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 : نازیال خلخالی ویراستار  – انجمن روناک  تهیه و انتشار : 1صفحه : 
 

  
 

گفتار یشپ  
. متنی است ی پنجم هجری است منسوب به حکیم عمر خیام نیشابوری، از متون نثر سده   نوروزنامه،

از آیین نوروز گرفته تا باب شمشیر   از قسمتهای متنوعی تشکیل شده است، کوتاه، شیوا، با نثری ساده. 
است که گاه همین باب یا بخش  ۱۶شامل . اسپ از زر و دفینه گرفته تا انگشتری و  و تیر و کمان،

شده  تزیین. بسیاری از بخشها نیز به حکایت یا حکایتهایی میشوندبخشها به زیر بخشهایی نیز تقسیم 
با  به دلیل تنوع مطلب تا حدودی نیاز به خوانش دقیق و عمیق دارد.  . متن به رغم نثر ساده،اند

 ن فارسی. که ادبیاتجزو متونی است مناسب برای آشنایی با   ،اوصاف برشمرده

برای خوانش و درک خوانی متن را آغاز کردیم.  راهان جمع با گروهی از دوستان و هم  با این مقدمه،
وجو  در این جستای بودم و جالب آن که  مقاله هعمیق  این کتاب سهل و ممتنع هر جلسه به دنبال

در  بودند کهاز بخت خوب دوستانی کردم. نپیدا تحقیق در خوری ی انگشتان دست  شاید به اندازه
و همین   آزمایی بگذاریم، تا دانش کتاب را به نوعی به راستی آمدند کمکی خود به ی تخصص زمینه

 با همین شیوه ادامه دهیم.  را کهن فارسیمتون  دیگرتر و تشویقمان کرد که  خوانش متن را شیرین

استاد  ی تصحیح و تحشیه یکی :رس است دو تصحیح در دست   ، تا جایی که میدانم،از نوروزنامه
و    ؛بارها تجدید چاپ شده  تا کنون منتشر و ی برلین ، بر اساس نسخه۱۳۱۲که در سال  یمجتبی مینو

منتشر  ۱۳۴۳که در سال  ی برلین چاپ عکسی مسکو علی حصوری، از روی نسخه آقای دیگری تصحیح
ی استاد مینوی بهره برده و یا به آن اشاره کرده است.  از نسخهآقای حصوری در جای جای . شده است

. ستبر سیاق همیشگی خود بر این کتاب نوشته ا و خواندنی ای بسیار مفصل استاد مینوی مقدمه
در بخش و سپس  توضیح دادهبر اساس رباعیات از دید خیام  را ی زندگی ای فلسفه ابتدا در چند صفحه

  پرداخته است. بالقید و شرط این رساله به خیامدوم به منتسب بودن 

ی نوروزنامه و منتسب بودن آن به حکیم عمر  درباره نظران ، در مقاالتی صاحبچنان که میدانیم هم 
الشعرای بهار نظراتی را  ملک  صادق هدایت،  از جمله مینورسکی، . کرده اندخیام بحث و جدلهایی 

ی این ممیزات )از حیث زمان و مکان تٔالیف و  کلیه»  : وی معتقد اندبرخی مانند استاد مین اند.  نوشته
ی لطیف بی تکلف( در هر کتابی جمع شد اگر در خود کتاب هم تٔالیف آن به  طرز فکر و انشای ساده

... چه کسی را جز خیام توان یافت    خیام نسبت داده نشده باشد من آن را از خیام میدانم. چرا ندانم؟
ای را نوشته باشد آن گاه این قدر گذشت کرده باشد که نام  عصر بوده باشد و چنین رساله همکه با او 

.... پس تا دلیل دندان شکن بر بطالن این نسبت اقامه نشود هیچ کس را به   خیام را بر آن بگذارد؟



 

 : نازیال خلخالی ویراستار  – انجمن روناک  تهیه و انتشار : 2صفحه : 
 

  
 

کمی کوتاه  آقای حصوری در این مورد   1«تصاحب آن سزاوارتر از حکیم عمر خیام نیشابوری نمیشماریم.
آوری کرده تا بعدًا سر فرصت  آمده و معتقد است که کتاب میتواند یادداشتهایی باشد که خیام جمع

نظران دالیلی را در رد  که دیگر صاحباین در حالی است . 2آنها را بازبینی کند منتها عمر مهلت نداده
 . ر مداقه و بحث اندکه آنها نیز در خو انتساب این کتاب به حکیم عمر خیام برشمرده اند

ای از  آن را رساله  مخلص کالم، اگر در ابتدای خوانش متن با همان اطمینانی که استاد مینوی گفته،
که آیا باید این متن  افتاددر دلم  شبههولی پس از پایان بازخوانی آن این   حکیم عمر خیام میدانستم،

یم در ابتدای رساله حکم بر این میکند که این را منسوب به خیام بدانیم؟  آیا صرف نوشتن نام آن حک
خود مینوی هم جای جای به شبهات  و تعلیقات حتی در تحشیات  ی او است؟ متن از آثار ناشناخته

و یا در مورد   شماری کبیسه، از آن جمله در همان بخش اول در مورد گاه  بسیاری در متن برمیخوریم،
با شخصیتی مانند حکیم عمر  گویی تناقضهمه   معانی که در مقابل اسامی ماهها آورده شده است. این

ی این  ی بسیار دارد و حتی چه بسا که نویسنده فاصلهایم  خیام با آن دقت ریاضیوار که از او شنیده
را بسیاری پرسشهای آوری شده باشد. در این باره میتوان  رساله چند نفر باشند یا از چند منبع جمع

 گفتار نیست.  مطرح کرد که مجال آن در این پیش

ی  از جملهکه شت دامتعددی  به دلیل قدیمی بودن مشکالتی خط  و اما کتاب به لحاظ آرایش و شیوه
چسباندن حروف اضافه به کلمات بعدی   رعایت فواصل میان کلمات،عدم   میتوان اینها را برشمارد:

حرف اضافه اصوالً هیچ گونه استقالل واژگانی ندارد و حکمًا باید به کلمات بعد خود « به»)برای مثل 
ی  به عنوان گذشته« بود»یا اشتباه در خوانش   موصولی،« که»پایانی مثالً در  «ه»ف حذ ، افزوده شود(

به دلیل همین و ...   یا َمِلک و ُملک ،، «ُبَود» ی فعل بودن یا به عنوان حال استمراری این فعل ساده
این  در  در نتیجه،. کنماز ابتدا با شیوه ی خط امروزی بازنویسی  را متن گرفتمتصمیم  نکات بود که

  . خوان کند بازبینی از زیر و زبر استفاده شده است تا متن را تا جای ممکن آسان

 فرهنگو ی دهخدا  نامه لغتسعی شده از   های دو مصحح نیامده، اگر در نسخه  معانی کلمات مهجور،
 لغت معین آورده شود. معانی واژگان در داخل دو کمان با آوردن مساوی در میان متن گذاشته شده

در این موارد از خط مورب   است )مثال: خونی )=قاتل((. برخی کلمات گویا دو خوانش داشته اند،
 است.  موجودمانند گیومرت/ث، یعنی هر دو خوانش در نسخ   استفاده شده،

                                                           
 بیست و شش مقدمه.مینوی، ص .  1
 . ۳. حصوری، ص  2



 

 : نازیال خلخالی ویراستار  – انجمن روناک  تهیه و انتشار : 3صفحه : 
 

  
 

مینوی در گذرم و جای جای آنها را  استاد ی عالمانه و تحشیات در این بازنویسی، نتوانستم از تعلیقات
ام. متنها شایان توجه است که تمام تعلیقات آورده نشده است و در برخی از آنها نیز تغییراتی  آورده
پهلوی بهره برده است و من ضبط  خط، مینوی از  از آن جمله در توضیحات نام ماهها   ام،داده 

استاد مینوی   ر برخی از تعلیقات،. درا آورده امبهار توضیحات دکتر مهرداد چنین  و همالتین آواشناسی 
تر به کار  آورده است که بیش متون کهناشعاری از شاعران دیگر  را برای اثبات کاربرد کلمه ای در 

از آوردن آنها پرهیز ی کالم  اطاله خودداری از برایشناسی میخورد.  ی ادبیات و واژه محققان در حوزه
 . کردم

جای جای کلماتی آمده اند که   ) که گویی تفاوت چندانی با هم ندارند(، تصحیح شدههر دو متن در 
هیچ کدام از مصححان نتوانسته اند آن را شناسایی کنند، من اسمش را شلختگی ناسخ میگذارم. آقای 

تا جایی که شده این نوع کلمات با نگاه به   ،ندزده ا هاییبنا به سیاق جمله حدس و گاه مینوی حصوری
 هر دو تصحیح نوشته شده است. 

زیر پا  خوانی به هیچ عنوان مانع ی امروزی برای آسان نامه اذعان میکنم که رعایت شیوه  در پایان،
ی  )مثالً  کلمه نشده استشناسی مهم است  ی ادبیات و زبان که برای محققان حوزه ینکات گذاشتن
ی خط با رعایت کامل اصول  در شیوه را به همان صورت آورده شده است( هر نوع تغییری داناآن
 . داده ام شناسی انجام زبان

 

 تر در معرفی متون کهن پارسی با آرزوی توفیق بیش
 نازیال خلخالی

 

 

 

 

 

 



 

 : نازیال خلخالی ویراستار  – انجمن روناک  تهیه و انتشار : 4صفحه : 
 

  
 

 و تاریخ و آداب جشن نوروز منشأ رساله ای در  -نوروزنامه 

 دیباچه و سبب تٔالیف – ۱بخش 

  :ی  ها  بر اساس نسخه

 تصحیح مجتبی مینوی خانه عمومی برلین کتاب (۱

 تصحیح علی حصوری ۱۹۶۲ی برلین چاپ عکسی مسکو  نسخه (۲

 منسوب به

 عمر خیامحکیم 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

و  ،ستا زمین و زمان ی و دارنده ،ستا جهان سپاس و ستایش مرخدای را جل جالله، که آفریدگارِ 

نباز، و بی دستور و بی خداوند بی همتا و بی اَ  .ستا آشکارا و نهان  ی و داننده ،ستا جانوران هِ روزی دِ 

 و درود بر پیغمبرانِ . و مدد )=یاور و پشتیبان( هیرستغنی از َظ قیاس و عدد، قادر و مُ  نیاز، یکی نه از حدِ 

محمد مصطفی صلی اهلل علیهم اجمعین، و بر عترت و اصحاب و ، عربی فی تا پیغمبرِ َص  او از آدمِ 

  .او برگزیدگانِ 

 الخیام بن ابراهیمَ مرِ ماء( عُ کَ الحُ  ُک لِ المحققین مَ  سیدُ  ،الوقت فیلسوِف  ،حکیم ی )خواجه گویدچنین 

تر از سخن و  ست هیچ چیز نیافتم شریفا عقل جا که کمالِ  چون نظر افتاد از آن   :که اهلل علیه( ه)رحم

 .صلی اهلل علیه خطاب فرمودیحق تعالی با رسول ، چه اگر بزرگوارتر از کالم چیزی بودی .تر از کالم رفیع

فی الزمان کتاب، دوستی که بر من حق صحبت داشت  نشین( )=هم لیسجَ  تازی و خیرِ ه و گفته اند ب

 هنوروز چه بوده است و کدام پادشاه نهاد نهادنِ  که سبِب  و در نیک عهدی یگانه بود از من التماس کرد

  .هجاللَ  جلَ  توفیقِ ه ب  د،کرده آماین مختصر جمع  او را مبذول داشتم و التماِس  .است



 

 : نازیال خلخالی ویراستار  – انجمن روناک  تهیه و انتشار : 5صفحه : 
 

  
 

 و تاریخ و آداب جشن نوروز منشأ رساله ای در  -نوروزنامه 

 آغاز کتاب نوروزنامه – ۲بخش 

  ی : ها  بر اساس نسخه

 خانه عمومی برلین تصحیح مجتبی مینوی کتاب (۱

 تصحیح علی حصوری ۱۹۶۲ی برلین چاپ عکسی مسکو  نسخه (۲

 منسوب به

 حکیم عمر خیام

 

 آغاز کتاب نوروزنامه

و کدام  ،م کدام روز بوده استجَ عَ  ملوِک  زدیِک ه ننوروز که ب حقیقتِ  در کشِف  :ین کتاب که بیان کرده آمدا در

ایشان در هر کاری مختصر  پادشاهان و سیرِت  و دیگر آیینِ ، و چرا بزرگ داشته اند آن را ،پادشاه نهاده است

  .ان شاء اهلل تعالی ،کرده آید

هر سیصد و  که( )آن یکی آنک :3نوروز آن بوده است که چون بدانستند که آفتاب را دو دور بود نهادنِ  اما سبِب 

مان وقت و روز که رفته بود بدین دقیقه ه ل باز آید بهمَ حَ  ی اول دقیقهه روز ب شصت و پنج روز و ربعی از شبان

و چون جمشید آن روز را دریافت نوروز نام نهاد و  .آمدن، چه هر سال از مدت همی کم شود 4)بتواند( نتواند

ست که چون ا و قصه آن چنان .و پس از آن پادشاهان و دیگر مردمان بدو اقتدا کردند ،جشن آیین آورد

سال و ماه را نام نهد و تاریخ سازد تا  خواست که ایامِ  ،ستشَ نِ پادشاهی بِ ه م بجَ عَ  لوِک اول از مُ 5 /ثگیومرت

رد کرد و عجم را گِ  موبدانِ  .ل آمدمَ اول دقیقه حَ ه بنگریست که آن روز بامداد آفتاب ب .مردمان آن را بدانند

  .موبدان جمع آمدند و تاریخ نهادند .جا آغاز کننداین  بفرمود که تاریخ از

                                                           
یکی گردش  عبارت ناقص و مبهم است و شاید چیزی ساقط شده باشد. مراد بیان این است که آفتاب را دو دور است:  . توضیح مینوی :1

دقیقه  ۴۸ساعت و  ۵روز و  ۳۶۵ساعت یک بار بر حسب ظاهر گرد زمین میگردد، دیگر حرکت سالیانه که در مدت  ۲۴روزی که در  شبان
روزی کامالً منطبق   ی منطقه البروج را طی میکند. اما این حرکت سالیانه بر آن حرکت شبان بر حسب ظاهر دوره ثانیه و نیم یک بار ۴۵و 

روز طول میکشد. پس  ۳۶۵ی شش ساعت اال قریب یازده دقیقه اضافه بر  نمیشود، زیرا یک بار سیر خورشید در منطقه البروج به انداره
 ۴۹و  ۵ی کامل منطقه البروج در ساعت  ثانیه یک روز وارد اولین برج حمل شود پس از طی یک دورهامسال خورشید در اولین   اگر، مثالً،

دقیقه قبل از پایان سیصد و  ۴۴ی آن قریب  ی سالیانه و چهارمین دوره  ی روز سیصد و شصت و ششم باز به اول حمل میرسید؛ دقیقه
روز نزدیک به یازده دقیقه همی کم شود تا پس از  شبان ۳۶۵سال از مدت شصت و ششمین روز آن دوره به سر میرسد، و همین طور هر 

 ی برج حمل داخل میشود.  ی روز به اولین دقیقه بیان کرده است( دوباره در اولین ثانیه 6 در صسال )چنان که  ۱۴۶۱
 .ر دو مورد در هر دو نسخه آمده است. ه2
 .ر دو مورد در هر دو نسخه آمده است. ه3



 

 : نازیال خلخالی ویراستار  – انجمن روناک  تهیه و انتشار : 6صفحه : 
 

  
 

از آن چهار فرشته بر آسمانها  .تبارک و تعالی دوانزده فریشته آفریده است ایزدِ  :بوده اند کهروزگار  6عجم که داناآن و چنین گفتند موبدانِ 

جهان گماشته است تا اهرمنان را  ی و چهار فریشته را بر چهار گوشه .ست از اهرمنان نگاه دارندا ر چه اندروه گماشته است تا آسمان را به

و  .چهار فرشته در آسمانها و زمینها میگردند و اهرمنان را دور میدارند از خالیق: و چنین گویند که  .قاف بر گذرند گذر ندهند که از کوهِ 

و ایزد تعالی آفتاب را از نور بیافرید و  .ست نو اندر سرای کهن برآوردهای ا این جهان اندر میان آن جهان چون خانه  :چنین میگویند که

ی با جالل و تعظیم نگرند و اندر وِ  .یلایزد تعا یست از نورهاا ی دارند که نوریوِ  و جهانیان چشم بر .آسمانها و زمینها را بدو پرورش داد

   7خلیفتیه کی بزرگ اشارت کند بلِ ست که مَ ا مثال این چنان: و گویند  .که در آفرینش وی ایزد تعالی را عنایت بیش از دیگران بوده است

چون   :و گویند  .ک را بزرگ داشته باشدلِ وی بدانند که هر که وی را بزرگ داشته است مَ  هنرِ  و حقِ  ،خویش که او را بزرگ دارند از خلفاءِ 

و 8ل برفتمَ آفتاب از سر حَ  ،چیزها برسد ی همهه بدان هنگام که فرمان فرستاد که ثبات بر گیرد تا تابش و منفعت او ب، ایزد تبارک و تعالی

ه و پس از آن ب .و آن آغازی شد مر تاریخ این جهان را ،و شب و روز پدیدار شد ،وشنایی جدا گشتو تاریکی از ر ،آسمان او را بگردانید

( کیوان و اورمزد )=نزدیکی( نار)و سه بار قَ  و آن مدت هفتاد .همان دقیقه و همان روز باز رسیده هزار و چهارصد و شصت و یک سال ب

ل حَ خویشتن سپری کند و بدین جای برسد و زُ  و هر گاه که آفتاب دورِ  .هر بیست سال باشدران اصغر خوانند، و این قَ  نِ ارباشد که آن را قَ 

ست یک دور اینجا و یک دور آنجا برین ا میزان که زحل اندرو د با این برجِ وَ ن بُ ارست قَ ا ل اندروحَ زُ  بوطِ همین برج که هُ ه ری را بشتَ و مُ 

ه ب .ب آنجا بودندواکِ ری با دیگر کَ شتَ ل و مُ حَ ل روان شد، و زُ مَ حَ  ، چنانک آفتاب از سرِ 9و جایگاه کواکب نموده شد د.ترتیب که یاد کرده آم

چون آن وقت را  .دوَ عالم و گردش بُ  آمد، مانند آنک در خوردِ  )=پدید( نو بدید یایزد تعالی حالهای عالم دیگرگون گشت، و چیزها فرمانِ 

و این روز را جشن  د،که هر کس این روز را در نتوانستندی یافت نشان کردن آفتاب را و از بهر آن داشتِ  بزرگ م از بهرِ جَ عَ  کانِ لِ دریافتند مَ 

 .نان آن را بدانند و آن تاریخ را نگاه دارندو عالمیان را خبر دادند تا همگِ  .ساختند

