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  لیک فای در سھ مقالھ نو »اصالت«بھ 
  : شمندان بزرگیدرباره اند یبھ سلسلھ پژوھشھا

  حکیم و دانشمند، محقق

  )ق. هـ -  ۵٩٧( یخواجه نصیر الدین طوس

  )صباح از یپژوھش(

  

  
 اجتماعی خویش با خاتمھ یافتن سھ حکومت بسیار قدرتمند - خواجھ در ابتدای حیات سیاسی 

قدمت چند  و خالفت عباسی روبرو است کھ بھ ویژه دو مورد آخر دوامی بھخوارزمشاھی، اسماعیلی 

خواجھ در ابتدای . وی ھمچنین شاھد تأسیس و روی کار آمدن حکومت ایلخانی است. اند قرن داشتھ

تأسیس حکومت ایلخانی تا پایان حیات خود را نیز  ی مغول مدتی در قالع اسماعیلیان بود و از آغاز حملھ

اجتماعی او میسور است و  - حیات خواجھ نصیر با فھم شرایط سیاسی  تتبع در. یلخانان گذرانددر دربار ا

این پرسش . این دوره بدون شناخت اندیشھ و عملکرد خواجھ کامل نخواھد بود ی بر عکس؛ فھم اندیشھ

مت حکو ی خود ایفا نمود؟ آیا توانست در سیاست و است کھ خواجھ چھ نقشی در تحوالت زمانھ جدی

نمود؟ آیا اندیشھ و  ی زمان خود ی شیعھ ی خود تحولی ایجاد کند؟ وی ھمچنین چھ کمکی بھ جامعھ زمانھ
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است و خواجھ سعی در مشارکت در  تألیفات خواجھ ھمگام با تحوالت زمانھ و در پاسخ بھ مشکالت آن

  مسائل زمانھ و حل بحران داشتھ است؟

  
ق در شھر طوس خراسان . ھـ ۵٩٧زدھـم جمادى االول سال خـواجھ نصیر الدیـن طوسى، روز شنبھ یا

لقبش نصیر الدیـن محقق طوسى استاد البشر و  چشـم بھ جھان گشـود نام او محمد، کنیھ اش ابو جعفر

 . شھرتـش خـواجھ است

خواجھ در زمان ھالکوخان بھ وزارت رسید و انتقام خراسانیان را از دستگاه خالفت و جور عباسیان 

با کمک ھالکو توانست خالفت عباسیان را در بغداد پایان بخشد و بھ قرنھا ستم و بیداد آنھا پایان گرفت و 

  . بخشد

دستگاه و ابزار نجومی جدید؛ با ابتکار خود ساخت کھ از شاھکارھای  ١٢را با بیش از  یاو رصدخانھ 

لید از او رصدخانھ اوزانین بعدھا تیکوبراھھ منجم ھالندی با تق. مراکز علمی جھان در قرون وسطی بود

  . برگ را برپا نمود

کتاب و رسالھ در ریاضیات؛ نجوم؛ فلسفھ؛ تفسیر و مسایل اجتماعی نوشت و از  ٨٠خواجھ حدود 

کارھای معروف او در علوم؛ وضع مثلثات و قضایای ھندسھ کروی؛ تفھیم بی نھایت کوچک ھا و تکمیل 

  . نظریھ ارشمیدس است

جورج ساتن وی را بزرگترین ریاضیدان  -از او بھ عنوان استاد بشریت یاد میکندعالمھ حلی شاگرد وی 

بھ شمار می آورد و بروکلمن آلمانی می گوید وی از مشھورترین دانشمندان قرن ھفتم و برترین مولفان 

جامعھ علمی جھان بھ پاس خدمات و تالشھای این دانشمند بزرگ در علم . این قرن بھ طور مطلق است

  . ی و نجوم نامش را بر کره ماه ثبت نمودریاض

  . ھجری در گذشت ۶٧٢این اندیشمند و متفکر بزرگ سرانجام در سال 

خواجھ نصیر الدیـن ایام کودکى و جـوانى خود را در طوس گذراند، و دروس مقدماتى از قبیل خـواندن و 

دارى از علـوم منقـول از قبیل نوشتـن، قرائت قرآن، قـواعد زبان عربـى و پارسى، معانى و بیان و مق

فراگرفت در ایـن ایام خواجھ نصیر از ) محمد بـن حسـن طـوسى(را نزد پدر روحانى خـود . . . حدیث و

خواجھ بعد از انـدک مـدتـى بھ . مادرش در یادگیرى خـواندن قـرآن و متـون پارسـى استفاده مـى کـرد

موفق بھ اخذ ، )ششصدونوزده ھـ ق( گرفتھ و در سالعراق مھاجـرت نمـود در عراق علـم فقھ را فرا

درجھ اجتھاد و اجازه روایت از معین الـدیـن گشت خـواجھ در عراق در درس اصـول فقھ عالمھ حلـى 
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حـاضـر گشت، وى نیز متقـابال در درس حکمت خواجھ شرکت مى نمود ایـن سنت حسنھ تاکنون در 

راخـور معلـومات علمـى یکـدیگر از ھـم استفاده مـى کنند و حـوزه ھا باقى است و استاد و شاگرد بھ ف

خـواجھ سپـس در موصل نجـوم و . نھایت تـواضع و فروتنـى را براى کسب علـم از خود نشان مى دھند

آمـوزد بھ ایـن ترتیب خـواجھ نصیر دوران تحصیل خـود را پشت سر مـى گذارد و بعد از یریاضـى را مـ

  . و خـانـواده قصـد عزیمت بھ خـراسـان مـى کنـد مـدتھا دورى از وطـن

در این  وی. در شھر طوس سپری شد یدر مورد تحصیل وی می توان گفت کھ ایام کودکی و نوجوانی و

بیان و حدیث را نزد  ایام پس از خواندن و نوشتن، قرائت قرآن، قواعد زبان عربی و پارسی، معانی و

پس از آن بھ توصیھ . کرد  اندن قرآن و متون پارسی کمک میمادرش نیز وی را در خو. پدر آموخت

دانشمندان نامور در ریاضیات، حکمت و منطق  کھ از» نورالدین علی بن محمد«خود  یپدر، نزد ماما

محمد در نزد کاکا چندان برطرف نشد و بدین سبب با  عطش علمی. بود، بھ فراگیری آن علوم پرداخت

کھ از دانشوران نامی در ریاضیات بود، بھ تحصیل » محمد حاسب ل الدینکما«راھنمایی پدر در محضر 

اند کھ وی بھ پدر او چنین  نگذشتھ بود کھ استاد قصد سفر کرد و آورده  پرداخت اما ھنوز چند ماھی

 کند کھ گاه پاسخش را آموختم و اکنون سؤالھایی می) خواجھ نصیر(دانستم بھ او  می من آنچھ: گفت

   !دانم نمی

نصیرالدین «پدرش ی شده بود کاکا بھره س از چندی کھ آن نوجوان سعادتمند از فیض وجود استاد بی پ

درایھ و حدیث داشت، بھ طوس آمد و محمد کھ ھر  ای در علوم رجال، کھ تبحر ویژه » عبدهللا بن حمزه

اگیری مطالب گرچھ او موفق بھ فر. بھ کسب علوم پرداخت اش افزون می شد نزد او لحظھ، عطش علمی 

ای کھ بھ   استعداد وافرش شگفتی و تعجب استاد را برانگیخت بھ گونھ جدیدی از استاد نشد، اما ھوش و

او در شھر طوس و بھ . ھای علمی بیشتر بھ نیشابور مھاجرت کند  بھ منظور استفاده او توصیھ کرد تا

« بھ  ن را بر تن کرد و از آنلباس مقدس عالمان دی» نصیر الدین عبدهللا بن حمزه« استادش  دست

امام فخر رازی  سپس در محضر استاد فریدالدین داماد نیشابوری از شاگردان. ملقب شد» نصیرالدین

  . را فرا گرفت» اشارات ابن سینا«کتاب 

نسبت بھ دانش  پس از مباحثات علمی متعدد فرید الدین با خواجھ، عالقھ و استعداد فوق العاده خواجھ

معرفی کرد و بدین ترتیب  ان شد و فریدالدین او را بھ یکی دیگر از شاگردان فخر رازیاندوزی نمای

بھ خوبی » الدین مصری شافعی قطب«را نزد » قانون ابن سینا«نصیرالدین طوسی توانست کتاب 

متوفی (» عطار نیشابوری«دیار  وی عالوه بر کتابھای فوق از محضر عارف معروف آن. بیاموزد

  . مند شد نیز بھره ) فتست وھیششصدوب
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نخست این کھ وی در زمانی حساس : توجھ بھ خواجھ نصیرالدین طوسی بھ دو جھت دارای اھمیت است

بیش از ھر زمان دیگر فرھنگ و تمدن وطنش در  روزھایی کھ بدیل از تاریخ قرار داشتھ است، و بی

 . انب مغوالن استتھدید بیش از ھمھ از ج معرض تھدید و خطر قرار گرفتھ بود و این

حکومتی و وجود شرایطی برای دخالت و تغییر  سبب دیگر، موقعیت خواجھ نصیر در دستگاھھای

دھد کھ خواجھ نصیرالدین طوسی توانستھ است در  می شواھد نشان. اجتماعی است - وضعیت سیاسی

بھ عھده گیرد و از  از شرایط قبل از حملھ مغول بھ بعد از آن را ایجاد تحوالت موثر باشد و نقش گذار

  . دفاع کند زادگاھش یمیراث غن

  
  : خواجھ نصیر الدین از محضر اساتیدی کھ بھره مند گردیده است عبارتند از

  . )نور الدیـن على بـن محمد شیعى(بزرگوارش  یـ از محضر ماما 

  . کسب فیض نموده است) محمد حاسب(ـ از محضر ریاضـى دان معروف آن زمان  

  . پدرش بوده است یماما) عبدهللا بـن حمزه(ستادى کھ خواجھ در طوس پیـش او تلمذ نمود ـ آخریـن ا

  . درس خارج فقھ و حدیث و رجال را در محضر امام سراج الدین کسب علم نمود - 

فرید الدیـن داماد نیشابورى دانشمند بزرگ آن عصر بود کھ خـواجھ در حضـور ایـن استـاد اشـارات  - 

  . آمـوخت ابـن سینا را

ـ کتاب قانـون ابـن سینا را از قطب الـدیـن فرا گرفتھ و در نھایت از محضـر عارف نامـور شیخ عطار 

  . نیشابـورى بھره مند گردید

  . ـ ابـو السادات اسعد بـن عبد القادر

  . فرا گرفتھ است) معین الدیـن سالم(خـواجھ نصیر علـم فقھ را از محضـر  - 

  . نجـوم و ریاضـى را آموخت) کمال الدیـن موصلى(ـ در موصل از محضر 

عالمھ حلی و : شاگردان بسیاری از محضر خواجھ کسب علم نموده اند کھ معروف ترین آنان را می توان

  . ابـن فـوطـى یکـى از شـاگـردان حنبلى مـذھب را نام برد

  . از آنھا اشاره مى گرددآثار علمى و قلمـى فـراوانـى از خـواجھ بھ یادگار مانـده کھ بھ برخى 

  ـ تجرید العقایـد  
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  ـ شرح اشارت بـو علـى سینا  

  ـ قـواعد العقـایـد  

  ـ اخالق ناصـرى  

  ـ آغاز و انجام  

  ـ تحـریـر مجسطـى  

  ـ تحریر اقلیـدس  

  ـ تجـریـد المنطق  

  ـ اساس االقتباس  

  ـ ذیج ایلخانـى 

  ـ آداب البحث  

  ـ آداب المتعلمیـن  

  ضھ القلوب ـ رو 

  ـ اثبات بقاء نفس  

  ـ تجرید الھندسھ  

  ـ اثبات جوھر  

  ـ جامع الحساب  

  ـ اثبات عقل  

  ـ جام گیتى نما  

  ـ اثبات واجب الوجود  

  ـ الجبر و االختیار  

  ـ استخراج تقویم  

  ـ خالفت نامھ  

  ـ اختیارات نجوم  

  ـ رسالھ در کلیات طب  

  ـ ایام و لیالى  

   ـ علم المثلث 

  ـ االعتقادات  
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  . ـ شـرح اصـول کافـى 

عالمھ حلـى از شاگردان بر جستھ خـواجھ کھ از بزرگتریـن علماى مذھب تشیع است در باره 

خـواجھ بزرگوار در علوم عقلى و نقلـى تصنیفات بسیار دارد و : خصوصیات اخالقى استادش مى گوید

او شریف تریـن دانشمندى بود کھ مـن در عمرم در علـوم اسالمـى بر طریقھ مذھب شیعھ کتابھا نوشت 

یکـى از شـاگـردان حنبلى مـذھب خـواجھ نصیـر در خصـوص اخالق استـادش مـى ) ابـن فـوطـى(. دیـدم

خـواجھ مردى فاضل و کریـم االخالق و نیکـو سیرت و فـروتـن بـود و ھیچگاه از درخـواست : نـویسد

  . رد نمى کرد و بـرخورد او با ھمھ با خوش رویـى بـودکسـى دل تنگ نمى شد و حاجتمندى را 

خواجھ : یکى دیگر از مـورخان اھل بیت است کھ اخالق خـواجھ را چنین توصیف مى کند) ابـن شاکر(

بسیار نیکـو صـورت، خوش رو، کـریـم، سخـى، بـردبار، خـوش معاشـرت، زیـرک و با فـراست بـود و 

  . بھ شمار مـى رفتیکـى از سیاستمـداران روزگار 

  

  
مھلکھ نجات دھد  خواجھ در پی مأمنی بود تا خود را از. ی مغول است دوران جوانی خواجھ مقارن حملھ

عبدالرحیم ابی منصور، محتشم  کھ با تقاضای دعوت عالءالدین محمد، پادشاه اسماعیلیھ و ناصرالدین

 ترام فراوان بین سالھایاح قھستان بھ قالع اسماعیلیھ فراخوانده شد و با تکریم و

ناصرالدین خود از فضالی . بدانجا وارد شد) ق. ست وچھارھـیششصدوب( تا )ق. ششصدونوزده ھـ( 

  . تبحر خواجھ او را بھ نزد خود فراخواند شد و با اطالع از دانش و زمان خود محسوب می

رد و چند کتاب نگاشت کھ اسماعیلیھ، از آرامش خاطر این دوران بھره ب خواجھ در مدت اقامت در نزد

 این کتاب بھ درخواست ناصرالدین نوشتھ شد و بھ نام او نامگذاری. اخالق ناصری است معروفترین آنھا

ی اخالق  زمینھ ابوعلی مسکویھ رازی را کھ کتابی در وی از خواجھ خواست کتاب طھاره االعراق. شد
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برای تکمیل مباحث  ا انجام داد ووی این کار ر. است، بھ طور مختصر بھ پارسی ترجمھ نماید

دیگر کتب وی در این ایام، معیار االشعار  از. حکمت عملی، تدبیر منزل و سیاست را نیز بدان افزود  آن،

، رساالتی در ھیأت و نجوم، )در مورد منطق(االقتباس  ، اساس)در بخش عروض و قوافی شعر عرب(

و ) ناصرالدین محتشم الدین فرزند ھیأت برای معیندر علم (شرح اشارات ابوعلی سینا، رسالھ معینیھ 

ھالکوخان مغول، خواجھ ھمراه وی بھ  پس از فتح قالع اسماعیلیان توسط. ی اخالق محتشمی است ترجمھ

  . بغداد رفت

  
علـم و حکمت بھ دست این خراسانـى در : دربـاره خـواجھ چنیـن مـى نـویسـد) جـرجـى زیـدان(

  . د مغول رفت تـو گویى نور تابان بـود در تیره شامىدورتـریـن نقطھ ھاى بال

مشھورترین علما و مؤلفین ایـن : برو کلمـن آلمانـى در کتاب تاریخ ادبیات راجع بھ قرن ھفتـم مى نویسد

  . عصر مطلقا و بدون شک نصیر الدیـن طوسى است

: اجھ نصیـر مـى نـویسـددر کتاب تحفھ االحباب محدث قمـى، صاحب مفـاتیح الجنـان، در مـورد خـو

نصیر الملھ و الدین، سلطان الحکماء و المتکلمیـن، فخر الشیعھ و حجة الفـرقھ النـاجیھ استـاد البشـر و 

  . العقل الحـادى عشر

خـواجھ را نمى تـوان یک دانشمند محصـور در قلـم و کتاب بھ شمار آورد او ھرگز زندگى خـویـش را 

ھ نکرد آنجا کھ پاى اخالق و انسانیت بھ میان مـىآمد، او ارزشھاى الھى و در مفاھیـم و واژه ھا خالص

اسالمى را بر ھمھ چیز ترجیح مـى داد خواجھ از زندان نفـس و خـود خـواھى رھا گشتھ بـود زندانى کھ 

صـالح با علـم و دانـش نتـوان از آن بیرون آمد بلکھ رھایـى از آن ایمان بھ خـداوند متعال و تقـوا و عمل 

الزم دارد بـا وجـود اینکھ بیـش از ھفت قـرن از عصـر خواجھ مى گذرد ولى ھنوز سخـن او، رفتار او و 

  . دانش او، زینت بخـش مجـالـس و محـافل اھل علـم و دانـش مـى بـاشـد

یھ چنـدى از فتح بغداد نگذشتھ بـود، کھ ھالکـو خـواجھ را بھ ساختـن رصد خانھ تشـویق کرد ھالکو کل

  . کصدوده آنھا را بھ مصـرف رصـد خـانھ بـرسـاندیموقوفات را بھ خـواجھ واگذار کرد تـا 

 خـواجھ بھ امر ھالکـو، مشاھیر، حکما و منجمان را بھ مراغھ احضار کرد رصـد خانھ مراغھ در سال

ن رصد بھ اتمام رسید در ایـ، )ق. ششصدوھفتادودو ھـ( ، آغاز و در سال)ق. ششصدوپنجاه وشش ھـ(

خانھ از ابزار نجـومـى کھ از قلعھ المـوت و بغداد آورده بـودنـد استفـاده گـردیـد خـواجھ تـوانست کتابخانھ 

  . عظیمـى در آنجا تأسیـس کنـد تعداد کتب آن را بالغ بـر چھار صـد ھزار جلـد نـوشتھ انـد
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خواست تا دستور  او داشت؛ از ویی زیاد ھالکو بھ نجوم و احترامی کھ نزد  خواجھ با اطالع از عالقھ

موقوفات بھ خرج رصدخانھ برسد  تصمیم گرفتھ شد تا یک دھم از پول. تأسیس رصدخانھ را صادر کند

برای یافتن و آوردن علما و دانشمندانی کھ در  برای انجام این کار خواجھ افرادی را. کھ پول زیادی بود

بودند فرستاد و نیروی انسانی عظیمی را برای  پراکنده شده ی مغول بھ اطراف و اکناف طی حملھ

شفاعت دانشمندانی کھ در امان  توانست وی تا جایی کھ می. رصدخانھ گردآورد بازسازی کشور و تأسیس

خواجھ نصیرالدین طوسی در این . گرفت کار می کرد و آنان را در مشاغلی بھ نبودند را بھ نزد سلطان می

  :زد دوره دست بھ اقدامات زیر

گسترش تشیع کھ بعدھا بھ  بدیل مبارزات نھانی و منفی تشیع بنا بر اصل تقیھ بھ مبارزات علنی و تسھیلت

دیرینھ اسالمی و یکی از ارکان  عنوان دین رسمی مملکت شناختھ شد؛ احیای اوقاف مملکت، کھ سنت

سبکی جدید در گذاری  بھ دنبال آن پایھ اقتصادی بود؛ ایجاد عصری نو در دانش نجوم و ریاضیات و

عمده در حفظ فرھنگ گذشتھ با گردآوری کتابھا و سر و  معماری و انواع ھنرھا؛ بر عھده گرفتن سھمی

  . عصر سامان دادن بھ وضع روشنفکران

مادی و معنوی خویش را حفظ کرد و از مشاوران خاص اباقاخان  خواجھ پس از ھالکوخان نیز قدرت 

ان و بوداییان در آن عصر، رأی و نظر خواجھ صائب بود تا آنجا زیاد مسیحی حتی با وجود جوالن. بود

 با تالش خواجھ و خاندان جوینی، برادر اباقاخان. تخت نشستن سلطان را خواجھ معین نمود کھ زمان بھ

تغییر داد و لقب  وی نام خود را بھ احمد. بھ نام تکودار مسلمان شد و پس از برادرش بھ سلطنت رسید

  . ص شاھان بود برگزیدسلطان را کھ خا

  
خبر استقبال  این افراد بعد از شنیدن. نجات و گردآوردن دانشمندان و علما از جملھ مساعی خواجھ بود

ھای دیوانی، روحانی و  شغل خواجھ از آنان از دور و نزدیک بھ درگاه او شتافتند و توسط خواجھ بھ

خواجھ خود برای یافتن این افراد سفر  علمی گماشتھ شدند و در بازسازی کشور تالش کردند؛ حتی

آن  بخاطر نجات دادن بسیاری از بزرگان و دانشمندان از تیغ مغول سعی بسیار نمود، از یو. میکرد

آن زمان نقش  دایره اوقاف را کھ در اقتصاد یاو اداره عموم. جملھ ابن ابی الحدید و برادرش بودند

بر امور مذھبی، صرف  شید تا درآمد اوقاف را عالوهدار شد و تدبیری جدید اندی مھمی داشت عھده

فقھا و مدرسین و متصوفھ پدید آورد  وی اصالحاتی در کار موقوفات و امور. کارھای فرھنگی ھم بنماید

  . مالیاتھا را تخفیف داد ھمچنین عوارض و. و قواعد جدید برای آن وضع کرد
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نیشابور در آن , لف عبـور کرد و بھ نیشابـور رسید خواجھ در بیـن راه بازگشت بھ میھن از شھرھاى مخت

  . زمان چند بار مـورد ھجـوم قرار گرفتھ بـود و شھر در دست مغوالن بـود

خواجھ بعد از نیشابـور بھ طـرف طـوس زادگاه خـویـش ادامھ مسیـر داد و از آنحا خـود را بھ قایـن 

وفق شـود مدتـى در قایـن اقامت کـرده و بھ تقـاضـاى رساند تا بعد از سالھا بھ دیدار مادر و خـواھرش مـ

اھل شھر امام جماعت مسجـد شھر را قبول و بھ مسائل دینـى مردم رسیـدگـى کرد و اطالعاتـى نیز 

  . درباره قوم مغول بھ دست آورد

ى ، در شھر قایـن با دختر فخر الـدین نقاش پیمان زناشـویـ)ست وھشت ھـ قیششصدوب( خـواجھ در سال

بعد از چند ماه . بست و بھ ایـن ترتیب دوره اى دیگر از زندگى پر فراز و نشیب خـواجھ آغاز گردید

سکونت در شھر قایـن از طرف محتشـم قھستان بھ نام ناصر الدیـن کھ مردى فاضل و کـریـم و دوست 

  . ھسپـار گـردیـددار فالسفھ بـود دعوت بھ قلعھ شـد او بھ اتفـاق ھمسـرش بھ قلعھ اسمـاعیلیـان ر

  . قلعھ ھاى اسماعیلیھ بھترین و محکـم تریـن مکان در بـرابـر حملھ مغولھا بود

در ایـن مدت کھ خـواجھ نصیر در قلعھ قھستان بود بسیار مورد احترام و تکریم قرار مى گرفت و آزادانھ 

ان بود کھ بھ در خـواست بھ شھر قایـن رفت و آمد داشتھ و بھ امور مردم رسیدگى مى نمود در ھمیـن زم

ابـن مسکـویھ را از عربـى بھ پـارسـى تـرجمھ کـرد و نام آن را اخالق ) طھاره االعراق(میزبـان کتـاب 

  . نھاد) بھ نام میزبان خود(ناصـرى 

ست وشش سال در قلعھ ھاى اسماعیلیھ بھ سر برد و در ایـن مـدت دست بھ تألیف یخـواجھ نصیر حـدود ب

ھاى متعددى زد از جملھ شرح اشارات ابـن سینا، اخالق ناصرى، رسالھ معینیھ، مطلوب و تحریر کتاب

