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داستان عاميانه کهن فارسي )اوايل قرن هفتم هجري(
ِ
سي د علي آل داود
ّ
اعجوبه و محجوبه از جمله متون داستاني زبان فارسي است که در سالهاي نخستين قرن
هفتم هجري به قلم حامد بن فضلاهلل سرخسي نوشته و بـه قـزلارسـالن مـظفرالديـن
ازبک ٬آخرين فرمانروا از دودمان اتابکان آذربايجان ٬اهدا شده است .اين اثر تاـکنون به
چاپ نرسيده ليکن شادروان دکتر محمدجعفر محجوب ٬در سال  ٬١٣٣٩مـقالهاي در
معرفي اجمالي آن در مجله سخن نوشته و در انتها يکي از قصههاي کتاب را نيز به چاپ
رسانده است .اين داستان را بايد از آثار اخالقي و پند آموز به شـمار آورد .در تـدوين
نـقل
ـکتابهاي اخالق و سياست و تدبير منزل ٬يکي از روشهاي مرسوم نزد مـؤلفان ِ
تجربيات و حکايات تاريخي گذشته يا افسانههاي تاريخي بوده است .فايده اين روش٬
عالوه بر جذابيت ٬آن بود که مطالعه آنها اثر عميقتر و پـردوامتـر در خـوانـنده بـه جـا
ميگذاشت .افزون بر آن ٬شمار خوانندگان اين گونه نوشتهها بيشتر بود .به خصوص اـگر
شيوه نگارش داستان و سبک تدوين آن ساده و خوشگوار ميبود .مؤلفان پارهاي از اين
مقي د به اخبار صحيح تاريخي بودند ولي دسته ديگر ٬که مقصود آنان بيشتر
ـگونه کتابهاّ ٬
صح ت وقايع اهميت زيادي قايل نبودند.
القاي معاني درست به خواننده بود ٬براي ّ

اعجوبه و محجوبه نيز از دسته اخير است که ٬به رغم محروميت از شهرت کافي ٬مورد
توجه و اقبال و اقتباس نويسندگان خلف قرار گرفته و کتابهايي مشابه آن تأليف شده
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است .اين اثر را شايد نتوان به تمام معني جزو ادبيات عامه بـه شـمار آورد ٬چـنان کـه
فوشهـکور ٬ايران شناس فرانسوي ٬از آن با عنوان »داستاني نيمه عاميانه« ياد کرده است.
براي آن که خوانندگان از محتواي کلي اين اثر آـگاهي يابند خالصه آن آورده ميشود:
سماح بـر اريکـه قـدرت جـاي
در روزگاران کهن ٬در ايران زمين ٬پادشاهي به نام ملک ّ

داشت  .در زمان او ٬بازرگاني از مصر به ايران آمد که اموال فـراوان و هـمراهـان بسـيار
خـردمند بسـيار
سماح خبر آورد که عزيز مصر دو کنيز زيـباروي
ِ
داشت .او براي ملک ّ

زيرک دارد و اوقات را به مجالست و همنشيني آنان به شادکامي ميگذراند و آنان ٬هـر
وقت که عزيز بخواهد ٬برايش داستانهاي دلپذير ميگويند .شوق ديدار کنيزکان مصري
سماح پديد آمد و از نزديکان خود چاره خواست .سرانجام يک تن از درباريان
در ملِ ک ّ
وفور عقل و کياست شهره بود ٬به نام طيفور ٬به آوردن آنان به ايـران زمـين
وي ٬که به
ِ
مأمور شد.
طيفور ٬پس از ماجراهايي که در کتاب به تفصيل آمده ٬سـرانـجام مـوفق بـه ربـودن
سماح به استقبال آن دو کنيز ٬که اعجوبه و
ـکنيزان و آوردن آنان به ايران ميشود .ملک ّ

محجوبه نام داشتند ٬ميشتابد و آنان را در نزد خويش مينشاند.

اين دو ٬پس از آن که مراتب خردمندي و دانايي خود را نشان ميدهند ٬از جانب ملک
سر ده موضوع با هم به مناظره و داستانپردازي در آيند و
ّ
سماح مأمور ميشوند که بر ِ
سم اح ٬براي شروع بحث ٬هر زمان پـرسشي مـطرح
خاطر شاه را سرگرم سازند .ملک ّ
ميکرد .نخست اعجوبه و سپس محجوبه در آن باب داستاني نقل ميکردند.

بدين ترتيب ٬داستاني ٬حاوي مقدمه و ده باب و بيست حکايت ٬پديد آمد .سـبک
نگارش آن روان و ساده و جذاب است و ٬اـگر پارهاي اشعار عربي و عبارات و امثال را
برگيريم ٬آنچه ميماند ماليم طبع و ذايقه خوانندگان عادي خواهد بود .اين اثر ٬آن چنان
ـکه فوشه کور نيز اظهار نظر کرده ٬نمونهاي است از ادبيات اندرزآميز و تحت تأثير متون
برجسته فارسي چون کليله و دمنه  ٬بختيارنامه و سندبادنامه نوشته شده است .به گفته همو٬
انسان عاقل و فرزانه از جانب زنان در سنّ ت ادبي فارسي امري است مرسوم.
ايفاي نقش
ِ
نويسنده قصد داشته پندنامهاي تأليف کند حاوي گفتههاي حکمتآميز و مشتمل بر پند و

اندرز .اين داستان را خود او نوشته است ٬ليکن برخي گفتهاند که وي تنها به نقل اقوال و
حکايات مسافران و دريانوردان پرداخته است.
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بايد افزود که در مندرجات اين داستان اشکالهايي به ذهن خواننده خطور ميکند .از
جمله آن که معلوم نيست چگونه کنيزان مصري ٬ناـگهان و پس از آن که يکشبه به ايران
رسيدند ٬به فارسي به قصهـگويي پرداختند .ديگر آن که آنان ٬چون بر ربـودن خـود بـه
دست طيفور آـگاهي يافتند ٬بي هيچ اعتراضي همراه وي روانه ايران شدند .از اين گونه
نکات تأملبر انگيز ٬که ميتوان آنها را نتيجه عـدم تـوجه مـؤلف يـا رسـم مسـامحه در
داستاننويسي دانست ٬باز هم در کتاب ديده ميشود.
***
مؤلف اين اثر ٬حامد بن فضلاهلل بن محمد سرخسي ٬در اواخر عصر اتابکان آذربايجان و
در دربار آنان ميزيست .او کتاب اعجوبه و محجوبه را به نام مظفرالدين ازبک بن محمد٬
آخرين فرمانرواي اين دودمان ٬تأليف و هم به او تقديم کرد .مظفرالدين ٬که گاه در منابع
از او با نام ملکازبک ياد شده ٬از سال  ٦٠٧تا  ٦٢٢بر نواحي آذربايجان تا حدود همدان
فرمانروايي داشت .ملکازبک را سـرانـجام سـلطان جـاللالديـن خـوارزمشـاه از مـيان
برداشت.
مادر حامد بن فضلاهلل ٬که کاتبه سرخسي نام داشت ٬نيز نويسنده و داستانسرا و ٬بنا
مفرح القلوب٬
به گفته فرزندش در مقدمه همين اثر ٬صاحب چند اثر داستاني با نامهاي ّ
تفحص و جستجويي که در فهارس نسخ
مسر ة االرواح و مفتاح الفالح بوده است .اما ٬با ّ
ّ
خطي شد ٬نشاني از آثار او در کتابخانهها و گنجينهها به دست نيامد .کاتبه سرخسي

آثار خود را به نام ديگر اتابکان آذربايجان چون محمد جهان پهلوان ٬قتلغ اينانج و ابوبکر
تأليف کرده است.
* * *
از نگارش اعجوبه و محجوبه بيش از چند دهه نگذشت که اين داستان مورد توجه و اقتباس
اديبان و داستانسرايان و پـندنامهنويسان قـرار گـرفت .در اواخـر قـرن هـفتم ٬نـويسنده
ناشناسي ٬در تأليف اثر بديعي به نام تحفه  ٬اقتباس فراواني از آن کرده است .تحفه اثري
متضمن پندها و کارهاي گذشتگان و سخنان خـردمندان کـه
است در حکايات تاريخي
ّ

براي نصرتالدين احمد بن يوسف شاه بن الب ارغون بن هزاراسب از اتابکان لرستان
) (٧٣٣-٦٩٦در ده بـاب تأليـف شـده است .تـحفه را شـادروان مـحمدتقي دانشپـژوه
تصحيح و در سال  ١٣٣٩به نفقه بنگاه ترجمه و نشر کتاب  ٬منتشر کرده است .نگارنده تحفه ٬
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افزون بر مضامين فراوان ٬چند قصه از اعجوبه و محجوبه را به تمامي يا نـزديک بـه تـمام
اقتباس و حتي يکي دو داستان بلند را عينًا و بدون ذـکر مأخذ نقل کرده است ٬از جمله
حکايتي در »ذـکر عدل و ظلم« بخش سوم اعجوبه و محجوبه ) ٬ص ٣٩به بعد نسخه مجلس(
را عينًا آورده است .چند حکايت ديگر هم به طور ناقص و با تعبيراتي نقل شده است؛ از
جمله حکايت باب چهارم )ص ٥٩تحفه( که مؤلف به قياس حکايت ملک قيصوم از باب
وقار مندرج در اعجوبه و محجوبه ساخته شده است.
حلم و ِ

نويسنده تحفه در نگارش اثر خود ٬در قياس با حامد بن فضلاهلل ٬از توفيق چنداني

برخوردار نيست .او حتي در اقتباسها لغات و اصطالحات آسان را به کناري نـهاده ٬و
لغات مهجور و دشوار را به جاي آنها نشانده است .بدين ترتيب ٬بايد گفت که در شيوه
نگارش تحفه از رواني و زيبايي نثر اعجوبه و محجوبه خبري نيست.
در مقايسه
اجمالي اعجوبه ومحجوبه با تحفه  ٬حکايات و عبارات مشابه بسيار به دست
ِ

آمد و با استقصاي بيشتر بيگمان مشابهات ديگر به دست خواهد آمد .اينک ٬براي آن که
مشابهات بيشتر نمايانده شود ٬بخشي از يک داستان را از هر دو کتاب و در مقابل هـم
ميآوريم:
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تحفه

آوردهاند که دو پادشاهزاده در خطّ هاي به حکم ارث

آوردهاند که دو شهزاده در خطّ هاي بـه حکـم ارث

امري نافذ و ملکي منظوم داشتند .اطراف ممالک

ملکي منظوم و امري مـختوم داشـتند ٬و اطـراف

بر سبيل تسويه و مناصفه قسمت کرده بودند ٬هر

مسـالک و اـکـناف مـمالک بـه سـويّت و نـصفت

يک را در محل حکم خويش دستي مطلق و فرمان

قسمت کرده ٬هر يک را در محل خود دستي مطلق
حصه خـود بـر
و مح ّل ي معرق بود .برادر مهتر در ّ

و ظلم اقدام مينمود و برادر کهتر هـ ّمت عـدل و

سنّت سيّ ئه جور اقدام مينمود ...و برادر کـهتر بـر

اشاعت رأفت و نشر انصاف مـعمور مـيگردانـيد.

رعيت دم ميزد ...آخر االمر تبعه ظلم برادر مهتر
با ّ

حص ه واليت خويش بر جور
روا بود .برادر مهتر در ّ
آداب داددهي بيش داشت و نواحي مملکت را به

منهج سداد و طريق داد قدم مينهاد و از صدق نيّت

در رسيد و ايشان را خصمي غالب حقود و دشمني

ادر مهتر اثر بکرد و در ملکشان خصمي
آخر
ظلم بر ِ
ِ
غالب پيدا شد .به ضرورت بسيج جـنگ بـايست

قاهر عنود ظاهر شد .به ضرورت جنگ را سـاز و

جست و آلت محاربت ترتيب داد و هر دو برادر به

برگ کردند و مهادنت و مداهنت را ترک ٬و هر دو

معاونت و مظاهرت همدگر روي به کـار آوردنـد.

برادر اسباب مکاوحت ...به مظاهرت و مشـاورت

چون خواستند که لشکر خويش به بـذل امـوال و

يکديگر ترتيب دادند و روي به کارزارآوردند .چون

اعطاي مواهب استمالتي کـنند ٬نـقود خـزايـن بـه

خواستند لشکر را به بذل مال استمالتي کنند نقود

جمله حشم وفا نميکرد .در شهر بازرگاني متمول

خزاين ذخاير و دفاين از شمول عموم قاصر آمدند.

غريب بود و نعمتي وافر و مالي بيانـدازه داشت.

در شهر بازرگاني غريب و متمول بود با نعمتي وافر

ملک ظالم وي را بخواند و گفت يک نيمه از مال

ثروتي کامل .ملک ظالم او را بخواند و گفت ما را

خويش به حکم قرض به ما بايد داد تا بر لشکر نفقه
ـکرده شود .بعد از حصول مقصود و فراغ خاطر در

مه ّم ي سانح شده و به مدد تو احتياج افـتاده ٬يک
نيمه از مال خويش به حکم قراض به خزانـه بـايد

ر ّد آن زياده مماطلتي نرود.بازرگان سخت متوحش

رسانيد تا به مصالح لشکر انفاق کرده شود ٬بعد از

شد .برادر عادل به اعتذار و مالمت بر آمد و گفت

فراغ خاطر در اداء مسارعت رود .بازرگان متوحش

از اين حرکت نامحمود دور بايد بود که از وي بسي
تـجار از ايـن ديـار بـرمند و راه
ضرر تـو ّلد کـند و ّ

و متأثر شد .برادر عادل به اعتدال و ماليمت درآمد
و گفت از امثال چنين حرکات اجتباب بايد نمود...

معامالت مسدود گردد و در مملکت خللي شـايع

تجار از ايـن ديـار بـرمند ٬طـريق مـعامالت
چون ّ

پديد آيد .ملک ظالم بدين سخن التفات نـنمود و

مسدود گردد و در مملکت خللي شنيع شايع شود.

بازرگان را به احضار مال مطالبت ميکرد .بـازرگان

ملک ظالم برين سخن التفات ننمود...بازرگان را به

ابا نمود .ملک ظالم مبالغتي در ميان آورد و گفت

احضار مال الزام فرمود .بازرگان بـه انـواع عـلل و

اـگر بر وفق مراد ما مال حاضر نياري به کشتن تـو

تمس ک نمود ٬مفيد نيامد .و اعذار را به انذار
اعذار ّ

تجار در باب مدافعت به صحبت پيش
تاراج نهم .و ّ

نشود بيـشبه از رقبه توقراب تيغ بيدريغ خواهـم

مثال دهم و تت ّم ه امتعه تـرا بـر دارم و در مـعرض

مقابل داشت و گفت اـگر بر وفق فرمان ما مال مهيّا

٨

ضميمه شماره  ٦نامه فرهنگستان

متغير شد .تيغ آخته
آمدند .ملک ظالم خشمناـک و ّ
قصد بـازرگان کـرد .شـهزاده عـادل خـود را وقـايه

ساخت .و عروض و نقود تو در معرض تاراج افتد.
حجت پيش آمد.
تاجر به آخر در باب مدافعت به ّ

ساخت تا زخم وي از غريب دفع کند ٬آسيب تيغ به
دست وي رسيد و انگشت کهينش جـدا شـد .بـا

متهور با تيغ آهيخته قصد او کرد ٬خواست که
ظالم ّ
تيغ آبدارآتشبار چون باد خاـک از نهاد او برآورد و

ضجرت و غيظي تمام دست بازرگان بگرفت و به

او را طعمه سباع و لقمه ضباع سازد .شهزاده عادل

وثاق خود برد و فرمود که همين لحـظه رخت بـر

خود را وقايه ساخت تا زخم او را دفع کند ٬تيغ بر

بايد داشت و اسباب رحيل بساز تا من بدرقه باشم
تا مگر از اين خ ّط ه پر خطر خالص يابي ...بازرگان

دست او رسيد و انگشت کهينش از آسيب آن جدا
شد .با غضبي تمام بازرگان را بگرفت و بـه وثـاق

را به سالمت از اين ديار گسيل کرد .پس بـا بـرادر

خويش برد و بر فور فرمود که رخت بر بايد بست و

روي به محاربت عدو آوردند .خصم لشکر انبوه با

اسباب رحيل مهيا کردن ٬تا من ترا بدرقه کـرده بـه

شکوه داشت ...و شاه ظالم ...در آن ميان کشته شد.

مأمن برسانم ...و بازرگان را از آن واليت به حسب

عادل بيچاره به اضطرار روي به هزيمت آورد .چون

استظهار رعايت روانه کرد .و با برادر روي به حرب

مرحلهاي چند قطع کـرد مـرکبش از کـثرت تـعب

دشمن نهادند .خصم لشکر انبوه و عدّ تي با شکوه

سقط شد ٬در حال جامه ملوک از خود برانداخت و

داشت .کمان به دست ٬کمر بر ميان ٬زره در تن ٬در

به مرگ راضي شد .پياده و شکستهـدل قـدم در راه

امــور مــحاربت داهــي ٬گـروهي جـانـخـوار و

نهاد و ...مدت مـديد در شـهرهاي بـيگانه طـوف

خونـخوار في الجمله در حمله اول امارات ادبار و

ميکرد .يک روزي به حکـم احـتياج بـر در خـانه

آثار انکسار در لشکر شاهزادگـان آشکـار شـد ...و

مـحتشمي رفت تـا وجـه کـفافي بـه چـنگ آرد...

متهور ...ناـگاه در صداع خمار شراب
شاهزاده ظالم ّ

ـکنيزکي جمله تقربي کرد و به جهت تناول وي از
مطبخ غذايي صالح بياورد و گفت اـگر هر روز بـه

تعدّ ي گرفتار آمد و جام جانش بر سنگ جفاي ايّام
رسيد و از هوس تاج و تخت در مراتع ناز و بخت

مـهي است٬
وقت چاشت تجشم فرمايي ترا وظيفه ّ

تخته تابوت عوض يـافت ...عـادل بـيچاره چـون

چند روزي ملکزاده بر آن عادت عود کرد .مستوره

قوت
پشتي نيافت روي بر تافت و به استظهار اندک ّ

را به جمال شاهزاده نظر ميافتاد ٬از فرط شهوت و

و قوتي که داشت ...شبي در وحشت تنهايي به روز

غايت شوق در وي آويـخت .شـهزاده را صـدق و

ميآورد .چون مرحلهاي چند قطع کرد و مرکبش از

ديانت و حق ممالحت دامنگير شد ٬ملتمس او را

ـکثرت تعب سقط شد ٬در آن حـال امـيد از خـود

اجابت نکرد .به ضرورت کـنيزک کـينهور گشت و

منقطع گردانيد و تن به مرگ داد و شکسته دل قدم

نايره حقد در ضميرش متمکن شد .انديشيد که اين

بر راه نهاده ...بعد از مشقت وافر به شهري رسيد...

