
 گرفت؟؟؟ شکل چگونه ما هنگیفر و یادب یتهو

  چھارم قسمت

 جدید یوه ھایش و ھا یآور نو با

 دانشمندان و محقیقن سھولت بخاطر بخش یک در منسجم یپژوھش یک
 »یافت خواھد ادامھ معاصر اندیشمندان و بزرگان تا سلسلھ این«

  )صباح( استاد: گردآورنده و محقق

  

غما یعظمت طلبانھ بھ  ما ظالمانھ و یخیتار و یفرھنگی، ت ادبیت کھ ھوصدھا سال اس دردمندانھ دھھا و

بدانھ ادامھ تھمچنان مس -ن روندیاست ا کھ ھنوز ھنوز گرفتھ و دستبرد قرار مورد چپاول و برده شده و

ھمھ  ساختھ و یخیافتخارات تار و یت فرھنگیفاقد ھو ن مارایآفر غرور و ن ادب پروریسرزم و دارد

 ن مایسرزم در. زنندیم ش وصلھ ناجوریخو یتیھو یدامان ب کوردالنھ در بوم را و ن مرزیا نبود و بود

، نھ تنھا کھ عکس العمل، درد اندوه و با! یبل. خوردیآب تکان نم تاراج آب از ن چپاول ویقبال ا در

 یعده زین یسطح مل شوربختانھ کھ در ندارد و انھ وجودیگرا یمل حق خواھانھ و یپژوھشھا ق ویتحق

 یتسلط ج ویترو یپ مذبوھانھ در یتالشھا با ختھ ویگانھ ریاب بیآس رآگاھانھ آب دریا غی آگاھانھ و

  . اند تگاپو ما در یت فرھنگیھو و یات نا اشنا بھ زبان ملیادب فرھنگ و

ن ما یمل یادب و یت فرھنگیشناخت ھو توانستھ باشم در - کھ انجام گرفتھ  یاکنون انچ من ادعا ندارم تا

د یشا ادامھ بدھم و ن راه رایا یانرژ ھمھ توان و اما مصمم ھستم کھ با انجام داده باشم و را یبزرگ یکار

بردارند تا حقوق سوختھ دالن  یبلند یگامھا رین مسیدر داده و یاریھم و یاریدست  زین یگرید یکسان

  ) د آنروزیبھ ام( .مینستا باز، گرفتھ اند قرار، ظالمانھ شرمانھ ویچپاول ب و کھ مورد تجاوز



  عمعق بخاری

  
ٔ پنجم و ششم ) قمری ۵۴٣یا  ۵۴٢–؟( الدین عمعق بخاری امیراشعرا شھاب از شاعران پارسیگوی سده

. است او بھ درگاه پادشاھان آل افراسیاب تعلق داشت و چند تن از امیران آن را مدح کرده. است قمری

 عمعق عمری دراز. دست است صوص در تشبیھ چیرهاو بخ. است اشعار وی آکنده از صنایع بدیعی

  . یافت) بیشتر از صد سال(

 یچھار مقالھ ، ان آمدهیشاعر معروف قرن ششم بھ م یاز عمعق بخار یکھ نام یین جایتر یمیقد

ش از خود یکھ شاعران پ یھنگام یو. ف شده استیست کھ در حدود پنجصدوپنجاه تالیسمرقند یعروض

  : دیگو یم، شمارد یرا م

و نجار  یسمرقند یدیو رش یو عمعق بخار یبیو نج یو گالب یماند بلولو یآل خاقان باق یاما اسام«

» یشطرنج یشھ و علیو پسر ت یو سغد یو جوھر یسپھر یو پسر درغوش و عل یذیبان یو عل یساغر

  . دینما ینقل م یتیحکا یگر درمورد وید یو پس از آن در جا

ف کرده است در فصل یااللباب کھ در حدود سال ششصدوھجده آن را تال در لباب یپس از آن محمد عوف

 ین عمعق البخاریاالجل شھاب الد«: ن نوشتھ استیآل سلجوق در ماوراء النھر درباره عمعق چن یشعرا

آنچھ از شعر او عذب و ، برحق یدر شاعر یساحر یعصر خود عمعق بود و در دعو یاستاد شعرا - 

رت افگنده است و یو لطافتست و آنچھ مصنوعست جملھ استادان را در ح ت سالستیمطبوعست در غا

کس مثل آن نگفتھ  یش از ویده گفتھ است کھ پین قصیت کھ در مطلع ایاتفاق جمھور شعر است کھ چند ب

  : نظم، دیگو یم، ھم نتوانستھ است گفتن یاست و بعد از و

  روان دارد ید و گر موریسخن گو یاگر مور

  ». . . م کھ جان داردیمن آن مو، مین گومن آن مور سخ



  . را آورده است یگر از اشعار ویت دیست وپنج بیکصدوبیت ین بیو پس از ا

، دختر سلطان سنجر، چون ماه ملک خاتون: د کھیگو یخ آل سلجوق میدر تار یابو طاھر خاتون

ات او تنگدل و ملول شد ار از وفیسلطان سنجر بس، کھ در حبالھ سلطان محمود بن ملکشاه بود، درگذشت

 یده یاز قص، نا بودیر و عاجز و نابیعمعق پ. دیھ خاتون بگویتا مرث، و عمعق را از بخارا طلب کرد

  : قطعھ، ن واقعھ در فصل بھار بودیات بگفت و این ابیمطول اسنعفا خواست و ا

  ھنگام آن کھ گل دھد از صحن بستان

  رفت آن گل شکفتھ و در خاک شد نھان

  نکھ شاخ شجر نم کشد ز ابر ھنگام آ

  . آب ماند نرگس آن تازه بستان یب

ن یام، در مجمع الفضال ییمحمد عارف لقای، کاشان یذکر یعل، در بھارستان یگر شعرا از جملھ جامید

ن مجال یکھ در ا. اد کرده اندی یکیو ن ییو توانا یبھ بزرگ یز از وین. . . م ویدر ھفت اقل یاحمد راز

 یاسام یبر آن است تا تمام یسع. است یق جداگانھ ایازمند نحقیست و خود نیبھ آن نفرصت پرداختن 

مانند معجم البلدان  ییایاز کتب جغراف یحاتیبھ کار رفتھ را ھمراه با توض یکھ در اشعار و ییایجغراف

  . ان دارمیب. . . و یاقوت حموی

  : ح مختصریراه با توضبھ کار رفتھ ھم ییایجغراف یکھ در آن نام ھا ییت ھایو اما ب

  بھ بود؟ین چھ شایا: ن تفکر بودم کھیدر ا

  ن سپس سخن او کجا گذارد کام؟یو ز

  : بخارا نھاد و گفت بمھر یسو یکھ رو

  بر تو درود باد و سالم، ا بخارایا

  بدست دولت و اقبال و اتفاق و قضا

  و پدرام یشھ خرم و آباد بادیھم

  دم کندر کتابھا لقبت ین شنیچن

  المحفوظست و قبھ سالم نھیمد

  م باد تو مشکست و آب ابر توشترینس

  ھوات کان مرادست و خاک معدن کام

  د اندر مغزیتو نافھ گشا یبخار بو

  م کام تو شکر فشاند اندر کامینس



  و ھمھ قومت یت المعموریتو ھمچون ب

  ان گرفتھ مقامیشھ در تو چو روحانیھم

  نیاعتقاد اندر د یرگینھ در تو ت

  اختالف در احکام یتازگ نھ در تو

  تو ین بزرگواریچند، ا بخارایا

  ست و عزوجاه و مقام؟یھ ثنایترا چھ ما

  زین شاھزاده کرد عزیزدت بچنیکھ ا

  . ن کرامین ملوکست و برتریکھ بھتر

  کھ بنشست بملک، از روم، دمیسلم را د

  در توران یدم بر تخت شھیتو را د

  ک چند بدم دستکش اسکندری: گفت

  روانینوش یچند بدم بارگک ی: گفت

  ل بحمومیعد، ک چند، یدر عرب بودم

  زندمرو را نعمانیگر ھمھ اسبان بگر

  بت فرعونیک چند مر داشت جنیگفت 

  ک چند مرا داشت بر آخر ھامانی: گفت

  بنشست یزیوسف بعزیچو : اددارم کھی

  از کنعان یعقوب نبیمصر آمد و  یسو

  دان شد در دشت حرانیاد دارم کھ عبی

  جا دشت شد آراستھ و آبادان ھمھ

  یدم درمانده بشارستانیلوط را د

  نگوم گشت ھمھ شارستان، چون دعا کرد

  ییکرم شد اژدھا یکی: اد دارم کھی

  کھ بخوانند مر آنرا کرمای، نیبزم

را کھ یز، ن درست تر استیبا دو نقطھ تلفظ کنند و ا یسھ نقطھ کھ برخ ینقطھ و ثا ین بیبا س: کتیاخس

بخش فرغانھ بھ شمار  یکھ قصبھ ، در ورارود است ینام شھر. ستین یقطھ در حروف پارسسھ ن یثا

ک ی. دور است یک فرسنگ از کوه شمالیرامون یرود چاچ است و پ یکرانھ  یدر پھنھ  ینیدر زم. دیآ



 یشھرک اندرون، دارد یواره ایز دیدور آن ن. رامون سھ فرسنگ باشدیدارد و ربض آن پ) کھندژ( قھندر

ھر دروازه از ربض . ار استیروان و استخرھا بس ین شھرک و ربض آن آبھایدر ا. چھار دروازه دارد

، شھ روان داردیھم یک فرسنگ در خود گرفتھ و رودخانھ ایوندد کھ شھر را تا یپ یبھ باغستان ھا م

رجھ و عرض آن نود و چھار د ییایطول جغراف، م چھارم استیورارود در اقل ین شھرھایباتریاز ز یکی

  . بان از آن برخاستھ اندیاز دانشمندان و اد یگروھ. م درجھ استیو ھفت و ن یآن س

شوا بوده و پس از سال پنجصدودو یخ پیکھ در لغت و تار یکتیابوالوفا محمد پسر محمد پسر قاسم اخس) - 

  . درگذشت

احمد . ستھ و درگذشتھ اندیشاعر بوده و ھر دو در مرو ز یبیبرادر او احمد پسر محمد پسر قاسم اد) - 

  : دیت را در وصف شھر خود گوین دو بیا

ن سو لئاما یتربھ ارض یمِ ّ   خلق هللا ال

ّ اخس ایان َ ّ الکِرام ال ِ لِد ا َ ُّ لم ت   کث ام

بھ سال : دیھ گویرویش. بوعصمت یکتیاخس) یگر فرغانیتا پنج پشت د( نوح پسر نصر پسر محمد

و جز  یر محمد پسر احمد ھراتیو احمد پ یسر فارس ناطقچھارصدوپانزده بھ ھمدان آمد و از بکر پ

ث یحد: دیاد کرده گویحافظ بوالقاسم او را . میکن ینقل م یاز و یما از بوبکر صندوق. ت داردیشان روایا

  . ده استیث شنیدر عراق و شام و خراسان حد، دارد و پرگوست یاو کج

  اوش

  کھ مثال و خطاب تو بگشت یبھفتھ ا

  حداوش واوزجند و نساست از آن طرف کھ

بارو و چھار دروازه و  یدارا» قبا«ک یفرغانھ نزد یبزرگ از بخشھا یشھر. ن نقطھ داریبا ش: اوش

ن یسرزم. ر نظر دارندیده بانان در آنجا رفتار ترکان را زیاست کھ د یده بھ کوھیچسب، ک کھندژی

  . ز استیزرخ

  : ز بدان نسب دارندین یگروھ

  . شود یده میعمران د، کھ نام او در کتاب ابن نقطھ یشاو یعمر پسر موس) - 

  . پنجصدونوزده درگذشت یحجھ یھ کھ در ذیفق یمسعود پسر منصور اوش) - 

حج بھ سال ششصدودوازده  یبرا. در بخارا بود. یپسر خالد ابو عبدهللا اوش یمحمد پسر احمد پسر عل) - 

  . . . زده درگذشتید و در آنجا بھ صفر ششصدوسیث شنیبھ بغداد آمد و از مردم آنجا گفتھ ھا و احاد



ارمنان را واگذاشت و ، جانیآذربا، گرگان، سبدان، النیگ، اصفھان، مکران، کرمان، سگستان، خراسان

ان سھ فرزند خود ین را میزم، دون شاهیگر گفتند کھ افریان دیپارس. دیک را بھ نام او نامین ھریسرزم

  . است و شاھان روم از فرزندانش ھستند) شرم( داد کھ ھمان) سلم( باختر را بھ، م نمودیتقس

بھ من گفتھ . ندیگو یز مین» اوزجند«فرغانھ کھ آن را  یاز بخش ھا، در ماوراء النھر یشھر: اوزکند

. نزد مردم شام دارد) کفر( است کھ ییبھ ھمان معنا، ھ استید یشده کھ کند در زبان آن مردم بھ معن

و چند دروازه و ) کھندژ( فرغانھ پشت مرز دارالحرب است و بارو و قھندژ ین شھرھایاوزکند آخر

  . کنند یم یو ترکان تا آن محل بازرگان. بستان ھا و آب روان دارد

ابوالحسن  یبیمان پسر داود خطیپسر سل یشان علیاز ا یکی: بدانجا نسبت دارند یگروھ: منسوبان بدانجا

او از ابوسعد عبدالرحمن پسر . چھارصدوپنج بھ ھمدان نزد ما آمداو بھ سال : دیھ گویرویش. استیاوزکند

ُوش یو از ابوالحسن محمد پسر قاسم فارس یسیمحمد ادر رک ُ لم یو از ابوسعد خ و  یو از عبدالرحمان سُ

  . ت داردیشان روایجز ا

  بابل

  ریوز ناوک مژگان تو در بابل و کشم

  مکار شکستھ یار صف جادویبس

  سحر شد یزم جابابل و خوار، ارایشھر

  ن الضاللین الرشاد و سحر آن عین عیسحر ا

  خطبھ بابل اگر گشتست پر سحر حرام

  . خوارزم پر سحر حالل یشد زطبعم خطھ 

واژه : دیاخفش گو. ل بدان شھرت داردیبا یسحر بابل و م. کھ کوفھ و حلھ در آن است ینام بخش: بابل

ر یغ، ش از سھ حرف در حالت معرفھیونث باشد و بز اگر میرا کھ نام ھر چیز. ر منصرف استیبابل غ

اد ی» ونیبابل«را نزد اھل كتاب در واژه » بابل«بابل را نزد ما معنى  یما معن. منصرف خواھد بود

و مطالبى كھ در = ن ببابل ھاروت و ماروت یو ما انزل على الملك»تیز درباره آیمفسران ن. م كردیخواھ

. بابل دنباوند باشد: ندیگران گویبابل عراق بود و د«: دیگو. فرود آوردھاروت و ماروت : بابل بردو ملك

  . بابل كوفھ است: دیگو) عمرانى( ابوالحسن

ن كس كھ پس از طوفان بدانجا ینخست: ندیستند گویز ان در بابل مىیدر زمان باستان كلدان: دیابومعشر گو 

رون آمده بدانجا وارد شده بھ زاد و ولد یى بكھ با ھمراھانش از كشت، ان نھاد نوح بودیآمد و آن را بن

شان از دجلھ تا فرات یخانھ ھا، دند و شھرھا ساختندیار شدند و پادشاھان برگزیپرداختند و پس از نوح بس



» سواد«شان ین ایسرزم، دیده در كنار دجلھ تا بھ كسكر در كرانھ فرات تا كوفھ رسیگر چسبیكدیبھ 

شان ھمچنان یپادشاھى ا. شان بودندیان ایان سپاھیستند و كلدانیز در بابل مىشان یپادشاھان ا. شد خوانده مى

. شان برافتادیو پست شدند و پادشاھى ا، شان كشتھ شدیار از این پادشاه و گروھى بسیبرپا بود تا دارا آخر

اكیرانیزدگرد پسر مھبندار از گفتھ ای ّ م پندارند سھ دھان و شش چش پادشاھى كھ مى، ان آرد كھ ضح

ر یدون شاه او را اسیپس فر، م كم پادشاھى كردیك روز و نیان نھاد و ھزار سال یبابل را بن، داشت مى

  . رند و مھرگانش نامندیرى ضحاك را جشن گیان سال روز دستگیرانیا، بھ كوه دنباوند فرستاد، كرده

خ یبخت نصر كھ تار، ستندیز  ھمگى در بابل مى) ع( میپادشاھان باستان؛ فرعون زمان ابراھ{: دیگو او مى

ل آن آورد كھ یپس از آن كھ بر سر بنى اسرائ، شمردند ن مىیكى از پادشاھان سراسر زمینگاران او را 

، بابل دوازده در دوازده فرسنگ بود: دیابومنذر ھشام پسر محمد گو. بھ بابل رفت و در آنجا بماند، آورد

ى كھ امروز یگذشت تا بخت نصر آن را بھ جا بابل مىان یرود فرات از م، بود دروازه آن پشت كوفھ مى

شھر بابل را : دیگو او مى} . بود وار مىیزش دیم ریگذشت و ب واره بابل مىیر دیرا از زیز، دیاست گردان

 ِ در زبان بابلى كھن » بابل«كھ ، ھرمز گرفت= ان نھاد و نام آن را از ستاره مشترى یوراسپ زورگو بنیب

ھر چند توانست از دانشمندان در آنجا گرد ، دیان رسیو چون ساختمان آن بھ پا ،نام ستاره ھرمز است

نھا و ھمچنان پا بر جا بود تا یو ا، دیھا نام دوازده كاخ بھ شمار دوازده برج بساخت و بھ ھمان نام، آورد

از » مجالس«در كتاب، نورىیابوبكر احمد پسر مروان مالكى د. ران كردیامد و آنھا را ویاسكندر ب

م پسر سالم پسر قنبر آزاد شده على یھ از نعیونس و محمد پسر مھران از عمر و پسر ناحیل پسر یاسماع

لھ بادھاى خاورى و باخترى و یخداوند مردم را بھ وس: از انس مالك نقل كند كھ گفت) ک( پسر ابوطالب

ھركس دست راست خود : دند كھیاد شنیپس فر، ن بابل گرد آوردیبھ سرزم) شمال( ایو در) جنوب( قبلھ

پس ، رو بھ خانھ خدا باشد و بھ زبان آسمان سخن خواھد گفت، را بھ باختر و دست چپ را بھ خاور دارد

پس او . عرب پسر قحطان پسر ھود تو ھمان ھستىیاى : پس بدو گفتھ شد، ستادیعرب پسر قحطان چنان ای

  . سخن گفت] عربى[ ن كس بود كھ بھ زبان تازى ینخست

چنان خواھد بود تا مردم بھ ھفتاد و دو زبان ، ھركس چنان كند: دیكش اد مىیادگر ھمچنان فریفرپس آن 

پس . اد بند شد و مردم بھ بلبلھ افتادند و تا آن روز زبان ھمگان بابلى بودیپس آن فر، گروه بندى شدند

، ریشمش، نادانى، نامردى، مروت، شرافت، ثروت، تنگدستى، بھداشت، مانیا، شرم، بدى، كىیفرشتگان ن

، نھ و مكھ شومیمن بھ مد: مان گفتیفرشتھ ا: میگر جدا شویكدیاز : پس گفتند. رو بھ عراق فرود آمدندین

ا در شھر یمان و حین رو مسلمانان ھم زبانند كھ ایاز ا. ستیز با تو خواھم زیمن ن: فرشتھ شرم گفت

، ز با تو خواھم بودیمن ن: بھداشت گفت، تسیابان خواھم زیمن در ب: فرشتھ تنگدستى گفت، امبر استیپ



من بھ مغرب : فرشتھ جفاء گفت. ن رو ھمگان بر آنند كھ تنگدستى و بھداشت از آن عربان استیاز ا

پس ھمگان بر آنند كھ نامردى و نادانى از آن بر برھاى ، ستیز با تو خواھم زیمن ن: جھل گفت، روم مى

پس فرشتھ ! ز با تو ھستمیمن ن: رو گفتین، خواھم بود من در شام: ر گفتیفرشتھ شمش. مغرب است

ت گفتندیخواھم ز] عراق[ن جا یمن در ھم: ثروت گفت ّ من . م ماندیز با تو خواھیما ن: ست شرافت و مرو

  . افتم نوشتم درستى آن با خدا استیت را چنانكھ ین روایا: میگو] اقوتی[

ّوجھ«ت است كھ عمر خطاباز دھگان یدر روا بابل ھفت : او گفت، دیھاى كشورشان را پرسیشگفت» فل

تخت شاه بود نقشھ ھمگانى یگرى نبود؛ در شھرى كھ پایژه كھ در دیك داراى شگفتى ویشھر بود و ھر 

چى یساختھ شده بود ھرگاه كسى از پرداخت خراج سرپ، ھا رودخانھ، ھا ھید، ن با ھمھ روستاھایزم

ّ رودخانھ شان را مى مى و چون خراج را ، شد شان غرق مىیھا شت زارھا و خانھتا ك، شكست نمود سد

درشھر دوم استخرى . ندیبست تا آب از شھر فرو نش ستدبا انگشت بر روى نقشھ شكستگى را مى مى

آوردو در آن  ژه خود را مىیك شراب ویھر ، كرد ھمان مىیبزرگ بود و چون شاه مردم را بھ نھار م

  . دینوش ژه خود را كھ آورده بود مىیشراب و دن ھر كسیو ھنگام نوش، ختیر استخر مى

خواستند بدانند كھ  شد و مى ھرگاه كسى از شھر گم مى، ختھ بودیدر شھر سوم طبلى بھ دروازه شھر آو

ده یو ھرگاه صدا شن، دانستند كھ زنده است داد ى ھرگاه صدا مى، كوفتند بر آن طبل مى، ا مرده استیزنده 

اى از آھن بود كھ ھرگاه كسى از خانواده گم  نھیآ، در شھر چھارم. استدند كھ مرده یفھم شد مى نمى

  . دندید و او را در حالت خود مى، ستندینگر نھ مىیبراى آگاھى از حالش در آن آ، شد مى

ھرگاه جاسوسى بھ ، ده بودندین باالى ستونى از مس بر سر دوازه شھر نشانیاردكى مس، در شھر پنجم

شدند كھ جاسوس بھ شھر  دند و آگاه مىیشن د كھ ھمھ مردم شھر مىیكش ادى مىیراردك ف، آمد شھر در مى

  . درآمده است

، نشستند شان مىیھرگاه دو دادخواه رو بھ روى ا، دو قاضى بر روى آب نشستھ بودند، در شھر ششم

ى ول، ھ نداشتیچ ساین پر شاخ و برگ بود كھ ھیدرختى مس، در شھر ھفتم. شد زورگو در آب فرو مى

شدند  ش از ھزار تن مىیو ھرگاه ب. افكند ھ مىیشان ساینشستند برا ر آن مىیكى تا ھزار تن بھ زین كھ یھم

نى از عادت بدور است اگر آن را در ین داستان چنانكھ بیا: میگو] اقوتی[من . شدند ھمگى در آفتاب مى

  . ن استیان ھمگى چنكردم آرى داستان ھاى مردم باست اد نمىیدم ید كتابھاى دانشمندان نمى

  بخارا

  بھ بود؟ین چھ شایا: ن تفکر بودم کھیدر ا

  ن سپس سخن او کجا گذارد کام؟یو ز



  : بخارا نھاد و گفت بمھر یسو یکھ رو

  بر تو درود باد و سالم، ا بخارایا

  بدست دولت و اقبال و اتفاق و قضا

  و پدرام یشھ خرم و آباد بادیھم

  دم کندر کتابھا لقبت ین شنیچن

  نھ المحفوظست و قبھ سالمیدم

  م باد تو مشکست و آب ابر توشترینس

  ھوات کان مرادست و خاک معدن کام

  د اندر مغزیتو نافھ گشا یبخار بو

  م کام تو شکر فشاند اندر کامینس

  و ھمھ قومت یت المعموریتو ھمچون ب

  ان گرفتھ مقامیشھ در تو چو روحانیھم

  نیاعتقاد اندر د یرگینھ در تو ت

  اختالف در احکام یر تو تازگنھ د

  تو ین بزرگواریچند، ا بخارایا

  ست و عزوجاه و مقام؟یھ ثنایترا چھ ما

  زین شاھزاده کرد عزیزدت بچنیکھ ا

  ن کرامین ملوکست و برتریکھ بھتر

ّ بدانجا شوند. ن شھرھاى ورا رود استین و مھمتریاز بزرگتر] بُ : [بخارا ط حون یاز آنجا تا ج. از آمُل شَ

در درازاى ھشتاد و ھفت : دیگو» ملحمھ«وس در كتاب یبطلم. ان بودیتخت سامانیپا. وز راه استدو ر

ِ آن برج ش. م پنجم استیك درجھ در اقلیدرجھ و پھناى چھل و  قلب االسد . ن درجھ دھم استییر پایطالع

لك او حمل خانھ م. »جدى«و ھمان اندازه از » سرطان«ك درجھ یست و یر بیز، كامالً از آن او است

ھفت درجھ . ك استیز شرین» وقیع«در سھ درجھ از . است» زانیم«خانھ عاقبت او ھمان اندازه از 

ّ اكبر  ب درجھ و  ٣۶بخارا در پھناى : دیج خود گویكن ابوعون در زیل. ز داردیرا ن) خرس بزرگ( =دُ

  . م چھارم استیقھ در اقلیپنجاه دق

ش را بھ مرو با فاصلھ یوه ھایم، كو استیوه نیپر از م، اریى بسبا باغھا، بخارا بى گمان آنكھ شھرى كھن

ا سى و یان بخارا و سمرقند ھفت روز راه یم. برند دوازده مرحلھ و بھ خوارزم با پانزده روز راه مى



ن فرارود یدر سرزم: دیگو» صور«صاحب كتاب. ان آن دو استیھفت فرسنگ باشد و كشور سغد در م

ھرگاه بھ باالى كھندز آن بروى و بھ اطراف . دمیى بخارا ندیبایھرى بھ زگر شھرھاى اسالمى شیو د

ى آسمان گنبدى سبز است كھ بر یگو، ده استینى كھ بھ سبزى آسمان چسبیزى جز سبزى نبیبنگرى چ

نھ یزه و روشن ھمچون آیھمھ پاك، ھا ھید، زند ان آن چشمك مىیفرشى سبز نھاده شده باشد و كاخھا در م

ك از شھرھا بھ اندازه یچ یست و مردم ھیتر از بخارا ن تیچ شھر پر جمعیان و فرارود ھاست در خراس

ّھ است، سمرقند، سغد، ھاى جھان كھ گردشگاه، ھا عالقمند نباشند ھیمردم بخارا بھ ساختمان د سغد ! رود ابل

َّ تعالى. را بھ جاى خود من گزارش خواھم داد   . ان شاء هللا

ھا از  نى ھموار ساختھ شده است ساختمانیاست شھرى است كھ بر زم» بومجكث«نام بخارا : دیگو او مى 

ھاى سنگ  كوچھ، كاخھا، ن شھر با مساحت دوازده در دوازده فرسنگ و ساختمانھایك سور ایچوپ است 

و مردم . شود ده نمىیابان دیرانھ و بیرد كھ در آن ویگ ھاى آن را در بر مى ھیھا و د محلھ، باغھا، فرش

ك كھن دژ بھ یى استوار و ین شور شھرى است كھ با رویند و درون ایز تان و زمستان در آن مىتابس

ستگاه شاھان سامانى خراسان بود كھ ربض و ین دژ زیا. وستھ استیرون بدان پیاندازه شھركى در ب

 تر از بخارا تیشھرى پر كوى بھ نسبت پر جمع، در ھمھ فرارود. ك كھن دژ داشتینھ نزدیمسجد آد

عد سیشان را پایربض ا. نباشد افتد و بازمانده آن بھ  اھا و كشتزار مىیكند و بھ آس راب مىیانھ رود سُ

جا  زاز آنیگر نیى دیرودھا. معروف است«سام خاس»زد كھ بھیر مى«فربر»كیكند نزدیمرداب كنار ب

  . ھست» زندنھ«و » بومجكث«، »سیطواو«ار مانند یھاى بس ھیھا و د ن سور شھركیدرون ا/ گذرد مى

امام عادل ابوالفتح احمد پسر محمد پسر احمد پسر جعفر حكمى از : ف ابوھاشم عبدالمطلب گفتیشر

مان یفھ پسر یباسندى از حذ، ارى حافظیوسف پسر منصور سیعقوب یس از گفتھ امالئى ابویامالى ابوال

حون یرودى بھ نام ج شھرى در خراسان گشوده خواھد شد كھ در پشت: فرمود) ص( آرد كھ رسول خدا

كسى كھ در . روزندیپر از رحمت خدا و درود فرشتگان است مردم آن پ، شود خوانده مى» بخارا«است و 

در پشت آن شھرى است كھ . جنگند ده مىیر كشیمانند كسى است كھ شمش، آن شھر بھ رخت خواب خفتھ

اى از باغھاى بھشت در آنجا  اغچھامبران و بیكى از پیھاى بھشت و گور  كى از چشمھیسمرقندش خوانند 

  . زندیدان برخیز با شھیشان بھ رستخیاست مردگان ا

ك ید از آنجا برخواھند خواست كھ ھر یھفتاد ھزار شھ، خوانند«قطون»ھى است كھ آن رایدر پشت آنجا د

باشم و من آرزو داشتم در آنجا : فھ گفتیحذ. شاوند خود را شفاعت خواھند كردیشان ھفتاد ھزار خویاز ا

داد و ستد . امبر و مسجد الحرامیكى از دو مسجد باشم مسجد پیبود كھ شب قدر را در  ن بھتر از آن مىیا

گر یزر مانند د. شد نار زر داد و ستد نمىیبود و با د م مىیان بر درم سیمردم در بخارا بھ روزگار سامان



گر داشتند كھ در دوران یو مواد د )سرب( آنك، مس، درمى مركب از آھن. شد د و فروش مىیكاالھا خر

ش یى بر آن نقش بود و جز در بخارا و بخشھایر ھایشد تصو خوانده مى» فىیغطر« اسالم ضرب شده

شد و ھمگى در اسالم  خوانده مى» ھیمحمد«و » ھیبیمس«داشتند كھ  ز مىیگر نیى دیرواج نداشت درم ھا

اند كھ در  دهیكردم شاعرانى آن را بھ كثافت نكوھاد ین شھر یكھائى كھ براى ایبا ھمھ ن. ضرب شده است

َّ پسر یابوط. ختھ استیش ریدى در كوچھ ھایز ندارند و پلیھا آبر خانھ ب طاھر پسر محمد پسر عبدهللا

  : دیسرا ن مىیطاھر طاھرى چن

ىیھ یاال شكَّ ف» خرا«بخارا من  ّ ّ بربعھا الش   فیء النظ عز

  فیتخر ضعم فذامن فخر مفیر بھا مقیفان قلت االم

ھ در یھ بھ سال پنجاه و سھ بھ روزگار معاویاد بن ابین بود كھ چون زیز چنیداستان گشودن بخارا ن

َّ پسر زیعب، گذشت برادرم چھ كسى را بر جاى خود نھاد؟ : ھ بدو گفتیمعاو، ھ شدیاد بھ سوى معاوید هللا

َّ گفتیعب اگر : ھ گفتیمعاو. ا بر بصرة گماردد را بر كوفھ و سمرة پسر جندب ریاو خالد پسر اس: د هللا

َّ گفتیعب. رفتمیپذ ز مىیپدرت تو را گمارده بود من ن ، ن جملھ را بر زبان نراندیگرایدوارم كسى دیام: د هللا

ھ فرمان صادر كرده مرزدارى یپس معاو» !گمارم ز مىیت تو را گمارده بود من نیا عمویاگر پدرت «كھ

، از فرزندان او بر خراسان گمارده شد، ادیكسى كھ پس از مرگ ز: دنیز گوین. خراسان را بدو واگذارد

َّ پسر زیھ عبیاد درگذشت معاویچون ز: دیبالذرى گو. عبدالرحمان بود ست و پنج سالھ بود یاد را كھ بید هللا

  . ست و چھار ھزار تن از رود بگذشتیاو با ب. بر خراسان بگمارد

َّ بھ یعب» خاتون«نام  پادشاھى بخارا در آن روز با زنى بود بھ پس خاتون كھ در بخارا ، آمد» كندیب«د هللا

ولى مسلمانان ، شان بھ كمك وى شتافتندیبود كس بھ نزد تركان فرستاده خواستار كمك شد و گروھى از ا

كردند تا خاتون  ران مىیسوختند و و مى، ساز و برگشان را غارت كردند، زاندندیشان را گریدر جنگ ا