خـواجھ در ایـن دوره از زندگانى پر ماجراى . . . المومنیـن، روضھ القلوب، رسالھ تـولى و تبرى و

عروف خویـش از کتابخانھ ھاى غنى اسماعیلیان بھره ھا بـرد و بھ علت نبـوغ فکرى و دانـش و آالیـش م

  . و سرشناس گشت

مغول بیشتـر ممالک اسالمـى را بھ اطاعت خـود در آورده بـود ولـى اسماعیلیھ و بنـى عباس ھنـوز در 

ھالکـو خان در سال . قـدرت بـودند در حالـى کھ سران مغول در فکر یـورش بھ بغداد، مقر بنـى عباس

گسیل ) ناصر الدیـن(ستان شـد نماینده اى پیش بـا دوازده ھزار نفـر روانھ قھ، )ک ھـ قیششصدوپنجاه و(

داشتھ و او را بھ قبول اطاعت از خود فرمان داد ناصر الدین کھ در ایـن زمان پیر و ناتوان شده بود بھ 

نزد ھالکو رفت و تسلیم گردید ھالکو ھـم او را محترم شمرد و بھ حکومت شھر تـون فرستاد با تسلیـم 
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لیھ رخ داد و مغوالن قلعھ ھا را یکى پس از دیگرى یتـى در جبھھ اسماعشدن ناصر الـدیـن عمال شکس

  . تسخیر کردند

خواجھ نصیر با اطالع از ایـن جریان دانست کھ ھالکـو مرد خـونریزى نیست چـون کھ ناصـر الـدیـن را 

خـواند، فرستاد و او را بھ تسلیـم شـدن ) خورشاه(دولت دیگر بخشیـده سپـس ھالکـو دو نماینده نزد 

خورشاه با مشـورت و صالح دیـد خـواجھ حاضـر بھ قبـول اطاعت شـد خـواجھ مذاکراتـى با ھالکـو 

داشت و ضمـن آن گفت پادشاه نباید از قلعھ ھا نگران باشد چـونکھ دالیل نجـومى چنان نشان مى دھد کھ 

ول ذیقعده سال دولت اسماعیلیھ در حال سقوط است پیـش بینى خواجھ درست بود روز شنبھ ا

با تسلیـم شـدن خـورشاه نقطھ پایان بر حکـومت اسماعیلیان در خراسان ، )ششصدوپنجاه وچھار ھـ ق(

خان مغول خـواجھ را کھ در جلـوگیرى از خونریزى و تسلیـم شدن خـورشاه نقـش بسزایى . گذاشتھ شد

  . داشت با احتـرام پذیـرفت و از او تجلیل فـراوانـى نمـود

  

  
حادی  جھ نصیرالدین طوسی را دستھ ای از دانشوران خاتم فالسفھ ای و گروھی او را عقلخوا

است در باره  عالمھ حلی کھ یکی از شاگردان خواجھ نصیرالدین طوسی. نام نھاده اند) یازدھم(عشر

عقیلھ و نقلیھ مصنفات  خواجھ نصیرالدین طوسی افضل عصر ما بود واز علوم: استادش چنین می نویسد

در . خدا نورانی کند ضریح او را. بسیار داشت او اشراف کسانی است کھ ما آنھا را درک کرده ایم

را کھ از تالیفات خود آن بزرگوار است قرائت  خدمت او الھیات، شفای ابن سینا و تذکره ای در ھیات

  . روح او را مقدس کناد پس او را اجل مختوم دریافت و خدای. کردم

وسعت معلومات و . نوشتھ شده است نجاه رسالھ و نامھ ھای طوسی بھ زبان عربیکصدوپیقسمت اعظم 

ب بھتری بود و طوسی ریاضیدان برتری، از یسینا طب نفوذ او با ابن سینا قابل قیاس است جز آن کھ ابن
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است اساس االقتباس از ھمھ مھمتر است در ریاضیات  پنج کتابی کھ در زمینھ منطق نوشتھ شده

آرستارخوس، اقلیدس، آپولونیوس، ارشمیدس، ھوپسیکلس، تئودوسیوس  بر آثار آوتولوکوس،تحریرھایی 

نوشت از جملھ مھمترین آثار اصیل اصیل وی در حساب ھندسھ و مثلثات جوامع  منالئوس و بطلمیوس

 بالتخت و التراب، رسالھ الشافیھ و اثر معروفش کتاب شکل القطاع است کھ بھ نوشتھ ھای الحساب

  . ونتانوس اثر گذارده استرگیوم

  
  : چھار حکایت کوتاه از زندگی خواجھ بھ قلم یاسمین آتشی

ست وپنج سالھ عباسیان را سرنگون یخواجھ نصیرالدین توسی را گفتند آنگاه کھ خالفت پنجصدوب - 

نمودی بر چھ حال آنھا بیشتر متاسف شدی ؟ گفت اینکھ ھر چھ دفتر و دیوان بود بھ پیش خاندان 

حکومت داری با خویشان ره بھ سوی نیستی بردن . تقسیم گشتھ و از اھل اندیشھ ھیچ آنجا ندیدمی اآنھ

ابومسلم ( دودمان عباسیان زنجیره ایی از خویشاوندان در ھم تنیده بود کھ با تدبیر خراسانیان. است

 ورد با تدبیرروی آ برای مھار تازیان بر روی کار آمده و از آنجای کھ بھ سرکشی و ظلم) خراسانی

  . نابود گشت) خواجھ نصیر الدین توسی(

بھ   است او معروف  جھانگشای  تاریخ  باشد و کتاب دربار ھالکو می  از وزیران  یکی  کھ  جوینی  عطاملک - 

خواجھ نصیرالدین توسی گفت اکنون کھ خراسان در زیر یوغ اجنبی است و ھیچ جای نفس کشیدن نیست 

اقامت گزیدن کجاست ؟ تا از برای رشد و حفظ جان بھ آنجا در آییم خواجھ خنده بھترین جای دنیا برای 

شما را دیگر نمی ، ایی کرد و گفت بھترین جا خراسان است و از برای شخص خود من زادگاھم توس

دانم مختارید انتخاب کنید و عزم سفر نمایید عطاملک پاسخ داد برای دانشمندانی نظیر ما بستر آرامش 

! ھای باشکوھتری بھ روی آیندگان خواھد گشود و خواجھ بھ طعنھ گفت البتھ اگر آینده ی باشد  دروازه

و در این حال دیار مادری ھمچنان خواھد سوخت  نفع شخصی عایدشان می کند، چرا کھ فرار اھل خرد

گر این کار امروز مھمترین وظیفھ ما ایستادن و خرد را بھ کار بردن برای رفع ایستیالی اجنبی است و ا

  . نتوانیم دیگر فایده ایی برای زنده بودن نمی بینم

عطاملک جوینی در حالی کھ بھ زمین می نگریست بھ خواجھ نصیر الدین توسی گفت برای من 

  . بزرگترین نعمت ھمین است کھ در کنار آزاده مردی ھمچون شما ھستم

دادی از نزدیکان بدو گفتند خراسان کھ تع، خواجھ نصیر الدین توسی در ابتدای وزارت خویش بود - 

  . مدیری ھمچون شما نداشتھ و تاریخ ھمچون شما کمتر بھ یاد دارد
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خواجھ . نام ھمشھری شما خواجھ نظام الملک توسی ھم بھ اندازه نام شما بلند نبود: یکی از آنھا گفت

د آموختھ ھای من خواجھ نظام الملک باعث فخر و شکوه خراسان بو: نصیر سر بھ زیر افکنده و گفت

حرف خواجھ بھ جماعت فھماند کھ او اھل مبالغھ و . برآیند تالشھای انسانھای واال مقامی ھمچون اوست

  . پذیرش حرف بی پایھ و اساس نیست

شاید اگر خواجھ نصیر الدین طوسی ھم بھ آن سخنان اعتنا می نمود ھیچگاه نمی توانست گامھای بلندی 

  . ان بردارددر جھت استقالل و رشد مھنم

سراغ دوست دانای دوران . خواجھ نصیر الدین طوسی پس از مدتھا وارد زادگاه خویش طوس شد - 

کودکی خویش را گرفت مردم گفتند او حکیم شھر ماست اما یک سال است تنھا نفس سرد از سینھ اش 

شین خویش رفت خواجھ بھ دیدار دوست گوشھ ن. بیرون می آید و نا امیدی در وجودش رخنھ نموده است

بھ دوست خویش گفت تو دانا و . و دید آری او تمام پنجره ھای امید بھ آینده را در وجود خویش بستھ است

دوستش گفت دیگر ھیچ شعلھ امیدی ، حکیمی اما نھ بھ آن میزان کھ خود را از دردسر نا امیدی برھانی

جھ گفت اتفاقا ھست دستش را گرفت و خوا، نمی تواند وجودم را در این جھان رو بھ نیستی گرما بخشد

گویند یک سال پس  می. و می دانم از تو کسی بھتر نخواھم یافت، گفت می خواھم قاضی نیشابور باشی

از آن عده ایی از بزرگان طوس بھ دیدار قاضی نیشابور رفتند و با تعجب دیدند ھر داستانی بر زبان 

  . قاضی می آید امیدوارانھ و دلگرم کننده است

  . مختلف یھ ھایمحقق درنشر یوزوپژوھشھایچھره ھای ماندگار، کتاب ن: منابع

  
: خواجھ نصیر ھجدھم ذیقعده سال ششصدوھفتادوسھ قمری وفات یافت و حاصل زندگی او سھ پسر

ریاضی  علی، فرزند بزرگ او کھ ھمواره در کنار پدر و ھمگام با او بود و در فلسفھ، نجوم و صدرالدین

در زمان حیات  دومین فرزند وی اصیل الدین حسن نیز اھل دانش و فضیلت بود و. اشتبھره کافی د

کھ ریاست امور اوقاف در  فرزند کوچک خواجھ فخر الدین محمد بود. اغلب بھ امور سیاسی مشغول بود

در  خواجھ ستاره درخشانی بود کھ در افق تاریک مغول درخشید و. کشورھای اسالمی را بھ عھده داشت

تاریک  شھری کھ پا گذارد آنجا را بھ نور حکمت و دانش و اخالق روشن ساخت و در آن دورهھر 

  . وجود چنین دانشمندی مایھ اعجاب واعجاز بود
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  :شمندان بزرگیدرباره اند یبھ سلسلھ پژوھشھا

  )صباح از یپژوھش(

  جاودانه روزگار یشاهنامه اثر چهره ماندگار و یفردوس

  
و کسانی دانست کھ بھ آریانا زمین روح تازه دا ده و عظمت تمدن باستانی ما را بھ پیشر فردوسی را باید

، بلند ھمتی، بصورت کلی آیده ھای اساسی شاھنامھ فردوسی پاسداری از عدالت. جھانیان نشان داده است

ان جا نبداری از زحمتکشان و عدالت خواھی شاھ، میھن پرستی، بر ضد ستم قیام کردن، بودن، شرافتمند

، سیاوش، رستم، کاوه، فریدون، زردشت، مزد ک: کھ درسیما و کرکتر ھای مثبتی چون. وعیره می باشد

ضحاک وغیره ، افراسیاب، سودابھ، منفی چون ار جاسب: و سیما ھای، تھمینھ، کتایون، رودابھ، اسفندیار

  . تمثیل یافتھ است

  

  

  

کھ در تقدیر و  کودکی پا بعرصھ وجود گذاشت حدود یکھزار و پنجا ه سال پیش از امروز در خراسان

قسمت وی رقم زده شده بود تا نام خود و ملت خو یش را در جھان جاویدان گرداند و افتخارات ملت 

آن کودک . کھنسال خود را زنده کند و خود و اثرش از نامداران و برجستھ گان جھان بحساب آیند
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فردوسی و آن اثر جاویدان و فنا نا پذیر حماسھ ملی  شابوالقاسم حسن فرزند اسحق شرف شاه و تخلص ا

  . خراسانیان شاھنامھ است کھ شاھکار شعر و ادب دری در جھان بشمار می آید

ست ونو ھجری قمری در یحماسھ سرا و شاعر بزرگ در سال سھ صدوب، حکیم ابولقاسم فردوسی

بھ ھشتاد سال دانستھ اند، کھ  طول عمر فردوسی را نزدیک. روستایی در طوس خراسان بھ دنیا آمد

  . اکنون ھزار پنجاه سال از تاریخ درگذشت وی می گذرد

فردوسی اوایل حیات را بھ کسب مقدمات علوم و ادب گذرانید و از ھمان جوانی شور شاعری در سر 

ع بسیار کوشید و ھمین طب ییایو از ھمان زمان برای احیای مفاخر پھلوانان و پادشاھان بزرگ آر. داشت

و ذوق شاعری و شور و دلبستگی او بر زنده کردن مفاخر ملی، باعث بوجود آمدن شاھکاری برزگ بھ 

مجموعھ ای از داستانھای ، شاھنامھ فردوسی کھ نزدیک بھ شصت ھزار بیت دارد. شد» شاھنامھ«نام 

را ھمراه با فتح ملی و تاریخ باستانی پادشاھان و پھلوانان بزرگ سرزمین ماست کھ کارھای پھلوانی آنھا 

  . و ظفر و مردانگی و شجاعت و دینداری توصیف می کند

  
 فردوسی چنان کاخ رفیع آسیب ناپذ یر. شاھنامھ فردوسی کتابی است در ادبیات دری منحصر بفرد

بنا : چنانکھ خود وی گفتھ است. پاینده و جاویدان خواھد بود شاھنامھ را بنیان گذاشتھ کھ تا جھان است

   گردد خرابھای آباد 

  زباران و از تابش آفتاب 

  بسی افگندم از نظم کاخ بلند 

  کھ از باد و باران نیاید گزند

  نمیرم ا ز ین پس کھ من زنده ام 

  . کھ تخم سخن را پرا گنده ام

ک بھ نظم در آوردن شاھنامھ را آغاز کرد و در اوایل یفردوسی در سال سھ صدوھفتاد یا سھ صدوھفتادو

فردوسی ثروت و دارایی قابل توجھی داشت و ھم بعضی از بزرگان خراسان کھ بھ  این کار ھم خود

تاریخ عالقھ داشتند او را یاری می کردند ولی بھ مرور زمان و پس از گذشت سالھایی، در حالی کھ 

  . فردوسی بیشتر شاھنامھ را سروده بود دچار فقر و تنگدستی شد

  اَال ای برآورده چرخ بلند 

  یری مرا مستمند چھ داری بھ پ
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  چو بودم جوان برترم داشتی 

  بھ پیری مرا خوار بگذاشتی 

  بھ جای عنانم عصا داد سال 

  . پراکنده شد مال و برگشت حال

در  یت فردوسیاھم. جھان است ین حماسھ سرایو بزرگتر یشعر و خرد پارس یھمتا یاستاد ب یفردوس

، ك سخنیخ و در یبلكھ ھمھ فرھنگ و تار، ا زباند خود، نھ تنھیشھ جاویدن اثر ھمیآن است چھ با آفر

آگاه بود ، كرد و برعظمت آنیز برآنچھ كھ مید و خود نیبخش یرا جاودانگ ییایھمھ اسناد اصالت اقوام آر

ده یبخش یو جاودانگ یدر واقع آن ملت را زندگ، ك ملتیژه یدانست كھ با زنده نگھ داشتن زبان و یو م

  . است

  یسال س نیرنج بردم در ا یبس

  . یــن پــــارسیعجم زنده كـردم بد

 بزرگ یچندان تفاوتی ھم ندارد کھ شاھنامھ اثر جاودانی فردوس. سال یا سی و پنج سال طول کشید یس

حماسھ ای کھ کاستی ھای تاریخ را آن جا کھ بھ مقتضای زمان سکوت اختیار کرده . برای ما خلق شد

  . در آن از حقایق فکری، فلسفی و روانی ملت ھا سراغ جست کتابی کھ می توان. است، جبران می سازد

ً از راه . فردوسی از نجیب زادگان توس و از میان طبقھ ای موسوم بھ دھقانان برخاستھ بود آن ھا عموما

درآمد امالک موروثی روزگار می گذراندند و خود را بھ دفاع از فرھنگ و ارزش ھای قومی و 

بھ غیر از نام خود و پدرش کھ در نخستین ترجمھ . تند پایبند می دیدندسرزمینی کھ در آن سکونت داش

ھای شاھنامھ بھ زبان عربی آمده است، اطالعات دقیق دیگری از خانواده و اقوامش در دست نیست؛ البتھ 

حکیم خاطره جمعی . اصراری نیز بر آن نداریم کھ فردوسی یعنی استاد سخن و ھمین برایمان کافی است

را در طول قرن ھا با رساترین بیان، آنچنان زنده نگھ داشت کھ تا ابد نمی میرد و آگاھانھ از  ییایاقوام آر

  : ماحصل عمرش می دانست

  نمیرم از این پس کھ من زنده ام

   کھ تخم سخن را پراکنده ام 

ھ کرد بھترین ایام زندگیش را وقف شاھنامھ کرد و تمامی دارایی ھای خود را اندک اندک ھزین یفردوس

ً مقارن با روزگار قحطی و گرسنگی خراسان بود، دیگر ھیچ نداشت . تا جایی کھ در ایام پیری کھ اتفاقا

نبرد خوبی و بدی را روایت می . فردوسی درس خرد می دھد؛ درس راستی، فتوت و فضیلت می دھد

ت ھمنوعانشان می پھلوانان نمونھ ھای متعالی انسانی ھستند کھ عمر خویش را بھ تمامی در خدم. کند
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گذرانند و در مقابل شخصیت ھای دیگر ھمچون ضحاک و سلم و تور مأموران اھریمنند و قصد نابودی 

  . و فساد در امور جھان را دارند

است کھ از عھد سامانی و غزنوی بھ  یاین اثر عظیم نھ تنھا بزرگترین و پر مایھ ترین مجموعھ شعر

و بارزترین مظھر شکوه و رونق فرھنگ و  یت زبان پارسی دریادگار مانده بلکھ مھمترین سند عظم

شاھنامھ، حدود شصت ھزار بیت و دارای . است یدر تمدن قدیم و خزانھ لغت و گنجینھ ادبیات پارسی

  : سھ دوره اساطیری، پھلوانی، تاریخی است از دیگر ویژ گی ھای مھم آن می توان موارد زیر را نام برد

روا باشد  ران دون فرمانیست كھ خراسان واین یا چ دورهیدر سراسر شاھنامھ ھ: یاسیس یپارچگ كی>  - 

  . اند بدو داده یت شرقیخ حذف نكرده، بلكھ ھویچون اسكندر را از تار یا گانھیب یروا فرمان یحتّ 

بر تمام جھان فرمان  یان شرقیروا دون، فرمانیاز آغاز شاھنامھ تا دوران فر: ییایجغراف یپارچگ كی > - 

 یھا دادھاست، ھرچند در دورهیان شاھنامھ كانون رویكھ تا پا  رج بھ بعد بر خراسانیرانند و از ا یم

گر ید یاست و زمان ییایاز قلمرو آر یارمنستان بخش یمثالً زمان. كند یر مییتغ  خراسان یمختلف مرزھا

  . ستین

ات یخ ما روایدرباره تار یو عرب یگر منابع پارسیدر شاھنامھ برخالف د: اتیروا یپارچگ كی > - 

  . شود یرو نم داد واحد روبھیك رویاز  یات گوناگونیگاه با روا چیكھ خواننده ھ یمعن نیبد. دست است كی

زنان در شاھنامھ، معشوق ھایی نیستند کھ باید فقط زیبایی و چشم و زلفشان را ستود بلکھ نقش ھایی 

ر اندیش، دلسوز و شجاع اند و گاھی فریبکار، نادان و گاھی خوب، دو. کامالً معقول، زنده و مؤثر دارند

  . ساده

آن جا کھ مردان بھ استیصال می رسیدند زنان وارد میدان اندیشھ و کار میشدند تا چاره مشکل >  - 

  . سازنند

  . برای مثال سین دخت ھمسر مھراب کھ در نبرد وامانده، قدم جلو می گذارد تا مشکل را با گفتگو حل کند

   ت سین دخت کای سرفرازبدو گف

  بود کت بھ خونم نیاید نیاز 

   مرا رفت باید بھ نزدیک سام

   زبان بر گشایم چو تیغ از نیام

  . زنان پا بھ پای مردان بھ مقابلھ ی خطرات می روند > - 

   بھ آب اندر افکند خسرو سیاه

  چو کشتی ھمی راند تا باژگاه 
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   پس او فرنگیس و گیو دلیر

   زان آب گیرنترسد ز جیھون و 

  . گاھی بیش از مردان از خود دلیری نشان می دھند > - 

ھمچون جریره مادر فرود کھ فرزندش در نبرد با سپاه توس کشتھ شده است و از اینکھ زنان و ثروتشان 

  . بھ دست سپاه توس نیفتد، تدبیر می یابد

   یکی آتشی خود جریره فروخت

  ھمھ گنج ھا را بھ آتش بسوخت 

   رفت زان پس بھ دستیکی تیغ بگ

  در خانھ ی تازی اسپان ببست 

   شکمشان بدرید و ببرید پی

  ھمی ریخت از دیده خوناب و خوی 

   بیامد بھ بالین فرخ فرود

  یکی دشنھ با او چو آب کبود 

   دو رخ را بھ روی پسر بر نھاد

  . شکم بردرید و برش جان بداد

مانند پوران دخت، آزرم، ھمای چھرزاد، . رسیدند در خراسان باستان برخی از زنان بھ پادشاھی می> - 

  . گردیھ و پریزاد

  . خراسانیان داشتن فرزند پسر را تنھا نشانھ ی ادامھ ی نسل خود نمی دانستند> - 

مانند منوچھر کھ بھ انتقام نیای خود ایرج بر می خیزد و سال ھا با تورانیان می جنگد؛ از سوی مادر و 

  . و در اصل نیای وی ماه آفرید می باشد. دو زن بودند بھ ایرج می رسد آن ھم پس از دو پشت کھ ھر

این نکتھ . یکی از برجستھ ترین خصوصیات زنان ستوده شاھنامھ آزادگی، عفت و فداکاری آنان است> - 

بسیار مھم است کھ در عشق ھای شاھنامھ ھم در مورد عشق ھای شاھان و ھم در مورد عشق ھای 

آنھا ھستند کھ ابتدا عاشق می شوند و آنھا ھستند کھ بی پروا و . اول را بر می دارند پھلوانان، زنان گام

زنان عاشق شاھنامھ کمترین توجھی بھ مالحظات و . آشکار بھ محبوب مرد خود ابراز عشق می کنند

  . رسوم جامعھ ای کھ فردوسی در آن می زیستھ ندارند

آگاه و نیک کرداری ھستند کھ برای نیک بختی انسان و قھرمانان یا پھلوانان شاھنامھ، انسانھای دل 

پیروزی روشنائی بر تاریکی، پیکار می کنند و در این راه، رعایت اخالق و فضیلت ھای انسانی را 
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ی در ھنگامھ جنگ و پیکار( ّ وجود این حس ملی یا . چراغ راه و کردار و رفتار خویش می سازند) حت

تا قھرمانان یا پھلوانان شاھنامھ در شرایط حساس و سرنوشت  خودآگاھی ملی است کھ باعث می شود

ساز، منافع ملی را بر منافع فردی و شخصی خویش ترجیح دھند و با فداکاری و از خودگذشتگی، باعث 

  . ن شوندین سرزمینجات ا

در ) از رستم تا سیاوش، از پیران ویسھ تا توس( در شاھنامھ فردوسی می بینیم کھ غالب قھرمانان اصلی

، ھمراه و ھمدل  ً برابر خودکامگی شاھان و شھریاران قد علم می کنند و فردوسی نیز خود، عموما

عشق و عالقھ بھ این آرمان ھای . پھلوانان در برابر خودکامگی و استبداد شاھان و شھریاران است

  . است شریف و عدالتخواھانھ، در طول ھزار سال ملت ما را بھ شاھنامھ و فردوسی پیوند داده

  

  
قبل از فردوسی بسیاری از شاعران دیگر تیز بھ سرایش شاھنامھ پرداختھ بودند کھ از جملھ یکی آن 

