÇÇند  گشÇÇايد

پشيمانشدنشيرينازرفتنخسرووچارهجويياو

مالمت را خود گشت, نگران و پريشان دل بس شيرين رفت, خسرو وقتي
تابي بي سرانجام گريزاندم/ را بند در آمده صيد جسورانه اينگونه چرا كه ميكرد
و نشست < گلگون> بر و پوشيد غالمان لباس آن, دنبال به و انديشيد چارهاي را دل
بخشيده بدو بيبا كي چنان عشق شور راند/ خسرو خرگاه و خيمه سوي به شتابان
و رساند شاپور چادر به را خود شب نيم نميهراسيد/ خطري و مانع هيچ از كه بود
سراغش به شب نيمه كه كيست اين كه آمد بيرون سراسيمه شاپور خواند, را شاپور

است/ آمده
شاپور تازه گفت, سپاس را شاپور و آمد پايين اسب از ديد را شاپور تا شيرين
چادر درون به احترام كمال با را او نيست, شيرين جز كسي ناشناس آن كه شناخت
از سپس و خواند بر خود مشتاقي شرح شيرين پرسيد/ آمدن علت و كرد دعوت
جايي در را او اينكه نخست برآورد, را او خواهش دو كه كرد درخواست شاپور
چÇنان اينكه ديگر ببيند, را خسرو جمال دور از و بنگرد را خسرو بزم كه نشاند
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خÇود هÇمسري به او شأن سزاوار كابين با را او خسرو كه آرد شوق به را خسرو
شد/ راحت شيرين خيال و پذيرفت شاپور درآورد/

مجلسآراستنخسرووآوازنكيساوباربد

صدا را شاپور شبانه بود ديده خوش خوابي خسرو افتاد, عجيبي فاق ات شب آن
خواست: تعبير و كرد تعريف اينگونه را خوابش و  كرد

/ë7 بيت :[78] /1/3 Ç 1 ابيات :[79] /2/23 بيت /3/3 بيت :[80] /ê

چراغي1 روشن آوردمي دست به بÇاغي پÇهن انÇدر كه ديدم چنان

را عÇزيزت شÇيرين تو و ميشود سپري هجران شب گفت: خوشي با شاپور
بÇزمي شود روز چون و نوشيم باده تا بيا ا كنون افزود, سپس ميآوري/ بهدست
جز و آراست بزم برخاست چون و خوابيد راحت خيال با خسرو بياراييم, شادمانه
گفت: بدو و برد بيرون را نكيسا شاپور, كرد/ بيرون را همه نكيسا و باربد و شاپور
سان همان خواند شيرين چه هر و رو است, آن در شيرين كه خرگاه اين نزديك

بخوان/ و بنواز
راست پÇردة در غÇزل اين خواند فرو خÇواست صÇنم كان طريقي بر نكيسا

نشÇاني يÇابي خÇوشدلي كÇÇز مگÇÇر زمÇÇاني دولت ديÇÇدة اي سب ÔخÇÇ م

خÇورشيد2 به كن روشن چشم را دلم امÇيد صÇبح اي صÇبر كÇوه از بÇÇرآي

گفت: كه آنجا تا
است3 چÇنين اين كام را تو گر بسازم است نشÇين تÇنها دلم كÇامي بÇÇي ز

كه: كرد ساز نغمه خسرو زبان از باربد آن از پس
چÇÇراغÇم4 مÇÇيبيند گÇÇنج خÇÇيال دمÇÇاغم مÇÇييابد دوست نسÇÇÇيم

/13 بيت /ë/2ì بيت /ì

را5 اخÇتري نÇيك مÇا بÇه آور بÇاز را كه پÇÇري رشك آن دولت اي بگÇÇÇÇو

زكÇاتي6 بÇخشي Çردهاي Ôب غÇارت به حÇياتي آب چÇنان كÇز بÇÇاشد چÇÇه
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خواند/ شيرين زبان از نكيسا سپس
مÇينوازي ور كÔشÇي گÇر دانÇÇي تÇÇو كÇÇارسازي عÇÇنان دادم تÇÇو بÇÇÇه

/3ê Ç 33 ابيات :[81] /1/39 Ç 37 ابيات :[82] /2

بÇاشم1 زنÇده تÇو بÇي كÇه بهتر آن از بÇاشم افكÇنده و كشÇته پÇيشت بÇه

كه: سرداد نغمه خسرو زبان از باربد سپس
است خÇويش جÇاي بر من سوگند بدو است بÇيش ديÇده كÇز او پÇاي خا ك به

نشسÇتش جÇاي كÇÇنم جÇÇان مÇÇيان دسÇتش بÇه كÇارم دهÇد دسÇتم گر  كه

بÇاشم2 بÇÇنده را او و شÇÇاه را جÇÇهان بÇاشم زنÇÇده تÇÇا نگÇÇذرد دسÇÇتم ز

كه: سرود شيرين زبان از نكيسا آنگاه

/39 بيت :[83] /3/12 Ç 11 ابيات :[87] /ê

راه3 كس تÇو جز نيابد ميوه بدين مÇاه زبÇر آيÇد, آفÇتاب زيÇر ا گÇر

عاشقانه نغمههاي خسرو زبان از باربد و شيرين زبان از نكيسا ترتيب بدين
جان ژرفاي از نماند, سكوت طاقت را شيرين ديگر كه جايي تا نواختند و خواندند
ادامه همنوايي آنقدر و شد همنوا او با شنيد شيرين نواي كه خسرو خواند, و ناليد
خويش خرگاه از پابرهنه و سراسيمه نماند, درنگ مجال را خسرو ديگر كه يافت
و سرمست چنان آن را خسرو چون شاپور بيابد, را صدا صاحب تا آمد بيرون به
چيست? آواز اين راز پرسيد خسرو گرفت, را دستش و شد نزديك ديد بيهش
خسرو پاي به را خود و آمد بيرون خرگاه از شيرين وقت اين در كجاست? شيرين
از تا خواست و كرد بوسه غرق را تنش و گرفت آغوش در را او خسرو افكند,
خسرو گوش در شاپور و كشيد هم در رخ شيرين كه خورد شكر شيرين لبهاي

گفت: چنين را سركشي علت
افÇروز دل آن پÇرورد نيك نام به امÇروز بÇه تÇا را خÇود آنكه براي

مÇاه4 رخ بÇر خÇجالت خÇال نهد شاه دستي مطلق كه ترسد  كنون

اجازه بدو هرگز الزم كابين با آبرومند ازدواجي بدون شيرين كه فهميد شاه
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اجازه فقط و كند اقدام كار بدين زودتر چه هر كه كرد ياد سوگند نميدهد, وصال
شش دلداده دو آن ترتيب بدين بخشد/ شراب بدو را شب آن شيرين تا خواست
خسرو كه هفتم شب گرفتند/ هم از بوسه هزاران و نشستند عشرت و عيش به شب
و آمد خويش قصر به و برخاست سرعت به بشود دست از كار است ممكن ديد
و درآورنÇد وي عÇقد به را شيرين نيكو وقتي و ساعت در تا خواست را موبدان
و زر و گÇوهر خÇروار چند و ماهرو لعبت هزاران و استر و اسب و اشتر هزاران
آوردن جهت ين زر مهدي و كرد شيرين كابين غيره و ديبا فرشهاي شتر پانصد
كه وجودي آورد/با كاخ به را شيرين وصف قابل غير تشريفات با و فرستاد شيرين
چÇنان وصÇالش شÇوق امÇا ننوشد, شراب وصال شب در بود داده قول شيرين به
به و چسبيدند را او نديمان كه نوشيد, بيشتر ديگر شب هر از كه بود كرده سرمست
بس كه را خويش خواندة مادر ديد اليعقل و مست را او چون شيرين بردند/ درون
كه بود مست آنچنان خسرو فرستاد/ خسرو بستر به كرده آرايش بود زشت و پير
او بÇا خواست چون و افتاد پيرزن آن دست از ساغر و جام و شد ور حمله بدو
را درنگ ديگÇر ميديد را چيز همه پرده پشت از كه شيرين زد/ فرياد درآميزد
صبح خوابيد/ خسرو كنار در خود و داد نجات را پيرزن و آمد جلو و ندانست جايز
ديگر كشيد/ آغوش در را او و ديد خود كنار در را شيرين و آمد هوش به خسرو
بÇيرون خسرو ماه يك از پس بودند, زفاف حجلة در ماه يك بود, وصال زمان
حكومت و درآورد شاپور و نكيسا و باربد ازدواج به را خود خاص كنيزان آمد,
بÇود ديده خواب در كه آرزوهايش همة به خسرو بخشيد/ شاپور به را ارمنستان

بود/ رسيده

تختشاهي,باربد,شيرينوشبديز

مÇيتاخت بÇخت چÇون را شبديز بÇاخت گهي مÇي نÇرد يÇن زر تخت بر  گهي
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/1ëê Ç 1ë3 ابيات :[89] /1/1ë7 بيت /2/ 8Ç ê ابيات :[90] /3

آغÇوش1 هÇم شيرين با ميگشت نÇوش گهي بÇاربد شÇÇهد مÇÇيكرد  گÇÇهي

زوالپذيرند/ او خوشبختي ماية چهار اين كه بود نگران دل در همه اين با
خÇرابÇي2 گÇيرد شÇد آبÇاد آنÇچ هر آبÇي و خÇا كÇي كÇز مÇيدانست چو

بود نفس به اعتماد با زني بود, جواني و جمال نهايت در كه وجودي با شيرين
درد آن اثر بر و بود كرده تشويق حكومت گرفتن باز به را خسرو گفتيم چنانكه و
ايراني زن هر چون اما بود; كرده ل تحم را مريم وجود موانع و سختيها و هجران
دانش و داد بÇه و گشÇود خسرو پند به زبان نيز بار اين بود/ دل بيدار و خردمند

گفت: و نمود تشويقش
بÇيداد بÇه كÇردن تÇوان چÇون خرابش آبÇÇاد نÇÇعمت از كÇÇردهاي را جÇÇهان

بÇÇريزد تÇÇا گÇÇيرد شÇÇير در لگÇÇÇÇد خÇيزد شÇير وي از كÇه گÇاوي آن چÇÇو

نشÇÇيني خÇÇلوت كÇÇند بÇÇد دعÇÇاي كÇميني در نÇا گÇه زانكÇÇه كÇÇن حÇÇذر

بÇاد3 بÇر Çلك Ôم بÇاشد داده نÇفرين فÇرياد كه بÇانگ آنگÇÇه سÇÇودت نÇÇدارد

نÇÇوازي را رعÇÇيت گÇÇر بÇÇه را تÇÇÇÇو سÇازي جÇور و است بÇد سوزي جهان

/17 Ç 1ì ابيات /ê/2ê بيت /ë/ê بيت :[91] /ì

نميخواست4 كس را كو گفت: شه آن راست كه مÇثل ايÇن گÇردد كه ترسم آن از

بÇاش5 خÇبر بÇا رفÇتن ز مÇنزل اين در بÇاش گÇÇر چÇÇاره را آخÇÇرت نÇÇجات

دهش و دانش به را او خردمندش و فتان همسر چگونه كه ديد وقتي خسرو
و طلبيد خود نزد به را اميد بزرگ وزيرش, و شد بيدار غفلت خواب از ميخواند

پرسيد: نخست
است6 عÇزيز دانÇا بÇر دانش اين است? كه چيز چه جنبش لين كاو ده خبر

جنبش و افتادهايم جهان اين به غيب پردة پس از ما داد: جواب اميد بزرگ
نميداند/ كسي ÇÇ دانا خداي ÇÇ وجود نخستين جز را نخستين

اميد: بزرگ است? چگونه گردان فلك خسرو:
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/12 بيت نادر/1/ و گرانبها چيز هر جذاب, زيباي معشوق, رفه: Ôط /#

نÇيست1 روا رانÇدن سÇخن گسÇتاخي بÇÇه نÇيست آشÇنا چشÇم بÇا كÇه صÇورت آن وز

/1ê بيت /2

دارد2 بسÇته سÇر سÇخن كÇو طÇÔرفه# چÇو دارد بسÇÇته در آدمÇÇÇÇي بÇÇÇÇر فÇÇÇÇلك

خسرو: ÇÇ

عÇلم و گÇاليله از پÇيش را ات رÇك خا كي ماده و زمين انتقالي و وضعي حركت و كرويت ايرانيان ,1ì بيت /3
ميدانستند/ ما////جديد چو گفتند همه وحيد: نسخة ,2ë بيت /ê

آسÇÇمانيست3 و زمÇÇين جÇÇدا گÇÇانه جÇهانيست كÇوكب هÇر كÇه شنيدستم

نه? يا است درست نميدانيم ولي شنيدهايم هم ما اميد: بزرگ ÇÇ
چيست? معاد و مبدأ راز و آمدهايم جهان اين به چه براي ما خسرو: ÇÇ

ستارگان راز و افال ك راز آفرينش, راز چون است راز هم اين اميد: بزرگ ÇÇ
كجا و حاليم چه در كه ميفهميم رويم جهان اين از چون ما نداند/ خدا جز كسي را

ميرويم/
خسرو: ÇÇ

آي4 چÇنين رفÇتم چÇنين كس نگويد آي زمÇين در مÇا چÇون گÇفتند هÇمه

در تا ميكاريم جهان اين در جهاني, آن است جهان اين نقد اميد: بزرگ ÇÇ
كنيم/ درو ديگر جهان

و است باقي جهان كدام در و ميرود كجا شود جدا تن از چون جان خسرو: ÇÇ
چگونه?

نميشود/ ديده جسد بي ولي است باقي جان اميد: بزرگ ÇÇ
از نمادي كه ÇÇ خواب در چرا پس باشد پيكر بي جان كه فرض بر خسرو: ÇÇ

كجاست? در نقشها اين ميشود/ ديده اجسام صورت و پيكر ÇÇ است مرگ
بر باشد هم با مفكره ه قو با كه وقتي است جان ديدار كه خواب اميد: بزرگ ÇÇ

ميبيند/ صورت شكل بر عادت حسب
ميآيد? خاطر به زندگاني اين آيا زندگاني اين از بعد خسرو: ÇÇ
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اين نميآوري ياد به را اين از پيش جهانهاي كه طور همان اميد: بزرگ ÇÇ

كه: است آورده را مطلب همين نيز موالنا /#
كÇردنيست ل تحو عقلش اين از هم نÇÇيست يÇÇاد اوليÇÇنش عÇÇÇقلهاي

نميآوري/# ياد به هم را دوره
چيست? زمين و باد خسرو: ÇÇ

موجودش آخرين كه است خا كي Öزمين و هواست حركت Öباد اميد: بزرگ ÇÇ
بÇپرسي اخÇالقيات دربÇارة است بهتر سÆاالت اين جاي به اما است, بوده انسان
و پسÇنديده كÇردار و عÇملي حكمت بلكه نيست, مفيد تو براي نظري (حكمت

است)/ الزم برايت پندنيوشي
بياموز, من به ارزش با بسيار پند يك پس خسرو: ÇÇ

كن/ رعايت چيز همه در را اعتدال و باش رو ميانه اميد: بزرگ ÇÇ

/ë3 بيت /1

است1 تÇمام ايÇنت اعÇتدال نگÇÇهدار است خÇام كÇه بگÇذر كÇم ز و بسÇيار ز

ميرود? بيرون تن از چگونه جان خسرو: ÇÇ
آن مانند است: گفته لي او آوردهاند, مثل اينگونه موبد چهار اميد: بزرگ ÇÇ
حالت هنوز شود بيدار چون ميشود, غرق دارد كه بيند خواب در كسي كه است
باالي از بيند خواب كه است كسي مانند است: گفته دومي موبد اوست/ در ترس
با او و ميشود خراب هم كنگرهها ولي ميزند, كنگرهها به دست ميافتد, برجي
دهان در هاي بر افتادن چون كندن جان است: گفته سومي ميشود/ بيدار لرز و ترس
مانند مرگ است: گفته چهارمي ميكشد/ هم چوپان و ميكشد گرگ كه است  گرگ
نه و يافت دست او به ميشود نه باشد ديوانه ولي باشد كنار در كه زيباست عروسي
نمرده تا كسي گويند, مرده از ميتوانند چگونه زندگان خالصه بركند/ دل ميتوان

ميگويد: سناÄي كه ميباشد, تموتوا> Öنا قبل وتوا Ôم> مبناي بر مرگ از قبل مرگ منظور /##
جÇاويدان گشت بÇهشتي مردن چنين از ادريس خواهي كه زندگي مي ا گر مرگ از قبل دوست اي بمير

پيامبران/ مگر چيست?## مردن نميداند باشد
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چه و كيست برخاسته عرب از كه پيامبري اين و چيست? پيامبري خسرو: ÇÇ
ميگويد?

براي و كشيده چه او ميدانند كه است شا گرداني را هستي نقاش اميد: بزرگ ÇÇ
ميدانند/ را زندگي و مرگ و عدم و وجود اسرار است, كشيده چه

نÇقاش شÇا گÇرد او دو ايÇن نÇقشند اعÇالش كه چÇرخ نÇز و گÇويد انÇجم ز نه

راز? ايÇن از گÇويم چÇون پرده زان نيم پÇرواز پÇرده نÇه ايÇÇن بÇÇاالي  كÇÇند

/ 87Ç 8ë ابيات /1

بازي1 نيست حق با و است حق دين تÇازي كه ديÇن بÇا شÇÇها بÇÇازي مكÇÇن

حÇق بر پيامبران ديگر چون د محم حضرت كه سخنان آن شنيدن با خسرو
خÇرد و ادب بÇا شÇيرين مÇوقع ايÇن در كÇه برآورد, فرياد و پيچيد خود به است

برگو? دمنه و كليله پندهاي از من با گفت: و آمد پيش هميشگي
/ گفت شيرين به پند صورت به را كليله از ه قص چهل اميد بزرگ

را خلقت اسرار و آفرينش چگونگي حكمت, با كه ميكند عا اد نظامي آنگاه و
كه: است اين آن و فهميده

يافت/ شكل خط گونة الف امواج آن از و آمد تجلي و جنبش به آغازين نقطة
جسÇم و حÇجم سÇطوح, پيوستن بهم از و آمد پديد سطح و پيوست هم به خطها

شد/ پديدار

بÇعد بÇايد انشÇتين تحقيقات به ه توج با كه باشد ارتفاع و عرض و طول كه است بعدي سه جهان منظور /#
نام/ كردهاي ثالثش ابعاد كه وحيد: نسخة در كرد/ اضافه آن بر هم را 13/زمان Ç 12 ابيات :[93] /2

انÇدام# كÇرده ثÇالثش ابÇÇعاد اجسام كÇÇه آنگاه بسيط, آنگه است, خط

نÇهايت2 تÇا ل او از تÇÇرتيب بÇÇدين غÇايت بÇه را عÇÇالم دانست تÇÇوان

سرانجامخسرو

كه شيرويه نام به گستاخ بس و بدسيرت بدگهر, بود پسري مريم از را خسرو
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شÇيرين با خسرو كه وقتي حتي مينگريست, شهوت چشم به شيرين به همواره
/ جفت مرا بودي كاشكي شيرين كه ميگفت: بود, ساله نه و كرد عروسي

او و بود خواسته كار چارة اميد بزرگ از بود, ناخشنود پسر اين از همواره پدر
/ نداشت مدارا جز چارهاي نيز خسرو كني/ مدارا او با بايد ميگفت:

GاهرÇظ روم امÇپراطÇور موريس پدرزنش قتل از پس پرويز خسرو ميدانيم
و كشيد لشكر روم بالد به كشورگشايي قصد به باطن در ولي خونخواهي بهقصد
بÇه و برخÇاست جلويش در روم جديد امپراطور هرقل اينكه تا رفت جلو بسيار

داد/ شكست را خسرو لشكريان و گرفت پس را خويش سرزمينهاي تدريج
و شÇدند, كشÇته جÇهت بÇي نÇفر هÇزار دههÇا سرانÇجام, بي جنگ اين اثر بر
و خسروپرويز خود ميگساري و نوش و عيش كشور, خرابي پياپي, شكستهاي
و فساد اشاعة و شيرين رف تص به او اصرار و شيرويه ناشايست بسيار رفتارهاي
مالمت از رهايي براي و كرد بيزار تخت و تاج و پادشاهي از را خسرو بيدادگري,
خيال با هم شيرويه شد/ معتكف همانجا و رفت آتشگاهي به شيرين همراه وجدان
دژي در را پÇدر و گÇذرانÇد حد از را گستاخي او نشست/ سلطنت تخت بر راحت

نگذاشت/ او با را كسي شيرين جز و كرد بند در بهزندان
خÇود بÇا او مÇيكرد, ل حمÇت را بÇدبختيها و دردهÇا شÇيرين بودن با خسرو

ميگفت:
دوش از بÇارت كÇافتد پÇندار چÇÇنان مÇخروش تÇو, بÇا نÇماند دنÇيا ا گÇÇر

/ì3 Ç ì2 ابيات :[9ê] /1/ 82Ç 81 ابيات /2

مÇاني1 تÇو تÇا نÇماند كÇو به آن پس مÇاني تÇو يÇا مÇاند, مÇال يÇÇا تÇÇو ز

داري صÇدر عÇالم دو كÇز تÇو تÇويي داري قÇدر كÇم تÇو كÇه پÇنداري تÇو

بÇرد2 جهان از گوي توان همت بدين خÇرد مÇبين خÇود در تÇويي عالم دل

نميكند, بسنده بند و زندان همين به فرزند نابكار آن كه نميدانست خسرو اما
اينكه تا ميپرورد//// سر در را شيرين ف تصر و او مرگ بلكه
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/1 بيت :[9ë] /1/3 بيت /2/22 Ç 19 ابيات /3/31 بيت /ê

بÇÇرده1 راه از وار غÇÇول را فÇÇلك بÇرده مÇاه از نÇور تÇاريك شÇÇبي

شÇيرين2 ساق سيمين دو بر نهاده يÇن زر بÇند بÇا را پÇÇاي شÇÇهنشه

شÇيرين سÇخنان او با و ماليد را خسرو بند در پاهاي آنقدر شيرين شب آن
خواب به او از پس هم شيرين ربود/ در خوش خوابي را خسرو كه گفت پر مهر
جلو بود شده گسيل خسرو قتل براي شيرويه سوي از كه پليد ديوچهري كه رفت
و گشود چشم پرويز رفت/ شتاب به و زد پرويز خسرو جگرگاه بر خنجر و آمد

ديد/ خون به آغشته را خود
آب شÇربتي خÇÇواهÇم و بÇÇيدار خÇواب كÇÇنم خوش ز را شيرين كه گفتا دل به

نÇخفته شÇبها مÇهربان اين هست نÇÇهفته كه خÇÇاطر بÇÇا گÇÇفت ره دگÇÇÇر

زاري و فÇÇرياد از ديگÇÇر نÇÇÇÇخسبد خÇواري و بÇيداد ايÇن مÇن بÇر بيند چو

بÇاشد3 خÇفته او و مÇرده مÇÇن شÇÇوم بÇاشد نÇا گÇفته سÇخن كÇاين به همان

هÇم شÇيرين كÇه حÇالي در شÇد, بسÇته هÇميشه بÇراي چشمانش بعد لحظاتي
بيدار ني و ناي نواي با داشت عادت آن از پيش او بود/ خواب و بسته چشمانش

/ شود
بÇيدار4 كرد شاهش گرم خون بار كه اين كرد سردي چه بنگر فلك

دريده پهلوي زد كنار را جامهاش چون اما ميبيند, خواب كه پنداشت نخست
بÇا بÇرخÇاست خود دهد/ تسلايش كه نبود هيچكس اما شد/ بلند نالهاش ديد را او
تا كرد آرايش نيز را خودش و بياراست و شست را همسرش پيكر گالب و مشك

نبينند/// را زدهاش غم و زرد چهره دشمنان
عزاداري را هفته يك كه فرستاد كس نهاني پدركش پليد شيروية وقت اين در
زني چون اما شد, دلگير بسيار سخنان اين از شيرين بيا//// كاخ به آن از پس و  كن
محتاجان به را خسرو متعلقات همه آنكه ضمن نياورد, خود روي به بود خردمند
و آمدند گرد بسيار مردم روز فردا برآمد, خسرو دفن و كفن تدارك در ميبخشيد
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باربد و اميد بزرگ از كشور سران همه كردند/ حمل دخمه سوي به را خسرو جنازة
شيرين اما ميكردند, مويه كنيزان و غالمان تا

دربÇر نÇاهيد چÇون سÇرخ حÇÇريري بÇرسر خÇورشيد چÇون زرد پÇرندي

/19 Ç 18 ابيات :[9ì] /1

ميشد1 دست از ديد فتنه كان مÇيشد كسي سÇرمست Çلك م هدÇم پس

ميپنداشتند همه كه ميرفت خرامان و بود كرده وانمود شاد را خود چنان او
اوست////بÇدين آن از شÇيرين ديگر اينكه از شاد نيز شيرويه نيست/ غمي را او
گنبد داخل خود شيرين بردند, گنبد به را خسرو تابوت بسيار تشريفات با ترتيب
به كنار و بست آنان روي به را در و نشوند وارد كه خواست ديگران و موبد از و شد
سپس و بوسيد و گشود باز را جگرگاهش و زد كنار او تن روي از پارچه آمد, جسد

شاهنامه, طبق انساني/ تراژدي Hصرف تا دارد نزديكي تاريخ به بيشتر شيرين و خسرو سرانجام شاهنامه در /#
خسرو سپس و شد بيدار خواب از ميشدند كاخ وارد قباد قباد, شعار با كه نگهبانان صداي از شب نيم شيرين
از را او شÇيرين امÇا مÇيگويد, سخن خواب در دارد شيرين كه پنداشت نخست پرويز خسرو كرد/ بيدار را
را كاخ و ميگويند است قباد كه را شيرويه سري نام كه ميشنود خسرو كند/ گوش خوب كه آورد در اشتباه

ميبرد/ پناه باغي به و ميگريزد خاص غالمي با همراه ل مبد لباسي با Gفور خسرو كردهاند/ محاصره
بÇه را سكÇه مÇرد آن بخرد, غذايي و نان برايش تا ميدهد باغبان به درآورده كيسه از سكهاي و ميشود ظهر
نزد به او و كودتا گر خ زادفر نزد را آن او ميبرد, خازن نزد را آن نميدانم; را آن بهاي من ميگويد برده نانوايي

ميبرد/ بدكار و شيرويهناپا ك
تÇنها و مÇيكنند زندانÇي دژي در تيسفون در كرده دستگير را خسرو و ميفرستد آور جنگ هاي عد شيرويه

ميبرند/ سر به او با فرزندان و شيرين
و بفريبند سيم و زر با مهرهرمزد نام به را پايي و بيسر ميدهد دستور ميگذراند, حد از را وقاحت شيرويه

بكشد/ را او پنهان و مكارانه كه فرستند خسرو تبعيدي دژ به
بÇÇÇÇبست را پÇÇÇÇادشه خÇÇÇÇانة در دست بÇه خÇنجر مهرهرمزد بشد
بÇÇردريد جÇÇهان شÇÇاه جگÇÇرگاه كشيد در او از جامه و رفت سبك
بÇداد جÇان بر جامه آن بر زاري به بÇاد سÇرد يكÇي بÇÇرزد و بÇÇپيچيد

و رفتند بودند, پرويز خسرو ديگر فرزند پانزده كه ديگري زندان به (مأموران) پليدكاران دار و گير همين در
رقيبان همة كه بود خوشحال باطن در ولي گريست Gظاهر دادند, شيرويه به خبر كشتند/ را گناهان بي آن همة

روند/ قلعه به ديگر كودكان و شيرين جان حفظ براي مأمور بيست تا داد دستور و شدهاند  كشته
بس جوابي شيرين ناميد/ بدسيرت جادوي را او و نوشت شيرين به نامهاي شيرويه روز سه و پنجاه از پس
Ñ

ميزد: فرياد كه حالي در زد# خويش جگرگاه بر خنجر و گذارد لبش بر لب



نظاميگنجوي پيامهاي و داستانها 64

Ø

آيÇد/ او دربÇار بÇه كه خواست او از بود شيرين آوردن دست به پي در كه شيرويه فرستاد/ شيرويه به محكم
دربار به شيرين ميپذيرد/ شيرويه باشد, كشور بزرگان حضور در بايد من ديدار ميگويد, خردمندانه شيرين
سÇخن شÇوي بÇه خÇود خالص عشق و كمال و جمال از و ميگويد سخن شيرويه با پرده پشت از و ميآيد
سÇه مÇيبيند, بسÇته را چÇاره راه شÇيرين مÇيشود, شÇيفتهتر شيرويه برميدارد رخ از پرده چون و ميگويد
و غالمان با اينكه دوم دهند, بدو جواهرات از است بوده او خود به متعلق چه هر اينكه ل او ميكند: خواهش
جواهرات شيرين ميپذيرد, شيرويه رود/ خسرو دخمة به اينكه سوم كند, خداحافظي و نشيند خود  كنيزان
سپس و ميكند تعمير بوده راه در كه پلي ميكند, آزاد داشته كه بردهها ميبخشايد, مستحقان به گرفته پس را
خسÇرو دخÇمه به آنگاه ميطلبد/ حاللي و ميگويد را شيرويه دست به خسرو قتل ماجراي خود خاصان به

ميگويد: پايان در فردوسي ميپيوندد/ خود شوهر به و ميخورد داشته خود با كه زهري و ميرود
بÇها شناسد كي جهان را او مر پÇارسا و باشد خوبرو زن چو

رست داوري از جان و دوري از تن بپيوست تن با تن و جان با جان  كه

/3ê Ç 33 ابيات /1/ê0 Ç 37 ابيات /2/êë بيت /3

خÇواب1 شكر را شيرين باد مبارك تÇاب جهان شمع آن خسرو بزم به

بÇدين پرداخÇته استادانه بس نحوي به كه را عظيم واقعي تراژدي اين نظامي
كه: ميرساند پايان به شگرف بس احساسي و عبرت و پند با صورت

او بÇردن جÇان و دادن جÇان زهÇي او مÇردن شÇيرين و شÇيرين زهي

سÇپردن بÇايد چنين جان جانان به مÇردن عشÇق در كÇند واجب چنين

بÇاشد درد بي كاو است مرد آن زن بÇاشد نÇامرد بÇود زن كÇاو هÇر نÇه

است2 نورد در شيرش كه ديبا بسا است شÇيرمرد كÇو نÇا ز رعÇنا بسا

صÇدا هÇمه ديÇدند عÇاشقانه مÇرگ چÇنين ايÇن بÇزرگان چون كه ميافزايد و
برآوردند:

ده3 چÇنين دامÇادان به را عروسان زه زمين اي و زمان اي احسنت  كه

ميگويد: گشوده جهان نكوهش به زبان نظامي سپس
كس بÇÇا كÇÇرد نÇÇÇخواهÇÇد وفÇÇÇÇاداري نÇا كس مÇرد كÇاين جÇÇهان بÇÇر دل مÇÇنه

سردنا كس كين وحيد:/// نسخة در ,ë1 Ç ë0 ابيات /ê/ì3 بيت /ë

سÇرانÇجام4 نسÇÇتاند بÇÇاز يك يك Çام كÇÇه اي سÇفله ايÇÇن را مÇÇرد بÇÇخشد چÇÇه

است5 وسÇاز بÇرگ بÇي مشÇو, برگي بي به است دراز ره كÇان شÇدن خÇواهÇي رهÇÇي
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/ 8ëبيت /1/92 بيت /2/9ë بيت /3/103 بيت /ê

بÇازار1 است تÇيز عÇÇوض در را بÇÇد مÇÇÇÇيازار كÇÇه را كس بÇÇÇÇايدت سÇÇÇÇÇالمت

گÇÇور2 تÇÇا تÇÇو هÇÇمراه هسÇÇتند هÇÇمه زور و زن و فÇÇرزند و مÇÇÇÇلك و مÇÇÇÇال ز

هسÇتي3 كÇه جÇا هÇر خÇويشتن بÇا تÇويي مسÇتي و خÇواب در زنÇÇدگي و مÇÇرگ بÇÇه

مÇÇياور4 بÇÇر دم و غÇÇوطه خÇÇور فÇÇÇÇرو مÇياور بÇÇر غÇÇم از سÇÇر دريÇÇا ايÇÇن در

رفتهاش دست از همسر براي نظامي داغ شيرين و خسرو داستان خاتمه در
خود فرزند نصيحت به سپس و ميكند آغاز خواري دريغ و ميشود تازه (آفاق)

ميگويد: و ميپردازد د) محم)

/1 بيت :[98] /ë/ë بيت /ì

قÇوسين5 قÇاب در خÇويشتن مÇقام العÇين ¸ رÇق سÇاله هÇفت اي بÇÇبين

خداييست6 كĤن علمي به بركش علم هوايÇيست كان حرفي به دركش قلم

علتسقوطخسروپرويز

كه: است آورده اينگونه را پرويز خسرو قتل و سقوط علت نظامي
بÇرگير/ اسÇالم راه و بيا گفت: او به كه ديد خواب در را سواري شبي خسرو

برنگردم/ دارم كه آيين اين از گفت: جوابش در خسرو
آنجا از و زد او بر تازيانهاي نبود, (ص) مصطفي د محم جز كسي كه سوار آن
گشت بيمار ماه سه تا ناراحتي از و شد بيدار خواب از آن ت شد از خسرو شد/ دور
و گÇفت را خواب ماجراي خلوت در سرانجام بخوابد/ شب يك نميتوانست  كه
آيÇم, بيرون نگراني اين از تا بخشم بينوايان به بسياري مال ميخواهم كه افزود
بس كه رسيدند صندوقي به و رفتند پيش خزانهها نهانخانة تا او و شيرين سپس
را درش و شكستند را قفل پرويز خسرو دستور به بود, قفلي آن در بر و بود  كهنه
را بÇزرگان از پÇيري بÇود/ شÇده نÇوشته نقره با كه يافتند زر از لوحهاي  گشودند,
سر بابكان اردشير از كه خواند را نوشته آن پير آن بخواند/ را خط آن تا خواستند
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سال حدود نيز بازگشايي آن زمان قرار بدين ÇÇ بود ميالدي) 2ê0) ساسانيان سلسلة
ميشود/ ميالدي ì27

خواهد عربستان سرزمين در پيامبري من از پس قرن چند بود: نوشته اردشير
شÇاهي بÇر بÇپذيرد را او دعÇوت كه پادشاهي هر است, پيامبران خاتم او كه آمد
او با جنگ و نيكو او با صلح پذيرد/ تباهي تختش و تاج نپذيرد, ا گر و ميماند

است/ نابودي موجب
از گشت/ پÇريشان و سÇراسÇيمه بس و افÇتاد شبش آن خواب ياد به خسرو
گفتند: بدو را خود اطالعات آنها پرسيد, عرب پيامبر دربارة ديگران و چاپاران

گفت: بديد او حال شيرين چون آمد/ بيرون دلتنگ خسرو
راه اين در خاشا كش و خار نماند شÇاه كÇند رغÇبت او ديÇن بر ا گر

عقوبت/ عذاب, افراه: باد /#/ëë Ç ëê ابيات :[99] /1

گÇردد1 پÇيوسته ابÇد اقÇبال بÇÇه گÇردد رسÇته ايÇزد افÇراه# باد ز

ولي مÇيخواهÇد, دلم گÇذرام, فÇرو نÇيا كÇان رسم و راه چگونه گفت: خسرو
نميتوانم/

رسيد/ پرويز خسرو به پيامبر نامة كه بود اوقات همين در
پÇرويز> سÇÇوي مÇÇحمد <از نÇÇوشته انگÇيز هÇيبت سÇواد از ديÇÇد خÇÇطي

شÇاه? مÇن چÇو بÇا يارد كه گستاخي راه كه از بÇÇردش پÇÇÇادشاهي غÇÇÇÇرور

نÇÇامم بÇÇاالي خÇÇود نÇÇام نÇÇÇويسد احÇترامÇم ايÇن بÇا كÇÇه زهÇÇره  كÇÇرا

كÇرد بÇد و كÇرد بÇد انÇديشة خشÇÇم ز كÇرد Çود خ آتشگÇاه چÇو سرخÇي از رخ

/ê2 Ç 38 ابيات :[100] /2

را2 خÇويشتن نÇÇام بÇÇلكه نÇÇامه نÇÇه را شكÇÇن گÇÇردن نÇÇامة آن دريÇÇÇÇد

پÇيامبر گÇفت, مÇاجرا و بازگشت پيامبر سوي به ناراحتي و خشم با فرستاده
سپس و است الهي عذاب كه شد آنان دامنگير بدبختي و رفت باد به ملكش فرمود:
به پرويز خسرو شدن كشته معجزات اين جملة از آمد, پديد رويدادها از بسياري
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و خرابÇي نمايش كه مداين, ايوان از خشتي افتادن فرو و شيرويه پسرش دست
و كشت را بسياري كه سهمنا ك بادي وزش دجله, پل شدن خراب بود, آن نابودي
لشكريان از بسياري قار ذي جنگ در كه بدانجا تا كرد, نابود را گلگون و شبديز

شدند/ تباه ايران
پÇديدار آمÇد چÇنين عÇبرت بسÇي مÇختار مÇÇعجزهاي ز دولت آن در

/ëì Ç ëë ابيات /1/ë9 بيت :[100] منشور2/ فرمان, طغرا: /#

نگÇÇرويدند1 الهÇÇي تأيÇÇيد بÇÇه ديدند كه بين را دالن سنگين آن تو

دروصفپيامبرومعراجاو
جÇمشيد2 و افÇريدون بÇر رانÇد قÇلم امÇيد و بÇيم كÇÇز پÇÇيغمبري زهÇÇي

/ì3 بيت /3/1 بيت :[101] /ê/31 Ç 30 ابيات /ë/3ê Ç 33 ابيات /ì

بÇينش3 طÇغراي# كشÇد او خÇا ك ز كÇافرينش سÇواري سÇلطان زهÇÇي

هÇاني4 ام سÇÇراي در خÇÇلوت بÇÇه فÇاني ديÇر زيÇن تÇÇافته رخ شÇÇبي

شد/ حاصل عروج و جذبه حال آن كه بود هاني ام خانه در د محم شب آن
به آنجا از و مسجداالقصي× به آنجا از و مسجدالحرام به خانه آن از حضرت
سراسر در را او و آورد برايش براقي جبرÄيل العمور بيت در كرد/ سير بيت العمور
ديگÇر آنÇجا از رسÇيدند, الهÇوت) (عالم سبز ميدان به تا برد گردش به آسمانها

گفت: و نداشت رفتن توان جبرÄيل
پÇرم بسÇوزد تÇجلي فروغ پرم برتر موي سر يك ا گر

رفت/ پيش سدر¸المنتهي× و طوبي تا و نشست رفرف بر او و
قÇوسين قÇاب سÇÇرير بÇÇر زد عÇÇلم نيÖن ÖوÇك لÇك از جÇهاند بÇيرون فÇÇرس

بÇرداشت5 پÇيش از كÇاينات حÇÇجاب بÇرداشت خÇويش روي ز بÇرقع قÇدم

نشÇÇاني بÇÇي نشÇÇان آمÇÇد پÇÇÇديد مكÇÇاني بÇÇي مكÇÇÇان در د حمÇÇÇÇم

ديÇد6 جÇهت بÇي را جÇهان خÇÇداونÇد بشÇنيد نÇÇقل بÇÇي سÇÇرمدي  كÇÇالم
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درخÇواه است مقصود كه حاجت آن هر درگÇاه مÇقصود كÇÇهاي آمÇÇد خÇÇطاب

حÇالي خÇواست رحÇمت گÇÇنج بÇÇرات خÇالي بÇÇخل از بÇÇود فÇÇضل سÇÇراي

/39 Ç 37 ابيات /1/31 Ç 28 ابيات :[102] /2/3ë Ç 32 ابيات /3

كÇرد1 روا حÇاجتها جÇمله خÇÇدايش كÇÇرد دعÇÇا را امت كÇÇÇÇاران  گÇÇÇÇنه

خاتمهكتابواندرز

جزا و پاداش و جهان ناپايداري از و ميدهد بسيار اندرزهاي نظامي خاتمه در
محبت و مدارا و فاق ات و لطف و احسان و عدل به و ميزند دم عمل مكافات و

ميآوريم/ را او ارزندة بسيار پند اين اختصارتنها براي ما كه ميكند ه توج
سÇتمكار ضÇعيفان مشÇتي زهي كÇار هÇر به آنگه كنيم كاري ستم

Çورد خ ستم آن قفاي ماري از هم كÇرد سÇتم مÇوري پر بر كو  كسي

راه مÇرغكي موري جان بر زد گذرگاه كه در ديدم خويش چشم به

ساخت2 او كار آمد ديگر مرغي نÇپرداخت كه منقارش صيد از هنوز

مكÇافات را طبيعت شد واجب آفÇات كه ز ايÇمن مشو كردي بد چو

نÇمايد وا بÇيند تÇو از آن هرچ شÇايد كه و است عÇدل آيينة سپهر

كÇرد Çود خ جان با كسي جان با نه كرد بد كه هر را جهان شد منادي

چÇاه3 در افتاد كند چاه كاو هر راه كه ايÇن اش رÇف از نشنيدي مگر

نتيجهوبرداشتكليازداستانخسرووشيرين

است/ نمايانده و برشمرده را الزم نتيجههاي خود سرايي داستان ضمن نظامي
است: نمايان آن از زير نتايج كه گفت ميتوان كلي طور به اما

و ايÇران در ازدواج و زن واالي ارزش و ايرانيان و ايران ديرين عظمت Ç1

بزرگ/ هنرمندان و خردمندان و حكيمان و ديني پيشوايان اهميت
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گÇوهر حفظ در ÇÇ شيرين استقامت از انساني و اخالقي اصالتهاي اراÄة Ç2
وااليي نشانة اميد, بزرگ پندهاي تا گرفته ÇÇ شديد عشق وجود با خويش عفت

است/ دوران آن اخالقي كرامتهاي و فكر عظمت و انديشه
دهي ارزش و كشور آباداني بيانگر بوستانها و باغها آبادانيها, توصيف Ç3

است/ كوشش و كار به
توطÃه و شاهزادگان و شاهان غرور و ستمگري كشور, سران كاري خيانت Çê

موجب سرانجام و كشور پريشاني باعث آنها همة البته كه آنان نيرنگ و حيله و
است/ گرديده تازيان از ايرانيان شكست

و خÇيانتها نÇا كÇاميها, و هÇوسها و عشÇقها دشÇمنيها, و دوستيها Ç ë

و شÇاعرانÇه بسيار چالش يك در جوييها مصلحت و خردپردازيها نيرنگها,
است/ نمايانده را خود چهرة ظريف

حÇاالت تصوير و هوسنا كانه و عاشقانه نياز و راز پر داستان اين سراسر Çì

عشÇق و خسرو او, خالص عشق و فرهاد است: هوس و عشق نوع چهار روحي
هÇوسنا ك, عشÇق و شÇيرويه و وي خÇردمندانÇة عشق و شيرين او, آلود هوس

او/ خاÄنانة و سلطه گرانه
ظريف و رقيق بسيار الفاظ با ممكن صورت بهترين در را جمال جلوههاي Ç7

است/ كشيده تصوير به





ليليومجنون





ليليومجنون

مه مقد
و دل ز تنيده واقع در كه شيرين و خسرو داستان به پردازش از پس نظامي
كبير خاقان درخواست به بنا بود, كرده تمام ايلدگز د محم نام به و بود جان ز بافته
مجنون و ليلي داستان سرودن به اخستان) شاه (شروان شروان پادشاه منوچهر بن
در داستان اين ميگفت: و نداشت عالقهاي داستان اين نظم به نخست او پرداخت/
افتاده اق اتف نيست دشت و سنگ و كوه جز كه علف و آب بي و خشك سرزميني
و رقص و شادي و سرور و بزم و گل و سبزه و راغ و باغ و بهار از آن در و است
هÇم كسÇي و پÇردازم? آن تÇوصيف به چگونه من نيست, خبري جالل و شكوه
را پدر و ورزيد اصرار آن نظم به د محم پسرش اما است, نپرداخته بدان تا كنون

رساند/ پايان به بعد ماه چهار و كرد آغاز ë8ê سال در را آن نظم او و كرد قانع
ميباشد: قرار اين از است داستان دو اين ميان در كه اصلي تفاوت اما

و سبزي در كه است ايران غرب و شمال شيرين و خسرو داستان عرصة Ç1

صÇحراي مÇجنون و ليلي عرصة ولي است نظير بي دشت و كوه صفاي و مي خر
است/ عربستان خشك

و رقÇص و رزم و بÇزم اهل و شادخوار و شاد ثروتمند, مردماني ايرانيان Ç2
مغزي خشك و ب تعص به اعراب كه حالي در بودهاند, چوگان و شكار و ميگساري

بودهاند/ معروف
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حÇتي و هÇمسر انتخاب و عشق در را ل او نقش زن شيرين و خسرو در Ç3

و حكمراني به آنان سان هم و مردان دوش به دوش ايراني زنان دارد/ حكومت
ميپرداختند, كوبي پاي و رقص و بازي چوگان , سواري اسب بزم, شكار, سلطنت,
شخصيت و نفس ت عز با و ميداشتند پاس را خود عفاف گوهر همه اين با ولي
و ترس بدون و رفت شكار به خود شيرين چنانكه ميبردند/ سر به مردان مساوي
خسرو برابر در تمام غرور با و رفت, مداين به خويش عاشق سوي به خود واهمه,
كرد ترغيب تخت و تاج گرفتن باز به را او و كرد مقاومت ميخواست كام او از  كه
آخر لحظة تا و نشد خسرو تسليم هرگز درخور كابين و ازدواج بدون هم سرانجام و
ليلي اما كرد, فدا عشق راه در را خود ايثار و شجاعت و صداقت و باوفا هم عمر
جز و نمييابد را مجنون ديدن اجازة حتي ستم تحت و بينوا عرب زنان ديگر چون
محروم است همسر انتخاب كه خود حق كوچكترين از ندارد, نصيبي اشك و آه
و رقص و چوگانبازي و سواري اسب و حكومت و بزم و شكار به رسد چه است,

غيره/
ايرانيان بزرگ پايگاه و ثروت و اجتماعي عظمت شيرين و خسرو زندگي Çê

و شمشير و نيزه با همراه خشكمغزي جز مجنون و ليلي كه حالي در ميرساند را
ندارند/ را چيزي دريغ و آه

تشريح ايرانيان اخالق و حكمت دانش, و علم شيرين و خسرو داستان در Çë

بلكه نيست/ خبري و چيزي سخنان اين از مجنون و ليلي در كه حالي در است, شده
ميشود/ ديده ت مرو و جوانمردي گاه و غيرت و ب تعص

و انÇتخاب و است شÇوق و شÇور و امÇيد سراسر شيرين و خسرو داستان Çì

هجران, و سوز داغ, و درد سراسر مجنون و ليلي داستان كه حالي در مسÆوليت,
آنهم است, عشق از محروم سوختهدالن دروننگري و ژرفنگري و خودآزاري
خانهنشين و خيمهنشين زن و جرم عاشقي و است حرام عشق كه بسته جامعهاي در
در را قÇومي فÇرهنگ ايÇن اعÇراب فانه تأسÇم و ندارد انتخاب حق كه نوحه گر و
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است/ باقي آن اثر هم هنوز و كردند وارد هم اسالمي فرهنگ
نداشته مجنون و ليلي غمنامة پردازش اين به عالقهاي نظامي خود اينرو از
آن سرايش به نظامي د محم خودش پسر اصرار و شروانشاه دستور به بنا و است
ليÇلي عشÇق در كه است مجنون همان خود گويا كه استادانه چنان اما ميپردازد,

ميدهد/ سر ناله و ميسوزد حقيقي

سببسرايشداستانليليومجنون

بÇاز كÇنم كÇي نÇامه تÇو نÇام بÇي سÇرآغÇاز بÇهترين تÇو نÇÇام اي

زبÇانم بÇر نÇيست تÇو نÇام جÇÇز روانÇÇم مÇÇونس تÇÇو نÇÇام اي

/3 Ç 1 ابيات :[1] /1/1ê بيت /2/ì3 Ç ì2 ابيات /3

بسÇتند1 چÇه هÇر كÇليد تÇو نÇام هسÇتند چÇه هÇر كÇÇارگشاي اي

نÇÇÇÇيازمندان2 دل مÇÇÇÇÇقصود بÇÇلندان هÇÇÇمت مÇÇÇÇقصد اي

خÇواهÇي كÇه رسÇان قدمم آنجا الهÇÇي عÇÇنايت بÇÇه تÇÇو هÇÇم

ده3 آشÇÇناييم خÇÇود نÇÇور بÇÇا ده رهÇÇاييم خÇÇود ظÇÇÇلمت از

گمان به او, معراج و ا كرم رسول نعت و خدا حمد از پس آغاز اين در نظامي
را ومجنون ليلي كتاب نظم سبب و است آورده آفرينش دربارة قاطع برهان خود
دلگير داستان چنان سرايش از را خود عجز نخست و ميآورد شاه شروان دستور
را كار اين كه كرد درخواست او از د محم فرزندش كه ميدهد توضيح و ميكند بيان
انÇجام بÇه را آن مÇاه چÇهار ت مد به كه: ميدهد توضيح سپس و رساند/ انجام به
مدح در آنگاه ميكردم/ تمام روزه چهارده نداشتم ديگر كارهاي ا گر البته رساندم,
را خود فرزند جا همين در و ميدهد سخن داد شاه منوچهر بن اخستان شاه شروان
ياد گذشتگان و مادر و پدر از و ميگشايد خود فرزند نصيحت به لب سپرده بدو
آغÇاز را داسÇتان سپس و ميشناسد درد درمان را هجران درد فراموشي و ميكند

ميكند/
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آغازداستان

رÄيس ميزيست, بنيعامر نام به خوشنام قبيلهاي عرب سرزمين بهترين در
بخشيد بينوايÇان به آنقدر نداشت; فرزنÇدي اما بÇود, بخشنده و مالدار مردي قبيلÇه
شادمان بسيار پدر بخشيد/ او به پسري خدايش كه كرد زاري و ناله خدا درگاه به و
نهاده نام قيÇس كه را كودك سپس كرد, نثÇار بسيار مال و گشÇاد خزينه ر د و شÇد
شÇيÇر را كÇودك آن تÇمام مÇهرباني با دايه و سپردند دايه به زمان رسم طبق بود

ميداد/

/33 بيت :[11] /1/12 Ç 11 ابيات :[13] /2/32 Ç 31 ابيات /3

نÇوشتند1 او بÇر وفا ز حرفي سرشتند دلش در كه شير هر

مشهور اينرو از و ميكرد جلوه بيشتر زيبايياش ميشد بزرگتر چه هر  كودك
و دختران مكتب آن در فرستادند, مكتب به را او سالگي ده در بود/ شده قبايل آن
كه بود دلآرا و زيبا بس دختري دختران, ميان در ميخواندند/ درس هم با پسران
جاي به ليلي و ميكرد ليلي جمال مشق مشق, و درس جاي به قيس بود, ليلي نامش

ميگداخت/ دل حال و عشق به قال علم
چون و ميافتاد طپش به دلهاشان ميرسيدند مكتب به دلداده دو اين هرگاه

ريزش///خالصه به اشكهاشان ميشدند دور
فÇÇتادند گÇÇفتگو مÇÇعرض در نÇهادند يكÇدگر بÇه كه دل زان

كوي2 هر به شد شنيده راز وان سوي هر ز شد دريده پرده اين

قيس و خواندند عشق مجنون را قيس كه آنجا تا بود برافتاده عشق سر از پرده
اين ا كنون داشتند/ باز مكتب به رفتن از را دخترشان ليلي خانوادة نام/ بدين خشنود

نداشت/ قرار و آرام كه بود عشق مجنون
سÇيلي گشÇاد مÇژهاي هÇÇر از ليÇلي روي نÇديد چÇو مÇجنون

آزار3 دل در و سرشك ديده در بÇازار و كÇوي گÇرد به ميگشت

دلسوخته و نوميد شبانگاه و مينهاد بيابان به سر ليلي ديار عزم به سحرگاه
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هم جوانان از تن سه دو او همراه ميساخت/ خويش جان عطرافشان را او ياد تنها
به سر مجنون چون روز هر و بودند سپرده عشق به دل نيز آنها كه بودند سال و سن

بپرسند/ باد و خاشا ك و خار از را يار نشان شايد تا مينهادند يار صحراي
را كجاوه پردة باد كه انتظار در و بود يار جمال نظاره گر دور از روز هر مجنون
را دلسنگي كه ليلي سنگدل خانوادة اما بنگرد/// را ليلي جمال خورشيد و زند  كنار
خشك ب عصÇت از را دلسÇختي و خشك بيابانهاي از را خشكي و صخرهها از
روي به در بودند/ كافر است انسان الهي جوهر كه عشق به بودند گرفته فرا جاهلي
و بيشتر فغانش و فرياد نشد/ ر ميس هم دور از ديدار را مجنون ديگر و بربستند ليلي

گشت/ مشهورتر مجنونيش
پسر عشق راز محرمان از نياورد/ طاقت ديگر ميديد را فرزند زار حال كه پدر
به كار دست بيدرنگ پدر است/ ديگر قبيلهاي از ليلي عاشق كه گفتند بدو پرسيد,
سوي به قبيله بزرگان ديگر با و ساخت فراهم بسيار هداياي عرب رسم طبق و شد
يارانش و او و آمدند استقبال به آنان رسيد, قبيله آن به چون شد/ رهسپار ليلي قبيله
ليلي خواستگاري از قيس پدر چون اما كردند, دعوت خويش خيمه درون به را

گفت: و كرد مخالفت ليلي پدر گفت, سخن
است هÇزار صÇد كاميش دشمن است شمار اين در دوستياي  گر

خÇودكام هست چÇو نÇبود خ رÇف پÇدرام هست چÇه گÇر تÇو فرزند

/êê Ç ê2 ابيات :[1ê] /1/êì بيت /2/ê8 بيت /3

نشÇايد1 مÇا حÇريف ديÇÇوانÇÇه نÇÇمايد هÇÇمي اي ديÇÇوانگÇÇي

ديگÇر2 است نگÇفتني ه قص اين درستگÇÇوهر نشÇÇود او تÇÇÇÇا

گÇويند?3 چÇه مÇرا كÇنم كÇار اين جÇويند عÇيب چÇه عرب كه داني

او تشويق و مجنون نصيحت جز چارهاي و برگشتند غمنا ك و نوميد عامريان
نيافتند/ خود قبيلة دختران با ازدواج به
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زاريكردنمجنوندرعشقليلي

پÇÇريشان شÇÇد پÇÇند تÇÇÇÇلخي از خÇويشان پÇند شÇنيد چÇو مÇÇجنون

/2 Ç 1 ابيات :[1ë] /1/9 بيت /2/1ê بيت /3/77 بيت /ê

را1 كÇفن مÇيكند چÇه مÇرده را كÇÇاين پÇÇÇÇيرهن دريÇÇÇÇÇÇد و دست زد

دشت و كوه و صحرا راه و آغازيد فغان و فرياد و دريد خود بر جامه مجنون
گرفت/ پيش در

سÇوي2 هر به زنان ليلي ليلي كوي هر به شده صفت ديوانه

ليلي! ليلي, زد: فرياد اشكريزان, و خيزان و افتان
وي3 بÇر گÇÇريست هÇÇمي مÇÇيديد پÇي آن در كسÇي هÇر شÇده حÇيران

جÇز زندگي مگر بود, او زندگي ليلي عشق نبود, ليلي جز وجودش تمام در
كه, ميكرد زمزمه خود با او است? ورزيدن عشق

هسÇتم4 اميد بر چو نيست غم دستم نيست چه گر تو وصل بر

نيست گشادني كس به راز وين نÇيست نÇهادني دل ز تو عشق

/ 83Ç 82 ابيات /ë/ 87بيت /ì/10 بيت :[1ì] /7

بÇاز5 تÇنم از آيÇد بÇدر جان با راز ايÇن شÇد فرو تن به شير با

اين مگر اما آوردند, خانه به را او خويشان و افتاد زمين بر فرياد و ناله از پس
است/ ممكن خاموشي را شعله

نگÇردد6 قدم اين از باشد تا نگÇردد كم كه باشد آن عشق

بهخانةكعبه مجنونرا Öبردنپدر

جز نيز خويشان ديگر ميكردند, دعا روز و شب درمانده مجنون پدر و مادر
حلقة به تا ببر ه مك به را پسر گفتند: مجنون پدر به سرانجام نداشتند//// چارهاي دعا

زيرا: جويد, عشق جنون عالج و زند دست  كعبه
اوست7 آسمان و زمين محراب اوست جÇهان جÇملة حاجتگه
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پدر رسيد, زمان برد, كعبه به را او حج موسم كه شد آن پي در و پذيرفت پدر
كوتاه تي مد كه كرد راضي را پسر كوشش و التماس و خواهش گونه صد به مجنون,
را پسر دست رسيد كعبه به چون و آيد/ مكه به او با و بركند دل ليلي صحراي آن از

بگو: و دهد نجات عشق از را تو كه بخواه كعبه رب از پسرم گفت: و  گرفت

/23 بيت /1/29 Ç 2ê ابيات /2/38 Ç 30 ابيات همان: /3

عشÇقم1 بالي از كن آزاد و عشÇقم مÇبتالي كه درياب

كه: ميدهد اراÄه بينظير احساسي و مينشيند انديشه بال بر نظامي اينجا در
بÇÇÇÇخنديد پس بگÇÇÇÇريست, ل او بشÇنيد عشÇق حÇديث چÇو مÇجنون

دست زد كÇÇÇÇعبه زلف حÇÇÇÇلقة در بÇرجست حÇلقه مÇار چÇÇو جÇÇاي از

در بÇر حÇÇلقه چÇÇو مÇÇنم بÇÇر كÇÇامروز در حÇÇلقه گÇÇرفته مÇÇÇيگفت,

گÇÇوشم مÇÇÇباد او حÇÇÇÇلقة بÇÇÇÇي فÇÇروشم جÇÇان عشÇÇق حÇÇلقة در

آشÇÇنايي طÇÇريق نÇÇيست ايÇÇÇن جÇÇدايÇÇي كÇÇن عشÇÇق ز  گÇÇويند

بÇميرم2 مÇÇن عشÇÇق, مÇÇيرد مÇÇيپذيرم گÇÇر عشÇÇق ز قÇÇوت مÇÇن

سÇÇرنوشتم مÇÇباد عشÇÇق جÇÇÇÇز سÇÇرشتم شÇÇد عشÇÇق پÇÇÇروردة

حÇÇالي بÇÇراد غÇÇÇمش سÇÇÇÇيالب خÇÇالي عشÇÇق ز بÇÇود كÇÇÇه دل آن

پÇÇادشاييت كÇÇمال بÇÇه وانگÇÇÇÇه خÇدايÇيت خÇÇدايÇÇي بÇÇه يÇÇارب

نÇمانم مÇن چÇÇه ا گÇÇر مÇÇاند رسÇانم كÇÇو غÇÇايتي بÇÇه عشÇÇق  كÇÇز

دور مÇن چشÇم ز مكÇن سÇرمه وين نÇÇور مÇÇرا ده عشÇÇق چشÇÇÇÇمة از

هسÇتم كÇه كÇنم ايÇن از عÇÇاشقتر مسÇتم عشÇق شÇÇراب ز چÇÇه  گÇÇر

كÇÇÇÇن دهÇÇÇÇا دل ز ليÇÇÇÇليطلبي وا كÇن عشÇÇق ز خÇÇو كÇÇه  گÇÇويند

مÇÇيلي زيÇÇاده بÇÇده لحÇÇظه هÇÇر ليÇÇلي روي بÇÇه مÇÇرا تÇÇو يÇÇÇارب

افÇزاي3 ليÇلي عÇمر بÇÇه و بسÇÇتان بÇرجÇاي هست آنÇچه مÇن عÇÇمر از

از را او نميتواند هرگز كه دانست ميشنيد, را پسر عاشقانة مناجات همة پدر
بازگو همه به را او شيدايي شرح خود, ديار به بازگشت در و دارد باز ليلي عشق
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 كرد/
از قيس كه برآوردند سروصدا عشق كافر تيرهدالن ليلي قبيلة در سو آن از
انداخته زبانها سر بر را ليلي نام و كرده بدنام را ما ديار جنونش با بنيعامر قبيلة
و او, دنÇبال به هم هاي عد و ميآيد ما قبيلة سوي به ديوانهوار روز هر او است/
از بÇايد مÇيگريد/ گÇاه مÇيرقصد, گاه سردادن; نوا و غزلسرايي به ميكند شروع

نگهبان/ پاسبان, داروغه, شحنه: /#/118 Ç 117 ابيات /1/10 Ç 9 ابيات :[17] /2

دل نه كه شحنگان همة چون كه هم شحنه براند/ اينجا از را او كه بخواهيم شحنه#
(قÇبيله عÇامريان از يكÇي بÇربست/ كÇمر مجنون كشتن به خبر, دل از نه و دارند
و سن هم جوانان از هم او رساند, مجنون پدر به و دريافت را خبر آن بنيعامر)
بسÇيار آنÇها برگردانند/ خويش قبيلة به و كنند پيدا را او تا خواست پسرش سال
بÇياباني در بÇنيسعد قÇبيلة از يكي اينكه تا نيافتند/ نشاني مجنون از ولي  گشتند
را مÇجنون نشنيد/ جوابي پرسيد او از چه هر ديد, افتاده خا ك بر جواني خشك
پسر به را خود شتاب به پدر كرد/ خبردار را پدرش و رفت وي قبيلة به و وا گذاشت

گفت: و افتاد پدر پاي به مجنون رساند/
خÇواهÇم روي كÇدام بÇه عÇذرت سÇÇياهم رو تÇÇÇÇو آمÇÇÇÇدن از

است1 برون ما دست ز سررشته است چÇون كÇار حساب كه داني

بÇيا خانه به كه دادن پند به كرد شروع باز و گرفت آغوش در را فرزند پدر
ميكشند/ را تو وگرنه

شÇنيدن دشÇÇمنان طÇÇعنة وز كشÇيدن? غÇم ز نشÇدي مانده

قÇيامت?2 بÇدين نشÇدي زنده مÇالمت? از نگشÇتي دلسÇÇير

/1ì بيت همان: /3

سÇرد3 آهÇن نكÇوبي كه به آن درد ايÇن كن رها دل ز و بنشين

گفت: و داد اميد را پسر است, فايده بي عشق از نهي ديد چون و
سÇتن Ôر نÇيست شگÇفت دانه جÔسÇتن كز چÇاره ز مشÇÇو نÇÇوميد
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امÇÇيدواري سÇÇÇÇبب بÇÇÇÇاشد داري امÇيد زو نÇÇه كÇÇه  كÇÇاري

/28 Ç 2ë ابيات /1/ìì بيت /2/11 Ç 10 ابيات :[18] /3

است1 سÇپيد سÇيه شب پÇايان است امÇيد بسÇÇي نÇÇوميدي در

ربÇوده كÇف از را اخÇتيار عنان عشق, سرنوشت گفت: پدر پاسخ در مجنون
است/

نÇيست2 مÇا كÇار كÇار, كÇردن به نÇيست مÇا اخÇتيار بÇه كÇار چون

است دريÇغ عÇاشقان سر از تيغ است تÇيغ بيم جاي چه عشق در

نÇترسد3 جÇهان از طÇلب جانان نÇترسد جÇان نÇهيب ز عÇÇاشق

/1ë بيت /ê

خÇواهÇي?4 چه من جان ز بگذار تÇباهي بÇدين مÇÇرا جÇÇانيست

به نميكند/ دوا دردي نوا و آه و اشك و ندارد فايدهاي اصرار كه دانست پدر
به تا خواند را او سال و سن هم جوانان و آورد خانه به را او بود كه صورت هر
ديگر ولي ميخورد تلخ صبر رنج هزار با روز سه دو مجنون كوشند, سرگرميش
غزلسرايي بناي و رفت ليلي قبايل نزديكي به نجد سرزمين به باز و نياورد طاقت

نهاد/ مثل خود عشق بر را آن شنيد كه هر كه گذارد, غزلنوايي و

دراحوالليلي

بود, مجنون از بدتر حالش بود, جاهلي ديرين سنت مجبور و مقهور كه ليلي
گياه و صحرا و كوه با عشق حديث و نهد صحرا به سر نه و زند فرياد ميتوانست نه
و ديوار و در و ستارگان و آسمان با تنها بسته خانهاي در بلكه گويد, پرندگان و
و بÇود عÇظيم گÇناهي زن يك بÇراي عاشقي آخر ميكرد, دل درد سراي و چادر
صورت در را خويش درون آه و دل سوز تنها نابخشودني/ امري همسر, انتخاب

