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هشت بهشت و هفت پيكر

محمدجعفر محجوب
در مهرماه سال  1354خورشيدي كه نويسندة اين سطور باا سا
رايزن فرهنگي در پاكستان به خدم

اشتغال داش  ،مراسم هفتصدمين

سااال اميرخساارل دهدااوي در پاكسااتان ل هنااد برااازار شااد ل ا
كنگرهاي در پاكستان انعقاد ياف
دلل

ايران در آن شرك

كه بناده باا سا

دااه

ن اينادة فرهنگاي

داش  .رسالة ذيل به عنوان خطابهاي تقاديم

بدان كنگره نوشته شد ل خالصة آن در دسة ع ومي كنگره به آاااهي
حاضران رسيد .سپس مسئول خانة فرهنگ ايران در حيدرآباد سند ماتن
رساله را به خا نساب بسايار خاوه ،كاه در ايالا

ساند رلا دارد

نويساند ل يكصد نساهه ا آن را باه صاورل پديكپاي در پاكساتان ،ل
معدلدي ا نسهههاي آن را در ايران انتشار داد.
ا آن پس دكتر ابوالقاسم خدابندهلو ،مدير مجداة هنار ل مارده كاه
خ ل مض ون رساله را پسنديده بود ،نسهة اصادي آن را ارفا

ل باا

كوچك كردن قطع ،آن را به صورل رسالهاي ا انتشارال مجدة هنار ل
مرده بار ديگر به طبع رسانيد.

* ايراننامه ،صص  346تا .387
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با اين حال در ايران ،ك تر كسي ا نشار ايان رسااله بااخبر شاد ل
اكنون كه بيش ا هف

ساال ا تااريب نهساتين انتشاار آن ميااررد،

نويسنده آن را با اصالح ل افزلدن يادداشاتهاي بسايار ل مقابداة اشاعار
منقول در متن با نسهة هش

بهش

چاپ اتحاد

اهير شاورلي باار

ديگر ا متأسفانه با هم در خار ا ايران ا انتشاار ميدهاد ل اميادلار
اس

كه ايان ارار نااچيز باا قباول خااطر دلساتداران فرهناگ ل اد

اران اية ايران رلبهرل شود.
 15فرلردين سال  1362خورشيدي
 4آلريل  1983ميالدي

اويا اربال اين نكته كه پنج انج اميرخسرل باه پيارلي ا خ ساة نياامي
سرلده شده اس

به آلردن دليل ل برهان نيا ي ندارد .چه خسرل خاود در آ اا

ت اه مثنويهاي پنج انج به صراح

بدان اشاره كرده ل اارهم نكارده باود نااه ل

مض ون ل رلال داستان بر اين تقديد اواهي ميداد.
در نير بنده در ميان آرار نيامي ،هفا

پيكار شااهكار السا

نقطههاي ضعفي كه ا نير فن داستانسرايي م كن اس
ياف

شود خبري نيس  .هف

در بعضي آرار ديگر لي

پيكر چهارمين داستاني اس

كه نيامي سارلده ل

پس ا آن به نيم اسكندرنامه (شرفنامه ل اقبالناماه پرداختاه اسا
آخرين ارر ال اسكندرنامه اس

ل در آن ا

ل اارچاه

ليكن ايرانياان ل فارساي بانان ا آن رلي كاه باه

اسكندر به چشم مردي متجال ل مهرّ

ت دن ايران مينگريستند نتوانستند ال را

به عنوان يكي ا قهرمانان ح اسة مدّي خويش به حساا

آلرناد ل ا ايان رلي

اارچه بان اسكندرنامه ل شيوة بيان نيامي در اين كتا

در حدّ اعاالي پهتگاي

ل فصاح

اس

ل بعضي ا فصدهاي اين كتا

را ميتوان ا شااهكارهاي ادباي
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آلرد ليكن بر رلي هم اساكندرنامه نتوانسا

فارسي در قرن ششم به حسا

محبوبيّتي را كه خسرل ل شيرين ل هف

آن

پيكر ل حتي ليداي ل مجناون باه دسا

آلردند كسب كند.
در هرحال هف

پيكر چهاارمين كتاا

آخرين داستاني كه سرلدة هش
هف

بهش

اس

نياامي اسا  ،لايكن اميرخسارل
كه با الهااه اارفتن ل باه تقدياد ا

پيكر سرلده شده اس .
يكي ا كارهاي خو

اميرخسرل اين اس

كه در هر مثنوي تاريب سارلده

شدن ل مدتي كه به نيم آلردن آن طول كشيده ل تعداد دقيق بيتهااي منيوماه را
آلرده ل محققان را ا درد سر ل اف

ل شنيد در با

تعداد بيتها يا تاريب سرلده

شدن كتابهاي خود رهايي بهشيده اسا  .ماثالد درباارة هشا

بهشا

در پاياان

منيومه چنين اويد:
خانهاي خاك ال عبيرسرش
خانههاي دار در ال چو بهش
ه ه بيتش به عرضه ااه ش ار
سه هزار اس

ل سيصد ل چل ل چار

سال هجرل يكي ل هفصد بود
كاين بنا برد سر به چرخ كبود

(1

درض ن اويا اميرخسرل چنين ميپنداشته اسا
هف

پيكر الس

كاه آخارين كاار نياامي

ل در هرحال اارهم چنين تصوّري نداشته ،خود هش

بهشا

را پس ا چهار منيومة ديگر پنج انج يعني مطدعاالنوار ،شيرين ل خسرل ،مجنون
ل ليدي ل آيينة اسكندري سرلده اس

ل به ه ين سابب در نساهههاي ديادتر
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منيومهها را موافق ترتيب خ سة نيامي مرتب كردهاند .ليكن اين كاار خطاسا
يرا صرفنير ا آن كه تاريب سرلده شدن هش

بهش

ساير منيومههاس  ،چون اين مثنوي آخرين قس
درحقيق

كتا

متأخر بر تاريب سرلدن

پنج انج اميرخسارل باوده ل

پنج انج ال بدان ختم ميشده ،در پايان هشا
آلرده اس :

كدي كه ناظر بر ساير مثنويها نيز هس

ار بنا را بقاي محكم نيس
چون من اين خانه ساختم م نيس
ين هنر نامة ه ايون سا
درا

هر خطي نداانيي اس

اين ن ونه كه نقش پرااري اس
ا طرا كهن ن وداري اس
هرچه در انج پيش پنهان اس
هم عياره درلن اين كان اس
آن ر ارچه سره اس
نيس
پوس

معياره

ز ده دهي من ياره
ارچه چو مغز شبرين نيس

بهر آن مغز پوس

به ين نيس

ارچه آيد انگبين كاري
سركه را هم بود خريداري
ارچه اوهر به قي
قي تي هس

اس

كهربا را نيز

عزيز

بهشا

مطاالبي
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دُر به تا مدك بود شايان
اوه ماهي به عفران سايان
اين رقم كاندر ال صفايي هس
ارچه ر نيس

رن ايي هس

...

ار كسي را بود واهر ل انج
بيش ا انديشة واهر سنج
يا ند بر بساط سدطاني
مدك را سكّة سدي اني ...
چون فرل رف

قالبش در خاك

ناه ال اردد ا لرقها پاك
چند ااهي كه در ميان افتاد
هيچ كس را ا ال نيايد ياد
مگر ا نامة سهن سا ي
ل ب اند به عدم آلا ي
اين لرق كز نشاط دارد بهر
يادااري اس

ا من اندر دهر

هر كسي را به كار خويش هش اس
كس نگويد كه نار من تره اس
نگي ارچه سياه فاه بود
نزد مادر مه ت اه بود ...
ار قبولي

يب ياره اش

سكّه تا حشر استواره اش
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چون شد اين نامه در مانه عزيز
ناه من ل عزيز اردد نيز

(2

در اين بيتها اميرخسرل نامة خويش را با خ سة نيامي مقايسه ميكند ل آن
را «طرا كهن» ميخواند ل ا راه فرلتني پنج انج خود را پوس

ل خ سة نيامي

را مغز مينامد ل در عين حال مدّعي ميشود كه «بهار آن مغاز پوسا
نيس » ل اين سهني اس

كه درستي آن را ارش

ا آن پس نيز در پاياان هشا

بهشا

خويش راس

مان به اربال رسانيده اس .

فصادي در سپاساگزاري ا مارد فاضادي

شها الدين ناه (كه ال را عالمة هان ناميده اس
كه لي به دق

باه يان

پرداخته ل تصريح كرده اس

ت اه پنج انج خسرل را خواناده ل ناساا يهاي آن را باه اصاالح
كرده اس .

اميرخسرل نهستين پيرل مكتب نيامي اس
را فرلد مرتبة نيامي ميداند ،بايد اف
نيامي لي در مرتبة نهس

ل در عين حال كه مرتبة خاود

كه در ميان سراينداان خ ساه بار رله

قرار دارد بدكه ا ميان خ سهها ل منيومههاي تنهايي

كه به تقديد نيامي سرلده شده ير ا پنج انج اميرخسرل ل هف

الرنگ امي ل

ليدي ل مجنون مكتبي ل فرهاد ل شيرين لحشي چيازي كاه ار ه هناري داشاته
باشد ل به تصحيح ل طبع ل انتشار بير د ،ل ود ندارد .اين نكتة كدي را نياز باياد
ياد كرد كه خ سة نيامي حاصال ياك ع ار نادااني شااعرانة السا  .نياامي
نهستين ارر خود مهزناالسرار را در سال  572هجري ق ري به انجااه رساانده ل
بيشك مدتي پيشتر سرلدن آن را آ ا كرده بوده اس  .خسرل ل شيرين در سال
 ،576ليدي ل مجنون در  ،584هف

پيكار در  593ل اقبالناماه (دلماين قسا

اسكندرنامة نيامي در  599هجري ق ري ت اه شده اس

ل ااار تااريب سارلده
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شدن مهزناالسرار را  570بگيريم ،به نيم آلردن خ سه  29سال ا ع ر نياامي
را ارفته اس

درحالي كه اميرخسرل فق سه سال لق

صرف سرلدن پنجاانج

خود كرده اس :
شكر حق را كه ا خزاين يب
ريه

چندين واهره در يب

كه ا آن نقد قي تي به سه سال
كرده اين پنج انج ماالمال

(3

لي سه مثنوي مطدعاالنوار ل شيرين ل خسرل ل مجنون ل ليداي را در ياك
سال ( 698ل آيينة اسكندري را به سال  699ل هش
ق ري سرلده اس

ل ارچه مج وع پنج انج ال  17888بي

خ سة نيامي بالغ بر بيس

ل هش

نيامي براي سرلدن ده هزار بي
كرده اس

بهشا

هزار بي

را در 701هجاري
اس

ل حال آن كه

ميشود ،ليكن ن يتوان اف

بيشتر  26سال بيش ا اميرخسرل لقا

كاه

صارف

مگر اين كه معتقد شويم نيامي چاون مبتكار ايان رله باوده ل هار

داستان منيوه نهس

بايد رلايتي به نثر داشته باشد تا شاعر آن را به نيام آلرد،

ع ر نيامي در مرحدة الل صرف ااردآلري ماتن داساتانهاي ليداي ل مجناون ل
خسرل ل شيرين ل بهراه اور ل رلايتهاي مربوط به اسكندر شده ل خاود نياز باه
ح تهايي كه در اين راه كشيده در آ ا خسارل ل شايرين ل هفا

پيكار اشااره

ميكند .در مرحدة دله نيز نيامي براي نيم كردن داستانها بيش ا اميرخسرل تأمّل
كرده ل دق

نير كار بسته ل به قول شيب ا ل ساعدي « يا

فكارل» ساوخته

اس .
يكي ا نكاتي كه هش

بهش

اميرخسرل را ا ديگر مثنويهاي پانج اانج
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لي م تا ميسا د ،اين اس
ميكوشيده اس

كه چون اميرخسرل قصد تقدياد ا نياامي داشاته ل

كه كار خود را ا نير يبايي ل ار ه هنري به پاي ارار نياامي

برساند ،در داستانهايي نيير مجنون ل ليدي ل شيرين ل خسرل ل آييناة اساكندري
چارهاي ز نيم كردن ه ان حوادث ل لقايع نداشته يرا سرارش
با مجنون ،يا داستان مهرلر ي شيرين با خسرل يكي بايش نيسا

عشق ليداي
ل اميرخسارل

بايد اين قصة م عشق را چنان اويد كه در نير خواننده نامكرّر دوه كناد .اماا
هش

بهش

ل سرمشق اصدي آن هف

پيكر نيامي ا دل قس

مشهص ل مجزّا تشكيل ميشاود :نهسا

بهراه ا آ ا كودكي ل كيفي
سپس دعوي تا ل ته
ته

كردن ل تا شاهي را ا ميان دل شير درنده ربودن ل بر

كوشيدن ،تا رل ي كه چشم ا

قس

را در آسايش داشتن ل به ترفيه حال ايشاان

هان فرل ميبندد يا در ض ن شكار ااور ناپدياد

مرگ بهراه نيز رلايتها بسيار مهتدا

افتاري دااانه نيا دارد

سرارشا

پرلره يافتن ال در عربستان نزد نع ان بن منرر ل

نشستن ل مدك راندن ل رعي

مي شود (ذر با

پيكر كامالد لضعي داااناه دارد .هفا

(4

ل دس

دله كه درحقيق

اسا

ل بحار در آن باه

ا ل دفتر نداانيش را فرل ميبندد.

ارتباط لاقعي با سرارش

بهراه اور ندارد ايان

اقديم را به ني خواسته ل هف

سراي داراي

اس

كه بهراه دختر پادشاهان هف

هف

انبد هريك به رنگ سيّارهاي كه خاص آن رل هفته ل آن اقديم اس

براي

ايشان ساخته ل شاهزاده خان ها را در آن اي داده ل هر رل هفته را نازد دختار
شاه اقدي ي كه بدان رل ل آن سيّاره لابسته اس
عيش ميارراند ،ل چون لق

خاوا

(5

مايرلد ل باا ال باه نشااط ل

فارا ميرساد بهاراه ا عارلب شبساتان

خويش ميخواهد كه پيش ا خفتن قصهاي براي لي بگويد ل آن شاهزاده خاانم
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نيز افسانهاي فراخور رنگ انبد ل برتر نهادن آن بر ديگار رنگهاا ساا ميكناد ل
بدين ترتيب هف

بهراه كه داستان اصدي اس

داستان كوتاه در درلن سرارش

با افته ميشود .اين طر داستانسرايي ،يعناي آلردن داساتاني در درلن داساتان
ديگر ا شبه قارة هند ل پاكستان نشأل كرده ل در شبه قاره كتابهاي متعدد بر اين
رلال نوشته شده كه ا ميان آنها ميتوان به كديده ل دمناه ل اصال سنساكري

آن

پنچاتنتر  Panchatantraل مها بهرل  Mahābharataح اسة عييم ل مقدب هندلان
ل هيتوپدسه  Hitopadesaكه ير ناه مفرحالقدو

به فارسي نيز تر ه شده اس

ل كتابهاي ديگري مانند چهل طوطي ل هزار ل يك شب ل بهار دانش اشاره كارد.
ظاهراد اين رله ا دلران ساساني با تر ة كتابهاي سنسكري

به پهدوي (مانناد

كديده ل دمنه در ايران نيز رلا يافته ل در دلران اسالمي باه ال ترقاي خاويش
رسيده اس

ل ير ا كتابهايي كه ا شبه قاره آمده ل به فارسي تر ه شاده باود

(مانند كديده ل دمنه ل هزار ل يك شب مؤلفان فارسي بان نيز بر اين رله كتابها
پرداختند .براي ن ونه ميتوانيم ا بهتيارنامه (كه تحريرهاي بسيار متنوّع ا آن در
دس

اس

ل مر بان نامه ل شاهكار بزراترين عارف شارق موالناا اللالادين

يعني مثنوي معنوي ناه ببريم كه ت اه آنها باه ه اين رله سارلده شاده اسا .
داستان هف
هف

پيكر بهراه اور نيز چنين اس

ل ميتوان ا هف

داستان را بيرلن آلرد ل دااانه به خواننده عرضه داشا

را ناقص يابد يا در انتيار مك ّدي باشد ل ا ه ين رلي اس
افتار خويش اف

كه هف

پيكر شاهكار نيامي اسا

مطالب ل كثرل داستانها ،ديگر ال ه نبوده اس

پيكر يك ياا هار
بيآنكاه لي آن
كاه بناده در صادر

يارا باه عدّا

فرالاناي

كه شاعر مطدباي را بايش ا حاد

درا كند ل مثالد تعداد بيتهايي كه يك افتگو ل ادهازاري عاشقانه باين خسارل ل
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شيرين را شرح ميدهد ،ا كل تعداد بيتهاي داستان فرهاد ل عشق ال ا ا رل ي
كه لارد صحنه ميشود تا رل ي كه به تيشه فرق خود را ميشاكافد ل باه خااك
ميرلد ا افزلنتر شود .در هف
ل

آمده اس

پيكر الفاظ منابع معااني ل ماوا ي ل مساالي آن

دهپردا ي ل آلردن مترادفهاي مكرر ل لص

يك منيره به چناد

صورل ل با تعبيرها ل تشبيههاي متفالل ديده ن يشود ل ااه چنان اس
يك بي

كه اار

را ا ميان داستان بردارند مطداب باه ه اان انادا ه اسساته ميماناد ل

خواننده ن يتواند لقايع داستان را دنبال كند.
هف پيكر نيامي
هش

بهش

(6

عااد داراي  5130بيا

اس  .ا اين تعداد  1966بي

بهراه ل مقدمال كتا

ا ح د خدا ل نع

(نزدياك دل هازار بايش ا

در آ ا داستان يعني شرح ندااني
رسول ل مدح شاه لق

تا آ ا داستانهاي هف اانه .پس ا پايان يافتن هفا
ديگر سرارش

داساتان نياز باا  664بيا

بهراه باه پاياان ميآياد ل كارناماة ناداي پرماا راي ال بساته

ميشود .تعداد بيتهاي مقده ل مؤخّر بر هف

داستان  2630بي

 5130يعني تعداد بيتهاي كل داستان كم كنيم  2500بي
بيتهايي اس

ل يره اس

كه نيامي به شرح هف

اس

باقي ميماند ل اين ه ان

داستان اختصاص داده اس .

