
 

 لیله و دمنهک
  

 ینصراهللا منش یابوالمعال
  

  



2 
 

 

 

 یلکاهللا تو یوعل

ه آثار قدرت او بر چهره روز روشن کرا جل جالله  يسپاس و ستایش مرخدا
بوت را که تار عنک يبخشاینده ا ،مت او در دل شب تار درفشانکتابان است و انوار ح

در فطرت  ،دشمنان گردانیده نیش پشه را تیغ قهر ک يجبار ،ردکسد عصمت دوستان 
و بدایع ابداع در عالم  ،اینات به وزیر و مشیر و معونت و مظاهرت محتاج نگشتک
و آدمیان را بفضیلت نطق و مزیت عقل از دیگر حیوانات  ،ون و فساد پدید آوردک

هدایت و ارشاد رسوالن فرستاد تا خلق را از ظلمت و ضاللت  يو از برا ،ممیز گردانید
و آخر ایشان در نوبت و  ،را بنور علم و معرفت آذین بستند یو صحن گیت ،یدندبرهان

سید المرسلین و خاتم النبیین و قائدالغر  ،آسمان حق و آفتاب صدق ،اول در رتبت
اهللا علیه و  یصل ،را یالمحجلین ابوالقاسم محمد بن عبداهللا بن هاشم بن عبد مناف العرب

و به معجزات ظاهر و  ،عز نبوت و ختم رسالت برگزید يبرا ،عترته الطاهرین یعل
و از جهت الزام حجت و اقامت بینت به رفق و مدارا  ،دالیل واضح مخصوص گردانید

و  ،فار ظاهر گشتکتا معاندت و تمرد  ،و به اظهار آیات مثال داد ،دعوت فرمود
 یالتفات نم یو معجزات حس یه به دالالت عقلکخردمندان دنیا را معلوم گشت 

هم از وجه شرع و هم از طریق  ،آنگاه آیات جهاد بیامد و فرضیت مجاهدت ،نمایند
و انصار  ،و ثبات عزم صاحبت شریعت بدان پیوست یو تایید آسمان. ثابت شد ،خرد

تا  ،و مدد توفیق جمال حال ایشان را بیاراست ،حق را سعادت هدایت راه راست نمود

و  ،گردانیدند كایشان پا كو پشت زمین را از خبث شر ،وردندافران آکبقمع  يرو
 . ز خود قرار دادندکرا به اقطار و آفاق جهان برساندیدند و حق را در مر یملت حنیف

 فحمدا ثم حمدا ثم حمدا
 ر المزایاکاذا ش یلمن یعط

 من یال یو تبلطغا تحیات
 الغدایا و العشایا یبیثرب ف

 الیه يسالم مشوق یهد
 رائم و الصفایاکمن المدح ال

 یبر ذات معظم و روح مقدس مصطف يدرود و سالم و تحیت وصلوات ایزد
ه امداد آن به امتداد روزگار متصل ک يدرود ،و اصحاب و اتباع و یاران و اشیاع او باد

یا ایها الذین  یالنب یته یصلون علکان اهللا و مالئ ،لبه برآردکاز  كنسیم آن خا ،باشد
 . نوا صلوا علیه و سلموا تسلیماآم

این امت بهمه آفاق بهمه  کمل ،ه این ملت مخلد ماند وکبایست  می و چون
است جهانیان  یاز معجزات باق یکه یکو صدق این حدیث  ،آفاق و اقطار زمین برسد

االرض فاریت مشارقها و  یزویت ل«اهللا علیه و آله  یصل یقال النب: را معلوم گردد
 یو رض یاهللا عل یرا صل یمصطف يخلفا» . منها یل يمازو یامت کو سیبلغ مل مغاربها

و  ،داشت یو فرمان مطلق ارزان ،و حل و عقد دست برگشاد یعنهم در امر و نه
یا ایها :حیث قال عز و جل ،مطاوعت ایشان را بطاعت خود و رسول ملحق گردانید
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ه تنفیذ شرایع دین و اظهار ک. مکاالمر من یلالذین آمنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسول و او
و مدت آن مقرون  ،روزگار مخلد نماند يدین دار بر رو كسیاست ملو یشعایر حق ب

: هکو اشارت حضرت نبوت بدین وارد است  ،عمر عالم صورت نبندد يبه انتها
 ،اسالم سایه آفریدگارند كه ملوکو بحقیقت بباید شناخت . و الدین توامان کالمل

 یوه ایشان آبادانکو بهیبت و ش ،زمین بنور عدل ایشان جمال گیرد يه روک ،عز اسمه
ه بهیچ تاویل حالوت عبادت را آن اثر نتواند بود ک ،جهان و تالف اهواء متعلق باشد

ارها کنظام  یو اگر این مصلحت بر این سیاقت رعایت نیافت ،ه مهابت شمشیر راک
ب که در طباع مرکو چنان ،يه از میان امت پیدا آمدلمکو اختالف  ،یگسسته گشت

و  یو اصول شرع ،يردکخویش در مهمات اسالم مداخلت  يبه را یسکاست هر 
ثر مما کمایزع السلطان ا: گوید می و عمربن الخطاب ،یمختل و مهمل گشت یقوانین دین

صدورهم من  یف النتم اشد رهبه: از قرآن عظیم است یو اقتباس این معن ،یزع القرآن
و  ،باز نباشد یه نادان جز بعاجل عذاب از معاصکبانهم قوم الیفقهون زیرا  کاهللا ذل

 . نشناسد ،جل جالله ،يبار يباریاکمال عظمت و ک

 ش خرد نه همخوابه ستکنزد آن 
 شیر بیشه چو شیر گرمابه ست

افتد  کشف نزدیکه در سایه رایت علما آرام گیرد تا بآفتاب کس کو آن 
ه اوهام نهایت آن را در کوه و مهابت در ضمیر او پیدا آید کبمجرد معرفت آن ش

اهللا من عباده  یانما یخش: یقوله تعال. نه آن نتواند رسیدکنتواند یافت و خواطر به 
 یب کضایع است و مل کمل یه دین بکگردد  می م این مقدمات روشنکبح. العلماء

لقد ارسلنا رسلنا : دست اسماوه و عمت نعماوهتق ،گوید می يو خدا ،دین باطل
تاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه باس کبالبینات و انزلنا معهم ال

 ،نماید می ينظم این آیت پیش از استنباط و رویت چون متباعد. شدید و منافع للناس
ما پس از تامل غبار ا ،ندارند يدیگر تناسب بیشترکتاب و ترازو و آهن به یکه ک

دیگر هرچه که این الفاظ به یکشبهت و حجاب ریبت برخیزد و معلوم گجردد 
تاب تواند کچه بیان شرایع ب ،هر چه ظاهر تر يرااعجاز یلمتکمتناسب تر است و هر 

و چون . بشمشیر یتنفیذ این معان ،تقدیم ابواب عدل و انصاف بترازو و حساب و ،بود و
و نشاندن آتش  ،است یوه پادشاهان اسالم نامرعکش یح دین به مصالکمقرر گشت 

ه فواید دین و دنیا ک ،را كفرضیت طاعت ملو ،مهابت شمشیر آبدار متعذر یفتنه ب
تر و عقیدت که دین او پاکه هر کو روشن گردد  ،هم شناخته شود ،بدان باز بسته است

پادشاهان مبالغت زیادت  ياو تعظیم فرمانه كتر در بزرگ داشت جانب ملو یاو صاف
و  ،ان دین پنداردکو هوا و طاعت و اخالص و مناصحت ایشان را از ار ،واجب شمرد

امام  یسکه اگر کتردد بباید دانست  یو ب ؛ظاهر و باطن در خدمت ایشان برابر دارد
ه خلل آن به اطراف والیت کروا دارد  یو بسیار خیانت كاندیشد و اند یاعظم را خالف

چه مضرت آن هم  ،ت او بازگردد در دنیا مذموم باشد و بآخرت ماخوذکممل ینواحو 
 . ام شریعت پیوندد و هم خواص و عوام امت در رنج و مشقت افتندکبه اح

از  ینون شمتکا ،دین است تقریر افتاد یه تالک کاین قدر از فضایل مل
و  ،رده شودکاست یاد  یو نفیس تر موهبت یه پادشاهان را ثمین تر حلیتکمحاسن عدل 

: یقال تعال. دران هم جانب ایجاز و اختصار را برعایت رسانیده آید بعون اهللا و تیسیره
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اهللا  یصل ،داوود را. م بین الناس بالحقکاالرض فاح یخلیفۀ ف كیاد داود انا جعلنا
ت ه در سیرکنه به رآن ،با منقبت نبوت بدین ارشاد و هدایت مخصوص گردانید ،علیه

اما طراوت خالفت بجمال انصاف و معدلت متعلق  ،صورت بندد يارکوکانبیا جز نی
ران نبوت صاحب شریعت این کاز من یکه یکو در قصص خوانده آمده است . است

عن الفحشاء و  یو ینه یالقرب يان اهللا یامر بالعدل و االحسان و ایتاء ذ: هکآیت بشنود 
آنچه در دنیا  یتمام: متحیر گشت و گفت ،رونکم تذکم لعلکیعظ ،یر و البغکالمن
ار شود و اوساط مردمان را در سیاست ذات و خانه و تبع خویش کعالم ب یآبادان يبرا

در این آیت بیامده  ،ن نگرددکارزان مم یار دهقان هم بکمثال نفاذ  ،بدان احتیاج افتد
در عبارت آرد  یاین معانه ک یه اگر مخلوق خواستک ،دام اعجاز ازین فراترکو  ،است

در حال ایمان  ؛يو حق سخن بر این جمله گزارده نشد یاغذ مستغرق گشتک یبس
ه بر مالزمت سه خصلت کو واضح فرمان . آورد و در دین منزلت شریف یافت

وهیده مشتمل پوشیده نماند و که بر مجانبت از سه فعل نک یپسندیده مقصور است و نه
خفف اهللا عنه  ،کو در ترجمه سخنان اردشیر باب. نباشد بتقریر و ایضاح آن حاجت

و ال عماره اال  ،و المال اال بالعماره ،و الرجال اال بالمال ،بالرجال کالمل: هکاند  آورده
مال قائم  یو مرد ب ،مرد مضبوط نماند یب کمل: هکچنان باشد  یمعن ،بالعدل والسیاسۀ

و بر حسب این . ن نشودکعدل سیاست مم یت بو عمار ،و مال بدست نیاید ،نگردد
مال عدل و سیاست  يیمیاکمالست و  يه آلت جهان گیرکتوان شناخت  می سخن
 ،كو ترجیح آن بر دیگر اخالق ملو ،و فایأه در تخصیص عدل و سیاست. است

و رسیدن آن بخاص  ،است ینهایت کش یارم و انواع عواطق را بکه ابواب مکآنست 
و دور  ،افه مردمان را شامل گرددکن منافع این دو خصلت کول ،ر ظاهر داردو عام تعذ

و مزید ارتفاعات و تواتر  ،یچه عمارت نواح ،جهان را ازان نصیب باشد کو نزدی
سب ارباب کو تمهید اسباب معیشت و  ،و ترفیه درویشان ،موات يو احیا ،دخلها

و ضبط . و قمع مفسدان ،و امن راهها ،استبعدل متعلق  ،و امثال و اخوات آن ،حرفت
عالم را از  يو هیچیز بقا ،بسیاست منوط ،و زجر متعدیان ،کو حفظ ممال ،کمسال

ه مصلحان کرا این منزلت تواند بود  يارکوکدام نکو نیز . تر نیست ياین دو باب قو
رده آید کایت رع یه این دو طرف بواجبکو هر گاه  ؟آسوده باشند و مفسدان مالیده

و رعیت برقاعده هوا  يرکخاص و عام و لش يو دلها ،حاصل آید يامگارکمال ک
و دوست و دشمن در ربقه طاعت و خدمت جمع شوند و نه در ضمیر  ،والقرار گیرد
ر آن در آفاق کو ذ ،شان را مجال تمرد ماندکو نه گردن  ،صورت بندد يضعیفان آزار

این . و رهینه دوام در ضمن این بدست آید ،مطرز گردد یسوت پادشاهکو  ،سایر شود
 ،تقریر افتد ،و محاسن عدل و سیاست ،و دولت کچند موجز از خصایص مل یلمتک
 . بمنه وسعۀ جوده ،واهللا الموفق التمامه ،بدگر اغراض آورده شود ينون روکا

را و  ه خطه اسالمک ،عز اسمه ،را ير مر خداکو سپاس و حمد و ثنا و ش
مال و هیبت و سیاست خداود عالم سلطان کواسطه عالم را بجمال عدل و رحمت و

االسالم ظهیر االمام مجیراالنام بمین الدوله وامین الملۀ  کرقاب االمم مل کاعظم مال
 كملو یبالد اهللا سلطان عباداهللا مدیل اولیاءاهللا مذیل اعداءاهللا مول کو شرف االمۀ مل

و السالطین  كالعالم عالءالدنیا و الدین قاهرالملو یسالطین فالعرب و العجم فخرال
هف کفره و الملحدین کالصادع بامراهللا القائم بحجۀ اهللا معز االسالم و المسلمین قامع ال

االعداء المنصور من السماء شهاب  یالخافقین الموید عل یالثقلین ظل اهللا ف
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ین کتکمنصور سب یاب. . . االرضین یسماءالخالفۀ نصاب العدل و الرافۀ باسط االمن ف
عضداهللا امیرالمومنین اعزاهللا انصاره و ضاعف اقتداره آراسته گردانیده است و جناح 

هم از  ،م استحقاقکبح ياحسان و انعام او بر عالم و عالمیان گسترده و نوبت جهاندار
ایت و نف حمکبدو رسانیده و خالیق اقالیم را در  ،تسابکوجه ارث و هم از طریق ا
امت و ملت را در سایه عدل و سامه رافت و آرام داده و  يرعایت او آورده و ضعفا

رده و عزایم کبه ایالت و سیاست او تفویض  يو زمان شهریار ،يامگارکعنان 
ه کتا بهر طرف  ،پادشاهانه را به امداد فتح مبین و تواتر نصر عزیز موید گردانیده

واجب بینند و ماثر  یرایت او را استقبال و تلق فرماید ظفر و نصرت لو او یتکحر
آورده ست  يبجا کسب ممالکو مطلع عمر از جهت  یه در عنفوان جوانکانه کمل

 . شده است یدنیا و دستور پادشاهان گیت كامروز قدوه ملو

 نار کعالم در  کحمله گرفته مل کبی يا
 سایه پروردگار یآفتاب خسروان

 یاز حد بندگ يگرفت تا پا يسر آل بوحلیم جا و براثر اگر دیو فتنه در
 یاز نوع یو آداب سپاه آرائ یشکرکار ایشان رسوم لشک كبیرون نهادند در تدار

ارنامه دولت کو  ،ه روزنامه سعادت باسم و صیت آن مورخ گشتکتقدیم فرمود 
 ر محاسن آن جمال گرفتکبذ

الزالت ثابتۀ  ،قاهره و فر دولت یه بفضل ایزد تعالکو بدین دو فتح با نام 
حضرت و ناحیت بقرار معهود و  يارهاکنظام  ،تیسیر پذیرفت ،راسیۀ االطواد. االوتاد

 یو برقاعده درست و سنن راست اطراد و استمرار یافت و تمام ،رسم مالوف باز رفت
 يشرکخواص و عوام و ل يو دلها ،شیدند و سر بخط آوردندکمفسدان اطراف دم در

 ،و نفاذ اوامر پادشاهانه از همه وجوه حاصل آمد ،رطاعت و عبودیت بیارامیدو رعیت ب
ر آن کو ذ ،در ضمایر دوستان و دشمنان قرار گرفت یو هیبت پادشاه کو حشمت مل

و اگر در تقریر محاسن نوبت این پادشاه . در آفاق و اقطار عالم شایع و مبسوط گشت
 یوشرع یخوض- مخلد باد و بر دشمن مظفر که در ملک- امگار کدین دار و شهریار 

داده  یو بسط یرا شرح یشاهنشاه كو فضایل ذات بزرگ و مناقب خاندان مبار ،رود
جا کو من بنده را خود این محل از  ،تاب فایت گرددکغرض از ترجمه این  ،شود

 ه ک ؟دولت قاهره گویم يه ثناکتواند بود 

 يت را زبان باشدکاگر ممل
 يجهان باشد شاه يثناگو

 که خواهد فلکبوالمظفر  کمل
 يامران باشدکه مانند او ک

 تراست  يان ثناکزصد داستان 
 يداستان باشد که یکهمانا 

در  -ه همیشه پادشاه و بنده پرور بادک- و اقتدا و تقیل این پادشاه بنده پرور
را اناراهللا اسالف  كخصال ملو یو معال ،بوده است كارم خاندان مبارکبم يجهاندار

 . براهینهم قبله عزایم میمون دانستست
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 تسبکسب یکال كاباه بذا یالف

. ه در تقدیم ابواب عدل وسیاست خداوندک یآن چند آثار حمید مرض
هف المسلمین ابوالقاسم محمود کیمین الدولۀ و امین الملۀ نظام الدین  ،یسلطان ماض

سوابق امیر  يه در احیاکو بر آن جمله  ،انهانار اهللا برهانه و ثقل بالخیرات میز ،راست
نمود تا آن را بلواحق  یسع ،نوراهللا حفرته و بیض غرته ،عادل ناصرالدین و الدولۀ

ه ظلمه کمذموم  يو سنتها ،و رسوم ستوده او را تازه و زنده گردانید ،خویش بیاراست
وده و مرفه پشت زمین آس يرد تا خالیق روکبار محو کو متهوران نهاده بودند بی

مال سیاست آن خسرو کو دوست و دشمن بعلو همت و  ،بدیوار امن و فراغت آوردند
بر اطالق نفاذ  کاو در ممال يو مثالها ،اعتراف نمودند ،رداه اهللا رداء غفرانه ،دین دار

و جباران روزگار در امان حریم او پناه طلبیدند و شرف و سعادت خویش در  ،یافت
غزنین و زابلستان و نیمروز و خراسان و  کممال یو تمام ،ابعت او شناختندطاعت و مت

و اصفاهان و بالد  يخوارزم و چغانیان و گرگان و طبرستان و قومس و دامغان و ر
آن شاهنشاه محتشم تغمده اهللا برحمته آمد  يهندوسند و مولتان در ضبط فرمانبردار

ما سپاهانست و دیگر ترمذ و  کحد مل کی: هک يراند كه گاه گاه بر لفظ مبارکچنان
 کو مسال کتاب ممالکه کو هر . سه دیگر خوارزم و چهارم گذاره اب گنگ

 که بسطت ملکپوشیده نماند  يخوانده است و طول و عرض این دیار بشناخته برو
لمه حق مقصور گردانیده ک يانه بر اعالکوانگاه همت مل ؛تا چه حد بوده است يو

رده و کویش را بر نصرت دین اسالم و مراعات مصالح خلق وقف همال خ یوذات ب
و از جانب مولتان تا نهر واله  ،یالنجرو بانوسکناره آب قنوج و حدود کابل تا کاز در 

و از جانب  ،مصر یمحیط و حوال يو منصوره و سومنات و سرندیب و سواحل دریا
له عمر و یذیه و اطراف یمن و سبپوره و سند و سیوستان و س ینواح یقصدار تمام

و آفتاب  ،سیر دوهزار فرسنگ در خطه اسالم افزودکدر ت ،رانکرمان و سواحل مک
و شعاع سپهر اسالم در  ،بتافت يس ماه رایت محمودکبر آن دیار از ع يملت احمد

و  ،دها مساجد بنا افتادکبت يگسترده شد و بجا یسایه چتر آل ناصر الدین بر آن نواح
 را جلت اسماوه ناسزا كالملو که بروزگار پادشاهان گذشته ملکضع در آن موا

و زیادت هزار منبر  ،خوانند می نند و قرآن عظیمک می گفتند امروز همواره عبادت می
 يگویند و فرض ایزد می عز اسمه ينهاده شده است ه در جمعات و اعیاد بران ثناءبار

ایزد - ست کم دولت این خاندان مباره ایاکو در مدت صد و هفتاد سال  ،گزارند می
افره کم و بیش از برده کپنجاه هزار  یدر سال - آن را به هزار و هفتصد برساناد  یتعال

و تادامن قیامت از  ،نندک می و ایشان ایمان قبول ،آرند می از دیار حرب بدیار اسالم
و رازق خویش  و همه بوحدانیت خالق ،زاید می و تناسل ایشان مومن و مومنه توالد

 یمحمود و تمام يات و مثوبات و حسنات آن شاهانشاه غازکو بر ،باشند می معترف
ه خداوند ک-و دیگر سالطین دولت میمون را . گردد می این خاندان را مدخر كملو

 - و عمر ایشان باد  کبهرام شاه وازث مل يشاهنشاه غاز یعالم پادشاه عصر خسرو گیت
از ایشان در ایالت و سیاست و عدل و رافت  که هریک ،تفضایل و مناقب بسیار اس

 اند  بوده یحده امت یعل

سخن در تقریر آن معیوب  یاشباع یه بک ،ن نیستکاما شرح و تفصیل آن مم
الجرم به . تاب محجوب گرددکداده شود غرض از ترجمه این  یو اگر بسط ،نماید
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در این  يو خالل جهاندار یادشاهضعار پ یصاف يو و عقیدتهاکنی يمیامن آن نیتها
و سیرت پادشاهان این  ،بزرگ موبد و مخلد و دایم و جاوید گشته است يخاندانها

و زمانه عز وشرف را  ،آدم شده یطراز محاسن عالم و جمال مفاخر بن ،ثبتها اهللا ،دولت
ه مخایل ک یلو حمداهللا تعا. ر خورشید نبشتهکر آن بقلم عطارد بر پیکو ذ ،انقیاد نموده

بندگان مخلص  يو امیدها ،مزید مقدرت و دالیل مزیت بسطت هرچه ظاهرتر است
تسب کمیمون خواهد افزود و موروث و م کدر آنچه دیگر اقالیم عالم در خطه مل

 یو این بنده و بنده زاده را در مدح مجلس اعل ؛مترکاندران بهم پیوست هرچه مستح
 ،گفته شده است یشاهنشاه كه از زبان مبارکایست ضاعف اهللا اشراقه قصیده  يقاهر

 : ه الیق این سیاقت بود اثبات افتادکدو بیت ازان 

زمطن را بجمال عدل و رحمت خداوند عالم  يو تقدس همیشه رو یایزد تعال
 يالنعم آراسته داراد، و در دین و دنیا بغایت همت و قصارا یشاهنشاه عادل اعظم ول

القاب میمون و زینت نام  ينابر اسالم را شرقا و غربا بفر و بهاو م ،امنیت برساناد
بارگاه همایون را سجده گاه شاهان دنیا  كو خا ،مزین گرداناد یشاهنشاه كمبار

 ،نادک

 . و یرحم اهللا عبدا قال آمینا

تواله اهللا  ،یگوید بنده وبنده زاده نصراهللا محمد عبدالحمید بوالمعال یهم
ادام اهللا اشراقه  یشاهنشاه يچون بفر اصطناع و یمن اقبال مجلس قاهر ،ریم بفضلهکال

خانه خواجه من بنده اطال اهللا بقاءه و ادام ایامه و انعامه و رزقه اهللا سعادة الدارین قبله 

عبه علما و امائل این حضرت بزرگ الزالت ممحروسۀ االطراف کاحرار و افاضل و 
و او در ابواب  ،يذ و پناه جانب او را شناختندمال یو جملگ ،ناف بودکمحمیۀ و اال

را بر آن  کو التماسات هر ی ،یلف و تنوق واجب داشتکتفقد و تعهد ایشان انواع ت
ه مانند آن بر خاطر اهل روزگار نتواند گذشت ک يردک یجمله باهتزاز و استبشار تلق

 افتد حاجت  یه در آن بزیادت اطنابکازان شایعتر است  یر این معنکو ذ-

و در عرصه و ال  ،ون و استنامت حاصل آمده بودکالجرم همه را بجانب او س
سایر داشتند  يرکوافر و ذ یفضل که هر یکاز مشاهیر ایشان  يو هوا و طایفه ا

و  ،محمد عبدالحمید اسحق یچون قاض ،نان خانه وبطانه مجلس بودندکبمنزلت سا
و  ،یعبدالرحمن بست ،یصاعد میهن ،خیاط یعل: و امامان ،برهان الدین عبدالرشید نصر

عبدالرحیم  ،ادیب يمبشر رضو ،یو محمد عثمان بست يمحمد نسابور ،یمحمد سیف
 یدر بعض ،يفاخر ناصر، سعید باخرز ،يمحمود سگز ،يعبدالحمید زاهد ،یافکاس

و  ؛ءالغابرینرحم اهللا الماضین منهم و اطال بقا ،يمحمود نشابور ،يمحمد خباز: اوقات
تازه گشته بود و  یرات و گفتار ایشان چنان الفکمن بنده را بر مجالست و دیدار و مذا

ه از مباشرت اشغال و مالبست اعمال کسب هنر آن میل افتاده کبمطالبت و مواظبت بر 
را از ایشان  یکه یک یو غایت نهمت بران مقصور داشتم. بود می یلکاعراض 

و آن را سرمایه سعادت و اقبال و دولت  ،یموانست جستم او یو ساعت یدریافتم
و در معرض  ،ه این سخن در لباس تصلف بر خواطر گذردکنست کو مم ؛یشناختم

اما چون ضرورت انصاف نقاب حسد از جمال خویش  ،تسوق پیش ضمایر آید
 یر و اظهار بعضکتاب بر ذکه این کو در آیات براعت و معجزات صناعت  ،بگشاید
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و رنج  ،بلند نباشد یشناخته گردد تا در تحصیل همت ؛بسزا رود یازان مشتمل است تامل
بر دیگر جانوران بدان  یه شرف آدمک ،در سخن ،تعلم هرچه تمامتر تحمل نیفتد

 این منزلت نتوان یافت  ،است

 ید تنقسم المعالکبقدر ال

ن جمع را و چون روزگار برقضیت عادت خویش در بازخواستن مواهب آ
  ،ندانستم يتب متهدکبپراگند و نظام این حال گسسته شد خویشتن را جز بمطالعت 

 تابکالزمان  یو خیر جلیس ف

 اند  ه گفتهکم آنکو بح. ه نعم المحدث الدفترکو در امثال است 

 جد همه ساله جان مردم بخورد

این  يدر اثنا و ،يبود یو بتواریخ و اسمار التفات یرف یگاه از گاه احماض
حضرت جلت  يه از احداث فقهاکابراهیم اسماعیل ادام اهللا توقیفه  یحال فقیه عالم عل

یافت و مزاج او  يو در این وقت توفیق حسن عهد-است  یبمزیت هنرو خرد مستثن
اگرچه ازان چند . لیله ودمنه تحفه آوردکاز  ینسخت-م پذیرفت کبتقلب احوال تفاوت 
 یو حقوق او را باخالص دوس ،نموده آمد كتب بود بدان تبرک نسخت دیگر در میان
جزاه  ،و حریت او بدان مخلد گردانیده آمد ير حق گزارکو ذ ،برعایت رسانیده شد

و بتامل و  ،افتاد یدر جمله بدان نسخت الف. اواله و اخراه یاهللا خیرالجزاء و لقاه مناه ف

ه ک ،غبت در مطالعت آن زیادت گشتو ر ،تاب بهتر جمال دادکر محاسن این کتف
ابواب  يبنا: رده اندکن یتابکدر مدت عمر عالم ازان پرفایده تر  یتب شرعکپس از 
ه خواص کوانگه آن را در صورت هزل فرانموده تا چنان ؛مت و موعظتکآن برح

شناختن تجارب بدان مایل باشند عوام بسبب هزل هم بخوانند و بتدریج  يمردمان برا
 . ن گرددکتها در مزاج ایشان متممکآن ح

هم سیاست  ،ان خرد و حصافت و گنج تجربت و ممارست استکو بحقیقت 
بشنودن آن مدد تواند بود و هم اوساط مردمان را در حفظ  کرا در ضبط مل كملو

 یم«ه کاز براهمه هند را پرسیدند  یکو ی. از خواندن آن فایده حاصل تواند شد کمل
 ،ه مرده بدان زنده شودکداروها روید  يوههاست و دروکستان گویند بجانب هندو

 ،اشیاء کحفظت شیئا و غایت عن«ه کجواب داد » ؟ طریق بدست آوردن آن چه باشد
و از داروها اند  وهها علما را خواستهکو از  ،این سخن از شارت و رمز متقدمان است

ردند و بسمت علم حیات ابد ه بسماع زنده گکسخن ایشان را و از مردگان جاهالن را 
 كلیله دمنه خوانند ودر خزاین ملوکه آن را کاست  یو این سخنان را مجموع ،یابند

 . »آوردن این غرض بحصول پیوندد یاگر بدست توان ،هند باشد

ه از امت به کدام فضیلت ازین فراتر کو  ،تاب را نهایت نیستکو محاسن این 
نوشروان  يسرکبه  یو چون پادشاه ؟نگشت امت و ملت به ملت رسید و مردود

ر یاس کاست و ذ یه صیت عدل و رافت او بر وجه روزگار باقک-خفف اهللا عنه رسید 
 يارکوکه سالطین اسالم را در نیکتا بدان حد  ،و سیاست او در صدور تواریخ مثبت

داشته  یانه پیغامبر او را این شرف ارزکدام سعادت ازین بزرگتر کو  ،نندکبدو تشبیه 



9 
 

انوشیروان مثال داد تا آن را بحیلتها از دیار  - العادل؟ کزمن المل یه ولدت فکاست 
خویش  کمل يارهاک يو بنا. ردکترجمه  يت پارس آوردند و بزبان پهلوکهند بممل
آن نهاد و اشارات و مواعظ آن را قهرست مصالح دین و دنیا و نمودار  یبر مقتض

 یعزیز و ذخیرت یو آن را در خزاین خویش موهبت،سیاست خواص و عوام شناخت
 . عجم بود بر این قرار بماند كه آخر ملوکو تا آخر ایام یزدجرد شهریار  ،نفیس شمرد

اسالم فتح شد و صبح ملت  يرهاکو چون بالد عراق و پارس بر دست لش
ا بدان گذشت و ایشان ر می تاب بر اسماع خلفاکر این کرد ذکطلوع  یحق بر آن نواح

بن عبداهللا بن  یبود تا در نوبت امیرالمومنین ابوجعفر منصوربن عل می یو شعف یمیل
اهللا  یصل یه دوم خلیفت بوده است از خاندان عم مصطفک ،اهللا عنهم یالعباس رض
و آن  ،ردکترجمه  يبلغت تاز يابن المقفع آن را از زبان پهلو ،عن عمه یعلیه و رض

 . ردندک ابر امت بدان اقتداکتمام افتاد و دیگر ا یپادشاه را بران اقبال

ه در شرح آن کاو ازان شایع تر است  کو حال علو همت و بسطت مل
ه کآن پادشاه محتشم حضرت بغداد است  یاز آثار باق یکو ی. حاجت افتد یباشباع

نه . و مدینه السالم عالاالطالق آنست کز خالفت و مستقر امامت و منبع ملکامروز مر
از خصایص آن  یکو ی. فرکدهند و نه در دیار  می نشان يدر بالد اسالم چنان شهر

امیرالمومنین ابوجعفر : ه وفات خلفا آنجا اتفاق نیفتدکحضرت مداهللا ظاللها آنست 
آخرت  کدنیا بمل که حرسها اهللا از ملکم یمنزلکاهللا عنه به بئر میمون ی یمنصور رض

اهللا عنه بمرحله  یرض يعبداهللا محمدبن منصور الملقب بالمهدو امیر المومنین ابو ،رفت
 يالملقب بالهاد يبن المهد یو امیرالمومنین ابومحمد موس ،ماسبذان در راه گرگان

الملقب بالرشید به طوس و  يو امیرالمومنین ابوجعفر هرون بن المهد ،آباد یبعیس
شته کو محمد امین ببغداد  ،طرسوسامیرالمومنین ابوالعباس عبداهللا بن هرون الملقب به 

و در این  ،رده بودندکشد اما در آن حال خلیفت نبود واغلب امت بر خلع او اجماع 
امیرالمومنین ابومنصور الفضل الملقب بالمسترشد باهللا در حدود عراق  کعهد نزدی

و محاسن این . دهند می شهید شد و میان آن موضع و حضرت بغداد مسافت تمام نشان
و شرح و  ،نموده اند یس از اصحاب تواریخ دران خوضکشهر بسیار است و هر

 . بیاورده یتفصیل آن مستوف

رده آمد هر چند کچند از سخنان امیرالمومنین منصور ایراد  يته اکنون نکو ا
با هم  يرو: باشد يه خوانندگان را ازان فایده اکن است کآن نیست اما مم يه جاک

قالوا و من ! ما اریدکاربعۀ  یباب یون علکان ی یال یما احوجن: هکگفت  می نشینان خود
اما احدهم . ما ان السریر الیقوم اال بقو ائمه االربعکاال بهم  یکمن الیقوم مل: قال؟ هم

من  فصاحب شرطه ینصف الضعفاء یو اما الثان ؛اهللا لومۀ الئم یفقاض الیاخذه ف
ه بر درگاه من قائم کمحتاجم بچهار مرد چگونه : هکچنین باشد  یمعن. . . االقویاء
 یه بک یسانک: گفت ؟ایشان چگونه است یتفصیل اسام: حاضران گفتند! گردند 
از  یکی: چهارپایه راست نیستد یه تخت بکراست نتواند بود چنان کار ملکایشان 

ام شرع از طریق دیانت و قضیت امانت نگذرد و کاح يه در امضاک یمکایشان حا
ه انصاف مظلومان ضعیف ک یو دوم خلیفت ؛دمان او را از راه حق باز نداردوهش مرکن

ه خراجها و حقوق بیت المال بروجه کناصح  یافکو سوم  ؛بستاند ياز ظالمان قو
وانگه انگشت . ه من از ظلم او بیزارمکروا ندارد  یند و بر رعیت حملکاستقصا طلب 
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 يصاحب برید: گفت ؟امیرالمومنین یست یاکچهارم : گفتند! آه آه : بگزید و گفت
 . ند و از حد صدق نگذردکه اخبار درست و راست انها ک

طلبه  یالجد ف كالفرار بتر كعدو یه حبب الکفرمود  می مثالها يو در اثنا
گریختن را : هکچنین باشد  یمعن. کعین علی كرکعس یل من فکاذا انهزم و اعلم ان 

ه هر کو بدان  يه چون بگریزد در طلب او نروکدر دل دشمن خود دوست گردان بآن
 . ر توند بر تو جاسوسندکه در لشک

نهاد و گرد تخلف برآمد و تقاعد  يعذر ،ردکرا بحضرت استدعا  یو عامل
 يآمدن سو يآید برو می اگر گران: هکمثال او را بر این جمله توقیع فرمود  ،نمود

ه کباید  ،ردیمکتخفیف موونت قناعت  يبرا ياز و یجثه ما ببعض یحضرت ما با تمام
 . تن بدرگاه آرند یسر او ب

 اهللا عنهما یرا رض يوصابت پسر خویش امیرالمومنین مهد يو در اثنا
ار هم تنگ کو  ،نیاز شوند یه از تو بکن کر فراخ مکنعمت بر لش ،پسر يا: گفت می

 یتنگ خوی یو بکنی یده در حد اقتصاد و منع می برسم یعطای ،ه برمندکمگیر 
 . گیر می دار و عنان عطا تنگ می عرصه امید بریشان فراخ ؛يفرما می

 یس را ساتقامتکه هیچ کاست  يارکترس و بیم : هک یگفت می و همیشه
 ،دارد كه از عار باک یریمکیا . ه از عذاب بترسدکبود  يیا دین دار: او ینتواند بود ب

بینم مردمان را ه  می من: ربیع را گفت يروز. ندکه از عواقب غفلت پرهیز ک ییا عاقل

بینم  می ن همگنان را بنده درم و دینارکل ،من بخیل نیستم. نندک می مرا ببخل منسوب
و راست گفته است آن  ،نندکآن خدمت  يدارم تا مرا از برا می آن را از ایشان باز

 ». تو دود یسگ را گرسنه دار تا از پ«ه کیم کح

فالن مقدم فرمان یافت و از او ضیاع بسیار مانده است و : گفتند او را يروز
در تصرف گیرند  یاگر مثال باشد تا عمال بعض ،فرزندان او بدرجه استقالل نرسیده اند

زمین  يرا خالفت روکهر: هکجواب داد . تمام باشد يو در قبض آرند دیوان را توفیر
 . سیر نگرداند از ضیاع یتیمان هم سیر نگردد

ر آن ناطق است کو مناقب این پادشاه را نهایت نیست و تواریخ متقدمان بذ
رحمه اهللا بر تفصیل آن مشتمل است و آنچه از جهت  یالخصوص غرر سیر ثعالب یعل
ان و حدود را بثبات کار ،و دولت تقدیم افتاد کید ملکدر تاسیس خالفت و تا يو

ه چهارصد سال بگذشت و گردش ک م گردانیدکحزم و نفاذ عزم چنان استوار و مستح
به اوساط و اذناب آن  یرد و خللکنتوانست  یچرخ و حوادث دهر قواعد آن را واه

آن  یه برقاعده عدل و احسان قرار گیرد و اطراف و حواشکو هربنا . راه نتوانست داد
 ياثر يد شود اگر تقلب احوال را در وکبنصرت دین حق و رعایت مناظم خلق مو

این قدر از . د و دست زمانه از ساحت سعادت آن قاصر باشد بدیع ننمایدظاهر نگرد
 . بغرض نهاده آید ينون روکاهللا عنه تقریر افتاد وا یفضایل این پادشاه رض

تاب کبدین  یه چنین پادشاهکو در جمله مراد از مساق این حدیث آن بود 
 یاحمد السامان خراسان به امیر سدید ابوالحسن نصربن کو چون مل. رغبت نمود
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ه میل طبعها ک ،شاعر را مثال داد تا آن را د رنظم آرد یکتغمده اهللا برحمته رسید رود
آل سامان بمزید  كو آن پادشاه رضوان اهللا علیه از ملو. بسخن منظوم بیش باشد

 يرمان و گرگان و طبرستان تا حدود روکبسطت مخصوص بود و در نوبت او 
سال مدت یافت و انواع تمتع و  ینیان افزود و سساما کوسپاهان در خطه مل

و . رده شود دراز گرددکا زاحوال او ادراج  یو اگر شمت. بدان پیوست يبرخوردار
 . و بر مطالعت آن مواظبت نمود يعزیز شمرد کتاب را نیکاین 

ه کبرهمن  يو بیدپا ،رده اندکه این جمع بفرمان او کهند  يو دابشلیم را
تاب کو بدین  ،داشته است یسمت پادشاه ،از جمله او بوده استمصنف اصل است 

رده ست کبرهمن  يه بیدپاکتوان شناخت و آن جادویها  می مال خر دو حصافت اوک
ه او را کنادر غریب  يدر فراهم آوردن این مجموع و تلفیقات نغز عجیب و وضعها

 یآن مجال وضع یبکلف را در ترکه هیچ تکاتفاق افتاده ست ازان ظاهرتر است 
ه از کپوشیده نگردد و آن يدارد فضیلت آن بر و يه از خرد بهره اکچه هر . تواند بود

 . اهل بصیرت معذور باشد کجمال عقل محجوبست خود بنزدی

 !؟ ورکچگونه بیند  ینور موس
 !؟ رکچگونه داند  ینطق عیس

آن  تاب مجلدات پرداخته شود هنوز حقکو اگر در تقریر محاسن این 
ر نوشروان که بذکن ابرام از همه حد بگذشت و از آن موضع کل ،گزارده بیاید یبواجب

اما  ؛ندارد یتاب البته مناسبتکرسیده آمده ست تا اینجا سراسر حشو است و با سیاقت 

 کخاصه بنزدی ،مت همیشه عزیز بوده استکه حکغرض آن بود تا شناخته گردد 
رده شود ضایع کتحمل  یپیوسته آید و موونی یان سعیو الحق اگر در ،و اعیان كملو
اصل معتبر  يه معرفت قوانین سیاست در جهان دارکزیرا  ،ثمرت نمانده ست یو ب

ه خریده شود رایگان کو بهربها  ،نفیس یر بر امتداد روزگار ذخیرتکذ ياست و بقا
 . نماید

و اند  ردهکها ترجم یکتاب را پس از ترجمه ابن المقفع و نطم رودکو این 
ه مراد کنماید  می نکل ،گزارده اند یس در میدان بیان براندازه مجال خود قدمکهر

چه سخن  ،مت و موعظتکایت بوده است نه تفهیم حکایشان تقریر سمر و تحریر ح
 . و بر ایراد قصه اختصار نمودهاند  مبتر رانده

و  ،صر گشته استقا يتب تازکچون رغبت مردمان از مطالعت  ،و در جمله
ه آن را کبر خاطر گذشت  ،ه مدروس شدهکم و مواعظ مهجور مانده بود بل کآن ح

رود و آن را بآیات و  یشف اشارات آن اشباعکرده آید و در بسط سخن و کترجمه 
ه زبده چند هزارساله کتاب را کتا این  ،د گردانیده شودکاخبار و ابیات و امثال مو

 . دمان از فواید و منافع آن محروم نمانندباشد و مر یاست احیای

در تضمین امثال و  یو شرایط سخن آرای ،رده شدکو هم بر این نمط افتتاح 
 ،رده شدکو ترجمه و تشبیب آن  ،تلفیق ابیات و شرح رموز واشارات تقدیم نموده آمد

ر ر برزویه طبیب مقصور است و ببزرجمهر منسوب هرچه موجزتکه بر ذکباب  کو ی
و  یلکه از پیرایه سیاست ک یو هر معن. ایت استکآن بر ح يپرداخته شد چه بنا
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آن را بیاراید  یه بلباس عاریتکخواهد  یسکعاطل باشد اگر  یمت اصلکحلیت ح
یم مبر زان استاد گذرد بزیور او که بر ناقدان حکو هرگاه  ،لف جمال نگیردکبهیچ ت

و آن اطناب و بمبالغت مواردت از . ت افتدالتفات ننمایند و هراینه در معرض فضیح
مت بر کو در بستان علم و ح ،ه اصل آنستکداستان شیر و گاو آغاز افتاده ست 

 . تاب از آنجا گشاده شودکخوانندگان این 

. یشاهنشاه يقاهر یاعل كر ان بسمع مبارکپرداخته گشت ذ یو چون بعض
از آنجا . مشرف شد یز تامل عالچند بع يرسید و جزو. اسمعه اهللا المسار و المحاب

و تمییز پادشاهانه است آن را پسندیده داشت و شرف احماد و  یمال سخن شناسکه ک
رامت و تمنیت و مقصور بر کبر ابواب  یرسانیدند مبن یو مثال ،فرمود یارتضا ارزان

 هم بر این سیاقت بباید پرداخت و دیباجه را بالقاب: هکو عاطفت  يانواع بنده پرور
و افتخار  يو این بنده را بدان قوت دل و استظهار و سرور ؛مجلس ما مطرز گردانید

ه بندگان را ک ،حاصل آمد و با دهشت هرچه تمامتر در این خدمت خوض نموده شد
رت کو اول ف يه بدیهه راکو اال جهانیان را مقرر است  ؛از امتثال فرمان چاره نباشد

ل و راه بر روح قدس کنمودار عقل  ،ه و سلطانهکو خلد مل اهللا شانه یاعل ،شاهنشاه دنیا
صورت  يرا تشحیذ يتاب خاطر انور قاهرکنه از تامل اشارات و تجارب این  ،است
 . تواند بود يرا مدد یرد و نه از مطالعت این عبارات الفاظ درفشان شاهنشاهکتوان 

 !تو سخن؟ کتحفه چگونه آرم نزدی
 !جان؟ يسوآرد ب یکآب حیات تحفه 

 !؟ گل را چه گرد خیزد از ده گالب زن

 !مه را چه ورغ بندد از صد چراغ دان؟

هرچه  یهرچه بزرگتر و تربیت یاما بدین مثال این بنده و بنده زاده را تشریف
و ثواب آن روزگار همایون  ،و مباهات و مفاخرت هرچه وافرتر افزود ،تمامتر بود

ه نام ایشان در مقدمه این فصل آورده کگذشته  كملو و نیز اگر. را مدخر گشت یاعل
ر ایشان از آن کما را عزیز داشت تا ذکیافتند و سخنان ح یشده ست از این نوع توفیق

و  يدر متابعت را که زمانه در طاعت و فلکامروز  ،ماند یجهت بروجه روزگار باق
 ،رقاب االمم کیم مالالنع یآدم ول یرایت خداوند عالم سلطان عادل اعظم شاهنشاه بن

و زمان جهان  يامگارکو عنان  ،آمده ست ،اهللا رایه و رایته و نصر جنده والویته یاعل
و مزیت و رجحان این پادشاه  - انه سپرده کبعدل و رحمت وباس و سیاست مل يدار

 كبر پادشاهان عصر و ملو ،نظیر یو فضایل ذات ب كارم خاندان مبارکدین دار در م
حاجت  یه بندگان را دران باطناب و اسهابکازان ظاهر تر است  ،یو باق یدهر ماض

 ه کافتد 

 درصد هزار قرن سپهر پیاده رو
 نارد چنو سوار بمیدان روزگار

ه روز بازار فضل و براعت کو اسم و صیت نوبت میمون  ،هم این مثال داد
عالم  كنهایت همت ملو یلو تعا كاید تبار. است بر امتداد ایام موبد و مخلد گردایند

و انواع تمتع و  ،نادکرا مطلع دولت و تشبیب اقبال و سعادت این پادشاه بنده پرور 
بمنه و رحمته و حوله و  ،داراد یارزان کو ثمرات مل یاز موسم جوان يبرخوردار
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 . قوته
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 تاب بر ترتیب ابن المقفعکمفتتح 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

عز  يپس از حمد بار ،رحمه اهللا ،الحسن عبداهللا ابن المقفعچنین گوید ابو
مال کب یو تعال كه ایزد تبارک ،علیه الصالة و السالم ،و درود بر سید المرسلین ،اسمه

و آدمیان را بفضل و منت خویش بمزیت عقل و  ،مت عالم را بیافریدکقدرت و ح
لید خیرات و که عقل بر اطالق کزیرا  ،رجحان خرد از دیگر جانوران ممیز گردانید

آخرت  يدنیا و رستگار یامکو مصالح معاش و معاد و دوست ،بند سعادات است يپا
و  ،دارد یه ایزد جل جالله ارزانک يغریز: و آن دو نوع است. بدو بازبسته است

در مردم بمنزلت آتش است در  يو غریز. تجارب حاصل آید يه از روکتسب کم
تجربت و  ین نباشد اثر این بکادوات آتش زدن مم یظهور آن ب هکو چنان ،چوب

ه از فیض کو هر. ه التجارب لقاح العقولکاند  ما گفتهکو ح ،ممارست هم ظاهر نشد
سب هنر مواظبت نمود و در تجارب کبهرومند شد و بر  يو عقل غریز یآسمان

 ،بخت خیزد کنی دنیا بیاید و در آخرت يمتقدمان تامل عاقالنه واجب دید آرزوها
 . ما هو االوضح سبیال و االرشد دلیال یال يواهللا الهاد

و  ینهاده است و هرسبب را علت یار را سببکهر یه ایزد تعالکو بباید دانست 

و ایام عمر و روزگار دولت  ،م بدان متعلق باشدکه حک ،یو مدت یهر علت را موضع
تاب و نقل آن از کترجمه این  و سبب و علت. از مقبالن بدان آراسته گردد یکی

عز اسمه آن پادشاه عادل بختیار و شهریار عالم  يه بارکهندوستان بپارس آن بود 
 یاز شعاع عقل و نور عدل حظ ،خفف اهللا عنه ،بن قباد را يسرکامگار انوشروان ک

رت ثاقب کصائب و ف يارها و شناخت مناظم آن راکو در معرفت  ،داشت یوافر ارزان
تا نهمت بتحصیل علم و . بیاراست یو افعال و اخالق او را بتایید آسمان ،ردک يروز

ه هیچ پادشاه کرسید  یو در انواع آن بمنزلت ،تتبع اصول و فروع آن مصروف گردانید
را سزاوار  یو آن درجت شریف و رتبت عال ،آن مقام را در نتوانست یافت يپس از و

بدان مقرون شد تا  يو همت جهان گیر یهو نخوت پادشا. مرشح نتوانست گشت
و جباران روزگار را در ربقه طاعت و  ،دنیا در ضبط خویش آورد کاغلب ممال

 . و آنچه مطلوب جهانیان است از عز دنیا بیافت ،شیدکخدمت 

ه از کتابیست کهند  كه در خزاین ملوکآن بسمع او رسانیدند  يو در اثنا
و پادشاهان را  ،رده اندکطیور و حشرات جمع زبان مرغان و بهایم و وحوش و 

بدان حاجت  ،و قمع خصمان و قهر دشمنان ،درسیاست رعیت و بسط عدل و رافت
 متکو سرمایه هر علم و راهبر هر منفعت و مفتاح هر ح یکو آن را عمده هر نی ،باشد

منافع حاصل  را ازان فواید تواند بود اوساط مردمان را هم كه ملوکو چنان ،شناسند می
 . لیله ودمنه خوانندکتاب کو آن را  ،تواند شد

ه که آن را ببیند و فرمود کهمت بران مقصور گردانید  ،آن خسرو عادل
و اجتهاد او در علم شایع  ،بداند يو هندو یه زبان پارسکهنرمند باید طلبید  يمرد
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نشان یافتند  ییه نام جوانآخر برزو ،مدت دراز بطلبیدند. تا بدین مهم نامزد شود ،باشد
او را پیش خواند و . داشت یو بصناعت طب شهرت ،جمع بود يدر و یه این معانک

رده کبزرگ اختیار  یپس از تامل و استخارت و تدبر و مشاورت ترا بمهم: هکفرمود 
سب هنر کو حرص تو بر طلب علم و  ،یاست تو معلومستکچه حال خرد و  ،ایم

ه بدین دیار نقل کخواهیم  می و ،است یتابکبهندوستان چنین ه کگویند  می و. مقرر
و  يار بر وکساخته باید شد تا بدین . تب هندوان بدان مضموم گرددکو دیگر  ،افتد

آید  می خطیر در صحبت تو حمل فرموده یو مال. يبدقایق استخراج آن مشغول شو
مدت مقام دراز شود و به و اگر  ،ینکفل که بدان حاجت افتد تکتا هر نفقه و موونت 

خزاین ما دران مبذول  یه تمامک ،تا دیگر فرستاده آید یحاجت افتد باز نمای یزیادت
 . خواهدبود

 ،ردندکت او تعیین کحر يمیمون برا یمسعود و طالع يوانگاه مثال داد تاروز
بود ده هزار دینار  که هر یکو در صحبت او پنجاه صره  ،و او بر آن اختیار روان شد

 . برفت کر و بزرگان ملکلش یو بمشایعت او با جملگ. حمل فرمود

و چون بمقصد پیوست گرد  ،بدین مهم آورد يو برزویه با نشاط تمام رو
گشت و از حال  می علما و اشراف و محافل سوقه و اوساط يدرگاه پادشاه و مجلسها

و به . ساخت می یاختالفو بهر موضع  ،پرسید می و مشاهیر شهر و فالسفه يان راکنزدی
طلب علم  يه براکنمود  می و فرا ،ردک می یرفق و مدارا بر همه جوانب زندگان

و اگر چه از هر علم بهره  ،رفت می يبهرجا يو بر سبیل شاگرد. نموده است یهجرت
و دوستان  ،جست می و از هر جنس فرصت ،پیوست می یداشت نادان وار دران خوض

 یکاختیار او بر ی. ردک می را بانواع آزمایش امتحام کو هر ی ،تگرف می و رفیقان
را با او بغایت لطف و  يو برادر یو دوست ،بود یه بهنرو خرد مستثنکازیشان افتاد 
و شفقت او خود را  یو رویت و دوست يرسانید تا بمدت اندازه را ینهایت یگانگ

دهد و قفل این  ين راز بدست ولید ایکه اگر کو بحقیقت بشناخت  ،معلوم گردانید
رم و مروت و حق صحبت و ممالحت را برعایت کبگشاید دران جانب  يسر پیش و

 . رساند

م تر کبرین گذشت و قواعد مصدقت میان ایشان هرچه مستح يچندکچون ی
رام او بیفزود و کشد و اهلیت او این امانت و محرمیت او این سر را محقق گشت در ا

من غرض خویش تا این  ،بذاذر يا: روز گفت کپس ی. واجب دیدفراوان  يمبرتها
 . فایت باشدک یو عاقل را اشارت ،غایت بر تو پوشیده داشتم

 و تو اگر چه مراد خویش مستور ،همچنین است: هکهندو جواب داد 
ه کنون کو ا. تو باظهار آن رخصت نداد ين هواکل ،دید م می من آثار آن یداشت می

ه کو چون آفتاب روشن است . اگر بازگویم از عیب دور باشد یباثت پیوستتو این م
 يو پادشاه شهر خویش را بنگنجها ،يتا نفایس ذخایر از والیت ماببر يآمده ا تو
اما من در صبر و . ير و خدیعت نهاده اکآن بر م يو بنا ،یمت مستظهر گردانکح

 يلمه اکسخن از تو  يتا مگر در اثنا ردمک می و انتظار. مواظبت تو خیره مانده بودم
و بدین تحفظ و تیقظ اعتقاد من در . البته اتفاق نیفتاد ،ه باظهار مقصود ماندکزاطد 

و  کچه هیچ آفریده را چندین حزم و خرد و تمال. تر گشت یمواالت تو صاف
د و نه ه نه ایشان او را شناسنک یو در میان قوم ،ه در غربتکنتواند بود خاصه  کتماس
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 . او بر عادات و اخالق ایشان وقوف دارد

خویشتن : و دوم ،اول رفق و حلم: و عقل بهشت خصلت بتوان شناخت
و چهارم شناختن  ،فراغ ایشان يسوم طاعت پادشاهان و طلب رضا و تحر ،یشناس

تمان اسرار خویش و کو پنجم مبالغت در  ،موضع راز و وقوف برمحرمیت دوستان
ردن و اصحاب را ک یو چرب زبان یچاپلوس كان، و ششم بر درگاه ملوازان دیگر

و هفتم برزبان خویش قادر بودن و سخن بقدر حاجت  ،و بدست آوردنکبسخن نی
ه نپرسند و از ک يرا شعار ساختن و از اعالم چیز یو هشتم در محافل خاموش ،گفتن

گشت  یصال متحله بدین خکو هر. شد احتراز الزم شمردنکاظهار آنچه بندامت 
و در اتمام آنچه بدوستان برگیرد اهتزاز  ،ه بر حاجت خویش پیروز گرددکشاید 
 . نمایند

این  يتو با من از برا یه دوستکو مقرر شد  ،در تو جمع است یو این معان
او  يباشد اگر در همه ابواب رضا یه بچندین فضایل متحلکن هر کل ،غرض بوده ست

 ،بفراغ او پیوندد مبادرت نموده شود از طریق خرد دور نیفتدجسته آید و در آنچه 
 يو عظیم خطر یه بزرگ سخنک ،گردانید یهرچند این التماس هراس بر من مستول

 . است

 ،ردکرد ن ير او واقف گشت این سخن بر وکه هندو بر مکچون برزویه بدید 
و  ،بع اندیشیده بودماظهار این سر فصول مش يمن برا: گفت. و جواب نرم و لطیف داد

آن را اصول و فروع و اطراف و زوایا نهاده و میمنه و میسره و قلب و جناح آن را 

و مقدمات عهود و  ،بحقوق صحبت و ممالحت و سوابق اتحاد و مخالصت بیاراسته
رده و حرمت هجرت و وسیلت غربت را مایه و ساقه کسوالف مواثیق را طلیعه آن 

مباسطت آیم و حجاب  يه بر این تعبیه در صحراکآن شده  و بسیجیده ،گردانیده
. ت معونت تو مظفر و منصور گردمکو بیمن ناصیت و بر ،ر مراد بردارمکمخافت از پی

و از اشباع و اطناب  ،یلیات و حزویات من واقف گشتکاشارت بر  کن تو بیکل
مروت تو همین رم و کاز . حاجت و اجابت التماس زبان داد يگردانید و بقضا یمستغن

ثقت افزاید  یو خردمند اگر بقلعت. تو همین بود یسزید و امید من در صحبت و دوست
ه از ک یوهکیا ب ،م ترکدتر باشد و اساس آن هرچه مستحکه بن الد آن هرچه موک

 . منسوب نگردد یالبته بعیب ،گردانیدن بادو ربودن آب دران ایمن توان زیست

جا کو هر. نتواند بود یهل خرد در منزلت دوستا کهیچیز بنزدی: هندو گفت
دیگر مواسا رود دران انواع  کعقیدتها بمودت آراسته گشت اگر در جان و مال با ی

تمان کاما مفتاح همه اغراض . لف و تنوق تقدیم افتد هنوز از وجوب قاصر باشدکت
و باز  ،نددران مرحم نشود هراینه از شیاعت مصون ما یه ثالکاسرار است و هر راز 

و مثال . ار صورت نبنددکو بیش ان ،شبهت در افواه افتد یرسید ب یه بگوش سومکآن
اگر  ،بماند يند وبهر طرف قطعه اکه در میان آسمان بپراکاست  يآن چون ابر بهار

ار آن در وهم کچه ان ،ازان اعالم دهد بضرورت او را تصدیق واجب باید داشت یسک
ه هیچ چیز در کو ابتهاج حاصل است  تو چندان مسرت یدوست و مرا از. و خرد نگنجد

ه کما چنان باطل گردد  يرا برین اطالع افتد برادر یسکاما اگر  ،موازنه آن نیاید
 ،و خرد انگارش است يما درشت خو که ملکان نیاید کآن بمال و متاع در ام یتالف
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 . ه چه رودکپوشیده نماند  چون گناه بزرگ باشد ،عقوبت بسیار فرماید كبرگناه اند

و من در اطن  ،تمان اسرار استکمودت را  يبنا ینکتر ر يقو: برزویه گفت
 و. رم و عهد و حصافت تو مقصور داشته امکار محرم دیگر ندارم و اعتماد برک

ه مرا بدین کاما بمروت و حریت آن الیق تر  ،بزرگست يه خطرکتوانم دانست  می
و آن را از  ،يرد سهل شمرکتحمل باید  یاز آن جهت رنجو اگر  ،یآرزو برسان

 . یرمت شناسکموونات مروت و م

 ،ن استکه فاش گردانیدن این حدیث از جهت من ناممکو ترا مقرر است 
ه اگر وقوف یابند ترا در خشم ک ،یاندیش می ن تو از پیوستگان و یاران خویشکل

 . نزاید ین نگنجد و شغلبیرو يه خبرکو غالب ظن آنست . نندکاف کمل

و برزویه روزگار دراز با هراس تمام در . تابها بدو دادکهندو اهتزاز نمود و 
تاب و دیگر کو از این . ردکو مال بسیار در آن وجه نقفه  ،نبشتن آن مشغول گردانید

و از صورت حال  ،نوشروان فرستاد کبنزدی يو معتمد ،تب هندوان نسخت گرفتک
 . بیاگاهانید

ه زودتر بحضرت او رسد تا حوادث ایام کنوشروان شادمان گشت و خواست 
دران مسارعت : هکو برفور بدو نامه فرمود و مثال داد  ،را منغص نگرداند يآن شاد

ه خاطر کتب را عزیز داشت کو آن  ،بازنهاد يدل و فسیح امل رو يو قو ،باید نمود
 يه خداک ،ردکردن آن برقضیت عقل بباید و تدبیر بیرون آو ،بوصول آن نگران است

و . و عقل بتجارب و صبر و حزم جمال گیرد ،عزوجل بندگان عاقل را دوست دارد
شارع تحرز واجب  يه از راههاکرفت  يیدکو تا ،ردند و بقاصد سپردکنامه را مهر 

 . نیفتد یبیند تا آن نامه بدست دشمن

. یل بازگشت و بحضرت پیوسته نامه ببرزویه رسید بر سبیل تعجکچندان
برزویه شرط خدمت و زمین بوس . در حال او را پیش خواند ،ردندکرا خبر  يسرک

ه در بشره کرا بمشاهدت اثر رنج  يسرکو . آورد و پرسش و تقرب تمام یافت يبجا
ه کو بدان  کبنده نی يدل باش ا يقو: هرچه تمامتر آورد و گفت یبرزویه بود رقت

باز باید گشت و  ،یافتست و ثمرت و محمدت آن متوجه شده یمرضخدمت تو محل 
 . وانگاه بدرگاه حاضر آمد تا آنچه واجب باشد مثال دهیم ،هفته آسایش داد کی

چون روز هفتم بود بفرمود تا علما و اشراف حضرت را حاضر آوردند و 
ان باید تاب را بر اسماع حاضرکه مضمون این کرد کبرزویه را بخواند و اشارت 

و ایزد را عز اسمه  ،چون بخواند همگنان خیره ماندند و بر برزویه ثناها گفت. گذرانید
خزاین بگشادند و برزویه  يبفرمود تا درها يسرکو . رها گزاردکبرتیسیر این غرض ش

ه مراد باشد از نقود و کو چندان ،احتراز درباید رفت یه بکد بسوگند کرا مثال داد مو
 . شتجواهر بردا

و صدق عنایت پادشاه مرا از مال  يحسن را: رد و گفتکبرزویه زمین بوسه 
 يمال بنده نوازکه از کدام مال دراین محل تواند بود کو  ،گردانیده است یمستغن

 ،اما چون سوگند در میانست از جامه خانه خاص؟ مرا حاصل است یشاهنشاه گیت
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 كسوت ملوکه بابت کاز خوزستان تخت جامه از طر کی ،تشریف و مباهات يبرا
ردم و در کتحمل  یاگر من در این خدمت مشقت: هکوانگاه برزبان راند . باشد برگیرم

 بر من سهل و آسان کبامید طلب رضا و فراغ مل ،بیم و هراس روزگار گذاشت
 كار و ادراکو اال نفاذ . به اخالص باشد يو جهد یو بدست بندگان سع ،گذشت می

دام خدمت در موازنه آن کو . نتواد بود کبسعادت ذات و مساعدت بخت ملمراد جز 
 یحاجت باق کو ی ؟فرموده ست یه در غیبت اهل بیت بنده را ارزانکرامات آید ک

واگر بقضا مقرون گردد عز دنیا و  ،ندارد يانه خطرکه در جنب عواطف ملکاست 
 . مدخر شود را کو ثواب و ثنا ایام میمون مل ،آخرت بهم پیوندد

 یحاجت ب ،مبذولست ینکت توقع کمثال مشار کاگر در مل: نوشروان گفت
 یبزرجمهر را مثال دهد تا باب کمل ياگر بیند را: برزویه گفت. محابا بباید خواست

یفیت کو دران  ،تاب بنام من بنده مشتمل بر صفت حال من بپردازدکمفرد در این 
 یموضع کوانگاه آن را بفرمان مل ،ر گرداندصناعت و نسب و مذهب من مشبع مقر

 کو صیت نی ،مخلد شود یروزگار باق يتا آن شرف من بنده را بر رو ،تعیین افتد
 . را جاوید و موبد گردد کمن مل یبندگ

امل برزویه کعظیم نمودند و بهمت بلند و عقل  یو حاضران شگفت يسرک
بزرجمهر را حاضر . ن منزلت هسته او را اهلیت آکردند کو اتفاق  ،واثق گشتند

و  ،يصدق مناصحت و فرط اخالص برزویه دانسته ا: هکو او را مثال داد  ،آوردند
 يه ثمرات آن دنیاوکخواستیم  می و ،رد شناختهکاب که بفرمان ما ارتکخطر بزرگ 

س او و التما ،البته بدان التفات ننمود ،گیرد یهرچه مهناتر بیابد وا ز خزاین ما نصیب

 یه تمامکچنان. رده آیدکمفرد وضع  یتاب بنام او بابکه در این کبرین مقصور است 
و ما . ه عز مشافهه ما یافته است دران بیایدکاحوال او از روز والدت تا این ساعت 

و  ،رده شودکتاب مرتب که آن را در اصل کدهیم  می بدین اجابت فرمودیم و مثال
و اجتهاد  ،سازند و آن را برمال بخوانند یید داد تا مجمعچون پرداخته گشت اعالم با

ت را نیز کان اهل روزگار آید علما و اشراف مملکآنچه در ام يارها وراکتو در 
 . معلوم گردد

ر گزارد و کاین مثال را بر این اشباع بداد برزویه سجده ش يسرکچون 
و  ،یافته بود بپرداخته مثال کو بزرجمهر آن باب بر آن ترتیب . خوب گفت يدعاها

و بزرجمهر  ،و آن روز بار عام بود. ردکرا خبر  کو مل ،لف بیاراستکآن را بانواع ت
آن را  یو جملگ کو مل ،ت این باب را بخواندکاهل ممل یبحضور برزویه و تمام

او را صلت  کو مل ،و در تحسین سخن بزرجمهر مبالغت نمودند ،پسندیده داشتند
و بزرجمهر جز جامه هیچیز قبول  ،خاص يسوتهاکاز نقود و جواهر و گران فرمود 

 . ردکن

را  کهمیشه مل یایزد تعال: نوشروان ببوسید و گفت يوبرزویه دست وپا
اثر اصطناع پادشاه بدین  ،و عز دنیا بآخرت مقرون و موصول گرداناد ،ام دارادکدوست

و خوانندگان  ،گشتم يسرخ روو من بنده بدان سرورو  ،رامت هرچه شایع تر شدک
 كه طاعت ملوکو بدانند  ،ه سبب نقل آن بشناسدکتاب را ازان فواید باشد کاین 

ه خسروان کس تواند بود کو شریف آن  ،وخدمت پادشاهان فاضلترین اعمالست
 . و در دولت و نوبت خویش پیدا آرند ،روزگار او را مشرف گردانند
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اند ده  ردهکه هندوان کتاب کازان اصل  ،بابست لیله و دمنه پانزدهکتاب کو 
 . بابست
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 انکالم بزرجمهر البختکو هو من  ،لیله و دمنهک يابتدا

لیله و دمنه فراهم آورده علما و براهنه هند است در انواع مواعظ کتاب کاین 
وشیدند و بدقایق ک می هر صنف از اهل عالم يماکو همیشه ح ،م و امثالکو ابواب ح

سازند مشتمل بر مناظم حال و مآل و مصالح  یه مجموعکگشتند  می یلت گرد آنح
 یو بر این جمله وضع ،نمود يه ایشان را این اتفاق خوب روکتا آنگاه  ،معاش و معاد

و  ،ردندکه سخن بلیغ باتقان بسیار از زبان بهایم و مرغان و وحوش جمع ک ،دست داد
ه در سخن مجال تصرف یافتند تا در هر کاول آن: مدچند فایده ایشان را دران حاصل آ

مت و لهو و که پند و حکدیگر آن ،رده آید بنهایت اشباع برسانیدندکه افتتاح کباب 
افسانه  يو نادانان برا. نندکاستفادت آن را مطالعت  يما براکهزل و بهم پیوست تا ح

 کآن بریشان سبو احداث متعلمان بظن علم و موعظت نگردند و حفظ  ،خوانند
نند صحیفه دل را پر ک یهولت رسند و در آن محفوظ تاملکو چون در حد  ،خیزد

و مثال این . مظفر شوند یشایگان يو ناگاه بر ذخایر نفیس و گنجها ،فواید بینند
او نهاده باشد  يه پدر براکافتد  یدر حال بلوغ بر سر گنج يه مردکهمچنان است 

 . سب فارغ آیدکعمر ا ز یباقبدو راه یابد و در  یفرح

ه در جمع و تالیف آن که اصل وضع و غرض کتاب باید کو خواننده این 
پوشیده ماند انتفاع او ازان صورت نبندد و  يبر و یچه اگر این معن ،بوده است بشناسد

تاب را حسن قراءت کطالب این  یو اول شرط. فواید و ثمرات آن او را مهنا نباشد

البد که خط کزیرا  ؟تواند رسید یک یر خواندن فروماند بتفهیم معنه اگر دکاست 
و چون  ،ن نگرددکمم يمعنا كافتاد ادرا یو هرگاه دران اشتباه ،است یمعن

زودتر بآخر : هکه دران تامل واجب داند و همت دران نبندد کبرخواندن قادر بود باید 
ه اگر بر این جمله نرود ک ،هدد می يدر طبع جا یه فواید آن را بآهستگکبل  ،رسد

 : هکهمچنان بود 

فل کبا خود گفت اگر نقل آن بذات خویش ت ،یافت یدر بیابان گنج يمرد
 يه مزدورکتر  کبصواب آن نزدی ،تحویل افتد يچیز كدران شود و اند ينم عمرک

هم بر این سیاقت برفت . را گیرم و جمله بخانه برمکچند حاضر آرم و ستور بسیار 
خانه خویش بردن بمصحلت  ياریان را سوکم. ردکارها پیش از خویشتن گسیل وب

چون آن خردمند دوراندیشه بخانه رسید در دست خویش از آن  ،تر نمود کنزدی
 . گنج جز حسرت و ندامت ندید

وقوف  یه بکو هر ،ه فایده در فهم است نه در حفظکو بحقیقت بباید دانست 
 : هکن باشد شروع نماید همچنا يارکدر 

زرد در  يتخته ا يفاضل ازان و یدوست ،گوید يه تازکخواست  می يمرد
. چون پرداخته شد. از جهت من بران بنویس يچیز ياز لغت تاز: گفت ؛دست داشت

. مال فصاحت حاصل آمدکه کنگریست و گمان برد  می بخانه بردو گاه گاه دران
. واجب دید یحاضران تبسم از یکی ،خطا گفت يتاز یسخن یدر محفل يروز

 ؟ برزبان من خطا رود و تخته زرد من در خانه من است: بخندید و گفت
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وشند و فهم را دران معتبر کسب علم که در کو بر مردمان واجب است 
ردار کو زنده را از دانش و . ه طلب علم و ساختن توشه آخرت از مهماتستک ،دارند

تجربت مردم را از  يو دارو ،ندکب دل را روشن و نیز در نور اد ،چاره نیست کنی
 یو آب زندگان ،زمین را منور گرداند يه جمال خرشید روکچنان ،جهل برهاند كهال

 يارکوکه میوه درخت دانش نیکجمال گیرد  کردار نیکو علم ب. عمر جاوید دهد
 . يم آزارکاست و 

 یمخافت راه هکباشد  یسکند بمنزلت کار نکه علم بداند و بدان کو هر
ه مضرت ک يیا بیمار ،ند تا بقطع و غارت مبتال گرددکاب کشناسد اما ارت می

و هراینه آن . نماید تا در معرض تلف افتد می داند و همچنان بران اقدام می خوردنیها
ه کچنان ،ند نشانه تیر مالمت شودکبشناخت اگر خویشتن دران اف يچیز یه زشتکس ک

ست اما کمیان هر دو مشتر كاگرچه هال ،بینا و دیگر نابینا یکافتند ی یدو مرد در چاه
 . اهل خرد و بصارت مقبول تر باشد کعذر نابینا بنزدی

ه اگر ک ،پس تعلیم دیگران ،و فایده در تعلم حرمت ذات و عزت نفس است
ه از کباشد  يبافادت مشغول گردد و در نصیب خویش غفلت ورزد همچون چشمه ا

وا ز دو چیز نخست خود . خبر یآید و او ازان ب می را منفعت حاصلس کآب او همه 
چون وجوه تجارب  ییعن. علم و مال: ردکرا مستظهر باید گردانید پس دیگران را ایثار 

وشید آنگاه دیگران را بران باعث کمعلوم گشت اول در تهذیب اخالق خویش باید 
را  ياژکه کباشد  يورکمانند  ندکاین بشارت را بر هزل حمل  یو اگر نادان. بود

 . ندکسرزنش 

ارها نهایت اغراض خویش پیش چشم دارد و که در فاتحت کو عاقل باید 
شد و خاتمت کو اال واسطه بحیرت  ،ه قدم در راه نهد مقصد معین گرداندکپیش ازان

ه همیشه طلب آخرت را بر دنیا مقدم کو بحال خردمند آن الیق تر . و ندامت كبهال
 ،تر كه همت او از طلب دنیا قاصرتر حسرات او بوقت مفارقت آن اندکچه هر ،شمرد

و  ،دنیا بیابد و حیات ابد اورا بدست آید يند مرادهاکآخرت  يبرا یه سعکو نیز آن
و از ثواب آخرت  ،برو وبال گردد یاو بمصالح دنیا مصروف باشد زندگان یه سعکآن

 ،ساختن توشه آخرت: مراد ستوده ست سه كوشش اهل عالم در ادراکو . بماند
 . اذیت كو تر يم آزارکو راست داشتن میان خود و مردمان ب ،تمهید اسباب معیشت

هرچند  ،سب مال از وجه حاللکاست و  يو پسندیده تر اخالق مردان تقو
در هیچ حال از رحمت آفریدگار عز اسمه و مساعدت روزگار نومید نشاید بود اما 

ه ک ،راست دور افتد يوشش فروگذاشتن از خرد و راکردن و ک یلکد بران اعتما
ارها ثابت قدم باشد و در که درکتر  کامداد خیرات و اقسام سعادات بدو نزدی

 یبدرجت یاهلکروزگار است  یه باژگونگکو اگر چنان. اسب جد و هد الزم شمردکم
چه  ،خویش بدو دست نشناسد يو اقتدا ،یابد بدان التفات ننماید یرتبت یرسد یا غافل

ه تیل بمقبالن و خردمندان واجب بیند تا بهیچ کبخت و دولت یار او تواند بود  کنی
 . بهره نگردد یو از فضیلت مجاهدت ب ،ل دورنمایدکوقت از مقام تو

گذشتگان را امام ساخته شود و تجارب متقدمان را  يه سیرتهاکوتر آنکو نی
ه اگر در هرباب ممارست خویش را معتبر دارد ک. آید نمودار عادات خویش گردانیده

ن از وجه قیاس کل» است  ییکزیر یدر هر زیان«با آنچه گویند . عمر در محنت گزارد
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چه اگر  ،ه زیان دیگران دیده باشد و سود از تجارب ایشان برداشته شودکآن موافق تر 
حاصل آمد  یجارب اتقیانو چون ت ،باید دید یروهکاز این طریق عدول افتد هر روز م

 . هنگام رحلت باشد

: ارها اهمال نماید از استقامت معیشت محروم ماندکه در این کو هر جانور 
ه محتمل صدق کتصدیق اخبار  ،در موسم حاجت و یاهلک ،ضایع گردانیدن فرصت و

 التفات ،و يذب باشد و قیاس آن بر سخنان نامعقول و پذیرفتن آن به استبداد راکو 
 کردار نیکردن کو رد  ،نمام و رنجانیدن اهل و تبع بقول مضرب فتان کنمودن بچرب

ه عاقل را هیچ سهو چون ک-رفتن بر اثر هوا ،از آن جهت و یبرخامالن و تضییع منفعت
 . از عرصه یقین يو گردانیدن پا - تتبع هوا نیست 

رخطا ه در پناه صواب دود و بکو هرگاه حوادث بعاقل محیط شود باید 
راهبر بعمیا در راه  یه بکچه هر. ندکاصرار ننماید و آن را ثبات عزم و حسن عهد نام ن

 کنزدی یجهول رود و از راه راست و شارع عام دور افتد هرچند پیشتر رود بگم راه
در بیرون آوردن آن غفلت ورزد و آن  ،و اگر خار در چشم متهور مستبد افتد. تر باشد

 . ور شودکشبهت  یب ،مالد می چشم يسر را خوار دارد و بر

ایمان آرد و جانب حزم را هم  یآسمان يه بقضاهاکو برخردمند واجب است 
ه ک ،ه مانند آن بر خویشتن نپسندد در حق دیگران روا نداردکار کو هر ،مهمل نگذارد

 یو چونمهلت برسید و وقت فراز آمد هراینه دیدن ،است یرا پاداش يردارکهر کالش
 . باشد و دران تقدیم و تاخیر صورت نبندد

مقصور گردانند و  یه همت بر تفهم معانکتاب را باید کو خوانندگان این 
 یسکو همچون  ،نیاز شوند یتب و تجارب بکوجوه استعارات را بشناسد تا از دیگر 

خویش  يارهاک يوانگاه بنا ،اندازد و سنگ از پس دیوار یکه مشت در تاریکنباشد 
نماید  يدبیر معاش و معاد بر فضیلت آن نهند تا جمال منافع آن هرچه تابنده تر روو ت

التوفیق لما یرضیه بواسع فصله  یواهللا ول. و دوام فواید آن هرچه پاینده تر دست دهد
 . رمهکو

 

 باب برزویه الطبیب

ریان بود و مادر که پدر من از لشک ،پارس يمقدم اطبا ،چنین گوید برزویه
بر من تازه  ،و تقدس یتعال ،ه ایزدک یو اول نعمت ،دین زردشت بود يمن از خانه علما

ه از برادران و کچنان ،پدر و مادر بود و شفقت ایشان بر حال من یگردانید دوست
و چون سال عمر . شدم و بمزید تربیت و ترشح مخصوص گشت یخواهران مستثن

افتاد و  یوقوف كه اندکو چندان ،نمودندبهفت رسید مرا برخواندن علم طب تحریض 
تا بدان  ،وشیدمک می فضیلت آن بشناختم برغبت صادق و حرص غالب در تعلم آن

آنگاه نفس خویش را میان . یافتم و در معرض معالجت بیماران آمدم یصنعت شهرت
لذات  ،وفور مال و: اهل دنیا ازان نتواند گذشت مخیر گردانیدم يه تگاپوکار کچهار 
همه خردمندان و  که علم طب نزدیکو پوشیده نماند . یثواب باق. ر سایر وکذ ،حال و

ه بر که که فاضلتر اطبا آنست کاند  تب طب آوردهکو در . دینها ستوده ست یدر تمام
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ه بمالزمت این سیرت نصیب دنیا ک ،معالجت از جهت ذخیرت آخرت مواظبت نماید
شاورز در که غرض کچنان ؛مدخر گردد یعقب يامل تر بیابد و رستگارکهرچه 

ه علف ستوران است بتبع آن هم کاه کاما . ه قوت اوستکندن تخم دانه باشد کپرا
ه در کنشان یافتم  يجا بیمارکردم و هر کار اقبال تمام کدر جمله بر این . حاصل آید

 يچندکو چون ی. امید صحت بود معالجت او بر وجه حسبت بر دست گرفتم يو
را از امثال خود در مال و جاه بر خویشتن سابق دیدم نفس بدان  يو طایفه ابگذشت 

ه کآمد  کو نزدی ،بر خاطر گذشتن گرفت یمراتب این جهان یو تمن ،مایل گشت
 : با خود گفتم. بشود ياز جا يپا

 يو خردمند چگونه آرزو ،ینک ینفس میان منافع و مضار خویش فرق نم يا
؟ و كه رنج و تبعت آن بسیار باشد و انتفاع و استمتاع اندکدهد  يدر دل جا يچیز

ه رنج وتبعت آن بسیار باشد و انتفاع و استمتاع کدهد  يار و جاکاگر در عاقبت 
حرص و  يواجب دار یرت شافکگور ف يار و هجرت سوک؟ و اگر در عاقبت كاند

دون عاجر  یمشت این کدنیار ا مشار كتر یتر سبب يوقو. بسر آید یشره این عالم فان
تساب کاز این اندیشه ناصواب درگذر و همت بر ا .اند ه بدان مغرور گشتهکاست 

و هنگام  که راه مخوفست و رفیقان ناموافق و رحلت نزدیک ،ثواب مقصور گردان
 یه بنیت آدمک ،ینکزینهار تا در ساختن توشه آخرت تقصیر ن. ت نامعلومکحر

آن را بمنزلت  یو زندگان ،چهار نوع متضاد ،ضعیف است پر اخالط فاسد يآوند
آن بهم  يیب پذیرفته باشد و اعضاکمیخ تر که بیکه بت زرین کچنان ،يعماد

قبول حیات  یه شایانکو چندان ،در حال از هم باز شود یشکهرگاه میخ بیرون  ،پیوسته

و بر  و بصحبت دوستان و برادران هم مناز،. گردد یاز جثه زایل گشت برفور متالش
 ؛راجح يه سور آن از شطون قاصر است وا ندوه بر شادک ،وصال ایشان حرطص مباش

فراغ اهل و  يه براکو نیز شاید بود . و با این همه درد فراق بر اثر و سوز هجر منتظر
 يو ذات خویش را فدا ،بجمع مال حاجت افتد ،تمهید اسباب معیشت ایشان ،فرزنادن

فواید نسیم آن بدیگران  ،ه عطر بر آتش نهندکآن را ماند  و راست ،آن داشته آید
و بدان  یه بر معالجت مواظبت نمایکبصواب آن الیق تر . رسد و جرم او سوخته شود

 که اگر توفیق باشد و یکن دران نگر کل ،ه مردمان قدر طبیب ندانندک ینکالتفات ن
آنجا  ؛م شودکق مستحشخص را از چنگال مشقت خالص طلبیده آید آمرزش بر اطال

 يو بعلتها ،از تمتع آب و نان و معاشرت جفت و فرزند محروم مانده باشند یه جهانک
پیوسته  یحسبت سع ياگر در معالجت ایشان برا ،مبتال گشته کمهل يمزمن و دردها

توان  یکاندازه خیرات و مثوبات آن  ،افتد يآید و صحت و خفت ایشان ایشان تحر
بسبب حطام دنیا باطل گرداند همچنان باشد  یچنین سع یدوهن همت و اگر ؟شناخت