ميفرستاد/ مجنون براي شده شكلي هر به و ميگفت جگرسوز اشعاري
شÇام تÇا صبح ز نظاره كنان بÇام سÇر بÇر نهفته ميرفت



نظاميگنجوي پيامهاي و داستانها 82

نشÇيند كÇجا نÇÇفسي او بÇÇا بÇيند چگÇونه را مÇجنون تÇا

گÇويد چگÇونه دل غÇم او بÇا جÇويد ديÇده كÇدام بÇه را او

/33 Ç 30 ابيات :[19] /1/73 بيت همان: /2/110 Ç 108 ابيات /3

آه1 زدي نيمشب به پوشيده بÇدخواه ترس و رقيب بيم از

طعنه به زبان و شدند خبر با دشمنان و فضوالن باز نهانكاري همة وجود با
نداشتند/ راهي آه و اشك جز دلداده دو آن و  گشودند

خÇيالي2 چون و خيال به قانع سÇالي طÇريق برايÇن بودند

خويش سال و سن هم دختر چند با بوستان تماشاي به ليلي روزي اينكه تا
روييده سبزهها و گلها آن كنار و گوشه در كه رسيد انبوه گلستاني به رفت, بيرون

بهار/ تماشاي شوق نه و بود گل ديدار سر نه را ليلي بود,
آهÇي آرد بر سوختگان چون پناهي در آنكه غرض بودش

گÇويد بÇاز گÇذشته غÇمهاي گÇÇويد راز مست بÇÇلبل بÇÇا

نشÇاني3 خÇود غÇريب يار از گÇÇلستاني نسÇÇيم ز يÇÇابد

همين در كه ديدارخواهي آرزوي و غزلخواني و غزلسرايي به كرد شروع و
ميخواند: كه رسيد گوشش به غزلي وقت

/133 بيت /ê/139 بيت /ë

است?4 چÇون كار حساب به ليلي است خÇون موج ميان به مجنون

است?5 آرميده راحت چه به ليلي است رمÇيده دل فÇراق ز مجنون

او كه دريافت و ديد را ليلي حال همراهان از يكي كرد/ گريستن به شروع ليلي
مادرش گفت, ليلي مادر به را ماجرا برگشتند خانه به چون است, مجنون عاشق هم
پÇرده در بÇيشتر را او عشÇق, درد درمان جاي به است/ عاشق نيز او كه دريافت

كرد/ زنداني
بÇا بÇود ديده را ليلي كه بنياسد قبيله از دولتمند جواني روز همان در Hفاق ات
وجودي با آنها كرد/ را ليلي با وصلت تقاضاي و آمد ليلي پدر نزد به بسيار هداياي
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نشود, راضي وصلت بدان ليلي ميترسيدند چون بودند, خشنود وصلت اين از  كه
كنند/ اقدام يابد بهبود چون و است بيمار ليلي گفتند ولي پذيرفتند را او خواهش

جوانمرديازتيرةجوانمردان

مÇيگشت دشت و كÇوه بÇه آهÇوان چÇون سرگشته مجنون كه نواحي آن در
سو هر به شكار جهت روزي ميزيست/ نوفل نام به بخشنده و شجاع جوانمردي

شد/ دوخته پريشان و آشفته مردي به نگاهش نا گهان ميگشت,

مويي//// هر بر دستگردي: وحيد نسخة در /#/19 Ç 18 ابيات :[21] /1

بÇندي مويه ز مو# سر هر بر دردمÇندي پÇاي آبÇله ديÇÇد

دور1 دوستان ز كامي دشمن رنجور و غريب زدهاي محنت

كيست? اين پرسيد يارانش از نوفل
جز روز و شب و است گشته ليلي عشق مجنون كه است عامري قيس او  گفتند:

ندارد/ كاري گفتن عاشقانه شعر
و گÇفت سخن او با صميمانه و شد نزديك مجنون به ماجرا شنيدن با نوفل
ميرسانم/ تو به را ليلي شده هرطور من گفت: سرانجام و كرد گوش او دل بهدرد
با كه بست پيمان مجنون با و برخاست نوفل نميدهند, من به را او گفت: مجنون
باشد/ كنارش در آرامش و صبر با مجنون كه شرطي به كند اقدام شمشير و  گنج
نÇوفل با و بست سر بر امه عم عرب رسم به رفت, ام حم به شده اميدوار مجنون
سÇرخرويي و شÇادابÇي و جواني مجنون ترتيب بدين ميگفت/ شعر و مينوشيد
روزي اينكه تا يافت ادامه شراب و شعر بزم اين ماه سه ت مد يافت, باز را خويش

برخواند: ابيات اين مجنون بودند نشسته هم با دو آن  كه
خÇا كÇم داده فÇريب بÇاد بÇÇر نÇا كÇم درد آه از فÇارغ  كÇÇاي

/9ê Ç 93 ابيات همان: /2

خÇويشي2 نكÇرده وفÇا نÇيم با بÇيشي داده مÇهر وعÇدة صÇد
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دادن خÇراب ده بÇÇه دادن گÇÇنجي آب تشÇنه به است شرط

بÇاز شÇيفته گÇير شÇده ورنÇÇه سÇاز كÇني مÇرا سÇلسلة  گÇÇر

/10ì Ç 10ê ابيات /1/1ë بيت :[23] /2/êê بيت :[2ê] /3

زنÇدگاني1 نÇه و مÇن نÇه ورنÇه رسÇاني مÇن بÇه را ليÇلي  گÇÇر

جÇنگ لبÇاس و بÇرپاخاست Gفور كه كرد اثر نوفل دل در سخنان اين چنان
به هم آنان شد, حملهور ليلي قبيلة به و شد كارزار عازم و برگزيد مرد صد و پوشيد
را دشÇمن سÇپاه نوفل و شد شب چون درگرفت, سخت جنگي و برخاستند دفاع
پيش كاري كه ديد چون مجنون كرد/ صلح تقاضاي و فرستاد ميانجي ديد بسيار
بÇيشتر را دشÇمني كه تو عهدت? بود اين كه داد قرار عتاب مورد را نوفل نرفت
گفت: و بجنبيد مردانگي و مردي رگ را نوفل نبردي/ پيش از كاري ولي  كردي

صلحخواهي2 فريب به سÇپاهي كردم بÇي و مددي بي  كز

جنگ به و ساخت فراهم بسيار سپاهي مختلف قبايل از و برخاست سپس و
گرديد/ مغلوب دشمن و پيروز نوفل و درگرفت خونين جنگي شتافت, ليلي پدر
امان آمده نوفل نزد به قبيله بزرگان از جمعي با ليلي پدر سپس و كرد صلح تقاضاي
ليلي رساندن براي من گفت: نوفل ميدهيم/ انجام خواهي چه هر گفتند و خواستند,
مÇجنون ازدواج بÇه تÇا سÇپاريد مÇن به را ليلي Gفور پرداختم/ جنگ به مجنون به

درآورم/
هر براي را ليلي ا گر كنم, عرض كه شرمندهام بسي گفت: البه كنان ليلي پدر
آمادهايم/ بزني آتش و بكشي بخواهي ا گر و ميدهم بخواهي خود بندگان از يك

بند3 در كه به بند به ديوانه فÇرزند ديÇو بÇه نÇدهم ا ام

كه است ننگ من براي است افكنده زبانها سر بر را دخترم نام مرد, ديوانه اين
عمر تا بداري معاف كار اين از مرا ا گر حال دهم/ بيابانگرد سركش ديوانة به دختر

برميگردم/ وگرنه توام بنده دارم
راه اين در افكنم سگ پيش در مÇاه چÇون عروس آن سر م رÔب
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كÇرده ترسيم خوب چه را عرب ب تعص و جهل بر قبيلگي فرهنگ چهرة نظامي اينجا در ,ë7 Ç ëì ابيات /1
بÇه ولي بكشند را خود دختران بودند حاضر پدران كه بودند ننگ و نام غرور پي در آنچنان اعراب كه است
و عقل جلوي محكمي سد ننگ و نام غرور Hمسلم و نيفتد زبانها سر بر نامشان و نرود آبرويشان آنها خيال
و مÇيكردند گÇور بÇه زنÇده را دختر عرب قبايل بعضي در كه نبود بيجهت و است احساس و عشق و دين
كه هم هنوز ديني بات تعص علت به اسالم آزاديبخش تعاليم برخالف مسلمانان از هاي عد كه نيست بيجهت
آنÇها الهي فطري استعدادهاي و صفات يافتن فضيلت مانع و ميدارند نگه پرده پس در را دختر است هنوز

است/ قومي جاهليت ب تعص و ننگ و نام غرور آنها خداي زيرا 12/ميشوند, Ç 10 ابيات :[2ë] /2

جÇنگش1 و صÇلح ز شÇوم آزاد نÇنگش و نÇام ز رهÇم بÇاز تÇا

و آمد نوفل نزديك به مجنون گشت/ بازپس جنگ از و سوخت دل را نوفل
پنهان ديدهها از تازان اسب سپس و تو? قرار و قول بود اين گفت: بدو دلشكسته

نيافتند/ را وي دهند, پندش و آورند دست به را دلش تا گشتند چه هر آنها شد/

مجنوندرصحرا

از كه ميراند اسب و ميريخت اشك خود خياالت در گرم و هدف بي مجنون
سرعت به افتاد, خود شدة دست از دل ياد به ديد, هآهو بچ چند دام در و دامي دور

سرود: چنين و راند اسب اد صي سوي به
داري بÇدانÇچه تÇÇوام مÇÇهمان دامÇياري رسÇم بÇه كÇÇه  گÇÇفتا

رهÇا كÇن را رمÇيده دو يك ايÇÇن جÇÇدا كÇن آهÇÇوان سÇÇر از دام

را2 آفÇÇريدهاي هÇÇر جÇÇانيست را رمÇيدهاي كÇني چÇه بÇÇيجان

بÇريزي بÇيگنه دوسÇÇه خÇÇون بÇرستيزي كÇه دهÇدت چون دل

است/ گناه و نقص و عيب معني به دوم آهو /#/1ë Ç 1ê ابيات /3

است3 بÇزرگ آهويي# آهوكشي, است گرگ آدميست نه كه كس آن

عÇيالمندم, مردي من يافتم را صيد اين تا كشيدم زحمت ماه دو گفت: اد صي
كنم/ آزادشان بدهي را آنها بهاي ا گر غذايند نيازمند كه دارم فرزندان و همسر

هم اد صي و بخشيد اد صي به برگ و زين با را اسب و شد پياده اسب از مجنون
آنها چشمان ليلي چشم ياد به و گرفت آغوش در را هآهوان بچ مجنون گشود/ دام
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خواند: و بوسيد را

/3ë بيت /1/ì0 بيت /2/ìë بيت /3

است1 يÇادگار سÇياه چشÇم زان است يار چشم نه ا گر چشم  كاين

پياده آنقدر شد/ روان بدنبالشان نغمهخوان و گريان و كرد رها را آنها سپس و
و گريست و نخوابيد صبح تا و برد پناه بدان و ديد كوه در غاري شد, شب تا رفت
از دشتپيمايي مجنون رمق بي گامهاي زد لبخند كوه بر خورشيد چون زد, فرياد
گوزني و افتاد دامي به چشمش كه سرميداد سوخته جان از عشق نواي گرفت, سر

بريزد/ گوزن خون تا بود كشيده خنجر كه اد صي و دام در
ميكني? چه زد: فرياد و رساند بدو را خود شتابان مجنون

نشÇÇاطمندي2 كÇÇند دو روزي اسÇيربندي ايÇن كÇÇه بگÇÇذار

داده/ دست از جفت آن آه از بترس برود, خود جفت نزد به تا كن رها را او
دنÇدان3 شكÇار چÇنين ز بركن دردمÇندان آه از تÇÇرسي  گÇÇر

زندگي نميدهم, دست از هم رايگان به اما نميكشم, را آن باشد گفت: اد صي
بخر/ من از را آن ميگويي راست ا گر ميشود/ تأمين شكار با من

هم اد صي و بخشيد اد صي به را همه داشت برتن كه جنگي سازوبرگ مجنون
و بست را زخمهايش گرفت, كنار در را گوزن مجنون داد/ مجنون به دام با را  گوزن
پاي از بند سپس و خواند عشق سرود خويش ليلي ياد به و ماليد را پايش و دست
افتاد, راه به انتها بي صحراي در و كرد رهايش و بوسيد را چشمانش و گشود صيد
با دل درد كه نديد كالغ از بهتر ياري مجنون نبودند/ سياه كالغهاي جز كه صحرايي
و كردند رها را او هم كالغها اما رساند/ ليلي به را او پيام تا بخواهد و گويد باز او

علف/ و آب بي و خشك صحراي و ماند او و رفتند
ساخت مشتعل را جان شمع و بيفتاد خاشا ك و خا ك و سنگ ميان در را شب
دشت بÇه نÇزديك افÇتاد, راه به مجنون باز و بركشيد سرخ پردة آسمان تا اينكه
پيرزني نا گاه ميدادند, را ليلي پيام خارهايش و سنگها همة كه دشتي بود, رسيده
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حقيقت پرسيد و شد نزديك ميكشد/ انداخته گردن بر ريسمان را شخصي كه ديد
كه انديشيدم چاره بينوايي از من كه است اين راستش گفت: پيرزن چيست? حال
مردم تا است اسير او كه افكنم گردنش به ريسمان و كنم پيدا خود از بينواتر يك

كنيم/ نصف آورديم دست به چه هر و كنند  كمك
بر ليلي خانه به و افكن من برگردن بند اين و بيا كرد پيشنهاد پيرزن به مجنون
پيرزن نميخواهم/ چيزي من تو, براي دادند چه هر زنجيرم و بند شايسته من  كه
و مÇيزد زمÇين بÇر سر هميشه از مجنونتر مجنون, و پذيرفت خوشحالي با هم

ميخواند:
چÇاه از و بÇند ز شÇوم راه كÇÇازاد اين در شدم آن از مجرمتر

/3ë Ç 3ê ابيات :[27] /1/37 بيت /2/ëì Ç ëë ابيات /3

خÇرسند1 تÇو عقوبت به بÇند گشتم در دو هÇر سÇروپاي اينك

دانÇي2 چÇÇنانكه كÇÇنم تأديب رانÇي حكÇم تو و حكمكش من

آهي و گوشهاي و من پس زين راهÇي تÇو بÇر مرا نيست چون

نÇيارم3 دردسÇر تÇو پÇيش تÇا بÇÇÇÇرنيارم آه و سÇÇÇÇÇرداده

كه حالي در و گسست ريسمان و بريد بند ديوانهسان و خواند را ابيات اين
را خÇبر ايÇن كÇه مادرش و پدر نهاد/ صحرا به سر ميزد را خود و ميدريد جامه

شدند/ مأيوس Âكام او از شنيدند

ليليوابنسالم

بÇه را ليلي زودتر چه هر ميخواست او بود/ گرفته را خود تصميم ليلي پدر
با را خود Gفور رسيد ابنسالم به آمدند/خبر خواستگاري به بسياري سپارد, شوهر
تقاضاي و كرد تكرار را خود پيشين تقاضاي و رساند قبيله آن به بسيار هداياي
و درآورد ازدواج به را ليلي بسيار كابين و تمام تشريفات با سپس و نمود عروسي
عشق گرو در دل را ليلي اما سپرد, بدو را زندگي اختيار همة و برد خود سراي به
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نوشد/ وصال شهد خواست چون و بود, مجنون

/77 بيت :[28] /1/9ì Ç 9ë ابيات /2/3ë Ç 3ê ابيات :[29] /3

ود1 خ بي مرد مرده چو زد كافتاد چÇنان تÇپانچهاي ليليش

بزني/ دست من به نميتواني هم بكشي مرا ا گر كه خورد سوگند سپس و
قول و خواست پوزش او از دارد, ديگري عشق در دل او كه دريافت ابنسالم

كند/ قناعت او به سالم و ديدار به تنها داد
باد شايد تا ميگشت خود ديار اطراف در و مينشست اسب بر روز هر ليلي

آورد/ يار بوي
دوري داغ و درد ز نÇÇÇاليد ناصبوري طريق به چندان

پيدا2 گشت روز چو راز وان هويدا شد نهفته عشق  كان

اين كه شترسوار سياهمردي بود/ شده مردم زبانزد كه بود ليلي عشق ديگر حال
افتاده مغيالن خار زير در را مجنون ميپيمود, راه صحرا در Hاتفاق بود شنيده خبر
ابنسالم به و ورزيده بيوفايي شكسته, عهد ليلي گفت: و شد نزديك او به ديد,
بهبدگويياز كرد شروع وسپس ميپردازد وكامجويي خوشي به بااو و كرده شوهر

كه: زنان
جÇنگ نÇهان در و صÇÇلح ظÇÇاهر در نÇيرنگ نشÇÇانه گÇÇاه چÇÇيست زن

است3 جÇان شودهال ك دوست چون است جÇÇÇهان آفت دشÇÇÇÇمني در

آنچنان درد و خشم نهايت از و آمد خشم به مجنون كه كرد ياوه گويي آنقدر
شد/ روان خون جا همه كه زد سنگ به را سرش

نزدش به آمد هوش به مجنون چون و شد خجل خويش گفته از ديومرد آن
ولي كرده عروسي ابنسالم با ليلي كه است درست كردم, شوخي من گفت, و آمد

است/ نپذيرفته شوهري به را او هرگز

/ë2 بيت /ê

يÇاد4 را تÇو نÇياورد صدبار پÇريزاد آن كÇه نبود يكدم
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/ëê بيت فروتني/1/ /#

بÇاشد1 محال او خوردن بر بÇاشد هزارسÇال تو بي  گر

سالها كه را درون شعلة ميتوانست مگر اما يافت, آرامش اندكي مجنون  گرچه
فرياد باد با همنوا اينرو از كند/ خاموش كالم اين به سوزاندهبود را وجودش تمام

زد:
بسÇتن عهده هزار به عهدي نشستن هم به دو به دو آن  كو

نشستن/ هم به دو به آن كو وحيد: نسخة در ,70 Ç ì9 ابيات /2/73 بيت /3

نهادن2 خاضعي# خط بر سر امÇيددادن وصÇال بÇه آن  كو

شد?3 كجا دوستي دعوي آن شÇد وفÇا سÇر از دلت  گÇيرم

/7ë بيت /ê

گÇزيده4 دگÇر كسÇي مهر تو خÇريده جان به را تو مهر من

پدرمجنون

بام لب به عمرش آفتاب ديگر بود/ شده پير فرزند درد و غم و رنج از پدر
كه شايد بيند بازش كه باشد رود, فرزند سراغ به ديگر بار كه شد برآن بود/ رسيده

دارد/ وا خويش خانة و قبيله در آمدن به را وي
سياه آفاق رنج و صحرا خورشيد تابش اثر بر كه چروكيدهاي چهرة با پيرمرد
را او بسيار پرسش از پس برآمد, فرزند جستجوي در جوانان از تن چند با بود شده
سينه و صورت بر كه سر موهاي با را فرزند ديد/ افتاده سنگها بر تيره مغا كي در
يافت, نيممردگي و بيهوشي حال در و كرده پنهان را صورت سبيل و ريش ريخته,
آغÇوش در را خود گشود چشم مجنون گرفت, دامان به را پسرش و شد نزديك

گفت: آه كشان پدر نشناخت/ ولي ديد پيرمردي
هر افتاد پايش به شناخت را پدر وقتي مجنون بگشا/ چشم هستم, پدرت من
گشود پند به زبان پدر آنگاه و گريستند ساعتي و گرفتند درآغوش را همديگر دو
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گفت: و

/ê3 بيت :[30] /1/ê9 بيت پستي, ذلت, خواري, : ذل /#/ë1 بيت /2

است1 شÇتاب در اسÇبه دو است كÇايام خواب جاي چه پدر جان  كاي

آزمÇÇودن غÇÇÇÇريبي # ذل تÇÇÇÇا بÇودن خÇويش كÇوي سگ بÇهتر,

دارد?2 پÇاي كÇه كشÇي رنÇÇج بÇÇا دارد راي نÇÇه شÇÇدن رنÇÇÇÇجيده

/ìë بيت /3/ìì بيت /ê/ì8 بيت /ë/ 89بيت /ì

راست3 خÇود كÇار كÇÇرد مÇÇيبايد بÇرجÇاست عÇمر روز كÇÇه امÇÇروز

پÇذيرد?4 كÇجا جÇهان تÇÇو عÇÇذر بگÇيرد عÇÇنان اجÇÇل كÇÇه فÇÇردا

بÇاشد5 كشÇته كÇÇه درود آن مÇÇرد بÇاشد رشÇته كÇÇه زن پÇÇوشد آن

و بيا هستم, رفتني من است/ گور لب پايم ا كنون من كه رساند بدانجا را سخن و
دهيم/ ياري را تو ما و را ما تو باش/ خودت زندگي و خانه در عمري آخر اين

دريÇاب6 نرفته پدر جان تا بشÇتاب و بÇيا پدر جان اي

بس عشÇق سÇلطان امÇا مينشست او جان به پدر پند تيرهاي كه وجودي با
نبود غير براي جايي ديگر كه بود كرده تسخير چنان را وجودش و بود تيراندازتر

گفت: پدر پاسخ در اينرو از

/102 بيت /7/110 Ç 108 ابيات /8/127 بيت /9

نÇميتوانÇم7 كÇنم كه دانÇم كوشم كÇردنياست تو فرمان

نÇدانÇم ميكني چه كه پرسي زمÇانم ايÇن در رود زانچه  گر

نÇامت چÇيست كه نيم آ گاه و غÇالمت مÇن تو, پدري دانم

رفت8 من نهاد از من ياد خود رفت مÇن يÇاد ز پÇدر نه تنها

خيزد9 چه مردهاي ز مرده من ريÇزد اشك زنÇده تو مرگ بر

و گريستند هم با تها مد و گرفت آغوش در را فرزند بار آخرين براي پدر
خويش ديار سوي به دلشكسته و نوميد لرزان پاهاي و بيفروغ چشمان با سپس

خفت/ خا ك در روز چند از پس و بازگشت
ميريخت اشك و ميسوخت ليلي عشق تنور در پدر مرگ از بيخبر مجنون
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او سرزنش به زبان ديد را مجنون چون و رسيد بدانجا شكارچياي كه ميكرد ناله و
گفت: و  گشود

بادت شرم كه كسي بيشرم, يÇادت بÇه پÇدر نÇز و مادر نز

خوب/ فرزند خلف: /1/7 Ç ì ابيات :[32] /2/ê1 بيت /3

سÇر2 بÇرآوري نÇاخلفي بهتر كÇز خا ك به خلفي1 تو چون

پس كشÇاندي گور به و رنجاندي را او خود رفتار با بود پدرت كه وقت آن
خواه/// پوزش او خا ك از و برو خا كش بر ا كنون الاقل

خود و شتافت پدر خا ك سوي به سراسيمه شنيد را پدر مرگ خبر كه مجنون
ميكرد ناله كه حالي در نمود, گل را پدر خا ك خود اشك با و افكند پدر قبر بر را

 كه:
دردم3 هÇزار بÇا نÇه درد يك كÇردم آنچه از آه پدر, اي آه

/êê بيت /ê/مجازات و مÆاخذه مورد مأخوذ: /#/êë بيت /ë

من4 چارة توست خوشنودي مÇÇن سÇÇتارة ده نÇÇÇور اي

خشنود5 بنده ز نشوي تو مأخÇوذ# گر خداي كندم ترسم

مجنوندرميانددودامدربيابان

دارد ليلي نه ديگر ديد, رفته برباد را خود اميدهاي همه شد مجنونتر مجنون,
يار ديار خا ك بر روزي Hفاق ات نهاد, صحرا و كوه به رو باز ماندن/ اميد نه و پدر نه و
با را ليلي نام بود/ شده نوشته آن بر مجنون و ليلي نام كه ديد نوشتهاي بگذشت,
را معشوق نام كه عاشقي رسم است اين گفتند: مسخره كنان بينندگان خراشيد ناخن

ميداري? نگه را خودت نام و ميكني پا ك
 گفت:

/9 بيت :[33] همآن, و هماين باشد بهنسبت دان كه معشوق ديديش عاشق هركه موالنا: قول به /ì

تÇÇراود6 بÇÇرون او از مÇÇÇعشوقه بكÇاود كسÇÇي را عÇÇاشق چÇÇون
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/12 بيت /1/ë0 بيت /2

بÇاشم1 پÇوست مÇغز سÇر بÇر يÇا بÇاشم دوست نÇقاب كÇه بÇه مÇÇن

آرمÇيده اوست وجÇودي حÇقيقت كه معشوق عاشق, حجاب پشت در يعني
است/

مظروف, معشوق و است ظرف عاشق , ي× مسم معشوق و است اسم عاشق پس
و است جان چون معشوق غيب, سراپردة در و نهان معشوق و است آشكار عاشق

ميپويد/// و ميگويد تن طريق از جان كه تن چون عاشق
دامهاي و دد ديگر ا كنون و/// شد صحرا و كوه عازم دوباره مجنون هرحال به
و خÇرگوش پÇلنگ, و شير و گوزن و آهو بودند, شناخته را او نيز نخجيرگاه آن
و مÇيآمدند حÇالت آن تماشاي براي مردم گاه ميشدند/// جمع او گرد در روباه
همه ميداد/ حيوانات به را بقيه و ميخورد مجنون را آن از كمي ميريختند/ غذايي

آري: بودند/ شده دوست او با
سÇازد2 بÇند بÇÇه را آزادان نÇوازد را خلق همه احسان,

كه: ميآورد را زير داستان مطلب, اين تأييد در نظامي
بÇر هÇرگاه داشت/ آدميخوار سگان كه ميزيست ستمگر پادشاهي مرو در

اندازند/// نده در سگان آن نزد به را او تا ميداد فرمان ميگرفت, خشم  كسي
سÇتمگر و بÇيوفا شاه اين كه انديشيد خود با جوان بود/ نديم جواني را شاه
به را خود اينرو از افكند/ سگانش نزد و گيرد خشم او بر هم روز يك است ممكن
بخورند تا ميانداخت سگها جلوي در گوسفندي روز هر و كرد نزديك سگبانان
آن بر شاه روزي Hفاق ات گرفتند/ خود ده روزي و دوست را وي سگها كه شد چنان
سگبانان اندازند/ نده در سگهاي جلوي به را او داد دستور و گرفت خشم جوان

كردند/ همچنان سنگدل و بيشرم
بÇه شناختند را خود ولينعمت چون ولي كردند پارس او به سگها نخست

پرداختند/// نوازشش به و بوييدند را پايش و دست و زدند حلقه دورش
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بÇه بÇود آمÇده بيرون غفلت خواب از و كرد فروكش شاه خشم كه بعد روز
كÇه بÇنگريد انÇداخÇتيد, سگÇان نÇزد بيگناه كه را بيچاره آن گفت: خود مأموران
و زنÇده را جÇوان رفÇتند سگخÇانه به چون است// حالتي چه در استخوانهايش
را سÇالمت عÇلت و شÇد شگÇفت در شاه آوردند/ شاه نزد به را او يافتند/ شاداب

گفت: جوان پرسيد/
چÇند نÇوالهاي سگÇان به دادم بند اين از پيش آنكه سبب  گفتا

كÇردند مÇهر بÇه خود لب من با خÇوردند كÇه نوالهاي به ايشان

/ 88Ç 8ì ابيات /1/91 Ç 90 ابيات /2/ 81Ç 80 ابيات :[3ê] /3

خÇوردم1 تو از كه بري بود اين كÇردم تÇو غÇÇالمي سÇÇال ده

نÇه را تÇو و حرمت حق را سگ نÇه آشنا تو و شد دوست سگ

جÇاني2 بÇه وفÇا نكÇند نÇا كس اسÇتخوانÇي به كند صلح سگ

بيان دام و دد با مجنون يافتن انس تأييد در را داستان اين ازاينكه پس نظامي
و سÇوزنده نجواهÇاي و ميپردازد خدا درگاه به نيايش به مجنون زبان از ميكند
شاهكار الحق كه ميآورد نظم به پا ك يزدان و مشتري و زهره با را او عاشقانه

ميگويد: مجنون زبان از او است/ جهان ات ادبي بلكه فارسي, ادب بينظير
جÇÇود داور و وجÇÇÇود داراي مÇقصود جÇمله بندگشاي اي

مسÇتمندان3 كÇار نÇك نÇيكو بÇÇلندان بÇÇرآور كÇÇÇÇار اي

گشÇته خÇراب مÇن بÇه بنگر گشÇته آب تو از من خا ك اي

نÇصيبم بي خويش رحمت از غÇريبم عÇاجزي كÇه مگÇذار

/ 89Ç 87 ابيات /ê

روشÇنايي4 به من شب خÇدايÇي كايد عÇنايت ز كÇÇن آن

نامههايليليومجنون

سر به دام و دد با نشسته سياه خا ك بر و شوريده دلشكسته, و نوميد مجنون
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از اميدي نور گويا شتافت سويش به مجنون رسيد, بدو سواري روز يك كه ميبرد,
گفت: و گرفت كنار در را مجنون و شد پياده سوار ميتابيد/ سو آن

/23 بيت :[3ë] /1/2ë بيت /2/ 80Ç 78 ابيات /3/108 بيت /ê

تÇو1 با نگفته كس كه زانگونه تÇو بÇا نÇهفته سÇخني دارم

داري2 چÇه تÇا بÇيار كÇه امÇيدواري گفتا شÇنيد چو عاشق

كه ديدم ماهرويي ميگذشتم, گذرگاه فالن در ديروز كه: گفت چنين پيغامگزار
ني چون ش قد و رنگ زرد زر چون رخسارش بود بيمانند جمال در كه وجودي با
را تو شيدايÇي حالت داري? خبر چه قيس از پرسيÇد: ديد مرا تا بود/ شده خميÇده
بÇود او دربÇارة كه را تو سوزنا ك اشعار از بيت چند و گفتم حيوانات به انس در

خواندم/
مÇرد او گفتم كه چنان تو از دور بÇرد فÇرو سÇر و جاي به لرزيد

بÇرآورد جگÇÇر از دگÇÇر آهÇÇي بÇرآورد سÇر كÇه نÇفسي از بعد

يÇاد3 در نوحه به پدرت از فÇرياد كرد و هايهاي به بگريست

آورم, تو براي و بستانم او از نامهاي و بيايم ديگر روز كه داد قسم مرا سپس و
چون و رفت هوش از و زد فريادي ديد را ليلي نامه كه مجنون نامه/ آن است اين و

خواند: چنين و نهاد چشم بر و بوسيد و گشود را نامه آمد هوش به
چÇوني?4 مÇهد هÇفت مÇÇهدي اي و چÇÇوني? عÇÇهد قÇÇديم يÇÇÇÇار اي

بÇازي? عشÇق كÇه بÇا تÇو تÇو, با من سÇازي? چÇÇه چگÇÇونهاي و چÇÇوني

تÇو از طÇاقم چÇه ار تÇÇوام, جÇÇفت تÇو از فÇراقÇم در تÇو بÇÇخت چÇÇون

ليلي/ شوهر از كنايه بسته, اميد راه نهاده: جفته ,119 Ç 117 ابيات /ë/1ê7 Ç 1êì ابيات /ì

است5 نÇخفته شÇبي مÇن سÇرباسر است جÇفت گÇرچÇه نهاده جفته وان

نيست? بست اين آخر? نيم كس من نÇيست كست ا گÇر مÇباش دلتÇÇنگ

خÇدايست6 كسÇان بÇي كس رايست كÇاخر نÇÇه كسÇÇي بÇÇي ز فÇÇرياد

قÇاصد به سرانجام و گريست و بوييد و بوسيد و خواند را نامه بارها مجنون
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داشت كه كيسهاي از قاصد ندارم/ چيز هيچ ولي نويسم نامه جواب ميخواهم  گفت:
نوشت: چنين ليلي پاسخ در مجنون داد مجنون به و درآورد كاغذ و قلم

/1ê بيت :[3ì] /1/1ì بيت /2/3ë بيت /3

كÇويت1 آسÇتان مÇÇن مÇÇحراب رويت جÇÇمال مÇÇن كÇÇÇعبة اي

مÇÇن2 بÇÇر در ليك تÇÇو تÇÇاراج مÇن بÇÇرسر نÇÇه ولي تÇÇاج اي

مÇفروش3 و بÇندگيم بÇه مÇيدار گÇوش در حÇلقه غالم چو هستم

آنچه/ دستگردي: وحيد نسخة در /#/êì Ç êë بيت /ê/ìì بيت /ë

است كÇدام تÇا كÇه مÇرا بÇÇنماي است مقام اين در مرا تو از آنچ#

نشسÇتي?4 ديگÇري عÇÇهدة در شكسÇتي? مÇن عهد كه اينست

تÇÇو5 از عÇÇالجم و تÇÇو ز دردم تÇو از مÇزاجÇم بÇÇد و نÇÇيك اي

/7ì بيت /ì/ 81بيت /7/32 بيت :[37] /8

مÇيشنيدي6 آنكÇه از مجنونتر ديÇدي آنÇÇچه از شÇÇوريدهترم

نيست7 غمي سالمتي به تو چون نÇيست مرهمي چه ار من زخم با

مادرمجنون

مجنون آواره گاه به خواهرزاده ديدار عزم به مجنون, داÄي عامري سليم روزي
كه پرسيد نميشناخت را كسي ديگر كه مجنون كرد, صدا را او ددان ميان در آمد,
جامههايي سليم سپس و درافتاد, پايش به مجنون گفت, نسبت و نام سليم هستي?
را خÇويش عÇريان بÇدن تا كرد تقاضا و برد حضورش به بود آورده خود با  كه
سپس و پوشيد خويش خال اصرار با خالصه نميرفت/ بار زير مجنون اما بپوشاند/
بلكه باززد سر آن خوردن از مجنون كوشيد هرچه ولي بخورد تا آورد خوردنيها
سÇير حÇيوانÇات ايÇن خÇوردن حالت از من گفت, و داد حيوانات به را آنها همة

ميشوم/
بÇرنجد8 برم فرو زانكه نگÇنجد گر نÇان گÇلوم ناي در



نظاميگنجوي پيامهاي و داستانها 96

مأوا غاري در كه است زاهد آن چون تو وضع گفت: او با همدردي براي سليم
و آمÇد غار آن به آنجا شاه روزي نداشت/ خوردي صحرا گياه جز و بود  گزيده
ميخوري? چه و ميكني چه غار و كوه اين در بگويد: تا فرستاد او نزد را حاجب

گفت: و آورد بود افتاده آهوان دهان از كه گياه قدري زاهد
بÇه ا گÇر افكÇندي? بال بدين را خود چرا گفت: حاجب است>/ اين <خوردم

ميشوي/ راحت درآيي شاه خدمت
است انگبين گÔل گيا نيست اين است ايÇن جÇاي چه گفتا زاهد

/ë7 Ç ëì ابيات بنشين/1/ وحيد: نسخة در /#/20 Ç 19 ابيات :[38] /2

بÇتابي1 سÇر شÇاه خÇÇدمت از بÇيابي گÇيا ايÇن رÇس تÇو  كÇÇر

را زاهد پاي و دست و شد پياده اسب از شد/ دگرگون شنيد سخن اين چون شاه
بوسيد/

راحتي به نفسي همدردي اين با بود شنيده مالمت و پند همواره كه مجنون
است? چگونه حالش كه پرسيد مادرش دربارة و يافت آرامشي و  كشيد

او مادر و رفت خانه به سرعت به دريافت مادر ديدار به را او عالقه وقتي سليم
رنجور بدن مادر بود/ رقتخيÇز و غمانگيÇز بس فرزنÇد و مÇادر ديÇدار بيÇاورد/ را
روي و مÇوي و سÇوختÇه سÇيماي آن بÇا را او مرده گون و برآمده استخوانهاي و
و داد بÇوسهها رويش و سر بر و كشيد آغوش در را پسر گريه با و ديد پريشان

 گفت:
باد بر را خود آرزوهاي همة كه نهاد هم بر چشم دريغ و افسوس و آه با پدرت
مÇيترسم بيا/ خويش منزل به و كن رحمي رفتنيام, من ا كنون و بود ديده رفته

رسد/ تو بر آزاري
بيشين# ستيزه اين مكن جان با بنشين ريزه سنگ نه است جان

جÇان2 آهÇنين نÇه سÇنگدلي نه مÇرنجان غÇم بÇه خود دل و جان

فÇرمان جÇز و بود گذشته مصلحتجويي و اندرز و پند از كارش مجنون اما
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خÇود از كÇه بÇود شده فنا چنان آن عشق درياي در نميپذيرفت, جنون و عشق
نميشناخت/ وجودي و مذهبي و تعلقي و ارادهاي

گفت: مادر به اينرو از
اخÇÇتياري نÇÇباشد كÇÇه دانÇÇي زاري و بÇال چÇنين بÇÇه عشÇÇقي

رهÇانم قÇÇفس ايÇÇن قÇÇالب از جÇانم مÇرغ آنكÇه پÇÇي در تÇÇو

/28 Ç 2ì ابيات /1/32 بيت /2/1ê بيت :[39] /3/1ì بيت /ê

گÇرفتار1 شÇوم قÇفس دو در تÇا بÇÇار دگÇÇر مÇÇرا دامكشÇÇي در

گÇرد2 پس بÇاز تÇو زدم, درد من درد چÇنين در تÇو مÇÇرا بگÇÇذار

خود اميد آخرين بينوا مادر نهاد/ بيابان به سر و زد بوسه مادر پاي بر سپس و
نيز او كه نگذشت چيزي و بود معني بي برايش بودن ديگر يافت, داده دست از را
به دوباره سليم روزي اينكه تا نداشت, خبر مادر فوت از مجنون ولي درگذشت/
جÇامه و ناليدن جز كه مجنون داد/ بدو را مادرش مرگ خبر و رفت مجنون نزد
بر را خود سر و پا بي و شد ديوانهتر بود, ديوانه بكند, نميتوانست كاري دريدن

بيفتاد/ بيهوش و افكند پدر و مادر خا ك
مÇاليد3 روي دو هÇر مشÇهد در نÇاليد زار دو هÇر تÇÇربت بÇÇر

مÇيدويدند4 قÇبيله ز يك يك شنيدند او خروش چو خويشان

بين كه كردند درخواست و دادند دلداري و شدند, جمع او دور به قبيله افراد
كه بود ار دو جنون و ال سي عشق نباشد, يا باشد كه نبود اويي ديگر ولي بماند, آنها
و نهاد بيابان به سر ناالن و چا ك پيرهن نميگنجيد, مكان و ديار و زمان و زمين در

شدند/// روان دنبالش به گرفته خو او با حيوانات

ديدارليلي,نوايمجنون

در آزاد ولي بود عشق دربند مجنون چه بود, مجنون از دردمندتر بس ليلي
دربند و عشق دربند و دردمند ليلي اما همراز/ و همدم وحوش با و بيابان و صحرا
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سر مجنونوار و نگريزد خانه از كه بودند او مراقب همواره پاسداران شوي/ خانة
را قاصدي پيرمرد همان ليلي و شد فراهم فرصت روزي باالخره اما ننهد, بيابان به
تا كرد تقاضا و بخشيد گوهر بدو و ديد بود فرستاده نامه وسيلهاش به آن از پيش  كه
را يكديگر تا بياورد نخلستاني به خودش سراي نزديك به را او و برود مجنون نزد

بشنوند/ را هم صداي و ببينند
آن كه ميداشتند پاسش آهوان و سگان و بود افتاده خا ك بر نيممرده مجنون
دست و برداشت سر مجنون وزيد/ او بر بهاري نسيم چون خوشخبر قاصد پير

بوسيد/ داشت يار بوي كه را پير قاصد نوازشگر
گفت: پير قاصد

است جÇان بÇه تÇا تÇÇو دوسÇÇتي در است جÇÇهان جÇÇميلة كÇÇه ليÇÇÇلي

شÇÇنيدست نكÇÇتهاي تÇÇو نÇÇزلفظ نÇديدست تÇو روي كÇÇه ديÇÇريست

نشÇيند هÇم بÇه دو بÇÇه دو تÇÇو بÇÇا بÇÇبيند دمت يكÇÇي كÇÇه  كÇÇÇÇوشد

/ê9 Ç êì ابيات :[ê0] /1/ìì Ç ìë ابيات /2/ì9 بيت /3

آزاد1 گÇÇÇÇردي فÇÇÇÇراق بÇÇÇÇند از شÇاد او روي بÇÇه شÇÇوي نÇÇيز تÇÇو

بيرون خود توبره از بود سوگواري نمايانگر كه تيرهاي و مشكي لباس سپس و
و پوشيد را جامه مخالفت و درنگ هيچ بي مجنون بپوشد/ تا داد مجنون به و آورد
او و رسÇاند ليلي به خبر پيرمرد رسيدند/ نخلستان به كه نپاييد ديري افتاد/ راه به
و بيفتاد پاي از و بيايد نتوانست مجنون قدمي ده تا اما كشاند/ نخلستان به را خود

گفت: ناله كنان
بسÇÇÇوزم روم پÇÇÇÇيشتر مÇيفروزم گÇÇÇÇر شÇÇمع كÇÇه زيÇÇنگونه

عÇيبنا كست2 عشÇق مÇÇذهب در هÇال كست زنÇم قÇدم بÇيش زيÇن

است3 حرام او بر غرض بيش زين است تÇمام عÇÇاشق كÇÇه نÇÇيز او

جÇان سÇرماية را آن كه كنم گوش من تا برخواند بيتها كه بخواه مجنون از
/ سازم
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آبÇي او بÇر ديÇد, افتاده مدهوش را او رسيد مجنون نزد چون پيرمرد پيك
خواند: چنين و آغازيد شعرگويي و آمد هوش به تا ريخت

رايÇيم تÇو ما و كهاي? زان تو كÇجاييم? مÇا و كÇجا تÇو آيÇا

/2 Ç 1 ابيات :[ê1] /1/9 بيت /2/23 بيت /3/ê7 بيت /ê

مÇايي1 حÇريف ا گر بسمالله بÇينوايÇي نÇÇواي و مÇÇاييم

نÇداريÇم2 غم و توايم غمدار نÇداريÇم قÇدم تو غم در جز

شÇادم3 و تندرست و آسوده يÇادم تÇو هستي ز هست تا

گÇلشن4 مÇيان تو و من تنها روشÇن روز چو شبي مهتاب

گفت: كه آنجا تا ناليد و سرود و گفت و

/ì0 بيت /ë/ì1 بيت /ì

جÇان5 اي خÇالت چو شدهام جوجو جÇÇان از جÇÇمالت تشÇÇÇÇنگي از

خÇروار6 بÇÇه دهÇÇي دلم خÇÇوناب كÇار ايÇن در دلم نÇدهي جÇÇو يك

دويدند/ دنبالش به دام و دد و نهاد بيابان به سر ليليگويان, ليلي سپس و

همراهنيمهراه

ميساختند معاني جوهرة را شعرش شاعران بود, پيچيده جا همه مجنون آوازة
نام به جوان شاعري تاآنجا كه ميدانستند, خود وصفالحال را او اشعار عاشقان و
وحوش ميان در را او بسيار تفحص از پس و كرد مجنون ديدار عزم بغدادي سالم
و باشند نداشته كاري او به كه زد نهيب حيوانات بر مجنون شد/ نزديك و يافت

پرسيد/ را او آمدن از غرض سپس
گويم شعر و بشنوم را اشعارت و باشم همراه و همراز تو با تا آمدهام گفت: او
نه و است خورد نه مرا نيستي راه اين حريف تو گفت مجنون بسوزم/ تو چون و

افزود: سپس و قرار نه و است آرام نه خواب,
است محال ساختن تو خوي با است مالل خود خوي ز كه را ما
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گÇريزد صÇحبتم و مÇن از ديÇو خÇيزد چÇه را تو من صحبت از

/ê1 Ç 39 ابيات :[ê2] /1/73 Ç 72 ابيات /2/7ì Ç 7ë ابيات /3

اويÇي1 جÇنس كه طلب نوع آن جÇويي انس تÇو و وحشيم من

و پذيرفت مجنون تا كرد پافشاري آنقدر و نبود دستبردار بغدادي سالم اما
مÇيشد جÇاري دهÇانش از سيل چون كه را ابياتي و ماند مجنون با روزي چند او
و گشود دلسوزي و پند به زبان و نماند طاقتش ديگر ميسپرد/ خاطر به و ميشنيد

 گفت:
جÇÇوانÇÇيست آتش گÇÇÇرمي از مهربانيست جوش كه شعله اين

سÇرد2 شÇود آتشÇين كÇÇورة آن مÇرد از جÇوانÇي درگÇذرد چÇون

برخاست/ جا از و شد آشفتهتر او سخنان از مجنون
پÇÇرستم هÇÇوا شÇÇÇيفتهاي يÇÇÇÇا مسÇتم كÇه بÇري گÇمان چÇÇه  گÇÇفتا

خÇجالت3 خÇود نÇفس ز بÇÇرده نÇÇا جÇÇاللت از عشÇÇÇقم شÇÇÇÇاهنشه

عÇودم چÇو مÇن و گشت آتش عشق وجÇÇودم خÇÇالصة است عشÇÇÇÇق

مÇÇيانه از كشÇÇÇÇيدم رخت مÇÇÇÇن خÇانه كÇرد خÇÇاص و آمÇÇد عشÇÇق

/ 81Ç 79 ابيات /ê

است4 يÇار هست آنÇچه نيستم, من است شÇمار در كÇه مÇن هسÇتي بÇÇا

ديگر اما بود, شده گرم مجنون شعر و عشق شور از كه وجودي با جوان آن
بازگشت/ بغداد به و كند ل تحم را خوابي و خورد بي و سختي آن نميتوانست

مرگابنسالمشوهرليلي

و سخت چه گفت/ نميتوانست كس هيچ به كه بود جانكاه غمي را ابنسالم
دسترسي ولي تخت, بر گوهر بيگانه/ با دلش ولي خانه, در عروس بود, مردافكن
اما بود, گذارده نگهبان او بر شوي و بود ابنسالم بند در ليلي Gظاهر سخت/ او بر
گريه خويش عشق بر شوهر غياب در ليلي چه بود, او پاي بر زنجير و غل Hباطن
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آن بر هم تب و زيستن///درد مجال نه و بود گريستن توان نه را او ولي ميكرد,
مÇاندن بÇه اميدي چون ولي شد بهتر كمي كوشيدند, بهبود به طبيبان شد/ افزوده

افتاد/ مرگ و بيماري بستر در باز و شكست را پرهيز خود نداشت
چشÇمان و نÇديد مÇهر از اثÇري هيچ اما دوخت, ليلي بر را نگاهش آخرين

فروبست///
و ميپوشيد سياه ميكند, موي ميكرد, شيون بايد آنجا رسم به مرده شوي زن
و كند فرياد بلند كه بود يافته مجال ليلي ا كنون نميآمد//و بيرون خانه از سال دو

بگريد/
يÇÇÇاد را دوست نÇÇÇÇهفته آورده و فÇÇرياد شÇÇوي بÇÇهر ز مÇÇيكرد

/ì2 Ç ì1 ابيات :[ê3] /1/ìë بيت /2/72 بيت /3

مÇيكند1 شÇوي طÇفيل بÇÇه ÇÇا ام مÇيكند مÇÇوي دوست مÇÇحنت از

بودي2 دوست دوست همه مغزش بÇودي پÇوست بÇرون ز شÇÇويش

زاري3 و خÇروش فÇلك هÇفت بÇر سÇÇوگواري شÇÇرط بÇÇه مÇÇيبرد

گلپرپرميشود درخزان,

/1 بيت :[êê] /ê/ì بيت /ë

بÇÇرگريزان4 ز شÇÇÇÇود خÇÇÇÇونابه بÇرگريزان وقت كÇÇه است شÇÇرط

گÇÇيرد5 دست بÇÇه غÇÇم گÇÇيرد گÇÇÇلنامة شكست سÇÇمن سÇÇÇÇيماي

چه و گفت/ نتوان كه دردي دشوارتر چه و ساختن و سوختن است دشوار چه
جÇرأت ولي مÇيسوزد, شÇمع چÇون كÇه عÇاشقي مظلوم چه و عشق است غريب
قهر شيطان و نپرستند را عشق خداي كه جامعهاي بر نفرين هزار و نيست فريادش

برند/ سجده را
داس طبيعت و داشت جدايي غم از خبر زرد برگهاي بودو رسيده فرا خزان
وجود شمع و زند سر را شمع كه بود آن پي در بار اين بود/ گرفته دست بر مرگ
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كند/ خاموش را ليلي

/17 بيت چشم/1/ اشك مجاري ب: صق /#/2ì بيت /2

دردمÇÇندي1 چÇÇاه بÇÇه افÇÇتاد سÇÇربلندي سÇÇرير ز ليÇÇÇÇلي

هشت2 فرو رخ به قصب# سربند كشت از دانÇÇه چÇÇنانكه افÇÇتاد

باز خويش مادر به داشت دل در چه هر و گشود دهان زندگي آخر لحظات در
افزود: و  گفت

بÇاشم مÇرده دوست دوري وز باشم سپرده جان كه لحظه  كان

/3ì Ç 3ë ابيات /3/êì Ç ê1 ابيات /ê/ë1 Ç ê9 ابيات /ë/ëì بيت /ì

بÇركش3 دوست نÇياز ز نÇÇيلم دركش دوست غÇبار ز سÇرمم

آرايشي بسپار, خا ك حجلة به و كن آرايش وار عروس مرا مرگم از پس مادر,
سوز از عطر چشم, اشك از گالب و دوست نياز از نيل و يار راه غبار از سرمهام  كه
آه سپس و باشد/ خون از كفنم و آه و سرد دم از كافور زرد, گل از حنوط جگر,

گفت:  كشان
وطÇنگاه از مÇÇن شÇÇدم آ گÇÇاه كĤواره گÇÇردد چÇÇو مÇÇÇن آوارة

عÇماري ايÇن سÇالم بÇÇه آيÇÇد سÇÇوگواري راه ز كÇÇÇه دانÇÇÇÇم

بÇÇيند خÇÇا ك ليك جÇÇويد مÇÇه مÇينشيند خÇا ك سÇر بÇر چÇون

دردنÇا كÇي و دريÇÇغ بÇÇه نÇÇالد خÇا كÇي غÇريب آن مÇن خا ك بر

است يÇادگار تÇÇو بÇÇبر مÇÇن از است يار عزيز عجب و است يار

خÇواري4 بÇه نÇظر نكÇني وي در داري نكÇÇوش خÇÇدا بÇÇÇÇهر از

زنÇجير مÇيبÔريد كÇه لحÇÇظه آن دلگÇير سÇراي ايÇن از ليÇلي  گÇو

مÇيداد پÇا ك جÇان تÇو يÇاد بÇر مÇيداد خÇا ك بÇه تن تو مهر در

كÇرد5 عÇاشقي كÇار سÇر در جان كÇرد صÇادقي تÇÇو عÇÇاشقي در

راه6 بÇر چشÇم تÇو قبل از هست گÇذرگاه ايÇن در مÇنتظران چÇون

در را او كه ميديد را مجنون گويا شد/ بسته انتظارش از پر چشم بعد لحظاتي
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ميگرداند//// آسمانها در و گرفته خويش گرم آغوش
عروسي لباس را ليلي شد///و بلند شيون فرياد ديار و خانه و خرگاه و خيمه از

سپردند/ خا ك به عروسگونه و پوشاندند

مجنونبرگورليليوسرانجاماو

و نÇباشد/ اميد ديدار به ديگر كه فراقي هم آن است, دردنا ك چه فراق درد
را ندهد///مجنون آن سر بر جان و كند ل تحم و بشنود را درد اين بتواند كه  كيست

كرد/ چه كه گويم چه كردند///ديگر خبر
آتشآلود زبÇÇÇÇان بگشÇÇÇÇÇاد پÇالود شÇمع چÇو جگÇر خÇوناب

/ 83Ç 82 ابيات /1/ 8ëÇ 8ê ابيات /2/99 بيت /3

درد1 از گÇريست همي و ميگفت كÇرد فÇرو سÇر دخÇمه بÇه وانگاه

نÇديده جÇهان جÇهان, ز رفÇÇته رسÇيده خÇزان گÇل تÇازه  كÇÇاي

چÇوني?2 مÇغا ك ايÇن ظلمت در چÇوني? خÇا ك گÇÇزند ز چÇÇوني

جÇÇÇاني3 درون صÇÇÇÇفت راه از نÇهاني مÇن ز ا گÇÇر صÇÇورت در

<برخاست>/ دستگردي: وحيد نسخة در /#/101 بيت /ê/13 Ç 11 ابيات :[êë] /ë

4 بÇرجÇاست# جاودانÇه تو اندوه بÇرخÇاست مÇيانه از تو نقش  گر

مگÇر امÇا شÇد, كÇوه راهÇي وحÇوش و ددان بÇا هÇمراه فÇريادزنان ناله كنان,
كه او دنبال به حيوانات و شد ليلي روضة بر باز كند? درنگ جايي در ميتوانست
از و افكند خا ك بر را خود و برداشت فرياد و ناله بودند, سوگوار نيز آنها  گويا

كه: برداشت فرياد جان اعماق
است برگزيده چه هر به سوگند است آفريده چه هر خالق  كاي

رسÇانم خÇود يÇار حÇضرت در وارهÇانم خÇويش مÇحنت  كÇز

رانÇي5 سÇخت بÇه كÇنم آباد و جÇÇاني سÇÇخت ز كÇÇÇنم آزاد

و گÇفت ايدوست ايدوست, آنÇقدر و نÇهاد ليÇلي تÇربت بÇر سÇر سپس و
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نشد/// شنيده او از صدايي ديگر  گفت/// كه
بود/// شده محو دوست صداي در صدايش ديگر

بÇرآورد جÇÇان و بگÇÇفت دوست اي بÇÇرآورد در دوست تÇÇربت چÇÇÇون

راه/ اين بر /// وحيد: نسخة در /#/17 Ç 1ë ابيات /1/ë9 Ç ë8 ابيات /2

راه ايÇن از# نگÇذرد كÇه كÇيست وان گÇÇذرگاه ايÇÇن از گÇÇذشت نÇÇيز او

نÇÇÇÇرستند1 او قÇÇÇÇÇÇÇطع آفت از هسÇتند چÇه هÇر كÇه عÇدم راهيست

جرأت را كسي و نميرفتند و بودند زده حلقه جانش بي تن گرد به حيوانات
زبÇان آن سوگواري تا گذشت سال يك يا ماه يك شود, نزديك بدانجا كه نبود
مردهاي استخوان جز و رسيدند ناباوران عشق آن آنگاه و رفتند و شد تمام بستگان
حلÇم و زيÇارتگاه را آنÇجا و سÇپردند خÇا كش بر ليلي كنار در و شستند نديدند/

دادند/ قرار اق عش حاجات برآوردن
مÇالمت راهشÇان ز بÇÇرخÇاست قÇÇيامت تÇÇا نÇÇاز بÇÇه خÇÇفتند

مÇهد2 يك به جهان آن در خفتند عÇهد يك به جهان اين در بودند

را عشق اما نميكردند گور به زنده را دختران ديگر گرچه كه جامعهاي بود اين
ميسپردند/ گور به ب تعص گور در را زنان و ميكردند گور به زنده



هفتپيكر





هفتپيكر
گنبد) هفت Ç (بهرامنامه

مه مقد
آغاز ارسالن كرب ين غياثالد سلطان درخواست به بنا نظامي را داستان اين
گÇوياي كÇه نمادين و راز و رمز پر داستاني رساند/ اتمام به ë93 سال در و  كرد

است: بسيار پيامهاي
ن, تمد هنر, ديني, فرهنگي, سياسي, جهت از ساسانيان اوضاع چگونگي Ç1

خارجي/ و داخلي فرهنگي و اجتماعي روابط و خرد و حكمت ادب, و شعر
بÇه ه وجÇت نسÇبي, عÇدالت نسبي, آزادي زندگي, رفاه ل, تجم شادخواري, Ç2

رشÇادتها, و شÇجاعتها سÇرورها, و جشÇنها مÇذهبي, آداب و ديÇني مسÇاÄل
است/ مترقي جامعهاي بيانگر كه آن امثال و ادب و شعر موسيقي,

مÇيشود ديÇده داستان اين در كه بينظير شخصيتپردازيهاي و نمادها Ç3
اراÇÄة ضÇمن و است بÇوده عصر آن جهان رمز و راز پر اسطورههاي از برگرفته
درون نÇمايش بÇويژه هست, نÇيز انسÇان درون نÇمادين نÇمايش جهان, فرهنگ
شÇهوانÇي انگيزههاي و همسري چند به ميل كه باستان تاريخ عرصة در ايرانيان

ميشود/ ارضا صحنهپردازي ناخودآ گاه در افتاده
هÇمان اسÇاس بÇر هÇفترنگ و هÇÇفتگنبد و هÇÇفتپيكر عÇÇينحال در و
هÇفتگام و ل او مÇرحÇله هÇفت هفتفلك, سلوك, مرحله هفت هفتامشاسپند,
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است/ عرفان و ف تصو

آغازهفتپيكر

/1 بيت :[1] /1/11 بيت /2/13 بيت /3/2ì بيت /ê

تÇو1 از پÇيش نÇبوده بÇÇودي هÇÇيچ تÇو از خÇويش بÇود ديÇده جهان اي

كÇÇار2 آخÇÇر بÇÇه آخÇÇرالĤخÇÇرين و شÇÇمار پÇÇيش بÇÇه ليÇÇÇÇن لاالو او

زوال3 گÇÇرد نÇÇانشسته درت بÇÇÇÇر خÇيال راه تÇو حÇضرت بÇÇر بسÇÇته

نÇه4 جÇايت هÇÇيچ و جÇÇايي هÇÇمه نÇÇÇÇه رهÇÇÇÇنمايت و رهÇÇÇÇنمايي

كتابهايش ديگر چون بينياز درگاه به نيازمندي بيان از پس مه مقد در نظامي
خÇاتمه در و مÇيپردازد حÇضرت آن مÇعراج تÇوصيف به و ا كرم پيامبر نعت به

ميگويد:
چÇند پسÇتي بÇراي بÇلندي بر چÇند جÇهانپرستي نظامي اي

/77 Ç 7ì ابيات :[3] /ë/73 بيت /ì/2 Ç 1 ابيات :[ì] /7/12 Ç 11 ابيات /8

يÇابي5 دي حمÇم ديÇÇن ز آن و يÇابي سÇرمدي ملك تا  كوش

شناس6 شرع نور به رستگاري پÇاس دارد عÇقيده گÇر را عقل

مراغه پادشاه ارسالن كرپ ين عال¾الد درخواست را كتاب نظم سبب سپس و
و حكمت به زبان هميشه چون آنگاه و ساخته ا غر چكامهاي او وصف در و آورده

ميگشايد: اندرز
است سخن سخن, اين در و است سخن است كÇهن هÇم و است نÇو هÇم او آنچه

ن7 ÔخÇÇس ز خÇÇوبتر فÇÇÇÇرزند هÇÇÇÇيچ ÇÇÇن Ôك مÇÇÇÇادر نÇÇÇÇزاد آفÇÇÇÇرينش ز

ميدهد/ ديگر پيام چند سخن, ستايش از پس
خودشناسي/ Ç1

افÇÇراخت زنÇÇدگي بÇÇه سÇÇر ابÇÇد نÇÇÇÇا شÇناخت بÇود چÇنانكه را خÇÇود كÇÇه هÇÇر

مÇاند8 بÇاقي خÇوانÇد نÇقش ايÇن كÇه هÇر نÇخوانÇد خÇويش نÇقش كÇه شÇد آن فاني
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است/ خودشناسي مانع بهانهتراشي و توجيه گري Ç2

/17 بيت /1/32 Ç 31 ابيات /2/38 Ç 37 ابيات /3/39 بيت /ê

است1 تÇرش مÇن دوغ كه نگويد است كس تÇيزهش بÇهانه در كسÇÇي هÇÇر

است/ نجات ماية و ياوري و ياري هر اصل خرد, Ç3

داري خÇÇرد ا گÇÇÇر داري هÇÇÇÇمه يÇاري رسÇد كÇزو آن است خÇÇرد

نÇهاد2 ديÇو و است صÇورت آدمÇي داد نÇÇدانÇÇد خÇÇرد داد كÇÇه هÇÇر

است/ خويشتن بر بدكردن بدانديشي, Çê
انÇÇديشي بÇÇد ديگÇÇران حÇÇÇق در خÇويشي كÇند بÇÇد مÇÇرد تÇÇن بÇÇا

پÇيش3 آرد نÇيكي پÇيشه, نÇÇيكويي نÇيكانÇديش هست كÇÇه را تي مÇÇه

دشمن/ و دوست با خويي خوش Ç ë
بÇÇاري4 دشÇÇمنان طÇÇعن نÇÇÇÇخوري خÇÇاري رسÇÇد گÇÇر كÇÇه زي آنÇÇچنان

داري خÇÇوش بÇÇوي آفÇÇÇÇاق در تÇÇÇÇا داري خÇوش خÇوي كÇه بÇه آن گÇل چون

خÇفت خÇوش او كه هر ديد خوش خواب گÇفت چÇÇه حكÇÇيم آن كÇÇه نشÇÇنيدي

به///>/ آن گل <چو دستگردي: وحيد نسخة در ,ë1 Ç ê9 ابيات /ë/ë3 بيت /ì

دادن5 جÇان وقت خÇوست آن بÇÇر هÇÇم زادن گÇÇه بÇÇود بÇÇÇدخو كÇÇÇÇه هÇÇÇÇر

كشت6 نÇاني بÇهر ز را صÇد تÇÇو چÇÇون درشت خÇا ك كÇه مكÇÇن سÇÇختگيري

آغازداستانبهرام

كرد)/ سلطنت ميالدي ê21 تا ساساني(399 پادشاه چهاردهمين بزهكار, يا ل او يزدگرد /#

در فرزندانش همة نداشت, فرزندي هنوز ازدواج سال بيست از پس يزدگرد#
ميخواهد برومند و زنده فرزند ا گر گفتند مان منج بار اين بودند, مرده كودكي آغاز

كنند/// تربيت همانجا را او تا سپارد تازيان به را فرزندش كه بايد
نزد به را جگرگوشهاش و نهاد كنار را پادشاهي غرور و پدري مهر هم يزدگرد
حيره, در نعمان حكومت محل در را نخستين سال چهار او فرستاد/ ر ذÖنÔم نÔعمانبن
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بنايي در هوا و آب خوش جايي در را بهرام بايد كه كرد درخواست نعمان بماند/
جسÇتجوي در بسÇازد/ زيبا بسيار قصري كه شد آن بر و نگهدارد دلپذير و آرام
ار من س نام به معماري نشاني بسيار جستجوي از پس برآمد, ق خال و مشهور بنايي
ساخته شام و مصر در مجلل و زيبا قصرهاي بس كه دادند بدو را روم سرزمين از

بود/
تا كرد دعوت او از و فرستاد بدانسو بود رومي زبان به آشنا كه را كسي نعمان
كه كرد آغاز را بينظير قصري بناي و پذيرفت ار من س بسازد/ قصري چنان و بيايد
و اف شف سنگهاي و زر و سيم از آن در كه قصر اين شد/ تمام سال پنج از بعد

ميشد/ ظاهر رنگ سه در بود شده ساخته ر منو
بردوش ازرقي بستي هوا چون ازرقپÇوش آسمان ز صبحدم

زرد كÇردي آفÇتاب چون چهره نÇورد ز بÇرون آمÇدي  كÇافتاب

/38 Ç 3ì ابيات :[9] گور/1/ بهرام كاخ نام شاه, خوردن غذا تاالر و قصر گاه, خوردن معرب : Öقن Öر و Ôخ /#

سÇفيد1 ابر چو شدي لطافت از خÇورشيد بÇر كله ابر زدي چون

آنچه از بيش ديد, هنرنمايي و زيبايي همه آن با را # Öقن Öر و Ôخ بناي وقتي نعمان
ديد, سيم و زر همه آن چون ار من س داد/ بسيار هداياي و بخشيد ار من س به بود بنا
بهتر بس بنايي من ميكند انعام من به حد اين به تا شاه كه ميدانستم ا گر  گفت:
خشÇم از نÇعمان هÇفتگنبد/ و بÇاشد رنگ صÇد كÇه يÇاقوت از بÇنايي ميساختم,
ميسازد, خورنق از بهتر كاخي بماند هنرمند اين ا گر گفت: خود با و برافروخت
ساخته كه قصري همان بام باالي به را او داد دستور پس كنم/ نيست به سر را او بايد