امتيا بزرگ هف پيكر در اين اس

كه در اينجا براي شاعري كه به تقدياد

اين منيومه مثنوي ميسرايد اين امكان ل ود دارد كه به اي هف
ا كه درحقيق

رلح بهراهنامه ل مقصد اصدي ا سرلدن آن كتا

افسانة نيامي
اس

افسانة ديگر كامالد متفالل با افسانههاي سرمشق اصدي بسرايد ل كتا
رنگي نو بدهد ل اميرخسرل چنين كرده اس
نير مطدو

ل مض ون هف

كاه ااار ا

ل ا اين رلي هشا

افسانه به هايچ رلي باه كتاا

ا هفا
خويش را

بهشا

ال ا

نياامي ن يماناد ل
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درحقيق

كاري مستقل اس

ديگر مثنويهايي اس

ل ا اين رلي ار ه هناري آن باهمراتب بااالتر ا

كه در آنها ه ان افتههاي نيامي به باني ديگر با او شاده

اس .
افتيم كه هف پيكر نيامي  5130بي
نيس

اميرخسرل بيش ا  3344بي

دارد ل حاال آن كاه هشا

ل  1786بي

بهشا

ك تر ا هف پيكر دارد.

ليكن اميرخسرل در اينجا نيز اين كاهش را بيشتر در قس تهايي داده اسا
كه نبة تقديد دارد :در هف پيكر ك ي بيش ا نيم كتا  2630 ،بي  ،مرباوط باه
نداينامة بهراه اس
هش بهش
تعداد  429بي

ل  2500بي

اميرخسرل فق  780بي

داستان اختصااص يافتاه اسا  .در

به هف

پيش ا هف

افسانه آمده اس

كه ا ايان

آن صرف ستايش پرلرداار ل رسول اكاره ،ل ساتودن مرشاده

خوا ه نياهالدين الليا ل مدح پادشاه لق
ا عفيفه ا شده ل  351بي

ل نصيح

به دختر شيرخوار خاويش

ديگر را داساتان بهاراه ا تاا اايي كاه افساانههاي

هف اانه آ ا ميشوند ارفته اس  .در هش

بهش

هيچ خبر ا بناي خورنق ل

سدير ل زاي ظال انهاي كه به مع ار آن سن ار داده شد ،نيس
شاهزادة سالهورده اي به ناه خسرل كه ايرانيان تا ل ته

ل نيز ساهني ا

را بدل سپرده بودند ل

هنرن ايي بهراه ل تا ربودن ال ا ميان شايران ل ديگار داساتانها ن ايرلد .تنهاا
داستاني كه درض ن سرارش

بهراه در هف پيكر آمده ل در هش

بهشا

نياز

تكرار شده داستان كنيز لي دالراه اس  .اين داستان بسيار معرلف كه تقريباد ت اه
ايرانيان آن را شنيدهاند بهطور خالصه اين اس

كه بهراه كنيزي دالراه ناه داش

كه با لي به شكار اور ميرف  .رل ي دالراه ا بهراه خواس

كه اوري را بدان

صورل ل با آن هنرمندي كه لي مياويد شكار كند .بهراه نيز كه اوشة خاطره
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ال كنيزك ميدي داش

قبول ميكند ،ل اوري را هم بدانسان كاه لي افتاه

بود ميافكند .ليكن كنيزك به اي آن كه بان به آفرين شااه بگشاايد ساهني بار
بان ميراند كه اارچه حق بود ،به مراق شاه تدب آماد ل طباع پادشااهان چناين
اس

كه به قول سعدي «لقتي به سالمي برنجند ل ديگرلق

دهند»( . 7دالراه اف

به دشانامي خدعا
الس

اين مهارل ل چيرهدستي شاه نتيجة م ارس

ل «كار

نيكو كردن ا پر كردن اس  ».شاه را اين سهن موافق طباع نياماد ل رلي درهام
كشيد ل سرهنگي را به قتل كنيزك فرمان داد .آن سرهنگ كنيز وان را بارد ل باا
خود انديشيد كه بهراه اين فرمان را ا سر خشم داده اس
پشي ان شود ل بر مرگ كنيز مورد عالقة خويش دس
اين رلي كنيز را نده نگاه داش

ل فرداس

تأس

ل ال را به رلستايي دلردس

فرستاد .دالراه در آن رلستا اوسالهاي نو اد را بر دله ارف

كه ا كرده

به يكديگر ناد .ا
كه مدك لي بود
ل ا پدههاي كااخ

بدند اساب سرهنگ باال برد ل اين كار را ادامه داد .اوساله رل به رل بزراتار ل
ارانسنگتر ميشد ليكن چون دالراه هر رل لي را بار بااه ميبارد ايان اراناي
تدريجي را احساب ن يكرد تا اوساله ااالي كاالن شاد ،ل دالراه سايمانداه ل
باريكميان ال را ه چنان به عادل رل اار خردي بر دله ميارف

ل به آسااني

بر باه قصر ميبرد ل فرلد ميآلرد .آنگاه سرهنگ را فرمود كه برگ مه اني بسا د
ل شهريار را به سراي خود بهواند .سرهنگ چنين كرد ل چون شااه باه كااخ لي
درآمد ا ال شاهانه پريرايي كرد ل عنان سهن را به ايي كشيد كه قصة كنيزك ل
بر باه بردن االي بدان كالني در ميان آمد .شاه اين سهن را بالر نكرد ل سرهنگ
كنيزك را بهواس
آساني اال را برارف

ل بفرمود تا در برابر ديداان شاه اال را بر باه برد .كنيزك باه
ل بر دله نهاد ل بهچابكي ا پدهها بر بااه رفا

ل فارلد
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آمد .شاه ض ن تحسين ل آفرين اف

چنين مهارتي ا ت رين ل م ارس

بسايار

حاصل آيد .آنگاه دالرا اف  :من نيز رل ي چنين ساهني بار باان راناده ل باه
پاداه آن محكوه به مرگ شده .شاه كنيز محباو
چون در دل ا كشتن لي پشي ان ل متأس
سرهنگ را به خدع

ل نع

بوده بر ندااني ال شاديها ميكناد ل

مينوا د.

چون اميرخسرل ناه كتا
ل در عنوان كتا

را ا « هف پيكر» به «هش

بهش » تغييار داده

عدد «هش » ياد شده ،ناازير بايد مح دي هم براي آن بتراشد.

ا سوي ديگر داستانهاي شاهزاداان بيش ا هف
باال بردن هف

خاويش را باا ميشناساد ل

اقديم به هش

نبود ل ن يتوانس

اقديم ل افزايش تعداد هف

سيّاره به هش

رل اار ل تبديل هفته به هشته م كن ن ين ود .اميرخسرل براي
دل نياار (هش ا

بهشا

داستانهاي شاهزاداان هف
اين هف

باشاد چاه
(در آن

ع باين ايان

را كنايااه ا هشا

داسااتان ارفتااه ل هف تاااي آن را

كشور( 8به حسا

آلرده ل داستان دالراه را در صدر

داستان قرار داده اس  .بدين ترتيب قصة دالراه بهشا

داستان دختر شاه اقديم الل در رل شنبه بهش

الل ميشاود ل

دله ل بر ه ين قياب تا آخر...

ليكن تغيير ديگري كه اميرخسرل در داستان دالراه داده ل درحقيق
اركان بنيادي داستان باقي آن را ديگرااون كارده ايان اسا

كاه نهسا

هنرن ايي بهراه را در شكار ير ا افتة نياميآلرده اس  .در هف
كنيزك به شكار ميرلد ل اور بسيار به خاك ميافكند:
لان كنيزك به نا ل عيّاري
در رنا كرد خويشتنداري
شاه يك ساع

ايستاده صبور

تا يكي اور شد رلانه دلر

ير ا
نحاوة

پيكر ،بهراه با
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اف

كاي تنگچشم تاتاري

صيدِ ما را به چشم ميناري؟
صيد ما كز صف

برلن آيد

در چنان چشم تنگ چون آيد

(9

آنگاه ا كتيزك ميخواهد كه بگويد اين اور را چگونه صيد كند؟ كنيازك
نيز در برابر اين خواس

شااه رلشاي را پيشانهاد ميكناد كاه در آ اا ناام كن

مين ايد:
اف

بايد كه رخ برافرل ي

سَرِ اين اور در سُ َش دل ي
شاه چون ديد پيچ پيچيِ ال
چارهار شد بد بسيچي ال
الل ك ان ارلهه چو باد

خواس

مهره اي در ك ان ارلهه

(10

نهاد

صيد را مهره در فكند به اوه
آمد ا تا

مهره مغز به وه

سم سوي اوه برد صيدِ بون
تا اوه آرد آن عالقه برلن
تيرِ شه برق شد هان افرلخ
اوه ل سم را به يكدار بردلخ
اف

شه با كنيزك چيني

دستبرده چگونه ميبيني؟
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اف

پر كرده شهريار اين كار

كار پر كرده كي بود دشوار

(11

باقي داستان را ميدانيم ل نيا ي به ياد كردن آن نيس  .در هشا

بهشا

هم نحوة شكار بهراه با افتة نيامي تفالل دارد ل هام كااري كاه دالراه ت ارين
ميكند تا با آن شاه را به شگفتي اندا د .ميدانيم كه اميرخسرل در موسيقي دساتي
قوي داشته ل اين موسيقيداني در شعر لي تأرير كرده ل آراري بر اي نهاده اس
كه خود ميتواند به صورل موضوعي دااانه مورد بررسي محققان قرار ايرد ل
تأرير موسيقيداني شاعر در شعر ل نثر لي باه دقا

باا ن اوده آياد.

(12

يكاي ا

مواردي كه اين ارر در شعر اميرخسرل ديده ميشود در ه ين داستان دالراه اس .
پس ا آن كه بهراه بر دالراه خشم ميايرد در مياان بياباان ال را ا مركاب فارل
مياندا د ل ميرلد .دالراه با رنج بسيار خود را باه خاناة دهقااني ميرسااند كاه
مردي خردپرلرد ل آ موده بوده ل طبيعي ل رياضاي ل فدسافه ل ديگار دانشاها را
ميدانسته اس :
كرده عدم سهاانه را تعديم
تا يگانه شده به هف
سبق حك

اقديم

به رله كرده درس

كز سپهر ل مين چه اد ل چه رس
فيدسوفي الهي ا ت ييز
در طبيعي ل در رياضي نيز
طرفه برب
دس

ني ازيده سرلد

چون ابر ل برق بر سر رلد
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با دانسته پردهها را را
مضحك ل مُبكي ل مُنوّه سا ...
خود كرده

يك به يك ير دس

چار سا ل دلا ده پرده
بربطش چون نوا برآلردي
ان تن بردي ل درآلردي

(13

كنيزك كه به چنين دانايي برميخورد ل لي دالراه را به فر ندي ميپريرد .لايكن
استاخيِ دالراه با بهراه به رلاي
اف

خسرل چنين اس :

با شه زال شيراندا

كاهو آمد به سويِ شير فرا
هر يكي را تو چنان ويم
كان چنان افكني كه من اويم
ارچه تيرل به حكم پر هنرس
آن كه حك ي اس

حكم آن دارس

ان دليري كه كرد ماه ت اه
اف

با ال به تيراي بهراه

كه لب شير چون بهندد دير
كي كند آهو آ مايش شير
ليك چون پيشة من آمد تير
مرد را كي بود پيشه ازير
با او تا نم دانايي
هر يكي را چنان كه فرمايي
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سي بر هم به رخص ِ شاهي
اف

اين خواهش ار من خواهي

نالكي ن بر آهوي ساده
كه شود ماده ،نر ،نره ،ماده
شاه درياف
تاخ

خردهدانيِ ال

مركب به ه عنانيِ ال

به خدنگي دل شاخ آهوي نر
برد ا آناونه كو نداش

خبر

ضربه بر فرق ال ا آنسان راند
كه ا ال تا به ماده فرق ن اند
كارِ نر چون به ماداي پرداخ
سوي ماده كه نر كنددر تاخ
دل يك اندا را به هم پيوس
پس بر آهو رلانه كرد شس
هر دل در سر چنان نشانده رق
كه دل شاخش پديد كرد به فرق
ان دل شرط هنر كه در خور كرد
كرد نر ،ماده؛ ماده ،را نر كرد
كرد چون خواهش صنم ه ه راس
ا لي انصاف آن هنر درخواس
پاسهش داد ماه نوه لبان
كاي ك ال تو عُقده بندِ بان
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اين هنر قدرل خدالندي
ادلي بود ني هنرمندي
كدك تيرل به راستي آن كرد
كه در انديشه راس

نتوان كرد

ليك ا آنجا كه راس انديشي اس
...

دستها را دستها پيشي اس

كانچه ين كردههال نغز ن ود
نيز ا اين نغزتر تواند بود

(14

پس ا آن كه دالراه در خانة دهقان منازل ميكناد ل دهقاان لي را باه فر نادي
ميپريرد ل رفهاي را براي ندااني ال مهيا ميكند:
ا هنرها كه بود حاصل ال
ا دل خويش ريه

در دل ال

كرده استاد كار در ه ه اي
خاصه در پردة بريشم ل ناي
چند اه ادليي شد اندر سا
كه بكشتي ل نده كردي با
چون ن ود آ مون كردة خويش
خواس
حج

بيرلن فتد كردة خويش
ا سوي شاه سس

دعوي خويش را درس

كند
كند

چون شدي باد صبح نافهاشاي
بر نشستي به رخش آهو پاي
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بر ال تر نقا

بربستي

سايه بر آفتا

بربستي

الله را در قبا كشيدي تنگ
سرل را خانه ساختي خدنگ
تيرِ تركي ل كيش تاتاري
راس

كرده بهر خونهواري

در ه ه اي ااه ل بيااهش
برب ِ عاشقانه ه راهش
كُشتي آهوي دش

را به ستيز

اه به پيكان ل اه به خ ة تيز
ه چو پيكانش خ ه در خون بود
چو

ال ا بالرك افزلن بود

ان دهانبستگان به فرمانش
دل ربودي بان پيكانش
لانگه ا راه برارفتي ااه
به نوا شگريش كردي راه
بركشيدي نهس

نالة ار

تا رُبودي لحشِ دش

قرار

ه ه در پايبوبِ سرل وان
آمدندي به پاي خويش رلان
سو به سو ص

دندي ا كم ل بيش

ايب ا خويش ل حاضر اندر پيش
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ه ه را چون بههم درآلردي
نغ ه در برب تر آلردي
پس منوِّه چنان دي به صوا
كه شدي چشم آهوان در خوا
خوه بيهوه

چون شدندي خوا

با شان ستهاي دي در اوه
كه ا آن سته با

ستندي

رسته بر رسته با رستندي
اين خبر شهره اش

در آفاق

كز هان ادليي برآمد طاق
كاهو ا دش

سوي خود خواند

كشد ل با نده ارداند

(15

باقي داستان رلشن اس  :بهراه اين خبر را ميشنود ل به سوي كنيازك ميآياد ل
باقي داستان مانند داستان نيامي ادامه مييابد .اين كه در نقال ماا راي دالراه در
هش

بهش

تفصيدي رف

يكي ا آن ه

بود كاه نشاان داده شاود كاه اميار

خسرل نه چون شاعري اهل اصطالح كاه چناد اصاطالح موسايقي باه اوشاش
خورده باشد ،بدكه مانند استادي كه به ت اه ير ل بم كار لقوف كامال دارد ا آن
سهن مياويد ل ديگر اين كه اميرخسرل ناآااهانه تح

تأرير موسايقيداني خاود

لاقع شده ل نادرهكاري ل شگفتيآفريني كنيزك را در مينة موسايقي قارار داده ل
براي اين كار ا افسانههايي كه در بين مرده رلا داشته اساتفاده كارده اسا
(افسانهاي ا ه ين نوع درمورد ابونصر فارابي نيز شايع اس

ا

كه لي در مجدساي
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چوبي چند ا آستين برآلرد ل تركياب كارد ل آهنگاي بازد كاه اهال مجداس را
بگرياند ،آنگاه راهي ديگر بزد ل مجدسيان را خنده دس
سا كرد كه ه ه خفتند ل لي ا دس

داد ل سارانجاه آهنگاي

ايشان رها شد ل به راه خويش رف

تفالل ديگر بين هف پيكر ل هش

بهش

انبد ل خواستگاري بهراه ا دختر شاهان هف

در شرح عدّ

.