 : هک

شیده فروشم و که اگر برکخانه پرعود داشت بب، اندیشید  کی يمرد
 . نم دراز شود بر وجه گزاف بنیمه بها بفروختک یدرتعیین قیمت احتیاط

چون براین سیاقت در مخاصمت نفس مبالغت نمودم براه راست باز آمد و 
ریا بعالج بیماران پرداختم و روزگار دران مستغرق  یغبت صادق و حسبت ببر

بر من گشاده گشت و صالت و مواهب  يروز يتا بمایمن آن درها ،گردانید
و  یامکوپیش از سفر هندوستان و پس از ان انواع دوست. پادشاهان بمن متواتر شد
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نگاه در آثار و نتایج علم طب وا. نعمت دیدم و بجاه و مال از امثال و اقران بگذشتم
در وهم نیامد  یهیچ عالج ،ردم و ثمرات و فواید آن را بر صحیفه دل بنگاشتمک یتامل

و جون مزاج این باشد بچه تاویل خردمندان بدان  ،تواند بود یه موجب صحت اصلک
 و باز اعمال و باز اعمال خیر و ساختن توشه ؟واثق توانند شد و آن راسبب شفا شمرد

 . ه معاودت صورت نبنددکدهد  می آخرت از علت از آن گونه شفا

نمودم و همت و نهمت بطلب  یم این مقدمات از علم طب تبرمکو من بح
سراسر مخاوف و  ،پایان یافتم یو الحق راه آن دراز و ب. دین مصروف گردانید

ه کدیده نیامد  هم یتب طب اشارتکو در . آنگاه نه راه بر معین و نه ساالر پیدا ،مضایق
و . ین گشتکمم یو یا بقوت آن از بند حیرت خالص يدست داد یبدان استدالل

ضعیف  یبطریق ارث دست در شاخ یبعض ؛خالف میان اصحاب ملتها هرچه ظاهرتر
و  ،ن لرزان نهادهکبر ر ياز جهت متابعت پادشاهان و بیم جان پا يزده و طایفه ا

یه کلت میان مردمان دل در پشتیوان پوده بسته و تحطام دنیا و رفعت منز يبرا یجماعت
خلق و  يو اختالف میان ایشان در معرفت خالق و ابتدا ؛ردهکپوسیده  يبراستخوانها

 . یه من مصیبم و خصم مخطکبرین مقرر  کهر ی يورا ،نهایت یار بک يانتها

 بگشتم و در فراز و نشیب يچندکرت در بیابان تردد و حیرت یکو با این ف
و نه بر سمت راست و راه  ،بیرون نتوانستم برد یمقصد پ يالبته سو. پویید یآن لخت

هر صنف را  يبضرورت عزیمت مصمم گشت برآنچه علما. نشان یافتم یحق دلیل
 يجا يشم تا بیقین صادق پاکنم و بک یشافکببینم و از اصول و فروع معتقد ایشان است

. آوردم و شرایط بحث اندران تقدیم نمود يجااین اجتهاد هم ب. دل پذیر بدست آرم

گفتند و  می یه در ترجیح دین و تفضیل مذهب خویش سخنکرا دیدم  يهر طایفه ا
بهیچ تاویل درد خویش را درمان . گشتند می مخالفان یگرد تقبیح ملت خصم و نف

د ه ضمیر اهل خرکو هیچیز نگشاد  ،سخن ایشان برهوا بود يه پاکنیافتم و روشن شد 
بر متابعت این  يه اگر پس از این چندین اختالف راکاندیشیدم . يردکآن را قبول 

صاحب غرض را باور دارم همچون آن غافل و نادان  یطایفه قرار دهم و قول اجنب
 : هکباشم 

ت ایشان بیدار شد و کخداوند خانه بحس حر ،رفت يبایاران خود بدزد یشب
آنگه فرمود  ،رد و حال معلوم گردانیدکا آهسته بیدار قوم ر ،ه بربام دزدانندکبشناخت 

شنوند با من در سخن  می ه ایشان آواز توکمن خود را در خواب سازم و توچنان: هک
جا بدست که این چندین مال از کو پس از من بپرس بالحاح هرچه تمامتر  يگفتن آ

از این : د گفتمر. نمود و بر آن ترتیب پرسیدن گرفت يزن فرمان بردار. يآورد
زن . بشنود و مردمان را پدید آید یسکحال با تو بگویم  یه اگر راستکسوال درگذر 

جمع شده است  ياین مال من از دزد: مرد گفت. رد و الحاح در میان آوردکمراجعت 
توانگران  يمقمر پیش دیوارها يه شبهاکدانستم  یو افسون ،ار استاد بودمکه در آن ک

و  یمهتاب زدم یو دست در روشنای ،ه شولم شولمک یفت بار بگفتمو ه می بیستاد
شولم و  یو هفت بار دیگر بگفتم یبیستادم یو بر سر روزن ،یت ببام رسیدمکحر کبی

همه نقود خانه پیش چشم . شولم یو هفت بار دیگر بگفتم یاز ماهتاب بخانه درشدم
شولم و بر مهتاب از  یبگفتم و هفت بار دیگر یبقدر طاقت برداشتم. یمن ظاهر گشت

دید و نه در من  یمرا بتوانست یسکت این افسون نه کببر. یروزن خانه برآمدم
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اما زینهار تا این . بدست آمد یبین می هکبتدریج این نعمت . یصورت بست یبدگمان
دزدان بشنودند و از آموختن آن افسون . ه ازان خللها زاطدک يرا نیاموز یسکلفظ 

ه اهل خانه در خواب شدند کچون ظن افتاد  ،ردندکتوقف  یو ساعت ،مودندشایدها ن
همان بود و سرنگون فرو . ردکدر روزن  يو پا ،مقدم دزدان هفت بار بگفت شولم

همه عمر بر و : وفت و گفتکبرداشت و شانهاش ب یخداوند خانه چوب دست. افتاد
. ییستکبگو تو  يبار؟ يو ببر يه بندافر دل پشتوارکبازو زدم و مال بدست آوردتا تو 

 يه دم گرم تو مرا به باد نشاند تا هوس سجاده بر روکمن آن غافل نادانم : دزد گفت
آن  يندن پیش خاطر آوردم و چون سوخته نم داشت آتش در من افتاد و قفاکآب اف

 . ببرم یپس من انداز تا گران كخا ینون مشتکا. بخوردم

: هکبا خود گفتم . شاف صورت یقین جمال ننمودکتدر این جمله بدین اس
 يارکه برنابکهمچون آن جادو باشم  ،نمکثبات  ،ایقان و تیقن یب ،اگر بر دین اسالف

و اگر دیگر بار در طلب  ،دارد می طمع يبتبع سلف رستگار ،نماید و یمواظبت هم
رت روزگار گذارم و اگر در حی ؛است که اجل نزدیک ،ندکایستم عمر بدان وفا ن

ه برمالزمت کو صواب من آنست . ردکفرصت فایت گردد و ناساخته رحلت باید 
بدانچه ستوده عقل و پسندیده طبع  ،ه زبده همه ادیان است اقتصار نمایم وکاعمال خیر 
 . نمکاست اقبال 

 يبر و خشم و خیانت و دزدکشتن مردمان و کپس از رنجانیدن جانوران و 
و . ردمک یلکزنان اعراض  يو از هوا ،م و فرج را از ناشایست بازداشتاحتراز نمود

چون فحش و بهتان و  ،تواند زاد یه ازو مضرتک یو سخنان یزبان را از دروغ و نمام

و دیگر  يدنیا و جادو یمردمان و دوست يو از ایذا. بسته گردانید. غیبت و تهمت
بعث و  یو در معن ،از دل دور انداختمرنج غیر  یو تمن ،رات پرهیز واجب دیدمکمن

و . ان پیوستمکو از بدان ببریدم وبنی. نگفتم يقیامت و ثواب و عقاب بر سبیل افترا چیز
ه هیچ یار و قرین چون صالح نیست کرفیق خویش صالح را عفاف را ساختم 

 آسان باشد و, پیوسته باشد و آراسته  یه همت بتوفیق آسمانک يآن جا, سب آن کو,
بل هر روز , هن نگردد کو اگر در استعمال بود . م نیایدکزود دست دهد و بهیچ انفاق 

و , صورت نبندد  یو از پادشاهان در استدن آن بیم, زیاد ت نظام و طراوت پذیرد 
ازان  یسکو اگر  ؛ن نگرددکآب و آتش ودد و سباع و دیگر موذیات را در اثر مم

سب خیرات و ادخار حسنات باز داردو مال و کاز  اعراض نماید و حالوت عاجل او را
 : هکند همچنان باشد کنفقه  یاین جهان يعمر خویش در مرادها

مزدور  يرا بصد دینار در روز يه جواهر بسیار داشت و مردکآن بازرگان 
, دید  یه در خانه بازرگان بنشست چنگکمزدور چندان. ردن آنکسفته  يگرفت برا

و ؛دانم: گفت؟ زد یدان: هکبازرگان پرسید . ردن آنکسفته . آن نگریست يبهتر سو
بازرگان . ردکبرگرفت و سماع خوش آغاز . يبسرا: هکفرمود . داشت یدران مهارت

چون روز بآخر رسید اجرت . در آن نشاط مشغول شد و سفط جواهر گشاده بگذاشت
مفید , زد نیاید رده مکار ناک, جواهر برقرار است : هکهر چند بازرگان گفت . بخواست

. ردمکب يمزدور تو بودم و تا آخر روز آنچه فرمود: در لجاج آمد و گفت. نبود
روزگار ضایع و مال هدر و : بازرگان بضرورت از عهده بیرون آمد و متحیر بماند

 . یجواهر پریشان و موونت باق
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ه بعبادت کن شد خواستم کچون محاسن صالح بر این جمله در ضمیر متم
گردم تا شعار و دثار من متناسب باشد و ظاهر و باطن بعلم و عمل آراسته گردد  یمتحل

و , مند دراز کچون تعبد و تعفف در دفع شر جوشن حصین است و در جذب خیر , 
از  یکو ی- توان نمود  کتند پیش آید بدانها تمس یدر راه افتد یا باالئ یکاگر حس

 یه متقکو هر گاه ؛یا فارغ توان زیسته از حسرت فنا و زوال دنکآنست  يثمرات تقو
ند هر آینه مقابح آن را به نظر ک یو نعیم گذرنده تامل یاین جهان فان يارهاکدر 

و بقضا رضا , مقصور شود  یو پیراستن راه عقب يم آزارکبصیرت ببیند و همت بر 
خیزد و از سر شهوت بر,م خورد و دنیا را طالق دهد تا از تبعات آن برهد کدهد تا غم 

, حسد بگوید تا در دلها محبوب گردد  كو بتر, ذات حاصل آید  ییزگکتا پا
, وسخاوت را با خود آشنا گرداند تا از حسرت مفارقت متاع غرور مسلم باشد 

و بر یاد آخرت الف گیرد تا , فارغ آید  یارها بر قضیت عقل پردازد تا از پشیمانک]و[
و  ،در سنگ نیاید يپیش چشم دارد تا پا و عواقب عزیمت را,قانع و متواضع گردد 

ردم رغبت من در کهرچند در ثمرات عفت تامل بیش -مردمان را نترساند تا ایمن زید
ه از پیش شهوات برخاستن ولذات نقد را کترسیدم  می اما ،تساب آن بیشتر گشتکا

 یچه اگر حجاب. ردن دران خطر بزرگکو شرع  ،ار بس دشوار استکزدن  يپشت پا
ه کچندان ،یافت یاستخوان يه بر لب جوکر راه افتد مصالح همچون آن سگ د

رد کبشره دهان باز  ،است يه دیگرکپنداشت  ،س آن در آب بدیدکدردهان گرفت ع
 . دهان بود باد داد آنچه در ،تا آن را نیز از آب گیرد

 کگرداند و بی یه این هراس ضجرت بر من مستولکآمد  کدر جمله نزدی

باز در عواقب . ه هردو جهان از دست بشودکچنان. در موج ضاللت اندازد يپا پشت
تا روشن گشت  ،ردم و موونات آن را پیش دل و چشم آوردمک يرکعالم تف يارهاک
و با این همه مانند . دوام و ثبات است یبرق ب یچون روشنای یاین جهان يه نعمتهاک

و چون خمره پر شهد  ،الب تر گرددغ یه هرچند بیش خورده شود تشنگکآب شور 
و چون  ،شدک كن عاقبت بهالکام را خوش آید لکه چشیدن آن کمسمومست 

حاصل  يآن دل بگشاید اما پس از بیدار يدر اثنا کش یدیده آید ب يوکخواب نی
ه هرچند بیش کرم پیله دان کسب آن چون کرا در  یو آدم ؛جز تحسر و تاسف نباشد

 . خالص متعذرتر شود تند بند سخت گردد و

گریزم و از  می ه از دنیا بآخرتکو با خود گفتم چنین هم راست نیاید 
حادثه بر مراد هر دو  کم او در یکه حکمزور  یعقل من چون قاض ،آخرت بدنیا و

 . یابد می خصم نفاذ

 يگر مذهب مردمان عاقل دار
 يدل دار که یکن کدوست بسنده  کی

چه مشقت طاعت در جنب نجات  ،رار گرفتمن بر عبادت ق يآخر را
باشد و  یابرام نم ،با چندان وخامت عاقبت ،و چون از لذات دنیا ،نیارد یآخرت وزن
ه ازو ک كاند یه شیرینکبسیار ثمرت دهد بهتر  یه شیریرینک كاند یهراینه تلخ

د ه صد سال در عذاب دایم روزگار بایکرا گویند  یسکو اگر  ،بسیار زاید یتلخ
یب کنند و بقرار اصل و ترک می ترا از هم جدا يده بار اعضا يه روزکگذاشت چنان
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و این مدت بامید نعیم . ندکه آن رنج اختیار کباید  یرود تا نجات ابد یاب می معهود باز
چند در رنج عبادت و بند شریعت صبر  ياگر روز. گذرد یم از ساعتک يبرو یباق

 ار دشوار و خطر بزرگ شمرد؟کا نماید و آن را رد عاقل ازان چگونه ابکباید 

ه کاز آن روز  یو آدم ،ه اطراف عالم پر بال و عذاب استکو بباید شناخت 
تب طب چنین کچه در . لحظه از آفت نرهد کدر رحم مصور گردد تا آخر عمر ی

ه اصل آفرینش فرزندان است چون برحم پیوندد با آب زن ک یه آبکشود  می یافته
ت آرد تا همچون آب کپیدا آید و آن را در حر يو باد ،زد و تیره و غلیظ ایستدبیامی

پشت  يپسر سو يآنگه اعضا قسمت پذیرد و رو ،پس مانند ماست شود. پنیر گردد
و اطراف چنان . و زنخ بر زانو یو دستها بر پیشان. م باشدکش يدختر سو يمادر و رو

و  یزبر او گرم. زند می نفس بحیلت. ییبستس يدر صره ا یه گویکفراهم و منقبض 
چون . ه بشرح حاجت نیستکچنان یو تنگ یکو زیر انواع تاری ،م مادرکش یگران

بر رحم  يشود و هنگام وضع حمل و تولد فرزند باشد باد يسپر يمدت درنگ و
 یو از تنگ ،مخرج گرداند يت در فرزند پیدا آید تا سر سوکو قتوت حر ،مسلط شود

و چون بزمین آمد اگر . ردکصورت نتوان  ينجه اکه در هیچ شکرنج بیند  منفذ آن
درد آن برابر پوست باز  ،برو گذرد کیا نسیم خوش خن ،دست نرم و نعیم بدو رسد

 یو تشنگ یدر حال گرسنگ: وانگه بانواع آفت مبتال گردد. ردن باشد در حق بزرگانک
ش کشاکو  ،ن نشودکدرماند بیان آن مم يو اگر بدرد ،طعام و شراب نتواند خواست

و چون ایام رضاع بآخر . و نهادن و برداشتن گهواره و خرقها را خود نهایت نیست
 . افتد يرسید در مشقت تادب و تعلم و محنت دارو و پرهیز و مضرت درد و بیمار

سب و طلب در کخطر  ،اندوه آزو شره و ،و پس از بلوغ غم مال و فرزند و
و  ،همراه بل هم خواب يو با این همه چهار دشمن متضاد از طبایع با و. میان آید

ژدم و سباع و گرما وسرما و باد و باران و برف و هدم و کچون مار و  یآفات عارض
اگر بدان منزلت  - و ضعف آن  يو عذاب پیر ،مینکو زهر و سیل و صواعق در  کفت

وانگاه خود  ،دشمنان بر اثر یبدسگالو قصد خصمان و  ،با همه راجح - بتواند رسید 
ه بسالمت ک یم رفتستکد و عهود مستحکو با او شرایط مو یهیچ نیست یه از این معانک

ه میاد اجل فراز آید و دوستان و اهل و فرزندان را کرت آن ساعت کخواهد زیست ف
ا ه محبت دنیا رکند که آن روز تجرع افتد واجب کتلخ  يرد وش ربتهاکبدرود باید 

چه بزرگ . هیچ خردمند تضییع عمر در طلب آن جایز نشمرد ،بردلها سرد گرداند
تن  يرا فدا كو جان پا ،فروختن یرا بزایل یو دایم یرا بفان یو عظیم غبن یجنون

 . نجس داشتن

بتراجع آورده است و  يه خیرات براطالق روکخاصه در این روزگار تیره 
بن  يسرکعادل انوشروان  کگشته با آنچه مل همت مردمان از تقدیم حسنات قاصر

مال کو علو همت و  يقباد را سعادت ذات و یمن نقیبت و رجاحت عقل و ثبات را
مقدرت و صدق لهجت و شمول عدل و رافت و افاضت جود و سخاوت و اشاعت 

ما و مالیدن جباران کمت و اصطناع حکحلم و رحمت و محبت علم و علما و اختیار ح
ه کیم یبین می متگزاران و قمع ظالمان و تقویت مظلومان حاصل استو تربطت خد

و  ،یردستکه خیرات مردمان را وداع ک یو چنانست ،زمانه میل به ادبار دارد يارهاک
و طریق ضاللت  ،و راه راست بسته. افعال ستوده و اخالق پسندیده مردوس گشته
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و لوم و دناءت  ،و جهل مطلوب كو علم مترو ،و عدل ناپیدا و جور ظاهر ،گشاده
مردان  کو نی ،يو دوستیها ضعیف و عداوتها قو ،يرم و مروت منزوکو  یمستول

و متابعت  ،و خدیعت بیدار و مظفر كو مر ،رنجور و مستذل و شریران فارغ و محترم
و مظلوم محق ذلیل و  ،ام خرد طریق مشروعکهوا سنت متبوع و ضایع گردانیدن اح

شادمان و  یو عالم غدار بدین معان ،و حرص غالب و قناعت مغلوب ،عزیز ظالم مبطل
 . بحصول این ابواب تازه و خندان

 یه آدمکدنیا محیط گشت و بشناختم  يارهاکرت من بر این جمله بکچون ف
داند و در  یعمر خویش نم*و قدر ایام  ،شریف تر خالیق و عزیزتر موجودات است

مشاهدت این حال در شگفت عظیم افتادم و چون  از ،وشدک ینجات نفس نم
ه مردمان بدان مبتال کو نهمت حقیر است  كبنگریستم مانع این سعادت راحت اند

وانگاه خود  ،خوردن و بوییدن و پسودن و شنودن ،و آن لذات حواس است ،گشته اند
وال و فنا دران و نیز از ز ،برقضیت حاجت و اندازه امنیت هرگز تیسیر نپذیرد یاین معان

ه کو هر ،و حاصل آن اگر میسر گردد خسران دنیا و آخرت باشد ،امن صورت نبندد
ه از پیش کآن مرد است  همت دران بست و مهمات آخرت را مهمل گذاشت همچو

آویخت و دست در دو شاخ زد  یاشتر مست بگریخت وبضرورت خویشتن در چاه
 ،در این میان بهتر بنگریست. قرار گرفت یجایآن روییده بود و پایهاش بر  يه برباالک

نظر بقعر چاه . ه از سر سوراخ بیرون گذاشته بودندکه کبر سر چهار مار بود  يهردو پا
 . ردک می دید دهان گشاه و افتادن او را انتظار كسهمنا یند اژدهایکاف

 فتور یبسر چاه التفات نمود موشان سیاه و سفید بیخ آن شاخها دایم ب

 یاندیشید و خالص خود را طریق می ياین محنت تدبیر يو او در اثنا. بریدند می
از  ،ازان بلب برد يچیز ،شهد یافت يو قدر يپیش خویش زنبور خانه ا. جست می
او  يه پاکار خود غافل ماند و نه اندیشید که از کدر حالوت آن مشغول گشت  ینوع

و موشان در  ،ت آیندکدام وقت در حرکه کبر سر چهار مار است و نتوان دانست 
ه شاخ کو چندان ،یفات یبدان راه نم ينمایند و البته فتور می بریدن شاخها جد بلیغ

راه داد و حجاب  یو آن لذت حقیر بدو چنین غفلت. ام اژدها افتادکبگسست در 
طص برابر نور عقل او بداشت تاموشان از بریدن شاخها بپرداختند و بیچاره حر کتارط

 . در دهان اژدها افتاد

و موشان سپید و سیاه  ؛ردمکپس من دنیارا بدان چاه پر آفت و مخافت مانند 
گردانیدن  یه تعاقب ایشان بر فانکو مداومت ایشان بر بریدن شاخها بر شب و روز 

ه عماد کجاونران و تقریب آجال ایشان مقصور است ب؛ و آن چهار مار را بطبایع 
ت آژد زهر قاتل و مرگ حاضر کازان در حر یکه یکو هرگاه  است یخلقت آدم

است  كه فایده آن اندک یآن را بلذات این جهان یباشد ب؛ و چشیدن شهد و شیرین
 يدارد و راه نجات بر و می ار آخرت بازکرا بیهوده از  یآدم ،و رنج و تبعت بسیار

ه کو چندان ،چاه نتواند بوده بهیچ تاویل ازان ک ی؛ و اژدها را برجع،گرداند می بسته
صلوات اهللا علیه پذیرفته آید هراینه بدو باید  یشربت مرگ تجرع افتد و ضربت بویحی

آنگاه ندامت سود ندارد و  ،ردکپیوست و هول و خطر و خوف و فزع او مشاهدت 
و بطان  ،نه راه بازگشتن مهیا و نه عذر تقصیرات ممهد ،توبت و انابت مفید نباشد

ه یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا کت ایشان در قرآن عظیم بر این نسق وارد مناجا
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 . ماوعد الرحمن و صدق المرسلون

رضا دادم و آن قدر  یآسمان يه بقضاهاکار من بدان درجت رسیدکدر جمله 
ه کگذاشتم  می و بدین امید عمر ،ردمکآخرت راست  يارهاکان گنجد از که در امک

تا سفر  ،بدست آرم یو معین يیاوم و یار یه دران دلیلکسم ر يمگر بروزگار
برفتم و در آن دیار هم شرایط بحث و استقصا هرچه تمامتر  ،هندوستان پیش آمد

 ،لیله دمنه استکتاب کازان این  یکه یکتابها آوردم کتقدیم نمودم و بوقت بازگشتن 
 . اعلم یواهللا تعال

 

 باب االسد و الثور

 که با یکن از جهت من مثل دو تن کبیان : هکند فرمود برهمن را ه يرا*
آن خلل پذیرد و بعداوت و مفارقت  يدارند و بتضریب نمام خاین بنا یدیگر دوست

 . شدک

مبتال گردند هراینه میان  يهرگاه دو دوست بمداخلت شریر: برهمن گفت
 : هکو از نظایر و اخوات آن آنست . افتد یایشان جدای

سب و حرفت کبود بسیار مال و او را فرزندان در رسیدند و از  یرگانباز
پدر موعظت و مالمت ایشان . ردندکو دست اسراف بمال او دراز . اعراض نمودند

و بدان اند  اهل دنیا جویان سه رتبت ،فرزندان يا: هکآن گفت  يواجب دید و در اثنا

رفت  ،معیشت است و یراخه طالب آنند فکاما آن سه . نرسند مگر بچهار خصلت
ه بوسیلت آن بدین اغراض توان رسید کو آن چهار  ،رسیدن بثواب آخرت ،منزلت و

چه «و انفاق در ا ،حسن قیام در نگاه داست ،الفغدن مال است از وجه پسندیده و
 ،و صیانت نفس از حوادث آفات ،اهل و توشه آخرت پیوندد يبصالح معیشت و رضا

را مهمل گذارد روزگار  یکه از این چهار خصلت یکو هر. ان آیدکمه در اکآن قدر 
سب اعراض نماید نه که از کآنچه هر  يبرا. او بدارد يحجاب مناقشت پیش مرادها

و  ؛اسباب معیشت خویش تواند ساخت و نه دیگران را د رعهد خویش تواند داشت
ه خرج سرمه کچنان. داگر مال بدست آرد و در تثمیر آن غفلت ورزد زود درویش شو

و اگر در حفظ و تثمیر آن جد نماید و  ؛اتفاق افتد آخر فنا پذیرد كاند كاگرچه اند
و اگر ومواضع  ،گشاده گردد يآرد و زبان طعن در و یند پشیمانکوجه  یخرج ب

و با  ،باشد از لذات نعمت محروم یگذراد بمنزلت درویش ینامرع كحقوق را به امسا
چون  ،و حوادث روزگار آن را در معرض تلف و تفرقه آرد یر آسماناین همه مقادی

البد از  ،نباشد یاید و آن را بر اندازه مدخل مخرج می آب يه پیوسته در وک یحوض
 . آن چیز ناچیز گردد یبزرگ افتد و تمام يجوانب راه جوید و بترابد یا رخنه ا

و برادر مهتر . شناختو بکپسران بازرگان عظت پدر بشنودند و منافع آن نی
را  یکدو گاو بود ی يو با و. ردکبتجارت آورد و سفر دوردست اختیار  يایشان رو

بحیلت او را . پیش آمد شنزبه درانب بماند یو در راه خالب. شنزبه نام و دیگر را نندبه
تعهد او بگذاشت  يرا برا يبازرگان مرد ،ت نداشتکطاقت حر یحال ،بیرون آوردند

ملول  ،روز ببود کمزدور ی. ببرد يچون قوت گیرد بر اثر و ،دارد می یماررا ت يتا و
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 . سقط شد: رد و برفت و بازرگان را گفتکرها  يشنزبه را بر جا ،گشت

پویید تا  می و در طلب چراخور. حاصل آمد یشنزبه را بمدت انتعاش
انگشت  اورضوان کاز رش. رسید آراسته بانواع نبات و اصناف ریاحین يبمرغزار

 غیرت گزیده و در نظاره او آسمان چشم حیرت گشاده

 آب دان چون گالب یکبهرسو ی
 آب يشناور شده ماغ بر رو

 ندکه بستر زجوشن ک یچو زنگ
 ندکه آیینه روشن کچو هندو 

 : ه گفته اندکشنزبه آن را بپسندید 
 فال تجاوز كمدا یالسالمۀ ف یو اذا انتهیت ال

آنجا ببود و قوت  يچندکچون ی. ه اذا اعشبت فانزلکاست و در امثال آمده 
و بنشاط هرچه تمامتر . نعمت بدو راه یافت یگرفت و فربه گشت بطر آسایش و مس

همه  ،بود و با او وحوش و سباع بسیار يآن مرغزار شیر یو در حوال. رد بلندکب یبانگ
هرگز گاو ندیده بود . خویش يو او جوان و رعنا و مستبد به را ،در متابعت و فرمان او

و  ،بدو راه یافت یه بانگ شنزبه بگوش او رسید هراسکچندان. و آواز او ناشنوده
ت کو بهیچ جانب حر ،بود می نکسا يبهراسد برجا می ه اوکه سباع بدانند کنخواست 

 . ردک ینم

و هر  ،لیله نام بود و دیگر را دمنهکرا  یکو در میان اتباع او دو شگال بودن دی
 چه: لیله را گفتک ،و دمنه حریص تر و بزرگ منش تر بود. تمام داشتند يدو دها

لیله کت نشاط فروگذاشته؟کرده ست و حرکقرار  يه بر جاک کار ملکدر  یبین می
 کار؟ و ما بردرگاه این ملکاین سخن چه بابت توست و ترا بااین سوال چه : گفت

مشرف  كه بمفاوضت ملوکز آن طبقه نیستیم یابیم و ا می يداریم و طعمه ا یآسایش
ازین حدیث . پادشاهان محل استماع تواند یافت کتوانند شد تا سخن ایشان بنزدی

ه ببوزند که سزاوار آن نباشد بدو آن رسد کجوید  يارکلف که بتکه هرک ،درگذر
 :گفت ؟چگونه: دمنه گفت. رسید

برید و دو میخ  می ود و آن رانشسته ب یه بر چوبکرا دید  يدرودگر يبوزنه ا
در این . يبرآورد يوفته بودکه پیشتر ک يدیگر یوفتکرا ب یکه یکهرگاه  ،پیش او

 ،ه بریده بودکبوزنه بر چوب نشست از آن جانب  ،برخاست یمیان درودگر بحاجت
 يه دیگرکار بود پیش ازانکه در کاف چوب آویخته شدو آن میخ کانثیین او در ش

از هوش  ،م در میان بماندکانثیین او مح ،هر دو شق چوب بهم پیوست. وردبرآ یوفتکب
و ازینجا . شد كسره بنمود تا دران هال يرا دست برد يدرودگر باز رسید و. بشد

 ». ار بوزنه نیستک يدرودگر«اند  گفته

طمع قوت نباشد  يجوید برا یکنزدی كه بملوکن هرکبدانستم ل: دمنه گفت
 : و بهرچیز پر شود يم بهرجاکه شک

 و هل بطن عمر غیر شبر لمطعم؟
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و  ؛رفعت منزلت است و اصطناع دوستان و قهر دشمنان كفایده تقرب بملو
 قناعت از دناءت همت و قلت مروت باشد 

 از دناءت شمر قناعت را
 رده ست آز؟که نام کهمتت را 

سگ گرسنه چون  ،را همت او طعمه است در زمره بهایم معدوم گرددکو هر
ار کو شیر باز اگر در میان اش ،نان خشنود گردد يشاد شود وبپاره ا یه باستخوانک

 بگور آرد  يبیند دست از خرگوش بدارد و رو يخرگوش گور

 پلنگ يبا همت باز باش و بارا
 پیروز بجنگ ،ارکزیبا بگه ش

را باشد عقال آن  یوتاه زندگانکه بمحل رفیع رسید اگرچه چون گل کو هر
گردد اگر چه چون  یه بخمول راضکو آن ،رکعمر دراز شمرند بحسن آثار و طیب ذ

 . نیارد یاهل فضل و مروت وزن کبرگ سرو دیر پاید بنزدی

ه کن و بدان کن بعقل خود رجوع کل ،يردکشنودم آنچه بیان : لیله گفتک
ا مرشح توانیم ه این درجات رکو ما از آن طبقه نیستیم  ،است یرا منزلت يهرطایفه ا

 بود و در طلب آن قدم توانیم گزارد 

 هرگز آسمان افروز ينشو يتو سایه ا

 يهرگز افتاب اندا ينشو یه گلکتو 

و متنازع  كمراتب میان اصحاب مروت و ارباب همت مشتر: دمنه گفت
و  ،رساند می ه نفس شریف دارد خویشتن را از محل وضیع بمنزلت رفیعکهر . است

و بررفتن . برتبت خامل گراید یضعیف و عقل سخیف است از درجت عال يرا راکهر
چه سنگ  ،عوارض كبر درجات شرف بسیار موونتست و فروآمدن از مراتب عز اند

تجشم زیادت بزمین  یتف توان نهاد و بکگران را بتحمل مشقت فراوان از زمین بر 
 ه کاید معذور است مرد بلند همت را موافقت ننم یسب بزرگکه در کو هر. انداخت

 اذا عظم المطلوب قل المساعد

 یجوییم وبدین خمول و انحطاط راض یو ما سزاواریم بدانچه منزلت عال
 . نباشیم

 ؟يه اندیشیده اک يچیست این را: لیله گفتک

ه کنم، که در این فرصت خویشتن را بر شیر عرضه کخواهم  می من: گفت
حاصل آید و بدین وسیلت  یرا بنصیحت من تفرج و او ،تردد و تحیر بدو راه یافتست

 . یابم یو جاه یقربت

 ؟ ه شیر در مقام حیرتستک یدان می چه:لیله گفتک

ه خردمند ک ،بینم می بخرد و فراست خویش آثار و دالیل آن: گفت
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 . بمشاهدت ظاهر هیات باطن صفت را بشناسد

تو خدمت ه کشیر؟ کنزدی یانت جویکچگونه قربت و م: لیله گفتک
 . یو رسوم آن ندان يرده اکن كملو

ار بزرگ و حمل بار گران کچون مرد دانا و توانا باشد مباشرت : دمنه گفت
 یو عاقل را تنهای ،م نیایدکسب کرا  يو صاحب همت روشن را ،او را رنجور نگرداند
 . و غربت زیان ندارد

 دارد یچو مرد برهنر خویش ایمن
 ارکپی شود پذیره دشمن بجستن

رامات مخصوص کمال کپادشاه بر اطالق اهل فضل و مروت را ب: لیله گفتک
ه در خدمت او منازل موروث دارند و کان خود فرماید کن اقبال بر نزدیکل ،نگرداند

وتر و بارورتر نرود و که بر درخت نیکچون شاخ رز  ،بوسایل مقبول متحرم باشند
 . تر باشد درآویزد کبدانچه نزدی

اصحاب سلطان و اسالف ایشان همیشه این مراتب منظور نداشته : گفت دمنه
جویم و  می و من همان ،ه بتدریج و ترتیب و جد و جهد آن درجات یافته اندکبل  ،اند

 وشمک می از آن جهت

 نم چو گهرکنسبت از خویش 

 ز آتش زادکسترم کنه چو خا

صعب و تجرع  يجهااز تحمل رن ،را مالزم گردد و كه درگاه ملوکو هر
شیطان  ،آب حلم بنشاند و يآتش خشم بصفا يو تیز ،بدگوار تجنب ننماید يشربتها

 ،استیال ندهد و يو حرص فریبنده را بر عقل رهنما،ندکهوارا به افسون خرد در شیشه 
نماید  یحوادث را به رفق و مدارا تلق ،راست نهد و يورا یوتاه دستکارها بر ک يبنا

 . ندکوتر او را استقبال کینه در لباس هرچه نیمراد هرا

و  يبچه وسیلت منظور گرد يشد کنزدی که به ملکانگار : لیله گفتک
 ؟یدام دالت منزلت رسکب

یابم و اخالق او را بشناسم خدمت او را به اخالص عقیدت  یاگر قربت: گفت
احوال و افعال او مقصور گردانم واز تقبیح  يو هوا يپیش گیرم و همت بر متابعت را

مقرون باشد  کوبصالح مل که بصواب نزدیکند کآغاز  يارکو چون  ،بپرهیزم يو
آراسته گردانم و در تقریر فواید و منافع آن مبالغت نمایم تا  يآن را در چشم و دل و

ه کند کخوض  يارکو اگر در  ،و رزانت عقل خویش بیفزاید ياو بمتانت را يشاد
او  کوه دارد و شر و مضرت و فساد و معرت آن بملرکعاقبت وخیم و خاتمت م

در  یبازگردد پس از تامل و تدبر برفق هرچه تمامتر و عبارت هرچه نرم تر و تواضع
آن هرچه شامل تر غور و غایله آن با او بگویم و از وخامت عاقبت آن او را  يادا

مند چرب زبان اگر چه مرد خرد. ه از دیگر خدمتگاران امثال آن نبیندکچنان ،بیگاهانم
 . را در معرض حق فرا نماید یرا در لباس باطل بیرون آرد و باطل یخواهد حق
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 نم عالم مرا گردد مقرکگر حق  یباطل
 س مراکر نگردد کنم منکباطل  یورحق

و  ،ه در نظر انگیخته نماید و مسطح باشدکقلم صورتها پردازد  کو نقاش چاب
 مسطح نماید و انگیخته باشد 

 ترس يقاش چیره دست است آن ناخدان
 یندهمکعنقا ندیده صورت عنقا 

ه کمن بدید برنواخت من حرطص تر ازان گردد  يهنرها که ملکو هرگاه 
 يار مقرر است و عزیمت در امضاکتو بر این  ياگر را: لیله گفتک. من بر خدمت او

یند بر سه ما گوکو ح. است يه بزرگ خطرکبرحذر باید بود  کنی يان مصممبار
. سر گفتن با زنان ،و چشیدن زهر بگمان و ،صحبت سلطان: ار اقدام ننماید مگر نادانک

ن که درو انواع ثمار و اصناف معادن باشد لکنند کوه بلند تشبیه کو علما پادشاه را ب
ردن میان کدشوار است و مقام  يه بررفتن در وکن شیر و مار و دیگر موذیات کمس

ه از خطر بپرهیزد خطیر کن هرکل ،راست چنین است: دمنه گفت. آن طایفه مخوف
 نگردد

 ه سوده ده چهلکزیرا  ،از خطر خیزد خطر
 برنبندد گر بترسد از خطر بازارگان

عمل سلطان : رد مگر برفعت همت و قوت طبعکار خوض نتوان کو در سه 

مروت بدو موضع و علما گویند مقام صاحب . مغالبت دشمن ،دریا و یبازارگان ،و
 . یا در میان زهاد قانع محترم ،رمکامران مکدر خدمت پادشاه : ستوده است

 ،خیر و خیرت و صالح و سالمت بدین عزیمت یایزد تعال: لیله گفتک
 . مقرون گرداناد ،هرچند من مخالف آنم

. یستکه این کان خود بپرسید کاز نزدی. دمنه برفت و بر شیر سالم گفت
پس او را بخواند و . پدرش را شناختم يآر: گفت. ه فالن پسر فالنک جواب دادند

مقیم شده ام و آن را قبله حاجت و مقصد  کبر درگاه مل: ؟ گفتیباش می جاک: گفت
چه . نمکفایت کو خرد  يافتد و من آن را به را يارکه کباشم  می امید ساخته و منتظر

 فایت آن حاجت باشدک ه بزیردستان درکمهمات حادث گردد  كبردرگاه ملو

 ار است مگسکچو طاووس ب کاندر این ملک

 یخال یو جر منفعت یو هیچ خدمتگار اگر چه فرومایه باشد از دفع مضرت
نند تا گوش ک یخالل ،ار آیدکآخر باند  ه براه افنگندهک کو آن چوب خش ،نماند

انتفاع شاید  یه درو نفع و ضر و ازو خیر و شر باشد چگونه بک یحیوان ،خارند
 ه کگذاشت؟ 

 گر دسته گل نیاید از ما 
 هم هیزم دیگ را بشائیم
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 ،ردکخواهد  یه نصیحتکپنداشت  ،چون شیر سخن دمنه بشنود معجب شد
مردم هنرمند با مروت اگرچه خامل منزلت و : ان خویش آورد و گفتکبنزدی يرو

ه فروغ آتش کچنان ،بسیار خصم باشد بعقل و مروت خویش پیدا آید در میان قوم
دمنه بدین سخن شاد شد و . ه پست سوزد به ارتفاع گرایدکاگرچه فروزنده خواهد

افه خدم و حشم کواجب است بر : گفت ،ه افسون او در گوش شیر موثر آمدکدانست 
ه آنچه ایشان را فراز آید از نصیحت باز نمایند و مقدار دانش و فهم خویش ک کمل

و  يو نشناسد و براندازه راکتا اتباع خویش را نی که ملک ،انندپادشاه گرد يمعلوم را
نتواند  یواقف نباشد از خدمت ایشان انتفاع کت و اخالص و مناصحت هرییروی

نهان است  كه در پرده خاکچه دانه مادام . گرفت و در اصطناع ایشان مثال نتواند داد
چهره خویش بگشاد و از  كچون نقاب خا ،ننماید یس در پروردن او سعکهیچ 

آن را بپرورند و از  کالش ،ه چیستکزمطن را زطر زمردین بست معلوم گردد  يرو
و عمده . ه هست براندازه تربطت ازو فایده توان گرفتکثمرت آن منفعت گیرندو هر

 : ه گفته اندکچنان ،است كدر همه ابواب اصطناع ملو

 تو آفتاب و ابر ،مکمن همچو خار و خا
 ینکواللها دهم ار تربیت گلها 

و  یدل کرا بر مقدار مروت و ی که هریکآنست  کو از حقوق رعیت بر مل
ه در کرا  یسانکو ،و بهوا در مراتب تقدیم و تاخیر نفرماید ،رساند ينصیحت بدرجه ا

افیان هنرمند و داهطان خردمند ترجیح و کارها غافل و از هنرها عاطل باشند بر ک
 ،بستن يحلیت سر بر پا: ار از عزایم پادشاهان غریب نمایدکه دو ک ،تفضیل روا ندارد

و یاقوت و مروارید را در سرب و ارزیز نشاندن دران . بر سر آویختن يو پیرایه پا
 یو انبوه. اهل خرد مطعون گردد کن عقل فرماینده بنزدیکتحقیر جواهر نباشد ل

ار با اهل بصیرت و فهم کو نفاذ  ،اردان نباشند عین مضرت استکه دوربین و کیاران 
ه یاقوت با خویشتن دارد گران بار نگردد و کوهر. انصار و اعوان یتواند بود نه به انبوه

ند رنجور گردد و روز حاجت کیسه که سنگ در کوآن. بدان هر غرض حاصل آید
 ،و مرد دانا حقیر نشمرد صاحب مروت را اگرچه خامل منزلت باشد. نیابد يبدان چیز

مانها راست کشود و  كب ملوکبرگیرند و ازو زینها سازند و مر كاز میان خا یچه پ
ه پادشاه خردمندان را کو نشاید . و اشراف عزیز گردد كنند و بصحبت دست ملوک

اصطناع  ،تسبکهنر م یب ،هنران را بوسایل موروث یبخمول اسالف فروگذارد و ب
چه  ،بیند کاز هری که در صالح ملکاید ه تربیت پادشاه بر قدر منفعت بکفرماید بل 

ارها راه یابد و اهل هنر کهنران خدمت اسالف را وسیلت سعادت سازند خلل ب یاگر ب
ازان معلول  یچون بعض ،تر نیست کس بمردم از ذات او نزدیکو هیچ . ضایع مانند

مردمان  و موش. بیگانه آرند يدور و شهرها يه از راههاکنند کعالج  یشود بداروهای
فرستند و در  می باشد او را از خانه بیرون می يچون موذ ،را همسرایه و هم خانه است

وغریب است چون بدو حاجت و  یو باز اگرچه وحش. بینند می واجب یاو سع كهال
او  يبرا كهرچه تمامتر او را بدست آرند و ازدست ملو یرامکازو منفعت است با

 . سازند یبکمر

 يین سخن فارغ شد اعجاب شیر بدو زیادت گشت و جوابهاچون دمنه از ا
ودمنه بفرصت خلوت طلبید و . تمام گرفت یبسیار فرمود و با او الف يو و ثناهاکنی
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ت فرو کار و حرکبینم و نشاط ش می مقیم يجا کرا بر ی کاست تا مل یمدت: گفت
شانیده ه بردمنه حال هراس خود پوکخواست  می شیر ؟موجب چیست ،گذاشته است

ه عنان کببرد  يرد بلند و آواز او چنان شیر را از جاکب یدر ان میان شنزبه بانگ ،دارد
سبب این آواز : از دست او بشد و راز خود بر دمنه بگشاد و گفت کو تماس کتمل

ه قوت و کم برم ین گمان کل ،اید می دام جانبکه از کدانم  ینم. يشنو می هکاست 
 . اگر چنین است ما را اینجا مقام صواب نباشد. واز باشدیب صاحب آن فراخور آکتر

: گفت ؟دیگر بوده است یهیچ ریبت يرا از و کجز بدین آواز مل: دمنه گفت
گذارد و از وطن مالوف  یان خویش خالکبدین موجب م که ملکنشاید : گفت. ین

و  ،کو آفت مروت چرب ،ه آفت عقل تصلف استکاند  چه گفته ،ندکخود هجرت 
 يه بهر آواز بلند و جثه قوکامثال دلیل است  یو در بعض. يآفت دل ضعیف آواز قو

 : گفت ؟چگونه است آن: شیر گفت. التفات نشاید نمود

افگنده  یدرخت يدید پهلو یرفت آنجا طبل يدر بیشه ا یه روباهکاند  آورده
وش روباه بگ كسهمنا يآواز ،يشاخ درخت بر طبل رسید یه باد بجستکو هرگاه 

ه گوشت و کچون روباه ضخامت جثه بدید و مهابت آواز بشنید طمع دربست . يآمد
ب کمر. بیشتر نیافت يوشید تا آن را بدرید الحق چربوک می پوست فراخور آواز باشد

جا جثه ضخیمتر و آواز آن هایل تر که هرکبدانستم : شید و گفتکزیان در جوالن 
 . مترکمنفعت آن 

ه بدین آواز متقسم خاطر کرا روشن شود  کمل يان آوردم تا راو این مثل بد

را  کار ملکاو روم و بطان حال و حقیقت  کو اگر مرا مثال دهد بنزدی. باید شد ینم
 . معلوم گردانم

چون از چشم . دمنه برحسب مراد و اشارت او برفت. شیر را سخن موافق آمد
در : منه پشیمان شد و با خود گفترد و از فرستادن دک یشیر غایب گشت شیر تامل

جفا دیده باشد و  یجرم یب كه بر درگاه ملوکچه هر  ،مصیب نبودم ياین را يامضا
و یا آنچه  ،معیشت ییا مبتال بدوام مضرت و تنگ ،مدت رنج و امتحان او دراز گشته

 ه مقلد آن بوده ست معزولک یو یا از عمل ،داشته باشد از مال و حرمت بباد داده
یا  ،م گرایدکه بحرص و شره فتنه جوید و باعمال خیر کمعروف  يیا شریر ،گشته

یا در  ،عقوبت چشیده یه یاران او لذت عفو دیده باشند و او تلخک یصاحب جرم
 یفا خدمتکیا در میان ا ،رفته یبوده باشند و در حق او زیادت مبالغت کگوش مال شری

در منزلت  یو یا دشمن ،ترجیح یافته يمرت بر ورده و یاران در احسان و ثکپسندیده 
دین و مروت اهلیت اعتماد و امانت  يیا از رو ،سبقت جسته و بدان رسیده يبر و

یا بدشمن  ،ردهکصورت  ییا در آنچه بمضرت پادشاه پیوندد خود را منفعت ،نداشته
ان و اختبار م این مقدمات پیش از امتحکبح ،سلطان التجا ساخته و دران قبول دیده

تعجیل نشاید فرمود پادشاه را در فرستادن او بجانب خصم و محرم داشتن در اسرار 
دراز بردرگاه من رنجور و مهجور بوده  یو این دمنه دوراندیش است و مدت. رسالت

ن کو مم. انگیزد ياندیشد و فتنه ا یاست ناگاه خیانت یباق يآزار ياگر در دل و. است
قوت ذات و بسطت حال از من بیشتر یاود در صحبت و خدمت  ه خصم را درکاست 

 . و بدانچه واقف است از اسرار من او را بیاگاهاند ،او رغبت نماید
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 نشست و چشم براه می خاست و می ،رت مضطرب گشتکشیر در این ف
. خویش قرار گرفت يبیارامید وبرجا یکاند. ناگاه دمنه از دور پدید آمد. داشت می

 که آواز او بگوش ملکدیدم  يگاو: گفت ؟يردکچه : هکبدو پیوست پرسید  چون
ه بر ک یوهکو ش یندیدم او را نخوت: گفت ؟مقدار قوت او چیست: گفت. رسید می

گفتم و ننمود در  می فاکسخن ا يرسیدم بر و يه به وکچندان. یقوت او دلیل گرفتم
ه کنیافتم  یویش او را هم مهابتو در ضمیر خ ،یو تعظیم یطبع او زیادت طمع تواضع

 . ياحترام بیشتر فالزم شمرد

ه ک ،وبدان فریفته نشاید گشت ردکشیر گفت آن را برضعیف حمل نتوان 
م کمح يهاکرا دراندازد و گوش يقو يضعیف را نیفگند و درختا یسخت گیاه يباد

ت محظور و مهتران و بزرگان قصد زیردستان و اذناب در مذهب سیاد. را بگرداند
و بر  ،ت روا ندارندکریم نباشد اظهار قوت و شوکشناسند و تا خصم بزرگوار قدرو 

اهل مروت  کفاءت نزدیک یچه در معال. مقاومت فراخور حال او فرمایند کهری
 . معتبر است

 ند باز عزم صلح ملخ کن
 ند شیر قصد زخم شگالکن

اگر فرماید بروم و او را بیارم و  ،ار او را چندین وزن نهندک کمل: دمنه گفت
شیر از این سخن شاد شد و . فرمان بردار باشد يرکمطیع و چا يرا بنده ا کتا مل

سخن  يتردد و تحیر باو یب يگاو آمد و بادل قو کدمنه بنزدی. بآوردن او مثال داد

و  ،او برم که ترا بنزدیکمرا شیر فرستاده است و فرموده : رد و گفتکگفتن آغاز 
و  يه تا این غایت روا داشته اک يهم بر تقصیر یامان یه اگر مسارعت نمائکمثال داده 

بالفوربازگردم و آنچه رفته  ینک یو اگر توفق ،نموده ياز خدمت و دیدار او تقاعد
ر که ذکگاو . سباع کمل: دمنه گفت ؟یست این شیرک: گاو گفت. باشد باز نمایم

و از باس او ایمن  یدل گردان ياگر مرا قو: نه را گفتدم ،سباع شنودم بترسید کمل
آورد و  يام اندران بجاکید و احکرد و شرایط تاک یدمنه با او وثیقت. با تو بطایم ینک

 . بجانب شیر نهادند يهر دو رو

آمده  یک یبدین نواح: او رسیدند گاو را گرم بپرسید و گفت کچون بنزدی
اینجا : هکشیر فرمود . گاو قصه خود را باز گفت ؟و موجب آمدن چه بوده است يا

گاو دعا و ثنا . يتمام یاو یرام و مبرت و انعام ما نصیبکه از شفقت و اکن کمقام 
و در  گردانید کشیر او را بخویشتن نزدی. مر خدمت بطوع و رغبت ببستکگفت و 

ار او کف شاکبتفحص حال و است يو رو ،اعزاز و مالطفت اطناب و مبالغت نمود
و پس از تامل و مشاورت و  ،و خرد او بامتحان و تجربت بشناخت يو اندازه را ،آورد

و هرچند اخالق و . ان اعتماد و محرم اسرار خویش گردانیدکتدبر و استخارت او را ام
یاست و شمول فهم و کفایت و کعادات او را بیشتر آزمود ثقت او بوفور داشن و 

در قبول و اقبال شریف تر و درجت  يو هر روز منزلت و ،زیادت گشت يحذاقت و
 . ان درگذشتکافه نزدیکر و کلش یتا از جملگ ،شد می در احسان و انعام منیف تر يو

نماید و هر ساعت در  می ه شیر در تقریب گاو چه ترحیبکچون دمنه بدید 
و فروغ  شیدک يدر چشم و يدست حسد سرمه بیدار افزاید می يو ياصطفا و اجتبا
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 . بشد يپراگند تا خواب و قرار از و يخشم آتش غیرت در مفروش و

 ؟یبین می و عجز من يضعف را ،بذارذر يا: لیله رفت و گفتک کنزدی
و این گاو را  ،همت بر فراغ شیر مقصور گردانیدم و در نصیب خویش غافل بودم

لیله ک. ش بیفتادمانت یافت و من از محل و درجت خویکبخدمت آوردم تا قربت و م
 : گفت ؟چگونه: دمنه گفت. ه پارسا مرد راکه ترا همان پیش آمد ک: گفت

 يآن در و يدزد ،گران مایه یداد فاخر و خلعت یسوتک یرا پادشاه يزاهد
خواهم تا درصحبت  می :او رفت و گفت کرد و بوجه ارادت نزدیکبدید دران طمع 

 برفق یزندگان. يبدین طریق محرم شد بر و. تو باشم و آداب طریقت درآموزم
ه او برده کچون زاهد جامه ندید دانست . یافت و جامه تمام ببرد یرد تا فرصتک می

 ه جنگکدر راه برد و نخجیر گذشت  ،بشهر نهاده بود يدر طلب او رو. ست
 بیامده بود و خون ایشان یوروباه ،دیگر را مجروح گردانیده کبس و ی ،ردندک می
زاهد شبانگاه بشهر رسید . شته شدکروباه  ،انداختند يناگاه نخجیران سرو ،خورد می
و آن زن  ،مهیا شد يارکبد یخانه زن یحال. افزار بگشاید يه پاکجست  یجای

عروسان خلد  که در جمال رشکان کنیزکرا از ان  یکاره داشت و یکان آنکنیزک
 يدل آویز ،يآفتاب پیش رخش سجده بردو  يبود، ماهتاب از بناگوش او نور دزدید

 : ه این ترانه دروصف او درست آیدکچنان يجهان سوز يمجلس افروز يجگر خوار

 یزند خرگاه کگر حسن تو بر فل
  یجدا بتابد ماه یاز هر برج

  یور لطف تو در زمین بیابد راه
 یصد یوسف سر برآرد از هر چاه

میان چست سخن  کباری ين بلند باالنوخط آشوب زنان و فتنه مردا یببرنای
 یب کتر ينغز بذله قو

 اثر ش اندر طبایع کس کچنان 
 بود بیشتر  يو تر یز گرم

  يه دیگر حریفان گرد او گشتندک یمقتون شده بود و البته نگذاشت

 دلبر يه ترا دیده بود اک یچشم
 معشوق دگر؟ يپس چون نگرد به رو

ه حجاب حیا از کآمد  یبس نم كنیزکجوشید و بر می زن از قصور دخل
بضرورت در حیلت ایستاد تا برنا را . ف دست نهادهکمیان برداشته بود و جان بر 

رد تدبیر آن ساخته بود و فرصت آن نگاه که زاهد نزول کو این شب  ،ندک كهال
چون . شتندگران در ایشان پیموده تا هر دو مستان شدند و در گ يو شرابها ،داشته
سر ماسوره در اسافل  کو ی ،نهاد يزهر در ماسوره ا يرا خواب در ربود قدر هردو

ه دم برآورد کپیش ازان ،دمد يبرنا بداشت و دیگر سر در دهان گرفت تا زهر در و
و از . سرد شد يزن برجا. از خفته جدا شد و زهر تمام در حلق زن بپراگند يباد

 : گزاف نگفته اند
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 مقبل االست الضراط جزاء
 رد ک می و زاهد این حال را مشاهدت

را بجمال خویش منور گردانید زاهد خود  یه صبح صادق عرصه گیتکچندان
بدو  يفشگرک. دیگر طلبید یرا ظلمت فسق و فساد آن جماعت باز رهانید و منزل

و داشت ا کنی یو قوم را در معن ،ردکنمود و او را بخانه خویش مهمان  كتبر
و سفیر  ،داشت یو قوم او دوست. از دوستان رفت یرد و خود بضیافت بعضکوصایت 

تو  ،من مهمان رفت يشو: هکزن حجام را بدو پیغام داد. بود یمیان ایشان زن حجام
 ه من دانم و تو کبرخیز و بیا چنان

او را بر در خانه دید و  ،فشگر مست باز رسیدک. مرد شبانگاه حاضر شده بود
م بر کبزد و مح کداشته بود ف بخشم در خانه آمد و زن را نی یپیش ازان بدگمان

مرد را چندین : ه خلق بیارامید زن حجام بیامد و گفتکچندان. ستون بست وبخفت
ن تا باز کرفت زودتر باش و اگر نه خبر  یاگر بیرون خواه ؟يدار می منتظر چرا

ده تا  يو دستور يرد زودتر مرا بگشاک یخواه یخواهر اگر شفقت يا: گفت. گردد
موقع منت  ،خواهم و در حال بازآیم يترا بدل خویش ببندم و دوست خویش را عذر

زن حجام بگشادن او و بستن خود تن در داد و او را . ورتر باشدکاندران هرچه مش
رد زن حجام از بیم کفشگر بیدار شد و زن را بانگ کدر این میان . بیرون فرستاد

فشگر زیادت کخشم . رات خواند هیچ نیارست گفتنکب ،ه او را بشناسدکاب نداد جو
زن حجام ببرید و در دست او داد  یو بین. گشت و نشگرده برداشت پیش ستون آمد

 . معشوق تحفه فرست کبنزدی: هک

تنگ دل شد و  ،بریده یافت یفشگر باز رسید خواهر خوانده را بینکچون زن 
. در دست بخانه رفت یو او بین ،را بگشاد و خود را بر ستون بست عذرها خواست و او
بیارامید و دست بدعا  یفشگر ساعتکزن . شنود می دید و می و این همه را زاهد

با من ظلم  يه شوک یدان می اگر ،خداوند يا: برداشت و در مناجات آمد و گفت
فشگر ک. بمن باز ده یو بین يرده است وتهمت نهاده ست تو بفضل خویش ببخشاک

ظالم و بنگر تا  يبرخیز ا: جواب داد گفت ؟ار جادو این چه سخن استکناب يا: گفت
ه چون براءت ک،در مقابله جور و تهور خویش یعدل و رحمت آفریدگار عز اسمه بین

. بمن باز داد و مرا میان خلق مثله و رسوا نگذاشت یبین یساحت من ظاهر بود ایزد تعال
در حال باعتذار . برقرار یاست و چراغ بیفروخت زن را بسالمت دطد و بینمرد برخ

خواست و توبه  یمشغول گشت و بگناه اعتراف نمود و از قوم بلطف هرچه تمامتر بحل
ار اقدام ننماید و بگفتار نمام کبر امثال این  یو ظهور حجت یوضوح بنیت یه بکرد ک

 يو بخالف رضا ،سا و عیال نهفته را نیازاردشریر فتنه انگیز زن پار کدیو مردم و چرب
 . نپیوندد يارکنیست  یاو را البته حجاب يه دعاکاین مستوره 

ار خویش حیران و وجه حیلت کدر  ،در دست بخانه آمد یو زن حجام بین
نند کو اگر سوال  ،را چه عذر گوید یشوهر و همسرایگان این معن که بنزدیک ،مشتبه

این میان حجام از خواب درامد و آواز داد ودست افزار خواست و  در. چه جواب دهد
حجام در . رد و ستره تنها بدو دادکتوقف  يزن دیر. خواست رفت یبخانه محتشم

 یه بینکند و فریاد برآورد کدراف يزن خویشتن از پا. شب از خشم بینداخت یکتاری
 ردند کمالمت حجام متحیر گشت و همسرایگان درآمدند و او را . یبین
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را از پیش برداشت و جمال  یله ظلمانکچون صبح جهان افروز مشاطه وار 
 یزن جمله شدند و حجام را پیش قاض يروز روشن را بر اهل عالم جلوه رد اقربا

ردن این عورت چرا روا کگناه ظاهر و جرم معلوم مثله  یب: هکپرسید  یبردند و قاض
بقصاص و عقوبت او  یقاض. حجت عاجز شد ؟ حجام متحیر گشت و در تقریریداشت

 . ردکم کح

ه دزد جامه ک ،را در این باب تامل واجب است یقاض: زاهد برخاست گفت
 یو حجام بین ،ردکن كار را زهر هالکوزن بد ،شتندکمن نبرد و روباه را نخجیران ن

حجام بداشت دست از  یقاض. شیدیمکه ما این همه بالها بنفس خویش کبل ،قوم نبرید
مرید بسیار و  ياگر مرا آرزو: زاهد گفت. ت بشنودکبزاهد آورد تا بیان آن ن يو رو

و اگر روباه در  ؛یآن فرصت نیافتم یو بترهات دزد فریفته نگشتم يتبع انبوه نبود
و اگر روباه در  ؛یآن فرصت نیافت یحرص و شره مبالغت بترهات دزد فریفته نگشتم

و  ؛يآسیب نخجیران بدو نرسید یو خون فرو گذاشت يننمودحرص و شره مبالغت 
و اگر زن حجام  ؛يجان شیرین بباد نداد يردکار قصد جوان غافل نکاگر زن بد

  يمثله نشد یبرناشایست تحریض و در فساد موافقت روا نداشت

و  يشیدکه این محنت تو بخود ک یاین مثل بدان آوردم تا بدان: لیله گفتک
نون کا. ردمکار من کچنین است و این : دمنه گفت. ياقبت آن غافل بوداز نتایج ع

 ؟ يتو چه اندیشیده ا: لیله گفتک ؟یبین می تدبیر خالص من چگونه

ه بلطایف حیل و بدایع تمویهات گرد این غرض درآیم کاندیشم  می :گفت

در مذهب  ه اهمال و تقصیر راک ،وشم تا او را درگردانمکن گردد بکه ممکوبهروجه 
و . اصحاب مروت معذور نباشم کروا دارم بنزدی یحمیت رخصت نبینم و اگر غفلت

 یمکه بحرص و گرم شکگزارم  یقدم نم یجویم و در طلب زیادت یتو نم ینیز منزلت
رت و که عاقالن روا دارند در تحصیل آن انواع فکو سه غرض است . منسوب شوم

در طلب نفع سابق تا بمنزلت و خیر سابق برسد : آوردن و جدنمودن يدقایق حیلت بجا
و نگاه داشتن منفعت حال و بیرون آوردن نفس از آفت  ؛و از مضرت آزموده بپرهیزد

باشم  می و من چون امیدوار. و تیمار داشت مستقبل در احراز خیر و دفع شر ؛وقت
گاو  یه بحیلت در پکبمنزلت خود بازرسم و جمال حال من تازه شود طریق آنست 

ه فراغ دل و ک ،آبادان گرداند یمنزل كند و در دل خاکایستم تا پشت زمین را وداع 
منسوب  يت راکرده است و به رکچه در ایثار او افراط  ،ار شیر درانستکصالح 

 . گشته

 ینم يشیر را عار يدر اصطناع گاو و افراشتن منزلت و: هکلیله گفت ک
رفت و بدیگر ناصحان استخفاف روا داشت  یبالغتدر تقریب او م: دمنه گفت. شناسم

و . و منافع خدمت ایشان ازو و فواید قربت او ازیشان منقطع شد ،تا مستزید گشتند
حرمان و فتنه و هوا و خالف روزگار و تنگ : شش چیز است که آفت ملکگویند 

و  يراخواهان را ا زخود محروم گردند و اهل  که نیکحرمان آنست . یو نادان یخوی
نااندیشیده  يارهاکناپیوسان و  يه جنگهاکو فتنه آن ؛تجربت را نومید فروگذارد

ار و کو هوا مولع بودن بزنان و ش ؛مخالف از نیام براید يحادث گردد و شمشیرها
و خالف روزگار وبا و قحط و غرق و حرق و آنچه بدین  ؛سماع و شراب و امثال آن
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 یو نادان ؛راهیت و غلو در عقوبت و سیاستک افراط خشم و یو تنگ خوی ؛ماند
 . مجاملت يار داشتن مناقشت بجاکتقدیم نمودن مالطفت در مواضع مخاصمت و ب

پیوست و او را  یتوان یگاو سع كن چگونه در هالکل. دانستم: لیله گفتک
نشاید  یبدین معان: دمنه گفت ؟قوت از تو زیادت است و یار و معین بیش دارد

 : و گفته اند ،اعوان نیست يبقوت ذات و استیال يارهاک يه بناک ،نگریست

و بتو نرسیده ست . رد بزور و قوت دست ندهدکو حیلت توان  يو آنچه به را
 : گفت ؟چگونه: گفت ؟ردک كبحیلت مار را هال یه زاغک

 یو در آن حوال ،خانه داشت یدرخت يوه بر باالکدر  یه زاغکاند  آورده
چون از حد . يمار بخورد يه زاغ بچه بیرون آوردکهرگاه  ،بود يمارسوراخ 

 :رد و گفتکبود ب يه دوست وکایت بر آن شگال کبگذشت و زاغ درماند ش
بچه : هکشگال پرسید . ر باز رهانمکاین ظالم جان ش يه خود را از بالکاندیشم  می

ار در خواب شود ه چون مکخواهم  می :نهاد؟ گفت یار خواهکطریق قدم در این 
تا در مستقبل نور دیده و مطوه دل من از قصد او  ،نمکجهان بینش بر يناگاه چشمها

چه خردمند قصد دشمن بر  ،این تدبیر بابت خردمندان نیست: شگال گفت. ایمن گردد
پنج  كه در هالک ینکخوار ن یو زینهار تا چون ماه. ه دران خطر نباشدکند ک یوجه

 یه ماهکاند  آورده: چگونه؟ گفت: زاغ گفت. جان عزیز بباد داد ،پیوست یسع کپای
در  يو روزگار یگرفت می یو بقدر حاجت ماه ،وطن ساخته بود یبر لب آب يخوار

با خود . ار باز ماندکبدو راه یافت از ش يچون ضعف پیر. گذاشت می خصب و نعمت

بدست  یممارست عوض جز تجربت و يه عناد گشاده رفت و از وکدریغا عمر : گفت
 ،ار خودک يامروز بنا. تواند بود يیا دست گیر يمرد يپا يه در وقت پیرکنیامد 

ه قوام معیشتست از این کبر حیلت باید نهاد و اسباب قوت  ،چون از قوت بازمانده ام
 . وجه باید ساخت

 ،از دور او را بدید کپنج پای. نار آب بنشستکبر  یکپس چون اندوهنا
ه مادت ک ،نباشم كچگونه غمنا: گفت. بینم می كتو را غمنا: شتر آمد و گفتپی

 رانهکو بدان روزگار  یگرفتم می یه هر روز یگان دوگان ماهکمعیشت من آن بود 
افتاد؟ و  ینقصان بیشتر نم یبود و در ماه می حاصل یو مرا بدان سد رمق ،ردک می

در این آب گیر «: هکگفت  می دیگر کگذشتند و با ی می امروز دو صیاد از اینجا
 » . ردکتدبیر ایشان بباید  ،بسیار است یماه

 يبیشتر است چون ازیشان بپردازیم رو يفالن جا«: از ایشان گفت یکی
و اگر حال بر این جمله باشد مرا دل از جان برباید داشت و بر رنج » . بدینها آریم

 . مرگ دل بنهاد یبل تلخ یگرسنگ

او آمدند و او را  کرد و جمله نزدیکرفت و ماهیان را خبر ب کپنج پای
نیم و خردمند درمشورت اگر چه ازو ک می و ما با تو مشورت ،المستشار موتمن: گفتند

ه نفع آن بدو ک يارکپرسد شرط نصیحت فرو نگذارد خاصه در  يدشمن چیز
 یماه ؟یصواب بینار ما چه کدر . ذات تو بدوام تناسل ما متعلق است يو بقا. بازگردد

ن در کل. ردکنتوانم  یو من دران اشارت ،با صیاد مقاومت صورت نبندد: خوار گفت
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ه آبش بصفا پرده درتر از گریه عاشق است و کدانم  می يآب گیر یکاین نزدی
از فراز آن  یدانه ریگ در قعر آن بتوان شمرد و بیضه ماه ،غمازتر از صبح صادق

 . بتوان دید

: گفتند. رد در امن و راحت و خصب و فراغت افتیدکتحویل توانید  اگر بدان
دریغ ندارم : گفت. ن نیستکمعونت و مظاهرت تو مم ین نقل بکل. و راییستکنی

بسیار تضرع نمودند . مدت گیرد و ساعت تا ساعت صیادان بیایند و فرصت فایت شود
ه در ک یو بر باالی يببرد یه هر روز چند ماهکردند تا بران قرارداد کو منتها تحمل 

نمودند و با  می و دیگران در آن تحویل تعجیل و مسارعت. يبود بخورد یآن حوال
و خود بچشم عبرت در سهو و غفلت  ،ردندک می و مسابقت یدیگر پیش دست کی

ه بالوه دشمن فریفته شود و بر لئیم کهر : هکگفت  می نگریست وبزبان عظت می ایشان
 . او اینست ياد روا دارد سزاظفر و بدگوهر اعتم

خوار  یماه. ندکه تحویل کهم خواست  کچون روزها بران گذشت پنج پای
از  کچون پنج پای. ه خوابگاه ماهیان بودکبدان باال نهاد  ياو را برپشت گرفت و رو

ه خردمند چون کاندیشید . ه حال چیستکدانست  ،دید بسیار یدور استخوان ماه
وشش کرد اگر کم خطر بدید و قصد او در جان خود مشاهدت دشمن را در مقا

 ،وشید اگر پیروز آید نام گیردکو چون ب ؛رده باشدک یفروگذارد در خون خویش سع
و شهامت او  یرم و حمیت و مردانگک ياتفاق افتد بار يارکو اگر بخالف آن 

س خویشتن پ. و با سعادت شهادت او را ثواب مجاهدت فراهم آید ،مطعون نگردد
ه بیهوش از هوا درآمد و کم بیفشرد چنانکخوار افگند و حلق او مح یبرگردن ماه

 . رفت کسر بزیارت مالکی

 ،بقیت ماهیان آمد کدر راه نهاد تا بنزدی يسرخویش گرفت و پا کپنج پای
. و تعزیت یاران گذشته و تهنیت حیات ایشان بگفت و از صورت حال اعالم داد

 . خوار را عمر تازه شمردند یو وفات ماههمگنان شاد گشتند 

 از پس بد سگال  یمرا شربت
 بود خوشتر از عمر هفتاد سال

رده ک كید و حیلت خویشتن را هالکس بکه بسیار کو این مثل بدان آوردم 
تو و موجب  يسبب بقا يار توانا گردکه اگر بر آن کنمایم  ین من ترا وجهکل. است

خردمند را خالف  ياز اشارت دوستان نتوان گذشت و را: تزاغ گف. مار باشد كهال
و در بامها و  ینکه در اوج هوا پرواز کنمایم  می صواب آن: شگال گفت. ردکنتوان 

. ه ربودن آن میسر باشدک یگشاده افگن يتا نظر بر پیرایه ا يانداز می صحراها چشم
. يشم مردمان غایب نگرده از چکچنان يرو می و هموارتر يو آن را بردار یفرود آی

ه در طلب پیرایه آمده باشند نخست کتا مردمان  يانداز يبرو یمار رس کچون نزدی
 . ترا باز رهانند آنگاه پیرایه بردارند

را دید پیرایه برگوشه بام نهاده و خود بطهارت  ینهاد زن یبآبادان يزاغ رو
 یه در پکمردمان . مار انداخته گفته بود بر کدر ربود و بر آن ترتیب  ؛مشغول گشته

 . وفتند و زاغ باز رستکزاغ بودند در حال سر مار ب
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رد بقوت که آنچه بحیلت توان ک یاین مثل بدان آوردم تا بدان: دمنه گفت
ر با او که با قوت و زور خرد و عقل جمع است بمکگاو را : لیله گفتک. ن نباشدکمم

ن بمن مغرور است و از من کل. ن استچنی: دمنه گفت ؟چگونه دست توان یافت
 ،گیرتر افتد يه از مامن گشایند جاکمین غدر کچه . ندکبغفلت او را بتوانم اف ،ایمن
 : گفت ؟چگونه. ردک كه خرگوش بحیلت شیر را هالکچنان

رده بود و کبهشت را معطر  يه نسیم آن بوک يه در مرغزارکاند  آورده
هزار ستاره تابان و در هر ستاره  یاز هر شاخ ،ردانیدهرا منور گ کفل يس آن روکبرع

 هزار سپهر حیران 

 یاقوت ریخت برمینا یسحاب گوی
 شنگرف بیخت برزنگار ینسیم گوی

 زمین  يبخار چشم هوا و بخور رو
 بچه خار يز چشم دایه باغ است و رو

 ،ه همه بسبب چراخور و آب در خصب و راحت بودندکوحوش بسیار بود 
شیر رفتند  کفراهم آمدند و جمله نزدی يروز. ن بمجاورت شیر آن همه منغص بودکل

 یتوان می ارکش یکتو هر روز پس از رنج بسیار و مشقت فراوان از مای: و گفتند
ه ترا کاندیشیده ایم  ينون چیزکا. و طلب يست و ما پیوسته در بال و تو در تگاپوکش

هر روز  ینکاگر تعرض خویش از ما زایل . ددران فراغت و ما را امن و راحت باش
 کی. بران برآمد یشیر بدان رضا داد و مدت. فرستیم کپیش مل يارکش یکموظف ی

نید من شما را ک یاگر در فرستادن من توقف: یاران را گفت. روز قرعه بر خرگوش آمد
رد تا کتوقف  یاو ساعت. نیست یمضایقت: گفتند. از جور این جبار خون خوار باز رهانم

شیر را دل تنگ . شیر نهاد يبسو يپس آهسته نرم نرم رو ،وقت چاشت شیر بگذشت
نات کات و سکاو را بر باد تند نشانده بود و فروغ خشم در حر ییافت آتش گرسنگ

 كایستاده بود و نقض عهد را در خا که آب دهان او خشکچنان ،پدید آمده يو
 . جست می

 ؟و حال وحوش چیست یآی می جاکاز : هکاز دادآو ،خرگوش را بدید
: من گفتم ،از من بستد يدر راه شیر ،فرستاده بودند یدر صحبت من خرگوش: گفت

ارگاه و صید کاین ش«: ، التفات ننمود و جفاها راند و گفت»است  کاین چاشت مل«
. نمکر را خب کمن شتافتم تا مل» . ت من زیادت استکه قوت شوک ،تر یآن بمن اول

 . ياو را بمن نما: شیربخاست و گفت

آن چون آینه  يه صفاکبزرگ برد  یخرگوش پیش ایستاد و او را بسر چاه
 . يبر شمرد کو اوصاف چهره هر ی يو یقین صورتها بنمود کش يا

او  ،مرا در برگیرد کاگر مل ،ترسم می يدر این چاهست و من از و: و گفت
 ،خیال خود و ازان خرگوش بدید ،برگرفت و بچاه فرونگریست شیر او را در. را نمایم

خورد و نفس خون خوار و جان مردار  یاو را بگذاشت و خود را در چاه افگند و غوط
 . سپرد کبمال
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ار شیر کیفیت کوحوش از صورت حال و . خرگوش بسالمت باز رفت
همه بر . د شدخور كه چون گنج قارون خاکدادم  یاو را غوط: گفت ،پرسیدند

و این بیت  ،نمودند یسوار گشتند و در مرغزار امن و راحت جوالن یب شادمانگکمر
 : را ورد ساختند

ه رنج آن بشیر بازنگردد کرد چنانک یتوان كاگر گاو را هال: لیله گفتک
بدو پیوندد  یازانچه مضرت یو اگر ب ،یافته شود یام خرد تاویلکدارد و در اح یوجه

آسایش خویش رنج  يچه هیچ خردمند برا ،یزینهار تا آسیب بران نزندست ندهد 
لمه بآخر رسانیدند و دمنه از زیارت شیر تقاعد کسخن بر این . ندکمخدوم اختیار ن

: شیر گفت. یفرصت جست و در خال پیش او رفت چون دژم يتا روز ،نمود
 يچیز: هکبپرسید . دبش ياز جا. خیر باشد: گفت ؟خیر هست ،ه ندیده امکروزهاست 

در حال فراغ و خال راست : گفت. يبازگو: هکفرمود . يآز: گفت ؟حادث شده است
و  ،ه مهمات تاخیر برنداردکزودتر باید باز نمود . این ساعت وقت است: گفت. آید

ه از سماع آن شنونده را کهر سخن : دمنه گفت. ار امروز بفردا نیفگندکخردمند مقبل 
تمام  یه بعقل و تمییز شنونده ثقتکرد مگر کنتوان  يآن دلیر يید بر اداراهیت آک

گزارد  يچه گوینده را دران ورا. ه منافع و فواید آن بدو بازگرددکخاصه  ،باشد
و اگر از تبعت آن . دیگر نتواند بود يحقوق تربیت و تقریر لوازم مناصحت فایده ا

توان  می و رخصت این اقدام نمودن بدان. ار تمام بل فتح با نام باشدکبسالمت بجهد 
و هراینه در استماع  ،است یمستثن كو مزیت خرد از ملو يبفضیلت را که ملکیافت 

ه سخن من از محض کو نیز پوشیده نخواهد ماند . انه در میان خواهد بودکآن تمییز مل

. ذب اهلهکالی الرائد: چه گفته اند. و از غرض و ریبت منزه باشد ،شفقت و امانت رود
و خردمند و حالل زاده را چاره . باز بسته است کافه وحوش بدوام عمر ملک يو بقا

از  یناتوان ،و ،بپوشاند یه برپادشاه نصیحتکچه هر  ،نباشد از گزارد حق و تقریر صدق
رده کخود را خیانت . و فاقه بر دوستان جایز نبیند یو اظهار درویش ،طبیب پنهان دارد

 . باشد

آنچه تازه . وفور امانت تو مقرر است و آثار آن برحال تو ظاهر: شیر گفت
و شبهت را در  یو بدگمان ،ه برشفقت و نصیحت حمل افتدک ،يشده است بازنما

 . آن مجال داده نیاید یحوال

 یرا بنوع کرده است و هریکر خلوتها کشنزبه بر مقدمان لش: دمنه گفت
و  يرد و راکشیر راآزمودم و اندازه زور و قوت او معلوم «ه کاستمالت نموده و گفته 

رام کدر ا کو مل» . شایع دیدم یتمام و ضعف یخلل کیدت او بدانست و در هر یکم
است  که از خصایص ملکو در حرمت و نفاذ امر  ،افر نعمت غدار افراط نمودکآن 

ل و عقد گشاده و مطلق و ح یو دست او در امر و نه ،او را نظیر نفس خویش گردانید
و . ساخت يعصیان از سر او بادخانه ا يتا دیو فتنه در دل او بیضه نهاد و هوا ،ردک

را از خدمتگزاران در حرمت و جاه و تبع و مال در  یکچون پادشاه ی«ه کاند  گفته
در » . دراید يو اال خود از پا ،مقابله و موازنه خویش دید زود از دست برباید داشت

ه بتعجیل کدانم  می و من آن. تواند شناخت خاطر دیگران بدان نرسد که آنچه ملجمل
برسد و حازم هم دو نوع  یه دست بشود و بجایکپیش از آن. رده آیدکار کتدبیر 
و آنچه  ،آن را بشناخته باشد یه پیش از حدوث و معاینه شر چگونگکاول آن: است
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تدبیر  ،بدانسته باشد و يح آن باصابت راارها دانند او در فواتکدیگران در خواتم 
چن نقش واقعه و صورت . ر آخر العملکاول الف. رت بپرداختهکاواخر آن در اوایل ف

از این  يو زبان نبو. سان باشدکحادثه پیدا آمد دران غافل و جاهل ودوربین و عاقل ی
 . یعرفها العاقلما کاالمور تشابهت مقبلۀ فاذا ادبرت عرفها الجاهل : ندکعبارت  یمعن

 رت ناگاه بداندکف کذهن تو بی
 ه نهان باشد در پرده اسرارک یوهم
 نپرت دزدیده ببیند کتو بی يرا
 مین دارد درخاطر غدارکه ک یظن

بر این نسق بمراقبت احوال خویش پرداخت در همه اوقات  يچون صاحب را
گرداب افتد  ه درکارها در قبضه تصرف خود تواند داشت و پیش از آنکگردن 

 . خویشتن به پایاب تواند رسانید

 بهیچ حال یار خصم خفته نباشکدر 
 زیرا چراغ دزد بود خواب پاسبان

و دهشت و حیرت را بخود  ،نبرد يه چون بال بدو رسد دل از جاکو دوم آن
 . پوشیده نماند يو وجه تدبیر و عین صواب بر و ،راه ندهد

 مرد یه چو زن شود همک یجای
 آنجا مرداست بوالفضایل

ارها حیران و وقعت کرت در کو پریشان ف يو عاجز و بیچاره و متردد را
 مقصور و همت از طلب سعادت قاصر  ینهمت برتمن ،حادثه سراسیمه و ناالن

چگونه؟ : هکشیر پرسید . است یایت آن سه ماهکبدین تقسیم ح و الیق
 ،بود یر و از تعرض گذریان مصون سه ماهاز راه دو يه در آبگیرکاند  آورده: گفت

: دیگر میعاد کدو صیاد بران گذشتند با ی ياز قضا روز. عاجز یکو دو حازم و ی
ه حزم کآن. ماهیان این سخن بشنودند. بگیرند یه جال بیارند و هر سه ماهکنهادند 

ه سپهر غدار معاین یدیده بود و شوخ چشم یزیادت داشت و بارها دستبرد زمانه جاف
ار آورد و از آن جانب کب يرو ،کسب ،رده و بر بساط خرد و تجربت ثابت قدم شدهک
در این میان صیادان برسیدند و هر دو جحانب . برفور بیرون رفت يه آب درآمدک

 . م ببستندکآب گیر مح

نه از پیرایه خرد عاطل بود ونه از ذخیرت تجربت  ،داست يهم غور يدیگر
در وقت آفت  يو از ثمرات را ،یر در هنگام بالفایده بیشتر ندهدهرچند تدب. بهر یب

و در  ،و با این همه عاقل از منافع دانش هرگز نومید نگردد. تمتع زیادت نتوان یافت
پس . ر خردمندانستکوقت ثبات مردان و روز م. اید دشمن تاخیر صواب نبیندکدفع م

صیاد او را برداشت و چون . رفت می آب ستان يخویشتن مرده ساخت و بر رو
انداخت و جان  يبحیلت خویشتن در جو. ه مرده است بینداختکصورت شد 
 . بسالمت ببرد

ظاهر بود حیران و  يغالب و عجز در افعال و يه غفلت بر احوال وکو آن
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دوید  می رفت و در فراز و نشیب می چپ و راست ،شانک يسرگردان و مدهوش و پا
 . تا گرفتار شد

