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داستان باربد رامشگر
 

 م ابوالقاسم فردوسىيحك

 

 

 بنام «سركش»يكى مطربى بود 

 به رامشگرى در شده شادكام

 همى آفرين خواند سركش به رود

 شهنشاه را داد چندى درود

 بزرگان برو گوهر افشاندند

 خواندندكه فرّ بزرگيش مى

 همى هر زمان شاه برتر گذشت

 بر بيست وهشتچو شد سال شاهيش 

 كسى را نبُد بر درش كاربد

 ز درگاه آگاه شد باربد
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 بدو گفت هر كس كه شاه جهان

 گزيدست رامشگرى در نهان

 كه گر با تو او را برابر كند

 ترا بر سر سركش افسر كند

 چو بشنيد مرد آن، بجوشيدش آز

 وگر چه نبودش بچيزى نياز

 ز كشور بشد تا به درگاه شاه

 را نگاه همى كرد رامشگران

 چو بشنيد سركش دلش تيره شد

 به زخم سرود اندرو خيره شد

 بيامد به نزديك ساالربار

 درم داد و دينار چندى نثار

 بدو گفت رامشگرى بر درست

 كه از من به مال و هنر برترست

 نبايد كه در پيش خسرو شود

 كه ما كهنه گرديم و او نو شود

 ز سركش چو بشنيد دربان شاه

 ه بر بست راهز رامشگر خير

 چو رفتى به نزديك او باربد

 همش كار بد بود و هم بار بد
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 ندادى ورا بار ساالربار

 نه نيزش بدى مردمى خوستار

 چو نوميد برگشت از آن پايگاه

 ابا بربط آمد سوى باغ شاه

 يكى باغبان بود مردوى نام

 شد از ديدنش باغبان شادكام

 بدان باغ رفتى به نوروز شاه

 ودى بدان جشنگاهدو هفته بب

 سبك بار بد نزد مردوى شد

 همان روز با مرد هم خوى شد

 چنين گفت با باغبان باربد

 كه گويى تو جانى و من كالبد

 كنون آرزو خواهم از تو يكى

 كه آن هست نزديك تو اندكى

 چو آيد بدين باغ شاهِ جهان

 مرا راه ده تا ببينم نهان

 كه تا چون شود شاه را جشنگاه

 ينم يكى روى شاهنهفته بب

 بدو گفت مردوى ايدون كنم

 ز مغز تو انديشه بيرون كنم
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 چو خسرو همى ساخت كايد بباغ

 دل باغبان شد چو روشن چراغ

 بر باربد شد بگفت آنكه شاه

 همى رفت خواهد بدان جشنگاه

 ها باربد سبز كردهمه جامه

 همان بربط و رودش استاد مرد

 يكى سرو بد سبز و برگش كشن

 شاخ چون رزمگاه پشنبر و 

 بر آن سرو شد بربط اندر كنار

 زمانى همى بود تا شهريار

 از ايوان بيامد بدان جشنگاه

 بياراست پاليزبان جاى شاه

 بيامد پريچهره ميگسار

 يكى جام مى بر كفِ شهريار

 زننده بدان سرو برداشت رود

 همان ساخته خسروانى سرود

 يكى نغز دستان بزد بر درخت

 د مردم شادبختكزان خيره ش

 سرودى بآواز خوش بركشيد

 «دادآفريد»كه اكنون بخوانيش 
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 بماندند يكسر همه در شگفت

 همى هر كسى راى ديگر گرفت

 بدان نامداران بفرمود شاه

 كه جوئيد سرتاسر اين جشنگاه

 فراوان بجستند و باز آمدند

 بنزديك خسرو فراز آمدند

 بياورد جامى دگر ميگسار

 آن شهريار جو از خوبرخ بستد

 زننده دگرگون بياراست رود

 برآورد ناگاه ديگر سرود

 ش همى خواندند«پيكار كرد»كه 

 چنين نام از آواز او راندند

 چو آن رامشى گفت و خسرو شنيد

 به آواز او جام مى، دركشيد

 بفرمود كاين را بجاى آوريد

 همان باغ يكسر به پاى آوريد

 بجستند بسيار هر سوى باغ

 درختان چراغببردند زير 

 نديدند چيزى جز از بيد و سرو

 خرامان به زير گل اندر تذرو
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 شهنشاه پس جام ديگر بخواست