كنند/ پرتابش آنجا از و ببرند است
ميدهد: پند دو نظامي جا اين در

شد/ نزديك دولتمردان و شاهان به نبايد هرگز Ç1

/ë7 بيت /2

دورش2 از ديÇد كÇه شÇد آن ايمن نÇورش كÇز است آتشÇي پÇادشاه
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بد/ چه و خوب چه است, خويش عمل گرو در كس هر Ç2

بÇيش صÇدگز بÇركشيد بÇنا خÇويش كÇÇان اوفÇتادن از بÇود خÇبر بي

/ì9 Ç ì7 ابيات /1/21 بيت :[10] /2/2ê بيت /3

نÇيفزودي1 گÇز سه از دست به يك بÇودي خÇبر خÇودش گÇÇور ز  گÇÇر

نقونعمانوبهرام Öر و Ôخ

نزديك و دور از توانست كه هر شد, پيچيده جا همه در خورنق قصر آوازة
بود يافته تازهاي نشاط قصر آن در بهرام آمد/ بدانجا هنري شاهكار آن ديدن براي
را فرات رودخانة يكسو ميآمد, قصر باالي روز هر و ميباليد خود به نعمان و
درخت پر روستاهاي ديگر سويي و ميسپرد ره پرغرور و گشاده دهان كه ميديد

زد: فرياد نشاط غايت در روزي م/ خر و سرسبز مزارع و
بÇود2 بÇايد شÇاد جÇاي چنين به بود? شايد چه خوبتر اين از  گفت

بس الهي درگاه گفت: و داد تكان سري بود, ديندار مسيحي مردي كه وزيرش
است, خوشتر

برداري3 بوي و رنگ اين از دل خÇبرداري مÇعرفت زان تÇو  گر

شعلهور آن از كه افتاد نعمان جان و دل بر چنان برآمده دل از بيان آن شعلة
بدين چون كه كيخسرو همچون ÇÇ نهاد صحرا به سر و آمد پايين به قصر از و شد

نديد/ را او كس ديگر و ÇÇ برآمد كوه البرز بر رسيد آ گاهي
كشور امور به كه نبود چارهاي ديگر نشست, پدر انتظار در تي مد منذر پسرش
و حيره (پادشاهان رسيد بدو ايران شاه از حكومت فرمان كه وقتي بويژه پردازد,

بودند)/ ايران شاهان دستنشاندة يمن
پسر و ميداشت دوست عزيز جان چون را بهرام نعمان, پدرش همانند منذر
اين روزها آنكه از پس بود/ بهرام همراز و درس هم و همبازي دوم نعمان منذر
در و پرداختند يوناني و پارسي و تازي زبان سه آموزش و درس به نوجوان دو
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بهرام آوردند/ روي شكار و چوگان و تيراندازي و سواري به شدند كامل ه اولي علوم
از كÇمتر و گÇرفتÇه گورخر صدهÇا كمند با او بÇود, شده عالقمند گورخر شكار به
بÇنÇد در را او كÇرده داغ نÇداشت حق كس و ميكرد آزاد نهاده داغ را سال چهار

از داغي داريم, جگر بر الله داغ ما يعني اهللا بسم گويند و گرفتهاند داغ معني به وسم از را "اسم" كلمة عرفا /#
نيابد/ دست آن بر كس كه بخشايشگر, و ë3/بخشاينده بيت :[11] /1

 كشد/#
شتافت, بدانسو ديد گردي دور از بود, رفته شكار به نعمان و منذر با روزي
زمين به و گذشت دو هر از كه زد تير او بر چنان بود/ گرفته گوري گردن شيري
گورش بهرام پس زان كه شد چنان سامان آن مردم و نعمان و منذر شگفتي افتاد,

ساختند/ شير و گور از نقشي و خواندند
زبر1 شير و زير گور صورت زر بÇه نگÇاشتند خورنق در

به بهرام كه بود وقتي آن و رفت باالتر هم اين از گور بهرام شجاعت شهرت
دويد, شتابان و سريع بس گورخر پرداخت/ تعقيبش به ديد, گوري بود, رفته شكار
غاري به گورخر كه بود گذشته ميانه از روز تاخت/ و تاخت اسب او پي از بهرام
خفته غار جلوي در سياه كوهي چون كه افتاد دمان اژدهايي بر بهرام چشم رسيد/
و مÇردي داد و فشÇرد پÇاي است/ خوانده ياري به را او گورخر كه دريافت بود/
هنوز دريد/ شكم و درآورد پاي از خنجر و نيزه و تير با را اژدها و داد مردانگي
به گورخر همان كه ديد شگفتي كمال با سپس و بود, اژدها شكم در گورخر ة بچ
رسيد/ بزرگ بسيار گنجي به تا شد وارد غار به گور دنبال به بهرام رفت, غار درون
گنجينهها و آوردند شتر سيصد داد دستور رسيدند همراهان ديگر وقت همين در
و برداشت خود را بقيه و نعمان و منذر به شتر ده و فرستاد شاه براي شتر ده بردند,
داد دستور و شد كار به دست نيز بار اين منذر بخشيد/ بينوايان به را آن از بسياري

كنند/ تصوير اژدها كشتن حال در بهرام از نقشي
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هفتپيكردرقصرخورنق

بر چشمانش ميگشت, خورنق قصر در بهرام افتاد, عجيبي اتفاق روز يك
خواست خازن از و كردهاند, را قفل آن چرا كه شد شگفتزده افتاد, شده قفل دري

ديد/ هفتپيكره بهرام شد/ دور خود و گشود را در خازن بگشايد/ را در تا

يا ايالتها همه نمايندة و وحدت حلقة ايران شاهنشاه كه است مركزي ايران با متحد كشور هفت منظور /#
است/ بوده متحد  كشورهاي

مÇنسوب# كشوري به زان يكي هر خÇوب نگÇÇاشته او در هÇÇفتپيكر

تÇمام مÇÇاه ز خÇÇوبتر پÇÇيكري نÇÇام فÇÇورك هÇÇند, راي دخÇÇÇتر

طÇÇراز و چÇÇين لعÇÇبتان فÇÇÇÇتنة يÇغماناز نÇام بÇÇه خÇÇاقان, دخت

دري كÇبك بسÇان خÇرامÇي خوش نÇÇازپري شÇÇاه, خÇÇÇوارزم دخت

پÇوش رومÇي طÇراز چÇيني تÇÇرك نسÇريننوش شÇاه, سقالب دخت

افÇÇزون روز مÇÇاه چÇÇو آفÇÇÇتابي آزريÇÇون مÇÇغرب, شÇÇاه دخÇÇتر

هÇماي نÇام بÇه هÇم و همايون هم راي هÇÇمايون قÇÇÇيصر دخÇÇÇÇتر

طÇاووس چون خوب و نام تي رس Ôد كÇيكاووس نسÇل ز كسÇÇري دخت

را هفتپيكر اين نقاش يك دست بود شده بسته گنبد آن دوش بر حمايلدار كه دايره و حلقه يك در يعني /##
دستگردي)/ وحيد نسخة گنجوي, نظامي حكيم يات كل دوم جلد از (نقل بود/ كرده نقش

/17 Ç 9 ابيات /1

دست1 يك از پيكر هفت اين بست## كرده حÇمايل حÇلقة يكÇÇي در

نام آن بر و است پيكر هفت آن وسط در پيكرهاي كه ديد شگفتي كمال با و
هÇفت يÇا شهزاده هفت كه دريافت و است شده نوشته آن بر گور بهرام او خود
به و كرد قفل را آن در و آمد بيرون شادماني با شاه يافت/ خواهد تعلق بدو  كشور

ميرفت/ بدانجا مستي هنگام خود و مگشاي/ كس هيچ روي به در گفت: خازن

وفاتيزدگردپدربهرامومسألهجانشينياو

او خشم دست از كس هيچ كه ي حد به بود, خونريز و ستمكار مردي يزدگرد
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ناميدند/ دادگر مسيحيان و بزهكار را او زرتشتي موبدان داشت ه توج مسيحيت به چون /#

در فردوسي گفتة طبق سرانجام بود,# معروف بزهكار به اينرو از و نبود امان در
و نمود رام شود سوار او بر خواست يزدگرد چون و برآمد دريا از اسبي شاهنامه

به نفسي مردم و بمرد و بيفتاد و زد او بر لگدي نهد او بر لگام و زين خواست چون
به است بزهكار آن فرزند كه را بهرام كه كردند عهد خود با بزرگان كشيدند/ راحتي

ندهند/ خبر پدر مرگ از را وي و نپذيرند سلطنت
هÇنرش در نÇديد كس ديدة پÇدرش كشÇيدن جÇنايت از

نكÇنيم خÇبر مردنش پدر وز نكنيم نظر او در كس هر  گفت

كÇرد نÇدانÇد عÇجم ملك پÇرورد كار عÇرب بÇياباني  كÇان

/2ë Ç 22 ابيات :[1ê] /1/ê3 Ç ê2 ابيات بيت8 /2/ :[1ë] /3

رنج1 به رسند پارسيزادگان گÇنج و واليت دهد را تازيان

شد آن پي در آنگاه و بداشت پدر سوگ نخست يافت, خبر بهرام باالخره اما
بود خردمند و فرهنگ با جواني چون اما بازستاند, را پادشاهي ستيز و جنگ با  كه

كليد/ است نرمي كه آرم نرمي بروم, ملتم جنگ به چرا گفت: خود با
بÇاشند خÇجل عÇاقبت زمن تا بÇاشند سنگدل و عهد بد كه به

درد2 و بÇاشد دريغ خجالت ز و مÇرد خÇجالت رسÇد خيانت از

است كÇرده اقÇتباس شاهنامةفردوسي از نظامي را داستان قسمت اين چون
شيوة كه وجودي با ميگويد/ سپس ولي چند> گوÄي چند رفته سخن <خود ميگويد:

بياورم/ نو سخن نوروزي باد چون بايد و گفتن, دوباره را گفتهاي نيست من
يكيست3 نشانه شد دو گر تيرها يكيست خانه گنج به ره چون ليك

ميكنم خالص زر سخن, با را نقره من كرد, نقره را مس فردوسي ا گر كه است اين بيت از منظور ,11 بيت /ê
دستگردي)/ وحيد نسخة دوم, (جلد

خÇالص4 زر بÇه را نقره كند, وين خÇاص نقرة نقره, كرد مس ز آن

ميگويد: شاهنامه اساس همان بر را داستان بقية سپس و
منذر كه بسيار لشكري با و آميخت خرد با را قدرت انديشه اين پي در بهرام
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و شدند جمع (استخر) پايتخت در ايران بزرگان شد, ايران عازم بود ساخته فراهم
رايزني, از پس كنند/ جلوگيري خانمانسوز جنگ از تا پرداختند چارهانديشي به
بÇه و نÇوشت گÇور بهرام به نامهاي بود ايران بزرگان از منتخب پادشاه كه خسرو
را مÇوبدان احÇترام بÇا بÇهرام فÇرستاد/ او براي خردمند و جهانديده موبدان وسيلة
و نام از پس نامه متن بخواند/ تا داد دبير به و بوسيد را نامه ادب راه از و پذيرفت

كه: بود خسرو زبان از يزدان سپاس و ياد
پدر زيرا بپيمايم/ را خطر پر راه اين و كنم خدمت بدانان تا برگزيدند مردم مرا

شود/ شاه كسي نژاد آن از نميخواستند آنها و بود كرده ستم بسيار آنها بر تو
كس واليت غÇÇم نÇÇÇÇداري بس كÇÇÇÇه و داري تÇو جهان خواهي راست

خÇواب بÇا گÇهي خÇوش بÇاخورد شÇراب گاه و شكÇار در شÇÇبگير و شب

/29 Ç 27 ابيات :[1ì] /1

رنÇÇجور1 Öدل خÇÇلق كÇÇار پÇÇÇÇي از دور شÇادي ز شب و روز مÇن چÇو نه

آ گÇÇÇÇاهي دولت و ديÇÇÇÇن از داري شÇاهي از دوري كÇه نگÇÇويم ايÇÇن

تÇوست پÇادشاهي مÇÇيراث مÇÇلك درست بÇÇه تÇÇويي مÇÇملكت وارث

است/ آمده چتر///> <ساية دستگردي وحيد نسخة در /#/37 Ç 3ë ابيات /2

سÇرت2 ز شÇÇد دور تÇÇاج# سÇÇاية پÇÇÇدرت خÇÇÇÇامكاري از ليكÇÇÇÇن

در همانجا در پس نميپذيرد, را تو شاهي به كسي چون بود افزوده سپس و
عنوان به و ميفرستم برايت نهاني گنجهاي از خواهي چه هر و بمان حيره و يمن

ميكنم/ حكومت تو جانشين

/ê8 بيت /3

شÇمشير3 بي راست تو واليت خود سÇير گÇردد نÇيز خÇلق مÇن ز چون

خود خشم خردمندي غايت از اما بود آمده خشم به نامه از كه وجودي با بهرام
كه: نوشت پاسخ در مضمون اين به نامهاي و خورد فرو را

عÇيب اما ندارم, ملك و مال به نيازي من چه گر است/ راست گفتهايد آنچه
دارم/ تفاوت بسيار پدرم با من وا گذارم/ ديگران به را خويش پدران ملك كه است
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پÇرورد خÇرد دوسÇتم, خÇدا مÇÇن كÇرد خÇدايÇي دعÇوي پÇÇدر  گÇÇر

/10 Ç 9 ابيات :[17] /1/1ë بيت /2/20 بيت /3/2ì بيت /ê

دوست1 خÇدايÇي تا دوست خدا از پÇوست و رگ در فرق بسيار هست

گÇفت2 نÇÇبايد بÇÇد مÇÇرده پس از خÇفت نÇيكي بÇه چون كرد بدي  گر

ستم كس هيچ بر كه آنم بر آنم, جبران پي در و خواهم عذر پدر گناه از من
بدهم/ را كس هر حق و نكنم

گÇفتم3 آن تÇرك بÇه اينك اينك خÇفتم غافالن چو گر اين از پيش

خÇامي4 كنم كي پخته شدم چون خÇÇودكامي و بÇÇيخودي نكÇÇنم

/38 بيت را: ايرانيان بهرام دادن پاسخ دنبالة /ë/ 88بيت /ì/111 بيت /7

آفÇÇريننده5 نÇÇپسندد آنÇÇÇÇچه بÇÇيننده چشÇÇم بÇÇه نÇÇÇنمايم

از نوشتيد و گفتيد آنچه گفتند: و برخاستند آنها خواند, موبدان بر را نامه وقتي
اما هستيد, تخت و تاج شايسته كه ميدانيم ما و است دادگري و خردمندي نهايت
اين نبايد و است آيين خالف شكني پيمان و كردهايم بيعت شاهي به خسرو با ما

گفت: و گشود لب خردورزي و وقار همان با بهرام گردد/ معمول رسم
فرود او سر از تاج او آزار بدون ميتوانم من است/ خردي بي از بيوفايي بلي
به ملك تا ميخواهيد دليلي كارتان براي چون اما بستانم/ تيغ به ميتوانم و آورم/

سپريد/ من
دليÇر6 هست كÇه بÇود را آن بهره شÇير دو ميان كز است آن حجت

هÇركه بگÇذاريÇد/ دو آن مÇيان در را تÇاج و بياوريد نده غر شير دو بامدادان
به را شرط اين موبدان بربايد/ تاج شيران ميان از بايد است تخت و تاج خواهان
سر از تاج خسرو رساندند/ خسرو يعني منتخب شاه و كشور بزرگان كلية آ گاهي

گفت: و آمد پايين تخت از و برداشت
بسÇپارم7 شÇير بÇه جان او از بÇيزارم كه تÇخت و تÇاج آن از  گفت

/11ê بيت /8

بهرام8 ملك جز نيست كس هيچ جÇام بÇه و تÇيغ به مملكت وارث
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شÇير از بÇهرام ا گر كنند, چنان كه شدند همراه نظر اين بر هم كشور بزرگان
بهرام/ شد پيروز ا گر و باشد شاه همچنان خسرو دريد, را او شير يا و ترسيد

گرد شهر بزرگ ميدان در تازيان و پارسيان از مردم همه بامدادان روز فردا
مردمخوار شير دو شيرداران بود/ آميخته هم به ترس و دلهره و فرياد غريو آمدند,

/ گشودند شيران زنجير و نهادند وسط در تاج و آوردند ميدان به را
شگÇفتي با همه بود/ شده حبس سينهها در نفسها و خيره ميدان به نگاهها
پيش فوالدين گامهاي با سيما خوش و استخوان درشت بس ساله 22 جواني ديدند
چنان بهرام ولي شدند حمله گر شيران بربايد/ تاج كه رسيد شير دو ميدان به تا رفت
نهاد/ سر بر و برگرفت تاج بهرام و دادند/ جان دم در كه كوبيد هم به را دو آن سر

برآمد/ مردم همه از شادي غريو

بهرامگوربرمسندحكومت

بÇهرام دادگسÇتري و شÇجاعت از هÇمه بود, سرور و شادي غرق ايران تمام
و آزادي به را خود جاي استبداد آمد, پديد مردم در تازه جوشي و جنب ميگفتند/

بود/ داده شادي به را خود جاي غم

/ê8 بيت پدر: بهجاي بهرام نشستن تخت بر [19] /1/ìê بيت /2

هوا1 گشت گشاده نفسها بر نÇوا گÇرفت نÇو ز عÇالم  كÇار

سرمايه آن از همه تا ميخواست داشت جريان او وجود در عشق جوهر چون
نداشت/ غفلت عشقورزي از نيز خود و شوند برخوردار معنوي

روزي2 بÇÇي نÇÇماند را كس هÇÇÇيچ مÇÇردمانÇÇدوزي و كÇÇرد مÇÇÇردمي

نÇÇزدي چÇÇون و زدي در را عشÇÇق نÇزدي بÇÇرون عÇÇاشقي از نÇÇفس

نزند چگونه و ميزد را عشق خانة در داÄم و نبود دور عاشقي از نفس يك بيت: دو معني ,70 Ç ì9 ابيات /3
نيست/ جان نيست عشق را كه هر  كه

نيست3 جانش نيست عشق را كه هر نÇيست نشÇانش عÇاشقي كز  كيست
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فراواني, اين اثر بر اما گشت, افزون شادماني شد, بسيار فراواني

/78 بيت /1/97 بيت و///: خشكسالي صفت /2/111 بيت /3

كÇردند1 جÇدا سÇينهها از شفقت كÇردند رهÇا دل ز يÇزدان شكÇر

گران نان نرست, گياهي نباريد, باران آمد, پيش قحطي كري Ôناش اين نتيجة در
و گشايند انبارها جا همه تا داد دستور يافت خبر چون بهرام شد/ بسيار گرسنگي و
خشك كه وجودي با بخشند/ بينوايان به رايگان و توانگران به عادله نرخ به  گندم

اما, كشيد طول سال چهار سالي
مرد2 تنگي به او كه تن يكي جز بÇرد تÇنگي ز جÇان خلق جملة

به و كرد مالمت را خود مرد گرسنگي از نفر يك كشورش در اينكه از شاه
بÇخفت چون و كرد, آمرزش تقاضاي و نمود زاري و نيايش و رفت خدا درگاه
برچيده ديارت از مرگ سال چهار تا نيازت و دلسوزي اين براي گفت: هاتفش

شد/
بÇاز3 رعÇيت از داشت را مÇرگ ناز و نعمت به او كه شه آن خ فر

هم به خانهها اصفهان تا ري از كه شد افزون چنان آباداني و فراواني سپس و
لباس و كردند رها شمشير و تيغ مردم گرفت, فزوني عشرت و عيش شد, وصل
عشرت و عيش و محبت و عشق و زدودند دل از نفرت و خشم پوشيدند, زربفت
بدو بهرام پردازد عشرت و عيش به كه نداشت مالي كس هر و بخشيدند بال و پر را
خوشي به را آن نصف و كنند كار روز نصف تا واداشت را مردم ميكرد,  كمك

پردازند/

/12ë بيت /ê/127 بيت /ë

بÇÇازاري4 روز عÇÇيش از دادش كÇاري بÇر گÇماشت را كسÇي هر

بÇركند5 غÇم سÇاله هÇفتاد بÇÇيخ افكÇند خراج جهان از سال هفت

موسيقيدان و نغمهسرا استاد هزار شش تا فرمود بيشتر شادماني براي آنگاه و

شÇنگل بÇهرام, تÇقاضاي به بنا كه ميداند هند لوليان را رقصندگان و نوازندگان اين شاهنامه در فردوسي /#
باشند/ ايرانيان بزمآراي تا فرستاد ايران به هند پادشاه

پردازند/# مردم خوشي به بازيگر و رقصنده و
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بهراموكنيزكچيني

همراه روز آن نشست, اشقر خود اسب بر شكار عزم به هميشه چون بهرام
را مرغ نوايش كه داشت آوازهخوان و چنگنواز هنرمند, زيبا, بس كنيزكي خود
شكÇار بÇه بÇهرام و مينواخت و ميخواند شكارگاه در او ميآورد/ فرود هوا در

ميپرداخت/

او/ بر فتنه شاه وحيد: نسخة در ,13 بيت :[20] /1/3ì بيت /2/39 بيت /3

او1 فÇتنة شÇاه و شاه فتنة او در فÇتنه هÇزار نامي فتنه

مهارت با كه بار يك كنند, كباب تا فرمود و گرفت گورها هميشه, چون بهرام
آفرين و ستايش به لب كنيزك آن كه بود منتظر گرفت, يكجا را گور چند تمام
چه بگو ميناري? چشم به را ما صيد گفت: و كرد او به رو نشنيد/ سخني اما  گشايد,

آيد/ پسندت كه  كنم
دوزي, سمش در گور اين سر كه بزني تير چنان گفت: چيني كنيزك آن فتنه,
سوي به خويش سم بيچاره صيد كرد, رها گور گوش نشانه به تيري بار اين بهرام

زد/ ديگر تيري كه كشد بيرون تير تا آورد  گوش
بردوخت2 يكدگر به را سم و افÇروخت گوش جÇهان شد, برق شه تير

گفت, و كنيز به كرد رو بود شده مغرور و شادمان بس كار اين از كه شاه
بود? چطور  كارم

بوده عادت و ممارست و تمرين اثر بر كار اين گفت: اعتنايي بي با  كنيزك
است/

كرد3 بشايد شد, دشوار مÇرد گرچه بÇاشد كرده تعليم چه هر

زن گÇفت: خÇود با باز بكشد, را او كه شد آن بر و شد خشمگين بس بهرام
گفت: و كرد رو بود او با شكارگاه در كه سرهنگي به نيست, شيرمردان شيوه  كشتن
كنيز بكشد, تا آورد خويش خانه به را كنيز سرهنگ آن بساز, كنيز اين كار برو

گفت: بدو
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شراب مونس من شاهم/ مخصوص مونس من مگير, برگردن بيگناه مرا خون
خواهد من دربارة تو از و شد خواهد پشيمان او اما كردم/ گستاخي اويم/ شكار و
به تو گشت, ناشاد ا گر و بكش مرا و بيا شد, شاد شاه ا گر كشتم, را او بگو پرسيد,
بخشيد بدو گرانبها گوهر چند سپس و مييابم نجات هم من و ميگردي ايمن جان
كنيزك دربارة شاه هفته يك از پس Hاتفاق ماند/ سرهنگ پيش در كنيزان چون و
كÇه ديÇد سرهنگ وقتي كشتم/ را او تأسف نهايت با گفت: سرهنگ آن پرسيد/
باز ماجرا برگشت خانه به چون و يافت آرام دلش شد, پر اشك از بهرام چشمان

 گفت/
داد/ جاي احترام با داشت پله ì0 كه كوشكي باالي در را  كنيزك

از را گوساله روز هر كنيزك داشت, گوسالهاي كه بود گاوي را سرهنگ Hاتفاق
ميبرد/ دوش بر كوشك باالي به تا خانه  كف

دوش بÇه را گÇاو و داشت ادامÇه كÇنيز كÇار ولي بÇود شده گاو گوساله ديگر
بود/ نقشه انجام موقع ديگر ميبرد/ باال پله شصت و ميگرفت

انجام لوازم و بفروش را اينها گفت, و داد سرهنگ به داشت كه جواهراتي
خوهش او از آمد اينسو به شكار براي وقتي ساز, فراهم شاه براي را مهماني يك

آيد/ بدينجا تا  كن
خÇود ثÇروت از مهماني برگ و ساز و برخاست و داد بدو جواهر سرهنگ
بÇراي بÇهرام روزي ايÇنكه تÇا ميكرد, روزشماري بهرام آمدن منتظر و بياراست
از افÇتاد زيÇبا و بÇلند كÇوشكي و آبÇاد روستايي به چشمش آمد, آنسو به شكار
به سرهنگ است/ كرده آبادان ده چنين كه كيست ده اين مالك پرسيد: همراهان
پسندتان ا گر بخشيديد/ من به شما خود كه است دهي اين گفت: و رفت جلو شتاب
بس شÇادخواري بÇراي و دارد زيÇبا بس ديÇدگاه كÇوشك اين باالي درآييد, آيد

است/ مناسب
مÇيآيم/ شكار از بازگشت از پس گفت: و پذيرفت بود تكلف بي كه بهرام
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ديبا از را جا همه و ساخت ا مهي ملوكانه غذاهاي انواع و آمد خانه به هم سرهنگ
برد/ كوشك باالي و كرد دعوت خانه به شكار از پس را شاه و انداخت فرش

اين سال و سن سال شصت اين با چگونه پرسيد, بهرام شراب و غذا از پس
ميآيي? باال را پله شصت

دوش بر گاوي كه دارم كنيزي اما گفت: بود ديده مناسب را موقع كه سرهنگ
ميآيد/ باال پله شصت اين از

<شكست>/ بهجاي نشست وحيد: نسخة در ,3ì بيت مهماني: به را گور بهرام سرهنگ بردن :[21] /1

شكست1 پÇايه هيچ به نسازد دست كه يك برد چنان پايه شصت

كار در سحري مگر نيست, شدني كار اين گفت: حيرت با و شد شگفت در شاه
بياورد/ تا برگو است چنين ا گر باشد,

آراسته را خود كه كنيزك بياور, و بيا گفت را كنيزك و رفت پايين به ميزبان
بر گاو كه حالي در و آمد باال پلهها از سرعت به دوش بر گاو بود ساخته آماده و

بايستاد/ خدمت در بود دوشش
گفت: و نهاد زمين بر را آن كنيز گذارد, زمين بر را او گفت, شگفتزده شاه

زورمند? كدام ببرد, پايين به را آن ميتواند كسي چه حاال

/ì8 بيت كردن/2/ تمرين دادن, ادامه ادمان, /#

نÇخست2 ز كÇردهاي تÇعليم بÇلكه تÇوست زورمندي نه اين گفت شاه

<باز>/ بهجاي ساز وحيد: نسخة در ,ì9 بيت /3/79 بيت /ê

بÇاز3 ادمÇان# طÇريق بÇر دراز كردهاي سÇالهاي بÇÇه انÇÇدك انÇÇدك

بÇي گÇور و تÇعليم با گاو باشد چگونه گفت: ديد مناسب را موقع كه  كنيزك
تعليم?!

از نقاب كنيزك و هماني تو گفت: و افتاد كنيزك و خود ياد به يكباره شاه
گرفت/ كنارش در شادمانه بهرام برداشت/ رخ

چÇندانت4 هÇزار خواهم عذر زندانت گشت خانه ا گر  گفت

كه: گفت باز ناخوشايند كالم آن راز و راند سخن دوري غم از فتنه سپس و
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عظيم بس نظرم به چسباندي او گوش به را گور سم كه نمودي شگفتي آن چون
با كار اين كه گفتم چنان مهر روي از بزنم چشمت است ممكن كه دريافتم آمد/

نباشد/ زخمي چشم تا است عادت

بيت89 / /1/9ê بيت است/2/ آمده هزار سي شاهنامه در /3

آرد1 گزند او در زخمي چشم آرد پسÇند در چشم را چه هر

گفت: كه گرفت قرار سخن آن تأثير تحت چنان شاه
هÇنري2 چÇنين اين طبع از گÇهري كĤرد آن بÇر هÇÇزارآفÇرين اي

بÇه خÇندان و شÇاد و سپرد بدو ري حكومت و نواخت را سرهنگ سپس و
بÇه را چÇيني خÇردمند و هنرمند كنيزك آن و خواست را موبدان و آمد پايتخت

افزود/ خويش خوشي بر و درآورد خود ازدواج

جنگبهرامباخاقانچين

مشغول شكار و عيش به خود و بود سپرده كاردانان به را كشور كارهاي بهرام
چشم و نيست دفاع و جنگ مرد بهرام كه انديشيدند بوم و مرز اين دشمنان بود/
مشÇرق از و ديÇد مÇناسب را مÇوقعيت چÇين خÇاقان دوختند, ايرانزمين به طمع
آمÇد, پÇيش خراسÇان تا و گذشت جيحون از تا گرفت را ماورا¾النهر و برخاست
نÇوش و عÇيش بÇه سپاهيانش و بهرام اينكه گمان به هم محلي حا كمان و اميران
او و ساختند چين خاقان با و برآمدند قدرتگستري و مالاندوزي پي در مشغولاند
را او نيايد, شاهي را بهرام گفتند: او به ي حت و كردند/ تشويق ايران به حملة بر را
از كÇه بÇهرام آوردند/ خبر بهرام به جاسوسان ميكنيم/ تسليم تو به زنده يا  كشته
پÇنهان خويش نقشة اجراي براي و برآمد كاخ از بود كرده اميد قطع كشور سران
خÇيال بÇا هم خاقان گريخت/ و نبود خاقان با نبرد ردم بهرام كه پيچيد خبر شد,
بÇهترين از تÇن3 سÇيصد پنهاني كه بهرام اما شد/ مشغول نوش و عيش به راحت
لشگر به را خود سروصدا بدون بود, ساخته آماده شمشيرزن و تيرانداز مبارزان
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خواب در لشگر كه زدند خاقان بر شبيخوني چنان شبانه آنها كرد/ نزديك خاقان
جÇيحون تÇا بهرام و گريخت و خورد شكست و شد پرا كنده خاقان خفتة غفلت

ساخت/ مارشان و تار و كرد دنبالشان
كÇه بسÇياري غÇنايم كرد/و برپا سرور و جشن و آمد پايتخت به آن از پس
پÇيش را كشÇور سران سپس بخشيد, نيازمندان و آتشگاه و موبدان به بود آورده
و مرز بدين كه هر و بيدارم شادخواري ضمن در من كه شد يادآور بدانان و طلبيد
خÇواهÇد سÇختي مÇجازات نكÇند كاري متجاوزان با نبرد در يا و بدوزد چشم بوم
هداياي با بهرام و گرفت رفتن اجازة نعمان شد, سامان به كارها چون و داشت////

بخشيد/ بدو را عدن تا يمن حكومت و كرد روانه را او بسيار

عشÇقنامÇةبهÇرام

اقليم هفت دخت

و ديÇرين عشÇق يÇاد به كشور دادن سامان و جنگ از فراغت از پس بهرام
نژاد از پارسي دختر آن نخست افتاد, اقليم هفت شاه دختر هفت از هفتپيكره
هÇمراه كÇه خÇواست چين خاقان از سپس برگزيد, همسري به را تي) Ôرس د)  كيان
حمله روم به آنگاه درآورد/ او عقد به هم را ÇÇ يغماناز ÇÇ دخترش ساله هفت خراج
دختر سپس بدهد/ او به را همايونراي دخترش, تا شد مجبور ترس از قيصر و  كرد
عÇازم بÇعد و كÇرد درخÇواست بسيار پول پرداخت با را ÇÇ آزريون ÇÇ مغرب شاه
ÇÇ خوارزم شاه دختر سرانجام گرفت/ را فورك هند, مهاراجه دختر و شد هندوستان

درآورد/ خود ازدواج به را ÇÇ نسريننوش ÇÇ سقالب شاه دختر و ÇÇ نازپري
يÇتيم در چÇو سÇتد دختر هفت هفتاقليم خداي كشور ز چون

/22 Ç 21 ابيات :[2ê] /1

داد1 جوانÇي و خوش عيش داد داد شÇادماني بÇه دل جهاني از
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هفتدختر,هفتگنبد

گرم, عيش ز سر و بسته سرما از در و بود, آراسته بزم شبي

/ë1 بيت :[2ë] /1/ë7 بيت /2/ë8 بيت /3

مÇÇيگفتند1 لطÇÇيف نكÇÇتههاي مÇيرفتند عÇÇيش راه زيÇÇركان

است/ خوبي دوران بس شاه اين با دوران اين گفت: يكي
دست2 فÇÇراخÇÇي و دشÇÇمن تÇÇنگي هست تÇÇندرستي و هست ايÇÇÇÇمني

الف3 هÇمه دگر آن و است مايه سه اين كÇÇÇفاف و ايÇÇÇÇمني و تÇÇÇÇندرستي

او سخن تأييد ضمن بود نشسته شيده نام به اش نق بزرگاستادي ميان اين در
ستدهايد پادشاه هفت از دختر هفت كه شما براي تا دهيد اجازه من به شاها  گفت,
كدام هر كه قصر هفت باشد, خورنق از برتر هنر و زيبايي در كه كنم بنا قصر هفت
همان شاه و خود, ويژة هنر و خاص رنگ با باشد, ستاره هفت و اقليم هفت بيانگر

پيوندد/ هم به ستارگان طالع با تا برود قصر همان در و پوشد رنگ
كÇردم آهÇنين در يÇن, زر خÇÇانه كÇردم ايÇن گÇرفتم گÇفتا شÇÇاه

بÇرد بÇايد چÇه رنÇجها هÇمه اين مÇرد بÇيايد هÇمي چÇون عاقبت

<بيارايم>/ بهجاي پيرايم به وحيد: نسخة در /#

بÇÇيارايÇم# هÇÇمچنان را خÇÇانه آرايÇم گÇنبد كÇه گÇÇفتي وانÇÇچه

كÇجاست? بÇه آخرين خانه خانة هواست و كام خانههاي همه اين

جÇÇويم كÇÇÇÇجا را آفÇÇÇÇريننده گÇويم آفÇرين چÇه گÇر هÇÇمه در

/98 Ç 93 ابيات /ê

گÇفتم?4 چÇرا آفÇرين جاي جاي گÇفتم خÇطا سÇخن اين گفت باز

و خÇورنق خÇاطرة خÇاطرش در شيده مهندس سخن اما گذشت, شب آن و
مال و كرد احضار را شيده بعد روز چند كه بود اين بود, كرده زنده را هفتپيكر
نيز معمار استاد كند/ عملي را خود طرح خواست او از و نهاد اختيارش در فراوان
دعوت بدان را بهرام و ساخت گنبد هفت سال 2 از پس و گشاد بازو و بربست  كمر
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قصر باالي از را ار سنم كه نعمان برعكس و پسنديد بسيار ديد, چون بهرام  كرد/
بخشيد/ بدو را بابك شهر بسيار, محبت با كرد, پرتاب خورنق

ويژگيهايهفتگنبد

نجوم احكام و ستارهشناسي مبناي بر بود ساخته شيده مهندس كه هفتگنبدي
رنگ, صندلي مشتري رنگ به دوم گنبد سياه, كيوان رنگ به ل او گنبد چنانكه بود,
سپيد پنجم گنبد زرد, خورشيد, رنگ به چهارم گنبد سرخ, يخ, مر رنگ به سوم  گنبد

شÇمسي, مÇنظومة در سÇياره بÇزرگترين مشÇتري: Ç2 مشÇتري/ از بÇعد سÇياره بزرگترين ل, ح Ôز كيوان: Ç1 /#
درخشÇان, سÇيارة ونÇوس, ناهيد, زهره: Çë مهر خورشيد: Çê رنگ سرخ بهرام, يخ: مر Ç3 برجيس/ هورمزد,

خورشيد/ به سياره نزديكترين تير, عطارد: Çì موسيقي/ و رقص و زيبايي الهة
يخ, مر زمين, زهره, عطارد, از: عبارتند خورشيد به آنها دورترين تا نزديكترين از شمسي منظومة سيارات

پلوتن/ و نپتون اورانوس, زحل, گستردني/مشتري, فرش, فريش: /##

ماه/// سرسبزي به هفتم گنبد عطارد#, چون پيروزه گون ششم, گنبد زهره, چون
بود/ تمام كار ديگر

مÇهدش در شÇاه هÇفت دخÇÇتر عÇهدش در تÇمام كشÇور هÇفت

جÇÇاي هÇÇفتگنبد ز را راي گÇÇنبدي به و رنگ به دختري هر  كرده

/139 Ç 137 ابيات :[2ë] /1/1ê8 بيت /2

خويش1 گنبد روي همرنگ فÇريش## كرده بÇه تا خانه نمودار وز

همه و دختر لباس گنبد آن در ميبرد, سر به گنبدي در را هفته روز هر بهرام
مهرانگيز افسانههاي عشوه گري و طنازي با دختر آن و بود رنگ همان به چيز

ميگفت/
تيز2 خارش و گشت خار گلش بگÇريز كه گÇÇلشني ز نÇÇظامي اي

شنبه:گنبدسياه

و بود سا كن آن در هند مهاراجه دختر كه رفت سياه گنبد به شنبه روز بهرام
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هÇندي زيÇباي دخÇتر آن از بÇهرام است, سÇياه خانه وسايل همة و لباس كه ديد
نخست دختر باشد/ نيز او انتخابي رنگ بيان كه گويد شيرين داستاني تا خواست

برخواند/ را افسانه اين سپس و پرداخت شاه ثناي و بهمدح

پوشان سياه افسانة

سÇياهپوشي ميپوشيد, سياه حرير جامه همواره كه بود زاهد زني ما قصر در
را پÇوشي سÇياه علت او از سرانجام و بود برانگيخته را ما كنجكاوي او هميشگي
لب ناچار به ورزيديم اصرار بسيار چون اما ميكرد, خودداري پاسخ از پرسيديم/
بودم, شاهي خدمتكار اين از پيش من گفت: سياهپوش كنيز آن گشود/ سخن به
به خانهاش ر د هميشه و ميپوشيد زرد و سرخ جامه همواره كه كامران بس شاهي
بود سياه جامهاش همة كه آمد بدانجا مهماني روزي تااينكه بود, باز مهمان روي
نامعلومي جاي به و نهاد خود جاي به را كسي هم رفت///شاه چون و بود آنجا تي مد
كه حالي در برگشت نا گهان سال يك از پس ندانست, هيچكس كه شد رهسپار
سÆال جرأت كس هيچ ولي بوديم شده زده شگفت ما همه بود/ سياه او جامه تمام
راز من بر هم او بگويد/ را ماجرا خواستم او از تمام اصرار با من شبي تا نداشت,

 گشود/
وقتي بودم, مهمانپذير و گشاده خانه كه وقت همان در گفت: سياهپوش شاه
تقاضا او از سپس و كردم پذيرايي او از روز چند آمد, خانهام به سياهپوش مسافري
اينكه تا كردم البه بسيار من كرد/ امتناع او بگويد/ را خود سياهپوشي علت  كردم

بگفت, را ماجرا و آمد شرمش
كه خوشمنظره و زيبا بسيار شهرياست چين سرزمين در مهمانسياهپوش: ÇÇ
سياهپوش رود بدانجا هركه پوشند, سياه مردمش همة و است مدهوشان شهر نامش
رفت و برخاست داستان بيان از پس مهمان مرد آن داد: ادامه سياهپوش شاه شود/
كسÇي مÇيپرسيدم ديÇار آن دربÇارة كس هÇر از بÇودم, مÇانده شگÇفت در مÇن و



127 هفتپيكر

جÇامه و جÇواهÇر مÇبلغي خود و سپردم ديگري به را كشور سرانجام نميدانست,
را شهر آن و رفتم چين سرزمين به و افتادم راه به ناشناس صورت به و برداشتم
پرهيزكار يافتم ابي قص تااينكه نداد/ پاسخم كس هيچ مردم آن احوال از ولي يافتم
و ميرفتم نزدش به روز هر پذيرفت, مرا او و كردم نزديك بدو را خود مهربان, و
Hواقع تااينكه بخشيدم/ سيم و زر بدو توانستم چه هر من و ميداشتيم صحبت هم با
سÇپس و كÇرد شاياني پذيرايي و برد خود خانه به مرا و شد/ من احسان شرمندة

گفت: و نهاد من پيش در بودم داده بدو آنچه بر افزون

/101 بيت :[2ì] /1/133 Ç 132 ابيات /2

كÇمربندي1 كÇنم تÇا كÇن حكم خداونÇدي اين پاداش چيست

قيمت گران جواهرات آن, بر و نداشت قابلي اينها گفتم و كردم رو بدو من
را جواهÇرات اين يا و داري كار چه بگو يا گفت: خجلتزده مرد افزودم/ ديگر

بردار/
عÇلت و سÇياهپوش مÇهمان و سلطنت شرح و دانستم مناسب را فرصت من

پرسيدم/ را سياهپوشي
بلند سر سپس و رفت فرو عميق سكوتي در و برافروخت ناراحتي از ميزبان

شب//// تا كن صبر ميپرسيدي////پس نبايد كه پرسيدي رازي از گفت: و  كرد
نانموده صورت <تا برويم و برخيز كه كرد رو من به بود گذشته شب از پاسي
پيش او نبود/ حوالي آن در ما جز كس هيچ رسيديم, ويرانهاي به تا رفتيم بنمايم>/

آورد/ پيشم آهسته بود, بسته رسن در كه را سبدي و رفت
زمÇين و آسÇمان بÇر كÇن جÇلوهاي بÇنشين سÇبد اين در دم يك  گفت

است2 سيهپوش چنين معني چه از است خÇاموش كÇه هÇر كه بداني تا

از بÇرد/ بÇاال مرا و پيچيد گردنم به ريسمان بعد لحظهاي نشستم, سبد در من
انداخت/ بلند ميلي سر بر مرا سرانجام نبود/ چاره اما بود, رسيده لب به جانم ترس
كه بودم آنجا در تي مد نهادم/ مرگ به دل نداشت/ فايدهاي كردم ناله چه هر من
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بگيرم را او پاي كه انديشيدم من خوابيد/ من روي بر و بيامد عظيم بسيار مرغي
بر مرغ ظهر وقت در رفت/ بالزنان و برخاست هم مرغ برهم/ خطر اين از شايد
خÇوابÇيدم, ساعتي و افتادم و كشيدم راحتي به نفسي من نشست, فرو سبزهزاري
پيش چون مينمود, شگفت برايم ديدم, م خر و سرسبز بسيار باغي شدم بيدار چون
خÇوردن و قÇدمزدن بÇه شÇروع و آوردم بÇجاي را خدا سپاس بودم/ نديده آن از
اطراف به آرميدم/// سروي درخت زير در شد, شب اينكه تا كردم لذيذ ميوههاي
كه ديدم آراسته جواهر به دلربا و زيبا بسيار وشاني حوري دور از كه مينگريستم
ماهرويي وقت دراين ايستادند/ تخت گرد بر و زدند تختي و آمدند دست به شمع
نامحرمي گفت: بود كنارش در كه محرمي به سپس و نشست تخت باالي در و آمد
مرا و آمد باغ به و پريد ميان آن از حوروشي بياوريد/ را او اينجاست/ در خا كيان از
تا خواستم و كردم تعظيمي من برد/ رو زيبا آن نزد به و گرفت مرا دست و يافت
از يكÇي سÇپس و نشÇينم كÇنارش در كÇه كرد اصرار او ولي بنشينم او پاي پايين
و غÇذا دستور و نشاند جمال ملكه آن كنار در و گرفت مرا دست و آمد دختران
از گرم و شراب از مست كه شد///من آغاز دختران رقصهاي سپس و داد شراب

بودم, شده عشق شور

/271 بيت /1/28ê بيت /2/288 Ç 287 ابيات /3/290 بيت /ê

زدم1 بيش گفت, بيش مكن تا زدم خÇويش يÇار پاي بر بوسه

تركتاز/ نازنين گفت: پرسيدم/ نامش از سپس
هم به تا بيا همراز, و پرواز هم و ناميم هم است, تركتاز نام نيز مرا گفتم: من

بيشتر/// و خواستم بوسه او از سپس كنيم///و تركتازي
داد2 هÇزارم خÇواسÇتم يكي من داد بÇارم بÇوسه گÇنج بÇر چونكه

متراش آسمان رنگ اين از بيش بÇاش قانع بوسه به امشب  گفت

نÇبود3 بÇيوفا كÇه بÇÇه آن دوست نÇبود روا بگÇذرد زيÇن چÇه هÇÇر

بگÇردانÇي4 عÇنان طÇبيعت نÇتوانÇي كÇز كÇه رسÇي بدانجا چون
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/291 بيت /1/392 بيت /2

سÇحرگاهيست1 را Çاق عش شب ماهيست يكي هر كه كنيزان زين

سپس باشند///و تو با را شب كه ميگويم بخواهي را كنيزان اين از كدام هر ا گر
بÇه خÇود با گرفت مرا دست كنيز آن كرد/ اشاره بود زيباتر همه از كه كنيزي به
دل كام بسيار خوابيد//و كنارم در خود و خواباند پرند از تختي بر مجلل بسيار اطاقي
باز و شد شب تا خوابيدم همه را روز و پرداختم نماز و غسل به سپس و  گرفتم/

ديگر//// كامي و ديگر كنيزي و بوسه همان و باده همان و بزم همان
حÇور2 آشيانم هم آخرشب و نÇور گÇاهم نÇÇظاره شب ل او

دست و دادم دست از دامن ديگر سيام شب در گذشت, شب 29 ترتيب بدين
از تÇوان و تاب زد, كنار بر و بوسيد را دستم اما نهادم جمال ملكه آن گنجينه بر

شد/ دست

/ê80 بيت است/ معروف آن يمني كه رنگ سرخ كه زينتي سنگي عقيق: عقبق, به مزين آمود: عقيق /3

آمÇود3 عÇÇقيق را لعÇÇل كÇÇنم تÇÇا زود گÇÇÇÇرفتم را گÇÇÇÇÇÇنجينه در

/ê83 بيت /ê/نشد يافت وحيد نسخة در بيت دو اين /ë/ë03 بيت /ì

فÇرداست4 دل كÇام و امÇيد امشب راست تÇو خزانه كاين سوگند خورد

بود: گفته كه بودم كرده فراموش او پند من
بÇود نÇهاد مÇÇحتشم بÇÇود تÇÇا بÇود شÇاد كÇه كسÇي قÇناعت به

درويشÇي5 بÇه عÇÇاقبت اوفÇÇتد خÇويشي كÇند آرزو بÇÇا وانكÇÇه

شده كر و كور گويا كه بودم خود هوسباز دل دربند و شهوت غرق چنان من
لحظه يك پس گفت: من به وقت اين نبودم///در دستبردار او بدن و تن از و بودم
او كه گشودم چشم چون بربستم///و چشم من و بگشايم/ بند تا ببند را خود چشمان
افسÇوس داشÇتم و ديÇدم مÇيل باالي بر سبد همان در را خود گيرم آغوش در را
آمدم بيرون آن از چون و كشيد/ را سبد كه ديدم را اب قص دوست آن كه ميخوردم

گفت: و گرفت آغوش در صميمانه مرا
گÇفت?6 شايد كه با ه قص چنين اين نÇهفت بÇود آنÇچه ديÇدي و رفÇتي
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هم من است/ سياهپوشان شهر اينجا چرا و پوشم سياه چرا كه فهميدي ا كنون
برگشتم/// خود ديار به و بياور///پوشيدم سياه جامه من براي برو  گفتم

خود ارباب دريغ و غم از شاه كنيزك آن گفت: و كشيد نفسي هند شاه دختر
زيرا, پوشيدم سيه پند آن و دريغ آن ياد به من و بود پوشيده سياه

/ë1ì بيت /1/ë20 بيت /2

نيست1 پشتماهي چو داسماهي نÇيست سÇياهي از بÇه رنگÇي هيچ

رنگ2 سÇياهي از بÇاالتر نÇÇيست اورنگ هÇفت زير است رنگ هفت

برداشتهاوپيامها

و تراني>, Öنل> گفت: موسي به خدا كه جايي است, غيب عالم نماد سياه رنگ
است مطلق سر يا مطلق غيب آنجا در < تك ف رÖع م حق نا كÖف رع <ما گفت: د محم حضرت
به طلب در نخست ÇÇ شاه آن چون ÇÇ حق راه سالكان نيافتني/ دست است گنجي  كه
اصÇرار چون راه دليل اب)/ قص) ميجويند راهي دليل اينكه تا ميشتابند, سو هر
مÇيكند, رهÇبري عشÇق جÇاذبة يÇعني رباني كشش سبد به را او ميبيند را طالب
گستر پروبال مرغ آن بكشد/آنگاه باال جايي تا را او الهي واليت ريسمان تا اينكه
عالم شهودات ر د و كشاند معرفت بهصحراي بالزنان را سالك پير, وجود يعني
ميخواند بهشتش شارع كه جايي نمايد, رخ جمال حقايق و گردد گشاده او بر مثال
مقام اينجا ملكوت////اما عالم متأله و ه كلي صور عالم حكيم و انس مقام عارف و
الزمة كه است عنايت بوسة مقام است, ÇÇ ارتباط و شكيبايي مقام ÇÇ<رابطوا و <صابروا
كÇه باشد گذراند, اربعينها وحدت///بايد و حاد ات و وصل مقام نه است ربط مقام
هÇرگز ولي شÇود, رهÇنمون غÇيب مÇهر به سر گنجينة به را سالك عنايت دست
اسÇرار عÇالم ظلمتكدة است, عمي× مقام آنجا شود/ وارد مطلق غيب در نميتواند
همه درگاه اين بر نيست/ راهي بدان را عقل شاهان و است ممنوعه شجرة است,
راهÇم و رفÇتم چÇون سياهپوشم نيز حسرت///من كشتگان يا و ندامتند سيهپوشان
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سياه همه شدهايد جدا دوست از كه زمينيان اي كردند/ دورم ورزيدم, طمع ندادند,
پوشيد!

يكشنبهدرگنبدزردنزددخترپادشاهروم

هم بهرام بود زردرنگ چيز همه چون شد, وارد زرد گنبد به بهرام يكشنبه
داستان آنگاه و سرايد نغمه تا خواست روم پادشاه دختر از بهرام پوشيد/ زرد جامة
كبك چون بود پوشيده كه زردي نازك حرير جامة با هم او گويد/ باز زردپوشي

خواند: افسانه چنين و نهاد بهرام گردن بر دست و خراميد
ميكرد/ حكومت شاهي عراق شهرهاي از يكي در

/19 بيت :[27] /1

پÇيش1 آيÇÇد خÇÇصومت زنÇÇانش خÇويش كÇÇز طÇالع حسÇاب از بÇود خÇوانÇده

چÇون و كÇند كÇامجويي تÇا مÇيخريد كÇنيزان و بود نكرده ازدواج اينرو از
و تعريف كنيز آن از آنقدر بود خدمتكار كه پيرزني ميآورد خانه به و ميخريد
درنتيجه است, شده ملكه ميپنداشت كنيز آن كه ميستود را او و ميكرد تمجيد
و مÇيكرد بيرون را كنيزك آن هم شاه نميآورد/ فرو سر خدمت به يافته غرور
كسي ديگر و شد/ معروف كنيزفروش به كه يافت ادامه كار اين آنقدر ميفروخت/
آن پي در و نداشت دوست را آلوده دامنان هم او و بيايد خانهاش به نبود حاضر
كÇنيزك هÇزار بÇردهفروشي بجويد///تÇاايÇنكه زيبا و پا كدامن دختري كه برآمد

دادند/// خبر او به و بياورد
را هÇمان و كÇرد جÇلب را او نظر دلپسند بس ماهرويي و رفت آنان نزد او

چيست? او عيب پرسيد: خريد از پيش خواست/
اينكه براي است, آورده پس فردا خريده هركه را اين داد جواب بردهفروش
نكÇرد, جÇلب را او نÇظر كنيزي كرد نگاه چه هر شاه ندهد/ كام و نخسبد كÇس با

آورد/ خانه به و خريد عيب همان با را كنيز همان و شد غالب عشق سرانجام
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و چÇنين تÇو كÇه دميد دختر پوست در باد و پرداخت وسوسه به باز پيرزن
خÇدمت بÇه و نكÇرد گÇم را خود خدمتكار, و كنيزم من گفت: دختر ولي چناني,
خÇانه از را او و است بÇوده ر قصÇم نادان پيرزن آن كه فهميد تازه شاه پرداخت/
رابطه اما بود, شده او غالم شاه جان كه بود شده عزيز چنان كنيزك آن كرد/ بيرون
ميخواهم پرسيد: شاه شب يك ميكرد/ خويشتنداري كنيز و نبود كنار و بوسه جز
گفت: را داستان اين سپس و است نجات كليد راستي ميداني بگويي, راست من با

داستانسليمانوبلقيسوراستگوييآنان

نه و داشت حركت پايش نه كه داشت فلج فرزندي بلقيس از پيامبر سليمان
كه بپرس جبرÄيل از خدايي پيامبر كه تو گفت: سليمان به بلقيس روزي دستش/

يابد? نجات فرزندمان كه چيست درد اين داروي
نمود/ باز خود نياز شد, نازل وي بر جبرÄيل كه روزي در سليمان

درد اين علت عزيز چيز دو به رغبت بگو: كه داد پيام جبرÄيل به تعالي خداي
بلقيس از سليمان آنگاه است/ درد اين درمان راستي و پرستي; مال و شهوت است:

داشتهاي? رغبت كسي به من جز آيا پرسيد: و بگويد سخن راست كه خواست
اما نيست, تو از باالتر كس هيچ برايم عزيز, هم و جواني هم تو گفت: بلقيس

/118 بيت /1

دور1 نÇÇباشم بÇÇÇد تÇÇÇÇمناي از مÇنظور جÇوان يكÇي بÇبينم چÇون

يافت/ بهبود و شد كشيده باال به پسر دستهاي گفت, را سخن اين بلقيس تا
گويي راست كه توست نوبت ا كنون گفت: و كرد سليمان به رو بلقيس سپس

داشتهاي? هوس كس مال به هرگز آيا  كه
ف تصر در كه سرزمينهايي همه و دارم كه مالي همه وجود با گفت: سليمان
تحفهاي آيا كه ميكنم نگاه او دست به ميآيد من سالم به كسي وقتي است من

ايستاد/ و شد بلند طفل كه ديدند لحظه همين در است, آورده
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كام چرا كه بگويي راست بايد تو ا كنون افزود سپس و گفت را داستان اين شاه
ندهي? من

حÇمل مÇوقع شÇود آبسÇتن كÇه زنÇي هر ما خانواده در گفت: چيني كنيز آن
ميميرد/

/1ê1 بيت /1

ورد1 خ نشايد انگبين در زهر كÇرد نشÇايد جان كام سر در

از پيش را كنيزان چرا بگويي توست نوبت حاال گفت: و كرد شاه به رو سپس
داشتي? نگه مرا و ميكردي رها اين

خودپسندي و غرور و آراستن خود جز و ميكردند گم را خود آنان گفت: شاه
نكردي/ گم را خود و كوشيدي خدمت به همواره تو اما نداشتند دستاوردي

كÇاري زور با ميخواست شاه نه اما بودند, گفته راست دو هر كه وجودي با
بود/ سرانجام مرگ و دهي كام به حاضر كنيز نه و دهد انجام

ا گر گفت بدو و ديد را شاه بود شده بيرون خانه از كه پيرزن همان تااينكه
ايÇنكه آن و بÇرانگÇيزي را حسادتش بايد رسي كنيزك اين وصال به ميخواهي

درآميزي/ و عشقبازي نرد او با و بياوري ديگر  كنيزي
تÇا نشد/ شاه تسليم و نياورد خود روي به چيني ماهروي ولي كرد چنان شاه
هم تو گفتم راست تو با من همچنانكه گفت: شاه به و يافت فرصتي خلوت شبي
ميداري دوستش آنكه چشم جلوي را اژدهايي شدي حاضر چگونه كه بگو راست

برآورم/ كامت ا كنون هم من بگويي راست ا گر بياوري/
برشمرد/ او تحريك را هدفش و بگفت پيرزن افسون ماجراي شاه

جان چه ا گر راستي هدية هم اين گفت و برد آغوشش در دست چيني  كنيزك
ميگذارم/ مايه جان از تو خوشامد براي ولي برود,

را زردي و ديÇد زرد حÇرير چون بدني گشايد گنجينه در خواست چون شاه
آري: دانست/ وفا نشانه
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/22ì بيت /1

اوست1 از زعÇÇفرانÇي حÇÇلواي ذوق اوست از شÇادماني آنكه است زردي

زرد فروغ يا زرد رنگ Hضمن ميشد/ كشته بايد كه است زردي گاو آن دربارة ì9 آيه بقره سوره به اشاره /#
دارد/ همراه به را جسم فناي بدان ورود كه است فرازين ملكوت و ارواح عالم نماد

/228 بيت /2/37 Ç 3ì ابيات :[28] /3

يÇافت2 زردي بÇه بÇها مÇوسي# تÇافت گاو زردي نÇقاب از شÇÇمع نÇÇور

دوشنبه,گنبدسبز

بود/ سبز طبيعت رنگ به چيز همه رفت, سبز گنبد به را دوشنبه بهرام
غنچة ÇÇ خوارزمي ÇÇ سبزپوش دختر پرسيد/ را سبز رنگ انتخاب علت بهرام

كه: گفت دلنشين افسانهاي و ريخت فرو گوهر و د زمر و گشود لب
را او مردم كه بود تقواپيشه آنچنان ميزيست/ شريف مردي بزرگ روم در

به پرهيزكار زني كه بود آن پي در تقوا غايت از ميخواندند/ پرهيزكار> ر Öشب>
باد كه افتاد زني رخسار به چشمش نا گهان گذرش در روزي درآورد/ خود عقد
زن آن زد! فرياد بياختيار كه كرد مستش چنان جمال آن بود/ زده كنار را روبندش

شد/ دور سرعت به و كشيد روبند بود شده بيگانه آن ه متوج كه هم
خود با تقواست/ و ادب خالف رود دنبالش به ا گر كه انديشيد خود با ر Öشب

 گفت:
مÇرد نخواهÇم غم ز آخر, م رد م بÇبرد راه ز مÇرا گÇر شÇÇهوتي

بÇاشد3 اين پرهيزكاري شرط بÇاشد دين نشان شهوت ترك

عÇازم و بÇربست سÇفر رخت نÇميگذاشت راحÇتش زن آن انÇديشة چÇون و
آشنا مليخا نام به بود يهود علماي از كه مردي با بيتالمقدس در شد/ س بيتالمقد
و بحث ر د از همهاش ظاهري علماي ديگر چون مليخا شدند/ دوست هم با و شد
ميگفت: او ميجست/ ي ماد و طبيعي علت چيز هر براي و ميشد وارد مخالفت
پزشكي و باد و ابر دربارة دارم/ علم مختلف فنون در دانشمند دوازده اندازة به من
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سادگي با او ميپرسيد ر Öشب از چون و ميكرد فضل اظهار ديگر چيز هر و سحر و
اوست/ ارادة بÇه چÇيز همه است/ علتالعلل دست به علتها همة ميگفت: تمام
تا گفت/ خود فضل و علم از توانست چه هر مليخا و بودند همسفر هم با روزها
حÇوضچهاي و آمÇدند درخت سÇاية بÇه و ديدند درختي خشك بياباني در اينكه
به مليخا نوشيدند آب آنكه از پس بود, زالل آبي آن در كه بود آنجا در سفالين
نÇه اينجا چراست? خا ك اين درون در سفالين حوض اين ببينم بگو گفت: ر Öشب

چشمهاي// نه و است  كوهي
هال ك ازتشنگي تامردم ساخته را حوضچه اين ثواب براي گفت: كسي بشر
را كارها اين ثواب براي كسي چه آخر است/ غلط تو حرفهاي همه مليخا: نشوند/
بÇراي پÇرندگان و آهوان تا ساخته حوضچه كه است اد صي يك كار اين ميكند?

