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  ٧ \\ديباچه 

  ديباچه

اي در اين سرزمين غني و   هند، تغييرات سياسي و اجتماعي گستردهةشبه قار ورود اسالم به با
 ة ارزندقاره، در دانِش شبه  ورود اسالم بهيکي از پيامدهاي بارِز. وسيع پديدار گرديد

تبيين حضور اسالم و تاريخي بدون ترديد، ضرورت . ه استکرد نويسي ظهور و بروز تاريخ
عبارت ديگر،  به. نويسي اثرگذار بوده است انروايي مسلمانان در هند، در رونق تاريخفرم
شان،  ثبت و ضبط وقايع ايام حکمراني  عالقة حکمرانان متعدد و قدرتمند مسلمان بهةساي در

نويسي  نگاري و تاريخ  وقايع خوش ذوق در مشاغِلگاِندانش آموخت توجهي از  قابِلهم شماِر
ت شدند و هم گنجينهمشغول فعه پديهاِي اليآمد د تاريخي ارزشمندي در شبه قار.  

وجود . اند  نداشتهمهارتينويسي  معني آن نيست که هنديان در تاريخ بيان نکتة فوق، به
 فعاليت باستان، مؤيد پيشينة  تاريخي و داستاني بازمانده از روزگاِربرخي از آثار ارزشمنِد

 و راماين و مهابهاراتهاي داستاني چون  کتاب. ي در عهد باستان استنويس هنديان در تاريخ
اي و تاريخي را آشکار  ها در تبيين جذّاب حوادث افسانه  هندي عالقه و ذوِقکليله و دمنه

، ظن آشنايي مردم  كشمير در موضوع تاريِخترنگيني راجافزون بر اين، تأليف کتاب . نمايد مي
اي است  گونه  اين اثر اخير به مطالِبکيفيِت. سازد تر مي نويسي را افزون تاريخ  باهند عهد باستان
  .نويسي در ادبيات سانسكريت يافته است  پانديت كشميري، لقب پدر تاريخنهلْکه مؤلّف آن، كَ

قارة هند پيشينة طوالني  نگاري در شبه آيد كه تاريخ از آنچه که اجماالً گفته شد، برمي
در نويسي   تاريخدانِشنويسي هند باستان، در تکامل  يان ديگر، پيشينة تاريخب به. داشته است

نويسي، بايد از  ها در تاريخ  سابقة هنديدرتأمل  باهمچنين . دورة اسالمي هند مؤثّر بوده است
. ارتباطات ديرين دو ملّت هند و ايران و نيز تعامالت فرهنگي و تمدني آنان غافل نشد توجه به

نگاراِن مسلمان   نخستين تاريخقم اين موضوع، بايد آثاِرصحت و س يابي به  دسترمنظو به
چه بسا بخشي از محتواي اثر نخستين هندشناس ايراني . دکردقّت بررسي  قاره را به شبه

بعيد . باشدمتأثّر شده هاي مشترک هند و ايران  ها و انديشه مسلمان ابوريحان بيروني، از سنّت
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قاره و هم  هاي تاريخي شبه  هم روايت،»تحقيق ماللهند«ر تأليف اثر ارزشمند نيست که وي د
  .هاي تاريخي خطّة ايران زمين را مدنظر داشته است برخي از انديشه

 نخستين مورخان مسلمان، بايد  عهد باستان و نيز زحماِتوجود خدمات مهم مورخاِن با
 هجري و در ۱۲ تا ۵در دورة اسالمي، در سدة  هند نگارِي ترين عرصة تاريخ گفت که گسترده

 البتّه در مشخّص ساختن سهِم.  مسلمان پديدار شده است فرهنگي حکمراناِندربار و مراكِز
  .نويسان مسلمان نيز غافل شد بايد از نقش مهم سياحان و جغرافينمورخان دورة اسالمي هند، 

 نقِش يسي هند در دورة اسالمي، توجه بهنو نکتة مهم ديگر در تبيين جايگاه واقعي تاريخ
ذکر اين نکته از آن رو اهميت دارد که . نويسي هند است  تاريخزبان فارسي در رشد و اعتالِي

درک  قارة هند، به هاي برجستة فرهنگ و تمدن اسالمي شبه روشن ساختن ماهيت و ويژگي
بعد و  به هجري ۵ از اوايل قرن .استمنوط قاره  چگونگي فراز و فرود زبان فارسي در شبه

سراياني چون حكيم   فكري و علمي دانشمندان و فارسيآثاِر قارة هند با آشنايي مردم شبه با
ي، بوعلي سينا، ابوريحان بيرونا منوچهري دامغاني، ابوالقاسم فردوسي، فرخي سيستاني،

 هم بستر اعتالي ه، هم زبان فارسي رونق وافر يافت وابوالفضل بيهقي، ابوعلي مسكوي
  .نويسي فارسي مهياتر گرديد تاريخ

, )ه ۶۰۲-۶۸۹(هاي غالمان   که سلسله)م ۱۲۰۶-۱۵۲۵/ه ۶۰۲-۹۳۲(در دورة سلطنت 
 )ه ۸۵۵-۹۳۲(و لوديان  )ه ۸۱۷-۸۵۵(سيدان , )ه ۷۲۰-۸۱۷(تغلقان , )ه ۶۸۹-۷۲۰(خلجيان 

رونق زبان فارسي و بر کردند  عنوان حکمراِن مسلمان حکومت مي بيش از سه قرن به
شماري   بي مسلمان، آثاِراِم حکّحمايِت  بادر اين عهد،. نويسي فارسي افزوده شد تاريخ
قاره   است که نخستين تاريخ فارسي شبه١»المآثر تاج «از جمله اين آثار، کتاِب. آمدند پديد

سلِك  به) م ۱۲۰۶-۱۲۱۰/ه ۶۰۲-۶۰۷(الدين ايبك   قطبدستوِر اين اثر، به. رود شمار مي به
 »تاريخ فيروزشاهي«در استمرار اين حركت، تواريخ ارزشمند ديگري همچون . نگارش درآمد

در همين دوره، برخي از انديشمندان و اهل قلم، . يافت تأليف ضياءالدين برني تحرير
از جمله اين افراد، خواجه عبدالملك عصامي است که .  منظوم هم گرايش يافتندنويسِي تاريخ به
عنوان   باقاره را در کتابي  حكيم ابوالقاسم فردوسي، تاريخ شبه»شاهنامة«تأسي از  هب

                                                   
توسِط ش  ه ١٣٨٧تصحيح پروفسور سيد امير حسن عابدي در سال  خوشبختانه اين اثر ارزشمند براي نخستين بار و با  .1

  .چاپ رسيد نو و با مقدمة نگارنده به دهلي, جمهوري اسالمي ايرانمرکز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي 
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 »هند شاهنامة«نام  اي است که به اندازه کيفيت اين اثر، به. نظم كشيده است  به»السالطين فتوح«
  .اشتهار يافته است

, آمد از جمله آثاِر ارزشمندي که در دورة سلطنت و حاکميِت سلسلة تغلقان پديد
و معروف » تاج«اثِر محمد صدر عالءالدين احمد حسن دبير عبدوسي ملقّب به, »االنس بساتين«

نويسد در دهلي والدت يافت و پدرش نيز از  گونه که خود مي وي همان. است» اخستان«به
  .اند دهلوي نيز خوانده اين رو وي را اهالي دهلي بود و از

هاي ديگر نيز آمده در  صورت اَختسان و ضبط  بهاالنس بساتيناخستان که در نسخ خطّي 
 تسخير تيرهت بيمار شد و مدتي نسبتاً  سالگي در اين منصب مالزم وي بود و در هنگاِم۲۰

  .رشتة تحرير درآورد  را بهاالنس بساتيندر همين ايام بود که . طوالني در اين شهر در بستر افتاد
 وي در ايران  سفر و مدت اقامِتاما از تاريِخ, ايران فرستاده شد عنوان سفير به بار به او يک

  .دربارش اعزام شده بود اطّالع دقيقي در دست نيست و نيز نام سلطاني که او به
. اي است اهميت ويژهر تاريخ و مسائل اجتماعي داراي ظ کتابي است که از ناالنس بساتين

در اين کتاب وقايع . لکهنوتي  هجري به۷۲۵حملة تغلق است در سال   کتاب مربوط بهموضوِع
  .قُنّوج و اُجين و مطالبي دربارة آيين کشورداري آمده است, پادشاهاِن چين

جايگاهش  توجه به عربي و فارسي و معارف قرآني بود و با اخستان مردي دانا و واقف به
در . اي کرده است  دربار از معلومات جامع خود در اين کتاب استفاده شايستهنگاِر نوان واقعهع به

 بيان نکات فرهنگي و آداب و رسوم زماِن  ارزندة تاريخي بهاالنس عالوه بر اطّالعاِت بساتين
, پردازي چهره, نقّاشي,  آنخويش نيز پرداخته است در آن اشاراتي دربارة موسيقي و آالِت

هاي مربوط  ها و عطريات و همچنين اعياد و آيين گل, بازارها, ها جشن, گان و شطرنجچو
  .هايي از اين قبيل شده است انجام عبادات و نکته,  شعبانةنيم, عاشورا, محرم به

الدين تغلق کتابي بسيار مفيد و   سلسلة تغلقان و بويژه غياثاين کتاب دربارة آغاز سلطنِت
  .مندي استحاوي اطّالعات ارزش

رضوان اهللا (قلم پرتوان مرحوم استاد پروفسور نذير احمد  اين نسخة خطّي بهتصحيح 
نهايي اين کتاب را نيز يادگاِر ايشان  تصحيح. انجام رسيد  حياتشان بهدر زماِن) تعالي عليه

  .سرکارخانم پروفسور ريحانه خاتون رئيس بخش فارسي دانشگاه دهلي تحقّق بخشيدند
نظير زبان و ادب فارسي بودند که تمام عمر خود را  د نذير احمد از استادان کممرحوم استا

تربيت فرزندان و شاگردان شايسته و همچنين , عاشقانه در جهت فراگيري زبان و ادب فارسي
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ها و  دريافت نشان  شايسته بهپاس اين خدماِت سپري نمودند و بهفارسي احياء ميراث ادبي 
اعطاي عنوان استاد افتخاري  دري نايل آمدند که از جملة آن بايد بهعناوين افتخاري گرانق

جايزة انجمن آثار و مفاخر فرهنگي و جايزة , دانشگاه تهران و جايزة موقوفات محمود افشار
همچنين . ايشان اشاره کرد نو به جشِن زرين رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در دهلي

دهندة  هاي تأليف و تصحيح متون ادب فارسي همگي نشان وزهآثاِر ارزشمند آن مرحوم در ح
  . عمر پربارش استِلوقفة آن زنده ياد در طو ذهن پويا و تالش بي

 زبان فارسي انداز که ترويِج اين چشم نو با رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در دهلي
و سرزمين کهن ايران و  تاريخي و فرهنگي دويِتهحفظ , و احياء ادبي در جهت توليد علم

نوبة  نشر اين اثر گرانسنگ اقدام نموده است تا به هند حرکتي جدي و نقش آفرين خواهد بود به
اند و نيز  خود در جهت تجليل از بزرگان هند که چراغ زبان فارسي را همواره روشن نگه داشته

سهمي داشته , بودتشويق دانشجويان زبان فارسي که استمراربخش اين جنبش حياتي خواهند 
  .باشد

مرکِز تحقيقات فارسي رايزني هاي مدير محترم  داند که از تالش در خاتمه بر خود الزم مي
 ارزشمند همت و حمايت ايشان نشر اين اثِر رضا قزوه که با فرهنگي جناب آقاي دکتر علي
  .ميسر گرديد سپاسگزاري نمايد

 الهي و براي فرزنداِن  غفران و رضواِناز خداوند سبحان براي مرحوم استاد نذير احمد
ويژه سرکارخانم پروفسور ريحانه خاتون رئيس بخش فارسي دانشگاه دهلي که  اش به فرهيخته

 نشر اين اثر فراهم آمد توفيقاِت روزافزون در جهت احياء ةپيگيري و اهتمام ويژه ايشان زمين با
 .زبان و ادب فارسي خواستارم

  .راً اوالً و آخ هللا االمرو
   برزگرکريم نجفي

  رايزن فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در هند
  و عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور
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  مقدمه
 و ١ني و چقنّوج ر،ي کاشمن،يان اُجه شاياه داستان  به مربوط, است در نثري کتاباالُنس نيبسات

 ني، و اهم بوده شاعر وي . استيلوهد ٢فش تاج ِاخِستانلّؤ م.ه شده نوشتينيي تزةويدر ش
  .ف استلّؤ ميها تيال نشانگر فعه است کي و عربي فارسياه شعريکتاب دارا

 و افتير پرورش ه شنيمهد شد و در  متولّ.م ۱۳۹۰/ه ۷۰۰ در سال يلهتان در دتاج ِاخس
 در ي اسم کامل و.کند  ميادي »يندهال «لقب ابخود از ورزد و   ميند افتخاره در د خودبر تولّ

 »تاج« بهبقّل المي عبدوسري صدر عالء احمد حسن دبمحمد:  استقرار ني بدنساالُ نيبسات
 الدينحمد بن عالءا«:  استهمدآ طور ني اي اسم و٤االشعارةصخال در .٣»اخستان« بهالمعروف

 و ني بساتيها ه از نوشت.»اخستان« به المعروف»تاج« بهبقّل المياحمد بن حسن عبدوس
ش  احمد و اسم جد پدرش عالءالدين,محمد ي اسم وه کديآ مي برهجي نتني ااالشعارةصخال

 در نسخ هنام ِاختسان ک  بهه نه معروف بود٦نام ِاخستان  بهف غالباًلّمؤ .٥ه بوديحسن عبدوس
  . استه شده نوشتنساالُ نيبسات يخطّ

                                                   
گرفته شده است و بنده هم چون , پتنا, هاي غيرچاپي پروفسور سيد حسن عسکري يکي از مقالهاز اين اطّالع   .1

  .مت را مطالعه کردم اين اطّالع را صحيح يافاالُنس بساتين
تر  ولي صحيح, استآمده » ِاختسان«واژة ) ب ٣٢٠ورق  (الشعاراصةخالو ) ١٢ ص (االُنس بساتيندر هردو کتاب يعني   .2

 .است» ِاخِستان«

  .١٢ص , االُنس بساتين  .3
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  الدين اثي غمحمد درباِردر م ه اخستان .ه بودهشيان مالزم پهاجدادش در دربار شا
مالزمت ) م۱ ۱۳۵۱-۱۳۲۴/ه ۷۵۲-۷۲۵ (ه بن تغلق شامحمد و )م ۱۳۲۴-۱۳۲۱/ه ۷۲۱-۷۲۵(

 است يخذأا مه تناالنس نيبساتغالباً  .بود ١االنشا واني ديري دبي وتيمورأد و م بوهکرد ارياخت
 ة در موزاالنس نيبسات يخطّ هاي خه نس.رساند  ميمه ه باطّالعما  ه بي وي زندگة دربارهک

ست ه کتاب ني ا در.مسکو وجود دارند) يشناس شرق (ي خاورشناسيتوي لندن و انست،ايانتيبر
 هدرسي ار دربيالنشاا داراستير  بهي سالگستيب  و در٢ه بودالدين اثيزمت غ ِاخستان در مالهک

 يو با يدر لشکرکش) Eastern Expedition (ي شرقي اعزامي در اردوم ۱۳۲۳/ه ۷۲۴ و در سال
 سخت و ي سال تابش گرماکي سفر تا ني ا دره کديگو  مي او خودش. استه بودکيم شره

 يت و مده شدماري بروتي ترينگام تسخه سخت ي گرماني اةجينت  و درهل کردتحمرا  هکوبند
وطن خود   به چون. بوده گشتدي خود ناامياز زندگ  وه در بستر افتادرهش ني ادر يطوالن نسبتاً

 بي طبمعالجات با گذاشت و ي خوبريثأ تي بر ويله خوش ديواه برگشت يله ديعني
 داستان ني ا,يماريت بهعف و نقا در دوران ض.افتي ي صحت کلّي خجندمحمددانشمند 

 ي وتاوردند و گزارش نمودند آ ي وشي پنش دوستا, انبساط و فرحت خاطريبرارا  ينده
 ني ااو. دبده نظر ه بودي فارسي و عالفي و لطفير، ظرقّؤزبان م  به در نثره داستان کنيادربارة 

 بن محمدمت سلطان  در دوران حکو.م ۱۳۲۵/ه ۷۲۶در سال  گزارش دوستان را قبول کرد و
 و شغل ادي زيگرفتار  به بناي ول,دي رسانليتکم  به کتاب راني ا که بودهست و شش ساليتغلق ب

  بوده داشتالي خه کي کتاب بزرگ و پرحجم را طورني اه نداد که را اجازي سلطان و,مهم
 رانيا  بهريعنوان سف  بهبار کي ,کرد  ميتأليف را االُنس نيبسات ه کاميمان اه در .دانجام برسان به

دربارش   بهي وه کي نام سلطانزين و راني در ايت اقامت و سفر و مدخيا از تار ام, شدليگس
 نياخستان را در بازپس”: سدينو  مييامدخانه بمحمد .ستي در دست نياطّالع , بودهفرستاد شد
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  .هم اختسان نوشته است) ۱۵۱۲-۳, ۱۴۹۵ ص (نامة دهخدا لغتممدوح خاقاني و نظامي است و در 
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 در ي فرستادند و وزيتبر در يلخاني اديدربار سلطان ابوسع  به بن تغلقمحمد سلطنت ياه سال
 يجا ماند و اندک مانه و در دي را شنمحمد، خبر درگذشت سلطان هتّهند در ته  به بازگشتهرا

 ني بود و اخستان در بازپسهفوت شدهجري  ۷۳۶ در يلخاني اديا ابوسعما, ١بعد درگذشت
 پس سفارت , بوده فرستاد شدرانيا  بههجري ۷۲۵ از شي پي اندکيعني محمد سلطنت ياه سال

 و ري کشورگه عشق شاتي حکااالنس نيبسات کتاب .ستي قابل قبول ندي در دربار ابوسعيو
ط  توسه را که داستان عاشقاننيف الّؤ م. استينده يها  از داستانيراآ  خانم ملکهزادهشا

نثر فاخر   بهيش وهخوا  به, بوده شده ترجمه ساديفارس  بهتينسکرا از س از دوستانشيکي
  . استه دادجاي ي و عربيفارس  بهياري بساتين ابآورد و در خالل آ دريفارس

 در هطور نمون  بهي از اشعار وي و بعضهم بوده زبان ي و عربياخستان شاعر فارس
 يقدردانو  و ابراز امتنان ي اعتراف و سپاسگزاريخر کتاب وآ در . استه نقل شداالُنس نيبسات

 کيعوض   به بن تغلقمحمد . استه نمودانيبرا  بود هد کريو  به بن تغلقمحمد سلطان هک
 و کامل و دو لي طوةدي دو قص. بوده اعطا نموديو  به و شصت سوارناريزار ده شصت ,هديقص

ست و ي بيل دارا اوةدي قص.شوند  ميافتي االنس نيبسات در ه کوتاي و دو مثنوه دو قطع,هکوتا
  :شود  مي طور شروعني است و اتيشت به

  ميفت اقلهفتاب آ تو چون غي تهگشاد  ميسمان تعظآ هرا کردو  جناب تيهز  
 و وزن هيشود و قاف  مي شروعه و مدح شاشي از ستاماًي ندارد و مستقبي تشبهدي قصنيا

 ةدي قصي ازاتيمثال ابطور  ه ب.ندا دهکاربر ه خود بةديدر قصقبالً  گري دي شعراه کهمان بوده
  :گردد  ميجا نقلنيف الّؤم

ــلمجاابوا ــا  ه ــد ش ــت محم ــم مرتب   هد ج
  ان نرسـد  هـ  در ج  ه کـ  ي مجد و معان   انهج

ــدبران ــا مــ ــک را دقــ ــدبيق فلــ   ير تــ
ــوزه ــة پانـ ــود زيـ ــرفيرو  اول بـ    شـ
  جـود  ست به و ت يمنسبت دل و دست کر     هب

   افتخــار کنــده کــجــايي  بــههيد رســيهــز
ــدوايهــ ــر  خل ــت ينب ــش نمــرود آياف   ت

  يمهيد و  از تو افسريب و ز ينت ز يافت هک
  سـمان تقـديم    را بـر آ    يکـس  يچهـ  تو   بجز

ــراي ــد تعلــ راي,انهــ نظــم جب   يم تــو کن
  يم پــا فــراز عــرش عظــيهــ اگــر بنراو تــ

  يم ممسک و کان تنگدست و بحر لئـ    سحاب
ــ ــو عــصا يچوبدســت هب ــان ت ــي درب   يم کل

ـ    ه ک مگر   يمهنـام تـو داشـت ابـرا        ه حـرز ب

                                                   
 .ب و مقالة نذير احمد ٤٠٥ورق , تاريخ محمدخاني  .1



  االُنس  بساتين// ١٤

  

  اب را نرســده گــر شــيمــح تــو مــددز ر
  ه در جهان همه سال  ک ينا يست اثر و ت ز خلق 

  نرهوم ـد رسـ شهو زندـامل تـم شـحک به

  يم رجــيــوز د  نکنــد دفــع شــرز آســمان
  ار اسـت و بـاد بـاد نـسيم         هـ  ب وايهـ  واه

  يمظام رمـ عويـســيس عـ از نفهـک چنان
  ١لطف عميم  بهاي هة خود کرددـ چو بنمرا  رـرازم ســ آزادگان فهـمـه با هـ کزدــس

 يادي زتياب و جذّريثأ و زور کالم و تيورآو ابتکار و نه دارد کي عادياه بيت هديقص
ن آ در هستند که هدي قصکي چند بيت ازشود   مي نقلريزدر  ه کيگري کالم منظوم د.ندارند

  : داردتي بهجديه هدي قصني است و اهکرد اديشاعر ممدوح خود را 
ــپ ــأ رهس ــر بيض فــثير بــاز ز ت   ارهــ اب
ــه   ة ابــداع نقــشبند صــبا  نــوک خامــ  ب
  يافـت  يروح مـان   ت ز  قـو  ه ناميـ  ه ک مگر
  ه دويد ک  کبک بس  خون پاي   سرخ به  تس  هشد

ــراي ــر ن ب ــوروز اب ــدم ن ــسان مق ــردي    ک
  وا بـرود  هـ ت  هـ  گـر از نک    يست ن شگفت

  ي پـا  يـک  در   يـام  در ق  يه سرو سـ   هستاد
  حـيـان فصـ زباي هزادن آـوسـ سهدـيـکش

  ر گلـزار هـ  کـرد صـحن     برين ب خلد آپر
ـ  هـ ببست در چمن از گل          نگـار  هزار گون

   بــا پرگــاريد گـل کــش يــرة دا راســتهکـ 
ــي ــپ ــا بر ار نظّ ــل پ ــهة گ ــ در کهن   ساره
ــساط ســبزهــزار عقــد گهــ ــر ب ــارهر ب    نث

   مـشک تتـار  هـاي  ه از نافـ ي خـشک مـزاج 
   سر انـدر سـجود چـون ابـرار        ه برد هبنفش

  ٢ چنارهسمان گشاد آيوــت سـ دسزاره
کردنها تجرب ري مشکلي برااي هي تنباضتي و رهارو کفّ به تويبرافتم ه تيبل در مصرع او  

 و انيفاقد روش ب شعر ه اگرچ. استه شده اشارها ينده نينش ه گوشيب و منزوهد و راهزا به
 هردکارب ه به سادهي تشبتي بني در چندي ول,ستير نثّؤ و مي قو, و زور کالم محکمه واژقيتلف

  .کند  ميشتري شعر را بييراي و گتياب جذّاتهي تشبني است و اهشد
 ي و اوضاع و احوال ناموافق زندگتي موقعتيشرح و روا  بهق متعلّهگرچ اري زتي بهزديس

 ند و درهستاب  واضح و روشن و جذّ,مه قابل في است وليمي و قديتروش سنّ در سبک و
  :اند هم نقل شده االشعارةصخال

  نـر هل  هـ  ا , رنـگ  هيش فلک ش  ين ا ز دور 
  هد رگ راسـت   ن  زان نمي ,  کاغذ است دورو   چو

   خورند چو ساغر مدام خون جگـر       ميه
  ل فـضل چـون مـسطر      هـ  پرورش ا  براي
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  يوسـت ن کـشد پ   خـون مـ    يخـتن  ر براي
  ب چو يافت گداخت بسان شکر در آتنم

  ي بـر دلـم رقمـ      يـد  د نر چو عيان  ه ره ز
  يافم مـو کشـ   اشـعار مـي   در فـن   ه ک مرا

  يشبرد با خو  ميه کيفيضع  شدم زچنان
  رگــزه رنــج بــر تــنم ي کــسيــد ندجــدا

  ر فـرد ه جـو يـد  کـس ند ر عيانهد  به اگر
  يـدا  شـود پ   مـي ه ينجام بلور  ز  مي چو
  ود روشـناس کنـون     صفت ب  ه ديد ه ک تنم
  وجـجأـيد ـنـ کياوکـ نرم اـ دلشـز آت

ــاب ــهز آفت ــشينهــ  ب    خنجــرر صــبح آت
  طعـم شـکر    حالوت سـخنم را فـزون ز      

   دفتـر يفة لـوح دلـم چـون صـح     شکست
   رانـد از جفـا بـر سـر     ميه ه ار ه شان چو
  ر کـشور  هـ  ه ب ر دمي ه گلم   ي چو بو  صبا

ــهچنانچــ ــول را ز علّ   يگرد يکــت و معل
   مـن بنگـر  ي سوي گوچشم يقين  به يکي

  کـنم مـضمر      مي ه در سين  ه ک هن دقيق  آ ره
   چـو نظـر  انيـان هچـشم ج   بمانـد ز   انهن

  درـد اسکنـد ز سـذرانـ گانـيرنـ پوـچ
  ١تر فتاب روشـنآ م زـت دلـباطن اس به  ي وليـف نحما نـوه چو ماهـ ارچرهظا هب

 هست و شش ساليب  شاعره کي وقت.م ۱۳۲۵/ه ۷۲۶ در سال نساالُ نيبسات ه کميدان ي مما
 نيمه  شاعر دري ولهمدآ ري تحرةمان وقت در رشتهم ه باال اتي و ابهدي رسليتکم  به,هبود

 . استه نموداني احوال بتيقاف و نامويري و پي و سالخوردگيماريب  به خود را بناضعف اتياب
 فکر و ,مي بشمارآن يوم اجماله و مفيدر معنرا  هکاربرد ه شاعر ما به کيفي ضعةاگر ما واژ
 از ريغ ه بيسن  شعر در کمةني در زميدست هري و چيارت عمومه مي شاعر برايهگاآشعور و 

ن تمام آ در که ه بن تغلق نوشتمحمد در مدح سلطان تيل بهف چلّؤ م.ستي نلي و دلهيتوج
از آن قصيده  تي بچند اين . مدح و دعا وجود داردز،يگر, بيب مانند تشهدي قصةء سازنداجزا

  :است
ــ ــوروزيمــن هب    داد صــباه مــژد, مقــدم ن
ـ     ز آبه کــار بـين هــ ابـر ب ب دســتيآ هب

   گل سوري کشد به  يم  گلو ينا  ز ني چو
ــر   يــد بية مگــر اوفتــاد ســاب جــوي آب

  يـد آ موسم نـوروز خـوش نمـي     به سخن

  اوهـ  شد ز اعتـدال  ينبر  چو خلد انهج
   چنـان برفروخـت در صـحرا       هچراغ الل 

ــهــر دم هــزار دســتان هــ ــواهزار گون    ن
   ز بـاد صـبا  يـشتن بلـرزد بـر خو    مـي  هک

  باه و سـاغر صـ      از لـب سـاقي     ه کـ  مگر

                                                   
 کوتاه شصت ة منظوميک يد بن تغلق براور است که سلطان محمآ ب تعجيار بسين ايول: ب ۳۲۰ ورق,االشعارةصخال  .1
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ـ    ساغر مـي   بنوش   رغـم دوِر فلـک     هرا ب
  ي تو پندارينبر ست چو خلد هشد جهان

  ه محمـد شـا    د گـردون محـل    هابوالمجا
   تـــوي ملـــک دارداراب رونـــق ببـــرد

  ان داريه در ج چيزهمه حق تو  ز فضل 
   بمانـد  يدشـن چون   دست تو    ي فشان رهگ

  يــدم امــروز بحــر را ديکــي ز منــصفان
  ب ز شرم در صدف و غرق شد در آخزيد

ــه ــو  ب ــردم گانتقــام ت ــام ــشکري    کــشد ل
  يـزي ر   مـي   چرا آب خويش   هو ک ابر گ  به

   مـرو هر را کـ ه سـپ چـشم بگـويي     به اگر
  ان روشـن  هـ  ج همـ ه اعظـم    ري چو ن  کند
ـ  اگر   ر تـو بـر سـرم باشـد        هـ  م  سـاية  ه ن

   جـنس خـود امـروز      يابنـا   ز !اخدايگان
  هست نظم و نثر ارچ     خراسان ِبآ رب همه
  يوروزـ ابر نرـيـأثـ ز تهـا کـ تهـيشـمه

   وفـا ي رنگ بوهيش در فلک ش  يست ن هک
ــ ــستا هنمونـ ــزم ش  زيـ ــشهبـ    واالهنـ

   خنجــر تــو فــتح نمــاست آينــةهــ هکــ
ــکندر و دارا   نمانـــد رونـــق ملـــک سـ

  متـا هن دوم    و آ  يب ع يکي يز دو چ  مگر
  يا تر در  يده جود تو لب خشک و د      ز شرم 

  يـا ح شـود ز  ب مـي فـت آ ک ابر   يش پ هک
ــو ــد دچ ــوي ــغه گ ــو لر تي ــؤ ت    الالؤل

  خطا که کشد سر ز حکم تو به ن بر آز چين
  سـخا  زند ز    بحر کفت الف مي    يش پ هک

   تو بماند چو قطـب پـا بـر جـا           يبتهز  
  امسـ   رسـد بـه  اي ه تو گـر ذر   ي را ز نور 
  ر بــسوزد در آفتــاب عنـــا  هپ ســ مــرا 

ـ  ين مـدحت تـو انـدر      ز يمن     مـرا  ه زمان
  ست مولـد و منـشا  هـ نـد مـرا   هخاک   به

  واأالم ت چو جنّنـياحيود ز رـ شنـچم
  ١داـي ناپ درختخـيبو ـاک چـ خرـيز به  تـهواـبز باد و بدخـال عمر تو سرسهن

 است و در اغلب هنام مرزبان و هدمن و هليکلسبک   به متداولتي حکاه پانزدي دارانيبسات
 حلول روح در کالبد اي مانند بلبل شدن عاشق و گل شدن معشوق ياهدادين روآ يها تيحکا

 توجه مورد ه خوانندي براري زيها هنکت ني در بسات.شود  ميهدين دآ و جز ي چون طوطيگريد
  :ستنده

 شعر ةقيذوق و سل شوق و  بههف اشارلّؤ مناسب مانيو اصطالحات و روش ب ها هواژ .۱
ب خراسان، آ ا،يبلرزد، داراب، مردم گ  مي گل،يسور: طور مثال هد، بدار يمي و قدهنهک
 .هريغ  درخت وخيب
 .ديافزا  مي شعر راييباي ز,ي اصطالحات شعرگري و ده ساداتهيتشب .۲
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 يتادان فارساس با هکند ک  ميي داشت پس سعيهگاآ خود ينده نسب ةشاعر از شجر .۳
 .، برابر بشودهنگ بودهغاز دانش و فرآ ة نقط وهواره گهزبان خراسان ک

 . استه و پرکشش و مسحور کننده و تازلي اصي ويدعا .۴
 ة قطعلي است ويمعن يارزش و ب ي بت،يمه مختصر و کم ايلي خيکي ,ه دو قطعنايم از

کند، سزاوار مراعات و  ميصحبت  ارطنز تلخ و ناگوزبان  با هن دورآمردم  ابشاعر  هک گريد
 : داردتيفت به ري زة قطع.باشد  ميتوجه

  نـر هل فضل و    ه ا ه بدخوا همه جماعتي
  رهــ نداننــد ســنگ را ز گه کــجمــاعتي

  نشـان يکـسا    بازار عقـل    ه به  ک جماعتي
  هان فروبـست  هـ  د هت مدح چو غنچ   وق به

   نقـصان  يلمشان نـشود در فـضا      ز طعن 
   بـاد وليـک    هخجالت گرفت   ز ها  هصحيف

  نـش مـند قدر دانـناسـنش ـل ميه جز

ــاعتيج ــه م ــدخواهم ــا ه ب ــردم دان    م
ــد اطلــس از خــاراه کــجمــاعتي    ندانن

ــب ــ مايهـ ــنگينهـ ــؤ و لرة سـ    الالؤلـ
  صد زبان گويـا  جو چو بلبل به  هوقت   به

  ن ســگ کجــا شــود دريــاهــ از دپليــد
ــد ــهنخوان ــم يم ن ــشاهــ رق ــر ان   م ز دفت

  ١ينا چشم نابدـة خورشـي چشمهک چنان
  : استنير اُجه شفي در تعريکي دارد، ه کوتايدو مثنو

  شت در نکــوييهــ چــو بريهشــ
  ست ان روانر آ اند هک ه چشم ره
ــابيهرچــهو ز    نکوســت کــم ني

   شــتابد يــدنش د ه بــيــر  پگــر
   بــاغ رضــوانيم چــو نــسبــادش

  سـت   عقٰبـي يب باغ زهر ک ه ش آن
  دـمـحـا مــان گشـهـسلطان ج

   جـويي  هر آنچـ  هـ و   ا تو در  يبيا
  سـت  ا  گالبـدان   يکـي  ه کـ  گويي
   غــم نيــابيه جــز کــهمــه يــابي

ــتز ــر گذشـ ــازهو عمـ ــد  بـ   يابـ
ــردرد ــب م ــيه قال ــد   م   انجــدم

ـ يگان بـزم خـدا    چون   سـت  ي اعٰل
  ٢دـلک سرمـ مياـقـاد بــ بکش

  :جدا شدن محبوب است ت احساس از رقّاني در بي دومو
ــز بخــت ــتيزم خفت   ة خــود در س

  دم زار  از عشقش شـ    ه ک يم گو اگر
ـ   ويـز  دست آ  هن   يـزم  گر  پـاي  ه و ن

   بگـذار  هيـش  اند ين کـ  يند گو مينه
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  ان کـنم راز دل خـويش     هـ  گر پن  و
  شــــنايي آيـــاتم  بــــا حنمانـــد 

   شد خـرمن صـبر   هم سوخت ز عشق 
   مـن   در دامن  ين غم صد چاک ب    ز
  يش غم خويمرا گوه  غم مردم کز

  جــور مانــدم ه و مهن در نالــ آاز
  تادـ در سر افيريـن شيوداـ سمـرا

  ان بـيش  مـ ر ز هـ  گـردد    ه اندو غم
   جـــداييه جـــانم ز انـــدو رود

  مـن صـبر  ا دبرفت از دست عقلـم   
ــ ــن  ارد ب ــمن م ــادا دش ــن مب   ز م

  يش چو کس را محرم خو     ينمب نمي
   چون بلبل ز بستان دور مانـدم       هک

  ادهکن گـردم چو فرهگر کو سزد
  ١ در زميـنـمهسمـان نـدر آـ انهن  يـنـمنـ چيالـ در حـجـر يـاره ز

  .استرکشش  و دلکش و په، روان، مسحور کنندهروش ساد به يردو مثنوه
 . استه پرداختي و امور کشوردارياسي مسائل سانيب  بهها  داستاننيخالل ادر ف لّؤم .۵
 شيزبان خوو داب و رسوم آ و ينگه نکات فرانيب  بهو يخي تارعيوقا به کتاب ني ادر .۶

چوگان و  ,نآالت آ و يقي موس،يپرداز هره چياشنقّ  بهين اشاراتآ است و در هپرداخت
داب و رسوم مختلف و آ، ا عاشورا، مراسم روِزهنآ ه ب مربوطيها نييآ و اديطرنج و اعش

 .شود  ميهدي دنآجز 
 ه پانزدهارده چباًي تقر, دارديتي حکانيز احمد ري پروفسور نذسينو  دستافتي و درحيتصح

 اخستان را »االُنس نيبسات«نام  ه بي کتابي وه بودم کهدي احمد شنري از پروفسور نذشيسال پ
 ة درباريخبر چيه بعداً .هفراموش کردرا د فرن آ و اسم ه چاپ داديا بريکس  به وه نمودحيتصح

 کي در ه بنديروزفاق  اتّز ا.شد  ميزد و ملول  مي کتاب حرفة دربارهگا به ه گا.ن کتاب نبودآ
 کيتش بسپارند آ  بهن راآ خواستند  مي بود وهجمع شد پروفسور ة در خانه کيکاغذ ةنيگنج
مان ه ني اه کدميمه في از ورق گردان بعد.متافي احمد ريذن فسوروپراز  سينو  دستةنسخ
خوشحال .هبودکرده گم را ن آر هظا ه و به نمودحي پروفسور تصحه است کاالُنس نيبسات ةدمسو 

  درراني اي اسالميورهجمفرهنگي  زني راگر، برزي نجفمي دکتر کريقاآ ا بيشدم و روز
 نيبسات چاپ ي خود را براتي قلب رضاميصم  باي و. کتاب صحبت کردماين ةنو دربار يلهد
 حروفچيني ي براايشان . رساندمشاني ادسِت بهرا  هدن مسوآ بعد از چند روز ه بند. نمودندارهاظ

داد و  من هن را بآاي از  بعد از تايپ آقاي کريم نجفي نسخه .سپردند يرينپرويز  يقاآ  بهن راآ
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ن را آطور  مانه ه نداد که اجازه طبع جستجو گر بند.بار اين نسخه را ببينيد شما هم يک: گفت
 وجود ه کيه اشتبا. دارد غلطيلي خه معلوم شد ک, خواندم»ي « تا»الف« چون از .بگذارم

 بود و ه نشده مختلف دادياه ه نسخي برايگذار ه نشانني بساتةد در مسوه بود کنيداشت ا
اساس  ة را نسخيکي کدام اي است ه شده استفادني بساتي خطّة از چند نسخه نبود کمعلوم
 را ني فقط متن بساتيري نيقاآ در واقع بود، ه ننوشتهيم در حاشه، اختالف نسخ را هگذاشت

 ينا احمد تمام ري پروفسور نذه چطور ممکن است که بودم کري متحه بند. بودندهدکر ايپت
 ةح در کتابخانمصح ةشت نويسي انگلةم مقدکيفاق  اتّز روي ا. باشده را فراموش کردهازيچ

 کتاب ني اي خطّة پنج نسخه معلوم شد ک,ن را خواندمآ چون .دي رسهدست بند  بهي ويشخص
ن آ از ايشان و هديرسح  مصحدسِت چهار نسخه به و دارد وجود اي مختلف دنيها هدر کتابخان

  .اند ه کردهاستفاد
ح  مصحهم شد کمعلوماحمد  ري نذسينو  دستةمطالع با ه مرتبهت نظر دو سدقّ  باهبند

 يدارهنو نگه لکه دانشگاة در کتابخانه کيا ه و نسخه نموده بدل از مداد استفادة نسخيراب
 اساس ةن را نسخآ است، هدياتمام رس به هجري ۱۰۴۶ المبارک سال  رمضانهدر ماشود،  مي

 خيتاردر  و ه کردهاديدست خود پ  بهيقي محبوب احمد صديقاآ را همان نسخه و ه کردبانتخا
ي اختصارةنشان چيهن کتاب آ چون در . استهدرسان ليتکم  بهيالديم ۱۹۸۱ سال ي مهل مااو 

 و »م« هني دوم مدة نسخي، برا»الف« هني مدة نسخي برا»ب« ايانتي برة موزة نسخي براهنبود بند
  .ام ه کرديارذگ هنشان , اساسنوه لکة نسخيبرا

طور مثال  ه است، بهجا نوشت مانه و ه را نشان داد متن اختالف نسخياهح بر سطرمصح
 .ه نشان داده واژري ز را درنآ وجود ندارد يا ه واژاي ي حرفايانتي برة موزة کتابخانةاگر در نسخ

را   بدلةنسختفاوت  و ه نمودحيتوض ه واژريزن را آ بدل دارد ة نسخهني مدةاگر در نسخ
 اي ندارد ه واژهني دوم مدةطور اگر نسخ نيمه .است ه نوشته واژير باالد يا هواژ اي يحرف به

 »کذا« بعد از نوشتن هي حاشيرو ه و روبهگذاشت نشان کي هن واژآ ريزدر   بدل داردةنسخ
 ام ه درج نمودهي صورت در حاشنيمه به بدل را ة تمام نسخه بند. استه بدل دادةنسخ

 ,ام ه را نوشتشي معنايگذار اعراب با و ه استخراج نموددياز کالم مجرا  ينآر قاِتيآطور  نيمه
 يکمک استادان بخش عرب بارا  ي و اشعار عربثي قول و حداي ي عربياه سطراي ها هواژ

 يتا جاي . شوده خواندحي درست کردم تا شعر و نثر با تلفّظ صحيگذار  اعراب،يله دهدانشگا
ت من  در استطاعهرچه ي ولام ه برگردانديفارس  به راي ممکن بود عبارات و کلمات عربهک
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 را ي فارسبينوس و غرأ کلمات مشکل و نامي بعضيطور معنا نيمه .ام ه را دست نزدهنبود
  .ام ه درج نمودهي در حاش،ي مختلف فارسيها نگهفراز  هبعد از استفاد

 تيچاپ کتاب رضا که به مينما ر تشکّي نجفمي کريقاآاز  هدانم ک  مي خودةفيخر وظآدر 
 قاتي مرکز تحقمدير، هرضا قزو ي عليقاآ  بهدارم ميار همراتب امتنان خود را اظهمچنين  .دادند

دکتر   وهللا ميعلاز  مينما  مييسپاسگزارنيز اند  همفتخر ساخت  راه بنددي مفهاي تمشور  باهک
 جمالت و يگذار  و اعرابي متن عربحي در تصحه کيله ده دانشگاي استادان بخش عربمينع

  .اند ه کردهماني کمک صمياشعار عرب
 کردند و داي پي کمک فرصتي براه اشرف خان کميدکتر علاز  مينما  مير تشکّدر پايان

 اغالط هکقريشي ن حٰمعبدالر يقاآ  بهمينما  مي خود را ابرازيميرات صم تشکّومن وقت  هب
 اِتيآ اصالح در هکخان  رضا ي عليقاآطور  نيمهاند و  هت نظر رفع نموددقّ  را باتايپي ةنسخ

رات خود  تشکّهمهخر از آ  و استشي قابل ستاي وي جستجوه در متن موجود بوده کينآقر
درگاه حضرت حق   و براي مرحوم پدرم نذير احمد از کتابنيخوانندگان ا  بهدارم  ميارهاظرا 

  .طلب مغفرت و علو درجات را دارم
  والسالم

   خاتونهحانيپروفسور ر
   م۲۰۰۹سپتامبر  ۱۲

  )ش ه ۱۳۸۸  شهريور۲۱(
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  ن الرحيمبسم اهللا الرحٰم    

جاللت،   باقياس نثار حضرت  بير ثنايرر در، حمد و سپاس و غ١ُصد هزار جواهر زواهر
$ #$!ã≅yèøÿtƒuρ ª«توقيع   بهآفريدگاري كه مناشير نافذ حكم ازلي او tΒ â!$ t±tƒ ∩⊄∠∪«و ٢ »ãΝä3øt s† $tΒ ß‰ƒÌ�ãƒ ∩⊇∪«٣ 

س او برمزيان متوطّن عالم افالك و کران بي  ساكنان ممالكن و محلّي است و ذات مقد
uθ«ا همت  بيالحكم پايان مركز خاك پادشاهي است مطلق  بيعرصات èδuρ “ Ï%©!$# ’Îû Ï!$ yϑ¡¡9$# ×µ≈s9Î) ’ Îûuρ 

Ä⇓ö‘ F{$# ×µ≈s9Î) 4«ةابجد خواني مكتب تعليم او سرادق عظمت و سراپرد  بهشناس ، عقل كلّ دقايق٤ 
از اوصاف كمال  اي شمهپرداز ناطقه در بيان  برين زده و تيغ زبان سخن عزّت برفراز نه سپهر

$‘x8u«و جالل او چون زبان تيغ از گوهر نطق عاطل مانده  قدرت  باذات t6s? ª!$# �>u‘ tÏΗs>≈yèø9$# ∩∈⊆∪«٥:  
  مـنه وصفش فهـدان ز كـتنگ مي   وهم٦سست جوالن ز عزم ذاتش  
  ر در اوـب ادهـيـپ كـي كل سـنف  او ترـدف ز نـسخ يك كل لـقـع  
  ه عـاقـالن گفـتندـكـ نار زـت پاك  كـه غافـالن گفـتندا ـه  آنپاك از  

 نرگس ةبين در ادراك پرتو انوار عظمت و كبرياي او چون ديد مردم چشم عقل باريك
 كسوت نور عاري گشته و مهندس اقليدس گشاي فكر در تحرير عشر عشير سرجمله نعم از
قرار و آرام مانده و قلم آسا از دست رفته،   بيز غايت تحير مانند انگشت محاسبمنتهاي او ا بي
»βÎ)uρ (#ρ‘‰ãès? sπyϑ ÷èÏΡ «!$# Ÿω !$ yδθÝÁøtéB 3«تش چون در صحراي ابداع و اختراع باران شدهاد، سحاب ار٧ 
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  االُنس  بساتين// ٢٢

  

  آبي چندين هزار جواهر ثمين در سلك وجود كشيده، نسيم صبا لطفة قطرةواسط به
 لطيف ارواح در بساتين اجساد و حدايق اشباح هاي گلش چون در تبسم آمده انواع نهايت بي

Ÿωr& ã&s! ß,ù=sƒ« گردانيده متبسم ø: $# â� ö∆F{$#uρ 3 x8u‘$t6s? ª!$# �>u‘ tÏΗs>≈yèø9$# ∩∈⊆∪«عنايت كارساز او سايه  اگر آفتاب١ 
 زمين کرةسركش فلك را چون  خنگ  تن سرقوت مدد  بهنيت اندازد ه حقير ضعيف بة ذربر سر
 مدقوق را در دارالشفاء ةماي  بيةجا قرار و آرام دهد و اگر رعايت شكسته نواز او ساي بر يك

گان بربايد، سيار زور بازو تاج جهان افروز نور از فرق خسرو  بهكرم خويش پرورش فرمايد،
سنگ قوي  ضاد دستگيري مربي احسان او كمر كوه گراناعت  بهند نامعقول برگ بيدکشمشير 
بخش او سپر گل كه آسيب نسيم صبا صد رخنه  قوتاستظهار تأييد   بهميان دو كند، و نهاد را از

اثر و غرض از خويش بازگرداند، ارباب بصاير   بياف راک تير چرخ سندان شافکند وي مي در
 ٢خوانند، اصحاب معرفت بر نوك هر او فرومي دفاتر بدايع صنايع ,در صفحات اوراق اشجار

  :كنند  تازه عذار كمال قدرت او شكفته و خندان مشاهده و معاينه مي٣هاي گلخاري انواع 
  دـاحـد جـحـف جيـام كي   عجباً كيف يعص اال له٤أيا  
  دـه واحــلي أنـلُّ عدــت  ه آيةــيٍء لـي كُلّ شـو ف  

در بحر محيط آسمان روان ملّاح مدد بادبان و معونت   بيالسير هالل  سريعزرينكشتي 
ات در درياي نيلگون سپهر بر روي آب سيارشمار ثوابت و   بي اوست و دررة حكمت بالغةكرد
ط جهان سوزش دواير افالك را در لحظه خَ شرري از آتش س٥تأثير او، ةت غالب مشيةآورد

ف قهر جان صصدمت تندبادي از عواوم ناپديد گرداند، و  موهةچشم جهانيان چون نقط از
 مثال بر روي هوا متظاهر كند، و ذرات خاك بربايد و ط از اجزاي بسي٧ تركيب٦قوتربايش 

 انبيا و ة و پيشواي زمرفتوت و اختر برج نبوت سپهر تحف تحيات و طرف صلوات بر آن مهر
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  ٢٣ \\االُنس  بساتين

انوار آيات   به كه١»ااهمنَأات يِح التن ِما واهزكَوات اَلَ الصن ِميِهلَع«ي  مصطٰفمحمد اصفيا ةمقتداي فرق
آثار معجزات غرقه شدگان درياي   به گردانيد وتجلّي از سواد گيتي ملالض ظُلم و بينات ظلمِِ
  :ساحل هدايت رسانيد  بهغوايت را

  النبـهو الّذي خت ٢راحاـن تتـراِت لـه العطـأكناف  عنوة فهي ـم  
  كلّهـرايـ الش٣نسخ احاـدي افصـبيضاء تفصح باهل  ريعٍةـا بشـع  
  اح ايضامحها هلض و أو ٥نصحاً  ٤ق ال يالومـها اخلليا إلـو دع  
  ه و أباحاـلـن فعـهي عـَفيما ن  ٦ حلكمهدر المرـي االوامـماض  

*  
  شمــسة نــه مــسند هفــت اختــران

  خرد خاك اوست  احمد مرسل كه    
  ار كــنگــپر تــر روشــن نقطــة

  پردگــي  حــرمش در عــصمتيان
  افروختـــه  ز دل اٰلهـــي  شـــمع
   كه محتاج اوست    خورشيد چشمة

  نـريـقـدش همـا ابـ ازل تفـلط

ــ   تم پيغمبـــراناخـــتم رســـل خـ
   جهان بستة فتـراك اوسـت      هر دو 

  ارترين ســــخن گــــ نكتــــة پر
ــصمت از ــه پروردگــي  اع   و يافت

ــا ازل درس ــد تــ ــه ابــ   آموختــ
   از شـب معـراج اوسـت     نيم هالل 

  نـو نازنياش ـق نازكـت حـرحم
“z≈ysö6ß™ ü« آب حيات قربت در ظلمات ةآن نوشند Ï%©!$# 3“u�ó  r&  ÍνÏ‰ö7 yèÎ/ Wξø‹ s9«ة و آن پوشند٧ 

$! ∪⊆∩ Ûµٰٰ« ةخلعت فاخر عزّت از خزان tΒ $ uΖ ø9t“Ρr& y7 ø‹n=tã tβ#uö� à)ø9$# #’ s+ ô±tFÏ9 ∩⊄∪«م ة نتيج,٨ات ايجاد و مقد
tΒ$!«تكوين صاحب خطاب مستطاب  uρ š�≈oΨù=y™ö‘r& �ωÎ) ZπtΗôq y‘ šÏϑn=≈yèù=Ïj9 ∩⊇⊃∠∪«٩.  
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  االُنس  بساتين// ٢٤

  

 ة قوس را در قبضة گردش چرخ خانتأثير انجم از زهي همايون اختري كه تا خسرو
$ ΝèO§« آرد كمان قاب قوسين جز بازوي بخت بلند او نكشيده،  ميتصرف tΡ yŠ 4’ ¯<y‰ tFsù ∩∇∪ tβ%s3 sù z>$s% 

È÷y™öθ s% ÷ρr& 4’ oΤ÷Š r& ∩∪«دستبرد ٢اريزنيزه گ  بهسبز آسمان در صف سپاه كواكب  و تا سماك رامح در١ 
$ÏMt/u�tIø%$# èπtã«يك اشارت دو نيم نكرده   به مثال او جز انگشت هاللنمايد، سپر سيمين ماه مي ¡¡9$# 

¨,t±Σ$#uρ ã�yϑs)ø9$# ∩⊇∪«آن آفتابة زمين از آن روي نازل و خاكسار شده كه از سعادت ساي٣  
ي محروم مانده، عرش از آن سبب عالي و پايدار گشت كه خاك نعل قدم مباركش را گشا جهان

روشن ضمير را كه منشي  ٤تيغ زبان درربار زبان فصحاي تيز طبع  بهسر داشته، هم افسرآسا بر
حجج قاطعه چون خوانندگان حروف هجا عاجز و   بهديوان فلك در درس كمال بالغت ايشان

زبان تيغ گوهردار   به هم٦»ٍشيِر قُني ِمن أَدي بِبرع الْحصفْأَا نأ« گردانيده كه ٥ملقاصر نمودي ق
  چرخ را برةرط حماست شير بيشسرهاي مخالفان سرافراز آن دين را كه از وفور شجاعت و ف

 يِبنا نإشمردند چون سر سوفار دو پاره كرد كه،  مثال شير شادروان دستخوش خويش مي
السيف:  

  ٧لولُـمس اهللا يوِفـس نـِم دـمهن   بهِانّ الرسولَ لسيف ِلنور يستضاُء  
يهان و راهنماي کيش و بر آل و اوالد كرام او باد كه محاسن اقوال و افعال ايشان آرا

  . ضاللت و طغيان است٨سرگشتگان بيداِء

  ٩فصل
كه ممالك هفت كشور و اقاليم بحر و بر را از پرتو انوار را  مر خدايي مجددحمد و ثناي 

ي، ي و تواتر فيض سحاب احسان شامل امل گشاي مجلس اعٰلآرا ملک عدل كامل آفتاب
 گيتي افروز سپهر جهانداري و اختر ، خورشيد و عجمربخدايگان عالم مالك ممالك ع
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  ٢٥ \\االُنس  بساتين

 اذَلَ مِنيلَقَ الثَِفه، كَنيِضرأي الْ ِفلّ اَهللاِظبخش خسروان روي زمين  مسعود برج شهرياري، تاج
املنصور   األوثان و األصنام، املؤيِّد من السماَءِدسالم، هادم قواع، عامر مباين اإل١نيِقاِفي اخلَ ِفِقلْخالْ

حي رسوِم العدل و  الزمان مالغراء خامت كرام اخللفآء، سكندر الدولة ٢علي صفوف األعدآء ملك
  بن تغلق شاه شاهحممدن ابوااهد مشس اخلالفة  الواثق بتائيد الرٰمحلك سليمان ماِالحسان وارث

دته مس امللوك لدولة الغراء و تقاصرت خطي الفكر عن ٤يد و انت ِص٣السلطان بن السلطان و هو الذي
الُ الوفود الشمآء، هانت علي أهل اجلرائم عظائم ذنوم لعلمهم بعاجل عفوه العميم ولو يسبق قطُّ سؤ

ِعطّرِت الدنيا بنسيم مشائله و استنار وجد االرض بشموس فضائله نتهت سبلُ  اجلسيم ت٥هعطاء
ي من زمن الورد يف حسنه و طيبه و السائلني إيل بابه و اخضرت رياض اآلملني بسحابه، زمانه أعٰل
، و يمد الفتح ٦ه إيل أعالم دولته أزيا لُعهده أحلي من أيام احملب الواصِل ايل حبيبه، جير النصر العزيز

البواتر الّا يف رقاب رؤس األبطال و اليزوي الرماح املبني البيض علي مفارق جيوشه، ظاللُه اليغمد 
النهاك الّا من مبهج االقبال قد اقسمت املآثر الزهر أن اليلقي أعنتها ِاال إليه، و حلفت املكارم الغر أن 

ماليلفاء إلّا سابق جمده و مل يظفر بالقدح  قصب السبق يف حلْبة احل٨حين مل جيوشها اال لديه، ٧حي
أقدام مهمِه و غدِت البحار  ه،املعلّي من املعايل االعايل جد ت هامات الشهب املستنسرية مواطيأضح

 واه دام و امتأل ال امتزاج املاء باملالزواخر جداول من حبار كرمه، قد امتزج الكرم بطبعه الكرمي و
ام سلطنه ما ابتسم مباسم الروض من تواتر عبخ ٩ و ال امتالء العذرانالقلوباهللا أي لّّ الغمام، أدام

 نور و ضياي فراوان و فر و بهاي . الشمس املنرية الزهراءار سواد االرض بطلوِعسناالنوار و است
برفراز اين هفت شش طاق معلّق نصب  عظمت و جالل او را ةپايان ارزاني داشت و سراپرد بي

 درجات ترقّي قران داد و استحقاق  طراز خورشيدزرينعلم   با رايت فتح آيت او راكرد و ماه
  نقش نگين او گردانيد و ظالل ظليل عنايت و اكتساباً ارثا١٠ًرفيع سپهر منزلت سلطنت را
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  االُنس  بساتين// ٢٦

  

ان ن كمال معدلت و وفور احسان او بر سر متوطّةواسط  به راغايت خويش  بينهايت و كرم بي
ربع مسكون بگسترد و براي بناي ضعفاي امت و ملّت از فرط حمايت و حسن رعايت او 

تواتر فتح   به او راة متين در بسيط عالم پيدا آورد و شمشير عزايم نافذاي هحصني حصين و قلع
 انوار  تاج مهر١»ÎA÷σãƒ …çµx6ù=ãΒ ∅tΒ â!$t±o„ 4’« نامتناهي ةمبين و توالي نصر عزيز آب داد و از خزان

يمن قدم   بهبر فرق فرقدساي همايون او نهاد و سرير سليماني و تخت جهانباني را پادشاهي
سمؤلّفلل . او چون عرش عظيم بلند و پايدار كردممقدا م:  

   رقاب البيض واسوِد٢حينعضباً   د اجلبار غاليةًـه يـلَّ منـد سـق  
  دـناديـرّ الصـه غـرتـت لغـاند  ك األرض قاطبةًـن مليـفياله م  
  ٣ر حمموٍد و مسعوٍدـ ذكدعـله فَ  قرن ِفي مقرونان والسعد احلمد  
   بن داؤدلك سليمانَـك مـتنسي  ةً كادت لبسطتهاـ مملكطاهــأع  

*  
  زانكه داند كه كيست درخور ملك  لكـر مـ افسادـق نهـرش حـبر س  

عقد جهانداران روزگار ساخت و هم در مبادي ةل عقد خسروان فلك اقتدار و واسطو او 
توقيع فتح عرصات و ممالكي كه   بهنشو و نما و عنفوان شباب منشور دولت روزافزون او را

و هوس نرسيده بودند آرايشي  تمنّاقدم   به آن جزامتداد اعمار در سرحد  بهسالطين ماضيه
  .٤» واِسع عِليمرحمِة من يشآُء و اُهللا يختص بِِو اُهللا« بخشيد تر تمام هرچه

  پيكر هاللزرينكمال او و جرم   بازهي پادشاهي كه فلك اطلس شادروان ايوان عظمت
برين نطاق امتثال اوامر و نواهي او را  هرنعل سمند براق مثال اوست، جهانداري كه كواكب سپ

ي او ميان بسته و اجرام مستنير عالم علوي براي احراز مفاخرت خاك جناب اعٰل فلك مثال بر
 رفعت قدر بر سر ةكمال او سراپرد  با پاسباني قصر جاللةواسط  بهكيوان,  چشم ساختهةرا سرم

ير از مالزمت اقامت مراسم ثنا و دعاي درگاه سالطين  روشن ضمايوان هفتمين زده و مشتري
 از براي ريختن خون ١را تيغ گز گشته، بهراممتمکّن عالي حكومت فلك ٥پناه او بر مسند
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  ٢٧ \\االُنس  بساتين

ت جهت جود دس  به جهانگيرن را در چرخ دوار تيز كرده و خورشيدکرافشيمخالفان او شمشير 
بخش او كيمياگري پيشه ساخته و ناهيد بزم آراي در مجلس انس او باربد مثال، نواهاي  جهان
 و نثر درِر منظوم ٢ورثادا رسانيد و صاحب ديوان انشاي آسمان در نظم جواهر من  بهافزا روح

 نموده و  شبديزش بر سر ماهي خود را نعل آسا٣آرزوي سم  بهمدحت او موي شكافته و ماه
مسافران صبا   باساق عرش هم قدم، صيت مكارمش در جهان نوردي  با تختش در رفعتةپاي

 بر راي ٥ مدبران فلك٤ات علم منصورش تابان و معضلّ دين جعفري از ماهخورشيد ,همدم
 روزني در  آفتابةدرياي محيط نمكداني بر خوان احسان و نوال او، و چشم ,منيرش آسان

  :مؤلّفلل .ايوان قصر جالل او
  مشس اخلالفة من يـدين حلكمـه    

   متيــستر؟أعــين حممــد شــاه  
مــا بــارز األبطــال إال و انثنــت  
  تــز مــن حــب الطعــان كأنهــا

   مـن سـطواته    ٦الغر ولو يـصف   
ــسيفه ــسماء ب   و إذا أشــار إيل ال

   املنـــونَ حبـــدهمبهنـــٍد يـــردي
ــدة  ــوان توق ــرب الع ــد إذاحل   ول
  ميضي كما متضي الـصوارم رأيـه      

  حتــسنب اولــوالنهي أجــداده  ال
  حيــدو بنايلــه العفــاة مجاهلــا   
  إن أظلمــت ســبل املــرام المــل
  مل يــرض منــه املــادحون بنائــل

  مشس السماُء و خيـضع اجلـوزاءُ      
ــصاءُ  ــه اإلح ــوا ِل ــر دون ن   للقط
  محــرا و مــن مهجاــا الــسمراُء
  خود وقـد مـادت ـا الـصهباءُ        

  لي طباه دمـاءُ   ـيف احلرب من قت   
  وي النجوم و تكسف البيـضاءُ     

  جـاءُ اٰلهي ٧ إذا التقـي   بنفح الكماة 
  يف كــلّ صــدرٍٍ طعنــة جنــالءُ   
  إذين النــــوازل حتجــــم اآلراُء
ــاءُ   ــه أحيـ ــام بـ ــويت فـ   مـ
ــضاءُ  ــها االنـ ــون نيتـ ــا ختـ   ملـ
ــياءُ  ــين هلـــن ضـ   فنوالـــد املغـ
  عــن مثلــه يتقاصــر األنــواءُ   
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  عــدلً أذلً األســل هيبتــه فحــن
  التبتـــدي ِالّـــا بـــشكر نوالـــه
  ِمن كفّه يـسترتل اجلـدوي كمـا       

ــه ي ــض الطــرف ســادالوغادب   غ
  نرجــو احليــاة لنــستفيد بــشكره

  كارم و العٰليـك أبا املـالزال عن

ــالءُ  ــسترضع االطـ ــا تـ   لبواـ
ــضاءُ   ــم األع ــوم تكلَّ ــاس ي للن  
ــاءُ  ــشف الظلمـ ــة يستكـ   جببينـ

  ــه حيــل حبــا   م العظمــاُءول
  ِنعمـــاً و إلّـــا فاحليـــاة عنـــاُء

  ساءـزة قعـاء و عــقـول البـط
دادگستري كه تا رايت عدل عالم آراي او در بسيط جهان نصب شده شيران ژيان برعكس 

خوردن باد قانع گشته، باد خزان   بهداشته و چون شير علم طبيعت چنگ از دامن صيد باز
ا از صحن چمن برآورده برخالف خاصيت در احياي اجزاي همواره بردا برد سپاه او گرد فن

  :اظهار رسانيده  بهبخش عيسوي مرده خاك آثار دم روح
  ايـــود كاه ربـه كاه شــاذبــرو جـــيـپ  ون روش آموز مكافات شودـدل او چـع  
  ١گشاي ود چهرهـو شـدلت او چـخامة مع  زدـرخيـر بـشـوع بـور از نـالف صـتـاخ  
  گ زدايـاو زن ةـديشـان لـصيق ودـش گر  و ز بيم يدـز ام رهـخي ودـش لـقـع دةـدي  
  گشاي هر كجا عدل وي از ظلم شود پرده  م بيانـچش خود نمكد كـنم از ٢باز زهر  

عرصات جهان باران گشته، بحر محيط  ربار او دررنيسان دست د سخاپروري كه تا ابر
ج آمده ابر  دل گوهربخش او در تمو٣کران بيحياي آن سر تا پاي آب شده و تا درياي  از
  :مؤلّفلل . بر روي زمين روان كردهها چشمغيرت آن آب از  از

  باـن التربدائـيا مـت الدنـرقـالغ  ٥مزن مي كلفهـ ال٤ونـجواد و ل  
   و إن أودعت فيه العجائبادقّتص  هـدحيـ يف م٦عتهـو كلّ قريص ض  

*  
  حابز فيض ساي  ز وجود اوست كه هر قطره

  انـــسـيـدار در نـر آبــهـود گـــي شــمـه
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  شـانـسـاب احـتـد آفـي كه رسـعـوضـم هـب
  انـرجـا مـيـردد و گـــه زر گـ هم١ين آنـزم

  كر نعمت اوـر شـر از بهـت گـت نيسـگفـش
  انـاك زبـد ز خـ پس دماز اينزه ـاي سبـج به

 ة او در مسالك مظلم مشكالت سير نمايد، پردعقل كل اگر بر رهبري شمع ضمير روشن
محاسب فكر اگر بر نيم رقم جرايد كمال دانش او  ,ت روح بگشايدتاريك ابهام از رخسار ماهي

  :مؤلّفلل .دست آرد  به قلم آسا٢ ادارك حقيقت جذر اصمةوقوف يابد سررشت
  و ذو فطنة تنبيه يف ذات يومه      

  رت للناس مل تدرأاـفلو ظه
  ٣عما سـيحدثه غـدا    طالئعها  

  هنِدـام سـأشعة مشسٍِ أم حس
*  

   حقيقت جانکسهيچ نهان نماند بر   عقل كل مددي گر ز راي او برسد هب  
 چه خرگاه آساپاي در دامن اطاعت او نكشيده اگراز غايت سركشي چون خيمه که  هر

 مذلّت شرِّ خويش كوشيده عاقبت دور چرخ مانند ميخ طنابصد دست در محافظت سر پر به
طريق وفور اخالص او  قلم مثال درکه  هررده، و در گردنش افكنده و قفا بريده در زمين فروب

 و مهرب أميان جان نبسته اگرچه چون صوف دوات در حصار روئين ملج كمر بندگي بر
  قلمسان بهخويش ساخته، آخراالمر سياهي سپاه حوادث آب سياه فنا بر فرق وجود او رانده و 

مدد لطف دلنواز و قهر جانگدازش آثار خير و شر در   بيبندش جداكرده، اجرام سپهربند از 
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جذر , باشد] ٧/٣[= ه او را جذر صحيح نباشد مانند عدد ده که جذر آن تقريباً سه و سبع جذر اصم آن عدد است ک  .2
زبان نيايد چون جذر ده که هرگز عددي نتوان يافتن که او را اندر مثل خويش زني  اصم آن است که هرگز حقيقت او به

  :ب و نزديک شدن او بستقري ده آيد و اصم کسر بود زيرا که جواب ندهد جوينده را تا نيابدش مگر به
  تا نکند کـس پديـد منـبع جـذر اصـم  تا نکند کس شمار جنبش چرخ و فلک    

  )منوچهري(
  نيستي جذر اصم را عيب گنگي و کري  آن که گر آالي او را گنج بودي در عدد    

  )انوري(
, ش ه ١٣٨١,  آثار و مفاخر فرهنگيانجمن, اهتمام دکتر عبدالحسين نوايي به, ؛ ملّا عبدالباقي باقي نهاونديرحيمي مآثر(  

  )٩٩٤ ص
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 قوتن مدبر رأي صايب تدبير او تلقي  بي و مدبران افالك١اظهار نرسانيده  بههفت كشور عالم
 تركيب در اجزاي ممكنات فايض نگردانيده، سمند قدرش طول و عرض ميدان سبز آسمان را

يافته و هماي همايون بلندپرواز همتّش بر شاخسار   مورةتر از ديد گهنگام جوالن تن به
  :٢ گويدمؤلّف ,ي آشيان ساختهالمنتٰهةسدر

  ا برسدـمنته  بهونـذرد چـز سدره بر گ  درخت همت او خود در ابتدا عاليست  
ابر فضلش اگر بر  ,جواهر ثمين آبستن شود  بهنسيم كرمش اگر بر اشجار مهرگان گذرد

نفس از ذكر گلشن اخالق او مشكين و قلم از  , رويد٣بارد از خاكش همه گياه كيمياشورستان 
  گردد، حرص دير سير جز از نعم نامتناهي خوان احسانزرين او ٤تحرير اوصاف دست زاد

وي أ جز بر خاك آستان سالطين پناهش مسكن و م٥گرداميد جهان ,امتنانش محتلي نگشته بي
  :٦ گويدمؤلّف ,نساخته
  الؤهم از صرير درش بشنود جواب س  ايـش پـتانـاده بر آسـل ننهـوز امــهن  

شرف دست بوس او اختصاص يابد علم صفت   بهوار  ستارگان اگر آستينخسرو
 رسد ماه و بر پيكرا رأي انور تجلّي از پرتو اي هزبردست كيوان جاي گيرد و اگر لمع

تاب بخشد، نفاذ فرمان قضامثالش سپاه جاي   جهانآفتاب  بهز نشور نور تا صبح روةسرماي
بخت كاميابش چوب خشك را    شكيبايي دهد، مددقوتآسا مانده مردم گيا را سكندر

ست تقدير خصم  نخوت كند، د قلب لشكر جباران فرعونة شكنندموٰسيچون عصاي 
دبير سپهر منشور  , آهن كشيدهدر بندبدسگالش را چون صورت آينه از سر تا پاي 

 داؤد الحان ة خلود نوشته و زهر٧ةخام  بهسعادت نيكخواهان حضرت علياي او را
 ة ثاني در هم از مآثر عنصر همايون و محاسن اخالق ذات ميمون اين سليماناي هشمس
  : غرا ادا كردهةدين قصيدحال ب
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  يمـظـعـان تــرده آسمـرا كو ناب تـزهي ج
  مـب هفت اقليتاـون آفـغ تو چــاده تيــگش

  اهــــ شمحمدت ـم مرتبــد جــاهـابوالمج
  مـديهي و كه يافت زينت و زيب از تو افسر

  ه در جهان نرسدــالي كــد و معـجهان مج
  مـديـان تقــ را بر آسميـكسهيچ جز تو  هب

  رــيــدبــق تـــايــلك را دقـران فــدبـم
  مـليــد تعـو كنـان رأي تـهـم جـراي نظـب

  رفــود ز روي شــ اول بةــايــوز پــنـه
  مـيــ عظشرـراز عـا فـي پـنهـر بـرا اگو ت

  ودـج هت بوست كريم تـبت دل و دسـنس به
  تنگدست و بحر لئيمسحاب ممسك و كان 

  دـار كنـخـه افتـي كـجاي هـ بدهـيـزهي رس
  مـاي كليـو عصـان تـتي دربــدســوبـچ به

  مرودـش نـت ز آتـن يافـبري دـواي خلـه
  مــت ابراهيــو داشـــنام ت  بهمگر كه حرز

  دو وجودــ ز باغ ارمـت چو بـاز آن شدس
  مـاض نعيــو ريـالق تـ اخنشـرم گلـز ش

  ودــمقصاي  ودهــو بـدر را تــنات قـز كاي
  يمـود عقـده بـانـمـقت بـادر خلـرنه مـوگ

  دـاب را نرسـهـر شـددي گـو مـح تـز رم
  مــو رجيــ ديرــع شــد دفـمان نكنـز آس

  افـت آتـش نـمـرودـبريـن ي هـواي خـلد
  ـمراهينـام تـو داشـت ابـ مگر کـه حـرز به

  تــقــلـح خــع روايـبايــالف طـاخت بر
   سليم١وان حواس و عقلـصورت اي  بهدهد
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  راو م تـصـن خــيـداي والدت جبـتـدر اب
  مـرخ خوانده يتيـو چـدنگ تـاد خـاعتم به

  رخـغ كين تو چـتي  به بد گهرت را١ودـحس
  مـدو ني  بهيانـد مـزن در ميـت پـان پشـمي

   كسي سيم و زر ز كان خواهدکه آنت گذش
  ت كان همي برد زر و سيمـكنون كه از كرم

   در جهان همه سالکه نت اثر ايوسز خلق ت
  اد نسيمـاد، بــت و بـواي بهارســوا، هــه

  د و نحس جهانـت آثار سعـكم تجربـح به
   حكيم,ز لطف و عنف تو گويد، نه از سپهر

  رـهند رسوم ـده شـل تو زنـامـف شـز لط
  مـيـظام رمـس عيسوي عـه از نفــك انـچن

  ٢اــناي دغــكار و تنگـاب آتش پيـو تـچ
  ذاب اليمـدت عـد از شـر دهـان خبـج هـب

  رز گرانـم گـب زخـله و آسيـاب حمـز ت
  مـقيـاي مــه نده كوهـراكـو ذره پـود چـش

  پر فگنندـزه وران سـيش تو نيـه پـك سـز ب
  ٣اهي سيمـو پشت مـايد چـمـين رزم نـزم

  ايدـمـنـراخ بــان فــهـو جـت تــبـيـز ه
   ميمةقــر ز حلـت ردالن تنگــم شيــچش به

  د برودـرون جهـغت بـ تيةتـان كشـو جـچ
  مـدم از بيـوي عـر زان سـل دگـيـزار مــه
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  رـت ز گهـانيـمـد يـمايـل نـد سهيـو صـچ
  عجب مكن كه ز خون خاك را كند چو اديم

  وـر تـجـنـرزم خ  بهعـاطـت قـجـ حودـمـن
  مـيـل تقسـابـر ارواح قـوهـت جـسـه هـك

  ۰رــرازم ســه آزادگان فـمـر هـه بــزد كـس
  مـلطف عمي بهاي  ردهـخود ك ةدـو بنـرا چـم

  راو ردگار تـــد كــــأييـاد ز تـه بـشـهمي
  مــديـره نــالم و زهـتر غـده و اخـسپهر بن

  ادـغ تو بـرف تيـدو حرت ـت نصـدام آيـم
  ۤمـ ٰحةورــــو س ۤسـ ٰيةورــــق ســـح هـب

  ١فصل
 درگاه سپهر ة بياض قرطاس بنده و بنده زاد٣ اساس و مسود اين٢چنين گويد ممهد اين عالي

ختم اهللا  اخستان  بهمعروفال تاج  به الملقّب احمد حسن دبير عبدوسي صدر عالءمحمدآستان 
ي گشا جهاني خداوند  كه چون مجلس اعٰل للسلوك يف سبل اخلرياتهقَفَّوأعمالَه بالصاحلات و 
 ه تغلق شامظفّر شهيد غازي حامي ملّت حجازي غياث الدنيا والدين ابوالاعظم سلطان سعيد

ب ا«لطان السثََهللاطي رو اهج لَ الْعةَجنثْ موت كيوان رفعت شهرياري كه سپهر  ٤»اهآن پادشاه عالي هم
 ايام غدار ة خويش بار خواسته و زمانةعهد همايون عدل كامل او عذر جرايم سابق  به٥جفاكار

 قبول توبه از ذنوب مافيه شفيعي مقبول پرداخته، هر جزوي از ذات  بذل شامل او را براي٦فرح
 ه در يك قبا، و صد جمشيد٧ور ش سپاهي زرهمعظّم و هر موي بر عنصر مصورش عقلي مکرم

يك ميدان و صد   در در يك زين و صد تهمتنيك كاله و صد كيخسرو  درو صد فريدون
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در هنگام اظهار حماست و شجاعت چون  ,يك تخت و صد عالم در يك قصر ي دركسٰر
نيسان همه دست، هر جا كه در   ابرسان بهشيرژيان همه دل و در زمان نشر جود و سخاوت 

 او پيدا آيد، ركوع الزم است و هر جا ةمصحف محاسن شيم و معالي هجم ذكر اوصاف مرضي
آيات فتح مبين از  ,رم و فضايل نام همايونش ظاهر گردد سجود واجب مكاةكه در سور

از زبان سنان شهاب پيكر او  ي خنجر ذوالفقار آثار او مبرهن گشته و تفسير نصر عزيزها رفح
 و ,اعتضاد ستايش عدلش روباه ضعيف بستر و بالين از پشت شير نر ساخته  بهروشن شده،

 سپهر جواهر زواهر نجوم را هر طرفي بيرون انداخته، مش در شب تارراني حباستظهار پاس به
 مشكالت مصالح ب آمده و ضميرش در حلّ امور ملك مجتهدي مصي١الترأيش در معضّ

پادشاهان كشورگشاي در صف هيجا براي دفع اعداي  , سالطين گشتهةپادشاهي قدوه و اسو
ق ان سپاه آراي در مضايد، و خسرونبند دين لقب مباركش چون حرز يميني بر بازوي علم مي

 ,سازند يماني وسيلت مي  حرزسان بهخنجرش  المرسلين ناموغا براي قلع مخالفان شرع سيد
 ازدحام ٢ آثار و سرير پايدار مملكت، قدم در راه اولياي كرامت شعار زده و باتاج خورشيد با

هي غافل نبوده و همه وقت اعمال زماني از رعايت احكام شرع اٰل عظايم شواغل سلطنت هيچ
 آن شهريار ديندار چندان است كه ة داشته و صفات حميدممقدديني را بر اشغال دنياوي 

 قلم كشيده و زمام تطويل بيان معطوف ٣سرجمله مراتب حساب را مشتمل گردد و بنا بر آن
  :٤گردانيده آمد

  إذا نحـن اثنينــا عليـك بــصاِلحٍ  
  ماً ِبمدحٍةو إنْ جرِت الْاَلفَاظُ يو

  فأنت كما نثين و فوق الذّي نثين 
  ت الذّي نعينـاناً فأنـِلغِريك إنس

دست   به و مع مجيع اطرافها و اكنافها براً و حبراً، سهالً و جبالً و سنارگانوبعد فتح اقليم لكهنويت
اسبان باد حركت و اسير و دستگير گردانيدن دو و  عدد و پيالن كوه هيبت ذراتآوردن خزاين 

ب جشرح و تفصيل دفاتر فراوان را مستو  بااز آن اي شمه كه ذكر ٥هالپادشاه صاحب افسر و ك
 نيم رقم آن را محتمل و مشتمل نتواند شد، عنان سمند عزم ةگردد و صد چون اين مجموع
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رهت معطوف كرد و رأي  عريض و مملكت وسيع وافر نزهت تةبراي ضبط و فتح عرص
كشورگشاي كه در مبادي فكرت صايب صحايف خواتيم معضالت امور مطالعه كردي و 

 حق و اظهار شرايع رسول ةاعالء اعالم كلم , ايام را بر لوح امروز نقش بستي١نفأحوادث مست
 موجب كثرت و  بهاگرچه عرصه ٢أير همصدق در آن ديار كفر و ضالل اقتضا فرمود، رأي ب

ابت و ٣ت لشكر و استحكام حصنهت و عدذات همه وقت كاله غرور و نخوت از سرقو  
چون خط ترسا كجروي «يه ضديگر سالطين ما  باداد و د و طغيان را آب مينهاد و تيغ تمر نمي

 که آن مجرد  بهسر حرف اطاعت و امتثال ايشان نيامده، وقت برهيچ   و مانند قلم٤»پيشه ساخته
قاهره كه بارگاه ميناي يافت از فرط رعب عساكر  ت نصرت طراز شاهي خبراز وصول رايا

 از اوتاد تر کمات سيار و عدد ثوابت و ين بر صفت چهار طاقي نمود آسپهر در سطح دواير
 شدي مانند دامن خيمه در لرزه افتاده چون طناب در تاب شده تصور آن ةخيام يك خيل كمين
 خرگاه تركمانان جهان روشن پيش چشم او سان بهار گرفته و دندان اضطر هو ميخ آسا زبان ب

از دست عقل   تدبيرةسياه و تاريك گشته، سپاه مهابت بر قلب او چنان تاختن آورد كه سررشت
ت از برج آسمان  سعادت و اختر عزّكارپردازش برفت و در سور آن حصار كه طلوع خورشيد

ر قر سوي دركات سفو ملك خود بداشت و اقامت را سبب سساي آن دانستي ماتم دولت 
پشت مركب بادپاي   طبل رحيل بركوفت و بر,گرفت و در حال  كرد و دلش بر فرار قرارتصور

  .هزيمت زين انداخت و در زمان سوار شد
  :مؤلّفلل .اصبح مِلكاً جليالً و امي فقيراً ذليالًً

  يم و من يرد فليهرِبحِاالّ اجل  هن بأسـا رٍب مـليس املفر هل  
*  

  كه برگ بهاري ز پيش باد خزان چنان  رخ زرد از نهيب تيغ كبود  باتـبجس  
 گرد مراكب ةو شقاوت بخت چشم خرد او را از لقاي مرغوب صواب بپوشيد و از مشاهد

بار د بصيرتش غبار گرفت و نحوست طالع اختر دولتش را در حضيض اةعساكر اسالم ديد
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 سپهر مالذ خويش در كوه اختيار كرد و از بردابرد سپاه مهابت آن آفتابانداخت و مهرب و 
رخي زرد چون برگ رزان و تني بر   با شد و آتش پاي گشتهگسن  بيحماست چون سايه

اميد نجات دست در دامن كوه زد و تيغ كوه را  هان آيت فرار برخواند و برزصفت برگ بيد ل
كمر كوه چون ميان در كمر جاي گرفت و مانند آتش در سنگ مختفي سپر بال دانست و در 

 زدند و سرادق دولت بر معظّم شهرياري در حريم آن شهر ةگشت و پس از چند روز سراپرد
 نصب كردند و براي نظم امور و تفويض اشغال و ترتيب اقطاعات آن مکرم ظاهر آن مصر

مشركان ةپرستان و زمر  بتة فرمود و جهاني از فرق١ سكونتاقامت وجا  آنتي مديد عرصه مد 
تر از آب بحار  هاي عميق  پرخار و لب آبتي پركشها  انبوه و بيشههاي گلاعتماد جن  بهرا كه

تيزآب  به ,رج صدف جمع آمده بودنددر د در حصون حصين و قالع متين چون درر
هاي زبرجدي خيول جيش  د و سم فرستاجهنّمر قع ه بشمشيرهاي هندي چون آل فرعون

  :٢ گويدمؤلّفاني گردانيد،  رمياقوت سان بهار لعين جوش را از خون دل كفّدريا
  ي در رزمـر دمـه هـد كـو آيـغ تـعجب ز تي

  انـم زبــزخ هـي بــد ولـايـربـان بـزار جـه
  ها كه در تن اوست شگفت نيست ز بس جان

  دانـيات جاويـ ح٣يابدـر بـو خضـچـه همـك
  دـنـنـ ك٤كارـر بـوه اگـر كـو بـغ تـال تيـثـم

  انـيـش او ز مـقـوه نــر كـمـا كـد دو تــكن
 پيكاني مشحون و ماالمال كرد ٥هاي للع هدوز آب و خاك آن را بهاي جگر زخم پيكان  بهو

ها عقيق و مرجان پيدا آورد،  كوه طبقه جانيان در صحراي آن يلك جان ربا از تنهايپ هو بگشاد ب
  :٦ گويدمؤلّف

   خاكسار يافت٧خود را ز تير تو چو هدف  بتـد راست عاقـ نشکه هرتو   با تيرنچو  
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 ةان آن بالد كه فرمان نافذش را طوق گردن و حلقمتوطّنان و ساير ممقداز اي  و طايفه
ز آنچه از واليات و سپاه و زيادت ا  بهگوش ساختند باران عدل و احسان بر سر ايشان باريد و

غير آن داشتند، اختصاص داد، و چون عقود مصالح بر وفق ارادت انتظام پذيرفت و دل حق 
جانب تمهيد قواعد استقامت آن فراخي تمام حاصل آمد و ضمير همايون را براي  پذيرش را از

  :١ گويدمؤلّفل نماند، مأتاي  ضبط اطراف و اكناف آن ذره
  تـر انداخـپـداز او سـرانـاد گرز سـز ب  باغي بودکه زان هر كجا چو گل ز باد خ  

 حصول اصناف سعادات و ادراك انواع مرادات در ضالل ظليل عنايت  با و منصورمظفّر
 ٢ كه مستقر تختصوب دارالملك دهلي فتح ابواب فتوح نامتناهي بر ههي مستبشر بنهايت اٰل بي

ت مد هم گردانيد، بز جاللت و عظمت است، عزيمت مراجعت مصم سلطنت و مركةبلندپاي
  :٣ گويدمؤلّفنزديك، 
  زاي ميمـون فـال    فـ خ دولت   روز فر  هب
  ساعتي كه سعادت بدان شود مسعود هب

  ه ممالك شرقـاده همـ گشچو آفتاب

    و جـالل  عـزّ نهاد روي سوي مـستقر   
  ن بخت نيك گيرد فال آطالعي كه از هب
  الــزد متعـد ايــائيـغ ز تـراي و تي هب

*  
  فعــاد كمــا شــاَء الــصديق مويــداً
  و أضحت تغـور اـد مفتـرة بـه         

  ولٍةـدار يف كلِّ صـده االُقـو ساع

ــه ــصٍر ب ــارم  بن ــز عطــف املك   يهت
  كما افترر و من بالغيوث السواجم     

  وب الضراغمـلـا قـريهـتشق بذك
 از  عالم آتش بار گشته بود و ِجرم زمين از تاب آفتابة انجم در عرص وقتي كه خسرو٤در

داد و تف سموم كوه گداز مرغ را بر روي هوا و ماهي را در قعر دريا  هواي دوزخ نشان مي
آمد و مرواريد در غور   شمع در گداز ميسان به كان ة در نهانخانياقوتگردانيد و  محترق مي

كرد و سمندر از آتش طبع  شد و رنگ مرجان از شبه طوسي حكايت مي  آب مينکرا بيبحر 
كشيدن  هافشاند و ب  روان جان و روان ميةي چشمتمنّاگشت و در  غرق عرق خويش مي

فروخت و سايه در پناه اوراق   آتش برميةمدد زبان  بيداد و انگشت منطقي پوستين تن درمي
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شد و نيام از سيالن  ام روان ميس از م١نان چون خوه براندام دليررگريخت و ز اشجار مي
 طيور گشته و قعر محيط آبي بابزن٢ِِِ بيها از نمود، شاخ  آب ميةخنجرهاي گداخته مانند چشم

تر از چاه  پرور مزاج شراب حميم گرفته حياض و انهار خشك  نهنگان شده و سلسبيل جانةتاب
آمده  گرم پرسي زمين و زمان از سپهر گردون فرود  بهتاب ان جهزنخدان مانده، تو گفتي مهر

 .جوالن گرم كرده ه توسن آتش پاي اثير را در ميدان عريض خاك بکرةاست و يا رايض قدرت 
  :مؤلّفلل

  و هاجرة يذيب الـدرع حـيت      
  و أوقدت النعال الشمس حيت    
  و سجرت البحـار ـا ِايل أن       

  حتـمس دآؤد فأضـكانَّ الش

ــ    رء يـدرع الــوالال حـسبت امل
  حسبت اخليـل تنتعـلُ اهلـالال      

ــصرنَ آال   ــاة ف ــدلّت املي   التب
  ق الدخا الـا احللـتلني جبر ه

*  
  پنــاه بهــر ر ســايهمهــ شعــشعة ز تــاب

  تفـسندگي چنـان گرديـد       ر بـه  فروغ مه 
  شود برشته چو ماهي درون روغن گرم      

ــو صــبا ٣ز همــدمي   دهــد شــهاب پرت
  ا روحـرمـش اثر ز گـده آتـي شـيتغا هب

  سزد كه بگسلد از شخص و پيش گيـرد راه      
  كه شعله بر سر خود زد ز دود دل خرگاه        

  مياه ه هواه ب  در اين ه برافتد   چو عكس ما  
  گاه پ كه تاب هوا برفروخت چهر     ز بس 

  ش كوتاهتصرفود از ـكه دست مرگ ش
 قبول شدايد ورت اختالف آب و هوا تن مستعد اثقال سفر پربال و مجاتحملچون از 

كه دو سه روز   آنمجرد  بهطلبيد گشته بود و صحت براي مفارقت و وداع بدن بهانه مي امراض
 حرارت ةحركت سير كرده آمد، اثر گرمي هوا بر صفحات احوال نفس ظاهر شد و از غلب

 است ٤لذّات الر هادمک لشةمقدمصحن سينه مانند تنور آتش گرم گشت و تب كه 
»ٰراِي ياحلُماملَْدالم  عليه عزرائيلممقدخير .٥»توگوش جان فروخواندن گرفت و كثرت  ه بالس

 و صداع كه افکندعفونت قالب خاكي را چون جرم زمين از غلبه بخارات دخاني در لرزه 
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 و شادماني مسرتد و رايات همه دردهاست دماغ قوي نهاد را پايمال ضعف و فتور گرداني سر
 اعتدال ربيعي آراسته بود روي  بهمانند سايه در آب نگون و نگونسار شد و قواي طبيعي كه

 .١ وجود چون درخت بيد نام و نشان ثمر صحت گم كردةر و تبديل آورده و شجرتغيي به
  :مؤلّفلل

  الـا عقـه و مـبا ال ربـح الصـري  ي اذا هيبت حلي فتجلالحنلت حت  
  وز السهلَ و اجلبالـا حتـِايل قواه  ينحتملغا را لنمل ـرادت صأو لو   

آسيب تندباد حوادث   حباب ازةچهار ميخ عناصر برپاست بر شكل خيم  به تن كهةو خيم
zyδuρ ãΝôà«بالي  هست ب اكه قوام و عمود استوار بدن در هم افتاد و استخوان yèø9$# Íh_ ÏΒ«مبتال شد و ٢ 

 اكمه از زيور نور ةات وقايع و حوادث شمعي جهان افروز است مانند ديدعقل كه در ظلم
عاري و عاطل مانده، حرارت غريزي كه گرمي مجلس بقا و نور شمع وجود انسان بدان منوط 

 حواس ظاهر و باطن در تصرفو مربوط است چون انگشت در آب انطفا پذيرفت و دست 
ين كه در ظلمت شب تحرك مور ضعيف بر ب  جهانةزير سنگ آفت خرد بشكست، مردم ديد

ديد و زبان   نميره دريافتي، جبال آسمان ساي را در روز روشنص باقوتمدد  هسنگ سياه ب
 عندليبي خوش آواز بود مانند زبان سوسن از اداي ٣پرداز كه بر شاخسار انشا و انشاد لطايف

 كردي ٤د ميل استماع بيمار را از صةگشت و گوش كه طنين پش يك حرف عاجز و مضطر مي
شنيد و   نميسبيلهيچ  هكوفتند بر صفت گوش بنفشه ب اگر هزار كوس رعد از نزديك او برمي

پديد  مشت سندان شكن در تن كوه قوي بنيت غارهاي وسيع ٥مزخ به قوتدست كه از غايت 
 آمد و پاي كه در سرعت سير صرصر و آوردي، در گسستن تار دقيق عنكبوت از پاي درمي

  پا شكسته برابريةمورچ  با٧يتهنگام مش هگذاشت ب  مي٦بتعاقهزار فرسنگ م  بهكنار آب به
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مقصد   بهحدي انجاميد كه دم و آه را از منزل سينه تا هكار ضعف دل خسته ب, ١توانست كرد نمي
 ٢»يزجتايلَ ٌءزج«جايي رسيد كه براي اثبات  ر شد و نحول بدانصد مقام وصول متعذّ  بيدو لب

 برهاني قاطع و نظيري واضح گشت و خيال آسا از مردم چشم جهانيان روي در حجاب كشيد،
  :شعر

  يـض روحـبـدي ِايل قـاليهتـف  ذبت حيت خفيت عن ملك املوت  
 هيچ نوع بر وجود او استدالل هآمد، ب  نميگوش حاضران ه پردرد بةتا آه شبگير از سين

 تنگ ةنمودند، ديد  نميهستي او اعتراف  بهشنيدند  نميبيمار زار از دل يها كردند و تا ناله نمي
 تصورجهت سكونت و آرام قصري وسيع  هه بنمود و سطح ذر مور براي جوالن ميدان فراخ مي

گشت و از آسيب نفس لب   نظر چون گل از باد خزان خسته و مجروح مي٣رشد و تن از با مي
دردهاي روزافزون و هاي گوناگون  اين رنج  باكشيد و  نعمان كسوت خون در برميةمانند الل

آباد تنهايي   گشته بود و جان در وحشت٤»ٍةالَبإي ٰل عثٌعا ِضلَو«فراق اخوان صفا و هجران ارباب 
 ، دل ديده انتظار در راه نهاده كه كي٥»يِلِلخالْاُءفَ ِشيِلِلخالْاُءقَلِ«مقتضي  بهآسود و   نمييك زمان

حي براي شفاي  گردد تا از يك دو حديث دلنواز او مفر٦نفسي مستعددولت وصال هم  به
شرف صحبت همدمي اختصاص يابد تا از   بهرگخويش سازد و جان چشم اميد گشاده كه م

رشكايت ذكر حكايت پ  به مجروح مرهمي بردارد وةبخش او سين روحاستماع اسمار شيرين 
المصدور بيرون دهد نفثةگرداند،  محنتي گرفتار مينو باليي و تازه   بهروزگار جفاكار كه هر روز

تقدير مصايب ليل و نهار كه مانند صروف حروف كلمات و  دست آرد و از ه راحتي بةو سرماي
شرح و بيان حوادث زمانه   بهي درد باطن بگشايد وها ست عقده اشمار نشروطي مكتوبات بي

  :مردم خوار كه چون ادوار آسماني و قطرات ابر نيساني
  اندر دم ديگريست يكي را سر

 انديشه در اينتي مديد در اين فكرت گذشت و روزگار دراز مد. دل پردرد را خالي كند
نامه حصول مراد گوش جان حزينش نشنيد و دل  طرفي بشارتهيچ آخر رسيد كه از  هب

                                                   
  .نمود: الف  .1
  )نامة دهخدا لغت(… اتم, جوهر مزد, ذره  .2
 .باب: الف  .3

 .و او بار بر بار و مصيبت بر مصيبت است  .4

  .مالقات دوست شفا براي دوست است  .5
  .مستسعد: اساس  .6



  ٤١ \\االُنس  بساتين

 جميل سخت كوش كه در مضايق اهوال ١وجه نديد و صبرهيچ   به اتمام مرامةمسكينش چهر
ستگيري كردي پاي در راه مفارقت نهاد و سپر بيفكند و پشت سكون و سلوت از صدمت د

$ ô‰s)s9« ,حوادث و آسيب محن بشكست uΖŠÉ)s9 ÏΒ $ tΡÌ� xÿy™ #x‹≈yδ $Y7 |ÁtΡ ∩∉⊄∪«همؤلّفل .٢:  
  ورت اين حال رقمـم صـقل هب ور كند كس   اين واقعه شرحتزبان حال هگر دهد كس ب  
  قلم نوك از ودـش ونـپرخ ذـكاغ ةـصفح  انــاز راه زب دــزن هــانـزب هـنـيـس شـآت  

 گل ةسبب رنج تنهايي در روز چون غنچ  به تير فرقتة رنج غربت و خستةاين شكست
بست و در  ها از گفت و گوي فرو مي  گشته، لب٣ونخوفا   بيةدل تنگ از جور زمان  باسوري
گيان نظّار  با باز نهادهها چشمزاي  نت نو شكفته از جفاي روزگار محهاي گلسان  ه بها شب

هزار   با جنس مرگ را٤كرد و از غايت درماندگي  خويش بيان مية غصّقصّةگلشن سبز فلك 
  :مؤلّفل .كرد  ميتصورالسرور   را بيت٦طلبيد و تنگناي گور نقد جان بها مي  به٥آرزو

  تريهـشأف يباع وتـم اال  فهذا العيش ماال خري فيه  
  هـيما يليـ ف٧و ِددت أنين  دت قرياً من بعيٍدإذا شاه  

*  
  تميـا يافـبه هل را بـاجهيچ گر   ديده بشتافتمي در بيع و شري ز  

 عزم مفارقت جزم ٨و از سبب هجوم حوادث و ازدحام نوايب مرغ جان از آشيان تن
حضرت پرور  تقبيل خاك جان  بي جان راضي شده و٩عاحتمال درد ودا  بهگردانيده و تن ضعيف

 آب و هواي آن نشو و نما تأثيراصلي من است و نهال وجود از   كه مولد و منشأ دهليةمعظّم
  :١٠لمؤلّفه. آن دارالملك بهشت آسا در تبسم آمده  شباب درة تن غنچةيافته و در حديق
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  و أول أرٍض مس جلدي ترابها  ِلي متائميـت عـا فيطـ ١دبال  
 ٢لكسدست آورده و انتظام  ه انواع هنر از آن معدن محاسن و كان فضايل بثمينهر و جوا

 افتاده، نسيم راحت در مشام اتّفاقمنزلت   با٣ةب طية بلددر آندوستان جاني و برادران مشفق 
 ٥يالنغشد، چون خار م  نمينور و سرور روشن  بهكرد و صحن ضمير  نمي٤روح عطرسايي

 گذشت ع كاس زهر مذاق نوميدي از حدشمار افتاد و تجر وس بي در طريق تمنّي و ه٦خبيث
و در طي مسالك طلب، گوهر مقصود پاي جد و اجتهاد لنگ شد، ناگاه تباشير صبح و 

$« كرد و مبشر اقبال نداء تجلّياز مطلع مراد  سعادت oΨ øÿt±s3 sù $ tΒ  ÏµÎ/ ÏΒ 9h� àÊ («برآورد و برهان ٧ 
 ٨»باِئصم الْرِظتن ي حيثُ منتبلْ أقْد قَسرٍة مو ِبواِئ الناَءن أثْنيا بيٍة مِوطٍْة مرجفُ ِمن مكَ« مضمون

هاي پرنشيب و فراز   سير بيابانمشقّتپيوست و بعد قطع منازل دور و دراز و احتمال  تحقيق به
ي سراب آن از نيسان در فضا كه دواير افالك در پيش او خردتر از تدوير جزم نمودي و ابر

كشيد و  ي ريگ روانش خط نسخ بر صحايف اعمار ميها سورت عطش جان بدادي، و نقطه
كرد، آب جز از لمعان شوره زار و  هاي تيغ حبابش اقدام را مانند سر قلم دو پاره مي حرف
هبوب  نزول شد و از شد، در سواد دارالملك دهلي  نميتصورجز در سوراخ سوسمار  سايه

رياح مشكبوي نهال اميد حيات كه صفت خشكي پذيرفته بود سرسبزي آغاز نهاد و جان كه 
، و ٩»اًديِد شلوِفأم الِْنالغطام ع« لوف تن عزم جزم كرد وأبست بر اقامت مسكن م سفر مي بار

                                                                                                                                 
 ٢/٣٦٥احملاضرات للراغب , ١/٢٩٨  بنابةاالرب للنويري٣/١٢٩احلماسة البعربت «هاي  حواله بهد نيبراي تخريج رجوع ک  

 که ٣/١٠٠ زهراآلداب للهري ٢٣٠الکامل للمرد , ٢٧٢الألي للبکري , ١/٨٤ مايل القايل ١٢٠٦املصوف أليب امحد العسکري 
طرف رقاع بن قيس االسدي در الحنين إلي   اين قطعه به)متم(ر بصحماضرةاالبرار ابوالول است ولي در هقايل مج. اند مندرج
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$!«حكم حديث شفابخش بيماران ضاللت از دارالشفاء  هب ¯ΡÎ) y7≈oΨ ù=y™ö‘ r& #Y‰Îγ≈x© #Z�Åe³t6ãΒ uρ #\�ƒÉ‹ tΡuρ ∩⊆∈∪«١ 
 لطايف ة حاذق خجسته دم مبارك قدم كه گنجيناطباء ٣»اٌءواٍء د دلِّكُلِ« كه ٢الصلوة و التحيه عليه

 آسا يد بيضا نموده و موٰسي نبض،  غرايب مداوات بودند و در معرفت دقايقِِةمعالجت و خزان
وفور ممارست  هاظهار رسانيده و ب هسام آثار دم عيسوي بدر ازالت شدايد اسقام از اعراض و اح

 از چرخ دوار دوارت مزمن حسن تدبير صايب علّ ه كرده كه بترقّياي  درجه  بهو كمال تجربت
 العيني دفع كنند و بيد را از عناد رعشه كهفة روز كور را در طرزايل گردانند و طرفه چشم ماه

 بنفشه را كه چون ژهمواره در ازدياد است نجات بخشند و قامت كوسبب بادهاي مخالف  به
  :همؤلّفل .قامت چنگ هرگز روي راستي نديده مانند قد سرو سهي اعتدال دهند

 در فن حـسن معالجـت    هكه ب   چنان  طب  
  يك قطره گر ز شربتشان بر زمين چكد

ــد دور   ــور كنن ــه ان ــارض م ــه ز ع   كلف
  ورـبـند در قـيابـازه بـان تــوات جـام

هيچ جاي آوردند و در ترتيب اشربه و تركيب ادويه  همواظبت و مالزمت ب  بامراسم عالج
اظهار   به و نامرعي نگذاشتند و در اقامت مراسم تنقيه و تصفيه آثار كمال دانش٤دقيقه مهمل

هم در اثناي  و, ت در بدن پديد نيامدخفّاي  رسانيدند و ليكن چندان اثري روي ننمود و ذره
 السالطني كاشف معظّمين  قدوةاحلكماء بدراحلق والدطباءاال سيدنا ملكين حال دشوار موالنا و ا

 خجندي دامت ميامن انفاسه و حممد اليونانية فاتح كنوزالعلوم الربهانية شفاء العاملني ةرموزاحلكم
 آب ةف رسيد و آن بحر عذب فرات بر اين تشن از سفر دريا بر سر وقت اين ضعيبركات اقدامه
جوهر مالزم و   بادواي او چون عرض  باق، حكيمي مفلق، شفاي عاجلطبيبي محقّ. حيات آمد

 زلت از مغفرت مفارق، دستي چون دم سان به محياء حيات افزاي او ةمشاهد  بهاعتدال ابدان
 تركيب انسان گوي سبقت و کيفيتدر معرفت تشريح ابدان و , ، قدمي چون قدم خضرعيٰسي

 بقراط مرتبت ربوده، اگر حديث سموم قاتل بر اطباء و ٥ منزلترجحان از حكماي جالينوس
زبان شكربارش برود، مزاج نوشدارو و ترياك اكبر گيرد و اگر ياد باد سموم آتش فعل در 

امداد حسن تدبيرش  ,ق زندباد صباي دلگشا دم تفو  بار لطافتخاطر حكمت آثارش بگذرد، د
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 دقايق , آب حيات بگشايد و خاك كثيف را چون جرم هوا لطيف گرداندةاز كوره آتش، چشم
كند   نرگس را بيناه اكمةعالجش گوش اصم بنفشه را شنوا و زبان الكن سوسن را گويا و ديد

  بقاءمدتآرد كه تا انتهاي پديد وافقت چنان اعمال فكرت صايب ميان طبايع مخالف م  بهو
  حكمت روح رادقّت  بهت بر عارض احوال ايشان ننشيند ونعالم عنصري غبار مخالفت و مباي

هيچ  هجسم چنان الفت و پيوند دهد كه تا حشر ارواح و اشباح حبل متين مواصلت ايشان ب با
 اين علم شريف را نبض ١ جزوياتات وكثرث ممارست كلي  بهحادثه واهي و گسسته نگردد و

لت اسقام قوي از اجسام  آاظهار منافع و فوايد تجارب دراز  به آورده وتصرفآسا در بنان 
 دقيق، داليل واضح و براهين اليح نموده، فلك ٢ضعيف و در اثبات فضيلت اين صنعت

 زبان اطباءحكمت را بدري است دايم االنوار و درياي دانش را دريست شاهوار، در مجمع 
  :تّفاق حكماء آوان سابقي باالةقصدرنشيني باالستحقاق و در حل

  روحِِـِم و الـسـني اجلـاَلَّف ب  ها سملو غضبت روح علي ج  
 مدد طبع لطيف و خاطر روشن در ساير انواع علوم عقلي و نقلي  بهاين فضايل سابقه  باو

تها در حضرت فضايل وسايل منّ  بهنتها، نهم  بيوسايل فضايل  بهنصيبي وافر محفوظ گشته و به
 قربت و شرف اختصاص يافته و موافق و جم نشان، عزّ نشينان سالطين فلك مكان و تخت

كمال دانش و وفور حذاقت و يمن قدم و خجستگي دم و علم كامل و عمل شامل او   بهمخالف
  :گواهي داده

فَالْوهِِ لُ ماضشدِه ِبت األع٣اُءد  
 و دفع مرض اين تانچه از مبدأ صبي و آغاز نشو و نما باز در حفظ صحالغرض چن

لواحق رعايت   بهآن جمله سوابق عنايت را اظهار رسانيده هم بر  بهت و مودمحبتضعيف آثار 
 از فرق وجود تشفق ة دوستان صادق و اصدقاء موافق يك زمان سايسان بهمقرون گردانيد و 

 اين ضعيف از دل و جان چون پدران مهربان بر دست گرفت اين بنده دور نداشت و معالجت
ه مالزمت و مجرباستعمال اصناف ادويه   به ورزيد وتر تمام هرچه امر ثبات قدمي در اينو 

 تأخير و خنجِر براِن موت در نيام توقّف ةمواظبت فرمود، چون تير صايب اجل هنوز در جعب
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 و ١ مقرون شدتأثيرحسن افادت و يمن   بهاوات مساعي مشكور او نگشت و معالجت و مد.بود
 Ä÷∏ãƒ zΝ≈sàÏèø9$# }‘Éδuρ«دق معني سزا يافت و ص  به موقعي بزرگ٢ وبذل مجهود براي اتمام مقصود

ÒΟŠÏΒu‘ ∩∠∇∪«ي عيان پيوست و ماجراي اين حال منكران تحلّ  به عالميان و جمهور جهانيان راةفَّاَكَ ٣
انوار   بهليل قاطع و برهاني ساطع حاصل آمد و در عالم وجودلباس حيات را د  به٤عظام رمات

 جواني و ة فرخندايام فراق ابدي چون ٥شفا آذين بستند و دل و جان كه براي وداع و
 جامع  سالمت و مصرالسالمينةشادماني مستعجل گشته و سريع السير شده بودند در مد روز

 . نسيان نهادندةشادند و عصاي رحلت و مفارقت را در گوشگ عزم سفر را تنگ بار ةصحت باد
  :همؤلّفل

  عافاين اُهللا و شـكراً لـه      
  و مـن بالـبـرء علي انه

  من علّته كادت تغـضيب    
  الَبد من حتٍف سيرب يين

اي   جمعي از دوستان قديم و زمرهتشفقو در اثناء اين حال بباعث صدق حريت و وفور 
صحايف فضايل و سابق ة مردمي و ديباچةيداء دل همدمي و سواد ديدان مشفق كه سواز محب 

 محبتكه قواعد فرط  ,متعهم اهللا بصنوف المعالي و صانهم من صروف الليالي اند حلبه افاضل
 ٦دتبدتفرق و حاد ايشان وقت در سلك آللي كمال اتّهيچ همه وقت مستحكم بوده است و ايشان 

ست از  ا مجدةحسن عهد كه طراز كسوت سيادت و عنوان نامراه نيافته و هميشه رعايت 
 منورنور طلعت همايون خويش   به تاريك اين ضعيف راةكلب. محاسن شيم ايشان مشاهده شده

  گاهنشاندند، حوادث را فرو مي ٧و هادت سورت آتش دلسوختيزالل تفقد و ع به گردانيدند و مي
روز قيامت دم مساوات   باوز محنت را كه در درازيايراد غرايب روايت علوم نقلي و عقلي ر به
تقرير بدايع حكايات و لطايف اسمار شب يلداي اندوه را كه   بهكردند و گاه زد، كوتاه مي مي

رسانيدند و از حسن  پايان مي  بهسرور فراوان  با را متزلزل كردييصعوبت آن كوِه پاي بر جا
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شد و چمن آرزو از خار تشويش پيراسته  يفرط صفا بدل م  به دردي درد١محاورت ايشان
 از اقران و امثال ٢درفضيلت هنر و كمال خ  بهگشت تا روزي يكي از اصدقاي صافي وداد كه مي

تفقد اين   بهتوفيق رعايت حسن عهد، قرين و رفيق حال او بودهاست و همواره  خويش ممتاز
  .٣وي است آورد هندة حكايت پادشاه كشورگير كه ترجمة آمد و نسخ ضعيفةبند

  تمام و وقوفاطّالع در مطالعت آن سعي پيوسته آمد و بر مضمون آن تفکّرل و مأت  بهچون
 انشراح ٤ح غرض مطبوع و معني دلپذير آنكمال حاصل گشت، خاطر منقسم را از تصفّ به

  اغراض و معاني آن را٥سخنوري عرايس عاطلهيچ آميز   طبع رنگة مشاطامافراوان روي داد، 
ي نگردانيده و گلغونه بر روي و ن و محلّ عبارات مزي٧ لطافتة الفاظ و حلي٦تسزيور سال هب

سبب توالي عرض و تواتر سقم صفت   به طبع بنده هرچند٨وسمه بر ابروي آن نكشيده، و
ي نمانده و آن خاطر وقّّاد ي ضمير نور و ضياماللت پذيرفته بود و از صرصر حوادث در مصباِح

 نقّاد كه جواهر ةفروز بدايع معاني زادي، پايبند سالسل خطر شده و آن قريحكه گوهر شب ا
  :همؤلّفل .الفاظ بليغ را جال دادي، از آفات چرخ آبگون زنگار خورده

  الغة و البيانِِـو خطّي و الب  ِاذا أحسست يف لفظي فتوراً  
  انِِـاع الزمـدار ايقـي مقعٰل  هينذ مي أنَّـفال ترتب بفه  

*  
  ١٠نرـل هـگ اهـنره ـيشـلك شـن فـ دور اي٩ز

  رـون جگـدام خـر مـو ساغـورند چـهمي خ
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  ١نهد رگ راست  نميست دو رو زان اچو كاغذ
  طرــون مسـل چـل فضــرورش اهــراي پـب

  تـوسـيـد پـشـن كـون مـن خـتـراي ريخـب
  رــجـن خنـيـح آتشـبـ ص٢رـه هـباب ـتـز آف

  رخـكه گردش چ آن دم ازـش نمانبر آب خوي
  رـر و زبـــرد زيــ ك٣ دوالبةوزـو كـرا چـم

  تـو يافـ در آب چ٤كرـ شسان بهتنم گداخت 
  رـكـم شـعـزون ز طــم را فـنـالوت سخـح

  يـم رقمـد بر دلــان ديـيـو عـر چـنـز هر ه
  ترـ دفةـيفـحـون صـم چـوح دلـت لـكسـش

  وـم مـكافــش مي ارـعــاش نــدر ف هـرا كـم
  ا بر سرـفـد از جـــي رانـمـانه اره هـو شـچ

  شـخوي  باردبـ ه ميـفي كـچنان شدم ز ضعي
  ورـر كشه ي بهـر دمـم هـوي گلـو بـبا چـص

  زـــرگـم هـنـ ت٥رـج بـي رنـد كسـدا نديـج
  رـديگـول را ز يكـلـت و معـلّـ ع٦هـك انـچن

  ردـر فـد جوهـس نديـان كـيـر عـده هر بـاگ
  بنگر نـم ويـس هو بـن گـيـيق مـچش هب يكي

  داـود پيـن همي شــوريـام بلـز ج يـو مـچ
  رـمـم مضـنـك نه ميـه در سيـقه كـهر آن دقي

  نونـشناس ك ود روـت بـفـده صـنم كه ديـت
  و نظرـيان چـانـم جهـ چش١هـاند چـان بمـنه
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  وجـــجأـد يــنــي كـم ار ناوكــش دلـز آت
  درـــنـكـد اسـد ز سـناذرـان گـيـرنـو پـچ

  ف وليــم نحياَواه نــو مـه چـر ارچــظاه هب
  تر نـاب روشـتـم ز آفـــت دلـــن اسـباط هب

 هنر را طومار مثال ة فضل را در طاق نسيان افكنده و روزنامةاز صحيفدپر و طبع لطايف
  محبان كه حكم ايشان بر دل و جان نافذ و جارية دوستان و طبقةپيچيده، ولكن چون زمر

، از سر ٣»من غُهتاع طَ و٢مٌٍکْ حهتارش ِانفَاَشار م«تزيين اين عرايس عاطل اشارات فرمودند،   بهستا
 ٤ي معناز اينعدول   بهحرف گذشتن روي نداشت و حاكم عدل عقل و مفتي مصيب خرد

 احتراز و اجتناب را يوجه جايز نشمردهيچ   بهمروترخصت نداد و امتناع در مذهب 
 مزاج اگرچه اطاعت بيرون نياورد و ة كرد و پاي از دايرتصورمستدعي قبح اخالق و سوء ادب 

ازدحام اعراض احداث صور   به رسالت راة پيدا آمده و مادتر تمام هرچهكتابت را انحرافي 
 مضمار جوالن در اينتحصيل زيادت استعدادي   بي موجب طبع را٥ته و بدينديگر حاصل گش

 اِدوجالْوا ونب يد قَِفيلساَ« مضمون ٧ نكشيد، و هرچند هدف٦ امتثال بيرونةمتعذر شده و سر از ربق
، پيش ٩»اره عثَ لَلَيِق اُا وارثَكْ ِممِلا سملُّقَ و« خاطر مسطور بود و نقش عرض ةصحيف ، بر»٨وابكَ ندقَ

دانست كه اگر در ترتيب سخن خللي و در نظم الفاظ نقصاني   مي١٠حقيقت  بهچشم داشت و
 كه از پستان مادر بالغت ١١»مهعم جقفَرِّ  ومهلَم ش اُهللاتتش«قد حراه يابد، ارباب حسد و اصحاب 

مشام خاطر   بهزهار فصاحت نسيمي شير در دهان طبع ايشان نچكيده و از بستان پراةيك قطر
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ايشان نرسيده و لباس حال آن فرقه از طراز استعداد آسماني و امداد روحاني زيب و زينتي 
كه از آتش  هي در عالم وجود آن زمره نتافته، نه قدرت آنبخش اٰل  عنايت سعادتنيافته و آفتاب

 ديگران ١تالزي كه از سقط  آنقوتند و نه طبع خود مجالس هنر و محافل دانش را گرم دار
مصباح سخني بر فروزند، همه چون تيغ دو روي ولي نه گوهردار، همه چون كوه در سنگدلي 

نه در حلم و وقار، صبحند در پرده دري نه در روشن رايي، گلند در بد عهدي نه در راحت اما 
ع افاضل و بلغا باقل و بر بساط در عيب خويش اكمه و در عيب مردمان احول، در مجم, فزايي
 مايگي بالغ طبعان تيز نظر را كه اقدام اقالم اقليم گيِر  بي خويش جرير و اخطل، از غايتةخان

 گزاف كاري نسبت كنند و از نهايت سبك سايگي  به كمال نسپرده،جادة ايشان جز بالغِت
 در كارگاه ازل طراِز فصاحت جز ضمير كه طرازان خورشيد  سحر٢طعن و تزنيف به
يي دراز گردانند، ااسامي ايشان معلم و مزين نشده، چون جرس زبان ياوه در ةكتاب به

  :٣گويد مؤلّف
  جماعتي همه بدخواِه اهل فضل و هنـر       
  جمــاعتي كــه نداننــد ســنگ را ز گهــر

  سـت ي ابازار عقلشان يك    جماعتي كه به  
  ز خبث باطن ايشان شود چو باد سموم     

   مدح چو غنچه دهن فرو بـسته       وقت هب
ــصان ــشود در فــضايلم نق   ز طعنــشان ن

  ها ز جهالت گرفتـه يـاد وليـك          صحيفه
  نـش مـدر دانـق دنـنشناس مي لـجه ز

ــا    ــردم دان ــدگوي م ــه ب ــاعتي هم   جم
  خــارا از اطلــس نداننــد كــه جمــاعتي

ــؤ الال   ــنگين و لؤلـ ــرة سـ ــاي مهـ   بهـ
ــ    خاطرشــان بگـذرد نــسيم صــبا  هاگـر ب

  صد زبان گويـا  هبوقت هجو چو بلبل     به
  پليــد از دهــن ســگ كجــا شــود دريــا

ــشا رقــم نــيم نخوانــده   هــم ز دفتــر ان
  نابينا چشـم خورشيد چشـمة كـه چنان

ي ركيك ها و اين ضعيف را هدف تير وقيعت سازند و در باب طعن و سرزنش قصيده
 بود چون شريعت بسيار پردازند و ذكر بدايع عبارات و غرايب معاني را هرچند مطول ٤و
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شرح و تفصيل بر جرايد دفاتر    باانصافي  بيةخام  به١منسوخه فروگذارند و عيب اندك را
  .بنگارند

  ٣فنواد من صاحل ٢عني و ما فرحوا  حار طاروا هلا فَةًـبيوا ِرـعمسن يأ  
 امين را ت انصاف و كثرت حسد چنان ثابت و مستقيم شده كه جبرئيلقلّ و در كار

 را هاشومي نفس متهم كنند و س  بهوصمت خيانت منسوب گردانند و مسيحاي مبارك دم را هب
در  نور و ضيا  بيةشب  بابها را  بي جهان افروز ترجيح نهند و در يتيمدر نور گستري بر خورشيد

ند پياز تو بر تو پوشيده و از كسوت محاسن آداب و يك رشته ِكشَند، لباس خباثت نفس مان
در جوش  براي شكستن بازار دانش چون فقاع, مكارم اخالق سوزن آسا از سر تا پا برهنه مانده

ا اين همه تهنگام انصاف و تحسين چون زبان ترازو، زبان را از سخن بيكار كنند   بهآيند و
ات التفات مقدمسوابق  ه داشت و بممقداير امور حاد را بر ستحري رضا و انقياد امر ارباب اتّ

 و انشا تأليفهوس  ةدواي معادات و مناقشت ايشان صحيف  بي دردةواسط  بهننمود و دل كه
  :آميز مفرح معني تسليت  بهآرايي را از دست افكنده و سر شكسته  قلم سخن وبسته بود

  اهللا ن ِاذا أراد هل  ٍةـيلـضـر فـشـو اُتاح انَ ِجسوِدـا لسـطويت  
  ما كان يعرف طيب عرف العود  لوال اشتعالُ النار فيما جاورت  

انسي و سلوتي و سروري و فرحتي داده آمد و از بيابان نفرت در شاهراه الفت آورده شد، 
هاي خدنگ جگردوز بيماري ملتئم نگشته بود و آزار پايمال  كه هنوز جراحت سبب آن  بهاما

 احوال بر ةپرور از رخسار ي نرفته و كلف تكاليف عالم دونكلّ به  ضعيفاز اينرنجوري 
 قوتشناس چون روزي ارباب فضل پريشان مانده و طاقت فكرت و  نخاسته و خاطر دقيقه

x‹≈yδ ä−#t�Ïù #« ةانديش Í_ øŠt/ y7 ÏΖ÷� t/uρ 4«پرداز فطنت دست در آستين تكامل كشيده،   بدايع٥خوانده و مثني ٤
 را توقّف اين عزيمت از لوازم كياست دانست و چند گاه تأخيريد و چند روز فرصت طلب

هي ابواب كمال صحت كه چون دِر بهشت بر نهايت اٰل بياقتراح نمود تا بامداد عنايت 
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 مظلم ١ مشركانةدوزخ مسدود مانده بود مفتوح گشت و تن كه از ظلمت اعتدال مانند سين اهل
 و سوابق ايامف سؤال شد و بر قرار منوران موحد دل سان بهانوار اعتدال   به٢و تاريك گشته بود

 انس و سلوت پوشيد ةاعوام كدورت مشرب حيات صفا و روشني پذيرفت و ساعد وجود پار
 ٣ جامدة طبع ركيك و قريحة در زير خاك فرو رفت، براندازو آسيب چشم بد چون گنج قارون

ت مماطلت كه در نفس مردم خصلتي نامحمود موص ازدر ايفاي موعود سعي پيوسته آمد و 
 ست و عشرين و ةاست تجنب واجب ديد، و بعد از انقضاء چند ماه از روز وعده در سن

 ة رخسار را بر منصّ از عمر اين ضعيف است اين عروس مهر٤ كه سال بيست و ششمةئسبعما
 عذرا نقاب ةراد و از روي دلگشاي مخد خاطبان جلوه دة طالبان و فرقةنظر زمر اجابت در

 بر ايشان ٥ مستور مانده بودتوقّف ةبگشاد و عارض محبوب كه اين گل طري را كه در پرد
ي خدايگاني القاب همايون مجلس اعٰل  به نهاد و نام»االنس بساتين«عرضه كرد و اين مجموع را 

ق روع الْج و ستانِِهاِم الْمغي الْرق ِفبع الْ ما لَمهُِامم غَِهِتنطَلْس اِضيي ِرٰل عطَر و أمهاملَ أعنصراُهللا«سلطاني 
ي أغْٰلعالْاِنص مول و ملتمس از محاسن شيم و بدايع كرم فضالء روزگار أح گردانيد، م، موش٦ّ»اِنب

و بلغاء سكُ«بان آثار ح ِاذا  لِِّمن نا اَ و ِاذَأشأنشأموج٧زع جزاَنْ ِا و سهاَذْب و بهم ي ِاتتخع خرر٨»ع ،
ز و گوهرشناسان  در براعت و سخنوران ممي٩كه حاكمان عدل دست بالغت و ناقدان بصيرت

ي وافر ندارد  مجموعه كه از غرر الفاظ و دقايق معاني نصيبي كامل و حظّدر اينكه  زاند، آنمبر
عين   بهبهره مانده،  بيجيب كه از وجوه محاسن كالم است،و از استعارات غريب و تشبيهات ع

عنايت و نظر اشفاق بنگرند و اين سلك شبه را كه نتيجه فكرت چند شبه و مرتحل ذهن و 
آب در طاق رد و نسيان نيندازند و اگر بر سهوي يا خطايي  بي فكرست چون عقد مرواريد اول
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 گوهر نثار ةقلم مشكبار و خام  بهيابند، و وقوف اطّالعكه در انسان صفت الزمي است، 
طراز  هذيل عفو عيب پوش ملبوس و مستور دارند تا كسوت اعمال ايشان ب  بهفرمايند و تصحيح

» tÏ%©!$# tβθ ãèÏϑtFó¡ o„ tΑöθ s)ø9$# tβθ ãèÎ6−Fu‹ sù ÿ…çµuΖ |¡ômr& 4 y7Í×̄≈s9'ρé& tÏ%©!$# ãΝßγ1y‰ yδ ª!$# ( y7Í×̄≈s9'ρé& uρ öΝèδ (#θä9'ρé& É=≈t7ø9F{$# ∩⊇∇∪«مطرز  ١
  :زيِزع الْهدعايل وعتاِهللا  اَءش نِْاگردد و 

  فجلّ من ال عيب فيه و عال   اهلال٢دـليباً فس عدـِجِان تـف  
 در ايراد ٣ تكثير استعارات و اوصاف و استعمال الفاظ مغيرة سلوك طريقکه آنحكم   بهو
و سحر حالل ترتيب لطيف و تلفيق غريب ذاذ باب زالل  و ذكر حكايت دل مستمع را از التقصّه

سبب   به٤ و ربط آن را چنانچه مقتضي و مرتضي طبيعت استگرداند كلي مشغول مي  بهغرض
تر عرض كرده آمد و   در لباس ساده٥ و حكايت راقصّهكند،  كلمات و اوصاف زايد فراموش مي

اشت و از اطناب و اسهاب در اوصاف كه  الفاظ دةزيور حسن ترتيب معني آن را قايم مقام حلّ
 رعايت جانب امامنتج شامت و مورث ماللت و منسي غرضت، احتراز و اجتناب واجب ديد، 

آرايي در محال خويش   و طرفي از قوانين سخن٦ از اساليب و صيافياي هاعمال طبع در ذكر شم
 عرضش ةموعه كه عرص اين مجة است، الزم شناخت و اندازمؤلّفكه خاطر اسامي  نه چنان

 حوافي ٧ميداني بس تنگ داشت و احوال مختلف را كه هماي همايون طبع بقوا دم و خوافي
مراد پرواز تواند كرد، جامع نه، الفاظ و معاني چند جمع كرده آمد، چه   به در فضاي آنتصرف
ل گوش و گردن يك عروس ةلل گرانمايه گنجينحي و لّهمه ححين  ريا٨ نتواند كرد وتحم

 خوشگوار همه ة يك حديقه مختصر حاوي نتواند گشت و باد٩ازهار مشكبوي همه بساتين را
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يك ساغر نتوان ريخت و همه طبرزد شكرستان مصري در يك تنگ بر نتوان بست،  ها در خُم
»قَِلكُلّ م١»الٌقَاٍم م.  