بنا كردن هفا

اقدايم اسا  .باه رلايا

نياامي

بهراه صورل هف پيكر را در حجرهاي قفل بسته در قصر خورنق ميبيند .هفا
پيكر يبا ا دختر شاهان هف
تصوير اين هف

دخ

اقديم را در حجرهاي بر ديوار نگاشته ل عاالله بار

يبارلي:

در ميان پيكري نگاشته نغز
كان ه ه پوس

بود ل اين ه ه مغز

نو خطي درنشانده در ك ره
اليه خ كشيده بر ق ره
بر نوشته دبير پيكر الي
ناه بهراه اور بر سر الي
كان چنان اس

اختر

حكم هف

كاين هانجوي چون برآرد سر
هف

شهزاده را هف

اقديم

در كنار آلرد چو دُرّ يتيم
ما نه اين دانه را به خود كِشتيم
آنچه اختر ن ود بنوشتيم

(16
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اين سهن در ذهن بهراه ماند ل پس ا پادشااهي ياافتن باه خواساتگاري
دختر آن پادشاهان كه بهترتيب ا نسل راي هند ل خاقاان چاين ل خوار مشااه ل
سقال شاه ل شاه مغر

ل قيصر ل كسري بودهاند ل ناه هريك ا دختران نياز در

كنار تصويرشان نوشته شده بود فرستاد ل آنان را به ني ارف  .لايكن در هشا
بهش

عدتي ديگر براي اين موضوع ياد شده اس :
بهراه به شكار اور ر ب

بسيار داش ،

تا بر آن اونه شد كه خسرل عصر
هفته بر هفته نامدي سوي قصر
مهتراني كه در اه ل بيااه
خاص بودند بهر خدم
ان دليدن به دش

شاه

ل بيشه ل كوه

مانده اشتند ل آمدند ستوه ...
هر يكي را تأمدي به ض ير
كز طريق كفاي

ل تدبير

چه بود چاره كز نشيب ل فرا
اژدها سوي انج اردد با
اف

ل اوي ميكردند

ين ن

چاره را س

ل وي ميكردند

پور مُنرر كه بود نع ان ناه
در سبق هم ريدة بهراه ...
شه بس دانش ل معاني ال
ل بزراي ل كارداني ال
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در ه ه مدك اشارتش داده
دستگاه ل ارتش داده ...
هان

پادشاهان شرق ل ر

بندة حك ش آشكار ل نهان ...
چون صحرانوردي بهراه
مصدح

را اسسته ديد ماه

با خود انديشهاي ن ود شگرف
خواند لوح صوا

حرف به حرف ...

س

داناي كار مردي چند

تجرب

يافته چرخ بدند

دادشان ياداارهاي اران
در خور پيشگاه تا وران
هر مشاعي كه بود شد تسديم
اقديم

كردشان نامزد به هف

كالرند ا براي خدول به
هف

دختر هف

رهرلان بعد هف
آلريدند هف

صاحب ته ...
ماه خراه

ماه ت اه

بانوان را به پردهها بردند
به لكيالن پرده بسپردند
چون قوي شد بناي پردة را
كرد نع ان بناي ديگر سا

204

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 30 /

بر لب وي مر زاري س
...

كز بهشتش ن ونه بود درس
خواند مع ار كاردان را پيش

با افتش خيال خاطر خويش
كان چنان بايده كز استادي
كار سنجي به سه

بنيادي ...

ا مين تا فرا انبد مهر
هف
بدين ترتيب هف

انبد برآلري چو سپهر

(17

انبد خسرل سااخته ميشاود ل ماهرلياان در آن ااي

ميايرند ل بهراه به شوق لصال ماهرليان دس

ا بيابان ل شكار اور ميشاويد

ل به مشكوي ايشان ميشتابد ل داستان ادامه مييابد.
يكي ا نكاتي كه اميرخسرل بر رلي آن تكيه كرده ،اين اس
انبدهاي نيامي (سياه ،سرخ ،سبز ،رد ل يره را بدل كرده اس :
اين لرق را چنان كنم تحرير
كه نيابيش در مانه نيير
لان ن ودار هف پيكر ال
لان براهين هف

يور ال ...

يك به يك را ن ونه برسا ه
نرد نو بر بساط نو با ه
ن

رنگهاي انبد نيز

سان ديگر برآره ا ت ييز

كه ناه رناگ
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رنگي آره كه بوي هم باشد
لان چنان رنگ ل بوي كم باشد
هر مثالي به عنبر افشاني
صندلي ل بنفش ل ريحاني
آن كه ردس

ل عفراني فاه

كن ش رنگ عفراني ناه
لان كه باشد سياه ل رنگين نيز
خوان ش عنبرين ل مشكين نيز
لان كه سرخ ل سپيد پنداري
اين

ادناري

كافوري ،آن

(18

ليكن اين تغيير چندان اه يتي ندارد .تغيير ديگر آن اس
يك بهش
بهش

ناه كرده ل افسانة دالراه را نيز بر هف

ت اه باشد .به نير ميرسد كه ترتيب ابوا

شيب ا ل سعدي كه در رل اار سرلده شدن هش
تاريب تألي

آن ميارشته ،در انتها

ناه هش

قصه افزلده اسا
ادستان كتا
بهش
بهش

با
كتا

به هش

با

تاا هشا

بسايار معارلف

چهل ل پانج ساال ا
براي اين كتاا

نبوده ل خسرل ا افتة شيب الهاه ارفته باشد يرا الالد كتا
تقسيم شده اس

كه هر افساانه را

بيتاأرير

ادساتان باه هشا

ل ا اين مه تر آن كه شيب بزراوار در شرح عدّ

تقسايم

اويد:

«امعان نير در ترتيب كتا

ل تهريب ابوا  ،ايجا سهن مصدح

بر اين رلضة َنّا ل حديقة َديا چون بهش

هش

با

ديد تاا

اتفاق افتاده ا ان مهتصر
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دهاي اسا

آمد تا به مالل نينجامد ».ل اين
مييابد ل پس ا آن فق ناه بابهاس
«در اين مدل كه ما را لق

ل دل بي

كاه ديباچاة ادساتان باا آن پاياان
آخر ديباچه:

خوه بود  ...الب»

(19

*
اكنون به مه ترين ل اساسيترين قس
هف

اين بحار يعناي افتگاو درباارة

افسانة نيامي ل اميرخسرل ل سنجش آنها با يكديگر ميرسيم.
نهس

بايد اين نكته را يادآلري كرد كه هم افسانههاي هف اانة نيامي ل

هم قصههاي هش

بهش

در يك سطح نيستند ل در مقاه سنجش آن قصهها باا

يكديگر ،بعضي را كامدتر ل قويتر ل اساتادانهتر ل بعضاي را ضاعيفتر ل ناشايانهتر
مييابيم ل حتي نشان تقديد ا قصهاي ديگر ا ه ان كتا
داستاني ديگر ا در هش
نكتة دله اين اس

بهش

ا در نيامي يا تقديد ا

ا را به رلشني ميبينيم.

كه اار من با ش ا سرايندة يكاي ا ايان دل كتاا

هردل بوديم ل متني به نثر (نوشته يا شفاهي در اختيار داشتيم كه بايس

ياا

به نيام

آلريم ،درمورد ترتيب دادن قصههاي هف ااناه ل تقادّه يكاي بار ديگاري چاه
ميكرديم؟ چنين به نير ميرسد كه دس كم در مورد نهستين قصه ميكوشايديم
تا بهترين ل قويترين آنها را الل قرار دهيم تا خواننده تح
دنبال كردن داستان ر با

تأرير قرار ايارد ل باه

كناد .ن ايدانم كاه نياامي ل اميرخسارل نياز چناين

انديشيدهاند يا نه ،ليكن ا نير بنده بيهيچ ترديدي در هف پيكر داستان شب الل
ا انبد سياه ا ل در هش

بهش

داستان انبد مشكين ،هام مرباوط باه نهساتين

شب بهترين ل قويترين داستانهاي اين دل كتا

اس  ،او اين كه اين دل داساتان

هيچاونه شباهتي به يكديگر ندارند .چون سهن درا ميشاود ،دسا كم ا دادن
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خالصة داستانهاي هفا پيكر نياامي كاه بيشاتر در دساترب خوانناداان اسا
ميارريم ل خواننداان را به مطالعة متن آن هف

داستان هداي

ميكنيم ،لايكن

ا اشاراتي مهتصر بدين داستانها ازير نيس  .داستان انبد ساياه نياامي داساتان
شاهي اس

كه هانگردي سياهپوه را ميبيند ل عد

سياهپوشاي لي را وياا

ميشود .مرد مسافر پس ا اصرار شاه ال را به شهري داللا

ميكناد ل مياوياد

براي دانستن سبب سياه امگي من بايد بدين شهر كه ايگاه سياهپوشاان اسا
سفر كني .شاه سدطن

را رها كرده براي دانستن را اين سياهپوشاي بادان شاهر

سفر ميكند ل به دالل

قصّابي كه با لي طرح دلستي ل يگاانگي ريهتاه باود ا

راهي عجيب لارد ما رايي ميشود كه مو ب سياه پوشايدن ت ااه ماردان شاهر
شده بود .اصل داستان ل ان كاله قصة افزلنطدبي آدمي ل عطش تساكينناپرير
ال به كسب ل اردآلري مال ل ااه ل درك لارتها ل شاهوتها ل رفاتن باه دنباال
كامرانيهاس .
آدمي در اين راه مر ي ن يشناسد ل هر مراده كه برآلرده ميشود مرادي
ديگر ميطدبد ل چندان در اين هوسناكي بيش مي ويد ل پيش ميرلد تا ضارب
مرگ لي را ا اين خوا
افزلنطدبي اس

اران بيدار كند .قهرمان انبد ساياه نياز ارفتاار ه اين

ل براي رسيدن با باالترين مراد خويش متأسفانه صبر كاافي نياز

ندارد ل چون پاي را ا اديم خود فراتر ميدهد در عين نشااط ل كاامراني نااااه
رل اار عيش لي بهسر ميآيد ل نداي دّي ل تدب ل تكاراري هار رل ه ال را
پريره ميشود .لي در م كاه ل مرادي كه بر ارر ناداني ل ناشكيبايي ا دس
سياهپوه ميشود ل درمييابد كه ت اه ساكنان شهر سيهپوشان درس
را پي وده ل سرانجاه به رل لي نشستهاند.

داده

ه اين راه
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رله نيامي در نيم اين داساتان ا هراوناه عياب ل نقاص باري اسا .
هيچاونه اطنا

مُ لّ يا ايجا مُهلّ در آن ديده ن يشود ل شعر ا تعقيد ل تكدّ

لفيي ل معنوي ل بهكار بردن لغتهاي مهجور ل ريب بدلر اس  .اساتهوانبندي
داستان نيز باه ياك داساتان كوتااه امارل ي كاه باا رعايا

ت ااه ماوا ين فان

داستانسرايي پرداخته شده باشد ميماند .اارة داساتان ل حاوادري كاه نويسانده
ميآفريند ل شگفتيهايي كه يكيك ا انباان تهيّال قاوي ل فاراخ دامانِ خاويش
برميآلرد ل به خواننده عرضه ميكند ال را ا آ ا تا پايان داستان در ال هيجان
ل انتيار براي بهدس

آلردن نتيجاه نگااه مايدارد .داساتان انباد ساياه ا ت ااه

داستانهايي كه نيامي سرلده برتر اس

ل ااار هفا پيكر را شااهكار لي بادانيم

داستان انبد سياه نقطة ال هنرمنادي لي در سارلدن آن ل شااهكار داساتانهاي
هف پيكر بهش ار ميآيد.
داستان انبد مشكين نيز چنين اس  .بنده كه بيس
هش

بهش

خسرل را در مطالعه ارف

بر سر آن شد ا هف

سال پايش نهسا بار

تا رل ي كه دلباره براي تهية اين افتار

داستان اميرخسرل فق ه ين نكته را در خاطر داشا

ت اه اين داستانها را

كاه

ل يبا ل ا نير فن داستاننويسي قابل مالحيهاند .لايكن

رلال داستانها ل فرا ل فرلد ل عناصر آن را بكدي ا ياد برده بود ل تنهاا قسا تي
كه ا آنها در خاطر داش

مربوط به نهستين قصه اس  .اين نكته ا دسا

كام

براي شهص نويسنده ا برتري نهستين داساتان را بار سااير داساتانها باه ارباال
مي رساند يرا تأرير آن در طبع بنده چندان بوده كه تنها آن قصه باه يااد ماناده ل
هرچه ز ال بود فراموه شده اس .
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در ميان هندلان ل ايرانيان ا ل درلاقع در حكم ل امثال ل اندر هاي اين دل
قوه ا رس ي بوده اس

كه براي مقابده با حري

ميفرستادهاند ل ال ميبايس

دانايان خود را باه مجداس لي

باه ساؤالهايي كاه ا لي ميشاود پاساب اوياد ل

مع اهايي كه طرح ميشود بگشايد ل قوانين با يهايي را كه ا مهترعاال ايشاان
اس

كش

كند .نيير اينچنين قصهها در شاهنامة فردلساي (داساتان فرساتادن

هندلان شطرنج را به ايران مين ل اساكندرنامة نياامي (در اهااي مهتدا
ا

ل

ده درموقع رسيدن رسول دارا به دربار اسكندر ل كتابهاي ديگر باه فرالاناي

ياد ميشود .اويا چنين مرسوه بوده اس
سؤالهاي حري

كه ل ير ماركور پاس ا پاساب افاتن

بايد خود نيز سؤالهايي طرح كند ل ا آنان وا

بسيار خردمند ل نكتهسنج باشد پرسشهايي كند كه حريفان ا

بهواهد ل اار

اوا

دادن بادان

عا ز آيند.
در داستان انبد مشكين اميرخسرل نيز ه ين رسم منتهي به صورتي ديگار،
تكرار شاده اسا  :ساه پادشااهزاده هساتند كاه در خردمنادي ل نكتهسانجي ل
دقيقهيابي نيير ندارند .پدر ا ظاهراد براي يافتن تجربة بيشتر ا به آن سه شااهزاده
تكدي

ميكند كه شهر خود را ترك اويند ل راه كشوري ديگر ايرند .شاهزاداان

به راه ميافتند ل در راه به سارباني كه اشتر خويش را ام كرده بود ا ل آن قصاه
سه

مشهور اس

ا برميخورند ل هريك ا ايشان يكي ا نشانههاي شتر را به

ال مياويد كه يك چش ش كور ل يك پايش لناگ باوده ل ياك دنادان پيشاين
نداشته ل بار آن شيره ل رل ن بوده ل ني آبستن بر سر بارها نشسته بوده اسا .
ساربان در شاهزاداان ميآليزد ل اشاتر خاويش را ا ايشاان ميخواهاد ل آناان
هرچه سواند ميخورند كه آن شتر را نديدهاند افتة ايشان را به راس

ن يايرد

210

ل شكاي

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 30 /

به شاه ميبرد .شاه به نداني كردن برادران فرماان ميدهاد .قضاا را ا

به ِ مساعد شهزاداان ،اشتر ساربان با ن ل بار شيره ل رل انش پيادا ميشاود.
ساربان شكاي

خود را پس ميايرد ل خواستار آ ادي وانان ميشود ل ا ايشان

پو ه ميطدبد .آنگاه شاه ا ايشان ميپرسد چگوناه الصااف اشاتري نادياده را
بدين دق

با افتهاند؟ شاهزاداان نحوة راه بردن به آن نكال را به دالل ِ عقال

پيشبين براي شاه بيان ميكنند ل شاه ايشاان را اراماي مايدارد ل صحبتشاان را
ني

ميش رد ل نزد خويش نگاهشان ميدارد .ا اتفاق رل ي برادران بار سار

سفرهاي فراهم آمده بودند كه شاه با فرستادن بارهاي برياان ل سابويي ماي آن را
رنگينتر ساخته بود .در هنگاه صرف را:
با مياف

هر يك ا كم ل بيش

داستاني به قدرِ دانشِ خويش
آن كه مه بود ل چابك انديشه
با اف

ا دلِ خرد پيشه

كاين ميي كادمي ام اس
اوييا خون مرده اس

در ال

در ال

دلمين را دانِ كار شناب
اف

ا انديشة درس

قياب

كاين بره اوييا نه پاك رگ اس
پرلره يافته به شير سگ اس
سومين نقشبند عقدهاشاي
با اف

آنچه رلي داد راي
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كاين مدك ني شاه آ ادهس
دانم ا پش

مطبهي ادهس

مَدِك اندر ك ين ديواري
اوه ميداش

سوي افتاري

تا هر آن خرده آيد ا سه حكيم
كشده در ريدة تعديم
ان سه نكته كه اوهاير شده
دل نا ك ا ان پرير شده

(20

شاه سر ده در بزه ايشان آمد ل بديشان تكدي

كرد كه آنچه افتهاند تكرار

كنند .آنان ناازير افتة خود را تكرار كردند .شاه به تحقيق در آن با
بادهفرله اف

انگور اين مي را ا فالن باغ خريدهاه كه نهس

ل ل ير آن اورستان را برافكنده ل بستان ساخته اس  .چوپان نيز:
اف

اين بره بود در رمه خرد

كز رمه ارگ مادره را برد
ماده سگ داشتم رلنده چو تير
بچهاي چند بوده اندر شير
راه كرده چنان به دستانش
كه بره سه

شد به پستانش

چون چنان شد شير مستي نغز
كاستهوانش به پوس

شد ه ه مغز

آلريده به سوي مطبب خاص
ين انه خواه تيغ ،خواه خالص

(21

فرماان داد:

اورستان باوده
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شاه مادر را نيز تهديد كرد ل حقيق
مادر اف

را به بر ل ارعا

ا ال وياا شاد.