كند/ شكار را آنها و آيند بدينجا آب نوشيدن
گفت: بشر

داريÇم چÇنان آن نÇظ كس همه به داريÇم نÇهان در آنÇچه تÇو و مÇÇن

/117 Ç 11ì ابيات /1/127 Ç 12ì ابيات /2/129 بيت /3

بÇدانÇديشي1 كÇند, بÇÇد عÇÇاقبت پÇيشي گÇÇفتمت مÇÇينديش, بÇÇد

عÇرق خÇيلي مÇن گÇفت مليخا خوردند, غذايي گوارا آب آن با همراه سپس
كنم/ آبتني و روم حوضچه اين در ميخواهم  كردهام

مكن/ آلوده را آب گفت: بشر
ريÇÇزي? او در چÇÇرا را تÇÇن چÇÇرك دلانگÇÇيزي بÇÇÇا خÇÇÇÇورده او آب

نÇÇÇÇيندازد2 دهÇÇÇÇÇÇÇن آب وي در بÇنوازد كÇه خÇÇورد آبÇÇي كÇÇه هÇÇر

رسÇÇد3 آب بÇÇه او نÇÇÇÇوشين آب ز رسÇد تÇاب بÇه چÇون تشÇنه دگÇر تا

در و درآورد را خود لباس نشنيد/ مليخا كرد اصرار و گفت پند بشر چه هر اما
بر او مردة ديد و رفت جلو نشد, خبري مليخا از ماند منتظر چه هر بشر پريد, آب
ساختهاند چنين كه است عميق چاهي دهانه حوضچه اين كه نگريست و است آب
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گفت: و كرد مدفون خا ك در و برداشت را مرده نوشند/ آب مردم تا

/1ëê بيت /1/1ëì بيت /2

زن?1 نه و مرد نه اي مردي, همه وان فÇن? دوازده دعÇوي آن شÇد چÇÇون

خÇويش2 بÇيني دور بÇه نديدي چون پÇيش بÇه سÇرگشاده آنگÇاه چÇاهي

سكه هزار آن در كه افتاد كيسهاي آن از برداشت را او لباسهاي كه وقتي و
راه مليخا شهر سوي به و بست پارچهاي در را كيسه و لباس بود/ قديمي مصري

غيره/ و اسقف و كشيش لقب مثل اسم نه است لقب آن و باشد رباني عالم معني به مليخا ميرسد نظر به /#

تا ميجست را او خانه كس هر از مليخا# امة عم دادن نشان با رسيد شهر به افتاد/
و پذيرفت را او مليخا همسر گرفت/ ورود اجازه و زد در كرد/ پيدا را خانه اينكه
و گÇفت را چÇيز همه پياز تا سير از و خويش مسافرت شرح به كرد شروع بشر
داد/ تحويل داشت خود امانت كه را كيسه و لباس و گشود را بسته دستمال سرانجام
اين بود/ درست گفتي چه هر گفت: سپس و ريخت اشك قدري مليخا همسر

بود/ خودراضي از و مغرور و بدبين و ستمگر و بدخو بس مرد

/211 بيت /3/2ê2 Ç 2ê1 ابيات /ê

آزاري3 مÇردم و وفايي بي سÇتمكاري همه كارش بود

تو امانتداري و پرهيزكاري كه ا كنون نبودم/ راحت روز يك او دست از من و
سپس و بود خواهد تو به متعلق زندگيم و مال همه و كنم ازدواج تو با مايلم ديدم را
بوي و فشاند آب رخسارش بر زن شد/ بيهوش و زد فريادي بشر زد, كنار را روبند
ديدم را رويت بار يك كه هماني تو گفت: و آمد هوش به تا نهاد بينياش بر خوش
شدم س المقد بيت به و نهادم بيابان به سر و ورزيدم تقوا ولي شدم جمالت عاشق و

شكر! را خدا شوم/ رها جانسوز عشق آن از تا
كسÇان مÇال و جÇمال حÇريم در بوالهوسان چو طمع نكردم چون

داد4 حÇاللم از ايÇنك حÇرام نÇز داد مÇالم و جÇمال كÇÇاو دولتÇÇي

آن تن بر ملكوتي سبز لباس زرد, لباس بهجاي و بياراست عروسي بساط بشر
كرد/ زن
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/2ê9 بيت /1/2ë2 Ç 2ë1 ابيات /2/29 بيت :[29] /3

حÇورش1 چون دوخت سبز جامه دورش بÇهشتيان از نÇديد چون

ميدهد/ پايان بيتها اين با را داستان سبزپوش دختر
بÇÇود فÇÇÇÇرشته آرايش سÇÇÇÇبزي بÇود شÇÇته ك صÇÇالح سÇÇبزي رنگ

تÇيز2 گÇردد سÇبزه بÇه روشن چشم چÇيز هÇمه از گÇرايÇد سبزي به جان

مÇلكوت نÇماد سÇبز فروغ يا سبز رنگ برميآيد نيز داستان اين از چنانكه
جانهاست/ جهان و نفوس عالم و فرودين

سهشنبه,گنبدسرخ

گور بهرام پذيرايي شاهد سرخ گنبد دي, ماه در سهشنبه, روزهاي از يكي در
آبگينههاي و سرخ ياقوت سرخ, فرشهاي جا همه درون تا قصر بيرون از بود/

بود/ سرخ
آغوش و آمد استقبالش به سرخ تمام پوششي با اسالو پادشاه سرخروي دختر
گلها وجودش, سرخ گل از هم بهرام نهاد/ بهرام دهان در را سرخش سيب و  گشود

بازگويد/ را سرخ رنگ گزينش داستان تا خواست دختر از شد شب چون و چيد
كه: كرد ساز افسانه اسالوي سرخپوش دختر

كه داشت نامآور بس شهرياري كه بود بزرگ بس شهري روس واليت در
و هوشمند دانشپژوه, هنرمند, دختري بود/ دلفريبي به زهره چون دختري را وي

بسيار/ خواستگارهاي به اعتنا بي و خردمند بس
د?3 وÇÔب فاق ات كي جفتش سوي د وÇÔب طÇاق خويش دور در آنكه

باالي بر تا داد دستور و انديشيد, چارهاي ديد را خواستگاران هجوم كه دختر
بدان تا خواست اجازه پدر از شد آماده چون و بسازند محكم دژي برايش  كوهي
از چون و شد قصر آن عازم دختر پذيرفت/ دختر رضايت خاطر به پدر رود/ دژ
بهترين بود, دوست دانش و داشت بهره اشي نق و معماري و مهندسي مختلف علوم
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از طلسمي صورت در را قلعه تا خواست و كرد جمع را ستارهشناسان و مهندسان
نتواند كس هيچ كه باشد آمده برون ساطوري آن ميان در كه بسازند سنگ و آهن

اصÇخ نگهبان تنها و شود/ بريده سرش بيايد ا گر و كند عبور و شود وارد بدان
را آن درهÇاي سÇپس و كÇند/ طي را راه آن دقيق و كوتاه گامهاي با ميتوانست
زيباي تصوير و گرفت دست بر قلم شد تمام كار چون بود/ ناپيدا كه ساخت طوري

نوشت: آن زير در خود زيباي خط با و كشيد پرندي بر را خويش
است مÇن جاي كه قلعهاي چنين با است مÇن هواي را كه هر جهان  كاز

/73 Ç 72 ابيات است/1/ آمده <نگار> <شكار>, كلمة بهجاي <وحيد> نسخة در /#

دور1 ز مگÇوي سÇخن نÇه, در پاي نÇور نÇظارة در پÇروانÇه چÇÇو  گÇÇو

/7ë بيت /2

مÇيبايد2 هÇزار جÇان, يكÇي نÇÇه مÇيبايد شكÇار# ايÇن را كÇه هÇÇر

اين از عبور Ç2 نامي نيك Ç1 نوشت: آن زير در ترتيب به شرط چهار سپس و
من پرسشهاي به پاسخ شرط چهارمين Çê ورودي در يافتن Ç3 قصر تا خطر پر راه
دروازة جلوي در را پارچهاي تصوير آن داد دستور سپس و پدرم/ قصر در است
ديدند شرطها و بردند هجوم اشي نق آن ديدن براي بسيار جوانان كنند/ نصب شهر
از سر و شدند كشته راهپله همان در آنها همة ولي افتادند راه به وصال شوق از و
كه نميكرد جرأت كس هيچ شد/ديگر آويخته شهر دروازه بر و شد جدا تنشان
زورمند شاهزادهاي روز يك اينكه تا دهد, باد به خود سر و خرج به ري تهو چنين
خط با كه شرطهايي و زيبا تابلوي آن به چشمش نا گاه بود, شكار عازم خردمند و
آويخته سر صدها نگريست آن اطراف به چون اما شد, خيره بود شده نوشته زيبا

ميپاشيد/ آب آن بر جان ترس و ميكشيد زبانه وصال شوق ديد/
دانش با كه طلسمها بس هنرمند و دانشمند خانم شاهزاده اين گفت: خود با

شوم/ موفق تا برم بهره عقلم و فكر از بايد هم من است كرده خود
شÇود خÇللپذير كÇÇارش نÇÇظم شÇود سÇختگير كÇار در كÇه هر
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پÇيش نÇايد بÇزرگ زيÇÇاني تÇÇا انÇديش خÇرد مÇباش ف تصر در

/133 Ç 131 ابيات /1/1ì9 بيت /2

ميانداز1 سخت و ميگير سست مÇيساز جÇهان پÇردة بÇر سÇاز

چاره يافتن پي در و بود بدو راهيابي انديشة و رو زيبا آن فكر در شب و روز
تا رو او پيش است, فرزانه حكيمي جا فالن در كه گفتند بدو تا ميرفت, سو هر به
او و رسيد زمان سيمرغ آن حضور به شوق با جوان آموزد/ كار آن حكمت تو به
بÇه تÇعليم از پس كوشا و دانا شاهزادة نمود/ باز بدو نهانيها و گشود حكمت ر د
بÇه دژ و كÇوه آن اطÇراف در و مينشست اسبي بر روز هر او آمد/ قلعه اطراف
راه و شÇناخت دقيق را خمها و پيچ و راهها تمام كه تاآنجا ميپرداخت/ تفحص
زيرا: پوشيد سرخي جامه شد منظم انديشههايش همة وقتي كرد/ پيدا را آن چارة

سÇرم2 صدهزار خونخواه بلكه نÇبرم خÇود بÇراي از رنج  گفت

عملي را خود تصميم تا افتاد راه به پدر اجازة با او و كردند تشويقش هم مردم
طبل ديد/ بزرگ طبلي رسيد/ قصر نزديكي به و كرد گذر نيزه و تيغ پر كوه از سازد/
شد/ باز و پيچيد پاشنه به دژ در و شد كنده ديواري طبل صداي از كوبيد/ ت شد به را
جوان آمد, شگفت به داناييش از داشت نظر زير را شاهزاده دور از كه دختر
بايد كه است مانده چهارم شرط ا كنون شد/ تمام شرط سه گفت: و خواند خود نزد را
باز شهر به و پذيرفت پسر بگويي, را آنها پاسخ و بيايي پدرم كاخ به ديگر روز دو
دفن بدنهاشان با احترام با تا فرمود را كشته سرهاي برداشت, را تصوير پارچة آمد/
او بر رازها بس دوران سيمرغ و زمان حكيم آن زيرا شد, قصر عازم سپس و  كنند

دهد/ پاسخ را چهارم پرسش كه بود آن پي در خاطر آرامش با او و بود  گشوده
كه آرايد مجلس تا خواست پدر از و بگفت ماجرا و آمد پدر قصر به هم دختر
در خانم شاهزاده شد/ آراسته مجلس و كرد موافقت پدر شود/ انجام چهارم شرط
برايش كه جايي در و آمد قصر به سرخپوش برومند جوان و گرفت قرار پرده پس

نشست/ بودند كرده معين
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كرد/ سرخپوش شاهزادة چهارگانه آزمون به شروع شاه دختر
بÇه كه داد خازن به و كرد باز خود گوش از كوچك مرواريد دو نخست Ç1
افزود آن به مرواريد سه سپس و كرد وزن دست با را آن جوان دهد/ جوان دست

فرستاد/ و
كوبيد را آنها سپس بودند وزن هم همه كرد وزن را مرواريد پنج آن دختر Ç2

جامي خدمتكار از جوان مرد فرستاد/ و افزود آن بر شكر مشت يك و ساييد و
فرستاد/ و آميخت آن در را ساييده مرواريد آن و خواست شير

وزن چون و كرد خمير بود مانده آن ته در آنچه و خورد را شير آن دختر Ç3

جÇوان بÇراي و درآورد انگشت از را انگشÇترش آنگÇاه بÇود, نشده كم هيچ  كرد
فرستاد/

دختر براي را بزرگ مرواريد سپس و كرد خود انگشت در را انگشتر جوان
فرستاد/

رشته به بود وسط در كه بزرگ مرواريد با و گشود خويش گردنبند دختر Çê

/ همساناند و وزن هم كه نگريست و  كشيد
و نهاد مرواريد آن سر بر را آن و گرفت غالمان از كبودي مهرة دختر Ç ë

فرستاد/
را مهره شد, خوشحال ديد همراه كوچك مهرة با را مرواريد آن كه جوان مرد

كرد/ آويزان خويش گوش در را مرواريد و بست خويش دست به
پدر به است شده موفق آزمايشها همة در جوان آن ازاينكه شادمان دختر

 گفت:
است مÇن اختيار ياري چنين كاين است مÇن يار چگونه بين من بخت

او كشÇور و ديÇÇار در كس نÇÇيست او هÇمسر كÇÇه يÇÇافتم هÇÇمسري

/2ìê Ç 2ì2 ابيات /1

اوست1 دانش زيÇر بÇه مÇÇا دانش دوست دانÇا و شÇديم دانÇا كÇه مÇا
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بود? چه آزمايشها آن رمز پرسيد, پدر
روز دو جهان عمر يعني گشودم گوش از كه مرواريد دو آن ل او گفت: دختر
زود باز بگذرد هم روز پنج ا گر يعني افزود, مرواريد سه او درياب/ را آن است,
اين منطور افزودم شكر آن بر و ساييدم را رها Ôد وقتي دوم, نيست/ چيزي و است

: كه بود

/273 بيت /1/301 بيت /2/303 بيت /3

سوده1 هم به شكر چون و ر Ôد چون آلوده شÇهوت عÇمر ايÇÇن  گÇÇفتم

سوم شود, يكي آميزند شكر و شير چون يعني كرد: اضافه شير پاسخ در او
مÇرواريÇدي او و كÇردم اعالم ازدواج به را خود رضايت فرستادم, انگشتر اينكه
چÇهارم هستيم/ خوبي جفت تو و من يعني بود من مرواريد اندازه هم كه فرستاد
كرد گوش و دست بر او كه دارم دل در تو مهر مهرة يعني فرستادم مهرهاي اينكه

هستم/ او با عروسي آماده ا كنون پذيرفتم/ يعني
آن و سرخ, لباس و جواهر با شكوهمند بزمي شد, برقرار جشن بدينترتيب

شد/ معروف سرخپوش ملك به داماد
ايÇنست2 ز بÇها, را سÇرخ است گÇÇوهر آيÇين نÇو آرايشÇي سÇرخÇي

دارد3 جان لطف كه شد آن از سرخ دارد روان آمÇÇيزش كÇÇه خÇÇÇون

نماد نيز و است مÔلك عالم و پيكرهها جهان نماد سرخ فروغ يا سرخ (رنگ
است)/ عاشقانه شجاعت و خونين عشق

چهارشنبه,گنبدپيروزهرنگ

پÇادشاه دخÇتر پيروزه گÇون گنبد به پيروزهرنگ جامهاي با بهرام چهارشنبه
و ظروف و آبگينهها و سقف و در و كف فيروزه گون نظاره گر و آمد فرود مغرب
و بود پوشانده را او تن آسمان كه فيروزهاي حريري با زيباروي چون و شد جامهها
فشرد, خويش گرم آغوش در را او بود كشيده فيروزه گون پرده ماهش و مهر بر
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و گشايد پرند كه شد آن پي در ميخرامد/ فيروزه گون آسمان در كه كرد احساس
آمÇيخته شهد به لبان غنچة نخست كه آمد يادش اما آرد, دهان در فيروزه ترنج

خواست/ افسانه و خواند عشق آواز و نشست غنچه بر بلبلوار چيند,
كرد: ساز افسانه چنين و گشود لب غنچة ناز و كرشمه با فيروزهپوش  گلرخ

دوسÇتكام/ و خÇوشمشرب و خÇوشسيما نÇام, مÇاهان بÇود مردي مصر در
خÇويش بÇزم بÇه را او و مÇيآراسÇتند بÇزم و بÇودند او ديÇدار آرزومÇند دوسÇتان
بسÇاط و بÇردند پÇرميوه و دلكش بس باغي به را او دوستان شبي تا ميخواندند/

ميزد/ بوسه جوانان رخسار بر ماه و بود مهتابي شبي آراستند/ كباب و شراب
آورده ديگÇري مستي آب جريان نواي و ماه نوازش و باده مستي را ماهان
ديد شخصي دور از شد دور كه قدري پرداخت, گردش به باغ در و برخاست بود/
را تجارت در خويش همكار كرد نگاه چون كرد/ صدا را او و شد نزديك او به  كه

آمدي? تنها چرا ميكني چه اينجا پرسيد او از ديد/
را بارها آن همه بازگشتهام/ كالن سودي با دور تجارت از من گفت: مرد آن
را تو سراغ بگشاييم هم با و بيايي تو تا نهادهام كاروانسرايي در نهاده مهر به سر
را كاالها شبانه تا ببرم, بدانجا را تو تا آمدهام حاال و دادند نشاني را باغ اين  گرفتم/

بيا/ من دنبال باش زود حاال باشيم, امان در خراج دادن از و برگيريم
با مرد شدند, بيرون باغ از افتاد, راه به او دنبال به مال افزوني طمع به ماهان
كه مرد صداي ولي ميبرد كجايم كه شد درمانده ماهان و ميرفت جلو در سرعت
بود/ شده صبح ديگر ميكشيد/ جلو به بيابان در را او وي طمع و بيا تند ميگفت
در تÇا گشÇود را مÇاهان ديدة فلق روشنايي بودند, شده ظاهر آسمان در پرندهها
شده ناپديد دروغزن شريكنماي آن نديد/ چيز هيچ كه ببيند را رو پيش روشنايي

بود/
با و شد بيدار كه بود عصر برد, خوابش و افتاد كوفته و خسته و نوميد ماهان

گرفت/ پيش در بيابان راه نااميد و لرزان قدم
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/ë9 بيت :[30] كوه/1/ صعبالعبور گردنة گدار, گريوه: /#/ 80Ç 79 ابيات /2

نÇه1 رهنمايش و ميرفت راه نÇه پايش زور و ميكرد پويه

كه بود بيتوان و بيهوش افتاد, غاري در بر خستگي از كه بود شده شب ديگر
دوش بر خار بوتههاي از پشتهاي كه ديد زني و مرد كرد/ باز چشم شنيد, صدايي

ميكني? چه اينجا هستي? كه زد صدا را او خاركش مرد ميگذشتند
گفت: بدو خاركش آن گفت, را مرد آن و خود داستان ماهان

بÇÇÇÇياباني هÇÇÇÇايل او نÇÇÇÇÇÇÇام خÇوانÇي مÇردمش آنكÇه بÇود ديÇÇو

مÇردهست2 گÇريوهاي# بÇر يكي هر بÇردهست زره آدمÇي صÇد تÇو چÇون

راحت خيال با ميكنيم, نگهداري را تو امشب زن اين و من كه افزود سپس و
نسيم همينكه رفتند, صبح تا آنها دنبال به ماهان و جلو به زن و مرد آن بيا/ ما دنبال

شدند/ ناپديد رو تاريك دو آن گسترد نور پرتو بامدادي
و ديد بيكس و تنها را خود خشك بياباني و كوه و صحرا ميان دوباره ماهان
شد شب تااينكه ميكشيد, جلو به خود قدم وامانده و خسته بدني با نو, از روز باز
از شنيد/ اسبي پاي صداي كه بود شده گرم چشمش تازه خوابيد, و افتاد  گوشهاي
سÇواره مÇيكشيد// يدك را ديگر اسبي كه ديد پريد//سوارهاي جاي از خوشحالي

ميكشمت// نه ا گر بگو خود كار و حال كيستي, برآورد: فرياد ديد را او چون
را خدا بودند/ ماده و نر غول دو آن گفت سوار آن گفت/ باز ماجرا تمام ماهان

بيا/ من همراه و بنشين اسب اين بر حال بردي/ در به سالم جان كه كن شكر
به و گذشتند كوه از ميرفتند, كاذب صبح تا و نشست يدك اسب بر ماهان
و ميشنيد بربط و عود آهنگ صداي سو هر از ماهان رسيدند م خر و سبز دشتي
صادق صبح بود, شده روشنتر كمي هوا بيا/ من سوي به بيا, كه آوازهايي و نغمهها
خان Ôزيبا ر و گل و سبزه جاي به ماهان بود/ شده بازتر ماهان چشمان بود, دميده

ميشنيد/ ديوان ش غر صداي و ميديد ديو اندر ديو



نظاميگنجوي پيامهاي و داستانها 144

است/ آمده <ديو> <ريو>, بهجاي دستگردي <وحيد نسخة در نيرنگ/ مكر, حيله, ريو: /#
/120 بيت /1/1êë بيت /2/199 Ç 198 ابيات /3

غريو1 بركشيده دشت و در از ريÇو# به ديو هزار برنشسته

و ميآمدند او سوي به كه ديد بسياري اسكلتهاي كه ميلرزيد ترس از ماهان
حالي در آمدند جلو گاو شاخ و فيل خرطوم با سياه لباس با نفتچياني ميانشان در

بود/ آتش شعلههاي دستشان در  كه
را آن كرد نگاه كه خوب و ميلرزد هم اسبش ديد كه ميلرزيد ترس از ماهان
و ميكوفت زمين بر را خود اژدها آن كرد/ محكم گردنش بر پاي يافت اژدهايي

اينكه تا ميزد سنگ و كوه به را ماهان و يد ميغر
زيÇر2 به فكند گردنش از حالي شير دهانة از دم زد چون صبح

سÇوزان و خشك بÇياباني در را خود برآمد, جوان سر بر خورشيد تيغ چون
زمÇيني شÇد/ شب تÇاايÇنكه گذاشت دويدن بناي ترس از و برخاست ديد/ افتاده
شد راحت خيالش و رفت جلو و نهاد پاي مرغزار ميان در خوشحالي با ديد سرسبز
با ميتابيد آن از ماه نور كه ديد روزنهاي دور از شد بيدار كه تي مد از پس خوابيد/ و
پرميوه بسيار باغي كشيد, باال را خود بود هرطور و كرد گشاد را روزنه فراوان شوق

ديد/
تÇافت دوشين سراي زدوزخ دل يافت بهشتي چنان ماهان چونكه

افشÇانده3 برخÇي و برخي خورده مÇانده عÇجب مÇÇيوهها آن در او

با پيرمردي كه ميلرزيد برخود ماهان بگيريد/ را دزد كه شنيد فريادي نا گاه
هستي? كي دزد ميوه اي گفت: و آمد جلو بزرگ چوبدستي

كÇرده, گم راه تشنه, و گرسنه و كشيده سختي بسيار غريبم, مردي ماهان: ÇÇ
بدبختم/ و پريشان

بگو/ را خود شدن گم شرح پيرمرد: ÇÇ
كرد شكر را خدا سپس و گفت را ماجرا آخر كه/////تا بوديم باغ در ماهان: ÇÇ

است/ آمده باغ اين به  كه
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ا كنون نجاترسيدي وادي به گذشتي, سختيها اين همه از كه ا كنون پيرمرد: ÇÇ
بدان:

خÇوار مÇردم و شÇدند مردم ديو سÇÇار زنگÇÇي بÇÇÇÇيابانيان وان

درست بÇه شكستني بشكنندش نÇÇخست ز را مÇÇرد بÇÇÇفريبند

انÇدازنÇد چÇه در و گÇيرند دست بÇازند كÇج و كÇنند خواني راست

بÇاشد چÇنين ايÇن عÇادت را ديو بÇاشد كÇين رهÇمناي مÇهرشان

/2ê2 Ç 238 ابيات /1

بÇود1 مÇغا ك آن ديÇÇوان ز هÇÇم بÇÇود فÇÇريبنا ك كÇÇو آدمÇÇÇÇي

تÇعليقات از (نÇقل نميكند/// كسي به كمكي و مدد ندارد حقيقت و است دروغ كه خيال يعني ,2êë بيت /2
دستگردي)/ وحيد نسخة دوم, جلد هفتپيكر,

ابÇديست2 نÇامة حكÇم راسÇتي مÇدديست بÇي دروغ خÇÇيال در

مÇرا اينكه, آن و بگير خود راستي پاداش برداشتي راستي به قدم كه ا كنون
كه كني عهد من با ا گر انبار, و ملك و خانه و زمين از بسيار ثروت و نيست فرزندي

شد/ خواهد تو آن از همه باشي فرزندم جاي به
توام/ بندة من كردي, سرافراز سمت بدين مرا تو ماهان: ÇÇ

جÇاي آراسÇتهام تخت درخت, باالي اين در و بيا من با و برخيز پيرمرد: ÇÇ
بگير/

ميپذيرم/ ميل كمال با ماهان: ÇÇ
كه بهتر جايي و بروم من تا بخواب و بنشين و بمان جا همين در پيرمرد: ÇÇ
ه توج چيز هيچ و هيچكس به كه بدهي قول بايد اما كنم, ه تهي باشد را تو هميشه

نكني/

دوم)/ (جلد مكن/// قبول را او مراعات و مخور را كسي مداراي فريب ,28ì بيت /3

بشكÇيب3 كسي هر مراعات از مÇفريب هÇيچكس مÇداراي به

پايين نردبام از پايداري و صبر به فروان تأ كيد و بسيار سوگند از پس پيرمرد
تكيه پشتي بر و خورد ناني و آب ماند/ تنها ماهان برد/ خود با هم را نردبام و رفت
بيست سپس و ديد شمع بيست نور دور از دوخت/ نظر درختان و باغ به و  كرد
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هفده چون تن هفده سپس و گستردند بساط و آمدند بودند دست بر شمع كه دختر
زيبارخي كه آنان شاه سرانجام و ايستادند مهرهها همان مانند و آمدند شطرنج مهرة
رقصها و شد شروع خواني آواز آنگاه نشست/ خود خاص بزمگاه در و بيامد بود
باد دست به كه عرياني نيمه بدنهاي و آواز و رقص آن مبهوت گرديد/ماهان آغاز

بود/ پستاننما
را خود بود نزديك بار چند كه بود كشيده زبانه دلش در شهوت آتش آنچنان
خاطر به را پيرمرد پند اما كند/ پرت پايين به بود او جايگاه كه درختي باالي از
آوردند خوشبو و رنگارنگ غذاهاي كه ديد سپس و گرفت را خود جلوي و آورد
عÇود و صÇندل بÇوي گÇفت و كÇرد رو دخÇتران آن از يكي به جمال ملكة آن و
را او و بÇرو است مردي درخت باالي ميآيم, بيرون تنهايي از امشب ميشنوم,
ماهان بعد دقايقي و رفت پيش و پذيرفت هم دختر آن باشد/ ما مهمان كه بياور

ديد/ جمال ملكة آن كنار در را خود
يÇادش خÇود پير پند از نامد افتادش سر در كه جواني زان

/3êì Ç 3êë ابيات /1/39ê بيت /2

د1 آر يÇاد بÇه كÇجا پيران پند د آر نهاد در جوش جوان چون

آغاز ميخواري سپس و خورد رنگارنگ و مطبوع غذاهاي از توانست چه هر
با و نهاد رو زيبا آن لب بر لب و برفت سرش از شرم شد/ بيخود و مست تا  كرد
افتاده م Ôس گراز اژدهايي زير به ديد گشود چشم همينكه ولي بوسيد, شهوت نهايت
فرياد چه هر است, گرفته آتش بدنش همه و شده خورد استخوانهايش و است/
خود كشيد, او بر نوازش دست صبح سپيدة اينكه تا نميرسيد دادش به كسي ميزد
مغيالن/ خار ماهرويان, بجاي و خارستان باغ, جاي به يافت/ برهوت بياباني در را

بÇهشت2 جاي به تافته دوزخي زشت جÇايي ديد بگشاد, ديده

شÇده دچار بدان كه بود بدبختي چه اين آخر بود/ شده درمانده ماهان ديگر
و باده گساري او?! دوستكامي و خوشمشربي و زيبا جمال بود? كه ر مقص بود,
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در برداشتن گام و ديده تاريكي يا بود? بسته را خردش چشم كه او?!طمع سرمستي
فÇرمان بÇه ندادن گوش سرانجام يا و ناشناخت? هر از كردن پيروي تيره?/ شب

پير?!
بيابان به سر و نمود, استغاثه كرد, ناله كوفت, زمين بر سر برآورد, فرياد و آه
و شست را خود رسيد آبي به تا رفت و رفت خدا به توكل با و سوخته دلي با و نهاد

داد: سر نوا ناله كنان و نمود توبه اشك آب با سپس
بÇنماي مÇن راه نÇماينده وي بگشاي من كار گشاينده  كاي

/ê2ê Ç ê23 ابيات /1/ê27 بيت /2/êê2 بيت /3

كس1 ديگÇر نه ره, نماييم تو بس و بسÇته ارÇك گشاييم تو

احساس را نوازشگري دست ميناليد و ميكوفت زمين بر سر كه همينطور و
كرد/ باال سر  كرد/

خويش2 پيكر و شكل به شخصي ديد خÇويش بÇر در گرفت, بر سر چونكه

به را دستت بگيرم, را دستت تا آمدم خضرم/ من داد: پاسخ كيستي? تو پرسيد
به ديد/ نخست باغ همان در را خود بعد لحظاتي گرفت, را او دست ماهان بده/ من
او بودند/ او سوگوار همه ديد/ كبودپوش را آنان آمد, دوستانش سوي به سرعت
رنگ و پÇارسايان پوشش كه آنروست از جامه, فيروزه گون شد, كبودپوش نيز

است/ فيروزه گون آسمان
پرند3 نيافت او رنگ از خوشتر بÇلند كÇÇاسمان است آن ازرق

برداشتهاوپيامها

را ما ما, شادخواري و خوشمشربي و جمال طاووسي پر كه ماهانيم آن همه ما
سود و طمع خيال به و ميشويم زندگي از مست و ميكشاند عشرت خيالكدة به
به ولي ترسنا ك, و هايل بس كه درون غول دنبال به جهل تاريك شب در بسيار
ره خÇيال شب در و مÇيافÇتيم راه بÇه است يÇاور و سÇودرسان و شÇريك ظÇاهر
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مÇيكند, بÇيدار غفلت خواب از را ما آ گاهي, صبح روشنايي اينكه تا ميسپريم/
بÇه غÇفلت شب تÇاريكي دوبÇاره امÇا مÇيخاييم/ دست پشت و ميشويم پشيمان
خواري جز و نخواهند آدمي دوش بر خاري جز كه وهم ديوان و ميآيد سراغمان
باز و ميآيند سراغمان به انفعالي و فاعلي حالت دو در يعني زنانه و مردانه نجويند
روشني ايزدي فروغ باز اينكه تا ميكشند/ سرگرداني بيابان در خود دنبال به را ما
دوباره و ميپيماييم طلب راه دوباره و ميشويم هشيار و بيدار و ميتاباند دل در
سÇوارهاي بÇار اين ميشود/ كشيده چشممان بر جهل پرده و ميرسد غفلت شب
را آن نيرنگ/ و فريب و خيال و وهم اسب دو يعني دارد يدك اسبي كه ميبينيم
نواي را غوالن آواز ميتازيم/ اسبه دو زندگي فريبگاه دنبال به و ميشويم سوار
ميكند روشن را ما دل ايزدي فروغ چون اما دل, مزرعة را خار و ميسازيم جان
مردة افكار و گناهها و هوسها دلهرههاي و ترسها هولانگيز جان بي اسكلتهاي
ساز جهنم كه ميبينيم را عناد و كينه و نفرت و خشم تيرة نفتچيان و اهريمني
و وهÇم و حس پنج (يعني ماست سر هفت اژدهاي نفس ما اسب و مايند/ جان
كند/ رد Ôخ را استخوانهايمان تا ميكوبد سو هر به را ما كه سرنفساند) هفت خيال
در زنÇدگي وادي در بÇاز و مÇيدهد روشÇني دل و مÇيتابد حÇق عÇنايت نور باز
مÇيافÇتيم, غÇاري بÇه بار ميدويم///اين سو هر به آرامش و امن محلي جستجوي
از نÇوري باز كه شويم تلف است نزديك است/ تاريكستان به راهش كه بهنقبي
از سرسبز باغي ميگشاييم/ را اميد روزنه تالش با ما و است رسان اميد روزنهاي
حÇيات آبهÇاي و آ گÇاهي ميوههاي از پر موعود بهشت گويا ميبينيم/ آرزوها
حقيقت بستان و معرفت درختهاي باغبان كه پيري كه اينجاست است/ معنوي
تا ميخواهد ميبيند زندگي خيز و فت Ôا در را ما صداقت چون و مينمايد رخ است
يك كÇه است آن شرط اما نشاند, حشمت قصر در و دهد ما به را نعمتها همة
آنيم در كه جايگاهي از سازيم, پيشه ثبات و صبر ورزيم, تقوا را زندگي امشب

آييم/// غالب خويش شهوات بر و برنخيزيم
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و مÇيل وسÇوسههاي امÇا ميگيريم زاهدانه را شهوت جلوي آغاز در چه  گر
و دل بر پرده شهوت, و خورد به كشش و زندگي شطرنج بازي دلرباي جلوههاي
ايÇن امÇا ميگذاريÇم, نفس زيبانماي اژدهاي لب بر لب و ميكشد گوش و چشم
در و است آراسته عروسي ظاهر به نفس اژدهاي است/ داماد هزار عروس عجوزه
بÇاز جÇانها///و جÇانگداز نÇواي و خارستانها نواها و زيورها و زر و كشنده, باطن
نيست برگشت زمان ديگر بار اين ميسازد/ تابنده را اميد صبح مهربان پروردگار
و كرد غسل اشك چشمة در بايد كرد/ كاري بايد است, فايده بي دريغ و افسوس
و درون در را راهبر خضر دولت و بلرزاند را عرشيان دل كه توبهاي نمود, توبه
و شÇويم كÇبودپوش و پÇارسا پس آن از و بگÇيرد را دستمان تا فرستد, ما برون

بگرييم/ خويش خويشتن بر سوگوارانه

پنجشنبه,گنبدصندلرنگ

بر و شد رنگ صندل گنبد عازم صندل رنگ به لباسهاي با بهرام پنجشنبه
آمد پيش چيني صندلپوش زيباروي دوخت, چشم صندلگونه رنگآميزيهاي
خويش رنگپوشي صندل افسانة و گشود شوهر ستايش به زبان و گشاد آغوش و

كرد: آغاز چنين را
آغÇاز سفر و شدند همراه شر و خير نامهاي به جوان دو پيشين روزگار در
پنهان خويش آب مشك شر رسيدند, علف و آب بي و خشك بياباني به  كردند/
و تشنه خير شد/ خالي مشك تااينكه مينوشيد/ خير مشك آب از و بود  كرده

گفت: شر به گرديد بيطاقت
دهي/ آب من به كه توست نوبت ا كنون

ميشوم/ هال ك تشنگي از خودم دهم آب تو به ا گر نميدهم, آب هرگز : شر ÇÇ
بستان/ گوهري و بده آب قطره يك خير: ÇÇ

ستاني? باز من از رسيديم شهر به كه وقتي و بگيرم تو از گوهر : شر ÇÇ
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آب مردم تشنگي از خدا به را تو ندارم/ ي حق هيچ من كه مينويسم نه, خير: ÇÇ
بده/

و درآورم را چشÇمانت تا ميخواهم/بگذار را چشمانت گوهر دو من : شر ÇÇ
دهم/ آبت

ميميرم/ نه ا گر برسان آب قطرهاي توام, دوست من كن, شرم خدا از خير: ÇÇ
و نÇميدهي يÇا مÇيماني زنÇده و مÇيدهي چشÇم دو يا گفتم, همينكه : شر ÇÇ

ميميري/
من/// چشمان اين بيا, انصاف بي آه, خير: ÇÇ

گوهر با كولهپشتي و لباس سپس و انداخت زمين بر و كند را خير چشمان شر
خÇون و خا ك در خير دهد/ بدو آبي اينكه بدون رفت, و برداشت را آن درون

ميجست/ فريادرسي و ميكرد ناله افتاده
برآمÇده آب جستجوي در ميچراند را پدر گوسفندان كه كÔرد چوپاني دختر
شنيد, شيوني صداي نا گهان ميبرد, و بود كرده آب پر كوزه و بود يافته آبي بود,
را خود سرعت به دختر ميطلبيد كمك و ميكرد ناله كه ديد جواني رفت نزديك

هستي? خونين چرا هستي? كه تو پرسيد و رساند بدو
پرسيد: سپس و داد آبش چوپان دختر بگويم, بتوانم تا دهيد آبم گفت خير
شÇد, خÇم سÇرعت بÇه دخÇتر گÇفت, را مÇاجرا خÇير شده/ چه چشمانت بگو حاال
را دسÇتش و بست و نÇهاد خود جاي در و برداشت بود گرم هنوز كه چشمهايي
را داده دست از چشم بيمار آن و گستردند رختخوابي و آورد چادر به و  گرفت

خواباندند///
و گفتند را بيگناه آن داستان دخترش و زن آمد/ چادر به كÔرد چوپان شبانگاه
رنگ صندل كه درختي از و برويد بايد گفت و شد بلند Gفور شبان دادند/ نشانش
داروي شاخه يك برگ كه بياوريد و بچينيد برگ روييده دوشاخه زمين از و است

است/ صرع داروي آن ديگر برگ و است  كوري
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چشمان بر و كوبيد و آورد را درخت آن برگ و دويد سرعت به چوپان دختر
بست/ را آن دستمالي با و نهاد خير

فÇرشتة بÇود/ يÇافته بÇهبود خÇير چشÇم برداشتند/ را دستمال روز پنج از بعد
سپاس را خداي خير و كرد پرواز همسايگان و كÔرد چادر بر شادماني و خوشحالي

ديد/ را خير سيماي دختر و  گفت

/1ë8 بيت :[31] /1/183 بيت /2/201 بيت /3/218 Ç 217 ابيات /ê

آزاده1 جÇوان جÇÇمال بÇÇر پÇريزاده آن شد مهربانتر

گوسفندان روزها بربست, خدمت به كمر بود يافته باز را سالمت كه هم خير
سپرده دختر عشق به دل گرچه نميكرد/ دريغ خدمتي هر از و ميبرد چرا به را  كرد

كه: انديشيد خود با اما بود,
مال2 و خزينه بي يافت نتوان كمال و جمال بدين را دختري

گرفت تصميم ميشود, بيشتر دلبستگيش بماند بيشتر ا گر كه انديشيد خود با
چÇوپان آن بÇه رو ايÇن از كشد! ديگر ديار سوي به را پاي و نهد آنجا در را دل

گفت: مهربان
راه3 عÇزيمت كنم خانه سوي پگÇاه بÇامداد كÇه دارم عÇزم

گÇريه دخÇترش و زن و چÇوپان آن كÇه نشÇدهبود تÇمام او خداحافظي هنوز
جوان سپس و افكند دخترش به نگاهي و جوان به نگاهي كÔرد چوپان آن سردادند,

گفت: و كشيد كنار را
برما عزيزتر جان از هستي ما دختر و ما به دل نهي  گر

دامÇادي4 بÇه كنم اختيارت آزادي بÇه دختري چنين بر

هم مخارج و كابين بابت از توست, اختيار در دارم هرچه كه افزود آن بر و
بÇه شكر سجدة و بوسيد را چوپان دست شنيد را مژده اين كه خير مباش, نگران

شد/ برپا عروسي بساط و آورد جاي
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/231 بيت /1/299 بيت /2

كÇم1 چيزي نبود بايد, زانچه هم به دو هر زيستند شادمان

را خÇود گÇوسفندان كÇه دشÇتي مÇيرفتند, ديگر دشتي به آنجا از بايد ديگر
آن از تÇوبرهاي و رفت شÇفابخش بÇرگهاي با درخت آن پاي به خير بچرانند/
مداواي برگ ديگر سوي و بيناييبخش برگ آن سوي يك در كرد/ پر برگها

صرع/
آن شاه دختر از سخن ميرفتند كه جا هر در رسيدند/ شهري به راه مسير در
بهبود و كند مداوا را او كه هر تا است داده وعده شاه و دارد/ صرع كه بود شهر
بس ميگفتند: و گردد/ بريده سرش كند دروغ عاي اد ا گر و دهد/ بدو دختر بخشد
كه داد پيام و رساند شاه كاخ به را خود خير دادهاند/ كار اين سر بر سر كه عيان مد
خوشحال شاه كنم/ درمان را دختر صرع تا حاضرم خواستي و مزدي هيچ بدون من
بود آورده همراه كه برگي از خير پذيرفت/ را خير ترديد و شك با عينحال در و
كه دختري داد, دختر به و ساخت شربتي آن از و ساييد و كرد ريز ريز مقداري
قصر از بود شده تمام كارش كه هم خير خوابيد/ راحتي به نداشت خواب و خورد
هر شد, بيدار چون و خوابيد تمام روز سه دختر رفت/ خويش خانه به و آمد بيرون
با سپس و بود شده درست Âكام خوابش و خورا ك وضع خورد/ داشت دوست چه
پيام پدر به نميگنجيد//دختر پوست در خوشحالي از پدر آمد, پدر قصر به نشاط
مأمÇوران و برآمد خير يافتن پي در شاه است/ عهد به وفاي موقع ا كنون كه داد

كردند/ پيدا را او تا فرستاد
2

رÇش كوري به شد داماد خير پÇدر رأي و عروس رضاي به

بÇه سÇلطنت و مÇلك كÇه مÇيديد زيÇرا نكÇرد, اعتراضي هم كرد دختر البته
است/ رسيده شوهرش

تا كرد درخواست شاه از وزير بود/ شده نابينا آبله اثر بر هم وزير دختر Hفاق ات
به را دخترش آنكه شرط به شاه كند/ بينا را دخترش چشمان خير كه دهد اجازه
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دختر چشمان بر رنگ صندل درخت همان برگ از خير و كرد/ موافقت دهد خير
يافت/ بهبود و نهاد

/308 بيت /1/329 Ç 328 ابيات /2/33ì بيت /3/3ê0 بيت /ê

كÇيكاووس1 تÇخت و كسÇرا تÇÇاج عÇروس سه آن نشاط از خير يافت

او ويÇژه نگÇهبان كÇÔرد چوپان آن و ديار آن پادشاه خير كه نگذشت تي مد
را گوهري دارد كه ديد را شر ميرفت, باغي به گردش براي روزي قضا از  گرديد,
پس را او گفت مأموري به و نگفت هيچ ولي شناخت, را او ميفروشد جهودي به

آوردند/ باغ به را او بياوريد/ باغ به من از
چيست? نامت گفت: و كرد بدو رو خير

ر/ مبش : شر ÇÇ
بگو/ را خود حقيقي نام خير: ÇÇ

گفتم/ كه همان : شر ÇÇ
نميگويي چرا نداري, كاري شرارت جز شر نامت چون كه فرومايه اي خير: ÇÇ
حال ندادم/ آب او به و درآوردم را خير همراهم و دوست چشمان كه م شر آن من

ببين
مÇرده تو بخت زنده, من بخت بÇرده گÇÇهر تشÇÇنة آن مÇÇنم

پشت2 گيرد خداي كز آن مقبل نكشت خÇداي و كشÇتي مرا تو

بد كه ببخش مرا گفت: و افتاد پايش به و شناخت را خير و كرد نگاه خوب شر
نيايد/ شر جز شر از و شر من نام و كردي خير و بود خير تو نام  كردم,

نÇاموري3 تÇو چÇون نÇام از خÇطري كايد چنين در تو كن آن من با

شو/ دور نزدم از برو گفت: بدو خير
را سرش چوپان كرد شمشير كه ميرفت داشت و برگشت خوشحالي با شر

افكند/
پيش4 نيايد شرت جز ي شر تو خيرانديش خيرهست  گفتا گر
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آورد/ خير نزد و يافت آنجا در را خير گوهر دو و گشت را او جيب سپس و
تÇÇو از را چشÇم گوهÇر دو اين من گفت: و بخشيÇد كرد آن به را گوهر خير

دارم/
بود/ ساخته عالقمند خويش به را مردم احسان و دادگري با خير

/3ê7 بيت نشد/1/ يافت <وحيد> نسخة در بيت اين /2/3ëë بيت /3

گÇردد1 زر خÇاره و خÇرما خÇار گÇردد راهÇبر كÇه آنÇÇجا دولت

و صÇرعيان مÇداواي بÇراي بÇود/ نكÇرده فراموش را درخت آن هيچگاه خير
درخت آن رنگ بÇه خÇود و مÇيكرد شكÇر را خÇدا و مÇيآمد بÇÇدانÇجا  كÇÇوران

ميپوشيد/ رنگ صندلي جامههاي صندليرنگ
دارد2 جان نشان صندل بوي دارد روان آسÇايش صÇÇندل

ببرد3 جگر از تابش دل ز تب بÇبرد سÇر درد سوده صندل

برداشتهاوپيامها

ستم/ و جهل اهريمن مينو: ه ر انگ دانش/ و خرد نيكي, افزايندة س مقد نيروي مينو: سپنتا /#

و عقل آدم مينو,# نÖگره ا و مينو سپنتا است, آدمي روان نيروي دو شر و خير
نفس/ شيطان

شرير نفس يا اهريمني نيروي اما دارند, همراهي زندگي وادي سفر در دو اين
و است سÇتمگري و دشمني خودشيفتگي, افزونطلبي, پي در همواره شيطان يا
و انسانيت يا عقل كه آدمي حقيقت به هرگز و ميخواهد خود براي را چيز همه
خدعه او با نفس شود, نيازمند نفسش به انسان چون و ندارد/ ه توج است خيرطلبي
ميگيرد, او از را عملي عقل و نظري عقل چشمان گوهر دو و ميورزد, نيرنگ و
از كه است بخشي ياري فرشتة چوپان دختر نميدهد/ او به چيز هيچ مقابل در ولي
چشمان دوباره راهبر, چوپان ميآيد/ فرود درمانده انسان بر بشري شبانان سوي
را پيام و جمال جلوة فرشته و ميگرداند باز انسان به را عملي و نظري حقيقتبين
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روان و واماندگان او دردهاست/ طبيب خود حاال خوديافته انسان اين ميدهد/ بدو
شفا برون و درون در را انساني حقيقت نابينايان و بيايماني و جهل وادي نژندان
ميسازد تباه را شرير نفس و ميشود خويشتن شهر سلطان خود سپس و ميبخشد
صÇندل رنگ و مÇيرسد/ است آرامش كÇه مÇطمÃنه نÇفس و امÇن مقام به خود و

است/ حالت آن نمايانگر
دارد جÇان نشان صندل بوي دارد روان آسÇايش صÇÇندل

آدينه,گنبدسفيد

سفيدي برود, گنبد آخرين به تا برخاست سفيدپوش سراپا بهرام بود, جمعه
ميكرد/ خيره را چشمها ر منو شمعدانهاي و فرشها و  گنبد

داده بÇههم دست سÇفيد, و جامهپا ك پارسايان و سفيدپوش فرشتگان  گويا
ايراني يك وقار با كياني خاندان از كسرا دختر بسازند/ ملكوتي فضايي تا بودند
گشود آغوش او بود, آمده شويش استقبال به سپيد حرير جامة با پا كدامن و پارسا
شنيدند/ و گفتند و نوشيدند و خوردند و نشستند سپس كشيد//و بغل در را بهرام و

كرد: آغاز سرايي افسانه چنين نيز او و خواست افسانهخواني همسرش از بهرام
خÇدا بÇود, راسÇتگو و پÇارسا زنÇي مÇادرم دارم/ خÇاطر بÇه مÇادرم از داستاني
ميخنديديم, و ميگفتيم باهم داشتم, عزيز مهماناني روزي كرد: نقل او بيامرزدش/
داسÇتان برايم بود, من صميمي دوست كه زنان آن از يكي ميگفتيم, داستانها و
است: اين آن و واقعي, داستاني ميگويم, تو براي من كه گفت آموزندهاي و جالب
پردرخت و آبادان بس باغي نيكوكردار, و خوشسيما بافرهنگ, بود جواني
جوان آن بود/ باغ آن در قدمزدن و رفتن آرزوي را ديار آن مردم داشت, گل و
بÇاز و مÇيگشت سÇاعتي و مÇيرفت خود باغ به يكبار هفتهاي هم باغ صاحب

ميآمد/
و چنگ نواي ديد, بسته را باغ در بزند, سري باغ به تا رفت صبح روز يك
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ديÇوار سÇوي هÇر نشنيد, كرد صدا را باغبان هرچه بود آميخته بههم آواز و دف
شود وارد آنجا از و كند سوراخ را ديوار از قسمتي شد مجبور نيافت, راهي  گشت,
حÇمله او بÇه است دزد اينكه گمان به دست به نيزه كنيزك دو شد وارد همينكه

زدن/// به كردند شروع و بستند را او و  كردند
بÇود بسÇته در هسÇتم, باغ اين مالك هستم, فالني من كه برآورد فرياد مرد
وارد زحمت هزار با و كردم ايجاد سوراخي ديوار در نشنيد, كسي كردم صدا هرچه
او از و كÇردند بÇاز را پايش و دست شدند خود اشتباه ه متوج وقتي كنيزان شدم/
سÇپس و نيايد, كسي كه نهادند ديوار شكاف در خار مقداري و خواستند پوزش
خوشي تا آمدهاند باغ اين به شهر زيبارويان از بسياري كه: گفتند را خود ماجراي
دست بÇه را آنها از يكي داري دوست ا گر ساختهاند/ خود نگهبان را ما و  كنند,
را كدام هر كن, نگاه آنها به آنجا ديوار سوراخ از و شو پنهان اتاقي در و بيا آوري

بياوريم/ برايت تا بگو ما به پسنديدي  كه
آمÇد خÇروش در خÇفته شÇهوت آمد گوش به سخن كان را خواجه

داشت آشÇنايي شÇهوت با طبع داشت پÇارسايي طÇبع در  گرچه

نداد/ خرج به شكيبايي يعني نشكيفت است, آرام و صبر بهمعني شكيفتن , 89Ç 87 ابيات :[32] /1

نشكÇيفت1 زنÇان دم از بÇود مرد بÇفريفت را مÇردميش مÇرديش

ديد سوراخي آنجا بست//در را در و رفت بود باغ پشت در كه اتاقي به جوان
از آسوده زيبارو, زنان كه ديد بود, استخر و باغ نظاره گر و نهاد سوراخ بر چشم
خÇويش هوسباز چشمان با ميرقصند, و ميخوانند و ميخرامند نامحرمان چشم
پريدند/ استخر به و درآوردند تن از لباسها كه ديد سپس و ميكرد تعقيب را آنها
گاه نداشت/ آمدن بيرون جرأت اما بود/ آمده جوش به شهوت آتش را جوان
زيÇبارخÇي بÇه چشÇمش ايÇنكه تÇا مالمت/ را خود گاه و ميكرد قناعت نظاره به
كÇنيزان نزد و آمد بيرون اتاق از آهسته دركشيد, او دام به دل و افتاد چنگزن
و فريفتند را دختر و رفتند كنيزان بياوريد/ را چنگزن دختر همان گفت: و رفت
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و افكند دختر گردن در دست بود نياز و شهوت از كورهاي كه مرد آوردند, مرد نزد
كÇه اطÇاق آن ديÇوار رسيد وصال لحظه چون و افكندند هم جان به آتش شراره
دست چنگ به چنگي دختر كردند/ فرار سو دو در دو آن و فروريخت بود سست

سرداد: نوا چنين و برد
درود عشÇق خسÇتگان بÇر باد رود نÇالة بÇه من چنگ كز  گفت

دارد شكسÇتگي درسÇتي بÇÇه دارد خستگي كه شد آن عاشق

/173 Ç 171 ابيات /1/177 بيت /2/187 بيت /3/208 Ç 207 ابيات /ê

بلند1 بانگ به عاشقم, عاشقم, چÇند دارم, چند پوشيده عشق

بيم?2 چه تيز تيغ ز را عاشقان تسليم كند جان كه به آن عاشق

هÇم وصال به دو آن كه فهميدند شنيدند صبوري و عشق صداي كه  كنيزان
داد/ شرح هم او و پرسيدند ماجرا و آمدند باغ صاحب جوان نزد نرسيدند

ميتواني امشب ميداريم نگه اينجا را اينها شده بهانه هر به امشب  گفتند:
آوري/ دست به را چنگي دختر

بÇود3 پردهدار تاريك شب بÇود سÇپيدكار روشÇن روز

شب ميداد// كنيزان وعدهها خود به نبود, جوان دل در دل بود/ شده شب ديگر
آن دست كشاندند//جÇوان درختها پشت به را او و رفتند چنگي دختر سوي به

تا/// خواست و خواباند و برد درختي زير در و گرفت ماهرو
بÇود درخت هÇمان بÇاالي كÇه پÇرندهاي بÇه وحشي گربهاي هنگام همين در
ترس از آنها و افتادند زن و مرد روي بر گربه و پرنده بربايد, را او تا شد حملهور

خواند: و نواخت دوباره چنگي دختر  گريختند/
راست نگÇردد مÇن كÇار تو به جز مÇراست هرچه برده تاراج به اي

دلم4 حسÇاب در نيست تويي بي خÇجلم خÇود كÇار ز تÇو بÇا  گرچه

او و گشتند جوان دنبال به نشده انجام دلخواه كاري كه فهميدند رازدار  كنيزان
افتاد? فاقي ات چه باز پرسيدند, خنده كنان و يافتند را
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شدند/ مزاحم پرنده و وحشي گربة اينبار جوان: ÇÇ
آماده تختي برايت همه چشم از دور درخت اين زير در اينجا بيا كنيزان: ÇÇ

گفتند/ چيزي چنگي دختر گوش به و رفتند سپس و برگرديم/ تا باش ميكنيم,
شد ه متوج وقتي كرد, نگاه را خود اطراف و نهاد كنار را چنگ چنگي دختر
روان آب به كه تشنهاي چون و آمد باغ ته به كنيزكان اشاره به نميبيند را او  كسي

افكند// جوان آغوش در را خود برسد
مÇوش بÇود/ عسÇل و شيره آن در و بود آويزان كدوهايي درخت باالي در
دندان با بود شده بسته آن به كدوها كه ريسماني و رفت باال شاخهها از صحرايي
چنگي دختر كرد ايجاد بسياري سروصداي و افتاد زمين بر كدوها نا گهان بريد,
حÇال و برداشت چنگ دوباره و رساند/ ياران نزد به را خود و كرد فرار پابرهنه

خواند/ آواز به را خود
و يافتند ترسان و غمزده را او آمدند, جوان نزد تمام دلسوزي با رازدار  كنيزان
عÇهده بر را تو پاسداري ماهم و برو مطمÃن جايي در اينبار كردند سفارش بدو
جوان آوردند/ جوان نزد به را او و رفتند چنگي دختر سراغ به سپس و ميگيريم/
را دختر دست است, غاري آن پس در كه است بيشهاي باغ آخر در كه آمد يادش
كه بود شده راحت خيالشان ديگر گسترد/ جايي و شد روان بيشه سوي به و  گرفت
و دويدند غار درون به روباه چند ديدند نا گهان كه تمام, وصال و است تمام  كار
نيمه ترس از دختر و جوان ريخت, بههم نشاط و شد غار داخل آنها دنبال به  گرگي

گذاشتند/ فرار به پا آشفته سرووضع و خا كآلود عريان,
كÇارها ايÇن گÇفتند: پÇرخÇاشكنان و گرفتند ميان در را چنگي دختر  كنيزان
جلو جوان مرد ميآزاري/ اينگونه را بدبخت جوان اين چرا ميكني? كه چيست

گفت: و رفت
است زينخا ك هست كه گناهي هر است پÇا ك گÇنه هÇÇر ز او  گÇÇوهر

پÇÇا كÇÇان بÇÇندة هسÇÇتند هÇÇمه چÇÇاال كÇÇان و جÇÇهان چÇÇابكان
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خÇÇللي بÇÇي بÇÇود داده خÇÇÇطا از ازلي عÇÇÇÇنايت را مÇÇÇÇا  كÇÇÇÇار

مÇÇيبرد آفÇÇتي بÇÇÇه را آفÇÇÇÇتي خÇرد را مÇا كÇرد كÇه خÇÇللها وان

داد رهÇÇايي بÇÇد كÇÇار چÇÇÇنان از داد پÇارسايي چÇÇو را مÇÇا بÇÇخت

/290 Ç 28ë ابيات /1/30ë Ç 30ê ابيات /2

نكÇند1 بÇد نÇيك هÇيچ شÇد, نيك نكÇند خÇود كÇام بÇه ديÇوش آنكه

داشت/ باز عظيم گناه اين از را ما و داشت دوست را ما خدا كه افزود سپس و
خÇود شÇرعي ازدواج بÇه را او و نگÇردم حÇرام گرد هرگز كه ميكنم توبه هم من

ميكرد: زمزمه خود با كه حالي در درميآورم,
بÇÇود راحت و پÇÇنداشÇÇتند رنÇÇج نÇمود رنÇج كÇه رنÇÇجها بسÇÇا اي

است2 درد آن در دارويي جان همه است مÇرد بÇر كÇه دردهÇا بسا وي

و آورد ياد به را خود عهد برگشت/ شهر به باغ صاحب بود, شده صبح ديگر
لطف چون و درآورد خويش ازدواج به را چنگي دختر و گسترد عروسي بساط

پوشيد/ روشن روز چون سفيد جامة ديد پارسايي و حفظ در را حق
افروز جهان مه است سپيدي وز روز روشÇنايي است سÇپيدي در

بÇيت بهصورت كه درصورتي است/ آمده نيالودست> و <اندودست <وحيد>: نسخة در /318 Ç 317 ابيات /3
ميباشد/ است> نيالوده و است <اندوده بهمعناي متن آخر

اونÇيالودهست3 كÇه سÇپيدي جز انÇدودهست تكÇلف رنگÇي هÇمه

برداشتهاوپيامها

زندگي شور داراي كه است ه بالقو عملي عقل يا انساني روان درون, در جوان
را دلبستگي اصل و زندگي حقيقت هنوز ولي است پا ك او است/ دلبستگي شور و
جستجو به خويش وجود باغ در تا ميخواهد است, نرسيده معرفت به و نميداند
خودآ گاه اين بر ناخودآ گاه اندرون ر د خورد/ خويش باغ از آ گاهي ميوة و درآيد
ة قو كه نگهبان كنيز دو ميرود/ خويش اندرون به ناخودآ گاه ديوار از است, بسته
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و ميدهند, قرار خود لطف و آزار زير در و مييابند را او خيالاند و وهم انفعالي
اجÇازة او بÇه است خويش درون باغ مالك خود كه ميبينند را او صداقت چون
جÇمال لذايÇذ از بÇهرهبري پÇي در خÇودآ گÇاه روان اين آنگاه ميدهند/ ف تصر
بايد سختيها و آزمايشها و رياضتها اما برميآيد, خويش درون زيبا رويان
از سپس ميشود, خراب دارد روزني تنها كه ساختگي خود ديوار نخست بكشد,
محتوا, بي انديشههاي خالي كدوهاي بين از كند/ فرار بايد رواني گربة فريبهاي
نفس مكار روباه از بايد سرانجام و كند عبور ميدهند آزارش كه سروصدا, پر ولي
از پس تااينكه يابد, نجات ميشوند حملهور او بر كه اماره نفس گرگ و حيله گر
طريق رواني كشمكشهاي و گريزها و جنگ و رياضتها و تجربهها اين همه
و متحد خودش با خردمندانه و بيابد را خويش خويشتن بتواند تا گيرد, عقل و شرع
مسÇتلزم كÇه را تÇقوا و پÇارسايي نÇيز بÇيروني سÇلوك و سÇير در و شÇود/ مÇتصل
و است يÇاور خدا همواره را باورمند انسان كه بداند و سازد پيشه رياضتهاست
ميبرد/ بين از غضب و قهر با نباشد سزاوار وصال و كمال راه در او براي هرچه
هركه و برتر/ لطف براي هدفمند اما ناماليم, شكلي در نهفته است لطفي قهر پس

رسيد/ خواهد پارسايان مقام به رسد كمال به سلوك و سير اين از

بهرامدادگستر,بيدادوداد,خرابيوجنگ

عÇلفها و وزان بÇهاري نسÇيم شكÇفته, غÇنچهها رسÇته, چمنها بود, نوروز
نوروز جشن هم بهرام بودند, گرفته جشن را بهار آمدن طبيعت همة بودند, رقصان
بهنزد زنان نفسنفس و رسيد راه از پيكي كه بود داده بارعام و بود داشته برپا را

گفت: و آمد بهرام

فور و بت, يا خدا بهمعني بغ يا فغ است: فارسي اصل در كلمه اين چين/ پادشاهان از يك هر لقب فغفور: /#
خدا/ پسر يعني فغفور يا بغپور كه پسر معني به پور يا

در و آمده جيحون سوي اين به عظيم لشكريان با شكسته عهد چين فغفور#
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است/ پيشروي حال

/ê7 بيت :[33] /1

شهد1 بيرون و اندرون زهرنا ك عÇهد و نÇباشد وفÇا را چÇينيان

از را دشمن خويش تدبير با كه شد آن بر و برپاخاست و خورد يكه بهرامگور
سپاهي نه كرد نگاه هرچه اما بود, الزم سپاهي و مال راه اين در و بردارد راه سر
چه كه ماند شگفت در نبود/ هم مردجنگي و اسلحه و بود خالي خزانه مال, نه و ديد
و شجاع جانشيني و دارم روشن راست نام به كاردان و خوشنام وزيري كه من شده
از ريا كار وزير آن او غياب در كه نميدانست او چيست? مسأله پس  كارورز,
است/ آزرده ستم و ظلم با را رعيت و كرده سو¾استفاده بهرام اعتماد و خوشنامي
ساخته همداستان خود با را شاه جانشين كار اين در و گرفته را جانشان و مالشان

ميكنند/ سركشي وگرنه كنيم رام را رعيت ستم, قدرت با بايد كه است
بÇه تنها و نشست اسب بر ناشناس طور به درماندگي و مالل غايت از بهرام
و كرد شكار و راند اسب تي مد كند/ راحت را خود خيال شكار با تا شتافت بيابان
دودي دور از نيافت آبي برآمد, آب پي در شد, غالب او بر تشنگي بازگشت در
اسب سو آن به يافت توان آبي و است مسكوني آنجا Hقطع كه گفت خود با ديد
رفت جلوتر بود, شده بسته زنجير به كه سگي و گوسفندي گلة و ديد چادري دواند/
و آب برايش و شد پذيرا را مهمان و آمد جلو بود چوپان كه خوشسيما پيرمردي
مگراينكه نميخورم را نانت گفت و كرد تازه نفسي و نوشيد آب بهرام آورد/ نان
سگ آن داستان به زبان پير كردهاي/ زنجير به را زبان بي سگ اين چرا بگويي

گفت: و  گشود
او به گله كه روزها چهبس بود, من گلة نگهبان پاسدارو باوفا, بسيار سگ اين
هÇفت ديدم شمردم را گله وقتي يك تااينكه ميرفتم شهر به خودم و ميسپردم
شب شده, كم ديدم باز شمردم ديگر هفتة شده? چه كه كردم ب تعج نيست,  گوسفند
كس هيج ولي باشد, برده گوسفند و باشد آمده دزدي شايد كه ميداشتم پاس روز و
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بÇه و آمدند ماليات مأموران هم را آن كه بود نمانده چندتايي ديگر نميديدم/ را
شوم// ديگران چوپان شدم مجبور من و بردند و گرفتند زور

خوابيده و گذاشته خود چوبدستي روي را سرم آبي جوي كنار در روزي Hفاق ات
عشقبازي بناي گرگ با و رفت جلو من سگ سپس و آمد ه ماد گرگي, ديدم كه بودم
در شÇد تمام كارش چون و شد سوار او بر سپس و بوييد را دمش و سر  گذارد,
من تقصير خورد/ و برد و برداشت را فربهاي گوسفند هم گرگ و خوابيد  گوشهاي
امانت در او گذشتم/ خطاهايش از و كردم اطمينان پاسبان سگ به ل او از كه بود

است/ زنجير و بند اين سزايش و كرد خيانت

/ìì بيت :[3ê] /1/78 بيت /2/93 Ç 91 ابيات /3

نكند1 آفرين وي بر كس هيچ نكÇند چنين مجرمان با هركه

آن از كشور خرابي بود/ خوبي پند گفت: خود با شد بيدار باره يك بهرامگور
كنم/// محا كمه بايد را او است/ وزير يعني پاسبان سگ

بازداشت نام تا خواست نخست آمد, شهر به بود بزرگي درس كه انديشه اين با
شÇرح در كÇه زندانياند هزاران ديد آوردند, وقتي بياورند/ را زندانها در شدگان

است/ كرده شفاعت وزير بوده, كشتن به شاه دستور نوشته,  كارشان
كÇرده2 خود نام به نامي نيك كÇرده بÇد جÇور به را شه نام

غرور و تكبر با راستروشن وزيرش نشست, تخت بر زود صبح روز فردا
نياورد طاقت ديگر بهرام نشست/ مجلس باالي در خود جاي در و آمد پيش بسيار

امانتداري?! شرط بود اين حرام, به نمك اي زد: فرياد و
تÇو از آب و مÇلك ز رونق رفته تÇو از خراب من ملك همه  كاي

پÇرا كÇندي مÇن گÇنج و آ كÇندي گÇوهر گÇوهر بÇه را خود  گنج

ساز3 نه و ماند برگ نه را سپه تا بÇاز گÇرفتي سپه از برگ و ساز

زندان به و كردند/ بند به را او داد دستور ستمهايش و دزديها شرح از پس و
دادخواهي و بيايند شاه پيشگاه به ستمديدگان همة تا داد دستور سپس و افكندند
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مظلوميت شرح تا آورند حضورش به و سازند رها بند از را زندانيان فرمود و  كنند
تا برگزينند آنان بين از تن هفت شد بنا بود بسيار ه عد چون اما بگويند/ خويش

گويند/ باز خويش دادخواهي

دادخواهيمظلومان

گفت: ستمديده نخستين ÇÇ
من كرد/ تصاحب را او منال و مال و كشت بسيار شكنجة با را برادرم وزير
زندان به و دارم همكاري تخت و تاج دشمنان با كه كرد متهم مرا كردم/ اعتراض

زندانم/ در بيگناه كه است سال يك ا كنون برد/ يغما به را اموالم همة و افكند
مصادره اموال از را برادرش و او اموال و برادر خونبهاي كرد, آزاد را او بهرام

داد/ بدو و برداشت وزير شدة
كرد: شكايت اينگونه دوم ستمديده ÇÇ

بدانجا وزير روزي بود/ رسيده ارث به پدرم از كه م خر و سبز بس داشتم باغي
نوشيد و خورد او و نهادم خدمتش در ميوه و خورا كي و مي از داشتم هرچه من آمد
و پدر ارثيه باغ اين گفتم: بفروش/ من به را باغ گفت:اين و زد قدم باغ در قدري و
نÇوكر چÇون مÇن ولي بÇفروشم, نÇميتوانÇم است, من زندگي سرماية و او يادگار
گÇفتم بÇفروشي/ بايد كه داد پاسخ ببر/ و بخور و بيا توام, باغبان و حلقهبه گوش
و كرد تصاحب را باغ و بست دروغ تهمت من به و شد خشمگين او نميفروشم/

زندانم/ در كه است سال دو ا كنون و نكنم دادخواهي تا افكند زندان به مرا
/ رود خود باغ به راحت خيال با و دهند باز بدو را او باغ تا داد دستور بهرام

كرد: شكايت اينگونه سوم ستمديدة ÇÇ
چÇنگ بÇه دريÇا سفر از گوهرهايي ميكردم/ دريا سفر كه بودم بازرگان من
من به را گوهر گفت و فهميد وزير نمايم/ زندگي خرج و بفروشم خواستم آوردم,
بها تقاضاي و رفتم هرچه ولي فروختم, نازل بسيار قيمت به او به هم من بفروش/
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زندانم به و ساخت بهانهاي و خواند پنهاني مرا سرانجام نداد/ چيزي من به  كردم
خسته زندان و بند رنج در من و برده گوهر گنج وزير كه است سال سه ا كنون افكند/

درماندهام/ و

/ëê بيت /1/ëì بيت /2/90 بيت /3/92 بيت /ê

سر1 بر زر و بازداد بÇدگوهر گوهرش وزيÇر گÇنج ز شه

كرد: دادخواهي چنين چهارم ستمديدة ÇÇ
روان2 آب چÇو زنÇم خÇوش بربطي جÇوان و غÇريب عÇاشقم مÇطربي