شصت  و سیصد آفتاب بگشت در مدِت  هر سال آفتاب را )و چون یک دورِ  .کرد یخرا آغاز تار )ها( و چنین گویند که چون گیومرت این روز

از آن دوانزده فرشته که ایزد  ،ای باز بست فریشتهه و هر یکی را از آن نامی نهاد و ب، زهر بخشی سی رو، دوانزده قسمت کرده و پنج روز( ب

                                                           
همزه آورده شده است )توضیح آ در واقع جمع همزه و   ،«ی»ی داناآن همان صورت جمع دانایان امروزی است منتها به جای  واژه.  4

 (. ویراستار در میاید.  âالف است که به صورت آ/ 
ی داشته و خلیفه در این جا به معنی مٔاموری و صاحب منصبی استمال میشده که هم قدرت لشکری و هم قدرت کشور   مینوی:.  5

 تقصیر در اختیار او بوده است. این غیر از معنی جانشین و قائم مقام و نایب است.  بستن و زدن و گرفتن به عنوان
هزاره بود که و در این   روان شد، حملج ر ی هفتم از آفرینش جهان خورشید از ب ین بوده است که در ابتدای هزارها اعتقاد ایرانیان بر.  6

طالع اول این هزاره سرطان بِود، و »  گوید: ملوک االرضی اصفهانی در تاریخ سنی  گیومرت آفریده شد و تناسل صورت گرفت. حمزه
نیز  بندهشندر کتاب « و این ستارگان از این بروج در روز هرمزد از ماه فروردین روان شدند. و زهره و عطارد در حوت، مریخ در جدی،

  و به روایت دیگر در دول(، کیوان در ترازو، )  تیر در خوشه اورمزد در خرچنگ، ماه در گاو، مهر در بره،  ی ابتدای جهان را چنین گفته : زایجه
 ناهید در ماهی.  ،  بهرام در وهیک )=بزغاله(

َقراناِت زحل و مشتری َقران »ست که ی قرانات ایرانشاه بن علی نیشابوی مسطور ا عبارت این مبحث مبهم و مشوش است. در رساله.  7
ی آتشی تا باز  ی اعتدال است و اول بروج مثلثه اما َقراِن ُعظما آن بود که در حمل افتد که نقطه ُعظما بود و َقراِن ُوسطا و َقرأن ُصغرا،

ن در مبدًا هر ُمَثَلثه افتد تا باز که به و َقراِن ُوسطا آن بود که َقراِن َعلویی  رسیدِن َقران با همان موضع و آن نه صد و شصت سال بود؛
و « و َقراِن ُصغرا آن بود که در هر برجی افتد و مدت آن به تقریب بیست سال بود.  دیگر مثلثه انتقال افتد و مدت آن دویست سال بود؛
سال میشود. ُهبوِط کواکب  ۱۴۵۰به  روز است و هفتاد و سه با َقراِن آنها نزدیک ۳۱۴چون َقراِن َاصغِر زحل و مشتری هر نوزده سال و 

و هبوِط زحل در برِج حمل است.   ای به محِل هبوط رسد دلیل است بر َپستِی احواِل منسوباِت آن، ضِد شرِف آنها است و چون ستاره
یعنی شش برج، مثالٔ درجه باشد  ۱۸۰ی نصِف دوِر فلک که  ی دیگر است به فاصله ای به ستاره ی به اصطالح علم نجوم نظِر ستاره مقابله

 و این دلیل بر تمام دشمنی است.   ی ُجَدی، ی سرطان باشد و مشتری در پنجم درجه قمر در چهارم درجه



 

 : نازیال خلخالی ویراستار  – انجمن روناک  تهیه و انتشار : 7صفحه : 
 

  
 

بزرگ  ست سالِ ا روزی بعی از شبانبزرگ را که سیصد و شصت و پنج روز و رُ  گاه دورِ  پس آن .تبارک و تعالی ایشان را بر عالم گماشته است

ست ا و بر پادشاهان واجب .عالم باشد احوالِ  گشتنِ  وبزرگ و نُ  ین سال بزرگ بگذرد نوروزِ ا سم ازچون چهار قِ  .سم کردچهار قِ ه نام کرد و ب

رمی پیوندد خُ ه نوروز جشن کند و ب هر که روزِ  .اول ساله رمی کردن بتاریخ را و خُ  هرِ مبارکی و از بَ  هرِ جای آوردن از بَ ه لوک بمُ  سمِ آیین و رَ 

 ما از برای پادشاهان کرده اند: کَ حُ  بتِ جرُ دیگر عمر در شادی و خرمی گذارد، و این تَ  تا نوروزِ 

 نبات در  ستنِ رُ  ست که آغازِ ا ، معنیش چنان باشد که این آن ماه11زبان پهلوی استه ، ب10فروردین ماه

ست که سر تا سر وی آفتاب ا راره( فلکی، بَ  ت)=نخستین صورل مَ حَ  رجِ ر بُ ی باشد، و این ماه مَ وِ 

 .رج باشداندرین بُ 

 ه ی بست که جهان اندر وِ ا ، این ماه را در اردیبهشت نام کردند یعنی این ماه آن ماه12اردیبهشت ماه

)= ثور  رجِ راست در بُ  د، و آفتاب اندرین ماه بر دورِ وَ مانند بُ وی هلَ پَ  زبانِ ه رمی، وارد بد از خُ بهشت مانَ 

 .دوَ بهار بُ  ی باشد و میانهدومین صورت فلکی، گاو( 

 ین ماه در ا ست که خورش دهد مردمان را از گندم وجو و میوه، و آفتاب درا ، یعنی آن ماه13خردادماه

 .باشد (، گوسفند سیاه)=سومین صورت فلکی برج جوزا

 آفتاب  و تیرِ  .این ماه را بدان تیرماه خوانند که اندرو جو و گندم و دیگر چیزها را قسمت کنند ،14تیرماه

، )=چهارمین صورت فلکیسرطان  و اندرین ماه آفتاب در برجِ  .بلندی فرود آمدن گیرد از غایتِ 

 .دوَ باشد، و اول ماه از فصل تابستان بُ ( خرچنگ

 و نیز هوا  .کمال رسده پخته که در وی ب یهاه رها و میواز بَ داد خویش بِ  ، یعنی خاک دادِ 15مردادماه

 او از آفتاب مر برجِ  د و قسمتِ وَ تابستان بُ  ی خاک باشد و این ماه میانه ی مانند غبارِ در وِ 

 .)را( باشد)=پنجمین صورت فلکی، شیر( اسد
                                                           

و به حالت  Frawardiی جمع  ی ُفرِس قدیم آمده است که صیغه (، ماه ارواح است. فروردین از کلمهFravartin Mâhفروردین ماه ).  8
همان است که در پهلوی ْفَرَوْهر گفته میشود و به معنی وجود روحی و ازلی مردمان است که در مدت زندگانی  مضاْف الیه است. ْفَرَورتی

 .شخص است و پس از مرگ نیز به جا میماند« ایزد نگهبان»ی  به منزله
اشتقاق سازی عامیانه است.  لکن معنیهایی که حکیم برای آنها آورده از نوع  پهلوی بودن نامهای ماهها درست،  مینوی مینویسد:.  9

ترجمه کردن همه « به همان»و بهمن را « دیو»و دی را « ریوشاه»و شهریور را « داد خورش»و خرداد را « مانند بهشت»اردیبهشت را 
ی میوه. نه اسفند به معن نه دی به معنی دیو،  خیال انگیز است. در پهلوی نه ارد به معنی مانند است نه ریو به معنی دخل و عایدی،

ها را از جایی نقل کرده است )البته فرض قوی مینوی بر این است  هذا برحکیم در این باب بحثی نیست چه شاید او این وجه تسمیه مع
 (.   ویراستاری حکیم عمر خیام است.  که این کتاب نوشته

 ی فرس قدیم شش گانه است. اردیبهشت از کلمه نام یکی از َاُمهر اسپندان )امشاسپندان( ( Urt-vahiŝt) اردیبهشت ماه .  10
Vahiŝtam+rtam آمده است به معنی بهترین راستی. 

 

 و به معنی سالمت و کامل بودن است.  Hauravatât( به نام یکی دیگر از امهر اسیندان است. در اوستایی Hôrdatخردادماه ) . 11
ی  میآید که نام ستاره Tishtryaی اوستایی  ی دوم منسوب است. تیر از کلمه ( به نام یکی از ایزدان /فرشتگان درجهTîrتیرماه ).  12

 ی عطارد نیز هست.  شماری یمانی است. عالوه بر این، تیر ناِم ستاره



 

 : نازیال خلخالی ویراستار  – انجمن روناک  تهیه و انتشار : 8صفحه : 
 

  
 

 ین ماه ا پادشاهان در خل بود یعنی دخلِ دَ  ، این ماه را از بهر آن شهریور خوانند که ریوَ 16شهریورماه

)=ششمین  لهنبُ ین ماه در سُ ا تر باشد، و آفتاب در خراج آسان ین ماه برزگران را دادنِ ا باشد، و در

 .بَُودباشد و آخر تابستان  (، خوشهصورت فلکی

 دیگر، از هر چه رسیده باشد  مردمان را بر یکُبَود این ماه را از آن مهرماه گویند که مهربانی  17،مهرماه

)=هفتمین صورت  ین ماه در میزاناهم، و آفتاب دره ه و میوه نصیب باشد بدهند و بخورند بل  از غَ 

 .دوَ ریف بُ باشد، و آغاز خَ  (، ترازوفلکی

 شت، و کِ  هرِ ین ماه زیادت گردد از بارانها که آغاز کند، و مردمان آب گیرند از بَ ا ، یعنی آبها در18آبان ماه

 .باشد( ، خرچنگ)=هشتمین صورت فلکیین ماه در برج عقرب ا آفتاب در

 ُبَودآتش حاجت ه ین ماه سرد گشته باشد، و با د، و هوا دروَ زبان پهلوی آذر آتش بُ ه ب 19،آذر ماه ،

 .را باشد (، کمان)=نهمین صورت فلکی قوس ین ماه مر برجِ ا آفتاب در آتش، و نوبتِ  یعنی ماهِ 

 و زمین از بَُود بان پهلوی دی دیو باشد، بدان سبب این ماه را دی خوانند که درشت ه ز، ب20دی ماه

 .، و اول زمستان باشدُبَود)= دهمین صورت فلکی( ی دَ د، و آفتاب در جُ وَ رمیها دور مانده بُ خُ 

 اندر  کنجه خشکی، و به سردی و به دی ب ماهِ ه بُبَود د و ماننده مان مانَ ه یعنی این ماه به 21،بهمن ماه

ُجَدی با  لوْ دَ ه باشد ب( ، کیوان)=یازدهمین صورت فلکیزحل  ی خانهه مانده، و تیر آفتاب اندرین ماه ب

 .پیوند دارد

   د یعنی اندرین وَ پهلوی میوه بُ  زبانِ ه ذ خوانند که اسفند ب، این ماه را بدان اسفندارمَ 22ذماهندارم  سف  ا

)=دوازدهمین  23حوت رجِ ه ببرجها رسد ب آخرِ ه آفتاب بت ها و گیاهها دمیدن گیرد، و نوب همیو ماه

     .ماهی( صورت فلکی،

                                                                                                                                                        
 مرگی مشتق شده است.  معنی بیی اوستایی به  ( به نام یکی دیگر از امهر اسپندان است و از کلمهAmurdatمردادماه ) . 13
 خواه.  سپندان است به معنای شهریاری دلا ، یکی از امهر xŝaƟra.vairya، اوستا  ŝhafrewarشهریورماه . 14
است و به محور قدرت در جهان  رتازه از اهمیت بزرگی برخوردا اوستا راز ایزدان کهن هندوایرانی که د miƟraاوستا   ، mihrمهرماه . 15

 تبدیل میشود. یشت دهم اوستا از آن او است. 
 ی نگهبان آبها است.  ، منسوب به آبان ایزد که فرشته âpânآبان ماه . 16
 ، آذر ایزد که فرشته ی نگهبان آتش است.  âtar، اوستا  âdur   آذرماه. 17
 نام هرمزد، خدای بزرگ میآید. صفت برای خدای بزرگ، در سی روز ماه یک بار در آغاز، آفریننده،،  daδvah، اوستا dayدی ماه پهلوی . 18
 .نهاد ، به معنی ِبه َمِنش و نیک vahumanahی اوستایی  ، نام یکی دیگر از امهر اسپندان، از کلمهvahumanبهمن ماه  .19
  برداری. ، مظهر مقدس فروتنی و فرمان  spəntâ ârmaiti یی امهر اسپندان، اوستای از جمله،  spandarmat. اسفندماه 20
اردیبهشت و خرداد و مرداد و شهریور و   ی مقرب: مزدا است؛ شش تا به نام شش فرشته . از دوازده ماه سال، یکی دی ماه به نام اهوره21

گذاری  تر که حامیان و حافظان قوای سفلی و علوی هستند نام ی کوچک بهمن و سپندارمذ؛ پنج تای دیگر به نام پنج ایزد، یعنی فرشته



 

 : نازیال خلخالی ویراستار  – انجمن روناک  تهیه و انتشار : 9صفحه : 
 

  
 

و پس از آن  )=معین کرد(. دید کردتاریخ بَ  دوانزده بخش کرد، و ابتداءِ ه پس گیومرت این مدت را بدین گونه ب

و .  24دجای او نشست و نهصد و هفتاد سال پادشاهی رانه هوشنگ ب ،چون از دنیا برفت .چهل سال بزیست

و ، و انگبین از زنبور و ابریشم از پیله بیرون آورد، و آهنگری و درود گری و بافندگی پیشه آورد ،دیوان را قهر کرد

 .نام نیک از جهان بیرون شده و ب، خرمی بگذاشته جهان ب

 ،ها بنهاد هو بازارها و کوچ ،و دیوان را در طاعت آورد .و سی سال پادشاهی کرد ت، و از پس او طهمورث بنشس

نار آورد، و او دین بپذیرفت، و زُ  26نبیاصا در ایام او بیرون آمد، و دینِ  25سپزَ هبان بُ و رَ ، و ابریشم و پشم ببافت

 بر بست، و آفتاب را پرستید، و مردمان را دبیری آموخت، و او را طهمورثِ )= بندی که زرتشتیان برمیان بندند( 

  .دیوبند خواندندی

و آفتاب اول روز  .ین تاریخ هزار و چهل سال گذشته بودا و از . رادرش جمشید رسیده باو پادشاهی ب و از پِس 

این دور   ،سال بگذشت و بیست و یک لک جمشید چهار صدچون از مَ  .رج نهم آمده بُ فروردین تحویل کرد و به ب

 دیوان را مطیعِ  .وی راست گشت جهان برل باز آمد، و مَ حَ  اولِ ه فروردین خویش به و آفتاب ب .تمام شده بود

                                                                                                                                                        
گانه به دوازده فرشته منسوب است. )توضیح  یام نیز پیش از شروع نامهای ماهها، گفته است که نامهای دوازدهشده است. خود خ

 مینوی(. 
صد و هفتاد سال پادشاهی  گیومرت چهل سال بزیست و ... هوشنگ نه»  : صد و هفتاد سال در این جا دو عدد آمده چهل سال و نه. 22

حسابی که حکیم کرده برای آن است که بگوید در چهارصد و بیست و یکم از شاهی جمشید بود که   مینوی توضحی میدهد:«. براند...
. ولی ارقامی که شمرده است با هیچ یک از روایت و مآخذی که از داستانهای ۱۴۶۱=۴۲۱+۴۰+۹۷۰ +۳۰  ساله تمام شد. چه؛ ۱۴۷۱ی  دوره

و  بندهشناز چه منبعی گرفته شده است. مدت شاهی گیومرت را در  پهلوانی ایران به دست ما رسیده وفق نمیدهد و معلوم نیست
همه سی سال نوشته اند. حمزه و بیرونی و  شاهنامه)به روایتی( و  التنبه و االشرافی ابن مقفع و کتاب  و ترجمه ی پهلوی خداینامه

صد و پنج سال  صد سال و هشت سال و هفت و روایت هفتاد ، ) به قولی( چهل سال مروج الذهببلعمی )به یک روایت( و مسعودی در 
ز یک روایت بلعمی که چهارصد جی روایات فقط چهل سال بوده )  و هزار سال نیز در باب او هست. مدت شاهی هوشنگ بنا بر همه

هیچ یک از سال بود با  ۱۴۶۱از شاهی جم  ۴۲۱سال نیز گفته (. اما حساب حکیم خیام با این نتیجه که از اول زمان گیومرت تا سال 
ی اصفهانی و هزار  و تحقیق حمزه ی پهلوی خداینامهو  بندهشنمآخذ مطابق نمیآید. از اول شاهی گیومرت تا آخر شاهی جمشید بنا بر 

سال،  ۹۶۶ مجمل التواریخبه ضبط  سال، ۸۹۶بنا بر ضبط بیرونی و یک روایت بلعمی  سال بوده است. به قول ابن مقفع هزار و ده سال،
سال، به حساب  ۲۲۰۱یا  ۱۹۰۱به روایت دیگر بلعمی  سال، ۱۸۲۴سال، به نقل طبری  ۸۴۰ سال ، به روایت یعقوبی  ۱۹۶۰بن قتیبه به قول ا

سال، به  ۱۱۳۱یا  ۱۱۴۱مسعودی  تنبیه( سال در ۱۸۷۰ تاریخ گزیده) ۱۸۷۰یا  ۱۷۷۰یا  ۸۱۰یا  ۷۱۰ مروج الذهبروایات مٔاخذ مسعودی در 
ی این اقوال و ارقام را استاد  سال. همه ۱۴۶۰ی سید ظهیرالدین   سال به گفته ۸۰۰سال ، به قول فردوسی  ۹۰ ۱۸یا  ۹۲۰روایت ثعالبی 

 ی احمد تفضلی و ژاله آموزگار( )ترجمه ای ایرانیان های نخستین انسان نخستین شهریار در تاریخ افسانه نمونهآرتور کریستنسن در کتاب 
 به تفصیل نقل و بحث کرده است.