در واني رل ي تنها در ير رلاقي خفته بوده ،مطبهي رسيد ل خوان

آلرد ل من ا آنجا كه ميل نان اس
عص تم بشكس

بدل مت ايل شده ل در لي آليهاتم ل مهار

ل ا آن پيوند ،ميوهاي چون تو به بار آمد.

شاه نزد مه انان با اش
تأييد كرد ل ا ايشان خواس
اف

ل با شگفتي ل شارمنداي حدساهاي ايشاان را

كه توضيح دهند چگونه بدين را ها پي بردهاند:

يك تن كه من چو خورده مي

ديده افزايش م اندر لي
در مي افزايش طر

باشد

چون م افزلن كند عجب باشد
با

ستم ديگران احوال

بود هم ين ن
رلشنم اش

وا

سؤال

كان شرا ِ چو نوه

دارد ا خون خاكيان سر وه
اف

دله كه من به برّه مس

چون بر آهنگ خورد برده دس
دل يك لق ه شد به سو ه ل تا
ل دهانم رلانه اش

لعا

بوي ناسا در پي ل رگ داش
پهدويي ه چوپهدوي سگ داش
افتم اين ني بره ،سگي اس

چو ارگ

يا خود ا شير سگ شدهس

بزرگ
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سومين اف

من حقيق

اويم ار باشده

كار

ان نهار

بر بان راند شه بسي سواند
كه نباشد به هيچ حال ازند
كه من

پس وان قصه با اف

چون رسيده به نزد شاه من
هرچه ديده تو به دانايي
مي ده بر محَكِّ بينايي
طدب را شاه ميكرده
به تجار

نگاه ميكرده

ا نشانهاي تا ل تا وران
كادمي را توان شناخ
با

در آن

ستم ،يكي در آن

نبود

ز ده ا شوربا ل نان

نبود

نامدل هيچ ره سهن به بان
نان

كه نبود اندر آن حكاي

اين نشانها كه عكس شاهي بود
بر ن ودار بد اواهي بود
كرد رلشن فراستم به ض ير
كه خ يرس

نسبت

نه سرير

(22
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سرانجاه شاه وان ردي ميكند ل با آن كه آناان ا را ي هولنااك آاااهي
يافته بودند ايشان را ا ا ل سفر ميدهد ل به هريك صد دينار به عنوان خر راه
ميبهشد ل شاهزاداان شادمانه به مدك پدر با مياردند.
م كن اس

ايناونه استداللها امرل بيل ه ل نامقبول درنير آياد ،لايكن

بايد در نير داش

قرن پيش ،بدكه امرل نيز هساتند مردماي كاه

كه نهتنها هف

درنتيجة داشتن اعتقادهاي خرافي به چنين استنتا ها ل پيشبينيهايي معتقدناد ،ل
در هر حال بايد افتة خسرل را به عنوان افسانه مطالعه كارد ،ناه درب اخاالق ل
رلانشناسي ل ير آن .با اين حال در اين داستان به يك نكتة بسيار الاب تو اه
رلانشناسي اشاره شده كه در آن رل اار معتبر بود ل هنو هم اعتباار خاويش را
حفظ كرده ،ل آن اين اس

كه افراد خواه ناخواه تح

تأرير محي شغديِ خويش

قرار ميايرند ل هركس با دلستان ل ه كاران خويش سهن ا مسائل ل مطاالبي
مياويد كه در طي رل  ،بدكه در عرض ساليان درا ع ر خويش با آن دس

باه

اريبان بوده اسا  :قاضاي ا محاك اه ل دعاوي ل ماتهم ،ل پزشاك ا بي اار ل
بي ارستان ل ع ل راحي ،ل معدم ا محي مدرسه ل شااردان ،ل اداري ا ربا
ل ضب ل لارد شدن ل صاادر كاردن ناماه ساهن مياويناد ل در ايان اازينش
بي اختيارند چه آنان در طي رل ل ماه ل سال با چيزي ز آنچه شغدشان ايجاا
كند ،موا ه ن ي شوند ،بنابراين اار سهن افتن آشپز ل نانوا اده ا شوربا ل نان ل
خ ير ل تنور به ارث بدل انتقال نيابد باري ا مشاهدة محي كار پدر تح
آن قرار ميايرد .منتهي اميرخسرل در اينجا خواسته اس
ال به خورد ل خوراك را نشانة مطبهي ادن ال قرار دهد.

تاأرير

شك باراي شاه ل تو ه
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اار بهواهيم بدين تفصايل باه هرياك ا داساتانهاي هفا پيكر ل هشا
بهش

بپردا يم به اي اين افتار بايد كتابي دااانه تألي

اكنون سهن ا حضرل اميرخسرل در مياان اسا

كرد .ا اينرلي چون

افتگاوي ا هفا پيكر را باه

سويي مينهيم ل ا آن ز براي استشهاد ل سنجيدن با شاعر اميرخسارل ساهني
ن ياوييم .ا تحديال ل تحقياق در ت ااه داساتانهاي هف ااناة اميرخسارل نياز
ميارريم ،چه بعضي ا آنها هستند كه با تدقيق ل موشكافي سهن افتن در با
ايشان چندان ال ه نيس  .در اينجا فق به ياد كردن بعضي نكال ل يادداشاتها در
با

قصّههاي ديگر ميپردا يم:
دلمين داستان هش

اس
بهش

بهش

ا داستان حسن رار ا نياز ساه

معارلف

ل بناده آن را ا دلران كاودكي در خااطر دارد ل پايش ا خوانادن هشا
آن را ا

داستان ه ين هش

نان داستاناوي خانواده شنيده اس  .ظاهراد قدي ترين منبع ايان
بهش

اميرخسرل اس

قصاه ل حتاي
ل ا آنجا به كتابهااي ّ

رلايتهاي شفاهي راه يافته ل بر سر بانها افتاده اس .
داستان رار ،نداينامة مردي هنرمند ل استاد ،اما نيرنگبا ل د ل اس
ل ل ود چنين قهرماني در افسانه ،خبر ا ل ود چنين كساني در عالم خاار  ،در
محي

ندااني اميرخسرل در قرن هفتم ميدهد .ظاهراد شبه قارة هناد ،عاالله بار

پرلردن هنرمندان ل استادان ل پزشكان ل رياضيدانان بزرگ ل معرلف ،در عرصة
شعبده ل نيرنگ نيز مرداني ميپرلرده اس  .هماكناون شاعبدهبا ان ل چشامبندان
هندي (ل پاكستاني ا مراد شبه قاره اس

ا بهترين شاعبدهبا ان هاان هساتند.

مرتاضان ل وكيان هناد بار ارار رياضا

كارهااي شاگف انگيز ل باالرنكردني

ميكنند .ل طرّاران ل كيسهبران بنگال ا ماهرترين افراد طبقة خود بهش ار ميآيند.
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سديدالدين مح د عوفي كه در ني ة قارن هفاتم هجاري ا در ساالهاي كاودكي
اميرخسرل ا در شبه قاره مي يسته اس
نوشته كه داراي چهار قس
قسم سوه اين كتا
اس

ل هر قس

اس  .با

عيّاري ل آيين آن به خواننده ميدهاد .لي در

چنين نوشته اس « :ل هرچند حكاي

كردهاند بسيار اس
اين چند حكاي

مركب ا  25با

پنجم ا

حكايتهاي مربوط به عيّاران ل طرّاران ل بسيار الاب تو اه

ل اطالعال ارانبهايي در با

پايان اين با

كتا

عيي ي باه نااه وامعالحكاياال

عيّاران ل حيدتها كاه ايشاان

ل چندان د دي كه در مين هندلستان اس
ا براي ات اه كتا

در قدم آمد»...

لَهم بدان نرسد،

(23

هانگير پادشاه ( 1037-1014هجري ق ري نياز در تاو ك هاانگيري،
فصدي ا شعبدهبا يهاي بالرنكردني با يگران هندي با مياويد كه چون اويندة
آن شاه ل شاهزاده ل مردي فرهيهته ل پهتاه ل سانجيده اسا
نيس

لا

مارة عاواه

ن اازير بايد افتار ال را بالر كرد ،خاصه آن كه خود نيز به چشم اعجا

ل

انكار در آن نگريسته ل پيش ا شرح با يهاي ايشان چنين مينويسد:
«در بنگاله با يگران سرآمد بسيار ميباشند چنان كه يك لقا

هفا

نفار

آمده بودند ل چيزي ميافتند كه خواهيم كرد كه عقل بالر ن يكرد ،چون شارلع
در با ي كردند بي آن كاه در آن سااختگي باشاد ا ايشاان ظااهر شاد ل ايان ا
عجايب رل اار اس » .خوشبهتانه شرح اين شگفتي ا
به دس

انب تو ك هاانگيري

دانش ند ل محقق فاضل آقاي اح د ادچين معاني اساتهرا شاده ل در

مجدة هنر ل مرده (ش ارة  140ل  141ارديبهش
اس  .بنابراين عجب نيس

ل خارداد  1353انتشاار يافتاه

اار داستانهايي كه خسرل در آن عصر سرلده سرشار
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ا صحنههاي عيّااري ل شابرلي ل نقاب بريادن ل آدماي رباودن ل طرّاريهاا ل
تردستيهاي ديگر باشد.
حسن رار كه در هنر سرآمد ه گان باود هازار مان ر ا پادشااه لقا
ارف

ل پيدي سه

هنرمندانه ل به اسدو

ساخ

ل نزديك صد من ا رها را

براي خود نگاه داش  .دش نان حسن احساب ميكردند كه لي ا رهاي سدطان
قدري را براي خود نگاه داشاته ،لايكن ن يتوانساتند پيال را ل ن كنناد ل چاون
لسيدة تو ين آن را نداشتند ناازير سكول كرده بودند تا يكي ا آنان ن خويش
را لاداش

كه با ن رار طرح دلستي بريزد ل ا اين راه چارة اين كار را هم ا

ال بهواهد .ن چنين كرد ل ن حسن رار نيز پاب خاطر دلس

نويافتاه را ا

چنان كه شيوة نان باشد ا براي دانستن طريقة ل ن كردن پيال پافشااري كاردن
ارف

ل هرچه حسن اف

كه اين كار بسيار خطرناك اس

ل م كن اسا

سار

مرا بر باد دهد لي بيشتر اصرار لر يد تا سرانجاه حسن تسديم شد ل راه كاار را
به ن با اف

ل ال را با تأكيد ت اه به نگاهداري اين را هشدار داد .ليكن ن ا

آ ا اين رله را براي ن دش ن حسن ميخواس
با خواهرخوانده با اف

ل تا بدان دس

يافا

آن را

ل سهن ه اان رل ا ن باه شاوي رسايد ل مارد در

پيشگاه شاه ،حسن را به خيان

در مال لي متهم كرد .مقرّر شد پيل را بكشند .آن

را به ه ان ترتيب كه حسن افته بود كشيدند ل ل ن آن را صد من ك تار يافتناد.
شاه بر حسن خشم آلرد ل ال را در بر ي كه ايگااه محكوماان باه مارگ باود
حبس فرمود .ا

نداني اين بر نان ل آ

حسن نيرنگي سه

استادانه انگيه

را با ميارفتناد تاا باه اري ب يارد.

ل ال را بفرمود تا طنا

ل لسايدة فارار را

فراهم آلرد ل بدل برساند .ن طنابي محكم را بدان نيزنگ كه حسن بدل آموختاه
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بود به لي رسانيد .حسن ن را اف
را خود بر ميان بس

ل طنا

تا يك سر طنا

را به پشا

را به ك ر بندد ل سر ديگر

ميداهاي محكام اناداخ

ل خاود باه

آهستگي ا باالي بر پايين آمدن آ ا كرد .بدين ترتيب هرچاه حسان پاايينتر
ميآمد ،ن باالتر ميرف
بر رف  .آنگاه اف

تا سرانجاه پاي مرد به مين رسيد ل ن به اي ال باه

سزاي ن خيانتكار ه ين اس

ل

ل ن را در آنجا اراش

خود به شهر رفته در خانهاي پنهان شد .برارار اري ل فريااد ن خبار ايان فارار
عجيب ا پرده بيرلن افتاد ل شاه كه ديد ن بيهيچ تقصيري در بناد اسا

ال را

رها كرد ل حسن را كاه چناان تيزهوشاي ل اساتعدادي ا خاود نشاان داده باود
انبهشي كرد ل حسن به كار خويش با اش .
چنان كه افتم اين داستان نقشي خيالانگيز ل رؤيايي ا رنگها ل نيرنگهاي
طرّاران ل عيّاران آن رل اار اس

كه در كتا

خسرل اليدان شده اس .

*
داستان سوه نيز ا طريق ديگر :ا محي اسرارآميز شابه قااره ل اعتقاادال
مرده آن ل داستانهاي مربوط به حدول ل تناسب متأرر شده اس .
يكي ا عناصري كه در بسياري ا افسانهها آمده ،داستان نقال رلح اسا .
توضيح آن كه بر طبق اين افسانهها آدميان ميتوانند با ارفتن تعدي اال خااص ل
آموختن راه كار ،رلح را ا قالب خويش بارلن آرناد ل آن را در قاالبي ديگار ا
انسان يا حيوان يا پرندهاي كه تا ه مرده ،ليكن به س ش آسايب نرسايده اسا
درآلرند .البته مسب يعني فق تبديل شدن آدمي به انوران درنتيجة اناهكاري به
ارادة خدالند زء اعتقادال اسالمي نيز هس
خوردن اوش

مسوخ يعني حيواناتي كه نهس

ل در فقه اساله خريد ل فارله ل
آدماي باوده ل ساپس باه ارادة
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پرلرداار صورل حيواني به خود ارفتهاند حراه اسا  .باه مو اب ايان عقياده
مارماهي ،مي ون ،ل غ ل خرب ا
قرآن كريم نيز اشارتي رفته اسا

دة مساوخ هساتند ل درماورد بو ينگاان در
( 2/65ل  7/166در داساتانهاي كهان ا ناوع

هزار ل يك شب نيز بسيار بدين لاقعه برميخوريم كه عفريتي يا ساحري آدمياي
را به ادليي به سگ يا اال يا استر بدل كرده يا خود به شكل مرغ ل مار ل يره
درآمده اس  .اينقبيل صحنهها در داستانهاي كهن ل مطدبي كه در داستان خسارل
مطرح اس

ه ه بر مبناي نيرية حدول ل تناساب اسا  .در آياين هنادلان ل باه

اعتقاد ايشان انوران نيز شهصاي
هريك ا

ل عقال ل ادراك دارناد ل باه ه اين سابب

انوران كه قهرمان داستاني ميشوند نامي خاص دارند .دل شاغال كاه

قهرمانان اصدي كتا

معرلف كديده هستند ،بهترتيب «كديده» ل «دمنه» ناه دارناد ل

دل اال با رااني كه سفر اختيار ميكند (در باا
ديگري «بندبه» ناه دارند .باقي انوران كتا

شاير ل ااال يكاي «شاتربه» ل

كديده ل دمنه نيز نامهايي دارناد كاه

در تر ة پهدوي يا عربي بهع د حرف شده اس
كتا

لايكن در مخخار هنادي ايان

ناه هريك ا اين انوران :ماهي ،ل غ ،بو ينه ،كبوتر ل راساو ااي خاود

باقي مانده اس .
اما يكي ا داستانهاي بسيار كهن مربوط به نقل رلح ا قالبي به قالب ديگر
ا تا آنجا كه بنده ديده اس

ا در هش

بهش

خسرل ديده ميشود .ايان عنصار

در كتابهاي ديگر مانند طوطينامة ضاياء نهشابي
طوطي

(25

كه در دل اي آن

(26

(24

ل تحرياري ديگار ا چهال

در دل قصه اين لاقعه آمده اس

ل نيز بهار دانش

ل ساير مج وعاههاي قصاه نياز راه يافتاه ل چاون نباة قاوي افساانهاي دارد،
افسانهسرايان ا آن استفادة شايان كردهاند .م كن اس