به زور به را او وزير دستور به دلربا/ و زيبا بس و آوازهخوان داشتم همسري
و انداخت زندان به مرا او رفتم, او نزد به دادخواهي براي من و بردند حرمسرايش

زندانم/ در كه است سال چهار ا كنون
باشند/ شاد و كنند عروسي نو از كه بخشيد مالي و داد باز بدو را او زن بهرام

كرد: شكايت اينگونه پنجم ستمديدة ÇÇ
و ميكردند مراجعه من به بسيار مردم و داشتم رصدخانهاي و بودم م منج من
درمÇاندگان به و گشودم احسان ر د و زدم هم به ثروتي من و ميدادند مال و زر

و آمد من نزد بخشنده و مالدارم من كه فهميد وزير چون ميكردم,  كمك
نÇيست3 تو گنج قدر به تو بخشش نيست تو دسترنج مال كاين  گفت:

بÇاد4 بÇر دهÇم سÇرت ارنÇه بÇده, داد بÇايد چÇÇنانكه مÇÇن قسÇÇمت

است سال پنج كه افكند زندان به مرا هم سرانجام و گرفت مرا منال و مال همة
/ زندانم در

/9ì بيت /ë

بÇاز5 شد خويشتن ملك سر بر نÇاز و نÇعمت بÇه تا فرمود شاه

سرداد: ناله چنين ششم مظلوم ÇÇ
مÇن بÇه شÇاه بÇركف, جÇان و بودند سپاهي نيز من اجداد سپاهيم كردي من
خواست مرا وزير ميكردم/ زندگي مزرعه آن درآمد با من و بود بخشيده مزرعهاي
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سالح و وا گذار را مزرعه نيست احتياجي هم شما به و نيست كار در جنگي گفت: و
عملگي// دنبال به برو و فروگذار

گفتم, بدو نداشتم هنري جنگآوري جز به و نداشتم مزرعه آن جز كه هم من
مگير/ دستم از مرا مال و بترس خدا از

/118 بيت /1/120 بيت /2/12ê بيت /3/1ë1 بيت /ê

قÇدمي1 ميزنم شمشير به من قÇلمي مÇيزني مÇلك در تو  گر

زود2 بگÇيرم شÇه فترا ك فÇرمود گرنه شه آنچه من از تان س م

گفت: و شد خشمگين آوردم را شاه اسم وقتي
سياه3 و سپيد من خط بي نيست بÇرگاه نشÇاندهام مÇÇن را شÇÇاه

و افكندند زندان به هم مرا و كردند مصادره را اموالم همة داد دستور سپس و
زندانم/ در كه است سال شش از بيش ا كنون

دهند/ باز بدو را مزرعهاش و كنند دوبرابر را او مستمري داد دستور بهرامگور
هفتم: مظلوم دادخواهي ÇÇ

دعاي نيكان حق در و بودم مشغول عبادت به گوشهاي در كه هستم زاهدي من
نظر به من گفت: و برد خويش كاخ به مرا و فرستاد كس وزير روزي ميكردم/ خير
تÇباه روي ظÇلم بر ا گر و دهد خير خدايت روي عدل بر ا گر گفتم چگونهام/ تو

شوي///
زندان به را تو پس بكني/ بد دعاي من حق در كه ميترسم من گفت: وزير
كه بماني بسته دست و درمانده و ناتوان تا ميبندم زنجير به را دستت و مياندازم
در كه است سال هفت ا كنون و نمايي نفرين و بكني بد دعاي من حق در نتواني

زندانم/
بستم4 مملكت دست او بر من دسÇتم دعÇا از بسÇته فÇÇرو او

در كردارش با خود كه نميدانست وزير آن گفت: و گرفت دربر را زاهد شاه
ميكند/ بد دعاي خود حق
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/1ë8 بيت /1/1ì2 Ç 1ì1 ابيات /2/2ê بيت :[3ì] /3

دستار1 هم و ربود تن از سر هم كÇار آخÇر بÇه بÇدش دعÇاي تا

بخشيد/ زاهد به را وزير اموال ة بقي سپس و
زد/ چرخي و برخاست زاهد

دادم بÇÇهترت كÇÇه ده بÇÇÇÇهترم آزادم كÇه نÇÇقدها ايÇÇن از  گÇÇفت

بÇاز2 نديدش كس كه شد آنچنان سÇاز مÇقطع بÇي بÇرداشت رقص

بود/ آمده آن از كه جا همان به بود, رفته آسمان به زاهد

فرجام,بيدادگريوداد

و است, وزير بيدادگري نتيجة خرابيها همة كه نداشت ترديدي ديگر بهرام
و داد عام بار اينرو از است, بوده مردم و كشور از غافل چرا كه كرد مالمت را خود
همه نظرگاه در را وزير و گفت, را وزير خيانت ماجراي و خواست را بزرگان همة

تي: مد اندك در برآمد/ خزانه ترتيب و سپاه تربيت به سپس و آويخت دار به
كوه3 از آن و گذشت دريا ز اين انÇبوه او بÇر شÇد گÇنج و لشكر

وقتي بود پرداخته پيشروي به ايران خا ك در و آراسته لشكر كه چين خاقان
و كÇرد بسÇيار پÇوزشخواهÇي و نÇوشت بÇهرام به نامهاي ديد را حكومت قدرت
و جنگ به را او كه را بيدادگر وزير نامههاي و داشت اعالم را خود فرمانبرداري
بود كرده متهم نابخردي و اشي عي به را شاه و برميانگيخت بهرام عليه پيمانشكني
و شد آسودهخاطر خاقان جانب از و خشنود وزير قتل از بهرام فرستاد/ آن همراه

شد/ آبادان كشور و گشت متر مصم دادگري و كشورداري كار بر

سرانجامبهرامگور

به ميل ميگذاشت/ معنوي تولد مرحله به پا ديگر بود, شده ساله شصت بهرام
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او در مÇعنويت و مذهب و انصاف و عدل به ميل و كمتر او دل در عيشونوش
دلربÇايي هÇمسر هÇفت و هÇفترنگ و هÇفتگانه گنبدهاي ديگر ميشد, بيشتر

ميجست/ بيچون بيرنگ گنبد او نداشت,
مست بÇخفتد او بر قيامت تا پست نگÇردد فÇنا كز  گنبدي

/9 - 8 ابيات :[37] /1/12 بيت /2/1ì بيت /3/20 بيت /ê

داد1 موبد هفت به گنبد هفت زاد مÇوبد بخوانÇد موبد هفت

ساختند/ آتشگاه و پرستشگاه را آنجا موبدان آن
دست2 خÇÇويشتنپرستي از داشت خÇدايپÇرست شÇد صÇدق سÇÇر از

كشور اركان و فرزندان به را آن نميساخت, خشنودش ظاهري سلطنت ديگر
كشيد/ راحتي به نفسي و سپرد

دعÇوت دور جايي به را او ميكرد احساس داشت, خاصي احساس روز آن
رو/ شكار به و نشين اسب بر و برخيز كه ميشنيد درون از پيامي ميكنند,

شكÇار به و رسيدند گورخر پر صحراي به پس از لشكريان و جلو در بهرام
پرداختند/

تÇنهايي3 گÇÇور طÇÇلبكار او صحرايÇي گور به هريك ميل

آمد/ بهرام جلوي به گورخري كه بود خويش آسماني مبهم انديشه در بهرام
راه4 مÇÇينمايد مÇÇينوش سÇÇوي فÇÇرشتهپناه كÇÇان دانست شÇÇاه

گÇورخÇر مÇيكشيد, خÇويش دنÇبال به و بود كرده صيد را بهرام گور بار اين
به و رسيد غاري به گورخر تااينكه او, پي در غالم دو و ميتاخت, بهرام و ميدويد

نشد/ ديده ديگر و راند اسب غار درون به هم بهرام رفت, غار درون

/28 بيت /ë

شده5 غار يار همآغوش او و شÇده دار پÇرده غÇار را شاه

بÇهرام از كشÇيدند انÇتظار هرچه ميراندند اسب بهرام پي در كه غالم دو آن
غالمان و آمدند سپاهيان تااينكه ماندند سپاه انتظار به بسيار نگراني با نشد/ خبري
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باد به دانسته ر مقص را غالمان نديدند, تاريك غار جز كه دادند نشان آنان به را غار
سپس: و آمد برون غار از گردي كه گرفتند  كتك

/ê3 بيت /1/ë8 بيت /2/ì7 بيت /3/ì9 بيت /ê

است1 كÇار را شÇاه بÇازگرديد, است غار در شاه كه آمد بانگي

كرده قطعاميد نديدند/ چيزي عنكبوت تار جز ولي شدند غار درون ان خاص
و آمد شيونكنان و سراسيمه مادر فرستادند/ پيام شاه مادر به و سردادند فغان و ناله
كندند روز چهل بيابد, را فرزندش جسد شايد تا بكنند را غار آن تمام تا داد دستور
معروف بهرام غار به هنوز كه ÇÇ غار آن در بهرام از نشاني ولي رسيدند آب به و

كه: فهميدند نبود/ ÇÇ است
است2 سخت بازجÔستنش زمين در است رخت آسÇمان بÇر را او آنكÇه

شنيد: ندايي كه بود شده بيطاقت بيقراري و شيون از بهرام مادر
بÇرد3 وديÇعت آن آمÇد وقت چÇونكه بسÇپرد وديÇعتي يÇÇزدان تÇÇو بÇÇه

دراز4 رنÇÇج ز كÇÇن كÇÇÇÇوتاه دست بسÇاز خÇويش كÇار و گÇرد بÇÇازپس

سپرد/ وارثان به را تخت و تاج و بازگشت او و
بگÇذر ايÇن از جÇوي خÇÇبر گÇوربهرام داده گÇÇور بÇÇÇهرام ز اي

/7ê Ç 73 ابيات /ë/ì1 بيت /ì

نÇيست5 پÇيدا نÇيز بÇهرام نÇيست گÇور مÇا بÇا گÇور بÇهرام كه نه

برداشتهاوپيامها

ميشنويد: كه اينجاست در نظامي پندآور پيامهاي واالترين و ژرفترين
مادر از مهربانتر و است اصلي كه خا ك, مادر است/ مادر دو را انساني هر Ç1

ميبرد/ را خود فرزند سرانجام, و است فرعي كه است خون
بÇاز6 ستاند او از مادرخا ك نÇاز در بÇپرورد خÇون مادر

ميبرد/ خواهد كه هرگاه و خداست وديعة فرزند Ç2
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/ì3 بيت بيت82 /1/ بيت88 /2/ /3/97 بيت /ê

بÇيخبران1 چو مكش را خويشتن دگÇÇران وديÇÇÇعت وداع بÇÇÇÇر

رويم/ بيرون ديگر در از و درآييم يكي از است در دو خانه چون زندگي Ç3

نسپرند/ دل رنگها به كه آنان حال به خوشا هاست, رنگ عرصة جهان Çê
بÇاز2 بÇايد داد كÇه دل نÇهي چÇÇه سÇاز عÇاريه رنگهÇاي چÇنين بÇر

بپيوندد/ خا ك به جويد خا ك هركه و گذرد آسمان از جويد روي باال هركه Ç ë
بگÇريز3 زمÇين از نÇه بÇÇاال پÇÇاي خÇيز خÇواهÇي دست زيÇر آسمان

مفروش/ بدان را خود و شناس خويش قدر توست, براي هستي Çì

متاب/ رو آن از و دار پاس را خرد جو, خرد از خواهي هرچه Ç7
است4 خÇرد واليت خÇواهÇي آنÇÇچه و است بÇد و نÇيك حسÇاب داري آنÇچه

تن/ راه نه رو, جان راه تن, نه است جان اصل, Ç 8

اسب/ بارگي: /#/10ë بيت /ë/111 بيت /ì/11ì بيت /7

است5 تÇند بÇارگي# كÇه كÇن كم بار است كÇند كÇالبد كÇه رو جÇان بÇه ره

يك از اعداد همة كه همانطور نيست/ او جز و اوست, همه هستي حقيقت Ç9

است/
يكÇÇÇي6 ليك هست آفÇÇÇÇريننده و شكÇي نÇيست است, بسي آفرينش

برخÇاست7 دويي چون ماند يكي هم راست شÇÇد يكÇÇي از ل او هÇÇردوي

نخوري/ خود روزي از بيش كه مباش حريص پس روند, و آيند همه Ç1å

/120 بيت /8/123 بيت /9/129 بيت /10/13ë بيت /11

تÔست8 روزي آنكÇه از بÇيش نخوري چست بÇازي صÇÇدهزار كÇÇني  گÇÇر

گÇذشت9 و گÇذاشت را جÇمله عاقبت گشت عÇالم گÇرد چÇرخ چÇون آنكÇه

ÇÇورد10 خ انÇÇدك و داد بسÇÇيار آنكÇÇÇه مÇرد رسÇÇتگاري است چÇÇيز دو در Ç11

نشايد/ را دلبستگي نپايد را آنچه Ç12
آبسÇتن11 بÇاشد تÇو عÇزل بÇه بسÇتن كÇاو عÇمل آن در دل تÇÇوان چÇÇه

نوشي/ را نيشي هر و است نيشي را نوشي هر است, اد تض عرصة جهان Ç13



نظاميگنجوي پيامهاي و داستانها 170

/1êì بيت /1/1ê8 بيت /2/1ë1 Ç 1ê9 ابيات /3

است1 مگس يكÇÇÇÇÇÇÇÇي م د در و م Ôد در است پس و پÇيش كÇه جÇهان نÇوش و نيش

سÇÇخت2 نگÇÇيرد زمÇÇين هÇÇم بÇÇخت كĤخÇÇرش فÇÇرازد زمÇÇين بÇÇر كÇÇاو  كÇÇيست

است/ نجات گنج كليد دعا و مناجات Ç1ê

پشÇÇيماني عÇÇاقبت نÇÇÇاورد آسÇاني آرد كÇه ده آن رب يÇÇا

جÇاي سÇازش تÇو ر د پÇناه در بگشÇاي كÇرم ر د نÇظامي بÇÇر

سÇرانÇجامي3 نكÇو ده آخرش نكÇÇÇÇÇÇÇونامي دادهاي اولش



اسكندرنامه:

Ç1شرفنامه

Ç2اقبالنامه





ثÇروتيان بÇهروز دكÇتر سÇعي بÇه آن تÇوضيحات و شرفنامه مسÇتقل كتاب با نثر از قسمتهايي و اشعار /1
است/ شده مقابله نيز (13ì8 اول, چاپ توس, 3/(انتشارات Ç 1 ابيات :[1] /2

مه1 مقد

خÇود ايÇنبار كه شد آن پي در ë93 سال در هفتپيكر اتمام از پس نظامي
از انÇديشيد هرچه اما كشد, داستاني نظم به را زندگيش شرح و بجويد را قهرماني
شور ضمن در و باشد نگفته فردوسي كه نيافت را كسي ايرانزمين قهرمانان ميان
را او چÇون حكÇيمي پيام بتواند كه باشد آن در دانش و خرد و حكمت و عشق

سازد/ نمايان
و بزمسرايي و صحنهها لطافت بيان امكان نيز صحابه و پيامبر جنگ وصف
هÇم كÇه را اسكÇندر لذا مÇيشد/ هÇم تكفير موجب و نداشت را شاعرانه توصيف
و دادگر مردي اسالم ة اولي حكماي برخي و روميان بهنظر و جهاندار هم و جهانگير
صلح, و جنگ بزم, و رزم صحنههاي بتواند تا برگزيد, قهرمان عنوان به بود حكيم

آميزد/ هم به را عرفان و دين و حكمت و علم
اقبالنامه/ و شرفنامه است: بخش دو در اسكندرنامه

شرفنامه

تÇراست خÇدايÇي آيÇÇد خÇÇدمت مÇÇا ز تÇراست پÇÇادشاهي جÇÇهان خÇÇدايÇÇا

تÇويي هسÇتي هÇرچÇه نÇÇيستند, هÇÇمه تÇÇويي پسÇÇÇÇتي و بÇÇÇÇلندي پÇÇÇÇناه

هست2 هÇÇرچÇÇه آفÇÇرينندة تÇÇÇÇويي پست و بÇÇاال است آفÇÇÇÇريده هÇÇÇÇمه
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/27 بيت /1/êê بيت /2/ë2 بيت /3/ì2 بيت /ê

را1 تÇÇو بÇÇرنتابد خÇÇرد تÇÇÇاب را كÇÇÇÇه تÇÇو نÇÇيابد در ابÇÇÇد تÇÇÇÇا خÇÇÇÇرد

جÇÇانپا ك2 و روشÇÇن دل دادي تÇÇÇÇو تÇÇيرهخا ك چÇÇنين غÇÇÇÇبار در مÇÇÇÇرا

داوري3 ايÇÇن در شÇÇرمسارم مكÇÇÇÇن يÇاوري شب و روز تÇو ز خÇÇواهÇم چÇÇو

مÇن4 كÇه گÇويم بÇاز و, تÇو گÇÇويم خÇÇويشتن كÇÇه از تÇÇÇو بÇÇÇÇا روا نÇÇÇÇدارم

/79 بيت /ë/ 8êبيت /ì/ 8Ç 7 ابيات :[2] /7/êê بيت /8

مسÇتجاب5 كÇÇنم مÇÇن كÇÇند, دعÇÇايي تÇاب و رنÇج در كÇه هÇركس كÇه گفتي تو

راه6 بÇÇرافÇÇروز فÇÇضلم مÇÇهتاب بÇÇÇه پÇناه جÇويم تÇو كÇÇز نÇÇيمشب درايÇÇن

آمÇÇدم روسÇÇياه تÇÇو درگÇÇÇÇاه بÇÇÇÇه آمÇÇدم عÇÇذرخÇÇواه مكÇÇن عÇÇÇقوبت

مÇÇيد7 Ôا نÇÇا درگÇÇهت از مگÇÇÇÇردانÇÇم سÇپيد گÇÇردان تÇÇو هÇÇم مÇÇرا سÇÇياه

شÇÇفيع8 را مÇÇصطفي بÇÇÇجز نÇÇÇÇيارد رفÇÇيع بÇÇÇÇارگاه بÇÇÇÇدين نÇÇÇÇظامي

بيت دوازده و است بيت 1ê7 حدود كه Çل مفص مناجات و حمد از پس وي
سÇپس و مÇيپردازد حضرت آن معراج و رسول نعت به شد, انتخاب آن از باال
شدن, برآن و ديدن خواب چگونگي و آن گرفتاريهاي و نظمشرفنامه دربارة
ايÇن ة قيÇب و مÇيآورد را سÇاقينامه يك از بÇيت دو سÇپس و ميسرايد بيت ì3
انÇدرز به لب اينگونه سپس و ميآورد بيت دو داستان هر آغاز در را ساقينامه

ميگشايد:
خودآرايي خاطر به كه روسي روباه مانند است هال كت موجب خودآرايي Ç1

ميكنند/ را پوستش زيبايي و
بÇرخÇاستن است نÇا گÇريز بÇرآراسÇتن كÇزو بÇايد چÇه بسÇÇاطي

/12 Ç 11 ابيات :[ì] /9/20 بيت /10/22 بيت /11

نÇيست9 راي او آزار بÇر را طÇمع نÇيست آراي خود كو جانور آن هر

يافت/ هنر سرمايه و جست مي خر و دانست بايد را جواني قدر Ç2
مي?10 رÇخ بÇود كÇي رود خÇوبي چÇو آدمÇÇي خÇÇوبي بÇÇود جÇÇÇÇوانÇÇي

دست11 شÇوي فÇرو كÇاري گستاخ ز نشست سÇر از چÇو جÇوانÇي غÇÇرور
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كه است كارافتادگي از و قوا تحليل موقع سالگي پنجاه كه ميافزايد سپس و
جست/ پيشه خيال آسودگي و رفت كنجي به بايد

/29 بيت /1/3ë بيت /2/39 بيت /3

حÇال1 شÇتابنده بÇر شد دگرگونه سÇال بÇه درآمÇد پنجه تاريخ چو

پÇديد2 آمÇد پشÇيماني نشÇÇان كÇليد شÇد گم ميخانه به را طرب

فراخ3 يازي دست كند دوران كÇاخ كه ز بÇهتر كÇنج چنين وقتي به

مرا رفتم چون كه دهم انجام سزا به خدمتي باز را عمر ه بقي كه آنم پي در من اما
ميگويد: دل سوز با سپس و كنند/ ياد نيكي به

بگÇذري من خا ك برسر چون دري كه كÇبك تÇازه اي آور يÇاد بÇه

دوم)/ (جلد است ريخته فرو و سوده من پيكر پاي و سر يا و قبر پاي و سر جانب دو يعني ,ë7 Ç ëì ابيات /ê

ريÇخته4 فرو پايين سوده رين س انگÇيخته خÇا كÇم از بÇيني  گÇÇيا

قير/ سنگ و تپهخا كي پشته, شوشه: /#/ì1 Ç ë9 ابيات /ë/ìì بيت /ì

مÇن پÇا ك گÇوهر از آري يÇاد بÇه من خا ك شوشة# بر دست نهي

نÇور تÇو بÇر آسمان از من فشانم دور ز سÇرشكي من بر تو فشاني

مسÇتجاب5 شود تا كنم آمين من شÇتاب دارد هÇرچÇه بر تو دعاي

خÇرام6 نÇظاي خÇوابگÇاه سÇوي جام به درافكن مي رسي آنجا چو

نميشناسند, فرهنگ و ادب كه سطحينگراني و عوام براياينكه سپس و Ç3

ميگويد: نكنند حمل ظاهر شراب بر را مي

/ì7 بيت /7/71 Ç ì8 ابيات /8

مÇي7 مÇقصود هست مÇرا مÇي از پÇÇي كه پÇÇيروز خÇÇضر اي مÇÇÇپندار

آراسÇتم مÇجلس بÇÇيخودي بÇÇدان خÇواسÇتم بÇيخودي هÇمه مÇي آن از

بÇيخوديست از مي خرابي, از صبوح ايÇزديست وعÇÇدة از سÇÇاقي مÇÇرا

نÇÇيالودهام لب دامÇÇن مÇÇي بÇÇÇÇه بÇودهام تÇا كÇه يÇزدان بÇÇه وگÇÇرنه

حÇرام8 مÇن بÇر بÇÇاد خÇÇدا حÇÇالل آلوده كÇام هÇرگز شÇدم مÇي از  گÇÇر
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بÇزرگي دليل گفتن ارزش با و خردمندانه سخن پرسش, جواب مقام در Çê

است/ ارزشتر با سكوت وگرنه است

/ بيت :[7] /1/ì Ç ë ابيات ميخ/2/ مسمار: /#/10 Ç 8 ابيات /3

نشست1 نشÇايد بزرگان جاي به دست بÇه نÇياري بÇزرگي تÇا دال

دار آهسÇته تÇيشه نشكني, دار گهر بسÇته لب نÇپرسند تا سخن

كÇرد2 بÇاد را خÇويش گÇفتة همه كÇرد يÇاد سÇخن هركو نپرسيده

بÇلند گÇردد آوازه گÇفتن سÇودمند كÇÇزآن بÇود آنگÇه گفتن سخن

صÇواب نباشد كردن ياوه سخن جÇواب نÇايد گوينده خورد در چو

سÇوختن3 را گÇفته و گÇفته از بÇه بÇردوختن مسÇمار# بÇه را دهان

از آنها و باشد/ را انساني هر بايد كه است ارزنده و نيكو صفاتي نيز مرا و Ç ë

بخشندگي/ و همدردي فصيح, و محكم سخن خوش, خوي است: اينقرار

مزين/ آراسته, آموده: /ê/27 بيت /ë/30 بيت /ì

بگÇذرم5 بÇرين هÇم زيستم, برين گÇوهرم بÇه آمÇوده4 خوش خوي به

مÇن6 بÇه قÇيامت تÇا كÇند قÇيامت من به استقامت گرفت چون سخن

/3ë بيت /7/38 بيت /8/ê1 Ç ê0 ابيات /9/29 Ç 27 ابيات /10

شÇرار7 افÇتد من در من برق از بÇرقوار كه كس انÇدوه بÇÇر نÇÇخندم

گÇوي8 عÇيب دوستي آينه چون نه شÇوي عيب دشمني شوم دريا چو

نÇماي گÇندم فÇروشان جو چون نه جÇاي بÇه آرم گÇندم و جÇو نÇÇمايم

انÇدكيست9 فÇريب فراوان, فروغم يكÇيست آفÇتابم چون پيش و پس

چÇنين من به او و بود من معلم خضر (شرفنامه) داستان اين ميان در Ç ì

كه: كرد سفارش
سÇاز10 نسÇازند كÇژ پردة در پÇيشباز كه را نÇÇاپسنديده مشÇÇو

بÇاد چÇو برنگردي جهان گرد نÇهاد كه علوي پيك اي به آن نيز تو

/28 Ç 27 ابيات /11

كن11 ريز شكر را سخن عروس كÇن تÇيز را تÇيشه Çني ك گوهر به
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/29 بيت /1/ê8 Ç êë ابيات :[8] /2

خÇري1 گوهر به آيد خود سكندر اسكÇندري كÇان از كÇن گوهر تو

و شÇاهان از يك كدام نام به كه كردم فكر آن از پس كه ميافزايد سپس و
جÇهت سÇه از آن و افÇتاد اسكÇندر نÇام به قرعه كه كنم آغاز را نامه اين بزرگان
حكيمي را او برخي ميدانند, همتا بي جهانگيري را او گروهي چه بود, ارزشمند

پيامبر/ بعضي حتي و نامآور
نشÇاند خواهÇم برومند درختي فشاند دانا كه دانه سه هر از من

زنÇم گشÇايي كشÇور كار از دم زنÇم پÇادشايي در نÇÇخستين

كÇهن تÇاريخهاي تÇازه سÇخن كÇÇنم آنگÇه برآريم حكمت ز

پÇيغمبرش2 نيز خدا خواند درش كه آنگÇه كÇوبم پيغمبري به

(جÇهان ايÇلدگز د حمÇم پسÇر يÇن صرتالدÇن ابÇوبكر (ë99اÇت ë93 (سÇال اسكندرنامه نظم وقت در چون /3
گرفت تصميم خود نظامي داشت, سلطنت آذربايجان بر آذربايجان) (اتابكان آذربايجان سالجقه از پهلوان)

كشد/ نظم به او نام به را اسكندرنامه

شش چÇون و گشÇوده زبÇان د3 وبكربنمحمÇاب ين نصرتالد مدح به سپس و
آنها بخشيدن فعليت به تا است ستوده را وي يافته, پسنديده بس را او عمدة صفت
هر مانند آن ضمن و ميسرايد او نام به را كتاب اين سپس و شود/ تشويق بيشتر
بÇه و پرا كنده و بسيار نسخههاي از كه ميكند يادآوري را خود منابع نويسندهاي

است/ برده بهره مختلف زبانهاي

كتابهاي و ميكردند تكلم بدان مسيحيان كه است التين يا و يوناني زبان Áاحتما نصراني زبان از منظور /ê
رسÇمي زبÇان همان پهلوي, زبان و است عبري زبان يهودي زبان و است/ بوده موجود زبانها اين به انجيل
زبÇان بÇه كه تاريخهايي از و است شده بهرهمند قديم منابع از نظامي است معلوم است/ بوده ساسانيان عهد

است/ نكرده استفاده چندان بوده ميانه) (فارسي دري و 21/عربي Ç 20 ابيات :[10] /ë

پÇهلوي4 و نصراني و يهودي نÇوي تÇاريخهاي ز زيÇÇادت

او5 مغز پرداختم پوست هر ز او نÇغز نÇامهاي هر ز  گزيدم

وگرنه است بسط و شرح و سخن آرايش نظم, الزمة كه ميكند اضافه سپس و
ميشود/ خالصه صفحه يك در داستان تمام



نظاميگنجوي پيامهاي و داستانها 178

فهرستتاريخاسكندر

/28 بيت /1

بÇود1 پÇرورد تÇوشه سÇفر كÇار به بÇود جÇهانگرد شÇاه كÇه سكÇÇندر

كيان رسم ايران در و نكرد عوض را آنجا فرهنگ گرفت كه را جا هر اسكندر

بود/ معروف دريك نام به كه بود زده سكه ايران شاه اول داريوش اسكندر از پيش قرن دو /2

و زد سكÇه2 روم در كÇه بÇود كسÇي نخستين داشت, برپاي زرتشتي آيين جز را

اسالم از پس دري زبان زيرا است, بوده اوستايي و باستان فارسي زبان بلكه نبوده دري زبان موقع آن در /3
يافت/ رسميت سامانيان زمان در اسكندر از پس سال 12åå حدود

نÇيز و گÇرفت انÇجام او دسÇتور بÇه يÇوناني بÇه دري3 زبÇان از خردنامهها ترجمة
بÇود/ او دسÇتور بÇه پÇاسداران تعويض جهت طبل نواختن و پاس در نوبتداري

وسيلة به و يافت شكست اسكندر دست به ميالد از قبل 33å سال در كه است سوم داريوش همان منظور /ê
شد/ كشته خود لشگر ناراضي سرهنگان از تن دو

پادشاه بردارا4 آن از پس و گرفت انجام او زمان در آن از استفاده و آيينه اختراع
بÇيست در بÇدينترتيب گÇرفت/ را روس و هÇند سپس و يافت دست هخامنشي

ر متأخ قين محق از هاي عد ولي پنداشتهاند, پيامبر را وي كه است ذوالقرنين همان اسكندر بعضي عقيده به /ë
ميدانند/ ذوالقرنين را هخامنشي شاهنشاه  كورش

رسيد5 پيامبري به سالگي 27 در و آمد, ناÄل كشورها اين ة كلي شاهنشاهي به سالگي

است/ رومي تاريخ همان اسكندري تاريخ /ì

بسيار شهرهاي و كرد, بسيار آباداني نوشتند/ را اسكندري6 تاريخ روز همان از  كه
نهاد, بنا بلغارستان در شهرهايي و ياجوج سد و دربند و ساخت/ را هرات جمله از
و كنند درست مسيح) صليب از (پيش صليب شكل به قطبنمايي تا داد دستور
زمين احي مس به سپس و كنند معين را جنوب و شمال قطب جهات و زمين اندازة
ربع و گرفته اندازه بود متصل آن به طنابي كه كشتي دو با را دريا فاصله و پرداختند

سوزاندن و خرابيها همچنين و داشته وجود هم اسكندر از پيش ميكند ذ كر نظامي كه مواردي از بعضي /7
است/ پيوسته وقوع به اسكندر زمان در هم جمشيد تخت Á7/احتماë بيت /8

ساختند/7 ص مشخ را مسكون
گشت8 بيچاره مرگ از آمد مرگ چو دشت و كÇوه در كÇرد چÇارهاي همه
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داستاناسكندربهنقلاززاهدانرومي

شده حامله خويش ناشناس شوهر از كه بود پرهيزكار و زاهد زني مقدونيه در
بودند/ كرده بيرون شهر از را او بدطينتان و بود

نهاد صحرا به سر شهر, و شوي از آواره و بيكس و تنها پرهيزكار بينواي زن
پناه خرابه به بود/ درآورده پاي از را او زايمان درد رسيد/ شهر از دور خرابهاي به
داد و چسبيده محكم را خرابه خارهاي و ميپيچيد خود به درد ت شد از و جست
بود, شده حبس سينه در صدايش و بود افكنده پاي از را او زايمان درد ميكشيد,
و دوخت بدو را نگاه آخرين مادر و شنيد را نوزاد گريه و كشيد را فرياد آخرين
بسته فروغش بي چشمان و سپردم/ تو به را فرزندم بيكسان پناه اي گفت: لب زير
مادر پستان كه است گريه همان اما بكند, ميتوانست كاري چه گريه جز نوزاد شد/

ميآورد/// لطف به را رحمت آسمان و شير به را
روم پادشاه تسليم از پس كه يونان و مقدونيه دادگر پادشاه (فيليپ) فيلقوس
ميانديشيد خود به تنها بود, رفته شكار به راحت خيال با و كشيده راحتي به نفسي

داشت/// فرزندي كاش اي و ندارد فرزندي  كه
و ديÇد خÇرابÇهاي تاخت/ اسب سو آن به شنيد, را كودك گريه صداي نا گاه
را كودك آمد پايين اسب ميمكيد///از را خود انگشت كه كودكي و مرده كه مادري

است/ كرده عطا فرزندي بدو كه كرد شكر را خدا و فشرد آغوش در
به و نهاد اسكندر را فرزند نام كردند///فيلقوس دفن را مادر و رسيدند همراهان

بربست/ همت كمر تربيتش
رسÇاند جÇايي به بيكسانش بماند كس بيكس طفل آن و رد Ôم زن چو

/2ì Ç 2ë ابيات :[12] /1

كشÇورگشاي1 قÇاف تÇا قاف از شد راي و فÇرهنگ ز را جÇهان ملك  كه

ميداند/ سوم داريوش برادر و فيلقوس دخترزاده و داراب پسر را اسكندر فردوسي /2

در كه وقتي است/ بوده دارا2 فرزند او كه دارنÇد ديگري نقل زرتشتي بزرگان
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درست كÇه بÇود شÇده هÇمبستر اسكندر مادر با داشت حكومت يونان و مقدونيه
است: چنين مينمايد صحيح كه نقلي اما نمينمايد/

دوست بسÇيار كÇه داشت زيÇباروي كنيزي يونان و مقدونيه پادشاه فيلقوس
فرا زادن وقت چون و شد بسته اسكندر نطفة و درآميخت او با سرانجام ميداشت/
و مناسب را ستارگان امور همة آنها ببينند/ را او طالع تا خواست را مان منج رسيد

گفتند: و ديدند موافق

/ë9 بيت /1/37 بيت :[13] /2

كÇليد1 دادخواهد بدو دنيا پديد كه آمد هفتاختر احكام در

و زمان علوم ة كلي تا گذارد, زمان معلمان بهترين نزد به را او (فيليپ) فيلقوس
مÇردان دانشمندترين كه پدر نقوماخس باالتر همه از كه گيرد, فرا را نبرد آداب
كÇه بÇود ديده خود و بود چيرهدست بس هم نجوم در نقوماخس بود/ خود عهد
تعليم ارسطو پسرش به كه را دانشهايي همة اينرو از شد, خواهد جهانگشا اسكندر
بر اسكندر چون كه كرد برقرار عهد دو آن بين و ميداد تعليم هم اسكندر به ميداد

كرد: سفارش بدو و سازد خويش وزير را ارسطو نشيند تخت
است2 درخÇور دولتي با هنرمند است يÇاور هنر را او دولت را تو

و غÇالب نام آن در كه بود هندسي شكلهاي آن در كه سپرد نامهاي بدو و
دايره آن در تو نام ديدي ا گر كه كرد سفارش بدو و ميشد معلوم جنگ در مغلوب

ميخوري/ شكست وگرنه ميشوي پيروز است
بهره استاد تعليمات از بود فرهنگ و دانش با و باهوش جواني كه اسكندر

ساخت/ بارور را خود انديشههاي نيز ارسطو افكار و انديشهها از و  گرفت
شد/ آغاز اسكندر زمان و بود يافته پايان فيلقوس زمان ديگر

پادشاهياسكندر

پس است ميالد از قبل 33ì سال در نشستن سلطنت به و ميالد از قبل 3ëì سال در اسكندر والدت چون /#
نشست/ سلطنت به سالگي بيست در

شجاعت به تكيه با او نشست/# تخت بر اسكندر پسرش فيلقوس فوت از پس
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كشورگشايي و كشورداري به ارسطو وزيرش تدبير از بهرهيابي با و خود دانش و
پرداخت/

/28 بيت :[1ê] /1/3ë بيت /2/ê3 بيت /3/êë بيت /ê

نشست1 شÇايد تخت بر دو هر بدين دست زور هÇم و بود دل هوش همش

پÇاي2 نÇنهاد عÇدل خÇÇط از بÇÇرون راي نÇÇÇÇياورد كس آزردن بÇÇÇÇÇÇه

روم3 مÇرز خÇوشا كاي داستان زدي بÇوم و مÇرز هÇر كÇه شد دادگر چنان

گÇير4 آفÇاق شÇد روزگÇاري كÇم بÇÇه وزيÇÇر دانÇÇا تÇÇدبير بÇÇه سكÇÇندر

/ê7 بيت /ë

شكÇÇوه5 پÇÇذيرد وزيÇÇÇÇران راي ز گÇÇيتيپژوه شÇÇاهان كÇÇار هÇÇÇÇمه

جنگهاياسكندر

سياهپوست زنگيان جنگبا

خود جاي در لشكر و كشور سران و بزرگان و بود نشسته تخت بر اسكندر
خبر اسكندر به را مصري ستمزدگان از هاي عد آمدن دادخواهي به نگهبان كه بودند
كه گفتند ماجرا و آمدند آوارگان آن كنند/ دادخواهي و بيايند تا داد دستور داد/
ميكشند و ميسوزانند و ميخورند را چيز همه آورده هجوم مصر خا ك بر زنگيان
ميآورند/ در خويش پاي زير به هم را روم و فرنگ نكند كاري شاه ا گر ميبرند/ و
بÇه او بÇا و خÇواست را ارسÇطو وزيرش و كرد وحشت خبر اين از اسكندر

شر و بيارايي سپاه و برخيزي بايد كه كرد توصيه بدو ارسطو پرداخت/ مشورت
گيرد قرار تو اختيار در مصر هم تا بازداري مصر ن متمد مردم از را زنگي وحشيان

گردد/ معروف ظلمستيزي و مردانگي به نامت هم و
سÇپاه رفت/ مÇصر بÇه و شÇد بيرون مقدونيه از و كرد فراهم سپاهي اسكندر
نام به سخنور مردي اسكندر آغاز در شدند/ نبرد عازم و پيوستند بدو نيز مصريان
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زنگبار شاه اما شود/ تمام كار صلح با تا فرستاد زنگيان شاه سوي به را طوطيانوش
به و خورد را خونش و كشت را سفير آن صلحجويي, و شنوي نصيحت جاي به
خورد/ خواهيم را شما همة خون ما كه بگوييد اسكندر به و برويد گفت همراهانش
ترس و شدند, ناراحت و خشمگين بس رسيد اسكندر لشكريان به خبر وقتي
در اما آراست, را نبرد و گرفت جنگ به تصميم اسكندر شد/ مستولي دلهايشان بر

خوردند/ شكست بودند باخته را خود روحيه كه روميان جنگ,
پيشنهاد وزير خواست/ كار چاره و خواند پيش را خردمندش وزير اسكندر
شÇما ا گÇر كÇه بÇفهمانيم آنÇها بÇه بÇايد است/ بÇدكرداري بدكاران, جزاي كه  كرد
پيشگاه به و كنند شكار زنگي چند تا ميدهي دستور آدمخواريم, ما خونخواريد,
آن تا بگو زنگي زبان به و ببرند سر را آنها قويترين تا ده دستور سپس و آورند
سر آن و ميپزد را سياه گوسفندي سر آشپز اما بخورم, من تا بياورند و بپزند را سر
و مÇيخوري ت لذ بÇا آوردند تو پيش را گوسفند سر آن چون و ميكند/ دفن را
و است خÇوشمزه چÇه كه بود خواهد زنگيان كله من غذاي پس اين از ميگويي:
خون فقط تو ا گر كه دهند خبر و بروند كه ميكني آزاد را زنگي اسيران ة بقي سپس
ضعيف روحيهشان و ميترسند آنها و ميخوريم! را شما سر ما ميخوري, رومي

ميشود/
دلهاشان بر ترس شنيدند را خبر اين زنگيان چون و شد عملي وزير پيشنهاد
نا كامي و بسيار پيكار از پس و شد آغاز جنگ روز فردا هرحال به ا ام گشت غالب
از را نام پلنگر زنگيان, شاه تمام شجاعت با و رفت ميدان به خود اسكندر روميان
بر و شدند اسير بسياري و كشته بسياري داد/ شكست را او لشكر و درآورد پاي

كردند/ رها و نهادند داغ آنها از بسياري

آبادانيپسازخرابي

زر و غالم و برده تا گرفته اسب و فيل از بسيار غنايم زنگيان با فتح از اسكندر
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شهر و آمد مصر ساحل به سپس و بازگشت مصر به و آورد دست به عنبر و عود و
شد/ وارد ايتاليا) غربي, (روم روم به بعد و ساخت را اسكندريه

از هÇم اسكندر و نميگنجيدند پوست در شادي از ديگر يونان و روم مردم
تمام به دهش و داد و ميساخت آباديها بود آورده چنگ به كه بيپاياني ثروت

ميكرد/

است/ آمده <آنچه> <هرچه> بهجاي وحيد نسخة در /#/êë بيت :[17] /1

ميخواسÇتند1 هرچه# او از ديدند بÇÇياراسÇتند كه يÇÇونان شÇÇهر هÇÇمه

و اسب و جواهرات از شاهانه بسيار پيشكشي تا داد دستور اسكندر سپس و
در (زيرا بفرستند ايران پادشاه دارا خدمت به آراسته كنيزان و غالمان تا گرفته فيل

بود)/ ايران شاه دستنشاندة يونان و روم فرمانرواي تاريخ آن
در حسد آتش اما شد, شادمانه پيشكشها همه آن از سوم) (داريوش دارا
دادند, خبر اسكندر به سفيران چون و نياورد, جا به شايسته سپاسي و افتاد جانش
روم و يونان بايد چرا كه ميانديشيد خود با شد/ ر مكد دارا سرد برخورد اين از او
به شكار به روزي تا نميگذاشت, راحتش انديشه اين باشد/ ايران پادشاه خراجگزار
كرد نگاه آنها به شگفتي با ميكردند نزاع هم با كه ديد كبك دو بود, شده  كوهستان
نام به ديگري و خود نام به را يكي زد فال كبك دو بدان افتاد/ دارا و خودش ياد به
بود نهاده آن بر خود نام كه كبكي كه نگذشت تي مد كيست, با غلبه ببيند تا دارا
هنگام همين در كرد/ پرواز خود و افكند زمين بر را ديگر كبك آن و شد پيروز
بر كه دريافت ساخت/ خويش طعمه را فاتح كبك آن و بيامد آسمان از عقابي ديد
ميگيرد///خÇيال خود چنگ در را او مرگ عقاب بزودي اما ميشود, پيروز دارا
تا خواست نميگذاشت, راحتش رس زود مرگ و پيروزي به اميد رجا, و خوف
خواست/ فال ميدهد را اها معم پاسخ ميگفتند كه كوهي از بار اين گيرد/ ديگر فال

بدينصورت:
حÇال? سرانجام مينمايد چون فÇÇال كه نÇÇغز پÇÇرسندة بÇÇÇپرسيد
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/ì2 Ç ì1 ابيات :[18] /1/73 Ç 72 ابيات /2/9ê Ç 93 ابيات /3

شكست?1 آرد در دارا داراي بÇÇÇه چيرهدست? جهان بر شود سكندر

تدل, قو آن با و شد خوشدل اسكندر كرد, تكرار را گفته همين Hعين صدا
دارا به بايد چرا گفت: آنها به و خواست را كشور بزرگان و خردمندان و فيلسوفان

است? كمتر او از چيزمان چه ما بدهيم/ خراج
مÇن نگÇÇهدار بس, مÇÇن نگÇÇهدار مÇن پÇيكار بÇÇه آرد لشكÇÇر او  گÇÇر

است2 يكدل لشكري قوي, رايم است كه حÇاصل ايÇزدي نÇصرت مÇÇرا

ما ولي ناهمدل, و مختلفاند ملتهاي از آنها اما دارد بسيار سپاه او  گرچه
است/ همدالن يار هم خدا و همدل و ملتيم يك

چيست? شما نظر پرسيد سپس و
تا بگذاريم نكنيم, پيشدستي هم جنگ در و نپردازيم خراج گفتند: خردمندان
و دادگري تو زيرا ماست با پيروزي سازيم/ تباه و مار و تار را او ما و كند حمله او

تنپرور/ و ستمگر او و شجاع
است ديگÇر اهÇرمن دگÇر, فÇÇرشته است پرور كين خصم پروري, تودين

سÇرير3 بÇر او و نشÇيني سÇر بÇر تو گÇير جÇÇام او و شÇÇمشيرگيري تÇÇو

/9ì بيت /ê/131 Ç 130 ابيات /ë

مÇيكند4 بÇدي او كÇني نÇÇيكي تÇÇو مÇيكند بÇيخودي او بÇÇيداري تÇÇو

كه تو اما پذيرفت, را خراج و بود نرمخو شجاعت وجود با پدرت افزودند و
ما تا دهي اجازه نبايد هستي شجاع و تدبير با و خردمند و يافتهاي دست زنگيان بر
غÇالب تÇو كÇه ديدهايÇم هم هندسي خط در باشيم/ داشته را پرداختن خراج ننگ
و بÇوديم ديده را همين هم زنگيان دربارة چنانكه ميشود/ مغلوب او و ميشوي

درآمد/ درست فال چگونه كه ديديد
فÇال بÇه خ رÇف فال بود خ فر سال كه و ماه زن فال فرخندگي به

بÇد5 فÇال زنÇد كÇو كسي مبادا بÇد حÇال كĤورد بÇد فÇال مÇزن
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ميگويد: و ميدهد نيكو اندرزي نظامي رابطه همين در و جا اين در
يÇاد بÇه آيÇد نÇيكي را مÇرد هÇÇمه بÇامداد از روزي بÇÇود خ رÇÇف چÇÇو

يÇÇادها كÇÇند نÇÇيكي بÇÇه دولت ز بÇنيادها رسÇم نÇÇهد خÇÇوبي بÇÇه

زنÇد اخÇتر فÇال اخÇتري نÇيك بÇه بÇرزند اخÇتري نÇيك كÇوي از سÇر

است/ آمده < گر> < كز>, بهجاي وحيد نسخة در /#/9 Ç 3 ابيات :[19] /1

سÇپيد آب بÇارد سÇيه ابÇÇر امÇيد كÇÇز# نÇا مشÇو سÇختي هÇنگام به

سÇودمند بÇود تÇلخي بسÇيار مÇبند كÇÇه در خÇود بÇه چÇÇارهسازي در

دهÇد امÇيدواري خÇود ايÇÇزد دهÇد كÇÇه يÇاري امÇيد كÇز بÇه نÇÇفس

خÇويش1 روي بÇين فÇتح آيينة در خÇويش ابÇروي بÇر مÇياور در  گره

آيينةاسكندري

چينآينه بودكهدر شنيده شايد ÇÇ ببيند را خود دوستميداشتتا اسكندربسيار
بسازند/ آيينهاي تا داد دستور اينرو از ÇÇ ميبيند آن در را خود آنجا شاه و است

چهرهنما آيينهاي ولي گداختند را ديگر گوهرهاي سپس و نقره و طال نخست
كنند/ صيقلي سپس و بگدازند را آهن تا كرد پيشنهاد كاهن تااينكه نيامد دست به
نمايان درست اما كردند صيقلي هندسي مختلف شكلهاي به را آهن كردند, چنين
كه همانطور را چهره آن و ساختند ر مدو آينهاي تااينكه مينمود كج چهره و نبود
از داد دستور و ديد آن در خود چهره او و آوردند اسكندر نزد به ميداد/ نشان بود

بسازند/ بسيار آن

آغازدرگيرياسكندرودارا

/3 بيت :[20] /2/7 بيت /3

رست2 بÇيداد ز نÇتوان بÇيداد دست كÇه شÇوييم بÇÇيداد ز تÇÇا بÇÇيا

نÇهاد3 بÇÇايد چÇÇند درم بÇÇر درم شÇاد داريÇم آنÇچه خÇوريم تÇا بيا
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دارا سÇوي از سÇفيري كÇه بود آراسته بزم و نشسته تخت بر اسكندر روزي
رساند بدو را دارا پيام ايران شاه و اسكندر بر درود از پس و شد وارد ايران پادشاه

نپرداختهاي?! خراج چرا  كه
خود با و كرد حفظ را خود خونسردي اما آمد, جوش به پيام اين از اسكندر

:  گفت

/3ì بيت /1/ì9 بيت /2

ناسودمند1 سخنهاي نگويد بÇلند باشد راي خرد در را  كه

كه نيستيم ناتوان ديگر ما است/ شده دگرگون روزگار گفت: سفير به سپس و
كه است آن در تو صالح ا كنون شنيدي/ كه زنگيان بر مرا پيروزي بپردازيم/ خراج
و صÇلح مÇا بين و درگذري روم و يونان واز كني قناعت داري كه كشورهايي به

نگردد/ خراب جهان تا باشد, برقرار آشتي
رساند/ كاست و كم بي را اسكندر پيام و برگشت دارا نزد به دارا نمايندة

زد/ فرياد شنيد را پيامها آن وقتي دارا
بÇود?2 دارا نÇام سكÇة هÇÇم بÇود? كÇÇه يÇارا چÇه را Çهاي سك بÇي  كه

قاصد به را آن و بياورند كنجد پيمانهاي و چوگان و گوي تا داد دستور سپس و
به كنجد و بپردازد چوگانبازي به بايد و است نوجوان اسكندر كه معني اين به داد,
قاصد سپس و نيست/ آن توان را تو و است بسيار كنجد چون ما سپاه كه معني اين
دربÇار بÇه را خÇود و كرد حركت يونان سوي به قاصد فرستاد/ يونان سوي به را
را آن از مÇنظور اسكندر كرد/ هديه بدو كنجد و گوي و چوگان و رساند اسكندر
خود دولت بزرگان و قاصد به و گرفت/ خود براي نيك فال به را آن و دريافت

 گفت:
فرمود را كنجد سپس و ربايم زمين كره چوگان با تا فرستاد گوي و چوگان شاه
بلعيدند/ را كنجدها همه و آمدند پرنده هزاران ساعت به ريختند, طهاي محو در تا
پÇيمانهاي سÇپس و مÇيكنند/ تباه سپاهيانم را سپاهيانش بدينگونه گفت: اسكندر
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پرنده هيچ را اسفند همچنانكه كه معني اين به ببرد شاه نزد تا داد قاصد به اسفند
كند/ نابود نميتواند سپاهي هيچ مرا سپاه نميخورد,

بÇه و برآشفت دارا كرد/ عرضه را اسفندها و رسيد دارا دربار به قاصد وقتي
درياي تا گرفته غور و غزنين و خوارزم و چين از خود سلطنت تحت سرزمينهاي
آمدند, گرد سپاه هزار 900 تعداد و خواست سپاهيان نژادي و مليت هر از مديترانه

ميشد/ تباه اسبان م س زير مزارع همة ميرفتند هرجا بهطوريكه

/11ì بيت طايفه/1/ تجاري, سة سÆم خانه, بنگاه: /#/ë Ç 3 ابيات :[21] /2

كÇند1 خرابي تابد كه هرجا به كÇند آفÇتابي ا گÇر شÇاه پÇي

پيكارونبرد
نظامي اندرز و پيام

تÇهي مÇبادا عÇÇالم نÇÇقد آ گÇهي كÇÇزين كÇار مÇتاعيست نÇيكو چÇه

هÇوشمند بÇود عÇالم كÇار در بÇلند كÇÇه بÇرآرد سÇر كسÇÇي عÇÇالم ز

را2 بÇÇÇÇنگاه# دزد از نگÇÇÇÇهدارد را راه ايÇÇن نÇÇپيمايد بÇÇازي بÇÇه

را لشكÇر و كشÇور سÇران اسكÇندر رسÇيد, اسكÇندر بÇه دارا لشكركشي خبر
شبيخون است بهتر اندك ه عد اين با گفتند برخي پرداخت, رايزني به و  گردآورد
بسيار لشكري شد قرار و نپذيرفت, اسكندر سازيم/ مار و تار را لشكرش و زنيم
و روس و روم و مصر از اينرو از بيارايند, را عيار تمام جنگ يك و  گردآورند
رسيد هزار 300 به آنها تعداد و شدند جمع همه چون و كرد فراهم لشكر فرنگ
كÇه ديÇدند آن در كÇار صالح پرداخت/ مشورت به خردمندان و سران با دوباره

نكند/ آغاز اسكندر را جنگ اما كنند جنگ و بايستند مردانه

/ë9 بيت /3

ميان3 نبندد ل او خونريزي به كÇيان تÇخت آزرم نگÇهدارد

كرد/ حركت عظيم سپاهي با خود نشان عقاب پرچم با اسكندر بدينترتيب
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/7ë بيت /1/êê بيت :[22] /2/79 بيت /3/9ê بيت /ê

خÇا ك1 مشت يك بÇهر از چÇه? بÇهر ز دردنÇا ك خÇود آشÇوب از كÇرد جÇهان

با و خواست را لشكر و كشور سران شد آ گاه روم و يونان لشكر از دارا چون
دل خودكامه, و ستمگر شاهي چنين از ايرانيان ديگر چون آنان كرد/ مشورت آنان
از ميكند/ را خود كار او و است فايده بي گويند هرچه ميدانستند و نداشتند خوشي
نام به كيان نژاد از خردمندانشان از يكي سرانجام زدند, لب بر سكوت مهر اينرو

گفت: و برخاست فريبرز
نقل شد غايب غار به كه لحظه آن در كيخسرو قول از او كه شنيدم پدربزرگم از
بÇه ايÇران ملك و برآيد روم از گردنكشي كه گذشت نخواهد چندان كه: ميكرد
و نÇپايد ديÇري كشورگشا جهانگير آن اما زند/ برهم را ما دودمان و آورد دست
نامهاي او به است بهتر پس است/ گفته كيخسرو كه باشد همان اسكندر نكند بميرد/
باشي شاهنشاه تو كه نستاني او از خراج و كني قانع روم حكومت به را او و نويسي

مستقل/ شاهي او و
خÇويش2 تÇرازوي وزن نگÇهدار خويش بازوي و زور بر تكيه مكن

و ترسيدند همه كه كرد بدو غضبآلود نگاهي و شد خشمگين پند اين از دارا
كه: باشد كه سگ رسيده دوران به تازه جوان اين گفت: سپس

جÇامجم3 و كيخسرو تخت برد عÇلم بÇرآرد ايÇران تÇاراج بÇه

پي4 سست رومي از ترسم چرا كÇي پشت و بهمن تخمة از من

/98 بيت /ë/119 بيت /ì

دهم5 آبش به ستانم خا كش ز دهÇم جوابش تلخي به دريا چو

گفت: و كرد فريبرز به رو سپس و
خÇويش6 بهنگام جز برمزن نفس خÇويش كÇام در نگÇهدار را زبÇÇان

در گشود پوزش به دهان و برخاست ديد خطر در را خود جان كه هم فريبرز
ميگفت: خود با كه حالي
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/131 بيت /1/1ë بيت :[23] /2/29 بيت /3/ì0 بيت /ê

شور1 خا ك در افكنده تخمي بود زور خÇداونÇد بÇا نÇÇصيحتگري

به تند نامهاي و بيايد دبير تا داد دستور خودكامه و خونخوار داراي سپس و
بگويد: او به و كند تهديد شكست و نابودي به را او و بنويسد اسكندر

جÇنگآزماي2 شير در پنجه مزن راي خÇام نÇاپخته طÇفل اي تÇو

هيچ3 ز كمتر و هيچي كه داني گÇوشپيچ كه دهÇم چÇنانت وگÇرنه

شÇير4 كÇام در گسÇتاخ پÇاي منه دليÇر هسÇتي گرچÇه مكن جواني

نÇزد بÇه و برداشت را آن قاصد داد, قاصد به و بست در و كرد مهر را نامه
داد: پاسخ چنين و خواند را نامه اسكندر برد/ اسكندر

/21 بيت :[2ê] /ë/ëì بيت /ì/ì2 بيت /7/7ê بيت /8

دهÇد5 شÇهرياري گر نيست عجب دهÇد يÇاري خÇÇداونÇد گÇÇر مÇÇرا

خÇواسÇتن6 آرزو خويش برجاي نه آراسÇتن بÇر غÇروري بÇÇايد چÇÇه

دام7 بÇه نÇيارد كس را سÇيمرغ خÇام كه تÇمناي زيÇن بÇازكش عÇنان

تÇاجدار8 تÇويي گÇر تÇيغزن مÇنم يÇار تÇيغ مÇرا يÇÇاور تÇÇاج را تÇÇو

/ 8ëبيت /9/ì Ç 3 ابيات :[2ë] /10

تمام9 دستي دو هر اين در دارم جÇام كه و شÇمشير ز داري چÇه تا بيا

جنگآغازميشود

ربط كه ميكند آغاز سخن اندرز يك و نامه ساقي بيت دو با هميشه مثل نظامي
ميگويد: و دارد بحث مورد داستان با  كامل

مÇهر و مÇاه بÇرگشتن گÇرد هÇمان سÇÇپهر الجÇÇوردي خÇÇرامÇÇيدن

سرسريست اينچنين سراپردهاي است بÇازيگري بÇهر كÇز مÇÇپندار

نÇيست پÇديدار مÇا بÇر سÇررشته نيست بيكار رشته يك پرده اين در

نÇاپديد?10 شدن خواهد كه زديده رسÇيد? خواهد چه فردا كه داند  كه
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/7 بيت :[2ë] /1

نÇهند1 سÇر بÇر اقÇبال تÇاج نÇهند كÇÇرا در بÇر خÇÇانه از رخت  كÇÇرا

را جÇهنمي اسÇبان, شيهة و سم صداي و جنگ شيپور و طبل و كوس آواي
مردانه اسكندر و كرد آغاز را جنگ دارا شد, آغاز جنگ ميداشت, چشم جلوي
فÇزوني عÇلت بÇه ايÇران سÇپاه روز پÇايان در گÇرفت در سÇختي جÇنگ بايستاد,

است/ گفته سخن نبردهايسه گانه از فردوسي درحاليكه است كرده توصيف را نبرد يك تنها نظامي /#

يافت#/ پيروزيهايي
هواي ضمن در و بودند آمده جان به شاه بيداد از كه داشت سرهنگ دو شاه
را او و آمدند اسكندر نزد بسازند/ را او كار جنگ در كه شدند آن بر داشتند, قدرت
شدند خويش كار پاداشخواه كرده اعالم را خود وفاداري و كردند تشويق حمله به
كند, مشورت آنها با تا خواست را سپاه بزرگان ايران شاه كه شب سازند/ عملي  كه
فريبكاري روي از سرهنگ دو آن و تملق روي از برخي و غرور روي از برخي

كردند/ ترغيب جنگ به را شاه
آغاز جنگ و گرفتند قرار هم مقابل سپاه دو و شد نواخته جنگ طبل بامداد
شاه تا بودند, خود نقشه اجراي پي در سرهنگ دو آن و افتادند, هم به سپاه دو شد/
مÇناسب را مÇوقعيت ايÇنكه تا ستانند/ بسيار منال و مال اسكندر از و كنند تباه را
كردند حمله او به غافلگيرانه نبود شاه بر و دور خاصان از كس هيچ كه وقتي يافتند,
را خود خيانت و آمدند اسكندر نزد به سرعت به و افكندند خونش و خا ك وبه
اثبات را شاه مرگ تا آوردند دارا كشته سر بر خود با را اسكندر و دادند  گزارش

گيرند/ پاداش به گنجينهها اسكندر از و  كنند
يكباره و گذارد او جاي به را خود بود; نكرده را دارا مرگ ر تصو كه اسكندر
دو آن داد دسÇتور مÇيشد, پياده اسب از سرعت به درحاليكه فروريخت, دلش

آمد/ دارا بالين به خود و گرفتند را سرهنگ
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زره/ درع: /#/11ë Ç 11ê ابيات :[2ì] /1/117 Ç 11ì ابيات /2

بÇاز كÇرد گÇره كÇياني رع# د ز فÇراز آمÇد خسÇرو بÇالينگه بÇه

نهاد1 رخشان روز بر تيره شب نÇهاد ران سÇر بÇر را سرخسته

ديد: اسكندر زانوان بر را خود سر و گشود چشم دارا
خÇا ك و خÇون ايÇن از برخÇيز گفت بدو خÇوابÇنا ك تÇن آن چشÇÇم فÇÇروبسته

نÇÇماند2 روشÇÇنايي مÇÇÇرا چÇÇÇÇراغ نÇماند رهÇايي مÇن در كÇه رهÇÇا كÇÇن

/121 بيت /3/131 بيت /ê/1êë Ç 1ê3 ابيات /ë/1ë2 بيت /ì

شكست3 خود جهان را ما كه مشكن تو زدست رهÇÇا كÇÇن را سÇÇروران سÇÇر

بگÇذرم4 تÇÇا بگÇÇذار لحÇÇظه يكÇÇي سÇرم از ربÇود خÇÇواهÇي تÇÇاج ا گÇÇر

اسكندر من بگشاي, چشم گفت: ميريخت اشك ناراحتي ت شد از كه اسكندر
شاه سر چنين اين و كشد بدينجا كار نميخواستم هرگز من هستم, تو فرمانبر بنده

باشد/ دامنم در
بÇدي دارا آغÇوش هÇÇم سكÇÇندر شÇدي آشكÇارا مÇرگ كه بودي چه

گÇور به نتوان رفت اجل از پيش زور كه به نشايد مردن است? سود چه

كÇاله5 صÇدهزاران از شÇاه گÇÇرامÇÇيتر مÇوي سر يك من نزديك به

كيست?6 ز بيمت و داري كه از اميد چÇيست? تÇو مÇراد داري تدبير چه

را اسكندر شاÄبة بي محبت و مهر كه وقتي ميزد را نفسها آخرين كه دارا
گفت: ديد شنيدن وصيت آماده را او و ديد

كن انديشه روزي چنين از نيز تو كÇن پÇيشه راسÇتي من روز ببين

/1ìê Ç 1ì3 ابيات /7

روزگÇار7 نÇنشاندت روز بÇÇدين آمÇوزگار مÇن پÇند بÇه هستي چو

گناه بي من اينكه ل او دارم/ آرزو چيز سه دارم/ آرزو چه پرسيدي اينكه اما
تخت و تاج به اينكه دوم بستاني/ قاتالن از من داد كه ميخواهم تو از شدم  كشته

نداري/ روا آزاري من اهل و خانواده و  كيان
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مÇن شÇبستان در نشكÇني حرم مÇن دسÇتان زيÇر بÇر آنكه سوم

است من دستپخت نازكي بدان منست دخت كه را روشنك همان

خود/// همخوابي به دستگردي: وحيد شدة تصحيح نسخة در /#/17ì Ç 17ê ابيات /1

ارجمند1 نازكان از گردد خوان بÇلند كه سر كني خود همخواني# به

ميدهم/ قول پذيرفتم, گفت: ناله كنان ميريخت, اشك كه حالي در اسكندر
شد/ بسته هميشه براي دارا چشمان

موبدان و بزرگان تا فرمود بامداد و گريست دارا جنازه بر شب تمام اسكندر
بÇا ايرانÇي سنت و زرتشت آيين طبق را شاه جسد خود سپاهيان با همراه ايراني
حالي در يافت حضور اشكريزان مراسم تمام در خود و نهند دخمه به تمام تجليل

ميگفت: خود با  كه

/191 بيت /2/19ê Ç 193 ابيات /3

خا ك2 باز عاقبت شوي خا كي چو مÇغا ك بÇر گÇر و سÇپهري بر ا گر

را راه ايÇن شÇد آمÇد بÇه دارد را كه گÇذرگاه ايÇن رسم است چنين

خÇيز3 كÇه گويد هنگامه ز را يكي تÇيز هÇنگامه بÇه آرد در را يكÇي

اسكندربرجايدارا

گنجينهها تمام نشست/ ايران پهناور امپراطوري تخت بر دارا جاي بر اسكندر
دهش و داد بÇه هÇم اسكÇندر شد/ افزوده اسكندر خزانههاي بر نيز دارا خزاÄن و

پرداخت/
همة كه فرستاد پيام ايرن نقاط ة كلي در لشكر سران و بزرگان همة به نخست
برقرار سابق شغلهاي همان بر تا شويد, پذيرا مرا و بياييد درگاه به امانيد/ در شما
به بودند يافته نجات دارا ستم از كه خوشحالي با نيز لشكر و كشور سران بمانيد,

شدند/ برخوردار اسكندر دهش و داد و محبت از و آمدند پايتخت
افزودشان بر ديگر چندان دو بودشان پيشتر در آنچه بداد
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/ë0 Ç ê9 ابيات :[27] بيت81 /1/ بيت88 /2/ /3

تافتند1 سركشي چنبر از سر يافتند دهش آن ايرانيان چو

دارا وصÇيت اجÇراي پÇي در شÇد راحت جهت اين از اسكندر خيال چون و
سر به زندان در و بودند دارا قاتل كه را سرهنگ دو آن داد دستور نخست برآمد/
بÇپردازد آنÇان به بود داده قول كه گنجينهها از آنچه اسكندر و بياورند ميبردند
و بياويزند بردار و نهند گردنشان بر ريسمان تا فرمود سپس و ريخت آنها جلوي
اين از ايرانيان ورزد/ خيانت خود شاه به كه كسي فرجام است اين كه دهند در ندا

بستند/ اطاعت به كمر و شدند خشنود اسكندر انصاف و عدل
نكرده ه توج او ولي بود كرده نصيحت را دارا آن از پيش كه را فريبرز آنگاه
اين را كشور و شاهي و ملك كه نكردي نصيحت را دارا چرا گفت: و خواست بود

نكند/ تباه  گونه
خÇموش2 ماند كه دارد پير جوش گنه به جواني را كسي آرد چو

گفت: و كرد بلند سر پير آن
جÇÇايگير3 ور كÇÇÇينه دل در نشÇÇÇÇد پÇير جÇهانديده ايÇن گÇفت پÇند بسي

/9ê بيت /ê/9ì بيت /ë/10ê Ç 103 ابيات /ì

مÇÇرنج4 دشÇÇÇمن بÇÇÇÇيدولتيهاي ز گÇنج بÇه شÇد فÇرو دولت پÇاي را تÇÇو

گÇزيد5 بÇايد گÇوشه رسÇد پÇيري چÇو رسÇيد تÇوانÇي جÇوانÇي از كÇÇام بÇÇه

يÇاد نكÇÇردند شÇÇاهي ز پÇÇيري بÇÇه كÇÇيقباد و كÇÇÇيخسرو روي ايÇÇÇÇن از

بÇÇÇÇرداشÇÇتند6 البÇÇÇÇرز كÇÇÇÇوه ره بگÇذاشÇتند شÇاه دگÇÇر بÇÇر جÇÇهان

به كه خرد گنجينة آن از كه شد آن پي در ديد را پير آن بيني روشن كه اسكندر
جÇهانداري و جÇهانگشايي سرماية را آن و شود بهرهمند بود جهان همة عظمت

است? چگونه سپاه تدبير پرسيد: پير از بسيار احترام با رو اين از سازد, خويش
از پيروزي و شكيبايي و پايداري سپاه, به نه باشي متكي خود به بايد پير: ÇÇ
بر را گريز راه و كن توقف شدي پيروز چون و است/ پيروزي شرط طلبيدن خدا
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همدل تو با همه تا مشكن را دلي هرگز و مشو نوميد هرگز مبند/ شكستخوردگان
باشند/

بÇر و ميكرد حمله دشمن سپاه به تنهايي به رستم كه بود چگونه اسكندر: ÇÇ

ميشد/ پيروز سپاهي
او چون و درميآورد/ پاي از را او و ميكرد حمله سپاه فرماندة بر رستم پير: ÇÇ

ميگشت/ پرا كنده سپاه ميشد  كشته
بهمن ديگرش نام دست دراز بود(اردشير دراز بهمن بازوي چرا اسكندر: ÇÇ

چÇنين كÇه ندادند پندش موبدان چرا و كشت را رستم پسر فرامرز چرا و است)?
نكند?