خش ب ن مقامات رزمي و بزمي خسروانه كه مقصود و زينتو چون ترتيب كتابي متضم
 اين مختصر براي تأليفسخن ثناسرايان است كه لكن مدحت مقالتي بحمٍد موعود گشته و 

ر حن ب آمراد و در ه مضمار فراخ جوالني بدر آن افتاده تا اتّفاق طبع ٢ تشحيذ خاطر و بيشهمجرد
تمام تواند كرد ذخاير بدايع معاني و عبارات و نفايس و غرايب تشبيهات و  هتي باحسي کران بي

آن بساط كه عرصه بس فسح و درخور دارد،  استعارات مناسب و ماليم آن شناخت و نثاران بر
 چشم و ةه آن قر مرضيةقضي  به و اتباع٣از رعايت طرف تناسب بعيد نشمرد و ضمير را از اقتدا

 جسم كمال بالغت و فرط براعت و صاحب شريعت افاضل و پيشواي سپاه اماثل قوت
  :حيث قال ,تر شمرد كياست و فطانت نزديك  بهالرحمه مانع نيامد و  عليهابوالعالء معري

  فرتِب النظم ترتيب احللّـي علـي    
  ل والتاج املنيف ملاـفاِحللل للرج

  شخص اجللي بالطيش وال حرق
  فوق احلجاج و ِعقْد الدر يف عنِق

 ةت و حسن معاونت آن حضرت هنرپرور حلّيمن مظاهر  به موعودتأليفشاءاهللا چون  ان
 و غرايب عبارات ٤كشد، سلك درهاي شاهوار و عقد يواقيت آبدار لطايف و اصنافتمام در بر

شرف نقد و   به دهر در دامن طبع افتاده،ةرا كه از معدن تعليم و بحر تفهيم افاضل عصر و اساتذ
  . حاصل آيد٥قيمتو و بها  زيب شناسان روزگار بينان و دقيقه مالحظه و تصحيح باريك

  ٦فصل
 اسم احمد شيم خدايگان محمد  و عجمصنايع كرم و روايع نعم آن ختم سالطين عرب

، ملكي در صورت انساني، نعمان ثاني بر سرير ٧هنرپرور و شهريار فضل گستر نفس مطهر
ذات ميمون او محمود  هعود و مقام سلطنت بسليماني كه هميشه اختر ملك بنام همايون او مس
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ست  ازاده چندان  اين بنده و بندهةدربار ٢»ِهِتولَد  أعالميِزِز العصِرالنرز ِب طَ و١ِهِتنلطَأدام اهللا أيام س«باد، 
را مداد سازند، از همگي  کران بيهاي هفت درياي  هي آب تقدير اٰلتأثيرموجب   بهكه اگر
 و بدان تا روز حساب دبيران چابك دست ٣ها بردارند هاي درختان قلم ان و شاخهاي نيست كلك

 بر باالي ايشان چست است، بر اوراق اشجار »اِرحبالْو مِهِراِطو خ واِحي الرمِهلْا مناَ«كه قباي وصف 
  :ند آورداز عشر عشير آن در قلم نتوان اي شمهتحرير كنند،  يمساين مواهب عظيم در غايت ج

  ـلَهفنين الثـا ِمنت ٤ناَءـناـمـ كأن  كري هلا شأن اليود تم٥به أقس  
ست كه  ا ياد كرد، و آن اين٦»ذكر النعم شكرها«مقتضاي   بهمکرمت نيم رقم از جرايد آن اما

 از نو ترتيبي و تازه عاطفتي  بهاز عنفوان صبي و ابتداي نشو و نما تا امروز هر لحظه و هر زمان
 احسان و ة اختصاص يافته و از شرابخانعادات، عزّجاللت، احضرها اهللا الس  باآن حضرت

كمال آن جناب   باو امتنان  برةهاي نيل آمال ماالمال نوشيده و از خزان افضال آن درگاه، جام
هيچ  كه چون سنگ خارا از ٧هاي فاخر حصول اماني تو بر تو پوشيده و اين بنده را خلعت
 احمر ساخته و طبع جامد را كه مانند ياقوت تربيتش  تاب آفتاب.يف نصيبي نداشترنگ لط

 دفاين معاني گردانيده و اين ثنا سراي ٨ فقير از نقود هنر خالي بود، معدن جواهر ثمين وةخان
مجاورت   به دستگيري عنايت كارساز و رعايت شكسته نواز او از مصاحبت سمك٩مدد و هب

آن جناب سالطين مآب و درگاه  ا رسيده و درقربت ثري  بهيالثٰر ك و از همنشيني تحتسما
 و اشباه خويش امتياز يافته و مغبوط ١٠ و امور بزرگ از امثالمعظّم اشغال تقلّد  بهفلك جاه

گاه  ن حضرت كيوان منزلت كه مالذ و ملجأ عالم و سجده آا گشته و در و محسود اعداحبا
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اي ثنا و اداي هر فصل بليغ دعا از عربي و  غرةهنگام انشاي هر قصيد  بهست، و جم ا١كسري
يك قصيده  كه در بها يافته چنان  بي طراززرينهاي  حد و انتها و خلعت پارسي انعامات بي

صحن دل   سوري درة رنگ سرخش غنچةنظّاري كه از محمدت هزار دينار صش  بهصفت بهار
 حاصل مجرب ةهاي گريز پاي گرو نام مسرتويرش براي فته و جان را شكل تدکپرغم ش

ت مس ي اماني و چون درها شب اختر مسعود شادماني و مصباح نوربخش ظلمت يک هر ,آمده
شرق و غرب عالم   كامل عيار آمده و از يمن اسم همايون و القاب ميمون درمغربي آفتاب

 نعل آسمان را هنگام دويدن سبز خنگ هالل  بهي كهاسپ تازي و تتار ت سرصنامدار شده و ش
پيش  ايشان  با بادپاي صرصر را مانند دم هرگزکرةزمين بر جاي گذاشته و  مانند نقش سم در

ن كرده و در سرعت مشي  پي جوال٢ه صددستي دست نداده، در خفت سير بر سطح ذر
   :ست اردانيده و آن قصيده اين گمشرفصد منزل پيش رفته،   بههممسرع و از

ــه ــبا    ب ــژده داد ص ــوروز م ــدم ن ــن مق   م
  شگفت نيـست ز لطـف هـوا اگـر بدهـد        
  بـــرون بـــرد ز ســـر بلـــبالن شـــوريده 

ــه ــه ز آب  ب ــين ك ــر بهــار ب   آب دســتي اب
  كه در سواد چمن نيم شب همـي خوانـد       

  سوري گـل    كشد به   ناي گلو مي   چو ني ز  
  شـد ر شدست گلستان و جـاي آن با       خض
  يك نفس همه ملك چمن صبا بگرفـت      به

ــد  ــاده ســاية بي ــر آب جــوي مگــر اوفت   ب
  ٣آيد ميـم نوروز خوش نـموس ن بهـسخ

  برين شـد ز اعتـدال هـوا        جهان چو خلد  
  شاخ و برگ مـنقّش قـواي نـشو و نمـا        به

  ســـماع بانـــگ تـــِر رود علّـــت ســـودا
  چراغ الله چنـان بـر فروخـت در صـحرا       
  روان چــو آب خــط ســبزه نــرگس رعنــا
ــوا    ــه ن ــر دم، هزارگون ــتان ه ــزار دس   ه
ــا  ــه يافــت از ظلمــات ســحاب آب بق   ك
  زهي صبا كه نفس دارد ايـن چنـين گيـرا       

  بلــرزد بــر خويــشتن ز بــاد صــبا كــه مــي
  باـر صهـاقي و ساغـب سـه از لـر كـمگ

ــي   ــار برنم ــرگس بيم ــشم ن ــرد دو چ   گي
  ن خيال كه جان نقش بـسته انـدر دل          آ بر

ـ          كرغـم دور فلـ     هبنوش سـاغر مـي را ب
  دام در راحتـان مـبي جـر همي طلـو گ

  و ديده است عين شـفا      ا كه در  ز چشمه زان  
ــفا  ــال صــ ــة آب از كمــ ــوده آينــ   نمــ
  كه نيست در فلك شيشه رنگ بـوي وفـا         

  ت رهاـن ز دسـر مي را مكـاغـاغ سـب به
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  زمـين مــرده ز سـر زنــده كـرد ابــر بهــار   
  برين تو پنـداري    جهان شدست چو خلد   

   محمــد شــاهابوالمجاهــد گــردون محــلّ
ــق داراب  ــرد رونـ ــداري تـــو ببـ    ملكـ

  ق تو همه چيز در جهان داريـز فضل ح

   ابر راست كنون بر زمـين حـق احيـا          ١مر
  ايـــست ز بـــزم شهنـــشه واال   نمونـــه

ــا   ــتح نم ــو ف ــة خنجــر ت ــه هــست آين   ك
ــكن   ــك سـ ــق ملـ ــد رونـ   در و دارانمانـ

  متاب و آن دوم هـز يكي عيـمگر دو چي
  ٢يد نـور ار بكـشد     چـشمة خورشـ     دهد به 

   وي٣ايــست كانــدر ضــمير روشــنت آينــه
ــد  ــا شــنيد بمان ــو ت ــشاني دســت ت   گهرف
ــدم   ــر را دي ــروز بح ــي ام ــصفان يك   ز من

  اي فتـد بـر كـوه    اگر ز حلم تـو يـك ذره     
  رق شد در آب ز شرمغخزيد در صدف و 

  گان يكــي گــردونافکندهيبتــت ز ســر بـه 
  ت كه آورد تيغ تو بر خـصم   هاس چه زخم 

ــه ــشكر   ب ــشد ل ــا ك ــردم گي ــو م ــام ت   انتق
ــ    را مگــر روزيو شـمار نيــست عطــاي ت

  ريـزي  ابر گو كه چـرا آب خـويش مـي     به
  خـشم بگـويي سـپهر را كـه مـرو            اگر بـه  

  كند چو نيـر اعظـم همـه جهـان روشـن           
  هــزار ميــل دگــر زان ســوي عــدم بــرود
  چو آستان سر خويش از درت جدا نكـنم  

ــاية م ــه س ــاگرن ــره ــو ب ــد ِر ت ــرم باش   س
  سـت وكه بر سر من بارهاي منّـت ت   ز بس 

ــروز   ــود ام ــنس خ ــاء ج ــدايگانا ز ابن   خ
  ست نظم و نثر ارچـه     همه بر آب خراسان   

  چـشم نابينــا  ز خـاك پـاي تـو سـرمه بـه     
  د امـــروز صـــورت فـــرداهمـــي نمايـــ

  ز شرم جود تو لب خشك و ديده تر دريا 
  شـود ز حيـا      كه پيش ابـر كفـت آب مـي        

ــدا   ااز ــز ص ــور ني ــگ ص ــزد از بان   و نخي
ــؤي الال    ــو لؤل ــغ ت ــوهر تي ــد گ ــو دي   چ

ــه ــستگان يكــي جــو  ب   زاخــدمتت ز كمرب
  هاست كه زد نيـزة تـو بـر اعـدا          چه طعن 

  خطا بهكه كشد سر ز حكم تو  ز چين بر آن
  خلـق عطـا     كه هفت كشور عالم كنـي بـه       
  زنـد ز سـخا    كه پيش بحر کفت الف مـي      

  ز هيبت تو بماند چـو قطـب پـا بـر جـا             
  سـها   اي رسـد بـه      ز نور راي تـو گـر ذره       

  روز وغـا    كسي كه جان دهد از تيغ تو بـه        
ــه   تيــغ ســرم را ز تــن كننــد جــدا  اگــر ب

ــ  ــپهر بـــسوزد در آفتـ ــامـــرا سـ   اب عنـ
ــي ــو نم ــاال   ت ــر ب ــرم س ــردن ز ش   انم ك

  ز يمن مدحت تـو انـدر ايـن زمانـه مـرا            
  را هـست مولـد و منـشا       مـ  خـاك هنـد     به
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ــوروزي    ــر ن ــأثير اب ــه ز ت ــا ك ــشه ت   همي
  بز باد و بدخواهتـرسـر تو سـال عمـنه

  واأچمن شود ز ريـاحين چـو جنّـت المـ      
  يـداـاپـخ درخـت نـو بيـاك چـزير خ هب

  و نهمت بنده در اين مقصور و مصروفهمت در همه احوال و جميع اوقات که آنحكم  به
  بود، بلبل خوش الحان زبان جز داستان مدايح ذاتمتبسم قالب ةا گل روح در حديقست كه تا

مثال خسروي   بيمثال خدايگاني نسرايد و در گلشن ضمير جز ازهار عنبر نسيم ثناي عنصر بي
 طبع جز غواصسلك نكشد و  ظاهر و زاهر نگردد و نظام فكر جز آللي دعاي اين حضرت در

 شاهي خواست تا در شرح مقامات رزمي و بزمِي  نكند، مي١تسياحدر بحر شكر اين درگاه 
 و ذكر اين مآثر و فضايل را كه چون نسيم صبا در اطراف و اكناف عالم ٢خوضي نپيوندند

 روشن و مبرهن شده بررا  و بحر  جهان افروز ساكنان بررسيده است و مانند پرتو خورشيد
عبارتي بديع   به ذات همايون٣دو وسع و طاقت ضمير ركيك نه فراخور قدرت طبع عاجز ةانداز

  :٤بيت :و تركيبي لطيف بر جرايد صحايف بنگارد
  ٥ چه داند بسزا گفت سهامدح خورشيد  اره زمينـد بيچـه ثنا گويـمان را چـآس  

سبب   به چوناما باشد، تقديم رسانيده هاز مراسم شكر نعم خدايگاني ب اي شمهتا بدين بهانه 
ديوان انشا دارد و اقتباس انوار علوم   بهترتيب سواد امثالت و مناشير كه نسبت  بهكثرت اشغال

 ازهار فوايد از بساتين براعت بلغاء عصر و مالزمت ءاز مصابيح دراست علماي وقت و اجتنا
ات مؤلّفو ميدان  مطولتوسن طبع را در مضمار مصنّفات گاه هيچ خدمت حضرت سپهرمنزلت 

وقت شناوري عادت نكرده و معانق و هيچ  کران بي درياي در اينبزرگ جوالن نداده بود و 
گونه اجازت و رخصت هيچ  نبوده و ملقن عقل راهنماي ٦مباشر اين امر عظيم و خطب جسيم

آن  دري ديگر آزمايد و زبان را در تصنيفي ديگر راست كند، تأليفطبع را در  که آن  بي٧نداد كه
و اجتهاد زند و در طريق نظم اين جواهر سعي نمايد، براي اين معني او ل راه قدم جد
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ي در اين باب همين بود و چون بعد از  و باعث كل١ّكتاب ترتيب كرده آمد، و غرض اصلي اين
حمدت و ارتضا موصول گشت و  هشناسان ماهر اين مجموعه ب  سخنوران كامل و دقايقةمطالع

زيور تحسين و احماد ايشان آرايش گرفت، نو خامه   بهعذرا ٢ة اين خريدگوش و گردن
ذكر مآثر و مفاخر پادشاهانه و شرح مقامات رزم و بزم و وصف   بهعارض كافوري كاغذ بر

بناء  و اساس عهد و،  ينسكبمثاول الغيث رش آمد، و فتوح شگرف خسروانه مشكبار گردانيده 
 عمر ايام ٣ كرده شد كه تا انتهايمؤکّدس و سحرانگيز مؤسآميز و ضمير  طبع رنگ  باپيمان

ح اين نهال برومند نكوشد و جز در اين حديقه ن جز در ترشّعزيز و انقضاي اعداد انفاس معي
 تابد و خيل انديشه و فكرت مدتكه اگر اختر بقا بر سپهر طول  شت نكند، اميد آنکگل 
صد هزار   باخالص و امان يابد، اين ديباي نيم كار و تاراج عوايق ٤شبيخون موانع و نهيب از

يمن   به، بدري كامل و نورگستر شود و٥اتمام رسد و اين ماه نوروزي نورافروز  بهنقش و نگار
اطراف و اكناف گيتي مذكور  سمر در مدايح حضرت خدايگاني و درگاه سليماني، چون مثل و

  .ياٰلع تاُهللااَءش نِْا. ٦و مشهور گردد

  ٧ حكايتآغاز
  اوجين مطلب در حكايت پادشاه شهر

 اخبار آثار و وفور دانش و كمال ِبئب اسمار و ناظمان جواهر عجائنقش بنداِن طراز غرا
كه در شهر  اند اظهار رسانيده ههنر خويش در تقرير و تحرير اين حكايت برين جمله ب

 كواكب علم و درياي آللي  ازهار فطنت و سپهِرر حكمت و گلشِن جواه كه معدِنينجاُ
رم امين مانده، زايرانش بر ب خدنِگ حوادث چون صيد حفضيلت است، ساكنانش از آسي

 سياح مأنوس آستين رو افشانده، شهري كه ٩ و مراتع٨روي جاذب شوِق مواطن قديم
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ه و جاسوس وافر ذهاب گوش، چشم نديد ه آن بجهانگرد سياه پوش مردم ديده، چون سواِد
كشوري نشنيده، اگر در زمين طيبش خسك و مغيالن كارند، همه هيچ شبيه و نظير آن در 

 ةالله و ارغوان رويد و اگر در خاك منبِت او چوب خشك فرو برند مانند سرو سهي حلّ
 آب جداول و انهاِر آن در بحر محيط افتد و عذوبت ةكشد، اگر يك قطر  بر اخضر در

ت  اثير رسد، خاصيةكر  بههواي حدائق و رياض آن بيل و كوثر گيرد، و اگر نسيمي ازسلس
  : موسم بهار پذيردپرور باِد روح

  شهري چـو بهـشت در نكـويي       
  ست او روان اهر چشمه كه اندر

ــه   ــر ب ــر پي ــدنش شــتابد  گ   دي
ــه  ــوان ب ــوادش ار رض ــد س   ببين

  بادش چـو نـسيم بـاغ رضـوان        
  خاكش چو نـسيم مـشك اذفـر       

  ز باغ عقٰبي اسـت     که به  آن شهر 
  دــمـ محگـشـا جـهـانسلـطان 

  و هر آنچـه جـويي      ا تو در  يابي
  سـت  ا گويي كه يكـي گُالبـدان     

  زو عمــــر گذشــــته بازيابــــد
  بـــرينش برگزينـــد بـــر خُلـــد

  كَنَــد جــان در قالــب مــرده مــي
ــان از ــراف جهـ ــرو  ااطـ   معطّـ

  چون بزم خدايگان اعٰلـي اسـت   
  لك سرمـدـمقـاي ـش بـاد بـِك

 روزگار و رفعت منزلت و بسطت مملكت، از تاجداران  بهدر آن شهر پادشاهي بود
  را تخت آسا٢ فرِق فرقدان١همتقدم بلند  هوافر اقتدار، افسر مثال بر سر آمده و ب نشينان تخت

 رعايت دقايق عدل و احسان بر جرايد مآثر كسري و حاتم رقم نسيان  به گردانيده و٣سر بي
  :٤شعر . عليه گشتهمتّفقليه و مشاراده و براي منير اقاليم گشاي و عقِل فياِض ظلمت زداي كشي
  گيرد قرار  نميهم جايي در علو بگذشت و  فلكنه ز ـش كهمتدر ـعقل حيران است ان  
  تي آشكارـان هرگز نگشـ او اندر جهفيِض   نور ازراي اوة يك ذر٦ نبردي عقل كل٥ّگر  
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  االُنس  بساتين// ٦٠

  

صف مي سايد، در قصر جالل او سزاوار  ه١وبرين پهل سپهر  با كه در رفعت منزلتهالل
داري  سالح  بهگشايد بار، ممالك شرق و غرب مي شمشير آتش  به كهال آمده، خورشيدفع

  :نموده  افتخار٢ عدد اوذرات سپاه صفدرانِِ
  اً عند بعض الكواكِبحتاول ثار  ماـٍو كاَنـلـت يف عـكارم جلّـم  

*  
   زيادت شد٣چو قدرش از فلك بگذشت گردوني

  ٤د جهاني در جهان آمدـان آمـش در جهـچو ذات
شب و روز چون چشم عاشقان باز داشته و   و آمال درحجبدر كرم و نوال بر طالبان جمال 
  وك وصال عروس مراد و جان بخشي مستحقان عقوبترادل و جان بر دلنوازي منتظران اد

بال گشاده كه از جالجل باز   شد، گماشته هماي همايون عدلش در بسيط عالم چنان پر ونکال
سحاب دسِت سخاپرورش چنان گوهربار شده كه صحِن , منقار بيرون آورده  به٥كبك دري دانه

  .ان نمودهم سقف آسسان بهزمين از عكسِِ جواهِر گوناگون 
  وُء األعادياـانّ فيه ما يسعلي   ه صديقهرـفتحاً كان فيه ما بس  
  ٦جواد فما يبقي ِمن املال باقيا  أنه غري هـأخالقُ لتـكم فتحاً  

  :و تا پير جهان گشته فلك ندا
  فلَن يدوم علي اِالحسان امكانُ  اَحِسن إذا كانَ امـكانٌ و مقدرة  

 و تا نشاند  نميو احسان ٧ردر گوش او رسانيده بود در چمن دولت خويش جز نهال ِب
ãΑ$yϑø9$# tβθãΖ«يت  زبان حال اين آتغيير احوال ليل و نهار بر t6ø9$#uρ èπuΖƒÎ— Íο 4θ uŠysø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ( àM≈uŠÉ)≈t7 ø9$#uρ àM≈ysÎ=≈¢Á9$# 

î�ö�yz y‰ΖÏã y7 În/u‘ $ \/#uθ rO î�ö�yzuρ WξtΒ r& ∩⊆∉∪«عين   بهاو فروخوانده، صحائِف آمال اهل سؤال جز در ضمير ٨
  :خواند  نميعنايت اجابت

                                                   
 .ندارد» وپهل«: اساس  .1

  .آن: الف  .2
 .ندارد» گردوني«: ب  .3

 .آيد: اساس  .4
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  ٦١ \\االُنس  بساتين

  د هزار گنج روانـاز ص  بهكه نام نيك  كسب درم هكسب نام نكو كوش نه ب هب  
ل حميده و اوصاف پسنديده در همه احوال و جميع اوقات مجالست ياين فضا  باو

 كردي و در تصوراصحاب علم و مخاطبِت ارباب فضل بر خود فرض عين و عين فرض 
نام، غايت جهد و   باةتقديم شرايط اجابت مرام اين فرق كرام و ةاقامت مراسم تكريم اين طبق

  :مصرف رسانيدي و گفتي  به١نهايت وسع
  من كان يعشق منكر شاذناً غنجاً     

  ا كلَّ ذي أدٍبق ِالّـت أعشـفلس
  فالبدر يشبهه والـشمس حتكيـه      

  در ِمن فيهـده والـن يـالو شي م
ِت صدِق عنايت و ه او مشحون شد، وصيرمأثوآللي مآثر  هچون اصداف اسماع جهانيان ب

 شايع و  نور آفتابسان بهحاِل اهل براعت در اقطار و اكناف عالم  ه حسن اهتمام او بةآواز
 او و محاسن اخالق جبلي او مانند نسيم صباي ٣ گشت و ذكر اوصاف مكارم والدي٢مفيض

  :همه جا رسيده، بيت  بهجهان پيما
  م بدان عالمـ عالاز اينِت او ـ صيدوان چون باِد

   كشور بدان كشوراز اينروان چون آب ذكر او 
*  

  ارـمسه األـثـديـت حبـزينـو ت   هو الذّي بجح الزمانُ بذكره٤و  
  امللوك مواهب بهاملل  و له و إن و رها أغــوك ِلــدرـبــدار  

درگاه فلك  ه كامل بودند، دولت مثال بناهر جا كه در بحر و بر فيلسوفان ماهر و هنرمند
لوف أساكن مم حصوِل سعادت حضور مجلِس او ترِك اوطان و ٥جاه او روآوردند و براي

   .خويش گرفتند
  أضحت حمط رجال العلم سـاحته     
  فيموهــا و فــاز و ِامــن مكارمــه
  أهدي إليها أولوا اللبـاب فـاخرةٍ      

  النـوب  مـن  سـوراً  أهله واعتدها
  متنــوه مــن األدب قــد مــا كــلِّبِ

   و من عربِ   قالئد املرح من عجمٍ   
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  االُنس  بساتين// ٦٢

  

يف أحب يـعيالنواظريف روٍض من األدِب  نور ناظرٍة نـِم هـن رحس  
*  

  جباه دم را ز ازدحامـت قـال نيسـمج  يبرد خلق كه بر در او سجده مي ز بس  
  واهـاف در ودـز ج شـرگبز نام تادهـف  ش ز قدر بر افالكـرسيده خاك جناب  
پرور او احتمال  سامرت بزم روحم سنيه ٢مت و دريافت موهبتو منا١ةاميد ادراك هني هو ب
طوع و رغبت اختيار كردند و مذلت غربت را عزّ جاوداني و  ه مفارقت عشاير و اقارب بمشقّت

  :٣شعر . عيش و كامراني دانستندلذّتزحمت اسفار را 
  ارِبـو هن لِه شرب ورود املَش  هناَءـِردنَ ِفق مل يـق خلـ يب٤فلم  
  ٥بــائـه كلَّ غـورد ِايل أوطان  فقد غيب الشهاد عن كلَّ موطنٍٍ  

*  
  ه او توتياي ديدة خويشـاك درگـز خ  نماند در همه روي زمين كسي كه نكرد  
  شـدروي و رـوانگـت رو ٦بدان اند ادهـنه  رو زين درگهش حاجات ةكعب شدست  

ر دراست كه پشت سپاه دانش ثعلماي وافر درايت و بلغاي متوا ٧از دو سه البتّهروز  و هر
 روي لشكر فضل و سرافرازاِن عالم علم و پيشوايان اهل خرد و فوارِس ميادين تازي و و

حضرت افاضل مآِب آن پادشاه   بهفارسي و صدرنشينان مجالس علوم عقلي و نقلي بودند،
كشيدند و  و خاك جناب عالي او را سرمه كرده، در چشم خويش ميرسيدند  كامياب مي

 يافتند و  مجالست اختصاص مي٨شرف هشدند و ب وار مالزم در قصر همايون او مي سايه
 و منقاِد او ٩ كمال كرم و بذل نعم و وفور خوش سخني و فرط تازه روي مطيعةواسط به
  :گشتند مي
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  ٦٣ \\االُنس  بساتين

  سترد اگُرد نامه است كه شه اهل هنر را گ
  يا استـر دنـكر هـه بر پيـر كـكل تدويـش

*  
  ١ عند فنايهسيارخطّي األمل ال  دوه و تنتهيـوهل تتناهي و اق  
  تها خجلة من سخائهولكن عر  اديات لعلٍّةـني الغـع بكـت ومل  
  ائهـبل لقـح قبخدالـاه منـتلق  ةـملني اءـتغـاب ايفـالع هـأم اذا  
  وي اَن يدمي اهللا طولُ بقائهـس  سائِلق جدوا السؤاالً لـفلم يب  
شكوه شهرياري و   سلطنت و فر٢ عظمت و جاللت و اسباب و ادواتةو از مشاهد

ح نهال سخنداني و  قواعد احسان و دادگستري و ترش٣ّانتظام امور جهانداري و تمهيد
زبان  انصاف اين بيت را ورِدباعثة به و ٤گزيدند دندان مي  بهرهنرپروري او انگشت تحي 

  :ساختند مي
  كانت مسايلة الركبـان ختـربين      

ـي التقينا فحتتال و اهللا ما مسع  
  عن اجلَواد املرجي أطيب اخلـرب     

  ربـدت ِلتصـأذُين باطيب ما شِه
  : بيت.گفتند منشور او را مدح و ثنا مي و بدين ابيات منظوم چون گوهر

  هورـمش مکرمت تو رسوم وز  معمور لكتمم تو راي ز ٥اي  
  را گنجور رزق ِجـگن تو دسِت  تيـل را مفـرِع عقـكلِك تو ش  
  دورـمق٦رزق نا سيِم جهان در  تت آوردهـض دسـرم از فيـك  

دلي چون آبگينه   باخوار  خونة گردش سپهر سنگدل و مخالفت زمانتأثير هبکه  هرو 
 دل در سان به او زدي تشفق و ٧شكسته و جاني از تن سير آمده، دست اميد در دامن عطوفت

 از تنگ چشمي دهر سپيد دست هر کهپرورش دادي و  هزار ناز  بابرش گرفتي و مانند جان
زِر  دامني پر از  با گلسان بهكفي تهي چون چنار، پاي در دولت سراي او نهادي،   باسياه كاسه
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  االُنس  بساتين// ٦٤

  

ن نشا  كه در سياهي از حال عاشقان مهجورها  شبسرخ كامل عيار باز گشتي، تا در شبي از
  :كرد داد و در درازي از زلف معشوقان دلبند حكايت مي مي

  ١خَود من الذبح حتلّي و شحت مضعتا  اـهـبـواكـت كــي إذ الحــاهـكأمنّ  
  اـنهض اـكلّم هـنـم سرـيك فـفالضع  هـقَصـت قـواِدم قـد النـسر كأنـمـا  
  ن مشس الضحي ركَضا خاف ِم٣فكلّما  ٢ةـقـيـرب اَنـوالغـت حنـدر ختبـوالب  

*  
  تندـب كه بربسـره شـد آن تيــچنان دراز ش

  دـيـام ٤مـشـچ بحـص يرـباشـز ت انـانيـجه
  اي روشني خويش چو در كاِر ٥دهـندي جهان

   خورشيدةبشست دست خود از فيض چشم
  ه راـــمــد هــاب شـتــظار رخ آفـتـدر ان

  دـفيـ س٦ده، ديدهـبان دريـ گريبحـ صسان به
و دست   كارفرمايان اعضا مثال داده٧معز هخواب ب سلطان قاهر ,بر بستر خواب رفته بود

در دو طبقِي خانه مردم چشم چون  , حواس ظاهر و باطن از كشور بدن كوتاه گردانيدهتصرف
صدف مستور گشته و  چون در در ٨ غنچه بسته مانده و و كعبتين دو ديده در حقه اجفاددهاِن

$«مقتضي  هب uΖù=yèy_uρ ö/ä3 tΒöθ tΡ $ Y?$t7ß™ ∩∪«ت و ت لذّسرير عزّ ، عنصر لطيف و ذات شريف را بر٩
 استراحت ارزاني داشته، در خواب چنان ديد كه گويي زاهدي داناي غريب كه صورت علم او

، ١٠رسيده الخناصر  تعقد عليهةمرتب  بهي از فنون دانشكمال عمل آراسته است و در هر فنّ به
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  ٦٥ \\االُنس  بساتين

د فرمان استدعا مانده، پادشاه آسا بر در ايستاده است و منتظر مثال طلب و مترصّ حلقه
  :خود گفت  با فرحت و شادماني از خواب بيدار شد و١غايت از

  مرـد اقـط قـل اخلـو لي  رمتا لعلَّ غرس التمني قد  
ت و صدق آن در  احالم منسلك اسثاغها در سلك ض  در اغلب احوال خواباگرچه

 ابهام نيز ةمنزل  به در بعضي احوال موافق نيز افتاده است واما مشاهده شده، تر کمحالت بيداري 
واجبي بايد كرد،  هع كافي ب شافي و تتب٢تفحصبيداري باز خواند و   بهو حاالت خواب اند داشته

رقم ن  به مقصود برسد و لوِح اميد٣م بر غرضتواند بود كه تير توهي گردد، ن و محلّيل مراد مزي
 امكان صورت بندد اگر مردم در تحصيل آن سعي جميل مبذول ةكاري كه وجود آن در آين

وصمت جهالت موسوم نگردد و عذر   بهموانع تقدير بدان دسترس نيابند، نزديك عقال  بهدارند و
  :ذيل قبول بپوشند هاو را ب

  ٤اِحـي ادراك النجوليس علَّ  علَّي السعي يف طَلَِب املَعايل  
ن الزم شده است كه در طلب آن  مات سابقه برمقدمموجب اين   به٥»ردقَ ياُهللا  وربدد يبعلْاَ«

مدد   بهاز وصول او خبر يابد و يكي از معتمدان حضرت مثال اصدار فرمايم، تا مگر  بهزاهد دانا
ل  بي نوالهكرم نامتناهي خالق سفيدي و سياهي جلّ جالله و عمي مشقّت زحمتي و قبول تحم

آنچنان گوهر ثمين در دامن اميد افتد و اين چنين شهباز آشيان دانش در دام آيد، پادشاه حاجب 
 ما بر ةاميد اصناف عواطف پادشاهان  بهغريبيهيچ  در برو و نظر كن كه را بطلبيد و گفت پيِش

جد و معابد كه محط رجال اهل غربت و در رسيده است يا نه، و اگر پيش در نيابي، در مسا
مرحمت   بهمواطن تعريس ابناء سبيل است، تفتيش كن و بدين شكل هر زاهدي را كه دريابي

كه   و پادشاه شكل زاهد چنان, تخت ما بياردر پيشموفور ما قوي دل و مستظهر گردان و 
 نافذ پادشاه ٦ امرحاجب, اعالم آن شرف تفهيم ارزاني داشت هخواب ديده بود حاجب را ب در

 را درنيافت و کسهيچ جا  ، آندرآمد نمود و بر فور بازگشت و پيش تلقّي امتثال ةرا بديد
نام محلّ هيچ دويد در  كوي مي ه صرصر و نكبا كوي بسان بهمساجد و معابد شتافت و  سوي هب
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  االُنس  بساتين// ٦٦

  

 رياضت و ديد، ناگاه در صومعه رسيد كه اصحاب  نميشنيد و شبيه و نظير او  نميو نشان او
βÎ) }§øÿ̈Ζ9$# 8ο¨« نفوس اماره ة شده بودند و در تزكي١ جمعجا آنارباب طاعت  u‘$̈Β V{ Ïþθ�¡9$$ Î/«بر جاي ٢ 

$«فحواي  ¨Βr& uρ ôtΒ t∃%s{ tΠ$s)tΒ  ÏµÎn/u‘ ‘yγtΡuρ }§øÿ̈Ζ9$# Çtã 3“ uθoλ ù;$# ∩⊆⊃∪ ¨βÎ*sù sπ̈Ψ pg ø:$# }‘Ïδ 3“uρù' yϑø9$# ∩⊆⊇∪«تقدر  ه ب٣قو 
نمودند، نفحات رياض جذبات عالم قدس مشام ارواح  درت انساني مبالغت ميبشري و ق
 كرده، منورهاي ايشان را   گردانيده و پرتو انوار مصابيح مجلس انس صحن دلمعطّرايشان را 

نام   باةن زمر لوح محفوظ نور پذيرفته و ضمير آن حق پذيرا كرام از خورشيدة آن فرق خاطِرماِه
 بايستاد، چون اين طبقه مکرم و مجمع معظّمن مقام  آ ملكوت آمده و زماني درمخزن اسراِر

بزرگوار را از وظائف عبادت فراغ تمام حاصل آمد، بر آيين معهود رسم معتاد، خادمي را بر در 
ر از اهل وطن مه  بي ادوار سپهرتأثير هصومعه فرستادند كه اگر غريبي بر در رسيده باشد كه ب

 ٤ آن چونمحبت اصلي كه أجدا افتاده و از مخالفت و جفاي روزگار ناساز وار از مولد و منش
سنگ   به ميل آهنسان بهبدن  به  روح٥ت خلقت ميلخاصي  به است ومتمکّندل در سينه 

  :تر تمام هرچهمغناطيس 
  ابداً حتـن الـنفس حنوديارهـا      
  و الطيرمل يصرب و قص جناحه

  لــورق نازعــة ِايل أوكارهــاوا
  اـوف االرهــلأه املـانـن يـع

  او بشويند وة از چهرمشقّتد و نوازش گرِد آب زالل تفقّ  بهدور مانده او را درون آرد تا
 ضمير او بزدايند، خادم چون بر در رسيد ة غم و اندوه از آئينصيقل مالطفت و مجاملت زنِگ به

 و حاجب را ,٦»اٍملَسا ِبوهلُخ اُدالَ قَ واٍمسِتاب ِبابب الْحتفَفَ«. حاجب را منتظر فتح باب ديد
كمال او   بهاهتزازي تمام و استبشاري  بهمصاحبت خود درون صومعه آورد، حاضران مجلس به

بر جبين او واضح   و داليل كياست و ذكا٧هاد و استقبال نمودند، چون محائل فطنت و تلقّيرا 
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  ٦٧ \\االُنس  بساتين

 نوادر ١ همايونش فرو خواندند و جامعةاز خطوط ناحي يف مجد و شرفو اليح ديدند و صحا
مهمل اي  در رعايت جانب تعظيم و تكريم او دقيقه ,حكمت و معدن جواهر ثمين فطنت يافتند

  :، و گفتند٢»ابحرا مبحرْا موالُ قَي وب اِحلهلُّوا لَخفَ«و نامرعي نگذاشته 
   و االكرامالسالمدي و عليك ـخوش آم  سالم هزهي سعادت و دولت كه آمدي ب  

استقامت عواقب امور و نهايت احوال او استدالل  و هم از مبادي محاسن اقوال و افعال بر
، و ٤»اهِتحاِئن ر ِمِةحِف النِضأر الِْناِئز خ٣يلَ عكلُّدي ا وهِرم ثَن ِمةَداِحو الْةَرجي الشِنج تكملِّعي و«. كردند

هم در اثناي اين، , تقديم رسانيدند  بهكوالت و اصناف ملبوسات رسوم ضيافتأايثار انواع م هب
ن و تعليم كرده تلقينظر حاجب بر طلعت ميمون زاهد افتاده، عالماتي كه پادشاه حاجب را 

ت ن تربيت و مرحماليقين ديد و فرمان پادشاه متضم  الوجوه در روي او عينبود، من كلّ
بشارت مستبشر و مبتهج   باورود اين اشارت  بهنامحدود و مشتمل بر استدعا بدو رسانيد، زاهد

هاي دلپذير پيش اهل صومعه قلم آسا سر بر خط اطاعت فرمان  رتعذگشت و بعد ايراد م
  : بندگي در گوش كردهةپادشاه نهاد و دوات صفت حلق
  » علي القدم علي الوجه ال مشياًسبحاً«

گان راياِت سپيد صبح در ميدان سبز سيار وقتي كه خسرو  بهگاه پادشاه آورد،در  بهروي
هزم گردانيده، روي هواي نات مسيار کران بيزخم خنجر آتشبار سپاه   بهآسمان برافراخته بود و

 پاك ٥ز غبار شب تار از عارض رو خورشيدةان روشن گشته و چشمموحدقيرگون چون دل 
 بر سر فلك زرين بسوخته و چتر  آفتابةشسته و دست تقدير هندوي ظالم را در نوائر آتشكد

ها بر صفت گدا  ها و روزن ك در شعاع مشبذراتبركشيده و سپهر آتشين بر روي او بسته و 
  :غازيان رسن بازي بنياد نهاده

  راباـالم غـن الظـطار مباز أ  فكأنما الصبح املنري و قد بدا  
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  االُنس  بساتين// ٦٨

  

 باز ٢ و دوده بازي١فلك عقود آللي نجوم از گردن بيرون كشيده و دست از سرمه سايي
هاي كافور  ههاي مشك شمام هديناري بدل كرده و بر ناف  به آبدار٣داشته و چندين هزار هزار دّر

  :شعر. برگزيده
  در وداع شب همانا خون گريست

  بـاه شــ از چرآرد يوسفيـا بـت
  ن بنمود صـبح  آآلود از  روي خون 

  مان بنمود صبحـن ريسـ سيميدلو
اشاِن خواندند و فر  مي٤معابر  بهلحان بلند در هر شعبها  به شب راةمرغان صبح خيز فراق نام

 سبزهميناگون   بر روي بساطممقدي الله و نسترن براي ها هاي گل و سمن و توده صبا خرمن
زمين بوسي آستانه قصر دولت او   به افالكةافشاندند، بر در پادشاه كه ذر رسم نثار برمي به

 بلند فرق فرقدان و تارك كيوان سوده رسيد و بدين ابيات از همتپاي   بهمباهات نموده و
  :وصول خويش اعالم كرد

  عترفم اكـمـنعـب ورـمـمغ ودكـجب  ٦فـدك واقـن عبيـ م٥دـك عبـبابـب  
   منصرف٨احلوادر أو مثل الدهر مدي  الًـبـ مق٧تـال الزلـبـل كاإلقـقبـات  

نشين جهان پيماي و آن دو   خانه٩و پادشاه از غايت اشتياق و نهايت آرزومندي آن دو
 گوهردار و آن دو ١٠ة دهان باز، آن دو حلقةآواز، آن دو پست  بيهندوي راهنماي، آن دو جالجل

 را بر مراصد  بحر و برسياحآن دو سر آمده در علم نظر، و آن دو سياه پوش  و ،ركريم درر نثا
پادشاه ِاظهار كردند، پادشاه از غايت فرحت   بهديدباني نشانده بود كه ناگاه اين خبرخير هانتظار ب

يا و ؤ گشت و سجده شكر دو نعمت، يكي صدق رمتبسم نسيم صبحگاه ١١تنسيم  بهچون گل
جاللت واجب   باصافي ذكا، در حضرت, القات زاهد كامل فطنتدوم حصول سعادت م
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  ٦٩ \\االُنس  بساتين

“ !¬ ß‰ôϑysø9$#«جاي آورد و گفت  هب ,الوجود و من له االمر و السجود Ï%©!$# $oΨ s%y‰|¹ çνy‰ôãuρ«و زاهد را ١ 
  :٢ گويدمؤلّف: خويش گفت  باپيش خود طلبيده

  رـهـپـد سـيـأيت هروز بـن امـدار مـيـت بـبخ
  خواست  ميها شباندر دل روز كه  يافت آن

 بعد تجربت و استكشاف حال او ٣واجبي مرعي داشت و چون هو رعايت اعزاز و اكرام او ب
ي يافت و در حسن مشاورت و تدبير ن و محلّ كمال خرد و زيور فرط حصافت مزيةحلي هرا ب

مكالمت و ب و شرف تقر هو متانت راي و لطافت تقرير از اشباه و امثال خويش ممتاز ديد، ب
 قدرش ٤ةان برگزيد و در دستگاه سلطنت پاي اختالط و مشافهت از ديگر بزرگان و مختصّعزّ

زد، جودت عيار بيشتر   زر خالص اخالص او را بر محك امتحان پيشترهرچندبلند كرد و 
وثوق و مكان اعتماد محلّ  او را درخور حفظ جواهر اسرار دانست و ةيافت و درج سين

تقرير   بهآميز  رنگةويز و افسانزاهد هر روز حكايت دآلبساط منادمت جاي داد، گردانيد و بر 
نثر و نظم پيش پادشاه گفتي و آيات بالغت و معجزات صناعت در   بهنظير  بيدلپذير و عبارت

لطايف بدايع اسمار مست   به خوشگوارةمدد باد  بي پادشاه راکه چناناظهار رسانيدي،  هايراد آن ب
  :بيت, ديو مدهوش كر

  ٥ِقـنفـتاً مل يـظّ بيـن حتفـفم  لفط كأنَّ معاين السكر تسكنه  
*  

  وش رفتيـون بدي از هـگر افالط  كسي را كان سخن در گوش رفتي  
ميان حديقه نشسته كه هواي آن نسيم بهار را  روزي پادشاه مجلس انس بياراسته بود و در

نقاب كشيده، هر طرفي انواع   دراعتدال بخشيده و ارم از رشك نزهت و طراوت آن رخ
فته و هر جانبي بلبل شيرين زبان و عندليب کتو ش  رنگين تو برهاي گلرياحين مشك بو و 

  :شعرالحان دستان زن و داستان سراي آمده؛  خوش
ِاذا ما تهادتـه الـصنا و الجنائـب          بـين ترابهـا    المـسك  فتيتَ كأن  
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  االُنس  بساتين// ٧٠

  

الكعــاب الفرقهــا كواكــب كــأن  
  و ِمن تحتها اآلنهار تجري ِمياهها

ةـفضّ بائكــا سـريهاـجـم كأن  

  الكواكب كُما اَمسيت تضي تعني  
فغالــضة منهــا و منهــا ســواكب  

  بـاف تهزُّ قواضـيـذاب و أسـت
*  

  و كـه او را     خراميد خـسر   يباغ به
ددرختانش از عود و برگ از زمر  

  لي و چــاكرابهــار و بهــشت مــو
  ش ز عنبرـخاكباتش ز مينا و ـن

(βÎ«ده زبان آيت   بهو بر طلعت زيباي گل سوري سوسن آزاده uρ ßŠ%s3tƒ«رخسار   بهخواند و  مي١
كشيده و ساقيان ظريف ٢ زنگار مية طرب شعار دايرةسمن سيم عذار از پي دفع چشم بد زهر

  : بر دست گرفتهزرين هاي جامهاي لطيف مشكبوي نرگس آسا در  هالله روي، باد
  ِمن الشمس خملوقـة   وراح  

ــد  ــه جامـ ــواًء و لكنـ   هـ
  إذا ما تأملتـه و هـي فيـه        

ــأنَّ ــديرهلا ك ــاليمني امل   ب
  نـن اليامسيـوباً مـتدرع ث

  بدت لك يف قدح من ارِ     
  جـارِ  غـري  و لكنه   ٌءما و

  تأملّت نـوراً حميطـاً بنـارِ      
  سقي او باليـسارِ  لإذا مال ل  

  اِرـنـن اجلُلّـم مـه فردكـل
و يا پريان  اند  آن بزم راحت افزاي آمدهةنظّار  بهبرين  عين از ايوان خلدتو گفتي حور

 پيكرشان عكس كمال صفا و روشني در روي ماه آراي نقاب باز كرده از  جهانةدلرباي از چهر
ن از  انوارشاآمد، و از غايت نازكي گل عارض آفتاب ساغر چون صورت در آئينه پديد مي

  :گشت دم باِد خزان آزرده و پژمرده مي هآسيب نفس حريفان مجلس چون عارض گل ب
   نتوان كرد   و ماه  كه ز خورشيد   رخي چنان 

  نازك آن لب زد بر توان هـبوس چگونه
  كه ز مشك سياه نتوان كـرد       خطي چنان 

  توان كردـگاه نـوي ن ت درـه از لطافـك
  :نمود  گداخته ميياقوت صافي مانند آب بسته و شراب مروق بر گل و جاِم

  رـعــالس هـزائـأج يف دـتوقّ اءـم  ٣اـهـكي رجاحتـة حتـمحراء صافي  
  فأمسيت فل   علي األبصار خافئةرقَّتـمـو تـوهـان تنكـا األنسـهسر  
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  ٧١ \\االُنس  بساتين

آوازهاي دلفريب بلبل   به ثانيالحان نواهاي خسرواني در پيش آن خسرو يان خوشو مغنّ
 صوت ناي گلو و گلوي ناي مسيح آسا نفس جمادي را روح تأثير  بهاييدند وسر ميصفت 

زخم زخمه چنگ خوش آواز چون چنگ باز از روي هوا   بهبخشيدند و چنگي حيواني مي
 لذّتو داد برد   مي٢ت سودا بيرونرود از سر بلبالن شوريده علّتر  آورد و سماع بانگ  مي١فرود

دادِن كرايم اموال   بهداد و اقتضاي دل اهل وفاق وداد مي  حاسد بدبين بررغم بهو كامراني 
انتهاي كه سبب بقاي ذكر جميل و موجب حصول ثواب جزيل است   بيجواهر مدح و ثناي

باران ابر دست زرافشان او رياض آمال اصناف خالئق جهان را طراوت كامل  از ,كرد ذخيره مي
 ٤گوهر اسعاف  به عالميانةنوال او دامن اماني كاف  بحر كِف دريامواجگشت و از ا  مي٣لحاص

 عقد بالغت و معدن ةالبيان كه واسط اللسان و ندماي مليح مشحون و مملو شد و شعراي فصيح
حضرت  جواهر فصاحت و مردم چشم دانش و نيز سپهر خرد بودند چون زواهر نجوم در

 شده از ابر طبع چون آتش و آب درهاي آبدار نظم بديع و نثر غريب گردون منزلت او مجتمع
 رونق و آميز انگير و اسمار رنگ عذوبت ايراد لطائف طرب هكردند و ب در مجلس انس او نثار مي

 بلُطْا تلَّکَ«اظهار دقائق حسن معاشرت و صدق مناسبت  هدادند و ب هزار مي  بهيكي زيب بزم را
غرائب بيان چون سحر حالل از   بهنمودند و  مي٥»نيِقالي ني عياِفصم الْميِد النعاِملَّل اياِف الصامدمالْ

ادت و لطافت استعارت كاس فرح در كام ارواح يظرافت كالم چون آب زالل و سالمت ع
 نشو ٦»ٍنا إذْلَبِ ِنأُذُالْي لُ ِفخدي« گلبن نظم دقيق و نثر رفيق ايشان از سواقي ,ريختند حاضران مي

 ن ِمنساَح« وصف ةحلي هو نما يافته و نظام كلمات فصيح و زيب و بهاء عبارت مليح ايشان ب
ي و اَآِل اللّوِدقُعي ِمٰهبنالن ي اللَّ ِفوِمج٧»ياِليگشته٨ين و مجلّ مزي :  

  و أعذب من ماء التواصل موردا  ٩د حبهـب عنـو لفظ كوجه احل  
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  داـود منضـ دراً يف العق١ذوالعقل  اـظام ختاهلـاٍت النــعاٍن بديعـم  
كردند و   مي٢هر لحظه و هر زمان از ديواني قصيده و از قصيده بيتي مختار و مناسب انشاء

  : گويدمؤلّف .خواند  است، مي٣صيدهع أحلي من الهالقصيد  از اين، بيتيک هراين دو بيت كه 
  ت زر صامت برون دمد از خاك   خاصي هب

  جهان هتن بـم خواسـرس كرمت از نماند
  ينيـسان  بر آب دست تـو گـر بـارد ابـر       

  مگر همين كه تو تا حشر در جهان ماني
رومي روز دست استيال ٤وِيتا آن زمان كه سياهي سپاه زنگي شب بر قلب لشكر گرم ر 

 سان به منير  ماهةچهرون آورد و خگان شبيسيار  كواكب آسمان بر خسروکران بييافت و افواج 
تند و از سقول شافي از افق سپهر طالع و المع گشت و سرادق روز را اطناب ضيا بگسعآتنه م

 كواكب مستنير ٦يتراد ه ببرين  سپهر٥هاي كفل هب نور بشستند، زركاران قدرت ةرخسار هوا سپيد
اِط اخضر آسمان نثار كردندت آللي اختران بر بسچون اوراق بياراستند و جوهريان مشي:  

  ردنـبر گ تـبسـب اثري دـقـع رـپهـس  ٧در برـيد انـزمانه كسوت شب را كش  
  جا روشن هكه جاي جاي بود تيره، جاب  هـنـيـ آئانـس بهم ـود ز انجـمـلك نـف  
  دميده بر لب جويست ياسمين و سمن  اغـدر بـتي انـره تو گفـرد حجگنجوم   

اي عرض صف در صف در ميدان فلك ايستاده بود و سماك رامح شمار انجم بر افواج بي
ن بركشيده دو اسبه چپ و راست ک شمشير سرافانداخت و بهرام  آتشين شهاب هر سو ميةنيز
زد تا آن گاه كه مشعبد خواب   نميهم  اختران، چشم بر٨نويسي چشم شب  بهتاخت و ماه مي

 چشم را مانند صراحي دهان بستن ة خانل سپهر درِِبندي آغاز نهاد و موكّ شم ناب چةچون باد
بين را در زير چادر شب   مردم چشم جهاناي گرفت، پادشاه در مقام خوابگاه شتافت و لحظه

  انسان برايسان به استراحت ارزاني داشت، حاضران حضرت و اعيان مملكت باز گشتند و ٩پلك
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رج اجفان چون ةاننج خکع جام منام در تجرخويش قرار و آرام گرفتند، درهاي ديدها در د 
 ماند و صفوف مژگان بر صفت دو سپاه زنگيان رزم ١نيام مستور و مخفي شمشير خطيب در

آن زمان مه شب چهارده  از بستر خواب برآورد، در پادشاه نيم شب سر ,يكديگر پيوست  بهآزما
سب ادوار فلكي در مواضع خويش طالع شده، پيكر  و كواكب برح٢السماء رسيده بود در وسط

اطراف آن  ست مستدير كه در انمود كه تو گفتي غديري  نجوم چنان مي٣ميان زواهر  منير درماه
و نثار كرده و  ابر گيان درهاي شاهوارنظّارست كه  افته است، يا عروسيک گوناگون شهاي گل

 ج آمده استياي محيط در تموردرخشيد كه تو پنداري د لگون ميات در بحر سپهر نيسيارثوابت و 
روي آب زده  نيسان لشكر حباب خيمه بر  قطرات ابرتأثيرو درر آبدار بيرون داده و يا خود از 

 و ستارگان از علكس و ماه ابلكه آسمان از غايت صفا چنان عكس پذير شده كه در. است
  :ك اقتدار و زواهر جواهر نثار بزم فردوس آثار او پيدا گشتهطلعت همايون شهريار فل

  ب نثـار علـي    ـكأنما الشه 
 ر تــشبته أياديهـــا كالــد  

ـ  ها مِ كأن ها روضـة  نسن ح  
  ورةـسها سللطيب يف خند

  اخلضرآء منه القدو التـوأم    
  مظيـن و شتيت الشمل ال   فه

  ن و احلرم  ييضحك فيه اال  
  مـا تفحـدر ـالب رـمناخ

انگيز و دلكش را براي استماع لطايف  ين چنين وقت ستوده و خوش و زمان طربپادشاه ا
فتواي   به پنداشت و فوت آن در مذهب اهل دانش٤دهزديد و فرصت را غنيمت با نيك درخور

كه از حسن  ، و زاهد را استدعا فرمود و براي آن٥»ِضر القَتو فَصِصغالْ دأش«. عقل جايز نشمرد
ي وافر و نصيبي متوافر حاصل كند، چشم را از خواب خوش مرت او حظّمنادمت و مسا

ل گردانيد، زاهد چون كمال رغبت پادشاه در شنيدن حتک بيداري مةسرم هداشت و ب باز
جانب بيان و تقرير   به اوتأثير حكايات غريب فراوان ديد و ميل خاطر خطير و ضمير آفتاب

 كرده، تصور مباهات خود ة مفاخرت و مايةاين معني را عمد.  دانستتحقّقن و ميقّتخويش م
  :بيت, دعا و ثنا بگشاد و گفت  بهزبان را
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  ست اتر  كه دهد عمر خوشاي هاز هر عطي  ه دوران روزگارـــاد كــرت دراز بــمـع  
*  

  سليماناً، و كُن يف العمر نوحا  راياـَريالبـفكن يف امللك ياخ  
 گشاي او چنان باز نمود كه فصحا و بلغاي عالم كه سحبان وائل از انوار و بر راي اقليم

  . شايد ابجد خوان مكتب فصاحت ايشان١فضل كامل ايشان اقتباس نمايد و قيس بن ساعد
 بود، مسرتو همه ذكر راحت و  اكه در ؛ يكي آناند سه نوع قسمت كرده حكايات را بر

كه بدين دو نوع مشتمل باشد، و من   بود، و سوم آنتشقّمو همه ذكر زحمت و  اكه در دوم آن
 راحت از فوايد مجردبينم زيرا كه ذكر  تر مي و مناسبتر  ايراد اليق  بهم از دو نوع ديگرسو نوع

 خود سبب كاهش جان و غم و اندوه مشقّتتجربت و نصيحت خالي باشد، و ذكر همگي 
غايت قابل قبول طبع و ذهن گردد، چه  هت ب و بعد آن حصول راحمشقّت ذكر اما بود، کران بي

هر  هي ب از راي اعٰلامات تمام ندهد، واجبي نتوان شناخت و لذّ  به زحمتةمشاهد  بيقدر نعمت
  بسته، زبان٢ميان جان آن منوال كه انقياد و امتثال بر نوع كه مثال عالي صادر گردد، هم بر

تر است و در مناسبت دوم ندارد و   ِسيم خوش، پادشاه گفت نوع٣ايراد آن حكايت گشاده آيد به
تقديم مراسم دعا و   بهالثالث خير، زاهد بر حاشيه بساط بر پاي ادب بايستاد و زبان: اند نيز گفته

  :نظم .ثنا برگشاد
  كه دايم شـهريارا كـامران بـاش       

  ت اورنگ را نورـو هفـت مبادا بي
  هميشه در جهان شاه جهان باش

  تت دورم از دولـزخ چشم غبار
  :ين نمط آغاز نهاد و گفت او حكايت بر

  ٤حكايت
 و عقد و عنان قبض و بسط  صدرنشين مسند وزارت بود و زمان حلّپدر من در ممالك عجم

 درايت او سپرده و او را در حضرت ةكف كفايت و قبض هامور و مصالح آن ملك را پادشاه ب
  : شعر,نيف حاصل آمدهي بس شريف و منزلتي بس مپادشاه محلّ
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  قَتاملشكالت متز ـظلم  وأدي االَمور١ه املتواقدـن رأيـا عـا  
*  

  ردـر گيـبان سحـر گريـن محشـاگر تا دام   تابان را غلط باشدپيش راي او خورشيد به  
ا  ملك رة سلطنت گشته و انوار كمال كياستش ناصيايامبخش  ثار اصابت تدبيرش رونقآ

ف مجد و معالي و مآثر و شمايل او ي صحاةافروخته و تابان داشته، مناقب و فضائل او ديباچ
 در عرق جمهربوذر راي ظلمت زدايش خاك حياي آفتاب  و ليالي، ازايامآرايش جرايد 

 چون سپند بر آتش سوخته، گشايش روح ارسطو  تدابير مشكلةخجلت غرق شده و از مشاهد
سان تاريكي از جرم خور   بهجوهر مالزم و خطا از كمالش  بافكرش چون عرض  باصواب

 مانند خنجر ٢ن راکات ملك زبان شمشير سراف گوهربار او در تمام عظائم مهمةمباتن، سر خام
جناح عساكر  فكرت رايش در پرداخت مشكالت امور پادشاهي قلب و ةمقدمبيد كُند كرده و 

 حركات دواير افالك مطابق خطرات دل او و آثار سعد برجيس ,دريا جوش را بيكار گردانيده
عفو  ٣او زبردستي و همسري نجسته و جز  بهكسهيچ مدد عقل كامل او، جز خامه و عمامه  به

  : گويدمؤلّف بر او غالب نيامده، کسهيچ  سؤالعميم و آمال اهل 
  يچــوب موٰســ ســان بــه كلكــش نــِي
  نيـست  كس كوه و دشت   هب ايامش در
  جودش دست غير از بحر و كان كز هب

  كنــد گــه اژدهــايي گــه عــصايي    
ــه ــام كــ ــزايي  از ايــ ــد ناســ   بينــ
  يــوايــن يـد از بـنـكن يـت مـشكاي

 انواع محبت نهال  سينهة پادشاهي بود كه در حديقو چنان شنيدم كه در ملك عجم ااز
 كرده، ٤ تازه روي مقصورهاي گل جمال ة عمر عزيز در مشاهدايامرياحين نشانده بود و سوري 

هم در بياض روز ذكر محاسن گل چون اوراد بر خويش الزم شمردي و هم در سواِد شب 
 ةوي بردي ثمر رسم تحفه بر  بهيك نهال گلکه  هراوراق اوصاف گل بلبل آسا تكرار كردي، 
دست آوردي، و  ه اكرام نامحصور و انعام موفور او بةنيل غايت مطالب و نهايت آمال از شجر

 روزي ,حصول موصول گشتي هگلشن احسان دست بحر نوال او صد برگ و نوا آن كس را ب از
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واجبي ساخته   بهبرين آراسته بود و جملگي اسباب لهو و طرب از روزها مجلس بزم چون خلد
دها گردانيو مهي:  

  مي و فرخنده مجلسي كه سپهر  بزخجسته  
  و ابرين خوانمش چو بود در سزد كه خلد

ـ           سـوي گـل   هنوا كـشيده ز نـاي گلـو ب
  ردم از ساقيـد يافت مـحيات اب مي هـب

  جهـان  دور خويش نديده نظيـر او بـه        هب
ــ ــجار آب  هب ــاية اش ــر س ــاي روان زي   ه

  الحـان  چو بلبالن چمن مطربان خـوش     
  چشمة حيوانمگر كه داشت قدح پر ز 

*  
  هـيـف نــسـح ِيـش كلّ و  هـيـحواش تـرقَّ سـلـجم و  
  هـيـِهـلْـة يــنـن اجلـكاذ ع  نهـ لو ينظر يف حس١وصنوان  
  اخلضراء من عجب و من قيه  إيل رزاًــش رـظـنـت اًـابـأرب  
   امليـت حيـييه٢حـلي صريـع  له يعــرٍف الريـح لـوهبـِت  

گان از تنگناي شكم ماهي خالص و سيار رخ دو آللي خسرو وقتي كه از گردش چ٣در
 نور و سرادق ضيا در برج حمل نصب كرده، و پير سبزپوش فلك بر ةنجات يافته بود و سراپرد

نيخ و زعفران رزمحلّ جاي جزع و كهربا، زبرجد و مينا ريخته و در  هبساط باغ و صحرا ب
د چابك دست بهار را از انواع نقوش بدايع رياحين روي  زنگار بيخته و نقش بن٤ والجورد

 ة ربع رخسارآميز اطه رنگرشك ارژنگ ماني ساخته و مشّ  و چينةزمين اغبر را غيرت نگارخان
 شكوفه گل ياسمين سپيد و سرخي گل سرخ چون رخسار عرايس نازنين ةسپيد  بهچمن را

از آثار ,  لطافت در چشم عبهر كشيدهةپوشانيده و سرم صنوبر ٥در بر  طراوتةبياراسته و حلّ
 منقّشپوشيد و شاخ و برگ  مي بر هايي كه ايوان لباس حيات در افزا صورت روحاعتدال هواي 

هاي  اج طبيعت تنهاي اشجار بساتين را كه چون قامتآمد، نس  نشو و نما پديد ميقوترا 
و بها  حلل سبز اوراق زيب هبرين ب ن خلدشمار عريان مانده بر صفت ساكنا روز آدميان در

 تر کامل هرچهآللي آبدار زينتي  هبخشيده و جوهري ابر نوروزي گوش و گردن لعبتان باغ را ب
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 ةنظّار  بهشد و  نرگس كور مية افعي غم مانند ديدةد سبزه ديد زمرةارزاني داشته، و از مشاهد
از سر  ١بود و كان گوهر خراب گشته انس به اندوه ياز صدمِت وبا  الله عالم دل كهياقوت

آن طيور در سواد چمن نيم شب  ر، از پرتو شمع مجلس افروز سوري مكر٢عمارت پذيرفت
اطراف كوهسار مردم ديده،  خواندند و از شكل الله زار بر چون آب روان ميتر  خطوط سبزه

tΡ#u ÏΒ É=ÏΡ$y_ Í‘θ]�«: مضمون ’Ü9$# #Y‘$ tΡ«٤ گويدمؤلّف .يدد اليقين مي عين را ٣:  
  در شب، تو در ستاره و در الله كن نگاه        

ــان هــاون  ــا در مي ــاقوتي ــد  ســودهي   ان
  ليـك يا چون دليست يافته نـور يقـين و        

  دـنـتـروخـر برفـور مگـاي نـه لـديـقن

  ايـست شـب تيـره در ميـان      گويي ستاره 
  ن آ لي كه چشم مردم روشن شود از      حك

  و ظلمـت گمـان   اچيزي هنوز مانـده در  
  تانـرگاه بوسـاد سحـفد ز بـكـشچون ب

كرد و از   برفراز گنبد اخضر حكايت ميهاي سبز از طلوع پروين ي نار كفيده بر شاخها دانه
نمود و از سهم  گيان روشن و مبرهن مينظّار دل سيب و آبي در چشم ة ارغوان دانةشعاع چهر

داشت و   نمين آب داده از تن خويش دور و غدير زره و جوش٥اي گشاد پيكان غنچه هر بركه
 كشيد و صاحب ديوان نفس نباتي روي مي  شب رو سپهر هاله بر خنجر بيد ماِه٦از بيم گذاردن

ت تقرير اعمال معزوالِن بهمن مثال داده و طبيب مبارك دم همايون قدم صباي دلگشا علّ به
 و حسن ٧انگيز قمرِي نوا سرا  طربةافت زمزمصفرت از روي رياحين زائل و مندفع كرده و لط

د الحان ؤ غزل خوان اشعار حدايق را در حركت و احتزاز آورده و بلبالن داةويز فاختِم دآلترنّ
�ö«بر سر منابر زبرجدين اغصان نداِي  ÝàΡ$$sù٨ #’ n< Î) Ì�≈rO#u ÏMuΗ÷qu‘ «!$#«گوش جهانيان رسانيده و   به

ôÏΒuρ ÿ«ايراد   بهسوسن آزاده ÏµÏG≈tƒ#u y7̄Ρ r& “ t�s? uÚö‘ F{$# ZπyèÏ±≈yz !#sŒ Î*sù $ uΖ ø9t“Ρr& $pκ ö� n=tæ u!$ yϑø9$# ôN ¨”tI÷δ $# ôMt/u‘ uρ 4«زبان ٩ 
هزار نياز   باده، دوام سرسبزي سرو سهي رابرآور سوي آسمان ها دستفصيح گشاده، چناِر 
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ع و ابتهال تضر  باطلبيد و بنفشه سر بر زمين نهاده، دعاي زيادت طراوت گلبرگ طري مي
خون آلوده و برگ بيد شمشيريست ناز دوده   به گل سوري پيكانيستةگفت، تو گفتي غنچ مي
نمود كه تو گفتي روشنان طارم اخضر نقاب  ين باغ جنان ميزمردفته بر بساط ک شهاي گلو 
ز هم  مرواريد آبدار ا١يها و يا بر چادر حرير سبز خوشه اند آراي بگشاده رخسار جهان از

هاي   كه تو پنداري شمع٢آمد نظر مي گسسته و سواد صحن گلزار از انوار گوناگون چنان در
و يا صيقلي قدرت صنعت جالي جرم كثيف خاك را قابل  اند شب تار برافروخته منير در

  :٣مؤلّفعكس نجوم افالك گردانيد و لل
  مـطائـاللّ زكُيـال كـللمس تقـتف  اـمـاض كأنـري الريـوح أزاهـتف  
  مـون احلمائـي الغصـتقلَّد منها ف  اديات أللياًـ الغ٤ديــر أيـو ينش  
  مـالـمـن كـا فهـابتهـا أصـلمـف  دهاـا كان يف اجلّو عقـمـأليل مقي  
  دود نواعمـدت حـوعاً ا خـدم  ائق حليهاـر الشـال القطـإذا ما ع  
  وت العيون االراقمـ صمبا انثار ا   األزهار فيها كماالتوت٥و سِتعطف  
   جٍةـا مـفاعجب ـتق اـماهـبنع ذـلَّـت  ن جنٍة ذات٦مـالـو ط ي  
  وائمـا اللـتهـارقَـاب فـزماٍن تص  اــكأ عـالربي امـأيِّـب نـاحس و  

 سپاه بهمن مانند اسفنديار روئين تن گشته بود، دهنگام بردابر  بههاي جويبار كه آب
 كيخسرو ٧ديگذار آمده و قواي ناميه كه از صعوبت سردي   دررستممهابت تيرباران كمان  از

 زمام ترتيب تربيت حدايق و رياض هفت كشور آسا در غار انزوا مختفي شده، بر آيين جمشيد
شكر ل تاراجدست آورده، قلب و جناح فاخته بر سياهي لشكر زاغ غلبه و استيال يافته و از  هب

نوايي   بيبرگي گل و  بيدست آمده، ه بتر تمام هرچهن گلستان را امن و امان يخزان فيل رياح
 گوناگون بر روي هوا هاي گل فصل بهار ممقد گوهربار براي ٨ و ابرههزيمت نهاد  بهبلبل روي
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 دست از هم ٤ چون دوها شاخ كرده، ٣ شاهواز نثار٢ بستان درهاي١بسته و بر سر لعبتان نازك تن
 زمين نيم , در آغوش يكديگر ماندهها دستهم پيوسته،   به افتاده، پس از عهدي بعيد باز٥جدا

و نيلوفر ٦ع نموده، اسرار باطن همه بر روي صحرا آوردهجرعه كه از عرق جام سهاب تجر 
صباي عليل در ه و افکند بر روي آب جادهان بحار كرامت سغواصسيرت   بهپرست آفتاب

 روح اهللا جان نو دميده، از عكس سبزه بلبالن سياه گليم چون طوطيان سان بهاي خاك مرده زاج
 صد هزار نقش و نگار در  باسان طاووس  بهپرتو انوار گلزار فاخته نمودند و از سبزپوش مي

يان ين مغنّ آست٨هاي زر در دامن و ين غنچه بگشاده تا قراضزمردي ها آمد، صبا حقّه مي ٧نظر
 ماالمال كرده تا سورت خمار از سِر نرگِس مخمور الله ٩ين اقداحياقوتطيور ريزد و سحاب 

از اوصاف اين فصل فرخنده و موسم  اي شمهبيرون برد و هزار دبستان شيرين بيان در هر شعبه 
  :نظير در نواهاي دلپذير سراييده  بيخجسته بدين قصيده

ــر بهــ      ــأثير فــيض اب ــپهر بــاز ز ت   ارس
ــه ــ ب ــوِك خام ــد صــبا ةن ــداع نقــش بن    اب

ــر ز اعتـــدال ــا عناصـ ــذيرد نمـ ــر پـ   اگـ
  ز برف هر چمني پيـر گـشته بـود كنـون           
  مگر كه ناميـه قـوت ز روح مـاني يافـت           

  كه دويد خون پاي كبك بس شدست سرخ به
  رود ســودا عجـب كـه از ســر بلبـل نمـي    

ــه ــل   ب ــن بلب ــه در چم ــشعلة الل ــيش م   پ
ــر   ــوروز اب ــدم ن ــراي مق ــرد  ب ــسان ك   ني

  هـر گلـزار    كـرد صـحن    برين خلد پرآب
  ببست در چمن از گل هـزار گونـه نگـار          

  رگ بـر ديـوار    خامه نقش كني شاخ و ب       به
ـ     خطي ز سبزة تر مي       گـرد عـذار    هكـشد ب

  ارگـ پر كـه راسـت دايـرة گـل كـشيد بـي      
ــسار    ــه در كه ــا برهن ــل پ ــارة گ ــي نظّ   پ

ـ    چرا كه مي     س بـسيار نگرد آب و سـبزه ب
  هر سـحر ورق گـل همـي كنـد تكـرار           به

ــار    هــزار عقــد گهــر بــر بــساط ســبزه نث
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  ر خارـتاد بر سـون فـر چـاي سحـباده ز  ودـآل ونـخ هـنش بـن گل تـرهـد پيـريد
  ن سحاب گوهربارنوـ چو ديدة مج٢و ابر  ته و خندان چو عارض ليليـ شكف١چمن

   خوش بـود امـروز     ٣زير ساية گلبن چه    هب
  سرمستنان شود چيادش  اي كه ز چه باده

   را تـوان خوانـدنروان روان خـط بغـداد

  ٤هـاي خوشـگوار     روي الله رخان بـاده      به
  دورهـا هـشيار     رد كـه بـاز نگـردد بـه        وخ

  ساغـر كنـند در شـب تار ز نور آن چو به
   هـوا بـرود  ٥شگفت نيست گـر از نزهـت   

   يـك پـا    ٦ستاده سـرو سـهي در قيـام بـر         
ــان    ــِن آزاده ده زب ــشيده سوس ــصيحك   ف

  ه باد مدامـب كـا روز و شـهمي كنند دع

  هـاي مـشك تتـار      مزاج خـشكي از نـاف     
  بنفشه برده سر انـدر سـجود چـون ابـرار         
  هزار دست سـوي آسـمان گـشاده چنـار         

  وردارـش برخـ خويوانيـچمن ز شاخ ج
 ٧محابا در مجلس انس پادشاه درآمد و در  بي باِد صبا بوستان آرايسان بهناگاه باغباني 

 و گل لعل رنگ مشكبوي كه ٨يك پاي بايستاد  بهبوس سرو آسا انتظار پاي  بهقف خدمتموا
 هچنچنا , باغ شهرياري دادةدست آن گلدست نرگس چشم مردمان جهان ديده، مثل آن نديده بر

 چشم  گشت و از لطافت رنگ آن مردِممعطّر آن مشام جان حاضران مجلس پروِر از روايح روح
  : باصره حاصل آمدقوتد گيان را ازديانظّار

  نارـديـق بـطها عاشـنق  بيب وقد احل٩هكاا وج  
خنديد و  همه دهان مي  بهزمان چون گل  طلعت زيباي محبوب هرةپادشاه از مشاهد

گنجيد و نرگس آسا در   نمي غنچه در پوستسان بهشكفت و از غايت سرور و شادماني  مي
  : آن همه تن چشم گشته بودةنظّار

  تـفکـر بشـدم گل ديگــاغ اميـدر ب  گفت خود مي  باسوي گل و هبديد  مي  
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 اين گل بارور ١يافتن نهال  به سعي جميل تو شاخ اميد ماةواسط  بهباغبان گفت اگر  باپادشاه
اندازه مشحون و مملو گردانيم و خارخار   بيزر خالص  بهگردد و اين آمال تو غنچه كردار

ست، همچو زر  ار مناين كا: باغبان گفت .لي مرتفع كنيمي ادارك اماني از خاطر توكّتمنّا
چند چون مني را در حضرت پادشاه منزلتي شريف و درجتي منيف نيست و خواهم كرد، و هر

 مرا از جهت خويش در اتمام بعضي امور امانپذيرد،  رمن تيس ي ازود امور كلّق انتظام عاگرچه
كفايت   به و اجتهاد مبذول بايد داشت كهدت جيجزوي كه مناسب حال زيردستان باشد، غا

 براي پرداخت که چنان آيين را تمكين و خسروان اسكندر  بهمقرون گردد، چه پادشاهان وافر
كابر و اشراف دولت و وجوه و اعيان حضرت احتياج باشد، ا  بهي مملكتامور و مصالح كلّ

 براي ريختن اگرچهكار آيند، سوزن را   به٢ويات جزجهت كفايت بعضي مهم  بهفرودستان نيز
 در ترتيب اسباب زينِت ستر اما شمشير يماني نباشد، ةاندازو  اعداء در صِف هيجاء، حد نخو

  . بود٣توان ميكه منافع آن پوشيده نمانده است، نيز ممد 
  برنال األـا تـو تعجزُ عم   الرقابرالسيوف جت فِانَّ  

*  
  كـاري درنـد    ههنران گرچه ب   با

  د از طرف رودمني كه تهي برد
  شـماري درنـد    ههنران هم ب   بي
  رودـرايد سـد قند سـر ندهـگ

 و , از مجلس پادشاه برون آمد و روان شد٤ آب روي بر خاك نهاد و ِبرفورسان بهو 
نوشت و ابر كردار در هواي آن  را درميح كوه و ص٥ گل چون صرصر و نكبا نهاِلطلِب در

هاي مخوف  گشته و در بيابان  آتش پاگذشت و چون آفتاب سرعت تمام مي  بهلمنازل و مراح
  :بيت, گشت و جبال غير مألوف تنها مي

  گذشت دل شده بيدل چو صبا مي  دويد ر چو فلك ميـس  بيسر زده  
نيد گردا  ميمتبسم دل را ةباد بهار غنچنسيم چون  ٦آنتا چون در شهر بهار كه لطافت هواي 

  :بيت آورد،  قواي ناميه پديد ميمنقّشغايت اعتدال در شاخ و برِگ  و از
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  گارـد نـني كننـم گلبـلـوِك قـن هـر بـاگ  ز اعتدال هوايش برون كشد گل و برگ  
*  

  رـدائر اذفـاداه الغـك ـسـم   النسيم و ترا٢ اَرج١هائو هوا  
 آن گل خوش بوي هر روز در  و در جست و جوي٣كشيدبمسافرت   گلگوِنرسيد عناِن

بوي آن گل  هجاي آوردي و در هر چمني صبا كردار ب ههر گلزاري بلبل آسا مراسم طوف ب
 اميد ة بخِت راهنمون درخِت مراد مثمر گشت و غنچمساعدِت  بهروز گشت كردي، ناگاه يك

تي ن بعد مددست آمد، باغبا  به٥ خالي شد و نهاِل آن گلتأخير ٤بشكفت، و راِه مقصود از خار
انجاح   بهحضرت پادشاه آورد و در باغ نشاند، پادشاه باغبان را  بهمديد و عهدي بعيد نهال را

آمال و انجاز مواعيد سابقه شرف اختصاص ارزاني داشت و رقم فرِط عاطفت و وفور مرحمت 
نقود زر كامل عيار تربيت مملو   بهصحايف احوال او بنگاشت و دامن اميدش چون جيب بر

 ابحالس حسا وعد ومحر  جزأَن« تو بر تو پوشانيد ةهاي گرانماي تعگردانيد و مانند صد برگ خل
 شرق جلوه دادي، ة در پرد صبح رخسار گلرنگ عروس آفتابة و هر روز كه مشاط٦»ِاذا رعد

 حكم عادت قديم و رسم معتاد ن در مجلس پادشاه بياوردي، تا يك روز بر آباغبان يك گل از
 , حسن و زيبايي مشاهده كردگل پيش پادشاه برده بود، آثار خستگي بر تن نازك آن يوسف

ض كدام  بدين راه يافته است و از خار تعر٧چه موجب اين چنين تغيير و تبديل  بهپرسيد كه
چمن بلبلي است، هوا  اد كه در سواِدباغبان جواب د ؟نفس لئيم، اندام نازنين او مجروح گشته

 گشته است و سوداي رنگ و بويش در متمکّنالقلب حبة سان به اين گل در دل او محبتو 
باشد و  ي آن ميها شاخترك آشيان گرفته، شب و روز چون برگ مالزم  ,او جايگير آمده سر
ن ي ِموِذد ي قَو« ,شدخرا منقار چون خار مي  بهغايت شوق و نهايت آشفتگي تن نازك او را از

  .٨»املقة احلبيب

                                                   
 .و هواؤها: الف  .1

  .اريج: اساس  .2
 .نکشيد: اساس  .3

  .راه: الف  .4
 .ندارد» گل«: ب  .5

 .بارد زند ابر بسيار مي افرادي که آزاد هستند وعدة خويش را ايفا کنند مانند برق که چون جرقه مي  .6

 .تغير و تبدل: الف  .7

 .رنجاند گاهي دوست هم بنابر داشتن کينه در دل مي  .8
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معرفت غوامض و ادراك حقايق   به كهممقددر كتب مواعظ و نصايح حكماي : پادشاه گفت
وفور تجارب نيز مقرون يافته كه در نفس   بهوام  ح كرده تصفّ,اند حكمت مذكور و مشهور بوده

 يكي سعي نمايد و كسي تموجب در مضر  بيخصلتي نامحدودتر از آن نيست كههيچ مخلوق 
 نفساني اين معني را رعايت ي هواةِس شيطاني و داعيوساو ةباعث هبکه  هرسببي بيازارد، و   بيرا

 زودتر جزاي عمل ناسزا بيابد، هرچهوبال و نكال آن مبتال و مأخوذ گردد، و   بهشبهت  بينمايد،
»(#äτℜt“y_uρ 7πy∞ÍhŠy™ ×πy∞ÍhŠy™ $ yγè=÷WÏiΒ («و بلبل را ١ ادو  ,ار ايمن نبايد بوددو هرات روزگار و آفات سپاز بليصي 

اشكال   بهآن را بفرمود تا براي صيد بلبل دامي ساختند كه اگر مرغ تيز پر هم در آن در رود،
 ٣هاي آن  در مضايق حلق٢پراشكال آن چون حلق ماهي بشست آويخته ماند و اگر باد صبا

  .ته و پاره پاره شوداو خس  توز كمان تِنسان بهكند،  گذر
  و اجبولة لوهبـت الـريح وسـطها       
  و مل يغتمض يف ذكرها الطري ليلـة        

  ن شاهقـنقاء يف كـتف العـو مل خي

  هلاتقيــل حــيت لوتفزنــا نــسال   
  لئلّاً يـري يف النـوم طيـف خياهلـا     

  ية من حباهلاـخش ق إلّاـبـن النـم
ر آن ساخته گردانيدند، بلبل و آن دام را نزديك آن گل نصب كردند و طعمه براي بلبل د

 ا و آماده ديد، نزديك آن مهيةنزديك آن نهال رسيد، طعم٤بهگذشته  ايامچون بر عادت 
 .دولت كه بر من گشاد  اقباِلزهي سعادتي بزرگ كه مرا روي داد و خهي دِر: خويش گفت با

ياد نور چشم پرور او ازد  محبوب خويش سير خواهم ديد و از مالقات جان٥ري روي باامروز
و سرور جسم حاصل خواهم كرد و سبب طلب طعمه كه بقاي روح حيواني و قوام قواي 

 استغنا نبخشيده، از اين را از حيوانات کسهيچ ي جسماني بدان باز بسته است و باري تعاٰل
  .٧»ٍةواقُ لَي ون ِمٍلو حِري غَني ِمِنقَزرذا وي هِنمعطْي اَِذاهللا الَّدمحلَاَ«.  نخواهد شد٦غيبت مرا

  برآمد  بهباغ اميدم گل شادي وز  دـرآمـبود ـــصـه مقـ هللا كةملنا  

                                                   
 .؛ و کيفر بدي بدي مانند آن نه بيشتر۴۰آيه , )۴۲(شوري   .1

 .ندارد» صبا«: ب  .2

  .او: الف  .3
 .ندارد» به«: اساس  .4

 .ندارد» روي«: ب  .5

 .مراغبت: الف  .6
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  االُنس  بساتين// ٨٤

  

جانب دانه شتافت و ندانست كه آن طعمه   بهو در حال مانند پروانه سوي شمع مجلس آرا،
  :بيت, و زهر قاتل را در شكر طبرزد تعبيه كرده اند را از عذاب اليم ساخته

  و احلتف يف اثناء ذاك املطعم  بدي مطعماً قصياد ال١فدفينه  
 لُأج انَا حذَِا« دام در گردن او افتاد، ةن نهاد، حلق آ آن طائر ميمون پاي برکه آن مجرد به

ناخن غدر خسته و مجروح كرد و   به حال اوة جفا پيشه رخسارةزمان ,٢»ريِب الْلَو حام حِريِعبالْ
راحات   و مشارِبمعطّل را لذّات، مسارح ٣راق بدو بنمودهچرخ آئينه پيكر صورت نامرغوِب ف

  : گردانيدمکدررا 
  تاندـد جاني سـكه اندوهي ده  زمانه خود جز اين كاري نداند  

 و وفاي او چون محبتسروپا كه   بيوفا و نيرنگ سازي فلك  بي بازي سپهرةبلبل از شعبد
بماند و  در حالت خويش حيراِنروزه است و مجلس افروزي او مانند شمع يكشبه،  گل يك

, ٥هيچ سبيل سود نداشت، و گفت  بهبرآمد تدبير ٤ وپاي حيله و هرچند براي خالص گرد سر
  :شعر

  كاري كنيـتان و مـ دساز ايند ـلك تا چنـاي ف
  ياري چه شد  با يار٦»يكي دم خوش نشيند«گر 

  تـت رفـوق كاري رفـق و معشـان عاشـگر مي
را باري چه شدو ق تـاش و نه عني تو معشوقي  

  :گفت گريست و مي هزار شيون و زاري مي  با خويشةو بدين بيت بر بخت برگشت
  ياهـگليم بخت كسي را كه بافتند س  آب كوثر و زمزم سفيد نتوان كرد به  

 من مرا در ةانداز  بيه خواهم، زيرا كه طمع و حرص اين بر ِكه نَهم و داد اين از ِك گناِهاما
 مرا پايمال حوادث و دست خوش صبري و ركاكِت راي من سِر  بينداخته است ودام بال ا

                                                   
  .تدفينه: اساس  .1
 .چرخد تا در چاه بيفتد دور چاه مي, دشو وقتي که مرگ شتر نزديک مي  .2

  .»بنمود«, »بنموده«جاي  به: ب  .3
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 . ندارد»و گفت«: الف  .5
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 قرب و شب يلداي هجران بدل گردانيده و خورشيد  بهوصال را  و روز روشن١ِِب ساختهئنوا
$ y7Ï9≡sŒ« , كرده٢»اقرِتفْ ِا ودع بِضراَالْ تحت«اجتماع را  yϑÎ/ ôMtΒ £‰s% x8#y‰tƒ«٣.  

  ب و القتل القاتلـن املطالـفم  ة طرفهو أنا الذي اجتلب املني  
 در ها سالمشاورت اهل تجارت كه   به صائب و استخارتةانديش  شافي وتفکّراگر بعد 

هاي   رسيده و بر بوالعجبي٤ نجاتةكران  بهالحيل لطايف  بهي كرده وسياحبهار حوادث و وقايع 
 انتباه نعي هد جاني را ب زمانه تعبآميز هاي عداوت محبترده و  تمام حاصل كاطّالعار دغروزگار 

 اتّفاقوجه هرگز   بي امور و مصالح خود را اساس نهادي، اين چنين اقدامي,٥اند و اعتبار ديده
نيفتادي و چنين خللي فاحش در كار من راه نيافتي، و داغ وخامت عاقبت بر جبين روزگار من 

  :بيت , مهلك شامل حال من نگشتيظاهر نشدي و حوادث و آفاِت
  ست، يافتن دگرستتمنّااين   اتـم هيهـت آرزو كنـافيـع  

  :نَِدم من استشار ما خاب من استخار و ما
  املشكل٦مشاِور يف اخلفي ديقكِلـٍح متفـحةَ ناصـبلْ نصيـو اق   صص  
  ِلم و توكّــاورهــه شـولــيف ق  هـيـبـذاك نـي بــد أوصـو اهللا ق  

* 
   صـواب آمـد    مشورت رهبرِِ 

  كس كه مشورت نكند كار آن
  در همه كـار مـشورت بايـد       

  دـواب آيـد ار صـنادره باش
  نفس هنوز باقي٧ست زيرا كه او نيز اداي شكر نعم نامحصور باري تعالي بر من واجب

نگ نوك  خد٩ عقاب جان شكار٨»اهللا ِبذُوعن«ست و هزار اميد، اگر  ايك دم: اند ست و گفتها
زخم منقار الماس   به عمر شكار١٠کرةآرش كماني طائر روح مرا در چنگ فنا آوردي و يا ش
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معونت و مظامرت كدام كس مرا  و دردي، چه توانستمي كبرآور دمار از نهاد من ١حدت آثار
  :نظم .نافع آمدي

  د از بد بترـ بد باشبسياركه    بههرحال مر بنده را شكر هب  
  .٢ن من بعضِِ أهوو بعض الشهر

  دارم كه مرا از گرداِب٣ آنسالمت است و ابواب كرم باري تعالي مفتوح، اميد  بهچون نفس
 جود عميم ة بال در سفينکران بي طوفان از اينمحنت بر ساحل كمال سالمت و عافيت اندازد و 

  :٤ گويدمؤلّف, جودي نجاح و خالص رساند  بهمنتها  بيو لطف
  مـيد نيـومـداي نـرم خـك از كـلي  يرون است من ز حد ب٥هرچند گناه  

»…çµ̄Ρ Î) 4’ n?tã Èe≅ä. &ó x« í�ƒÏ‰s% ∩⊂∪«ا و ,باالجابة جدير و ٦ر انديشه در اين امفكرت در اين و متحي 
ديدار جمال محبوب كه غايت مقصود و نهايت مطلوب و حاصل   بيكهام  سراسيمه گشته

اين چنين درد   باگونه روزگار خواهم گذرانيد وست، چ ا عمر جاوداني منةزندگاني و سرماي
ازاي درد جدايي و   بهدرديهيچ سر خواهم برد، چه  هفراق و كمال اشتياق، عمر عزيز چه نوع ب

  :٧بيت ,امامحنتي مقابل محنت تنهايي نيست، هيچ 
  ست اك شدهـراق چـدامني كز ف  مـده بر دوزيـم زنـانيـمـر بــگ  
  ٨ست اك شدهـاي بسا آبرو كه خ  رـپذيـا بـذر مــم عـيـانـمـور ن  
داد كمر كين چست بسته و آستين خشم   بيصياد بود كه تفکّرل و مأ تدر اينبلبل هم 

 دام در محافظت او همه تن چشم سان به، بلبل را دستگير و اسير ديد و ٩ماليده پيدا آمد بر
 تنگ كه از غايت ضيق دم ١٠فسيت و خواري بيرون كشيد و در قصد هزار مذلّ  بااز دام گشته،
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وانب آن چون ج گنجيدن نبودي و اطراف و اعضا از مساس ١ن مجال آو آه محبوس را در
  : شعرسنگ سوده گشتي، كرد و گفت سرمه از

  ٢ان نرودـت آمده آسـدس هوار بـدش  جان عزيزاي  دست آمدي هدشوار ب  
 جانب اداي ٣»ِةادي الزاحتفْ ِم وِمع الندي قَركْلشاَ«تضي قم هن كام ببرآمدو بر حصول مقصود و 

اقامت   بهع و ابتهال در حضرت ايزد ذوالجاللتضر  با شكرةمراسم سپاس مرعي داشت و سجد
  .رسانيد

ــه  ــه مثَّ محــداً ل ــداً ل   فحم
  راً لهـ لَه مثَّ شكاًرـكـو ش

     مانا لشكرِِ الـنعدعلي ما ه  
  الكرم انا رداءـعلي ما كس

خلعت فاخر و   به راصيادسرعت تمام در حضرت پادشاه آورد و پادشاه بفرمود تا   باو
لباس موعود ملبوس گردانيد و فرمان داد تا بلبل   بهانعام وافر شرف اختصاص ارزاني داشتند و

نوحه و شيون بگشاد و   بهرا هم در مجلس خاص نگاه دارند، بلبل چون در اميد بسته ديد زبان
  :٤ شعرگفت

  ٥ست هافتاد يكه هم آواز شما در قفس  نـمـاِن چـرغـم  بهانيدـن برس مبرخ  
حد كردي و  و در بند تنگناي قفس از سوز فراق محبوب و فوات مطلوب گريه و زاري بي

 ادراك دولت ٦ جالجل و ميخ مقراض، دل ازةتر از دل بخيالن چون دان آن زندان ديگر تنگ در
 سان بهجاوداني داده، يك دم از نوحه و فرياد خالي نبودي و بالي حبس   بهنجات برگرفته و تن

 صبر را هزار چاك زدي و مانند گل دامن شكيبايي را پاره پاره ة جام در هواي ليليمجنون
 صما بگشايد و دل سنگ ة خون از صخرةنواهاي حزين كه استماع آن چشم  بهگردانيدي و

نچه خون گرداند بر حال خويش بگريستي و در هر نفسي آهي آتشين خارا را چون دل غ
آن اگر در بحر محيط افتد حرارت آن برخالف طبيعت قطرات  ازاي  هدي، كه ذربرآورسينه  از

 و اگر شرري از آن بر كوه قاف برسد اجزاي آن را خاكستر گرداند و ,آب را مزاج آتش دهد

                                                   
  .محال: اساس  .1
  .در متن بيت اول دوم بوده و بيت دوم اول  .2
  .ها و کليد نعمت در کثرت است علّت نعمت است يعني شکر بهاين قول يا مثَل   .3
  .ندارد» شعر«: ب  .4
  .٤٣٣، ص ش ه ١٣٦٥,  علي فروغي، تهراناهتمام محمد  بهکليات سعدينيست، بيت از سعدي است، » ب«عنوان در   .5
  .ندارد» از«: ب  .6
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آن گل خالي نبودي و بدين بيت بر حال تباه روزگار يك زمان زبان شيرين بيان او از ياد 
  : خويش بناليدي١ناسازگار

ــد  ــردة رازم بدريـ ــك پـ ــداد فلـ   بيـ
   گير و برواي  كنارهاز ايناي دل پس 

  تيمــار جهــان اميــدم از جــان ببريــد 
  ت پديدـ نيساي نارهـرا كـس كار مـك

ين رباعي را ورد تاب و دلي پرآتش و جاني در كشاكش، ا  بيچشمي پرآب و جسمي  باو
  :رباعي,  ساختي٢زبان خويش

  تـو   شاندم بـي  فـ از ديده همه گهر     
  روزي كه بينمت چه خواهم گفتن

  تـو  جز نام تو بر زبـان نرانـدم بـي     
  تو م بيدذر زنده مانـچه ع كاخر به

  :٣همؤلّفل
  ت بالوصل ساعةً  ـمنيت و ال منع   

  ة مهجةًـد األحبـت بعـولو أرضي
  ا انعمضا بعمراا لوذقت من بعده   

  اـاينَ ال ارضـاً فـا يومـشتهـمعي
آرامي از روي   بيچون پادشاه قلق و اضطراب بلبل از حد بيرون ديد و امارات بيقراري و

ست كه  اوي گفت، اين چه حالت  بايك روز قفس بلبل را پيش خود طلبيد و ,ح كردفّصاو ت
افتد، چون گردباد همه  معاينه مي كه از تو ٤ست ااين چه سيري شود و ما را از تو مشاهده مي

قراري را شعار و دثار خود   سيماب همه گاه بيسان بهباشي و  ن و پريشان مياوقت سرگرد
يك اين ناشكيبايي و بيدلي هيچ  از اما در بند قفس هستند بسياراي، امثال و اشباه تو  ساخته
  :ام نديده

  ٥ِربـ سةًٍـبرـفْن كُلي مـكأنه م  ما بال عينك منها املاء ينِسكب  
 ,دو نيم ه ميان بة كفيد٦ارم سان بهرخساري از خوِن ديده چون جدول تقويم و دلي   بابلبل

  :جواب داد
  

                                                   
  .ناسازوار: الف  .1
  .ندارد» خويش«: ب  .2
  .ندارد» مؤلّفهل«: الف  .3
  .سيرت است: اساس  .4
 ةجمهر بهموجود است و هم رجوع کنيد ) طبع کيمبرج(اين بيت از قصيدة مشهورة ذوالرمه است که در ديوان ذوالرمه   .5

  .مؤلّفه القرشي, اشعارالعرب
  .نار: الف  .6
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  سـد و بـي مرا همچو مني دانها شبحال 
  تو چه داني كه شِب سوختگان چون گذرد

* 
  مه فليس املالم يشقي سقامي    

  بايلـري مـلي غـت احلـقد بي
  يرتـد غرامـي     يف اهلوي بل به   

  ب املناميـلنب طيـون سـجبن
كسي جراحت باطن را التيامي حاصل گردد و يا   باتقرير درد دل خويش  بهاگر بدانم كه

ذكر اين معني عزيمت   بهجگر خون گشته و خوناب شده را اصالحي و شفايي ظاهر شود، هم
ضاح خبيه و اجهاد خفيه حصول ي كه افشاي راز و اظهار سرو اي در محلّاماجازم پيوسته آيد، 

ب و عقل كامل ئصاحب راي صاهيچ رعايت جانب آن نوع   بهغرض و نيل امل نگردد،
قصور فطنت و   بهگونه جايز نشمرند، و صاحب آن راهيچ رخصت ندهد و در مذهب دانش 

 اوكه ابتدا عمل  ,دام باشد  به بادةفتور كياست نسبت كنند و چون حافظ آب در غربال و گيرند
پادشاه جواب داد كه جهانيان را . انتها نرسد و آغاز كار او را عاقبتي بخير صورت نتوان بست به
 نمانده كه در ايننزاع محلّ  را مجال اشتباه و کسهيچ  روشن و مبرهن است و  آفتابسان به

 ة عقد١در نفس بشري بر جمهور مخلوقات و جملگي موجودات فضيلت و رجحان ثابت دارد
ر آدم تيس فكر صائب بني  بهالل آن جزحهر كاري كه ابواب تدبير در گشادن آن بسته نمايد ان

سعي فجيح آدمي آسان   بهنپذيرد و هر امري مشكل كه حصول آن در طي امكان درآيد، جز
  :شعر, نشود

  آن بيچاره ماند جز مردن كز هب  اره كآن بني آدم نداندـه چـچ  
 شامل حال ايشان گشته است اٰلهيواص بشر كه فيض فضل نامتناهي  بعضي از خ٢بلكه

tΒ Ä«مدد عنايت ايزد قديم   بهاحياي اموات و اعادت ارواح در عظام وفات نيز ÷∏ãƒ zΝ≈sàÏèø9$# }‘Éδ uρ 

ÒΟŠÏΒu‘ ∩∠∇∪«قدر قدرت بشري در   به حال خويش بازگو، تاةقصّاكنون از  , از ايشان مشاهده شده٣
و اين كار بسته  ,وجهي روي نمايد  بهو كشيده آيد، مگر عروس مراد از تتق غيباتمام مرام ت
  توةدل سوخت  با گره در گره است، بگشايد و رنج و محنت گوناگون كه٤ب تةكه مانند رشت

                                                   
  .»در«جاي  به» و«: اساس  .1
  .بلک: اساس  .2
  .کند که پوسيده و خاک شده زنده مي ها را که درحالي ن؛ کيست که استخوا۷۸آيه , )۳۶(ٰيۤس   .3
  .بت: اساس  .4
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 ةجان ستم ديد  با جدا ماندهمسرتهم وثاق گشته است از منزل سينه رخت بربندد و فرحت و 
ذب و تاراج چون قوم ه  بهد و سياهي سپاه محن كه دارالملك بدن راتو پيونِد وصال تازه كن

  :هزيمت آرد  بهباد داده است، چون سايه از نور روي عاد بر
  بـريـ ق١رجـه فـون ورائـيك  عسي الكرب الذي أمسيت فيه  

دل پرآتش آه سرد   روان شده، ازها چشمبلبل زماني سر بر زانوي فكرت نهاد و خون از 
  : گفتد وبرآور

  توان  نميتنـست كه گف يما را حكايت  گومگفتي حكايت دل خود پيش من   
 چون مثال امادهد   نميانديش رخصت شرح و بيان مقصود عقل عاقبت  بهاگرچه

س بر الملوك تعالي و تقد حكم آيت كالم مجيد ملك  بهاالمتثال پادشاه كه اطاعت آن واجب
›θãè#)«همگنان واجب گشته است  ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr& uρ tΑθß™§�9$# ’ Í<'ρé& uρ Í� ö∆F{$# óΟä3ΖÏΒ («صادر شد عرض آن بر ٢ ،

 ة مرضي٤ شيمة و داعية محاسن اخالق پادشاهان٣ةباعث ه باگر پادشاه زماني. من فرض است
اصغاء آن بگمارد، بر راي   بهپذير را ضمير حقاي  خسروانه شرف استماع ارزاني دارد و لحظه

مفتاح صدق مقال چنانچه گرد رميت و   بهرج راز خويشنمايم و د گان بازگشاي يگان ي امل
 اجابت عزّ  بهپادشاه تازگي فراوان نمود و ملتمس بلبل را .شبهت بر دامن آن ننشيند، بگشايم

رد و  را در چاه مغرب فروب كسوت خورشيدزرين مقرون گردانيد و چون گردش چرخ يوسف
 تيره و سياه گشت و نجوم بر دم كذب شفق را بر دامن افق ماليد، روي زمين چون حال زليخا

 پيدا آمد و بنات مهين بر تخت سپهر براي  يعقوبة قطرات عبرات بر چهرسان بهسطح سپهر 
 بام فلك غمزه زن ةات بر طرسيارند و عرايس روشن روي افکندرخسار بر جلوه، پرده از

ميان آرد و   دارد صوفيانه درهرچهگشتند، پادشاه مجلس را از اغيار خالي كرد و بفرمود تا 
 ين جمله ا سرگذشت برقصّة و ٥نگذارد، بلبل داستان گرفتاري در اداي آن فرواي  دقيقه

  :ف عرض رسانيدقّؤم به

                                                   
  .فرح: اساس  .1
  .فرمان بريد, ندي؛ خداي را فرمان بريد و پيامبر و صاحبان امر را که از شما۵۹آيه , )۴(نساء   .2
  .باعث: اساس  .3
  .شميم: الف  .4
  .گرفتار: ب  .5
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  ١حكايت
ذات آصف صفات پدر من   بهسند وزارت آن مملكت، چون مپسر وزير پادشاه رومم: گفت

مظاهرت   بهزيب و بها گرفت و قلم حكم و امضاء او در اطراف ممالك معناي تمام يافت و
ي و جزوي  عقل بر ضبط امور كل٢ّمعاونت  بهخرد نواصي جمهوِر مصالح مملكت را مالك و

و خاطر منيرش را وشيدي پسلطنت قادر شد و ضمير حق پذيرش را كه جز كسوت صواب ن
 هرچه فراغ معظّمكه جز جام سداد ننوشيدي از جانب تمهيد قواعد و تشييد مباني آن شغل 

 موضع بذل تربيت و هاستحقاق تقلّد تمشيت اعمال آراسته ديد  به پيدا آمد، مرا چونتر تمام
ي بعض٤ بهاتمهمبراي ترتيب امور و اتمام  ٣شناخت واصطناع و مكان صرف الطاف اشفاق 

ر دولت نهال جاندازه و ش  بيعرصات فرستاد و در آن وقت درخت جواني تازه و رونق شباب
  :٥مؤلّفلل,  بود قدرت هاللو قمرِِ

  طــوٰبي أليــام الــشباب فِانهــا
  جاءت مودعةً فاودعت احلشا   

  أيام الربيع و قد غـدا       ازدث به 
  ن جرائدـرنا ـتامـكانت يس

ــار إ ــديهن باألعم ــدن نف   ن ع
  ناراً و ولّت كاجلبـال الـساري      
ــار   ــائف األزه ــضوعاً بلط   مت

  جارـن كاألشـخاآلن تذكّر ه
ست و او را  ا زاهديةت خان رسيدم، مرا چنان روشن شد كه در فالن محلّجا آنچون 

چون  دلربا ةناز و كرشم  بهكمال حسن و زيبايي آراسته و  بهبرين ست چون حور خلد ادختري
 ةنمايد و اين تران  رخسار او اقتباس مي نور و ضيا از ماه عزيز شده، خورشيدها دلجان در 

  :آيد بديع در وصف جمال او درست مي
  گر حسن تو بر فلك زند خرگاهي

  ن بيابد راهيـف تو در زميـور لط
ــاهي  ــد م   از هــر فلكــي جــدا بتاب

   سر برآرد از هر چاهيصد يوسف
 بهار براي تزيين ةبربندد و مشاط ٦خروارها  بههاي زلف دآلويزش مشك و باد صبا از شكن

 گلگون او برد، صفاي تن نازنين او بدان حد كه ٧از باغ عارضاي  رخسار عروسان چمن نمونه
                                                   

  .ان ساده حکايت کرداي در زب بلبل براي پادشاه شهر اُجين قصّه  .1
  .معاينه: اساس  .2
  .و شناخت اشفاق: الف  .3
  .ندارد» به«: ب  .4
  .ندارد» للمؤلّف«: ب  .5
  .خروار: ب  .6
  .عارضش: الف  .7
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اوت گل عارض گيان روشن نموده و طرنظّارنظر  اش چون باده از جام بلورين در راز سينه
 در ظلمات اوراق نهان كرده، اگر آفتاب ١نقاِببدان اندازه كه گلبرگ طري از حياي آن رخ در 

 ة نتوان يافت و اگر عكس چهر٢رنگش مختفي شود تا صبِح روز نشور نشان او در زلف شب
ح تواند ي در روز روشن واضح و راروز پيكرش در چشم اكمه افتد جرم سياه را مانند خورشيد