فردوسی دنبالھ کار او را ادامھ داد و از . دقیقی بلخی بود کھ آنرا بھ آخر رسانده نتوانست و کشتھ شد

فردوسی برای اتمام شاھنا مھ ، د کردهجملھ ھزار بیت آنرا در شاھنامھ آورد و از اوبھ سپاس و احترام یا

بھ جمع آوری اسناد و ماخذ پرداخت و یکی از ماخذ بسیار معتبر آن شاھنامھ ابو منصوری است کھ 

  . قسمت بزرگ داستان ھا را از آن گرفتھ و بھ نظم در آورده است

، ماخذ ھای عربی فردوسی بھ کمک موبدان و دھقانان زردشتی از متن ھای پھلوی ھم استفاده کرده و از

شھنامھ دارای سھ . پھلوی دری کھ در آن تاریخ گذشتھ آریایی ھا نوشتھ شده بود نیز استفاده کرده است

. پیشدایان است قسمت اول ان شامل افسانھ ھای حما سی ده پادشاه نخستین وابستھ بدوران. بخش ا ست

ھ مربوط بدوران سا سا نیان و قسمت دوم آن داستان قھرمانی ھای رستم است و قسمت سوم شاھنام
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" ھمچنان در شاھنامھ فردوسی تاثیر اندیشھ ھای جنبش . حوادث تاریخی استیالی اعراب می باشد

  . نیز بخوبی ھویدا است" شعوبیھ

  
فردوسی با تجسم حوادث و ماجراھای داستان در پیش چشم خواننده او را ھمراه با خود بھ متن حوادث 

  . داستان را بر پرده سینما بھ تماشا نشستھ استمی برد، گویی خواننده 

تصویرسازی و تخیل در شاھنامھ چنان محکم و متناسب است کھ حتی اغلب توصیفات طبیعی درباره 

در شعر او حالت و تصویری حماسی دارد و ظرافت و دقت حکیم . . . طلوع، غروب، شب، روز و

  . در شاھنامھ با کلیت داستان ھا شده استطوس در چنین نکاتی موجب ھماھنگی جزئی ترین امور 

در خالل داستان ھای شاھنامھ دو انسان در برابر ھم قرار می گیرند کھ ھر دو دارای ضعف و قدرت 

انسانی اند، فردوسی تنھا بھ روایت این داستان ھا می پردازد و ھیچ قضاوتی نمی کند کھ او شاعر است 

عد ترتیب دھندگان نسخھ ھای شاھنامھ، بھ ھیچ وجھ مقید نبوده متأسفانھ طی دوران ھای ب. و قاضی نیست

ً نقل ھای غلطی کرده اند ً یا سھوا در بعضی موارد مشاھده . اند کھ از اصل فردوسی متابعت نمایند و عمدا

می شود کھ فراھم آورندگان شاھنامھ داستانی را ناقص پنداشتھ و دریغ دانستھ اند کھ بھ آن حالت بگذارند 

الحاق ابیاتی از گفتھ ی خود رفع نقص شاھنامھ را نموده اند و در بسیاری موارد آن را اصالح  سپس بھ

  . کرده اند

کسانی کھ تعصب دینی و مذھبی داشتھ اند، الزم دانستھ اند در بعضی مواضع، اشعاری مبنی بر تدین و 

مل آمده، این است بسیاری از یکی دیگر از علل تصرفاتی کھ در شاھنامھ بھ ع. . . تشیع فردوسی بیفزاید

اشخاص تمام یا قسمت ھایی از شاھنامھ را حفظ داشتھ اند و در روایت ذھنی آن ھا اشتباھات واقع شده 

  . است

این تغییرات و تصرفات در شاھنامھ تا بھ آن جاست کھ شاھنامھ شناس بزرگ معاصر ایران، شادوران 

اھنامھ دوتاست، یکی شاھنامھ ای کھ فردوسی سرود و ش«:استاد مجتبی مینوی، چنین اظھار نظر می کند

دیگر شاھنامھ ای کھ پس از مرگ اش، شاعران و کاتبان و مرشدان ساختند و آن چھ را خواستند بدان 

شعرھا را اصالح و جرح و تعدیل کردند و بھ صورتی کھ امروز می بینم در آورند، بھ طوری . افزودند

ھ ھمھ از روی نسخھ ی انتخابی ترنر ماکان بھ طبع رسیده، توافق و کھ حتی در شاھنامھ ی چاپی نیز ک

   ». ھماھنگی بھ چشم نمی خورد

http://www.esalat.org


www.esalat.org 

 یھ کھ ھمھ افتخارات وکارنامھ ھایھمسا یکشورھا یازجملھ نسبت تعصب کوروناخردمندانھ بعض((

را بھ  کھ نبرد رستم وسھرابیش وصلھ ناجورزده اند، زمانین مارا بھ خویجاودانھ مردان نامدارسرزم

 ین نبشتھ مروریان ایدرپا –م یشویھا روبروم یھا ودست انداز یازجعلکار یم با انبوه یریگیخوانش م

ست حتا دربرخورد یشوون ن کوردالنیا. ھ باشندیم برنبرد رستم وسھراب تا خواننده خود شاھد قضیدار

  . زانھ را روا داشتھ اندیمتعصبانھ ومغر یھا یتھا وقصھ پردازیز رواین یوفردوس یسلطان محمود غزنو

دم یدر خواب د. شھ بھ خواب رفتمین اندیك شب در ھمی: دیگویخود درمورد سلطان غزنھ م یاما فردوس

اقوت زرد یره بود، چون یرا كھ چون الجورد ت یتیگ یان آب برآمد و رویاز م یكھ شمع درخشنده ا

. سر چون ماه درخشان بر آن نشستھ بودتاج بر  یاریدا شد كھ شھریپ یروزه ایآنگاه تخت پ. روشن كرد

ش یپاك نھاد در پ یریستاده و وزیل ایل صف بستھ بودند و بر دست چپش ھفتصد ژنده پیسپاھش تا دو م

ره شدم و از نامداران درگاه یالن خیان و ژنده پیدن شاه و سپاھیمن از د. شاه بھ خدمت، كمر بستھ بود

ران و توران در یمحمود جھاندار است كھ ا«: ست؟ گفتندیكدم آنكھ چون ماه بر تخت نشستھ است یپرس

. او باش ین گویآفر، ییز كھ سخن سرایتو ن. ندیاو ین مردم ثناگویچ یایر تا دریفرمان اوست و از كشم

د ین خواب را بایبا خود گفتم ا. دار بودمیره بیدراز در آن شب ت یدار شدم و از جا جستم و زمانیب »

  )).، بھ نظم شاھنامھ دست بردمیار، محمود غزنوینام فرخنده شھرپس بھ . میپاسخ بگو

از این رو می توان گفت کھ این شاھنامھ، شناسنامھ ی ملی ماست، کھ یا دوتاست یا برگ ھایی از اصل 

آن را کنده و صفحاتی بدان افزوده اند و بدین ترتیب تا متن اصلی و یا غیر مخدوش این شناسنامھ را 

پس ضرورت است کھ ابتدا مطمئن شویم شاھنامھ . یکدیگر کھ خودمان را ھم نخواھیم یافتنیابیم نھ فقط 

ی اصلی ھنوز نایافتھ، از ما چھ گفتھ و تاریخ و مکان تولد و اسامی والدین مان را در چھ زمان و چھ 

  . مکان و بھ نام چھ کسانی ثبت کرده است

ت داد، بھ فکر افتاد کھ آن را بھ نام پادشاھی زمانی کھ فردوسی رفتھ رفتھ ثروت و جوانی را از دس

بزرگ کند و بھ گمان اینکھ سلطان محمود کھ حاال دیگر بھ سلطنت رسیده بود، چنان کھ باید قدر او را 

اما سلطان محمود کھ بھ مدایح . خواھد شناخت، شاھنامھ را بھ نام او کرد و راه غزنین را در پیش گرفت

بیش از تاریخ و داستانھای پھلوانی عالقھ داشت، قدر سخن فردوسی را  و اشعار ستایش آمیز شاعران

  . ندانست و او را چنانکھ شایستھ اش بود تشویق نکرد

  . واقع نشد، درست معلوم نیست یعلت این کھ شاھنامھ مورد پسند سلطان محمود غزنو

در واقع (دینی متھم شد بھ بی  یبعضی گفتھ اند کھ بھ سبب بدگوئی حسودان، فردوسی نزد محمود غزنو

و از ) آن را قبول نداشت ھم بھ این موضوع اضافھ شد یاعتقاد فردوسی بھ شیعھ کھ سلطان محمود غزنو
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ً بعضی از شاعران دربار سلطان محمود غزنو. این رو سلطان بھ او بی اعتنائی کرد بھ فردوسی  یظاھرا

  . ر سلطان محمود پست و ناچیز جلوه داده بودندحسد می بردند و داستانھای شاھنامھ و پھلوانان را در نظ

شاھنامھ را بی ارزش دانست و از رستم بھ زشتی یاد کرد و بر  یبھ ھر حال سلطان محمود غزنو

شاھنامھ خود ھیچ نیست مگر حدیث رستم، و اندر سپاه من ھزار مرد "کھ : فردوسی خشمگین شد و گفت

  . "چون رستم ھست

ن بی اعتنائی سلطان محمود بر آشفت و چندین بیت در ھجو سلطان محمود گفتھ اند کھ فردوسی از ای

 گفت و سپس از ترس مجازات او غزنین را ترک کرد و چندی در شھرھایی چون ھرات واطراف آن

تاریخ . متواری بود و از شھری بھ شھر دیگر می رفت تا آنکھ سرانجام در زادگاه خود، طوس درگذشت

فردوسی را در . ازده و برخی چھارصدوشانزده ھجری قمری نوشتھ اندیوفاتش را بعضی چھارصدو

در تاریخ آمده است کھ چند سال بعد، . شھر طوس، در باغی کھ متعلق بھ خودش بود، بھ خاک سپردند

سلطان غرنھ بھ مناسبتی فردوسی را بھ یاد آورد و از رفتاری کھ با آن شاعر آزاده کرده بود پشیمان شد 

ن گذشتھ افتاد و فرمان داد تا ثروت فراوانی را برای او از غزنین بھ طوس بفرستند و از و بھ فکر جبرا

اما چنان کھ نوشتھ اند، روزی کھ ھدیھ سلطان را از غزنین بھ طوس می آوردند، جنازه . او دلجوئی کنند

ھم در  از فردوسی تنھا یک دختر بھ جا مانده بود، زیرا پسرش. شاعر را از طوس بیرون می بردند

حیات پدر فوت کرده بود و گفتھ شده است کھ دختر فردوسی ھم این ھدیھ سلطان محمود غزنھ را 

  . نپذیرفت و آن را پس فرستاد

  شاھنامھ نفش زنان در
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زبان قصھ ھای اساطیری، زبانی آکنده از رمز و سمبول است و بی توجھی بھ معانی رمزی اساطیر، 

  : حکیم فردوسی خود توصیھ می کند. قصھ ھای معمولی تنزل می دھدشکوه و غنای آنھا را تا حد 

  تو این را دوغ و فسانھ مدان 

  بھ یکسان روش در زمانھ مدان 

  از او ھر چھ اندر خورد با خرد 

  دگر بر ره رمز معنی برد 

  . شاھنامھ روایت نبرد خوبی و بدی است و پھلوانان، جنگجویان این نبرد دائمی در ھستی اند

. . . کاوه و ضحاک ظالم، کین خواھی منوچھر از سلم و تور، مرگ سیاوش بھ دسیسھ سودابھ و جنگ

تفکر فردوسی و اندیشھ حاکم بر شاھنامھ ھمیشھ مدافع خوبی ھا . ھمھ حکایت از این نبرد و ستیز دارند

  . در برابر ظلم و تباھی است

  
بینیم زن نھ تنھا در  وشن قرار دھیم میشفاف ور یدیاگر شخصیت زن را در شاھنامھ فردوسی مورد د

ھای پادشاھان و پھلوانان بھ طور  ھا و عدم موفقیت ھا و موفقیت ھر گونھ عملیات قھرمانی و لشکرکشی

تواند الاقل موضوع یک کتاب جداگانھ گردد،  مستقیم و یا غیرمستقیم نقشی موثر داشتھ است کھ خود می

ً در جنگخورند ک چشم می بلکھ زنان نامداری بھ یی را رھبری کرده و  ھا شرکت نموده و عده  ھ خود رأسا

ً تغییر داده یا با فداکاری و درایت و ھوش بی   . اند نظیر خود مسیر وقایع تاریخی را غالبا

و و یطوس و گ یوقت. زنان قائل بوده اند، اصالت نژاد است یكھ در شاھنامھ برا ین صفاتیاز مھمتر یكی

 یبنده ماه میكھ از آن فر ین سوالیخورند، اول یاوش برمیرگاه بھ مادر سین در نخجرایگر سواران و دلید

ش با یخو یكنند از نژاد اوست و او ھم در پاسخ طوس و ھم در پاسخ كاووس از نژاد و اصالت خانوادگ

  : كند یافتخار دفاع م

  ــد از و پھلــوان از نـژاد یبپرس

  ادیك سرو بن كرد یك بیبدو

  وزم یش گرسیخوبدو گفت من 

  دون كشد پروزم یبشـاه آفر

  : دیگو ین میدر ادامھ ھمان داستان و در مالقات با كاووس چن

  ست یبدو گفت خسرو نژاد تو چ
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  ستیكھ چھرت بمانند چھر پـر

  ــم یبگفتــا كـھ از مــام، خاتون

  ـمیــدونیپــدر زآفــر یبســو

  وزست یـم سپھــدار گرسیــاین

  او پروزست  بــدآن مـرز خرگاه

ختھ زنان بھ لحاظ اظھار یبزرگ بھ قالب شعر ر ینكھ در شاھنامھ و بھ استناد آنچھ كھ فردوسیگر اینكتھ د

ن صرف نبوده است كھ در آن یخانھ نش یزن در آن روزگار موجود. ده مانند مردان بوده اندینظر و عق

كھ خداوند مانند مرد در وجودش بھ  ییھ ھایو سرما  ھایستگیاز استعدادھا، شا یاری، بسیلیتحم یانزوا

دادند تا  یدانستند و در عمل، حق م یو نظر م یبلكھ او را صاحب رأ. محروم بماند  عھ گذاشتھ است،یود

  . ده خود دفاع كندیاز عق

  ر زن یش یتوا یبدو گفت رأ 

  درخشـان كنـد دوده و انجمن 

  : شود یف مین توصیچن یھ با صفاتیردرد گیپذ ین صورت میھ و بھرام چوبین گردیب ییدر گفتگو

  ن پاك زن یگفت ھر كس كھ ا یھم

  كو سخن گفت بر انجمنیچھ ن

  كھ گفتـارش از دفتـرست  یتو گفت

  سب او برتر است   ز دانش بجا،

  : ن آمده استیچن یف ھمایدر توص  در داستان بھمن،

   یدخترش بود نامش ھما یكی

   یھنرمند و با دانش و پاكرا

» دانش زن«متفاوت است، اما  یداستان یتھایدانش و معرفت زنان در شاھنامھ در شخص اگرچھ نوع

م یستیمعتقد ن یما و فردوس. برخوردار بوده اند یقابل توجھ ینكھ زنان از سطوح معرفتیاست بر ا یلیدل

ً در حد مردانندینھ ھا دقیزم یكھ زنان در تمام اختالف كھ تا ن ید مواظب بود كھ ایھم با یاما از آنسو. قا

ف و ناتوان دانستن زنان منجر ینكرده ضع یده گرفتن و خدایاست بھ حذف، ناد یو خدا داد یفطر یحد

 ین زنیدند و اگر چنیرس یم یعھدیبھ مقام ول یات ھمسر و شویدر زمان ح یدر شاھنامھ زنان حت. نشود

مانند بھمن  یند نبود ھرگز فردپادشاه بھره م ینیجانش یھ الزم برایو معرفت و ما یستگیاز توان، شا

ً از عھدهیرسد، دق یم یبھ حكومت و پادشاھ یھما وقت. گمارد یت نمیھمسرش را بدان مسئول كشور   قا
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. مار ملت استیو خدمت بھ مردم و رفع رنج و ت ییكویو ن یاھل داد و دھش و بخشش و آبادان. دیآ یبرم

  . اھش رنج ضعفاستو ك ییاستمدار توانمند در جھت فقر زادیك سیمثل 

  آمد و تاج بر سـر نھــاد  یھمـا

  گـر نھادیــن دییراه و آ یكــی

  سپــھ را ھمھ سربســر بـاد داد 

  نــار دادیدر گنـج بگشــاد و د

  و بداد از پدر در گــذشت  یبرا

  از دادش آباد گشت یتیگ یھم

  ن تاج فرخنده باد یگفت ك یھم

  دل بــد سگــاالن مـا كنـده باد

  باد كــردار ما  یـیكـویــھ نھم

  مــار ماینــاد كس رنـج و تیمب

  ش بود یم آنكھ درویتوانگــر كن

  ش بود یــازش بـھ رنج تن خوین

بوده كھ  یفرھنگ حاكم بر كشور و منطقھ در روزگار باستان بھ جھت ید كھ سمت و سویآ ین بر میچن

فرھنگ مرد  یرنگ و بو یاگر چھ بھ نوع ھا داده شده است،یستگیاقتھا و شایبھ زن امكان بروز ل

ارھا را ید معیم در روزگار ما بایستیما معتقد ن. مطلق نبوده است یشود، اما مرد ساالر یده مید یساالر

از نوع  یات زنان داستانیگاه زنان در ادبیده گرفتن جایزنان سرمشق كرد، اما ناد یاز دل شاھنامھ برا

ن است كھ در آن یسھ حداقل این مقایده ایت و فایخاص. است یطفو كم ل یكم توجھ یھم اندك یحماس

 یبھ پادشاھ یزن بتواند در موارد یاگر بھ طور موروث یبوده كھ حت یط بھ گونھ ایروزگار فضا و شرا

  . ردیكشور را بھ عھده بگ ییت اجراین مسئولیبرسد و باالتر

 یتھایحضور در امور و مسائل و فعال یناگفتھ نماند كھ نقطھ مقابل آن افراط در دعوت زنان برا

جھان بر سر  یاز كشورھا یجاد كند كھ برخیرا ا یبتیتواند، مص یاست كھ م. . و یاسیو س یاجتماع

ش را تا سطوح یت و مقام و شان و منزلت واالیل كرده و ھویو كاال تبد یزن آورده اند و آن را بھ شئ

است معاصر اسكندر و چنان  یزن» دافھ یق«د كھ یكن د تعجبیتنزل داده اند، شا یر انسانیدردناك غ

ن یچن یخود از و یكند كھ اسكندر در نامھ ارسال یتحت امر خود را اداره م یقدرتمندانھ منطقھ حكومت

  : كند یاد می
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  ریند پس نامھ بر جریبنش

  ـریزشاھنشھ اسكندر شھر گ

  دافھ ھوشمند یك قیبنـزد

  بلنـد  یشـده نام او در بزرگ

ت ادب و احترام یدافھ در نھایزبانزد خاص و عام است در برابر ق یو لشكركش یریكھ در جھانگ اسكندر

ت حق یامروز رعا یو حق حكومت، آنچھ در اصول دموكراس یرفتار كرده تمام اصول جانبدار

 یدافھ از اسارت تالش میآزاد ساختن پسر ق یبرا یحت. دارد یشان روا مینامند، در حق ا یم یھمجوار

در پاسخ  یاست كھ نھ تنھا ضعف و ناتوان یشگفت یجا. شود ین دو پادشاه رد و بدل میب یند و مكاتباتك

ن بھره مند از تمام اصول و یو از موضع قدرت و بھ زبان امروز یار قویست كھ بسیدافھ مشھود نیق یھا

  . است ین دموكراسیمواز

ن حال كھ یكند و در ع یاو را بھ آرامش دعوت م دھد و یدافھ اسكندر را پند میق ینكھ حتیگر اید یشگفت

ت یدر نھا یبندد و حت یمان میو عظمت اسكندر متعرف است، اما با او پ ییبھ قدرت و كشور گشا

از جملھ آداب و رسوم . دارد یر حق باز میو خروج از مس یاسكندر را از غرور پادشاھ یخردورز

 یم یا پھلوانی یریا امیبزرگ، پادشاه  یر در خانواده انكھ اگیگر در باره زنان ایو ارزشمند د یگفتن

پس از  یشنھادیا پیاگر دستور  یزنان حت. دیگرد یدر حق زنان نم یتوجھ یو ب یمرد، و باعث كم لطف

  . كردند از نفوذ خاص برخوردار بودند یمرگ شوھر صادر م

د یسد كھ باینو یوران نامھ مرود، ھمسرش بھ بزرگان و نام آ یا میاز دن» سوم یدارا«پس از آنكھ 

شان توجھ و از آن یشنھاد ایتمام بزرگان مملكت و كشور بھ دستور و پ. میریسلطنت اسكندر را بپذ یھمگ

پس از دارا تحت فرمان  یسد كھ ما ھمگینو ینان بھ اسكندر نامھ میكنند و آن خانم با اطم یاطاعت م

مادر روشنك و ھمسر » یدالرا«از نامھ  ینك قسمتیا. نخواھد كرد یچیاز حكم شما سر پ یم و كسیتوا

  : دارا خطاب بھ اسكندر

  د یچو شاه زمانـھ تـرا برگــز

  ـدیارد كشیاو كس ن یسر از را

  مھتـــران  یـم نامھ سوینبشت

  بھ پھلــو بـزرگان و جنـگاوران

  كھ فرمان دارا راست فرمان تو 

  مــان تو یسـر زپ یچـد كسـینپ
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نكھ یخردمندانھ و بدون ا. شود یم از زمان مرگش با خبر میس حكیا بر نظر ارسطاطالبن یاسكندر ھم وقت

 یخود قرار م یر قابل انكار، اعتراض كند مادرش را وصیقت غیك داد و حقیدر برابر مرگ بعنوان 

 و تحمل مرگ خود ییبایقبل از آنكھ بزرگان روم را بھ اطاعت از مادر فرا بخواند، مادر را بھ شك. دھد

ات و خراج و درآمد مناطق و ممالك تحت فرمان و قدرتش ساالنھ یكند و از محل مال یھ میدعوت و توص

ا یكرد  یشود رد مظالم تلق ین را میدانم ا ینم. دھد ینار بعنوان بخشش بھ مردم اختصاص میصدھزار د

گر در نامھ اسكندر یدنكتھ . ده گرفتیملل جھان را ناد یو فكر یدتیعق یتوان مشابھت ھا یاما نم. ریخ

 ین و مقدریندارد و ھر كس را از روزگار بھره و مدت زمان مع ینست كھ انسان از زمان مرگ آگاھیا

  كشور، ییاجرا یكپارچھ زنان در صحنھ ھایز داستان در شاھنامھ بھ جھت حضور یاعجاب انگ. است

كھ مختص  یشھر. ر زنان بودایكسر در اختی یكھ بنا بھ نظر فردوس یشھر. داستان شھر ھروم باشد

  . ان زنان باشندیكشور ان، یدر آن تمام سواران، لشگر. ده استیزنان باشد ھنوز ھم جھان بخود ند

. ار زنان بوده استیك و قاصد و نگھبان و تمام مشاغل و پست ھا در اختیز زن، پیر آنان نیا امیپادشاه 

مشاغل  ینك در تمامیا یوقت. ستیر ممكن نیغ یھم داشتھ باشد، كار) لیتخل(ت اگر رنگ افسانھ یحكا

ك شھر را در یشود اداره  یا نمیر روزگار است، آین ضرورت انكارضرورت ناپذیوارد شده و ا یزنان

ت ینك چند بیك كرد؟ ایك تجربھ آن را بھ اجرا و عمل نزدیسطوح بھ زنان سپرد و حداقل در حد  یتمام

  : آن توسط زناناداره  یآن شھر و چگونگ یھا یژگیاز و

  رفت با نامـداران روم  یھمــ

  ھروم یبدان شارسان شد كھ خوان

  كسر زنان داشتند یكھ آن شھر 

  بـر در شھــر نگذاشتند  یكســ

  : دھدین گزارش میك چنیفرستد، پ یك خطاب بھ شھر ھروم میرا بھ ھمراه پ یلسوفیاسكندر ف یوقت