َّ برابر یپس عب، اى آشتى شدیجو امان خواستھ و بھ شھر درآمد و ، ون با خاتون آشتى كردیلیك مید هللا

. نسبت دھند» كندیب«را بھ » نیزام«گر دورند و یكدیرا بگرفت كھ و فرسنگ از » كندیب«و » نیزام«

شان یك از ایكھ ھر ، ر از مردم بخارا بھ بصره بازگشتیز بگشود و با دو ھزار اسیان را نیند او چغانیگو

د پسر عثمان عفان یسع، ھیبھ سال پنجاه وپنج معاو. شان عطا مقرر داشتیپس براى ا، كو بودینشابگرى ن

ن مسلمان بود كھ با یند او نخستیگو، را بر خراسان بگمارد و او از رود بگذشت و او از رود بگذشت

پس ، اح گماشتھ شده بود با وى بودیررى بنى یز كھ بھ امیاحى نیھ ریع ابوالعالیرف، سپاه از رود بگذشت

  . دیبھ مقام و مرتبتى رس



ست ھزار تن از یكصد و بیآشتى نامھ را بھ نزد او آورد پس ، دیچون گزارش گذشتن او بھ خاتون رس

مان ید بھ بخارا آمدند و خاتون از آن باج داده بود پشیتركان و مردم سغد و كش و نسف براى نبرد با سع

. ز شكست خوردندیگران نیخت و دیكى از بندگان آن گروه با ھمراھانش بگریولى . تمان بشكسیشد و پ

سپس چنانكھ در ، د بھ شھر بخارا در آمدیسع، د بدھى را بھ پرداخت و بھ آشتى باز آمدین دیخاتون كھ چن

دوھفت تا سال ھشتا، من پس از آن گزارشى از آنجا ندارم. ن شھر بتاختیبر ا، م گفتیواژه سمرقند خواھ

ان گرفت و پس از چھار ماه جنگ با یبھ پسر مسلم از رود گذشتھ بخارا را در میكھ فرماندار خراسان قت

مت یى بھ غنیگ ھاید. ر گرفتیمردم بخارا قتل عام كرد و پنجاه ھزار تن اس، انیچاچ، انیفرغان، انیسغد

، ن تاختن او بھ شمار استیكھ نخستسپس از آنجا بھ سمرقند شد . رفتند گرفت كھ با پلكان از آن باال مى

  . م مسلمانان شدیپس بخارا تسل

  توران

  کھ بنشست بملک ، از روم، دمیسلم را د

  در توران  یدم بر تخت شھیتور را د

شود و بھ پادشاه  ین نام خوانده میآن بد یاست در فرارود کھ ھمھ  یگشور: ) نقطھ یب یبا را( توران

ان ین را میزم، دونیکھ افر یآمده است ھنگام» اخبار الفرس«تاب در ک. ندیگو یم» توران شاه«آن

گرش یآن را داد و بھ پسر د یفرزندانش بخش نمود بھ سلم کھ پسر بزرگتر بود کشور روم و پشت باختر

پس ترکان کشور خود را . رامون آن را دادیاجوج و ماجوج و پین و ین بود چیانگیتوج کھ فرزند م

  . خواندند» توران«

  ) نیغزن( نھغز

  ھر چھ بعالم دغا و مسخره بودست 

  و قزدار یتا بغزن، از حد فرغانھ

ِ راه بھ شمار مى آمد، ستانیالت سیكى از راھھاى عمده ایشھر غزنھ در : غزنھ د بلخى ـ بنا یابوز. مقصد

ز غزنھ را جزء یبرخى ن. ستان مى دانستھ استیالت سیبھ گزارش مقدسى ـ شھر غزنھ را داخل در ا

و مشتمل بر مناطق ، ن اسم را مبھمیاستعمال ا» لسترنج«نى بھ نام زابلستان بھ شمار آورده اند كھ یرزمس

ن یبا ا. شھر غزنھ را جزء خراسان ذكر كرده اند، ز مقدسىیاصطخرى و ن. رامونى غزنھ دانستھ استیپ

ما مقدسى تمام بالد ا، گر بررسى كردهیكدیستان و خراسان را جدا از یالتھاى سیتفاوت كھ اصطخرى ا

ز بھ طور سربستھ غزنھ را ین» حدودالعالم«نگارنده . ستان را داخل در قلمرو خراسان آورده استیس

م از ھندوستان بوده است و اكنون اندر ید غزنھ از قدیمى گو، ان مسلمانان و كافران دانستھیشھر مرزى م



تخت خراسان بزرگ بوده وخراسان بعدھا بھ یپان امرثابت قدم اند کھ غزنھ یت بھ ایاما اکثر. اسالم است

  . رنام داده استیافغانستان تغ

ان شھرھاى یو در م، غزنھ در قرن چھارم بندرگاه ھندوستان بھ شمار مى آمده است، بھ ھر روى

حدود «گر شھرھا اموالش فزون تر بوده است و تجارتش پر رونق تر در كتاب یاز د، رامون بلخیپ

ز غزنھ را بھ یمقدسى ن» . اریو با خواستھ بس، جاى بازرگانان«: وصف شده است نیغزنھ چن» العالم

 :سدیان ساختار شھر مى نویدر ب، كى از بار اندازھاى خراسان و انبارھاى سند بھ شمار آوردهیعنوان 

  . ان شھر است و جاى سلطان در آن استیقلعھ اى در م«

ناگفتھ نماند كھ شھر غزنھ  ». . . . چھار دروازه دارد.  . .جامع در سمت قبلھ با چند بازار در شھر است

تخت سلطان محمود غزنوى واقع یعنى از زمانى كھ پای; دا كردیخ شھرت پیدر اواخر قرن چھارم در تار

ن شھر در یو ا، د بناى غزنھ ھمت گماشتیھجرى قمرى بھ تجد ۴١۵سلطان محمود در حدود سال . شد

اما سلطان عالء . افتیك قرن دوام یش از ین حال بید و ایجالل رس زمان وى بھ اوج عزت و شكوه و

و سپس ، ن غورى بھ انتقام مرگ برادرش كھ بھ دست بھرام شاه غزنوى كشتھ شده بود بھ غزنھ تاختیالد

  . افتیشھرت » ن جھانسوزیسلطان عالء الد«ن مناسبت بھ یوى بھ ھم. دیآنجا را سوزان

  نیچ

  ید ھمیآرا ک سو خدمتتیصر رومش ز یق

  نیفغفور چ یو زدگر سو طاعتش دارد ھم

  فخر امم، خسرو ترک و عجم، شاه اعظم

  قدرخان و خداوند جھان، نیپادشاه چ

  !نیمسلم یالمستغاث ا

  نیخوبان چ یکان شمسھ 

  نیز اقبال بر کمال شھنشاه شرق و چ

  . . . نینت گرفت صدر وزارت بصدر دیز

ر شده است كھ از مشرق بھ ین تصوینستان ـ چنیا چین ـ یى چمرزھا، ىیایدر منابع كھن جغراف: نیچ

و از شمال ، از مغرب بھ ھندوستان و تبت، ایب و درین واق واق و كوه سرندیو از جنوب بھ سرزم، ایدر

صد شھر ین داراى سیچ«: ن مى نگاردیابن خردادبھ درباره چ. ز منتھى استیبھ تبت و تغزغز و خرخ

ن ـ از سوى ین بندرگاه چیرا اول» نیلوق«ھمو شھرى بھ نام » . معروفندآباد است كھ نور شھر آن 



را » و قانطو» خانجو«، »خانفو«ى چون یبندرگاھھا، و پس از آنجا، ھندوستان ـ بھ شمار مى آورد

  : دیو سپس مى گو، دیشان ذكر مى نمایبااشاره بھ مسافتھا و فرآورده ھا

و . . . ھا وارد آن مى شوندینھ اى بزرگ است كھ كشتن داراى رودخایھر بندر از بندرگاھھاى چ«

  » . دوماه راه باشد، ل تا آخریا از ارمابین بر كناره دریدرازاى چ

  : سدین وى مى نویھمچن

ارى بھ سر مى یادى وجود دارد و پادشاھان بسیكوھھاى ز، ن بھ موازات قانصرین چیدر انتھاى سرزم«

» . ستیشناختھ شده ن، و بعد از آن نقطھ. . . ى فراوانى داردال باشد كھ طالین شیبرند و آنجا سرزم

ن معرفى شده است و در یتخت فغفور چین و پایشھر خمدان بھ عنوان قصبھ چ، ن در قرن چھارمیھمچن

  : وصف آنجا مذكور است

 و جامھ. . . زدید خیو از وى مروار، ا نھاده استیو بر كران در، با نعمت. . . میست عظیشھر( . . .

مى یدر ضمن گزارش خود از متن قد، اقوت حموى، یاما در قرن ھفتم) . . . .ریباست و حریشان دیا

ل«از شھر ، ن و ھندیدر بالد ترك و چ» ابودلف مسعربن مھلھل«سفرنامھ  ِ نداب ن یتخت چیبھ عنوان پا» سَ

ن یفوى ـ بھ سرزمل صید على اكبر خطائى ـ معاصر شاه اسماعیدر سفرنامھ س، ن ھمھیبا ا. اد مى كندی

اد ین ید خاقان چیتخت جدیبھ عنوان پا» خانبالغ«و از شھر ، میتخت قدیاز شھر نمطاى بھ عنوان پا، نیچ

عنى ی; ندیدو گویبھ آن د] نى ھایچ[ان یست وگرنھ خطائیغوریخانبالغ لفظ او«ح كھ ین توضیبا ا، شده است

  » . تختیپا

ن در قالب ین چیتمام سرزم، ـ روى ھم رفتھ» نامھ خطاى«ن در سفرنامھ مزبور ـ موسوم بھ یھمچن

ن یان بالد چیبھ عنوان مرز م» ختن«ن یاز سرزم، انیى شده كھ از آن میل شناسایبھ تفص، دوازده بخش

  . ده استیاد گردیو بالد اسالم 

ابن . بسى پررونق بوده است، ر بازید دانست كھ از دیو صادرات آنجا با، نیدر مورد بازرگانى چ

ر بالد آورده یاى شرقى بھ سایدر ضمن گزارش از محصوالتى كھ از در، دادبھ در قرن چھارم ھجرىخر

نى و ین اسب و سمور و گل چیمخاو و مشك و عود و زیپرند و ك، شمیابر، نیاز چ«: دیمى گو، مى شود

  ». . . . ]بار مى شود[ن و خولنجان یلبنج و دارچیص

نى و یاز آنجا سنگ چ«: سدین ـ مى نوین ـ بندرگاھى در چیى لوقادكرد از فرآورده ھاین وى در یھمچن

از «: ز مى نگاردینگارنده حدودالعالم ن ». دین برنج بھ دست مى آینى و ھمچنینى و گل عالى چیشم چیابر

  ». نى و ختوكىیبا و غضاره و دارسینى و دیر چیر و پرند و خاوخیزد و حریار خیت زر بسین ناحیا



ت خوب صنعت اند ین ناحیمردمان ا«: دیان در صنعت و بازرگانى مى گوینیمھارت چ ھمو در اشاره بھ

  » . ند بھ بازرگانىیع كنند و بھ رود عنان اندر نشستھ و بھ تبت آیو كارھاى بد

ن ارائھ یدرباره محصوالت بالد مختلف چ، د على اكبر خطائى در خطاى نامھیاطالعاتى كھ س، بى گمان

الت یاز ا، بر اساس گزارش مزبور. خى استین گزارشھاى تارین و جامع تریرق تیكى از دق، یكرده

و از ، نیمین و سیجامھاى زر، »منزاستان«الت یاز ا; وند اعلى حاصل مى شدهیمشك و ر، »شنگ سى«

، »فوكن سى«و از ، )مانند مرچ( گرمھ دارو، »زایح«از ; دهینقره حاصل مى گرد، »خانبالغ«الت یا

ھمھ فغفورى » نیلمص«و در قلمرو . اى ملون و كتانھاى نازك حاصل مى شده استاقمشھ و اطلس ھ

  . كار مى كرده اند

، د و با طراوت كھ آن سنگ را آرد كرده و پختھیت سفیگفتنى است كھ فغفورى از سنگى بوده است بھ غا

  . مت مى ساختھ اندیار گران قیاز آن ظرفى بس، پس از انجام دادن مراحلى بر روى آن

، »كولى استان«از . د استخراج مى كرده اندیمروار، ا محصور بودهیكھ از دو طرف بھ در» وننی«در 

امتعھ ھندى وجود ، ن بودهیكھ بندرگاه چ» جاوه«در . ز كتانھاى نازك حاصل مى شده استیطال و ن

ان ینیمتعھ چن ایو از بھتر، متىیسنگى ق) شمی( شبیالبتھ . شب بوده است، ی»ختن«و متاع . داشتھ است

از آنچھ درباره فراورده ھاى . شكر فراوان و ارزان حاصل مى شده است» الن فریی«بوده است و در 

دانان مسلمان ـ نھ یـ دست كم از نظر جغراف» شمیابر«بھ روشنى معلوم مى شود كھ ، ن ذكر شدیچ

ن بوده یمحصوالت چكى از یشم یبلكھ ابر; ن محصول آنیو نھ عمده تر، ن بوده استیگانھ چیمحصول 

ده یخى مواصالتى شرق و غرب عالم بخشینام خود را بھ جاده تار، ن محصولیاما چگونھ ا; است و بس

ِ یابر«ن از یتى بوده است كھ اھالى مغرب زمین امر برخاستھ از واردات عمده و ذھنیاست بى گمان ا » شم

ا بھ خود جذب مى كرد و باعث مى شد شم بود كھ مردم غرب رین ابریا، شتر از ھمھیب« :ن داشتھ اندیچ

، شمیخود ابر«و » . شم بھ سوى شرق كشانده شوندیگرى از راه جاده ابریكى در پس دیھا یكھ امپراتور

  ». ن ناظران را بھ خود جلب كرده بودیل ایتخ

  فرغانھ

  ھر چھ بعالم دغا و مسخره بودست 

  و قزدار یتا بغزن، از حد فرغانھ

کت است کھ یآن اخش یکرس. . ع و دھکده ھاستیوس یمل اعمال پھناور و شھرھام و شایفرغانھ نام اقل

م فرسخ ین ھموار است و فاصلھ آن از کوھھا نیو در شمال آن و در زم) حونیس( بر لب رود چاچ یشھر

رون یو مسجد جامع در ب - کھ در قھندز است -قھندز و ربض و داراالماره و زندان یفرغانھ دارا. است



شتر آنھا در یآن در شھر و ربض قرار دارد و ب یبازارھا. د در لب رود چاچ استیع یصالقھندز و م

َرغانھ دره. ش از گل استیک سوم فرسخ و بناھایوسعت شھر . شھر است . است یمرکز یایدر آس یا ف

ن محدود است و اطراف آن را یبھ ترکستان چ یا واقع شده کھ از جنوب خاوریردریر سین دره بر مسیا

ز قراقالپاق فراگرفتھ است و یار حاصلخیاز فرغانھ را استپ بس یقسمت. ان فرا گرفتھیش نیت یھا هکو

زستان یکستان و قرقیتاج، ازبکستان یامروزه فرغانھ بھ سھ بخش در کشورھا. ابان استیاز آن ب یقسمت

وجود  ین و مھمع گوناگویا صنایردریس یھا کرانھ یھا التیدر گذشتھ در کشورھا و ا. م شده استیتقس

، بقیز، روزهیف، میس، الت فرغانھ زریا یعیصادرات طب. ز بودیشتر صادرات آنجا غالم و کنینداشت و ب

  . دیگرد یر بود کھ از معادن آنجا استخراج مینفت و ق، ن نشادریآھن و مس ھمچن

  نسا

  کھ مثال و خطاب تو بگشت یبھفتھ ا

  از آن طرف کھ حداوش واوزجند و نساست

 یت و کوچک میکم اھم یت ھایشمارد نسا را از وال یخراسان را بر م یکھ نواح یقل ھنگامابن حو

پر نعمت و با باغ  ینسا شھر: سدینو یگر مید یو در جا. شابور قرار داردین یکھ در شش منزل. داند

 یان خانھ ھا و باغ ھا آب جاریوسعت آن در حدود وسعت سرخس و از م. ار و آب فراوان استیبس یھا

  کوه ھا قرار دارد یپھناور و فراخ نعمت است و در البھ ال یروستاھا یبا صفا و دارا ینیاست و سرزم

  ختن

  میاو دا ینشستگاه من از رنگ و بو

  چو کارگاه عدن گشت و بارگاه ختن

  ما را یبداد شعرت از طبع آگھ

  زمشک ختن یداد آگھ یچنانکھ بو

  . میا فتحھ دھد حرف اول آن را ضمھ و حرف دومش ریکھ با

ن شھر در یو ا. ن کوه ھا و در وسط بالد ترکان قرار داردیب ین شھر در وادیاقوت ایکھ بنا بر نوشتھ 

مان بن ابو ین شھر سلین بھ ایو از منسوب. شود یوزکند واقع شده است و از بالد ترکستان شمرده میپشت 

  . ده استیشن ینانیمان المرغیبن سل یلن بن عیالحس یاست کھ از ابا عل یداود معروف بھ حجاج الختن

  روم

  ید ھمیک سو خدمتت آرایصر رومش ز یق

  نیفغفور چ یو زدگر سو طاعتش دارد ھم



  او را  یکھ خاک پای، خداوند

  صریق، در روم، ده در کشدیبد

 یھ اسالمیدر قرون اول یکلمھ روم. گفتند یبالد روم م یرا بھ طور کل یک روم شرقیمسلمانان ممال

نترانھ را ھم یمد یایدر. نیالت یبود خواه از ملت ھا یونانیخواه . را داشت یکلمھ نصران یمعنا ھمان

 یافت و کلمھ روم بر آن کشورھایگفتند و رفتھ رفتھ اسم بالد روم بھ روم اختصاص  یبحر الروم م

ن یرزمن جھت اعراب سید و از ایک بودند اطالق گردیمجاور و نزد یاسالم یکھ بھ کشورھا یحیمس

سالجقھ بر آن جا بھ دست مسلمانان  یالیبا است یر را کھ در اواخر قرن پنجم ھجریصغ یایپھناور آس

  . دندیافتاد روم نام

  خوارزم

  سحر شد یبابل و خوارزم جا، ارایشھر

  ن الضاللین الرشاد و سحر آن عین عیسحر ا

  خطبھ بابل اگر گشتست پر سحر حرام

  حالل خوارزم پر سحر یشد زطبعم خطھ 

و ، ابانھا آن را فرا گرفتھیمنقطع از خراسان و ماوراءالنھر است و از ھر سو ب یمیخوارزم نام اقل

. و خراسان و ماوراءالنھر در جنوب و مشرق آن واقع است، ن غزان در شمال و مغرب آنیسرزم

ن قرار دارد و حویج یار است و در انتھایبس یع و شھرھایاعمال وس یپھناور و دارا یھ ایخوارزم ناح

ھ در دو طرف ین ناحیا. زدیر یاچھ خوارزم میست تا آجا کھ آب رودخانھ در درین یپس از آن آباد

بزرگ بھ نام  یشھر، در قسمت جنوب. حون واقع استیحون و شھر بزرگ آن در قسمت شمال جیج

  . قرار دارد، ن شھر خوارزم استیکھ پس از مرکز آن بزرگتر، ھیجرجان

 یگریھ دیناح، آن یکید و مردم آن در نزدیبھ کاث در خاش معروف بود کھ نابود گردمرکز خوارزم 

  . ھ ساختندیچون جرجان

  یر

  را خلف یصاحب ر ییست گویدر ھنرمند

  را بدل یحاتم ط ییست گویدر جوانمرد

آن از گل است و  یو بنا، فرسخ ٥/١در  ٥/١است و طول و عرض آن  یلم ریھ دین شھر ناحیبزرگتر

از جملھ آن ھا . مشھور دارد یبا دروازه ھا یمعروف یباین شھر قلعھ زیا. رود یز بھ کار میگچ ن آجر و

و دروازه کوھک ، نیان کھ از آن بھ قزویو دروازه بلس، دروازه ماطاق است کھ از آن بھ جبال و عراق



 یاز آن بھ قم م ن کھیو دروازه ھشام کھ از آن بھ قومس و خراسان و دروازه س، کھ از آن بھ طبرستان

  . است یشود و در شھر دو نھر جار ین میآب شھر از قنات تام. روند

  سمرقند

  قدرت یآن خداوند، مبارک حضرت شاه سمرقند

  کھ از مثالش را فلک بر فرق سر دارد

  تا برسد، سینو یبنان نخشب خط

  کھ من بخدمت صدر تو در سمرقندم

  یاشعار و پس فرستاد یزبسکھ گفت

  رقند بھ ز در عدنز سم یبضاعت

و قھندژ و شھر و ، سغد و بلندتر از آن است یدر جنوب واد. سمرقند است) در ماوراءالنھر( سغد یکرس

ن شھر بود کھ یداراالماره در ا. ز در آنجا ساختھ اندین یزندان) ابن حوقل( ربض دارد و در زمان ما

چشمھ ، درخشان یقصرھا، درختان سرسبز. دمیبا دیز یران است و من بدان باال رفام و مناظریاکنون و

با کھ با درختان یمشخص و ز یدان ھایم، اهیھمھ جا پر از سبزه و گ، رینظ یب یساختمان ھا، اریبس یھا

گر رو یکدیکھ بھ  یل و شار و گاو و جانوران وحشیل فیار از قبیوانات بسیسرو آراستھ شده بود و ح

  . . . . . کنند یگر نجوا میکدیبا  ییآورده اند چنان کھ گو

ن یا. سغد مشرف است ین در طرف مشرق کھ بھ وادیبا چھار دروتزه دارد کھ دروازه چ ییسمرقند بارو

در سمت معرب دروازه نوبھار است . ندیآ یار از آن فرود مین بلندتر است و با نردبان با پلھ بسیاز زم

ن شھر بھ سان یا. دروازه کش است و در شمال دروازه بخارا و در جنوب، قرار دارد یکھ بر تپھ ا

  . . . . است یجار یبزرگ محلھ ھا و گرمابھ ھا و کاروانسراھا و مسکنھا دارد و در آن آبھا یشھرھا

  نانیمرغ

  یدیره کاشان بگزی، دیاز من برم

  کاشان بکس مار یرفت از تو ھمھ قلعھ 

  یفیبظر یکت را گردیکاشان و خس

  نان ھمواریره مرغ یزیو ت یوز تر

 یھ میا نسائیا یحون بود نسیآن قسمت از فراغنھ را کھ در جنوب رود س( ایت نسیدر وال یھر کوچکش

ن نام یل ایاقوت در ذی. داشت یمسجد جامع آن در بازار جا. ن قرار داشتییھ پایو در قسمت نسائ) گفتند



فرغانھ  یشھرھان یاز مشھورتر. دیتنھا آورده است کھ حرف اول را فتحھ و حرف دوم را ساکن بخوان

  . از فضال از آن شھرند یو جماعت. باشد یم

  . درباشگاه - كاوش محتاطانھ ازمقالھ رضا یاستفاده ھا

 یكرمان ین ابوالعطاء محمود بن علیكمال الد

  
عارف بزرگ وشاعر توانا در قرن ھشتم ، کمال الدین ابو العطا محمودبن علی بن محمود مرشدی کرمانی

. ملک الفضال و خواجوی کرمانی نیز می نامند، خالق المعانی، را نجلند شعراوی . ھجری قمری است

، او یکی از کثیر الشعرترین شاعران زبان پارسی است و از جملھ شاعرانی است کھ درزمان حیاتش

  . دیوان او جمع آوری شده است

مرشدیھ است کھ  اطالق نسب مرشدی بھ خواجوی کرمانی بھ سبب انتساب اوبھ فرقھ: والدین و انساب

  . پیروان شیخ مرشد ابواسحق کازرونی بودند

دوران کودکی ونوجوانی درکرمان سپری شد لیکن وی ھیچگاه ازاقامت درکرمان : خاطرات کودکی

  . راضی نبود ه است

خواجو درنزد شیخ امین الدولھ کازرونی و شیخ عالء الدولھ سمنانی کسب : تحصیالت رسمی و حرفھ ای

  . احب مدارج عالی شده بودفیض کرده و ص

  شیخ امین الدولھ کازرونی و شیخ عالء الدولھ سمنانی ازمھمترین استادان خواجو : استادان و مربیان

  . بودند

بدان علت درمثنوی گوھر نامھ . خواجو بھ ھمسر و فرزندان خودعالقھ بسیار داشت: ھمسر و فرزندان

  . ازفرزندش مجید الدین علی نام برده است



او از کرمان بھ شیراز رفت و پس از آن بھ کازرون آمده بھ . خواجو بھ سفر عالقمند بود: ع میانسالیوقای

سپس بھ اصفھان رفتھ . خدمت شیخ امین الدولھ کازرونی رسیدو پیرو او وفرقھ مرشد یا کازرونیھ گردید

اه افتاد و سپس بھ تبریزبھ ر ، مصر ، شام ، حجاز ، و سازو برگ سفر ترتیب داد وبھ سوی عراق عرب

  . و ھمدان رفتھ است) نام والیتی درنزدیکی بندر ھرمز( جرون

  . ق وفات یافت. ه ٧۵٣خواجو درسال : زمان و علت فوت

آثار وی از حیث تنوع مواد و بخصوص از . فعالیت مھم خواجو شعرو شاعری بو: فعالیتھای آموزشی

ھ او یکی از کثیراالشعرترین شاعران زبان حیث اشتمال برنظم و نثر استادانھ جالب است طوری ک

  . دیوان او جمع آوری شد ، وی از جملھ شاعرانی است کھ درزمان حیاتش. پارسی است

نثراو غالبا مصنوع . مھمترین فعالیت روزمره خواجو نظم ونثر بود: سایر فعالیتھا و برنامھ ھای روزمره

حیث نمونھ ای ازنثر فنی یا کالسیک ادیبانھ یا ادیب ازاین . آکنده ازآرایش ھای بدیعی است و شاعرانھ و

  . نمونھ ھای موجود آن غالبا شامل مناظرات است و مھارت او را دراین فن معلوم می دارد. پسند است

خواجوی کرمانی درشعر و شاعری پیرو سبک امیر خسرو دھلوی و پیشرو : آرا و گرایشھای خاص

  . موالنا جامی است

بھ طوری کھ ، و غزل طبعی توانا داشتھ، مثنوی، او در قصیده. هللا اکبر شیراز است آرامگاه او در تنگ

ٔ سخن ٔ سخنش با او مشھور است گرایش حافظ بھ شیوه   . پردازی خواجو و شباھت شیوه

  استاد غزل سعدی ست نزد ھمھ کس اما

  خواجو دارد سخن حافظ طرز غزل

  :خص می شود کھ خواجو در غزلی سروده استتعلق خواجو و حافظ بھ یکدیگر از این دو بیت مش

  ما خاک راه را بھ نظر کیمیا کنیم

  صد درد را بھ گوشھ چشمی دوا کنیم

  :سپس حافظ در غزلی می سراید

  آنانکھ خاک را بھ نظر کیمیا کنند

  . آیا شود کھ گوشھ چشمی بھ ما کنند

ھم بھ دو بخش صنایع الکمال و ترجیعات و رباعیات کھ برروی ، قطعات، غزلیات، دیوان؛ شامل قصاید

  . شود بدایع الجمال تقسیم می

  :  ھا ھای گوناگون با این نام شش مثنوی؛ در وزن



پنج مثنوی اخیر بر . کمال نامھ و گوھر نامھ، روضھ االنوار، گل و نوروز، ھمای وھمایون، سام نامھ

ٔ خواجو را تشکیل می   . دھد روی ھم خمسھ

  :عبارت است از یآثار و

باشد و مشتمل بر  یات میعات و غزلیترج - بات یترك -قطعات  - د یكھ شامل قصا» ع الكمالیصنا«- 

  . ت استیست و پنج ھزار بیب

  . باشد یم ) تیب ۴٣۴٠( ات اوست ویات و رباعیبات و غزلید و تركیو مشتمل بر قصا» ع الجمالیبدا« - 

ت یب ۴۴٠٧ ین مثنویساختھ است ا یكھ آن را بر وزن اسكندر نامھ نظام» ونیو ھما یھما یمثنو« - 

  . عاشقانھ است یدارد و داستان

 ٢۵٠٠ز در حدود ین ین مثنویساختھ است ا ین نظامیریرا بر وزن خسرو ش» گل و نوروز یمثنو« - 

  . باشد یت میب

  . ت داردیب ٢٢٢۴است و  یبر وزن مخزن االسرار نظام: »روضةاالنوار یمثنو« - 

  . ت استیب ١٨٩۴است و  یھرامنانھ نظامبر وزن ب» كمال نامھ یمثنو«- 

  . ت داردیب ١٠٣٢است و  ین نظامیریز بر وزن خسرو شین» گوھرنامھ« - 

  . تیب ۴٢٠٠است بھ بحر متقارب با  یمثنو» سام نامھ« - 

  . »اینمد و بور«ن یمناظره است ب یده است و نوعیر كشیح برشتھ تحریفص یرا بھ نثر» ةیرسالھ الباد« - 

  . غ و قلمین تیاست ب یز مناظره این نیا» یالمثان رسالھ سبع« - 

  . راز مدفون استیاتفاق افتاده است و در تنگ هللا اكبر ش یھجر ٧۵٣وفات خواجو در حدود سال 

 ین اسعد گرگانیفخر الد

  
و آشنا بھ فلسفھ مشرب اھل  یمسلمان یمرد یو. ان بزرگ استیاز داستان سرا ین اسعد گرگانیفخر الد

گ یمصادف بوده است با عھد سلطان ابوطالب طغرل ب یو شھرت و یدوره شاعر. بوده استاعتزال 



د كھ او در فتح اصفھان و توقف چند یآین بر میچن یاز گفتار و. ) ۴۵۵-۴٢٩( ل بن سلجوقیكائیبن م

ر یگ ھمراه بوده است و بعد از آنكھ سلطان از اصفھان بھ قصد تسخیماھھ در آن شھر با سلطان طغرل ب

كھ  یشابورید ابوالفتح مظر نیداشت ھمانجا بماند و با عم ین كھ در اصفھان كاریھمدان خارج شد فخرالد

را در آن شھر بھ  ۴۴٣ماند تا ز مستان سال  یافتھ بود باقیگ حكومت اصفھان یاز جانب طغرل ب

س و یداستان وك روز سخن یداد  ین و ابوالفتح مظفر دست میان فخر الدیكھ م ییدر مالقاتھا. سربرد

ن اسعد یوفات فخرالد. دین انجامیس و رامیرفت و مذاكرات آن دو بھ نظم داستان و ن بر زبان حاكمیرام

  . اتفاق افتاده است یا در اواخر عھد طغرل سلجوقیو گو ۴۴۶بعد از سال 

از  نیس و رامیداستان و. دانست ید در آغاز قرن پنجم ھجریبا یوالغدت او را با توجھ بھ قرائن 

. دا شده باشدیپ یو الاقل در اواخر عھد اشكان یش از عھد ساسانید پیاست و با یكھن پارس یداستانھا

چون شاعر داستان را . دیارایھ نظم بین داستان را بھ حلین اسعد خواستار شد تا ایابوالفتح مظفر از فخرالد

ا ھنگام نقل بھ شعر خود راه داده ر یبات پھلویاز كلمات و ترك یاریبھ نظم درآورده بس یاز اصل پھلو

ُژمان و غیدژخ :ل یاست از قب  یاجر و جزا یرا بھ معن» داشَن«ر واژه یت زیمثال در ب. رهیم ۀ دژپسندۀ د

   :ك آورده استین

  كوین گفتار نین رنج و بدیبد

  نویزد بھ میترا داشَن دھد ا

لن یلن مفاعیمفاع( ای ) لیلن مفاعیلن مفاعیمفاع( ا محذوفین بھ بحر مسدس مقصور یس و رامیو یمثنو

ش بھ یخو یندگان در منظومھ ھایاز گو یاریبعدھا بس. ت استیب ٨٩٠۵ یسروده شده و دارا) فعولن

د نام بدر كھ ھنگام سرودن خسرون و یرا با یگنجو یتوجھ نمودند كھ از آن جملھ نظام یو یوه شاعریش

   .ن كتاب نظر داشتھ استیاز موارد ا ین بھ برخیریش

  ن یس و رامیخالصھ داستان و

شاه موبد بر آن بود تا با . از آنان شھرو نام داشت یكیبودند كھ  یاریان بسیرو یدر دربار شاه موبد پر