 ٣ ونمايد  نو در شفق مي مثالش كه هميشه از خضاب خون عاشقان چون ماهديد، ناخن هالل
هاي اهل  ن دلدلطافت و زيبايي در بر  بهها انگشت نما شده، ساعد سيمينش در جستن جان

بيضا   يد,اند و دست از اتباع هوا و هوس كشيده زده يصالح كه جهان فريبنده را پشت پا
چون سينه رخنه رخنه كرده، را  ه صد سالهاي زاهداِن تير غمزه دل  بهنموده، چشم مست كارش

وزي و شكر مصري حالوت خوهم و خيال را از ياد خود چون نبات  لب شكربارش كاِم
  :٤مؤلّفلل . بخشيدهتر تمام هرچه

  ذرـميت علر ها وجهيبس لراـفلي  اتناهي سيكون احلسن يف حركا  
ابروي كمان مثالش پيوسته خدنگ جفا بر جان عاشقان گشاده، سرو سهي از خجلت باالي 
بالانگيزش پاي در گل مانده، كبك دري از ِغيرت رفتار عقل فريبش راه صحرا و كوهسار 

توان ديد،  نتصورچشم   به موهوم ناپديد، ميان باريكش جزةدهان تنگش چون نقط گرفته،
 چيني ةنمود، تو گفتي آين  مي مشك بر طبق خورشيدة غاليه بر ورق گل و دانةخالش چون نقط

زنگ بر سطح آن مانده است و يا براي دفع آسيب چشم زخم حةاست زدوده كه ذر اي  هب
  :٥شعر, سپند بر آتش سوخته از

  يـدگانـو آب زنـي چمـشـه چـيـس  وانيـتاب جـو مهـروزي چـب افـش  
  د راـم بـ چشنوـافس ه بهـتـان بسـزب  فسون گر كرده بر خود چشم خود را  
  تـ او هس٦د آنـباشـن نـنمك شيري  وستـده پيـش در خنـك داده لبـنم  

                                                   
  .ندارد» نقاب«: ب  .1
  ندارد» در«: الف  .2
  .ندارد» و«: ب  .3
  . ندارد»مؤلّفلل« :ب  .4
، کليات خمسهين نظامي تحت عنوان وصف جمال شيرين، اين چهار بيت از خسرو و شير. شعر ندارد» ب«نسخة   .5

  .و اين چهار بيت مسلسل نيست. ١٥٥-٦، ص ش ه ١٣٦٦ ,تهران
 .ليک او هست: ؛ الفو آن: کليات  .6



  ٩٣ \\االُنس  بساتين

  انــروشـان فــــحـ ريازار ارمــب به  ش خروشانـتـس مسـك نرگـرش ز  
* 

  مس وجههاو يكفيك لومل تطلع الش 
  باـه الصـبان حركَـيب الـكأنَّ قض

  و يغنيك عن وردالربيـع ابتـساعها      
  مول قوامهاـن نشوالشـإذا اهتز م

ر شوق عنان أث لقاي او در سر من افتاد و ت خيال, من اجلنونةالشباب شعب که آنحكم  به
  .ي كشان بيرون بردشكيبايي از دست خرد بربود و جاذب عشق صبر و هوش را از منزِل سينه مو

  سوي ز سوداي تو ليك ١هرروم سر زده  مي
  آرد يـان مـوي كشــوام مـوي تـيسـاز گـب

  :مسكنش زمام عقل از دست داده  بهشنيدن خبر حسن تو  بهوهم
»٢»ق قبل العني أحياناواألذن تعش  

آمد،  شمع ارباب دانش در گداز سان به دل چون كان گوهر خراب شد و تن تمنّا در اينو 
آوردي در جست و جوي آن   سر از گريبان صبح برو هر روز كه شاهد روشن روي آفتاب

ماهروي بر مركب شوق سوار پياده در كوي آن زاهد برفتمي، و هر شام كه دست تقدير 
ر شب افروِز كواكب هاي در اق گردان برافروختي و طويلهه ط نُدر اينمصابيح نورگستر انجم 

  : شعر, ستاره شمردمي و گفتمي آن ماهةبار در محلّ  خونةديد  با گوش و گردن افالك بستيبر
  خداونــــدا شــــبم را روز گــــردان  

  ــبح ام ــياه از صـ ــبي دارم سـ ــدشـ   يـ
  سـك رـاِد هــريـاري رِس فــويي يـت

ــردان   ــروز گ ــان في ــر جه ــو روزم ب   چ
  كن چو خورشيد   شب روسفيدم  در اين 

  ٣وان، رسـاد خــريـِن فــاد مــريـف هب
م آمد و تا بعد امتداد روزگار و تعاقب ليل و نهار صبح اميد در تنسم و غنچه دولت در تبس

Ρ̄$«الشرف رسيد و گوش جان از هاتف غيب نداي بشارت  نير اقبال در بيت Î) çνρ–Š !#u‘ Å7 ø‹s9Î)«شنيد ٤ 
مزاحمت اغيار   بيجاني نعمت ديدارجواني و نهايت آرزوي انسي و  باري سرو جو٥آن  باو مرا

  پذيرفت و براي معاشرت و مغالطتتر تمام هرچهحاصل شد، و اساس عهد و پيمان استحكامي 
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 حاسد بدبين رغم بهن گشت و يك چند  مكاني منزه و مقامي دلكش معيمعاشرت و مغالطت
پوشيديم، گاه او  نوشيديم و حلل طيب عيش و شادماني مي روي يكديگر مي  خرمي بر١كاس
 بهشت ة پيكر خويش روشن گردانيدي و گاه من در خانتاريك مرا از عكس عارض ماهمنزل 

 ديده و سير مانند صبا مسارعت نمودمي، ناگاه چرخ چنبري تير عذر از كمان هآساي او ب
 در مشقّتر بگذارد و خاك  د سرايام بر گردن ٢وفايي بگشاد و خنجر كين از نيام بركشيده و بي

استماع اين خبر سراسيمه و   بهزاهد . حال خبر رسانيدنداز اينطرب انداخت و زاهد را چشم 
او زبانه زدن گرفت و انقسام خاطر از ةت و غيرت در درون سينمدهوش گشت و آتش حمي 

 براي دفع اين وصمت و رفع اين عيب  محروم گردانيد، ليالً و نهارا٣ًت عبادت و تقوايشلذّ
 در حضرت باري ٥ نياز حصول حاجت و دريافت غرض٤اي براي هدشكستگي تمام سج با

دست ارادت نيامد و كدورت عيش و خوف طعن  هي دامن مقصود بمدتآوردي،  جاي هتعالي ب
 ابواب سماوات مفتوح بود و اوقات مرجوه ها شبتضاعف پذيرفتن گرفت، تا در شبي از 

 ٦ چون آبروي بر خاك نهاد و سرِوسجده  بهمعلوم، در مقام خلوت براي حصول آبروي خويش
سه باري جاللت مقد  بادعا برداشت و از حضرت  بهمثال بر پاي نياز قيام نمود و چنارآسا دست

عزّ اسمه تبديل صورِت ما التماس نمود، تير دعاي سحري كه از هفت جوشن فلك روشن 
 قبول يافت، و باري  شرف٧دداؤ ة آدم و توبة او چون سجدة اجابت رسيد و سجدةنشان  بهگذرد

 تعالي گوهر مطلوب در دامن او نهاد و طريق فراغ خاطر و اطمينان دل بر وي بگشاد و مرا
تندباد   گردانيد، و از آسيب٨شكل نهال  به راةالدعو مستجاب صورت بلبل و دختر زاهد به

ي كلّ ه بمسرت طرب و ةبساتين انس و سلوت بر زمين ريخت و شاخ ميو ة شكوفاٰلهيقهر
١٠ پيكر و تغيير٩سبب تبديل  بهتي است كهبشكست، و آيت مسخ نظير روزگار ما گشت و مد 
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باشم و دختر زاهد  ت، من سياه رو چون بنفشه لباس سوگ در بركشيده ميصورت انساني
 ايامسكون و قرار،  يبزند و بر بستر خاك  بر تن خويش چاك مي صبح مانند سمن جامه هر

شويد و   ميها خوناب ديده  بهدم هدلي سوخته رخساره را دم ب  باالله كرداربرد و  سر مي هعمر ب
 اين چنين كوه بال بر دل بيمار اگرچهباشد،   غرق ميها چشمآب   نيلوفر همه وقت درسان به

 من نشسته است و تن در پس قاف محنت و زحمت تنهايي سيمرغ آسا اسير و مهجور ماند،
 او كم نكرده و حمام آسا محبتاز اي  هح من راه نيافته و ذرهيچ وجه گراني در دل مجرو به

 روي او ٢بيل و س١ويک گطوق عشِق روزافزون از جيد وجود خود نكشيده و خود را س
باشم و هم در شب از درد عشق او عبهر  درخت مالزم او مي  با سايهسان بهساخته، هم در روز 

گشايم و همه   و والي او پر و بال ميمحبتزنم و همه گاه در فضاي   نميهم مثال چشم بر
صفت طوطي  ايم و برسر مي نپرم و عندليب مثال جز داستان دوستي او هواي او مي وقت در

انقطاع نفس از حال تباه و ذكر   بيگشايم و اگر صد هزار سال  نميحديث شوق او زبان  بهجز
از هزار يكي و از  رح دهم، و ذبول عشق بر هفت كشور اعضا ش٣ سپاه نحولةاستيال و غلب

, وصمت تقصير و سمت قصور موصوف و موسوم گردم  بهو آخراالمر , اندكي نگفته باشمبسيار
  :بيت

   ـل تصـويـن التطـو للكرام م  كري و يف االجياز جائرةذأوجزتديع  
  تو سپردم و چشم رجا از همه بربستم و٤دست عنايت كارسازي  بهاكنون عنان كار پريشان

 ة تير همه راستي ورزيدم و مانند هدف پردسان بهاميد وصول غرض   بهوي تو گشادم وس به
 يدم، چنانچه محاسن اخالق غريزي و دواعي اشفاق جبلي تو اقتضا فرمايد مرارخويش بد

ين  اسارت من بپوشان و ازعين عاطفت منظور و ملحوظ گردان و دامن عفو بر انبساط و ج به
راهبري   بهصواب گم كرده است،  بيآن حيرت كه دليل عقل من درو  ظلمت سودا پر٥سراِي

 صبح عالم افروز نظري در كار من كن، تا سان بهشاهراه نجات رسان و   بهضمير روشن خويش
 ده تا بر جملگي مقاصد هخويش را  بهپالس مظلم از تن بيرون كشم و چون بخت و دولت مرا
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نور  ٢ تاريك حاالن را زيور١مهر ست كه از سر ا از آننور خورشيد .يابم و مآرب دسترس
 گياه ضعيف و درخت قوي را بر يك آب پرورش دهد که آن پوشاند و سرافرازي و غناي ابر از

 اقبال جويندگان انتظام احوال جز اين درگاه ةو امروز بحمداهللا محراب دعاي طالبان آمال و كعب
ين آستان  اكنت و عزّت و حشمت چنان باال گرفته كه برم عالم پناه نيست و كار قدرت و
 مثال كمر داري جوزا سالح  به كشور پنجمضرت تهمتنحت سعادت آشيان و حضرت جنّ

كند و  يبريدي مباهات م  بهنمايد و ماه غاشيه كشي مفاخرت مي ه بميان دارد و خورشيد بر
ست و زهره  ا كمينه قلم زني از منشيان آن جناب همايوننازد و عطارد پاسباني مي  بهكيوان

ام و افالك مطيع داِر ديوان حكّ  تعليقنه رامشگري از نواسرايان آن بارگاه ميمون و برجيسميك
جاللت سلطاني نتواند بود و اهل   باس مجلدرخور مثل اين كلمات اگرچهو منقاد احكام، و 

  :مصرع ,اماكياست اين نوع را از خرد و حصافت بعيد شمرند و از عيوب بزرگ گيرند 
  وز فرودستان گناه از بزرگان عفو باشد

جيح  ن٤ع استماع اين خبر برمن واجب شد كه در انجام مرام سعي تو٣پادشاه گفت بعد
كه   دعواتتأثير  بهآن كوشيده شود كه يا مقدرت درحسب   بهقدر طاقت و هپيوسته آيد و ب

خواص اشيا كه   بهتحقيق انجاميده است و يا  بههمأثوروره و احاديث شهآيات م  به٥اثرات آن
تجارب مقرون گشته، غبار تغيير از دامن وجود تو دور شود و خارخار   بهحقيت آن نيزحقيقت 

$ ô‰s)s9« مجلّه از اينانچه پيش ي برخيزد و چنكلّ  به گل هم٦دل  ازتبديل حال uΖø)n=y{ z≈|¡ΣM}$# þ’ Îû Ç|¡ômr& 

5ΟƒÈθ ø)s? ∩⊆∪«سابقه بر فرق شما نهد و ٨ آراسته بودند باز دست عنايت و قدرت ايزدي تاج خلقت٧ 
پدر من وزير پادشاهي بود كه : ١٠باز بلبل گفت. شما بپوشاند  در بر٩»∪∌∩ „βÎ) yìtΒ Î�ô£ãèø9$# #Z�ô£ç¨«دواج 
ان عالم گشته چون نقش نگين بر دل خويش سياحمسافران جهان ديده و   بهمحبتنقش 
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استماع اخبار عجيب و حكايات   به وصول اين طائفه بودي، وءنگاشته و همه وقت مستطلع جز
معاينه و   به غرايبي كه حلّسياحغايت مبتهج و مسرور گشتي، روزي از   بهغريب اين زمره

 محروس مانده، ١»ابذَّ كَعم السو«العين صادقه از تهمت  حكم  بهست ومشاهده مقرون شده ا
نظر   گفت كه از عجايبي كه مرا در قطع مراحل و طوف بالد و اعصار درسياح. كرد تفتيش مي

وار ايراد مجالس ارباب اوثوق و اعتماد شده و سزمحلّ امتحان و تجربت   بهآمده است و
 ياقوتست از  ا خاتمي پادشاه ممالك عجمةست كه در خزان اگشته، يكي آن حشمت و مكنت

سمن سفيد سايه   و اگر حمرت آن بر٤ چون روز روشن شود٣يلدا  آن شب٢تلمعا سرخ كه از
و آن را  اند  نقش كرده٥مأثور ن دعاي آ گل سوري قباي لعل در بر او بپوشاند و درسان بهاندازد 

صورت اصلي باز   بهست كه بر روي ممسوخ كه مالند اكي از آن اينگويند ي مي ,بسيارخواص 
دستياري پادشاه جم تمكين كه دست نشينان   بهسخ شود، اگرم او ٦ناگردد و آيت مسخ در ش

نهند و   مفاخرت و اذخار مباهات دامن مثال سر بر پاي او مي٧زممالك بحر و بر براي احرا
ميان  صفت در پيش بساط جالل او كمر عبوديت برداران هفت كشور نگين  بختياران و تاج

 و دل , آسا چشم افعي بدبين محنت و اندوه را كور كندزمرددست آيد، باشد كه   بهبندند مي
  آتش غم امن و فراغتأثير كردار از ياقوتخون گشته روز جدايي و سوخته آتش تنهايي را 

 ر يماني از سواد زنگ و رخسار بدر نواتب چون پيكر خنجة كوراز اينكمال حاصل آيد و  به
از تنگناي معدن بيرون ياقوت يتيم از زندان تاريك صدف و جرم منير از ظلمت خسوف و در 

يمن بركت اين دعاي بزرگوار كه خاليق جهان از براي حرز تن و جان خويش آن را   بهآيم، و
  مرادة شادي روي نمايد و طرةند، غرتعويذ سازند و از سياهي ديده بر بياض چشم سواد كن

 مرواريد آب روي سان بهروي مانم و   سرخياقوتدست آيد و ميان اغيار ناسازگار مانند  به
 بكند، ٨ آن انگشتريتفحصپادشاه خازن خود را بفرمود تا در خزائن  .پيكران مرا حاصل شود
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احضار حكما و عقال كه   به پادشاه.آورده بر پادشاه برد  را برون١ آن انگشتريتفحصخازن بعد 
الجواهر وفور  لح را مك٢یيزغردر معرفت خواص موجودات دستي تمام داشتند و عين عقل 

  .، مكتحل گردانيده بودند٣»ِلوقُ العاحقَ ِلباِرجالت«تجارب كه 
  و لكن متام العقل طول التجارِب  ن ألهلهـقلَ زيـر اَنَّ العـم تـاَلَ  

 و , در ادراك حقائق اشيا خاتم آسا مختصر ايشان برسيديايامن  آ درکسهيچ و 
 ٥ آسا انگشت نما شده و در ادراك عوارضمعرفت دقائق تنجيم از اختر شناسان كامل هالل٤به

 بر جزوي از کيفيت بر ٦ن عقلتلقيمدد   بهو, آمده سر  مثال برلکتقويم بر حكماي عالم ف
 اقدام مسافر و هم كميت طول و عرض عالم علوي و ٧خطوات  بهگشته واجزاي سپهر واقف 

 ةدقيقهيچ  دانسته و در تحقيق ابعاد و سطوح اجرام ٨»ِنيِقي الْملْ ِعٍد يِعاِبص اَةُيِدعت«سفلي چون 
ب حكمت مهندسان ربع يكشف غرا  به نامرعي نگذاشته و در ارتفاع درجاتةمهمل و ثاني

انحطاط منازل   بهو محاذات و مقابله و مساوات ايشان ممكن نگشته ومسكون را توازي 
ات انجم سيارميان جان بسته، نه سير  خويش اعتراف نموده و فلك مثال منطقه امتثال ايشان بر

ن مهندس تدبير ايشان، تلقي ١٠ راهبري، ضمير منير ايشان و نه حركات و دوائر افالك پي٩پِي
 در حدت خاطر آن زمره  و هم روان جالينوسمتحير نظر آن فرقه دقّت در هم جان بطليموس

گشاي ايشان و نه رجوع  اقتضاي راي مشكل  بير قرانات سعد و نحس ونه آثا، ١١ندتفکّرم
ان مدبر از اسرار يک هرارادت خاطر حكمت زاي ايشان، جاسوس خرد   بي اختران١٢متاستقا

  خسرو, از رموز و اشارت ساكنان گردون خبر دادهيک هر كرده و منهي فكر آسمان اعالم
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گان براي اقتباس انوار پيش ضمير ايشان چون سايه روي بر خاك نهاده و مهندس روشن سيار
طبع گردون براي استفادت علوم جبهه بر آستان ايشان گذاشته و كارگزار دانش شعار ديوان 

پرتو شاعل آراي آن   بي را قلب نگاشته، نه عسس ماهةتلميذ ايشان بر صحيفايوان ششم رقم 
ن و تعليم آن گروه دفع تلقي  بيطبقه در ظلمت ليالي طوف سپهر دست داده و نه نجوم رجوم را

وارث ملك و سپاه شياطين ممكن گشته، فرمان داد تا جمله در بارگاه آن صاحب تاج و خاتم 
 نشسته بار داده فرمود زرين بر تخت ٢ انگشتري١پادشاه چون نگين.  و جم حاضر شدندسليمان

را چون صدف از گوهر معني خاطر و طبع بحر فيض مشحون است بر مثال گوهر که  هركه 
 ٣ انگشترين از جمال دانش دلشةمانند حلقکه  هردر صدف در مجلس پادشاه مقيم باشد، و 

 و در صف دست نشينان مجلس بالغت خاتم آسا ,ايستد  حلقه بر درنسا بهتهي است 
 يزيور اين معني متحلّ  بهكه خود را اي فهي پادشاه طا٤حاضران بزم انس از .زبردستي نجويد

آمدند، چون  پاي ادب بيرون مي  بهديدند، انگشترين صفت بعد احراز شرف دست بوس نمي
حكماي الماس طبع گوهر  ر محروس گشت،خارخار زحمت اغيا گلشن مجلس شهريار از

رج ضمير در دامن مقصود پادشاه فشاندند و روايات صحيح اسناداً  ت آن انگشترين ازخاصيد
  پادشاه فرمان داد تا قول را,سمع همايوِن او فرو خواندند  بهبعد اسناٍد بعد اسناد عن اسناٍد

zΝÏ9 šχθä9θ«اغ ا از دين خود ريق مبين گفتار ةفعل مقرون گردانند و ناصي با à)s? $ tΒ Ÿω tβθè=yèøÿs? ∩⊄∪«٥ 
  .مصون دارند
 ةطرالب را كه پيكرش آينست احلّ  بيةبعد تقديم مراسم دعا در حضرت بخشند حكما

روي احكام يقين و عنكبوتش يار غار دقايق حكمت و قواطع براهين بود، براي اظهار يد بيضا 
 تحقّق مدر آنت آن  و طالع وقتي كه اثر خاصي, آستين بيرون كشيدند آسا چون دست ازموٰسي

ع و تضر  باحضرت ذوالجالل  به٦بود بگرفتند و دعايي كه در نگين آن انگشترين نوشته بود
چون ابواب . تن ايشان ماليدند  بهابتهال برخواندند و بر روي بلبل و گل دميدند و نگين را

$«افزاي  روحنداي استجابت مفتوح بود هاتف غيب  uΖ ö6yftGó™$$ sù …çµs9 çµ≈oΨ ø‹̄g wΥuρ zÏΒ ÉdΟtóø9$# 4 š�Ï9≡x‹x. uρ  Å√GçΡ 
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tÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩∇∇∪«گوش ايشان فرو خواندند، و بشارت   به١»Ü=‹Å_é& nο uθ ôãyŠ Æí#¤$!$# #sŒ Î) Èβ$ tãyŠ («زبان برگشاد ٢ 
  :شعر, ديم باز يافتندبلبل و گل لباس صورت اصلي پوشيدند و طراوت و ظرافت شكل ق

  دواريـــيـد امــدي رســـيـام هـب  چه خوش باشد كه بعد از انتظاري  
شكل دختر زاهد شد، پادشاه از هبوب نسيم دو   بهصورت پسر وزير و گل  بهبلبل باز

فرحت، يكي اثبات حقوق در ذمت آن خاتم ت آن چنان دو عنصر لطيف و ديگر ظهور خاصي
 غنچه هنگام صبحگاه سان بهخنديد و   نسيان بسته مانده بود چون گل مية باز در حقّها سالكه 
ß‰ôϑ«: گفت گنجيد و مي  نميخويش در ptø: $# ¬! “ Ï%©!$# $ uΖ1y‰ yδ #x‹≈yγÏ9 $ tΒ uρ $̈Ζ ä. y“ Ï‰tF öκs]Ï9 Iωöθ s9 ÷βr& $ uΖ1y‰yδ ª!$# («٣. 

ن و مبرت پادشاه، مزيزواهر جواهر سپاس نعمت و شكر   بهپسر وزير و دختر زاهد تيغ زبان را
ي گردانيدند و براي اداي مدح و ثناي او خاتم كردار همه تن دهن گشتند و مانند سوسن محلّ

  .صد زبان شدند
 بفرمود تا طوق ايجاب قرابتي دختر زاهد در جيد وجود خود كند و ٤پادشاه وزيرزاده را

ت دو ا سبب حصول سعاد٥»ين مِِسيلَي فَِتنس ن عب رِغمني فَِتن سْاح ِمنكَلناَ«: ت مضمونرعاي
 نمودند و نگين تلقّي امتثال ةديد هوزيرزاده و دختر زاهد حكم فرمان پادشاه را ب ,جهاني داند
$«نقش نگين  هجان را ب uΖ÷èÏϑy™ $ oΨ÷èsÛr& uρ«هر دو ارزاني داشتند و تر کامل هرچه زيب و زينت ٦ 

  :شعر, يش ساختنددل اين بيت را ورد زبان خو يك به
  ارـاألحج ي يكادت منطقحت  الوري جبميل شكرك ناطق كلَُّ  

*  
  اي گياهـج هد بـ ده٧ي بيرونـان طوطـزب  روي زمين هز بهر مدحت تو زين سپس ب  

 ة ظلمات بر روي كشيد و آينة آب حيوان پردة مانند چشم آفتابزرين ةو چون چشم
 بر سر نهاده و زرين كاله  انجم سپاه ماه در غالف مغرب مستور شد و خسرومعقول خورشيد
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  ١٠١ \\االُنس  بساتين

 پادشاه بفرمود تا اسباب ضيافت براي ترتيب زفاف و نظم عقد. ين سپهر باد دادزمرد يرسر بر
و تر   اليقهرچهآرايش و  آن دو گوهر شبچراغ جمع كردند و مجلس شادماني را زيب عقد
 فروختن مشاعل و مصابيح مهر  با درخور ارزاني داشتند و آن شب راهرچهي و تزييني تيبتر

الحان آواز رود و سرود بر چرخ چنبري  يان خوشانوار چون روز روشن گردانيدند و مغنّ
مد و چرخ افزاي ايشان زهره بر بام آسمان در چرخ آ روح از سماع نواي هچن چنا,رسانيدند

 آن مجلس زمين كردار پاي بر جاي ماند، نسيم عطر مشام جان روحانيان ةنظّارغايت حيرت  از
گردانيد و بخار بخوِر عبير و عنبر و بوي خوش عود قماري و مشك اذفر   ميمعطّرافالك را 

 پوشانيد، چنگ پرزي از گيسوهاي  حيات جاويد در تن جان بر باد دادگان اسيران خاك ميةحلّ
 گدا سان بهنمود و زخمه در اثناي مثالي و مثالث   ميها  زال كمنداندازيكشان چون رستم
  :كرد  ميها غازيان رسن بازي

  و نــاطق ببيــان ال لــسان لــه
  ه طوراً و يسكنهـمازال ينطق

ــه  ببحــت يف كــف ت ــه مي كان  
  و علّة النطق يف أطراف منشه

 دماغ سود از دكان غِم عمر ١ راس وةيي كه در پردها ترانهاي  اد ه دست بو چنگي شيرين
نواهاي راحت افزاي شباب پيران صد  هكرد و ب ت مزاج ظاهر مي مستقيم و صالحيقوتكاه 

 و بيكار مانده بودند و لباس جواني ايشان تارتار شده بود، معطّلساله را كه چون چنگ شكسته 
  :بيت, يدبخش  صبحي ميايامرونق 

  نديد اين چنگ پشت ارغنون ساز  و خوشگوتري در لحن و آواز ااز  
كرد و آتش شوق در دل عشّاق  هزار مي  بهحرارت عشّاق گرمي مجلس را يكي  بهو

خرز تير جگردوز بر دل و جان   با تيري,افروخت و از كمين چنگ كمان پيكر بنواخت مي
ي مستمعان روان ها چشم از  بغدادة دجلتركيب لطيف بسيط عراق  بهزد و مدهوش مي

خواست تا خاك  كرد، مي يك بانگ صفاهان از ناي گلوي او در گوش ميکه  هر. گردانيد مي
گوش هوش   بهو ا نهاوند ازةيك زخمکه  هر صفاهان در چشم كشد و ةپاي او را چون سرم

راه روان حجازش راه , گشت  شهري و رسواي عالمي ميةي شهرشنيد، از غايت مدهوش مي
ي خون ها هچشمدل  ي گران جانان سنگها يك از ديدهلزد و بگرفت بوس روان بيابان عشق مي
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زير و بم   بهبرد و راه مي  عالم عزلت را از١نالطائف رهاوي عقل فريب صبح خيز  بهگشاد و مي
  :آورد اجساد پيدا مي  باوافقت ارواحانگيز ميان طبايع اضداد م  فرحت٢مخالفت

  أذنُها   آنتــيـمتِاالّ   غَذت فلم تبق يف جارحة  
*  

  ماع اوـت چنگ و سذّـمي ز لرـدر خ  بداد يك گوش مي هگردون هزار ديده ب  
  تابان او بگشادند و پيش پسر وزيرتق از روي ماهتت بردند و و دختر زاهد را بر تخت عزّ

وجه هديه بر وي نثار  ه جلوه دادند، حاضران مجلس گوهر دل را بتر تمام هرچهاسبتي من با
حسن   به روزگار كه را مانند شكر برگ در پاي آن شيرين وقت و ليليو جان شيرينكردند  مي

  .افشاندند  شب تار مي٣ن آ خوبان خلخ و تاتار بود درةسرآمد
 آخر رسيد هر٤بهنيكوترين حال   به حاسدان بدبينرغم به و بزم سرور چون مجلس پرنور
حكم فرمان پادشاه پسر وزير و دختر   بهسوي خانه خويش بازگشت و  بهكس از ارباب ضيافت

احترام و احتشام تمام بردند   بان گشته بودزاهد را در قصري كه براي سكون و آرام ايشان معي
  : دادندنن برج شرف قرا آ را در٥و آن زهره و مشتري

  م دو آرام دلـه  بادــنـنـيـشـن  چه خوش ساعتي كز بر كام دل  
هزار   باداد و گاه وزيرزاده صد ناز قلم آسا بر دست وزيرزاده بوسه مي  بهگاه دختر زاهد

كردند و  افتاد، گاه چون گريبان دست در گردن يكديگر مي نياز مانند خلخال در پاي نازكش مي
گاه سپاه مور در گرد تُنگ شكر مصري . نهادند بر پاي يكديگر مي  سر٦گاه چون دامن

هماي همايون بخت در هواي  پيچيد، باد در قامت سرو سهي مي  باكشيد، گاه شاخ ناز مي صف
 از عكس ها چشم كامراني طائر و ساغر ماالمال طرب و شادماني در بزم زندگاني داير،

 حيوان گشته، يكي در ةياد نام يكديگر چشم ر الله سان شده و دهان ازرخسار يكديگ گل
,  درخشان مست مانده عارض خورشيدةدست رفته، ديگري از مالحظ  تابان ازطلعت ماه ةنظّار
  :شعر
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  ١٠٣ \\االُنس  بساتين

ــا  ــر روي ديبـ ــزدبخفتنـــد بـ   و نغـ
  آن در سـراي سـپهر      تر از  چه خوش 

  آن روزگارخوش آن روز و فرخنده 

  دو بـادام مغـز     چـون  آغوش هم  در
  مهـر   آغـوش مـاهي بـه      كه گيري در  

  ارـم دو يــد كام دل از هــنـه يابـك
 روز ديگر پادشاه پسر وزير را استدعا كرد و در سلك ندماي خاص منسلك گردانيد و

ن قصر  خود را نقش شادرواة استظهار داد، وزيرزادکران بياميد ديگر عواطف فراوان و نعم  به
نمود و هر زمان در وظايف  مالزمت خدمت قيام مي  بهدولت پادشاه ساخت و روز و شب

كرد مي دزبان اعتذار دو بيت انشا  بهافزود و ت ميمواظبت عبودي.  
  وـش تـبد پيـداح زيـر و مـاعـصد هزاران ش

   چون بونواس و از عرب چون انورياز عجم
  اي هران بگزيدــرا از ديگــي مـداحـم ـهو بـت

  اسـت از روي قيـم نيسـاق آنـقـتحـورنه اس
 نديمان حضرت توانم ة استحقاق آن ندارم كه در مجلس خاص از جملاگرچهگفت،  و مي

 ,اند  ديگر بندگان كه مالزم و مقيمان درگاهةكه بر آستان دولت در زمرام   جزم كردهاتّفاق امابود 
 ما منيع كه منبع مجد و متبع كرة جناب سپهرمآب و سدکنار درو عمر عزيز منسلك باشم 

  :١ گويدمؤلّف. ست، صرف كنما
  د كارـايـود نيـر خـه دور از در تو عمـك  همانست حاصل عمرم كه بر درت گذرد  

مجلس   بههر وقت كه پادشاه را از پرداخت مصالح ملكي فراغ خاطر حاصل آمدي و
 بديع و استعارات رفيع ٢الفاظ  بهنظير  بيهاي دلپذير و اسمار ه حكايتخاص شتافتي، وزيرزاد

 مثل و مانند آن کسهيچ غريب كه گوش اي   حكايتي نو و افسانههر بار و ,تقرير كردي
ايراد حكايتي اشارت راند، وزيرزاده   به پادشاه بر عادت قديمها شبنشنيده، گفتي تا در شبي از 

 كياست ذاتي و فراست طبعي ةباعث هپادشاه ب. و مجال دادمحلّ را  تأخير و توقّفدر اجابت، 
 خاموشي در بندست كه بلبل باغ انشا و انشاد زبان شيرين بيان را  ابفرمود كه اين چه حالت

زبان گشته مگر   بي ماهيسان بهداني  خاي سخن گويي و سخن كشيده است و طوطي شكر
  :و الّا ,خاطر تو راه يافته  بهاي  است يا انديشه مستولي شده٣فكرتي و التفاتي بر ضمير تو
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  ١گوياي جهان چرا خموش است
حد و نوازش موفور و انعام   بينهايت و اكرام  بي ظليل عنايتوزيرزاده جواب داد كه ظلّ

رسيده و  هر مراد  بهساي او  فلكهمت مدد ةواسط  بهست و انامحصور پادشاه بر سر من ممدود
 و مشقّتاحتمال   بي نتوان كرد وتصوررا در آينه خيال  انديش حصول آنيي كه وهم دورتمنّا

ف قدرت و دست ة در قبضآن رات زمام اقتحام شدنيل مقاصد در نحج مآرب   به آورده وتصر
اي اسباب دولت و رفعت مراتب قربت محسود اقران و مغبوط عالميان شده و خار خار و تهي
ٍة ضو ري ِفبلَّقَتاَ« انس ةين مجلس قدس و حديق اامروز من درآرزويي در دل من نمانده و هيچ 

ِد غَويو اَ ربِخترب ينخ ورٍقنو ِد س٣ گويدمؤلّف، ٢»ٍري:  
   همه جهان كه من از جور روزگار       راند

   جود تو بر حال من بتافـت چون آفتاب 
  بودي تنم چو خـار برهنـه ولـي كنـون         

  و تا چو بيـد ز بار فـلك كنـونودم دـب

  از خاك راه بودم از اين پـيش خـوارتر         
  خطـر   گوهر شدم اگرچه بدم سنگ بـي      

…… … …  … … … … …  
  ٤چو سرو برفراختـم از قامـت تو سر

 ٥توپرور  حسن اهتمام عالم  به بيشتر كهاز اين باالتر و كدام تربيت از اينو كدام عاطفت 
شماري و هيچ  طيور سياه كليم كه در ةو از زمرام  سانيت رسيدهاوج ان  بهحضيض حيوانيت از

$ ô‰s)s9uρ«حسابي نيايند، بيرون آمده و باز قباي اصطفاي  oΨøΒ §�x. û Í_ t/ tΠ yŠ#u«منتهاي ةدرج  به پوشيده و٦ 
 كرده و از كشاكش روزگار سياه كار در حريم امن و امان ترقّيج و  تدرامنيتت و قصاراي ين

 از سر تازه شده و دل مسرتت روح مجروح از هبوب نسيم ه و بعد كمال خسپاي نهاد
 ة آرامش تمام يافته و من نيز شكر آن را بر انداز٧پريشان از استماع فتوح نامه طرب سكون و

 كمال ٩ و از روي٨»باِج وكيلَ عِمِعناملُركْش«آرم و قدم در راه  جاي مي هوسع و طاقت خويش ب
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، از سر تا پاي هر جزوي از اجزاي تن من بلبلي است ثناي ١ارمزگ ت ميكمال خلوص عقيد
چه سبب   به،٢سرايان و هر موي در بدن من زباني است دعاي اين بارگاه گويان اين درگاه

  :خويش راه دهم  بهانديشمند و غمگين باشم و براي كدام چيز التفات
   شادمانيش توييکه آنغم كي خورد 

  دد دلـا بنـجان كـية آن جهـدر نس
   زنـدگانيش تـويي    کـه   آنيا كي مرد    

  د اين جهانيش توييـنق ه بهـ كآن را
ك گرداند از آسيب طوفان باد چه باك دارد، و كسي  متمسكسي كه دست در دامن سليمان

  .و هراسان باشد چگونه خايف ضحاکت ماران  نهد از مضربساط فريدون كه پا بر
خود انديشيد   بااما روي او واضح و اليح ديد، ةپادشاه اثر فكرت و انقسام خاطر بر صحيف

وي مبالغت نمايد، نبايد كه موجب خوفي شود و   با افشاي راز٣كه اگر در تفتيش حال و در
ود كدورت بدل ش  بههر طريق ممكن نگردد و صفاي مجلس هخشيتي بدو راه يابد كه دفع آن ب

 محبتو رونق روزگار فتور تمام پذيرد، براي ادراك اين معني يكي از ندما را كه اساس 
 ٤سراو استحكام پذيرفته بود و محرم راز و مخزن اسرار او شده، فرمان داد و خود   باوزيرزاده

  .بر بالين استراحت و بستر خواب نهاد
 از وزيرزاده سبب انديشه و  آورد وميان در ٥تسنديم مذكور فرط مالطفت و وفور مجال

 ,اند  بودهپدر و مادر من در ملك روم: وزيرزاده گفت . كردسؤالرت و اضطراب و قلق جض
 نسبت ايشان جز من ثمري و بر گلبن دولت ايشان جز من زهري نبود و از غايت ةشجر در

 مردمك ديده يك سان بهمن خواستندي و  ٦طلعت ة عمر عزيز براي مطالعتشفق و محبت
شمردندي تا گردش تر  چشم خويش دور نداشتندي و از جوهر جان عزيز گرامي لحظه مرا از

مهري در   بي و بيداد روزگار جفاكار سنگ جفا بر ساغر مقصود ايشان زد و ميلغدارسپهر 
 مفصّلشرح و مبين و مكيف و م ذكر آن از اين پيش ٧که چنانچشم اميد ايشان كشيد، و مرا 
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 و  رضوان و خاتم ملك از سليمانةيشان چون آدم از روض ا از,ادا و تقرير پيوسته است هب
  : جدا كردوب و صحت از اي از يعقوب و يوسف و فقر از قارونخضر  كليم ازموٰسي

  ١ذراكم و دمعي كالغمام يصوب  و ماعت إذا مشرت ذيلي مودعاً  
  وي اهلوي لكذوبـفِاني يف دع  د ذلك يف اهلويـفال تتقوا يل بع  

*  
  داـ مانده ج٢اك درشـم و از خـمان زنده مي

  ست االحق انصاف توان داد كه كاري عجب
روشن نشد كه بعد هيچ و  ,گهر گردانيد  بيثمر و صدف مراد ايشان  بيشاخ امل ايشان

 مکدرچه نوع   بهشارب صافي عيش ايشان راممفارقت من احوال ايشان بر چه انجاميد و زمانه 
صبح وصال عقيم گشته است و اميد وصول  بهتي مديدست كه شب يلداي فراقكرد و مد 

اده و خدمت ايشان چون صبر از منزل دل رخت بربسته و اختر سرور و سلوت در احتراق افت به
 اري طاقت هجران نماندست ويمرا   و, و بهجت در عقده متواري مانده٣ر جوخورشيد

  . بر من چون در بهشت بر دوزخيان مسدود شدهمسرتحصول مالقات اسره ايشان ابواب  بي
  عـا تهجـف مـيـاء الطـوال رجـو ل  و لوال رجال الوصل ما غش ساعة  

  :٤ گويدمؤلّف
  آرد  نميوي منـم تو تا سـبا نسيـص  شكفد نميام  مي دِل پژمردهدچو گل   

*  
  دارد يـده مــو زنـدن روي تــد ديـامي  ولي دو سه روزام  من از فراق تو جان داده  

كنم، هم دل  شناسم و نه روز از شب تفرقه مي و از غايت حيرت نه دست از پاي مي
 ةگذارد، شجر  تن از محنت تنهايي مانند شمع ميسوزد و هم ي بر صفت عود مييآتش جدا از

در  رنج فرقت در جويبار عيش سر بر زده است و مغيالن درد شوق در سينه پيدا آمده و ةخبيث

                                                   
 .يصون: اساس  .1

  .درش: درت؛ الف: اساس  .2
  .حبود: الف  .3
 .ندارد» مؤلّف گويد«: ب  .4
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پردازم كه  كه چه تدبير سازم و كدام حيله ١ام  ماندهمتحير فكرت در اين انديشه سراسيمه و اين
  :بيت, امن افتد مراد در دةشاخ مقصود رسد و ثمر  بهدست من

  ِمن شوقي إليكم٢و كدت أطري   مقصوص يطري اجلناِح و كيف  
  :٣ گويدمؤلّف

  ازمـان سـيـو آشـال تـتان وصـر آسـب  چو مرغ اگر پر و بالي برويد از تن من  
خواهم تا آن را براي  عجيب ياد آمده است، مياي   امروز مرا حكايتي غريب و افسانه٤اما

جهت حصول اين كام و نيل اين   به وسيلتي سازم وکران بيمتناهي و دولت ادراك آن سعادت نا
 آتش فراق را كه در گرداب ضجرت و تنگناي ة پردازم تا مگر اين نيم جان سوخت٥مرام ذريعتي

 غيب ةيوس مانده است از پردأ جدايي و زندان تنهايي از نعمت نجات مةحيرت و وحشتكد
  :بيت,  بند ابد فراق از پاي او بگشايدايامت روي نمايد و دست مساعداي  لطيفه

  انــرسـرا بــن آرزو مــديـو بـت  چه خوش است آرزوي من يارب  
 طراوت عبارت و غرابت معاني و حسن تلفيق و ٧ در٦ست كه مثل آن او اين حكايتي

بين نظير آن در كتب  سخنوري باريكهيچ آفريده نشينده و چشم هيچ زينت تركيب گوش 
قلم گوهربار از زر محلول   بهبرين  نديده و اگر بهر روشن ضمير ديوان سپهرندحكماي ه
طرازان سواد هفت   انور تحرير كنند هم درخور بود، و اگر سخنلوح سيمين ماه  برخورشيد

بين   جهانةف از سياهي ديد درر نثار انصاةخام  به,اند كشور كه كواكب ثواقب آسمان بالغت
شراب   باشير، و آب  با، لفظ و معنيش چون شكر٨بياض كافوري چشم نگارند هم اليق بر

خياهلا من روضة غناء و ترتع فيها « ,امتزاج يافته و نظام كلماتش از سلك درهاي آبدار نشان داده
اخلواطر أنتظمت فوائد ألفاظه النواظر ماء و رقَّت  و ال٩و ينجلي نسيمها ضدا علي جيد السانتظام عقدالثري
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افترحه بالبالغة عن مبامسها و تعطّرت اآلفاق بنفحات نسائمها  الرقَّت السالف املقطوبة باملاء البدائع معانيه و
سهام  بتحرات من عيب يردها   آنيب بيدالقلوب اليها واستوطنت جنود األرواح لديها و الع ١ادت أزمةق

  .»وء عن مجاهلا و كماهلاالس عيوِن
و , کران بين فوايد و متضم ا و هر لفظي از٣ فضالي سحبان بيانة سرماي٢هر حرفي از آن

 , روان، و ايراِد آن جز درخور حضرت پادشاه نتواند بودةنقطه تعويذ جان و تميم هر
 رعايت خود ةن كند و ساينهايِت خويش بر سر من نور افشا  بي عنايت٤تجديد آفتاِب به اگر
 در وطن معهود و مراجعت طرف ٥مرحمت اجازت مسير  بهحال من محدود گرداند و بر

 که چناناظهار رسانم،   بهنظير حسن منادمت  بيتقرير اين سمر  بهمألوف مستبشر و مستظهر كند،
ح مقرون تصفّ  به كههر بارحالوت استماع آن تا منتهاي حيات دهان جان را شيرين دارد، و 

ل نمايد، و چون اميد عاشق هرگز كهنه نگردد و مانند ت اواز كرتر   مقبول و مرغوب٦شود و
  .دل و روح رساند ه وصال معشوق همواره نصيب روح بةوعد

 صرفاً بعد ٩ و نزديك پادشاه رفت و ماجرا را٨ از پهلوي وزيرزاده برخاست٧در حال نديم
  . عرض رسانيدمؤقّف  بهحرٍف

غايت غالب گشت، وزيرزاده را پيش خواند و اتمام   بهرا آرزوي شنيدن آن حكايتپادشاه 
  .گفتن آن اشارت راند  به عميم خويش قبول كرد و١٠ت كرمذلّ مرام او را بر

مفتاح سخن   به و درج دهان را١١آسا بر يك پا ايستاد  خدمت شمعمؤقّفوزيرزاده در 
 پادشاه هچن طبع بر بساط شاهي نثار كرد، چناةجينو در شاهوار اين حكايت را از گن ,برگشاد

 از مطاوي و مضامين »سحراِانّ من البيان ل« بماند، و صدق متحيرلطافت لفظ و وقت معني آن  از
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زاده بذل فرمود، و انواع ر در حق وزيمجددخواند، و لطايف مواهب و غرايب و غايب  آن فرو
مادر و پدر   به پادشاهانه او را٢ةمساعي مشكور به  نعم شامل حال او گردانيد و١كرم و اصناف

  .رسانيد ٣او
 ست و در اقليم هند ا جنوب٥دترين بال معظّمكه شهر بتيهان كه  اند آورده:  گفت٤حكايت

از آن كسي نشان نداده، از غايت وسعت، عالم تر ٦و مصري وسيعتر  شهري مستحكمهيچ 
 آنچنان معتدل كه ٧دانند؛ هواي شافي برينش مي رت خلديهوا غلطافت   بهخوانند، و ديگرش مي

وار جان بخشيده و آب روانش چنان خوشگوار كه چون آب حيات  ي ايوان را مسيحها صورت
ه ي منزّها  شيرين و خوش و هر سوي باغةدر تن مردم عمر جاويد پديد آورده، هر كوي چشم

  :شعر, و دلكش
  و جنــان كأمنــا نــشرت  

  س اجلين جنومعني النرحبأ
  فوق ثراها حريرة خضراء   

… … … … …٨  
*  

  تـاغ مسـدر بـز كانـي برخيـكن ا ميـگر تماش
  ريـگ وهـون جلـ و باد چاي هـاطون مشّـر چـاب

  ش بديعـب كه رو آري ز بس نقـجان تو هر آن
  ريـهپـي شيوـت گـتردسـا بگسـج  آنجبرئيل

  ييو چون طوط ارزيبايي د  بههست هر شاخي
  و چون كوثري ادر نيكويي  بهحوضي هر هست

ي در مشقّتاحتمال   بي در قعر آن١ خرد ريگذراتازش بدان حد كه شمار يصفاي آب ج
  .آورد اختيار دل بيرون مي  به ماهي از غور آنصيادگشت و   ميميسر شب تار
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  و مــاء إذا اَبــصرت منــه صــفاؤه
  رأيت سيوفاً قد سللن علي الثري

  حسبت جنوم اللّيل ذابـت سـويال      
  و صارت هلا أيدي الرياح صياقال

*  
  يدـاب كشـقـاز حيا روي در ن  شنْ حيوان چو ديد آب روابآ  
  ته پديدـر گشـهـپـركات سـح  و يك يك افا درـال صـمـاز ك  
  توان ديدـه روي بـنـچو در آيي  ٣شب بهذرد خيال ـ بگ٢و اگر بر  

دست بيوت  فراز آسمان عمارت ز، تو گويي ساكنان را بر سبزمردفرش زمين او همه از 
 از بلور سفيد، تو پنداري رهابرين شده و ديوا داده است، يا خود جرم زمين قابل عكس سپهر

 دقّتان درياي حكمت و غواص، يا خود اند ا آب برآوردهكه جادوان بوالعجب از جوهر مصفّ
 نگارش در ٥جماد داده، سواد انوار بساتين زر انياقوتسان سنگ  ه آب را ب٤آب دستي  بهصنعت
 روشن گردانيده، تراكم اشجار حدايق پر ٦»اِدوي الس ِفورلناَ« بصر صدق مضمون قوتازدياد 

  :شعر,  بخشيدهکران بيسوز فراغت و امن   جهانازهارش روي زمين را از تاب آفتاب
  بات عليلُـم كلحظ الغائـنسي  ٧وي اليغيبهـام اهلـواُء كأيـه  
  اح مشولُـكاً والريـوع مسضت  و تراا لؤلؤ حساها اَرض و  

  حكمت و منبع علماي شريف منزلت يونان از رشك زمينمجمع حكماي ارسطو
 در سوز فراق روي عزيزش جامه در نيل زده حكمتش خو را در آب محيط غرق كرده، مصرپر

  :ن شهر پادشاهي بودو در آ
   ز گردون قدمشست هتاج بخشي كه گذشت

  بس نماندست كه سازد فلك سرمه مثال       
  ستا ظفر عروس پريشان گيسوي که آنو 

  شمشحــتنگنايــست جهــان بهــر ســواد 
  د ز خـاك قـدمتش      خورشـي  ةسرمة ديـد  

  رنگ فراز علمش بـكين پرچـم ش روز
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  ١١١ \\االُنس  بساتين

نمودند و پادشاهان  درگاه آسمان جاه او مفاخرت ميزمين بوس   بهخسروان ربع مسكون
  :بيت, ندافکند بحر و بر از مهابت شمشير آبدار او زمين كردار سر بر روي آب مي

  رايان قوي رأي سپردند بدو مال  شاهان سرافراز نهادند بدو روي  
 آتش سوزان  بهساخت و آب روان را  نفس را زنگ زداي روي آينه مي١آيين عدل كامل او

 ميسري غنچه عادت اوست بردن نسيم گل از صحن چمن يگشا داد، باد صبا كه گره آشنايي مي
خورد،  جان ايشان مي  به سيرت جبلي او بود، سوگند٢شد، شيرژيان كه خوردن دل آهوان نمي

باز اگر در عهد معدلتش بيمار گشتي از غايت خوف آرزوي تيهو در خاطر نگذرانيدي و عقاب اگر 
  :شعر, ز نكردي باسوي صعوه  بههعمچشم طمع بر اميد ط اش كباب شدي وع سينهاز آتش ج

  ٣اــاوهـيـا و طــارهــت اسـفـلـأس هـب  الهـصـدال خـت في األرض عـلقد بسط  
  پاي راست ستاد ههيبت عدلش ب چنان ز  روزـبود كج روي ام ادت اوـفلك كه ع  
  اق در اضدادــوف زاجــم دـديـپ دـنـك  طبع كاري زهـستي با ودـنب ٤رـگ دور هـك  

 ةميسر او كه هميشه بر فتنه دندان دارد، دهان عدوان و بازوي ميمنه و سياست جهانگير
شكست، نوك پيكان خدنگ كوه گذار او تن لطيف باد را مانند توز  سپاه بزرگ ختن خرد مي

ميان ابر زمان  ير آبدار او درشمش ٦س حدتأ از ب٥ست، تيغ آتشبار برقخ كمان هزار جاي مي
  :شعر, جست زمان مي

  مـاض و مل ميــضه يــد فــارسٍ 
  يغشي الوغ فالترس ليس جبنةٍ    

  ال و محرهاـود النمـفكأنما س

  بطل و مصقول و ان مل يـصقل       
  من جده و الدرع ليس مبعقـل      

  لـراه و ارجـد يف قـت بايـدب
*  

   مداد بر دفتر٧دـخون شيدم ـبدو رس  را وت رزم اتـصف بردم رـدفت هب همي  
  بريده يافت شب و روز را ز يكديگر  كان او گذشت فلك نخست بار كه از  
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  د جاي سدِّ اسكندرـبريـده گـردد ص  جر يـاد او بـرد يأجـوـنـعـوذ باهللا اگ  
 ابر دستش طرفه ابري اما چشم نتوان داشت، ٢آن  بگشايد باريدن از١ کفنيسان چون ابر
تا سائل دست از جان خويش  ي آبدار باريدي، دريارهاه وقت گشاده بودي و گوهكه هم

 دست نتواند آورد، بحر جودش عجب بحري هوي ب نشويد و آب از سرش نگذرد، دري از
 کران بيدادن درهاي   بهبذل گوهر جان و هم  بهست كه دامن اميدواران را پيش از سؤال هما

ساكنان تري و خشكي رسيده و در هنگام شهادت   بهعام عام اومشحون و ماالمال گردانيدي، ان
  :دهنينش از زبان او الکسهيچ 

  رودـانش ال نـا بر زبـد تـگويـلي نـب  سؤالنگفته جز نعم اندر جواب اهل   
*  

  حت أتامله٣يهـ حتا ملـأراد نقباض  ي لو أنهبقود بسط الكف   
 بد را سپندي و تير چشم ةا ديد يك عيب هم نداشت، تکه نعيبي نداشت جز هميهيچ 

  :زخم را سپري بودي
  ٍدـٍب واحـهم بعيـر أعينـن شـم  االنام إيل كما لك فاستِعد شخص  

و در مجلس او از هر علمي كه در بسيط جهان است ارباب دانش و اهل فطنت سخن 
بودي،  دو سخن بيشتر اما. نمودند راندند و در بيان هر هنري و تقرير صفتي ساحري مي مي

اخالق و بيدادي دل كسي را  سوء  بهکه آن كرم بر جهانيان باز داريد و دوم  دِرکه آنيكي 
ماند و ذكر آن بر مثال   حيات مردم آثار خير و شر در روزگار باقيايامميازاريد، چه بعد انقضاي 

 کران بينفرين  به آفرين فراوان و بدكردار را  به نيكوكار رااماسخن در افواه خواص و عوام افتد، 
  :بيت, كنند ياد مي

  ٤إذ امضي يوم فليس بعائد  ن األيام خرياً فإنهـتزود م  
*  

  رفتـند و يـادگار از ايشـان جز آن نمـاند  اند آن خسـروان كـه نام نكو كسب كرده  
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  ١١٣ \\االُنس  بساتين

  انديروان نمـ كه نوش٢گرچه بسي گذشت  ١عدل  بهيروانـوشـخ نرـزنده است نام ف  
  گ برآيـد فـالن نماندـتر كه بان زان پيش  عمر شمار غنيمت و  فالن٣اي كن خيري  

مثال داشت،   بيكمال و طلعتي در زيبايي  بهو او را پسري بود كشورگير نام كه جمالي
ايونش نصاب  همة از عكس ناصي از پرتو جبين دولت نمايش نور اقتباس كردي، مشتريآفتاب

 ٥ و، داليل رشد و نجابت از صفايح اقوال او واضح و مخايل كمال٤يجهانيان داد  بهسعادت
 ٦حوان نشو و نما نسيم صباافطانت در محاسن افعال او اليح، و هم در زمان صبي و 

رسيد و اختر سعد سعادت و اقبال  مشام جان مي  به اوةيي از بساتين شمايل پسنديدگشا جهان
  :شعر كرد،  مبارك او طلوع مي٧ةاسر از

  انـع الربهـابة ساطـأثر النج  يف املهد ينطق عن سعادة جده  
ش آسمان ساي مملكت، بار داده لروزي پادشاه بر تخت عرش آساي سلطنت و چهار با

داري و آداب ملك  ن امور وتلقي براي ٨»هادس حمغَْر اَهادولَ اَبدن اَم«موجب   بهكشورگير را. بود
مجالست خويش اختصاص   بهتعليم رسوم و شرايط شهرياري چون دولت و بخت روزافزون

شمار   بي نشانده و ملوك كبار و خانان نامدار و ديگر خلقتشفقارزاني داشته و در حجر 
پاي   بهميان جان بسته و هر صنف در صفوف خدمت جوز امثال، كمر اطاعت و امتثال بر از

  :ف مراتب و تفاوت درجات خويش دست بر دست ايستادهبندگي برحسب اختال
   ازدحامهاالسالمو يكثر يف يوم   بهاـيولك بـان املـجـادم تيـتص  

*  
  ز بس هجوم سالطين چنان شدست درش
  كسي گمـان نَبـرد در جهـان ز انصافش

  جـا بـار    صد حيلـه يابـد آن      ه ب كه آفتاب 
  ـر آزاري رسـد از گـردش سپهـكه بر دل
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  االُنس  بساتين// ١١٤

  

ف و استمالت  دعاوي رعايا كه ودايع آفريدگار و رعايت جانب تألّقصّةاستماع   بهگاه
گشت و در باب   واجب و الزم، مشغول مي١»كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته«موجب   بهايشان

$$Λäl÷n«موجب امر جزم   به بر طريق نصفت و نهج معدلتيک هر sù t ÷t/ Ä¨$̈Ζ9$# Èd,pt ø: $$Î/«حكم ٢ 
 و تعذيب و تأديبفرمود، و گاه نظر سخط و غضب در كار ظالمان بدخصال كه تحريك و  مي

$öΝä3s9uρ ’Îû ÄÉ«مقتضي   بهتشديد ايشان |ÁÉ)ø9$#«ت سبب حصول ات حي٣ارواح جهانيان و موجب امني 
›ÞΟn=÷èu«اطمينان قلوب و بقاي طبقات عالميان است و آيت كالم مجيد و فرقان  y™uρ tÏ%©!$# (#þθ ßϑn=sß £“r& 

5=n=s)Ζ ãΒ tβθç7 Î=s)Ζ tƒ ∩⊄⊄∠∪«جرم و ةانداز ساخت و بر عاقبت ايشان مبني و مصروف مي وخامت  از٤ 
  :٥گرداند خطاي اين طائفه فرمان نافذ مي

  ن القتلـو كلّ نفس متنجتل ـو بالق  ءفِك الدماء يا جرييت حتفن الدماسب  
 ٦رش را از نوازش متظلمان و گزارشآخر رسيد و خاطر حق پذي  بهچون مجلس حكم

سرور  متعديان فراغي تمام حاصل آمد، فرمان داد تا براي دفع اثر ماللت مجلس طرب و بزم
  از هر نوعمسرتتر، ترتيب كردند و اسباب   خوش خوشهرچهو از تر  برين دلكش خلد از

  :موجود و مهيا گردانيدند
  يا جملـساً مجـع احملاسـن كلَّهـا        

  هـا  هبريقامن الطال   فيها الربوق   
  ي النجوم حساا فـسمائها    جتل

  مشس و لكن ال كـسوف يفلّهـا    
  دااـن عيـتتجاوب األوثار م

     فتقا صرت عن وصفه األفكـار  
  الم و خيطف األبـصار    لظجيلي ا 

  كأس علي أيدي الـسقاة يـدار      
و لكن ليس فيـه سـحرار       قمر   

  ارـيـم األطـرنـا تـمـه كـيـف
نمود و   الله زار ميسان به رخسار صحن مجلس رة دلگشاي ساقي ماهاز عكس چه

 ٨ز غايت خجلت در زيرا ,و زرد روي گشته ٧شد مي درفشان از غيرت جمال آن تافته خورشيد
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  ١١٥ \\االُنس  بساتين

و بر برگ گل آمد  نميوجه برهيچ   به عارض نورگستر او خوددر پيش رفت، و ماه مي زمين فرو
رتاب سايه مي ةو نسرين از سنبل طرفرستاد  تاختن مي  بهانداخت و سپاه زنگ را بر لشكر روم پ

  :شعر ,گردانيد جهانيان واضح و مبرهن مي  بهو از زلف و رخسار اجتماع ليل و نهار
   ضفالوجه مثل الصبح مبي  

  جمعا حسناًـضدان ملا است
ـ       والشعر مثـل اليـل مدسو  

  د يظهر حسنها الضدـوالض
*  

  تافتـــه از دو زلـــف او ســـنبل
ــه  ــانش ب ــدن  از ده ــاِه خندي   گ

  عشق او خـرد سرمـست      از مي 
  تـنـش از نــازكـي ز بـار نظـر

  خجل از روي چون بهارش گل
  خروارهـا تـوان چيـدن       گل بـه  

  اب پرسـت  ديده از رويش آفتـ    
  بر هكسوت خون كشد چوالله ب

ه ز  بهنهاد و جز  نسيان مية نو را در گوشانداخت ماه در ابروي كمان مثالش نظر ميکه  هر
 نگريست بر راستي باالي سرو در قامت تير اعتدالش تيز ميکه  هرگشاد و   نميو احسنت زبان

 دوخت، و تن لطيفش از غايت نازكي كرد و از قد صنوبر چشم برمي صد طعن فراوان مي به
اثر  و لب ظريفش از گشت، چون گل از صدمت تندباد مجروح مي ١وآسيب نسيم صبا عليل  هب

 ارغواني ةشد، و دستش از عكس باد خون آلوده مي  بهاختالف انفاس مانند دهان جام شراب
  :گرفت  احمر ميياقوترنگ 

  يدير كاسين من حلٍظ و مبتـسمٍ      
  و ينشي مشية النسوان من ترٍف

  فـره الرمـل   لعينها عن حبـاب ت    
  ٍهـثلـه مبـرفـن طـد مـا قـكأمن

 ماه  با تابان را آفتابةريخت و چشم و از ساغر سمين صهبا لعل مذاب در كام حريفان مي
  :داد درخشان قرار مي

  و الكأس بيقولون ت عايل٢ و املثالتينثاـوت املـو ص  أغيٍد يف كف   
  ـصـو أب   توبة٣ررتـت اصهلم لو كن فقلتدايلـتــه ابـلّـهدا ك رت  

هاي تنگ  داد و گره غم و اندوه از دل طرب و نشاط را آب مي  خوشگوار كارةو باد
قرار و  از غايت مستي چون فلك بي  افتد٤ آن در زمين زمنة جرعةآن باده كه اگر بقي گشاد، مي
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ز در روز نشور روي هشياري نبيند، از آن كام عقل كل بچشد جاي  آرام گردد، و اگر قطره
كنند و   ميتصوراز جان عزيزش تر   كه ارباب طبع لطيف و اصحاب عقل شريف شيرينيتلخي

عجب آتشي كه خواص آب  .شمارند ملك جهان ارزان مي  به آنةاز غايت عزت بهاي يك جرع
 ١عكس ازحيات در اجسام ظاهر كند و شگفت آبي كه رخسار نوشندگان را رنگ آتش دهد، 

نمود و نسيم   احمر ميياقوتحباب آن اوج هوا سپهري پر از كواكب انوار و جرم زمين معدن 
 ار عطّةنفحات مشك اذفر چون كلبو روايح عبير و عنبر   بهپرورش اطراف جهان را روح
هواي صافي دم مساوات و مواخات   باگردانيد، جرمش از غايت صفوت و كمال لطافت مي
نمود، هم   رماني فائق و راجح ميياقوتزد، و رنگش از فرط روشني و حمرت از رنگ  مي
 اشك خوني عاشق ةرنگ رخسار معشوق گلعذار نصيبي كامل حاصل كرده و هم از گون از

ادراك آن عاجز و قاصر   باصره ازقوت و لطافت، قّتراز وفور  دست آورده، هنصابي تمام ب
  :نظم, گشت مي

ــ ــاحبـ ــربذا بـ   انگيـــز دة طـ
  برين و چون رياض خلد ابزم از

ـ     از لطافت چو مي      جـام  هكننـد ب
ــد  ــر نباشــد بن   از صــراحيش اگ
  ساغرش چون نهند اندر دسـت     

  اي چكد بر سنگ     و قطره  ا گر از 
  نه عجب فكـر را خيـالش اگـر        

  و گر نگشت ساغر هم امست از

  كرده بـازار لهـو و عـشرت تيـز      
  وز نسيمش دمـاغ مـشك آگـين    

   چو خوي ز مشامتراود برون مي
ـ         چـرخ بلنـد    هرود از لطف تـا ب

  هم ز بويش شود خرد سرمست     
   سرخ گيرد رنـگ    ياقوتهمچو  

  كسوت الله گـون كـشد در بـر        
  ود هردمـش ت ميـه از دسـاز چ

 گلگون لباس ةنمود و جام بلورين از عكس باد و ساغر ماالمال مانند ساغر الله خالي مي
داد، و هرچند مردم ديده تيز  خونين عشاق نشان مياشك  رپوشيد و از چشم پ ارغواني مي

توانست كرد، و چون امتزاج   نمينگريست از غايت صفا باده را از جام و جام از مدام فرق مي
 نمود، تو گفتي شراب خوشگوار بر كف دست ساقي صفا مي  بااجزاي هوا  با كامل ضياشعاع مهر

  :٣»اِءضِيب الِّةرالد كَةٌاججز« چشم خروس در آبدان افتاده،  ساغر ايستاده است و يا عكس٢پي
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  ١١٧ \\االُنس  بساتين

  واءـاهل نـم تـصيغ اـكأنه   علي العني من الصفاء١ختفي  
  ال اناءـب تـامـق اـكَهـريـت  راءـاحلم وةـقهـب ةـرعـتـم  
  اءـيـن الضـك عـتكاد تلهي  ن األشياءـن احسـاهلا مـفي  

 گوش ساكنان  به مجلس چون باغ رضوان نواهاي دلفريب و شيرينان زمره الحان درمغنّي ٢و
د ةقبت فلك را در ةنشينان صومع رسانيدند و گوشه ين سپهر ميزمرآوردند  و نشاط مي٣مسر.  

ــا  ــار يف أكنافه ــارب األوث   تتج
  اً فقدـا فرحـنا هلـو تطري إنفس

  هـــا إألقمـــار باألحلـــانمحتمي
  جعلت نكاهلا االحيار باألشجان

*  
  ديؤهـــاي دا هطـــرب از نغمـــم
   و در پردهيـزنــس رهـرده بـك

  ديدل همي برد و جان همي بخش
  دريدـان بـقـاشـر عــبـردة صـپ

هاي راحت  هنواخت پرد  بهكرد و و دست چنگي بر اوتار مانند گدا غازيان رسن بازي مي
 چنگ خون هاي رگزدن   بهآورد و از كمال سحرسازي هاي مستمعان را در چنگ مي افزاي جان
صد زبان نواي   به خدمت بر يك پاي استادهمؤقّفريخت و چنگ در  اد بر زمين ميچون فصّ

رسانيد، تو  گوش جان مي  به جاوداني٤اييد و از لطافت آواز بشارت حياتسر ميخسرواني 
 و يا زالي ,هاي خشك بيرون آمده است گفتي بر تن سيمين ترك خطا از غايت مخافت رگ

 و ٥ي انحنا پذيرفته و در تنش جز استخوانفرط ضعف قامتش مانند كمان رستمست كه از ا
شان  ي چشمها  مژه٦سن ربيش نمانده، شكلش چون ابروي پيران سالخورده كه از ِكبپوستي 

 ٧نيسان طرات از ابرهنگام باريدن قَ  بهنمود و از ظهور پيكر قوس قزح هشته باشد، مي فرو
وي از پرده   باوقتيهيچ  اما خورده ٨هاي پياپي  از دست چنگي زخماگرچه، كرد حكايت مي
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 رامشگر رگ راست ةانگيز از بيم زخم  رباب طرب١و ,نيامده و مانند شرمساران سر باال نكرده
از بس زحمت گوشمال تنش  ,يدهت و در بر او چون معشوق نازنين در كنار عاشق غل٢نهاده بود

 ,هاي اندام او ظاهر شده هاي تيز خنجر پيكر استخوان يب زخمچوبي خشك گشته و از آس
 او بر دست راهزن بوده و از غارت و تاراج مصون و ةداري كه هميشه خزين  خزينههطرف

 مگر از دالن برآرد،  بيةمحروس مانده، شگفت عودي كه آتش در دل عاشقان زند و دود از سين
 ها دلخون  ٣تنخريتهمت   بهو اند محكم بربسته ها رشته  به دستش راها جانسبب ربودن نقد 

تهي شكمي تن درداده و پيوسته در پيش   بهچندان خزينه همه عمر  با,جسدش در فام كشيده
 ٥ خون چونها كش چشمها خ٤دهايدتر وضيع و شريف مانند سائالن دست كفچه كرده، و از

ق نواي سبز اندر سبز ذنبول كشف دقاي  به روان داشته و تارهاي دقيقشاني مردمها ديدهاز 
چيني   كاغذةتو گفتي بر صفح ,نضارت و خضرت صحت بدل گردانيده  بهمدقوق را. نهال نهاد

راز كرده و خو يا براي نسيج ديبا و حرير تارهاي ابريشم خطاي  اند ي مسطر كشيدهها خط
ي باريك ها ردهزد، و در بيان پ  تيرهاي جگردوز بر دل مشتاقان مي٦سأكمانچه بنواخت تيري ر
آورد و گاه  ي زار برميها  نالهدريد، گاه چون فرياد در درد فراق شيرين پرده باربد و نكسيا مي

 پيكر او تو كشيد و شكل كمان بر ورق ماه ي حزين برميها  آه از رنج اشتياق ليليچون مجنون
 بر روي آبگير مستدير سرنگون مانده، و در حال لعب از دست گوي بازي ست اگفتي زورقي

زه كمان  هدر ميدان سيمين چوگاني منكوس افتاده و تارها در زير آن راست چون تيرها ب
رسانيد،  سمع خاليق مي  بههنگام كشش مانند تيز طغانه آوازي غريب  بهنمود و پيوسته مي

رود، عجب تيري كه  دام ميمست و خود  اتي بر جايعجب كماني كه تيرهاش مانند تير كش
  :٧رباعي, نشيند خطا مي  بيمدد پر و معونت پيكان در دل اهل ذوق بي

  هستند دو شخص چون دو پيكر شده مست
  تـر پسـت و ديگـامـق هي بـكـت يــكوژس

                                                   
 .در صفت رباب  .1

 .ندارد» بود«: ب  .2

 .ندارد» ريختن«: ب  .3

 .آواز تررودهاي: اساس  .4

 .ندارد» خون از«: اساس  .5

 .راست: الف  .6

  .ندارد» رباعي«: ب  .7



  ١١٩ \\االُنس  بساتين

  وشـد خــاهـكي شـ را يهر دوته ـرداشـب
  تـل اندر دسالـر و هدـدي بـچون خورشي

هر دمي جاني نو در  هكشيد و ب دي بلند برميؤزبان الحان دا  بيدهان  به ناي فرحت افزاي١و
 دهنش , مجروح شدهها زخمدميد، تنش مانند تن دليران رزم آزماي از آسيب  قالب مردم مي

كري كه دهانش بر  خالي مانده، بوالعجب پي٣ دراز بقا از جواهر اسنان٢نارمچون درج دهن مع
همه تن چشم  ,ست اسري كه نطقش دافع اندوه غم٤بيسر و چشمش زير شكم است، طرفه 

 از زخم ٥نصيب، هر چشمش هزار بار خوش آوازتر از عندليب، و دف  بيمردم ديده دلي از
  و ناله شده، آفتاب٦ در نفيرمغنّيده و از ضرب دست برآور مطربان فرياد و غوغا ةطپانچ

 ٧داشت و آواز بديع جالجل عقل ثابت پيكري كه از حرارت غم سوز مجلس طرب را گرم مي
 از دست رامشگر خورد هم، بر وي ٨آورد، اگر صدبار سيلي قدم را در اهتزاز و پاي كوفتن مي

هم در اثناي اين . ديو دست نشو ارخسار او زند از  بهزبردستي جويد و اگر همه روز طپانچه
نمود و  نور مي  بي او ناقص و تمام در مقابله روي چون آفتاب پيكرنام كه پيكر ماه ماه٩ةمغنّي

صالح را مانند آماج   بانشينان ههاي گوش ن از كمان ابرو پيوسته دلک مرد افةگشاد تير غمز هب
  :گردانيد خسته و مجروح مي
  اِءـنس فـاٍل أكـرج وبـقل  عت قُطَّوسففكأنها يف عهد ي  

*  
   دوشگشاده طـاق ابـرو تـا سـرِّ     

  دل عنـان زن     بـا  كرشمه كرد ني  
   دآلويـز  هـاي   گـل رخ تازه چون    

  برد مي ردـاده گـب ا چوـخاطره ز

   گـوش  كشيده طوق غبغب تا بنِ    
  خمارآلوده چـشمي راه جـان زن     

   عرق ريزها گلگالب از شرم آن 
  برد ح درد ميرـون مفـ چها دلز 
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  روزگار براي پاي كوفتن درآمد، پادشاه چون او را آن خسرودر پيشبا هزار خروار نگار 
  :١بيت, غايت آراسته ديد گفت به

  ؟تـه آراسـا كـبـن زيـنيـو او را چـبگ  ستها جانبخش  روي خود كه راحت هب  
 باي و ماهدست در تزيين عروسان دلر ان چيرهقّاشن حسن آراي و اطگاِنچه آثار صنعت مشّ

 مثل امااندازه معاينه شده   بي حسن و زيبايي توسان بهنظر آمده است و   دربسياررويان مهرلقا 
  :شعر, گوش نيز نشنيده  بهوام  هيچ وقتي نديده بهاين آراستن بديع 

  تندـو بس ا براي ص كه پيرايهوـالخص علي  برد حريف مجلس ما خود هميشه دل مي  
  : پيكر جواب دادماه

  الي تو صاحب كالهان   مواي   كه
  درازت رـمـدازة عـــان انــهـج

  پـاي تـو سـوگند شـاهان       خاك هب
  ازتـعادت يار و دوران كارسـس

 قلم آسا زبردستي ان چيننقّاش فن بر در اين رسيده است كه پ از شهر سراندي٢ينقّاش
 نقشبندش غيرت افزاي ةگرداند، خام  هنر مانند نقش ديوارشان بيكار ميدقّت  بهجويد و مي

ه، نقش صورت هر افکندش روان ماني را در درياي حيرت آميز  گشته و طبع رنگ٣جان آذر
كه نقش  ي پندارد و هر پيكرروي كاغذ بنگارد دو چشم بيننده آن را جانور حقيق جانوري كه بر

 هرچهقلم روان شكل آن را بر سطح آب   به خاك صورت بنددةآن صورتگران عالم را بر تخت
  :نظم, زيباتر بنويسد

  ستچـ قلمزن چـابكي صـورتگري    
  تيـت آبدسـنعـص ودش بهـان بـچن

  رست كلك از بنانش نقش مي      كه بي 
  تيـش بسـت نقـآب از لطاف ه برـك

 و زخم تيغ جهانگير  بهکه آن كمال هنر اوست، و پادشاه بعد ةعت و نتيج صندقّتاين اثر 
 قدرت و دست ةگشاد تير تدبير بيشتري از اقاليم بحر و بر و ممالك هفت كشور در قبض هب

 عقد و قبض و بسط امور و مصالح آن فرمان نافذ و جاري گشته،  آورده بود و در حلّتصرف
مصاحبت يك وزير و يك   به خاكذراتاز تر  ات افالك و افزونسياراز لشكرها بيشتر 

 تأخيري رفيع استخالص آن در ها کوه درياي عميق و قوت  به كهپسرلشكر براي فتح سراندي
 گردانيد، مجدد و ذكر آن عساكر را در دل پادشاه نقّاشافتادست، روان كرده و ماجراي حال 
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 وام   روان كردهخويش انديشيد كه آن وزير و سرلشكر را براي ضبط سرانديپ  باپادشاه
تي مديد و عهدي بعيد  فتح و ظفر ايشان را بدان طرف فرستاده، مد١اعتماد كرم بخشنده به

ما   بهات اخبارمجددن  مجاري احوال و متضمکيفيتبگذشت كه عرايض ايشان مشتمل بر 
روشن نشده و پيش هيچ ات آن جانب بر رأي ما مهمت و از پرداخت امور و اتمام نرسيده اس

 لشكرهاي منصور را چند از اين در حضرت ما چنان باز نموده بودند كه پادشاه سرانديپ
 اطاعت و فرمانبرداري و دادن پيالن كوه شكوه و اسپان دريايي و تتاري و ةوعد  بهگاهي

ت ل فراوان و نفايس ديگر بداشت و اسباب حصارداري و عداجواهر قيمتي و اموفرستادن 
ا گردانيده، آخراالمر از سخن خويش رجوع كرد  ساخته و مهيتر تماممحاربت و مقاتلت هرچه 

وساوس شيطاني و غرور جواني خلف وعده را مستحسن پنداشت و ندانست كه درخت   بهو
 وفايي ريزد، جز خاك  بي تخم اميد در زمين غدر وهر که و خالف را ثمره صورت نتواند بست،

وثوق نماند و محلّ  و حصافت مكان اعتماد و ٢نزد اهل خرد  بهدست نيايد و هچيز بهيچ او را 
 او را دستگيري کسهيچ وخامت و ندامت پيوندد و چون از پاي درآيد   به عواقب امورهميشه
  :نكند

  مزج التراِبـر املاء بدـيك  كما ٤صفايي درـبالغ ٣كدر  
  يسقطُ فيها كسقوط الذباِب  اعي له صرعةـو الغادر الب  

*  
  سيرت غدر خوي مـردان نيـست      
  پايش از سنگ حادثه چو شكست

  زدـتيــر بسـهـپــش سـايـقـا بـب

   جـز پريـشان نيـست      غـدار حال  
   را نگيـرد دسـت     د مـر  کـس هيچ  

  دآمـيـــز اكــخ ون او را بهـــخ
 حشمت و ةو سمت غدر و نقصت مكر كه در ديد ا اصل از٥ل طاهرچه مردم كامل عق

جانبي دارد   بهست، همه وقت خويشتن را ا سياهيمکرمتت و ت سفيدي و بر رخسار حريعزّ
 سيرت بد و خصلت كريه ناقص نكند، تا دست از اينو رونق مناقب و شكوه مكارم خود را 
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عل سازد و بر نيام تيغ نصرتش از حمائل ن تقدير براي شبديز دولتش از جرم هالل ١عنايت
 نقّاش از ندماي پادشاه چنان باز نموده كه مبادا آن تفکّراثناي اين  و هم در , دوال بنددجوزا

 تا بيني شهر و لشكر ما آمده نقش  به نقشبنديةبهان  به باشد كهجاسوس و منهي پادشاه سرانديپ
 پادشاه سرانديپ  به خاطر نقش بندد وةدر صحيفکه ي و جزوي كه استماع كند اخبار كلّ
  .برساند

هر آينه صدق اخالص و هوا : نديم گفت  با گشت ومتبسمشنيدن اين سخن   بهپادشاه
 از  خاطر آري ودر پيشت ملكي تواند بود  در گمان مضرهرچهخواهي اين اقتضا كند كه 

 آنچه مشاهده و معاينه كني يا از كسي بشنوي، بر ضمير انور ما روشن بسيار آن اندك و ٢امثال
سود و زيان ما باز   به است، و سود و زيان توتعلّقبقاي ذات همايون م  بهگرداني، چه بقاي تو

خ محكم و اند، مادام كه بي مثابت شاخه  بهمنزلت بيخ درخت و اعيان و اركان  بهبسته، و پادشاه
 از صرصر حوادث »اِهللا ِبذُوعن« فتور نپذيرد و اگر ها شاخاستوار بود هر آينه سرسبزي و نضارت 

 صد هزار باشد يكي نيز بر قرار نماند اگرچهو سموم نواتب در بيخ خللي فاحش راه يابد شاخ 
جاسوسان  پادشاهان از اما بگريزد، و ٣نشااي هم از هبرگ و خشك گردد و ساي  بيو همه

 توان تصور و مرتبت ميان جانبين مساوات ٤مخالف وقتي احتراز واجب ببينند كه در منزلت
و واهب مواهباٰلهيكرم عميم  ت و شوكت فائق و راجح باشد، ازكرد يا خود بيشتر در عد  

اندازه و   بي٦چه خزاين و لشكر اگرانديپ پادشاه سر٥»هُءا آلَم ع وهاَءن ثَلُّج«ملك و پادشاهي 
ب  موجب بر امثال و اقران خويش دم تغل٧ّ دارد و بدينبسياربسطت عرصات سلطنت هرچند 

سان بهنسبت حضرت سپهر منزلت ما   بهزند، ق ميو تفونورافشان و ست پيش آفتاب ااي ه ذر 
  :انعم ست پيش بحر ااي قطره

  وعيها شكرـه بني ضلـيل من   جتمل الدنيا و باخلري الذييف  
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  ١…ليـة عـركـكلّ معـو ل  ٍفـلهت ليـع هـمملك كلـفل  
  شود كه خسروميسراش روز كور شب گرد را در فضاي هوا تا آن زمان طيران خفّ
وقتي   بهرگان رايات نور در صحراي گيتي نيفراخته است و كرم شب تاب در ظلمات سحسيار

 انور را در صحن زمين و بسيط نيفروخته،  ماهةزند كه دور سپهر مشعل الف ضيا مي
  :گويد ٢مؤلّف

  كين خواهي ستيزد  چو شير نر به   
  پيكار د بهـچو پيل مست برجوش

  ؟بازِي گرگان چه خيـزد     ز روبه 
  جز مردن چه باشد گور را كار هب

بر باد رود،  ٣عاد صرصر نصب كند خيلش چون قوم  خويش بر مهبةعنبكوت كه سراپرد
بابزن مانند هاروت سرنگون آويزد، آمدن  تيهو كه در جوار شاهين آشيانه سازد از سر

 خالي نباشد و اين معني از دو نوع کران بيجاسوسان از براي بردن اخبار اين ديار از منفعت 
 ارادت ٤ عظمت و جاللت حضرت و ناموس وجاسوس پادشاه سرانديپ ,بيرون نتواند بود

گشايي و كثرت   و استقالل ذات همايون و ترتيب جهانگيري و تدبير عالمقوتسلطنت و 
گويد صدق چنانچه معاينه كرده است باز  بهعساكر دريا جوش و صفدري پهلوانان زره پوش ما
 جنس سبب هر دو را بر ما ترجيح نهد، يا طريق منادمت مسلوك دارد و پادشاه سرانديپ

 اولي را تقرير كند رعب لشكر و مهابت در دل آن ةمقدم مقاصد گردد، اگر جححصول مراد و ن
ناقص راي راه يابد و لشكر انديشه و التفات و نگراني بر قلب او تاختن آرد و در اساس حزم 

رقرار نباشد در صف هيجا و ميدان ي فاحش پيدا كند و چون دلش قوي و بها خللو تدبير او 
  :پاي راست نتواند ايستاد  بهوغا مقاومت نتواند كرد و

  ومزــعا الـلهـالتـي تـلـع  ٥و احلرب صاحبها الصليب  
  مـيـة أل خيـقـاحلقي ٦ولدي  ديـها ولـضراس من ال ميلّ  
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از تر   او شكسته و پريشان نظام رايات دولتش نگون و نگونسار و سپاه پروين١شبهت  بيو
 ثانيه را رعايت واجب بيند، غرور و نخوت در دماغ تباه او ةزلف دلدار گردد، و اگر قضي

ين  اتحقيق پيوسته است و در  بهبهره و عاطل ماند، و همگنان را  بييابد و از فايده تدبير راه
 و منصور نشود، و رمظفّر و مغرور هرگز  و شبهه نمانده كه متكب٢ريبتمحلّ  را کسهيچ 

 تابستان ثابت و پايدار نباشد، و چون صبح كاذب امتداد زمان ة سايسان بهتدبير   بيدولت مردم
الهام   بههرچه: ات سابقه بگشاد و گفتمقدمتحسين   بهاز وي چشم نتوان داشت، نديم زبان

گردد، جز   ميرباني براي استحكام قواعد جهانباني در ضمير صائب تدبير پادشاه جهان پناه
 از وي زايل و  چاه و نور خورشيدةتواند بود و صواب و سداد مانند ساين عقل كل ةنتيج

  : نتوان كردتصور ٣منفصل
  ر عليه ارـعلي الليل مل يفخ  والء صدق لو أفيض ضياؤها  

*  
   عملتاباگر نكردي رايت در آف   زر از خاكنزادي از عمل آفتاب  

معاشرت نازنينان   بهجمعهم بازگشتند، زماني  باپادشاه در مجلس خاص رفت و حاضران
دست  ازاي  طت سروقدان الله عذار مشغول شد، تا مگر لمحهلمخا بهاي  پري رخسار و لحظه

، خالص رسيدن خبرها بدو راه يافته استاسبب غيبت لشكرها و ن  بهانديشه و انقسام خاطر كه
سوي باغ ميل كرده باز نديم خاص را پيش   بهچون اين حيله سودمند نيامد از درون حرم ,يابد

 بهجت و شادماني ةهرچند چنگ در دامن لهو و طرب زدم و دست در شعب: طلبيد و گفت
 سرور نچشيد و انديشه انقطاع جز ةگوش جان نشنيد و كام اميد ميو بردم، نواي خرمي
گونه دور نشد، اكنون هيچ  من رخت بر نبست و ة از ساحت سين سرانديپ٤لشكرهاي نامراد

 زحمت مندرج بود تا مگر تحملن ذكر حصول راحت بعد  آحكايتي پيش من باز گوي كه در
 من بزدايد، ةبدين موجب خاطر ما را انشراحي و ابتهاجي حاصل آيد و زنگ غم از آينه سين

  :نديم گفت
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  ١حكايت
 كه در شهر كشميرام   سير و اخبار و ناقالن معتمد قصص و آثار چنين استماع كردهة ثقاةاز روا

اد رسوخي تمام داشت و سعادت دو و و عبزهاد پادشاهي بود كه حسن اعتقاد او در باب 
جهاني خويش در تحري مرضيات و تعر٢اماالحتر  واجبة كرام و زمرةات اين طبقض مسر 

 عليه و نهمت سينه بر ترتيب معاش و انتقاش ايشان مقصور و همتپنداشت و همگي  مي
نمود تا روزي زاهدي دانا  قدم تعظيم و تكريم استقبال مي  بهگردانيد و قدوم ايشان را موفور مي

، منوركه معدن ضميرش از جواهر فنون حكمت توانگر و صحن خاطرش از انوار شمع خرد 
اش منبت رياحين انس بود در مجلس او درآمد،  رالضرب نقود هنر، صحن سينهدل روشنش دا

واجبي ارزاني داشت، زاهد چون نوازش   بهن گردانيد و نواختيزينت تربيت مزي  بهپادشاه او را
 نامتناهي ديد تيغ زبان براي گزاردن شكر ٣ خويشةو احسان و تكريم و تعظيم پادشاه دربار

 ةپادشاه بدين جمله حديث آغاز نهاد كه چون من شكست  باشيد، بعدنعمت از نيام دهان بك
 خود غريق انواع نعم کران بي و معرفتي سابق از بحر جود ممقدحق خدمتي   بيغريب را

  :نظم, دقيقه از دقايق كرم مهمل و نامرعي نگذاشتههيچ گردانيده و 
  مولو أنَّ أعضائي مجيعاً تكلّ  ٤ايادي ال اُستطيع كنه ثنائها  

*  
  ام كردـتت نتواند تمـكر نعمـهم ش   بنده را همه اعضا زبان شودکه آنبا   

ات علماي مؤلّف ةح كتب حكماي گذشته و مطالعست تا علمي كه از تصفّ ابر من نيز واجب
 اي شمهميان آرم تا مگر  وجه هديه در  بهتجربه مقرون گردانيده  بهوام  پيشينه روشن كرده

ناقص هيچ گوش   بهثمين را ٥در اين که آنشرط   بهاماارده باشم، زتو گ و رأفت تشفقحقوق  از
 ٦»منيي الثَّ ِفسُِافَن ي وِنيِنالض ِبنضا يمنِا«ي نرساني و همواره صورت معني يعقلي و ركيك رأ
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العين گرداني و هميشه رقيت عقل و خرد را بر محافظت اين سر گماري و چون جان در  نصب
  : گويد١مؤلّف. يز و گرامي داريتن عز

  آگاهينيابد  دل هم از آن که چنان  سينه درون  بهدار تو اين راز را نگاه  
 ست، اين ا بازوي دولتقوتي سعادت و  وثٰقة نصيحت كه عرواز اينچه مقصود من 

و  خللي ٢معاذاهللا وجود بنشيند و ةايد از اظهار اين راز غبار قصد بد گوهري بر چهربست كه نا
رن ندامت تا قيامت مفيد نباشد و عيش صافي  آمال و جاه تو راه يابد، بعد از  بهتيمضرو مکد 

نقد مرادي در دست هيچ دندان حسرت خائيدن   به گذرد، و از پشت دستمنقّصعمر گرانمايه 
نيايد، چه مرد خردمند كسي باشد كه چون مساعدت ادوار فلكي زمام تمالك و عنان اختيار 

ات و بناي تدبير مصالح خويش مستحكم گرداند، نه مهم ترتيب ة قدرتش دهد، قاعددست بر
وفا ابواب نامرادي بر وي بگشايد و   بيةسنگ ناكامي آيد و زمان آن گاه كه پاي دولتش در

ت همواره محمود بوده است، و از رعايت اين مراقبت جانب خرم و مجانبت از مظان مضر
  :شعر, ي و سعادت مشاهده نشدهات نتايج جز نيك اخترممقد

  ميثـــل ذواخلـــرم يف نفـــسه
  رأي األمر يقـضي إيل آخـرٍٍ      
ــه  امــرفض أي ــل ي   و ذواجله

  روف الزمانـته صـفإن طرفَ

ــزال  ــصائبه قبـــل أن تنـ   مـ
ــره أوال   فــــــصري آخــــ

  ب من قد خال   ئو ينسي مصا  
  والــردي أعــة للـبـائـنـب

 اين علم نقل روح: فا فرمود، زاهد گفتسمع رضا و قبول اص  بهپادشاه مواعظ زاهد را
جان ديگري درآرد و هرگاه كه خواهد در تن   بيست و مردم بتواند كه روح خويش را در تنا

آرد، اين علم شريف و شرايط و لوازم آن پادشاه را بياموخت، و آن پادشاه را وزيري  خود باز
ئب گوي سبقت از اقران خويش  كياست آراسته، و در تدبير صا٣ةزيور كفايت و حلي  بهبود،

 آثار ي از مقتبسان انوار راي مهريک هرجمبوذر , دستور وزراي جهان شده٤و كاركرد او ,ربوده
ات مملكت و مهمصف يكي از مستفيدان فوايد ضمير دانش شعار او، و پيوسته در اتمام آاو 

جان و دل   به كرائم اموال و قلع مخالفان بدسگالاستمالت واليت و عرصات سلطنت و جمع
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ت و ارتضا شرف اختصاص يافتي تا دمحم  به و جهد نمودي و از حضرت پادشاه هموارهجد
استيالي فكرت در اتمام آن دلش هچنچنا. ي بزرگ و كاري نازك پيش آمدوقتي پادشاه را مهم 

 را وزير آن مهم. اخت آن نامزد كردرا از ساير امور و مصالح باز داشت، وزير را براي پرد
كفايت رسانيد   بهمدد و معونت غيري  بي پادشاه بر خويش راست گرفته بودکه آنزودتر از 

»و لي اَعسالْ ِعراِلحم عح صالِْلو ي فراوان نمود و وظايف ها شادي او ممقد  بهپادشاه .٢ برگرديد١»ِلاآم
تو در اتمام امور عظام ةمساعي مرضي  بهد و بر زبان راند كهافزو رزاه بهو احسان او يكي  بر 

 بسيار سلطنت بس ايامظهور پيوسته و آثار آن در ازدياد رونق   به بيشترهرچهملك و دولت 
ست باز نماي تا سعي  ااكنون بر مقصودي و مرادي كه دل تو طالب آن ,مشاهده و معاينه شده

 زودتر هرچهرا بدان مقصود و مراد و  تو گردانيم و تجميل و لطف جزيل پادشاهانه شامل حال
اران ک اداي شكر اصناف مواهب و انواع الطاف پادشاهان در گردن خدمتهچنبرسانيم زيرا چنا

ة حقوق خدمات مرضيه و عبوديات حميد٣ت پادشاهان نيز گزاردنالزم است در ذم 
دامن رعايت   بهفاي اعتقاد دست و ص٤ كمال اخالصباعثة به كه اي اران واجب، و طايفهکخدمت

ما نهاده   مواظبت وظايف امتثال اوامر٥داري متثبت گردانيده باشند و پاي در دواير دقايق طاعت
 پادشاهانه در تعظيم قدر و تنويه ذكر ايشان مصروف فرمودن و محاسن شميم همتجوامع 

 داشتن موجب خسروانه در زيادت رفاهيت احوال و تحصيل مطالب و آمال ايشان مرعي
 سيرت ٦و مالزمت اين ,استحكام قواعد جهانداري و مقتضي انتظام عقود امور شهرياري است

ي ها زبان و ها دل كند و معطّرنفحات ذكر جميل   به عرصات گيتي را٧و مواظبت بدين سبب
ت و دمحم و در متّفقت و نيكخواهي اصناف خاليق جهان و طبقات عالميان را بر مود

 ميل محاسب سر بر خاك عبوديت سان به گرداند، دستور بر پاي بايستاد و ٨قلمنطثناسرايي 
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تقديم رسانيد   بهل آيدضنهاد و اصناف مدح و ثنا كه حساب مبادي آن بر نهايت مراتب ارقام فا
  :١شعر, زبان خويشتن راند و اين بيت بر

  ياـون انـإليك املادح يرف  اًمظفّرفال زلت منصور اللواء   
  :ايراد اين ابيات رعايت كرد  بهسن اعتذار راو ح

ــد  ــه فخــر كن   خــدايگانا در درگهــت ك
  زمــن نيايــد يــك ذره خــدمتي درخــور

  ي شناسور شدم چو مردم ديده عزيز و   
  هزار سـال اگـر شـكـر نعمـتت گويـم

  غفـور فپرده داري آن صد چو قيصر و     هب
ــا ــرديچــو آفت ــاق ك ــشهورب در آف   م م

   منظـور  اي  هعين عنايت چـو كـرد       مرا به 
  ن مقصـورـهـنوز معـترف آيـد زبـان م

تقديم رسيده جز از نتايج دولت   بهاقتضاي دواعي كمال اخالص خدمتي  بهو گفت اگر
بواعث فرط دلخواهي عبوديتي ظاهر گشته، جز از توابع   بهروزافزون خدايگاني نبوده و اگر

ده و بندگان پادشاه كه اركان اخالص و ثبق دارند  نشتصورسعادت و بخت راهنمون سلطاني 
هنگام صولت حوادث و سطوت وقايع خويشتن را سپر بالي رونق ملك سازند و دل   بهو
 و حاصل عمر و فايده زندگاني ٢ي بردارندكلّ  به جان و مال و عيال و خدم و حواشيمحبت از

مت مراسم اين خدمت و اظهار اين قا  با كنند، تواند بودتصور دولت همين سيرت را ةو ثمر
از حقوق مواهب و الطاف پادشاهانه برسند و چون تنور گرم  اي شمهاداي   بهچنين دولتخواهي

 از اقبال پايدار ٣ايستاده ديد فطير خويش در بست و گرم سخني برين جمله آغاز نهاد كه
خاك جنابش كه   بهبين حاسد بدة باد و ديدمؤکّداوتاد خلود   بهشهرياري كه اطناب سرادقش

  و التذاذتمتّعو از جهت ام  توتياي چشم جهانيان است مرساد، بر جمله مرادها دست يافته
  :يي در دل من نماندهتمنّاهيچ اسباب دنياوي  به

  صدقّت فيد ظنـوين كلّهـا و أيت       
  يا من أفاض سجال اجلود مترعة
  منك استملت بعد اجلـدأ مخـصه      

  ًمفتحـزا اختال يف حلـل العليـاء       
ــاً   أراين الــدهر مــن آثــاره عجب

ــصرم   ــري من ــصر غ ــك ن   يل من
  علي أيـسرها اريب علـي الـدمي       
  مل أرض ان اطا اجلـوزاء بالقـدم       
  بــه وارتــع يف روض مــن الــنعم
  ما ان مسعت به يف سـالف األمـم      
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  دمـود بال يـب جـال غضـعفو ب  ال زللـم بـوِز علـال حـم بـحل
انواع علوم زهاد  ة علما و فرقةايگاني را از يمن اختالط طبقكه حضرت خدام   شنيدهاما

 گرداند مشرفتعليم يكي از آن، اين بنده را   بهتجارب پيوسته، اگر  بهشريف حاصل شده و
نيز گم نگردد و  ١اي مكارم اخالق پادشاهانه بديع و بعيد نباشد و از درياي دانش او قطره از

 تيغ آب ة اقران مانند چشمةميان زمر كامل عيار شود و دربدين كيمياي كرم مس وجود من زر 
او داد دست  به دست عنايت اين درگاهم، برقرار ماند، پادشاه زمام اختيار ةروي من كه بركشيد
 و يدستور  به وزير٣را قضا . باشد عرضه داردتعلّقتعليم آن م  به خاطر او٢تا يكي از علوم كه

صد هزار مبالغه وصيت   با در مخافظت آن مرد زاهداجازت شاهي همان علم نقل روح كه
خود   با. خود پشيمان شدةپادشاه در كار خود حيران و از گفت. كرده بود درخواست كرد

 دست خويش سوي جان خود طلبيده باشد و اگر مخفي دارد،  بهانديشيد كه اگر بگويد، بال را
نيست، مشهور  تر ن مذموم آ ازخصلتي در نفس مردمهيچ عيب ركت راي و خلف وعده كه  به

عاقلي نافع نيايد و عقل بيچاره از هستي نيست گردد هيچ  كفايت اٰلهيتقدير   با چوناماگردد، 
 ايزدي ةت نافذ غالبه و مشيةو خرد راه راست تدبير گم كند و هر حكم خير و شر كه قلم اراد

رفعت قدر و علو   بهت وبر صحايف ازل نقش بسته است بالحقيقة در خير ظهور آمدني اس
 سپاه مقادير آسماني مقاولت صورت نبندد و  بامنزلت و مظاهرت اعوان و مناصرت اخوان

 نگردد، و چون از ديوان قدر منشور ميسر را احتراز و اجتناب کسهيچ رعايت دقايق حيل  به
 موري  ضعيف دمار از نهاد پيالن مست كوه پيكر برآرد و آسيبة، نيش پش٤امري صادر شود

، بخت بد ٦»ِهِمكْح ِللَيِدباتلَ  وِهاِئضقَ ِلدراملَ«، افکندبر خاك عجز و اضطرار  ٥رانحيف شيران ژيان 
آن آورد كه نصيحت راهنماي و موعظت دولت افزاي زاهد را مهمل و  و نحوست طالع او را بر

  :را بياموخت نامرعي گذاشت و اين علم كه وزير
  أخطا و التدبري علي دار قوم  ةـة دولـلـ ِرحو إذا أراد اُهللا  

*  
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  كار ههمه آن كند كش نيايد ب  چو تيره شود مرد را روزگار  
سوي شكار دل كشيد و عنان عزم بر صوب صيدگاه معطوف گردانيد   بهيك روز پادشاه را

ن حد در آ  بيمجمع وحوش و مسكن طيور بود و دام و ددجا  آن لب آبي رسيد كه ةو دور كران
 مصاحبت وزير بر پشت ادهم باد سير سبك تك كه از غايت سرعت  بهمقام ساخته، پادشاه

 وقت كشيدن عنان زمان ماضي را در  به مستقبل را سبقت نمودي وايامهنگام دويدن  به
 خواب لذّتكه اگر بر چشم خفته جوالن زدي  سير سبكش بدان حد ,العيني دريافتيفةطر

  كردي مانند اوليا از پل صراط١ميسردي و اگر بر تيزي شمشير عزم و زائل نگرداني اخوش از
سالمت بگذشتي، هم در پستي مانند قضاي آسماني شتافتي و هم در بلندي چون دعاي  به

  :شعر, ٢ باال رفتي، سوار شدتوقّف  بيمستجاب
  ٣اـيراـثال هـِنـني عيـع بـو تطل  نهـل مـيـالل دـمـتـم يسـوأده  
  اـيالك طـه األفـ خلف٥و يطوي  ٤صباح يطري زهواًسري خلف ال  
  اـيـم واحملـوائــث بالقـبـشـت  هـوت منـك الفـفلما خاف و ش  

از دل  ي سخت فوالد پيكر صد هزار كواكبها سمزخم   بهبراق برق حركت در زمان سير
 نو بر روي زمين  ماهعدد نجوم سما  به آساگردانيد و از چهار نعل هالل  صما طالع ميةصخر

 كرد، تو گفتي سليمان آورد، پادشاه بر پشت آن برنشست، انواع حيوانات را صيد مي پيدا مي
 ٦گان بر سرسيار خسرو  بادست آورده است و  بهصاحب تخت و نگين عنان صرصر و نكبار را

زخم تير   بهتاخت و در هر قدمي ي در كوه و صحرا ميشده است و هر زمان خنگ سپهر سوار
  : گويد٧مؤلّفانداخت،  اف، صيدي بر جاي ميکسوري سندان ش

  افکحكم ز پيكان تير موي ش       كند به 
  ردـده بر گيـياهي ز ديـتير س چنان به

  شب تـار  هزار تار ز يك تار موي در   
  آن آزار اي از هد ذرـرسـده را نـكه دي
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از دهان او پيدا تر  ها گشاده هسينه شرزه شهر رخن يك پيل افگن در به گاه از گشاد تير
  :شعر, زد  شمشير آبگون آتش فنا در خرمن جان آهوان باد پا مي١آورد و گاه از گذاردن مي

  و ان رمي يف الصفاش اجلال ميال  ٢بطهايون البق خـإذا رمي يف عي  
گرفت  ه بود و هر لحظه گله را مييوز براي ديدن گوران تيزرو دام آسا همه تن چشم گشت

بست،   تابان ميانگيخت كه نقاب كحلي بر رخسار خورشيد هنگام دويدن غبار چنان مي  بهو
 حكايت چين  پيكر تركاِن ماهة بر چهر٣بو هاي مشك ي عنبرگون بر جرم او از خالها نقطه
 او منقّش ٤داد، تو گفتي جلد راكنده بر بساط حرير روزآسا نشان ميي پها شب كرد و از مي

 سياه نقش هاي گل  بهست سفيد است معقول كه مسامير آن رنگ بسته است يا چادري ازرهي
  :شعر, كرده

  و اهرب الشدق قاسي القلب مطرح     
   مل امشــس مــذ لقبوهــا بالغزالــد  

  هـاملـي تسـاء كـيـه حـيـطـعـو ت

  اســـي أخللـــقاحليـــا جهـــم احملت
ـ        علـي فـرق    اتطلع علي وجهـه إلّ

  اء اجلزع باحلدقـون طبـخوف املن
 مثال سرهاي ٥ناخنان داس  بهگسست و دويدن زنجير بر خود مي سگ شير صولت از شرِه

زمان جستن باد سريع السير  جست، در وار مي هنگام حمله برق  بهدريد، و صيد را مانند كاه مي
ت او ناخن اندر پنجه حدتير ر گردون از مهابت آسيب يشك تير يافت و شي را درنمي گرد او

ريخت و بازِِ بلندپرواز مانند تير پرتاب  كرد و ثور و حمل از راه كهكشان سر زده مي پنهان مي
 مثال سر طائر را از فراز زخم چنگال هالل  بهپريد و از شست تيرانداز بلند كمان در هوا مي

گشاد   كردار خون از رگ جان مرغان هوا ميرمنقار نشت  بهآورد و ي زمين فرود ميآسمان بر رو
  :شعر, داد باد مي آسيب شهپر باد حركت حيات اصناف طير را بر  بهو

ــهامٍ   ــه يف ِس ــريش من ــأنّ ال   ك
ــالظٍ  ــالٍم غـ ــأنَّ رؤس أقـ   كـ

  ٍرـفْ صـتـجن حتـا حبـفأقعصه

  علي جـسٍد جتـسم مـن ريـاحِ        
  جؤجؤه الِصحاحِ مسِحن بريش   

  اِحـرمـة و الـنـسِل األـعـه فـل
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 ميان درزد و قيامتي  آواز صور دم مساوات مي  بهطنين جالجل پالش در قبض ارواح طيور
 از رشك دقايق نقوش مختلف  چابك دست چيننقّاشگردانيد،  پرندگان صحرا و كوه قايم مي

ر بشكسته و از غايت حيرت چون صورتهاي ايوان  پيكر را سزرين ةاندام سيمين او خام
 چيني بر خويش منقّشدي را پوشيده است و يا ديباي ؤ شده، تو گفتي زره داتصورجان م بي

 پيكر شست هالل ه نو سوار شده و ب سپهر مملكت برگشتي چون ماهكشيده و زمان ديگران مهر
  :شعر, كشيد ز قعر آب آسمان گون گلو گرفته بيرون ميماهي را ا

  اداـهها ملريت انتقـو مش  مياه لو طرحت ا جلنبا  
برد  جهت بند جانور آبي همه تن چشم گشته بود زير آب فرو مي  بهو دام وافر استحكام كه

رد  سر باال نتوان كل كه عدد آن را چون فطرت بارانماانواع حيوانات مشحون و ماال  باو
آورد، چون از شكار مراجعت نمود آهويي در اثناي راه افتاده ديد و قفس تنش از مرغ  ميبر

آن آورد كه روح خود را در تن آهو اندازد، تا حاالت  جان خالي يافت، او را هوا و هوس بر
اليقين بيند، چون  ست و خاست دريابد كه چگونه است و آن علم شريف را عينآن را در ج

دويد و جوانب و  هر طرف مي هرا از روح خالي كرد، آهو در جستن آمد و ب خويش ةجث
ي سري و آرزوي تمنّاوزير را خيال ملك در سر افتاد و  ,گردانيد سر مي هرا پي ب اطراف صحرا

 انداخت و داغ كفران نعمت بر جبين نهاد و مروتسروري عقل او را بپوشيد تا خاك در چشم 
  خورشيدمدد تربيت و مهر  بهبر روي او خاست، چون ابر كههم از كوي او خاست و هم 

 ة قطرکه آن رفعت و علو در صحراي هواي روشن زند و بعد از ةحضيض خاك تيره سراپرد از
 باعثة به  آرد، بازتصرف ةآبي از چرخ سياه كاسه بر جگر نداشت خزائن جواهر آبدار در قبض

 برآيد و معارضه بر روي آفتاب  بهو اصل و ني از تيرگي باطن و سبك سايگيعرق خسيس 
نقاب كحلي و حجاب   بهه سواد گلشن گيتي محجوب گرداند، ونظّاربين او را از  چشم جهان

 نور افشان او را از نور ةبين مستور كند و چهر  جهانةت عالم افروز او را از ديداغبر طلع
 بر روي دست كين خنجر يماني برق كمان رستم  بهنع گردد و هر لحظه و هر زمانگستري ما

سوي او برآرد، في الحال   به مخاصمت و بانگ محاربتةاو كشد و از رعد صور هيبت نعر
زخم تيغ پاره   بهد و تن خود رادرآوروزير روح پليد خود را در تن پاك ولي نعمت خويش 

بند از بند جدا كرد، چنانچه قابل قبول حمايت نماند و بر سبيل مسارعت در پاره گردانيد و 
قصر دولت پادشاه آمد و بدين طلسم و نيرنگ مملكت در ضبط آورد و پادشاه را حرمي بود 

افزا نام، چون حركات و سكنات و اقوال و افعال او برخالف آنچه از پادشاه معاينه كرده  روح
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بالي و فتنه دور نباشد، باري من نفس خود را  د كه اين حال ازخود انديشي  بابود ديد و
 راستي ةدقايق حيل و لطايف تدبير نگاهدارم، تا چهر  بهنت او تا ممكن استرمقاربت و مقا از

 چند روزي كه از وي دوري ا و ال١ّادرا الموهاز غبار شك بيرون آيد، اگر ظن من صادق شد فَ
 اند ست پرداخت توانم رسانيد، چه گفته اتوقّفنكند و كاري كه در زياني هيچ جسته باشم مرا 

 صافي قرارگرفت، ةافزا بدين انديش  كرده را باز نتوان آورد، دل روحاماكار ناكرده بتوان كرد 
يك چندي روح پادشاه در تن آهو چون مشك در نافه محبوس بماند و هر بار كه از تن دور 

 شاخ آهو بر خود بپيچيدي سان به تبت خون گشتي و ةنند نافوردي، جگرش مايادآ خود ةماند
  :مصراع, خويش گفتي  باو

  آب تو ريزاي  كاي ديده گنه تو كرده
*  

  ٢و اجلادع مارن أئفه بكفه  كالباحث عن حتقه بظلفه  
 قبول نصايح ارباب خرد و اصحاب دانش كه در بحار ةپاي از دايرکه  هرو هر آيينه 
 بيرون كشد دستش ,اند دست آورده ه كرده و جواهر ثمين تجارب بيغواصحوادث روزگار 

 مرادي قادر نگردد و از گشاِد كمان غفلت تير ناوِكهيچ دامن مقصود كوتاه مانده بر تحصيل  از
گير د شود و گردنش از گريبانآفت بر دل خورد و در حبائل مكيدت و خداع كين جويان مقي 

وقت دست هيچ ت وجود او دامن برچيند و سياح اقبال از فنا نجات و خالص نيابد و دولت و
مني نتواند طلبيد و أمراد از آستين نجاح بيرون نتواند كشيد و در حريم فراغ دامان التجا م

و تنگ گردد و همه وقت از فوات مطلوب و  ا جهان فراخ چون سطح نگين خاتم برةعرص
درخت اميد  تي شاخ دهان باشد تا مدمول مانند انگشترين انگشت حسرت و دريغ درأذهاب م

راند   كباب و چشمي پرآب بر زبان مياي سينه  بابرگ مانده  بياو مانند شاخ آهوان خشك و
  :كه

  من چنين كني  بادر خاطرم نبود كه  اي دوستي نموده و پيوسته دشمني  
*  

ــاً  ــسبتهم دروع ــوانٌ ح ــادي   و أخ ــن لألع ــا و لك   فكانوه

                                                   
  )٢٢٦ص , ٥ج , معين. (پس مقصود آن است  .1
 .اين مثل است  .2



  االُنس  بساتين// ١٣٤

  

ــائباتٍ  ــهاماً ص س ــهم   و خلت
  ا قلوبهوا قد صفَت منـو قال

ــؤادي ــك يف ف   نــصارواها و ل
  لقد صدقوا و لكن من ِودادي

 ي بود و يك چنديكمال هنر و دانش ممتاز و مستثٰن  بهنفس بدگوهر و مردم لئيم كه
 البتّه احرار بر مردمان عرضه كندُ، ة اشراف و طبقةتكليف و تلبيس خود را در لباس زمر به
ö≅è% @≅à2 ã≅yϑ÷ètƒ 4’n?tã «وفايي كشد   بي، رگ پليد وي سوي بدي وحكم العرق دساس به ÏµÏFn=Ï.$ x©«و ١ 

  .صل و مقرون شودوت متّاخباثت و خيانت و عد  بهخواتيم امور او
 » قالوا نعم االحسان ايل من ال اصيل لهءةاسا ال خيطي ذواالصل و ان اسعده اجلاه قيل هل االحسان الّ«

خوش ق دام فسون و تملّ نيرنگ و  بهتماد و مكان وثوق خويش سپارد واعمحلّ او را که  هرو 
او مغرور گردد جز خاك حسرت و ندامت و حيرت و ضجرت در دست خود نبيند و چون 

 آب روش از لمعان سراب همواره جليس فكرت و قرين ة نقوش بر لوح آب و جويندةنگارند
 ار عطّةعبهر پرورش دهند و جاي او در طبلخيبت باشد، چه اگر جعل را هزار سال در عنبر و 

جانب مسكن مألوف   بهي زائل نشود و چون دست يابدكلّ  بهسازند بوي تباه نفس پليد او هرگز
 فطنت و ذها يك چندي قوت  بهغداركم اصل  خوار و آن خود شتابد و آن بدسگال حرام

 ريحاني در زمردجاي   بهداع گياه سبز رامكر و خ  بهصورت ظاهر را برخالف باطن نمود و
ين فكرت بود كه  ا هم در٢»ٍضيب مِفيِن كَو اَضِضفْ مثَو رلَثَا ملّ ِاهلَثَا مم«گيان جلوه داد، نظّارچشم 

قالب  ست كه روح خود را در اآن صواب در: خود گفت  باطوطي مرده افتاد، ناگاه او را نظر بر
هيچ كسي باز توانم نمود، چه از چنين جانوران   با در دل خودقصّهباشد كه اين طوطي درآرم، 

عمل مقرون گردانيد و روح خود را در   بهم نيست، و فكرت را تكلّقوت طوطي سان بهيكي را 
ي بود، كه پيوسته جانوران را صيد كردي صياد ةد و نزديك آن صيدگاه خاندرآورقالب طوطي 

تقرير   به نشست و زمانصياد ةدي، طوطي از مرغزار پريد بر بام خانو پيش پادشاه آن شهر بر
ب بگشاد و در ايراد حكايات لطيف و امثال غريب آثار سحر حالل ظاهر ئلطايف و غرا

  :گردانيد مي
  اذا رجتبل الكالم بـدا خلـيج      

  ظامــل نـدام بــل مـكالم ب
ــر الكــالم    ــده حب ــه مي   بعين
  من الياقوت بل صوب الغمام

*  
                                                   

  .کند  بگو هرکس فراخوِر سرشت و عادت و رويش خويش کار مي؛٨٤آيه , )١٧(اسرا /اسرائيل بني  .1
  .الخالي پر از غالظت است پراکنده شده يا بيت) فضله(مثالش مانند روث   .2



  ١٣٥ \\االُنس  بساتين

ــ ــكرخاتعـ ــرغ شـ   الي اهللا يكـــي مـ
  سرـود يكـش بـانـزب ت درـاحـفص

  كه نطقش همچو جان در دل كند جا
  رـر گوهـشيـحة شمـدر صفـو انـچ

 طوطي شيرين زبان عجب آمد و براي صيد او دام را ساخته كردن ي را از شكرخايصياد
گرفتن من چندين براي : وي گفت  به را آواز داد و نزديك خويش خواند وصيادگرفت، طوطي 

دام تو   بهكني كه من خود سازي و چندين دام حيله و تدبير چه راست مي مكر و داستان چه مي
  :بيت, پرور اختيار كرده و بند قفس تنگ دلگير را بر صحراي گشاده و مرغزار جانام  آمده

  ١ راييخرم بال جان مي هخالف من كه ب  ردمـس آرزو كند مـت نفـالمـمه سـه  
 من عهدي استوار كن و  بااماي و مصلحتي اصلي است در ضمن اين غرضي كلّو مرا 

حضرت پادشاه آن شهر   گردان كه چون خود را اسير تو گردانم مرا درمؤکّدايمان معتبر  به
 صياد  به هم بر آن جمله عهد و پيمان بست، طوطي خود راصياددست ديگري ندهي،   بهببري و

فسون و خداع بر ولي   به وزير بود واز اينپيش که  هره بر پادشاه شرسم تحف  بهسپرد و او را
پادشاه چون حالوت بيان و فصاحت لسان و تقرير . نعمت خويش كفران ورزيده بود، برد