ار شنزبه تعجیل واجب که در کرا مقرر شود  کو این مثل بدان آوردم تا مل
نت کارها پیش از فوت فرصت و عدم مکه تدبیر کامگار آن باشد کو پادشاه . است

و شعله عزم  ،از زاد و بود دشمن برآرد كو ضربت شمشیر آب دارش خا ،بفرماید
ن کل. معلوم شد: شیر گفت. جهان سوزش دود از خان و مان خصم بآسمان برساند

فران خویش کاندیشد و سوابق تربیت را بلواحق  یه شنزبه خیانتکباشد  ینم یگمان
 . جایز نداشته ام یو خوب یویکتا این غایت جز نی يه در باب وک ،مقابله روا دارد

 . این بطر بدو راه داده ست کرام ملکو فرط ا ،همچنین است: دمنه گفت

ه امیدوار است ک یدل باشد تا بمنزلت کیم ظفر همیشه ناصح و یو بد گوهر لئ
و دست موزه آرزو و سرمایه  ،آن ندارد یه شایانکدیگر منازل برد  یبرسید پس تمن

 كاصل و ناپا یخدمت و مناصحت ب يو بنا. و خیانت را سازد يردارکغرض بد
انیدن آب خیر و باال گشت بتیره گرد یچون ایمن و مستغن ،برقاعده بیم و امید باشد

ه خدمتگاران را از عاطفت و کپادشاه باید «ه کاند  ما گفتهکو ح. دادن آتش شر گراید
 ،نندکنومید گردند و بدشمنان او میل  یبارگکه یکرامت خویش چنان محروم ندارد ک

توانگر شوند و هوس فضول بخاطر ایشان راه  يه بزودکو چندان نعمت و غنیت ندهد 
ء اال یو ان من ش: ند و نص تنزیل عزیز را امام سازدک ياقدا بآداب ایزدو  ،جوید

 ،گذراند می تا همیشه میان خوف و رجا روزگار،عندنا خزائنه و ما ننزله اال بقدر معلوم

 . ندکبریشان صحبت  ينومید ينه دلیر

ید و ببا. یان رآه استغن یو نه طغیان استغنا بدیشان راه جوید ان االنسان لیطغ
نیاید و بدسیرت مذموم طریقت را  یژمزاج هرگز راستکه از کرا  کشناخت مل

 . ردکو راه راست آشنا نتوان  یلف بر اخالق مرضکلیف و تکبت

 فیه یرشح يل اناء بالذکو 
 ه دروست کوزه همان برون تراود کز ک

ژدم اگر چه بسیار دم بسته دارند و در اصالح آن مبالغت که نیش کچنان 
ه سخن کو هر. ایند چون بگشایند بقرار اصل باز رود و بهیچ تاویل عالج نپذیردنم

او از  يارهاکاستماع ننماید عواقب  ،محابا گویند یاگر چه درشت و ب ،ناصحان
دارد و غذا و شربت بر  که اشارت طبیب را سبک يچون بیمار ،نماند یخال یپشیمان

 تر و علت زمن تر شود  یمستول یهرلحظه ناتوان ،حسب آرزو و شهوت خورد

و از حقوق پادشاهان بر خدمتگزاران گزارد حق نعمت و تقریر ابواب 
ه در رسانیدن نصیحت مبالغت واجب کو مشفق تر زیردستان اوست  ،مناصحت است

و  یه خاتمت و مرضکارها آنست کو بهتر  ،بیند و بمراقبت جوانب مشغول نگردد
و  ،ه بر زبان گزیدگان و اشراف رودکواه تر ثناها آنست و دل خ ،عاقبت محمود دارد

و پسندیده  ،ندکموسا  یه از مخالفت بپرهیزد و در همه معانکموافق تر دوستان اوست 
ه بطر نعمت بدو کو توانگرتر خالیق اوست  ،شدکو عفاف  يه بتقوکتر سیرتها آنست 
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دو خصلت از نتایج طبع  ه این هرکنگردد  یمستول يراه نیابد و ضجرت محنت بر و
 ن اذا جعتن دقعتن و اذا شبعتن خجلتنکان: زنانست و اشارت حضرت نبوت بدین وارد

و از  ،ند خواب او مهنا نباشدکه از آتش بستر سازد و از مار بالین کو هر
ه چون از دوستان کو غزارت عقل آنست  يفایده سداد را. نیابد یآسایش آن لذت

ار خود کند در حال اطراف کمشاهدت  يتگاران نخوت مهتربیند و از خدم یدشمن
 يه خصم فرصت چاشت بیابد براکو پیش ازان ،و دامن از ایشان درچیند ،فراهم گیرد

 چه دشمن بهملت قوت گیرد و بمدت عدت یابد  ،گواران سازد یاو شام

 مخالفان تو موارن بدند مار شدند 
 برآور از سر موران مار گشته دمار

 زین بیش روزگار مبر ،ده زمان شانم
 ه اژدها شود ار روزگار یابد مارک

را  کارها غافل باشد و مهمات ملکه از عواقب کآنست  كو عاجز تر ملو
ار دشوار پیش آید موضع حزم و احتیاط که حادثه بزرگ افتد وکو هرگاه  ،خوار دارد

ان خود را متهم کافت نزدیو چون فرصت فایت شود و خصم استیال ی ،را مهمل گذارد
 . ردن گیردکحوالت  کگرداند و بهر ی

ن کخللها پیش از تم یه در تالفکآنست  يام جهان دارکو از فرایض اح
ارها برقضیت سیاست فرموده کو تدبیر  ،خصم و از تغلب دشمن مبادرت نموده شود

پیر و تایید بخت  يو عزیمت را بتقویت را ،و بخداع و نفاق دشمن التفات نیفتد. آید
سیاست  یب کرت و ملکمذا یتجارت و علم ب یجوان بامضا رسانیده شود چه مال ب

 دار نباشد  يپا

 نیفگند  یدست زمانه یاره شاه
 شیده است بار تیغکه آن نک يدربازو

 يو تیز یو قول ناصح بدرشت ،يدرشت و بقوت راند کسخن نی: شیر گفت
ه که خود دشمن باشد پیداست کو شنزبه آنگاه . یابدمردود نگردد و بسمع قبول اصغا 

ت او از گیاه کو او طعمه منست و مادت حر. چه فساد آید يرد و از وکچه تواند 
 . است و مدد قوت من از گوشت

 جا تواند دیدن گوزن طلعت شیرک
 چگونه یارد دیدن تذرو چهره باز

 معرفت بدان پیوسته داده ام و دالت صحبت و ذمام  یو نیز او را امان

 ذمم یاهل النه یان المعارف ف

و بارها بر سرجمع با او  ؟ام مروت غدر بچه تاویل جایز توان داشتکو در اح
اگر آن را  ،ر خرد و دیانت و اخالص و امانت او بر زبان راندهکثناها گفته ام و ذ

قدر  یلها بمنسوب گردم و عهد من در د يت راکروا دارم بتناقض قول و ر یخالف
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 . شودد

، چه »او طعمه منست«شاید بود بدانچه گوید  یرا فریفته نم کمل: دمنه گفت
ار کر و شعوذه دست بکرد یاران گیرد و برزق و مکاگر بذات خویش مقاومت نتواند 

 که همه را بر عداوت ملکه وحوش او را موافقت نمایند کو ازان ترسم  ،ندک
ار کو با این همه هرگز این . لها شیرین گردانیدهرده ست و خالف او در دکتحریض 

 . فل ننمایدکرا بدیگران نیفگنده و جز بذات خویش ت

جواب داد  ؟یار چه بینکدر این : رد گفتکو چون دمدمه دمنه در شیر اثر 
ه ک یو طعام ،گرفت از درد او شفا نباشد مگر بقلع يچون خوره در دندان جا: هک

شید از رنج او خالص صورت کن امتناع نمود و بغثیان و تهوع معده از هضم و قبول آ
ه بمدارا و مالطفت بدست نیاید و تمرد او بتودد زیادت کو دشمن  ؛نبندد مگر بقذف

اره شده ام کمن : شیر گفت. صحبت او بگوید كگردد ازو نجات نتواند بود مگر بتر
نم تا کبگویم و اجازت او فرستم و این حال با او  کبنزدی یسک ،مجاورت گاو را

 . جا خواهد برودکهر

ند در حال براءت ساحت و که اگر این سخن بر شنزبه ظاهر کدمنه دانست 
از  ،این باب: گفت. ر او معلوم شودکنزاهت جانب خویشتن ظاهر گرداند و دروغ و م

پس از اظهار  ،است یه گفته نیامده ست محل خیار باقکو مادام  ،حزم دور باشد
 ن نگردد کمم كارتد

 توانیش گفت  یسخن نگوی
 و مرگفته را باز نتوان نهفت

مان پرید که از قبضه که از زندان دهان جست و هر تیر کو هر سخن 
را  كملو ،یومهابت خامش. پوشانیدن آن سخن و بازآوردن آن تیر بیش دست ندهد

 . نفیس است يپیرایه ا

 چنان از سخن در دلت دار راز 
 دل بجوید نیابدش باز ه گرک

ابره که چون صورت حال بشناخت و فضیحت خود بدید بمکو شاید بود 
و اصحاب . بگرداند يیا مستعد و متشمر رو ،ساخته و بسیجیده جنگ آغازد ،درآید

 . حزم گناه ظاهر را عقوبت مستور و جرم مستور را عقوبت ظاهر جایز نشمرند

ان خود را مهجور گردانیدن و کقین نزدیوضوح ی یبمجرد گمان ب: شیر گفت
 ،خویش زدن يپیوستن خود را در عذاب داشتن است و تیشه برپا یدر ابطال ایشان سع

تامل و  ؛ابواب سیاست يخاصه در اقامت حدود و در امضا یو پادشاه را در همه معان
 . تثبت واجب است

ر بیاید آماده و اکه این غدار مکاما هرگاه . راست کفرمان مل: دمنه گفت
ژ کو اگربهتر نگریسته شود خبث عقیدت او در طلعت . نیابد یساخته باید بود تا فرصت

ه تفاوت میان مالحظت دوستان و نظرت دشمنان ک ،و صورت نازیباش مشاهدت افتد
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 . و پوشانیدن آن بر اهل تمییز متعذر ،ظاهر است

 آید و چپ و راست ه متلون و متغیر پیشکباطن او آنست  يژکو عالمت 
 بسیجد می جنگ را ،ندک می نگرد و پس و پیش سره می

  كبر بسته میان و در زده ناو
 بگشاده عنان و در چده دامن

مشاهده افتد  يو اگر از این عالمات چیز. صواب همین است: شیر گفت
ز ه بدم او آتش فتنه اکشیر بپرداخت و دانست  يچون دمنه از اغرا. شبهت زایل گردد

و بفرمان شیر  ،ه گاو را ببیند و او را هم بر باد نشاندکآن جانب باال گرفت خواست 
 یشنزبه را بینم و از مضمون ضمیر او تنسم یکی: گفت ،دور باشد یرود تا از بدگمان

 . شنزبه رفت کانده زده بنزدی يدمنه چون سرافگنده ا. ردکنم؟ شیر اجازت ک

 ؟يسالمت بوده ا ،روزهاست تا ندیده ام: شنزبه ترحیب تمام نمود و گفت
اسیر مراد  ،نفس خود نباشد که مالک یسکچگونه سالمت تواند بود : دمنه گفت

 یسخن ب کبیم و خطر نزند و ی ینفس ب کی ،دیگران و همیشه بر جان و تن لرزان
آنچه در سابق تقدیر : گفت ؟چیست يموجب نومید: گاو گفت ؟خوف و فزع نگوید

مقاومت  یآسمان يه با قضاکیست ک. یوم الدین یائن الکاست جف القلم بما هو رفته 
ه کدر دست او دهند  یرسد و از نعمت دنیا شربت ییارد پیوست؟ و در این عالم بمنزلت

نباشد؟ و بازنان  كهوا قدم نهد و در معرض هال یو برپ ؟نشود كبا یسرمست و ب

و با شریر و  ؟حاجت بردارد و خوار نشود مجالست دارد و مفتون نگردد؟ و بلئیمان
ند و کو صحبت سلطان اختیار  ؟فتان مخالطت گزیند و در حسرت وندامت نیفتد

 بسالمت جهد؟

 یو هراس یند برآنچه مگر ترا از شیر نفرتک می سخن تو دلیل: شنزبه گفت
و  سوابق اتحاد یدان می و تو ،ن نه از جهت خویشکل ،يآر: گفت. افتاده است

ه شیر که میان ما رفته ست در آن روزگار ک یو عهدهای ،من با خود یمقدمات دوست
و ثبات من بر مالزمت آن عهود و رغبت در  ،تو فرستاد هم مقرر است کمرا نزدی

شناسم از اعالم تو بدانچه تازه شود از محبوب  یو چاره نم. مراعات آن حقوق معلوم
 . روه و نادر و معهودکو م

از : هکدمنه گفت . ریم عهدکدوست مشفق و یار  يبیار ا: ه گفتشنزب
فربه شده ست و بدو  کشنزبه نی«ه که شیر بر لفظ رانده ست کشنودم  يمعتمد
چون . »رد کخواهم  یداشت کوحوش را بگوشت او نی ،نیست یو ازو فراغت یحاجت

و برهان حسن عهد  شناختم بیامدم تا ترا بیاگاهانم می این بشنودم و تهور و تجبر او
م فتوت بر من کدین و مودت و شرط حفاظ و ح يهرچه الیح تر بنمایم و آنچه از رو

 . واجب است به ادا رسانم

 از عهده عهد اگر برون آید مرد
 فزون آید مرد ياز هرچه گمان بر
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 يو بر وجه مسارعت رو یاندیش يه تدبیرکبصالح آن الیق تر  یو حال
 . نماید يرو یست دهد و خالصد یمگر دفع يبحلیت آر

و  - و عهود و مواثیق شیر پیش خاطر آورد  ،چون شنزبه حدیث دمنه بشنود
ه شیر بر کند کواجب ن گفت -داشت  می در سخن او نیز ظن صدق و اعتقاد نصیحت

ن بدروغ او را بر من آغالیده کل ،ظاهر نشده ست یه ا زمن خیانتک ،من غدر اندیشد
ارند همه کناب يو در خدمت او طایفه ا. و تمویه مرا در خشم او افگنده باشند و بتزویر

و ایشان را بارها  ،چیره و دلیر یو در خیانت و درازدست ،استاد و امام يردارکدر بد
وهراینه . ندکبیازموده است و هرچه از آن باب در حق دیگران گویند بران قیاس 

و این نوع ممارست بخطا راه برد  ،خیارباشد در حق ا یصحبت اشرار موجب بدگمان
 . بط يچون خطا

 يقصد ،است یه ماهکپنداشت  ،ستاره دید یدر آب روشنای یه بطکگویند 
. ندید فروگذاشت یچون بارها بیازمود و حاصل. یافت یرد تابگیرد و هیچ نمک می

 ياست قصد یه همان روشنایک يگمان برد يبدید یه ماهکدیگر روز هرگاه 
 . ه همه روز گرسنه بماندکو ثمرت این تجربت آن بود . ییوستنپ

و باور داشته است موجب آزمایش دیگران اند  و اگر شیر را از من شنوانیده
 . بوده است و مصداق تهمت من خیانت ایشان است

 يعلت است پس هیچ دست آویز و پا یراهیت بکو اگر این هم نیست و 

و هرچه  ،زاید استرضا و معذرت آن را بردارد یچه سخط چون از علت. نماند يجا
دران  یو وجه تالف ،ازان قاصر كبرزق و افترا ساخته شود اگر بنفاذ رسد دست تدار

 . م نیاید و آن را اندازه و نهایت صورت نبنددکه باطل و زور هرگز ک. باشد کتاری

در  هرچند ،یدانم در آنچه میان من و شیر رفته است خود را جرم یو نم
جا  کو شب و روز و گاه و بیگاه بی ،دیگر صحبت دارند که دو تن بایکان نیاید کام

ه تحرز و تحفظ کمفاوضت پیوندند چندان  يو بد و اندوه و شاد کو در نی ،باشند
 یس از سهو و زلت خالکچه هیچ . نرود يه سهوکار توانند داشت کب يوخویشتن دار

بقصد و عمد منسوب نباشد مجال تجاوز اغماض ه کو هرگاه  ،و معصوم نتواند بود
جرم  یو نیز هیچ مشاطه جمال عفو و احسان مهتران را زشت. اندران هرچه فراخ تر است

 هتران نیست کو جنایت 

 والضد یبرز حسنه الضد

 يجا يه در رایها جاکشناسم  یخواهد شمرد جز آن نم یو اگر بر من خطای
حمل فرموده  یحرمت یو ب يمگر آن را بر دلیر ،مرده اک یمصلحت او را خالف يبرا

ظاهر بحاصل آمده  يو ازان فایده ا یه نه دران منفعتکو هیچ اشارت نبوده ست . است
و دران جانب هیبت او برعایت رسانیده  ،و با این همه البته بر سر جمع نگفته ام. است

ه کونه توان داشت و چگ. آورده يو شرط تعظیم و توقیر هرچه تمامتر بجا ،ام
 نصیحت سبب وحشت و خدمت موجب عداوت گردد؟ 
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 اینجا چه امید است  ،دارو سبب درد شد
 !زایل شدن عارضه و صحت بیمار

ه از ناصحان در مشاورت و از طبیبان در معالجت و از فقها در مواضع کو هر
واب و راست و منافع عالج بص يگردد از فواید را یشبهت به رخصت و غفلت راض

 . میامن مجاهدت در عبادت بازماند

او را  كرات سلطنت و مالل ملوکه سکن است کو اگر این هم نیست مم
ه همیشه خائنان را بجمال رضا کآنست  کرات ملکاز س یکو ی. باشد می برین باعث

در قعر دریا با بند «ه کو علما گویند . آراسته دارد و ناصحان را بوبال سخط ماخوذ
و ازان هایل تر و  ،یدن خطر استکلب مار دم بریده م یدر مست ،ردن وغوطه خو

 مخوف تر خدمت و قربت سالطین 

چه اسپ را قوت  ،راهیت گشته استکه هنر من سبب این کو نیز شاید بود 
میوه شاخها  یو بارور را از خوشکو درخت نی ،وتگ او موجب عنا و رنج گردد

 او را پراگنده و بال گسسته گذارد و جمال دم طاووس  ،سته شودکش

 وبال من آمد همه دانش من 
 طاووس را پر يچو روباه را مو

* 
 شتن آهوکشد ناف معطر سبب 

 فتارکشد طبع موافق سبب بستن 

 هنران در معرض تلف آیند  یو هنرمندان بحسد ب

 ان الحسان مظنۀ للحسد

چه دون و  ،نندکغلبه  یانبوهم کو خصم امائل فرومایگان و اراذل باشند و بح
و احمق را از  ،نادان را از مجالست دانا ،ریم وکلئیم را از دیدار . سفله بیشتر یافته شود

 . ماللت افزاید كمصاحبت زیر

ات و که حرکهنران در تقبیح حال اهل هنر چندان مبالغت نمایند  یو ب
سوت خیانت کجنایت و و در صورت  ،نات او را در لباس دناءت بیرون آرندکس

 ه او دالت سعادت شمرد مادت شقاوت گردانندکو همان هنر را  ،بمخدوم نمایند

و قضا آن را موافقت خواهد نمود اند  ردهکو اگر بدسگاالن این قصد ب
شیر شرزه را اسیر صندوق گرداند و مار گرزه را سخره و  یه تقدیر آسمانک ،دشوارتر

احمق غافل را زیر متیقظ و شجاع مقتحم را بد  ،ران وخردمند دوربین را مدهوش حی
دل محترز و جبان خائف را دلیر متهور و توانگر منعم را درویش ذلیل و فاقه رسیده 

 . محتاج را مستظهر متمول

چون  يه برشمردک یسگالد از این معان می تو يآنچه شیر برا: دمنه گفت
و غدر او را  یوفای یمال بکن کل ،و دیگر ابواب نیست كتضریب خصوم مالل ملو
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اویل صحبت او را حالوت . ارکامگار و غداریست مک. است يه جبارک ،بران میدارد
نوبت زخم  ،طعم نوش چشیده ام:شنزبه گفت. مرگ یزندگانیست و اواخر آن را تلخ

من او را  ؟و اال من چه مانم بصحبت شیر ،و بحقیقت مرا اجل اینجا آورد. نیش است
 و غلبه حرص و اومید مرا در این ورطه افگند یاما تقدیر ازل. و در من طامعطعمه و ا

و زنبور  ،آن عاجز یدر تالف يآن قاصر است و را كو امروز تدبیر از تدار
انگبین بر نیلوفر نشیند و برایحت معطر و نسیم معنبر آن مشغول و مشعوف گردد تا 

ه از کو هر. شود كدر میان آن هالنیلوفر پیش آید  يو چون برگها ،بوقت برنخیزد
 يه بمرغزارهاکفاف قانع نباشد و در طلب فضول ایستد چون مگس است کدنیا ب

ه از گوش کنشیند  ینگردد و برآب یوفه راضکخویش پرریاحین و درختان سبز پرش
ه نصیحت و خدمت کو هر. شته شودکت گوش پیل کحر کپیل مست دود تا بی

 ،ه بر اومید ریع در شوره ستان تخم پراگند وکد چنانست ه قدر آن ندانکند کرا  یسک
آب  يگوید و، بر رو يرمادرزاد غم و شادکدر گوش  ،با مرده مشاورت پیوندد و

از این :دمنه گفت. بر صورت گرمابه بهوس تناسل عشق بازد ،روان معما نویسد و
من اخالق شیر رد؟و کچه تدبیر دانم : شنزبه گفت. نکار خود کسخن درگذر و تدبیر 

 من كان او در هالکن نزدیکل ،نخواهد بود یدر حق من جز خیر و خوب ،را آزموده ام
ار چون هم پشت شوند کچه ظالمان م ،و اگر چنین است بس آسان نباشد ،وشندک می

 ينند زود ظفر یابند و او را از پاک یسکرویه قصد  کو دست در دست دهند و ی
دمنه . ردند و پیروز آمدندکاغ و شگال قصد اشتر ه گرگ و زکچنان ،درارند
 :چگونه بود آن؟ گفت:گفت

ن کبودند و مس يدر خدمت شیر یو شگال یو گرگ یه زاغکاند  آورده
بماند بطلب چراخور در بیشه  یدر آن حوال یاشتربازرگان. عامر یشارع کایشان نزدی

و را استمالت نمود و شیر رسید از تواضع و خدمت چاره ندید شیر ا کچون نزدی. آمد
جواب داد  ؟ت چیستکعزیمت در مقام و حر: رد و پرسیدک یشافکاز حال او است

. در صحبت من مرفه و ایمن بباش یاگر رغبت نمای:شیر گفت. فرماید کآنچه مل:هک
 يارکشیر در طلب ش يروز. بران گذشت یو مدت. اشتر شاد شد و دران بیشه ببود

و میان ایشان جنگ عظیم افتاد و از هر دو  ،چهار شدمست با او دو یگشت پیل می
و گرگ و . ار بماندکو روزها از ش ؛و شیر مجروح وناالن باز آمد ،جاب مقومت رفت

 یکبینید در این نزدی می :شیر اثر آن بدید و گفت. بودند می برگ یزاغ و شگال ب
  ؟ار شما ساخته گردانمکتا من بیرون روم و  يصید

در مقام این اشتر میان ما چه : دیگر گفت کرفتند و با ی يدر گوشه اایشان 
شیر را بران باید داشت تا او را . یرا ازو فراغ کو نه مل یفایده؟ نه ما را با او الف

این نتوان : شگال گفت. ما رسد كبنو يطعمه او فرونماند و چیز یتا حال ،ندکبش
را بر غدر  که ملکو هر. دمت خویش آوردهه شیر او را امان داده ست و در خک ،ردک

گرداند یاران و دوستان را در منجنیق  کتحریض نماید و نقض عهد را در دل او سب
 یآن وثیقت را رخصت:زاغ گفت. شیدهکخود  يمند سوکبال نهاده باشد و آفت را ب

ن نگاه دارید تا م يشما جا ؛توان اندیشید و شیر را از عهده آن بیرون توان آورد
 . بازآیم

س را ک:هیچ بدست شد؟ زاغ گفت: هکشیر پرسید . پیش شیر رفت و بیستاد
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بدان  کمل ياگر امضا ،ن وجه دیگر هستکل ،ندک یار نمک یچشم از گرسنگ
این اشتر میان ما : زاغ گفت. بگو:شیر گفت. پیوندد همه در خصب و نعمت افتیم

شیر در خشم شد . ردکتوان  ینمصورت  يرا فایده ا کو در مقام او مل ،است یاجنب
و مناسبت  یکرم و مروت نزدیکاین اشارت از وفا و حریت دور است و با : و گفت

بدین مقدمه وقوف : بچه تاویل جفا جایز شمرم؟ زاغ گفت ،اشتر را امان داده ام. ندارد
را  یرد و اهل بیتکباید  یاهل بیت ينفس را فدا کی«؟ هکما گویند کن حکل ،دارم

اگر  کذات مل يرا فدا يو اهل شهر ياهل شهر يرا فدا يو قبیله ا يقبیله ا يداف
از وصمت  که جانب ملکتوان یافت چنان یو عهد را هم مخرج» . باشد يدرخطر

شیر سر در . ذات او از مشقت فاقه و مخافت بوار مسلم ماند یو حال ،غدر منزه ماند
 . پیش افگند

آخر رام شد و  ،ردک یشکو سر يتند یلخت: زاغ باز رفت و یاران را گفت
ه ک یر شیر و رنجکو ذ ،ه ما همه بر اشتر فراهم آییمکنون تدبیر آنست کا. بدست آمد

 کما در سایه دولت و سامه حشمت این مل«و گوییم  ،او را رسیده است تازه گردانیم
نوع خویشتن برو ه او را این رنج افتاد اگر بهمه کامروز. روزگار خرم گذرانیده ایم

فران نعمت منسوب کذات و فراغ او نگردانیم ب ينیم و جان و نفس فداکعرضه ن
ه جمله پیش کو صواب آنست . قدر و قیمت گردیم یاهل مروت ب کو بنزدی ،شویم

جانها و  ،دیگر نیاید يارکه از ما کو مقرر گردانیم  ،او باز رانیم ير ایادکاو رویم و ش
و . از من سازند کامروز چاشت مل: از ما گوید کو هری. است کمل يما فدا ينفسها

 یگزارده شود و ما را زیان یبدین تودد حق. نهند ينند و عذرک یدیگران آن را دفع

 ». ندارد

وزه کو بیچاره را بدمدمه در  ،شیده باال بگفتندکاین فصول با اشتر درازگردن 
ر بپرداختند کو چون از تقریر ثنا و نشر ش. فتندو با او قرار داده پیش شیر ر ،ردندکفقاع 

پیش آمده  ینون ضرورتکو ا. متعلق است کراحت ما بصحت ذات مل: زاغ گفت
. ندکمرا بش ،حاصل تواند بود یرا از گوشت من سد رمق کو از امروز مل ،است

شگال هم برآن ! ؟ يدر خوردن تو چه فایده از گوشت تو چه سیر: دیگران گفتند
ار است طعمه کو زیان  كنا يگوشت تو بو: هکجواب دادند . آغاز نهاد یفصلنمط 

گوشت تو خناق : هکگفتند . بگفت یگرگ هم بر این منوال سخن. را نشاید کمل
 . قایم مقام زهر هالهل باشد ،آرد

لمه شدند و ک کهمگنان ی. نمود یر بخورد و مالطفتکاشتر این دم چون ش
. ینک می از سر صدق عقیدت و فرط شفقت عبارتو  یگوی می راست:گفتند

 . ردندکافتادند و پاره پاره  يدر و یبارگکی

 ،ه مطابقت نمایندکخاصه  ،ر اصحاب اغراضکه مکو این مثل بدان آوردم 
 يجز جنگ و مقاومت رو:گفت ؟یاندیش می وجه دفع، چه:دمنه گفت. اثر نباشد یب

و از مال حالل صدقه دهد  ،گزارد همه عمر بصدق دل نماز یسکه اگر ک ،نیست
نفس در جهاد  یحفظ مال و توقف يساعت از روز از برا که یکچندان ثواب نیاید 

 يه براکگذارد من قتل دون ماله فهو شهید و من قتل دون نفسه فهو شهید چون بجهاد 
ارد باستخوان که ک یتوان یافت جای می رده شود سعادت شهادت و عز مغفرتکمال 
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ات و مثوبات کپیوسته آید بر یوششکدین و حمیت  يار بجان افتد اگر از روکرسد و 
 . غایت آن قاصر باشد كو وهم از ادرا ،آن را نهایت صورت نبندد

و مبادرت روا  یخردمند در جنگ شتاب و مسابقت و پیش دست:دمنه گفت
 ياب ران گردد اصحکو تا مم. بزرگ اختیار صواب نبیند يو مباشرت خطرها ،ندارد

. تر شناسند یو دفع مناقشت بمجاملت اول ،بمدارا و مالطفت گرد خصم درآیند
ر که اگر از قوت و زور درماند بحیلت و مک ،ودشمن ضعیف را خوار نشاید داشت

و استیال و اقتحام و تسلط و اقدام شیر مقرر است و از شرح و بسط . فتنه انگیزد
 ،و از غایلت محاربت غافل باشد پشیمان گردده دشمن را خوار دارد کو هر. یمستغن

 :چگونه؟ گفت: شنزبه گفت. يیل دریا گشت از تحقیر طیطوکه وکچنان

 کو ی ،خوانند يه آن را طیطوکاست از مرغان آب  یه نواعکاند  آورده
در این سخن : چون وقت بیضه فراز آمد ماده گفت. يبودند یجفت ازان در ساحل

ا در موج آید و بچگان را دررباید آن را چه حیلت توان اگر دری ،تامل است يجا
واگر  ،ند و جانب مرا فروگذاردک يیل دریا این دلیرکه وکگمان نبرم :نر گفت ؟ردک
. و باشدکنی یخویشتن شناس:ماده گفت. بتوان ستد ياندیشد انصاف از و یحرمت یب

ین استبداد درگذر، و از ا ؟ینک می یل دریا را بانتقام خود تهدیدکبچه قوت و عدت و
ه بباخه که سخن ناصحان نشنود بدو آن رسد کچه هر ،حصین گزین يبیضه جا يبرا

 :چگونه؟ گفت: گفت. رسید

ن بودند و میان ایشان کباخه سا یکدو بط و ی يه در آب گیرکاند  آورده

ناگاه دست روزگار غدار رخسار حال . و مصادقت افتاده یم مجاورت دوستکبح
ه مایه کو در آن آب  ،اشید و سپهر آینه فام صورت مفارقت بدیشان نمودایشان بخر

باخه رفتند و  کبطان چون آن بدیدند بنزدی. حیات ایشان بود نقصان فاحش پیدا آمد
باخه از درد . و رفیق موافق یدوست گرام يپدرود باش ا ،بوداع آمده ایم: گفت

 بارید در و گهر  یبس کفرقت و سوز هجرت بنالید و از اش

ه کمضرت نقصان آب د رحق من زیادت است  ،دوستان و یاران يا: و گفت
ه کرم عهد آنست کم مروت و قضیت کنون حکو ا. ن نگرددکازان مم یمعیشت من ب

و  ،رنج هجران تو مارا بیش است: گفتند. سازید یاندیشید و حیلت یبردن مرا وجه
اما  ،دیدار تو ازان تمتع و لذت نیایم یجا رویم اگر چه در خصب و نعمت باشیم بکهر

و بر آنچه بمصلحت حال و مآل تو  ،يدار کتو اشارت مشفقان و قول ناصحان را سب
ه چون ترا برداشتیم و در که ترا ببریم شرط آنست ک یو اگر خواه. ینکپیوندد ثبات ن

البته لب  و يه مردمان را چشم بر ما افتد هرچیز گویند راه جدل بربندکهوا رفت چندان
 ،آوردید يمروت واجب بود بجا يو آنچه برشما از رو ،فرمان بردارم: گفت. ینگشای

 . نمکه دم طرقم و دل در سنگ شکپذیرم  می و من هم

و بطان هر دو  ،مکبیاوردند و باخه میان آن بدندان بگرفت مح یبطان چوب
هوا رسیدند مردمان را از  چون باوج. بردند می جانب چوب را بدهان برداشتند و او را

باخه » . برند می بطان باخه«ه کایشان شگفت آمد و از چپ و راست بانگ بخاست 
دهان گشاد . ور شویدکتا «: طاقت گشت وگفت یآخر ب ،خویشتن نگاه داشت یساعت

 بر دوستان نصیحت باشد :هکبطان آواز دادند . بود و از باال در گشتن
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  کخواهان دهند پند ولی کنی
 بختان بوند پند پذیر کنی

رد و دیوانه وار کچون طبع اجل صفرا تیز  ،این همه سودا است: باخه گفت
آورد از زنجیر گسستن فایده حاصل نیاید و هیچ عاقل دل در دفع آن  یسکب يرو

 نبندد

 ان المنایا التطیش سهامها
 ردن دو وقت روا نیستکاز مرگ حذر 

 ه قضا نیستک يه قضا باشد و روزک يروز

ماده بیضه . نگاه دار ين مترس و جاکول ،شنودم این مثل:نر گفت يطیطو
در خشم شد  يطیطو یو رعنای یاز بزرگ منش ،یل دریا این مفاوضت بشنودکو. بنهاد

رد و کماده چون آن بدید اضطراب . و دریا در موج آمد و بچگان ایشان را ببرد
و آتش بر من  يبچگانن باد داد یو تو بنادان ،نیست يه با آب بازکمن میدانستم :گفت
سخن بجهت : هکنر جواب داد  يطیطو. اندیش يتدبیر يسار بارکخا يا ،يببارید

 . ستانم می یل دریاکآیم و انصاف خود از و می و من از عهده قول خویش بیرون ،يگو

دیگر مرغان رفت و مقدمان هر صنف را فراهم آورد و حال  کدر حال بنزدی
اگر همگنان دست در دست ندهید و در : هکرد کآن یاد  يو در اثنا ،گفت باز

ه این کو هرگاه  ،یل دریا را جرات افزایدکار پشت در پشت نه ایستد وکاین  كتدار

سیمرغ  کمرغان جمله بنزدی. رسم مستمر گشت همگنان در سر این غفلت شوید
ه اگر در این انتقام جد کاو داشتند  يروو آینه فرا  ،و صورت واقعه با او بگفتند ،رفتند

مرغان . ار نهادکسیمرغ اهتزاز نمود و قدم بنشاط در . ننماید بیش شاه مرغان نتواند بود
. ین توختن مصمم گردانیدندکدل گشتند و غزیمت بر  يبمعونت و مظاهرت او قو

 . دادباز  يبچگان طیطو ،یل دریا قوت سیمرغ و دیگر مرغان شناخته بود بضرورتکو

شنزبه . ه هیچ دشمن را خوار نشاید داشتک یو این افسانه بدان آوردم تا بدان
چون : دمنه گفت. رد اما از صیانت نفس چاره نیستکدر جنگ ابتدا نخواهم :گفت
ه راست نشسته باشد و خویشتن را برافراشته و دم ک ،یعالمات شر بین ياو رو کبنزدی

این نشانها دیده شود حقیقت غدر از غبار شبهت اگر : شنزبه گفت ،زند می بر زمین
 . بیرون آید

جا کار ک: لیله گفتک. لیله رفتک کبنزدی يدمنه شادمان و تازه رو
 . نماید می يفراغ هرچه شاهدتر و زیباتر رو:گفت ؟يرسانید

چون او را . اتفاق را گاو بایشان برابر برسید. شیر رفتند کپس هر دو بنزدی
ه قصد او دارد کشنزبه دانست . پیچانید می غرید و دم چون مار می و بدید راست ایستاد

خدمتگار سلطان در خوف و حیرت همچون هم خانه مار و هم خوابه : و با خود گفت
ه اگر چه مار خفته و شیر نهفته باشد آخر این سر برآرد و آن دهان ک ،شیر است

 . بگشاید
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رد برون کر تشمر او مشاهدت چون شی. ساخت می اندیشید و جنگ را می این
لیله آن بدید و ک. جست و هردو جنگ آغاز نهادند و خون از جانبین روان گشت

 :بدمنه آورد و گفت يرو

 باران دو صد ساله فرو ننشاند
  يه تو انگیخته اکاین گرد بال را 

عاقبت وخیم :دمنه گفت. نادان در وخامت عواقب حیلت خویش يبنگر ا
گاو و هدر شدن خون  كهال ،سمت نقض عهد و ،نفس شیر ورنج :دامست؟گفتک

ه برفق ک يظهور عجز تو در دعو ،لمه سپاه وکر و تفرقه کجماعت لش یپریشان ،او و
 یه مخدوم را بکو نادان تر مردمان اوست . رسانید يو بدین جا يار بپردازکاین 

رت و استعال از و خردمندان در حال قوت و استیال و قد. ارزار افگندکحاجت در 
ردن فتنه و تعرض مخاطره و تحرز کو از بیدار  ،جنگ چون خرچنگ پس خزیده اند

 يارکه وزیر چون پادشاه را بر جنگ تحریض نماید در ک ،و تجنب واجب دیده اند
و حجت  ،بنموده باشد ،پذیرد برهان حمق و غباوت كه بصلح و رفق تدارک يارکدر 
 ،در رتبت بر شجاعت مقدم است يه راکپوشیده نماند . دهرکو خیانت سیرگواه  یابله

دست دهد شمشیر دو اسپه در  يبتوان گزارد و آنچه به را يشمشیر به را يارهاکه ک
ه ضعیف دل و کسست بود شجاعت مفید نباشد چنان يجا راکچه هر ،گرد آن نرسد

. رددست نگی یرا در محاورت زبان گنگ شود و فصاحت و چرب سخن يرا کیکر
 يخویش و مفتون گشتن بجاه این دنیا يو مرا همیشه اعجاب تو و مغرور بودن به را

ن در اظهار آن با تو کمعلوم بود ل ،ه مانند خدعه غول و عشوه سرابستک ،فریبنده

و چون از  ،يو ازخواب غفلت بیدار شو ییاب یه انتباهکبودم  می ردم و منتطرک یتامل
باز  یکو جهالت و حمق و ضاللت تو اند یال نادانمکه از کحد بگذشت وقتست 

و از  يو آن از دریا قطره ا ؛و مقابح فعل تو بر تو شمرم ياز معایب را یگویم و بعض
ه قول کنیست  يپادشاه را هیچ خطر چون وزیر: و گفته اند ،خواهد بود يوه ذره اک

 ردار مزیت داردکاو را بر فعل رجحان بود و گفتار بر

و شیر بحدیث تو  ،و سخن تو بر هنر تو راجح است ين مزاج دارو تو ای
 یب یخرد و دوست یمخبر و مال ب یعمل و منظر ب یدر قول ب«ه کو گویند . فریفته شد

بیشتر نتواند  يامن و صحت فایده ا یب ینیت و زندگان یصالح و صدقه ب یوفا و علم ب
باشد چون وزیر جائر و  م آزارکو پادشاه اگر چه بذات خویش عادل و . بود
 یچون آب خوش صاف ،باشد منافع عدل و رافت او از رعایا برید گرداند يردارکبد
نه دست  ،اگر چه تشنه و محتاج گذشتن باشد ،هیچ آشناور ،نهنگ بینند يه در وک

 ». دران نهاد يردن نه پاکبدان دراز یارد 

 و تو. اردانندک یافکران کخدمتگاران مهذب و چرا كو زینت و زیب ملو
و قربت و اعتماد او بر تو  ،دیگر را در خدمت شیر مجال نیفتد یسکه ک یخواه می

توقع  ،است طلب منفعت خویش در مضرت دیگران و یو از نادان. مقصور باشد
 ،چشم ثواب آخرت بریا در عبادت و ،و یشکو رنج  يوفادار یدوستان مخلص ب

ن در کل. آموختن علم بآسایش و راحت ،وو فظاظت  یمعاشقت زنان بدرشت خوی
و مثل من با تو . ردکه در تو اثر نخواهد کدانم  می چون ،نیست ياین گفتار فایده ا

ه ک يرنج مبر در معالجت چیز«ه کگفت  می ه آن مرغ راکچنانست چون آن مرد 



56 
 

 : ه گفته اندک ،عالج نپذیرد

 »لیس له دواء كوداء النو
 :گفت؟ چگونه: هکدمنه پرسید 

چون شاه سیارگان بافق  ،بودند یوهکاز بوزنگان در  یه جماعتکاند  آورده
را بنقاب ظالم بپوشانید سپاه زنگ بغیبت او بر  يخرامید و جمال جهان آرا یمغرب

باد شمال عنان . روز محشر درآمد یار عاصکچون  یلشگر روم چیره گشت و شب
بیچارگان از سرما رنجور . آورد رده بر بوزنگان شبیخونکاب گران کگشاده و ر

ه آتش کگمان بردند  ،اگنده یدیدند در طرف يناگاه یراعه ا ،جستند می یپناه. شدند
 . دمیدند می هیزم بران نهادند و ،است

البته بدو . آن آتش نیست: هکرد ک می بود بر درخت بانگ یبرابر ایشان مرغ
ه بگفتار تو کرنج مبر : مرغ را گفت ،آنجا رسید يدر این میان مرد. نمود یالتفات نم

پیوستن  یسان سعکو در تو تقدیم و تهذیب چنین  ،يیار نباشند و تو رنجور گرد
مرغ . ندکر در زیر آب پنهان کشمشیر بر سنگ آزماید و ش یسکه کهمچنانست 

 ،ندکنشنود و از درخت فرود آمد تا بوزنگان را حدیث یراعه بهتر معلوم  يسخن و
 . ردندکو سرش جدا  بگرفتند

و عظت ناصحان در گوش  ،يار تو همین مزاج دارد و هرگز پند نپذیرکو 
 یو از این زرق و شعوذه وقت يو هراینه در سر این استبداد و اصرار شو. ينگذار

 يت الراکتر«هکه بیش سود ندارد و زبان خرد در گوش تو خواند ک يپشیمان گرد
 کشری كه آن زیرکچنان ،یسینه خراش يوو ر یپشت دست خای یلخت» . يبالر

 :چگونه؟ گفت: دمنه گفت. رد و سود نداشتکمغفل 

در راه بدره . رفتند می یو ببازارگان ،دانا و دیگر نادان یکبودند ی کدو شری
رد و کبدین قناعت باید  ،رده در جهان بسیار استکسود نا: گفتند ،زر یافتند يا

 یکزیر يه دعوکآن ،نندکه قسمت کیدند خواستند شهر رس کچون نزدی. بازگشت
و  ،خرج بدان حاجت باشد برگیریم يه براکآن قدر  ؟نیمکچه قسمت :گفت يردک
برین . بریم می آییم و بمقدار حاجت می يچندکو هر ی ،بنهیم یرا باحتیاط بجای یباق

 . ند و در شهر رفتندباتقان بنهاد یدر زیر درخت یسره برداشتند و باق يقرار دادند و نقد

و : یاست منسوب بود بیرون رفت وزر ببردکه بخرد موسوم و بکدیگر روز آن
 کشری کبنزدی. روزها بران گذشت و مغفل گذشت و مغفل را بسیم حاجت افتاد

هر دو بهم آمدند و زر . ه من محتاجمکبرگیریم  يبیا تا از آن دفینه چیز: آمد و گفت
در فریاد و نفیر آمد و دست در گریبان غافل درمانده زد  كرزی. عجب بردند ،نیافتند

. نبرده ام: هکخورد  می بیچاره سوگند. خبر نداشتست: دیگر یسکو  يزر تو برده ا: هک
 . رد و قصه باز گفتک يم آورد و زر دعوکح يتا او را بدر سرا. البته فایده نداشت

در زیر آن  هکدرخت : ؟ گفتيدار ییا حجت یگواه: هکپرسید  یقاض
انصاف برده است و مرا محروم  یه این خائن بکدهد  یمدفون بوده است گواه

را از این سخن گفت آمد و پس از مجادله بسیار میعاد معین گشت  یقاض. گردانیده
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م کدرخت ح یبشنود و بگواه يبیرون رود و زیر درخت دعو یه دیگر روز قاضک
 . ندک

تو  یشفقت و ایستادگ کار زر بیک: هک آن مغرور بخانه رفت و پدر را گفت
زر  یاگر موافقت نمای. رده امکدرخت  یو من باعتماد تو تعلق بگواه. باز بستست

میان : گفت ؟شود می چیست آنچه بمن راست: گفت. ببریم و همچندان دیگر بستانیم
امشب بباید . س دران پنهان شود نتوان دیدکدو  که اگر یکدرخت گشاده است چنان

: پیر گفت. ه باید بدادکچنان یبیاید گواه یفردا چون قاض ،رفت و در میان آن ببود و
. باشد كر غوکر تو چون مکه مکو مباد . ه بر محتال وبال گرددکبسا حیلتا  ،پسر يا

 :چگونه؟ گفت: گفت

و او  ،يمار بخورد يردکه بچه کهرگاه  ،وطن داشت يدر جوار مار یکغو
ن کار مرا تدبیر ک ،بذاذر يا: او رفت و گفت کبنزدی. داشت یدوست یکبر پنج پای

ردن و کتوانم  می نه با او مقاومت ،پیدا آمده ست یو دشمن مستول يه مرا خصم قوک
صحن آن مرصع بزمرد و میناو  ،ه موضع خوش و بقعت نزه استک ،نه از اینجا تحویل

 هربا کدل ببسد و کم

 وثر کآب زمزم و  يآب رو
 افورکعنبر و  كخا يو كخا
 ناپسوده دست صبا  يل وکش

 دبور يناسپرده پا يشبه و

و فالن  ،ر دست نتوان یافتکبا دشمن غالب توانا جزبم: گفت کپنج پای
 ش و پیش سوراخ راسو تا جایگاه مارکچند بگیر و ب یماه یکی ؛راسوست یکی يجا
. سید ترا از جور او باز رهاندچون بمار ر ،خورد می تا راسو یگان یگان ،افگن می
راسو را عادت باز . چند بران گذشت يروز. ردک كبدین حیلت مار را هال كغو

 بر آن سمت یبار دیگر هم بطلب ماه. است یبتر از عاشق یردگکه خوک ،خواست
 یاین مثل بدان آوردم تا بدان. را با بچگان جمله بخورد كغو ،نیافت یماه ،رفت می

ن و کوتاه کپدر  يا: گفت. وشش بر خلق وبال گشتستکت و ه بسیار حیلک
پیر را شره مال . موونت بسیار منفعت است كار اندکه این ک ،در توقف دار یشکدراز

اب این کو ارت ،تا جانب دین و مروت مهمل گذاشت ،ار آوردکفرزند در  یو دوست
دیگر . رفت و برحسب اشارت پسر ،محفظور بخالف شریعت و طریقت جایز شمرد

بدرخت آورد و از  يرو یقاض. بیرون رفت و خلق انبوه بنظاره بیستادند یروز قاض
متحیر گشت و گرد درخت  یقاض. مغفل برده ست: هکشنود  يآواز. حال زر بپرسید

م توان کرامت که بدالت خیانت منزلت ک -باشد  یسکه در میان آن کدانست  ،برآمد
درخت بنهادند و آتش اندران  یاهم آوردند و در حوالبفرمود تا هیزم بسیار فر -یافت 

فرمود تا او فرو  یقاض. ار بجان رسید زینهار خواستکچون  ،ردکصبر  یپیر ساعت. زد
و  یوتاه دستکه کرا معلوم گردانید چنان یحال قاض یراست. آوردند و استمالت نمود

و پیر از این جهان . امانت مغفل معلوم گشت و خیانت پسرش از ضمن آن مقرر گشت
ه کپس از آن ،و پسرش. بدار نعیم گریخت با درجت شهادت و سعادت مغفرت یفان

بر  ،مرده ،پدر را ،تقدیم افتاده يو تعزیز در باب و کادب بلیغ دیده بود و شرایط تعری
و امانت یمن صدق و دیانت زر بستد و  یت راستکو مغفل ببر. پشت بخانه برد
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 . بازگشت

ر نامحمود و خاتمت غدر که عاقبت مک یین مثل بدان آوردم تا بدانو ا
 نامحبوبست

 یو خبث ضمیر و غلبه حرص و ضعف تدبیر منزلت يدمنه در عجز را يو تو ا
ر و حیلت تو کو فایده م. ه زبان از تقریر آن قاصر است و عقل در تصویر آن حیرانک

و تو چون گل دو . عت آن بتو رسدو آخر وبال و تب یبین می هکمخدوم را این بود 
 ،نباید یتو تمتع يرا همت وصلت تو باشد دستهاش بخار گردد و از وفاکه هر ک یروی

 يه از هر دو زبان تو زهرک ،ن مار را بر تو مزیت استکل ،چون مار یو دو زبان
 . زاید می

 ه بدریا نرسیدهکچندان خوش است  ياریز و جوکآب : هکاند  و راست گفته
و  ،ه شریر دیو مردم بدیشان نپیوستستکو صالح اهل بیت آن قدر برقرار است  ،است

فتان و دوزبان نمام میان  يه دو روکاست  یچندان باق یو لطف دوست يشفقت بذاذر
 و همیشه من از مجاورت تو ترسان بوده ام و سخن علما یاد. نیافتست یایشان مداخلت

و قرابت  یرد اگر چه دوستکو فجور احتراز باید از اهل فسق «ه گویند کردم ک می
 يه مارگیر اگرچه در تعهد وک ،ه مثل مواصلت فاسق چون تربیت مار استک ،دارند

وفا و آزرم چون شب تار  يبدو نماید و رو یدندان يبسیار رنج برد آخر خوشتر روز
ر ظاهر از اخالق او د یو صبحت عاقل را مالزم باید گرفت اگرچه بعض ؛گرداند

و از مقابح آنچه  ،ردکباید  می و از محاسن عقل و خرد اقتباس ،باشد ینامرض

ه کو از مقاربت جاهل برحذر باید بود  ،داشت می ناپسندیده نماید خویشتن نگاه
و  ؟پس از مخالطت او چه فایده حاصل آید ،سیرت او خود جز مذموم صورت نبندد

 ». از جهالت او ضاللت افزاید

و . ژ تو هزار فرسنگ باید گریختکبد و طبع  يه از خوک ،یو از آنهایو ت
رد و عزیز و ک یه ترا گرامکچه برپادشاه  ؟رم توان داشتکچگونه از تو اومید وفا و 

و  يمر مردان زدکه در ظل دولت او دست در کچنان ،محترم و سرور محتشم گردانید
و حقوق انعام او ترا دران زاجر  يمرداین معاملت جایز ش ،بر فرق آسمان نهاد يپا

 . نیامد

 ذره وفا کقطره ز آب شرم و ی کی
 ه نیستکداناست  يدر چشم و دلت خدا

ه موش ک یزمین:ه گفته بودکو مثل دوستان با تو چون مثل آن بازرگان است 
دمنه  ؟در قیاس ده من برباید یکودکآن صد من آهن بخورد چه عجب اگر باز 

 يه سفرکخواست  می مال بود و كاند یه بازرگانکاند  آورده:تچگونه؟ گف:گفت
چون بازآمد . بر وجه امانت بنهاد و برفت یدر خانه دوست ،صد من آهن داشت. رود
او  کبطلب آهن بنزدی يبازرگان روز. ردهکودیعت فروخته بود و بها خرج  ،امین
تا من واقف  ،ردهکن ین احتیاطآهن در پیغوله خانه بنهاده بودم و درا: مرد گفت. رفت

دوست  کموش آهن را نی ،يآر: بازرگان گفت. شدم موش آن را تمام خورده بود
بازرگان « ییعن ،ار شاد گشتکامین راست . داردو دندان او برخائیدن آن قادر باشد
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 . فردا باز آیم: گفت. امروز مهمان من باش: گفت» . نرم شد و دل از آن برداشت

چون بطلبیدند و ندا در شهر افتاد بازرگان . را ازان او ببرد يو پسر بیرون رفت
 محال چرا: هکامین فریاد برآورد . برد می را یکودکرا دیدم  يمن باز: گفت

 دل تنگ چرا: را چگونه برگیرد؟ بازرگان بخندید و گفت كودکباز  ؟یگوی می
را هم  یکودکباز  ه موش آن صد من آهن بتواند خورد آخرک ي؟ در شهرینک می

پسر  ،من دارم ،آهن موش نخورد:گفت ،ه حال چیستکامین دانست . برتواند داشت
 . بازده و آهن بستان

دیگران را در تو  يردکاین  که چون ملک یو این مثل بدان آوردم تا بدان
ه در کنیست  یسک یو هیچیز ضایع تر از دوست. نماند يو طمع حق گزار يامید وفادار

 یسک يردن بجاک يوکو همچنان نی ،رم پیاده و در الفگه وفا سرافگنده باشدکن میدا
ه نه در کو پند دادن آن را  ؛ر حایز شمردکه در مذهب خود اهمال حق و نسیان شک

سخره بیان و پیشه  يه غمازک یسکو سر گفتن با  ؛دهد يگوش گذارد و نه در دل جا
 . بنان او باشد

 و غدر تو پرهیز يردارکه از ظلمت بدکن است و مرا چون افتاب روش
و . سعادت يیمیاکه صحبت اشرار مایه شقاوت است و مخالطت اخیار ک. ردکباید  می

و اگر بر  ،ه اگر بر ریاحین بزد نسیم آن بدماغ برساندکاست  يمثل آن چون باد سحر
 گرانه این سخن برتو کتوان شناخت  می و. ندکایت کآن ح يپارگین گذرد بو

 . و سخن حق تلخ باشد و اثر آن در مسامح مستبدان ناخوش. آید می

ار او کلمت رسید شیر از گاو فارغ شده بود و کچون مفاوضت ایشان بدین 
 یینکو فورت خشم تس ،ه او را افگنده دید و در خون غلتیدهکو چندان. تمام بپرداخته

. و هنر يیاست و راکدان عقل و دریغ شنزبه با چن: رد و با خود گفتک یتامل ،یافت
و امانت  یار مصیب بودم و در آنچه ازو رسانیدند حق راستکه در این کدانم  ینم

ردم و توجع کخود را مصیبت زده  يمن بار. سپردند كبا یگزاردند یا طریق خائنان ب
 و تحسر سود نخواهد داشت

بهت شد و ش یظاهر گشت و دالیل آن واضح وب يدر و یچون آثار پشیمان
 یرت چیست؟ وقتکموجب ف: گفت. رد و پیش رفتکلیله قطع کدمنه آن بدید سخن 

و  يدر مقام پیروز کتر چگونه تواند بود؟مل كازین مبار يازین خرم تر و روز
صبح ظفرت تیغ  ،و مذلت غلطان یامکنصرت خرامان و دشمن در خوابگاه نا

ه از صحبت و خدمت و کرگاه ه:شیر گفت. روز عداوت بشام رسانیده ،برآورده
نم رقت و شفقت بر من غالب و حسرت و ضجرت کفایت شنزبه یاد کدانش و 

در دیده دشمنان  ،بازار اتباع من بود يو الحق پشت و پناه سپاه و رو ،گردد یمستول
 دوستان خال يخار و بر رو

 يو بدین ظفر ،ترحم نیست يافر نعمت غدار جاکرا بر آن  کمل: دمنه گفت
و  ،و ارتیاح و مسرت و اعتداد افزاید یه دست داد شادمانگک ینمود و نصرت يه روک

آراسته  یه روزنامه اقبال بدین معانک ،آن را از قالید روزگار و مفاخر و مآثر شمرد
ه کبخشودن  یسکدر خرد نخورد بر . ارنامه سعادت بامثال آن مطرز گرددکشود و 

را هیچ زندن چون گور و هیچ تازیانه چون  کو خصم مل. ایمن نتوان بود يبجان بر و
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 يه با ایشان الف بیشتر ندارند براکس را کو پادشاهان خردمند بسیار . شمشیر نیست
نه بآرزو و  ،فایده و منفعت يزفت و ناخوش برا يه داروهاکهنر و اخالص چنان

اگر مار  ،ه زینت دست است و آلت قبض و بسطکو انگشت  ،خوش بخورند ،شهوت
و مشقت مباینت آن را عین راحت  ،جثه آن را ببرند یباق يبقا يبرا ،بران بگزد

 . شمرند

اما روزگار انصاف گاو بستد و دمنه را  ،بیارامید یکبدین سخن اند یشیر حال
و  ،و زور و افترا و زرق و افتعال او شیر را معلوم گشت ،رسوا و فضیحت گردانید

ه پرورده و کردار و تخم گفتار چنانکچه نهال  ،شتکیان زارش ببقصاص گاو بزار
 . اشته شود بثمرت و ریع رسدک

 الیحصد به عنبا كمن یزرع الشو

ید کو  یر و غدر همیشه نامحمود بوده ست و خواتم بدسگالکو عواقب م
او  يند آخر رنج آن بروکدراز  یگزارد و بدان دست یه دران قدمکو هر. كنامبار

 . پشت او بزمین آرد رسد و

 یصرع اهله  یو البغ
 و الظلم مرتعه وخیم

 

 باب الفحص عن امر دمنۀ

ه چگونه جمال یقین کنمام  یمعلوم گشت داستان ساع: گفت برهمن را يرا
را بخیال شبهت بپوشانید تا مروت شیر مجروح شد و سمت نقض عهد بدان پیوست و 

و  کالفت قرار گرفت و دستور مل يبجاو وحشت  یدر موضع دوست یدشمنایگ
 . گنجور او در سر آن شد

او پیش شیر و وحوش  يیفیت معذرتهاکار دمنه و کنون اگر بیند عاقبت کا
رد و در دمنه بدگمان گشت که شیر در آن حادثه چون بعقل خود رجوع ک ،ندکبیان 
دمنه بچه حجت و  ،و بر غدر او چگونه وقوف یافت ،آن ا زچه نوع فرمود كتدار
دام طریق گرد جستن پوزش آن کو از  ،و تخلص از چه جنس طلبید،نمود کتمس

 . درآمد

و  ،ردن فتنه بهیچ تاویل مهنانماندکو بیدار  ،خون هرگز نخسبد:برهمن گفت
ه ک یارگاو بپرداخت از تعجیلکه چون شیر از کدر تواریخ و اخبار چنان خوانده ام 

 خورد و سرانگشت ندامت خایید یمانپشی یرده بود بسکدران 

 برنج اندرم از خویشتن  کنی
 رده ظنکگم شده تدبیر و خطا 

رت و کرد و فک می او را یاد ید و سوالف مرضکو بهروقت حقوق متا
 ،تر اصحاب و عزیزتر اتباع او بود یه گرامک ،یافت می ضجرت زیادت استیال و قوت

از وحوش  کو با هری. ر او شنودکو ذ ه حدیث او گویدکخواست  می و پیوسته
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چون بازگشت  ،پیش او بود یپلنگ تا بیگاه یشب. یایتها خواستکو ح يردکخلوتها 
بدمنه آورده بود و آنچه از جهت او در  يلیله روک. لیله و دمنه گذرش افتادکن کبرمس

 لیله آنجا رسیده بودکسخن . پلنگ بیستاد و گوش داشت. راند می حق گاو رفت باز
را  ک، و ملیجست کباری کنی یو این غدر و غمزرا مدخل ،يردک یابکهول ارت: هک

و  يه ساعت بساعت بوبال آن ماخوذ شوکو ایمن نتوان بود . یخیانت عظیم روا داشت
و در تخلص تو ازان  ،س از و حوش ترا دران معذور نداردکتبعت آن بتو رسد و هیچ

و مرا . لمه شوندک کردن تو یکشتن و مثله کو همه بر ،معونت و مظاهرت روانبیند
دمنه . تو حاجت نیست از من دورباش و مواصلت و مالطفت در توقف دار یبهمسایگ

 نم دل از تو و بردارم از تو مهرکگر بر : هکگفت 

 جا برم؟که افگنم آن دل کآن مهر بر

ز ن و دست اکخیاالت فاسد از دل بیرون  ،ار گذشته تدبیر را نشایدکنیز 
و  یه دشمن برافتاد و جهان مراد خالک ،و فراغت آر یبشادمانگ يو بد بدار و رو کنی

 گشت یآرزو صاف يهوا

 بگراز یسرفراز و بفرخ
 خور می یو بخرم يلهو جو

 يو استیال ،در مروت و دیانت بر من پوشیده نبد یموقع آن سع یو ناخوب
 . حرص و حسد مرا بران محرض آمد

 يعهد يمادر شیر رفت و از و کصول تمام بشنود بنزدیچون پلنگ این ف
ید آنچه ازیشان شنوده بود کو پس از وثیقت و تا. ه آنچه گوید مستور ماندکخواست 
دیگر روز مادر شیر بدیوار . ردکتقریر  یلیله و اقرار دمنه مستوفکو مواعظ  ،باز گفت
شتن شنزبه و ک: ؟ گفتموجب چیست: هکپرسید . یافت یکاو را چون غمنا ،پسر آمد

وشم ک می هرچند. ه در خدمت من داشتکور کردن مقامات مشهور و مآثر مشکیاد 
نم و از ک یتامل که در مصالح ملکو هرگاه  ،شود یاز خاطر من دور نم ير وکذ

 مخلص مشفق و ناصح واقف اندیشم دل بدو رود و محاسن اخالق او بر من شمرد

و سخن . برو مقنع تر از نفس او نیست سکشهادت هیچ : مادر شیر گفت
 یدهد و هر ساعت قلق می یشنزبه گواه یگناه یدلیل است برآنچه دل او بر ب کمل

رده کیقین صادق و برهان واضح  یار بکه این کخواند  می گرداند و برخاطر می تازه
و  کو برخشم و نفس مال یرفت يرکرسانیدند تف کو اگر در آنچه بمل. شده ست

حقیقت حال شناخته  یو عقل خویش بازانداخت يبود و آن را بر را یتوانستقادر 
چه  ،نیست کانور و خاطر ازهر مل يچون را کش یکه هیچ دلیل در تاریک ،یگشت

 و طلیعه اسرار غیب باشد  کجاسوس ضمیر مل كفراست ملو

 کش یب يگر ضمیرت بخواهد
 يندکاز دل آسمان خبر 

 یردم و حرص نمود بدانچه بدو خیانتکرت کار گاو بسیار فکدر :گفت
و نیز . بیشتر يو كشود و حسرت و ندامت بر هال می شتنکمنسوب گردانم تا در 
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ه تهمت حاسدان از آن کروشن دور و از سیرت پسندیده بیگانه نبود  يبیچاره از را
یا مغالبت من  ،ن شودکمتم يخردان در دماغ و یب یدرست گردد و تمن يبر و يرو

عداوت و سبب مناقشت  یه داعکاهمال هم نرفته بود  يو در حق و. ر خاطر گذراندب
اگر  ،نم و دران غلو و مبالغت واجب بینمکار بکه تفحص این کخواهم  می و. يشد

اما شناخت مواضع خطا و صواب  ،نگذاشته ام یباق كچه سودمند نباشد و مجال تدار
 . مرا بیاگاهان يو شنوده ا یدان می يدران چیز و اگر تو. نماند یاز فواید فراوان خال

ان تو در کاز نزدی یه بعضک ،ن نیستکاما اظهار آن مم ،شنوده ام:گفت
ید علما در کو عیب فاش گردانیدن اسرار و تا. رده استکتمان آن مرا وصایت ک

یار اقاویل علما را وجوه بس: شیر گفت. يتجنب ازان مقرراست و اال تمام بازگفته آید
مت صواب کو خردمندان اقتدا بدان فراخور و برقضیت ح ،است و تاویالت مختلف

ه رساننده کو شاید بود . ت است در زلتکو پنهان داشتن راز اهل ریبت مشار. بینند
ه باظهار آن با تو خود را از عهده این حوالت بیرون آرد و ترا کاین خبر خواستست 

 این باب و آنچه فراخور نصیحت و شفقت تواند بود نگر در می .بدان آلوده گرداند
 . نک می

شف اسرار دو کن کل ،درستست ياین اشارت پسندیده و را: مادر شیر گفت
 یو دوم بدگمان ،رده باشدکه این اعتماد کس کآن  یاول دشمنایگ: عیب ظاهر دارد

: یر گفتش. محرم نشمرد ينگوید و مرا در راز یس با من سخنکتا هیچ ،دیگران
ه بسبب بیرون آوردن کومن نیز روا ندارم  ،مال صدق تو مقرر استکحقیقت سخن و 

ه نام ک یخواه یو اگر نم. راه نمایمکدیگر ا یخویش از عهده این خطا ترا بر خطای

 . نکبمجمل اشارت  يبار یو سر او فاش گردان ینکس تعیین کآن 

ن کل احسان مشهور است لسخن علما در فضیلت عفو و جما: مادر شیر گفت
جا کچه هر. ه اثر آن در فساد عام و ضرر آن در عالم شایع نباشدک یدر جرمهای

دیگر  يموجب دلیر ،وصمت آن ذات پادشاه را بیالود و ،مضرت شامل دیده شد و
و  يردارکدر بد کفو هری حجت متعدیان بدان قوت گرفت ،مفسدان گشت و

نمودار معتبر ساختند و عفو و اغماض وتجاوز و اغضا آن را دستور معتمد و  يناهموار
القصاص حیوة یا  یم فکول. ه فریضه گرددکآن واجب بل  كرا مجال نماند و تدار

 االلباب یاول

 احسان کالشر نجاة حین الینجی یو ف

شیر مادر . نمام و شریر و فتان است یرا برین داشت ساع که ملکو آن دمنه 
و مادر  ،ر را حاضر خواستکسان فرستاد و لشکرد و کتامل  چون برفت: هکرا فرمود 

اعراض نمود و  يپس بفرمود تا دمنه را بیاوردند و از و. ردتا بیامدکرا هم خبر 
 يدمنه چون در بال گشاده دید و راه حذر بسته رو. ردکرت مشغول کخویشتن را در ف

و  کرت ملکو ف حادث گشتست يچیز: هکان آورد و آهسته گفت کاز نزدی یکبی
ر کتو متف یرا زندگان کمل: مادر شیر گفت ؟هست یفراهم آمدن شما را موجب

 یه در حق قهرمان ناصح او گفتکو چون خیانت تو ظاهر شد ود روغ . گردانیده است
 . زنده گذارد یه ترا طرفۀ العینکپیدا آمد نشاید 
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ه کاند  ردهکمت ناگفته رها نکمتقدمان در حوادث جهان هیچ ح:دمنه گفت
همه تدبیرها سخره «ه کاند  و دیر است تا گفته ،باید برد یآن رنج يمتاخران را در انشا

در صیانت نفس مبالغت بیش نماید  ،ند وکهرچند خردمند پرهیز بیش  ،تقدیر است و
و در نصیحت پادشاه سالمت طلبیدن و صحبت اشرار را » . تر باشد کبدام بال نزدی

اه کرده شود و کوثر تعلیق که بر صحیفه کت ساختن همچنانست دست موزه سعاد
دل باشد خطر  که در خدمت پادشاه ناصح و یکو هر. بیخته را بباد صر صر سپرده آید

دوستان از : ه او را دوستان و دشمنان پادشاه خصم گردندکآن ياو زیادت است برا
الص و نصیحت در و دشمنان از وجه اخ ،حسد و منافست در جاه و منزلت يرو

 . و دولت کمصالح مل

 يازین دنیا يو رواند  ه اهل حقایق پشت بدیوار امن آوردهکاینست  يوبرا
را بر مخالطت  یناپایدار بگردانیده است ودست از لذات و شهوات آن بداشته و تنهای

ه در حضرت عزت و سهو و ک ،مردمان و عبادت خالق را بر خدمت مخلوق برگزیده
و در . و پاداش عبادت عقوبت صورت نبندد يبد یکنی يو جزا ،ز نیستغفلت جای

 ام آفریدگار از قضیت معدلت گذر نباشد کاح

 است  ینیست گر اینجا غلط یآنجا غلط

اتفاق  ،خالیق بخالف آن بر انواع مختلف و فنون متفاوت رود يارهاکو 
دارند و گاه  می ین ارزانردار مخلصاکگاه مجرمان را ثواب  ،دران معتبر نه استحقاق

نمایند و هوا بر احوال ایشان غالب و خطا در افعال  می ناصحان را بعذاب زلت جانیان

 سان کایشان ی کو بد و خیر و شر نزدی کایشان ظاهر و نی

باشد و از طریق  کاو بایثار صواب نزدی يارهاکه کو پادشاه موفق آنست 
و پسندیده . ند و نه از بیم عقوبت روا داردکرا بحاجت تربیت  یسکنه  ،مضایقت دور
رغبت نمودن است در محاسن صواب و عزیز گردانیدن خدمتگاران  كتر اخالق ملو

ه میان من و گاو هیچ کدریغ ندارند  یداند و حاضران هم گواه می کو مل. اثر یمرض
ه آن را کمجاذبت و عداوت قدیم و عصبیت موروث  یچیز اسباب منازعت و دواع

و شفقت هم  يردارکو او را مجال قصد و عنایت و دست بد. صورت شود نبود یایلتغ
ردم و آنچه ک یرا نصیحت کن ملکل. يردکتولد  يه ازان حسد و حقدکشناختم  ینم

 يبدید و بر مقتضا يو مصداق سخن و برهان دعو ،آورد يبرخود واجب شناختم بجا
و خیانت و تهمت و عداوت از من  س از اهل غشکو بسیار . ردک يارکخویش  يرا

رد و بموافقت در من کخواهند  یو هراینه بمطابقت در خون من سع ،ترسان شده اند
 خروشند 

افات نصیحت و ثمرت خدمت این خواهد بود که مکو هرگز گمان نداشتم 
او را : چون شیر سخن دمنه بشنود گفت. را رنجور و متاسف گرداند کمن مل يه بقاک

ام سیاست و شرایط انصاف و کچه در اح ،نندکار او تفحص کید سپرد تا از بقضات با
ایضاح بینت و الزام حجت جایز نیست عزیمت را در اقامت حدود بامضا  یب. معدلت

مال عقل و عدل کارتر و منصف تر از کم راست کدام حاک: دمنه گفت. رسانیدن
تواند بود و نه چرخ را  ه دهد نه روزگار را بدان محل اعتراضکست؟ هر مثال کمل

 مجال مراجعت
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 گردون گشاده چشم و زمانه گوش
 یند همکتو امضا  يه راکم را کهر ح

شف شبهت و افزودن در که هیچیز در کپوشیده نماند  کمتین مل يو بر را
ه اگر تفحص بسزا رود از کو من واثقم . نور بصیرت چون مجاهدت و تثبت نیست

همه حال براءت ساحت و فرط مناصحت و صدق اشارت و و ب. مسلم مانم کباس مل
ه ک ،ار من چاره نیستکدر تفتیش  یاما از مبالغت. یمن ناصیت من معلوم خواهد شد
 جد تمام و جهد بلیغ بیرون نتوان آورد  یآتش از ضمیر چوب و دل سنگ ب

ن واثقم کل. یغلو التماس ننمایم كدر تدار یشناسم یو اگر من خود را جرم
ه نسیم عطر دارد بپاشیدن کو هرچیز . ه مزطد اخالص من ظاهر گرددکبدطن تفحص 

پس از  ،یداشتم یار ناقه و جملکو اگر در این . آن اثر طیب زودتر باطراف رسد
سته منتظر بال کش يوپا یمالزم نبودم کبردرگاه مل ،گزاردن آن فرصتها بود

ه از غرض و ریبت مزنه باشد کند ک یار بامینکه حوالت کدارم  می و چشم. یننشستم
جهان  يآن را بر را کو مل ،برسانند کب، و مثال دهد تا هر روز آنچه رود بسمع مل

چه  ،بازاندازد تا من بشبهت باطل نگردم ،ه آینه فتح است و جام ظفرک ،خود ينما
رده کمحظور  يرا مباح گردانید از ان من بر و کشتن گاو ملکه کهمان موجب 

 . است

ه که محل و منزلت آن ندارم ک ؟آنگاه من خود بچه سبب این خیانت اندیشم
. بزرگ و درجات بلند بر خاطر گذرانم يارهاکاز سمت عبودیت انفت دارم و طمع 

ه محروم ک ،باید یاو نصیب يرا بنده ام آخر مرا از عدل عالم آرا کهر چند مل
و پس از وفات امید من ازان منقطع  و در حیات ،گپردانیدن من ازان جحایز نباشد

 . نگردد

 اما ،نیست کگوید از وجه تعظیم مل می آنچه دمنه: از حاضران گفت یکی
یست بنصیحت من از ک: دمنه گفت. ندکلمات بال از خود دفع که بدین کخواهد  می

ه خود را در مقام حاجت فروگذارد و در صیانت ذات کنفس من سزاوارتر؟ و هر
و سخن تو دلیل است بر قصور . نماند يامید يام ننماید دیگران را در وخویش اهتم

ه ک!پوشیده ماند  کمل يه این تمویهات بر راک يو تا گمان نبر. فهم و وفور جهل تو
انه بر تزویر تو گمارد فضیحت تو پیدا آید و نصیحت از کفرماید و تمییز مل یچون تامل

 یگران باشارت يرهاکپردازد و لش یبشب يعمر يارهاکاو  يه راک ،معاندت جدا شود
 . ندکمقهور 

 یابد آفتاب بصدق يز رایش ار نظر
 اذب؟که خواند یارد صبح نخست را ک

ه از این کدارم  یو غدر تو چندن عجب نم كاز سوابق مر: مادر شیر گفت
مواعظتست اگر در  ياین جا: دمنه گفت. مواعظت دراین حال و بیان امثل در هر باب

 يا: مادر شیر گفت. و هنگام مثل است اگر بسمع خرد استماع افتد ،محل قبول نشیند
 یسکاگر : دمنه گفت ؟یر خالص یابکه بشعوذه و مک يدار می هنوز امید ،غدار

وعده را بانجاز و عهد را بوفا  يو خیر را بشر مقابله روا دارد من بار يرا ببد یویکنی
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و اگر در حق  ،سخن گفتن نباشد يخاین را پیش او دلیره هیچ کداند  کمل. رسانیدم
ارها که در کهر«اند  و گفته. من این روا دارد مضرت آن هم بجانب او باز گردد

ه بدان زن کمسارعت نماید و از فواید تامل و منافع تثبت غافل باشد بدو آن رسد 
» . ردکانست تعجیل روا داشت تا میان دوست و غالم فرق نتو یمکه بگرم شکرسید 

 : چگونه؟ گفت:شیر پرسید

ر داشت کماه پی یبود حمیر نام و زن یشمیر بازرگانکه در شهر کاند  آورده
 يرخسار،رت چنان نگار گزیدهکنه راید ف ،دیده بود يه نه چشم چرخ چنان روک

 پایان یچون شب فراق درهم وب یچون روز ظفر تابان و زلف

 برساختنداو  يخود ز رنگ زلف و نور رو
 زیقین یاز گمان و دین جمال یفر خالک

او  ياز خامه چهره گشا ،یجهان در چیره دست ياستاد، انگشت نما یو نقاش
 یبا ایشان همسایگ ،در حیرت یو از طبع رنگ آمیز او خاطر امان ،جان آزر درغیرت

 وقت رنجبهر : زن او را گفت يرورز. افتاد یمیان او و زن بازرگان معاشقت. داشت
افتد تا  می یتوقف کو الش ،یگردان می و زاویه مارا بحضور خویش آراسته يگیر می

ساخت  یتوان يچیز. باید يآخر مارا از صنعت تو فایأه ا. يانداز یو سنگ یده يآواز
برو چون ستاره  يه سپیدکدو رنگ سازم  يگفت چادر ؟باشد یه میان من و تو نشانک

و چون تو . در فشد می انکدرو چون گله زنگیان بر بناگوش تریتابد و سایه  می درآب
 يو یگچند ،چادر بساخت. شنود می این باب یو غالم. بیرون خرام يبزود يآن بدید

آن غالم آن چادر را از . مانده یرفته بود و تا بیگاه يارکنقاش ب يروز. بگذشت
شد و پس از  کنزدیو بدو  ،دختر او عاریت خواست و زن را بدان شعار بفریفت

 دیدار معشوق يچون نقاش برسید و آرزو. شهوت بازگشت و چادر بازداد يقضا
 يا: زن پیش او بازدوید و گفت. تف گردانید و آنجا رفتکدر حال چادر ب ،داشت می

ه کمرد دانست ! يه برفور باز آمدکخیر هست  ،يهنوز این ساعت بازگشته ا ،دوست
 . رد و چادر بسوختکب بلیغ دختر را اد ،چه شده است

و . ردکار من تعجیل نشاید که در کبداند  کو این مثل بدان آوردم تا مل
 چه ،گویم ینم كه من این سخن از بیم عقوبت و هراس هالکبحقیقت بباید شناخت 

و بسیار  ،هراینه بخواهد بود ،اگر چه خواب نامرغوب است و آسایش نامحبوب ،مرگ
 ن نیست کو گریختن مم ،دست او سرگردان شدندآوران از  يپا

 خیره ماند از قیام غالب او
 حمله شیر و حیلت روباه

را فایده است و  کشدن آن مل يه در سپرک یو بدانم ،یو گرمرا هزار جانست
و سعادت دو جهان دران  یهمه بگویم كساعت برتر کدر ی ،یاو را بدان میل يرا

تبع  یب که ملک ،از فرایض است يار نظرکاقب این را در عو کن ملکل. یشناسم
 . نماند یخال یرا بقصد جوانب باطل از خلل یافکو خدمتگاران  ،نتوان داشت

 یشکچو یار بسیار  یتنها مان
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و مرضح اعتماد و  ،فایت مهمانت نیفتدکد رمعرض  يو بهر وقت بنده ا
ناصح محرم یافته  كید و چارو هر رو ز خدمتگار ثابت قدم بدست نیا ،تربیت نگردد

 نشود 

 زافتاب  یسنگ اصل که تا یکسالها باید 
 لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن

یابد بد گمان  می ه سخن دمنه بسمع رضا استماعکمادر شیر چون بدید 
ه ک ،دلپذیر او باور دارد يزراندود و دروغها يه ناگاه این غدرهاکو اندیشید  ،گشت

و مثال  ،يمباهات نمود يبفصاحت و زبان آور ،گرم سخن و چرب زبان بود کاو نی
 : یاین بیت ورد داشت

 نم آهنکسخن باید چون موم  هک یجای

و از اینجا گویند  ،برحجت بتصدیق ماند يخاموش : بشیر اورد و گفت يرو
بست و  ه دمنه را ببایدکشیر فرمود . و بخشم برخاست» . همداستانیست یخاموش«ه ک

پس ازان مادر شیر بازآمد وشیر را . ندکار او بکرد تا تفحص کبقضات سپرد و بحبس 
 هکنون محقق گشت بدین دروغها کاما ا ،یدمنه شنودم یمن همیشه بوالعجب: گفت

و  کباری يو مخرجها ،نهد می هکشیرین  ينغز و دفعها يو عذرها ،گوید می
لمه خود را از ک کاو را مجال سخن دهد بی کو اگر مل. جوید می هکنادر  يمخلصها

زودتر دل . ر را راحت عظیم استکرا و لش کشتن او ملکدر . آن ورطه بیرون آرد

 . فارغ گرداند و او را مدت و مهلت ندهد

 ،و مناقشت است یحسد و منازعت و بدسگال كان ملوکار نزدیک: شیر گفت
ه هنر بیش دارد کو هر ،برآیند ین معاندیگر باشند و گرد ای کی یو روز و شب در پ

ان دمنه و کو م. در حق او قصد زیادت رود و او را بدخواه و حسود بیش یافته شود
ه اجماع و اتفاق ایشان در این کدانم  یو نم. ر من گران آمده استکقربت او بر لش

 یشتابار او که در کخواهم  یو نم. نصیحت منست یا ا زجهت عداوت او يواقعه برا
و تا تفحص تمام نفرمایم . منفعت دیگران مضرت خویش طلبیده باشم يه براکرود 

راست و تدبیر  يه اتباع نفس و طاعت هوا راک ،شتن او معذور نشناسمکخود را در 
 ینم حالکفایت را باطل کو اگر بظن خیانت اهل هنر و ارباب . درست را بپوشاند

 . بمن بازگردد ن غبن آنکل ،یابد یینکفورت خشم تس

 يلیله را سوز برادرکنهاد  يچون دمنه را در حبس بردند و بندگران بر و
 کافگند اش يه نظر بر وکو چندان ،پنهان بدیدار او رفت ،وشفقت صحبت برانگیخت

و مرا پس ،برادر ترا در این بال و محنت چگونه توانم دید يا: باریدن گرفت و گفت
 چه لذت؟ یازین از زندگان

 شده ست خون دلم یآب صاف
 خون تیره شدست آب سرم

 نون ازو زنگمکبودم آهن 
 نون ازو شررمکبودم آتش 
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و  ،نباشد یکنم باک یار بدین منزلت رسید اگر در سخن با تو درشتکو چون 
و نامقبول تر . يردکبدان التفات ن ،نمود می دیدم و در پند دادن غلو می من این همه

و اگر بوقت حاجت و در هنگام سالمت در موعظت . و نصیحت استت کچیزها نزدی
ن کل. یت دارمکامروز باتو در این جنایت شر یتقصیر و غفلت روا داشته بودم

و اشارت عالمان در . خویش عقل و علم ترا مقهور گردانید ياعجاب تو بنفس و را
 ،نخواسته اند یقطاع زندگانو از مردن ان ،با تو بگفته ام» پیش از اجل میرد یساع«آنچه 

و هراینه  يه تو درین افتاده اکچنین  ،ه حیات را منغص گرداندکبیند  یاما رنجهای
 ». یهکمقتل الرجل بین ف«اند  و راست گفته. مرگ ازان خوشتر است

 یگر زبان تو راز دارست
 ؟یارستکتیغ را بر سرت چه 

 يط نصیحت را بجاو شرای یگفت می همیشه آنچه حق بود: دمنه گفت
رد و نصایح ترا کمرا ضعیف  ين شره نفس و قوت حرص بر طلب جاه راکل ،آورد می