مان بستند كھ ھرگاه یپس پ. ر شده استیده و پییاو ازدواج كند اما شھرو عذر آورد كھ چند فرزند زا

. س نھادید و برا و نام وییزا یشھرو دختر. بدھد) كانیمن( بھ شاه موبد ید او را بھ زنیبزا یشھرو دختر

ھ در ین برادر شاه موباد ھم نزد ھمان دایاز قضا رام. س را بھ خوزان بردیھ ویھ سپرد و دایس را بھ دایو

س را بھ نزد مادر یو. بھ شھرو نوشت تا دختر خود را ببرد ییھ نامھ یس بزرگ شد و دایو. خوزان بود

شاه موبد پس از . رو نام داشت درآوردیكھ و ) سیبرادر و یعنی( او را بھ عقد پسر خودبردند و شھرو 

. كند یادآوریش را بھ او یان پیمان سالین امر برادر خود زرد را بھ نزد شھرو فرستاد تا پیاطالع از ا



ار بھ یبس یایبا ھدا یپس نامھ ا. رو آمد اما موفق نشدیشاه ه بھ جنگ و. رو ابرام كردیس بر عشق ویو

ار یس بسیو. س را ربودیو شھرو شبانھ دروازه شھر را گشود و شاه ۀ. فتینزد شھرو فرستاد و او را فر

ز كھ سخت عاشق ین برادر شاه موبد نیرام. داد یاندرز م یھ ھمواره او را بھ صبوریغمناك بود و دا

ھ با یسرانجام دا. رو بازداردیحاضر نبود دست از عشق و یچ رویس ب ھیو. شد یھ ملتجیس بود بھ دایو

  . ن آاگھ شدیس و رامیشاه موبد از عشق و. ن نرم ساختیفت و دلش را بھ رامیاو را فر یچرب زبان

رو خواھر خد را اندرز داد اما یو. ت بردیرو شكاین را دوست دارد شاه بھ ویس اعتراف كرد كھ رامیو

 یمارین خود را ببیرام. و برادرش باز فرستاد س را بھ ھمدان بھ نزد مادریشاه موبد و. دینبخش یسود

ان مطلع شد بھ یچون شاه موبد از جر. س رفتیلھ بھ نزد وین حیزد و از شاه اجازه سفر گرفت و بد

چون . ار شاه قرار دادیرو خواھر را دوباره در اختیو. رو را مجازات كندیھمدان رفت و خواست تا و

عبور از  یعنی» ور«ش ین آزمایقرار شد از او و رام. رده بودرا حاشا ك یس در دفاع از خود مطالبیو

ختند و مدت ھا یدند و گرین ترسیس و رامیو. آنان معلوم شود یگناھیا بید تا گناھكار بودن یآتش بھ عمل آ

نوشت و مادر ھم دل شاه موبد را نرم كرد و  یین بھ مادر خود نامھ یتا آن كھ رام. نبود یاز آنان خبر

د ھمھ اندوه و خشم خود را فراموش كرد و چون قرار بود یس را دیو، چون شاه. س بازگشتندین و ویرام

ن از یرام. ن را بھ ھمراه خود بردیس را در دزاشكفت محبوس كرد و رامیو، صر روم جنگ كندیبا ق

ھ چھل یس و دایدزاشكفت آمد و ین بھ پایرام. سفر منع كردند یپس او را از ادامھ . مار شدیس بیفراق و

  . ن با گرفتن آن وارد دز شدیختند و رامین آوییرا بھ ھم بافتند و بھ پا ینیچ یباید

خت و شاه ین گریرام. افتھ بودی یان آگاھیرا از جریز. كسره بھ دز رفتیشاه موبد از روم بازگشت و 

و خود شاه كشت  یگفت دختر مرا خواھ یست و میگر یشھرو م. كرد یھ بدنیھ را بھ شدت تنبیس و دایو

س را در یسرانجام و. ن را بخشودین شفاعت كرد و شاه رامیزرد ھم از رام یاز طرف. ستیگریھم م

س دوباره از دز خارج شد و در باغ بھ یدرھا را قفل كرد و یھ سپرد و تمامیھمان دز بازگذاشت و بھ دا

س را یخت شاه خواست ویرن گیھ را بھ شدت زد رامیافت و دای یوست موبد از كار آنان آگاھین پیرام

بافت و جان خود را نجات  یس ھم دروغیو. ن در باغ نبوده استیبكشد اما زرد مانع شد و گفت كھ رام

. ن عشق پر ماجرا اندرز دادیاو را بھ ترك ا یبھ نام بھگو یین بھ خراسان رفت و آنجا فرزانھ یرام. داد

ن ھم از شاه یرام. نكند ین پس خالفید شد كھ از اس متعھیس را پند و اندرز داد و ویشاه ھم و یاز طرف

 . دا ازدواج كردیپوزش خواست و بھ گوراب رفت و با گل دختر رف

س یو. بھ كار تو ندارم یگر كاریافتھ ام و دی ییسعادتمندانھ ی س نوشت كھ من زندگانیبھ و ییسپس نامھ 

بھ  ییس نامھ یو. كرد ییاعتنا یھ بیدان بھ یرام. ن بھ گوراب فرستادیرام یبھ سو یغامیھ را با پیدا



و بھ . مان شدیوند با گل پشین از پیرام. مالمت كرد یو بد عھد یمان شكنین نوشت و اورا بھ سبب پیرام

اما . ن را با خود بھ شكار بردیشاه خواست رام. عاشقانھ نوشت و در طلب او بھ مرو رفت ییس نامھ یو

ن یرام. ن نوشتیرام یبرا یس ھم پاسخید و ویس رسین بھ ویرام ینامھ . زد یمارین خود را بھ بیرام

اما چون در . افتیشاه موبد از موضوع اطالع . سرانجام زرد را كشت و گنج شاه موبد را بھ چنگ آورد

س ید و با ویرس ین بھ پادشاھیرام. حال جنگ بود نتوانست بازگردد و قضا را در ھمان جنگ درگذشت

س صاحب دو یكرد و از و یافت و ھشتاد و سھ سال پادشاھیو ده سال عمر ن صد یرام. ازدواج كرد

مجاور  یان زندگیرا بھ پسر خود سپرد و خود تا پا ین پادشاھیس درگذشت و رامیسرانجام و. فرزند شد

  . گذراند یھ و زاریعمر را بھ گر ، سیو یك دخمھ ینزد ، آتشگاه

  نیمیابن 

  
  در قرن از شاعران مشھور خراسان یكی، یمستوف یین الدولھ طغرایمیر ین محمود بن امیر فخرالدیام

در آغاز حكمھا  ر طغرایتحر یفاضل و متصد یپدرش مرد. ومد خراسان بودیو ساكن فر یھشتم ھجر

ش درآمد یان عھد خویو منش در شمار شاعران ین از جوانیمی ابن. افتیشھرت  ییز بھ طغراین یبود و و

  . خوانده شد یمستوف افت ویفا یوانش گفتھ مقام استیدو چنانكھ خود در مقدمھ 

ش و یپراكنده خو یگرد آوردن شعرھا ر شد بایبھ غارت رفت و او ناگز ین در جنگیمی وان ابنید 

د او كھ اكنون در یوان جدید. ب دھدید ترتیجد یوانید ن واقعھ سروده بودیكھ بعد از ا یافزودن اشعار

در ی، قطعھ و رباع، ب بندیترك، غزل، دهیاز قص، آن نوشتھ است بر كھ شاعر یدست است با مقدمھ ا

دنبالھ  یو بھ تمام معن یاز تكلف و علم فروش یمنسجم و خال، سخن او روان. دارد تیحدود پانزده ھزار ب

 . است یان خراسانیسبك ساده گو



در . افتیار یت بسرواج و شھر، پند و اندرز و طعن و طنز ن بھ سبب در برداشتنیمی ابن یقطعھ ھا

است كھ بھ  یشاعران نیمتریھم داشت و از قد ین ذوق عرفانیمی ابن. بود ھم توانا ییسرا یده و مثنویقص

نگونھ یپردازد و سخن خود را ا یز مین گاه بھ ھزل نیمی ابن، جز مدح. ح از ائمھ سخن گفتھ استیتصر

ا ی ۶٧٣را  خ درگذشت اویتار. ومد بھ سرآمدین در زادگاھش فریمی ابن ین قسمت زندگیآخر. دارد یان میب

 . ق نوشتھ اند.  ه ۶٧٩ا یو  ۶٧۵

  یشروان یخاقان

  
ن یبزرگتر از یكی" حسان العجم"ملقب بھ  یشروان یقیحقا یخاقان یم بن علیل ابراھین بدیافضل الد

درودگر و  یپدرش مرد بھ گفتھ او. روان متولد شدیق در ش.  ه ۵٢٠در حدود سال ، گو یشاعران پارس

كند و  یاد میش یمادر خو ھمواره از مھر و عطوفت یخاقان. بوده است ینسطور یسویمادرش ع

  . اق داردیار اشتید بھ خاطر مادرش بدان، انیاز شروان و شروان یدگیرغم رنجیعل

ن حسا"لقب  ار برد و ظاھرایبھره بس، عثمان ن عمر بنیالد یكاف، ت از عم خودیم و تربیدر تعل یخاقان

  :دیگو یچنانكھ خود م داده است یز او بھ خاقانیرا ن" العجم

        د كھ در سخن تماممیچون د

  نامم حسان عجم نھاد

 . ز سرودین یسوزناك یداشت و در مرگ او مراث یادیز بھ او عالقھ و اعتقاد زین یخاقان

كرده و پس از آن  یتخلص م" یقیحقا"، ونددیبپ "خاقان اكبر منوچھر شروانشاه"ش از آنكھ بھ یپ یخاقان

 . شناختھ اند - یخاقان -ن نامیسان او را بھ ھمیتذكره نو ن او ویچنانكھ ھمھ معاصر، "یخاقان"بھ 

شھ و یقوت اند. است یو از اركان شعر پارس یده گوین شاعران قصیبزرگتر از جملھ یشك خاقان یب

 ف ویخاص در توص یش گرفتن راھھایو پ دین جدیابتكار مضامی، خلق معان، ب الفاظیترك مھارت او در

. دارد ییواال مرتبھ، ده سرایگر شاعران قصیان دیز در میمھارت او در وصف ن. مشھور است، ھیتشب



كھ در  یز قدرت خارق العاده ایو ن شتر علوم و اطالعات مختلف زمان خودیبر اثر احاطھ بھ ب یخاقان

ش از آن یشتر آنھا پیجاد كند كھ بیدر شعر ا یخاص ین علمیتوانستھ مضام، استفاده از آن اطالعات داشتھ

ز ین یدر شعر پارس یاز لغات عربی، از زبان عرب یعلت آگاھ گر بھید ییاز سو. سابقھ نداشتھ است

 . است ت استفاده كردهیبدون محدود

از  یو قسمتكند  یبا او برابر ثین حیده كھ از ایار كوشیبوده و بس ییرو سنایپ، در زھد و وعظ یخاقان

  . است یید سنایدش بھ تقلیقصا

توان او  یز ھم ھست چنانكھ میف و شورانگیات لطیست اما دربردارنده ابین ك دستیات او اگرچھ یغزل

در ھمان ، برد یز بھ سر میدر اواخر عمر در تبر یخاقان. ش پنداشتیان خوب عھد خویغزلسرا را از

 یو برخ ٥٣٢ یرا برخ سال وفات او. ز دفن شدیتبر شھر درگذشت و در مقبره الشعرا محلھ سرخاب

 . نوشتھ اند ۵٨٢ا ی ۵٨١گر ید

   :آثار او

دو  ست ویب یآن حاو ین نسخ خطیكھ بزرگتر" یات خاقانیكل"ات معروف بھ ید و غزلیوان قصاید - 

  .  ت استیھزار ب

افرت خود را بھ مكھ و ن مسیحوادث نخست یخاقان و یست در قالب مثنویكھ منظومھ ا" نیتحفھ العراق - 

ز راجع بھ خاندان و حوادث عمر خود اطالعات یمنظومھ ن در آخر. دھد یموده شرح میكھ پ یمنازل

  . كند یان میب یدیمف

 نیخواجھ عماد الد

  



است و از  یھ متخلص بھ عماد از شاعران استاد قرن ھشتم ھجریفق ین علیخ االسالم خواجھ عماد الدیش

خ و خانقاه دار بوده است و یش یزمان شاع شجاع بود و یاز شعرا. د بھادر خانیعمعاصران سلطان ابوس

م داده بود كھ ھر گاه یداشت و او را تعل یگربھ ا یند ویم داشت گویعظ یشاه شجاع نسبت بھ او اعتقاد

 : اشارت دارد كھ ین معنیز بدیكرد و غزل معروف حافظ نیم یرویز از او پین یگزاردگربھ و ینماز م

  نھاد دام و سر حقھ باز كرد  یصوف

  اد مكر با فلك حقھ باز كرد یبن

  . بھ كمال بوده است یدر انواع سخن استاد یو

 بھ معالجت چھ حاجت دل دردمند ما را 

  كھ بھ جان خرد فنا را  یده ام وجودینشن

  ابمیھوس ھالك دارم كھ ز غم خالص 

   ض درد عشقت نكند طلب دوا رایكھ مر

   یدل من ز عمر فان، اردسزد ار مالل د

  ش دارم كھ طلب كنم بقا را یبھ جھان چھ ع

   ید از تو كھ ز در مرا برانیبم آیچھ غر

  ن روا ندارد كھ براند آشنا را یا یكس

  بھ احسان یكن یان گذرینوایب ینھ بھ كو

  خدا را  یكن ینھ بھ جان دردمندان نظر

***  

  ن جا خطر جان است ین جانا كایغافل منش

  ابان است یھ و لب تشنھ ره دور و بتن خست

  در راه غمش كانجا  ییمھ زده ھام جایخ

  ل آمد و طوفان است یتا چشم زدم بر ھم س

  ده دلم ھر شب كز باد صبا پرسدیشور

  شان است ید كھ پریاحوال سر زلفش گو

   ییصورت بھ چھ آرا یخبر از معن یب یا

  شدن آسان است  یصوف یشو اگر مرد یصاف

   ییبایم عاشق بر منظر زتنھا نھ من



 دا را صد شاھد پنھان است یھر زاھد پ

  از منظومھ صحبت نامھ

  دم ز عشاق صاحبنظر یشن

  كھ غافل ندارد ز عشرت خبر 

  است مانند باز  یخرد بستھ چشم

   د ھم چشم عشق است بازین صیدر ا

  ان است و عنقاست عشق یخرد ماك

  تنگ و صحراست عشق  یخرد خلوت

  است جان جھان  خرد جسم و عشق

  خرد خاك و عشق است آب روان 

  ز از او یر است بگریخرد خرده گ

  ز از او یبپرھ یزگاریبھ پرھ

  نین تو عشق است با او نشیقر

  نیكھ تن را بھ از جان نباشد قر

  نوش كرد یشراب محبت كس

  بان فراموش كرد یكھ پند اد

 گردن افراختھ است یكس ن رهیدر ا

  . است نداختھكھ در راه جانان سر ا 

  یض كاشانیف

 



ّب بھ محسن ول یمحمدبن المرتض ینام و ث و یشتر بھ فقھ و حدیب یو. ض استیمشھور بھ ف یو ملق

بھ اصفھان  یست سالگیض در بیف. بود كاشان یاز علما یكیپدر او . اخالق و عرفان معروف شده است

قم آمد كھ مالصدرا در آنجا حوزه آن زمان را فرا گرفت و سپس بھ شھر  راز رفت و علومیو سپس ش

 یو نزد) تا زمان بازگشت مالصدرا( با مالصدرا حدود ده سال ییو با آشنا، داشت یدرس گسترده ا

ھم در آنجا ماند  گریراز رفت و دو سال دیھمراه او بھ ش یاو مفتخر شد و حت یدرس خواند و بھ داماد

جامع علوم شده بود بھ شھر خود  توانا و ینشمنددا) خود یك بھ چھل سالگینزد( چون در آن زمان یول

  . كاشان بازگشت و در آنجا حوزه درس برپا كرد

عرفان  ث و اخالق ویرا در فقھ و حد ییكتابھا، اریعالوه بر پرورش شاگردان بس یطول زندگ در یو 

در  یاگرچھ و; گفتند یم یثان یبود كھ او را غزال یروش او در علم اخالق بگونھ ا. ف نموده استیتأل

 . است برتر یخود بمراتب از ابوحامد غزال یعمق علم و یذوق عرفان

و  یات ـ عرفانیشتر غزلیب اشعار ـ و یمانده كھ دارا یاز او باق یبھ پارس یوان شعریشاعر بوده و د یو

 . است است و نام او را در فھرست شعرا قرار داده یفیلط یاخالق

آن مقام را  یو یامامت جمعھ دعوت كرد ول یدر اواخر عمرش برا او را) یبنام شاه صف( یشاه صفو

د كھ یاو را كشان) شاه عباس دوم( یصفو گریاصرار پادشاه د یول. رفت و بھ شھر خود بازگشتینپذ

 . باشدیم ھـ ١٠۵٢پس از  یاحتماال سالھا

در  یالواف، فقھ ح دریمفات :كتب معروف او عبارتند از. ف كرده استیش از صد جلد كتاب تألیض بیف

ز اصول المعارف در فلسفھ و ین و نیقیال نیع، دیر قرآن مجیدر تفس یز االصفیو ن یالصاف، ثیحد

 ییت بسزایخود اھم یك در جایاست و ھر  یبزبان عرب كھ تماماً ، ضاء در اخالقیالمحجة الب، عرفان

فات یتأل یمشھور و دارا یشمنددان یكھ فرزند او بنام محمد علم الھد شش فرزند بوده یدارا یو. دارد

ن بر سنگ قبر او نوشتھ یبوده است و ھم) یسالگ ٨۴ا در سن یگو( ھـ ١٠٩١سال  ض دریوفات ف. است

  . شده است



  یجیاض الھیف

 
شتر بھ فلسفھ و كالم مشھور است و یاض بیف. اض استیملقب بھ ف یجیالھ یعبدالرزاق فرزند عل ینام و

 . ن خود بوده استزما یاز شاعران توانا یكی

بعد از  یا كمی( ١٠٣٠در حدود سال  ل گذراند و سپسیبتحص خود را در خراسان یاز زندگ یبخش یو

ش از بازگشت یاز شاگردان وفادار او شده و پ یكی بھ قم آمد و در آنجا با درس مالصدرا آشنا و) آن

 ) ١٠٣۵احتماال حدود سال ( دیمفتخر گرد او یبھ داماد، مالصدرا

احتماال مالصدرا او را . راز نرفتیمالصدرا بھ ش ھمراه یض كاشانیض برخالف دوست خود فایف

 . خواستھ كھ كار او را دنبال كند یگذاشتھ و از و یباق یدر منصب استاد ینیبجانش

د یمؤلف تجر( ین طوسیرالدیروان خواجھ نصیاز پ یدر قالب متكلم یگاھ لسوف تواناست كھیاض فیف

دارد  یوانیآن دوره است و د یتوانا یاز شعرا یكیو  یذوق شاعرانھ و ادب یدارا. رود یفرو م) الكالم

 . یده و غزل و رباعیت متنوع است شامل قصیدوازده ھزار ب یدارا كھ

ز معاشرت و یبوده و با مردم ن ینزد شاه و رجال دوران صفو یمشھور و گرام یتھایاز شخص یكی یو

و  ستھ استیز یا میاعتنا بھ دن یر و پاك و بیزاھد و گوشھ گ یواقع مرددر  یداشتھ است ول اریالفت بس

 . نگونھ قضاوت كرده اندیمعاصران او درباره اش ا

د الكالم ـ گوھر یشوارق االلھام در شرح تجر: ن آنھایكالم دارد كھ معروفتر در فلسفھ و یفاتیتأل یجیالھ

كتاب  ھ بر شرح اشارات و چندیـ حاش ینور سھرورداكل الیعلم كالم بزبان ساده ـ شرح كتاب ھ مراد در

 . ز در دست استیوان شعر او نیگر است و دیو رسالھ د

نام پسر ارشد او مالحسن . بوده كھ ھر سھ از دانشمندان زمان خود شده اند سھ پسر یحداقل دارا یو

نوشتھ  و را ھفتاد سالعمر ا. نشستھ است ین پدر خود شده و بر مسند استادیكھ در قم جانش است یجیالھ



ھمانجا مدفون شده  در شھر قم درگذشتھ و در یو. ذكر كرده اند… ه ١٠٧٢اند و درگذشت او را سال 

 . است

  ین تنكابنیمالحس

 
استان  یاز شھرھا یكیتنكابن . است یالنیا گی ین تنكابنیمالصدرا مالحس گر از شاگردان مشھورید یكی

. است برخاستھ ین شھر فالسفھ و دانشمندان مشھوریاز ا، استیحل درران و در سایشمال ا مازندران در

مكتب مالصدرا بوده و  آنچھ كھ مسلم است مھارت او در یاو ابھام فراوان وجود دارد ول یدر زندگ

او . واقع شده است یزیغم انگ ا شھادت او بصورتیمرگ . س فلسفھ و عرفان اشتغال داشتھ استیبتدر

خانھ كعبھ را بطور ی، عرفان یدر حالت، )در شھر مكھ در حجاز عربستان( عبھارت كیدر سفر حج و ز

م كعبھ یكنند كھ بھ حر یمردم عوام گمان م یول دهیسائ یدر آغوش گرفتھ و رخ بر آن م یعاشقانھ ا

 یا میآن حادثھ در شھر مكھ از دن یبر اثر ناراحت یو. زنند ینرو او را بشدت میاز ا، كند ین میتوھ

واقع شده ) م ١۶٩۵( ھـ ١١٠۵و مرگ او در سال . مانده است یدر فلسفھ باق چند كتاب یز وا. رود

  . است

  ابوسعید ابوالخیر

  



و نام او با  بوسعید ابوالخیر در میان عارفان فرھنگ سرزمین ما مقامی بسیار ممتاز و استثنایی دارد

پارسی چھره او در كنار  ی از شعرچندان كھ در بخش مھم. عرفان و شعر آمیختگی عمیقی یافتھ است

در تاریخ اندیشھ ھای عرفانی در . باشد بی آنكھ خود شعر چندانی سروده، مولوی و خیام قرار می گیرد

. بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی بھ شمار می رود، صدر متفكران این قلمرو پھناور در كنار حالج

. ن فلسفھ شرق باستان و تداوم حكمت خسروانی می خواندادامھ دھندگا ھمان كسانی كھ سھروردی آنھا را

، بھ میھنھ ابوسعید فضل هللا بن محمد ابی الخیر در یكی از دھات ابیورد تركمنستان امروزی موسوم شیخ

او . آگاه پنھان نبوده است از دوران كودكی نبوغ و استعداد او بر افراد. ھجری متولد شد ٣٧۵در سال 

در راه شیخ ابوالقاسم گركانی . آدینھ برد ت كھ قرآن می آموختم پدرم مرا بھ نمازآن وق«: خود می گوید

كھ ما از دنیا نمی توانستیم رفت زیرا كھ والیت را خالی  پدرم را گفت، كھ از مشایخ بزرگ بود پیش آمد

كودك نصیب ایمن گشتم كھ عالم را از این ، اكنون این فرزند را دیدم. ماندند دیدیم و درویشان ضایع می

  ». بود خواھد

چنانكھ خود ابوسعید . بود نخستین آشنایی ابوسعید با راه حق و علوم باطنی بھ اشاره و ارشاد ھمین شیخ 

گفت در خلوت این . گویی گفتم خواھم ای پسر خواھی كھ سخن خدا: كھ شیخ بھ من گفتند- نقل می كند 

  :شعر می گویی

   من بی تو دمی قرار نتوانم كرد

  ن تو را شمار نتوانم كرداحسا 

  گر بر سر من زبان شود ھر مویی  

  . نتوانم كرد یك شكر تو از ھزار

بوسعید در فرھنگ . گشاده شد ھمھ روز این بیت ھا می گفتم تا بھ بركت این ابیات در كودكی راه بر من

تقلی بھ معارف صوفیھ اثر مس گرچھ عمال در تدوین. ن شبیھ سقراط است در فرھنگ یونانیشرق زم

چندین كتاب از بیانات وی بھ وسیلھ . جای نگذاشتھ است با این ھمھ در ھمھ جا نام و سخن او ھست

بھ ابن سینا فیلسوف نامدار زمان خود نوشتھ است از  دیگران تحریر یافتھ و دو سھ نامھ سودمند مھم كھ

  . او بر جا مانده است

  :ت عبارتند ازبراساس سخنان بوسعید تالیف شده اس كتاب ھایی كھ

  ابی سعید تالیف محمدبن منور اسرار توحید فی مقامات شیخ ١

  ابوروح لطف هللا نوه ابوسعید :رسالھ حاالت و سخنان شیخ ابوسعید گردآورنده ٢

  سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر ٣



 رمی آید كھ دروی در معارف صوفیھ اثری مھمی تالیف نكرده است اما از شواھد و قرائن ب بھ رغم اینكھ

برخورد وی با  چنانكھ در. بھ صورت كل و منظم شكل یافتھ بود، یك جھان بینی عرفانی، ذھن ابوسعید

شبانھ روز بھ خلوت سخن گفتند كھ  در این دیدار با یكدیگر سھ. ابن سینا می توان این نكتھ را دریافت

 . كس ندانست

: ردان او سئوال كردند كھ شیخ را چگونھ یافتی گفتشاگ، سینا برفت بعد از سھ شبانھ روز خواجھ بوعلی

ھر : مریدان از شیخ سئوال كردند كھ ای شیخ بوعلی را چگونھ یافتی گفت. می بیند او، ھر چھ می دانم

را بھ  بوسعید ھمچون حلقھ استواری زنجیره سنت ھای عرفانی قبل از خود. می بینیم او می داند چھ ما

آنچھ در سرداری » :وی تصوف را عبارت از آن می داند كھ. پیوند می دھدحلقھ نسل ھای بعد از خویش 

روزگار حیاتش مورد ھجوم  با اینكھ در». بنھی و آنچھ در كف داری بدھی و آنچھ بر تو آید نجھی

حیاتش تا اسپانیای اسالمی یعنی اندلس  متعصبان مذھبی بود و اتھام الابالیگری ھای او در ھمان عصر

شنیده ایم كھ بھ روزگار ما مردی «: باب او می گوید ن خرم اندلسی در زمان حیات او دراب. رفتھ بود

گاه جامھ پشمینھ می پوشد و زمانی لباس حریر كھ بر . . . ابوسعید ابوالخیر كھ است از صوفیان با كنیھ

نماز  نھگاه در روز ھزار ركعت نماز می گذارد و زمانی نھ نماز واجب می گزارد ، حرام است مردان

  » . پناه بر خدا از این گمراھی. مستحبی و این كفر محض است

 دیگری را نمی شناسیم كھ مردم تا این پایھ شیفتھ او باشند و چھره او بھ عنوان رمز با وجود این قدیس

دانش و علوم  اشراق و اشراف بر عالم غیب بھ گونھ نشانھ و رمزی درآمده باشد آن گونھ كھ بوعلی رمز

حالج كھ در تاریخ عرفان  بوسعید نسبت بھ دو صوفی قبل از خودش بایزید بسطامی و. استرسمی 

حالج را ، در محیطی كھ اكثریت صوفیان وی. اراداتی خاص داشتھ است، شرق مھم ترین مقام را دارند

ا بھ باب او با احتیاط و سكوت برخورد می كردند او ر كافر می دانستند و گروھی مانند امام قشیری در

درعلوم حالت در «دانست كھ بھ گفتھ خودش در اسرار التوحید  عنوان نمونھ عیار و جوانمردی می

وی در فقھ و كالم و منطق و حدیث و تفسیر و دیگر علوم رایج ». نبود مشرق و مغرب كسی چون او

  . ممتاز بھ شمار می رفتھ است عصر از چھره ھای

احمدفقیھ و قفال مروزی و ابوعبدهللا خضری  ابوعلی زاھدبن ابوسعید بزرگ ترین علمای عصر از قبیل

از جمع استادان او كھ بگذریم وی با عده زیادی از . است سال ھای دراز بھ تحصیل علوم اشتغال داشتھ

 نھ تنھا داستان ھای. شاعران عصر خود روابط دوستانھ و عادالنھ داشتھ است فقھا و محدثین و ادیبان و

ابومحمد جوینی  كھ اسناد تاریخی غیرصوفیانھ نیز گواھند بر اینكھ علمای بزرگی چوناسرارالتوحید بل



بوسعید در . وی روابط دوستی داشتھ است پدر امام الحرمین كھ از بزرگ ترین علمادر این عصر بود با

  . مدفن وی در مشھد قرار دارد. یافت ھجری در میھنھ وفات ۴۴٠تاریخ چھارم شعبان 

 حسن صباح

  
یریح َ حسن صباح کھ در تاریخ معروف ( سن بن علی بن محمد بن جعفربن الحسین بن محمد الصباح حِم

ٔ اثنی عشری داشت و اھل ری بود ھمان طور کھ خود می) بھ سیدنا نیز ھست نسبت ( گوید مذھب شیعھ

ٔ پدرش او . ) است ھا بھ اعقاب شاھان قدیم حمیری عربستان جنوبی رسیده ھا در تاریخنامھ آن را بھ مدرسھ

او پس از تحصیل در آن جا بھ مصر رفت و آنجا ) سھ یار دبستانی( .امام موفق برد تانزد او تحصیل کند

ٔ او را نزاریھ نیز می. المستنصر با  مالقات کرد، با خلیفھ فاططمی نامند زیرا او بر سر جانشینی  فرقھ

  . المستنصر با امیرالجیوش مخالف بود

او ابتدا پسرش اولش نزار را جانشین خود کرد اما با مخالفت . نزار و مستعلی. اشتالمستنصر دو پسر د

طبق . ھا از ھمین جا شروع شد اختالفات آن. امیرالجیوش مستعلی را بھ عنوان جانشین خود اعالم کرد

سپس بھ خراسان آمد و از آنجایی کھ کالمی . اعتقاد اسماعیلیان نص اول قبول است و نص دوم باطل

بعد از یک دوره طوالنی و تسلط بر منطقھ . تشین و پر نفوذ داشت روز بروز بر طرفدارانش افزوده شدآ

ٔ لمبسر ھا می ھای زیادی را تصرف کرد کھ از مھم ترین آن الموت و قلعھ اشاره ) یا لمسر( توان بھ قلعھ

  . کرد

ٔ حسن صباح در از بین بردن مخالفان کشتن مستقیم افراد بھ ھمراه یعنی ھمان چیزی ( جانفشانی قاتل شیوه

بسیاری از سران سلجوقی را کشتند و این کار در ، فداییان باطنی. بود) نامیم می یکھ امروزه انتحار

سال ادامھ داشت تا  ٩۵نھضت آنان نزدیک بھ . زمان جانشینان وی از جملھ کیابزرگ امید ادامھ دادند



ٔ این جنبش را کھ از درو ن بھ فساد کشیده شده بود خاموش کرد و آخرین رھبر آنان اینکھ ھالکوخان شعلھ

  . را کھ رکن الدین خورشاه نام داشت بھ قتل رسانید

آنھا اولین افرادی بودند کھ ھدف را برتر از وسیلھ ، شد مکتب صباح کھ بھ الموتیان نیز شناختھ می

ھا  در واقع ھدف آن. من نفوذ کنندبھ سازمان دش، دادند با تظاھر و تزویر دانستند و بھ خود اجازه می می

ٔ اسماعیلیھ بود و آن   . کشتند دیدند می ھا فقط مخالفان خود را کھ خطر ناک می فقط و فقط گسترش فرقھ

نفر از سران و پادشاھان و دشمنان  ۵٠دانستند کھ در مجموع  در واقع آنھا آخرین سالح خود را قتل می

زدند  کردند و ھیچ گاه از پشت بھ کسی خنجر نمی تیر استفاده نمیھا ھیچ گاه از زھر و  آن. خود را کشتند

این فرقھ در ده . شد ھا با زھر و تیر راحت تر می شدند یا کار آن اگر چھ گاھی اوقات گرفتار مامورین می

شد کھ قرآن عالوه بر معنای ظاھری معانی  سطح طراحی شده بود و بھ افراد در سطوح پایینتر گفتھ می

  . ای نیز دارد و نھفتھعمیق تر 

پذیرد  ھای شخصی خویش را تنھا در صورتی می فرد ھمھ چیز را حتی تجربھ، )امامت( در آخرین سطح

. شود ھای بودایی دیده می ای از اندیشھ عقاید بدین حد سخت گیرانھ تنھا در عده. کھ عقل بر آن حکم دھد