 بر آواز او سر برآورد راست

 برآمد دگر باره بانگ سرود

 تر ساخت آواى روددگرگته

 خوانى كنون «سبز در سبز»همى 

 بدين گونه سازند مردان فسون

 چو بشنيد پرويز بر پاى خواست

 جامى مى گلشن آراى خواستيكى 

 چنين گفت كاين گر فرشته بُدى

 ز مشك و ز عنبر سرشته بُدى

 و گر ديو بودى نگفتى سرود

 همان نيز نشناختى زخم رود

 بجوييد در باغ تا اين كجاست

 همه گلشن و باغ بر چپ و راست

 دهان و برش پر ز گوهر كنم

 بر اين رودسازانش مهتر كنم

 وچو بشنيد رامشگر آواز ا

 همان خوب گفتار دمساز او

 فرود آمد از شاخ سرو سهى

 همى رفت با رامش و فرّهى
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 بيامد بماليد بر خاك روى

 «چه مردى بگوى»بدو گفت خسرو 

 سراسر بگفت آنچه رفت از بنه

 كه بود اندر آن يكدل و يك تنه

 به ديدار او شاد شد شهريار

 بسان گلستان به وقت بهار

 هنر به سركش چنين گفت كاى بد

 تو چون حنظلى باربد چون شكر

 چرا دور كردى تو او را ز من؟

 دريغ آمدت رود ازين انجمن؟

 بر آواز او شاه مى دركشيد

 همان جام ياقوت بر سر كشيد

 بشد باربد شاه رامشگران

 يكى نامدارى شد از مهتران
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2
يار وفا پرورد

 

 خاقانى

 

 بس وفا پرورد يارى داشتم

 داشتم بس به راحت روزگارى

 چشم بد دريافت كارم تيره كرد

 روى كارى داشتمگرنه روشن

 شمردم الجرمگنج شادى مى

 در هر انگشتى شمارى داشتم

 ،«اهلى داشتى»خنده در لب گويى 

 «آرى داشتم»گريه در بر گويم 

 من نبودم بى دل و ياران چنين

 هم دلى هم يار غارى داشتم

 آن نه يار آن يادگار عمر بود

 ين يادگارى داشتمبس به آي

 راز من بيگانه كس نشنيده بود

 كاشنا دل رازدارى داشتم

 هرگز از هيچ اندهم انده نبود

 گسارى داشتمكز جهان انده

 انده آن خوردم كه بايستى مرا
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 كاندر انده اختيارى داشتم

 پيش كز بختم خزان غم رسيد

 هم به باغ دل بهارى داشتم

 بارم انده ريخت، بيخم غم گسست

 ه بارى بيخ و بارى داشتمگرن

 نى بدم كاتش ز من در من فتاد

 كاندرون دل شرارى داشتم

 كس مرا باور ندارد كز نخست

 كارساز و سازگارى داشتم

 من ز بى يارى چو در خود بنگرم

 هم نپندارم كه يارى داشتم
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3
عاقبت فردوسى

 

 عطار

 

 شنيدم من كه فردوسى طوسى

 فسوسىكه كرد او در حكايت بى

 ه بيست و پنج سال از نوك خامهب

 برد نقشِ شاهنامهبه سر مى

 به آخر چونكه عمرش شد به آخر

 االكابرابوالقاسم كه بُد شيخ

 اگرچه بود پيرى پر نياز او

 نكرد از راه دين بر وى نماز او

 چنين گفت او كه فردوسى بسى گفت

 همه در مدحِ گبرى ناكسى گفت

 به مدح گبركان عمرى بسر برد

 خبر مردقت رفتن آمد بىچو و

 مرا در كار او برگ ريا نيست

 نمازم بر چنين شاعر روا نيست

 چو فردوسى مسكين را ببردند

 بزيرِ خاكِ تاريكش سپردند
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 در آن شب شيخ او را ديد در خواب

 كه پيش شيخ آمد ديده پُر آب

 زمرد رنگ تاجى سبز بر سر

 لباسى سبزتر از سبزه در بر

 چنين گفت به پيش شيخ بنشست و

 كه  اى جان تو با نورِ يقين جفت

 نيازىنكردى آن نماز از بى

 كه مى ننگ آيدت زين نانمازى

 خداى من جهانى پر فرشته

 همه از فيضِ روحانى سرشته

 فرستاد او ز لطف و كارسازى

 كه تا كردند بر خاكم نمازى

 خطم دادند بر فردوسِ اعلى

 كه فردوسى به فردوس است اولى

 كه اى فردوسى پيرخطاب آمد 

 اگر راندت ز پيش آن طوسى پير

 مشو نوميد از فضلِ الهى

 مده بر فضل ما بخلى گواهى
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4
هاترانه