وفــا دست بــر روي مــراد مـا نـهاد ٬او را بـدين
بيرحمتي ادبي بايد کرد که عبرت همه عشوهـگران

تحو ل ٬سرايـي ديـد بـه
تطوف و هنگام ّ
در اثناي ّ

صنوف صناعات هندسي افراشته ...شهزاده بـر در

شود .گفت اي جوانمرد دل ما به شمايل خوب تو

آن سرا بايستاد ٬کنيزکي را ديد تازهتر از گل پر بار و

مـايل شـده است .چـون زهـادت و تـقوي تـرا از

لطيفتر از ياقوت آبدار .تجملي کرد و جهت تناول

برگزيده اعجوبه و محجوبه ٩
مؤانست ما منع ميکند ٬ما را ّ
معذب نتوان داشت.

او از مطبخ غذايي ترتيب داد و گفت اـگر هر روز به

صواب آن است که از بهر تو توشه شکري بسازم.
آن را برداري و به شهري ديگر تحويل کني ٬تا هم

مـهي است.
وقت حاجت تج ّشم فرمايي اين وظيفه ّ
شاهزاده چند روزي بر آن عادت اعادت نمود ...آن

تو از مشقت فاقه برهي و هم ما از اقدام آن فجور

ـکنيزک را به جـمال شـهزاده نـظري افـتاد و دل از

محجوب گرديم...

دست بــداد و از فــرط شـهوت در وي آويـخت.

در حــال آن مـرد مـحتشم بـر جست و پـاي

شهزاده را صدق عفت ...دامنگير شد و دست ر ّد بر

شهزاده را بوسه داد و گفت منم آن بازرگان غـريب

سينه الحاح آورد .و چون ملتمس کنيزک به اسعاف

ـکه تو آن همه مکرمت در حق من کردي ...بازرگان

مقرون نشد ٬داعيه غيرت او در کار آمد و نايره او

مرصع بياوردند...
بفرمود تا لباسي ملکانه و تاجي ّ

مشتعل شد و گفت چون آن بيوفا قدم بـر جـاده

پس چهارصد غـالم تـرک درم خـريده بـا اسب و

مجاملت نـنهاد و دا ِد دل نـداد .ابـقاي او مـوجب

سليح تمام به ملکيت بـه حـضرت وي فـرستاد...

افشاي اسـرار و اعـفاي او مـقتضي انشـاي اشـرار

آنگاه در خزائن بگشاد و فرمان داد تا هر تج ّمل و
اسبابي که ملوک را در سفر و حضر به کار بـايد از

خواهد بود .او را برين بيرحمتي ادبي بايد کرد که
عبرت ديگر عشوهـگران باشد...
آن محتشم چون ماجراي او بشنيد ٬برخاست

جهت وي ...ترتيب دادند .چون آن شرط خدمت به
قصه
جاي آورد به حضرت پادشاه آن خطّه رفت و ّ

و دست و پاي ملکزاده ببوسيد و گفت آن بازرگان

ملکزاده باز گفت...

غريب من بودم ٬که تو آن همه انعام در حـق مـن
مــــبذول داشـــتي و مــرا در دست تــطاول او
نگذاشتي ...پس بفرمود تا لباسي که اليـق مـلوک
باشد بياوردند و جامه شهزاده را بدان کسوت فاخر
بدل کردند و دويست غالم درم خريده...

نسخههاي خطيــ از اعجوبه و محجوبه دو نسخه در کتابخانههاي مجلس و ملي ملک
موجود است .اما تا چندي پيش ٬مح ّق قان تنها نسخه مـوجود در کـتابخانه مـجلس را
شناس فرانسوي
ميشناختند و از وجود نسخه ديگر اطالعي نبود .حتي فوشهـکور ٬ايران ِ

ـکه اثر ارزندهاي درباره اخالقيات در ادب فارسي به زبان فرانسه نوشته و ترجمه آن به
فارسي به تازگي انتشار يافته ٬از نسخه مجلس ياد کرده و آن را تکـنسخه دانسته است.
اينک دو نسخه مزبور معرفي ميشوند:
 .١نسخه کتابخانه مجلس ] بهارستان[ ـ ٬به شماره  ٢٢٢از مجموعه طباطبايي تحت
شماره  ٣٠٩٢٩به ثبت رسيده است .اين نسخه به خـط نسـتعليق و احـتما ًال مـتعلق بـه
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قرنهاي نهم تا دهم است و يک ورق آخر آن نانويس مانده و ناتمام است .اوراق پاياني
نسخه فرسوده و لکهدار و قطع آن وزيري کوچک )٥ـ٢٣×١٤ /ـسانتيمتر( است .جلد آن
تيماج زرد فرسوده ٬کاغذ آن سمرقندي و جمعًا داراي  ٧٦برگ و هر صفحه  ١٧سـطر
است .اين نسخه تا کنون در فهرستهاي مجلس معرفي نشده ليکن منزوي در فهرست

نسخههاي خطي فارسي )ج (١٥٤١/٢و در فهرستواره اجما ًال آن را معرفي کرده است .نيز
ميکروفيلم اين نسخه در کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران ذيل شماره  ٢٦٦٩نگهداري
ميشود .محتمالً اوراقي از وسط نسخه افتاده است .به هنگام صحافي جاـبهـجاييهايي
در اين نسخه صورت گرفته و به همان صورت شمارهـگذاري شده است .از اين رو ٬براي
استفاده درست از آن بايد به موارد زير توجه داشت:
 .١از صفحه  ٣٠تا  ٤٠دوبار شمارهـگذاري شده .مطالب هم پشت سر هم نيست.
مکرر به بعد مطالعه شود.
 .٢بعد از صفحه  ٬٣٧صفحه ّ ٣٠

 .٣صفحات  ٣٨و  ] ٣٩صفحات روـبهـرو در نسخه خطي[ بايد پس از صفحه ١٢٩
خوانده شود.
 .٤بعد از صفحه  ٤٩بايد صفحه  ١٣٠تا  ١٤٧و سپس صفحه  ٥٠خوانده شود.
 .٥بعد از صفحه  ٬١٢٩صفحه  ٣٨و  ٣٩و ٬پس از آن ٬صفحه  ١٤٨به بعد ديده شود.
ـکتابت اين نسخه همانند نسخ قديمي است؛ از جمله دال در اـکثر موارد به شکل ذال
نوشته شده مـانند :پـذر و مـاذر )ص ٬(٥٨بـذان )ص ٬(٥٨بـذو )ص ٧٣و  ٬(٨٤بـيذار
)ص ٬(٧٥پاذشاه )ص ٬(٨٢توذه )=توده ٬ص  ٬(١١٣جاذو )=جادو ٬ص ٬(٨٥بياسوذند
)ص.(٨٥
در نسخه ٬اغالط کتابتي بسيار است .محتمالً کاتب شخصي کمـسواد بوده و آن را از
روي نسخه مغلوط ديگري استنساخ کرده است .وزن برخي اشعار ٬به ويژه ابيات عربي٬
فاسد و تصحيح آنها دشوار است؛ هر چند سراسر اشعار ايـن مـتن ٬اعـم از فـارسي و
عربي ٬متوسط است و چنگي به دل نميزند .از اين رو ٬تصحيح و درستخوانـي ايـن
اشعار گاه پر زحمت و يا غير ممکن ميگردد .احتمال ديگـر آن است کـه کس ديگـري
مطالب را براي کاتب کمسواد تقرير ميکرده و او مينوشته است .با اين وصف ٬نگارنده٬
براي آنکه قسمتهاي برگزيده سبک اثر را به خوبي نشان دهد ٬همه اين بخشها را به
طور کامل آورده و از حذف خودداري کرده است.

برگزيده اعجوبه و محجوبه ١١

 .٢نسخه کتابخانه ملي ملک ٬به شماره  .٦٢٧٦/١اين نسخه فقط در سالهاي اخير
شناسايي شده است .حتي در سال  ٬١٣٣٩که مرحوم دکتر محجوب مقاله خود درباره
اين اثر را نوشت ٬از وجود نسخه اخير مطلع نبود و آرزوي پيدا شدن نسخه ديگر را در
مقاله خود مطرح کرده بود.
نقاشي آب
نسخه ملک ٬در ُج نگي به قطع جيبي مندرج و همراه است با چهار تابلوي
ِ

و رنگ و نفيس .اين نسخه را رکنالدين بن سيدعلي مشهديان حسينيدادرازي نوشته و
ـکار کتابت را در  ٢٠ربيعا ۤال خر  ٩٧٤به پايان برده است .نسخه به خط نستعليق و جمعًا
حـاوي  ٣١بـرگ )٦٢ص( است .هـر صـفحه  ١٨سـطر و صـفحه نـخستين آن پـيشاني
الجوردي و زرين دارد .کاغذ آن ترمه ختايي و جلدش قهوهاي است .اعجوبه و محجوبه در
اين نسخه آغاز ندارد و حداقل سه تا چهار برگ ابتداي آن افتاده است .با اين وصـف٬
صفحه ّاو ِل رساله ديگر در آغاز آن قرار گرفته و همين امر فهرستنگاران کتابخانه را به
اشتباه انداخته و مؤلف اعجوبه و محجوبه را کس ديگري فرض کردهاند .در حالي کـه از
سبک و سياق عبارت پيداست که اين صفحه به کتاب ديگري تعلق دارد که آن نيز بخشي
از ُج نگ مذکور بوده و البد هنگام صحافي ساقط شده است.
براي اين که شيوه نگارش و مطلب صفحه مذکور نشان داده شود عينًا همه آن را از
نسخه ملک نقل ميکنيم:
»حمد بر صانعي که از بدو قدم قدم بر سطح علو علو عـ ّز جـمال و جـالل نـهاد .و
روحانيان روحانيان روح القدس شکر شکر و جود جود افضالش بر کام کام ايشان مشاع و
مساغ يافت ...بيت:
مــحم د آن کـه شـا ِه انـبيا اوست
ّ

نســــل آدم
بــــهترين
مــــحم د
ّ
ِ
ِ
سوي معراج
در آن دم کو روان شد
ِ

نبوت چون که دريافت
به
ميدان ّ
ِ
ســراسـر بـدگمانان کـور گشـتند

چـــراغ ديــدههاي اوليــا اوست
ِ
گزين هـر دو عـالم
ِ
رســول حــق ِ
فـرق عـرش را تـاج
ز نعلين کرد
ِ
به انگشت مبارک مـاه بشکـافت

غص ه دلـرنجورـ گشتند
بهـجان زينـ ّ

نـــيارم وصــف او گــفتن نــيارم

همينم بس کـه او را دوست دارم

رسول هر دو عـالم احـمدي راد
ِ

ـکهـ صد رحمت زـحق هرـدم بـرـ او بـاد

عليه سالم اهلل ما ناح حمام الورق في ورق الحضر«.
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مقرر اين حال درويش محمد بن درويش کمال
محرر اين قال و ّ
اما بعد چنين گويدّ :

ـکه ...و دنباله آن افتاده است.

محم د بن درويش کمال معرفي
چنان که ميبينيم در اين جا مؤلف کتاب ٬درويش بن ّ

شده که با نسخه مجلس و ساير شواهد به کلي ناهماهنگ است .به ضرس قاطع ميتوان
ـگفت که مطلب آن ربطي به داستان اعجوبه و محجوبه ندارد و مربوط است به قصه ديگري
ـکه درويش بن محمد آن را نگاشته است.
ابتداي نسخه ملک ناقص است و حدودًا  ٤برگ آن افتاده و از بخش »اجابت کردن
طيفور و رفتن به مصر« که از جمله بخشهاي مقدمه کتاب است آغاز ميگردد .غير از
آن ٬در برخي جاهاي ديگر نيز آثار نقص و افتادگي مشهود است و تنها با مطالعه دقيق و
تطبيق با نسخه مجلس ميتوان به اين کاستيها پي برد .بنابراين ٬مادام که نسخه ثالث و
من ّق حي از اين اثر کهن به دست نيامده بايد از نسخههاي مذکور با احتياط فراوان استفاده
ـکرد.
از نسخه مجلس ٬بخش نهايي و پارهاي صفحات ساقط شده است .نسخه ملک نيز
تنها حاوي بابهاي اول ٬دوم ٬سيم ٬چهارم ٬پنجم ٬نهم و دهم است و سـاير ابـواب را
ندارد.
اينک قسمتهايي از مقدمه و ابواب گوناـگون اين اثر براي شناساندن هر چه بيشتر آن
استخراج و تصحيح ميشود .بايد افزود که به سبب اشتباهات فاحش هر دو نسخه ٬در
برخي از مواضع ٬اصالح ممکن نگرديده است .نگارنده اميد دارد که در آينده به تصحيح
و انتشار سراسر اين داستان دلپذير و کهن فارسي بپردازد.

آغاز کتاب اعجوبه ومحجوبه
ازنسخه مجلس
شکر و منّ ت خداي را که به کمال و نوال و فرط و مثابت قدريّ ت ٬آدمي را که اشرف

مکو نات گردانيد .هر چه در تحت خلقت آدم از علي تا ثري از
موجودات است ٬نمودار ّ
آن به خاصيّت در حليت بشريّ ت مرکوز کرد ٬تا ذات اعجوبهنماي انسان آيـنه مـصقول
فطرت کونين در او به عيان مشاهده کند .چنان
نظر بصيرت مجموعه
ِ
آمد ٬که ذوالعقول به ِ
الفاق و في َانفُسه م١.
ريه م آياتِنٰا فِ ي ا ۤ ِ َ
ْ ِ ِ
ـکه فرموده قال اهلل تعالي شأنهَ :سيُ ِ

پس به حکمت نامنقضي بعضي از آدميان را برگزيد و به خلع عواطف اصناف الطاف
مشر ف و مخصوص گردانيده ٬کما قال اهلل تعاليَ :و َرفَ ْع نا بَ ْع َض ُهم فَ ْو َق بَ ْعض َد َر ٰجـات.٢
ّ

اولياي خويش را به مزيد کرامت از کافّ ِه خلق ممتاز گردانيد .و در حجب جالل خويش
مستور گردانيد .کما قال ّ
کثرت
جل ذـکره :اوليائي تحت قبابي ال يعرفهم احد غيري .٣تا به
ِ

زحمت خلق در فتنه و فترات نيفتد .و از مراتب قرب و وصول به منازل انحطاط و اختالط
ِ
غفلت نگرايند .و همچنين انبياء را ٬عليهم السالم ٬که ُس کّان سراپرده عصمت و خواص
مشرف کرد و در ...قرب قدس و مراحل
حضرت جلّ ت به رتبت رسالت و منزلت ّ
نبوت ّ
انس هر يک مقامي عالي و درجتي رفيع ارزاني داشت .و از بهر اظهار آثار حق و
محبت و ِ
٢ـ(ــسوره زخرف ٬آيه ٣٢ـ.
١ـ(ــسوره فصلت ٬آيه ٥٣ـ.
٣ـ(ــاز احاديث قدسي .مولوي با استفاده از مضمون اين حديث گفته است:
صـد هـزاران پـادشاهان و مـهان ســرفرازانــند ز آنســوي جـهان
نامشان از رشک حق پنهان بماند هر گدايي نامشان را بر نـخوانـد

١٤
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اخفاي رسوم باطل ايشان را به خلق فرستاد ٬و به شروع در اعمال دعوت منشور داد.
تا بر مقتداي فرمان حق ٬جن و انس را از طريق طغيان با مِنْ َهج َصالح و چاره فـالح
هدي ات جنّ ات عدن وعده دهد .و از انواع عقوبات و
آرند .و به موجبات نفيسه فردوس و ّ

درکات دوزخ بياـگاهاند .و به شدت عذاب مولم تخويف دهند .تا بعد از تبليغ رسالت٬
ِ
حج تي نباشد.
خلق را بر حق ّ
الر ُس ِل.٤
اس َع َل ي ا ِ
ـکما قال اهلل تعالي :لِئَ الّ َي کون لِلنّ ِ
هلل ُح َّج ٌة َب ْع دَ ُ

مطه ره رسل ٬خالصه خلقت و زبده فطرت ٬خواجه بشير ٬شفيع
پس از ميان عناصر ّ
روز محشر ٬کوکب اوج سعادت و ستاره فلک هدايت ٬مب ّل غ رسالت و ماحي ضـاللت٬
ابوالقاسم محمد بن عبداهلل بن عبدالمطلب را صلوات اهلل و سالمه عليه برگزيد .و هـر
منازل شرف و قربت و محبت و مکابت سعادت و علو
مراتب ع ّز و
چند ممکن گردد از
ِ
ِ
غرايب مکرمات در باب وي
رموز
عجايب معجزات و
ظهور
مقامات و فرط کرامات و
ِ
ِ
ِ
ِ
يک َع ظيمًا.٥
هلل َع َل َ
ان َف ْض ُل ا ِ
کـ َ
تقديم فرمود .کما قال اهلل تعاليَ :و ٰ
شعر:

اي بــــنده درگــه جــاللت

خــورشيد مــطالع رسـالت

از تابش نور وي هـمه خـلق

جان برده ز ظلمت و ضاللت

ـکــرده ز بــراي جـبرئيل او

در بــــاديه فــــلک داللت

حق کرده ز بهر عرض جاهش

ـکار دو جـهان بـدو حـوالت

آنگه آدميان اتباع و اشياع آن سرور انبيا گردانيد ٦...کرامت کرده و علي را به استعال ِء
ِ
مقام رجوليّ ت و استعداد محاربت و شجاعت در لشکرکَ شي و مفسدکُشي دستي مطلق
اطراف جهان از خبث عقايد
انتقام ظفر ٬کفر از آن م ّل ه ملک بينداخت .و
حسام
داد ٬تا به
ِ
ِ
ِ
اهل بدعت بپرداخت .و کار ملّ ت مصطفوي نـظام گـرفت .و امـور ديـن احـمدي اتـمام
پذيرفت .چنانچه فرمود ّ
ت َعلَيْ ک ُْم نِـ ْع متي و
ت لَ کُم دينَ کُم و َاتْ َم ْم ُ
جل ذـکرهَ :الْ يو َم َاـک َْملْ ُ
مسر ات از
ضيت لَ ک ُُم ا ِال سال َم دينًا .٧صدهزاران
َر ُ
ِ
تحف تحيّ ات و هديّ ِ
مبر ات و سنيّ ات ّ
ات ّ
عالم غيب نثار روضه مقدّ س و مَ ْض جع مبارک خواجه کاينات و سرور موجودات محمد

٥ـ(ــسوره نساء ٬آيه .١١٣
٤ـ(ــسوره نساء ٬آيه .١٦٥
٦ـ(ــچند سطر در نسخه مجلس سياه شده و خوانده نميشود .در نسخه ملک ٬اساسًا ٬اين قسمت وجود ندارد.
٧ـ(ــسوره مائده ٬آيه .٣
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مصطفي عليه افضل الصلوات باد .شعر:

دت في ال َق ْب ر َا عظَ ُم ُه
خير َم ْن َر َق ْ
يا ُ
انت سـاـکِ ـنُه
نــفسي فـداء لِـ َق بِ ٍر َ

طاب من طيبة ال َق ْيعان و ا َٔالـکـم
و
َ
فاف و فيه الجود و الکرم٨
فيه ال ِع ُ
ُ
ُ

سـي د رسـل ٬عـليه السـالم٬
بعد از تنزيه و
تحيت بـر ّ
تقديس جلّ ت قدرته و درود و ّ
ِ
سر اين مجموعه گفته آيد ٬و طَ رفي از موجبات استجماع معاني ايـن
ّ
شم هاي از حقايق ّ
ـکتاب شرح داده شود.