ٔ افراد توانایی رسیدن بھ باال ترین سطح را ندارند و بنابراین بیشتر افراد را حسن صباح عقیده داشت ھمھ

شود کھ زمانی کھ امیر ارسالن  گفتھ می. داشت ھای پایین و برای اطاعت از اوامر خویش نگاه می در رده

سیدنا بھ سھ تن از فداییانش دستور داد تا یکی خود را ، ھایی فرستاد تا حسن صباح را تسلیم کند تاش پیک

و دیگری کاردی بر قلب خود بزند و دیگری نیز ) مورددر بعضی منابع ذکر شده این( زیر آب خفھ کند

در . ھای سلطان شده بود خود را از باالی قلعھ بھ پایین پرت کند کھ این مورد باعث عقب نشینی نیرو

  . ھای زیادی وجود دارد مورد زندگی حسن صباح افسانھ

کھ در ) یا قیام قیامت( مانند فرمان قیامھ القیامھ. وندش یعضی موارد نیز بھ اشتباه بھ او نسبت داده می

بلکھ او ، داده شده بود و نباید او را با حسن صباح اشتباه گرفت) ملقب بھ علی ذکره السالم( زمان حسن

بسیاری از سازمانھای . در واقع شعار ابن صباح علیکم بالقالع بود. جانشین محمد پسر کیا امید بود

ٔ حسن صباح و سازماندھی او بوده Free Masonsو  Illuminatiزیرزمینی مانند  در بعضی . اند شیفتھ

طرفداران . است الملک بھ عنوان سھ یار دبستانی یاد شده عمر خیام و خواجھ نظام، منابع از حسن صباح

  . نمودند حسن صباح بھ او اعتقاد بسیار داشتند و دستوراتش را کامالً اجرا می

  سن صباحاسماعیلیھ بعد از ح

 فھرست رھبران اسماعیلی 

  م ١١٣٨ - ١١٢۴/ ق  ۵٣٢ - ۵١٨ کیا بزرگ امید رودباری  - ٢



  م ١١۶٢ - ١١٣٨/ ق  ۵۵٧ - ۵٣٢ محمد بن بزرگ امید - ٣

  م ١١۶۶ -  ١١۶٢/ ق  ۵۶١ - ۵۵٧ حسن بن محمد - ۴

  م ١٢١٠ -  ١١۶۶/ ق  ۶٠٧ - ۵۶١ محمد بن حسن - ۵

  م ١٢٢١ - ١٢١٠/ ق  ۶١٨ - ۶٠٧ جالل الدین حسن - ۶

  م ١٢۵۵ - ١٢٢١ / ق ۶۵٣ - ۶١٨ عالء الدین بن جالل الدین - ٧

  . م ١٢۵٧ -  ١٢۵۵/ ق  ۶۵۵ - ۶۵٣ رکن الدین خورشاه - ٨

  کیا بزرگ امید

پس از مرگ حسن و بنا بھ ، حاکم قلعھ لمسر بود صباح حسن رودباری کھ از سوی کیا بزرگ امید

حسن صباح را پیشوا و امام خود ، کیا امید. ال دعوت حسن را گرفتشد دنب الموت خداوند، سفارش او

وی چھارده سال و دو ماه و بیست روز در . با این حال بھ ظاھر شریعت نیز توجھ داشت، دانست می

« م ١١٣٨فبروری  ٢٨/ ق  ۵٣٢در شانزدھم جمادی الثانی سال  رودبار و دژھا فرمان راند تا این کھ

  . پسرش محمد بن بزرگ امید را بھ جانشینی خود برگزید، حیات خود زمان در، کیا امید. درگذشت

   محمد بن بزرگ امید

 اسماعیلیھ و فرمانروای فرقھ الموت خداوند، پس از وفات پدرش کیا بزرگ امید، محمد بن بزرگ امید

انجام  فداییان در آغاز زمامداری وی تعداد زیادی ترورھای سیاسی بھ دستور او و پدرش توسط. شد

 ۵٣٢» اصفھان در خلیفھ الراشد، «م ١١٣۴/ ق  ۵٢٩» مراغھ گرفت کھ قتل خلیفھ عباسی المسترشد در

محمد بن . از آن جملھ است» م ١١٢٧/ ق  ۵٢١«وزیر سلجوقی ، و نیز معین الدین، »م ١١٣٨/ ق 

سرانجام در  این کھ بزرگ امید بھ مدت بیست و چھار سال و ھشت ماه امامت اسماعیلیان را داشت تا

 . م چشم از جھان فرو بست ١١۶٢فبروری  ٢٠/ ق  ۵۵٧سوم ربیع االول 

   جالل الدین حسن

داشت و در  مکاتباتی بغداد ھنگام حیات پدر با باورھای او مخالف بود و با خلیفھ بھ، جالل الدین حسن

 اسماعیلیھ رھبری وی، پدر جالل الدین، پس از وفات محمد بن حسن. جست آنھا از بدعت پدر تبری می

را ملزم بھ  نخست اظھار مسلمانی نمود و پیروان خود. را بھ عھده گرفت و عقیده خود را دنبال کرد

 . نامھ نوشت سلطان محمد خوارزمشاه احکام و شریعت نمود کھ در این باره بھ خلیفھ و

اسالم نامھ نوشتند و فتوی  ددرالخالفھ بغداد نیز درباره جالل الدین مالطفتھای فراوان نمود و بھ ھمھ بال

را جالل الدین نو مسلمان خواندند و پیروان او  از این جھت او. دادند کھ جالل الدین و پیروانش مسلمانند



ً مسلمانند ً ملحد  از این جھت او. را کھ سابقا را جالل الدین نو مسلمان خواندند و پیروان او را کھ سابقا

  . مسلمان نامیدند نو، دانستند می

   صلح میان اھل سنت و پیروان حسن صباح

و ، میان آنھا حاکم بود ھمواره نزاع و ستیز، کھ از آغاز، شیعیان و اھل سنت پیروان حسن صباح و میان

، سیزدھم میالدی/ سده ھفتم ھجری  در اوایل. گرفت کشتارھای فجیع از سوی ھر دو طرف صورت می

مضمون آن «دستور داد تا از کتب اسالف او آن دستھ کھ ، دینحتی جالل ال -میان آنھا صلح و آشتی افتاد 

 . جدا کردند و سوختند فرمود تا آن ر بسوختند، است بر خالف عقاید مسلمانان

   جالل الدین و عامھ مردم ارتباط میان پیروان

با اجازه خواست تا  خالفت فرستاد و از دربار مادر خود را بھ سفر حج، م ١٢١٢/ ق  ۶٠٩وی در سال 

ازدواج  جالل الدین چھار دختر از اھالی گیالن را بھ، بھ دنبال این اجازه. گیالن خویشاوندی کند امیران

  . آمد از دختر امیر کوتم بھ دنیا، خود درآورد کھ عالء الدین پسرش

  تسلیم جالل الدین حسن بھ قوم مغول

 ای نزد خان مغول فرستاد و دهجالل الدین حسن فرستا، مغول بھ خراسان حملھ کرد خان چنگیز چون

یازده سال و نیم  جالل الدین. چنگیز خان نیز او را امان داد. فرمانبرداری فرقھ خود را اعالم داشت

ً مرگ وی بھ خاطر . درگذشت میالدی ١٢٢١اکتبر / ق  ٦١٨حکومت کرد و در رمضان سال  ظاھرا

  . زھری بود کھ خواھر و ھمسرانش بھ وی خوراندند

  اسماعیلی در خراسان آخرین حاکم رکن الدین

وی . خراسان است اسماعیلیھ «امام«واپسین ، رکن الدین حسن پسر عالء الدین محمد و ملقب بھ خورشاه

 . جای او را گرفت، الدین پس از کشتھ شدن عالء، کھ از اتھام ھمدستی با قاتالن پدر بری نبود

چنگیز برای بار دوم لشکر کشید در مقابل  نواده، نوقتی ھوالگو خا. طولی نکشید الموت حکمرانی او در

با تسلیم قلعھ . فایده بود چرا کھ مقاومت در برابر سپاه ھالگو بی، نماند ای جز تسلیم باقی چاره، پیام ھالگو

 . اقتدار اسماعیلیھ فرو پاشید، م ١٢٥٥/ ق  ٦٥٥ الموت در

  نجات کتاب ھا اقدام جوینی در

 چون خان دستور بھ سوزاندن، بود ھالگو ھمراه محاصره قلعھ الموت بھدر  عطا ملک جوینی گویند

آالت و  کتب مربوط بھ اختر شناسی و، عطا ملک درخواست کرد تا اجازت یابد، کتابخانھ الموت داد

، فرقھ اسماعیلیھ است اصول و فروع، ھایی کھ مربوط بھ آیین ادوات رصدی را جدا کرده و تنھا نوشتھ

 . سوزانده شود



  سرگذشت کتاب شرح حال حسن صباح

کتابی بود ، شد یکی از کتابھای گرانبھایی کھ در اثر کوشش عطا ملک جوینی از سوزاندنش جلوگیری

دنا«در شرح حال حسن صباح و داعیان این خاندان بھ نام   ». سرگذشت سیّ

، الدین فضل هللاخواجھ رشید  این کتاب را در دفتر سوم تاریخ جھانگشای جوینی آورده و، عطا ملک

 . خود ذکر کرده است» جامع التواریخ«آن را در  فصل کوتاھی از

  اسماعیلیھ قتل خورشاه و انقراض

ً خورشاه در  گفتھ . ای از مغوالن کشتھ شد بھ دست عده جیحون در کنار رود، م ١٢٥٧ق  ٦٥٥ظاھرا

حکومت این خاندان بھ  دین ترتیبپسر و بازماندگان وی را از بین برد و ب، شود کھ ھالگو نیز بعدھا می

  . پایان رسید

  باباافضل

   
قی، باباافضل َ ر َ حکیم بزرگ در نیمھ دوم قرن ششم و آغاز ، افضل الدین محمد بن حسین بن محمد خوزه م

مشھور است شرح حال او بدرستی معلوم ، ھر چند با تألیفات فلسفی پارسی و رباعیّات خود. قرن ھفتم

تذکره نویسان کھ بھ مناسبت رباعیّاتش سخنی از او بھ میان آورده اند چیزی درباره او نمی نیست و 

العات درباره او در کتابی بھ نام . دانستھ و افسانھ ھایی درباره او پرداختھ اند ّ قدیمترین و صحیحترین اط

ن طوسی آخرین شرح چون شرح حال نصیرالدی. مختصر فی ذکر الحکماء الیونانییّن و الملیین آمده است

ّف آن در اواخر قرن ھفتم یا اوایل قرن ھشتم می زیستھ  حال در این کتاب است می توان گفت کھ مؤل

قی کاشی فاضل دانشمند و دانای ژرف نگر در «: در این کتاب آمده است. است َ ر افضل الدین محمدبن مَ

سالھ ھا د. علوم الھی بود ِ در پایان عمر از ھر چیز دوری . ارددر علوم الھی و طبیعی و طب و جز آن ر



ق از قراء کاشان گوشھ گرفت و در حدود سال ششصد و ده در آنجا وفات یافت  َ ر َ گزید و در کوھھای م

« .  

ا قدیمترین ذکر از او شاید در یکی از نوشتھ ھای خواجھ نصیر طوسی باشد کھ عنوان آن  رسالة « امّ

ِ رسالھ چنین است، »سیر و سلوک  ین «: و در خود ّ رسالھ ای است منسوب بھ استاد البشر نصیرالد

ّ علیھ کھ بر حسب ضرورت بر وفق مشرب تعلیمیان بر نگاشتھ است  عنوان . »طوسی رضوان هللا

  …»رسالھ ای است منسوب «

ّت نوشتھ است  رسالھ در سیر و « عنوان . از کاتبی است کھ این رسالھ را در میان شیعھ یا اھل سن

ھم ھست از اسماعیلیان است کھ خواجھ ) چاپ سنگی قدیمی( چاپ نخستین این کتابکھ عنوان » سلوک 

کھ  ۶٢۴شکی نیست کھ خواجھ نصیرطوسی پس از ، بھ ھر حال. را معتقد بھ مذھب خود می پندارند

و سقوط قالع اسماعیلیھ بھ دست مغول مدتی  ۶۵۵و پیش از ، ابتدای حکومت ناصرالدین در قھستان است

و غرض از ، عیلیان بوده و بنابراین در انتساب این رسالھ بھ خواجھ نمی توان شک کرددر نزد اسما

ِ احتمالی است دربارة گرایش باباافضل بھ باطنیھ خواجھ در این . اطالة کالم در این باره روشن شدن

َجیبان «رسالھ تعلق خود را بھ مذھب اسماعیلیان و رسیدنش را بھ مقام  ت د عقاید شرح می دھد و بع» مُسْ

در ضمن شرح دوران کودکی و دانش آموزی خود می . عرضھ می کند» مجلس عالی «خود را بھ 

ّ کھ او را کمال الدین محمد حاسب گفتندی و در «: گوید مردی از شاگردان افضل الدین کاشی رحمھ هللا

ً در فن ریاضی تقدمی حاصل کرده بود بدان دیار افتاد حاظ تاریخی در آنچھ از ل. »انواع حکمت خصوصا

ّ «اینجا مھم است این است کھ خواجھ از باباافضل بھ  یعنی باباافضل الاقل ، تعبیر کرده است» رحمھ هللا

ھمچنین خواجھ در شرح اشارات در باب قیاس خلف مطلبی از باباافضل نقل . زنده نبوده است ۶۵۵در 

ّ «کرده و از او بھ  ّ « این جملھ دعایی( یاد کرده است» رحمھ هللا در ، بھ گفتة مدّرس رضوی، »رحمھ هللا

تألیف  ۶۴۴و چون شرح اشارات پیش از ) بیشتر نسخ شرح اشارات ھست و فقط در بعضی نسخ نیست

 ۶۶٧یا  ۶۶۶پس کسانی کھ سال وفات او را در . باباافضل زودتر از این تاریخ درگذشتھ است، شده

بوده و بر اثر اشتباه نساخ بھ این صورت نقل  ۶٠٧یا  ۶٠۶نوشتھ اند اشتباه کرده اند و شاید در اصل 

ّ «در نامھ ای کھ باباافضل بھ . شده است ین محمد بن عبیدهللا نوشتھ است خود را » صاحب سعید مجدالدّ

این بندة ناتوان شصت سال است تا در ظلمات حیات خود بادیھ ھا و عقبات «: شصت سالھ خوانده است

ّد او دست کم باید پیش از  ۶١٠حدود  پس اگر فوت او در. »را می سپرد   . باشد ۵۵٠باشد تول

ق در ، بھ نوشتة ناشران دیوان او َ ر َ  ۴٢مدفن باباافضل در بلندترین نقطة منتھی الیھ غرب روستای م

این بقعھ دارای صحنی وسیع و گنبدی ھرمی پوشیده از . کیلومتری شمال غربی کاشان قرار دارد



و از رأس گنبد تا کف آرامگاه در حدود ، ایھ ای منشوری استوار استکاشیھای ھفت رنگ است کھ بر پ

است  ٩١٢مورخ » آلت و لغت «مرقد باباافضل دارای صندوقھ چوبی مشبک بھ طریق . متر است ٢۵

کھ ، محراب گچ بری منقوش و زیبای ضلع جنوبی بقعھ. بھ شمار می آید یکھ از بھترین نمونھ ھای ھنر 

  از آثار جالب، ای بھ خط ثلث بسیار خوش موجود استدر پیرامون آن کتیبھ 

  . ھنر عصر مغول است

خواجھ نصیر در رسالھ سیر و سلوک درباره استاد ریاضی خود کمال الدین محمد حاسب کھ شاگرد 

ّدان شریعت را بیان می کرد«: باباافضل بوده است می گوید . »اھل ظاھر را کسر کردی و تناقض متقل

بخصوص بھ مناسبت رسالة خواجھ نصیر کھ دربارة ، عنی باطنی بودن اوستکسر اھل ظاھر بھ م

ا اگر ھم باباافضل شاگردان باطنی داشتھ است در نوشتھ ھایش مطلبی کھ . اسماعیلیان نوشتھ است امّ

ً اسماعیلی یا باطنی بودن او را برساند عقاید او در . دیده نمی شود، یا حتی بر تشیّع او داللت کند، صریحا

ً با آنچھ در کتب فلسفی ناصر فل سفھ و الھیّات شاید در قسمتھایی با عقاید فلسفی اسماعیلیھ و مخصوصا

اما این انطباق در قسمتی موافقت کامل را در ھمة قسمتھا نمی رساند و ، خسرو آمده است مطابق باشد

اسماعیلیّھ بخصوص کھ کتب باباافضل از اصطالحات دینی و مذھبی ، حکم قطعی را موجب نمی شود

ّی او خود را در آراء و نظریات فلسفی مستقل نشان می دھد و از پیشینیان . کامالً خالی است بھ طور کل

ً سخن بھ میان می آورد؛ نھ بھ آن معنی کھ نظریات اساسی اودر فلسفھ و الھیّات کامالً از  خود ندرتا

ِ فلسفی راھی نو بلکھ او در طرح مسایل و نحوة اس، حکمای متقدم بر او جدا باشد تدالل و عرضة آرای

باباافضل در فلسفھ کتابی بھ . در پیش گرفتھ است کھ او را از حکمای سلف و خلف خود ممتاز می سازد

م در  ّ سبک شفا و اشارات و المعتبر و جز آن کھ ھمة مسایل فلسفی را از طبیعی و الھی بھ طور منظ

ً کوچکی است کھ ھر یک بھ شیوه ای خاص و بدیع آثار او رسالھ ھای . برگرفتھ باشد ننوشتھ است نسبتا

در مسایل و موضوعات حکمت بحث می کند و اگر این معنی را با شیوة او در نثر پارسی کھ گاھی در 

و با اصطالحات ابتکاری در ، نھایت روانی و سالست است و از آثار دلکش نثر پارسی بھ حساب می آید

  . نوآوری او بیشتر نمایان خواھد شداستقالل و ، فلسفھ در نظر آوریم

عات یا جھان ازل ؛ : بھ عقیده باباافضل دو جھان موجود است ِ د ْ ب ِ مخلوقات یا عالم تکوین و جھان مُ جھان

عات را جھان خرد« ِ د بْ ِ مُ ز ن را جھان جزوی «و نیز » جھان مخلوقات را جھان طبع گویند و حیّ ْ و َ عالم ک

ّی آنکھ دو جھان اند؛ یکی حقیقت : این ھمھ الفاظ را یک معنی است«و »  خوانند و عالم ابداع را جھان کل

  یعنی این ، در اینجا باباافضل اصطالحی عکس آنچھ افالطونیان می گویند آورده است» و دیگری مثال 



ِ «: عالم جزوی و محسوس را عالم مثال و آن عالم کلی را عالم حقیقت نامیده است و بھ معنی مثال حکایت

ّاش بر لوح نگارداصل خوا الفاظ ) چون( کھ حکایت بُود از جانور اصلی ؛ و، ھند چون نقش حیوان کھ نق

ّب باشند برای حکایت معانی در نفس  بھ جھان روحانی جھان نفس و عقل خواھند کھ منشأ و «. »کھ مترک

ّی حیّز معق«؛ »منبع حیات و حرکت و زندگی است و بھ جھان جسمانی سپھر و عناصر ول و جھان کل

باباافضل از اصطالحات فلسفی . »جھان جزوی حیّز محسوس و مخیّل و موھوم «است و » معلوم 

 تعبیر می کند و می گوید بھ لفظ دانش» دانش و داننده و دانستھ «گاھی بھ » عقل و عاقل و معقول «

ّت و سبب داننده نخواھیم جز «و بھ » نخواھیم جز روشنی و پیدایی و وجود چیزھا«) عقل یا علم( عل

؛ پس وجود تام حقیقی »بھ روشنی و پیدایی نخواھیم مگر تمامی وجود چیز«و » روشنی و پیدایی چیزھا

  . ھر چیز در نظر باباافضل صورت علمی و صورت معقول آن است

ا  و پیدایی و پنھانی چیزھا مردم را در … بھ بی دانشی نخواھیم مگر پنھانی و پوشیدگی وجود چیزھا«امّ

ِ خودخود بُ  د و بھ لفظ َ . »نفس خواھیم در این موضوع کھ چیزھا در نفس مردم یا پیدا یا پنھان باشند، و

حیّز و معدن پوشیدگی جھان جسمانی است «. نفس انسان معیار پوشیدگی و روشنی اشیاء است، بنابراین

ّی خوانندو آن را عالم جزوی خوانند و حیّز و معدن پیدایی جھان نفسانی و خرد است و آن را ع . »الم کل

ّی عالم وحدت، از سوی دیگر زیرا مثالً در عالم جزوی اشخاص ، عالم جزوی عالم کثرت است و عالم کل

د و کثرت موجود است ّ ّی یک انسان و از ھر نوع حیوان یکی ، حیوان و انسان بھ تعد اما در عالم کل

  . موجود است

این صورت بیان کرده است و گفتھ است کھ کلیّات و  این ھمان نظریّھ مثل افالطون است کھ باباافضل بھ 

ّی باشند و آن عالم روشنی و پیدایی است و عالم جزوی یا عالم  انواع صور معقول ھستند و در عالم کل

اتحاد عاقل و عقل و معقول «باباافضل کمال نھایی انسانی را در . جسمانی عالم ظلمات و پوشیدگی است

ل عالم بھ تولید است و کمال تولید بھ ترکیب بسایط و کمال ترکیب و جمع کما«: می داند و می گوید» 

و کمال حرکت فزایش بھ ) نامیھ( بسایط بھ استحالت و تغییر و کمال استحالت و تغییر بھ حرکتِ فزایش

ّحاد عاقل و عقل و  ّل و کمال ادراک و تعقل بھ ات ت ادراک و تعق ّ ّ و کمال حیات و حس بھ قو حیات و حس

ّط می ، در نظر باباافضل. »ل معقو انسان از راه علم بھ کلیّات بھ ھستی واقعی می رسد و بر عالم مسل

ِ مردم ، و چنانکھ در جاودان نامھ آمده است. شود و عالم را جزو خود می کند ر ّ ھمھ چیز در عالم مسخ

  . ظاھری و عام و حقیقی و خاص: است و این تسخیر بر دو گونھ است

ر مردم است تا تسخیر ظاھری و ع ّ ر مردم است تا در آن کشت کند و آب مسخ ّ ام آن است کھ زمین مسخ

ر مردم اند و ھمچنین تا آخر ّ اما تسخیر حقیقی و خاص آن است کھ . از آن بھره جوید و جانوران مسخ



م بھ انسان امور جسمانی را نفسانی کند و از مأوا و حیّز آن بھ مأوا و حیّز نفسیش ببرد و این از راه عل

زیرا صورتھای دانستھ در نفس تباه . آن میسّر شود تا امور طبیعی را بھ بقاء برساند و جاودانی کند

  . نگردد اگر چھ صورت محسوسش باطل و فانی شود

افزوده است بحث بدیعی دربارة مراتب وجود » عرض نامھ «بھ » ملحق «در آخر فصلی کھ بھ عنوان 

ّی بھ جزوی و از جزوی بھ ک ّی دارد و در آناز کل ة فلوطین و حکمای پیرو او در میان ، ل بر خالف نظریّ

از نفس انسانی تا ، او مراتب وجودی را. منکر قوس نزولی و صعودی موجودات شده است، مسلمانان

یعنی ( این حال«: فقط در عقل و ذھن انسان می داند نھ در خارج و می گوید، و بالعکس، اجسام طبیعی

ّی) فس انسانیسیر از جسم تا ن ْ سوی عالم کل د َ ِ ، بھ بازگشت مان لکن بازگشت نیست مگر از روی شمار

ّی تا جھان جزوی ؛ چون از ّی «مراتب از جھان کل خوانی و چون از » ورود«آغاز شمار کردی » کل

ِ جزوی آغاز کردی ِ جسمانی ِ ازلی ، مرتبھ مرتبھ، جھان در . و بازگشت گویی» صدور«سوی جھان کلی

ّی را سوی جزوی ھمی شمری وارد ، ورود و صدور جز شمارنده را نیست، این کنار کھ تا مراتب کل

ّی صادر مقصود باباافضل این است کھ این مراتب . »است و چون از جزوی مراتب را شمری سوی کل

ق فقط در  ْ ورود و صدور یا سیر نزولی و صعودی اموری اعتباری و ذھنی است و واقعی نیست و فَر

  : شمار استاعتبار و 

یعنی در واقع حرکتی از یک سوی بھ سوی . است) یا نزول( »ورود«اگر از جسم تا عقل شمری نام آن 

َم کلی در جھان جزوی آیند و باز «: دیگر وجود ندارد و اگر کسی چنین پندارد و بگوید آثار و افعال عال

بر صدق ، و دیگر آثار و نشانھامانند حیات و ادراک و آگھی ، از جھان جزوی بھ عالم کلی باز گردند

ِ کجا؟ گذرگاه آینده و  چنین بازگشتِ گفتار جز گمان و خیال گواھی ندھد؛ بازگشتِ کھ و چھ ؟ از کجا باز

ِ نامحدود«: آنگاه می گوید. »آمده را کھ بر بست تا از آمدن بس کند و باز پس گردد؟ ِ بیکران ّی  از حیّز کل

ربر حیّز مح) عالم معقول و مبدعات( َّ د َ ق ِ جزوی مُ بھ توالی ، آثار نامتناھی و بی کران) عالم جسمانی( دود

آت و حرکات، و ترتیب َ ی ِ اجسام می رسد ، صور و اشکال ھَ ر ّ بر اندازه گنجایش حیّز و مکان محدود و مقد

ّر و محدود در جسم انسان است  یعنی صور نوعیّھ و . »و نھایت گنجایی و غایت وسعت این حیّز مقد

و در این جھان چون جسمانی ) عالم مثال: بھ گفتة افالطون( و اشکال عالم از آن جھان معقول استھیأتھا 

ر ّ ً محدود متناھی و مقد است و چون در انسان از ھر نوعی از انواع نمونھ ای ) بھ اندازه( است طبعا

کھ  اما وقتی فرا می رسد. پس وجود او نھایت گنجایی و وسعت انواع و صور نوعی است، ھست

ّ اجسام بر گذرد« ِ این صور و اشکال از اندازه و حد ل «در آن ھنگام ، »ازدحام وصول ر از تحمّ ّ جسم مقد



ِ طبیعت  آن عاجز آید و ھم آثار عقل و ھم آثار حیات و ھم آثار نمو از او سترده شوند و بر وی جز آثار

  . »نماند

ل صور و اشکال آن عالم را نداشتھ پس مرگ انسان در نظر باباافضل وقتی است کھ جسم او تاب تح مّ

و غرض از این گفتار آنکھ تا گمان نیفتد کھ از اجسام شخصی و جزوی از این «: بعد می گوید. باشد

ّی بازتوان برد یا از عالم کلی ِ کل م َ کھ چون شعاعات بر ، بیرون از این آثار و صور، عالم ھیچ بھ عال

و چون از آن جھان بدین جھان . و بھ عالم جسمانی نقل کردن ھیچ چیز جدا تواند شد، جزویّات تافتھ اند

پس باباافضل معتقد نیست کھ نفوس یا ارواح . »نتوان آمد از این جھان نیز بدان جھان باز نتوان گشت 

بلکھ چنانکھ از بعضی مطالبِ رسالھ ھای دیگرش ، جزئی در صورت کمال خود از آن جھان آمده باشند

ه و مایھ در انسان است و بعد بھ سوی کمال می برمی آید معتقد است ک ّ ھ نفس انسانی فقط بھ صورت قو

ِ نفسانی : را دو روی است) انسان( مردم«: رود ِ پاینده و ازلی ِ جسمانی و گذرنده و یکی روی یکی روی

ِ پرورندة خود زندگی یاب  ِ تن وی جسم مطلق است. »از پیوند ب، آغاز ّ ، بعد جسد نباتی، بعد جسم مرک

ِ . بعد جسد انسانی، د جسد حیوانیبع ِ جسمانی «این آغاز ن َ ا آغاز ، است» م ِ نفسانی «امّ ن َ آن است کھ » م

ِ مفرد پیوستھ است طبع است زاج است، تا بھ جسم ِ روینده، بعد مِ بعد نفس ، است) نفس نامیھ( بعد نفس

است و ) نفس ناطقھ( احیوانی و انسانی و پس از آن عقل عملی و نفس فاکره و نفس حافظھ و نفس گوی

پس جسم و نفس در اصل . چون بھ حق تعالی رسد از روی شناخت و دانش آن را روح مقدّس خوانند

جسم گوھری است جنبش «چنانکھ گویی » تفاوت و اختالف از انگیختن صفات است «یکی ھستند و 

در وی دویی «بلی . »از روی گوھر و ذات ھر دو یکی اند«پس » پذیر و نفس گوھری است جنباننده 

ا » پدید آید و نفس از راه » سرانجام آن دویی برخیزد کھ پیوند اصلی است و اختالف و جدایی فرعی «امّ

  . »جھان دانایی است «و آن » بھ گوھر باز رسد در درجات نفسانی «دانایی 

ْ را غیر از تن و جان می داند و آن را موجودی مستقل از آن دو می شم د َ ر خرد نھ تن «: ردباباافضل خِ

است و نھ جان کھ اگر خرد تن بودی ھمة تنھا خردمند بودی و اگر خرد جان بودی ھر جانور خردمند 

خرد ھمة اشیاء را می داند و آن کھ ھمة اشیاء را بداند غیر از آن اشیاء است و تن ھم «؛ و نیز » بودی 

کھ و خیال و گمانو قوای بدنی از نامیھ و غاذیھ و حو، »یکی از این اشیاء است  ّ فروغ ، اس و قوای محر

و پیوند خرد با ھر چھ جز خرد است بھ دانستن خرد است آن چیز را کھ با دانستن آن بر … تابش خردند

  . آن محیط شود

آن موجودی است کھ بھ اشیا و بھ افعال و حرکات و نیز بھ قوای نفس عالم » خرد«مقصود باباافضل از 

مجموع قوای » نفس «یا » خود«، در نظر باباافضل، بھ عبارت دیگر. استپس خرد غیر از نفس ، است



اما چیز دیگری ھم ھست کھ با علم بھ اینھا و آگاھی از آنھا ، حس و خیال و گمان و حفظ و غیر آن است

در نفس انسان اموری ھست کھ با ھم مباین و مخالف است مانند غم . بر ھمھ محیط است و آن خرد است

زیرا چیزی ، پس خرد مخالف و ضد ندارد. و خرد این امور مخالف را درمی یابد، رد و رنجو شادی و د

ّط است . بیرون از خرد نیست کھ او از آن آگاه نباشد از این رو خرد ھم بر تن و ھم بر جان محیط و مسل

ّ و مخالف ندارد تباھی نمی پذیرد و مخالف آنھا زیرا فساد و تباھی بھ اشیاء از امور مباین ، و چون ضد

  . پس خرد باقی و پایدار است. راه می یابد

ّی و «: در عرض نامھ خالصة عقاید خود را چنین بیان می کند غرض ما حصر موجودات است در کل

ّدات آن است از ، جزوی کھ موجود جزوی و ) منفعل و فاعل( »کننده «و » کرده «این جھان و متول

ّی ِ ) عقل و عاقل و معقول( اننده استجھان دانش و دانستھ و د، موجود کل و امید ما آن است کھ مردم

زیرا چون روشن ، دانشجو از وجود بقای خویش بھ یقین آگاه شود و از ھالک و فنا و تغیّر در امان باشد

ِ داناست و ھمة اشیا از اقسام و فروع دانش اند بداند کھ بھ دانش بر ھمھ محیط تواند ، شود کھ دانش وجود

ِ جملة علوماین . شد ِ مردمی، است غایت و نھایت و مردمی ) انسان( و علم است کمال و غایت و تمامی

ِ جسم است جسمیّت  ِ جنبش اجسام و جنبش کمال است غایت و تمامی حیات و حیات است تمامی و کمال

ِ فاعلی است و فاعلی اثر شوق و ارادت و اثر دان ِ قبول و پذیرایی است و قبول پذیرایی اثر ایی است کمال

ل و آخر ھستی  ّ پس اگر انسان بھ مرتبة دانایی برسد بر ھمھ اشیاء . »و دانایی اثر ذاتِ دانا و ذات دانا او

ل و آخر ھستی است ّ ِ او او ل ھستی ، آخر ھستی بودنش معلوم است. محیط است و ذات ّ ا او بودنش از آن امّ

است کھ بھ اعتقاد باباافضل اجسام و عالم طبیعت مرده است و زنده آنگاه شود کھ در نفس انسان دانا بھ 