 منظور همان بوذاسپ که در زمان طهمورث دبیری/خط به مردمان آموخت.. 23
کلدانیان آنان اند که صابیان و حرانیان نامیده میشوند و بقایای ایشان در حران و عراق »  گوید: مفاتیح العلومخوارزمی صاحب  .24

روزگار  رکه هرمس بوده است. اما بوذاسف د هستند. و پیغمبر خود بوذاسپ را میدانند که در هند ظهور کرد. و برخی ازیشان میگویند
ای از نصارا و  مون بود که صابئین نام نهادند، اما صابیان حقیقی فرقهقوم را در زمان مأ شاه طهمورت بود. دبیری پارسی را او آورد. و این 

 فهرستدر باب تاریخ صابیان حران و تفصیل معتقدات ایشان رجوع شود به کتاب « در هند و در چین هستند.  انیشمنهای  مانده باقی
  ۳۲۰ابن الندیم ص 
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اما  ،و دیبا را پیش از ما دیو بافت خواندندی .را ببافتند 27و دیبا. و بفرمود تا گرمابه ساختند. خویش گردانید

 . ستر پدید آمدرا بر اسب افگند تا اَ   رو دیگر خَ  .عقل و تجربه و روزگار بدینجا رسانیده اند که می بینیه آدمیان ب

)=قلع سفید رنگ( رزیز و زر و نقره و مس و اَ  .ا همه او ساخته و سالحها و پیرایه .ر از معادن بیرون آوردو جواه

نبر و کافور و زعفران و عود شک و عَ انگشتری او کرد. و مُ  و تخت و تاج و یاره و طوقِ  .کانها بیرون آورد و سرب از

روز که یاد کردیم جشن ساخت و نوروزش نام نهاد،  ینا دست آورد، پس دره او ب )=بوی خوش( ها طیبو دیگر 

بزرگ  گاه که دورِ  و آن روز نو دانند تا آن .د آن روز جشن کنندوَ و مردمان را فرمود که هر سال چون فروردین نو شَ 

پادشاهی سخت عادل و خدای ترس بود، و جهانیان او را  و جمشید در اولِ  .باشد، که نوروز حقیقت بود

زر و ه نهاد و جهانیان را بری و عقلی داده بود که چندین چیزها بِ و ایزد تعالی او را فَ  .رمند و بدو خُ دار بود دوست

و  .و اند سال بگذشت دیو بدو راه یافت او چهارصد لِک گوهر و دیبا و عطرها و چهارپایان بیاراست، چون از مُ 

شی و نِ بزرگ مَ  د.نی در خویشتن آورد، مَ و در دنیا در دل کسی شیرین مبا ،دنیا در دل او شیرین گردانید

و شب و روز از ایزد  .رنج افتادنده و با جهانیان از. مردمان گنج نهادن گرفت ی بیدادگری پیشه کرد ، و از خواسته

  .تدبیرهاش همه خطا آمد .و برفتا ایزدی از رِ آن فَ  .او میخواستند لِک مُ  والِ تعالی زَ 

و ا نک ازآاز  ،و مردمان او را یاری ندادند .از گوشه ای در آمد، و او را بتاخت سپ که او را ضحاک خوانندراَ بیوَ 

دست آورد و پاره ه پادشاهی بنشست و عاقبت او را به سپ براَ زمین هندوستان گریخت، بیوَ ه ب .رنجیده بودند

ه گفتار و به گشت، و هم بداد  آخر بیه اول دادگر بود و به سپ هزار سال پادشاهی کرد، براَ نیم کرد، و بیوَ  دوه ب

پادشاهی ه فریدون از هندوستان بیامد و او را بکشت و بآو مردمان را رنج مینمود، تا  .ردار دیو از راه بیفتادکِ 

 .بنشست

فریدون آلک از مُ  28چون صد و شصت و چهار سال .جمشید بود و پانصد سال پادشاهی کرد فریدون از تخمِ آو 

و او دین ابراهیم علیه السالم پذیرفته بود، و پیل و شیر و یوز را  .یومرت تمام شدگ دور دوم از تاریخِ ، بگذشت

مارت و باغها او و تخم و درختان میوه دار و نهال و آبهاء روان در عِ  ،یوان او ساختو خیمه و اِ  .مطیع گردانید

هرگان و مِ  .مانند این در بوستان آوردنگ و لیمو و گل و بنفشه و نرگس و نیلوفر و رَ رنج و نارنج و بادْ آورد، چون تُ 

                                                           
 (.ویراستاری ابریشمین رنگین، در مورد معنی که در متن آمده برداشتی عامیانه است ) پارچهبه معنی  dēpākی دیبا  . پهلوی واژه25
را به شمار آوریم، زیرا  ۱۸۲ی دوم تمام شود باید به جای این، عدِد  ی هزار و چهارصد و شصت سال و یک ساله . اگر بخواهیم دوره 26

، مگر آن که ملک جمشید را ۱۴۶۱=۱۸۲+۱۰۰۰+ ۲۷۹سال میماند؛ پس  ۲۷۹شود  سال از آن کم ۴۲۱اند و  سال گفته ۷۰۰ َمِلک جمشید را 
 بگیریم.  ۷۱۹
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و مردمان که از جور  .ده بنهاد لک بر وی راست گشت جشن سَ و همان روز که ضحاک را بگرفته و مُ . هم او نهاد

آن  و هر سال تا امروز آیینِ  .و ستم ضحاک برسته بودند پسندیدند، و از جهت فال نیک آن روز را جشن کردندی

 نوه فروردین خویش رسید آن روز آفریدون به چون آفتاب ب .جای میآرنده یران و توران بعهد در ا نیک پادشاهانِ 

لک بر پسران و مُ  .و گماشتگان را داد فرمود ، و عهدنامه نبشت ،جهان مردم گرد آورد ی و از همه .جشن کرد

 ایران و تختِ  م را ، و زمینِ لْ سَ  روم مر جیحون تا چین و ماچین تور را داد، و زمینِ  ترکستان از آِب  :قسمت کرد 

اِن فرزند  ند و همها دیگر یک ند و خویشانِ ا کان ترک و روم و عجم همه از یک گوهرلِ ایرج داد، و مَ ه خویش را ب

  .وی اند آنک از تخمِ  هرِ وردن، از بَ  جای آه ن بهاپادشا ست آیینِ ا آفریدون اند و جهانیان را واجب

 چون از پادشاهیِ  .گشتاسپ روزگارِ ه و بودند تا با ر پادشاهان که بعد ازو چون روزگار او بگذشت و آن دیگ

او بپذیرفت و بران می  گبری آورد، و گشتاسپ دینِ  گشتاسپ سی سال بگذشت زردشت بیرون آمد، و دینِ 

عقرب ه خویش ب نوبتِ  صد و چهل سال گذشته بود، و آفتاِب  فریدون تا این وقت نهآ جشنِ  و از گاهِ  .)رفت(

و گفت این  . اول سرطان گرفت و جشن کرده گشتاسپ بفرمود تا کبیسه کردند و فروردین آن روز آفتاب ب .آورد

ر دهقانان را و کشاورزان را بدین وقت حق بیت و مَ  .ستا عمل طالعِ  روز را نگاه دارید و نوروز کنید که سرطانْ 

ماند و مردمان سه کنند تا سالها بر جای خویش بِ یو بفرمود که هر صد و بیست سال کب .دوَ المال دادن آسان بُ 

و  .ماندخوانند بِ  29والقرنینرومی که او را ذُ  اسکندرِ  روزگارِ ه پس آن آیین تا ب .سرما و گرما بداننده اوقات خویش ب

جشن روزگار اردشیر پاپکان، که او کبیسه کرد و ه تا آن مدت کبیسه نکرده بودند و مردمان هم بران میرفتند، تا ب

 .)را نوروز( بخواند بزرگ داشت و عهدنامه بنوشت و آن روز

و رسم جشن . ن تمام گشت نوروز کردئِ یوان مدا، چون اِ 30روزگار نوشین روان عادله و هم بران آیین میرفتند تا ب 

 سرِ ه بتا )ماندن=گذاشتن( جا مانند ه ب  و گفت این آیین .جا آورد چنانک آیین ایشان بود، اما کبیسه نکرده ب

                                                           
هایی از او منتشر شد که  شناخته شد و سکه Jupiter Ammonی  پس از آن که اسکندر مصر را فتح کرد و در معبد مصریان به منزله .27

ی  نامیده اند(. درباره Lord Biocornedاده شد )در وبستر از او را در آن دو شاخ زینت سر او کرده بودند، به وی لقب ذوالقرنین د
اثر ابوالکالم آزاد،  ذوالقرنین کورش کبیر، مفهوم ذوالقرنین تا کنون مقاالت و تفاسیر بسیاری نوشته شده است، که مشهورترین آن

 (.ویراستاری باستانی پاریزی است که کوروش کبیر را ذوالقرنین مینامد ) ترجمه
برای پر کردن حساب سالی یک ربِع روز رسم ایرانیان بر این بود که در هر صد و بیست سالی که این ربعها با هم جمع و یک ماه .  28

سال سیزده ماهه را  نمیفزودند که سیزده ماه شود و آ سالسی روزه تمام میشد در آن سال صد و بیستم، این یک ماه را بر ماههای 
ی دوم اردیبهشت مینامیدند، به طوری که در سالهای  نامیدند و خود ماه زاید را به ترتیب در صد و بیست سالهوهیزک یعنی مبارک می

ی دزدیده را در هر بار  مکرر میشد و برای آن که بدانند در انتهای هر صد و بیست سالی کدام ماه را باید مکرر کنند پنجه یک ماهوهیزک 
رای کبیسه بایستی به مباشرت شاهان و در محضر محاسبین و اهل قلم و مورخین و هیربدان و به آخر ماه مکرر نقل میکردند. اج

موبدان و با اتفاق ایشان با صحت حساب به عمل آید. در زمان ساسانیان برای این کار از پیش هر کس را که در اقطار مملکت از 
تا اتفاق حاصل گردد و مال بسیار در این راه خرج میکردند و  اشخاص مزبور سراغ داشتند به پایتخت میخواستند و مشورت میکردند
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این بگفت و دیگر  .سرطان آید تا آن اشارت )که( گیومرت و جمشید کردند از میان برخیزد اولِ ه دور که آفتاب ب

ل آمد نوروز فرمود مَ حَ ه و بفرمود تا رصد بکردند و هر سالی که آفتاب به. مون خلیفمأ  روزگارِ ه کبیسه نکرد تا ب

متوکل وزیری  .روزگار المتوکل علی اهلله ، تا ب31زیج تقویم میکنندمونی برخاست و هنوز از آن مأ  کردن، و زیجِ 

ن وقت از غله دور باشد و آ خراج در وقتی میباشد که مال در ک، او را گفت افتتاحِ لَ نام او محمد بن عبدالمَ  داشت

باز آید، و  جای خویشه م چنان بوده است که کبیسه کردند تا سال بجَ عَ  لوِک مُ  و آیینِ  .مردمان را رنج میرسد

ارتفاع رسد. متوکل اجابت کرد و کبیسه فرمود، و ه تر رسد چون دستشان ب مال گزاردن رنج کمه مردمان را ب

و پس از آن خلف بن  .32فروردین باز آوردند و مردمان در راحت افتادند و آن آیین بمانده آفتاب را از سرطان ب

  .33انزده روز تفاوت از آنجا کرده استدیگر بکرد که اکنون ش ی امیر سیستان کبیسه، احمد

 

 

 

                                                                                                                                                        
نوروز آن سال را ارجمندترین اعیاد میگرفتند و شاه خراج آن سال رعیت را میبخشید. چون این امر بسیار مهم و برای خاص و عام و شاه 

ه موقع کبیسه کردن میرسید اگر اوضاع الجرم هر وقت ک و رعیت سودمند بود و حکمت و عمل بر موجب طبیعت اقتضای آن مینمود،
مملکت به جهت حوادثی مغشوش بود در اجرای آن اهمال میکردند و میگذاشتند که دو ماه از آن گرد آید و در سر صد و بیست سال 

اشد که اجرای آن یا اگر بیم آن بود که در موقع کبیسه کردن آینده شاید اوضاع مملکت چنان ب  بعد هر دو ماه را در یک سال میفزودند؛
چنین کردند و آن، بنا به  ای که اجرا شد هم به مانعی دچار شود قبال بنا بر احتیاط دو ماه یک جا میفزودند، چنان که در آخرین کبیسه

پسر  میالدی بوده است که زمان سلطنت فیروز ۴۶۰قریب یک صد و نود سال قبل از قتل یزدگرد سوم و بنا بر این در حدود   قول بیرونی،
و اندر گاه  آن موقع دو ماه بر سال افزودند و در  یزدگرد دوم است. مباشر اجرای این کبیسه مردی بود از دستوران به نام یزدگرد هزاری

 ۵۸۰صد و بیست سال بعد از آن تاریخ یعنی تا سال  ی مسترقه را به آخر آبان ماه ملحق کردند. اعتبار این کبیسه برای یک خمسه ینیع
 این الزم نبود که انوشیروان کبیسه کند.د پسر خسرو انوشیروان میفتد و بنابرمیالدی باقی بود که به مدت شاهی هرمز

داد و کوه قاسیون دمشق بر صد غی ب شماسیه رد ۲۱۷تا  ۲۱۵سال  ره دای از منجمین ک ه مباشرت عده.  زیج مٔامونی به امر مٔامون ب29
  ی آن منجمین نام چهار نفر برده میشود: ناتمام ماند. از جمله ۲۱۸در سال ی مرگ مٔامون  کواکب اشتغال داشتند تهیه شد و به واسطه

ابوالطیب سند بن علی یهودی.  عباس بن سعید جوهری،  ، عبدالملک مرو روذی پسر ابومنصور آبان گشنسب، خالد پسر ابوعلی یحیی
نیز معمول به بوده است، ولی از این که منجمین سابق الذکر سال ایرانی را تعدیل کرده و نوروز را در اول  قفطیزیج مٔامونی در زمان 

 .نشده است مختصر الدول تاریخو  تاریخ الحکماو  الفهرستَحَمل ثابت کرده باشند ذکری در کتب 
به عمل آمد و محمد بن عبدالملک زیات ده سال پیش از آن به امر متوکل کشته شده بود. از این  ۲۴۳. تعدیل متوکلی در محرم سال 32

 از نو منجمین ۲۷۹گذشته تعدیلی که در زمان متوکل حساب کرده بودند به سبب مرگ متوکل معوق ماند و اجرا نشد و معتضد در سال 
به موقع عمل گذاشتند. تاریخ این  ۲۸۲را واداشت حساب کردند و نوروز را مطابق سال سریانی/رومی ثابت قرار دادند و از سال 

، و کتاب االوراقر و ابوبکر صولی د ، کتاب االًوائلر ، و ابوهالل عسکری د۲۷۹وادث سال در ح کتاب العیون و الحدائقاصالحات را صاحب 
ای که در باب اشعار متداول در نوروز و مهرگان نوشته بود. ابوریحان بیرونی  و در رساله تاریخ سنی الملوکحمزه بن الحسن اصفهانی در 

   آورده اند.  ارشاد االریب، و یاقوت حموی در کتاب قانون مسعودیو در  تفهیمو در  آثارالباقیهدر 
مده و ترتیبی که در آن باب پیش گرفته بودند معلوم بود سال تحریر نوروزنامه از این عبارت به اگر سالی که تعدیل خلفی به عمل آ. 31

مینوی( هیچ ذکری از این تعدیل نشده است. حتی بیرونی بعد از ذکر )  رس این جانب اریخ و مراجع دستدست میامد. در کتب تو
امیر ولی الدوله ابو احمد خلف بن احمد بن خلف بن اللیث بن فرقد «. هو هذا التاریخ آخرالتواریخ المشهور»  تعدیل معتضدی میگوید:

در دیار  ۳۹۹آن که شاهی را از دست داده بود در رجب سال  سیستانی شاه سیستان از اهل علم و فضل و سیاست  وشاهی بود و پس از
 هند در زندان بمرد.



 

 : نازیال خلخالی ویراستار  – انجمن روناک  تهیه و انتشار : 13صفحه : 
 

  
 

ه ین حال معلوم کرد. بفرمود تا کبیسه کنند و سال را با ه ازرهانَ و سلطان سعید معین الدین ملکشاه را اناراهلل بُ 

 کار آید بساختند از دیوار و ذاُت ه کماء عصر از خراسان بیاوردند. و هر آلتی که رصد را بحُ  .خویش باز آرند جایگاهِ 

 .دین بردند و لیکن پادشاه را زمانه زمان نداد و کبیسه تمام ناکرده بماندرفروه و نوروز را ب .و مانند این 34الحلق

اکنون بعضی از آیین  .نوروز و آنچ از کتابهای متقدمان یافتیم و از گفتار دانایان شنیده ایم ست حقیقتِ ا این35

 .هُ توفیقَ  نَ سَ نوروز باز گردیم بعون اهلل و حَ  تفصیلِ ه اختصار، و باز ب بیلِ م یاد کنیم بر سَ جَ عَ  لوِک مُ 

  

                                                           
 .۱۰۳تًالیف سید جالل الدین تهرانی ص  ۱۳۱۱ی  نامه برای وصف و شکل این آلت رجوع کنید به گاه.  34
ه.ق بود که سلطان ملکشاه و خواجه نظام الملک جمعی از اعیان منجمین و ریاضیون را گرد کرده ایشان را امر به  ۴۶۷در سال .  35
ی برج حوت بود  در نیمه ی اجرا نکردن کبیسه در اول بهار ثابت نمانده بود و در این سال که به واسطهیعنی نوروز را   عدیل سال کردند،ت

ی آن منجمان یکی عمر  به اول اعتدال ربیعی بیاورند و ترتیبی مقرر دارند که هیچ گاه اول فروردین از جای خود تغییر نکند. از جمله
یشان دیگر ابوالمظفر اسفزاری، دیگر میمون بن نجیب واسطی. ا دیگر حکیم لوکری،  دیگر عبدالرحمان خازنی، خیام نیشابوری بود،

دهم ماه   ه.ق آن را به موقع اجرا گذاشتند. ابتدا وضع آن روز جمعه ۴۷۱تعدیلی کردند که به تعدیل جاللی معروف است و از سال 
بود  و در آن وقت نزول آفتاب به برج حمل در هجدهم فروردین بود. هجده روز اول را کبیسه کردند و روز نوزدهم را اول  ۴۷۱رمضان 

اخبار و آثار خواجه نظام الملک تاریخ جاللی گردید. تفصیل این مجمل را مجتبی مینوی در کتاب   مبداً  ۴۷۱دند و سال فروردین قرار دا
. ابن االًثیر و ابوالفدا آورده اند که منجمین مزبور رصدی نیز برای سلطان استبه شرح و بسط تمام آورده  وزیر آل سلجوق طوسی،

تمام   بدان بنا مشغول بودند ولی به سبب فوت ملکشاه در این سال این کار ۴۸۵آن راه خرج شد و تا ملکشاه ساختند و مال بسیار در 
  ناکرده بماند.