] ـسبب تأليف کتاب[

سالها بود تا مص ّن ف اين کتاب ٬اضعف خلق اهلل و اعجز عباده ٬حامد بن فضل اهلل بن
محمد السرخسي ٬اسعد اهلل في الدارين ٬ميخواست کـه تـصنيفي سـازد و پـندنامهاي
بپردازد مشتمل بر مواعظ و حکمت و امثال و حکايات و مخبر از تواريخ ملوک و اخبار
ِ
تجارب متقدّ مان ٬تا خاص و عام عالم از آن بهرهمند گردند و ملوک و سالطين از فـهم
ِ
معاني و درک آن و اسرار آن ُم ْشفَع و محظوظ ميگردند .و عمري در اين هوس و مدتي
تأمل و تفکّر و حسن و قبح عاقبت و خاتمه اين
در اين فکرت ِ
ديگ سودايي ميپخت و به ّ
ِ
مدب ر عقل و منهي خرد در باب مشورت استمداد ميفرمود.
عمل نظر ...ميکرد .و از ّ
عقل و خرد رهنمايش جواب بسزا ميداد .گفت هر کس که در اين معني فوضي دارد

و در َمث َِل اين عمل شروعي پيوندد ٬اـگرچه به رنجي تمام تصنيفي منقّح مشروح بسازد
ِ
] ـبه[ خطري بزرگ اقدام نموده باشد .و خود را در َو َح ِل وقيعت و ورطه دوست و دشمن
انداخته از آن ِق َب ل که دوستان از سر غيرت و غبطت اندک مايه طعني زنند و غبني باشد و
دشمنان را از روي ِح ْق د و حسد و ديگر به تقبيح و مذمت مشغول شوند.

تير آفات و وقيعات بايد بود که بزرگان گفتهاندَ :م ْن
پس به همه وجوه مصنف را هدف ِ
الّ ف فقد استهدف . ٩اما چون تو را در اين کار رغبتي صادق است و در اين هزيمه ميلي به
ـکمال داري ٬باري بر َع ميا رنج بيهوده نبايد برد ٬و در هر شغلي که شروع کني چنان به
٨ـ(ــاين بيت نادرست و به طور قياسي تصحيح شده و معني حدسي آن چنين است :اي بهترين سـاـکـن وادي
خاموشان و اي کسي که پست و بلند زمين از خوبي او خوش و خرم شده است.
جانم فداي آن خاـک باد که تو در آن مقام گرفتهاي .خاـکي که پاـکدامني و بخشندگي را در خود فرو گرفته است.
٩ـ(ــهر کسي دست به نگارش زد خود را در معرض ن ّق ادي ديگران قرار داد.
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مثوبات دو جهاني را جامع باشد .اـگـر مـجموعهاي مـيسازي تـا
اتمام بايد رسانيد که
ِ
محصل شود...
خاليق از آن متيقّظ شوند ٬بدين معني ثواب و اجرت
ّ
اين ضعيف بدين مکاوحه و مناظره مدتي مديد بماند و از چپ و راست نظر فراست
َبات پادشاهان از تربيت
ميانداخت که کسي از ملوک زمانه را خريدار هنر نميديد و َرغ ِ
سر
اهل علم سخت فاتر و قاصر مييافت .بدين سبب اندکي تکاسل کرده ميشد و از ِ

تحي ر دليل و رهبر
نوميدي بر
جمع کتاب زياده اقبالي نمينمود .ناـگاه نور عقلش در تيه ّ
ِ
اثر والده خويش کاتبة السرخسي رحمها اهلل
آمد و گفت ...ال شک ترا ا
تباع سنّت و اقتفا ِء ِ
ٕ ِ
بيشتر تصانيف خويش
تعالي بايد کرد که در مدت عمر چندين تصنيف لطيف ساخت و
ِ
به نام پادشاهاني تمام کرد که از خاندان مع ّظ م اتابک سعيد ايلدگز ... ١٠بودند چون کتاب
مفرح القلوب که ] ـبه[ نام مبارک جهان پهلوان اتابک سعيد محمد ٬ ١١قدس اهلل روحه ٬تمام
مسر ت االرواح و کتاب مفتاح الفالح که به نام خداوند آن اتابک مـرحـوم
ـکرد .و مجموعه ّ

شهيد قتلغ اينانج ١٢و سلطان سعيد ابوبکر ٬ ١٣انار اهلل برهانهما ٬بسـاخت و از ِص ـالت و
هبات ايشان ّ
حظ تمام برداشت .اـکنون در اين عهد هنروري که وارث آن ملک است...
ِ

خدايگان عالم ...ابو المظفر قزل ارسالن ازبک بن محمد است...
حضرت
ِ
همت عالي
سر روشن دلي به ّ
عقل اين بشارت شنيد از ِ
اين ضعيف چون از اشارت ِ

فر
روي به کار آورد و ...مجموعهاي از بدايع حکم و نوادر امثال بر اين منوال بساخت و به ّ
مشرف کرد...
القاب همايون خدايگان عالم ...مزيّن و ّ

خدايگان عالم
 ...و آن نوع فتح و نصرت اسالم را هم به برکت دولت و يمن و اقبال
ِ
اتابک اعظم ٬خلّ د اهلل ملکه ٬دست داد .ايزد تعالي اين پادشاه دادگر را از
خسرو معظّ م
ِ
ِ
نوايب مصايب زمانه در کنف لطف خود مصون دارد .و خاندان
دست بر ِد چرخ جافي و
ِ
ِ
ّ
محم د و آله اجمعين .بيت:
قديم وي را تا به محشر مؤبد و مخل د گرداناد .بحق ّ
هست اميدم که دايم در پناه لطف ايزد

تا فلک يابد بپايي تا جهان يابد بـماني

١٠ـ(ــشمسالدين ايلدگز بنيادگذار اتابکان آذربايجان در سال ٥٤١ـق.
١١ـ(ــمحمد جهان پهلوان دومين فرمانروا از اتابکان آذربايجان که چهارده سال ]  [٥٦٨-٨٢حکومت کرد.
١٢ـ(ــدر اصل :قتلع ايناج.
١٣ـ(ــنصرت الدين ابوبکر چهارمين فرد از سلسله اتابکان و فـرزند مـحمد جـهان پـهلوان در سـال ٥٨٧ـق بـه
حکومت رسيد.
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فرط هواداري ٬اين کتاب به نام مبارک ساخت
اين ضعيف که دعاـگوي دولت است از ِ
حمل قبول افتد اين داعي را بر اـکفاء
شرف مطالعه کتاب ٬خدايگان عالم بيابد .چون در
تا
ِ
ِ
و اقران بس تفاخر باشد و در جهان به عنايت شـاه مـنظور و مـلحوظ شـود و نـام ايـن
الص واب.
الر شاد و الهادي الي ّ
مجموعه اعجوبه و محجوبه کرده شد .واهلل ّ
الموفق الي ّ
آغاز داستان اعجوبه و محجوبه
سي احان بيداء اسمار که در قرون ماضيه و سنين
چنين آوردهاند ّ
بحار اخبار و ّ
مال ِ
حان ِ

تـربيت
امور جهانداري به کـمال و در
ِ
سالفه پادشاهي بود در ديار عجم از نژاد جم در ِ
شهرياري به جمال .مملکتي بالحد و لشکري بالعدَ ٬ملِ کي َملَ ک سيرت و شاهي خوب
سليمان با خاتم.
سريرت ٬در عدل و بذل انوشروان و حاتم ٬و در علم و حکمت لقمان و
ِ

روز بازار ٬و صادر و
ِ
اهل فضل و علم را در روزگاري ِ
اخالق حميده و طريقي پسنديده ِ
وارد را از ِٕا نعام و ِا ـکرام وي ِارزاق و ِا درار ٬سفره عام کشيده و نواله نوال او به خاص و عام
سماح نام
معاملت وحيد ايام و در مالحت و
رسيده ٬در مجاملت و
ْ
ْ
سماحت تمام .و او را ّ

و به حکم آن که شاعر گفته است ٬بيت:

عليالخصوص کسي را که طبع موزون است

شـمايل
چگــونه دوست نـدارد
ِ

مـوزون١٤

طبع لطيفش با خوب رويان و جعدْ مويان ميلي داشت ٬و لطف طـبعش يک لحـظه
بديع صورتان مناسب طبع وي افتاده
بي
حضور دلجويان نگذشت .مجالست و مخالطت ْ
ِ
طرف روم و مصر
بود ٬و مؤانست لطيف سيرتان نهاده .اتفاق ] ـرا[ خواجهاي بازرگان از
ِ
سماح را آـگاه
بدان شهر رسيده خيلي بندگان چابک و
پروردگان نازک داشت .چون شاه ّ
ِ
ـکردند ٬از قدوم وي خبر يافت ٬به احضار وي فرمان داد ٬خواجه بازرگان با تُ َح ف و هدايا

لب ادب بوسه داد و به شرف مالحظه
روي به درگاه پادشاه نهاد و عتبه بارگا ِه جهانپناه به ِ
پيوست ٬و دعاهاي خوب و ثناهاي مرغوب مرتّ ب داشت و بنشست.

ملک وي را ] ـبه[

پرسش شاهانه بنواخت و سايه مرحمت و عاطفت بر سر وي انداخت .بعد از ترحيب
نظر عزيز ما باشد در بـايست
بياندازه به روي تازه گفت :چند کنيزکي ] ـکه[ در خور ِد ِ
است ٬اـگر دارد بيارد.
١٤ـ(ــدر اصل :شمايل و موزون.
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بازرگان زمين بوسيده گفت:
ـگز زُ هره کند نزول از چرخ کـبود

اندر خور بزم شه کجا خواهد بود

آنچه دارم بياورم .ساير بندگان و بردگان در نظر َملِ ک عرضه کرد ٬از آن جمله هـيچ
مـجر د التـفات نـيست ٬بـل
صـورت
حسـن
مناسب و موافق نيفتاد .فرمود کـه مـا را بـه
ِ
ّ
ِ

مزين بـاشد .و در ليـاقت و
مجموعهاي ميخواهم که به حسن صورت و لطف سيرت ّ
معي ن ٬چنان که گفتهاند ٬بيت:
ظرافت و کفايت و کياست ّ
پاـکيزهروي در همه شهري بود وليک

نه چو تو پاـک دامن و پاـکيزهخو بود

بازرگان درفور جواب داد که ملک را در زندگي جاوداني باد ٬چنين مطلوبي و سيرت
خوبي نديدهام و نشنيدهام مگر در شهر مصر ٬در حرم عزيز دو کنيز با تميز که با وجود
اناثت به وفور فطنت و َح صافت موصوف و معروفاند ٬و چون آفتاب و مـاه در عـالم
نادر زمانه .چون در
مشهور و موصوف .در بذل و نکته ٬يگانه و در صباحت و مالحتِ ٬
حس ان عاجز نمايند .و چون حکايات و روايـات
مکالمه و مفاوضه آيند هزار سحبان و ّ

تقرير کنند ٬فصحا و بلغاي جهان غرق تشوير شوند .عزيز را دو ديده بر روي آن هر دو
روشن است و حجره از حجره آن نازنينان گلشن ٬به مؤانست ايشان روزگار ميگذارد و
جز مجالست با ايشان هيچ کاري ديگر ندارد .چنان که گفتهاند ٬بيت:
جز آن دو پريـروي و ملکخوي نبيند

اندر خور چون حضرت تو ديده ايّـام

شمهاي از خصايل و فضايل اعجوبه و محجوبه و حسن بينهايت و دانش با کمال ايشان
وص افي و مدّ احي نيک افراط نمود:
باز گفت و در ّ
مدّ احي خصلتش چنان است مرا

ـکز مدحت او ...جان است مـرا

انس ايشـان در
ملک ّ
سماح چون وصف اعجوبه و مـحجوبه بـه شـرح بشـنيد ٬هـوس ِ

خاطرش متمکن شد و غ ََر س محبت در دلش بيخ راسخ کرد ٬چنان که لحظهاي از ذـکر
نگراني خويش
التفات ضمير و ميالن طبع و دل
مقر بان حضرت از
ِ
ايشان خالي نبودي و با ّ
ِ
حب شيئًا َاـکْثر ِذـکْره.١٥
نوعي شرح دادي ٬مَ ْن َا ّ
روزي وزير را گفت که در درک اين مقصود ما را تدبيري انديش که وصال اعـجوبه و

پيش خاطر غايب نميشود ٬هـرچـند اسـتخراج ايشـان از حـرم عـزيز مـصر
محجوبه از ِ
١٥ـ(ــهر کس چيزي را دوست ميدارد از آن بسيار ياد ميکند.
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مستحيل و مستبعد مينمايد ٬ليکن جهد در همه ابواب معتبر است .وزير گفت :جز به
مکر و حيله برين مراد قادر نتواند بود .از آن سبب که اـگر مالهاي جهان در معرض قيمت
ايشان بر عزيز مصر عرضه دارند از دل به فرقت ايشان رخصت نيابد ٬و اعجوبه و محجوبه

را با آن همه ذـکا و فطنت و دها و خبرت فريفتن هم صورت نبندد.
ّار محيل ميبايد که به بدليه عقل و نتيجه رأي صائب اين
در اتمام آن مهم مردي مک ِ
منظور انصاف ٬جواني ليق و
ـکار ُچ ست بپردازد و من بنده را دوستي است نام او طيفور٬
ِ

ظريف و برنايي خوب منش است .ربع مسکون زير قدم آورده است و از هر انواع علوم

تجارت زمانه ذخيره نفيس
حاصل کرده در اصول و اخالق ١٦و فقه و کالم و غيره تمام .و از
ِ

به دست آورده ٬همه زبانهاي مختلف آموخته است ٬و در لغت عرب خود مهارتي به
تحرزي تقبل کند در حصول مـرام٬
ـکمال دارد ٬اين عمل اليق چنو عاقلي است .اـگر بي ّ

زيادت ابطائي نرود.

ملک در حال به آوردن طيفور مثال داد .چون به حضرت در آمد ٬در حال ٬به بديعه
رسوم نـيک
حسن ادب و
فصلي آراست به نظم و نثر ٬در مِ دْ َح ت شاه بگفت و شرايط
ِ
ِ

سماح بعد از مراعات اـکرامي تمام در حکايت اعجوبه و
نامي بندگي بهجاي آورد .ملک ّ
ِ
قص ه رغبت خويش به وصلت ايشان بعضي باز نمود و فرمود که اي
محجوبه خوض کرد و ّ

طيفور ما را به ِخ َر د و َح صافت تو يقيني تمام است ٬و در رنج اين مقصود و ادراـک اين
مطلوب به نوعي از بدايع حيل و نتايج حکمت تو محتاجيم ٬چنان که گـفتهانـدَ :ا ْر سـل

حکيمًا و ال توصيه . ١٧هر چند زودتر به ديار مصر بايد رفت و ٬از سر دانش بر آن وجه که
دست دهد ٬آن دو طُ رفه را پاي بسته بدين غرفه آورد.
] ـاجابت کردن طيفور و رفتن

به مصر*[

طيفور زمين عبوديت بوسه داد و کمر مطاوعت و انقياد در ميان جان بست و به رغبتي
سماح فرمود تا حملي شگرف از انواع امتعه
صادق و همتي عالي روي در کار آورد .ملک ّ

ترتيب دادند و با نقدي تمام جهت نفقه در صحبت طيفور همراه کردند .چون به مـصر
تج ار جايي نزول کرد ٬چندانکه اندک مايه آسايشي بيافت .بعد از آن در
رسيد به رسم ّ
١٧ـ(ــمردي خردمند گسيل دار و ديگر او را وصيّ تي ننماي.
١٦ـ(ــدر اصل :خالفي.
*ـ(ــعنوان از نسخه ملک است.
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شهر گشتن گرفت و با هر صنف مردم اختالط آغاز نهاد .و بر مقدار فهم هر طايفه فصلي
ربح ايراد ميکردي .چنان کـه دلهـاي
نغز ميپرداختي و بر وفق مزاج هر قومي مزاح ُم َ
خاص و عام به محبت و مو ّد ت او مفتون و مشحون شد .چنانکه زبان ايام بـدان نـاطق
است .بيت:
دلها همه صيد چشم جادوي تواند

جانها همه بـنده دو ابـروي تـوانـد

آخر عزيز مصر را از لطف محاورت و طيبت طبع طيفور خبر دادند .بفرمود تا طيفور
مجال قربت دريافت برفور
را به مقام بزم و مجلس طرب حاضر گردانيدند .طيفور چون
ِ
حالوت نطق وي
چندان حکايات لطيف و اشعار طربانگيز ...خواند که عزيز را از لذت
ِ

ترک مطرب و سماع حاصل شد و به استماع کالم خوب او مشغول گشت و مـيگفت٬
شعر:
ـکــــالم بَ ـــل مُــدام بَ ــل نــظام
يــــــــلذ َ
ّ
کأنَّــــــــ ُه َر ْوح و راح