  ـد یشان رسیك ایچـو دانا بنزد

  دیند ید و مردیھمھ شھر زن د

  رون شدند یھمھ لشكر از شھر ب

  بھـامـون شـدنـد  یـدار رومـیبـد

ً ھمان پرسشیشود؟ دق یبدون مرد اداره م ین باشد كھ چگونھ شھریز اید مسألھ اعجاب انگیشا كھ  یقا

  . د بعمل آوردیاداره آن شھر بازد یاسكندر مطرح بوده و او را مصمم كرده تا از آن شھر و چگونگ یبرا

  دار شھر شماست ید یمرا را
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  ك من ھم رواستیـد نزدیگرآئ

  ابم برانم سپــــاه یدار یچو د

  گـاهین جاینبـــاشم فراوان بــد

  ن و فــر ییست آیم تا چینیبب

  و پـر یو پـا ییبــایو ز یسـوار

  م نھــان یزكار و زره تان بپرس

  مرد زن چـون بود در جھان یكھ ب

  ــد انجمن ساختن یكیبزرگان 

  زگفتــــارھـــا دل بپــرداختنــد

  ــم زن دو ھــزار ینیكھ ما برگز

  ار یو داننده ھوش یسخن گو

 یو عرفان یو آسمان یچكدام چھره ربانیت ھا ھیشخص. دارند ینتیدر شاھنامھ ھمھ عشق ھا رنگ ز

ھزادگان با اشراف و شا یعنیبوده است،  یازدواج، رسم مشھور از نوع طبقات یمعموالً برا. ندارد

ً اقشار عاد ین امر اقدام میبھ ا یفات خاص و رسمیتشر  یجامعھ از برگزار یو معمول یكردند، قطعا

اگر چھ . وند پادشاھان و پھلوانان بازتاب داردیر پیدر شاھنامھ فقط تصو. ن مراسم محروم بوده اندیچن

 یط مردم چندان خبریب و شرایو مصاھ دارد، اما از مراسم یر بر اكثر شاھنامھ سایاساط یطبقھ افسانھ ا

 یار متفاوت است، چگونگینك با جامعھ و فرھنگ، بسین نمودھا و اصول كھ ایاز شاخصتر یكی. ستین

ن است كھ دختر مجاز بھ اظھار عالقھ نسبت یمعمول و سنت موجود در جامعھ ما ا. انتخاب ھمسر است

 ی، بییایح یب یعالقھ از جانب دختر بھ معن ن اظھاریكوچكتر یمناطق و نواح یست، در برخیبھ پسر ن

چھ بسا مورد مالمت و . گردد یخالف عفت و اخالق محسوب م یاست و حت یآزرم یو ب ییچشم و رو

از طرف دختر، نھ تنھا  یداشتن یدر شاھنامھ اظھار عالقھ بھ مرد دوست. گردد یز واقع میسرزنش ن

م یشو یست اگر مدعیمبالغھ ن. و مجاز ھم بوده است یھ سرزنش نبوده كھ آزاد، علنیراد و مایمورد ا

رفتھ یده و مقبول پذیك سنت پسندیدختران حق انتخاب ھمسر داشتھ و جامعھ آن روز ھم آن را بعنوان 

  . جز ازدواج ندارند یانیالبتھ عشق ھا در شاھنامھ پا. بود

 یژن میرا دنبال ب یھ فرستاده اژه است كیژه، منیژن و منیب ییغنا یز و حماسیار شورانگیدر داستان بس

ً یدار منین دید و با ھمینما یم ییم جشنگاه او ظاھر شده و خود نمایكھ در حر یژنیفرستد و ب ژه رسما

ً بھ كاخ خود فرا م یا، بعدھا حتینزد من ب یفرستد كھ چند روز یرا دنبالش م یكیپ   . خواند یاو را رسما
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نھ نسبت بھ یژن و تھمیژه بھ بید منیشد یر در شاھنامھ عالقمندن ابراز عالقھ دختر بھ پسید آشكارتریشا

ً از رستم تقاضایدر ضمن داستان تھم. رستم است دن یشن یما حت یدانم برا یم. ازدواج دارد ینھ رسما

اما . و شرم و آزرم ھمراه است یبا تعجب، و شگفت ین داستان و اظھار عالقھ و تصور آن اندكیا

دا كردن ھمسر خوب و مورد پسند ی، در آن عصر و نزد آن مردم چھ بسا پدیھمانگونھ كھ ذكر گرد

رستم  یوقت. ل، از محاسن ھم محسوب شده استیاص یبخصوص از شاھزادگان، دالوران و خانواده ھا

شتر یم كرده و بیتنظ یرود، بنا بر آنچھ كھ فردوس یش میدنبال رخش بظاھر گمشده تا كشور سمنگان پ

كھ  یمجلس سور و شاد ییو برپا ییرایشود و پس از پذ یت، شب را مھمان سمنگان میر و مشیبنا بھ تقد

 ینھ پس از مدتیتھم. رود یبرپا كرده بودند، رستم بخواب م یرانیبھ احترام مھمان دالور و نام آور ا

رستم داشت،  یكھ از كارھا یكرده، در واقع با شناخت یرود و خود را بھ او معرف یبسراغ رستم م

  . را كند نھ رستم او یانتخاب م یست كھ رستم را بر ھمسراو

  شاھنامھ زنان خرد مند در از یکیکارنامھ 

  

  

  

وپنج سال باالی شاھنامھ کار کرد و زحمت کشید و بعد از تمام آنرا برای  یتا سی فردوسی مد ت س

نمود کھ متاسفانھ از  علما و دانشمندان بود پیشکش، سلطان محمود غزنوی کھ دربارش مملو از شاعران

دو نظر موجود ، در مورد اینکھ سلطان محمود فردوسی را ننواخت. طرف سلطان محمود نواختھ نشد

یکی حسد حاسدان دربار و دیگر توجیھی در این مورد از روایت تاریخ سیستان بر خالف فردوسی . است

بھ فرھنگ آریا  از نژاد ترک بوده و و سلطان غالبآ چنان است کھ گویا سلطان شعر نمیدانستھ و یا اینکھ

یان عالقھ نداشتھ و فردوسی از تورانیان بھ بدی یاد کرده و بھ فرھنگ خراسان توجھ زیاد داشتھ و یا 
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شاھنامھ زمانی بھ سلطان تقدیم شد کھ مناسبات سلطان با مرکز خالفت حسنھ بود و در شاھنامھ از اعراب 

ت اندیشانھ سلطان شاعر سخن سنج و اگاه را متاثر گردانیده انرا از این عمل نا عاقب. بھ بدی یاد شده بود

بعدآ کھ سلطان از اشتباه کار خویش و ارزش شاھنامھ و فردوسی آگاه می . دربار سلطان گریزان نمود

شود بھ ندیمان خود دستور میدھد کھ فورآ اسپان را زر و سیم و طالی سرخ بار نموده تقدیم شاعر نمایند 

مطابق ھدایت سلطا ن ندیمان وقتی از در ده داخل آن . ل آزرده را بحضورش حاضر نمایندو شاعر د

مردم جنازه شاعر بزرگ را ، را میگیرند کھ متاسفانھ می بینند از در دیگر میشود و سراغ فردوسی

  . بدوش گرفتھ برای تد فین بھ د یا ر خاموشا ن می برند

  

بار در   نیام آور كھ براى اولیزنى است ھنرمند و پ، خیدر تار یام آورصلح ودوستین زن خردمند وپیاول

ان و یرود چنان با لطف ب مى» زال «پدر » مانیسام نر«ن خود یدار مھاجم سرزمیبھ د، خیتار

آورد كھ از وقوع جنگى   ن بھ دست مىیر موافقت او را در آشتى دادن دو سرزمین و دلپذیدلنش ھاى سخن

، یشاه كابل» مھراب«ھمسر » ند ختیس«ست جز یكند و او كسى ن ى مىریشگیسوز پ بزرگ و خانمان

ت، یرى، درایندخت در دلیس. ھاى شاھنامھ ن چھرهیكى از خرد مند تریو مادر رستم، » رودابھ«مادر 

» ر زنین سفیاول«ش است كھ لقب یستھ ستایاست چنان مشھور و شایشھ و سیشى، سخنورى، اندیاند چاره

م یدر داستان زال و رودابھ حك. ق باستان را بھ خود اختصاص داده استدر شر» ر صلحیسف«و 

رد و یگ  م، پس از آنكھ زال فرمان شاھى كابلستان را از منوچھر شاه مىیخوان ابوالقاسم فردوسى مى

دار او یھ بھ دیرود، مھراب فرمانرواى كابل براى اداى احترام و نثار ھد  براى گردش بھ قلمرو خود مى

كى از پھلوانان، ی. دیستا د و پس از رفتن مھراب او را مىیآ دار مھراب خوش مىیزال را د .شتابد  مى

  :دھد كھ د مىیزال را نو

  كى د ختر ا ستیا و  پرده پس

  كوتر استید نیش زخورشیكھ رو

  . دهیار نادیشود و آرزومند وصل   وانھ مىید كھ زال دیگو و آنقدر مى

ن یپرسد ا ندخت كھ مىیوان خود در پاسخ بھ سؤال ھمسرش سیاز آن سو مھراب پس از بازگشت بھ ا

د كھ دل دخترش رودابھ را یگو  زال مى دى؟ چنان از آراستگى و جوانى و فر،یر سر را چگونھ دیجوان پ

زكان یارى كنیطورى كھ در نھان و بھ . كند با مىیقرار و ناشكیستاده، بیكھ پنھانى بھ سخنان پدر گوش ا

ت ادب و یدار كھ درنھاین دیدر ا. كند  ده را در مشكوى خود فراھم مىیعشوق ناددار با میمقدمات د
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زال پس از بازگشت، وفاى بھ . كنند  مان مىیوندى جاودان پیرد ھر دو بھ پیگ شتندارى صورت مىیخو

ند، سپس با ینش سد، سام بھ ناچار با خردمندان بھ مشورت مىینو  كند و بھ پدرش سام نامھ مى عھد مى

 ین پھناور ین شرط كھ از منوچھرشاه كھ در آن زمان، پادشاھى سرزمیشود، اما با ا  مد ست مىپسر ھ

  . ردیدادند، اجازه وصلت بگ ارى كشورھا بھ او خراج مىیرا داشت و بس

زار  كند كھ ان مىین ماجراى عاشقانھ چنان او را گریا. شود ندخت از راز د ختر خبر مىین سو سیاز ا

تر  ستند و مھمیداند كھ دو خاندان ھمسنگ و ھم وزن ھم ن را آگاه است و خوب مىیز شود، و پژمرده مى

رانى كابل را ین خواھد شد كھ فرمان ویده خشمگین عشق ناسنجینكھ اگر منوچھر شاه بشنود، آنقدر از ایا

  . دھد  مى

مد ست شده است، اند وند ھین پیز با زال درباره اید كھ جھان پھلوان سام نین نویندخت را با ایرودابھ س

ن است كھ رنگ رخسار او مھراب را یندخت سنگیدھد، ولى غم ناھموارى راه چنان بر س ن مىیكى تسك

ش، پس ماجرا بھ مھراب یاند  دوست، راستگو و پاك ندخت زنى است شوھریس. دارد بھ پرسش وامى

ان اجداد خاندان او یاى را كھ م  ھنیرینھ دین ماجرا كیداند ا  را مىیآورد، ز مھراب آه سرد برمى. دیگو  مى

اى بزرگ منوچھر، یدون، نیش ضحاك و فریایان نیاى كھ بھ جنگ م نھیكند، ك و منوچھر است، زنده مى

رى ین نقش خود را براى جلوگیند خت اولینجا سیدر ا. كشد تا رودابھ را بكشد غ مىیگردد، پس ت برمى

. كند جھد و دو د ست در كمر او حلقھ مى برپاى مى. دكن فا مىیاى تلخ، بھ خوبى ا  ش آمدن واقعھیاز پ

را یز. م راه مدهیدھد كھ بھ دلت ب د مىیسپس مھراب را كھ از خشم خون بھ چشم آورده با گفتارى نرم نو

  . ن كار ھمدست استیز با پسرش زال در ایسام ن

  ن گفت مھراب كاى ماھروى یچن

  چ با من بھ كژى مگوىیسخن ھ

  سرفراز ندخت كاىیبدوگفت س

  ازیبگفتار كژى مبادم ن

  دا گزند من استیگزند تو پ

  دل دردمند تو بند من است

  ن بردلم شد درستین است و ایچن

  ھمى بدگمانى مرا از نخست

مان كند و سوگند خورد كھ بھ رودابھ گزند نرساند و مھراب كھ اكنون یخواھد كھ پ سپس از مھراب مى

ن وصلت از یرساند تا براى ا سام خود را بھ درگاه منوچھرشاه مى از آن سو،. كند ن مىیافتھ، چنیآرام 
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ده است، بدون آنكھ بھ سام فرصت یشتر، خبر را از كارآگھان شنیاو كسب اجازه كند، اما منوچھر كھ پ

  . كند ن مىیز بھ ناچار چنیسام ن. دھد رانى كابل را مىیسخن گفتن دھد، بھ او فرمان لشكركشى و و

ك سو یگردد و از   شود كھ بى فوت وقت، رھسپار كاخ منوچھر مى ان آشفتھ مىك سو زال چنیاز 

ند خت یكشد و بھ س  ر مىین، كھ باز شمشیدن خبر لشكركشى سام چنان ھراسان و خشمگیمھراب با شن

اى كھ تو و آن دختر ناپاك تن را  م ننگ بھ بار آورده، چارهید كھ اى زن كنون كھ دخترت برایگو  مى

ن ین است كھ در ایند خت ژرف بیز سین بار نیا. دین برآساین خشم و كیمگر منوچھر از ابردار كشم، 

ن ینچنیند و سپس شھباز سخن را اینش شى مىیاند  فضاى سراسر اضطراب و آشفتگى، بھ سرعت بھ چاره

  :آورد  بھ پرواز مى

  . خواھى بكن ك سخن از من بشنو و سپس ھرچھ مىید خش، یاى شاه خورش - 

ار است، اندكى از آن را بھ من ببخش كھ روزگار، آبستن حادثھ شده است و یج و خواستھ بستو را گن

اى رخشان و جھان را  م و روز را چون چشمھیرگى را خود بزداین تیروشنى روز، شبى تار باشد كھ ا

ا ی ا بھ روشنى سخن بگویالن سخن بھ راز مگو، یان یدر م: دیگو محراب مى. بد خشان كنم  نىیچون نگ

ختن خونم یتو را بھ ر! ھمسر نامدارم: دیگو  ند خت بھ آرامى مىیس. دن چادر خون بر تن باشیآماده پوش

ده شده بھ یام كشین را كھ از نیغ كین تیگر خد مت سام روم و ایام روز د از نباشد، چون اراده كردهین

شھ و گفتار خام یدانش خود، اند م و با خرد ویگو  ستھ است مىیفردا آنچھ را كھ شا. جاى خود باز گردانم

د گنج یرد و بھ او كلیپذ مھراب مى. !پس از تو گنج و خواستھ، و از من رنج جان. او را خواھم پخت

ت تو كابل ین گنج و گوھر و پرستنده و اسب و كاله، مگر با دراین تو و ایا: دیگو دھد و مى خانھ را مى

  . ابدیكشى امان  نین كیاز ا

رد كھ بھ جان رودابھ گزند نرساند، سپس چست و یگ  مان سخت مىیند خت از مھراب پیان باز سیدر پا

ھ با ساز ینار، ده اسب گرانمایسھ صد ھزار د : پردازد سازى گنجى بزرگ مى جو بھ آماده  چابك و چاره

ن پر از یھاى زر ز و جامیآو  بارو با گردنیكمر، شصت پرستنده ز نین، پنجاه پرستنده زریمیو برگ س

تاج . ار، صد ماده اشتر سرخ موى، صد اشتر باركشیاقوت و گوھرھاى بسیمشك و كافور و 

  . . . ل ھندى ویغ ھندى آبدار، تخت زر، چھارپیاره و طوق و گوشوار، دوصد تیشاھواربا

  باى زریاراست تن را بھ دیب

  ھ بریاقوت پرمایبھ در و بھ 

  كى ترگ رومى بھ سر برنھادی
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  چو بادراندرش ھمیكى باره زی

  . چ آواز و ذكرنامىیھ  رساند، بى كنان خود را بھ درگاه سام مى شتابان و جلوه

ندخت از اسب فرود یس. دھد سام بار مى. اى از كابل آمده دھند كھ فرستاده داران بھ سام خبر مى پرده

ل را رده یو پ گنج و نثار و پرستنده و اسب. ن مى كندید و خرامان بھ درگاه مى رود، بر پھلوان آفریآ  مى

  . شود  ره مىیشكش مى كند، چنانكھ سام خیك پیكایكشد و  بر مى

  شھ بنشست، بر سان مستیپر اند 

  بھ كش كرده دست و سرافكنده پست

  ن بودیھ چندیى كجا مایكھ جا

  ن بود؟ییفرستادن زن چھ آ

كسو ید و از یآ رت است كھ از كى تا بھ حال زنى بھ رسولى و ھمپرسگى جنگى مىیك سو در حیسام از 

ار آزرده یرد، زال بسیرد، شاه بر او غضب خواھد كرد و اگر نپذ ینھ را بپذ یشھ كھ اگر گنجین اندیدر ا

ا را یپس دستور مى دھد، گنجور زال ھدا. مرغ باز خواھد گشتیخاطر خواھد شد، بھ طورى كھ نزد س

كھ بدى از او دور شده و بخت بھ  د، دانستین دیندخت چون چنیس. ردیل بگیتحو» مھ كابلستان«بھ نام 

رند و سر تا پاى سام را یكامش است؛ پس بھ سھ پرستنده سمن رخ خود فرمان داد جام بھ دست گ

  :ند خت د ست بھ جادوى كالم بردید، سیان رسین بھ پایین آیچون ا. گوھرافشان كنند

با . اند رزى را از تو آموختھر جوان مى شود، بزرگان، دانش و خردویاى كھ با راى تو پ! اى پھلوان - 

زدى باز، اگر گناھى ھست، از مھراب است یشود و با گرز تو شاھراه ا مھر تو دست ھر بدى بستھ مى

  . مییخبران كابل، ما ھمھ زنده بھ رأى تو و پرستنده خاك پاك تو چكاند نھ بى كھ اكنون از مژه خون مى

  دیاز آن ترس، كو ھوش و زور آفر

  دیھور آفر د ویدرخشنده ناھ

  ن كارش از تو پسندید چنیاین

  ختن برمبندیان را بھ خون ریم

  ختنیكوست خون ریتو دانى نھ ن

  ختنیگناھان بر آو  ابا بى

  كى استیخداوند ما و شما خود 

  ستیكار نیچ پیزدان مان ھیبھ 
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چگونھ ست و آن دختر را زال یپرسم براستى جواب بده، نسبت تو با مھراب چ  د، آنچھ مىیگو سام مى

ندخت یس. دار چگونھ است؟یز بگو د خت مھراب را روى و موى و خوى و فرھنگ و باال و دیده و نید

. بندد مان مىیسام پ. خواھم كھ بھ جانم گزند نرسد مانى سخت از تو مىینخست پ! پھلوان: دیگو  مى

روشن روانم و مام  من زن مھراب! اى پھلوان -: ستدیا بوسد و مقتد ر بر پاى مى ن ادب مىیندخت زمیس

اگر ما بد گوھر و . ست؟یست و در كابل د وست و د شمن تو كیآمدم تا بدانم ھواى تو چ. رودابھ ماھرو

كشتنى را بكش و بستنى را ببند، اما دل . ام ستادهیش تو اینك بھ پیم و نھ در خور پادشاھى، من ایگناھكار

  . گناھان كابل را مسوز بى

  واند ازو پھلیھا چو بشن سخن

  روا ن د با راى و روشنیزنى د

  مان منین داد پاسخ كھ پیچن

  درستست اگر بگسلد جان من

  وند توستیتو با كابل و ھر چھ پ

  د شادان دل و تندرستیبمان

  ز ھمداستانم كھ زالین نیبد 

  د ھمالیتى چو رودابھ جویزگ

مانم یه كھ اگر جانم بگسلد، از پشھ و اندوه بھ دل راه مدیچ اند ین، ھیب رأى و ژرف  كیاكنون اى بانوى ن

خد متش خواھم ، اى زنامھین زال خود بھ خدمت منوچھرشاه رفتھ است، اكنون خود نیش از ایپ. نگسلم

  اكنون؛. فرستاد و بھ جد، كار شما را پى خواھم گرفت

  بھ كابل بباش و بھ شادى بمان

  . . . ن پس مترس از بد بد گمانیاز ا

  اهم شكفتھ شد آن روى پژمرده

  . ك اخترى برگرفتند راهیبھ ن

دوست، آگاه بھ آداب و رسوم  ش، خانوادهیاند  ستھ، سخنور، خرد مند، پاكیى شایب رسالت بانوین ترتیبد

شود و در   ر و صلح و شادى مىیتر ختم بھ خ  روزى ھر چھ تمامیاسى، با پیر و آگاه بھ امور سیزمان، دل

  . دیآ ل مىینا» صلحبانوى «و » ر زنین سفیاول«خ بھ لقب یتار
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  شھر زنان و اسكندر

  

  
د، خاطرات و افكار یعقا، تیاز شخص یزیبا چیتقر، میشرح حال انسان ھاست اگر زبان را بردار، زبان

ن یره نمادیذخ، رسد زبان یان میت انسان ھم بھ پایموجود، نخواھد ماند بدون زبان یافتھ ما باقینظام 

 ییزه ھایو انگ یھا، افكار قالب یلفت ھا، نفرت ھا، توافق ھا، وفاداربحران ھا، مخا، شھ ھا، عواطفیاند

ن باورند كھ واژه یھمگان بر ا. دارد یانسانھا نقش اساس یت فرھنگیھو یاست كھ در سوق دادن و تجل

م یش مفاھیزند تا زایآم یشمندان و روشنفكران ھر دوره در ھم میاند ینیشھ و جھان بیھا در كارگاه اند

رقابل كتمان و قوت كالم یزات غیتما، قیدق یك داوریدر ، نیبا وجود ا. ابدیتا ابد تداوم  یسانق انیعم

خورد زبان  یان ھمعصر خود آشكارا بھ چشم میبا ھمتا یم ابوالقاسم فردوسیحك یرانینام آور ا یسخنسرا

سپارد و  یارت نمتن بھ اس، یشعر یت قالبھاین او، در محدودیزبیو كلمات برآمده از ذھن فرانگر و ت

و جو  یبھ علت ضرورت زمان یملموس و دورپرواز است فردوس، زنده یر بھ گونھ شگفت آوریناگز

انتخاب كرده  یھ و اسطوره ایكنا یزبان: ان مسائل روزیب یاختناق حاكم در زمان خود، باالجبار برا

از معدود  یر، فردوسن اعتبایزمان است بد یمورد بحث او مسائل جار یكھ محتوا یاست ؛ در حال

ان سخن آن یش را داشتھ است پایزمان خو یاسیات قدرت سیدن جنایر كشیاست كھ توان بھ تصو یافراد

 یخلفا یو فرھنگ یاقتصاد، یاسیدن شاھنامھ مبارزه با استعمار و استثمار سیاز آفر یزه فردوسیكھ انگ

  . ران ترك بودیو سلطھ ام یعباس

  
چ یھروم شھر زنان بود و ھ. دیرفت تا بھ شھر ھروم رسیانش مین و لشكراسكندر ھمچنان با نامدارا

 ین شھر، سمت چپ بدن خود را چون مردان جنگجو بھ جوشن میزنان ا. را در آن راه نبود یمرد
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شاه بھ سر كرده زنان  یاز سو یستھ ایاسكندر نامھ شا. ریآراستند و سمت راست را چون زنان بھ حر

 یاما من با شما جنگ. ك از شاھان سر از فرمان من برنتافتھ اندیچ یھ یتیدر سراسر گ: ھروم نوشت كھ

 ینجا كشانده، كھ نمیدرد دانش مرا بھ ا. امده امیبھ شھر شما ن ییو كشورگشا یافزونخواھ یندارم و برا