 

 : نازیال خلخالی ویراستار  – انجمن روناک  تهیه و انتشار : 14صفحه : 
 

  
 

 رساله ای در منشٔا و تاریخ و آداب جشن نوروز -نوروزنامه 

 اندر آیین پادشاهان عجم – 3بخش 

  ی : ها  بر اساس نسخه

 خانه عمومی برلین تصحیح مجتبی مینوی کتاب (۱

 تصحیح علی حصوری ۱۹۶۲ی برلین چاپ عکسی مسکو  نسخه (۲

 منسوب به

 حکیم عمر خیام

 

 اندر سبب نهادن نوروز

فاء رسید در لَ خُ ه و چون نوبت ب .36مه روزگاره تر به هر چه تمام نیکو نهادنِ  عجم ترتیبی داشته اند در خوانِ  لوِک مُ 

لیها و حلواهاء باها و قَ خوان نهادن نه آن تکلف کردند که وصف توان کرد، خاصه خلفاء عباسی از اَ  معنیِ 

 اینان )نهادند و پیش ازیشان نبود. و اغلب حلواهاء نیکو چون هاشمی و صابونی 37قاع حروگوناگون و فُ 

و آن همه رسمهاء نیکو ایشان را از و لوزینه و اباها و طبیخهای نافع هم خلفاء بنی عباس نهادند،  )=نوعی حلوا(

م اندر داد دادن و عمارت کردن و دانش آموختن و حکمت ورزیدن و جَ عَ  لوِک مُ  نِ و دیگر آیی .بلند همتی بود

هر شهری و والیتی ه و دیگر صاحب خبران را در مملکت ب .داناآن را گرامی داشتن همتی عظیم بوده است

مردم حادث گشتی پادشاه را خبر کردندی، تا آن پادشاه بر موجب آن گماشته بودندی تا هر خبری که میان 

مال بر هیچ کس ستم نیارستندی کردن، و و چون حال چنین بودی دستهاء تطاول کوتاه بودی و عُ  .فرمان دادی

ستندی عایا نیارَ ن، و غالمان بیرون از قانون قرار و قاعده هیچ از رُ دَ تُ رم از کس بناحق نتوانستندی سِ یک دِ 

کار و کسب خویش مشغول ه من و حفظ بودی و هر کس بو خواسته و زن و فرزند مردمان در اَ  .خواست

                                                           
به طوری که بعضی از عبارات این فصل چنان مینماید  الملک،  ی نظام نامه سیاستفصل آیین پادشاهان ایران بسیار شبیه است به .  36

 نامه سیاستو تلخیص شده است. برای خوان نهادن شاهان رجوع شود به فصل سی و ششم  اقتباس نامه سیاستکه از مندرجات 
  «.اند... پادشاهان همیشه اندر خوانها نهادن تکلف کرده»  ی کاوه و معرفت( که این گونه شروع میشود: خانه ، چاپ کتاب۹۰ )ص
ن را با ربع آن آی  نبیذ آن که آب فشرده»   ی جزر گوید: حدس این که مراد جزر باشد مبتنی بر آن است که مخزان االدویه در ماده.  37

   آمده است: ی حکیم مًومن تحفهدر «. ر گردد به غایت مست کننده استعسل بجوشانند و در خم کنند و بگذارند تا به جوش آید و مسک
ی او را با ربع او عسل جوشانیده در خم ریخته بگذارند تا مسکر شود. به  جزر به فارسی گزر و زردک گویند... نبیذ او که آب افشرده»

ی مناسبه گرفته شود به دستوری که در دستورات مذکور است در  غایت مست کننده و بطی البحدار و مصدع است. عرق که با ادویه
 «. ر نایب مناب خمر است مگر در اسکار... و قدر شربت... از نبیذ او تا پنجاه مثقالجمیع آثا
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شم را ارزانی داشتند ازو باز نگرفتندی، و بوقت خویش بر عادت ، و دیگر نان پاره که حَ 38بودندی از بیم پادشاه

داشتی که همان کار و خدمت توانستی  و اگر کسی در گذشتی و فرزندی .عهود سال و ماه بدو میرسانیدندیمَ 

  .کردن نان پدر او را ارزانی داشتندی

ن آ مملکت بنشستی شب و روز در ریص و راغب بودندی، و هر پادشاه که بر تختِ مارت عظیم حَ و دیگر بر کار عِ 

مملکت در اندیشه بودی که کجا آب و هوای خوش است تا آنجا شهری بنا کردندی تا ذکر او در آبادان کردن 

ست که اگر پادشاهی سرایی ا و عادت ملوک عجم و ترک و روم که از نژاد آفریدون اند چنان بود .جهان بماندی

یا قلعه ای، یا رود براندی، و آن بنا در روزگار او تمام نشدی پسر   ،باطییا رُ ، دیهی  یا،یا شهری  ،مرتفع بنا افگندی

وی راست گشتی، بر هیچ چیز چنان  مملکت، چون کار جهان بر ختِ نشستی بر تجای او بِ ه او)و( آن کس که ب

 ، یعنی تا جهانیان بدانند که ما نیز بر آبادان کردنِ 39آن پادشاه تمام کردی ی جد ننمودی که آن بناء نیم کرده

 گفتی بر :چند سبب را رین معنی حریص تر بودی از جهتِ اما پسر پادشاه دَ . یما جهان و مملکت همچنان راغب

و دیگر  .پسر فریضه تر که نیم کرده پدر خویش را تمام کند که چون تخت پادشاهی پدر ما را باشد سزاوارترم

اهلل  یا از بلند همتی و نام نیکو، یا از جهت تقرب ،گفتی پدرم این عمارت یا از جهت آبادانی جهان همی کرد

باید، و همت بزرگ دارم، و رضا و خشنودی زهت و خرمی، مرا نیز آبادانی مملکت همی تعالی، یا از جهت نُ 

ه و ب ،و خرمی دوست دارم، پس در تمام کردن بنا فرمان دادی ( )=پاکیزگی زهتخدای تعالی همی خواهم، و نُ 

جای او نشستی تمام ه و اگر بردست او تمام نشدی دیگر که ب .بایستادی تا آن شهر و بنا تمام گشتی دجِ 

را مبارک و ارجمند داشتندی، گفتندی خدای تعالی این بنا بر دست او تمام )کردی(، و مردمان آن پادشاه 

و ایوان کسری بمداین که شاپور ذواالکتاف بنا افگند و از بعد او چند پادشاه عمارت همی کردند تا بر  .گردانید

  .ستا همچنین، و مانند این بسیار 40و پل اندیمشک .دست نوشین روان عادل تمام شد

                                                           
 .اند ( مربوط به صاحب خبران و منهیان است که در دربار خلفاء صاحب الیرید میگفته۴۵)ص  نامه سیاستفصل دهم .  38
و (: » ۶ای بیش نشده است آنجا که میگوید )ص  اشاره نامه سیاستبه اهتمام شاهان در بنا کردن و آبادان ساختن مملکت در .  39

چه به عمارتت جهان پیوندد از بیرون آوردن کاریزها و کندن جویها و پلها بر گذر آبهای عظیم و آباد کردن دیهها و مزارع و بر  دیگر آن
باطها فرماید و مدارس از ر اهها ور آوردن حصارها و ساختن شهرها و بر آوردن بناهای رفیع و نشستگاههای بدیع به جا آرد و بر شاه

این اطناب حکیم عمر خیام را در « نام او را همیشه بماند و ثواب آن مصالح بدان جهان او را حاصل شود... نجهت طالب عالمان تا آ
صر او و جانشین اهای سلف آیا بر این میتوان حمل کرد که میخواسته است شاه مع واداشتن شاهان خلف به تمام کردن نیم کرده

 ملکشاه کاری را که ملکشاه شروع کرده بود و ارتباطی با خود خیام داشت یعنی ساختن رصدخانه را به پایان برساند؟ 
دار شهری است میان کوهستان ُلر و  به کسر میم و شین نقطه » ی اندامش میگوید: در ماده معجم البلدان یاقوت حموی در . 40

از ُلر تا شهر اندامش دو   از شاپور خواست تا ُلر سی فرسخ راه است که در آن نه دهی است و نه شهری، شاپور، اصطخری گوید جندی
ول یعنی پل دزف«   شاپور گوید: ( در ذیل وصف جندی۲۳۹و ۲۳۸و لسترانج )ص«. شاپور دو فرسخ و از پل اندامش تا جندی  فرسخ است

شاپور به نام پلی موسوم شده است که میگویند شاپور دوم ساخته است و  جندی کنار رود دز در طرف مغرب ردز یا پل قلعه واقع د
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طربی سرودی گفتی، یا سخنی ایشان چیزی بردی، یا مُ  م آن بوده است که هر کس پیِش جَ عَ  ملوِک  دیگر عادِت 

ایشان برفتی از  ، یعنی احسنت، چنانک زه بر زبانِ !«هزِ »نیکو گفتی در معانی که ایشان را خوش آمدی، گفتندی 

و دیگر عادت ملوک عجم چنان بودی که از  .خوش بزرگ داشتندی ، و سخنِ 41خزینه هزار درم بدان کس دادندی

و دیگر آن کس که یزدان را ناسزا  ،یکی آنک راز ایشان آشکارا کردی :گناهان در گذشتندی اال از سه گناه سرِ 

گفتند هرک راز ملک نگاه ندارد اعتماد ازو  .گفتی، و دیگر کسی)که( فرمان را در وقت پیش نرفتی و خوار داشتی

دان را ناسزا گفت کافر گشت، و هر که فرمان پادشاه را کار نبندد با پادشاه برابری کرد و برخاست و هر که یز

و گفتندی هر چیز که پادشاهان دارند از نعمتهای دنیا  .42مخالف شد، این هر سه را در وقت سیاست فرمودندی

نان باشد که فرمانش بر کار چون پادشاه چ ،روایی است مردمان دیگر دارند، فرق میان پادشاهان و دیگران فرمان

  .43نگیرند چه او و چه دیگران

و دیگر در بیابانها و منزلها رباط فرمودندی و چاههای آب کندندی، و راهها از دزدان و مفسدان ایمن داشتندی، و 

مال چیزی بر و اگر کسی از عُ  .هر کسی را رسمی و معیشتی فرمودندی، و هر سال بدو رسانیدندی بی تقاضا

ش دادندی تا کسی دیگر آن قانون در افزودی آن عمل بدو ندادندی بلک او را مالِ  تی یا دیهی بیرون از قرارِ والی

واجب ه و هر که از خدمتگاران خدمتی شایسته ب 44.لک خراب گرددد و مُ طمع نکردی که زیادت)از( مردم بستانَ 

دیگران بر نیک خدمتی حریص گشتندی، و اگر  کردی در حال او را نواخت و انعام فرمودندی بر قدر خدمت او تابِ 

زندان فرستادندی، ه او را ب 45خدمت حقِ  دندی، از جهتِ ودیب نفرمزودی تأ ه از کسی گناهی و تقصیری آمدی ب

تا چون کسی شفاعت کردی عفو فرمودندی، ازین معنی بسیارست اگر همه یاد کنیم دراز گردد، این مقدار 

 .ست باز گردیما ن کتابای روزنامه که مقصود ازذکر نوه کفایت باشد، اکنون ب
                                                                                                                                                        

قرن چهار هجری به نام قصر الروناش نیز  رپل هنوز موجود است. شهر دزفول د ی آن اصطخری آن را قنطره اندامش مینامد. خرابه
ین شهر و پل مشهور آن نامهای متعدد دیگر نیز داشته مع هذا مقدسی گاهی آن را فقط به نام شهر القنطره ذکر میکند. ا  معروف بوده،

از قنطره الرود  االعالق النفیسهشاپور میدهد. ابن رسته در  مثالً ابن سرابیون آن را قنطره الروم میخواند و به رود دز به نام رود جندی  اند؛
رود دز میداند. در قرن هشتم هجری حمداهلل مستوفی کتاب ابن خرداذبه به قنطره الزاب برمیخوریم و زاب را او نام  سخن میراند. در

پلی بر آن آب بسته اند به چهل و دو چشمه و درازی آن پل پانصد و بیست گام و »  پس از ذکر دزفول و آب جندیشاپور میگوید:
  «.عرضش پانزده گام و آن را پل اندیمشک نیز گفته اند

و رسم ساسانیان چنان بوده است که هر که پیش ایشان سخنی گفتی یا هنری نمودی که ایشان را  »  آمده است: نامه سیاستدر .  41
 (.۹۴-۹۳)ص «. دار هزار درم بدان کس دادی خزینه« زه»خوش آمدی و بر زبان ایشان رفتی که 

آن که آهنگ مملکت او کند، دیگر آن که یکی  پرویز َمِلک گفت که َمِلک نشاید که گناه چهار گروه مردم را در گذارد:» :نامه سیاست.  42
)ص « و در سر تدبیر کار ایشان کند چهارم آن که زبانش با ملک بود و در دل با مخالفان،  سیم آن که راز او نگه ندارد،  آهنگ حرم او کند،

  .۱۸-۱۶ص  ۶ی تنسر چاپ مجتبی مینوی مبحث  (. عالوه بر این رجوع شود به نامه۲۲
 ۲۰۸نامه ص  ، قابوس۵۱ص  ۱۱ل فص نامه سیاست.  43
  ۱۶-۱۵ص  ۴فصل  نامه سیاست. 44
 .۸۹ص  ۳۴فصل  نامه سیاست. 43



 

 : نازیال خلخالی ویراستار  – انجمن روناک  تهیه و انتشار : 17صفحه : 
 

  
 

 رساله ای در منشٔا و تاریخ و آداب جشن نوروز -نوروزنامه 

 آمدن موبد موبدان و نوروزی آوردن - ۴بخش 

  ی : ها  بر اساس نسخه

 خانه عمومی برلین تصحیح مجتبی مینوی کتاب (۱

 تصحیح علی حصوری ۱۹۶۲ی برلین چاپ عکسی مسکو  نسخه (۲

 منسوب به

 حکیم عمر خیام

 

 

روزگار یزدجرد شهریار که آخر ملوک عجم بود چنان بوده است که روز نوروز ه م از گاه کیخسرو تا بجَ عَ  لوِک آیین مُ 

رمی و دیناری می، و انگشتری، و دِ  رپُ  زرینِ  لک آمدی با جامِ موبد موبدان پیش مَ  ،نخست کس از مردمان بیگانه

سبز رسته، و  ی گندم و جو( ی نرسیده ) بر وزن شید = خوشه، و یک دسته خوید)=نوعی دینار( سروانیخُ 

و ستایش نمودی و نیایش . ، و بازی، و غالمی خوب رویستری/اَ اسپی شمشیری، و تیر و کمان، و دوات و قلم، و

چون موبد موبدان از آفرین بپرداختی پس بزرگان دولت درآمدندی و  .ایشان عبارِت ه زبان پارسی به کردی او را ب

 .خدمتها پیش آوردندی

  



 

 : نازیال خلخالی ویراستار  – انجمن روناک  تهیه و انتشار : 18صفحه : 
 

  
 

 رساله ای در منشٔا و تاریخ و آداب جشن نوروز -نوروزنامه 

 موبد موبدان به عبارت ایشان آفرینِ  - ۵بخش 

  ی : ها  بر اساس نسخه

 خانه عمومی برلین تصحیح مجتبی مینوی کتاب (۱

 تصحیح علی حصوری ۱۹۶۲ی برلین چاپ عکسی مسکو  نسخه (۲

 منسوب به

 حکیم عمر خیام

 

ه را دانایی و بینایی بو د ترَ و دین کیان، سروش آوَ  بر یزدانزین گُ ماه فروردین آزادی ه جشن فروردین به ها بَش 

ه خور ب خوش و خرمی()=  هنوَش و اَ  !و شاد باش بر تخت زرین !)=نیکو، پسندیده(ژیرخوی هَ  و با و دیر زی !کاردانی

 !سرت سبزباد و جوانی چو خوید !داد و راستی نگاه دار بلند و نیکوکاری و ورزِش  نیاکان در همِت  و رسمِ  !جمشید جامِ 

و  !و کارت راست چون تیر !شکاره و بازت گیرا )و( خجسته ب !دشمنبه و تیغت روشن و کاری  !اسپت کامگار و پیروز

 !رایت آباد، و زندگانی بسیارو سَ  !پیشت هنری و دانا گرامی، و درم خوار !رم و دیناردِ  بر تخت با 46!نو هم کشوری بگیر

 

دیگر نهادی. و دینار و درم در پیش تخت او  در دسِت  48ک دادی، و خویدلِ مَ ه و جام ب 47چون این بگفتی چاشنی کردی

دیگر شادمان و  نو هرچه بزرگان اول دیدار چشم برآن افگنند تا سالِ  نو و سالِ  دین آن خواستی که روزِ ه بنهادی، و ب

 ست که پیِش ا یشان مبارک گردد، که خرمی و آبادانی جهان درین چیزهاا خرم با آن چیزها در کامرانی بمانند، و آن بر

  .ک آوردندیلِ مَ 

 دازنده است و زینتِ گوهرهاء گُ  ی همه ر شاهِ ر آغاز کنیم و سخن از وی گوییم که زَ زَ  اکنون فایده و صفت و خاصیِت 

 .که گفته اند لوک چنانمُ 

                                                           
)نوروزنامه  «ملوک را به والیت و ُملک گزارش کنند»ی تعبیر خواب دیدن انگشتری بوده است که  اشاره است به اعتقادی که درباره.  46
 (.۲۸ص 
(. شاهان برهان قاطعگیر حاکم مطبخ را گویند ) چاشنی ز برای تمیز کردن بچشند، واکی از طعام و شراب را گویند که چاشنی اند .  47

ساالر خود از غذاهایی که به حضور آورده از هر یک اندکی میچشید تا شاه مطمئن  دست به غذایی نمیبردند مگر پس از آن که خوان
 شود که در آنها زهر نیست. 

ز خوید سبز نگردد دگر سروی گوزن / زالله سرخ  ه رسته به واو معدوله است. ارزقی گوید:خوید بر وزن دید به معنی جو سبز تاز.  48
هر که مزروع   جهان سبز گردد سراسر ز خوید/ به هامون سراپرده باید کشید. و سعدی گوید : نگردد همه سرین غزال. و فردوسی گوید:

معنی گیاه تر و تازه معرب و مغیر آن است. متًاخرین که آن را  خود بخورد خوید/ وقت خرمنش باید خوشه چید. و خید بی واو به
ساخته اند و شعر سعدی « سبز گردد همی از خوید»   خوید به واو ملفوظ بر وزن دوید دانسته اند در شعر مذکور فردوسی تصرف کرده :

  کرده اند. « خورد بخوید»و برخی « بخورد خوید»را بعضی 



 

 : نازیال خلخالی ویراستار  – انجمن روناک  تهیه و انتشار : 19صفحه : 
 

  
 

 

 رساله ای در منشٔا و تاریخ و آداب جشن نوروز -نوروزنامه 

 ی او اندر یاد کردن زر  و آنچه واجب بود درباره - ۶بخش 

  ی : ها  بر اساس نسخه

 خانه عمومی برلین تصحیح مجتبی مینوی کتاب (۱

 تصحیح علی حصوری ۱۹۶۲ی برلین چاپ عکسی مسکو  نسخه (۲

 منسوب به

 حکیم عمر خیام

 

و چون زر و  .رد جمشید بودو نخست کس که زر و سیم از کان بیرون آوَ  .ماه ست و سیم اکسیرِ ا آفتاب زر اکسیرِ 

هر نهادند، و آفتاب گرد کردند، و بر هر دو روی صورت آفتاب مُ  ی رد فرمود تا زر را چون قرصهسیم از کان بیرون آوَ 

ماه کردند، و  ی و سیم را چون قرصه . ین زمین چنانک آفتاب اندر آسمانا ست اندرا گفتند این پادشاه مردمان

 .ست اندر زمین چنانک ماه اندر آسمانا مردمان49هر نهادند، و گفتند این کدخدای بر هر دو روی صورت ماه مُ 

 

د یل الجَ مر لَ بخت و مر سیم را قَ  روزِ  یعنی آفتاِب ، د خوانده اندست شمس نهار الجَ ا و مر زر را که خداوند کیمیا

 توانگری، و گروهی زیرکان مر زر را نار آسمانِ  ی الغنی یعنی ستاره سماءِ  ، و مروارید را کوکِب بخت شِب  یعنی ماهِ 

دل بزرگان،  50قلوب االجله یعنی خرمیهاءَلح َلح درویشی. و گروهی  زمستانِ  الفقر خوانده اند یعنی آتِش  تاءِ شَ 

 .ه عین الدین یعنی روشنایی چشم دینرَ ک یعنی نرگس بوستان شاهی، و گروهی قُ لَ گروهی نرجس روضه المَ 

ت سا یکی آن : و شرف زر بر گوهرهاء گدازنده چنان نهاده اند که شرف آدمی بر دیگر حیوانات، و از خاصیتهاء زر

و دیگر آنک مرد را دالور کند، و دانش را قوت دهد. و . ، و دل را شادمان گرداندکندکه دیدار وی چشم را روشن 

 .پیری دیر رسانده دیگر آنک نیکویی صورت افزون کند، و جوانی تازه دارد، و به س

 

                                                           
ی  در مکالمه نامه سیاست رو نظایر این بسیار است من جمله د  ا به معنی وزیر هم استعمال میشدهکدخدصریح است در این که .  49

اما تو را کدخدایی  مرا حق خدمت باشد در این درگاه، کار گل نباید کرد،»  میان وزیر بهرام گور و یک تن لشکری آن مرد لشکری میگوید:
 «کردن پادشاه بباید آموخت.