  . صورت معلوم و معقول در آید

ِ «: درصفحة بعد از ھمین عرض نامھ می گوید  ما چنان دیدیم کھ مردم را ھر چھ بھ کار است و ناگزران

بھ و اوست با اوست و در اوس) ضروریِ ( ِ ِ اوست ش ت و معدن و منبع آن خود اوست و ھر آنچھ بیرون

ِ اوست و اصل و حقیقت ھمھ با اوست  ّصال بھ معانی . »مثال صور نفس ِ عاقل و داننده با ات ا نفس امّ

ِ معانی داناست و این معانی معقول قایم بھ ذات خودند م َ زیرا اگر داننده و عالمی ، معقول و با پیوند بھ عال

: می و معنایی را بھ دیگری بیاموزد و بھ او منتقل کند آن صورت از خود او سلب نمی شودصورت عل

ّق داشتی ھیچ داننده ای نتوانستی کھ آنچھ دانستی دیگری را ) این معانی( اگر« ِ داننده تعل بھ نفس

 ،نستیدرآموختی و اگر درآموختی دانش او باطل شدی و امکان نداشتی کھ کسی بھ معنایی رسیدی و بدا

نتیجھ آنکھ معانی و ھمة چیزھای ذھنی پیوستھ و . »این ھمھ ممکن است و شاید بود) در صورتی کھ(

این امور را از آن جھت کھ مطلوب و . بلکھ معانی بھ ذات خود قایم است، قایم بھ ذاتِ داننده نیست



ق می خوانیم و از جھت مقصود الفاظند معانی می گوییم و از آن جھت کھ از روی ذات حقیقت دارند حقای

ل افالطونی است. ( نسبتی کھ با نفوس دارند صورتھا می نامیم ُ ث   . این باز ھمان اعتقاد بھ مُ

معلوم ( ھر دانستھ معلول است مر داننده را«: این گفتھ او بسیار مھم است، در مقایسھ با عقاید ایدئالیستھا

ّت است مر دانستھ را) معلول عالم است ّت پیشی دارد بر وجود معلول و ھر داننده عل پس ، و وجود عل

ِ دانستھ ِ داننده و عالم پیشی دارد بر وجود ب از موجودات شخصی و «: ؛ نیز») معلوم( وجود ّ ِ مرک م َ عال

ّی است َم جزوی، فرع بھ اصل بھ پای است. جزوی است و جزوی فرع کل بھ عالم ) عالم جسمانی( پس عال

ّی بھ پای است  ً قایل بھ وحدت جوھر و ماھیّت عالم بوده است و بر این مطلب خود باباافضل ظاھر. »کل ا

ّت با معلول مباین است یا موافق است و : چنین استدالل می کند ِ عل اگر کسی پرسد کھ آیا ذات و حقیقت

ّت امر مباین خودش می ، یکی است ّت با ذات معلول مباین است چگونھ امر مباین عل اگر بگویی ذاتِ عل

ّت و معلول از میان برخاست شود؟ و اگر   . بگویی ذات ھردو یکی است پس عل

ّت و معلول را دو چیز دانست اما لفظ ذات و  برای رفع این اشکال می گوید کھ در این سؤال پرسنده عل

 ِ حقیقت را در ھر دو بھ یکسان آورد و تغییر نداد و پاسخ او در ھمین نکتھ نھفتھ است ؛ ذات و حقیقت

ّت و معلول ی ّت و معلول بھ لفظ ذات و حقیقت یکی ، پرسنده در ھر دو جای«و ، کی استعل أعنی عل

ّت و معلول، معنی خواست و مباینت ذات را  موجودات بھ ذات«پس . »از میان برداشت ، بدون اعتبار عل

  . »و او بھ خود ذات و حقیقت ھمھ ، موجودند و ذوات بھ وی ذوات اند و حقایق بھ وی حقایق) واحد(

ّ وسط ارسطوست و اعتدال را با ِ تمام «باافضل در اخالق پیرو نظریّھ حد ِ مردم نشان «. می داند» نشان

تھای او را رتبتِ اعتدال بود میان شدّت و ضعف ّ ّ . . . مردم تمام آن است کھ ھمة قو بی در حد ضَ تھای غَ ّ قو

ر( میان بددلی و ناباکی. اعتدال میان تکبّر و دنائت ّ ریو میان سرکش، )تھو ّ و میان کینھ ورزی ، ی و مسخ

و میان بستگی بخل و ، و بی حمیّتی ؛ و ھمچنین قوتھای شھوانی میان رغبت حرص و نفرتِ ناخواست

نھ از بوده بھ بیم گریزنده و نھ بی نیاز ، نھ در نابوده بھ امید آویزنده، گشادگی اسراف ؛ آزاد از بیم و امید

خالصة بسیار فشرده ای از آنچھ در قرائت . ». . . بخلْ بازگیرنده را بھ اسراف دھنده و نھ از نیازمند بھ

  :آثار و فحص آرای او بر ما معلوم شده است در اینجا می آوریم 

زیرا ، باباافضل قایل بھ اصالت مطلق عقل است و از این جھت با باطنیھ و تعلیمیان موافق نیست) - 

اما در نظر . معلم الھی را برای نجات انسان الزم می دانند تعلیمیان خرد را کافی نمی دانند و تعلیم امام و

باباافضل خرد تنھا راه رستگاری است و سعادت محض در وحدت عقل و عاقل و معقول است و کمال 

  . انسانی وقتی است کھ با درک صور معقول و معانی و کلیّات برجھان محیط و نفسش از تباھی ایمن شود



از عالم نفسانی کھ ھمان عالم ، »مثالی «و بھ قول خود او ، را سایھ ایباباافضل عالم جسمانی ) - 

ل «یا بھ قول افالطون ( معقوالت ُ ث   . است می داند) »مُ

ِ «باباافضل ) -  و ، انسانی را برتر از ھر چیز و اصل ھمھ اشیا و موجودات عالم جسمانی می داند» نفس

  . ن بھ او نزدیک انداز این جھت فالسفة معنوی مشرب ایدئالیست مغرب زمی

ّی) -  ّد و مبدع، باباافضل اگر چھ عالم را بھ دو قسم جزوی و کل یا جسم و روح تقسیم می کند ذات ، یا متول

و از این جھت آرای ، و حقیقت ھمھ را یکی می داند و می گوید کھ تفاوت در اعتبارات و نگرشھاست

  . فلسفی او را ضمن بحث از آثارش خواھیم آورد بعضی از عقاید دیگر. اسپینوزا با آن قابل مقایسھ است

فات . آثار باباافضل ّ ً ھمھ آثار پارسی او ذیل عنوان مصن بیشتر آثار باباافضل بھ پارسی است و تقریبا

قی کاشانی بھ اھتمام مجتبی مینوی و یحیی مھدوی بھ طبع رسیده است َ ر دمَ ل . افضل الدین محمّ ّ جلد او

  :از این قرار است ، شدهمشتمل بر ھفت رسالھ کھ چاپ 

ِ سخن «این کتاب را بھ . کھ عنوان دیگر آن گشایش نامھ است، مدارج الکمال) > -  تقسیم » ھشت در

در«کرده ھر یک را  ِ جواب نوشتھ ای کھ خواجھ بھ صدر «در نامھ ای با عنوان . خوانده است» گشایش

ھشت در کھ بھ نام مدارج الکمال فتوح «از این رسالھ بھ » سعید شمس الدین دزواکوش نوشتھ است 

آمده است می گوید کھ این » خاتمة مدارج الکمال « در قسمتی کھ بھ عنوان . یاد می کند» موسوم است 

رسالھ را نخست بھ خواھش محمد دزواکوش بھ عربی تألیف کرده و سپس آن را بھ درخواست یکی دیگر 

موضوع این کتاب چنانکھ از . ارسی نقل کرده استاز عربی بھ ف» برادران کوشنده و یاران رونده «از 

  . نامش پیداست بیان مراتب کمال انسان است

و موضوع ، تألیف کرده» گروھی از یاران حقیقی «این رسالھ را ھم بھ درخواست ، ره انجام نامھ) > - 

ِ خود و صفات وجود خود«: آن عبارت است از سھ چیز فایده و .  . .و، حقیقت آگھی و علم. . . و، وجود

  . »منفعت آگھی و علم 

فات ، ساز و پیرایھ شاھان پرمایھ) > -  ّ این رسالھ در فن سیاست و حکمرانی است و پیش از چاپ مصن

ً در  ر السلطنة بھ چاپ رسیده بوده است ١٣١١ظاھرا ّف در سبب تألیف کتاب می . ش بھ وسیلة مبصّ مؤل

فاق نوشتن این نامھ بعد از آن افتاد «: گوید ّ کھ اندیشھ گاھی بھ کسانی کھ از پادشاھان بھ نام آن خرسند ات

بلکھ . باشند روی آورد و ھرچھ خاصیّت و ھنر پادشاھی را در ایشان بیشتر می جست کمتر می یافت

 ِ ه َ ر َ پادشاھان را چنان دیدم کھ میلشان بھ شھوت رانی از رعایا یا از بیشتر ایشان بیشتر بود و حرص و ش

ذخایر ناپایدار بر حرص و شره رعیت زیادت داشت و از دانش و مکارم اخالق و ایشان بر اندوختن 

خرد اصلی و آگھی از عاقبت کار از رعیّت بی خبرتر و غافلتر بودند؛ بھ ھنگام خلوت و فراغت کارشان 



ھی انجام چنین پادشا، خوردن و بھ افراط و جمع اسبابِ بازی و غفلت و خنده بیھُده و گفتار ناسزاوار بود

از این جھت آھنگ نوشتن این نامھ کردم تا چند خصلت از خصال پادشاه در . بھ دمار و ھالک ابدی باشد

وانش از فروغ  َ آن یاد کرده آید تا از شاھان و سروران شخصی کھ بھ عنایت الھی متعیّن گردد و جان و ر

چون این نامھ را . . . ده گرایدخرد نشان دارد و بھ طبع از چیزھای گذرنده و ناپایدار سوی ھستیھای پاین

ِ رستگاری جان و خالص روان از بیم و ھراس فنا بر وی  بر خواند و بر خواندنش ایستادگی نماید راه

  . »روشن گردد

ّاحھ کھ محمد تقی دانش پژوه از آن بھ سیب نامھ تعبیر کرده است) > -  ف ُ این رسالھ در اصل بھ . رسالھ ت

فا از آن یاد شده استعربی بوده و در رسائل اخوان ا آن را ، فیلسوف یھودی، موسی بن میمون. لصّ

این رسالھ را . ابن سبعین نیز در مراسالت خود با فردریک دوم از آن نام برده است. مجعول دانستھ است

دای در آغاز قرن سیزدھم بھ عبری ترجمھ کرده و این ترجمھ بارھا چاپ شده است سْ َ . ابراھیم بن ح

 مرگلیوث ترجمھ پارسی. بھ طبع رسیده است ١٨٧٣و ترجمھ آلمانی در  ١٧٠۶ن در ترجمھ التینی آ

رسالھ . منتشر ساختھ است) مجلھ انجمن سلطنتی آسیایی( در ١٨٩٢را با ترجمھ انگلیسی در ) باباافضل(

ِ رسالھ فیدون در حالی ، مکالمھ ارسطو را بھ ھنگام وفات، کھ مکالمھ سقراط با شاگردان است، بھ طریق

  . با شاگردان بیان می کند، کھ سیبی در دست داشتھ است

ض نامھ) > -  ْ ر مھ رسالھ درباره ، عَ ّ ّف در مقد ؤل در این نامھ یاد «: گوید» صفت این نامھ و فایده او«مُ

ت داننده و کننده او تا پیدا گردد انواع علوم نفس ، کرده شود صفت نفس مردم ّ   . »و قو

ض «در عرض نامھ سھ گونھ  ْ ر َ   : یاد شده است» ع

و ھمھ را بھ » و عرض جھان ازل و عالم ربوبیّت . . . و عرض عالم ملکوت. . . عرض عالم طبیعت«

  :قسمت کرده است » عرض «چھار 

  عرض اجسام ؛) ١ 

  عرض کنندگان و کارگران در اجسام عالم و جسم مردم ؛) ٢ 

  عرض دانستھ ھای مردم و اقسام آن ؛) ٣ 

  . ان ماھیّت و انیّت دانندهعرض دانندگان و بی) ۴ 

فات چاپ شود، این رسالھ را، جاودان نامھ) > -  ّ ّ تقوی بھ چاپ ، پیش از آنکھ در مصن حاج سید نصرهللا

ّف در آغاز رسالھ می گوید. رسانیده بود این نامھ ای است از ما زی برادرانی کھ اندرون ایشان «: مؤل

 ١٫: و آن را بھ چھار باب تقسیم کرده است، »خود راانگیختھ شود بازجستن و شناختن وانجام و آغاز 

ّی ؛  شناختن انجام ؛ و ھر بابی دارای  ۴٫شناختن آغاز؛  ٣٫شناختن خود؛  ٢٫اقسام علوم بھ طریق کل



ت و برھان نیاورده است. فصولی است زیرا ھمھ طالبان ، در پایان رسالھ گفتھ است کھ در این نامھ حجّ

حجج و استدالالت را ندارند و اگر با ایشان از روی استدالل سخن گفتھ شود  علم توانایی تألیف و ترکیب

د بر «جاودان نامھ ملحقی ھم دارد . شاید راه بر ایشان تاریکتر گردد َ اندر آنکھ کتاب مردم چون دلیل بُو

  . »مدلول کتاب خدای تعالی 

م، ینبوع الحیاة در معاتبت نفس) > -  ْ ر بی ؛ ترجمھ سیزده فصل از سخنان ھِ ّ ھ و ھوادریس الن سَ ِ س الھَرام

ث  َّ ل َ ث ھ یا ھرمس مُ سَ ً در اصل چھارده فصل داشتھ است و منسوب است بھ ھرمس الھرامِ این کتاب ظاھرا

این رسالھ در اصل بھ عربی است و بھ . نبی شناختھ شده است» ادریس «کھ در عالم اسالم مرادف با 

 ْ ن َ فس یا ی ّ ة الن َ ب َ ّفس یا معات ّفس در . بوع الحکمھ نیز خوانده شده استنامھای زجرالن متن عربی بھ نام زجرالن

مینوی از ترجمة . در بُن بھ طبع رسیده و پس از آن چندین بار در بیروت چاپ شده است ١٨٧٣

ّف دو بار این ترجمھ را «: باباافضل دو نسخة مختلف در دست داشتھ است و می گوید ِ مؤل گویی خود

ی کھ مینوی از روی آن چاپ کرده ھمان مجموعة نور عثمانیھ است کھ نسخھ ا. »تحریر کرده است 

د دوم مصنفات. نسخھ اساس مصنفات است ّ پنج رسالھ از باباافضل ، ش منتشر شده ١٣٣٧کھ در ، در مجل

در ، رسالھ نفس ارسطو طالس: بھ چاپ رسیده کھ ازاین قرار است» تقریرات و مکاتیب و اشعار«با 

  . »ھمگی آنچھ دانای یونان ارسطاطالیس یاد کرد در کتاب نفس «: است آغاز این رسالھ آمده

رسالة نفس می گوید کھ این رسالھ ترجمة یک کتاب عربی است کھ » حواشی و تعلیقات «مینوی در  

 ً   اخیرا

ین َ ن ُ   . در قاھره بھ چاپ رسیده است و منسوب است بھ اسحاق بن ح

ا ترجمھ عربی منسوب بھ اسحق بن حنین ب بلکھ ترجمھ ، ا کتاب ارسطو دربارة نفس مطابقت نمی کندامّ

ّص سریانی یا یونانی است کھ آن نیز از روی کتاب نفس ارسطو تھیّھ نشده بوده است . یک روایت ملخ

مینوی بعضی موارد . شاید بتوان گفت کھ اصل این کتاب تلخیص یکی از شروح کتاب نفس بوده است

عربی مقابلھ کرده است و نیز مقداری از اوایل کتاب النفس منسوب بھ ترجمھ پارسی باباافضل را با اصل 

اسحق بن حنین را بھ عین عبارت عربی نقل کرده است تا نمونھ ای از شیوه ترجمة افضل الدین بھ دست 

ل بار ملک الشعرا بھار در . داده باشد ّ ش چاپ کرده و مقدمھ ای نیز بر آن  ١٣١۶ترجمھ باباافضل را او

  . تنوشتھ اس

این مختصر گردآوردة ارسطوطالیس اندر حال «: در آغاز آن آمده است، مختصری در حال نفس) > - 

این رسالھ مقابلھ شده است با روایت : و مجتبی مینوی در حاشیھ می گوید» نفس و آن ھفت باب است 

ل با: این رسالھ ھفت باب کوچک دارد. عربی رسالة منسوب بھ شیخ الرئیس ابوعلی بن سینا ّ اندر «ب او



را » دانستنی «و » بدیھی «را در ترجمھ » اندر یافتنی «و در این باب » یافتن ھر چھ دانستنی است 

آورده است و گفتھ است علم بھ نفس دانستنی است یعنی علم حصولی است ؛ » علم حصولی «در ترجمھ 

آنکھ نفس پاک «چھارم ؛ باب »اندر آنکھ نفس گوھر است «؛ باب سوم »اندر ھستی نفس «باب دوم 

د است و جسمانی نیست( »است نھ تنومند ّ ّب نیست بسیط «؛ باب پنجم ) یعنی مجر اندر آنکھ نفس مرک

یعنی نفس پس از مرگ تن باقی و ( »اندر آنکھ نفس زنده است و تباه شدنی نیست «؛ باب ششم »است 

  . »اندر آنکھ نفس اندیشھ گر است «؛ باب ھفتم ) زنده است

« این کتاب در پایان نسخھ سعید نفیسی ، بھ گفتھ دانش پژوه، )منھاج مبین ( سالھ در علم و نطقر) > - 

ّطق « گویا باباافضل ، نامیده شده است» ترجمھ المنھاج المبین الصابھ الیقین  ابن سینا را در » العلم و الن

بخانھ نور عثمانیھ ھست و در کتا، بھ گفتھ مینوی، روایت عربی این منھاج مبین. پیش چشم داشتھ است

تمّت ترجمھ المنھاج «: در پایان یکی از نسخ خطی پارسی آمده است. این نسخھ پارسی ترجمھ آن است

ین محمد بن الحسن بن محمد بن خوزه . . . المبین الء صابھ الیقین فی المنطق للمولی ّ مینوی . »افضل الد

  . تن پارسی در ذیل رسالھ نقل کرده استاز فصل سوم تا ھشتم متن عربی را برای مطابقھ با م

ّھ جلوه، بھ گفتھ دانش پژوه، مبادی موجودات نفسانی) > -  ، ش ١٣٢۴، ٢سال ، ٣ش ، این رسالھ در مجل

ّف در آغاز گوید. بھ چاپ رسیده است ١٢٨ـ ١٢١ص  این گفتاری است در مبادی موجودات «: مؤل

کات خوانند َ ر ْ د » مقوالت «قصود باباافضل در این رسالھ آن است کھ م. »نفسانی کھ آن را معلومات و مُ

  . بخواند در برابر موجودات طبیعی یا خارجی» معانی نفسانی «دو گانھ را امور ذھنی یا 

ّی «این مقوالت ده گانھ را او   می نامد و می گوید یا اَعراض باشند یا اَجناس یا فصول یا » معانی کل

بھ نظر او معنی . موجود، چیز، حقیقت: یرون نشود مگر دو سھ چیزخواصّ و ھیچ امر از این ده معانی ب

تر از معنی » چیز« تر از جوھر و عرض » حقیقت «و معنی » موجود«عامّ است و معنی حقیقت عامّ

  . است

  . این رسالھ در اثبات بقای نفس است از راه بقای عقل، ایمنی از بطالن نفس در پناه خرد) > - 

عھتقریرات و فصول م) > -  ّ  ٣٫در شناختن اعمال خیر؛  ٢٫در طلب بقای عقالنی ؛  ١٫: ازاین قرار، قط

در  ٧٫در بقای نفس عاقلھ ؛  ۶٫در وحدت عالم و معلوم ؛  ۵٫دربارة دانای بھ ذات ؛  ۴٫در ایمنی از فنا؛ 

ّی ؛  معقوالت فسرده اند و مذوقات گرم ؛ ھر صاحب «: کھ چند جملھ است، در عقل و ذوق ٨٫وجود کل

دذ َ د، وقی صاحب عقل بُو َ در ذات و حقیقت مبدأ و ھستیھا؛  ٩٫» و نھ ھر صاحب عقلی صاحب ذوق بُو

ّی ١١٫در بیان تناھی اجسام ؛  ١٠٫ در  ١٢٫کھ چند جملھ بیش نیست ؛ ، شخص جزوی و حقیقت کل

استداللی است بر جوھر نبودن عقل از این ، »عقل جوھر نیست « ١٣٫اوصاف مردم و اصناف مردم ؛ 



 ١۵٫پیوستن وجود جسمانی بھ وجود روحانی ؛  ١۴٫راه کھ عقل از جوھر آگاه است پس جز آن است ؛ 

ّی بر الفاظ جزوی « مقصود باباافضل آن است کھ ھر کس کھ الفاظی را بر صفحة ، »احاطة الفاظ کل

ِ مکتوب» جزئی «کاغذ یا بر زبان آورد آن الفاظ  س الفاظ و انعکا) یا ملفوظ( است و این الفاظ جزئی

ا معانی و الفاظ ذھنی ّی است بھ دلیل آنکھ اگر در نوشتن یا گفتن چیزی اشتباه ، معانی ذھنی است ؛ امّ کل

شود بھ مدد آن لفظ کھ در ذھن ثابت است اصالح شود؛ پس آنچھ در ذھن است ثابت و پایدار و کلی است 

حال نفوس  ١٧٫و عاقل و معقول ؛ ، در داننده و دانستھ ١۶٫و محیط بر الفاظ مکتوب و شفاھی ما؛ 

  : جزوی بعد از فساد تنھا؛ در پایان این فصل گوید

تھای جسمانی از کار خود بازمانند یابندگی جزوی نیز برخیزد و « ّ چون مزاج تن باطل گردد و آلتھا و قو

د َ مان َ ی ن ا( شواغل حسّ ند و این یابندگی بھ خود کھ وجود را ضروری بُود و ذات خود اوست باقی ما) امّ

ت نزدیک بھ فعل بھ فعل رسد کھ زوال و  ّ ً درمشاھدة ذات خود بماند و از قو یافت مستدام گردد و دایما

معنی و  ٢٠٫تقسیم مردم از حیث عقل عملی و نظری ؛  ١٩٫ضروریّات سالک ؛  ١٨٫؛ »فساد نپذیرد

ّی ؛  اک بعد از مرگ تن ؛  ٢١٫ذات حقیقت کل ِ  ٢٢٫در بیان حال نفس درّ دل  ٢٣٫چیز بر ھست ؛ پیشی

 ٢۶٫وجود بھ مجاھده و تجرید درست شود؛  ٢۵٫از علم موسیقی ؛  ٢۴٫داناست مھبط نور ھستی حق ؛ 

ِ حکما؛  ت صیّ َ ِ درختِ جھان « ٢٨٫نصایح بھ طالبان حکمت ؛  ٢٧٫و م «: کھ چند جملھ است، »بار َ عال

و ثمرة وی خرد است و خرد درختی است کھ بار و ثمرة او مردم است و مردم درختی است کھ بار 

ّھر و  ٣٠٫مناسبت جان با تن ؛  ٢٩٫؛ »درختی است کھ ثمرة او لقای خدای تعالی است  فی تحقیق الد

مان ؛  ّ از صد و پانزده مسئلھ کھ ( سؤاالت دربارة آدمی ٣٢٫نفس ناطقھ از عالم غیب است ؛  ٣١٫الز

 ٣۶٫ند فقره کوچک بھ عنوان ملحقات ؛ چ ٣۵٫تا  ٣٣؛ ) اسکندر از استاد خویش ارسطاطالیس پرسیده

  . خاتمة مدارج الکمال

جواب نوشتھ ای کھ موالنا افضل الدین نوشتھ است بھ صدر سعید « ١٫: مکاتیب و جواب اسئلھ) > - 

ّ نوشتھ است بھ « ٢٫؛ »شمس الدین محمد دزواکوش  این نوشتھ بھ صاحب سعید مجدالدین محمدبن عبیدهللا

جواب نوشتھ ای کھ خواجھ بھ صدر سعید شمس الدین دزواکوش نوشتھ است « ٣٫؛ »موجب التماس او

ین محمد نوشابادی نوشتھ اند« ۴٫؛ » ّ ایضا من « ۵٫؛ »نسخھ کھ در پرسش و تعزیة صدر سعید تاج الد

منتجب الدین ھراسکانی سؤالی چند از ایشان کرده اند او ھر یک « ٧٫؛ »نامھ ای دیگر« ۶٫؛ »منشآتھ 

این سؤاالت و پاسخھای آنھا از نظر فلسفة باباافضل مھم است و چون باباافضل این . »اند را جواب نوشتھ

ة او درباره مسایل مھم فلسفی  رسالھ را در پایان عمر نوشتھ است می توان آن را آخرین عقیده و نظریّ

ل پرسنده از طالع و سعد و نحس می پرسد و سؤال می کند کھ این طالع . دانست ّ نفس در سؤال او



ِ ارواح ِ زمینی تأثیر . جسمانی باشد از آن پاسخ باباافضل این است کھ تأثیر کواکب و آسمان در اجسام

ریھا «جسمی و طبیعی است  َ د از آفتاب تافتھ گردد و ت َ و ھمچون آفتاب کھ ھر چیز و ھرجا کھ برابر وی بُ

ل و بی ، است و تأثیرو ھر ستاره را ھمچنین خاصیّت . متغیّر شوند و حیوانات ازو پدید آیند ّ و ھیچ معط

  . »کار نھ 

ا . یعنی ستارگان آسمان نمی توانند بدون تأثیر طبیعی و مادّی در اجسام زمینی باشند  سعد و نحس «امّ

د و آسمان و اجرام و کواکب او را ھیچ شومی و خجستگی نیست  َ ّد بُو این . »ھمھ بھ قیاس با چیزھای متول

مداراز فلک چشم نیک /چوتو خود کنی اختر خویش رابد: ادمی آوردسخنان شعر ناصرخسرو را بھ ی

د نھ روحانیان و نفسانیان را و کواکب آسمان بھ نفس تأثیر کنند «: اختری را و نیز َ طالع جسمانیان را بُو

رند نفس را ّ ک اند و مسخ د و ھمھ اجسام عالم بھ نفس متحرّ ّ د . در اجسام متول َ و پس تأثیر اجسام در اجسام بُ

مقصود باباافضل آن است کھ تأثیر ستارگان مادّی است و بنابراین در مواد و اجسام . »ھ در ارواح ن

ا در ارواح و نفوس انسانی نمی تواند تأثیر داشتھ باشد، است   . امّ

ِ مرکوب  است پس بعد از مرگ طالعی نخواھد بود) جسم( در سؤال دوم پرسنده می پرسد اگر طالع از آن

ِ سوار) از مرگ نخواھد بود یعنی زندگی پس( ین در ) روح( و اگر از آن یّ ّ ِ باقی در عل است آیا این روح

ین ّ در رنج خواھد بود یا نھ ؟ باباافضل می گوید ارواح پس از مرگ جدا جدا ) دوزخ( راحت و در سج

ا چون آن روز، نیستند بلکھ بھ ھم می پیوندند مانند نور کھ از روزنھ ھای گوناگون می تابد نھ ھا فانی امّ

منبع ارواح انسانھا دانایی انسان است و آن جز یکی . شود شعاعھا و نورھا از میان نرود و یکی شود

ین ا ) یا بھشت( نتواند بود و علیّ وجود ارواح است بھ قیاس با معدن و اصلشان کھ دانایی بدان است ؛ امّ

ن و ف«سجیّین یا دوزخ  ْ و َ   . »ساد و تغیّر حال پیوند ارواح است بھ قیاس با اجسام ک

را می خوانده است و آنجا در ) غزالی( در سؤال ششم پرسنده پرسیده است کھ کتاب کیمیای سعادت 

او این سخن را پسندیده و با . »روح باقی است «گفتھ است کھ ) معرفت نفس( »شناخت خود«معنی 

ُّت «مردم گفتھ است ولی مردم    . ) یعنی اعتراض کرده اند( کرده اند و گفت و شنود کرده اند» تعن

وحِی «آن گاه مردم از او دلیل بر بقای نفس خواستھ اند و او بھ آیھ  ُ ْ ر ن ُ فِیھ مِ ت ْ َخ ف َ استدالل کرده » و ن

ً ھمان پاسخ سؤال کننده است. است روح فروغ و پرتو ذات است «: زیرا می گوید، پاسخ باباافضل تقریبا

دالجرم باقی ، و ذات بی فروغ نشود ھرگز َ و این سؤالھا و پاسخھا یازده تاست و در آخر آن نوشتھ . »بُ

ق بھ منتجب الدین . این جوابھا آخر سخن خواجھ بود«: شده است َ ر َ چون بھ جوار رحمت حق پیوست از م

عالوه بر آن کتب و رسایل کھ بھ ضمیمة اشعار و بعضی رباعیات . »ھراسکانی فرستادند کھ سائل بود



از این ، و دوم مصنفات منتشر شده کتب و رسائل دیگر ھم بھ او منسوب استباباافضل در جلد اول 

  :قرار

چاپ شده  ١٩١٩کھ در ضمن مجموع الرسائل یا جامع البدائع در قاھره در ، مطالب الھیة سبعة) = 

بھ گفتھ دکتر محمود محمد خضیری در ، این رسالھ کھ ناشرش محیی الدین صبری الکردی است. است

ه «، مرسالھ االسال َّ و شَ ّحریف «و » مُ ف » کثیرة الت قی در آن بھ صورت محرّ َ ر َ است و حتی نسبت م

عة « ناسخ نام رسالھ را ، بھ گفتھ خضیری. ضبط شده است» موقی « ْ ن نوشتھ و » آیات االبداع فی الصَّ

ة سبعة « ناشر آن را بھ  نعة فی الکشف عن مطالب الھیّ یلی از خضیری تحل. تغییر داده است» آیات الصّ

ا چون متن رسالھ بھ دست ما نرسیده درباره آن نمی توانیم اظھار ، مطالب این رسالھ بھ دست داده است امّ

  . نظر کنیم

ی آن آگاھی داده است، چھار عنوان یا منتخب کیمیای سعادت) = ّ در ضمن . دانش پژوه از نسخ خط

  . چاپ سنگی شده است ١٣٠٣مجموعھ ای در 

ی آن یاد کرده است، رسالة علم واجب) =  ّ   . دانش پژوه ازنسخ خط

ّ بن یقظان) =    . شرح و ترجمة پارسی حی

قسمتی از باب دوم این رسالھ موجود است کھ از غزالی دانستھ ، بھ گفتة دانش پژوه، المفید للمستفید) = 

ّ تقوی این رسالھ را از روی تنھا نسخھ کامل موجود است. شده است ھ ش ب ١٣۶٣در . سید نصرهللا

  ضمیمھ دیوان او زیر عنوان

قی کاشانی از روی ھمان چاپ تقوی منتشر شد َ ر َ   . دیوان و رسالھ المفید للمستفید حکیم افضل الدین محمد م

مطالب آن نیز . شیوه نگارش پارسی این رسالھ اگر چھ روان است با شیوة نگارش باباافضل متفاوت است

ق باشد در بررسی دقیق چندان موافق آن نیست و بیان این اگر در کلیّات با بعضی عقاید باباافضل مطاب

در مصنفات یک قصیده و چند غزل و قطعھ از باباافضل چاپ شده . مطالب محتاج شرح بیشتری است

زیرا بھ موجب آن باباافضل بھ تھمتی ، قصیده اگر اصیل باشد از جھت شرح حال او مھم است. است

می خواند » مفخر زمانھ ایاز، جمال دولت و دین«امیری کھ او را  دروغ بھ زندان افتاده بوده است و از

در این قصیده اشاره بھ اطفال خود نیز می کند . می خواھد کھ خالص وی را بجوید و بھ کار او بپردازد

از بعضی ابیات این قصیده چنان معلوم می . طفل یاد می کند» یک خانھ «کھ متعدد بوده اند و از آنھا بھ 

ّھم «گویندة آن را بھ شود کھ  در صفت «یک قطعھ از اشعار او نیز . داشتھ اند» سحر و جادو و فسون مت

، در مصنفات. است و از لحاظ مضمون با عقاید فلسفی اوکھ در کتابھایش آمده است مطابق است» عقل 