دن كنم، یاز شھرتان د ید تا با آشتید و بگذاریبشنوپس پند مرا . در جھان بر من نھان بماند ییخواھم جا

  . دیبر شما نخواھد رس یانیرا از من زیز

از  یآنھا خواند و ھمگ یشھر نامھ را برا یزنان گرد آمدند و دانا. نامھ را بھ شھر ھروم برد یلسوفیف

ھا و یروزیاز پ! رازشاه دادگر و گردن ف یا: بر آن نوشتند كھ یپس نشستند و پاسخ. صر آگاه شدندیق یرا

زه رزمجو ھست كھ اگر بھ نبرد ی، اما بدان كھ در شھر ما ھزاران ھزار دوشیكھن سخن گفتھ ا یرزمھا

ده ھزار زن  یست، شبیژرف یایاطراف شھرمان در. ره خواھند كردید و ماه را تیخورش یند، رویتو آ

را از  یكھ در نبرد مرد یبر سر ھر زننمان، یره اند و ما بنا بھ رسم و آئیجنگجو بر لب آب نگھبان جز

مرد  یپس تو ا. میھزار زن تاج بر سر دار ین را ھم بدان كھ سیا. مینھ ین میر بكشد تاج زریاسب بھ ز

  :ن ننگ را بر خود مپسندیبزرگ در نام بلند را بر خود مبند و ا

  یختیاویند با زن بیكھ گو

  یختیز بگریختن نیدر آو

با تاج و جامھ شھوار  یزن! ی، خوش آمدیائیدار شھر ما بیبھ د یو راست یبھ آشت یخواھیاما اگر م

من با زنان : ام داد كھیاسكندر چون آن نامھ را خواند پ. صر آوردندیھمراه دو سوار ماھرو پاسخ را نزد ق

  . ن شماستیدار شھر و آئیم تنھا دیجنگ ندارم و آرزو

  ھم از كارھاتان بپرسم نھان

  د در جھانیمرد زن چون ز یكھ ب

: ام آوردند كھیزنان رفتند و پ. رومینجا میدارم و از ایاز كارتان، لشكر را برم یدار و آگاھین دیپس از ا

م تا چون بھ یده ایار برگزیو ھش یم، دو ھزار زن دانا و سخن گویتو آگاھ یو دانائ یشاه ما از بزرگ یا

اسكندر از كار زنان در . را شوندیو تو را پذ ، دوصد تاج پر گھر شاھوار نثارت كنندیك شویشھر ما نزد

با تاج و گوشوار  یبارویا گذشت، دو ھزار زیچون از در. شھر ھروم تاخت یشگفت ماند و با سپاه بسو

 یپرنقش و نگار گستردند و خوان پررنگ و بوئ یخرم، فرشھا یشھ ایآنگاه در ب. شباز آمدندیبھ پ

اسكندر ھمھ . ار نزدش آوردندیبس یھ ھاید و تاج و گوھر و ھدسپس شاه را بھ شھر ھروم بردن. آراستند

د یھا را دیدنیار نوازش كرد و نزد خود نشاند، پس از آنكھ ھمھ شھر را گشت و دیرفت و آنھا را بسیرا پذ

  . ار را ترك كردیش از كار و راز زنان آگاه شد، آن دیو كم و ب
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  :شاھمنامھ حماسھ ماندگار

  سھراب نبرد رستم و

  

  
ایرج، منوچھر، نوذر، گرشاسب . درشاھنامھ دوره پھلوانی یا حماسی از پادشاھی فریدون شروع می شود

کیقباد، کیکاووس، کیخسرو : پادشاھی کیانی مانند. جنگھا آغاز می شود. بھ ترتیب بھ پادشاھی می نشیند

رستم، گودرز، طوس،  زال،: در این عھد دالورانی مانند. و سپس لھراست و گشتاسب روی کار می آیند

سیاوش پسر کیکاووس بھ دست افراسیاب کشتھ می شود و . بیژن، سھراب و امثال آنان ظھور می کنند

در زمان پادشاھی . رستم بھ خونخواھی او می رود و انتقام خون سیاوش را از افراسیاب می گیرد

تی پس از کشتھ شدن مد. گشتاسب، زرتشت ظھور می کند و اسفندیار بھ دست رستم کشتھ می شود

اسفندیار، رستم نیز بھ دست برادر خود، شغاد از بین می رود و سیستان بھ دست بھمن پسر اسفندیار با 

  . خاک یکسان می گردد، و با مرگ رستم دوره پھلوانی بھ پایان می رسد

راب بھ با ظھور بھمن آغاز می شود و پس از بھمن، ھمای و سپس داراب و دارا پسر دا دوره تاریخی

می کند و دارا را می کشد و بھ جای او بر  یدر این زمان اسکندر مقدونی لشکرکش. پادشاھی می رسند

پس از اسکندر دوره پادشاھی اشکانیان در ابیاتی چند بیان می گردد و سپس ساسانیان . تخت می نشیند

  . . . روی کار می آیند و آن گاه حملھ عرب پیش می آید
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  و رستم شنوكنون رزم سھراب 

 نھم شنو یا یدستیدگرھا شن

  داستانست پر آب چشم یكی

  د بخشم یدل نازك از رستم آ

ً بار سفر  یروز آمد و مدتیاب پیپس از آنكھ رستم از جنگ افراس در زابلستان بھ استراحت پرداخت مجددا

  . بست و در سمنگان بھ شكار گورخر مشغول شد

  : دیخ كشیرا بھ س یكیفكند و یچند ب یشكار

  بزد بر درخت ینره گور یكی

  نسخت  یكھ در چنگ او پر مرغ

  ان شد از ھم بكند و بخوردیچو بر

  زمغز استخوانش برآورد گرد 

  پس آنگھ خرامان بشد نزد آب

  راب شد، كرد آھنگ خواب یچو س

  بخفت و برآسود از روزگار

  چمان و چران رخش در مرغزار 

وان یرخش اسب رستم افتادند و پس از تالش فراوان آن ح یپ چند از یچون رستم بھ خواب رفت سواران

ش برند و از پشتش كره ین بود كھ رخش را بھ شھر خویالبتھ مقصود ا. كر را بھ كمند آوردندیكوه پ

  : رندیبگ

  ان بشھریگرفتند و بردند پو

  ھر كس از رخش بردند بھر  یھم

مركوب  یاسب را بر پشت گرفتھ از ردپا نیپس ز. افتیدار شد و بھ ھر سو نظر كرد رخش را نیرستم ب

  : ش گرفتیش در پیخو

  افتیرا ن یگشت چون بارگ یغم

  سمنگان شتافت  یمھ سویسراس

  ن لجامیبھ پشت اندر آورد ز

  كنام یل نیگفت با خود  یھم
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  درشت ین است رسم سرایچن

  ن بھ پشت یز ین و گھیپشت ز یگھ

  دیك شھر سمنگان رسیچو نزد

  د یان رسخبر زو بشاه و بزرگ

  ره شدندش بزرگان و شاهیپذ

  كاله  یكاو بسر بر نھاد یكس

كرد و قول داد كھ اسب  ییرایاز او پذ یداشت و شب را بھ گرم یشاه سمنگان مقدم رستم را گرام

چون رستم از باده ناب و بشارت شاه سمنگان . ل دھدیدا كرده تحویراھوارش رخش را ھمان شب پ

  : ن نھادیت و سر بھ بالد بھ خوابگاه رفیسرمست گرد

  چو شد مست ھنگام خواب آمدش

  از نشستن شتاب آمدش  یھم

  برآسود رستم بر خوابگاه

  غنوده شد از باده و رنج و آه 

  ره شب درگذشتیك بھره زان تیچو 

  شب آھنگ بر چرخ گردون بگشت 

  معنبر بدست یبنده شمع یكی

  ن مست یامد ببالیخرامان ب

  یماھرو یكیپس بنده اندر 

   ید تابان پر از رنگ و بویچو خورش

  سو بلند یدو ابرو كمان و دو گ

  بباال بكردار سرو بلند 

  روانش خرد بود و تن جان پاك

  كھ بھره ندارد ز خاك  یتو گفت

  : دیره ماند و از نام و نشانش پرسیخ یو طناز ییبایرستم از آن ھمھ ز

  نھ امین داد پاسخ كھ تھمیچن

  مھ ام یكھ از غم بدو ن ییتو گو
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  دخت شاه سمنگان منم یكی

  ز پشت ھژبر و پلنگان منم 

  ستیز شاھان مرا جفت ن یتیبگ

  ست ین اندكیر چرخ بریچو من ز

  یبكردار افسانھ از ھر كس

   یداستانت بس یدم ھمیشن

  ر و پلنگ و نھنگیو و شیكھ از د

  ز چنگ ین تیچن یو ھست ینترس

  یره تنھا بھ توران شویشب ت

   یو ھم بغنودر آن مرز  یبگرد

  یان كنیگور بر یكیبھ تنھا 

   یان كنیر گریھوا را ز شمش

  ند عقابیر تو بیبرھنھ چو ت

  ر كردن شتاب یارد بنخجین

  نشان كمند تو دارد ھژبر

  م سنان تو خون بارد ابر یز ب

  دم ز توین داستانھا شنیچن

  دم ز تو یلب بدندان گز یبس

  ال و برتیكفت و  یبجستم ھم

  زد آبشخورت ین شھر كرد ایبد

  مرا یترا ام كنون، گر بخواھ

  مرا  یمرغ و ماھ یند ھمینب

  ن گشتھ امیآنكھ بر تو چن یكی

  خرد را ز بھرت ھوا كشتھ ام 

  گر كھ از تو مگر كردگاریدو د

  كودكم در كنار  یكینشاند 
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  آورم یگر كھ رخشت بجایسھ د

  آورم یر پایز یسمنگان ھم

پس ھمان ساعت . نھ خوش آمد و مھرش را بھ دل گرفتیتھم ین زبانیریبا و شیز یرستم را از رو

 : ش درآوردینھ را بھ نكاح خویفرستاد و تھم یرا بھ خواستگار یموبد

  چو انباز او گشت با او براز

  رباز یره تا دیببود آن شب ت

  ز شبنم شد آن غنچھ تازه پر

  ا حقھ لعل شد پر ز در یو 

  دیبكام صدف قطره اندر چك

  د یھر آمد پدگو یكیانش یم

  بدانست رستم كھ او برگرفت

  تھمتن بھ دل مھرش اندر گرفت 

  مھره بود یكیرستم  یببازو

  كھ آن مھره اندر جھان شھره بود 

  ن را بداریبدو داد و گفتا كھ ا

  اگر دختر آرد ترا روزگار 

  او بر بدوز یسویر و بگیبگ

  فروز  یتیك اختر و فال گیبھ ن

  د ز اختر پسریدون كھ آیدرا

  ببندش ببازو نشان پدر 

  د تابنده شد بر سپھریچو خورش

  ن را بمھر یزم یاراست رویب

  بھ بدرود كردن گرفتش ببر

  بوسھ دادش بچشم و بسر  یبس

  ستان شد چو بادیس یو زانجا سو

  اد یار ین داستان كرد بسیوز
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  چو نھ ماه بگذشت بر دخت شاه

  كودك آمد چو تابنده ماه  یكی

  ستم استلتن ریگو پ یتو گفت

  رم است یا نیر است یا سام شیو 

  چو خندان شد و چھره شاداب كرد

  نھ سھراب كرد یورا نام تھم

  كسال بودیكماھھ شد ھمچو یچو 

  برش چون بر رستم زال بود 

  دان گرفتیچو سھ سالھ شد ساز م

  ر مردان گرفت یبھ پنجم دل ش

  ن كس نبودیچو دھسالھ شد زان زم

  د ارست با او نبرد آزمویكھ 

  ل و بچھره چو خونیبتن ھمچو پ

  سطبرش دو بازو بسان ستون 

  : ده بود كھ بر اثر رشد و بلوغ خارق العاده اصل و نسب خود را از مادر بخواھدیاكنون موقع آن فرا رس

  ید از ویبر مادر آمد بپرس

   یبدو گفت گستاخ، با من بگو

  ن گھر؟یم و ز كدامیز تخم ك

  ؟ از گھر یم، چو پرسد كسیچھ گو

  بدو گفت مادر كھ بشنو سخن

  مكن  ین شادمان باش و تندیبد

  یلتن رستمیتو پورگو پ

   یرمیو از ن یز دستان سام

  را برت ز آسمان برترستیاز

  كھ تخم تو زان نامور گوھرست 

م فرزند كرد و او را بر حذر داشت كھ اصل و یده بود تسلیكھ از رستم رس یاقوتیسپس نامھ و سھ پاره 

  : اب مكتوم داردیز افراسنسبش را ا

http://www.esalat.org


www.esalat.org 

  كھ او دشمن نامور رستم است

  ن زو ھمھ ماتم است یبتوران زم

  نھ خواهیمبادا كھ گردد بتو ك

  ز خشم پدر پورسازد تباه 

و انبساط خاطرش  یھ افكند، شادیبر دل و جانش سا یاز غم و شاد ید ھالھ این سخن بشنیسھراب چون ا

ن صورت جاداشت كھ ید در اید یمان میاز اعقاب زال و سام نراز آن جھت بود كھ خود را پور رستم و 

او با  ینھ توزیاب بود كھ كیاما غم و اندوھش از جانب افراس. د و فخر بر كواكب بفروشدیسر بھ فلك سا

بھ . اوردیش دم برنیشھ و نسب خویداشت كھ راز درون را مكتوم دارد و از ر یرستم دستان بر آنش م

شھ ید و فكر و اندیارمیآن شب را تا پگاه ن. گانھ بستیش و بیخو یدر را بھ رو ش رفت ویخوابگاه خو

د و آن را یبھ خاطرش رس یریبامدادان تدب. و راه چاره و عالج كرد یشیكسره متوجھ صالح اندیاش را 

  : ان گذاشتینھ در میبا مادرش تھم

  ن گفت سھراب كاندر جھانیچن

  ن سخن را نھان یا یندارد كس

  ز تركان جنگ آوران كنون من

  . . . كرانیب یفراز آورم لشكر

  كوسرانینھ گودرز مانم نھ ن

  نام آوران  ینھ گردان جنگ

  بھ رستم دھم گنج و تخت كاله

  نشانمش بر گاه كاووس شاه 

  یران بھ توران شوم جنگجویاز ا

   یاندر آرم برو یابا شاه رو

  ابیرم سر تخت افراسیبگ

  زه بگذارم از آفتاب یسر ن

  ران كنم یشھر ا یا بانوتر

  ران كنم یبھ جنگ اندران كار ش

  چو رستم پدر باشد و من پسر

  نامور یكینماند  یتیبھ گ
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اب كھ از شجاعت و یافراس. رود ین وانمود كرد كھ بھ جنگ ا میز سپاه پرداخت و چنیپس بھ تجھ

منظم نزد  یرمان را با سپاھده بود سپھبدان نامدار خود ھومان و بایداستانھا شن یسھراب سمنگان یدالور

از زبده سواران بھ دژ  یسھراب با گروھ. ع كردیب و تشجیسھراب فرستاد و او را بھ جنگ و رزم ترغ

د با یگژدھم دالور و نگھبان دژ سپ. ر كردیاس ید را پس از كر و فریر دژ سپیورش برد و ھژید یسپ

داستانھا نقل ! پھلوان یھاینوشت و از دالورر پھلوانان و گردان كنكاش كرد و نامھ بھ كاووس شاه یسا

  : كرد

  ستیران و توران چنو مرد نیبھ ا

  ست یز گردان كس او را ھماورد ن

  گمان رستم استیمگر ب ییتو گو

  رم است یاز تخمھ ن یا گردیو 

  : دیجنگ با سھراب طلب یفوق العاده دست داد و تھمتن را از زابلستان برا یم و ھراسیكاووس را ب

  ویكسر كھ گین برنھادند بر آ

  و یبھ زابل شود نزد ساالر ن

  ین آگھیبھ رستم رساند از

   یم شد تخت شاھنشھیكھ با ب

  ریست گرد و دلیپھلوان یكی

  ر یل و بھ دل نره شیبھ تن ژنده پ

  تاب او یران ندارد كسیاز ا

  آب او  یره كنیمگر تو كھ ت

  ییران تویدل و پشت گردان ا

   یین تورایش یرویبھ چنگال و ن

  رھاننده شھر مازندران

  نده بند ھاماوران یگشا

  ران پناهیدر ھمھ بد بھ ا ییتو

  ز تو بر فرازند گردان كاله 

گران و در التزام شاه بھ جنگ  یو نزد كاووس آمد و با لشكریگ ید بھ ھمراھیرستم چون ماجرا بشن

  : سھراب شتافت
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  سپھدار و جوشن روان صد ھزار

  سوار  شمرده بھ لشكر گھ آمد

  رفت منزل بھ منزل سپاه یھم

  اه ید تابان سیخورش یشده رو

  دینسان شد تا در دژ رسیاز

  د یشده سنگ و خاك از جھان ناپد

و ناشناختھ داخل  ید و پنھانیند لباس تركان پوشیك ببین پھلوان نوخاستھ را قبالً از نزدیآنكھ ا یتھمتن برا

  : دژ شد

  جامھ ترك وار یكیتھمتن 

  آمد نھان تا حصار د و یبپوش

  ریبدان دژ درون رفت مرد دل

  ر یآھوان نره ش یچنان چون سو

  د بر تخت بزمیچو سھراب را د

  ك دست او ژنده رزم ینشستھ بھ 

  ریگر چو ماھان سوار دلیبھ د

  ر یدگر بارمان نامبردار ش

  ھمھ تخت سھراب بود یتو گفت

  سرو شاداب بود  یكیبسان 

  بود رستم بدانجا زدور یھم

  شستھ نگھ كرد گردان تور ن

نھ او را با ین جھت خواھرش تھمیشناخت بھ ھم یم یسھراب بود كھ رستم را بھ خوب ییژنده رزم دا

روزگار ژنده رزم  یاز قضا یگر بشناساند ولیكدیدان جنگ بھ یكرد تا پدر و پسر را در م یسھراب راھ

ً پھلوانرون یاز سراپرده سھراب ب یانجام كار یدر آن شب موصوف برا بلند باال  یآمده بود كھ غفلتا

؟ رستم یستیبانگ برداشت كھ ك. شب بود و پھلوان را نشناخت. دیستاده دیا یان را در كناریر ژیچون ش

ن بر گردن یسھمگ یر نگردد مشتیك و مظلم اسیآنكھ رازش برمال و شناختھ نشود و در آن شب تار یبرا

  : د و او را كشتیژنده رزم كوب
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  مشت برگردنش یكیتھمتن 

  ز و برشد روان از تنش یبزد ت

ماند فرجام كار رستم و سھراب بھ آن سرانجام جانسوز و دلخراش  یاست كھ اگر ژنده رزم زنده م یھیبد

ن و یار غمیش ژنده رزم آگاه شد بسیان كشتھ شدن ماما ی، چون سھراب از جریبار. دیگرد ینم یمنتھ

دان جنگ یكھ مشرف بر م ییده بر باالیده دم لباس رزم پوشیسپ. دد و فرمان آماده باش داین گردیخشمگ

ر ید و پھلوان اسیبھ خاطرش رس ین موقع فكریدر ا. افتن رستم بودیشھ یبود قرار گرفت و ھمھ در اند

مھ پدر را ید تا بلكھ خیمھ ھا را پرسیخ یكی یكیتپھ  ید و بر باالیر فرزند گودرز را بھ حضور طلبیھژ

ر یبرز و گرازه و سایمھ كاووس و گودرز و پور گودرز و فریر خیھژ. از درون فاش سازددا كند و ریپ

 ینیمھ رستم دروغ گفت و او را سردار چیدر مورد خ ینشان داد ول یكی یكیسر كردگان قشون را 

  : برساند یخواند تا مبادا سھراب او را بشناسد و چشم زخم

  شتنیگفت با خو یر آنگھیھج

  لتن یگو پكھ گر من نشان 

  ر مردیكدل شین نیم بدیبگو

  ز رستم برآرد بناگاه گرد 

  از آن بھ نباشد كھ پنھان كنم

  ز گردنكشان نام او بفكنم 

  گشت سھراب را دل بدان یغم

  امد ز رستم نشان ین ییكھ جا

و ترس تو از آن است كھ مبادا بھ رستم  ییگو یدانم كھ دروغ م یم«:گفت) ریھژ(ر یسھراب بھ ھج

. كند جھان پھلوان در التزام نباشد یكھ كاووس شاه لشكركش یمحال است در جنگ. برسانم یخمچشم ز

  : از كنمین یب یویتو را از مال و مقام دن یاگر رستم را بھ من نشان دھ

  بھ من ییاگر پھلوان را نما

  بھ ھر انجمن  یسرافراز باش

  دھم در جھان یازین یترا ب

  نھان  یگشاده كنم گنجھا

  : نسبت بھ رستم است یینكرد و بھ گمان آنكھ سھراب را نظر سو یع سھراب توجھیھ وعده و تطمر بیھژ
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  ن چھ آشفتن استیبھ سھراب گفت ا

  ھمھ با من از رستمت گفتن است 

  از آن نباشد برم یكھ آگاھ

  دن سرم یبر ینھ خواھین كیبد

دان یبھ م یماورد خواست كسھ. دان جنگ شتافتین بھ مید شد و خشمگیر نومیھژ ییسھراب از بازجو

  : خ بركندیزه از بیمھ كاووس رفت و آن را با نیخ یكسر بھ سوی. امدین

  غیخم آورد پشت سنان و ست

  غ یبزد تند و بركند ھفتاد م

سھراب  یتھمتن بر رخش نشست و بھ سو. مناك شد و كس بھ نزد رستم فرستاد تا عالج كندیكاووس ب

د مھر یال و كوپال رخش را دیرستم و  یسھراب چون بر و باال. اردشتافت تا او را از جنگ برحذر د

د و از نام و یكش یپس او را بھ گوشھ ا. افتین كرد كھ گمشده اش را یقیپدر در دلش بھ جنبش آمد و 

  : دینشانش پرس

  یدون گمانم كھ تو رستمیمن ا

   یرمیكھ از تخمھ نامور ن

  مین داد پاسخ كھ رستم نیچن

  م یرم نین ھم از تخمھ سام

  كھ او پھلوانست و من كھترم

  نھ با تخت و گاھم نھ با افسرم 

  دید سھراب شد ناامیز ام

  د یروز سپ یره شد رویبرو ت

  زه گرفتیبھ آورد گھ رفت و ن

  ماند از گفت مادر شگفت  یھم

آمده اند ن رزمگاه گرد ینھ دروغ گفتھ باشد؟ شاه و تمام سرداران در ایا ممكن است مادرم تھمیعجبا، آ«

دان بدر كنم ین پھلوان را از مین باشد كھ ایكنم مصلحت در ا یفكر م. ستین یاز پدرم رستم خبر یول

   ». د كاووس شاه مجبور شود رستم را بھ جنگ من فرستدیشا

  : ر و سنان عرصھ را بر رستم تنگ كردیزه و شمشیر و نیدان شتافت و با تیپس بھ جانب م
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  نیآن ازن از آن ید ایرس یبھ پست

  ن یران زمیچنان تنگ شد بر دل

  بركاشتند  یگر رویكدیكھ از 

  شھ بگذاشتند یدل و جان باند

چون . دندید بھ صبح رسانیم و امیگر جدا شدند و رستم و كاووس آن شب را با بیكدید از یشب فرا رس

ً در مقابل یم ن مرتبھ ید كرد كھ اشنھایرستم پ. گر قرار گرفتندیكدیدان رزم آماده شد دو ھماورد مجددا

  : كنند تا غالب و مغلوب معلوم شود ییز زور آزماین فن نیرند و در ایبگ یكشت

  ختندیبرآو یران بھ كشتیچو ش

  ختند یر یو خون ھم یز تن ھا خو

  دیكمر بند رستم گرفت و كش

  د ین بردریزم یز بس زور گفت

  نینعره برزد پر از خشم و ك یكی

  ن یر را بر زمیبزد رستم ش

رستم چون مرگ را . د تا سرش را از بدن جدا كندینھ رستم نشست و خنجر از كمر كشیھراب بر سس