 ،شناسد می اگر چه ضرر آن ،یه بیمار مولع بخوردنکچنان ،قدر گردانید یدر دل من ب
خصم زیستن و خوش دل  ینیز خرم و ب. بدان التفات ننماید و برقضیت شهوت بخورد

صعب و  يبود از رنجها یجا علو همتکهر. دیگر است یاشتن نوعو ایمن روزگار گذ
 هایل چاره نباشد  يچشم زخمها

اشت هراینه بدرود ک يه چیزکو هر ،اشته امکه تخم این بال من کدانم  می و
ه ثمرت کو امروز وقتست . اشته استکه زهگیا کاگرچه در ندامت افتد و بداند 

ه ک یگردد از هراس می و این رنج بر من گران تر. ردار و ریع گفتار خویش بردارمک
 . ه میان ماستکو صحبت  یم سوابق دوستکبح يتو بمن متهم شو

وانگه  ،یاز راز من بازگوط یدان می رود تا آنچه یلیفکو عیاذاهللا اگر بر تو ت
ه از جهت من در رنج کرنج نفس تو و خچلت  ي:ي ،من بدو موونت مبتال گردم

ه در صدق قول تو بهیچ تاویل ک ،نماند یه مرا بیش امطد خالص باقکآنو دوم  ،یافت
و  یفدر باب من با چندان یگانگ یدهیه در حق بیگانگان گواهکگه «شبهت نباشد 

وقت رقت است و هنگام  ،یبین می و امروز حال من. نبندد یمخالصت صورت ریبت
 شفقت 

 يجا یدست و تنگ یز ضعیفک
 بدرم ه پیرهنکن کنیست مم

 گشت الله ز خون دیده رخم
 شد بنفشه ز زخم دست برم

س بر کهیچ «ه کما گویند کو ح. معلوم گشت یآنچه گفت: لیله گفتک
دفع اذیت  ين گردد از گفتار حق یا باطل براکو هرچه مم ،ردکعذاب صبر نتواند 

ه بگناه کآن بهتر يچون در این مقام افتاد ،دانم یو من ترا هیچ حیلت نم» . بگوید
و خود را از تبعت آخرت برجوع و انابت  ،ینکاقرار  يرده اکو بدانچه  یاعتراف نمای

: دمنه گفت. عاجل و آجل بهم پیوندد يبار ،شد یخواه كچه البد درین هال ،یبرهان
 . نم و آنچه فراز آید بمشاورت تو تقدیم نمایمکتامل  یدر این معان
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رده پشت بر بستر کو انواع بال بر دل خوش  ،لیله رنجور و پرغم بازگشتک
با دمنه بهم  يو دد. مش برآمد و نفس فروشدکپیچید تا هم در شب ش می نهاد و

لیله و دمنه بیدار شد و مفاوضت ایشان کبسخن  ،خفته یکمحبوس بود و در آن نزدی
 . تمام بشنود و یاد گرفت و هیچ باز نگفت

زنده گذاشتن فجار هم : ه گردانید و گفتدیگر روز مادر شیر این حدیث تاز
. گردد کرا زنده گزارد در فجور با او شری يارکه نابکو هر . شتن اخیار استکتنگ 

ار دمنه و روشن گردانیدن خیانت او در کقضات را تعجیل فرمود در گزارد  کمل
 . ه هر روز آنچه رود بازنمایندکو مثال داد  ،مجمع خاص و محفل عام

آواز  ییل قاضکو و ،ردندکاهم آمدند و خاص و عام را جمع وقضاوت فر
ار او و تفتیش کدمنه و بازجست  یدر معن کمل: بحاضران آورد و گفت يداد و رو

ار او غبار شبهت کتا حقیقت  ،ه بدو افتاده ست احتیاط تمام فرموده استک یحوالت
 يامگارکو ب ،نباشد عدل دور یه رانده اید در حق او از مقتضک یمکو ح ،منزه شود

از شما را از گناه او آنچه معلومست  یکو هری. منسوب نگردد كسالطین و تهور ملو
ردن و حجت حق گفتن درد که در عدل معونت کاول آن:سه فایده يبرا(بباید گفت 

اصحاب ضاللت  یلکه بر اطالق زجر کو دوم آن ،بزرگ دارد یین و مروت موقع
ر و فجور که مالش اصحاب مکو سوم آن ،ت دست دهداز ارباب خیان یکبگوشمال ی

 . شایع را متضمن است یشامل و منفعت یو قطع اسباب ایشان راحت

س کو هیچ  ،همه حاضران خاموش گشتند)چون این سخن بآخر رسید 

ه بگمان مجرد کروا نداشتند  ،ار او یقین ظاهر نبودکچه ایشان را در  ؛نگفت يچیز
 . ریخته گردد یرانده شود و خون یمکل ایشان حو بقو ،گویند يچیز

 ،یشما شاد گشتم یبخاموش یاگر من مجرم بودم:چون دمنه آن بدید گفت
 کو او بنزدی ،نباشد ینتوان شناخت برو سبیل یه او را جرمکو هر  ،گناهم ین بکل

ش س بر علم خویکه هرکو چاره نتواند بود ازان. اهل خرد و دیانت مبرا و معذور است
س بر علم که هرکو چاره نتواند بود ازان. و معذور است ،گوید یار من سخنکدر 

را  يه هرگفتارک ،و امانت نگاه دارد یو دران راست ،گوید یار من سخنکخویش در 
 يه هرگفتارک ،و امانت نگاه دارد یو قول او دران راست ،عاجل و آجل ،است یپاداش

یا ابطال  ینفس يخواهد بود در احیا یمکو قول او ح ،عاجل و آجل ،است یرا پاداش
مرا در معرض تلف آرد بدو آن رسد  ،یقین صادق یب ،ه بظن و شبهتکو هر. یشخص

در شناخت علتها واضح  یو بصیرت ،املکعلم وافر و مایه  یه بکرسید  یه بدان مدعک
در  يو خاطر در انواع معالجت صایب یو رای ،در معرفت داروها راجح یو ممارست

 يو را يدعو ،قدم پیدا و اتقان بسزا. یب نفس و تشریح بدن ثاقبکیفیت ترک كادرا
بود  یعراق طبیب ياز شهرها يبشهر: چگونه؟ گفت: هکقضات پرسیدند . ردک یطبیب

رفق شامل و نصح  ،مشهور بمعرفت دارو و علت ،ور بیمن معالجتکو مذ ،حاذق
 یچون قدم خضر صل یچون دم مسیح و دم یدست ،وانمایه بسیار و تجربت فرا ،املک

او را  ،ه عادت اوست دربازخواستن مواهب و ربودن نفایسکچنان ،روزگار. اهللا علیه
و بتدریج چشم جهان بینش  ،نمود تا قوت ذات و نور بصر در تراجع افتاد يدست برد
ر آن کو ذ ،ز نهادعلم طب آغا يیافت و دعو یو آن نادان وقح عرصه خال. بخوابانید
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 . در افواه افتاد

و او را در حال  ،داشت و بذاذر زاده خویش داده بود يآن شهر دختر کو مل
و کیفیت رنج نیکاز . طبیب پیر دانا را حاضر آوردند. حادث گشت ینهادن حمل رنج

ه آن را کرد کاشارت  يچون جواب بشنود و بر علت تمام وقوف یافت بدارو. بپرسید
 . شما بسازید ،چشم من ضعیف است:گفت. بباید ساخت:گفتند. ران خوانندزامه

. یب آن من ندانمکار منست و ترک: بیامد و گفت یدر این میان آن مدع
در رفت و . ه در خزانه رود و اخالط دارو بیرون آردکاو را پیش خواند و فرمود  کمل

آن را بر ،هل بدست او افتاداز قضا صره زهر هال. پیش گرفت يارکعلم و معرفت  یب
. ردنکخوردن همان بود و جان شیرین تسلیم . دیگر اخالط بیامیخت و بدختر داد

 . بخورد و در حال سرد گشت ،از آن دارو بدان نادان داد یاز سوز دختر شربت کمل

ار بجهالت و عمل بشبهت عاقبت وخیم که کو این مثل بدان آوردم تا بدانید 
ر او از عوام نباید کم یه چگونگک یسکسزاوارتر :حاضران گفتاز  یکی. دارد

 يژکه عالمات کاین بدبختست  ،و خبث ضمیر او بر خواص مشتبه نگردد ،پرسید
تقریر  ؟آن عالمت چیست: هکپرسید  یقاض. شود می صورت او دیده یسیرت در زشت

 ،هرگشاده ابرو« هکعلما گویند : گفت. س آن را نتواند شناختکه همه ک ،ردنکباید 
او بجانب راست میل  یو بین،»ه چشم راست او از چپ خردتر باشد با اختالج دايک

ذات  ،زمین افتد يو نظر او همیشه سو ،روید ياز اندام او سه مو یو در هر منبت ،دارد
موجود  يو این عالمات در و». ر و منبع فجور و غدر باشدکاو مجمع فساد و م كناپا

 . است

م کو ح ،ام خالیق گمان میل و مداهنت توان داشتکد راح: منه گفتد
و اگر این . عین صواب است و دران سهو و زلت و خطا و غفلت صورت نبندد يایزد

بدان حق را از باطل  ،تواند بود و می معین عدل و دلیل صدق يردکه یاد کعالمات 
س کو بیش هیچ  ،فارغ آمدنداز حجت  یپس جهانیان در همه معان ،ردکتوان  می جدا

ه هیچ کزیرا . عقوبت الزم يردارکمحمدت واجب آید و نه بر بد يارکوکرا نه بر نی
اهل خیر و پاداش  يم جزاکپس بدین ح. ردکرا از خود دفع نتواند  یمخلوق این معان

این عالمات  ،نعوذباهللا ،رده امکه میگویند بکار کو اگر من این . اهل شر محو گشت
ه بعقوبت آن ماخوذ کان نیاید نشاید کو چون دفع آن در ام ،مرا برین داشته باشد

م بدان کرد حکو چون ازان احتراز نتوان  .اند ه آنها با من برابر آفریده شدهک ،گردم
لمه کو ب يبرهان جهل و تقلید خویش روشن گردانید يچگونه واقع گردد؟ و تو بار

 . یاخلت نه در هنگام گرفتوجه و مد ینامفهوم نمایش ب يا

 يشیدند و چیزکچون بدمنه براین جمله جواب بداد دیگر حاضران دم در
 . بفرمود تا او را بزندان بازبردند ینگفتند قاض

. لیله اعالم دادکدمنه آمد و از وفات  کبنزدی ،روزبه نام ،لیلهکازان  یو دوست
برآورد و  یوره آتش دل آهکو از ،دمنه رنجور و متاسف گشت و پرغم و متحیر شد

ه در کدریغ دوست مشفق و برادر ناصح : از فواره دیأه آب بر رخسار براند و گفت
و دل  ،و رویت و شفقت و نصیحت او بود يو پناه در مهمات را ،یحوادث بدو دویدم
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ه روزگار را بران وقوف صورت ک ،بذاذران يان رازهاکاو گنج اسرار دوستان و 
 . ین نگشتکرا اطالع ممو چرخ  ینبست

 یچه فایده؟ و اگر نه آنست یچه راحت و از جان و بینای یبیش مرا در زندگان
  یورن ،افتد می ان مودت تو جبرکه این مصیبت بمک

 یشته امکنون خود را بزاریان کا

و هر خلل  ،تو از همه فوایت عوض و خلف صدق است يه بقاکو بحمداهللا 
و امروز مرا تو همان . پذیرد كاست بحیات تو تدار ه بوفات او حادث شدهک

ارباب مروت و  یلکو . ر و منت گشتمکرهین ش ،لطله بوده ستکه ک يبذارذر
 یاز من فراغ یکاشک. و صحبت تو مباهات است یاصحاب خرد و تجربت را بدوست

ت دیگر بگرفتند و شرط وثیق کدست ی. بود یرا شایان توانم يارکو  ،يحصال آید
 . آورد يبجا

 یاگر رنج ،است يلیله دفینه اکازان من و  يفالن جا: آنگاه دمنه او را گفت
م نشان او برفت و آن کروزبه بر ح. باشد يورکتو مش یسع يو آن را بیار يبرگیر
ه کو وصایت نمود  ،لیله برزویه دادکدمنه نصیب خویش برگرفت و حصه . بیاورد

و . آگاهاند می ند او راک می یرود تنسم يچه در باب وباشد و ازان کپیوسته پیش مل
دیگر روز مقدم قضات ماجرا . داشت می ته تا روز قیامت وفات دمنهکروزبه تیمار آن ن

چون . و مادر را بطلبید ،شیر آن بستد و او را بازگردانید. ردکشیر برد و عرضه  کبنزدی

اگر : ت در اضطراب آمد و گفتمادر شیر ماجرا را بخواند و بر مضمون آن واقف گش
و اگر تحرز نمایم جانب شفقت و نصیحت  ،نباشد کمل يسخن درشت رانم موافق را

و سخن  ،در تقریر ابواب مناصحت محابا و مراقبت شرط نیست: شیر گفت. مهمل ماند
. او در محل هرچه قبول تر نشیند و آن را بر ریبت و شبهت آسیب و مناسبت نباشد

 یو منفعت خویش از مضرت نم ،ندک یمیان دروغ و راست فرق نم کمل: گفت
آن عاجز  كدر تدار کمل يه راکانگیزد  يیابد فتنه ا می و دمنه بدین فرصت. شناسد

 . آن قاصر و بخشم برخاست و برفت یو شمشیر او از تالف،آید

و در مجمع عام  ،و قضات فراهم آمدند ،دیگر روز دمنه را بیرون آوردند
 يدر حق و یسکچون . همان فصل روز اول تازه گردانید یو معتمد قاض ،بنشستند

 یاگر چه حاضران ترا بخاموش: بدو آورد و گفت ينگفت مقدم قضات رو یسخن
و ترا با این سمت  ،همگنان در این خیانت بر تو قرار گرفته است يدهند دلها می يیار

و بصالح حال و مآل تو آن الیق تر  ؟دهمیان این طایفه چه فای یو وصمت در زندگان
و باز  ،یو بتوبت و انابت خود را از تبعت آخرت مسلم گردان ،ینکه بگناه اقرار ک

  یره

 از گران قرطباتان  یاگر خوش خوی
 یاز گران قرطبان یوگر بدخوی

ر آن برصحیفه کوانگاه دو فضیلت ترا فراهم آید و ذ ،مستریح او مستراح منه
ردن دار بقا کآخرت و اختیار  يرستگار ياول اعتراف بجنایت برا: مثبت ماند روزگار
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ه رفت و انواع معاذیر کخود بدین سوال و جواب  يو دوم صیت زبان آور ؛بر دار فنا
بهتر از حیات در  ینام که وفات د رنیکو حقیقت بدان . ه نموده شدکدل پذیر 

 . یبدنام

حجت ظاهر و دلیل  یظنون حاضران برا بگمان خود و  یقاض: دمنه گفت
و نیز اگر شما را این شبهت . من الحق شیئا یان الظن الیغن ،ردکم نشاید کروشن ح

و . ار خود بهتر دانمکافتاده ست و طبع همه برگناه من قرار گرفته است آخر من در 
. و دیانت دور باشد يدیگران پوشانیأن از خرد و مروت و تقو کش يیقین خود را برا

و ریختن خون او از جهت من  یه مگر عیاذا باهللا درباب اجنبکه شما راست ک یو بظن
اگر در  ،پذیرد می همه تفاوت يو اعتقاها ،رود می يرفتست چندین گفت گو يقصد

را بر  یه هیچ ذاتک ؟پیوندم دران بچه تاویل معذور باشم یسع یموجب یخون خود ب
از اجانب جایز شمرم و از  یسکمتر کدر حق  و آنچه ،ه ذات مراکمن آن حق نیست 

 ،ازاین سخن درگذر ؟مروت بدان رخصت نیابم درباب خود چگونه روا دارم يرو
رد و اگر خدیعتست پس از فضیحت دران خوض کاگر نصیحتست به ازین باطد 

 . نمودن بابت خردمندان نتواند بودن

و نادر . ستوده است و از خطا و سهو دران احتراز ،م باشدکو قول قضات ح
من دراین  یاز شقاوت ذات و شوربخت ،يار بودکم کو مح يه همیشه راست گوکآن

و بتمویه  ،يسو نهادکو اتقان و احتیاط تمام ی ،یبردست گرفت يارکحادثه گزاف
 يم آوردکح يبامضا ياصحاب غرض و ظن مجرد خویش رو

ه بدان کآن رسد  ه دران وقوف ندارد بدوک يارکدهد در یه گواهکو هر
 :گفت ؟چگونه است آن: گفت یقاض. نادان رسید

چون گل ،يداشت چون ماه رو یو بهارویه نام زن ،ورکبود مذ یمرزبان
 ،و جمال و نهایت صالح و عفاف یعارض و چو سیم ذقن در غایت حسن و زیبای

 مالکملح بسیار و لطف ب ،دل پذیر یاتکفراهم و حر یاطراف

 ،افتاد ياو را بدان مستوره نظر. يردک يحفاظ داشت و بازدار یب یغالم
ه در کچون نومید گشت خواست . البته بدو التفات ننمود،وشید تابدست آیدکبسیار 

را  یکطلبید و ی یدو طوط ياز صیاد. پیوندد یو در افتضاح او سع ،ندک يحق او قصد
را  يو دیگر» . دبانوکفته دیدم با من دربان را در جامه خواجه خ«ه کازیشان بیاموخت 

تا . لمه بیاموختندکاین دو  يدر مدت هفته ا» . گویم یهیچ نم يمن بار«ه کبیاموخت 
. غالم درآمد و مرغان را پیش او بنهاد ،خورد بحضور قوم می مرزبان شراب يروز

 نکآن ندانست ل یمرزبان معن ،یگفتند بزبان بلخ می لمتکم عادت آن دو کایشان بح
 . شدکمرغان را بزن سپرد تا تیمار بهتر . نمود می آواز و تناسب صورت اهتزاز یبخوش

چون از . از اهل بلخ میهمان مرزبان آمدند يبرین گذشت طایفه ا يچندکو ی
مرزبان قفص . برین گذشت در مجلس شراب نشستند يچندکطعام خوردن و ی

میهمانان سر در پیش . دگفتن می لمهکو ایشان برعادت معهود آن دو  ،بخواست
دارد  یردند تا وقوفکآخر مرزبان را سوال . دیگر نگریست: در ي یافگندند و ساعت

. است يدل گشا ياما آواز ،گویند می دانم چه ینم: گفت. گویند می برآنچه مرغان
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 ،شیدکو دست از شراب ب ،آن با او بگفت یه منزلت تقدم داشت معنکاز بلخیان  یکی
 يدر اثنا. خوردن يدر شهر ما رسم نیست در خانه زن پریشان چیز: هکرد ک یو معذرت

مرزبان از . دهم می یمن هم بارها دیده ام و گواه: هکاین مفاوضت غالم آواز داد 
 : بنزد او فرستاد و گفت یسکزن . شندکو مثال داد تا زن را ب ،بشد يجا

 ه در دست توامکشتنم کمشتاب ب

ه کخاصه  ،ارهاکو اصحاب خرد و تجربت در  ،و نمایدکعجلت از دیو نی
را جلت  يم و فرمان بارکو ح ،تامل و تثبت واجب بینند ،ریخته خواهد شد یخون

و . م فاسق بنبا فتبینواکیا ایها الذین آمنوا ان جاء: اسماوه و عمت نعماوه امام سازند
اگر مستوجب  و چون صورت حال معلوم گشت ،ار من از فرایض استک كتدار

ه از اهل بلخ پرسند کو این قدر دریغ مدار . لحظه دل فارغ گردد کشتن باشم در یک
ه ک یاگر ندانند متیقن باش. دانند می يچیز یلمت از لغت بلخکه مرغان جز این دوک

و دیانت من  ،ه چون طمع او در من وفا نشدک،رده ستکمرغان را این ناحفاظ تلقین 
 دیگر بدان زبان يو اگر چیز. این رنگ آمیخت ،یل آمدمیان او و غرض او حا

 . ارم و خون من ترا مباحکه من گناه کبتوانند گفت بدان  می

شتن او ک. ه زن ازان مبراستکو مقرر شد  ،آورد يمرزبان شرط احتیاط بجا
رده ک یه مگر خدمتکتازه درآمد . فروگذاشت و بفرمود تا بازدار را پیش آوردند

ردم؟ ک می ارکه من این ک يتو دید:هکزن پرسید . دردست گرفته يباز ،است
زن . ندکاو جست و چشمهاش بر يه در دست داشت بر روک يباز. دیدم يآر:گفت

و از عدل و رحمت  ،ه نادیده را دیده پندارد اینستک یچشم يسزا:زن گفت: گفت
 آفریدگار جلت عظمته همین سزد

  یته خود افکن کچه م یه بدافتکن کبد م

 ینمودن در دنیا ب یه بر تهمت چیرگکو این مثل بدان آوردم تا معلوم گردد 
 . خیر و منفعت و با وبال و بتبعت است

چون . مادر را بنمود. شیر فرستاد کنبشتند و بنزدی ياین فصول برجا یتمام
 هکار بیشازین فایأه نداشتکاهتمام من در این . را کبقا باد مل: بران واقف گشت گفت
و  ،مقصور گردد کمل كر او بر هالکو امروز حیلت و م. آن ملعون بدگمان شد

ه در حق وزیر مخلص و کو تبعت این ازان زیادت باشد  ،تمام بشوراند کمل يارهاک
و  ياین سخن در دل شیر موقع عظیم یافت و اندیشه بهرچیز. قهرمان ناصح رواداشت

 . شیدک یهرجای

شتن دمنه کتا آن مرا در  ،يس شنودکدام کاز  يبازگو: پس مادر را گفت
. شرده باشدکه بر من اعتماد ک یسکدشوار است بر من اظهار سر : گفت. باشد يبهانه ا

ه بمحل ک ياب روا دارم و رازکچون این ارت ،مسوغ نگردد يشتن دمنه شادکو مرا ب
زات یابم اگر اج ،نمکس استطالع کن از آن کل ؟ودیعت عزیز است فاش گردانم

 . بازگویم

انواع تربیت و ترشیح و : شیر برفت و پلنگ را بخواند و گفت کو از نزدی
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و  ،فرماید مقرر است می در حق تو فرموده ست و که ملکرامت و تقریب کابواب 
 یو بسط یو دران به اطناب ،ظاهر ییاب می هکآثار آن بر حال تو از درجات مشهور 

و خود را از  يه حق نعمت او بگزارکواجبست بر تو : گفت وانگاه. حاجت نتواند بود
و معونت او در ایضاح حجت در  ،و نیز نصرت مظلوم. يعهده این شهادت بیرون آر

ه کچه هر ،اهل مروت فرض متوجه و قرض متعین شناسد ،یحال مرگ و زندگان
 از این نمط. ندکحجت مرده پوشیده گرداند روز قیامت حجت خویش فراموش 

 . مشبع برو دمید یفصل

دارم  کساعته رضا و فراغ ملکی يفدا ،اگر مرا هزار جان باشد: پلنگ گفت
خود را مقصر  یبندگ کام نیکو در اح ،نگزارده باشم یکاو ی ياز حقوق نعمتها

ر کر آرم و ذکه خود را در معرض شکدارم  یکو من خود آن منزلت و محل . شناسم
 عذر برزبان رانم؟

 رکآن را چگونه گوید شبنده 
 ستر؟کمهر و مه را چه گفت خا

نون کو ا ،است کو حزم مبل یمال بدگمانکو مجب تحرز از این شهادت 
. آرم يرا فرونگذرام و آنچه فرمان باشد بجا که بدین درجت رسیأ مصلحت ملک

در  یو آن گواه،ه شنوده بود پیش شیر بگفتکلیله و دمنه چنانکوانگاه محاورت 
ه در حبس مفاوضت کچون این سخن در افواه افتاد آن دد دیگر . مع وجوش بدادمج

شیر مثال دادتا حاضر آمد و . دارم یمن هم گواه:هکس فرستاد کایشان شنوده بود 

 . لیله و دمنه رفته بود بر وجه شهادت باز گفتکآنچه در حبس میان 

. يم ثابت نشدکگواه ح کبی:؟ گفتیهمان روز چرا نگفت: هکازو پرسیدند 
م سیاست بر دمنه متوجه کبدین دو شهادت ح. تعذیب حیوان روا ندارم یمنفعت یمن ب

و ابواب  ،و طعمه او بازگرفت ،شیر بفرمود تا او را ببستند و باحتیاط باز داشت. گشت
ر و فرجام کو عاقبت م. بمرد یو تشنگ یتشدید و تعنیف تقدیم نمودند تا زا گرنسگ

 . باشد چنین یبغ

 

 

 

 یباب الحمامۀ المطوقۀ و الجرذ والغراب والسلحفاة والظب

و  ه بتضریب نمام و سعایتکه شنودم مثل دو دسوت کگفت برهمن را  يرا
 یب یدیگر مستزید گشتند و بعداوت و مقاتلت گراییدن تا مظلوم کفتان چگونه ازی

و  ،نباشد كعز اسمه مبار يبار يه هدم بناک ،بداد يو روزگار داد و،شته شدکگناه 
نون اگر کا. ان منصوراکالفتل انه  یفال یسرف ف. نماند یال خالکعواقب آن از وبال و ن

یفیت مواالت و افتتاح مواخات ک ،دل و کداستان دوستان ی يمیسر گردد بازگو
 . از نتایج مصادقت يو استمتاع از ثمرات مخالصت و برخوردار ،ایشان

و در مقابله  ،عقال در موازنه دوستان مخلص نیاید کیچیز نزدیه:برهمن گفت
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ه د رایام راحت معاشرت خوب ازیشان متوقع باشد و در ک ،دل ننشیند کیاران ی
 . بت مظاهرت بصدق از جت ایشان منتظرکفترات ن

پرسید  يرا. بوتر و زاغ و موش و باخه و آهوستکایت کح ،و از امثال این
 :گفت ؟چگونه است آن: هک

ه از کنزه بود  يخوش و مرغزار يشمیر متصیدکه در ناحیت کاند  آورده
و در پیش جمال او دم طاووس بپر  ،يس ریاحین او پر زاغ چون دم طاووس نمودکع

  یزاغ مانست

 یچون چراغ يدرفشان الله در و
 یاز دود او برجانش داغ کولی

 ایستاده يپا یکشقایق بر ی
 باده چو برشاخ زمرد جام

آن  یدر حوال یزاغ. و اختالف صیادان آنجا متواتر ،بسیار يارکش يو در و
ناگاه . نگریست می نشسته بود و چپ و راست. بزرگ گشن خانه داشت یبر درخت

. بدان درخت نهاد يرو ،در دست یبرگردن و عصای یجال ،بدحال خشن جامه يصیاد
ه قصد من کو نتوان دانست  ،آید می هکاد افت يارکاین مرد را : بترسید و با خود گفت

 . ندکنگرم تا چه  می نگه دارم و يجا يمن بار ،س دیگرکدارد یا ازان 

 یساعت. مین نشستکحبه بینداخت و، د ر ،شید وکجال باز ،صیاد پیش آمد و

و در  ،يه او را مطوقه گفتندکبود  يبوترکو سر ایشان  ،بوتران برسیدندک یقوم ،بود
ه دانه بدیدند غافل وار فرود آمدند کچندان. يت و مطاوعت او روزگار گذاشتندطاع

تا ایشان را در . و صیاد شادمنان گشت و گرازان بتگ ایستاد. و جمله در دام افتادند
مطوقه . وشیدک می خود را کردند و هریک می یبوتران اضطرابکو . ضبط آرد

نان استخالص یاران را مهم تر از تخلص ه همگکچنان باید  ،مجادله نیست يجا:گفت
نید تا دام از ک یه جمله بطریق تعاون قوتکصواب آن باشد  یو حال. خواد شناسند

ندند و کردند و دام برکب يبوتران فرمان وک. ه رهایش ما درانستکف برگیریم يجا
. یفتنده آخر درمانند و بکبر آن امید  ،ایشان ایستاد یو صیاد در پ. سرخویش گرفت

ار ایشان چه که فرجام کبر اثر ایشان بروم و معلوم گردانم : هکزاغ با خود اندیشید 
دفع حوادث سالحها  يو از تجارت برا ،ه من از مثل این واقعه ایمن نتوانم بودک ،باشد

 . توان ساخت

این ستیزه :ایشان است یاران را گفت يه صیاد در قفاکو مطوقه چون بدید 
طریق آنست . و تا از چشم او ناپیدا نشویم دل از ما برنگیرد ،ما بجد استار کدر  يرو
و نومید و خایب  ،آبادانیها و درختستانها رویم تا نظر او از ما منقطع گردد يه سوک

. او را بگویم تا این بندها ببرد ،است از دوستان من یموش یکه در این نزدیک ،بازگردد
 وزاغ همچنان. م ساختند و راه بتافتند و صیاد بازگشت بوتران اشارت او را اماک

 . و آن ذخیرت ایام خویش گرداند ،ندکرفت تا وجه مخرج ایشان پیش چشم  می

فرمان او نگاه . ه فرود آییدکبوتران را فرمود ک. ن موش رسیدکو مطوقه بمس
گرم و  ،خرد بسیار تمام و يبا دها ،و آن موش را زبرا نام بود. داشتند و جمله بنشستند
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و در آن مواضع از جهت . ردهکسرد روزگار دیده و خیر و شر احوال مشاهدت 
و تیمار آن  ،راه گشاده يرا دردیگر کگریزگاه روز حادثه صد سوراخ ساخته و هری

زبرا ! يبیرون آ: هکمطوقه آواز داد . مت و برحسب مصلحت بداشتهکفراخور ح
 . شناخت و بتعجیل بیرون آمدب ،یست؟ نام بگفتک: هکپرسید 

چون او را در بند بال بسته دید زه آب دیدگان بگشاد و بررخسار جویها 
: هکجواب داد  ؟ه افگندکترا در این رنج  ،دوست عزیز و رفیق موافق يا: براندو گفت

رفتست هراینه براختالف  یم ازلکو هرچه در ح ،انواع خیر و شر بتقدیر بازبسته است
 ازان تجنب و تحرز صورت نبندد ،باشد ینایام دید

و دانه را بر من و یاران من جلوه ،شیدکدر این ورطه  یآسمان يو مرا قضا
و پیش عقلها  ،تاغبار آن نور بصر را بپوشانید ،رد و در چشم و دل همه بیاراستک

ه ک یسانکو . و وجمله در دست محنت و چنگال بال افتادیم ،بداشت کحجاب تاری
مقاومت  يت بیشتر دارند و بقدر و منزلت پیشترند با مقادیر سماوکاز من قوت و شو

و . نماید می و امثال این حادثه در حق ایشان غریب و عجیب ،توانند پیوست ینم
و . ر ماه سیاهکشود و پی می کگردد قرص خورشید تاری می نازل یمکه حکهرگاه 

و مرغ را از  ،آرد می را از قعر آب بفراز یاهم ،لمتهکعزت قدرته و علت  ،يارادت بار
 ند میان دانا و مطالب او حایلک می ه نادان را غلبهکچنان،شدک می اوج هوا بحضیض

 . گردد می

. ه مطوقه بدان بسته بودکو زود در بریدن بندها ایستاد ،موش این فصول بشنود

 ،دوست يا: گفت. موش بدین سخن التفات ننمود. ينخست ازان یاران گشا: گفت
مگر ترا بنفس  ،ینک می ررکاین حدیث را م: گفت. تر یابتدا از بریدن بند اصحاب اول

مرا ماللت نباید : گفت ؟شناسم ینم یباشد و آن را برخود حق یخویش حاجت نم
 یبر من حق يو ایشان را ازان رو ،رده امکفل کبوتران تکه من ریاست این کرد ک

و بمعونت و  ،چون ایشان حقوق مرا بطاعت و مناصحت بگزاردندو  ،واجب شده است
و  ،مرا نیز از عهده لوازم ریسات بیرون باید آمد ،مظاهرت ایشان از دست صیاد بجستم

 ینکمن آغاز  يه اگر از گشادن عقدهاکترسم  می و. مواجب سیادت را بادا رسانید
مال کبسته باشم اگرچه ماللت ب و چون من ،ازیشان دربند بمانند یو بعض يملول شو

و نیز در  ،یو از ضمیر بدان رخصت نیاب ،يرسیده باشد اهمال جانب من جایز نشمر
و اال طاعنان مجال وقیعت ،تر یت بوده ست در وقت فراغ موافقت اولکهنگام بال شر

 . یابند

و عقیدت ارباب مودت بدین  ،رمت اینستکعادت اهل م: موش گفت
رم کو ثقت دوستان ب ،تر گردد یه و سیرت ستوده در مواالت تو صافخصلت پسندید
و مطوقه و یارانش مطلق  ،ایشان مام ببرید يوانگاه بجد و رغبت بندها. عهد تو بیفزاید

 یرد در دوستکموش ببریدن بندها مشاهدت  يچون زاغ دست گیر. و ایمن بازگشتند
بوتران کمن از آنچه : و با خود گفت ،و مصادقت او رغبت نمود يو مخالصت و برادر

سوراخ  کنزدی. یار آمده مستغنکاین چنین  یرا افتاد ایمن نتوانم بود و نه از دوست
بوتران کو حال تتبع  ؛منم زاغ: گفت ؟یستک: هکپرسید . ردکموش آمد و او را بانگ 

چون مرا : توانگاه گف ،او رد حق ایشان باز راند يواطالع برحسن عهد و فرط وفادار



76 
 

تو در حق  یه ثمرت دوستکو بدانستم  ،مال فتوت و وفور مروت تو معلوم گشتک
ات مصافات تو از چنان ورطه هایل برچه جمله کو ببر ،بوتران چگونه مهنا بودک

و آمدم تا شرط افتتاح اندران  ،تو مقصور گردانیدم یهمت بردوست ،خالص یافتند
 . آرم يبجا

و عاقالن  ،و طریق مصاحبت مسدود است کلت تاریوجه مواص: موش گفت
ه بدست آمدن آن از همه وجوه متعذر باشد صواب نبینند کنهادن  يقدم در طلب چیز

خرد ایشان در چشم ارباب تجربت  ،تا جانب ایشان از وصمت جهل مصون ماند و
 آب دریا اسب يراند و بر رو یکبر خش یشتکه که خواهد کچه هر. معیوب ننماید

 ه از سیرت خردمندان دور است کزیرا . ند بر خویشتن خندیده باشدک يتاز

 . در بیابان داشتن یشتکن در بحر و کگور 

ه من طعمه تام و ک ؟و میان من و تو راه محبت بچه تاویل گشاده تواند بود
و بیند کن و نیکبعقل خود رجوع : زاغ گفت. گز از طمع تو ایمن نتوانم زیستکاهر

ذات و حصول  يو بقا ،يتو چه فایده و از خوردن تو چه سیر يه مرا درایذاکیش ف
رم عهد و لطف طبع تو در نوایب کو  ،مودت تو مرا در حوادث روزگار دست گیر

نم که چون در طلب مقاربت تو راه دور پس پشت کو از مروت نسزد . مرد يزمانه پا
سریرت  ییزگکحسن سیرت و پا هک یو دست رد بر سینه من نه یاز من بگردان يرو

 ،و هنر خود هرگز پنهان نماند اگر چه نمایش زیادت نرود. تو گردش ایام بمن نمود
ه بهیچ تاویل نتوان پوشانید و هرچند در مستور داشتن آن جد رود ک کچون نسیم مش

 آخر راه جوید و جهان معطر گرداند 

 پس برمال ،شدن يبد توان از خلق متوار
 اندر گریبان داشتن کردست و مشمشعله د

و مرا  يه حق هجرت من ضایع گذارکو در محاسن اخالق تو در نخورد 
موش گفت هیچ . ینکخود محروم  یو از میامن دوست ینومید از این در بازگردان

دیگر  که چون دو تن را با یکرا ازیرا  یه عداوت ذاتکرا آن اثر نیست  یدشمنایگ
ن یافته و قدیم و حدیث آن کو بروزگار از هر دو جانب تم ،افتاده باشد یدشمنایگ

گشتن ایشان انقطاع آن  يپیش از سپر ،بهم پیوسته و سوابق بلواحق مقرون شده
: بر دو نوع است یو آن دشمنایگ. و عدم آن به انعدام ذاتها متعلق باشد ،صورت نبندد

و این هم  ،ن نباشدکربت مممحا یه مالقات ایشان بک ،ه ازان شیر و پیلکاول چنان
جانب را مقرر نیست و هزیمت بر  که نصرت دران یک ،ه مرهم پذیردکشاید بود 

و این جنس چنان . گاه شیر ظفر یابد و گاه پیل پیروز آید ،جانب مقصور نه کی
رد و گربه کتوان  يو آخر بحیلت بال بند ،ان نیایدکه قلع آن در امکمتاصل نگردد 

ه ک ،و زاغ و غلیواژ و غیر آنست ،ه ازان موش و گربهکودو م چنان. ان اروددر می یشان
 که قصد جان و طمع نفس ازیک یو جای ،دران مجاملت هرگز ستوده نیامده است

توان شناخت  ياز آنچه از دیگر جانب آن را در گذشته سابقه ا یب ،جانب معلوم شد
و بحقیقت بباید  ؟ل دل پذیر تواند بودمصالحت بچه تاوی ،ندکیا در مستقبل صورت 

ه نه گردش روزگار طراوت آن ک ،تر باشد و هرروز تازه تر يه این باب قوکدانست 
ه مضرت و ک ،تواند گردانید یرا بتواند ستد و نه اختالف شب وروز عقده آن را واه
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 جانب را براطالق متعین است و راحت و منفعت دیگر را متوجه  کمشقت ی

چنین تقریر افتاد ثابت گشت صلح در وهم  یه عداوت حقیقک ییو جا
و فریفته شدن . رود در حال نظام آن گسلد و بقرار اصل باز رود یلفکو اگر ت ،نگنجد

ه ک ،م نگرددکید بنالد آن مستحکو هرگز ثقت خردمند بتا ،نماند یخال یبدان از عیب
م بگرداندن چون برآتش ریخته شود و طع يدیر بماند تا بو ،نماند یآب اگر چه خال

ه از کخاصه  ،و مصالحت دشمن چون مصاحبت مار است. شتن آن عاجز نیایدکاز 
 ؟ چون الف تواند بود كو عاقل را بر دشمن زیر. رده آیدکآستین سله 

ن کل ،نباشد یمت زاید از فواید خالکه از منبع حک یشنودن سخن: زاغ گفت
و  يه بر قضیت حریت خویش بروکمروت آن الیق تر و  یرم و سیادت و مردمکب

ه کو ازاین حدیث  یار در دل خویش بزرگ نگردانکو این  ،يسخن مرا باور دار
ه کرمت آنست که شرط مک یوبدن ،يدرگذر» . ستکمیان ما طریق مواصلت نامسلو«

د میان ما ابرار و مصلحان زو یه دوستکما گویند کو ح. راه جسته آید ییکبهره نی
ند و کدیر ش،نندک كه از زر پاک يو چون آوند ،ام پذیرد و دیر منقطع گرددکاستح

 ،د گردد زود فتور بدو راه یابدکو باز میان مفسدان و اشرار دیر مو ،زود راست شود
ساعته دیدار و کریم به یکو  ،ند و هرگز مرمت نپذیردکه زود شکچون آوند سفالین 

را بغایت  يو بذاذر یدوست ،و شفقت واجب دارد یویروزه معرفت انواع دل ج کی
د کو باز لئیم را اگرچه صحبت و محبت قدیم مو ،رساند یببلطف و نهایت یگانپگ

رم کو آثار . مگر در یوبه امید و هراس بیم باشد ،باشد ازو مالطفت چشم نتوان داشت
ام و البته بازنگردم و و این در را الزم گرفته  ،تو محتاج یتو ظاهر است و من بدوست

مواالت : موش گفت. یهیچ طعام و شراب نچشم تا مرا بصحبت خویش عزیز نگردان
 يردم تا اگر غدرکسخن بدان  يو این مدافعت در ابتدا ،و مواخات ترا بجان خریدارم

ه او را سهل القیاد و ک یو بتوهم نگوی ،خویش معذور باشم کبنزدی يمن بار یاندیش
من برسبیل تبرع  یه دوستکخاصه  ،واال در مذهب من منع سائل. افتمسست عناد ی

 محظور است  ،رده باشدکاختیار 

باشد از آنچه در  می چه مانع: زاغ گفت. پس بیرون آمد و بر در سوراخ بیستاد
اهل : موش گفت ؟است یباق یمگر هنوز ریبت ؟یو بدیدار من موانست طلب یصحرا آئ

 ،نندکآن صحبت  يخطیر فدا يعزیز و جانها يجویند و نفسها یه محرمکدنیا هرگاه 
 یات و میامن آن بر وجه روزگار باقکتا فواید و عواید آن ایشان را شامل گردد و بر

 يه مالطفت براکو آن طایفه  ،ایشان دوستان بحق و برادارن بصدق باشند ،ماند
اندران برعایت  ينیاود يارهاکمجازات حال و مراعات وقت واجب بینند و مصالح 

ه کو هر . مرغ يسیر يسود خویش پراگنند نه برا يه دانه براکرسانند مانند صیادانند 
 ه مال فدا دارد کترازان باشد  یند درجه او عالکنفس بذل  یسک یدر دوست

گشادن راه مواخات و مالقات با تو مرا خطر  ه قبول مواالتکو پوشیده نماند 
تو  یمن بدوستکل. يهرگز این رغبت نیفاد یصورت بست یمانیو اگر بدگ ،است یجان

و از  ،مصداقت من از محل شبهت گذشته است يواثق گشته ام و صدق تو در تحر
ه جوهر ایشان در مخالفت کاما ترا طارانند . باشد می جانب من آن را باضعاف مقابله

ه کترسم . نیست تو يایشان در مخالصت من موافق را يو را ،من چون جوهر توست
 . اندیشد يازیشان مرا بیند قصد یسک
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و با  ،ه با دوستان مردم دوستکعالمت مودت یاران آنست : زاغ گفت
ه یار کیافت  يیدکو امروز اساس محبت میان من و تو جنان تا. دشمنان دشمن باشند

و . تو واجب شناسد يتو بپرهیزد و طلب رضا يه از ایذاکس تواند بود کمن آن 
تو  یه از دشمنایگکه با تو نپیوندد و اتصال بدو کمن انقطاع از آن کندارد نزدی يخطر
 ،ه دیدبان تن و ترجمان دل اندک ،اگر از چشم و زبان هکبعزایم مرد آن الیق . ببرد

بیند عین  یرنج یو اگر از آن وجه ،اشارت هر دو را باطل گرداند کشناسد بی یخالف
 . راحت پندارد

 زتو گر دوست شود با دشمن يوعض
 ش زخم دو زنکدشمن دو شمرد تیغ دو 

ناخوش بیند  یه اگر در میان ریاحین گیاهکو باغبان استاد را رسم است 
دیگر شاد  کو هرد و بدیدار ی ،دل بیرون آمد و زاغ را گرم بپرسید يموش قو. برآرد

 . گشتند

و اهل و  ،ینکم مقا ياگر همین جا: چون روز چند بگذشت موش گفت
و این بقعت . رمت دور نیفتد و منت هچرت متضاعف گرددکاز م يفرزندان را بیار

این  یهمچنین است و در خوش: زاغ گفت. است يدل گشا ینزهت تمام دارد و جای
ه اطراف ک ياست فالن جا يمرغزار. السعدانکو ال  ین مرعکل. ندارم یموضع سخن

 . و زمین او چون آسمان پرستاره تابان،دان استوفه متبسم و گل خنکاو پرش

 ش گاو چشم و پیل گوش است کزبس 
 لبه گوهر فروش استکچمن چون 

. بسیار یافته شود یو طعمه من در آن حوال ،و باخه دوست من آنجا وطن دارد
اگر رغبت . یابیم یناگاه از راه گذریان آسیب ،و نیز این جایگاه بشارع پیوسته است

 : موش گفت. آنجا رویم و درخصب و امن روزگار گذاریم ینک

و اگر ترا موافقت  ؟دام آرزو بر مصاحبت و مجاورت تو برابر تواند بودک
و قصه من دراز است و دران  ،و بدین موضع اختیار نیامده ام ؟جا رومکواجب نبینم 

 . متعین شود با تو بگویم يه مستقرکچندان ،عجایب بسیار

چون آنجا رسید باخه ایشان را از . بمقصد آورد يدم موش بگرفت و روزاغ 
زاغ موش را آهسته از هوا بزمین نهاد و باخه را آواز  ،و در آب رفت بترسید ،دور بدید

زاغ  ؟و حال چیست یآی می جاکاز : هکرد و پرسید کبتگ بیرون آمد و تازگیها . داد
تران رفته بود و حسن عهد موش در بوکه بر اثر کقصه خویش از آن لحظت 

د شده و کو بدان دالت قواعد الفت میان هردو مو،ردهکاستخالص ایشان مشاهدت 
باخه چون . برو خواند ،وانگاه عزیمت زیارت او مصمم گردانیده ،جا بودهکروزها ی

باخه . برو خواند ،حال موش بشنود و صدق وفا و عزیمت زیارت او مصمم گردانیده
هرچه بسزاتر  یمال مروت او بشناخت ترحیبکن حال موش بشنود و صدق وفا و چو

هرچه بسزاتر  یمال مروت او بشناخت ترحیبکسعادت بخت ما : واجب دید و گفت
ارم ذات و کسعادت بخت ما ترا بدین ناحیت رسانیدو آن را بم: واجب دید و گفت
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 محاسن صفات تو آراسته گردانید 

 و للبقاع دول

 یاگر بین: موش را گفت،پس از تقریر این فصول و تقدیم این مالطفات ،زاغ
ه منزلت او ک ،تا باخه هم بشنود یبازگوی يرد بودکه مرا وعده کایات کآن اخبار و ح

 : موش آغاز نهاد و گفت. ه ازان منکتو همچنانست  یدر دوست

زاهد عیال و آن . يمنشا و مولد من بشهر ماروت بود در زاویه زاویه زاهد
 يار بردکب یبعض ،يسله طعام آوردند کاو ی يهر روز برا يو از خانه مرید ،نداشت

ه کچندان یچون او بیرون رفت یبودم می و من مترصد فرصت. يشام بنهاد يبرا یو باق
 ،و حیلتها اندیشید ،زاهد در ماند. موشان دیگر انداخت يسو یو باق یبخوردم یبایست

 . ردکوتاه نتوانست کالبته مفید نبود و دست من ازان  ،ا آویختو سله از بااله

 جاکاز : هکچون از شام بپرداختند زاهد پرسید . رسید یاو را مهمان یتا شب
بود جهان گشته و گرم و سرد روزگار  ياو مرد ؟يدار می جاکو قصد  یآی می

و زاهد در . فتگ می درآمد و هرچه از اعاجیب عالم پیش چشم داشت باز. چشیده
میهمان در خشم . زد تا موشان را برماند می مفاوضت او هر ساعت دست برهم ياثنا

زاهد  ؟ینک می یبا من مسخرگ!  یزن می گویم و تو دست برهم می یسخن: شد و گفت
 یمستول يباگرکه یکرمانیدن موشانست  يدست زدن من برا: عذر خواست و گفت

از  یکی: گفت ؟همه چیره اند: هکمهمان پرسید . خوردندهرچه بنهم برفور ب ،شده اند

ایت او همان مزاج کو ح. باید یجرات او را سبب: مهمان گفت. ایشان دلیرتر اس ت
نجد کرده بکنجد بخته که این زن کهست  یآخر موجب«ه که آن مرد گفته بود کدارد 

 :چگونه است آن؟ گفت: زاهد پرسید» . بفروشد می با پوست برابر

چون از شام فارغ شدیم . فرود آمدم یبفالن شهر در خانه آشنای یشبانگاه
توانستم  می زن رفت و مفاوضت ایشان کو بنزدی ،ردندکمن جامه خواب راست  يبرا

خواهم فردا  می :هکگفت  می زن را. حجاب بود یه میان من و ایشان بوریایک ،شنود
 مردمان را چه: زن گفت. رسیده است يه عزیزکسازم  یرا بخوانم و ضیافت يطایفه ا

اندیشید و دل  یآخر هرگز از فردا نخواه! فاف عیال موجود نه کو در خانه  یخوان می
 : مرد گفت ؟تو بفرزندان و اعقاب نخواهد نگریست

ه جمع و ک ،باشد بدان ندامت شرط نیست یاگر توفیق احسان و مجال انفاق
: هکزن پرسید . ه ازان گرگ بودکچنان ،محمودو فرجام آن نا ،ستکادخار نامبار

 : گفت ؟چگونه است آن

 يبیفگند و برگرفت و سو يار رفت و آهوکش يروز يه صیادکاند  آورده
و مرد تیر بگشاد و بر  ،آورد يبا او دو چهار شد و حمله ا یدر راه خوگ. خانه رفت

سرد  يردو برجاو ه. انداخت یزخم یو خوگ هم در آن گرم،مقتل خوگ زد
شاد شد و بخصب و  ،مرد و آهو و خوگ بدید،گرسنه آنجا رسید یگرگ. شدند

 ،هنگام مراقبت فرصت و روز جمع و ذخیرتست: و با خود گفت ،نعمت ثقت افزود
و  ،و غفلت منسوب گردم ینمایم از حزم و احتیاط دور باشد و بنادان یچه اگر اهمال
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و این  ،مان بگذرانمکه امروز بازه کتر است  کزدیآن ن یو مآل یبمصلحت حال
و . سازم یایام محنت و روزگار مشقت گنج يبرم و برا ینجکتازه را در  يگوشتها

و  ،در گردن گرگ افتاد ،مان بجستک يرد گوشهاکه آغاز خوردن زه کچندان
 . سرد شد يبرجا

ست کدخار نامباره حرص نمودن برجمع و اک یو این مثل بدان آوردم تا بدان
 يو در خانه قدر. یگوی می راست. اهللا یالرزق عل: زن گفت. و عاقبت وخیم دارد

حاصل  يس را ازان لهنه اکبسازم و شش هفت  یبامداد طعام ،نجد و برنج هستک
 يدر آفتاب بنهاد و شو ،ردکنجد را بخته کدیگر روز آن . بخوان یرا خواهکهر. آید

مرد را . ار دیگر پرداختکو خود ب ،شود کان تا این خشر می مرغان را:را گفت
ه ازا ن کراهیت داشت ک ،زن بدید. ردکبدان دهان دراز  یسگ. خواب در ربود

و من در . نجد با پوست صاعا بصاع بفروختکببازار برد و آن را با . یساخت یخوردن
رده کجد بخته نکفروشد  می یاین زن بموجب: گفت يمرد. بازار شاهد حال بودم

 . نجد با پوستکب

. ردکتواند  می یه این موش چندین قوت بدلیریکآید  می و مرا همین بدل
ه کهست  يو استظهار یه او را ذخیرتکطلب تا سوراخ او بگشایم و بنگرم  يتبر

و من آن ساعت در سوراخ دیگر  ،در حال تبر بیاوردند. تواند نمود می بقوت آن اقدام
س کدام که کندانستم . و در سوارخ من هزار دینار وبد. شنودم می ابودم و این ماجر

ه کو هرگاه ،افزود می دل و فرح طبع من ازانیو شاد  می غلتید می ن برانکل ،نهاده بود
 ،افت تا بزر رسیدکمهمان زمین بش. ینشاط در من ظاهر گشت یردمک یازان یا دم

شنودم و اثر  می من این سخن. اند رسیدبیش آن تعرض نتو: برداشت و زاهد را گفت
و بضرورت از  ،دیدم می سار و دلیل حیرت و انخزال در ذات خویشکضعف و ان

 . ردکسوراخ خویش نقل بایست 

ه حقارت نفس و انحطاط منزلت خویش در دل ک يبس روزگار ،و نگذشت
و  ،پذیرفت رام معهود نقصان فاحشکو توقیر و احترام و ایجاب و ا،موشان بشناختم

و همان  ،وجه در میان آمد یب يمهاکو تح،ار از درجت تبسط بحد تسلط رسیدک
چون دست نداد از متابعت و مشایعت من اعراض  ،عادت بر سله جستن توقع نمودند

در » . ار او بود و سخت زود محتاج تعهد ما خواهد شدک«دیگر گفتند  کردند و بایک
بتقریر معایب من آوردند و در  يو رو ،منان من پیوستندمن بگفتند و بدش كجمله بتر

 . بر زبان نراندند یر من بخوبکنقص نفس من داستانها ساختند و بیش ذ

ه کهر : پس با خود گفتم. اهله یه من قل ماله هان علکو مثل مشهور است 
و  يرا و اظهار مودت و متانت ،مال ندارد او را اهل و تبع و دوست و بذاذر و یار نباشد

 یه تهکوان دانست  می م این مقدماتکو بح ،ن نگرددکمال مم یرزانت رویت ب
و هراینه  ،او را بنشاند یایستد درویش يارکه در طلب کمال اگر خواهد  كدست اند

نه  ،ه باران تابستان در اوادیها ناچیز گرددکچنان ،آرزو و طلب نهمت باز ماند كاز ادرا
ه کنیست  يچه او را مدد ،خرد تواند پیوست ينه بجویها بآب دریا تواند رسید و

ر او کذ ،ه بذاذر ندارد غریب باشدکهر«ه کاند  و راست گفته. بنهایت همت برساند
در دنطا و ،بهره ماند یو عقل ب يندارد از فایده را یه مالکهر ،زود مدروس شود

نش چون بنات نعش ه حاجتمند گشت جمع دوستاکچه هرگاه ». نرسد يآخرت بمراد
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هتران کاقران و اقربا و  کو بنزدی ،و افواج غم و اندوه چون پروین گرد آید ،پراگنند
 خودخوار گردد 

 نه بذاذر بود بنرم و درشت 
 م بود هم پشتکش يه براک

 م آمد براه توشه توکچو 
 اله گوشه توکننگرد در 

از  يشود بطلب روز ه بسبب قوت خویش و نفقه عیال مضطرکو بسیار باشد 
. حاصل آید يو تبعت آن حجاب نعیم آخرت گردد و شقاوت ابد ،وجه نامشروع

ه در شورستان روید و از هر جانب که درخت کو حقیقت بداند . خسر الدنیا و االخرة
ه مذلت ک ،ه بمردمان محتاج باشدکاست  یو حال تر از درویشکیابد نی می یآسیب

اصل  یو در ویش» . عزالرجل استغناوه عن الناس: فته اندو گ. ار دشوار استکحاجت 
 ،ننده زور و حمیت وکو زایل  ،رباینده شرم و مروت ،خلق و یدشمنایگ یو داع ،بالها

ه حجاب حیا از میان که بدن درماند چاره نشناسد از آنکو هر ،مجمع شر و آفت است
 . برگیرد

در دل او  يایذا مبتال شود و شادو چون پرده شرم بدرید مبغوض گردد، و ب
یاست و حفظ و حذاقت براطالق در کو ذهن و  ،غم خرد را بپوشاند يو استیال ،بپژمرد

و  ،ند برو آیدکه بدین آفات ممتحن گشت هرچه گوید و کس کو آن  ،تراجع افتد
 يه او را امین شمردکو هر ،مضار باشد يراست و تدبیر درست در حق و يمنافع را

و بگناه  ،وس گرددکمع يدوستان در و کنی يفو گمانها معرض تهمت آرد در
را  یرا مدح است درویش يه توانگرک یو عبارت یلمتکو هر ،دیگران ماخوذ باشد

و اگر سخاوت ورزد  ،اگر درویش دلیر باشد برحمق حمل افتد: وهش استکن
وگر  ،ا ضعف شمرندوشد آن رکو اگر در اظهار حلم  ،باسراف و تبذیر منسوب شود

و  يو اگر زبان آور ،و فصاحت نماید يو اگر زبان اور،اهل نمایدکبوقار گراید 
 گریزد مفحم خوانند  یو گر بمامن خاموش ،نندکنام  يفصاحت نماید بسیارگو

چه دست  ،و سوال مردمان خوشتر است یو مرگ بهمه حال از درویش
ریم اسانن تر از سوال لئیم و کنه لقمه ربودن بر و از پوزشیر گرس. ردنکدردهان اژدها 

ه وصال ک ییا بفراق ،ه امید صحت نباشدکدرماند  یبناتوانی یسکاگر «اند  و گفته. بخیل
م است و نه اسباب که نه امید باز آمدن مستحک ییا غریبی ،بر زیارت خیال مقصور شود

حقیقت مرگ است عین  او یزندگان ،شدکه بسوال ک ییا تنگ دستی ،مقام مهیا
 ». راحت

آید و فرط  می ه شرم و مروت از اظهار عجز و احتیاج مانعکو بسیار باشد 
اگرچه همه عمر ازان  ،ندکتا دست بمال مردمان دراز  ،اضطرار برخیانت محرض

ند کو سمت  ،بهتر از بیان دروغ یوصمت گنگ«و علما گویند . محترز بوده است
سب کاز  يوتر از عز توانگرکنی یو مذلت درویش ،صاحت بفحشتر از ف یاول یزفان

 ». حرم

دیدم  می ردند منکو جون زر از سوراخ برداشتند و زاهد و مهمان قسمت 
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. ازان بازآرم يه چیزکطمع در بستم . ریخت و زیربالین بنهاد يه زاهد در خریطه اک
و صحبت  یباز به دوست از قوت من بقرار اصل باز شود و دوستان و بذاذر یمگر بعض
از رنج آن . بر من زد یمهمان بیدار بود چوب. ردمکچون بخفت قصد آن . نندکمن میل 

آن آز مرا . ردم تا درد بیارامیدک یم در سوراخ رفتم و توقفکشان بازگشتم و بشک يپا
من زد  كبر تار یچوب ،مهمان خود مترصد بود. بازبرانگیخت و بار دیگر بیرون آمدم

بسیار حیلت بایست تا بسوراخ باز رفتم و با . درآمدم و مدهوش بیفتاد يه از پاکنانچ
 :خود گفتم

فو رنج  دنیا بر من مبغض گردانید يو بحقیقت درد آن همه زخمها همه مالها
وه که اگر حمل آن برپشت چرخ نهند چون کرسید  ینفس و ضعف دل من بدرجت

 ن چرخ بگرددوه افتد چوکوگر سوز آن در  ،بیارامد

ه مقدمه همه بالها و پیش آهنگ همه آفتها طمع کو در جمله مرا مقرر شد 
ه حرص ایشان را عنان ک،نهایت است یرنج و تبعت اهل عالم بدان ب یلکو  ،است

و انواع هول و . شدک می خرد بهرجانب كودکه اشتر ماده را کچنان ،گرداند می گرفته
ه دست دراز کدانگانه بر حریص آسان تر  ير براخطر و موونت حضر و مشقت سف

ه رضا بقضا و حسن کتوان دانست  می و بتجربت. یقبض مال برسخ يردن براک
 . ا ستیو عمده سرور يمصابرت در قناعت اصل توانگر

 قناعت شو يباید بصحرا یگرت نزهت هم
 ه آنجا باغ در باغ است و خوان در خوان و بادر باک

 ،و هیچ علم چون تدبیر راست» . شح القوم کنصیب کفیکی«اند  ما گفتهکو ح
و  ،یو هیچ حسب چون خوش خوی ،سب حرامکچون باز بودن از  يو هیچ پرهیزگار

 . چون قناعت نیست يهیچ توانگر

 ینشود شسته جز به بیطمع
 گشادنامه عار ينقشها

 یه در دفع آن سعکرده شود آنست که دران صبر ک یو سزاوارتر محنت
و سرمایه  ،وییها رحمت و شفقت استکبزرگتر نی«اند  و گفته. ن نباشدکنمودن مم

و سماحت طبع بامتناع  یاز نابودن یو اصل عقل شناختن بودن ،مواسا با اصحاب یدوست
 یراض یه قانع شدم و بتقدیر آسمانکرسید  یار من بتدریج بدرجتکو » . طلب آن

 . گشتم

  يدن زسر تا جمع گرکباد بیرون 
 را جز باد نتواند پریشان داشتنن  كخا کبهرآن

 یبا من دوست يبوترکو . ردمکوضرورت از خانه زاهد بدان صحرا نقل 
آنگاه زاغ با من حال لطف و مروت تو باز ,مودت زاغ شد  يومحبت او رهنما,داشت 
ارم تو مستحث و کر مکو ذ,و نسیم شمایل تو از بوستان مفاوضت او بمن رسید ,گفت 
ه کحاصل آید  یایت صفت همان دوستکه بحک,صداقت و زیارت گشت  یمتقاض

 بمشاهدت صورت 
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  عاشقه یلبعض الح ییاقوم اذن
 واالذن تعشق قبل العین احیانا 

خواستم بموافقت او بیایم و بسعادت , آمد  می تو کو در این وقت او بنزدی
, صعب است  يارک یه تنهائک, عربت باز رهم طلبم و از وحشت  یمالقات تو موانست

صعب است  يارک یه تنهائک,طلبم و از وحشت غربت باز رهم  یو در دنیا هیچ موانست
و رنج مفارقت  ؛چون صحبت و مجالست دوستان نتواند بود يو در دنیا هیچ شاد, 

ه گوارند یو ذوق مواصلت شربت ؛هر نفس را طاقت تحمل آن نباشد, گرانست  يبار
 یبد کس ازان نشکه هر کست 

  و احبه یوالذ ایام الفت
 ان یزجیه مع االحباب کما 

فاف که عاقل را از حطام این دنیا بکگردد  می م این تجارب روشنکو بح
 کو آن نی,فرو نماند قانع گشت  یه حاجات نفسانکو بدان قدر ,خرسند باید بود 

دنیا را بخشند فایده همین باشد  کر همه دنیا جمله یچه اگ, ینکو مس یقوت, ست کاند
و هر چه ازان بگذرد از انواع نعمت و تجمل همان , ه حوایج بدان مدفوع گردد ک

نون کمن ا. ت تواند بودکو بیگانگان را دران شر, ماند  یشهوت دل و لذت چشم باق
ه منزلت کدارم  می نمایم و چشم می تو مباهات يو بذاذر یدر جوار تو آمدم و بدوست

 . من در ضمیر تو همین باشد

و , با لطف داد  ياین فصول بپرداخت باخه او را جوابها يچون موش از ادا
 :استیحاش او را بموانست بدل گردانید و گفت

  هللا در النائبات فانها
 صدا اللئام و صیقل االحرار 

و بدین اشارات دلیل , و بود کآراسته و نی یو سخن تو شنودم و هر چه گفت
ن تورا بسبب این کلی. و حریت تو روشن شد یو مروت و برهان آزادگ یمردانگ

و که گفتار نیک,  ینده يزنهار تا آن را در خاطره جا, بینم  می یکغربت چون غمنا
و بیمار چون وجه معالجت بشناخت اگر . ردار ستوده پیونددکه بکآنگاه جمال دهد 

ار باید داشت و از ثمرات عقل کعلم خود را در ؛بهر ماند یفایده علم ب بران نرود از
 نبود  كمال غمنا یکو باند, انتفاع گرفت 

  قلیل المال تصلحه فیبق
 ثیر مع الفساد کال یو ال یبق

و عزیز روزگار  یبضاعت باشد همیشه گرام كو صاحب مروت اگر چه اند
مهابت او نقصان نپذیرد اگر چه بسته و در صندوق  يجا ه در همهکچون شیر , گذارد 

خوار باشد  يه بهمه جاکچون سگ , دیده شود و باز توانگر قاصر همت ذلیل نماید 
 . اگر چه بطوق و خلخال مرصع آراسته گردد

  ه داندخودکدرانست  کنی
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 چشمه حیوان زنم پارگین

جا بعقل خود که عاقل هرک, این غربت را در دل خود چندین وزن منه 
و هیچ پیرایه در روز محنت چون زیور , ر در همه ابواب واجبست کو ش. مستظهر باشد

ر و بدن صابر و کاالنسان لسان شا یخیر ما اعط(اهللا علیه  یصل یقال النب. صبر نیست
ه این باب کچه هر گاه , وشید کر کرد و در تعاهد قلب ذاکصبر باید . )ر کقلب ذا

و غبطت در  یامکو افواج شاد, بتو آرد  يده شد وفود خیر وسعادت روآور يبجا
ه اقسام فضایل نصیب اصحاب ک,جوید و بط آب  یه آب پستکچنان, طلب تو ایستد 

ه زن جوان شبق از کهمچنان گریزد  ياهل متردد نگراید و از وکو هرگز ب ؛بصیرتست
ه ک؛تم و در معرض تفرقه افتادداش یمال یمباش بدانچه گوئ كو اندوه نا. پیر ناتوان

ه در هوا انداخته آید نه بر رفتن او ک یچون گوئ,دار باشد  يمتاع دنیا ناپا یمال و تمام
  یتوان نهاد و نه فرود آمدن را محل یوزن را

  يالور یوالدهر ذودول تنقل ف
 ایا مهن تنقل االفیا

اشرار و عشق زنان  یابرو دوست سایه: چند چیز را ثبات نیست(اند  و علما گفته
ند و به ک يمال شاد يه ببسیارکو نسزد از خردمند . )و ستایش دروغ و مال بسیار 

ردار کبدست آرد و  يه بدان هنرکو باید مال خود آن را شمرد ,آن غم خورد  یکاند
و ,نتوان ستد  یسکه این هر دو نوع از کم است کچه ثقت مستح,مدخر گرداند  کنی

و نیز مهیا داشتن توشه . زگار و گردش چرخ را دران عمل نتواند بودحوادث رو

معین و  یس را دران مهلتکه مرگ جز ناگاه نباید و هیچ ک,آخرت از مهمات است 
 معلوم نیست  یمدت

  بر دنیا نه و بر دوزخ چشم نام و ننگ يپا
 زن و بر بند راه فخر و عار  یدست در عقب

و منافع خویش را از مضار  ينیاز یه تو از موعظت من بکماند و پوشیده ن
واجت  یه ترا بر اخالق پسندیده و عادات ستوده معونکن خواستم کل, یو بشناسکنی

و در آنچه  یو تو امروز بذاذر مائ. و هجرت تو بدان بگزارم یدارم و حقوق دوست
 . ن گردد از همه وجوه ترا مبذولستکمواسا مم

: واو را گفت,طفت باخه در باب موش بشنود تازه ایستاد چون زاغ مال
ارم خویش بنازد و کو تو هم بم. مرا و همیشه از جانب تو این معهود است يردکشاد

ه جانب او دوستان را کبمسرت و ارتیاح اوست  یسکچه سزاوار , يشاد و خرم ز
م و حمایت او از برادران در شفقت و رعایت و اهتما یو بهر وقت جماعت,ممهد باشد 

و در اجابت ,رمت و مجاملت را بریشان گشاده دارد کم يو او درها,روزگار گذارند 
 یو زبان نبوت از این معن؛حاجت ایشان اهتزاز و استبشار واجب بیند يالتماس و قضا

نافا الذین یالفون و کم اخالقا الموطوون اکم احاسنکه خیار کفرماید  می عبارت
 . یولفون

ه پیل اگر در کچنان, رام توانند بود کدر سر آید دست گیر او  یمریکو اگر 
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سب شرف کو عاقل همیشه در . خالب بماند جز پیالن او را از آنجا بیرون نتوانند آورد
 بسیار فروخته یکخریده باشد و اند یرا بفان یو باقکر نیکوشد و ذک

  بیعه یالحمد با غل يیشتر
 حللرب یاشتراء الحمد ادن

او زینهاریان ایمن گشته  که نزدیکس تواند بود کو محسود خالیق آن 
ه در نعمت او کو هر . رفراوان دیده آیدکو بر در او سایالن شا ,بسیار یافته شود 

 یه حیات در بدنامکو آن,ت نباشد او در زمره توانگران معدود نگردد کمحتاجان را شر
 . دگان برنیایدخلق گذارد نام او در جمله زن یو دشمنایگ

ه او را کگمان بردند . دوان پیدا شد يه از دور آهوکزاغ در این سخن بود 
آهو . باخه در آب جست و زاغ بر درخت پرید و موش در سوراخ رفت. باشد یطالب

زاغ چون این حال مشاهدت . بیستاد یچون هراسان,خورد  یکاند,ران آب رسید کب
 یسکبهر جانب چشم انداخت . هست یسکثر او ه بر اکرد در هوا رفت و بنگریست ک

 . باخه را آواز داد تا از آب بیرون آمد و موش هم حاضر گشت. را ندید

: گفت,خورد  ینگریست و نم می و در آب,پس باخه چون هراس آهو بدید 
باخه او . آهو پیشتر رفت. نیست یه هیچ خوفک,مدار  كآب خورد و با ياگر تشنه ا

من : گفت؟ یآئ می جاکحال چیست و از : هکجب داشت و پرسید را ترحیب تمام وا
و امروز . راندند می یبجانب یو بهر وقت تیر اندازان مرا از جانب یدر این صحراها بودم

ه کمترس : باخه او را گفت. اینجا گریختم, ه صیاد باشد کرا دیدم صورت بست  يپیر
و چرا خور ,ود ترا مبذول داریم خ یو ما دوست,صیاد دیده نیامده ست  یدر این حوال

 . است کبما نزدی

بود  یبست یو ن. ردکآهو در صحبت ایشان رغبت نمود و در آن مرغزار مقام 
زاغ و  يروز. يو سرگذشت گفتند يردندک يو باز يه ایشان در آنجا جمله شدندک

و ,د دل نگران شدن. آهو را انتظار نمودند نیامد یموش و باخه فراهم آمدند و ساعت
موش و باخه . شیدکو اندیشه بهر چیز ,ه عادت مشفقانست تقسم خاطر آورد کچنان

رد کزاغ تتبع . یبین يما بنگر تا آهو را اثر یبرگیرد و در حوال یرنج: زاغ را گفتند
: هکزاغ و باخه موش را گفتند . بر فور باز آمد و یاران را اعالم داد,آهو را در بند دید ,

 ,ار از دست ما بگذشت که ک,بتو امید نتواند داشت در این حوادث جز 

 ه از دست تو هم در گذرد کدریاب 

چگونه در ,بذاذر مشفق  يا: آهو آمد و گفت کبنزدی موش بتگ ایستاد و
در مقابله : هکجواب داد ؟ ا و فطنتکیاست و ذکبا چندان خرد و  ياین ورطه افتاد

 یکزیر,ه بحیلت هنگام آن را در توان یافت ه نه آن را توان دید و نک. یتقدیر آسمان
آمدن تو اینجا بر ,بذاذر  يه اک: آهو را گفت,دراین میانه باخه برسید ؟ چه سود دارد

من بریده باشد  يه اگر صیاد بما رسد و موش بندهاک, من دشوارتر از این واقعه است 
 يو تو نه پا,زد و موش در سوراخ گری,و زاغ بپرد ,ردن کبتنگ با او مسابقت توانم 

و  یچگونه نیامدم: باخه گفت؟ ياین تجشم چرا نمود,و نه دست مقاومت  يگریز دار
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ه در فراق دوستان گذرد چه لذت ک یو از آن زندگان, یبچه تاویل توقف روا داشتم
از معونت  یکوی؟ نهاده ست و از عمر شمرده یدام خردمند آن را وزنکو ؟ توان یافت
فس در نوایب دیدار برادران است و مفاوضت ایشان در آنچه و آرامش ن يبر خرسند

در سخن هجر  یسکه چون ک,پیوندد و فراغ و رهایش را متضمن باشد  یبصبر و تسل
 یو رویت ب يافتاد حریم دل او غم را مباح گردد و بصر و بصیرت نقصان پذیرد و را

این عقده گشاده  و یه همین ساعت خالص یابک,ر مباشکو در جمله متف. منفعت ماند
 يبود يو بجان گزند يرسید یه اگر زخمک,ر واجب است کودر همه احوال ش. شود
  يآن در نگارخانه هوش متصور ننمود یو تالف, يآن در میدان وهم نگنجید كتدار

  التبل بالخطوب مادمت حیا
 المنیه سهل  يل خطب سوک

موش از بریدن بندها . از دور آمده صیاد کگفت  می باخه هنوز این سخن
 يپا,صیاد برسید. آهو بجست و زاغ بپرید و موش در سوراخ گریخت. پرداخته بود

ناگاه نظر بر باخه افگند ,چپ و راست نگریست . در حیرت افتاد,دام آهو بریده یافت 
ار کدر ساعت یارانش جمله شدند و . بازو نهاد ين ببست و روکاو را بگرفت و مح,

 . ردندک یرا تعرف باخه

 . ه در دام بالستکمعلوم شد 

ه این بخت خفته بیدار گردد و این فتنه بیدار کهرگز خواهد بود : موش گفت

 يبار پا کو حالست تا یکمردم همیشه نی«ه کاست  یم راست گفتهکو آن ح؟ بیارامد
 ستکاو بش يبت سوکرت در رنج افتاد و ورغ نک کاو در سنگ نیامده ست چون ی

 . گردد می یل ترها  تر و موج محنت يهرساعت سیل آفت قو

  همومه یفسحقا لدهر ساورتن
 وشلت ید االیام ثمت تبت 

و مثال سنگ راه در ,زند بار دیگر در سر آید  یه دست در شاخکو هرگاه 
؟ ردک دام مصیبت را بر فراق دوستان برابر توانکو آنگاه . »دام او باشد  يهر گام پا

و اگر دود بآسمان رساند ,ازو بر آرد  كه سوز فراق اگر آتش در قعر دریا زند خاک
 رخسار سپید روز سیاه گردد 

  بعض ما انا مضمر یاللیال یهم
 دون ما انا حامل  يویثقل رضو

  آن زاید کاز هجر تو هر شبم فل
 شد بر ناید کان رنج اگر مهر ک

  آید می تو بر این خسته روانوانچ از 
 در برق جهنده سوز آن بگزاید 

ه میان من و کو چنان,من بر نتافت  ننشست این بخت خفته تا دست يو از پا
زیستم از من  می ه بقوت صحبت اوکرا  یافگنده بود دوست یاهل و فرزند و مال جدائ
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افات نبود کدت او از وجه طمع مه موک,رزمه یاران و واسطه قالده بذاذان  يرو,بربود 
ه کچنان,بسزا داده بود  يیدکرم و عقل و وفا و فضل تاک یآن را بدواع ين بناکل,

ه تن من براین رنجها الف گرفته است و ک یو اگر نه آنست. یبهیچ حادثه خلل نپذیرفت
و بچه  ين باشدکچگونه مم یرده در این حوادث زندگانکدر مقاسات شداید خو 

 ؟ ين مقاومت صورت بنددقوت با آ

  یحت یو هوونت الخطوب عل
 صرت امنحها الودادا یانک

  يرها و منبتها فوادکان
 ر االرض القتاداکیف تنکو 

و بسته تقلب  ،اسیر تصاریف زمانه ،به این شخص درمانده بچنگال بال يوا
 یکه یکچون طلوع و غروب ستاره  ،دوام یاو بمجتمع و خیرات  يآفات بر و ،احوال

. سان و باال و پست برابرکاوج و حضیض آن ی ،در نشیب ينماید و دیگر می در فراز
 دیگر بران آید و یبصحت نهد زخم يه چون روکاست  یوغم هجران مانند جراحت

ان نقصان دنیا بدیدار دوست يو رنجها. نماند یو بیش امید شفا باق ،هر دو بهم پیوندد
 يدام مفرح تداوکاز چه طریق جوید و ب یه ازیشان دورافتد تسلکس کآن  ،پذیرد
 ؟ طلبد

. اگر چه سخن ما فصیح و بلیغ باشد باخه را هیچ سود ندارد: زاغ و آهو گفتند
اند  ه گفتهک ،ه متضمن خالص او باشدک یاندیش یه حیلتکبحسن عهد آن الیق تر 

و زن و فرزند در ایام  ،و امین وقت داد و ستد ،موده گرددشجاع و دلیر روز جنگ آز«
 ». و دوست و بذاذر در هنگام نوایب ،فاقه

و خویشتن  یه تو از پیش صیاد درآیکحیلت آنست :موش آهو را گفت
ه کو زاغ بر تو نشیند چنان. یو خود را چون ملول مجروح بدو نمای. یبرگذر او بیفگن

باخه را با  ،دلدر تو بندد کچشم صیاد بر تو افتاد الش هکچندان. قصد تو دارد یگوی
اما  ،رو می آمد لنگان لنگان از پیش او که نزدیکهرگاه  ،بتو آرد يرخت بنهد و رو

ه شما هنوز در کامید چنین دارم  ،آیم می و من بر اثر او. ن تا طمغ از تو نبردکتعجیل م
 . مخلص گردانم ه من بند باخه ببرم و او راکد یباش يتگاپو

 ،و صیاد در طلب آهو مانده شد. ردندکهمچنین 

 ،ردک يرکحیران شدو تف. تبره بریده یافت يو بندها،ون باز آمد باخه را ندید
و بریدن بند  ،يو باز آهو خود را بیمار ساختن و نشستن زاغ برو ،اول دربریدن بند آهو

چون  يشاخ بقم شد و پوست براندام و چون يبترسید و از بیم خون در تن و. باخه
. زودتر بازباید رفت ،این زمین پریانست و جادوان«ه کو اندیشید . زغفران شاخ گشت

 :و با خود گفت» 

رفت  ،نکمس يآهو و زاغ و موش و باخه فراهم آمدند و ایمن و مرفه سو
. ردانیدبیش نه دست بال بدامن ایشان رسید و نه چشم بد رخسار فراغ ایشان زرد گ

 . بیمن وفاق عیش ایشان هر روز خرم تر بود و احوال هر ساعت منتظم تر
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اینست داستان موافقت دوستان و مثل مرافقت بذاذران و مظاهرت ایشان در 
در حوادث ایام و نوایب  کهر ی یک یسرا و ضرا و شدت و رخا و فرط ایستادگ

از  ،و معاونت یمیامن هم پشتو  ،و مخالصت یدل کات یکتا ببر. آوردند يزمانه بجا
 . ردندکو عقبات آفات پس پشت  ،چندین ورطه هایل خالص یافتند

جانوران  یه دوستک ،ندک یایات بنور عقل تاملکه در این حکو خردمند باید 
 ،نهند می گردانند و در دفع مهمات دست در دست می یچون دلها صاف ،ضعیف را

بنا  یاگر طایفه عقال از اطن نوع مصادقت ،باشد می یو نتایج مرض یچندین ثمرات هنب
نهند و آن را بر این مالطفت بپایان رسانند فواید آن همه جوانب را چگونه شامل 

 . برچه جمله ظاهر شود کو منافع و عوارف آن برصفحات هری،گردد

علم و  يو درها ،نادکرامت کافه مومنان را سعادت توفیق ک یایزد تعال
 . بمنه وطوله و قوته و حوله ،ریشان گشاده گردانادمت بکح

 

 باب البوم و الغراب     

. شنودم داستان دوستان موافق و مثل بذاذران مشفق: هکگفت برهمن را  يرا
ه بدو فریفته نشاید گشت ک ینون اگر دست دهد بازگوید از جهت من مثل دشمنکا

تواضع در میآن آرد و ظاهر را هرچه  مال مالطفت و تضرع و فرط مجاملت وکاگرچه 
 . ار بردکآراسته تر بخالف باطن نماید و دقایق تمویه و لطایف تعمیه اندران ب

خردمند بسخن دشمن التفات ننماید و زرق و شعوذه او را در :برهمن گفت
تلطف و تودد بیش بیند در  یضمیر نگذارد و هرچه از دشمن دانا و مخالف داه

 یچه اگر غفلت ،ند و دامن ازو بهتر درچیندکنگاه داشتن زیادت  و خویشتن یبرگمان
و پس از فوت  ،مین دشمن گشاده گرددکگذرد هراینه  یخال یورزد و زخم گاه

. ه ببوم رسید از زاغکو بدو آن رسد  ،دست ندهد یپشیمان ،كفرصت و تعذر تدار
 :گفت ؟چگونه است آن: هکپرسید  يرا

 ،آهخته ازو جسته يشاخها ،بود بزرگ یبلند در خت یوهکه در کاند  آورده
 یکو آن زاغان را مل. و دران قریب هزار خانه زاغ بود. و برگ بسیار گرد او درآمده

او را در ل و عقد امتثال  یو اوامر و نواه ،يه همه در فرمان و متابعت او بودند کبود 
وم و زاغست بیرون آمد و ه میان بک یبومان بسبب دشمنایگ کمل یشب. ينمودند 

و مظفر و منصور و موید و مسرور  ،ام تمام براندکبطریق شبیخون برزاغان زود و 
 . بازگشت

دیدید شبیخون بوم : رد و گفتکر را جمله کزاغان لش کدیگر روز مل
و  ،نده و بال گسسته استکشته و مجروح و پرکو امروز میان شما چند  ؟ایشان يودلیر

ه زود کنم کن کو ش ،نکتر جرات ایشان است و وقوف برجایگاه و مساز این دشوار
در این . و هم از آن شربت نخست بچشانند. بازآیند وبار دوم دست برد بار اول بنمایند

 . نید و وجه مصلحت باز بینیدکار تامل ک

ور و بیمن کو مزیت عقل مذ يو درمیان زاغان پننج زاغ بود بفضیلت را
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ارها اعتماد براشارت و مشاورت ایشان کو زاغان در  ،ت تدبیر مشهورناصیت و اصاب
 كایشان را مبار يرا کو مل،یدر حوادث بجانب ایشان مراجعت نموددن. يردندک

تو  يرا: هکرا از ایشان پرسید  یکی. یو در ابواب مصالح از سخن ایشان نگذشت یداشت
ه کو فرموده اند  یش از ما علما بودهه پکاست  یاین رای: گفت ؟دراین حادثه چه بیند