به كشت را فرامرز و كرد دستدرازي پهلوان رستم بهحريم چون بهمن پير: ÇÇ
رسيد/ خود زشت عمل فرجام به ولي نينديشيد انتقام از او شد, معروف دست دراز

يابد? توفيق كه كند كار چه بايد كشورگشا جهانجوي اسكندر: ÇÇ

است? كرده وفا كه بر جهان است/ نهاد سست ولي نما زيبا جهانگيري پير: ÇÇ

مكن/ دنبال هرگز بود ستم و ظلم آن و رفت دارا كه را راهي و مبند دل بدان پس

/1ê7 بيت <همعقد>/1/ بهجاي <همعهد> وحيد: نسخة /#/1ë0 بيت /2

سÇخن?1 بگÇويد مÇا بÇا كه مانده كÇهن كه عÇهد بÇÇه تÇÇا مÇÇا تÇÇاريخ ز

يكديگريم2 عقد# هم مهره چون بگÇذريم كه هÇم نÇيز مÇÇا و  گÇÇذشتند

/1ëê بيت /3/1ì3 بيت /ê

آورد3 گÇÇمان در خÇÇÇÇلل بÇÇÇÇد ره آورد زيÇان كÇان رهÇÇي كÇÇن رهÇÇا

كÇن4 داد دادكÇن, نÇÇهاي, سÇÇتمگر كÇÇÇن آزاد بÇÇÇÇيهوده بÇÇÇÇند از دل

نتيجهها بس و شد خرسند بسيار بود بهتر گنجي هر از كه پندها آن از اسكندر
بد و يافتند اطمينان بدو ديدند را او دادگري چون مردم و بست/ كار به و  گرفت
نÇبود, ايÇمن جان و مال بر كس هيچ بود, ستمگر او كه برشمردند را دارا  كاري
داد جاي جايي در را كس هر كشاند/ خواري به را بزرگان و داد باال مقام را خردان
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هم از جامعه صورت بدين و سپاهي كشاورز و شد كشاورز سپاهي نبود, او جاي  كه
شÇغل بÇه كس هÇر تÇا داد دستور ديد پريشاني علت اسكندر چون شد/  گسيخته

دهد/ ادامه تا نهاد او اختيار در را امكانات و پردازد/ خود خانوادگي

اسكندرآتشكدههاراويرانميكند

آيÇين بÇا سÇخت امÇا ميداشت, پاس را اديان آزادي اسكندر كه وجودي با
شايد ميداد/ آنها براندازي به دستور و ميورزيد مخالفت آتش س تقد و زرتشتي
مÇركز آتشگÇاهها HانيÇث مÇيرفت, بدانجا كشور ثروت همة Áاو كه بود آن علت
و نوروز در كه بود اين بر رسم زيرا بود/ شده موبدان و افروز آتش مغان اشي عي
ميرساندند/ آتشگاه به را خود آراسته و كرده زينت بخت دم دختران سده جشن
آنها به و ميكرد تحريك را آنها كه هايي افسانه ميگفتند, افسانهها آنان به مغان
و ميپرداختند پايكوبي و رقص به شراب از پس هم آنها ميدادند, بسيار شراب
خود و ميآراستند خصوصي بزمهاي بايد دختران كه بود روزي روزها آن از يكي

رهگذر هر با آنها و ميكردند عشتارت نذر را خود دختران بايد بودكه رسم اين كلدانيان بين در و بابل در /1
ميبردند/ را بهره بيشترين هم كلداني مغان باشد/ راضي آنها از عشتارت خداي تا ميكردند همخوابگي

ميانداختند1/ مغان آن آغوش در را
آنÇها زيÇر در گنجينه قدر آن كرد خراب را آتشگاهها آن كه وقتي اسكندر
و مالي فساد دليل به اسكندر بدينترتيب نبود/ آن براي حصري و حد كه يافت
ابراهيم آيين تبليغ به و ميكرد, خراب را آنها بود ديده آتشگاهها آن در كه جنسي

بودند/ ابراهيم فرزندان از روم و يونان مردم قدما عقيده به /2

ميپرداخت/ بود2 او نياي  كه
دخÇتري و بÇود آتشگÇاهي آنÇجا در آمÇد/ بابل به موصل طريق از اسكندر
آن خواستند كه وقتي بود/ آتشگاه آن حافظ آذرهمايون نام به سام نسل از جادوگر
گريختند/ ترس از همه و شد جلوه گر اژدهايي شكل به سحر با او كنند, خراب را
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موضوع بود/ آ گاه بس سحر علم در كه داشت بليناس نام به مشاوري اسكندر
سداب برگ سپس و برميآيد من از آن دفع گفت بليناس گذارد/ درميان او با را
درآورد پÇا از را بÇليناس خÇواست اژدها آن هرچه شد/ آتشگاه عازم و برداشت

سÇه هÇر و دارد شكÇل مثلث تخمهايي و است زرد گلهاي داراي كه برگ و پرشاخ است درختي سداب /1
است/ حر باطلالس قدما عقيدة به و دارد جاي غالف يك در 112/دانه بيت /2

بليناس و شد, باطل سحر ريخت, اژدها بر را سداب1 برگ آن بليناس نتوانست/
نÇزد به خود با را او و بداد دست از دل و افتاد از طن بسيار رخي زيبا به چشمش
زيبارو اين ميخواهيد, شما ا گر كه افزود آن بر و بگفت ماجرا و آورد اسكندر

دهيد// اجازه من به نميخواهيد, ا گر و بود خواهد خواهرم
گفت: و بخشيد او به را دختر اسكندر

او2 نÇيرنگ و مكÇر از غÇافل مشÇو او رنگ از ايÇمن مÇÇباش ليكÇÇن و

ازدواجاسكندرباروشنكدختردارا

خويش وزير اسكندر يافت, پايان سوگواري و شد تمام دارا سال آنكه از پس
و فÇرستاد روشنك مادر نزد به دارا كاخ به خواستگاري براي بسيار هداياي با را
شد/ يادآور را اسكندر اشتياق و دارا وصيت احترام و ادب نهايت با فرهيخته وزير
نشاندند ين زر مهدي بر را او سپس و كرد اعالم را خود خرسندي هم روشنك مادر

كردند/ اسكندر كاخ روانه بسيار تجليل با خودش كنيزكان با همراه و
او كه سپرد دل بدو چنان ديد روشنك از جمال و آزرم همه آن اسكندر وقتي

بست/ او كابين به را ايران كشور و خواند جهانبانو را
نگÇاه حشÇمت آيين داشت او بر شÇاه پيوسته خواند جهانبانوش

/133 Ç 132 ابيات :[29] /3

بÇود3 بسÇته زبÇان نÇا گÇفتنيها ز بÇود آهسÇته و شرم با و بيدار  كه
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برتختنشستناسكندردرشهراستخرفارس

آمد حركت در فارس بهسوي آنجا از و شد اصفهان عازم تيسفون از اسكندر
تÇخت بÇه ايÇران شÇاهان آيÇين به و رسيد هخامنشيان پايتخت استخر شهر به تا
هدايÇاي و آمدند مصر در نيل رود تا هند در گنگ رود از خراجگزاران نشست,
كرد سپاسگزاري و گشود خدا ستايش به زبان هم اسكندر داشتند/ تقديم را خويش

گفت: و

/27 بيت :[30] /1/30 بيت /2/3ê بيت /3/3ì بيت /ê

يكزمان1 داوري از ناسايم آسÇÇمان كه داور از پÇÇÇÇذيرفتم

فردايخويش2 روز از پÇيش كهآ گاهم امÇروز گÇيرم راستي ره

كسÇي3 من از آزارد كه نخواهم بسÇي بÇينم آزار ارچÇه خÇلق ز

هست4 هركه قسمت كنم ا مهي دست بÇه دنيا ز آرم گنجي ا گر

/ëì بيت /ë/ì1 بيت /ì/73 بيت /7

دسÇتگير5 شوم را افتادگان سÇرير كه ايÇن برسر آمدم آن از

هال ك6 آرم در باطلپرستان به زخÇا ك برآرم حقشناسان سر

دهÇاد7 رستگاري بدان زچشم دهÇاد يÇاري كار دراين خدايم

كنند/ بيان را خود پرسش و درخواست تا خواست بزرگان آن از سپس و
او قÇدر انÇدازة به هركس از گفت: اسكندر بده/ من به درم يك گفت: يكي

بخواه/
لي او نخواستي/ خود اندازه به گفت, اسكندر بده, را جهان مÔلك پس گفت: او

خودت/ قدر از بيش دومي و بود من قدر از  كم
تا داد: پاسخ اسكندر پايين? مردم و مينشيني باال تو چرا پرسيد: ديگر يكي

را/ همه من و ببينند مرا همه
اسكندر ميپوشي? زيور چرا داري دل در الهي زيور توكه پرسيد: ديگر يكي

بريد/ ت لذ و افتد زيباييها به شما چشمان تا گفت: جواب در
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برخود را او خدمت و گفتند آفرين او بردباري و مردمداري و هوش به همه
شمردند/ واجب

پرداخت رايزني به باز اينبار ميكرد, مشورت خردمندان با همواره اسكندر
او به خردمندش وزير كند/ اتخاذ بايد سياستي چه ايران پهناور كشور اداره براي  كه
ولي كردهاي نرم را دلها دهش و داد اثر بر ا كنون كه است درست كه شد يادآور
آنÇها بÇر ايرانÇي غير نميگذارند و برميآيند انتقامجويي پي در ايرانيان باالخره
تخمة از ايران, بزرگان همين از و بيا پس ميشود, سخت برتو كار و كند حكومت

برگزين/ را شاهاني  كيان,
كÇنند كينهخواهي يكديگران ز كنند شاهي جدا گانه يك هر چو

/ì3 Ç ì2 ابيات :[31] /1/7ì بيت /2/78 بيت /3

بسÇي1 فÇراغت ما سوي ندارد كسÇي هر خود ملك مشغولي ز

آن دنÇبال بÇه و بÇفرست يÇونان بÇه را روشÇنك همسرت نخست و بيا پس
سÇپس و كن منتقل جا بدان را گنجينههايت سپس و ايرانيان پرارزش  كتابهاي
بÇه را ايÇران و بÇنشين سلطنت بر و برگرد يونان به شده حساب برنامه با خودت

وا گذار/ ايرانيان
داد: دستور و كرد عمل بدان و دانست خردمندانه را وزير سخنان اسكندر
زود2 آرنÇد كÇه شÇد چÇنان اشارت بÇود هÇرچÇه پÇÇارسي  كÇÇتبخانة
زبÇان3 ديگÇر بÇه زبÇاني از نبشت تÇرجÇمان تÇا فÇرستاد يÇونان بÇه

باردار كه روشنك فرستاد/ يونان به بسيار گنجينههاي با را روشنك سپس و
اسكÇندروس را او نام اسكندر كه آورد دنيا به پسري يونان به ورود از پس بود
مشغول او تربيت و تعليم به بود يونان در او جايگزين و وزير كه ارسطو و ناميد

شد/

اسكندردرحريمكعبه

امÇا بÇود, اسكÇندر نگÇين زير در قيروان تا چين از زمان آن دنيا جاي همه
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قبايل رÅساي و شاهان آورد/ رو سو بدان اسكندر كه بود مانده عرب  كشورهاي
تسليم در از همه بودند شنيده را او دهش و داد و مردانگي و قدرت آوازة كه عرب
اسكندر مقدم و آوردند تحفه عنبرها و عود و نيزهها و شترها و اسبها و درآمدند
كعبه طواف به و رسيد مكه به خويش سپاه از تعدادي با او تااينكه شدند, پذيرا را

ايستاد/ نيايش به كعبه درون به و پرداخت

/ëì بيت :[32] /1/ë9 Ç ë8 ابيات قفقاز/2/ در آباد و بزرگ شهري /#

را1 درويش داد بسÇÇي خÇÇزينه را خÇويش سÇر زد آسÇتان برآن

پÇرستشنماي شÇد را خÇداونÇد جÇاي كÇرد راسÇتان خÇانة چودر

گرفت2 عنبر و مشك در بام و در گÇرفت گÇوهر و گنج در خانه همه

دستنشانده كه آذربايجان شاه از پيكي آنجا در بازگشت, تيسفون به كعبه از
اسكندر چرا كه رسانيد اسكندر به را آذربايجان شاه پيام و شد وارد بود اسكندر
ابخاز شهر در آنجا بر كه شد يادآور و نميكند خود رفات متص ضميمه را ارمنستان
نيز آنان ميدهند خراج بدو همه كه ميكند حكومت شجاع و تنومند بسيار پهلواني

ميكنند/// آتشپرستي و زرتشتياند
اسكندر نزد به خود ناحيه آن دژبانان افتاد, راه به برگزيده سپاهي با اسكندر
خبر تااينكه سپرد آنان خود به را دژها آن اسكندر و دادند بدو دژ كليد و شتافتند
هم اسكندر شتافت, اسكندر خدمت به بسيار هداياي با نيز او رسيد/ ابخاز پهلوان به

ساخت/ خود دستنشاندة و باجگزار را او و گرديد او پذيراي

نوشابهزنيدرشجاعتوكشورداريبينظير

گفتند: بدو كه بود ارمن در اسكندر
زيبايي به كه بردع# نام به است م خر و سبز بسيار منطقهاي ارمن نزديكي در
نوشابه نام به زني و دارد/ جهاني شهرت آب بسياري و گياه و گل فراواني و مناظر

است/ مدبر و مدير پارسا, باهوش, بسيار كه ميكند سلطنت آن بر
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/2ë بيت :[33] مرمر/1/ سنگ خام: Ôر /#/ì3 بيت /2/11ê بيت /3

فرزانهخوي1 بلكه فرشتهمنش نغزگوي و روشندل و قويراي

هÇزار چند و نديدهاند را او روي هرگز كه دارد شمشيرزن غالم هزار سي او
بÇي شÇهوت به آنان بربستهاند/ كمر خدمتش در كه جنگجو و چابكسوار  كنيز
در شÇبانه و است مشÇغول حكÇمرانÇي و شادخواري به روزها نوشابه و عالقهاند
ميپردازد/ عبادت به است ساخته رخام# سنگ از و اوست مخصوص كه عمارتي

رنج2 خويش تن بر نهد طاعت ز گÇنج و كÇاخ هÇمه بÇا كاردان زن

اقسÇام شÇاه آن سÇوي از هÇرروز كÇه مÇيديد و كشيد لشكر بدانسو اسكندر
اين از نميآيد/ خودش ولي ميآورند برايش ميوهها و نوشيدنيها و خوردنيها
اسكÇندر فÇرستادة را خود و برود نوشابه كاخ به ناشناخت خود كه شد آن بر رو
مÇراسÇم وي بÇردند, نÇوشابه نزد به احترام با را او رسيد كاخ به چون كند, معرفي
و گوهر پر كاخ نشست, و رفت مسند سوي به راست يك و نياورد جاي به خدمت
و زيÇركي بÇا نÇوشابه ميافÇزود/ او شگفتي بر شگفتي مÆدب, بسيار خدمتكاران

مينگريست/ اسكندر به هشياري
سÇاختش3 آرامگه خود تخت ز بشÇناختش كÇرد نگÇه نيكو چو

آيÇين هم اسكندر شد/ مشغول اسكندر ستايش به و نياورد خود روي به اما
هستيم/ تو ديدار مشتاق ما گفت: شاه زبان از سپس و آورد بجا Hدقيق را فرستادگان

/123 بيت /ê/131 بيت /ë/133 بيت /ì

نشÇتافتي?4 روز يكÇي مÇا سوي تÇافتي عÇنان مÇا كÇز افÇتاد چÇه

درست5 راي بÇه ا كنون شو پذيرا نخست كردي آنچه شد پذيرفته

شÇهريار6 درگÇه سÇوي خرامÇي بÇار هÇنگام بÇه فردا كه كن چنان

گفت: است زن يك خاص كه لطافتي با و هميشگي وقار همان با نوشابه

است/ آمده نيز <اي> <نه>, كلمة از بعد وحيد نسخة در ,138 بيت /7

فÇرستادهاي7 نÇÇه فÇÇرستندهاي, آزادهاي شÇÇاه نÇÇهاي, مÇÇيانجي

هستي/ ما دام در ا كنون خود كه مترسان اسكندر تيغ از مرا افزود سپس و
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كنيزان از يكي به و برآشفت نوشابه برآمد/ جواب درپي و كرد انكار اسكندر
اسكندر دست به و آورد را پارچه كنيزك بياور, را حرير پارچه آن و برو  گفت:

ميداند/ اندلس پادشاه قيدافه را داستان اين قهرمان فردوسي /1/180 Ç 179 ابيات /2

اسكندر بود,1 شده اشي نق مهارت با كه ديد را خويش چهره اسكندر بگشايد, تا داد
گفت: ديد را اسكندر هراس كه نوشابه باخت, را خود

دان خÇويش خÇانة را خانه همين دان بÇيش مÇرا مÇهر و مينديش

بÇندهام2 يكي هماينجا همآنجا, پÇرستندهام كÇنيزي مÇن را تÇÇو

/183 بيت /3/218 بيت /ê/220 بيت /ë/228 بيت /ì

نÇبرد3 وقت شير نر, چه ماده, چه شÇيرمرد تÇويي گÇر شيرزن منم

دنÇيا سÇراسÇر بÇه را آنها كه دارم چيرهدست اشاني نق كه داد توضيح سپس و
بÇه آوردند چون و آورند/ من نزد و كنند اشي نق را پادشاهان چهره تا فرستادهام
آنها همة از ا كنون ميفهمم/ را آنها صفات و روحي حالت و مينگرم آنها تصوير
بنشين تخت بر بفرما پس نشايد, كشور يك در شاه دو چون و پسنديدم را تو تنها
آن بر اسكندر تا آمد پايين تخت از و گفت را اين ميبندم/ كمر خدمت در من و

بنشيند/
شنيده نه و ديده نه زني چنين اين عمرش در كه بود مانده واج و هاج اسكندر

ميگفتند: كه بود شنيده او بود/
بÇود4 افÇغان بÇيپرده آهÇنگ بÇود كÇه پÇنهان پÇرده در كÇه به آن زن

آشناست5 دزد گرچه به, بسته در پارساست كه زن كه ايمن زن بر مشو

زنÇان ايÇران در كه نميدانست (او باشد زن فريب و مكر اينها ميترسيد و
نياوردهانÇد) كم هيچ درايت و شجاعت و وفا و عهد در و بودهاند مردان همتاي

گفت: خود با ازاينرو
زور6 نÇه بايد چاره را رهاننده مور افتاد لغزنده طاس در چو

از و شÇد/ آرام دريÇافت را خÇوب انسÇانهاي آن اخÇالص نÇهايت وقتي اما
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را نوشابه پندهاي و نوشيد و خورد آنان گواراي شرابهاي و مطبوع بسيار غذاهاي
و شد عوض ايران زنان مورد در عقيدهاش و ميخواند دنيا ترك به را او كه شنيد

 گفت:

/278 بيت /1

رهنماي1 شود مردي به را ما راي كه خÇوب زن بÇر هزارآفÇرين

و شمرد مغتنم را وقت نوشابه كرد/ رفتن عزم اسكندر بود, گذشته نيمه از شب
و نوشت هم اسكندر نيازارد/ را او برگشت چون كه دهد قول تا خواست اسكندر از
عام بار كه زود صبح خوابيد/ راحت خيال با و بازگشت خويش شهر به و كرد امضا
اجازة بسيار هداياي با نوشابه كه بود نگذشته ديري نشست/// تخت بر دوباره بود
بÇود فÇرموده اسكندر كه يني زر كرسي بر و آورد بجا سالم رسم خواست, ورود
از اسكÇندر رسÇيد/ فÇرا شب تاايÇنكه گذشت معمول سخنهاي به تي مد نشست/
بياراييم///و خسرواني بزم فردا تا بمانيد امشب كه: خواست همراهانش و نوشابه
شÇباهنگام بود/ نديده آن چون كس هيچ كه شد برقرار بزمي چنان آن روز فردا
كاخ به آنها و داد همراهان و نوشابه به قيمتي بسيار هداياي با پرگوهر تاج اسكندر

برگشتند/ خود

جهانبينيوجهانگيري

دربند دژ و كوه البرز

و مازندران و البرز دربارة ميكشاند, جهانگيري به جهانبيني شوق را اسكندر
كه بود رسيده آن وقت بود/ شنيده بسيار است ايران بهشت كه خزر درياي سواحل
گنجينهها و بود بسيار سپاه اما درآورد, خويش اختيار در و ببيند را زيبا مناظر آن
رغÇبت را مالداران ميدانست طرفي از فرسا/ طاقت بس آن حمل و فراوان بس
او مشاور كه بليناس از اسكندر است/ آن دادن دست از ترس چون نيست, جنگ
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كنده گودالهايي زمين در كه است اين صالح گفت: بليناس خواست, مشورت بود
كÇه نÇهد آن بÇر طÇلسمي كس هر و شود نهاده آن در گنجينهها و خزاÄن و شود

است/ متداول امروزه كه بانك كارت ي سر شمارة مانند اوست مال بداند كه ي سر نامي يا شماره منظور /#

و نهادند گنجينه دخمهها در جنگآوران و شد عملي كار اين باشد#/ او مخصوص
بزرگ ديري به را آن از نسخهاي و برگشتند روم به و نوشتند كاغذي بر را آن رمز
ايÇزدپرستان بÇه كه سپردند دير متولي به و بردند ساختند, عبادت براي خود  كه
نيازي پنهان گنجهاي آن به كه داشتند اختيار در مال و گنج قدر آن زيرا برساند,
سÇامان كÇارها آن چÇون و بست كمر محرومان خدمت به خود اسكندر نداشتند/
كه هرجا او شد, البرز عازم يارانش باوفاترين و ورزيدهترين از تن 113 با يافت
آنÇجا بÇر بÇودند دادگÇر و داشÇتند حكومت آن از پيش كه را آنجا بزرگان رسيد
و رسيد شروان به البرز غربي كنارة از او نشاند/ مسند بر را ديگري وگرنه  گماشت
به نفر يك كه است دربند باالي در دژي كه شنيد آنجا در شد/ دربند عازم سپس
اطراف به كه دارند جاي راهزنان دژ آن در و رود باال ميتواند سختي و تنهايي

ميبرند/ و ميكنند غارت را مردم اموال كرده حمله
روز چÇهل ت دÇم كÇرد/ استوار منجنيقها و خواست بسيار سپاهيان اسكندر
ميديد كه اسكندر نشد/ انجام ديوار در رخنهاي كوچكترين انداختند سنگ هرچه
راه و نشست خردمندان و بزرگان با آيد برنمي كاري عهدة از كه است بار نخستين
بگÇذر/ آن خÇير از و بÇيا نÇيست, راهي هيچ گفتند: زبان يك همه پرسيد, چاره
نظرش به فكري نيست, ساخته كاري خردورز كاردانان آن از كه فهميد اسكندر
سر به كوهها و غارها در كرده دنيا ترك كه راهبان و صوفيان و زاهدان از كه رسيد
مأوا غاري در كه دادند نشان را زاهدي پرسيد, را آنان نشان جويد/ ياري ميبرند
و رفت غار در به ان خاص از تن چند با ميكرد//اسكندر تغذيه گياهان از و داشت
خوش او به خودش نام به و آمد جلو ديد را او چون زاهد پير شد, غار وارد خود
اين در چرا Âاص و شناختي مرا چگونه پرسيد شد/ شگفتزده اسكندر گفت/ آمد
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ميبري? سر به غار
گفت: عارف زاهد

هست نÇÇيز آيÇÇÇينهاي دل در مÇÇÇÇرا دست بÇه داري تÇو تÇنها آيÇÇينه نÇÇه

دستگردي)/ وحيد نسخة دوم (جلد است شده زدوده زنگار از صدساله رياضت با من دل آيينة يعني /#

نÇمود تÇÇوانÇد آخÇÇر صÇÇورت يكÇÇي زدود# ريÇاضت را كÇاو سÇال صÇد بÇه

/7ê Ç 72 ابيات :[3ì] /1/77 بيت بيت81 /2/ /3

جÇاي1 تنگ اين در زاهد است چون راي كه خÇÇداونÇد پÇÇرسد آنÇÇچه دگÇÇر

اي2 يÇاري وفÇا بÇي از كس نÇخواهÇد اي وفÇÇاداري نÇÇÇديدم را جÇÇÇÇهان

كÇÇيميا3 بÇÇدين زر را سÇÇنگ گÇيا كÇÇÇنم هÇم مÇÇن قÇÇوت و پÇÇوشم  گÇÇيا

آمدهاي? اينجا به چه براي بگو ا كنون
دعا ميخواهم كرد اضافه و گفت او به را راهزنان و دربند دژ جريان اسكندر

ميشود/ گشوده دژ در دعا كليد با تنها كه  كني!
كه برو گفت: اسكندر به و كرد دعا شنيد دزدان جريان چون عارف زاهد آن
به را كليد و آمد قلعه دژبان كه ديد و برگشت شادماني با اسكندر شد/ تسليم دژ

شد/ خراب بزرگ برج دو امشب گفت و داد اسكندر

/107 بيت /ê/است آمده <دز> <دژ>, كلمة جاي به وحيد نسخة در ,110 بيت /ë

دريÇد4 درهÇم نÇا گÇاه و افتاد دژ رسÇيد مÇنجنيقي خÇدا خشÇم ز

راست5 تو حكمراني و دژ داني تو راست تÇو آسÇماني دژ حكÇم چو

داد و عدل خانه و كرد آباد دوباره را آنجا شد,و وارد قلعه به ياران با اسكندر
و كنند كار و بروند كه داد سرمايههايي و بخشيد زمينهايي آن سا كنان به و ساخت

بكشند/ دست دزدي از
و آمدند اسكندر نزد دادخواهي براي كوهنشينان كه بود دربند دژ كار در هنوز
كنارة از آنها كنيم/ كار و بكاريم تخمي نميتوانيم قبچاق تركان ترس از  گفتند:
دامهÇايشان و اسبهÇا پÇايمال را مÇا مÇزارع هÇمه و ميآيند خزر درياي شمالي
را آنÇها عÇبور گÇذر اسكندر است اميد ميكنند/ غارت هم را ما اموال و ميسازند
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ببندد/
و روي و قلع و پوالد و خارا سنگهاي با كوه, گذرگاه در تا داد دستور اسكندر
و يأجÇوج دÇس) دÇس كار كند/ خراب را آن نتواند احدي كه بسازند ديواري مس,
در كه است دژي اينجا نزديكي در گفتند او به شد/ تمام تاتار) و مغول Ç مأجوج
در كه نهادهاند نام كيخسرو سرير بدان كه دارد قرار زيبا بسيار مينايي سنگ آنجا
در را تخت و جام و رفت بدانجا مرگ وقت در كيخسرو كه است غاري آن پشت
متولي و حا كم كه است مانده مردي كيخسرو نژاد از ا كنون شد/ غايب و نهاد آنجا

است/ دژ و سرير آن
كه: باشد شد, شعلهور اسكندر دل در شوق آتش

/1ë8 بيت /1/107 بيت :[37] /2

نÇوي1 را مÇملكت مÇجلس دهÇÇد كÇيخسروي جÇام كÇهن كÇز مگÇر

هÇدايÇاي بÇا كÇياني مÇرد بÇزرگ شد/ روان سو بدان اسكندر روز آن فرداي
و اعÇزاز با را اسكندر و آمد/ استقبالش به بود اسكندر مقام درخور كه ذيقيمت
برآورد, را اسكندر خواستة پذيرايي پساز و كرد دعوت خويش دژ به تمام ا كرام
تÇخت سوي به نزديكان از تن چند با اسكندر داد, نشان بدو را كيخسرو تخت
آن آنگاه فشاندند/ گوهر و در پايش به كنيزكان نشست, تخت باالي بر و رفت
جÇاي در كÇه اسكÇندر بÇر كياني رسم به بزرگان از ديگر تن چند و كياني متولي

ستودند/ نيك فال به را آن و دادند/ سالم و درود بود نشسته  كيخسرو
با كه حالي در آمد پايين آن از و بوسيد را تخت كوتاه تي مد از پس اسكندر

ميگفت: خود
گير2 جاي ديگري شود وي بر خير كه خيره چنين تختي سازيم چه

اسكندر نزد به شراب پراز را جامي برآمد/ كيخسروي جامجم پي در سپس
بÇدانÇم/ را جامجهاننما اين اسرار بايد گفت: خود با و نوشيد قطرهاي او آوردند,
ديد را همه بود جام درون كه خطهايي بليناس بنگرد/ را جام تا خواست را بليناس
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ساخت/ را اسطرالب مبنا همان بر و كرد كشف را آن نهاني حساب و خواند و
بر نتواند بيشتر دقيقهاي چند هركس كه بساز طلسمي گفت: بليناس به اسكندر
كيخسرو غار سوي به آنگاه باشد/ زودگذر زندگي و حيات نماد آن كه نشيند تخت
و نپذيرفت اسكندر كن, صرفنظر غار به رفتن از گفتند هرچه نگهبانان شد/ روان

شد/ غار عازم غالم دو و بليناس با

/ëê بيت :[38] /1

تنگ1 و تاريك رخنه آن سوي رهي سÇنگ نÇاف در ديÇد كهن شكافي

خوب ديد/ سوزان بسيار آتشي رفت جلو كه كمي شد, غار آن وارد سختي به
خود بر ريسمان غالمي تا خواست ميآيد بيرون شعله آن چاهي از ديد كرد, نگاه
زد فرياد دقايقي از پس و رفت چاه درون به دلير غالم آن شود/ آن وارد و بندد
و چاه آن كه فهميد چون اسكندر است/ گوگرد چاه كه داد خبر و بكشيد, باال مرا
اما آيد, بيرون غار از خواست و نداشت كاري ديگر است, مشتعل گوگرد از غار
خبر برف از كه پادشاه غالمان تااينكه نبود, ر ميس آمدن و بود باريده بسيار برف
بÇه يÇارانش و اسكÇندر و رفتند را برفها و رساندند جا بدان را خود بودند يافته
خود تختگاه به خستگي غايت از اسكندر آمدند/ بيرون برفها آن درون از سختي
و تخت متولي كياني شاه و داد بزمآرايي و عام بار دستور صبحگاه خوابيد/ و آمد
وا گذار او خود به را آنجا شاهي و بخشيد بسيار خلعت را كيخسروي غار و تاج

 كرد/

پيامهايهمراهبااينداستاننمادين

بينياز مال از كه است آن بلكه است, مالدار كه نيست آن حقيقي توانگر Ç1

است/ سلطنت درويشي كه است,

هÇم و مÇيبرد بÇهره آن از خÇويشتن هÇم كÇه است درويش مÇخصوص جÇهان ايÇن يعني ,10 بيت :[3ë] /2
دستگردي)/ وحيد نسخة دوم (جلد بخيل برخالف ميسازد, بهرهمند را خويشان

راست2 خويش هم و را خويشتن هم راست كه درويش كه شد جهان آن جهان
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/12 بيت /1/ì بيت :[3ì] /2/73 بيت /3/98 بيت :[37] /ê

است1 كÇم دنÇيا كه را آن انده است است كم غÇم فÇÇراوان خÇÇزينه فÇÇراوان

است/ نام جاودانگي و نيك سرانجام موجب نيكنامي و نيكي Ç2
زيست2 سرانجام نيكو كه كس آن به نÇيست نÇام دگÇر نÇيكو نÇام از بÇÇه

را چÇيز هÇمه آن در كÇه است آينه چون دلهايي را صوفيان و پارسايان Ç3

ميبينند/
نÇمود3 توانÇد آخر صورت يكي زدود رياضت را كو سال صد به

ميگشايد/ دعا كليد نگشايد چيز هيچ كه را دري Çê

ناباور جهان آن نعمتهاي به كه دارد باور كسي را جهان اين تخت و تاج Ç ë

است/
را4 تÇخت چÇنين شÇمارد زنÇدان بÇÇه را رخت كشÇد مÇينو بÇÇه كÇÇه  كسÇÇي

/110 بيت /ë/ 8بيت :[38] /ì

مÇاست5 پÇاي بÇر كÇنده يكÇي آهن مÇاست كز جاي او اينكه است زر تخت نه

يافت/ دلبستگي نبايد هرگز دنيا به Ç ì
سÇپهر6 نسÇازد مÇهربانان بÇا مÇهر كÇÇه بÇه دلفÇريبان بÇرايÇن دل مÇنه

جهانخواريبهنامدين,براندازيآيينزرتشت

براندازي به گفتيم كه همانطور و بود, نكرده بسنده جهانگيري به تنها اسكندر
از پÇيكي كÇه دادند خبر او به وقتي رو ازاين بود/ بربسته كمر ايرانيان آيينهاي
از بÇعضي سÇركردگي بÇه مÇردم بÇلخ و خراسان و ري در ميگويد و آمده استخر
آنجا از و مازندران و گيالن به بسيار لشكر با كردهاند, قيام مذهبي و ملي قهرمانان
مبارزان كرد/ خراب را آتشكدهها و كشت را هيربدان رسيد كه هرجا و آمد ري به
رفت پيش هرات حدود تا اسكندر رفتند/ خراسان سوي به و گريختند ترس از هم
بود كرده خراب كه قديمي شهر جاي را هرات شهر و كرد قمع و قلع را دشمنان و
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را دارا پÇرچÇم و شده جمع نيشابور در او دشمنان همة كه شنيد آنجا در ساخت/
پÇرچÇم خÇويش طرفداران به نيست آنان حريف تنهايي به ديد چون افراختهاند/
بينداز <تفرقه قانون از و انداخت/ هم جنگ به را آنجا مردم و كرد توصيه را خود

شد/ رهسپار بلخ و مرو سوي به سپس جست/ سود كن> حكومت و

/102 بيت :[39] /1

كشت1 آب چون شمشير طوفان به زردهشت آتش و آمÇÇد بÇÇلخ بÇÇه

اينكه بدون كرد, خراب بود زرتشتيان معبد و آتشگاه كه هرجا بدينترتيب
بÇه آورد چنگ به را ايرانزمين سراسر چون و سازد آن جايگزين را نوي آيين
رايزني به لشكر بزرگان با آمد/ دلش بر هندوستان گرفتن شوق و درآمد غزنين
او شيوة چنانكه و شد روانه هندوستان به لشكر و كردند موافقت همه پرداخت,
تأييد و كرد دعوت فرمانبرداري به را او و نوشت هند پادشاه < كيد> به نامهاي بود
تا آمدهام من زيبارويان/ ف تصر براي نه و آمدهام گوهر و گنج براي نه من كه  كرد
و ميشوي برخوردار من انعام همه گونه از درآيي صلح در از ا گر ستانم/ خراج تو از
نميبري/ بهرهاي سرزمينت و لشكريان و خود نابودي جز پردازي جنگ به ا گر
را او جهانگيري آوازة و خواند را اسكندر محكم تهديدات وقتي هند پادشاه
و درآمد صلح در از لذا است, شده تعبير او ترسنا ك خواب كه دريافت بود شنيده
دست حمله از كه بندي عهد ا گر كه شد يادآور آن در و نوشت محبتآميز نامهاي
است, بÇيمانند جÇهان در كÇه دهÇم چÇيزت چÇهار نÇپردازي غارت به و برداري
نوشي آن از هرچه كه جامي دوم, است/ بينظير زيبايي در كه را دخترم لاينكه او
پÇزشكي چÇهارم, ميدانÇد, را جهان نهاني رازهاي كه فيلسوفي سوم, نشود, تمام
اسكندر نزد به فرستاده آن همراه را او و داد هندي دانشمندي به را آن و ماهر/

برساند/ را دوستي پيامهاي تا فرستاد
تÇا بÇودم آن بÇر آغÇاز در مÇن كÇه نوشت هند پادشاه به نامهاي هم اسكندر
آن از ديدم را تو صلحخواهي نامه چون اما كشم, خون و خا ك به را هندوستان
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ا كنون: برگشتم,
انÇجمن دراين عهدي باتو من كنم به فرستي گوهر چار آن  گر

/1ì Ç 1ë ابيات :[ê1] /1

تÇباه1 مÇويي تÇو ملك ز نگردد پرسپاه شود كشور هفت گر  كه

همراه را شرط چهار آن و شد خوشحال بسيار ديد را اسكندر نامة < كيد> وقتي
مÇخصوص فÇرستادة كه بليناس همراه به جنگآور فيالن و بسيار گنجينههاي با
كرد آزمايش را جام و پزشك و فيلسوف پسازآنكه اسكندر فرستاد/ بود اسكندر
آن اسÇتقبال به خود اسكندر بود/ يار ديدار نوبت ديگر رسيد, خرسندي اوج به

شتافت/ مهرو
بود/ نديده كمال و جمال چنان عمرش در كه بود چنان او خيره كننده زيبايي

داشتند/ برپا عروسي و ازدواج مراسم تا داد دستور شب همان

بن اسحاق پسر عيسو فرزندان از عرب تواريخ طبق را اسلو) (نژاد سقالبيان و روميان و يونانيان نظامي, /#
دليÇل است/ بوده توحيدي كه ميدهد نسبت ابراهيم بن اسحاق آيين به را اسكندر آيين لذا ميداند, ابراهيم
تاريخي دليل هيچ اما است دانسته دليل بدان هم را ابراهيمي مذاهب آزادي و زرتشتيان آتشگاه كردن خراب

ندارد/ وجود ادعا اين بر

تÇوتيا# خÇرد چشم يافت فÇرخنيا كزو اسÇحاق آيÇÇين بÇÇه

خÇواهش و طÇبيعت آنگÇاه و است عقدي را او خود نياي اسحاق مذهب به يعني بيت دو ,ì3 Ç ì2 ابيات /2
دستگردي)/ وحيد نسخة دوم (جلد داد مواصلت راه بدو را خود

راه2 داد بÇدو را منش آنگه پس شÇاه بست او بر عروسي طراز

و داد بشÇارت را هÇندوستان فÇتح و نÇوشت نÇامه ايÇران شÇهرهاي به آنگاه
فرستاد/ يونان به فراوان تجليل با هم را همسرش

اسكندردرچين

هÇند در را اسÇبان كÇه ميديد اسكندر شد/ انجام جنگ بدون هندوستان فتح
در و گيرد پيش در را تبت راه كه شد برآن درميآيند, پاي از زود و نيست عمري
و گل بسياري از رسيد سرزمين آن به وقتي پردازد/ وتاز تاخت به آنجا  كوههاي
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علت ميخندند, همه سپاهيان و او خود كه ديد وقتي بويژه ماند, شگفت در  گياه
خÇندهآفرين زعÇفران چÇون ايÇنجا زمÇين گفتند پرسيد, را غيراختياري خندههاي
بود كه سختي هر با و داد ادامه را حركت و گرفت نيك فال به را آن اسكندر است,
الشة و بود كرده معطر را آنجا فضاي مشك بوي نهاد/ سر پشت را تبت  كوههاي
و سبزه و آب ميرفت جلوتر هرچه ميداد, نوازش را جان مشام نافه مشك آهوان
اردو همانجا در داد دستور ميشد/ بيشتر و بيشتر مشك بوي و آهو و چشمه و  گل
سپس و بردارند نافه جوان آهوان از و كنند صيد آهوان آن از توانند هرچه و زنند
ماه يك بدينترتيب بكشند/ را پير آهوان و كنند رهايشان و نهند آنها بر شاه داغ
از كه چين خاقان گذشت/ استراحت و ميگساري و شادخواري و شكار و صيد با
اسكندر به رو و آراست بسيار لشكر بود, شده آ گاه خود سرزمين به لشكركشي
با آيد صلح در از او با هركس كه است مردي بزرگ اسكندر كه شنيد وقتي نهاد/
نابودش پردازد جنگ به ا گر و ميگذارد باقيش سلطنت بر و ميپذيرد را او احترام
در بسيار سپاه با خاقان كه شنيد چون اسكندر اما شد, راحت خيالش كمي ميكند,
خÇاقان به نامهاي هميشه چون كه دانست آن مصلحت آراسته لشكر او نزديكي
بÇخوانÇد/ فرمانپذيري و اطاعت به را او خود, قدرت برشمردن ضمن و نويسد

افزود: خاتمه در و نوشت بدو اميد و بيم با همراه نامهاي بدينترتيب
كÇنم مÇهرباني مÇهربان, شÇوي كÇنم سÇتاني كÇين آوري كين چو

/190 Ç 189 ابيات :[ê2] است/1/ آمده <وگرني> وحيد نسخة در /#

چÇنگ1 به آيد دو هر من درياي ز نÇهنگ گÇر و بÇايد گÇوهرت ا گÇر

/19ê بيت /2

آورم2 بÇند زيÇر سÇرت وگÇرنه# آورم پÇرند در تÇنت آيÇÇي  گÇÇر

بدين نامهاي و شد د مرد جنگ و تسليم بين در خواند را اسكندر نامه كه خاقان
بازرگانان نخست داري ورود ارادة كه سرزميني هر به شنيدهام كه: نوشت مضمون
خود سپس و ميشوند بينوا Âكام مردم و ميخرند را آذوقهها همة و ميآيند تو
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خÇود مردم از كه آمدهام اين براي من ميشوند/ اطاعت به مجبور آنها و ميآيي
كه كشورهايي به كه است اين تقاضايم ا كنون تو/ با جنگ براي نه كنم, حمايت

وا گذاري/ ما به را اينجا و كني قناعت  گرفتهاي
آب در كشÇتي نÇيز را تÇو افÇتد خÇراب كÇه را چÇينيان شÇÇتة ك مكÇÇن

/ìë Ç ìê ابيات :[ê3] /1/73 بيت /2/ 88Ç 8ì ابيات /3

خسرويست1 از برتر خدا حكم قÇويست كه دستت گرچه مشو قويدل

پÇديد2 عÇادل شÇاه از نÇايد سÇتم آفÇريد عÇدل بÇهر از ايÇزد را تÇÇو

نÇماز آرم پÇيشت بÇندگان چون تÇركتاز كه ايÇن كÇردي آن بÇهر از  گر

چÇين خدايÇان كشور, جمله من نه بÇرزمين نÇهم سÇر تÇو درگÇاه بÇه

سÇپاس3 پÇذيرم فرمانپذيري به قÇياس در كÇÇاوري آرزو هÇÇر بÇÇه

وزيÇر بÇا نÇبود/ آسوده خاقان خيال هنوز اما رساند/ اسكندر به را نامه پيك
ماه يك از بيش او شو/ وارد دوستي در از گفت: او به دانايش وزير كرد/ مشورت
خون و خا ك به مردم و اينجا تا ندهي او دست به بهانه كن كوشش نميماند, اينجا

بگذرد/ راحتي و خوشي به چيز همه و نشوند/  كشيده
نÇزد بÇه فÇرستاده لباس در خودش تا شد برآن بسيار, انديشه از پس خاقان
به عزم اين بگيرد///به را خود تصميم تا كند مالقات او با نزديك از و برود اسكندر
ستايش مراسم فرستادهاي چون ورود اجازه از پس و شد نزديك اسكندر اردوگاه
اعالم را خود پيام تا خواست او از اسكندر گرفت/ جاي خود مقر در و آورد بجا
هم اسكندر اسكندر/ و بماند او فقط و شود خالي مجلس تا كرد درخواست او  كند,
قصد كه بگذارند او پاي و دست بر ين زر زنجيري داد دستور و كرد ص مرخ را همه

كه: كرد آغاز سخن خاقان نشستند, خلوت به سپس و دهد انجام نتواند سوÄي

/1ì0 بيت /ê

افتادهام4 كافكندي پيش فÇرستادهام كزان خود قاصد آن من

آمدي? ناشناس صورت به خودت كه نترسيدي من خشم از تو اسكندر: ÇÇ
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شما با من چون و جوانمردي, و دادگر شاهي شما كه ميدانستم من خاقان: ÇÇ

باشم? ناراحت چرا پس ندارم جنگ سر

/18ë بيت زمين/1/ توران تاج تور: تاج /#/199 بيت /2

آمدم1 شاه عدل دستوري به آمÇدم بÇارگاه بÇدين من ا گر

بود? چه آمدن از قصدت اسكندر: ÇÇ
برآورم/ و بدانم را تو خواستگاه تا خواستم خاقان: ÇÇ

دور2 بÇنده ايÇن نÇيست فÇÇرمانبري ز تÇور# تÇاج و خÇواهÇي چين تخت ا گر

نهم خداپرستي آيين و آورم دست به را سرزمين اين كه آمدهام من اسكندر: ÇÇ
كه: ميدهم قول هم من آمدي صلح سر از كه ا كنون كنم, تعين خود از فرمانروايي و

/211 بيت /3/2ì0 بيت /ê

دهم3 بهرهمندي خودت تاج ز دهÇم بÇلندي سÇرير را سÇرت

بپردازي/ را سال هفت خراج بايد كه بدان ا كنون
بپردازم/ خراج كه بمانم زنده سال هفت كه بده قول من به هم شما خاقان: ÇÇ

را سÇال شش خÇراج دليÇل هÇمين به ميگويي/ حكيمانهاي پاسخ اسكندر: ÇÇ

است/ كافي سال يك خراج ميبخشم,
نوشته خطي دارم استدعا اما دارم, منت را تو بزرگواري سپاسگزارم, خاقان: ÇÇ

شود/ وفا عهد به و آيد درست پيمان و عهد آن بر كه شود
نشانيد/ ت عز تخت بر و بگشاييد را او پاي و دست است/ قبول اسكندر: ÇÇ

و آمد خويش اردوي به اسكندر اردوي از م خر و شاد خاقان پذيرايي, از پس
و آمدند كشور سران بامدادان شد/ شادخواري و بزم مشغول راحت خيال با اسكندر

است/ نبرد آماده و كرده بسيج سپاه مينوازد, جنگ طبل خاقان كه گفتند بدو
تا داد دستور هم او دارد/ ستيزه گري و بيوفايي سر خاقان كه پنداشت اسكندر

گفت: خود با بيارايند/ سپاه
نگÇاه4 مÇردم پÇيمان نÇÇدارنÇد مÇخواه ابÇرو چين جز به چيني ز
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/2ì1 بيت /1/2ì8 بيت /2/277 بيت /3

چÇينيان1 در نيست وفا و عهد پÇيشينيان كه گÇفتند راست سÇخن

مÇيدان وسÇط در و آمد بيرون سپاه قلب از خاقان ديد كه بود خيال اين در
زبÇان اعتراض با و آمد ميدان وسط به نبرد براي هم اسكندر گرفت, قرار جنگ

كه:  گشود
غÇريو2 برآري ا كنون بدعهدي به ديÇو چÇو كÇردي عÇهد بستة مرا

نيز تو و كنم نمايان را فرمانپذيري سپاه دو ميان در تا خواستم گفت: خاقان
است/ بسيار قدرت مرا كه بداني

تÇو3 پيمان به جز كمر نبندم تÇو فرمان پذيراي گشتم چو

داد دستور اسكندر آمد/ اسكندر سوي به پياده و شد پياده اسب از سپس و
كرد/ بخششها بدو سپس شود/ سوار آن بر تا آوردند ع مرص برگ و زين با اسبي
دريÇغ مÇهماننوازي نÇوع هÇمه از هم چين خاقان بخشيد/ نيز را ساله يك خراج

شد/ آغاز پايكوبي و رقص و آشتي و صلح و نورزيد

مناظرةچينيانوروميان

گÇفتگو بÇه و مÇيآراسÇتند بÇزم باهم چينيان و روميان آشتي و صلح از پس
ميشمردند/ را كشوري هر هنرهاي و بود مناظرهاي آنان بين روزي ميپرداختند/
جاي بابل گفت: دومي است/ افسونگري و نيرنگ جايگاه هندوستان گفت: يكي
بس عراقيان موسيقي و خراسان سرودهاي و نواها گفت: سومي است/ جادوگري
نÇيست/ كسÇي فÇصيحتر و زبÇانآورتر تÇازيان از گفت: چهارمي است/ دلانگيز

بيمانندند/ چين اشان نق نه گفت: ششمي بينظيرند/ روم اشان نق گقت: پنجمي
شد بنا سرانجام شد/ داغ وچيني رومي نقاشي هنر برتري بحث كه بود اينجا
بنا آنگاه بدهد/ نظر و بنگرد و بيايد شاه تا كنند عرضه را خود نقاشي دسته دو اين
اشي قÇن بÇه تاالر آن سوي دو در كدام هر كه كنند تعيين بلند طاقي با تاالري شد
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شده تعيين ت مد از پس نبينند/ را يكديگر كار كه باشد پردهاي آنها بين و پردازند,
نقش دو كرد نگاه شاه هرچه ولي برداشتند/ ميان از را پردهها آمد, بدانجا اسكندر
آنها بين دوباره كه شد آن بر اسكندر نميشد/ ديده تفاوتي هيچ و ديد هم عين را
ديÇده چÇينيان نÇقش ولي است جاي بر روميان نقش كه ديد آنگاه و كشد/ پرده
روميان كه فهميد و ديد هم عين را اشي نق تابلوي دوباره زد كنار را پرده نميشود/

كه, فهميدند همه كردهاند, صيقلي را ديوار چينيان و كردهاند نقاشي

لذا دهنده, صيقلي روميان و بودند تصويرگر چينيان كه آورده را آن عكس مثنوي در موالنا ,êë بيت :[êê] /1
كه است اين ميگيرد كه عرفاني نتيجه

بÇيهنر و كÇتاب و تكÇÇرار ز بÇÇي پÇÇدر اي صÇÇوفيانند آن رومÇÇيان
كينهها و بخل و حرص و آز ز پا ك سÇينهها آن كÇردهانÇد صÇيقل ليك

چÇيرهدست1 بود چيني صقل بست گه نقش كسي رومي چو نداند

و ميآورد مثال نمود پيامبري عاي اد كه را صورتگر ماني داستان نظامي آنگاه
ميگويد:

از او راه سر در چينيان رساند/ كمال به را صورتگري تا رفت چين به ماني
چÇون مÇاني بÇاشد/ گوارايي بلورين آب آن در كه كردند درست حوضي نقاشي,
كوزة اما بنوشد آب تا زد حوض به خود سفالين كوزه تشنگي غايت از رسيد بدانجا
حوض آب روي و زد باال دست است/ صورتگري از اين كه دريافت شكست او
رو بدان هركس كه ميخورد را بدن آن كه كرمهايي و كشيد مردهاي سگ تصوير
كه او ارژنگ كتاب و ماني نام بدينترتيب نكند/ رغبت حوض بدان و بترسد  كند
گرويدند/ او آيين به بسياري و افتاد زبانها سر بر بود اسرارآميز بس تصويرهاي از
و اسكندر براي غذاها انواع چين شاه روز هر برميگرديم/ اسكندر داستان به
اين چون خاقان نمود/ بازگشتن عزم اسكندر ماه يك از پس ميفرستاد/ سپاهيانش
بينظير مهماني آن و دهد/ ترتيب بزرگي و شاهانه بس مهماني تا شد برآن شنيد
پÇهلوي خوشنواي خوانندگان غدي, Ôس نوازان چنگ و رود كه مهماني شد/ برقرار

ميكردند/ هنگامه نيز يوناني زنان ارغنون كشميري, رقصندگان ايراني,
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اسكندر به چيز سه بسيار هداياي بر عالوه خاقان سرور, و جشن آن پايان در

است/ مشهور آن اسبهاي كه است بلخ شرق در بدخشان از ناحيهاي ختالن: /#

جمال در كنيزكي و بود بيمانند جهان در كه تالني# خ اسب عاج, تخت كرد, هديه
و جÇنگآور, زورمÇندي مهربان, دلبري خصلت در و زالل آب چون لطافت و

بود/ بينظير آوازخواني
بÇه را كÇنيز امÇا كشيد, پاي زير بر را اسب و نشست روان تخت بر اسكندر
اعÇتقادي زنÇان آوري جÇنگ و زورآزمÇايي بÇه زيرا فرستاد/ كنيزان نزد اندرون

كه: بود معتقد و نداشت

/110 بيت :[êë] /1/7 Ç 3 ابيات :[êì] /2

است1 زن هم زن كه الفد? چه مردي ز است تÇن رويÇين كه ني سيمتن ار زن

بسÇيار آبادانيهاي و بازگشت ماورا¾النهر جانب به اسكندر روز آن فرداي
اردو جيحون رود كنار در و بخشيد بسيار نعمت را مردم و ساخت را سمرقند  كرد,

زد/

بازگشتبهوطن

سÇاختن سÇفر در سÇفر آيÇد خÇوش تÇÇاختن جÇÇهان در را جÇÇÇهانگرد

آسÇايشي كÇردن مÇÇنزلي هÇÇر بÇÇه آرايشÇي ديÇدن كشÇوري هÇÇر بÇÇه

بÇÇرداشÇÇتن بÇÇهره نÇÇÇاديدهها ز داشÇÇتن خÇÇÇÇبر پÇÇÇÇوشيدگيها ز

شÇهريار آدمÇي است خÇود شÇهر به كÇار سÇرانÇجام بÇيني چÇو ليكÇÇن و

كسÇان2 شÇهر بÇه شÇهرياري از بÇه خسÇان بÇا خÇود شÇهر مÇاندن فÇرو

درپي و ميزد موج وطن مهر دلش در نبود, مستثني قاعده اين از هم اسكندر
بر و رود استخر به سپس و شود آذربايجان راهي و بازگردد خراسان به كه بود آن
و مال از را ديار آن مردم و كند سركشي را راه سر شهرهاي همة نشيند, خود تخت
در اسكندر سوي از كه ابخاز ساالر كه بود انديشه اين در گرداند/// بينياز ثروت
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بÇا روس شÇاه برطاس كه سرداد ناله و شد/ وارد سراسيمه ميكرد حكومت آنجا
به را نوشابه و كشته را بسياري گرفته, را ابخاز شده سرازير دربند از خونريز سپاهي
و زن و كردند تبديل خارستان به را ديار آن همة او لشكريان و است برده اسارت
و وحشياند بس روس مردم كه افزود آن بر و بردند/ اسارت به نيز مرا فرزندان

دارند/ را خراسان و ارمنستان قصد اين از پس

دلير/ خون بر و دليرند خوبان به وحيد: نسخة در /#/ê2 Ç ê1 ابيات /1

دلير# خون بر و نادليرند خوان به شÇير و گÇرگ چون رهزنانند همه

آدمÇي1 ز نيستش گوهري جز مÇردمي كه كسÇي نÇجويد روسي ز

زد: فرياد و آمد جوش به خون را اسكندر

/ëë بيت /2/72 بيت /3

پÇاي2 زيÇر بسÇÇپرم را دو هÇÇر سÇÇر جÇاي بÇه روسÇي نÇه مÇانم برطاس نه

كÇÇينهخواه3 از بسÇÇتانم كÇÇينه مگÇÇر راه هÇÇيچ از نÇÇÇÇياسايم نÇÇÇÇخسبم

چهره گشايانقفچاق

دشت بÇه و گÇذشت خÇوارزم بÇيابان از نهاد, پسسر را رودجيحون اسكندر

ا كنون كه سياه درياي تا و خزر درياي شمال تا سيحون رود ه در بين بودهاست سرزميني قبچاق يا قفچاق /##
است/ قفقاز و قرقيزستان و ازبكستان تركمنستان, êì/شامل بيت :[ê7] /ê

را منطقه آن سراسر شگفتي بانهايت رود/ روس خا ك به آنجا از تا رسيد قفچاق##
سپاهيان نگريست سپاهيان در را شهوت شور و يافت گشوده رخ زيباي زنان از

بودند/ دور زن از سالها كه عزبي
مرد4 مرد, بيگمان, بود زن زن, كÇرد كه انÇديشه لشكÇر محتاجي ز

رو را دخترانتان و زنان است خوب گفت: بدانان و گردآورد را قفچاق بزرگان
نشوند/ واقع مردان هجوم مورد كه داريد پوشيده

/30 بيت /ë

شÇوي5 شرم و خود شكوه ندارد روي بÇيگانه بÇه نÇمايد كÇو زنÇي
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نياميزند خويش شوهران با جز هرگز دختران و زنان اين گفتند: آنجا بزرگان
است/ باز رويشان  گرچه

/3ì بيت /1/ê0 بيت /2

است1 دربسÇتن چشÇم ما آيين در است بÇربستن روي تÇو آيÇين  گÇر

خويش2 چشم بر انداز برقع شو تو ريش خÇلق اين روي مكن برقع به

هم لشكريان كند, مجبور چادر و روبند به را آنها نميتواند كه ديد اسكندر
من گفت, وزير خواست/ مشورت بليناس خود وزير از دارند, برآنان طمع چشم
او بر و بتراشند سياه رخام سنگ از نوعروسي داد دستور سپس كنم/ چه ميدانم
بگذارند/ است مردم عبور محل كه دشت وسط در و بكشند سفيد رخام از چادري
همه كنند, تقليد آن از تا خواستند ديدند را چادرپوش مة مجس آن كه قفچاق زنان
كه بهطوري گرفت, قرار پرستش مورد مه مجس آن آن, از پس كردند, برسر چادر
آنÇجا در گÇوسفند شÇبانان مÇيشد, خم مه مجس جلوي ميگذشت آنجا از هركس
هÇم و شÇد زنان الگوي هم مه, مجس آن بدينترتيب تركش/ سواران و مينهادند

مردمان/ عموم پرستشكدة

جنگاسكندرباسپاهيانروس

كه روسي قنطال زد, اردو دانوب] [شايد رود كنار در گذشت, قبچاق از اسكندر
هزار 900 به كه عظيم سپاهي آورد/ گرد سپاه روس منطقه هفت از بود آنجا ساالر

آراستند/ سپاه اسكندر لشكر و اردوگاه فرسنگي دو در و ميشد بالغ
سالهاست و شدهاند خوگر ل تجم با اسكندر لشكريان گفت: سپاهيان به قنطال
نيست/ باده گساري و بزم جز را آنان بردهاند, ياد از را سالحداري و نكرده جنگ
چÇنان دارند كه بيشماري گنجينههاي از شويم پيروز چون و پيروزيم آنها بر ما
خواب در آنها زنيم, شبيخون آنها به بايد ما بگيريم/ را جهان كه ميشويم بهرهمند

غفلتند/
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رايزني به آنان با و كرد احضار را سپاه سران هميشه چون اسكندر سو آن از
نبرد آيين و نكردهاند كاري راهزني و دزدي جز مردم اين گفتند: آنان پرداخت
دشمن بايد گفت اما ستود/ را آنها رشادت نيز اسكندر پيروزيم/ آنها بر ما نميدانند

است/ تركان از منطقه اين سراسر برد/ بين از دشمن با را
بيش روس با كينه رومشان از هم خÇويش روم با ترك نشد ا گرچه

/ 89Ç 88 ابيات :[ê8] /1

آبÇله1 روس پاي بر ريخت توان مÇرحÇله ايÇن تÇركان پÇيكان به

سپاه از و آمدند ميدان به دليرمرداني روس سپاه از شد/ آراسته سپاه هرحال به
چين/ و هند و خوارزم و ايران و روم از شجاع سرداراني اسكندر

اما درآوردند, پاي از را روس جنگآوران و قهرمانان از بسي كه وجودي با
اسكندر نميرفت, ميدان به هيچكس ديگر افتادند/ خون و خا ك به سرانجام خود
و رفت ميدان به سپاه كنار از چابكسواري ديد كه رود ميدان به كه شد آن بر خود
چابكسوار همان باز ديگر روز افكند/ خا ك به را روس پهلوانان همة روز آن

رساند/ هال كت به را بسي
نÇفر صدها كمند با شمال كوهستانهاي از كه را غولي روس سپاه سوم روز
تÇوان كس هÇيچ فÇرستادند/ مÇيدان بÇه بÇودند بسته زنجير دهها با و بودند  گرفته
يد/ ميغر و ميكوبيد زمين بر و ميدريد و ميكشت او نداشت, را او با رويارويي
جنگ به خود ميخواست اسكندر نيافت مقابله جرأت كس هيچ نبود دلي توي دل
بÇه چابكسوار همان سپاه كنار از ديدند همه نا گاه كرد/ احتياط باز اما برود, او
از را تيرها ديدند همه شگفتي نهايت با ا ام باراند/ او بر بسيار تيرهاي و آمد ميدان
خشتهÇاي بار اين چابكسوار پهلوان آن مياندازد/ دور به و ميكشد خود تن
شمشير اينبار شد/ خورد خشتها غول, آن تن جاي به اما باراند, او تن بر آهن
آن و پريد و شد بلند دوباره ولي بيفتاد غول آورد/ فرود غول كتف بر و كشيد براو
كنار او خود كاله كه بكند تنش از را سرش خواست ربود, در اسب از را پهلوان
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سپاهيان به را او بركند سرش كه نيامد دلش ديد/ را زنانهاش موهاي غول و رفت
آن فÇرستادند/ ميدان به را پيلجنگي اينبار آمد/ ميدان به دوباره و سپرد روس
ممكن كه ترسيد اسكندر كند/ جايش از و زد فريادي و گرفت را فيل خرطوم غول
تيري و نيزه و شمشير هيچ كه انديشيد خود با بگريزند/ ترس از سپاهيانش است
چين شاه كه ختالني اسب بر برد/ بهره محكم كمندهاي از بايد نيست كارگر او بر
كرد گرفتار كمند در را غول سرانجام و انداخت كمند سرعت به و شد سوار بود داده
پÇيروزي اين اثر بر اسكندر داد/ تحويل زندانبانان و سپاهيان وبه كشيد را او و
غفلت درافتاد غول آن با كه تيرانداز چابكسوار آن از لحظهاي اما آراست, جشن
حال به دلش نوشيد كمي بود/ آماده مي و آراسته بزم اما كند/ آزاد را او كه نداشت
بÇدن از بÇند و آورنÇد شاه بزم به را او تا داد دستور شد, نرم زنداني غولمرد آن