ب الغـمام
مــن المــرجــان
َ
بـالح ّ
و يمشي في العروق و في العظام١٨

عزيز مصر از لباس خاص خويش ٬طيفور را تشريفي فاخر ارزاني داشت و فرمود که
فوايد علوم تـو بـهرهمند مـيشويم .و از امـالي
پيوسته مالزم حضرت ما بايد بود تا از
ِ
حکمت تو محظوظ ميگرديم .طيفور در فور پاي تخت عزيز را بوسه داد و گفت ٬بيت:
هر چه فرمايي به جان فرمان کنم

نــاـکسـيها را مگـر درمـان کـنم

به درجهاي که عزيز مصر را مشعوف و مغرور هنرهاي خويش گردانـيد .چـنان کـه
لحظهاي بيمصاحبت او مصابرت نکردي .چنان که در حرم خاص ملک راه يافت و به
وقتي که اعجوبه و محجوبه با يک ديگر معاشرت کردندي و در حضرت عزيز از هر نوع
سخنها گفتندي طيفور هر يک را به حکايتي منقّح پاـکيزه و به شعري بديع بکر مجابات و
ِ
ِ
حفظ ادب پشت سوي اعجوبه و محجوبه
بهر
ِ
مفاوضه کردي .و در خدمت عزيز مصر از ِ
بکردي ٬و به گوشه چشم به جانب ايشان ملتفت و ملحوظ بگشتي .چون مدّ تي بر اين
عبودي ت اقامت کرد به رفقي و بصيرتي تمام روي به کار حيلت آورد .و در
منوال مراسم
ّ

جم ازه جهنده بخريد که بر باد
ترتيب شغلي که پيش داشت بي تکاسل شروع کرد .و دو ّ
ِ
در تکاپوي سبق بردندي ٬و در خَ ْسب َج ستن از برق پيش آمدي ٬چنان که گفتهاند ٬بيت:
١٨ـ(ــسخن نه ٬بلکه شراب ٬نه ٬بلکه رشتهاي از مرجان آميخته با دانههاي تگرگ ] ـاشاره به دندان يار[ ـ .چنان
لذتبخش است که گويي راحت جان و بادهاي است ٬که در رگها و استخوانها روان ميشود.
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و تري خلفهن من سرعة

الرجع مسـا کـانه مـه ّياء

پس به ده فرسنگي شهر رباطي به دست کـرد و مـعتمدي از آن خـود در آن ربـاط
بنشاندي و آن دو جمازه ديوپيکر را هر روز در آن رباط يک بار به وقتي خوب از علفي
معين سير کردي .آنگه به شهر آوردي و در رباط دست و پاي ايشان عقال برنهادي و تا
ّ
روز ديگر همان وقت داشتي .پس از بهر علف خوراندن بدان رباط بازبردي و هم برين
متعو د شدند ٬که چون
ترتيب چند روز مواظبت ميکرد ٬تا شتران چنان خو کرد ] ـند[ و ّ
طيفور بندشان برداشتي به يک تک تنها بر بساط باز رفتندي.
پس طيفور معتمد خويش را گفت :دو کنيزک ...خوب روي را از بهر تجارت خريدهام.
احـتياط
جم ازگان بفرستم به تو ٬بايد که به
ِ
نيک ستيزنده و گريزندهاند .ايشان را بر اين ّ
جم ازگان را به شهر آورد و بسته داشت
تمامشان ببندي و آمدن مرا مترصد باشي .يک بار ّ

تا وقت علف از ايشان درگذشت و در سوز مجاعت افتادند ٬چنان که از شدّ ت گرسنگي
بند گسل و بيقرار شدند .طيفور فرصتي جست و عزيز مصر به عزم شکـار بـه صـحرا
رفت .سبک جمازگان را حاضر کرد و در حرم خاص دويد.
اعجوبه و محجوبه را گفت :عزيز به فالن باغ به نزهت خانه طرب نشسته است و قدوم

شما را منتظر ميباشد و مرا به حکم اعتماد به طلب شما فرستاده است .مسارعت بايد
مقرب و معتمد عزيز دانستند
نمود تا ّ
مهم ملک فوت نشود .اعجوبه و محجوبه چون او را ّ
مطاوعه و انقياد را گردن نهادند و بيتوقّ ف چادر گرفتند و از حجره بيرون آمدند .طيفور
بادپاي ابرآهنگ سوار کرد و گفت:
ديورنگ
آن هر دو پريزاده را بر آن جمازگان
ِ
ِ
بچم کت عنبرين بادا چراـگـاه

بدو کت آهـنين بـادا مـفاصل

شتران چون مرغان قفس شکسته از جاي بجستند و از شعف علف خوردن به يک
تک به رباط باز رفتند و اعجوبه و محجوبه را به معتمد طيفور سپردند .معتمد آن دو کنيزک
را بر قضيّت وصيّ ت محکم ببستند و منتظر و مترقّ ب بنشستند .چون عزيز از شکار بـه

عادت گذشته کمر خدمت بسته پيش دويد و از سر وقاحت به
خانه باز آمد ٬طيفور بر
ِ
فصاحت درآمد و افسانهها جست و مضاحک گفتن گرفت .و ملک را بدان انبساط وي
نشاط ميافزود .در آن ميان فرمود که اعجوبه و محجوبه را ببايد خواند ٬تا نکتههاي تو را
جواب گويند .هر چند در حجرات خاص طلب کردند از اعجوبه و محجوبه کس نشان نداد.

از تعجب آن حادثه حال بر عزيز متبدّ ل گشت و ٬بيخويشتن ٬از سوز و فراق ايشان فغان
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به آسمان رسانيد و اين بيت بگفت ٬بيت:
حـبيبي اليکـم ال يـفارق مـضجعي

شهودي نجم الليل و هي

شهود کم١٩

طيفور چون حزن و ُب کا و نوحه و اضطراب ملک ] ـبديد[ ـ ٬خود را چـون غـمناـکـي

*

ساخت و از سر رفق و تأنّي نرمک نرمک سخن آغاز کرد ٬و به چربزباني دل عزيز باز
تضرع لختي کم کرد ٬و گفت :عمر ملک باقي باد ٬اعـجوبه و
ميداد چندان که از جزع و ّ
محجوبه هر چند دو کنيزک بينظير بودند ٬اما نميتوان دانست که ضعف انوثت و نقصان

زني ايشان را بر چه مکر اغرا کردهاند تا بر مثل جرئت آن اقدام نمودند و از خدمت چون
دين.
تو شاهي تقاعد روا داشتند ٬انّهن ناقصات عقل و ٍ

ملک گفت :همانا که از اعجوبه و محجوبه با چندان فراست و کياست و خرد و دانش

خيانتي صادر شود ٬مگر به گفت بدسگالي مغرور شدهاند و به غدر او در شبکه فـتنه
افتادهاند .طيفور گفت :راي ملک صايبتر ٬ليکن ايشان را به آن هـمه ...و دورانـديشي
سـر مـضمر
ـکسي در غرقاب خديعت نتواند کشيد به ّ
قوت فکر .بر مضمون اين اسرار ِ
مقرر است که از سيرت کژ و جبلت جافيزنان ٬حسن عهد و
وقوف را اطالع نميافتد .اما ّ
صورت و وفا صورت نبندد .خاطر عزيز را به ذـکر ايشان بر ايشان نتوان داشت ٬بيت:
هـن فـما تـهن وفـاء
دع ذـکـر ّ

الص با و عهود هّن
ريح ّ

سواء٢٠

اطراف کار فراهـم گـرفت و
عزيز را از اين سخن اندک سکوني حاصل شد .طيفور
ِ
تفحص و جست و جوي آن کار
تجسس و ّ
مالزم خدمت همي بود .چندانکه ملک را از ّ
يأس کلّ ي حاصل شد و به ديگر اشتغال پرداخت ٬طيفور َسبُ ک فرو موليد و سـاخته و
پرداخته ٬اعجوبه و محجوبه را برداشت] ٬و روي[ به ديار عجم نهاد.
] آمدن اعجوبه و

م احـ[
محجوبه نزد ملک س ّ

سماح چون از آمدن طيفور و آوردن اعجوبه و مـحجوبه خـبر يـافت بـفرمود تـا
ملک ّ

مرص ع گـردانـيدند .و چـند
مُ َح ِّف هاي از سيم و زر پرداختند و به جواهر و ديگر
اجناس ّ
ِ
١٩ـ(ــعشق من روي به تو دارد و خاـک گور مرا نيز ترک نميکند .نگاهم به ستارگان آسمان است .همان ستارگاني
*ـ(ــنسخه ملک :خود را غمناـک ساخت.
ـکه چشم شما نيز بدانهاست.
٢٠ـ(ــاز ياد آنان درـگذر که وفا از ايشان رخت بربست )وفا در ايشان بمرد( .نسيم صبحگاهي و عهد و پيمان نزد
ايشان يکي است.
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مرکب خاص را به زر و زيور بيار استند و با بسي خلعت گرانمايه پيش طيفور فـرستاد.
٢١
ـکرام تـمام در آن عـماري نشـاند و خـويشتن آن
طيفور اعجوبه و محجوبه را به اعزاز و ا ِ

تشريف فاخر ملک بپوشيد و به مرکب خاص سوار شد.

سماح با تمامي لشکر به استقبال تج ّش م فرمود و خاليقي عظيم عظيم به پذيره
ملک ّ

اقدام نمودند .و به عظمت و کثرت تمام شاه و لشکريان استقبال کردند .و طيفور و اعجوبه

و محجوبه را با بهجت و سرور و فرح و حبور* و نشاط به شهر در آوردند و به دولتخانه
شاهي نزول کردند .بعد از آن دست حکم طيفور در جمله ممالک شاهي نافذ گردانيد و
به نيابت خود او را مطلق گردانيد و هر چند ممکن گرديد از تعظيم و ترحيب و اـکرام و
انجاز مواعيد در باب وي تقديم فرمود .و آنگه وظيفهاي نهاد که چون از
احترام و اعزاز و
ِ
ـکارگزاري ملک فارغ گشتي از اعجوبه و محجوبه و لطف مفاوضه ايشان حکايت خواستي تا
هر روز هر يک فصلي مشبع پرداختندي .و اعجوبه به استشهاد حکايتي بگفتي و محجوبه

در فور به مجابات مناسب آن حال هم در معرض حکايتي بگفتي و قصههاي موافق و
مطابق بگفتندي و اين کتاب بر وفق مکالمه و ترتيب مناظره ايشان بر ده باب نهاده شد تا
مبص ران چون در غور معاني آن مواعظ تأمّ ل کنند و از اختيار و اختبار و اعتبار
محققّان و ّ
موس ع بردارند .و اهلل الموفق الي الخير و الصواب.
حظّ ي مستوفي و نصيبي ّ
باب يکم :در صفت معدلت و انصاف.

دو م :در صفت حلم و وقار.
باب ّ

باب سوم :در اقامت سياست بعد از تفتيش.
باب چهارم :در ستودن شجاعت و رجوليت.
باب پنجم :در بيان سماحت و سخاوت.
باب ششم :در مدح ثقت و امانت.
باب هفتم :در منع رشک و حسد.

سر از زنان.
باب هشتم :در کتمان ّ

باب نهم :در تجنّ ب از صحبت اشرار.

باب دهم :در ذـکر توکّل و قناعت.
٢١ـ(ــدر اصل :طيفور و اعجوبه.

*ـ(ــنسخه ملک اين کلمه را ندارد.
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برگزيده از بابهاي مختلف کتاب
حکايت اعجوبه در حلم و وقار
آوردهاند که در بالد ّار ان پادشاهي بود قـيصوم نـام ٬نـيکـهشـيار و خـوبـسـيرت٬
ديار کفّار نهاد.
عزم غزو روي به ِ
ديندار و مرغوب سيرت بود .از سر صفاي عقيدت به ِ

تقر بي کرد و گفت:
تبر ـک نزديک آن زاهد ّ
در راه بر صومعه زاهدي گذرش افتاد .به حکم ّ
ما را پندي ده و چيزي آموز که در دنيا ممدّ و مزيد جاه باشد و در عقبي شفيع گناه.

زاهد گفت :چيزي ] ـکه[ منافع دنيي و عقبي است حلم است و خشم فرو خوردن به
وقت قدرت .از من اين پند ياد دار که چون از مجرمي بيباـک خشمناـک شوي ٬در آن حال
اندکي بر هواي نفس حکم کني تا در مستقبل زمان ذوق و ّلذت آن باز يابي.
ملک قيصوم آن پند را به طوع و رغبت قبول کرد .و بعد از وداع زاهد ٬روي به بقاع
ِ
دشمن نهاد .پادشاه کافر چون از آمدن ملک قيصوم خبر يافت ٬صفت صولت و صالبت
قو ت مقاومت و طاقت مخاصمه وي نيارد .جمله اموال که در
وي شنيده بود ٬دانست که ّ

خزاين بود جمع آورد و محضور دختر خويش در موضعي حصين دفن کرد ٬و نگذاشت
ـکه جز دختر کس را بدان اطالع باشد .تا به وقت هزيمت غزات از آن غنيمت محظوظ
ـگردند.

عدو
مقدام
جسوم حشم
جرار و
منتقم خويش بر سپاه ِّ
چون ملک قيصوم با آن لشکر ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
وهين و
دين حمله برد ٬جمله را به زخم تير و نوک سنان بينداخت .مصراعِ :ب َض رب فيه تُ ُ
تشنيع و اقران ٬ ٢٢چنان که بداند ...ملک کافران را با تمامي اتباعش هالـک کرد ٬دختر وي

را بند کرده با دگر غنائم به حضرت قيصوم تحفه آوردنـد .در نگـريست صـورتي ديـد
سخت زيبا و محبوب و رعنا و مرغوب ٬از اين شکرريزي ٬شور انگـيزي ٬نکـتهـگـويي٬
فتنهجويي ٬پريچهري و حورمهري ٬بيت:
رشا سمعت بـخدّ ه و خـاله
فاذا رأيت عليه طـرفًا واقـعًا

في هذه الدنيا حديثًا سـايرًا
ن هناـک َق لبًا طايرًا٢٣
فأعلم بأ ّ

ملک قيصوم چون آن شمايل موزون و اطراف متناسب وي بديد بر بديهه بر وي فتنه
٢٢ـ(ــبه نوعي توهين و بدگويي ...کلمه اقران در اينجا معني نميدهد.
٢٣ـ(ــآهوبرهاي که خدّ و خالش چنان زيبا بود که در اين جهان مثل ساير گشته بود .و آنگاه که به ر استي از او گوشه
چشمي ديدي ٬بدان که آنجا دلي پروازگر است.
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ائم ه و قضات او را به معاقدتي شرعي در حجره نکاح بنشاندند .پس به
شد .با حضور ّ

تصر ف دراز کرد :و اورثکم ارضهم و ديارهم و اموالهم .دختر
ملک و مال پدرش دست ّ
هرگاه که از حال کشتن پدر خود ياد آوريدي ٬نيک نوحه و زاري کردي و صفحات حيات

رنگ جلنار بخشيدي ٬بيت:
را از
خوناب جگر ِ
ِ
اصفرا
الدمع خاضب خدّ ي بعد ما
ّ

و الحزن متعب قلبي بعد ما

سرا٢٤

ّ

هر روز کينه ملک قيصوم را و حقد او در دلش ميافتاد ٬و مـيافـتاد و مـيافـزود و
متمکّن و راسخ ميگشت .پيوسته در کمين مکيدت نشسته .فرصتي ميطلبيد تا به چـه
نوع رنگ ٬نيرنگي آميزند که ملک قيصوم را قهر کند و بدان خون پدر باز خواهد.
خلوت خانه با خواهر خوانده به مطايبت و مؤانست مشـغول بـود .امـا
يک روز در
ِ
اندک مايه عنان خويشتن باشي و منافست کشيده ميداشت .خواهـرـخـوانـده چـون از
دلي وي خبر يافت ٬گرد تم ّلق و دلجويي برآمد .و گفت :بندگان و
شغل ضميرش و تنگ ِ

مهم ات اجلّ ه و اع ّز ه خود را کفايت کنند .اـگر خود جان عزيز در
دوستان از بهر آن باشند تا ّ

حصول اين خير صرف ميبايدکرد دريغ ندارند چيست سبب اين غبار خاطر و تغيّ ر طبع

باز نماي تا بر آن گونه که دست دهد از پاي ننشينم تا سر رشته مراد به دست تو ندهم.
چرا چندي بار غم بر دل بايد نهاد و چنين حزين و متفکّر نشست؟
ملکه گفت :کيست به من از اندوه سزاوارتر؟ موروث و مکـتسب در مـعرض تـلف
افتاد .و پدر که نور دل و روشنايي چشم بود به صد زاري کشته گشته و مرا با قاتل وي
همخوابه و همفراش بايد بود .چون حال برين منوال باشد چگونه غم نبايد خورد:
غم گشت نصيب من چنان که روزي

يک غم نخورم هزار غم زان بخورم

کشتن دشمن
خواهرـخوانده گفت :چون از اين مرا اعالم دادي خدشه خاطر تو را به
ِ

منج ح انديشه و جراحت سينه تو را به هـالـک عـدو مـرهمي سـازم .ولي رنـجي
دوايي ّ

زيادت به معونه تو ايـن مـعني زود دست دهـد .مـلک قـيصوم لوزيـنه سـخت دوست
ميدارد .قدري زهر هالهل در ميان دو عدد لوزينه تعبيه کنيم و آن را با دگر لوزينهها به
مرص ع نهيم .تو رنج برداري و بر دست مبارک خود به خدمت ملک بري
رتبت بر صحني ّ
و به نشاط تمام با ملک همـخورش گـردي تـا مـلک بـدگمان نشـود .و از آن دو لوزيـنه
٢٤ـ(ــاشک ٬گونه زردرنگ مرا خضاب نهاد ٬و اندوه ٬دل مسرور مرا دچار رنج و عذاب گردانيد.
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زهرآلود محترز باشي .و ملک قيصوم را به خوردن لوزينه شَ َر هي هر چه تمامتر باشد .و