اهل و مال و منشاء و مولد بباید گفت  كن عاجز آمد بتراز مقاومت دشم یسکچون «
 یه بکو هر ،خاصه پس ازهزیمت ،ردن خطر بزرگستکه جنگ ک ،بتافت يو رو

چه  ،و در تیزآب خشت زده. رده باشدکتامل قدم دران نهاد برگذر سیل خواب گه 
ه ک ،ردن وبزور و شجاعت خویش فریفته شدن از حزم دور افتدکیه کبرقوت خود ت
و کمردان را نی ،ور استکوژپشت شوخ چشم روزکواین سپهر  ،دارد يشمشیر دو رو

 و گردش او اعتماد را نشاید ،نشناسد و قدر ایشان نداند

 زنهار ،یه بر چرخ ایمنک يا
 . »هش دار ،يرده اکیه برآب کت

آنچه او : گفت ؟يتو چه اندیشیده ا: هکآورد و پرسید يبدیگر يرو کمل
و در خرد ،هرگز نگویم يمن بار ،گذاشتن یز خالکاز گریختن و مر. ندک می ارتاش

ن و وطن کبخویشتن راه دادن و مس يچگونه درخورد در صدمت نخست اطن خوار
 . بجنگ آریم يه اطراف فراهم گیریم و روکتر  کبصواب آن نزدی ؟ردنکرا پدرود 

 خیز و آتش پیگار برافروز ،چون باد
 نکغبار  یو روز ظفر ب ،چون ابر

و شهاب  ،یوان را بسپردکه براق همتش اوج کامگار آن باشد که پادشاه ک
ه دیدبانان نشانیم و از کمصلحت درآنست  یو حال. صولتش دیو فتنه را بسوزد

پیوندند ساخته و آماده پیش  ياگر قصد. ه عورتیست خویشتن نگاه داریمکهرجانب 
 يیا ظفر رو ،م و روزگار دراز در آن مقاتلت بگذرانیمنیکارزار به وجه بکو  ،رویم

ه روز جنگ و وقت نام و ننگ کچه پادشاهان باید . نماید یا معذور گشته پشت بدهیم
 . خطر شمرند یارها التفات ننمایند و بهنگام نبرد مصالح حال و مآل را بکبعواقب 

 شرق زن بد خواه را بر فرق زن ياز غرب سو
 برق زن مگذار ازو نام و نشان بر فرق او چون

 ه ایشان چهکمن ندانم : گفت ؟تو چیست يرا: وزیر سوم را گفت کمل
ه جاسوسان فرستیم و منهیان متواتر گردانیم و تفحص کوتر کن آن نیکل ،گویند می

و بخراج از  ،هست یه ایشان را بمصالحت میلکنیم کآریم و معلوم  يحال دشمن بجا
اگر از این باب میسر تواند . مالطفت ما را بقول استقبال نمایندماخشنود شوند و 

 یصلح قرار دهیم و خراج ،رضا افتد یان در آن معنکو بوسع طاقت و قدر ام ،گشت
 ياز رایها یکرا ی كه ملوک ؛التزام نماییم تا از باس ایشان ایمن گردیم و بیارامیم

 ید استیال و بمزیت استعال مستثنه چون دشمن بمزیکمصیب آنست  يصائب و تدبیرها
منتشر  که فساد در ممالکو خوف آن بود ،ت و قدرت او ظاهر گشتکو شو ،شد

عبتین دشمن بلطف باز مالند و مال را کآیند  كو رعیت در معرض تلف و هال ،گردد
باختن  یبندب یکه در شش در داو دادن و ملک ،و والیت و رعیت گردانند کسپر مل

 حصافت وتجربت و ممارست دور باشد از خرد و 
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 اگر زمانه نسازد تو با زمانه بساز 

. يآید باز نما می ن و آنچه فرازکب یتو هم اشارت: وزیر چهارم را گفت کمل
ه حسب و نسب د رمن کمن ستوده تر ازان کوداع وطن و رنج غربت بنزدی: گفت
 ضع نمودنم بوده ست تواکه همیشه از ما کرا  یو دشمن ،ردنکیزید 

نگردند و  ینیم بدان راضکلفها واجب داریم و مووننتها تحمل کبا آنچه اگر ت
بدشمن آن قدر باید جست  یکه نزدیک«ه کاند  و گفته. وشندکدر قلع و استیصال ما 

ه نفس تو خوار شود و دشمن را ک ،ردکو دران غلو نشاید ،یه حاجت خود بیابک
ژ ک یکه اگر اندک ،آفتاب يچوب ایستانیده است بر روو مثل آن چون  ،افزاید يدلیر

و هرگز ایشان » . متر نمایدکوگر دران افراط رود سایه  ،رده آید سایه او دراز گرددک
 ما صبر است و جنگ يرا ؛ندکقناعت ن كاز ما بخراج اند

ه مرگ در ک ین تحرز بوجهکل ،هرچند علما از محاربت احتراز فرموده اند
 غالب باشد ستوده نیست  مقابله آن

نزیبد : یا جال؟ گفت ،یا صلح ،تر یجنگ اول ،يبیار چه دار: پنجم را فرمود
ه کزیرا . ار ایشان را طریق دیگر یابیمکه بیرون شد کنیم مادام کمارا جنگ اختیار 

و عاقل دشمن را . ت زیادت دارندکایشان در جنگ از ما جره ترند و قوت و شو
و پیش از این . شد كه مغرور گشت هالکو هر ،ه در مقام غرور افتدک ،ضعیف نشمرد

اگرچه از تعرض ما  ،ترسیدم می و از اینچه دیدم ،اندیشم می واقعه از خوف ایشان

 یکدرهنگام نزدی ،ه صاحب حزم در هیچ حال از دشمن ایمن نگرددک ،معرض بودند
 ،مینکوگر هزیمت شود از  ،ز معاودتو چون مسافت در میان افتد ا ،از مفاجا اندیشد

ه از جنگ بپرهیزد چون ازان کو خردمندتر خلق آنست . رکو اگر تنها ماند از م
در  ،ه در جنگ نفقه و موونت از نفس و جان باشدک،گردد و ضرورت نباشد یمستغن

ه ک ،عزیمت بر جنگ بوم مصمم گرداند که ملکونشاید . ارها از مال و متاعکدیگر 
 . ه با پیل درآویزد زیر آیدکره

ار کگفت در این  ؟یپس چه بین يدار می راهیتکاگر جنگ : گفت کمل
ه پادشاهان را ک ،و بنگریستکو در فراز و نشیب و چپ و راست آن نی ،ردکتامل باید 

و . ن نباشدکر انبوه ممکه بعدت بسیار و لشکناصحان آن اغراض حاصل آید  يبه را
را بممد جویها  ه آب دریاکچنان،ت وزیران ناصح زیادت نور گیردبمشاور كملو يرا

 . مادت حاصل آید

دشمن پوشیده  يیدت و راکو بر خردمند اندازه قوت و زور خود و مقدار م
و در تقدیم و تاخیر آن به  ،ندک می جانبین بر عقل عرضه يارهاکوهمیشه  ،نگردد

ناصحان  يه به راکچه هر. نماید می وعه امین و معتمد باشند رجکانصار و اعوان 
نیفتد تا آنچه از مساعدت بخت و  یمقبول سخن تمام هنر استظهار نجوید درنگ

چه اقسام خیرات بدالت نسب و . موافقت سعادت بدو رسیده باشد ضایع و متفرق شود
ن بوسیلت عقل و شنودن نصایح ارباب تجربت و ممارست کل ،جمال نتوان یافت

 . بدست آید
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بهرومند شد و استماع سخن ناصحان را شعار  يه از شعاع عقل غریزکو هر
دست  ،نه چون نور ماه در محاق و زوال ،ساخت اقبال او چون سایه چاه پایدار باشد

 کو مل. ندکو قلم عطارد منشور دولتش توقیع  ،ندکمریخ سالح نصرتش صیقل 
 . است یمتحل يآرا کمل امروز بجمال عقل

 ندکرسد عقل اگر دو اسپه ن
 کغبار مل یدر تگ وهم ب

جواب  یه بعضکخواهم  می داشت یو چون مرا دراین مهم عز مشورت ارزان
رم تواضع و تذلل و قبول که جنگ را منکو من چنان. در خال یدر جمع گویم و بعض

م ه ،هن گردد و تاریخ آن هنوز تازه باشدکه زمانه ک ،يجزیت و خراج و تحمل عار
 ار هم ک

 نشوم خاضع عدو هرگز 
 نکند مسکورچه بر آسمان 

 را برد فرمان؟ کباز گنجش
 شیر روباه را نهد گردن؟

و اگر . ر و محاسن آثار را خواهدکتخلید ذ يدراز برا یریم زندگانکو 
عمر را بران ترجیح  یوتاهکخواهد رسید  يبر و يدراین حیز افتد و عار یامیکنا

ه آن ک ،را اظهار عجز کبینم مل یو صراب نم. ور را پناه منیع شمردگ یو تنگ،نهد

خیر  يه تن بدن در داد درهاکو هر ،و نفس است کضیاع مل یو داع كمقدمه هال
 . پیدا آید يقو يبسته گردد ودر طریق حیلت او سدها يبرو

یه ه سرماک ،گذرانیده شود کمل يباید تا بر را یاین فصول را خلوت یو باق
وبدین استشارت . اول الحزم المشورة ،ظفر و نصرت و عمده اقبال و سعادت حزم است

فرمود و خدمتگاران را در این مهم محرم داشت دلیل حزم و ثبات و برهان  که ملک
 خرد و وقار او هرچه ظاهر تر گشت

 جا حزم تو فرود آید کهر
 حصین يشد امن حصنهاکبر

رار نظر و کراست بت يورا ،انداختن رایهاسته مشاورت برکو پوشیده نماند 
یا از  ،ن باشدکو فاش گردانیدن اسرار از جهت پادشاهان مم. تحصین سر حاصل آید

ه دنبال خیانت دارند و گرد استراق سمع برآیند و ک یسانکیا  ،و رسوالن ،مشاوران
و مواقع آثار  يه در مخارج راک يیآ طایفه ا ،آنچه بگوش ایشان رسد در افواه دهند

خود را  يتامل واجب بینند و آن را بر نظایر آن از ظواهر احوال باز اندازند و گمانها
مصون ماند روزگار را بران اطالع صورت  یه از این معانکو هر سر . نندکبران مقابله 

اگر اندیشه : تمان اسرار دو فایده داردکو . نبنندد و چرخ را دران مداخلت دست ندهد
و اگر تقدیر مساعدت ننماید سالمت از عیب و  ،ذ رسد ظفر بحاجت پیونددبنفا

 . منقصت
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ه خزانه اسرار پیش کرا از مستاشر معتمد و گنجور امین  كو چاره نیست ملو
عزایم  يسپارند و ازو در امضا يبگشایند و گنج رازها بامانت و مناصحت و يو

ه نور چراغ بمادت روغن کچنان ،د بینده رجحان دارد باشارت او فوایک ،معونت طلبند
 فات جمع شد کو مظاهرت  يرا متانت راکو هر. فروغ آتش بمدد هیزم ،و

 . ظفر گیرد بدان دست خطر بندد يبدین پا

 يآن بود تا را يه پیغامبر را علیه السالم مشاورت فرمود نه براک یو ایزدتعال
و اختالف روح االمین  یود و تواتر وحموید ب یو فیض اله يه بامداد الهام ایزدکاو را 

بیان منافع و تقریر  يم براکن این حکل ،حاصل آید يمدد ،علیه السالم بدان مقرون
وله الحمد  ،گردند یفواید مشورت نازل گشت تا عالمیان بدین خصلت پسندیده متحل

اندیشد درانچه  يه چون مخدوم تدبیرکو واجب باشد بر خدمتگاران . رینکالشا
بینند وجه فساد آن  یو اگر عزیمت او را بخطا میل ،بصواب پیوندد او را موافقت نمایند

 یار دارد تا استقامتکرت بکوانگاه انواع ف. و سخن برفق و مدارا رانند ،مقرر گردانند
ه جانب کو هر وزیر و مشیر . مخمر وعزم مصمم شود يپیدا آید و از هردو جانب را

و در اشارت حق اعتماد نگزارد او را دشمن باید  ،تعظیم ننمایدمخدوم را از این نوع 
خواند تا دیو  می افسون يه مردکمثالست  يردن براکس تدبیر کو با چنین  ،پنداشت

 ،نتواند آورد يام اندران بجاکو شرایط اح ،و نتواند خواندکچون نی. را بگیرد یکی
مال که بکاست ف  یاین ترهات مستغناز شنودن  کو مل. افتد يفروماند و دیو د رو

زده است و از باس و سیاست خویش در حریم  كدر جشم ملو كحزم و نفاذعزم خا
وه و هیبت آن حادثه در که از شکچنان ،پاسبان بیدار و دیدبان دوربین گماشته کممال

 سایه امن طلبیده است و فتنه در حمایت خواب بیارامیده 

 د سرکبرن کاز خواب گران فتنه سب
 تا دیده حزم تو بود روشن و بیدار 

و وزیر  ،و چون پادشاه اسرار خویش را بر این نسق عزیز و مستور داشت
و حشمت او از تنسم ضمیر و تتبع سر او مانع  ،عوام مهیب بود يو در دلها،گزید یافک

 يرداران و ثمرت خدمت مخلصان در شرایع جهان دارکوکافات نیکو م ،گشت
و در انفاق حسن  ،مقصران فرض شناخت کو زجر متعدیان و تعری ،شمردواجب 

او پایدار باشد و دست حوادث مواهب زمانه  که ملکآورد سزوار باشد  يتقدیر بجا
 و در خدمت او گردد  ،نتواند روبد يازو

 ار و چرخ ظالم دادگرکدهر خائن راست 

بباشد  یتکولت حرسب سعادت و طلب دکه همگنان را در کچه مقرر است 
اما یافتن آن بقوت همت و  ،بپزد یفراخور حال خود از آن جهت سودای کو هری

 ثبات عزیمت دست دهد 

ه دو تن را محرم آن کآست  یبعض ،را منازل متفاوتست كو اسرار ملو
ه جز دو ک و این سر ازانهاست. ت شاید دادکرا شر یجماعت ینتواند داشت و در بعض

 . محرمیت آن نیست یش را شایانسر و چهارگو
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موجب عداوت : هکو اول پرسید  ،ردک یخال يرفت و و بر و یبرجانب کمل
ه بر زبان ک یلمتک: گفت ؟و عصبیت میان ما و بوم چه بوده است یو سبب دشمنایگ

 : گفت ؟چگونه: هکپرسید. رفت یزاغ

خویشتن امیر  ه بوم را برکردند برانکمرغان فراهم آمدند و اتفاق  یجماعت
: از مرغان گفت یکی. از دور پیدا شد یزاغ ،داشتند یدر این محاورت خوض. گردانند
و تا  ،ه او هم از ماستک ،خواهیم یار از و مشاورتکدر این  ،نیم تا زاغ برسدکتوقف 

چون زاغ بدیشان . نتوان شناخت یلکلمه نشوند آن را اجماع ک کاعیان هر صنف ی
اگر : هکزاغ جواب داد . طلبیدند یو دران اشارت ،ورت حال بازگفتندپیوست مرغان ص

و طاووس و باز و عقاب ودیگر مقدمان مفقود  يشده اند كمرغان نامدار هال یتمام
و اضطرار متابعت بوم و  يروزگار گذاشتند کمل یه مرغان بک يواجب بود ،گشته

ریه و مخبر کمنظر  ،يرم و مروت خویش راه ندادندکاو ب ياحتیاج بسیاست را
و با این همه از  ،و سفه بسیار و خشم غالب و رحمت قاصر كناستوده و عقل اند

ه کو دشوارتر آن ،محروم يجمال روز عالم افروز محجوب و از نور خرشید جهان آرا
 يدر افعال و يو ناسازوار کاست و تهت یبر احوال او مستول یحدت و تنگ خوی

. و خرد خویش در ضبط آرید يارها به راکناصواب درگذرید و از این اندیشه . ظاهر
خود را رسول ماه  یه خرگوشکبرقضیت مصلحت واجب دارید چنان کهری كو تدار

: چگونه؟گفت: مرغان پرسیدند. ردکفایت کبزرگ  یخویش مهم يو به را ،ساخت
 کتمام خشه چشمها کبارانها اتفاق افتاد چنان كاز والیات پیالن امسا یدر والیت

مثال داد تا بطلب آب  کمل. خویش بنالیدند کپیش مل یو پیالن از رنج تشنگ ،ایستاد

ه آن کیافتند  يآخر چشمه ا. آوردند يبهرجانب برفتند و تعرف آن هرچه بلیغ تر بجا
حشم و  یپیالن با جملگ کمل. پایان داشت یو آب ب يو زه قو يرا قمر خواندند

و البد خرگوش  ،و آن زمین خرگوشان بود. چشمه رفت آن ياتباع بآب خوردن بسو
در . بر سر ایشان نهد گوش مال تمام یابند يو اگر پا ،باشد یرا از آسیب پیل زحمت

 کو دیگر روز جمله پیش مل ،وفته گشتندکجمله سخت بسیار از ایشان مالیده و 
ه ک ،فرماید كتدارزودتر  ،داند حال رنج ما از پیالن می کمل: خویش رفتند و گفتند

ه در میان شما کهر: گفت کمل. بسپرند يرا زیر پا یساعت تا ساعت بازآیند و باق
عزیمت پیش  يه امضاکم یفرمای يه حاضر شود تا مشاورکدارد باید  یو دهای ییاستک

از دهات ایشان پیروز نام پیش  یکی. از مشورت از اخالق مقبالن خردمند دور افتد
مرا  کاگر بیند مل: و گفت ،یشناخت يا بغزارت عقل و متانت رااو ر کو مل،رفت

. نم بعلم او باشدکند تا آنچه گویم و کرا بمشارفت با من نامزد  یبرسالت فرستد و امین
و ما گفتار ترا  ،نتواند بود یودیانت تو شبهت یدر سداد و امانت و راست: گفت کمل

بباید رفت و آنچه فراخور  یکبمبار. یمرسان می ردار ترا بامضاکداریم و  می مصدق
و عنوان ضمیر  که رسول زبان ملکوبدانست  ،آورد يحال و مصلحت وقت باشد بجا

مشاهدت افتد بدان  یظاهر گردد و اثر مرض يخرد يوا گر از و ،و ترجمان دل اوست
 بینند زبان یو غفلت يو اگر سهو ،دلیل گیرند یول یمال مردشناسکبرحسن اختبار و 

ما در این باب وصایت از این کو ح. طاعنان گشاده گردد و دشمنان مجال وقیعت یابند
  .اند ردهکجهت 

ار که رسول بلطف کن کار کو برفق و مجاملت و مواسا و مالطفت دست ب
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گشاده  يارهاکو  ،در میآن آرد از غرض بازماند یواگر عنف ،پیچیده را بگزارد رساند
ه سخن برحدت شمشیر رانده آید کو رسوم سفارت آنست  و از آداب رسالت. ببندد

اما دریدن و دوختن در میان  ،گزارده شود یو نخوت پادشاه کو از سر عزت مل
واگر . و لطف رساند یاتفاق افتد مقطع بنرم يه مطلع از تیزکو نیز هر سخن را . باشد

تا  ،ت نهاده آیداز استمال يو خشونت رسیده باشد تشبیب دیگر یبدرشت یمقطع فصل
و  يو هم جانب ناموس جهان دار،قرار میان عنف و لطف و تمرد و تودد دست دهد

مراد بحصول  كماند و هم غرض از مخادعت دشمن وادرا یمرع یوه پادشاهکش
 . پیندد

ه ماه نور چهره خویش بر افاق عالم گسترده بود و کپس پیروز بدان وقت 
چون بجایگاه . روان گشت ،یش مزین گردانیدهخو يصحن زمین را بجمال چرخ آرا

نماند اگر چه از جهت ایشان  یخال یکپیل مرا از هال یکه نزدیکپیالن رسید اندیشید 
ه از ک یلعاب یکه مادر در دست گیرد اگر چه او را نگزد باندکچه هر ،نرود يقصد

 یسکه اگر کرا همین عیب است  كو خدمت ملو. شود كبدو رسد هال يدهان و
ه اگر کرا همین عیب است  كتحرز بسیار واجب بیند و اعتماد و امانت خدمت ملو

تحرز بسیار واجب بیند و اعتماد و امانت خویش مقرر گرداند دشمنان او را  یسک
 یو حال. بتقبیح و بد گفت در صورت خاینان فرا نمایند و هرگز جان بسالمت نبرند

 کرد و ملکهمچنان . لت از دور گزارمروم و رسا یه بر باالیکصواب من آنست 
و بر رسول در آنچه گوید و  ،من فرستاده ماهم: و گفت يپیالن را آواز داد از بلند

محابا ودرشت رود بسمع رضا باید  یو سخن او اگرچه ب ،نتواند بود یرساند حرج

ه فضل قوت کهر«گوید  می ماه: گفت ؟رسالت چیست: هکپیل پرسید . شنود
تر باشند  يقو يه دیگران را گرچه از وکخواهد  ،ن بیند بدان مغرور گرددبرضعیفا

و تو بدانچه . هراینه قوت او راهبر فضیحت ودلیل راهبر شود ،ندک یدست گرای
 . يدر غرور عظیم افتاده ا یشناس می بردیگر چهارپایان خود را راجح

 انجا رسید سر بنهد کدیو 
 انجا رسید پر بنهد کمرغ 

 ود جز ببدرقه گردوننر
 از هوا و زمین او بیرون

ر که بنام من مغروفست و لشک يردک يه قصد چشمه اکار بدانجا رسید کو 
اگر . بدین رسالت ترا تنبیه واجب داشتم. و آب آن تیره گردانید يرا بدان موضع برد

و  و اال بیایم. فبها و نعمت يو از این اقدام اعراض نمود ینشست کبخویشتن نزدی
این  یباش می کپیغام بش« و اگر در اي. شمکنم و هرچه زارترت بکچشمهات بر

 ». ه من در چشمه حاضرمکساعت بیا 

ماه  یچشمه رفت و روشنای يپیالن را از این حدیث عجب آمد و سو کمل
چون . نکو سجده  يبشو يآب بخرطوم بگیر و رو يقدر: مرورا گفت. در آب بدید

 یه ماه همکدر آب پیدا آمد و پیل را چنان نمود  یتکد حرآسیب خرطوم بآب رسی
ه بیش کنمود و از و فراپذیرفت  يفرمان بردار. نکزودتر خدمت  ،يآر: گفت. بجنبد

ه میان هر صنف از شما کو این مثل بدان آوردم تا بدانید . آنجا نیاید وپیالن را نگذارد
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. تواند پیوست یسع یدر دفع خصمبارتواند رفت و  یه پیش مهمکیافته شود  یکزیر
 یر و غدر و بکو بوم را م. بوم با خویشتن راه دادن کتر ه وصمت مل یو همانا اةن اول

آفتاب عدل  یو عالم ب ،ه ایشان سایه آفریدگارند عز اسمه در زمینک ،نیست یقول
ه کو هر. دام ایشان در دماء و فروج و جان و مال رعایا نافذ باشکو اح ،ایشان نور ندهد

انجیر و خرگوش  کبکه به کار مبتال گردد بدو آن رسد کم یبپادشاه غدار و وال
 . گربه روزده دار يم آزارکرسید از صالح و 

 : زاغ گفت ؟چگونه است: هکمرغان پرسیدند 

م مجاورت قواعد کداشت و میان ما بح یبا من همسایگ يانجیر کبک
ه کگمان بردم . شیدکافتاد و دراز  یاو راغیبتدر این میان . د گشته بودکمصادقت مو

ن او قرار گرفت و من در کوپس از مدت دراز خرگوش بیامد و در مس. شد كهال
چون خرگوش را . انجیر بازرسید کبک ،بگذشت يچندکی. ینپیوستم یآن مخاصمت

خرگوش جواب  ،ه ازان منستکبپرداز  يجا: در خانه خویش دید رنجور شد و گفت
ازان منست و  يجا: گفت. نکثابت  يدار یاگر حق. ه من صاحب قبض امکداد 

 یه سخن هر دو جانب بشنود و بر مقتضکعدل باید  یمکالبد ح: گفت. حجتها دارم
بر لب آب  یکدر این نزدی: هکانجیر گفت  کبک. بآخر رساند يار دعوکانصاف 

 ينریزد و ایذا یونهرگز خ ،ندکروز روزه دارد و شب نماز  ،گربه ایست متعبد
ازو عادل تر  یقاض. باشد می و افطار او برآب و گیا مقصور. جایز نشمرد یحیوان

گشتند و من  یهر دو بدان راض. ندکار ما فصل کاو رویم تا  کنزدی. نخواهیم یافت
م کنظاره بر اثر ایشان برفتم تا گربه روزه دار را ببینم و انصاف او در این ح يبرا

راست بیستاد و  يه صائم الدهر چشم بریشان فگند و بردوپاکچندان. نمکمشاهدت 
ردند تا از نماز کو توقف . ازان شگفت نمود کو خرگوش نی ،بمحراب آورد يرو

م باشد و خصومت که میان ایشان حکتحیت بتواضع بگفتند و در خواست . فارغ شد
چون بشنود . ازگوییدصورت حال ب: هکفرمود . خانه برقضیت معدلت بپایان رساند

و گردش چرخ و . رده ست و حواس خلل شایع پذیرفتهکدر من اثر  يپیر: گفت
 . ندک می گرداند و پیر را ناچیز می جوان را پیر ،حوادث دهر را این پیشه است

تازه  ير دعوکپیشتر رفتند و ذ. تر ایید و سخن بلند تر گویید کنزدی
خواهم  یم آرم شما را نصیحتکبح يه روکازانو پیش  ،واقف شدم: گفت. گردانید

و اگر  ،اگر بگوش دل شنوید ثمرات آن در دین و دنیا قرت عین شما گردد ،ردک
فقد  ،دیانت و مروت خویش معذور باشم کبنزدی يبروجه دیگر حمل افتد من بار

ه صاحب حق را مظفر باید ک ،ه هر دوتن حق طلبیدکصواب آنست . اعذر من انذر
و طالب باطل را مخذول پنداشت  ؛او نفاذ یابد يم بخالف هواکد اگرچه حشمر

و اهل دنیا را از متاع و مال و . ان زهوقاکان البالطل  ،م بروفق مراد او رودکاگرچه ح
آخرت مدخر  يه براک کردار نیکنگردد مگر  کدوستان این جهان هیچیز مل

 یو همت بر طلب خیر باق ،نبندد یانسب حطام فکه نهمت در کو عاقل باید . گردانند
و همت بر طلب ،نبندد یسب حطام فانکه نهمت در کو عاقل باید . منصور گردانند

 یرا بمحل ابر تابستان و نزهت گلستان ب یگیت و عمر و جاه،مقصور دارد یخیر باق
 . ثبات و دوام شمرد

 ماند  یاندرو نخواهک يلبه اک
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 ه هزارسال عمرت چه ده چه صد چ

ند که اگر خرج ک ،و منزلت مال را در دل از درجت سنگ ریزه نگذراند
و صحبت زنان  ،نماند یبآخر رسد و اگر ذخیرت سازد میان آن وسنگ و سفال تفاوت

نتوان  يیسه اکاو  يه ازو هیچ ایمن نتوان بود و بر وفاکپندارد  یرا چون مار افع
میان را چون نفس عزیز خود شناسد و عال کو خاص و عام و دور و نزدی ،دوخت

از این نمط دمدمه و افسون . هرچه در باب خویش نپسندد در حق دیگران نپیوندد
 کبی. تحرز و تصون پیشتر رفتند یدمید تا با او الف گرفتند و آمن و فارغ ب می بریشان

یث و چون دخله خب ،نتیجه زهد وا ثر صالح روزه دار. شتکحمله هر دو را بگرفت وب
ار بوم و نفاق و غدر او را همین مزاج کو . بر این جمله ظاهر گشت ،ار داشتکطبع م

و از دوزخ  يجرعه ا یه تقریر افتاد از دریایکو این قدر . نهایت یاست و معایب او ب
 یچه هرگاه افسر پادشاه ،شما برین قرار گیرد يه راکو مباد . باید پنداشت يشعله ا

 ردار ناستوده موم ملوث شد کبدیدار ناخوب و 

 . مهر و ماه از آسمان سنگ اندر آن افسر گرفت

و بوم . ردندکار باز جستند و عزیمت متابعت بوم فسخ کبار از آن کمرغان بی
و میان من و تو  ،يردکینه ور کمرا آزرده و: متاسف و متحیر بماند وز اغ را گفت

دانم از جانب من این باب  یو نم. ندهن نگرداکه روزگار آن را کتازه گشت  یوحشت
 !یبوده ست یا برسبیل ابتدا چندین مالطفت واجب داشت يرا سابقه ا

جهد و ببالد تابه قرار  یببرند آخر از بیخ او شاخ یه اگر درختکو بداند *
ان کو پی ،رد و التیام پذیردکافتد هم عالج توان  یو اگر بشمشیر جراحت ،اصل باز شود

و جراحت سخن هرگز  ،ن گرددکنشیند بیرون آوردن آن هم مم یسکدر اه ک کبیل
ان نیاید که از گشاد زبان بدل رسد برآوردن آن در امکوهر تطر  ،عالج پذیر نباشد

 . ماند یودرد آن ابد الدهر باق

 رب قول اشد من صول

غم را صبر و  ،و كزهر را تریا ،آتش را آب و: است يرا دارو يو هر سوز
. نمیرد يگذر ياگر همه دریاها بر و ،نهایتست یق را فراق و آتش حقد را مادت بعش

برسد و شاخ او  يه بیخ او بقعر ثرکگرفت  يو میان ما و قوم تو نهال عداوت چنان جا
 . از اوج ثریا بگذرد

زاغ از گفته خویش پشیمان گشت . وآزرده ونومید برفت این فصل بگفت
دیگران خود را و قوم خود را خصمان چیره دست و  يردم و براک ینادان: هکواندیشید 

و بهیچ تاویل از دیگر مرغان بدین نصیحت سزاوارتر . ار الفغدمکدشمنان ستطزه 
اگرچه معایب بوم و  ،ه بر من تقدم داشتند این غم نخوردندک يو طایفه ا. نبودم

این حدیث و نتایج آن  ن درعواقبکل. دانستند می مصالح این مفاوضت از من بهتر
و . و بشناختکو مضرت و معرت آن نی ،رت من بدان نرسیدکه فکردند ک ياندیشه ا

 . ینه آن زیادت بودکحقد و  کو الش،ه در مواجهه گفته شدکدشوارتر آ
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و خردمند اگر بزرو و قوت خویش ثقت تمام دارد تعرض عداوت و مناقشت 
و انواع  كه تریاکو هر. ت خویش روا نبیندکیه بر عدت و شوکو ت ،جایز نشمرد

است  یو فعلکو هنر در نی. داروها بدست آرد باعتماد آن بر زهر خوردن اقدام ننماید
اگر چه قول ازان قاصر  که اثر فعل نیکآن يبرا ،و آن مزیت نتوان یافتکه بسخن نیک

ه قول او برعمل کباز آن. ارها بآزمایش هرچه آراسته تر پیداآیدکباشد در عاقبت 
ردنیها را بحسن عبارت پساواند و در چشم مردمان بحالوت زبان کرجحان دارد نا

ه در کو من آن راجح سخن قاصر فعلم . شدکبیاراید اما عواقب آن بمذمت و مالمت 
بودم و اگر  یو اال ازاین سفاهت مستغن،نمکن یافکو تدبر  یارها تامل شافکخواتم 

رت و قرار عزیمت کو پس از اعمال ف یردمکمشورت  یسکنخست با  یخرد داشتم
ه در مهم چنین بزرگ بر بدیهه ک ،یبگفتم يه او منزه بودکمحترز مرموز چنان یفصل

 یه بکهر. یاست و حصافت و حذاقت هرچه دورتر باشدکمداخلت پیوستن از خرد و 
ند در زمره شریران کارها شرع کاشارت ناصحان و مشاورت خردمندان در

شرار : ه سید گفت علیه السالمکچنان ،و جهالت منسوب شود یو بنادان ،معدودگردد
نیاز بودم  یب يو من بار. بعمله المخاصم بحجته یالمعجب برایه المرائ یالوحدان یامت

 . یسب این دشمنکو  یاز تعرض این خصم

ر ثاکالم: رد و این مثل در گوش او خواندکاین فصول عقل بر دل او امال 
این بود . رد و بپریدک یطپید و خویشتن رااز این نوع مالمت یساعت. حاطب اللیلک

 . ه تقریر افتادکمیان ما و بوم  یمقدمات دشمنایگ

سخن این . معلوم گشت و شناختن آن برفواید بسیار مشتمل است: گفت کمل

ر را که فراغ خاطر و نجات لشکاندیش  يه پیش داریم و تدبیرکن کار افتتاح ک
راهیت خراج و تحرز از جال آنچه کجنگ  كتر ید رمعن: گفت. متضمن تواند بود

 ،باشد یاز حیلت ما را فرج یه بنوعکدارم  می ن امیدکل. فراز آمده ست باز نموده آمد
ابره در امثال آن که بقوت ومکارها پیروز آمدند کبر يسان به اصابت راکه بسیار ک

 کمل. ردندکر گوسپند از دست بیرون کبم يه اه طایفکچنان ،نتوان رسید
 : گفت ؟چگونه:پرسید

 ،طراران بدیدند يدر راه طایفه ا. خرید ياز جهت قربان گوسپند يزاهد
 کپس ی،ه او را بفریبند و گوسپند بستانندکدیگر قرار دادند  کطمع در بستند و بای

شیخ : گفت يدیگر ؟يبر می جاکاین سگ  ،شیخ يا: تن بپیش او درآمدو گفت
شیخ : سوم بدو پیوست و گفت. ه سگ در دست گرفته استکدارد  می ارکعزیمت ش
این : سوم بدو پیوست و گفت. ه سگ در دست گرفته استکدارد  می ارکعزیمت ش

نند و کن يه زاهدان باسگ بازک ،نماید یاما زاهد نم ،سوت اهل صالح استکمرد در 
گفتند  می ا زاین نسق هر چیز ،او صیانت واجب بینند دست و جامه خود را از آسیب

ه کشاید بود : هکدردل زاهد افتاد و خود را دران متهم گردانید و گفت  یکتا ش
در جمله گوسپند را بگذاشت و . ردهک يفروشنده این جادو بوده ست و چشم بند

 . برفت و آن جماعت بگرفتند و ببرد

 ارکر مارا قدم در که بحیلت و مکگردد و این مثل بدان آوردم تا مقرر
در  که ملکبینم  می و چنان صواب. نماید يباید نهاد وانگاه خود نصرت هراینه رو می

 ،ند و بفرماید تا مرا بزنند و بخون بیاالیند و در زیر درخت بیفگنندک یمال بر من خشم
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تا من  ،ن من باشدر برود و بفالن موضع مقام فرماید و منتظر آمدکلش یبا تمام کو مل
آن مثال  يدر باب و کمل. را بیاگاهنم کر و حیلت خویشتن بپردازم و بیایم وملکاز م

 . ه معین گردانیده بودکر و حشم بدان موضع رفت کبداد و با لش

ه چندان رنج برخود کوا و را  ،و آن شب بومان بازآمدند و زاغان را نیافتند
او  یه بومان بازگردند و سعکبترسید . هم ندیدندمین غدر نشسته کنهاده بود و در 

نالید تا بومان  می داد و می پیچید و نرم نرم آواز می آهسته آهسته با خود ،باطل گردد
: هکاو رفت و بپرسید  يچند سو یبا بوم کمل. ردندکرا خبر  کآواز او بشنودند و مل

آنچه از حدیث زاغان : هک نام خود و پدر بگفت و گفت ؟جا اندکو زاغان  ییستکتو 
 کمل. ه من موضع اسرار ایشان نتوانم بودکشود خود حال من دلیل است  می پرسیده

ه این کرد کمعلوم باید . زاغان است و صاحب سر و مشیر او کاین وزطر مل: گفت
 . بچه سبب رفته است يتهور بر و

: سبب؟ گفتبچه : هکپرسید . آورد یمخدوم را در من بدگمان: زاغ گفت
نید و آنچه از ک یه اشارتکما را بخواند وفرمود  کردید ملکچون شما آن شبیخون ب

ما را با بوم طاقت : گفتم. ان او بودمکو من از نزدی. دانید باز نمایید می مصالح این واقعه
. ت بیش دارندکایشان در جنگ زیادتست و قوت و شو يه دلیرک ،مقاومت نباشد

 ،یباشد شایگان يارکاگر اجابت یابیم  ،ول فرستیم و صلح خواهیمه رسکاینست  يرا
. ه جنگ جانب ایشان را موافق تر است و ما را صلح الیق ترک ،واال در شهرها پراگنیم

حال چیره دست را جز بتلطف و تواضع دفع نتوان  يه دشمن قوکو تواضع باید نمود 
د سخت بمدارا و گشتن با او بهر بسالمت حهد از با که گیاه خشک یو نبطن. ردک

تو بجانب بوم میل «ه کردند کزاغان د رخشم شدند و مرا متهم  ؟ندک ه میلکجانب 
و . فرمود یاز قبول نصیحت من اعراض نمود ومرا بر این جمله عذاب کو مل» . يدار

بومان چون سخن زاغ بشنود  کمل ،سازند می ه جنگ راکدر زعم ایشان چنان دیدم 
ار او بهیچ کدر : ؟ گفتیار این زاغ چه بینکدر : هکز وزیران خویش را پرسید ا یکی

ه ما را کرد کباید  كزمین را از خبث عقیدت او پا يزودتر رو ،اندیشه حاجت نیست
و زاغان مرگ او را  ،ر او فرج یابیمکاید مکتا از م ،است یو تمام منفعت یعظیم راحت

فایت گرداند بار دیگر بران  یه فرصتکهر«ه کاند  و گفته. خلل وفتق بزرگ شمارند
 یه دشمن را ضعیف و تنها دید ودرویش وتهکو هر ؛سود ندارد یقادر نشود و پشیمان

و دشمن  ،دست یافت و خویشتن رااز و باز نرهاند بیش مجال نیابد و هرگز دران نرسد
 ید و بالیجوی یچون از آن ورطه بجست قوت گیرد وعدت سازد و بهمه حال فرصت

چه  ،ندهد يند و افسون او را در گوش جاکسخن او التفات ن کزینهار تا مل» . رساند
 یقال النب!ار چه رسد کتا دشمن م ،ردن از حزم دوراستکبر دوستان ناآزموده اعتماد 

 . ثق بالناس رویدا: ،السالم یعل

او  شتنکمن در : گفت ؟یگوی می تو چه: هکوزیر دیگر را پرسید  کمل
و  ،عدد و عدت اهل بر و رحمت باشد یه دشمن مستضعف بک ،ردکنتوانم  یاشارت

ارم اوصاف خود را باظهار کجویند و م يس به انگشت پاکعاقالن دست گرفتن چنین 
ه اهلیت آن او را ک. هراسان را امان باید داد يو زینهار. عفو و احسان فراجهانیان نمایند

ه زن بازارگان کچنان ،ندکارها مردم را بردشمن مهربان ک یعضو ب. ثابت و متعین باشد
: پرسید کمل. اگرچه آن غرض نداشت ،مشفق و لرزان گردانید يرا دزد برشو
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 : گفت ؟چگونه

داشت  یو زن ،و گران جان يبود بسیار مال اما بغایت دشمن رو یبازرگان
 . ارانکاران وزلف چون نامه گنهکوکچون حاصل نی يرو

ین که بهیچ تاویل تمک. جهان عاشق و او نفور و گریزان يبرو ببالها يشو
 . یمثال بمراد او نزیست یو ساعت ،يردکن

 گشت  می و مرد هر روز مفتون تر

 طالب الیظفر یان المعن

زن از دزد . بازرگان در خواب بود. شب دزد در خانه ایشان رفت کتا ی
این چه شفقتست و : از خواب درآمد و گفت. رفتنار گکم در کاو را مح ،بترسید

شیر مرد  يا: هکچون دزد را بدید آواز داد  ؟دام وسیلت سزاوارتر این نعمت گشتمکب
 . ه بیمن تو این زن بر من مهربان شدکببر  كحالل پا یآنچه خواه. قدم كمبار

 یاو را باقه کتر  یآن اول: گفت ؟را تو چه بیند: هکوزیر سوم را پرسید  کمل
ابواب مناصحت و اخالص  که او در خدمت ملک ،او بانعام فرمود يگذاشته آید وبجا

میان ایشان  یردن و بنوعکدیگر جدا  کو عاقل ظفر شمرد دشمنان را از ی. آرد يبجا
ار باشد کلمه خصمان موجب فراغ دل و نظام که اختالف ک. افگندن یدو گروه

 : چگونه؟ گفت: هکپرسید  کمل. رسا مرد را بوده در خالف دزد و دیو پاکچنان

آن بدید در  يدزد. برد می خانه يدوشاستد و سو يگاو ياز مرید يزاهد
دزد ازو پرسید . با او هم راه شد یدر صورت آدم يدیو. عقب او نشست تا گاو ببرد

تو  ،شمکا بو او ر. یابم یتا فرصت يرو می بر اثر اطن زاهد ،دیو: ؟ گفتییستکتو : هک
. ه گاو زاهد بدزدمکاندیشم  می ،من مرد عیار پیشه ام:گفت. يهم حال خود بازگو

. آنجا رسیدند یشبانگاه. دیگر در عقب زاهد بزاویه او رفتند کپس هر دو بمرافقت ی
دزد . پرداخت یزاهد د رخانه رفت و گاو را ببست و تیمار علف بداشت و باستراحت

اگر دزد گائو بیرون برد : و دیو گفت. ن نگرددکیو پیش از بردن مماگر د: هکاندیشید 
ده تا  یمهلت: دزد را گفت. شتن صورت نبنددک ،و درها باز شود زاهد از خوابدرآید

توقف از جهت تو : هکدزد جواب داد . وانگاه تو گاو ببر ،مکمن نخست مرد را بش
این خالف میان ایشان قایم . ینک كپس او را هال ،تر تا من گاو بیرون برم یاول

اینجا دیویست و ترا بخواهد : هکو دزد زاهد را آواز داد . شیدکگشت و بمجادله 
زاهد بیدار شد و مردمان درآمدند و . ببرد می دزد گاو: هکرد کو دیو هم بانگ . شتک

چون . ایشان هر دو بگریختند و نفس و مال زاهد بسبب خالف دشمنان مسلم ماند
بینم  می :رد گفتک می شتن اشارتکه بکر سوم این فصل بآخر رسانید وزیر اول وزی

ه موضع و حزم و کخواهید  می نونکوا  ،ر بفریفتکه این زاغ شما را به افسون و مک
از خواب غفلت بیدار شوید و پنبه از  ،نمایم می يیدکتا. احتیاط را ضایع گذارید

 يه عاقالن بناک ،واجب دارید یتامل شاف ارکو در عواقب این . شیدکگوش بیرون 
و چون  ،ار خود و ازان دشمن برقاعده صواب نهند و سخن خصم بسمع تمییز شنوندک
 كم نمایند و باندکالتفات  یو باز غافالن بدین معان ،فتار بگفتار دروغ فریفته نشوندک

و . خیزندموروث بر يقدیم و عداوتها يتملق نرم دل در میان آرند واز سرحقدها
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و  ،سماع مجاز ایشان را از حقیقت معاینه دور اندازند تا دروغ دشمن را تصدیق نمایند
 ه کو ندانند  ،زود دل برآشتین قرار دهند

 صلح دشمن چون جنگ دوست بود 
 ه ازو مغز او چو پوست بودک

و راست بدان . نماید می طرار بصره در چشم بغداد یه از نادانکو نادرتر آن
 : گفت ؟چگونه: پرسید کمل. ار فریفته گشتکه بگفت زن نابک یمان می درودگر

 داشت یزن يبشهر سرندیب درودگر
  يارکبعشوه شیر ش يبوعده روبه باز

در  کچون خیال ش یافران وزلفکداشت چون تهمت اسالم دردل  یروی
 ضمیر مومن

و  ،ییفتکو نشاز دیدار ا یو ساعت يشیفته و مفتون بود کوالحق بدو نی
و طایفه خسران . ار میان ایشان بمدت گرم ایستادکافتاد و  يرا بدو نظر يهمسایه ا

حاصل  یه زیادت ایقانکخواست. ردندکبران وقوف یافتند و درودگر را اعالم 
بیش مسافت  یفرسنگ کروم ی می من بروستاا: زن را گفت ،ندک كآردآنگاه تدار

درودگر . در حال مهیا گردانید. بساز يهد بود توشه اخوا یاما روز چند توقف ،نیست
و بداشت کدر خانه باحتیاط باید بست و اندیشه قماش نی: هکرد و فرمود کزن را وداع 

 . نیفتد یتا در غیبت من خلل

و درودگر  ؛چون او برفت زن میره را بیاگاهانید و میعاد آمدن قرار داد
ه کچندان. ردکتوقف  یساعت. میره قوم را آنجا دید ؛از راه نبهره درخانه رفت یبیگاه

ناگاه . ندکخلوت مشاهده  یت رفت تا باقکبیچاره در زیر  ،تکبخوابگاه رفتند بر
ن و بپرس کآواز بلند : ه بال آمد، معشوقه را گفتکدانست  ،او افتد يچشم زن برپا

بدین سوال چون : هکچون بپرسید جواب داد » را؟ يشو يیا يمرا دوستر دار«ه ک
 . شناسم یو ترا بدان حاجت نم ؟يافتاد

سهو و زلت یا  يزنان را از رو:زن گفت. الحاح بر دست گرفت یدر آن معن
ه بحسب و کشهوت از این نوع حادثها افتد و از این جنس دوستان گزینند  ياز رو

 ،عتبر ندارندو عادات نامحمود ایشان را م یواخالق نامرض ،نسب ایشان التفات ننمایند
ایشان همچون دیگر بیگانگان  کم شد بزندیکو چون حاجت نفس و قوت شهوت 

و هرگز برخوردار  ،بمنزلت پدر و محل برادر و مثابت فرزند است ين شوکل. باشند
و جان و  ،تر نشمرد یهزار بار از نفس خویش عزیزتر وگرام يه شوک یمباد زن
 . هدفراغ و راحت او نخوا يبرا یزندگان

: در دل آورد و با خود گفت یو رحمت یچون درودگر این فصل بشنود رقت
قرار و در عشق من  یین از غم من بکمس. سگالیدم می يار شدم بدانچه در حق وکبزه 

هیچ آفریده از . ند آن را چندین وزن نهادن وجه نداردک یدل خطای یاگر ب ،سوزان
عیش  يبار یشتن را در وبال افگندم و حالمن بیهوده خوی. سهو معصوم نتواند بود

بود  می همچنان در زیر تخت. او پیش این مرد نریزم ينم و آب روکبریشان منغص ن
 . تا رایت شب نگوسار شد
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 شیدکصبح آمد و عالمت مصقول بر
 افور بردمیدکوز آسمان شمامه 

 بود خویشکه دست قرطه شعر ک یگوی
 تا جایگاه ناف بعمدا فرو درید

. ت بنشستک يبیرون آمد و برباال یمرد بیگانه بازگشت و درودگر بآهستگ
اگر نه آزار تو حجاب : رد و گفتکبآزرمش بیدار  کنی. ردکزن خویشتن در خواب 

ن چون ک، لیردمکحفاظان  یو عبرت دیگر ب یمن آن مرد را رنجور گردانیدم يبود
و مقرر  ،شناسم می خود دانم و شفقت تو براحوال می تو در حق خویش یمن دوست

اگر از این نوع  ،یدیدار من خواه يبرا یو بینای یفراغ من طلب يبرا یه زندگانکاست 
ردن و کجانب دوست تو رعایت . از وجه سهو باشد نه از طریق عمد یاندیش یپریشان

 . آزرم مونس تو نگاه داشتن الزم آید

ه در باب تو کن کو مرا بحل  ،دار و هراس و نفرت را بخود راه مده يدل قو
در میان آورد و خشم  یزن نیز حلم. داشت یاندیشیدم و از هر نوع بدگمان يهرچیز

 . زایل گشت یجانبین تمام

و این مثل بدان آوردم تا شما همچون درودگر فریفته نشوید و معاینه خویش 
 . را بزرق و شعوذه و زور و قعبره او فرو نگذارید

 د خنداندر دهان دار تا بو

 ن دندانکند بک یچون گران
 جا داغ بایدت فرمودکهر

 نداردسود یچون تو مرهم نه

جوید و  یکنتواند پیوست نزدی يمسافت قصد يه بسبب دورکو هر دشمن 
و بتقرب و تودد و تملق و تلطف خویشتن در معرض  ،خود را از ناصحان گرداند

صت مهیا بدید باتقان و بصیرت و چون بر اسرار وقوف یافت و فر ؛محرمیت آرد
خطا  یو چون قضا ب. حجاب باشد یه گشاید چون برق بکو هر زخم  ،ندکار کدست ب

و رویت  يیاست و مقدار راکو  یو من زاغان را آزموده بودم و اندازه دوربین. رود
ن و بعد غور ایشا يرا یروشن ،تا این ملعون را بدیدم و سخن او بشنود ؛ایشان بدانسته

 . مقرر گشت

رم و مرفه و کتا آن زاغ را عزیز و م ،بومان باشارت او التفات ننمود کمل
شتن که بکهمان وزیر . و داشت مبالغت نمایندکومثال داد تا در نی ،محترم با او ببردند
نید و کچون دشمنان  یزندگان يبا و يشید بارک یاگر زاغ را نم: او مایل بود گفت

ار ما و که موجب آمدن جز مفسدت ک ،ر او ایمن مباشیدکو ماز غدر  یطرفۀالعین
نظیر  یاز استماع این نصیحت امتناع نمود و سخن مشیر ب کمصلحت حال او نیست مل

 . را خوار داشت

زیست و از رسوم طاعت و  می و زاغ در خدمت او بحرمت هرچه تمامتر
رد و حرمت ک می فق تمامفا رکو با یاران و ا. گذاشت ینم یآداب عبودیت هیچیز باق
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در دل  يو هر روز محل و. داشت می ار او نگاهکفراخور حال او و براندازه  کهر ی
داشتندو در  می او را محرم یو در همه معان ،افزود می شد و می و اتباع شریفتر کمل

در محفل خاص و  يو روز ،پیوستند می ابواب مهمات و انواع مصالح با او مشاورت
مرا عقوبت  یگناه یمرا بیازارد و ب یموجب یزاغان ب کمل: هکگفت  مجلس غاص

ینه خویش نخواهم و او را که تتا کو چگونه مرا خواب و خورد مهنا باشد  ،فرمود
این نهمت  كو در ادرا» الطبیعۀ واجبۀ یافۀ فکال«اند  ه گفتهک ؟دست برد مردانه ننمایم

و بحقیقت . تدبر روزگار گذاشتر و کردم و مدت دراز در این تفکتامل  یبس
ه تال من در هیات و صورت زاغانم بدین مراد نتوانم رسید و بر این غرض کشناختم 

از دست خصم جائر و بیم  یه چون مظلومکو از اهل علم شنوده ام . قادر نتوانم شد
و  ،رده باشدکپذیرفته  یسلطان ظالم دل بر مرگ بنهد و خویشتن را بآتش بسوزد قربان

ه تا مرا کبیند فرماید  کمل ياگر را. ه در آن حال گوید باجابت پیونددکر دعا ه
ه مرا کبخواهم  ،عزاسمه ،يآتش بمن رسید از بار یه گرمکسوزند و دران لحظت 

مگر بدان وسیلت برآن ستمگار دست یابم و این دل بریان و جگر سوخته  ،بوم گرداند
دید حاضر  می شتن او صوابکه کمع آن بوم و در این مج. حاصل آرم یرا بدان تشف

 : گفت ،بود

 شوخ و چو الله تیره دل  یگر چو نرگس نیست
 و ده زبان همچون گل و سوسن مباش يپس دو رو

در جمال ظاهر و قبح باطن چون شراب  ،ارکم يا ،و راست مزاج تو
پلید و و اگر شخص . پاشند يه زهر در وکاست  يو رنگ و خوش بوکنی یخسروان

و سیرت مذموم تو از قرار  كجثه خبیث ترا بارها بسوزندو دریاها برانند گوهر ناپا
 ،شود و نه بآتش بسوزد كعقیدت تو نه بآب پا يژکو خبث ضمیر و  ،خویش نگردد

و اگر ذات خسیس . یه آیکو در هر صورت  یه باشکگردد هرگونه  می و با جوهر تو
همچون آن  ،تو از صحبت و مودت زاغان نگذرد تو طاووس و سیمرغ تواند شد میل

دست رد بر سینه همه  ،ردندکعرضه  یبشوی يوه را بر وکه آفتاب و ابر و باد وکموش 
. ه از جنس او بود بناز در برگرفتکرا  یو موش ،همه زد يآنها نهاد و آب سرد بر رو

 :هکچگونه؟ گفت : پرسید کمل

پیش  ينشسته بود غلیواژ موش بچه ا يمستجاب الدعوه بر جویبار يزاهد* 
باز . پیچید تا بخانه برد یبرداشت و در برگ ،آمد یشفقت يزاهد را بر و. او فروگذاشت

او را  ،یرد تا ایزد تعالکرسد دعا  یباشد و زیان یه اهل خانه را ازو رنجکاندیشید 
در سایه چاه ه آفتاب رخسارش آتش کچنان ،ل تمام اندام گردانیدکدختر پرداخته هی

 . زد و سایه زلفش دود از خرمن ماه برآورد

ه چون فرزندان عزیز تربیت کبرد و فرمود  يمرید کوانگاه او را بنزدی
چون یال . مرید اشارت پیر را پاس داشت ودر تعهد دختر تلطف نمود. واجب دارد

 یتو ترا از جف يبزرگ شد ،دختر يا: شید وایام طفولیت بگذشت زاهد گفتکبر
: دختر گفت. ن تا ترا بدو دهمکاختیار  یرا خواهکاز آدمیان و پریان هر ،جاره نیست

مگر : گفت. ت او را حاصل باشدکه انوع قدرت و شوکتوانا و قادر خواهم  يشو
این دختر : زاهد آفتاب را گفت. يآر: هکجواب داد . یخواه می آفتاب را

 يقو يتوانا يه شوک ،م تو آیدکه در حکخواهم  می ،لستکوصورت مقبل شکنی
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ه نور مرا ک ،تر نشان دهم يمن ترا از خود قو: هکآفتاب گفت . آرزو خواستست
زاهد همان . بپوشاند و عالمیان را از جمال چهره من محجوب گرداند، و آن ابر است

ه کتر است  يباد از من قو: گفت. او آمد و همان فصل سابق باز راند کساعت بنزدی
پیش باد . چون مهره ام در دست بوالعجب يو پیش و ،ه خواهد بردکر جانب مرا به

ه مرا ک ،وه راستکقوت تمام براطالق : باد گفت. متقدم تازه گردانید يرفت و فصلها
 ت مرا در لباس منقصت بازکو دوام حر ،رده ستکنام  يپا كسر خا کسب

م از آواز نرم ک يزور من در وو اثر  ،قرار گرفته ين برجاکوثابت و سا ،گوید می
موش از من : هکجواب داد . بازگفت يوه این غم و شادکزاهد با . رکاست در گوش 

افد و در دل من خانه سازد و دفع او برخاطر که همه اطراف مرا بشکتر است  يقو
زاهد او را برموش . من اینست يشو ،گوید می راست:دختر گفت. نتوانم گذرانید

ن تا کدعا : دختر گفت. جفت من از جنس من تواند بود: هکب داد جوا ،ردکعرضه 
هر دو . بخواست و اجابت یافت یزاهد دست برداشت و از حق تعال. من موش گردم

همین  ،ار غدارکم يا ،ار توکو  ،و مثل تو همچنین است. دیگر داد و برفتکرا به ی
 . مزاج دارد

 !آن  نه این تمام و نه ،یمان یبمار ماه
  ی؟ مار باش یا ماهینکچ یمنافق

دولتان است این نصایح ندانست شنود و  یه رسم بکبومان را چنان کمل
و مثل  يایت دل گشاکایشان ح يبرا يوزاغ هر روز. عواقب آن را نتوانست دید

افزود تا بر  می در محرمیت خویش یو بنوع ،يآورد می غریب و افسانه عجیب

چون . زاغان رفت کناگاه فرومولید و نزدی. ایشان وقوف یافتغوامض اسرار اخبار 
 : گفت ؟یا عصام كما وراء: زاغان او را بدید پرسید کمل

 ه در مدد تو ک ،منهزم يشاد شو ا
 ضت ظفر آید کحمله تایید و ر

از اشارت : گفت. ار را باید بودک ،بایست بپرداختم می آنچه کو بدولت مل
بومان در  یتمام: گفت. تا مثال داده شود يورت مصلحت باز نماص ،تو گذر نیست

. هیزم بسیار است یکو در آن نزدی. شوند می جمله يو روزها درغارد ان وهکفالن 
و برخت شبانان . بنهند ينند و بر در غارکازان نقل  يزاغان را بفرماید تا قدر کمل
. ازان بیارم و زیر هیزم نهم یفروغ من ،چرانند آتش باشد می گوسپند یه در آن حوالک
ه از بومان کچون آتش بگرفت هر . ت پر آن را بچالنندکمثال دهد تا زاغان بحر کمل

 . ه در غار بماند از دود بمیردکبیرون آید بسوزد و هر

بومان بدین  یو تمام ،ه صواب دید پیش آن مهم باز رفتندکبر این ترتیب 
و . ام بازگشتندکفتح بزرگ برآمد و همه شادمان و دوست و زاغان را ،حیلت بسوختند

آن زاغ غلو و مبالغت نمودند و  یحمید و مآثر مرض یر مساعکر در ذکو لش کمل
آن بر زبان  يد راثنا ،خوب گفت يرا دعاها کو او مل. اطناب و اسهاب واجب دیدند

ایل آن روز دیدم من مخ. باشد کهرچه از این نوع دست دهد بفر دولت مل: هکراند 
 . جایز شمردند یپیوستند و از آن جنس اقدام يه آن مدبران قصدک
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 تو چشم سرخ  کار بملکرد آن سپید ک
 گشت و جهان شد برو سیاه يتا زرد رو

مدت دراز صبر چگونه : هکاو را پرسید  کمحاورت مل يدر اثنا يو روز
رد و کم توانند کاومت ه اخیار با صحبت اشرار مقک ؟ن شد در مجاورت بومکمم
رضا و فراغ  يبرا ،ن عاقلکل ،همچنین است: گفت. ریم از دیدار لئیم گریزان باشدک

ه پیش آید آن را چون یار دل خواه و کو هر محنت  ،از شداید تجنب ننماید ،مخدوم
 یامکو صاحب همت ثابت عزیمت بهر نا. بنشاط و رغبت در برگیرد يمعشوق ماه رو

 . ر مقام اندوه و ضجرت نیفتدو مشقت د

حادث گشت ودران نفس و عشیرت و  كار بزرگ و مهم نازکجا کوهر 
رود و  یدفع خصم و قمع تواضع يو والیت دیده شد اگر در فواتح آن برا کمل

ه عواقب آن بفتح و نصرت مقرون خواهد بود کتحمل افتد چون مقرر باشد  یمذلت
 ». العمل خواتیمه كمال«گوید  می ب شرعه صاحک ،نیارد یخردمند وزن کبنزدی

 ام تو امروز کند کتلخ  یه همک يگرد
 ر فتح کفردا نهد اندر دهن تو ش

در میان ایشان :گفت. يبازگو ییاست ودانش بومان شمتکاز  كگفت  کمل
 او را ضعیف يرد و ایشان راک می شتن من اشارتکه بکمگر آن ،ندیدم یکهیچ زیر

ه من کردند کو این قدر تامل ن ،ایح او را بسمع قبول اصغا نفرمودندونص ،پنداشتند می

 يرکناگاه م،موسوم بودم يخرد كدر میان قوم خویش منزلت شریف داشتم و باند
نه بعقل خویش این بدانستند و نه از ناصحان قبول . یابم ياندیشم و فرصت غدر

ادشاهان را در تحصین خزاین پ«و گویند . و نه اسرار خود از من بپوشیدند ،ردندک
 ». خاصه از دوستان نومید و دشمنان هراسان ،اسرار احتیاط هرچه تمامتر فرض است

: گفت. وزرا ينماید و ضعف را می یبوم مرا بغ كموجب هال: گفت کمل
و  ،پیدا نیاید یدر طبع او بغ يه ظفرکباشد  یسکم کو  ،فرماید می هکهمچنین است 

شره نماید و  یو در خوردن طعام زیادت ،باشد ورسوا نگردد بر صحبت زنان حریص
بران کمت«ه کاند  و گفته. ثقت افزاید و بسالمت ماند يرا کیکو بوزیران ر ،بیمار نشود

ادب را سمت شرف،  یو نه ب ،و نه بد دخلت را دوستان بسیار ،را ثنا طمع نباید داشت
ه کو نه پادشاه جبار متهاون را  ،یگناه یو نه حریص را ب ،يارکوکو نه بخیل را نی

 ». و صالح رعیت کدارد ثبات مل يرا کیکوزیران ر

و دشمنان را بخالف مراد تواضع  يردکاحتمال  یصعب مشقت: گفت کمل
وجه و  یب یچشم دارد اول حمیت یه دران نفعکشد ک یه رنجکهر«: گفت. ينمود

ه چون کس را توان خواند کرد تمام آن چه م ،ردکانفت نه در هنگام از طبع دورباید 
مصمم گشت نخست دست از جان بشوید و دل از سر  يراک يعزیمت او در امضا

 . بگریرد آنگاه قدم در میدان مردان نهد

 و برون ناید زجانک یهمت شگرف یآنت ب
 و فرو ناید زتنک يدولت سوار یوانت ب
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گشت چون  یراض یکبخدمت غو يه مارکرسیده است  کو بسمع مل
 :چگونه؟ گفت: هکپرسید  کصالح حال و فراغ وقت دران دید؟ مل

ه از کرد و ضعف شامل بدو راه یافت چنانکاثر  يرد مار يه پیرکاند  آورده
 صورت یقوت زندگان یه نه بک ،ار خویش متحیر گشتکو در  ،ار بازماندکش

را بازنتوان آورد  ینه جواکاندیشید . شد می نکردن ممکار کقوت ش یبست و نه ب می
 . یپایدارست يپیر یکاشکو 

ه کاست  یامیدوار بودن هوس کرم عهد فلکو از زمانه وفا طمع داشتن و ب
 يجستن و از آتش سرد یکچه در آب خش ،هیچ خردمند خاطر بدان مشغول نگرداند

 . محترق باشد يه آن نتیجه صفراهاکاست  یطلبیدن سودای

 یو عوض جوان،و تدبیر مستقبل از مهمات است ،گذشته را بازنتوان آورد
و مرا فضول از . ه در بقیت عمر قوام معیشت بدان حاصل آیدکاست  یتجربت كاند

ه در راه افتاد ک یوا ز مذلت. نهاد يم آزارکار بر قاعده ک يرد و بناکباید  می سر بیرون
 . ستکه احوال دنیا میان سرا وضرا مشترک ،نتافت يرو

 ابت باشدکهمیشه در ر يپا ین
 در حسابت باشد  کبد نیز چو نی

امگار و ک کان بسیار بودند و ملکه درو غوکرفته  يران چشمه اکوانگاه بر 
: هکپرسید  یکغو. بیفگند یساخته بر طرف یکو خویشتن چون اندوه نا ،مطاع داشتند

ادت حیات من ه مک ،یست بغم خوردن از من سزاوارترک: گفت! بینم  می كترا غمنا
ه آن بر من حرام گشتست و بدان کافتاده است  یو امروز ابتالی ،بود كار غوکاز ش

برفت و  كآن غو. را ازیشان بگیرم نگاه نتوانم داشت یکه اگر یکجایگاه رسیده 
بچه سبب این بال بر تو : هکاز مار پرسید  کمل. خویش را بدین خبر بشارت داد کمل

ردم و او از پیش من بگریخت و خویشتن در خانه ک یکوقصد غ: گفت ؟نازل گشت
آسیب من به  ،بود و پسر زاهد حاضر کخانه تاری ،من براثر او درآمدم. افگند يزاهد

 يبدو نمودم و برجا یدندان یهم در آن گرم ،است كپنداشتم غو ،انگشت او رسید
از : گفت می د ورک می دویدو لعنت می زاهد از سوز فرزند در عقب من. سرد شد

 كو البته غو ،يان شوکغو کب ملکخواهم تا تو را ذلیل گرداند ومر می پروردگار
نون بضرورت اینجا آمدم تا کو ا. ندکایشان بر تو صدقه  که ملکخورد مگر آن ینتوان

ان را این کغو کمل. گردم یراض یو تقدیر آسمان یم ازلکبر من نشیند و من بح کمل
 يبر و. ردکصورت  يو معجز يو عز یو منقبت یوخود را دران شرف ،باب موافق افتاد

 کمل یزندگان: بگذشت مار گفت يچندکچون ی. نمود می نشست وبدان مباهات می
: گفت. ه بدان زنده مانم و این خدمت بسر برمکباید  يو طعمه ا یمرا قوت ،دراز باد

ا مذلت نشمرد و در لباس عار شناخت آن ر می یه در آن تواضع منفعتکم آنکبح ،یبل
 . پیش طبع نیاورد

دشمن و صالح عشیرت  كه هالکردم همین مزاج داشت ک يو اگر من صبر
ه کوتر و زودتر مستاصل توان گردانید کو نیز دشمن را برفق و مدارا نی. را متضمن بود

انا س اگر چه توک که یک. » يه مردکخرد به «اند  و از اینجا گفته. ابرهکبجنگ و م
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اما . بیش نتواند زد ،یا غایت آن بیست را ،رود ده تن را یمصاف يو در رو ،ودلیر باشد
آبادان را  یگران و والیت يرکپریشان گرداند و لش یکرت ملکف کمرد با غور دانا بی

افتد آن قدر  یو آتش با قوت و حدت او اگر در درخت. ندکدر هم زند و زیر و زبر 
 . زمین باشد يوه بر رکتواند سوخت 

ه ازان بزرگتر نباشد از بیخ کخویش هر درخت را  یو آب بالطف و نرم
و  ،ء قط اال زانهیش یان الرفق فکما «: علیه السالم یقال النب. ه بیش قرار نگیردکند کبر
: آن را بسیار باید شمرد كه اندکو چهار چیز است » . ء اال شانهیش یان الخرق فکما

وفر دولت و سعادت ذات  يار به اصابت راکو این . دشمن و وامو  يآتش و بیمار
 . نظام گرفت کمل

 وهکبرد تیغت ز نایبات ش
 ونکداد رایت بحادثات س

س کایستند مظفر آن  یفایت مهمکو يارکاگر دو تن در طلب «اند  و گفته
ه ثابت کو اگر دران برابر آیند آن  ؛ه بفضیلت مروت مخصوص استکآید 

واگر دران نیز  ،ه یار و معین بسیار داردکافتد آن یو اگر دران هم مساوات ،عزیمتست
 ». ه سعادت ذات و قوت بخت او راجح استکنتوان یافت آن یتفاوت

 پیش سپاه تست زبخت تو پیشرو
 تست ز عدل تو پاسبان کبر بام مل

ه از بطر نصرت ایمن باشد و ک یه با پادشاهکهر«ه کما گویند کو ح
 ،ند مرگ را بحیلت بخویشتن راه داده باشدکهشت هزیمت فارغ مخاصمت اختیار ازد

 ياز دقایق و غوامض مهمات بر و یکخاصه مل ،را بوحشت از پیش رانده یو زندگان
 يو خشم و رضا وشتاب و درنگ اندران بر و یو درشت یو موضع نرم ،پوشیده نگردد

شناسد و  می ارهاکم حال و مآل در فاتحت و مصالح امروز و فردا و مناظ ،مشتبه نشود
روا ندارد باس  یو بهیچ وقت جانب حلم و استمالت نامرع ،بیند می آن كوجوه تدار

 ». و سیاست مهمل نگذارد

ه پیش حزم کو حفظ آن اثر نیست  کو امروز هیچ پادشاه را در ضبط ممال
مردمان چندین لطایف و در تربیت خدمتگاران و اصطناع  ،گردد می میسر کوعزم مل

 کمل يه بتلقین دولت وهدایت راکنتوان آورد  يعواطف و بدایع عوارف بجا
 . دارد می بندگان يفرماید و مثال نفس عزیز خود را فدا می

و اشارت و  يات راکفایت این مهم و برافتادن این خصمان ببرک: گفت کمل
 . میامن اخالص و مناصحت تو بود

رده ام آثار ونتایج آن چنین ظاهر کتماد برمضا و نفاذ تو ه اعک يارکو در هر 
 . گشته است

بدامن اقبال او  یامکه زمام مهمات بوزیر ناصح سپارد هرگز دست ناکو هر
 . حوادث ساحت سعادت او نسپرد ينرسد و پا
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 نمک ينهم یا بهر چه را يبهرچه رو
 یاست دست مرا تا تو دست یار من يقو

و بر  يه مدت دراز در خانه دشمنان بماندکاز خرد تو آن بود  یو معجزتر آیت
. یگشت یو موجب نفرت و بدگمان يگرفتند یه دران عیبکنرفت  يلمه اکزبان تو 

و  ،بوده است کارم عادات ملکمن در همه ابواب بمحاسن اخالق و م ياقتدا: گفت
انه را د رهمه ابواب کلو مآثر م ،اقتباس نموده ام يخصال و یبقدر دانش خود از معال

و حصول اغراض و نجح مرادها در متابعت  ،امام و پیشوا و قبله و نمودار خویش ساخته
اصالت  ،بحمداهللا و منه ،را که ملک ،رسوم ستوده و مشایعت آثار پسندیده آن دانسته

 . ت ومهابت و شجاعت جمع استکوه و شوکو اصابت تدبیر باش

ه لطف گفتار تو بجمال کدرگاه ترا چنان یافتم گفت از خدمتگاران  کمل
ردن ک یفایت توانستک یبدین بزرگ یو بنفاذ عزم و ثبات حزم مهم ،ردار مقرون بودک

ه در آن ک ،داشت یغرت تو مارا این نصرت ارازن یکبیمن نقیبت و مبار یتا ایزد تعال
 یه بدشمنکچه هر. شد و نه لذت خواب و قرار می غصه نه حالوت طعام و شراب یافته

فش از دستار و روز از کاز سر و  ينرهد پا يقاهر مبتال گشت تا از و یغالب و خصم
 ،مزه نیابد یشامل پدید نیامد از خوردن یتا بیمار را صحت«ما گویند کو ح. شب نشناسد

ایمن نگردد  یو مردم هزار سال تا از دشمن مستول ،و حمال تا بار گران ننهاد نیاساید
ایشان در بزم  که سیرت و سریرت ملکنون باز باید گفت کا» . سینه او نیارامد یگرم

 . یو رزم چگونه یافت

بر نه در موضع کو بطر و فخر و  یار او برقاعده خویشتن بینک يبنا: گفت
راست محروم و از  يو از فضیلت را ،و با این همه عجز ظاهر و ضعف غالب ،دیدم

شتن من که بکمگر آن. اتباع از این جنس یو تمام. یبنص یمزیت اندیشه بصواب ب
دام خصلت او در چشم تو بهتر آمد و دالیل عقل ک: هکپرسید  کمل. ردک می اشارت

ه هیچ نصیحت از کو دیگر آن ،شتن منک ياول را: گفت ؟او بدان روشن تر گشت
اهیت خواهد رکه موافق نخواهد بود و بسخط و ک یاگرچه دانست ،يمخدوم نپوشانید

و . يجایز نشمرد یکو تهت یو عنف ینگاه داشت يو دران آداب فرمان بردار ،شیدک
و حانب تعظیم مخدوم را هرچه بسزاتر رعایت  ،یگفت می سخن نرم و حدیث برسم

 يه در خشم بر وک يبازراند یتنبیه در عبارت يدید یخطای يو اگر در افعال و. يردک
و  ،يسر بر بیان امثال و تعریضات شیرین مشتمل بوده سراکزیرا  ،یگشاده نگشت

خویشتن در  يو خود سهوها يگردانید می ایت مقررکح يمعایب دیگران در اثنا
شنودم  يروز. يه او را بدان مواخذت نمودک ینیافت يو بهانه ا یشناخت می ضمن آن

بدان و . است یرا منزلت شریف و درجت عال يجهان دار: هکگفت  می را که ملک
و مساعدت سعادت بدست  کوشش و آرزو نتوان رسید و جز به اتفاقات نیکمحل ب

و چون میسر شد آن را عزیز باید داشت و در ضبط و حفظ آن جد و مبالغت . نیاید
م رود و مهمات را خوار کارها غفلت که درکبصواب آن الیق تر  یو حال. باید نمود

 يامل و عدل شامل و راکحزم  یدولت بو استقامت  کمل يه بقاک ،شمرده نیاید
نرفت و مناصحت او مقبول  ین بسخن او التفاتکل. ن نباشدکراست و شمشیر تیز مم

 . نبود
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 ار از چپ وز راست کتا زبر و زیر شد همه 

حاصل آمد و نه او بخرد و حصافت  يیاست او ایشان را فایده اکنه از عقل 
 اند  تهراست گف. خویش از این بال فرج یافت

 ». اال مضیعا یو ال امر للمعص«

 ». لمن الیطاع يال را« : گوید می رم اهللا وجههک یوامیر المومنین عل

اگرچه در تضرع و  ،دشمن ياید راکان غدر و مکاینست داستان حذر از م
و دشمنان  يخصمان قو ،با عجز و ضعف خویش ،تنها یه زاغک ،تذلل مبالغت نماید

واال هرگز . و قلت فهم ایشان بود يت راکبسبب ر ،ن جمله بوانست مالیدانبوه را بر ای
بچشم  یه در این معانکو خردمند باید . يو آن ظفر در خواب ندید ينرسید بدان مراد

ه بر دشمن اعتماد نباید کعبرت نگرد واین اشارت بسمع خرد شنود و حقیقت شناسد 
 . ضعیف نماید یالو خصم را خوار نشاید داشت اگرچه ح ،ردک

 اندر سر روزگار بس بازیهاست ک

و مربع تر  یو دوستان گزیده و معینان شایسته را بدست اوردن نافع تر ذخیرت
ه هم دوستان را عزیز و ک،را هر دو طرف ممهد شد یسکواگر . باید پنداشت یتجارت

مال کب ،ند چیدار دامن در تواکر تواند داشت و هم از دشمنان غدار و مخالفان مکشا
 . بیابد یمراد و نهایت آرزو برسد و سعادت دوجهان

 . التوفیق لما یرضیه یواهللا ول    

 

 

 باب القرد و السلحفاة    

از نفاق خصم و  یشنودم داستان تصون از خداع دشمن و توق: گفت يرا
ه د کس کند مثل آن کنون بیان کا. ه ازان واجبستکمال تحرز کفرط تجنب و 

 . نهمت غفلت برزد تا ضایع شود كجد نماید و پس از ادرا يچیز سبکر

و  کچه بسیار نفایس باتفاق نی ،ه نگاه داشتکسب آسانتر ک: برهمن گفت
ثاقب و  ياما حفظ آن جز برایها ،حاصل آید یواهتمام یسع یمساعدت روزگار ب

پیرایه حزم ه در میدان خرد پیاده باشد و از کو هر. صائب صورت نبندد يتدبیرها
 یو در دست او ندامت و حسرت باق ،تسب او سخت زود در حیز تفرقه افتدکعاطل م

 . بباد داد یشید و بنادانکجهد زیادت بوزنه را در دام  یه باخه بکچنان ،ماند

 : گفت ؟چگونه: پرسید يرا

وافر  با مهابت. داشتند یکارداناه نام ملکو  ،بوزنگان بسیار بودند يدر جزیره ا
ه بهار عمر و موسم ک یچون ایام جوان. امل و فرمان نافذ و عدل شاملکو سیاست 

در اطراف پیدا آمد و اثر خویش در قوت ذات و  ياست بگذشت ضعف پیر یامرانک
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 . نور بصر شایع گردانید

ند و کبدل  يبذبول پیر یه طراوت جوانبکو عادت زمانه خود همین است 
 . استیال دهد يانگررا بر عز تو یذل درویش

نماید و زینت و زیور مموه بر دل و  می خویشتن را در لباس عروسان بجهانیان
خردان گردانیده است و  یآرایش ظاهر را مدد غرور ب. دهد می عرض کجان هری
افتند  می تا همگان در دام آفت او ،ردهکاصل را مایه شره و فریب حریصان  ینمایش ب

ر خلقتش غافل و از دناءت طبع و کاز خبث باطن و م ،شوند می او يو اسیر مراد وهوا
 خبر  یعهدش ب یسست

 هست چون مار گرزه دولت دهر
 نرم و رنگین و اندرون پرزهر

 توانگر ودرویش ،در غرورش
 شاد همچون خیال گنج اندیش 

 يو رو ،نبندد یودل در طلب جاه فان ،الفتات ننماید یو خردمند بدین معان
 يو اگر از مال چیز ،دار است يه جاه و عمر دنیا ناپاکزیرا  ،آرد یسب خیر باقکب

ه کافتند  يرده در وکبدست آید هم بر لب گور بباید گذاشت تا سگان دندان تیز 
 ». میراث حالل است«

 ؟ چیست دنیا و خلق و استظهار

 پر از سگ و مردار یدانکخا
 خامش این همه فریاد  کبهری

 این همه باد  كتوده خا کیبهر 
 ینه کهست مهر زمانه پر

 سیر دارد میان لوزینه

و هیبت او  کو حشمت مل ،ارداناه فاش شدکو ضعف  ير پیرکدر جمله ذ
ه آثار سعادت در ناصیت کتازه در رسید  یجوان يو يا زاقربا. نقصان فاحش پذیرفت

 يو استحقاق و ،پیدا ينات وکات و سکو مخایل اقبال و دولت در حر ،ظاهر بود يو
تقدیم ابواب سیاست و  يو استقالل و ،معلوم يو منزلت جهان دار یبرتبت پادشاه

 . تمهید اسباب ایالت را مقرر

ر برآمد و نواخت و تالف و مراعات کو بدقایق حیلت گرد استمالت لش
ت و متابعت همه برطاع يو دلها ،او در ضمایر قرار گرفت یتا دوست ،ردکرعیت پیشه 

بیچاره را . بدو سپرد کار بیرون آوردند و زمام ملکپیر فرتوت را از میان  ،او بیارامید
انبوه بود و  يه آنچا بیشه اک ،شیدکاز ساحل دریا  یرد و بطرفکباضطرار جال اختیار 

 ه از ثمرات آن حاصلک یو بقوت ،انجیر بر آب مشرف بگزید یو درخت. میوه بسیار
و بضاعت آخرت  ،ساخت می بتوبت وا نابت یو توشه راه عقب ،انع گشتآمد ق می

 . ردک می بطاعت و عبادت مهیا

 ه برگذردکبار مایه گزین 
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 چند ياین ههم بارنامه رو

 يروز. يو بسایه آن استراحت طلبید ینشست يو در زیر آن درخت باخه ا
یافت و  یلذت ،ن بگوش او رسیددر آب افتاد آواز آ یکناگاه ی ،چید می بوزنه انجیر

وبآواز  یبینداخت يو هر ساعت بدان هوس دیگر. پیدا آمد يدر و یو نشاط یطرب
و . اندازد می او يه براکرد ک می خورد و صورت می سنگ پشت آن. ينمود يتلذذ

سوابق معرفت این  یه بکاندیشید . دارد می و شفقت در حق او واجب یاین دل جوی
ه چه نوع اعزاز وا کاگر وسیلت مودت بدان پیوندد پوشیده نماند  ،مایدفر می رمتکم

. خطیر از صحبت او بدست آید ینفیس و موهبت یو چنین ذخیرت ،فرماید می رامک
و شنید و اهتزاز تمام دید کنی یجوان. ردکبوزنه را آواز داد و صحبت خود برو عرضه 

بودند در دو  می جان کو مثال چون ی ؛مال افتادکب یدیگر میل کازیشان بی کو هری
 . دل در دو سینه کتن و ی

 . مثل المصافاة بین الماء و الراح

م شد و هم باخه بمحبت او مستظهر کهم وحشت غربت از ضمیر بوزنه 
 . گشت

 دکمو یگرفت و دوست می و هر روز میان ایشان زیادت رونق و طراوت
 . برین گذشت یو مدت. گشت می

بت باخه از خانه او دراز شد جفت او در اضطراب آمد و غم و چون غی

جواب داد . باز گفت يایت خود با یارکو ش ،حیرت و اندوه و ضجرت بدو راه یافت
 ،خواهر يا: گفت. ترا از حال او بیاگاهانمیو مرا دران متهم ندار ینکن یاگر عیب: هک

شارت تو تهمت و بچه تاویل و در ا ،در سخن تو چگونه ریبت و شبهت تواند بود
دل و جان بر  ،گرم آغاز نهاده است و یقرین ياو با بوزنه ا: گفت ؟صورت بندد

و آتش فراق تو  ،شمرد می و مودت او از وصلت تو عوض ،ردهکصحبت او وقف 
ه متضمن کاندیش  يتدبیر ،غم خوردن سود ندارد. دهد می یینکبآب وصال او تس

هیچ حیلت و تدبیر ایشان را واجب تر از . دو رایها در هم بستند پس هر. فراغ باشد
واو خود باشارت خواهر خوانده بیمار ساخت و جفت را استدعا . بوزنه نبود كهال

 . ردکاعالم  یرد و از ناتوانک

ه بخانه رود و عهد مالقات با اهل و فرزند کخواست  يباخه از بوزنه دستور
و تلطف برآمد و از هر  یگرد دل جوب. ید زن را بیمار دیدچون آنجا رس. تازه گرداند
از خواهر . و بهیچ تاویل لب نگشاد ننمود یالبته التفات. و تودد در گرفت ینوع چاپلوس