 خرمیها که معنی لح لح میدهد مشخص نیست )مینوی(.معنی .  48



 

 : نازیال خلخالی ویراستار  – انجمن روناک  تهیه و انتشار : 20صفحه : 
 

  
 

 عجم دو چیزِ  لوِک و از بزرگی )ای( که زر را داشته اند مُ  .چشم مردم عزیز باشده و چهارم عیش را بیفزاید، و ب 

 51دارودانه رد را چون بو در خواص چنان آورده اند که کودک خُ  .یکی جام و دیگر رکاب :زرین کسی را ندادندی

تن مردانه، و ایمن بود از بیماری صرع، و در ه دهند آراسته سخن آید، و بر دل مردم شیرین آید، و ب زرش شیر

ر َص زرین چشم سرمه کنند از شب کوری و آب دویدن چشم ایمن بود، و در قوت بَ  یلِ مْ ه و چون ب. اب نترسدخو

 .زیادت کند

 

و هر جراحتی که  .بندند بر شکار دلیرتر و خرمتر رود زرین چون بر پای باز نوعی پا بند(جمع خلخال ، )=و خالخل 

 سوزنِ ه خویش را گوش ب بزرگان دختران و پسرانِ  این زنانِ  از بهرِ هم نیارد و ه زر افتد زود به شود ولیکن سر به ب

 (کردن آب طلب)=زرین آب خوردن از استسقا ی کوزهه و ب .هم نیارده زرین سوراخ کنند تا آن سوراخ هرگز سر ب

شک و و مُ  ح اندر زر و سیم و مروارید افگنند و عودفرَ مُ ه ین سبب اطبا با و از .ایمن بود و دل را شادمانه دارد

 و آنچ از جهتِ  . گوهر زر و سیم توان برده حکم آنک هر ضعفی که دل را افتد از غم یا اندیشه آن را به ابریشم، ب

، و آنچه از 52د  نِ  کهربا وه صالح توان آورد، و آنچه از غلبه خون افتد به شک و عود و ابریشم بمُ ه انقباض افتد ب

 .ابریشممروارید و ه بری خون افتد بَط سِ 

  

                                                           
برمیآید که برای شیر  نوروزنامه  ی آن دارو در دهان بیمار میریخته اند. از این عبارِت  دار که به وسیله . دارودان ظرفی بوده است لوله 49

نیافتم ولی در فرهنگ عربی به فارسی در  دادن به کودکان به جای پستانک امروزی نیز به کار میرفته است. این لغت را در فرهنگها
 منتهی« )َمیَجره مثله  َمیَجر بالفتح که بچه و دارودان که بدان در دارو در دهان ریزند،»  ی میجرو لخی و مسعط آمده است: ترجمه
  «اوَجَرُه الدواء در دهان وی ریخت دارو را  ، دارو به دهانش فرو ریخت  َوَجَرُه الدواء به دهن وی کرد دارو را ،»  ی و ج ر(؛ ، مادهالعرب

 . زمخشری( االدب  مقدمه)
ِند  به فارسی کشته نامند و مخترع او بختیشوعیه اند و آن مقوی دل و حواس و محرک باه و مصلح هوای وبایی و رافع زکام است .  52

من تحفه« بخورًا و شراباً   ی حکیم مو 



 

 : نازیال خلخالی ویراستار  – انجمن روناک  تهیه و انتشار : 21صفحه : 
 

  
 

 رساله ای در منشٔا و تاریخ و آداب جشن نوروز -نوروزنامه 

 اندر عالمت دفینها - ۷بخش 

  ی : ها  بر اساس نسخه

 خانه عمومی برلین تصحیح مجتبی مینوی کتاب (۱

 تصحیح علی حصوری ۱۹۶۲ی برلین چاپ عکسی مسکو  نسخه (۲

 منسوب به

 حکیم عمر خیام

 

ست که ا آن /یکو ازعالمتهاء دفین یکی .یا دفینی باشد آنجا برف پای نگیرد و بگدازدو گنجی ا هر زمینی که در

 .دوَ د بدانند که آنجا دفین بُ رسته بوَ  )= گل و گیاه معطر( میرغَ پَ ن سِ آ ند و اندرشتمَ چون زمینی خراب باشد بی کِ 

و چون  .ستا د بدانند که آنجا دفینوَ بُ دامن کوه که از آبادانی دور ه بادنجان ب د بینند یا شاخِ نجِ کُ  و چون شاخِ 

بدانند که  ،هر را شایدلی که مُ یا گِ  ،خفتن خاک خوش باشد گاوْ  قدر یک پوستِ ه ن بآ زمینی شورناک باشد و بر

و چون بارانی آید  .ستا ردار نباشد بدانند که آنجا دفینو چون انبوهی کرگسان بینند و آنجا مُ  .ستا آنجا دفین

زمستان ه و چون ب .ستا باشد بدانند که آنجا دفین )= گودال( غاکیبی آنک مُ  ،رد آیدین آب گِ و بر پاره ای زم

 .ستا خویش باشد بدانند که آنجا دفین جایگاهی بینند که برف پای نگیرد و زود میگدازد و دیگر جایها بر حالِ 

وی اندر نیاویزد و ه روی آید به چنانک روغن برو ریخته اند و باران و آب که ب /نغزروو چون سنگی بینند لعررو

یک جا فرو میآیند و نشاط و ه راج را که هر دو برا بینند و دُ  روْ ذَ و چون تَ  .ستا بدانند که آنجا دفین ،ری نپذیردتَ 

درختی بینند که از جمله شاخهاء  یا ،رد آیندنگبین بینند بی وقت خویش که بر موضعی گِ اَ  یا مگِس  ،بازی میکنند

 بدانند که آنجا دفین ،شاخها افزون باشد ی او یک شاخ بیرون آمد جداگانه روی سوی جایی نهاده و از همه

 .53وقت حاجت بر سر این دفینه توانند آمده چاره نشان کرده اند تا به این همه زیرکان ب .ستا

                                                           
چنان که در   ، اند تا محل آن فراموش نشود نهاده ، اند ذکر شد مردمی که مال را در خاک نهان کرده. مراد آن است که این عالمتها که 51

اخبار فتح خوزستان به دست غارتگران عرب آورده اند که پس از تصرف تستر و اسیر کردن هرمزان، والی خوزستان )از مردم صیمره و از 
کده( رفتند یک تن از  ایی شیرویه پسر خسرو پرویز( چون به مهرجانقذق )مهرگانی اول پارس و د بزرگان یکی از هفت خاندان درجه

ها دید که پیکری بر دیوار نقش  کده( گردیده در یکی از خانه تازیان سائب بن االقرع نام داخل قصر هرمزان )در یک میلی بیرون مهرگان
نیست که انگشت این پیکر این جا را نشان میدهد آن موضع  ای از زمین دراز است، گفت بی جهتی کرده اند که دستش به سمت نقطه

ی  (. اما این تعلیل در مورد کلیه۱۴۰دینوری ص  االخبار الطوال ، را کندند درجی پر از جواهر یافتند که از آن هرمزان بود )تا آخر حکایت
 های دفینها که حکیم ذکر کرده است صادق نمیاید.  نشانه



 

 : نازیال خلخالی ویراستار  – انجمن روناک  تهیه و انتشار : 22صفحه : 
 

  
 

چون  ، زمین دفن کند سین یا آبگینه نهد همچنان در زیرِ چیزی مِ  یا)=خمره( 54نبره و هر که زر را بی آنک در خُ  

زمین رفته باشد،  زیرِ ه ندزدیده باشند لیکن ب .بعد از سالی بر سر آن رود زر را باز نیابد پندارد که کسی برده است

 .یاد کنیم سد. و اندر قوت زر حکایتها اندکیرآب ه ران باشد هر روز فروتر همی رود تا بآنک زر گِ  از بهرِ 

وی نهاد  ام دست بر سرِ ج  ام را بخواند تا موی بردارد، چون حَ ج  اندر حَ  سرایْ  باغْ ه روزی نوشین روان ب -حکایت 

نوشین روان با  «.من ده تا من دل )تو( از جهت قیصر فارغ گردانمه زنی به ای خدایگان دختر خویش ب : »گفت

)= تیغ  ره ستُ ولیکن از بیم آن اُ  ، خود گفت این مردک چه میگوید، ازان سخن گفتن وی عجب داشت

چون  .جواب داد چنین کنم تا موی نخست برداری . دست داشت هیچ نیارست گفتنه ام بج  که حَ سرتراشی( 

  :وی را گفت .ام را بیاوردندج  بفرمود تا حَ  بزرجمهر .بزرجمهر را بخواند و حال با وی بگفت ،موی برداشت و برفت

ام پای ج  فرمود تا آن موضع را که حَ  !« هیچ نگفتم : »گفت «؟وقت موی برداشتن با خدایگان چه گفتیه تو ب»

ام گفت نه ج  ای خدایگان آن سخن که حَ  »  :گفت .وی داشت بکندند، چندان مال یافتند که آن را اندازه نبود بر

تازی این مثل را ه این گنج، و ب خدایگان داشت و پای بر سرِ  چه دست بر سرِ  نآ مال گفت بر چه این،وی گفت 

 !«55درهقَ  ه فوَق ل الحاجَ میه یسأ دَ حت قَ نز تَ ری الکَ ن یَ گویند مَ 

ن آ اکنون از .ستان کردنجِ رِ آمل )زمینی( خرید ویران و بِ ه برداشتند این خبر که مردی ب 56پناخسروه ب – حکایت

پناخسرو آن زمین را بخرید  . ن برمیخیزدز آبرنج میخیزد که هیچ جای چنان نباشد و هر سال هزار دینار ازمین 

 »  :ن زمین، و گفتآ چهل خم دینار خسروانی بیافت اندر .چندانک بها کرد، و بفرمود تا آن زمین را بکندنده ب

 «.قوت این گنج بود که این برنجستان برین گونه میدارد

از دوستی شنیدم که مرا بر قول او اعتماد بودی که به بخارا زنی بود دیوانه که زنان وی را طلب کردندی  - حکایت

و با او مزاح و بازی کردند، و از سخن او خندیدندی. روزی در خانه ای جامهاء دیباش پوشانیدند، و پیرایهاء زر و 

ن)زر( و جوهر نگرید، و تن خویش را آ آن زن چون در جوهر برو بستند، و گفتند ما تو را به شوهر خواهیم داد.

آراسته دید، آغاز سخن عاقالنه کرد چنانکه مردم را گمان افتاد که وی بهتر گشت از دیوانگی. جدا کردند به همان 

                                                           
ه، خمبره و خمره ، همگی صحیح و در فرهنگها مضبوط اند و خنبره خمچه و خم کوچک را گویند. ناصر خسرو خنبر خنبه، خم، خنب،. 52

ی نیمه برآرد خروش/ لیک چو پر  خنبره »و نظامی گوید:«. در خنبره بماند دو دستت برای جوز/ بگذار جوز و دست برآور ز خنبره»  گوید:
 «گردد گردد خموش

 ی خود ببیند حاجتی فراتر از توان خود می خواهد.. هر که گنج را زیر پا53
ترین ایشان ابوشجاع پناه خسرو  ولی این جا مراد البد مشهورترین و بزرگ  ، ی آل بویه مکرر شده است . نام پناه خسرو در سلسله54

 عضدالدوله پسر رکن الدوله حسن است. 



 

 : نازیال خلخالی ویراستار  – انجمن روناک  تهیه و انتشار : 23صفحه : 
 

  
 

حال دیوانگی باز شد. و گویند که بزرگان چون با زنی یا کنیزکی نزدیکی خواستندی کردن کمر زرین بر میان 

چون چنین کنی فرزند دالور آید و تمام »  و زن را فرمودندی تا پیرایه بر خویشتن کردی. گفتندی: بستندی.

زر و سیم بر گهواره او  ،رستید در دل مردمان. و چون پسری زادی دُ وَ صورت و نیکو روی و خردمند، و شیرین بُ 

 «.گفتندی کدخدای مردمان این هر دو اند .بجنبیدی

 

 ی در منشٔا و تاریخ و آداب جشن نوروزرساله ا -نوروزنامه 

 ی او یاد کردن انگشتری و آنچه واجب آید درباره - ۸بخش 

  ی : ها  بر اساس نسخه

 خانه عمومی برلین تصحیح مجتبی مینوی کتاب (۱

 تصحیح علی حصوری ۱۹۶۲ی برلین چاپ عکسی مسکو  نسخه (۲

 منسوب به

 حکیم عمر خیام

 

ت باشد که بزرگان انگشتری و بزرگان گفته اند نه از مرو   .انگشت ی ستهنیکو و بایِ انگشتری زینتی است سخت 

وچنین گفته اند که انگشت بزرگان  .انگشت در آورد جمشید بوده و نخستین کسی که انگشتری کرد و ب . ندارند

را، و میان  میان(مردمان )مر ست ا انگشت را چون علم و انگشتری مر .ست بی علم/مرد ابی انگشتری چون نور

ه چه هر ک .درست رای قوی و عزیمتِ  تمام و د بر مروِت وَ بزرگان خبر را بُ  و انگشتری در انگشتِ  .با کمر نیکوتر آید

د، و چون با عزیمت وَ بُ د بی عزیمت نَ وَ هره ندارد، و چون برای قوی بُ هر بی بَ از مُ  راد خویشتن وَ را مروت تمام بُ 

هر از د، و خزانه بی مُ وَ هر از ضعیفی رای و سست عزمی بُ بزرگان بی مُ  ی د، چه نامهوَ بُ هر نَ د بی مُ وَ درست بُ 

هر لک از وی برفت، شرف آن مُ ی و غافلی بود، و از جهت آنک سلیمان علیه السالم انگشتری ضایع کرد مُ ر خوارکا

انگشت اندر آورد، و نامها که ه و پیغامبر صلی اهلل علیه و سلم انگشتری ب . د نه انگشتری راوَ د که بر وی بُ وَ را بُ 

خشم  ن درآ پرویز از ،پرویز رسیده هر باو بی مُ  ی هر فرستادی، سبب آن بود که نامهمُ ه هر ناحیتی به فرستادی ب

 «.دشایَ بی کاله انجمن را نَ  د و سرِ وَ بی کاله بُ  هر چون سرِ بی مُ  ی نامه»  :و گفت .شد نامه را بر نخواند و بدرید

د که بدو فرستاده باشند، و هر دارد آن کس خوانَ ون مُ چد و ر خوانَ هر ندارد هر که خواهد بَ و چون نامه مُ 

 ایشان بگیرند و راست کنند در زیرِ  لِک ک اند، که مُ لِ مَ  انگشتریِ  خردمندان گفته اند که تیغ و قلم هر دو خادمانِ 



 

 : نازیال خلخالی ویراستار  – انجمن روناک  تهیه و انتشار : 24صفحه : 
 

  
 

ه د شاید که بوَ وی نرسند. و هر زنیتی که مردم را بُ ه آید، که تا وی نخواهد ایشان ب ک اندرلِ انگشتری مَ  کمِ حُ 

انگشت  د، چه وی زینتِ وَ هیچ وقت نباید که بی وی بُ ه وقتی نباشد مگر زینت انگشتری و به وقتی باشد و ب

ست از ا را چون کرامتی وا و این زینت مر .ایزد جل جالله د بر یگانگیِ وَ وی یکی گیرند که رهنمونی بُ ه است که ب

بزرگی نزدیک گردد که وی ه ست چون مبارزی که هنری بنماید و بدان سبب با خاصیت این حال. و این همچنان

زرین دهد تا بر میان  د یا کمرِ نَ زرین در گردن وی کُ  و طوقِ  ،دیگر بدان کرامت جدا گردد را کرامتی کند کز یارانِ 

 .بندد، چه هنرکی نموده باشد

ست ا د داشتن، یکی یاقوت که از گوهرهاوَ بُ جز دو نگینه روا نَ ه لوک را بولیکن مُ  ،ستا انواع انگشتری بسیارو 

 ی و هنر وی آنک شعاع دارد و آتش بر وی کار نکند، و همه .دازه استست، و شاه گوهرهاء ناگُ ا قسمت آفتاب

و در خبر چنان آمده است که  .تشنگی باز دارد ِت رَ ِض و مَ  و نیز خاصیتش آنک وبا .رد مگر الماس رابُ سنگها بِ 

مصطفی  .رب خندق خواست کردن در مدینه وبا افتاده بودمدینه بود و حَ ه پیغامبر علیه السالم آن وقت که ب

و از بهر 57و دیگر از پیروزه از بهر نامش را  .قیمت افزون از دو هزار دیناره علیه السالم یاقوتی با خویشتن داشت ب

و مر انگشتری را  .ترسیدن در خواب شیرینی دیدارش، و خاصیتش آنک چشم زدگی باز دارد، و مضرِت عزیزی و 

لک گزارش کنند، و دیگر والیت و مُ ه ملوک را ب .ن سخنها گفته اندآ ست و درا یا عالمتهاعالمت فال و تعبیر رؤ ه ب

 .وی در باشنده ا بر عافیت آنچه بو گروهی ر ،مردمان را بر عمل و صناعت، و گروهی را بر کرامت بزرگان

گویند اسکندر رومی پیش از انک گرد جهان بگشت خوابهاء گوناگون میدید که همه راه بدان میبرد که  - حکایت

و به انگشِت وی اندر  58این جهان او را شود. و از آن خوابها یکی آن بود که جمله جهان یکی انگشتری شدی

                                                           
 «گویند نگاه کردن برآن روشنایی چشم آورد.»    : قاطع برهانمراد آن است که فال فیروزی و کنایه از ظفر است. . 55
ی ماضی استمراری به کار میبرده  ادبا و شعرای فارسی متقدم در نظم و نثر در بیان وقایعی که در عالم رٔویا اتفاق افتاده بوده صیغه. 56

  فردوسی:«. میشدخواب دیدم که چنین »  : اند مثال
 که رخشنده شمعی برآمد ز آب            چنان دید روشن روانم به خواب

 چو یاقوت زرد گشتیاز آن شمع                    روی گیتی شب الجورد  همه
 شدییکی تخت پیروزه پیدا                    در و دشت برسان دیبا شد

 باز فردودسی:
 ناگهان آمدیید دسه جنگی پ    چنان دید کز کاخ شاهنشهان                 

 ی گاو رنگ بر سرش گرزه زدیدمان پیش ضحاک رفتی به جنگ                  
 ز سر تا به پایش دوال کشیدیرد کهتر به سال                     یکایک همان گُ 

دی، ، و یک یک را پیش میبردنشدندی، و خلق به جایگاه حاضر  استیقضا را آن شب هر دو به خواب دیدند که قیامت »  :نامه سیاست
 (۱۰۱)ص.« میبردی، و سوی بهشت  میکردیو مصطفی صلی اهلل علیه و سلم شفاعت 

 .دیدیو مرا  آوردیسرای غزال به ناز در برم  بر من آن غزل آمدیکه  خیالبه وقت  دیدمیبه خواب دوش  »  نجیب الدین جرفاذقانی:
 « محال.سرد سخن از آن دهن تنگ تنگ گشته درعتاب و از دم  شدیمهر گرم  مویه گشته چو موی و ز ناله گشته چو نال. ز ز

 «. بوددیدم به خواب خوش که به دستم پیاله »ولی متٔاخرین این قاعده را رعایت نکرده اند، حافظ: 



 

 : نازیال خلخالی ویراستار  – انجمن روناک  تهیه و انتشار : 52صفحه : 
 

  
 

طالیس بپرسید گفت این جهان همه ُملِک تو گردد و تو را بس از سطِ رَ ون از اَ آمدی ولیکن او را نگین نبودی، چ

 آن برخورداری َنُبَود، چه انگشتری والیت است و نگین سلطاِن وی.