به جمال تو خود شغفي تمام دارد .در اين غفلت آن دو لوزينه را تناول کند و پاي در رکاب
زوال آرد .و ترا سکون دل به قصاص پدر حاصل شود .و لکم في القصاص حيوة.
ـکنيزکي خادمه خاص ملک بود .از پس تتق استراق سمع ميکرد و آن مفاوضه ايشان
يکي ميشنيد .و حرکات ناخوب ايشان از دور ميديد .آن دو لوزينه مسموم را از دور به
نشاني موسوم کرد .آن چنان کردند و لوزينه بساختند .ملکه آن صحن لوزينه بر کف نهاد
و خندان و شادان به حضرت قيصوم خراميد.
تحر زي و نفرتي در موافقت دختر ٬لوزينه خوردن آغاز
ملک را نيک موافق آمد ٬و بي ّ

ـکرد .کنيزک به نظاره استاده بود و رعشه بيطاقتي بر وي افتاده .چون ملک خواست که
آن دو لوزينه زهرآلود بردارد .کنيزک در آمد و صحن در ربود .ملک به حرصي تمام از وي
بازخواست .کنيزک به هيچ وجه امتثال نکرد و لوزينه را به خاـک انداخت.
ملکه گفت :اين بيحيا را چـه چـيز بـرين بـيحرمتي اغـرا کـرده است ٬مگـر بـدين
معاشقت رشک ميبرد .قيصوم از آن حرکت نيک غيور و غضبان شد .و خشمناـک دست
تفحص کنيزک را سياست کند .در ميان آن پند زاهدش
] به[ تيغ برد ٬تا بر سنّت جبّاران بي ّ
ياد آمد ٬خشم را وداع کرد .و از سر رحمت و رأفت بر آن بيچاره ببخشود و او را بدان

جرم عفو کرد .بيت:
عفو را فرمان ده ار تو بر غضب

حکم تو مستولي از تو بر سخط

ـکنيزک را به لطف تمام پيش خواند و از اقدام آن حرکت استکشاف کرد .پرسيد که به
جنس اين جسارت نکردهاي ٬موجب اين گستاخي چه بود؟ کنيزک جواب داد
هيچ وقتي ِ
ـکه تا منکوحه را هوس قصاص پدر باشد ٬ما را مثل اين سفاهت بسيار بايد کرد .ملک از

اين سخن لختي برآشفت و گفت :چيست اين اشارت؟ فـرمود کـه ايـن سـخن سـخت
فتنهانگيز و خيالآميز است چنانکه گفتهاند ٬بيت:
نيست مهر زمانه بي کينه

زهــر دارد مـيان لوزيـنه

خواهرخوانده ملکه بر تو چنين و چنين مکري و رنگي برآمـيخته است و بـه تـعبيه
زهري قصد قهر ملک کرد .اـگر نه علم من تو را از آن خيانت صـيانت کـردي .شـماتت
دشمن را مشاهد حال بايستي شد .دختر افغان و نوحه در گرفت و گفت :اين جادو ببين
ـکه خشم ملک را بدين دروغ فروغ ميدهد و کيد خود را کژ مينهد و ميخواهد که به
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سبب اين خديعه ضجيعه ملک شود.
حج ت مبرهن و متين شود .اـگر ملک خواهرـخوانده را حاضر
ـکنيزک گفت :دعاوي به ّ
ـکند و از اين دو لوزينه بچشاند ٬شبهت غبار اين فتنه را بنشاند به ظهور حق چـنان کـه
ـگفتهاند ٬آن مستوره مکرانديش را پيش ملک آوردند از بيم بخورد و جان تسليم کرد.
قيصوم چون آن حال معلوم و محقّق کرد ٬قـصد کشـتن عـروس کـرد .بـار ديگـر از
موعظت آن زاهدش ياد آمد .صبر کرد و خشم فرو خورد .زن را گفت :غدر عـظيم روا
داشتي .حلم ما ترا از ورطه سياست حمايت کرد .اـکنون عفو و اغماض در باب تو مبذول
داشتيم ٬و جريمه خونريز ترا ناچيز انگاشتيم.
منکوحه از رأفت و تواضع در پيش تخت ملک سجده برد و گفت :چون تو در حق ما
به جان انعام کردي .بعد از اين از دورنگي و دلتنگي بر خاستيم و نفاق را به وفـاق بـذل
ـکنيم .و خداع را به اصطناع خوض فرموديم .پدر من در فالن موضع گنجي نهاده است و
من از راه کينهجويي مستور و مخفي ميداشتم .اـکنون که ضمير ما به مصادقت و اتحاد
قضيت مشيّ ت و ارادت هزينه
يکدگر انس و الفت گرفت ٬از خزينه بر بايد داشت .و بر
ِ
ـکرد .ملک آن مال بيحساب برداشت و نصيبي شگرف و حظّ ي وافر بدان کنيزک خيره
خوب خصال داد٬و باقي به خزينه تسليم کرد ٬و گفت :اين حـق تـوست بـر وفـق مـراد
خويش صرف ميبايد کرد .و از برکت حلم و سکون و الفت و مو ّدت و اتّ حاد و محبّت در
ّ
ت
معرت و مشقّت بـنشست ٬و ذمّ ِ
مبرت و شفقت٬به جاي ّ
محل کفايت قرار گرفت .و ّ
ملک بَ َر ـکت بردباري و وقار از التزام خون بهناحق مصون و محفوظ بماند.
محجوبه گفت :احسنت بکر آوردي اين حکايت سودمند و اين مثل دلپسند .همنظير

قو ت حلم از کشتن غالم مشفق خود انـحراف کـرد و
اين حکايت آن ملک است که به ّ
مجرم را به حق سياست فرمود .اعجوبه گفت :چگونه است آن تا معلوم شود؟ محجوبه
ـگفت:
حکايت محجوبه در صفت عدل و انصاف
آوردهاند که در خطّ ه بدخشان پادشاهي بود جهرم نام .نيک روشندل و دورانـديش
فـرط کـفايت شـرط تـيقّظ بـه جـاي آوردي .روزي در
بودي و در عزايم امور مُ ـلک از
ِ
ِ
شکارگاهي به طلب صيدي ميگشت و از چپ و راست مرکب نشاط ميراند و به احتياط
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نظر ميانداخت .و هيچ اثري از وحوش در آن جا پيدا نبود.
خارکني درويش بود که از غايت مسکنت آن جامه از پوست آهو داشتي .آن روز در
آن بيابان بسي خار کنده بود و از تعب آن کار نيک خسته گشته ٬به حکم استراحت خود را
بر سر سنگي گرد کرده بود و خفته .چشم ملک جهرم از دور بر وي افتاد ٬گمان برد که
آهوست .تيري انداخت و آن بيچاره را به زخم کرد .چون فراز آمد خارکن را بدان حال
تهور و عجلت چندين
مجروح و مقروح ديد سخت غمناـک و متأسف گشت .گفت از اين ّ

تحس ر و خجلت ما را روي نمود.
ّ

خارکن را صلتي هزار دينار سرخ ارزاني داشت و از او عذرها خواست و عهدها کرد

تفحص و تأنّي
ـکه در مستقبل زمان بر هيچ کاري از سر غفلت و تعجيل اقدام ننمايد .و بي ّ
در هيچ شغلي شروع نکند.
و اين ملک جهرم کنيزکي جميله داشت سخت نيکوروي ٬پاـکيزهپيکر چون طاووس٬
حـوران پـاـک پـرورش طـربناـک و خـوشمنش ٬از ايـن
خوش و شنگ و شاد .٢٥و چون
ِ

ر استـقدّ ي ٬خوشخدّ ي ٬ياقوتلبي ٬پرطربي ٬شکرپاشي ٬خوشباشي ٬بيت:
يا احسن صورت بَدَ ت في الصور

سود من وجهک وجه
قد ّ

القـمر*

ملک جهرم بر آن کنيزک سخت فتنه گشته بود ٬چنان کـه از مـضاجعت و مـؤانست
منکوحه خاص و معاشقت ديگرـجواري استعار مينمود .و وصل وي را از انس همگنان
عوض تمام ميشمرد .عروس ملک را از سر غيرت همواره ضجرت کـردي و از سـوز
فراق پيوسته خوناب حسرت از ديده ميريختي و ميگفتي:
ُا ريــق عَـبْ رة عـيني دايـمًا ابـدًا

ت مـن
شوقًا الي درر َقدنِلْ ُ

فـيک٢٦

يک روز شکايت حال با مستورهاي بگفت و او را از شدّ ت و محنت و فرط بيطاقتي
آتش
خود خبر داد .و گفت :اين ملک بر اين
ِ
کنيزک جادو و وقح نيک شيفته شده و من از ِ
رشک وي چون نمک در آب ميگدازم ٬شعر:
ـگر باد بر تو برگذرد رشک برم

ور ماه بر تو در نگرد رشک برم

و از همه بتر آن که وج ِه تدارک ٬تيره و طريق خالص مسدود داشت.
٢٥ـ(ــدر اصل :شاط.
*ــاي نيکو چهره اي که بديع و بيمثال مينمايي ٬از زيبايي و رخشندگي روي تو ٬چهره ماه تيره شده است.
٢٦ـ(ــبه شوق مرواريدهايي که از تو نصيب خواهم برد همواره از ديدگانم اشک فرو ميريزم.
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مستوره غمگسار جواب داد :تا مردمان بيحفاظ را به اندک مکري سرگشته و پايمال
توان کرد ٬چرا چندين اسف و اندوه به خود راه بـايد داد .چـون مـرا مـحرم راز کـردي
تحم ل مشقتي تو را از جور اين جاريه جابر برهانم .اـکنون اعالم بايد داشت تا ملک
بي ّ
آرزوي آن کنيزک کدام چه چيز دوستتر دارد .عـروس مـلک گـفت :بـه وقت خـلوت
مشاهده افتاده است که بر زنخدان سيب کردار سيمرنگ وي زيادت بـوسه دهـد ٬و از
شکن وي عظيم دوست دارد:
ـگوي بلورين ذقن دل ِ
ـکز ديدنش آب در دهن ميآيد
آبي است مع ّلق زنخش ميبيني
مستوره گفت :صواب آن است که من به رسم م ّش اطهـگان در حرم آيم و حقّه و آلت
محضور آن کنيزک شرط خدمت در باب تو تربيت کردن به جاي
زينت* با خود بياورم و
ِ

آورم .الشک او به حرص تمام به تزيّن من رغبت کند .قدري زهر با نيل بياميزم و بعد از
آن زينتي تمام کرده باشم .خط نيلي بر زنخدان وي کشم .چون ملک در حالت مستي و
غص ه و غم فرج يابي.
غفلت ٬آن بدو رسانَد هم در آن گرمي برجاي سرد شود و تو از اين ّ
اخالط تزوير و تخليط برآميخت و بر آن ترتيب که تقرير کرده بود
بر اين منوال قدري از
ِ
ـکار به اتمام رسانيد ٬و نيل زهرآلود بر زنخدان کنيزک ماليد.
مَ لک را غالمي بود که حرم را نگه ميداشتي .جمله محاورات ايشان از پرده ميشنيد.

خواست که کنيزک از آن منکر خبر کند .به هيچ نوع فرصت نيافت .و نيز ملک در حالت
سکر بود .وجه اعالم و طريق کشف آن ِس ّر ممکن نميگشت .ملک بر عادت گذشته با
ـکنيزک به خوابگاه خراميد .ملک را شفقت نيک بندگي رنجه ميداشت .نرم نـرمک بـه
بالين کنيزک رفت و به گوشه خرقه نيل از ذقن وي پاـک کردن گرفت.
ناـگاه ملک جهرم بيدار شد .غالم را ديد دست بر زنخدان کنيزک دراز کرده حميّت

رجوليّ ت وي را بر سر آتش داشت و بر سر آتش غيرت نشاند .نايره سخطش به شعله
حدّ ت برآورد .از سر افراط خشم با تيغ زهرآلود قصد غالم کرد .در آن تندي از حالت
خارکنش ياد آمد .لختي صبر و سکون را به خود راه داد ٬و مرارت شربت غيظ را به حلق
شوق شَ بَق
تجرع کرد .از غالم پرسيد که اين جرأت چرا کردي .مگر شره شبهت و
ِ
حلم ّ
ترا بر اين حرکت تحريض کرد؟
*ـ(ــنسخه ملک :زينت زنان.
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غالم جواب داد که م ّش اطه منکوحه تو زهر را با نيل بياميخت و بر زنخ محبوب تو
ماليد .تا زشتي را در صورت زينت و قبح را در پرده حسن به تو نمايد .من آن خط سياه را
نخواستم که به دودمان مملکت کشيده شود .ملک در زمان عروس خود را پيش خـود
خواند و در کشف آن حادثه جدّ ي بليغ نمود.
زن گفت :بارها ديدهام که اين غالم نابکار بالين کنيزکي که عشيقه وي است فراخروي
ـکرده است و به امثال اين افعال مشغول شده است .ليکن از ملک مـحجوب و مسـتور
داشته ميشد تا بدصورت نبندد ٬که مگر اين حکايت از وجه وشک* افترا کرده ميشود٬
اـکنون که ملک به عيان مشاهده کرد همانا در تعريک و تعزير مفسد تو ّق ف جايز نشمرد.
غالم گفت ٬شعر:
بترزين که بيند که ديدي دو چشمم

اـگــر فــضل ايــزد تـعالي نـبودي

نيل مسموم هنوز در حقّه م ّش اطه است تا به حضور آن ٬حـال از
بقي ِ
دلخوشم که ّ
ت ِ
شبهت زايل گردد .و از ملک اجازت خواست .و َسبُ ک م ّش اط را با درج بدان محفل آورد

و تشديد کرد ٬تا به تعجيل آن نيل را تناول کند .مستوره از هول جان زنهار خواست و به
جرم اعتراف کرد .ملک بفرمود تا بر فور عروس را مجبور کردند ٬و م ّش اطه را به قـماط
آتش بسوختند .و غالم را بعد از آنک ٢٧خلعت نفيس و موهبت شريف ارزاني داشته بود٬
چند شهر شهره را به نام وي منشور امارت نوشتند .چون آن ملک صبور و وقور از وفور
حلم در آن کار تفحص و استکشاف کرد به برکت وي حق از حق ظاهر گشت .کما قال اهلل
تعالي :و قُ ْل جآءالحق و زهق الب اط ل٢٨.
ُّ َ َ َ َ ٰ ِ
َ
محجوبه گفت :اين مثل بدان آوردم تا حکّام دوران و فرمانداران جهان را معلوم شود

ـکه ثمره ثبات و نتايج حلم را نهايت نيست ٬و هر که بدين خصلت مواظبت کند همواره
دلشاد و مسرور بود و منظور و مقبول باشد .حق ّ
جل جالله ارباب ملوک و سالطين روي
زمين را به زيور وقار و حليت حلم آراسته و مزيّن داراد .بحق حقّه و لطفه و کرمه.

* ــظاهرًا »از وج ِه شک«.
٢٧ـ(ــص  ٤٩نسخه خطي در اين جا به انتها ميرسد .بقيه مطلب در ص  ١٣٠همان دستنويس آمده است.
٢٨ـ(ــسوره اسراء ٬آيه ٨١ـ.
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حکايت محجوبه در شجاعت و مردانگي
آوردهاند که در شهر تَنْ کُت ٬ ٢٩پادشاهي مطاع امر ٬نفاذ حکم بود ٬و پسري داشت به
سرحدّ مردي رسيده و مترعرع و مراهق گشته .پدر را به جمال و جاللت وي مـيلي بـه
ـکمال بود .پيوسته جانب وي را به شفقت رعايت فرمودي و در مراعات و اعزاز وي نيک
مبالغه نمودي .دو عدد گوهر شبچراغ که دوباره گنج قارون ميارزيد آن را با دو حلقه
زرين ترصيع کرده بود و در گوش پسر کشيده تا از زينت آن ّ
متلذ ذ و متمتع شود .و همواره
ّ

متصي دي
آن پسر را هوس صيد بودي و به نشاط شکار نيک حرص نمودي .در آن نواحي
ّ
خر م و بيشهاي نزه بود .هواي او از بخور زهرات چون روضه خلد مع ّط ر و خوش و صحن
ّ

پر طاووس منقّش .چنان که گفتهاند ٬شعر:
او از رنگ رياحين چون ّ
َ
ّ
مکـان
ُـل
ٍ
ظــ َه ر النَـبْت عَـلي ک ِ
وض عـلي المآ ِء صـفا
الر ُ
فــهو ّ

ّ
ـج ر
ُـل شَ َ
طَــلَع الطَّ ُ
ـلع عـلي ک ِ
و صفاء الماء علي الروض کَدر٣٠
ِ
ُ
ّ

يک روز ملکزاده در آن مرتع به طلب نخجير طوف ميکرد ٬ناـگه شيري سهمناـک
تير
چون نهنگ گرسنه آهنگ وي کرد .با َب ناني چون
ِ
سنان آب داده آهنگداز و پنجه چون ِ
ضـربت
پيل آتشينتن و حملهاي چـون
ِ
ِ
سحاب سنگشکن و کوهشکاف ٬جثّهاي چون ِ
نکبت زمانه مردفکن .آن شير چون آتش مشتعل آهنگ شهزاده کرد و به يک دم از وجود
او اثر نگذاشت .خبر آن حال به شاه رسيد .تنگدل و نوحهـکنان روي به بيشه نهاد ٬تا از
نهاد شير به شمشير گرد بر آردَ .ح َش م را به کشتن وي مثال داد .چندان مردان پردل بـه
جنگ او آهنگ کردند .و آن شير به هر جانب که حمله بردي چندان اسب و مرد را در
پايمال وي شدند و کس بر وي دست نيافت .از آن پس
ابطال قتال
خاـک خوار کردي .بسي
ِ
ِ

ـکسـي زهـرهاي نـداشت کـه انـديشه گـذران آن بـيشه در دل آرد و از خـوف آن هـژبر

خونخواره به گرد آن مرغزار طوف کند .بيت:
ُ
ميل الماء في مَ ْن ِحذار ُا سوده

ُ
و َقد َّ
شدق الکُ ما ِة رضابه
جف

در گـوشواره ثـمين وي
شاه بعد از آن که پسر را به خوابگا ِه بيمرادي دفن کرد ٬آن ّ
برداشت و در شهر ندا فرمود و گفت هر که جراحت سينه و قرحه قريحه ما را به کشتن
٢٩ـ(ــاز شهرهاي قديم ماوراءالنهر.
٣٠ـ(ــهمه جا علف روئيد و همه درختان شکوفه دادند .باغ و روضه بر آب صفايي دارد ٬اما صفاي آب در آن برکه
آبـمانده تيرهـگون مينمايد.
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شير مرهم نهد اين دو گوهر شبچراغ با دگر مواهب بيحساب نصيب وي است .با آن
محرض هيچ بر دل ميل نيل آن مقصود
مهيج و
همه وعده
خوب ّ
ِ
پذرفتکاري مرغب و ّ
ِ
نکرد و گرد آن بيشه نگشت.
خوب خلقت ٬تما ْم
ملک گفت :تنکت را در آن نزديکي از منکوحه خٰ اص پسري آمد
ْ
انوار شهامت و شجاعت از بشره وي
اندام ٬آثار مردي و مبارزت در جبلّ ت وي ظاهر و ِ

المع .بعد از آن که مدت رضاع بگذاشت و جانب حضانت او را صيانت کرد :بـه وقت
فطام جشني عظيم بساختند و او را از شير باز گرفتند .مادر خواست که آن گوشواره قيمتي
را در گوش طفل آويزد و ملک در مجلس انس به لهو مشغول بود و سکر بر وي غالب
شده از آن حال خبر يافت .سوز فرقت فرزند آتش غـيرت در نـهاد او بـرافـروخت .بـه
خشمي تمام قصدي کرد بجست ٣١و يک نيمه گوش طفل را با گوشواره قطع کرد و بـر
دست مادر نهاد.
متأس ف گشت و از فرط خشم ٬چنان که رسم ترکان
مغيظ و ّ
تهور او نيک ّ
مادر از آن ّ

حال پسر
است ٬پسر را به
لجاج پدر به بازرگاني فروخت که بر جناح سفر بود تا ملک از ِ
ِ
خبر يافت ٬بازرگان از آن ناحيت رحلت کرده بود و پسر را برده .ملک نذرها کرد و سوگند
مقوم در حق کسي هبت کنم که آن شير را در عوض جگرگوشه
تأـکيد فرمود که آن جوهر ّ

من قصاص کند تا ذات مرا احيايي تازه روي نمايد ٬و لکم في القصاص حيوة.