 يبیمار: گفت ؟موجب آزار و سخن ناگفتن چیست: هکخواهنده وتیمار دار پرسید 
 ؟ردن یابدکرخصت حدیث ه از دارو نومید باشد و از عالج مایوس دل چگونه ک

ه کاین چه داروست : چون این باب بشنود جزعها نمود و رنجور و پرغم شد وگفت
زودتر بگوید تا  ؟توان شد یتوان یافت و بجهد و حیلت بران قادر نم یدر این دیار نم

. رد دریغ ندارمکبجویم و اگرجان و دل بذل باید  کدر طلب آن بپویم و دور و نزدی
 یو آن را هیچ دارو نم ،معالجت آن بابت زنان باشد،این نوع درد رحم: هکجواب داد 

همچنین : هکجواب داد  ؟جا بدست آیدکآن : باخه گفت. توان شناخت مگر دل بوزنه
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و اال این بیچاره را نه امید ،یو ترا بدین خواندیم تا از دیدار بازپسین محروم نمان ،است
باخه از حد گذشته رنجور و متلهف شد و . منتظر است و نه راحت صحت یخفت باق

طمع در . ندید یاندیشید مخلص كو هرچند وجه تدار ،و متاسف گشت كغمنا
و سوالف  ینم و چندان سوابق دوستکاگر غدر : دوست خود بست و با خود گفت

رم و عهد ثبات کو اگر بر ،بهره گردم یو مروت ب يرا مهمل گذارم از مرد ییگانگ
ه عماد دین کر و منقصت غدر صیانت نمایم زن کم و جانب خود را از وصمت مورز

رد و کب یاز این جنس تامل. خانه و نظام تن در گرداب خوف بماند یاست و آبادان
ه ک ،بر دارو قرار داد يدر این تردد و تحیز ببود آخر عشق زن غالب آمد و را یساعت

 . سنگین بود کشاهین وفا سب

ه تا بوزنه کو دانست . و یصم یء یعم یالش کگفت علیه السالم حبو پیغامبر 
 . را د رجزیره نیفگند حصول این غرض متعذر و طالب آن متحیز باشد

 در حال ضرورات مباح است حرام 

و اشتیاق بوزنه بدیدار او هرچه صادق . بوزنه باز رفت کبدین عزیمت بنزدی
 كافگند اند يه بر وکچندان. غالبتر شده تر گشته بود و نزاع بمشاهدت او هرچه

. ردک یشافکو از حال فرزندان و عشیرت است ،یافت و گرم بپرسید یون وسلوتکس
ه از انس وصال کشده بود  یچنان مستول رنج مفارقت تو بر من: هکباخه جواب داد 

اشیاع ه بوده است از اتباع وکتو و انقطاع  یو از تنهای ،حاصل نیامد یایشان تفرج
 دورتکگشت و صفوت عیش من  می اندیشیدم عمر بر من منغصیهرگه م

و خانه و فرزندان مرا بدیدار  يواجب دار یرامکه اکنون چشم دارم کو ا ؛پذیرفت می
و اقربا  ،تو همگنان را مقرر شود یتا منزلت من در دوست ینکخویش آراسته و شادمانه 

ه ساخته آید پیش تو آرند ک یو طعام ،ل آیدحاص یو مفاخرت یو پیوستگان مرا مباهات
   . ارم تو گزارده شودکاز حقوق م یمگر بعض

و جانب مرا با خویشتن  ينگران ندار یزینهار تا دل بدین معان: بوزنه گفت
ارم تو زیادت است و که اعتداد من بمک ،ینشناس یبدین مواالت و مواخات فضیلت

و . ز عشیرت و والیت و خدم و حشم دورافتاده امچه من ا ،احتیاج من بوداد تو بیشتر
ثابت  ،بحمداهللا و منه ،يخرسند کهرچند مل. ردهکرا نه باختیار پدرود  کو مل کمل

و اگر پیش ازین نسیم این راحت بدماغ من . منازعت مهناتر یتر است و معاشرت ب
ز خویشتن هرگ يام من پیوسته بودکو لذت فراغت و حالوت قناعت ب يرسیده بود

و سمت این حیرت برمن  ،یمنفعت آلوده نگردانیدم كبسیار تبعت اند کبدان مل
 . يسخت نشد

 ه عزت عزلت نیافت هیچ نیافت ک یسک
 قناعت ندید هیچ ندید  يه روک یسک

 یبمودت و صحبت تو بر من منت یه ایزد تعالک یو با این همه اگر نه آنست
ه کداشت مرا از چنگال قراق  یارزان یر چنین غربتتازه گردانید و موهبت محبت تو د

پس بدین مقدمات حق تو بیشتر  ؟يه بستدکو از دست مشقت هجران  يبیرون آورد
ه در میان ک ؛یلف محتاج نیستکبدین موونت وت. است و لطف تو در حق من فراوان تر
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انواع  هک ،نیارد یو هرچه ازان بگذرد وزن ،عقیدت معتبر است ياهل مروت صفا
و چون ازان  ،نمایند می سابقه معرفت با هم نشین در طعام و شراب موافقت یجانوران ب

و باز دوستان را اگرچه بعد المشرقین اتفاق افتد  ،دیگر فارغ آیند کبپرداختند از ی
دیگر  کو راحت ایشان جز به خیال ی ،دیگر صورت نبندد کسلوت ایشان جز بیاد ی

 . گرایند می باشند و برامید خیال بخواب می وصال خوشن نگردد در یوبه کمم

 یغرض ياما برا ،و مقاربت نیست یو اختالف دزدان بخانها از وجه دوست
ند اگر ک يه داربازکس کوآن . چندان رنج برگیرند وگاه و بیگاه تجشم واجب دارند

بزیارت اهل تو ه ک یاگرخواه. باطل احتراز صواب بینند یدوستان دران نشناسند از سع
. ه حدیث گذشتن من از دریا متعذر استکدان  می آیم و دران مبادرت متعین شمرم

هم امن و راحت است و هم  يه در وک ،من ترا برپشت بدان جزیره رسانم: باخه گفت
. رد و زمام اختیار بدو دادکم ک یدمید تا بوزنه توسن يدر جمله بر و. خصب و نعمت

 یرد و از ناخوبک یچون بمیان آب رسید تامل. بخانه نهاد يو رواو را بر پشت گرفت 
ه خردمندان ازان تحرز ک يسزاوارتر چیز: آنچه پیش داشت بازاندیشید و با خود گفت

ه نه در ایشان کزنان  يو از برا ،و غدر است خاصه در حق دوستان یوفای یباند  نموده
: هکاند  و گفته. شم توان داشتچ یحسن عهد صورت بندد و نه ازیشان وفا و مردم

و بر قوت ستور بحمل  ؛مال عیار زر بعون و انصاف آتش وقوف توان یافتکبر«
و هرگز  ،و سداد و امانت مردان بداد و ستد بتوان شناخت ؛بارگران دلیل توان گرفت

 ». ایشان محیط نگردد يیفیت بدعهدکزنان و  يارهاکعلم بنهایت 

بوزنه را . نمود می يو آثار تردد در و ،ردک می ط مناظرهبیستاد و با دل ازین نم

العاقل یبصر بقلبه ماال یبصر «اهللا علیه و سلم  یصل ،ه پیغامبر گفته استکافتاد  یریب
مگر برداشتن من بر تو گران آمد  ؟رت چیستکموجب ف: هکو پرسید  ». الجاهل بعینه

 و از دالیل آن بر من چه یویگ می جاکاز : باخه گفت ؟يو ازان جهت رنجور شد
. تو در عزیمت تو ظاهر است يمخایل مخاصمت تو با خود و تحیر را: گفت ؟یبین می

ه که روز اولست کمن در این اندیشه افتاده ام . یگوی می راست: هکباخه جواب داد 
ه کو چنان ،نباشد یخال یو جفت من بیمار است و البد خلل ،ینمای می تو این تجشم

بوزنه . نتوانم آورد يرام و مالطفت بجاکداست شرایط ضیافت و لوازم امرا
 ،مسرت من معلوم يچون عقیدت تو مقرر است و رغبت در طلب رضا و تحر:گفت
 یو معول دراین معان. بصحبت و محرومیت الیق تر افتد يلف د رتوقف دارکاگر ت

شناسم از خلوص اعتقاد تو  می و آنچه من. برمعاینه ضمایر و مناجات عقاید تواند بود
دل . يو داشت من نتوق الزم شمرکو در نی يه بموونت محتاج گردکآنست  يورا

 . خاطر مگذار یوجه ب یفارغ دار و خطرات ب

 یبدگمان. ت اول تازه گردانیدکباز دیگر بیستاد وهمان فر ،برفت يباخه پاره ا
ه کافتاد باید  یدوست اوشبهتاز  یسکچون در دل : بوزنه زیادت گشت و باخود گفت

اگر  ،و برفق و مدارا خویشتن نگاه دارد ،زود در پناه حزم گریزد و اطراف فراهم گیرد
ند ا زمراعات کو اگر ظن خطا  ،او بسالمت ماند یآن گمان یقین گردد از بدسگال

 دل را. و ازان منقصس صورت نبندد ینیاید و دران مضرت یجانب احتیاط و تیقظ عیب
ه هر ساعت میل او بخیر و شر کو نتوان دانست  ،رده اندکانقالب او قلب نام  يبرا

 . چگونه اتفاق افتد
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 يتاز می رتکه هر لحظت در میدان فکموجب چیست : هکآنگاه او را گفت 
 یزن و پریشان یناتوان. همچنین است: گفت ؟يخور می حیرت غوطه يو در دریا

اعالم  یاز وجه مخالصت مرا از این دل نگران: بوزنه گفت. گرداند می رکمرا متف ،حال
ه ک ،دام علت است و طریق معالجت آن چیستکه کنون بباید نگریست کا. يداد

اند  ردهکاشارت  یطبیبان بداروی: باخه گفت. تو متعذر ننماید يپیش را يوجه تداو
 . زنهدل بو: گفت ؟دام استکآخر : هکپرسید . رسد یه دست بدان نمک

: و با خود گفت ،شد کبسر او برآمد و چشمهاش تاری يدر میان آب دود
نهمت مرا  يو غلبه شهوت و استیال ،شره نفس و قوت حرص مرا در این ورطه افگند

ه بدین ابواب فریفته شده ست و کس نیستم کو من اول . شیدکدر این گرداب ژرف 
ز گشاد جهل و ضاللت بردل خورده و داده و تیر آفت ا يسخن منافقان را در دل جا

ه در آن جزیره افتادم اگر از کچندان. شناسم ینم ير دست گیرکنون جز حیلت و مکا
ه بگریزم کو اگر خواهم  ،بمیرم و محبوس بمانم ینمایم از گرسنگ یتسلیم دل امتناع

 . بهم پیوندد یشوم و خسارت دنیا و عقب كو خویشتن در آب افگنم هال

و علما . سهل است ،وجه معالجت آن مستوره بشناختم: را گفت آنگه باخه
خیرات و ادخار حسنات طلبند  ياز زاهدان آنچه برا یسکه کو ننماید که نیکگویند 

ه از جهت صالح خاص و عام خواهند دریغ ک يروزگار چیز كیا از ملو ،بازگیرد
و من محل این زن » . ونددیا با دوستان درآنچه فراغ ایشان را شاید مضایقت پی ،دارد

. نمکموقوف  یموجب یصحت او ب يه داروکنخورد  یو در دوست ،دانم می در دل تو
و من این  ؟اهل مروت چگونه معذور باشم کبنزدی ،ردن رسدکتا ب ،وا گر این اندیشم

و زنان ما را ازین بسیار افتد و مادلها ایشان را دهیم و دران رنج  ،شناسم می علت را
و اگر . نیارد يایشان خطر يه د رجنب فراغ ما و شفاک ،یکمگر اند ،یشتر نبینیمب

ه در ک ،بر من يآسان بود کو این نی ،یدل با خود بیاوردم یبرجایگاه اعالم دادی
 یعمر بدل حاجت یو دراین باق. صحت زن تو راحت است و در فرقت دل مرا فراغت

ه هیچیز دران بر من از صحبت دل کاده ام افت یرد و در مقامکتوانم  یصورت نم
خیزد  می هایل یو هر ساعت موج ،بباریده است يه بر وکاز بس غم  ،دشوارتر نیست

مگر اندیشه هجران اهل و عشیرت و  ،مقصور شده ست يمن بر مفارقت و يو آرزو
جگر سوز و  ياز آن غمها يچندکو ی ،م گرددکو والیت بفراق او  کر ملکتف
 . جان خوار برهم يرتهاکف

ه چون کبوزنگان را عادت است : ؟ گفتيردکدل چرا رها : باخه گفت
گذرد و دست غم بدامن انس  یه روز برایشان بخرمکروند و خواهند  یبزیارت دوست

ه آن مجمع رنج و محنت و منبع غم و مشقت است و ک. ایشان نرسد دل با خود نبرند
 را تیره یو هر ساعت عیش صاف ،ندکثبات ن يدباختیار صاحب خود بر اندوه و شا

ه انس کآمدم خواستم  می و چون بخانه تو. ندک می را منغص یگرداند و عمرهن می
ه خبر ماللت آن مستوره شنودم و دل با خود کوزشت باشد . دیدار تو بر من تمام شود

چندین سوابق  با«ه کن آن طایفه بد برند کل ،يه تو معذور دارکن است کو مم ،نبرم
 یبمن راجع نم يو طلب فراغ تو در آنچه ضرر ،نماید می اتحاد دراین محقر مضایقت

 ». يگذار می گردد فرو

 . وترکتا ساخته و آماده آیم نی ياگر بازگرد
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و بوزنه را  ،باخه برفور بازگشت و بنجح مراد و حصول عرض واثق شد
. پس آواز داد ،ردکانتظار  یاخه ساعتب. او بتگ بر درخت دوید ،ران آب رسانیدکبر

 : بوزنه بخند ید و گفت

  ینموده و پیوسته دشمن یدوست يا
 ینکه با من تواین کدر شرط تو نبود 

عمر بآخر رسانیده ام و گرم و سرد روزگار چشیده و بخیر و  که من در ملک
بخشیده خود  ه زمانه داده خود باز ستد وچرخ درکو امروز  ،شر احوال بینا گشته

و مثل مشهور  ،وبان آمده ام و از این نوع تجربت بیافتهکرجوع روا داشت در زمره من
و  ،م این مقدمات هرچه رود برمن پوشیده نماندکو بح» . قد انزلنا و ایل علینا«ه کاست 

درگذر از این حدیث و بیش در مجلس مردان منشین . و شناسمکموضع نفاق و وفاق نی
 یپیوندد واز مردم يدرهمه هنرها دعو یسکچه اگر . هد فروگذارو الف حسن ع

ومروت بسیار تصلف جایز شمرد چون وقت آزمایش فراز آید هراینه بر سنگ امتحان 
و اگر  ،ن شودکو انواع چوبها در صورت مجانست و مساوات مم ،گردد يزرد رو

اهر دیدار بر عود رجحان را بر ظ یمتر چوبکفرمایند  یلفکبیارایند و در زینت ت یبانگ
اما چون انصاف آتش در میان آید عود را در صدر بساط برند و ناژ را  ،ومزیت افتد

 . علف گرمابه سازند

 چون بآتش رسند هر دو بهم 
 نبود فعل عود چون چند چندن

ه دل و گوش که روباه گفته بود که من همچون آن خرم کو نیز گمان مبر 
 : گفت ؟چگونه است آن: هکباخه پرسید . نداشت

ت که از حرکرا گر بر آمد و قوت او چنان ساقط شد  يه شیرکاند  آورده
 يروز. يبود د رخدمت او و قراضه طعمه او چید یروباه. ار متعذر شدکفروماند و ش
 مرا نیز خار خار این: شیر گفت ؟این علت را عالج نخواهد فرمود کمل: او را گفت

ه جز بگوش و دل کگویند  می و چنین. نرود يگر دارو میسر شود تاخیروا  ،دار د می
نرود و  یمثال دهد توقف کاگر مل: گفت. و طلب آن میسر نیست ،خر عالج نپذیرد

. از سنگ بیرون آورده شود يو چون اشتر صالح خر ،بیمن اقبال او این قدر فرونماند
مایه نقصان گرفته و  كاو اند يبهاوه و کبریخته است و فر و جمال و ش کمل يو مو

را زیان  یو مهابت پادشاه که حشمت ملکتوان رفت  یبدان سبب از بیشه بیرون نم
و  ،هر روز بجامه شستن آنجا آید ياست و گازر يچشمه ا یکو در این نزدی. دارد

ه دل کند کنذر  کو مل ،ش اوست همه روز در آن مرغزار و بیارمکه رخت ک يخر
 . آورد يشیر شرط نذر بجا. ندکصدقه  یبخورد و باق و گوش او

موجب : ه گفتکآن. خر رفت و با او مفاوضت گشاده گردانید کروباه نزدی
و در  ،فرماید می ارکبینم؟ این گازر برتواتر مرا  می ه ترا الغر و نزار و رنجورکچیست 

سیار آسایش صواب و ب كو اند ،و البته غم علف نخورد ،تیمار داشت اغباب نماید
بچه ضرورت این محنت اختیار  ،و مهیا کمخلص و مهرب نزدی: روباه گفت. نبیند

و نیز تنها  ؛جا روم از این رنج خالص نیابمکدارم و هر یمن شهرت:؟گفتيرده اک
 ياگر فرمان بر: روباه گفت. ه امثال من همه در این عنااندک ،بدین بال مخصوص نیستم
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لبه گوهر فروش بالوان جواهر مزین است و که زمین او چون کم بر يترا بمرغزار
 . و عنبر معطر کاو چون طبل عطار بنسیم مش يهوا

 بدست  ینه امتحان پسوده چنو موضع
 يبپا ینه آرزو سپرده چنو بقعت

 رده ام و امروز در عرصه فراغ و نهمتکرا داللت  يو پیش ازین خر
او  یچون خر این فصل بشنود خام طمع. گرازد می خرامد و در ریاض امن و مسرت می

از اشارت تو : گفت. فرج یافت یرا برانگیخت تا نان روباه پخته شد و از آتش گرسنگ
 رمتکو م یو شفقت این دل نمودگ یدوست يه براکدانم  می چه ،گذر نیست

 . ینک می

 یخمرد و زک يشیر قصد و. شیر آورد کروباه پیش ایستاد و او را بنزدی
آنگاه  ،تعجب نمود یروباه از ضعف شیر لخت،موثر نیامد و خر بگریخت ،انداخت

و  يباشد تعذیب حیوان از سداد را یو بدان حاجت يه دران فایده اکاز آن یب:گفت
ه مخدوم کازین فراتر  یدام بدبختکن نگشت کو اگر ضبط مم ،ثبات عزم دور افتد

اگر : هکاندیشید  ،سخن بر شیر گران آمد این ؟ستکالغر را نتوانست ش يمن خر
و اگر بقصور قوت  ،و تردد و تحیر منسوب گردم يت راکگویم اهمال ورزیدم بر

نند رعایا کهرچه پادشاهان : هکآخر فرمود . اعتراف نمایم سمت عجز التزام باید نمود
. بیندایشان  يه راکس بدان نرسد کشاف شرط نیست و خاطر هرکرا بران وقوف و است
ه خر باز آید و خلوص اعتقاد و فرط تو بدان کساز  یو حیلت ،ازین سوال درگذر

 . يروشن تر شود و از امثال خویش بمزید عنایت و تربیت ممیز گرد

. سود ندارد: روباه گفت ؟يجا برده بودکمرا : هکرد ک یخر عتاب ،روباه رفت
مقاومت و پیش  یقدیر آسماننشده است و با ت يتو سپر يهنوز مدت رنج و ابتال

برد و برفور  یبایست یه دل از خود نمکآن بود  يواال جا. ن نگرددکمم یدست
 يو آرزو ،رد از صدق شهوت و فرط شبق بودکه اگر شیر بتو دست دراز ک ،بازگشت

انواع تلطف و تملق  یرفت یاگر توقف. صحبت و مواصلت بتو او را بران تعجیل داشت
بر این مزاج دمدمه . یگشتم يو من در آن هدایت و داللت سرخ رو ،يمشاهده افتاد

ه او هم کپنداشت  ،ه خر هرگز شیر ندیده بودکداد تا خر را بفریفت و بازآورد  می يا
 . خراست

آنگه . ستکپس ناگاه بروجست و فروش گرفت یو استیناس یشیر او را تالف
ه عالج این علت بر این ک ،و بخورمنم پس گوش ودل اکب یمن غسل: روباه را گفت

شیر چون . چون او غایب شد روباه گوش و دل هر دو بخورد .اند نسق و ترتیب فرموده
را اگر او گوش و دل  کبقا باد مل: هکجواب داد  ؟وکگوش و دل : بازآمد گفت

دیده  که صولت ملکپس از آن ،ز عقل و دیگر محل سمع استکمر یکه یک ،یداشت
 . يخود بسر گور نیامد يو بپا يو بخدیعت فریفته نشد يدروغ من نشنودبود 

و تو از دقایق  ،گوش و دل نیستم یه من بک یو این مثل بدان آوردم تا بدان
وخرد خویش دریافتم و بسیار  يو من به را ینگذاشت یر و خدیعت هیچ باقکم

گشت هنوز توقع ار دشوار گشته آسان کشده روشن شد و  کوشیدم تا راه تاریک
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 . شرط نیست یباشد؟ محال اندیش می مراجعت

 م نگرمکبآسمان  يگر ماه شو
 ویت نبرم کرخت ب يوربخت شو

و در دل تو از من  ،مزاج دارد کار من یکامروز اعتراف و ان: باخه گفت
 يو لئیم ظفر يردارکو داغ بد. ه بلطف چرخ و رفق دهر مرهم نپذیردکافتاد  یجراحت

و غم و حسرت و  ،ان نیایدکه محو آن در وهم و امکن شد کمن چنان متم یشاندر پی
بباید نهاد و تن اسیر ضربت  می دل برتجرع شربت فرقت ،و ندامت سود ندارد یپشیمان
 . ردکهجر 

 ردم کخطا  کبهمه عمر ی
 غم و تشویر صد خطا خوردم 

 خشنود يبچه خدمت زمن شو
 تا من امروز گرد آن گردم؟

 . ردن بود و خایب و نومید بازگشتنکاین فصل مقرر 

و غفلت بباد دهد تا دربند  یآرد و بنادان ییا مال یه دوستکاینست داستان آن
ه این کو تجربت باید  يو اهل را. و هرچند سر بر قفص زند مفید نباشد ،افتد یپشیمان

از  ،ستب خود راکمه کباب را با خرد وممارست خود باز اندازند و بحقیقت شناسند 
و از موضع تضییع و اسراف برحذر باید  ،عزیز باید داشت ،دوستان و مال و جز آن

باز نیاید و تلهف و ضجرت و تاسف و حیرت  یه هرچه ازدست بشد بهر تمنک ،بود
 . مفید نباشد

بمنه و  ،داراد یافه مومنان را سعادت هدایت و ارشاد ارزانک یایزد تعال
 . رحمته

 

 

 باب الزاهد وابن عرس

ه برمراد خود قادر گردد و در ک یسکشنودم داستان : گفت برهمن را يرا
نون کا. تا در سوز ندامت افتاد و بغرامت و موونت ماخوذ گردد ،حفظ ان اهمال نماید

ر غافل کعزایم تعجیل روا دارد و از فواید تدبر و تف يه در امضاکند مثل آنکبیان 
 : برهمن گفت. جا رسدکار و ووخامت عمل او کعاقبت  ،باشد

 ان توسعت يواالمر الذ كایا

برمالمت  یار او مبنکار خود بر ثبات حزم و وقار ننهد عواقب که قاعده کهر
آدمیان را بدان آراسته  یه ایزدتعالک یو ستوده تر خصلت. و مقصور برندامت باشد

ه منافع آن عام است و فواید آن کزیرا  ،تگردانیده ست جمال حلم و فضیلت وقار اس
. مکم فسعوهم باخالقکم لن تسعوا الناس باموالکان«علیه السالم  یقال النب: خلق را شامل
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ارم و انواع فضایل مبادرت نماید و برامثال و اقران کدر تقدیم ابواب م یسکو اگر » 
پیوندد همه  بدان کو تهت یو مسابقت جوید چون درشت خوی یاندران پیش دست
نت فظا غلیظ القلب کو لو . پدید آید یو هرآینه در طبع ازو نفرت ،هنرها را بپوشاند
» . ان ابرهیم الواه حلیم«و در صفت خلیل علیه السالم آمده ست . کالنفضوا من حول

 یو بر لفظ معاویه رض. خواص و عوام بدو مایل يه حلیم محبوب باشد و دلهاکزیرا 
تیاها  یحلیما والمخزوم يجوادا واالمو یون الهاشمکان ی یینبغ«ه ک یاهللا عنه رفت

خواهد تا  یم«این سخن بسمع حسن رضوان اهللا علیه برسید گفت » . شجاعا يوالزبیر
نند تا طبع ازیشان برمد کبر کو مخزومیان  ،هاشمیآن سخاوت ورزند و درویش گردند

خویشتن را در جنگ و  ،ر شجاعتو زیبریان بغرو ،و مردمان ایشان را دشمن گیرند
ه کامیه  یر بنکو ذ ،و مردم ایشان بآخر رسد ،شته گردندکصعب اندازند و  يارهاک

مردمان محبوب گردند و  يدر افواه افتد و در دلها يم آزارکاویند بحلم و  ياقربا
 » . ایشان میل افتد يخلق را بوال و وفا

 ،ه پیغامبر گفتکنتواند بود ون طبع حاصل کو سمت حلم جزئیات عزم و س
پسندیده نیست و باسیرت ارباب خرد  يارکچه شتاب » الحلیم اال ذواناة« ،علیه السالم

ایت آن کو الیق بدین سیاقت ح. فان العجلۀ من الشیطان ،ندارد یو حصافت مناسبت
 يبصیرت در راه نهاد تا دست بخون ناحق بیالود و بیچاره راسو یه قدم بکزاهد است 

 : گفت ؟چگونه است آن: هکپرسید  يرا. شتکگناه را ب یب

س رخسارش ساقه صبح که عکیزه اطراف را کپا یزن يه زاهدکاند  آورده
 رده کصادق را مایه داده بود و رنگ زلفش طلیعه شب را مدد 

باشد  ينمود برآنچه او را فرزند می حرص کم خودآورده بود و نیکدر ح
رحمت  یپس از یاس ایزد تعال. تفاق نیفتاد نومید گشتبگذشت و ا يچندکچون ی

 ر آن تازهکه روز و شب ذکخواست  می پیر شاد شد و. پیدا آمد یرد و زن را حبلک
وش نهم کنام نی ،آید يه ترا پسرکسخت زود باشد : زن را گفت يروز کی. دارد می

شیح او جد ام شریعت و آداب طریقت درو آموزم و در تهذیب و تربیت وترکو اح
گردد و مستعد  یمستحق اعمال دین كو روزگار اند که در مدت نزدیکچنان ،نمایم
ه ما را کماند و از نسل او فرزندان باشد  یر او باقکشود و ذ یرامت آسمانکقبول 

 . چشم حاصل آید یدل و روشنای يان ایشان شادکبم

و  ؟هد بوده مرا پسر خواک یدان می جاکترا چه سر است و از : زن گفت
ه کوانگاه . و اگر اتفاق افتد پسر نیاید ،ه مرا خود فرزند نباشدکن است کمم

ه عمر کشاید بود  ،داشت هم یاین نعمت ارزان ،لمتهکعزاسمه و علت  ،آفریدگار
سوار شده  یب تمنکار درازاست و تو نادان وار برمرکدر جمله این . ندکمساعدت ن

 . یمخرا می و در عرصه تصلف يا

 يه شهد روغن بر روکو این سخن راست بر مزاج حدیث آن پارسا مرد اس ت
 : چگونه است آن؟ گفت: هکزاهد پرسید . خویش فروریخت يو مو

و هر  ،یه شهد و روغن فروختکبود  یبود و در جوار او بازارگان يپارسا مرد
و  يار بردکازان ب يچیز. يقوت او بفرستاد ياز بضاعت خویش برا يروز بامداد قدر

. پر شد يسبو یبآهستگ. آویخت می از خانه یو در طرف يردک می یدر سبوی یباق
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اگر این شهد و روغن بده درم بتوانم «: هکاندیشید . نگریست می دران يروز کی
پنج بزایند و از نتایج ایشان رمها سازم و  یهرماه ،ازان پنج سرگوسپند خرم ،فروخت

 ؛از خاندان بخواهم یاسباب خویش ساخته گردانم و زن ،تمام باشد يمرا بدان استظهار
شد اگر کچون یال بر ،وش نهم و علم و ادب درآموزمکنام نی ،آید يپسر کالش

شد و این اندیشه چنان  يرت چنان قوکاین ف. نماید بدین عصا ادب فرمایم يتمرد
ست و کدرحال بش ،زد يه ناگاه عصا برگرفت و از سر غفلت بر سبوکگشت  یمستول

 . او فرو دوید يشهد و روغن تمام برو

اتقان تمام و یقین صادق  یه افتتاح سخن بک یو این مثل بدان آوردم تا بدان
 یانتباه یزاهد بدین اشارت حال. شدکنماند و خاتمت آن بندامت  یخال یاز عیب
زیبا صورت  يالحق پسر. شد يتا مدت حمل سپر ،ر آن بر زبان نراندکو بیش ذ ،یافت

چون مدت ماللت زن بگذشت . ردند و نذرها بوفا رسانیدکشادیها . مقبول طلعت آمد
بود معتمد پادشاه روزگار  یساعت. پسر را بپدر سپرد و برفت ،رود یه بحمامکخواست 

جا که با ایشان یکداشتند  يو در خانه راسو ؛ن نگشتکتاخیر مم. زاهد آمد يباستدعا
. او را با پسر بگذاشت و برفت ،يحاصل شمردند یفراغ يو بهرنوع از و يبود

راسو مار را . ندک كنهاد تا اورا هال كودکبمهد  يرو يه او غایب شد مارکچندان
چون زاهد بازآمد راسو در خون غلطیده پیش او باز . شت و پسر را خالص دادکب

ار و تتبع کشت و پیش از تعرف بیهوش گ ،ه آن خون پسر استکزاهد پنداشت . دوید
چون در خانه آمد پسر را بسالمت یافت . وفتکحال عصا را در راسو گرفت و سرش ب

وفت و مدهوش وار پشت بدیوار بازگشت و کبر دل  یلخت. و مار را ریزه ریزه دید

 : خراشید می و سینه يرو

 یچو عیش من عیش ینه بتلخ
 ينه بظلمت چو روز من قار

تابسبب او این  يو مرا با او این الف نبود يهرگز نزاد كودکاین  یکاشکو 
دام مصیبت از این هایل تر کو  ؛يوجه نیفتاد یو این اقدام ب يخون ناحق ریخته نشد

 ؟ تاویل لباس تلف پوشانیدم یردم و بک كهال یموجب یه هم خانه خود را بک

! ه رفت کین بود داشت ا یارزان يه فرزندک يدر حال پیر ير نعمت ایزدکش
ر و شناخت قدر نعمت غفلت ورزد نام او در جریده عاصیان کش يه در اداکو هر

پیچید و در  می رتکاو در این ف. ران محو شودکر او از صحیفه شاکمثبت گردد و ذ
و  یدر تنگ دل ؛ردکه زن از حمام در رسید وآن حال مشاهدت کنالید  می این حیرت

آخر زاهد را  ،در این مفاوضت خوض پیوستند یو ساعتت نمود کضجرت با او مشار
 یینت بکارها عجلت نماید و از منافع وقار و سکه در که هرکاین مثل یاددار : گفت

 . حاصل آید يباشد واز این تجربت اعتبار یایت او را انتباهکبهر ماند بدین ح

خردمند و . بامضا رساند يارکه پیش از قرار عزیمت ک یسکاینست داستان 
و  ،ندک یما صیقلکخویش را باشارت ح يو آینه را ،ه این تجارب را امام سازدکباید

تا وفود اقبال  ،و از تعجیل و خفت بپرهیزد ،و تدبر گراید یدر ههمه ابواب بتثبیت و تان
واهللا  ،و دولت بساحت او متواتر شود و امداد خیر و سعادت بجانب او متصل گردد
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 . التوفیق یول

 

 باب السنور و الجرذ

 يرت و رویت خود را در دریاکف یه بکس کگفت شنودم مثل آن  يرا
نون بازگوید داستان کا. گردانید یحیرت و ندامت افگند و بسته دام غرامت و پشیمان

 كه در چنگال هالکه دشمنان انبوه از چپ و راست و پس و پیش او درآیند چنانکآن
پس مخرج خویش در مالطفت و مواالت ایشان بیند و جمال حال  ،دو قبضه تلف افت

و اگر این باب میسر . خود لطیف گرداند و بسالمت بجهد و عهد با دشمن بوفا رساند
 ؟ نشود گرد مالطفت چگونه درآید و صلح بچه طریق التماس نماید

هراینه و  ،قایم و ثابت نباشد یو دشمنایگ یاغلب دوست: هکبرهمن جواب داد 
بارد  می ه گاهکو مثال آن چون ابر بهاریست . بحوادث روزگار استحالت پذیرد یبعض

 . صورت نبندد یو ثبات یتابد و آن را دوام می وگاه آفتاب

 . دوامها یسحابۀ صیف لیس یرج

و وفاق زنان و قربت سلطان و مالطفت دیوانه وجمال امرد همین مزاج دارد و 
رسیده  یمال لطف و یگانگکه بکاست  یو بسیار دوست ؛ستآن نتوان ب يدل در بقا

افتد و  یناگاه چشم زخم ،مانده یباشد و نما و طراوت آن برامتداد روزگار باق
محاملت  کموروث بی يقدیم و عصبیتها يو باز عداوتها ؛شدکبعداوت و استزادت 

ند روشن و خردم. م شودکد و مستحکمودت و اساس محبت مو يناچیز گردد و بنا
 یاهللا علیه و عل یصل یقال النب- در هر دوباب برقضیت فرمان حضرت نبوت رود  يرا

این  یعس ،و ابعض هونا ما ؛یوما ما کون بغیضکان ی یعس ،هوناما کاحبب حبیب«آله 
او منقطع گرداند و  یو طمع از دوست نه تالف دشمن فروگذارد. »یوما ما کون حبیبکی

ر دهر و زهر کواز م. او ثقت افزاید يجایز شمرد و بوفا یلکاد اعتم ینه بر هر دوست
واما عاقبت اندیش التماس صلح و مقاربت و . چرخ در پریشان گردانیدن آن ایمن شود

این اغراض  يباشد برا یو جر منفعت یدشمن را غنیمت پندارد چون متضمن دفع مضرت
چشم داشت و طریق مصلحت  ار پیشکوجه  یه در این معانکو هر. ه تقریر افتادک

و بفتح باب دولت و طلوع صبح  ،نشیند کبوقت بدید بحصول غرض و نجح مراد نزدی
 يرا. ایت گربه و موش استکح ،و از قرائن واخوات آن. سعادت مخصوص گردد

 : گفت ؟چگونه است: هکپرسید 

و  ،و در زیر درخت سوراخ موش ،بود یه بفالن شهر درختکاند  آورده
. صیاد دام بنهاد يروز. يو صیادان آنجا بسیار آمدند ؛خانه داشت يآن گربه ا کنزدی

 يبهرجانب برا. و موش بطلب طعمه از سوراخ بیرون رفت. گربه در دام افتاد و بماند
چون گربه رابسته . ناگاه نظر برگربه افگند ،ردک می انداخت و راه سره می احتیاط چشم

 ،رده بودکمین کاز جهت او  ین میان از پس نگریست راسویدر ای. دید شاد گشت
اگر بازگردم : هکبترسید و اندیشید . قصد او داشت ینمود بوم یدرخت التفات يسو

واگر پیشتر روم گربه در  ،قرار گیرم بوم فرود آید يو اگر برجا ،راسو در من آویزم
و با  ،ن محیط و راه مخوفدر بالها باز است و انواع آفت بم: با خود گفت. راهست
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 . این همه دل از خود نشاید برد

س دست گیرتر از ساالر خرد کمرا به از سایه عقل و هیچ  یو هیچ پناه
بهیچ حال دهشت را بخود راه ندهد و خوف و حیرت را در  يرا يو قو. نیست
ه عقل کیاست و حصافت تا آن حد نرسد کچه محنت اهل  ،دل مجال نگذارد یحواش

 يگردد و تدبیر یه بطر مستولکو راحت در ضمیر ایشان هم آن محل نیابد  ،را بپوشاند
ه قعر آن در نتوان یافت واندازه کو مثال باطن ایشان چون غور دریاست . فروماند

پدید نیاید و در حوصله  يانداخته شود در و يو هرچه در و ،آن نتوان شناخت یژرف
و مرا هیچ تدبیر موافق تر از صلح گربه . هر نگرددظا يدر و یبگنجد واثر تیرگ يو

و شاید بود  ،معونت من ازان خالص نتواند یافت یه در عین بال مانده ست و بکنیست 
ه سخن من بگوش خرد استماع نماید و تمییز عاقالنه در میان آرد و برصدق گفتار ک

ر کندد و از معرض مصورت نب یه آن را باخداع و نفاق آسیبکوبداند  ،من وقوف یابد
و  یات راستکو هردو را ببر ،و بطمع معونت مصالحت من بپذیرد ،و زرق دور است

 . حاصل آید ییمن وفاق نجات

مقرون بابواب بال و : گفت ؟ه حال چیستکگربه رفت و پرسید  کپس نزدی
هرگز هیچ . رما و تذمماکته تکذب تاثما لبترکال كلو لم اتر: موش گفت. مشقت

ترا عین شاد  یامکو نا یو من همیشه بغم تو شاد بودم ؟از من جز راست يوده اشن
ن امروز کل ،یو نهمت برآنچه بمضرت پیوندد مقصور داشتم ،يخود شمرد یامک

 ،ه بر خالص تو مشتمل استکپندارم  می و خالص خویش دران ،توام در بال کشری
 ه من راستکو پوشیده نیست و برخرد و حصافت ت. بدان سبب مهربان گشته ام

 يو نیز راسو را براثر من و بوم را بر باال ،دانم ینم یگویم و درین خیانت و بدسگال می
ه بتو کوهرگاه  ،و هر دو قصد من دارند و دشمنان تو، اند ،توان دید می درخت

 . شدم طمع ایشان از من منقطع گشت کنزدی

 تو سبب راحت است در ارواح  يلقا
 تو سبب صحت است در ابدان يابق

و غرض من بحصول ،آر تا بتو پیوندم يبجا يیدکنون مرا ایمن گردان و تاکا
این سخن را یاد دار و بحسن سیرت و طهارت . یتو همه ببرم و فرج یاب يرسد و بندها

سعادات از دو تن  كس از یافتن حسنات و ادراکه هیچ ک ،سریرت من واثق باش
م کند و بگفتار خردمندان ثقت او مستحکاعتماد ن یسکه برکاول آن: دمحروم تر نباش

ه دیگران از قبول روایت و تصدیق شهادت او امتناع نمایند و در آنچه کدیگر آن ،نشود
 : گویم می آیم و می خود يو من در عهد وفا. گوید خردمندان را جواب نبود

 نمکبا تو دل یگانه  ياگر یگانه شو
 نم کرانه کدگر دلبران  زعشق و مهر

ه عاقل در مهمات توقف و ک ،يار تاخیر منماکاین مالطفت بپذیر و در این 
چه  ،ه من بحیات تو شادمکن کمن خوش  يودل ببقا ،ارها تردد جایز نشمردکدر 

بان  یشتک یبسع یشتکه کچنان  ،متعلق است يدیگر ياز ما ببقا کهر ی يرستگار
و صدق من بآزمایش معلوم . خالص یابد یشتکبدالت  بان یشتکرانه رسد و کب
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ردار من بر که قول من از عمل قاصر است و کخواهد گشت و چون آفتاب روشن شد 
 . گفتار راجح

بر صفحات آن بدید شاد شدو  یچون گربه سخن موش بشنود و جمال راست
عز اسمه  يه فرمان بارک ،پذیرم می و من این مصالحت ،ماند می سخن تو بحق: گفت

ه هر دو جانب را بیمن کدارم  می و امید. و ان جنحوا للسلم فاجنح لها: بر آن جملتست
ر کآن خالص پیدا آید و من مجازات آن بر خود واجب گردانم و همه عمر التزام ش

 . ومنت نمایم

تا  ،بسزا رود یتمام و اجالل یه ترحیبکمن چون بتو پیوستم باید : موش گفت
ام عقد مواالت واقف شوند و کبمشاهده آن بر لطف حال مصافات و استحقاصدان من 

 . نمکچنین : گفت. تو ببرم يو من با فراغت و مسرت بندها ،خایب و خاسر بازگردند

و راسو و بوم هر دو نومید  ،گربه او را گرم بپرسید. آنگه موش پیشتر آمد
زود ملول : رد و گفتک یه استبطایگرب. بندها بریدن گرفت یو موش بآهستگ ،برفتند

چون برحاجت خویش پیروز  ،رم عهد تو بخالف این بودکو اعتقاد من در  ،يشد
ه قوت کبدان  ؟یاندیش می و در انجاز وعد مدافعت يردکمگر نیت بدل  يآمد

ه حوادث زمانه بوته کزیرا  ،بت توان آزمودکس در هنگام نکهر يعزیمت و ثبات را
 ان است مرد کوفا و مح

 عیار زر یند هرآینه صافکآتش 

و  ،ندارد یریمان الیق نیست و باعادات بزرگان مناسبتکاین مماطلت باخالق 
و طمع دشمنان غالب از ذات تو  یمنافع مودت و فواید حریت من هرچه عاجل تر بیافت

و زودتر  يافات آن الزم شمردکه مکبمروت آن الیق تر  یو حال ،منقطع گشت
ه میان ما تازه که این موافقت ک ،يو سوالف وحشت را فروگذار يمن ببر يبندها

و شرف حق  يو فضیلت وفادار ؛برداشت ،بحمداهللا ومنه،گشت سوابق مناقشت را
ریه ک یر سمیتکو وصمت غدر و منقصت م ،تو پوشیده نماند يبر خرد و را يگزار

اسن خویش بدان ناقص و ریم جمال مناقب و آینه محک ،زشت ياست و خدشه ا
است ظاهر و باطن با دوستان پس از معاهدت  یرا بحریت میلکوهر. معیوب نگرداند

هم بران اطالع افتد و معایب  يژ در میان آرکعبتین که ک یو نیز اگر خواه. برابر دارد
 . س مستور نماندکآن برهر

اشد و شایع است طبع اهمال حقوق نفور ب یشامل و مروت یرمکجا کو هر
تودد قدم  کو سریرت بیکو مرد خوب سیرت نی. همت برگزارد مواجب آن مقصور

 یونهال مردم ،یوان رساندکو مصادقت را باوج  یدوست يدر میدان مخالصت نهد و بنا
بیند  یو خشونت یو اگر در ضمیر سابقه وحشت ،و مروت را پیراسته وسیراب گرداند

در  یه وثیقتکخاصه  ،مربح شمرد یتجارت ند و آن را غنیمت بزرگ وکمحو  کسب
 . د گشتهکمیان آمده باشد و بسوگندان مغلظه مو

و سوگند دروغ قواعد  ،ه عقوبت غادران زود نازل گرددکو بباید شناخت 
ند کو زبان نبوت بدین دقیقه اشارت  ،ندکزود با خلل  یعمر و اساس زندگان

ه بتواضع و تضرع مقدمات آزار کس کآن  و. الیمین الغعموس تدع الدیار بالفع:هک
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و مبادرت نتواند نمود از پیرایه  یفرو نتواند گذاشت و در عفو و تجاوز پیش دست
 . عاطل گردد و درپیش مردان سرافگنده ماند یونامکنی

 ه ببندگیت اقرار دهد ک يیار
  ؟دلت بار دهد!  ینکبا او تو چنین 

ند پشت و دلش بزخم کبش تو سوگند يه در وفاکس کهر: موش گفت
ه بصدق رغبت و کاول آن: ه دوستان د ونوع اندکو بدان . سته بادکحوادث زمانه ش

و هر دو جنس . نمایند یاضطرار صحبت يه از روکطول دل بمواالت گرایند؛ ودوم آن
 يصفا یمخافت بدواع یه بکاما آن ؛از التماس منافع و احتمال مضار غافل نتوانند بود

در همه احوال اعتماد باشد و بهمه وقت ازو ایمن توان  يند بر وک یافتتاحعقیدت 
 یه بضرورت در پناه دوستکو آن ،ه نموده آید از خرد دور نیفتدکو هر انبساط  ،زیست

و گاه دامن  ،و مباسطت یگاه آمیختگ: درآید حاالت میان ایشان متفاوت رود یسک
س را در صورت تعذر کاز حاجات چنین  یبعض كو همیشه زیر ،درچیدن و محانبت

 آن خویشتن نگاه يو در اثنا ،رساند می به تیسیر یآنگاه آن را بآهستگ. نماید می فرا
ور کتا هم بمنقبت مروت مذ ،ه صیانت نفس در همه احوال فرض استک ،دارد می

 . و رویت مشهور شود يگردد و هم برتبت را

و من بدانچه قبول . ن نباشدکاجل نفع ممع يمواصالت عالمیان جز برا یلکو 
چه مخافت من از تو . شمرم می نمایم و در صیانت ذات مبالغت جایز می رده ام قیامک

ه باهتمام تو از قصد ایشان ایمن گشتم و قبول صلح که از آن طایفه کزیادت از آنست 

 يمد هم براه از جهت تو در میان آک یو مجاملت ،رد حمله ایشان فرض گشت يتو برا
ه صالح کو هر. است یرا حیلت يارکه هرک ،بود یمصلحت وقت و دفع مضرت حال

و من  ؟است يارها نظرکآن ساعته را فروگذاشت چگونه توان گفت او را در عواقب 
گرو  يعقده را برا کو ی ،دارم می برم و هنگام فرصت آن نگاه می تو يبندها یتمام

باشد وبدان  يارکه ترا از قصد من فریضه تر کبرم  یدارم تا بوقت می جان خود گوش
 . یرسان یه بمن رنجک ينپرداز

ه عمده بود ک یکه تحریر افتاد موش بندها ببرید و یکو هم بر این جمله 
رد و ک يپرواز یه سیمرغ سحرگاه در افق مشرقکچندان . و آن شب ببودند ،بگذاشت

وقت : موش گفت. د صیاد از دور پدید آمدبال نورگستر خود را براطراف عالم پوشانی
چنان متیقن  كو گربه بهال. و آن عقده ببرید ؛ضمان خود بادا رسانم یه باقکآنست 

شان بر ک يپا ،ه از موشش یاد نیامدکبود  یو دهشت چنان مستول یبود و بدگمان
ب دام گسسته و نومید و خای يو صیاد پا ،و موش در سوراخ خزید ،سردرخت رفت

 . بازگشت

راهیت داشت ک ،دیگر روز موش از سوراخ بیرون آمد و گربه را از دور بدید
در . رمت فارتبطک؟ قداستینمای می تحرز چرا: هکگربه آواز داد . او رود که نزدیک

ار آمده ک یفرزندان واعقاب دوست يو برا يبدست آورد یاین فرصت نفیس ذخیرت
 . يالفغد

موش . ینکشفقت و مروت خویش هرچه بسزاتر مشاهده تا پاداش  يپیشتر آ
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 : گفت. نمود می احتراز

 انبساط یعالم اذا جنحت ال

 یه دوستکچه هر. ضایع مگردان يو برادر یدیدار از من دریغ مدار و دوست
بیرون گذارد از ثمرات مواالت محروم  یموجب یشد و بکبجهد بسیار در دایره محبت 

 . نومید شوند ياز و دوستان ،ماند و دیگر

 م دارد که دوست کدان  یسکبد 
 زوبتر چون گرفت بگذارد 

 ردت یارکگرچه صد بار باز 
 او بازگرد چون طومار يسو

 یه ترا در آن معنکو چنان ،است یو ترا بر من نعمت جان و منت زندگان
 . س را میسر نتواند بودکرد هیچ کتوفیق مساعدت 

نم و از طلب فرصت کاست حقوق ترا فراموش ن یاقه عمر من بکو مادام 
وشید تا حجاب مجانبت از میان بردارد و راه مواصلت گشاده کمجازات و ترصد 

بر عداوت  یه ظاهر حال مبنک یجای: هکموش جواب داد . البته مفید نبود ،گرداند
رود و  یم مقدمات در باطن گمان مودت اگر انبساطکشود چون بح می دیده

 یه در باطن شبهتک یو باز جای ،افتد از عیب منزه ماند و از ریب دور باشد یگآمیخت
آید بدان التفات نشاید نمود و  می ردهکینه مبرا مشاهده کمتصور گردد اگرچه ظاهر از 

ه مضرت آن بسیار است و عاقبت آن ک ،نباید گذاشت یو تصون هیچ باق یاز توف
دندان پیل نشیند وانگاه نشاط خواب و عزیمت  بر یسکه کو راست آن را ماند  ،وخیم

 . شود كهال یتکحر كاو غلطد و باند يالجرم سرنگون در زیر پا. ندکاستراحت 

اما . مضار يو پرهیز از دشمنان برا ،منافع است يو میل جهانیان بدوستان برا
ز چنگال ه در خالص ازان باهتمام دشمن امید دارد و فرج اکافتد  یعاقل اگر در رنج

و باز اگر از  ؛وشدکعون او نتواند یافت گرد تودد برآید و در اظهار مودت  یبال ب
و بچگان بهایم بر اثر مادران  ،خالف بیند تجنب نماید و عداوت ظاهر گرداند یدوست

هم  یسوابق وحشت و سوالف ریبت آشنای یو چون ازان فارغ شدند ب ،شیر دوند يبرا
اما چون فایده منقطع گشت . ندکردمند آن را برعداوت حمل نو هیچ خ ،فرو گذارند

 . تر باشد کمواصلت بخرد نزدی كتر

 باران يرود و پوستین سو می ارها برمزاج روزگارکو عاقل همچنین در 
اندیشد و با دشمنان و  می يو هر حادثه را فراخور حال و موافق وقت تدبیر ،گرداند می

ه مالیم مصلحت کو رضا و سخط و تجلد و تواضع چنان دوستان در انقباض و انبساط
 . رساند می جانب رفق و مدارا برعایت یند، و در همه معانک می یتواند بود زندگان

ه اصل خلقت ما بر معادات بوده است و ا زمرور مایه گرفته است و در کبدان 
یه نتوان که بر حاجت حادث گشته است چندان تک یو بر دوست ،ن یافتهکطبعها تم

ه چون موجب از میان برخاست بقرار اصل ک ،بیشتر نتوان نهاد يرد و آن را عبره اک
چون آتش ازو  ،باشد می گرم يدار می ه آتش در زیر اوکه آب مادام کچنان ،باز رود
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و  ،ار تر نیستکباز شود و هیچ دشمن موش را از گربه زیان  يباصل سرد یبازگرفت
ه کامروز . ه صلح پیوستیمکحاجت بران داشت  یو دواع هر دو را اضطرار حال

 . شبهت عداوت تازه گردد یموجب زایل شد ب

و در مجاورت  ،و هیچ خبر نیست خصم ذلیل را در مواصلت خصم عزیز
ه بخون من کشناسم بخود جز آن ینم یو ترا هیچ اشتیاق ،خصم ضعیف را يدشمن قو

 یکتو ثقت موش را  یو بدوست. ه بتو فریفته شومکد و بهیچ تاویل نشای ،ینکناهار بش
توان از صحبت احتراز نماید و عاجز از  یه بکتر  کچه بسالمت آن نزدی ؟بوده است

ه اگر بخالف این اتفاق افتد غافل وار زخم گران ک ،مقاومت قادر پرهیز واجب بیند
 . متر تواند خاستکه بآسیب غرور و غفلت درگردد کو هر. پذیرد

اضطرار زایل گردانید در  یو خردمند چون عنان اختیار بدست آورد و دواع
و تردد  یتاخیر و توقف و تان یو مثال لحظت ،مفارقت دشمن مسارعت فرض شناسد

ند از جانب کهرچند از جوانب خویش سراسرثبات و وقار مشاهده  ؛جایز نشمرد
هیچیز بحزم و سالمت از ان . گزیند يدور يو هراینه از و ،خصم آن در وهم نیارد

و میآن دوستان . و من از تو برحذر باشم یه تواز صیاد پرهیز واجب بینکالیق تر نیست 
 يو شفقت در توقف افتاد صفا یچون طریق مهادات ومالطفت بسته ماند و دل جوی

برین اختصار باید . مخالصت برقاعده مناجات ضمایر نهند يعقیدت معتبر دارند و بنا
 . راست دور باشد ين نگردد و ا زخرد و راکه اجتماع ممکمود ن

 :رد و جزع و قلق ظاهر گردانید و گفتک یگربه اضطراب

 یدل من گوای یداد گوی یهم
 یجدای يه باشد مرا از تو روزک

 نکچنین من گمان برده بودم ولی
 یآشنای یسو نهکه یکنه چونان

 . بپراگند ردند وکدیگر را وداع  کلمه یکبر این 

ه فرصت مصالحت دشمن بوقت حاجت ک ياینست مثل خردمند روشن را
. فایت نگرداند و پس از حصول غرض ا زمراعات جانب حزم و احتیاط غافل نباشد

با ضعف و عجز خویش چون آفات بدو محیط گشت و دشمنان  یموش! سبحان اهللا 
را از ایشان در دام  یکینبرد و بدقایق مخادعت  يغالب گرد او درآمدند دل از جا

و از عهده عهد  ،دور گشت يتا بدان وثیقت و وسیلت محنت از و ،شیدکموافقت 
 ينهمت در تصون ذات ابواب تیقظ بجا كو پس از ادرا ،دشمن بوقت بیرون آمد

ا و فطنت این تجارب را نمودار عزایم خویش کیاست و ذکاگر اصحاب خرد و . آورد
ایشان  يارهاکهمات این بشارت را امام سازند فواتح و خواتم گردانند ودر تقدیم م

و غبط مقرون باشد وسعادت عاجل و آجل بروزگار ایشان متصل  یامکبمزید دوست
 . التوفیق یواهللا ول ،گردد

 

 والطائر فنزة کباب المل
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ه دشمنان غالب و خصوم قاهر بدو ک یسکشنودم مثل : گفت برهمن را يرا
ازیشان طوعا او  یکشوند و مفزع و مهرب از همه جوانب متعذر باشد و او بیمحیط 

تا ازدیگران برهد و از خطر ومخافت ایمن  ،رها استظهار جوید و با او صلح پیونددک
مقصود در  كو پس از ادرا ،و عهد خویش در آن واقعه با دشمن بوفا رساند ،گردد

. خرد از دشمن مسلم ماند یکو مبارو بیمن حزم  ،تصون نفس برحسب خرد برود
وتر یا که ازایشان احتراز و مجانبت نیکنون بازگوید داستان اصحاب حقد و عداوت کا

از آن طایفه گرد استمالت برآید بدان  یکو اگر ی ،با ایشان انبساط و مقاربت بهتر
 باید داد یا نه؟ يالتفات شاید نمود و آن را در ضمیر جا

ل موید کمادت روح قدس متظهر شد و بمدد عقل ه بکهر:برهمن گفت
هرچه تمامتر واجب و مواضع خیر و شر و نفع و ضر اندران  یارها احتیاطکگشت در 

ه از دوست مستزید و قرین آزرده تحرز کو بر تمییز او پوشیده نماند  ،و بشناسدکنی
و تفاوت  ه تغیظ باطنکخاصه  ،تر یر او تجنب اولکامن غدر و مکستوده تر و از م

ند و آن را ک می بیند و جراحت دل او بنظر بصیرت مشاهدت می اعتقاد او بچشم خرد
چه اگر بچرب  ،داند می صریح موجبات یاشفتکمرموز یا م یاز جهت خویش باهمال

رعایت گرداند هراینه تیر  یو تودد او فریفته شود و جانب تحفظ و تیقظ را ب یزبان
 . شیدهکخود  يو تیغ بال را بمغناطیس جهل سوآفت را جان هدف ساخته باشد 

چگونه است : هکپرسید  يرا. ایت آن مرغ استکو از اخوات این سیاقت ح
 :گفت ؟آن

داشت فنزه نام با  یمرغ ،يبود او را ابن مدین خواندند یکه ملکاند  آورده
 کمل. بیضه نهاد و بچه بیرون آورد کمل کدر گوش ،يسلیم و نطق دل گشا یحس

آن . حرم بردند و مثال داد تا د رتعهد او و فرخ او مبالغت نمایند يفرمود تا او را بسرا
ه انوار رشد و نجابت در ناصیه او تابان بود و شعاع اقبال و کآمد  يپادشاه را پسر

 . درفشان يسعادت بر صفحات حال و

و هر  يردک يبازپیوسته با او  ،تمام افتاد یدر جمله شاه زاده را با بچه مرغ الف
نتوان یافت دو  یه آن را در میان مردمان نامکوه ک يو از میوه ها یوه رفتکروز فنزه ب

بدان  یان حالکودکو  ،بچه خود را یکو ی يرا داد کپسر مل یکی ،يعدد بیاورد
و اثر منفعت آن  ،خوردند می و بنشاط و رغبت آن را ،از حالوت آن نمودند می يتلذذ

 كه در مدت اندکچنان ،آمد می و بسطت جسم هرچه زودتر پیدا در قوت ذات
و وسیلت فنزه بدان خدمت  ،ردندکببالیدند و مخایل نفع آن هرچه ظاهرتر مشاهده 

 . افزود می يد تر گشت و هرروز قربت و منزلت وکمو

 کنار پسر ملکفنزه غایب بود بچه او در  يبگذشت روز يچندکو چون ی
شید تا کآتش خشم شاه زاده را در غرقاب ضجرت . ا بیازرداو ر یجست و بنوع

او بگرفت  يپا ،و الف صحبت قدیم ببادداد ،و مروت خود زد يدر چشم مرد كخا
چون فنزه بازآمد بچه . شد كه برفور هالکچنان ،و گرد سر بگردانید و بر زمین زد

و بانگ و نفیر  ،دپرغم و رنجور گشت و در توجع و تحسر افتا ،شته دیدکخود را 
ه عقده ک ،ه بصحبت جباران مبتال گرددک یسکبیچاره : گفت می و ،بآسمان رسانید

ایشان بچنگال جفا محروم  يو همیشه رخسار وفا،عهد ایشان سخت زود سست شود
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دارد و نه دالت خدمت و ذمام  یایشان محل کنه اخالص و مناصحت نزدی ،باشد
محبت و عداوت ایشان برحدوث حاجت و زوال  ،ردآ یمعرفت در دل ایشان وزن

اهمال حقوق در شرع نخوت  ،عفو در مذهب انتقام محظور شناسند،منفعت مقثور است
و عقوبت زلت جانیان ،م یاد دارندکثمره خدمت مخلصان  ،و جبروت مباح پندارند

ها  و سهو ،بزرگ را از جهت خویش خرد و حقیر شمرند يابهاکارت ،ندکدیر فراموش 
فرصت مجازات فایـت  يو من بار ،خرد از جهت دیگران بزرگ و خطیر دانند ي

ه همزاد و هم نشین خود را کرحمت غادر بخواهم  یینه بچه خود ازین بکنگردانم و 
زاده جست و  کمل يپس بر رو. ردک كو همخانه و هم خوابه خود را هال ،شتکب

 . رد و بر نشیمن حصین نشستک يازو پرو ،ندکجهان بین او بر يچشمها

ه مرغ را کرد و خواست کپسر جزعها  يچشمها يبرا ،رسید کخبر بمل
چنو  يسزا يوانگاه آنچا ،ر و حیلت در قفص بال و محنت افگندکبدست آرد و بدام م

 پس بر نشست . تواند بود در باب او تقدطم فرماید یچنان مقتحم يعاقبت و جزا یب

 ه چون بشتابد چو آفتاب ک يبر باره ا
 ب ظفر کوکند کاز غرتش طلوع 

فنزه ابا نمود . يفرود آ ،یایمن: و پیش آن باال رفت و فنزه را آواز داد و گفت
پایان  یدراز و ب کش یو بادیه فراق او ب ،بر من فرض است کمطاوعت مل: و گفت

ت و عمده سعادت عبه اقبال من در گاه او بوده اسکه همه عمر ک ،خواهد گذشت
زنان احرام  کلبی یشناسم یاگر جان شیرین را عوض ،عمره رعایت او را شناخته ام

ه مرفه توانم کبوتر در مکه من در سایه او چون کو گمان چنان بود  ،یخدمت گیرم
نون خون پسرم چون ذبایح در کا ،ردکزیست و در فراز صفا و مروه او پرواز توانم 

و در خبر آمده است ! ؟ بازگشتن يو آرزو یاشتند هنو زمرا تمنحریم امن او مباح د
مرامخالفت این فرمان  يبقا يو موافق تر تدبطر. ال یادغ المومن من جحر مرتین: هک

 . ه معذور داردکاست امیدوارم  که رحمت ملکو از آنجا  ،است

ل اگرچه در عاج ،ه مجرم را ایمن نشاید زیستکرا  کو نیز مقرر است مل
و هرچند روزگار بیش گذرد  ،شبهت منتظر و مترصد باشد یرود عذاب آجل ب یتوقف

 یو اگر بموافقت تقدیر و مساعدت بخت ازان برهد اعقاب را تلخ ،مایه زیادت گیرد
اندیشید و من  يبا بچه من غدر کو پسر مل ،ال آن بدیدکو ن يآن بباید چشید و خوار

رد و برسن مخادعت تو مرا کمرا بر تو اعتماد نباید و  ،از سوز فرزند آن پاسخ دادم
 ینورکه چشم ندیده ست چنو کفروچاه نشاید شد 

راهیت کنون نه ما را بر تو کفا رفت یاز جانبین ابتدا و جوان: گفت کمل
قول ما باور دار و بیهوده مفارقت جان گداز  ،یباق يونه ترا از ما آزار متوجهستی

را از معایب روزگار مردان شمرم و هرگز از  یه من انتقام وتشفک و بدان. نکاختیار م
 . روزگار خویش دران مبالغت روا نبینم

 خشم نبوده ست براعدام هیچ 
 چشم ندیده ست در ابروم چین 
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ه خردمندان از مقاربت یار ک ،ن نگرددکباز آمدن هرگز مم: فنزه گفت
بیش واجب  یآزرده را لطف ودل جوی و گویند هرچند مردم .اند ردهک یمستوحش نه

و نفرت بیشتر شود و احتراز واحتراس  یرام و احسان الزم تر شناسند بدگمانکدارند و ا
و برادر را در محل ،ما مادر و پدر را بمنزلت دوستان دانندکو ح. فراوان تر الزم آید

و دختر را در موازنه  ،و اقربا را در رتبت غریمان ،و زن را بمثابت الیف شمرند ،رفیق
تا کر خواهند و در نفس و ذالت خویشتن را یکذ يبقا يو پسر را برا ،خصمان دانند

حادث گردد هر  یه مهمکرت ندهند و چه هرگاه کس را شکشناسند و درعزت آن 
 . دیگران درمیان نهند ينشینند و بهیچ تاویل خود را از برا يس بگوشه اک

 اوکچ يبروستا یداشت زال
 و دو گاو ينام دختر یهستم

 چو سرو تر باالن ینو عروس
 زچشم بد ناالن يگشت روز

  کگشت بدرش جو ماه نو بای
 کشد جهان پیش پیرزن تاری

 دلش آتش گرفت و سوخت جگر
 چنو نداشت دگر يه نیازک

 خورد  یاز پ کاز قضا گاو زال
 رد کبدیگش اندر  يپوز روز

  مقعد اندر ریگ يماند چون پا

 آن سر مرده ریگش اندر دیگ
 از دوزخ  يگاو مانند دیو

 آن زال تاخت از مطبخ يسو
 زال پنداشت هست عزراییل

 بانگ برداشت پیش گاو نبیل
 لموت من نه مهستیمکم يا: هک

 پیر زال محنتیم  یکمن ی
 باید یهم یگر ترا مهست

 مرا شاید  ،رو مرو را ببر
 بال نازنین شمرد او را  یب

 چون بال دید در سپرد او را
 ه وقت پیچاپیچ ک یتا بدان

 س مر ترا نباشد هیچکهیچ 

و از  ،و از همه خالیق مفرد گشته و من امروز از همه عالیق منقطع شده ام
دام کو  ،ه راحله من بدان گران بار شده استکخدمت تو چندان توشه غم برداشته ام 

دیده و  یجگر گوشه و میوه دل و روشنای ،ملهدر ج ؟جانور طاقت تحمل آن دارد
 . راحت جان در صحبت تو بباختم

 دشمن خندید بر من و دوست گریست
 دل و جان و دیده چون خواهد زیست یو بک
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 یآست دورکو با این همه بجان ایمن نیستم وبدین الوه فریفته شدن از خرد و 
 . من هجر است و صبر يرا ،نماید می

ن کول ،يو نمودکتحرز نی یاگر آن از جهت تو بر سبیل ابتدا رفت: گفت کمل
مانع ثقت و  ،و قضیت معدلت همین است ،یپیوست يارکچون بر سبیل قصاص و جزا 

موضع خشم در ضمایر موجع است و محل حقد در : فنزه گفت ؟موجب نفرت چیست
 یه زبان در این معانک ،دشنوده شود اعتماد را نشای يوا گر بخالف این چیز ،دلها مولم

اما  ،ند و بیان در این سفارت حق امانت نگزاردکعبارت راست ن ،از مضمون عقیدت
دلیل توان  يبر دیگر یکدیگر را شاهد عدل و گواه بحق است و از ی کدلها ی

و کو من صعوبت صولت ترا نی ،موافق زبان نیست یگوی می و دل تو در آنچه ،گرفت
 . وقت از باس تو ایمن نتوانم بود شناسم و در هیچ

 ابکر ینکوه گاه زخم گران تر کز ک
 عنان  ینکتر  کوز باد وقت حمله سب

چه  ،میان دوستان ومعارف احقاد و ضغائن بسیار حادث گردد: گفت کمل
ه بنور عقل کو هر  ،ان جهانیان از بسته گردانیدن راه آزار و خصومت قاصر استکام

آن تجنب  يبر میرانیدن آ نحرص نماید و از احیا یینت خرد متحلآراسته باشد و بز
من گرم و سرد جهان بسیار دیده ام و . العوان التعلم الخمرة: فنزه گفت. الزم شمرد

و بسیار نفایس زیر حقه این دهر  ،چرخ بپایان رسانیده ام يعمر در نظاره مهره باز
و  ،وافر حاصل آورده يمارست استظهارو از ذخایر تجربت و م ،بوالعجب بباد داده ام

دست خویش مطلق دید دل او چون سر  كره خاکه برپشت که هرکبحقیقت بشناخته 
آزرم وفا را  يژ شود و بر اطالق فرق مروت را زیر قدم بسپرد و روکچوگان بهمگنان 
 . نستضایع گرداندی ،و پیر فریفتن روزگار ؛نگردد یو برمن این معان ؛خراشیده گرداند

اما در مذهب  ،رود عین صدق و محض حقیقت است می کو آنچه برلفظ مل
ه کزیرا . خرد قبول عذر ارباب حقد محظور است و طلب صلح اصحاب عداوت حرام

عبتین راست و کتا حریف ظریف و  ،گران یندب يدران خطر بزرگست و جان باز
ه خصم موجبات کرت نبندد و نیز صو. مجاهز امین نباشد دران شروع نشاید پیوست

و بسیار دشمنانند  ،افات آن اعراض نمایدکوحشت فروگذارد و از ترصد فرصت در م
ر در قبضه قدرت و چنگال که بقوت و زور بریشان دست نتوان یافت و بحیلت و مک

و من بهیچ وقت . در دام افتد یموانست پیل اهل یه پیل وحشکچنان ،شیدکنقمت توان 
 ،گذرد یدر خدمت او برمن سال يروز ،ایمن نتوانم بود کاز انتقام مل و در هیچ حال

 . وه و مهابت او غالبکچه ضعف و حیرت من ظاهر است و ش

 شیطان سنان آب دارت را 
  یوب شیطانکناداده شهاب 

 امگارت راکمان کباران 
 ینادوخته روزگار باران

انقطاع  یهر بدگمانریم الیف را در سوز فراق نیفگند و بک: گفت کمل
 یروا ندارد و معرفت قدیم و صحبت مستقیم را بظن مجرد ضایع و ب يو برادر یدوست
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و این خلق در حقیر قدر و . اگر چه دران خطر نفس و مخافت جان باشد ،ثمره نگرداند
  ،خسیس منزلت از جانوران هم یافته شود

 لب العقورکالمعرفۀ تنفع و لو مع ال

 كه اندر ضمایر ملوکخاصه  ،د و آزار در اصل مخوفستحق: فنزه گفت
تاویل و  ؛یصلب باشد و در دین انتقام غال یه پادشاه در مذهب تشفک ،ن گرددکمم

 یو فرصت مجازات را فرض ،راهیت راه نداردکسخط و  یرخصت را البته در تحوال
و مفسدان فخر سه یزلت جانیان و تالف كعزیمت را در تدار يو امضا ،متعین شمرند

در  که فلکشود  يبخالف این چشم دارد زرد رو یسکو اگر  ،بزرگ و دخر نافع
 . و بدین مراد نتوانست رسید ،وژکپشت  يرد و در این تگاپوکاین هوس دیده سپید 

هیزم  ینباشد چون انگشت افروخته ب یه مهیجکینه در سینه مادام کو مثل 
ه آتش کدید برآن مثال  ییافت و علت ياند بهانه اظاهر نگرد ياثر یاگر چه حال ،است

تر را  يرا بسوزد و دود آن بسیار دماغها یدرخف افتد فروغ خشم باال گیرد و جهان
و  یو لطف مجرم و چاپلوس یو هرگز آن آتش را مال و سخن جان ،گرداند کخش

 یباق و تا نفس آن متهم ،ین ندهدکار و اخالص و مناصحت خدمتگار تسکتضرع گناه
و با این همه . است آتش نمیرد يه تا هیزم بر جاکچنان ،م نشودکاست فورت خشم 

آرد و در  يبجا یه در مراعات جوانب لطفکان تواند بود کاران امکاز گناه  یسکاگر 
و  یسب منافع و دفع مضار معونتکپیوندد و در  یفراغ دوستان سع يطلب رضا و تحر

و هم عقیدت مستزید را  ،ه آن وحشت برخیزدکن است کواجب دارد مم یمظاهرت

و من ازان . گردد کحاصل آید و هم دل خایف مجرم بنسیم امن خوش و خن یصفوت
یا توانم اندیشید  ،بر خاطر یارم گذرانید يه از این ابواب چیزکضعیف تر و عاجزترم 

باز اگر  ،ند و سبب الفت را مثبت گرداندک یه خدمت من موجب استزادت را نفک
 ،نمکآیم پیوسته در خوف و خشیت باشم و هر روز بل هر ساعت مرگ تازه مشاهده 

بینم و سرو  یه خود را دست دیت نمکنمانده ست  يدر این مراجعت مرا فایده ا
 . توانم داشت یتیغ نم يگردن فدا

 اب تو پایاب کنه مرا برت
 نه مرا برگشاد تو جوشن 

عز اسمه  يخواست بار یب یسکر حق س برنفع و ضر دکهیچ : گفت کمل
مبرم باز  یمکسابق و ح يو بسیار و خرد و بزرگ آن بتقدیر كقادر نتواند بود و اند

نفاذ  يو مشیت ایزد یآسمان يافات تو بقضاکه مفاتحت پسر من و مکچنان ،بسته است
 یما را بمقادیر آسمان ،م بودندکو ایشان علت آن غرض و شرط آن ح ،یافت

و  ،شدکه اگر این هجر اتفاق افتد بتقسیم خاطر و التفات ضمیر ک ،يت منمامواخذ
ه اتباع و پیوستگان را ازان کو بسطت آنگاه مهنا گردد  یامرانکو مسرت از  یشادمانگ

 . باشد ینصیب

و  ،آفریدگار عز اسمه ظاهر است يعجز آفریدگان از دفع قضا: فنزه گفت
ابواب نفع و ضر برحسب ارادت و قضیت مشیت  ه انواع خیر و شر وکمقرر است 

وشش خالیق دران تقدیم و تاخیر و کو بجهد و  ،گردد می خداوند جل جالله نافذ
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مه یفعل اهللا مایشاء و کالمرد لقضاء اهللا و المعقب لح ،ممالطت و تعجیل صورت نبندد
زم و احتیاط ه جانب حکاست برآن یو اتفاق جمل یلکاجماع )با اینهمه(. م مایریدکیح

ل کاعقلها و تو. اره واجب باید شناختکرا مهمل نشاید گذاشت و تصون نفس از م
و راه اقتحام  ،توان شناخت می ردار تو مسافت تمامکو میان گفتار و . اهللا یعل

ه درد دل خود ک یخواه می و تو ،و تجنب از خطر الزم ،مخوفست و من بنفس معلول
 ،نماید می و نفس من از مرگ ابا ،یلت مرا در دام افگنو بحی یده یشتن من تشفکرا ب

و تاعنان مراد بدست اوست ازان تحرز  و الحق هیچ جانور باختیار این شربت نخورد
دشمن بال و فراق  یکغم بالست و فاقه بالست و نزدی: هکاند  و گفته. صواب بیند

وصوفیان آن را  ،گستو عنوان همه بالها مر ،بال و خوف بال یدوست بال و ناتوان
 بیر خوانند کفت کآ

 نیست یاین بنده دگر باره نروید ن

ه بارها بسوز آن کرد کس تنسم تواند کو از مضمون ضمیر مصیبت زده آن 
و من امروز از دل خویش . ردهکتلخ تجرع  يمبتال بوده باشد و هم از آن نوع شربتها

توانم  می جرت او بچشم خردمال حسرت و ضکرد و کتوانم  می دلیل کبرعقیدت مل
را از  که هرگاه ملکو نیز متیقنم . و فرط توجع و تاسف من نمودار حال اوست ؛دید
و  ،در باطنها پیدا آید یو تفاوت يتغیر ،و من از بچه خود براندیشم ،پسر یاد آید یبینای

 . تر یلمفارقت او ،نیست یدر این صحبت بیش راحت. ه ازان چه زایدکنتوان دانست 

 تا مرگ براندیش يردک يه بدکبا هر 

دوستان اعراض  يه از سهوهاکس کچه خبر تواند بود در آن : گفت کمل
ه در مدت عمر بدان مراجعت کاز سر حقد و آزار چنان برنتواند خاست  ،نتواند نمود و

یافته  یو بسیار نشان كبهیچ وقت و در هیچ حال بر صحیفه دل او ازان اند ،نپیوندد و
اهللا  یصل یقال النب ؟ننماید یاعتذار و استغفار اصحاب را باهتزاز و استبشار تلق ،نشود و

ضمیر  يو من بار. من الیقبل عذرا و الیقبل عشرة: م بشر الناسکاال انبئ: علیه و سلم
 يآید در خاطر خود اثر می ه برشمردهکبینم و از ین ابواب  می تر یخود را هرچه صاف

و همیشه جانب عفو من اتباع را ممهد بوده ست و انعام و احسان من  ،یابم ینم
 . خدمتگاران را مبذول

 : فنزه گفت

 گر باد انتقام تو بربحر بگذرد 
 ه خیزد شود غبارکاز آب هر بخار 

ه کو هر ،هستم ينبوده ام معتد يو اگر چه مبتد ،ارمکه گناه کدانم  می من
ند و در ک یکبا ید اگر چه بثبات عزم و قوت طبع بباش ياو قرحه ا يف پاکدر 

ار کاز  يسنگ درشت رفتن جایز شمرده چاره نباشد از آنچه جراحت تازه شود و پا
ه با علت رمد استقبال شمال کو آن ،نرم رفتن بیش دست ندهد كه برخاکچنان. بماند

ین مزاج دارد و و مقاربت من با تو هم. مقصور باشد يورکجایز بیند همت او برتعرض 
 یم الکوالتلقوا بایدی: یقال اهللا تعال ،تحرز ازان از وجه شرع و قانون رسم فرض است

ه در صیانت ذات خود آن قدر کو استطاعت خالیق ازان نتواند گذشت . ۀکالتهل
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ه برقوت ذات و زور نفس اعتماد کچه هر. ه بنزد خود معذور گردندکمبالغت نمایند 
ه کو هر ،و بوار باشد كو مضایق افتد و اقتحام او موجب هالدر مخاوف  کند الشک

یا لقمه  ،ه معده از هضم آن عاجز آیدکمقدار طعام و شراب نشناسد و چندان خورد 
 . او را دشمن خود باید شمرد،ند تا در گلو بیاویزدکبراندازه دهان ن

  کحیات را چه گوارنده تر زآب ولی
 استسقاششد که بیشترش خورد بک یسک

اصحاب خرد از ارباب جهل و ضاللت  که بغرور فریفته شود بنزدیکو هر 
چگونه رانده شده  يه تقدیر د رحق وکس نتواند شناخت کو هیچ . معدود گردد

ن کل. باید گذاشت یا منتظر شقاوت زیست می است و او را مترصد سعادت روزگار
و در  ،گزارند می صایب يارایه يخویش بر مقتضا يارهاکه کبرهمگنان واجبست 
و در حساب نفس خویش ابواب  ،بینند می لف واجبکو خرد ت ،مراعات جانب حزم

و با دوست و  ،گیرند می و در میدان هوا عنان خود گرد ،شمرند می مناقشت الزم
 ،تا همیشه مستعد قبول و اقبال و دولت توانند بود ،جویند می دشمن در خیرات سبقت

 . ننماید ینماید از جمال آن خال يق خوب روواگر اتفا

و دران زیادت و  ،رود می یم آسمانکجهان خود برقضیت ح يارهاکو 
ه از کس را توان شناخت کوبر اطالق عاقل آن . نقصان و تقدیم و تاخیر صورت نبندد

گشاده باشد در  يه را ه حذر پیش وکو مادام  ،جانوران بپرهیزد يردن و ایذاکظلم 
و حرام است  ،بسیار دارم ،م وگریزگاهکو من بمهرب نزدی. ام خوف و فزع نه ایستدمق

خون من حالل دارد و آنچه از  که سخط ملک ،بر من توقف در این حیرت و تردد
جا روم که هرکدارم  می و امید چنین. وجه دیانت و مروت محظور است مباح داند

ه پنج خصلت را بضاعت و سرمایه عمر کهر چه. اسباب معیشت من ساخته و مهیا باشد
نهد اغراض پیش او متعذر نگردد و مرافقت رفیقان  يه روکخویش سازد بهر جانب 

واز  ،باز بودن يردارکاز بد ،ممتنع نباشد و وحشت غربت او را موانست بدل گردد
م ک وشعار و دئار خود ،ارم اخالق را الزم گرفتنکو م ،ردنک یریبت و خطر پهلو ته

و عاقل چون . و حسن ادب در همه اوقات نگاه داشتن ،ساختن يارکو کو نی يآزار
در منشاء و مولد و میان اقربا و عشیرت بجان ایمن نتواند بودن دل بر فراق اهل 

 . ن گرددکه این همه را عوض ممک ،ندکودوستان و فرزندان و پیوستگان خوش 

 و از نفس و ذات عوض صورت نبندد 
 نیست  یبنده دگر باره نروید ناین 

ه ازان انتفاع نباشد و و در وجه که ضایع تر مالها آنست کو بباید دانست 
ه از کو بتر فرزندان آنست  ،نسازد يه با شوکارتر زنان اوست کو ناب ،انفاق ننشیند

ه کو لئیم تر دوستان اوست  ،اطاعت مادر و پدر ابا نماید و همت برعقوق مقصور دارد
آنست  كو غافل تر ملو ،و صداقت را مهمل گذارد یبت دوستکر حال شدت و ند
و ویران تر  ،وشدکو اهتمام رعایا ن کگناهان ازو ترسان باشند و در حفظ ممال یه بک

فرماید و انواع  می رامتک کوهرچند مل. م اتفاق افتدکه درو امن کشهرها آنست 
گرداند البته مرا  می دکبعهود و مواثیق مودارد و آن را  می یتمنیت و قوت دل ارزان

چه روزگار میآن ما  ،او امان نیست و درخدمت و جوار او ایمن نتوانم زیست کبنزدی
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ه کو در مستقبل هرگاه  ،آن مجال نتواند بود یه مواصلت را در حوالکافگند  یمفارقت
هر خواهم ر مکبر چهره ماه و پی کمل يایت جمال تخت آراکغالب گردد ح یاشتیاق

 . خواهم پرسید يدید و اخبار سعادت او از نسیم سحر

 . را هم بر این مزاج معلوم تواند شد کمل يو از حال غربت من را
 من  يوکن بک يباد صبح دم گذر يا

 من  يپیغام من ببر ببر ماه رو
 . ردکرا وداع  کلمه سخن بآخر رساندیدند و ملکبر این 

 بود کب تیغ بجست با رخ زرد از نهی
 زپیش باد خزان  يه برگ بهارکچنان

و احتراز از تصدیق الوه و  یاینست داستان حذر از مخادعت دشمن مستول
ه غرض از بیان این مثال آن بوده است تا کو بر عاقل پوشیده نماند . زرق خصم غالب

 یزد تعالای. ارها برقضیت آن نهندک يرا امام سازند و بنا کخردمندان در حوادث هری
بمنه و  ،نادکمناظم دین و دنیا  يمصالح حال و مآل و بینا يمومنان را شناسا یجملگ

 . رحمته

 