دندان گزيد و مالقات او را   بهرشيرين و سخنان رنگين طوطي را معاينه ديد انگشت تحي
 ندانست كه بالي جان و خرابي خان و مان را كرد و تصورموهبتي عظيم و نعمتي جسيم 

 اَهللا نَِّا«هزار آرزو بر خويش خوانده   بهدست خود در دام كشيده است و مرگ خانه برانداز را به
تاٰلعي يلُِهملَ و ايو مؤکّدافزا وسيلتي  و آن نامحرم طوطي را براي حصول رضاي روح ٢»لُِمه 

افزا چون آن شكل مرغوب  نشين بيت عصمت فرستاد، روح آن پرده د دانست و برذريعتي ممه
استماع حكايت و   بهفت وک دل او بشةو صورت محبوب را مشاهده كرد گل شادي در حديق

 او زبانه ةامثال شيرين و روان چون آب زالل از زبان شكربارش آتش اندوه كه در درون سين
  :٣»اررقَ الْفِرع تنكُ تملَ  وٍمو قَنُوي عتر قَمويلْاَ«زد و منتفي گشت،  مي

  چه خوش بود كه يكي بعد عمرهاي دراز       
  جان دهد راحت   هكه از حكايت وصلش ب    

  شـراب از دستـام شـد جـنوشـي بـگه

  دو چشم بر رخ دلدار خويش بينـد بـاز         
  گهي شكايت هجرش ز سـر كنـد آغـاز      

  زار نيازـصد ه هش بـد پايــبوسـهي بـگ

                                                   
  .٤١٩ص , ١٣٦٥ تهران ,اهتمام محمد علي فروغي ، بهکليات سعدي : رك.اين بيت از سعدي شيرازي است  .1
  )اين قول است. (شود يعني ديرآيد ولي درست آيد توجه نمي يدهد ولي ب شک خداوند متعال وقت مي بي  .2
  .هاي اقوام مضطرب را آرام ميسر شده است امروز چشم  .3



  االُنس  بساتين// ١٣٦

  

ست كه  اوقت خالي در سخن آمد و گفت چه موجب  بهافزا طوطي روح  باتا يك روز
ر موسوم شده است و گل نسرين عارض تو كه در لطافت آب  تغيمکلّف نو رخسار چون ماه

برد و از آب رنگ خود مانده است، سرو قدت كه در راستي از سرو سهي   تازه و تر ميهاي گل
 عطر ةهاي خطايي را سرماي ه مشكينت كه نافةه خم گرفته و طرباالتر بود چون قامت بنفش

نصيب گشته، تن نازكت و   بيخم از بوي خوش ربخشيد چون زلف چنگ و گيسوي پ مي
خون   به كوي فصادسان به جهان بينت ةكند و ديد  از جسم مدفون نشتر حكايت ميدقّت
 وشن و مبرهن است كه در چشمافزا جواب داد كه همگنان را ر روحباشد،  آلوده مي جگر
رونقي و زينتي نتوان يافت و زليخاي هيچ گوهر   بيبر و صدف  بيجان و نهال  بينور و تن بي

 از زيستن نمايد و از تر خوش بسيار دور افتاده را مردن  از خسروباد داده و شيرين  بهيوسف
  :شعر, دست نيايد هر و طرب ب سروة اميد ثمرةشجر

  مل يبق يل بعدكم الفـأراك اٍفـص و كلّ   و السكن١م بعده كدر  
*  

  سـت و ليـك    ا در فراقت مردن آسـان    
ـ     تـن دورم بـسي دور از رخـت         هگر ب
  رـدر نظـار انـن دور و يـدبيـم بـچش

  سـت ل ا تـو كـاري مـشك      زندگاني بي 
  سـت  ا دل همچنان نقـش جمالـت در     

  ست اوزي مقبليارب اين روزم چه ر
ام  سر و پا گشته  بيات نحوست قرانات دواير افالك دايره كردار اين چنينتأثير از اگرچهو 

 مركز سان به و حسن عهد محبت در رعايت جانب صدق اماو پرگار صفت سرگردان شده 
 اجمواين حاِل نافراهم و روزگار پريشان و هجوم سپاه محسن و تالطم ا  باثبات قدم ورزيده و

  محور مستقيم و ثابت مانده،ت شرايط پيمان مانند خطّظافح مجادةفتن در طريق وفاداري بر 
 عزلت و محنت مسكن و مأوي ساخته و عرض ةحاد نگذشته و در زاوياز سر حرف كمال اتّ

ض بدنظران نامحرم كافرالنعم مخض و مستور داشته، تعر  موهوم از شرةخود را چون نقط
بيگانگي بدل شده   به ثابت قدم يافت و يگانگي او رامحبتن طوطي در راه افزا را چو روح
  :شعر, نديد

  طبق پوش از طبق برداشت حالي  ش ديده خانه خاليـحريف خوي  

                                                   
 .اين بيت از متنبي است  .1



  ١٣٧ \\االُنس  بساتين

آب دو ديده و تاب دل خون گشته چون شمع همه تن زبان و چون شكوفه همه بدن  اب و
 .جملگي روشن گردانيد  بهشت خودتمام باز نمود و سرگذ  بهدهان شده، ماجراي حال خويش

غايت شادمان گشت و جان مرده در تن او بازآمد و از طوطي   بهافزا از شنيدن اين حديث روح
Ï%©!$# â“«شناس   طوطي گفت كه چون آن ناحق,ان طلب كردتدبير دفع آن شرير فتّ È̈θó™uθ ãƒ †Îû 

Í‘ρß‰ß¹ ÄZ$̈Ψ9$# ∩∈∪«رود و تو آن   ميبسيارهاي  ر تو گمانوي بگو كه مرا د  بانزديك تو آيد  به١
 بود، زيرا كه او علم نقل روح داشت و وي جايز مي  باپادشاه نيستي كه اختالط و امتزاج من

ريبتي و شبهتي هيچ و مرا در آن باب  ,اظهار رسانيده است  بهات پيش من آن علم شريفكر به
رج بسته را پيش من بگشاي تا  و آن دييمن باز نما  بهنمانده، اگر تو همان پادشاهي آن علم را

سبب ظنون فاسده و خياالت سوداانگيز   بهحصول موصول گردد و غباري كه  بهمقصود جانبين
 طوطي که چنانافزا  روح ,ي فرو نشيند، چون پادشاه درون حرم آمدكلّ  بهميان ما ظاهر شده است

  براي اتباع هواي نفساني و حصول لذّت آورد، و پادشاه ازميان دروي   بان و تفهيم كرده بودتلقي
دانستن اين علم اعتراف   بهيل و وفاي لئيم بنيادي و اعتباري ندارد،بخ ةجسماني كه چون وعد

 طمع و شهوت شنمود و اظهار آن را از صميم جان قبول كرد و عقل كافي را دست خو
ا پيش پادشاه آورد و افزا قمري مرده ر روحگردانيد و خرد راهنماي را پايمال هوس ساخت، 

اصل خود ازار روح خبيث خود را در قالب قمري نقل كرد، چون طوطي مسكِنآن غد  
جانب او شتافت و جان خويش را در وي كرد   بهزحمت بيگانه خالي يافت بر سبيل مسارعت

از نهاد او  ي برد و دمارارت و خوو خلقت پيشينه و اوضاع قديم يافت و قمري را بر خاك مذلّ
 ة خنجر غريق بحر فنا گردانيد و آن ناحفاظ باغي ديو سيرت ثمرةآب تيز چشم  بهد وبرآور
  .٢»ِهبِ ي قُِتلَِغبالْ فيس لَّ سمن«.  خويش بديدةئبيح خود بيافت و پاداش و جزاي اعمال سيقافعال 

  دولت زند پهلو  باکه آنزاي ـهمين باشد ج
  فراننعمت كند ك  باکه آنهمين باشد سزاي 

*  
  يا من يريد بسوء الغدر مرتلةً     
  مل يدرك الغادر اآلمال فاحجة

  كيف اصطيادك للعنقاء بالرحم  
  مـر النعـناه كافـز مبــو مل يفُ

                                                   
  .هاي مردمان کند در سينه  وسوسه ميکه آن؛ ٥آيه , )١١٤(ناس   .1
  .قتل خواهد رسيد ند خواهد کرد او با همان شمشير بهبل) انغيط(هايي که شمشير بغاوت  آن: اين مثل است و معنايش است  .2



  االُنس  بساتين// ١٣٨

  

 او تصرفباد داده بود و دست   بهها سال مثال پاي بر تخت مملكت پايدار كه و سليمان
عروس   بامي ماالمال نوش كردهاغر خوشگوار خررسيد بنهاد و در بزم سعادت س  نميبدان

وفا در آغوش كرد و درهاي  بخت كه يك چندي نقاب مخالفت بر روي بسته بود دسِت
تحقيق پيوست كه كفران   بهان رانشكر اين نعمت عظيم بر جهانيان بگشاد تا همگ  بهمکرمت

  :ود باشدطالعي نامسع  با مدامغدارنعمت را عاقبتي نامحمود و حرام خوار 
  با ولي نعمت ار برون آيـي      

ردنـمك تبه كـ نان و نحق  
  گر سپهري كه سرنگون آيي    

   گـردنبشكند شير شرزه را
*  

  ١عارو ز  به يسلد ما ـن زرع اخلري حيصـممنكوس علي الزارع  الشر  
م از پادشاه التماس نمود، نديم چون حكايت تمام كرد پادشاه بخنديد، نديم سبب تبس

عبارات مصنوع انشراح خاطر مرا روي نمود و سپاه غم   باين حكايت مطبوع ااز: فتپادشاه گ
ل است و آثار آن از اقو اهزيمت داد و مرا بر صفاي ذهن و دورانديشي تو اعتماد تمام  بهپشت

 بگوي كه امااليقين گشته،  و افعال تو پيوسته معاينه شده و نتايج آن در انتظام امور مشكله عين
اين حال چه مناسبت دارد، نديم زماني دم دركشيد، چون عذر تجاهل را تنگ   باايتاين حك

 مناسبت اين بر ضمير منير شاهي، كه آفتاب:  بعيد ديد گفتها فرسنگ  بهمجال و قبول آن
  اينةل گشت تا سررشت و متأمتفکّرپادشاه زماني م. پروانه خواهد از روي نور پوشيده نيست به

 :نديم روي آورد و گفت  بهدست آرد و حقيقت اين حال روشن كند، بعد از زماني هكار ب
را درباب اين وزير و سرلشكر گمان مخالفت و نمايد كه ت  قياس چنان مية تفرس و داعيباعثة به
شود زيرا كه تواند بود كه   ميتصور اطاعت و طريق اخالص جادةرود و انحراف ايشان از  مي

 را فتح گردانيده و خزائن و اموال و جواهر و افيال و ديگر نفايس بري و هر سرانديپايشان ش
پادشاهي تفرقه نشده هيچ دست  جمع آمده است و برجا  آنبحري كه از چندين هزار سال باز 

βÎ) z≈|¡ΣM}$# #¨«حكم   به آورده وتصرفتحت  و در xöôÜuŠs9 ∩∉∪ βr& çν#u§‘ # o_ øótGó™$# ∩∠∪«ديو فتنه و فساد ٢ 
ي ساخته باشد و باد نخوت و غرور در دماغ ايشان راه يافته و دل ايشان مسكن و ماٰو در
الن و مخالفت و عصيان كه آية ذت كشيده و رايت خ عبودية دايراز اطاعت و پاي ةربق از سر
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»$ yϑ̄Ρ Î) (#äτℜt“y_ tÏ%©!$# tβθç/Í‘$ ptä† ©!$# …ã&s!θ ß™u‘ uρ tβöθ yèó¡tƒuρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# #·Š$|¡sù βr& (#þθ è=−Gs)ãƒ ÷ρr& (#þθ ç6̄=|Áãƒ«ست،  ا آنةنقش كتاب ١
دست آوردن اسباب و   بهد زده وي و تمرغب متابعت هوا و هوس در صحراي ةبرافراخته و خيم

همين خيال در دل من جايگير آمده و : رباد شده، نديم گفتدارات پادشاهي مانند شير علم پ
 ن فكرت بر خاطر من مستولي شده و تواند بود كه اين قياس را بنيادي نبود و اين گمانهمي
ن منفعت و  آ درهرچه اين بر مخلصان و هواخواهان پادشاهي الزم است كه امايقين نپيوندد،  به

رت مصالح ملكي مضرحقوق نعمت ةهيچ وجه پوشيده ندادند تا از عهد  به توان كردتصو 
  امكان صورت توان بست وةمثل آن حوادث در آين: بي جسته باشند، پادشاه گفتواج  بهيتفصّ
 آن وزير و سر لشكر در كمال دانش اما نفي نتوان كرد، ٢هوجو الْلُّكُاقتضاي عقل دوربين من  به

يشي از امثال و اقران خويش ممتاز اند و اصابت راي و وفور اخالص و فرط تجارب و عاقبت
وقتي گرد اين چنين تهمت بر دامن روزگار ايشان ننشسته است و جز اظهار هيچ و  اند و يگانه

 هر بارانواع خدمات پسنديده و اثبات اصناف حقوق عبوديات گزيده از ايشان معاينه نشده، و 
 صاننقبان و ميزان امتحان و سنگ تفرقه زر وثاق ايشان سنجيده و سوده از ساير مقر  بهكه
نمايد و  فائق آمده، اين نوع غدر از ايشان بعيد و بديع مي د و كامل و راجح ووزن و عيار زائ به

 بر تو باد كه ماجراي اين حال ٣»انٌذَ ٰااِنطَيِحلِْل واماَ«. شايد  نميكردن  باب حكم قطعي نيزدر اين
 ن دل بر در دهان خويش نيز نگذاري كه گذري كند و چون مشك در نافه و مانند درمرا از مك

 پيوسته در هچندر صدف و آتش در سنگ و مغز در بادام مختفي و مستور داري و چنا
اين بار نيز اي هيت و كمال خرد خود را بر روي آب آوردمحافظت و ستر اسراِر ما گوهر حر 

ه را مالزمت واجب بيني، چه ظهور اين معني خالي همان سيرت پسنديده و خصلت مرضي
نديم بدينجا رسيده   باار وحشتي نباشد، مفاوضت و مكالمت پادشاهارت غبثاتهيج نفرتي و  از

زهاد لباس   در و چنان باز نمود كه وزير از سرانديپدرآمدتعجيل از در،   بهبود كه حاجبي
 مند و منقسم خاطر گشت و در غايت انديشه  بهآمده، پادشاهدر احرام حضرت گرفته است و بر

نديم گفت، وزير خردمندي صائب راي و لشكركشي   با بماند ومتحيررب و ين حالت مضطا
  :ستي اسپاه آرا

                                                   
  وکوشند تباهي مي  زمين بهجنگند و در ؛ جز اين نيست که سزاي کساني که با خدا و فرستادة او مي٣٣آيه , )٥(مائده   .1
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  .ها  صورتةهم  .2
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  ِرـاع املدبـجـاال للش محتـروال  أضاف إيل التدبري فضل شجاعٍة  
وقت قول و فعل او بيرون از حكمت و خالي از فايده و دور از غرضي نبوده است هيچ و 

  .ن خير و مستدعي صالح تواند بودضماهللا متاَءشَ نو رسيدن او بدين لباس ِا
نمايد زيرا كه  صواب بعيد مي اين لباس غيرمعهود بيرون گذاشتن از  باوزير را: نديم گفت

حسب راي   بهاكثر خاليق را نظر بر ظاهر احوال باشد و اگر چيزي خالف معتاد مشاهده كند
اطراف و اكناف شايع ركيك خويش قياسات فاسد انگيزند تا بدين موجب آوازهاي دروغ در 

 كه براي روش و تدبير اي  طايفهاماگردد و بسا باشد سبب ظهور فتنه و حدث حوادث شود، 
قياسات صحيح از وقايع و   بهمتين و حزم كامل و دهاء شامل موصوف باشند و طبع وقّاد ايشان
للي راه نيابد، هيچ نوع خ  بهاخبار فردا امروز اعالم و اخبار كند و در مباني استدالل ايشان

اند، و فساد و ابطال امور از آن طايفه چون صالح  العدد و الحساب  قليل و آفتاب ماهسان به
بايد  ي اساس ميرهاهمه حال پادشاهان را كا  به عوام چشم نتوان داشت، پسةطبق مصالح از
حكم مشاهده ثابت و معلوم   بهن قلّّت خواصانتظام احوال عوام كه كثرت ايشان چو نهاد كه بر

پادشاه فرمود تا وزير را طلب كردند، چون او را بديد رعايت طرف توقير و  .شتمل باشدماست 
  : مصالح پرسيد، وزير گفت پرداخِتکيفيتتعظيم او از 

  ك البشروي فحد ١مباألم   طائع ـوالدهر منقادرك خاضع  
*  

ـ           دة جهـان  گيتي ز فـر و دولـت فرمان
   ظفرةدر هر طرف كه چشم كني جلو

  عرصــة ارم و روضــة جنــان مانــد بــه
   امانةدمژدر هر طرف كه گوش نهي 

 منجوق رايات فتح آيات سر بر  دولت روزافزون و بخت مساعد پادشاه هاللتأثيراز 
گشايد، گاه  صه و مملكتي نو ميه عدد هر روز عرسيار خنجر سپاه سايد و آفتاب آسمان مي

آرد و گاه از تن دشمنان آبي درياي خون  بان باد سرعت گرد از بحر محيط برميسم مركّ از
 شمشيرهاي آبگون چون  از تاب آفتابکران بيدرياي  ,كند خاك صحراي رزم روان مي بر
و  , تر شده٢ي حساها هد ديد مخالفان خشك و سطح سپهر گردان از نم موج خون ماننيها لب

 و قالع و حصون مستحكم معظّم و شهري  و هند و چيناز روز عزيمت ما امروز مملكت روم
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  ابر دامن سپهرسان به آمده است و مضبوط و مستخلص گشته، اولياي دولت تصرفدر تحت 
 گوناگون فتوح هاي گلطرات باران در زير خاك فنا نهفته، برين گرفته و اعداي مملكت چون ق

هاي صفدران  رعدزار   و عندليب ظفر در سبزهمتبسمخارستان آبدار پهلوانان وافر شوكت  از
م و بعد فتح ابواب فتوح بزرگ لشكر بحر جوش و سپاه رعد خروش را در كامل مهابت مترنّ

 در كتب معتبر که آنحكم   به را محيط گشته نزول شده، و دريا كه مملكت سرانديپةكران
حكما كه معدن فوايد و مخزن نصايح است و سالطين ماضيه و جهانداران سالفه در تمهيد 

 و اتباع احكام آن اند قواعد ملك و تشييد اركان پادشاهي آن را مقتدا و پيشواي خويش ساخته
ن در ارتفاع درجات سلطنت و اتساع عرصات  كرده و آثار آتصوررا از جمله مقرضات 

زودي   بهميسر هرچهمملكت و ضبط اقاليم و قلع و استيصال دشمنان وافر شوكت متوافر عدت 
عزيمت راي صائب و ضمير روشن   بهبايد كه ست، پادشاه مي اظهور پيوسته، مسطور  بهو خوبي

و تا جذب منافع و ي بود حلّتن و مو فضيلت شجاعت دشمن و حماست لشكرشكن مزي
ر پذيرد، شمشير خون آشام از نيام بيرون نكشد و تا كام گشاي تيس مدد راي عقيده  بهمضار دفع
معونت تيغ زبان راست آيد زبان تيغ را كار نفرمايد، تا صيت كمال   بهي و جزوي از كلّها دل

كر حسن درايت او ذ  بهي عالميانها زبانفطانت و فرط كياست او چون زبان در افواه افتد و 
ات ملكي اين معني را مقتدا مهمدهان گويا گردد، و تا بندگان وافر اخالص نيز در پرداخت  در

و پيشواي خويش سازند و كارهاي سلطنت هم برين منوال پردازند و ارباب تجربت همواره 
ت ياد كرده  و حسن تدبير را در مرتبه بيشتر از وفور شجاعاند  داشتهممقدراي صائب را بر تيغ 

  :كه
  لّ الثاينـهي أولٌ و هي املَحم  جعاِنـُالرأي قبل شجاعة الش  
  ١كلَّ مكان اءـالعلي من عتبلَ  عا لنفٍس مرةًـإذا مها اجتمـف  

ل طريق پيغام مسلوك داشته آمد و رسوالن صاحب  چنان روي داد كه اواتّفاقين بنا  ابر
 فرستاده شدند تا اگر پي قبول محاربت و نديپپادشاه سرا  بهتقرير و سفيران صاحب تدبير

د و غرور را از سر بنهد و چون مقاتلت طوق عبوديت در گردن كشد و كاله سركشي و تمر
آن  از  را در نيام كند فهوالمراد و الّاميان بندد و خنجر مخالفت و كين پيكان كمر امتثال بر
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 مانند آتش از سنگ بيرون آورده شود و از آسيب گرز كوه زخم تيغ آبدار  بهحصار چون كوه
  .شكن گوهر وجود او چون آبگينه بر سنگ شكسته آيد

اعزاز و اكرام تمام پيش آمد و براي دادن جواب چند روز  به را ١رسوالن پادشاه سرانديپ
 اخبار آن شهر و استطالع از رسوالن استكشاف. فرصت و مهلت طلبيد و رسوالن را بازگردانيد

 كرده آمد،  سپاه آرايي و پرداخت مصالح ملكي پادشاه سرانديپکيفيتان آن ديار و متوطّنمزاج 
ست تقرير  ايك خبر ديگر كه در غايت ندرت و نهايت عجب  باايشان آنچه معاينه كرده بودند

  .كردند
ست كه آن را  ا دختريپادشاه سرانديپ ةدر خان:  وزير گفت؟چيست: پادشاه پرسيد

 جهان ةلطافت نشئ  بهحسن آفِت جان و  بهدست آورده است كه ه بهنگام قهر پادشاه چين به
كمال   بهبخش است، زلف شبرنِگ پاي كشانش در درازي شب قيامت را مدد دهد، روي جان

آرد، صد  ، گل لعل از رشك رخسار چون بهار او رنگ ميحسن از مه شب چهارده تاوان ستانَد
  :شود برگ خجالت طراوت عارض زير نگين او چون سمن زرد مي

   أين ما حضرامن القلوب وجيه  ٢وا أسائهـع ميحـافـيف وجهه ش  
*  

  همه طراوت و حسن است و ناز و رعنايي
  باييـرد از او شكيـوان كـه تـونـو چگـبگ

  مجلس آراييت ـچمن ز عارضش آمـوخ
  اييـصبا ز گيسـويش انگيـخت غـالـيه س

 لب شكربار او، طاق دو ةاني دل خون گشت چشم بيمار او، لعل ربةنرگس مخمور نسخ
 نو در جهان طاق گشته، صف مژگانش غارتگر دين و دل جهانيان شده، ابرويش چون ماه

 , گل سوري لباس خون در بركشدسان بهم نازكي تن نازنينش بدان مثابت كه از آسيب نظر مرد
 نگاه كند هني رخسار نور گسترش بدان حد كه اگر صورت عكس خويش را در آيةنيصفاي آي

 شب  كه ماههر بارنه ظاهر و زاهر شود، ي عكس رخسارش چون روي در آيةينعكس آن در آي
آيد از رشك و  معارضه و مقابله برمي  به عارضشخورشيد  باندان زيب و ضياچ  باچهارده
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تاب در جبين مبين او تيز   جهاند و هر روز كه آفتابزادگ خجالت آن مانند شمع بر خود مي
رود، ميان  كند از وفور غيرت و شرم آن مانند زعفران زرد روي در زمين فرو مي نگاه مي

 منسوب كرده، چو از سنبل بر ورق گل سايه افكند، تهمت سطبري  به موي راةباريكش ساي
 سان سايه زده بيهوش و  به عزلت را مانند گل هزار چاك كند وةپيراهن صبر مستوران پرد

 شكربار بگشايد دهان تنگ شكر را مانند غنچه ةخند  به لب راةقرار گرداند و اگر پست بي
  .ناشكفته بربندد

  ن أحسن املرجانشفتاه م   فيهتصورنا فما ـا رأيـم  
*  

  يادش ز خود ببرد و سخن در دهان نماند  خواستم كه وصف جمالش كنم وليك مي  
ات تأثيرطي دان و مهندسان اقليدس گشاي بعد تحقيق جس طالع او حكماي مةدر زايچ

اين تازه که  هر كه در بوستان اميد اند ات سپهر چنان نوشتهسيارادوار فلكي و اقتضاي سير 
 مقصود كه حصول آن از ة ثمين قرارگيرد، ثمر اين درهر که ةردد در درج خان گمتبسمروي 

 دست آوردن آن  بهدست ارادت او دهند و هر گوهر مراد كه  بهاحاطت فكر دوربين بعيد بود،
 بر سرالوجوه در دامن او نهند و چون سكندر ي باشد، باتعلّق اخطار مة مشتاق و مشاهدتحمل به

 مثال انس و جن از عرصات بحر و بر و در ممالك هفت كشور والي و مستولي گردد و سليمان
 خويش بنگارند و دد و بين  جهانةدل و جان نقش اطاعت و فرمانبرداري او مانند نگين بر ديد

، هم ساكنان خشكي  امتثال او بيرون نيارندة اطاعت و پاي از دايرةدام و سوام و هوام سر از ربق
ان تري از مهابت تيغ آبدار او نيلوفرآسا متوطّنخاك پايش را توتيا كردار در چشم كشند و هم 

  :عزمي. سر بر روي آب اندازند
  و إن هي مل تفعل ترجل هامها  ٍد ترجلَتـ رأته من بعياماإذا   

 ةعب كدورت شيب محروس و ايمن باشد و شةو هميشه آب جوي جواني او از شائب
صفت   بهبار و برگ نگردد و تير قدش كمان مثال  بيشبابش از صدمت خزان پيري شكسته و

 راستي ملبوس ماند و مانند او مدام ةحلّ  به نشود و سر و باالش چون باالي سرمتّصفانحنا 
 بگشايد و از نصرت و  تيغ شرق و غرب عالمآفتاب  بهگانسيار سرسبز بود و بر آيين خسرو

خيال خالف نفاذ که  هر آيد و بر ضمير بر سرفيروزي بر تاجداران گردون سرير آسمان آسا 
 ضربت شمشير سر از پيش ببرد و جدا شود و در سر هر سروري كه باد ةواسط  بيامر او بگذرد

ن گردد، سر جهانيا  بيعصيان حكم محكم او راه يابد بر طريق راه خاكسار آيد و پايمال و
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ري سازد و حاسد باغي حضرتش ثال دست تقدير دشمن آبي دولتش را مانند آب جاي در تحت
صفت سعادت  زندگاني خضرة آن چشمةرد و دريا بندرا مانند بيخ درخت در زير زمين فروب 

 حكم  بهيسر لشكر گفتم منافع حسن راي و تقديم آن بر شجاعت و مردانگ  باعمر جاوداني يابد،
ريبت و مجال محلّ آن  عاقلي را درهيچ ثابت و مستقيم است و ام  تو تقرير كرده  بااتي كهمقدم

بديل موهبتي   بيارشاد راي مقبل و اعمال تدبير صائب اين چنين نعمتي  بهشبهت نمانده، اگر
ارت در دست آيد زهي دولت و اقبال كه روي نمايد، تبليغ اين خبر و ارسال اين بش  بهجزيل

  :كسي جائز نه  باست و اظهار آن اات و جميع واجباتضترعحضرت پادشاه هم از جملگي م
  كـس محـرم راز   نشايد كرد هـر  

  ارـدت يـنش گر بايـر گفتـز به
  كه ناگه دشمني گردد كمين ساز    

  ندارـر مپـرم تري ديگـز دل مح
يش و اند هر كاري كه مرد خردمند عاقبت: چه در كتب حكماي گذشته مسطور است

تعلّقپرداخت آن م  بهاتمام آن مقصور و خاطرش ت او برروشن راي دوربين را پيش آيد و هم 
  .اظهار رساند  بهقدر قدرت انساني و وسع طاقت بشري در اخفاي آن آثار صبر جميل  بهبود و

  امــا عزمــت علــي معظّــٍم
  الح العدو الغشومـفإنَّ ص

  فاكتمه كي نظفرا   من األمر 
  رك اَن يظهراـعلي قص أم

داليل و براهين عقل ثابت   به مشورت باشد وةت و شايست محرميدرخوركسي كه   باو جز
وي موجب فتح باب مقصود و مقتضي سد طريق التفات   با گشته كه كشف آن رازتحقّقو م

وجه از دو حالت خالي هيچ   بهنگشايد زيرا كه اين نوع , دل خواهد گشتةضمير و انديش
تمام ا ه بي كه حادث گشته است و آن حاجتي كه پيش آمده عاقبت آنمهمد، اين نتواند بو

 ١»ناِئ كَوا هم ِبملَقَ الْفج«حكم   بهمقرون گشتني هست يا نه، اگر قلم تقدير بر صحايف ازل
لطايف حيل عقل   به محكمشةدست نيايد و عقد  بهچنان رفته است كه زمام آن قلم مثال

حيم و ج ر باري از طعن و شماتت اعدا و اندوه خاطر كه از حدت نا,ايدمشكل گشاي نگش
 ةدهد، ايمن ماند و داغ خجالت و شرمساري بر ناصي گوش جان خبر مي  بهشدت عذاب اليم

 و بخت ٢مساعدت قرانات سعد سپهر نيلگون و معاضدت اقبال سماوي  بهوجود ننشيند، و اگر
آن   بود كه چون دشمن بدسگال و حسود بطال را از٣اندتور پذيرفتني روزافزون حصول آن تيس

                                                   
 )٧١ص , ٥ج , معين. (اين حديث است. آنچه او بودني است خشک شد قلم به  .1

 .راهنما: الف  .2

  .ندارد» تواند«: اساس  .3
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 خبث باطن و كمال حسد و وفور بدخواهي و فرط باعثة به  حاصل آيداطّالعحال وقوف و 
ابطال آن كوشش بليغ پيوندد و بدين موجب حصول مراد و نيل مرام چند روز در  غيرت در

 از نوع فتوري و خللي خالي و اما اتمام پيوندد  بهاگرچه ماند و تأخير و حجاب توقّفپرده 
  :نظم. اند گفته عاطل نبود و نيز

  ته را باز نتوان نهفتـولي گف  سخن تا نگفتي توانيش گفت  
م سمت حضرت پادشاه عزيمت مصم سرلشكر گفت براي اعالم اين خبر يكي از ما بر

سمع  هنزد وي ب و استصواب مصلحت چنان روي نمود كه اين بشارت را من اتّفاقگرداند، بعد 
ين ا من مخصوص باشم، بنابرپرور  جانةتبليغ اين مژد  به برسانم و سروراًيتُِلمهمايون پادشاه 

  : در جهازي برنشستم»مع اخوان كأسنان املشط يف اإلستواء«فالن روز 
  علي جناِة مـن الفرصـا و أيـدها      
  تطلي بقاٍر و مل حترب كان طليت      

  اـل إن أملَّ ــجـبايل عـو ال ي

  رب القدوم بأوصـال و أضـالعِ      
  بسايٍل من ذخاري العيش متـاع     

  راعـاب و امـو ال ش ال خض
 طريق پيكان در دستياري پايي بر  بيكهاي  مدد قوادم و حوافي پرد و دونده  بيآن پرنده كه

 سينه جوالن ننمايد، ماهي صفت كه بر  بهراه تيز دود و مركبي كه در مضار عرايض آب جز
تيز پر  شكم سير كند، عجب كماني كه خود چون تيِر  به مار بر روي زمين جزسان بهپشت موج 

 نوي كه اگر هزار سال بر وي  تيرش چون كمان پيوسته بر جاي خود باشد، طرفه ماهامارود، 
 همواره  كامل نشود، حامل نفوس مختلف و ليكن دائماً عقيم، مسافري كه خودبگذرد بدر

  همراهش مقيم، مرغ آبي است كه چون آب سير خورد غرق گرداب فنا گردد، ماهياماسفر  در
جان ي  ديگران را از طوفان بالاماآيد  بند  افتد، خود دراتّفاقاست كه بقايش در خشكي بيشتر 

ر سيرت اصحاب كرامت ب دالن نه در زمين و نه در آسمان، و هم بر خالص دهد، هم مانند بي
 ست كه اسير آمده، ابري كوهي است كه پيش از قيام قيامت از هبوب رياح در ,روي آب روان

نموده و  ن مسارعت ميدرآمدزمين قطره نباريده، و شب و روز هيچ  بر کران بيوجود آب  با
براي رسانيدن خبر آن عروس نسرين بر سمع همايون پادشاه بحر و بر آن جهاز را يك 

دو   بهوقت سرعت  بهراند كه باد تيزرو را داد و چنان تند و سخت مي  نميآرامالعين قرار و فةطر
كرد و در چند روز   آتش پيدا مية حركت از جوهر آب شعلقوت  بهگذاشت و منزل باز پس مي

ي هاي اصحاب از فرحت و ابتهاج حظّ  دلةريح طيب  بههم بظهور معني و جرين  بهو شب
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óΟ«گرفت،  مي وافر s9r& t�s? ¨βr& y7ù=àÿø9$# “Ì� øg rB ’Îû Ì�óst7 ø9$# ÏMyϑ÷èÏΖ Î/ «!$#«ةنظّارساخت و در   را ورد جان مي١ 
»ã&s!uρ Í‘#uθ pg ø: $# ßN$t↔t±Ψ çRùQ$# ’ Îû Ì� óst7ø9$# ÄΝ≈n=ôãF{ $%x. ∩⊄⊆∪«لطايف   بهديد و زماني  ايزدي ظاهر مية آثار قدرت عالي٢

رسانيد و زماني استماع بدايع اسمار  عي ميفجريات ابوفراس و خمريات ابونواس ارواح را ارتيا
  :شعر .بخشيد و غرايب حكايات اجسام را سلوتي و سكوني مي

  يف غفلٍة والشمل مشتملُ والدهر  دةٌـراق داثَـوائب واألحـ النإنَّ  
  : گويدمؤلّف

  همــدمي چنــد  ام بــا نشــسته بــوده 
ــي  ــشتي بـ ــرده دو كـ ــا روان كـ   محابـ

ــود را بـــ   ــه خـ ــار آب داده ههمـ   كـ
ــاب  ــاب حب ــشه احب ــشيده شي ــا ك   آس

  صراحي آمـده چـون بحـر در جـوش         
  سـت در تـاب     ا مهي كز رشك او مهر    

ـ    هـر ســو تـوده از مرجـان و گــوهر    هب
ــي ــحاب ز مغنّ ــيش اص ــتي پ    آب دس

  پــرور  همــايون مجلــسي بــس روح  
  عـون بخــت مسـرورـ باـه دلهـمـه 

  روح پيونـــد كـــه دارد مهرشـــان بـــا
ــي  ــي از مـ ــا  يكـ ــشتي دريـ   دوم كـ

   دريـــا فتـــادهكــزان صـــد شـــور در 
  رغـــم چـــرخ مينـــا بـــر رخ آب بـــه

  گـشت خـاموش    پياله چون صدف مي   
  همــي كــرد آتــشي هــر لحظــه در آب
ــر   ــارا معطّــ ــر ســ ــاغ از عنبــ   دمــ

ــي  ــسي مــ ــاِر رود را آب بــ   داد كــ
  تر  خوشز هر چيزي كه خوش گويند       

  و دور اـن ازـبـمـانـده ديـــدة بـدبـي
عان كشتي باده تغير راه خالف مانند متجر دريا رسيديم، بدان جهاز از بادهاي مةميان تا در

يكديگر پيوسته بود مانند حروف مقطع از يكديگر   با چون خط مسلسلکه آنهاي  هيافت و تخت
منتظم گشت و از صدمت  معني و نامرتبط  بيرعق و جدا جدا ماند و چون سخنان شامتفر
  . اميد ظالم خراب و ناچيز شدسان بهي كوه آساي دريا ها موج

رض فقد مجع االضداد فيه االهو ان ترتعد و  احياله موجه و بارقه الربق و جنومه الربد و هو مساا«
ي  ِفٍةيشِر كَاحُِواَلْ الْاتذَ«، آشكار گشت و آن »يغشبه موج من فوقه موج و من فوقه سحاب« ,»امارات

آسا در قعر دريا   لنگر,برد ي ميايه باحت آباح جهاز كه در س، ملّ»اُءش يفي كَاحيا الرهبلِّقَ ياِةلَفَ
شوراب ديده پاك   بهآموخت دفتر دانش را البحرين مي  سفر مجمعةم كه تخترفت و معلّ فرو

                                                   
دن باد و لطافت آب آن بر روي آب و وزي. سبب نعمت خدا نگاهداشتن اي که کشتي به ؛ آيا نديده٣١آيه , )٣١(لقمان   .1

  .رود در دريا مي, سازد که حرکت کشتي را ميسر مي
  .ها در بزرگي هاي روان شده يا بادبان برافراشته در دريا همچون کوه ؛ و او راست کشتي٢٤آيه , )٥٥(ن رحٰم  .2
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ساخت و بادبان چون دامن عاشق در هواي   سنگ در زير آب مقرةكردار تخت  بهبشست و
تَجري الرياح بما «.  گرفتصدمت باد خم معشوق هزار جاي چاك شد، تير مانند كمان دلدار از

فُن١»ال تَشتهي الس.  
 تجريد را شعار و دثار خود ساخته و که آن  با مقيم روان بودندة خاندر آن مسافران كه ةطبق

 داشتند ترك كردند هم از سيالب فنا امان نيافتند و غريق بحر رحمت هرچهبر سيرت صوفيان 
آن حالت خود را در   اسير تنگناي شكم ماهي شدند، من در و چون يونس,گشتند و مغفرت مي

 احوال بحر محيط دست از جان عزيز خويش ة منسلك دانستم و از مشاهدسلك قوم نوح
  :نظم, بشستم

  خلت غني في سكر يوم الحساب  ج حتيـباه في اللـوت الجـقد سل  
يك تخته مانند  تر ماندم و بر ةو از غايت حيرت و ضجرت دريا مثال لب خشك و ديد

 . ضمير مثبت گردانيدمة بر صحيف٢»اِهللااِءضقَا ِبينِضر«حرف بر لوح مالزم شدم و رقم 
  :گويد مؤلّف

  دـتـم فـتـود در دسـر مقصـوهـا گـم تـتـخواس
  وريـيدش زـازم ز عقــت را سـخـروس بـتا ع

  چرخ چون صدف بگذشت آب از سر مرا از دور
  ريـتم گوهـدس هبين كه هم نامد بت ـوين نحوس

  دـيـر امـر از بحـوهـبي را گـر طالـد هـي رسـك
  ريـسـادت افـعــد از سـابـيـر نـدارد سکه  هر

گشتم و گاه از صدمت بادهاي  چرخ دوالبي همراز مي  باي چون كوهها موجگاه از تالطم 
از آب گشته بود و تر  خاك ساحل عزيز ,خوردم  در قعر آب غوطه ميغواصسخت مانند 

 سپاه وي و برودت هوا دگوهر نفيس تن پرآب چون خاك راه ذليل و خوار مانده، گاه از بردابر
لرزيدم و گاه از استيالي ضعف و ناتواني و فتور قواي  آب بر خويش مي  درمانند عكس آفتاب

نمكي   بيماندم، از يمك و اضطراب عاطل و عاري جسماني بر صفت آب مرواريد از تحر

                                                   
: و در نسخة الف) ۶۸۰ ص, يواند(» ما کُلُّ مايتمني املرُء يدرکه«: طور است اين مصراع از متنبي است و مصراع اول اين  .1

 .دزو باد هميشه در مخالف کشتي مي. ستالسقف آمده است ولي درست السفُن ا

 .هاي خدا ما راضي هستيم بر فيصل  .2
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گداخت، صبر دستگير و عقل ثابت قدم پايدار مانند   نمك در آب ميسان بهشورهاي آب دريا 
  :ماند  نمييخ در تابش تموز بر آب خويش

  املـكح   فؤاديمضطرباً لقد أصحبت قالزالال اَءـوٍت فار  
*  

  رخـي چـبانـا مـنـل فـيـاد ز سـراب بـخ
  نـم وج بر سرـ موجـال مـد آب بـه رانـك

  رـوفـلـيـ نانـس بهدم ـنـكـبر آب ف رـپـس
  نـو گوهر مـچشد رق ـآب خيز فنا غ در
  بر آب خويش نماندم چو داد چرخ بر آب
  نـور مـود زيـبري كه بـر صـس گوهـنفي

 روشن روي، از ترِي آب و ة و متبدل گشته، آيينمکدركدورت نوايب   بهآب صافي عيش
از آبگينه بر سنگ مانده، همدم جز دم تر  ، و دل و دست تدبير شكستهعفونت هوا زنگ بسته

كردم از  چند آب را آشنا ميشد، هر  نميرخار ماهيتن پ بود و همخوابه جز  نمياهموار نهنگن
ديده و جان  هي پرآب بساط بسيط خاك را بها چشمرسانيد،   نميساحل نجات  بهطوفان بال
كرد از غايت مهابت و فرط رعب  آن آب تيز نگاه مي  ديده دربرد و هر لحظه كه مردم آرزو مي

از غايت  رسيد،  آب موج كه بر تن ميةنمود و هر قطر آن آب همه شمشير و ناچخ آب داده مي
همه وجه دست از شاخ اميد كوتاه   بهآمد، چون شوري آن تن مانند موم از آتش در گداز مي

uΖ$«آية   بهنياز تمام  بازديچشم پرآب و دل پرآتش در حضرت اي  باديدم −/u‘ Ÿωuρ $oΨ ù=Ïdϑ ysè? $ tΒ Ÿω sπs%$ sÛ 

$ oΨs9 ÏµÎ/ («منت درخواست كردم كه نهال وجود مرا از   بيزبان بگشادم و از حضرت بخشنده ١
 احوال ة احسان خويش سرسبز و سيراب گرداند و گرد كدورت عيش از چهرکران بيدرياي 

انديشيدم كه اين  خود مي  بااك بشويد، و در اثناي اين حالتآب زالل عين عنايت خود پ  بهمن
ست كه از دور چرخ آبگون مرا روي داد و اين چه خجالت است كه از مخالفت  اآبي  بيچه
 هالكت بيرون بردم و مواجار و روزگار خاكسار آبروي من ببرد، نه جان گراني را از ا غدةزمان

 از خنجر آبدار اگرچهروي آب آوردم، و   پادشاه برينه گوهر خود را در اتمام مصالح كلّ

                                                   
 .نهادي,  بر آنان که پيش از ما بودندکه چنان همن ؛ پروردگار بر ما تکليف گران۲۸۶آيه , )۲(بقره   1
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ä. <§øÿtΡ èπs)Í←!#sŒ ÏN≅‘«حكم   بهالموت ملك öθpR ùQ$# 3«انفسي را خالص و نجات صورت نبندد، هيچ  ١يك ام 
من بر  ةه از تِن خاك گشتآرزوي جان شكر تا صبح روز محشر در دل من خواهد بود و هر ذر

ست  ا خواهد خورد و آن اينکران بيد فزود و افسوسهاي هاي فراوان خواه فوات آن حسرت
 توجه من ثابت و مة، بر ذم٢»ِدهعالْ ايل هذَ ِاِده املَِْتقْ ونمِِ«نامحصور پادشاه  منكه چون حقوق ت

هيچ وجه فتوري راه نيافته بلك هر   بهاست و از ادوار روزگار و تعاقب ليل و نهار در قواعد آن
 و چون مني را كه از غايت خمول سيمرغ آسا در پس قاِف ,ضاعف پذيرفتهلحظه و هر زمان ت

وا ساخته و ماروت مثال در قعر چاه مذلت نگونسار و از چشم جهانيان دور مانده محنت مأ
  :شعر,  جهان نما و سرافرازتر از سرو آزاد گردانيدهبود، مشهورتر از خورشيد

   بيديو قد كان فيها اخذاً  يبةامانا بين يف زماٍن قطّ ن  
*  

  آنکهاش قاصرست از     زبان ز شكر كرم   
  دم چو خاك سـر افكنـده و ز تـربيتش          ب
  جهان كار عقد و حلّ در كه اوست عون ز

  ست و زمن همه تقـصير      ا و همه كرم   ا از
  چرخ اثيـر    رسد به   چنان شدم كه سرم مي    

  انه نظيرـست در زمـرا نيـبدان حدم كه م
 ةاوج سما رسانيده و خام  بهحضيض خاك تامحلّ ن از ثري تا ثريا و از و قدر و منزلت م

 آن تقلّدقبول محلّ  و آصف را مشكل گشاي وزارت ممالك وسيع خويش كه هزار ارسطو
 اكابر در ة اماثل و فرقةدست كفايت و بنان تدبير من باز سپرده و نام مرا از جمع طبق  بهنباشد

تنفيذ  به  برايا راةد قربت درگاه خويش مثبت كرده و جمهور رعايا و كاففهرست صدر جراي
همه وجه در اثبات حكم من كه رقم ذكر آن بر دفتر ليل و نهار   بهامضاي احكام من مثال داده و

قلم   بهتا روز حساب باقي خواهد بود، صدق اهتمام خسروانه ارزاني داشته و هر برات امري كه
قسمت شب برات واجب و الزم ةته نفاذ مضمون آن را چون صحيفن گشامضاي من مزي 

شمرده، اداي بعضي از سوابق ايادي كه حساب آن مهندسان كامل كياست را تا روز شمار 
ن اتمام نوعي از مصالح تقديم رسانيدمي و خدمت پسنديده كه متضم به دست ندهد من نيز

 همه وقت در اداي حقوق منعم ملكي باشد ثابت كردمي، چه نفس شريف و مردم اصيل
ات ولي نعمت جان عزيز را خوار شمرد و مهم برآمد ةمقابل  بهدقيقه فرو نگذارد وهيچ خويش 
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آتش سوزان  بايد كه اگر در راه كمال هواخواهي گوهر نفس شريف او را در مخلص پادشاه مي
د بلكه زر اخالص او طبع او ظاهر نگرد ر و تبدل در تغياي ه مثال ذرقوتحوادث افكنند يا

ب مانند طَبق در دو پاره ئ نواةار  بهچون زر خالص كامل عيارتر شود، و اگر اعضاي گرامي او را
وار دِر قصر دولتش را نگذارد، چون در   عبوديت از گوش دل بيرون نيارد و آستانهةكنند حلق

عام عام پادشاه  گردد نسبت آن خاص فيض سحاب احسان و انمتبسمباغ مرادش گل سعادتي 
 تأثيرنجح عاري و عاطل ماند، از   اميدش از ثمرةواجب بيند و اگر برخالف آن بيد كردار شجر

 مخالفت بخت ناسازوار خود داند، هم در ة كند و نتيجتصورتقصير در توشيح نهال خدمت 
وزيد و  دل بةهي بر گل پژمردالاثناي اين فكرت و انديشه بودم كه نسيم صباي كرم نامتناهي 

øŒ«بشارت   به از مطلع دولت اقبال بدميد و مبشر بخت مساعدمسرتصبح  Î)uρ $ uΖ ø%t� sù ãΝä3 Î/ t�óst7ø9$# 

öΝà6≈uΖ øŠpgΥr'sù«مدد   بهت را از رخسار راحت برانداخت وشقّم در گوش جان رسانيد و حجاب ١
دلي چون   با پيوست، مناز جزاير قريب سرانديپاي  جزيره  بههبوب باد موافق آن تخته كشتي

الف از مالبس عريان مانده و قامتي چون نون از تهي شكمي خم گرفته و رخساري از توالي 
 مصحف كوفيان منقوط گشته بر حرف دريا افتاده، از غايت سان بهآلود اشك  قطرات خون

اده مراصد اطراف و پيچيدم و مانندهاي دو چشم باز نه حيرت بر مثال الف و الم بر خويش مي
ت  شدةداعي  بهشده و زبان نه  سين پردندسان به حسرت گزيدن باعثة به ها لبديدم،  جوانب مي

 ميم تنگ آمده ةافته و دل از نهايت اندوه و انديشه چون حلقکميان ش  خاييدن كاف آسا ازجوع
ز فرط نحافت و  تن سر فرو افكنده و جسمي اةو جان از هجوم سپاه محن بر صفت تا در زاوي

 مفارقت حفض عيش و عدم تأثيري مانده و از مسم  بيوفور ضعف بر طريق تنوين اسمي
 وجه ممكنهيچ   بهاسباب فتح باب نجات تن چنان ضعيف و نحيف گشته كه رفع صوت

كردم و عزم بر وداع جان   ميتصورالعين  گشت، و داعي اجل و متقاضي مرگ را نصب نمي
ين حال بگذشت و  اداشتم، تا زماني بر ر چشمي دريايي از خون روان ميجزم گردانيده، از ه

رعايت  آورد و جان كه از شوكت سپاه بالنقصان  به رويمواجاثر بردابرد و مهابت افواج ا
مسكن مألوف تن باز آمد و دل خون گشته كه   به واجب شمرده بود٢»اقطَايا لَم ِماررفَالْ«مضمون 

دوه ضعف و ناشكيبايي را همدم خويش ساخته بود در رياض فرحت و  لشكر انقوتاز 
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فقدان غذاي موافق كه   به مغذيهقوتتي مديد  چون مداما نامتناهي قرار و آرام گرفت، مسرت
  ولُاكُ تٍةدعِمالْارن«ست مبتال گشته بود و آتش جوع معده كه  اآدم را سببي ظاهر قوام بني

تشروصاف اوست، قواي جسماني را پاك بسوخته و تن از غايت نحافت چنان  يكي از ا١»ب
 ضعف قوترد و بر اعضا کن رسد بر وجود استدالل مي  نميگوش مردم آواز من شده كه تا در

گشت و مانند   برگ گل عاجز و مضطر مية بار سايتحملچنان غالب و مستولي گشته كه از 
خواستم   براي استطالع و تنسم خبر ممكني و منزلي ميدهرچنشد و  بنفشه از سر تا پا كبود مي

يافتم و مانند زمين زمن بر اندك   نميين مطلوب دسترس اگونه برهيچ   بهتا چند گامي بزنم،
 در اين و اند  من گفتهةاالحزاِن سين گشتم، تو گفتي اين رباعي در وصف بيت  نميحركتي قادر

  :نظم, اند معني براي جيد وجود من سفته
ــشينم نخمــد بخــتم بــينبــر ذر   ه ن

   كنمگر لقمه مثل ز قرص خورشيد
  رخـتم بـين    دو منزلي برد   هموري ب 

  تم بينـد، بخـنه بر دهـكي سيـتاري
آن جزيره زاهدي سروقت  ين حالت نا موافق و فكرت اندوه افزاي بودم كه ناگاه در ازماني بر

تافت و طلعت كرامت نمايش از   آساي او ميفتاب جبين آةمن رسيد كه نور طاعت از اسر
’ ™öΝèδ$yϑ‹Å«مضمون  Îû ΟÎγÏδθã_ãρ ô ÏiΒ Ì�rOr& ÏŠθàf�¡9$# 4«جاي و در  داد، بر سپهر كرامت قطبي پا بر  نشان مي٢

همه عاليق  ي شيم، از علم مصطٰف قدم، خضرموٰسي دم و عيٰسيراه طريقت غوثي راهنماي، پير 
محنت رپ دميان بيدا لباسي سبز قانع شده و در  بهو مشاغل دنياوي تجريد گزيده و مانند شمشير

 دامن جان برچيده، سؤال شهوات نفساني چون قانع از لذّات ي ساخته و ازمسكن و ماٰوو بال
 ,ديوار قناعت و رياضت آورده  بهپشت خانه و اموال و اوالد گردانيد و محبتروي از 

چون، چون فاخته در گردن  ت بيعروس عزلت پيوند تازه كرده، طوق شوق حضرت عزّ با
تسبيح و اوراد   به بلبل آسا٣»تقْ و اِهللاع ميلِ«رياض رياضت بر شاخسار  كشيده و در دل
  :نظم, شده ممترنّ

  ت عزلت نيافت، هيچ نيافتكسي كه عزّ  د، هيچ نديدـت نديـكسي كه روي قناع  
الل ظليل ظ حرمان و حسرت مانند شمع بسوخته تا از  طرب جوي را از تاب آفتابنفسِِ

سرير پايدار  برين بر مفرش خاره و خار تن در داده تا در بساتين خلد  بهي ساييان پردازد وطوٰب
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بركشد كه چون  سرافرازي كسي درت از سندس و استبرق چهار بالش سازد؛ چه لباس سبز عزّ
صفاي او برافراخته بود و مانند   بار سپهر صد هزار مصابيح و مشاغل انوار در صحن سينهني

ي باشد و مثال درياي محيط لّحن و مزواهر جواهر تجريد مزي  بهسر تا پاي صفحه تيغ از
سباحت بحار معرفت  ازصفت نيلوفر  سازد و بر ميان آرد و تر  خاك را درةوار اين تود صوفي

 سبزه پايمال ظلم سان به بر روي آب اندازد، و اگر جباران ممالك بيدادي سر و تن او را جادهس
 و اگر چون بنفشه  سر باال نكند و سر از راه صبر برنتابد،تحملو عناد گردانند از غايت 

 آسا زبان را از آزادي و قامت او را دو تا كنند سوسن انتها سر  بيآسيب صرصر جور و جفاي به
آب در فلق و   بي ماهيسان بهشكايت الكن دارد، چون مرا  پرغصّه و حكايت پرقصّةداي تقرير ا

 عزيمت و کيفيت از مجاري احوال من باز پرسيد، من تشفق كمال باعثة به اضطراب ديد
. او تقرير كردم پيش , بعد حرٍف دريا، حرفاًکران بيي ها رنج تحملماجراي غرق شدن جهاز و 

ديده  رآب من اشك خوني ازي پها چشم ةرآتش من دل بسوخت و از مشاهد پةزاهد را بر سين
عنصر عيادت تن ضعيف آغاز نهاد و پنج حس   چهارقوتفرو باريد و بعد سه روز كه 

آب جا  آنمصاحبت خويش در باغي كه رياض رياضت را   به آفت نجات يافت، مرارششد از
من چون . گردانيد، روانه كرد  ميمنورانوار معرفت   بهر سواد آن شمع ضمير راداد و د مي

 مشقّت تحمل  بهمتابعت او پاي در راه نهادم و  بههنگام شمار افتان و خيزان  بهانگشت محاسب
ت نفس ضعيف و تن نحيف من قصد آوردن انواع  در مقام مذكور رسيدم و براي تقويبسيار
 زحمت شكستن در دامن او تحمل  بيكرد بار آن  درختي كه سر باال ميكرد و سوي هر اثمار
 رسم هديه پيش آورد و زبان  بهرشد بر منهاي تر پ هافتاد، چون دامنش از انواع ميو مي فرو
ي رسيده بودم و يجا  به بگشاد، من از غايت تهي شكمي١»اهيِده ماِردقْي ِمٰلا عايدهِانّ الْ«معذرت  به

اميد قرص   بهداشتم و در روز  چشم مياي ه دانشب از خرمن ماه  بهن خام طمع گشته كهچنا
 که آناميد   بهگرفتم و دل نميو بر ابودم و مانند حربا دو ديده از  تنور آسا دهان باز ميخورشيد

ت عذاب نار و جان از شدسوخت   آتش سينه ميبر سرلب ناني در دهانش افتد مانند تابه 
 كردم كه مگر رضوان تصورداد، چنان  مفارقت تن رضا مي  به حيات سير آمدهلذّتجوع از 
 قطرات رحمت اٰلهيين مهجور تحفه آورده است و يا خود سحاب كرم  ابرين را بر نعيم خلد

تش جوع چون آ. ي آن را حالوت طعم شماِر جنان بخشيدهها بر باغ آن زاهد باريده و ميوه
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 حمد و ثناي باري عزّ  به سفر كرده در مسكن تن باز آمد و مقيم شد، زبانقوتمنتفي گشت و 
 شكر بنهادم تا آن زمان كه عروس پري ةاسمه بگشادم و سر بر خاك مسكنت براي اداي سجد

از تر   جان مثال رخ در نقاب حجاب كشيد و روي هوا از غايت ظلمت مهيبرخسار آفتاب
هرچند مصاحبت چون : نزديك من آمد و گفت  بهزاهد. طلعت نازيباي شياطين، نمودن گرفت

 استقامت و اماتويي سبب راحت جان و مفارقت تو مقتضي جراحت دل دوستان است 
 محيط حال و بسيارسواد اين باغ صواب نيست و بدين سبب اخطار   بهاستنامت تو در شب

  ديگر والي و مستولي١ياني است كه بر معشر جنّين باغ جنّ اكه درشوش روزگار تو گردد زيرا 
  .ستا

  العبفيها م ٍة لوسا رليما  ِجننٌسماِن  لسارج٢بتر  
و اين طريق گروه طوق امتثال ايراد در گردن دارند و روزگار خويش در مطاوعت و 

فراز سپهر ظاهر   بر عالم نماي خورشيدةگشاي آيين  جهانبرند، چون سكندر سر مي همتابعت او ب
 قدرت ةمصاحبت او در اطراف و جوانب جهان طوف كنند و چون مشاط  بهگردد، سكندر مثال

 مشام ترتيب كند همه باز ةبراي جلوه گري عرايس روشن روي نجوم را سرخي شفق و وسم
ايشان طريق مخالطت   با بازها سالار و آرام گيرند و جز من كه از آيند و در صحن اين باغ قر

و بناي عهد و ميثاق را اساس محكم نهاده، ديگري را در شب اينجا منزل ام  انست ورزيدهؤو م
 باغ دريابند مانند گل لباس وجودش پاره پاره در اينشب   بهراکه  هركردن ممكن نگردد و 

ست، من  ااي  باغ دور معمورهاز اينن نشانند و چند فرسنگ  الله در طشت خوسان بهكنند و 
 مخالفت بايد كرد تا از شرِ م ميموافقت من عزيمت مصم  بهراو كنم، ت را بدان راهبري ميو ت

بسيارت ايشان از دامن خويش كوتاه گرداني و نيز آن موضع جنيان ايمن ماني و دست مضر 
 مجرد  به من:گويد وزير مي.  اندكهر دو مسافت ميان  باغ است واز اينتر  و منزهتر  دلكش

رخوف و خطر دليل صواب و صالح دانستم و عدول از استماع اين خبر ترك آن مهالك پ
مصاحبت زاهد   بهو شبانگاه  كردم،تصورت دانش  ركت راي و قلّةمناهج و مسالك خير نتيج

 ظلمت شب روي هوا اگرچهدادم، دست حسن عنايت او   بهپاي در راه نهادم و زمام مصلحت
از تر  قير و قطران آلوده كه آللي نجوم سياه  بهرا چنان دود اندوه كرده بود و فضاي عالم را چنان
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 اعمال ةتو گفتي نام. آمد نظر مي  نامعقول درة آينسان به نمود و پيكر ماه ي طوسي ميها شب
هاي مشركان را در مركز هوا وديعت نهاده، نفس  دل يا اند عاصيان در فضاي عالم باز گشاده

هيچ سبيل   بهكرد و افسانه هم راه منقد گوش را قائد راه لب گم مي  بيةمردم چون دكم
  :مؤلّفلل .يافت نميدر

  وليل طويل الذيل رخي من الدجي   
ــا   ــاء قناعه ــه ذك ــشفت في ــو ك   فل

  هـه كأنـيـدوار فــلك الـري الفـي

  ن باديـا  سد والً فغطي كلّ مـا كـا       
ــرط ــاه لف ــا دج ــارخافيا نوره   ص

  ياـبح ناسـدوران اصـض والـريـم
تر   چون كمان از تير راستژي كها راهبري نور باطن و داللت شمع ضمير در راه  بهزاهد

گذاشت تا آن زمان كه آن   نمي تسبيح يك لحظه از دست خويشة مهرسان بهرفت و مرا  مي
ان، آن برهنه كه حلل نور در بر عالميان پوشاند و آن  آبروي جهة روان و آن بخشندة بستةچشم

ر، آن مسافر بحر کلش  بيريزه را بر تيغ كوه گوهر آبدار گرداند، آن جهان گشاي سري كه سنگ
ا، آتشي كه آب حيات نشو و نما در كام حسيم منزل ةو بر، آن نگين خاتم سما، آن همساي

 د، گاه معجر زربفت شفقآميز  رنگي دگرينن هر كامي كه در مكنقّاشاطفال نبات ريزد و 
 را چون گوي سيمين در نهد، گاه ماه  گاه طيلسان سيم اندود صبح بردوش سحر,شام دهد به

 مغرب پنهان كند، گاه ة در زاويزرين ميدان زبرجد آسمان گردان كند و گاه مانند چوگان ةعرص
 كسوت سياه در سبز پوشد، آن قرص عباسسيرت آل ر  باه و گبر سر تاج زر چون جمشيد

اميدوار نيايد، آن محنت هيچ گرم كه جز در دهان نهاد نيفتد، دينار نامضروب كه در جيب 
صفا و   بانماي آن زاهد متابعت هدايت راه  بهن روي بنمود،اارداران، آن پرده در طر افزاي روزه

ه و دلگشاي برين منزّ  بستاني ديدم چون فردوسموضع موعود رسيدم،  بهخاص حضرت كبريا
رنگين مشكبوي سفيد بر هاي گل و احصا، و در انواع رياحين مانند برگ درختان بيرون از حد 

نمود كه تو گفتي كواكب منير بر اوج فلك مستدير طالع گشته است يا  ي سبز چنان ميها شاخ
 ةر كرده، گل سوري از پيراهن دريددست قدرت ايزدي درهاي شاهوار بر صحن زمردين نثا

انتظار لقاي محبوب خويش   درعينه چون چشم زليخا بداد و نرگس  نشان ميآلود يوسف خون
  :زد  نميهم چشم بر

  ر من أوراق أغصاِنـ أخض١قـفري  قاًـفـنـتان مـما الورد يف البسـكأن  
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  ١٥٥ \\االُنس  بساتين

  اب فيه املستريانـدٍس غـن جنـم  زهرالكواكب يف أعٰلي السماء يدن  
 ,شد  ميتصوري عاشق ها چشمقد سرو بر لب جويبار است چون عكس قامت يار در آب 

ده، سوسن در برآوردعا   بهچنار از براي دوام برخورداري باغ از شاخ جواني خويش دست
الي  قامت بنفشه كمان مثال خم گرفته و هر طرفي باةاوصاف چمن ده زبان گشاده هر گوش

داشت و صباي عليل تن بيماران عشق را   قديم تازه ميمحبتگل   باصنوبر راست ايستاده، بلبل
زهاد واسطه مجاورت آتش بر صفت   بيي درخت عود تاريها شاخپوشانيد،  لباس صحت مي

ت طنين اقتضاي خاصي  بهاصري خوشبوين صندل مةگردانيد و شجر  ميمعطّرمشام جان را 
ه آن همه نظّار در ١ديده و جهان گرديده كشيد، سپهر جهان سوي خود مي  بهسپهرفلك را از سله 

گشت، و   انصاف گرِد سِر نو عروسان تازه رخسار چمن ميباعثة به تن چشم گشته بود و هم
الله ساغر  ,گشت اثمار سرش مي  به اوراق رياحين و اشجارةهم از غايت حيرت در مطالع

شكست و  ميسنگ خرد   بهو اهل صفا را چون جامزهاد  ةصد سال ةين بر دست گرفته توبقوتيا
نمود  اليقين مي  مردمان را عين٢»ِرصي الب ِفيدِز يضِري اخلُ ِفرظَلناَ« پيكر اثر صدق معني زمردتر  سبزه

بلور صافي آبدار فرش آبگون بسته بودند،  كرد، و در صحن آن باغ از و چشم افعي را كور مي
گيان را چنان نظّارنمود و  دو مي ه لطافت و صفاي آن حسن و زيبايي باغ يكي ب ازهچنچنا
كمال صنعت و نهايت حكمت اصناف رياحين و  شد كه مگر آب شناسان درياي دانش از مي

اض و خاطر ظلمت زداي جرم مدد عقل في  به و يااند انواع درختان را بر روي آب نهال كرده
از ايوان تر   و نزديك آن باغ قصري رفيعاند  لطيف بخشيدهكثيف خاك را صفا و روشني آب

  : سحرانگيز مانيةهاي خام در ديوارش نقش كسري بر
  ع احلديد احملكمـن طبـاؤد مد  جادهف أـر املنيـما القصنو كا  
  فـاء فــمـالس   تصلت بابراج٣ما ابراجهو كانمـألجن ت باـري  

*  
  زهي فرخنده قـصري كـز لطافـت       

  دش چـون مـه نــو  خـم طـاق بلنـ   
  توانــستي ز ســقفش مــردم آســان

  بـرين بـود    جهان را نـسخة خلـد     
  فلك پهلو همـي سـود      ز رفعت با  

   را كردن ِگـل انـدود      رخ خورشيد 
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  االُنس  بساتين// ١٥٦

  

  اني ديـگر افـزودـزمـيـن را آسـم  ي باال برانداختيچو بامش هر سو
زيور حسن كمال و   بهدم،سوي آن قصر شتافتم اندر آن دو عورت دي  به باغةنظّارچون از 

 در يك  و آفتابتو گفتي ماه ,زيبايي آراسته و لطافت خلعت شان زيور را زيب و بها بخشيده
زلف چون زنجير   به را در يك برج اجتماع شده، يكي و زهره و مشترياند ران كردهمنزل ِق

قامت چون تير معتكفان   بهآورد و دوم ر هواي خويش موي كشان مي عزلت را دةمالزمان زاوي
 دلربا جان عاشقان را ةكرشم  بهكشيد، يكي سوي خويش مي  به انزوا را كمان مثالةصومع

زير زمين   بهاز شرم رخسار يكي آفتاب ,كرد افزا دل جهانيان صيد مي ناز جان  بهربود، دوم مي
 اعتدال باالي يكي سرو ةنظّار شب چهارده برنيامده، در يش جماِل ديگري ماهرفته و در پ فرو

مانده و از غيرت رفتار دوم كبك دري خراميدن خويش فراموش  سهي از حيرت پاي بر جاي
ت غراعيه نصيب راحت و هديه ةكرده، طلعت زيباي يكي چون غرساخت،   پيوند روح ميمسر

زد، و از غايت موافقتي كه ميان  قراري و ناشكيبايي در خرمن دل مي ش بيشكل رعناي دوم آت
و چون دو  ,شدند  نمييكديگر جدا ايشان بود روز و شب مانند دو پيكر و بر صفت فرقدان از

دادند، دو جان  و مجال ميمحلّ مغز در يك بادام و دو در در يك صدف مفارقت و مباينت را 
 و دوم ي ساخته، يكي را سمنبرته و يك دل بودند در دو سينه ماٰويك قالب قرارگرف بودند در

 حال من پرسيدند، زاهد کيفيت سوي من ديدند زاهد را از که آن مجرد به ,را گلعذار نام بود
و در باب نوازش و  ,ايشان تمام باز نمود  با,تقرير پيوسته بود  بهوي  باکه چنان سرگذشت قصّة

من چند روز . من در آغوش كرد و بازگشت  با وصيت فراوان فرمود و دست وداعپرورش من
:  را گفتمميان بگشادم، و سمنبر ن قصر عصاي رحلت از دست بنهادم و كمر مسافرت از آدر

پيوند كه شما از گوهر پاك و اصل  تحقيق مي  بهمرا از محاسن اقوال و افعال شما چنان
 يک هركنم كه  م چنان استدالل ميم اين احوال مستقيم و معالي هةمشاهديد و از ا شريف

 مکرم و دودمان معظّمخاندان   بهست و نسبت ا باغ سلطنت و اختر برج پادشاهيةشما غنچ از
رسد زيرا كه مثل اين خصائل حميده و شمايل  پادشاهان جهاندار و خسروان وافر اقتدار مي

  : لما خلق لهميسركل .  نتوان كردتصورديگري  رجمند در بلند و نفس اهمتپسنديده و 
  ١الكرام املكارم و تأيت علي قدِر   العزائميتعلي قدر اهل العزم تأ  

*  
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  كريمي ار نسب خـويش را نهـان دارد        
  ره نسيم مشك نهان كرد كي توان يك

  هاش بديـد   كرد صنعاي چو رو در آينه   
  ديي توان پوشد كپرده طلعت خورشي هب

تحقيق اين گمان و تصديق اين تفرس شرف اعالم ارزاني داري و پري كردار   بهمرا اگر
 اين كار مشكل بازگشايي لواحق بدايع اشفاق ةسخن در پرده گفتن بگذاري و نقاب از چهر

الطاف و مواهب سابق تو منضم گردد و از مكارم عنصر لطيف تو غريب و عجيب نبود،  بر
 ماه  با را از ابر دو چشم صد هزار قطرات اشك بر گل لعل رخساره فرو باريد و پروينسمنبر

  :د و گفتبرآورهاي سرد   ماتم زدگان دمسان بهمنير مجتمع و مقرون گردانيد و 
ــويم  ــر گ ــشتن اگ ــال درد دل خوي   ز ح
  دِر اميد چو بر روي من قـضا در بـست         

  كسي كه اگر  بتافت ز من روي هر    چنان
  تو اي سپهر بـزن آتـشي در ايـن جـانم           

   تا هر روزکه آنشدست حامله شب بهر    
  ز جور چرخ كه روزم سياه كرد چو شب

  ناـز مـوج ف فـلك اســاس بـاد خـراب

  كسي چو نيست كه بر حال من ببخشايد 
  اگر جهان همه يكسوست هيچ نگـشايد      
ــ   ــويش ننماي ــرم روي خ ــه نگ   ددر آيين

  آيـد  كه دوست رفته و در تن هنـوز مـي     
  بــراي جــان مــن او تــازه محنتــي زايــد

   شـايد  ١اگر چو صبح كنم جامة كاغـذي      
  آيـد هـيـچ دلـي راحــتـي نمي كـزو بـه

 ةدراز است، غلبو  حال ما چون شب هجران پايان ندارد و مانند روز قيامت دور قصّة
مجاورت منظر محبوب آن   بهط آرزومنديشوق مالقات طلعت مأنوس آن يار سفر گزيده و فر

 ,تابد ربايد و دست حسن تقرير و بيان را برمي دلدار پيوند بريده، عنان تحرير از بنان قلم درمي
 از انواع اشتياق اي شمهراق و خايراد بعضي از لواعج   بهآيد كه و اگر گاه گاهي خواسته مي

دحام زذكر طرفي از ا  بهاح باطن ظاهر گردانم و بر سبيل تكلّف براي انشر٢المصدورنفثةطريق  به
قلم و  ,دروني خالي كنم , سينه مخيم و معسكر ساخته استو هجوم سپاه محن كه در صحِن

ذيل كمال عجز و اضطرار   بهزنند و  مي٣رو هآيند و دست روب قواطع حجج متن پيش مي  بهزبان
 و اين پيدا را پاياني پيدا نيست، گويند چون دريا را كراني نمايند و مي تشبث و تمسك مي

 و تّفاقين جز طلب ايجا و محال باال ات درسياحرعايت جانب سباحت و سلوك طريق 
 جادهتناوب نوائب هجران و هجوم حوادث حرمان از   بهتكليف مااليطاق نتواند بود، مزاج تو
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غما برده است، ي  بهراو اعتدال طبعي عدول نموده است، و سپاهي لشكر سودا خيل دماغ ت
مقاصد ديوانگان و مطالب از عقل بيگانگان را كه از حد قدرت و امكان پاي بيرون نهاده باشند، 

 و تكفل نمودن و طوق قبول تلقّيتمام   باو چون اكسير اعظم در زوايا و امتناع مختفي شده
 و پرداخت آن زيور جيد مساعي خويش كردن جز زردرويي و شرمساري ثمره ندهد، و طعن

  .كمند سوي خود كشيدن بود  بهمالمت ارباب كياست و اصحاب فطنت را
ست و در افاضت  اي آب سال و ماه روانها چشمرآب چون ي تو پها چشم: گويد قلم مي

  .دموع نظير ابر نيسان در ابر و باران كتابت صحايف شوق چگونه دست دهد
 روميان گشته است، اگر دهاندل تو از توقد نيران فرقت همدم آتشكده : گويد زبان مي

ي آن مراد كاغذ و قلم را پاك بسوزاند و خاكستر گرداند، نه من ها زبانتقرير پيغام او بگشايم  به
 ين فكرت ا در نورد و ازتمنّاكام توانم رسانيد و نه خامه دستگيري تواند كرد، اين ورق   بهراو ت

  .١»ِلاِطي البي ِفاِدم التَّن مير خَقي الحلَ ِاوعجلراَ«فايده باز كرد  بي
  شـانة آتـد از زبـرح دهـونه شـچگ  قلم ني است و دل آتشكده زبان قلم  

*  
   تدوماينيل الدهر يف جنبه   ياـزين حيت ملننت لـطال ح  

*  
  زبان راسـت نيامـد      شرح غم هجران به   

  چون كس نگشايد گره از كار دلم هيچ
  ايـد ب آن گويم صد سـال ب      گر صد يكِ  

  ادن چه گشايدـش گشـ راز دل خوياز
 ةآن وظيف  صد هزار چو من نيست و ذكر بعضي ازةدر راه شرح و بيان اين قدم زدن انداز

 کران بياز سرگذشت بازنمايد و از هفت درياي  اي شمهست، اگر مردم بخواهد كه  اعمري
سرعتي   با شمار كند و بر اوراق اشجار تا روزتيبقصب ربع مسكون خانه تر مداد سازد و از

ه و از بحر  بنويسد، هنوز عشر عشير آن تحرير نكرده باشد و از زمين بسيط ذرتر تمام هرچه
محيط قطره بود و از استماع آن حوادث عمر كاه و نوائب غم فزاي دوستان جاني را التفات 

 اسير اٰلهيتقدير   بهضمير و انقسام خاطر حاصل آيد و اندوه و انديشه فراوان روي نمايد، چون
بيهوده ام  آب دو ديده بشسته  بهو دست از حيات خويشام  زنجير بالد و دستگير دام عناد شده

ديگر آن را براي چه در محنت و رنج خويش شريك گردانم و شرب خوشگوار عيش اصدقاي 
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 را واجب آن بود كه بار گران فتوت و ارباب مروت چه اصحاب , كنممکدرصادق وداد را 
 دوستان را از تحميل غم و اندوه خود گران نکهاي دوستان را سبك بر خويش گيرند نه ايه رنج

ناخن   بهبار كنند، و تا دست يابند خارخار ناكامي از پاي همدمان صادق و همنشينان موافق
.  در راه حيات طرب سازشان خشك و مغيالن نامرادي كارندنکهتدبير دستگير بيرون آرند، نه اي

هيچ وجه قبول نداشتم، چون ميل طبع من   به كردم و عذرهاي او رابسيارالحاح  ربنسم  بامن
ين  او مجال نيافت برمحلّ هيچ سبيل   بهشنيدن حال خويش متجاوزالحد ديد و تمهيد عذر را هب

 خون  دِل مجروح مخفي دارم و سرة خواستم كه راز سينهرچند: منوال سخن آغاز نهاد و گفت
 مانع گشت و عنان تماسك اتّفاقحاد تو مرا از آن  رعايت جانب اتّاماكنم  خويش ظاهر نةشد

 من بدين جمله است كه اين قصّةاز دست من بربود و بر اتمام مرام تو باعث و محرض آمد، 
يار همدم و اين مونس حاالت شادي و غم ايراد خواهد كرد و براي اين معني بدو اشارت 

 عظمت و ة چنان حكايت كرده است كه پدر من پادشاهي بود كه آوازسمنبر: راند، او گفت
اسماع خاص و عام رسيده و در تمهيد قواعد ملك و ترتيب اسباب جهانداري   بهجاللت او

 اطاعت او در گوش ةان كيهان گشته، سالطين كبار حلقرمقتداي خسروان جهان و پيشواي سرو
سرسبز  دوش دل گرفته بودند، لجام تسخير بر امتثال او بر ةجان داشته و پادشاهان نامدار غاشي

سرير سلطنت در   كمند تذليل در گردن تيغ زن سپهر كشيده، روزي بر,هخنگ توسن فلك كرد
ميان بسته و در  صحن باغ نشسته بود و طرفداران عالم در يمين و يسار كمر بندگي او بر

  بار خبر رسانيدند كه پادشاهزاده بر حجاِبةپاي ادب ايستاده ناگاه طبق  بهصفوف خدمت
اجابت ملتمس او   بهطلبد، پادشاه بوس دستوري مي ه است و براي دريافت دولت پايدرآمد

جيل و تعظيم بت  بهمثال داده، حجاب خاص پادشاهزاده را درون قصر آوردند و پدر من رعايت
 و کران بيانعامات   بهد وهر مبالغت پرسي  بهاو فراوان واجب ديد و در نوازش و اصطناع او

 ت در محرميهاي گرانمايه از اشباه و امثال مخصوص و ممتاز گردانيد و لباس شرِف خلعت
 مختصان خويش عزم ة مقربان و زمرةطائف  بارسم طوف شكار  بهاو پوشانيد، روزي پادشاه بِر

شاه چون از صيدگاه متابعت او روان شديم، پاد  بهم كرده بود و مادر من و من نيزصيدگاه مصم
ع كاس شراب و استماع نغمات تجر  به و التذاذ در باغي نزول فرمود وتمتّعبازگشت براي 

پادشاهزاده مشغول شد، ناگاه دو چشم من بر صورت پادشاهزاده افتاد و من   باربابو چنگ 
 ر ربوده،صورت زيبا و شكل رعناي پادشاهزاده عقل مرا د ,آن زمان منظور نظر او گشتم نيز در

  :طاقتي و ناشكيبايي را بر دل من مستولي گردانيد بي
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  عـمذ رأي عذاري جعلت اً م  ذارهـتماـك الـن املسـطريموس زكي  
  اـمتيم ابـاحلس ومـي يف رـألحش  يتـمني واهـه و يفـأرج اـأن اـوه  
  يف تـتب إذا مل  براٍضعن جفوين يف اهلوي و لست م رـنقط ١هـحباـالد  

 و كمال دوستي من پادشاهزاده را محبت صدق ٢»داِهشت تلوِبقُ الْع مبولُقُلْاَ« که آنحكم  به
 را پاك بسوخت و آب دو هر دومبتالي عشق و گرفتار هواي من كرد، آتش شوق خرمن جان 

 صبر آغاز نهاد و ة پرد خون بار بر روي ما گواهي دادن گرفت و زردي رخسار دريدِنةديد
شد كه اين معني چون سخن در افواه افتد و قيامت طعن و مالمت از هر سوي قائم نزديك 

دور و نزديك رسد، پادشاهزاده بستر خويش از خاك كوي من   بهين حال خبر اشود و از
  :نظم, گفت ساخت و خاك در چشم نام و ننگ انداخت و مي

  به شكستمت كه من توسا آوازه درست  تمـق و مسـگو خلق بدانيد كه من عاش  
آسود، من نيز   نميبود و زبان او يك زمان از ياد من و مانند نقش ديوار بر در من مالزم مي

  :٣شنيدم  نميناصحهيچ ت ح او نصيمحبتبودم و در راه  در شكل و شمايل او واله و حيران مي
  اي زاهد مغرور و مده مـا را پنـد          برو
  مـشـاندي ميـر نـه ز زنجيـوانـن ديـم

  خدا بخش مالمت تا چند ها بعاشقان ر
  در بندكه كشيدست مرا زلف مسلسل 

*  
  ودائهـو هوي األ حبة منه يف س  ولَ قليب التائهـعذل العوا ذلِِ ح  
  ٤عن برحائه يلمن حني يصد و  رهـح وأئمـالل إيل املالم وـيشك  

  :شعر, بستم  نميكردم جز جمال دل افروز او صورت  فكر ميهرچهو از غايت شوق در 
  د رات نقش اندر دل من صورت خوس هچنان بست

  مـنـبي وار ميـدي ر گاه درــش هـنم رخـبي كه مي
*  

  سأ منه يف الكخياالً رأيت إالّ  ٍء بشرب املاء يف ظماتممهوال  
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دانستم،   نمي پيغام اوةنام كردم جز بشارت و از كمال آرزومندي هر آوازي كه استماع مي
برد و مردم چشم  يغما و تاراج مي  بهآورد و نقد صبر را  بر قلب دل تاختن ميسپاه غم هر زمان

  مهر كه يوسفهر بارداد،  تازگي آب مي  بهاز دو ديده نهال دوستي او را در هر چشم زدني
جلوه دادي نظر جهانيان  دي و رخسار عالم آرا را دربرآورجهان افروز سر از چاه ظلمت شب 

ات را مانند قطرات سيار شب گيسوي مشك رنگ را بگشادي و ثوابت و وقت كه ليلي و هر
زخم ناخن   بهردرد را مانند زليخا پة زرد و سينة در چشم عالميان بنمودي، من چهر مجنونةديد

پاره پاره كردي و ون پيراهن يوسفرخون گردانيدي و گريبان صبر را چمجروح و پ 
ريختي و بر سيرت   فروها ي ديدهها هچشم مجنون كردار خون دل را از راه ةپادشاهزاد

رآتش و  نام و ننگ برباد داده و جان عزيز را بر كف نهاده از درون سينه پةديوانگان سرماي
جان و   به كردي، چون كاربر سرمثال دي و خاك كوي من افسر برآوررآب آه جگرسوز چشم پ
  بدين راز واقف و مطلع گشت،هرکساستخوان رسيد و مضمون ظاهر شدن گرفت و   بهكارد

كمال رسيده   به دوستية استحكام تمام پذيرفته است و شجرمحبتيكديگر گفتيم كه اساس  با
yγè=ô¹$«صفت  و شاخ و برگ بيرون آورده و بر r& ×M Î/$ rO $yγããö� sùuρ ’Îû Ï!$yϑ  اتصاف يافته، چه ١»9$#¡¡

انگيز در جور و جفا نگشايد، و  د و روزگار فتنهيسازيم كه چشم بد اغيار در ما كارگر نيا حيله
جوهر مالزم يكديگر باشيم و چون رنگ   باخور و عرض  باچه چاره كنيم كه مانند روشني

ايم و خويشتن را  ان عزيز برداشتههيچ سبيلي جدا نشويم، ما خود دل از ج  بهل و بو از گلم از
جا عمر بايد در غم و فرحت يك  مياما و رسوا شدگان كوي عشق انگاشته، محبتكشتگان تيغ 

يك مجلس نوشيم كه تن ضعيف ما  س شيون و سور درأبريم و از دست ساقي قدر ك سر هب
اگر از تن عاشق مهجور آرد،  نميما سر در  باحيله صبر گريز پايهيچ   بهطاقت بار فراق ندارد و

شمع بالين سان بهكنند و زمان زمان بر وي نمك تازه پراكنده و  ه گوشت جداهر روز يك ذر 
 لقاي ةمقابل  بهي روزافزونها غمي گوناگون و ها رنج اين تحملبيش از سر تا پا بسوزند 

 را کران بي كند، و آن جراحت تصور و محض شادماني مسرت معشوق خويش عين يافزا جان
برين منزل و مسكن   آتش فراق را از رياض خلدةراحت دل و جان خود داند و اگر سوخت

جمال يار   بيآب كوثر و تسنيم نهال نهاد او را سيراب گردانند خود را  بهسازند و حوران مشتي
ردش  گتأثير  به تموزايامنازنين در دركات دوزخ اسير زنجير آتشين پندارد و مانند ماهي كه در 
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انتها روز   بيالل دور مانده و در صحراي سراب افتاده باشد، در قلق و اضطرابچرخ از آب زُ
 سبز آسمان رخسار بنمود و از طلوع تباشير ة از حديقگذارد، روز ديگر چون گل لعل خورشيد

و ناچيز  محلّ چمن از هبوب باد خزان مضهاي گلات چون سيارصبح عالم افروز ثوابت و 
بخش از مادر خود اجازت  هاي راحت ه دلكش و چيدن ميوهاي گل ديدن ةبهان  بهمن. گشتند

 سبزه و رياحين ةنظّار  بهگلگشت بساتين عزم جزم گردانيدم و چون آب  بهطلبيدم و مانند صبا
 هرچند مالقات كرده بود رسيدم و ة چمن شهرياري وعدةروان شدم و در باغي كه آن گلدست

 ةواسط  بهزماني ,يافتم  نميكردم پادشاهزاده را س مي و تجستفحصر اطراف و جوانب آن كه د
 از  و جيحوندندان گزيدم و هزار دجله  بهنامساعدت بخت بد خويش انگشت ضجرت

 يردابرد سپاه تنهاي جدايي و صدمت بت درِداز شداي  رخون روان داشتم و لحظهي پها ديده
گل روي آن نور   بيآمد نظر من مي  گل كه در سواد باغ درةرچه هر كردم، بر سرخاك سياه 

ت كه در طلب آن گوهر كان خليد و هر خار الماس حد  خار ميسان بهچشم جهانيان در ديده 
گردانيد بر صفت گل سوري نصيب فرحت و نصاب  زيبايي تن مرا خسته و مجروح مي

پنداشتم كه بالي  سرو بااليش چنان مي  بيرسانيد؛ باالي سرو آزاد را دل و جان مي  بهنيشادما
بزرگ براي جان من قائم شده است و يا دست تقدير تيري براي صيد دل من راست كرده، 

كردم مگر قواي ناميه براي فناي روح   ميتصور پيكر او چنان زمرد خط ةسبز  بيرا ترة خط سبز
عزم قطع جيد وجود   به اجلهرگياه از اجزاي خاك بيرون آورده است و يا سائِسحيواني من ز

من خنجر و ناچخ را بر روي صحرا آب داده، سپاه خوف بر عالم عقل بدان حد استيال يافته 
 بود كه چشم نرگس را ديده بان و گوش بنفشه را جاسوس و زبان سوسن را سخن چين

كشيد كه گل را  ر سوي ميه  قائد شوق گريبان جان محكم گرفته چنان بهدانستم، و حقيقي مي
كردم، چون جست و جوي و تكاپوي   نمياز خار و راه را از چاه و نشيب را از فراز فرق

راه سستي قدم زدن   سير پاي از سلوك طريق طوف باز كشيد و درقوتدر گذشت و  حد از
  :نهاد آغاز

  مل يبق يل قـدم أطـوف ـا        
  راًـم نظـع اثرهـعلت اتيفج

  صلُيوم الكثيب و قددنا األ    
  ن ينهملُـذّيـمالد مع يف احل

 وجود نيامده و كاري كه تو ةزپايان آن هنوز در حياي  با دل گفتم راهي كه تو پيش گرفته
 ل آن دردمتح كران نشان نداده و هر سري مزهم جهان پيماي هنوودرياي آن را اي  بنياد كرده

 محبت ة چون دانكه زليخااي  نشينده. و هر چابك سواري مرد اين ميدان نتواند بوددرمان  بي
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 هرچند و ,منتها او را حاصل نيامده  بي در زمين دل كاشت جز صد هزار گونه بال و رنجيوسف
 ١]وي[ آرزوي آتش غم بسوخت بخت تيره راي او عمري در  بهتن نازك خود را از سر تا پاي

همه  روشني نديد و هر روز دردي تازه و هر زمان المي نو بر جان او تاختن آوردي و در
 مقصران منسلك ةس نامرادي نخوردي و هنوز خود را در زمرأ كجز محبتاحوال در مجلس 

زحمت سير يك روزه از پاي   به كردي، تو همتصوردانستي و از ابجد خوانان مكتب عشق 
دانم كه سرانجام كار تو بر   نميع يك جام ناكامي ساغرآسا از دست شدي،تجر  بههمي و درآمد

  :رباعي, اند سر خواهي برد، گفته هچه خواهد بود و اين كار را چگونه ب
ــايي  ــقي مجــازي ن ــدر ره عاش   ان

  بازند يكي مهره دو سر مي هاينجا ب
  تا از سر خود قدم نـسازي نـايي        

  اييـنازي ـبــا نــد تـنـازانـربـس
خاك كوي دوست نياميزي و سينه   باتا از سر جان عزيز بر نخيزي و خون دل را از ديده

 تو را  محنت چون موم از آتش نگذاريةرا هدف خدنگ جگردوز بال نسازي و تن را در زبان
 وجود تو ننهند، هر سري كه در راه ةسر و پا جا ندهند و داغ عشق بر ناصي  بي عاشقانةدر حلق
 نتواند كرد، عاشقي كه خاك كوي تحمليار قدم نتواند زد و هر دلي بار شوق دلدار  محبت
ست و هر آرزومندي كه بر اميد  ا توتيا در چشم نكشد آن عشق بر وي غرامتسان بهجانان 

 آن باشد كه قوت را هرکس بر وي بالست، نه محبت جان چاك نزند آن ةمالقات محبوب جام
  :٢ قافله جرسي جنبانددر اين را توانايي آن بود كه هرکس نه  باب نفسي زند ودر اين

  هوس بر سر كاري نرسي اي دل به
  ه تا سر ننهيزير ار هانه بـون شـچ

  غمگساري نرسي   تا غم نخوري به   
  يـرسـزلف نگاري ن سر هز بـهرگ

*  
  مـراغـا الفـاراً أو قدـ ن٤جـتاج  ٣نال السمهريات وانطيبـو دون م  
  ن رامنفسهو م ـه متـوجـراً مـمن املوت حب   طيب العيش أوردالطم  

گوش من آمده و   بهبودم كه ناگاه آوازي از يك طرف باغ  جدل دل خود كام ميدر اين هم
 گشت كه مگر نامحرمي تحقّقدور خاطر چنان م. هزار شد  بهر از آنچه بود يكيهوشي و تحي بي
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 اگرچهب سنگدل را از اين حالت نافراهم خبري شد،  يافت و يا رقياطّالعين حال پريشان  ابر
 اما نيست و از شهره گشتن در كار عشق غم نه، ١ياتّفاق يمرا از رسوايي و پريشاني سر موي

 مقصود و نفرت مطلوب دور لذّتگوش پدر و مادر من رسد و مرا از   بهنبايد كه اين معني
 فكرت نظر در اين  او رفتن نگذارند، همدارند و بند محافظت بر پاي من نهند و در راه طلب

و نگريستم پادشاهزاده را ديدم كه در انتظار من ديده در راه  امن بر نهال گلي افتاد، چون تيز در
 آن از هاي رگميان ب  نو رسيده درة غنچسان بهداشته و نرگس آسا همه تن چشم شده و 

دف چشم بر دامن ريخته و مژگان را مهربان مختفي گشته و درر آبدار اشك از صرقيبان نا هم
او را مغلوب  سازان رنج جدايي يزك داران صبر و شكيبايي و كمين مانند رشته در گهر كشيده

 نهب و تاراج برده، من  به سينه اوةو مقهور گرانيده و لشكر غم گنج شادماني او را از خزين
و قالب مرده را جاي آوردم   به شكرةحصول اين سعادت و وصول اين دولت سجد به

 حيرت چنان هر دونزديك پادشاهزاده شدم، بر   به قدوم جان نواز فرستادم وةنام بشارت
 سان به نطق عاري و عاطل ماند و تن ةمستولي شد كه زبان گوهربار مانند زبان سوسن از پيراي

سلك   و دل محنت زده اين حالت را در,بهره گشت  بيحركت و اهتزاز صورت ديوار از
  :٣»داًيِد جاناًم زَ أم٢يرماً نَلْحاَ«انگيز منسلك دانست و جان مضمون  ي خوش فرحتها بخوا

  خواب هت يارب يا بـس اداريـبي  بهمـبين ه ميـآنچ
  خويشتن را در چنين دولت پس از چندين عذاب

 فروخواند، زماني هم برين بگذشت چون هوش و عقل در مقر منزل خويش بازآمد
 گردانيديم مؤکّد و مجدد را محبت سرگذشت باز گفتيم و عهد قصّةجراي حال يكديگر ما با

گل   با و چون نسيم,حاد از لوح ضمير پاك نگرددكه تا رمقي از جان در تن باقي باشد رقم اتّ
كران رسانيم،   بهشكر عمر عزيز  با و در امتزاج و اختالط بر صفت شير,مالزم يكديگر باشيم

 مرگ ٤خطاي  بي و وفاي جانبين چنان پيوند جان شود كه چون از كمان تقدير تيربلك مهر
آب و گل ما   از٥اجزاي خاك يكي شود، ني كه  باهدف جان رسد و اجزاي تن مسكين بر
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ها   بر اوراق آن رقم١ن نشو و نما يابد آدل ما باشد و گياهي كه در  درقصّهرويد نواي آن همه 
  :٢ور بودهم از خون جگر مسط

  م كردـ تو سر ز خاك بر خواهمهر با  با عشق تو در خاك فرو خواهم رفت  
موجب اقتضاي حال مصلحت نديدم و   بههيچ سبيل سكونت در مسكن مألوف خويش به

آن باغ  و از ,ن قديم برگزيدمافزاي موطّ روح ة تازهاي گلخارهاي عمر كاه كوه و صحرا را بر 
گلگون جهان پيماي سفر   بهصبا پاي در ركاب سمند باد پاي عزم نهاديم و عنانآيين باد  بر

 ايشان ة در درون سينتشفق هائل خبر رسانيدند، آتش ةين واقع اداديم، چون پدر و مادر مرا از
ع و باز گرداندن من زبانه زدن گرفت و خرمن طاقت و صبر ايشان پاك بسوخت، براي تتب

جهت بازآوردن آن شهباز دست شاهي در هر گاهي دامي   بهدند وسوي كسان فرستا  بهسوي
پي ما دويدند گرد ما را   چون باد درهرچند گروهي نامزد كردند، ٣نهادند و در هر فرسنگي

 نين مراجعت نمودند، مادر و پدر منچ ٤فيخدرنيافتند، آخراالمر غائب و خاسر بر وفق رجع ي
االحزان معتكف گشتند و لذّت خواب و نعمت   آسا در بيتاستماع اين خبر جانگداز يعقوب به

 بعد احتمال نكبات گوناگون و ٥»ِضرغا الينِبا ننادولَا اَمن ِاو«خورد را وداع كردند چه گفتند 
 قَنّوجحد و مرور در شهر  انهار بي رخطر و عبورهاي پ مالقات حوادث روزافزون و قطع بيابان

  : نزول افتاداتّفاق معمور است كه بر لب آب گنگ
  د تينسمـم اخللـنعي نـع ربوعها  بةـند طيـالد اهلـن بـدة مـو بل  
   ارماـه سمن جـملا تراء ي هلا م  عن النواظر غطت وجهها خجالً  
  من روض جوانبهـضـحم دـا ـما زال تنب  رـ و الكت فيه الغررام  
  ه صممـعـن ربـه عـتريـد يعـق  ٦رهـيار زائـل السـرس األمـمع  

يافت و از كثرت سكك  نميعمرانات آن را در شهري كه قوم مسرع تيزرو و هم سر حد
 كرد و در نزهت و لطافت ات خيال شب رو در روز روشن راه مقصد خويش گم ميكوچه و محلّ
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tΠ«خانه رشك  هر u‘ Î) ÏN#sŒ ÏŠ$ yϑÏèø9$# ∩∠∪«نظيرش   بي و صفت عمارات١»öΝs9 ÷,n=øƒ ä† $ yγè=÷W ÏΒ ’Îû Ï‰≈n=Î6ø9$# ∩∇∪«ة دجل٢ 
تر   و مانند شرمساران لب خشك ديدهافکندت آب روانش خويشتن را در بحر غير از بغداد

مدد و   بيابر و باد راشد و   آن در گرداب حيرت غرق مي قعِرتصور  بهمانده، و هم مسرع
گشت، حالوت آب خوشگوارش نشان كوثر و   نمي آن وصول ممكنةكران  بهمعونت كشتي

هاي آب حيات گشاده،  هسلسبيل داده و از خجلت ذوق زالل جداول و انهارش آب از چشم
 نموده، عطار باد صباتر  شب تار از روز روشن سواد بساتين از پرتو مصابيح انوار و رياحين در

 بخش نسيم ش مايهپرور  مشك بويش در اطراف عالم غاليه سوده، هواي جانهاي گلاز مدد نسيم 
�M≈̈Ψy_ “Ì;« ة چينش بر كران ماء معين نمونةبهار، قصرهاي چون نگارخان øg rB ÏΒ $yγÏF øtrB ã�≈yγ÷Ρ F{$# («٣ 

 ةگشاده، شجراد علماي وافر فطانت آن نمدد طبع نقّ  بهعقد مشكالت علوم منقول و معقول جز
  :دقايق فروع و اصول را جز خاطر بحر فيض متفتنان صافي ذهنش آب نداده

  ل العلم أحياُءهوالناس مويت وأ  دالًـب  به٤غيـالنب مـبالعل عليك  
  تهدي اوالُءـعلي اهلدي ملن اس  ام لمـالع لـأله إال ما الفخر  

گردانيد كه نام  وش ميمتبحران كاس غربت را از لطافت و خوبي خود چنان مست و مده
�Óy÷ρt«كردند و آتيه   نسيان مثبت ميةمولد و منشا بر جريد sù ×β$ pt ø†u‘uρ àM̈Ζy_uρ 5ΟŠÏètΡ ∩∇∪«ورد زبان ٥ 

 , پادشاهي بود جوان بخت و جوان كامياب و كامرانمعظّمآن شهر  ساختند، و در خويش مي
 مقارن ن نور در آفتابطوط دست مالزم كف بحر نوال او، كمال دانش چوفكرم مانند 

شر عشير آن  مهندس عقل را عدد احصاء عکه آناش بيش از  مرضيه همان او، اوصاف بي ذات
 آن عاجز و ة شمار سرجملتصور فكر دورانديش از نکه او چنداةدست دهد و خصال پسنديد

  :قاصر ماند
  ـماكباـرقاً سـاً و عـيتباريان دم  هـنانـس و هـانـنب كأنَّ لك  
  باـوراً ثاقـنك نـيهدي إيل عي  رايته احيهت ثـحي من كالبدر  
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  ١٦٧ \\االُنس  بساتين

  ١ائباـسح للبعيد يبعث و يعوداً  كالبحر يقذف للقريب جواهراً  
*  

  زهي شاهي كه از باران جودش   
ــر  نمــي ــدة اب ــه دي ــد ز گري   مان

  چو تيغش گوهر خود كرد پيدا     
  هر سويي كه رو آورد عزمش هب

   شـد  بـار و بـر     مکرمت با نهال  
  را تا ز احسانش خبر شد      وا مر

  عروس ملك را زيب دگر شـد      
  رت راهبر شدـپاه فتح و نصـس

ضيافت و پرورش محلّ  دوازده هزار محلت بنا كرده بود و در هر محلتي ٢قَنّوجو در شهر 
ا گردانيده و و مهي موجود تمتّع هر طبقه از طبقات ابناء سبيل اسباب ةانداز  و بر,غربا بنياد نهاده
 وصول اهل تفحصات اصدار فرموده تا هر لحظه و هر زمان مان آن محلّمتوطّنفرمان عام بر 

 را از غرباء برحسب درجت و منزلت يک هر نزول ارباب سفر باشند و ٣غربت و متفتش
كوالت و اصناف مشروبات و اجناس أ از انواع مهرچه ه و ب٤نوازش و پرسش واجب بيند

تكلّفي   با٦»فتاائر اخلَالطَ ٥تهف ن وِفاِط اخلَِقاِر البِةمحن لَ ِمعسراَ«ت طبع ايشان مايل باشد ملبوسا
ت ين حال ما را روشن شد براي دفع ماللت سفر كه در شد ارسانند، چون از مي تر تمام هرچه

نظر  كرديم و هر مهمانخانه در كوي طوف مي  بهو وحشت معادل جحيم و سقرست كوي
قبول طبع نزديك بود و كدام موضع درخور انشراح خاطر باشد كه  به آورديم تا كدام جاي مي

 يكديگر روزگار مؤانستمالقات و   بهتمتّعت اسرار در رياض زحمت اغيار و شد  بيچند روز
كدورت رنج خمار نوش كنيم،   بيرغم دور فلك كژ رو شراب صافي مواصلت  بهگذاريم و

 نام و حسن ٧گفتند، مناسبت و مطابقت العاشقين مي نخانه افتاد كه آن را بيتمهما ناگاه گذر بر
خلوت و كمال نزهت و لطافت ما را بر سكون آن موضع باعث و محرض گشت و براي نزول 

 و هر روز ,از دست انداختيمجا  آننشناختيم و عصاي مسافرت تر  جاي ديگر اليق ,ن جاي آاز
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  بر لب آب گنگزاده آسمان روان گشتي من و پادشاه در بحر خضر آفتابزرين ةكه چشم
داديم،   حاسد بدبين ميرغم بهكرديم و داد لهو و طرب  ساغر عشرت بر روي يكديگر نوش مي

گاه از نوشيدن  ساختيم و گاه نواي تر رود رباب برگ فرحت و شادماني مي  بهگاه در سواد چمن
 هر بارانداختيم و پادشاهزاده  وفا مي ي ارغواني خاك در ديده سپهر شيشه رنگ بيها باده

 رسوم و آيين آن شهر ما را ١»يٰمعاَالْكَ بيِرغلْاَ« که آنحكم   بهنصيحت مرا واجب ديدي كه
ي كه مردم را ان آن ديار وقوفي حاصل نيامده و نسبت ترتيب آشنايروشن نشده و بر مزاج سكّ

ي صحبت و آشنايي و اختالط حاصل خواهد آمد، چنان هرکس  باضرورت  بهبدان احتياج باشد
 نگشايي و کسهيچ   با اين سرمهر به  سرةواجبي محافظت نمايي و حق  بهبايد كه اين راز را مي

 خويش نيز اجتناب ةهيچ وجه غيري بر اين حال واقف نبود و از مصاحبت ساي  بهجز من و تو
  :من گويي  با گوييهرچهو احتراز كني و 

ـ يـم   آميان رسول   ز  يا من      تـو  اي
  م كه برآيد تا توـ نخواهخورشيد

  تنها ز همه جهان من و تنهـا تـو         
  تو باشـد باهم ناي بر مـن سايه 

 دولت و اقبال ذيل  به جفا پيشه در كار شود و دست تعرض و ناكاميةنبايد چشم بد زمان
 شوخ ة نجح آمال را مواطي اقدام سپاه حادثات سازد و در چشمه فتنةمتمسك گرداند و عرص

 بيداري كشد و اعراض تو را از قبول نصيحت ةديده كه در مهد خواب آرميده است سرم
ه هالك و دواعي تلف سازد كه چون مقدمغفلت خست اندوز خود   بهتوجهسودانديش من و 

 غفلت مردم از مأمن بگشايد آن را مانند شمشير برق و بيلك قضا باعثة به گ قصددشمن خدن
كمال حاصل   بهصال و امتزاجي و ما را چون سواد و بياض ديده اتّ,حايلي و مانعي نبودهيچ 

خواب نبينم و نداي   بهآمده است مانند دو چشم از يكديگر جدا كند، چنانچه روي وصال
 خوي نامرضي و عادت مألوف اوست ٣که چنان، چه روزگار ٢نومگوش وهم هم نش  بهمسرت

جويد و براي تعويض نعمت  انگشت پاي مي  بهاين چنين اوقات را چراغ بر دست گرفته
 ازل ةطلبد و چون قلم ارادت سابقه بر صحيف مواصلت همدمان سليت مفارقت زمان بهانه مي

سر افتاد و اين آرزو در دل  وراد و رياحين درا  بهمرا سوي التذاذ ,حكم فراق ابدي ما نوشته بود
من فراموش   نصيحت سودبخش پادشاهزاده از خاطرهچنغايت غلبه و استيال يافت چنا  بهمن
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 دوربين عقل حجابي ة غفلت بپوشيد و پيش ديدةپرد  بهگردانيده و نحوست طالع چشم خود را
 محبت ةوي قاعد  با سببتاريك پيدا آورد و در جوار منزل ما گل فروشي بود و بدين

 تازه روي براي زيب و هاي گلتواتر انواع رياحين مشكبوي و اصناف   بهمستحكم گشت، او
ار  عطّةزينت مجلس انس ما برسانيدي و مشام جان حاضران را از نسيم دلگشاي آن چون كلب

 ما پرسيدي، چون حقوق خدمت او ة گردانيدي و در اوقات خوش از حاالت گذشتمعطّر
ت محرميمحلّ  وفور مخالطت و كثرت مؤانست ةواسط  به گشته بود وتوجهذمت ما ثابت و م رب

ان کان يکها ي دادم و سرگذشت  را مجال مي١و اعتماد يافته در اخبار آن احوال ماضيه ضنت
كردم، روزي از   خويش را خالي ميةي درد و درونها غمبيرون دادن   بهگفتم و پيش او مي
 مجلس خاص فرموده، تمتّع بار داده بود و براي التذاذ و مسرت بر سرير قَنّوج روزها پادشاِه

، ٢ ساخته پيش بردتر تمام هرچهو تكلّفي تر   لطيفهرچهترتيبي   بافروش يك عقد گل كه گل
مثال نرگس همه تن چشم شده و مانند  ت صنعت و لطافت عمل آن برقّر ةمطالع پادشاه در

ست كه تو در مجلس ما ها سالفروش گفت كه  گل  باوصف آن ده زبان گشت، و  درسوسن
وقتي مثل اين ترتيب و هيچ  ,رساني  عنبر نسيم ميهاي گلآري و از هر جنس  انواع رياحين مي

هيچ مانند اين تركيب از تو مشاهده و معاينه نشده و مجلس ما را اين چنين رونق و بهايي 
ما   بات تا سبب اظهار اين صنعت غريب و موجب اين تربيت عجيب حاصل نيامده اس٣گاهي

تقرير اين  تو كوتاه نگردانيم و در امتناع از هيچ وجه دست طلب از  بهمشروح و مبين ننمايي،
آن وقوف  معني معذور نداريم، چه مردم دانا اگر كاري خالف معتاد و مشاهده كنند تا بر غوِر

د خاطرشان از خارخار ي آن بردست ايشان نياةيارند و سررشتكمال حاصل ن  بهاطّالعتمام و 
فروش براي رعايت حقوق صحبت و محافظت جانب اسرار لطائف،  فكرت ايمن نگردد، گل

  :حكم مصراع  بهامااظهار رسانيد   بهعذرها
  » ال تطاوهلا لليةويل اخلالف«

*  
ــستن  ــلطان راي ج ــالف راي س   خ

  ست اين ااگر شه روز را گويد شب
  خون خويش باشد دست شـستن      هب

  نرويـه و پاـنك مـت ايـفـد گـبباي
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 سورت غضب و شدت قهر گشاده ديد  پادشاه بسته و طريِقةاطاعت اوامر نافذ در امتناع از
اَدا   به حال حسن مقالةقصّتقرير   كرد كه اگر بر وفق ارادت ضمير پادشاه درتصورو حقيقت 

ن حصول ند و در بيان بواعث و دواعي اين صنعت بديع و عمل لطيف بر نهجي كه متضمنرسا
ظهور پيوندند و انواع   بهباب او گداز در  آثار سخط جان١ جايز شمردتوقّفمراضي او بود 

صل و مقرون گردد، و نجات حيات خود جز در ايراد آنچه مشاهده و روزگار او متّ  بهتمضر
ها سر بر زانوي فكرت نهاد و زمام  ناخت زماني براي ما و آوردن سرگذشتمعاينه كرده بود نش

نمايد و   امثال انحراف ميجادةفروش از   كرد كه گلتصوردست انديشه داد، پادشاه چنان   بهدل
ر فرمان او را برخالف جدة قدرت بالغةبدان خدايي كه مشاط: فروش گفت گل  باكند،  ميتصو 
 دهد و لعبتان تازه عذار بستان را ين شاخ جلوه ميزمرد بر تخت او عروس گل سوري را

علتش در احياي   بي و مربي كرم,بخشد  ميتر کامل هرچههزار هزار نگار زينت و آرايشي  به
كند و از راه   ميمتاهللا كرا بخش روح  دم جانةخاك مرده نسيم صباي عليل بهار را معجز

  :داد سزا ارزاني مي  بهآب زالل سحاب پرورشي  بهكرد و تربيت سبزه را از خاك برمي
  ِدميـ بال٢ناءـعرائس الروضة الغ  هـدرتـار قـنت آثـوالذي زيال   
  مـ اَي مبتس٣ودـم خـا تبسـكم  فأصبح األقحوان انفض مبتسماً  
  منتِظم ر دراً غريـحون من القط  نهـتـواق مقـيه كاصـر فـوالزه  

 سوسن سان به آن مطلوب چون سرو راستي پيش نياوري و اگر در بيان آن مقصود و ذكر
 زار گردانم و  آبگون نيلوفري صحن خاك را از خون تو الله٤اللسان نگردي نخچير رطب

را از قفا و كردار بنفشه زبان ت  به تن گل پاره پاره كنم وسان به تو را ةپيكان مانند برگ بيد سين به
و دست  فروش چون محال عذر تنگ گل. نت آويزمبيرون كشم و بر صفت بار درخت سر نگو

 تحقيق پيوسته بود، بر راي انور پادشاه  بهزير سنگ ديد، آنچه از مجاري احوال او را  بهحيلت
 تفکّرشرح و تفصيل باز نمود، پادشاه را شوق مالقات و آرزوي مخالطت ما از دست ببرد و  به

 چنان قصّهر اين غول گردانيد، باز مقردر تدبير حصول آن مرام از جمهور مصالح ديگر مش
گان سيار آسا در بحر اخضر آسمان سير آغاز نهاد و سپاه موٰسيديگر كه نير اعظم  گفت كه روز
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 صبح عود هندي شب تار را ة و مشاطند غرق شدياي نيلگون سپهر مانند لشكر فرعونرد در
  : عنبر اشهب بدل كردةضبي  به مشك تتار راة بسوخت و نافد خورشيزريندر آتش مجمر 

  والـقـمص بحـالص يفـس ردـجت لـما  ١قهاـال أينـل للترحـي الليـزمت دج  
  دوالـاء مسـمـن الظلـطاء مـد غـعن  الشمس أضحي مسفرا وفقي و عارض  

كر سوار گشت و اعيان و اركان دولت و  پيپادشاه براي شكار ماهي در كشتي هالل
يان  سپهر مجد و معالي آمدند، مغنّ ماِه نجوم سما گرداگرِدسان بهبان مملكت خواص و مقر

نواهاي   بهآوردند، و زهره الحان در نواخت رودهاي تر رباب آب دستي خود بر روي آب مي
بردند و ساقيان حور طلعت  بيرون مي از درون سينه اهل مجلس ٢دلفريب سورت اندوه را

گردانيدند و از كمال سحركاري   حريفان مجلس ميهاي ارغواني در اقداح الله گون پيِش هباد
و  رقّت ي صافي پيكر حلبي از غايتها آوردند، شيشه ال پديد ميدر آب منجمد آتش سي

ت سركش مدام  كميرفت و شعبد بر روي هوا ميم انفاس حاضران مانند گوي تنفّس لطافت از
افتاد، جرم لطيف هوا از عكس رنگ شراب  از فرط حدت و جوش از ميدان كاس بيرون مي

هاي كشتي را طيب  افزاي راح چوب روحنمود و از بوي   مذاب ميقوت بحر ياسان به گلگون
  :آمد چوب صندل و عود حاصل مي

  اقامن كلّ شٍي ففيه الوصف قد ض  نهـاسـه حمـيـت فـلِس كلمـو جم  
  تاقاـب مشـلـيه القـود إلـحي يع  ٣رف عنه حني ينظرهـما يرجع الط  

 تير راست بر روي آب سان بهگشت و گاه  و كشتي گاه مانند كمان چپ و راست مي
 و زماني ,كرد  رخسار جام شراب ريحاني نوش مي و پادشاه زماني از دست ساقيان ماه,رفت مي

آورد، تا آن زمان كه  زره پوش را از قعر آب گلو گرفته بيرون مي الماس حدت ماهيان ٤پشت
 آب نشسته و زلف عنبربار براي ة را ديد بر كران رسيد، سمنبرزاده پادشاهةنزديك در خان
آميخت،  عنبر خوشبو مي  باريخت و گالب صافي  و هر لحظه آب بر سر مي,شستن باز كرده

 جهان افروز بر افق تماشا آمده است، يا خورشيد  به كوثرلب آِب ه ببرين تو گفتي حور بهشت
برد و آب  درياي روان آسمان ظاهر شده، اندام ترش در طراوت آب گل صد برگ طري مي
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خورد، آب  ريخت در كنج ظلمات خاك حسرت و ندامت مي حيات از غيرت آبي كه بر سر مي
فرستاد و   گالب نفيس تحفه ميمعطّرمين نصيب نسيم جوي از مصاحبت تن چون گل ياس

  :گردانيد طرهاي مشكينش اجزاي خاك ساحل را مانند خاك تبت مشك آگين مي
  ه در چنبـر اوسـت     عنبر زلفـي كـه مـا      

  زمانه كانـدر سر اوست زان چنـدان با
  ر اوستشيرين سخني كه شهد در شكّ     

  ـتفـرمـان ده روزگار فرمـان بـر اوس
دست قائد   به افتاد زمام هوس نظر بر جمال جهان آراي سمنبرکه آن مجرد  بهپادشاه را

 تأثير گردانيد و از کران بيي خون افشان بحر ها چشم داد و آن جوي آب را از سيالب محبت
ناطيس غحرارت آتش دل سوخته در طبع آب مزاج آتش پيدا كرد و جاذب عشق او چون م

ارش نقد شكيبايي را از جيب دلش در ربود، سوي خويش كشيد و طره طر  بههر جانش راگو
خواند كه پاي از كوي بال بيرون كش تا  مي آموز در گوش دلش فرو  عقل نصيحتهرچند

 سان بهه اين آفت جهان بردوز تا نظّارسپر حوادث نگردد و چشم از  يپ سرت چون خاك راه
 چون سلطان قاهر عشق بر واليت صبر غالب و مستولي اما، ١دنشاوپمردم ديده لباس ماتم در ن

 نگشت و پندهاي ميسر مواعظ مقبول ٢ اقامت زده قبولةگشته بود و در ساحت جان سراپرد
 ة حسن و جمال او و سرگشتةاز بندهاي ديگر آهن نمود و ديوانتر  خواهان سخت دلپذير نيك