 ین است كھ پس از دوبار كشتین ما اییرسم و آ« :ر زد و بھ سھراب گفتید دست بھ دامن تدبیھ دیعالن

  : میزن یگرفتن دست بھ كشتن ھماورد م

  نین كھ پشتش نھد بر زمینخست

  ن یبھ كنبرد سرش گرچھ باشد 

  ر آوردیگرش زیاگر بار د

  ر آورد یبھ افكندنش نام ش

  روا باشد از سر كند زو جدا

  » ن مایینگونھ بر باشد آیبد

نھ یس یوه رادمردان جھان از رویكرد بھ ش یھرگز خطور نم یرش گمان باطلیسھراب پاكدل كھ در ضم

لش ھم یدل. ن بار، كار دگرگونھ شدیا یخت ولیاستراحت دوباره با او درآو یرستم برخاست و پس از قدر

تالش رستم در شكست ھماورد و اعاده . ن است كھ رستم را غم جان بود و سھراب را فراق جانانیا

 یرستم م. كرد یر میس یگریكھ روح و جان سھراب سرگشتھ در عالم د یزد در حال یت دور میثیح
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 یھ پدر را آرزو میقتل نفس نبود و سا یسھراب در ھوا یب را از سر بدر كند ولیھ رقیخواست كھ سا

  : یبار. فشاندیش جان بیكرد تا در پا

  گرفتن نھادند سر یبھ كشت

  گرفتند ھر دو دوال كمر 

  د چنگیازیگشت رستم ب یغم

  پلنگ  یال جنگیگرفت آن سر و 

  خم آورد پشت دالور جوان

  زمانھ برآمد نبودش توان 

  رین بر بكردار شیزدش بر زم

  ر ینماند بزبدانست كاو ھم 

  دیان بركشیز از میغ تیسبك ت

  د یدار دل بر دریبرپور ب

  : د و گفتیكش ید و آھیچیسھراب بھ خود پ

  یشو یكنون گر تو در آب ماھ

   یشو یاھیا چون شب اندر سیو 

  بر سپھر یو گر چون ستاره شو

  ن پاك چھر یزم یز رو یببر

  ن منیبخواھد ھم از تو پدر ك

  ن من یند دو خشت است بالیچو ب

  ن نامداران گردنكشانیاز

  رستم نشان  یھم برد سو یكس

  كھ سھراب كشتھ است و افكنده خوار

  خواست كردن ترا خواستار  یھم

  ره گشتید رستم سرش خیچو بشن

  ره گشت یش چشم اندرش تیجھان پ
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نان ك یمو. ره شدیدگانش تیش دیچون رستم دانست كھ فرزند برومندش سھراب را كشتھ است جھان در پ

كھ برداشتھ  یزش را از زخم مھلكید بتواند سھراب عزید آنكھ شایھ كنان گودرز را خواست و بھ امیو مو

  : ام دادیاست نجات بخشد گودرز را بھ حضور كاووس شاه فرستاد و پ

  از آن نوشدارو كھ در گنج تست

  كجا خستگان را كند تندرست 

  یجام م یكیك من با یبھ نزد

   ینون ز پھم اك یسزد گر فرست

  مگر كاو بھ بخت تو بھتر شود

  ش تخت تو كھتر شود یچو من پ

ام رستم یكھ از ترس ق شاه. ام رستم را با شرح ماوقع عرضھ داشتیگودرز بھ جانب كاووس شتافت و پ

كھ تھمتن پشت و  یتا زمان«:د و گفتیشید با خود اندیده بود چون رسالت گودرز را شنیبارھا بر خود لرز

اكنون اگر سھراب درمان شود و دوشادوش . م و تأمل بودیب یو مماشات با او جا یشت زندگندا یپناھ

پس مصلحت در آن است كھ نوشدارو نفرستم و » . گمان كار من زار خواھد بود یپدر گام بردارد ب

د یھ نمایتوج یبخش نوشدارو را بھ نحو یھست یگودرز بھ نزد رستم برود و موضوع عدم ارسال دارو

  : یول

  د گودرز برگشت زودیچو بشن

  بر رستم آمد بھ كردار دود 

  اریبد شھر یبدو گفت خو

  شھ ببار یاست حنظل ھم یدرخت

  یك اوید بھ نزدیترا رفت با

   یك اویجان تار یكھ روشن كن

 یرا نداشت ب ین نامھربانیھرگز تصور چن یو جانفشان یرستم فرزند باختھ كھ با وجود آن ھمھ فداكار

ً و  یھست یكاووس شتافت تا نوشدارو ین بھ سویخشمگ ید و با حالتیرزم پوش درنگ لباس بخش را عنفا

ً بستاند و فرزند دلبندش سھراب را از مرگ حتم   : افسوس ینجات بخشد ول یجبرا

  راه كرد یلتن سر سویگو پ

  ش زود آگاه كرد یكس آمد پ
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  ن جھان فراخیكھ سھراب شد ز

  . از تو تابوت خواھد نھ كاخ یھم

  . محتاف یھ ھایسنده درنشرینو ین بوک وپژوھش ھایپرش، ماندگار، رشد: منابع

  :شمندان بزرگیدرباره اند یبھ سلسلھ پژوھشھا

  )صباح از یپژوھش(

 )م. ق ٣۵۶ یجوال( یمقدون اسکندر ینبرد ها

  

 
خراسان  تسخیر ،حملھ کرد پس از پیروزی بر ھخامنشیان  یمرکز یایکھ بھ آس) یونانی(اسکندرمقدونی 

ولی چون . و پیشروی تا کناره سیحون بھ سمت ھند رفت و قسمتی از جلگھ پنجاب را تسخیر نمود

 . لشکرش حاضر نشد جلوتر برود تصمیم گرفت بھ بابل برود
آن گونھ کھ زرین کوب می نویسد اسکندر با فتح سند گمان نموده بود بھ آخر خشکی ھای دنیا رسیده  

کصدوپنجاه کشتی و سھ تا پنج ھزار جنگجو یتور داد تا با نیروی دریایی شامل وی فرمانده خود دس. است

از محل کراچی امروزی بھ سمت دجلھ حرکت کنند وخود با پانزده سوار و عده ای دیگر راھی مکران 

وی در این سفر با عشایر ساکن مکران جنگید و با چپاول اھالی آنجا کمبود آذوقھ ارتشش را . گردید

اما کویر سوزان مکران آنچنان دمار از لشکر اسکندر در آورد کھ وی پس از دو ماه راه . ودتامین نم

پیمایی در کویر با از دست دادن بار و بنھ و انبوھی از سپاھیانش در حال کھ نیمھ دیوانھ شده بود بھ پورا 

اسکندر بزرگ و فاتح آری منطقھ برای تاریخ زندگی اسکندر نامی بھ یاد ماندنی شد چون . یا پھره رسید
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 ،ت تحت سلطھ خود داشت کھ از آن جملھ پارسھ یاسکندر چھارده وال. آسیا را از مرگ وکویر نجات داد

  . و گدروزیھ یا بلوچستان فعلی بوده اند ،کرمانیھ ،پاراتکین

 
قبل او در سال سھ صدوپنجاه وشش . اس استیپ دوم و نام مادرش المپیلیالكساندر، نام پدرش ف ینام و

او در سن . دیرس یم یونان بھ پادشاھیبود كھ در  ین اسكندریاد در شھر پالس متولد شد و سومیاز م

ن برد بھ قصد یھ را از بیمقدون یپدرش بر تخت نشست و پس از آنكھ دشمنان داخل یبجا یست سالگیب

را درھم  یم شرق رو بھ جانب شرق گذاشت، دولت با عظمت ھخامنشیو غارت ثروت عظ یكشورگشائ

 . ن بخش از جھان را عوض كردیخ ایر تاریخت و مسیر

ال بھ دنیا آمد» م . ق ٣۵۶ یجوال« اسکندر در  ِ فیلسوف معروف یونانی ، ارسطو، استاد او. در شھر پ

را تربیت کرد کھ ھیچ کس ) بوسفال( اسبی بسیار پر قدرت و نترس بھ نام، اسکندر در زمان کودکی. بود

فیلیپ . اسکندر را تا ھندوستان برد و در آنجا مرد، این اسب مشھور. واری بگیردجرئت نداشت از آن س

دوم توجھی مخصوص بھ تربیت اسکندر داشت و با این مقصود فردی را با نام لئونیداس کھ از نزدیکان 

لمپیاس بود مسئول تربیت اسکندر کرد ُ از ب و دایھ اسکندر نیز تالش کرد تا ھمھ یفیلیپ در انتخاب طب. ا

ھای ممتاز و اشراف باشند، پس از رسیدن اسکندر بھ سن جوانی، فیلیپ بھ ارسطو، فیلسوف  خانواده

ارسطو سمت آموزگاری . ای نوشت رفت، نامھ سرشناس یونان کھ در آن زمان بھ مکتب افالطون می

 یروزیو پ یجنگ یشھرت اسكندر بخاطر سفرھا. اسکندر را پذیرفت و مدتھا بتعلیم و تربیت او پرداخت

ز، یرت انگیح یاز افسانھ و داستانھا یبود كھ كم كم ھالھ ا ین جنگھا بھ دست آورد بحدیكھ در ا یھائ

ن، ی، التیانی، سریبھ پھلو یونانین افسانھ ھا از یافتن ایاو را احاطھ نمود و با راه  یت واقعیشخص

ساختھ شد، كھ ھم  یتیشخص یونج آن زمان، از اسكندر مقدیرا یو خالصھ ھمھ زبان ھا یو عبر یارمن

 . ریك پادشاه و فرمانده سپاه شكست ناپذیامبر بود و ھم یمھ پیداشت، ھم ن یحالت رب النوع

خ را در یتار یت ھایست كھ واقعیاو بوجود آمده باندازه ا یكھ در اطراف زندگ یغات و شاخ و برگیتبل

ن یا. دهینرس یھا از افسانھ، ھنوز بھم بجائت یافتن واقعیباز ین برایپشت خود محو نموده و كوشش محقق

اگرچھ . ابدی یشود و تا علت مرگ و محل دفن او ادامھ م یافسانھ ھا از نسب و نژاد اسكندر شروع م

ن یدر ا یم، باز ھم گفتنیده شد فھرست وار ھم بازگو نمائیا شنیآنچھ را كھ راجع بھ اجداد و نسب او گفتھ 

 . مورد وجود خواھد داشت
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ند نسب یگو یافسانھ ھا م یول. اس بوده استیپ دوم و نام برادرش المپیلید كھ نام پدر او فیگو یخ میتار

ان یخدا یتر خداینكھ او پسر خود ژوپیا ایرسد،  یل میاو از جانب پدر بھ ھر كول و از طرف مادر بھ آش

ا ی. اس استیمصر و المپ نكھ پسر نكتانب فرعونیا ای. ك شده بودیاس نزدیبھ المپ یاست كھ بھ شكل مار

ا در شب تولد اسكندر یاس نقش بستھ، یر بر شكم المپیبھ شكل ت یده بود كھ مھریپ در خواب دیلینكھ فیا

كھ اسكندر متولد  ینكھ بر خانھ ایا ایب ھفتگانھ بود آتش گرفت، یاز عجا یكیان در شھر افس كھ یمعبد

ن ینكھ در موقع تولد اسكندر زمیا ایا بودند و یو آس اروپا یگرفتند كھ عالمت امپراطور یشد دو عقاب جا

 . دیغر یداد و مدتھا رعد و برق م یرو یلرزه ا

بزرگ  یك امپراطوریبدست گرفتن تاج و تخت  ید برایخ، چون بایبھرحال مسلم است كھ اسكندر تار

ب یھ و طبیو دا یاو، مرب یپرورش جسم یمثالً برا. ت او شدیشد، توجھ مخصوص بھ ترب یآماده م

ت او بھ ارسطو سپرده شد و اسكندر حكمت و یم و تربیبزرگتر شد تعل ید و وقتیانتخاب گرد یمخصوص

م یكھ تحت تعل یم آموخت و واضح است كسین حكیفلسفھ، فن فصاحت و بالغت در سخن گفتن را نزد ا

، یقیاو بھ موس یئن بجز عالقھ و آشناید و تازه ایبار آ یعاد ید شخصیواقع شود نبا یانین مربیچن

 . گوناگون است یو ورزش ھا یمھارت او در اسب سوار

 یداشت و چشمانش بھ رنگ یعقاب ینید و بیسف یو متناسب و پوست یقو یشود كھ بدن یدرباره او گفتھ م

پدر بر  یست سالھ بود كھ پدرش كشتھ شد واو بجایاسكندر ب. توانست در آنھا بنگرد ینم یبود كھ كس

 یبود كھ در قتل پدرش دست داشتند و بعد از آن شورش ھا یھ اشخاصین كار او تنبیخستن. تخت نشست

سپس بھ طمع غارت ثروت . از مردم تب را كشت یادیكشورش را سركوب كرد و عده ز یداخل

 . ار شدین دیا یراھ ییایآر یپادشاھ

ً چندین سو تقریاز ا ھ بود و قصد داشت كھ بھ وش سوم بھ تخت نشستیپ، داریلیقبل از كشتھ شدن ف یبا

ال یپسرش اسكندر كھ كم سن و سال بود خ ینیپ و جانشیلیبا كشتھ شدن ف یول. ھ لشكر بكشدیمقدون

وش یدار. بزرگ است یخبر از آنكھ اسكندر در تدارك جنگ یب. ھ راحت شدیوش از جانب مقدونیدار

داد تا از نقاط مختلف كشور  دن خبر حملھ با شتاب دست بھ كار تدارك جنگ شد و دستوریسوم با شن

ار ھوشمند و وارد یبھ نام مم نن را ھم كھ بس یونانیك یر كرد و یان اسیونانیاز  یعده ا. ندیان گرد آیسپاھ

 . دیسپاه برگز یبود بھ فرماندھ یبھ فنون جنگ

در ) دزیر یمرمره م یایكھ بھ در(ك یھ در كنار رود گرانیو مقدون ییاین جنگ و برخورد سپاه آرینخست

اسكندر . دندیاز جانب راست و سپاه اسكندر در طرف چپ رود بھم رس ییایگرفت كھ در آن سپاه آر

 یشود حت ین دو لشكر در گرفت كھ گفتھ میب یبسرعت سپاه خود را از رودخانھ گذراند و جنگ سخت
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ت ینھادر  یول. ان او كشتھ شدندیاز لشكر یادیك دالور مجروح شد و عده زیخود اسكندر بدست 

ان یاز سپاھ یاریروز شدند و بسیشان پیزه ھایشتر و بھتر بودن نیب یسربازان اسكندر بھ علت كارآزمودگ

 . ھا شكست خورده و عقب نشستند ییایآر. ن بردندیر را از بیاج یونانیجانب مقابل و 

ً  یآنكھ قدرت ھر نوع حركت یبرا یروزین پیاسكندر پس از ا ناوگان را از سپاه مقابل، مخصوصا

ھ و یھ، كاپادوكیكیھ ما فریر مثل كاریصغ یایآنجا و آس یھ رفت و شھرھایدیرد، بھ طرف لیوش بگیدار

از بخت بد در . ض شدید و در آنجا مریدن رسیج اسكندریھ در كنار خلیكیلیره را تصرف كرد و بھ كیغ

 ییایكر سپاه آریر پب یگریمرگ او ضربھ ھولناك د. وش درگذشتیدار ین زمان مم نون سردار نامیا

سپاه خود را بھ عھده  ید كھ فرماندھین شد و ناچار گردیار اندوھگین خبر بسیوش از ایدار. وارد نمود

 . ردیبگ

 یگفتھ م. ات خواست كھ سپاه بھ بابل بفرستندیدش قرار داد و از تمام والیسپاه جد یبابل را مقر فرماندھ

م و با یعظ یسپاھ. شدند یدند پنجصد تا ششصد ھزار نفر مكھ در بابل گرد آم یانیشود كھ مجموع سپاھ

ھ یكیلی، از كیاسكندر پس از بھبود. ش بودیش از برق اسلحھ ھایشكوه كھ برق طال و جواھراتشان ب

وش ھم لشكر خود را حركت یھمزمان با او دار. سوس آمدیھ گذشت و بھ ایحركت كرد و از دربند سور

ار یجنگ دو لشكر در محل بس. ب اسكندر پرداختیاقع شد و بھ تعقكھ پشت سر اسكندر و یداد، بطور

وش نتواند از یشد كھ سپاه دار یجا باعث م یرا تنگیز. وش انجام گرفتیاز نظر قشون دار ینامناسب

 . دیاد خود استفاده نمایتعداد ز

كشتھ شدگان تعداد  یفراوان یار از دو طرف ھمراه بود ولیجنگ، با شور و رشادت بس یباز ھم ابتدا

ت كرد و سپاه وحشت زده، رو بھ فرار یانش سرایبھ لشكر یوش بوجود آورد كھ بزودیدر دل دار یوحشت

 یكھ سپاه بكل ین فرار از آن معبر تنگ، بر تعداد كشتھ شدگان باز ھم افزوده شد بطوریگذاشتند، در ح

دان یر اسب تندرو شد و از مانداخت و سوار ب یفاخر خود را بكنار یوش لباسھاید و داریاز ھم پاش

زن و دختر و پسر . ختند و غارت را آغاز كردندیر یان اسكندر بھ اردوگاه ویلشكر. ختیكارزار گر

اما با . د بازگشتیچون بھ او نرس یب كرد ولیوش را تعقیاسكندر دار. وش ھم بھ اسارت درآمدندیدار

ن بچھ یا: ردسال او را در آغوش گرفت و گفتپسر خو یاد رفتار كرد و حتیوش با احترام زیخانواده دار

  . از پدرش شجاعتر است
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 خراسان مقدونی در اسکندر

 

 
اند؛ اما بعدھا برخی مورخین  نام این پادشاه مقدونی اسکندر بود و مورخین عھد قدیم نیز چنین نوشتھ

ز وی بھ اسکندر القرنین خواندند و برخی نیز ا اسکندر ذی یاسالمی او را اسکندر الرومی و یا حت

روم را باید بمعنی یونان یا مقدونی دانست زیرا بیزانس یا روم شرقی را در زمان (. المقدونی یاد کردند

ٔ اسالمی روم می قرن ( یسبزوار یمرحوم حاج مال ھاد یم الھیاز جملھ حك. )گفتند ساسانیان و قرون اولیھ

را شاگرد ارسطو و گسترش دھنده علم  یكند و و یاد میس ین قدیاسكندر را با نام ذو القرن) زده ،قیس

ر یبا نام كوروش كب یكتاب یاز دانشمندان ھند) ق، اواخر قرن چھارده(اما ابوالكالم آزاد . داند یمنطق م

از آنجا کھ در عھد قدیم میان مرسوم نبود کھ پادشاھان ھم نام را با اعداد ترکیبی ذکر . ن نوشتیا ذوالقرنی

شود وی نوه  در شاھنامھ نیز از اسکندر یاد می. خواندند ھ وی را اسکندر پسر فیلیپ میکنند، مورخین اولی

 . شود فیلیپ، پسر داراب و برادر دارا معرفی می

 
کند، با کمال تعجب مشاھده  اسکندر روزی بھ یکی از شھرھای خراسان حملھ می: نویسند مورخان می

ین کھ خبر آمدن او بھ شھر پیچیده بود مردم زندگی عادی باشد و با ا کند کھ دروازه آن شھر باز می می

باعث حیرت اسکندر بود زیرا در ھر شھری کھ سم اسبان لشگر او بھ گوش . دادند خود را ادامھ می

بردند،  ھا پناه می ھا و دکان شدند و بقیھ بھ خانھ ای از مردم آن شھر از وحشت بیھوش می رسید عده می
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اسکندر از فرط عصبانیت شمشیر خود را کشیده و زیر گردن یکی . ریان داشتولی اینجا زندگی عادی ج

 . من اسکندر ھستم: گذارد و می گوید از مردان شھر می

 . من ھم ابن عباس ھستم: دھد مرد با خونسردی جواب می

ن من اسکندر مقدونی ھستم، کسی کھ شھرھا را بھ آتش کشیده، چرا از م: زند اسکندر با خشم فریاد می

 ترسی؟ نمی

 . ترسم و او ھم خداوند است من فقط از یکی می: دھد مرد جواب می

 پادشاه شما کیست؟: پرسد اسکندر بھ ناچار از مرد می

 . ما پادشاه نداریم: گوید مرد می

 ؟!بزرگتان رھبرتان،: پرسد اسکندر با خشم می

 . کند ی میما فقط یک ریش سفید داریم و او در آن طرف شھر زندگ: گوید مرد می

کنند در میانھ  اسکندر با گروھی از سران لشکر خود بھ طرف جایی کھ مرد نشانی داده بود، حرکت می

لحظاتی بعد بھ . نگرد کھ مانند یک قبر در جلوی ھر خانھ کنده شده بود ھایی می راه با حیرت بھ چالھ

 کند و با تعجب نگاه می رسند، اسکندر قبرستان می

ابن علی یک روز . ابن عباس یک ساعت زندگی کرد و مرد: نگ قبر نوشتھ شدهبیند روی ھر س می

 !زندگی کرد و مرد ابن یوسف ده دقیقھ زندگی کرد و مرد

اند یا اشباح  کند این مردم حقیقی نشیند، با خود فکر می اسکندر برای اولین بار عرق ترس بر بدنش می

بیند پیر مردی موی سفید و الغر در چادری نشستھ و  یرسد و م ھستند؟ سپس بھ جایگاه ریش سفیده ده می

 . ای بھ دور او جمع ھستند عده

 تو بزرگ و ریش سفید این مردمی؟: گوید رود و می ش مییاسکندر پ

 !گزار این مردم ھستم آری، من خدمت: گوید پیر مرد می

 کنی؟ اگر بخواھم تو را بکشم، چھ می: گوید اسکندر می

خواست خداوند بر این است کھ بھ دست تو ! خوب بکش: گوید می د بھ او نگاه کردهپیرمرد آرام و خونسر

 !کشتھ شوم

 و اگر نکشم؟: گوید اسکندر می

 . باز ھم خواست خداست کھ بمانم و بار گناھم در این دنیا افزون گردد: گوید پیرمرد می

ر می  . ی شرط دارمکشم، ول ای پیرمرد من تو را نمی: گوید اسکندر سر در گم و متحیّ

 . پذیرم خواھی مرا بکش، ولی شرط تو را نمی اگر می: گوید پیرمرد می
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 . روم خوب، دو سوال دارم، جواب مرا بده و من از اینجا می خیلی: گوید اسکندر ناچار و کالفھ می

 !بپرس: پیرمرد می گوید

 ؟چرا مقابل ھر خانھ یک چالھ شبیھ قبر است؟ علت آن چیست: پرسد اسکندر می

آییم، بھ خود  علتش آن است کھ ھر صبح وقتی ھر یک از ما کھ از خانھ بیرون می: گوید پیرمرد می

مال مردم را نخوری و بھ ناموس ! عاقبت جای تو در زیر خاک خواھد بود، مراقب باش! فالنی: گوییم می

 !باشد مردم تعدی نکنی و این درس بزرگی برای ھر روز ما می

روی ھر سنگ قبر نوشتھ ده دقیقھ، فالنی یک ساعت، یک ماه، زندگی کرد و  چرا: پرسد اسکندر می

 !مرد؟

رویم و خوب  رسد، بھ کنار بستر او می وقتی زمان مرگ ھر یک از اھالی فرا می: دھد پیرمرد جواب می

 شود و او دیگر در شرایط ھایی از جلوی چشم انسان برداشتھ می حیات، پرده دانیم کھ در واپسین دم می

 !دروغ گفتن و امثال آن نیست

چھ ھنری آموختی؟ و  چھ علمی آموختی؟ و چھ قدر آموختن آن بھ طول انجامید؟ :کنیم از او چند سوال می

برای بھبود معاش و زندگی مردم چھ قدر تالش کردی؟ و چقدر  چھ قدر برای آن عمر صرف کردی؟

در تمام عمرم بھ مدت : گوید می" مثال ت،وقت برای آن گذاشتی؟او کھ در حال احتضار قرار گرفتھ اس

یک ساعت تالش  یک ماه ھر روز یک ساعت علم آموختم، یا برای یادگیری ھنر یک ھفتھ ھر روز