  يباب االسد و ابن آو

اگر چه  ،ه دل بر استمالت او نیارامدکشنودم مثل دشمن آزرده : گفت يرا

 كبازگوید داستان ملونون کا. در مالطفت مبالغت نماید و در تودد تنوق واجب دارد
پس از تقدیم جفا و عقوبت و ظهور  ،ان حادث گرددکدر آنچه میان ایشان و نزدی

 ؟ باشد کجرم و خیانت مراجعت صورت بندد و تازه گردانیدن اعتماد بحزم نزدی

و از  ،اگر پادشاهان در عفو و اغماض بسته گردانند: هکبرهمن جواب داد 
اعتماد  يراهیت مثال دهند بیش بر وکب يدر باب وبینند یا  یخیانت كه اندکهر

 و مامون ؛نصیب مانند یارها مهمل شود و ایشان از لذت عفو و منت بک ،نفرمایند
 . بوهاکالعفو الرت یف یاهللا عنه اهل الجرایم لذت یرض: گوید می

ار مرد را نه هیچ پیرایه از عفو زیباتر است و نه هیچ کمال کو جمال حال و 
 . ز اغماض و تجاوز روشن تردلیل ا

ل کم خویش در حوادث عقل که حکرا آنست  كملو یو پسندیده تر سیرت
تا  ،نگذارند یخال یضعف و عنف یب یو در هیچ وقت اخالق خود را از لطف ،را سازند

. نه مخلصان نومید شوند و نه عاصیان دلیر گردند. ارها میان خوف و رجا روان باشدک
 یاظمین الغیظ و العافین عن الناس را معنکو ال: هکطریقت را پرسیدند  از مشایخ یکی

بیاوردهاند و  یه واضح آیت در شریعت مستوفکپیر رحمۀ اهللا علیه جواب داد . يبگو
خشم فرو : هکاند  اما پیران طریقت رضوان اهللا علیهم چنین گفته ،بران مزید نیست

بندگان  یه ایزد تعالکبباید دانست  و ،ه در عقوبت مبالغت نرود کخوردن آنست
را کو هر ،ردهکارم اخالق آموخته است و بر عادات ستوده تحریض کخویش را م
ام قرآن کاح يعبه جان وکیار و معین بود قبله دل و  یو عنایت ازل یسعادت اصل
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 . عظیم باشد

بسزا رفت و فضایل عفو و احسان مقرر  یه در این مقامات تاملکو هرگاه 
ت همت بر مالزمت آن سیرت مقصور شود و وجه صالح و طریق صواب دران گش

م معصوم کاز سهو و غفلت و جرم و زلت  یه آدمکمشتبه نگردد و پوشیده نیست 
این ابواب غلو جایز شمرده شود مضرت  كو تدار یواگر درمقابله این معان ،تواند بود

 . ندکآن مهمات سرایت 

ه در کس کفایت آن کالص و مناصحت و هنر و ه اندازه اخکدر جمله باید 
و  يرد و از راکتواند  یاگر در مصالح بدو استعانت ،و بشناسدکافتاد نی یمعرض تهمت

مبادرت نماید و آن را  يرد و در تازه گردانیدن اعتماد بر وکتواند  یامانت او دفع مهم
لف بقرار معهود باز و قوت دل او از وجه استمالت و تا. پندارد یاز ریب و عیب خال

 یب کچه ضبط ممال. الهیئات عثراتهم يه اقیلوا ذوکرساند واین حدیث را امام سازد 
ه ذات ایشان بخرد کان نیاید وانتفاع از بندگان آنگاه میسر گردد کوزرا و معینان در ام

و  یو نصیحت و هواخواه ،يو عفاف وهنر و صالح آراسته باشد و ضمیر بحق گزار
 . استهمودت پیر

ه کافیان ناصح کب كرا نهایت نیست و حاجت ملو کو نیز مهمات مل
ه ک یسانکو  ،استحقاق محرمیت اسرار و استقالل تمشیت اعمال دارند همه مقرر است

 یو طریق راست در اینمعن كاند كانداند  و دیانت متحزم يبسداد و امانت و تقو
دام کار آید و کچه  که از هر یمعرفت محاسن و مقابح اتباع است و وقوف برآنچ

ه کخویش گردانید باید  يو چون پادشاه به اتقان و بصیرت معلوم را ،مهم را شاید
 يارکفایت کو شجاعت و بمقدار عقل و  يبراندازه را را فراخور هنر واهیلت کهری
هیچ ه ک ،یافته شود ازان هم غافل نباشد یعیب یسک يو اگر در مقابله هنرها ،فرماید می

 . عیب نتواند بود یب یمخلوق

ه کو شناخت این دقایق بر پادشاه فرض است  یو پس از تفهیم این معان
 يبجا ،فایت ایشان تفویض فرموده باشدکه بکتفحص عمال و تتبع احوال و اشغال 

تا اگر مخلصان را توفیق  ،پوشیده نگردد يو از نقیر و قطمیر احوال هیچیز بر و. آرد می
 هر دو ،افتد و اهمال نمایند یو یا خائنان را فرصت ،نندک یند و خدمتک مساعدت

و جانیان را بقدر گناه  ،دارد می یردار مخلصان هرچه مهناتر ارزانکداند و ثمرت  می
اهل و کرعایت گردد مصلحان  یاز این دو طرف ب یکچه اگر ی ؛بیند می تنبیه واجب

ارها پیچیده و اعمال و اشغال مختل و کو  ،ندشو كبا یآسان گیر و مفسدان دلیر و ب
. و داستان شیر و شگال الیق این تشبیب است. آن دشوار دست یو تالف ،مهمل ماند

 : گفت ؟چگونه است آن يرا

از دنیا بگردانیده و در میان امثال  يبود رو یه در زمین هند شگالکاند  آورده
. يجانوران تحرز نمود ين خون و ایذااما از خوردن گوشت و ریخت. بود می خویش

نیستیم و را ترا  یبدین سیرت تو راض: مخاصمت بر دست گرفتند و گفتند يیاران برو
نماییم در عادت و سیرت هم  یدیگر نم کچون از صحبت ی ،دانیم می یدرین مخط

. ردکتوان  یصورت نم يو نیز عمر در زحیر گذاشتن را فایده ا ،»نیکموافقت توقع 
و . برداشت می باید رسانید و نصیب خود از لذت دنیا می بپایان يه آید روزکچنان
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را باز نتوان آورد و ثقت  يه دکو بحقیقت بباید شناخت . من الدنیا کالتنس نصیب
 . م نیستکبدریافتن فردا مستح

 جا بندد دلکدر نسیه آن جهان 
 ؟یه بنقد اینجهانش تویکآن را 

 و چون ،از این ترهات درگذرید ،دوستان و برادران يا :هکشگال جواب داد 
ه کنید کذخیره  يتوان یافت از امروز چیز یگذشت و فردا در نم يه دکدانید  می

ه مزرعت کهنر همین دارد  ،فریبنده سراسر عیب است يه این دنیاک ،شاید توشه راه را
نهمت . باشد می مهناتر یه ریع آن در عقبکتوان افگند  می یتخم يدر و ،آخرت است

یه کو بر مساعدت عالم غدار ت ،خیرات مصروف دارید يباحراز مثوبات و امضا
 یخویش ب یو جوان یو زندگان یو از ثمره تن درست ،ابد بندید يو دل در بقا ،نیدکم

. ثبات و دوام است یابر ب یکبرق و تاری یه لذات دنیا چون روشنایک. نصیب مباشید
فنا سبیل داشتن از علو همت و  يردن و تن در سراکلیه عنا وقف کدل بر  ،در جمله

زیرا . نطلبد یر باقکو و ذکجز نام نی یو عاقل از نعیم اینجهان. مال حصافت دور افتدک
 . بزوال و انتقال دارد يو نعمت آن رو یامرانکو راحت و  یه خوشک

 يگذارید و از براخواهید این سخن در گوش  می یاگر سعادت دو جهان
ایذا  یروا مدارید و بدانچه ب يه حالوت آن تا حلق است ابطال جانورکطعمه خویش 

جثه و قوام نفس بدان متعلق است هرگز  يه بقاکچه آن قدر  ،بدست آید قانع باشید
این مواعظ را بسمع خرد استماع نمایید و از من در آنچه مردود عقل است . فرونماند

اما موافقت در اعمال ناستوده  ،ه صحبت من با شما سبب وبال نیستک ،موافقت مطلبید
رت ناشایست و کز فکمر یکی ،چه دل و دست آلت گناهست ،موجب عذاب گردد

ه کاین اثر تواند بود هر يو بد یکرا در نی یو اگر موضع ،ردار ناپسندیدهکدیگر منبع 
تن را زنده گذارد  کر مصاف یه دکو آن ،يار نبودکبزه  یشتکرا ب یسکد رمسجد 

 . و من نیز در صحبت شما ام و بدل از شما گریزان. يار شدکبزه 

یاران او را معذور داشتند و قدم او بر بساط ورع و صالح هرچه ثابت تر شد و 
یافت  یمنزلت ،و دیانت ير آن در آفاق سایر گشت و بمدت و مجاهدت در تقوکذ
 . د رسیده مطمح هیچ همت بدان نتوانک

 يه ماه رنگ آمیز از جمال صحن او نقش بندکبود  يمرغزار یو در آن حال
 . یبیز از نسیم اوج او استمداد گرفت کو زهره مش یآموخت

 نموده تیره و منسوخ با هوا و فضاش 
 چرخ اثیر و صفات باغ ارم  يصفا

و  ه همه در طاعتک يایشان شیر کو مل ،سباع و وحوش بسیار يو در و
ه کچندان. يو در پناه حشمت و حریم سیادت او روزگار گذاشتند يمتابعت او بودند

و پس بچند روز  ،صورت حال این شگال بشنود او را بخواند و بدید و بهر نوع بیازمود
و  ،دارد و اعمال و مهمات بسیار است یما بسطت کمل: خلوت فرمود و گفت يبا و

 یه تو در زهد و عفت منزلتکاند  و بسمع ما رسانیده ،بناصحان و معینان محتاج باشیم



135 
 

 . و چون ترا بدیدیم نظر بر خبر راجح آمد و سماع از عیان قاصر ،يیافته ا

 فلما التقینا صغر الخبر الخبر

خواهیم فرمود تا درجه تو بدانافراشته گردد و در  می نون بر تو اعتمادکو ا
 يسزاوارند بدانچه برا كملو: هکجواب داد شگال . یان ما آیکزمره خواص و نزدی

ه کو با این همه بر ایشان واجب است  ،فایت مهمات انصار و اعوان شایسته گزینندک
رده ک یسکبجبر در گردن  يارکه چون ک ،راه ننمایندکا یس را بر قبول عملکهیچ 

و . اند آمدبیرون نتو یشود او را ضبط آن میسر نگردد و از عهده لوازم مناصحت بواجب
 یو دران تجربت یارهم و بران وقوفکمن عمل سلطان را  ،دراز باد کمل یزندگان
ه هم قوت و ک ،و در خدمت تو وحوش و سباع بسیارند یو تو پادشاه محتشم ،ندارم

 یفرمای یاگر در باب ایشان اصطناع. یفایت دارند و هم حرص و شره اعمال اینجهانک
 . ه از اشغال یابند شادمان و مستظهر شوندکبمنال و اصابت و  ،دل تو فارغ گرداند

. ه البته ترا معاف نخواهیم فرمودک ؟در این مدافعت چه فایده: شیر گفت
ه غرض خویش به کمقتحم  يارکم یکی: س باشدکار سلطان بابت دو ک: شگال گفت

 يه برخوارک ضعیف یو دیگر غافل ،ر و شعوذه مسلم ماندکند و بمکاقتحام حاصل 
ه در معرض ک. رم نگرددکشیدن خو دارد و بهیچ تاویل منظور و محترم و مطاع و مک

و من از . ه عاقل همیشه محروم باشد و محسودکو بباید دانست . حسد و عداوت افتد
 . نمکه خیانت کغالب است  ينه آز ،اطن هر دو طبقه نیستم

 . شمکه مذلت کو نه طبع خسیس 

د گرداند کنالد خدمت سلطان بنصیحت و امانت و عفت و دیانت موه بکو هر
 یار او را استقامتکواطراف آن را از ریا و سمعه و ریب و خیانت مصون و منزه دارد 

هم دوستان سپر معادات . ن نگرددکمم یو ثبات یصورت نبندد و مدت عمل او را دوام
 يدوستان از رو: ه تیر بال سازندشند و هم دشمنان از جان او نشانک يو مناقشت در رو
و مناصحت مناقشت  یدلکو دشمنان از جهت ی ،مخاصمت اندیشند ،حسد در منزلت

ه مطابقت دوستان و دشمنان بهم پیوست وا جماع بر عداوت او منعقد کو هرگاه  ،نندک
یوان نهاده ست جان بسالمت کبر فرق  يو اگرچه پا ،گشت البته ایمن نتواند زیست

 . اگرچه از دوستان بترسد ،از جانب دشمنان پادشاه فارغ باشد يو خائن بار. دنبر

ما ترا حاصل  يان ما این محل ندارد چون رضاکقصد نزدی: هکشیر فرمود 
دشمنان را تمام  یید وبدسگالکما رد  يه حسن راکن کخود را به وهم بیمار م ،آمد

انیم و ترا بنهایت همت و غایت امنیت اید ایشان را بسته گردکراه م کتعری کبی است
ه در کاست  یاز این تربیت و تقویت احسان کاگر غرض مل: شگال گفت. برسانیم

ه بگذارد تا در کفرماید بعاطفت و رحمت و انصاف و معدلت آن الیق تر  می باب من
ادات و و از مع ،و از نعیم دنیا بآب و گیاه قانع شوم ،گردم می غم یاین صحرا ایمن و ب

در امن و راحت و  كه عمر اندکو مقرر است . اهل عالم فارغ یمحاسدت جملگ
ترا . این فصل معلوم گشت: شیر گفت. ه بسیار در خوف و خشیتکفراغ و دعت بهتر 

 . گشت یخواه که هراینه بما نزدیک ،ردکباید  می ترس از ضمیر و هراس ازد ل بیرون
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ه چون یاران کباید داد  یلت است مرا اماناگر حال بر این جم: شگال گفت
 يباغرا ،زیردستان بامید منزلت من و زبردستان از بیم منزلت خویش ،پیوندند يقصد

و شرایط احتیاط هرچه تمام تر  يو دران تامل و تثبت وز يایشان بر من متغیر نگرد
  يآر يبجا

 دل تست  يه راکتا با تو چنان زیم 

و از همه  ،آورد و اموال و خزاین خود بدو سپرد يد بجاکمو یشیر با او وثیقت
رامت مخصوص گردانید و ابواب مشاورت و رایها در انواع کاتباع او را منزلت و مزید 

 . گشت می زیادت يو اعجاب شیر هر روز در باب و ،مقصور شد يمهمات بر و

 کا یدر مخاصمت او ب ،ان شیر گران آمدکانت او بر نزدیکو قربت و م
را  یکی. یان رموه بثالثه االثاف یردند و روزها در آن تدبیر بودند الکدیگر مطابقت 

چاشت خویش را بنهاده بود بدزدید و  يه شیر از براکگوشت  يردند تا قدرکپیش 
 ،ه وقت چاشت شیر فراز آمد بخواستکدیگر روز . ردکدر حجره شگال پنهان 

ه کچون بدیدند  ،بود و خصمان وقاصدان حاضرو شگال غایب  ،یابیم ینم: گفتند
و آتش خشم هر دو بهم پیوست و تنور گرم ایستاد فطیر خویش در  یآتش گرسنگ

را بیاگاهانیم از هرچه از منافع  کچاره نیست از آنچه مل: از ایشان گفت یکو ی. بستند
ه شگال آن کد و بمن چنان رسانیدن. را موافق نیفتد یاگرچه بعض ،و مضارا او بشناسیم

 . وثاق خویش برد يگوشت سو

ه معرفت ک ،ردکآید درین احتیاط باید  یاگرترا این باور نم: گفت يدیگر
 : هکاند  و راست گفته ،خالیق دشواراست

 تجربه  یالتحمدن امرءا حت

وقوف بر اسرار و اطالع بر ضمایر صورت  ،همچنین است: گفت يدیگر
شت در منزل او یافته شود هراینه هرچه در افواهست از خیانت ن اگر این گوکل ،نبندد

 ،ه غدار هرگز نجهدک ،بدانش خویش مغرور نشاید بود: گفت يدیگر. او راست باشد
 . چه خیانت بهیچ تاویل پنهان نماند

 . باالخبار من لم تزود کویاتی

 ترددرسانید و در تصدیق آن  می يازو بمن هرچیز یامین: گفت يدیگر
: گفت يدیگر» . اخبر تقله« است  یو مثلکو نی ،داشتم تا این سخن از شما بشنودم می

و  ،ید او را نهایت نیستکو خبث و ،ر و خدیعت او هرگز بر من پوشیده نبوده استکم
شد و کار این زاهد عابد بفضیحت که کار او را بشناخته ام و فالن را گواه گرفته کمن 
 یاگر این زاهد متق: گفت يدیگر. فاحش ظاهر گردد یم و گناهعظی یخطای ياز و

رده است عجب کشمرد این خیانت ب می را در ظاهر بال و مصیبت که تقلد اعمال ملک
فران کموقع اختزال اندران ب ،اگر این حوالت راست است: گفت يدیگر. است يارک

هیچ خردمند آن را بر و  ،مقرون است ،داشت مخدوم بدان کبر سب يدلیر ،نعمت و
ذیب شما از رسم کشما همه اهل امانتید و ت: گفت يدیگر. ندکمجرد خیانت حمل ن
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بفرماید تا این گوشت در منزل او بجویند برهان  کاگر این ساعت مل ،خرد دور افتد
اگر : گفت يدیگر. خاص و عام اندران یقین گردد ياین سخن ظاهر شود و گمانها

ه جاسوسان او از همه جوانب بما محیط ک ،ردکت تعجیل باید خواهد رف یاحتیاط
ه ک ؟در این تفتیش چه فایده: گفت يدیگر. نگذارند یباشند و هیچ موضع ازان خال

 . پوشانیده گرداند کمل يبر را یاگر جرم او معلوم گردد او بزرق و بوالعجب

و  ،راه یافتبدل او  یراهیتکگفتند تا  می از این نمط در حال خشم شیر
: هک؟ جواب داد يردکگوشت چه : هکرد کسوال  يباحضار شگال مثال داد و از و

هم از جمله اصحاب بیعت  یمطبخ. آرد کسپردم تا بوقت چاشت پیش مل یبمطبخ
را از امینان بفرستاد تا گپوشت  يشیر طایفه ا. البته خبر ندارم: ر شد و گفتکمن ،بود

ه تا آن ک یپس گرگ. شیر آوردند کالبد بیافتند و بنزدی ،در منزل شگال بجستند
تحقیق و اتقان  یمن از عدولم و ب«ه کنمود  می و چنان فرا ،گفت یساعت سخن نم

پیشتر » . جویم می دارم و فرصت عنایت یو نیز با شگال دوست ،ننهم يارکقدر در 
سیاست تقدیم  مکار روشن گشت زود بحکرا از زلت این ناب کچون مل:رفت و گفت

 . اران از فضیحت نترسندکه اگر این باب را مهمل گذارد بیش گناه ک ،فرماید

من از :از حاضران گفت یکآنگاه ی. ردندکشیر بفرمود تا شگال را موقوف 
ه آفتاب در اوج خویش چون سایه پس و پیش او دود و مانند ذره ک کروشن مل يرا

 . ندکدر حمایت او پرواز 

 وشمس و آسمان ذرهقدر ت يا

 تو شمع و شمس پروانه يرا يوا

چگونه پوشیده شده است و از  يار این غدار بر وکه کدر شگفت بمانده ام 
 كه تدارکعجب تر آنست :گفت يدیگر. ر طبع او چرا غافل بودکخبث ضمیر و م

 يدار ياگر این سهو را عذر: هکشیر بدو پیغام داد . ار در مطاولت افگندکاین 
آتش خشم باال گرفت و زبانه آن . علم شگال برسانیدند یدرشت ب یجوان. يزنمابا

آورد و دست خصمان را در  يرد تا عهود و مواثیق را زیر پاکعقل شیر را پوزبند 
رده ست که تعجیل کدانست  ،و خبر آن بمادر شیر رسید. شتن شگال مطلق گردانیدک

ه زودتر بروم و کبا خود اندیشید  ،رعایت گذاشته یرا ب کو تماس کو جانب تمل
شود  یمستول کخشم بر مل یچه گاه ،فرزند خود را از وسوسه دیو لعین برهانم

اهللا علیه و سلم اذا استشاط السلطان تسلط  یصل یقال النب. شیطان فتان نیز مسلط گردد
 . الشیطان

تن او شکه در کشتن او مثال یافته بودند پیغام داد که بکنخست بدان جماعت 
شیر  ؟گناه شگال چه بوده ست: شیر آمد و گفت کپس بنزدی ،ردکباید  یتوقف

ر مگردان و کخویشتن در حیرت و حسرت متف ،پسر يا: گفت ،صورت حال بازنمود
نصیب مباش، فان العفو الیزید الرجل اال عزا و التواضع اال  یاز فضیلت عفو و احسان ب

 . سزاوارتر نیست كلوس بتامل و تثبت از مکو هیچ . رفعۀ

دانش  ،متعلق است و عزت فرزند بپدر و يه حرمت زن بشوکو پوشیده نماند 
امن رعیت  ،رامت زاهدان بدین وکو  ،شان قاهرکر کو قوت سپاه بلش ،شاگرد باستاد
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و عمده حزم شناختن اتباع  ؛و عقل و ثبات و عدل يت بتقوکار مملکنظام  ،بپادشاه و
فایت ایشان کبرمقدار هنر و  ،محل و منزلت او اصطناع فرمودن و در کاست و هری

چه اگر سعایت این در حق  ،دیگر کمتهم شمردن ایشان در باب ی ،ردن وکتربیت 
را در معرض تهمت  یه خواهند مخلصکآن و ازان او در حق این مسموع باشد هرگاه 

را در صیغت  کاسن ملو مح ،ردکرا در لباس امانت جلوه  یتواندد آورد و خائن
را  یامین یرا محروم گرداند و خائن یفاضل يحاسد يچندکو هری ،مقابح بخلق نمود

باستمرار  کاندازد، و الش می كرا در گرداب هال یگناه یو هرلحظه ب ،ندک می متهم
حاضران از قبول اعمال امتناع بر دست گیرند و غایبان از  ،این رسم همه را استیال افتد

 . و نفاذ فرمانها براطالق در توقف افتد ،تقاعد نمایندخدمت 

صادق با اهل و امانت روا  ییقین یه پادشاه تغیر مزاج خویش بکو نشاید 
ه در مجال حلم و بسطت علم او همه چیز گنجان باشد و سوابق کن باید کولی ،دارد

بنگارد و آن و مآثر ایشان بر صحیفه دل  یو پیش چشم دارد و مساعکنی ،خدمتگاران
و . ثمرت نگرداند واهمال جانب و توهین منزلت ایشان جایز نشمرد یرا ضایع و ب

و در  ،ه از عمد و قصد منزه باشد ذات هوا و اخالص را مجروح نگرداندکهرگناه 
 ،نشنود یافکهنران ناآزموده در بدگفت هنرمند  یو سخن ب. عقوبت آن مبالغت نشاید

 . بحق بشناسد يعدل و ممیز یمکح یر همه معانخویش را د يو عقل و را

 ثناها يبر و. مشهور رسیده بود یبلند و منزلت یو شگال در دولت تو بمحل
نون بر تو آنست کو ا. یداشت می یرا ارزان يو ،و در خلوات عز مفاوضت یگفت می

ساعیان و خود را و او را از شماتت دشمنان و سعایت  ینکه عزیمت ابطال او را فسخ ک

شاف که فراخور ثابت و وقار تو باشد در تفحص و استکتا چنان ،یصیانت واجب بین
ر و کلش یعقل خویش و تمام کو بنزدی يآر يحال او لوازم احتیاط و استقصا بجا

سداد و امانت  يه چنو بنده اکه این تهمت ازان حقیرتر است ک ،يرعیت معذور گرد
 . ندکرص و شره آن خرد او را محجوب یا ح ،خود را بدان معیوب گرداند

 ؛ه در مدت خدمت تو و پیش ازان گوشت نخورده ستک یدان می وتو
ه چشم و گوش بظن و ک ،مسارعت در توقف دار تا صحت این حدیث روشن گردد

پندارد  ،بیند يیراعه ا ،شب یکدر تاری یسکه کچنان ،ندکخطا  يمهاکتخمین بسیار ح
ه باد پیموده کچون در دست گرفت مقرر شود  ،مشتبه گردد يه آتش است و بر وک

و کردار از نیکو بد ،و حسد جاهل از عالم. ردهکم تعجیل کست و پیش از تیقن در ح
 . و بددل از شجاع مشهور است ،فعل

و این  ،آن گوشت در منزل شگال نهاده باشند،ه قاصدانکو غالب ظن آنست 
پوشیده  یو محاسدت اهل بغ. نماید كدشمنان اند رکید حاسدان و مکقدر در جنب 

در قعر  یو مرغ در اوج هوا و ماه. ه اغراض معتبر در میان آمدک ینیست خاصه جای
 يره اگر صیدکو ش ،دریا وسباع در صحن دشت از قصد بدسگاالن ایمن نتواند بود

پستتر باشند در  يه از وکبلندتر باشند و هم آن  يه در پرواز از وکند هم آن مرغان ک
 که در راه یابند با یک یاستخوان يو سگان برا ؛آن قدر گرد مغالبت و مجاذبت برآیند

م از رتبت شگال است که ک یو خدمتگاران تو در منزلهای ؛نندکدیگر همین معاملت ب
 یار تاملکدر این . رود بدیع نیاید یاگر در آن درجه منظور مناقشت ،دارند می حسد را

ه چون حقیقت ک ،تو باشد یه الیق بزرگکاندیش  یآن از نوع كو تدار يرماف یشاف
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 . ندارد يشتن او بس تعذرکحال شناخته گشت 

رد و آن را بر خرد خویش باز انداخت و کو استمالت کشیر سخن مادر نی
بقبول عذر تو زیادت ازان  ،م آزمایش سابقکبح ،میل ما: شگال را پیش خواند و گفت

من از موونت این تهمت بیرون نیایم تا :شگال گفت. بتصدیق حوالت خصمانه کاست 
ه بیراءت ساحت کبا آن ،ار بدان بشناسدک یه صحت حال و روشنکنسازد  یحیلت کمل
ه هرچند احتیاط بیشتر فرموده شود کتمام دارم و متیقنم  یمال دیانت خوطش ثقتکو 

 . حشم و خدم ظاهرتر گردد افهکو مزیت و رجحان من در اخالص و مناصحت بر

 ترا  یمن آن ترازوم اخالص و دوست
 ه هیچ گنج نتابد سرزبانه منک

 بعشق و مهر تو آن بحر دور پایانم
 رانه منکه در نیابد چرخ و هوا ک

اند  ردهکه این افترا کرا  یجماعت: وجه تفحص چیست؟ گفت:شیر گفت
ص من بدین حوالت و ه تخصیکحاضر آرند و باسقصا ازیشان پرسیده شود 

 ،داشت یو دران مناقشت روا دارند چه معن ،ه گوشت خورندک یسانکفروگذاشتن 
 که اگر ملکو امید آنست  ،ن نتواند بوکمم یاز این معن یه روشن شدن این باب بک

ه که هرگاه کرود  يیدکو تا ،برزند یه بستیهند بانگکو چون خواهند  ،این بفرماید
اذب از کهراینه نقاب ظن  ،رده آیدکایند جرم ایشان بعفو مقابله حال بازنم یراست

 . شود و نزاهت جانب من مقرر گردد ،چهره یقین صادق برداشته

ه بقصد در حق من و ک یسکچگونه عفو را مجال بود در باب : شیر گفت
مال استیال و که از کهر عفو  ،را کبقا باد مل: گفت ؟ت من معترف گشتکاهل ممل

ه بر لفظ کوبدین دقیقه  ،باشد سراسر هنر است یت و وفور استعال و قدرت ارزانبسط
آن را بتوبت و انابت  ،ارکه گناه کخاصه  ،صورت نبندد یرفت دران تفاوت کمل

البته بیش مجال انتقام نماند و هراینه  ،و طاعت پیش آن باز رفت یدریافت و ببندگ
معتبر  یباب يردارکطلب مخرج از بد: گویند و علما. مستحق اغماض و تجاوز گردد

شیر چون سخن او بشنود و آثار صدق و صواب بر . يارکوکاست در احسان و نی
و در  ،ردکه آن فتنه انگیخته بودند از هم جدا کرا  يصفحات آن بدید طایفه ا

د کمو یار غلو مبالغه واجب داشت و امانکشاف غوامض و استنباط بواطن آن کاست
مواضعت و  یازیشان اعتراف نمودند و تمام یپس بعض. حال نپوشانند یر راستداد اگ

و براءت ساحت  ،ردندکو دیگران بضرورت اقتدا  ،مبایعت خویش مقرر گردانیدند
 . شگال ظاهر گشت

ه صدق شگال از غبار شبهت بیرون آمد و حجاب کمادر شیر چون بدانست 
داده شد و  یاین جماعت را امان: گفتریبت از جمال اخالص برداشته شد شیر را 

بدان عبرت  ،افتاد بزرگ ین در این واقعه او را تجربتکل. ن نیستکرجوع ازان مم
نند ک می ه ببدگفت ناصحان و تقبیح حال ایشان تقربک يبطایفه ا یگیرد و بدگمان

ه کبیند  یجایز نشمرد مگر آن را برهان یو از هیچ خائن سماع سعایت ،مضاعف گرداند
ان و که در نزدیکخطر شناسد ترهات اصحاب اغراض  یو ب ؛دران از تردد استغنا افتد

رسد  یه آن بتدریج مایه گیرد و بجایک ،محارم گویند اگر چه موجز و مختصر باشد
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 . صورت نبندد كه تدارک

 زاید یاز نیل و فرات و دجله جوی
 ه پیل را برباید کپس موج زند 

تواند  یه پیل آن را نمکتابند  می آرند ازان رسنها می همو گیاه تر چون فرا
ه رسانند کدر جمله خرد و بزرگ آن را . آید می ردن آن عاجزکگسست و از پاره 

 . تاویل باید طلبید و گرد رخصت و دفع گشت

 که نعمت منعمان را سبکاول آن: س حذر واجب استکو از تقریب هشت *
ه کسوم آن. در خشم شود یموجب یه بکو دوم آن. ددست ده کفران آن سبکدارد و 

ه راه کچهارم آن. نیاز پندارد یبعمر دراز مغرور باشد و خود را از رعایت حقوق ب
خود برعداوت  يارهاک يه بناکو پنجم آن. قطیعت و غدر پیش او گشاده و سهل نماید

خویشتن فراخ گیرد و ه در ابواب سهو رشته با کو ششم آن. و دیانت ینهد و نه بر راست
دلیل روشن  یو ب در مردمان بدگمان گردد یسبب یه بکو هفتم آن. قبله دل هوا را سازد

و وقاحت  یور باشد و بشوخکه بقلت حیا مذکهشتم آن. اهل ثقت را متهم گرداند
 . مشهور

. ر احسان الزم شمردکه شکاول آن: س اقبال فرمودن فرض استکو برهشت 
ه تعظیم ارباب کو سوم آن. نپذیرد یده عهد او بحوادث روزگار وهنه عقکو دوم آن

ه در کپنجم آن. ه از غدر و فجور بپرهیزدکو چهارم آن. رمت واجب بیندکتربیت و م

ه به کهفتم آن. ه بهنگام طمع سخاوت ورزدکششم آن. حال خشم برخویشتن قادر باشد
 یلست اهل فسق و فحش پهلو تهه از مجاکهشتم آن. نماید کاذیال شرم و صالح تمس

 . ندک

رو کاین حادثه بدید ش یو چون شیر موقع اهتمام مادر و شفقت او در تالف
مانده  کات و میامن هدایت تو راه تاریکببر: را الزم شناخت و گفت يعذر بسیار و
 یاردانکواقف و  یو به براءت ساحت امین ،ار دشوار بوده آسان گشتکروشن شد و 

 . صادق از تهمت بیرون آمد یگناه یافتاد و ب علم یافک

رام و تربیت و معذرت و کپس ثقت او بامانت شگال بیفروزد و زیادت ا
این تهمت را موجب مزید : و شگال را پیش خواند و گفت ،داشت یمالطفت ارزان

 ه بتو مفوض بوده ست برقرار معهودکارها کثقت و مزیت اعتماد باید پنداشت و تیمار 
سوابق عهود را فروگذاشت و  کمل. این چنین راست نیاید:شگال گفت. داشت می

 . ن دادکمجال تم ،محال دشمنان را در ضمیر

 ،يه ز دل وفا برانداخته اک یآن
 ؛يبا دشمن من تمام در ساخته ا

 ؟يدل را زوفا چرا بپرداخته ا
 !يه مرا هنوز نشناخته اکمانا 

ه نه در طاعت و کچ پیش خاطر نشاید آورد هی یاز این معان: شیر گفت
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 . بود و نه در عنایت و تربیت ما يمناصحت تو تقصیر

 :هکشگال جواب داد . بخدمت آر يدل باش و رو يقو

 نیست  يو دستار يهر روز مرا سر

و تا  ،ردکنتوان  كپا ياما جهان از حاسد و بدگو ،رت خالص یافتمکاین 
سخن  که ملکو بدین استماع . حسد یاران برقرار باشداست  یبر من باق کاقبال مل

تازه رسانند و  یرا سهل الماخذ شمرند و هر روز تضریب کساعیان را فرمود مل
فتنه انگیز را در گوش  یساع که چربک کو هر مل. نو در میان آرند یهرساعت ریبت

ازان احتراز باشد و  يداد و بزرق و شعوذه نمام التفات نمود خدمت او جان باز يجا
 ه کمشهور است  یو مثل. نمودن فریضه گردد

 »سقاوه یخل سبیل من وه«

: ،هکاستماع آن صواب بیند  کمل يسخن بخواهم گفت اگر را کو ی
اگر در این  کو مل .اند امکو ح كس بقبول حجت و سماع مظلمت ملوکسزاوارتر 

 یه آن را نعمتکبود  یتفضلتازه گردانید از وجه  يحادثه بر من رحمت فرمود واعتماد
ارم او بدگمان گشتم و از که رفت من در مکاما بدین تعجیل  ،توان خواند یوصنیعت

چه سوابق تربیت خویش و سوالف خدمت مرا بیهوده در  ،انه نومید شدکعواطف مل
. نداشت يهم خطر يه اگر ثابت شدک ،حقیر یمعرض تضییع و حیز ابطال آورد بتهمت

وه کز حلم او چون کنهایت و مر یه بسطت دل او چون دریا بکن باید و مخدوم چنا

 . تکنه سعایت این را در موج تواند آورد نه فورت خشم آن در حر ،باثبات باشد

جواب داد . ن بقوت و درشتکل ،و و آراسته استکسخن تو نی: شیر گفت
و  ،قریر حقو درشت تر از سخن منست در ت ،تر يباطل قو يدر امضا کدل مل:هک

ه شنودن صدق و صواب گران کند کاستماع افتاد واجب  کچون تزویر و بهتان سب
ه دو مصلحت ک ،فرموده نیاید یحرمت یو ب يو زینهار تا این حدیث را بر دلیر ،نیاید

حاصل آید و ضمایر  يخرسند ،ه مظلومان را بقصاصکآن یکی: ظاهر را متضمن است
ه آنچه در دل من است ظاهر کوتر کو چنان نی ،شود كایشان از غل و استزادت پا

ه سبب کنماند  یباق يو چیز ،سان گرددکرا ی کنم تا حضور و غیبت من ملک
م این حادثه عقل که حاکه خواستم کو دیگر آن ؛عداوت و موجب غصه تواند بود

م پس از شنودن سخن متظلم کح يو امضا ؛باشد کمل يو عدل جهان آرا يرهنما
 . وتر آیدکنی

آوردیم و در  يار تو بجاکالجرم تثبت در  ،همچنین است: شیر گفت
و رافت  ياگر مخرج به را: جواب گفت. استخالص تو از این غرقاب عنایت فرمود

ه طلب ک یتو ندان: هکشیر فرمود . شتن هم بفرمان او بودکاتفاق افتاد تعجیل ب کمل
 یو فاضل تر امتنان یاشد شایع تر احسانرفته ب ياگر چه قصد كمخلص از ورطه هال

رامات و عواطف کر کدراز ش يو من بعمرها ،همچنین است: شگال گفت ؟است
ار و عقوبت بر همه نعمتها راجح کو این عفو و رحمت پس از وعده ان ،نتوانم گزارد

 . است
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 یدل و ناصح بودم و جان و بینای کرا مخلص و مطیع و ی کو پیش ازین مل
 . داشتم می او يرضا يفدا

 تو يردم آنچه فرمودکچون دست ب
 تو يچون دیده بدیدم آنچه بنمود

در حادثه خویش  کمل يگویم تا بر را می آن يگویم نه از برا می و آنچه
اما حسد جاهالن در  ،بجانب او منسوب گردانم یو وصمت ینم یا عیبکثابت  یخطای

مستمر است و بسته گردانیدن آن  یادتمالوف و ع یفایت رسمکحق ارباب هنر و 
  ،طریق متعذر

رها کشند و مکبیچارگان یاران گیرند و مذلتها  ؟ن از اینها چه فایدهکل
وشند و بعشوه کنند و در تخریب والیت و ناحیت کاندیشند و مخدوم را مداهننت 

جز دروغ بدست آرند و حاصل  يرا مستظهر گردانند و همه جوانب را بوعدها یجهان
 یو ایزد تعال ،چه همیشه حق منصور بوده است و باطل مقهور. حسرت و ندامت نباشد

و اصحاب صالح و دیانت و ارباب سداد و امانت را  یخاتمت محمود و عاقبت مرض
 . افرونکره الکاهللا اال ان یتم نوره و لو یداشته است و یاب یارزان

مجال مداخلت  کیان من و مله عیاذاباهللا خصمان مکترسم  می و با این همه
 دیگر یاوند و اال بودیم ترا بنده همینیم ترا

در دل «گویند : ه ازان مدخل توان؟ گفتکدام موضع است ک: هکشیر پرسید 

و امروز مستزید و آزرده  يحادث شده است بدانچه در حق او فرمود یبنده تو وحشت
ه عقوبت و ک یسانکباب را در  کاست خاصه مل یو این جایگاه بدگمان ،» ،ست

ه در کرا  یمبتال گشته یا خصم یجفا دیده باشند یا از منزلت خویش بیفتاده یا بعزل
و بر  ،هرچند این خود هرگز نتواند بود ،افتاده یم ازو بوده باشد برو تقدمکرتبت 

چه  ،تر گردد یه پس چنین حوادث اعتقادها از جانبین صافکخردمند پوشیده نماند 
 یراهیتکه از جهت خدمتگار رسانند ک یو اهمال يضمیر مخدوم بسبب تقصیر اگر در

اثر آن  کس بفرماید الشکفراخور حال آن  یکباشد چون خشم خود براند و تعری
و مغمز تمویهات قاصدان هم بشناسد و  ،نماند یباق يو بسیار چیز كزایل شود و اند

مال هنر و کومناصحت و  بیش میل بترهات اصحاب اغواض ننماید و فرط اخالص
مخلص نباشد در معرض حسد و  یافک يه تابنده اک ،س بهتر مقرر گرددکفایت این ک

 : هکاند  و راست گفته. عداوت نیفتد و یاران در حق او بتزویر نگرایند

 . یدارنده مباش وز بالها رست

باشد چون مالش یافت هم ایمن  یو هراس یوا گر در دل خدمتگار خوف
 یجاه: بیرون نتوان بود ير از سه روکو استزادت چا. و از انتظار بال فارغ آیدگردد 

ه ک ییا نعمت ،بیرون آیند يیا خصمان بر و ،پذیرد یه دارد باهمال مخدوم نقصانک
 يمخدوم حاصل آورد اعتماد پادشاه بر و يو هرگاه رضا. الفغده باشد از دست بشود

. ن استکه جز جان همه چیز را عوض ممک ،ندکب سکتازه ماند و خصم بمالد و مال 
بود آزار از چه  كرا تدار یو چون این معان ،و اعیان روزگار كخاصه در خدمت ملو

توانند شناخت  یسانکه بهم پیوندد کو قدر این نعمتها اول و آخر  ؟تواند بود یوجه باق
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 . ور باشند و بنزاهت جانب و عفت ذات مشهورکه بصالح اسالف مذک

معذور فرمایند و بار دیگر در دام آفت  که ملکو با این همه امید دارم 
 ،این فصل معلوم شد: شیر گفت. گردم می و بگذارد تا در این بیابان ایمن ومرفه ،شدکن

ه تو از آن ک ،دار و بر سر خدمت خویش باش يدل قو ،الحق آراسته و معقول بود
رسانند آن را  ياگر چیز ؛ا در حق مجال تواند بوده چنین تهمتها رک یبندگان نیست

ه در جفا صبور کما ترا شناخته ایم و بحقیقت بدانسته . صورت نبندد یو رواج یقبول
 یام خرد و شرایع اخالص فرضکو این هر دوسیرت را در اح ،رکو در نعمت شا یباش

فتوت محظور و عدول نمودن ازان در مذهب عبودیت و دین حفاظ و  ،يمتعین شمر
ر و محال کو هرچه بخالف مروت و دیانت و سداد و امانت باشد آنرا مستن ،یمطلق دان

ر مباش و کخویشتن را هراسان مدار و متف یموجب یب. یو و مستبدع و باطل شناس
و امانت تو امرز بتحقیق پیوست و  یه ظن ما در راستک ،يبعنایت و رعاطت ماثقت افزا

و بهیچ وجه  ،شیدکداشتیم پس از این حادثه بیقین  می افت توه در خرد و حصکگمان 
ه آمیزند کو هر رنگ  ،از وجوه بیش سخن خصم را مجال و محل استماع نخواهد بود

 . برقصد صریح حمل خواهد افتاد

 ،افزود می رام اوکار فرستاد و هرروز در اکرد و بر سرکدل او گرم  ،در جمله
 . گشت می او واثق ترو به وفور صالح و سداد 

در آنچه میان ایشان و اتباع حادث شود پس از اظهار  كاینست داستان ملو
ایات و مراد از که غرض از وضع این حکو برعاقل مشتبه نگردد . راهیتکسخط و 

مخصوص باشدو بسعادت  یه بتایید آسمانکبیان و ایراد این مثال چه بوده ست، و هر
اف کرتفهیم این اشارات مقصور گرداند و نهمت بر استشمقید گشته همت ب ياین سر

 . رموز علما مصروف

 . سواء السبیل یال يواهللا اعلم و هو الهاد

 

 

 باب النابل و اللبوة

در آنچه میان ایشان و خدم تازه گردد از  كشنودم مثل ملو: گفت يرا
الزم است  كه بر ملوک ؛اعتمادو مراجعت بتجدید  ،خالف و خیانت و جفا و عقوبت

الحق  یه الرجوع الکاین سخن رفتن  يو رعایت مصالح بر مقتضا کنظام ممال يبرا
 يه براکس کند از جهت من داستان آن کنون بیان کا. الباطل یف يمن التماد یاول

دیگران و رسانیدن مضرت بجانوران  يصیانت نفس و رعایت مصالح خویش از ایذا
برهمن جواب داد . پند خردمندان را در گوش گذارد تا بامثال آن در نماند و ،باز باشد

ه میان خیر و شر و نفع و ضر کبر تعذیب حیوان اقدام روا ندارند مگر جاهالن : هک
و نظر بصیرت  ،م حمق خویش از عواقب اعمال غافل باشندکو بح ،ردکفرق نتوانند 

مصالح بر  كم اصحاب ضاللت از ادراه علک ،م تواند رسیدکارها کایشان بخواتم 
و خردمند هرچه . ظاهر یاحراز سعادت را مانع ،اطالق قاصر است و حجاب جهل
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یف ک: اهللا علیه یصل یقال النب ؟چگونه روا دارد يبرخود نپسندد در باب همچو خود
 ؟ کعین یو التبصر الجذل ف کعین اخی یتبصر القذاة ف

 ؟ يدار می طمع کو نی ینک می بد
 !يرداکبد يهم بد باشد سزا

ه هراینه بارباب آن برسد و کاست  یپاداش يردارکه هر کو بباید دانست 
باشد اگرچه  که آنچه آمد نیست نزدیک ،ه در میان افتد مغرور نشاید بودک يبتاخیر

خود را بتمویه و تلبیس پوشیده گرداند و  يردارکه بدکخواهد  یسکاگر . مدت گیرد
ثنا  يه مردمان بر وکجلوه دهد چنان يارکوکوذه خود را در لباس نیبه زرق و شع

بدین وسیلت هرگز نتایج افعال ناپسندیده  ،ر آن سایر شودکذ کگویند و بدورو نزدی
آنگاه پند پذیرد و  ؛مصروف نگردد و ثمره آن خبث باطن هرچه مهنا تر بیابد ياز و

پرسید  يرا. ه شیر است و آن مرد تیراندازو نظیر این نشانه افسان. باخالق ستوده گراید
 : هک

 : چگونه است آن؟ گفت

 . وطن داشت يماده با دو بچه در بیشه ا يه شیرکاند  آورده

بیامد و هردو بچه او را  يبطلب صید از بیشه بیرون رفت تیرانداز يروز
گنده دید چون شیر بازآمد و بچگان را از آن گونه بر زمین اف. شیدکشت و پوست بکب

چون آواز او بشنود  ،پیر بود یاو شگال یو در همسایگ. فریاد و نفیر بآسمان رسانید

شیر صورت حال باز راند و  ؟موجب ضجرت چیست: او رفت و گفت کبنزدی
 . بچگان را بدو نمود

ه مدت عمر کو هر گاه  ،است یرا انتهای یه هر ابتدایکبدان : شگال گفت
فاذا جاء اجلهم  ،مهلت صورت نبندد یجل فراز رسید لحظتشد و هنگام ا يسپر

برین نهاده شده  یاین عالم فان يارهاک يو نیز بنا. الیستاخرون ساعۀ و الیستقدمون
باید  می توقع یو بر اثر هر غم شادی ،باید داشت می چشم یغم يبر اثر هر شاد،ست

پیرایه مردان در حوادث صبر ه کبود  می یراض یآسمان يو در همه احوال بقضا ،ردک
 . است

 ار عالمکتا بود چنین بده ست 
 پس اندهست و راحت پس غم  يشاد

من سیئۀ فمن  کو ما اصاب ،جزع در توقف دار و انصاف از نفس خود بده
آنچه تیرانداز با تو » . نفخ كتا وفوکاو  كیدا«ه کو در امثال آمده ست . کنفس

و ایشان همین جزع در میان  ،و بر دیگران رفته استاضعاف آن از جهت ت رده ستک
بر رنج دیگران . رده و باز بضرورت صبور گشتهکو اضطراب بیهوده اند  آورده

رده کهرچه » ما تدین تدان؟ک« يو نشنوده ا ،ردندکه بر رنج تو صبر کن چنان کصبر
چه  ،تباید داش می ردار خویش چشمکبراندازه  يو بد یکافات آن از نیکشود م

بود  یواگر همین سیرت را مالزم خواه. بردارد کش یپراگند ریع آن ب یه تخمکهر
آراسته گردان و خلق را  يم آزارکاخالق خود را برفق و  ؛باید دید می یاز اینها بس
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 . زیست یمترسان تا ایمن توان

 ،د گردانکو ببراهین و حجتها مو ،محاباتر بران یاین سخن را ب: شیر گفت
دراین مدت قوت تو از چه بوده : گفت. صد سال: گفت ؟عمر تو چند است: گفت
پس : گفت. یردمکار که شک - وحوش و مردم  - از گوشت جانوران : گفت ؟است

مادر و پدر نداشتند و عزیزان  ییافت می ه چندین سال بگوش ایشان غداکآن جانوران 
 يار بدیده بودکآن روز عاقبت آن  اگر ؟ایشان را سوز مفارقت در قلق و جزع نیاورد

 . يبهیچ حال این پیش نیامد ،و از خون ریختن تحرز نموده

 یامکه آن ناکچون شیر این سخن بشنود حقیقت آن بشناخت و متیقن گشت 
ناشایست بگفت و از خوردن گوشت باز  كبتر. آمده ست يبرو یامکاو را از خود

 : اندو راست گفته . بود وبمیوها قانع گشت

 ذوالجهل یفعل ماذوالعقل فاعله 
 ن بعد ما افتضحاکالنائبات ول یف

 : ه قوت او بود بدید رنجور شد واو را گفتکچون شگال اقبال شیر بر میوه 

نیست  یه ترا دران ناقه و جملکو از قوت دیگران  یخود گرفت يآسان روز
ه ک یسانکو میوه و  و این درخت ،ندکدرخت خود بقوت تو وفا ن!  یخوردن گرفت

 یچه ارزاق ایشان فرا خصم ،شوند كقوت ایشان بدان تعلق دارد سخت زود هال
امروز نتیجه زهد تو  ،گشت می اثر ظلم تو در جانها ظاهر. عظیم افتاد یکبزرگ و شری

 ،ن نیستکعالمیان را از جور تو خالص مم ،در هر دو حالت. گردد می در نانها ظاهر
 ! خواه در لباس عفت و صالح  ،ض تهور و فساد باشدر معر یخواه

 یش زما رگ و پکپس م يگر تو
 يور خدایست شرم دار از و

رد و روزگار در عبادت کچون شیر این فصل بشنود از خوردن میوه اعراض 
 : مستغرق گردانید و با خود اندیشید

 و آتش و آب كچند از این باد خا
 ؟و تیر وز تموز و بهار يوز د

 رد کمغزت  که نامرد و خشکبس 
 !لیل و نهار کافور و مشکرنگ 

 غرچه فریب يبرگذر زین سرا
 !درگذر زین رباط مردم خوار

ه جهانیان را مسخر عذاب خود دارد و از کردار کاینست داستان متهور بد
آنگاه وجه صواب و طریق رشاد  ،وخامت عواقب آن نیندیشد تا بمانند آن مبتال گردد

ه شیر دل از خون خوردن و خون ریختن بر نداشت تا هر دو کچنان ،ندران بشناسدا
و چون این  ،رده ندیدکزمین پوست باز  يصفقه بر رو کجگر گوشه خود را بی

اصل او التفات  یتجربت حاصل آمد از این عالم غدار اعراض نمود و بیش بنمایش ب
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 : جایز نشمرد و گفت

 بر خویشتن خندد یهماو در تو دل بندد  کهران
 چو تو دلدار نپسندد یه جز همچون تو نااهلک

 یاز شوخ ،تو يرا بدست آر ییسه عشقکاگر نو 
 !ز تو بربندد کمرها کز تو بردوزد کقباها 

 چنان بستانم از تو دل  ،یجان ،يو گر خود تو نه ا
 خندد  یگرید دگر چشمت هم یچشمت هم که یک

بدانچه این اشارت را در فهم آرند و این تجارت را و خردمندان سزاوارند 
و  ،بر قضیت آن نهند يو دنیاو یدین يارهاک يو بنا ،عقل و طبع گردانند يمقتدا

تا فواتح و خواتم  ،هرچه خود را و فرزندان خود را نپسندند در باب دیگران روا ندارند
نیا و آخرت از تبعات و در د ،باشد یمتحل یر باقکو و ذکایشان بنام نی يارهاک
 . مسلم ماند يردارکبد

 وزیادة یصراط مستقیم للذین احسنوا الحسن یمن یشاء ال يواهللا یهد

 

 باب الزاهد والضعیف

و چون  ،ه درایذا غلو نمایدکردار متهور کشنودم مثل بد: گفت برهمن را يرا
ه پیشه خود کنون بازگوید مثل آنکا. بمثل آن مبتال شود در پناه توبت و انابت گریزد

ار خود کو چون از ضبط آن عاجز آید رجوع او ب ،ندکدیگر اختیار  یبگذارد و حرف
 . میسر نگردد و متحیر و متاسف فروماند

ه از سمت موروث و هنر کهر  ؛ل عمل رجالکل: هکبرهمن جواب داد 
او نباشد و موافق اصل  ه الیق حالکافگند  يارکتسب اعراض نماید و خود را در کم

در مقام تردد و تحیر افتد و تلهف و تحسر بیند و سودش ندارد و بازگشتن  کالش ،او
مرد باید . ین دقائقها تنسکول یالحرفۀ التنس: هکاند  هرچند گفته ،ار او تیسیر نپذیردکب

ال ه بر عرصه عمل خویش ثبات قدم برزد و بهر آرزو دست در شاخ تازه نزند و بجمک
چون بحالوت ثمرت و یمن عاقبت واثق  ،وفه و طراوت برگ آن فریفته نشودکش

و از امثال این . ء فلیلزمهیمن رزق من ش. علیه الصلوة و السلم یقال النب. نتواند بود
 :گفت ؟چگونه است آن: هکپرسید  يرا. ایت آن زاهد استکمقدمه ح

 يدر دین اجتهاد ؛عفف بودمصلح و مت ينوج مردکه در زمین کاند  آورده
ما مصروف کرسوم ح ينهمت براحیا ،تمام و بر طاعت و عبادت مواظبت بشرط

سب حرام معصوم و کدنیا و  یو از دوست ،خیرات مقصور يداشت و روزگار بر امضا
 . از وصمت ریا و غیبت و نفاق مسلم

داشت و  واجب ،وافر یزاهد تازگ. بزاویه او مهمان افتاد يمسافر يروز
و  یآی می جاکاز : هکافزار بگشاد پرسید  يچون پا. باهتزاز و استبشار پیش او باز رفت

بر حال عاشقان و صادقان بسماع ظاهر : هکمهمان جواب داد  ؟دام جانب استکمقصد 
دل وار قدم در راه عشق نهاد و مقصد او  یه بکو هر. یافت یعیان باطن وقوف نتوان یب
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پوید و مقامات متفاوت پس  می سرگردان در بادیه فراق کشد الشدوست با يرضا
قربان  يه این سعادت یافت جان از براکو چندان ،ند تا نظر برقبله دل افگندک می پشت

المنام  یف يار یان ییا بن. ندکدارد هم فدا  یعزیزتر جانان ،و اگر از جان ،در میان نهد
مله قصه من دراز است و سفر مرا بدایت و نهایت در ج. کاذبح یالمنام ان یف يار یان
 . ین

خرما آوردند و هردو  يچون ازین مفاوضت بپرداختند زاهد بفرمود تا قدر
 يو اگر در والیت ما یافته شد ،است يلذیذ میوه ا: مهمان گفت. بردند می ارکازان ب

ه کن بالد انواع فواو در آ. را موافق نیست یدارد و نفس آدم یهرچند ثقل ،يو بودکنی
شود و  می بحمداهللا یافته. مال استکب یتمام و حالوت یرا لذت که هر یکو الوان ثمار 

ه هرچه طبع را بدو کهرچند  ،با این همه: زاهد گفت. رجحان آن بر خرما ظاهر است
 يه آرزوکبخت نشمرند آن را  کنی. تواند بود وجود او بر عدم راجح است یمیل

، و اگر ؛اند سعادت پشت بر پشت كچه تعذر مراد و ادرا ،ه بدان نرسدکبرد  يچیز
چه قناعت از موجود  ،ه قناعت با آن سابق است هم مقبول خرد نگرددکفرانموده شود 

 . ستوده ست و از معدوم قانع بودن دلیل وفور دناءت و قصور همت باشد

لطیف  یورتگرم و محا يو دمدمه ا یو گفتکنی يو این زاهد سخن عبر
ثنا  ينخست بر و. ه آن لغت بیاموزدکمهمان را سخن او خوش آمد و خواست . داشت

امل تر دیده ام ونه بالغت ازین بارع کنه فصاحت ازین ! جشم بد دور باد: رد و گفتک
 . تر شنوده

  کر زانکبگداخت حسود تر چو در آب ش
 نیست  يرکام سخن به ز زبانت شکدر 

سابقه  یچه ب ،یه از مروت تو سزد باجابت مقرون گردانکچناناین التماس را 
فل کلف تکودر ضیافت ابواب ت يرام مقدم من مالطفت واجب دیدکمعرفت در ا

و  ینک یه وسیلت مودت و دالت صحبت حاصل آمد اگر شفقتکامروز  ؛يردک
منت ر و کرمت بدو آراسته گردد و محل شکسوالف م ینمای یاقتراح مرا باهتزاز تلق

 . ورتر باشدکاندران هرچه مش

و اگر این رغبت  ،فرمان بردارم و بدین مباسطت مباهات نمایم: زاهد گفت
آورده  يآن مصمم آنچه میسر گردد از نصیحت بجا يصادق است و عزیمت در امضا

 . و اندر تعلیم و تلقین مبالغت واجب دیده آید ،شود

زاهد  يآخر روز. ان ریاضت دادنفس را در یبدان آورد و مدت يمهمان رو
 . يعظیم پیش گرفته ا یدشوار و رنج يارک: گفت

 یو نباش یه چو من باشک یخواه
 یو ندان یه چو من دانک یخواه

ه زبان خویش بگذارد و اسالف را در لغت و حرفت و غیر آن خالف کو هر 
 . صورت نبندد یار او را استقامتکروا بیند 
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 یاقتدا بآبا و اجداد در جهالت و ضاللت از نتایج نادان: هکمهمان جواب داد 
سب هنر و تحصیل فضایل ذات نشان خرد و حصافت ودلیل عقل کو . و حماقت است

 . یاستکو 

 يدولت پو يهمچو احرار سو
 يهمچو بدبخت زاد و بود مجو

ترسم از آنچه عواقب این  می آوردم و يمن شرایط نصیحت بجا: زاهد گفت
مهمان . بگ بیاموزدکه تبختر کخواست  می ه آن زاغکشد چنانکبندامت مجاهدت 

 : گفت ؟چگونه است آن: هکپرسید 

خرامیدن او در چشم او خوش . رفت می هکرا دید  یبگک یه زاغکاند  آورده
چه طباع را بابواب محاسن  ،اطراف او آرزو برد یات و چستکآمد و از تناسب حر

 . ینه آن را جویان باشندتمام باشد و هرا یالتفات

 ،بگ پوییدکوشید و بر اثر ک يچندکی ،ه آن را بیاموزدکدر جمله خواست 
ن که بهیچ تاویل بدان رجوع ممکرد چنانکآن را نیاموخت و رفتار خویش فراموش 

 . نگشت

و  يضایع پیش گرفته ا یباطل و رنج یه سعک یو این مثل بدان آوردم تا بدان
جاهل تر خالیق : هکاند  و گفته. آموخت ینتوان يو زبا نعبر يبگذار می زبان اسالف

 . ه مالیم پیشه و موافق نسب او نباشدکاندازد  يارکه خویشتن در کاوست 

ه او را بضبط ک یو هر وال. متعلق است كو این باب بحزم و احتیاط ملو
تحفظ  یر این معانباشد د یو ترفیه و رعایا و ترتیب دوستان و قمع خصمان میل کممال

ه نااهل بدگوهر خویشتن را در وزان احرار آرد و با کو نگذارد  ،و تیقظ الزم شمرد
چه اصطناع بندگان  ،فاءت ایشان ندارد خود را هم تگ و هم عنان سازدکه ک یسانک

و میان  ،معتبر است یو قوانین سیاست اصل کمل يارهاکو نگاه داشتن مراتب در 
و اگر تفاوت منزلتها از میان برخیزد  ،ردکبرعایت ناموس فرق توان  یو دهقان یپادشاه

و هیبت  کحشمت مل،ابرکو اوساط در مقابله ا ،و اراذل مردمان در موازنه اوساط آیند
و غایلت و تبعت آن  ،خلل و اضطراب آن بسیار باشد ،ماند و یبجانب يجهان دار

 . سانیدن این طریق مقصور بوده ستو اعیان روزگار بر بت كمآثر ملو. فراوان

ه باستمرار این رسم جهانیان متحیر گردند و ارباب حرفت در معرض کزیرا 
رد و البد کار ارباب حرفت نتوانند کاصحاب صناعت آیند و اصحاب صناعت 

رد و کار ارباب حرفت نتوانند کو اسباب معیشت  ،مضرت آن شایع و مستفیض گردد
و اسباب معیشت خواص و عوام مردمان  ،مستفیض گردد البد مضرت آن شایع و

باهمال سایس روزگار افتد و اثر آن بمدت  یبراطالق خلل پذیرد و نسبت این معان
 . ظاهر گردد

ه دران کجوید  يارکه حرفت خویش فروگذارد و ک یسکاینست داستان 
از جهت تفهم  ه این ابوابکو خردمند باید . ندارد یتساب مجالکوجه ارث و طریق ا

و اخالق و عادات خویش از  ؛تا از فواید آن انتفاع تواند گرفت ،هکتف يبرخواند نه برا
 . التوفیق یواهللا ول. عیب و غفلت و وصمت مصون دارد
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 و البراهمۀ کباب المل

ه از پیشه آباء و اجداد خویش اعراض نماید و کشنودم داستان آن: گفت يرا
مطلوب محجوب گردد و  كه اسباب آن مهیا نباشد تا از ادراکند کغ در دما ینخوت

پادشاهان  يه از خصلتهاکنون بازگوید کا. ن نگرددکرجوع بسمت اصل بیش مم
و ثبات دولت و تالف اهوا و استمالت دلها  کدام ستوده تر است و بمصلحت ملک

و  یوتر سیرتکنی: هکبرهمن جواب داد  ؟حلم یا سخاوت یا شجاعت. تر کنزدی
و هم لشگر و  ،رم گرددکه هم نفس ایشان مهیب و مک ،را كملو یپسندیده تر طریقت

قال اهللا : حلم است ،دار يو دولت ثابت و پا کهم مل ،ر باشند وکرعیت خشنود و شا
من سعادة : علیه السالم یو قال النب ؛کنت فظا غلیظ القلب النفضوا من حولکلو: یتعال

طایفه مخصوص توانند بود و  که بفواید سخاوت یکزیرا . الخلقالمرء حسن 
اما بحلم خرد و بزرگ را حاجت است و منافع آن  ،ار افتدک یبشجاعت در عمرها وقت

 یان بینکلو : هکاند  و در سخنان معاویه آورده ؛ر و رعیت را شاملکخاص و عام و لش
چنین  یبتها و ان جاذبوها ارسلتها؛ معنو بین الناس شعرة ماقطعوها النهم اذا ارسلوها جذ

ه ک ،گسست يدر مجاذبت هرگز نتوانند یمویست کاگر میان من و مردمان ی: هکباشد 
مال حلم کبسطت دل و  ییعن ،شند بگذاردمکب کشم و اگر نیکاگر ایشان بگذراند ب
س کو هیچ  ،ه با همه اهل عالم بدانم زیست و بتوانم ساختکمن تااین حد است 

اهللا  یبار رضکانبوه از  یه جماعتک يالجرم درچنان روزگار. شته من در نتواند یافتر
زمین او را مسلم  يرو کعنهم در حیات بودند امارت امت در ضبط آورد و مل

 . گشت

ه ک ،عبه جان سازدکه این ابواب را قبله دل و کرا این همت باشد باید کو هر
در  كملو يچه فرمانها ،است یو تابان تر زینت یثبات و وقار پادشاهان را زیباتر حلیت

ایشان  يام و نفاذ مثالهاکو جواز اح ،و اموال جهانیان روا باشد كدما و فروج و امال
درشت  کاگر اخالق خود را بحلم و دیانت آراسته نگردانند بی ،حجاب یبراطالق ب

ا و مالها در جانه یو بس ،آزرده و نفور گردند یخراب شود و خلق یجهان یخوی
 . و تفرقه افتد كمعرض هال

و  ،و اصل حلم مشاورت است با اهل خرد و حصافت و تجربت و ممارست
ه ک ،يوتجنب از خائن غافل و جاهل موذ ،مشفق یمخلص و عاقل ییمکمحالست ح

مثل الجلیس الصالح : قال علیه السالم. ه هم نشین راکهیچیز را آن اثر نیست در مردم 
و مثل الجلیس السوء مثل  ،من ریحه کمن عطره علق كان لم یجد يلدارمثل ا

 . من نتنه کبناره علق کیران ان لم یحرفکال

 خردان  یحریف ب یتا نباش
 ار بد شود زبدان کو که نک
 ارکز لطف اوست جان برکباد 

 زصحبت مار یزهر گردد هم

 ،ندکمصاف بش یا بشجاعت ده ،ندکبسخاوت جهان زرین  یواگر پادشاه
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ر و رعیت را کلش یعربده همه را باطل گرداند و تمام کبهره بود بی یچون از حلم ب
ر تواند داشت و کباشد برفق همه جهان را شا يو اگر در آن هر دو قصور ؛نفرت دهد

ه اگر ک ،نماند یخال یثبات هم از عیب یو باز حلم ب. و قعبره دشمنان را بمالید يبه را
مبالغت نماید چون عاقبت آن  یرده شود و براظهار آهستگکنتها تحمل بسیار موو

 . ون الحلیم لعاناکالی: علیه السالم یقال النب. ثمرت ماند یشد ضایع و بک کبتهت

ه نه در هنگام عفو و کچنان ،مجتمع باشد که همه ادوات ملکو هر پادشاه را 
 يو بنا ،عت شیطان روا بیندحلم متابعت هوا جایز شمرد و نه در عقوبت و خشم مطاو

دشمنان  ياو از استیال کاو بر بنالد تامل و مشاورت آرامیده باشد مل یاوامر و نواه
 . مصون ماند و از تسلط خصم مسلم

  ياز شرم حلمش عاشقم بر ماه د: وه گفتک
 شد چادر مرا کدر سر  يه باد ماه دکزان

از مساعدت روزگار ه ک یرود حظ یچه اگر در مالزمت این سیرت غفلت
 یو خشم یفحش كباند ،ردهک یاستعانت کار و نظام ملکیافته باشد و بدان بر ضبط 

 . نماند یو ندامت خال كمفرق شود و عواقب آن از هال

آن  ياست اما بقا و نما يه سرمایه همه سعادتها تقدیر آن سرکو مقرر است 
ه چون پادشاه ک ،لق باشدبخرد و حصافت پادشاه و باخالص و مناصحت وزیر متع

ه بسداد و غنا و نفاذ و مضا کیم و خردمند داشت کزن ح يو را. حلیم و عالم باشد

ارها کدر همه  ،و شفقت مشهور یبندگ کور باشد و بتجربت و ممارست و نیکمذ
 ينهد فتح و نصرت و اقبال و دولت در قفا يه روکو بهرجانب . مظفر و منصور شود

 دارند و دشمنان را مقهور و منهزم بدو می ب اوکهمیشه گوش بآواز موو  ،رود می او
رعایت  یرا ب یمثال دهد و جانب مصلحت يارکو اگر برحسب هوا در ،سپارند می

 كگردد و تدار یفکآن مهم نیز م ،و لطف و رفق ایشان ،وزرا و معینان يگذارد به را
چگونه : هکپرسید  يرا. د و قوم اوه در خصومت شاه هنکچنان ،آن در حیز تعذر نماند

 :گفت ؟است آن

رت هفت خواب کبهفت  یشب. بود یکه در بالد هند هبالر نام ملکاند  آورده
چون از خواب باز پسین درآمد از آن خوابها . از خواب درآمد که بهریکهایل دید 

 زیدهژدم گکنالید و چون مار دم بریده ومردم  می بهراسید و همه شب در غم آن
و شاه سیارگان  ،بگشاد يه نقاب ظلمت از جمال صبح جهان آراکچندان. طپید می

آنچه  یبرخاست و براهمه را بخواند و تمام ،عروس وار در جلوه گاه مشرق پیدا آمد
و بشنودند و اثر خوف و هراس در ناصیه او مشاهده کچون نی. دیده بود با ایشان بگفت

اگر اجازت  ؛اند نشان نداده یازین هایل تر خواب ؛است یخواب كسهمنا: ردند گفتندک
 یهرچه تمامتر دران تامل يو باستقصا نیمکتب رجوع کبنشینیم و ب یخال یفرماید ساعت

 کمل. اندیشیم یآنگه تعبیر آن باتقان و بصیرت بگوییم و دفع آن را وجه ،نیمک
 . روا باشد: گفت

در این عهد : دیگر گفتند کند و با یبنشست یخال یاز پیش او برفتند و بطرف
شته است و امروز بر سر او وقوف یافتیم و سر رشته کس از ما بکدوازده هزار  کنزدی
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ه او بضرورت ما را کو بدانید . ینه خود بتوانیم خواستکه بدان کبدست ما آمد  يا
و با  يهرگز این اعتماد نفرمود ییافت يمعبر کو اگر در همه ممال ،درین محرم داشت

 . آراید می شبهت در ناصیه او دیده یب یاین اضطرار اثر عداوت و دشمنایگ

فان الفرص تمر  ،رد تا فرصت فوت نشودکار تعجیل باید کدر این 
محاباتر رانیم واو  یه در این باب سخن هرچه درشت تر و بکطریق آنست . مرالسحاب

ه آن خون کپس گوییم  ،د گذشتنیم ازان نتوانکه که هر اشارت کرا چنان بترسانیم 
ان خویش کرا از نزدی يه طایفه اکرد شر آن بدان دفع شود که شخص تو رنگین ک

ایشان پرسد  یو اگر تفصیل اسام ،شتندکتا بحضور ما بدان شمشیر خاصه ب یبفرمای
و آن پیل سپید  ،دبیر كاکو  ،و بالر وزیر ،و ایران دخت مادر پسر. گوییم جوبر پسر

و آن اشتر  ،ه خاطر او بدیشان نگرانستکو آن دو پیل دیگر  ،ب خاصه استکمره ک
نند و با کجمله را بشمشیر بگذارند و شمشیر را نیز بش ،ببرد یاقلیم یه در شبک یبخت

دران  یرا ساعت کریزند و مل یایشان در آب زن يو خونها ،نندک كایشان در زیر خا
بخوانیم  یس از ما از چهار جانب او درآییم و افسونکو چون بیرون آید چهار  ،بنشانیم
نیم و ک كپس اندام او را پا ،تف چپ او بمالیمکدمیم و از آن خون بر  يو بر و

رده آید ودل کاگر برین صبر . بریم کنیم و ایمن و فارغ بمجلس ملکبشوییم و چرب 
باب میسر نیست  و اگر اطن ،از این جماعت برداشته شود شر این خواب مدفوع گردد

 . یشدن زندگان يوسپر یبا زوال پادشاه ،ردکعظیم را انتظار باید  يبال

و چون  ،شیمکسره ب یانتقام ياگر اشارت ما را پاس دارد بدین جماعت از و
 . ار او را نیز بپردازیمکه ما را باید کآلت شد چنان یتنها ماند و ضعیف و ب

فرمود و  یخال. ند و پیش شاه رفتندردکفان نعمت اتفاق کبر این غدر و 
و  ،گویید می ه شماکمرگ از این تدبیر بهر : بشد و گفت ياز جا. سخن ایشان بشنود
چه  یشم مرا از حیات چه راحت و از زندگانکه عدیل نفس منند بکچون این طایفه را 

ست و بزرگ ا یار آدمکو هرآینه  ،و بهیچ حال در دنیا جاوید نخواهم گشت ؟فایده
ه میان مرگ من و ک ،به ازین یبایست یحیلت ،زوال و انتقال صورت نبندد یب کمل

ایشان عام و  يه فواید عمر و منافع بقاک يخاصه طایفه ا،نیست یمرگ عزیزان فرق
 . شایع است

سخن حق تلخ باشد و  ؛کمن صدق كاخو ،را کبقا باد مل: براهمه گفتند
دیگران را بر نفس و ذات خود برابر  یسکچگونه  ،ریا و خیانت درشت ینصیحت ب

نصیحت مشفقان را بباید شنود و آن را معتبر  ؟ایشان گرداند يفدا کدارد و جان و مل
ه نفس و کشاه باید . کاتکالامر مضح کیاتکامر مب: هکمشهور است  یو مثل ؛شناخت

 یو فرج بزرگ يه دران امیدکار کرا از همه فوایت عوض شمرد و در این  کمل
خویش  يهمگنان را برا یه آدمکو بداند . تردد و تحیر شرع فرماید یتمام است ب

نهایت  یوشش بکب کو مل ،و مردم پس رنج بسیار بدرجه استقالل رسد ،خواهد
 یو بوقت ،این هردو بگفتن از وفور حصافت و علو همت دور افتد كو بتر ،بدست آید

است زن و  یباق کو تا ذات مل. گیر نباشد ه تلهف و تاسف دستکآرد  یپشیمان
 . برقرار است خدمتگار و تجمل متعذر ننماید کو تا مل ،م نیایدکفرزند 

ایشان درگزارد سخن بدید  یاین فصل بشنود و جرات و گستاخ کچون مل
 كبر خا يو از میان ایشان برخاست و به بیت الحزان رفت و رو ،عظیم رنجور گشت
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 و با خود ،طپید می یکبر خش یراند و چون ماه می ن از فواره دیدهو جیحو ،نهاد
و  ؛نصیب مانم یو راحت عمر ب کاگر آسان عزیزان گیرم از فایده مل: گفت می

دار  يپا کفناست و مل یار آدمکو فرجام  ؛ه خود چند خواهم زیستکپیداست 
ت و در حال حیات و از چشم و میوه دل من اس یه روشنایکپسر  یو مرا ب. نخواهد بود

و چون بدست خصمان خواهد افتاد  ؟ار آیدکچ یپس وفات بدو مستظهر باشم پادشاه
 يه دالیل رشد و نجابت وک يخاصه فرزند ؟در تقدیم و تاخیر آن چه تفاوت باشد
سب شرف و تمهید کاو در  يو اقتدا ،واضح يالیح است و مخایل اقبال و سعادت و

 ظاهر اند  دنیا و اعالم و اعیان عالم بوده كه ملوک ریمکبسلف  يجهان دار

ه زهاب چشمه خرشید تابان از چاه زنخدان اوست و منبع کایران دخت  یو ب
 یچون ایام دولت و دل خواه و زلف يرخسار ،س بناگوش اوکنور ماه دوهفته از ع

 ،تحرز یتعذر و در معاشرت ب یدر مالطفت ب ،بت درهم و دور پایانکن يچون شبها
 . املک یشامل و عفاف یصالح ،اذا خلعت ردءها خلعت حیاءها

 ،مهذب یاخالق ،متناسب یاتکحر ،يمهرافزا یمحاورت ،يدل ربا یمجالست
 . نعیم یاندام ،یزهکپا یاطراف

 شمس و قمر خیزد  یز دو رخسارش همک يبهار
 ر ریزد کز دو یاقوتش همه شهد و شک ينگار

 ؟ یابم يبرخوردارچه  یاز زندگان

وهم او از راز  ،آدم است یفات عالم و دهات بنکه بقیت کبالر وزیر  یو ب
و رونق  کنظام ممال ،زمانه غدار بیاگاهاند و فراست او بر اسرار سپهر دوار اطالع دهد

 ؟ خزاین چگونه دست دهد یاعمال و حصول اموال و اقامت اخراجات و آبادان

 ت برابرس نیسکبرو هیچ  کدر مل
 !و سپیدار یطوب ؟بیهده يسودا چه پز

ر کشاگرد بنان اوست و دبیر آسمان چا که نقش بند فلکمال دبیر ک یو ب
صدهزار  ،هرچه مبین تر يهرچه ثمین تر و سحر يازان او در يلمه اکو هر  ،بیان او

  ،يو صدهزار نیزه و ازو خامه ا ،يسوار وا زو نامه ا

 شیرین ازان بود  ه او نویسدکهر خط 
 رشکان هست صورت سخونان چو شک

و بر احوال اعدا و عوازم  ،چگونه معلوم شود یمصالح اطراف و حوادث نواح
و این دو ناصح واقف  یافکه این دو بنده کو هرگاه  ؟خصمان بچه تاویل وقوف افتد

  .اند بمحل دست گیرا و چشم بینا که هر یک

من منقطع شود  کفایت ایشان از ملکحت و آثار باطل گرداند و فواید مناص
ه شخص او چو کپیل سپید  یو ب ؟ارها و نظام مهمات چگونه صورت بنددکرونق 

 یاخکمهد او هم  ،ل چرخ آراسته و گردان استکخرم و تابان و چون هی ،خرمن ماه
 . منیع یحصین و پناه یو هم قلعت ،نزه است يو منظر ،يدل گشا
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ه صاعقه صنعت ابر صورت کو آن دو پیل دیگر  ؟گونه رومپیش دشمن چ
و مانند نهنگ  ،وه معلق باشدک يه از باالکدو خرطوم ایشان چون اژدها  ،تندکباد حر

و در جنگ  ،در حمله چون گردباد مردم ربایند ،ه از میان دریا خویشتن درآویزدک
 . یو در روز نورد بین ،بسان سیل دمان خصم را فروگیرند

 سخت شده در دل مرطخ  یکدندان ی
 حلقه شده گرد ثریا یکخرطوم ی

ه در تگ دست صبا ک یجمازه بخت یو ب ؟نمکمصاف خصمان چگونه ش
 . افدکخلخالش نپساید و جرم شمال گرد پایش نش

 تیزرو یهایل هیون
 خور بسیار دو  كاند

 ا زآهوان برده گرو
 درپویه و در تاختن 

 ه وشوکهامون گذار 
 رده خوشکدل برتحمل 

 شکتا روز هر شب بار
 نکهر روز تا شب خار

 سیاره در آهنگ او 
 خیره زبس نیرنگ او 

 در تاختن فرسنگ او 
 از حد طایفت تاختن 
 گردون پالسش بافته 

 اختر مهارش تافته 
 وزدست و پایش یافته 

 ل مجنکزمین ش يرو

 ؟بشارت ودیگر مهمات باطراف رسانم يچگونه بر اخبار وقوف یابم و نامها
شان و کاه که گوهر در صفحه آن چون ستاره است در گذر کشمشیر بران  یو ب

ه آتش فتنه از هیبت ک یلکآب ش ،آب در سبزه روان يجو يبر رو يماننده مورچه ا
 مانده  يبجا ياز و کمل يه آب روک یآتش زخم ،آن مرده است

 ش فعل نعوذ باهللا از آن آب رنگ آت

بهره شدم و  یه از این اسباب بکو هرگاه  ؟نمایم يدر جنگها چگونه اثر
ه فراق عزیزان ک ؟چه لذت یابم یو زندگان کردم از ملکعزیزان و معینان را باطل 

یار و  یفایت مهمات و تمشیت اشغال بکو  ،بدگوار است یدشوار و شربت يارک
 . متعذر است یباطل و نهمت یخدمتگار سعی

ه اگر در کبالر وزیر اندشید . شایع شد کرت ملکر فکذ ،در جمله
ورزم مالیم اخالص  یو اگر اهمال ،دور افتد ینم از رسم بندگکشاف آن ابتدا کاست
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افتاده است و از آن روز  یچنین حال: ایران دخت رفت و گفت کپس بنزدی. نباشد
و در  ،نداشته است يمن مطو آمده ام تا این غایت هیچیز از که من در خدمت ملک

دو  کو ی ،ردن جایز نشمرده ستکمشاورت من خوض  یخرد و بزرگ اعمال ب
ر و کرده ست و متفک ینون خلوتکپیوسته و ا یرت براهمه را طلبیده ست و مفاوضتک

و پس از رحمت و  ،ر و رعیتکو پناه لش يه روزگارکو تو امروز مل ،رنجور نشسته
 يارکترسم از آنچه آن طراران او را بر  می ؛شفقت تو باشدعنایت و  کعاطفت مل
ترا پیش باید رفت و واقعه معلوم . شدکه اواخر آن بحسرت و ندامت کنند کتحریض 

 . نمک يگردانید و مرا اعالم داد تا تدبیر

پوشیده : بالر گفت. رفته است یعتاب کمیان من و مل: ایران دخت گفت
و  ،ار تو نیستکجز  ؛ردکنیارند  یباشد خدمتگاران بستاخر کمتف که چون ملکنماند

 یه هرگاه ایران دخت پیش من آید اگرچه در اندوهکشنوده ام  کاز ملها  من بار
افه خدم و حشم متوجه گردان و کن و منت بزرگ برکار بکبرو این . باشم شاد گردم

 . دار یعظیم خلق را ارزان ینعمت

موجب : آورد و گفت يشرط خدمت بجا رفت و کایران دخت پیش مل
تا موافقت  يبندگان را اعالم فرما يرت چیست؟ و آنچه ازیرا همه ملعون شنوده اکف

و  ،ت طلبیده شودکمشار یه در همه معانکآنست  یاز شرایط بندگ یکه یک ،نمایند
از نشاید پرسید : هکفرمود  کمل. رده نیایدکروه فرق کو محبوب و م يمیان غم و شاد

 . مکم تسوکالتسالوا عن اشیاء ان تبد ل. ينند رنجور گرد که اگر بیان ک يچیز

 یغم ،والعیاذ باهللا ،و اگر ،ه شاه باضطرار باید بودکمباد : ایران دخت گفت
حادث گردد عزیمت مردان در مالزمت سیرت ثبات و محافظت سنت صبر تقدیم 

ه المصیبۀ ک ،ندکزع رنج را زیادت ه جکروشن او را مقرر است  يچه را ،فرماید
ه کقاصر نیست  يان و مقدرت چیزکو نیز از اسباب ام. للصابر واحدة و للجازع اثنان
ه تازه شود دفع آن ساخته است ک یهر آفت و هر مشغول: بدان تاویل غمگین شاید بود

 . و مهیا

 . تم عدمکهم خدم بیرون از جه از  يهم گنج دار 
 دم بر بام عالم زن علم برفرق فرقد نه ق