كه مثالد داستان نقال رلح

220

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 30 /

در طوطي نامة نهشبي ل چهل طوطي ل بهار دانش ا اصل سنسكري
ارفته ل آن اصادها ا هشا

بهشا

فارسي ،در حد اطالع اين ضعي

اميرخسارل قادي تر باشاند ،لايكن در اد

داستان سومين انبد (بهش

طوطي نامة نهشبي نهستين اهايي اس
فارسي ديده شده اس  .پس ا هش

آنها منشاأ

چهاره اميرخسرل

كه اين عنصر داساتاني در شاعر ل نثار
بهش

ل طوطينامه در كتابهايي چون بهار

دانش ل ال النهار (كه نويسندهاي فرانسوي به تقديد ا هزار ل يك شب در قارن
هجدهم ميالدي آن را با استفاده ا قصههاي شرقي خاصه قصههاي شبهقارة هناد
ل آسياي مركزي به بان فرانسوي نوشته ل ارر لي به فارسي تر اه شاده ل دل
بار به چاپ رسيده اس

ل بعضي مج وعه قصههاي دسا

دله ماورد اساتفاده

قرار ارفته اس .
آ ا داستان تقديدي اس

ا آ ا داستان انبد سيه نيامي:

بود فرماندهي به هندستان
شهر ل كشور عدل ال بستان
هرچه در خسرلي بهكار بود
كه بدان مدك را قرار بود
داش

ا مردي ل هانداري

خاصه آيين ميه ان داري
ساخته ميه انسرايي خو
يك به يك سا ال ه ه مر و
هر ريبي كه آمدي ا راه
درفزلديش نا ل نع

ل اه
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با

ستي ا ال عجايب دهر

ل هنرهاي ال ارفتي بهر
ل اين درس

(27

ه انند آ ا داستان الل نيامي اس  :مسافري ا راه ميرسد

ل را ي را با خويش ميآلرد كه در طول داستان بايد پرده ا آن برداشته شود .در
اين مقاه نيز مسافري ا راه ميرسد كه لقتاي باا ال ساهن ا نااازيري ل چااره
ناپريري مرگ ميرلد ،خندهاي مي ند .شاه ا عد

خناده ميپرساد ل سارانجاه

مسافر اقرار ميكند كه بر نقل رلح ا كالبد خويش به كالبد ديگار قاادر اسا

ل

اين كار را در حضور شاه انجاه ميدهد .شاه خواستار آموختن اين هنر ميشود ل
مسافر آن را بدل ميآمو د ليكن ه اين امار مو اب بادبهتي ل سارارداني شااه
ميشود .ال كه تا

نگاهداري اين را را نداشاته آن را باه ل يار خاويش بارل

ميدهد ل راه كار را بدل ميآمو د .ل ير كه در نهان دش ن شاه باوده ،رل ي لي
را به بيرلن آمدن ا كالبد خويش تشويق ميكند ل چون شاه چنين كارد ل يار ا
قالب خويش درآمده به قالب شاه مايرلد ل شااه را در قالاب آهاويي سراشاته
بر اي ميارارد .باقي داستان شرح پريشاني ل سرارداني شاه ل نقل ال ا كالبدي
به كالبد ديگر اس

تا سرانجاه در قالب طوطي خاود را باه حرمساراي خاويش

مي رساند ل با تنها ني كه تغيير رله شاه را دريافته ل به ل ير دس

ناداده باود

قضايا را با مياويد ل با ك ك آن ن سرانجاه به كالبد خويش باا ميااردد ل
ل ير خائن را سه

كيفر ميدهد.

اين داستان كامالد رنگ محداي دارد ل عاالله بار آن كاه بسايار ارّا
خواندني اس
نيز به دس

ل

تصويري نيمرنگ ا محي فدسفي ل فكري ل اعتقادي آن رل اار
ميدهد .بعدها افسانهسرايان مينة اصدي اين داساتان را ارفتاه ل باا
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دادن شاخ ل برگ ل پديد آلردن حوادث فرعاي ديگار آن را كاامدتر ل رنگينتار
ساختهاند.
*
داستان چهاره نيز ا عيّاري ل طرّاري ل نقب بريدن صاحنهها دارد .عاالله
اميرخسرل در مولتان را نيز به خاطر ميآلرد:

بر اين دلران اقام

پنج يار هنرشناب وان
ا حد مولتان شدند رلان
ان ،يكي بود پادشا اده
ل بزراي به خردي افتاده
پور با اراان بد آن داري
مايه بيش ل ق اه بيشتري
سومين بود نقبايري چس
كخهنش بيب كوه كردي سس
شهص چاره درلدار استاد
موشكافي به تيشة پوالد
پنج ين شهص با بان شگرف
كه به ال بافتي حكاي
پور با اراان به لط

ل حرف
ل نواخ

ااه ل بيگاه براشان ميساخ (28
اين پنج حري

وان در ض ن سفر به شاهري ميرساند ل باه بتهاناهاي

ميرلند .شاهزاده را در آن معبد ديده بر ديدار بتي سنگين ميافتد ل بادل عاشاق
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كه عاشق شدن بر ب

ميشود ل ارچه ميدانس

بيجان كاار خردمنادان نيسا

ليكن خودداري ن يتوانس  .سرانجاه دلساتان باه چاارة كاار ال برميخيزناد ل
دربارة آن مجسّ ه به تحقيق ميپردا ند .پيري مياويد اين مجسّ ه ا رلي پيكار
دختري درس

كه در بيرح ي ل خونريزي شهرة آفاق اس

شده اس

ل دس

هيچ كس به دامن لي ن يرسد .شاهزاده ا شنيدن اين خبر كه صاورل انادار
نيز ل ود دارد ،عشقش يكي هزار ميشود .ليكن معشوق بر باالي ستوني

اين ب

بسيار بدند مكان داش

ل هيچكس را ياراي آمد ل رف

پيش لي نبود .تنها ناي

الفرله پاي اين بار باود كاه اااهي اال باراي ايان دختار ميبارد ل بادل
ميفرلخ

ل فرمانرلاي شهر هرچندااه يك بار نزد لي ميرف

عشرل ميباخ
پيداس

ل نارد عايش ل

ل با مياش .
كه در چنين موقعي بايد با پير ن الفرله طرح دلستي ريها .

دلستان چنين ميكنند ل رفتهرفته ا كمّ ل كي
با بان دستهادي سه

كاار بااخبر ميشاوند ل دلسا

استادانه ميبندد ل بدان خوبرلي ميفرستد ل ال به پيار ن

مياويد كه اين كار تو نيس

ل سرانجاه ال را به اقرار مايآلرد كاه اواني ايان

دسته ال را بسته اس  .البته در اين مياان ري كاه با رااان اده بيدرياغ خار
ميكرد دهان پير ن را ميبس

ل خطرها را در چشم لي بيمقدار ميكرد ل ال را

در كار ميآلرد.
سرانجاه راه اف

ل شنود با يار سيمبر اشوده ميشود ل لي رضا ميدهد

كه ياران ا اار بتوانند بدل دسترب يابند ا بهحضاور برساند .اينجاا باا مكنا
با راان اده راهاشا ميشود .خانهاي در نزديكي بار تهياه ميكنناد ل حجارهاي
بسيار در آن ميسا ند .رفيق نقب ن ا يكي ا اتاقهاي دلرافتادة خانه نقبي تا ير
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ستون چوبين ميبُرّد ل در آنجا نوب
برداشته اره در كار ميآيد ،نهس

را به رفيق درلدار ميسپارد .درلدار تيشاه
دري براي رف

ل آمد در داخل ستون تعبياه

ميكند ل آنگاه به تراشيدن درلن ستون ل اشودن راه آمد ل رف

ميپاردا د ل در

عين حال كه ميان ستون را خالي ميكند پدّههايي براي باال رفتن ترتيب ميدهد ل
كار خويشتن را تا ير ك

اتاق ماهرلي ادامه ميدهد:

الل اندر ستون اشاد دري
پس به هر تهته كرد نو هنري
نردباني در آن درلن تا باه
پايه بر پايه راس

كرد ت اه

چون بدان پايه شد هنرپردا
كه اشايد سق
با اش

رل ن را

ل حجره بيرلن راند

ما را پيش پير ن برخواند
اف

رل پيش ماه سيمبران

بين كه عهدي كه كرد هس
ار بر آن افته هس

راب

بر آن؟
راي

او نامحرمان تهي كن اي
تا اشاييم رل ن مقصود
لرنه لب را ببند ل با آ لد

(29

ماه سيمبران رضا ميدهد ل درلدار رل ن را مياشايد ل چون بانو لي را
دعول ميكند:
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پاسهش داد مرد شير شكار
كاي س ن عارض شكرافتار
ارچه تو ان كره كه ميداني
ميه ان خوده ه يخواني
ليك برچين ديگران دامن
كاشناي تو ديگري اس

نه من

چون دل عاشق شدند با هم ف
من دعايي دلر خواهم اف

(30

بدين ترتيب عاشق ل معشاوق باه يكاديگر ميرساند ل ا شارا
سيرا

ل سرمس

ميشوند ليكن كاري كه باقي مانده اين اس

لصال

كه چگوناه ال را

ا مقاه خويش برلن آرند ل با خود ببرند؟ براي اين كار نيز طرحاي ميريزناد ل
شاه را دعول ل شاهانه ا ال پريرايي ميكنند ل مااهرلي را مياويناد كاه ا راه
پنهان به مجدس ايشان درآيد ل مجدسآرايي ل دلبري كناد .لي چناين ميكناد ل
شاه كه سه

بدا ان شده بود ل ا طرفي بالر ن يكرد كه كسي بتواناد معشاوق

ال را ا آن اي دشوار به ير آلرد ل ال را در مجدس عدني باه شااه بن اياد ل ا
سوي ديگر شره ا ميزبان مانع اظهار مطدب ميشد ،سرانجاه به بهانهاي برخاس
ل ا خانه بيرلن آماده رلي باه منازل معشاوق نهااد .واناان كاه نيا

شااه را

مي دانستند ماهرلي را ا راه پنهان پيشتر ا شاه باه خاناه فرساتاده بودناد ل لي
امه بدل كرده ل خود را خفته ساخته بود .شاه ا راه رسيد ل معشوق را در خانه
ياف

ل يقين كرد كه آن سيمبر ديگر اس

بسيار بههم مانندهاند .اين ما را ادامه ياف

ل معشاوق لي ديگار ،منتهاي هاردل
ل بارها وانان ن ماهرلي را ا بر
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به ير آلرده در مجدس به شاه ن ودند ل شاه چون با اش

معشوق خاويش را

در بستر ياف  .سرانجاه ا شاه ا ا ل رفتن خواستند .شاه به پاب بهشانداي ل
وان ردي ايشان دستور داد كه ماأموران اناواع تساهيالل را باراي آناان فاراهم
آلرند .وانان ا پيش تهية سفر تا لب دريا را ديده ل آنجا نيز كشتي براي ساوار
شدن ل رفتن آماده كرده بودند .چاون رل رلشان فارا رسايد بارهاا را بساتند ل
ماهرلي را ا مشكوي خود به ير آلردند ل باه آ ادي ل فراغباال باه لاب درياا
رفتند ل به كشتي نشسته رهسپار مقصد شدند .شاه كه هفتهاي يك باار باه منازل
خانه را ا دلس

معشوق سر مي د چون اين بار به آنجا رف

خالي ديد .چاون

نيك نير كرد آن پدهبندي در درلن ستون ل سپس آن نقب طوالني را ياف

كه به

يكي ا حجرههاي خدول خانة خالي دلستان سابق لي منتهاي ميشاد .آنگااه ا
نيرنگي كه انگيهته بودند آااهي ياف

ل سه

پشي ان ل خش گين شاد ،لايكن

دير شده ل مرغ ا قفس پريده بود.
اين داستان نيز رنگي ا عيّاري ل طرّاري ل شابرلي ل پنهانكااري دارد .ل
كداه افسانه اس

كه هستهاي ا حقيق

در آن نباشد؟ ايان چهاار داساتان ه اه

قوي ل اصيل ل استادانه سرلده شدهاند ل داستانهاي بعدي همپاية آنها نيستند.
*
ششام آراار تقدياد ا نياامي ،خاصاه

در داستان رل چهارشنبه (بهشا

داستان انبد سياه به لضوح ديده ميشود .با رااني رلمي پسري يارك دارد كاه
به شنيدن عجايب هان عالقةمند اس
خانهاي داش

ل بدين منيور مه انسرايي ميسا د:

چون بهش

هر طرف ده نگارخانة چين

برين
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هر مسافر كه آمد ا

ايي

كرد خالي به منزلش پايي
چند اه داشتش به مه اني
ميزباني اشاده پيشاني
با

س

ا لي آشكار ل نهان

ل عجبها كه ديده ارد هان
آن هانديده ا شگف
اف

سفر

يك يك هرچه داش

خبر

سالها در چنين ت نّايي
په

با هر رلنده سودايي

(31

تا سرانجاه مسافر معهود ا راه ميرساد ل باه مه انساراي با رااان فارلد
ميآيد ل چون بر طبق عادل ا شگفتيهايي كه ديده اس

با ميپرسند مياويد:

ان عجبها كه در هان ديده
هرچه كس ديد بيش ا آن ديده
ليكن ا هرچه ديدهان به نهس
ان عجبتر نديدهاه به درس
كز ديار فرنجه شش مهه راه
هس

شهري ل مردمي چون ماه

ني ه اويا ل ني هاي خاموه
خامُشان كسول بنفش به دله

(32

لقتي ا سرّ بنفشپوشي آن ارله سؤال ميكند بدل وا

ميدهند:
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هس

ارمابهاي لضع حكيم

سي يا خانهاي عجب تقسيم
انبده را ش ار ناپيدا
ام شد آن كس كه در شد ل شيدا
آدمي كاندر ال درلن آيد
ا پس چند اه برلن آيد
يا ب يرد به آمدن در حال
يا ب اند خ وه تا ده سال
اندر آن خامشي بود بيهوه
پرنيان بنفش كرده به دله
چون سهن را اره اشايد با
ه ه اويد مگر فسانة را

(33

ت اه اين صحنهها ،ز لارد شادن باه محاي اسارارآميز داساتان ،ه انناد
صحنههايي اس

كه در داستان انبد سياه نيامي آراسته شاده اسا  ،داساتان باه

ه ان ترتيب ادامه مييابد .پسر با راان به شوق ديدار ح ااه بانفش بادان شاهر
ميرلد ل با ل ود مهالفا

ل اري كساان ل الماانش راه ارماباه را در پايش

ميايرد ل به اندرلن ميرلد ل هفتهاي بينان ل آ

سراردان ميماناد ل ا كارده

پشي ان مي شود ليكن كار ارشته ل راه چاره بسته بود .ناچار به قضا رضا ميدهد
ل به س ل و ميپردا د ل سرانجاه دري مييابد كاه چاون درلن رفا
آراسته مي بيند ،درس

مانند مر زاري كه شاه سياهپوه در هف

باا ي

پيكر نيامي باه

ياري مرغ پيلپيكر بدانجا رسيد .صحنهها ت اه به ه ان ترتياب آراساته ميشاود
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بهطوري كه ااهي خواننده ميپندارد مشغول خواندن نهستين داستان هفا پيكر
نيامي اس  .شب ماهرليان ا هر اوشه فرا ميرساند ل ميار خوباان بار تها
نشسته به احضاار خوا اه فرماان ميدهاد ل چاون خوبرلياان ال را نازد مدكاه
ميآلرند با ال مهرباني بسيار ميكند ل دلداريش ميدهد ل امي چناد بااده بادل
ميپي ايد ل چون سر خوا ه ا باده اره شد ر ب

دل عنان ا دستش ميايرد ل

عاشقانه به پاي شاه خوبان ميافتد ل آن مااهرلي ال را ا خااك برمايدارد ل بار
انج بوسه باره ميدهد ل درسا

باه رلال داساتان نياامي چاون لي بيتاا

ميشود مدكه بدل اشارل ميكند كه ا اين ماهرليان هركس را بهواهي براازين
تا شب در شبستان تو به رل آلرد .سهن كوتاه تا هفتهاي كار خوا ه ه ين بوده
اس
به لط

تا سرانجاه شبي به اصرار ل ابراه لصال شاه خوبان را خواستار ميشود ل ال
نويده ميدهد كه امشب ا آن تو خواهم بود .مرد ا شادي امي چند
ا برخاس

خورده بر اي ميخسبد ل چون صبح ا

خود را در بياباني ميبيند ل

ا آن پس به صورتهاي اونااون ارفتار والن ل ديوان ميشود ل ايان ارفتااري
صااحنههاي قصااه پاانجم هف ا پيكر (داسااتان ماهااان مصااري ل سااراردانيها ل
ارفتاريهاي ال به دس

والن ل ديوان را به ياد ميآلرد.