رباعیات  رباعی از باباافضل بھ چاپ رسیده است کھ بیشتر مضامین فلسفی عرفانی دارد و یکی از ١٨٧



ِ / سرتاسر آفاق جھان از گل ماست : آن کھ از نظر عقاید فلسفی او اھمیت دارد این است منزلگھ نور قدس

ّی دل ماست   یزندگ: منبع. عکسی زوجود روشن کامل ماست/ افالک و عناصر و نبات وحیوان // کل

  . ریمشاھ

  مھستی گنجوی

  
  باد آمد و گل بر سر می خواران ریخت

  می در قدح یاران ریختیار آمد و 

  رونق عطاران برد، آن عنبر تر

  . خون ھشیاران ریخت، وان نرگس مست

وی بانوی شاعر َ نج َ ِ گ ٔ پنجم و ششم ھجری می یمھستی زادگاه مھستی شھر گنجھ . است زیستھ کھ در سده

زمان و است ولی گذشت  او دیوانی داشتھ و شعرھای بسیار سروده. است و ھمدوره با غزنویان بود بوده

  :رباعی زیر از اوست. است انگاری کسان ھمھ آنھا را بھ باد فراموشی سپرده بی

م ِ پیر نگھ نتوان داشت َ   ما را بھ د

ٔ دلگیر نگھ نتوان داشت ـجره ُ   در ح

د َ و ِ زلف چو زنجیر بُ ر   آن را کھ سَ

  . در خانھ بھ زنجیر نگھ نتوان داشت

با نام شاعران زن کھ دفتر شعری کمتر، پارسی زبان انانبوه شاعر انیم، تاریخ ادبیات مردانھ ی ما در

یا نامشان را از میان برداشتند و یا ، بسیاری از این زنان . میاز آنان باز مانده باشد برمی خور

ن شاعران ین ایمی تریقد: مشھور است نام دو زن، گذشتھاز شاعران زن . شعرھایشان را بھ آتش سوختند

ران یالدی بر ایان بوده است کھ در حدود قرن دھم میاعران دوره ساماناز ش رابعھ دخترکعب است کھ



، عشق او بھ غالم برادرش. تبار بود و بھ پارسی و عربی شعر می گفت تازیرابعھ . حکومت می کردند

ی در یت ھایرانی است بین شاعر زن ایاز رابعھ کھ نخست. منجر بھ کشتھ شدن او بھ دست برادر شد

  . نقل شده استتذکره ھای پارسی 

شتری از او باقی ید اگر شعرھای بیشا. زنانھ بھ چشم نمی خورد ویژگی ھای یک شعرن شعرھا یدر ا

  . کردداوری  زنانھ در شعرش یژگیمی شد درباره شعر او و ، مانده بود

ستھ است و یالدی می زیا دوازده میازده ین شاعران در دوران کھن مھستی گنجوی است کھ قرن یدوم

از احوال او . ر و شاعر دربار سلطان سنجر پادشاه سلجوقی دانستھ اندیسان او را دبیاز تذکره نو برخی

ی او خبر داده اند و گفتھ اند کھ او قالب رباعی را یبایتذکره ھا از دانش و ز. ستیدر دست ن آگاھیچندان 

آورده اند سان یتذکره نو گر شعر ھای او کھیاز رباعی ھا و د پاره ایدر . دیدر شعر پارسی رونق بخش

ن بار است کھ ین نخستیکھ ات د بتوان گفیشا. ایران پس از تازش تازیان ھستیمزنانھ  شاھد نخستین شعر

  . دیگھگاھی ھم شعر زنانھ بگو، کیی از سنت مردانھ شعر کالسیشاعری توانستھ است با رھا

  . دبیات ماستاندیشھ ورز و انسان واالی تاریخ ا، ھنرمند، مھستی گنجوی شاعر

مھستی گنجھ "کتاب ، اریسھ ی اسناد ومدارک بسیضمن مقا، ن محرابی پژوھشگر معاصر کھین الدیمع

درمجموع نھ : "سدین می نویدرباره ی مھستی چن، ف کرده استیرا تال" ن شاعررباعی سرایای بزرگتر

  " ز مجھول استیست بلکھ چگونگی زندگی اش نیات مھستی دردست نیقی اززمان حیتنھا اطالع دق

م؛ حتا تلفظ ووجھ یراجع بھ مھستی معلومات اندک دار: سدیدرباره اش می نو، پروفسورادوارد براون

ن گمنامی را حملھ یل ایت درمجمع الفصحاء دلیرضاقلی خان ھدا. نامحقق است. . . اشتقاق درست نامش

د یرش. ملھ ی غارتگرانھ می داندن حیوان مھستی دراثراین رفتن دیدهللا خان ازبگ بھ شھرھرات وازبیعب

اگر شعرای : "ن گفتھ استین مورد چنین شاعرنوشتھ است درایاسمی درمقالھ ای کوتاه کھ درباره ی ای

ات ین خسارت بھ مھستی وبھ ادبینھ نگاران بی تتبع اوزبکی نمی کردند ازحملھ ی اوزبکان ایمقلد وسف

  . "ران وارد نمی آمدیا

ن یا اگر نوشتھ ی. مھستی را ھمزمان سلطان محمودغزنوی دانستھ است، دهیگز خیحمدهللا مستوفی درتار 

جھ گرفت کھ مھستی درسال ھای ین صورت می توان نتیدرا، میریندست نویس موجود را بپذیمی تریقد

  . جان چشم بر جھان گشوده استیمھ دوم قرن پنجم ھجری درگنجھ از مراکز ادبی آذرباین

درباره ی دوران کودکی ، مییکی از منابع قدیھ بریبا تک، تاب زنان سخنورمی در کیر سلیعلی اکبرمش

ی کھ یھ درمکتب خانھ سپرده و از آنجایپدر از چھارسالگی اورا بھ استادان گرانما: سدیمھستی می نو

ی داشتھ در دھسالگی با آموختھ ھای سرشاری از دانش و ادب زن دانشمندی یھوش واستعداد بی اندازه 



قی دانانی براو یختھ وموسین ھنگام مھستی را برانگیپدرش درا. دیرون می آیب. . . موزشگاھیازچنان آ

شرفت کرد کھ درنوزده سالگی استادی بی مانند وسرآمد ھمگان ین فن چنان پیمی گمارد و مھستی درا

  . چنگ وعود وتاررا استادانھ می نواخت. شد

ش یومھستی را بعدھا بعنوان تخلص شاعرانھ خو ژه بودهیبرخی بر این باورند کھ نام اصلی اش من

ــھ. انتخاب کرده است ِ بمعنی بزرگ و ستی بمعنی خانم آمده است و ) میبا کسر م( مھستی ازدوکلمھ ی م

ن نام را یسان داستانی نوشتھ اند کھ سلطان سنجر ایبرخی از تذکره نو. بانوی بزرگ را معنی می دھد

زتر و یعنی ناچی) زان سلطان کھستمیمن ازکن( بھ سلطان سنجرگفتند او روزی یگو: "براو نھاده است

فی برای ین واژه را با اندک تخفیمھستی ا. عنی بزرگتر ھستیی) مھ استی( پادشاه پاسخ داد. کوچکترم

نھ یسف ش برداشت ھاییگفتھ افسانھ ای است کھ از پ’یا. "گرامی داشتن گفتھ ی پادشاه تخلص خود ساخت

سلطان سنجر مردی . بسیار دور است کھ مھستی با سنجر ھم زمان بوده باشد رایز زدینگاران برمی خ

سنجر از نعمت سواد خواندن . فی ازاو دور استین سخنان ظریکھ ادای چن ستم پیشھ و بی فرھنگ بوده

فھ ی بغداد می فرستد با افتخار یرانش برای خلیکی از دبیونوشتن محروم بوده وخود درنامھ ای کھ توسط 

  " . میما خود نوشتن نمی دان"د می کند کھ یاکت

  : ندیرند وخوش بزیزندگی را آسان گ، بھ انسان ھا می گوید کھ مھستی

  ست زھرچھ ھست جزباد بدستیچون ن

  ست نقصان وشکستیست زھرچھ نیچون ن 

    ســـــتیدرعالم ن، پندار کھ ھرچھ ھست

  . درعالم ھســـــــت، ستیوانگار کھ ھرچھ ن

بخاطر . پدر وی از روحانیون بزرگ شھر گنجھ بود، جوی در قرن ششم ھجری می زیستھمھستی گن

پدر دخترش را در سن چھار سالگی بھ مکتب فرستاد و تا سن ده سالگی او را بھ ، استعداد زیاد طفل

عالوه بر این مھستی گنجوی بھ امر پدر در نزد اساتید موسیقی بھ آموختن ھنر . آموختن علم تشویق کرد

در ھمان سنین کودکی در نواختن عود و چنگ شھره شھر گنجھ بود و نیز دستگاه ، نوازندگی پرداخت

عالوه بر اینھا از ھمان سنین نوجوانی بخاطر . ھای موسیقی مروج انروزرا بھ بھترین شکل می دانست

ھان ھم وصف حالش زینت مجالس مردم بود تا جایی کھ سلطان گنجھ خوا، چھره زیبا و صدای دلنشین

شکوه کرد و بر علیھ سلطان   اما مھستی در برابر او از ظلم و ستم درباریان بھ مردم، صحبتی با وی شد

او مجبور شد از گنجھ مھاجرت  سرانجام. خطابھ خواند و مردم را علیھ ستم سلطان بھ شورش فراخواند

توجھ سلطان سنجر قرار  بعد از مدتی شھرت وی در شعر و نوازندگی تا بدان جا رسید کھ مورد. کند



ٔ ادبا و علما دربار راه یافت در ھمین دوران است کھ این زن خراسانی با برخی از . گرفت و در حلقھ

بی آنچھ در قید و ، عرفای صاحب نام مانند بایزید بسطامی ھمصحبت بوده و در جمع عرفا ن جا داشتھ

این زن آزاده در سالھای پایانی . بوده است بند شریعت باشد با مردان دربار و علما خراسان در ارتباط

او را در کنار قبر ، صحبت بوده و سرانجام چند سال بعد از مرگ نظامی عمر نظامی گنجوی با وی ھم

  . وی بھ خاک سپردند

  ) .ریشاھرخ مھدوی وکو زخم کھنھ: منابع وماخذ ( 

  . اشاره شود یگنجو یبا مھستین غزل زیزینت مطلب شایستھ است بھ ا یان برایدرپا

   شتنیخو یر آشنایدر فغانم از دل د

  شتنیخو یھا                                            با نالھ یخو گرفتم ھمچو ن

  كھ دارد دوستیھا با دلم یجز غم و درد

  شتنیخو یدم در سرایند یسوز ار دلی

  دار غم استیكز جان خر یا وانھیم؟ د یمن ك

  شتنیخو یداند برا یی را مرگ م       راحت

  زنده ام از سوختن، شمع بزم دوستانم

  در ورای روشنی بینم فنای خویشتن

  ام آن حبابم کز حیات خویش دل برکنده

  بینم بنای خویشتن کھ خود بر آب می    زان

  ام       ای ھستم کھ از کف داده غنچھ پژمرده

  در بھار زندگی عطر و صفای خویشتن

  ر باد رفتی جوانی ھمچو گل ب آرزھا

  آرزوی مرگ دارم از خدای خویشتن

  چو شمع را ھم) مھستی( سوز نبود     دمی دل ھم

  . خود بباید اشک ریزد در عزای خویشتن



  عیوقی

  
یوقی از شاعران پارسی َ وی بھ خاطر سرودن منظومھ عشقی . گوی دربار سلطان محمود غزنوی بود ع

ل ُ قھ و گ رْ َ او مثنوی دیگری . زندگی او آگاھی زیادی در دست نیست شاه معروف است ولی از چندوچون و

  . است در بحر رمل مسدس و قصایدی نیز داشتھ

ٔ پنجم ھجری است شاه از نخستین منظومھ ورقھ و گل ٔ چھارم و اوایل سده   . ھای داستانی پارسی در سده

ٔ آن ھای عربی برگرفتھ شاه را از داستان عیوقی داستان ورقھ و گل ٔ عربی  بود و سرچشمھ را با سرچشمھ

  . اند داستان لیلی و مجنون نظامی یکی دانستھ

ٔ چھارم معروف بوده ھمانندی و  ورقھ و گل شاه با داستان عاشقانھ و کھن عروه و عفرا کھ در سده

شاه عیوقی داستان دلدادگی عاشق و معشوق است و با زبانی ساده و  منظومھ ورقھ و گل. نزدیکی دارد

ھای  در حالی کھ در منظومھ لیلی و مجنون نظامی با استعاره و کنایھ و انواع آرایھ، شدهپیرایھ بیان  بی

  . است بدیعی بازگو شده

   ورقھ و گلشاه

  



 پنجھ بودند یلھ كھ مردمانش ھمھ قوین قبیا. كرد یم یبھ زندگیش یبھ نام بن یلھ ایقب، كھن یدر روزگار

 یداشت ب یدختر ھالل. ھمام بود یگریز آن دو ھالل و نام دا یكینام . دو ساالر داشت كھ برادر بودند

اندامش از لطافت  یچشمان آھو و نرم باتر ازیچشمان پرفروغ گلشاه ز. مثال چون ماه تابان بھ نام گلشاه

با و دلستان بود دل یكھ ھمسال گلشاه و ھمانند او ز بود بھ اسم ورقھ یشتر بود و ھمام را پسریبرگ گل ب

 . با نبودندیھم شك یاز دور یل شد كھ دمیما گریكدیچنان بھ  یودكن دو از كیا

 داشت كام ین ھمیآن دل ا ینھ ب

 آرام داشت یو ین زمانیا ینھ ب

ن دو یدر دل ا. اموزندیك مكتب فرستادند تا درس و ادب بیبھ  ن دو ده سالھ شدند پدرانشان آنان رایچون ا

ن سان یبد. گر بودیكدیان بھ كتاب و دلشان در بند در مكتب چشمش، گشت آتش عشق فروزان یتوباوگ

رفت چنان  یم یكار یاما ھر زمان استاد پ. ابدیتا استاد مكتب زاز دلشان را درن كردند یم یصبور

  كرد كھ یتاب میعشق آن دو دلداده را ب شور

  ین شدین از لب آن شكر چیگھ ا

  ین شدیاز آن عذر خواھنده ا گھ

  گره یدن گشایگھ از زلف آن ا

 زره ین بودیا گھ از جعد آن

ك بھ یشدند ھر  یند از ھم جدا میبب ش از آن كھ آنان بدان حالیشد پ یان میو چون آموزگار از دور نما

ن ین سان در مكتب بودند اما در عیپنج سال بد دوخت یكتابش م ینشست و چشم بھ نوشتھ ھا یم یكنار

را تاب  یپنجھ و زورمند بود كھ كس یچنان قو یر تازه جواند ورقھ. ھم پُردرد بود یدلشان دور یكینزد

ن یبا ا. باخت یدنش زھره میر شرزه بھ دیشكافت و ش یرش كوه را میشمش یرویاو نبود و ن یبرابر

 و ییبارویگر گلشاه بھ زید یاز رو. آرام بود یدر عشق گلشاه خستھ دل و ب یزورمند و یریھمھ دل

افسونگر جاودانھ  چشمان. شھره شده بود كھ خواب از چشم جوانان ربوده بود بھیش یلھ بنیان قبیم یبیدلفر

. دنش بھ دلھا شور افگنده بودیخرام، بشینش چھره روشن و دلفریمینش بازوان و ساق سیاش گردن بلور

 یدند آنان را از ھم جدا نمید ینم ینشان ناپاكدامن پدر و مادر آن دو بت رو چون در رفتار و كردارشان

د و چشم ھالل و ھمام و یرس ین كھ شب فرا میپنداشتند ھم یآن دو م دند اما برخالف آنچھ پدر و مادركر

ش ینشستند و راز دل خو ین دو عاشق و معشوق تازه جوان كنار ھم میشد ا یم ھمسرانشان گرم خواب

 ن آگاه گردد بھبر حالشا یش از آن كھ كسیشد پ یان میده صبح نماین كھ سپیگفتند و ھم یگر میكدیبھ 

 . دیسالشان بھ شانزده رس یرفتند اما وقت یخود م یجا



 كرد غم عشق در ھر دو دل كار

 مار كردیمر آن ھر دو را راز و ب

  ریگل لعلشان شد بھ رنگ زر

ھِ  ُ  ریمشان شد چو تار حریس ك

كھ آنان را  غ آمدشانین دو آگاه شدند دریا و عشق سوزان یچون پدر و مادر گلشاه و ورقھ بر دلباختگ

 یور بستند و بھ شادیمھ را زیخ. شان را آراستندینامزد ن رو بساطیاز ا. ن و سودازده بدارندیغمگ

 . پرداختند

 شان حملھ بردند چونیبھ بود ناگاه بر ایش یلھ بنیب قبیكھ رق یلھ ایاحوال جوانان قب قضا را در ھمان

نتوانستند و  یداریدر بر كرده بودند پا یشادلھ در آن وقت سالح از خود جدا و جامھ ین قبیمردان ا

و بنھ و  ییلھ مھاجم دارایافراد قب شان بتازدیب بھ ناگاه بر ایلھ رقیچ كس را گمان نبود كھ قبیختند ھیگر

ز یگلشاه را ن. گرفتند یریدختران و زنان را بھ اس از یاریبھ را تاراج كردند و بسیش یبن یاسباب زندگ

 . بردند یریاس

 ن خودیبھ بھ سرزمیش یلھ بنیگاه خود بازگشتند بازماندگان قبیروز و شادمان بھ جایپ لھ مھاجمیچون قب

د و یپرس یم و از ھر كس نشان از او. دیدو یگلشاه بھر سو م یوانگان بھ جستجویبازآمدند ورقھ چون د

 . زد یكرد و سرش را بر سنگ م یون میش، ستیگر یافت می یرانم یچون و

چون . تمام بود یمرد بھ یز جوانیاو ن. ع ابن عدنان بودیضبھ و اسم مھترشان رب یاجم بنلھ مھینام قب

او قاصد نزد پدر دختر فرستاد و  ده بود بھ طمع وصلیگلشاه را شن ییو رعنا ییبایار بار آوازه زیبس

افرازم و  یمسرت را بھ گردون  یگلشاه را ھمسر من كن نھ را ببند اگریكن و در ك یغام داد با من آشتیپ

و  یو مردانگ ییبایو ز یستم بھ جوانیاگر پسر عم گلشاه ن، پند مرا بشنو شھ فرمانبردار تو خواھم بودیھم

 یب ییاست؟ او بسان جو یاز و نام آوریش را چھ امتیباشم ورقھ مستمند و درو یكمتر نم از ورقھ یریدل

و  ییتوانا من آن. ستیگلشاه ن یھمسر تو و یورقھ در خور داماد. كران یب ییایآب و من ھمانند در

ن یریفراھم كنم و چون جان ش ش را چنان كھ دلخواه اوستیش و شادمانیاستعداد دارم كھ ھمھ اسباب آسا

 . جنگ را آماده باش یریاگر سخن مرا نپذ، ش بدارمیخود گرام

فرستاد و ھمچنان  یكیز پیاو ن یگر و در پید یقاصد، ع ابن عدنان ندادیغام ربیبھ پ یچون ھالل جواب

كرده بود نزد گلشاه رفت  تاب یرا ب یگر چون شور عشق وید یاز رو. دن جواب بودیچشم بھ راه رس

سوان و سرو یچ گیچشمان آھوانھ و تاب و پ ییبایو فر یرو ید بر تازگیرا د یك ویو آن گاه كھ از نزد



باتر و دل افروزتر یت از بھار زیھ روك یا، تازه شكفتھ گل یا، لیع شمایبد یا: ره شد و گفتیقامتش خ

  از تو یدور یكھ دم بند مھرت شد یچنان دلم پا، است

اما تو ، من بر ھمھ شاھان سرم، میسا یسر بر آسمان م یاز فخر و شاد یریاگر عشق مرا بپذ. توانم ینم

گنجور خود آن گاه بھ . یطلعت ھمتا ندار یروشن و ییبایو بھ ز یسرآمد گلچھرگانی، ماه و سرور من

ن و گوشوار و عقدرو و گردن بند و خلخال یو تاج گوھرآگ زر ید و بدره ھایگفت در خزانھ را بگشا

خت و یگلشاه ر یجملھ در پا، تمام از زر آراستھ بھ انواع گوھر بود آورد ن را كھیچون ھمھ ا. اوردیب

 یشیندیب یاگر دم. كنم رواست ترا ندارد و اگر جان بر قدمت نثار یك تار موی یسزاوار نھا ھمھیگفت ا

آسان  یبس و، ن دارمیر نگیبزرگ و آبادان و پرنعمت ز ینیسرزم. كھ من از ورقھ برترم یابی یدر م

 . و روشن كن ر دلم را شادیاب كنم؛ پس عشق مرا بپذیكام یتوانم ترا بھ آنچھ آرزو دار یم

چاره نداشت خود را شادمان  رنگیو ند و جز بھ كار بردن افسون یش را در دام بال دیگلشاه چون خو

  :گفت یطناز و یلبان گلرنگش را چون غنچھ باز كرد و بھ دلبر، نمود

  ت ھستیدل ودولت و كامگار

 ھست تیو جاه و سوار یریدل

 دار و قدیتو بھ د یچو سرو و مھ

  توان كرد رد یترا از چھ معن

  م من بھ كام توأمیتا ز یھم

  نام توأم یپرستار و موال

  مراد است فرمان كنم بھ ھر چت

  آن كنم یبھ آنچم تو فرمان دھ

سوانت یبا گ، ار تو ھستمیاز آن پس در اختی، ك ھفتھ بھ من زمان دھیتوقع دارم  اما اكنون مرا عذر است

 من. كنم یت را آماده میو خواھم اسباب دلخوش یو دانم و خواھ یروبم و بدان سان كھ دان یت میجا

ن یو در ای، برتر د از ورقھ بھتر ویدھد كھ بھ ھر چھ در نظر آ یم یدانم و دلم گواھ یم یخودم بھ خوب

 . ستیگفتگو ن یجا

 . فتھ شدیگلشاه را باور كرد و بھ آن فر یھاین زبانیریش ھا ویخبر بود افسونگر یع كھ از مكر زنان بیرب

و  یقرار یاز ب. گذشت یسال یع درآمد بھ ورقھ بھ درازایبھ اسارت رب كھ گلشاه یگر شبید یاز رو

، مید و آرزوھایھ امیما یا، نمینازن، من یبایز یا: گفت یكرد و م یھ میزد مو یم نیشدت غم سر بر زم

سھ  ت چنان بھ جانم شرر افگنده كھ اگر دویدور. گذرد یوروزگار بر تو چسان م یو در چھ حال ییكجا



ار بھ خدمت یاخت یب دید دمیگر خورشیچون روز د. رسد یگر از تو جدا مانم روزگارم بھ آخر میروز د

تازم و بھ  یلھ دشمن میاكنون بھ قب بر من حرام است یر شدن گلشاه زندگیپس از اس: پدر شتافت و گفت

ن كار جان سپردم نام بلند مراست یو اگر در ا، بھتر افتم چھیكوشم اگر مراد  یم میآزاد كردن دختر عمو

 . دیش نكوشید و بھ رھایرا گرفتار دشمن د شوقشن كھ معیب یند نامردیتا نگو

، خود مناز یباك یو ب یپسرم بر جوان: د پندش داد و گفتیقرار د ین آشفتھ حال و بیپدر چون پسر را چن

 یلھ بھ خونخواھید جوانان قبیاكنون با. افتھ اندیو ره چنان رو كھ رھروان  خود كن یخرد را راھنما

 م دل ورقھ ازیم تا داد خود را از آنان بستانیزم شدند بر دشمن بتازچون ھمھ آماده ر زم ویبرانگ

پرداختند  یجنگ آن گاه ھمام و پسرش بھ خواندن جوانان. پدرش آرام گرفت یشیو مصلحت اند یمارداریت

 . و چون ھمھ فراھم آمدند بھ قرارگاه دشمن رو نھادند

و در دل بھ خود ، رفت یش جوانان رزمخواه میشاپینھ و چشم پر آب داشت پیپر ك یكھ دل یورقھ در حال

محبوبم  ن ویرم را بھ خونش رنگیچون نھنگ باشد شمش یو زورمند یع عدنان بھ درشتیگفت اگر رب یم

 . كنم یرا از بندش آزاد م

ف آگاه شد خود سالح بر تن راست یآمدن سپاه حر ع ازیدند ربیگاه دشمن رسیك جایان چون نزدیجنگجو

 ، از حركت نزد گلشاه رفتش یپ یكرد و دم

  نگار دالرام من یبگفت ا

  ام منیتو خوش ا یچ بیمباد ا

  بھ آمد سپاهیش یبدان كز بن

  ز بھر تو بر من گرفتند راه

او . ان در حركت استیش سپاھیشاپیده و دست بھ خون شستھ پیكھ دل و د یر آشفتھ در حالیورقھ بسان ش

ا بھ یراست بگو دلت در بند اوست . ت جان بسپارمید تا از دورتر از دست من برھان ن آرزوست كھیبر ا

ب ھمھ یك نھی تازم كھ بھ یباشد چنان بر آن م یدشمن اگر عالم یاگر دل بھ مھر من بستھ باشی، لیما من

  و، را از پا دراندازم

  نیزم یچنان بگسلمشان ز رو

  نیاختران آفر كھ بر من كنند

؛ تو یمرا نسبت بھ خود باور نكن ن گمان نداشتم كھ عشقیچ ایاز تو ھ :گفت یبیو دلفر یگلشاه بھ طناز

  تو خوش یبھ وفا من شب و روز دلم را. یتر یدر نظرم از صد ورقھ گرام

 . پندارم یم یخاك پا یدارم و خود را چون پرستار یم



ش یپ كھ دلش را یو در حال، گلشاه شاد و خرم شد یھایھا و گرم گفتارین زبانیریدن شیبھ شن عیخاطر رب

 . ختندیآو گریكدیدند بھ یچون دو سپاه بھ ھم رس. رفت یش میاو و چشمش نگران دشمن بود پ

  ز تف خدنگ و ترنگ كمان

 ز زخم عمود و ز طعن سنان

 یست گردد ھمیجھان ن یتو گفت

  ین را فلك در نوردد ھمیزم

شاه سواران : وه تفاخر گفتید و بھ شانش ظاھر شین صف سپاھیش نخستیشاپیپ ع ابن عدنانیدر آن اثنا رب

 . دانم و چون اژدھا دمان و توفنده امیمنم كھ بھ ھنگام نبرد ساالر م، نامداران منم و سرور دل

دان یبھ م ر شدهید و گفت ھر كس كھ از جان خود سیف جنگ طلبیار گفت حرین سخنان بسیچون از ا

نمود از صف جدا و آماده  یآھن بود و چون كوه مكھ از سر تا پا غرق  یان ورقھ سواریاز سپاھ. دیایب

ن ین بر زمیز یف زد و او را باالیسر حر غ بریع تیختند ربیبھ ھم درآو یع لختیچون او و رب. جدال شد

زه یكھ ن یان ورقھ سوارید از سپاھیگر طلبید یفیو حر گرد رزمگاه گشت تفاخر كرد یآن گاه مدت. افگند

ع سوار ید كھ ربینپائ یرید. ختندیع و سوار بھ ھم درآویدان آمد ربیم ق بھبر دست داشت بھ كردار بر یا

رم و ید مرا كھ امیچھل تن از سواران ورقھ را كشت و غر ین آسانیبد. ن افگندیزم غ بریرا بھ زخم ت

ورقھ . ر است و عاجز و ناتوانیران در خور است اما نبرد با پدر ورقھ شرم دارم كھ او پیام جنگ با

  ش را بدھم كھید تا سزایش آیپ

 ز او ھست جوانیجوانم من و ن

  ش باشد توانین بیبھ ك جوان را

  از دلش كم كنم یكھ تا عاشق

 . كنم غم یش بیبھ مرگش دل خو

  یزار از اویكجا ھست گلشاه ب

  ست ساالر اوین یبھ جز من كس

 دیمرا او گز، دم من او رایگز

 دین سزیسزا را سزا رفت چون

 شتن و در تب و تاب شد كھ خواست بر دشمنیخو ین سخنان تلخ و درشت چنان بیدن ایشن ورقھ بھ

ن نابكار را یا ن آرزو در دل افتاده كھیتو بمان كھ مرا ا: اما پدرش عنان اسبش را گرفت و گفت، بتازد

  :دان تاخت و گفتیآن گاه اسب بھ م. خاموش كنم



 یایعدنان ب ع ابدیرب یال ا

  یگرا یمرد و بھ ینھ بپویبھ ك

  یمرگ بشتافت یكھ ناگھ سو

  یافتی یاگر مرا خواست

  د بھ سریچو مرا را عمر آ

  ھگذر بخواباندش مرگ در

ف تازه یع چون بھ حریرب. باشد ك كردهیش را بھ آخر نزدیر زندگیكند كھ تقد ینبرد مرا آن كس طلب م

  :ون گل سرخ داشت بھ او گفتچ ییرو د ویسپ یموده كھ میده پشت و عمر پیخم یریست پینفس نگر

 ن جستنیترا چھ گھ جنگ و ك

  تو آبستن است بھ مرگ یتیكھ گ

  یترا چون كشم من كھ خود كشتھ ا

  یتو خود نامھ عمر بنوشتھ ا

  جنگ یچگونھ كنم با تو من را

  ر آھنگ روباه لنگیكند ش

َرمیگر آیتا د تو برگرد   د ب

  بنگرم یت ھمیكھ من چون بھ رو

كھ با من  یادب تو ناداشت كھ باش یناكس ب یا: سخنان بر او بر آشفت و گفت نیدن ایبھ شنپدر ورقھ 

 صد جوانینھ جستن بكوشم چون تو سیرو چنانم كھ چون بھ كیرم بھ نیاگر چھ پ. ییسخن بگو ن گستاخیچن

ن یا. حملھ بردع یرب آن گاه بر. و جنگ را آماده باش، ھوده ببند یلب از گفتار ب. كنم یغ درو میرا بھ ت

زه كارگر یش از آن كھ نیفرود آورد اما پ عیزه بر كمر گاه ربیختند ھمام نیدو چون دود و آتش بھ ھم درآم

زنند آن گاه  یغ مین كھ مردان چگونھ تیر نژند ببیپ یا ر قلم كرد و گفتیع آن را بھ ضرب شمشیشود رب

ن یبھ از ایش یان بنیسپاھ. م و سرنگون شدینسر ھمام فرود آورد كھ دو  م بریعظ یر چنان ضربتیبا شمش

 . ھوش شد یبھ جوش و خروش آمدند و ورقھ ب، ختندیسردارشان رفت خاك بر سر ر داد كھ بر سریب

 ھوش و آمد بھ ھوش یره گشت ب سھ

  برآورد بار چھارم خروش

توان كرد  یم یدر عشق صبور. گلشاه خستھ بود بھ مرگ پدر سوختھ شد یاز دور فغان برداشت كھ دلم

باز  دان جنگیرم از میرو ده دادگر كھ تا داد خود را از كشنده پدرم نگیزدان نیبھ . پدر نھ اما بھ مرگ



از خاك  نش رایجان پدر رفت سر خون یع بتازد نزد جسد بیش از آنكھ بر ربیسپس پ. گردم ینم

ن تو یكنم تا ك یاد می سوگندپدر : او نھاد و گفت یش را بر رویغبار از رخسارش برافشاند رو، برگرفت

ست و یگر یچون لخت. كشم یخاك و خون م رم آن كھ ترا بھ خاك افگند بھیگ یرا از دشمن نستانم آرام نم

ناگھان بر اسب . ن جستن استیھنگام ك، سود دارد چھ یھ كرد بھ خود گفت اكنون بانگ و زاریمو

گلشاه  یبھ طعن گفت گمان دارم كھ از دورضبھ  یساالر قوم بن. ع حملھ بردینشست و جھاند و بھ رب

 یو. برد یدن چھره دلفروز او را بھ گور خواھید ین دم آرزویاز ا. یشده ا مھ سر و دل آشفتھین آسیچن

 . اندازم یاو م یكنم و در پا یھم اكنون سرت را جدا م، ده استیبرگز مرا بر تو

  :ع گفتیو سوزنده تر شد و بھ ربز تازه تر ین سخنان تلخ و دردانگیدن ایشن داغ ورقھ بھ

  ره روانیشوم ت یا ینبخشود

 ده جھانیر فرتوت دیبر آن پ

 ستین خواه نیچ كیورا ھ یتو گفت

 ستیتن مرگ را راه ن یا سویو 

  كم كنم كنون از عرب نان تو

 نشاط و سرور تو ماتم كنم

از آن پس . ز شدیز ریزه ھر دو رینچندان بھ ھم حملھ بردند كھ  ختند ویع بھ ھم در آویآن گاه ورقھ و رب