بگشايند/ او كوفته و خسته و مجروح

/10ê بيت :[ëë] /1

نكرد1 كس زيان مردي آزاد بر مÇرد آزاد شÇاه آن كÇردش رها

مجلس آن از او كه ديدند ب تعج با همه دادند///آنگاه بدو كافي شراب و طعام
رفت, كجا كه بودند شده دهان به انگشت همه گذارد/ بيابان به سر و رفت بيرون
جنگل ميان در خويش خانة يا و بيابانها به است وحشي چون كه بود اين ر تصو
زير در را زيبا دختري كمر كه حالي در غول آن كه نگذشت ديري اما است, رفته
بيابان به سر و كرد تعظيمي و گذاشت زميني بر و آورد اسكندر نزد داشت, بغل

رفت/ و نهاد
با زد كنار را دختر نقاب و كرد بيرون خويش خرگاه از را همراهان اسكندر
بÇدان او و بÇخشيده او به چين شاه كه است كنيزك همان كه ديد شگفتي نهايت
گفت: كنيز پرسيد/ ماجرا او از است/ فرستاده خدمتكار كنيزان ميان و نداده يت اهم
آمده تنگ به زندگي از ديگر بودم/ شده ناراحت خيلي كردي دور خود از مرا وقتي
به خدمتي و ميمانم يا ميشوم كشته يا ميروم جنگ ميدان به گفتم خود با بودم/
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ميكنم/ محبوبم
روز ديدي/ نداشت ايستادگي توان هيچكس كه را هنرنمايي همه آن ل او روز
و زدم روس سپاه بر تنها و نيافت آمدن ميدان به جرأت هيچكس كه ديدي هم دوم

شدم/ پيروز

/1ëì بيت /1/178 بيت /2

نÇبرد1 در شÇدم دشÇمن نكÇرد گرفتار ياري بخت چون روز سوم

داد/ تحويل سپاه به و نكشت مرا هستم زن من فهميد چون غولمرد آن اما
به را غول آن شما كه بودند شده خوشحال بسيار پهلوان آن پيروزي از روسيان
دههÇا اسÇارت در انÇداخÇتي//مÇن شكست اندوه در را آنها همة و آوردي چنگ
دور بÇه و كÇند را نگÇهبانان آن سر و بيامد غولمرد همان ديدم كه بودم نگهبان

/ شد چنين كه متأسفم آورد/ بدينجا و كند را بندهايم و برداشت مرا و انداخت
او2 جاي بود زندان كه دان زن نه او پÇاي كشÇد زيÇور كه به آن زن

و داد او روي و سر بر بوسه و كشيد آغوش در را او فراوان شادي از اسكندر
بده/ نشان را خوانندگيت و نوازندگي هنر ا كنون نمودي تمام هنرجنگآوري  گفت

داد/ سر نوا در جان شور و دل حال و نواخت و برگرفت چنگ  كنيزك
و مÇهربان و زيÇبارو هÇنرمند, زن ايÇن بÇه چگÇونه كÇه خورد دريغ اسكندر
كمين در دشمن اما ستاند كامدل ميخواست ا گرچه است/ بوده بياعتنا جنگآور
در را پÇيروزي بÇليناس زيÇرا مÇيرساند, پÇايان بÇه را جÇنگ بامدادان بايد و بود

بود/ ديده اسطرالب
تÇا خواست خدا از و پرداخت دعا و نيايش به و برخاست اسكندر سحرگاه
جنگ طبل و آمد سپاه قلب به آن پساز شود/ پيروز ستيزه گران بر و دهد ياريش
كشتار و درگرفت سختي بسيار جنگ گرديد/ حملهور روس سپاه به شد نواخته  كه
بÇا را روس پادشاه قنطال اسكندر خورد/ شكست روس سپاه سرانجام شد/ بسيار
را آنان از هزار ده از بيش افكنند/ زندان به و برنهند بند تا داد دستور و گرفت  كمند
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سجده به بود دانسته خدا ياري از را خويش پيروزي كه اسكندر گرفتند/ اسارت به
افتاد/

/ëì بيت :[ëì] /1

بود1 اوخا ك آمد, خدا از فتح سود كه خا ك بر روي خدا شكر به

هوا و آب خوش جايي سوي به سپاه تا داد دستور استراحت و پيروزي از پس
و گوارا آب با رودهايي با منظره خوش بسيار مرغزاري در سرانجام كند/ حركت
بياورند را غنيمتها تا فرمود و داد بزم دستور اسكندر زدند/ اردو سربلند درختان
و جامهها و سيم و زر خروارها در خروارها ميان آن در كنند صورتبرداري و
يافتند/ بود كشوري خراج يك هر كه كهن هايي چرم و زربفت سپرهاي و شمشير
اسكندر حضور به و بيابند را الل) (جنگلي زبان بي غولمرد آن تا فرمود آنگاه
شاه به گوسفندي سر و نپذيرفت مرد آن بخشيد/ بسيار جواهرات بدو و آورند,
بÇخشيدند/ او بÇه بسياري گوسفندان تا فرمود ميخواهم/ گوسفند يعني داد, نشان
بدو و نشاند كرسي بر احترام با را او بياورند گشوده بند را قنطال داد دستور آنگاه
باوفايي خراجگزار كه شرطي به داد, بدو را روس شاهي دوباره و بخشيد خلعت
شد/ چنين بياورند, تا دهد, نشان را او كنيزان و نوشابه ل مح تا خواست او از و باشد
در بود ابخاز شاه كه دوالي ازدواج به را او و بخشيد خلعت را وي كنيزان و نوشابه
به راحت خيال با سپس و كرد آزاد بودند گرفته كه را روسي بنديان همه و آورد

رساند/ كمال به را وصال و پرداخت چيني كنيزك با كردن نشاط

پيامهاواندرزهاياينبخش

است/ روي ميانه در رستگاري و است ناپسند زيادهروي Ç1

بÇÇنه چÇÇيزي نÇÇيز كسÇÇان بÇÇÇهر ز بÇده چÇيزي و مÇال از چÇÇيزي بÇÇخور

نÇيستي بÇود بÇد سÇÇر پÇÇيرانÇÇه بÇÇه ايسÇتي ديÇر كÇه تÇرسم جÇمله, مخور

دردمÇÇند نÇÇاخوردگي ز گÇÇردي مÇبند كÇÇه در چÇنان خÇÇود بÇÇر خÇÇرج ر د



نظاميگنجوي پيامهاي و داستانها 222

رنÇج بÇه خÇواري بÇيهوده ز آيÇي گÇÇنج كÇÇه مÇÇپرداز يكسÇÇر نÇÇيز چÇÇنان

/10 Ç ì ابيات :[êë] /1/10 Ç 8 ابيات :[ë8] /2/12 بيت /3/2ì بيت /ê

بÇيش1 نÇه انÇدك, نÇه مÇيانه, باشد خÇويش كه بÇرانÇداز كÇن انÇدازهاي بÇÇه

وقت: شماري غنيمت و شادماني Ç2

سÇراي ايÇن كÇردهانÇد غÇم بÇهر كÇز نه گÇراي شÇادي بÇه نÇÇيرزد غÇÇم جÇÇهان

است كشÇي مÇحنت و بÇيداد بÇهر از نÇه خÇوشيست دل و شÇادي پÇي از جÇÇهان

رخت2 بÇرآريÇم بÇن بÇي چÇÇاه ايÇÇن از سÇخت نگÇيريم سÇختي جÇاي ايÇن در

بÇريد3 بÇÇبايد امشب يك شÇÇادي بÇÇه پÇÇديد نÇÇيامد فÇÇردا و رفت دي چÇÇÇو

كÇÇنيم4 كÇÇيقبادي جÇÇهان در شÇÇÇÇبي كÇÇنيم شÇÇادي و نشÇÇينيم تÇÇا بÇÇÇÇيا

/31 بيت /ë/3ì Ç 33 ابيات /ì/عاليترين برترين, برين: /#

فÇرخÇندگيست5 نÇه سÇپردن تÇلخي بÇه زنÇÇدگيست سÇÇرمايه كÇÇÇه را دمÇÇÇÇي

مÇاية آسانگيري و است/ آرامش و شادماني موجب دهش و بخشندگي Ç3

است/ خوشبختي و سعادت
بÇههيچ دلخÇريدن بود ارزان بسÇيچ كه را خÇوشدلي درم, كن فدا

مÇباش گÇو درم باشي, كه بايد تو مÇباش بÇدخو و تÇند درم بÇهر ز

سÇختمير بود سختگيري همه سختگير جهان حساب در مشو

آسÇانگذار6 مÇرد زيÇد آسان شÇمار كه مÇي دمي آسانگذاري به

اسكندروآبحيات

برترينها

جهان كشورهاي دانايان و بخردان با اسكندر بود/ خصوصيتر جلسه روز آن
فرزانهاي هر كه بود بهرهها برين و جايگاهها برين# Öسخن موضوع داشت,  گفتگو

گويد: خويش كشور مزاياي از
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آنجاست/ در فريدون گنج گنجينههاست, جاي ري و اصفهان ايراني: ÇÇ
است/ جهان شهرة چين ديباي و مشك چيني: ÇÇ

چين/ شرقي جنوب حدود آرام, اقيانوس در است جزيرهاي قيصور: /#/72 بيت :[ë9] /1

است/ بيمانند ما صندلهاي و كافور قيصوري#: ÇÇ
خوشبوست/ هند عنبر و عود هندوستاني: ÇÇ

يابد/ جاودان عمر نوشد كه هر حيات آب فرزانه: حكيمي ÇÇ
كجاست? در حيات آب پرسيد: شگفتي با اسكندر

است/ روس تا چين از راه يك ده شمال, قطب در است, ظلمات در حكيم: ÇÇ
كÇه قÇدري كرد/ رفتن آماده را لشكر سپس و برويم, بدانجا بايد اسكندر: ÇÇ
هاي عد داد دستور رود/ جلو لشكر همة با نيست ممكن كه دريافت اسكندر رفتند
و كنند حركت شمشيرزن و كمانكش و مقاوم و پايدار و تنومند و دلير جوانان از
سÇوي به و طلبيدند راهشناسي سپس و نباشند آنان با ميانسال و سالخورده افراد
شب دوران بÇرنميآمد, خورشيد كه رسيدند جايي به كردند/ حركت شمال قطب

كه شدند نگران همه نميديدند, را جايي ديگر بود, شمال قطب
دست?1 بÇه آرد كÇه ره آمÇدن بÇاز به هست كه هرسان به شايد رفت درون

بود جواني جوانان آن ميان در گويد/ چاره راه فردا و كند فكري هركس شد بنا
تنها را پدر بود نيامده دلش بود/ بيمار و ناتوان بس كه داشت ساله نود پدري  كه
پيرش پدر با را موضوع بود/ آورده و بود نهاده بنه و بار صندوق در را او بگذارد/
و بياوريد اوست زايش ل او شكم كه مادياني گفت: آ گاهدل پيرمرد گذارد/ درميان
به سپس و بسوزد دلش تا بكشيد مادرش چشم جلوي همانجا را هاش كر زاييد چون
همه شد كه فردا ميگردد/ باز سوي اين به ه كر هواي به ماديان دهيد/ ادامه خود راه
فكر اين از اسكندر كرد/ مطرح را خود پيشنهاد نيز جوان آن گفتند/ را خويش راي
كه از بگويي راست بايد نيست, تو از فكر اين گفت: جوان به و شد شادمان بسيار
جÇوان و داد زنهارش اسكندر ميگويم/ دهي زنهارم ا گر گفت: جوان شنيدهاي?
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گفت: و كرد همه به رو اسكندر گفت/ را پدر ماجراي

كه: گفتهاند مبنا اين بر ضربالمثلي ,118 بيت /1
زمÇÇاني سكÇÇندر هÇÇÇرچÇÇند زنÇدگاني بÇه مÇÇرو پÇÇير بÇÇي

است/ طريقت پير يا پيرخرد منظور, 120/البته بيت /2/38 Ç 37 ابيات :[ì0] /3

بÇود1 پÇيران مÇحتاج چاره بÇود گه دليÇران شÇاه گرچه جوان

پÇير2 گÇفتار بÇه هم آيدش نياز بÇينظير بود دانش به گر جوان

حيÇات آب عÇازم مÇرده ه كر ماديÇان با و بسÇت كار به را پيÇر پند اسكنÇدر
شد/

شب گوهر او به اسكندر بود/ اسكندر همراه پيامبر خضر سفر اين در  گويند
بÇه خضر كند/ خبر را اسكندر يافت چون و بيابد, را آب آن نور با كه داد چراغ
و افتاد دستش از گوهر كه جايي تا نميديد آبي ولي راند, اسب جلو در سرعت
توانست هرچه و آمد فرود خضر آمد پديد ميدرخشيد نور چون كه آب چشمهاي
و شد سوار اسب بر سپس و شست را خود اسب و خود سروتن آب آن در و نوشيد

شد/ محو نظرش از چشمه نا گهان اما ماند, اسكندر انتظار در
تÇهي مÇاند چشÇمه از اسكÇندر آ گÇÇهي كÇه سÇÇر از خÇÇضر بÇÇدانست

او3 چشÇم از چشمه چون گشت نهان او خشÇÇم از نÇÇه او, مÇÇÇÇحرومي ز

اليÇاس و خÇضر كÇه است آمده بدينگونه قديم روميان اسناد در داستان اين
و خشك مÇاهيي بخورند, غذايي تا گشادند سفره ديدند, چشمهاي آمدند, بدانجا
ماهي تا بردند دست چشمه در افتاد, چشمه در ماهي داشتند, سفره در زده نمك

است: آمده ì1 و ìå آيه كهف سورة در خضر(ع) و موسي(ع) به مربوط داستان اين قرآن, در /#
دريا دو تالقي محل به آنكه تا ندارم طلب از دست من گفت: خود همراه به موسي] ] كه را زماني بياور ياد به
ديده تهيه خورا ك براي كه را ماهي رسيدند دريا دو تالقي ل مح به چون باشد/ متمادي سالهاي گرچه برسم,
چÇون و بÇوده يÇوشع گÇفتهانÇد موسي همراه دربارة رفت/ و آمد حركت به دريا در و كردند فراموش بودند

كرد/ مالقات را خضر موسي همانجا در برگشتند

آن فهميدند است/# شده زنده ماهي ديدند شگفتي با بگيرند را خود شور و خشك
يافتند/ جاودان عمر و نوشيدند آب آن از است حيات آب چشمه
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جÇانور را مÇرده مÇاهي گهر كÇند حيوان كاب نشد شگفتي

/ë1 Ç ë0 ابيات /1/79 Ç 78 ابيات /2/93 Ç 92 ابيات /3/17 Ç 1ì ابيات :[ì1] /ê

نمود1 ره زندگي چشمة بر بود كه مرده ماهي آن در شگفتي

و اليÇاس كه بود ديگر جاي در حيات آب كه است آمده تازيان داستان در
در كه شد رهسپار درياها به الياس و دشتها به خضر آن اثر بر و نوشيدند خضر

شتابند/ درماندگان ياري به دريا و دشت
آن ولي ميرفت سو هر به حيات آب چشمه جستجوي در روز چهل اسكندر
به سروش كه آيد بيرون تيرگي آن از چگونه نميدانست ولي شد نوميد نيافت, را
را كوچك سنگ اين ا كنون نشدي/ سير اما گرفتي را جهان همة گفت: و آمد نزدش

دارد/ روزياي هركس گفت: كه شنيد ندايي سپس و برو و بگير
رسيد حيوان آب خضر به نجسته نديد حيوان آب جست كه سكندر

آب2 در يÇابد خÇضر روشÇني ره شÇتاب آرد تÇاريكي بÇه سكندر

بÇردارد كÇه هÇر فÇروزنده است ريگÇي جا اين در كه داد آواز ديگر هاتفي
ميشود/ پشيمان هم او ندارد بر هركس و ميشود پشيمان

بازگشت راه سرانجام نرسيد/ حيات آب به اما ديد بسيار شگفتيهاي اسكندر
از پس و داد قرار خود كاروان پيشاپيش را داده دست از ه كر ماديان و گرفت پيش

بود/ روز ديگر كه رسيدند جايي به روز چهل
سÇود? چه دويدن نباشد روزي چو نÇبود روزي آنÇچه پÇÇي از دويÇÇد

پÇديد3 آيد روزي خود كه بنشين تو دويÇد بÇايد چÇه روزي دنÇبال بÇÇه

نگاه بودند برداشته تاريكي در كه سنگهايي به برگشتند/ همراهان و اسكندر
شدند/ ناراحت همه يافتند/ گرانبها ياقوت را آن  كردند

سÇÇرد بÇÇاد بÇÇيگوهري ز را يكÇÇÇي درد بÇÇه دل گÇÇوهري كÇÇم ز را يكÇÇي

برنداشت4 خود كه كس آن تر پشيمان گÇذاشت باقي كه كس آن شد پشيمان

بدو فرشته آن كه رفت خويش سنگ سراغ به استراحت از پس هم اسكندر
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بود شده شگفت در بود/ بسيار وزنش و پرعيار بسيار زدند, محك را آن بود داده
است/ خا ك عيار هم آن كه داد پيام دور از و آمد بدانسو خضر  كه

ميكند/ سير را آدمي خا ك سرانجام كه است اين منظور كه فهميد اسكندر
آب آن چرا كه بود حيات آب از سخن و بود نشسته ان خاص با ديگر روزي
در ا گر گفت: بود آنجا در صاحبدل پيري نميآيد/ دست به چرا و است تاريكي در
سرزمين اين در كه بدانيد يابيد, جاودان عمر تا نوشيد حيات آب كه هستيد آن پي
از كس آن كند, صدا را هركه كه است آن در كوهي اما دارند, جاودان عمر همه
باالي به را خود تا ميكند حركت و نميشناسد پا از سر شده بيقرار و آشفته شوق
پشت در كه نميداند كس هيچ ميشود/ پنهان نظرها از رساند چون و برساند  كوه

است/ برنگشته رفته كه هر چون است/ خبر چه بلند كوه اين
بÇدانÇجا هاي دÇبنگرند//ع نزديك از را موضوع تا فرستاد را گروهي اسكندر
در و دويد شتابان و بيقرار برده نام كرد, صدا را آنان از يكي كه شنيدند و رفتند,
بگÇيرند را او جÇلوي كÇوشيدند هرچÇه شنيد/ ديگري ديگر روز شد, ناپديد  كوه

/ نتوانستند
بÇود نÇيز بÇازآمÇدن امÇيد نه نÇمود درنگي رفتن هنگام نه

/7ê Ç 73 ابيات /1

كيست1 پرده آن ساز نوازندة چيست پرده آن كĤواز ندانيم

و اوست رفتن عالمت اينها همة كه دانست شنيد را آنان سخنان اسكندر وقتي
جهانگيري از دست و بازگردد وطن به گرفت تصميم لذا او, براي است درسي همه
از و نشست سلطنت تخت بر و رفت يونان به و شد روم عازم روس از لذا بردارد,

يافت/ بهرهها دانشمندان محضر

رازهاوپيامهايداستانآبحيات

نماد اسكندر است/ عرفاني نمادين موضوعات مهمترين از يكي داستان اين
واقع در ولي ميگيرد, را جهان همة ظاهر به كه جهانگشاست و گرا قدرت انسان
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هÇمان حÇيات آب است/ صÇيد خود بلكه است اد صي نه او ميگيرد/ را او خا ك
از بايد و است شده نهاده وديعه به انسان نهان خانة تاريك در كه است معرفت
يÇافت/ دست مÇعرفت سر مرحلة به تا گذشت قلب و عقل و نفس و طبع مرحلة
گم راهنماي و رسيده معرفت گنج و حقيقت چشمة به كه است عارفي انسان خضر
و بÇاطني الهÇامات و درونÇي پÇيامهاي فÇرشتهها است/ طÇلب بÇيابانهاي شدگان
است انسان وجود گوهر اسكندر گوهر هستند/ حقيقت طالب شهودات و اشراقات

است/ يكسان خا ك با وزن, و عياري بسيار وجود با  كه
از و دارد بازگشت ميل خويش اصل به كه است سالك راهبر احساس ماديان,
دهندة ندا كوه, ميبرد/ روشنايي سوي به راه هستي جهان و تن سراي ظلمت درون
پÇيران و مÇيشتابد/ مÇرگ آغوش به بياختيار كند صدا را هركس كه است مرگ

هستند/ طريقت پيران همان

ديگرپيامها

است برداشتن و كاشتن عرصة جهان Ç1

/9ê بيت :[ì0] /1/9ì Ç 9ë ابيات :[ì0] /2/98 بيت /3

بشÇنود1 سÇخن كÇاين كسÇي همايون بÇÇدرود يكÇÇي كÇÇارد, تÇÇخم يكÇÇي

بÇيش انÇدازه ز خÇÇورانÇند روزي خÇويش كÇÇه بÇهر از كشÇتن هÇمه نشÇÇايد

بÇÇرداشÇÇتند2 مÇÇيوه آيÇÇندگان پس كÇÇاشتند پÇÇيشينگان كÇÇه بÇÇÇاغي ز

يكÇÇديگريم3 كشÇÇÇاورز ده هÇÇÇÇمه بÇنگريم جÇهان كÇÇار و كشت در چÇÇو

روزگار/ از آموختگان حال به خوشا ماست, آموزگار روزگار Ç2

/3 بيت :[ì2] /ê/10 بيت /ë

آمÇوزگار4 بÇاشد بÇد و نÇÇيك صÇÇد بÇÇه روزگÇÇار بÇÇرزني هÇÇم بÇÇه تÇÇا مÇÇÇژه

كÇÇارآ گÇÇهان5 كÇÇار از آ گÇÇÇه شÇÇÇÇود جÇهان كÇاندر راست كسÇÇي آن جÇÇهان

كتابشرفنامه> <پايان





اقبالنامه(خردنامةاسكندري)

نيايش و ستايش

كÇÇليد را آن سÇÇازد خÇÇدا نÇÇام ز پÇديد آرد گÇنجي كÇجا هÇر خÇÇرد

/2 Ç 1 ابيات :[1] /1/13 بيت /2/1ì بيت /3/28 بيت /ê

چÇارهساز1 را نÇÇاخردمند هÇÇمان نÇواز بÇخرد خÇÇردبخش خÇÇداي

نيست2 آ گاه حكمت اين از خردمند نÇيست راه را پÇوينده هÇÇيچ بÇÇدو

مكÇن3 دليÇري بÇاال بÇه و زيÇر بÇه ن ÔخÇس رانÇي مÇعبود ذات از چÇÇو

نÇاتمام4 هÇمه ديگÇر اوست, تمام نÇام هست او بÇود از بÇودي هÇÇمه

Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç Ç

نÇÇا گÇÇزير خÇÇدا از را بÇÇنده بÇÇÇود دسÇتگير را بÇنده تÇÇويي خÇÇدايÇÇا

بÇخشودني خÇÇا ك بÇÇر بÇÇبخشاي بÇÇودني و بÇÇوده خÇÇÇالق تÇÇÇÇويي

/3 Ç 1 ابيات :[2] /ë/22 بيت :[3] /ì

ده5 رسÇÇتگاريم خÇÇود غÇÇÇوغاي ز ده يÇاريم خÇويش بÇÇخشايش بÇÇه

احساس لطيفترين و عميقترين هميشه چون نيز دفتر اين آغاز در نظامي
ا كرم پيامبر نعت به آنگاه و كرده بيان معبود و محبوب نيايش و ستايش در را خود
و است برشمرده پيامبران همة بر وي برتري در را او خاتميت و است گشوده زبان

ميگويد: خاتمه در
خÇا ك6 روي شÇده شسÇته آب بدان پÇا ك هست تÇو كاب چشمهاي آن تو
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درد و داغ از شÇد ايÇمن سÇاله هÇمه Çورد خ جÇرعه يك تو جام ز كو  كسي

/28 Ç 27 ابيات /1/17 Ç 1ë ابيات :[ê] /2/ëì بيت بيت83 /3/ /ê

خÇوار1 جرعه اي خا كي من چو نباشد خÇوشگوار شÇÇربت آن كÇÇز مÇÇبادا

پيامهاواندرزهاينخستيناينبخش

الهÇامات ايÇن از مÇن كÇه مÇيگويد نظامي و است ايزدي الهامات از شعر Ç1

اوست/ درگاه به شبانه نيازهاي و او لطف ثمرة ميگويم هرچه و بودهام برخوردار
است يÇاريگر سÇرايÇنده سروشي است گسÇتر سÇخن كÇو هركرا دل

مÇغز خÇون از انÇديشه آوردي بÇر نÇغز سÇخنهاي كان بيشتر اين از

گفت2 پوشيده سخنهاي من با نÇهفت كه در داشÇتم سÇÇرايÇندهاي

پÇيشرو3 را انÇديشه كÇردم او بÇÇر نÇو تÇرتيب بÇه كشÇيدم بسÇÇاطي

ميزند4 ره چه خود او ميگويم, چه مÇيزند گÇه بÇار كÇجا بÇين سخن

بيت88 / /ë/108 بيت /ì/97 بيت /7

را5 آفÇاق بÇخشم جگÇر از آب را كÇه طاق شش ف Öرط اين ابرم آن من

پÇديد6 مÇن از نÇايد بÇندگي بÇجز آفÇÇريد بÇÇندگيم پÇÇي از خÇÇداي

اعÇتماد بÇدان ابÇلهان و است نيرنگ و فريب و ريا و رنگ از پر جهان Ç2

پرهيز آب با آن به آلودگي از را خود آ گاهند حقيقت به كه خردمندان و ميكنند
ميزدايند/ آن زنگار از را دل و ميشويند

كشÇيد7 ريÇÇاضت از عÇÇنان نÇÇبايد كÇليد يÇابي گÇنج بÇر كÇه خواهÇي چو

زنگ/// صدگونه كه وحيد: نسخة ,12ë بيت /8/138 بيت /9/1êë بيت /10

بÇرون8 وي از آيÇد رنگ صÇدگونه نÇيلگون كه خÇم اين است خÔم فسونگر

مرد9 لحظه يك به و زاد لحظه يك به سÇپرد گÇرمي بÇه جÇان كو برق نÔك Ôخ

شÇناخت10 تÇوانÇد ره اين هنجار نÇواخت كه دانÇد پÇرده كسي ره اين در

است خود جاي در هرچيز گذاردن و نگهداشتن هركاري اندازة داد و عدل Ç3
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بايد كشورداران پس است, هستي و بشريت و جامعه و انسان بقاي موجب همان و
دهند/ او مناسب را هركس حق

/11 بيت :[ë] /1/13 بيت /2/2ê بيت /3

ديÇار1 هÇر در پسÇنديده باشد شÇهريار كه بÇود كÇانكس گÇفت خرد

پÇÇيلوار2 طÇÇعمة را پÇÇيل دهÇÇد مÇورخÇوار بÇود كÇو دهÇد آن مور به

آب3 هم آتش, هم بخشد اندازه به آفÇتاب چÇون و ابÇر چÇون جهاندار

حكمتاسكندروداستانخردپردازيهاياو

از بسياري كه كردهاند نقل داستانها اسكندر خردپروري و خرد ورزي دربارة
يÇعني جÇهان بÇزرگ قÇهرمان قÇالب در نÇويسندگان و شعرا آرمانهاي بيان آنها
تا كردهاند تصوير معرفت و عدالت حكمت, قدرت, جامع را او كه است اسكندر
پيامبران دربارة امر اين بخشند/ م تجس را خويش آرماني خواستگاههاي و دل پيام
آرماني نماد قهرمان امام, پيامبر, يعني است/ صادق هم پهلوانان و خدا اولياي و
برآنچه افزون بلكه نداشتهاند را صفات و خصلتها آن آنان اينكه نه هاست, ملت

نكنيد/ غلو خود دين در است: فرموده قرآن در اينرو از /#/2ë بيت :[8] /ê

گفتهاند#/ آميز غلو و اغراقگونه نويسندگان و شعرا داشتهاند
جهان در را فلسفه و حكمت و علم كه بود اين اسكندر واقعي ارزش  گويند

شد/ بلندآوازه يونان نام و  گسترد
بÇلند4 دانش به يونان آواز شد دانشپسÇند شاه آن فرهنگ ز

شÇرفنامه در پرا كÇنده بهطور و اقبالنامه در را اسكندر ويژگيهاي نظامي
ميكند: ذ كر اينگونه

و پÇهلوي زبانهاي از بسياري كتابهاي تا داد دستور و بود دانشپرور Ç1

جملة از شود/ منتقل يكديگر به ملتها دانش تا كنند ترجمه غيره و يوناني و دري
علم در اسكندري سفر و عرفان در رمزشناسي گيتيشناسي, در كتابي كتابها, آن
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است/ غيره و حكمت و
اسكندر الياهللا/ فقر و خا كساري و خلوت در نيايشهايشبانه و خداپرستي Ç2

دعا و ميافتاد خا ك بر و ميرفت خلوت به ميگرفت جهان اين از دلش هرگاه
ميكرد/

صف در هنرمندان و دانايان ميكرد/ حفظ خود جاي در را هركس مقام Ç3

/ مردم ديگر سپس و بودند ل او
ميداد/ انجام مختلف گروههاي از خردمندان مشورت با را هركاري Çê

/êë بيت /1/ìì بيت بيت81 /2/ /3

گÇروه1 شش از خÇÇالي درش نÇÇبودي كÇوه چÇو رانÇدي كÇه هرجÇا كه شنيدم

زبÇانآوران, افسÇونگران, جÇنگآوران, از: بÇودند عÇبارت گÇروه شش اين
پÇيش جهانداري و جهانگيري در مشكلي هروقت پيامبران/ و زاهدان حكيمان,
آن ا گر شمشير, با نميشد ا گر ميكرد, حل را آن مال و زر پرداخت با ل او ميآمد
زانو به را دشمن فريب و مكر با كه ميخواست چاره افسونگران از نداشت سود هم
هم آنها از ا گر و ميجست ياري دبيران و زبانآوران از نميشد ا گر درآورند,
پيامبران به سرانجام و دعا گو زاهدان به سپس و حكيمان به نميرفت پيش  كاري

ميآورد/ روي
كÇار2 انÇجام پÇناهيدي ايزد به شمار بودي بيش همه زين وگر

چنانكه بازيچه, نه بود عبرت درس اسكندر براي رزم و بزم از هركاري Ç ë

زيبا و ريزباف هفترنگ جامهاي افتاد خوانندهاي به نظرش داشت بزمي روزي
نمودار آن زشت آستر و شد دگرگون جامهاش تي مد از پس كه ديد بود//و پوشيده

پرسيد: او از شگفتي با اسكندر شد/
درآميختي3 مغيالن خار به ريÇختي گل سرخ پردة چرا

و پشت رسيدم درگاه به چون ميبيني, كه است همين لباس اين گفت: سراينده
نشود/ معلوم كهنگيش تا پوشيدم رو
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/ 8ëبيت /1/90 Ç 89 ابيات /2

كÇردهام1 بÇدل بيرون به را درون ام كرده عمل تو كز نيست آن جز

گوهر بس سخن اين از خود ولي داد بسيار انعام بدو و شد شگفت در اسكندر
گرفت/ عبرت و پند

نÇهفت در مÇا راز بÇه پوشيده گÇفت كه گÇريه در و بÇپيچيد زگÇريه

گÇند2 بوي جهان در جهان بگيرد بÇند بÇÇرگشايند مÇÇا راز از  گÇÇر

چرااسكندرراذوالقرنينناميدند?

زمÇرة در را او و آمÇده چند آياتي كريم قرآن در كه ذوالقرنين كلمه دربارة

سخن او پيامبري از آنكه بدون است آمده ذوالقرنين دربارة بعد به 83 آيه از كهف سورة در كريم قرآن در /#
خداي پرستش و عقل و دل بيداري بر انبيا تعليم اساس زيرا ميداند, خردمند و جهانگير را وي قرآن  گويد/
بÇرابÇر در چÇون و تÇاختن, مشرق و مغرب به و جهانگيري نه است اخالق بنيان و آخرت رهتوشه و واحد
گÇفتة به بنا كه باشد اسكندر ميتواند ذوالقرنين كه گفت ميتوان است شده نازل آيات اين يهوديان پرسش
فرزندان از اعراب تاريخ مبناي بر و است داده توسعه را ابراهيمي آيين و رفته كعبه و بيتالمقدس به نظامي
را ذوالقرنين تورات, به توجه و باستانشناسي كشفيات بر بنا جديد محققان از برخي بوده/ اسحاقبنابراهيم
شريعت جامع كه ميشود اطالق قطب مقام به ذوالقرنين عرفاني اصطالح در و دانستهاند هخامنشي  كورش
آميز اسرار داستان سه و مجيد قرآن ر/ ك: دارد/ احÇاطه سÇالك وجود غرب و شرق بر و ميباشد طريقت و

شود/ مراجعه گنابادي تابنده سلطانحسين شادروان تأليف نامگذاري/عرفاني, تسميه: /##

بÇر را لقب ايÇن خان مور و ران مفس ا كثر چون نظامي است# كرده ذ كر پيامبران
ميكند: ذ كر اينگونه را آن تسميه## وجه و نموده حمل اسكندر

در گيسو دو Ç3 ميزد/ شمشير دستي دو Ç2 يافت/ دست مغرب و مشرق بر Ç1
خواب در Ç ë سال) ì0 يعني سال سي (دو كرد عمر قرن دو Çê داشت/ سر پشت
كتاب در بلخي معشر ابو Çì است/ گرفته خورشيد از را ملك مغرب و مشرق كه ديد
كتف دو بر فرشته دو داشتند, اسكندر به كه عالقهاي اثر بر اشان نق ميگويد: الوف

ديدند عربها و رفت ديگر كشورهاي به تابلو آن آنكه از پس كردند/ تصوير او
(ذوالقرنين) شاخ دو صاحب را او و است شاخ دو فرشته دو آن كه كردند  گمان
گوش دو اسكندر اينكه آن و هست نيز ديگر افسانهاي بسيار داستاني Ç7 ناميدند/
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جÇز و مÇيداشت پنهان تاج زير را آن نشود ديده آنكه براي داشت/ بزرگ بس
چÇون غالم نبود/آن آ گاه آن بر كس هيچ ميتراشيد را او سر كه سلماني غالمي
گوشهاي راز نبايد هرگز كه كرد تأ كيد او به و آورد ديگري سلماني درگذشت,
اين حفظ اما پذيرفت, غالم آن ميشÇود/ كشته وگرنه بگويÇد, كسي با را او بلنÇد
و نهاد چاه در سر ديد, چاهي رفت, بيابان به روزي تا بود/ دشوار بسيار او بر راز

 گفت:

/37 بيت :[9] /1/ìë بيت /2

زجوش1 شد تهي دل سخن اين چوگفت گÇوش است دراز را جÇÇهان شÇÇاه  كÇÇه

آورد, بÇيرون چاه از سر و آمد باال و روييد چاه ته در ني يك آن از پس
سرداد/ نوا و ساخت نيلبك آن از و چيد را ني آن ميگذشت آنجا از كه چوپاني

كه: ميآيد چوپان ني از كه نوايي شنيد افتاد گذارش صحرا آن در اسكندر Hاتفاق
من سلماني تنها گفت, خود با ماند شگفت در دارد/ دراز گوش دو شاه اسكندر
هم سلماني بگويد/ را حقيقت تا خواست او از تهديد با و كرد احضار را او ميداند/

كه: آموخت اما بخشيد را او اسكندر گفت/ را حقيقت
نÇهان2 نÇماند كس نÇÇهفتيدة جهان عرصه گاه در كه آ گه شد

داستاناسكندرباشباندانا

شÇد/ بيمار زن آن Hفاق ات بود, دلبسته سخت بدو كه داشت همسري اسكندر
ناراحت خيلي شاه ماندند/ عاجز مداوا از ولي آمدند, او بالين بر بسياري پزشكان
در بگيرد/ آرام قدري و بنگرد صحرا به تا بود رفته بام باالي به روز يك بود/ شده
به راحت خيال با نهاده خود سفيد موهاي بر سفيدي كاله كه ديد پيري شبان بيابان
خÇوبي احسÇاس نÇاشناس شبان آن به نسبت اسكندر مينگريست/ رمه و دشت
تنگ به روزگار گردش از خيلي دلم گفت: بدو و خواند خويش قصر به را او يافت,

شود/ باز دلم تا بگويي دشت و كوه از داستاني برايم ميخواهم است آمده
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چيزي رابطه همان در كه است شده تو دلتنگي موجب چيزي چه پرسيد: شبان
را خود بيمار همسر داستان شد آ گاه شبان آن هشياري به چون اسكندر بگويم/

گفت: اسكندر به را زير داستان شبان  گفت/
را كنيزكي بود, مرو در شاهزادهاي بودم/ شاهان خدمت در بودم جوان وقتي
نÇيافت/ بÇهبود كردند مداوا هرچه شد/ بيمار كنيزك آن ميداشت, دوست بسيار
بياباني نهاد/ بيابان به رو كاخ از است مرگ حال در كنيزك كه فهميد وقتي شاهزاده
و بÇود دانÇا دوسÇتي را شÇاهزاده شÇد/ آواره و بود مرگ جاي كه علف و بيآب
شكÇل به و بست را خود روي ميشود/ تباه بيابان آن در شاهزاده كه ميدانست
خود خانة زيرزمين به و بست را شاهزاده چشمان كرد, حمله او به و درآمد دزدان
فقط و دارد نگاه را او زندانياي چون تا سپرد, رازدار مستخدمي به را او و آورد

دهد/ بدو آبي و نان
را او حÇاذق پÇزشكان همراهي با و رفت كنيزك سراغ به سپس دوست آن
جوانمرد دوست كرد/ جستجو شاهزاده از يافت بهبود كنيزك وقتي كرد/ معالجه
چشم را شاهزاده و رفت زيرزمين همان به خود سپس و آراست شاهانه بزمي شبي
نهايت با كه ديد را خود معشوق او گشود/ را چشمانش و آورد مجلس آن به بسته
آراسÇته او براي را بزم آن جوانمردش دوست كه شد ه متوج و آنجاست سالمت

است/
در اميد نور و بازيافت را خود خاطر آرامش اسكندر شد, تمام شبان داستان
و دادنÇد بدو را همسرش سالمت مژدة كاخ درون از وقت همان در تابيد/ قلبش

است/ خوب حالش ا كنون شد, بلند و زد عطسهاي  گفتند:
است/ كرده را خود كار او اميدبخشي و چوپان پا كسرشتي كه فهميد اسكندر

از/// آيد هنر ثروتيان: نسخة ,8ë بيت :[10] /1

مشتري1 از تابش و مه از نور چو گÇوهري مÇÇردم از تÇÇابد هÇÇنر
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داستانارشميدسباكنيزكچيني

شÇايد گÇزيد اقامت اسكندريه در چون و ميكرد زندگي م ق 212 تا م ق 287 سالهاي بين در ارشميدس /#
آمد/ دنيا به اسكندر وفات از پس سال 37 وگرنه كردهاند فرض اسكندر معاصر را او دليل بههمين

و هشيارتر بسي ارشميدس# همه ميان در كه داشت, بسياري شا گردان ارسطو
مشورت او از كار هر در و داشت ارادت بسيار ارسطو به كه اسكندر بود/ داناتر
بود داده او به چين خاقان كه را چيني كنيزكي استاد, به احترام پاس به ميخواست,
بÇخشيد/ ارشÇميدس بÇه بود زيبا بسيار و بود كرده رشادتها روس با جنگ در و
درس سر در كه آنجا تا ميپرداخت نوش و عيش به او با را اوقات همة ارشميدس
بود بسته ارشميدس هوشياري و دانش به اميد كه ارسطو نميشد/ حاضر هم ارسطو
طنازي و زيبايي داد: جواب پرسيد/ را علت و خواست را ارشميدس شد, ناراحت
و باشم او كنار در روز و شب ميخواهم كه كرده جذب مرا چنان كنيزك دلفريبي و

كنم/  كامروايي
و علم از را تو توانسته چگونه ببينم بياور بدينجا را كنيزك گفت: بدو ارسطو
ارسÇطو فرستاد/ ارسطو نزد را خود كنيزك و پذيرفت ارشميدس دارد/ باز دانش
در خوردن از پس كنيزك آيد/ بيرون درون خلطهاي تا داد/ كنيزك به تلخ داروÄي
بي چشمانش و زرد رو و رنگ الغر, بدنش آن از پس كرد/ بسيار استفراغ طشتي
او از دل توانست ارشميدس و نداشت را جاذبيت آن ديگر كه طوري به شد/ فروغ
برداشت را طشت استاد شد? چه و بود چه پرسيد ارسطو از آيد/ كالس به و بركند

بودي/ خلطها اين عاشق تو گفت و نهاد او جلوي را آن و
سÇاختن عاشقي خون و خلط بدين خÇلطپرداخÇتن خÇون ز بÇايد چÇه

/ê7 بيت :[11] /1/ë1 Ç ë0 ابيات /2

تÇابنا ك1 آدمÇي شÇÇد آب تÇيرهخا ك كÇÇزين ايÇن در را خود آب مريز

بÇاد بÇه را خÇود عÇمر خÇرمن مÇده وحشÇينژاد كÇنيزان چÇندين بÇÇه

بÇود2 بÇيكس مÇرد كس بسيار بÇود كه بس را تÇو تÇنها جÇفت يكÇي
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شÇد/ حاضر درس به دوباره تمام اشتياق با و بوسيد را استاد پاي ارشميدس
را خÇود زيÇبايي و شÇد شكÇوفا رويش و رنگ دوباره كنيزك آن گذشت, تي مد
عشÇرت و عيش به دوباره استاد اندرز به اعتنا بدون اينبار ارشميدس بازيافت/

پرداخت/

پÇاي از را كÇنيز شÇهوت, در افراط يا شد او سكته باعث كه بود چربي يا مضر خلطهاي از جمال آن زيرا /1
درآورد/

مرد1/ كنيزك آن سال دو يكي از پس اما نزد, حرفي او به هم ارسطو

حقيقي/ تا دارد داستاني جنبه و نيست خدا رسول همسر و كنيز قبطيه ماريه قبطيه, ماريه اين /2

داستانماريةقبطيه2

اژپت غÇربيان را كشÇورشان رو ايÇن از است سÇامي نÇژاد از شÇاخهاي كÇه هسÇتند قÇبطي نژاد از مصريان /3
گفتهاند/ (Egypt)/22 بيت :[12] /ê

ه قبطي مارية به بود قبطي3 نژاد از چون كه نام, ماريه بود زني شام سرزمين در
حكÇومت آنهÇا بÇر و بÇود رسيده او به ارث قلعه چند پدرش از داشت, شهرت
و بيايد اسكندر پيشگاه به تا شد مجبور او و شدند چيره او بر دشمنان اما ميكرد,
دانش چون و برد پناه بود اسكندر وزير كه ارسطو به رسيد كه بدانجا جويد/ ياري
دانش آمÇوختن پي در و كرد صرفنظر حكومت و دادخواهي از ديد را ارسطو
پرهيزگار استادي كه ارسطو اما داد, قرار ارسطو كنيزان جمله از را خود و برآمد
ديÇد كÇه ماريه نكرد/ نگاه بدو شهوت چشم به و نخواست او از خدمت جز بود
عالقة كه ارسطو بست/ كار به علم راه در را خود كوشش ندارد هي توج بدو ارسطو

گشود/ او روي به دانش از دريچههايي ديد درس به را او
هست4 هرچه از دادش خبر يكايك دست بÇه نÇيايد كĤسÇان علم آن از

چيزي اما آيد, باز خويش كشور سوي به خواست زن آن درس اتمام از پس
كه داد بدو ا كسيري و آموخت كيميا علم بدو ديد را او تنگدستي كه ارسطو نداشت/
از و بازگشت خود كشور به ماريه كرد/ روانه را او سپس و كند طال را مس بتواند
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از تن چند كرد/ خراج برداشتن و آباداني خرج آورد, دست به كيميا از كه ثروتي
كه بده ياد كيميا هم ما به تنگدستيم ما كه آمدند نزدش آنجا خردمندان و فيلسوفان
من چهره و من به گفت و خواند خود كاخ به را آنها ماريه باشيم/ نداشته نياز كس به
گردن در كه مهرهاي گفت يكي كردند نگاه خوب بنگريد/ را ا كسير و كنيد نگاه

ديگر/ چيز ديگري او, موي گفت است/يكي ا كسير دارد
بپرسند/ خودش از و بيايند او نزد ديگر روز شد بنا افتاد, اختالف آنها بين

پرسيدند/ و آمدند ديگر روز
و ميرويد كوه باالي كه مردمگياه نام به است گياهي ميگويند اينكه  گفت:
و ا كسير سخن راز بلكه نيست كدام هيج اينها آن, امثال و كيمياست يا و ا كسير

 كيمياست/

/ìì بيت /1/ì9 بيت /2

يÇافت1 رنÇج و انده رسيد نادان به يÇافت گنج سخن اين رسيد دانا به

ورد2 خÇن كÇيميا گÇر عشÇوة او نÇÇورد كÇه در كÇÇيميا بÇÇود را  كسÇÇي

ميآورد: مثال را طنزي سخن, راز اثبات براي نظامي

افسانةخراسانيوفريبدادنخليفه

او رفت, بÇغداد بÇه زيÇرك خÇراسÇاني يك روزي زيركاند, بس خراسانيان
هزار يك نخست آورد/ چنگ به بسيار مال و بفريبد را بغداد خليفة داشت تصميم
صورت به و آميخت سرخ گل با را آن و ساييد Âكام داشت كه مصري زر دينار
كرد سفارش و فروخت دينار يك به عطاري به را آنها سپس درآورد, مهرههايي
عطار بخرد/ خوب قيمت با خودش اينكه تا نگويد, كس به و نگهدارد را آنها  كه
در و آمد بيرون سپس و طبريك گفت: چيست? هها سك اين نام پرسيد و پذيرفت
گوش به كه جايي تا ميسازم طال مس از و كيميا گرم من كه ساخت شايع مردم بين
بسÇازد/ سكÇههايي آزمÇايشي طÇور به تا خواست او از خليفه رسيد/ بغداد خليفة
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گفت نبود گشتند هرچه كنيد/ ه تهي طبريك برويد گفت و ساخت كورهاي خراساني
كوره در را آنها و خريدند/ خوب قيمت به و رفتند بخريد/ و برويد عطاري فالن به
خليفه گشت/ ظاهر بود نهاده آن در خود كه زرهايي و شد زدوده سرخ گل ريخت,
با خراساني سپرد/ او به مغربي زر از دينار هزار ده و ورزيد طمع ديد را زرها وقتي
فÇروشنده عÇطار از شÇد/ نÇاپديد و رفت و خÇريد اسÇتر و غالم آن, از كمي مبلغ
شÇايد گفت و كرد فكري فروخت/ من به دينار يك به را آن گفت او پرسيدند,

خواند/ ديگر چيزي حروف جايي به جا با بايد را طبريك

مطلبي/ و كلمه كردن نقل خطا به يا نوشتن خطا به تصحيف: /#/11ê بيت /1

گÇير1 مÇعنيش و مÇعني بÇÇياموز دبير سازد تصحيف# چو طبريك

پÇلهاي و پÇول بÇه و شنيدند سخن اين ماريه از پولجويان آن آنكه از پس
ثروت در و كيمياساز است زني اينجا كه فرستادند اسكندر نزد به را كساني نرسيدند
آنÇقدر شايعه اين آيد/ تو جنگ به و كند اجير بسيار سپاه است ممكن بيمانند/
ارسطو كه كند آغاز جنگ كه شد برآن و شد اسكندر ترس موجب كه گرفت ت قو
او آموزي علم و پرهيزگار ه قبطي مارية ماجراي و رفت اسكندر نزد و شد خبردار
راحت خيالت است, درستكار و امين رازدار, ماريه كه داد اطمينان بدو و گفت را
اسكندر براي گنجينههايي و هدايا كه فرستاد شام به ماريه نزد را كسي سپس باشد/

كرد/ چنان او و نمايد, اعالم وسيله بدان را خود فرمانبرداري و دوستي تا فرستد

بيان را نكته اين است خواسته كه است نظامي خود پردازيهاي خيال از اخير عاميانة داستان دو ,1êë بيت /2
كيمياست/ سخن راز كه:  كند

را2 ديرينه خشم دل ز نشاند را كÇينه كÔشد آتش درمدادن

نانوايبينوا,نوزادتوانگر

جمله از ميشود/ نقل اسكندر دانشپژوهي و دادگري از بسيار حكايتهاي
كÇه توانگر بس است مردي اينجا در كه گفتند, او به روزي كه است داستان اين
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كه بود بينوا سخت نانوايي پيش سال يك كه حالي در است, بيش همه از ثروتش
خالف راهي Hحتم است ممكن غير كار بدون هم آن مال همه اين آمد/ شهر اين به
راست ا گÇر كÇه كÇرد تهديد را او و كرد حاضر را مرد آن اسكندر است/ پيموده
مرد آن چون بود/ خواهي نوازش مورد بگويي راست ا گر و ميشوي كشته نگويي
ماجراي ميكند, وفا عهدش به و دارد دوست را راستگويان اسكندر كه ميدانست

گفت: چنين را خويش
نÇداشÇتم/ درآمدي هيچ ولي پرداختم, نانوايي به بودم, فقير بسيار آدمي من
شد, عارض وي بر حمل درد شبي تا نبود بساط در آه و بود شده باردار همسرم
ميميرم/ زا سر نرساني ديگر غذايي يا آشي ا گر گفت ناله كنان نبود/ خوردني هيچ
نيافتم كنم, پيدا ناني ه تك تا زدم سر برزني و كوي هر به رفتم بيرون خانه از من
آش كÇه برخوردم سياهچهره دزدي به يكباره بردم/ پناه خرابهاي به ناراحتي از
و كرد رحم من به گفتم/ خود حال التماسكنان برآمد/ من كشتن درپي او ميخورد/
را او مÇن شÇو/ پÇنهان تو آمد وقتي بياورد/ گنجينهاي رفته كه دارم رفيقي  گفت
بÇيامد, ديگÇر راهزن آن وقت همين در ميدهم/ تو به را مال از كمي و ميكشم
و كشت بود خفته كه را خود رفيق نهاد, زمين بر را خود بار چون او شدم/ پنهان
برد, هم را ديگر نصف و برگشت تي مد از پس برد/ بود خرابه در كه مالي نصف
و كردم باز را در من بست/ را در و رفت و نهاد زمين بر بود آورده كه پشتهاي اما
با كه آشي و شنيدم را ه بچ گريه صداي برگشتم/ خانه به و گرفتم دوش به را پشته
باز را پشته سپس و دادم, داشت جاني نيمه كه همسرم به بودم آورده خرابه از خود
و دانستم نوزادم پسر قدم از را آنها ديدم/ ذيقيمت بسيار گوهرهاي آن در و  كردم

يافتم/ دست كالني ثروت به و فروختم
را نÇوزاد طÇالع تا خواست بود استاد اسطرالب علم در كه بليناس از اسكندر
ثروت به و است يار بخت را نوزاد اين كه نوشت اسكندر به نگريست چون ببيند,

رسد/ بسيار
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داد/ قرار لطف مورد را وي هم او است, كرده ياريش خدا ديد چون اسكندر

/130 بيت :[13] /1

سÇاختش1 خÇود نديمان از يكي بÇنواخÇتش بسÇيار آنگÇÇاه پس

هرمسوفيلسوفان

به و است بوده نوح طوفان از قبل كه است مصري ل او هرمس است/ آمده هرمس سه نام اسالمي منابع در /#
از را مÇصر وهيا كÇل اهرام بناي و است برده نام سفلي و علوي موجودات از او گفتهاند/ ادريس را او عربي
كه است بابلي دوم هرمس است/ بوده اطي خي و خط مخترع و طب علم واضع Hضمن دانستهاند/ او ابتكارات
پس صنايع و علوم تجديد به و بوده استاد فلسفه و طب در و بود فيثاغورث استاد و متولد نوح طوفان از پس
و ل او ايÇقلتوس شÇا گÇرد و بوده طوفان از پس هم او كه است يوناني سوم هرمس است/ پرداخته طوفان از
اسكندر زمان در هرمسها اين از هيچكدام كه ميرسد نظر به معين)/ فرهنگ است( بوده يونان طب قهرمان
شÇده سÇرايÇي داستان اين موجب يونان حكماي ساير بر سوم هرمس دانش افزوني داستان بلكه نبودهاند,

ê2/است/ Ç 39 ابيات :[1ê] /2

عصر فيلسوفان بود, اسرار به عالم و اسكندر عصر حكيم بزرگترين هرمس#
دهان بدگويي به و ميكردند بياعتنايي بدو ميورزيدند, حسادت او به نسبت  كه
مÇخالفان از كه آنان از تن هفتاد جلسهاي در كه شدند برآن سرانجام ميگشودند/
سخن به لب هرمس كنند/ يخ روي سنگ را هرمس و شوند حاضر بودند سرسخت
توضيح با را مطالب آن دوباره نكردند, ه توج او به ولي گفت عالي مطالبي و  گشود
نجنباندند/ هم سري حتي ولي گفت, سوم بار نكردند, ه توج هم باز كرد, بيان بيشتر
گفت: و دريافت نبود او سردكردن جز قصدي كه را آنان كامل سردي كه هرمس

بمردند/ و شدند سرد تن هفتاد همگي شويد/ سرد هميشه براي پس
و هي بيتوج شرح او و پرسيد را علت هرمس از شد/ خبردار ماجرا از اسكندر

گفت: و ستود را او برين دانش اسكندر گفت, را آنان سرددلي
نشÇنوي ار بÇاشد خي افرÇÇن ز قÇوي حÇجت به باشد كه بياني

بÇافتن خشÇن دريدن, شقايق تÇافتن هنر از روي نيست هنر

كÇني2 آشكارا خويش هنرهاي كÇني مÇدارا چÇون را خÇردمند
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ارغنونافالطون

ات, يÇاله ات, طبيعي از داشت, نشستي فالسفه و دانشمندان با اسكندر روزي
كه هم ارسطو ميستود/ را خود دانش هريك و شد بسيار سخن فلسفه و ات رياضي

گفت: و گذراند حد از را تفاخر ميدانست همه استاد را خود اسكندر پشتوانه به
بÇينياز بÇخردان دگÇر عÇلم ز چÇارهساز مÇنم را خرد اهل  كه

/1ê Ç 13 ابيات :[1ë] /1

پÇيشوا1 همه بر منم حكمت به روا شد من به حكمت نقد همان

گشودند/ زبان ارسطو تحسين به اسكندر خاطر براي مجلس دانشمندان همه
فÇن جÇمله در داشت او اسÇتادي انÇجمن كه آن از بÇÇرآشÇفت فÇÇالطون

است/ دور گذشتة زمان به اشاره آنك: ,19 Ç 18 ابيات /2/ê0 Ç 39 ابيات /3

آمÇÇوختند2 در زو ورق نÇÇÇÇخستين انÇدوختند كÇانك دانشÇي هÇر چÇÇو

كÇه كÇند اختراع وسيلهاي كه شد آن پي در و رفت بيرون جلسه از افالطون
را مÇوسيقي عÇلم اينرو از بياورند/ آن مانند نتوانند ديگران و باشد اعجازآفرين
بر سيم و بست چرم آن بر و برداشت را خالي كدوي كه بدينصورت افكند, طرح

گذاشت/ ارغنون را آن نام و كرد معين آن براي بم و زير و نهاد آن
رهÇنمون او جÇز كس نشد را آن بÇÇرون كه سÇÇازي آورد مÇÇوسيقي ز

جÇوش3 بÇه آرد در دل را نالنده خÇروش كه را نسبتي هر ساخت چنان

و نشست آن ميان در و كشيد خط خود طرف چهار و رفت صحرا به آنگاه
روي او سÇوي بÇه دام و دد دلكش آهÇنگ آن صداي از كرد/ نواختن به شروع
را دشمني گور و شير و ميش و گرگ كه بودند شده نوا آن مست آنچنان و آوردند
مدهوش آنها همة كه نواخت چنان خويش آهنگ با افالطون بودند/ برده ياد از
صحرا راه شادمانه و آمدند شادي و هيجان به همه كه سرداد نوايي سپس و  گشتند

گرفتند/ پيش
و كرد اقدام كند/ كاري چنان هم او كه شد برآن رسيد, ارسطو گوش به خبر اين
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هÇمه كه كرد تنظيم آن بر نوا و ساخت موسيقي براي آلتي زياد زحمات از پس
افالطون حضور به سراسيمه كند/ بيدارشان نتوانست اما خفتند/ و شدند مدهوش
همه و كرد آغاز خويش نواي افالطون جست/ چاره راه و آمد عذرخواه و شتافت
بÇر ديÇد چنين وقتي هم اسكندر كرد/ ستايش را استاد مقام ارسطو شدند/ هشيار

خواند/ استادان استاد را او و بيفزود افالطون احترام

داستانانگشتريوشبان

مجلسي در گرديد, مسلم ارسطو بر افالطون استادي آنكه از پس ديگر روز

اسكÇندر چون و يافت/ وفات ميالد از پيش 3ê7 سال در و آمد دنيا به ميالد از قبل ê27 سال در افالطون /1
تاريخ با داستان اين لذا داشت/ سال 9 فقط اسكندر افالطون, فوت وقت پس بود آمده دنيا به م ق 3ëì سال در

ندارد/ موافقت

انجام شگرفي اختراع چنين كه واداشت را تو انديشهاي چه پرسيد1 افالطون از شاه
دهي?