با راان اده پس ا مدتي ارفتاري به شهري ميرسد كاه پادشااه آن مارده
اس  ،ل چاون لي نهساتين كساي باود كاه ا راه ميرسايد ال را باه پادشااهي
برداشتند ل لي به سدطن

پرداخ  .شاه درارشته هف

معشوق داشا

كاه هار

شب با يكي ا آنان بهسر ميبرد .شاه تا ه نيز چنين كرد ل شش شب را باا شاش
تن ا آن خوبان اررانيد ل چون نوب
اس

به هفت ين ماهرلي رسيد ،بدل افتند بهتار

ا اين يكي درارري .ل چون ا عدّ

آن سؤال كرده گان بيخبار بودناد،
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فق افتند كه شاه نهستين اين را را ميدانس

ل ديگران نيز ا اين يار ل مقااه

لي پرهيز ميكردند .اين سهنان آتش شاوق خوا اه را تيزتار كارد ل باه درلن
يبا با لباسي ا حرير بنفش ل دستهاي بنفشه در دس

سرابي رف  ،دلبري سه

ال را پريره شد ل چون شاه خواستار لي ارديد اف

نهس

بايد به ح اه رف

ل تن شاهانه را شس لشوي داد آنگاه با مان همآ اوه شاد .شااه كاه شاكيب
نداش

بر اصرار خويش افزلد ل ماهرل بدل اف

من هم با تو به ح اه ميآيم:

تا ه ان ا برهنه رلي بهرلي
هردل باهم شويم موي به موي
شاه قبول كرد ل هردل به ح اه رفتند ل چون شاه ت ناي لصال كرد يار بدل اف :
باري الل بوسه بستان داد
پس تو داني ل انجدان مراد
شه دهان برد سوي چش ة نوه
بوسه داد ل ذلق شد بيهوه
چون به خود با نده شد حالي
ديد عفري

خانهاي خالي

مانده منزل تهي لماه شده
ير ل باال ه ه سياه شده
دمش اندر دهان حيران ماند
با لي حسرتش به دندان ماند ...
خاس
اش

ا

ايگه چو مدهوشان

ميكرد سو به سو وشان
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ير هر انبدي دلان ميرف
ين برلن آمد ل در آن ميرف
ه ه شب تا هان منوّر اش
بود انبد به انبد اندر اش
انبد آس ان چو شد بيدلد
اش

رلشن هان دلد اندلد

مرد پي ام رلشنايي نور
در ارمابه را بديد ا دلر
رف

چون پيش در ه ان در بود

كه نهستش به فتنه رهبر بود
بنداانش كه در اه ل بيگاه
بهر ال بودهاند چشم به راه
چون بديدند رلي منعم خويش
دردليدند خوا ه را در پيش
هر يك ا بنداان به آ ادي
اريه ميكرد ليكن ا شادي
بندهلاره به پا درافتادند
بوسه بر دس

ل پاه ميدادند

ال بس بيهودي ل بيهوشي
بر لب افگنده مهر خاموشي
پاي تا سر برهنه بود تنش
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پيش بردند ا ار ل پيرهنش
نستد آن امه را ل ار اريس
لآاهي نه كه اريهاه ا

يس

سوي مألاي خويش بردنده
هر ن

امه پيش بردنده

ان ه ه امههاي رنگ به رنگ
كرد در امة بنفش آهنگ

(34

پايان داستان نيز ه انند داستان انبد سياه نيامي اس
ليكن قصة نيامي ع يقتر ل اركان آن استوارتر اس

با ه ان نتيجهايري،

ل صريحتر ل مستقيمتر پيااه

خويش را با مياويد .اويي اميرخسرل عناصر ل عوامدي چند ا قصههاي محدي
را ارفته ل با صحنههايي ا داستان نيامي درآميهتاه ل ايان داساتان را برسااخته
اس  .درهرحال داستان ا نير قول ل اصاال
اارچه بيان آن قوي ل باف

داستان را

باه داساتانهاي پيشاين ن يرساد

اس  ،ليكن كسي كه داستان انبد سياه

را خوانده باشد بيدرنگ متو ه ميشود كه نساهة تقدياد شاده ا نساهة اصادي
ضعيفتر اس .
*
داستان ششم (بهش

هفتم با دربارة حيدهاري ل بيلفايي نان اس

كه

ظاهراد در آن رل اار در شبه قاره موضوعي بسيار رايج ل دلپرير بوده ل از ايان
كتا  ،كتابهاي بسيار ديگر بر آن اساب پرداخته شده كاه ا

داة آناان ميتاوان

طوطي نامة ضياء نهشبي را ناه برد كه داستان اساساي آن حكايا
اس

ن با راااني

كه شوهره به سفر رفته بود ل نزديك بود كه پير الي پاي عص

لي را

233

هشت بهشت و هفت پيكر

در سراشيب اناه بدغزاند ،ليكن طوطي با راان با افتن داستانهاي دلنشين (كه در
بسياري ا آنها نيز با اين موضوع مطرح اس
تعويق انداخ

ا راي نقشة پير ن را چندان باه

تا شوهره ا سفر با آمد .نيز داستان اصدي هزار ل يك شب بار

اين پايه نهاده شده اس

ل در ت اه مج وعههاي حكايال دس

موضوع اختصاص يافته اس

ل اار بهواهيم در اين با

كم فصدي بادين

لارد زئيال شاويم ل

نياير ل اشباه آن را بش ريم اين سهن درا  ،درا تر خواهد شد .در هر صورل در
اين داستان ن يكي ا اين پادشاهان ي ن درارش

ل پسري بر ااي نهااد .شااه

ني ديگر اختيار كرد ل اين ن پنهاني با ل ير شاه كامرانيهاا داشا  .رل ي پسار
محره لار به حره درآمد ل ن پدر را با ل ير آميهتاه دياد ،لايكن باه رلي خاود
نيالرد ل ديده را ناديده ارف
اف

ل بيرلن رف :

با بانوي مدك دستور

كه پسر عاقل اس
تا نكرده اس

چاش

ل شاه يور
شاه كنيم

كار ال پيش ا ال ت اه كنيم

(35

ل ير دستورهايي به معشوق خود داده به ديوانهانه رفا
ديد بدل اف

ل چاون شااه را

كه پسرل به نامادري خويش ساوء نيار داشاته ل ال را باه خاود

دعول كرده ل مويش را كنده ل رليش را خراشيده اس  .شاه ما رار بالر داش
ليكن دلش به كشتن فر ند رضا نداد ل دستور را فرمود كه برگ سفر شااهزاده را
بسا د ل ال را رلانه كند .شاهزاده كه ميدانسته آ
خواه ناخواه به قضا رضاداد ل به سفر رف
دلستي با آنان ريه

ا كجا االآلود شاده اسا ،

ل در راه به چند تن برخاورد ل طارح

ل سرانجاه رل ي در مجدس شرا

پرده ا را دل دردمند
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برداش  .ياران را دل بر ميدومي لي بسوخ

ل تص يم ارفتند باا دادن لساايل

ادليي به شاهزاده (كه نامش راه اس
يكي ا آنان اف

ال را بر ارفتن كين خويش قادر سا ند.

من سرمهاي داره كه چون در چشم كشي ه اهكس را ببيناي ل

كسي ترا نبيند .ليكن در موقع كشيدن اين سرمه بايد ا دلد ل اريستن حرر كني.
ديگري اف

من افسون چشمبندي خوا

را دانم ل اار تو آن افسون را بيامو ي

با دش ن خود هرچه خواهي تواني كرد .سومين اف

آنچه من داره ا ت اه ايان

چيزها برتر اس  ،ليكن به دشواري حاصل ميشود ل من باري نشانة كار را به تو
خواهم آموخ  :در مصر خانهاي اس
عفريتان بر سنگ كنده شده اس

ا سنگ كه در آن نقش ت ااه اانوران ل

ل اار كسي يك سال بر پيكري چشم بادل د ل

نگاهش را به اي ديگر متو ه نكند پس ا اين مدل ااار آن نقاش را باا ماوه
قالبايري كند را آن خانه بر ال آشكار خواهاد شاد .راه بادانجا رفا
عفريتي منكر را برازيد ل يك ساال بادل چشام دلخا

ل پيكار

ل ساپس آن را ا ماوه

قالبايري كرد .چون ا آن سراي بيرلن آمد عفريتي را بر در ايستاده ديد ل چون
ا كار ال پرسيد اف

من اسير فرمان توأه:

هرچه دشوارتر ه ي داني
حكم كن تا كنم به آساني
هرچه كم انجد آن در انديشه
نزد من هس

ك ترين پيشه

حاضره با چنين توانايي
تا كنم پيش

آنچه فرمايي

(36
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راه به ياري اين لسايل بر ل ير چيره ميشود ل ال را به خواري ل رسوايي
ا ميان برميدارد .در حوادث اين داستان صاحنههايي اسا

كاه اوياا شااعر در

پرداختن آنها قصد هزل ل خندانيدن خواننداان را داشته اس

ل كارهاايي را كاه

مسهراان در آن عصر در دربارها ميكردند ل مجا اتهاي بدني كه مقصاران را در
برابر مرده بدان كيفر ميدادند چون سيدي ل پس اردني دن ل داغ بر بين يا بر
سرين نهادن ل مانند آنها را به ياد ميآلرد .اين داستان نيز به قدرل ل قول چهار
داستان نهستين نيس

ل بناي استوار ل ساخت ان محك ي ندارد.
*

آخرين داستان هش

بهش

نيز ا صحنههاي مربوط به بيلفايي ل پي اان

شكني نان ل تياهر آنان به ستر ل صالح مايه ميايرد .فيدسوفي در شاهر چاين
ت ثالي ا آهن ل مس ل ر ل سيم ساخته ل به حك
هرلق

كسي ازافهاي مياف

خسرل بوده اس

چنان تعبيه كرده باود كاه

يا الفي به درلغ مي د يا چنان كه مصطدح عصار

محالي بر بان ميآلرد

(37

آن ت ثال ميخنديد .حكيم اين ت ثال

را به شاه هديه كرد .شاهي كه وان بود ،ليكن ا مكر ل ناسا ااري نان داستانها
خوانده بود ل ا ن ارفتن پرلا داش  .سرانجاه لي را قانع ميكنند كاه يكبااره
چند ن بگيرد.
پادشاهي ،مباه كم خرلب!
كه دا نبود ا سه چار عرلب
ف

خود كن كسي كه شايد كرد

لآ مون كن چنان كه بايد كرد
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خاص كن بر خويش

آن كه نيك اس

ديگران را برلن كن ا در خويش

(38

شاه رضا ميدهد ل كارازاران خبير را باه دراااه شااهان باه خواساتگاري
عرلسان مناسب ل شايسته ميفرستد ل آنان پس ا مدتي باا اشاته مهاد چهاار
عرلب را پيش لي مينهند .شاه قصري بهشا آيين داشا

كاه ياك طارف آن

نردباني بود كه شاه ا آن ااه ااه به سوي آخور ميرفا  .ا دلماين ن ااي كااخ
نردباني فرلد آمده بود كه كاخ را به كرانة رلد ميپيوس  .سومين ضادع كااخ باه
سوي مرتع ل چرااااه اشاتران باا ميشاد ل چهاارمين رلي در انباار شارا

ل

كارخانة مي داش .
شاه عرلسان را به لط

ل نا در سراچة مهتد

اي ميدهد ل نهساتين

شب به مشكوي يكي ا ايشان ميرلد ل با لي باه عايش ل نشااط ميپاردا د ل
درض ن عشقبا ي ادي كه در دس

داش

بر رلي نا نين مي ند .ن ا ناا كي

انداه بيهوه ميشود ل شاه سراسي ه ل مشوّه پرستاران را فرا ميخواند .در اين
هنگاه صورل طدسم به خنده درميآيد .چون ن باه هاوه آماد ،چشا ش بار
مجسّ هاي رليين افتاد ل رلي خود را فرل پوشيد كاه ايان پيكار ناامحره اسا .
اينبار طدسم قهقهه د ل شاه در شگف

ماند كه اين خنده را سبب چيس ؟ شب

ديگر نزد عرلب دله ميرلد ل چون ال را در آ وه ميايارد عارلب اوان ا
ت اب يافتن پوس

قاقم با بدن خويش اظهار ناراحتي ميكناد ل مياوياد ماوي

قاقم در پش

من خديد ل آن را افگار كرد ،با پيكر رليين به خنده درآمد ل شااه

با خود اف

نا ك لي چون ساو ن بهداد.

شاد باد ني كه موي قاقم بر پوس

چندلحيه بعد پيش آيينه رف

ل شاه نيز پهدوي لي ايستاد تا در آيينه بدل بنگرد.
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ز تو هيچ كس ا حتي تصوير تو ا

ن رلي ا تصوير آيينه فرل پوشيد ل اف

بر من محره نيس  ،ل با صداي خندة طدسم برخاسا  .شاب ساوه باه حجداة
سومين عرلب رف  .در آنجا در ميان ادازاري حوضاي سااخته ل ماهياان در ال
افكنده ل كشتي ا چو

عود تراشيده ل عرلسكي چند مانند مسافران كشاتي در

لي نهاده بودند .ماهرلي را چون چشم بر ماهيان افتاد ،رلي ا ايشان بپوشايد ل
اف

اين ماهيان را كه خيره در من مينگرند در آتش ريز! با در اين مقاه طدسم

به خنده درآمد .با ن با شاه بر سر حوض به نياره ايستاد .ناااه بادي برخاسا
ل كشتي را لاژاون كرد ل عرلسكان را در آ
صحنه نا نين را چنان به لر ه انداخ

افكناد ل ارق كارد .ديادار ايان

كه خويشتنداري نتوانس

ل با طدسم در قهقهه آمد .شاه فرمود تا نا نين را با اال

ل بر مين افتاد

ل دارلهااي ديگار باه

هوه آلرند.
شب ديگر شاه به مشكوي عرلب چهاره رف  .عرلب چون شااه را دياد
به رسم پرستاران مين بوب كرد ل در خدم
سر ته

نرف .
شاه با اين نان به عشرل پرداخ

داش

بايستاد ل تا شاه لي را نهواند بار

اما به چهارمين به چشم مرح

نا پرلرد نيس

ل باه ساه ن نهساتين بيشاتر ر با
ن ينگريسا

ل ا اان ميبارد كاه لي

ل ا كرش هسا ي چيزي ن يداند ل درخورد تا ل ته

اما پس ا مدتي شبي شاه ني هشب ا خوا

نيس .

برميخيزد ل بستر را خالي ميبيند ل

چون به آهستگي ل پنهانكاري ا نردبان فرلد ميآيد ميبيند كه خربندهاي تا يانه
در دس

دارد ل نا نيني را كه برگ ال مو ب آ اره بود باه اري ار مي ناد

كه چرا چنين دير آمدي ل لي نرهنره مياويد كه تا شاه نهوابد من چگونه پيش
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تو توانم آمد؟ شاه براي پي بردن به را

نان ديگر اين صحنه را نديده ميايرد ل

به حجره با مياردد ل پس ا آ مايش دل ن عشوهار ديگر ميبيند عرلسي كه
موي قاقم آ اره ميداد پيش ساربان آمده ل ال آن نا نين را بر رلي پالساي كاه
پر ا خار شتر بود ميافكند ل با لي به عشرل ميپردا د .سومين عارلب كاه ا
رق شدن عرلسكهاي چوبين بيهوه شده بود نيز نيمشب ا خوا
كنار رلدخانه ميآيد ل عريان شده در آ

برخاسته به

ميرلد ل سبويي را كاه در كراناة رلد
فرل نرلد

پنهان كرده بود باخود برميدارد تا در ير پيكر خويش بگيرد ل در آ

ل ا رلدخانه بگررد .در آن سوي رلد هندليي در انتيار ماهرل بود ل باا لي باه
عشرل نشس  .شاه با به قصر با اش
رف

ل شب بعد به ساراي عارلب چهااره

ل چون بدل ر بتي نداش

خود را خفته ساخ  .چون نيمشاب شاد ،ل آن

ديد ،ا

ل يورهااي

ن شوهر را در خوا

اي برخاس

ل به اوشة بر رف

ارانبها ا خود دلر كرد ل امة سادة سفيد پوشيد ل به طاع

ل عبادل ايستاد.
ميدهد ل به

باقي داستان رلشن اس  .شاه نان خيانتكار را زايي سه

اري ميكشد ل ن پارسا را اراميميدارد ل نداي را با لي ادامه ميدهد.
اين داستان ارچه ا دل داساتان قبداي خاود بهتار ل قاويتر اسا  ،لايكن
موضوع ل صحنههاي آن ه ه عادي ل با اري ل ا نوع داستانهايي اس
كتا

افسانه اي ا خاصه ا آنها كه در شبه قاره نوشته شاده اسا

كه در هر

ا حكايتهااي

متعددي مشابه آن ميتوان ياف  .بهطور كدي در ايناونه داستانسراييها سراينده
يا پديدآلرندة داستان آنچه شگفتي در آساتين دارد ،در نهساتين داساتانها باهكار
ميبرد ل در داستانهاي آخرين با تكرار ل ابترال رلبهرل ميشود ل هشا
نيز ا اين قاعده مستثني نيس .

بهشا
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آخرين قس

داستان مرگ بهراه اس  .شگف

كتا

آن كاه مورخاان ل

داستانسرايان دربارة مارگ بهاراه باا يكاديگر اخاتالف بسايار دارناد ل رلايا
اميرخسرل نيز يكي ا رلايتهايي اس
با آن كه هش

بهش

ابتكار دارد ل ا اين ه

كه بر اين تفرقه ل تشتّ

ميافزايد.