 منسوب به بوسعيد ابوالخير

 

 همه جمال تو بينم چو چشم باز كنم

 همه تنم دل گردد چو با تو راز كنم

 حرام دارم با ديگران سخن گفتن

 مچو با تو گويم رازم سخن دراز كن
 

 يك روز بيافتى تو در ميدانم

 زان روز هنوز در خم چوگانم

 گفتى سخنى و كوفتى بر جانم

 آن كُشت مرا و من غالم آنم

 

 گشت وچشمم بگريستجسمم همه اشك

 در عشق تو بى جسم همى بايد زيست

 از من اثرى نماند اين عشق از چيست

 گر من همه معشوق شدم عاشق كيست

 

 بايد آزرداز دوست به هر چيز چرا 

 كاين عشق چنين باشد، گه شادى و گه درد

 گر خوار كند مهتر خوارى نكند عيب

 چون باز نوازد شود آن داغ جفا سرد
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 امروز در اين دهر چو من يارى نى

 آورده ببازار و خريدار نى

 آنكس كه خريدار بدو رايم نى

 وانكس كه بدو راى خريدارم نى

 

 از بيم رقيب گفتگويت نكنم

 غيرت جستجويت نكنم وز طعنه

 لب بستم و از پاى نشستم اما

 اين نتوانم كه آرزويت نكنم

 

 پيريم ولى چو عشق دمساز آيد

 هنگام نشاط و طرب و ناز آيد

 از زلف سياه تو كمندى فكنيم

 بر گردن عمر رفته تا باز آيد

 

 گر مرده بوم برآمده سالى بيست

 تا ظن نبرى كه گورم از عشق تهيست

 ك بر نهى كانجا كيستگر دست به خا

 آواز آيد كه حال معشوقم چيست؟
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5
آرزوى سحر

 

 حسن دهلوى

 

 اى سحر آن نفسِ سحر نماى تو چه شد

 صبح اگر راه غلط كرد صفاى تو چه شد

 اگر آواز دهل پست شد از كوفتگى

 اى خروس آن همه آهنگ و صداى تو چه شد

 دست چرخ ار بشكستند كه سياره نخفت

 پايى و پاى تو چه شدىآفتابا تو چه م

 اللَّه زنانمنم از تيره شب خويش على

 اى مؤذن تو كجا، حىّ عالى تو چه شد

 گيرم امشب همه درهاى فلك بربستند

 اى حسن جنبش مفتاح دعاى تو چه شد
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6
بهاى هنر

 

 سعدى

 

 اىگويند سعديا به چه بطّال مانده

 سختى مبر كه وجه كفافت معيّن است

 اين دست سلطنت كه تو دارى به ملكِ شعر

 پاى رياضتت به چه در قيدِ دامن است

 يك چند اگر مديح كنى كامران شوى

 صاحب هنر كه مال ندارد مُغابن است

 بى زر ميّسرت نشود كامِ دوستان

 چون كام دوستان ندهى كام دشمن است

 هيچش به دست نيست كه هيچش بدست نيست

 ر تن استزر در ميان مقابله روح د

 آرى مثل به كركس مردارخور زنند

 سيمرغ را كه قافِ قناعت نشيمن است

 از من نيايد اين كه به دهقان و كدخداى

 حاجت برم، كه كار گدايانِ خرمن است

 اىاز ننگ، سوزنى طلبيدن ز سفله

 چو خارپشت بر بدنم موى سوزن است
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 صد گنج شايگان به بهاى جوى هنر

 و حيف بر من استدهد منّت بر آنكه مى
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7
تنهايى

 

 محمداقبال الهورى

 

 به بحر رفتم و گفتم به موج بيتابى

 هميشه در طلبستى چه مشكلى دارى؟

 هزار لؤلوى الالست در گريبانت

 درون سينه چو من گوهرِ دلى دارى؟

 تپيد و از لب ساحل رميد و هيچ نگفت

 

 به كوه رفتم و گفتم كه اين چه بى درديست

 اى؟تو آه و فغان غم زدهرسد به گوش 

 اگر به سنگ تو لعلى ز قطره خونست

 اىيكى در آن به سخن با چو من ستم زده

 به خود خزيد و نفس دركشيد و هيچ نگفت

 