باغ سرای و انگشتری پیروزه در انگشت  )=سکو( کانِ دُ  گویند یزدجرِد شهریار روزی نشسته بود بر - حکایت

و کس  .ی انگشتری زد و خرد بشکست و از وی بگذشت و به زمین در نشست داشت. تیری بیامد و بر نگینه

اندیشه شد که این چه ه ن غمناک و بآ وی از .هر چند تجسس کردند پدید نیامد .ندانست که آن تیر از کجا آمد

ست یارَ نَ ختی دانست ویل نمیدانست و آنک لَ دیمان خویش بپرسید کس آن تأ چون از دانایان و ن .دوَ شاید بُ 

 .او برفت لک از خاندانِ رد، مُ مُ ن بس روزگار نیامد که بِ آ پس از .گفت

گویند محمد امین بدان روزگار که امیرالمٔومنین بود به باغ اندر بر لب حوض نشسته بود، و انگشتری از  -حکایت 

 انید و بدین بیت مثل میزد: یاقوت در انگشت میگرد

 59نفلق هاما من رجال اعزه                 علینا و هم کانوا اعق واظلما

آن انگشتری به  ،مون را میخواست که او را خالف کرده بود. در آن میان از کنیزکیش خشم آمدو بدین معنی مأ 

خشم بر وی زد، نگینش بجست و انگشتری و نگین هر دو در حوض افتادند. هر چند کسانی فرو رفتند و طلب 

کردند و حوض از آب تهی کردند نگینه باز نیافتند. به جای نگین یکی سنگ سپید اندر وی نشسته بود، بس 

ن سرای آ بیامد و با او حرب کرد و هم در شته باشد()=کسی که یک چشم دارعوَ روزگار بر وی بر نیامد که طاهر اَ 

 .مر او را بکشت، این قدر در معنی انگشتری گفته آمد

 

 

  

                                                           
ای است که از ُحصین بن ُحمام ُمر ی روایت شده است. وی از شعرای جاهلیت است و گویند عهد اسالم را  ین بیت از جمله قصیده. ا57

ام مقدم بر این بیت دو بیت دار ضبط گشته است. در حماسه مفّضلیاتنیز دریافت. چهل و یک بیت از این قصیده در  که در  دی ابوتم 
فلسنا علی االعقاب ندمی »  بیت است. در روایت حماسه این بیت و ماقبل آن چنین آمده است: ۴۳پس جمعًا   نیست، مفضلیات

میشکافیم سرهای مردانی را که بر ما گرامی اند » معنی بیتی که بدان مثل زده شده چنین است: « . کلومنا/ ولکن علی اقدامنا یقطرالدما
بیت باید همین طور  نوروزنامهو شک نیست در حکایت « دستی کردند. پیشو لکن ایشان در فرو گذاشتن جانب ما و ستم بر ما 

ین ا و بر« صبرنا و کان الصبر فینا سجیًه / بٔاسفینا یقطعن کفًا و مصما...»  این طور روایت شده است: مفضلیاتخوانده شود. اما در 
 تقدیر میگوید که شمشیرهای ما سر آن مردان را میشکافند. 



 

 : نازیال خلخالی ویراستار  – انجمن روناک  تهیه و انتشار : 26صفحه : 
 

  
 

 رساله ای در منشٔا و تاریخ و آداب جشن نوروز -نوروزنامه 

 ی او  یاد کردن خوید و آنچه واجب آید درباره - ۹بخش 

  ی : ها  بر اساس نسخه

 تصحیح مجتبی مینویخانه عمومی برلین  کتاب (۱

 تصحیح علی حصوری ۱۹۶۲ی برلین چاپ عکسی مسکو  نسخه (۲

 منسوب به

 حکیم عمر خیام

 

 رسته و فوائد آن  اندر معنی جو تازه

بوب که ست و از حُ ا بسیار حکم آنک در وی منافعِ ه سخت بزرگ داشتندی ب فالِ ه م بجَ عَ  لوِک سته را مُ رَ  جوِ 

هر کجا بیندازی برآید و  ،انبار رسده رسد و بدو مثل زنند که چهل روز از انبار بپیوسته غذا را شاید وی زودتر 

خویش جو اختیار کرده  یهاد غذاهم غذا را شاید و حکما و زُ  ست که هم دارو را وا جو و .زودتر از همه دانها بالد

و نیز از بیماری  .حاجت افتداستفراغ ه کثیف و فاسد نخیزد که ب وی خونِ  و چنین گفته اند که از خوردنِ  .اند

 مبارک خوانند و وی آن چیزی و اطباء عراق وی را ماءِ  .دوَ ایمن بُ  تر ی بیشائفرو َص  (بیماری های خونی)= ویمَ دَ 

 قه، وطبَ می مَ ، و حَ 61، و ذات الحه60 )؟( ن سوحهآ معروف را سود دارد: از ست که بیست و چهار گونه بیماریَ ا

 62لیَط  جگر، و یبوست معده، و عطش کاذب، و )آماس؟(ق، و سل، و سسرسام، و دِ قه، و سرفه، و حرَ می مَ حَ 

لی َط  لی خلع، وَط  لی شکستگی، وَط  لی معده، وَط  لی جگر، وَط  لی پهلو، وَط  لی سینه، وَط  لی سر، وخایه، و َط 

  .رم رالی نقرس، و کِ َط  سوختگی، و

و سبوس جو در دیگ کنند و نیک بجوشانند  .صفرا را ببرد، و روغن گندم قوبای سودا را ببرد 63جو قوبای و روغنِ 

پای سست شود و بر نتواند خاست، و یا پیوندهای پای و زانو بگیرد، و پای را در میان آب  های پیکسی را که 

                                                           
 حصوری نوشته منظور سوجه است یا سوزه = سوزش مجرای ادرار.  ه شده و شاید منظور سوخته باشد. بی نقطه نوشت. مینوی گفته 58
ی فرانسوی /انگلیسی  الحیه که اگر آن گونه که مینوی گفته با کلمه به این شکل نام مرضی است ذات الجنب یا داهُ  های شبی . کلمه59

ophiasis  ست دادن مو که شکلی مانند مار را درست میکند. هم معنی باشد به معنی از د 
ی دیگر نیز ذکر شده اگر همان َطلی و ِطالء عربی باشد به معنی هر چیزی است که  . این لفظ که در همین صفحه در مورد ده معالجه60 

اید قبول کرد که طلی جگر و طلی این صورت ب ربدن شتر و روغن بر گلو و غیره. دآن را بر موضعی بمالند و طالیه کنند چون قطران بر 
 معده هم از خارج بر موضعی از بدن که محاذی آنها است مالیده میشود. 

بریون با ثالث مجهول و فتح واو   »  :برهان قاطع«. قوبای معروفه و هی خلط غلیظ یظهر الی ظاهرالجلد و یٔاخذ لیه: »مفاتیح العلوم. 61
بر وزن دویدن عل ی است که در بدن آدم پیدا میشود و هر چند میآید پهن میگردد و خارش میکند و آن را در هندوستان داد میگویند و 



 

 : نازیال خلخالی ویراستار  – انجمن روناک  تهیه و انتشار : 27صفحه : 
 

  
 

بغداد جو را بجوشانند و آب او ه و ب. ستا ربجَ گندم همین معنی کند، مُ  بوِس صالح باز آید، و سَ ه جو بنهند تا ب

 ی اندرئآماس صفرآه و آن روغن را ب .بپاالیند و با روغن کنجید دیگر باره بجوشانند تا آب برود و روغن بماند

 و چنین گویند چون شِب  .کنند و بر گیرند عظیم سود کند و زنان از بهر درد و آماس رحم پنبه بدان تر .مالند

ه زیادت باشد و به جو بکارند و نان وی دیوانگان را دهند سود دارد. و چون ماه بماه جو توان کاشت  خسوِف 

و نیکی و بدی سال اندر جو پدید  . ن جو بخورد فربه شودآ هر اسب الغر که از ،بدان وقت جو کارند 64هره نگرانزُ 

پیچنده و ناهموار برآید تنگ ، و چون دوَ بُ آید، که چون جو راست برآید و هموار دلیل کند که آن سال فراخ سال 

 .دوَ سال بُ 

بزی و ها خَ نَ اِ نها فَ ع مِ بَ ها و شَ ع بِ نَ ن قَ مَ عیر فَ الشَ  غفانَ غفان رَ م الرَ عَ نَ " »  و خبر)است( از رسول علیه السالم که گفت

و از وی سیر وی خرسند باشد ه جو بود و آن کس را که ب ءگردها که گردها نیکا : » ، گفت« نبیاءاالَ  نَ یری مِ غَ  بزَ خَ 

جو منجمی کنند و فال گیرند ه ب )=عجوز، پیرزن( ند پیرانو گُ  « .ست و نان پیغامبران دیگرا گردد که وی نان من

خ فرو ماه کاس و بپوشانندش تا آژَ ه ب :وی افسون کننده را ب 65 خآژَ  سونِ و از نیک و بد خبر گویند، و خداوندان فُ 

بر سر نهند  با آن آب نام دختران بکارند ه را بر کنند و ب جوزر )=طبق( در تال ماه فروردین ه ریزد، و گروهی زنان ب

 .66مو دراز شود

ی  ) بر وزن شید = خوشهخوید  .جو بگذشتدزاِر شنیدم که روزی هرمز پدر خسرو)به( یکی خوی - حکایت

فرمود  .، و ماه فروردین بودزار بیرون میآمد و راه میگرفت را آب داده بودند و آب از کشتی گندم و جو(  نرسیده

ست و خویدش خویدی ا جو دانه ای مبارک: » که آن آب از جو بیرون میآید یک کوزه پر کردند تا بخورد، و گفت 
                                                                                                                                                        

نام علتی است که در  زن ادرفن بر وزن قلم»   :برهان قاطع«. زن فرعون و دلخون هم آمده استبه عربی قوباء خوانند و به این معنی بر و
داد نام جوششی است با خارش بسیار  »  برهان قاطع :«. پوست بدن آدمی به هم میرسد و آن را داد میگویند و به عربی قوباء خوانند

به انروب بر وزن منکوب جوششی است با خارش که  »  برهان:«. که آن را به عربی قوباء گویند و به هندی نیز این علی را داد خوانند
 «. دار هم گفته اند عربی قوباء خوانند ، بعضی گویند جوششی است که آن را به فارسی گر و به تازی جرب خوانند و با زای نقطه

 ی دیگر گویند.  ای بر ستاره مراد از این لفظ ظاهرًا همان است که در عربی نظر ستاره. 62
آن علتی  »  در معنی آن آمده است: و زوخ همه یکی است و َزخ،  اَزخ، َژخ،  ٔاَژخ،  ها ضبظ شده : آَژخ، آَزخ، این گونه برهان قاطعدر . 63

های گوشتی سخت بر اعضا برمیآید به قدر گندم یا نخود یا مابین آنها کوچک و بزرگ، و  باشد که آدمی و اسپ را به هم میرسد که دانه
وانین قی این پانزده لغت همان است که امروزه در فارسی زگیل میگوییم. در  مراد از همه«. درد نمیکند و آن را به عربی ثٔولول خوانند

امروزه نیز در ایران در میان عامه معمول است که «. صوم که به عربی ثآلیل و به ترکی ازگل و به هند مسه نامند »گوید:  بازنامهیا  صیادال
نشرح را خوانده میدمند و هر یک را بر یک زگیل آشنا کرده بعد م ی ال ه بر یک یک آنها سورهبه عدد زگیلهای بدن دانهای جو گرفت

وهای افسون خوانده را میکارند و یا در آب میریزند و معتقد اند تا موقعی که جو در خاک سبز شود یا در آب بگندد آن مجموع این ج
 زگیلها فرو خواهد ریخت. 

های آنها  نقطه ، نویس خوانا نبوده جای جای متن با واژگانی مواجه هستیم که یا به دلیل قدمت نسخه، یا به دلیل شلختگی نسخه. 64
حصوری در متن منتها علی  ر حاشیه حدسهایی زده،گونه که هست آورده و د ان رفته اند. در این موارد، مجتبی مینوی آنها را همانازمی

دست برده و حدسهای خود را آورده، در این متن ما هم تابع نظر دوم هستیم که البته بدون گوشه نگاهی به هر دو متن نیست 
 )ویراستار(.



 

 : نازیال خلخالی ویراستار  – انجمن روناک  تهیه و انتشار : 28صفحه : 
 

  
 

د تا سال وَ خجسته، و آب که بر وی گذرد و از وی بیرون آید ماندگی را کم کند و خستگی معده بر دارد، و ایمن بُ 

 « .و بیماری دیگر که جو رسد از رنج تشنگی

درگاه آمده است و اسپی برهنه آورده، و ه شمگیر برداشتند که مردی بوُ  لوک قابوِس المُ  مُس شَ ه روزی ب -حکایت 

بفرمود تا خداوند اسپ  «!جو »  :گفت «؟که جو بود یا گندم » :کشت خویش اندر بگرفته ام، پرسیده میگوید که ب

خداوند زمین داد و گفت خداوند » ه وقت رسیدگی تاوان بستد، و به را بیاوردند، و چندانک قیمت جو بود ب

را  ادب اسپان دهند، و ما این تاوان مره زمین را بگویند که دهقانان چون خواهند که جو نیکو آید بدین وقت ب

پیغامبران است و  ی کشت کسان اندر نیاید، که جو توشهه اسپ اسپ را نگه دارند تا ب بستدیم تا خداوندِ 

پای ه ایشان ب لک برچهارپایان و ستوران که مُ  ی پارسا مردمان که دین بدیشان درست شود و توشه ی توشه

 .«بود

ایزد تعالی گندم غذاء او کرد، هر  .در افتاده چنین گویند که آدم علیه السالم گندم بخورد و از بهشت ب -حکایت 

 .سیری رسیده ن نان کرد و بخورد و بآ جو بفرستاد تا از .زد تعالی بنالیدایه چند از وی میخورد سیری نیافت، ب

ه لوک عجم بماند که هر سال جو بنگه باز اندر میان مُ آ فال داشتی که او را دیدی سبز و تازه، و ازه آنگه وی را ب

 .ستا وا منفعت و مبارکی که در نوروز بخواستندی از بهرِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : نازیال خلخالی ویراستار  – انجمن روناک  تهیه و انتشار : 29صفحه : 
 

  
 

 ای در منشٔا و تاریخ و آداب جشن نوروزرساله  -نوروزنامه 

 یاد کردن شمشیر و آنچه واجب آید درباره او - ۱۰بخش 

  ی : ها  بر اساس نسخه

 خانه عمومی برلین تصحیح مجتبی مینوی کتاب (۱

 تصحیح علی حصوری ۱۹۶۲ی برلین چاپ عکسی مسکو  نسخه (۲

 منسوب به

 حکیم عمر خیام

 

 اندر هنر شمشیر و خاصیت آن

وی به ک راست نایستد، چه حدهاء سیاست لِ ملت، و تا وی نبود هیچ مَ  لک است و نگاهبانِ مُ  شمشیر پاسبانِ 

ترین آلتی مر خلق را او  و نخستین گوهری که از کان بیرون آوردند آهن بود، زیرا که بایسته .توان نگاه داشت

حشمت است و بایسته، ولیکن هیچ از  با و همه سالحِ  .بود، و نخست کس که از وی سالح ساخت جمشید بود

زیرکان گفته اند  ، و67دینسجَ وآتش است با شعاع و ذُ  ی شمشیر با حشمت تر و بایسته تر نیست، که وی ماننده

و چون از روی خرد  .و هیچ تناسل نیایدا که از )=نرینگی(رکَ ست بی ذَ ا که جهان بی آهن چون مردی جوان

آهن ه شمشیر باز بسته است، چه یکی به ست، و بیم و اومید با بنگرند مصالح جهان همه زیر بیم و اومید

آهن ه و تاج بر سر ملوک که میایستد ب .بکوشد تا امیدش بر آید، و یکی از آهن بگریزد تا بیمش نگهبان او شود

  .شان که پر میشود بآهن میشودنجِ میایستد، و گَ 

ست، ا کاره آهن که جمیع صنایع را ب مردم باز بست مگر منفعتِ  آرایِش ه گوهرها ب ی و ایزد تعالی منفعت همه

 فتحْ  ست که پیغامبر علیه السالم را آلتِ ا شمشیر بهترین آن و از مرتبتِ  .ستا و جهان آراسته و آبادان بدو