بيش ا هر منيومة ديگر پنجانج رناگ اساتقالل ل
در ميان مثنويهاي خسرل داراي ايي ن اياان اسا ،

با هم عالله بر تقديدهايي كه ااهااه در صاحنهآرايي ا هفا پيكر شاده اسا ،
ااهي سياق الفاظ ل تركيبهاي لفيي نيز نشان ميدهاد كاه حتاي بعضاي بيتهااي
خسرل تح

تأرير بيتي خاص ا نيامي با ه ان قافيهها سرلده شده اس  .بادين

بيتها تو ه كنيد:
خسرل:
شك ي داش

ا خوره خالي

خورد هراونه ميوهاي حالي

(39

نيامي:
چون دمي ديده ا خدل خالي
در نشستم در آن سبد حالي

(39

خسرل:
چون يقين اشتشان كه پنهاني
بنده شد ال ا آن رافشاني

(40

نيامي:
مرد قصّا

ا آن رافشاني

صيد من شد چو اال قرباني

(40
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خسرل:
رف

در خانه ه چوتنگدالن

رخ مرده نهف

چون خجالن

(41

نيامي:
ساعتي ماند چون رميده دالن
ديده برهم نهاده چون خجالن

(41

خسرل:
مين ود ا طريق دلداري
هم حريفي ل هم پرستاري

(42

نيامي:
شبي ا مشفقي ل دلداري
كرده آن قبده را پرستاري

(42

خسرل:
اف

چندين متاع اوهر ل انج

كه نيايد به لهم قي

سنج

(43

نيامي:
اف

چندين نصا

اوهر ل انج

كه نسنجيده هيچ اوهرسنج

(43

نيير اين اونه بيتها در داستان بسيار اس
نقل اين چند بي

اكتفا شد.

ل براي به دس

دادن ن وناه باه
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بنا كردن مه انسرا ل پريرايي ا

ريبان ل باا

عالله بر آن كه ا نيامي تقديد شده ،دل بار در هش
افسانة رل دلشنبه

(44

ساتن سرارشا
بهش

ايشاان

آمده اس  :يكاي در

ل ديگري در افسانة چهارشنبه ل داستان ح اه بنفش.

ه چنين قس تي كاه خسارل ا رناگ انبادها ل نساب

(45

آن باا سايّارهةاي

هف اانه افتگو ميكند قابل مقايسه با ه ين مبحر در هفا پيكر اسا  .باراي
مزيد فايده بيتي چند ا هش

بهش

را در ه ين مينه نقل ميكنيم .خوانناداان

عالقهمند خود آنها را با آنچه نيامي در هف پيكر سرلده اس
صنع
نوب

خش

ل ال چو اش

ت اه

آمد به يب امه ل اه

داد نع ان آس ان فرهنگ
يور هر يكي به ديگر رنگ
آن كه نوشد شنبه آيينش
چون حل بس

رنگ مشكينش

لان كه يكشنبهاه رساند نويد
عفرانيش كرد چون خورشيد
لان كه بود اندر ال دلشنبه راه
ساخ

ريحانيش به اونة ماه

لان كه نو اشتش ا سهشنبه ناه
كرد ادنار اونش چون بهراه
لان كه نسب

به چارشنبه داش

رنگ تيره بنفش تيره نگاش

خواهند سنجيد:
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لان كه ا بهر پنجشنبه بود
كرد چون مشتريش صندل سود
لان كه آدينه داش

مع وري

رنگ داده چو هره كافوري
هف

انبد چو رنگ ل بوي ارف

ا در ال هف

(46

ماهرلي ارف

بهش

عالله بر ك كي كه داستانهاي هش

بقه شناختن محاي ا ت ااعي

اميرخسرل ميكند ل در طيّ اين افتار به اختصار بادانها اشاارل رفا  ،مطالاب
مقدماتي كتا

نياز ناداي شهصاي اميرخسارل ل آدا

ل رساوه ا ت ااعي آن

رل اار را رلشني ميّخشد .مثالد ا سهناني كه خسارل درباارة دختار هف ماهاة
خويش ،عفيفه ،افته ل نصيحتهايي كه بدل در آ اا هشا

بهشا

كارده اسا

چنين برميآيد كه لي در سن پنجااه ساالگي دختاري شايرخواره داشاته اسا .
سهناني هم كه با دختر مياويد ا لحااظ نياري كاه پادران ل ماادران آن عصار
نسب

به فر ند اناث داشتهاند ل نيز ا

نان را بدان چشم مينگريسته اه ي
اي عفّ

ه

دريافتن ديدي كاه امعاة آن رل ،

بسيار دارد .لي در اين نصيح نامه اويد:

فكنده برقع نور

هم عفيفه به ناه ل هم مستور
ماه

ا هف

برنرفته هنو

رلشني چون مه چهارده رل
كاه ماه تو هم به چه بودي
در رحم طفل هش

مه بودي

(47
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ليك چون دادة خدايي راس
با خدا داداان ستيزه خطاس
من پريرفتم آنچه يزدان داد
كانچه ال داد با نتوان داد
شكر اويم به هرچه ا درِ الس
كان دهد بنده را كه در خور الس
هرچه ال داد ،پس پسنديده اس
هم الل صالح آن ديده اس
پدره هم مادر اس

آخر

مادره نيز دختر اس

آخر

ار نه بر دُر صدف نقا
قطرة آ

با آ

شدي

شدي

بيپدر م كن اس

ل شد معدوه

چون مسيحا مريم معصوه
ليك بيمادر خجسته ل ود
للدي را نگف
اي تن

كس مولود

را به ان من پيوند

كه ه م مادري ل هم فر ند

(48

تو بدين پايه كز قضا داري
ار نهي پا به ديده ا داري
سر برآر ا مبارك اختر خويش
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وهر خويش

كه مباركتري

آنچه نقش تو با صالح تن اس
چون تو خون مني صالح من اس
ارچه خُردي كنون ل بيت ييز
رل ي آخر بزرگ اردي نيز
با تو ل در بزراي
خُردهاي چند اوي

دستور
مستور

ا عرلسي شوي چو درخور ته
عص ت
ا من

خواهم الل آنگه به
آنچه اللين پند اس

هد بر طاع

خدالند اس

(49

پند خسرل به فر ند تفصيدي دارد ل بالغ بار  75بيا
مشت ل بر راه ل رسم نداي نان آن رل اار اس

اسا  .ايان پندناماه

ا قبيال پارداختن باه دلك ل

سو ن با ل ود فراخي معيش  ،رلي به ديوار ل پش

بر در كردن ل در خاناه را

بر رلي هيچكس نگشودن ،اوشهايري ل بيرلن نرفتن ا خاناه ،سار نكشايدن ا
رل ن ،نرفتن در مجدسها ل ا ت اعال نانه ،حفظ نع
كردن ،خيان

شوي ل خزيناهداري ال

نكردن در مال شوهر ،كدبانويي ل افزلن نگاه داشتن دخل خاناه ا

خر آن ،پرهيز ا ر ل يور ل شيفتگي ن ودن بدان ،حرر كردن ا آرايش بسيار،
مدالم

در خو كرداري ل پرهيز ا لهو ل لعب ل مجالس عيش ل طر

ل رلي

برتافتن ا ترنّم ل دف ل برب  ،ل خداي را در ه ه حال ناظر بار احاوال خاويش
دانستن ،پند خسرل با اين بيتها پايان مييابد:
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ار خداي

شاد

كند به عص

به دعايي كني خسرل ياد
آنچه من ديدم
كردم

صالح در آن

پرده پوشي پدران

لانچه موقوف هد كردن تس
تو كن آن را كه آن به اردن تس

(50

پيداس

كه خسرل ،مانند ه ة پدران آن رل اار ا ناهتنها ا داشاتن دختار

شادمان نيس

بدكه نگران ل اندلهگين اسا

خاود را قاانع

ميكند كه اي

«بار خااطرِ خاداداده» را چاون ا

م كن نيس

ل باا هازار ح ا
اناب السا

ل رد كاردن آن

با خوشرليي تح ل كند ل اين كاسة هري را كه قس

اسا  ،باا

بهة اشاده بنوشد .نصيحتهاي لي نيز ا لضع ا ت اعي تأس انگيز ناان پارده
برميدارد .ني كه بايد پش

بر در ل رلي بر ديوار كند ل اار خضار در بزناد در

بر رلي ال نگشايد ل دلكدان ل سو ن ل نب را رفياق شابانرل ي خاويش ساا د،
پيداس

كه چون ا اوش

ساخته شده اس

ل پوس

درصورل محرلمي

ل خون ل استهوان ا درس

مانناد مارد ا

بيپايان ،اار كسي توانس

لي

عواطا

را تحريك كند ل هرچند به درلغ سهني مهرآميز بادل بگوياد بيشاك دلاش ا
دس

ميرلد ل دامن عص

خود را باه لاوث بادنامي آلاوده ميكناد( . 51بشار

بدانچه ال را ا آن منع كنند بيشتر حريص اسا

ل باراي بيارار سااختن افساون

مردان بايد تا آن حد به ن آ ادي داد كه محي اطراف خاود را ببيناد ل چشام ل
اوه بسته بار نيايد تا به اللين افسوني كه حري
بدنامي نيفتد.

بر لي دميد به چاه رسوايي ل
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هريك ا مثنويهاي پنجانج اميرخسرل بهصورل دااانه به طبع رسيده ل
چاپ بعضي ا آنها مكرّر شده اس  .در قديم ا مطدعاالناوار دل چااپ يكاي در
لكنهو ل ديگري در عديگره به سال  1926ميالدي صورل ارفته اس  .شيرين ل
خسرل يك بار به سال  1927در عديگره چاپ شده ل بار ديگر با تصحيح انتقادي
ا طرف دانش ندان اتحاد

اهير شورلي در آن كشور به چاپ رسايده ل انتشاار

يافته اس  .مجنون ل ليدي نيز يك بار باه ساال  1917مايالدي در عديگاره ل باار
ديگر به سال  1965در اتحاد

اهير شورلي لبااب طباع پوشايده اسا  .آييناة

اسكندري يك بار در  1336هجري ق ري در عديگره چااپ شاده اسا  .هشا
بهش

نيز يك بار در لكنهو به سال  1873ميالدي ل بار ديگر در عديگره به ساال

 1918طبع ل منتشار شاده اسا
اميرخسر اس

ل ا ايان رلي نهساتين مثناوي ا پانح اانج

كه در شبه قاره چاپ شده اس  .آخرين چاپ هش

بهترين آنها نيز هس

بهش  ،كاه

به سال  1972ميالدي به تصحيح عفر افتهار ل بر اسااب

نسهههاي خطي قديم كه كهنترين آنها نسههاي اس

نوشته شده به ساال ،756

درحدلد سي سال پس ا مرگ شاعر ل  55سال پاس ا نيام داساتان در شايرا
نوشته شده ل اساب كار تصحيح قرار ارفته اس  .كاتب آن شهصي اس

به ناه

«مح د بن مح اد ال دقاب باه شا سالحافظ شايرا ي» ل چاون در آن رل ااار
لسانالغيب خوا ه حافظ حيال داشته اس

ارلهي ا ان بردهاند كه اين نساهة

پنجانج (محفوظ در انستيتوي خالرشناسي آكاادمي عداوه

هاوري ا بكساتان

شورلي به ش ارة  2179به خ خوا ه اسا  .ارلهاي ا دانشاوران نياز ايان
انتسا

را تأييد ن يكنند .البته مقاه عد ي ل شاعري ل شهرل ل حيثي

ا ت اعي

خوا ه نيز استنساخ پنجانج اميرخسرل را دلن شأن معنوي ال دوه ميدهد مگار
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اين كه تصور كنيم خوا ه اين نسهه را براي نگاهاداري در كتابهاناه ل اساتفادة
شهصي خويش ا آن كتاب
تاريب اد

كرده باشد ل اين كار در نداي شااعران بازرگ در

فارسي بيسابقه نيس (. 52

نسهههاي خطي پنج انج خسرل نيز بسيار فرالان اسا
ع ومي يا شهصي ل خصوصي نيس

ل هايچ كتابهاناة

كه نسهه يا نسهههايي ا آن را در اختياار

نداشته باشد .با ل ود چاپهايي كه ا هريك ا مثنويهاي پنجانج صاورل ارفتاه
اي يك نسهة كامل ل مج وع اين پنج مثنوي كه يك اا ل ا رلي

اس  ،هنو

قدي ترين ل بهترين نسهههاي خطي بهترتيب انتقادي طبع شود در محافل اد
تحقيق خالي اس  .اميدلاره كه شنهاي بزراداش

ل

اين شاعر ارانقدر صااحب

ه تي را در كار آلرد تا ك ر به ا راي اين مهم بندد ل آن را با شرح ل توضايح ل
تفسير كافي انتشار دهد.
اسالهآباد ا يكشنبه  27مهرماه  1354هجري خورشيدي
موافق  19اكتبر  1975ميالدي

يادداشتها:
 .1هش

بهش  ،به تصحيح عفر افتهار ،چاپ مسكو  ،1972ص  318بيتهاي  .3285-87ا اين پاس

هر ا ا هش
 .2هش

بهش

ياد شود اشاره به ه ين چاپ اس .

بهش  ،330-318 :بيتهاي  3321-3388با حرف قس تي ا ابيال.

 .3ه ان ،324 :بيتهاي .3346-45
 .4رك :افتار نويسندة اين سطور ير عنوان «ااور بهاراه ااور» در ايرانناماه ،ساال الل ،شا ارة دله،
مستان .1361
 .5اار هف

رل هفته را بهترتيب ا شنبه تا

عه بگيريم ،سيارههاي لابسته به هر رل بادين ترتياب:

حل ،آفتا  ،ماه ،مريب ،عطارد ،مشتري ،هره ل رنگهاي لابسته به هر رل ل هر سايّاره باهترتيب:
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نيدگون ،رد ،آبي ،نارنجي ،سرخ ،بنفش ل سبز يعني طي

خورشيد اس  .بعضي نياز هفا

اصدي را سياه ،سفيد ،سرخ ،سبز ،رد ،كبود ل عبّاسي دانستهاند .نيز قدما به هف
كه عبارتند ا  :ر ،سيم ،ار يز (قدعي  ،مس ،سر  ،آهن ل سي ا

رناگ

فدز قائال بودناد

كه به ترتيب منسوبند به آقتا ،

ماه ،الرمزد (مشتري ،بر يس  ،ناهيد ( هره  ،كيوان ( حل  ،بهراه (مريب ل تيار (عطاارد  .باراي
توضيحال بيشتر در اين با

ر وع شود به :دكتر مح د معين ،تحديل هف

پيكر نيامي ،انتشارال

دانشگاه تهران ،ش ارة  ،569صفحال  126 ،65ل .129
اما رنگ هف

انبد بهراه تقديدي اس

ا رنگ هف

حصار هگ نانه پايته

پادشاهان ماد.

«هرلدلتس مينويسد :دياكوب پسر فرلرتي ( 708-655پيش ا ميالد دهگاني بود كه مانند
افراد ديگر قوه ماد در ديه مي يس  .مرده ال را به پادشاهي برازيدند ل ال مارده را بار آن داشا
كه شهري بسا ند ل محل هگ تانه را بدين منيور انتها
ساختند كه هف

كرد .پس در آنجا باه امار شااه كوشاكي

حصار داش  .ديوار هريك ا حصارهاي درلني بر ديوار حصار بيرلني مشرف ل

آخرين ديوار بر ه ة ديوارها مسد بود .كاخ شاهي ل انجينه را در آخارين حصاار درلناي ااي
دادند .هف

حصار ه دان هريك رنگي معين داش  :كنگرههاي دياوار الل (بيرلناي ساپيد باود،

دلمين سياه ،سومي سرخ تند (ار واني  ،چهارمي آبي ،پنج ين سرخ ناارنجي ،ششا ين ساي ين ل
هفت ين رّين .اين نوع رنگآميزي را در بابل ا عالمال سايّارال سابعه ميدانساتند ل بار معباد
معرلف «بيرب ن رلد» در بابل به اين رنگها مدوّن بود للي در هگ تانه برحسب تقديد حصاارها را
آناونه رنگآميزي كردند (تحديل هفا

پيكار 54-53 :باه نقال ا اياران باساتان 177-176/1 :ل

پوردالد ا يش ها. 75/1 :
معبدهاي بابل ل آشور نيز هريك بر ي چهاراوه ل هف

طبقاه داشاته ل هار طبقاه خاود

سكويي دااانه بوده كه به لسيدة ادهاي سراشيب به طبقة يرين اتصال مييافته ل هرچه پايينتر
ميرفته ا ارتفاع آن كاسته ميشده اس .
هر طبقه مهصوص يكي ا سيّارال ل به رنگ مهصوص آن مدوّن بود اينچنين :سفيد ،سياه،
ار واني ،آبي ،سرخ ،سي ين ،رين( .آلبر ماله ،تاريب مدل شرق ل يونان ،تر ة عبدالحسين هژيار،
. 84
استاد فقيد مح دتقي مصطفوي در «هگ تانه» (چاپ تهران  1332در اين باا

توضايحال

بيشتري داده اس « :كاخي بس بدند مهصوص پادشاه ل خزانة سدطنتي در آخرين قدعة درلني برپاا
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ساخته ل سكنة شهر خار ا حصارها مسكن داشتهاند .محي آخرين ديوار قدعه تقريباد باه بزرااي
ل اين قصر داراي سيصد تا هزار اتاق ل هر اتاق را هش

شهر آتن بوده اس

در آهنين بوده اس .