 ولی یک شبی! جمع مردم بود و از سر ریا و خودنمایی یا اگر خیر و خوبی کردم، ھمھ در. کردم

اش رفتم و خورجین  ھ است، پنھانی بھ در خانھدانستم گرسن ام کھ می مقداری نان خریدم و برای ھمسایھ

میرد، مدت زمانی را کھ بھ آموختن علم  بعد از آن کھ آن شخص می! نان را پشت در نھادم و برگشتم

یا  !ابن یوسف یک ساعت زندگی کرد و مرد: کنیم پرداختھ، محاسبھ کرده، و روی سنگ قبرش حک می

ابن علی : کنیم ه محاسبھ، و روی سنگ قبرش حک میمدت زمانی را کھ برای آموختن ھنر صرف کرد

ھفت ساعت زندگی کرد و مرد و یا برای بھبود زندگی مردم تالشی را کھ بھ انجام رسانده، زمان آن را 

عمر مفید ابن یوسف یک  یعنی،. ابن یوسف یک ساعت زندگی کرد و مرد: کنیم حک می حساب کرده و

گیرد کھ بر سھ بستر، علم، ھنر، مردم،  خود می نام حقیقی بر سان، زندگی ما زمانی بدین !ساعت بود

اسکندر با حیرت و ! مصرف شده باشد کھ باقی ھمھ خسران و ضرر است و نام زندگی آن بر نتوان نھاد

و بھ پیرمرد . گونھ تعدی بھ مردم نکند ھیچ: دھد کند و بھ لشکر خود دستور می شگفتی شمشیر در نیام می

 . !رود و شرمناک و متحیر از آن شھر بیرون می گذارد احترام می
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 خشونت اسکندر

 

 
اسکندرمقدونی نزد دیوجانس امد تا بااوگفت وگو کند دیوجانس کھ مردی خلوت گزیده وعارف مسلک 

بوده ،اسکندر راانچنان کھ اوتوقع داشت احترام نکرد واسکندرازاین برخورد ومواجھھ دیوجانس 

اری بی :اریست توباماداری ؟ایاگمان کرده ای ازما بی نیازی ؟ دیوجانساین چھ رفت: ،براشفت وگفت

ازمن چیزی بخواه . برخاک نشستھ ای وسقف خانھ ات اسمان است. تورابی نیاز نمیبینم:اسکندر. نیازم

پس تو بنده ی بندگان . ای شاه من دوبنده حلقھ بھ گوش دارم کھ ان دو،امیر تو اند: دیوجانس. تورابدھم

من ان دو را رام خود . خشم وشھوت:ان بندگان تو کھ برمن امیرند ،چھ کسانی اند؟دیوجانس:اهش. منی

این داستان بھ صورت ھای دیگر . کرده ام ؛حال انکھ ان دوبرتوامیرند وتورابھ ھرسوکھ بخواھندمیکشند

 . نیز موجود است

 
در . شق را بھ تصرف درآوردآنجا و دم یك شھرھایك یھ شد و یعازم سور یروزین پیاسكندر پس از ا

شود از  یگفتھ م. با اسكندر بھ بابل رفتھ بود یگریھ سپاه و تدارك جنگ دیتھ یوش براین زمان داریا

 ید و آنچھ میبھ اسكندر نوشت و از او خواست كھ مادر، زن و فرزندش را مسترد نما یآنجا نامھ ا

 . افت كندیخواھد پول در
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بھرحال . د و آنھا را خواستار شودیاید نزد او بیخواھد با یستگانش را ماسكندر جواب داد كھ اگر ب یول

كسان كرد و ھزاران نفر را یصور و غزه را پس از مدتھا محاصره گرفت و با خاك  یاسكندر شھرھا

ان یپا یچون برا. تخت مصر رفتیس پایدار معبد آمون بھ ممفیكشت و سپس بھ مصر رفت و پس از د

 . ھ بازگشتیقیاد در آنجا نماند و بھ عجلھ بھ فنیعجلھ داشت، ز وشیدادن بھ كار دار

وش كھ ھنوز در اسارت اسكندر بود درگذشت و اسكندر او را با احترام تمام و با یھ زن داریقیدر فن

 یگر از اسكندر تقاضایكبار دیوش ینجا داریدر ا. بود بھ خاك سپرد یك ملكھ پارسیستھ یكھ شا یمراسم

از . داخت پول نمود، كھ اسكندر باز آن را رد كرد و بجانب رود فرات حركت نمودصلح در ازاء پر

د و در حدود ارمنستان با زحمت یفرات ھم عبور كرده بطرف دجلھ راند و ظرف چھار روز بھ دجلھ رس

 . خورد یسخت یشکست یوش ازیشکرمفدونیزسپاه دارینبارنیا. فراوان از رودخانھ عبور كرد

و شھر بود غارت  یاز مردم شھر كردند و آنچھ در خزانھ شاھ یرحمانھ ایكشتار بان اسكندر یسپاھ

ونان، آتش زدند و سراپا یار شاه بھ یخشا یچنانكھ معروف است قصر را بھ انتقام لشكركش. كردند

انھ اسكندر باز ھم ین غارت و قتل عام وحشیپس از ا. سیبھ نام تائ یآنھم بدست زن بدكاره ا. سوختند

از  یكین زمان یدر ھم. دیرس یوش را از سر گرفت، در راه خود از ماد گذشت و بھ ریدار بیتعق

از ھمراھان  یكیبود، با بسوس ) یتركستان كنون(باختر  یوش بھ نام بنرزن كھ والیفرماندھان لشكر دار

 . ف نمودندیوش را توقینمرده دار یوش بتانیدار

رند و در یوش مورد مالطفت او قرار بگیم داریب كرد با تسلیتعق ن بود كھ اگر اسكندر آنان راید آنھا ایام

 . م كنندین خود تقسین صورت ممالك را بیر ایغ

ف یكث یده از پوست ھایناشناس پوش ین بستھ و در ارابھ ایزر یرھایوش را بھ زنجیپس آندو دار

د و یبود رس یكیھمان نزد بھ اسكندر كھ در ین خبر بزودیا. انداختند و بھ طرف گرگان بھ راه افتادند

ستد یداشت تا با یشود كھ اگر بسوس جرات آنرا م یگفتھ م. ك كردیمھ خود را بھ سپاه بسوس نزدیسراس

از نام  یبسوس كھ حت یول. بود یبا او م یروزیو با سپاه كم و خستھ واز كار افتاده اسكندر بجنگد، پ

وش امتناع كرد یاما دار. زدیاسب شده با آنھا بگرف كرد كھ سوار یوش تكلید، بھ داریترس یاسكندر ھم م

 . ختندیارابھ و پاسبانان او انداختھ و خود گر یوش و اسبھایر بھ طرف داریجھ انان، چند تیو در نت

 یوش ارابھ را از راه خارج كرده و در گوشھ ایراننده دار یمجروح ارابھ ب ین احوال اسب ھایدر ا

ً . متوقف ماندند ك شد، ید، بھ آن نزدیاز درون ارابھ شن ینالھ ا یسربازان اسكندر صدااز  یكیاتفاقا

. دیدرون ارابھ د یطالئ یرھایفاخر و بستھ بھ زنج یرا با لباس ھا یپوست ھا را كنار زد و شخص

كھ بھ مادر و زن و  یھائ یكین یبھ اسكندر بگو در ازا«:د كھیوش تنھا توانست بھ آن سرباز بگویدار
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د و بھ یاسكندر چند لحظھ بعد فرا رس. و سپس جان سپرد» . است نسبت بھ تو حق شناسمفرزندانم كرده 

 . ستھ او را بھ خاك بسپارندیست و دستور داد تا با احترامات شایحال زار آن مرد مقتدر گر

 . دیستان و بلوچستان و شمال افغانستان رسیاز آنجا بھ ھرات و سپس س

راه و سرما تلف شدند و باالخره پس از زحمات  یان اسكندر از سختیاز سپاھ یادین راه تعداد زیدر ا

ن منطقھ بود كھ یدر ا. دیحون، عازم سغد گردید و پس از گذشتن از رود جیاد، اسكندر بھ باختر رسیز

تخت سغد یاسكندر باز راه خود را ادامھ داد و سمرقند، پا. دیر و بھ فرمان اسكندر اعدام گردیبسوس دستگ

 یول. كسان نمودیحون ساختھ بود با خاك یرا ھم كھ كورش در كنار س یران كرد و شھریو را غارت و

بھ سپاه اسكندر وارد  یادیآن تلفات و خسارات ز ین او و سكاھا درگرفت كھ طیب یدر ھمانجا نبرد سخت

. دو مغرور شده بو ین وقت اسكندر بدخویدر ا. جھ اسكندر از ادامھ راھش صرف نظر كردیدر نت. شد

 . تر استیباور كرده بود كھ فرزند ژوپ یگران او را بپرستند و بھ راستیخواست د یاو م

 یلسوف و مورخیستن، فیاز جملھ كال. كرد یھ میان را تنبیداشت و راستگو یپس چاپلوسان را محترم م

سال سھ در بھار . بود بجرم آنكھ قبول نداشت اسكندر پسر خداست كشت ین سفرھا ھمراه ویرا كھ در ا

بر یده بود، پس از عبور از تنگھ خیبھ ھند را د یالد، اسكندر كھ تدارك لشكركشیوھفت قبل از م یصدوس

 ید ولیھند را ھم تصرف كرد و تا پنجاب ھم رس یار، قسمت غربیبس یوارد ھند شد و پس از جنگ ھا

ش بروند و ین پیش از ایتحمل كرده بودند، حاضر نشدند ب یفراوان ین سفر مشقتھایانش در ایچون لشكر

كرد  یشرویدان سازد تا مصب رود سند پیآنكھ افتخاراتش را جاو یاما برا. دیر از بازگشت گردیاو ناگز

ده، باز از راه یا رسیكرد بھ آخر دن یش رفت و چون فكر میھم پ یچند فرسنگ. ا شدیو از آنجا وارد در

  . بازگشت یرود سند بھ خشك
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 نیمورخ وی اسکندر مقدون

 

 

اسکندر جوان،فرزند فیلیپ مقدونی . اسکندریکی از قدرتمند ترین فرماندھانی بود کھ تاکنون زیستھ اند

 . توسط فیلسوف مشھور یونانی،ارسطو،آموزش داده شد

پس ازمرگ فیلیپ ،پسرش . پدروی بھ او برنامھ ریزی وشیوه ھای پیروزی درجنگ راتعلیم داد

ن کھ درآن یا بھ تصرف خود درآورد؛سپس برای تصرف باخترزماسکندرپادشاه شد وشھرھای یونان ر

، ست وھفت قبل ازمیالدیدرسال سھ صدوب. زمان بزرگترین امپراطوری بود،بھ سمت شرق حرکت کرد

 . امپراطور اسکندرازیونان تاھندوستان گسترش یافت

 

ران كرد، عده یو یلن شھر را بكیچند. بھ راه انداخت یبیاسكندر در سفر بازگشت، قتل و كشتار عج

ست یمار شد و در سال سھ صدوبین شھر بیدر ا یول. را كشت و سرانجام با پازارگاد بھ بابل رفت یریكث

 . كرده بود درگذشت یزده سال پادشاھیكھ فقط سیدر حال یو سھ سالگ یالد در سن سیسھ قبل از م

درباره اسكندر  یونانین یھ مورخاست ك ین داستانیا. ت بودیند علت مرگ او مسمومیگویھا ھم م یبعض

ن داستان ھا، مسافرت ھا و یاز ا یادیاز دانشمندان قسمت ز یاریده بسیكھ بھ عق یدر حال. گفتھ اند

ست كھ راجع بھ اسكندر بھم بافتھ شده وگرنھ چگونھ ممكن است اسكندر ظرف یھا افسانھ ھا یلشكركش
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د و در یمایرا بپ یرین مسیكھ نوشتھ شده، چن ید سپاھل و امكانات آن زمان و با آن تعدایچند سال با وسا

 . دیبزرگ شركت جو یز در جنگیھر نقطھ ن

ً كھ در ھ اما . از مسافرت اسكندر بھ آنجا وجود ندارد یلیا دلی یز نشانیخ ھند نیك از تواریچ یمخصوصا

آمده و ھمھ جا با صفت  نام او یدر متون پھلو یمثالً اوستا وجود ندارد ول، ینام اسكندر در متون باستان

در اكثر آنھا گفتھ شده كھ . خوانده شده یب دوزخیمن و آسیك اھریھمراه است و پ) ملعون(گجستك 

د در یبدون ترد. دیاسكندر ملعون، كتاب اوستا را كھ بر دوازده ھزار پوست گاو نوشتھ شده بود سوزان

 . ار كم و بدنام برده شدهیز اسكندر بسرالملوك و شاھنام ھا بوده، ایھم كھ اساس س ینامك پھلویخدا

، یدر اسكندرنامھ فردوس. آشكار وجود دارد ید، تناقصیگو یراجع بھ اسكندر م یاما در آنچھ كھ فردوس

كند،  یم یپاكدل و آزاده است كھ بر مرگ دارا زار ی، مردیانیاز نژاد ك یشاھزاده ا یاسكندر گاھ

رود و  یارت كعبھ میرد و بھ زیگ یار میار و ماھیرا از جانوس رود و انتقام او یاده میبدنبال تابوتش پ

ف و دانا و یشر یمرد ید و بطور كلیگو یل سخن میكند و با اسراف یات را جستجو میآب ح یكیدر تار

 . م استیحك

در پاسخ نامھ . ش و محروم از بھشت خرم استیدادگر و بداندیگر اسكندر مانند ضحاك بید یدر جائ یول

 :ن آمده استیصر چنیز بھ قیوخسرو پر

 م ز سلم بزرگینخست اندر آ

 ر گرگینھ ور پیز اسكندر آن ك

 . دیگو یآشكارا بھ اسكندر ناسزا م یگر فردوسید یب در چند جاین ترتیو بھم

ا چند یدر بھ نظم آوردن داستان اسكندر از دو  یشده كھ فردوس ین تناقص از آنجا ناشیشود كھ ا یگفتھ م

ن است كھ ششصد ین كتاب چنیسرگذشت ا. از آنھا كتاب اخبار اسكندر است یكیه كرده كھ ماخذ استفاد

 زیخ او نید و تاریستن بقتل رسیسال پس از آنكھ كال

ت كرده بودند و داستانھا و افسانھ یونان روایان اسكندر در بازگشت بھ یرا كھ سپاھ ین رفت، مطالبیاز ب

در مصر نگاشتھ  یونانیبزبان  یرده بود، بھ صورت مجموعھ اكھ راجع بھ او در ھر جا ظھور ك یھائ

 . ده شدین نامیستن دروغیالبتھ كال یستن نسبت داده شد ولیشد كھ بھ كال

ً بھ زبان پھلویا  یات عربیدرآمد و از آنجا بھ ادب یانیترجمھ شد، سپس مطالب آن بھ سر ین كتاب بعدا

بھ ھمھ مسلمانان و از آن جملھ بھ  یاز عرب. ختھ شدین آمیات منصوب بھ ذوالقرنیافت و با روایراه 

عادت داشت كھ در نوشتھ  یچون فردوس. ز قرار گرفتین یترجمھ شد و مورد استفاده فردوس یپارس

د از اسكندر است در نظم یف و تمجین كتاب را كھ تعریا ید ھم نوشتھ ھایت امانت را بنمایخود رعا یھا
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نجا یدر ا. ده اندینام یدرباره اسكندر استفاده كرده كھ او را ملعون م یات پارسیخود آورده و ھم از روا

  . شود یده نمیآن د یونانیوجود دارد كھ در اصل  ی، مطالبیانید افزود كھ در اسكندرنامھ سریبا

 

  دانهینزد ق یرفتن اسکندر برسول

  
  وادار كردن  یبرا  مبدل  خود با لباس  طرف از  یغامیو پ  نامھ  ھمراه  ر بھیسف  خود بعنوان  ر كھیاسكندركب

و   قرار گرفتھ  ییمورد شناسا  جانیآذربا  یآمازونھا  ملكھ  بود از طرف  او رفتھ  شیپ  بھ  سیتر  تالس  ملكھ

ر خود یتصو  از جملھ  جھان  ر حكمرانانیتصو  دادن  آمازونھا با نشان  شود ملكھ یم  انكار واقع مورد  یوقت

  :كند  یم  ر اسكندر و اضافھیسف  نھ  یتو اسكندر  د كھیگو  یم او  اسكندر بھ

   یآمد  و خود بدام  یمرا خواند

  .  یآمد  خام  كھ  تر كن نظر پختھ 

  
. اندلس راند یدروش بسویطقون با قید و بھ نام بی، ھمداستان و ھمراز را برگزیاسكندر ده مامور روم

ز گذشتند یده بود و از آنجا نیاه فراوان بر آن روئیوه و گیتان مدند كھ درخیرس یآنھا در راه بھ كوه بلور

دروش بر یق. شباز پسر آمدیگران و ھمھ بزرگان بھ پ یدانھ با سپاھیق. دندیدانھ رسیو رفتند تا بھ كشور ق

  : ن خواند و آنچھ در شھر فرمان بر او گذشتھ، از رنجھا و اسارت خود داستانھا گفت و افزودیمادر آفر
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دل ! با او فروگزار مكن یچ خوبیتو ھم از ھ. دیفرستاده كھ با منست جان مرا از دست اسكندر رھانن یا

د، نوازشش یش خواند و احوالش را پرسیر و زبر شد و فرستاده را پیدانھ از آنچھ بر پسر گذشتھ بود زیق

  . ددانھ آمیآن روز فرستاده بھ بارگاه ق یفردا. ستھ بھ او دادیشا یگاھینمود و جا

روزه و یدانھ با تاج پیاز بلور و آراستھ بھ زر و گھر كھ ق ید چون گلشن زرنگار با ستونھائید یبارگاھ 

  . ستاده بودندیا یشش بھ پایمھ ھا با طوق و گوشوار پیاقوت، بر تخت عاج نشستھ و ندی

دانھ یق. دیدب بوسن این فرستندگان زمیست و بھ آئیآنھمھ شكوه و جالل شاھانھ را نگر یاسكندر با شگفت

و رود  یم. فراوان بر آن نھادند یآنگاه خوان گستردند و خورشھا. د و او را نواختیز احوالش را پرسین

ست و از گنجور خواست تا آن یبھ فرستاده نگر یدانھ زمانیق. خواستند و بھ خوردن و رامش نشستند

بھ فرستاده  یر و نگاھیبھ تصو ینگاھ. اوردیده شده بود نزدش بیر اسكندر بر آن كشیر را كھ تصویحر

ام یپ: دیآن راز را آشكار نكرد و از فرستاده پرس یول. د وسکندر را شناختیكرد و ھر دو را خوب سنج

  :ست؟ فرستاده پاسخ دادیما چ یاسکندر برا

فرمان  ر، كھ اگر سر ازیباج و ساد مرا بپذ یھست یریتو كھ زن خردمند و با تدب! دانھیق یام داد ایشاه پ 

آورم و كشورت را  یتازم و دمار از روزگار لشكرت برم یكران بر تو میب یبا سپاھ یمان من بتابیو پ

  !كشم یبھ آتش م

پاسخ اسكندر را فردا ھنگام بازگشت بھ : د، پس بھ فرستاده گفتیند یدانھ برآشفت اما جز سكوت چاره ایق

ن یبلور یساالبار او را بھ بارگاھ. دانھ آمدیدار قیدد برزد، اسكندر بھ یبامداد چون خورش. تو خواھم گفت

نش را با چوب عود و صندل ساختھ، یق و زبرجد و گوھر نشانده و زمیش عقیوارھایبرد كھ بر د

  . بود یمنیق یروز و عقیش از فیستونھا

گر در طقون، میب یا: دید پرسیدانھ كھ او را شگفت زده دیق. ستیاسكندر مبھوت بھ آن دم و دستگاه نگر

  :ن كاخ را خوار مدانیتو ا! اریشھر یا: فرستاده پاسخ داد! یره گشتیكھ خ یده بودیند ین كاخیروم چن

  از ابراز شاھان سرت برتر است

  تو معدن گوھرست یكھ در پا

لقوس كھ رزم و بزم و یپسر ف یا: د و گفتید، با رگاه را خلوت كرد و او را نزد خود نشانیدانھ خندیق

د ینزد من فرستاده؟ رنگ از رخ اسكندر پر یترا با باژ خواھ یچھ كس! یرا با ھم دار یوتنو فر یكوئین

ست تا گفتھ ین مجلس نیدر ا یزدان را كھ كسیست، سپاس یبنده تو نین گفتار زیا! شاه پر خرد یا: و گفت

رابر او نھاد و ر را بیدانھ تصویق. كرد یتو را بگوش اسکندر برساند و گرنھ او سر از تن من جدا م یھا
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د و سخت یاسكندر لب بھ دندان گز. یر نگاه كن كھ تو خود اسكندرین تصویبر ا! ریخشم مگ: گفت

  :دیترس

  در نھان یخنجر یگفت ب یھم

  در جھان یمبادا كھ باشد كس

: ن پاسخ دادیاسكندر خشمگ. زیو نھ راه گر ینبرد داشت یاگر خنجر ھم در دستت بود، نھ جا: دانھ گفتیق

  !دمیدر یش را میا جگرگاه خویكشتم  یا ترا میكھ چگونھ  یدید یاسلحھ بھمراھم بود ماگر 

ت را ھنر یھایروزیتو پ! روشیشاه ش یا: د و زبان بھ پندش گشود و گفتیدانھ از كار و گفتار او خندیق

ن یآئ! دار ده، پس او را سپاسیزدان بھ تو رسیھا از یكوئین نیخود مدان و از خرد و دانشت غره مشو كھ ا

طقون یكنم و ترا نزد ھمھ بیو من رازت را آشكار نم یمنینجا ایتو در ا. ستیختن نیمن كشتن و خون ر

كھ ھرگز  یمان كنید پیبا یش نشستیو بر تخت خو ینجا رفتیاز ا یو تندرست یبھ شاد یاما وقت. نامم یم

اسكندر از سخنان او آرام شد و بھ  !یش نباشیوند من و با كشورم بداندیشان و پیبا فرزندان من، با خو

  :وند و كشورتیاد كرد كھ، ھرگز با تو و پیرش سوگند ین و شمشیخداوند و د

  یو راست ینسازم جز از خوب

  یو كاست یشم از كژینھ اند

ار زود خشم یاست بس ینوش كھ داماد فور ھندیفرزندم ط! از من بشنو یگریپس پند د: دانھ گفتیآنگاه ق

 ین خواھیكھ بھ ك یك بشنود كھ تو اسكندریمبادا از دور و نزد. ند و دانش من ندارداست و دل بھ پ

شھ و چاره یوان خود بازگشت و شب را بھ اندیمان از كرده و ایاسكندر پش. ، تو را خواھد كشتیھست

  . گذراند یجوئ

ت عاج نشستھ، دو كر بھ زر و گھر آراستھ و بر تخید كھ پیدانھ را دیبامداد فردا بھ بارگاه آمد و ق

! شاه دادگر یا: دروش بھ مادر گفتیق. فرزندش در دو سو و بزرگان در گرداگردش انجمن كرده اند

فرزندم : مادر پاسخ داد. طقون از نزد ما خشنود و شاد بازگردد كھ رھاننده جان من اوستیكن كھ ب یكار

  ! یگوئ ین كنم كھ تو میچن

خواھد؟  یست و از ما چھ میاسكندر چ یطقون اكنون بگو رایب یا: آنگاه رو بھ اسكندر كرد و گفت

من سپاھم  یاسكندر بھ من فرمود برو، باژ بخواه و اگر زود بازنگرد: پاسخ داد یاسكندر چون فرستاده ا

  . را یگذارم و نھ تخت و تاج شاھیم یبر جا یاورم و نھ كشوریرا بھ اندلس م
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  دانھیمان اسكندر با قیپ

  

  
اسکندر کھ قبال . دیوجانس در کورینس اقامت داشت دیداری بین او اسکندر مقدونی رخ داددر زمانی کھ 

پس از جستجو او را . توسط نزدیکانش در مورد دیوجنس بسیار شنیده بود مشتاق دیدار دیوجنس شده بود