  :٣مؤلّفلل .زلف و خال او شده
  الف هاما و حق ـ ف٤مـيـهيدا ـا ابـلهـملث و  له اهلوي وادؤاد  
  طادـري يصـلشا داـ السرشاً   و قد متلّك صهجيت٥زأين املفا  

 شوق از كشتي بيرون افكند و لنگرآسا در قعر آب غرق ةو خواست تا خويشتن را از غلب
 شدند و و سراسيمه متحيرغايت   بهكند، حاضران مجلس چون اين حال مشاهده كردند

تخت پايدار   بهطرف قصر پادشاه رانند و پادشاه را  بهاحان اشارت راندند تا كشتي را بازملّ به
 گشتند و كشتي را در زير قصر تلقّيعين انقياد م  بهاحان مضمون اين اشارت رابرسانند، ملّ

زد   شوق كه در سويداي دل او زبانه ميةهمايون پادشاه بردند؛ چون زماني بگذشت و نائر
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ايراد مراسم   بهنشست حاضران مجلس و بندگان دولت سرو آسا بر يك پا بايستادند و زبان فرو
ظهور پيوسته است و   بهست كه امروز ااين چه حالت: دعا و ثنا سوسن مثال برگشادند و گفتند

 فرمان جهان  بهبايد داد و زبان  نمياين چه حادثه است كه واقع گشته، پادشاه را دل از دست
 مهم  جان بندند و در اتماِممياِن  مثال كمر مطاوعت بربايد گشاد تا بندگان دولت جوزا نفاذ مي

 بحر محيط مواجنفوس عزيز و كرائم اموال خويش را مانند خاك خوار شمرند، اگر در ا
نيم و گب افمحابا در آ  بي ماهي و نهنگ خويشتن راسان به و دن اشارت ساميه صادر گردافکند
ران ي در فضاي آن طَهمتپر و بال هماي   بهسوي هوا تصاعد نمودن اوامر عاليه نافذ شود  بهاگر

كه ممكن است براي حصول كام دل همايون آثار كمال اخالص و جا  آنواجب بينم و تا 
  :شعر, ١اظهار رسانيم  بههواخواهي

  لناس و صالكا مـدترضا لك او   نار أعلم أنهـي الـت طافـو لو قل  
  ضاللكا من ٢ضلّة او يل منك هدي  وطبتهاـا فـاي طايعـت رجـلقدم  

*  
  فلـك سـر زنـم       بـا  بخت تو گر   به

ــه ــير وگـــر رو بـ ــان آورم شـ   ژيـ
  كـين   مـن سـتيزد بـه       بـا  وگر پيـل  

  وگر لشكري دارم از راي خـويش      
  خبـر   بـا  و ا نه جاسوس دشمن از   
  لح و جدالـكنم هرچه گويي ز ص

ــر     ــاركش ب ــه از ت ــاله م ــنمك   ك
ــاب  ــرســــد از دل او كبــ   رمتَــ

ــرزم ز ــه گ ــدان ب ــرد دن ــين بگي   زم
  كه در زور از صد سپاه است بيش       
  نــــه در راه از مركبــــانش اثــــر

  الـثـتـن امـذ ز مـافـر نـو امـز ت
 و نهمت را همتار در اصطناع و پرورش بندگان وافر عبوديت براي اين کچه پادشاه كام

اعال مدارج دولت و   بهيش را از ساير خاليقمصروف دارند و مخلصان و هواخواهان خو
 در عرصات دوارهر  گردش سپتأثير  بهجهت آن بركشند تا چون  بهاعطاي مراتب حشمت

قدر وسع و امكان رگ جان   به در كفايت آن,ي پيش آيد يا امري حادث شودمهممملكت 
 امر عظيم و اتمام مصالح خويش بپردازند و بر پرداخت اين استوار كننند و دل را از جملگي

اين مصلحت بزرگ برگمارند، اگر قضاي نافذ آسماني مطابق و موافق تدابير انساني آمد 
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نزديك ارباب دانش و اهل حصافت عذرهاي ايشان در سلك قبول   به و االّ باري١»فهواملراد«
ون در منسلك گردد و داغ تقصير و اهمال در امور اولياي نعم بر جبين حال ايشان ننشيند و چ

ات و مهمبرآيد مطالب  سعادتي و دولتي وراي آن نيست كه نفوس و اموال ما درهيچ جهان 
مثال   بيمفاتيح مساعي ما ابواب فرح و بهجت بر ذات  بهكار آيد و  بهانتظام عقود امور پادشاه

  :شعر, بگشايد
  رب أو أطل البعاداـفادن الق  النفوس و ال تغادي لنفديك  

 ةر عرايضي كه از درج ضماير در سلك حسن ادا منتظم گردانيدند، حيلجواه: پادشاه گفت
قلم   به فلكي و مقتبس انوار نصايح خواص و عوام گشت و دبير مسند انشاايامچند ليالي و 

خلود براي مواعظ جمهور جهانيان بر صحايف روزگار ثبت فرمود و صدق عقيدت و صفاي 
آفريده را هيچ قين شده و يال ات عينكر  بهاين معني است و از اينطويت ما در باب شما بيش 

نزديك دوست و دشمن   بهو بيان مستغني آمده و شبهت نمانده و از شرحمحلّ مجال ريبت و 
بداهت عقل و شهادت تجربت چون   به همگان راامات و فرط ارتضا گشته، محمدقرين كمال 

 م گرداندغلب بر قلب لشكري مصمروز روشن شده است كه اگر پادشاهي عزيمت استيال و ت
  دل و معاضدت و مناصرت صفدران رويين تن در طريق دفع او سپاهيان رستمقوتمدد و  به
 و اجتهاد سلوك توان كرد و غبار خالف او را از آب شمشير خونخوار فرو توان قدم جد به

 سينه تيغ قصد ةو براي ضبط عرص چون سلطان قاهر عشق بر لشكر قلب تاختن آرد امانشاند، 
 او مجتمع گردند و هزار ةاگر جيوش عقول صائب تدبير عالميان براي دفع غلب ,و كينه بركشد

هزيمت   بهگريز آرند و پشت هوار پاي بفشارند عاقبت روي ب  هائل مردانهة معركدر اينسال 
$%ôMs«دهند، و آيه  |Êuρ ãΝà6ø‹n=tæ Ù⇓ö‘ F{$# $ yϑÎ/ ôM t6ãmu‘ §ΝèO ΝçGøŠ©9uρ šÌ�Î/ô‰•Β ∩⊄∈∪«نظير احوال ايشان گردد  ٢

حيله هيچ خط امتثال حكم و فرمان  زنجير بندگي و نياز و نهادن سر بر  بهخر دادن گردن هو ب
 ست اتدبيري پايمردي نتواند نمود، اين كاري است مرا كردني و اين باريهيچ دست نگيرد و 

همراهي درخور نبود و جز بيگانگي از دوستان هيچ يي  راه جز تنهادر اينمنزل رسانيدني،  به
رهوس غم بايد و همنفس آه سرد سينه پ پريگانه ياري اليق و موافق نباشد، همدم خون دل

 ويك دا  بهدغا باز شوق يار جفاكار گوهر جان و نقد ملك را  بامحبتبساط  شايد، من بر
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  ١٧٥ \\االُنس  بساتين

اندازم، يا اين  اختيار خويش مي  بهوز عشقس  عزيز را در آتش جهانبازم و چون پروانه تِن مي
  :بيت, دست آيد  بههمه برود يا مقصود

   ملك چه خواهيدر اينگر مخير بكنندم كه 
  ت ما را و دگر نعمت فردوس شما راـدوس

 تعلّقگريبان جان او م  بهل عشق حاضران چون اين نوع مشاهده كردند و دست موكّةطبق
 بر هدف دل او رسيده است و زخم تيغ محبتصائب ديدند و حقيقت دانستند كه خدنگ 

زبان گشتند و از غايت حيرت و   بيسرانداز بر گردن عقل او كاري آمده، سوفار مثال همه
 ,تا پاي در تيراب غم و اندوه غرق شدند ضجرت دهان باز بماندند، و بر صفت شمشير از سر

 ةصد هزار انديش  با دراز كردند و رمح آساغدارو زبان در مذمت و طعن ناسازگاري روزگار 
 چشمي مانند چشم ابر گوهربار  بادلي چون دل مجمر پرنار و  باجانگداز و غم عمر كاه

وي فروخواند   بااوطان خويش مراجعت كردند، پادشاه وزير را استدعا فرمود و مكنون ضمير به
 دبا روشن تدبير هزار ارسطوآن از سپر و زره   بهتقدير غالب آساني كه تير صائب  به مرا:و گفت

بگذرد اين چنين حالي پيش آمده است و اين چنين باليي در صحن خاطر من نازل شده، 
سپارم و خود در  دست حسن كفايت و كمال دانش تو مي هاكنون زمام جمهور امور سلطنت ب

  باز گردم و١»دوقصمالْوا هذَٰهفَ«زودي بخت مساعدت نمود   بهشوم، اگر طلب مقصود مي
ي و عالم گشايي مشغول شوم، و حصول كام دل در تنفيذ احكام پادشاهي و تدبير جهانگير با
  .گيرم راه كوه و بيابان مي الّا

  تا خود فلك از پرده چه آرد بيرون
غايت حسرت و حيرت  ي اشك از جزع دو ديده بر دامن ريخت و ازقوتوزير قطرات يا

  :پادشاه گفت  باكانون سينه بيرون آورد وي آتشين از ها شعله
  كـام تـو بـادا سـپهر بلنـد          هب

  باد فرخنده گاه بر تو نشست
  ز چشم بـدانت مبـادا گزنـد      
  سران جهان پيش تو بنده باد

  :مؤلّفلل
  رزقت من العلياء أعٰلـي املراتـب      

  املـرو اقبلـت    األفالك لك دانت و
  جـوم ثواقـب   الن هـام  ا و كنت 

  إليك جيوش النصر من كلّ جانب 
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  االُنس  بساتين// ١٧٦

  

  اسبـح عد ارهـأعش عن تقاصر  عشريه دـيع رالوـعم تـأعطي و
ثانيه هيچ دقيقه و هيچ  مهم اين برآمد تو يارم و در  با عزيمت من از صميم دلدر اين

دست نيايد پاي غايت جهد در دامن نكشم،  همهمل و نامرعي نگذارم و تا آن نگار چون حنا ب
  اَهللااهلَعاَ«ك وطن مألوف و مسكن قديم رسد هم بر سرير سلطنت تر  به تا آن زمان كه كاراما
سكون و   بار متينبايد كرد و تدب  آمال و اماني مية مراد از شجرة تدبير اجتناء ثمر١»ِهماِئوقَ

  :شعر, بايد گرفت دست مي مدارا بر
  فاستان يف امر تالق صالحا  عادةٌـو اال ناة س نـالرفق مي  
دست ارادت   به غيب روي نمايد و آن شيرين روزگارةجا لطيفه از پرد باشد كه همين

امضا   بهي برتر است، هر حكمي كه فرمايد بنده وار فلك اقتدار آيد و اگر نه راي اعٰلخسرِو
رسانم و چنانچه فرمان دهد هم بر آن جمله انقياد و امتثال آن بر خويش واجب و الزم شمريم، 

خار   بيكه آن گلام  چنين شنيده: سمع قبول استماع فرمود و گفت  بهسخن از وزيرپادشاه اين 
خمار نيست و پسر پادشاهي بزرگ ازعشق او ترك خان و مان   بيمار و آن باده  بيو آن گنج

 گرفته و براي او مذمت اسفار و زحمت غربت اختيار كرده است و يك زمان دامن او از دست
دارد و او نيز اسير زنجير عشق و پاي بند دام هواي  نمير از پاي برگذارد و يك لحظه س نمي

  :شعر پادشاهزاده شده است و اين بيت خاص حكايت حال ايشان آمده،
  اـنا بدنـللـان حـن روحـخم  أنا من أهوي و من أهوي أنا  

وجهي بهتر چنانچه بر احتيال و خديعت حمل نشود و سبب   بهاگر دفع آن پادشاهزاده
: وزير گفت.  از من نگردد، دست دهد، نجح مقاصد را سببي تواند بودطبع نازك سمنبرتنفر 

سي زيرك بفرست و او را اشارت فرماي تا نوازش و تربيت لي نديمي فطن و جزادهپادشاه بر
پادشاهانه بديشان برساند، بعد بگويد كه پادشاه جهان فرموده است كه ما در عرصات و اقاليم 

 آراء روشن اتّفاقاجماع عقول و   بهايم و اساس نهاده ها ملكت خويش محاسن رسوم و آيتم
 عالميان و ةات امور پادشاهي دانسته و اين معاني مقبول طباع كافمعظّماثبات اين را از حكما 

چشم سر مبرهن گشته   بهمحمود خواطر جمهور جهانيان شده چنانچه بعضي از آن شما را نيز
ست كه چون كسي از دودمان بزرگي و خانان سروري در شهر رسد ا كي از آن اينباشد، و ي

 حضور خود  به گرداند و مراسم ضيافت اومشرفشرف مصاحبت خويش   بهپادشاه او را
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  ١٧٧ \\االُنس  بساتين

 کيفيت خبررسانان ةديگران حوالت نكند، الغرض چند روز شد كه طايف  بهاظهار رساند و به
 و از حال عز حسب رفيع و شرف اند  سر در ابنا كرده١تالسمع همايون م  بهوصول پادشاهزاده

اصناف محاسن صفات باز نموده، پادشاه   بهانواع فضائل ذات و تزيين  بهع شما و تحليينسب من
از حد و صف متجاوز   ميمون و از روي اختالط عنصر همايون شماةرا اشتياق مالقات اسر

 وافرتر هرچه دولت نصيبي از اين و ,ي برسدزود  بهخواهد تا بدين مقصود گشته است و مي
 نمايد و در مجلس انس پادشاه حاضر تلقّياجابت   بهحاصل گرداند، چون پادشاهزاده نديم را

 ا كرده وست برود و اسباب ضيافت او از هر جنس مهي ااي آيد پادشاه در فالن باغ كه كرانه
بماند در آب غوطه خورد و که  هره وي مشغول شود و گرد آن باشد ك  باها يكي از لعبت به

يك ماهي از قعر آب بيرون آرد و در زير آن باغ گردابي است كه نهنگان و ماهيان آدمي خوار 
جا مالزم  ان از من كوتاه است همانصياد دست تعرض که آنسبب   بهآيند و گرد ميجا  آن
موجب حيا   بهفلت و چهسبب غ  به حال خبر نيست چهاز اينباشند و پادشاهزاده را چون  مي

 ماهيان خواهد گشت، مرا باري ة نهنگان و لقمة و حقيقت طعمافکندخويش را در آب خواهد 
نمايد، تا رأي  غور آن دورتر مي  بر سمنبراطّالع نزديك و از مهمبرآيد   بهاين حيلت

اصابت تدبير و يمن و زهاد آثار كمال عقل و فرط : گشاي چه فرمايد، پادشاه گفت جهان
تجديد مبرهن گشت و   بهناصيت تو در انتظام ملك پيوسته مشاهده و معاينه شده است، امروز

تو سپردم و او را طريق استدعاي  ه تو منضم فرموديم، اكنون نديم را بةبر سوابق خدمات مرضي
 ن كن و اسباب ضيافت او هم درتلقي عرض رسانيدي مؤقّف  بهپادشاهزاده چنانچه بر راي ما

مجلس سازيم و دل از دفع پادشاهزاده پردازيم، وزير هم بر آن جا  آنآن باغ مرتب گردان تا 
قبول   بهب ديد و نديم را بر پادشاهزاده فرستاد، پادشاهزادهججمله ترتيب مراسم ضيافت وا

 شمرد و بر سمند  نمود و حضور در مجلس ضيافت بر خود عين فرضتلقّيمضمون فرمان را 
 بر وي برده بودند، سوار شد و در قصر پادشاه حاضر برسم جني  بهبادپاي كه از پايگاه خاص

ن باغ  آمصاحبت پادشاهزاده در  بهآمد، پادشاه اعزاز و اكرام فراوان شامل حال او گردانيد و
كوالت و أمآوردن   به ارزاني داشت وتر تمام هرچهرفت و مجلسي بزم را ترتيبي و تزييني 

اسباب ضيافت   به و التذاذتمتّعداد اشارت راند، بعد  برين نشان مي مشروبات كه از موائد خلد
روح ما از يمن مصاحبت و مخالطت تو نصيب وافر و :  كرد و گفتتوجهپادشاهزاده   بهپادشاه
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  االُنس  بساتين// ١٧٨

  

 ةاز آيينصيقل مكالمت تو   به انواع فتوح حاصل كرديم و زنگ غم و اندوه راةافزا سرماي روح
تن شطرنج خنوشيدن جام شراب دلگشاي و با  بهضمير بزدوديم اگر رخصت دهي زماني

  :شعر, افزا مشغول شويم راحت
ــدها   ــم و يف بع ــا عل   يف فهمه

  عـشقه  عـن  العاشـق  تذهل و
  تـدبريها   بـه  احلرب صاحب و

  مـن آداـن حسـا مـو أهله

   ــاس ــة للن ــن الغيب ــغلٌ ع   ش
    و صاحب الكأس عن الكأس  

ــأسيـــراد يف    الـــشدة و البـ
  لّاسـاٍب و جـمن خري أصح

 هرچهايراد وظايف شكر نعمت برگشاد و گفت   بهپاي ادب بايستاد و زبان  بهپادشاهزاده
دل و جان آن را انقياد و امتثال واجب ببيند و همگنان قلم  هي اقتضا نمايد انس و جان براي اعٰل

 خوشگوار و شطرنج فطنت آثار ةهاي باد حيآسا سر بر خط اطاعت نهند، پادشاه بفرمود تا صرا
 تكلّف ة چون يك دو رطل گران از دست ساقيان سبك روح نوش كردند پرد,پيش آوردند

شاه فلك   با شطرنجةمبسوط گشت، پادشاهزاده براي مالعب ميان مرتفع شد و بساط انبساط از
  بساط بياراستند وة را در معركها جاه جهد نمود، پادشاه و پادشاهزاده صفوف سپاه مهره

 و جهدي راندن آن بر يكديگر رخ نهادند، هريك در ميدان دفع كيد لعب حريف، اسب جد به
 صنعت قوت  بهآمد و صف پيادگان را در پيش ترتيب كرده پيل مات كنان پيشتر مي تاخت و مي

ب گاه كه دست لع گردانيد تا آن فرزين بند اسب و رخ خصم را در مضيق تلف محبوس مي
پادشاهزاده آينه مثال پيش قوائم تخت .  مات افتادةپاشاه غالب شد و پادشاهزاده در زاوي

هاي شطرنج نثار  هيك پاي ادب قائم گشت و جواهر مدح و ثنا بيشتر از تضعيف خان  بهسلطنت
 ١»تس الديكلَ عمي تِذ الَّت أنلْ، بِتس الدكِلاحب ٰذصا ِبا أن، مِتسذا الدي ٰه ِفكسلَجاَي ِذالَّو«كرد و گفت 

عبارتي پسنديده و تقريبي دلپذير برين جمله روشن گردانيد،   بهو صورت حال بر ضمير پادشاه
طراز قهر و غلبه بياراسته است در همگي مواطن  هچون باري تعالي رايات دولت شاهنشاهي را ب

 و فتح و ظفر ,گردد ن ذات همايون ميچه مقام جد و چه مقام لعب قهر و نصرت و غلبه قري
باشد و طائر فتح و فيروزي بر سرو زائر  همال مي  مالزم عنصر بيچون نور و ضيا در آفتاب
 و اين را بضاعتي ,شناسم  نميشود، گرو اين جز جان گرامي چيزي بهروزي بر در مالزم مي
پادشاه گفت اين . رت و مباهات پيش كشيدمپندارم و براي احراز مفاخ حقير و متاعي سهل مي
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  ١٧٩ \\االُنس  بساتين

 اماع باشد، نوع از كمال خرد و وفور ادب تو بعيد نيست و از امثال چون تويي همين متوقّ
در مالعبه مغلوب شود که  هرگرو ميان من و تو اين باشد كه . ست اامروز روز لهو و طرب

 صنعت در اينت بود و سياحر ا بحغواصيك ماهي از قعر آب بيرون آورد، پادشاهزاده چون 
روي آب رفتي و گاه حوت كردار  داد، گاه چون كشتي بر رح ميطنهنگ و ماهي را اسب و رخ 

 ة چشمسان به از پادشاه اين نوع مثال استماع كرد که آن مجرد  بهقعر آب خبر آوردي، از
  :شعر,  آب عميق كردن آ از مالبس برهنه شد و خويشتن را از ساحل درخورشيد

  يها و دانيهاـلبعد ما بني قاص  بغ السمك احملصور غايتهانالي  
 و ندانست كه براي قصد جان عزيز او در زير آب افکندست در  ايكي از اوصاف آن

  و بهر تن شريف او از دهان ماهي قفس پرداخته و پيش از آب سراند گام نهنگان دام ساخته از
 در تنگناي شكم ماهي براي  يونسسان به زير آب فرو نشست و باال نكرد و گوهرآسا در

  :نظم, خويش منزل پرداخت
  دشمني هز بـي را هرگـزين زار تر كس  دوستي و كس نگشته بود هكشتي مرا ب  

 درد دلي نوحه و فرياد  بي رعدسان بهجاي آورد و   بهظاهر سه روز رسوم عزا  بهپادشاه
 بر روي زمين روان گردانيد و ها چشمقلق باطني آب از   بي و برصفت ابر,داوج سپهر رساني به

افاضت   بهگردانيد و مانند برادران يوسف  اندوهي خويشتن را مضطرب ميتأثير  بيچون برق
 ساحت ةئظاهر برا  به همگان راهچننمود، چنا خلق مي  بهف و حزينسأعبرات كاذب خود را مت

لطايف   بهقصر بازآمد وزير را  بهتحقيق پيوست، بعد سبوم روز پادشاه  بهز مكر و خداعپادشاه ا
 منتها بر روي او بگشاد و از اعالم اين خبر در تبليغ آن  بيالطاف اختصاص داد و ابواب نعم

 يكي را از ندماي مجلس خاص شرف محرميت ارزاني داشت و چون نديم خاص بر سمنبر به
 پادشاهزاده چهار عنصر برقرار اصلي ةرسيد، سمنبر را خود از رنج فراق سه روز  سمنبردِر

 .خرابي نهاده  به حسن سليمش در ششدر فتور افتاده و هفت اقليم اعضا رويبيخنمانده و 
 ةمقدمي در بدن او ظاهر شد و چنان دانست كه مگر آن نديم قوتشنيدن خبر وصول نديم  به

دل بريان و چشم پرآب   با ثاني است،وصال آن يوسف  به سپهر جواني و مبشررسيدن آن ماه
  :نظم درآمد و گفت، سر و پاي برهنه بر

  اي صبا خوش خبري گوي كه آن يار كجاست
  تـاسـدار كجـت ديـنعماي  دهــت آمـاز بهش
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 چون اين تمام باز گفت، سمنبر  بهآب دشاهي درنديم ماجراي غرق شدن آن گوهر كان پا
 گداز بشنيد مانند گل جامه بر خويش بدريد و بر مثال صيد تير بر جگر خورده بر خبر جان

ين از جزع دو چشم بگشاد، سرو روانش از بار غم بنفشه كردار تبستر خاك بيفتاد و سلك ياقو
 بوي و شمشاد و شكن را ري پوشيده، گاه سنبل مشكاش لباس نيلوف دو تا گشته و سمن تازه

ي نار ها افكند و گاه بر برگ گلنار دانه  كنعاني از بيخ برميعناب گرگاني در فراق آن يوسف به
ك  را منخسف و تاريك و اش و آفتابرآتش او رخسار روشن ماه پةپراكند، دود آه سين مي

  :نظم, كرد  در عالم پديد ميي خون فشانش طوفان نوحها چشمروان 
   برداشـت  قوت شـكر از يـا     دو قفلِ 

داد مـي  هايي كه سروش بـار     بطَر  
  نـوش آبـاد آن خرمـاي در شـير          هب

  اندـر افشـن لب شكّـز بس كز دام

   برداشت قوتر   و شكّ  قوتو زو يا  
ــي  ــار م ــمال خ   داد رطــب را گوش

   انگبين را چاشني گيـر     شكر خواند 
  تان بر افشاندـوزسـخ شكر دامن به

 هائل خواهد ةچنين حادث  بهزادهگفت كه اگر مرا روشن بودي كه عاقبت كار پادشاه و مي
 گردن وجود او در كمند فنا خواهد كشيد، او را چون قَنّوج خبث و عذر پادشاه صيادانجاميد و 

 خانه مانند راز در سينه پنهان ةه بيرون نهادن نگذاشتمي و در گوشمردم چشم پاي از خان
öθ«داشتمي،  s9uρ àMΖä. ãΝn=ôãr& |=ø‹ tóø9$# ßN÷�sYò6tGó™]ω zÏΒ Î�ö�y‚ø9$# $ tΒuρ zÍ_ ¡¡ tΒ âþθ �¡9$# 4«١.  
سپهر پير كژ رو، ناراست از تو اي  كرد كه  بدين كلمات خطاب ميغدارفلك   بازمان و هر

 ةرخوف و خطر همدرياي روان پاي  داشتن عين غلط و محض خطاست، وراستي چشم 
ي سرسبز گلشن وجود ها ربالي تو شكسته و ابتر، چه نهال پمواجسفائن اعمار از صدمت ا

دست   به دوستان يكدست كهي جمع پرويندهاه عق چصرصر عنا از بيخ بر كنده و  بهاست كه
كدورت خمار فراق   بيعاشقي را جام شراب وصالهيچ نده، ک پراالنعش اتبن سان بهقهر 

زندان   به گردانيدي شبتمتّعنچشانيدي و هر اميدواري را كه روزي در گلشن نيل مطلوب م
هاي  هاي لطيف و رنگ انواع نقش  به نقش بند صباةخام  بهگلي راهيچ رعناي خاك رسانيدي و پ

و بها از تن پا زيب  آسيب هبوب باد خزان حلل فر ه بگوناگون زيب و زينت نبخشيدي كه باز
 شرف نرسانيدي كه ةدرج  به ادوار خويشتأثير ةواسط  بهاختري راهيچ  و ,او سلوب نگردانيدي

                                                   
من  بدي و گزندي بههيچ و , کردم دانستم هر آينه نيکي و خواستة بسيار گرد مي ؛ و اگر غيب مي١٨٨آيه , )٧(اعراف   .1

  .رسيد نمي
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ست كه تو پيش گرفته و اين  ا هبوط و وبال در كار او نيفكندي، اين چه سيه كاريةباز عقد
  :شعر, اي ست كه پيشه ساخته اچه مردم آزاري
  يا فلك األفالك هل أنـت عـاملٌ       أ

  فكم من كرٍمي قد جعلت شعاره
  بصنعك يف هـذا الزمـان املنكـر       

  د من تصربـمن الذل حيت مل جي
*  

  مرـبر سد ـرخ آمــالي چــز بـا كـالهـن بـيا
  اورمــدارد بــز نـرگـي هـكس اـ بمـويـر بگـگ

  ام هم ز جورش خاك بستر كرده همچون جرعه
  ده چون ساغرمـون شـرخپدلي   باهم ز دورش

  ست ريـ گوهر از بد گوهسان بهته ـگه دلم خس
  رمـوهـو كان گـتي چـده از سخـن را كنـگاه ت

  وزـرون هنـم بيـن دلـه از صحـتـك بال نارفـي
  رمــگـالي ديـوه بـد كـنه صـسي رـد بـنه يـم

آب   بهشاهده كرد خواست تااز حد و اندازه مبيرون  نديم چون نوحه و زاري سمنبر
انگيز  ايراد حكايات فرحت  بهتاب او را تسكيني دهد و  پرةنصايح و مواعظ آتش دردمندي سين

عمل   بههيچ سبيل آن انديشه را  به زماني مشغول گرداند،زاده او را از ذكر پادشاهةدل خون گشت
هيچ   بهصول مقصود در امضاي آن عزيمت كوشيد روي حهرچندگردانيد و ن مؤانستمقرون 

  چون چراغ چرب زماني نمود در مصباح امل فروغي ظاهر نشد، نديمهرچند و ,وجه نديد
 تأثير روشنايي در كار خود معاينه نكرد و بر افق سپهر حيله و تدبير صبح صادق که آنسبب  به

پاي  هبا ج آنهم از  , دوده سياه رو شدسان بهسرش بر دويد و  هروي ننمود و مانند شمع آتش ب
غايت   به باز نمود و بدين سبب پادشاهس بازگشت و پيش پادشاه آمد و تمامي حاالت سمنبرپ
  گشت و غم و اندوه باطنش تضاعف پذيرفت، وزير را طلب فرمود و گفت بِرمتحير و تفکّرم

صواب مقرون داند   به تو آن راهر تدبير و حيلت كه ممكن گردد و راي دوربين ه برو و بسمنبر
قلق و اضطراب او را تسكيني ده و سپاه غم فراق پادشاهزاده را كه بر كشور جان او غالب 

 ةحقّ وي اساس توانيم نهاد و سر اب حال خويش قصّةگشته است منهزم و مقهور گردان تا مگر 
 ةوعظ و نصيحت دلپذير كه دردل صخر و آمد برمطلوب را پيش او توانيم گشاد، وزير بر سمن
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 دل فنون و دم وزير سلوتي و سكوني در  بهب ديد، حالي زمانيجوي وا  باصحا جايگير آيد
  :نظم, ذيل صبر ضروري نيز اختيار كرد ه تمسك باي هقرار او قرار گرفت و لحظ بي

  ريروـبر ضـم صـر نكنـم گـكنه ليكن چ  و صبر توان كرد است كز يروي تو نه روي  
 عشق بر پادشاه ةوزير چون مجال سخن را وسعتي و اظهار مراد را فرصتي ديد از حال غلب

و ذكر سر تافتن او از تاج سلطنت و پاي كشيدن از تخت مملكت و كران گرفتن از خزائن 
تر   لطيفهرچهعبارتي   به روزافزون اومحبت دست داشتن از دست فلك نشان از سبب کران بي

مفيدتر در گوش او فرو خواند و گفت جهانيان را روشن و عالميان را مبرهن  هرچهو تقريري 
نفسي را خلعت دوام هيچ  و اند ننهاده َآدمي را افسر خلود بر سرهيچ  خلقت ةاست كه از خزان
  .در بر نپوشانيده

  جـار  الربيـة  يف املـشية  حم
  فإذا طلـب املـستحيل فإمنـا      

  األيام ضد طباعها متكلّف و

  دنيا بــدار قــراِرمــا هــذه الــ
  تبين البنـاء علـي شـعريهارِ      

  اء جـدوة نـاِرـاملـ يف متطلّب
 يافته است تقلّدگوهر جان م  به چند قالب رااٰلهي ١ةاز درياي حكمت بالغکه  هرو 

از گلشن ارادت ايزدي سر که  هر و , گرانمايه عاري و عاطل خواهد ديدةن حليآاالمر از ةقبعا
  در زير مركز خاك ساكن والبتّهحركت و اهتزاز مشاهده كرده   باصباء روح  بهو تن را

سجل دوام  ه را بکسهيچ جنبش آرام خواهد يافت و قاضي نافذ حكم تقدير خط حيات  بي
ييد مثبت أ تةمخلوقي را در جريدهيچ ل نگردانيده است و مستوفي ديوان قدر نام، مسج

 نزول حوادث و ايام در ميع اوقات خصوصاًنفرموده، پس مردم دانا بايد كه در همه احوال و ج
دست جزع و خزع   به وقايع اين معاني را نقش لوح ضمير خود دارد و خويشتن رادقّتح

مدد راهبري او نتوان رسيد و براي   بهمقصد نجات جز  بهذيل صبر كند كه ه و تمسك ب,ندهد
$«خلعت   به تانتوان كردتر  و اليق ا صواب و سداد مفتاحي ازةفتح باب نهانخان yϑ̄Ρ Î) ’®ûuθ ãƒ٢ tβρç�É9≈¢Á9$# 

Νèδ t�ô_r& Î�ö�tóÎ/ 5>$|¡ Ïm ∩⊇⊃∪«اختصاص يابد٣ :  
   الشكوي إذا النعل ذلة٤فال تكرب  لةٌـيل مجيـرب اجلمـو عاقبة الص  

                                                   
  .ندارد» بالغه«: اساس  .1
  .يوف: اساس  .2
  .رسي و بازخواست بدهند ابحس شمار يا بي شکيبايان مزدشان را تمام و بي ؛ همانا به١٠آيه , )٣٩(زمر   .3
  .فالتکثر: اساس  .4
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  : گويدمؤلّف
   كار بر تو روزي تنگ دچون شو 

  گرچه دردي بـود فلـك حيـران     
ـ  کـه    هر   صـبر داد قـرار   هدل را ب

  و اد ازــابـاد يــشـگ ات درِد دل

ــگ   ــده از چن ــبر را م ــن ص   دام
  ات بــود آســان صــبر يــك روزه

ـ         روز شـمار   هيابد از حق جـزا ب
  و اد ازـتابـري بـتـك اخـيـه نما

ي اٰلعت«ركمال ذوالجالل و قادر پ و اين نيز جهان را روشن و مبرهن گشته است كه ايزد
 دست قدرت  بهگرداند صل ميصرصر فنا متّ  به نهال وجود هر انساني را كه١»هاتمعي ِناٰلو ت وهائُآلَ
ستاند، تاج   و اگر مراتب و دارات جهانداري از دارايي مي,نشاند جاي او نهالي ديگر مي به

  :بخشد سكندري مي به انوار و بخت پايدار شهرياري آفتاب
  كدخداي  بيرا ندارندان ـجه  جاي هآرد ب يكي را برد ديگر  

 در برج  آفتابي جهانگير٢»حبمداهللا« فنا منخسف گشت ةعقد  بهاگر ماهي منير بر سپهر جالل
 خاك اسير و رهين گردانيده ة را روزگار در زير تخت و اگر كيخسرو,شرف طالع و المع است

 احسان برقرار است، مصلحت آن اقتضا تخت ملك در بسط بساط عدل و است، كيقبادي بر
نظر دولت آثار او گذراني و از آن   عمر عزيز را درةنمايد كه بقي كند و صواب چنان مي مي

 بعد استماع اين  جواني بدين وارث ملك سليماني راضي و قانع باشي، سمنبر مصريوسف
ضمير دوربين خود   بهحال سابق مستقيم خويش باز آمد و  به ابواب چونين ا درتفکّرفصول و 

زي داگ  نماي زهر غدر جانمحبتجام   را درزادهتحقيق پيوست كه پادشاه  به او را٣رجوع نمود
 و از كمين بدايع تمويه اند مكر و تلبيس از لباس حيات عاطل و عاري گردانيده  به واند نوشانيده

ت در ديمکمان زرق و نهانت شعبده ناوك سخت بر جگرش زده و حبائل و دقايق تعميه و ك
 من هم از ابتدا اگرچه: وزير آورد و گفت  به، روياند  نهادهدقتشاهزاده مالطفت و مصا

 حركات تو تفرس كرده بودم كه تو در صورت كالناس و در سيرت ة طلعت و مطالعةمشاهد
ني چون مقراض ديده باز و مثال دوات سياه دلي خنّاسي چون تيغ دو روي و مانند قلم دو زبا

 و ,شي تمام دادهيفصاحت لسان و طراوت نطق و حالوت بيان آرا  بهخالف باطن هو ظاهر را ب

                                                   
  .با تواتر هستند) خدا(هاي وي  نوازش و نعمت  .1
  )٤٢ص , ٥ج , معين. (ستايش خداي به  .2
  .نمود و: اساس  .3
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فويسج « ةنظير زهر گيا، مكر و نيرنگ فريب تعبيه كرد  بيدر آب زالل عبارات دلپذير و الفاظي
  :»و يديذ بح

  گو تر از زبان باشدكه سخـن   چشم بعضي كسان چنان باشد  
*  

  ينيعلي الضغائن و احلقوِدتدلُّ  اـأراه رمجةٌـك تـو يف ع   
 يقين از غبار گمان ةهاي مزور تو در گوش كردم چهر وه و نصيحتمهاي م و چون وعظ

  :بيرون آمد و سراب فريبنده از آب روشن و صافي امتياز يافت
  نقد بي ن الصبحينيلذي ع  مناب عدلنيالعيان  و تاب  

 مبرهن و روشن گشت  نور آفتابسان به ١» اِهللاِرون ِبرظُن يهإن فَِنؤِممالْ ةاسروا ِفقُتِا«ضمون م هو ب
را از و مهر ت  بي نوربخش صدق مرتفع شد، اگر نه دلو حجاب تاريك شك از عارض ماه

بر مثال آبگينه بر سنگ  را  بهارري پ رضا دادي كه آن چنان د چگونه بديناند سنگ خارا ساخته
 چگونه دل برين نهادي اند را از آب گران جاني سرشتهو  و اگر نه طينت وجود ت,فنا شكستي

چنان تن لطيف و عرض نازك را مانند شكر در آب بگداختي، مگر سنگ را از گوهر و  كه آن
 و از عاقبت و ,كني  نمييشه را از در عدن فرقشرنگ را از شكر و خار را از گل سمن و ش

  :آوري  نميبايد زد ياد آن راه قدم مي سرانجام كار كه همه را در
  براي لنگر كشتي كه بس گران جاني  ل دريا هزار كس بخردـحسا هب راو ت  

 و اگر اخالق ,زعفران نمايند خاصيت فرح و سرور باز پس دهد  به توةاگر اوصاف ذميم
 افزايد، مرا امروز وجود تو کران بيند غم جان و درد دل آميز پرور مفرح جان  باتو ةنكوهيد

كن بر رو و خفقان در دل و سم جسم و استخوان در گلو و چون خار در چشم و تب در
  :مؤلّفلل .ست ادر جگر سر و تير استرخاء در مفاصل و درد در

  تـزورين فـأزور املـوت ضــارته   
ــ ــشئوم طائره ــك امل   اأري برؤيت

  فامنن علي جر منـك مرتقـب      
  كم واصٍل قلَّ أمرالعيش وصـلته     

  اساده القلب فاهجرين و ال تصلِ     
  ضوء النهارضـالماً غـري منتقـلِ      
  فانّ ذلـك عنـدي غايـة األمـلِ        
  و هاجر هجره أحلي من العـسل   

                                                   
ينش يعني بينش وي ب(بيند  ايي وي هوشيار باشيد که وي از نور خدا مياين حديث است؛ از فراست و دوربيني و دان  .1

  ).فهمد  عظيم دارد و باطن را هم ميفراست و دانائي, باشد خدا مي
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  رما يأيت علي عجِلـناء اليـواه  ونه عجالًـو يسحـ الرب لادكـيع
 پادشاهزاده محبت ةو اين گمان كه بلبل روح من جز در حديق بگذر قصّهين  االغرض از

پادشاه يا مهر  بهنس گرفتهعشق جانگداز او اُ  با بازها سالردرد من كه آشيانه سازد و دل پ 
  :٢»ي و ال كالسعدانمرٰع« و ١» وال كصداءماٌء«ديگري پردازد 

  رـظـق يا أويل النـيواثـين املـم  غريكم فخذوا قد تنبت من حب  
*  

  ل داريـاقـان عــردمـب مــذهـر مــگ   كن چو يك دل داري٣يك دوست پسند  
 در مفاصل و عروق نآب امتزاج يافته و مانند خو  باروقم ةعشق او در اجزاي تن چون باد

  :شعر,  گشتهمتمکّن
  ـجاصليفري دمي يف مـي جئها جمر  حا شغلُ شغل يل كل عن كلّ ٤فأصب  

ختن در  گر تفريق رنگ از گل سوري و سمن و بوي خوش از عنبر اشهب و مشك اذفرا
 و هواي پادشاهزاده از صحن دلم در معرض وجود توان محبت اوهام درآيد ازالت تصور
 تفريح قلوب بر غم و اندوه از شاخ زعفران قوت ارغوان و ةو اگر صفت مستي از باد ,دانست

.  عشق روزافزون او زائل توانند گردانيدلذّت  به ضمير منتعلّقو جدا توانند كرد، ميل خاطر 
مبادي خلقت هنوز لب من از شير مادر نشسته بودند كه ساقي عشق و شراب شوق در كام  در

 مصباح عقل نور و ضيا نپذيرفته  تاريك دماغ من از پرتِوةجان من ريخته است و هنوز حجر
دماغ آميخته، اساس عهد و   بادل من چون عقل  بااو و والي محبت طبيعت آميز بود كه رنگ
 ران حوادث خلل پذيرفتني نيست وني هپادشاهزاده استحكام پذيرفته است ب  باپيمان كه مرا

گرم سخني تو آن را بر باد   بهاختالف ملوان و تعاقب جديدان فتور بدان راه يافتني نه، و به
دني نه، مگر باد ديوانگي در سر تو منزلي معمور آب دا  بهچرب زباني تو آن را  بهي ونفشاند

  :٥بيت, و دل تو در دبستان ماليخوليا درس تازه كرده گردانيده است
                                                   

 ٤٤٥ ص, ثمارالقلوب للثعالبي و ١٨٦ ص ,العسكري االمثال البي هالل  و كتاب٧ ص ,دبرمال الكامل: براي اين مثل رك  .1
  .ب است نه صداي بازگشت؛ آ٣٦٢ص , الآللي سمطو 

؛ و ٣٦٤  ص,الآللي  سمط: رک؛٧  ص,دبرم كامل، ١٨٧  ص,العسكري االمثال؛ ١٢١، الفاخر رقم ٢/١٩١ امثال ميداني  .2
  .مرغزار است نه که گياه خار دارد و غذاي دلپسند شتر

 .يک دوست پسنده کن چو يک دل داري  .3

  )٤٦٨ص , ديوان. (گفته است, د بن عبدالعزيز طائي مبنجيو اَصبح؛ متنبي در مدح شجاع بن محم: اساس  .4
  .ندارد» بيت«: ب  .5
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  ان نرودـر برود از سر پيمـكه گرش س  ست ادرستي آن هصفت عاشق صادق ب  
د دازآتش انواع محنت و بال بگ  به امتحانةبوت اگر هزار سال زمانه جافي زر وجود من در

 ار چند هزار قرن دل مراک و اگر چرخ ستم, او نيم جو نقصان نيابدمحبتعيار كامل  از
تن  يك آب بيند تا رقمي در طوفان رنج و عنا تعذيب كند در راه جستجوي او هميشه بر به

ست  ا و وفاداري او از دست نگذارم و تا از حيات اميد يك نفس بر جايدامن مهر ست اباقي
  :بيت,  دل دارم بلكةعايت او بر صحيفنقش ر
  اصلمف و همچنان بود مهرش در م١ريزم  نان رود نامش بر زبان منـميرم و همچ  

*  
  و دمعي اال أن يدوم انسجامه  لب إال أن يزيد غرامهـايل الق  

ين آب انطفا نخواهد پذيرفت  ا آتش ازةتو راه خويش گير و عذرهاي من بپذير كه آن نائر
ين هدف اثر نخواهد كرد، دل از درد عشق او چنان مشحون و مملو گشته است  او اين تير در

ياد لقاي او چنان مشغول شده است كه  هكه پند ناصحان را در وي جاي نمانده است و جان ب
 نم اشك گرم و دم آه تأثير ديده كه از ة ذكر خويش و بيگانه كشيده، آينةخط نسيان بر صحيف

 ة و خان, سپهر لطافت روشني نپذيردصيقل لقاي آن آفتاب  بهست جزسرد رنگ تاريكي گرفته ا
بخش آن جان  روحمعماري وصال   بهدل خسته كه از طوفان درد فراق از بنياد خراب شده جز

  :قالب مالحت معمور نگردد
  اريـتـرفـرا گــادا، مـت بــالمـرا سو ت  تو همره من، راه خويش گير و برواي  نه  

ن وفاداري كم ئي او را دم داد دم او نخورد و سر مويي از آهرچندوزير چون ديد كه 
 پيش او ٢»هلا ايل آخرها اومن«ه را، رغصّ پقصّهنگشت و باز نگرديد، بر پادشاه رفت و آن 

صبري و   بيآب بر خويش بطپيد و از غايت شوق و امن  بيخواند، پادشاه مانند ماهي فرود
, سفت الماس مژه مي  بهگفت و درهاي آبدار اشك د جاي بدريد و اين بيت ميناشكيبايي را ص

  :بيت
   گفتيم هيچ درنگرفتهرچه  تـچ برنگرفـهي  بها راـيار م  
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ل تقدير يزداني و قضاي آسماني اين چنين بالي بزرگ بر جان من موكّ  به:وزير گفت  باو
ل آن طوطي در دام و آن شكر بير اوتد  بهي سخت بر دل من تاختن آورد ودشد و اين چنين در

بايد  همنشيني درد فراق مي  بابايد كرد و ذيل صبر تمسك مي  بهدر كام نيامد، چند گاهي
  :ساخت

  تألّفـارض املـذا العـعمامه ه  رويدك حيت تنظري عم تنجلي  
ست و رگي از حيات در اعضاي متحرك از حصول  اتا نيم جاني در تن مهجور باقي

دست آوردن اين دولت روزافزون  ه و در تدبير ب,وب نوميد نبايد بودب وصال محةنعمت امني
نيم حبه نخرند و   به و عشق ملك هفت كشور رامحبت و در بازار ,اهمال و تقصير نبايد نمود

ي سحري ها ي شبگير و آهها جنس مهره برابر ننهند، چون ناله  بهصد هزار جوهر جان گرامي را
 دل سنگين او را نرمي ظاهر شود و وقتي بر حال بد من البتّههر رسد م  بيگوش آن  بهمن

 حسن تدبير تو حوالت كردم در نام پرداخت مصالح پادشاهي  بهببخشايد، اكنون نظام كار ملك
 ديوار و تاج سر من خاك كوي آن دلدار ةين پس قصر من ساي ادست كفايت تو سپردم، از به

  :خواهد بود
  م ارزان باشدـند هـي بفروشـملك  بهرـگ   پاي نهد از سر نازن آخاك آن كو كه بر  

بايد كشيد، دل و جان   نمي سر از كمند ناز اوامابايد كشيد،  ديده مي هو ب ااز نازهاي سر ديد
 بعد از. بايد داد  نمي دوستي او را از دستة سررشتامابايد سپرد  دست قهرمان عشق او مي  بهرا
 منزل و مسكن واجب را وداع كرد و بر در سمنبر ون آمد و وزيرين مفاوضت از كوشك بيرا

 بود و يك زمان از شيون و زاري  او بر يك پاي ايستاده ميديد و شب و روز مانند طبق بر دِر
  :بيت, آسود نمي

  اك بر سر اوـت خـس هـتـگر فرش   اوچون خاك نيست بر درِِکه  هر  
 لذّت سان بهني را اماو س سر  بيپنداشت و راق تلخ ميس فأمالمت ناصحان را چون ك

وقت نسيم هيچ  بگذشت، ديع بتي مديد و عهديين حال مد اكرد و بر  ميتصوروصل شيرين 
 دروغ نيز دل مجروح او را ةوعد  بهمشام جان او نرسيد و به چمن لطافت ةسالمي از آن گلدست

 را كه سرير ملك پارس بدو زيب و زينت هزادبخشيد و هم در اثناي آن پدر پادشاهنشفايي 
رفعت و منزلت پادشاهي و وفور عدت و شوكت ترتيب عظام امور جهانداري و   بهيافته بود و

 ة جانگداز و حادثةين واقع ا از, عليه گشتهمتّفقليه و مشاراتقديم محاسن رسوم شهرياري 



  االُنس  بساتين// ١٨٨

  

تاب شد و جهان   بيطاقت و  بير فراق يوسف دجگرسوز خبر رسانيدند، پادشاه مانند يعقوب
  :١مؤلّفلل .روشن بر چشم او تاريك گشت

  املكـارم  و العلي يبكي مثله علي
  رأيت فتحاً قد قلّد الـسيف والفنـا       
  و من بعده الخيضبا جلرد يف الوغا

  الــصوارم و القنــا بــاجلرز تــأمن و
        و أعطافه ما مهـبط عنـها البـهائم  

  اجلماجم السيوف يشكو وال خنيعاً
ه بود و چشم برآمدين مجاري احوال گفت كه در باغ اميد من نهالي سرسبز  اوزير از  باو

 خوي بد و عادت ٢که چنان اجتبا كنم، روزگار جفاكار ةو ثمر اداشتم تا از انتظار باز مي
و بربود و  او نضارت از طراوت ة و حيل,تندباد حوادث آن را از بيخ بركند  به, اوستةناپسنديد

بر سپهر ملك اختري همايون طالع شده بود كه ظهور آثار سعد در خاندان سلطنت از طلوع او 
مهر و چرخ بد اختر از اوج شرف در حضيض هبوط افكند و پسري   بي فلك,كردم  ميتصور

الل دولت داري و انوار استق مخائل كمال سعادت و داليل وفور نجابت و آثار استحقاق ملك كه
 در ترشح و تهذيب و ها سال و , ميمون او واضح و اليح بودةدر مقلد امور شهرياري از اسر

 و چنان خواستم كه چون من از تخت , و نهمت پدرانه مقصور داشتمهمت او تأديبتعليم و 
ين قصر آسان ساي سلطنت در منزل آخرت رحلت كنم،  ا تابوت نهم و ازةبر تخت مملكت پاي

 او ممقدقدم سما   بهفرق او فر و بها گيرد و رونق و آرايش تخت جهانداري  بهرياريتاج شه
  :حاصل آيد

  چو من روي پنهان كنم زير خاك     
  چو جانم كند دست كوتـه ز تـن        
  كه از ملـك ايـران سـتاند خـراج        
ــران  ــپاه گـ ــار از سـ ــرآرد دمـ   بـ

  رـردد ز سـده گـن زنـام مـبدو ن

  نهــد قــدر او پــا بــر اوج ســماك
  ك را همچو جان در بدن     شود مل 

  كه از ملـك تـورانش آرنـد بـاج         
  ز يــك قيــروان تــا دگــر قيــروان

  ده نام پدرـر زنـست از پسـكه ه
 بدن يعني جان از خلوت جاي خويش براي سفر عالم ملكوت ةو چون صاحب صومع

يمن مساعي مرضيه   بهنت سراي دنيا در رياض الهوت آرامگاه سازد،حين م ارخت بربندد و از
 او، نام من بر روي روزگار و صحايف ليل و نهار باقي و ثابت ماند و انتظام ةصايل حميدو خ
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شود، تر   و تازگي بساتين دودمان ملك هر روزافزون,سلك خاندان پادشاهي گسسته نگردد
 ةصد رجا خائب باز آمد و دل اميدوار جريد مرا غريق گرداب فنا شد، ديدبان دوربين چشم از

آب ديده پاك بشست، امروز مرا از هزار اميد يكي نماند و از آن چندان   به راتمنّاهوس و 
 دل و ةغنچ  بي سينهة و حديقبين مردم جهان  بي چشمةآرزوها اندكي در كنار من نيامد، خان

و , سر توان برد هاين حال تباه و روزگار سياه عمر چگونه ب  باگوهر جان گشت،  بيصدف تن
 هر بار كه قامت .گوناگون اميد خالص و نجات چگونه توان داشتچنين تنگناي دردهاي  از

 و هر زمان كه خيال ,شود كنم قيامتي براي جان من قائم مي چون سرو سهي او را ياد مي
ي دل ها غمگذرد و مانند گل صد برگ  رخسار نازك چون گل سوري او در ضمير من مي

  :بيت, گردد بر تو مي تو
   گفتم همه رفتهرچهتو   بارفتي تو و  ديـو بـم تــانـت جــآرام دل و راح  

صفت   بهروم و گاه از رنج اشتياق گاه از درد فراق گوي آسا سرگردان گشته هر سوي مي
خودي روز روشن را از شب و گل مشكبوي  دارم، از غايت بي چوگان خاك حسرت بر سر مي

زنم و  ژدم آسا دست بر سر مي از درد فراق آن مردم چشم كهرچندكنم، و   نميرا از خار فرق
 آيد، و جز خون ديده هيچ  نمينافعهيچ غلطم،  چون مار زخم خورده برخاك و خار مي

 نافذ ايزدي در ايجاد نفس بالكش من صادر نشدي و دبير يگشايد، كاشكي مثال قضا نمي
$ ?ô‰s%uρ š�çGø)n=yz ÏΒ ã≅ö6s% óΟs9uρ Û�s«ديوان قدر قلم  \↔ø‹ x© ∩∪«حال من جاري نگردانيدية بر صحيف١ :  

  ؤادافُ الْفرعواد مل ي أكن و ليت الفُمي لَِنتِييا لَ  ب ما اراداـل الصـ و محنا قدمياًـعلّ قل احمل  
من   به كوه انداز و اندوهي دلسوز و غمي جگردوزة جانگداز و واقعةتا اين چنين حادث

«. روي ننمودي Í_tF ø‹n=≈tƒ ‘MÏΒ Ÿ≅ö6s% #x‹≈yδ àMΖà2uρ $ \‹ó¡nΣ $ wŠÅ¡Ζ̈Β ∩⊄⊂∪«٢.  
  بوبـه ع هلنـمـح مل يســو بالري  ما يل باحلصي فلق احلصي ولو أنّ  

گنجيد كه هنوز سرو سهي چمن مملكت تمام باال ناكشيده از صولت  و در كدام خاطر مي
صولت   به اقبال رخسار تمام نانمودهةصرصر فنا شكسته شود و گل بستان سلطنت از غنچ

 حادثه بريده باد كه چگونه يخساعد سپهر نامساعد نخچير مر. ك در خاك ذبول افتدخزان هال
سنگ تا سرشكسته باد   به سفيد دستةروا داشت آن چنان شاخ تازه سبز را بريدن و پاي زمان

                                                   
  .که چيزي نبودي ؛ و همانا پيش از اين تو را بيافريديم درحالي۹آيه , )۱۹(مريم   .1
  .فراموشي سپرده شده بود ش پيش از اين مرده بودم و به؛ اي کا٢٣آيه , همان  .2
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 قوفَ ولٌض فَم اهلَ وناي كَوردقْكن املَيلْو« دريغ شكستن كه چگونه رضا داد آن چنان گوهر ثمين را بي
دِبتاِهللار ِبيِدقْ تشعر.١»ري :  

  ست ابيرون ز كفايت تو كاري دگر  گويد م قضا ميـن جهد همي كنـم  
 ةيشه و سوز دل فلك را حصباند افزا از غايت  ماتم غمدر اينين سوگ جان ربا و  ادر

 روي بهار حلي و حلل رياحينباريده، عروس تازه  ر فرويخونين بيرون زده و از چشم اثير زمهر
ست قباي  اين شاخزمردو انوار از خويش بيرون كشيده است و شاه گل كه صاحب تخت 

مار پيچ ةشده است و سنبل طرتر   الله از خون دلشهاي جام ,رنگار را صد جاي دريده استپ 
و نوحه را پيشه  ماتم زدگان شيون سان بهست  ا بزم باغمغنّيبلبل كه  , مار سر بريدهسان به را

انگيز نور مكان حدائق را در حركت و اهتزار آوردي،  نواهاي تر فرحت  بهساخته، هزار دستان كه
 درد خسته و قامت درست سرو آزاد از اين خرما ةي پرداخته، درونكلّ  بهدل از كار لهو و طرب

 قطره آب در چشم او نديده  كه هرگز مردم ديده يك آفتابةاز بار اين شكسته است، چشم
دردمندي دلش نسوخته هيچ آتش  پرة كه بر سينآن حال مانند صراحي خونبار گشته و ماه بر
  :گداز آمده ين غم چون شمع در ادر

  زاءـه يف عـي ألجلـكلّ ش   حيت٢عظم الوجد و الذريه  
 و يا براي اند بر گرفته صبح قيامت ة از چهرتوقّف كرده كه مگر حجاب تصوردل چنان 

كدام زبان آن  به , رستخيز پيدا آوردهةاران و انتباه سياه كاران را هم در دنيا نمونگاعتبار گناه
  :تحرير و تمنيق آرم حيزه را در غصّ پرقصّةكدام قلم اين   بهواقعه هائل را شرح دهم و

  گر شرح دهم هزار دل خون گردد
oΨ$«بماندند، و آيت زبان از عبارت و خامه از كتابت  −/u‘ Ÿωuρ ö≅ Ïϑóss? !$uΖ øŠn=tã #\�ô¹Î)«فرو خواندند،  ٣

باك نكشم و   بين ظالم آ چگونه جايز شمرند كه انتقام فرزند دلبند خويش ازتولدر مذهب 
شر او را   پرحيله و فسون و خديعت و مكر آن جان عزيز را از من جدا كرد سِر  به٤که چنان

 و وفا  هم يكبارگي شير خشك نگشت و باغ مهرتشفق در پستان مادر تن جدا بكنم، آخر از

                                                   
بر بخت ما ) چاره(وقوع خواهد آمد ولي رنج بسيار است و تدبير  و آنچه در سرنوشت ما نوشته شده است حتماً به  .1

 .فوقيت دارد

  .يةالرز: اساس  .2
  .ک پيش از ما بودند نهادي بر آنان که چنان؛ پروردگارا بر ما تکليف گران مِنه ٢٨٦آيه , )٢(بقره   .3
  .چنانچه: اساس  .4
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هيچ وزني و وقاري نماند و هيچ ميان خاليق عالم   و نيز مرا در,از سبزه و رياحين خالي نشد
  :اند بابي اعتماد نكند، چه گفتههيچ ين بر من در  ا بعد ازکس

  من لم يكن الخوانه لم يكن لجيرانهو   م تكن الندادهـن الؤالده لـم يكـمن ل  
 برآرم قَنّوجشهر  آب خنجر سرافكن گرد از  بهو دل بر آن نهاده كهام  آن جزم كرده عزم بر

سوز تر و خشك آن عرصه را بسوزم و چندان خون در آن زمين  آتش قهر و كين جهان  بهو
ين آسمان از عكس زمردتا روز قيامت سقف م كه آميز خون باغيان چنان  بهريزم و خاك آن را

نرويد و از طبر  احمر مصبوغ بماند و از اجزاي خاك آن جز الله و خون قوترنگ يا  بهآن
ه زمين معركه افکندهاي   فلك رفعت پيدا آيد و زريةهاي كشته در هر قدمي پشت استخوان

  : گويدمؤلّف . شودمواج دريا سان به
  گــرد آن تــا فلــك برانگيــزم   

  زميـنش چنـان بريـزم خـون        رب
ــرور   ــاله غ ــدبرش ك ــر م   از س

  رمـرخ بـر اوج چـزه بـه ز نيـك

ــ ــاك آن را ب ــاميزم هخ ــون بي   خ
  كه ز عكسش فلك شود گلگون     
  كنم از زخم گرز و خنجـر دور        

  ا سپرمـر پـاك زيـون خـگاه چ
 هزار ةمنزل  بهمانده باشد آن را  بقاي من يك روز باقيايام از اگرچهو بعد اتمام اين انتقام 

  :شعر ,سال انگارم
   لكثري٢ واحدأو إن كان يوماً  ١هبعد عدو املرء  حياتو إنَّ  

وزير چون ديد كه از سوز وفات پسر آتش قهر پادشاه را هنوز انطفا حاصل نيامده است و 
هاي موافق مزاج و مطابق   غضب او فتوري و سكوني ظاهر نشده، آن زمان جواب٣ورتصدر 

ي در محلّ. كلمتي برخالف ارادت او بر زبان نراندهيچ م اقتضاي حال باز نمود و حك  بهطبع او
ي ظاهر نشود، تأثيركه سخن را شرف قبول حاصل نيايد و نصيحت را در دل سامع چندان 

 و ارباب كياست و ذكا و اند  روزگار سكوت را بر نطق بسي تفوق و رجحان نهادهيعقال
 و مباشر آن خصلت چنان ,ر تقديم اين باب رضا ندادهوجه دهيچ   بهاصحاب فطنت و دها

ان آتش سوزگرد را در   آب روان بنگارد و يا شمع و گوةباشد كه كسي نقوش لطيف بر صفح
  :نظم, ع كندن ثبات و بقاي آن اشيا توقّ آنگاه دارد، بعد از

                                                   
 .عده: اساس  .1

 .واحد: اساس  .2

 .سورت: اساس  .3
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  و وقت نمازـت آن را بدان چـوق  با سالطين چو گفت خواهي راز  
عقل خويش رجوع كرد و استقامتي در نفس او پيدا   بهپادشاه و خر رسيدآ  بهتا آن مجلس

 و خلوت خاص را التماس نمود، پادشاه درآمدشد، وزير در مجلس پادشاه بر آيين معهود 
وزير درج . را درخور شرف محرميت و حفظ اسرار نبود، باز بايد گشتکه  هرفرمان داد تا 

ين جمله در دامن پادشاه  اهاي ثمين آبدار نصايح برمفتاح سخن برگشاد و گوهر  بهدهان را
 دستور اٰلهي آساي خدايگاني كه مبهط انوار كرد كه بر راي اقاليم گشاي و ضمير آفتاب نثار

ا ينلداَ«داِر جزا  عقٰبيدار اعمال است و  قبول فيض نامتناهي است، روشن و مبرهن است كه دنيا
مِرزنه و همگان م را معلوکسهيچ ين سراِي غرور  او زمان رحلت و هنگام سفر از ١»ة اآلخرةَع 

≅« حكم  بهاز كتم عدم در صحراي وجود آمده استکه  هررا چون روز روشن شده كه  ä. >óx« 

î7Ï9$ yδ �ωÎ) … çµyγô_uρ 4«تن كه از آب حيات نشو ة باز در حجاب فنا مختفي خواهد گشت و هر شجر٢ 
  :شعر,  مانند ميخ در زير خاك فرود خواهد شدالبتّه است و نما يافته

  داـول اهللا فيها خملّـكان رسـل  لساكٍن و لو كان يف الدنيا بقاٌء  
الوجود را  پس مرد عاقل بايد كه در همه احوال و جميع اوقات خوف و خشيت واحب

 قرين  چون مراجعت وياز اينشعار و آثار خويش سازد و براي سفر آخرت كه بازگشت 
 و در هر كاري كه اقدام نمايد از نهج شرع حق , نيك برداردة صالح و توشةست، ذخير امحال
شمرد و امور مصالح را بر ندالمرسلين عدول و انحراف جايز  سي٤نن و طريق دين و س٣متين

�βÎ) ©!$# ã¨«حكم  ãΒù' tƒ ÉΑ ô‰yèø9$$ Î/ Ç≈|¡ômM}$#uρ«ي ثواب جزيل را عقٰب اساس نهد تا در دنيا ذكر جميل و در ٥
  :شعر, درخور و شايسته گردد

ــد    ــان باش ــل قهرم ــرد را عق   م
  ست علم افـزاي    عقل رامشگري 
  ست ا دادگرکه آنعقل در دست 

ــد   ــبان باش ــدل پاس ــك را ع   مل
  يآرا ملـک ست   اي شاطهمعدل  
  پر استـرگ را قوي سـناوك م

                                                   
  .آخرت است) کشاورزي (ةدنيا مزرع  .1
  .شدني است, ؛ هر چيزي جز ذات او نيست۸۸آيه , )۳۸(قصص   .2
 .درست است» مبين «احتماالً  .3

  .ستن: اساس  .4
  . و نيکوکاريداد ؛ همانا خداي به٩٠آيه , )١٦(نحل   .5
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ÎA’« ةزان اسمه امروز از خ چون باري عزّکه آنات مقدمو غرض از ترتيب اين  ÷σãƒ …çµx6ù=ãΒ 

∅tΒ â!$t± o„ 4«يمن   به رافرق همايون تو نهاده است و سرير سليمان  آثار پادشاهي بر تاج خورشيد١
 كمان ةواسط  بهنهايت خويش  بي عنايت وةاخص ميمون تو ثابت و پايدار گردانيده و ساي

 يأوي أرِضي الْ ِف اِهللالُّ ِظانَطَلْلساَ«ائنات عالميان ممدود كرده،  كبر سرمعدلت و وفور انصاف تو 
 ذات ملك صفات تو زحمت مخاصمت و رنج منازعت و خوف ةواسط  به و٢»مولُظْ ملُّ كُِهيإلَ

  :؛ شعر برايا برداشته اكنونةكاف ساوات حرام و حالل ازمتلف نفوس و اموال و هدر دماء و 
   چشم آن دارند   جهانيان ز تو امروز   

  ر خالفي كند تو دفع كنيـسپه اگر
  نگهـداري  شان انصاف دامن كه زير 

   كند تو نگذاريييو گر زمانه جفا
 ي ذكر امضاقَنّوجمكر و خديعت پادشاه   بهوقت استماع وفات فرزند دلبند  بهو ديروز
گي جملزير تيغ گذرانيدن   بهم وان عرصه و تمهيد مباني انتقامتوطّنسياست جمهور  عزيمت در

نزديك موافق و مخالف و دوست   بهساكنان آن بالد بر زبان مبارك خدايگاني رفته و اين معني
ي اگر براي تخريب كوه قاف قصد پيوندد، گشا جهانتحقيق پيوسته است كه راي   بهو دشمن

ز هبوب صرصر و نكبا  زمين اذراتآسيب گرز گران تهمتان سپاه موفور اجراي آن را چون  از
معرض شدت غضب و سورت قهر خويش دارد   و اگر بحر محيط را در,اهر شودطدر هوا مت

ر خاك پوشد، غب او لباس اکران بي مواجغبار سم بعضي از مركبان باد پاي لشكر منصور، ا از
 تاب مقاومت يك فوج اماق است سلطنت ملك و كثرت سپاه او محقّ  بههرچند قَنّوجپادشاه 

 وصول اين خبر ترك موطن قديم و مسكن مألوف مجرد  بهدريا جوش خسرواني نيارد، بلكه
  :شعر, گويدخويش 

  فقد يبطل السحر و الساحر   والقي العصاموٰسيإذا جاء   
*  

  ند كالهـهت فرو نـحقيق هستارگان ب  آيد  چون پديد خورشيدةكاله گوش  
شوكت و  قوتباع هواي نفس و تحري رضاي دل و اظهار جبروت و و ليكن اين جمله اتّ

 عقٰبي آن كام جان خوش توان داشت و در لذّتخويش است كه هم در دنيا چند روز از 
خوذ و مبتال بايد شد، چه در قصد هالك شاهزاده يك أعذاب ابدي و حسرت سرمدي م به

                                                   
 .هرکه خواهد دهد پادشاهي خود را به؛ ٢٤٧آيه , )٢(بقره   .1

 .ندي اوهها در پنا پادشاه ساية خداست بر زمين و تمام مظلوم  .2
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عشير دو خيل نگردانيده   بيش سعي نكرده است و در آن كار تباه ديگري راقَنّوجنفس پادشاه 
دين  بيامكان درآيد پادشاه را در مكافات آن بد خصال زو هر حيله و تدبيري كه در حي 

‘Ÿωuρ â« لّتقديم بايد رسانيد و روي زمين از لوث وجود او پاك كرد، كما قال عزّ و ج به Ì“ s? ×οu‘ Î—#uρ u‘ø— Íρ 

2”t�÷zé& 4«بناي حيات چندين هزار هزار خاليق را كه  ، در٢» شاة رجلها ستناطلّكُ«المثل   و في١
 ، براي انتقام يك نفس از بنياد بر افكندن و نهال بقاي ايشان را٣»ال له ِاانُني باسلناَ«، اند اٰلهيبنيان 

بندد و چندين هزار پدر   نميصورتتندباد خشم سبكسار از بيخ بر كندن، يمني و بركتي  به
هاي ايشانند محروم گردانيدن و از سر  اميدوار از نعمت حيات پسران كه غايت آمال و اماني دل

 و نوازش پدران كه گوهر نفوس گرامي ايشان را بدلي و تشفق و  مهرةفرزندان ناز پرورده ساي
 آن موجبي و سببي دليل خير در  بيكردن، منقطع اند عوضي در عالم ايجاد نشان نداده

  :نمايد نمي
  نـباش ايمـزا مـو كني از جـن، چـجفا مك

  از تو در خطري تـس امار تو دست هتا ب كه
  نـذرد روشـالك بگـن افـوشـت جـز هف

  ست ناوك سحريـچو از كمان دو لب ج
درِد  پربايد كه آه سحرِي  چه پادشاه چنان مي،٤»كقَو فَن مابقَن ِعأم تالَ فَكنو دن متملَا ظَإذَ«

 ةكش كه خان آتش رنج كباب شده است و سيالب خون دو ديده ايتام محنت بيوگان كه بر
ت زمانه خراب مانده، از مردمان دو چشم او راحت خواب ببرند، اميدشان از طوفان خس

مي شراب ارغواني در جام ي كباب تر نسازد و از خون چشم ايتاايام تا از جگرهاي که چنان
  :نكند خوابش نبرد

  نيم شب كنـد زالـي      آنچه در 
  نـيقي ر بهـسح وم درـظلـآه م

  نكند چون تو خسروي سالي    
  نـيبر و ناوك و زوـبتَر از تي

                                                   
کس بارگاه ديگري را هيچ و : فرمايد ؛ خداوند تبارک و تعالي که داراي بزرگي و جالل است مي١٨آيه , )٣٥(فاطر   .1

  .برندارند
 )المثِل عربي ضرب. ( کي زنده خواند ماندگوسفند تا  .2

 .و انسان تخليق خداست  .3

 . مطمئن نخواهيد شدداهيد کرد پس از ظلم بزرگان خوواگر شما بر خُردگان خود ظلم خ  .4
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از مالزمان درگاه فلك جاه رقم که  هر، و ٢»اِءمي الس ِفن م١مكُمحريارض الْي  ِفنوا ممحرِا«
خواهي بر لوح ضمير ثبت دارد هرگز بدين عزيمت رضا ندهد و صدور اين  يكاخالص و ن

 از ةحلقيقبدين چيزها راضي باشد باکه  هروجه جايز نشمرد، و هيچ   بهفعل از ذات مبارك
 فتور عقل و ركت راي و كفران نعمت و  بهطريق اخالص و نيكخواهي دور بود و آن كس كه

 هرچندوثوق نمايد، چه بيان حق محلّ و در خود اعتماد و عاقبتي منسوب كنند   بيباكي و بي
، بر همگان واجب و الزم ٣»انَ مراً كَنْ اِِو قح الْقُِل«حكم حديث نبوي كه،   بهتلخ و ناخوش نمايد

بخش است، نفاق و دورويي  است و صدق مقال خصلتي پسنديده و راستي سيرتي نجات
هاي خاص و عام چون  و يكرنگي و صدق دلموجب نفرت طباع و ماللت قلوب گردد 

و  اهست رخ ازکه  هرسوي خويش كشد، تيغ چون دورويي بيشه ساخت   به آهن رامغناطيس
نه چون يكرويي عادت كرد همه جهان روي يباشد، آي تابد، و همه وقت كوفته و مقبد مي مي

  :گيرد ردست همگنان جاي ميبآرند و هميشه ز بدو مي
ــك بالـــصدق ولـــو أ   نـــهعليـ

  وريـفي الـع رضي اهللا و اعـقان
ــد   ــار الوعي ــصدق بن ــرق ال   أح
  من أسخط املويل و أرضي العبيد

*  
ــ ــر كـ ــشه ه هـ ــود پيـ ــتي بـ   را راسـ

ــت     ــپر اس ــتي س ــرد راس ــن م ــر ت   ب
       ل كـار  سرو چون راست شـد هـم او  

  چنگ چون گشت كج در اصل و نهاد

ــشه ــدارد انديـــ ــالم نـــ   در دو عـــ
ــي اكــه در ــر چــرخ ب ــر و تي   ســت ااث

ــنگ  ــشد از ســ ــردمش آزارنــ    مــ
  ادـريـد فـنـك يـمورده ـ خاــه مــزخ

و چون در صحراي قيامت اسيران زندان خاك سر از مضايق قبور بيرون آرند و نظر در 
از راه دو ديده فرو ريزند و از غايت حسرت  احوال خويش گمارند، صد هزار قطرات خون دل

ار و سالطين نامدار کدشاهان كام بركشند پاسوز جاني ها آتش آه پرو نهايت ضجرت از سينه
ت خويش نفوس عزيز هفت نسبت عزّ  بهزنند و  مي٤»يِريغَلَاا ونِا«كه در مملكت دنيا الف 

                                                   
 .رحمکم: اساس  .1

 .بر تو رحم خواهد کرد) خدا(بر اهل زمين رحم کن صاحب آسمان   .2

 .سخن درست بگو خواه ترش و تلخ باشد  .3

 .فقط من کسي ديگر نه  .4



  االُنس  بساتين// ١٩٦

  

 خاك راه ذليل و سان بهكنند، اسير چنگال عجز و اضطرار   ميتصور ١»اٍعقَ ِبتٍدن و ِملُّأذَ«كشور را 
جاي   بهزير پاي  به دماغ سوز نيابند وتيغ آفتابجاي تاج عالم افروز جز   بهخوار شوند، بر سر

شان ممكن داشته  صدر سينه  درها سال كه ها دل خاك نبينند، ةتخت بلند چون سماك جز تخت
رسانيدند براي دعوي ديدار تيز  شان مي كام  به كه پيوستهها زبانخون دهند و   بهبودند گواهي

 مردم چشم هر دوها پايمردي توانند كرد، و  تگيري ماند و نه پاي دسقوت را ها دستكنند، نه 
يك زبان بر روي   به،اند پرده از روي بردارند و در يك لحظه جملگي عيوب و قبايح كه ديده

شمرند، ن اضمار و اخفاي آن جايز اند  شنيدههرچهر بودند، سمهها كه هميشه  باز گويند، گوش
رد و يادآ از مراتب و دارات ملك داري سرير ماند، نه دارا  بيافسر و پاي كيخسرو  بيسر كسري
 جهان نماي صورت نجات نمايد، چون كشتگان خنجر بيداد تيغ زمان را در ة را آييننه سكندر

 يش بخواهند،حق و حاكم مطلق ازنيام دهان بيرون كشند و داد خو  بهمقام دعوي پيش قاضي
 و ,هه و مقابله توان كردمواجايشان   باكدام جواب  بهكدام زبان عذر دفع ايشان ممكن گردد و به

دامن تو كه جدا كند تا داد خويش نخواهند، و بر دهان ايشان كه سمار  دست منازعت ايشان از
y7 «خاموشي زند تا حقوق خود از تو مطالعه نكنند، Ï9≡sŒ ×Π öθ tƒ ×íθßϑøg ¤Χ çµ©9 â¨$ ¨Ψ9$# y7Ï9≡sŒ uρ ×Π öθ tƒ ×Šθßγô±̈Β ∩⊇⊃⊂∪«و  ٢

 ي نفسيبراي پسري كه چون چندين عقاب و عذاب اليم پيش آيد، او سرخويش گيرد و نفس
tΠöθ«بيگانگي آشنا گردد،   باگويان از آشنايي بيگانه شود و tƒ ”� Ïÿtƒ âö� pRùQ$# ôÏΒ Ïµ‹Åzr& ∩⊂⊆∪  ÏµÏiΒé& uρ Ïµ‹ Î/r& uρ ∩⊂∈∪ 

 ÏµÏF t7Ås≈|¹uρ ÏµŠÏ⊥t/uρ ∩⊂∉∪«سپر   به، اين همه لشكر دريا جوش و پهلوانان زره پوش يك تير ناكامي را٣
 ,زبان بمانند  بيار آسا دهان باز وفغايت حيرت همگنان سو عنايت از تو باز نتوانند داشت و از

حساب يك حبه بر دست تو   بيو بر مثال زه كمان گوشه گيرند و از چندين خزائن و اموال
 و صعوبت و مهابت آن روز چندان است كه اگر دريا مداد , و همه را در حساب آرند,نگذارند

ز كتابت از آن در حي اي شمهها كاغذ شوند،  ها و طبقات زمين و اشجار اقالم و صحايف آسمان
 و عل نيفكندد ن بيدادر اين راه آبله در پاي افتد و او هم فكر در اين و پيك وهم را ,نتوان آورد

من  قصّه ال.عقلي و ناداني خود اعتراف نمايد بي  بهخرد سمت صواب و سداد گم كند و عقل
 عرض رسانيدم و پندي بر مؤقّف  بهبراي رعايت حقوق اخالص و نيكخواهي چندي از نصايح

تمن تقضي واجب ديدم و خويش ؤ المستشار مةيت و فكرت خويش دادم و از عهدؤ رةانداز
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عقل و اصحاب خرد كه در همه حال نظر ايشان بر عواقب امور باشد و نزديك ارباب   بهرا
 شان همت فاني را بر نعمت جاوداني ترجيح روا ندارند و زخارف دنياي دني در بازار لذّت
ايد، مقدور مثبات در چشم خردشان از پاي موري حقيرتر ن  بيريشه نيرزد و نعيم عالم بي

پذير خدايگاني مخفي و مطوي   بر ضمير حقهرچندگردانيدم و نصايح و مواعظ مخلصانه 
  :شعر, نيست باز نمودم

  اس الصوابام النـو أنت تعلّ  علي صواٍب يدلُّو مثلك ال  
ي برتر پادشاه چون اين فصول از وزير اصفا فرمود، توسن قهرش رام و گشا جهانراي 

 از استقامت جادهآتش كينش نرم گشت و صفراي غضب جان ربا كه مزاج معتدلش را از 
هاي موافق  همان شراب  به سودا كه در مقر دماغش هيجان پذيرفتهة و ماد,منحرف گردانيده بود
عزائم عقل   بهره رااما و خط ندامت بر عزم سابق كشيد و ديو نفس ,نصايح فرود نشست

  و,افسون خرد چشم بربست  به و غضب شوخ ديده خيره روي را,راهنماي در شيشه كرد
 نمود و گفت امروز در ميدان اخالص و حالل خواري و تلقّي فراوان وزير را ١هاي تدمحم به

هيچ  و ,خواهي گوي سبقت و رجحان از امثال و اقران خويش ربودي مضمار دلسوزي و نيك
  :نظم, موازات نماندمحلّ تو مجال مساوات و   با را در عرصات ملك منکس

ــگفتي  ــتم ش ــل دول ــا گ   گفت
  تـو ست همـه رعايـت       ا عام

  سـت  ا گفتار تو رهبر جنـان    
  ظـابل مواعـد ز تو قـدل ش

  آنچـه گفتـي    زيبا گفتي هـر   
  ت مرا كفايـت تـو      اس خاصّ

  ست ا لفظ تو مرا شفاي جان    
  ظـر واعـي وزيهنت زـاحس

چه خدمتكار مخلص كسي باشد كه امور ديني ولي نعمت خويش را بر امور دنياوي او 
 و اگر ,ل و افعال او مستدعي مراضي ايزدي گردد و همه وقت در آن كوشد كه اقوا,تقديم نهد

 و ,ي جاي و وقتي موافق از آن اعالم واجب بيندمحلّ  بهسهوي يا خطايي وقوف يابد بر
 احوال او ننشيند و ةصوب صالح و صواب راهبري كند تا در دنيا گرد شماتت اعداء بر چهر بر

هيچ  باب در ايناهللا   و تو بحمد,ا مصون و محروس ماندهمت  بي از آتش خشم ايزدعقٰبيدر 
ساحل   به كمال اخالص خويش مرا از طوفان بال و درياي عناةسفين  بهنگذاشتي و دقيقه فرو

  . كار بگشاياز اين هم تو باز نماي و گره مهمنجات رسانيدي، اكنون طريق تدبير اتمام اين 
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 دست آرم و هكمند حيل صائب ب  به راقَنّوجي اصدار يابد پادشاه اگر مثال اعٰل: گفت وزير
كف   بهپادشاه بفرمود كه عنان اتمام آن مرام. ين سوي كشم ا عقل آن سنگدل را برمغناطيس به

 تيطَأع«. براهين و داليل عقلي جز تو ديگري را سزاوار اين كار ندانسته  بهوام  كفايت تو سپرده
  .١»اهياِن بارالد لتزأن واهياِر بسوقَالْ

خانه روان گشت و چون از قصر   به فرصت خواست وتفکّروزير يك شب براي تدبير و 
  :خانه آمد حكماي كامل عقل و عقالي صاحب راي را طلبيد  بهپادشاه

  اولوالبصائر قدردت جتـارم   
  ري مطلبهـم غـفأزور كل عظي

  عن املمالك قد ما صولة الفنت     
   الفننعلي تدابري أهل اللب و

ات سحر دانش عقده اين كار فشن بايشان باز گفت، تا  با٢»هري آِخٰله ِالَوِمن اَ«و ماجراي حال 
 دهند و گر و لطايف ٣و تيغ فكر را براي گزاردن حقوق نعم موفور پادشاه آب بسته بگشايند

مطابق تقدير  و تدبير موافق و ٤حيل و بدايع تدابير برآيند، تواند بود كه بخت مساعدت نمايد
عقل را ٥ردند و براي اضاءت آن شب تار مصابيحآيد، آن طايفه سر در گريبان فكرت فروب 

 و ٦ و مشاورت يكي از ايشان بر پاي خاستاتّفاق كردند و بعد تصورسببي واضح و اليح 
بحر و بر و سواد از سالكان مسالك سفر كه :  و گفت٧دبرآوردعاي پادشاه و ثناي وزير   بهدست

نزديك   به ثبات اقدام ايشان راِهدر اينچشم تجربت ديده و   بهمردمان بالد هفت كشور را
  پادشاهي جوان و خردسالقَنّوج و عام ثابت شده است، چنان روشن گشته كه پادشاه خاصّ

 حيوان عقل ةچشم  به مثال و خضر, آسا از ظلمات شباب بيرون نيامدهست و هنوز سكندرا
 و هر زمان مانند ,زند شاخي ديگر مي  به و هر روز چون ميوه دست لهو و طرب,كامل نرسيده

ست،  ادو چيز فراوان  بهايد و ميل خاطر اوميسر و كامراني لذّت ٨بلبل بر گلبني ديگر نواي
عزم صيد و شكار، و   بهان خوشگوار، دوم مالزمت طوف كوه و بيابةع جام بادتجر يكي
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 نوع در اساس ملك خللي و وهني فاحش پيدا آرند و هر دوست كه اين اهمگنان را معلوم 
 وقت ناوك ٢هر دو در اين از كمين عذر دلير گردانند؛ چه ١دشمنان را براي گشادن تير فتنه

 بس يقصد بدانديش را صواب صورت تواند بست و سمند عزيمتش در ميدان اميد كه محلّ
 و ٤ او را اثري عاجل باشد و سنان فتنه٣مراد جوالن تواند كرد و كوشش جهد  بهاردوفراخ 

  عقل كشد و بنِد بيداِرة خواب در ديدةفسادش را مانعي و حائلي نبود، چه شراب ناب سرم
٥ت و جذب منفعت بر مردم مسدود گرداندمحكم بردست و پاي خرم نهد و ابواب دفع مضر 

 ست، زنگار خورده كند و عنان تمالك از ا را كه صورت نماي صواب و سداد ضميرينةو آي
 و گاه خواهد كه ,دست بربايد، تا گاه باد كردار عنان مركب هوس سوي صحرا معطوف گرداند

 و ,مانند ابر بر فراز كوه سايه افكند و دوست را از دشمن و امين را از خائن تفرقه نتواند كرد
 و ,انگيز فرقي ظاهر نتواند گردانيد  طربهاي گلي خون ريز و لطافت ميان شوكت سنان خارها

چندين اسباب بال نفس را در ظل غضب چگونه پرورش توان داد و براي   بامعلوم است كه
 سلطنت  و هر عزيز مصر,دفع مضار و تحصيل منافع كارهاي اساس مستحكم چگونه توان نهاد

 چشم .كار آب دهد  به و چون جام خود را, فرو شود٦ط بغدادكه چون باده در مطالعه خ
 و آب ,ضميرش بر مثال جام جهان نماي كيخسروي احوال خير و شر گيتي چگونه تواند ديد

 سرير  و هر جمشيد,چه نوع جدا تواند كرد  بهظني روشن امور يقيني را از شراب مضل امور
ميان بندد و دور سپهر شيشه  روشن ساغر آسا كمر جد و اجتهاد بر ع مي تجرمملكت كه براي

رنگ چون جرعه در خاك مذلتش افكند و مانند صراحي خون دلش را بر زمين ريزد، 
 ,هاي سروران در كمند قهر نتوان كشيد كشيدن كمند زلف پاي كشان ساقيان كمان ابرو گردن از

گوش جان   بهنامه تملك نواحي خسروان جهان شارتو از شنيدن نواهاي حزين خسرواني ب
  :نتوان شنيد
  ٧درـالصـل بـوامـان العـيـقلايل غري   ذيـوي الــد ســجـدرك املــو مل ي  
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  رـ حلل الفج٢ل يكتينـنوي هلحذارا   البيض العواري لدي الوغا١و من تتق  
نبال صيد تواند  در زمان تاختن اسب دکه آنهاي او پوشيده نيست، يكي  تو شكار مضر

 زخم گران بر مقتل رسد و عنان تدبير از که چنانعل از سم جسته بر زمين افتد نبود كه چون 
 و دست استيال ا ديگر برةصيد دام فنا گردد و يا شير و پلنگ يا درند که آن ٣دوم و ,دست رود

از تناول عرض   زبان و دندان را شفق نمايد وة در حمريابد و چنگال را از خون او مانند هالل
 چون هوا و هوس صيد شكاري در دل غالب شده باشد و که آن ٤كام رساند، و سيوم  بهلطيف او

ين مشغول گرداند كه جانب خرم  ا او چنان مبالغت واجب بيند و خود را چنان برعتتبدر 
سپر بال و حصين ت مخلصان كه نفوس ايشانمهمل و نامرعي گذارد، تا چند فرسنگ از جمعي 

كام   بهحصن تن و جان اويند، دور افتد و در كمند كمين دشمن اسير و گرفتار گردد و خود را
 مقال و مطول ذكر آن نکه و مثل و مانند اي,كام خود رساند  به و بدخواه را,بدخواه گرداند

انيده آمد و تقديم رس  بههمقدمهر بابي چند  ور ست و براي پيشه اارسيموجب مالل گردد، ب
شود و  ل مي را متكفّمهم اين طريق اختصار و ايجاز مسلوك داشته شد، و يك حكيم پرداخِت

استماع اين حديث قوي و مستظهر   بهنمايد، وزير  شكار التماس مي٥فوجي سوار جرار عدو
سواران   دعوي را قريب زمان اميد داشت يك فوج بحر موج ازةگشت و چون اثمار شجر

 ةسر سنان نيزه قب هتار موي بگشايد و ب نوك پيكان تير در شب تار گره از  بهاثر كهلشكرنصرت 
، حكيم تنگ عزيمت صادق بر ٦ از سر چرخ بربايند، از پادشاه حكيم را رهانيد خورشيدزرين
سرحد   روان شد، چون درتر تمام هرچهسرعتي   با رحلت تنگ بر بست و مانند ابرةبار
حزم و هوشيار   باجاي بگذاشت و وصيت كرد تا همه وقت را همان كت او رسيد، سوارانممل

مرا تدبير :  گفت و بر سمنبردرآمد قَنّوج در شهرزهاد زي  و مستطلع اخبار او باشند و خود در
كن كه من او را بدان بهانه روانه كنم تا خار ن تلقيشكار تعليم و   درقَنّوجفرستادن پادشاه 
اسير شدن او من نيز از بند ناكامي خالص و نجات يابم،  ه براه من يكسو شود و مزاحمت او از

طلب پادشاهزاده بشتابم، تواند بود و از حال حيات يا ممات  به و بحر سالك برمو باد كردار در 
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هي خ برخيزد، اگر زنده است خود زهي سعادت ود از ميان ترد گوش خبري رسد و غبار  بهاو
 تيزرو فلك يك زمان از کرةسمند بادپاي صباي جهان پيماي هم عنان شوم و مانند   بادولت،

دست   بهنمانم تا بدان شهسوار ميدان لطافت پيوندم و از سوار ساعد كمان ظرافتبد عمسير تقا
شد و در گرداب اجل غريق گشت، من نيز تحقيق پيوندد كه در شست فنا اسير   به و اگر,آورم

دست هالك سازم و موافقت او اين قالب خاكي را وداع كنم، چه بعد از دوستان   بهخويشتن را
 ي حيات بردن و هوس زندگاني را در ضمير راه دادن محضتمنّاوفادار و ياران مهربان 

  :مهري و نهايت گران جاني و سنگدلي است  بيوفايي و بي
  ة ال ابلقيـد األحبـن بعـي مفإن  بعدهم  بهيف العيش منفال تطعن   

*  
دوست١ديدار  بيکه آنعي باشد نه صادق مد   

  ذردـــــگـي بــدگانـــدر دل او آرزوي زن
  پژمرد مي كه گل چون ماند زنده تن در غمت

  ذردــرگاني بگـاي مهـون بادهـن چـدر چم
ويلي مباح دارند و اگر از پاي أت  بي كسحاد و شريعت و داد، خون اين چنيندر مذهب اتّ

فردا بر پادشاه مرا بفرست تا از زبان تو : درآيد دستگيري او جايز نشمرند، حكيم گفت
  : راه دارمدر اين و دم او را ٣سونف  به دانم پيغامي بگذارم٢که چنان

  فاصف هلا مكراً مع التدبري   من دولٍة متكناًو إذا أردت  
لوازم تعظيم و تكريم   با رفت و شرايط خدمتقَنّوجحكيم بر پادشاه حكيم را اجازت داد، 

 بر تو فرستاده است و مرا سمنبر: قامت رسانيد و گفت  با معتاد حضرت سالطينکه چنان
 تنسم نسيم صباي دلگشاي  سخن چون غنچه ازاز اينپادشاه . پيغامي داده اگر بگويي بگويم

  و چون تشنه كه از حرارت تموز جگرش سوخته باشد و, گشتمتبسم صبح تنفّسنگام ه به
تي مديد آن آب زالل رسد و يا فقيري كه ذخاير فراوان از دست او بيرون رفته بود و بعد مد به

 گسل و  مهرپيغام آن ماه: استماع اين خبر مبتهج و مسرور شد و گفت  بهاموال در دامن او افتد
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ن  متضماگرچهار، زآن نازك تن سنگين دل و آن يار اغيار خوي و آن دشمن دوست روي بگ
  :ون من باشدخريختن 
  ست ار انداختيم اگر جنگپسما  كه ١بيا  امـد پيغـده  ما را كه ميةتـم رفـخش هب  

م و چشم از بيداري دوخته، بستر خواب خفته بود گويد، امشب در  ميسمنبر: حكيم گفت
يكي از آن هيكل خويش اظهار كند  هاي مخالف و مهيب ديدم كه اگر در خواب صورت

كدورت بدل شود و همگنان كوري   به عيش عالميانلذّتوحشت و زشتي ديدار او صفاي  از
و ديده خواهد تا بار ديگر آن چنان شكل نا مطبوع   به كور بينايي را طلبد،که چنانچشم را 

  .صورت ناموزون را نبيند
  ٢له جسد دـا ناهـارهلـنون ذا اشـه املـطاوعـي  إذا نظرت إليه اجلن تر تعد  

لرزيدم و مانند مار   سايه زده بر خود ميسان به و تمامت شب ٣و از مهابت آن بيدار شدم
هفت سر  تا آن زمان كه شاهد طارم سپهر از بند ديو ٤طپيدم دم بريده و آدمي كژدم گزيده مي

آن  وار پيكر نوراني از حجاب مشرق بر جهانيان جلوه كرد، معزمان معبر خالص يافت و پري
 ايشان بر همه چنان گفتند كه اين از حركت جن , حال اخبار و اعالم واجب شناختماز اينرا 

اندك تدبيري شر ايشان را   باي حاصل نيامده است،ي هنوز ايشان را غلبه و استيالامااست، 
  ما رااماخنجر عزيمت از دامن تو منقطع گردانيم،   بهتو دفع كنيم و دست مزاحمت ايشان را زا
م او يك خط سبز بود ار دست و پاي او سفيد باشد و از سر تا دچه هريك آهوي سياه كه  به

زخم تير و تيغ   بياتمام مقرون شود و آن آهو را  به عزيمتتأثيراحتياجي تمام است تا شرايط 
سعي جميل تو اين مقصود برآيد و اين  به دست آرند، اگر  بهكمند مار پيچ او را  بهيد كنند وص

 شود و موقع صدق عنايت و حسن رعايت تو مشكور ماند و توجهدست منقّي عظيم م  بهآهو
 شجاعت پيش گرگ رباي ايشان مانند شگال عاجز ة جن كه شيران بيشةمن از روباه بازي طبق

نه زنگار خورده ينند جرم نور گستر او را چون آيکاعظم اف ر و اگر سايه بر نيو مضطر مانند
. سياه و تاريك گردانند، امان يابم و بدين معني تحريري مراضي تو بر من فرض عين گردد

 عيش و ةن تراني و اين سرمايل ةتي است كه اين صاحب خانمد: وزير گفت  باقَنّوجپادشاه 
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 دل از سيالب اشك ديده ةگلي نچيده، خانهيچ و از گلزار جمال رخسار او ام  اني را نديدهكامر
تاب آتش هجران پاك بسوخته و اين چنين آهويي  خرابي آورده است و خرمن صبر از  بهروي

وقتي نظير آن در دام نيامده است و كسي نيز نشان نداده، در جست و هيچ ست  اكه حاجت
بايد  بايد كرد و كوه و دشت ابر كردار درمي  جاي تكاپوي مي١ هرجوي آن مانند صرصر

كمند بخت او   بهبايد گشت، تواند بود كه هاي مردم خوار مي اخطار و هامون پر٢نوشت، و معابر
بينم  تر مي  اجل اسير و دستگير شوم و اين حال نزديك ودست آرم يا خود در حبائل صبا  بهرا
  :بيت ،اما

  نهد چوگان ران در ٤چه كند گوي كه تن  ان راـردن ننهد فرمـه گـ ك بنده٣چه كند  
يك كرداري كار اين سرگشته بسازد و داغ   بهيك ديداري اين بيدل را بنوازد و  بهاگر

حسرت و حرمان و خيبت بر پيشاني نماند و ذوق آن از تلخي جان كندن وا رهاند، وزير اتمام 
  برقَنّوج نظر پادشاه که آن مجرد  به برد،سمنبر و را براين مرام را قبول كرد و بعد اجازت ا

زمين افتاد   مانند سايه بريهوش ر بي تحير سپهر زيبايي افتاد، از غايطلعت جهان آراي اين مهر
 آبدار اشك در قوتخاك زد و صد هزار يا خودي خويشتن را بر و چون سايه زده از نهايت بي

هوش باز آمد در گفتن راز آمد و  ه عقد دلبران يغما نثار كرد، و چون بعد زماني بةقدم آن واسط
  :گفت

  از كجا در دلت آمـد كـه ز مـا پرسـيدي            
  وين چه پيمان شكني بود كه من از پي تو
  روز و شب نعره زدم بر درت از غايت شوق

   هجـران ديـدي    ةشتكرشمه سوي اين كُ    هب
  لــق بريــدم تــو زمــن ببريــدياز همــه خ

  نشنيدي ت بدم بود كه ميـم از بخـاين ه
است و نرگس نيم خوابت تر  گل رخسارت هر روز چون شوق و اشك من تازه و رنگين

تر  چون دل من مخمور و بيمارتر، تن بالكش من مانند موي ميانت هر لحظه نحيف و باريك
  :تر و تاريك شب گيسويت هر زمان سيه سان به اميدم است، روِز

  بس خوبتري از آنچه بـودي     
  بزيبد  مي كُش كه خطات مي    

ــي   ــات م ــدن م ــسازد نادي   ب
  بـسازد   مي كن كه جفات مي    
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  بسازد وات ميـكين آب و ه  در گريه و آه سرد من كوش
 مؤانستبارگي از دوستان وفادار شكستن و از كجاست اين چنين در  يك  بهست همياز چ

تا كي اين بيروي و عاشق كشي را پيشه ساختن و تا كي اين بر روي ياران غمخوار بر بستن، 
مپسند كه آب حيات در دهانت و سرگشتگان  ,بدخويي و خويشتن كشي مستحسن پنداشتن

و در ميانت و دردمندان  باد دهند، و روا مدار كه نوشدار  به از تشنگيبيابان اشتياق جان شيرين
ا وداع كنند، آخر اين مجروح را مرهمي و اين عليل را نسيمي و بيچاره از رنج دل عمر عزيز ر

ي وصال تمنّازاللي و اين مخمور را شرابي روزي نخواهد شد، و همچو فرهاد در  را اين تشنه
 بس عذرهاي دلپذير ل شوق خواهد سپرد، سمنبرموكّ  بهيار نازنين و اميد جمال شيرين جان

درد منال و بشارت  مضي ما مضي، كنون از: اقامت رسانيد و گفت به  از شهد و شكرتر خوش
ساحل و پيداي   بهوصول عهد وصال در گوش جهان مشتاق فرو خوان كه درياي غمت را

هجرت را پايان و شب يلداي فراقت را صبح صادق و درد دلت را درمان روي نمود، و بخت 
غايت شكست و دست مراد زير سنگ،  به وقت في الجمله ,تي نامه ارسال كردشخشم گرفته آ

 سرو بر پاي سان بهوداع   بهدام افتد تواند بود كه شكر مرام در كام افتد و  بهزودي اين آهو هاگر ب
  . زدقَنّوجخاست و دست بر دست پادشاه 

  ش داردـان رويـشـو نـ تاك دِرـخ   خود روي مگردان كه هنوزةاز بند  
گريه   باسفت و اين بيت الماس مژگان مي  به بازگشت و هر زمان گوهر اشكقَنّوجپادشاه 

  :گفت، شعر و آه مي
  اي جان و جهانم كه تويي      نزديك من 

  ه دلـتـوخـة سـتـفـيـن ش مِرـر بـآخ
  اي و من بـر آنـم كـه تـويي            دير آمده 

   توييهه من بدانم كـين كـچندان بنش
دام   به فلك را حمام آسا مطوق سازند وةن غزالداد كمند اژدها مثال گرگش ه آن را كه بصياد

دست خوش خويش گردانند،  به  سپهر را صيد كنند و مانند شير گرماةصرصرگير شير بيش
ها چون ابر و باد   در مرغزارها و كوههرچندن اصيادبفرمود تا بر آن شكل آهوي بگيرند، 

 کسهيچ از و ي بدان هيئت نديدند يآهوهيچ ند، دويدند و مانند دام همه تن چشم شد
ر از غم و دامني از نقد اميد تهي دست بازگشتند و بر پادشاه دلي پ  با و بعد چند روز,نشنيدند

 بماند و گفت هنوز بخت در ستيز و متحير و تفکّرغايت م  بهاين حال تقرير كردند، پادشاه
  : اين از كه جويم، بيتةويم و چاركه گ  باست، اين درد دل اآهوي مراد در گريز

  عنايت چه توان كرد  بهچون بخت نيايد  كامي هم از بخت بـنم تا رسـمن جهد ك  
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  :روز ديگر از غايت قلق و اندوه خود سوار شد
  سر عهد تو و عشق تو باز هآيم ب  ر بودم عمر درازـرفتم ز برت گ  

 تشكل داشت و لباس قوت  و اين حكيم,بشنيد او را اتباع نمود حكيم چون اين خبر
  .هر صورتي كه خواهد، بشود هلم اين علم مطرز بود و توانستي بع  بهدانش او

 چند فرسنگ رفت حكيم بر شكل همان آهو شده پيش پادشاه باد كردار قَنّوجچون پادشاه 
موضعي كه   بهمان كهرسيد تا آن ز  نميگرد او  بهخورد  مانند نافه خون ميهرچنددويد و او  مي

ت اعوان و انصار خويش دور افتاد، آن آن فوج سپاه كمين ساخته بودند نزديك شد و از جمعي
 از قَنّوجپادشاه . و حمله آوردند و آهو مثال دستگير كردند ا شيرژيان برسان بهفوج جمله 

پيچيد و چون صيد تير بر  ش ميرو مانند شاخ آهو بر خوي شعبده بازي نيرنگ سازي سپهر كج
  :گفت ناليد و مي جگر خورده مي

  ينـم فلمـتهـارقـذي فـا الـإن  ب ال تلمهمـا قلـب يل يـالذن  
  ينـمـل بالتـ الوص١دـنع بعـيق  يا ضيعة الصب و نقض خفطه  

*  
  دريغ عمر عزيزم كه رايگان بگذشت  نه زير پاي تو مردم، نه بر سر كويت  

 تعجبادشاه بردند، پادشاه از حسن كفايت و اصابت تدبير وزير انگشت و برفور او را بر پ
يمن صفاي عقيدت و   بهامنيتشكر و سپاس ايزدي بر حصول اين   بهدندان گرفت و زبان به

اجتماع اعيان و اركان دولت و حكماء و معارف و   بهبركت خلوص نيت گوهربار گردانيد و
درگاه مجمتع شدند، پادشاه از درون قصر بيرون  كور در مذةمشاهير شهر مثال داد، چون طايف

 سبب هالك آن گوهر پاك تفتيش كرد، پادشاه قَنّوجآمد و بر سرير پادشاهي بار داد، از پادشاه 
  : جواب دادقَنّوج

  من دار قوٍم اخطا و التدبريا  مةـلة نعـاهللا رح إذا أرادـف  
جواني و اتباع هواي نفساني بدين فعل نامحمود و سيرت بد دلير گردانيد و مرا دواعي 

 و بر دست و پاي عقل قيد و عقال محكم نهاد، تا ,حجاب تاريك بر بصر بصيرت من پوشانيد
 ديني مقبول و محمود نيستهيچ ملتي و هيچ شومي اين غدر و خديعت كه در   بهالجرم

 افعال ة مجهول گذاردم و در عرصجادةفع قدم در اعمال فكر صائب و قرار مشورت نا بي
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خويش از مواعظ و نصايح خردمندان مقبل و ناصحان يك دل پاسباني بيداد و ديدباني دوربين 
 مروتگماشتم و رعايت اهمال جانب وفور خرم و فرط تيقظ از سبب غوغاي عشق در روي 

و سرير پادشاهي محروم ماندم و هم وفايي انباشتم، هم از افسر   بيگِل  بهزدم و در حسن عهد
مهر و وفا را كه چندين حوادث و آفات ملكي و مالي و جاني در طلب وصال او   بيآن يار

  :امت نيستغر بر دل دادگان مالمت در دامن افتادگان اماقبول كرده چون دل و صبر بباد دادم، 
  ة التقديرـيف طبق و كلّ  كذا قدر اهللاتلمين فٰهال  

  كن  خواهي ميهرچه تيغ، اينك سر و
ست كه جانان از دست رفت، و اين غم نيست كه  اانديشه از رفتن جان نيست، انديشه اين

  : گويدمؤلّف. ست كه چرا سرم از پاي او جدا نكردند ا مردنم ايناماسرم از تن جدا خواهند كرد، 
  ديـپايان نرس  بهش اوـوس كه پيـافس  پايان رسد افسوسي نيست  بهگر عمر  

  :دهي چه طريق فرمان مي  بهفرمايي و در باب كشتن من چه نوع حكم مي هاكنون در حق من ب
  ستوخواهي بدار، خواه بكش، راي راي ت  مـاي ردهـم كـليـر تسـجـداي خنـر فـما س  

و  اپادشاه چون نياز و شكستگي و بيچارگي و آشفتگي او از وصمت ريا دور ديد، دلش بر
ورد و ذباب يادآتازگي آن ميوه دل و پيوند جان را   به فرو نشست و خشمشةنرم گشت و نائر

خواه پيش رفت و التماس كرد كه فرمان صادر گردد كه   بگشاد، وزير نيكها چشمخون از 
 و تدبير شافي درباب او حكم تفکّر را نزديك كوشك در بند نگاه دارند تا بعد قَنّوجپادشاه 

ي و تنفيذ احكام در مصالح امالي و جاني  را در پرداخت امور جزوي و كلّانشاهفرمايد، چه پاد
  :خصلتي چون تشبت و تاني نيستهيچ 

   املستعجل الزلل٢عو قد يكون م  تهـ يدرك املثأني بعض حاج١قد  
  نعمتز اينا زيور عاطل و از اينکه  هر و ٣»ِنٰمح الرني ِمنأ الت واِنطَي الشن ِمةُلَجعلْاَ«

ي ها آيد و رخنهپديد ي فاحش در ملك ها خللماند، نظام دولت او زود بگسلد و  بهره بي
رصد سال   بهآن بزرگ در مباني سلطنت افتد كه سدنگردد و حكم پادشاهان در خروج و ميس 

منع و مجال محلّ آفريده را هيچ ست، و علي االطالق  او اموال و امالك جهانيان نافذ دماء
دست   به ابواب طريق سكونت و وقار مسلوك نگردانند و زمام فرماندر اين نه، اگر تأخير
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  ٢٠٧ \\االُنس  بساتين

سهو و خطا مقرون شود و ظالم منصور و مظلوم   بهعجلت سپارند، تواند بود كه بعضي احكام
آيد و اعتماد و پديد هاي خاص و عام   و بدين سبب وحشتي و نفرتي در دل,مقهور گردد

ز و متجنب و دشمنان گستاخ و كمين جوي اطر مرتفع شود، دوستان معزّي از خوكلّ  بهوثوق
هيئتي و حشمتي هيچ ميان خلق ايشان را  در ت آن در عظايم امور سرايت كند وگردند و مضر

  :شعر, و فري و شكوهي نماند
  فيا حللم سد ال بالتسرع و الشيم  ود عشريةًـإذا شئت يوماً أن تس  
  ١وا شيأ يعود ايل احلكمـإذا رض  وك امـاس حنـون النـلـومل يع  

و در كتب مواعظ حكماي گذشته مسطور است كه بر اصحاب دولت و ارباب مكنت 
شخصي حكمي را نفاذ ندهند، چه هيچ هنگام فوران غضب در باب   بهواجب و الزم است كه

از و اجتناب رحتدر آن وقت مظنه اتباع هوا و ميل طبيعت است نه مطاوعت خرد و سكينت، و ا
فيذ حكمي ناقتضاي مصلحتي از مصالح ملكي ت  به كمال دانش دانند و اگرةهام نتيجاز مواقع اتّ

سر آيد و عرق رضا  ه سخط منتهي شود و روزگار خشم بايامحاجت افتد چنان سازند كه چون 
عني كوتاه تالفي و تدارك آن گرايد، دست قدرت انساني از رعايت اين م  بهدر تن بجنبد و دل

  :مصراع .اند نماند، چه در ثمين عمر را عوضي و گوهر نفيس نفس را بدلي نشان نداده
  چيزي بستان كه باز نتواني داد

 بر پادشاه پيغام قَنّوجد، روز ديگر پادشاه يآخر رس  بهآن جمله كه تقرير افتاد آن روز هم بر
دام تو اسير شده و در نگاه داشتن و  و درام  د تو افتادهفرستاد بر آن جمله كه من خود در كمن

واجبي   به مرا امشب چيزي ياد آمده است كه اگر آن راامارا دست مطلق است، و كشتن من ت
 روشن گردد و اگر جان پاك او در منزل ٢»اًر شو اَانَراً كَيخ« زادهرعايت كنند خبري از پادشاه

از مركز اشباح سوي خير ارواح سفر نكرده و از عالم سفلي كه مألوف بدن هنوز ساكن است و 
û«ارتباط جسماني است داعي محلّ  ÉëÅ_ö‘$# 4’n< Î) Å7În/u‘«اجابت نفرموده خود مردم چشم را اميد ٣ 

چشم باز آيد و اگر   به روزي آن نور ديدهالبتّهمالقات آن مردم ديده شاهي برنبايد بست كه  از
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  در بايد داد و تير باران جزع و ناشكيبايي رااٰلهيتقدير   بهخالف اين است تن بر»نعوذُ ِباهللا«
=� ª!$#uρ«سر صبر جميل كه موجب ثواب و جزاء جزيل است دفع بايد كرد  به Ïtä† tÎ�É9≈¢Á9$# ∩⊇⊆∉∪«١.  