پدي بيوب  Polibiusمورخ معرلف يوناني ( 132-204ق .ه .ه دان باستاني را بادين قارار
لص

ميكند :در دامان كوه  Orontesارنتس (الوناد شاهر هگ تاناه باا قدعاه ل ارگ مساتحكم ل

عجيب حيرلآلري قرار ارفته ،قصر شاهي درلن آخرين قدعة آن استوار ارديده ،مسااح

ماين

ير كاخ شاهي درحدلد  1300متر اس  .لضع ساخت اني ل آرايشهاي عجيب ل تزييناتي كه در اين
كه توصي

كاخ بهكار رفته بهنحوي اس

آن مبالغهآميز به نير ميرسد.

 ...در كتيبة تگالل پالسر الل شهريار آشوري كه مربوط به يا ده قرن پيش ا ميالد ميباشاد
ناه ه دان ،ه دانا نوشته شده اس  .بنابراين افتة هارلدلل مبناي بار بنااي شاهر مزباور توسا
دياكوب كه ا رلي مس وعال مورخ مزبور نگاشته شده اس
كه اين پادشاه بر آباداني ل توسعة آن افزلده ل هف

محقق نبوده چنين به نيار ميرساد

قدعة حيرلانگيز آن ا آرار اين شهريار باشد«.

(هگ تانه. 63-59 :
انبد بهراه محقق نيس  ،او اين كه در بعضي مادارك ااي دقياق

اما ل ود تاريهي هف

بعضي ا اين انبدها نشان داده شده اس  .ر.ك :اور بهراه اور ،حاشية .31
 .6مأخر ما در دادن اين ش اره ،هف
 .7ادستان سعدي :ذيل حكاي

پيكر چاپ شادرلان لحيد دستگردي اس .

پانزدهم ا با

الل.

 .8اميرخسرل تصريح ن يكند كه شاهزاده خان هاا دختار پادشااهان هفا اقديم باشاند فقا مياوياد
اقديم فرستادند:

فرستادااني به هف

كالرند ا براي خدول به
هف

دختر هف

صاحب ته

شان برلن آمدند با ه ه سا
هر يكي بر شهي شدند فرا
پيش بردند تحفة نامي
با

ستند كاه بهرامي

پادشاهان به ان رضا دادند
دختران را به پادشا دادند
(هش
 .9هف

پيكر ،چاپ لحيد دستگردي.109 ،

بهش  75 :ا بيتهاي 714-710
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 .10ك ان ارلهه يا ك ان مهره ك اني بوده اس

كه با آن ادولههاي كوچك فدز يا سنگ يا ال پهته را
ميكردهاند« .ارلهه» صاورتي ديگار اسا

براي صيد پرنداان كوچك يا راندن پرنداان پرتا

ا

«ادوله» ل ك ان ارلهه در عصر ما ل پاس ا رلا ماواد ر يناي تغييار شاكل داده ل باه صاورل
«تيرك ان» درآمده اس .
 .11هف

پيكر لحيد.109 :

 .12عالله بر آنچه ا اين متن دربارة موسيقيداني اميرخسرل برميآيد ،شااعر خاود در قطعاهاي يباا ل
بسيار معرلف شعر ل موسيقي را با يكديگر سنجيده ل در آن بهصاراح
«كامل» خوانده اس  .اين قطعه را براي مزيد فايده نقل ميكنيم:
مطربي مياف

با خسرل كه اي انج سهن

عدم موسيقي عدم شعر نيكوتر بود
ان كه آن عد ي اس
ليك اين عد ي اس

كز دق

نيايد در قدم

كاندر كا ر ل دفتر بود

پاسهش داده كه من در هردل معني كامدم
هردل را سنجيده بر ل ني كه آن در خور بود
نيم را كرده سه دفتر ،لر به تحرير آمدي
عدم موسيقي سه دفتر بودي ار بالر بود
فرق اويم من ميان هر دل معقول ل درس
ار دهد انصاف آن كز هردل دانشور بود
نيم را عد ي تصور كن به نفس خود ت اه
كو نه محتا اصول ل صول خنياار بود
ار كسي بي ير ل بم ني ي فرل خواند رلاس
ني به معني هيچ نقصان ،ني به نيم اندر بود
لر كند مطر

بسي هوهو ل هاها در سرلد

چون سهن نبود ه ه بيمعني ل ابتر بود
ناي ن را بين كه دارد صوتي ل افتار ني
ال ره در قول محتا كسي ديگر بود
پس در اين معني ضرلرل صاحب صول ل س اع
ا براي شعر محتا سهنپرلر بود

خاود را در هاردل معناي
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نيم را ،حاصل ،عرلسي دان ل نغ ه يوره
نيس

عيبي ار عرلب خو

بي يور بود

من كسي را آدمي دانم كه داند اين قدر
لر نداند پرسد ا من ،لر نپرسد خر بود
(تركرة دللتشاه ،چاپ تهران ،خالر ،1338 ،ص 184
اميرخسرل در هند ل پاكستان به موسيقيداني شهرل دارد ل مرده دل طبل كوچكي را كه ير دس
نوا نده اس

ل يكي را «طبدك» ل ديگري را «فرلدس » ميخوانند (ياا يكاي ا آن دل را اختاراع

لي ميدانند.
 .13هش

بهش  ،63-61 :بيتهاي ( 577-586با حرف چند بي

 .14ه ان مأخر ،57-55 :بيتهاي 547-525
 .15ه ان ،66-64 :بيتهاي 632-610
 .16هف

پيكر چاپ لحيد79-78 :

 .17هش

بهش  ،76-71 :بيتهاي 675-727

 .18ه ان مر ع ،35-33 :بيتهاي 327-341
 .19ادستان براي دبيرستانها ،به تصحيح شادرلان مح دعدي فرل ي ،پايان ديباچه ،ص 14
 .20هش

بهش  ،100-99 :بيتهاي 975-966

 .21ه ان ،102 :بيتهاي 998-994
 .22ه ان ،107-106 :بيتهاي 1030-1047
 .23وامعالحكايال ،نسهة خطي محفوظ در كتابهانة مدي پاريس باه نشاانة

Supplément Persan 95

برگ . 200 a

 .24نسهة خطي محفوظ در كتابهانة مدي پاريس به نشانة
. 116 b

 .25نسهة خطي با ه ان نشانه به ش ارة . 193
 .26براهاي  76 bل . 87 a
 .27هش

بهش  ،142-141 :بيتهاي 1402-1397

 .28ه ان مأخر ،166 :بيتهاي 1643-1637
 .29ه ان ،184-183 :بيتهاي 1823-1839

 Supplément Persan 378براهااي  115 aتاا

252

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 30 /

 .30ه ان ،185 :بيتهاي 1842-1839
 .31ه ان كتا  ،206-205 :بيتهاي 3048-3042
 .32ه ان كتا  ،207 :بيتهاي 2061-2058
 .33ه ان كتا  ،208 :بيتهاي 2070-2065
 .34ه ان كتا  ،245-243 :بيتهاي 2486-2457
 .35ه ان كتا  ،246 :بيتهاي  2528-2527ل بي

دله يادآلر افتة عنصرال عالي كيكاللب اسا

در

قابوبنامه« :چون در كار ار باشي آنجا درنگ ل سستي شرط نيس  ،چنان كه پيش ا آن كه خصم
بر تو شاه خورد تو بر لي چاش
 .36هش

خورده باشي ( »...آ ا با

بيستم اندر كار ار كردن .

بهش  ،257 :بيتهاي 2609-2607

 .37اين كد ه در قديم به معني حرف بياصل ل دلر ا حقيق

يا الف ل ازاف بوده ل درسا

معاادل

كد ة امرل ي «مزخرف» در بان فارسي اس  .نيز به معني كار يا سهن ناامعقول ل دلر ا صاوا
ميآمده اس « :دَلَ در فرع بستن ل اصل را به اي ماندن محال اس » (تاريب بيهقي چاپ مشاهد،
 ،1350ص  19ل نيز« :خدالند دلردس
بدان نامداري (= ري به دس
 .38هش
 .39هف

افتاده بود  ...ل شغل بسيار داش  ،محاال باودي لاليتاي

آمده آسان فرل اراشته آمدي( ».ه ان مر ع. 63 :

بهش  ،284 :بيتهاي 2915-2913
پيكر لحيد155 :؛ هش

بهش  213 :بي

 .40هف

پيكر152 :؛ هش

بهش 1701/172 :

 .41هف

پيكر154 :؛ هش

بهش 2627/358 :

 .42هف

پيكر149 :؛ هش

بهش 3113/302 :

 .43هف

پيكر153 :؛ هش

بهش 1896/190 :

 .44هف

پيكر 1398/142 :به بعد تا بي

2122

1425

 .46ه ان كتا 2055-2043/206 :
 .47هش

بهش  ،78-77 :بيتهاي 736-746

در اين بيتها عالله بر نشان دادن رنگ منسو

به هر سياره خسرل نساب

سايارال را باا رل هااي

هفته نيز با مين ايد .اين نسبتها تا امرل در ناه رل هاي هفته در بانهااي ارلپاايي (فرانساوي ا
انگديسي باقي مانده اس  :در انگديسي ل فرانسوي دلشنبه رل ماه ،در فرانسوي سهشنبه

)(Mardi

رل مريب ا بهراه ،چهارشنبه رل عطارد يا تير ) ،(Mercrediپنجشنبه ) ،(Jeudiرل مشتري ل

عه
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) (Vendrediرل
اس

هره اس  .فق در بان فرانسوي شانبه ) (Samediرل خورشايد دانساته شاده

درصورتي كه در انگديسي درس

ه انند آنچه در هشا

بهشا

آماده شانبه ) (Saturdayرا

رل حل يا كيوان ل يكشنبه ) (Sandayرا رل خورشيد ميخواند.
 .48اويا خسرل بنا بر رس ي كه هنو رايج اس
ناه لي ناميده اس
 .49هش

دختر خويش را به ياد مادره كه ا دس

داده بود به

ل ا اين رلي ال را هم فر ند ل هم مادر ميخواند.

بهش  ،38-36 :بيتهاي .354-373

 .50ه ان مر ع.428-426/43 :
 .51شاهد اين مطدب اس

افتة فهرالدين اسعد ارااني در ليس ل رامين:

شكار مرد باشد ن به هر سان
بگيرد مرد ال را سه

آسان ...

هالك ن در آن باشد كه اويي
تو چون مه رلشني چون خور نكويي
(ليس ل رامين ،به تصحيح مح د عفر محجو  ،تهران  ،1337ص  ،98فصل 41
 .52در ديوان انوري قطعهاي اس

كه اوينده آن را خطا

چند زل كا ر كرده اس  .به افتة شاعر عد
رلني را كه در آن عهد ك يا
بوده ل ميخواسته اس

به دلستي سرلده ل ا ال تقاضاي فرستادن

اين تقاضا آن بوده اسا

كاه لي دياوان اباوالفر

ل مورد عالقة انوري بوده ا كسي براي مدتي كوتاه به امان

ا رلي آن براي خود نسههاي كتاب

كند .اين اس

ندااني مجدس سامي در اقبال ت اه
چون ابد بيمنتها باد ل چو دلران بر دلاه ...
باد معدومش كه من خاده به شعر بدفر
تا بديدستم للوعي داشتستم بس ت اه
شعر چند الحق به دس

آلردهاه في مامضي

قطعهاي ا ع رل ل يد ل نكتهاي ا خاص ل عاه
چون بدان راضي نبودستم طدب ميكردهاه
در سفرااه مسير ل در حضرااه مقاه
دي ه ين معني مگر بر لفظ من خاده برف
با كريمالدين كه هس

اندر كره فهر كراه

قطعة انوري:

ارفتاه
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من داره يكي ا انتها

اف

شعر ال

نسههاي بس بينيير ل شيوهاي بس با نياه
عزه داره كان به رل ي چند بنويسم كه نيس
شعر ال مر ي كه آسان اندرلن افتد به داه
ليكن ا بيكا ري بيتي نكردستم سواد
هس

الميده كه اين خدم

چو بگزارد ت اه

حالي ار دارد به تايي چند به يا ناسره
دستگير آيد مرا اما عطا اما به لاه
ا سر استاخئي رف

اين سهن با آن بزرگ

تا بدين بيخرداي معرلر دارد لالساله
*
آقاي دكتر محجو

دل «حاشيه» ير را ،پس ا آن كه كار حرلفچيني ل صفحهبندي مقاله به ات ااه

رسيده بود به دفتر مجده ارسال داشتهاند كه عيناد چاپ ميشود:
حاشيهاي بر عبارل «مثنوي ميسرايد» در صفحة  ،6سطر :22
شيب عدياكبر بن حسين نهالندي در ادزار اكبري (چاپ سنگي ،تهران  1336هجري ق ري
در ادشن چهل ل نهم در استكشاافال قافياه ،مطدباي را ا مج عاالمثاال (ظااهراد ا مج عاالمثاال
ميداني ذكر ميكند؛ كه شايد قدي ترين رلاي

قصة فطان

معرلف ل حدسهاي دقيق دربارة شاتر

ا شده (مربوط به بوعدي ل ديگران ل نيز قصاة برادراناي كاه مه اان پادشااهي شادند ل هرياك
حدسهايي دند (ا قبيل آنكه اوسفند به شير سگ پرلرده شده ل شرا
ل شاه فر ند پدر خود نيس

هردل را

ع كرده اوياد« :نازار» در لقا

آميهته به خون مرده اس
لفاال ،فر نادان خاود

«مُضَر» ل «ربيعه» ل «اياد» ل «ان ار» را ارد آلرد ل لصيتي كرد ل آناان پاس ا مارگ لي اخاتالف
كردند ل نزد افعي ره ي در نجران رفتند ل در راه ل نزد افعي ره ي اين پيشاگوييها صاورل
ارف .
مؤل  ،اين كتا

را براي اهل سيره ل تربي

لاعيان تاألي

استناد خود را ( ير ا مج عاالمثال معرفي ن يكند.
حاشيهاي بر عبارل «به مدك پدر با مياردند» در صفحة  ،18سطر :21

كارده ل متأسافانه مناابع ماورد
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بسيار كسان در سرلدن خ سه ا نيامي تقديد كردهاند .شادرلان لحيد دستگردي اويد كاه شا ارة
آنها ا سيصد مياررد .بنده در با

درستي يا نادرستي اين رقم اطالعي ندارد ل فقا باه احت اال

مي داند كه تعداد اين افراد بسيار اس  .ا
«فهرس

نسهههاي خطي فارسي ،تألي

دة مداركي كاه پژلهناده را بادين كاار يااري ميكناد
اح د منزلي» دد چهاره ،ش ارة  2677به بعد اس

كه

در آن عدة يادي ا سراينداان خ سه به تقديد نيامي معرفي شدهاند ل البته اين صاورل باياد باا
مرا عه به اسناد ل مدارك فرالان ديگر تك يل شود ل اين كاري اس

دا ا اين تحقيق .اما ا نااه

بردن تني چند كه به تقديد ا بهراهنامه پرداختهاند ازيري نيس .
الل ا بهراهنامه (يا هف
مثنوي ا نهستين خ سة الس

اختر ا نويدي شيرا ي  ،متوفي به سال  988هجري ق ري سومين
ل در نسهة دانشگاه در  3550بي

اس  .ر وع شاود باه ذريعاه:

 338 :19ل تهران ،دانشگاه .2425
دله ا بهراهنامه (آس ان هشتم يا فدكالبرل يا هف

انبد بهراه سارلدة ميار مح اد اماين

شهرستاني متهدص به رلحاالمين اس  .شاش نساهه ا ايان مثناوي در فهرسا

اح اد منازلي:

 2618/4معرفي شده اس .
سوه ا بهراهنامه ا مير ا عبداهلل خان شها

ترشيزي ،درارشته در  1315هجري ق ري .لي

در ديباچة ديوان خود (نسهة ش ارة  321كتابهانة مجدس ا اين مثنوي به ناه اللاين ل بزراتارين
مثنوي خود ياد كرده اس  .در نسهة مو ود در كتابهانة مدي مدك ،منيومة ال ا داساتان با آمادن
بهراه ا ي ن ل پادشاهي ال ل عشق كنيزك چيني با دختر شاه فرنگ (؟ آ ا ميشود.
تهران

كتابهانة مدي مدك  ،4709/1نستعديق سدة  ،12آ ا در ديباچاه ل انجااه در خات اه

افتاده ،درحدلد  2350بي

دارد .در كديال شها

منيومه بايد ل ود داشته باشد.

تبريزي نيز در ه ين فهرس

(ش ارة  2378اين