کوتوال قلعه شهر فروخت .چون رشـد و
بازرگان پسر را به طرف سمرقند برد و به
ِ
رجوليّ ت از طلعت او مشاهده ميافتاد و در باب تربيت او سعي بليغ مـينمود و آداب
کوپال شيردل
زور پيل
ِ
حرم تعليم ميداد .چندان که به حدّ بلوغ در رسيد الحق جواني گاو ِ
از ميان بيرون آمد:
ت مَـصا ِعدَ التَّـر ِّقي
َقدْ نِـلْ َ

ُ
و ال َم جدُ
يقول ْ

ُقم تَصعد٣٢

َّ َّ

پس طايفهاي از لصوص در قلعه راه آوردند .و مردم را ناـگهان خفته فرو گرفتند تا بعد
خلق آن بقعه را مطيع امر و منقاد فرمان خود گردانند .شهزاده در گوشهاي
از ضبط قلعهِ ٬
به جاه اطفال خفته بـود ٬و کس او را در عـقد ابـطال و حسـاب رجـال نـياوردي .چـون
فتوت وي شد.
ضعف
بيچارگي اهل قلعه و
ِ
عجز کوتوال بديد حميّت رجوليّت دامنگير ّ
ِ
٣١ـ(ــدر اصل :پيوست.
٣٢ـ(ــمجد و شکوه ترا ندا ميدهد که بر خيز و باال بيا و آنگاه تو بر بلنداي شکوه و بزرگي دست يافتي.
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چون شهاب ديوسوز خود را بر آن قوم انداخت و يکي را به ضربت مشت بکشت و تيغ و
سپر وي برداشت و از چپ و راست حمله ميبرد تا جمله را خسته و مجروح و مقهور و
مقروح گردانيد:
صدر َس يفي يَو ُم بَ طْ حا
لَ ُهم
ُ

ولي مــن ُه
َســ َم ٌک ِ

مـاء٣٣

ـکوتوال چون حال جدال وي مشاهده کرد ٬هر چه در خزينه مال داشت بر وي ايثار
امارت حشم به وي ارزاني داشت .صيت صالبت و جـالدت و
پهلواني لشکر و
ـکرد و
ِ
ِ
آوازه شجاعت و بطالت او در آن خ ّط ه فاش و منتشر گشت ٬بيت:
تو بر سر مطرحي نشسته

و آوازه تو جهان گـرفت

بعد از مدتي قافله گران از طرف عراق در رسيد و عزم جـانب تَ ـنکُت داشت قـطاع
دست سلب و نهب دراز کرده بودند و راهها سخت
الطّريق از جوانب به تغ ّلب و اباحت
ِ
بيمناـک و مخوف شده ٬شعر:

لن بــــال عــــدّ ة
َــــر َح َّ
َو ال ت ْ

م خوف٣٥

فانّه الطرق ٣٤مَ خوف َ

اهل قافله مالي شگرف بذل کردند و شهزاده را به اسم بدرقه با خود به ديار تنکت
بردند .ملک تنکت از آمدن قافله نيک تعجب مينمود .گفت :در اين مهم مهيب و تيه به
ِ
رأفت به ] ـچه[ جهت استظهار سفر کرديد و بر چندان کمينگاه غدر و مـواضـع وقـايع
ِ
تج ار گفت :برنايي مبارز مقدام ما را در اين بيدا بدرقه کرده است
چگونه گذشتيد .يکي از ّ
استقالل شجاعت لشکري را هزيمت ميکند و به اندکي صولت از
ـکه به استبداد مردي و
ِ
خصوم بسيار دمار برميآورد .بيت:
در جواب صد هزاران لشکر ميرد ز جنگ

ضربتي زان دست و بازوي توانا بس بـود

ملک گفت :علي الخبر سقط ٬درين حوالي بيشهاي پر نعمت و شيري جان شکار در
هول صول ٬کس پيرامن آن بيشه نگشته است .و نيز مرا در
آن وطن دارد .سالهاست از ِ
زار يا زر زار گشته است .اـگر اين جوان
ذمّ ت وي حق خوني ثابت است که ميوه دل ما را به ِ

دالور به کشتن آن شير سعي نمايد بر قضيّ ت نذري که کردهام دو گوهر شبچراغ بدو
ميس ر شود از بذل مکارم دريغ ندارم .بازرگان ٬شهزاده را از آن کار خبر
بخشم و هر چه ّ

خروشان پيکار در گرفت ٬سينه شمشير من آنان را طعمه خويش ساخت و چونان ماهي در
سيل
ِ
٣٣ـ(ــروزي که ِ
٣٤ـ(ــدر اصل :الطروق.
آب به تکاپو و غوطه پرداخت.
٣٥ـ(ــبانوان :بي توشه و عدّ ه حرکت مکنيد که راهها ترسناـک است.
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ـکرد .شهزاده چست بايستاد و عزم شکار شير کرد و در بيشه رفت .بيت:
باز چه فتنه ميکني عزم چه داري اي پسر

ـکژ چه نهادهاي کُ له ٬تنگ چه بستهاي کمر

اسب ملکزاده نفور گشت
با سليح تمام قصد آن
سبع خونآشام کرد .به اول مالقات ِ
ِ
و او را از پشت او در انداخت .مردوار دست از جاي نبرد و به وقت حمله دست را تا به
بازو در دهن و حلق وي فرو برد ٬و بيتحاشي ٬احشا ِء وي قلع کرده و از راه گلو برآورد.

پس سر شير برگرفت و به تحفه در پيش ملک برد .از آن شادي شهر بيار استند و در
هر مح ّل تي از فرط آن سرور سوري بساختند .ملک شهزاده را در کنار تخت بنشاند تا از
تقر ب آن حلقه گرانمايه به دست خود در گوش وي کند .چون چشم پدر بر گوش
سر ّ
الطي بات للطيبين .پسر را به صد ناز و
بريده پسر افتاد ٬قرار و هوش از وي برميد ٬گفتّ :

مسرت از سر گرفت و اين بيت ميگفت ٬بيت:
اعزاز بر گرفت و فرح و ّ
من وصل ترا دهم چنان ساز اين بار

ـکز پـرده بـرون نـيايد آواز ايـن بـار

اين آوازه در شهر تنکت فاش شد .آن پسر را به حرم بردند و مادر او را شناخت .و
جمله شهر آذين ببستند ٬و بزمها ساختند .و شهزاده به برکت شـجاعت قـاتل بـرادر را
قصاص کرد ٬و از مذلّ ت رق و مشقّت فراق مادر و پدر خالص يافت.
محجوبه گفت :اين مثل بدان آوردم تا مردان عالم را حقيقت شود که شجاعت اثري
عظيم دارد .به وسيلت آن بر اغلب مرادها قادر توان بود .ايزد تعالي عموم خلق را از ثمره
اين خصلت بهرهمند گرداناد و از نتيجه هنر برخورداري دهاد .بمنّ ه.

باب ششم

در مدح ثقت و امانت
لشکر ظالم از اجنا ِد بياض منهزم
آسمان چهارم طلوع کرد و
روز ششم که خورشيد از
ِ
ِ

سماح در بارگاه معدلت بنهادند .و بـه خـز و اطـلس مـفروش و مـلبوس
ـگشتند ٬تخت ّ
اعيان حضرت در بارگاه آمدند و آن روز
ـگردانيدند .شاه بر تخت بنشست و ارکان دولت و
ِ

تا به وقت کارگذاري و داددهي مشغول بود .چون از بساط حکمراني روي به خلوتخانه
استراحت آورد ٬اعجوبه و محجوبه را حاضر کرد و فرمان داد که نوعي از ثمرات ديانت و

شرف امانت شرح بايد داد تا به حکم اين مواعظ جانب امانت خصلتي ستوده و
طرفي از
ِ
ذاتي پسنديده است .و هر که بدين سيرت خوب و حليه حميدت متحلّ ي باشد و شرط
مـيس ر
ثقت و تديّن در همه معاني به جاي آور] د[ و مثوبات دو جهاني او را
ّ
محصل و ّ
شود ٬هم در دنيا مزروق و نيکنام باشد و هم در آخرت سرخروي و ناجي.

الرزق .و نادرتر آن که اـگر کسي با مر ِد امين خيانتي
تجر ّ
قال النّ بي ٬عليه السالم :االمانة ّ

انديشد و به اندک و بسيار کژي در ميان آرد عاقبت به وبال افعال خويش مأخوذ گردد و
طـرار
امين را ضرري زيادت نرسد .مصداق اين مقالت حالت حکّ اـک و امـين و آن زن ّ
سماح پرسيد که چگونه بود آن؟ اعجوبه گفت:
است .ملک ّ

حکايت اعجوبه در ثقت و امانت
آوردهاند که در شهر مرو مردي حکّ اـک بود که ملوک را بدو ثقتي تـمام بـودي و در
پيراستن جواهر دستکاري او مثل زدندي ٬و همه به وي ميل و رغبت نمودندي .پادشاه
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در را به دکّان برد و
دري ثمين بدو سپرد و به ُسفتن آن رخصت فرمود .مرد حکّ اـک ّ
وقتّ ٬

تثبت و
در ح ّق ه زرد رنگ تعبيه کرد و در درج جواهر نهاد ٬تا به وقت فراغ و سکون به ّ
تأنّي ثقب کند.
طر ار را نظر بر آن گوهر شبچراغ افتاد .طمع در بست تا به حيلت از حکّـاـک
زني ّ

خر اط رفت .درمي زر بداد و حقّه زردرنگ هم بر هيئت و
سرق کند .در زماني به نزديک ّ
ـکردار حقّه حکّ اـک که جاي ُد ّر بود بفرمود .پس لباسي فاخر و جامه زربفت بـپوشيد و
خر اط تج ّش م کرد و نمود که
عطرهاي متنوع به کار برد ٬با تبختر و احتشام تمام به در دکان ّ

] ـبه[ مطالعه جواهر آمدهام تا بعضي را در بيع آرم .يکـان يکـان مـيخواست و بـعد از

مطالعه رد ميکرد .چون نوبت به حقّه زرد رسيد ٬حکّ اـک گفت آن امانتي است .کدبانو
تم ّل قي کرد و کرشمهاي در ميان آورد و گفت :نظر مباح است .بدين َزرق حقّه ُد ّر به دست

٣٦

ـگرفت و به چابکي با حقّه تهي بدل زد.
حکّ اـک از کمين مغ ّلظ غافل بود .ح ّق ه تهي باز گرفت و در درج نهاد .مستوره باز خانه

ستي سبک دستي خواست اخبار کرد و ُدر بر وي عرضه داشت.
برفت .شوهر را از ُچ ِ
در خوشاب ّ
متلذ ذ ميشود و
خواجه بر گوشه نطع نهاد تا پيوسته به مشاهده طراوت آن ّ

تفرج و مطالعه وي نور ديده و بصر را جال ميدهد .در اين ميان خـواجـه را خـواب
به ّ
درـربود .خروسي بر ] ـکذا[ داشتند که همه روز گرد سرا به طلب طعمه طوف کردي .ناـگاه
بدان ُد ر باز خورد و به منقار درـربود .و در حال ابتالع کرد .مرد بيدار شد هر چند در طلب
مفقود سعي کرد هيچ مفيد نيامد .زن را بخواند و در استردا ِد ُد ّر مطالبت کـرد .بـيچاره
پختگان خامطبعي شرط نيستُ ٬د ّر باز ده که با حريف دغا و دغل
بيخبر بود .گفت با
ْ
نگيرد .مصراع  ٬اين جا منم و تو ٬يا تو داري يا من.
ّ
مـحل شـبهت بـاقي بـماند.
في الجمله از جانبين بدگماني و تهمت مـحقّق گشت و
شبانگاهي آن خروس بي وقت بانگ در داد .مرد را هراسي در دل آمد و قلق و اضطراب
بدو راه يافت .منکوحه را گفت :متقدّ مان آواز خروس بي وقت به فال بد داشتند .اين مرغ
را بسمل بايد کرد مگر ضررش از ما مندفع شود .زن گفت :هم خانه قديم را با چـندان
مروت نيست .ليکن از بهر
سوابق خدمت به اندک جريمهاي کشتن اليق خرد و مناسب ّ
٣٦ـ(ــدر اصل کدبانو را.
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مراقبت قول متقدّ مان دل از قرابت وي بر داريم و بيآزاري به بازار بريم و بفروشيم .اين
حال بردن ُد ّر بيخبر .ديگر روز که در
رنگ نيرنگ آميخته و حکّ ا ِ
جا همه ِ
ـک بيجاره از ِ
لج ه آفتاب را در قماط کبو ِد فلک پيچيد ٬و در مهد در نهاد ٬و جهان را
قباله
صبح سعادت ّ
ِ
مزين گردانيد ٬معتمدي از حرم شاه به طلب ُد ّر آمد .حکّ اـک سر حقّه
از
ِ
جمال خورشيد ّ
بگشاد و ُد ّر نيافت ٬بضرورت ٬خون در تنش به جوش آمد و هوش از وي برميد.

از معتمد ملک ُع ذري خواست .گفت :به خانه خاص بسپارم .بيچاره از حيلت آن حال
و استيالي غم نفس فرو بست و به ع ّل ت قولنج مبتال شد .از بهر تداوي طـبيبي حـاذق
آوردند .در حال چون بر مضمون ع ّل ت وقوف يافت ٬به شوربايي که از گوشت خروس به
طرار به
تو سازند عالج فرمود .پسر حکّ اـک بي توقّ ف به طلب دارو رفت .آن خروس که ّ
بازار فرستاده بود بر فور خريدن همان بود و ذبح کردن همان .چون حوصله خروس باز

ـکردند ٬نظر ح ّک اـک بر ُد ّر افتاد .درد را وداع کرد ٬و از رنج قولنج خالص يافت .شکرها
ـگزارد .و گفت همواره مرد امين مو ّفق و مقبول وخاين خايب و مخذول باشد.
هم بر اين منوال قصه آن زاهد امين و مرد روستايي است .اعجوبه گفت :چگونه بوده
است؟ محجوبه گفت:
حکايت محجوبه در ثقت و امانت
تـهذيب
آداب سـتود ْه مـتحلّ ي ٬در
ِ
آوردهاند که زاهدي بود که به خصال حـميده و ِ
سر
ت اجتهاد رنجها برده و از اين نعيم
ِ
اخالق و تثبّ ِ
مزخرف فاني فرار اختيار کرده و از ِ
ِ
عفاف به کفاف قانع شده ٬به صالح و سداد و ديانت و امانت ذـکر شايع و شهوتي به کمال
صر هاي از صد دينار پيش او آورد و به وديـعت بـنهاد .زاهـد را
داشت .يکي از مريدان ّ

مهم ي نازک حادث شد .به تدفين آن زر بپرداخت .به خـانه در آمـد .و در سـبويي آب
ّ
انداخت ٬تا بعد از فراغ جايي حصين دفن کند .ساعتي بود عروس زاهد سبو را از آب

تهي ديد .انديشيد که از بهر وضوي زاهد آب مهيّا بايد کرد.

قص اب از ناحيت به شهر آمده بود ٬تا از جهت تجارت گاوي خرد .گذرش
روستايي ّ

بر در خانه زاهد افتاد .عروس زاهد آن قروي را به خود خواند .و گفت اـگر رنج برداري و
قدري آب از بهر وضوي زاهد بياري ٬سعي تو را در آخرت ضايع نگذارد .و ترا به برکت
صره زر در او بود به وي
اين حرکت ثواب آخرت مدخّ ر باشد .بي
ّ
تفحص ي آن سبو را که ّ
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داد .روستايي در پشت نهاد و به طلب آب روان شد .در راه چون حرکتي از وي بيافت
صره زر را در او مشاهده کرد .به فرحي تمام در ضبط آورد.
بيـتو ّق في در او نگريستّ .