 فيلقوس كه رياض حكمت در عهد دولت اسكندر: پادشاه پرسيد كه آن چيست، گفت
مدد طبع بحر فيض حكماي نامدار تازه و سرسبز بود و بازار دانش از نتايج عقل دوربين  از

 داشت، مهندسان اقليدس تر تمام هرچه فطنت رونق و رواج د درايت عطارعقالي مشتري
 صورت ساخته بودند، يكي صورت  دوحكم فرمان سكندر  بهگشاي و اخترشناسان فلك پيماي

مدد تعليم عقول متين كه مبدأ   بهكرده و آن را در چند سال تمام ,آدمي، دوم صورت طوطي
اظهار رسانيده و بر   بهست آثار دقايق حكمت و غوامض فطنت خويش در آن افيض كماالت

 بحار او را ت آدمي آن بود كه چون خواستي از ساكنان غور كرده، خاصيمسلّطي جنّي يک هر
انداختند، جني  بستند و در آب مي نوشتند و بر بازوي او مي خبري رسد، مقصود را بر ورقي مي

 است او را در قعر بحر بگردانيدي و بعد حصول مراد از آب بيرون آوردي و بر مسلّطو  اكه بر
سكندر را خبر .  رسانيديظَهر آن ورق جواب بنوشتي و بر بازوي آن آدمي بستي و بر سكندر

ين منوال در روي هوا  اتحقيق پيوستي و طوطي را بر  بهبحار كه وصول آن مطلوب بود
 پدر من موجود بود و ةاكنون آن صورت آدمي در خزان. فرستادند، او خبر ممالك برسانيدي مي

سنگ امتحان آن حكمت بر  تجارب مقرون گشته و زِر  بهراتکمن رسيده است و   بهبعد او
 قَنّوجكامل عيار آمده اگر در رعايت اين معني سعي پيوندد و حالي از اثري خالي نباشد، پادشاه 

وزير خويش فرستاد  بهدست همان حكيم هن عرض و حال گرفتاري خود بمكتوبي متضم:  
   همچو الله خون آلود    ةنام

  وي زار غم درـنامة صد ه
ـ     ةنام   دود ه آتشين نوشـته ب
  م در ويـة سوخته قلـنام

 ةوزير رسانيد، وزير از استماع خبر حيات ولي نعمت خويش سجد  بهحكيم چون مكتوب
وقوف بر روزگار پريشان و اسير ماندن   به و,جاي آورد  بهشكر حضرت باري تعالي و تقدس
  و, صورت بر سنگ از غايت حيرت بر جاي بماندسان بهدر تنگناي زندان خون تلف جان 

يواقيت آبدار اشك را بر جواهر الفاظ آن مراسله نشاند و از آن خط مسلسل زنجيري بر  به
 بدبين غم چون حرز يماني بر بازوي ة و براي دفع آسيب ديد, خويش كردةگردن دل سودا زد
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, جان مهجور بست و از قلق و اضطراب درونه و توقد و التهاب سينه اين بيت بر زبان راند
  :نظم

  گويد  لب تو سخن چو كم مي  با من 
   جداهر دوه كجا برم كه ما اين غصّ

  گويــد  غــم مــيقــصّةپيوســته دلــم 
  گويد م ميـا قلـنان مـه سخـآن گ و

حضور حكيم از خزانه بيرون كشيد و در آب انداخت،   بهو آن صورت حكمت شعار را
شن شد كه پادشاهزاده  چنان رو.بعد هفتم روز بيرون آمد از كاغذي كه بر بازوي او مسدود بود

نيان ج رسيده است و در زندان  مثال در شكم ماهي محبوس گشته و در درياي چينيونس
گوش جان او رسانيد و يكديگر را وداع   به رفت و اين بشارتحكيم بر سمنبر ,اسير مانده

 در طلب پادشاهزاده روان شد، حكيم بر پادشاه رفت و كردند، سمنبر قدم در راه سفر نهاد و
 درد اشتياق رسانيد، سياهي ة آتش فراق و دل خون گشتة بدان جگر سوختپرور  روحخبراين 

چشمش كه از كثرت سيالب اشك شسته شده بود از سواد آن ورق بازآمد و آن را تعويذ دفع 
 و توقّف را در پرده قَنّوجدشاه  دهر فلك اندوه ساخت و مكافات پا١خون عمر و سرر بي

  :بيت,  داشت و گفتتأخيرحجاب 
  او ناگهان درآيدم از در چه خوش بود  اي هـامـد نـيـام هسته بـر نشـن منتظـم  

وزير باز نمود، وزير از احوال گلعذار استفسار كرد،   به حقيقت حال خويشو چون سمنبر
 پادشاه بود، ين نمط تقرير كرد كه پدر وي در مملكت چين ا حال خويش برةصّق گلعذار اما

پادشاهي كه از مهابت شمشير آبدار و آتش كوه گداز در پناه حصن حصين سنگ خارا التجا 
ت در پرورش دوشيزگان باغ طبيعت ساخته، و زرد و لرزان گشته و باد خزان بر عكس خاصي

، عين عدلش پاس كار جهان داشته و آل دولتش در راهبري فتح و فيروزي نسيم بهار گرفته
 دوش و خاتم سخاپرور از كرم  حشمتش برةنشانه شده، كسري دادگستر از راه انصاف غاشي

 بندگي در گوش كرده، در عهد دولت او بساط امن و امان چنان مبسوط گشته ةنهايتش حلق بي
هاي   و نشان و نام خوف و هراس از دل, حاصل آمدهكه سيماب مضطرب را ثبات و وقار كوه

 پاي عدل و احسان چنان استحكام يافته كه ٢ سلطنت اوايام و در , كيميا معدوم شدهسان بهعالم 
 سؤالاظهار رسانيده و رسم و آيين   بهباد صرصر و نكبا در افروختن چراغ مرده آثار دم عيسوي
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  عمر عزيز در مخالطت و مجالست اهل حكمتايامشه  و همي, برافتاده١يكلّ  بهاز هفت كشور
 و در ,دست آوردي ه و از سجاد دانش ايشان جواهر ثمين و غراتب فوايد ب,مصرف رسانيدي به

 و , روشن ضمير ابجد خوان مكتب او بوديزمان سابق حكيمي بر وي رسيده بود كه ارسطو
ه چيني خوان حكمت او مفاخرت و مهابات نمودي، خاتمي براي او ريز  به كامل عقللقماِن

دستياري   به انگشت نما شده والسالم  عليهات مانند انگشتري سليمانتأثيرساخته كه در عجايب 
دست قدرت آورده و انس و جان رقم نقش   به تسخير در دوام و سوام و هوام آن زماِمقوتو 

 پنجه طمع بر آهو برازد، و که آناحكام او را بر نگين جا كرده، نه شير را دست اطاعت و امتثال 
گرگ رباي ميش ضعيف را در رمه از پاي درآرد، هم ديوان سركش   بهکه آننه گرگ را ياراي 

زبان عجز و   بهمضمون مثال ديوان حكم نافذ او را امتثال واجب ديده و هم پريان خود كام
 و بدين موجب هر روز درجات , فروخوانده٢»اض قَتنا اَ ماقِض فَكاِدب ِعن ِمكديبا عناَ«اضطرار 

شد و براي ضبط عرصه كه رايات دولت  ميتر  و عرصات مملكت او وسيعتر  سلطنت او رفيع
ي كه مهم و براي اتمام هر ,نمود چند فرسنگ استقبال مي  بهآورد مبشر فتح و ظفر او روي مي
  :شد داد نصرت و فيروزي همركاب مي ي عزم را عنان ميسمند باد پا

   األفالك كيف تدور٣و تسعد  يريده فيما دارـاألق يساعده  
  عبور ٤العرب للشعري و حبار  جوازه لوال للجوزاء ماكان و  

*  
  د عقل كل سرعت حكم نافذشـگفت چو دي

  يان كن فكانـرح و بـشام  دهـ ندينـاز ايبهتر 
   دولتش٥لكـم هته برش گفـ زبان خنجهرچه

  نانـپهر همچـرده سـتمع كـانه مسـه زمـتـگش
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 سر بر خط فرمان او نهادند و سروران عالم در ن نزديك بيشتري از گردن كشامدتو در 
 پاي ادب بايستادند و در چمن ملك او هر روز گل فتح ديگر  بهصف كمر بستگان حضرتش

  : بدين بيتايامشگفت و زبان  يم
   احمليطان الثري و املاُءلکو   هلارٍب رـ و ال مفَرـفـأين امل  

*  
  از حكم او كشد گـردن     که   هر

  چـرخ بـرين     گر اشارت كند به   
ــدهــم ز خورشــي ــاج برباي   د ت

  چون فلك بر همه جهان فيروز

  جـاي سـر بـر تـن        هتيغ بيند ب  
ــروي    نبگــسلد عقــد خوشــة پ

ــم ــو ز ه ــاق زاج ــشايد نط   بگ
  جهان افروز طلعتش هـم همچو

رسانيدند خوف و خشيت   حال خبراز اين را گفت، چون پادشاه سرانديپ خطاب او مي
 و فكرت و انديشه آيينه , و راحت باز كشيدلذّتعنان تمسك از دست او ببرد و پاي از بساط 

 امور مملكت تكاسل و تكافل را مجال دادن عقل او را سياه و تاريك گردانيد و در پرداخت
 فكرت و استيالي انديشه تفتيشي كرد، ة و از حال غلبدرآمدخدمت او   بهگرفت، روزي وزير

 نيك غالب  غم و اندوه ديگر براي كدام روز خواهد بود كه پادشاه مملكت چين:پادشاه گفت
االطالق نافذ گشته و در  دام حكم او عليو مستولي خاسته و بر سپاه جن و انس و دد و 

 بيداري در ةزند و دست روزگار سرم گان دم مساوات و موازات ميسيار خسرو  باجهانگيري
Ρ̄$«كتابة  به  راش روزافزون او كشيده است و علم دولتةديد Î) $ oΨ óstF sù y7s9 $ [s÷Gsù $ YΖ�Î7•Β ∩⊇∪«مطرز ١ 

  حشمتش هرةحديق آرد و در روز شاخي سرسبز ديگر بيرون مي درخت اميدش هر ,گردانيده
 ملكش ة و نه در عرص٢دپخس گردد، نه تيغ جهانگيرش در نيام مي  ميمتبسم ديگر ةزمان گل تاز

تحقيق پيوسته كه در مجلس او براي ضبط   به از جاسوسان معتمد چنان.شود  فتنه بيدار ميةديد
 و ترجيح ٣رفت و امضاء اين عزيمت را بر عزائم ديگر تعظيم كري مي ذممالك سرانديپ

استحكام حصن دارالملك و   به٤ ماهرچند و بر ضمير دوربين تو پوشيده نيست كه ,نهاد مي

                                                   
اين آيه را بيشتر بر سِر در سراها بر کاشي يا قطعة . گردانيم فتح آشکاري در عالم فيروز مي را بهو ؛ ما ت١ آيه, )٤٨( فتح  .1
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 و  و مرحد  بي و پيالن كوه پيكر و خزائنوات عدسياروسعت عرصات سلطنت و كثرت سپاه 
سبب   بهاماايم،  ي شدهار ممتاز و مستثٰنکپادشاهان كامبندي از عدوديگر اسباب اقاليم گشاي و 

 و در ميدان ,آيد  او گران ميةميزان مبارزت كف اجتماع سپاه ديوان و پريان و وحوش و سباع در
ربايد، دبير چرخ مثال  چوگان جد و اجتهاد از امثال و اقران خويش مي  بهمحاربت گوي مراد

كمند   بهآب حيل فرو نتوانيم نشاند و جز  بهتش نشه او را جزآ ١ماكند،  نام او توقيع مي  بهفتح
ست، دام حيله او  ادست نتوانيم آورد، اكنون تو را امشب مجال فرصت فكرت  بهمكر سر او را
 و ما نيز تير انديشه راست , حسن كفايت تو اقتضا كند بسازکه چنانجز جنگ  اي بردار و چاره

 در اينمشاورت و استصواب يكديگر   بههيم داد تا فرداخواهيم كرد و تيغ فكرت را آب خوا
  .از جهد و كوشش مردانه نامرعي نگذاريماي  م و دقيقهيكار اقدام درانه واجب بين

  بكوشـــيم كوشـــيدني مـــردوار
  راست ملكمام ـاگر دست بردي

  كوشش كنيم استوار   هرگ جان ب  
   داراست ملكو گر ما شديم آِن

  :وزير گفت
  رادك األقدارـو أراد فيك م  ه األنوارلّـث حتـسيحلّ حي  
  ٢مدرار دحية و اجتهت حيث  و إذا عزمت فشعتك سالمة  

و از پيش پادشاه بازگشت و روز ديگر در مجلس پادشاه حاضر شد و در مواقف خدمت 
م پادشاه نقش هلم وزير جواب داد، دقايق تدبير كه عقل ک باعصام؟أير ما فرمود بايستاد، پادشاه

ي صائب كه براي ها  نتواند كرد و انديشهترقّيلين آن ر ديگران در هزار سال بر پايه اوبندد خاط
ات ملك و قلع و استيصال مخالفان دولت در ضمير منير بگذرد، شهسوار وهم مهماتمام 

  :بيت,  دور رود، عناد آن را در نتواند يافتهرچنددوربين 
  انيـاي پنهـو رازهـن تـشر روـميـض   غيبةبيند درون پردبتو آن شهي كه   

 اگر از نهج .حكم فرمان باز نمايم  بهك من گذشتهيكر آنچه در خاطر شكسته و ضمير اما
ذيل عفو و اغماض آن را بپوشد و از سر   بهکه آنصواب و طريق صالح و سداد دور افتد اميد 

  : مكارم اخالق پادشاهانه درگذردباعثة به ثواب آن
الْوفْعِعو نِكد اِمراِس النأ مم١لٌو  
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 پادشاه که آننمايد پيش از   صواب چنان مي:هاي پسنديده گفت بعد از تمهيد آن معذرت
 قصد ما پيوندد و لشكر كشد ما لشكرهاي جمله ممالك خويش جمع آريم و مملكت چين

بل او روان شويم و ا گردانيده مقا بيشتر مستعد و مهيهرچهاسباب و آالت محاربت و مقاتلت 
در سر حد وصف  مملكت و حصار رويين كه ارتفاع بروج و استحكام اساس آن از حد

 دارد، معسكر سازيم، چون تأخير و توقّف ةمستغني است و ذكر آن معني مقصود را در پرد
 زده است و ٢»اَنا قَد اعجا شنيي الد ِفانَ كَولَ و«صحراي   جبروت درة سراپردپادشاه مملكت چين

 رايت نخوت بر اوج فلك رسانيده اين نوع مشاهده و معاينه كند، حقيقت باد غرور كه در ماه
تري بدين جانب آرد، چون  دماغ او راه يافته است او را در جاي بودن بگذارد و هرچه سبك

ران جنگ آزماي و صفدران قلعه گشاي هنگام قتال در رسد و آتش پيكار زبانه زدن گيرد و دلي
ضمائر   برکه آن پيغام فرستم، مضمون پرور زبان معتمدان و معتبران دين  به صف بيارايندهر دو

 لذّاتارباب عقل پوشيده نمانده است كه درجات و دوالت عالم ثباتي و بقايي ندارد و نعيم و 
تابستان و روشني برق درخشان   ابرةاين در صدد زوال و معرض انتقال است و مانند ساي

  :ناپايدار
  و تبدــيـعـدوم و ال نــي  ل الدنيا فال بوسم  

*  
  تيـند ار نبودسـت هيچ اقبال را چـي نيسيبقا

  ست بر خوانش اخود اينك البقا مقلوب اقبال
 ةواسط  بهباري تعالي آدمي را اشرف انواع موجودات آفريده است و جوهر شريف او را

ست كه اگر بناي گيتي مستحكم گردد و يا غبار  ا و روشن,لوقات گردانيدهعقد جملگي مخ
 و بدين تعلّق لشكر و رعايا را بدين مصالح اماخيزد ميان پادشاهان بيش نيست  قصدي برمي

وقت تموج   بهگردد و ران قتال چندين هزار نفوس پاك ميهنگام توقد ني  بهامور نسبتي نه، و
 شود، و اضافت آن همه  صدف تن از آللي ارواح خالي ميراب، چندين هزارخطوفان 

آب صلح   بهتر باشد كه غبار انتقام صواب و صالح آن نزديك  بهآيد، پس پادشاهان درست مي به

                                                                                                                                 
اين مصرع برده است و از آن قصيده مأخوذ است که . النّفس و اصيل هستند ها شويد که شريف آن اميدوار عذر تقصير به  .1
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  .او داده به
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 لي صيف و زيادت طيف امتدادي ندارد برآ و براي دولت چند روزه كه چون لي,نشانيم فرو
 و اموال و , نگردانيممکدر مسرت و مسترت  صفاتي حياتايامصد هزار هزار سپاهي و رعيت 

 از اين و بعد , و از جانبين عقد عقود مستحكم گردد,د تلف نيندازيماوالد ايشان در معرض تولّ
 امتثال و انقياد تو ثابت و راسخ بودند، جادةتا آن زمان كه لشكر جن و وحوش و سباع بر 

 اين معني قبول كرد، پادشاه مملكت چينطريق موافقت و مصالحت ميان ما مسلوك باشد، اگر 
 چون پادشاه چين ,ميان آيد و براي مصافحه جهد نمايد  يكي از علماي معتبر در.١»ادرمالْوهفَ«

بايد كه انگشتري از انگشت  را دست دهد ميو جهت تقبيل بدهد و اين دولت ت  بهدست صلح
ري از دست او رفته باشد سپاه جن و انس و دد و دام و وحوش و  و چون انگشت,يياو بربا
ميان آريم و   سفري درهو درچينند، بعد اوي آيت فراق بر خوانند و دامن اطاعت از  باسباع

ي سبب فقدان خاتم اعراض كلّ  بهبگوييم كه امروز كه لشكرهاي جن و انس و وحوش و سباع
ي نمانده ممكن بود كه قوترا شوكتي و و ه و سپاه ت و در مواطن و مساكن خويش رفتاند نموده

اوران کي تها سمسر   بيمانند نعل تو را چون خانه نگونسار كنيم و لشكر تو را رايات جبروت
 چون ابتداي مالقات و آغاز مقابلت ما شرطي اساس عهد و اما. لشكرهاي خويش گردانيم

سوار ايمان زيب و زينت يافته غدر   بهيمانشرطي معين استحكام پذيرفته بود و ساعد پ  باوفاق
 كرديم و ترك آن را موجب بقاي ذكر جميل تصورو خديعت را از عظائم عيوب مردم 

[yϑsù y«صل نگردد يمن و مباركي متّ  به چه عواقب مكر مرضي نباشد و خاتمت غدر.دانستيم s3̄Ρ 

$ yϑ̄Ρ Î*sù ß]ä3Ζtƒ 4’n?tã  ÏµÅ¡øÿtΡ ( ô tΒuρ 4’ nû÷ρr& $ yϑ Î/ y‰ yγ≈tã çµø‹ n=tæ ©!$# Ïµ‹ Ï?÷σ ã‹|¡ sù #·� ô_r& $ Vϑ‹Ïàtã ∩⊇⊃∪«اين سيرت را که  هر و ٢
بار ماند و   بي سروسان به راه سلوك جايز شمرد و درخت اميدش در اينپيشواي خود سازد و 

ست كه  االعرق آن النفس زكي نور بود، و آدمي كريم  بي مرادش چون چشم نرگس بيمار وةديد
روزگار او آشتي و اُنسي صورت نبندد و مشرب خصايل او   با و نفاق راوصمت خداع

 شير نوائب و چنگال پنجة وثوباز ميامن آن همه وقت   بهكدورت زرق و مكر بعيد باشد تا از
 مطلوبي ركاب عزم گران ِدمسربرد و چون براي برآ هعقاب بليات و حوادث محروس عمر ب

رونق دولت و حشمت او فتور و نقصان راه  وقت درهيچ  و , و ظفر هم عنان او شودحكند نج
ش در ميدان سبز آسمان جوالن نمايد و شباب نيزه آتشبارش شياطين فتن را همتنيابد و سمند 
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  ٢١٥ \\االُنس  بساتين

 از اينپيشه فرموديم كه چون آن شرط فائت گشت ميان ما و شما بعد  تو را  و,پاك بسوزد
هيچ سبيلي ميان ما   بهلك و عهد و پيمان و صلحزبان خنجر و تير باشد و پيكان تير بي  بهپيغام
  .نبود

  امـــسـو ح لٌــذاي ال ألّــوالرس   و الطعن عندنا١فال قول إال الصرف  
*  
  آتش پيكار درآيم در فردا صف بياراييم و

 نيابد و اسب قهرش بدين مؤثّرو  او اگر اين فسون درگر دارد دوست اتا بخت كرا بود 
 بدانچه مقدور بشريت در قلع و استيصال او كوشش فراز نماييم، اگر تير تازيانه رياضت نپذيرد

ه درآمدا كار از دست رفته و سمند دولت از پاي تدبير ما بر هدف غرض صائب آيد بهتر و ِالّ
  :ايم  بخت خفته و رخسار ظفر نهفته ديدهة كرده و ديدتصور

  ٢ا أوغوت فتعذرحناول ملكاً  ك عينك إمناـيت اله التـفقل  
»ِضراين را بر لوح صواب مثبت فرمود و يكي از امينان  سرانديپ، پادشاِه٣» اهللااَءضَقَا ِبنَي 

 قبول كرد و رسول را پادشاه چين.  فرستادبراي تقرير اين معني بر پادشاه مملكت چين
 پادشاه سرانديپ.  حيلت انگيخته بودند پرسيدکه چنان و چون هنگام مصافحت ,گردانيد باز

وقت ربودن از دست انگشتري بجست و   بهاماسبكدستي نمود و انگشتري از دست او بربود، 
  آن را در دهان انداخت و راه كوهسار گرفت و جمله جن و دد و دامماران شاهبر زمين افتاد، 

رت او مقاومت خت و مفاد براي معاضکسهيچ اه انس وحوش و سباع باز گشتند و جز سپ
 رفته است او را يك روز مجال ٤ براي دفع و صمت غدر چنانچه ذكرننمود، پادشاه سرانديپ
.  پادشاه باز گشتند و تدبير و تربيت لشكرها اساس نهادندهر دو و ,فرصت و نهرت داد

د و سپاه انجم را كه چون برآوري از نيام شرق گشا جهانگان خنجر سيار ديگر كه خسرو روز
 پادشاه هر دو. ار آمده بود، منهزم و مقهور گردانيددو هر هوا بيرون از شمار در صحن سپذرات

 تيغ سوز كين بر افروختند و رايات محاربت بر افراختند، بهرام صاحب افسر و گاه آتش جهان
روي آب   برفسر سيمين را از كثرت خوف ايت مهابت تيغ از دست بينداخت و ماهگزار از غا
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 را كه ي را خرد بشكست و زحل خطّةست نيز اافكند، سماك رامح كه نيزه ور ميدان آسمان
شم بيرون شد و  اثر مانند خواب از چپاسبان ايوان هفتمين است از ضربت شمشير آفتاب

  :وار  لشكر جرار همه چون درياي زره پوش و همه چون آسمان جوشهر دوصفداران 
  امهاـرب عن اجسـهامات أسد احل  تـاد ترجلَـيـوا جلـبـوم إذا ركـق  
  ٢الئل نكااـرق حـن فـيف البيد م   تسري نفيسها١و تري الليوث الغلب  
  امهاـحج يفـس دارـاألق يد سلّت  مـيوفهـ س٣وم الرتالـوا يـان اصلت  
  المهاــن أحـعن مـد ضـا قـفكأمن  ديـن العـيون مـم تردالعـأرماحه  
  هاـهامـه بسـثامــالم فـريف ظــظ  واـالن يـاسـان حيـيض مـيهـقس و  

 هرچهبراي مقاومت و جدال بر صحراي محاربت صف كشيدند و اسباب جنگ را ترتيبي 
 و جوجأهاي آهنين بايستادند، از كثرت مبارزان تو گفتي ي ه كوسان بهسزا تر واجب ديدند و  هب
نفس نباتي و جمادي  صحرا نهاده يا خود در  به و روياند  رخنه افكندهسد سكندر  درجوجأم

 مهندس عقل ٤ت و عدت مبارزت در معركه ستاده، نهب و يا اهاند ارواح انساني تركيب كرده
 جهان نورد خيال طول و سياحبست و نه   وهم صورت ميةنگارخان شمار عشر عشير ايشان در

  :توانست يافت عرض آن در مي
 تر ز مور و ملخ      سهي بيش  كشيده صف  

   سوي هـوا فتغبارش از نم خون بر نر    
  رد سپاهـان گـيـم وسـر ـه هغ بـز بيم تي

  گشت ر حدش سر گمان مي    صوتكه از   
  گـشت  ان مي يگر ع ده هفت سپهر    وگرن

  گشت گريخته ز تن خود هزار جان مي
ي ها كرد و نيزه پرتو خنجر آبگون در غبار هيجا از لمعان برق ميان ابر سياه حكايت مي

, داد و در اثناي اين نداي حمله شان مي انفسا خطي بر دست دالوران از شكل مار در قبضه مار
  :مؤلّف گويد

  شــان انجــم مبــارزاني كــز زخــم تيــغ
  ان را دو نيم روز نبردـر جـكنند جوه

  فراز چرخ بـرين گـم كننـد راه مـسير      
  چو از كمان بگشايند سوي دشمن تير
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 قلعي افالك رسيد و كوس جنگي ةاستماع ساكنان قلع  بهبرخاست و صوت ناي رويين
گر حمله يكدي  و دو كوه فوالد برمواج لشكر چون دو درياي هر دو رعد غريدن گرفت، سان به

  :شعر,  آتش پيكار برافروختندةآب تيغ ذوالفقار آثار نائر  بهآوردند و
  ٢احاق شاهدن الل١ضجيج البدن  الك منهاـت األمـرب ضجـحب  
  ٤اـوحـ أو رماًـيوفـ أوسباالًـن  ٣لت ا اجلرد املزاكيـو قد مح  

 مركبان باد ه و از سِماظهار رسانيد  به»يوم يسري اجلبال االيته«جنبش پيالن كوه پيكر برهان 
sŒ#«پاي وعده  Î) ÏMs9Ì“ ø9ã— ÞÚö‘F{ $# $ oλm;#t“ø9Î— ∩⊇∪«نظم, وفا پيوست  به٥:  

  انـور افشـر نـلي بر روي مهـاب كحـنق  ببست ٦كه هوا در خاست چنان رزم غبار  
  رخ را دورانـود چـان بـش ابتـه از مهـك  نـت آتش كيـز باد حمله چنان بر فروخ  
  اند توانـرگ را نمـودن جان مـز بس رب  اـاند مضـغ را نمـتي رـدن سـس بريـز ب  

نمود و گرزهاي كوه  هاي زره پوشان مانند خار پشت مي تن وتو از زخم تيرهاي تو بر 
  :نظم, سود  سرمه باريك ميسان بههاي روئين تنان  شكن استخوان

  از زخم گرز بوالعجبي نيست گر زمين
  اد آن شودـد بـوه رسـك هر بـاگاه اگـن

  برعكس طبع مركز خود را كنـد رهـا        
  وي هواـد سـسان متصاع هزاش ذرـاج

 و اجزاي درع و خفتان خطايي را از همديگر ,آورد و گرد از ترك و تارك سركشان برمي
, شد مي نو دوتا ت و كثرت طعان مانند ماه و سنان شباب پيكر از شد,كرد  آسا جدا ميذرات
  :نظم

  انـ بدخواهِكـ تاريةينـن اندر سـنان روشـس
  دان مضمر هست اندر سرم ازرينتو گفتي ميل 

  ه هر دمـپاه معركـرد سـيد در گـمي رخشـه
  ١ر اخترـب پيكـان ظلمت شـ اندر مي٧چنانک
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 ملخ در ٢گشت و تيرها چون سپاه شكل نون منحني مي  بهي الف مثاِل رمح خطّو قامِت
 همي بست و نمود و از پرهاي انبوه نقاب كحلي بر رخسار آفتاب ان ميير طَفضاي هوا

نشست و از سپر و  هاي مبارزان مي هاي آب داده چون پند دلپذير ناصحان درون دل پيكان
ي پاي سيناي شيردالن را غربال ها زخمگذشت و از  خفتان چون سوزن از پرنيان روشن مي

  :ساخت مي
  ٣ان زل لكن يغوته باملراد  درـر القـظـينـام الو سه  

  : گويدمؤلّف
  ز هفت چرخ خدنگ تو بگـذرد روشـن        

  ماند ست شكل نمي ا چون هدفکه آناز 
  دست ياري شـست چـو فكـرت دانـا          هب

  اـجـروز بر يكچ ـهيو ـلك تـم بيـز سه
 و خون در عروق و ,مدآ  سر درگداز مية خنجر يماني مغز در كاستاب خورشيد و از

 تيغ هندي مينا رنگ عكس رخسار رزم ة چشمة و از صفح,شد مفاصل روئين كردار خشك مي
آلود بر زمين جنگ، تو گفتي در  هاي خون نمود و خدنگ نظر مي آزمايان زعفران آب داده در

  :نيستان آتش گرفته است
ــدمائهم   كــإنَّ ســهاماً لطخــت ب

  بت يف السابقات كأاـنش و قد
  جنوم افت يف الثري من مسائها     

  اـائهـات ملـاء واقعـور ظمـنس
تو پنداري سروهاي سهي بر اطراف آبگير رسته و  ,ي آبگون نفوذ يافتهها  در زرهها نيزه

ت ظلمت غبار شد و ارواح كشتگان از شد مرگ را در مضايق صفوف انبوه تنگي نفس پيدا مي
تن تضايق   بييها جانجان و فضاي هوا از   بيهاي كرد و روي زمين از تن راه فراز كم مي

  : گويدمؤلّف ,پذيرفت مي
  شز كرد آنچنان بر تيغ خون ريها جانهوا از 

  ت حلق هفت كشور راـ نفس بگرفكه تنگِي
  ت در هوا از غايت تنگيـ پس تا قياماز اين

  ر راـواند زدن پـش نتـراد خويـده بر مـپرن

                                                                                                                                 
 .سپهرا سير: اساس  .1

 .ندارد» سپاه ملخ«: اساس  .2
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  :مؤلّفلل
  با ألرواح ففصمل نط   حيتاجلوطاراـق املـطيوراجلو  

ساخت و غبار سم مراكب   احمر ميقوتو موج درياي خون بحر اخضر فلك را كان يا
ي هندي ها تيغهاي تتاري ميان   و شكل كمان,گردانيد ي روشنان گردون را تاريك ميها ديده

 خود ة و نوك سنان بر بساط رزم از زير حق,نمود آب داده چون كشتي در تموج محيط مي
 دالوران ة و باد حمل,ربود  دست بوالعجب باز ميسان بهي گردن سرافرازان را ها روي مهره

  .داد  قيرگون را رنگ بقم ميةگشاد و سرشك خون يالن صر حلقياي زلف زده را از هم مي
طاووس امان از جلوه باز ستاده و مانند زاغ كمان گوشه گرفته بود، شاهين اجل در صحن 

يهنگام سير جرم كوه قاف   بهكرد، فيول صف شكن كه  صيد مي١بال گشاده، مرغ روحجا پر و ه
 و , اثير را منطقي گردانند٢ دوزخ اثرةباد انفاس آتشكدتند  بهه كنند وه ذرذرخا  ةرا چون نقط

ن را چون خرطوم چوگان مثال سرهاي گردا  به را از فراز سما بربايند،ماهي را از قعر دريا و ماه
هاي كشتگان در صحرا  يشك سيم پيكر بلور منظر از تن  به.پرانيدند  روي هوا مي٣گوي بر

  :آوردند هاي لعل بدخشان پيدا مي ه سرخ و تودري زها بسته
  واهقـالش بالـاجل المـأع دـينه و  زاـح مـمحلن فكان األرض يرت  
  ارقـاملس يف مـأرواحه اـلهـبأرج   من العدي٤وليسر ببدع لو سحض  
  واعقـا كصـن وقعهـاب ولكـسح  ٍفـرها كعواصـن سيـالٌ و لكـجب  
  ادقـنـب اليـات لعـاهلامـب بـنلقّ   مثل الصـواجل يف الوغـااـخراطيمه  

  قـناطـثل املـوزاء مـرة اجلـخباص  تـدقّـا هلن فاحـن خراطيمـو قع  
كرد و  برين حكايت مي  بر سپهر و ماهي مصقول بر سر ايشان از طلوع خورشيدها آينه

داد و اصطكاك اجسام سحاب پيكرشان صواعق  پرتو چون برق آن نور بصر را تحليل مي
  :نظم, آمد يجا پديد ميهسوز در زمين  جهان

  خجسته هيكل آن كوه شكل چـرخ تـوان        
  ستون تن او دست و پاي او چو ستون         چو بي 

  روان ليـك كـوه    و شـك  بـي  مانـد  كـوه  هب
  ستون گرفتـه مكـان     بدين چهار ستون بي   
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 .خوانده نشده بود اضافه از نسخة الف» بر روي«: اساس  .3

 .سحضت: الف  .4



  االُنس  بساتين// ٢٢٠

  

  ي كه حمله بـرد ست و گهاپويه گرم رو    به
  مـثـال صـورت خـرطـوم او بـدان مانـد

  چو سرمه سوده شود زير پـاي او سـندان      
  گشـته عيـان ز كوه عـلقـم اژدهـاي كـه

هنگام   بهوبست  ين ميقوتان نعل ياني زبرجدين از خون تهمتها سم و فيول براق تگ بر
 و از مهابت آن روز و صعوبت ,خست ميدان معركه پشت گاو و ماهي زمين را مي جوالن در

 سبك سير بر جاي  و ماه, در حجاب ابر خويشتن را پنهان كردهارز خنجرگآن وقت خورشيد
 ةاعضاي دالوران زهر يها زخمديدن   و از,اختهن مانده و سمت منزل خود نشمتحيرخويش 

 و زهره دريده و تير راست تدبير قلم كردار از دست ,بربط سراي را زخمه از انگشت افتاده
 خون آشام تيغ بران كُندتر از خنجر  و در كف بهرام,صفت كلك زرد و نزار گشته شده و بر
  و زحل,گان طريق سداد و راه صواب گم كرده صائب راي چون سودا زد و مشتري,بيد نموده
رسيد   احول بر هر تني كه ميةن چون ديدکهنگام گريز پاي بشكسته، خنجر سراف  بهرا بلند قدر

  :مؤلّف لل.كرد در چشم زدني دو مي
ــا   ــها املناي ــر من ــيوق يغ   و س
ــرن  ــالربوق فيمط ــدن ك   تيوق
  ما انطواء الدروع لينـاً و لكـن   

  هجة اللكماة سوي ان مل تسل م  
  حيت نـاديـاملع سـنف تـمجع

ــا ــا ان خرق ــرتال يف يعوهل   ال
  سحاب الردي علـي االبطـال     

ــذراً ــصيبها أن ح ــال ي   باغتي
  الــسؤال عنــد بــاملرام ظفــرت

  وم التمالـدن حييب ا حسـك
*  

  راـ پس چها جان مغناطيسنيست  تو گر تيغ
  يارـتـاخ يـ بوي اوـادي سـان اعـدود ج يـم

  دـزن١ميپي ـوه اسـر بر كـاگاه اگـاو ن اِبـت
  سر گردد همه اعضاي او همچون شرار هسر ب

  نـزد بر زميـي برييوـس رـش هـبانيـگر بجن
  د هزارـر او صـه گوهـنـان از كميـجوهر ج

كشت و از  خرد مي ,و گر ز كوه شكن سرهاي گردن كشان چون زبان تل مر حروف را
رد درياي ب فلكي اغبر پيدا شده و از خون دل شيران روز ن صحرا نورد بر روي هوا٢گرد مراكب

                                                   
 .ندارد» مي«: اساس  .1
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 x8t�ÝÁΖtƒuρ ª!$# #·�óÇtΡ« آخراالمر هاتف اقيال آية ,ج آمده احمر بر زمين بسيط در تموقوتمحيط از يا

#¹“ƒÍ•tã ∩⊂∪«ةحديق خواند و دست عنايت روزگار نهال فتح در  فرو در گوش پادشاه سرانديپ١ 
 و افسر فيروزي بر فرق بخت بلند , شهاب پيكر او بستةش نشانده، پرچم نصرت بر سر نيزدولت

زبان سنان   و مساعدت تقدير, براي ديدار او بگشادتأخير عروس ظفر نقاب ة و از چهر,او نهاد
 ن ِم اُهللاثَع بدقَ« فتح و ظفركرد، مغناطيسكام رسانيد و خنجر برق اثر او را   بهجان ستان او را

لَ ِاِهِماِركَمِهيب عد لَالسهزيمت   بهجملگي سپاه پشت  باو پدر من پادشاه مملكت چين ٢»رافَ الظَِّةام
sŒ#«داد و در درياي  Î) u!%ỳ óΟßγè=y_r& Ÿξsù tβρã�Ï‚ø↔tFó¡ tƒ Zπtã$ y™ ( Ÿωuρ tβθãΒ Ï‰ø)tF ó¡o„ ∩⊆∪«و آن ملك معمور را , افتاد٣ 

 و نفوس , سيل و كثرت باران شدةروز غلب هتر از ساحل آب روان ب راج اعادي خرابنهب و تا
  :بنهادند شريف كه پاي جز بر سرير عزت و سروري ننهاده بودند بر خاك مذلت و خواري سر

  ذلِّـوادر الـيه بـت علـنزلَ  قد و املنيف القصر إيل انظر  
  ٍلـس الفعان نواكـهذا الزم   كيف صربهم٤و إيل االعزة  

*  
  گذرند و مي اعاقبت خاك شد و جمله بر  خاك  پاي از سر نخوت ننهادي برکه آن  

اني و اثر فحواي كالم مجيد رب»¨βÎ) x8θ è=ßϑø9$# #sŒ Î) (#θè=yzyŠ ºπtƒö� s% $ yδρß‰|¡øùr& (#þθ è=yèy_uρ nο ¢• Ïãr& !$ yγÎ=÷δr& \'©!ÏŒ r& ( y7Ï9≡x‹x. uρ 

šχθè=yèøÿtƒ ∩⊂⊆∪«هر ديدند ارباب خويش ظا٥:  
  لك مشلها و نظامـم مـو قد ض  عتـضي مث تـمجع دٍر غرائب  
  ثامـم لـع أحـن النقـم اـعليه  مس فيه خريدةـبيوٍم كأنَّ الش  
  دامـم ٦لوهن كؤوٍس اـايـبق  مـق عليهـري أريـكأم سك  
  ٧هلام عنه الدهر سيف و عليه  ان رواقهـن و الغربـمضي زم  

*  
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  ا دولة مث صولةو ما العيش إلّ   مث صولةٌدولةٌ ر ِاالّـو ما الده  
اد الآبالي دادند و چندين گوهرهاي تمني در درج روزگار ب  بههاي آرزو چندان خرمن
 و زمانه چنانچه خوي قديم اوست منائح و ,آن ظفر نيافتند يكي ازهيچ  و بر ,سربسته گذاشتند

  :ش برايشان بربستمواهب خويش از ساكنان آن مملكت باز ستد و درهاي عيش و آرام
  ١خياليت جودها كان حنال  ياـتردما ب الدنـ تسأبداً  

*  
  ادـهـه نـن كـدام ـهتي بـخـر بـوهـه گـانـزم

  رـو گوهـت چـسـبن رسن بر هردنش بـكه گ
  يـوشـري ز خــاغـا داد سـقـزم بـب  بهراه ك

  آن جگرش خون نكرد چون ساغر كه هم در
  آمال درة و سفين, درياي فنا تا بحر اخضر فلك رسيداجموراه لطايف حيل مسدود شد و ا

 گرداب منيت مرهون گشت، تن امن و امان را تب محرق گرفت و قالب هوا و هوس را جان
لب آمد، از ناله و زاري اطفال ناز پرورده ديده سپهر خون گريست و از نوحه و شيون پير و  به

شاخي بلبلي و در هيچ گلبني گلي و بر هيچ  وقار در قلق و اضطراب آمد، در  باجوان زمين
ها را  ها را زر كامل عيار و تنگ ها را از درهاي آبدار و كان  و صدف,لي نگذاشتمجامي هيچ 

هاي آبگون از خون دل  شكر خوشگوار خالي گردانيد، در مقامي كه ساقيان نازنين در جام از
دادند،  اب ناب سرور و سلوت مي شيشه رنگ را شرهاي فلِك صراحي دلخون گشته، شبخون

ساغر دهان خون آشام نوش   بهگون هاي مي سباع سخت جان از صراحي دل نازك تنان خون
ان غم را گ دماغ سودازدک چنکهاي خش ان زهره نوا از رگمغنّي و در موضعي كه ,كردند مي

يمبران هاي اعضاء س تيزي چنگ از رگ  بهبخشيدند، شيران غم ربا  رطوبت طبيعي ميقوت
جاي هر درخت گل خارهاي  هريختند، در اطراف چمن ب هاي تر بر زمين خشك مي خون

 غرا ةين شاخ را كه بلبل شيرين نوا بروي خطبزمردمغيالن رسته و زاغ زشت و آواز منبر 
خمار و نه زبان سوسن در كاست، در ديده  پرچشم نرگسجا  آنغضب فروگرفته،   بهخواندي،

ين قوت ياةست و نه سرو سهي را باال تمام و نه بر دست الل ا سنبل تابةر طرعبير خواب و نه د
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هيچ جام است و نه بر گل قباي زرنگاري و نه در تن خاك نسيم مشك تتاري ست، نه 
  :نظم, زخم نيش مانده  بيآبگينيهيچ جويباري بر آب خويش و نه 

  ست هاي بود بدان زمين كه در آفاق نسخه
  و ا دميد در    مي ز چوب خشك گل و برگ     

   غنچـه همـي نمايـد روي       ةنه گل ز پرد   
  بـر دسـت    نهـد   مي ياقوت الله ساغر  نه

  ببين چه زير و زبر شد چو چرخ دوالبي

ــه ــواد آن ب ــاوي  س ــه الم ــت ز جنت   لطاف
  چهــار فــصل از تــأثير اعتــدال هــوا    

  د بـاال كـش  طـرِف جـوي مـي    نه سرو بر  
  نه از نسيم رياحين صباسـت غاليـه سـا         

  اـنـوج آب فـوج مـ م اورـبر سد ـرانـب
هاي حالل را بر شاهان ملك حرام گردانيد و دبير مسند  حاكم ديوان قضا عروس نعمت

ن بالد  آ ازيک هرقلم مانند تحرير كرد و   بهقدر مثال عزل بر فرمان روايان نافذ حكم آن اقليم
آمال و ات و گوي چوگان محن و آفات گشت، چشم  و احصار معمور ميدان مراكب بليمعظّم

 پدر من كه خسروان  و پادشاه مملكت چين, و شادماني تيره شدمسرتاماني خيره و رخسار 
آن چندان  حيات داد و از  بهآوردند پشت درگاه سپهر جاه او روي مي  بهروي زمين كعبه مثال

پاي در حشم كه از كثرت آن هنگام سير زمين زمن در حركت و جنبش آمدي چون از  سپاه و
 ةافتاد، يكي دستش نگرفت و همه چون اوراق دفتر شكسته و يگان يگان گشتند و مانند تخت

  آفتابة و از ساي,محاسب در زير خاك مذلت شدند و عنان سبك كرده در جهان عدم رسيدند
از لحوم مهلت نيافتند و حكم تقدير آن سروران محتشم را در وجه ضيافت زاغ و زغن نهاد و 

 كبريت سان بهاب فربه كرد و ئ پهلوي آسا دو ذمعظّمو عظام آن سرافرازان و گردن نمايان 
  :و اكسير اعظم از ايشان خبر نامي بيش نماند احمر

   منهم و جنوماحجبت بدوراً  البني كان غمامه رحلوا كانَّ  
باب و در تن  گلزار شةفتک نو شة جويبار جواني و غنچةبرادر من كه هنوز سرو نو رست

  : غيب بنهفتةاميد روان و در جسم آرزو توان بود مانند روح در پرد
  فت و بريختکسر بر زد و غنچه كرد و بش  گل در دو سه روز هـن كـعهدي دهر بيد ب  

از اوصاف  اي شمهي نام پري آسا از مردم ديده مختفي گشت و آرا ملکو خواهر من 
 زنگي شب ةمدد اقتباس نور رخسار او چهر  به شب چهاردهست كه ماه اي اينآرا ملک ةمرضي

نيابت   به و شمع جهان افروز خورشيد,گرداند  ضيا چون روي رومي روز روشن ميةسفيد  بهرا
د  كور مادرزاةافروزد، اگر بر دو ديد  در ظلمات سحر بر طاق سپهر ميعارض انور او چراغ ماه

 و اگر , ببيند را مانند آفتابروز روشن جرم پنهان عطارد پرتوي از روي دلگشاي او افتد در
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 تا صبح ت نوربخشي ماههاي تار سايه اندازد از بار منّ  شبة جهت ميمون او بر صحيفعكِس
 ,برد نمي اي فتر حسن مهرافزاي او نسخه نفس نباتي تا از دةمشاط.  امان بخشدرروز نشو

ي ها بندد و عطار باد صبا تا از گره  نميسواد چمن از اوراق و انوار نو رستگان باغ را نگار در
 معطّر ي پرتاب سنبل و شمشاد را سر مويةطر ستاند،  نميعاريت  بهزلف مشكبار او بوي خوش

از تنگ تر  يات، دهان تنگش شيرينتر از آب ح بخش تواند كرد، لبانش جان  نميو مشكبوي
 از شيريني او شورها فتاده، سرو آزاد پيش قامت معتدلش مانند بندگان نبات، در شكر آباد مصر
  :مؤلّفلل. يك پاي استاده  بهمطيع در موافقت خدمت

  به قـح رـذا األمـه و التمام درـب  يهت و جنتهـ ذرعاً إذا ش١قـيـيض  
  هـلـأمـ ت٣انــر السـاطـوان خـل  ٢هـنتـدمي بوجـه يـكاد إذ عارض  
  هـلـابــقـة أن ال تــادقــباهللا ص  والشمس لو علمت باحسنه خلقت  

*  
  لورت از ِگـت اين صـگويد كه هس كه مي

  ه دلـمـي هـانــه جـمـي هـفـطـه لـمـه
  دـنـتـپرس يـن ماد را زــيـورشـان خـغـم

  لــافـد غـنـتـسـت هــه رخاـــه از مـك
 در اينآشنايي بالغت   بهقابل تقرير و تحرير نيست، نه و ديگر اوصاف حسن و مالحت او

پايان سير توان نمود، تا   بي بياباندر اينراهبري فطانت   بهي توان كرد و نهغواص کران بيبحر 
صيبي كامل نيابند و ذكر آن همگي ساعات عمر عزيز را العين نبيند خطي وافر و ن آن را راي

ست  ا او سايه افكنده است و آن آنبر سر ي سعادتي ديگرامه آن فضائل  بهمستوعب گردد و
عين سعادت ناظر بودند و قران  ه افتاده كه كواكب سپهر باتّفاقوقتي  كه والدت همايون او در

 بعد تحقيق آثار ادوار  شناسان كامل فطنت اقليم هند و اختر,صل و مقرونات سعد متّتأثير  بهانجم
منزل دولت  فر در سعادت اثر و آن اختر همايون  كه آن نيراند  طالع او نوشتهةفلكي در زايچ

 و تيغ دو , بر ممالك بر و بحر فرمانروا گرددقرار و آرام گيرد آن كس چون تيغ آفتابکه  هر
 تصرفريد ضبط و و كمان ة پشت شمشير و قبضسان بهتير سري چهار ركن عالم را روي و 
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 و سپاه جن و , و آواز پنج نوبت ملكش در شش جهت جهان و هفت اقليم كيهان برسد,آرد
 اطاعت او در گوش جان ة مثال حلقانس و وحوش و طيور و سوام و هوام و دد و دام سليمان

ييد فتح أت  به و بر همه سروران روي زمين, دوام نگارندةخام  بهمتثال او بر لوح دل و رقم ا,كنند
تيغ ظفر   به آيد و جملگي حصون متين و قالع حصين جهان رابر سرو فيروزي گردون آسا 

ي انار در ها  و ديگر اقارب و عشاير را مانند دانه,ست، بگشايد ا كليد در فتح و نصرتکه هرگو
  :هنگام زرع متفرق و پريشان گردانيد  به فراهم آمده بودند، چون تخم كامرانيةديقح

  هم جمله رفيقـاني چنـد    هبوديم ب 
  دـريـد بـقـ العةتـا رشـناگاه قض

  هم پيوند  ا همه در  چون عقد ثري  
  كندـاني افـ جهةـگوش ههر دانه ب

*  
  قـال و وامـود و قـوت و مولـو م  اس اجتماع و فرقةعلي ذا مضي الن  

و  ااف درک از ش خورشيدبين نبران سنبل گيسو كه چشم جهاني رخان عنبر بوي سيمو ماه
ض خار نظر اغيار نفوس عصمت شعار ايشان نيفتاده و گل عارض ايشان از تعر روزن خانه بر

سير و ذليل شدند و اطفال شيرخوار و خردساالن  سر و پاي برهنه امحروس مانده، مانند آفتاب
 بودند، از آسيب متبسمبزرگ بحار كه در گلشن دولت و كامراني چون گل در موسم بهار 

پايمال مراكب سپاه حوادث خوار و ناچيز گشتند و از مفارقت پدر عزيز بدرآسا هر روز تن 
 و از اشتياق , دل برادر همي سوزد من فتور و نقصان همي پذيرد و از شوق ديدار برادر،ةبيچار

پسر مرده يك زمان از نوحه مادر ما در كنار او نشو و نما يافته چون ت مقالقاي مادر كه صنوبر 
 ةباشم و از درد جدايي خواهر جواهر رنگين اشك از درياي ديده بر صفح  نميو زاري فارغ
گرداند و هر شب   را تيره مي روشن آفتابةبارم، هر روز موج خون جگرم چشم رخسار مي

  :نظم, كند ي روشنان فلك را خيره ميها دود آه سحرم ديده
  ٢رونـرود بي ميـال روي تو از دل نـيـخ   برون جانم از فراق و هنوز١ز سينه رفت  
  افزون شود مي روز تو هر شوق كه چنين  باييـكيـود شـ شميـسـره ـونـو چگـبگ  
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  ام يكي جيحون هـهر زمين رود از گري هب  ك مراـنه اشـسي  بهك كند تاـاگر نه خش  
روان و نازك تنان   از خاك و خار ساخته و از سوز آن سرِو١جاي بساط ديبا اكنون بستر به
 زره كمان سان به صحرانشين شده و ةصفت خيم  و بر,االحزان پرداخته  بيابان ديگر بيتدر اين

رو روزي چون تير راست گردد و آن عزيزان  رخ كجخلق جهان گوشه گرفته باشد، كه چ از
و تا تن نازك در , خدنگ در قنديل مجتمع گرداندسان بهيقان از دست رفته را دور افتاده و صد 

 خواهم كرد و هميشه سرگردان بر سرزندان خاك گل نشود در فراق ايشان چون گردباد خاك 
سيرت مرغان اسير قفس از  بر پرواز نكندتا طائر روح از قفس بدن در فضاي سما  ,خواهم بود

هر  چون ما ٣»لُيِم يِسن اِجل٢يٰلاِ سنِجلْاَ« که آنحكم   بهنواهاي زائر يك زمان خالي نخواهد ماند و
 بوم خراب جغد مثال مسكن در اينيم، صياد يك ة داغ يك آتش داريم و تير بر جگر خورددو

ي برچيده كلّ  بهصاحبت و مخالطت از خويش و بيگانهايم و سيمرغ كردار دامن م و مأوا ساخته
اب خون فشان و جسمي  قصّةنشدچشمي چون   بار زده،اقليم چنان تكب و بر ساكنان هفت

 محنت آباد در اينديوار آورده   به پرچم نه در زمين نه در آسمان، پرده مثال پشتةمانند طر
  :مكن ند صرف مينشي  نميي و حسابيرشاهيچ  كه در ٤عمر گرانمايه را

  دـابي نامـحسهيچ ه در ـر كـن عمـاي  افسوس كه در حساب خواهند گرفت  
 همدمان خبري و از آن همنفسان نشاني يابم و از اينباشد كه تا دم واپسين و نفس آخرين 

 بخت خفته كه شراب افيون قدح قدح خورده است از بستر خواب بيدار شود و ةديد
 آشتي پيدا آيد و زهر اتّفاقبح راحت در خشم شده است، ص  با را كهمشقّتيلداي  شب
 هاي خدنگ اشتياق گزاي عذاب اليم هجران از ترياق وصال ايشان دفع گردد و جراحتجان
  :بيت, پذيرد ميمرهم لقاي شفابخش ايشان التيا به

   بسته بود استوار بگشايدهرچهكه   دمـدوار شـلش اميـنااميدي وص هب  
 و آيت نوميدي ايم و دل برده و جانان جدا مانده و جان از دست شده ديدهدلدار رفته  او ِالّ

  :نظم, كارفرمايان قضا و قدر زمام جان سپرده هن خويش منزل دانسته و بأش در
  كه اقتضاي قضاهاي گنبد خضراست    د خضرا چنان تـوان بـودن      بنگزير   هب
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   ماستصـوِرت ة در آيينکه چنانيكي   ودهش ه باي هانـش برآرد زمـزار نقـه
*  

  ِحبن صنيا طويالًالدُِ و متعلي عينه حيت يري ِصدقها كذبا  ١ تقلّب  
 و بسطت و وسعت آن عرصه  حصار سرانديپکيفيت اما ,ام اين خود شنيده: پادشاه گفت
ز روات و  اکه چنانان و منافع و فوايد از ضبط و فتح آن و ديگر احوال متوطّنو رسوم و آيين 

 كرده شرح و مبين بر راي اقاليم ٢يرررسم رسالت بر پادشاه رفته بودند و بر تو تق  بهثقات كه
 و ديگر اوصاف آن مملكت وصف استحكام حصين سرانديپ:  وزير گفت.گشاي ما باز نماي

هر مبالغت رسيده آيد عمرهاي دراز در بيان آن ب  به زبان گوينده نباشد و اگرةدر حد و انداز
ست در ايراد آن شرايط امتثال  اقدر كه در وسع من  ايناماقصور و عجز انجامد،   به كارنهايِت

 بر كوهي بلند شنيدم كه حصار سرانديپ: گفت  وزير.تقديم رسانم  بهامر نافذ خدايگاني
 تر کمه  زمين از فراز آن از ذرکرةو سايد   كه از غايت رفعت سر بر آسمان مياند عمارت كرده

البروج ةمنطق  با و كمر كوهش,زند بروج فلك الف برتري مي  با آنةديايد، بروج مشنم مي
 و ابر دور دو ,صحن آن نرسد  به و هم تيزرو اگر هزار سال دو اسپه دود,كند دعوي برابري مي

  :شعر, اختبا بلندي پري كند بر زمين آن سايه نتواند اند اگر عمر
  يدور الـسموات مـن دونـه      

  الزمـان  صروف هدمت فما
  و لن يرقه الوهم عوض ولو     
  و يا من ِمن حرفة لو جلـاء       

  ع الغابرينـات مهجـلو النج

  األجنـم  حتتـها  مـن  يطلع و
  اليهــدم القيامــة حــيت و

ــلّم املنتٰهيســـدرة لـــه   سـ
إيل ســـورةالفلك االعظـــم  

  مـال تظل وتـامل نـم هـإلي
*  

   كمرش کزرفعت ز چرخ      شت به چنان گذ 
  رو توان خواندنـدش فـن برج بلنـز صح

  اههمي نمايد جـرم فلـك چـو جـرم سـ           
  االـم بــالــرار عـه اسـمـكان هـكان يـي

 خاكش زر دوازده ماهي ة احمر و هر ذرياقوت كيميا پرواز هر سنگش از مفارقت آفتاب
رخسار ماه و گرد برگرد آن خندق از درياي محيط، زمين بسيط ةشده، از خاك ريزش ذر 
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ش جرم فلك كبود ب منجوق كنگرش مجروح مانده و از مساس اطراف و جواناصطكاك ماه از
 رماني و زر كامل عيار، بحرش مجمع مرجان و لعل و درهاي آبدار، ياقوتشده، كوهش كان، 

با سبز خنگ فلك  هاي چون آسمان، مركبانش در سرعت سير مهابت همسنگ كوه پيالنش در
ريزي بس وسيع و رفيع ترتيب  همعنان و براي زيادت رعايت جانب استحكام درون آن خاك

چشم نديده، اگر گرد   به در سواد هفت كشور شبيه و نظير آن جهانگرد آفتابسياحكرده كه 
بي براي انهدام بر وي زنند مانند نقش نگين بر پيكر موم جاي سنگ منجنيق و مغر  بهكوه را

  جهت ترتيب  به و اگر,ياد حصانت و متانت آن گرددداز مالصق و مقارن ماند و موجب
, ر پذيردسيِتبم گردانند از خاك يك برج آن بر وفق ارادت  مصم١هفت طبق زمين ديگر عزم

  :شعر
  وبــة النـا مهـيهـت إلــرقـو ال ت  ا كف حادثةـهـتـر عـتـا اخـبكر فم  
  ٢مثابت نواصي الليايل و هي مل تِشب  بل ذلك قدـكندرا و قـد اسـن عهـم  

مباني عالي آن از يمن قدم صفي اهللا پايدار و سواد زمين آن از بركات مقابر اولياء 
يني ها همه از كافور چ  قاري خاك ايواندها همه از صندل مقاصري و عو هانوار، چوب خان وافر

ها چراغ  هاي سياه چون شب ان آن براي روشني منازل در شبمتوطّن ةو مشك تتاري، طبق
ي آن از زر ها شاخ شمسه سازند و براي زينت مجلس هر روز درختان گوناگون كه ياقوت از

 احمر ياقوت سبز ريحاني و غنچه از مرواريد سفيد عماني و بازار زمردسرخ كاني و برگ از 
وزير چون بدينجا رسيد عنان مركب تيزرو سخن را بكشيد و نقش . بردارندرماني بودي، 

  . حاصل كرده بود، پادشاه را بنمود كه در سرانديپآرا ملکصورت 
 عشق ة ديدن آن از غايت حيرت چون نقش ديوار بر جاي ماند و شحنمجرد  بهكشورگير

  :و جز ياد او جمله چيزها را در كنج فراموشي نهاد بگشاد تصرف در واليت دل او دست آرا ملک
  كنم ه تكرار ميـت كـث دوسـديـا حالّ  همه از ياد من برفتام  ها كه خوانده آن  

*  
  أنساه فكيف أذكره إذ لست  رهـ أذكتـم أين لسـ يعلاُهللا  
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م اس  بهتن خويش بيرون كشد و خلعتي زرنگار كه وزير بازگشت تا آن لباس نامعهود را از
يشان دور مانده  اتي از و چشم را از مالقات نورديدگان خويش كه مد,او معين گشته بپوشد

آب ديدار ايشان منطفي   بهزد  او زبانه مية و آتش شوق را كه در صحن سين,بود روشن كند
 اتمام هر امري مثال پادشاه نافذ گردد ١ سراي آيد تا چنانچه رايدرِِ ه و بازگردد و ب,گرداند

سوي خانه   به وزيرکه آن و بعد ,اظهار رساند  به٢ل كفايت و فرط اخالص خود در آنكما
احمال و اثقال و خيول و   باپادشاه خبر رسانيدند كه سر لشكر نيز از سرانديپ  بهبازگشت

 قصر رسيده است و منتظر مثال طلب، و  دِر بري و بحري پيِشاخيال و ديگر تحف و نفائِس
خازن خاص تسليم   بهيات كه آورده استمفرمان داد تا درون آيد و غرائب و طرف و خد

  آن اخبار كه بعد روان شدن وزير مشاهده و معاينه كرده است،مجددنمايد، او هم بر آن جمله 
 تأخير و توقّف ة عرض رساند و از اتمام امور مصالح كه سبب موانع و عوائق در پردمؤقّف به

 سعادت و دولت روزافزون و مساعدت بخت تأثير  به اعالم نمايد كه وزير باز نمود كهمانده بود
همايون پادشاه سپاه دولت كه بدان طرف نامزد بود چون سپاه قضا و قدر بر سرفرازان و گردن 

  :نظم كشان آن كشور غالب و راجح و همه وقت فتح بر يمين و نصرت بر يسار بوده،
ــال تــو    رهبــر باشــدســپهي را كــه ز اقب

  نکآسر ز حكمت نكشد در همه عالم مگر 
  خـصم  نامـت بـر     ند به رار بگذا  برگ بيد 

  هر شب از بيم شبيخون تو بيـنم همـه را

  چون فلك بـر همـه آفـاق مظفّـر باشـد           
  در دلـــش آرزوي عـــالم ديگـــر باشـــد

  باشـد ] ٣…[زخمش از ضربت شمـشير      
  ار سـتـاره سـپهي كـرده بـرابـر بـاشــد

 وسواس شيطان و غرور خذالن نهال خالن را آب داده و مانند ةواسط  بهو هر باغي كه
اگون خشخاش نضرب شمشير گند   بهطغيان و عصيان سركشيده، تهمتنان لشكر منصور  بهشاخ

آلودش را در خاك مذلت  كرده و چون الله از صدمت باد خزان بدن خون مثال سر از تنش جدا
راستي تن در داده، شاخ و برگ  هب امر پادشاهانه سرو آساكه در قبول اطاعت او  و هر,انداخته
ي از سموم طبع سخط و باس خدايگاني مصون و محروس  سدره و طوٰبسان بهبقاي او و شجر 
 بارگاه  و مخالف بد سگاِل,برين افراخته  سر بر اوج سپهري چون ماه و مطيع درگاه اعٰل,مانده
 و ,ا انتظام پذيرفتهثري  و جمهور امور چون عقد,دان فنا انداختهزن ي را دست تقدير درمعلّ
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جود د وجي  نيز طوق بندگي در و راي سرانديپ,جملگي مصالح در سلك اتمام منسلك گشته
 و از مهابت خنجر كشورگشاي خسروانه سوداي ,ميان بست ت بر و كمر عبودي,خويش كرد

ي دفع آن واجب ديد و گرد كلّ  به,جاي كاذب در دماغ راه داده بودخودبيني و سروري كه بر 
آب امتثال و   به احول او نشسته بودي و حجاب تاريك عقل او گشتهةعصيان كه بر چهر

 و جواهر و اموال و اسپان شبديز سرعت و پيالن كوه هيبت زيادت ,برداري بشست فرمان
عهد و ميثاق   به و,م خراج و خدمتي پيش آوردرس  بهعدد كواكب آسمان و قطرات ابر نيسان از

كردار بشتابد و عنقريب عز تقبيل   گردانيد كه متعاقب بر صوب حضرت سالطين مآب ابرمؤکّد
ست،  ا مفاخرت خسروان كيهان و موجب مباهات پادشاه جهانة بساط همايون كه سرمايةحاشي
  :شعر, دريابد

   قال١ل السماك و خرت أنت الفرقدافض  اــرمبــاك فـمـك السـبـصـمنـل بـقاب  
  ديـكارم و اهلــه املــنـت عـدثـو حت  يـلـعـر الـذي ـشرف لـوالـذا هــه  

 صواب و صالح است اقتضا فرمايد ةي كه آينگشا جهان در باب حصار چنانچه راي ,دهعب
سبب  ه ب بود ودر پيشي ديگر مهمو مصلحت بيند هم بر آن جمله رود، بنده را چون پرداخت 

 ةزمر  باوفور سرگردانيدن ممالك وسيع و فتح قالع و حصون منيع و محاربت و مقاتلت
 و عدت ٢تل و در آالت قتال و آ,مراكب سپاه راه يافته بود  به باغيان اثر تغييريةطاغيان و فرق

 اهل سفر كه از ة و در اثناي راه از طبق,جيش بحر جوش بازگشت  باجدال نقصاني ظاهر شده،
مردم هيچ وفا كه   بيتحقيق پيوست كه بعد مراجعت بنده روزگار  بهآمدند چنان  مينديپسرا

 بقا و ةآدمي وافر فطنت مواهب او را در گنجينهيچ  و ,كامل عقل بر وفاق و والي او گره نزند
 ر و جفا و تيغ خون آشام جو,مهري خويش ظاهر و روشن گردانيد  بيثبات صورت نبندد، آثار

 , و آتش مخالفت و بيدادي برافروخت, مردمي انداختة و خاك در ديد,دست انتقام بركشيد به
  و آن چنان ذات, تري و خشكي بود راند كه مالك ممالِك پادشاه سرانديپبر سرو آب فنا 

ون گنج گنجيد در يك كنج خاك چ  نميجاللت را كه از غايت عظمت و كمال در جهان با
در شاخ   حماست را كه شير فلك از رعب و مهابت او سرة و آن چنان شير بيش,پنهان كرد

 ةچشم ملك دويد الكمال در  گور ساخت و ميل آتشين آسيب عينكرد شكاِر سنبله نهان مي
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ت و طراز حيات بربود و آن نير اعظم سپهر  و از عنصر پاكش لباس عزّ,دولت او كشيد
 ماتم پيراهن نيل در تن در اين پير جهان گشته فلك . فنا منكسف گردانيدةعقد  بهسلطنت را

 و پير روشن ضمير سپهر ,پوشيده و راه را از زخم ناخن رخسار جهان آراي مجروح و كبود
 و ناهيد خوش آواز ,طاق نسيان نهاددر  و دولت سيمين را ,ار را خرد بشكستبخامه گوهر 

گان تاج عالم سيار  و خسرو,شحون و ماالمال گردانيدخون دو چشم م  خالي بربط ازةكاس
 و , و قاضي نافذالحكم گردون طيلسان سياه از دوش بيفكند,افروز از تارك سروري بر زمين زد

 و ديدبان طارم هفتمين , تيغ خون آشام را مانند خنجز خطيب در حبس نيام انداختهبهرام
  :شعر, ده سياه پوش شد مردم ديسان به

  اُءـو هي دم رباتـالع رـتمطـاس و  اءـنـه األبـر دونــاصـقـاء تـنـاب  
  اءـا االحشـرم نارهـد يضـو الوج  ريـوف اجلـالعني يترف ماء ها خ  
  كاءـن بـلهـهـرؤس صـل الــثـم  ارهاـع أبصـواشـر نات خـقـاملـف  
  داءــاالن اـوـنـم لـبـق شـرق  ١وتنل كما العمود يف تعلّق البيض و  
  داءـش دـي اـدهــاقــعـم لويـي  ويهاـكع كأنّ ةــفـراج رـمـالس و  

*  
  راب شدـا سـات خلق دريغـآب حي  دـاب شـقـر نـزي هلك بـام مـ تمماه  
  راب شدـخ مان مكارمـآس  ز٢برجي  سروي ز بوستان معالي فرو شكست  

چنين حادثه در آن مملكت برخاست و آتش آن چنان واقعه  غبار اين اٰلهيتقدير   بهو چون
و فساد و از آلت فتن خاطر فرصت جوي اكابر و در آن ديار زبانه زد، براي اطفال نواير شر 

 و مشاورت و استصواب ٣ سلطنتمعظّماشراف شهر و اعيان و اركان پادشاهي براي تقليد امر 
 را بر سپهر  سرانديپچون پادشاِه:  گفتندست، واجب ديدند و ا نظام كار عالمكه مقتضِي

 عمر عزيز او تاج ايامشهرياري اختري و در كان جهانداري گوهري نبود كه بعد از انقضاي 
خمص   بابها ارزاني دارد و تخت سلطنت و شكوه فرق همايون خويش فر  بهپادشاهي را

دست   بههنگام ضبط ممالك چين  بهتري كهي نام دخآرا ملکميمون خود بلندپايه گرداند، 
 ةيالغا قصي با نفس شريف اوةداشت و در تهذيب و تزكي فرزندان شايسته ميمحلّ آورده بود و 
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 ة ميمون واسرةي است و در غرن و محلّ فرط عقل مزيةزيور كمال خرد و حلي  بهد،يرس مي
 استقالل مزيتفضيلت و   به واضح و الئح است وي چون آفتابگشا جهانهمايون او انوار 

 بلند و نفس ارجمند سزاوار افسر جهانداري و همت  بهي و عالميان ممتاز و مستثٰنةذات از كاف
  :درخور سرير شهرياري است

  ٢بفضلِّت النساء علي الرجال  ١كمن رأينا اُءـالنس و لو كانَ  
استجماع مناقب موفور و   بهاما نسوان ثبت كرده است  قلم قدرت نام او در جرايداگرچهو 

فضايل نامحصور پيش رجال كامل عقول كه در ميدان دانش و مضمار خرد گوي سبقت از 
چوگان مفاخرت ربوده، قدم تقدم و رجحان نهاده، و در   به ذكاامثال آصف راي و اقران ارسطو

عفت   بهاين صفات مرضيه  با خسروان آن ديار داده و سروران وبر سر مقنع دامني ةزير ساي
 فرِط  به آمده وبر سرال و طاهران اذيال چون مقنعه حعرض و طهارت ذيل از ساير رباب ج

  گشته و اين ابيات رابعه بصرية پرهيزگاري ثانيمزيتي و فضيلت دينداري و صالح و تقٰو
  :هايراد او الئق و درخور آمد به

  ست ه كار من نكوكاريـه همـمن آن زنم ك
  تـس ااريـن كاله جبـ مةـعـنـقـر مـزي هـب

  ست ا عصمت كه تكيه جاي منةدرون پرد
  تـس اواريـدش هذر بـبا را گـران صـمساف

قدرت او دهند  كف كفايت و يِد  بهاگر زمام آن امر نازك و عنان آن مصلحت بزرگ
 رعايا و ة كيهان مبسوط بود و باب عدل و احسان بر كافهمواره بساط امن و امان در بسيط

آفريده هيچ  و مباني دين و ملك چنان استحكام پذيرد كه در وهم ,جمهور برايا مفتوح باشد
آيد كه تا پديد  و در منهل و مشرب شريعت و سلطنت آن چنان صفا , خلل آن راه نيابدتصور

 استخارت اين ة و بعد تمهيد قاعد, نگردددرمک از غبار حوادث ٣انتهاي ادوار چرخ دوالبي
طالع سعد و زمان   بهقبول آن اقبال و اقدام نمود و  بهي عرض كردند، اوآرا ملکمعني بر راي 

ساي نهاد و سرير سپهر رفعت سلطنت را از جلوس مبارك  همايون تاج پادشاهي بر فرق فلك
نظم امور ملك  مذكور گفته بودند در ة طايفکه چنان و , دادتر کامل هرچهخويش زيب و زينت 
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افزوني آورد و عظمت و جبروت   بهبهتر از آن سعي نموده و اتساع عرصات شهرياري روي
 و ابر دست بر و نوال بر رياض آمال طبقات خلق ,ي نقصان پذيرفتكلّ  بهسركشان و سرفرازان

 عام و كعبه انجاح و  و و اقبال خاصّتوجه ةسيرت داد و دهش درش قبل  بهباران گردانيد و
  :هواي والي او مايل و مملو شد  بههاي جهانيان مقاصد آمال وضيع و شريف گشت و دل

  آرام يافت در حـرم امـن وحـش و طيـر           
ــغ    ــان تي ــر از مي ــشاد كم ــردون فروگ   گ

  ظلم را جگر  خون گرفت چو ميغصّهاز 

  آسوده گشت در كنف اُنس انـس و جـان   
ــام ــت ايـ ــان  برگرفـ ــردن كمـ   زه از گـ
  اند چو گل عدل را دهانـده باز مـنوز خ

 گوهر مدح و ثناي او را چون گوهر شمشير مالزم خود ساختند و در ذكر صيت ها زبانو 
عناني كرده دفاتر نظم  باد هم تيزرو سركِشکرة  باطوق هفت كشور  بهمفاخرت و فضايل او كه

  :شعر, و نثر بديع پرداختند
  دـا وفـناـد و تيـا وفـهيفارق  و ساحته مثوي الوفود و مل يزك  

و چون امور ملك منتظم و مصالح پادشاهي مستقيم شد و ميان موافق و مخالف و دوست 
 و منصور و زمره اعادي مظفّرو دشمن تفرقه و امتياز ظاهر گشت و اصحاب و اوالد او 

 اقاتّفء را هوس شكار و آرزوي صيد در دل غالب آمد و چنان آرا ملکمنكوس و مقبور شد، 
صيد بيرون آيد تا هم عرصات و اقاليم   بهطرفي از اطراف مملكت  به گاهيهرچندكرد كه بعد 

سوي ممالك شرق   بهي از روزهازشكار مشغول باشد تا در رو  بهنظر آرد و هم ملك در
دولت بر صوب آن ديار نصب كرد و سحاب آسا بر ةم گردانيد و سراپردعزيمت طوف مصم 

  :بيت پشت سوارشد،
  و فرداست اعالميت رساند كه اندر هب  جهان نوردي كامروزش ار برانگيزي  

*  
  م السحاـمسريي يلوز حبراتي  جتري فتكبو الريح يف غاياته  

زخم بيلك   بهعل شيران شرزه را كوته پاي ساخت و گاهن خنجر آتش دازگ هگاه ب, سوار شد
، چرخ تيز پر در هواي صيد کنداف از دهان غار ميتر  هاي وسيع هسندان شكاف در تن گور رخن

 بط سفيد ١يي جنگ خون ريز از ناي گلوها زخم  بهانداخت و شاهين بحري كلنگ كاله مي
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ي ها چشمتن كبك دري  ت برالماس حد زخم منقار  بهآورد، باز زره پوش سرخاب بيرون مي
  :نظم, كرد زره پيدا مي
  دستش بد يكي مرغ زره پـوش       هب

  بـري  ع جو بر قرطاس شامي خطّ    
  ر پر و بالهش ـد نقـمان يـبدان م

  گل از دم تـا بنـاگوش       پر ز سنبل 
  و يا چون بر حواصل طوق قمري   

  گل ز غربال تد برـتاب اوفـكه مه
خوار را پاك  جست خرمن جان مرغ آتش  برق بيرون ميسان به شب هرشه ا بازمان كه هر

  :داد سوخت و يوز كمين ساز آهوان بادپاي را خواب خرگوش مي مي
  هلا جملس من مكان الرديف    

  اـلهـائل خلـا مسـلتهـو مت
  كز جنيـٍة قـد سـبها العـرب        

  جا يف ذهبـو قد حليث ش
و سگ شير صولت براي ريختن خون شكاري كمر كين چست بربسته باد كردار از هر سو 

  :شكست وزنان ميگُ گردن شكن استخوان پشت ةزخم پنج  بهجست و مي
  خيتطف الوحوش كخطف الباشق  طارقوش ـوحـال الـب المـكل  

  قائقـدي احلـربوق لـاعطف كال
  :صيد مشغول بود  بهاَتراب و امثال خويش  باين جمله او هم بر
  ندنـد کچنـدان صـيد گونـاگون ف       هن
  يـنـيـازنـر نـا هــه زهـيـوك نـن هـب

 ش در حساب آيد كه چندند     كه حد  
  يـنـوران زميـرده بر گـان كـتـسـني

قرار و آرام تنها  رسيد و از غايت حرارت در ١»السماء وسط« در كه خورشيدتا آن زمان 
ها از تف خاك محترق   و پايگرمي مايل شد و سرها از تاب آفتاب  بهنماند و مزاج لطيف هوا

محاذات آن   زهرا را درة حرارت كوه و صحرا چنان بتافته كه اگر زهرتأثيرشدن گرفت و از 
بالي آن بگذشتي   تمام بر آتشين طبع گشتي و اگر پيكر ماهيخ افتادي چون مراتّفاقمسير 

  : مدقوق شديها جرم سسان به
ــي  ــان م ــا آنچن ــرم  ز گرم ــس گ ــد نف   ش

  رــديـقـه تــداري كــنـرم پــاد گــز ب
  سوخت يكه لب از تاب آن چون شمع م       

  روختـرافـر بــگـي ديـا دوزخـيـدن ـهب
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ي عنان سمند بكشيد و دست از شكار باز داشت و حجاب خاص را بفرمود تا آرا ملک
آرند تا زماني  نظر  ازالت ماللت بود دردرخورطرفي بشتابند و جايگاهي كه اليق التذاذ و  هر
تن و جان رساند، يكي از  ه بقرار و آرام گيرد و از خواب خوش آرامشي و راحتيجا  آن

سرعت تمام بازآمد و چنان باز نمود كه در حوالي آن صيدگاه قصري و باغي است   باحجاب
آن دو نفر عورت زيباتر از حور عين مقامي بس خوش و جاي بس منزه  برين و در چون خلد

اد  و مدد انفاس ب,رود ميان باغ مي هر طرفي در هي آب زالل بها و دلكش است و چشمه
بخشد و از لطافت نفحات طيور جان رفته در تن  شمالش دل پژمرده را حيات جاويد مي

  .آيد مي باز
  ارـاألزه نـبأحس اديـتهـت  وكـلـم ارــجـاألش و كان  
  ارـف حسـن اللطـو لكنه م  ١الترب من ذوب اهـاملي كان و  
  كوا يل اجللنارـوي يشـفاه  و كان البنفسج العض مظلوم  

*  
  ه و آب روانــتـــاســوخـ نةزــبـاز گل و س

  ست اتي دگرـش كه بهشنصح ز م بد دورـچش
  بـم شـار از نـنـت چـن و دسـمـن ياسـدام

  ست اگهر پرو همه چون جيب صدفجبر لب 
  ييوگش ـبايـاس صـفـد انـان دهـمرده را ج

  ست ا اثريٰسـعي رورـپ انـاش از دم جـبـدر ص
 آن مكان طرب افزا بساط حركت فرمايد بنده آن ةمشاهد  بهج و هزهرف تاتّفاق  بهاگر پادشاه

ن دو آن صوب روان شد و در باغ نزول كرد و بر  آي هم برآرا ملک .نزهت جاي را بنمايد
 ن قصر ساكن بودند پيغام فرستاد و اجازت طلبيد تا در آن قصر آيد، ايشان آعورت كه در

 انب بيشتر رعايت نمودند و زهرچهب ديدند و رسوم توقير و اجالل  واجتلقّياعزاز و اكرام  به
 روزگار از حال ايشان زهي سعادت موران ضعيف كه سليمان: دعا و ثنا برگشادند و گفتند به

 تاريك ة عهد حجر عنايت جمشيدخهي دولت گدايان مسكين كه آفتاب تفقد فرموده است و
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 تاريك ما طلوع كرد و ابواب عشرت ةايشان را نور بخشيده، امروز صبح اقبال و كامراني در كلب
  :جاوداني بر ما مفتوح گشت

  خليلي هل أبـصر متـا و مسعتمـا        
  و كم قلت شوقاً ليتين كنت عنده

  بأكرم من مويل متـشي إيل عبـدِ       
  و ما قلـت اجـالالً ليـته عنـدي

آب استراحت غبار ماللت از رخسار طبع نازك   بهن قصر رفت وي تنها دروآرا ملک
  :بشست

  ست چو رضوان اينجاست اخانه امروز بهشت
  ت كه جانان اينجاستـس اانـوقت پروردن ج

  ودـبـان نـاهــس شـلـجـ او را ادب مهــک نآ
  تـاسـه جانان اينجـذاريد كـن در مگـگو بدي

جار احوال حن بر روي ايشان نمود و از ايشان را پيش خويش طلبيد و بشاشت فراوا
 سرگذشت و احتمال بالهاي جان شكن و مخالفت و قصد ةواجبي كرد، ايشان صحيف  بهتفتيش

پايان و ترك اقارب و عشاير و اصحاب و اقران   بي بياباندر اينور و سبب سكونت  سپهر كينه
 آبدار اشك بر رخسار ش گلعذار را بشناخت و گهرهايبي خواهر خوآرا ملکخواندند،  فرو

هاي فراوان   را نيز نوازشچون الله و گلنار بريخت و خواهر را در كنار گرفت، بعد آن سمنبر
تي مديد طريق موافقت ميان تو و خواهر من مسلوك شده است و چون مد: نمود و گفت

 مواالت موفور مانده، تو  وفورة فرط مضافات معمور و مادجادة و تناوب اعوام ايامتعاقب  بر
 كه حقوق  گردانيده، خصوصا١ً»ِبيِب حيبِبي حِبلْيل قَإ بيِبح«خواهر شدي، محلّ نيز مرا 

مصاحبت و   بهممالحت نيز ثابت كرده و ما را ممنون اشفاق خويش گردانيده، اكنون تو نيز
اح و وديدار يكديگر گذرانيم و در استر  به عمرايام بيا تا موافقت خواهر من در سرانديپ

 واجب ببينم و دربد و نيك ةيت و نصيب حسن عهد مواسا و حرمروتحكم   بهاستيناس
 ة چون اداي صلوات مفروضه و صلوازادهروزگار شريك يكديگر باشم و من طلب پادشاه

جهد نمايم و در  و طلب او جد كه ممكن باشد درجا  آنمكتوبه بر خويشتن فرض شناختم تا 
تو رسانم،   بههر جا كه باشد او را به كسان فرستم تا اگر زنده است  و بحراًاًاقليم كيهان بر هفت

 و اگر در مضائق ,ي تدبير مبين گوهر مثال بيرون آرمغواص  بهاگر در قعر بحر محيط ساكن بود
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 و اگر در هوا ,ان هويدا كنم كةمتين راي متين مانند زر از نهانخان  بهو مكامن جبال نشان دهند
 ١ و اگر در زندان دهان, و حيلت در مسكن زمين رسانمهمتقوادم و خوافي هماي   بهگويند

ين اميد مستبشر  ا برفسون و رم چون مهره از سِر مار بيرون كشم، سمنبر  به دمان باشد٢اژدهاي
 و , مومياي شفابخش حاصل شدپرور  جهانة وعداز اين او را ةو شادمان گشت و دل شكست

ي آرا ملکآب طرب بشست و برابر   بهبدين اميد دلگشاي بعد عمري غبار تعب از الله رخسار
جا  آني براي او قصري رفيع و منزلي وسيع معين فرمود و آرا ملک آمد، در شهر سرانديپ
 و توقّف  بي باشد مطلوب سمنبرهرچه اعيان و اركان دولت مثال داد تا هساكن گردانيد و ب

 ميان بندند و  بدو رسانند و در اتمام امور و مصالحي كه او گويد كمر جد و اجتهاد برتأخير
ين جمله  اراضي او جايز نشمرند، ايشان هم بر به تحري جادهوجه عدول و انحراف از هيچ  به

نيل مطلوب قوي دل و   به رفتي و او راسمنبر روزي بر هرچندقبول كردند و خود نيز بعد 
 از دل زاده زماني درد فراق پادشاهکه آن و براي ,گاه بر خويش طبيدي مستظهر گردانيدي و گاه

استماع غرايب اسمار   بهزد، فرو نشيند،  او زبانه ميةاو كم شود و آتش شوق كه در صحن سين
، پيش پادشاه سخن بدينجا برآمدين حال  اتي بر تا مدو سماع نغمات اوتار مشغول داشتي،

 و مسرترسانيده بود كه كشور گير از آن مجلس بازگشت و در مقام مؤانست آمده دامن از 
 خوشگوار ةشادماني برچيد و فرقت همنفسان و جدايي همدمان كه هميشه جام صافي باد

شب  , عيش دانستي اختيار كردةاي عمر و پيرةبرروي ايشان نوشيدي و صحبت ايشان را سرماي
  :خواند  نميراند و زمان زمان جز حديث عشق او  نميو روز جز نام دلدار بر زبان

  الُـر حـرو تغيـو إن طال ده  ريالبعد عهدكمـا غـو حقّكم م  
  يه ماللُـعل رـخيط و مل الـحي  ٣و انّ لساين ليس يذكر غريكم  

 و ,ريخت ديده فرو مي  خون دل از رِهو هر لحظه از مستي شراب شوق صراحي مثال
داد،   گداخته رنگ رنگ ميياقوت سيم را از ة و صفح,كرد ي انار نثار ميها برگ ياسمن دانه بر

 زمين را سيراب  آسمان زدي و گاه از اشك خونين ماهِيگاه از دم آتشين آتش در خرمن ماه
دست استيال يافت و سپاه پي شوق بر هفت  سلطان غالب عشق بر ملك وجود او .گردانيدي
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 نوائب طريق کران بيهاي  راهبري او در بيابان  به صبر كهةنشان ,اقليم اعضاي او تاختن آورد
  :صواب و سداد روشن داشتي چون علم كفر و ضالل نگونسار شد

  ل قد ولّي الخليلي١تحم ـَاهللا ما ص الّا بفال يشا  و الصربعـ الدهنر  
صد ميل بديدي، چون قنديل در   به ديدبان خرد كه هجوم سياهي لشكر حوادث راةو ديد

  و قوي طبيعتش قوي ضعيف و ضعف عارضش ذاتي و قوي شد، تن,روز كور گشت
 فلك انداختي و مانند گوسفند بر زمين ة كمند در گردن شير بيشقوتشكوهش كه از غايت  با

 بدان ٣ جسم شريفش٢ذيرفت و نزاري مرواريد صفت وقت و نحافت پةزدي، چون رشت
 باريك صورت ةاف خامکدرجت رسيد و بيماري عنصر لطيفش بدان جاي كشيد كه اگر در ش

 ة مختفي شدي سرمويي در نقوش چون موي او اثر متغير نكردي و اگر در خان چينةنگارخان
اي  ه و اگر از ذر,گردانيديچشم خفته جوالن نمودي مردم ديده اثر را از خواب خوش بيدار ن

 و اگر بر پشت مور ,و پيدا نيامدي اتحرك دراي   سرير ساختي ذره٤ت براي نشستني  بهحقير
 كه ٦»#$!ãΝn=÷ètƒ ª«انقطاع توانستي،   بيو طوف  بر نشستي از مشرق تا مغرب سفر٥ضعيف خلقت

 بيداري ة مردم چشمش سرمد ونپندار ست كه مي اخيالي ز تنم بيش نماند و بلكه آن نيز خيال
هاش خار مغيالن رسته  لكپدر ديده كشيده و چشم از مالقات خواب بربست، تو گفتي ميان 

 توانند آمد و يا خود از خلقت معهود بگشته و كوتاهي بدان راه يافته كه  نمييكديگر  بااست و
  :توانند پيوست  نمييكديگر به

  كيف نيام بابق اَأل حفار من  رامـ حليـم عـد كـوم بعـالن  
نهايت رسيد و بيم آن شد كه   بهغايت و توقد آتش هجران  بهچون رنج و بيماري عشق

 پژمرده شود و حمام ٧»هلُاِخ داِس النلُّ كُ واب بتوملْاَ«هبوب سموم كه   بهگلبن سرسبز حيات
 ةبان و زمر مقرةد و طبقجان كه حديقه تن الفت گرفته بود در دام ِحمام اسير و گرفتار كر

 چمن سلطنت ةشنيدن خبر ذبول آن گلدست  به حال بيدر او باز نمودند، پدراز اينمحرمان 
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 در هزار چشم باريدن گرفت و آتش مهر  به سرو جويبار دولت مانند ابر قطرات عبرات١انحناي
 ش چون خروس رعدآميز دردةالمكمن ضمير او برق آسا اشتعال و التهاب آغاز نهاد و آواز ن

 كمان سان بهاسماع خاص و عام رسيد و قامت تير مثال او از بار غم بيماري فرزند دلپذير  به
 بالين بر سر روزافزون ةخون و سوز سين پرةديد  با دوتا گشت، سراسيمه و مدهوش شد،٢رستم

  ببوسيد و تن نازكش راتشفقلب   بهصد هزار آرزو و حسرت  باپسر آمد و رخسار نازنينش
نير اي  اختر مسعود سپهر شهرياري واي  : در كنار گرفت و گفتتر تمام ٣هرچهشوقي  با

 رگوهر كان جاللت اين چه اثر تغياي   سيادت وةمردم ديداي  ميمون طالع فلك جهانداري و
 عيش تو ةه بر چهرست ك اكنم و اين چه غبار ناكامي  احوال تو مشاهده ميةست كه بر ناصيا

  :بينم معاينه مي
  رم من ميشي علي القدمـت أكـو أن  فاًـك الِعر مكشـد فيـت اُعهـقد كن  
   من عدم٤ار اللحِدـمن احلياة و ص  فما الذي كان حيت صرت يف ضرٍر  

مانند مردم چشم سودايي كرده  تو را چشم حسد در تو ديده است كه  بهتا كدام مردم بدبين
 ايام و كدام حاسد بد گوهر بر رونق روزگار و طراوت ,نا محبوس گردانيده عةو در زاوي

 در نحيف و نزار كرده و ةمانند رشت تو را  غيرت انداخته است كه گوهر تن پاك٥جواني تو نظر
ميوه دل و اي  سر و سامان و  بيجان پدراي  ي درربوده وكلّ به تو را  و زيباييلباس رعنا

نيم سخن   بهدل خويش ببخشاي و لب شكربار را  بين دردمند پدرراحت جان، يكي بر جا
 بگشا كه نزديك آيد و دربرآيد اميد بر ويپديد بگشا تا در خاطر پريشان من سكوني و آرامي 

 كه هرچند جان چاك چاك و تن غم فرسوده اسير خاك شود، ة هائل جامة واقعاين ازست تا ا
وجه هيچ   به كرد،سؤالو استيالي بيماري او   رنجةلبغ هزاران عجز و زاري موجِب  باپادشاه
 ٦ نحل موم و راجعة خرما از ثمرلذّت و مفيد نيامد، و سعي و جهد او چون طالب مؤثّر

 طاقت و  بي ضايع و مستدرك شد، پدر بيچارهمصورفصاحت و نطق و لطافت بيان از آدمي 
  :قلق و اضطراب بازگشت  باتاب بي
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  فقد صار أرجو أن يؤب مسلّما  يؤب مبغنٍمو أن ـ يرجد كانَـوق  
وزير گفت، فكرت و انديشه بر كشورگير چنان دست استيال يافته است كه   بادر قصر آمد

كار ن آشنايي برچيده است و ميل اة مهراحبااز جملگي امور و مصالح روي برتافته و از جمهور 
ايد و  جا نشو و نما يافته  در يك تو و كشورگيراما معرفت همنفسان قديم كشيده، و ةدر ديد

اين مقصود ةت نه، گره اين كار جز از تو نگشايد و سررشتميان شما ديگري را مجال محرمي 
  .دست نيايد هسعي تو ب  بهجز

بايد شد،  خبر مي  با حاصل بايد كرد و از رنج اواطّالعاو  هر نوع كه ممكن شود بر سر هب
ديدن نبض بر   به بر تا حال او معاينه كند و تواند بود كهكشورگير بِر هاكنون يك طبيب را ب

  : گويدمؤلّف. مرضي و علتي دليل تواند يافت
  يكي خجسته طبيبي كه گـردش افـالك       
ــد  ــدبير او اگــر باي   شــگفت نيــست ز ت

  فزاش در ظلمات صحبت شرم شربت ز

ــ  ــد ب ــر او ننماي ــر  هنظي ــزار ق ــد ه   ناص
  ويـدان حيـات جا   مـرده  ر قالب خض چو

  وانـ گشته چشمة حينز چشم خلق نها
موجب حديث نبوي   بهو در معرفت دقايق و ادراك حقايق علم طب كه شرف فضيلت آن

 بر ضماير خواص و عوام پوشيده نمانده است و احتياج ١»انيأد الْملْ و ِعاِندأب الْملْ ِعاِنملْ ِعملِْعلْاَ«
تقرير و بيان مستغني گشته، از اشباه و  افع و فوايد آن ازمن  به عالميان و جمهور جهانيانةكاف

 عليه متّفقليه و مشاراامثال خويش امتياز يافته و در حفظ صحت و دفع امراض آن اعراض 
قرص كافوري   بهجايي رسيده كه  به علم شريفدر اينوفور تجربت و كمال مهارت   به و,شده
 صفت اثر المسك آفتاب حرارت معجون  به و, زائل كندم آفتاب حرارت از جرقوت پيكر ماه

 ترقّي ةدرج  به هنر دقيقدر اينكثرت ممارست معالجت   به و, دفع گرداندبرودت از عرض ماه
ك  خاذراتتركيب شراب سفوف آتش فعل طراوت آب را چون   بهكرد كه ابوريحان مثال

  : دهدتر کامل هرچهوستي پ به
   بن مرمي ناطقـاً    فكأنه عيٰسي 

  داء اخلفي كما بداـيبدو وله ال
وصـاف األ ليسراب احلياة يهب  

  للعيش خراض الغدير الصايف
جاي آورد، جز آثار   به واجب بودکه چنان مزاج تفحصبر كشورگير برد، طبيب تفتيش و 

پادشاه آمد و   او الئح و واضح نديد و بِرري هجر يار بر جبين حاِلعلت عشق دلدار و بيما
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 مزاج و طبع او پرسيدم، علّتي كه دلش را بيمار و رنجي کيفيتكشورگير را ديدم و از : گفت
 پرور تركيب ادويه صحت اثر و ترتيب اشربه روح  بهكه تنش را زار گردانيده است دواي آن

الت اين الم و زدارالشفايي براي اهيچ  و در , نشودميسريامت بقراط صائب تدبير را تا روز ق
 فسوس كار و حكمت  جالينوس٢اطبخ نشان ندهند، اين مؤثّر ١عالج آن سقم داروي

دل مستولي شود جان كه  ت را عشق خوانند كه چون بر سالوس خوارست، آن علّبطليموس
 و چون گريبان جاي گيرد تا دامن , تن است از رحلت و سفر بربنددةكدخداي هفت ايوان خان

  :و باز ندارد احيلت دست ازهيچ   بهنفاس را مانند دامن گل صد جاي چاك نزند
  عزيزا أسي من داء احلدق النحل     

  ٍةـظـد حلـةٌ بعـظـا هي الّا حلـم
  عايــه مــات احملبــون مــن قبــل

  قلـل العـإذا دخلت يف قلبه رح
*  

  ست پادشاهي سوز عشق دردي  سـت خواجگي آمو مرديعقل   
القلب حسنه قبول ةحبآيد منقارش جز  صحن سينه فرود ست كه چون در اعشق مرغي

، ٣بايدبر نرصست كه چون كمين دلي زند از درجش جز گوهر عقل و نقد  ايطرارنكند، 
ان كشد و غالمان در گردن جو  در گوش اي هپادشاهان سرافراز را طوق فرمان غالمان حلق

ساز را تاج ملك بر سر نهد و فرمان فرماي فرمانروايان كند، و ليكن اين همه ايراد  كرشمه
گرداني  حقيقت اين كار سراماست،  اعبارت و ترشيح استعارت و آرايش بيان و فصاحت لسان

كمند  بندان ةداند كه گردنش اسير آن زنجير بالست و معني آن دردمندي گويد كه پايش بست
 ,اختيار هر مختاري، مقصود هر مسعودي , هر كاملية هر صاحبدلي و پيشةعناست، انديش

ست قاتل كه عارفانش  ا زهري,دانندتر  فزون روحآتشي است كه عاشقان صادق از آب حيات 
نوشدارو و ترياك اكبر خوانند، سورت اين حرارت باطن را جز شراب خوشگوار وصال يار 

ساز  ت اين آتش عمر سوز را جز آب شيرين لقاي محبوب كرشمه و حد,دلنواز تسكين ندهد
 شفاي او داند چنانچه هرچهننشاند، پادشاه وزير را فرمود تا باز بر كشورگير رود و در  فرو

 كه اسير گشته محبت ةچ حال پرسد كه مرغ دلش بکيفيتمطلوب و رضاي او باشد بكند و 
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ا هم بر آن منوال تدبير كار كرده شود، باشد كه ت، ١ندهگير ما  گيسوي كه پايةحلق  بهاست و
روي نمايد و آن درياي خونخوار انديشه را ساحل موافق  يلداي اندوه را صبح صادق شب

زوال و فناي جان و   بهآيد تا اگر ثبات و بقاي آن حاصل زندگاني و غايت آمال و زمانيپديد 
 و , تدبير بيرون نكشدة مثال پاي از دايرةقطملك من باشد، رضاي من بدان مقرون شناسد، و ن

عيادت   به و روز ديگر چون وزير, عزيمت مانند خط محور ثابت و مستقيم بوددر اين
حال از اينخواهي  زبان اخالص و نيك  بهر بر سيماي او ظاهر ديد،كشورگير آمد ازدياد تغي 

 هوا ذراتشتر از نجوم سما و تفتيش نمود، كشورگير گفت كه امشب لشكر اندوه و سپاه غم بي
گفتن اين منفعتي   به چوناماي رفته، كلّ  بهبر قلب دل من استيال يافته و دامن صبر از دست عقل

دهد، چه مرد كامل   نمياظهار آن رخصت  بهيشاند بينم، عقل عاقبت  نميظاهر و غرضي حاصل
اب منفعت مفتوح و طريق براهين عقلي و داليل قطعي ابو  بهفطنت راز وقتي ظاهر كند كه

 عقالي روشن ضمير رعايت اجابت اماوزير گفت همچنين است، . نصرت مسدود بيند
 کسهيچ  و غبار مخالفت اند همه وجوه جايز شمرده  بهفتواي عقل  بهاهل محرميت  بامشورت

يقين ال جميع احوال عيندر  او تا امروز ننشسته و آثار اين در جذب منافع و دفع مضار ةچهر بر
اني بر مصداق اين معني گواهي صادق و حجتي قاطع است كه ديده و كالم مجيد رب»öΝèδö‘ Íρ$ x©uρ 

’Îû Í� ö∆F{$# («تو را پيوندد، مگر  نميتحقيق  بهمن  با تو در اظهارة و سبب فكرت و موجب انديش٢ 
ر وجود آمده  و يا معاذاهللا وقتي قولي يا فعلي د, و هواداري من وثوقي چندان نيستمحبتبر 

، تواند بود ٣»اِننسِاي الْ ِفبكَّران ميسلناَ«مقتضي   بهكه مانع حسن اعتقاد و دافع فرط اعتماد گردد
م من(ام  نه ل كس منكه حركتي نامحمود از من مشاهده گشته و نيز اونسيان   بهكه او را) ني

زني و خود را از سمت  كه دم يگانگي مي تو را  و٤»اِس النلَِو اَاِسنال لَو اَنَِّافَ«: اند منسوب كرده
بايد داشت تا من كرت ديگر از جنس اين احتراز  داري شرف اعالم ارزاني مي بيگانگي دور مي

 ٥ چه,سزا كنم هارتكاب امثال آن منعي ب  خويش را ازةراماو اجتناب واجب بينم و نفس 
 از اينها : كشورگير جواب دادزاده پادشاه.٦»راً مانَ كَنْ ِا وقح الَِّل قُ وكِقيِد صن ِمكقُيِدص« :اند گفته
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ز چگونه رخصت دهد كه در حق چون تو دوست كدامي نيست و عقل مميهيچ كه تو گفتي 
حاد تو داد و كمال اتّوها برند و تا در مشرب صافي وفا و  جاني و همدمي صادق مثل اين گمان

ست كه مثل دوست  اكتب حكماي سالفه مسطور در: وزير گفت. د افتتصوركدورت اختالف 
چيز در وي مختفي و مضمر نماند و هيچ  كه روشن و صافي بود هرچندست، آب  امثل آب

گونه فرو نتوان خواند و بر ضماير و هيچ   به تيرگي موصوف گردد جناياي آن راةشائب  بهاگر
  :حال وقوف نتوان يافتهيچ   بهسراير باطن او

  مع الصفاء و خيفيها مع الكدر  كاملاء يبدي يل ضمائرة اخللّ  
طاقتي و ناشكيبايي   بيست و دراز و سبب ا حال من بس مشكلةقصّ: كشورگير گفت

  : اظهار و مناسب افسانهدرخور
»خالُيةِقا هِفص رِحي شا طُه١»لٌو  

قصور   بهبگويمتو حكايت دل خويش كنم، اگر   بايش تاپعمري بايد دراز و صبري در 
ميان ابناء جنس وقاري و وزني نماند و اگر نگويم آتش  عقل و فتور دانش متهم گردم و مرا در

 روشن حيات ةچشم  بهزند، خرمن جان مرا پاك بسوزد و درد من زبانه مي پرةعشق درون سين
  :كدورت فنا راه يابد

  فتن آرندت نگـكه نپوشيده توان داش  بوالعجب واقعه باشد و مشكل كاري  
ام، دور تدبير   مانده٢»ِضأر الْ واِءم السني بِقلَّعاملُكَ«توان كرد   نمي نوع را احتمالهر دوو اين 

  : گويدمؤلّف گشته، تفکّر و ممتحيرانتظام روزگار خويش 
ــ ــتيزمةز بخــت خفت ــود در س    خ

  اگر گويم كه از عشقش شـدم زار       
  سـت زهي ديوانگي كاندر سـِر تو      

  ن كـنم راز دل خـويش     و گر پنهـا   
  حيـــاتم آشــــنايي   بــــانمانـــد 

  ز عشقم سوخته شد خـرمن صـبر     
  مـايـم كجـويـگ ه ميـم چـدان نمي

  نه دسـت آويـز، نـه پـاي گريـزم          
  همين گويند كـين انديـشه بگـذار       

  سـت تو درخورسان بند آهن     نبدي
  غم و اندوه گردد هر زمـان بـيش        
  رود جـــانم ز انـــدوه جـــدايي  

  مـن صـبر  ابرفت از دست عقلـم د   
  ٣مياج هد، چو دل نبود بـچنين باش
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  ز غم صد چاك بين در دامن مـن        
  را گويم غم خويش    هز غم مردم ك   

  از آن در نالــه و مهجــور مانــدم  
  مرا سوداي شـيرين در سـر افتـاد        
  ز هجــر يــار در حــالي چنيــنم   

  ردـون توان كـكارا چـن آشابگو ز

ــ ــن  ور هب ــمن م ــادا دش ــن مب   ز م
  بينم چو كس را محرم خويش       نمي

  ون بلبل ز بستان دور مانـدم      كه چ 
  سزد گر كوهكن گردم چو فرهـاد      
ــنم   ــه در زمي ــمان ن ــدر آس ــه ان   ن

  ردـر آن كـتواند كسي تدبيـچون ن
 گشته است و در درون خاطر من متمکّناين جمله كه گفتي در ضمير دل من : وزير گفت

 و چون ام  نهداشتيدر اخفاي آن راز و ستر اين حال معذور  تو را هيچ وجه  بهاماجايگير آمد، 
  :نظم,  تو گذاشتيةدولت و اقبال دنبال

  بسا نازنيني كه گشت از گداز
  نهاني كه خواهد شدن آشكار

  نهان در غم راز داري چو راز
  ش آشكارـكه گرداني ان بهـهم

نگرم، صد   كه سرو قد تو از بار غم و اندوه فراق بنفشه كردار دو تا شده ميهر بارو 
 و هر لحظه كه گهرهاي آبدار ,كنم  از دلتنگي چو گل صد برگ پاره ميپيرهن بر تن خويش

 گداخته از چشم ياقوتبينم، صد هزاران  جزع ديده بر عارض سيمين تو غلطان مي اشك از
مانم و برابر  ميتر   و از غايت حسرت مانند دريا لب خشك و ديده, در دامن فرو ريزمبين جهان

 چگونه روا باشد مروتگريم، و خود در مذهب  يون زار زار ميصد هزار ناله و ش  بانيسان ابر
كه از آسيب پيراهن ديبا  تو را  لطيف نازنينحاد چگونه جايز شمرند كه تِنو در راه صدق اتّ

كه از  تو را پرور  و گل رخسار روح,رش پرخار ناكامي غلطيده گذارممفمجروح گشتي، بر 
  از سموم اندوه فراق پژمرده مشاهده كنم، آخرغايت نازكي طاقت جنبش نسيم صبا نداشتي

ت نخفت و رسوم  عزّة در زوايمروتيكبارگي وفا از جهان روي بنهفت و چشم حيا و  به
  : منسوخ بگشتفتوت مدروس و احكام محبت

  ال ذخرـتطع امـن مل يسـو فيهم مل   واصل١اس ان رثت جبالكو يف الن  
رفاهيت حال و طيب عيش خويش را محب جاني و هنگام   بهاز آن زمره نيستم كه و من

  .نام غيري گشايند  به حوادث فقاعتوجهدوست يگانه تو نمايند و در زمان ضيق مجال و 
  وايت از سر نرودـرود هـور سر ب   تو در جان باشدتا جان باشد مهر  
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، اگر امروز محك تجربه زر دعوي ١»اِنحزألْ ايفِفخت ه ِباِنوخِا الْاريِتخِا« :اند و متقدمان گفته
تحقيق خواهد   بهاز آن حال كي تو را دوستداري بر عيار روشن نخواهي كرد، خاطر انور

  :پيوست و مرا از دوستان روز فرحت و شادماني كي امتياز خواهد شد
  ار كه ديگر يابيـي رـن يابي هـنه چو م  ٢ يابيتر کمنده از دست كه  چو مني را  
  ابيـر دريـاران دگـت يـبـا صحـباش ت  وفا هم بـناسي كه چه سانـدر من را نشق  

 ٣»ِفص الو ودحالْزاِوجتم«كشورگير چون قلق و اضطراب وزير براي حصول مراد خويش 
ن  آسيماي صفاي باطن ظاهر و زواهر ديد، اظهار آنچه ضمير بر  به جبين اوةيافت و از بشر

 ة عقد كرد و گشاِدتصور و اخفاي آن داعي اسباب مجانبت دقتده مصامنطوي بود ممهد قاع
شب دوش كه از غايت روشني بر روز روشن :  دانست، گفتدر اين خويش ةكار دل سرگشت

خواند، فراز بستر غلطيده بودم، مجلس  ذب مياجست، صبح صادق را ك فضيلت و رجحان مي
دل و غمگسار و نديمان خوب سير و فضل ياران جاني و اصحاب موافق و حريفان يك   بهرا

 جهان شده و انيسان كه در حسن معاشرت و ةشعار و ظريفان كه در كمال ظرافت يگان
صهبا و   با چون اختالط زالليک هرمجالست ميان ابناء زمان ممتاز گشته، اختالط و امتزاج 

 ايشان سبك روحي ت طبع و زيبا آمده، باد صبا از لطافت و رقّدرخورهوا   باامتزاج نور
بخشي اندوخته، آرايش داده و جملگي اسباب  روايح اخالق ايشان جان آموخته و آب حيات از

 محبتس أانگيز ارغواني خمار ك ي طربها دور جام باده ,لهو و طرب براي ايشان جمع كرده
 ة سماع ارغنوني رنج پرده دري روزگار مخالف و زمانلذّتدور چرخ آبگون را بشكسته و 

 آن احوال يك زمان از اندوه غم خالصي و ةمشاهد  به دل گردانيده تا مگرةناسازوار از گوش
نجاتي يابم، باشد كه لحظه فرحت گريز پاي باز گردد و در دل من قرار گيرد، وقتي مجلسي 
خوش و آراميده و غم و اندوه از ساحت دل اصحاب رميده، مشوش جز زلف ساقي دلكش و 

  و,جوشيد  نمي و جز صراحي باده بر خويشتن كسي, رويان نبودار ماهناتوان جز چشم بيم
تن گل سوري پيرهني چاك نه، و   و جز بر,نوشيد  نمي تلخکسهيچ جز شراب خوشگوار  به

 جز از مشك خطا و دورويي جز از گل ٤ را بستر از خاك نه، غمازيکسهيچ   ميةجز جرع
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نبود كه ناگاه  زامران جز در دل مجمر نه و ناالن جز تار مآتش سوزشد،   نميرعنا مشاهده
 و سپهر جفا پيشه كمر عذرخواهي جرايم ,مساعدت بايستاد و دولت دِر معاونت بگشاد  بهبخت

آب وفاق شسته دست   بهور ورق بيدادي  كينهة و زمان,قدم رضا اقبال نمود  بهسابقه بربسته
 ة كه از نهيب چنگال عقاب محن تو بر تو از آشيانال طرب راف و مرغ همايون ,بردست من زد

و مشاطه سعادت عروس مبارك ,وطن بر مراجعت باعث شد مألوف دل بجسته هواي حب 
 آشتي آراسته ةيزيور صلح و وفاق و حل  به و وفا برچيده بودطلعت فرح را كه دامن مهر

 سالخورده و ١ن شمايل بدل كردند، هندويمحاس  به و اجرام فلكي زوائل خصايل را,داد جلوه
 و حاكم داور قاضي ,پيرينه كفر سپهر حلقه هدايت در گوش و زنار ضاللت را فراموش كرد

 و سپه شكن خونخوار ,العذار مثال داد  خليعة فتنتأديبتقدير و   بهعدل بر چهار بالش حكم
 بقا در ي خضرگشا جهان ر و سكند,خنجر سرافكن انتقام و مخاصمت را در حبس نيام انداخت

 و رامشگر , بالد دژي حصين و سدي روئين پيدا آوردجوجأ و مجوجأثغور ممالك ي
 , غم فرساي دستان زن و داستان سراي گشتةزخم  بهالحان داستان در ارغنون شادماني ديؤدا

 و پيك ,اسم دل حزين موقع فرمود  به انشا و اختراع منشور بشارت نيل مرامو سندآراي ديوان
ي موافقت عملداران ممالك باال بر جان محنت ها هاي مساعدت و صحيفه هتيز دو رايگان و نام

  ودرآمد وصول مهد خيال از در، پرور تبليغ خبر روح  بهگزين رسانيد، مبشر نسيم سحري
نظم .  ساختار عطّةمشكبار يار، مشام دل اميدوار وصال را كلب شبرنگ ةبوي دلگشاي طر به

  :همؤلّفپارسي لل
ــبي خـــرم   از روز جـــوانيتـــر  شـ

  ي بر كف چو وصـل يـار دمـساز       يم
  ي كــز عكــس او آورده گلرنــگيــم

  لبالــب ســاقيان را جــام بــر دســت 
  ســاز  همچنــان گــشته طــربمغنّــي

  بينـي  نه جز نرگس كـسي مخمـور      
  حسنش مانده بيكارف ـزبان از وص

ــامراني ــعادت داده داِد كــــ   ســــ
  بتي در بر همـه لطـف و همـه نـاز           
  شكسته تابه را چون شيشه بر سنگ      
  حريفان هم ز حسن ساقيان مـست       

ــه  ــاز كــه جــاِن رفتــه آورده ب   تــن ب
ــور   ــبا رنج ــاد ص ــز ب ــه ج ــي ن   بين

  ارـده يـوي ش ن باـدر ايـقلم هم ان
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 در آن مسرتبيدار را كه چون در ي ها چشمسلطان قاهر خواب دست ثعلب بگشاد و 
  . عين بربستوقت باز بود مانند حقه دِر

  ب رقادهـي بطيـأعطافه و مض  سنة الكري و متايلت به ١طاقَت  
$«حريفان مجلس و ما در زير چادر سياه شب كه  uΖ ù=yèy_uρ Ÿ≅ø‹©9$# $U™$ t7Ï9 ∩⊇⊃∪«هاي خويش  در مقام٢ 

 نيم شب دري از نور مفتوح گردانيد و برخالف خواب خوش شديم، ديديم كه فلك در آن به
 و همان ,گري نقاب از رخسار برانداخت جلوه  بهآراي را پيش مردم ديده  عالمعادت آفتاب

 چون كبك نشا کنمودي، دامن حسن و ناز پري پيكر كه نفس صورت او پيش پادشاه مي دلبر
ق و نهايت آرزومندي برجستم و دويدم و خرامان و مسرور آن طالع گشت، از غايت شو

 بر سر خود ٣پاي اواي   و لحظه,لب نياز بوسيدم، زماني سر خود بر پاي او  بهمواطن اقدام او
سر   به و غبار راه از دامن او, و قطرات از گل رخسار نازك او خوش خوش برچيدم,نهادم

گراني هيچ و اثر ام   افتادهآستين آهسته آهسته بستردم، گفتم در گرداب فكرت و بحر حيرت
ست آن هم  ابينم، چه در پاي تو ريزم و كدام چيز پيشكشت آرم و اگر نيم جاني  نميپيدا

  :بيت, كه  و اين طرفه تر,ست آن هم شكسته اسوخته و اگر دل
   اسير بند گيسوي تواَندهر دوآن 

 آن ةشايستقالب خاكي قدر و منزلت آن ندارد كه فداي خاك پايت سازند و سر تهي 
  :نظم, نيست كه بر نعل شبديزت نثار كنند، عذر قدمت هم كرمت داند خواست و ليكن

  بر رهگذرت گل و سمن كاشتمي  تميـخبر داشهيـچ دنت ـگر ز آم  
  تميـبرداش دهـدي به تـقدم اكـخ  اك نهيـخ بر پاي كه تميـنگذاش  

*  
  ونـواد العيـب أو سـمهج القل  اـرنـ لنش٤مـكـنا حبيـو علمـل  
  ونــوق اجلفـمر فـون املـليك  ٥فرشنا علي الطريق حدوداً أو  
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 خويش باز گفتم و در قصّةماجراي حال از من پرسيد، چون سكوني و آرامي حاصل آمد 
كردم و تن پژمرده را بدان   روح حاصل ميحظتقرير پيوستم و از مالقات او   به١دل خود كامه

نهادم و   مشكين زلفش بندي بر دل ميةگردانيدم، گاه از سلسل  تازه ميعيٰسيسخنان چون دم 
 در آن ظلمت كشيدم، چون خضر ارش كمندي در جان سرگشته درميبتاب عنبر  پرگاه از جعد

 نعيم و ةنظّار  به آدم پيش از وداع همنفس عمر چشمسان به آب حيات رسيد و ةسرچشم  بهشب
  : گويم بيش از آن بودهرچه گشاد، چه گويم چه بود، برين رياض فردوس

  ان منـبي ت حدـال چون تويي نيسـف جمـوص
   هم توييکه چنانتو اي  تو را من چه صفت كنم

هاش  ه حلقاما روز سايه انداخته، زرهي ة نو قران كرده، شبي بر صفحدو ماه  باآفتابي ديدم
هاي كباب، سهي سروي بدو نار بارور و سلك در  ش همه دل صيداماهمه از مشك ناب، دامي 

  خونخوار هزار جانة احمر، هم از كمان ابرو بگشاد خدنگ غمزياقوتآبدار در درج 
ربود و هم از گفتار شيرين لب شكربار هزار جان مردم در قالب مرده  العيني ميفةطر به

 جستم و و نياز درازي شب را ميهزار زاري   با سوي آسمان برداشته وها دستآورد،  درمي
وقت طلوع   به بند بر پاي سپهر گردان نهد تااٰلهي دست تقدير ٢»تيلَ اي«: گفتم خويش مي با

قائد و عصا   بي و مانند نابينا, هم بر جاي خويش محورآسا ساكن و ثابت باشد,صبح روز نشود
 ايام در  راه خاور گم كند، يا چون جرم ماهگانسيار در طريق سير قدم زدن نتواند و خسرو

 و آن دو , بر خيل جيش دست استيال نيابدمحاق از زيور نور عاري و عاطل گردد تا سپاه روم
  :طفل هندي در مهد چشم تا قيام قيامت بر بستر خواب آراميده باشند

  يــس أنّ ودفيه سواد القلب و البصرو زيد  هـل دام لـيـ اللواد   
*  

   خويش ةعاشق شب وصل يار بگزيد    
  ر دوزدـود بـر شـدرازت هـك دـواهـخ

   نظـام كـار شـوريدة خـويش        وز بهرِ 
   خويشةدـياهي ديـن شب سـدر دام

چشم عبرت نگريست و چرخ كژرو تير   بهكه هم در اثناي آن روزگار ناسازوار در حال ما
سوي   بهفي و از وفاق و رضا تكلّ, ما گشادة سر سينسوري كوه گذار از شست بيدادي بر
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 و خط مفارقت و ,سيالب خلل داد  بهاساس عهد و پيمان را  و,خالف و جفاي طبيعي ميل كرد
مهر و خوي   بي و خرد هم سپهر, و گلبن آشتي را از بيخ بركند,ت بر دامن توبه بستنمباي

 خمار و وصال  بيمار و خمري  بينجيخار و هر گ  بييگلهيچ ست كه ا همين غدارروزگار 
  : نتواند ديد١فراق باز بي

  ما كند  بابا كه وفا كرد كه   كندتمنّايا كه ـصحبت دن  
*  

  ما يل أري األيام تعشق بعدنا     
  اليستطيع تري الوصال فليتها

  و كأا للوصل أعـدي ظـامل      
  ل مساملـقد صاحلته علي سبي

* 
  مدار طمع شادي گوهر و سرور دنق  روزگار دون و سپهر خسيس طبع از   

  ٢كام يار  بهناو حيةهرگز كه يافت چشم
 حسن دو دوست چون دو پيكر يك جا جمع اتّفاقمساعدت سعادت و   بهو اگر ناگهان

 آتش ة شراب صافي وصال بر دست سوختس بنات نعش متفرق كند و اگر كاسان به البتّهآيند 
  :رداند گمکدر فرقت ةخاك تير  بهعشق ببيند آن را
  رفكد نعـف  الدهر صرف وصالنا صرف ره الــم اليكـيـأيـدهـدر  

*  
  ن اندازد آد خسي درـگردون ز حس  دست نهم ل درـ كه جام وصهر بار  
گماشت تا نقد سپهر را از دامن او بربود، چون از خواب ٣ل بيداري بر مردم ديده برو موكّ

  :ي يافتملاخن بيدار شدم بستر عشرت از وجود نازك آن نازني
  و لقــد رأيتــك يف املنــام كــأنين

  مت عمري كلّه مستر قداًو ظال
  اسقيتين من ريق فيك الـواردي     

  ت براقدـومي و لسـألراك يف ن
يك لحظه پري آسا از چشم مردم و مردم چشم غايب گشته و عارض گلگون چون   بهو
  : بنهفتبين  جهانةم از ديدباغ ِار
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  رامغـ ١اهـن مسـو كذا ليل م  نامـين املـان مـ و بليليطال   
  يامـون نـري جغـمل يدفن الك  ٢كيف يرثي علي دموع جفون  

ي بر دل حزين مهمدل گذشته است هر روز   انوارش درشب كه خيال رخسار قمر  آن٣از
چهارده رخ در نقاب كشيده، روز روشن بر من چون  شب گذرد، از آن زمان كه آن ماه من مي
 و ,آسايد  نمي حسن و مالحت و شب و روز يك زمان از ياد آن ليلي,نمايد يلدا تاريك مي شب
 افزايد، هم در شب در آرزوي زلف شبرنگ روز درد جان بالكش چون سوز شمع در شب مي هر

  :بارم  فرو مي آسايش اشك چون پروين روي مهر و هم در روز در فراق,شمارم او ستاره مي
  زخم ناخن چو حروفي كه بود در تقويم  مرم بر رخ من زان باشدـتاره شـشب س  

 و ,گدازم سوزم و مي و همه شب از تاب آتش جگرسوز فراق شمع كردار بر خويش مي
  شب قدرسان بهروز مرگ را  ,اندازم ه بيرون مي دل از راه ديد خوِنةهمه روز مانند صراحي باد

  :بيت, جويم هزار آرزو مي به
   منةدـين دي ات او بود برصد منّ  رگ در ربايد جانمـه مـآن روز ك  

پويم، روز عمر عزيز   لطف و جمال در كوه و بيابان ميةطلب شب وصال آن سرماي و در
ي زمستان روزافزون ها شبراق چون كوتاهي آورده، شب ف  بهمانند شب فراق تابستان روي

ي دي خوارتر ها شب مهتاب ازانگيز  شده، صبر در عالم دل از روز عيد عزيزتر، عقل حيله
زايد، روز جهان نماي جز   نمي٤مانده، شب آبستن براي جان من جز محنت و بالي جاويد

 ا در روز عاشورنمايد، گاه در ماتم هجران او چون مردم  نميکران بي ٥مشقّت نامحبوب ةچهر
ي وصول خبر محياي تمنّا و گاه در ,كشم برمي  سوگ درةكنم و جام خاك سياه بر سر مي

زنم و اگر دود سياه  هم مي حيات افزاي او مانند منتظران اجابت دعا در شب برات دو چشم بر
گر  و ا,گرداندتر  از شب تاريك سوزان من در روز سوي هوا تصاعد كند روز روشن راة آه سين