در آن از هاي دÇع اما است, داشته وجود علوم اين ديرباز از گفت: افالطون
بÇهره آن از ت بوÇن عيان دÇم عÇنوان بÇه هم هاي عد و جادو و سحر و افسونگري
اجازه ا گر كه شبان آن داستان مانند خواندهاند پيامبر و غيبگو را خود و  گرفتهاند

بگويم/ دهيد
بگويد/ تا كرد درخواست او از بود شنيدن مشتاق كه اسكندر

ميتافت/ زمين درون از نوري كه رسيد گودالي به شباني وقتي گفت: افالطون
مردي مه مجس آن بر كه ديد مسين اسبي مة مجس و زد كنار را خا كها و شد نزديك
رفت/ و برداشت را انگشتر نيافت چيزي چون داشت, دست در انگشتري كه خفته
كه بودند صحبت گرم بفروشد/ را انگشتري تا رفت گله صاحب نزد به صبح فردا
شبان حاضر? گاه و ميشوي غايب گاه است حالت چه اين پرسيد شبان از ارباب
كه است حالت دو اين موجب انگشتري همان فهميد داشت دست در انگشتري  كه
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كف و درون سوي به چون و است نمايان خودش است بيرون سوي به نگين چون
را خÇود داد/ قÇرار خود معاش وسيله را آن و برگشت ميشود/ نهان خود, دست
خود كرد بلندپروازي سرانجام برميداشت/ را مردم مال و ميكرد حاضر و غايب
كرد/ نمايان را خود انگشتر وسيلة به آنجا و رفت خلوت در شاه نزد و كرد غايب را
شاه ميشوي, كشته وگرنه بپذير پيامبري به مرا و بيا نترس, گفت او به ترسيد/ شاه
مÇا ا كÇنون كÇند/ قÇبول پيامبري به داشت معجزهاي چنين كه را او شد مجبور هم
گفت, را راز آن نبايد ولي كنيم پيامبري عاي اد پنهاني نكتههاي اين از نميخواهيم

نكنند/ سو¾استفاده ديگران تا

سقراطواسكندر

است اسكندر با كلبي فيلسوف (ديوجانس) ديوژن به مربوط كه را داستان اين
اسكندر تولد از پيش سال ê3 سقراط كه حالي در است آورده سقراط نام به نظامي

است: اين داستان هرحال به بود/ يافته وفات
هستند فيلسوفاني كشور اين در گفتند: اسكندر به يونان دانشمندان و فيلسوفان
هرگز تا انداختهاند مردي از را خود بسيار زهد از كه باپرهيز بسيار و مردمگريز
را هيچكس امروز گفت: دربارش وزير به روز يك اسكندر نگردند/ هوس  گرد
ديوژن) (همان سقراط كه آنان برجستهترين با ميخواهم من كه نده ورود اجازه

نميآيم/ هرگز من گفت: او اما بيايد, تا فرستاد كس و باشم/ داشته سخني است

پÇيكري و شبح و خيال خا ك عالم در ا گر و دارم جاي عرش و معنوي جهان در من يعني ,22 بيت :[17] /1
دستگردي)/ وحيد نسخة دوم (جلد ندارم جاي آن در من شود, ديده

بÇيمنست1 آن خÇياليست ايÇنجا است گÇر روشن سخن وين آنجاييام من

گÇوشت است, بÇريده دنÇيا چÇيز هÇمه از او نÇميآيد/ او گÇفتند اسكÇندر بÇه
قÇدحي و خÇوردن بÇراي جÇوين نان جز و است پوشيده ژنده پالسي نميخورد,
آب دست بÇا يكÇي ديÇد چÇون شكست هÇم را (آن ندارد نوشيدن براي سفالين
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كه: آنجا از اما يافت), نجات هم تعلق اين از ميخورد,

/ê2 بيت /1/7ì بيت /2/78 بيت /3

تÇر1 ستيزنده مردم ميل بدو تر گريزنده مردم ز كاو  كسي

تا فرستاد را خود خاص نديمان از يكي شد/ او ديدار مشتاق بيشتر اسكندر
داد: جواب او پرسيد/ را نيامدن علت و رفت سقراط نزد به نديم بپرسد/ را آن علت
حÇضور در و نÇيست شÇما خÇوشايند كه بگويم بايد و ميدانم چيزهايي من

ميشوند/ خشمگين درباريان و ميشود آشكارا چون گفت/ نشايد ديگران
دورباش2 همه اين او بر باشد نÇورپاش كه دري بÇر شÇوم چگونه

پÇا ك3 يÇزدان پيش كمر بندد بÇا ك كه راچÇه بندهاي جهان خلق ز

او كÇه فÇهميد اسكÇندر كرد/ بيان را او گفتههاي و برگشت اسكندر فرستادة
او خÇلوتگاه بÇه پياده و كرد پيدا او ديدار به شوق نميآيد, و است خلوتگزين
حرف من با بلندشو گفت: و زد او به را خود پاي است, خفته گوشهاي در ديد رفت,
و كرد بلند سر وارسته زاهد و حكيم آن شوي, بينياز و بدهم چيز همه تو به تا بزن

 گفت:
گÇياه مشÇتي بÇه كه كسي بينيازم/ چيز همه از من بفريب را ديگر كسي برو

/ داشت نخواهد كاري تو به هرگز باشد خشنود
انÇدكخورم من بيشخواري, تو تÇوانگÇرترم كه هÇمت بÇه تÇو از مÇن

چÇنين خوانÇي ز هم دل سير نهاي چÇنين جÇهاني داري بÇاايÇنكه تÇو

بيزارم/ آن از و بود گران من بر نبود كار در جهان سرد و گرم ا گر كهنه و ژنده جامة اين ,99 Ç 97 ابيت /ê

سÇرد4 و گÇرم نÇيستي ار ورد گرانستي الخÇس ژنÇدة يكÇي ايÇن مÇÇرا

مÇن به كه هستي كه تو گفت: ديد را او روح ت عز و بلند همت كه اسكندر
هستي/ من رعيتهاي و بندگان از يكي تو كه درحالي ميگويي? چنين

هستي/ من بنده بندة تو حكيم: ÇÇ
نÇه پÇرهيزگارم بÇنده, نÇه آزادهام من ميگويي, سخني چنين چرا اسكندر: ÇÇ
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ناشايست!
خود پاي با چهارپا چون چرا پس ميكني پا كيزهخويي دعوي كه تو حكيم: ÇÇ

كردي? بيدار مرا

/11ê بيت /1/12ê بيت /2/132 بيت /3/1ê0 بيت /ê

خفتهاي1 خود و بيدار خفته بÇرآشÇفتهاي كني را ما خواب كز تو

بده/ پندي من به پس گفت دريافت, را او زاهدانه شجاعت وقتي اسكندر
حكيم: ÇÇ

بÇÇÇÇازكن2 روحÇÇÇÇانيان راز او بÇÇÇÇر كÇÇÇÇن پÇÇÇÇرداز زنگ را پÇÇÇÇا ك دل

دودنÇÇا ك3 گÇÇنبد بÇÇرايÇÇن بÇÇچربد پÇÇا ك گشت آلودگÇÇي كÇÇز دمÇÇÇاغي

مكÇÇن4 زيÇÇري و بÇÇÇÇاال تÇÇÇÇمناي مكÇن دليÇري در بÇÇرايÇن  گÇÇرآيÇÇي

كÇÇيست نÇÇÇظرگاه تÇÇÇÇرسنا كت دل كÇيست درگÇاه بÇه سÇر را تÇو تÇا ببين

/1ê8 Ç 1ê7 ابيات /ë/2ê Ç 23 ابيات :[18] /ì

بÇاش5 سÇرافكÇنده داري پاي اين بÇاش گر بÇنده كÇمترين زنÇي در ايÇن  گر

بتابد/ من بر آفتاب تا رو كنار ا كنون
نوشتند/ زر آب با را سخنها آن داد دستور و بازگشت اسكندر

 گفتارحكيمهنديبااسكندر

روحاني مساÄل به (ديوژن) دنيا تارك حكيم آن با مالقات از پس اسكندر
اسكندر است/ آمده هند از حكيمي گفتند اسكندر به روزي بود/ شده آ گاه بسيار
قÇول (بÇه حكيم آورند/ دربار به احترام با را او و شتابند پيشبازش به داد دستور
رو سرانجام و بسيارگفت حكيمانه سخنهاي او و آوردند بارگاه به را مغ) نظامي,

گفت: و كرد اسكندر به
جÇوان ت وÇق به و پير انديشه به هÇندوان هÇمه پÇÇيشواي مÇÇنم

هركسي6 را بسته آن نگشايد بسÇي كه دارم سربسته سخنهاي
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ا گر بپرسم/ سÆالي تو از ميخواهم هستي دانشمند مردي تو كه شنيدهام چون و
ميترا آيين پيروان از او كه ميشود (معلوم را خورشيد پرستش من دادي جواب
ديگر كسي من, و باشي تو بايد اما ميگروم, تو خداي به و ميزنم كنار است) بوده

نباشد/
بپرس/ ميخواهي هرچه كنيد/ خلوت باشد, اسكندر: ÇÇ

در كÇجاست/ در جÇايش ولي هست آفÇريننده يك ميدانÇم هندي: حكيم ÇÇ
ديد? در يا است انديشه

اسكندر: ÇÇ

/ê2 بيت /1/êì Ç êë ابيات /2/ëë بيت /3/ìê بيت /ê

يÇافتي1 ره كÇه دان چÇنان ايÇÇزد بÇÇه بÇÇرتافتي روي خÇÇÇويشتن از چÇÇÇÇو

دسÇتگاه را ديÇÇده بÇÇدو بÇÇاشد راه كÇÇه انÇÇديشه دارد چÇÇÇيزها بÇÇÇÇدان

ست2 Ôر انديشه ز آن هرچ است ديو جÔست كه انÇÇديشه در نشÇÇايد را خÇÇÇدا

عدم/ يا است وجود است, چيز چه هستي جهان اين از بيرون حكيم: ÇÇ
نÇÇيست3 راه بÇÇرنيستي نÇÇيست وگÇÇÇÇر نÇيست? آ گÇاه كس زان چÇون هست, ا گÇر

نبرد/ راه بدان انديشه كه مگو سخن شهود عالم و هست از بيرون اسكندر: ÇÇ
ديÇدهاي4 خÇطا بÇبيني نÇيكو چÇو نÇاديدهاي كÇه را آن  گÇÇرانÇديشي

حالش كه ديگر سراي در و برويم بايد خوبي اين به جهان اين از چرا حكيم: ÇÇ
بگيريم/ قرار نميدانيم را

تا آمدهايم برداشت/ جهان و كاشت جهان آفريد, جهان دو خداوند اسكندر: ÇÇ
برداريم/ آنجا در و بكاريم اينجا

بايد//// درياش به وحيد: نسخة در ,78 بيت /ë

قÇرار5 گÇرفتن يÇابد دريÇاش به كÇوهسار از گردد روان چشمه چو

ميافتد كالبد در فلك آتش از شراري ميرسدكه بهنظر چيست? جان حكيم: ÇÇ
است/ آتش شدن خاموش مردن پس گردد, خاموش و شود تمام تا ميسوزد و

عÇالم از جÇان بÇرميگردد/ هÇمانجا بÇه ميآيد كه همانجا از جان اسكندر: ÇÇ
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جÇان نÇميگويند داد, جان ميگويند: كه شنيدهاي ميرود/ باال عالم به و باالست
ميدهد/ تحويل صاحبش به را آن انسان و است الهي فروغ جان زيرا بمرد,

برميگرداند? و ميبرد سو هر به را انسان نيرويي چه چيست, خواب حكيم: ÇÇ

حال به وابسته خواب در زندهديدن يا مرده است, خيال نتيجه خواب اسكندر:
بايد ميشود, ديده خواب در پنهاني رازهاي چگونه ميگويي ا گر توست/ دروني

زيرا ميبينند/ بيداري در رياضتكشان كه همانطور  گفت

/100 بيت /1

حال1 هيچ صورت او بر نپوشد خيال در شود برهنه چون روان

كجاست? از نيرو آن دارد, تأثيري چه و چيست بد چشم حكيم: ÇÇ

آن دربندشدن موجب همان كه چيزي پسندآوردن يعني بد چشم اسكندر: ÇÇ

است/
ميرود? بين از كردن دود اسفند با كه چشم در نيروست چه اين حكيم: ÇÇ

بÇراي مÇيكند آلوده را هÇوا و ميكند اثر هوا در آيد پسند هرچه اسكندر: ÇÇ

نظر در كسي نقش چون كه است اين من نظر اما ميكنند, دود اسفند هوا پا ككردن
چشمزخم كه كسي نشانة برآيد/ سلطه يا حسادت پي در است ممكن آيد, خوب
پÇيشاني از بÇخاري زنÇنده چشÇم از و مÇيكشد خÇميازه كÇÇه است ايÇÇن خÇÇورده
بين از اثر آن تا ميكنند دود اسفند ازاينرو ميشود) فرستاده برميآيد(امواجي

برود!
نمود? نيك را بد طالع و فال ميتوان چگونه و است چگونه فال حكيم: ÇÇ

ميبيند زند فال آنكه دارند, را خود نقش عالم اين در بدي و خوبي اسكندر: ÇÇ

را كسي نياز چون هم خدا دهد/ نيك رب تا كاشت توان تخمي چه و چيست نتيجه  كه
گذارد/ اختيار در را نجات كليد تا ميفرستد فرشتهاي ببيند

تÇفاوت Âكام زنگيان و چينيان و است متفاوت آدميان رنگ چرا حكيم: ÇÇ

دارند?
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سياه را رويها و است سوزان رويي دارد رو دو آينه چون خورشيد اسكندر: ÇÇ

بتابد بيشتر برآن خورشيد حرارت و نور كه مردمي روشن/ ديگر طرف و ميكند
زردند/ يا سفيد بتابد كمتر سياهند,

هÇوش زيÇركان هÇمة و شد تسليم شنيد را محكم پاسخهاي اين حكيم چون

را خود جواب خود واقع در و است گذشته او خود ذهن در داده نسبت اسكندر به نظامي كه را مباحثه اين /1
عرفاني/ يا و استداللي تا است عاميانه جوابها اين وگرنه كند قانع را خود تا است, داده

كردند/1 تحسين را اسكندر

اسكندروهفتحكيم

هفت ميان آن از و خواند خويش دربار به را يونان فيلسوفان روزي اسكندر
و فرفوريوس واليس, افالطون, سقراط, بليناس, ارسطو, از: بودند عبارت كه را تن

است/ مÇتفاوت آنÇها حÇيات زمÇان خÇارج, در وگÇرنه نشستهاند بحث به نظامي ذهن در حكيم هفت اين /2
است/ بوده ق/م 322 ارسطو وفات و ق/م 3ê7 افالطون وفات و 399ق / م, سال در سقراط وفات

از و نشست فلسفي بحث يك به آنان با و برگزيد بودند برتر همه از كه هرمس2
شÇد? آغÇاز چگÇونه خÇلقت پÇرسيد: ابتدا بگويند/ را هستي راز تا خواست آنان

كرد? خلق را زمين يا آسمان ل او خداوند
سوم جنبش آن از و دوم جنبش جنبش, آن از و آغازين جنبشي ارسطو: ÇÇ

جنبنده جسم را آن كه آمد پديد هستي جوهر آغازين جنبش سه اين از شد/ پديدار
متحر ك جوهر اين آنگاه و است) شده تبديل متحر ك ه ماد به انرژي (امواج  گوييم
يكÇجا در آمÇد پايين آنچه و شد گردان رفت باال كه آنچه و شد پخش هرسو به
به حركت و خود محور دور به حركت آمد/ پديد حركت دو آنگاه و شد مترا كم
جاذبه)/ (نيروي بود خود مركز به جذب و ميل دليل به آن و آغازين مركز دور
از و آمÇد پÇديد هوا آن از و شد افروز آتش سريع حركت اثر بر بود باال آنچه
تهنشين زمين و باريد زمين مذاب توده آن بر باران شد/ پديدار باران هوا تركيبات
چÇهار خÇا ك و آب و هÇوا و آتش پس است/ زمين و باران نتيجه خا ك و شد
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جانوران/ آن از و آمد پديد رستنيها آن از كه عنصرند

است/ ميزيسته ق/م ë8ë سال حدود و ميدانست آب را المواد ¸ ماد كه است طالس همان واليس /1

شد جدا هم از مدام حركت اثر بر آب اجزا¾ است1, آب از چيز همه واليس: ÇÇ

شد, پديدار هوا آن از و ه) لي او اتمهاي (انفجار آمد پديد آتش انفجار آن اثر بر و
آب كه نطفه وجود آمد/ پديد زمين آب از و درياها آب آن از و شد مترا كم هوا

ميآيد/ پديد جنين آن از و حرارت و آتش آن از و است
اثر بر داشت حركت خود در ه) ماد) زمين است/ زمين از چيز همه بليناس: ÇÇ

چهار بدينترتيب آمد/ پديد تيره خا ك و ستارگان و افال ك رخشنده آتش حركت

از پيش قرن نيم و ميداند چهارگانه عناصر از تركيبي را عالم كه باشد ابناذقلس همان بليناس است ممكن /2
است/ بوده اسكندر

خا ك2/ و آب باد, آتش, آمد: پديد زميني ه ماد از عنصر
و بÇرق ابÇر, آن از و آفريد ابري خدا نبود, چيز هيچ خداوند جز سقراط: ÇÇ

زمÇين/ و بÇخار بÇاران از و سÇتارگان, و مÇاه و خورشيد برق, از آمد/ پديد باران

نÇفر چÇند مانند خاصي علمي نظريه او يافت/ وفات اسكندر از پيش سال êì ق/م) 399 تا ê7å)سقراط /3
بود/ بسته كمر اخالقي رشد و خودشناسي به بيشتر و نداشته پيش

آمد/3 پديد عنصر چهار بدينترتيب
شد نيمه دو جوهر آن كرد/ پديدار د مجر جوهري خداوند ابتدا فرفوريوس: ÇÇ

نيم و است آسمان كه جنبنده باال نيم گرفت, قرار پايين در نيمي و باال در نيمي

دارد/ وجودي وحدت به شبيه نظريه و است ميالدي) 3åê تا افالطوني(232 نو حكيم فرفوريوس /ê

است/4 زمين كه آرام و خشك پايين
فروزنده نوري آن باالي در كه است معلق دودي چون جهان اين هرمس: ÇÇ

از گاه كه باال پرحرارت و شديد نور آن برابر در است پردهاي ابر اين و دارد قرار

صÇفحات پÇاورقي در است/ رفÇته سخن اسرار عالم از بلكه نشده نقل خلقت دربارة نظريهاي هرمس از /ë
برديم/ نام هرمس سه از پيش

ميتابد/5 زمين به ستاره و خورشيد و ماه نور آن رخنة
به نيازمند خداوندي ذات نبود/ چيز هيچ آغاز در كنم من فكر من افالطون: ÇÇ
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جدا گانه را گوهري هر نيست)/ محتاج معلول و علت سلسلة (به نيست تولد چندين

را مÇوجودات حÇقيقت كه اوست از موجودات پيدايش دربارة <مÔثÔل> نظرية ق/م)/ 3ê7 تا ê27)افالطون /#
بÇيسبب خÇلق از امÇا هسÇتند/ مثل سايههاي مادي, جهان اين موجودات نظر, اين بنابر است/ دانسته <مثل>
Gفور شو, موجود ميگويد, آن به كند, اراده را چيزي خدا (هرگاه كÔون ي ف ÖنÔك Ôهل Ôيقول ان HÃارادشي ماامرهاذا ان آية همان

است/ موردنظر ميآيد/) 1ê0/بوجود Ç 139 ابيات :[19] /1

كرد/# ايجاد
ا گÇر نÇميدانÇم, چگÇونه, ولي است هسÇتيبخش از هسÇتي هÇمة اسكندر: ÇÇ

بودم/ هستي آفرينندة خود ميدانستم
چÇون كÇه نÇÇدانÇÇم را نگÇÇاريدنش درون از هست كÇه دانÇÇم نگÇÇارنده

تÇوانسÇتمي1 مÇن كÇند كÇو هÇÇمان بÇÇدانسÇتمي گÇÇر او كÇÇرد چÇÇون ز

/1êê بيت العقل/2/ Ôهالل قل اخ م× ل او /##/1ë7 بيت /3

بند2 نقش بي نيست جهان نقش پسÇند كه نÇباشد گÇفتن بÇيش ايÇÇن از

كه: ميگيرد نتيجه گذشته او ذهن در كه مباحث اين همه از نظامي سپس و
سÇويي دارد: سÇو دو خÇرد بÇود/## خÇرد آفÇريد كه چيزي نخستين خداوند
آفريده جهت در سويي و نميداند هيچ و غيب و است بسته كه آفريننده بهجهت
اجزاي ميدانم ولي نميدانم غيب از اينكه ميدانم آنچه دارد/ آ گاهي بدان كه است

است/ ضروري حشر و ميشود جمع دوباره ما
بست3 ديÇده آن از بÇود نÇاديدني چو هست هرچÇه كز راست آن خردمندي

است/ كرده الهام او قلب به غيبي هاتف را مطلب اين كه ميكند اضافه سپس

اخالق حكمتو رساندنپيام منظور بلكه نيست, خدا رسالت معني واقعHبه اينجا پيامبريدر از منظور /###
ندارد/ احتياج فيلسوف به خدا پيغمبر وگرنه است جهان مردم به معرفت و علم و

پيامبري###اسكندر
حكمت و فلسفه در و گرفت فرا را زمان دانشهاي همه اسكندر آنكه از پس

رسيد, نهايت به
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/11 بيت :[20] /1/27 بيت /2/30 بيت /3/êë بيت /ê

بس1 و طÇلبكرد را جهانآفرين نÇفس آفÇرينش از ديگÇر نÇÇزد

پيام انتظار در همواره بنگرد/ و آرد بهدست را ناديدني آن كه شد آن پي در
جÇهانباني, بر افزون خداوند كه رساند پيام بدو ايزدي سروش شبي تا بود الهي
و باشي, رهنمون نيكي به بد راه از را مردم كه است آن تو وظيفه بخشيد/ پيامبريت

زيرا كني, بيدار را خفتگان
خÇا ك2 بÇينصيبان بÇر فرستاده پÇا ك يÇزدان ز رحمت گنج تويي

خÇويش3 آزرم نه بين خدا رضاي پÇيش راه كĤوري داوري ايÇن در

ايÇنكه دوم نميدانÇم/ را جهان مردم تمام زبان من اينكه ل او گفت: اسكندر
با چگونه اينكه سوم برخيزند/ من عليه كه باشند سپاهم در دشمناني كه ميترسم
را نابخردان و جاهالن آن چگونه و كنم جنگ بيشمارند كه جهان لشكريان تمام

بياورم? پيامبري بر دليلي و معجزه چه و رسانم آ گاهي به
بÇخواه4 رفتن راه من ز آنگه پس راه و رسÇم مÇن بÇه ل او درآمÇوز

مÇغرب در مÇيشود/ جÇاري جÇهان بÇر تÇو حكÇم داد: جواب غيبي سروش
هابيلصفتان (هند) جنوب در و فرشتهخويان (ايران) مشرق در صحرانورداناند/
را اسالو) و (روس شمال قابيلصفتان تا ميپيوندند تو به آنها خواهان)/ (آرامش
از نور توست/ فرمان به ظلمت و نور كه است اين تو معجزة اما درآوري/ پاي از
(تو ببينند نميتوانند را تو آنها ولي ميبيني را آنان تو يعني پس, از ظلمت و پيش
الهÇام تÇو به ملت هر زبان نباش, ناراحت هم زبان دربارة جاهل)/ آنها و عالمي

ميشود/
سÇه از فÇرهنگنامه سه تا داد دستور نخست شد, بركار و پذيرفت اسكندر
راز يÇا اعظم سر بردارد/ خود با تا نويسند ارسطو و افالطون و سقراط فيلسوف,
از ميشود درمانده هم هروقت كه شد برآن داشت/ كودكي از هم را خفي) (ذ كر
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طلبد/ حاجت خدا

خردنامةارسطو

جاهالن/ و جهل از نه بخواه ياري دانشمندان و دانش از همواره Ç1

پرداز/ خدا سپاس و ستايش به و بدان خدا از يافتي كه پيروزي هر Ç2

بپرهيز/ خدا برابر در گناه از و باش خداترس Ç3

بيت8 / :[21] /1/20 بيت /2/2ê بيت /3

Çود1 خ چشÇم از بÇلكه بÇد, چشÇم نÇÇهاز بÇد چشÇم ديÇدن از ايÇمن مÇباش Çê

مباش) (خودشيفته
است/ تباهي موجب كه مورز حسد Ç ë

را خودش اجداد از و خودش از كينه كشي اجازة كسي به و مباش كينهجو Çì
مده/

شير2 به تا خون ز باشد فرق بس مگÇير كه بÇرادر جÇÇرم بÇÇه بÇÇرادر Ç7

گردآيند/ دورت به همه تا مزن نيشزبان مردم به Ç 8
مساز/ برقرار بد رسم Ç9

پÇÇايندگي3 است نÇÇيكنامي در گÇرايÇندگي كÇÇه نÇيكي بÇه جÇز مكÇن Ç1å

ميكنند/ خراب را كارها همة كه مده منزلت و مقام را بدگوهران Ç11
با نه مالداران, با مالي امور در و كن رايزني بافرهنگ مردم با تدبير, در Ç12

محتاجان/
بده/ قرار صاحبدل آيينة برابر در را دل آيينة مياميز, ناهمجنسان با Ç13

بري/ اندوه كه مشو همراه و همدل زيردستآزاران با Ç1ê
است/ نرمخويي از بهتر درشتيكردن سركشان, و متكبران با Ç1ë

ببر/ سر پنبه با و بياور چربزباني با شد فتنهجو ا گر را دشمن Ç1ì

هم جنگ به پلنگ و گرگ چون را آنها گرفتي, قرار بدخواه دو بين وقتي Ç17
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ببر/ بهره خود و انداز
بدار/ او درخور را هركس مقام Ç18

/ê3 بيت /1/ê7 بيت /2/72 بيت /3/7ì بيت /ê

فÇرست1 دانÇا جÇنس از هÇم دانا به فÇرست تÇوانÇا تÇوانÇا سوي به Ç19

نهادن/ ذخيره براي نه است, دشمن بر غلبه براي زر Ç2å
دست2 ز چÇيزي طÇÇفل دهÇÇد حÇÇلوا بÇÇه بست روبÇاه پÇاي تÇوان چÇربي بÇه Ç21

باش/ شاد ديگران شادي از Ç22
خودآرا/ نه باش جهانآرا و كوش آباداني به Ç23

بيايي/ تا باش بخشنده Ç2ê
بميري/ خواري بسياري از كه خور چنان نه Ç2ë

بر/ كار به سپس كن, امتحان نخست نبر, كار به نيازمودهاي تا را هرچيز Ç2ì

راه از بهتر است خردپسند ولي باشد دور كه راهي مرو, نرفتهاي كه راهي Ç27

است/ ناپسند خرد اما نزديك,
بخش/ پنهاني خواهندگان به و ده, بينوايان به يافتي جنگ در هرچه Ç28

آغÇاز دلي بÇد و نشÇوند سير تا بپرداز مال لشكريانت به لزوم اندازة به Ç29
نكنند/

تنگدست3 خورش از بگذارشان نه مست گÇردند كه چنانده سيري نه

بخور/ خود و بده غذا دوبار روزي Ç3å
است/ خطرنا ك بس كه مباش بيخيال و مكن بادهخواري ناآشنا جاي در Ç31
غÇÇÇÇبار4 نÇÇÇÇيايد روشÇÇÇÇن آب از سÇپار كÇÇÇÇه وديÇعت كس روشÇنترين به Ç32

پÇÇÇÇاس اقÇÇÇÇبال دارد را اقÇÇÇÇبال شÇÇناس كÇÇÇÇه را مÇÇقبالن مÇÇقبلي ا گÇÇر Ç33

شوربختان/ گرفتگان, ادبار دبران: Ôم /#/ 80Ç 78 ابيات /ë

سÇÇياه گÇÇردد انگÇÇÇÇور از انگÇÇÇÇور راه كÇÇÇÇه خÇويش سÇوي را# مÇدبران ده م Ç3ê
نÇÇخست5 از بÇÇود كÇÇه سÇÇرشتي از مگÇÇرد تست آورد مÇÇادر خÇÇصلت وفÇÇÇÇا Ç3ë
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/ 8ìبيت /1/9ê بيت /2/98 بيت /3/111 بيت /ê

گÇÇزند1 نÇÇÇÇيابي تÇÇÇÇا مÇÇÇÇبر سÇÇÇÇتيزه بÇلند سÇپهر بÇا گÇردشي هÇÇر بÇÇه Ç3ì
بÇخت2 نÇÇيروي بÇÇه كÇÇن قÇÇوي خÇÇود دل سÇخت كÇار شÇود ار نÇاامÇيد مشÇو Ç37
پÇÇديد3 عÇÇادل شÇÇÇاه از نÇÇÇÇايد سÇÇÇÇتم آفÇريد عÇدل بÇÇهر از ايÇÇزد را تÇÇو Ç38
بÇÇخند4 پÇÇيدا و پÇÇنهان بÇÇÇاش غÇÇÇÇمين درمÇÇبند مي رÇÇÇخ خÇÇÇÇندة از لب Ç39

/117 بيت /ë/12 بيت :[22] /ì/1ì بيت /7/ê7 بيت /8

خÇداي5 از نÇÇيك و بÇÇين خÇÇويشتن از بÇÇد جÇاي بÇه بد از و نيك از آري هرچ به Çêå

ديگر/ پند دهها و

خردنامةافالطون

باش/ هشيار و بيدار همواره Ç1
نÇÇيست6 سÇÇÇزاوار را او جÇÇÇÇهانباني نÇيست بÇيدار هÇÇركه پÇÇاسگه دريÇÇن

خÇواب7 و خÇورد بÇفريبدش كÇه نÇÇبايد شÇتاب آرد دانش بÇر كÇه بÇه آن شه Ç2

آن كÇه عشÇرت و عيش بسياري و بسيارخواري است, دشمن دو را شاه Ç3

مستي/ اين و آرد بيماري
كرد/ پرهيز غفلت از و بود بيداردل بايد همواره است, مرگ برادر خواب Çê
بÇÇيهودگيست8 جÇÇمله بگÇÇÇذري آسÇÇودگيست كÇÇÇÇزين اقÇÇليم در سÇÇÇالمت Ç ë

/ë2 بيت /9/ëë بيت /10/72 بيت /11

خÇÇورد9 روزي خÇÇÇÇويش انÇÇÇÇدازة بÇÇÇÇه نگÇÇذرد در خÇÇÇÇويش روزي از كس Çì
هÇÇÇمرهان10 بÇÇÇÇا راه تÇÇÇÇوشة خÇÇÇÇورد جÇهان در كÇو راست كسÇي آن جهان Ç7

اطراف و جوانب همة و شو آ گاه آنجا از نخست بروي خواستي كه هرجا Ç 8

بنگر/ را آن
شد/ نبايد قدم پيش جنگ در Ç9

بÇود11 سÇر آفت پÇيش پÇاي زدن بÇود قÇويتر دسÇتي كÇه ره آن در
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است/ بهتر بيهوده جهد از شكيبايي مشكل هنگام در Ç10

/7ê بيت /1/2ì بيت :[23] /2/3ì بيت /3/39 بيت /ê

بÇه1 بÇيهوده جÇهد از شكÇيبايي گÇره افÇتد كÇاري رشÇتة بÇر چÇو

شود/ رهنمونت تا بدار خويش آموزگار همواره را خرد Ç11

خردنامةسقراط

مباش/ هوش و فرهنگ فرمان به جز Ç1

نيامدهايم/ بازي براي ما و نيست بازي زندگي Ç2

بپرهيز/ غمزده دوستان از و بجو خندان يار Ç3
مجو/ بهره خامان و كمتجربگان از سياست در Çê

برسان/ خانه هفتاد تا و بخور ديگران با داري هرچه مباش, تنهاخور Ç ë
مورز/ حرص Çì

ساز/ پيشه Ç7كمخوري
گÇÇور2 نÇÇاف از آيÇÇÇد بÇÇÇÇرون سÇÇÇÇتوري سÇتور چÇون شÇد بÇنده شكÇÇم كÇÇو  كسÇÇي

كÇÇدخداي3 بÇÇهترين تÇÇÇÇويي را جÇÇÇÇهان جÇاي بÇه ماندي و خوردي و دادي چو Ç 8
بسÇÇاز4 رفÇÇتن اسÇÇباب و بÇÇÇين سÇÇÇÇفر نÇاز و لهÇو و آسÇاني بÇÇه تÇÇن مÇÇده Ç9

/ê0 بيت /ë/ê8 بيت /ì/ê9 بيت /7/ë3 بيت /8

افسÇÇردگيست5 بÇÇيكاري پÇÇÇÇايان پژمردگيست? كÇÇÇÇه چه اين اندرآي, كار به Ç1å

بدخو/ نه برگزين خوشخو و مهربان خدمتگزار Ç11
سÇود?6 چÇه مÇهرباني و نÇÇاخوش زبÇÇان نÇمود شÇايد مÇهر خÇوش گÇفتار بÇه Ç12
جÇÇوي7 آزرم گÇÇردد مسÇÇتمع تÇÇا گÇوي كÇÇÇه آزرم بÇه تÇوانÇي تÇÇا سÇÇخن Ç13
رسÇد8 خÇواري و رنÇج عÇمل صÇاحب بÇÇه رسÇد شÇÇرمساري كÇÇزو شÇÇغلي ز Ç1ê

است/ شاديبخش مقصدرسيدن به اميد زيرا باش اميدوار هميشه Ç1ë
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/ë9 بيت /1/7ë بيت /2/7ì بيت بيت82 /3/ /ê

داوري1 ايÇن از روزيت پÇرسند يÇاوري كÇه مكÇÇن را سÇÇتمكارگان Ç1ì

آشكار حق كه باشد كن, درنگ Âكام جنگ و داوري و حكم وقت در Ç17

شود/
هست2 كÇه گÇناهي بÇرهر بÇبخشاي دست آلوده دزد و خÇوني جÇز به Ç18
را3 اوبÇاش خÇود بÇر مÇÇده دليÇÇري را پÇرخÇاش نگÇهدار دونÇÇان ز Ç19
افسÇوسگر4 بÇر بÇاشد افسÇوس سÇر كه به عمري افسوس به مياور Ç2å

جهانگرديوجهاندارياسكندربادعويپيامبري

مÇنشور نÇخست كÇرد, پيدا روزگار مردم بر پيامبري احساس اسكندر وقتي
بÇه را فÇرمان آن و نÇوشت اسكÇندروس پسرش نام به را روس و روم حكومت

گفت: و سپرد مادرش

/2ê بيت :[2ê] /ë/28 بيت /ì

چÇنين5 بÇادا گÇويند كه كن چنان دين و داد از تو اينك رفتم من  كه

گÇاه6 و ديهيم شغل تو به سپردم راه بÇه شÇد رفÇتني مرا ضرورت

و بÇاشيد سربلند بازگردم سفر از چون كه كنيد رفتار چنان كه افزود برآن و
با برگزيده سپاهي با همراه شتر چهارهزار آنگاه سرافراز/ خدا برابر در رفتم چون
آنجا در داد دستور رفت, اسكندريه به و كرد حركت مقدونيه از برداشت, خود
دريا روي تمام آن در تا نهادند آن باالي در آيينهاي و ساختند بلند ديدهباني برج
زيرنظر دريا در را دشمنان تا داد قرار ديدهبان آنجا در و شود ديده راه ماه يك تا
را خود چند, ستمديدگاني راه در شد/ روانه س بيتالمقد جانب سپس و باشد داشته
آنجÇا در كÇه رسÇان س بيتالمقد به زودتر هرچه را خود گفتند: و رساندند بدو
اما كن و كشته را بسياري ميآزارد, را خدا پرستندگان و است اهريمني ديكتاتوري
بر و رسيد آنجا به خود ز مجه سپاه با اسكندر است/ كرده خراب را بسياري س مقد
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كرد/ دار بر شهر ديوار بر و گرفت را دينستيز اهريمن آن و زد شبيخون قلعه آن
زنÇدگي و عÇبادت به راحت خيال با و شدند راحت ستمگر آن شر از آنجا مردم
كÇنار ÇÇ آفÇريقا شمال در افرنجه بر شد رهسپار مغرب سوي به سپس پرداختند/
رفت هرجا كه كرد/ حركت اندلس سمت به آنجا از و يافت پيروزي ÇÇ مصر درياي
كشÇتي بÇر آن از پس شد/ رهنمون داد و دين و خدا به را مردم و ساخت معابد
وحشي نيم سكنة با يا و سكنه از خالي جزاير از و كرد دريا سفر ماه سه نشست/
بيابان آن ماه يك بود/ زرد گوگرد از آن خا ك كه رسيد بياباني به اينكه تا  گذشت
رفÇتن فÇرو آنÇجا در رسيد/ هند) (اقيانوس اعظم درياي به اينكه تا درنورديد را
علت دانايان از رسيد/ گرم آب چشمه به رفت جلو دريا در كرد, نظاره را خورشيد
رسÇيد سÇيمابگون دريÇايي بÇه رفت جÇلوتر نميدانستند هيچ ولي پرسيد را آن
در كرد/ نتواند حركت آن در كشتي هرگز گفتند درياشناسان رود/ بدانجا خواست
سنگهايي ساحل در ميميرد/اما بيفتد آن به چشمش هركس كه است نهنگي آنجا
ميميرد كه ميافتد خنده به چنان بيند را آن هركه رخشنده بسيار و رنگين است
شترهايي بر و ببندند را هاي عد چشمان تا داد دستور اسكندر است/ مفيد بسيار ولي
كرباس لفافة ميان در و بردارند را سنگها آن و شوند سوار بستهاند را چشمشان  كه
ديوار در طوري را سنگها آن و بسازند برجي تا داد دستور سپس و كنند نهان
در است شده رنگ و پوشيده كه را پشتش و باشد درون به رويش كه كنند نصب

ميمرد/ آن تابش اثر بر ميرفت درون به كسي ا گر بيرون/
بسÇيار آن اطراف در رسيد نيل سرچشمه به و گذشت دريا راههاي از سپس
تنگ بسيار معبري كه رسيد م خر و سرسبز بسيار كوهي به رفت/ جلوتر و  گشت
قهقهه كه ميشد شادمان چنان بگذرد, معبر آن از ميتوانست كه هركس داشت,
هÇرگز و رفÇتند جا بدان كسان بسيار ميكرد/ پرت سو بدان را خود و ميداد سر
از پس خÇواست/ مشÇورت آنÇها از و آورد گرد را قوم پيران اسكندر برنگشتند/
سو آن به افراد پرتكردن علت و واقعه از اطالع راه بهترين گفتند, بسيار  گفتگوي
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پايين فرزند بفرستيم/ كوه دامنه آن به دارد دلبند فرزندي كه را كسي كه است اين
عÇلت تا كند پرتاب پسر سوي به و بنويسد ديد آنچه رود باال پدر و بماند معبر
و يافتند ويژگي چنين با را مردي سپس پسنديد/ را نظريه اين اسكندر شود/ معلوم
به را نامه خود پرتكردن از پيش و رفت باال به مرد كردند/ روانه پسرش با را او

كرد: پرتاب پسر سوي به و نوشت شرح اين
ديدم/ سرسبزي و طراوت و مي خر سراسر سو آن در رسيدم كه كوه باالي به
من و هولنا ك, جهنمي نگريستم سو اين به چون و زيباييها تمام از آراسته بهشتي

ميروم/ بهشت سوي به

/213 بيت /1

بÇهشت1 از كسÇÇي نÇÇيايد دوزخ بÇÇه سÇرشت دوزخ هست آن و اين بهشت

درنورديد بيابانها و داد حركت دستور و داشت پنهان و خواند را نامه اسكندر
جÇلوتر باز رسيد/ خشك بياباني به تا پرداخت دهش و داد و عدل به جا همه و
د, زمر و ياقوت بلكه ميوه نه اما بود, ميوهدار درختان از پر كه رسيد ارم باغ به رفت
و///جلوتر عقيق از رواقي باشكوه, قصر بلورين, ماهيهاي و بلورين حوضهاي

خÇود نÇام بÇه بهشتي و كرد خدايي دعوي كه است جنوبي عربستان پادشاه عاد پسر روايات به بنا اد: شد /#
2ì7/ساخت/ بيت /2

عاد# اد شد اينجا بود: نوشته آن بر و بود لوحي آن بر كه ديد مينارنگ فرشي رفت
شد/ تباه خود و ساخت قصرها كه است خفته

شكست2 خواهد كه ستوران نعل به دست و پÇاي را اد دÇش كÇه داند  كه

بسÇاز مÇا بÇا و روز چنين از بترس راز قÇفل گشÇÇايندة اي نÇÇيز تÇÇو

زانكه//// ار ايمن مباش وحيد: نسخة در ,271 Ç 270 ابيات /3

زادهاي3 آدمÇي نÇيز تÇو آخÇر آزادهاي كÇÇه آنكÇÇه از ايÇÇمن مÇÇباش

صحراي درون از و كرد حركت دوباره بود گرفته فراوان عبرت كه اسكندر
وحشي مردماني كرد/ عبور است جهنم خشك صحراي نماد كه عربستان خشك
چÇادرها بÇز مÇوي از آبÇادانÇي, نه و دارند آب نه مينوردند, در بيابانها كه ديد
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گفتند: اسكندر به آنها آوارهاند/ بيابانها در شكار يافتن پي در و ساختهاند

كه: دارد اشاره نكته اين به هم فردوسي ,303 بيت /1
كÇار رسÇيدهست جايي به را عرب سÇوسمار و خÇوردن شÇتر شÇير ز

بس1 و است سوسمار ما خورشهاي كس هÇيچ بÇا مÇار چÇÇون نسÇÇازيم

بÇه و گÇذشت هÇم ددصفت مردم و علف و آب بي صحراي آن از اسكندر
بودند/ شكوهمند و زيبا بس و سپيدپوست مردماني آن در كه رسيد سرزميني

/31ê بيت /2

سÇال2 است فزون را يكي پانصد ز زيباخصال و خوشخوي و نكوروي

تÇغذيه مÇاهي بÇا آن مÇردم و نÇبود هÇم حيوان و نبود رستني آنجا در چون
راه آنان از و بخشيد بسيار مال آنان به اسكندر بود/ بسيار مردم عمر لذا ميكردند,
كشتي به همراهان با و رسيد دريا به آنان راهنمايي با و پرسيد را دريا و خشكي
به مسيرش در راند/ جلو به و رسيد م خر و سبز ساحلي به ماه يك از پس و نشست
يعني ميپرستند/ <سر> آن مردم كه است دهي آنان نزديكي در كه دادند خبر او
سي از پس و مينهند آن در بر جمجمهاي و دارند كنجد روغن پراز خمرههايي
آدمÇيان گÇفتن سÇخن شÇبيه سÇخناني آن از و مÇينهند جلو را سر آن روز چهل
پرستندهانÇد/ و دلبسته بدو آنان ميگويد/ را خودشان احوال آنها به كه ميشنوند
از را آنها بسيار داليل با و كردند نابود را سرها و خمها آن تا داد دستور اسكندر

داد/// نجات ديوپرستي اينگونه
ميكرد/ مشكل را اسبان عبور كه رسيد سنگالخي بس كوهي به و رفت جلوتر
كنند//اما پا ك سنگها از را راه و ببندند را اسبان پاي نمد, و چرم با كه داد دستور
هيچ با و است محكم بسيار و رفته فرو اسبان پاي به سنگها از بعضي كه ميديدند
را آن نام ديد چنان چون و آزمود نيز اسكندر نميشود/ بريده خنجري و شمشير
وقتي اما بياوريد, و كنيد پيدا است, ارزش با بسيار سنگ اين گفت: و نهاد الماس
مارهاي آنها روي بر رسيدند ميكرد خيره را چشم الماسها برق كه ه در سوي بدان
ديÇده بسÇيار عÇقابهاي آن بر و ميخورد چشم به مار از دريايي گويا بود/ بسيار
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گوشت و بكشند گوسفند صدها كه است اين چاره راه كه انديشيد ميشد/اسكندر
كه را, عقابها سپس و بچسبند, گوشت به الماسها كه اندازند الماسها روي را آنها
و بردارند/ افتاد گوشتها يا دهانشان از كه الماسها و كنند تعقيب ربودند, را  گوشت

آوردند/ دست به بسياري الماسهاي و كردند چنين
سنگالخهاي آن از تا تاخت اسب ديگر ماه يك و افتاد راه به دوباره اسكندر
نژاد از كه را برومند جواني و رسيد م خر و سبز دهي يافت///به نجات آزاردهنده
كه تو گفت: او به اسكندر بود/ كار و كشت مشغول سخت كه ديد بود (ايراني)  كيان

ميكني? سختي كار چنين چرا باشكوهي و خوشسيما و جوان مردي

پيكارخا كت//// ز وحيد: نسخة در ,98 بيت :[2ë] /1/10ê بيت /2

دهم1 رهايي سختت پيكار ز دهÇم پÇادشاهي را تÇو تا بيا

گفت: و كرد بلند سر تمام ادب با جوان
است/ من تنومندي و سالمتي رمز همان و كشاورزم, من

نÇرم2 جÇان بÇود درشÇتان هÇال ك چÇرم گÇرفتست درشÇتي در تÇÇنم

ميپرستي? را كه پرسيد: اسكندر
شبانه هر من و هستي آفرينندة ميپرستي, تو كه را خدايي همان گفت: جوان
پÇيامبر كه ديدهام خواب در را تو من و ميايستم نماز و ستايش به بار چند روز

پذيرايم/ را تو و خدايي
كرد///به حركت سپس و داد خلعت بدو و بوسيد را صورتش و سر اسكندر
نكارند چرا پس پرسيد محصولي/ نه و بود كشتي نه ولي علف و آب پر رسيد دهي
آب و خÇوب بسÇيار آن زمين گفتند: نيست? مناسب آن زمين مگر ندروند? و
بهدليل ميكارند چون و است/ كشاورزان كشت مانع بيدادگران ظلم اما است, بسيار
و ستم اثر بر خا ك و آب آن كه ديد اسكندر وقتي ميشود/ تباه بيانصافي همان
اسكندرآباد و بسازند عدلوداد برمبناي را آن داد دستور است گشته خراب بيداد

نهند/ نام



نظاميگنجوي پيامهاي و داستانها 262

 گذريدوبارهبههندوستانوچين

بلكه جنگ براي نه اينبار رفت, هندوستان به و داد ادامه خود راه به اسكندر
بتي درآنجا رفت قندهار به سند ة در از گذر از پس دهش/ و داد و جهانداري براي
اما بردارند, را آنها تا داد دستور بود/ شبچراغ گوهر دو چشمش دو در كه ديد
آسمان از مرغ دو كه گفت را درخشان گوهر دو آن ماجراي بتكده آن خدمتكار
دهد/ نور تا نهند بت چشم در كه شدند برآن بود/ دعوا آن تصاحب برسر و آوردند

ميگيرند/ بهره آن نور از محروم مردم ا كنون

/ëë بيت :[2ì] است/1/ بوده بودا مه مجس شايد /#

دمند1 كمتر باد روشنان او در مند خر بدان كوران كه چراغي

عرضه آنان بر را خود دين اسكندر نهاد/# خود جاي بر و پذيرفت اسكندر
او دين و شد پذيرا خوشحالي با را او مقدم چين خاقان رفت, چين به آنجا از و  كرد
چين درياي به و بيا كه كرد پيشنهاد خاقان به اسكندر گذشت تي مد پذيرفت/ را
سÇپاه سÇران از هاي دÇع بÇا خاقان و اسكندر پذيرفت/ نيز او برويم سياحت براي
با كه آمد پيش دشوار بسيار خطرات و بسيار شگفتيهاي دريا در كردند/ حركت
رسÇيدند/ گÇردابÇي نÇزديكي بÇه تÇا شÇد بÇرطرف دريÇاشناسان و اسكندر درايت
آن از است نتوانسته كشتي هيچ كه است گردابي ما نزديكي در گفتند درياشناسان
راه و كرد دانايان به رو اسكندر ميشويم/ هال ك و ميافتيم آن در ما و يابد نجات
گنبدي اينجا در دهد اجازه شاه ا گر گفت: بود او همراه كه بليناس خواست/ چاره

ميافتد/ راه به كشتي شود, نواخته طبل چون مينهم/ طبلي آن بر و ميسازم
را طÇبل و گÇنبد آن دانشÇمند, فرزانة آن كنيم, امتحان تا گفتبساز اسكندر
طبل گرداب, در افتادن از پس و برند بدانسو را كشتي داد دستور اسكندر و ساخت
اسكندر اختراعات از طبل و اينگنبد آمد/ بيرون كشتي و كردند چنين شود/ نواخته
بسيار ماهياي وجود دانشمندان از پرسش از پس را آن دليل (نظامي ماند جا به
ميآيد هيجان به طبل صداي با كه برميگيرد در را كشتي كه ميداند آنجا در بزرگ
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آمد پيش خشكي و دريا در بسيار ماجراهاي بدينترتيب ميكند)/ رها را كشتي و
است/ راه خطرات و سالك سلوك و سير بيان و راز و رمز پر نمادين آنها همة  كه

يأجوج سد

از گÇذشت/ شگÇفتآور بس سÇرزمينهاي از داد, ادامÇه را سفرش اسكندر
نيز آن از شدند/ تلف نوشيدند كه بسياري و داشت كشنده آبهاي كه زمينهايي
خانه كوه باالي بر كه ديد مردماني رسيد/ كوهستاني و مسكوني جايي به و  گذشت
پÇذيرا را او پيامبري و شتافتند استقبالش به آنجا مردم رفت, جا بدان ساختهاند,
نزديكي در گفتند: آنها كند/ يأجوج قوم شر دفع كه ستند Ôج ياري او از آنگاه شدند/
حقيقت در ولي آدم Gظاهر ميشوند ناميده يأجوج كه آن قوم كه است دشتي ما
و سÇنگدل بس كÇفتار, چÇون ناخنهايشان ريخته, قدم تا سر از موهايشان ديوند,
و خرابي جز كيشي و آيين هيچ و ميخورند و ميدرند و ميكنند حمله خونخوارند,
را او بÇميرد آنÇان از كسÇي چÇون و نميشوند بيمار آنها ندارند/ كشتار و ويراني
اين ما نجات راه تنها است/ سرزمين آن در گوري نه و مرداري نه لذا ميخورند,
باال نميتوانند آنها كه بگريزيم, درختها و كوهها باالي به آنها حملة وقت كه است

كوه/ صعبالعبور گردنة گريوه: /#

بين ميخواهيم تو از ا كنون گريوهها/# و كوهها قله بر ما زندگي راز است اين بيايند/
و گداخته آهن با هم اسكندر شوند/ حملهور ما به نتوانند كه بسازي ي سد آنها و ما

ساخت/ عظيم ي سد سنگ و قلع و سرب

شهرصلح(مدينةفاضله)

به ماه يك از پس شد/ سفر راهي دوباره يأجوج سد ساختن از پس اسكندر
رسيد/ كشت و آب پر و م خر و سبز سرزميني
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بيت89 / :[27] /1/107 Ç 10ì ابيات /2/12ì Ç 12ë ابيات /3/128 بيت /ê

ني1 نگهدار كس گله در نÇي گله ديÇوار و پرباغ راه همه

و شد خشك بدنش گذاشت دهان به همينكه و چيد ميوهاي سپاهيان از يكي
دست مزرعهاي و باغ هيچ به هيچكس داد دستور اسكندر كرد/ تب خورد ديگري
همة بود/ بينظير ارزاق فراواني و نعمت وفور از كه ديد شهري رفت جلوتر نزند
خÇردمند, مÇهربان, آرام, آنÇجا مÇردمان نÇبود/ قفل و در آن بر و بود باز دكانها
احترام با را او و شدند روبرو اسكندر با گشادهرويي با بودند, مهماننواز و صلحجو

نمودند/ شايسته پذيرايي و كردند دعوت شهر كاخ به
پرسيد: شهر پيران از اسكندر

بÇند و قÇفل كسÇي نÇدارد در بÇر گÇزند كÇه از زيÇيد چÇون ايÇمني بÇÇدين

پس2 ز نÇدارد چÇÇوپان نÇÇيز رمÇÇه كس بÇاغ در نÇيست بÇاغبان هÇمان

دروغ هÇرگز راسÇتگوييم, ديÇنمداريÇم, همگي ما دادند: پاسخ شهر بزرگان
خدايي هرچه نميپرسيم/ بپرسيم نبايد كه چيزي و نداريم كاري كسي به نميگوييم,
سÇختيها برابÇر در ميكنيم, ياري ناتوان به نميورزيم/ دشمني ميپذيريم, باشد

آيد/ بيرون نگراني از تا ميرسانيم ياري وامدار و كننده زيان به بردباريم,
بسÇيارخÇواري, فÇريب, سÇخنچيني, س, جسÇت غÇيبت, نÇيستيم/ زيÇادهخوار

ندارد/ وجود ما دين در فتنهانگيزي و بدخواهي
خÇويش مال در قسميم راست همه بÇيش مÇال كس ز كس مÇا ز ندارد

ديگÇÇران3 گÇÇرية بÇÇر نÇÇخنديم هÇمسران هÇمه را خÇود شÇÇماريم

نÇيز4 نÇدزدند هÇم ديگÇران مÇÇا ز چÇيز نÇدزديم مÇÇا ديگÇÇركسان ز

و بÇردباري و خÇدا بÇه تÇوكل و حÇقگرايÇي و احÇترام و مسÇاوات بÇه چÇون
در چوپان, گله در بند, و قفل خانه در اينرو از پايداريم, خدا گرايي و پرستشگري
تخم هفتصد تخم هر از نتيجه در نداريم/ دادگاه و پاسبان شهر در نگهبان, مزرعه
دلافسرده مرگ از و است طوالني عمرها نميميرد, جواني در هيچكس ميرويد/
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پروردگاريم/ سرنوشت و خدا اوامر تسليم ما خالصه و نيستيم
كجاست از آن و چون كاين نگوييم راست كÇردست آفÇريننده هرچ به

پÇرهيزگار و پÇا ك مÇا چÇو باشد قÇرار كه مÇا بÇا خÇلق از گÇيرد  كسÇي

/1ë7 Ç 1ëë ابيات /1/1ì3 بيت /2/1ì7 Ç 1ìë ابيات /3

شÇود1 بÇÇيرون زود مÇÇا پÇÇرگار ز شÇود دگÇرگون مÇا سÇيرت از چÇو

و ماند شگفت در شنيد و ديد را رفتار و گفتار و وضع و حال اين اسكندر چون
 گفت:

جاي2 به مردان نيك اين از هست جهان جÇÇهانآزماي پÇÇيش كÇÇÇÇه هÇÇÇÇمانا

كÇهايÇم?! مÇا پس ايÇÇنند مÇÇردم وگÇÇر بÇرچÇهايÇم مÇا است ايÇن سÇيرت ا گÇر

گÇذشت ايÇنجا بÇÇايد تÇÇا بÇÇود بÇÇدان دشت و دريÇÇا بÇÇه مÇÇÇا فÇÇÇÇرستادن

بÇÇخردان3 ايÇÇن آيÇÇÇين درآمÇÇÇÇوزم ددان خÇÇوي ز گÇÇردم سÇÇÇير مگÇÇÇÇر

جÇهان گÇرد بÇه هÇرگز بودم, ديده را اينان ازاين پيش ا گر ميگفت: خود با
ميپرداختم/ خداپرستي به و مينشستم كنجي در و نميگرديدم

فÇرمود: د حمÇم حÇضرت كÇه است اخÇالقي ملكات به انسان رساندن پيامبري از هدف Áاصو ,171 بيت /ê
مييابد/ پايان ت نبو رسد پايگاه اين به بشر ر تفك ا گر رسانم/ كمال به را اخالق مكارم تا شدم برانگيخته برآن
اهÇريمن و درآيÇد/ عÇمل به نظر از تا مييابد ادامه آنقدر فاضله مدينه بدين حصول براي ارشاد و امامت اما
و عيسي<ع> حضرت نماد در آن عيني م تجس كه بدهد داد و عدل و صلح يزدان به را خود جاي جهل و نفس

است/ شده نمايان غيره و مهدي<عج> حضرت

پÇÇيغمبري4 يÇÇاد بÇÇنه از نكÇÇرد دينپروري و دين آنچنان ديد چو

مرگاسكندرووصيتنامةاو

را درياها و هها در و كوهها روستاها, و شهرها و صحراها همراهان با اسكندر
پيامي گهگاه ميسرود/ قهر و مهر و جنگ و صلح نواي جا همه در درمينورديد,
بÇدو هاتفي كه شنيد روزي تا بازگرد وطن به است بس ديگر كه ميشنيد دل از

 گفت:



نظاميگنجوي پيامهاي و داستانها 266

/2ì بيت :[28] /1/29 بيت /2/ë2 بيت /3/ëì بيت /ê

بÇازگرد1 ليÇن او مÇنزل سوي آخرنورد به را زمين رساندي

كن2 راه مه پنج تا خانه سوي كÇن كÇوتاه پنجه جهان كار ز

وطÇن به يونان در و رسيد, خواهد يونان به ديگر ماه پنج تا كه پنداشت او
در شد حركت آماده و گفت را پيام آن خردمند رازداران با شتافت, خواهد حقيقي
از و شد بابل عازم سپس و رسيد كرمانشاهان به تا گذشت كرمان از خويش مسير
او بÇر بÇيماري و ضعف حالت آنجا در رسيد, زور شهر به تا كرد روم عزم بابل
زهر و مسموميت از بيماري اما نوشاندهاند, زهري او به كه پنداشت شد, حاصل
و يونان دانشمندان آيند/ بدانجا پزشكان بهترين تا فرستاد يونان به قاصدان نبود/

نبود/ سودبخش كردند كه دارويي هر ولي رساندند را خود سرعت به روم
وفÇات3 درآيÇد چÇون كند چون وفا آبحÇÇيات جÇÇمله د وÇÇ Ôب دوا گÇÇر

سÇاختن4 عÇدم بÇرگ بÇه درآمÇÇد تÇاختن از شÇد سا كن كه وجودش

نوك/ باال, سقف, دوش, كتف, فت: Ôس /#/ì1 بيت /ë/ë1 بيت :[29] /ì

نÇهاد5 بÇالين بÇه سÇر نÇÇالندگي ز نÇهاد زين مه سفت# بر كه سكندر

مÇهمترين از يكي كه نوشت تي وصي كرد/ اميد قطع زندگي از ديگر اسكندر
در حكومتها و انسانها همة براي كه است اخالقي و تاريخي داستاني,  كارنامههاي

ميشود: آغاز چنين و است بزرگ درسي دورانها همة
بÇلند6 تخت و شمشير خداوند ديÇوبند خسÇرو مÇنم سكÇندر

درياي تا افريقا در قيروان كه بودم جهانگير آن من كه ميدهد شرح سپس و
را مسكون ربع همه Âك و شمال قطب و روس تا جنوب اقيانوسهاي از و چين
آيÇين كشÇيدم/ خÇود فرمان زير به يا و كشتم يا را زمان شاهان همه درنورديدم/
بÇر و رفÇتم سÇرانÇديب به برداشتم, ميانه از را بتپرستي بردم/ بين از را مجوس
كردم, زيارت را كعبه و س بيتالمقد ساختم, را يأجوج سد نهادم, قدم آدم قدمگاه
دخمة به و نوشتم در را ظلمات و طوفاني درياهاي و آتشزا و خشك صحراهاي
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رسيدم/ ديگر بسياري و اد شد قصر عاد,
سÇير ديÇد از ديÇده نشÇÇد هÇÇنوزم زيÇر و بÇاال ز ديÇدم جÇÇمله جÇÇهان

يعني است, شده ذ كر سال 32 تاريخي منابع در كه حالي در دانسته سال 3ì را اسكندر عمر ت مد نظامي /#
است/ يافته وفات م ق/ 32ê سال 80Ç /در 79 ابيات /1

كÇار1 سÇرانÇجام گÇويم نكÇته همين هزار سي بود گر شش# و سي اين نه

آمد//// چاره وحيد: نسخة در , 8ìبيت /2/100 بيت /3/102 بيت /ê

دست2 بÇه آيÇد چÇاره چاره گÇري به هست كÇه را مشكÇلي هر مرگ جز به

بÇازجست3 بÇايدم را خÇا ك هÇÇمان نÇخست بÇرگرفتم سÇر كÇه خا كÇي ز

بÇاز4 سÇپارند خÇا كÇم بÇÇه بÇÇرهنه فÇÇراز رسÇÇيدم بÇÇرهنه در مÇÇÇÇا ز

كÇاست چÇه زو يÇا كÇوه بÇر افزود چه خÇاست و بÇنشست كوه بر مرغ يكي

مÇن? انÇدوه چÇه را جÇهان رفÇتم چو مÇن كÇوه جÇهان اين و مرغم آن من

گÇوژپشت دايÇة بÇرايÇن نÇفرين كشت كه زود هÇم و زاد مÇرا چÇون بسي

كسÇي بÇاشد ديÇده هÇم نÇيز سÇÇتم بسÇي شÇفقت ديÇدند گÇرچÇه زمÇن

كÇÇردهام هÇÇم نÇÇيز سÇÇتمگركÔشي كÇÇردهام سÇÇتم ار كÇÇنيد حÇÇÇاللم

قصر/ شكوي: Ôم /##

پÇا ك جÇان برد پا كان مÔشكوي## به خÇا ك بÇه درآيÇد سريرم مشكين چو

ميگذارند/ آن در را نعش كرده سياهپوش كه است تابوتي از كنايه سرير: مشكين ,110 Ç 10ê ابيات /ë

كÇنيد5 زبÇانتر مÇÇن آمÇÇرزش بÇÇه كÇنيد بÇرسر كÇه غÇباري جÇاي بÇÇه

بعد روز رفت/ خواب به و افتاد برهم چشمانش و نداشت گفتن توان ديگر
در امÇيدي هÇيچ ديگÇر اسكندر ميشد, بدتر و بدتر ساعت هر شد, بدتر حالش

كه: نوشت مادرش به سوگندنامهاي و خواست را دبير نيافت/ خويش
مÇادرم يك نÇه مÇادر چÇار سوي اسكÇندرم كÇه من از نامه اين  كه

دستگردي)/ وحيد نسخة دوم (جلد عنصر چهار مادر: چار ,ë0 Ç ê9 ابيات :[30] /ì

بÇاد6 رود بÇرلب سÇبو شكسÇته باد بدرود چشمه شد قطره گر  كه

/ëì بيت /7

دهاد7 صبوري غم دراين خدايت دهÇاد دوري Çام اي سÇوزت ازاين

ا گر كني/ ناله و بداري مصيبت مبادا كه كرد تأ كيد بسيار سوگندهاي با سپس و
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بگو آنها به كن/ دعوت را همه و كن برپا بزرگ مهمانياي كني سوگواري خواستي
تو خورد را غذا آن كسي ا گر باشد/ نمرده كسي او از كه بخورد را غذا اين كسي  كه

اوست/ بهشتهاي و خدا سوي به رفتن مرگ, بخور/ اندوه نيز

/10ê بيت /1/123 بيت اسكندريش////2/ به وحيد: نسخة ,1ê8 Ç 1ê7 ابيات /3

يكيست1 صد گر و سال بود ده ا گر انÇدكيست مÇا عÇمر بسÇياري چÇو

دوست ديدار به روز آن فرداي و افتاد غش حالت به اسكندر شد, تمام نامه
شتافت/

سÇپرد2 را جان داد جان كه بدانكس مÇرد شÇمع چÇون خنده در و بخنديد

دور انÇديش بÇد از ديÇار آن بÇود زور كه شÇهر از بÇردندش مÇصر سÇوي

درانÇداخÇتند3 تÇخته بÇه تÇÇختش ز سÇاختند وطÇن اسكÇندريهش بÇÇه

پيامهاياينمبحث

نيست/ جاودان عمر را هيچكس Ç1

/1ê9 بيت /ê/1ëì بيت /ë/1ë8 بيت /ì

نÇبرد4 پÇايان به او با رقعه اين نÇبرد كس جÇان هÇيچكس جÇÇهان زداغ

است/ نبرده پي اسرار اين به كسي هرگز و نيست آشكار كسي بر مرگ راز Ç2
نÇيست5 روي خÇامشي جÇز پÇرده درايÇن نÇيست كÇوي ايÇن شÇرط سگري جسÇÇت

عليهالرحمه: سعدي فرمايش به ندارد/ دلبستگي ارزش ناپايدار جهان Ç3

نشايد/ را دلبستگي نپايد آنجه
است6 سÇتمكاري چÇندين درخÇورد نÇه است خÇواري چÇنين ايÇن بÇا كه جهاني

پسازاسكندر

سوگ به و شدند عزادار يكپارچه اسكندر مرگ خبر از روم و يونان مردم
بÇيتابي پسÇر سوگند طبق اما شد, دلشكسته بسيار گرچه اسكندر مادر نشستند/



269 اقبالنامه

اسكندر پسر اسكندروس شد/ ناÄل دوست ديدار به و نزيست ديري نيز او نكرد,
عÇذر چÇنين و ساخت پيشه عبادت و عزلت و گوشه گيري و نپذيرفت را شاهي

آورد:
آراسÇتن مÇجلس پÇدر جÇاي بÇÇه مÇيخواسÇتن است حرام برمن  كه

/12 Ç 11 ابيات :[32] /1/17 بيت /2/19 بيت /3

نيست1 پديدار سر را رشته اين نÇيست كه كÇار جÇهان حسÇاب با مرا

كÇيستم?2 مÇن رفت فرو چون پدر نÇيستم پÇدر از بÇيش كÇه هÇÇمانا

دلخÇوشي3 هÇمان بينم نيز من دلكشÇي كه بÇدان او ديÇد چÇه دنÇيا ز

آورم نشست تÇÇنها ديÇÇÇÇر درآن آورم دست بÇه خÇارا ديÇÇر يكÇÇي

كوه/ دل در خارا سنگ از ديري خارا: دير ,29 Ç 28 ابيات /ê/2ë بيت :[33] /ë

خÇÇا ك4 آلودگÇÇيهاي فÇÇروشويم پÇا ك جÇان گÇوهر از خود اشك به

پرداخت/ رياضت و عبادت به و نشست ديري در سرانجام

سرانجامفالسفههمعصراسكندر

ارسطو

لحÇظات آخÇرين در ق/م) 322) درگÇذشت نÇيز ارسÇطو كه نگذشت ديري
چيست? جهان اين سرانجام و احوال پرسيدند: او از عمرش

و بوييد را آن بياوريد, سيبي گفت سپس و نميدانم, هيچ آن از گفت: ارسطو
گفت: و خنديد

پÇا ك5 يزدان به ره دگر سپردم پا ك جان اين آمد پا ك زيزدان

هÇرمÇس

عÇرفان و راز و رمز اهل كه هرمسيان مكتب پيرو و يوناني حكيمي كه باشد سوم هرمس ميرسد بهنظر /#
باشد/ بودند

زندگاني لحظات آخرين در نيز او درگذشت/# نيز هرمس كوتاه زماني از پس
آن از من ندارند, گرانباري و تعلق هيچ كه كساني حال به خوشا گفت: چنين خود
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گرفتم/ قرار خدا پناه در و رستم

/11 بيت :[3ê] /1

آوريÇد1 پناه يزدان پا كيزه به آوريÇد راه عزم چون نيز شما

نÇظامي امÇا اسكندر/ فوت از قبل سال 23 يعني يافت وفات 3ê7ق / م سال در شد گفته چنانكه افالطون /#
است/ كرده ذ كر سال 113 را او عمر آرد شمار به اسكندر همعصر را او زمان اينكه براي

افالطون#

فرمود: مرگ وقت در و بمرد نيز او
بر چگونه بخوابم, آغازينم گهواره در دارم دوست كه هستم طفلي چون ا كنون
مزاج چهار و عنصر چهار (منظور است سست ستونش چهار كه كنم يه تك خانهاي

دارم/ جوان آرزوهاي ساله ده كودكان چون دارم سال 113 ا كنون كه من است)

كرد/ وفات اسكندر از پيش سال صد يك از بيش حدود كه باشد طالس همان, واليس Áاحتما /##

واليس##

خواهد ستمكاران دوران پس اين از گفت: مرگ وقت در و درگذشت نيز او
بود/

بليناس

داشÇتم, منزل تن, گلين خانة در كه هستم جاني من گفت: مرگ وقت در او
برميگردم/ آغازين جايگاه همان به ا كنون

فرفوريوس

كÇه تفاوت چه ندارد پايندگي چون جهان سراي ميگفت: مرگ موقع در او
رنج/ چه و خوشي چه ميگذرد هردو دوزخ, يا باشد بهشت

درگذشت/ اسكندر فوت از قبل سال 7ë يعني 399ق / م سال در سقراط /###

سقراط###

گفتند: شا گردان رسيد, فرا مرگش موقع و نوشانيدند شوكران زهر بدو چون
كنيم? بنا كجا در را آرامگاهت

داد: جواب
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/12 بيت :[39] /1/3 بيت :[ê0] نوازند/2/ طبل آن با كه ستبر چرمي تسمة دوال: /#

جاي1 سازيد خواهيد كه جا هر به پÇÇاي گÇÇيريد بÇÇازيابيد  گÇÇرم

سرانجامنظامي

ميگويد: و ميدهد خبر خود رفتن از نظامي خانمه در
گÇÇام2 بÇÇرداشت تÇÇيز شÇÇدن عÇÇزم بÇÇه تÇمام شÇÇد داسÇÇتان چÇÇوايÇÇن نÇÇظامي

دوال# زد دهÇÇل بÇÇر ره عÇÇزم بÇÇر سÇال كÇÇÇÇه سÇه و شÇصت ز مÇه شش بÇود فÇزون

/ë Ç ê ابيات /3/ì1 بيت :[ê2] /ê/نشد يافت دستگردي وحيد نسخة در بيت اين /ë

خÇÇفت3 نÇÇيز او و بÇÇÇÇخفتند حكÇÇÇÇيمان گÇÇفت فÇÇرزانÇÇه حكÇÇيمان حÇÇال چÇÇÇÇو

و رسÇانده پÇايان به ارسالن مسعودبن ين الد عز ملك نام به را اقبالنامه وي
است ساخته نمايان اينگونه را پايانكتاب درخاتمه و است زبانگشوده او بهدعاي

 كه:
اخÇتري4 نÇيك و فالي فيروز به دري داستان اين شد پايان به

شÇمار5 پانصد ز گذشته نه نود يÇادگار بÇردهم چنان زهجرت

است, شده نوشته قبرش سنگ روي كه او وفات تاريخ كتاب اين ل او سيزده صفحة پاورقي به ه توج با /##
/ ¹واسع ¹رحم عليه, رحم¹اهللا است/ بوده قمري هجري ì0ë سال رمضان چهارم

و درگذشت## نيز او هرحال به است/ داشته حيات ë99 سال تا نظامي پس
رسيد/ آمرزش نداي او به ميگويد, خود چنانكه

بيت8 / :[ê0] /ì

امÇيدوار6 كÇرد آمرزشم به آمÇرزگار كÇه گفتا و بخنديد

است/ صاحبدالن زيارتگاه گنجه شهر در نظامي آرامگاه