ـگفت :به سعادت ّاي ام نعمتي هني و رزقي شگرف بـه دست افـتاد .بـتدريج و قـدر
احتياج صرف بايد کرد .و از مکامن سرف و تلف مصون داشت .و حال را به صواب آن
قص ابي در تو ّق ف ننهم .زري که از ضيعه به
اليقتر که حرفت خويش انحراف نکنم و علم ّ
اسم تجارت آورده بود به گاوي فربه بداد .و قصد عزيمت خانه کرد .انديشيد که اـگر اين
صر ه زر با خود به ديه برم ٬در راه از حوادث آفات و خوف لصوص ايمن نتوانم بود .و اـگر
ّ
به شهر به جايي دفين کنم از التفات خاطر و تواتر وسواس دمي خوش نتوانـم زيست.
صر ه زر در حلق گاو اندازم تا ابتالع کند .چون از ذبح او فارغ آيد٬
مصلحت آن است که ّ

صر ه را به سالمت بردارم.
ّ

بيچاره گاو را بدان جرح مبتال کرد ٬و از شکم وي خزانه بر ساخت ٬و روي به وطن

مهم ات فرامـوش کـرده بـود.
نهاد .چندان که از عمرانات شهر به صحرا رسيد نوعي از ّ

بهيمه را ] ـبه[ پسر خويش سپرد و به شهر مراجعت کرد .مردي از قبل آن زاهد امين به
قـص ابش
واليت رفته بود تا از جهت قرباني ذبيحهاي خرد .به اتـفّاق نـيک در راه پسـر ّ
سر حال استکشاف کردند.
استقبال کرد .و به مقاربت مالقات يک ديگر شاد شدند .و از ّ
مريد زاهد گفت اـگر اين گاو را از براي مرابحه خريدهاي ربحي که متوقع است و در ضمير
تحم ل و مشقت وي خالص يابي ٬و مرا
مقر ر ٬به ما به درم نقد بايد فروخت .تا هم تو از ّ
ّ

نيز در اين غيبت خيبتي صورت نبندد .گاو را به بيعي تمام بخريد .و در حال به زاويه زاهد
تسليم کرد.
در نيم روز آن همه ٣٧بدايع وقايع از قدرت قضا به امضا رسـيد و زاهـد از آن حـال
ِ
بيخبر .وقت نماز به خانه آمد تا به وردي مشغول شود .در اداي سنن و فرايض شروعي
صر ه زرش ياد آمد .قصد کرد تا آن زر را در موضعي حـصين مـحروز و
پيوست .از آن ّ
مکنوز گرداند .چون به نـزديک سـقايه رفت ٬نـه سـبو ديـد .بـا دلي آشـفته و خـاطري

پرتشويش از منکوحه استطالعي کرد و از حال سبو پرسيد؟ مستوره بيتحاشي صورت
واقعه باز گفت .زاهد جزعها کرد و لخـتي از او خـواسـته ٣٨عـاقبت در انـديشيد .گـفت
٣٧ـ(ــاصل :بهيمه.

٣٨ـ(ــاصل :خاسته.
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خسارت دنيا و آخرت ما را جمع است .مالي نه که به مکر و خديعت آن را عوض دهيم.
غرقاب هموم و غموم ساعتي اضطرابي کرد .به عاقبت رضا
تحس ر و
تحي ر و ّ
در اين ورطه ّ
ِ

و تسليم را گردن نهاد.

ام تشريق و وقت قربان فوت ميشد .زاهد آن گاو را از ُملطّ خات...
روز آخر بود از ّاي ِ
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به حضور من پاـک کن تا در باب تنقيه اهمال جايز نشمردي .زن به فرمان شوهر ٬شکم گاو
تعج ب آن حال مدهوش گشت.
خرق کرد .چشم زاهد بر بدره زر افتاد .از ّ
ـگفت :حکايت آن گاو ٬حکايت آن عجل سامري است .و از آن عجبتر و از قصه بقره
و بني اسرائيل غريبتر است .زود برداشت و به تحميد و تقديس حق مشغول شد و از
شدّ ت آن حرج فرج يافت.
مصور و مـحقّق گـردد کـه مـهم
محجوبه گفت اين مثل بدان آوردم تا عقالي عالم را
ّ
ِ
کمال خسارت و خيانت
دوربين به کن ِه
نهايت نتايج امانت نرسد .و خاطر روشن از ادرا ِ
ـک ِ
ِ
ثبات ثقت التزام نمود .حق ّ
جل و عال کا ّف ه خاليق را
تجنّب بايد کرد .و
ِ
سمت امانت را به ِ
تفوق دهاد .بمنّ ه وجوده.
کسب اخالق حميده و احراز
بر
ِ
عادات ستوده ّ
ِ

٣٩ـ(ــيک کلمه ناخوانا.

باب هفتم

در منع رشک و حسد
مـنور
هور تابنده ٬روي زمين را بـه نـور خـود ّ
روز هفتم که شاه خسرو انجم ٬يعني ِ
تمامي مصالح ملک کفايت
سماح بر تخت مملکت بنشست و بر نهج صالح
ـگردانيد ٬شاه ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
فصاحت
حالوت مقالت و
ـکرد گشوده خاطر و شاطر به نزهت خانه نشاط خراميد .و از
ِ
ِ

دل طبع را طربناـک و خوش کرد .و در ميانه سخن فرمود که
انگيز اعجوبه و محجوبه ِ
ر احت ِ
از رشک و حسد چه نوع فساد و ضرر تولّ د کند .و تبعت و مفسدت آن خصلت خسيس
چه باشد.
اعجوبه گفت :ذات ملک از آفات مصون باد ٬حسد فتنه جان و آفت حاسدان است* و
سورت رشک حزين و ضعيف و نحيف و عجيف باشد.
بدين جهت تن حاسد هميشه از
ِ
و جان او در عقوبت و نامرادي ّ
جهان خايب و مخذول و خاسر و
معذب و حاسد ٬در دو
ْ
مقامات مرتفع درجات عالي نتوان يافت که گفتهاند :الحسود ال
مجهول بود .و از حسد٬
ِ
حق محسود حيلتي انديشد ٬خود را در شبکه
يسود .و هر کس که به وسيلت حسد در ِ
صعوبات عقوبات مشاهده کند:
مکر يا دام غدر افکند و از تبعات آن بسي
ِ
حصدُ في عواقِ به
مَ ْن يَزر ُع الشَّ َر يَ ُ

الزر ُع ّ
نــدامـ ًة و لَ ـحصد َّ

ابـان٤٠

حـصول
عروس شاه به کيد خود هر دو گيسوي مشکين در بافت و بي
چنان که آن
ِ
ِ
سماح پرسيد که چگونه است آن؟ اعجوبه گفت:
مراد ٬فضيحت و مثله گشت .ملک ّ
*ـ(ــدر اصل :فتنه و جان و آفت حسد آن است.
٤٠ـ(ــهر آن کس که بدي بکارد هرگاه که وقت درو فرا رسد ٬عاقبت پشيماني درو ميکند.
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حکايت اعجوبه در مذمت حسد
آوردهاند که زرگري در جوار پادشاه وقت مسکـن سـاخته بـود .دخـتري مـهـچـهره
طـره
شکرـپيکر داشت که از نور طلعتش ماهـمايه و زهره بهره ميگرفت .و از همرنگي ّ
قند لبش هزار دل بند کرده٬
مشکآساي او مشک به سياهي ساهي و مفتخر ميگشتِ .

ماه رخش بر جمال نيکوان راه زده .بيت:
صيد کرده باز دلها را به غم

طوطي ياقوت شکّرخاي تـو

سجده برده بارها در بوستان

مرده پيش قـامت بـاالي تـو

عـدم
حـمول اصـالت و
نظر عشقي افتاد .هر چـند کـفو او نـبود ٬بـه
ِ
پادشاه را بر او ِ
ِ
مساوات التفات نمود .بر وفق ارادت طبيعي به انعقاد شرعي با زرگر وصلت کرد .و آن
دختر را با ع ّزت و جاهت ] ـکذا[ تمام و طرب و نزهت به خلوتسراي تمتّ ع فرود آورد.
طـيب اخـالق او اسـتنشاق
شفيق وي شد و از روايـح
مونس
انيس جليس و
ِ
چندان که ِ
ِ
ِ
ميل ملک به
لياقت
حرکات موزون و
لطافت
فرمود.
ِ
ِ
ِ
شمايل ميمون وي ميديد .هر لحظه ِ
ِ

حسن وي ميافزود ٬و بر معاشقت وي زيادت مشعوف ميگشت و عاشقتر ميشد .و در
حسب حال اين بيت ميگفت ٬شعر:
يــــومًا بــــحال ٍة لَــــئن َح ــيَّ رتَنا

يک ٤٢فرش اـگر خيره خوبي بوديم

بــعدُ ه٤١

َــــح ُن ِب َ
ن
ْ
ـــض ْع ِفه ِح ــيارًا َ

خيرهتر از آن دو يار هستيم هـنوز

دختر زرگر ٬دل را کوره و آتش غم ساخت
حسد
خاص ملک را رشک آمد٬و از
ِ
منکوحه ِ
ِ

مصابرت دم دادن و به
تحس ر ميگداخت .انديشيد که خود را به
ْ
و خود را در بوته خون و ّ

انگشت ضجرت گزيدن بسي فايده ندهد .کيدي بايد ساختن و جمال دختر
حسرت
ـکار
ْ
ِ
ِ
زشـتي اعـضا
نـقص خـلقت و قـبح صـورت و
زرگر را به نقصاني معيوب تا بـه جـهت ِ
ِ
ِ
نامتناسب آويختي ] ـکذا[ ـ ٬دل نگراني ممکن از وي کم شود و از نظر ملک بيفتد و پارهاي
عقد
ت ملک در حق وي کم گردد .و ِ
مروت و انس و محبّ ِ
در دل او سرد شود و الفت و ّ
منظوم الفت واهي گردد.
ِ
خاص ملک را در حال در حرم خواندو پرده در آويخت ٤٣و ازپس پرده با او ] ـبه[
دار ِ
پرده ِ

سخن درآمد .و در مقدمه ٬فصلي فريبنده بپرداخت و پايي از مکر و نيرنگ بساخت و
٤١ـ(ــآنگاه که ما را به شگفتي فرو ميبرد به حال خويش و ما دو چندان شگفتزده ميشديم ] .ـظاهرًا بـعدها
٤٣ـ(ــدر اصل :درـآميخت.
٤٢ـ(ــدر اصل يکي.
صحيح است[ ـ.
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خواص خدم و قدما اتباع مايي و پيوسته به
پردهدار فرو خواند .و گفت :اي پردهدار ٬تو از
ِ

جذب منافع مکرمت ما محظوظ بودهاي٬
حسن حصافت ما ملحوظ و به
نظر رأفت و به
ِ
ِ
ِ
خدمات تو را به نزديک ما محلّ ي عظيم است .غيبت و انزعاج ترا نيک
و سوابق حقوق
ِ
خدمت ملک بسي
منکرم و بدان مستوحش و منقبض ميباشم .ديشب اين دختر زرگر در
ِ

مذم ت کرد و از تقرير مساوي و مقابح هيچ باقي نگذاشت .گفت :ما را پردهداري از اين
ّ

بنواتر بايد ٬چنان که منظري نيکو و شکلي به شکوه دارد .چه اين طايفه بر درگا ِه ملوک
مراتب حجاب دارند .اـگر کسي بيعقل و فطنت است و از خرد و حصافت بيبهره و به
ِ
صورت و جثّه حقير باشد ٬بر بي
دولتي ملوک حمل افتد که فالن شخص ] ـبـه[ اخـالق
ِ

حميده موصوف است .اين عمل بدو تفويض بايد کرد .از اين نمط سگالشي ميکرد ٬و

نيک مستمع قبول تل ّق ي ميفرمايد .متفکّر ميباشم که مبادا که
سخن آن شوخديده ملک ْ
ِ
سعايت او مؤثر آيد و ما از نيکخدمتي تو محروم و بيبهره مانيم .شعر:
از بــهر تــو جــان و جـهان مـيبايد

چون تو نبوي جان و جهان را چه کنم

پردهدار غمناـک و آشفته و مضطرب و متر ّد د گشت .مستوره چون بديد که از تحيّ ر او

تنور فتنه تافته شدَ ٬سبُ ک فطير خديعت در بست ٬گفت غم نبايد خورد .سـخن دخـتر
مفتول وي است .اـگر دست دهد
زلف
زرگر نزديک ملک چندان قدر دارد که شاه
مفتون ِ
ِ
ِ
ـکه آن ذوابه چون کمند مرد بند او قطع کنم ٬همانا بعضي از عشق ملک روي در تراجع
التماس او باز ندارد .و ما را بر فراق تو جزع نبايد
پاس
ِ
نهد ٬و او را زيادت تواضع ننمايد و ِ
ـکرد .اين نوع مهم منجح جز به معاونت تو تمام نميشود.

ملتزم سنّت شوند٬
پردهدار گفت خردمندان در دفع شر به بذل جان مساعده نمايند و
ِ

امـور نـفس بـاشد٬
متوسل مصالح
جانب مخدوم و
محافظت
متضم ِن
خاصه چيزي که
ِ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
زودتر تلقين بايد کرد .تا بيمجلسي روي به کار آورم .مستوره نخست نقدي بر وي ايثار
ـکرد .پس بر عقب جادويي چربدست سرمست خفته باشد ٬بيحجاب از پس تخت در
آيي و آن چون يافتهاي وي به سر مقراض دور اندازي .بيشک وريب به سبب اين عيب
ملک را نفي فرمايد و تو ايمن و ما ساـکن شويم.
مترصد مکر نشسته بود و ساخته کار کرده پيش از وقعت مراجعت ملک به
پردهدار
ِ
مقام استراحت آمد .دختر زرگر به شغلي به خانه پدر رفته بود و آن شب آن جا بماند.
چون ملک به خوابگاه رفت عشيقه غايب بود .منکوحه را پيش خواند و هر دو در سکر و
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خواب غفلت بياسودند .و پردهدار از اين کار بيخبر .شبگيري بر آن ترتيب که تـقرير
حفاظ بياحتياط از پس تخت در آمد .از آن جانب که شاه خفته بود گمان
رفته بود آن بي
ِ
برد که دختر است مقراض در حرکت آورد و زلف ملک ببريد.
حس نفس معلوم کرد که آن عتاب با ملک رفته است .با خود گفت کهَ :ال َغ َلط
پس به ّ

ُي ْر َج ع ٤٤بيمراد برگشتن دليل شقاوت و شعار عار باشد .بدان جانب ديگر تحويل کرد و
به تعجيل هر دو گيسوي عروس نيز جدا کرد و به سرعت باز گشت .از کثرت خوف و
فرط دهشت کفش فراموش کرد و برفت .سحرگاه مستوره بيدار گشت .هر دو مفتول را
فـيه ا.
بريده يافت .دانست که به مکر خـود مأخـوذ شـده استُ :ر ّب حـافِ ر ُح ـفرة َو َقـع ٰ

انديشيد که اين حادثه را چه عذر پيش نهم .صواب آن است که جرم را به جنايت دختر

زرگر حوالت کنم ٬باشد که به حکم قصاص او نيز به مثل اين وصيت مَثَل گردد.

در زمان نوحه و جزع در گرفت .و گفت يک شبي که ملک به ما ملتفت و مـالحظه

ـگشت آن بيانصاف از ما انتقام کشيد .و جنس اين خيانتي روا داشت از تواتر و تواضع٬
تضرع و تشنّ ع وي ملک بيدار گشت و حال خود نيز بديد .زلف خود بريده يافت .از آن
ّ
حال برآشفت و تصور کرد که دختر زرگر بر اين خيانت و غدر اقدام نموده ٬بـا غـيظ و
شدّ ت تمام بيخويشتن به طلب دختر زرگر برخاست کـه کـفش بـپوشد .حـالي کـفش
حس سليم بدانست که کفش بيگانه است.
پردهدار مهيّ ا بود .چون در استعمال آورد به ّ
خدم خاص و مالزمان حرم را جمع کرد و از کيفيّ ت حادثه استکشاف فـرمود .و گـفت
بيشبهت و ريبت اقدام اين جرئت از صاحب اين کفش صادر شده است .هر که را از شما

علم به معرفت اين کفش محيط است سبکتر اظهار بايد کرد تا خابي و خائن به تبعت اين
جريمه معاقب شود و بيگناه در هيچ مطالبت نيفتد.
چون نظر خدم بر کفش آمد البد بشناختند و از افشا و اعالم چاره نبود .در آن محفل
پردهدار فضيحت گشت ٬بفور بر جرم خود اعتراف آورد و از ملک زنهار خواست :و قد
اذنبت ذنبًا فاعف عني .گفت :مرا ملکه بر اين مکر و غدر اغرا و فتنه کرد و نشانه آن ناوک
مکيدت دختر زرگر بود نه ذات مبارک ملک و سهو و غلط اين سقطه و عثرت اين ٬از من
در وجود آمد.
٤٤ـ(ــدر اصل :الغائط ٬مثل عربي است به معني اشتباه قابل رفع است.
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ملک گفت :چون تو در اين باب مخطي و ساهي بودهاي ٬رسم سياست شاهي مهمل
نتوان گذاشت .مثال داد هر دو دست وي به پاداش آن سرسبکي قطع کردند .و مستوره را
بعد از آن که انواع شدايد و عقوبات ادب فرموده بود ] ـبه[ وسيلت طـالق از حـضرت
خويش نفي کرد .بيچاره به سبب حسد مثله و معيوب و مطرود و خاسر گشت .و ال يحيق
الس يئي ا ّال باهله .چنانکه گفتهاند ٬شعر:
المکر ّ
اـگــر بـد کـني کـيفرش خـود بـري

نه چشم زمانه به خواب اندر است

بــه ايــوانهــا نــقش بــيژن هـنوز

بــه زنــدان افـراسـياب انـدر است

اعجوبه گفت :احسنت مناسب آوردي اين
مثل مطبوع .هم بر
ِ
حکايت مصنوع و اين ِ
حکايت آن وزير است که به نتيجه حسد جارح درباخت و به حيله خود کشته
اين قياس
ِ
ـگشت .اعجوبه پرسيد که چگونه است؟ محجوبه گفت:

باب دهم

٤٥

در توکّل و قناعت
سماح بر سنّ ت سابق ٬عموم رسوم سلطنت بر وجه مصلحت ترتيب داد ٬اعجوبه
چون شاه ّ

ِ
ِ
شم هاي از نتايج
و محجوبه را جهت استنشاق طلب فرمود .در اثناي سخن فرمان داد که ّ

توکّل شرح بايد داد و بعضي از محامد اين خصلت باز گفت .اعجوبه گفت :مقاصد ملک
محصل باد .توکّل را ثمرهاي عظيم است و ثواب آن بينهايت و هر که طريق قناعت سپرد
ّ
و در همه ابواب اقتدا به قناعت کند ٬هر آينه بر درک مطلوب و مراد پيروز شود و عنايت
سبحاني در اتمام مرام هيچ باقي نگذارد ٬که حق تعالي ميفرمايد :و من يتوکّل علي اهلل
فهو حسبه ٬چنان که آن مرد دهقان که دست به حبل توکّل زد تا به قدرت حق تعالي مال
سماح پرسيد که چگونه است آن:
ـگمشده بي جدّ و جهد باز يافت .ملک ّ
حکايت اعجوبه در قناعت و توکّل
اعجوبه گفت :آوردهاند که در شهر اندلس دهقاني بود محتشم ٬به حرصي تمام مبلغ
هزار دينار جمع کرد و بدان نيک دل شاد ميبود .به هيچ وجه از آن نفقه بر خود نکردي٬
٤٥ـ(ــاين قسمت از نسخه کتابخانه ملي ملک نـقل شـده کـه بـا دستنـويس مـوجود در کـتابخانه مـجلس
تفاوتهاي بسيار دارد .براي نمونه باب دهم در نسخه مجلس اين گونه آغاز ميگردد:
سم اح بر تخت مملکت
»روز دهم که خورشيد از تتق افق سر برـزد و عالم را به نور جهانتاب مزيّن گردانيد ٬شاه ّ
رسوم سلطنت به وجه مصلحت ترتيب داد .يک لحظه از نسايم لطف محاورت
عموم
ّت سابق و
بنشست و بر سن ِ
ِ
ِ
محاديث سخن
معاشرت ايشان گشودهدل و مستأنس گشت .در اثناي
سن
ِ
ِ
اعجوبه و محجوبه استنشاق کرد و به ُح ِ
شم هاي از نتايج توکّل شرح بايد داد .و بعضي از محامد آن خصلت باز گفت...
فرمان داد که ّ

٤٦
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بيت:
اي ســيم نــهاده در خــزينه

نــاـکــرده بــراي حـق هـزينه

با سيم و زر است مهر جانت

بـا نـفس خـودت هـزار کـينه

يک روزي به کنار آبگيري ] ـبه[ وضو مشغول شد .زر را به غفلت فراموش کرد .در
صـره زر را بـيافت ٬بـه َفـرحـي تـمام
وقت بر اثر او شباني برسيد تا گوسفند آب دهدّ .