دشمن كند، تر   من در شب تار زبانه زند شب را از روز روشنةسوز دل سوخت آتش جهان
ي خون از دل ها هچشمي شبگير من ها بخشايد و ناله مهر نيز بر روز بد من مي  بيبدانديش
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كنم و از نهايت   نمي تفرقه و امتياز١هوشي شب را از روز غايت بي گشايد، از سنگ خارا مي
  :باشم خواب و خور مي  بيشبشيفتگي روز و 

  و املوت من فقد األحبة أسهل  ن القيامة أهولُـراق مـيوم الف  
 چراغ در شب سوخته باد در روزگار موافق ما سان بهش ا چشم زخم حسود مردود كه پي

يناد، بر دل ما كارگر آمد، ب جاني كه سلك شب و روزش روي انتظام مةاثر كرد و تير غدر زمان
 اوست مانند مزامير در روز ةاق پيشياپي سپهر مخالف كه پرده دري عشّي پها زخم از

 اوست ة ادوار فلك جفاكار كه عاشق كشي انديشتأثيرو از ام  نوا مانده بيشکسته و ي عيدالضٰح
  :بيت,  در شب تيره زرد و نزار گشته و انگشت نماي عالمي شدهمانند ماه

   حديث ما بود درازهنگ ٢ههشب را چ   نرسيدپايان هشب رفت و حديث ما ب  
نحوست طالع من همچنين، بيابان حرمان مرا پايان نه و درياي و صورت حال من اين 

  :نوميدي مرا كران نه
  دـرس ان نميـلمـچ مسـهي هتي بـزو راح  ٣نکآ ته گردن گردون دون ازـبادا شكس  
  رسد نمي دانـدن هب همـلق گذشته لب كز   استحرمان اهل فضل نگـر تا بدان حد  
  رسد نمي انـحرم ايتـم ز غـه نيز كان  رسد اين نيست دولتي من نمي همرگ ار ب  

ست كه نهايت اوصاف مبادي آن در تواند يافت و  اكمال اشتياق و آرزومندي نه بدان حد
 تحملبالي عظيم هجران و عذاب اليم حرمان نه بدان اندازه كه تن ضعيف و دل مسكين را 

راز آن ي ا هذرگرددميس :  
  خود حساب سالي  باكن جا قياس مي زين  نمايد ال ميـد سـتو ما را ص  بييك لحظه  

چه وحشت فرقت دوستان شربت شيرين مذاق حيات را ناخوشگوار كردند و محنت شوق 
  :پايان تعبيه كند  بيكدورت٤يبهمدمان در صفاي عيش 

  ٥بالـا سـنـا يا إيل أرواحنـهلا امل   األحباب ما وجدتلو ال مفارقةُ  

                                                   
  .را امروز: اساس  .1
 .معني چه به  .2

  .»ازانک« ولي بهتر که آناز : اساس  .3
  .دارد» مي«نمايد ولي در اساس  کدورد مي بهتر بي  .4
 )٤٦١ص , ديوان. (منبجي بن عبداهللا بن حسن کالبي متنبي در مدح سعيد  .5



  االُنس  بساتين// ٢٥٢

  

اكنون زمام تدبير كار خود بر دست تو دادم چنانچه حسن كفايت و كمال درايت و صدق 
حاد و فرط وداد اقتضا كند در فراهمي حال و فراغ بال من كوشش و جهد فرزانه اعتقاد و اتّ
ي باز ها سالي كه  يگانگي و آشنايباعثة به  گرداب غم و طوفان بالاز اين و مرا ,اظهار نماي

ان ساحل نجات برسان، چه دوستان يگانه و محب  بهميان ما بناي آن استحكام پذيرفته است
معاونت و   به ايشانمحبت عسرت توان آزمود و صدق دعوي ايام و مشقّتمشفق را در زمان 

  :١»انُهي  أولُج الرمركْ ياِنحإمِت الْدن ِعو«. مظاهرت در دور ناكامي مشاهده و معاينه توان كرد
  خرياـل ان يـبـه قـصـقـوال ن  ريٍءــل امـضـم يفـكـال حيـف  
  راـهـيس أن بلـق اـارمهـص و   خيفي كهام السيوف٢علي املري  
  يظهرا أن لـبـق هـدافـأص ِمن  ٣دارةـمق درـال رفـعـي لـو ه  

 ٤پايان نرسد  بهعمر لقمان نيزت تفضيل بيان كنم در مد  بهاز سرگذشت خويش اي شمهاگر 
ين موجب مرا  ابر.  بماند و وقت تالفي و تدارك فائت گرددتوقّف مقصود در حجاب ةو چهر

شكايت  پراستماع اين حكايت  به وزير.دهد  دست مي٥ سبباز اينكسي   باسامرتممكالمت و 
 مباش كه فيض حال نوميدهيچ   بهدامن اميد از دست مگذار و:  و مضطر گشت و گفتمتحير

 و ابواب رحمت باري متّصفت وجود قابلي ه منقطع نيست، ممكنات باٰلهي فضل دقايق كرام
Ÿω (#θ«من قال  مفتوح، كما قال عزّ ي هموارهتعاٰل Ý¡t↔÷ƒ($ s?٦  ÏΒ Çy÷ρ§‘ «!$# («و تا رمقي در تن من باقي ٧ 

ان باشد مانند سمندر وزآتش س است در اتمام اين كار لقاعد جايز نشمرم، اگر مقصود تو در
ي كنم، تا حكم غواص و اگر در قعر دريا باشد ماهي آسا در طلب آن ,خويش را در آن اندازم

 حد  بهچه طريق روي نمايد و نهايت كار و غايت سعي  به غيبةا از پردهمت  بيسابق ايزد
  :انجامد

  الظالم حبافل و اسري و لو أنّ  الصباح صوارم دوا لو انّـو اغ  
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 بندگي قلم آسا ميان اخالص بسته، مؤقّف كشورگير آمد در ةخان  بهون وزير روز ديگرو چ
ين منوال سخن آغاز نهاد كه  اوي بر  بانزديك خود آمدن فرمان داد و  بهكشورگير او را. بايستاد
گوش   بهي متواترآرا ملک از حال كمال حسن و زيبايي و وفور لطافت و رعنايي از اينپيش 

فت و جان در کش م وصف خوبي او چون دل گل مي و گل دل من از تبس,خواندند من فرو مي
 و هنوز صبر در راه دستگيري قدمي ,گفت دل آهسته آهسته مي  با سينه راز عشق اوةنهانخان

y7̈Ρ« خويش در طاق قوتتوانست زد و طاقت  مي Î) s9 yì‹ÏÜ tGó¡ n@ zÉëtΒ #Z�ö9|¹ ∩∉∠∪«ل نهاد، گاه توكّ  نمي١
مقتضاي   با و گاه,كرد رالعين صادقة والوهم كذاب در دل دفع ميغذ  بهكش شوق راسر

هرحال   بهآوردم و  پيش مي٢»بالكذْ  وقد الصلُِمتح يريِبلْخاَ« ملِمع ةگيري عشق بهان سخت
 پيكر مجمر دود دل سان بهكردم و   نميخويش را چون گوي عنبر دست خويش سرگردان

 من گذرانيدي بين دادم تا آن زمان كه نقش شكل زيباي او را در چشم جهان مي نسوخته بيرون
  و هنوز بدين نيز دل از دست,و مثال رخسار دلگشاي او را بر ورق ضمير من نقش كردي

يا نيز بدين مقرون گشت، بدين موجب آتش در خرمن عشق من افتاد ؤرفت كه شهادت ر نمي
 از غايت ٣ي عشق كه در مقام عالج آن ابوعلي سينارت بيداو دل بضاعت صبر را بر باد داد، علّ

پايان شوق كه در   بيوددت و فكرت چون عين عشق دهان باز ماند، بر تن مستولي شد و حير
 چون خردساالن راه تدبير صائب كم كند، خوي طبيعي را از ٤دفع سوء مزاج آن راي پير بقراط

 هرچهنيد، جز ياد او را مرا همدمي و جز غم او را مرا محرمي نيست، در  استقامت بگرداجادة
كنم  بينم و براي استماع هر آوازي كه گوش مي  نميبخش او كنم جز نقش روي راحت نگاه مي

  :برم  نميجز ذكر عشق و نام او گمان
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  إن كان قد نأت الـديار و بيننـا        
  ثهـه يف مضجعي و حديـالـفخي

   عن ناظريشطّ املزار و قد نأي  
  اطريـه يف خـيف مسمعي و حملّ

*  
  افته صد جـاي   کچو شانه باد زبانم ش    

  چو چشم از رخ تو دور ماند بادا كور
  لب  بهان آن اسيرـرود جـب ز شوق مي

  ياد روي تو گر كم كنم سـر مـويي       ز
  تو در دگـر رويـي       كه تا نظر نكند بي    

  تان بوييـاند ز بوسـا كه رسـصبا كج
چشم سر   به طري راگاز گلشن جمال او نچينم و آن عارض چون گلبر وصال ةتا من ميو
 جز سبب تلف و هالك توقّفسر و سامان خود را فراهمي و سرانجامي نيابم،   بينبينم، روزگار

 هنگام آن آمده :گويد  جان گرفته مي جان غمناك نيست، گاه عشق گريباِنة جز كاهندتأخيرو 
آتش سينه بسوزي و گاه شوق دل را موي كشان   بهاست كه نشيمن سكون و سلوت را

ي را پاك بشويي، آن دو توبه يآب دو ديده دفتر دانا  بهوقت آن رسيده كه: كند نصيحت مي
 ةند و آن دو جادوگر دود افكن ديدستهم شك  يار درةنامه دل تنگ را چون طر شكن سپاه

  :مؤلّف لل. بربستند نصايح سعادت نماي نيكو دامانة نامةروشن ضمير را از مطالع
  و اس بهلـفق  ١بهـل عمن حيـيقولون يل ت مـذا أشـم هـلت بـن الذنـد  
   عن احلب٢ن املتايبـو تب و لكن ع  سلوت و لكن عن سلوي عن اهلوي  

*  
  دوست چنين خرسندم  بياين وفا نيست كه

  دمـنـربـر بـفـار سـش بـبـا در طلـز تـيـخ
موافقت   بهسنگ بشكست و بربست و جام عشرت را بر مسافرت تنگ ةكشورگير بر بار
  : گويدمؤلّف , درست گردانيدوزير عزم سرانديپ

  كرد در راه دو منزل را يكي مي  هاـال آن روي مـد وصـيـام هـب  
ده و  خون گشته پدر مهربان را وداع كرةجگري مانند پيال  بادلي چون الله سوخته و  باو

شفق بر فراق فرزند دلبند خويش چون خون از ديده مو پدر . داغ جدايي را بر دل او نهاد
 و چون سايه چند ميل در پي آن ,دبرآورهاي سرد  ي گرم و دمها بگشاد و از سوز هجران آه
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 يده، از تاب آتش فراق خون در تنش برتميان خاك غل  زر نثار درسان بهمردم ديده دويده و 
  : پر شدة اناراش از آب دان  شوق از خون دل ديدهةالتهاب زمان  بهين خشك گشت وصفت روي

  لو ال الدموع و فيضهناِدـبـرارة األكـوداع حــأرض ال   أل حرقَت  
 نهاد، در سوي سرانديپ هموافقت وزير روي ب  بهو كشورگير بر سمند عزيمت سوار شد و

  گهربار يعقوبة ديدسان به  رسيده بود و ابر بهمن در منزل دلو پيكر آفتابزرين وقتي كه يوسف
اش هوا در صحرا و  و فر,ي بتان صور از حركت بازماندهها  مانند ديدهها چشمگشته و آب 

  :شعر,  آهنين شدهآب نهالين سكندرر پ و هر بركه و غدير,بيابان بساط حرير سپيد گسترده
  و كسا الزمان من الربود برودا   الشتاء من اجلليد جلودا١ليس  

سپاه تيرماه تنهايي  زي كرده و بردابردبي طبيعت در اطراف و اكناف عالم كافور ةو مشاط
سيماب چون سيم ه، از غايت برودت هوا جرم افکند ٢حيوانات را چون برگ بيد در لرزه

  و مرغان آب,بست  و آب در عروق اشجار مانند كافور مي,گشت گداخته در آب منعقد مي
 آتش برق شرر بردارد و ماهيان بحر از دل و ةخواستند تا آشيان ايشان از كور هزار آرزو مي به

  آفتابي اثير اثر سازند،ها بردند كه مسكن و موطن خويش سمندر آسا در آتشكده  ميتمنّاجان 
از غايت سردي هوا كانون برق  د، ابريكش اقم و سنجاب سحاب بر خود ميقت سرما بيم شد از

  : گويدمؤلّف. كرد  نميرا يك زمان از پيش دور
  ز برق پيش خود آتش چرا همـي دارد        

   اشـك  ةهنوز نامده بيرون ز چشم قطـر      
  آتشين بندد كه چون لعل شگفت نيست

  از ســردي هــوا ســرمانيافــت ابــر گــر 
  يـاد بــسته همـي شــد چـو لؤلــؤ الال    ز
  هوا ويــس هـب رود شــآت ةـانـزب رـاگ

 غريق بحر تيغ آبدار برق مانند لشكر فرعون  بهماه سواران دريا جوش حباب را سپاه بهمن
 باد تأثيراز  .مانده جاي هاي روان چون خاك بر فنا گردانيده و از مهابت بردابرد افواج وي آب

رهاي ابر  و تُ,ي چمن بر آب خويش نماندهها چشم و ,افتاده هاي شكوفه فرو  دندانذاسفنديارم
تاب سنبل و شمشاد مانند جوي اصلح در  ها بر زمين روان كرده و زلف پر خون عاشقان جوي

 د وساختن ريخته، اكسيريان كامل صناعت حريفي از پوالد سبز سبزه نقره بناي مي سرما فرو
آتش مانند برگ بيد هنگام . كردند  ميزرينزهق معقود ژاله اوراق درختان را چون دينارهاي  به
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لرزيد و سمور و سنجاب را چون خار پشت موي بر تن  هبوب صرصر بر خويش مي
هاي آدميان در  ي درختان كه حلل استبرق و حرير پوشيده بودند بر مثال قامتها تن. خاست مي

تراكم برق بر صفت پل صراط عسرالسلوك شده،  هاي مسلوك از مانده و راهرستاخيز برهنه 
 را از خويش دفع كرده آمد، زمين  باران كمان رستمتأثير. سا رويين تن گشته بود آآب اسفنديار

زبان .  نياز رفع كندةقصّ زمهرير ة كاغذ پوشيده تا از دست لگدكوب كرةطريق متظلمان جام بر
الحان كه در هر شعبه از ناي گلو هزار نواي جان بر در بسراييدي خون زبان شمع  وشبلبل خ

 در لكن الكن مانده استيالي زاغ سياه روي بر سواد باغ هزار دستان سراي را مانند مطرب پر از
نواخت سرود بيكار داشته، كشورگير چنين وقت دشوار و زمان صعب ابر كردار كوه و بيابان 

بر اميد لقاي گل . گذاشت صد فرسنگ عقب مي  به در سرعت سير وهم تيزرو رانوشت و مي در
 دانست و سالك  از موسم فرخنده بهار ميتر خوشرخسار محبوب، هواي خزان را هزار بار 

از مفرش ديبا و تر  مهالك را كه از كثرت برف و ژاله چون نهنگ سخت و ناهموار شده نرمپر
  :بيت, كرد  ميتصورپرنيان 

  غيالن چيست تا حاجي عنان از كعبه بر پيچدم
  دـيان باشـاط پرنـان بسـتاقـك در راه مشـخس

*  
  اع اله السفرقـير رـثل البحـاء كمـو م   الوعراهللاو كم قد سار يف األرض و كم ذ  
  ١رـره نصـن دهـل له مـكأنَّ الشد واحل  … … … … … … … …  …  

 ,داد زاج تيرماه را خاصيت هواي تابستان ميزد كه م آتش سوز سينه چنان زبانه مي
گرم   بهشد در همگي اوقات روز  اثير ميةتر از كر  زمهرير گرمةوش كر هاي آتشين تصاعد آب از

 سبقت  ماهر همعناني كردي و در جملگي ساعات در قطع منازل بر پيكيدش خورةزرد روي با
كرد   نميهنگام سير راه را از چاه فرق  بهكشيد كه ريبان جانش چنان درميل عشق گموكّ. جستي

  :بيت, گشت  نميميسرو ميان كوه و بيابان امتياز و تفرقه 
  ديآ ر ميـالن حريـكه خارهاي مغي  نشاط  بهدواندم هواي كعبه چنان مي  

  سرانديپشمار نزديك  بيهاي مشقّت و ديدن سياري بها رنج تحملتا آن زمان كه بعد 
بخش آن چندين هزار  ي ديدار دولتتمنّا مطلوب كه در ة مقصود و قبلةقرب كعب  بهرسيده
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ي پربال ها ي كرده و در بيابانحاهاي فنا را سيطلب دريا  و هر روز در, شدهتحملماخطار 
سپاس ايزدي بگشاد ثنا و  به شكر سر بر خاك نهاد و زبانةاقامت مراسم سجد به ي نمودهحاسي 

  :و گفت
  »١»هللا ةاملنود سالمت برسيدمـ مقصةكعب در  سيارت ب كه پس از شد  

 رود و چيزي از عقود ثمين  وزير را فرمود تا در زي اهل تجارت درون سرانديپ,هبعد
 و , كندورتصبها   بيدست آوردن آن گوهر هآن جواهر قيمتي را سبب ب دادن زروجواهر برابر ب

ي برند چنان آرا ملک و چون او را پيش ,سزا واجب نبيند  بهتفحصاز احوال و اخبار تفتيش و 
ان عالم سياحي و بحري كه چشم  و نفايس بر,ر رسيده استدو هرباز نمايد كه بازرگاني از ش

ا نشنيده، گوشي شبيه و نظير آن را در قرنههيچ  و ,جاي نشان ندادههيچ  و ,گرد مثل آن نديده
 و من كس اويم براي ,برابر آورده و براي حصول شرف پاي بوس وسيلت و ذريعت ساخته

 بدو پرور و او را منتظر گذاشته، دو ديد او راه راست كه كي اين خبر روحام  طلب اجازت آمده
  :برسانم و كي گوهر اين مطلوب در دامن او نهم

   تو فرياد رساي ز تو فرياد،  د نفسـلب آم  بهران راـمنتظ  
 رفت و آن عقدي بود يك عقد و نفايس ديگر درون سرانديپ  باروز ديگر وزير

ا از درج  تركيب داده تو گفتي عقد ثريياقوتمرواريد و لعل ترتيب كرده و درون آن يك  از
ب عقدي را دير از ديگر كهرباي شب افروز كواكقخود جوهريان ت  با،اند زمين آورده آسمان بر

 و ,كرد زهره حكايت مي  بايخيكديگر از قران مر  بامنظم گردانيده اقتران لعل و مرواريد آن
گيان چون نيم نظّار. داد تاب نشان مي  جهان شمسه در اثناي آن از طلوع آفتابياقوتلمعان 

 ياقوتكردند و هر گاه كه بر   نميرقفان شب در جواهر نجوم پيكر او ديدند از زمين تا آسم
ي سياه را ها شبنمودند، پرتو آن   منير اعتراف ميد خورشيدتعد  به آن نظري انداختند،ةشمس

 … منير جهان مهرة تاريك نابينا را مانند چشميها چشمگردانيد و  چون روز روشن مي
عبارتي كه اثر   بهي بايستاد و صورت حال خويشآرا ملکر قصر آن عقد بر د  باد،انيگرد مي

 تأخير و توقّف مهر  به سرةقبول بر صفحات آن زودتري ظاهر گرداند و گوهر مقصود در حقّ
آن عقد و نفايس ديگر در مقام خدمت   بهي مثال داد تا وزير راآرا ملک و ,نمود نماند باز

. تقديم رسانيد  به آيين و معتاد مجالس سالطين استکه چنان بوس بايستادند و مراسم زمين
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عين رضا و قبول منظور گردانيد   بهي او را نزديك خويش طلبيد و آن عقد و نفايس راآرا ملک
  :»السعاب و حاركاي   خيارك و يف١عوبسالاي  من«وزير گفت   باو

  زـطاب موجـبك خـود سـفرم  رد عنان گران چو مركزـبس ك  
  امتـا مقـا، كجـلت ز كجـاص  فتا چه كسي و چيست نامتگ  

ن انواع محاسن ادب و متضم  بهلفظ گوهربار و تقرير شكر آثار مشتمل  بهوزير جواب اين
را از غرايب و لطايف جواهر خدمتي و حسن  آرا ملک. ادا رسانيد  بهاصناف لطايف و غرايب

زينه و درر كلمات خ ةهر خدمتي را در سيننظام آللي الفاظ او شگفتي فراوان حاصل آمد و جوا
كرم عميم و رعايت جسيم زيب و زينتي   به اعمال او راة سينه جاي داد و صحيفةزينخاو را در 

داد تا   و مثال, و رقم نوارش و اصطناع بر لوح احوال او بنگاشت,تر ارزاني داشت  فراوانهرچه
در سراي او   بهبر سبيل نمودار آورده استن را كه از جهت او اين خدمتي نفيس ناآن بازرگا

و جانب اعزاز و اكرام و اجابت مرام  د نظر همايونش بگذار كنند تا نفايسي كه دارد در حاضر
  .وزير بازگشت و بر كشورگير آمد. او بر وفق ارادت مرعي ماند

نوا را پاي   بيفقيري اسماع اين حديث مستبشر و شادمان شد، تو گفتي  بهكشورگير
 آتش ةدست آمده و يا سوخت ه بياقوتدل را مفرح   و مريضي ضعيف,رفته است گنجي فرو رد

 بهار از مبشر ممقد باد خزان بشارت ة آب حيات رسيده و بلبلي سر كوفتةچشم بر سرتشنگي 
ب و نفايس را ترتيب كند تا ينسيم باد صبا شنيده و كشورگير وزير را بفرمود تا جملگي غرا

ن گهر كان حسن و زيبايي دريابد و دل را كه از تاب اپرور  آن مالقات جانةاسطو  بهروز ديگر
ي ا هروز ديگر كشورگير حلّ. آب زالل ديدار او تسكيني بخشد  بهآتش فراق كباب شده است

جواهر قيمتي از هرگونه بردست گرفت، مرواريدهاي آبدار كه تا   بهع و مكللگرانمايه مرصّ
اوج بزرگي   بهپرورد و از حضيض خُردي تيم را در مهد صدف ميل ي سحاب نهاني اوةداي
، جوهري ان دريا بصارت نشنيدهغواص شبيه آن نديده است و نظير آن از هرکسرساند،  مي

  نور گستران در خرمن ماهةميان آورده و از غيرت مردان القلب بها درحبةفلك هر حبه را از آن 
جان بها   بهشت بهشتهو رضوان براي زينت نو عروسان تخت  ,شب چهارده آتش زده

نيسان براي دفع آسيب چشم بد خويشتن را بر آتش برف صد هزار بار سپند كرده،  طلبيده، ابر
 تو گفتي جرم زمين كثيف قابل , افتادياتّفاقگيان نثارش نظّارچون بر روي بساط براي نظر 
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كواكب را از بحر اخضر  ر جواهر زواهرعكس سپهر لطيف گشتاسپ و يا خود دست تقدي
 گوش ت در دامن ذليالن نهد، اللةآسمان بر بساط زمين بسيط نثار كرده، يتيمي كه گوهر عفّ

 نقره خنگ درياي كه کره، آن اند  خويش كردهة درم خريدةسفته كه صد هزار آزاد آن را بند
 براي جوالن اين جز از كف  و,براي بستن او جز از تاج خسروان جهان گشاي آخر نپردازند

گوش جان حسن و   به حلقه و خطا و نازنينان چين,دست پادشاهان بحر نوال ميدان نسازند
ت كه تا س  خويش جاي داده، يوسفيةت بر سينجمال او شده دلربايان ملك سند از غايت عزّ

صد   با و در ظلمت چاه ژرف بحر افتاده ابر,آن كنار ابر كه از پشت او چكيده است جدا گشته
 سفيد سيارش از گريه بها چشمريخته  هاي گوهر از ديده فرو  آسا شكلزار يعقوبة هزار نال

 و از آن زمان باز كه از شكم مادر بيرون رفته است در صدف خود را بر خاك حسرت و ,شده
گناه مانند   بي روز آب خوش نخورده، گاهضجرت زده در مفارقت او سينه چاك كرده و يك

  آبدار يعقوبة ديد.كنند ان در شاهراه ميطرارجرمي چون   بيشكافند و گاه اش مي ظالمان سينه
 نشو و نمايش از ادرار , زهرا اشهي است دلپذيرةنظير و پيكر درخشان زهر  بيست ارا نظري

اروت ه گاه چون ,جواهر بحر و بر، روي آب آمدهابر بهار حاصل گشته، آب رويش از حسن 
.  جاي او سازندزرين بر سرير  و گاه بر آيين جمشيد,ها سرنگونش آويزند گوش و ماروت در

يني مثگوي  غريب. آفريده نرسيده استهيچ ست كه آواز او در گوش  ااي عجب سفيده مهره
 را پيشه کران بياحي بحر ي مثال س خضرشيده همنچچوگاني هيچ كه در همه حال ضربت 

ان را مدام در دكان قرار گت بر تقبل و اقتدار بشكند و جهانگرد كرده زادسياح و هم در ,ساخته
هاي رماني كه از غيرت رنگ  ياقوتها مقام الله و   در گوشاماو آرام او صاحب عزلت ني، 

 و از شرم پرتو و فروغ پيكر نوراني ,پاك بسوختهاش  خون شده و آتش خجلت صافيش دل نار
صد   به تابان در مهد كان مسك مختفي گشته، مادر مهربان خورشيدةاو جرم آتش در نهانخان
 و ناز محبتصد هزار   با خويشةچندان سنگدلي درون سين  با و كوه,خون دل پرورش داده

ات بادهاي ارغواني معطّر. اي طبع منجمد گشته استست كه برخالف اقتض اداشته آتشي نگاه
شب   شمعي است جهان افروز كه از عكس نور و ضياي آن در, بادهاي خزاني بستهتأثيراز 

ن كشد و لمعان آن حرباي نصراني سيرت زتاريك كور مادرزاد تار باريك پرنيان در سوراخ سو
 بودي اگر در تاريكي چاه همدم يوسف. ار گرداند از بستر خواب بيدرا چون طلوع آفتاب

  و اگر اسكندر,ريختي  اشك در دامن فروة ستارنور خورشيدة پرچشمش در انتظار چشم
 ظلمت ةظلمات شعله پرداختي، پرد طلب آب حيات از جرم روشن او در  بهگير كه عالم
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حيوان تا روز نشور مرتفع ماندي، گاه چون اصحاب كهف   آبةبخش چشم  جهانةچهر از
. ديجه و مي ا صالح از دل تنگ سنگ برة و گاه مانند ناق,شتيا سنگين كان نان دةدرون خان

  امان نيافته و از سره حصاري گشته هم از تيغ تيز آفتابکو سنگين ة مانند آتش در قلعاگرچه
 كرده از دست تعرض مهر  به خازن كوه در درج سرهرچند و ,سا غريق خون شدهتا پا شهيد آ

 اگر صد بار در . دل مستان جام مدام در صحرا افتادهاز رسان به عاقبت ,طالبان محافظت نموده
$‘â« خليل آثار آية  چون ابراهيمافکند شرار جهنّمزندان نار  uΖ≈tƒ ’ ÎΤθä. #YŠö� t/«و مشاهده و  بر احوال ا١ُ

sŒ#« ةظهور انجاز وعد  بهسوي فضاي هوا انداز زند  بهمعاينه كنند و اگر در سواد شب Î) uρ ãΠθàf–Ψ9$# 

ôN u‘y‰ s3Ρ$# ∩⊄∪«آبي فروغ او فرو نميرد، هيچ  حكم قاطع واجب بيند، ز آه كشتي است تافته كه از ٢
هاي سبز ريحاني زمرد هرگز تغيير نپذيرد و آفتابي است نورگستر كه از غبار كسوت رخسارش

 لطافت آن انگشت ةماند و مردم ديده از مشاهد  آن چشم بينندگان حيران ميةنظّاركه در 
 قوتازدياد   بهانداخت  دلگشايش نظر مية مردم چون در سبزة، ديدندگزيد دندان مي  بهتعجب
كرد و يك لحظه از  چشم خويش معاينه مي  به،» اخلضرة جتلو مرارةالعيون اذ صعايت:اثر«باصره 

 سفيد كوري بر در ةعجب سبزه كه پرد. توانست گرفت نميافزاي آن چشم بر تماشاي روح
 آسمان , چشم افعي بندد و از صدمت سياه خزان طراوت رنگ ترش فتور و نقصان نپذيردةخان

س سنگين كان است كه از اجزاي خاك بر روي زمين پيدا آمده است، طوطي است كه از نف
از شرم نضارت آن در . ار فصل ريگ آب سبزه پوشيدچه هربرون جسته رنگ سبز و ترش در 

اف ي و بحري كه قلم گوهربار وصّديگر تحف و طرف و غرايب و نفايس بر  بالرزه و تاب
ابداع و ايجاد امثال و   و نقش بند طبيعت از,تحرير سطري از اوصاف آن عاجز و قاصر مانده از

غايت عجز و اضطرار از ضعف حال خويش بيند درون   بهاه آن چون نقش شادرواناشب
آن   باي را از وصول كشورگير خبر كردند فرمان داد تا او راآرا ملکچون .  رفتسرانديپ

  :شعر, خدمتيات نفيس در مجلس او حاضر آوردند
  مساء صاعها الدهر و قد طاف ا الترب   

  ا اليـاقوت لكـن بالـه ذغـر    و اما برقه 
  ن راحته حبرـ و مه بدرـإيل من وجه

       حيال اللولوء الرطب جنوماً ماهلـا بـدر  
      مييل احللي يف أقطارها و اجلوهر العمر  

  زرـدالوري ليس له جـو من جدوله م
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  الليث هو الغيث هوالفجر هو الذخرهو
 ةنظّارسيماي او معاينه ديد چشمش از  ت زيبايي دريي چون كمال حسن و غاآرا ملک

كرد و يك لحظه  نفائس خدمتيات باز ايستاد و همين در شكل و شمايل دلفريب او نظر مي
  :گفت گرفت و مي مينديده از ديدار عالم افروز او بر

  يد تو نورـروي چو خورش رود از فلك مي هب
»ö≅è% uθ èδ ª!$# î‰ymr& ∩⊇∪«چشم بد از روي تو دور١   

  وان دادـتـان نـاق نشـون تو در آفـي چـآدم
  و تو حورـد چـباشـردوس نـت فـملك جنّ

 و در ,آتش چون شعله همه تن چشم گشت پردلي  با آن بتان شمع طرازةنظّارخود در 
 از سر نهاده و  پيكر سلطنتطلب آن سودا تاج خورشيد  نعمت مالقات محبوب كه درلذّت

ع نموده كه اگر هاي تلخ مفارقت عزيزان تجر  مملكت بازكشيده و كاسةپاي از تخت بلندپاي
ãβθä3« از آن ريزند مانند سنگ آسيا تا روز ةدر كام كوه گران سنگ جرع s? uρ ãΑ$t6Éfø9$# ÇôγÏèø9$$ Ÿ2 

Â\θàÿΖyϑ ø9$# ∩∈∪«آن در دهان زمين پاي بر  ازاي سرگردان ماند و اگر قطرهو از غايت مدهوش  ٢ 
. آرامي صورت حال او شود  بيقراري و  بي نامداران سپهر شيشه رنگةجاي كند مانند جام باد

  آن آفتابةچنان مشغول و مستغرق گشت كه عنان صبر و سكون از دست بداد و از مطالع
 اين راز دريده شود ةشد تا پردوزير چون ديد كه نزديك . فلك لطافت سايه مثال بر زمين افتاد

 عرض رسانيد كه مؤقّف  بهي چنانآرا ملکي بر مكنون ضمير او استدالل كند پيش هرکسو 
ده است و داغ عبوديت اين درگاه را بر جبين درآور بندگي اين حضرت ةخداوند ما كه در ربق

 راه يافته است وسبب احتمال شدائد سفر اثر ضعف در قواي او   بهجان نهاده چند روز شد كه
ت دوار فلك آسا مبتال گشته اگر فرمان صادر شود اين زمان او را بازگردانيده فردا در مقام علّ به

ه و دلگشاي ات بفرمود تا او را در منزلي منزّيي بعد از قبول خدمتآرا ملک. خدمت آورده شود
ر حالت نافراهم خود افزا بردند، چون دلش آيت قرار و سكون برخواند د روحو مقامي وسيع و 

  : گويدمؤلّف.  ماندمتحير
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  ليك من همي خواهم بسي عشقش نهان كردن و
  ستـر چيـد تدبيـده م گواهي ميـروي ك برـاش

*  
  خليلي تيـقامـي و سـعـود ادمـلي شهـع  هل خيفي هواها و قد غَد  

زمان  اشد و در نبايد كه راز من چون باده از ساغر صافي نامستور گشته ب:وزير را پرسيد
 سويداي دل مرا فروخوانده و اين ةكشد مردمان صحيف  عقل ميل غزل ميةهوشي كه در ديد بي

دل از دست مده كه اين راز هنوز چون گل در : وزير گفت. ي از ضرري نتواند بودمعني خال
  تمهيد مراسم عذر كهکيفيت و چون دل در درج سينه مختفي و ,ست ا غنچه مستورةپرد
 و ذكر تمكين اين در ,اظهار رسانيد  بهخواهي  كمال كفايت و وفور دلسوزي و فرط نيكعثةبا به

ت فراوان بر دمحمقلوب مستمعان مجلس آراي مبين و مشرح تقرير كرد، كشورگير آستين 
 اشك بر ةسيارروزگار مخالف و حال ناسرانجام خويش كواكب  روي او افشاند و زماني بر

  :مؤلّفلل.  پيكر نثار كردرخسار ماه
  م توقّدـيحاجل و يف قلبه نار  يف عيونه طالًها ١كان غماماً  

چند نفر از محرمان راز   باي مجلس انس را ترتيب و تزيين داده بود وآرا ملکروز ديگر 
كرد  ايشان آغاز  با و, آبدار بگشادكالبد سخن چون در  بهين لبياقوتخلوت خاص گزيده درج 

 جواني خوب روي و رعنا و شخصي مطبوع و زيبا، تو گويي قباي كمال حسن و كه دوش
 ذ و قالده فرط ظرافت و رعنايي براي چند وجود او ساخته تعوي,اند زيبايي بر باالي او دوخته

 ةچشم.  بد، جز بر گردن او نزيبد و حرز آسيب چشم زخم جز بر بازوي او نشايدةدفع ديد
بستان روي   در پروينة خوشسان بههان و دو سلك آللي دندان حيوان در نمكدان دهانش پن

  سروسان به بر لب آب حيات رسيده، قامت معتدلش چون ماهش پيدا، خط سبزش مانند خضر
و طرف رسم تجارت آمده بود و جواهر قيمتي و ديگر تحف   به بارور گشته، بر ماخورشيد به

 نقّاش آيين نشان ندهند، نه  سالطين فلك تمكين و خسروان سكندرةد در خزانوكه مثل آن خ
 ةه آن بر صحيفي وهم شبگر خيال نقش تواند بست و نه صورت ةخرد نظير آن در كارخان

 گنج باد آورد را زمانه ظاهر  را خاك برانداخته است يامگر خزاين قارون. امكان تواند نگاشت
انوار عقل راهبر   بهاماگردانيده، هر قطعه از آن خراج كشوري و عبرت اقليمي تواند بود آورده، 
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شود كه آن گوهر از تاج سلطنت شهرياري و آن  و اضواء فراست صواب اثر چنان روشن مي
 دم در صحايف اقوال و افعال او مرهرچندست، چه  ا انور از سپهر مملكت تاجداريماه
 و همتنمايد جز محافل جالل قدر و عظمت نفس و آثار داليل او   نميحچشم انصاف تصفّ به

ايل اهل خص از اي هوجه ذرهيچ   بهكند و  نمي جست معاينهطهارت عرق و شرف نسب و عزّ
  :بيند  نميتجارت در احوال او

  فعل مشاهد كلّ مشهِدوجوه و   رفتهمـم لعـابهـوا أنسـفلو كتم  
 دهد و محاسن اقوال و افعال صحايف مهتري او آثار پيشاني سروري او بر او گواهي مي

 از ارباب كياست و اصحاب دراست پوشيده نمانده است اگر يک هربر خواند و  آواز بلند مي به
سبب   بهت جوهريان كامل صناع, آرند١»يزيد من«وبين شكسته در بازار چدر قيمتي را در درج 

 و همچنين اگر قومي ,بها منسلك گردانند هاي كم هسلك مهر مصاحبت درج نامناسب آن را در
 تميز و تفرقه حبه در قوت باعثة به نظر ايشان عرض كنند بها در خس مهره را در درج بيش

 قاِيقَ حنَوفُِرع يراِئصبي الْلِوو اُ« جنس را در يك شماره بگيرند هر دون خس مهره نيفزايند و يثم
 و تا بر غور اين كار ,٢»اهالَه سهعفَري وزفُ ينْ ِاو اَمِهيد لَميِظعالْ عض وهرثْ كَا وهالَ حِميِهلَي عِفخاي لَاَءيشاَالْ

 احمر امتيازي ظاهر نگردد، ياقوتمشكل وقوف حاصل نشود و ميان بلور سرخ رنگ داده و 
.  انديشه يك زمان نخواهد آسوددر اينت فكرت نجاتي نخواهد بود و خاطر من دس مرا از
اران زگ ست كه صورتگران كامل و نقش اها سال :پاي خاست و گفت محرمان مجلس بر يكي از

شوند و صورت سر پادشاهي و پادشاهزاده بر روي كاغذي  د ميزماهر در هر شهري نام
فضيلت نطق كه يكي از خواص   بهرقه ميان دو صورت جز تف٣که چنان. فرستند نگارند و مي مي

 بر حقيقت و ماهيت او که آنبندد و چشم پيش از   نميعاقلي را صورتهيچ ت  اسانسان
فرمان باشد آن صور را از خزانه بيرون كشند و . كند  طريق امتياز كم مي,وقوفي حاصل گرداند

صورت اين تاجر مقابل   بار مبهمبراي استكشاف غوامض حال مجهول و استخراج بواطن كا
احمت اين سودا دل را فراغي تمام حاصل زي منقطع گردد و از م شبهت و نزاع كلّةكنند تا ماد

 قبول يافت ومحلّ ي آرا ملکدل   اين سخن بعد امعان بصر فكرت و ايقان بصيرت در.آيد
  :تر ديد و گفت اصبت فلزم راه صواب و سداد نزديك به
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  توان افزود  نمي در سخن سخنيدر اين
صورت كشورگير مقابل داشتند يكي از صورتها   باچونن عزيمت مثال داد آتمام ا ه بو

 يآرا ملک .منازعت و مخالفت نماندمحلّ وجه هيچ   به راکسهيچ  که چنانمطابق و موافق آمد 
قدر قدرت بشري   به:خويش گفت  باتهج و مسرور گشت وبصدق استدالل و قياس خويش م به

ست كه سبب آمدن آن سرو  ا واجب و الزمتر تمام هرچه تفحص انساني تتبع و قوتو 
 و كدام چيز او را بر ترك ملك و مفارقت وطن مألوف و ؟ لباس چيستدر اينسرافراز 

مقتضي حال در   به تا؟احتمال شاق سفر و تبديل لباس معهود باعث و معرض آمده است
. د و چنانچه وقت تقاضا كند كارها را اساس نهاده شوداي ترتيب امور و مصالح خوض نموده

 مشكل اين كار ةد و عقدنتا اين نقش بدو بنماي: يكي از محرمان بر كشورگير فرستاد و گفت
 عالم افروز را در پرده نهان  خواهند كه آفتابهرچندي گفته است آرا ملکبگشايند و گويند 

دست نيايد و سعي طالب اين  هع كنند آن مطلوب هرگز باذفر توقّاخفاي بوي مشك   بادارند و
 آر و رخسار امل را ميان در مهر  به سرةاكنون تو گوهر مقصود از حقّ. كار همه وقت ضايع ماند

سته دهان بسته پميان آورد و مثل   صوفيانه درة كشورگير فرق. مدارتأخير و توقّفدر حجاب 
 انکي انکكفيده ي هاي نار هداشت بر مثال دان ه بادام آسا در مكمن دل نهان ميي كازبگشاد و ر

  :اظهار رسانيد و گفت به
  ام تا از صبا حـديث جمالـت شـنيده        

  اي نوبهار حسن  در آرزوي وصل تو   
  ن مبرـوبي زمـم خـاه عالـادشـاي پ

  ام جان عزيـز داده و مهـرت خريـده        
ـ     ام بـاد داده بـدينجا رسـيده       هملكي ب

  ام دهـهر وصلت از همه عالم بريكز ب
 مشكين گيسوي يار شده است و جان سوخته آتش ةست كه دل اسير سلسل اها سال

تاراج رفته و   بهداران هجران كيزسوز فراق دلدار گشته، عالم وجود از شوكت و استيالي  جهان
  و از سالميخيالي  به از جمالي,اران عشق افتادهطر  سينه بر دستةزينخگوهر شكيبايي از 

  :شعر, ام ضرورت راضي شده  بهريخب بهدشنامي و از نظري  به
  بوسم دست نيست اين مي هآنم چو ب  مـبوس ن ميـ نگيِلـت لعـ لباِدـبر ي  

 صبح صادق از التهاب سان بهو از درد فرقت دل از صحبت جان عزيز برگرفته هر روز 
گونه   بهستين و دامن از قطرات عبرات و هر شب مانند شام آ,آرم هاي آتشين برمي باطن دم
 و از ديوان ارزاق جز ,ه جام من نهدرمان حصّ  بي در مجلس عيش جز درد درد.كنم شفق مي
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 غم چون کران بيي درياي ها موجنام من نه، دل از تالطم   به١»االطالق علي«ر و ساماني راه تيس هب
, سازي زمانه و رنگ بر شكل صورت ديوار قالب پيچان نشان و تن از نيرنگ  بي نامكشتي نوح

  :شعر
  گذشت خويش٢از سر گويي كه باز ده خبر

  بر گذشتـخ يان ازـبين كه عـاينك عيان ب
  د كارـيـم رسـانـج هار بـر يـت هجـدس از

  ست و سرگذشت اهر جملة حديث همين
بان حيرت د و در بحر فكرت غريق و در بيامآي آرا ملکآن محرم بازگشت و بر 

ي چگونه بر زبان آرد و آرا ملک را پيش بساط آميز سرگردان مانده كه مثل اين سخن انبساط
ي چون آرا ملک. كدام عبادت برخواند  بهآيد  را كه از هر حرف او بوي خون ميقصّهاين 

بر ناقالن گوهر سخن پوشيده نيست : بر حال او ظاهر ديد و گفتتفکّر ةر و غلباستيالي تحي 
 بعضي چون ,م بيرون جهد از دو حالت بيرون نتواند بود هر تير سخني كه از كمان لب متكلّكه

 و بعضي مانند تير كودكان نوآموز خطا ,صفت صواب و سداد موصوف باشد  بهتير قضا و قدر
 جنس هر دو و مردم دانا و داهي را از مشاهده و استماع , بر مالزم او بودسان بهو پريشاني 
 و آنچه پريشان و بر ,بهره نماند  بيمنافع و فوايد آن  تا آنچه راست باشد از,گريز نيست

 رود نسيان اندازد و برحسب اقتضاي حال از كمال ةشكسته در گوش خطاپنداران را چون تير
لعل خشيت  تو را  و,كفايت و حسن درايت در دفع اذيت و منع بليات براي خود رهبري سازد

 محرم آنچه از ٣»نيِب املُاغُلَب الْا الَِِّلوسى الرلَا ع مو«كالم مجيد است، و مقام خون نيست چه نص 
ي آرا ملک.  عرض رسانيدمؤقّف  بهيآرا ملکتغيير و تبديل پيش   بيزبان كشورگير شنيده بود

تاب برخاست و   بيمزاج ظاهر شد و از آن مجلس سراسيمه و  حديث تغييري دراز اينرا 
آن . رسيدن آن جوان تاجر و آوردن تحف و طرف مشاهده كردي: وي گفت  بايد ووزير را طلب

ي هرکس از از اينبازرگان نيست پسر پادشاه شهر كليان است و كشورگير نام اوست و پيش 
م اخبار و احوال او كرده بودم و استكشاف مكارم خصال و محاسن ذات و فر و شكوه و تبس

وسمت اهمال و تقصير موسوم گردانيد   به نظر خبر رااماآورده، جاي   بهواجبي  بهحسن منظر او
                                                   

 )٢٠٨ص , ٤ج , معين(عموماً   .1

 .ندارد» سر«: اساس  .2

 .برساند) مخلوق به(نحو احسن  اين است که پيغام خداوند منّان را بهو مسئوليت پيغمبر فقط   .3
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هزار   به او يكيةال گزيده و صفات پسنديدص سماع نهاد و خةو عنان داغ تكذيب بر ناصي
  :مشاهده و معاينه افتاد

  فلما التقينا صفّر اخلرب اخلرب  و فستعظم األخبار قبل لقائه  
رد و  وزير سر در گريبان فكرت فروب,ارزاني داشتو از ماجراي حال وزير را شرف اعالم 

 حيرت در مضمار حسن كفايت ةسبب غلب  به و, محكم بر دهان او بنهادبسيارمهابت اين حال 
 جوابي درهيچ ند و در آن زمان کالف كه اظهار مظاهرت تدبير سپهر بيف پياده شده و در

دست  ه مقصود بةيش پيچيد سررشت تاب داده بر خوة چون رشتهرچند و ,ضميرش فراهم نيامد
  :ي گفتآرا ملک خدمت حاضر گشت مؤقّفي در آرا ملکچون روز ديگر وزير پيش . نياورد

  وزراءــة الـايـة بلقـرونـمق  و اصابة اخللفاء فيما حاولوا  
 از وضيع و شريف و قوي و ضعيف پوشيده نمانده است كه استقامت امور کسهيچ  و بر

سببي چون حسن كفايت وزراي آصف روي نيست هيچ ي سلطنت را مملكت و استدامت مبان
تحقيق پيوسته كه استحكام مباني شهرياري و اعالم جهانداري   بهو از روي تجربت و راه قياس

 و اگر لباس ملك پادشاهان , كرام نهة اين طبقزرينموجهي مانند تدبير متين و راي هيچ را 
هاد مشيران وافر دانش ذ راي صائب وزيران كامل عقل و طراز  بهار و خسروان ستوده آثارکكام

و ذكاء كه در گنجينه اسرار پيش ايشان بگشايند و هنگام حدوث وقايع وقوع حوادث بر كمال 
مناصحت و وفور اخالص ايشان اعتماد نمايند مطرز نباشد عقود امور سلطنت گشته نظام 

راه يابد و زبان گوهربار تر   فاحشههرچ و از طوفان نوايب در اساس پادشاهي خللي ,گردد
$« درياي غواص كه السالم رسول عليه tΒ uρ ß,ÏÜΖtƒ Ç tã #“uθ oλ ù;$# ∩⊂∪ ÷βÎ) uθ èδ �ωÎ) Öóruρ 4 yrθ ãƒ ∩⊆∪«صدق   به دست١

 ٢»هنِا فَراًي خلَِم عنْ ِا وهركْ ِذيِس ن اَنَّحاًاِل صراًيِز وه لَضيقَ راًي خٍكِلمبِ  اُهللادرا اَذَِا«اين مقال ناطق كه 
مفت تدبير رفع آن و صحدست   بهاين مراماتمام گشايي تو گردانيديم و زمام  ض براي مشكلو

  :كمال درايت تو سپردم
  يك فكـرت ناگـاه بدانـد       بهذهن تو   
  رت دزديده ببيندـيك نظ هروي تو ب

   اسـرار ة باشد در پردنوهمي كه نها  
  غداردر خاطر د ـي كه كمين باشظنّ

                                                   
  .شود او فرستاده مي مگر وحيي که به) قرآن(نيست اين . گويد ؛ و از هواي نفس سخن نمي٣- ٤آيه , )٥٣(نجم   .1
آورد اگر پادشاه  ظهور مي خواهد که با شاهي رفتار نيک کند پس براي وي وزير صالح به وقتي که خداوند بزرگوار مي  .2

 .کند شاه کمک مي کند وزير به اگر او عمل نيک مي, دهد کند او ياد مي فراموش مي
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بر دفع اين غم و انديشه كه مرا چون سپند بر آتش نشانده   داني فكرت شاخي راهچنچنا
در  و اين خار ناكامي را از راه روزگار من بردار كه من , گردانيدهمکدراست و آب حيات مرا 

خون دل   بهو عناب آسا رخسار را ,ام گداز تمامت شب مانند شمع سوخته  فكرت جاناين
ست كه ذات همايون را انقسام خاطر روي دهد و دهان از خورد  اجاي آن: وزير گفت. شسته

 آن نديده باشد و در ة سايبين  جهانو چشم از خواب باز دارد، چه نفسي را كه چشم آفتاب
 و اين , رخصت او قدم خاصگيان نسيم صبا نرسيده در معرض اين چنين تهمتي دارندةسراپرد

 ست، در اي و مطهرب جمهور عيوب مصفّيچنين عرضي پاك را كه چون جوهر روح از شوا
هيچ نوع احتمال   بهلباس بدنامي عرض دهند بندگان مخلص و بركشيدگان درگاه اين معني را

 ازالت اين عيب و دفع اين وصمت ةهاي عزيز و كرائم اموال خود را در مقابل نتوانند كرد و جام
ر ه حقيرتراز ذرا.  كنندتصوآيد، اگر راي   خلوص ضمير عريضه فراهم ميباعثة به  بنده راام
ي پرسيد چيست، گفت تا دل كشورگير را آتش آرا ملک. نمايد ايراد آن فرمان دهد باز  بهياعٰل

بداهت عقلي پوشيده نمانده   به نسوخته است در ترك جان و ملك كه سختي اين كارمحبت
 چون در لباس اهل تجارت كه دست زمانه گوهر امن و امان را در دامن ااماست اقدام ننموده، 

الت ايشان فتوي نداده است مأموجبي ت  بيوجود ايشان ننهاده است و قلم قاضي عقل و شرع
سبب حصول نيكنامي و موجب ازالت بدنامي  رسيده است، دفع او را وجهي بايد انديشيد كه

ن گفت فرمان شود تا خاتمي كه از دست شهريار مغفور ي پرسيد، كه چيست آآرا ملک. گردد
 ماران شاه بيفتاده است و پادشاه سرانديپ  باوقت جدال و زمان محاربت  بهو پدر مرحوم شما

ست كه طلب آن  ا و معلوم,رده و چون مهره در درج وجود خويش پنهان كرده بياردآن را فروب
  و نگين مهررف است كه طالب آن چون طالب تخت سليمانختم امري عظيم و كاري شگ

 ةي ادراك آن مقصود سعي پيوندد سپس چون شويندتمنّادرفشان بود تا اگر صد هزار سال در 
همه وقت   به سيرت هدايت از طبيعت شيطانةآب روان و جويند  بهگليم سياه براي سفيدي

دست نيايد و ندامت ابدي و خسروان   به مراد او راةسررشتکه  هر  و,ايع و باطل باشدض
نهايت انجامد و  ه كار بدر اين غم هم ايامست كه كشورگير را  ا و قياس اين,سرمدي روي دهد

 اين تدبير بس :ي گفتآرا ملک.  شغل از مسكن مألوف تن جدا شوددر اينجانش هم 
 مشتمل نيل ١»هوج الولُّ كُنِم«صواب و صالح را ست و  اغايت درخور  بهپسنديده و اين حيلت

                                                   
 )٢٩٤ص , ٥ج , معين. (از هر رو, ها از همه روي  .1
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ين جمله اين پيغام بدو تبليغ كن و اين  اشبهت مقتضي هم بر بي مطالب و ادراك مآرب را
 خوف ظهور و تفکّرزودي در طلب آن شتابد و خاطر من از  هاظهار رسان تا ب  بهوي  بامقصود
 هرچهعبارتي   بهر رفت و آن پيغاموزير بازگشت بر كشورگي. ي خالص يابدكلّ  بهصمت
قدر   بهست آن را ا فرمانهرچه: كشورگير گفت. ادا رسانيد  به مفيدترهرچهو تقريري تر  شافي

حاد هواخواهي خامه مثال قدرت و امكان انقياد و امتثال نمودني ست و راه صدق و اتّ
  :پيمودني سر هب

  ١ست ز حكمش نه گزير ابندگان را نه گريز
  ندـوازد خدمـنـد ور بـشـر بكاد ـننـه كـچ

و جان عزيز را ام  تا اگر در آتش سوزنده رفتن حكم كيد خويشتن را مانند پروانه در مانده
  :دست خويشتن در پاي او نثار كنم  به اشارت بر نتابم واز اينسازم و اگر سر طلبد گردن  فدا

  كاشكي در عشق او صد جان همي بودي مرا
  ر پيش آورمـاني دگـجي ـتاند يكـو بسـتا چ

هاي سنگين ايشان از آتش عشق داغي و از تيغ شوق   را كه دلاي  طايفههرچندو اين كار 
 ما عاشقان سرانداز و مشتاقان جان باز اين را كاري اما ,زخمي ندارد غريب و عجيب نمايد

اشارت يك   بهسهل شمارند و اگر في المثل صد هزار جان در تن باشد براي يك رضاي دلدار
در  تقصير ةواسط  به و هنوز, كنندتصور در اينميان آرند و حيات جاوداني خويش  بر همه در

 باب نظمي در اين خود را از زرد روي دانند و عاشق صادق محبت سوختگان آتش پيش
  :بيت ,ويز انشا كرده استدآل

  دوو بـزاي تـه در پاي تو ريزم كه سـمن چ
  دواي تو بـ پةتـت كه شايسـس زيـسر نه چي

  شويم كار تو و سر درما  كه ستا اين غايت
  اي تو بودـد چو بقـباشـا پاك نـرگ مـا مـت

و  :اهللا گوش نهادهةت ارباب عشق و مقتداي مذهب اصحاب شوق سقاو از آن معني ملّ
 در صبحگاهي براي گفت  كه مياند  چنين روايت كرده٢»اةقَان ثُلَاِق ناهقَِل ِبِةرآِخي الْ ِفهدعساَ«

                                                   
 .گريز: اساس  .1

 .خداوند وي را از ديدار خود مشرف بگرداناد  .2
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آدم از خانه بيرون آمده بوديم   بر معامالت اصناف بنياطّالع حاالت طبقات خاليق و ةمشاهد
وقت   به ناگاه,دويدم ي ميهرکس و مانند سايه در پي ,زدم هر كوي قدم مي  درو چون آفتاب

   تقدير منشور زيباييةبر در سراي جواني را ديدم كه خام. چاشت در بازار شام رسيدم
 , عارض او نسخه كردةحف چيني باغ را از بياض صة بهار نگارخاننقّاشنام او نوشته بود و  به

  :بيت
  تـسانهايت  بي تو را ت رويـني كه هسـحس

  ست اغايت  بهست گل ولي نمك اينجا اخوب
ين ي آتشها  و آه,ريخت صد هزار ناله و زاري قطرات خون بر رخسار گلگون مي  باو

سرو اي : نزديك وي رفتم و گفتم  به من.رسانيد  سوخته او بر اوج سپهر ميةدرون سين از
 و اين ؟ست كه در تو ظاهر شده است اگل بوستان زيبايي اين چه حالتاي  جويبار رعنايي و

 از سر من ,كاره  چسؤالاين  با تو را : جوان جواب داد؟اي ست كه تو پيش گرفته اچه راه
  :بگذاربگذر و مرا 

  مالمت گوي را از من بگو كاي خواجه دم دركش
  ترساني از باران گذشت آن را كه مي كه آب از سر

 آن جوان چپ و .من قدمي چند دورتر رفتم و در پس ديواري بايستادم تا زماني بگذشت
آرزوي خوش   بهمنظر آن مكان آورده  به نيست رويکسهيچ  چون دانست كه ,راست نگاه كرد

  :لكش اين بيت بلندتر برخواندو صوتي د
  إليك سوي االفراط يف شدة احلب  بـذنـا مـا أنـا أدري مبـو باهللا م  

 را سپند  معشوق را دام دل عاشق كرده و جان عزيز محبةخداي كه كمند طر  بهيعني
 تصورجرمي هيچ يابم و   نميگناهيهيچ آتش رخسار محبوب گردانيده كه من در خويش 

پايان   به اومحبتدارم و عمر گرامي در افراط  دوست مي  او را بيرون از حدکه آنز كنم ج نمي
حسن و   به صورتي ديدم كه,سوي منظر سراي نظر كردم  به چون اين بيت بشنودم,برم مي

 و هر زاهد صد سال كه كمال لطافت و , در روي زمين نشان ندهدکسهيچ زيبايي نظير آن 
سر از منظر بيرون .  نصوح كندةي توبزون او را ببيند از زهد و تقٰواشكال دلربا و شمايل مو

  :گوش تو رسيده است  به گوهر اين نظم مگر:كشيد و گفت
  رة او ورقـذهب يف ص  يعشق من يا رقبةالعاشق  
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  ال يف ترتيلهـوكذا قد ق   s9 (#θ ä9$ oΨ s? §�É9ø9$# 4 ®L ym (#θ à)ÏÿΖ è?١  
ست چون لون رخسارش و نقره  ادست آرد زري  به معشوقلفز رماآيعني افسون عاشق 
در كالم مجيد بيان فرموده كه هرگز نيايد  و جلّ  و همچنين ياري عزّ,چون رنگ تن دلدارش

 بهترين چيزي كه در جهان :داريد، جوان جواب داد نيكويي تا نفقه نكنيد از آنچه دوست مي
 بر سر كوي تو افشانم ست كه آن است، اگر رضاي تو اين است نقد جان امحبوب دل من

  : گويدمؤلّف. براي روي تو بدين خدمت قيام نمايم
  ازـسـعادت دمـن بود و سـروز قريـبختم ام

  ر نازـاز س مـتـب ردـك ريـنظ مـويـس هب هـك
  تو دادم چو ز تو نيست گريز ههمه خود را ب

  واهي بنوازـواه بكش زارم و خـمي خـحاك
  ي توـيوـدخـت بـود طاقـبـي را نسـک رـه

  زاـد بار ايـه كشـد كـايــبود بـمـان محـج
  :بر روي آن نازنين كرد جان شيرين بداد گفت نيكو باشد چون يك نظر ديگر

  عاشقان پيش شان چنين ميرند  رندـرده برگيـان چو پـخوبروي  
ي آرا ملک  بهات كشورگير وزير مملكت آراي را بازگردانيد تامقدمو بعد اتمام سوابق 

كشورگير وزير خويش را پيش خويش .  مقال اعالم اخبار فرمايداز اينحال باز نمايد و  اين از
گذارد كه   نمي هنوز بخت خفته: تقرير كرد و گفتمفصّلطلبيد و ماجراي حال مشرح و 

دارد كه قيد از پاي   نمي نيل مراد بنمايد و چرخ آشفته جايزةي دردمندان چهرها شببيداري 
  شد،بسيار غدارگذشت و عداوت روزگار  ، مخالفت سپهر جفاكار از حداسيران فراق بگشايد

 و ٢ريزد من چه كين دارد كه هر روز درد درد ناكامي در كام جان من مي  بادانم دور فلك نمي
 حسد باعثة به آميزد و خاك مي  باخنجر جفا خون من  بهمن چه قصد افتاد كه  با بيدادگر راةزمان

رسد دريغ و  كامي مي  بهلقمه ابجامي   به غريزي كه دارند هر بار كه جرعهطبيعي و داعيه غيرت
 تغيير و تبديل مقرون  بهراهم وقت خوش راتاين حال   بارانند و پايان بر زبان مي  بيفسوس

موافقت يكي ترند و   بهمن  باايستند، روزي باشد كه آن دو خصم زبردست  نميگردانند باز نمي

                                                   
  .که انقلق کنيد رسيد مگر آن  نميان خدامقام نيکوکاران و خاصّ ؛ شما هرگز به٩٢آيه , )٣(عمران  آل  .1
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 برند تا نهال آمال من كه قه احوال من گشته است از ميان پرويندويي را كه سبب تفر
  و مصباح اماني كه,ت گرددبرگ و بار مانده است مثمر مود  بيصدمت سموم حوادث از
  :انداز سر روشن شود  به گشته استمنورتندباد حوادث چون قنديل در روز  به

  از گردش روزگار نوميد نيم
  :مصاحبت وزير اختيار كرد  بهدهنت ديوانه ديد و عزيمت رحلت هه هم بن سلسله آك

  ٣االثِر  و السيف ذيو اجلمر مضطرهاً  ٢اـ موتلق١قول الربـد مثـعزمي يوقّ  
  ِرـ ما علي البش٥اـالقضاء يرتل عقوم  نـ و م٤ةـن الريح يف دميومـاَمضي م  

  :طلب خاتم روان شد و گفت  بهزيرموافقت و  به سرانديپمعظّمو از شهر 
  دل مسكين كه رسانيد ترااي  خون گري

 مانند مسافر ٦»بردالعجوز«هم در سواد شب سردتر از  رسيدي غم هجرانش بدان روز كه مي
تر   و هم در بياض روز گرم,گذاشت  نميمهل و نامرعياي  جهان نورد ما در قطع منازل دقيقه

داد تا   نميو مجالمحلّ  عالم گرد در گرم روي فوت اهمال را  آفتابسياححر تموز اين  از
صحراي جان طريق سير گم كردي   درنوشت كه از مهابت صعوبت احضار آن ماه پهناي درمي

ماندي نه وهم جهان پيماي  جاي ات سپهر از حيرت و دهشت آن مانند آب پاي برسيارو 
صد هزار مقام   بيآمد و نه فكر تيزرو از فضاي وسيع آن نت رفيق بيرون ميمعو  بيمضايق آن از
  :گذشت مي

  و يبــداء قيــد الناحيــات مغـــرب   
  اـياـار يف جنــجـت االشـلـمـاك

  مداها فلو يسري ا النجم ما اهتدي      
  داـفـف باب مصـا الطيـفلو سار فيه

وقتي از پرتو هيچ  كه سواد آن درختان انبوه و اشجار خاردار چنان مشحون گشته  بهزمينش
 , بر تربيت خاك آن دست نيافتهر دپري  نشده و قطرات ابر كسمنور شمع عالم افروز خورشيد

صد هزار   با فلكةعاريت برده و چشم پير جهان ديد  بهو شب ديجور از ظلمت آن سياهي
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ي از نيش درآمد متراكم اشجار او  و اگر باد صبا در اغصان,ديده بر صحن آن نظر بيفكنده
 دقيق ة و اگر انديش, صد جاي خسته و مجروح گشتيرخارهاي نيستان جدت تنش مانند تو

د ماندي  و مقيتعلّق آن جام آسا در دام مةافتبي درهم ها شاخاثناي آن كور كردي در  مردم در
  :همراه جز غول گمراه و همزبان و همنشين جز ديو لعين نبود

  دـمتعبـب الـولالرض ذي الراه  ودهـنطيل اجلنح فيه سجحرق ـن  
   ومل يسمع له صوت منشِد١ملاتت  اك ببانهـنـا هـدت بعشـفلو نش  
  ناودـت مل يتـت بالنبـلو عصفـف  ٢فات هوسهاـه العاصـو يكتم في  
  دـن تعلّبـة مـا ذاك إلّا وقفـو م  راًـحتس يهـف انـالقطب تـيثب ومل  

*  
  تــاي آفـو دري اي درــر گامـه هـب  تـافـخـمرـپ و عـيــوس يـانـابــبي  
  باره بر سنگ تون يكـس ز كوهش بي  فلك از طول و عرضش نيم فرسنگ  
  ا راهـعص بي ورـچو كـهم مـند گـك  هذرد ماـبگ رازشـبر ف رـگ بـش هب  
  اندـا بمـن بر جـون زميـدم چ يك هب  د راندـنـت رـرصـص ادــب رـو گ ادر  
  ردـنگي مـاز تش] ٤و[وا ـرمي هـز گ  گسترد ايهـس كه بر وي ن ابري آ٣هر  
آفريده بر فراز آن نرسيده و هيچ سپرد كه از غايت رفعت قدم فكر   زير پاي مييها و كوه

 تيغش نيام ,انداخت  سايه مي دامنش بر سر آفتاب,مخلوقي عقبات آن نديدههيچ چشم خيال 
ت خارهاي آن مانند دست طاعنان حد  پاي راه روان عالم باال از,ساخت  مييخمرگردن  از

 در چاه مستقل  آن بر مثال يوسفةلّ از فراز قُگشت و برجيس آلود مي  مجروح و خونزليخا
ن و سرش از تاج مكلل اكليل ع و مزي مرصّاهاي كواكب منير جوز  كمرش از نگين,نمود مي

  :نظم, سپهر متوج شده
  شــير و مــار اطــرافش پربلنــد كــوهي

  ساس يافت فلكمكمر او   باكه ز بس
  سود ان ميمكه دامنش ز علو جيب آس

  تنش تمام چو برگ بنفشه گشت كبود
  :ست ا آناز اوصاف اي شمهبال كه اين ابيات  پرو در قطع هر بيابان
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  اـيا آهلـحـالضـص بـالً و يرقـلي  اـهـجن رفـيع ١داءـبي ةـو خموف  
  اـا أوعاهلـباهلـوق جـ ف٣ومـوحت  ٢س الضراغم جوفهاميتجارب األ  
  ٤دماهلا يهـعل تـخلف إذا کيـتب  ل ليلهاـطا مثـا القراـرت حتـم  

 او سر در ة پنجگشت كه شير فلك از هيبت زخم در هر گاهي از هر بيشه شيري پيدا مي
 تند او ةوقت حمل  به,جست ي راه فرار ميالثٰر كرد و گاو زمين در تحت ي سنبله نهان ميها شاخ

  راآمد و گرد متصاعدان رخسار مهر گره ثابت خاك چون گوي لعاب در جنبش و حركت مي
 پيدا آمده و يا  سرخ در آنياقوتاندود تو گفتي سرش گوي است كه دو كان لعل  گل مي به
را يار غار زبانش راست مانند  اصحاب كهف را بر وي قران شده دهانش غاِر و آفتابيخمر 

گردانيد نابهاي   نو سال عمر حيوانات هر روز سري ميده ماه هش بها دستخوار  خنجر خون
كشد تش گوهر جان را از معدن تن بيرون ميالماس حد:  

  سارـر كوهـمش چو آتش سـدو چش  دهانش چو غارو سرش همچو گوي   
  وهــتـدي در ســـب او آمـــيـز آس  ت و كوهـه دشـتي همـراه رفدر چو   
  مه آبـد چشـناخن دو ص هاده بـگش  تابـده شـرا كه رانـهر كوه و صح هب  
  ٦اـيـد حـردانـام گـوش نـه ناـه مـك  ٥اهـپسرم ـته جـش خسـد از ناخنـش  

آمد كه دخان انفاسش نقاب سياه بر رخسار روشن  رزه ماري بيرون ميکو از هر غاري 
 از باد لعاب او ,گشاد  در صحرا و كوهسار ميها چشمزخم دندان زهربار   بهست واروزي 

واي دهان او در طبع هوا بادي جهانسور  هتأثير و از ,گرفت ترياك اكبر مزاج زهر قاتل مي
ت نزديك او گذر كردي در اتالف نفوس خاصي  بهپرور  اگر نسيم صباي روح,گشت ظاهر مي

 حيوان افتادي چون تيزاب خنجر بر كندن ة و اگر قطره از لعاب دهانش در چشم,سموم گرفتي
ق مردمان زند هاي سخت همه در ح  شدي دو زباني كه هميشه نيشمتّصفبيخ نهال عمر 

 ة عجب پيكري كه گاه راست چون نيز.ساعي كه همواره در ايذاء نفوس خاليق سعي نمايد
 تن طول و عرض ةرشت  به مساحي كه,ي گنبد پيچ در پيچ گرددها گره شود و گاه چون حلقه بي
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ت سر باد صرصر را دست و پاي بندد و ي كه دستياري باد در شدسياح ,كوه و صحرا بپيمايد
  :وي دست يابد در سر كوفتنش شتابد بهکه  هراو را ببيند خواهد كه مهره برچيند و که  هر

  صبا رانـمساف ونـكه همچ تـس اپيكر چه
  پي و پا وه بيـرا و كـته ز صحـجهان بگش

   چو نيزه درازز و گهرـگ گهي شده چو سر
  اـند آسـا كمـه قـن حلـوده ز تـمـهي نـگ

  انـهـده پنـو شا درـرق انـك دو بـنه ابر لي
  داـ پيرانـک بيوج ــو م اك درــر ليـه بحـن

  انشـ ز آب دهاي رهـاك رسد قطـخ ر بهـاگ
  اـيـر گـزاج زهـرد مـه گيـمـش هـدايقـح

  رـيـشمش ام بيـيـ ننوـد همچـايـهي نمـگ
  جاـود يكـان خـيد از دهـكش غـدو تي گهي

   چو سنگ چنانكةرـو مه اك درـنه كوه لي
  افزا روحست  هدلـس عـون نفـع چـطب به

هاي روزافزون عين  ي گوناگون و تعبها رنجكشورگير بر اميد راحت وصال يار اين چنين 
كرد و خسك و   ميتصور ١اكسونو از بساط اطلس تر  دانست و خارهاي كوه را نرم  ميمسرت

ران دوست  و هجمجرب و سبب فراق ,پنداشت مغيالن بيابان را چون مفرش ديبا و حرير مي
 چه عاشقان آتشين دم نه ,كرد  بر روي زمين روان ميها چشم و جيحوني از در هر قدمي دجله

ست  اش مردم خوارها موج  به طلب معشوق كهکران بيست قدم چون در بحر متر دامنان 
 كنند و رتصو طري هاي گل صبا مغيالن را چون مفرش ٢ل بار خارهاي بنان او,ي نمايندغواص

دويد  ع نمايند و چون گردباد هر سوي سرزده مي تجر»ل نقدة يأيت نباءاو, ٣تومالْ اسكَ« آخر كار
آيد و آن پديد آن خاتم نشاني يابد تا حال پريشان او را ساماني و درد دل او را درماني  مگر از

ن فكرت نظرش بر  در اثناي آ.خاتم را براي دفع حوادث و وقايع دستگير خويش اشاره كنم
تي همنفس فريادرس مداي  همدم ثابت قدم واي  :وزير آورد و گفت  بهصومعه افتاد روي

                                                   
 )٣٣١ص , ١ج , معين. (جهت تفاخر پوشند غايت نفيس و قيمتي که اکابر به نوعي از ديباي سياه که به  .1

  )٥٨١ص , معين. (سرانگشت  .2
 .جام مرگ  .3



  ٢٧٥ \\االُنس  بساتين

 لناس ميسراست تا عذاب اليم در فراق يار و بالي عظيم اشتياق دلدار و مشتاق سفر و رنج 
ط و  اعتدال طبيعي كه بقاي مردم منوجاده و توان ابر بر ما كشيده است و مزاج را از قوت
خوار روي نقصان   و تن مسكين چون قهرمان يار خون,ي منحرف گردانيدكلّ  به هستهرچه

 حسن و جمال او روزافزون شده و مردم كه ديده بستر خواب سان بهآورده است و غم و اندوه 
 چون در توبه باز مانده و ضعف و بيماري در واليتين دست ها چشمچشم نديده و   بهمرا

  : گشادهتصرف
  و چگونه توان زيستن كه هـر نفـسي         بگ

  حديث عشق من و حسن روي تو باشد       
  تو ردم كه خوش زيم بيـاره بكـهزار چ

  فراق روي تو بـر دل همـي زنـد تيـري           
   كننــد تفــسيري١اگــر ز ســورة يوســف

  دم جز مرگ نيست تدبيريـچو نيك دي
ابيم، بعد چند روز كه اثر ذبول و كسي را دريجا  آنسوي آن صومعه بشتابيم، تواند بود كه 

نقصان آورده باشد و صحت خفّت در بدن ظاهر شده باز پاي در راه طلب نهيم،   به روي٢ولحن
االمر  ميان جان بنديم تا بنگريم كه عاقبت و اجتهاد در طي مسالك پيكان مثال بر كمر جد

توقيع فرمايد، اگر زمام مرام  تقدير منشور حال ما بر چه نوع ةسرنوشت را چه پيدا آيد و خام
 توان ديد و گل وفا از گلبن تمنّادست آيد و حيات مساعدت نمود چهره وصال باز در آيينه  هب

  :االّ وعده او توان چيد و
  ن أخين عليه محامـبأول م  فلسنا و إن كان البقاء حمييا  

ين  ازير بروصالش كي رسد، و  بهافزون بايد ز صد هزاران دل و جان در هجرانش تا
هيچ  آن بجنبانيدند ة حلقهرچند شد، كشورگير و وزير در آن صومعه رفتند و متّفقعزيمت 

آوازي نشنيدند، چون درون آن رفتند هيچ صداي جوابي در گوش ايشان نيامد و جز صرير در 
 آثار سكونت ظاهر بود و اماي نه، کسهيچ و  اجايگاهي ديدند در غايت نزهت و لطافت و در

 صاحب اين صومعه البتّهوار بر در بنشينيم كه  زماني حلقه: اب اقامت مجتمع، وزير گفتاسب
موطن خود   به خويش خواهد شتافت و٣سوي مسكن  بهكسي هست، بعد زماني هر جا كه باشد

 بر مراصد انتظار نشسته و دو چشم اميد چهار شده مانده بودند، همتباز خواهد آمد، ديده 
 ميمون او واضح و اليح ةشت زاهدي از دور پيدا شد كه نور تقوا در اسرچون چند ساعت بگذ
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وي مالقات كرد   بانمود، چون وزير  او ظاهر ميةو اليح بود و آثار صفاي باطن بر صحيف
 فراق مبتهج و مسرور گشتند، و ايامحصول سعادت وصال بعد امتداد   بهيكديگر را بشناختند،
هزار توقير   بالب ادب  بهجاي آوردند، وزير لبان دامن به ١ين موهبت مبينه اشكرهاي فراوان بر

 اعث كمال حقارتب  به زاهد نيز مانند گريبان,٢تقديم نمود بهو تعظيم شرايط تقبيل قدم زاهد 
معانقه دست در گردن وزير كرد، زاهد سبب ترك اهل و وطن و اقتحام در   بههزار آرزومندي با

لي در ضمير زاهد پيدا آمد و مأتمامي بگفت، بدين موجب ت  بهمهالك و اخطار باز پرسيد، وزير
 گشت و درون رفت، وزير را اجازت داد تا كشورگير را در صومعه متمکّنگراني در خاطر او 

چندين بشاشت که كشورگير پرسيد كه اين زاهد كيست  ,آورد، وزير براي اين معني بيرون آمد
 بيشتر معاينه گشت، وزير هرچهجانب تو   بهل طبع اول مشاهده شد و ميديدار او  بهتوهم  بااو

 بعد شكستن كشتي وقت بازگشتن از سرانديپ  بهكه اين همان زاهد بزرگوار است كه: گفت
ي فراوان در آن ها  حسن عنايت او راحتةواسط  به معرفت حاصل آمده بود وةوي سابق  بامرا
بال اگر هادي رعايت او سوي سراي امان مرا  پري در آن بيدايروزگار من متواصل شده،  بهايام

 قرار و آرام و  بيراه آموزي نكردي، چون شبانه پايمال آفات عظيم گشتمي و مانند خايسك
 سعادت اثر او افروخته  نظِر حوادث زمانه ماندمي، چنين اميد من از پرتِوة سندان سركوفتسان به
 و آن زاهد بس معتبر است و آثار ,ه او افراخته ماندتعيه مستجاباد رايات بخت من از مدد سپاِهد

ه دوران مقدم سعادات و ةام، حصول نعمت مالقات او فاتح چشم خويش ديده  بهكرامت او من
 سعي جميل ةواسط  به، امروز مرا يقين واثق گشت كه»ذا فحايل برق خلفه املطرٰه« كردم، تصور

مطيع و منقاد گردد  تو را  دندانت مطلق يابيم و سپهر از بِنآن زاهد عنقريب بر مراد خود دس
 كند و خاك جناب تصورهر حكمي كه بر زبان تو رود فلك اطاعت آن از جملگي مفرضات و 
 آب حيات واجب و بهجت ٣مشقّت و در خشك رود تعب و ,لب انقياد و تعظيم بوسد  بهتو

 ظفر و نصرت روياند و زبان  و ضجرت گل و ياسمين؟جاري گرداند و از سراب حيت
 تو افسر عظمت و كاله ٤دست بخت نامدار  بر و بحر برخواندشمشير آبدار تو عزانامه سالطيِن
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، كشورگير بدين ١»ةمع النِهِذل ٰهوصي حلَ عدمح الِْهللا«جبروت از سر سروران هفت كشور بستاند، 
اعزاز   بهزيارت زاهد رفت، او را  بهزيرمصاحبت و  به مبتهج و مسرور گشت وپرور بشارت جان

وجهي بهتر و   به و مراسم ضيافت, نمود و در تبجيل و توفير او مبالغت واجب ديدتلقّيو اكرام 
 دلگشا ساكن ةت آسا و حديقيك باغ جنّ  و در,تقديم رسانيد  بهطريقي بس اليق و درخور

 تحمل  بينام من بطلبيد،  بهرختهر گل و ميوه كه شما را مطلوب است از د: گردانيد و گفت
شما الحق نشود،   بهالمي براي اين معنيهيچ  که چنانزحمت و اجتنا در دامن شما برسد، 

 و چون چند روز ,ديدند  باب ظاهر ميدر اينكردند و صدق مقال او  ايشان هم بر اين جمله مي
ت من م كرم تو در ذسوابق حقوق: زاهد رفت و گفتيک نزد   بهين بگذشت وزير يك روز ابر

لواحق نعم متصل و مقرون گردد از محاسن اخالق و شمايل تو غريب و   بهست، اگر امتوافر
قلم خلود ثبت فرمايد، زاهد پرسيد   بهعجيب نبود و دبير فلك ذكر آن بر صحايف ليل و نهار

ه و اراده مشيت نافذ«دل و جان در حصول آن سعي محبانه بربسته آيد تا  هكه مقصود چيست تا ب
آرد، كشورگير   از تتق غيب چه پيدا»ءه و توايل نعماءهسابقه مفتح االبواب و مسبب االسباب تعايل آال

سمع رضا اصغا نمود و   بهشرح و تفصيل تقرير كردند، زاهد  باتجديد ماجراي حال  بهو وزير
 ةر روز در صومع و در آن كوه زاغي بود كه ه,اتمام آن مراد در جرايد كرم خويش مثبت فرمود

 سعي، طعمه براي خود و ٢ي و اعمالمشقّتاحتمال   بي احسان و نوال او و از خواِن,زاهد آمدي
ا گشتي و آن را بچگان بردي و اسباب معاش و انتعاش ايشان بر وفق ارادت ساخته و مهي

مام و زاهد الفتي ت  با و زاغ را بدين سبب, كرديتصورغنيمتي بس بزرگ و تجارتي بس مرنج 
وي انسي تمام گرفته تا در يك روز بر عادت مألوف   با و,كمال حاصل آمده بود  بهمخالطتي

د خاطر و انقسام ضمير در روي او ظاهر ديد و زاهد اثر ترد ,زاغ بيامد و پيش زاهد بنشست
  حالت از زاغ تفتيش نمود، زاغاز اينفكرت و انديشه بر دل او مستولي و غالب معاينه كرد، 

اداي حكايت خويش بر زاهد آغاز نهاد كه بر باالي كوه   بهدلي مجروح و چشمي خون اب
زند و كثرت اوراق و تراكم  ي الف برابري ميالمنتٰهةسدر  باست بلند كه در رفعت ادرختي

آشيانه ساخته جا  آندارد، من   محروس ميفروع او صحن زمين را از آسيب حرارت خورشيد
 از مزاحمت اعداء ايمن شده روزگار ها سال و مسكن و مهرب براي خود پرداخته و بودم
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 آسمان و ةت ايشان از من چون دست شير زمين از غزالگذرانيدم و دست مضر خويش دراز مي
جا  آن ماران شاهبود و چندگاه شد كه  چنگال باز بلندپرواز از نسر طائر گردون كوتاه مي

زخم دندان   بهو خورد  ميماران شاهآيد   كه بچه از بيضه بيرون ميرهر باسكونت ساخته است 
 درد و ةآرد، از دستبرد معادات او دل مسكين من چندان توش رميبزهرآلود دمار از نهاد ايشان 

 آن تحملعمرهاي دراز سپري نشود و محمل هزار كس ديگر از   بهغم ذخيره كرده است كه
 جگر و پيوند جان و حاصل ة چشم و پارقوت و سواد ديده و  دلةسپيد  بي مرا,گرانبار گردد

 فضيلت و بسيار و التذاذ باشد و مرگ عاجل را بر عمر باقي تمتّع حيات چه ايامعمر از 
  :رجحان بود
  تـت گريسـن و دوسـد بر مـن خنديـدشم

  دل و جان و ديده چون خواهد زيست  بيكو
 گونه سپريهيچ   به محنت و اندوهايامو ص گشته است  و عمري منفّمکدرعيشي صافي 

ب آ بهخورم و هر لحظه در التهاب   دردي تازه غوطه ميي و هر زمان در گرداب دريا,گردد نمي
 و چشم ,باشم بركشيده مي  سوگ درةسوزم و در ماتم ايشان همه وقت جام  رنج مي آتِشةديد

ن بچگان من تربيت و پرورش يابند صد انتظار بدين استظهار نشسته بود كه چو اميد من بر مرا
و پر و بال گيرند مرا از وجود عزيز ايشان فراغ بالي و انتظام حالي پيدا آيد و در سواد ربع 

 محصوره نام من از ايشان مذكور و مشهود ايامدوده و انتهاي عمسكون بعد از انقضاي انفاس م
ودند و ميان اصناف طيور همه ماند، ايشان در رخسار دولت من جمال و بر عارض بخت خال ب

كردم،  اعتضاد ايشان پرواز مي  بهپريدم و در فضاي گلشن آمال  و پشتي ايشان ميقوت  بهوقت
 گشتم و پيش زمرة اعداء و فرقه حساد خجل و ١»اِحنِج الْصوصقْ م واِحج النبولُسم«اكنون من 

 موضع زايل از اينست شر وجود او  اتمد و ,ي و شوكتي نماندقوتهيچ سياه رو شدم و مرا 
 غايب  بود از پادشاه چيندست پادشاه چين ت خاتمي كه برسبب خاصي  بهشده بود و شنيدم

شد تا در   نميگشت و آمدن در مسكن مألوف  نميميسرشدن و از اطاعت او سركشيدن او را 
 آن خاتم از دست او بجست و پيش آن پادشاه سرانديپ  باهنگام محاربت چين  بهاين وقت

ي او را حاصل رد و از استيالي آدمي بر خويش امن كلّ و او آن را فروب,ظالم جان شكر افتاد
يك دو بار   بهتي مديد بازآمد و در جاي قديم خود قرار و آرام گرفت و من هم بعد مد,شد
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كردم،   ميتصور شعار و دثار خويش ساخته و چنان ييز دست داده بودم و ناشكيباعنان صبر ا
موجب   بيسبب و عداوت  بي قصداز اينباشد كه هم بدين يك دو بار اكتفا خواهد كرد و 

ت او هر روز ازدياد پذيرفتن گرفت و  و چون كار از حد بگذشت و مضر,امتناع خواهد نمود
 گذشته تيز كرد، ايامون آمد و دندان بر خوردن بر بچگان من بر آيين پوست بير بار از يك  بههم

تر بر  وجهي آسان  بهسبب ظفر يافتن  به چند روز:خويشتن گفتم  بامرا طاقت صبر نماند و
دندان كام   بهميان نبست، چون ايشان را بچگان من كمر اجتهاد در كار اهالك نفس من بر

 تواند ,ه اسباب قوام عيش و استقامت ذات خويش معدوم بينداژدهاي فنا اسير گردانيد، هر گا
بود كه روزي شمشير قصد او بر جيد وجود من رسد و بر اهالك و اتالف نفس من دست 

پر كين بر وجهي كه ممكن  مهر و آن بيدادگر  بيخواهم تا در رفع بالي آن ظالم يابد، اكنون مي
باشم،  را طالب و زمان مكافات را مترصد مي و اجتهاد واجب بينم، فرصت مجازات گردد جد

 گشته است و اتمام متمکّنچه طريق در ضمير تو   بهمهم كه تدبير پرداخت اين :زاهد پرسيد
 من بر سرآتش درد مفارقت چون شمع : صواب نموده، زاغ گفت تو را چه نوع دل  بهمقصود

 غايت ناشكيبايي و بيخودي ي محجوب گردانيده و ازكلّ  بهرفته است و بصر بصيرت مرا بر
ي و سالك تميز خير و شر بر چشم عقل من پوشيده شده است و اعمال حسن تدبير را محلّ

 ساخته و چون پروانه دل يمجاملي نمانده است و خويشتن را از سوز فراق عزيزان فدا
 آفتاب حرارت ةهنگام غلب  به آن درختة در زير سايماران شاهخواهم چون  برسوختن نهاده، مي

 او بين  جهانة ديدهر دوو اندازم و گو ا ياران صدمت تندباد مكابره خود را برسان بهد، پخس مي
 بينايي عاري و عاطل ة بادام بيرون آرم و مثال كژدم از حلي١را از صدف چشم مانند مغز از

 اند  جان و مونس غمان دل و راحتة مستقبل بچگان من كه نور چشم و ميوايامتا در . گردانم
ست منقطع نگردد،  افي خالص و نجات يابند و نسل كه سبب بقاي ذكرجا  آنت جاني مضر از

 اما بنوشم، اند ع نمودهكام او رسم همان شربت زهر مذاق كه ايشان تجر  بهيا خود من نيز
بينم زيرا  مي ظن و استدالل و قياس دست خويش غالب و مهره او در ششدر بال افتاده ةغلب به

چند كرت خيمه در صحراي نخوت و غرور زده است و دست و   بهيافتن سبب ظفر  بهچه او
 و , گشتهتوجهي فراموش كرده و كمال عجز و نهايت قصور من نزديك او ثابت و مكلّ  بهپاي
من جهد چون تير قدر أست تيري كه از م اكمين قصد و انتقام من ايمن شده و معلوم از
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سپري دور و دفع نتواند كرد، هيچ ا بر هدف رسد و زخم پيكان زهر آب داده آن را خط بي ١و
در مشورت از ديگر اهل صحبت و معرفت مخصوص گردانيدي مرا نيز   بهچون مرا: زاهد گفت

ن صواب و صالح تو وجهي كه متضم  به طريق نصيحت٢»نِمتوار مشتسملْاَ«موجب   به باباين
بايد فرمود، زاغ  تو باز گردد اعالم مي  بهچيزي كه منفعت آن  به داشت وباشد مسلوك بايد

  عرض رسانيدم اگر درمؤقّف  بهمن نيز هم براي اين معني صورت حاصل پيش تو: گفت
اساس عزيمت و بناي تدبير خللي باشد اصالح آن بر ذمت كرم واجب و الزم شناسي و آن را 

 كه :زاهد گفت. ني و بر سوابق الطاف ضم گرداني كتصورسبب استحكام قواعد معرفت  به
 ذات و كثرت اعوان و اقران بر تو تفوق و رجحان ثابت دارد و ارباب قوتزيادت   بهماران شاه

طريقي سعي نمايند كه در آن نقد جان ايشان در معرض تلف و خطر   بهدانش در قلع بدخواه
 اما كه جان عزيز را بدلي نيست،  و در ضماير خواص و عوام روشن و مبرهن است,نيفتد

يش چگونه اند  بدل هست، پس عقل عاقبتاند  عزيز و گراميهرچنداخالف و اوالد او را 
بدل را براي چيزي كه آن را صد هزار بدل توان يافت فدا سازند و در   بيرخصت دهد كه

ن مخالف ممكن است كه براي دفع شر آ تو را گرداب تلف اندازند، خصوصاً در صورتي كه
سوي هدف جان او اندازي چنانچه   به گويم از لطايف حيل خدنگي راست رو سازي وکه چنان

چنان « :او را اسير زندان هالك گرداني و غبار تغيير حال بر دامن وجود تو نرسد اين مثل كه
  :صدق انجامد  به٣»كن كه هم مار ميرد و هم عصا سالمت ماند

ــر   ــل راهب ــو ز عق ــرد ك ــت انم   س
ـ دنـدان كنـد     فتنه     كـس تيـز    ر آن ب

  دشمن ار چـه بـسي نمايـد خـوار         
  چـشم در نايـد    هـيچ   خس كـه در     

  جـــستن پيكـــار همـــي بـــرآرد بـــ
  سـت  ا تـر  مور كو از همـه ضـعيف      

ــمني  ــت دشـ ــود دسـ ــاالور بـ    بـ
  تـاخــد سـايـبـع او بـي دفـاز پ

  ست  اهاي خصم بر حذر    ز كين و  ا
ــز   ــت آوي ــل دس ــدارد ز عق ــه ن   ك

  رو اثــر مگــذا  اتــا دهــد دســت از
  بربايـــد ديـــده كـــسوت نـــور 

ــشه ــاد از اي پـ ــار  نهـ ــل، دمـ   فيـ
  سـت   ا  و هميشه در حذر   زشير نر   

ــازور ــا    بـ ــه فنـ ــد نتيجـ   او دهـ
  ازد جنگـاب سـقـع  باوـصعوه ك
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  ون خود پرش را رنگـد از خـده   انداخت١ري از مكر و سوي اوـتي  
بندي  و بر چشمام  هپايان رسانيد  بهبازي بوالعجب دغاباز فلك  مهرهةنظّارمن عمري دراز در 

 و قلب ,دست آورده  بهكمال  بهتمام و وقوفي  بهياطّالعه گردان بدايع نماي و سبكدستي آن حقّ
 امتحان ديده براي اكتساب و احراز جواهر ثمين تجارب ةديد  بهكاري كعبتين ليل و نهار او

ميدان در اين و ,ختهتحقيق شنا  بهته و مواضع خير و شر راخا بت عمر را درذخاير و نفايس مد 
و  احي عقل عزيزملّ  بهمواج بحر در اينو ام   و رجحان از اشباه و اقران بربودهقوت  بهگوي

بدين نصيحت كه در : ت و ثنا زبان برگشاد و گفتدمحم  بهكران رسانيده، زاغ  بهكشتيکسبي 
 و ,اني حاصل آمدت جبر من منّ تو را من متواسل شد و  بهحق من مبذول فرمودي انواع منافع

ي دريا پيشه غواصتخم در زمين صالح ريزد و كان گوهر بكاود و که  هر :ندا هحكما راست گفت
 مقصود بر وي دست آرد و دِر  بهاهل خرد و تجارب كند عاقبت نقد منفعتي  باسازد و مشورت

از  تو را ممسدود نماند، اكنون حيلت اهالك مار مرا بياموز تا چون شانه حكم نافذ و امر جز
ت و امكان سر مويي ققدر طا  به دندان اطاعت نمايم و قدم در طريق مجهول بزنم واين
غبار فنا سياه   به كامراني او را چون حال خويشعمل مقرون كنم و روِز  بهنگذارم و آن را فرو

جاللت   بهست ان پادشاهي آست وسيع و در اكه نزديك آن كوه شهري: گردانم، زاهد گفت
 او را محبت او همان يك دختر است كه از غايت ةو رفعت منزلت موصوف و در خانقدر 

خواند، در گردن آن دختر  دارد و روز و شب صحايف دوستي او مي عزيزتر از جان گرامي مي
آوردن امثال آن تا روز قيامت را  جوهري خورشيدکه  هرست منظم از انواع جوا ايك عقدي
 و خود اند  را ترتيب كرده٢غايت غرابت و لطافت تو گفتي جواهريان حسن آن ، ازدست ندهد

الوريد  غايت دوست گرفته است و چون حب  بهاز دهان مار بيرون آورده و آن دختر آن عقد را
هنگام سر شستن، اگر ممكن   بهآرد مگر نمي دارد و يك زمان فرو مدام در گردن خويش مي
طلب آن عقد جمعي   بهربايي و در فضاي هوا پرواز كني، حقيقتشود آن را از پيش او ب

متعاقب تو خواهند فرستاد و تو چنان پري كه هم از نظر ايشان غايب نگردي و هم از آسيب 
 برسي آن ماران شاه جان شكر ايمن باشي و چون در مقام ةعقاب خدنگ تيز پر و كمان كروه

 عقد را ,هاهالك او پردازند بعد  به شود اول ظاهرماران شاه ,عقد در سوراخ جهد نمايند
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حصول پيوندد مرا خبر كني و اهل   به اين غرض توکه آن مجرد  بهبايد كه  و چنان مي,ردارندب
 تا من دشمن دوست را ,ي كه او را از خوردن وحوش و طيور نگاه دارنديخويش را بگو

 آن حال روشن كنم، زاغ ةمشاهد به چشم خود در خاك مذلت و خواري افتاده بينم و ديده را به
 ٢ريوز ه و اگر آصف و ب١ست اصواب و متانت  بهن كردي در غايتتلقي تدبيري كه مرا :گفت
  و براي اقتباس امثال آن,كردند تحسين آن ميبهتر از زبان بودند   دو زنده ميدر اين جمهر

 حيلت از اينه است كه بدين تدبير كار كنم و  و مرا فريض,نشستند  تو ميدر پيشزانوي ادب  به
نصيحت ارباب عقل كامل و موعظت ارباب  بهکه  هرنجات و خالص خويش چشم دارم چه 

 ماند و سعي او چون سعي طالب توقّف كيميا در پرده سان بهدهاء شامل كار نكند مقصود او 
 و , باشد٣ه وقت ضايعهم  بهآب حيات از دهان مار و جوينده قوي حيواني از صورت ديوار

 خردمندان را خالف كردن عقل چگونه زريناشارات ناصحان صائب تدبير گذشتن و راي  از
نزديك دهاء روزگار و دانايان دهر چگونه   بهرخصت دهد و رعايت كننده اين معني مذموم

  :معذور بود
ــا   ــر امن ــاً أن تظف ــئت يوم   إذا ش

  وع طالعـن ال ويل األلباب أطـفك
  ا ترجوه من حسن الصنعِ و خيطي مب  

  دمل حنو هم بالقلب والعني والسمِع
كشورگير و وزير   بهبعد اتمام اين مقالت زاغ بازگشت و دنبال آن مصلحت شد، زاهد روي

 غيب چه ة روز وافر انوار از پرد سفيِد تار و باِز شِب سياِه زاِغشنيد كه خالِقب: آورد و گفت
همه وجوه   بهبزرگ امري عظيم كه دست مطلب از ادراك آني مهم و آنچنان ,لطيفه ظاهر كرد

تمام   باكدام اسپاني  بهكرد  نمينمود و در سلوك اين راه مخالف پاي فكرت كار قاصر مي
كسي را كه امداد سپاه انفاس : معذرت دلپذير بگشاد و گفت  بهمقرون گردانيد، كشورگير زبان

م سپاه لشكر حوادث وقايع چه التفات نمايد و  باشد آنكس از هجو٤متبرك چون تويي پشتيبان
 بيرون كشيدن آتش اگرچه بندد همت كاري كه در گشادن آن دل روشن چون تويي ةعقد
آب و رويانيدن انواع رياحين در صحراي سراب محال نبود كه در چشم زدني بگشايد و  از
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را براي مجال اعتراض ان عالم افالك مدبرحكمي كه راي صواب شعار تو امضا فرمايد نه  هر
  :اعراضمحلّ ان مركز خاك را متوطّنتواند بود نه 

  مر بفراق شيمتها اللّيـايل    ف
  و أنّ الرياح ب غرباًـفل

  جيبك إيل ارادتـك امتثـاال     
  ت هلا هل هبت مشاالـوقل

*  
  راـست چوهر تـم ز بـالـت عـر نه خلقـاگ

  و همان باشد اد درـهر آنچه راي تو خواه
  خراب ادثاتـح ونـز شبيخ ودـش انـجه

  دـاشـان بـبـاسپو ـون تـع ر نه زـو اگ ادر
طرف عمارات شهر رخ نهاد و در قصر پادشاه   به زاهد بازگشتةزاغ چون از صومع

ساخت و فرصت را مترقب و مترصد جا  آني انبوه بود و مقام خويش ها شاخ  بادرختي بلند
 تا بعد ,ن عقد را كي از گردن بيرون كشدداشت كه دختر پادشاه آ بود، روز و شب چشم مي

زاهد وصيت كرده بود آن عقد را در ربود و برد که چنانتي مديد بدين مقصود ظفر يافت و مد 
 انداخت، طايفه كه براي طلب آن زاغ را تعاقب نموده بودند چون ماران شاهميان سوراخ  و در

جهت توسع آن   بهن برچيدند و آستينمعاينه كردند كه عقد در سوراخ افتاد دامن براي حفر آ
ل سرش را چون سندان بكوفتند و  بيرون آمد، اوماران شاهبر ماليدن، ناگاه در اثناي اين 

م در ل جان پليدش از تن جدا شد و از مفارقت روح مانند اژدهاي ع١که چنانزمين زدند  بر
  ].٢بردند [شاهپادت منسلك گشت، بعد عقد را بستدند و بر ا جمادةزمر

  شكر در حضرت باري تعاليةدفع آن خصم بدسگال شادمان گشت و سجد  بهو زاغ
شام ممات رسيده و صبح امل از خاور نجح خنجر   بهجاي آورد و روز حيات بدسگالي به

بركشيد، نه در كشور مقاصد آن ترك تاز شبخون سپهر شوري و نه در هواي هوا از تاراج سپاه 
  :موانع و عوائق غباري
  تر تواند بود   اين خوب  ازوقت  

  دـن شـاشخراه تاريك مانده ر
  هـان بگوينــد اگـر توانــد بــود  

  ـدان شــود آسـوار بــكار دش
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 محافظت تن او از طيور و وحوش و سباع وصيت فراوان واجب بود و  بهو جفت را
  چند روز كه زاغ را زيارتدر اين و , روان شدتر تمام هرچهسرعتي   با زاهدةسوي صومع به

  نيفتاده، دو چشم كشورگير ليالًاتّفاقسبب مانع مذكور حاصل نشده و آمدن در صومعه   بهزاهد
نمود، هم در اثناي   انتظار مي فساعة١ًساعةًبود و رسيدن او را   او باز ميةسوي آشيان  بهو نهاراً

 چشم يخمكر و تلبيس، آن مر پر و آن عباي لباس٢اين حال آن سياه پوش صاحب طير و سير
 آن هندوي , آن سوداي پريشان گفتار,جان  با آن حجر اسود, جسم، آن شبه طوسي پرانزحل

  :مردار خوار در هوا پيدا آمد
  دعـ ايل ص٣وبـعسـحبرفا ان ال  شرع علي ليس الغربان من يببن  
   التسمع٤ بعد ايامهصحابة موٰسي  ترتـد امـة و قـه يف مريـاصدق  

حيلت دقيق و تدبير متين و هالك خصم مخالف   به آمدنمؤثّرآواز بلند بشارت   بهو
  :٥»ابرالغ معز«. گوش زاهد رسانيد  بهبيدادگر و حصول رجاء بقاي اخالف و اوالد

  ن قرة عينه فاجيب بالرد املهولأيف ش  يناـوافـادي او تـناء االعـين االبـمب  
كشورگير   با بر روي او كرد وبسيارت مبينه استقبال نمود و بشاشت تهني  بهرازاهد زاغ 

 را از بار زودي دريابيم وصاع يوسف  به زاغ بشتابيم و آن خاتم راةخيز تا سوي آشيان: گفت
حكم وصيت من   بههرچندپاريم،  سدست سليمان  بهآريم و خاتم ملك را  بيرونيامين نبا

 آن مار را اي  نبايد بدو غفلتي راه يابد و درندهاما ,جفت زاغ آن مار را محافظت خواهد نمود
 خاتم انگشت ندامت سان بههاي تو ضايع شود، آخراالمر   زحمتتحملببرد، چندين سعي و 

 وزير  با كشورگير.يد مطلوب بر خود پيچيدن سر سوزني نافع نياقوت  بهمار گزيدن و چون
 و شكم مار بشكافت و آن انگشترين بعد چندان دقايق ٦ زاغ رسيدةموافقت زاهد در آشيان به

ي بزرگ كشورگير را مانند مهم و از حصول اين چنين ,حيل و تدبير از شكم او بيرون آوردند
يو لعين صد بازيافتن خاتم از دست د  بهانگشتري انگشت حيرت در دهان ماند و سليمان مثال

 و زاهد را معذرت واجب ,جاللت باري تعالي كرد  باهزار جواهر شكر و سپاس نثار حضرت
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 آمد سپاه مار و ديگر  و چون چند منزلت بر سمت سرانديپ, بازگشت١ و غالباًديد و سالماً
مع آمدند، اطاعت ج  بهت آن خاتم گرد اوسبب خاصي  بهشمار  بيوحوش و سباع چون مور

 شكار و ديگر وحوش و سباع و » حياتسياهي سپاه از حيات به« كشورگير گفت كه  باوزير
اجتماع اين اعداي خون ريز   بامردم خوار اشارت بايد كرد تا چند منزل متعاقب توانيد كه اگر

گوش   بهت آن خاتمخاصياز که  هر ساكنان آن شةان و زمرمتوطّن ة رويم نبايد طايفدر سرانديپ
ت مخافت تفرقه و غوغا و  و از غايت مهابت و شد,ايشان خبري نرسيده است خائف گردند

 .آيد ي را بدين سبب از تو نفرت طبع پيداآرا ملک و ,ميان ايشان ظاهر گردد شور و فتنه در
مون آن ض مكشورگير آن راي متين زاهد پسنديد و سپاه مذكور را هم بر آن جمله مثال داد و

  :مصراع,  رسيدانقياد و امتثال مقرون و موصول گشت و بعد دوازده سال در سرانديپ  بهمثال
  باز آمدم و غمانت باز آوردم

زر كامل عيار كمال   بهدست آمدن خاتم  بهسبب  بهي تبليغ كردندآرا ملک  بهچون اين خبر
  آمدن كشورگير٢بياناز  اماحون گشت، يب دل و دامن جانش مشحبفرحت و شادماني 

من چنان گمان : سالمت تن سيمين او مانند نقره درگداز آمد، تا وزير را پيش خواند و گفت به
الجانبين بعد المشرقين افتاده و  بردم كه كشورگير نصيب كام شير و اژدها شده باشد و بين مي

بير موافق تقدير نيامد و دل و  تداماشرب عذب عيش من از كدورت وجود او مصون گشته 
 , بودند٣ چشم منتظر و مترصد وصول مبلغ اين حال نشستهةجان كه در روزن ديده و مشبك

 و او از آن , بنشستند٤ماتم  بهاالحزان سينه ر از ضجرت بازآمدند در بيتدامني و آستيني پ با
که  هرو , ٦موتست ةرسنصيدگاه سباع گ ٥مرگحد و   بيخطر و مهالك پرها و صحراهاي بيابان

 مقبضيان اجل سپرد،  بهجا جان ت رفته بازنيامد و همانسش در وي در رفت چون تير از
خرچنگ   بهحصول عرض و نيل مقصود سالم بازگشت، هم شيران پيل شكار چون گرگ با

دامن وجود او بازداشتند و هم گرگان خونخوار مانند شير گرمابه بر اتالف نفس او  ت ازمضر
ست  ابادي چون قلم محاسب روان  ريگ بيابان كه از آسيب جنبش هرهاي جام از ,در نشدندقا

                                                   
 .غانماً: الف  .1

 .»ميان«تر  ولي درست, »بيان«: اساس و الف  .2

  .ندارد» نشسته«: اساس  .3
 .سينه نمايم بنشينند: اساس  .4

  .حد و مرو بي: الف  .5
  .اين واضح نشد که چه واژه است  .6



  االُنس  بساتين// ٢٨٦

  

ي در قوتهموم صحراي سراب نهال  پر سمومتأثير و از ,گرد تغييري بر رخسار حال او ننشست
قضا درنگرفت،   با عقل آمد كرديم و ليكتصرف تن او ذهول نپذيرفت، هر حيله كه ةحديق

ر  و تحيتفکّرزگي خيل غم و اندوه بر صحن سينه تاختن آورده است و افواج تا  بهبدين موجب
بايد انديشيد و حيلتي محكم  دفع او را تدبير متين مي  باز,بر ضمير من غالب و مستولي شده

 سعي جميل او آنچنان خاتمي كه سبب فتح هفت ةواسط  بهكه: بايد ساخت، وزير جواب داد مي
ران روزگار و تخت نشينان سپهر اقتدار در طلب آن خان و مان در ست و تاجدا اكشور كيهان

گوش   بهمعرض اخطار داشتند و جز خار نوميدي در پاي مراد ايشان نخليده و جز آيت خست
ل مهم آن اقتضا نكند كه جانب نوازش او را ةدست آمد، مكارم خسروان  بهجان ايشان نرسيده
 و نيز , دل او نهدةصود او راند و داغ حرمان بر ناصي مقةسين يكبارگي بر  بهگذارد و دست رد
 و شريعت و مروتمحاسن و فضايل ذات مردم است و خلف در مذهب  انجاز وعده يكي از

و طرازي نقش نبسته  ا ممنوع و مخطور و بر كسوت سيادت زيباتر از١»الوجوه من كلّ« فتوت
ذب أه و بر سپهر مواعيد كرم صبح كاز آن اختري نشان ندادتر   و بر فلك مهتري روشن,آمد

 ٢خلف هرگز نديد و در حدايق اقوال ارباب خرد مغيالن كذب هرگز نرويد و هميشه بيض
ت سرهاي ايشان لكرم در جناب عالي ايشان شاهي بود و همواره رخسار اميد بر آستان دو

النّ و خاتمدالمرسلين مورد و احتراز از ارتكاب امري نيكو آيد كه قلم گوهربار شرع سيين آن بي
را در ابواب نهي و زجر مسطور گردانيده باشد و اجتناب از مصلحتي پسنديده نمايد كه عافيت 

ذيل مشروعات   به تسمكامامخالفت احكام دين نبوي و شرع مصطفوي مقرون بود،   بهآن
عال ساختن و  اقبال و افة گزاردن و مسايل شريعت را قبلاٰلهيكردن و قدم در راه اتباع اوامر 

ست و هرگز  ابر وفق آيين داشتن سبب ارتقاء مدارج و اعتالء معارج دنيا و آخرت امور
 آن نبود و ةرعايت اين معني ندامت و ضجرت بار نيارد و جز سعادت دولت دارين اثر و نتيج

الَ«د كائنات و مقصود موجودات كه احاديث سي رهاِنبي الْ ِفةَيبيشتر هرچهاين  و مانند ٣»اِملَإس 
گذرد و   نميي در وهم و خيالتصرفهيچ  باب صادر است نبشته را در ترتيب آن كار اين در
شود آنچه درطبع ركيك و خاطر كند بنده فراهم آمد   نمي نيز الحق»اهلين و غاري نعوذُ ِباهللا«

گير آمد بدين ي جايآرا ملکنمود راي همايون برتر چون وزير سخن بدينجا رسانيد در دل  باز
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ن حق و مشتمل بر صدق است توسن انكارش رام و آهن موعظت و نصيحت كه متضم
 مهم وزير را براي اتمام اين .ظهور انجاميد  به١»ولُعي قحلْاَ«استبدادش نرم گشت و صدق معني 

 ازا گردانيد و كشورگير را تي اسباب ضيافت مستعد و مهي وزير بازگشت و مد,دستوري داد
  :ت گفت خبر رسانيد و بدين ابيات او را تهنيپرور  حكايت جاناين

  سعد الزمانُ و ساعده اإلقبـالُ     
  السعادة طائع يرج من والنجم

  ود يف املــين و اجابــه اآلمــالُ
  حيتالُ ليـالع بـطل يف واجلد

جاي سمن زرد گل سوري   به و,اسماع اين خبر چون گل در بهار بشگفت  بهكشورگير
 و ,باالي سرو سهي بدل گردانيد به و قامت بنفشه را ,م بشستآب نِق  به و سطح زرير را,گسترد

 و , و قطرات شبنم از نرگس مخمور برافشاند,شكر خنده بگشاد  بهسته راب دهان ةستپدو 
گاه كه  جاي آورد تا آن  بهواجبي  به و ساختگي آن سودا, نهادر طبق پا بجاده بيةصحيف بر

ز روز نقاب كحلي شب بر رخسار گيتي آراي بست و كواكب ثواقب عروس عالم افرو
  : تمام بگشاد طلعت نورگستر ماهةنظّار  بهبين ي جهانها چشم

  فكأنما مشس الضحي مل يغرِب  اـهار بنورهـِت النـيا ليلة حك  
  ا كالقري املذاهبـو الشهب فيه  خلعت السماء مقاضة مسرودة  
  ٢بار بني عنها جنوم الغيـكالش  ن جلني أحدقّتوالبدر كأساً م  
  مها اتري احملب املغربـمن لط  رهـية تأثّر بشـه عاصـاَو وج  
   العقربغاف لدـد خـه قكانف  مرتله ا سـأني الظالم رـهج  

و در زمان سعد و سعادت افزاي و وقتي مبارك دولت نماي بر آيين خسروان و جهانداران 
  موافقت ضمير جانبين استحكام پذيرفت و شبه بيگانگية و قاعد,تعقد مصاهرت منتظم گش

 و وفا كه  و رياض وال, بگشادمتبسم دهان مؤانست الفت و ة و غنچ,گوهر يگانگي بدل شد به
ت كامل و طراوت شامل از سر نظّارذبول آورده بود   به هبوب باد خزان حادثات رويةواسط به

 افيون حوادث بر بستر تأثير و چشم بخت كه از ,ل بيرون آمد آماة و خار نااميدي از ديد,يافت
 قرابت ةگلغون  بهتدؤ و ممحبت ة و چهر,حل شدکكحل بيداري ابد مت  بهغم خفته مانده بود

 و آتش جگرسوز , روشن آب حيات برخاستة ظلمات از پيش چشمة و پرد,آرايش گرفت
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 ةزهر  با و قران مشتري,نطقي گشتزد از آب وصال م فراق كه چون دركات دوزخ زبانه مي
  : شدمنور شمع رخسار شيرين  از پرتِو و قصر دولت پرويز,آمدپديد زهرا در جهان 

  مل يعد موضع فرقٍد عن فرقِد   ناِظرن إذا تأملَـكا الفرقدي  
*  

  رد قدر تاج و تختـالي كـاق هر دو عـاتّف
   چشم ملك و ديناتصال هر دو روشن كرد

  نيتـهر دو كـرد بايـد ته ت را بهـملك دول
  رينـر دو گفـت بايد آفـه دين و دنـيا را به

لت بنمود آثار سعادات دو هرها بر سپ  اين قران سعدين كه ادوار فلكي بعد قرنتأثيرو از 
 و ابواب دولت كامراني و ,اقليم ظاهر گشت كواكب عدد بر صفحات احوال ساكنان هفت

 و سپهر شعبده باز كه ,باب سرور و فرحت جاوداني بر اصناف خاليق گشاده و آماده شداس
آتش حادثه   بهروز  وفا برچيده بود بساط وفاق و داد بگسترد و روزگار جفاكار كه هرةمهر

كشورگير چون اين حال معاينه . دلجويي و عذرخواهي پيش آمد  بهنهاد دل مجروح مي داغي بر
اث حدكرد كه مگر ا  ميتصورماند و چنان   و در كار خود حيران ميتحيرمديد در خود  مي

نجات اشيايي كه آن را ر يطلسمات و نَ  بهجادوان استاد اي نمايند و ست كه او را مي ااحالم
  :راند  و اين ابيات بر زبان مي,و عرض كنند ااالمر حقيقي نبود برقبةعا

  نمـبي  ميارـه روي يـت كـ دولنـدر اي نم ياربـم
  مـنـبي يـار مــخ يـ بش گلـنـميـيـرو سـراز سـف

  ن تاختن كرديـآلوده بر م وابـه خـتويي يارب ك
  نمـبي دار ميـش را بيـت خويـه بخـ كاربـنم يـم

  عجب دارم ز بخت خويش و هر دم در گمان افتم
  مـنـبي يـدار مــا رخ دلـم يـوابـا بخـتم يـه هسـك

 آن ةنظّار  به چشمةهزاران ديد  باشتهگاستند كه سپهر پير جهان و مجلس انس چنان بيار
نمود بر   باز آن را در جيب و دامن خويش محافظت ميها سالگشاده و جواهر زواهر انجم كه 

 و چندان ,ت براي نثار اقدام آن دو نير فلك شهرياري پيش آورد بر سر تهنيطبق سيمين ماه
 گهرهاي قيمتي بر جانبي بريختند كه صحن زمين چون سقف آسمان  و ديگرياقوتدرو 

 تو ,نمودتر  از لمعان و شعاع آن شب قيرگون از روز عالم افروز روشنو  ,كواكب نماي شده
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  و,برين بر روي زمين افشانده است  رنگين از بساتين خلدهاي گلگفتي رضوان بهشت انواع 
  :ي خاك گوهري ثمين گشته هر جزيي از اجزااٰلهيتباشير قدرت  با

  را قَمـس فيهـمٍة ليـمغي  در يف ليلٍةـو قد نثروا ال  
  ١ن أجنمه من دررـو لك  خصار السماُء لنا جملساً  

 و ,ان خوش آواز پيش آوردند چنگ چون پيران سال خورده پشت دوتا گشتهمغنّيو طبقه 
 و در تنش جز پوست و ,ست بيرون آمدههاش از پو مانند عاشقان از غايت نحافت رگ

واز جفت ساز او ناهيد آآورد و از شرم لطافت  هاي حزين برمي هچيزي نمانده نال استخوان
انداخت، بوالعجب پيكري سر چو موذيان و  انگيز خود را در طاق نسيان مي چرخ، ساز طرب

هاي مخالف و دراز  زخم از دست هرچند , بيخردان دراز كردهسان بهرمساران فروهشته و پاي ش
 دست کسهيچ ده، برآورصد زبان فرياد   به پوشيده و٣ پيراهن كاغذيز چون ر٢دستي چنگي