و  .یف خوانده اندالسَ  ُب مه صاحِ لحَ المَ  ب  تورات رَ ه ا بو مر او ر .یفالسَ ت بِ عثَ بِ  : » چنانک فرمود، شمشیر دادند

د اندر مردم و اندر وَ ترین فضیلتی بُ  ست که بزرگا ست که وی آلت شجاعتا بت میگیرد بدانرتَ این آلت که مَ 

عادیها، معنیش ن یَ فس علی مَ علی بها النَ ستَ ه تَ بیَ ضَ ه غَ وَ ی قُ دیگر، و حد این شجاعت که نهاده اند هَ  68حیوان

                                                           
آب و آتش. قدما هر جسمی را که  راد این است که در ترکیب شمشیر دو عنصر از چهار عنصر آب و باد و آتش و خاک دخیل است:. م65 

 وجسدین مینامند. ذبه اعتقاد ایشان از دو جسد از آن چهار جشد ترکیب شده باشند 
چه حیوان اسم جنس   م قدما غالبًا آن را مفرد میآورده اند،ی حیوان را به حیوانات جمع میبندی در مواردی که امروزه در فارسی کلمه. 66

 ی زندگان. البته حیوانات نیز دیده میشود.  است برای همه



 

 : نازیال خلخالی ویراستار  – انجمن روناک  تهیه و انتشار : 30صفحه : 
 

  
 

و چنین گفته  . نک با وی دشمنی سازدآ ست خشمی که نفس بدوی برتری جوید برا ست که وی نیروییا چنان

 69و مر شجاعت را خانه جگر .اکتساب آرایش پذیرده ولیکن ب ،نه اکتسابید وَ بُ اند که فضیلت شجاعت طبیعی 

خون نیرو ه ، چه شجاعت بدوَ بُ لیرتر شجاع بر خون ریختن دِ  ین سبب مردِ ا ست، و ازا خون ی نهاده اند که خانه

ست و منفعل وی قوت طبیعی ا  روغن، و چنین گفته اند که فاعل شجاعت قوت حیوانی دله گیرد چون چراغ ب

ین هر دو چون حاجت آید فضیلت شجاعت پدید آید، چون آتشی کز میان سنگ و پوالد بجهد، ا که از ،جگر

جگر ضعیف خداوندش را  رمِ د و جِ وَ رم دل قوی بُ وی اندر آویزد، و چنان نهاده اند که چون جِ ه سوخته باید تا ب

جگر قوی  رمِ د و جِ وَ دل ضعیف بُ  رمِ د و آخر با کاهلی و سستی، و چون جِ وَ جنگ با دلیری و حریصی بُ  اولِ 

و مثال بایستگی)شجاعت  .دوَ تیزی و حریصی بُ ه آخر به د و بوَ جنگ با کاهلی و سستی بُ  اولِ ه خداوندش را ب

ت عیش بر مردم ناخوش و  ند اندر معده و جگر، و گفته اند همچنانک ضعیفی این قُ ا م نهادههاِض  ِت و  قُ  بایستگی(

دارد)ضعیفی نیروی شجاعت نیز عیش بر مردم ناخوش و بی مزه دارد(، چه پیوسته ترسان  )=فایده( و بی مزه

ت، سر او چون سرشیری و  شجاعت را برین مثال صورت کرده اند چو نخجیری با قُ د و از هر چیزی گریزان، و مر وَ بُ 

و گفته  .اژدهایی که آتش میدمد وی چون سرِ  مِ که آهن میخاید، پای وی چون پای پیلی که سنگ میکوبد، و دُ 

چون پیل جنگ  ی میانهه و ب ؛دلیری و روی نهادنه اول جنگ چون شیر باشد به مرد شجاع چنان باید که ب اند

خشم گرفتن و رنج ه آخر جنگ چون اژدها باشد به و ب ؛یبت بودنه صبر کردن و نیرو آوردن و بهه باشد ب

  .شتنبرداشتن و گرم کُ 

مانی، دوم ست، و آن چهارده گونه است: یکی یَ ا اکنون انواع این شجاعت که یاد کرده شد آلت او شمشیر

لمانی، هشتم مولد، نهم بحری، دهم یبی، ششم مریخی، هفتم سَ صلعی، چهارم سلیمانی، پنجم نَ هندی، سوم قَ 

دیگر انواع ه و باز این نوع ب .راجوریدمشقی، یازدهم مصری، دوازدهم حنیفی، سیزدهم نرم آهن، چهاردهم قَ 

و د وَ بُ یک اندازه و سبز ه بد وَ بُ که گوهر وی هموار د وَ بُ از یمانی یک نوع آن  .بگردد که گر همه یاد کنیم دراز گردد

و  .دیگر مانند سیم، آن را کالغی خوانند سرخی زند و نزدیک دنبال نشانهای سپید دارد از پس یکه متن او ب

و  دوَ بُ جوبها ژرف ن ، یکی آنک نشانِ 70 د با چهار جووَ ، و این مشطب چهارگونه بُ دار( )= خط بط  شَ دیگر نوع مُ 

                                                           
ای با این تعبیر مخصوص فارسی داشته باشد که زهره و جگر را مجازًا به معنی شجاعت استعمال میکنیم.  این اعتقاد باید رابطه. 67

 «چو این و آن/ اندر شکم چه باید زهره و جگر مرا. اسیر مال شوم همگر من » ناصرخسرو میگوید:
ی تیغ  و آن راههای شیار مانندی است که در پهنه  ی عربی است، جوی در فرهنگهای فارسی مضبوط نیست و مراد از آن ُشَطبه. 68

 میسازند.



 

 : نازیال خلخالی ویراستار  – انجمن روناک  تهیه و انتشار : 31صفحه : 
 

  
 

رد نماید چون ک نشانهای جوی ژرف باشد و گوهر او گِ نو دیگر آ ؛گوهر وی مانند پایهای مورچه بود زبانه زنان

و چهارم  ؛و گوهر آن زمان نماید که کژدارید وَ بُ دیگر چنانک جوی چهارسوی ه و س ؛مروارید، آن را لؤلؤ خوانند

ارد و و چهار انگشت پهنا دد وَ بُ دست و چهارانگشت ه آنک ساده باشد و اندک مایه اثر جو دارد و درازی او سه ب

دست و نیم درازی او و چهارانگشت ه ساده سه بد وَ بُ سیاهی زند، آن را بوستانی خوانند، و دیگر ه گوهر وی ب

 .  )= سیر که یک چهلم من است( سه من کم ده ستیر پهنا وزن او دو من و نیم یا

 .کنیم چه سخن بدیع است ساخته است مر تیغها را از بهر اسکندر، آن نیز یادطالیس سطِ رَ اَ ست که ا و یکی گوهر

 .نگارو یک جزو زَ )= مرجان( د سَ و بُ جزو منغیسیا بباید گرفت با یک جزچنین فرموده است که یک طالیس سطِ رَ اَ 

ین دارو ا آنگه یک من آهن نرم بیاورد و پیوسته اندر کند و از.را خرد بساید و با یکدیگر بیامیزد  سهآنگه هر 

پس  .بوته اندر بگردده آتش برد تا بگدازد و به برافگند و بمثقال(  ۷طل، نزدیک )= جزئی از رَ دوانزده اوقیه 

و جزوی بلوط و جزوی صدف )=درختی است که پوست را بدان دباغ کنند( و جزوی مازو )=اسفند( ل رمَ جزوی حَ 

ساید و بر هم گیرد و خرد بدار به رنگ سبز و آبی و سمی(  ای بال )= جمع ذروح ، حشرههمه ذراریح  چند و هم

آنگه سرد باید کردن و  .آمیزد، و دو اوقیه بر من آهن افگند و بدمد تا همه یکی شود و آهن این داروها را بخورد

بهرام اندر چنین گفته است که چون تیغ از نیام برکشند و  ی نامه سالحه و ب .از وی تیغها زدن، تیغهاء پاکیزه باشد

 برهنه پیِش  جنگ، و چون تیغِ  خود از نیام برآید عالمتِ  د، و چون تیغْ وَ بُ خون ریختن  از وی ناله آید عالمتِ 

 .هفت روزه بنهند آن کودک دالور برآید کودِک 

  



 

 : نازیال خلخالی ویراستار  – انجمن روناک  تهیه و انتشار : 32صفحه : 
 

  
 

 رساله ای در منشٔا و تاریخ و آداب جشن نوروز -نوروزنامه 

 ی ایشان یاد کردن تیر و کمان و آنچه واجب بود درباره - ۱۱بخش 

  ی : ها  بر اساس نسخه

 خانه عمومی برلین تصحیح مجتبی مینوی کتاب (۱

 تصحیح علی حصوری ۱۹۶۲ی برلین چاپ عکسی مسکو  نسخه (۲

 منسوب به

 حکیم عمر خیام

 

 اندر هنر تیر و کمان و تاریخ آن

  :و پیغامبر علیه السالم فرموده است .ستا تیر و کمان سالحی بایسته است، و مر آن را کار بستن ادبی نیکو

و نخست کس که تیر و کمان  «. بیاموزید فرزندان را تیراندازی و شنا: »، گفت«باحهمایه و السَ کم الرَ بیانَ عامواَص »

و تیر  . حالجان 71ی پاره چون درونه ساخت گیومرت بود، و کمان وی بدان روزگار چوبین بود بی استخوان، یک

پنج پاره ه روزگار منوچهر کمان را به ب بیامد 72پس چون آرش وهادان .وی گلگین با سه پر، و پیکان استخوان

بهرام گور ه پس تیراندازی ب .هم استوار کرد، و پیکان آهن کرده م بریشُ سِ ه کرد هم از چوب و هم از نی، و ب

)= پوست درختی که بر کمان و زین رسید، بهرام کمان را با استخوان بار کرد و بر تیر چهار پر نهاد، و کمان را توز 

  .پوشیداسب بپوشانند( 

)= سی لک را قِ بخشهاء فلک برداشته اند، هر چه خداوندان علم بخشهای دایره فَ  کمان را از صورِت  و مر صورِت 

 راستی آن را اوتاره خوانده اند یعنی کمانها، و این خطها که از کرانه هر بخشی تا دیگر کرانه خیزد بجمع قوس( 

فلک برآید و بر میانه این بخش بگذرد بر پهنای وی آن را  ی خوانند یعنی زهها، و این خطها که از میان دایره

ه سیاره بر زمین آید، ب ثیر کواکِب و چنین گفته اند که هر نیک و بدی که از تأ  .هام خوانده اند یعنی تیرهاسِ 

ست اندر دست ا چنان چون پدید .اوتار و قسی گذردشخصی پیوندد، بدین ه تقدیر و ارادت باری تعالی، و ب

روی کمان بر صورت  یکه و ب .زه و کمان وی گذرده وی رسد که ب وی رسد از تیرِ  شکارِ ه تیرانداز که هر آفتی که ب
                                                           

 . َدرونه/ ُدرونه قوس قزح و کمان حالجی را گویند. 69
ی میان منوچهر و افراسیاب برای تعیین حد ایران و توران تیری  یان دو شخص: یکی آرش که در زمان مصالحه. خلط فاحش است م70 

آمده  ویس و رامین دراز کوه اریوخشوثه )کنار رویان و طبرستان( گشاد داد که به کوه خَونَوند )در سر حد خراسان( رسید، چنان که 
دیگری آغش وهادان که در زمان کیخسرو شاه گیالن بوده « گیر/ که از ساری به مرو انداخت یک تیر... اگر خوانند آرش را کمان»   است:

زد است و لفظ وهادان ناشی از خلط و اشتباه  او زبان تیراندازیگیر بوده است که  است. معلوم است که این جا مراد همان آرش کمان
 است. 



 

 : نازیال خلخالی ویراستار  – انجمن روناک  تهیه و انتشار : 33صفحه : 
 

  
 

د، وَ وی زنده بُ ه د( که بوَ وی )بُ  وی چون جانِ  زهِ  و .مردم نگاشته است از رگ و پی و استخوان و پوست و گوشت

حقیقت نگاه کنی کمان سینه و دست ه و چون ب .ان تا با زه است زنده است با جان که از هنرمند بیابدچه کم

سینه چون قبضه گاه، و بازو و ساعد دو خانه، و دو  ،مردم است: یکی دست باز کشد و پشت دست باز خماند

)= فالخن بزرگ سنگ انداز( ر نجیشکَ و وزن کمان بلندترین ششصد من نهاده اند و مر آن را کَ . دست دو گوشه

و هر چه از چهارصد . رد سازندخُ  د و مر آن را بهر کودکانِ وَ و فروترین یک من بُ . ُبَودقلعها را  خوانده اند، و آن مر

و  .بَُودصد من نیم چرخ ه ، و هر چه از دویست و پنجاه من فرود آید تا بُبَودمن تا دویست و پنجاه من چرخ 

هر کمان که باشد از برتر تا فروتر  ی و اما مقدار قوه. دوَ شصت من از کمان بلند بُ ه فرود آید تا بمن  هر چه از صد

چنانک در گوشه  )=دوگلوله( و آغاز آرد از دو گروهه .فلک نهاده اند هر درجی شصت دقیقه ی همه بر یک درجه

و مر قبضه را چون . سه بخشه ه، هر خانه ای بشانزده تضعیف بر رفته اند تا به ه، و باز بزِ  سانگاهِ ست تا فَ ا کمان

د وَ د، اکنون بدین بخشی که فرود از گوشه بُ وَ پای بُ ه وی به نبد، و گوشها و خانها بمرکز نهاده اند که از جای نجُ 

ک نیمه یو عدد وی چهارده است و شانزده سی و  .دوَ فرود از وی بُ  ِک نی و گوشه، و بده د که بوَ قوت دو چندان بُ 

شش)بخش(کرد، از بهر آنک صورت کمان چون نیم ه د، و دو خانه کمان بوَ دیگر نیم جمله هزار و شصت بُ  و سی

  .شش برج قسمت پذیرده فلک ب هدایره است و نیمه دایر

 . ست و پست و میانها بلند  :ست سه استا )= کمان محکم( و همچنانک انواع کمان هرچ مر او را نام چرخ

دراز و کوتاه و میانه، دراز پانزده قبضه، میانه ده قبضه، کوتاه هشت قبضه و : سه است همچنین انواع تیر وی 

 سخن و غرض اینجا نه دراز کردنِ  .و هر کمانی را تیر وی چندان و چند باید اگر همه گفته شود دراز گردد .نیم

و از طریق  .وروز چرا خواستندنه ست که ملوک عجم آن چیزها را با تیر و کمان پدید کردن هنرِ  چه بر نیتِ  ،ستا

 .هرگز تنگ روزی نباشدُبَود تر سالحشان تیراندازی  و بیشُبَود کمان آنچه تیرانداز  علم نجوم گفته اند خداوندانِ 

و حجت آنک گفته اند قسمت این . د و تیرانداز باشند غالب آیندوَ ایشان در سالح تیر بُ  ی و هر سپاهی که غلبه

رج حمل، و اسد یکی خانه آفتاب عد بزرگ، و مثلثه بُ مشتری سَ  ی طبع آتشی، و خانهه ب رج قوس استسالح بر بُ 

ریاضت توان : ب اندر دانستن تیر و کمان چند منفعت ظاهر استو از روی طِ  .ستا نک خانه مریخآو شرفش با 

ظ را تیز گرداند، و دل را وی، اعصاب و اعضا را قوی کند، و مفاصل را نرم کند و فرمان بردار گرداند، و حفه کرد ب

 .قوت دهد، و از بیماری سکته و فالج و رعشه ایمن دارد



 

 : نازیال خلخالی ویراستار  – انجمن روناک  تهیه و انتشار : 34صفحه : 
 

  
 

، و 73 شاهبورجمنِد جواب داد که  ؟رزم چیست آرایِش  ،ساالر سام نریمان)را( پرسیدند که ای پیروزگرِ  - حکایت

 .رای، و مبارز هنری که زره دارد و با کمان جنگ جوید با سپهبدِ  دانِش 

یک کمان دو تیر ه او بود، ب )= مربی(ر ایستاده بود که پروردگارنذِ مُ  عمانِ گویند بهرام گور روزی پیش نُ  - حکایت

ای پسر تا جهان بوده است نه چون تو تیرانداز »  :انداخت و دو مرغ را بدان دو تیر از هوا فرود آورد، نعمان گفت

 «.بود و نه تا جهان باشد خواهد بود

ای پسر اسپ دوست دار و کمان عزیز دار و بی » :زی حکیمی پسر خویش را پند میداد گفتگویند رو - حکایت

حصار و مترس از ، ای پدر اسپ و کمان دانستم»  :گفت !«مدار = مترسک() رستَ حصار مباش و حصار بی مَ 

 !«توانی ست و مترس زره، یعنی بی زره مباش تاا حصار مبارز»  :گفت « ؟کجا

ه را بفرستاد انوشین روان، و او ابرهه صباح را ب 74زن گوید که آن وقت که سپهساالر ایرانیسیف ذی یَ  - حکایت

الروح، و  خذَ أ ر یَ الریح، و میت طائِ  لَ رسَ ج مستقیم یَ عوَ خوانی الی مَ عالوا اَ تَ » :گفت .فرود انداخت رشتُ زد، و از اُ  تیر

ای »  :گفت «.عذالبَ بِ  النَ قاتَ یُ  رب وَ القُ  نَ بان مِ حارِ سلحه، یَ االَ  ماءَ کَ حُ ما، هُ نَ اِ م بادبهما، فَ یکُ لَ عَ هم، فَ السَ  وس وَ ا القَ همَ 

برادران بیایید سوی کژی راست که باد راند، و مرده ای که از زنده جان ستاند، و آن هر دو تیر و کمان اند، ادب 

 «کشند.نزدیک جنگ کنند و از دور دشمن ه ایشان نگاه دارید، که ایشان حکیم سالحها اند، ب

خداوندان » :گفت «؟ندا داران کدام نام بردارتر از سالح»  :گفت .گویند روزی نوشین روان از بابک عارض پرسید  - حکایت

چگونه باید که باشند این » :گفت ،شرح باز گویده نوشین روان از وی شگفت ماند، خواست که این معنی ب !«کمان و تیر

باشد، و همه دلشان بازو، و همه بازوشان کمان، و همه کمانشان تیر، و همه  چنانک همه تنشان دل» :گفت «؟مردمان

ه چنانک دل قوی دارند و سخت چون بازو ، و زِ : » گفت «؟چگونه باید دانست این معنی را» : گفت !«تیرشان دل دشمن

 .« خویش در دل دشمن بینندجای تیر  ُبَودتا هرگاه که چنین  !هموار و سخت چون کمان، و تیر راست و موافق چون زه

 این قدر در معنی تیر و کمان گفته آمد. 