 ره دراز بريدم، ز ماه پرسيدم

 سفر نصيب، نصيب تو منزليست كه نيست

 جهان ز پرتو سيماى تو چون سمن زارى

 يستفروغ داغ تو از جلوه دليست كه ن

 سوى ستاره رقيبانه ديد و هيچ نگفت
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 شدم به حضرت يزدان گذشتم از مه و مهر

 كه در جهان تو يك ذره آشنايم نيست

 جهان تهى ز دل و مشت خاك من همه دل

 چمن خوش است ولى درخور نوايم نيست

 تبسمى به لب او رسيد و هيچ نگفت
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8
ايران

 

 عبدالعظيم قريب

 

 ماتو اين نامور ميهنِ پاك 

 گرانمايه و پُرهنر خاكِ ما

 تويى جايگاه همه راستان

 كزا يشان جهان شد پر از داستان

 همه رادمرد و همه راستگوى

 همه نامدار و همه نامجوى

 توزهمه پيل زور و همه كينه

 سوزساز و همه خصمهمه رزم

 دليرانِ شير اوژن و شيرگير

 باك و چيربه هنگام ناورد بى

 امِ سواربه مردى كسى همچو س

 نديده يكى پهلوِ نامدار

 همان زال دستان سرِ انجمن

 شده روى گيهان ازو چون پرن

 چو رستم به گيتى يكى مرد نيست

 گه رزم او را هماورد نيست
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 زهى ملكِ فرخنده سرفراز

 به كيوان نهاده سر عزّ و ناز

 ايا ملك ايران بزى جاودان

 ز تو دور پيوسته دستِ بدان

 م و آوازه شدجهان از تو با نا

 ز تو نام مردانگى تازه شد

 ايمبه مهر تو جان و دل آكنده

 ايمايم و پرستندهتو را بنده

 زادبه شهنامه فردوسى پاك

 بدينگونه ز ايرانيان كرد ياد

 هنر زان ايرانيان است و بس)

 (نگيرند شير ژيان را به كس

 چو ايران به روى زمين مرز نيست

 نيست چنو خاكِ با ارج و با ارز

 تو اى كشورِ فرخِ نامدار

 تو اى مظهرِ شوكت و اعتبار

 فرت برتر از مهرِ رخشنده باد

 زمانت مطيع و زمين بنده باد
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9
گلرخان شهر

 

 لطفعلى صورتگر

 

 اى گلرخان شهر خدا را

 رحم از چه روى نيست شما را؟

 زنهار تا به رخ مفشانيد

 آن پر شكنج غاليه سارا

 ازىكان با نسيم رفته به ب

 در لرزش افكند دلِ ما را

 پرسى كه دردمند چرائيم

 از ما مخواه چون و چرا را

 ما دلشكستگانِ جهانيم

 پذرفته بارِ رنج و عنا را

 ايم و به مردىطوفان گرفته

 استاده چار موجِ بال را

 پيش بتان نهاده دل ما

 آئينه جمال نُما را

 اى شوخ چشم بر دل ما بين

 تا بنگرى فروغ و صفا را
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 اى دل بگو چرا نگريزيم

 زاين جا كه قدر نيست وفا را

 جهل است و ناسپاسى و زشتى

 سرمايه اين گروه گدا را

 قومى كه برگزيده ز هر كار

 فعل بريدِ شهرِ سبا را

 خلقى جهول كز بدِ اعمال

 خارند پشتِ دستِ قضا را

 آزرده از مناهى بسيار

 خود را و خلق را و خدا را

 دستنه هيچ بهر مرد تهى

 رحمى است مردم بنوا را

 نه هيچ پيش اين همه خودخواه

 فرقى است مر صواب و خطا را

 آوخ كه آگه است جهانى

 اند فنا راكاينان پذيرفته

 هان اى جوان كه خانه خدايى

 مپذير رنگِ زرق و ريا را

 داربنيوش پند پير و نگه

 ديرينه آبروى نيا را
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 ايم گذشته استكز ما كه خسته

 كوشش است شما راهنگام 
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10
دفع ضرر

 

 الشعراء بهارملك

 

 گويمگر مدحى از ابناء بشر مى

 گويمنه چون دگران، به طمْع زر مى

 آنان پى جلبِ نفع گويند مديح

 گويممن مدح پى دفع ضرر مى
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11
كتاب و كتابخانه

 

 الزمان فروزانفربديع

 

 هر كس كه درين جهان بُد از روز نخست

 ست و اين بود درستآسايش خويش جُ

 عاقل داند كه گنجِ آسايش را

 بايد جُستدر كُنجِ كتابخانه مى



 178 9/   آيندة فرهنگ و ادب ايران گذشته و 

 