فشردند كھ دستشان از كار  یبا گرز بھ ھم تاختند و چندان پا. ز شكستھ شدین آن، ر بردندیدست بھ شمش

پردوام  گاریدر پ. گر چنان بر ران ورقھ فشرد كھ دل او آزرده گشتیزه دیع با نیسرانجام رب. بازماند

 . مجروح شده بود رانش یگریبازو و د یك، یدین زرد گردرون شد كھ رخشایچندان خون از تن ھر دو ب

ره جامھ غالمان بر تن راست یت دان جنگ رفت گلشاه در شبیع ابن عدنان بھ میگر چون ربید یاز رو

زان و یبر اسب نشست و پنھان از كن، برگرفت زهیر و نیشمش، سوانش را بھ دستار پوشاندیگ، كرد

د چنان ید ران ورقھ را مجروح دینھاد چون بھ آنجا رس دان جنگیوستگان سحرگھ رو بھ میغالمان و پ

ش را نگھ داشت و بھ یخو یو چابك یاریبھ ع، ن افتدین بر زمیز مانده بود از یدردمند گشت كھ بس

ن اثنا ورقھ چنان اسبش را بھ تك یدر ا. افزون باشد یرو و جلدیاز آن دو بھ ن كیتماشا پرداخت تا كدام 

آمد  ع چون اجل بر سرش فرودییفتاد ریورقھ ب. ر آمد و سر و گردن اسب در ھم شكستكھ بھ س درآورد

ش از یدھم پ یسوگند م زدانیورقھ دستش را گرفت و گفت ترا بھ . د تا سر از تنش جدا كندیغ بركشیو ت

از آن كھ ش او ببر و پس یمرا پ. نمیرا بب گلشاه ین بار رویآخر یامان و اجازتم ده كھ برا یآنكھ مرا بكش

نھ اش یس یاز رو. د دلش بر حال او سوختیگفتھ او را شن ع چونیرب. كن یش قزبانیدمش مرا در پاید



برد گلشاه چون  یگردنش پالھنگ انداخت و او را كشان كشان م بھ، ش را بستیدست و پا، برخاست

ك سو یگرفت عمامھ بھ ماھش بر یبناگاه پرده از رو. ب و آرامش نماندید شكید دلداده خود را بدان حال

 . ان نمودین كمندش را بھ سپاھیمشك افگند و دو

 چو پرده ز رخسار او دور گشت

 دان پر از نور گشتیم یھمھ رو

  پاك یو آن رو یخوش بو یاز آن مو

  و پر ز مشك خاك پر از اللھ شد سنگ

  او یدو لشكر عجب ماندند از رو

 او یسویاز آن قد و باال و گ

اسب . افزون شد یمھرش بھ و ن رویاو آمده از ا یپنداشت بھ دلدار. د در شگفت شدید ع چون او رایرب

؟ ھم ین جا آمدیكھ بد یناصبور گشت تاب و ین بیمن چن یش او جھاند و گفت نگارم مگر از دوریپ

و از آن پس تو از آن من ، سر از تنش جدا كنم ش تویخواھم پ یم. میآمد یاكنون من و ورقھ نزد تو م

 . و من از آن تو باشم یشبا

چنان بھ  ك كرد ویع نزدیخود را بھ اسب رب یبھ افسون باد پا، دین سخنان حالش بگردیدن ایشن گلشاه بھ

آن گاه بھ . و جان داد ر افتادیع فرو برد كھ در دم از اسب بھ زیزه اش را بر جگر ربیرو نیو ن یچابك

بھ بھ نشاط درآمدند و یش یشد؛ قوم بن روشن ینو شادرخسار ھر دو از . ورقھ را گشود یدست و پا یتند

 . ز از غم اسارت دخترش آزاد گشتیھالل ن

گلشاه  زهیع بھ سر آمد و بھ زخم نیچون روزگار رب. ر و صف آشوبیرا دو پسر بود؛ ھر دو دل عیرب

  :ھ كردو گفتیمو، ستیبھ درد گر، پسر بزرگ تر بر سر جسد پدر آمد. كشتھ شد

  گانیما یدست بغا كھ بر یدر

 گانیرا یبناگاه كشتھ شد

  من ھم كنون ن تویكن بھ كیول

 خون یاین دشت دریا یكنم رو

ورقھ چون از آمدن او آگاه شد بر جراحت . نھاد یبھ رویش یلھ بنیقب ن بگفت و بھ جنگ با جوانانیا

ش و چندان یراز آن كھ رانش ، م كردیگلشاه بر جان ورقھ ب. بھ جنگ او رفت رانش مرھم گذاشت و

  :گرفتھ بود عنان اسبش را گرفت و گفت یش سستیرویرفتھ بود كھ ن خون از بدنش

 یوستگیپ گرت با خرد ھست



  یجنگ با خستگ یچگونھ كن

 یز جنگ را آماده شد از آن كھ از كشتھ شدن پدرش دلیاو ن، بجنگم عیبمان تا من با پسر رب یتو بر جا

ِ آن از پشتش بھ در شدینھ او فرو كوبیزه اش را بر سیچنان نامانش نداد و  نھ داشت گلشاهیپر ك . د كھ سر

ھ درماندند و یپو دند كھ اسبان آنھا از تك وین دو چندان بھ جنگ كوشیا. دان شتافتیگاه برادرش بھ م آن

زه خود از سر گلشاه افگند؛ ین ع بھ ضربیزره بر تن جنگاوران پاره پاره شد در گرما گرم نبرد پسر رب

ش گلنار و ھوا از یرو ین از سرخیزم. دیگرد داریان و چھره گل فامش پدین پر تابش نمایسوان مشكیگ

ان ھر دو صف یدلفروز گلشاه صبر و آرام از دل سپاھ دن چھرهیبھ د. زش كلبھ عطار شدینكھت دالو

پس . ندن زره پوشایگلفامش را بھ آست ین گشت و رویافتاد شرمگ رفت چون خود از سر آن دختر جوان

 و دلش از آتش عشق او، فتھ تر از پدرش شدید بر او شیرا د یتابنده تر از ماه و یماین كھ سیجوان ھم

پسر . حملھ كرد ف خودیزه بھ حرین برداشت آن گاه با نیزه خودش را از زمیگلشاه با ن. افروختھ گشت

فش بھ او گفت یحر. ان ماندنگر زه اش را بھ قوت در ھم شكست و گلشاه در كار خود سرگشتھ ویع نیرب

كھ بھ چنگ پلنگ  یھست یعم ھمانند غزالیرب تو در چنگ من كھ غالب پسر كوچك، فتنھ گر یبایز یا

اگر مھربان من ، ستیمرا و ترا جفت ن، رو آور یو بھ آشت ك سو نھینھ بھ یدھم ك یپندت م یافتاده باش

  یكنم تا ھمسر من شو یآنچھ مراست نثارت مرم تن و جان و یگ یتو نم نھ پدر و برادرم را ازیك یشو

 مرگ برادرت را ین زودیچھ در دلت افتاده كھ بھ ا: د و بھ طعن گفتیغالب خند یسبكسر گلشاه بر

  ؟یو دل بھ ھوس سپرد یفراموش كرد

  ستیعروس تو امروز جز گور ن

 ستیترا زور ن كھ با بخت بد مر

 ن آرزو جان بدادیپدرت اندر

 باد د بھیبا ز جان دادیترا ن

كھ پند دوستداران  یكس یسزا ره شد و گفتیز آن فتان آشوبگر تیدن جواب تلخ و طعن آمیدل غالب از شن

  ییر رھایتدب چیست و آن كھ را مرگ مقدر باشد بھ ھیرا نشنود جز بند ن

 ینم یھرگفت اكنون كھ مرا بھ شو غ برد وید دست بھ تین كوبیزه اش را بھ زمیآن گاه سر ن. تواند ینم

 یگلشاه بھ گردش درآورد دختر بھ چابك سر یرش را باالیسپس شمش. یندار یجز گور ھمسر یریپذ

 یر پایبھ ضرب شمش یره مانده بود بھ تالفیگلشاه خ یو چابك یاریغالب كھ از ھوش. سرش را گرداند

ن یاش را بر زمزه یر و نید فرو جست شمشیآن كھ اسب بھ سر درآ ش ازیپسر پ. اسب غالب را قلم كرد

 . ن درربودیرا از زم دختر یریافگند و بھ دل



پنجھ و زورمند بود  یغالب چنان قو. دندیكوش ین دو بھ كشتیا. ف را گرفت و فشردیز كمر حریگلشاه ن

ر تاب یزور از دختر فزون تر بود كھ گور را در مصاف ش كند و بھ یم یزه اش از جایكھ كوه را بھ ن

  :ب زد و گفتیبھ نھیش یر غالب شد بھ جوانان بنیاس ون گلشاهچ یبار. ستین یبرابر

  دیكن یارین یمرا اندر

 دیكن یداریبھ جنگ اندرون پا

  ار گم بوده باز آورمیمگر 

 گاز آورم ریدل دشمنان ز

د تا یرتمند و دالور بكوشیجوانان غ یا: دیاد كشیتاب شد و فر یپدر گلشاه از اندوه گرفتار شدن دخترش ب

اد ھالل بھ ھم برآمدند و یدن فریبھ بھ شنیش یبن یبن جوانان قوم. دیبخش ییلھ را رھاین دختران قبیبھتر

چون گلشاه . افتید ادامھ یلھ تا غروب خورشیان دو قبینبرد در م. پرداختند مردانھ بھ دنبال كردن دشمن

ن یباتریز كھ ین زندگیچن د و بھ جوانان گفت مرگ ازیلھ مخالف درآمد دل ورقھ داغدار گردیقب بھ اسارت

م شب سالح ین. را نكرد ن ننگیتحمل ا یو. ببرند بھتر است یرین دختران قوم را بھ اسیو پاكدامن تر

سوان ید كھ در گوشھ آن گید دیرس قرارگاه دشمن حركت كرد چون بدانجا یجنگ برداشت و تنھا بھ سو

از رنج اسارت و از آن ستم كھ بر او رفتھ قرار  یر بیاس. مھ بستھ اندیگلشاه را بھ چوب خ یمشك آسا

  بود اشك

پدر و برادرم در جنگ با : گفت یغش را كنارش نھاده بود بھ گلشاه میكھ ت یحال ع دریپسر رب. دیبار یم

خوار  اما عشق مرا ید كھ تو دوستدارم شوین امینھا را بر خود آسان گرفتم بدیا. جان باختند لھ تویقب

ام را كھ كنارم  ن جام بادهیاكنون ا یشو یز كمترم چون مھربان من نمیچھ چ من از ورقھ بھ. یگرفت

كنم و برابر چشمانت  یر میاس شوم از آن پس ورقھ را یبھ قھر با تو ھمبستر م. نوشم ینھاده است م

در آن . د خاموش بودیبار یپردرد بود و اشك م كھ ھمچنان دلش یگلشاه در حال. برم یسرش را از قفا م

توان  یخستگ یاریكرد از بس یم یمھ نگھبانیكھ بر درخ یبود و غالم یگر كس خالیمھ از دیم خھنگا

د و از جا یجام شراب را سر كش: كھ سخنان دالزار را بھ گلشاه گفت ع پس از آنیپسر رب. دن نداشتیجنب

  برخاست؛ و

  یك او رفت با خرمینزد بھ

  ید از بھر نامردمیجیبس

  اندشتا مُھر بست یبدان رو

 آلوده گرداندش یبھ ناپاك



اروار چنان یب نماند عیدراز كرد ورقھ را شك گلشاه یره دل بدكنش دست بھ سویچون آن جوان ت

د دلش از یچون گلشاه ورقھ را كنار خود د. تنش جدا شد ك زخم سر ازیرش را بر او فرود كھ بھ یشمش

ع یان پسر ربیسخن گفتن فرو بستند تا لشكر دلداده در آن وقت مصلحت را لب از ن دویشكفت اما ا یشاد

ھر . برد مھیرون خین كھ محبوبش را از بند آزاد كرد بھ بیورقھ پس از ا. كار آنان آگاه نشوند بر حال و

لھ خود یكھ بھ قرارگاه قب ده بودید ندمیھنوز خورش. نھادند یمھ پدر گلشاه رویدو بر اسب نشستند و بھ خ

دار دخترش چون گل نوشگفتھ سرخ ید یزرد شده بود از شاد یریھ بسان خدند چھره غمزده ھالل كیرس

بازآمدن سردار خود آگاه گشتند بھ نشاط درآمدند  و یاریان ورقھ از عیو پر طراوت شد؛ و چون لشكر

 . انھ زدندیشمعھا افروختند و طبل شاد

برخاستھ بود درشگفت  بھیش یلھ بنیكھ در قب یشادمانھ ا یو و غوغایضبھ از غر یگر سپاه بنید یاز رو

بھ یش یم كردند مبادا جوانان بنیچون ب وستھ اند ویشان پیار بھ ایان بسیو بھ خود گفتند مگر سپاھ، شدند

چون بدان جا . داده بود آگاه كنند یرا از آنچھ رو یو مھ غالب رفتند تایخ یشان بتازند سویبناگاه برا

ب ورقھ شده بود یبزرگ كھ نص یروزین پیبا ا. دندیھ دغالب را كشت مھ را غرق خون ویدند كف خیرس

و چون ، داشت یرا رنجھ م یز ھمچنان ویجراح رانش ن. ن بودیپدرش سخت غمگ دلش از كشتھ شدن

اما چون ھمھ زر . با گلشاه در سرش افتاد ین ھر دو رنج كاستھ شد ھوس عروسیا یمدت شدن یاز سپر

  دست مانده بود در دل یو تھ، ج برده بودش را دشمن بھ تاراییگر دارایم و دیس و

  خواستھ یمال و ب یگفت ب یھم

  چگونھ شود كارم آراستھ

  گلشاه را گر زعم بترسم كھ

  دم درد و غمیبخواھم بھ كف آ

  ارد بھ گفتار منیسر اندر ن

  شد از نالھ زار منیندین

  د طربیایخواستھ دل ن یكھ ب

  رسد لب بر لب م ھرگزیس ینھ ب

از رستم  یریو دل یوگرچھ بھ مردانگ باشد یم تھیگفت جوان اگر دستش از زر و س ین بھ خود مھمچنا

دست  یم از بازار تھیس یز است و بیھمھ وقت عز درم دار ھمھ جا و. پردازد یبھ او نم یدرگذرد كس

 . گردد یباز م



 اریبھ ورقھ تعلق خاطر بسن غالم یبارآمده بودند ا ین دو با ھم و بھ جایا. سعدنام داشت یورقھ غالم

ن گونھ یبد سخت بھ رنج است بھ او گفت من ترا یافت كھ دل خداوندگارش از نداریو چون در، داشت

اورم و یتو بھ دست ب یزر برا م ویسر باشد سیر مید و برآنم بھ ھر تدبیتوانم د یدردمند و دل افسرده نم

 . شكافم یغ قلبم را میبا ت یاگر بھ من اجازه ندھ

گر ید یرو از. ن كار رفتید سكوتش را نشان رضا دانست و دنبال ایم چون ورقھ را خاموش دغال

ده یك و دور و دورتر رسینزد لیگلشاه چنان بھ قبا ییبایو فر یو دالرام ییباین احوال آوازه زیمقارن ا

بھ خدمت  ار بودندیو مال بس ییدارا یبود كھ از ھر سو دستھ دستھ خواستگاران وصال او ھمھ دارا

 ، دین خبر بھ گوش ورقھ رسیا. شتافتند یپدرش م

  مار دل در برش گشت خونیز ت

 برون دهیآمد از راه د یھم

 یتنش گشتھ از مھر آن نامجو

 یمو ھ چویز نالھ چو نال و ز مو

 شھ كردیار اندیز بس كز غم 

 شھ كردیپ یگل لعل او زرگر

 من رحمت یده حالیو بھ او گفت بر شور، رفت ش مادر گلشاهیپ یش فرو ماند روزیكار خو چون در

گر جدا یكدیاز  م و اگر ما رایگریكدیگر كس شوھر مده؛ من و او دلبستھ یو دخترت را جز من بھ د، آور

سالم مرا بھ شوھرت كھ ، میگوھر كیكھ من و او از  یدان یتو م. خون من بر گردنت خواھد ماند یكن

لھ یقب ینگھدار او در راه دوام و سرافراز او بگو حق پدرم رامن بھ  یمن است برسان و از سو یعمو

گمان  یافگند ب ییان من و او جدایمال من است و آن كھ م گلشاه. ریخود بپذ یمرا بھ داماد، كشتھ شد

 . دیبخشا یپروردگار دادگر بر او نم

گفت و افزود  یبھ وبود  زن ھالل دلش بر حال ورقھ سوخت؛ و آنچھ را كھ برادرزاده اش بر او خوانده

و شب و روز خواب ، درد و اندوه است نیقر ییم جدایگرند ھمواره از بیكدین ھر دو كھ خاطرخواه یدل ا

 . ندارند

 یھوده مگو؛ تو خود م یسخن ب: را بگزارد؛ بر او آشفت و گفت ام ورقھیپ یھالل رھا نكرد كھ زنش باق

 یگلشاه م یلف كھ ھمھ مالدار و مغتم اند بھ خواستگارمخت یلھ ھایجوانان قب كھ ھر روز چند تن از ینیب

توانند  یباشند و م یم میپر از زر و س یسھ ھایك یگوسفند و اسب دارا یآنان صاحب گلھ ھا ند ھمھیآ

دانم كھ ورقھ  یمن م. بگمارند ز بھ خدمتشین غالم و كنیو چند، ش دخترم را فراھم كنندیھمھ اسباب آسا



توانست  یاگر او م. ستیبھ دستش ن یزیباد چ اما افسوس كھ جز، باك است یب ر ویآراستھ و دل یجوان

چون ورقھ  !غیاما در. گرفتم یاو نم یگر را بھ جایمن كس د ش گلشاه را فراھم آورد البتھیموجبات آسا

دگر بار بھ مادر گلشاه  یآنگاه از سر ناچار. ره گشتیروشن در نظرش ت ش آگاه شد روزیجواب عمو

گر یز چون خواستگاران دیكھ من ن یدان یم تو خوب میمادر مھرجو: از گفتیعجز و ن د و بھمتوسل ش

داشتم بھ  آنچھ، اما روزگار بر من ستم كرد، گوسفند و اسب بودم یاد و گلھ ھایز ییخدواند دارا دخترت

: گفتشوھرش رفت و  شیباز پ. ن سخنان گفت كھ دل زن ھالل بر او سوختیتاراج رفت و چندان از ا

 یریدخترمان را بھ اس یرفتھ وقت ادتیمگر . رود ین دو از ھم جدا افتند جان ھر دو بھ باد میاگر ا

دانم از ھمھ  یھالل گفت من م. اسارت رھاند او را از یاریدست نھاد و بھ ع گرفتند ورقھ جان بر كف

اه را ربودند اگر ھمت و كھ دشمنان گلش یدانم ھنگام یم نیھمچن. ك تر و مھربانتر استیكس بھ من نزد

، است یا تھیتوان كرد كھ اكنون دست او از مال دن یاما انكار نم، بود جرأت ورقھ نبود كار ھمھ ما زار

 تییمن بھ او بگو دا یاز سو. كند یزندگ یبھ راحت ییداشتن دارا یتواند ب یر نمیتدب چیچ كس بھ ھیو ھ

ت یبھ غا شاوندانش رایو مھربان و بستگان و خو است بخشنده یبزرگ مرد، من فرزند نداردیپادشاه 

 . كند یم ازین یم و انواع نعمتھا بیرا از زر و س یبرود و یدارد و اگر نزد و یدوست م

و شوھرش رفتھ بود بھ او  ان اویش ورقھ بازگشت و آنچھ مین سخنان شاد شد؛ پیدن ایمادر گلشاه بھ شن

وفادارم سرنوشت من  یماھرو یا اه رفت و بھ او گفتدل ورقھ رضا شد و ھمان ساعت نزد گلش. گفت

آرزو دارم تو . رون كندیاد ترا از دلم بیتواند  ینم ھر گز ین دوریاز تو جدا باشم اما ا ین است كھ مدتیا

بھتر از گور  یگھین باشد مرا جایو اگر جز ا یمرا از خاطر نبر و یمان باشیز ھمواره بر سر پین

  ست و در جوابش با سوز و دردیگر، ن شدین سخن غمیا دنیگلشاه بھ شن. ستین

 من نزھت جان یكا: ن گفتیچن

 زنامت مبادا جدا نام من

  وستھ بادیبھ مھرم دل و جانت پ

 جان من بستھ باد بھ بند وفا

 مباد ییان من و تو جدایم

  مباد ییوفا یز چرخ فلك ب

اد یو بھ جان خود سوگند ، دست ورقھ را گرفت مان خود استوار استید بھ قول و پین كھ بنمایآن گاه برا ا

  :شكند و گفت یكرد كھ عھدش را نم

م شادكام تو گر یرو یكھ ب َ   بُو



 چ كس جز تو كامیرم از ھیوگر گ

  ریوگر باژگونھ شود چرخ پ

  ریش مانم اسیبھ دست بداند

  ره خاكیشتن تیكنم مسكن خو

  گشتھ باشم ھالك از آن پس كجا

را بھ  یاد كنند كھ جز تو كسیبخواه قسم  ش پدر و مادرم برو و از ھر دویرقھ گفت پآن گاه گلشاه بھ و

بھ . اد كردند آماده سفر شدیكھ ھالل و ھمسرش سوگندان  نیو پس از ا. ن كردیورقھ چن. رندینپذ یداماد

سر  .ش را كندیسوان مشكبویھ كرد و با سر انگشتش گیست مویار گری ھنگام بدرود گلشاه از دور شدن

آن گاه رخسار . ار ندارمیكھ صبر و طاقت بس یگفت پروردگارا تو خود آگاھ یزار آسمان كردو بھ یسو

شد و  سفر یورقھ راھ. ادگار بھ او دادیزره بھ  یو پاره ا یك انگشترید و در لحظھ وداع یبوس ورقھ را

شده بود كھ ھر كس  ه خاطرال و افسریشان خیرا بدرقھ كرد جوان در راه سفر چنان پر یو یگلشاه مسافت

  از او

 . پنداشتند كھ او كر و گنگ مادرزاد است یداد و مردم م یرود جواب نم ید بھ كجا میپرس یم

ر ید كھ امید جواب شنیت را پرسیساالر كاروان خبر شاه وال د و ازیرس یمن بھ كاروانیك شھر ینزد

او و جملھ بزرگانش را بھ اسارت گرفتھ اند و من حملھ برده یبر مندر شاه  ر عدنان بناگاهین و امیبحر

. ستیتوان داخل شھر شد جواب داد بھ شھر دشوار ن یا ھنگام شب مید آیپرس. كرده اند شھر را غارت

. بود رفت ر نشدهیكھ اس یریتنھا وز یگران بھ سرایمن شد و پنھان از نظر دیورقھ شب ھنگام وارد 

د و بھ یاحوال گلشاه را پرس، رفتیاو را پذ یو مھربان یبھ گرم شاوندانش بودیكان و خویر كھ از نزدیوز

ً از تو سخن م یده این جا رسیھنگام بد یتو ب، ریجوان دل یاو گفت ا شھ یگفت و ھم یپادشاه غالبا

 . او گرفتار دشمن شده است كھ یآمد یغ كھ وقتیدارت بود دریآرزومند د

ان ید شد كھ پاید دلشكستھ و ناامیروزگار ھرگز نبا از بد :كوخواه گفتیر پاك نھاد نیورقھ در جواب آن وز

. باشد كھ دشمن را بھ زانو درآورم یر بھ فرمان من بگذاریدل اگر تو ھزار سوار، د استیھ سپیشب س

ھمان  یو. ار ورقھ نھادیر در اختیشد و روز بعد ھزار سوار رزمخواه و دل ن بشارت شادمانیر بدیوز

 كھ آن دو یان آسان از خندق پرآبیسپاھ. دیرون كشین لشكر بیر بحریعدن و امر یشكستن ام روز بھ قصد

. صدا در آوردند دند طبل جنگ را بھیك قرارگاه دشمن رسیر بر سر راه كنده بودند گذشتند و چون نزدیام

انش یران و درباریمن و وزیپادشاه  گر گفتندیكدیم در شگفت شدند بھ یان شدن آن سپاه عظیر از نمایدو ام

توانند  یم ما قد علم كرده اند؟ چگونھ میبرابر سپاه عظ نان را چھ افتاده كھ دریر ما ھستند ایاس یجملگ



ن گمان بھ یا: ر عدن گفتیام. ار كرده اندیبر خود اخت ید كھ پادشاھیآغازند شا بدون پادشاه خود بھ جنگ

 نشستھ كھ از سھمش جھان در رمرد ابلق سوار را بنگر چنان بر اسبیآن ش. ك تر استینزد قتیحق

است پادشاه  ام كردهید بھ جنگ با ما قیست؟ و بھ چھ امین پھلوان چیدانم نام ا یخروش آمده است نم

خود . بھ سپاه دشمن حملھ برد ر آختھیآنان در گفتگو بودند كھ ورقھ با شمش. ز در عجبمین گفت من نیبحر

د از یمن بتاب یبخشم اما اگر سر از را یم شما را ید خطاییكردو گفت اگر بھ فرمان من درآ یرا معرف

زه دو یكر بھ مقابلھ او آمد ورقھ آسان با نیكوه پ یاثنا جوان نیدر ا. دیابی ینم ییزم رھایغ خونریضرب ت

دور سرش گرداند و چنان  ین برگرفت لختیز یآمد او را از باال یگریچون د. ش را بھ ھم دوختیپھلو

. امدیدان نیچ كس بھ میاز آن پس ھ. ن سان كشتیشصت و سھ تن را بد. برآمد كھ جانش دین كوبیبر زم

ش شتافتند یاری ز بھیانش نیلشكر، زه و گرز بر آن سپاه حملھ بردیر و خنجر و نیآن وقت ورقھ با شمش در

ن را كشت و یر بحریعدن و ام افتیدان كردند ورقھ بر قرارگاه آنان راه یان دشمن پشت بھ میچون سپاھ

تاراج پرداختند و آنچھ آن دو بد كنش از غارت  روزمند بھیان پیآن گاه سپاھ. ران را آزاد كردیجملھ اس

م و زر و رمھ یمنذر بھ پاداش چندان س. من بازگشتندیروزمند بھ یپ من بھ دست آورده بودند پس گرفتند وی

  .رون بودید كھ از حد شمار بیگر بھ ورقھ بخشید یزھایچ گوسفند و اسب و

شد خور و خواب نداشت و  یده تر و نزارتر میرفتن ورقھ روز بھ روز كاھ گر گلشاه پس ازید یاز رو

با زر  ده بودیاو را شن یبیو دلفر ییباین احوال شاه شام كھ آوازه زیمقارن ا. و ناالن بود قرار یوستھ بیپ

 ید بند از سر بدره ھایرس ھالل گلشاه آمد و چون بھ قرارگاه یار و نعمت فراوان بھ خواستگاریم بسیو س

ك یخوب بود باز كرد و بھ ھر  یزھایچ را كھ در آنھا ییار كشت بارھایزر گشود و گوسفند و اشتر بس

 . گرانبھا داد ییزھایبھ چیش یلھ بنیاز بزرگان قب

 كھ ییك جاینزد گر پادشاه شامیروز د. آمده است یھالل پدر گلشاه پنداشت كھ آن محتشم بھ بازرگان

  رون آمد و پادشاهیب مھیك بار كھ گلشاه از خیمنزلگاه گلشاه بود سراپرده زد اتفاق را 

  د آن چو گلبرگ رخسار اویبد

  ق شكربار اویھمان دو عتع

  یب و كشید پرناب و زید یبت

 یو خوش یھمھ سر بھ سر دلكش

 او حلقھ ھمچون زره ھمھ جعد

 ھمھ زلف او بندبند و گره

  قرار ید بده او را گشتھ بیند



  گشت زار یدش بھ دل عاشقیچو د

شاه شام پرده از راز دل خود . ن گلشاه دختر من استیا :د گفتیرا پرس یو چون از ھالل احوال خوبرو

  زیم و ھر چیزر و س یچندان كھ بخواھ یگردان برداشت و گفت اگر او را جفت من

باشد و قسم خورده  ید ورقھ برادرزاده ام من دختر نامزیگفت ا كنم ھالل یگر نثار قدمش مید یگرانبھا

ھمانندند از  یب ییبایھستند كھ بھ ز یان اقوام عرب دخترانیم: پادشاه گفت. ندھم گر كسیام كھ او را بھ د

خرم را  ید و درختیم است و آن سوگند نپایعظ یگناھ یمان شكنیھالل گفت پ. ورقھ بخواه یبرا یزن آنان

 . شود یفگند كم زندگانیب

محتال گمراه  یر زالیاو را با پ. برآمد یچاره گر رد در صددیگ ید كھ سخنش در ھالل نمیادشاه چون دپ

ش زنش یخبر ھالل پ یرا بھ مال فرمانبر خودش كرد و بھ او گفت ب یطان بود آشنا شد ویكننده تر از ش

م و گوھرو ھر گونھ یمن بدھد او را از زر و س یبگو كھ اگر دخترش را بھ زن من بھ او یبرو و از سو

زر و  سھیك كیمادر گلشاه  یخود و جلب خاطر و خشنود ییاندن داراینما یو برا، كنم یاز مین یب یزیچ

پادشاه  ییبایو ز یزال افسونگر از توانگر. فرستاد یو یگرانبھا برا ین آراستھ بھ گوھرھایمیس یدرج

  :شام سخنھا كرد و گفت

 رخت است با زور و با مال و یجوان

  ك بخت؟یبد و ن یكھ گرد ینخواھ

  یمھر بستھ كن یتوانگر شو

  یمھر ورقھ گسستھ كن دل از

 یصاحب گنج و مال فراوان م یچ رنجیھ ین صورت بیدر ا. شود یل او میدلت ما ینیاگر او را بب

ق دلش یال یدن آن تحفھ ھایزن ھالل بھ د. م كردیتقد او فرستاده بود یآن گاه آنچھ را شاه شام برا یشو

 كھ، ورقھ پرداخت یپرورد؛ خاطر از دوستدار ر شام بھ دلینرم شد و مھر ام

 درم مرد را سر بھ گردون كشد

 ھامون كشد یكوه را سو درم

 بند آورد یر را سویدرم ش

 آورد ل را در كمندیدرم پ

گو تا من من بھ او ب یسو و از، ھر چھ زودتر نزد شاه شام برو، ھ مادریگرانما یا: سپس بھ زال گفت

 . یباش م كھ تو دامادمیسا یزنده ام بھ فرمان توام و سر بھ آسمان م



مال  یو شاه بھ مژدگان ده بود بھ او باز گفتیو آنچھ از جفت ھالل شن، زال محتال نزد شاه شام رفت

شوھر رفت و گفت اگر خواھان مال و جاه  شیگر مادر گلشاه پید یاز رو. دیار بھ آن عجوزه بخشیبس

 یر كھ از او دولتمندتر كسیبپذ یشاه شام را بھ داماد او یو جا، رون كنیمھر ورقھ را از دلت ب یھست

گفت اگر جز  یو تلخ ییسر باز زد زنش بر او آشفت و بھ تروشرو یمان شكنیو چون ھالل از پ. ستین

 . تو بمان و ورقھ. شوم یجدا م از تو یآنچھ گفتم بكن

ورقھ . شام و ھالل و زنش رفتھ بود خبر نداشتند ان شاهین گفتگو كھ مگر ورقھ و گلشاه از آید یاز سو

ش از او خواستھ بود فراھم یدست آورد و چند برابر آنچھ عمو ار بھیمال و رمھ بس یبخت مند یریبھ دل

را بر پا كرد  ین حال شاه شام بزم نامزدیمقارن ا. لھ اش شدیقب یمن راھیاز  او شد و آسوده خاطر. كرد

شود كھ ورقھ و  وند آشكارین پیمان نگران و ترسان بود بھ شاه گفت مبادا راز ایل چون از شكستن پھال و

 . ندیگو یكنند و ناسزا م یم نیبستگانم بھ من نفر

 ھوش شد و یست كھ بیون كرد و گرید و چندان فغان و شین كار آگاه شد خروشیگلشاه از ا گرید یاز رو