 کاز مل يعصمت فروشو کانجم فرو روب از فل
 تم عدم کانداز در  کبر زن سما را بر سم

مال کآن بر  كحادث گردد و جه تدار یه چون مهمکو پادشاه موفق آنست 
 ،رت او مشتبه نماندکآن پیش رائد ف یخرد و حصافت او پوشیده نگردد و طریق تالف

از چنین حوادث و دفع آن جز بعقل و ثبات و خرد و  یو تفص. المحالۀ و المرء یعجز ال
 . ن نشودکوقار مم

وه گویند و آن بشارت بگوش کگویند بر می اگر آنچه براهمه: گفت کمل
 . روز روشن سیاه شود يوه از هم جدا گردد و روکروزگار رسانند اطراف 

آن مالعین . يگر بشنوا يه رنجور گردک يو تو نیز در تفحص الحاح منما
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بندگان مخلص را و پیل سپید و دیگر  یه ترا و پسر را و تمامکاند  صواب است دیده
 . ه دیده ام دفع شودک یشت تا شر خوابکبباید : را جمله یپیالن را و جمازه بخت

 يچون این فصل بشنود خود را از جا ،او بود یکه زیرکایران دخت از آنجا 
م کاست زن و فرزند  يتاذات بزرگوار بر جا. و ال تشفق کعلیهون : نبرد و گفت

 . نباشد یمستقیم باشد بخدمتگار و تجمل فروماندگ کنیاید و تا مل

رت فارغ آید کاما چون شر این خواب مدفوع گردد و خاطر پادشاه از این ف
ه چ ،باطل خواهد شد يخاصه در آنچه جانور ،ردکبیش بر آن جماعت اعتماد نباید 

و  ،وخیم دارد یتامل در آن شرع پیوستن عاقبت یصعب است و ب يارکخون ریختن 
شته را زنده نتوان کچه گذشته را بازنتوان آورد و  ،و حسرت دران مفید نباشد یپشیمان

 . ردک

و اگر  ،ه همه براهمه او را دوست ندارندکباید داشت  می را این یاد کو مل
بدان دالت هرگز سزاوار امانت نگردند و شایان تدبیر و اند  پیوسته یچه درعلم خوض

ه بدگوهر لئیم بهیچ پیرایه جمال نگیرد و علم و مال او را بزینت وفا ک ،مشورت نشوند
ه سگ را طوق کرود همچنان باشد  یاگر در ترشیح او سع. رم آراسته نگرداندکو 

واضع : اهللا علیه و سلم یصل یقال النب. مرصع فرمایند و خسته خرما را در زر گیرند
 . الخنازیر یمعلق الجوهر واللوءلو علکغیر اهله  یالعلم ف

 نه اژدها باشد  یهر عصای

 یمیا باشد کنه  یهرگیاه

و  ،ه فرصت ایشان فایت نگرددکو غرض این مخاذیل در این تعبیر آنست 
و  ،ت شفا طلبندن اسکانه در دل ایشان متمکه از سیاست ملکرا  یبدین اشارت دردهای

بعوض قانع باید  يه از وکو مباد  - است  که نظیر نفس و عوض ذات ملکاول پسر را 
 . یاستکبا چندان نجابت و رشد و خرد و  يوانگاه پسر ،نندک كهال -گشت 

فایت ایشان باز بسته است باطل کب کمل يه بقاکو پس بندگان مشفق را 
و من بنده خود  ،ز پیل و اشتر و سالح بربایندا يو دیگر اسباب جهان دار ،گردانند

ایشان  يو استیال ،تنها ماند کو چون مل. بسیارند ،ندارم و امثال من در خدمت یمحل
تحرز ایشان تا این غایت از . هرچه تمامتر برانند یامکت مقرر شد کو اهل ممل کبر مل

 هرچه ممهدتر کملان و مقدرت کو چون اسباب ام ،عجز و اضطرار بوده ست يرو
رده زهره ک می و مظاهرت بندگان او هرچه ظاهرتر مشاهده یدل کو ی ،دیده اند می

  .اند اقدام نداشته

عقاید  و از ضمایر و يردندکصورت  ینقصان ،و بسیار كاند ،و اگر دران
میان خویش  کتا مل یدیرست یمعلوم گشت یو استزادت يایشان را آزار ،بندگان

 يخصم را و استعال يه هیچ موجب دلیرک ،يمعهود بوده است باز برده انده کچنان
اخبار متقدمان  ؛ر و رعیت نیستکلمه لشکدشمن را چون نفرت مخلصان و تفرق 

 . ر این باب ناطق است و تواریخ گذشتگان بر تفصیل آن مشتملکبذ
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رد و کید تفرج است البته تاخیر نشااند  اگر در آنچه صواب دیده ،در جمله
احتیاط دیگر  کهست ی یو اگر توقف را مجال ،زودتر عزیمت را بامضا باید رسانید

 ،مقبول و مسموع باشد ،بباید گفت: هکمثال داد  کمل. است و بفرمان توان نمود یباق
ارایدون ک: گفت. آن گذاشته نیاید یریبت و شوائب شبهت را در حوال یو دواع

است اما در صدق و دیانت  کاصل او ببراهمه نزدیهرچند  ،است يیم برجاکح
ارها نظر او کو در عواقب . بریشان راجح است و حوادث عالم بیشتر پیش چشم دارد

دام فضیلت است ازین دو منقبت کو  ؛نافذتر است و علم و حلم او را جمع شده ست
اگر . علم یء افضل من حلم الیش یء الیما جمع ش: اهللا علیه یصل یقال النب ؟فراتر

شف ک يیفیت خواب و تعبیر براهمه بر وکدارد و  یرامت محرمیت ارزانکاو را  يرا
 ،ه ایشانکاگر تاویل هم بر آن مزاج گوید  ،را خبر دهد کاز حقایق آن مل ،فرماید

 يند راک یو اگر بخالف آن اشارت ،شبهت زایل گردد و امضا و تنفیذ آن الزم آید
و شناسد و نفاذ فرمان کطل ممیز باشد و نصیحت از خیانت نیمیان حق و با کثاقب مل

ه این مثال دهد چرخ و دهر را بدان کو هر وقت  ،نیست یو حایل یاو را مانع
 . ن نگرددکمم كاستدرا

 نهاده گوش بفرمان او قضا و قدر

 . ردندکرا این سخن موافق آمد و بفرمود تا زین  کمل

 اره نگردد زسم او بیدک یتگ کسب
 اگرش باشد بر پشت چشم خفته گذر

و چون بدو پیوست در تواضع افراط . یم رفتکارایدون حک کو مستور بنزدی
اب میمون کموجب تجشم ر: آورد و گفت يیم شرط بزرگ داشت بجاکح. فرمود

و بصواب آن الیق تر  ،یمن بدرگاه حاضر آمدم يرسانیدند یو اگر فرمان ؟چیست
 . ده خادمان بخدمت آینک

 تو رنجه مشو برون میا از در خویش
 دوم بر سر خویش یمن خود چو قلم هم

 توان شناخت و نشان غم بر غرت همایون می كو نیز اثر تغیر بر بشره مبار
خواب هفت آواز  يدر اثنا ،پرداخته بودم یباستراحت يروز: گفت کمل. توان دید می

و برعقب آن چون بخفتم هفت  ،ماز خواب بیدار شد که بهریکهایل شنودم چنان
 يرد و دیگرک می و باز خواب غلبه ،بود می یانتباه که براثر هریکخواب هایل دیدم 

ردند ک كسهمنا يتعبیر ،جماعت براهمه را بخواندم و با ایشان باز گفتم. شد می دیده
 ییم از چگونگکح. افتد می ه مشاهدتکو موجب این حیرت و ضجرت گشت 

و آن سر با آن  ،را سهو افتاد کمل: گفت. چون تمام بشنود ،ردک یشافکخواب است
 . ردکبایست  یشف نمکطایفه 

  يه پدیده است در جهان بارک
 يارکار هر مرد و مرد هر ک

ه نه عقل ک ،ه آن مالعین را اهلیت این نتواند بودکرا مقرر باشد  کمل يو را
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باید افزود و  می یرا بدین خواب شادمانگ کملو . دامن گیر یدارند و نه دین يرهنما
 ه سراسر دالیل سعادت و مخایل دولت دیدهک ،باید داد و هدایا فرمود می صدقات

یدت آن مدبران کبازگویم و پیش م یو من این ساعت تاویل آن مستوف. شود می
 ارکاین  يدل برا کهواخواهان مخلص و خدمتگاران ی کو الش ،استوار بدارم يسپر

 . نمایند یباشند تاپیش قصد دشمن بازشوند و در دفع غدر خصمان سع

 گر خصم تو آتش است من آب شوم 
 ور مرغ شود حلقه مضراب شوم 

 ناب شوم  می ور عقل شود طبع
 در دیده حزم و دولتش خواب شوم 

ه ایشان را بر دم راست ایستاده کسرخ  یه آن دو ماهکتعبیر خوابها آنست 
و دو پیل آرد بران  ،آید کمل که بنزدیکباشد از شاه همایون  یرسول دیده است

بخاستند و  که از پس ملکو آن  ؛و در پیش پادشاه بیستانند ،چهارصد رطل یاقوت
ه ک يو آن مار ؛ه از جهت شاه بلنجر هدیه آرندکپیش او فرود آمدند دو اسپ باشد 

 . فرستد يدوید شاه همجین شمشیر می کمل يبر پا

 ؛ه بر آتش سوار استک یازان آب

ه آنرا کدست جامه باشد  کخود را بدان بیالود ی که ملکو آن خون 
اسرون بر سبیل هدیه و خدمت بجامه خانه کلل بجواهر از والیت کارجوان خوانند م

شاه )ه رسول کباشد (بران نشسته بود پیل سپید  که ملکو آن اشتر سپید  ؛فرستند
 یدرفشید تاج می يچیز ،چون آتش ،پادشاه كو آنچه بر سر مبار ؛دیون برساندک

زد دران  می کبر سر مل كه نوک یو مرغ ؛ه شاه جاد پیش خدمت فرستدکباشد 
زد  کبر سر مل كه نوک یو مرغ ،هرچند آن را خدمت فرستند ،است یروهکتوهم م

آال  ،نتواند بودبیشتر  يو آن را ضرر يهرچند آن را اثر ؛است یروهکدران توهم م
 . اعراض نموده آید يه از عزیزکآن

ه کرت دیده آمد آن باشد کو آنچه بهفت  ،کمل يه تاویل خوابهاکاینست 
را بحضور ایشان و حصول این  کو مل ،رت با هدایا بدرگاه رسندکرسوال بهفت 

و رافت ه زینت عدل کو مباد . بود یو خرم یامکنعمتها و ثبات دولت و دوام عمر شاد
 . و دولت او از این زمانه بگشایند کاو از این روزگار بربایند و حلیت مل

 همیشه باد سر و دیده بد اندیشان 
 خلیده به تیر یکبریده بتیغ و ی یکی

 يه پادشاه نااهالن را محرم اسرار ندارد و تا خردمندکو در مستقبل باطد 
و بدگوهر  كبا یو از مجالست ب ،با او مشورت نفرماید یآزموده نباشد در مهم

 . ردن فرض شناسدکبراطالق پرهیز 

 نالد  یه چون همکآب را بین 
 دم از هم نشین ناهموار کی
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یم عذرها کو از ح ،ر گزاردکاین باب شنود تازه ایستاد و ش کچون مل
و هفت روز قدوم رسوالن را  ؛و شادمان گشت ،داشت یرامت ارزانکخواست و انواع 

. رده بود هدایا پیش آوردندکیم اشارت که حکروز هفتم بر آن جمله  ،ظار نمودانت
وا گر  ،ردمکبودم در آنچه خواب بریشان عرضه  یمحظ: شادمان شد و گفت کمل

من و  كعاقبت اشارت آن مالعین بهال يو شفقت ایران دخت نبود یرحمت آسمان
یار باشد مناصحت مخلصان و  یرا سعادت ازلکو هر. يشیدکجمله عزیزان و اتباع 

ند و موضع کارها پیش از تامل و تدبر خوض نکموعظت مشفقان را عزیز دار و در 
 . حزم و احتیاط را ضایع نگذارد

ه این کو نیاید کنی: و گفت و ایران دخت آورد بوزیر و دبیر و پسر يپس رو
همه در  ،هکموده آید ه میان شما قسمت فرکتر  یو آن اول ،هدایا در خزاین ما برند

 یاین حادثه صع كه در تدارکخاصه ایران دخت  ،معرض خطر بزرگ افتاده بودید
آن باشند تا در حوادث خویشتن را سپر گردانند  يبندگان از برا: بالر گفت. تمام نمود

 ؛ار باقبال مخدومان متعلق باشدکهرچند نفاذ  ،و آن را فایده عمر و ثمره دولت شمرند
وسیلت همت مخدومان باز  یب یفایت مهمکه پیش کدگان را آن محل نتواند بود و بن

 . ه اگر در هنگام وقات فدا مقبول باشد خویشتن در میان نهندکه شرط اینست ک ،شوند

ند و مالزمت این سیرت دست دهد بران ک يرا بخت یار یسکو اگر 
 ،بزرگ بود يار اثرکاین ه زمانه را در کاما مل ،محمدت و صلت چشم نتوان داشت

هردو : او را فرمود کمل. سوت بابت اوست و البته دیگر بندگان را نشایدکتاج و 
 . و خود برخاست ؛باید رسانید يبسرا

 کمل. ه در موازنه او بود حاضر شدندکدیگر  یدر وقت ایران دخت و قوم
 يتاج در چشم و. ندکر را اختیا یکه هر دو پیش ایران دخت باید نهاد تا اویکفرمود 

 ؛ردکاو بجامه اشارت  ،در بالر نگریست تا آنچه بردارد باستصواب او باشد ،بهتر نمود
را آن  که ملکچون مستوره بشناخت . فرمود یایشان التفات يبسو کدر این میان مل

 یه میان ایشان مشاورتکوقوف نیابد  کمفاوضت مشاهده افتاد تاج برگرفت تا مل
و . ردکه بچشم اشارت کبالر چشم خود را همچنان بگذاشت تا شاه نداند  و. رفت

تا آن  یچشم بر آن صفت گرفت یرفت که پیش ملکپس ازان چهل سال بزیست هربار 
 . يهر دو جان نبردند يزن بود یکو اگر نه عقل وزیر و زیر. ظن بتحقیق نپیوندد

 یشب. قوم دیگر کبنزدی کو ی یایران دخت رفت کشب بنزدی کی کو مل
مستوره تاج برسرنهاده  ،م میعاد آنجا خرامیدکه نوبت حجره ایران دخت بود بحک

 . بیستاد کپیش آمد و طبق زرین پر برنج بر دست و پیش مل

 صد روح درآویخته از دامن قرطه 
 صد روز برانگیخته از گوشه شب پوش

یافت و بجمال او  می یفرمود و بمحاورت او موانست می ازان تناول کو مل
 . البصر یالمراة الحسناء یزید ف یالنظر ال: قال علیه السالم. گردانید می چشم روشن

 . در این میان انباغ او آن جامه ارغوان پوشیده بریشان گذشت

 چون آب همه زره زره زلف 
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 وز زلف همه گره گره دوش

و قوت شهوت و صدق  ،شیدکاو را بدید حیران بماند و دست از طعام ب کمل
: وانگاه ایران دخت را گفت ،ردکوافر  يثنا يبستد و برو ياز و کرغبت عنان تمال

در جمال انباغ بدید فرط غیرت او  کچون حیرت مل. در اختیار تاج يتو مصیب نبود
و  ،او فرو دوید يو مو يه بروکرد چنانکرا برانگیخت تا طبق برنج بر سر شاه نگوسار 

 . رده بود هم محقق گشتکیم دران تعریض که حکآن تعبیر 

بنگر استخفاف این نادان بر : بالر را فرمود تا بخواندند و او را گفت کمل
ه کتا بداند  ،سو بر و گردن او بزنکاو را پیش ما بی ؛روزگار یپادشاه وقت و این راع

د و ما بران اغضا فرماییم ننکه بر چنین دلیریها اقدام کاو را و امثال او را این وزن نباشد 
 . و از سر آن در گذریم

 ،ار مسارعت شرط نیستکدر این م: هکبالر او را بیرون آورد با خود اندیشید 
او  يت نفس و یمن راکو ببر ،یبدکنش ياز و کنظیر است و مل یب یه این زنک

ل بر این تعجی که ملکو ایمن نیستم  ،خالص یافتند كس از ورطه هالکچندین 
بود و  يآرد زن برجا یاگر پشیمان ؛پیدا آید يرد تا قراکباید  یتوقف ؛فرماید يارکان

شتن متعذر نخواهد کفرماید  يو استبداد يو اگر اصرار ،مرا بران احماد حاصل آید
 ؛يجانور يات و مثوبات ابقاکاول بر: و در این تاخیر بر سه منفعت پیروز شوم. بود

را  يه اکه چنو ملکت کبر اهل ممل یو سوم منفعت ؛او يقابب کمسرت مل يدوم تحر
 . ه خیرات او شامل استکگذارم  یباق

بخانه برد و  يردندک کمل يه خدمت سراکاز محارم  يپس او را با طایفه ا
 يو شمشیر. رام مبالغت الزم شمرندکه باحتیاط نگاه دارند و در تعظیم و اکفرمود 

 يبجا کفرمان مل: ر درآمد و گفتکمتف یکغمنا چون کبخون بیالود و پیش مل
و از خرد و  - یافته بود  یینکو خشم تس-ه این سخن بسمع او رسید کچندان. آوردم

ه اثر تردد ظاهر کجمال و عقل و صالح او براندیشید رنجور گشت وشرم داشت 
ه کاو واثق بود  یو بتان ،دیگر متصل از خود فرانماید کبی یگردد و نقض و ابرام

این  یکه نازکنگزارده  يارکمراجعت و استقصا  یو ب ،آورده باشد يبجا يتاخیر
 کچون وزیر عالمت ندامت بر ناصیت مل. حادثه برهیچ دانا و نادان پوشیده نماند

ه گذشته را در نتوان یافت و رفته را ک ،نباید بود كرا غمنا کمل: رد گفتکمشاهده 
و  ؛راست را در نقصان افگند يند و راکتن را نزار  و غم و اندیشه ؛باز نتوان آورد

ه این باب بشنود در ثبات کو هر ؛دشمنان نباشد يحاصل اندوه جز رنج دوستان و شاد
چون بامضا پیوست  ،برفور بدهد و یه از این نوع مثالک ،بدگمان گردد کو وقار مل

و اگر فرمان . است ازان قاصر كه دست تدارک يارکخاصه  ،اظهار فرماید یپشیمان
 : وزیر گفت. بگو: گفت. ه الیق این حال باشد بگویمک يباشد افسانه ا

تابستان : نر گفت. نندکبوتر دانه فراهم آوردند تا خانه پرک یه جفتکاند  آورده
ه در صحراها بیش کاین دانه نگاه داریم تا زمستان  ،است و در دشت علف فراخ

و دانه آنگاه . رد و بپراگندندکماده هم برین اتفاق . رانیمنیابیم بدین روزگار گذ يچیز
رد دانه کدران اثر  یچون تابستان آمد و گرم. آوند پر شد ،ه بنهاده بودن نم داشتک

: تر دید گفتکچون باز رسید و دانه اند ،و نر غایب بود ،نمود یشد و آوند ته کخش
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سود » نخورده ام «اده هرچند گفت م ؟يچرا خورد. بود یاین در وجه نفقه زمستان
 . شد يزدش تا سپر می .نداشت

نر . شید و بقرار اصل باز رفتکه بارانها متواتر شد دانه نم کدر فصل زمستان 
 نالید و می بر دست گرفت و يجزع و زار ،ه موجب نقصان چیستکوقوف یافت 

 . سود نخواهد داشت یه پشیمانکدشوارتر آن: گفت می

بوتر بسوز هجر کایت تعجیل روا نبیند تا همچون که در نکعاقل باید یم کو ح
ارها دیده آید و در مصالح که عواقب کیاست آنست کو فایده حذق و . مبتال نگردد

فراهم آرد چون  یهمه ادوات بزرگ یسکچه اگر  ،حال و مآل غفلت برزیده نشود
و پادشاه موفق آنست . ماندبهره  یاستمالت بوقت و در محل دست ندهد از منافع آن ب

و  ،و نظر بصیرت او باواخر اعمال محیط گردد. ارها قاصر نیایدکه تامل او از خواتم ک
سخن بندگان ناصح را  ،مصروف دارد و يارکوکو ایثار ن يم آزارکنهمت باختیار 

 . استماع نماید

 فزودن باید  کاستن و نیکبد
 شت درودن باید ک یه همکزیرا 

رت ثاقب خویش مستقل است و از کصایب و ف يبه را که ملکومست و معل
ه دهد جز بتلقین دولت و الهام سعادت نتواند کو هر مثال  ،یشنودن این ترهات مستغن

 یمگر بعض. ه در تقریر نصایح اطناب الزم شمرندکو بدست بندگان همین است . بود

بیند  کمل ياگر را: هکگرداند  می ررو بنده این قدر مق. نعم بادا رسد ياز حقوق اولیا
 . او را جویان ياو را گویان باشد و دلها يخاص و عام ثنا يه زبانهاک

 جا فریاد خیزد مقصد فریاد باشکهر
 سایه بر مظلوم گستر آفتاب داد باش

زن  کی يو این غلو بدان رفت تا برا ،است یو شاه ازین موعظت مستغن
ه در خدمت که از تمتع دوازده هزار زن ک ،ه ندهدرا كرت بضمیر مبارکچندین ف

 . حاصل نیاید يبازماند و ازان فایده ااند  يسرا

ه در کلمه ک کبی: گفت ،زن بترسید كاین فصل بشنود از هال کچون مل
و دران  ،ينظیر را باطل گردانید یو نفس ب يردکحال خشم بر زبان ما رفت تعلق 

این  يدر اثنا ؟ينیاورد يبجا یو تثبت ید بود تامله الیق حال ناصحان توانکچنان
دو : وزیر گفت. ایران دخت كشدم بهال كسخت اندوهنا: هکعبارت بر لفظ راند 

و  ؛مصروف دارد يردارکه نهمت ببد کآن یکی: تن همیشه اسیر اندوه و بسته غم باشند
متع نعمت مدت دولت و ت ،ردن فرض نشمردک یویکنی ،ه در حال قدرتکدیگر آن

 . دست دهد و غم و حسرت در آخرت بسیار كبدنیا ایشان را اند

 یکی: باید گزید ياز دو تن دور*: گفت. از تو دور و درست: گفت کمل
ه چشم را از کو دیگر آن ،ار آردکرا ان یسان پندارد و عقاب عقبکی يو بد یکه نیکآن

و دل را از  ،از ناشایستنظر حرام و گوش را از سماع و فحش و غیبت و فرج را 
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 . اندیشه حرص و حسد و ایذا باز تواند داشت

سه تن بر این سیرت نتوانند : گفت!بالر يا ،يحاضر جواب مرد: گفت کمل
 يه براکو زن . ت دهدکشر و رعیت را شرکه در ذخایر خویش لک یپادشاه: بود

 . ق آراسته باشده اعمال او بتوفیک یو عالم ،جفت خویش ساخته و آماده آید

 يصفت رنجور: گفت! بالر يا ،رنجور گردانید تعزیت تو مرا: گفت کمل
ه کزن با جمال  يو شو ؛و منظر زشت مخبرکسوار اسپ نی. بر دو تن درست آید

 . ناسزا شنود يپیوسته از و ،و انعام و تعهد او ندارد ،رامکدست ا

 یسع: گفت. حق متوجه یضایع ب یبسع يردک كه را هالکمل: گفت کمل
ه همت ک يو گازر ؛ندک يسپید پوشد و شیشه گر يه جامه اکآن: سه تن ضایع باشد

گزیند و  كودکو وکه زن نیک یو بازرگان ؛جامه مرتفع دارد و همه روز در آب ایستد
 . عمر در سفر گذارد

دو تن شایان این : گفت. ه در تعذیب تو مبالغت رودک يسزاوار: گفت کمل
ه در سوال با کدیگر آن ؛گناه را عقوبت فرماید یه بکآن یکی: لت توانند بودنمعام

 . گویند نشنود يند و اگر عذرکمردمان الحاح 

سوت وقاحت بر تو کآید و  می صفت سفاهت بر تو درست: گفت کمل
ه چوب تراشد و تراشه در ک يدرودگر: سه تن بابت این سمت باشند: گفت. چست

 ،ندارد یار خویش مهارتکه در ک یو حالف ؛تنگ شود يخانه بر وگذارد تا  می خانه

ه در غربت مقام ک يو توانگر ؛گرداند و از اجرت محروم ماند می سر مردمان مجروح
 . ند و مال او بدست دشمن افتد و باهل و فرزند نرسدک

 يچیز يسه تن آرزو: گفت. باشد می دیدار ایران دخت يآرزو:گفت کمل
اصحاب مروت  يه ثناک یو بخیل ؛ه ثواب مصلحان چشم داردک يمفسد: بندبرند و نیا

آنش  یه از سرشهوت و غضب و حرص و حسد برنخیزد و تمنک یو جاهل ؛ندکتوقع 
 . مردان برابر بود کنی ياو با جا يه جاکباشد 

سه تن خود را در رنج : گفت. من خود را در این رنج افگنده ام: گفت کمل
 یو بازرگان حریص ب ؛گران یابد یدر مصاف خود را فروگذارد تا زخم هکآن: دارند

وبال  ،شود يسپر يناگاه بقصد حاسد ؛ندک می ه مال از وجه ربا و حرام گردکوارث 
شنود و از سوز او  می يسرد يهر روز و ،ار خواهدکه زن نابک يپیر و ؛ماند یباق

 . او دران باشد كگرداند و آخر هال می مرگ مقصور ینهمت بر تمن

 ه گزارد این سخن جایزکنماییم  می حقیر کما در چشم تو نی: گفت کمل
ه ادب کبنده فراخ سخن : نماید کمخدوم در چشم سه طایفه سب: گفت!يشمر می

مفاوضت مخدومان نداند و گاه و بیگاه در خاست و نشست و چاشت و شام با ایشان 
و از رفعت منزلت و نخوت سیاست  ،و فحاشو مخدوم هم مزاح دوست  ،برابر باشد

ه بمدت مال او از مال مخدوم کچنان ،بر اموال مخدوم یو بنده خائن مستل. بهر یب
 ،استحقاق یه در حرم مخدوم بک يو بنده ا ؛ندکصورت  یو خود را رجحان ،درگذرد

 . ودمنزلت اعتماد باید و بمخالطت ایشان بر اسرار واقف گردد و بدان مغرور ش
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: گفت! بالر يمسرف یافتم، ا يسر کمضیع و سب یترا باد دست: گفت کمل
ه جاهل سفیه را براه راست خواند و بر طلب علم کآن. توانند بود ،سه تن بدین معاتب

ناسزا شنود و ندامت فایده  یبس يه جاهل مستظهر گشت از وکچندان ،تحریض نماید
گرداند و در  یلف نه در محل بر خویشتن مستولعاقبت را بتا یب یه احمقکو آن ؛ندهد

 حوالت يبو يرکند و منک می روایت یدروغ يهر ساعت از و. اسرار محرم دارد
تمان راز که در کگوید  یسکه سر با کو آن ،شود و انگشت گزیدن دست نگیرد می

 . ور نباشدکو تیقظ مذ کخویش بتمال

جهل و خفت سه تن :گفت. تو دلیل گرفتم کار بر تهتکبدین : گفت کمل
ودیعت نهد و  یه مال خود را بدست اجنبکآن: نات ایشان ظاهر گرددکات و سکبحر

سب مال کشجاعت و صبر و  يه دعوکو آن ؛م سازدکناشناخته را میان خود و خصم ح
بت و میان توانگران کند و آن را روز جنگ و هنگام نکو تالف دوستان و ضبط اعمال 

ه گوید کو آن ،نتواند آورد ین و بفرصت استیال بر پادشاهان برهانو وقت قهر دشمنا
و در » . مقصور است یفارغ ام و اقبال من بر لذت روحان یجسمان يمن از آرزوها«

 . ام خشم و شهوت را شناسدکهمه احوال سخره هوا باشد و قبله اح

د فایت مموه ومزور خوکو  ینکتلقین  کتا مارا مل یخواه یم:گفت کمل
سه تن بر خود گمان مهارت دارند و هنوز در مقام : ؟ گفتیبر مردمان عرض ده

وشد زخمه او باساز و الحان یآران نسازد و که هرچند کنوآموز  یمطرب: جهالت باشند
ه کتجربت  یو نقاش ب ،در صعود و نزول نشناسد ،برابر ،و تمزیج زیر و بم ،نیامیزد

ه در محافل کمایه  یب یو شوخ ؛نداند يیزپیوندد و رنگ آم يصورت گر يدعو

آید از زیر دستان در چند و چگونه  یزند و چون در معرض مهم يارگزارکالف 
 . سفته خواهد

سه تن بناحق در : گفت! بالر يا ،ایران دخت را یشتکبناحق : گفت کمل
و  ،دو فعل و قول را بتحقیق نرسان ،ندکه تصلف دروغ بسیار کآن: نندکارها شرع ک
 يارهاکرا بر عزایم خاصه در  یسکه هرک یو پادشاه ؛ه برخشم قادر نباشدک یاهلک

 یغلبه هراس ب: گفت! بالر يا. ما از تو ترسانیم:گفت کمل. بزرگ اطالع دهد
 نشسته باشد و که بر شاخ باریکخرد  یآن مرغ: س معهود استکبر چهار یموجب

لنگ کو  ،دارد می در هوا يدفع آن پا ياز براو  ،افتد يترسد از آنچه آسمان بر و می
 كاو خا يه غذاک یرمکو  ،جسم خود بر زمین ننهد یگران ياز برا يه هردو پاک

ه روز بیرون نیاید تا مردمان بجمال او کو خفاش  ،است و او ترسان از آنچه نماند
 . مفتون نگردند و همچون دیگر مرغان اسیر دام و محبوس قفص نشود

. رد بفقد ایران دختکعیش را پدرود باید  یراحت دل و خرم: گفت کمل
ه بصحبت جاهالن مبتال ک یعاقل: نصیب باشند یب یامکدو تن همیشه از شاد: گفت
 . ه از اخالق ناپسندیده خود بهیچ تاویل خالص نیابدک یو بدخوی ،گردد

س کچهار: گفت! بالر يا ،یشناس یاز بد نم کمزد از بزه و نی: گفت کمل
 يهایل مبتال باشد و باندیشه ا یدایم و علت يه بدردکآن: محیط نگردند یبدین معان

ه با کو آن ؛امگار افتدکه در مواجهه مخدوم کار کو بنده خائن گناه  ،دیگر نپردازد
 یب يو ستم گار ؛ار منقطع شودک یارزار آید و ذهن او از تمامکدشمن شجاع در 
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 . بزرگ بنشیند يتر درماند و در انتظار بالها يخود قو از یه در دست ظالمک كبا

این وصف چهار تن را زیبا : گفت! يردکیها را گم کهمه نی: گفت کمل
و  ؛خویش معجب باشد يه به راکو آن ؛ه جور و تهور را فضیلت شمردکآن: نماید

 . ه زود در خشم و دیر رضا گرایدکو آن ،ه با دزدان الف گیردکآن

س کثقت خردمندان بچهار: گفت! بالر  يا ،بتو واثق نشاید بود: گفت کمل
 یب یمکو حا ،رحمت یب یو پادشاه ؛گرسنه يو دد ؛آشفته يمار: م نگرددکمستح

 . دیانت

مخالطت چهارچیز متعذر : گفت. مخالطت تو بر ما حرام است: گفت کمل
 . روز و شب ؛نور و ظلمت ؛مصلح و مفسد و خیر و شیر: است

س را اهلیت اعتماد کچهار: گفت. اعتماد ما از تو برخاست: گفت کمل
 . نادان یعقل كاند ؛فحاش آزرده ؛حشم ستنبه ؛مقتحم يدزد: نتواند بود

من دیدار  يه درمان دیگر دردهاکنهایتست  یرنج من بدان ب: گفت کمل
جهت پنج نوع  از: گفت. بینم یو درد فراق ایران دخت را شفا نم يایران دخت بود

رایق و  یریم و ذات شریف دارد و جمالک یه اصلکآن: زنان غم خوردن مباح است
ه در همه ابواب کو آن ؛دل باشدکه دانا وبردبار و مخلص و یکو آن ؛شایع یعفاف

و بد و خیر  که در نیکو آن ؛رعایت نگذارد ینصیحت برزد و حضور و غیبت جفت ب
 . ه منفعت بسیار در صحبت او مشاهدت افتدکو آن ؛ر سازدو شر موافقت و انقیاد را شعا

او را مال  یایران دخت را بما بازرساند زیادت از تمن یسکاگر : گفت کمل
اجرت  يه جنگ براکآن: چهار تن از جان عزیزتر است کمال نزدی: گفت. دهیم

دریا  یرگانه بازاکو آن ؛دانگانه سمج گیرد يگران برا يه زیر دیوارهاکو آن ؛ندک
 . ه در معادن مزدور ایستدکو آن ؛ندک

ه برفق چرخ و لطف دهر کن شد کمتم یدر دل ما از تو جراحت: گفت کمل
: س بر این طریق متصور استکعداوت میان چهار: گفت. ردکآن را مرهم نتوان 

 . بوم و زاغ ؛گربه و موش و؛ باز و دراج و ؛گرگ و میش و

هفت تن : گفت. يردکخدمت همه عمر تباه  ،ابکبدین ارت: گفت کمل
و  ؛ندکه احسان و مروت خود را بمنت واذیت باطل کآن: بدین عیب موسوم اند

ه عقوبت ک يدرشت خو يو مهتر ؛ندکاهل و دروغ زن را تربیت که بنده ک یپادشاه
و آزاد  ؛ه در تعهد فرزند عاق مبالغت نمایدکمشفق  يو مادر ؛او بر مبرت او بچربد

ه ببد گفت کو آن ؛ار را برودیعت خویش معتمد پنداردکه بدعهد مک یسخ يمرد
ه زاهدان را از عقیدت اجالل الزم نشمرد و ظاهر وباطن در کو آن ؛ندکدوستان فخر 

. شتن اوکجمال ایران دخت را ب يباطل گردانید: گفت کمل. سان بداردکحق ایشان ی
 کخشم حلم مرد را در لباس تهت: گرداند پنج چیز همه اوصاف ستوده را باطل: گفت

غم عقل را بپوشاند و تن را نزار  ؛عرضه دهد و علم او را در صیغت جهل فرا نماید
جانوران را ناچیز  یو تشنگ یگرسنگ ؛ارزار دایم در مصافها نفس را بفنا سپاردک ؛ندک
 . ندک
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دمندان را با خر:گفت!بالر يا ،نماند يارکما را با تو پس ازین :گفت کمل
ه از پیرایه علم عاطل کند ک یسکه مشورت با کآن یکی: نتواند بود یس آشنایکشش 
 يه به راک یو دروغ زن ؛تنگ آید یشایگان يارهاکه از ک يو خرد حوصله ا ؛است

ه سفر دور ک یو ضعیف ؛ه مال را برنفس ترجیح نهدک یو حریص ،خود اعجاب نماید
 . ه استاد و مخدوم سیرت او نپسنددک یتن بینو خویش ؛ندکدست اختیار 

 یکی: ده تن را بشاید آزموده: گفت!بالر يا ،يتو ناآزموده به بود: گفت
و  ،و مخدوم را در ضجرت ؛يشاورزکبرزگر را در  یکو ی ،شجاع را درجنگ

زاهد را  ،بتکو دوست را در وقت حاجت و اهل را در ایام ن ؛بازرگان را در حساب
مال و  كه بترکرا  یسکو  ؛بصالح عزیمت یفاقه زده را در درویش ؛راز ثوابدر اح

 . يزنان گفت از سر قدرت در خویشتن دار

بدید بالر خاموش شد و  کچون سخن به اینجا رسید و اثر تغیر در بشره مل
 : با خود اندیشید

 . وقت است اگر نوبت غم در گذرد

مال که اشتیاق بک ،خت شادمان گردانمرا بدیدار ایران د که ملکوقت است 
. ردمکه من ایراد کفرمود بر چندین ژاژ و سفساف  یو نیز عظیم اغماض ؛رسیده است
 : وانگاه گفت

دانم و در آنچه بما  ینم يزمین او را نظیر يدر رو! دراز باد کمل یزندگان

ه با ک ،هد بودو تا آخر عمر عالم هم نخوا ،رسیده است از تواریخ نشان نداده است
راندم و قدم از اندازه  می حقارت قدر و خست منزلت خویش بر آن جمله سخن فراخ

ذات بزرگوار او چنان . غالب نگشت کبر مل یالبته خشم ،نهادم می خویش بیرون
و جمال حلم و  ،یینت آراسته است و بزینت صبر و وقار متحلکبجمال حلم و س
 یخیرات او جملگ ،ب عفو او بندگان را ممهد وجان ،نهایت و یبسطت علم او ب
نازل  یواگر از گردش چرخ بالی. و رافت او شایع يم آزارکو آثار  ؛مردمان را شامل

را منغص  یآسمان ينعمتها یه بعضکواقع شود  يگردد و از تصرف دهر حادثه ا
و قلق  و جناب او از وصمت جزع ،نتواند دید كرا غمنا کس ملکگرداند دران هیچ 

رضا را بقضا از فرایض  ،ریم را در همه شداید ریاضت دهد وکنفس  ،منزه باشد و
ظاهر  ،ان و مقدرتکمال استیال و استعال حاصل است و اسباب امکه کبا آن ،شناسد

ه ک یجماعت و باز ،انه در حق بندگان مخلص بر این سیاقت استکتجاوز و اغماض مل
و بتلویح و  ،نندکاظهار  يو تمرد ینخوت كاگر اند خویشتن در محل لدات دارند

ایشان آن  کدر تقدیم وتعری ،ه بمعارضه و موازنه مانند شودکفرانمایند  يتصریح چیز
ر و رعیت را کو خاص و عام و لش. ندکاقتضا  یه عزت و هیبت پادشاهکمبالغت رود 

 . ندکاز عجز و انقیاد آن مشاهدت 

 تو بحجت خصم تو باشد  کگرچرخ فل
  یبهمه حال و برآی یوشکبا چرخ ب

رام و انعام فراخور علو کو چون این قدرت بدیدند و سر بخط آوردند در ا
ه تاریخ مفاخر جهان و فهرست مآثر کآید  می آن افراط فرموده ،همت و فرط سیادت
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 . ماند یروزگار باق ير آن بر روکبدان آراسته گردد و ذ ،كملو

ه بر لفظ من کمحابا را  یه تقریر افتاد سخنان بکو اقتدار  يامگارکبا آن 
شمشیر بران  ؟ر تواند گزاردکدام بنده این عاطفت را شک ،فرمود یرفت استماع ارزان

چه حجاب  کرم ملکاقامت رسم سیاست را جز حلم و  ،حاضر و بنده در مقام تبسط
فرماید محق  یاگر عقوبت آرم و می رد؟ و من بنده بگناه خویش اعترافکصورت توان 

و از بیم  ،تاخیر جایز شمرده ام ،فرمان يرده ام و در امضاک یه خطایک ،و مصیب باشد
 . است يه جهان برجاکه ملکنمایم  می و باز ،این مقام و هول این خطاب بازاندیشیده

و دالیل  ،غالب گشت يو نشاط بر و يلمه بشنود شادکاین  که ملکچندان
 . او ظاهر گشت كتهاج و مخایل مسرت و ارتیاح در ناصیه مبارفرح و اب

 این منم یافته مقصود و مراد دل خویش
 خویش؟ ،از حوادث شده بیگانه و با دولت

ه صدق اخالص و کمانع سخط و حایل سیاست آن بود : هکو پس فرمود 
و پس از  ینک یتوقف ،آن مثال يه در امضاکدانستم  می شناختم و می مناصحت تو

ه سهو ایران دخت اگرچه بزرگ بود ک ،يبپیوند یمراجعت و استطاع دران شرع
 در این مفاوضت تاوان نیست چه ،بالر يبر تو ا و ،عذاب آن تااین حد هم نشایست

تمام قدم  یو باتقان یه قرار عزیمت ما در تقدیم و تاخیر آن عرض بشناسک یخواست می
 یبندگ کحصافت تو آزموده تر گشت و اعتماد بر نی بدین حزم خرد و ،یار نهکدر 

هرچه پسندیده تر یافت و ثمرت آن  یو طاعت تو بیفزود و خدمت تو دران موقع
باشد تا  یه بزیور وقار و حزم متحلکو خدمتگار باید  ،داریم یهرچه مهناتر ارزان

 . زاحم بعود او دع: هکاند  و راست گفته ،استخدام او متضمن فایده گردد

 ان حصن دولتستکپیش حصار حزم تو 
 یبحر محیط سنگ نیارد بخندق

و معذرت بایران  ياین ساعت بباید رفت و پرسش ما با فراوان آرزومند
 : دخت رسانید و گفت

 ماه بود گردون یطلعت تو مجلس ب یب
 سرو بود بستان  یب ،قامت تو میدان یب

ه بحیات او تازه کت و اعتداد ما و تعجیل باید نمود تا زودتر بباید و بهج
و مانیز از حجره مفارقت بحجله مواصلت خرامیم و مثال  ،گشته است تمام گرداند

 . دهیم تا مجلس خرم بیارایند و بیارند

 ه چو آه عاشقان از تفک می زان
 ند بر آب زورق را کانگشت 

 . این عزیمت تردد نیست يصواب همینست و در امضا: بالر گفت

  ،شدک می ه غمهاکش ک یم
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 ،شدک ياندوه مردان و
 شدک یکدر راه رستم 

 ؟ جز رخش بار روستم

 : ایران دخت رفت و گفت کپس بیرون آمد و بنزدی

 شد و مراد برآمد  ،كروز مبار
 باز چو اقبال روزگار درآمد

مستوره برفور ساخته و پسیجیده . و بشارت خالص و مثال حضور بهم برسانید
پس ایران دخت زمین ببوسید و . درآمدند کشتافت و هر دو بهم پیش مل ،خدمتب

و اگر بالر  ؟ه فرمود چگونه توانم گزاردکر پادشاه را بر این بخشایش کش: گفت
هرگز آن  یم نداشتکانه ثقت مستحکرم و رحمت ملکمال حلم و رافت و فرط کب

و من  ،يمتوجه گردانید یمنت بزرگ: بالر را گفت کمل. ردک یو تامل نیارست یتان
ه دست تو کدل باش  يقو. ن امروز زیادت گشتکهمیشه بمناصحت تو واثق بوده ام ل

و بر استصواب تو  ،ت ما گشاده است و فرمان تو بر فرمان برداران نافذ استکدر ممل
در  کدولت مل: بالرد گفت. نخواهد رفت یدر حل و عقد وصرف و تقریر اعتراض

 يبر بندگان تقدیم لوازم عبودیت و ادا! و دوام قدرت دایم و پاینده باد  مزید بسطت
ه کبا آن ،یابند بران محمدت چشم ندارند یوا گر توفیق ،واجب است ،فرایض طاعت

رامات و سوالف عواطف پادشاهانه برخدمت بندگان رجحان پیدا و روشن کسوابق 
مستغرق گردانند هزار  ،فراغ يو تحر و اگر هزار سال عمر باشد و در طلب رضا ،دارد

ه پس ازین در کآنست  کمل ياما حاجت ببنده نواز. ر نتوانند گزاردکآن را ش کی
 . ارها تعجیل نفرماید تا عواقب آن از ندامت و حسرت مسلم ماندک

تامل  یگفت این مناصحت را بسمع قبول اصغا فرمودیم و در مستقبل ب کمل
گران ایران دخت را و بالر را  یو صلت. ندهیم یخاره مثالو مشاورت و تدبر و است

 . داشت یارزان

ه کشتن آن طایفه از براهمه ک یآوردند و در معن يهر دو شرط خدمت بجا
داد تاایشان  یمثال کو مل ،قرار دادند يرده بودن بران راکخوابها را بران نمط تعبیر 

یم را حاضر خواست و کار ایدون حک و. شیدندکرا بردار  یو بعض ،ردندکال کران
: گفت ،و مثال داد تا براهمه را بران حال بدو نمودند ،گردانید یبمواهب خطیر مستغن

 : رد و بر لفظ راندکبپادشاه آورد و آفرینها  يرو. غادران اینست يخائنان و سزا يجزا

 جز صبح در جهان نمام يرضا نداد
 بر زمین غماز کجز مش يردکرها ن

داد تا ماهم  یباز باید گشت و آسایش: هکبالر را فرمود کمل. و برفتا
 . ه راست نیاید چنینک ،بمجلس انس خرامیم

 و ما فارغ يدر جهان شاهد
 و ما هشیار يدر قدح جرعه ا

 بنشانیم  يخیز تا زاب رو
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 توده غدار ،كباد این خا
 نیم کنیم و برشک يتاز كتر

 مزاج را بازار یزنگ ،نفس

و عادات  كاینست داستان فضیلت حلم و ترجیح آن بردیگر اخالق ملو
ه فایده بیان این مثال اعتبار خوانندگان و انتباه کبر خردمندان پوشیده نماند  ،پادشاهان

مخصوص گشت نمودار او تجارب متقدمان و  یه بعنایت ازلکو هر . مستعمان است
ستقبال و مصالح امروز و فردا بر قاعده حال و ا يارهاک يیمان باشد و بناکاشارت ح

 . مت و بنالد حصافت نهدکح

 . العاجل و اآلجل یواهللا الموفق لما ینفع ف

 

 

 باب الصائغ و السیاح

و  كشنودم مثل حلم و تفضیل آن بر دیگر محاسن اخالق ملو: گفت يرا
طناع اص یدر معن كنون بازگوید داستان ملوکا. مناقب عادات جهان داران

دام طایفه که کتا مقرر گردد  ،بخدمتگاران و ترجیح جانب صواب در استخدام ایشان
 : هکبرهمن جواب داد . ر آن بسزاتر گزارندکوتر شناسند و شکقدر تربیت نی

 ون صنیعۀکان الصنیعۀ الت

چه  ،شناختن موضع اصطناع و محل اصطفاست یدر این معن ینکتر ر يو قو
و رویت و  يایع خود را به انواع امتحان بر سنگ زند و عیار راه صنکپادشاه باید 

و معول دران تصون و عفاف و تورع و  ؛معلوم گرداند کاخالص و مناصحت هر ی
و  یترس يو عمده سداد خدا ،سداد است كه مایه خدمت ملوک ،صالح را داند

: هللا علیه و سلما یه پیغمبر صلکتر نیست،  يرا هیچ فضیلت ازان قو یو آدم ،دیانت
 . ياحد فضل اال بالتقو یلیس الحد عل ،م بنو آدم طف الصاع بالصاعکلک

ور باشند و که اسالف بنزاهت و تعفف مذکو صفت ورع آنگاه جمال گیرد 
 يه سلف را این شرف حاصل آمد و صحت انتماکو هرگاه  ؛بصیانت و تقشف مشهور

این  ،و هنر ذات و محاسن صفات ،خلف بدیشان از وجه عفت والده ثابت گشت
و اگر در . استحقاق سعادت و استقالل ترشیح و تربیت روشن شود. مفاخر را بیار است

 کو در اسرار مل ،ه در معرض محرمیت افتدکثابت شود البته نشاید  یاین شرایط شبهت
ار و مضرت بسی ،ه ازان خللها زاید و اثر آن بمدت پیدا آمدک ،مجال مداخلت یابد

 . صورت نبندد یبهروقت در راه باشد و بهیچ تاویل منفعت

 باب کجگرت گر زآتش است 
 آب ینگر نجوی یتا زماه

بلیغ رفت صدق  یه اصل و عمده است احتیاطکو چون در این طریق 
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و  ،ه هم تقریر پذیردکخدمتگار واحتراز او از تحریف و تزویز و تفاوت و تناقض باید 
ان کچه وصمت دروغ عظیم است و نزدی ،قول و فعل بتحقیق پیوندد و امانت در یراست

رااین فضیلت فراهم آید  یسکو اگر . پادشاه را تحرز و تجنب ازان الزم و فریضه باشد
تمام نیابد و اخالص او در حق دیگران آزموده  یشهرت يو وفادار يتا به حق گزار

ه سست بروت دون همت ک ،رددم نگکنشود ثقت پادشاهان با حزم و هرگز بدو مستح
 یافکو  ،ه باران بیند پوستین بگرداندکنداند و بهرجانب  یرامت بواجبکقدر انعام و 

 . ریه دوستر داردکهنرمند جان دادن از این سمت  یخردمند و داه

ران افتد نه بتجمل و که بمحاسن ذات چاکوتر کپادشاهان آن نی يالتفات را
یاست واستظهار کپادشاه عقل و  کچه تجمل خدمتگذار بنزدی. استظهار و تمول بسیار

و اسباب ظاهر در چشم اصحاب بصیرت و دل . والذین العلم درجات ؛فایتکعلم و 
 . نیارد یارباب بصارت وزن

 . و بستن دستارکزن مرد نگردد بن

ارام و اعزاز و کان تخت را بکه نزدیکاز طباع این باشد  یو در بعض
قدیم طلبید ونهمت باختیار اشراف و  يدانید و مرد ا زخاندانهامخصوص باید گر

ه خاندان مرد خرد و دانش کاما عاقالن دانند  ،این همه گفتند. مهتران مصروف داشت
ه کس تواند بود کو شریف و گزیده آن . يو پرهیزگار یوتاه دستکاست و شرف او 

: ابرکاال كقال بعض اللمو. ندپادشاه وقت و خسرو زمانه او را برگزیند و مشرف گردا
ابر و کو از عادات روزگار مالش ا. من رفعناه ارتفع و من وضعناه اتضع ،نحن الزمان

ه کو هرگاه  ،ر نشمردکآن را محال و مستن كو هیچ زیر ،معهود است ،پرورش راذل
 . ردکتوقع باید  یریمکبت کدر معرض وجاهت افتساد ن یلئیم

ار فرمایند و اعتماد که پروردگار خود را کهمت باشد  را آن نیز این كو ملو
ه چون ک ،نیست یخال يو آن هم از فایده ا ،دولت خویش مقصور دارند يبر ابنا

زیرا  ،ر ایثار و اختیار الزم تر شناسدکخدمتگزار از حقارت ذات خویش باز اندیشد ش
ن کا این باب آنگاه ممام. ردکصورت نتواند  یخود را دالت ،ه در یافتن آن تربیتک

چه  ،تسب جمع باشد و حلیت فضل و براعت حاصلکه عفاف موروث و مکتواند بود 
 . چست يدرست آید و نه لباس حق گزار یبندگ کاین مقدمات نه نام نی یب

بود و از بوته امتحان بدین نسق  یبدین اوصاف پسندیده متحل یسکو چون 
لیـت درجات از همه وجوه محقق گشت در ه تقریر افتاد مخلص بیرون آمد و اهک

 یدر مراتب ترشیح و مدارج تقریب برم یو بآهستگ ،تربیت هم نگاه باید داشت
تگ بطوس  کو بی ،گیرد يدر دلها جا ،تا در چشمها دراید و حرمت او بمدت ،شیدک

 . ه بگسلد و طاعنان مجال وقیعت یابندک ،نرود

البد کرا عالج فرماید زود  ياول بیما ه اگر طبیب بنظرکو پوشیده نماند 
ه از حال کن طبیب حاذق آنست کل ؛ه بشریت دوم حاجت نیفتدکو همانا  ،بپردازد

و  ،ند و نبض بنگرد و دلیل بخواهدک یشافکیفیت علت استکو  يناتوان و مدت بیمار
 و دران ترتیب نگاه ،لیات و جزویات مرض در معالجت شرع پیونددکپس از وقوف بر

تا یمن نفس او  ،غافل نباشد یدارد و از تفاوت هر روز بر حسب تراجع و تزاید ناتوان
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 . نماید يظاهر گردد و شفا و صحت رو

فایت هر کو در جمله بر پادشاه تعرف حال خدمتگزاران و شناخت اندازه 
ه موجب حسرت و ندامت ک ،اعتماد فرموده نشود یسکتا بربدیهه بر  ،فرض است کی

چگونه است : گفت يرا ،ایت آن مرد زرگر استکو از نظایر این تشبیب ح. گردد
 :گفت ؟آن

 يببر ،فروبردند یچاه ،دد ياز برا یاز صیادان در بیابان یه جماعتکاند  آورده
و  ؛هم بدان مضبوط گشت يو بر اثر ایشان زرگر. دران افتادند يو مار يو بوزنه ا

 یروز سیاحکو روزها بر آن قرار بماندند تا ی. رسیدنداو ن يایشان از رنج خود بایذا
این مرد را از این محنت : رد و با خود گفتکبریشان گذشت و آن حال مشاهدت 

بوزنه دران  ،رشته فرو گذاشت. طلبم و ثواب آن ذخیره آخرت گردانم یخالص
ند او را چون هرسه بهامون رسید. بار سوم ببر ،ردکبار دیگر مار مسابقت  ،آویخت

 یمجازات میسر نم ،در این وقت. تمام متوجه شد یاز ما نعمت کترا بر هری: گفتند
در آن : و ببر گفت ؛وهست پیوسته شهر بوراخورکوطن من در :بوزنه گفت- گردد

اگر - من درباره آن شهر خانه دارم : و مار گفت ؛من آنجا باشم ،است يبیشه ا یحوال
و  ،ان عذر این احسان بخواهیمکساعدت نماید بقدر امافتد و توفیق م يآنجا گذر

 یکبدعهد باشد و پاداش نی یه آدمک ،آن مرد را بیرون میار: د اریم ینصیحت یحال
 . ه قبح باطن بران راجع استک ،بجمال ظاهر ایشان فریفته نباید شد ،الزم پندارد يبد

 خوب رویان زشت پیوندند 

 نان خوش خندند کهمه گریان 

البته  ؛اخالق او را شناختیم ،ه روزها با ما رفیق بودک ،الخصوص این مرد یعل
قول ایشان باور نداشت و نصیحت ایشان . يپشیمان گرد يمرد وفا نیست و هراینه روز
 . را بسمع قبول استماع نیآورد

 . م آمر بالرشد غیر مطاعکو 

رد و عذرها کا سیاح را خدمته. رشته فروگذاشت تا زرگر بسر جاه آمد
واجب  یافاتکوم یتا خدمت ،بروگذرد و او را بطلبد یه وقتکخواست و وصایت نمود 

 ،بود يچندکی. رفت یس بجانبکو هر ،ردندکدیگر وداع  کبر این مالطفت ی. دارد
تمام آورد و  یو تواضع یبوزنه او را در راه بدید تبصبص. سیاح را بدان شهر گذر افتاد

 ين تا قدرکتوقف  یاما ساعت ،نیاید ینباشد و از من خدمت یا محلبوزنگان ر: گفت
. سیاح بقدر حاجت بخورد و روان شد. و برفور بازگشت و میوه بسیار آورد. میوه آرم

ه اگر ک ،ایمن باش: گفت. نماید يه تحرزکخواست  ،بترسید ،از دور نظر بر ببر افگند
 . نعمت تو یاد است هنوزخدمت ما ترا فراموش شده ست ما را حق 

لحظه آمدن مرا  کی: ر و عذر افراط نمود و گفتکپیش آمد و در تقریر ش
شت وپیرایه کرفت و دختر امیر را ب یرد و ببر در باغک یسیاح توقف. انتظار واجب بین

 يرد و روکسیاح آن برداشت و مالطفت او را بمعذرت مقابله . سیاح آورد کاو بنزدی
در بهایم این حسن عهد بود و : رد و گفتکاین میان از آن زرگر یاد در . بشهر آورد
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لف کاگر او از وصول من خبر یاود ابواب تلطف و ت ،معرفت ایشان چندین ثمرت داد
تمام نماید و بمعونت و ارشاد و مظاهرت او این  يو بقدوم من اهتزاز ،الزم شمرد
 . خرج شود کنی یپیرایه بنرخ

چون بدو رسید زرگر . ردکه بشهر رسید او را طلب کچندان ،در جمله
گفتند  يغم و شاد یو ساعت ،تمام فرمود و او را باعزاز وا جالل فرود آورد ياستبشار

ر پیرایه کمفاوضت سیاح ذ يدر اثنا. ردندک یدیگر استعالم کاحوال ی يو از مجار
 ،ار من استک ،بجدتهاانا ابن : و گفت ردک یتازگ. بازگردانید وعین آن بدو نمود

 . لحظه دل ازین فارغ گردانم کبی

: با خود گفت ،، پیرایه را بشناختيمروت خدمت دختر امیر بود یو آن ب
نم از فواید حزم و حذاقت و منافع عقل کاگر اهمال ورزم و آن را ضایع  ،یافتم یفرصت

عزیمت بر این . رسمباد پیمایم ودر گرد آن ن یوپس ازان بس ،بهره گردم ییاست بکو 
شنده دختر را با پیرایه بگرفته ام حاضر ک: هکغدر قرار داد وبدرگاه رفت و خبر داد 

 :ار بشناخت زرگر را گفتکبیچاره چون مزاج . ردهک

 شته بود کس نکو  یمرا بدوست یشتک
 یرا هرگز بدشمن ،یسکزین زارتر 

بفرمود تا او  ؛اق آن آمدو جواهر مصد ،ار استکه او گناه کگمان برد  کمل
ر او در تشبیب بیامده که ذکاین حال آن مار  يدر اثنا. شندکرا گرد شهر بگردانند وبر

و چون صورت واقعه بشنود  ،او رفت کبشناخت و در حرس بنزدی ،ست او را بدید
 یکافات نیکوفا باشد و م یبدگوهر و ب یآدم«ه کترا گفته بودیم : رنجور شد و گفت

اتق شر من احسنت : دارد و مقابله احسان به اساءت الزم شمرد قال علیه السالمپن يبد
چشم دارد و  يعقل مرد یاصل و خسیس ب یه از لئیم بکو هر. الیه عند من ال اصل له

مثقل استعان «گفته است  یه آن عربکند همچنان باشد ک یدر دفع حوادث بدو استعانت
 ». بذقنه

و همه شهر  ،زده ام یشیده ام و پسر امیر را زخماندی یمن این محنت را درمان
پس  ،رود یاین گیاه را نگاه دار، اگر با تو مشاورت .اند در معالجت آن عاجز آمده

مگر . بدو ده تا بخورد و شفا یابد ییفیت حادثه خویش مقرر گردانیده باشکه کازان
سیاح . شناسم یدیگر نم یه آن وجهک ،بدین حیلت خالص و نجات دست دهد

 . را محرم داشتم يردم در آنچه در راز خود ناجوانمردکخطا : عذرها خواست و گفت

ارم تو سابق است و سوابق که مک ،از سر معذرت درگذر: هکمار جواب داد 
 . تو راجح

س او را ندید کبشنودند و  که همه اهل گوشکشد و آواز داد  یپس بر باالی
زود او را آنجا آوردند و پیش . »اح محبوس استسی کمارگزیده نزدی يداور«: هک

رد و اثر صحبت پدید آمد کوانگاه پسر را عالج  ،نخست حال خود بازنمود. امیر بردند
گران  یصلت. امیر را معلوم شد يو براءت ساحت و نزاهت جانب او از آن حوالت را

 . ردندکفرمود و مثال داد تا بعوض او زرگر را بردار 
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 يافگند یرا در بالی یسک یه اگر نمامک يدر آن زمانه آن بود و حد دروغ
رد در ک يه متهم مظلوم را خواستندکهمان عقوبت  یاو اندران ظاهر گشت يچون افترا

 . يذاب لئیم تقدیم افتادکحق آن 

رداران بهیچ تاویل در توقف کبد يهرگز ضایع نشود و جزا يارکوکو نی
و ظلم بپرهیزد و اسباب مقام دنیا و توشه آخرت بصالح و ه از ایذا کو عاقل باید . نماند

 . بسازد يم آزارک

در اختیار صنایع و تعرف حال اتباع و تحرز از آنچه بر  ،اینست مثل پادشاهان
واهللا یعصمنا و جمیع . ه بر این جمله ازان خللها زایدک ،فرمایند يبدیهه اعتماد

 . الشقاء بمنه و رحمتهۀ و کالمسلمین علما یوردنا شرائع الهل

 

 و اصحابه  کباب ابن المل

و احتیاط واجب دیدن در آنچه تا  كشنودم مثل اصطناع ملو: گفت يرا
نون کا. ر اصطناع نگزاردکه قدر تربیت نداند و شک ،بدگوهر نادان را استیال نیفتد

و . باشد می اواقف بسته بند بال و خسته زخم عن كریم عاقل و زیرکه چون کبازگوید 
نه این را عقل و  ،گذارد می لئیم غافل و ابله جاهل در ظل نعمت و پناه غبطت روزگار

 . یاست دست گیرد و نه آن را حماقت و جهل درآردک

 منزل  کمانده دو صد دانا بی يزنحسش منزو

 برزن کز دورش مقتدا گشته دوصد ابله بی

 ت؟پس وجه حیلت در جذب منفعت و دفع مضرت چیس

ه بدان کعقل عمده سعادت و مفتاح نهمت است و هر: هکبرهمن جواب داد 
بود و جمال حلم و ثبات بدان پیوست سزاوار دولت و شایان عز و  یفضیلت متحل
بر در منظور  يو پادشاه زاده ا. متعلق است یاما ثمرات آن بتقدیر ازل. رفعت گشت

اسباب و وسایل ضایع و باطل  یلکاست و  یآسمان ياصل سعادت قضا«ه کنبشته بود 
 : گفت ؟چگونه است آن: هکپرسید  يرا. گویند ی؛ و آن سخن را داستان»است 

ه ک ياول پادشاه زاده ا: جا افتادند کی یس در راهکه چهار کاند  آورده
ظاهر بود و عالمات  ينات وکات و سکآثار طهارت عرق و شرف منصب در حر

ظاهر بود و  ينات وکات و سکشرف منصب در حر اقبال و امارات دولت عرق و
منزلت  يو استحقاق و ،واضح يعالمات اقبال و امارات دولت در افعال و اخالق و

 . بدن کدر ی يرکقبا و لش کدر ی یت و رتبت سلطنت را معلوم عالمکممل

و شیر  يه حوربهشت پیش جمالش سجده بردکنوخط  يدوم توانگر بچه ا
 . نهایت یب یلباقت ،با لطافت یطراوت ،يش پیشاده شدپیش رخسار کسوار فل

 مورچه یه گویکین کمن غالم آن خط مش
 آلود بر برگ گل و نسرین نهاد کمش يپا
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ثاقب  يامل خرد صایب راکاردان وافر حزم کهشیار  يو سوم بازرگان بچه ا
 . رتکف

شامل و  یبصارت ،و در ابواب زراعت ،با زور ،توانا يو چهارم برزیگر بچه ا
سب کو در  كچون ابر نیسان مبار یدر عمارت دست ،تمام یدر اصناف حرائت هدایت

 . وه ثهالن ثابتکمانند  یقدم

زاده  کبر لفظ مل يروز. و همگنان در رنج غربت افتاده و فاقه و محنت دیده
 یوشش و جهد آدمکمنوط است و ب يبمقادیر آن سر ياین سر يارهاکه کرفت 

ه خردمند در طلب آن خوض ننماید و نفس کتر  يو آن لو ،ن نشودکبیشتر مم یتتفاو
 . بسیار خصم نگرداند يمردار يخطیر و عمر عزیز را فدا

 . زیادت و نقصان صورت نبندد يدر روز ،چه بحرص مردم

سعادت را  كد است ادراکمو یمعتبر و سبب یجمال شرط: شریف زاده گفت
: پسر بازرگان گفت. جز بدان دالت تیسیر نپذیرد یو امان ؛و حصول عز و نعمت را

در  يرا پاکو هر ،سابق است ،راست و فواید تدبیر درست بر همه اسباب يمنافع را
والذین جاهدوا فینا : برزگر گفت. ان نیایدکسنگ آید انتعاش او جز بنتایج عقل در ام

و  یامکم را در معرض دوستمرد ،سب و میامن مجاهدتکات کبر ،لنهدینهم سبلنا
 يه عزیمت بر طلب چیزکو بهجت آراسته گرداند و هر یامکمسرت آرد و بشاد

 . مصمم گردانید هراینه برسد

ردند و کآسایش توقف  يبرا یرسیدند بطرف کچون بشهر منظور نزدی
تو  ار بمانده ایم و از ثمره اجتهادکما همه از  ،ناعلۀ کفان ياطر: برزگر بچه را گفتند

ما گم شده باشد ما نیز  یه ماندگکن تا فردا کتدبیر قوت ما ب ،داریم می طمع ینصیب
ار بهتر کدام کدر این شهر : هکقصبه رفت و پرسید  يسو. برآییم یسکبنوبت گرد 

بست و بشهر  يوه رفت و پشت واره اکدر حال ب. است یهیزم را عزت: گفتند ؟رود
روزه  کثمرت اجتهاد ی«ه کو بر در شهر بنبشت  ،رسانید و بفروخت و طعام خرید

 ». س استکقوت چهار 

ه ما کاندیش  یسکه امروز بجمال خویش ک: دیگر روز شریف زاده را گفتند
رت کدر این ف. غرض بازگردم یاران ضایع مانند یاگر ب: هکاندیشید . باشد یرا فراغ

 يبر و يگهان زن توانگرنا. بازنهاد یرنجور و متاسف پشت بدرخت ،بشهر درآمد
و . ریمک کما هذا بشرا ان هذا اال مل: مفتون گشت و گفت ،گذشت و او را بدید

 . اندیش يتدبیر: را گفت كنیزک

 نگارخانه چینست و ناف آهو چین 
 درون چین دوزلف و برون چین قباش

 : هکگوید  می دبانوک: او آمد و گفت کبنزدی كنیزک
 . ینت فلیس لحیث ا یب يوقف الهو

. من عمر جاوید یابم و ترا زیان ندارد ینک یمیزبان یاگر بجمال خود ساعت
 . در جمله برخاست و بخانه او رفت. نیست يهیچ عذر ،فرمان بردارم: جواب داد
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  يطرفه ر ياندر برم و بریزم ا
  می درخانه ترا و در قدح پیش تو

 ینم اندر پک كشم و پاکبیرون 
  يو موزه وز بناگوش تو خرت ياز پا

 یو بوقت بازگشتن پانصد درم صلت ،در راحت و نعمت بگذرانید يو روز
روزه جمال پانصد درم  کقیمت ی«ه کبرگ یاران بساخت و بر در شهر بنبشت  ،یافت
یاست تو خواهیم کامروز مامهمان عقل و : دیگر روز بازرگان بچه را گفتند» . است

ران آب کمشحون به انواع نفایس ب یشتک یکدر آن نزدی ،روده بشهر کخواست . بود
 یاو تمام. پذیرد يسادکردند تا ک می یاما اهل شهر در خریدن آن توقف ،رسیده بود

اسباب . و هم در روز بنقد بفروخت و صدهزار درم سود برداشت ،ردکآن برخود غال 
 ». صدهزار درم استروزه خرد  کحاصل ی«ه کیاران بساخت و بر در شهر بنبشت 

است تیمار ما بباید  یل ترا ثمرتکاگر تو: هکدیگر روز پادشاه زاده را گفتند 
 ،از قضا را امیر آن شهر را وفات رسیده بود. بشهر آورد يرت روکاو در این ف. داشت

 یرفت و بطرف کمل ياو بر سبیل نظاره بسرا. و مردم شهر بتعزیت مشغول بودند
چون . نمود دربان او را جفاها گفت یجزع با دیگران موافقت نم چون در. بنشست

رت دیگر نظر دربان ک. ماند او همانجا باز آمد بیستاد یخال يجنازه بیرون بردند و سرا
 . ردکزاده افتاد در سفاهت بیفزود و او را ببرد و حبس  کبرمل

ه ک ،ر دهندقرا یسکار امارت بر کدیگر روز اعیان آن شهر فراهم آمدند تا

: دربان ایشان را گفت ،داشتند می یدر این مفاوضت خوض. نبود یایشان را وارث کمل
و  ؛نیابد یتا از مجادله شما وقوف ،گرفته ام یه من جاسوسک ،ار مستورتر گزاریدکاین 

ه او را بخوانند و کصواب دیدند . خویش همه باز راند يزاده و جفاها کایت ملکح
پرسیدند . زاده را از حبس بیرون آورد کس رفت و ملک. نندک یشافکتاز حال او اس

و و بوجه کجواب نی ؟دام شهر استکموجب قدوم چه بوده است و منشاء و مولد : هک
دنیا  کچون پدر از مل: هکگفت و از نسب خویش ایشان را اعالم داد و مقرر گردانید 

شهر  كصیانت ذات بتر يشد من برا یمستول کرد و برادر بر ملکبنعیم آخرت انتقال 
الشر  کاذا نزل ب: و با خود گفتم ،فایده احتراز الزم شمردم یو وطن بگفتم و از نزاع ب

 . فاقعد

 کخاندان و بسطت مل یحال بزرگ. از بازرگانان او را بشناختند يظایفه ا
مارت این شایسته ا: اعیان شهر را حضور او موافق نمود و گفتند. اسالف او باز گفتند

در ابواب عدل و عاطفت  کش یو ب ،ریم داردکچه ذات شریف و عرق  ،خطه اوست
و رسوم ستوده و آثار پسندیده ایشان تازه و زنده  ،اقتدا و تقیل بسلف خویش فرماید

 يل وکو تو ،بدین سان آسان بدست او افتاد یکردند و ملکدر حال بیعت . گرداند
 . دحاصل آور یبدین بزرگ یثمرت

ل ثبات قدم ورزد و آن را بصدق نیت قرین گرداند که در مقام توکو هر
 . ثمرات آن در دین و دنیا هرچه مهناتر بیابد

. يروز اول بر پیل سپید گرد شهر برآمدند كه ملوکبود  یو در آن شهر سنت
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چون بدروازه رسید و خطوط یاران بدید بفرمود تا پیوسته  ؛او همان سنت نگاه داشت
آن را  یآسمان يه قضاکاجتهاد و جمال و عقل آنگاه بثمرت دهد «ه کآن بنبشتند 

 ». روزه جال من تمامست کو عبرت همه جهان ی ،موافقت نماید

قرار  يبر و کبنشست و مل کباز آمد و بر تخت مل کمل يپس بسرا
جمال  و صاحب ؛گردانید کو صاحب عقل را با وزرا شری ،و یاران را بخواند. گرفت
از این دیار بباید رفت تا زنان بتو مفتون نگردند و : هکگران فرمود و مثال داد  یرا صلت

در میان : وانگاه علما و بزرگان حضرت را حاضر خواست و گفت. نزاید يازان فساد
بعنایت  کفایت بر من راجح است اما ملکس بعقل و شجاعت و هنر و کشما بسیار 

س کوشیدند و هرک می سبکو هم راهان من در  ؛ان یافتو مساعدت روزگار تو یازل
داشتم و نه  می سب و دانش خویش اعتمادکمن نه بر  ،حاصل بود يرا دست آویز

ه برادرم از کو از آن تاریخ . نمودم یفرام ياستظهار یسکبمعونت و مظاهرت 
 : هکاند  و گفتهکو نی. ت موروث براند هرگز این درجت چشم نداشتمکممل

 س شود هرچه بغایت برسید کبرع
 ن چون غم بنهایت برسید ک يشاد

رود  می کآنچه برلفظ مل: سیاح برخاست و گفت ياز میان حاضران مرد
را  يو هیچ اهلیت جهان دار ،ا و فطنتکسخته است بشاهین خرد و تجربت وذ یسخن

 يان دارجه ،و استحقاق پادشاه بدین اشارت چون افتاب ؛مت نیستکچون علم و ح
و استحقاق پادشاه بدین اشارت چون آفتاب تابان  ؛مت نیستکرا چون علم و ح

اهللا اعلم حیث . و بر جهان آفرین خود موضع ترشیح و استقالل پوشیده نماند ،گشت
و سعادت اهل این ناحیت ترا بدین منزلت رسانید ونور عدل و ظل رافت . یجعل رسالته

فصل در توقف خواهم : برخاست و گتف يرغ شد دیگرچون او فا. تو بریشان گسترد
 : داشت و بر این بیت اقتصار نمود

 زیرا  ؟چه گویم بیش ازین ،شاها ییگانه عالم
 هزاران بار در هاون یوبکهمان آبست اگر 

بیار تا چه : مثال داد. پیوندد یه بشگفتکبازگویم  یاگر فرمان باشد سرگذشت
 . يدار

 : گفت

دنیا بشناختم و بدانستم  یوفای یچون ب. از بزرگان بودم یکیمن در خدمت 
درآورد  يعاشقان سرانداز از پا یه این عروس زال بسیار شاهان جوان را خورد و بسک

ه دست رد بر سینه هزار پادشاه ک يبند می یسکتو دل در  ،ابله يا: با خود گفتم
ه وقت تنگ است و عمر ک ،خویشتن را دریاب ،امگار و شهریار جبار نهاده ستک
 يیافت و بنشاط و رغبت رو ینفس من بدین موعظت انتباه. وتاه و راه دراز در پیشک
 . ار آخرت آوردکب

ه از کخواستم  ؛گردانید می یطوط یجفت يگذشتم صیاد می يدر بازار يروز
مان ه کرد و من در ملکصیاد بدو درم بها . نجات آخرت ایشان را از بند برهانم يبرا
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یافتم و خاطر بدان مرغان  یچه از دل مخرج دوگانه رخصت نم ،متردد بماندم. داشتم
ردم و بخریدم وایشان را از شهر بیرون آوردم و در بیشه کل کآخر تو ؛نگران بود

: بنشستند مرا آواز دادند و عذرها خواستند و گفتند یدرخت يه بر باالکچندان. بگذاشتم
اف و کزمین بش ،است یاما در زبر این درخت گنج ،م رسدین یدست ما بمجازات یحال

! ر صیاد غافل بودید کواز م ،بتوانید دید می گنج در زیر زمین ،عجب يا: گفتم. بردار
ه از عاقل ک ؛ردکچون قضا نازل گشت بحیلت آن را دفع نتوان : هکجواب دادند 

من زمین . ضمن آن حاصل آید م درکتا نفاذ ح ،بصیرت برباید و از غافل بصر بستاند
 يو اگر را ،ه بخزانه آرندکنمایم تا مثال دهد  می و باز. افتم و گنج د ضبط آوردکبش

ریع آن ترا  يتو پراگنده ا یکتخم نی:گفت کمل. ندک یند مرا ازان نصیبکاقتضا 
 . مزاحمت شرط نیست ،باشد

ش ایستاد و بیش خامو يچون برهمن بدینجا رسید واین فصول بپرداخت را
تقدیم  کان بود در جواب و سوال با ملکآنچه در وسع و ام: برهمن گفت. ردکسوال ن

خاطر  که ملک ،رامت باشمک کامیدوار ی. آوردم ينمودم و شرط خدمت اندران بجا
و فایده تجارب  ؛مت جمال دهدکرت و حکه محاسن فکار فرماید کرا در این ابواب 

انه بر پادشاهان گذشته ظاهر کو رویت مل ياب فضیلت راتکو بدین . تنبیه است
مال دانش او جهانیان را کو فرط خرد و  ،هزار سال بیفزود کو در عمر مل ،گشت

ماند و بهمه اقالیم عالم و  یروزگار باق يو دولت او بر رو کر ملکو ذ ،معلوم شد
 : وگفت. برسید یآفاق گیت

 مر صحبت میان طلبد کتا 

 بر میان تو باد کمر ملک

 

 خاتمه مترجم

 یدو سه ویران و جنگل یاو حصن که عرصه ملک ،تاب دابشلیم راکاگر بدین 
 که پاینده باد اضعاف آن ملکبندگان این دولت را  - پنج شش پرخار بوده ست 

و در امتها  ،گردد یه بر امتداد روزگار مدروس نمکتوانست شد  یباق يرکذ -هست 
 يچون دیباجه آن بفر و جمال القاب میمون و زیب و بها ،ماند می زه و زندهو ملتها تا

  ،خداوند كنام مبار

 وارث سلطان نامدار كفخر الملو
 بهرامشاه قبله شاهان نامور

 زوست دوده محمود را شرف ک یشاه
 زوست گوهر مسعود را خطرک یشاه

حاسن ایام است و ه غرت مک -همال  یاز مناقب ذات ب یمزین گشت و شمت
و شمشیر  ياز آثار را يو نبذ ؛در تشبیب آن تقریر افتاد -واسطه قالده روزگار

و ملت  که مفاخر دین و دولت بدان آراسته گشته است و فضایل ملک ،پادشاهانه
از مآثر خاندان  يو رمز ،رده آمدکدر ضمن آن ایراد  ،مال پذیرفتهکبجمال آن 

ه کاسالف اناراهللا براهینهم  كملو ،میده خداوندانح یو مساع یبزرگ شاهنشاه



176 
 

و  ،سیر بطوق منت و خدمت عبودیت ایشان گران بار است کسب کگردن و گوش فل
بدان مقرون گردانیده - یاحسان و وشاح انعام ایشان متحل يب زمانه برداکصدر و من

و  ،دتاب چگونه صادق گردکه رغبت مردمان در مطالعت این کتوان دانست  ؛شد
داشته است جهانیان  یآن را ارزان ،ضاعف اهللا اشراقه ،یه از مجلس عالک یبسبب قبول

 ،انکالقالت ثابتۀ االر ،ر آن بتبع اسم و دولت قاهرهکرا از چه نوع اقبالها باشد و ذ
و  ،هر روز زیادت نظام و طراوت پذیرد)عالم (سمت تخلید و تابید یابد و تا آخر عمر 

 . را بصفوت آن راه ندهد یچرخ و قصد دهر تیرگالبته دور 

 یه تصنیف او این شرف خواهد یافت بدان بسک یبرهمن بدانست يواگر بیدپا
ه این سعادت را دریابد و ک یآن روزگار گذاشت یو در تمن ،يتعزز و مباهات نمود

 معذرت ياین مراد دست نداد كو چون ادرا ،این تشرف و تفاخر خود را حاصل آرد
 : رده استکه بونواس ک يردکدر این عبارت 

 يگفت بایدم شعر یسکاگر بنام 
 همه بهانه من یبپیش طبع تو باش

و  ،شایع است و مستفیض ،ثبتهااهللا ،این دولت یر معالکو بحمداهللا و منه ذ
و تواریخ بندگان متقدم بر  ،مداحان بدان ناطق ياسم آن سایر و منتشر، و دیوانها

در آن باب  ،رحمۀ اهللا ،یو بر خصوص خواجه بوالفضل بیهق ،ن مشتملتفصیل آ
 ،يو فقیه بوالقاسم نیسابور ؛نفیس گذاشته يرده ست و یادگارکپسندیده  یخدمت

پرداخته است و دران براندازه  ،مدها اهللا ،یتاریخ نوبت همایون شاهنشاه ،رحمه اهللا

و دیگر بندگان بنظم و نثر  ،گزارده یقدم ،نه فراخور مآثر پادشاهانه ،وقوف خویش
 ؛و دران برقضیت اخالص خود مبالغتها نمودهاند  آورده ين شده است بجاکآنچه مم
 کو این مجموع بنزدی ،دل خوانند کتب هواخواهان مخلص و بندگان یکاما آن 

ن میا یو تا زبان پارس ؛مقبول باشد یو معاهد و ذم كدوست ودشمن و مسلمان و مشر
و بتقلب احوال و تجدد حوادث دران  ،مردمان متداول است بهیچ تاویل مهجور نگردد

مت و گنج حصافت کان حکچه در اصل وضع  ،صورت نبندد یو تفاوت ینقصان
ه عالمیان را بخود کگرفت  یه بنده دران پوشانید جمالکو بدین لباس زیبا  ،است

 . ین بگیردزم ياقالیم رو كاند یمفتون گرداند و در مدت

تب کرود و بردیگر  ین چون تاملکل ،و این اشارت صبغت تصلف دارد
اند  ردهک ،مد اهللا ظاللها و بسط جاللها ،ابر این حضرت عالیهکه اعیان و اک یفارس

ه این ترجمه چگونه پرداخته آمده است و در انواع کمقابله فرموده آید شناخته گردد 
 . سخن قدرت تا چه حد بوده است

چه  ،جوید ینم یبرد بدان تسوف یبپارس ياز تاز ،تابک کو اگر این بنده ی
و خاص و عام را  ،حاجت افتد یه بدین معانکر براعت او ازان سایرتر است کذ

مال همت او در فراهم آوردن کو  ،مواظبت او بر استفادت و تعلم مقرر گشته است
 . تساب انواع هنر معلوم شدهکاسباب سعادت و ا

 زمانه ندارد زمن به پسر
 ؟ ينهانم چه دارد چو بد دختر
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 ير آن بر روکبزرگ حاصل آمد و ذ یجمله این بنده و بنده زاده را شرف در
ایزد . او جهانیان را روشن شد یبندگ کو فرط اخالص در نی ،روزگار مخلد گشت

بالد شرق و غرب  یتمامو  ،خداوند عالم را در دین و دنیا بنهایت همت برساناد یتعال
و تشنگان امید را در  ،منور گرداناد یرا بسایه رایت منصور و ظل چتر میمون شاهنشاه

از جام عدل و رافت سیراب اند  انه بماندهکه منتظر احسان و عاطفت ملکآفاق جهان 
  ،نادک

رسوله  یوالحمدهللا رب العالمین والصلوة عل. انه القادر علیه و المتطول به
غفر اهللا  ينصر الطبر یمد و آله اجمعین و فرغ من انتساخه محمود بن عثمان بن ابمح

له و لوالدیه ولجمیع المومنین و لمن قال آمین ضحوة یوم الخمیس لثالث لیال بقین من 
 . و خمسین و خمس مائۀ يالمحرم سنۀ احد

 . پایان

  