12
نوشماهِ قدح

 

 رهى معيرى

 

 هوشم ربوده ماهِ قدح نوشى

 !خورشيد روى زهره بناگوشى

 زنجيرِ دل ز جعدِ سيه سازى

 گلبرگِ تر به مشكِ سيه پوشى

 از غم بسانِ سوزن زرّينم

 بر و دوشىدر آرزوى سيم

 خونِ جگر به ساغرِ من كرده

 ساغر ز دستِ مدعيان نوشى

 بينم بال، ز نرگس بيمارى

 دارم فغان، ز غنچه خاموشى

 دردا كه نيست ز آن بتِ نوشين لب

 اى و نه آغوشىما را نه بوسه

 وندر هواى او نبود ما را

 نه خوابى و نه تابى و نه هوشى

 باالى او به سرو سَهى ماند

 رهى ماندمژگانِ او به بختِ 
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13
آرزوى وطن

 

 خانلرىپرويز ناتل
 

 آنجا كه جان پاكدالن بيمناك نيست

 آنجا كه شرمناكست آن دل كه پاك نيست

 آنجا كه مرد نيست ز نامرد در شكنج

 آنجا كه مردمى را بيمِ هالك نيست

 آنجا كه نيست راستى آزرده از دروغ

 آنجا كه آبرو را از ننگ باك نيست

 است بتازد سوى كمالآنجا كه شوق، ر

 آنجا كه آرزو را جا در مغاك نيست

 فرخنده جايگاهى كان ميهنِ من است

 وين رنج برده دل را آن خطه مأمن است

 آنجاست كز جمالِ هنر دل منوّرست

 آنجاست كز فروغ خرد ديده روشن است

 آزادى و بزرگى و رادى و مردمى

 دردانه است اگرچه ز هرسو به خرمن است

 امم من از وطن آواره بودهاتا بوده

 گاهى گذر به خوابم از آن نغز گلشن است

 



 180 9/   آيندة فرهنگ و ادب ايران گذشته و 

 غربت فسرد جان و بفرسود تن مرا

 اى بال آرزو، برسان تا وطن مرا
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14
معناى عمر

 

 مهدى حميدى

 

 سوزم و ناچار سوزد از غمىاز غمى مى

 هر كه را رنج درازى مانده و عمرِ كمى

 نداشت دل كه از بيمِ فنا چون بحر پروايى

 لرزد كنون چون شبنمىدم به دم بر خويش مى

 ين سوختنع -گاه گويم زندگانى چيست؟ 

 تا نميرد شمع، از سوزش نياسايد همى

 چشم بينا نيست مردم را و اين بهتر كه نيست

 اى گوريست، هر عيشى غمىورنه هر گهواره

 اى عزيز؛ اى محرم جان! با كه گويم راز دل

 به هر نامحرمى باز نتوان گفت هر رازى

 درد بيدرمان من اى كاش تنها مرگ بود

 اى بسا دردا كه پيشش مرگ باشد مرهمى

 خالق شيطان و گندم شادى مردم نخواست

 عالمى غم ساخت، پيش از آنكه سازد آدمى

 گر ز چشم من به هستى بنگرى بينى مدام

 خوابِ شوم ناگوارى، عيشِ تلخ درهمى

 



 182 9/   آيندة فرهنگ و ادب ايران گذشته و 

 ى عمرور بجويى از زبان كلك من معنا

 دردِ جانسوزِ فريبايى، بالى مبهمى

 هاستو آن بهشت و دوزخ يزدان كه در آن وعده

 با تو بنشستن زمانى، بى تو بنشستن دمى
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15
 ستوده نامه

 

 كريم اصفهانيان

 

 گمان مكن كه جهان، ناروا ستوده ترا

 تو اهل فضل و كمالى، بجا ستوده تو را

 شكسته شهرت تو حصرِ مرز ايران را

 ستوده تو را «ختا»ستوده تو را و  «تنخ»

 كنم امروزنه من ستايش علم تو مى

 جهان علم و ادب، بارها ستوده تو را

 مقام دانش را «قرآن»خدا ستوده به 

 تو اهل دانش و فضلى، خدا ستوده تو را

 كه خامه تحسين (1)«طبعِ كريمت»قسم به 

 ريا ستوده تو رااگر ستوده تو را، بى

 كه اى ستوده خصال» ستوده«صبا بگو به 

 سرا ستوده تو راسخن طرازِ قصيدت
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