 طريق راهزني پيشتر مسلوك داشته شرف هرچندنياورده و  انصاف بر سر و پشت او فرو
فسون و دم چوب خشك را   به و ناي جادوگر,قربت در مجالس بيشتر يافت نواخت و عزّ

 قير ةگردانيد، تو گفتي از كمال ساحري مار سياه را در دهن گرفته است يا چشم ميسخنگوي 
سرش از تن جدا نكند در سخن سرايي نيايد و تا آب در   با روان كرده، غريب خلعتيگلواز 

رود كار طرب و عشرت تر  نواهاي  به و ربابي شيرين دست,م نگشايدتكلّ  بهدهانش نكنند زبان
 چشم ةآب از چشم  خشك از زخم زخمه نشتر پيكرهاي رگزدن  به  و,داد را آب مي

  اخالص از گوشةضرب مطرب گرفتار شده بود حلق  بهاگرچه و دف ,گشاد صاحبدالن مي
 آمد و از دست  نميگرفت و بادي از پوست بيرون نميوجه پرده از روي برهيچ   بهكشيد و نمي
 و كمانچه از ,زد بر دل عشاق غمزه مي و كمان كمانچه تيرهاي سوزي در هر كشش ,شد نمي

 و چون ,آمد  دلبران نازنين از اختالط پيران گوژ پشت در نعره و فرياد ميسان به مصاحبت او
 اجماع تعجب و عزب رود از ,نهاد ظريفان راست طبع از اجتماع كهتران غليه و شعب بنياد مي
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باده حريفان مجلس را مست ١  بياسباب شادماني كژان دندان سفيد كرده بود و از كدوي
  :كرد  روان ميها چشم و از يك رود خشك دو رود از ,گردانيد مي

  ماـ و تبس٢رور بالوٰريـأحد س  واه إذا بكَيـروباً سـمض أر فلم  
  و إن ركب االجياد أبدي املکلّفا  در مادام راجالًـكتوم ضمريالص  

گوار ترتيب كرده كه از موائد هاي مختلف خوش  و شراببسيارهاي گوناگون لذيذ  و طعام
  :كرد داد و از حالوت ذوق شراب طهور حكايت مي برين نشان مي خلد

  هي النفس و ما تلّذ عني املقتينتما تش  نـ حِسٍئش ن كلّـدةٌ قد جهت ِمـماِئ  
 افطار  بي٣»الدهر صائم«شد و فرشته را كه  تهي شكم را از تناول آن سيري مزيد حاصل مي

هاي عنبرين سواد   و از انوار شمع,گذشت ي خوردن در دل ميتمنّالطافت آن  ةست از مشاهدا
 و از نسيم عطرساي آن اقطار و اكناف عالم چون صحن گلزار ,شب از رخسار روز دور گشته

  : حكايت كردهار و از تصاعد دود عود مجمر حببب و دامن سپهر از خانه عطّ, شدهمعطّر
  ٤ي ماا و هي يف اهللكو اصرب اعٰل  داًـلّـ و جتاًـمـ دائاًـامـسـتـذكي اب  

خاك را نصيب  ان مركزمتوطّنهاي مشكبوي مشام جان ساكنان صوامع افالك و  خل خلو 
 و از نفحات مشمومات بزم بهشت آيين در اجزاي خاك قالب ,بخشيد  ميتر تمام هرچهعطر 

  ايوان حكم جانورمنقّشلس سرور  اعتدال هوا مجرثيأ و از ت,آمد اموات جان نو درمي
اجابت   بهتقديم رسيد و شرايط فرحت  به در آن شب هم بدين صفت مراسم ضيافت.گرفت مي

 خلوت شتافت و ة شب افروز در سراپردپيوست تا آن زمان كه شهريار واليت زنگ يعني ماه
 و عروس ,بح منطفي شد و مصابيح منير انجم از دميدن ص,چشم جهانيان مختفي گشت از

 ة و زلف مشكين ظالم شب از چهر,آراي بنمود  از تتق مشرق رخسار جهانروشن روي آفتاب
 و ,تق عارض عرصه گيتي را نور و ضيا فراوان ارزاني داشتت كافوري روز برگرفت و هر

 در بحر اخضر  كشتي سيمين ماه و, روان گشت خورشيدزرين ةگردش چرخ دوالبي چشم از
 و اطراف كيهان كه چون خاطر نادان سياه و تاريك گشته بودند مانند دل دانا ,شد فلك فرو

  :روشني فراوان يافت و تباشير صبح رايات روشن برافراخت
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ــزه   ــذر لفج ــدر الع ــسل ق   دي
  كأنهـاً فـعـس طالـفّـو إذا تن

 سيفاً يسلٌ مدي الزمان و يغمد  
  ددـة تتجـاة و دولـيـاء احلـم

*  
  نور كسوت يدـكش گردون در بر چو صبح

  ورـجـب ديـردة شـاد ز رخ پـشـان گـجه
  داـد پيـر شـهـپـر اوج سـر بـهـاع مـعـش

  ورـط رـس بر مـكيـح ارـن وـرتـپ که چنـان
  اـد كرد دست قضيـ خورشةز فيض چشم

  دور تيـگي وادـاز س بـش تـمـظل بارـغ
يك جا بار دادند و   به و ماهي و كشورگير فراز تخت آسمان رفعت چون آفتابآرا ملک

 وزير روشن ضمير و ديگر اعيان و اركان مملكت را پيش خود طلبيد و هر دوي آرا ملک
خسروان   به تاج پادشاهية بخشندمبرهن است كهرا  جهانيان را روشن و عالميان :گفت

حكم حكمت   به١»هاَءمِنعي الَو ت وهاَءايل آلَعت«ار کسالطين كام  به تخت جهانبانيةجهاندار و دهند
 خويش پادشاهان سپهر تمكين را در بسيط زمين براي آن پديد آورد تا رياض دين و ةبالغ

 انوار راي انور ايشان  و از پرتِو, گيردملك از آب شمشير ايشان نضارت كامل و طراوت وافر
 برايا در ظالل ظليل عدل و احسان فارغ البال ة رعايا و كافةظلم از سواد گيتي محو شود و عام

ب و ايناب بيداد ظالمان خالص و مخال متظلمان از ة و طبق,و مرفه الحال روزگار گذارند
كمال عدل دوربين و وفور خرد   به و معلوم است كه رعايت معاني سابقه جز,نجات يابند

 رجال صورت نتوان بست ةطبق  و عقل كامل و دانش موفور جز در,يش ممكن نگردداند عاقبت
ãΑ%ỳ«موجب آيت كالم رباني كه   به نساءةچه فضيلت رجال بر زمر Ìh�9$# šχθãΒ≡§θs% ’n?tã Ï!$ |¡ÏiΨ9$#«٢ 

 اتصاِق ننه«مقتضاي   بهيشاننزديك همگنان ثابت است و قصور عقل و نقصان حصافت ا به
حد و اتمام امور ديني و   بي حفظ ممالكةچنين حالي عهد  با و,نمانده"  مخفي و مطوي٣»لقْعالْ

  و ابتدا آن را,كمال و دشواري تمام دارد  بهملكي و نظم مصالح طبقات خاليق جهان عسيرتي
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حضور   به بودن وتقلّد را ممعظّم امر وجود كشورگير اين  باحسن انتها مقرون گردانيد و مرا به
  :ويل رخصت جايز نبودأهيچ ت  بهتقديم رسانيد  بهعنصر دانش شعار او مراسم و شرايط او

  ر مرد و مرد هر كاريـكار ه  ست در جهان باري اكه پديد  
 و بر سرير , كسي زيبد كه زينت او از گوهر تيغ نه از گوهر ميغ بودبر سرتاج پادشاهي 

فر و ذ نسيم مشك ا١سروري پاي نهد كه مشام جان او از غبار صحن و غانه ازسلطنت و 
 و در , موي در بر او مالزم باشدسان به چون تارك بر سرو زر رغف و م, گرددمعطّرعنبرسا را 

 و ,كند هاي تازه نوش مي  سر اعدا خونةجاي كاس شراب كهنه در كاس  بهيي خطّها  نيزهةساي
 از نواهاي تر خوششكن در گوش جان او  و نعره مبارزان صفصليل خنجرهاي سرافكن 

  :خسرواني نمايد
  دـدار دهـير آبـكه بوسه بر سر شمش  عروس ملك كسي در كنار گيرد تنگ  
 انصاف منحرف بودن و براي منفعت و عظمت يك نفس خويش كه بقا و ثبات جادةو از 

ين هزار خلق را در معرض  است چندتعلّقچند روز معدود و چند نفس محصور م  بهآن
مذهبي و ديني پسنديده نشمرند، بعد اين اتمام كلمات دلپذير تاج و هيچ ت داشتن در مضر

ي را آرا ملکدست او داد، همگنان   بهكشورگير سپرد و زمام ملك  بهتخت و خاتم مملكت
 و اصل زائر  و شرِف نفسهمت و بر علو ,ت فراوان گفتنددمحمهزار زبان   به متيناتّفاقبدين 
طالع فرخنده خرد زمان   بهكشورگير تاج سلطنت و شهرياري را , ظاهر او گواهي دادند٢و عرق

جلوس ذات سپهر امكان   به و سرير مملكت و جهانداري را,سعادت اثر بر فرق فلك ساي نهاد
بنان همايون خود زينت و   به و خاتم جهان ستاني را,خويش زيب و بها و رونق و ضيا داد

  :جالل ارزاني داشت
  ا بقي الدهرـت لك العليا مـدامـف  رـذا له فخـٰهيا و ـني بك الدنـأه  
  خرصك االمسي و حق له النحر با  عةـر امللك كيوان رفـباهي سريـي  
  راد هلا القدرـف األعلي إيل دستك  هاـ نسيت٣ماـالك لـت األفـرقـتش  

                                                   
  .آن: اساس  .1
 .nobility و originمعني  به  .2

  .ال: اساس  .3



  ٢٩٣ \\االُنس  بساتين

“«بخش  دتتوقيع سعا  به ارادت ازلي منشور دولت راةخام Ïèè? tΒ â!$ t± n@«١ن گردانيد و مزي 
 شرق  تيغ آتشبار چون تيغ آفتابييد خاتم كه دست عنايت ايزدي در بنان او پوشانيد آفتابأت به

 و چون افسر بر خسروان ممالك بحر و بر و جهانداران هفت كشور بر ,و غرب عالم بگشاد
 ,برين گرفت تي از تنسم نسيم صباي عدل و احسان او رونق و طراوت خلدسرآمد و صحن گي

 و جمهور جهانيان ,د حوادث و فتن از مادر روزگار قطع كرد تولّقوتو شمشير مذاب رنگش 
 فرحت و شادماني ة و غنچ,در بساتين رفاهيت احوال و حدايق تبديل آمال قرار و آرام گرفتند

االصل و   و درخت فتنه و بيدادي كه ثابت,م بگشاد زبان تبسدر جملگي اطراف و اكناف جهان
نور طلعت   به و اين خبر وزير گوهر بلندبختي كه قصر دولت او,الفرع گشته بود از بيخ برافتاد

صدق مقرون   به شود مالك ممالك روي زمين گردد،منوري و لّحي مآرا ملکبخش  سعادت
  :مؤلّف لل.گشت

  دـف يريـدار كيـعز ائمه األق  دتالك و ساعـغدا ملك االم  
   بعيد٢ال يهنـلي طـا عـمداه  من امللك املعظّم مراتباً ازحو   
  ودـه سعـان عنـايـد له مـجي  قاهراً امللك سكندر كاإل متلّك  

 پرور ي در مجلس خاص نشسته بود و جام جانآرا ملک  باو در روزي از روزها كشورگير
آب  پر انگورة ديدسان به ثاني چون ساج گرم پرتاب و ديده كرد كه سمنبر ع ميجر تمؤانست

 و آن مجلس را از رخسار چون عارض خور بر صفت هشت بهشت گردانيد و درآمدناگاه 
  : خدمت بايستادمؤقّفسروآسا در 

لَعاِري النالْ و عاِجج ]و [لَعي الرِحيا ب ِملَّد ِا الِْراِه ظَناِننسٰل عاطَي ب٣ِهن  
ست  هو دلّ مرعي نماند ما قلّ  خيرالكالمةسبب اضطراب خاطر و عذاب دل قضي  بههرچند

وفا عنان تماسك و ضبط از دست   بي بيدادي زمانه نابكار و جفاي روزگارکه آن ةواسط  بهو
 حضرت خدايگاني عذرخواهي و در که آنتطويل انجاميده اميد   بهزبان و بيان بنان بستد عرض

»الُْءافَش مِلسمنَوص اغماض بر فرق اين سرگشته رنج فراق ةقبول يابد و سايمحلّ  ٤»ةٌقَد 
 ةنصيب نگرداند كه كلمات سودا زدگان را از سرچشم  بي عفو عيب پوشلذّت  و از,بگستراند

                                                   
 )٦٣ص , ٤ج , معين. (؛ خداي کسي را که بخواهد گرامي گرداناد٢٦آيه , )٣(عمران  آل  .1

 .طال بهن: اساس  .2

 .باطن انسان کند از ظاهر به آتش بر خاک و باد بيشتر رهنمايي مي  .3

 .رسد دست مي هاز صدقه دادن شفا ب,  شفا استدر صدقة مسلمان  .4



  االُنس  بساتين// ٢٩٤

  

حر محن افتادگان را از باد دادگان و در ب  به و عبارات دل,الخطاب نصيب آبي نباشد فصل
 و ١»ِلياللَّ ِباِطح كَاركثَِم الْ ويِلالذَّ لُيِو طَقاِشعالْ املَكَ« سالمت و لطافت رنگي و بويي نبود، ةحديق

 شهرياري بحر و بر , شاهي آمدهتصرف ةست تيغ در قبضشامروز كه ملك هفت كشور چون 
 نه از جهت انتماء و امتثال سپهر ,زم شده سپهر منزلت مالةين آستان اچون دولت و بخت بر

  و قبول جهان نفاذ احكام رد,جانب مطاوعت و انقياد زمانه بهانه واضح  و نه از,تي ظاهرعلّ
دفع نكبات و نيل  ان كيهان درمتوطّن اين حضرت موقوف و اعتضاد و اعتماد ٢»منع و الَ«حكم  به

  :بيت, سعي قدم كرم عام اين درگاه مقصود برمرادات 
  ر راـت و افسـدر تخـو قـزوده ز تـي فـزه

  ور راـت كشـفـو هـت جالل تـصي تهـرفـگ
  دــنـكـي نـاد مـي رمــاز ش وــت روزگار هـب

  در راـنـكـت سـم و دولـلك جـر مـهـپـس
  زيـد تـو را كـردگار بر سر خـلقـچـو بـرگ

  ر راكه را دو سر كه ز حكمت برون كشد س
فسانه  من روي ننمايد و خدنگ امل بر  بهعروس مقصود اگر گوهر مراد در دامن نيايد

 اين برآمد ظفر نرسد ديگر كدام روز بر آن دولت دسترس يابم و ةنجح و قدم رجا بر آستان
  :حاجت از كه چشم دارم

   كارم كه كندةگر تو نكني چار
د و ملك جن را بطلبيد و او را  او مثبت فرموة عريضةكشورگير رقم اجابت بر صحيف

 ها سبك عنان گشته باد آسا طوف كند و ها و كوه فرمان داد تا در جملگي بالد و امصار و بيابان
درگاه آرد، ملك جن چون مور كمر اطاعت   بهسرعت تمام  باهر جا كه پادشاهزاده را در يابد به

ادب بايستاد و چنان باز نمود كه پاي حسن   به بساط سلطنتةميان بسته بر حاشي و امتثال بر
نهايت خسروانه شامل حال من شود و فرمان جهان نفاذ   بياز امداد عنايت اي شمهاگر 

                                                   
باشد و شخص که پرحرف است مانند آن کسي است که در شب  هايش بسيار طوالني مي زند حرف عاشق که حرف مي  .1

شود  او خيلي کم حاصل مي  بهچيند کند يعني اگر کسي در سياهي شب چوب را از اين و از آن ور مي چوب را جمع مي
زند براي وي زياد  باشد يعني کسي که زياد حرف مي دهد منفعت زياد مي يي روز اين کار را انجام ميو اگر در روشنا
  .سودبخش نيست

  .٢٥٤ص , ٥ج , معين. (نه و آري  .2



  ٢٩٥ \\االُنس  بساتين

ن اقليمي و كشوري صادر گردد حصول مراد زود بر چشم توان داشت و دامن تعي بهپادشاهانه 
ا چنان روشن و كه بر راي م: دست توان آورد، كشورگير جواب داد هبتر  تعجيل  بهمقصود

 در كمند جنيان دستگير و اسير شده  در سواحل درياي چينزادهمبرهن گشته است كه پادشاه
 باغ ةبايد كه آن گوهر صدف شهرياري و شكوف بند مانده چنان مي دام ايشان پاي  بهاست و

 جايز مهمر پرداخت اين نوع دهيچ   به راتأخير و توقّفمن رساني و   بهجهانداري را سالمت
 و ,نشمري، ملك جن چون آب سر بر خاك انقياد نهاد و براي اتمام اين مرام آتش پاي گشت

 را در بند نگاشته زاده كه پادشاهيبادآسا در قطع منازل و مراحل مسارعت نمود و در موضع
و بعد چند  ,بشارت اصناف الطاف و انواع اشواق كشورگير قوي دل گردانيد  بهبودند رفت و
پادشاه   به موفورزاعزا  با را را بركشورگير آورد، كشورگير بفرمود تا سمنبرزادهروز پادشاه

 كه بسطت و وسعت آن از شرح و بيان مستغني قَنّوجتسليم كردند و ترتيب تفويض ملك 
ات پادشاهي كه رپايان و دا  بيمبذل اموال فراوان و نع  بهاست شرف اختصاص ارزاني داشت و

 قَنّوج گردانيد و در ١…همتتاريخ از تواريخ گذشته مثل آن مسطور نيست، كمر هيچ  در
 ٢…فرستاده و بامداد
افواي روح عاشقان تسنيم وصال , هاي شكسته طالبان مفرح حصول مطلوب بخش دل

ل مقصود خويش رسيد و هريك از آن منز  به از آن سرگشتگان سرا محنتيک هر محبوب
غرق شدگان درياي عشق گوهر مراد در كنار خويش ديد و روزگار جفا پيشه بدين مساعدت 

  : خويش خواست و اين ابيات دلپذير حكايت حال ايشان گشتةعذر جرايم سابق
  يدـمحبوب رس رها بهـس عمـق پـعاش  يدـوب رسـر مطلـان گوهـاز معدن ج  
  ٣ رسيديعقوب  گم گشته بههم يوسف  يرين پيوستـش  دل داده بهروـهم خس  

 شهر ة يف تاريخ غر»االنس بساتني« بهية املسمفذه النسخة الشريقد فرغ من تسويد ٰهل
  .فر هجري ختم باخلري والظ۱۰۴۶ّ ةاملبارك سن رمضان

  

                                                   
 .بياض در نسخة موزة بريتانيا خوانده نشد  .1

 .همان  .2

 بن حضرت )ع(تن حضرت يوسفهاي عشق خسرو و شيرين و گم گش داستان در اين بيت صنعت تلميح است و به  .3
  . اشاره شده است)ع(يعقوب



  االُنس  بساتين// ٢٩٦

  

  فهرست اعالم
  اشخاص

  »الف«
  ١٢٠ :رآذ

  ٢٦٠, ٣١ :مابراهي
  ٢٨٤ :نابن يامي

٥٣ :يابوالعالء معر  
  ٢٥٣ :اابوعلي سين

  ي عبدوس!اخستان
  ٢٣٢, ٢١٠, ١٧٥, ١٤٩, ١١٠, ٧٥ :وارسط

, ١٩٦, ١٥٣, ١٤٣, ٨١, ٥٦, ٤٨ ,٣٠, ٢٥ :راسکند
٢٦٢, ٢٥٩, ٢٥٥, ٢٤٦, ٢١٦, ٢٠٨, ١٩٨ ,
٢٩٤, ٢٩٣  

  ١٠٦ :بايو
  »ت, پ, ب«

  ٢٤١, ٩٨ :سبطليمو
  ٢٨٢, ١٢٦, ٧٥ :ربوذرجمه

  ٢٨٨ :پرويز
  ي عبدوس!تاج

  ٣٣, ٢٥ :رابوالمظفّ, تغلق شاه سلطان
  ٩٦, ٣٣ :تهمتن

  »خ, ج«
  ٢٤١, ٩٨, ٤٣ :سجالينو
  ١٠٩, ٥٠ :)ع(جبرئيل
  ٢٥٩, ٢٣٥, ١٩٩, ١٥٤, ٧٨, ٣٣ :دجمشي

  ١٨٣, ١٢٠, ١١١, ٢٧ :رجهانگي
, ٧٦, ٧٢, ٧١, ٧٠, ٦٧, ٣٧, ٣٠, ٢٤, ٢٢ :وخسر

١٧٦, ١٤٣, ١٣٦, ١٣٠, ١٢٣, ١٢٠, ١٠٠, ٩٨ ,
٢٩٥, ٢٤٨, ٢٣١, ٢١٥, ٢١١  

, ١٦٨, ١٥١, ١٤٤, ١٠٦, ٥٥, ٤٣, ٣٦ :)ع(خضر
٢٦٢, ٢٥٩, ٢٤٨, ٢٤٦, ٢٤٠, ١٩٨  

  »ز, ر, د«
  ١٩٦ :ادار
  ٥٦ :بدارا

  ٢٣٢ :يرابعه بصر
  ٢٥٦, ٢٣٩, ١٧٤, ١٣٢, ١١٧, ١٠١, ٧٨ :مرست
  ٢٧٢, ١٦٢, ١٦١, ١٥٤, ٩٠ :ازليخ

  »ض, ش, س«
  ر اسکند!سكندر

  ٣٣ :دسلطان سعي
, ١٤٣, ١٣٨, ١٣٠, ١٠٦, ١٠٥, ٩٩, ٢٥ :نسليما

٢٨٤, ٢٦٧, ٢٣٥, ٢٢٥, ٢١٠, ١٩٣, ١٥٣  
  ٢٦ :دسليمان بن داؤ

  ٣٠ :يسليمان ثان
, ١٧٧, ١٧٦, ١٧٢ ,١٧١ ,١٥٩, ١٥٧, ١٥٦ :رسمنب

٢٠١ ,٢٠٠ ,١٨٧, ١٨٣, ١٨١, ١٨٠, ١٧٩ ,
٢٩٣, ٢٣٧, ٢٣٦, ٢٠٩, ٢٠٤, ٢٠٣, ٢٠٢ ,
٢٩٥  

  ٢٠٤, ١٣٦, ١١٨, ١٠٢, ١٠١ :نشيري

 



  ٢٩٧ \\ فهرست اعالم

  ١٠٥ :ضحاک
  »ع«

  ٣٣ :يعبدوس
  ٣٨ :)ع(عزرائيل

  ٢٩٠, ٢٤٦, ١٣٤, ١١٦ :رعطّا
  ٢٤٨, ٢٤٠, ٢٣٥, ١٥١, ٤٣ :)ع(عيٰسي

  »ک, ق, ف«
  ٢٥٥, ١٧١, ٣٦, ٣٠ :نفرعو
  ١٠٥, ٣٣ :نفريدو
  ٢٦٢, ١٠٦, ٥١ :نقارو

  ١٩٦, ١٨٣, ٧٨, ٣٣ :وكيخسر
  »ن, م, ل«

  ٢١٠ :نلقما
  ٢٥٠, ١٦١, ١١٨, ١٠٢, ٨٧ :يليل

  ٢٤٦, ٢١٦ :جمأجو
  ١٦١, ١١٨, ٨٧, ٨٠ :نمجنو

  ٤٣ :اموالن, محمد خجندي

  ٥٩, ٣١, ٢٧ :محمد شاه
  ٢٥ :محمد شاه بن تغلق شاه

  ٣٣ :نمحمد صدر عالء احمد حس
  ٢٣ :يمحمد مصطٰف

, ١٧٠, ١٥١, ١٠٦, ٩٩, ٧٥, ٤٣, ٣٠ :)ع(موٰسي
٢٨٤, ١٩٣  

  ٢٦٥, ١٨٠, ١٤٧ :)ع(نوح
  ١١٣ :ننوشيروا

  »ي, و«
  ٢٢٥ :قوام

  ٢٤٦, ٢١٦, ١١٢, ٤٨ :جيأجو
  ٢٩٥, ٢٥٩, ٢٥٥, ١٨٨, ١٦٥, ١٠٦, ٩٠ :بيعقو

, ١٣٦, ١١٩, ١٠٦, ٩١, ٩٠, ٨٢, ٦٨ :)ع(يوسف
١٨٨, ١٨٣, ١٨٠, ١٧٩, ١٦٣, ١٦١, ١٥٤ ,
٢٩٥, ٢٨٤, ٢٧٥, ٢٧٢, ٢٥٩, ٢٥٥  

  ٢٠٩, ١٧٩, ١٤٧ :سيون

  



  االُنس  بساتين// ٢٩٨

  

  اماکن
  »ب, الف«

  ٥٨ :ناُجي
  ناُجي !جيناو

  ٩٣ :مبازار ار
  ٢٤٩, ٣١ :مباغ ار

  ١٢٢ :نبحر عما
  ١٩٩, ١٦٦, ١٠١, ٨٠ :دبغدا

  »خ, چ, ج«
  ١٦٢ :)رودخانه(جيحون 

, ١٦٢, ١٤٢, ١٤٠, ١٣٢, ١٣١, ١٢٠, ٧٦ :نچي
٢٢٣, ٢٢١, ٢١٥, ٢١٤, ٢١٣, ٢١١, ٢٠٩ ,
٢٧٨, ٢٥٩, ٢٣٨, ٢٣١  
  ٥٦ :نخراسا

  ٢٥٩ :اخط
  »س, ر, د«

  ٢٧٤, ١٦٦, ١٦٢, ١٠١ :دجله
  ٢٩٥, ٢٠٩ :ندرياي چي

  ٤٢, ٤١, ٣٧ :يدهل
  ٢٤٨, ١٤٠, ١١٥, ١٠٥, ٩١ :مرو

, ١٣٨, ١٢٤, ١٢٣, ١٢٢, ١٢١, ١٢٠ :سرانديپ
٢٢١, ٢١٥, ٢١١, ١٥٠, ١٤٢, ١٤١, ١٣٩ ,

٢٣٧, ٢٣٦, ٢٣١, ٢٣٠, ٢٢٩, ٢٢٨, ٢٢٧ ,
٢٧١, ٢٦٧, ٢٦٠, ٢٥٧, ٢٥٦, ٢٥٥, ٢٥٤ ,
٢٨٥, ٢٧٨, ٢٧٦  
  ٣٤ :وسنار گا

  »غ, ع«
  ١٠٣, ٩٧, ٧٥, ٧٤, ٦١, ٥٣, ٢٤ :معج
  ١٠١ :قعرا
  ١٠٣, ٦١, ٥٣, ٢٤ :بعر

  ٢٧٣ :فغاِر اصحاب كه
  »گ, ک, ق«

, ١٩٤, ١٩٣, ١٩١, ١٨٠, ١٦٩, ١٦٧, ١٦٥ :جقَنّو
٢٠٥, ٢٠٤, ٢٠٣ ,٢٠٢ ,٢٠١ ,٢٠٠ ,١٩٨ ,
٢٩٥, ٢٠٩, ٢٠٨, ٢٠٧, ٢٠٦  

  ١٢٥ :ركشمي
  ١٦٨, ١٦٥ :)رودخانه(گنگ 

  »ه, م, ل«
  ٣٤ :يلکهنوت

  ٢٢٤, ١٩٩, ١٨٣, ١١٠, ٤٥, ٣٦ :رمص
  ٢٢٥, ١٤٠, ١٠٩, ١٠٧, ٥٦ :دهن
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  ها ستاره
  »پ, ب, الف«

, ٤٧, ٣٧, ٣٦, ٣١, ٣٠, ٢٩, ٢٧, ٢٤, ٢٢ :بآفتا
٧٣, ٧٠, ٦٧, ٦٤, ٦١, ٥٦, ٥٥, ٥٤, ٤٩, ٤٨ ,
١٠٤, ١٠٠, ٩٣, ٩٢, ٨٩, ٨٢, ٨١, ٧٩, ٧٥ ,

١٢٤, ١٢٢, ١١٩, ١١٥, ١١٣, ١١٠, ١٠٨ ,
١٥١, ١٤٧, ١٤٣, ١٤٠, ١٣٨, ١٣٢, ١٢٨ ,
١٨٣, ١٨٠, ١٧٨, ١٦٨, ١٦٦, ١٥٦, ١٥٣ ,
٢١٨, ٢١٦, ١٩٦, ١٩٢, ١٩٠, ١٨٦, ١٨٤ ,
٢٣٤, ٢٣٢, ٢٢٨, ٢٢٧, ٢٢٥, ٢٢٤, ٢٢٣ ,
٢٦٠, ٢٥٩, ٢٥٧, ٢٥٥, ٢٤٧, ٢٤٠, ٢٣٥ ,
٢٧٣, ٢٧٢, ٢٧١, ٢٦٩, ٢٦٧, ٢٦٤, ٢٦١ ,
٢٩٣, ٢٩١, ٢٩٠, ٢٧٩  

  ٢٦٠, ٢٢٤, ١٤٥, ١١٩, ٩٧ :ربد
  ٢٧٢, ٩٦, ٧٥ :سبرجي
  ٢٣١, ٢٢٠, ٢١٥, ٧٢, ٢٦ :مابهر
, ٢٥٠, ٢١١, ١٨٠, ١٦٩, ١٥٧, ١٢٤, ٧٧ :نپروي

٢٧١, ٢٦٢  
  »خ, ج«

  ٢٧٢, ٢١١, ١٧٣, ١٢٢, ٩٦, ٥٦ :اجوز
, ٥٠, ٤٩, ٣٥, ٣٤, ٢٧, ٢٥, ٢٤, ٢٣ :دخورشي
٩٠, ٨٥, ٧٥, ٧٠, ٦٧, ٦٦, ٦٤, ٦٠, ٥٧, ٥٦ ,
١٠٧, ١٠٦, ١٠٢, ١٠٠, ٩٦ ,٩٥ ,٩٢, ٩١ ,

١٤٩, ١٤٢ ,١٣٢, ١٣١, ١٢٤, ١١٤, ١١٠ ,
١٦٨, ١٦٢, ١٥٧, ١٥٥, ١٥٣, ١٥٢, ١٥١ ,
٢١٩, ٢١٨, ٢١١, ٢٠٠, ١٩٣, ١٧٩, ١٧١ ,
٢٥٧, ٢٥٦, ٢٣٤ ,٢٢٥ ,٢٢٤, ٢٢٣, ٢٢٠ ,
٢٩٠, ٢٨١, ٢٧٧, ٢٧١, ٢٦٢, ٢٦١, ٢٥٩ ,
٢٩١  

  

  »ع ق, ز, د«
  ٢٥٥, ٦٨ :ودل

  ٢٨٤, ٢٢٠, ٢١٦ :لزح
  ٢٣٤, ٥٠ :اسه

  ٢٢٣, ٢٠٨, ٩٦ :دعطار
  ٢٨٩, ٢٥٠, ١١٤, ٩١ :رقم

  »ه, م«
, ٧٢, ٧٠, ٦٦, ٤٨, ٤٣, ٣٨, ٣٠, ٢٧, ٢٥, ٢٤ :ماه

١٠٠, ٩٩, ٩٦, ٩٤, ٩٣, ٩٢, ٩١, ٧٧, ٧٣ ,
١٢٠, ١١٩, ١١٨, ١١٥, ١١٤, ١٠٧, ١٠٢ ,
١٤٢, ١٤٠, ١٣٦, ١٣٢, ١٣١, ١٣٠, ١٢٣ ,
١٧١, ١٦٩, ١٥٧, ١٥٦, ١٥٤, ١٥٢, ١٤٥ ,
٢٠١, ١٩٠, ١٨٤, ١٨٣, ١٨٠ ,١٧٩ ,١٧٢ ,
٢٢٤ ,٢٢٣, ٢٢٠, ٢١٩, ٢١٧, ٢١٥, ٢١٣, 
٢٣٧, ٢٣٤, ٢٣١, ٢٢٩ ,٢٢٨ ,٢٢٧, ٢٢٥ ,
٢٥٦, ٢٥٤, ٢٥١, ٢٥٠, ٢٤٨, ٢٤٥, ٢٤٠ ,
٢٨٧, ٢٧٣, ٢٧٢, ٢٧١, ٢٦٣, ٢٦٢, ٢٥٨ ,
٢٩١, ٢٩٠, ٢٨٨  

  ٢٨٤ ,٢٧٣ ,٢٧٢, ٢٥٧, ٢٣٤, ١٨٩ :خمري
  ٢٨٨, ٢٢٠, ٢٠٨, ١٥٦, ١١٣, ١٠٢, ٢٦ :يمشتر

, ١٢٦, ١١٦, ١٠١, ٥٦, ٥١, ٣٨, ٢٦, ٢٢ :رمه
١٨٦, ١٨٥, ١٦٨, ١٦٥ ,١٦٤ ,١٦١, ١٣٢ ,
٢٤٤, ٢٣٩, ٢١٧, ٢٠٣, ٢٠١, ١٩٤, ١٩٠ ,
٢٧٣, ٢٦٧, ٢٦٤, ٢٦٠, ٢٥٧, ٢٥٠, ٢٤٦ ,
٢٩١  

, ٩٨, ٩٢, ٩١, ٦٠, ٥٥, ٢٦, ٢٤, ٢٣, ٢٢ :لهال
١٧١, ١٤٠, ١٣٢, ١٣١, ١٣٠, ١٢٢, ١١٩ ,
٢٠٠  
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  منابع و مآخذ

ويرايش از حسين استاد , الدين مجتبوي دکتر سيد جالل: ترجمه و توضيح, حکيمالقرآن ال .۱
  .شه  ۱۳۷۱زمستان / ه۱۳۱۳المبارک  چاپ اول رمضان, تهران, انتشارات حکمت, ولي

  .ونهنسخة لک, االُنس ينبسات .۲
  .يطانيهنسخة بر, االُنس ينبسات .۳
  .سعوديعربستاِن , هينة منورنسخة مد, االُنس ينبسات .۴
  .سعوديعربستاِن , ينة منورهنسخة مد, االُنس ينبسات .۵
  .ش ه ۱۳۷۱, يرانا,  تهران,يرکبيرسة انتشارات ام مؤس,ين معمحمد دکتر ,ينفرهنگ مع .۶
  .ي دهل,ينيات ديغ تبلة اداريمرکز, ) اردو لغتـ يعرب(المنجد  .۷
، تهران، اميرکبير, )ه ٥٩٥: م (علي ابوبديل بن الدين  العجم افضل حسان ,ي خاقانيواند .۸

  .شه  ١٣٣٦
الدين علي حسيني  الدين محمد بن شرف تأليف تقي ,االفکارة و زبداالشعارةصخال .۹

,  م۱۹۹۳, پتنه, کتابخانة خدابخشفهرست , ۶۸۴ شمارة پور ي بانکةنسخ, »کاشي تقي«
  .۷۳ ص, ۸ ج

 مطبع دارالکتب ,ياد عبدالباق فومحمد مرتّبة ,يمن الکرآفهرس اللفاظ القرمالمعجم ال .۱۰
  .شه  ۱۳۶۴, القاهره ,يهالمصر

, انتشارات اميرکبير , گنجويي نظامحکيم ابومحمد الياس بن يوسف از , خمسهاتيکل .۱۱
  . شه ۱۳۶۶ چاپ چهارم, تهران

 ,ي فروغي علمحمداهتمام  به, الدين مصلح سعدي شيرازي شيخ مشرف, ي سعداتيکل .۱۲
  . شه ۱۳۶۵, انتهر, انتشارات اميرکبير

, محمد ابوالفضل ابراهيم, عارضة بأصوله و علق عليه, البي العباس بن يزيدالمبرد, الکامل .۱۳
  .مصر, لنهضةمطبع دارا, السيد شحانه
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 نحوي المتوفي يالعسکرحسن بن عبداهللا بن سهل الل ه يب ا,»االمثال کتاب«األمثال ةجمهر .۱۴
  . هجري۱۳۰۷الحرام  محرم, بمبئي, هجري ۳۹۵

  .)ه ۴۲۹: م (يثعالبابومنصور ال, عبدالملک بن محمدثمارالقلوب  .۱۵
  .يمثال للعسکررقم واالالالفاخر .۱۶
, عبدالعزيز الميمني, عبيدالکبري األونبی الوزير أبي,  في شرح امالي القالييلآلل سمط .۱۷

  . م۱۹۸۴/ ه۱۴۰۴, لبنان, بيروت, دارالحديث
  .م ۱۹۶۵,  دمشق,يصل في الدکتور شکريق تحق,اربخأشعاره و أ يةهابوالعتا .۱۸
 ,مصر, دارالمعارف,  عبده عزاممحمد يق تحق,يزي التبريبلخطباتمام  ي ابيوانشرح د .۱۹

  .م ۱۹۵۱
ضبط و , المسمي بالتبيان في شرح ديوان, البقاء العکبري شرح ابي, يالمتنبالطيب  أبي يواند .۲۰

 ,فة دارالمعرمطبع, شلبيعبدالحفيظ ال, االبياريابراهيم , ي السقامصطٰف, صححه وضع فهارسه
  .م ۱۹۷۸/ه ۱۳۹۷, لبنان, بيروت

  .م ۱۹۵۷, بمصردارالمعارف  مطبع, تحقيق محمد عبده عزام, تمام ي ابيواند .۲۱
هنري هپس , کارليل, عني بتصحيحه و تنقيحه, العدويعقبةغَيالن بن , ةمالر يذرعش يواند .۲۲

  .م ۱۹۱۹/ه ۱۳۳۷, يةلکل املطبعةفي ا, جييمبرک کلية نفقةعلي طبع , مکارتني
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  سنگ شدن بي
  آيت فرار خواندن

  امن زدندست در د
  جاي گرفتن

  کمر بندگي بر ميان بستن
  آب بر فرق راندن
  المنتهي آشيان ساختنةبر شاخسار سدر

  قعرجهنّم فرستادن به
Mss. of the Basatin 
The Basatin exist in the following five Mss: 

(1) The Moscow Ms. copied on the 27th Zil-Hijja A.H. 836. in Herat by 
Qawwam bin Mohammad Mazandarani noticed briefly by Dr. Iraj 
Afshar in the Majalla-i-Rahnuma-i-Kitab, Farwardin H.S. 1340. This 
Ms. preserved in the Institute of Peoples of Asia, 2, Armensky Street, 
Moscow. The copy of the Ms. has not been available to the editor of 
this book. 

(2) British Museum Ms. described by Rieu in the Catalogue of Persian 
Mss. of British Museum, Vol. II, p.752(b). It contains 167 folios in 
clear Nasta‘liq copied in Safar A.H. 1074. 

(3) Tagore Library, Lucknow University Ms. No. 297-15/M70B, copied 
on the 1st of Ramazan A.H. 1046 in clear Nasta‘liq 14 lines to a page 
with headings and Arabic verses in red. The Ms. was purchased by one 
Ambika Prasad on 28.02.1944 for a throw away price of Rs. 25/-. 

(4) Maktaba-i-Shaikh ‘Arif Hikmat, Madina-i-Mukarram, Saudi Arabia, 
No. 9/902, dated Friday 18th Moharram 874 A.H. in Nasta‘liq and 23 
lines on every page. 

(5) Maktaba-i-Shaikh ‘Arif Hikmat, Madina, No. 8/902 undated, Nasta‘liq 
script, a later copy. 

Prof. Nazir Ahmad 
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احماد، ترشح، اقتدا، اتباع،  ن ويب، تحسير، ترتيثأر، تيبوب، تدوهل، احتمال، يانتظار، تقب
اعتراف، تبسج، تواتر، تصروفم، اسماع، اعتدال، تحمل، تمو …  

c) According to Arabic rules of grammar Nouns and Adjectives have been 
used in agreement with each other in number and gender. Here are a 
few examples: 

  … ويهن ماضي سالط,يه ذنوب ماض,ه جرئم سابق,يه اوصاف مرض,يه مرضةيقض
d) The author has used very idiomatic language in the Basatin: 

  برجاي گرفتن
  جاي ماندن

  در بند آهن کشيدن
  عذر جرايم باز خواست
  بستر و بالين ساختن

  بيرون انداختن
  قدم در راه زدن

  قلم کشيدن
  ردندست آو هب

  عنان معطوف گرديدن
  نقش بستن

  کاله غرور از سر نهادن
  تيغ را آب دادن

  بر سر حرف اطاعت آمدن
  در لرزه افتادن
  در تاب شدن

  دندان اضطرار گرفتن به
  تاختن آوردن
  از دست رفتن

  دل بر فرار قرار داشتن
  ديده غبار گرفتن

  در حضيض ادبار انداختن

  در سلک وجود کشيدن
  از ميان دو کردن

  دست بردن نمودن
  ندو پاره کردن
  ارزاني داشتن

  ظالل بر سر گستردن
  آب دادن

  آرايش بخشيدن
  بر ميان بستن

  سرمة چشم ساختن
  سر ايوان هفتم زدن سراپردة رفعت قدر بر

  موشکافتن
  راي در بسيط جهان نصيب شدن

  چنگ باز داشتن
  برآوردنگرد فنا 
  آب شدن

  پرده گشادن
  دست آوردن هسررشته ب

  پاي در دامن کشيدن
  ندنکطناب در گردن اف

  قفا بريدن
  در زمين فروبردن
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من يذاقت و  کمال دانش و وفور ح, مواقف و مخالف,ت قربت و شرف اختصاصعزّ
 ت و محب,نما و غاز نشوآ و ي دم و علم کامل و عمل شامل مبداء صبيقدم و خجستگ

ريخٔام تايف و ن توقّه جعب, مالزمت و مواظبت,اصدقاء موافق  دوستان صادق و,تمود, 
الم مالحت و مصر جامع السةني مد,ان ساطعهل قاطع و بري دل,ريثأمن تي حسن عبادت و

ادت و عنوان ي طراز کسوت س,ت و وفور خفقتي صدق حر,قت رحلت و مفار,صحت
 قلت انصاف ,لي شرح و تفص,يب معانيع عبارت و غراي بدا, طعن و سرزنش, مجدةنام

 ,نيتحس انصاف و ,داب و مکارم اخالقآ محاسن ,مي ثابت و مستق,و کثرت حسد
 ,هشيدت ان طاقت فکرت و قو,يفرحت  وي و سروري و سلوتيانس ,معادت و مناشقت

 طالبان ة زمر, جامدهحيک و قري طبع رک, انس و سلوتهاري ,ام و سوابق عواميسوالف ا
 فضالء روزگار و بلغاء ,ع کرميم و بداي محاسن ش,مول و ملتمسأ م, خاطبانةو فرق

ز و يرت در براعت و سخنوران ممي حاکمان عدل دست بالغت و ناقدان بص,ثارآسحبان 
 استعارات , وافري کامل و خطّيبي نص,يق معانياظ و دقاالف  غرر,رشناسان مبرزهگو
ق و  تفر,اره اعتضاد و استظ, احتراز و اجتناب,مهم و تفي تعل,بيات عجيهب و تشبيغر
ه ,لتبدهريغ مت وهت و نم.  

It is to be noted that in most cases the words and phrases in the compound 
forms rhyming among themselves. 

13. The grammatical aspects of the words used in the Basatin need 
consideration. 

a) The several of the Arabic words have mostly been formed according to 
Arabic rule of grammar. A few examples are theses: 

 »ميعظ« ,في صحا»صحف« , مناشر»منشور« ,درر »در« , اشباح»شبح« , صور»صورت«
 ,لي فضا»لتيفض« ,عي بدا»عيبد« ,يل آل»ؤلؤل« , حوادث»همادث« , اوصاف»وصف« ,ميعظا
  … وفي لطا»هفيلط« , ابدان»بدن« , اعمار»عمر« ,اتي روا»تيروا« ,لي وسا»هليوس«

In a very few cases the Persian rule has been applied as ا، هساکنان، حرف
نانمتوطّ  etc. 

b) Arabic infinitives have been liberally used, such as: 
نقد،  راديل، تفرق و تبدد، اير و تبدييار و تغهمل و تفقد، اعتضاد، استظأت و رتفکّ
 ,ر و توقف، تکاسل، احتراز، امتناعيخأم، اجتناب و تجنب، اعتدال، تهيم، تفيح، تعليتصح
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 صحت ,تي عنايري دستگ,تيفتاب تربآ ,مالآل ي ن, احوالةف، رخساريکلف تکال
 گل روح ,سمانآالل نعل ه ,ي امانياه  شب, مجربة گرونام,ز پاي مسرت گر,دل
هريغ  دعا ويل آل,ري گلشن ضم,متبس. 

This list obtained from the first 30 pages may be multiplied by a careful 
study of these pages and obviously the whole book would certainly contain 
hundreds of such compounds which is a great contribution to the development 
of Persian language. 

c) One of the notable features of the language employed in the Basatin is 
the liberal use of compounds joined by conjunctive »واو« . Here is a list: 

 ,تيغا يت و کرم بياهن يت بي عنا,ان، عظمت و جالليپا ي بياهب و فر اء فراوان ويض
 ةقلع ن وي حصي حصن,تيت و حسن رعاي فرط حما,وفور احسان کمال معدت و

 عقد ة عقد خسروان فلک اقتدار و واسط,يانبانه و تخت جيمانير سلين، سريمت
و   امتثال او امر,وسه ا و قدم تمنّ,ما و عنفوان شباب نشو ني مباد,انداران روزگارهج
 محتمل ,اض قرطاسين بي اساس و مسود اين عاليد اه مم, خوان احسان و نوال,هينوا

 ,ت لشکرعد ت وهاب  کثرت و,عيض و مملکت وسي عرةعرص , ضبط و فتح,و مشتمل
ض اشعال و يو تف,انيطغ غ تمرد وي ت,نخوت  غرور وه کال,ت ذاتاستحکام حصن و قو

 ب وآ ,نين و قالع متي حصون حص, گشنياه هشي و به انبوياه  جنگل,ب اقطاعاتيترت
 حصول اصناف , اطراف و اکناف, باران عدل و احسان,نانمان دمائر متوطّ مقد,خاک

 روان ة چشم, سلطنت و مرکز جاللت و عظمتةي پا,سعادات و ادراک انواع مرادات
پربال و مجاورات اختالف   تحمل اثقال سفر,ن و زماني زم,ارهان اض وي ح,جان و روان

 مجلس بقا و ي گرم,عاطل  وي عار,عمود  قوام و,نشان  نام و,ليتبد ر وي تغ,واهب و آ
 ه خست,رامآ مسکونت و , واضحيري قاطع و نظيانه بر, عاجز و مضطر,نور شمع وجود

 يت و نشروط صروف حروف کلما,جران ارباب واله  فراق اخوان و,و مجروح
 ,ب محنيسآ صدمت حوادث و ,سلوت  سکون و,اني شرح و ب,ارهن ل وي ل,مکتوبات
 معدن محاسن ,بيجوم حوادث و ازدحام نواه ,ر فرقتي ته رنج غربت و خستهشکست

ب از لمعان آ , دور و دراز,وسه و ي تمنّ, و برادران مشفقي دوستان جان,ليو کان فضا
 سبقت و ,يهو تصف دي تنق, مواظبت و مالزمت,سوسمار جز در سوراخ يهزار و سا هشور

 طبع ,اتيات و جزئي کل,ه و گسستهي وا,وندي الفت و پ,تي غبار مخالفت و مبان,رجحان
 ,نان جم نشانينش ن فلک مکان و تختي سالط,ي و نقلي علوم عقل,ف و خاطر روشنيلط
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 صف , قوسةت چرخ خاني غواياي در,فتوتات و طرف صلوات بر روح يتحف تح
 اختر برج , سحاب احسان,فتاب عدلآ , چرخةشير بي ش,الله انگشت , کواکبهسپا
 ,امهک ابي تارة پرد,راآد بزم هي نا,اگريميانگرد کهد جي خورش, قدم سما,ياريرهش

  . دامن طاعت,قت جذر اصمي حق, ادراکة سررشت,د کمال دانشي جرا,محاسب فکر
 , حوادثهاي سهياي س,ني صوت دوات حصار روئ,ي قلم کمر بندگ,تطناب مذل .۱۲

 ,م کرمي نس,هيالمنتة شاخسار سدر,تمه يماه ,سمانآدان سبز ي م,سمندر قدر
 ,يبائيت شکسکندر قو ,انگردهد جي ام,رير سي حرص د, گلشن اخالق,فضل ابر

 اساس، يالد عه مم,دالحانؤ داةره ز,ورشر منهر سپي دب,ري دست تقد,فرعون نخوت
 , عنان سمند عزم,يمالي، حرز ينيمي  حرز, خنجرياه  حرف,ميمصحت محاسن ش

 ه سپا, طناب درتاب,ره سپيناي مه بارگا, حرف اطاعت، نصرت طراز,لوح امروز
 ,ت فراريآ ,سنگ ي بةيسا ,١ابتهبردابرد م ,اختر عزت , دست عقل کارپرداز,ابتهم
 ,وري طنا بابزه  شاخ, روان جان,طبعتش آ سمندر ,عقود مصالح ,ا جوشيش دريج

 ةمي خ,ات مسرتي را, صفحات احوال نفس,هني صحن س,نگانه نةط تابيقعر مح
 , تنگ مورةدي د,هني منزل س,ه گوش بنفش, زبان سوسن, دست تصرف حواس,تن
 , اتمام حرامةره چ,المصدورةنفش ,دي چشم ام,کسوت خون  نغمان وه الل,نظر بار

ان گلشن يارگ نظّ,ر فرقتي تة خست, رنج غربتةکست ش,سلوت پشت سکون و
 ,ستيالن خي خار مغ,ري صحن ضم, تنةقي حد,ال وجوده ن, مرغ جال,سبزفلک

سرابي فضا,مطلع مراد ,ر صبح سعادتيتباش ,يدير مذاق نومهع کاس زتجر , 
ال ه نيکبوشاح مي ر,غ حبابي تياه  حرف,ف اعماري صحا,گ رواني رياه هنقط
 , دلکشادمي باد صبا, بحر عذت فرات,ه قامت کوژ بنفش, روز کورها م,اتيد حيام
 ,الم سالمتالسةني مد, خنجر بران موت,ر صائب اجلي ت,ف توقّة جعب,ريخأام تين

 طراز ,ي مردمةدي سواد د,يمدمهداء دل ي سو,اني نسة گوش,مصر جامع صحت
 ,طل اغراضس عاي عرا, دردي درد, زالل تقعد, مجدة عنوان نام,ادتيکسوت س

  بستان پر, پستان مادر بالغت,جره ة روزنام,ريور سالمت الفاظ مصباح ضميز
 , ازله کارگا,ريد ضمي سحر طراز خورش,يغ دوروي ت, مصباح سخن,ار فصاحتهاز

 ,يمال رنجوري پا,يماري خدنگ جگر دوز ب,ابان نفرتي ب,وسه ةفي صح,زبان ترازو

                                                   
1. p.20. 



The Basatin-un-Uns and its Author: Tajuddin  // xxix 

10. Obviously Akhsatan uses the figures of speech extensively but one 
point that distinguishes him from most of works who had excelled in 
figurative language is that he employs sustained figures which continue 
in several sentences. Take the case of the words: 

  .ه، خرگاي، پاهمي، خه، فرو بردهديقفا بر, دور، ميخ، طناب، گردن
Which have been used in relation to each other in the above cited example 

hereby creating a figure of speech called »ريظالنّةمراعا«  which continues in three 
or four sentences. Take another example: 

 چون ه افتادهر لرز دهمي مانند دامن خير شدن تصوآ ةنيل کميک خي همياز اوتاد خ”
 ترکمانان هسان خرگا ه و بهدندان اضطرار گرفت  بهسا زبانآخ ي و مهتاب شد طناب در

  .“هک گشتي تار…ان روشنهج
The words اوتاد,همي خ,همي دامن خ, تاب,خيم ,هگاخر , create the figure ريظالنّةمراعا  

which continues in two to three sentences. Another example: 
 ره رکوع الزم است و ,ديآدا يپ… جمه يم و معاليمصحف محاسن ش  درهک جا ره”

 …زير نصر عزيتفس… نيات فتح مبيآ ,ل سجود واجبيو فضا  مکارمة در سورهجا ک
  .١“هروشن شد

The words رکوع، مصحفهات، واجب، سجود، سوريآ و ريتفس ،  have been used in 
relation with each other thereby creating the figure ريظالنّةااع مر and the figure 
continues in four sentences. This type of sustained Figures are common. 

11. The Basatin provides useful material for the languages and Linguistic 
study. I shall venture to give a brief account of the same in the 
following pages. 

a) More than 50% words are of Arabic origin. In almost all the Insha 
writing Arabic element forms the dominant feature; and in this work 
this speciality has been maintained. 

b) The reader meets with a large number of compounds sufficient number 
of which are new and original. A brief list of such is given below: 

ر برگ يشمش ٢ر گندناگوني شمش,ارگانيفرق خسرو س , ابداعي صحرا,سحاب ارادت
 ,رهلگون سپي نياي، در٣سمانآط ي بحر مح,اللهراليع السين سري زريکشت ,سپر گل ,ديب

                                                   
1. Basatin, p.12. 
2. p.1. 
3. p.2. 
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  .١ عثارهل ليقلماسلم مکثار او ق و نقش عرض و
  .٢مهم و فرق جمعه سملارباب حسد و اصحاب حقدشتت اهللا

  .٣»ِلکُلِّ مقَاٍم مقَالُ«ک تنگ بر نتوان بست ي در يشکرستان مصر
  .٤محمدبِ ي لکن مدحت مقالتهان است کينت بخش سخن ثناسرايو ز

9. The illustrations quoted above show the nature of »خباس«  employed by 
the author of the Basatin-ul Uns. The fact is that Akhsatan has given 
much emphasis on his florid style in which rhyming words played 
important role. And this style he introduced as a challenge for if the 
style got approbation from the scholar he would undertake the other big 
work on the achievement of the Sultan. Needless to say that he had 
achieved excellence in Insha writing on which account he was selected 
as the chief of the Diwan-ul Insha even when he was around twenty 
during the reign of Ghiyasuddin Tughlaq (d. A.H.724). 

 ساآ ه خرگاه اگرچهدي در دامن اطاعت او نکشي پاهمي چون خيت سرکشي از غاهرکه”
خ طناب ي عاقبت دور چرخ مانند م,هديش کوشيشر خو صد دست محافظت سر پر به

م کرمش اگر بر اشجار ينس… هن فرو بردي در زمهدي و قفا برهمذلت در گردش افگند
ان بارد از خاکش ي ابر فضلش اگر بر شورش,بستن شودآن ير ثمهجوا  بهرگان گذردهم
ر اوصاف ين و قلم از تحري از ذکر گلشن اخالق او مشک نفس,دين رويا زري گهمه

امتنانش  ي خوان احسان بهير جز از نعم نامتناير سي حرص د,ن گردديدست راد او زر
 يوأش مسکن و مهن پنايستان سالطآانگرد جز بر خاک هد جي ام,ه نگشتيممتل
  .“هنساخت

 ينوردان هت مکارمش در جي ص,مقدمهساق عرش   تختش در رفعت باةيپا”
الت  علم منصورش تابان و معضّه از ماين جعفريد ديمدم، خورشهمسافران صبا  با
بر خوان احسان و نوال او و يط نمکداني محياي در,سانآرش ي منيران فلک بر رامدب 
  .٥“وان قصر جالل اوي در ديفتاب روزنآ ةچشم

                                                   
1. Ibid, fol.35. 
2. Basatin, p.24. 
3. Ibid, 27n. 
4. Ibid, 27. 
5. Ibid, p.7. 
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This is the occasion of the ruler of Tirhut taking refuge in the hillocks. 
Then the sentence means he hid himself in the mountainous tracts. As »تشآ«  
contained in the stone and not visible so was he. Professor Syed Hasan 
‘Askari with reference to this sentence adds that it is not mere a flout but the 
latent danger from the Raja which had been in the mind of the author. 

6. As referred to earlier that the Basatin is a testimony to its author’s deep 
learning and scholarship. His allusions are not merely historical and 
semi-historical but often obtained from various sciences. And this is 
only possible when the author himself had acquired some proficiency 
in them. 

7. His prose is inter-mixed with poetry both Arabic & Persian which some 
time adds to the charm of the style but some time causes hindrance in 
grasping the meaning. How this feature though common with Persian 
writers pre-supposes the author’s unusual command over Arabic and 
Persian poetry and when one thinks that the author of Basatin was only 
a youth of 26 years on the occasion, one is awestruck. 

8. One of the striking features of the style of the work is the appropriate 
use of Qura’nic verses, Hadith, Arabic idioms and stray verses in the 
course of description of the events. This feature displays on the hand 
the author’s deep knowledge and scholarship while on the other adds to 
the charm of the style. A few examples are quoted below: 

و  ةِاقْتربت الساع« هم نکردين ک اشارت دوي  بهالل مثال اوه جز انگشت هن مايمير سهسپ
اَنشق رالْقَم«.  
سوفار   چو سر,شمردند  ميشيشادروان دستخوش خور ي چرخ را بر مثال شةشير بيش”

ن انداخت و در زمان يمت زيزه ي بر پشت مرکب بادپا“فيالس ي ابا بنه کرد کهدو پار
  .١“الًياً ذلري فَِقيالً و اَمسياَصبح مِلکاً جِل ”سوار شد

  .٢“دالْموتي راياِدم اللذّات است اَلْحمٰه لشکر ة مقدمهتب ک”
  .٣“ليِل ِشفَائ الْعِليِلقائ الْخِل يمقتض  بهسود وآ  نميک زماني يياهباد تنآدر وحشت و جان ”

  .٤الْاَعدائ  بهدتهوالْفَضلُ ما ش: ه دادهيعمل شامل او گوا

                                                   
1. Basatin, p.13. 
2. Ibid, p.16. 
3. Ibid, p.17. 
4. Basatin, fol.31. 



xxvi \\  Basatin-un-Uns 

  

داب و مکارم آ و از کسوت محاسن هدياز تو بر تو پوشيلباس خباثت نفس مانند پ”
  .١“ه ماندهنهسا از سر تا پا برآاخالق سوزن 

4. While writing the Basatin, its author has the poetry of the classical 
Persian poets such as Anwari, Khaqani and others before him and has 
benefitted by their writings for example the following sentences are 
borrowed from Khaqani’s Qasida: 

  .٢ه ساختهشي پيرو کج  چون خط ترسايهن ماضيگر سالطيبا د
Khaqani’s Qasida with the Matla‘: 

  را در بـنـد دارد راهــب آسـاـمـ   ترساتر است از خطّ رو فلک کج  
is written while in prison in praise of the Roman chief ‘Izduddaula Qaisar. 
This long Qasida is full of Christian religions terminologies shows the 
Khaqan’s depth of knowledge. 

The following sentence is obtained from a line of Anwari’s Qasida: 
  .٣ت گم کردد نام و نشان ثمر صحي جود چون درخت بةو شجر

Anwari’s line is as follows: 
  ٤او روز کند نام و نشان ر اةيدر سا  نشان گم د کند نام ويمچون ثمر به  

In my opinion a deep study into the style of Basatin would show the 
influence of other Persian poets. 

5. Some times the author is imaginative in so much as he uses such words 
and phrases as have wide meaning. At one place he says: 

  .٥“سنگ شد ي بهير حماست چون ساهفتاب سپآن آابت ه مهاز بردا برد سپا و”
The use of the word »يهسا«  in relation to »فتابآ«  is very suggestive and to 

call »يهسا«  as »سنگ يب«  adds to the beauty of expression again: 
  ٦» شديتش در سنگ مختفآمانند «

                                                   
1. Ibid, fol.32. 
2. Diwan-i-Khaqani, Amir-i-Kabir, Tehran, 1336, p.17; Basatin, p.13. 
3. Basatin, p.16. 
4. Anwari’s Matla‘: 

  وين حال که نو گشت زمين را و زمان را  باز اين چه جواني و جمال است جهان را    
5. Basatin, pp.13-14. 
6. Ibid, p.14. 
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which are quoted below shows all the seven planets which have been 
employed with the same characteristics as common in poetry: 

ان يم  او را فلک مثال برهين نطاق امتثال او امر و نوايبر ره کواکب سپه کياندارهج”
 ةرا سرم  اوي احراز مفاخرت خاک جناب اعٰلي براير عالم علوي و اجرام مستنهبست

  رفعت قدر برسرةکمال او سراپرد  قصر جالل باي پاسبانةواسط  بهواني، کهچشم ساخت
 ه درگاير از مالزمت اقامت مراسم ثنا و دعايشن ضم روي و مشتر,هن زديفتمهوان يا

 يار از برازغ گيرام ته ب,ه حکومت فلک متمکن گشتي او بر مسند عالهن پنايسالط
د ي و خورشهز کردين را در چرخ دوار تکرافير شيختن خون مخالفان او شمشير
 يراآ د بزمهي و ناه ساختهشي پياگريميان بخش او کهت جود دست جهج  بهريگ انهج

 يوان انشاي و صاحب د,ديادا رسان  بهافزا  روحياهدر مجلس انس او باربد مثال نوا
  سميرزوآ  بهه و ماه شکافتير منثور و نثر در منظوم مدحت او موهسمان در نظم جواآ

ساق عرش   تختش در رفعت باةي و پاهسا نمودآ خود را نعل هيما سر زش بريشبد
 ين جعفريد دي خورش,مدمه با مسافران صبا يوردان نهج ت مکارمش دري ص,مقدمه

ط ي محياي در,سانآرش ي منيرا ران فلک برالت مدب علم منصورش تابان و معضّهاز ما
  .١“وان قصر جالل اوي در ايفتاب روزنآ ةخوان احسان و نوال او و چشم  برينمکدان

 ه اکمةديدا و ي را شنوا و زبان الکن سوسن را گوهق عالجش گوش اصم بنفشيدقا”
  .٢“نا کندينرگس را ب

 , حلم و وقارها ن امي در سنگدله چون کوهمه ,رداره گوها ن اميغ دو روي چون تهمه”
  .٣“ي در راحت افزائه نيده گلند در بدع,ي روشن رائه ني درهصبحند در پرد

  .٤“ديشن  نميليچ سبهي  بهه بر صفت بنفش,ک حرف عاجزي يزبان سوسن از ادا مانند”
ادست نجات بخشند و ي دراز دهمواره مخالف ياهسبب باد  بهه کهاز عناد رعش  راديب”

 هي قد سرو س,هدي ندي راستيرگز روه چون قامت چنگ ه را کهقامت کوژ بنفش
  .٥“ندهاعتدال د

                                                   
1. Basatin, f.6-7. 
2. Ibid, pp.6-7. 
3. Ibid, pp.15-16; Ibid, p.24. 
4. Ibid, fol.25. 
5. Basatin, p.19. 
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 در ,ک قصريک تخت و صد عالم در ي در يدان و صد کسٰريک مي در متنهصد ت
و   دل، و در زمان نشر جودهمهان يرژيار حماست و شجاعت چون شهنگام اظه

جم ه يم و معاني در مصحف محاسن شهک رجاه , دستهمهسان ين سخاوت بسان ابر
ل يرم و فضا مکاة در سورهرجا که رکوع الزم است و ,ديآدا ي او پةيذکر اوصاف مرض

 خنجر ذوالفقار ياه ن از جرفيات فتح مبيآر گردد سجود واجب، هونش ظايماهنام 
 ,هاو روشن شد کرياب پهز از زبان سنان شير نصر عزي و تفسهن گشتهثار او مبرآ
ار هاستظ هب  وهر نر ساختين از پشت شيو بال ف بستري ضعهش عدتش روباياعتضاد ستا به

  .١“هرون انداختي بير طرفهر نجوم را هر زواهرجواهسپ حزمش در شب تار يپاسبان
3. The author is fond of using a group of various sentences hearing the 

same ideas. A few examples are quoted below: 
”ور يز  بهن راآ يس عاطل اغراض و معاني عرايسخنور چهيز يمآ  طبع رنگةا مشاطام

  وي بر روه و گلغونهدي نگردانين و محلّي لطافت عبارات مزةيسالست الفاظ و حل
، ي زاديع معانير شب افروز بداه گوهر وقّاد کطن خاآ و …هدين نکشآ يابرو  برهوسم
فات آ از يغ را جال دادير الفاظ بله جواه نقّاد کةحين قرآ و هبند سالسل خطر شد يپا

  .٢“هبگون زنگار خوردآچرخ 
The figure used in the above example would attract the attention of the reader: 

نر را طومار مثال ه ة و روزنامهندکان افي فضل را در طاق نسةفيپرداز صح فيو طبع لطا”
 نداشت و يس عاطل اشارت فرمودند از سرحرف گذشتن روين عراين ايتزئ  بههديچيپ

امتناع در   رخصت نداد وينن معيعدول از  بهب خردي مصيمفت حاکم عدل عقل و
 قبح اخالق و يز نشمرد و احتراز و اجتناب را مستدعي جاهوج چهي  بهب مروتهمذ

٣“اوردي اطاعت برون نةري از داير کرد و پاسوء ادب تصو.  
1. These examples show that the same idea has been expressed in many 

ways. 

2. Synonymous words & phrases have been used. 
3. The style of the book is poetic in the sense that all the images 

employed by the author are common in Persian poetry. A few examples 

                                                   
1. Folio16-17. 
2. Ibid, p.22. 
3. Basatin, p.24. 
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 ة، و سرمهديپوشان طراوت در صنوبر ة، و حلّهاراستين بيس نازني عراةچون رخسار
  .١“هدير کشهلطافت در چشم عب

2. The style of Basatin is very forceful and effective. The author creates 
this particular feature often by using short sentences ending in rhymed 
words. The condition of back biters and conspirators has been depicted 
in these sentences substantiated by few effective verses of his own 
composition: 

ت  قوهنر و محافل دانش را گرم دارند و نهتش طبع خود مجالس آ از هک نآ قدرت هن”
 ه ني وليغ دو روي چون تهمه ,گران مصباح سخن فروزنديد ديالمز  از سقطهک نآ
 در ه ني دره صبحند در پرد,و وقار حلم  درها ن امينگدل در سه چون کوهمه ,ردارهگو

ب ي و در عهش اکميب خوي در ع,ي در راحت فزائه نيده گلند در بد ع,يروشن رائ
 ,ر و اخطليش جري خوة در مجمع افاضل و بلغا باقل و بر بساط خان,مردمان احول

 ةشان جز جادير بالغت ايگ مي اقدام اقالم اقلهزنظر را کي بالغ طبعان تيگيما يت بيغا از
ف يطعن و تزن  بهيگيت سبک ساياه و از ن, نسبت کننديگزاف کار  به,هکمال نسپرد

شان ي ايکتابت اسام  به ازل طراز فصاحت جزه در کارگاهر کيد ضميسحرطرازان خورش
  :ديف گولّؤ م, دراز گردانندي درائها وي چون جرس زبان هن نشديمعلوم و مز

   اهل فضل و هنـر     جماعتي همه بدخواه  
  جمــاعتي کــه نداننــد ســنگ را ز گهــر

  شـان يکـسان     بازار عقـل   هجماعتي که ب  
  ز خبث باطن ايشان شود چو باد سموم     

  وقت مدح چو غنچه دهـن فروبـسته        هب
  شان نـشود در فـضايلم نقـصان         ز طعن 
  ها ز جهالت گرفته يـاد و ليـک          صحيفه
  ش منـدر دانـند قـناسـنش ل ميـز جه

ــدگوي   ــه ب ــاعتي هم ــا جم ــردم دان    م
ــد اطلــس از خــارا    جمــاعتي کــه ندانن
ــؤ الال   ــنگين و لؤلـ ــرة سـ ــاي مهـ   بهـ

  خاطرشان بگذرد نسيم بـاد صـبا       هاگر ب 
  صد زبان گويـا  هوقت هجو چو بلبل ب    هب

  پليــد از دهــن ســگ کجــا شــود دريــا
ــشا  ــر ان ــم هــم ز دفت ــيم رق ــده ن   نخوان

  “که چشـمة خورشـيد چشم نابينا چنان
One passage analogising the virtues of the Sultan is quoted which is a 

clear testimony to the author’s effective and forceful style: 

 ور، ه زرهي بر عنصر معظمش سپاير موئهر و  مصوي از ذات مکرمش عقلير جزوه”
ن و يک زيخسرو در ي و صد کهک کاليدون در يک قبا و صد فريد در يو صد جمش

                                                   
1. Folio70. 
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1. Akhsatan was a gifted writer who had an extraordinary power of 
expression. He describes various events in an attractive manner. His 
description of the severe climatic condition and extraordinary heat of 
the summer which he was subjected to in his stay in Tirhut and in his 
return journey shows the author’s extraordinary grasp over the language. 
Some examples are quoted below: 

ت مدد قو  بههايف بر سنگ سيک مور ضع در ظلمت شب تحرهن کيب انه جةديردم دم”
 هف پرداز کي و زبان لطا,ديد  نمي را در روز روشنيسمان ساآ، جبال يافتي درهباصر
ک حرف ي يواز بود مانند زبان سوسن از اداآ خوش يبيشاخسار انشا و انشاد عندل بر

 يل اسماع کرديمار را از صد مي مار بةشن پي طنهگشت و گوش ک  ميعاجز و مضطر
 ليچ سبهي  بههکوفتند بر صفت گوش بنفش ميک او بريواز از نزدآزار کوس رعد هاگر 
ت ي بني قوهزخم مشت سندان شکن در تن کو  بهتت قوي از غاهدست ک  و,ديشن نمي
  .١“مدآ مي دريق عنکبوت از پاي در گسستن تار دق,يوردآد يع پدي وسياهغار
فتاب آن از تاب يزم و حرم  بودهتش بار گشتآ عالم ةدر عرص  خسرو انجمه کيوقتدر ”

 را در هيوا و ماه يگداز مرغ را بر رو هتف سموم کو داد، و  ميدوزخ نشان يواهاز 
مد، و آ  ميسان شمع در گداز هکان بة ان خانهاقوت در نيد، و يگردان  ميا محترقيقعر در
 شيتش طبع غرق عرق خوآشد، و سمندر   ميبآکران  يد در غور بحر بيمروار
مدد  يب يافشاند، و انگشت منطق  ميو روان  روان جانة چشمياو در تمنّ گشت، مي
 يبآ يا از به شاخ… ختيگر  مي اوراق اشجاره در پنايهفروخت، و سا ميبر تشآ ةزبان

  .٢“هنگان شده نةط تابي و قعر محهور گشتيبابزن ط
The Description of Spring Season 

 خالص و هي شکم مايارگان از تنگناي خسرو سي از گردش چرخ دوالبه کيدر وقت”
ر سبز ي، و پها در برج حمل نصب کردي نور و سرادق ضةسراپرد  بود، وهافتينجات 

 ، و در محلّهختينا ريزبرجد و م رباه جزع و کيجا هپوش فلک بر بساط باغ و صحرا ب
ار را از انواع نقوش ه، و نقش بند چابک دست بهختيگار بخ و زعفران الجورد و زنيزرن
، و ه ساختين و رشک ارژنگ ماني چةرت نگارخانيا غز رن اغبي زمين روياحيع ريبدا

 گل يد و سرخين سپياسمي گل ه شکوفةديسپ  به چمن راةع رخساريز ربيمآ  رنگةمشاط
                                                   
1. Basatin, pp.24-25. 
2. Ibid, p.14. 
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5. The Basatin1 gives a general but eye witness graphic account of the 
Tirhut expedition in which he was physically present. The expedition 
was undertaken by Ghiyasuddin Tughlaq subsequent to his successful 
campaigns in Sunargaon and Lakhnauti. The Raja of Tirhut proud of his 
abundance resources, numerical superiority and strength of the fort 
showed no inclination for accepting the suzerainty of the past rulers. 
But as soon as he heard the news of the approaching army of the 
Tughlaq Sultan he was so frightened as to leave the fort and hide in the 
nearby hillocks. And after a few days the royal pavilion was set up in 
the city and the state camps pitched on the out skirts of the capital. The 
Sultan stayed there for a considerable town to set the administrative 
affairs in order and to make arrangements for various Iqtas. A host of 
enemies who had taken refuge in the dense forest were apprehended and 
put to death, while those who surrendered and accepted the Sultan’s 
allegiance were pardoned and given were favoured with grant of lands 
and properties. 

6. Akhsatan was very particular about his style to be employed in the 
Basatin2. The fact was that in the medieval period the style was 
regarded as a proof of one’s learning and erudition and our author has 
this plot in his mind. However about the style and diction of a book on 
fiction he has different views which may be summed up as follows: 

a) In a story extensive employment of metaphors, similes and adjectives 
are not desirable for these results in losing the context by the reader. 

b) Story and anecdote should be described in simple style which should be 
free from lengthy sentences, high sounding words and unfamiliar 
expressions. 

c) But it should not be completely devoid of desirable artifices which add 
to the charm of the style and diction. 

However by a close examination of the style of Basatin the following 
points arrest our attention: 

                                                   
1. Basatin, p.122. The Phrase »کاغذيةجام «  is available in this line: 

  ايدـذي شـ کاغهـبح کنم جامـچو ص اگر  چرخ که روزم سياه کرد چو شب جور ز    
2. In the Basatin this point is elaborately exhaustively explained in this way that one of 

his sincere friends brought Persian rendering of the Hindi (Sanskrit) Story of 
Kishwargir which was devoid of embellishment. 
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c) The introduction informs us that the author had a desire to compile a 
book dealing with the achievements of the Sultan, but his professional 
occupations, his attendance on the Sultan and his thirst for acquisition 
of knowledge were not conductive to venture on a big project. Moreover 
the Sultan did not permit him to undertake the compilation of a 
voluminous book. Thus the author thought it advisable to compile the 
present one and when his style and diction received the approbation 
from the eloquent scholars he would take up the project of the larger 
volume dealing with the glorious deeds of the Sultan and affairs of the 
kingdom. 

4. The Basatin sometime have things of cultural and historical importance, 
reference to paintings and portraiture of men and animals, music, 
musical instruments, the games of Polo and Chess, festivals and 
festivities, various kinds of flowers and perfumes and clothes like 
brocade and Silk, Dar-ush-Shifa and its function etc. would not go un-
noticed. There is reference to various customs and practices. On the day 
of ‘Aashura people observed the martyrdom of Imam Hussain by 
throwing black dust on their heads and putting on black clothes, the 
robe lamentations. The Shab-i-Barat was observed with pomp and 
gaiety. The night of 15th Sha‘ban was a night of prayer. Reference to 
‘Urus is also available in the book. The author has also referred to the 
rites observed on the occasion of marriage ceremony. Reference to ‘Id-
i-Fitr and ‘Id-i-Azha has been made by the author. The Siyum ceremony 
observed on the third day of a persons death was observed as today. 
Akhsatan Dabir has also referred to the Pairahan-i-Kaghazi put on by 
complainant for seeking justice. Reference is also made to superstitious 
nature of the people who believed in demons and evil spirits. They were 
charms and amulets to avert the effect of evil spirits. The practice of 
“Zamin-Bosi” (prostration on and kissing of ground before the rulers) 
was observed in those days. There are also references to Wazir, Hajib, 
Khazin-i-Khas, Qazi-i-‘Adil, Hakim, Nadim etc. etc. In the introduction1 
a reference is available to one Malik-ul Atibba was Qudwat-ul Hokama 
Mohammad Khujandi whose miraculous treatment saved the life of the 
author1. In short the Basatin contains sufficient material for the study of 
cultural activities of the 14th century India. 

                                                   
1. Basatin, p.20. 
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testifies to it. Some Qasidas of both the languages are quoted in it. An 
Arabic Qasida of 10 lines in praise of the Sultan opens with this line: 

  ١شَمس السماُء و يخضع الجوزاء   من يدين ِلحکِْمهفـةشمس الخال  
Besides two Qasidas in Persian referred to above, another poem of 25 

lines is quoted in full in the introduction. It begins thus: 
  آفـتاب هفـت اقليمگشـاده تيـغ تـو چـون   تعـظيـم آسـمان کرده راو ت زهـي جـنـاب  
  ٢که يافت زينت و زيب از تو افسرود يهيم  ابـوالمـجـاهـد جــم مـرتـبـه محـمد شـاه  

In another short poem of 14 lines the poet describes his personal 
condition. The poem opens thus: 

  ٣ون جگرهمي خورند چو ساغر مدام خ  ز دور اين فلک شـيشـه رنگ اهـل هـنر  
Some lines are worth quoting: 

  ز هر هنر چو عيان ديد بـر دلـم رقمـي           
  شـکافم مـو     مرا کـه در فـن اشـعار مـي         

ــج از تــنم هرگــز    جــدا نديــد کــسي رن
  دهر عـيان کـس نديـد جوهر فرد اگر به

  شکست لوح دلـم چـون صـحيفة دفتـر         
  چو شانه اره همي راند از جفـا بـر سـر           

  يکـديگر کـه علّـت و معلـول را ز          چنان
  ٤سوي من بنگر چشم يقين گو به يکي به

This poem has been selected and quoted by the outstanding Tazkira-writer 
Taqi-i-Kashi in the Khulasat-ul Ash’aar. 

Another poem in praise of the Sultan occurring in the body of the text has 
been quoted in the Tarikh-i-Bihamid Khani. 

All this goes to prove that Akhsatan had an established position as a poet and 
writer. In Arabic prose and poetry he had acquired sufficient proficiency. As 
mentioned earlier, the Basatin supplied important source material for the author’s 
Arabic prose and poetry. Besides his Arabic Qasida in praise of the Sultan, the 
author adds an analogical Arabic language prose which may not be of high 
standard but offers a proof of his adequate command on Arabic. He has also 
quoted verses from the classical Arabic poets. In addition to these the Basatin is 
full of quotations from the Qur’an, the Hadith and the Arabic classics. In short 
the young author of the Basatin was a man of deep learning and literary genius. 

                                                   
1. Ibid, p.7. 
2. Ibid, p.10. 
3. This Qasida has been seen in the Ms. of Khulast-ul Ash‘aar, Bankipore, Patna, fol.320 

and Basatin, p.23. 
4. Ibid, p.23. 
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return journey he fell seriously ill and the long journey to Delhi was covered 
while he was in a pitiable condition. He was however saved by the healthy 
climate of his birth place, Delhi and specially by the remarkable skill of the 
great physician Mohammad Khujandi. It was during his convalescence that 
one of his friends brought to him the story of the king Kishwargir in a Persian 
translation from some Sanskrit work and in deference to the views of his 
friend Akhsatan agreed to rewrite it in an elegant and forceful style. 
The Importance of the Basatin lies in the following Points 

1. It is very useful addition to the meagre Persian literature of the pre-
Mughal period. 

2. Pre-Mughal Persian Prose literature chiefly consists of histories, 
biographies, translations etc. But book on fiction are very rare and in 
this way the Basatin is undoubtedly important. 

3. It has a lengthy introduction which is very significant from various 
points of views: 

a) It gives personal information about the author who was so close to the 
Sultan that the later gave sixty thousand Dinars and sixty Arab & Tatar 
horses as reward for a Qasida-i-Baharia in praise of the Sultan1. The 
whole Qasida of forty lines is reproduced in the introduction of the 
Basatin. A few lines are given below: 

ــ ــژده داد صــبا  هب ــوروز م   يمــن مقــدم ن
  شگفت نيست ز لطف هـوا اگـر بدهـد         
  بــرون بــرد ز ســر بلــبالن شــوريده    

ــه ــه ز آب   ب ــين ک ــار ب ــر به   آبدســتي اب
  که در سواد چمن نيم شب همي خواند       

  سوري گل   کشد به   چو ني ز ناي گلو مي     
  برين تو پنداري   جهان شدست چو خلد   

  ابوالمجاهـد گـردون محـلّ محمد شـاه

  اعتـدال هـوا   برين شد ز ن چو خلد جها
  شاخ و برگ مـنقش قـواي نـشو نمـا            به

  ت ســوداســماع بانــگ تــردد و علّــ   
  چراغ الله چنان بر فروخـت در صـحرا        
  روان چو آب خـط سـبزه نـرگس رعنـا      
ــوا    ــه ن ــر دم هزارگون ــتان ه ــزار دس   ه

ــه ــشه واال اي نمونـ ــزم شهنـ ــت ز بـ   سـ
  ٢نة خنـجر تـو فـتح نـماـکه هسـت آي

b) At the early age of 26 years Akhsatan was an accomplished scholar and 
a bilingual poet of Arabic and Persian. The introduction of the Basatin 

                                                   
1. Lucknow, p.29. 
2. Basatin, pp.29-30. 
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 يان نوردهت مکارمش در جي ص,مقدمهساق عرش   تختش در رفعت باةيپا”
ت  علم منصورش تابان و معضّالهما  ازين جعفريد دي خورش,مدمهمسافران صبا  با
نيران فلک بر رامدب ١“سانآرش ي.  

Though the reference to Din-i-Ja‘fari at this stage seems to be out of 
context. We can but interpret that the author did refer to Shi‘aism which was 
prospering under the rule of the Sultan. Thus it may be inferred that Akhsatan 
might be an adherent to Ja‘fari faith. 
The Compilation of the Basatin-ul Uns 
The Basatin-ul Uns was completed in A.H. 726. when it's author was only of 
26 years2. It was a popular book referred to by some historian such as 
Bihamid Khan, Fasihi Khwafi and Farishta3. The book was dedicated to 
Sultan Mohammad bin Tughlaq as stated in this book itself. Its details with 
the story of king Kishwargir one of the author’s friend provided a Persian 
translation of the story from Hindi (Sanskrit) and Akhsatan rewrote the story 
in an agreeable style. This proves the interest of the Muslims in the Indian 
literature, culture and art. As we know the author of Basatin was not single 
individual to have his interest in Indian culture but a host of Muslim scholars, 
writers, poets and artists right from the times of Amir Khusrau to the present 
day showed their great interest and love for Indian Culture. 

It is interesting to note that the author had accompanied Sultan 
Ghiyasuddin in his campaign against Sunargaon4, Lakhnauti and Tirhut. But 
due to the over whelming heat and hardships which he had to endure in his 

                                                   
1. Basatin, p.7. 
2. Basatin, fol.25a, in the Mujmal, Vol. II, pp.78-79, it is stated under A.H. 752, that the 

completion of the book. Bastin-ul Uns by Taj-ul Millat Waddin Malik Akhsatan 
(Text: Akhtesan) Mohammad bin ‘Allauddin Ahmad bin Hasan Dabir ‘Abdusi was 
made in the name of Sultan Mohammad Tughlaq. Juna Shah. As his date of death 
could not be ascertained it’s date of composition was recorded obviously the author is 
incorrect to give A.H. 752 as the date of the completion of book. The year A.H. 752 is 
certainly the date of the author’s death and not the date of the completion of the book. 

3. See Behamid Khani, fol.25b; Mujmal, Vol. II, p.79; Tarikh-i-Farishta, fol.25b. 
4. Lakhnauti & Sunargaon expedition is mentioned in the most of the histories, but the 

Tirhut expedition is left out by Barani, Sarhindi, Badaoni etc. One point that strikes 
most is that Lakhnauti expedition is started in A.H. 724 and the Sultan has returned in 
A.H. 725. In other words all these eastern expeditions were completed in about a year 
which seems to be near impossible. 
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  شـان يکـسان     بازار عقـل   هجماعتي که ب  
  مومز خبث باطن ايشان شود چو باد س     

  وقت مدح چو غنچه دهـن فروبـسته        هب
  شان نـشود در فـضايلم نقـصان         ز طعن 
  ته ياد و ليکـالت گرفـها ز جه صحيفه

ــؤ الال   ــنگين و لؤلـ ــرة سـ ــاي مهـ   بهـ
  خاطرشان بگذرد نسيم بـاد صـبا       هاگر ب 

  صد زبان گويـا  هوقت هجو چو بلبل ب    هب
  ليــد از دهــن ســگ کجــا شــود دريــاپ
  اـتر انشـم ز دفـم هـم رقـده نيـوانـنخ

  ١که چشمة خورشـيد چشـم نابينا چنان  د قـدر دانـش مـنننشـناس ز جهـل مي
As he was too young to hold such a high position at the court and to write 

a book vouchsafing his command over Persian and Arabic language and his 
prowess to be as a good poet of both the languages, it was but natural to have 
a number of his evil-wishers at the court and elsewhere. This is why he has bit 
them back so forcefully in the Basatin itself. 

The young Akhsatan was also hated in Sufi circles. Mir Khurd in the 
Siyar-ul-Aulia has stated that some of the damnable personalities like 
Akhsatan Dabir and those of his type cast aspersion on Shaikh Nizamuddin 
Aulia in some discussion at court in the presence of the Sultan. The aim was 
to provoke Shaikh Qutbuddin Dabir a disciple of the Shaikh-ul Mashaikh. 
Being enraged Shaikh Qutbuddin snubbed them declaring that he would 
consider himself fortunate if killed for his love and attachment to the Shaikh. 
He would then attain martyrdom and would join him (the Shaikh-ul 
Mashaikh) in heaven without delay and would relieved of such humiliations at 
the court2. 

In the Siyar-ul ‘Arifin Jamali supports the point raised by Mir Khurd 
quoting the later that in the beginning of his reign Sultan Mohammad was a 
monarch of sincere faith and belief but at last in the company of such persons 
as ‘Ubaid Samarqandi, Maulana ‘Ali Mantaqi and Dabir Akhsatan of Sunam 
deviated from the path of righteousness, indulged in immoral deeds and led a 
life of infidelity3. 
Akhsatan’s Religious Belief 
It is not exactly known which of the Islamic sect he belonged to, but while 
praising the Sultan he refers to Din-i-Ja‘fri in this way: 

                                                   
1. Ibid, Basatin, Lucknow, pp.24-25. 
2. Siyar-ul Aulia, Delhi, A.H. 1302, p.273. 
3. ‘Aligarh, Ms, fo1.47a. 
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‘Azaduddin1. It is further stated that Tughlaq was so much pleased with Syed 
‘Azaduddin as to ask him to go to the treasury and take as much as he desires. 
But to the utter astonishment of all the Syed would take only a valuable 
manuscript of the Holy Qur’an. Thus he endeared himself to the Sultan who 
bestowed on him heaps of presents. 
His death 
No writer except Bihamid Khani in the Tarikh-i-Bihamid Khani has referred 
to Akhsatan Dabir’s death. Even to Fasihi, the author of Mujmal Akhsatan’s 
date of death was not available2 as early as the early ninth century A.H.3 It 
was completed after A.H. 836. We have referred to earlier that according to 
Bihamid Khani after the surmise of Sultan Mohammad4 (bin Tughlaq) Malik 
Akhsatan started returning to India and died near Thatta in his way home. 
This would place his death sometime after A.H. 752. 
Akhsatan Unpopular in Sufi Circle 
Akhsatan Dabir has a number of evil wishers and back bitters on which 
account he had taken extra care to undertake the composition (which was 
rather a Persian rendering of a Sanskrit work) of the Basatin5. This point has 
been elaborated in introduction ending on a poem some lines of which are 
quoted here: 

  جماعتي همه بدخواه اهل فضل و هنـر       
  جمــاعتي کــه نداننــد ســنگ را ز گهــر

ــا    ــردم دان ــدگوي م ــه ب ــاعتي هم   جم
ــد اطلــس از خــارا    جمــاعتي کــه ندانن

                                                   
1. He was none but Qazi ‘Azaduddin Iji, the Qazi-ul-Quzzat of Sultan Abu-Saeed staying 

in Sultaniya. He is stated to have gone as an emassary of Shah Abu-Ishaq Inju to Amir 
Mobarizuddin in A.H. 753. He is the author of »مواقف«  and has been mentioned by Hafiz 
in a Qit‘a 

2. Under the year A.H. 752, it is recorded: 
  »تحقيق نپيوست تا تاريخ تصنيفه او ثبت افتاد چون تاريخ وفات او به«

 But certainly A.H. 752 was not the year of the Basatin. Most probably it may be his 
date of death. 

3. See مهمقد , p.8. 
4. Mohammad bin Tughlaq died at Thatta on 21st Moharram (Badaoni A.H. 752, and 

incidentally Akhsatan also passed away in the vicinity of the same town. (Tarikh-i-
Bihamid Khani) 

5. The Persian rendering of the story brought by one of his friend was devoid of 
embellishment so the author presented in a florid and embellished (fol.22a). 
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that monarchs. As seen earlier he was born in A.H. 700. It is quite unusual 
that he was made Dabir or secretary, a very lofty position of Dar-ul Insha, at 
a tender age of about 20 years. This fact is fully corroborated by Mohammad 
Bihamid Khani who states that Ghiyasuddin entrusted the office of Dabir-i-
Mumlikat (Chief Secretary of the Government) to Malik Tajuddin Akhsatan. 
Mohammad Qasim Farishta though giving the name Ikhtiaruddin instead of 
Akhtasan and mention that Ikhtiaruddin1, the author of the Basatin-ul Uns was 
given the office (منصب) of secretary-ship (دبيري) and that he (the historian) 
had made an abridgment of the Basatin. 

During the reign of Mohammad bin Tughlaq Dabir held the charge of the 
Diwan-i-Insha and his numerous professional occupations were putting in 
order of the drafts of official documents, royal mandates and letters which 
were the main concern of the Diwan-i-Insha. 

Akhsatan Dabir was selected for the ambassadorial duties to Iran during 
the reign of Mohammad bin Tughlaq but the date and the king to whom he 
was sent are all confusing. The Tarikh-i-Bihamid Khani shows that he was 
sent to Iran towards the close of Mohammad bin Tughlaq’s reign to Sultan 
Abu-Saeed Ilkhani at Tabriz and while the ambassador was returning he heard 
the news of the Sultan’s death and he died at Thatta in Sind. But this 
statement is full of contradiction. Sultan Abu-Saeed died in A.H. 736 and the 
close of the reign of the Tughlaq would be about A.H. 750-51 because the 
ambassador while returning heard the date of the Sultan’s death in A.H. 752. 
In such case Akhsatan would have not seen Abu-Saeed who had died about 14 
years before. Another discrepancy in Bihamid Khani’s observation is that 
Akhsatan Dabir was sent to Tabriz, the seat of the Government of the last 
Khan for we know for certain the capital of Abu-Saeed was Sultania and not 
Tabriz. In the Mujmal-i-Fasihi it is stated that an embassy was sent by 
Mohammad bin Tughlaq to the court of Sultan Abu-Saeed in the month of 
Shawwal A.H. 728.2 But we do not know as to who was the Indian 
ambassador. It is however stated by Fasihi that the name of the Iranian 
ambassador accompanying the Indian Embassy returning to India, was Syed 

                                                   
1. This is certainly either a printing mistake or an error compiled by the copyist, because 

the name Akhsatan appears in all the available Mss of the Basatin and one who works 
on the Basatin itself would certain know the correct name of the author. 

2. p.39. 
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from India. The author speaks very high of his birth place Delhi1. The great 
metropolis Delhi is his place of origin whose earth is soul rearing. He was 
brought up under its soul refreshing climate and “it was in this paradise like 
capital that the bud of his youth blossomed in the garden of his body”. He 
excelled here in various branches of knowledge and excellences and had a 
number of sincere friends and kind “brothers”. 

His Father 
The name of his father was Sadr but we do not know his aliases. He seems to 
be in the service of the Tughlaq Sultans as may be inferred from the author’s 
words calling him »زاد هبند  وهبند« . The word »زاد هبند«  may refer mean that just he 
was the servant of the court so was his father. But no details are available. 
And as stated earlier, the Basatin-ul Uns gives his genealogy as under: 

Mohammad 
$ 

Sadr 
$ 

‘Ala 
$ 

Ahmad 
$ 

Hasan 

While his full name being Tajuddin Mohammad Akhtasan Dabir ‘Abdusi. 

His Date of Birth 
The Basatin-ul Uns gives the information that Akhsatan Dabir completed this 
book in A.H. 726 at the age of 26 years. From this his date of birth may be 
calculated. 
The Official Status 
Akhsatan held very high office under the first two Tughlaq Sultans. He is 
included by Barani among the Maliks of the court of Sultan Ghiyasuddin 
Tughlaq (A.H. 720-725) as Malik Akhsatan Dabir. This suggests that he held 
very high office under the first two Tughlaq Sultans held the Dar-ul Insha of 

                                                   
1. Lucknow Ms., p.18. 
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As this is a very unusual name. I am inclined to suggest that the author of the 
Basatin’s name is taken from here and since in the name of the Shirvan Shah 
the letter »ت«  is preceded by »س«  I have to conclude that the correct name of 
the author must be »اخستان«  and not »اختسان«  as commonly believed. 

Among the contemporaries of the Indian Akhsatan, there was one in Iran 
who has the title of Jamaluddin. He was attached to the court of Sultan 
Moizuddin. His two letters are available in the Faraid-i-Ghiyasi, one written 
when Moizuddin Kurt1 was on the throne in Herat in A.H. 750 and the other 
letter addressed to Khwaja-e-Jahan, the Indian minister. The writer’s name 
and Nisbat appear as such: 

  ٢ين اختسان العبدوسيالد ملک جمال
 ٣الدورانةالزمان نادر ن اختسان سحباني والدةمللا ملک جمال

  ٤ ملک اخستانني والدةمللا جمال
This Jamaluddin was perhaps related to our author for both bore the same 

name )اخستان«) اختسان«  and the same Nisbat (العبدوسي). 
Akhsatan’s Nisbat »يالعبدوس«  as appears in the Basatin indicates that he 

has descended from some ‘Abdus one of whom is mentioned in al-‘Alam by 
Zarkali and then in the Lughat-Nama was Abdus bin Abi-Zaid, a physician, 
the author of al-Tazkira fit-Tibb died in A.H. 300 in Baghdad. He was a 
physician attached to Al-Mo‘taz Billah )هللابا المعتز( . Another ‘Abdus noticed in 
the Al-Lubab was ‘Abdullah bin al-‘Abbas bin Abi- Yahya bin Abi-Mansur 
bin ‘Abdullah bin ‘Abdus of Sarkhas (in Khorasan) known as Qazi ‘Abdusi 
with the Kunniyat of ‘Adul-Qasim. He died in A.H. 461. But we know 
nothing about our author’s ancestor bearing perhaps the name ‘Abdusi. 
Akhsatan’s Birth Place 
Akhsatan’s birth place was Delhi whereby he is called al-Dehlawi (vide the 
Khulasat-ul Ash‘ar). He is also called al-Hindi5 which indicates that he was 

                                                   
1. From the file of the letters it appear that the letter was written on the occasion of Kurt’s accesion to 

the throne, but in the body of the letter the date A.H. 750 is clearly written. As the accesion of the 
Kurt Sultan took place in A.H. 732 (Mujmal-i Fasihi, Vol. II, p.42), the letter has nothing to do 
with the accesion to the throne. 

2. Introduction, p.11. 
3. Vol. I, p.182. 
4. Vol. II, p.179. 
5. Majmal-i-Fasihi, Vol. II, p.78. 
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C 
  اهللا

  محمد رسول
  الملک المعظم

  اخستان بن منوچهر
  

  هللا
  محمد رسول
  )کذا( ١هللالناصرالدين ا

  السلطان االعظم
  طغريل

D 
  اهللا

  محمد رسول
  الملک العظّم

  ِاخِستان بن منوچهر
  شروانشاه

  ال اله اال اهللا
  لمحمد رسو
  )کذا( اهللا ٢الناصرالدين

  ينمؤمناميرال

2. In the contemporary history of Gurjistan and Armenia3, the name of the 
Sultan appears as »اخسرتان«  in which the letter »ت«  is preceded by »س«  
suggesting that »اخستان«  may be the appropriate word. 

3. All the modern Iranian Scholars4 have regarded »اخستان«  as the correct 
reading. 

It is almost certain that the name of the ruler of Shirvan Shah was 
Akhsatan, and not Akhtasan (though in some cases it is found as Akhsatan). 

                                                   
1. »هللا» اينالناصرالد  A.H. 575-622. 
2. »هللا»ا ينالناصرالد : It is to be noted that this coin does not contain the name of the Saljuqi ruler. 

Tughril died in A.H. 590 and after the later's death the Shirvan Shah was independent ruler though 
Barthold regards the Shirvan Shahs subordinate to the Khwarazm Shahs. (Safa, Hist of Iranian lit, 
Vol. II, p.43) 

3. Yaddasht-Ha-i Qazwini, Vol. V, p.209. 
4. Such as Qazwini, Ibid; Safa, Hist of Iranian Lt. Vol. II, p.43. Faruzanfar who states as follows: 

رساند که  ي مي خاقانيات ابين اي ولشود، ي ميدهدو ديگر هرد يک و تا بر»س« يمتقد هکتب ب  اختسان درو کلمة   
  : خوانديد با»ت« بر »س« يمتقد هب

  الخ… دلستانياو بلبل است ا
 که از زمان يا هسکّ در مقدم دارند و» ت «را بر» س«باشد  ي ميرهغ  گلستان وةين اخستان قري است که وقتيقين  

 مذکور يت همچنان است که در دو بي وياام ت يده دي کسرويق آقادست آمده و صورت آن را نزد محقّ هاخستان ب
  .شود ي ميدهد

 The same reading »اخستان«  is found in the Diwan-e-Khaqani and Lughat-Nama-i-Dahkhuda. 
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  ٢بخش کشور ستان ١يتيگ هشا  بخش رهگو اخستان جود بحر  
Jalaluddin Abul-Muzaffar Akhsatan was the son of Khaqan-i-Akbar Abul-

Haija Fakhruddin Manuchihr bin Faridun Shirvan Shah sat on the throne 
about A.H. 563 and died some time between A.H. 590 and A.H. 5873. He had 
patronised Khaqani more than anyone else and the poet had compensated by 
eulogising him much more than any other patron4. 

This is one of the grounds on which the reading of the word »اخستان«  is 
taken to be correct5. The other reason may be as follows: 

1. The coins struck by the ruler have the same reading and these are 
preserved in the Leningrad Museum and I take the opportunity of 
reproducing the writings on both sides of the coin6. 

A 
  الملک المعظم
  اخستان بن
  منوچهر

  ٧المستنجد
  باللّه السلطان
  ٨)کذا(ارسالن شاه 
  هللاال اله اال ا

B 
  الملک
  المعظم

  ٩المستضي
  )کذا(هللا بامرا

  اخستان بن
  منوچهر

  )کذا (١٠السلطان
  طغريل

                                                   
1. As »اخستان«  rhymes with »س« the third letter » ستانيتيگ«   must have a Fatha (ـَـ). 
2. Diwan, p.657. 
3. Diwan-e-Khaqani, Tehran, 1356, p.114n. 
4. Ibid, pp.65, 69, 70, 79, 94, 95, 114, 119, 138, 157, 158, 237, 258, 310, 358 etc. 
5. The author of Sukhan wa Sukhanwaran, II p.332 has referred to both the reading VII, p.332 n. 
6. Yaddasht-ha-i Qazwini, Vol. V, pp.708-709.  
7. 32nd caliph of the Abbasids (A.H. 555-556). 
8. Saljuq ruler Arsalan bin TughriI, succession (A.H. 556). 
9. Yaddasht-Hai-i Qazwini, Vol. V, p.209: »يالمستغن« ; Tabqat-i-Nasiri, Vol. VI, p.127: »هللا» بايالمستغن ; 

al-Kamil & Siyuti as in the text, he ruled from A.H. 566-575. 
10.The last Saljuqi ruler, (Tughril bin Arsalan, A.H. 573-590). 
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As pointed just now that the third letter in the word »اخستان«  is »س«  rather 
than »ت« . We have to enter into a discussion about this point. 

In all the sources about the author such as the Tarikh-i-Bihamid Khani1, 
Siyar-ul Auliya2, Mujmal-i-Fasihi3, Khulasat-ul Ash‘ar4, and in almost all the 
Mss. of the Basatin-ul Uns, it is “Akhtasan” and hence there should have been 
no doubt about the reading of this name except about the diacritical marks of 
the first letter »الف«  and the third letter »ت«  which may also be pronounced as 
“Ikhtisan” and Ikhtasan. But we come across with a similar name of two of 
the monarchs of the Shirvanshahian dynasty of Shirvan Shah in the 6th and 7th 
centuries A.H. One of them was Jalaluddin Abul-Muzaffar and the other a 
later ruler who was son of Faribarz. Both of them have been called Akhsitan 
instead of Akhtesan. The former was the patron of two outstanding Persian 
poets, viz. Nizami of Ganja (d. A.H. 614 or 619) and Khaqani of Shirvan 
(d. A.H. 595). Nizami has dedicated his poem Laila Majnoon5 to him, and in 
one of the lines from Sharaf Nama6, the poets refers to Shah Akhsatan’s death: 

  ن گلستانيا  دريباد تو سرسبز   اخستانه سرو شايهاگر شد س  
The word »اخستان«  is used as a Qafiya with »گلستان«  which would suggest 

in the learn »ت«  is preceded by »س«  and the same is the case with the 
following lines in the Qasidas of Khaqani: 

  لستان طبعش چو شاخ گلستان ديبلبل است ا او
  هدـمآتان لعل و درش بار ـ اخسهاـلس شـدر مج

  تانـر داسـه دان وخـمنس تانـاخس هشا تـدول با
  ٧دـمآ اربـاخ فـدر صح تانـاسـب روانـز خسـک

* 
  ٨نيراست يخدا ملک ظفرستان ِهدد دا  ني راستيرگشاهم اخستان ش معظّهشا  

* 

                                                   
1. British Museum Tarikh-i-Muhmmadi, Ms, or 137b, Fol.395b & 425b. 
2. Delhi, 1302, p.273. 
3. Mashhad ed. Vol. II, pp.78-79. 
4. Bankipur Ms. autograph, f.320a. 
5. Safa, His. VII, p.803. 
6. Faruzanfar, Sukhan wa Sukhanwaran, p.333-4. 
7. Diwan, p.362. 
8. Ibid, p.571. 
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While the later1 has somewhat a difference reading as: 
ن ي بن صدر بن عالءالدمحمدو ه  ويندهن ملک اختسان الي والدةمللا فاضل تاجاال ملک”

  .“ير عبدوسياحمد بن حسن دب
In the Khulasat-ul Ash‘ar, the word  which was the name of the صدر 

author’s father is missing, while in both these sources ن ي صدر عالءالدمحمد«
»احمد  has been taken as one name but in the text of the Basatin2, it is »دابن محم 

»ن احمديعالءالد صدر . Now we have no choice but to accept that the pedigree 
line of the author would be as this: 

Mohammad S/o Sadr S/o ‘Ala S/o Ahmad S/o Hasan. 
The Correct Reading of the title »اخستان«/»اختسان«  
The correct reading of the name »اخستان«/»اختسان«  is very confusing. It may 
have the following eight readings: 

Akhtasan, Ikhtasan, Akhtisan, Ikhtisan, Akhsatan, Ikhsatan, Akhsitan, 
Ikhsitan. 
The problem may be put in these ways: 

1. Whether the letter is preceded by or followed by »س«    »ت«.

2. Whether the letters and »س«  ريز ’or ‘i (ـَـ) زبر ’have ‘a »ت«   as vowel (ـِـ) 
points. 

3. Whether the first letter »الف«  has ‘a’ زبر or ‘i’ ريز  as vowel points. 
There are several verses of Khaqani and even a few of Nizami in which 

the word »اخستان«  rhymes with »ظفرستان، گلستان«  and »ستان يتيگ«  even has words 
like »دبستان، گلستان، دلستان«  and »باستان«  as »جناس« . These though undoubtedly 
determined that the third letter is rather than »س«  »اخستان« that is to say , »ت«  is 
a preferable reading, the vowel point »زبر« »زير« , »پيش« ,  in regard to the third 
letter  .remains unsettled »س« 

Similarly the vowel point regarding the first letter in »الف«   is not اخستان 
settled by the verses to be quoted shortly. The word »اخسرتان«  from which 

»اخستان«  seems to be derived, though pronounced with a »زبر«  on »الف«  has no 
solid ground for such pronunciation. 

                                                   
1. Vol. II, pp.78-79, year A.H. 752. 
2. Madina Ms. 
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The Basatin-ul Uns and its Author: Tajuddin Dabir 

The Basatin-ul-Uns is a book in Persian dealing with the story of King 
Kishwargir of Kalyan and Queen Mulk Arai of Sarandip intermixed with the 
tales of the king of Ujjain, Kashmir, Qannauj and China. Its author Tajuddin 
Mohammad Dabir was an important personality of the first two Tughlaq 
Sultans viz., Ghiyasuddin Tughlaq (d. A.H. 725) and Mohammad bin Tughlaq 
(d. A.H. 752) under both of whom he hold the office of Insha. 

The full name of the author of the Basatin as given in the Madina Ms.1 is 
as follow: 

 الملقب ير عبدوسيبن عالء بن احمد بن حسن دب  بن صدرمحمد هزاد ه و بندهبند”
  .“»اخستان«ه المعروف ب»تاج«هب

But in the Lucknow2 and British Museum3 Mss., the name appears without 
the word  :in all the cases as this »بن« 

 المعروف »تاج«ه المقلب بير عبدوسي صدر عالء احمد حسن دبمحمد هزاد ه و بندهبند”
  .٤“»تانخِساِ«هب

But the fact is that in the later case, the word  ,is certainly missing »بن« 
though it would not make any substantial difference because the  ياضافت ابن
would be a substitute for the word  At least there are two external sources »بن«. 
in which the name of author appears along with the word  following »بن« 
various names. One is the Khulasat-ul Ash‘ar5 of Taqi Kashi and the other is 
Mujmal-i Fasihi. In the former it appears as: 

  ٦“»اخستان«ه المعروف ب»تاج«ه المقلب بين احمد بن حسن عبدوسي بن عالءالدمحمد”
                                                   
1. Maktabai-Shaikh ‘Arif Hikmat, this Ms. is dated A.H. 874. 
2. It is dated A.H. 1046. 
3. Dated A.H. 1074. 
4. Basatin, p.11 (Lucknow). 
5. Fol. 320 
6. Without dots. 
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Prof. Nazir Ahmad had been given two foreign assingnments. The first 
was that he was the co-ordinator and the Chairman of the Board of 
translators of Amir Khusrau’s E‘jaz-e-Khusravi (English) sponsored by the 
Ameer Khusrau Society of America, Chicago, U.S.A. The project has been 
completed and published by the Islamic Thought and Science Institute, 
Illinois, U.S.A. in 2007. 

The other assignment was that he was one of the members of the Board 
of Editors for the translation of the Badshah Nama (English) sponsored by 
the University of Iowa, U.S.A. 

In view of Prof. Nazir Ahmad’s versatility profound and all round 
scholarship and wide experiences in the field of literature, learning and 
knowledge the Aligarh Muslim University feel honoured by appointing 
him as Professor Emeritus in Persian in the year 1987 which he was so 
eminently deserved. 

On 19th October 2008 he breathed his last in Aligarh and because of his 
sad demise we lost an important literary figure. 

Prof. Rehana Khatoon 
Head 
Department of Persian 
University of Delhi 
Delhi 
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Persian textual editing. His discovery of the Mss. of the Farhang-e-Zyfan-
e-Goya had earned wide celebrity among Russian scholars of Persian. The 
discovery of a complete Mss. of the Farhang-e-Qawwam and its edition in 
India was a rare distinct achievement by Prof. Nazir Ahmad. His discovery 
of the Mss. sofar unknown Lisan-ush Sho‘ara, a Pesian Lexicon written 
during the time of Firoz Shah Tughlaq and its subsequent edition, was a 
landmark in the study of a history of the development of Persian 
Lexicography in India. The discovery of the Mss. of Diwan-e-Muhandis 
and its edition was a unique and remarkable break through in the history of 
the Taj Mahal. He convincing proves that both the Taj Mahal and the Red 
Fort were designed and constructed by Muhandis’ father Ustad Ahmad-e-
Mi‘mar. 

Prof. Nazir Ahmad had received National and International recognition 
for his most outstanding Contribution to Persian studies: 

1. President of India’s Certificate of honour in 1978. 
2. Fakhruddin ‘Ali Ahmad Award in Criticism and Research, Ghalib 

Institute in 1978. 
3. Eminent Teacher of Persian in 1980. All India Persian Teacher’s 

Association. 
4. Hafiz Muhammad Shirani Award, in 1980. 
5. Padamshree Award in 1987. 
6. Nazr-e-Khusro Award in 1987 for his contribution to the study of 

Ameer Khusrau, America. 
7. Hafiz Shenas Award in 1988, Iran Culture House, New Delhi. 
8. The first International Mahmood Afshar Award in Literature and 

History by Afshar Foundation in 1988. 

9. E‘jaz-e-Meer, 1989 Meer Academy, Lucknow in 1999. 
10. Khuda Bakhsh Award in 1996, Patna. 
11. Award with Gold Monograph 1382 (Khurshidi), presented by 

Anjuman-e-Athar wa Mafakhir-e-Farhangi, Tehran, Iran in 2004. 
12. Saropa Presented by All India Urdu Persian Teachers Association. 
13. Sa‘adi Award in 2005. 
14. He had the rarest distinction of receiving the Degree of Honourary 

Professorship of the Tehran University, Iran in 1989. 
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such as and several centres of learning such as Iran Society, Calcutta, Iran 
Culture House, New Delhi, Indian Institute of History of Science and 
Medicine, Hamdard Nagar, New Delhi, Arabic and Persian research 
Institute, Tonk, Rajasthan, and Rampur Raza Library Rampur. 

Prof. Nazir Ahmad was actively engaged in literary and academic 
persuits. He was the secretary, Vice-Chairman and lastly Chairman and 
Trustee of the Ghalib Institute, New Delhi till his death 19 th October 2008. 
and the chief editor of the Ghalib Nama, a six monthly literary and 
research journal published by the Ghalib Institute, New Delhi. He was an 
honourary member of the Iran Society and member of the Board of Editors 
of the Iran-Shenasi, Tehran, Indo-Iranica, Calcutta, Ma‘arif, Azamgarh, 
Bayaz, Delhi, Qand-e Parsi, New Delhi; Member of Executive of Ghalib 
Institute, New Delhi, Board of Directors, Khuda Bakhsh Oriental Public 
Library, Patna, and Raza Library Rampur. He was the President of All 
India Persian Teachers Association for two terms and All India Oriental 
Conference Arabic and Persian Section. 

Prof. Nazir Ahmad was the author of about five dozen books and 
monographs published in India, Iran, Afghanistan, Kuwait, and U.S.A. etc. 
more than 1000 research articles published in Indian and foreign journal 
about Persian and Urdu languages and literature, He also worked on 
diverse subjects like History and culture, Art and calligraphy, Music 
architecture, Islam, Medicine and lexicography thereby gave a wide 
spectrum to Persian researches. Some of these articles had been translated 
into Urdu, Persian, English, Pashto and Russian. Almost Six collections of 
his articles have been published. He had a rare distinction of bringing to 
light more than fifty hitherto unknown manuscripts and had thereby made 
valuable contribution to Persian studies and scholarship. His discovery of 
the Manuscripts of Kitab-e-Nauras, a book on Music by Ibrahim ‘Adil 
Shah and subsequently its edition was a land mark in the study of Daccani 
Urdu Literature. His discovery of the Manuscripts of the Makatib-e-Sanai 
and its edition from the Kabul University is still regarded as the last word 
in the study of Sanai’s prose writing. The Mss. of the Diwan of Siraji and 
‘Amid Loiki discovered and entitle by him was the rare contributions to 
the study of Indo-Persian Literature. The discovery of the Mss. of Diwan-
e-Hafiz at Gorakhpur and its first publication from Mashhad, Iran and two 
subsequent editions from Tehran is the rarest distinction achieved by an 
Indain scholar so far. Prof. Ahmad’s edition and publication of the 
Farhang-e-Qawwam from Tehran was rightly considered as a model for 
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Padamshree Prof. Nazir Ahmad had a brilliant academic career having 
passed his examination with distinctions and honours and having received 
double gold medals in M.A. and best research prize in Ph.D. and D.Lit. 

He was an eminent Iranologist, obtained Ph.D. in Persian and Urdu in 
1945, 1950 and 1957 respectively from Lucknow University. In 1955, he 
obtained diploma in Old Persian, Modern Persian, Avesta and Pahlavi from 
Tehran University, Iran in 1956. First he was appointed in 1950 as a 
lecturer of Persian and served Lucknow University till 1957 and then 
shifted to Aligarh Muslim University and promoted as a reader in 1958 and 
was appointed as a Professor and Head Department of Persian in Aligarh 
Muslim University in 1961 and for two years he was Dean Faculty of arts 
and in 1977 he retired from his services from Aligarh Muslim University. 
He had served the A.M.U. as Professor and Head Department of Persian 
about 17 years and under his stewardship the department had earned wide 
reputation as a centre of teaching and research. Prof. Nazir Ahmad was an 
inspiring teacher and research scholar and dozens of students had received 
Ph.D. degree under his guidance and supervision. 

Prof. Nazir Ahmad’s erudition was and is much more appreciated in 
Iran as he was one of the few Indian scholar who could speak and write 
both in flawless Modern Persian. He was the outstanding scholar of 
Persian of the sub-continent. He got academic recognition as a scholar and 
literature both from the Imperial Government of Iran as well as the Islamic 
Republic of Iran. He had participated and chair in dozens of national and 
international seminars, conferences and congresses held in India at 
Calcutta, Bombay, Lucknow, Osmania Universiry (Hyderabad), Banaras 
(Varanasi), Allahabad, Ahmadabad, Kashmir, Baroda, Delhi, Jamia Millia 
Islamia, Jawaharlal Nehru etc., Iran (Tehran, Isfahan, Mashhad, Shiraz, 
Kirman), Iraq, Afghanistan (Kabul, Samarqand), U.S.A., U.S.S.R., Kuwait, 
Pakistan (Karachi, Lahore) and also visited England and Saudi Arabia. He 
had delivered numerous lecture at several Indian and foreign universities 
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