گاه سر  آن. ش را كندید و مویسر انگشتانش چھره گلفامش را خراش بھ ھوش آمد با یچون پس از مدت

ست یشكوه ن یاریبندگان را  داد ویداد است نھ ب یپرودگارا آنچھ تو كن: گفت یآسمان كرد و بھ زار یسو

افگنده اند و سوگند شكستھ اند بھ سزا مكافات  ییان من و رقھ جدایرا كھ م یخواھم كسان یاما از تو م

 . یكن

چون . ا كنار كردیست و كنارش را از مژه دریآرام نگرفت زار زار گر از چون دلشین راز و نیاز ا پس

ورقھ مرده ، ھ ننگ و عار عربیما یا: د بر او برآشفت و گفتیگلشاه را د یاشكبار و یمادر نالھ و زار

و  جان سپرده او در غربت یكن یوندش نمیو مھر و پ یو دل از دوست یییگر یھوز در فراقش م و تو

 . گردد یھرگز باز نم

غا كھ یبھ خود گفت در. ر سپردیخود را بھ تقد مھ پناه برد ویان بھ گوشھ خید گرین خبر شنیگلشاه چون ا

  و. ندارم ییچ آشنایروم كھ ھ ییبھ جا ورقھ ناكام من در غربت مرد و من ناچارم

 ن پس خبریافتم از ایز ورقھ ن

  ز ورقھ اثرین ابد ز منین

  امد بھ بریغا درختم نیرد

  د از نھال و ثمریشدم ناام

كرد بھ شاه اجازه داد كھ  گلشاه آماده یھ و گونھ گون گوھر برایگرانما یزین كھ ھالل جھیپس از ای، بار

ز و تجمل كھ ھمراھش یدل داشت بدان جھ غم و درد كھ در یاریگلشاه از بس. لھ خود ببردیاو را بھ قب



از غالمانش  یكیگذشتھ بود دلدارش زنده است بھ وقت رفتن  او كھ بھ دلش. عتنا نكردكرده بودند نگاه و ا

من ید بھ یك زره بھ او داد و گفت بایك انگشتر با یپنھان نزد خود خواند و  را كھ محرم و راز دارش بود

  و ین انگشتر و زره را بھ او برسانیو ا یابیورقھ را ب یسفر كن

د مرایبگو كز تو ا  ادگاری ن بُ

  ادگارت مرا غمگسارین یبُد ا

  چیبس یتید ز گیگرم كرد با

  چیمرگ را چاره ھ یكس نداند

  ن جھانیچ كامدم زیشدم ھ

دم رست خلق   از بدان اگر بد بُ

آگاه گردد جگرش خون و از  ن خبر طاقت سوزیكھ اگر از ا یمرا بھ او مگو یوند اجباریث پیاما حد

 . من شدی یشب راھ غالم ھمان. شود یرون میده بید

 یكس یبھ رو ان بود نھیش گرفتند گلشاه گریبھ راه شام پیش یلھ بنیگاه قبیمھ شب از جایو گلشاه ن شاه شام

 یبانگ م یكرد بر و یم ییگفت و ھر زمان شوھرش از او دلجو یسخن م یكرد و نھ با كس ینگاه م

بھ منظور رام و آرام . ندیخلوت نش بھ شاه بر آن شد با او یدند شبیبھ شام رس یوقت. آشفت یزد و م

. دستش را بھ گردنش اندازد و در آغوشش بكشد گوھر شاھوار بر او نثار كرد و خواست یكردنش مشت

شاه . كشم ین دشنھ میخود را با ا یو گفت اگر مرا تنھا نگذار دیرا كھ با خود داشت بركش یگلشاه دشنھ ا

: ؟ گلشاه گفتیكن یجفا م یچرا چند. یستیسر و جفت من نمگر تو ھم: گفت دشنھ را از دستش گرفت و

اما من جز بھ ورقھ ی، ار داریبس ییجواھر و دارای، صاحب جاھی، جوان، ز تراستیچ پادشاه ھمھ یا

 و، شوم ینم یسپارم و جفت كس یدل نم

 من یھر آن كس بھ خلوت كند را

 من یلحد جا ند بھ جز درینب

 یخواھ یھمسر و ھم بر خود نم چ كس رایو چون بھ جز ورقھ ھی، نمایسخت پ یتو در عاشق: شاه گفت

 . یبمان ینشان كھ ھست دارم تا بھ ھمان مھر و یدار تو خرسند میمن خود را بھ د

و او و ، دیچید آن را بھ كرباس پیرا بر یگر چون گلشاه و شاه بھ شام رفتند ھالل سر گوسفندید یاز رو

بان چاك یون كردند و گرین خبر شیدن ایلھ بھ شنیھمھ اھل قب. ناگاه مردھمسرش فغان برداشتند كھ گلشاه ب

 . گوسفند كشتھ را در آن نھاد و بھ خاك پوشاند، كند یپدر گلشاه گور. زدند



 یو زره را بدو داد او بھ تند یغام او را بھ ورقھ رساند و انگشتریپ د ویمن رسیچون فرستاده گلشاه بھ 

مان و بزرگان پادشاه یران و ندیوز. لھ شدیقب یش را بار شتران كرد و راھیخواستھ ھا م ویھمھ زر و س

در آغوش  او را یلت گریا و حید عمش بھ ریلھ رسیگاه قبین كھ بھ جایھم. منزل او را بدرقھ كردند سھ

، جان عمو یا: گفت د بھ دروغین نمود و چون ورقھ احوال گلشاه را پرسیش را غمیب خویبھ فر، دیكش

 یو رو یاشكبار. ردیبم یجوان ن بود كھ دخترم دریر چنیتقد. تواند بكند یبد نم یدفع قضاچكس یھ

كھ بدو  یم جانیتوان كرد پروردگار حك ینم و با قضا كارزار، ھوده استیون كردن ھمھ بیدن وشیخراش

 . داده بود باز گرفت

 یبھ ھوش آمد و پس از دمچند بار . رنگ از رخش رفت. ھوش شد یخبر جانكاه ب نیدن ایورقھ بھ شن

 مردمان قوم یا: دیاد كشیشتن آمد خاك بر سر افشاند و فریبھ خو یچون اندك. ھوش شد یب چند بار دگر

چون  را بھ سر آن كور برد و یش ویو خوید یپس آن گاه عمو. دییمن بگر یبر حال زار و دردمند

 . ردار كیھ بسیدانست كھ در آن گور چھ خاك اندر است گر یورقھ نم

  بر سر سروماه ایگفت ا یھم

  اهیر خاك سیز ینھفتھ شد

  غیا آفتاب درخشان دریا

  غیك میر تاریز یپنھان شد كھ

  من یا تازه گلبرگ خوش بویا

  من یرو شاد نابوده از یشد

  گور ید رخسار بر رویبمال

 دگاه آب شورید از دیببار

 نداشت پس از چند یستن كاریكردن و گر ونیپس خور و خواب را بر خود حرام كرد و جز ش از آن

و چون از رنج  دند و بار افگندندیآوردند از راه رس یكھ خواستھ و رمھ و حشم ورقھ را م یروز غالمان

م ھر مراد كھ یھمھ بھ فرمان توا ش دادند و گفتند مایده بود آگاه شدند دلداریكھ بر مھترشان رس یو الم

. ستید كھ مرا بھ كار نید ببریو آنچھ آورده ا دیمن بازگردیجا بھ  نیگفت از ا. میبگو تا برآور یدار

غالمان آن ھمھ خواستھ و نعمت را بر اشتران بار كردند . باشد مرا بس یزه ایغ و نیو ت یو اسب یغالم

اما . مان شدندین و از آنچھ كرده بودند پشیكران غمیدست دادن آن ھمھ ثروت ب ھالل و زنش از. و رفتند

بھ ، ن خود را دردمند و آشفتھ خاطر مخواهیش از ایسپس ھالل بر ورقھ آمد و گفت ب. نداشت سودندامت 



ورقھ . كنم یآشوبگر ھمسر توم  دار ویخجستھ د یده گلچھره ایدر نقاب خاك كش یگلشاه كھ رو یجا

  دیبرتاب یاز و ین بگفت و رویا. بر من حرام است یجواب داد پس از مردن گلشاه زندگ

در حق برادرزاده اش بھ كار  كھ ھالل یبود كھ از دستان یرو دختریبھ پریش یلھ بنیگر در قبید یاز رو

نزد ورقھ رفت . دالواره آتش بھ جانش درافتاد ده ویآن جوان ستم رس یاو از آه و زار. برده بود آگاه بود

جانت  یضعف و ناتوان نمانده بود كھ از یبس. یشو یبا نمیشك بھ او گفت چرا بر درد خود یبا مھربان

. نمیرا بب یچ زنیھ یخواھم رو ین پس نمیاز من دور شو كھ از ا: گفت. ورقھ بر او برآشفت. دیبرآ

 دین كھ نام گلشاه را شنیم او نمرده است ورقھ ھمیگلشاه را بھ تو بگو یجا یخواھ ینم دختر گفت مگر

دانست از  یم بار بگو دختر ھمھ آنچھ رادگر  یبھ او گفت آنچھ بر زبان آورد. ده اش روشن شدیدل و د

دختر در گور  یبھ جا را یزشت ھالل گوسفند یبكاریاز آن فر، گلشاه یآمدن شاه شام بھ خواستگار

 یت در شام در سرایاكنون دختر عمو كرده بود از ناچار شدن گلشاه بھ رفتن شام بھ ورقھ گفت و افزود

  در غربت مرده است اگر حرف مرا باور كھ ورقھت بھ گلشاه گفتھ ین است و عمویشاه آن سرزم

 . ینیآن بب تا الشھ گوسفند را در یگور را بگشا یكن ینم

. دیگشود الشھ گوسفند را د آن را. درنگ بر سر گور رفت یب. ن سخنان در شگفت شدیدن ایورقھ با شن

  :مھ از سر گوریسراس. داده است بیمانش را شكستھ و او را فریش سوگند و پین كرد كھ عمویقی

  ك عم آمد آن دل فگاریبھ نزد

  عم ناباك دار یبدو گفت ا

  ینگار مرا تو بھ شو یبداد

  یجھان را پر از گفتگو یبكرد

  ز كار تو كردند آگھ مرا

  آن صنم ره مرا ینمودند ز

 ره خاك نژندیت بگفتند در

  گوسفند یكینھادست عمت 

د؟ چگونھ یآ یشرمت نم یكھ كرده ا ین نابكاریاز ا. دمیود دچشم خ گور را گشادم و الشھ گوسفند را بھ

م بروم ییش دایپ یبھ من گفتی، ن كنیو دودمانت را ننگ یدلبندت را بھ مال بفروش دلت بار داد كھ دختر

پاداش  خالم بھ. یو چون بازگشتم دست دخترت را در دست من نھ، بھ مال و خواستھ توانگر كند تا مرا

از آوردن ھمھ آنھا  گرانبھا بھ من داد كھ یم و كاالھایھ او كردم آن قدر زر و سان كھ بیشا یخدمت

تو سوگند . میكن یزندگ یبھ شادمان ار كنار ھمیبس یاو آرزو و دعا كرد كھ من و گلشاه سالھا. درماندم



 ناخردمند یكرده؟ ا یتكارین جنایچن یچھ كس اعصار و قرون ی؟ در طیرنگ باختیشكن از چھ بھ من ن

  . داد یدر روزشمار جواب خدا را چھ خواھ، مرد

 یسپس نزد زن عمو. او افگند یش پایو با خود آورده بود پ، رونیآن گاه الشھ گوسفند را كھ از گور ب

 ین ستم بزرگ كردیدخترت چن كھ بر یدیز مالمتھا كرد و در آخر گفت از خدا نترسیخود رفت او را ن

. بر اسب نشست و رو بھ راه شام نھاد. نگفت چ كس سخنیتھ بود بھ ھافتھ بود و دانسیورقھ از آنچھ در

چون ورقھ . زدند یكردند و مسافران و كاروانھا را م ین میدرآن روزگاران دزدان بر سر راه ھا كم

از آنان كھ خنجر بھ دست گرفتھ  یكی. رون جستندینگاه بیناگاه از كم د چھل دزد بھیك شھر شام رسینزد

. اده برویبھ من بسپار و پ یاسب و ھر آنچھ دار یزنده بمان یخواھ یاو گفت اگر م بھ ش آمد ویبود پ

گفت و بر  نیا. دیكمتر یاما بھ نزد من از كودك، دیب زد و گفت گرچھ شما چھل نفریبر آن دزد نھ ورقھ

  . م كردیاز آنان را بھ دو ن یكیغ یبھ ھر زخم ت. آن چھل دزد حملھ برد

تنش  ین ده جایكار خونین پیز در ایختند خود نیگر گریز آنان را كشت ده نفر دتن ا یس یمدت پس از

از  یاز ناتوان یا كنار چشمھ. دید بھ دروازه شھر رسیچك یاو ھمچنان كھ خون از اندامش م. مجروح شد

  :گشت یبر م كھ از شكار یاتفاق را شاه شام ھنگام. ھوش شدیر افتاد و بیاسب بھ ز

 دیك چشمھ رسیچو از ره بھ نزد

 دید مرد مجروح سرگشتھ یكی

  ینكو قامت و خوبرو یجوان

 یبو یرنگ و ھمھ مو یھمھ رو

 گرد ماه یده خطیدم ز سنبل

 فگنده بر آن خاك زار و تباه

كاردان و ، دالرام یزكیشاه را كن. فرمان داد او را بھ قصرش ببرند دل پادشاه بر آن جوان سوخت

گر چون ورقھ بھ یروز د. ش كندیمار داریمند را بھ دست او سپرد تا تجوان درد. بود اریخردمند و ھش

؟ ورقھ ییكجا و از یچھ نام دار یستید كیاز او پرس یافت شاه بھ مھربانیآمد و توان سخن گفتن  ھوش

اسمم نصر است : نكرد گفت ش افشایدار دلبرش بھ شام سفر كرده بود مصلحت را نام خوید دیچون بھ ام

 ین كھ میداشتم ربودند و تنم را چن ك شھر چھل دزد آنچھ راینزد. است یكارم بازرگانو پسر احمدم 

بھ او گفت امروز كھ از شكار ، بود نزد گلشاه رفت شاه كھ فرشتھ خو و پاك سرشت. مجروح كردند ینیب

با آنان  زیز و آویارو شدن با راھزنان و ستیدم كھ بر اثر رویخلقت د تمام یگشتم كنار چشمھ جوان یبر م

اگر بھ او . زكان سپردمیاز كن یكیاو را بھ قصر آوردم و بھ دست . افتاده بود ھوش یمجروح و ب



خواھد  خدا یم موجب رضایكن یو پرستار ییرایابد از او پذیش بھبود یزخمھا یم و تا وقتیكن یمھربان

 . بود

  ن كنمیبدو گفت گلشاه چون

  ن كنمیین كار را بھ خود بھ آیمن ا

  یبان رنج آزمایبر غركجا 

  ید ز بھر خدایببخشود با

در  ورقھ از او جدا شد و بھ سفر رفت یجوان مجروح با شاه ھمداستان شد كھ وقت یمارداریت گلشاه از آن

او . ش بكوشدیماریت مار بھ او پناه آورد بھیمستمند و ب یبیدل با خدا نذر و عھد بست كھ ھر زمان غر

گر یروز د. ب مجروح بپردازدیغر یاو را مأمور كرد بھ خدمتگزار، خواهریكوكار و خیداشت ن یزیكن

  شاه نزد ورقھ رفت و بھ او گفت

  دل ستردم ترا ھمھ اندوه از

 ن ھر دو خادم سپردم ترایبد

  دو فرخ پرستار نام آورند

 خدمت ترا روز و شب درخورند بھ

 یجوان بھ جانش دعا م. آورد یم داشت بر رفت و ھر حاجت كھ یش ورقھ میزك ساعت بھ ساعت پیكن

رفت  یزك بھ خدمت گلشاه میو ھر بار كھ كن، برآورد ت رایگفت خدا مراد كدبانو یشھ میكرد و ھم

ش را مستجاب یداد خدا دعا یگفت و گلشاه جوابش م یبود بھ او م را كھ جوان در حق او كرده ییدعا

ش خواند و بھ او یزك را پید كنیان رسیھ بھ پاو صبر ورق ییباین حال گذشت و شكیبد چون چند روز. كند

؟ یدار و از او خبر یده ایا تو نام گلشاه را شنیآی، جواب بگو یپرسم بھ راست یاز تو م یزیچ گفت

بھ . او ھستم كند و من خدمتگزار خاص یم ین قصر زندگیزك گفت گلشاه ھمسر شاه شام است در ایكن

ن است یم ایاست آرزو یحاجت مرا: زك گفتیر شد و بھ كنیازدگان ورقھ سرین جواب اشك از دیدن ایشن

 . یرا بھ او بدھ ین انگشتریا

  یره رایت یزك بگفتا كھ ایكن

 یچ شرم از خدایھ یھم یندار

  ن خاندانیبد یبد سگال یكھ م

  دم جوانیتو زشت تر من ند ز



، شدیاند یدائم بھ او م، ندارد یو آه ھمنفس ان است و جز اشكیسرور من شب و روز در فراق ورقھ گر

ست و كجاست؟ و چون یورقھ ك یدان یم: پرسم یاز تو م. زار استیز و ھمھ كس بیو جز او بھ ھمھ چ

 . زدیخ ید كھ فتنھ بر مین پس درباره گلشاه سخن نگویا ن گفت بھ او سفارش كرد كھ ازیا

ا بھ یبھ سجده نھاد و گفت خداگلشاه در آن قصر شادمان شد و بھ شكرانھ سر  دن خبر حضوریورقھ بھ شن

 . م را كھ سوگند شكست و بھ من جفا راند مكافات كنیو عمو من صبر بده

: زك جواب دادیكن. خدا حاجتم را روا كن یو رضا یخشنود یزك گفت برایكن روز بعد دگر بار ورقھ بھ

من ، خرماستر شتر و یفرمانبردارم ورقھ گفت خوراك عرب ش ییخطاست ھر چھ گو و یجز آنچھ گفت

 . د آن جام را بھ دستش بدهیر طلبیخاتونت ش یاندازم وقت یر میدر جام ش را یانگشتر

بگو  م؟ گفت بھ اویر افتاده است چھ بگوین جام شیچگونھ در ا ین انگشتریاگر گلشاه بپرسد ا زك گفتیكن

ز مانند یانگشتش ن ریزن جام رھا شده یده حال دردمند در ایبناگاه از انگشت آن جوان شور ین انگشتریا

زك از یكن. میشو یشادمان م من و گلشاه ھر دو ین كنیاگر چن. ده شده استیش سخت كاھیگر اعضاید

دارد؟ از بد  ییو او با تو چھ آشنا یشناس یجوان تو او را از كجا م ین سخن در شگفت شد و گفت ایا

ترسم بھ  یزار است و میھا بیبكسرن سیپاكدامن و از چن واالمنش و یم دختریروزگار بترس كھ بانو

  جانت گزند برسد اما چون

و با  ر افگندیرا گرفت در جام ش یآن گاه انگشتر. كنم یم یآنچھ گفت یخواھم از من خشنود باش یم

دن یدر دلش جوش شھیش از ھمیمھر ورقھ ب یدن انگشتریچھر بھ دیبھ گلشاه داد پر یو دلواپس ینگران

ن یبھ ھوش آمد گفت ا ش آب فشاند و چونیزك نگران حالش شد و بر رویھوش افتاد كن یگرفت و ب

پادشاه  یكتا سوگند ایزدان ی زك جواب داد بھیداده است؟ كن یر جایدر جام ش یرا چھ كس یانگشتر

د یگلشاه بھ خود گفت شا. ر افتاده استیجام ش ن انگشتر از انگشت جوان مھمان جدا شده و دریبانوان ا

زك گفت بھ او یبھ كن، ن جا آمده استیدار من بھ اید دیكھ بھ ام ده ورقھ استیبال رس ن جوان مجروحیا

ن كند آن جوان ورقھ یقیخواست  یم. نمیرا بب یبام و یقصر رود تا من از باال بگو از داخل كاخ بھ در

شد  مدنش بر بایغام خاتونش را بھ او رساند و چون ورقھ بھ در قصر رفت گلشاه بھ دیزك پیكن. است

ن افتاد یبر زم ك و لرزان شده از غصھیبار یاو تنش چون ن ید از دوریپنھان بر او نظر كرد و چون د

گذشت ھر دو بھ ھوش آمدند  یچون مدت. ھوش شد ید بیاو را د یو قامت دلجو یدالرا یورقھ چون رو

دار دلدارش سر بھ سجده ید یگلشاه بھ شاد. ش بازگشتیخو یر آمد و ورقھ بھ جایبام بھ ز یگلشاه از باال

دارت یست كھ بھ دین جوان كید اید از گلشاه پرسیسرگشتھ د و یشاه شام چون آن دو را زرد رو. نھاد

شاه . من است كھ دل و جانم در گرو مھر اوست ین ورقھ پسر عمویا :گفت. ن آشفتھ شدیناگھان چن



ن جا آمده چرا نام خود را بھ من یت بددارید یو در آرزو یوند بستھ بودیعھد پ ن جوانید اگر با ایپرس

و  شاه گفت او را نزد خود نگھدار. گلشاه گفت حشمت تو مانع شد، كنم یكیبھ سزا در حقش ن نگفت تا

بھ آن  یروزن ده ازیدزد یمدت. رون شدیآن گاه آن دو را تنھا گذاشت و خود ب. خاطر نگھدارش باش

چون آن دو تنھا شدند  گریروز د. دیك ندیچ یاز ھ یو نامردم یحفاظ یست و بینگر یعاشق و معشوق م

گلشاه و ورقھ . آن دو پرداخت یتماشا ده بھیپوش ینھان شد و از روزن یشاه بھ مكر و فسون در گوشھ ا

 . آنان كرده بود بر زبان آوردند بر را كھ روزگار ییبا ھم سخن گفتند و جفاھا یمدت

  جان من یگفت گلشاه كا یگھ

 از تو نام من مبادا، گسستھ

  وفادار من یا مھرجویا

  ار منی یجز از تو مبادا كس

  حور زاد یكھ ا یورقھ گفت یگھ

  تو باد یروانم فدا یگرام

  ام منیباد فرخنده ا بھ تو

  مبراد از مھر تو كام من

 . كنند از ھم جدا شدند یآن كھ گناھ یو آن گاه ب

د از آن پس بھ كار و احوالشان یند بھ راه خطادارشان بود و چون آنان را یشاه چند شب مراقب د

ار ماندن در آن جا تباه شود یآن كھ كارش از بس مین روزگار گذشت ورقھ از بیبر ا یچون چند. نپرداخت

  :بھ گلشاه گفت

  امد كھ منین ز كس خوشیبود ن

  متنیس یا یك جایبوم با تو 

  چند باشم دگر یكیروز  یكی

  ابم مگریش را بازیتن خو

اكنون مرا جز : از تنش دور شد بھ گلشاه گفت گر در آن جا ماند چون رنج جراحتیورقھ چند روز د

دارت یو زنده مانم باز بھ د، ف و ناتوان گرددیمور ضع ست اما بدان اگر تنم چون بدنیرفتن چاره ن

 . خواھم آمد



 كند خانھ من خانھ او و یاو ماست كھ  یگانگین چھ بیشاه گفت ا. م ورقھ آگاه كردیتصم گلشاه شاه را از

كو یجواب ن ورقھ جواب در. ستمیر نیدادگر كھ از ماندنش دلگ یسوگند بھ خدا. مرادش مراد من است

  :شاه گفت یھاییگو

  ھمھ سالھ ملك از تو آباد باد

  آزاد باد دلت جاودان از غم

 یھم ینمان یتو از فضل باق

 یھم یندان یبجز مھربان

  مراد یرفت با یھم كنیول

  د مرایبودن نشا ین جایبد

تو از نظرم دور  یوقت: گفت یگلشاه زاد و توشھ او را فراھم ساخت و با و چون ورقھ آماده رفتن شد

. برم یترا با خود بھ گور م یو دوستدار یتازد و مھرورز یگذرد كھ مرگ بر من م یر نمید یشو

 . یشیندیب خود یو بر كشتھ وفا ینیزارم بنشبر م یزمان ین است كھ چون از مرگم با خبر شویا میآرزو

است كھ دو دلداده را از ھم  ن گناه بر منیا: ان شد و گفتیآن دو در لحظھ وداع گر یھ زاریشاه از گر

دھم تا ھمسر  یگلشاه را طالق م یو بپسند یآن گاه دست ورقھ را فشرد و گفت اگر بخواھ. جدا كرده ام

و  یورقھ در پاسخ گفت تو مردم. یدر كنارش باش شھیان تا ھمن جا بمیھم یتو شود و اگر نخواھ

دار ین پس من خود را بھ دیو از ای، وستھ شادكام بمانیطلبم پ یو از پروردگار می، تمام كرد یمھربان

 . دارم یگلشاه خرسند م

رفتنش گلشاه از ، ادگار بھ گلشاه داد و بر اسب نشست و رفتیرھنش را از تن جدا كرد و بھ یآن گاه پ

 . گشت دینظر دوخت كھ ناپد یبر بام شد و از آن باال چندان بر و. ان گشتیگر

اد گلشاه یھنگام بھ ناگاه  نیدر ا. دیدانا و تجربت آموختھ رس یبیش رفت بھ طبیپ یچون ورقھ دلشده مسافت

ب از او یبھ ھوش آمد طب یچون پس از مدت. ھوش شد یر افتاد و بیتابش كرد كھ از اسب بھ ز یچنان ب

ب یطب. ن حال افگندیرنج و درد مرا بد یاریجواب داد بس ورقھ. ین ناتوان شدید ترا چھ افتاد كھ چنیپرس

گمان دل بھ مھر  یب. ن از پا دراندازدیرا ناگھان چن یتواند جوان ینم گفت غم و درد ھر چھ گران باشد

 ب را مھربانیورقھ چون طب. ه استن نژند و ناتوان كردیاو ترا چن یمھجور یو دور یبستھ ا ییماھرو

ن یچن درد عشق مرای، افتیكو دریچھ ن، ب دانایطب ینھ برآورد و گفت ایسرد از س ید آھیش دیخو

  ن است كھیب گفت راست ایطب. شان كرده است؛ بھ درمانم بكوشیده حال و پریشور

  گشت سست یكز غم عاشق یدل



  لت نگردد درستیر و حیبھ تدب

  روان رستھ كرد یخواھ گر از درد

  ك آن شوكت او بستھ كردیبھ نزد

بر خاك افتاد . ش رفتن نتوانستید كننده چنان دل آزرده گشت كھ از آن جا پیجواب ناام نیدن ایورقھ با شن

  :اد گلشاهیبھ  و

  دالرام من ید و گفت ایبنال

  ام منیھ گشت ایز مھرت س

ریگرانما یدل خستھ را ا ُ   ھ د

  ھر تو پُرخاك بردم ز م یسو

  ن درد و پالود رنجیان شد ایپا بھ

  سپنج یكردم سرا پس پُشت

  افتاده بود كھ در محنت یروان

  بھ آن بازدارم كھ او داده بود

  دوست مھر یا یتین گیمرا برد ز

  سپھر یز تو دور بادا بال

  یكنون كز تو كم گشت نام رھ

  یسرو سھ یشادمان ا یبز

نھ یسرد و پر درد از س یآھ. و درنگ نماند یداریپا یرویار نی یابر دورن در بریش از ایورقھ را ب

بھ خود گفت چگونھ تنھا او را بھ خاك  ان گشت وید گریغالمش چون او را مرده د. برآورد و جان داد

ن جوان ید كھ ایكن یاریشان بست و گفت مرا یغالم راه بر ا. دندیان دو سوار از راه رسین میدرا. بسپارم

و چون دو سوار آھنگ رفتن ، آن ھر سھ جسد ورقھ را بھ خاك سپردند. كنم م كشتھ عشق را بھ خاكناكا

 غالم گفت چون شما. د منزلگھ شما كجاست گفتند مقام كنار قصر گلشاه استیشان پرسیا كردند غالم از

  :دیدیبدان جا رس

  با عاشق سوگوار ییبگو

  اریمار یمخسب ار ترا ھست ت

  یسرا ین سپنجیكجا ورقھ شد ز

 ین درد مزدت دھادا خدایبد



دن یشن گلشاه بھ، غام غالم بگفتندیدند بر در قصر گلشاه رفتند و پیھنگام شام بھ شھر رس سواران چون

د و یافتیو چسان  اد برآورد كھ آن عاشق دلسوختھ را كجایوانگان فریبسان د. دیخبر مرگ ورقھ خورش

  داده بود بازگفتند گلشاه یچھ روآن دو چون آن. دیچگونھ بھ خاك سپرد

  رون فگندیسبك معجر از سرش ب

 ن كمندیبھ ناخن درآورد مشك

  غیغا دریدر یزار بگفتا بھ

  غیره مید من رفت در تیكھ خورش

 شیشاه شام چون بر حالش آگاه شد بھ دلدار. دلدارش سھ شبانھ روز نخفت و نخورد گلشاه از اندوه مرگ

در آغوش  م ویببو، د عشق ببر تا خاكش را ببوسمیفت مرا بر سر گور آن شھگلشاه بھ او گ ، پرداخت

چون . بودن آرزوست ارش برد كھ دوست كنار دوستیاو را بھ مزار . شاه مرادش را برآورد. رمیبگ

 د ویبر خاك غلت ر شد جامھ بر تن چاك كردیو جان خود س ید از زندگیگلشاه بدان جا رس

 ندجاده بگشاد بیبھ نوحھ ز ب

 كمند نیمیبكند از سر آن سرو س

 ده بر اللھ بر ژالھ راندیگھ از د

  گھ از زلف بر خاك عنبر فشاند

  بشد گور را در برآورد تنگ

  نھاد از برش عارض اللھ رنگ

 یھ راستیما یا گفت یھم

 یر بود آن كھ آراستیچھ تدب

  مان منیبود پ ین با تو كیچن

  دگر باره مھمان من ییكھ نا

  یچون رسم باز جا: نیا یگفت یھم

  یتو را یگھ گھ بھ رو كنم تازه

  نھ راهیكنونت چھ افتاد در س

 گاهیجا یبھ خاك اندرون ساخت

  اگر زد گره در كار تو

  دار تویكنون آمدم من بھ د



  تا بھ خاك اندرون با تو جفت یھم

   نگردم نخواھم غم دل نھفت

  مرا یجوان چھ برخوردن است از

  مرا یزندگاند كنون یچھ با

  جان و جانان من یتو ا یكنون ب

 جھان جھان گشت زندان من

  كنون چون تو در عھد من جان پاك

  ر خاكیناگھان ز یشدی، بداد

  تو جان را دھم یمن اندر وفا

  م رخت بر رخت بر نھمیایب

د بر ید یان میگر و گر د و او را بدان سان نوحھیرس یھر كس از راه م، كرد یھ مین گونھ مویگلشاه بد

پردرد برآورد  یمزار ورقھ نھاد آھ بر یگلشاه بناگاه رو. ستیگر یش میو اشكبار یو دردمند یبینص یب

ناكام بھ آسمان پر  یبایھمان دم روح از بدن آن ز. آمدم تو یو گفت دلداده وفادارم نگرانم مباش كھ بھ سو

 . بر مرگش د و بدنش سرد شد شاه شامیكش

  راند خون یكرد نوحھ ھم یھم

  ده بر آن روح اللھ گونیز د

  یدلبر دلربا یگفت ا یھم

  ین سرایناگھان خستھ دل ز یشد

  یو ھجر بگذاشت مرا در غم

 یكباره برداشتیدل از مھر 

  مھ مھربان یمت ایكجا جو

  دلستان یا یم كجا رفتیگو چھ

 یو مو یغ آن قد و قامت و رویدر

  یآمد گفتگو غ آن شد ویدر

  تو یھمھ مھربان غ آنیدر

  تو یغ آن نشاط و جوانیدر

  من اندر غمت جاودان یرفت تو



  مھ مھربان یبماندم كنون ا

  نوبھار ین بود ایگمانم چن

  روزگار یكھ با تو بمانم بس

  جان من یاجل ناگھان آمد ا

 دل آزرده از خان من ربودت

  نزد او شادمان یكنون آمد

  مھربان یبھ كام دل ا یدیرس

ھمراھان گفت چون نگار  سپس بھ. دیكرد و اشك بار یدراز بر مرگ گلشاه نوحھ گر ین سان مدتیبدشاه 

كام را بھ خاك و بر  یپاك آن دختر ب آن گاه بھ دست خود تن. ھ چھ سود داردیون و گرین شیمن رفت ا
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