س فیلسوف جواب داد من ھم دیوجن. من الکساندر کبیر ھستم: شاه گفت. در خمش در زیر آفتاب یافت

جلوی آفتاب را نگیر و : شاه گفت چھ کاری می تواند برایش انجام دھد؟ فیلسوف پاسخ داد. کلبی ھستم

اگر : اسکندر کھ بھ شدت از این جواب متعجب شده بود رو بھ اطرافیان کرد و گفت. سایھ ات را کم کن

  . من اسکندر نبودم آرزو می کردم کھ دیوجانس باشم

  
  دید خروشیا شننوش گفتھ اسكندر ریچون ط

  خردیناكس ب یبدو گفت كا

  ترا مردم از مردمان نشمرد

 یدرنگ سر تو را چون ترنج یاگر بخاطر فر مادرم نبود ب! ؟یگوئیسخن م یش چھ كسیپ یدان یمگر نم

  . كشم ین فور تو را مین امشب بھ كیكندم، اما بدان ھم یاز تنت م

آنگاه آھستھ بھ . رون كنندیاو را از كاخ ب ین گستاخینچ یمادر برآشفت و بر او بانگ زد و فرمود تا برا

تو . برساند یكند و بھ تو گزند ین است، مبادا در نھان دشمنیدانش و خشمگ ینوش بین طیا: اسكندر گفت

نخست فرزند را بھ درگاه : اسكندر گفت! شیاندیب یكن و چاره ا یریو دانش پژوه، تدب یخود خردمند
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 یمن فرستاده و مامور! نامدار یا: بارگاه آمد اسكندر او را آرام كرد و گفتنوش بھ یبازخوان و چون ط

  . باژ بخواھم ین شاه ناموریستم اسكندر مرا فرستاد كھ از چنیش نیب

سپاه و  یرم و بیاگر من دست او را بگ. مكن كھ من خود از او سخت آزرده ام یو تند یتو با من دشمن

، من از یآور یبجا یاگر آنچھ گفت: نوش پاسخ دادیداد؟ ط یبھ من خواھ یتنھا نزد تو آورم، تو چھ پاداش

ر و گنجور خود یدارم و ترا وز یترا سپاس م یكیبخشم، ن یبتو م ینار و اسب ھر چھ بخواھیگنج و د

: ن گفتیسپس چاره كار را چن. مان بھ دست گرفتیبرخاست و دست او را بھ پ یاسكندر از جا. كنم یم

م یگو یروم و بھ او م یمن نزد اسكندر م! ن كنیكم یشھ ایا و در بیسوار نامدار با من بكھ تو با ھزار 

اسكندر . دیآ یان سپاه نمیاز كرده، او فرستاده او مین یشھ بیھم یدانھ آنقدر گنج فرستاده كھ ترا برایكھ ق

تو با سپاھت او را  د ویآ یسپاه نزد تو م یدن آنھمھ گنج و خواستھ، بید یدن سخنان چرب من برایبا شن

  . ز بھ كام تو خواھد شدیر و كارش را بساز از آن پس ھمھ چیان بگیدر م

ار یزان بسیكارساز است كھ تو خواستھ فراوان و اسبان آراستھ و غالمان و كن یر زمانین تدبیاما بدان ا

ختھ یكھ ر یخونھائ نیره گردد و بھ كیدش تیدوارم روز سفیام: اد زدیفر ینوش با شادیط. یاوریبا خود ب

  . دیر در نھان خندین تدبین گفتگو و ایدانھ بھ ایق. بدام من افتد

اسكندر . دانھ بارگاه را خلوت كرد و او را نزد خود نشاندیق. بامداد چون آفتاب بر زد اسكندر نزد شاه آمد

پس خاك اندلس  نیب و روح القدس سوگند كھ از ایح، بھ گفتار راست و بھ صلین مسیبھ د! شاه یا: گفت

كخواھت یشانت دوستان من و نیبدان كھ از امروز فرزندان و خو. دیمرا و سپاه مرا بھ خود نخواھد د

  . برادرم و بدخواھت دشمن من است

سپس فرمود . او شاد شد یكدلیوند و یدانھ از سوگند و پیق. ز خواھد بودیم عزیب برایز چون صلیگاھت ن

ھا  یشان و فرزندان را نزد خود خواند و بر آن كرسیبزرگان و خو ن نھادند ویزر یدر بارگاه كرس

  . میسپنج ارزش آنرا ندارد كھ در جنگ و رنج بسر بر ین سرایا: نشاند و گفت

من برآنم كھ پاسخ او را نخست . دیجو یشود و بخاطر گنج، جنگ ما را م یر نمیاسكندر كھ از جنگ س

  :دیرا نشنم اما اگر پندم یبجو یبھ پند دھم و آشت

  ش او با سپاهیبرآنسان شوم پ

  ش آرد بر او چرخ و ماهیكھ بخشا

و  یما جز دوست: دند و پاسخ دادندیش را پسندیست؟ ھمھ او را ستودند و رایشما چ یخواھم بدانم را یم

 تو بھ یگر گنجھید و بر و بوم ما را بھ خون و آتش بكشد، دیاینجا بیم، اگر اسكندر بھ ایخواھیچھ م یآشت
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اره پدرش را كھ ید، در گنج را بگشاد و تاج و یدانھ كھ گفتار آن پاكدالن را شنیق. ارزد یھم نم یزیپش

  :ش اسكندر نھاد و گفتیمانند نداشت پ

  . دارمیھا برازنده اسكندر است، كھ او را چون فرزندم ارجمند مین تاج پریا

چون سر  یھ ھائیپا. م بھم بافتھ بودندیو سآورد كھ از ھفتاد تكھ ساختھ شده و تكھ ھا را زر  یسپس تخت

 یبانو. دندیدرخشین كمان بر آن میاقوت سرخ و چھار صد زمرد چون رنگیاژدھا داشت و چھارصد 

، یل، چھارصد پوست پلنگ بربریبزرگوار و بخشنده فرمود تا چھل بار شتر جامھ و پانصد قطعھ عاج ف

ھ و صدھا تختھ یش، صد اسب گرانمایست گاومیدو، یھزار چرم گوزن خالدار پرنگار و صد سگ شكار

آبنوس و عود و ھزاران خنجر و جوشن و خود آوردند و گنجور آنھا را شمرد و بھ  یبا و خز، تختھاید

  . طقون سپردیب

ز با مادر بدرود گفت و ھر دو با ینوش نیط. دانھ دستور بازگشت خواستیده زد اسكندر از قیچون سپ

ن جا با یتو ھم: نوش گفتیاسكندر بھ ط. دندیشھ رسیمنزل بھ منزل رفتند تا بھ آن ب سپاه بھ راه افتادند و

چون بھ سراپرده . و خود بھ لشكر گاھش تاخت. آورم یمان خود را بجایلشكرت بمان تا من بروم و پ

ك یكاین گفتند و یبرآوردند و بر او آفر ید شده بودند، خروش شادیان كھ از بازگشت او نومید، سپاھیرس

  . ن نھادندیدر برابرش سر بر زم

آن ھزار مرد جنگجو . نوش رفتیگاه طید و بھ جایان خود برگزیاسكندر ھزار سواره زره دار از لشكر

  : شھ صف بستند ویبر گرداگرد ب

  زیمرد ن ید كایسكندر خروش

  زیا گریدت یآ یجنگ را یھم

م بخود راه یب: د و گفتی؟ اسكندر خندیكردكھ با ما  یمانین بود پیا ھمیآ: د و گفتینوش بر خود لرزیط

نوش از اسب فرود آمد و یط. دیچیمان مادرت نخواھم پی، منھم ھرگز از پینجا در امن و امانیمده كھ ا

ن نبود كھ دست اسكندر را در دستت یمان ما اید و اسكندر دست او را گرفت و گفت مگر پین را بوسیزم

  . سكندر منممانم وفا كردم كھ ایبگذارم؟ من بھ پ

ر یآنگاه اسكندر فرمود تا ز. دانست كھ من سکندرم یدانھ میھمان روز ھم كھ دست بھ دست تو دادم، ق

آوردند و نوازندگان رود را بھ مجلس خواندند و پس  یدرخت گل افشان تخت نھادند، خوان گستردند، م

. د و او را نزد مادر باز فرستادیشم بخیارانش زر و سینوش داد، بھ یشاھانھ بھ ط یاز بزم و رامش، خلعت

  :ام دادیز پیدانھ نیبھ ق
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  تو تا زنده ام یبدارم وفا

  . روانرا بھ مھر تو آكنده ام

  انیبا سند نبرد اسكندر

  

  
و پرخاشگر و   یالخمر و شرور و وحش و دائم  داشتھ  صرع  یماریب  اند كھ اسكندر نوشتھ  درباره  مورخان

  اسكندر نزد ارسطو را دو سال  یشاگرد  طول.  است  دهیورز یم  عالقھ  سركش  ناسبا  و بھ  متجاوز بوده

س  سیكال  یو. ز بودین  یگریدر كنار اسكندر شاگرد د. اند گفتھ ُ ن ارسطو   خواھرزاده) Kallisthenos(  تِ

خود   جان  هرا  نیكرد و در ھم  یبھ با ختر او را ھمراھ  د و در جنگیاور اسكندر گردیو   دوست  بود كھ

  . داد  را از دست

  
كھ از كار فور از اسكندر  یان و ھمھ آنھائیھند یاریان با یسپاھ. دیسند كش یاسكندر سپاه را بھ سو

ك جنگ ھمگروه، یپور برخاست و در یخروش كوس و ش. ل و لشكر بھ مقابلھ آمدندیآزرده شده بودند با ف

ل و گنج و یاسكندر ھفتاد و پنج ف. نماند یسپاه برجا از آن یافتند و تا شب كسیشكست  یان بزودیسند

ن بر و بوم را مسوز و بر یا: ان نزد او رفتند كھیر و كودك گریزن و پ. مت گرفتیر و تاج بھ غنیشمش

  :مكوش كھ یبد

  سرانجام روز تو ھم بگذرد
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  بھ بد نسپرد یتیخنك آنكھ گ

مروز آمد و از ین یآنگاه از راه بست و بھ سو. تگرف یریاورد و ھمھ را بھ اسیاما اسكندر بر آنھا مھر ن

شاه . دیمن رسیان برداشت تا بھ یبر سر راه ھمھ بدخواھان و دشمنان را از م. من تاختی یمروز بھ سوین

شد نثار یافت میبا یمن، بھادار و زین خواند و آنچھ در یبر اسكندر آفر. شباز آمدیمن با بزرگان خود بھ پی

شمار و دو یبا و جامھ بینار، دین شتر درم و دیو چند یمنیھ ھا را كھ ده شتر برد یاسكندر ھد. او كرد

ر ناسفتھ، د یكیجام،  اقوت زرد و سرخ بر او نشانده و ھزار یالجورد،  یگریزبرجد با ھفتاد و پنج دُ

زو او آر یو خرد برا یروزین خواند و پیمن آفریرفت، بر شاه ید و پذیطبق زعفران بود، ھمھ را پسند

  . كرد

دند كھ سر یرس یش ھمچنان رفتند تا بھ كوه بلندیكماه بدون آسای. دیبابل كش یاسكندر از آنجا لشكر بسو

 یاز آن كوه خارا گذشتند و در آنسو یانش با رنج و سختیاسكندر و سپاھ. ك داشتیتار یان ابرھایدر م

  . دندیرس یژرف یایكوه بھ در

ره و یت یسترگ با اندام یناگھان مرد. شدند و بھ شكار پرداختند دن آب و دشت خرم، شادیان از دیسپاھ

دند، كشان نزد ش یب دین عجیان كھ او را چنیسپاھ. ش آمدیل پیبزرگ چون دو گوش ف ی، گوشھایپرمو

خاور  یاسكندر بھ سو. نامم گوش بستر است: د كھید و پاسخ شنیاسكندر از نام و نشان او پرس. بردند

پوشش ھمھ خانھ ھا . ست چون بھشتیآن شھر: ست؟ گوش بستر پاسخ دادیآن چ:گفتا اشاره كرد و یدر

  . خسرو نگاشتھیاب و چھره كیر جنگ افراسیاز استخوان است و بر استخوانھا تصو

در زمان ھشتاد مرد . اوردیبا خود ب یآنگاه گوش بستر از شاه دستور خواست تا بھ آن شھر برود و كسان

  . ش شاه آمدندیر پیبرازنده از خز و حر یبا جامھ ھائخردمند از آب گذشتند و 

  بد و نام داشت یریاز آن ھر كھ پ

  جام داشت یكین یپر از در زر

  بدست یكو جوان بود تاج یكس

  صر آمد سرافكنده بستیبر ق

خسرو نزد ماست كھ یگنج ك! اریشھر یا: ھ ھا را نثارش كردند و گفتندیھمھ بر شاه نماز بردند و ھد

. خسرو رفتیشھر آنھا شتافت و بھ خانھ گنج ك ید بھ سوین سخن را شنیاسكندر چون ا! توست برازنده

رون بود برداشت و شادمان بھ لشكرگاه یاره و كمر كھ از اندازه بیھمھ آنھا گنج را از تخت زر و تاج د

 یر بھ سوكوس، اسكندر لشك یده دم با بانگ خروس و آوایآن شب را در آنجا ماندند و سپ. ش آمدیخو

  . دیبابل كش
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د آمد كھ اگر ھمھ بزرگان و شاھزادگان یدر سرش پد یپس فكر. دیك دیدر بابل اسكندر مرگ خود را نزد

شھ خود یس نوشت و اندیبھ ارسطال یپس نامھ ا. ان بردارد روم از گزند آنھا در امان خواھد ماندیرا از م

ن یواند دلش شكست و با اشك چشم پاسخ او را چنس نامھ او را خیچون ارسطال. ان نھادیرا با او در م

  :نوشت

ز تاكنون ین یم و كسیچاره مرگیش، ما ھمھ بیاندیھرگز م یز و بھ آنچھ در نامھ بگفتیبپرھ یاز بدكامگ

سپرده، پس خون بزرگان را  یگریبد یرا با خود ببرد، ھر كھ رفتھ جا یو شاھ ینتوانستھ كھ بزرگ

بماند، از ھند و ترك و  یگر اگر آنجا از بزرگان خالید یاز سو! مپسند را بر خود ین ابدیز و نفریمر

 یچكس گزندیتو بھ ھ. ر خواھند شدیدر برابرشان نباشد و روم سراز یتازد و اگر كس ین میسقالب و چ

، بھ جشن و سور یگان از آنھا گرفتیآن ھمھ بزرگان و آزادگان را كھ جھان را بھ را یمرسان، و بجا

ك شھر و یبھ ھر  ینھ یبرتر یگریرا بر د یكیا ی ینیبرگز یاخوان، و بدون آنكھ شاھنزد خود فر

  . بھ آن شھر نرسد یچ لشكریبسپار و آنھا را سپر روم كن تا دست ھ یكشور

 یش او بھ جشن خواندند و در جاید و فرمود ھمھ آزادگان و بزرگان جھان را پیاو را پسند یاسكندر را

  . ستھ نشاندندیشا

  یكیعھد بنوشت تا ھر  یكی

  ید ز دھر اندكیبجو یفزون

  نده كامیبر آن نامداران جو

  ف نھادند نامیملوك طوا

ر و بازو و كتفش چون یسر نوزاد چون سر ش. دیزائ یبیكودك عج ید، زنیكھ اسكندر بھ بابل رس یشب

چون شگفت آور بود  ا آمد، مرد ویكودك ھمان دم كھ بدن. مانند دم گاو داشت یو دم یسم بر پا. آدم بود

از  یزیچ: ش خواند و گفتیاسكندر آن را بھ فال بد گرفت و اخترشناسان را پ. او را نزد اسكندر بردند

ستاره شمار كھ شاه ! دید سرتان را بھ باد داده اینگوئ ید، بھ درستینیب ید كھ، اگر آنچھ میده مداریمن پوش

  :، اكنونیاده شدتو در برج اسدز! نامور یا: د گفتیرا بر آشفتھ د

  ریچو ش ینیسر بچھ مرده ب

  ریبھ ز یبگردد سر پادشاھ

. ن شدیاندوھگ یاسكندر نخست كم. كردند یدند و گفتھ او را گواھین نشان را دیز ھمیگر اخترشناسان نید

  . توان كاست و نھ افزودین نبود، زمانھ را نھ میش از اید عمر من بیشا: د گفتیشیاند یاما پس از آنكھ مدت
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  بھ مادرش نامھ اسكندر

  

  
، و لشکرکشی بھ ھندباخترده دارند کھ اسکندر مقدونی پس از فتح یونان و مصر و ین عقیازمورخ یبعض

در نزدیکی بابل بر اثر افراط در خوردن شراب بیمار شد و مرد و فرماندھانش با ھم اختالف پیدا کردند 

ن معتقدند اسکندر مقدونی در راه حملھ بھ باختر اما برخی از مورخا. دیو متصرفات اسکندر ازھم پا ش

بیمار شد و مرد و سردارانش پس از فتح منطقھ و لشکرکشی بھ ھندوستان با ھم اختالف پیدا کردند و 

  . متصرفاتشان تکھ تکھ شد

  
ش خواند و آنچھ در یر را پیده پس دبیمار شد و دانست مرگش فرا رسین ھنگام اسكندر رنجور و بیدر ا

. ن بودیبھره من از جھان ھم. توان نھان كرد یخبر مرگ را نم! مادرم: ن بھ مادر نوشتیاشت چندل د

ھم از آن  ین جھان گذاشت روزیستم، ھر كھ پا بھ این نین مباش كھ من در جھان نخستیاز مرگ من غمگ

  . خواھد رفت

ك از یبھر . مانت نگذرندیو فرمان تو گردن نھند و از پ یمن بھ بزرگان روم سفارش كرده ام كھ بھ را

. ازشان بھ روم نباشد و بر و بوم تو آسوده بماندیسپرده ام كھ ن یز كشور و شھرین مناطق نیبزرگان ا

  . اگر فرزند روشنك پسر بود، او نام پدر را زنده خواھد كرد و شاه روم جز فرزندم نخواھد بود

. دید و داماد را فرزند خود بدانینیبرگز یداماد لقوس را بھیاز فرزندان خاندان ف یكیاما اگر دختر بود، 

كھ با خود آورده بود نزد پدر  یمیشاھوار و با ھمان افسر، گوھر، تاج و زر و س ینید را بھ آئیدختر ك
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با و مشك و یان دین و در میمرا در تابوت زر. دینار از مال مرا بھ بزرگان بدھیده ھزار د یسال. دیفرست

ن و مكران یان از ھند و چیرا كھ بھ سال یگنج. دیخاك مصر بھ خاك بسپارد و در ین بگذاریانگب

با باش و تن خود را یشك! مادرم. دید و اگر بر شما افزون بود ببخشیوباخترفراھم آورده ام ھمھ را نگھدار

تو كھ . دیبھم خواھند رس یگمان، روان من و تو روز یماند و ب ید نمیجاو یرنجھ مدار كھ در جھان كس

  :زدان بخواهی، اكنون آمرزش روانم را ز یدیشھ بر من مھر ورزیمھ

  اد رسین خواستن باش فریبد

  رد مرا دست و بسیاد گیكھ فر

  روانم روان ترا بنده باد

  ھمھ روزگار تو فرخنده باد

ره شد آن یت«:ھمھ برساند كھ یسپرد تا از بابل بھ روم ببرد و بھ آگاھ یكیسپس بر نامھ مھر نھاد و بھ پ

  ». یفر شاھنشھ

شان رو بھ یره و تار شد و ھمھ پریو درد شاه آگاه شدند، جھان در نظرشان ت یماریان چون از بیلشكر

ان ھمھ نزدش گرد یوان بھ دشت بردند و لشكریاسكندر دستور داد تا تختش را از ا. تخت شاه نھادند یسو

روم فرا  یرانیھ روز شوم ما و ون خروش برآوردند كیدند، اندوھگیچون رنگ رخسار او را د. آمدند

اد داشتھ یشھ بھ یت مرا ھمیاندرز و وص: د، آرامشان كرد و گفتیآنھا را د یتاب یاسكندر كھ ب. دیرس

  . وستید پیبھ من خواھ یز روزیشما ن! دیباش

ھمھ خاك بر . خروش از سپاه برآمد. م كردین تسلیبود و پس از آن جان بھ جان آفر ین سخنان وین آخریا

با . دندیال ھزار اسب را بھ نشان عزا بریكاخ را آتش زدند و دم و . دندیختند و خون از چشم باریسر ر

. ش تن او را بھ گالب شست و كافور ناب بر او افشاندیكش. كر اسكندر را بھ دشت بردندیون پینالھ و ش

ختند و شاه را ین رین انگبیان تابوت زریم. باب زربفت كفن كردندیآنگاه چنانكھ خواستھ بود او را در د

  . ش آمدیان اختالف و مشاجره پیان و باختریان رومیاما چون تابوت را از دشت برداشتند، م. بر آن نھادند

نجا ید، ایگردان ینجا بھ خاك سپرد، چرا تابوت را برگرد جھان مید دریاسكندر را با: گفتند یان میباختر

. ، خاك شود كھ از رستھ استید در ھمان خاكیاسكندر با: تندگف یان میاما روم. ھم خاك شاھنشھان است

در آن مرغزار خرم . ادگار شاھان استیست خرم كھ یشھ اینجا بیدر ا: ان گفتیاز باختر یر خردمندیپ

. خواستند یشھ شتافتند و از كوه رایپس بھ آن ب. د پاسخ شما را خواھد دادیست كھ اگر از او بپرسیكوھ

  . ھ است كھ او خود آنرا بنا نھادیاسكندر در اسكندرخاك : پاسخ آمد كھ
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افزون بر شمار زن و مرد و كودك بر . ھ بردند و در دشت نھادندیپس تابوت اسكندر را بھ اسكندر

زدان یشاه  یا: ش ھمھ آمد، دست بر تابوت نھاد و گفتیشاپیس پیم ارسطالیحك. صندوق گرد آمدند

و تن جوانت را نھال  یدیگز ین تابوت تنگ جایكھ در ا تو یكجاست آن ھوش و دانش و را! پرست

اكنون از درد : گفت یكی. گفتند یش آمدند و سخن و پندیز پیلسوفان نیمان و فیك از حكی؟ ھر یخاك كرد

  . آخر زر تنت را دربر گرفت ین ھمھ زر اندوختیا: گفت یگرید. یو آز گنج آسود یریو رنج و جھانگ

  دگر گفت پرسنده پرسد كنون

  دت پاسخ رھنمونیاد آیچھ 

  یختیكھ خون بزرگان چرا ر

  یختیبھ گنج اندر آو یبسخت

و . ش و گرگ در آن از ھم جداستیكھ جھان م یرویم یاكنون بھ بارگاه بزرگ: مان گفتیاز حك یكی

؟ از آن یسپنج بھ رنج داشت ین سراین تابوت تنگ بود، چرا خود را در ایاگر گنج تو ھم: گفت یگرید

د و روشنك یمادر رخ بر تابوت نھاد و از مرگ فرزند نال. دندیر اسكندر با روشنك دوان دوان رسپس ماد

كھ كاشتھ  یشد و درخت یتا جھان از تاجداران تھ یختیو خون ر یدین ھمھ جنگیتو ا: ز پر از درد گفتین

  ؟یو بھ خاك شد یبھ بار نشست، پس چرا تاج را افكند یبود

ست، از ین یزیشدند تابوت اسكندر را در خاك نھفتند كھ جھان را از آن گر ریبزرگان چون از گفتار س

  ا ستم؟ین داد است یا ایآ. افتیتوان  یھمھ بر آن نم یپاسخ. دھد یباد م

  در ز تو نام زشتیاگر ماند ا

  عفاهللا و خرم بھشت ییاین

  كھن ین است رسم سرایچن

  سكندر شد و ماند اندر سخن

نجستھ  یبرآمد كھ ھرگز كس یزھایچ یكشت و ده شھر بھ پا كرد و بجستجوو شش پادشاه  یاسكندر س

  ».سخن ماند از او اندر آفاق و بس«:بود اما

  . انیجھان گشا و اسکندربھ باختر یلشکرکش، یاسکندرنامھ فردوس، سروش دل، یھ کتاب پارسینشر :منابع مورد استفاده
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