برداشت و بنشاط باز گشت .چون احتياط کرد ٬عقدي صحيح بود .با خود گفت :هر چه از

اين هزار دينار خرج کنم اين عقد نقصان شود .جهت ضرورت حـاجات بگـذارم .و آن
صر ه را نيک محفوظ داشت تا به مذ ّل ت فاقه مبتال نشود .دهقان بيچاره را چو زر ياد آمد٬
ّ
باران غم از ديده بباريد و از چپ و راست بسي بدويد .هر چند طلب کرد مفيدش نيامد.
مغموم و محزون باز گشت و با عيال حال باز گفت .منکوحه نيز نوحهها کرد و گفت :اـکنون
ببين که چه مبالغت مينمودي و نفس خود و از آن ما را در عجز ميداشتي .اين زمـان
غمناـک ميباش و از ديده خوناب حسرت ميپاش ٬شعر:
يُقطَّ ُر َد مْ ُع ال َع ين ل ّمـا َاصـابَ نا

غمام َع لينٰا بالغموم

تَـ َق طَّ را٤٦

دهقان زن را تصديق کرد .و از مالمت او منبتر و منفعل شد ٬و نذرها کرد که اـگر بار
ديگر بر جمع مال رغبت کنم ٬غلطي عظيم کرده باشم .بعد از اين امـور خـود بـه حـق
تفويض کنم .انديشه در عمل آورد ٬و رو از طلب دنيا بتافت و سر بر خط تسليم نهاد و
پيوسته ميگفت ٬شعر:
الس ـ ٰما ِء
ب َّ
تَوکَّلْ نا عـلٰي َر ِّ

سباب
و َسلَّ منا ب َا
َ

ضاء*
ال َق ٰ

ِ

عم امه او را بربودو در
دهقان يک روز در راهي ميگذشت ٬بادي سخت جستن گرفت و ّ

چاهي انداخت .در حال دهقان به چاه ٬از طلب دستار فـرو رفت .شـبان روزي از دور
صـره زر
صر ه زر در چاه انداخته .چون دهقان در چاه رفت ّ
حرامي ديده بود ٬از ترس ّ

خود بدان نوع باز يافت .دهقان مال را بَ دَ ل کردن گرفت .چيزي صدقه ميکرد ٬و چيزي
نفقه تا دو ثلث از مال خرج شد.

شبانگاه چون شبان با خانه مراجعت کرد ٬زر بر دارد ٬از چاه نقشش نـديد .حـيران
بماند و متأسف شد .تا بعد از مدتي شبان جهت خاصي به شهر در آمد بر زاويه دهقانش
٤٦ـ(ــاز بارش ابرهاي غم و اندوه بر ما ٬اشک از چشم فرو ميبارد.
*ـ(ــبه پروردگار آسمان توکل کرديم .و تن به قضا سپرديم.
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ـگذر افتاد .دهقان متوکّل عادت داشتي به ضيافت کردن .آن روز شبان را مهمان بـرد.

٤٧

شبان چون از تناول طعام فارغ شد ٬با دهقان صحبت داشتن گرفت ٬و از هر نوع سخن
ميراند .دهقان ٬شبان را اندک متأسف ميديد .پرسيد که چيست؟ راعي گفت :چه گويم
ـکه جاي گفتن نيست .در مدّ ت عمر هزار دينار جمع کردم .فالن روز از دست ظلم در چاه
انداختم تا محفوظ ماند .به وقت عود اثر از آن نيافتم .ضمير متوکّل از آن سخن لخـتي
بر آشفت ٬برخاست و در حرم رفت و با منکوحه گفت ٬شعر:
ت مَض
َا سفًا عَلي َغ َف الٰت عيش َقد

َو دراهِــــم َافْـــيت ٰها

بــالب اط ل٤٨

ٰ ِ

آن مال که حالل ميپنداشتم و به اسراف ٤٩صرف ميکرديم .حق ايـن مـهمان بـوده
است .و ما به غفلت صرف کرديم و عازم گشتيم و در ورطه وبال افتاديم .اـکنون مح ّق ري
ـکه باقي مانده است بر طريق هبت بدو تسليم بايد کرد و از کشف آن احتراز بايد نمود .چه
اـگر ] ـبه[ مضمون آن حال واقف شود ٬تمامي مال مطالبت نمايد ٬و ما از اداي آن عاجز
آييم .زن گفت :به غايت صواب ميبينم .اين بقيه را بدو تسليم کن و ما به توکّل و قناعت به
سر بريم .زود باشد که حق تعالي عوض باز دهد .متوکّل باقي وجه را پيش شبان نهاد و
همت
علو ّ
عذرها خواست .گفت که هديه تو در خلوص ما به غايت اندک و حقير است و ّ

تو بر همه زايد ٬شعر:

َــن هــ َّمتي
هــــديَّتي تَــ ْق ُص ر ع ْ
فَ
ـحض ال َه ـوي
الو ِّد و مَ ُ
ُ
ــخالص ُ

و هــ َّمتي تَــعلُو عــلٰي
احســـن مــا يــهديه َأ مــثالي٥١
ُ
مــالي٥٠

شبان زر برداشت ٬و بار ديگر وزن فرمود .سيصد دينار خليفتي بود ٬حرصش بر آن
داشت که هزار دينار از من رفته است به تدريج با دست آيد .حالي بر محافظت اين که به
دست آمد ٬جدّ ي تمام بايد نمود .مِ غزلي داشت که پشم بدان غزل کردي .ميان دوک را
مجو ف کرد و زر در او تعبيه ساخت ٬تا کس را اطالع نيابد .پيوسته دوک با خود داشتي و
ّ

قـوت
بدان دوک به کار مشغول بودي .روزي بر کنار نهري بزرگ ايستاده بود ٬مِغْزل به ّ

٤٧ـ(ــنسخه مجلس اين بيت را اضافه دارد:
مهمان من آي و تکـيه کـن سـاعتکي و ان قرطه ز خود باز فکن سـاعتکي
٤٩ـ(ــدر اصل :اصراف.
٤٨ـ(ــدريغ از غفلتهاي عيشي که گذشت ٬و درهمهايي که بيهوده بر باد دادم.
هم ت من نميرسد ] .ـ= آنچه ميدهم پايينتر از آن چيزي است که دوست دارم بدهم[.
٥٠ـ(ــهديه من به پاي ّ
هم ت من از دارايي من باالتر است.
ّ
٥١ـ(ــدوستي بي غش و عشق پاـک بهترين چيزي است که امثال من ميتوانند هديه دهند.

٤٨
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تمام تاب داد .ناـگه پشم بگسست و دوک در آب افتاد .بيچاره چندان که جـهد کـرد تـا
بگيرد ٬ظفر نيافت .گذر آب در شهر بود ٬و همان دهقان متوکّل بر کنار آب غسل ميکرد.
دوک پشم برو با خاشاـک جمع شده در گرداب ديد .جهد تمام کرد تـا بـه دست آورد.
برداشت و به خانه برد.
عروس طبخي ميساخت و هيمه نداشت .سبک دوک بشکست و در زير ديگ نهاد.
دامن منکوحه پر از زر شد .زر برداشتند و دست به حق برداشتند ٬و گفتند که اين است
ثمره قناعت و نتيجه توکّل .حق تعالي باز فرستاد .چه او صادق القول است .ضايع نگذارد
ذـکر هيچ کس را ٬چنان که در کالم مجيد خود ميفرمايد :قـوله تـعاليّ :ان اهلل ال يـضيع
اجرالمحسنين ٬ا ۤال يه.
محجوبه گفت :احسنت ٬سره آوردي اين حکايت و اين مثل خوب* مطابق آن شهزاده
است که به سبب توکّ ل ٬بيرنجي و زحمتي بعد از مدتي گنج پدرش بـه دست افـتاد و
سعادت رو بدو نهاد .اعجوبه در جواب پرسيد که چگونه است؟
حکايت محجوبه در توکّل و قناعت

٥٢

آوردهاند که پادشاهي بود سخت هشيار و متيقّظ از مرور ايّ ام و از انقالب اعصار بسي

مِ َحن و شدايد مشاهده کرده بود ٬و از هر يک عبرتي برداشته و تجربتي حاصل کرده٬
شعر:
من اندر جواني چو پيران گرفتم

بسي تجربتهاي بهتر ز پـيران

متهور جوانـطبع داشت در غرقاب شباب غرور افتاده و مست جام جواني
دو پسر ّ

ـگشته ٬روز و شب به لعب و نشاط و لهو و لغو مشغول شدندي و آن تَ ربّ ع تمتّ ع را غنيمت

مغتنم ٥٣شمردندي .و آن ملک نقودي و مالي وافر داشت .ترسيد که فرزندان در معرض

تلف و تضييع آرند ٬و نه بر وجه احتياج به تاراج دهند .مال را به جملگي جمع کرد و در
صومعه يکي از زهّ اد عصر که با وي زيادت الفتي و قربتي داشت دفن کرد ٬و زاهـد را
سر وضع اين گنج به وقتي اعالم بايد کرد که نيک مفتقر
وصايت فرمود که فرزندان را از ّ
*ـ(ــنسخه مجلس :حکايت موزون و اين مثل مناسب.
٥٢ـ(ــاين حکايت از نسخه مجلس نقل ميشود ٬اما ناتمام است ٬و کاتب دستنويس مذکور را در اواخر ايـن
٥٣ـ(ــدر اصل :معتبر.
داستان هم چنان ناتمام گذارده است.
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شوند .و ّ
مقل حال گردند و کمـبضاعت و محتاج شوند ٬تا بعد از انتباه و مشاهده مشاق
انفاق آن مال به وجه مصلحت فرمايند و از مواضع اسراف صيانت کنند.
زاهد وصايت ملک قبول کرد و تا نه پس گاهي بر آمد ٬هر دو مرد زاهد و شاه نماندند٬
و از اين مجن و آفات درگذشتند و آن گنج مستور و مضمر ماند .چه بر آن حال کس واقف
و مطلع نبود .شهزادگان بعد از وفات پدر به جهت مقاسمه امالـک در جدل و مخاصمه
قو ت و شوکت و کبر و نخوت غلبه کرد و تمامي امالـک را در
افتادند .برادر مهتر از سپر ّ

متحي ر و حزين بگذاشت .بيچاره از مناصب
تصر ف خويش آورد .برادر کهين را محروم و
ّ
ّ
ملک بينصيب شد و از مال موروث بيبهره ماند .انديشيد که چون نعمت و حشـمت

روي در زوال نهاد و چرخ جفاپيشه تيشه شقاوت بر پاي دولت ما زد ٬دست او بر ما بعد
از اين جز به توکّل و صدق و يقين نيست .بيت:
َ
هلل مــ ّما فــي خـزائـنه
و
اســترزق ا ُ

ــــحن مــــن اراـکـــاء
َ
ـکَأ َّن ذلک مِ

٥٤

ـکه قـناعت نکـوترين کـار است

با قناعت بساز و دل خوش کن

حالي از مخالطت و مصاحبت خلق اجتناب و احتياج و احتراز بايد نمود ٬و زهادت را
تفر د وحدت درـساخت ٬چه گفتهاند که :السالمة في الوحدة .شهزاده شهر
اختيار کرد و با ّ
را وداع کرد و جايي طلبيد که جاي توکّل و قناعت در وي بيند و به تعبّ د و طاعت بردارد.
پدر من بود .اـکنون صومعه و معبد او خالي مانده است.
با خود گفت :فالن زاهد
ِ
دوست ِ

تبر ـک را رخت در آن موضع بايد برد و به ارادت در وي نزول فرمود .همچنان کرد و در
ّ

مسکن زاهد قرار گرفت .مدّ تي بر تقوي و توکّل قدم بنهاد و بر مجاهده ميبود و رياضت
ميکرد .به قرب صومعه کاريزي آب بود.

شهزاده از آن وضو ساختي .ناـگه خللي عظيم يافت و مطموس و مندوس گشت کهَ :و
َ
مر . ٥٥شهزاده سخت منقبض و تنگدل شد و گفت :در اين بقعه ما
ِغ َ
يض َ
المآ ُء و قُ ِض ي ا ٔال ُ
متعو د شدهايم .از اين جا تحويل کردن ّ
تعذ ري دارد ٬و با بيآبي مصابرت نتوان کردن٬
ّ
ناچار چاهي بايد ساخت و از نزهات و اتباع آن انتفاع گرفت ...به دست کرد .چون چند
ـگزي به زمين فرو رفت .بيگمان بر گنج پدر رفت .آن مال بيحساب و نقود نامعدود بديد٬
تمول اعتماد را نشايد .از نهج توکّل
با خود گفت :اـگر چه نعمت بيشمار است ٬ثروت و ّ
٥٤ـ(ــدر اصل :خوش کرد.

٥٥ـ(ــسوره هود ٬بخشي از آيه .٤٤

٥٠
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تحمل م ّش اق مبتال نشويم .به مقدار احتياج از اين گنج صرف
عدول نبايد کرد تا به خرج ّ
ميبايد کرد و در اين گنج صبر کرد ٬تا خود فلک از پرده چه آيد برون .و برادر مهتر او در
فرماندهي و ملکداري نيک متمکن شده بود و از غايت کبر و نخوت متوکّل را تف ّق دي
نکردي و از قربت و الفت انفت داشتي ٬ناـگهان شاهي بـا چـند مـرد تـيغزن قـصد وي
ـکرده.... ٥٦

٥٦ـ(ــنسخه موجود در کتابخانه مجلس در همين جا پايان مييابد .اما در مقايسه با دستنويس مـوجود در
ـکتابخانه ملک روشن گرديد که تنها يک ورق افتادگي دارد .صفحه پايان کتاب در نسخه مـلک چـنين است:
» محجوبه گفت :اين حکايت از آن آوردم تا اهل بصيرت را معلوم شود که قناعت عمدة عظيم و معتصمي متين
تير حقارت و تذلّ ل انديشه نکند و قدم را
است .هر که مصالح امور خود به مدبّر توکّل تفويض کند در راه حق از ِ
فر خفال باشد .حق تعالي و تقدّ س جميع خاليق را بر
بر جاده توکّل و قناعت استوار دارد .هميشه همايونقدر و ّ
قناعت و شکر و توکّل توفيق رفيق گرداناد.
ّ
محم د و آله اجمعين .و کتبه ّ
اقل عباد اهلل علي يدالضعيف
علي
اهلل
ي
ل
ص
و الحمد هلل او ًال و آخرًا و ظاهرًا و باطنًا و
ّ
المذنّب المحتاج رکن الدين بن سيد علي مشهديان الحسيني دادرازي .تحريرًا  ٢٠ربيع االۤخر  ٬٩٧٤اربع سبعين و
تسعمائه«.
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دوفوشهـکور ٬هانري٬
اخالقي ات  ٬ترجمه محمدعلي اميرمع ّز ي و عبدالمحمد روحبخشان٬
ّ

نشر دانشگاهي ٬تهران ١٣٧٧ش ٬ص ٬٤٠٥-٤٠٣

سج ادي ٬نشر تاريخ
سي دصادق ّ
لينپل ٬استانلي و ديگران ٬تاريخ دولتهاي اسالمي  ٬ترجمه ّ
ايران ٬تهران ١٣٧٠ش ٬ج ٬٢ص٣٠٩-٣٠٨؛

محجوب ٬محمدجعفر» ٬داستانهاي عاميانه فارسي ] ـاعجوبه و محجوبه[ ـ( ٬مجله سخن ٬
سال  ٬١١ش ] ٥ـشهريور ١٣٣٩ش[ ـ ٬ص ٥٧٢-٥٦٥؛
مــنزوي ٬احـمد ٬فـهرست نسـخههاي خـطي فـارسي  ٬مـؤسسه فـرهنگي مـنطقهاي ٬تـهران
١٣٤٩ش ٬ج١٥٤١/٢؛
همو ٬فهرستواره کتابهاي فارسي  ٬انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ٬تهران ١٣٧٤ش ٬ج ٬١ص
٢٧٨-٢٧٧؛
نويسنده ناشناخته ٬تحفه  ٬به اهتمام محمدتقي دانشپژوه ٬بنگاه ترجـمه و نشـر کـتاب٬
تهران ١٣٤١ش ٬ص.٦٥-٥٩ ٬٥٠-٣٩

٥٢

ضميمه شماره  ٦نامه فرهنگستان

ضميمه شماره  ٦نامه فرهنگستان ٥٣

صفحه اول نسخه اعجوبه و محجوبه در کتابخانه مجلس

٥٤

ضميمه شماره  ٦نامه فرهنگستان

يکي از صفحات نسخه مجلس

ضميمه شماره  ٦نامه فرهنگستان ٥٥

صفحه آخر نسخه مجلس
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