  

                                                           
عالمت سٔوال گذاشته شده است، در حصوری توضیح داده شده است بورجمنِد شاه به معنی  کلمهاین قسمت باالی ر متن مینوی . د71

 ()ویراستاراسب بور پرتحرک. توضیح داده نشده که معنی از کجا آمده است. 
به امر  ۵۷۰ است که در سال  صد تن زندانیان ایرانی پسر کامگار دیلمی سپهبد و سرکرده ی هشت (َوهریژ مراد وَهرز )َوهریز،. 72

ی متصرفات ایران ساخت. وی از خاندان  انوشیروان خسرو قبادان برای بیرون کردن زنگیان از یمن روانه شد و آن جا را گرفته ضمیمه
زاد پسر نرسی گفته و معتقد است که َوهرز اسم مرتبه باری بوده است ای از مراتب بزرگان در ساسانی بود و حمزه اصفهانی نام وی ار ُخر 

نام برده   «ابرهه صباح»)طبری و دینوری و بالذری و حمزه دیده شود(. در این حکایت حکیم را اشتباهی دست داده که شاه حبش را 
عصر شاپور ذواالکتاف و از پادشاهان عرب بوده است . شاهی که وهرز به تیر زد ابیکسوم مسروق بن  است و حال آن که ابرهه صباح هم

 (. ۶۱۸-۶۱۷ اخبار ملوک الفرس)ر.ک. غرر   بن االشرم حبشی بودابرهه 



 

 : نازیال خلخالی ویراستار  – انجمن روناک  تهیه و انتشار : 35صفحه : 
 

  
 

 رساله ای در منشٔا و تاریخ و آداب جشن نوروز -نوروزنامه  

 یاد کردن قلم و خاصیت او و آنچه واجب آید درباره او - ۱۲بخش 

  ی : ها  بر اساس نسخه

 خانه عمومی برلین تصحیح مجتبی مینوی کتاب (۱

 تصحیح علی حصوری ۱۹۶۲ی برلین چاپ عکسی مسکو  نسخه (۲

 منسوب به

 حکیم عمر خیام

 

 اندر هنر قلم و خاصیت آن

د چون جان بی کالبد وَ بی قلم بُ  و سخن تا .دل لک خوانده اند و سفیرِ مُ  ی )=آرایش کننده( شاطهقلم را دانایان مَ 

هد و تا و چون آتشی است که از سنگ و پوالد جَ  .همیشه بماندقلم باز بسته شود با کالبد گردد و ه د، و چون بوَ بُ 

جول راسی یَ  یَف م، کَ لَ القَ  ر  هلل دُ »  :مون خلیفه گفتو مأ  .و روشنایی یابندا سوخته نیابد نگیرد و چراغ نشود که از

 « .سوادها مضی ق سایرا علی ارض بیاضها مظلم ونَط ل لبسکه و ایفا، و یَ یَ مَ راده و ال یَ االِ  مَ خدَ المملکه، یَ 

نوشتن دست  شرِف ه ست چون با گفتار و نخست کسی که دبیری بنهاد طهمورث بود، و مردم اگر چند با شرِف 

د چون یک نیمه از مردم، زیرا که فضیلت نوشتن است فضیلتی سخت بزرگ که هیچ فضیلتی وَ ندارد ناقص بُ 

 .مردمی رسانده فرشتگی رساند، و دیو را از دیوی ب ی درجهه ست که مردم را از مردمی با زیرا که وی .بدان نرسد

بلند رساند تا عالم و امام و فقیه و منشی خوانده شود. و  ی پایهه دون ب ی ست که مردم را از پایها و دبیری آن

ی که بپا هُ کرَ ذِ  ل  جَ  دایزَ  فضیلت سخن از دیگر حیوانات جدا گردد و بریشان ساالر شود، دینِ  ه همچنان مردمان ب

ند که مصطفی علیه السالم ا قلم میگیرد، و هر چند اجتماع مردم برآنه لک نظام گیرد بود و مملکت که بر مُ بمی

وقت نبشتن کردند و آنچه ه آنچه نویسندگان ب.می بود و آن او را معجز بود که تمامی قوت او بدان بوداُ 

ند که او را در هیچ علم دانا نگوییم، و او نادان ا بدانستند او بهتر از همه بکرد و بدانست، و بعضی از علما برآن

، و آنگاه فرمان را نبشتن فرموده است، و «کمینَ یَ بِ  هُ خَط وال تَ » :نبود در دانستن خط، اما ایزد تعالی او را گفت

ه و بوی ادا کردند ه قلم نگاه داشتند و به وحیها ب ی همه ،زمین فرستاده ف که ایزد تعالی از آسمان بحُ ُص  ی همه

که ُبَود والیتها بدو نگاه دارند و ترتیب دهند، و از مرتبت نبشتن  ی وی پذیرفتند، و آیینهاء ملک و قانون و قاعده



 

 : نازیال خلخالی ویراستار  – انجمن روناک  تهیه و انتشار : 36صفحه : 
 

  
 

ه سیاست ب والیت گرفت و ارکانِ  هر بیاراستند، چه ملوک عجم چون دیدند که تیغْ ینت انگشتری و مُ ه زدست را ب

  .ه داشت، و فعل این هردو از هنر دست آیدسیاست نگا لک ضبط کرد و حدِ پای کرد، و قلم مُ 

است که چون روح است مر  رسَ  س، و مدار این پنج برو ذوق و لمَ  م  ر و شَ َص مع و بَ )و( عاقله حواس پنج اند: سَ  

د را، پس تاج فرمودند و بر سر نهادند، و گوشوار فرمودند و از گوش در آویختند، و یاره فرمودند و در ساعد کالبَ 

یاره او را  زساعد کار کند، عِ  نر و قوِت ه و انگشتری فرمودند و در انگشت کردند، گفتند)شمشیر( بهکشیدند، 

انگشتری وی را دادند، تا چون نامه نویسد و  قوت )و( هنر انگشت روان باشد، شرِف ه پسندیده بود، و قلم ب

د، پس نامه را فرمودند تا نخست سخت وِ بُ ن از وی دور آنان و ناسزائهر بدو بر نهد تا چشم خاصورت کند مُ  سرارِ اَ 

هر این عالم، چه نامه مُ  پرده نیز بپوشانیدند، تا این حال نشانی بود بره هر را بهر برنهادند، و مُ بپیچند، پس مُ 

 هرِ مُ ه بند طبیعت بسته و به آسمان و زمین نوشته و ب مذکور خالقِ  آیاِت ه ست بم اهر این عالمُ  ی مردم نامه

 کرده،  هد پوشیدرَ خِ ه اختیار سر به هر نهاده و برواح مُ ا انگشتریِ 

رتبت، و کار بستن یافتن آسان، ولیکن نبشته اش با مَ ه حقیر، و ب دیدارِ ه قلم را آلتی نهاده اند ب و داناآن مر

و با  یشان چیزها پدیدار آید عزیزا و لیکن از .اند دیدار حقیره نگبین و کرم پیله که بدشوار، چون مثال مگس اَ 

ف تمام، و آن حرَ و این آلت که یاد کرده بود سه گونه نهاده اند: یکی مَ  .لوک، و اندران منافع بسیارقیمت در مُ 

ن قلم آید آن را آ وی، و آن خط کزستَ و دیگر مُ  ؛خوانند یعنی خط سیمین)=نقره(ینی جَ خط کزان قلم آید آن را لُ 

ن قلم آید آن را آ و آن خط کز ،ویستَ ف تمام و مُ حرَ سوم مَ  و؛ ی خوانند یعنی خط زرین)= زر و گوهر(دسجَ عَ 

 لؤلؤی خوانند یعنی خط مرواریدین، 

ردی و بزرگی، دیگر آنک اندام خُ ه اول آنک قرارشان برجای بود ب :وی بود و خط چنان خواسته اند که چهار چیز با

و  .تیزی قلم باشد و بستگی دست نویسندصورت نهاده اند، دیگر آنک با رونق و آب بود و آن از ه دارد چنانک ب

فا در خور  همچنین تناسب نگاه دارند، نباید که را چند نون باشد، و یا نون به ری ماند، و چشمهای واو و قاف و

نه تنگ و نه فراخ، و کشش نون و قاف و صاد همچنین، و درازی الم و الف چند ُبَود یک اندازه  دیگر و بر یک

خواننده  و خِط  .اگر چه خط بد باشد نیکو نماید و هموار و مستقیمُبَود یاس نگاه داشته چون این ق .دیگر یک

 «.قراط مایَ الخَ  نَ حسَ اَ » : باید، که داناآن گفته اند75 )=قابل خواندن(
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 : نازیال خلخالی ویراستار  – انجمن روناک  تهیه و انتشار : 37صفحه : 
 

  
 

ین سه چیزی یکی نیکو نباشد اگر چه خطاط و استاد باشد خط ا و سه چیز نیکو باید تا خط نیک آید، و اگر از

و خطی که از خطاطان آموخته باشند هرگز حروف و  .، سوم کاغذ)=مرکب( 76نیاید، یکی قلم، دوم مدادنیکو 

هر گاه که  .حروف و کلمات در دل وی مصور شده باشد مقادیرِ  ی خویش بنگردد، چه قاعده کلماتش از حالِ 

حرفی یا کلمه ای نادر ه دل راست کند خطش همچنان آید که آموخته باشد به چیزی خواهد نبشت دست ب

است که آن را نیکو رو خوانند، و خط بد چون روی زشت و  و خط نیکو چون صورت تمام چهره و تمام قد .بدآید

 . قامت نامعتدل هر اندامش نه در خور یکدیگر

ه هم اندرین معنی فضیلت قلم، چنان خوانده ام از اخبار گذشتگان که وقتی امیری رسولی فرستاد ب - حکایت

رسول بیامد و همچنان کرد، چون  «.این تیغ )ببر(و پیش او بنه و چیزی مگو» :فارس با تیغی برهنه، گفت لِک مُ 

بگشاد و یکی قلم  )=قلمدان( دوات ، وزیر سر« ده جوابش باز: » ک وزیر را فرمودلِ مَ  ،تیغ بنهاد و سخن نگفت

الح و قلم َص  ثیرِ واب برسید، و تأ ، رسول مرد عاقل بود بدانست که ج«اینک جواب» :سوی وی انداخت گفت

 ست، و خداوندان قلم را که معتمد باشند عزیز باید داشت. ا ساد مملکت را کاری بزرگفِ 

نامها وی ه وی دراز کرد، و ب نشابور آمد صاحب زبان بره فخرالدوله برادر پناخسرو آنگاه که بگریخت و ب - حکایت

ر ایهما نظَ اَ را شمشیر و مرا قلم فَ و ت»  :صاحب فرستاد و گفته وی فصلی نبشت و ب .را نکوهید و عاقش خواند

بر شمس فخرالدوله آن رقعه را  !«کفیر ایهما اَ نظَ اَ علی فَ م اَ لَ القَ  یف اقوی وَ السِ » :صاحب در جواب نبشت !«قویاَ 

 !«لیوَ تَ  وَ  َب ذ  ن کَ مِ  د خاَب قَ  کی وَ زَ ن تَ ح مِ فلَ داَ قَ  : »گیر زیر آن نبشتمشالمعالی عرضه کرد قابوس وُ 

کی بود، و آیین او چنان بود که چون جنگی کردی سپاهی داشتی آراسته و لِ شنیدم که در ایران مَ  - حکایت

سیاه پوشانیده، راست که جنگ سخت گشتی بفرمودی تا ایشان پیش سپاه  ی ساخته، و ایشان را همه جامه

قدر پنجاه هزار ه افتاد که وقتی از ترکستان سپاهی گران بیامدند بپس چنان  .سر بردندیه آمدندی و آن جنگ ب

دلش چنان خواست . خویش و این ملک بر سر بلندی نشسته بود با تنی چند از خاصگانِ  .جنگ افتاده مرد، کار ب
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طبری در گزارش وضع قانون مالیاتی خسرو انوشروان گوید پس از آن که خسرو به مردم عزم خود را بر این امر «. تر لکه فاضلتیغ ست ب
فقال کسری اضربوه « »ی دبیران! از جمله»گفت: « تو از کدام طبقه مردم ای؟» اظهار کرد یکی از حاضران اعتراضی کرد. خسرو پرسید:

و دواتی که به آن بتوان کسی را به حد مرگ زد پیدا است چه باید باشد. در تواریخ دیده  «الکتاب خاصه... بالدوی حتی یموت قضربه بها
یا وزیری را تهدید میکند که   میشود که گاهی پادشاهی دوات وزارت پیش کسی میفرستد به این نشان که تو را به وزارت گماشتیم،

ی این موارد مراد  به عالمت استعفا پیش شاه میفرستد. در همه را ا وزیری دوات وزارتی  دوات از پیشت برگیرم یعنی تو را عزل کنم،
، َمجری، دوات چهار قسمت دارد:» میگوید: کتاب الکتابقلمدان وزارت است. ابن درستویه در  َطَبق. مجری جایی است که در   َجوبه، ُحق 

َجوبه یا َوقبه جایی است که ُحق را در آن   ُحق ظرفی است از برنج یا آهن که در آن مداد )مرکب( نهاده میشود،  آن قلم نهاده میشود،
 «و َطَبق جلد دوات یعنی پوشش قلمدان است.  میگذارند،



 

 : نازیال خلخالی ویراستار  – انجمن روناک  تهیه و انتشار : 38صفحه : 
 

  
 

بگویند  سپاه را سیاه دارانِ »دوات و قلم خواست و بر پاره ای کاغذ نبشت که  .که آن روز جنگ با دیگر روز افگند

دوات در موزه داشت بر گرفت، و  .وزیر بخواند، پسندیده نداشت .خویش فرستاد وزیرِ  نزدیِک ه و ب« تا باز گردند

را نونی بر سر زیادت کرد تا نگردند شد، و پیش لشکر « گردند»سیاه را یک نقط زیادت کرد تا سپاه داران شد، و 

 سیرالملوکاین اندر  و .سپاه زدند، و سپاه ترکستان را بشکستندایشان رقعه بخواندند، و خویشتن را بر  .فرستاد

  .قلم پنجاه هزار شمشیر هزیمت شد یک نقِط ه نبشتند که ب

 

 اندر  انواع قلم

بزرگی از خطاطان باز ه یکی را قد و اندام و تراشی دیگر، و هر یکی را ب ست هرا زمین عراق دوانزده قلمه و ب

ه عی که بفَ قَ دیگر مُ ه ل باز خوانند، سلهَ هَ ابن مُ ه لی که بلهَ هَ قله باز خوانند، و دیگر مُ ابن مُ ه قلی بیکی مُ  :خوانند

دیگر  عیلی ، وامیدی، و دیگر بوالفضلی، و دیگر اسمهرانی و دیگر عَ بی ، ودیگر مِ لَ ه  ع باز خوانند، و دیگر مُ فَ قَ ابن مُ 

ن آ صفت آن سخن دراز گردد، و لیکن ازه ست که با هر یکی را قدری و اندازه و تراشی .سعیدی، و دیگر شمسی

 .جمله یکی را صفت کنیم، و آن قلم شمسی است

ب که با نیرو َص و گفت آن قَ  .حی بود، یا از قصب بغدادی ، یا از قصب مصریمْ رَ  ِب َص عالی از قَ المَ  و قلم شمُس 

آرد، و نبشتن  قلم به وقت نوشتن بر کاغذ()= صدای ریرت رانند تا َص و  قُ ه د دبیران دیوان را شاید، که قلم بوَ بُ 

ن بدیشان رنج نرسد و انگشتشان نباید شتَ بِ نِ  وقتِ ه لوک چنان باید که بمُ  قلمِ » :و گفتی .ُبَودشمت ایشان را حِ 

تا چیزی نویسند، بلکه ایشان را گرد باید  نشینندد، چه ملوک را نشاید که کاغذ بر سر زانو گیرند و دبیر وار رَ فشُ اَ 

و  .درازا سه مشت باید، دو مشت میانه و یک مشت سر قلمه و قد قلم او ب .ت، و کاغذ معلق باید داشتنشس

 .بسیار باید نبشت تا خط نیکو و پسندیده آید

 

  



 

 : نازیال خلخالی ویراستار  – انجمن روناک  تهیه و انتشار : 39صفحه : 
 

  
 

 رساله ای در منشٔا و تاریخ و آداب جشن نوروز -نوروزنامه 

 ی او یاد کردن اسپ و هنر او و آنچه واجب آید دربار -۱۳بخش 

  ی : ها  اساس نسخهبر 

 خانه عمومی برلین تصحیح مجتبی مینوی کتاب (۱

 تصحیح علی حصوری ۱۹۶۲ی برلین چاپ عکسی مسکو  نسخه (۲

 منسوب به

 حکیم عمر خیام

 

 اندر خاصیت اسپ و هنر او

و .چنین گویند که از صورت چهارپایان هیچ صورت نیکوتر از اسپ نیست، چه وی شاه همه چهارپایان چرنده است

گفت نیکی در پهلوی پیشانی اسپ بسته  !«یلواصی الخَ عقود فی نَ مَ  یرُ لخِ اَ » :رسول علیه السالم فرموده است

و مر اسپ را پارسیان بادجان خوانده اند، و رومیان آن را باد پای، و ترکان گام زن کام ده، و هندوان تخت  .است

نام، و در  77لوسست اَ ا صورت اسپه ردون آفتاب کشد بو گویند آن فریشته که گَ  .زمین پران، و تازیان براق بر

روزی بر سلیمان علیه السالم اسپ عرض کردند، وی  :چنین گویند .ستا حدیث اسپ بزرگان را سخن بسیار

زمین یکی ه جان و یکی بیجان، تا ب شکر خدای تعالی)را( که دو باد را فرمان بردار من کرد، یکی با» :گفت

ترسم که یزدان را شکر » :گفت ؟و آفریدون را پرسیدند که ای ملک چرا بر اسپ ننشینی  .«یکی هواه میسپرم و ب

 «ت.من گرامی تر از اسپ نیس هیچ چیز در پادشاهی بر: »و کیخسرو گفت .«واجبی نتوانم گزارده ب

ر برتر از آدمی یزدان را بنده بودی اگ» :خسرو پرویز را اسپ شبدیز پیش آوردند تا بر نشیند، گفت - حکایت

و همو گوید که پادشاه  .«ندادی، و اگر برتر از اسپ چهارپایی بودی اسپ را بر نشست ما نکردی ماه جهان ب
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ادامه معنی لغت  رر هیچ کتاب لغتی ندیدم.) مینوی دای به این اعتقاد ایرانیان نیافتم. لفظ الوس را نیز د ولی در غیر این مٔاخذ اشاره
از آوردن آن در این   شیدی میاورد و برمبنای آن معنی استداللی میکند که خود نیز چندان قرین صواب ندانسته است،لوس از فرهنگ ر

 )ویراستار(جا خودداری کردم. 



 

 : نازیال خلخالی ویراستار  – انجمن روناک  تهیه و انتشار : 40صفحه : 
 

  
 

و .« رسالفُ  قَت لَ د خَ قَ  لی وَ ثَ من مَ » :حق سبحانه و تعالی میفرماید .ست و اسپ ساالر چهارپایانا ساالر مردان

  .«78ست که آسمان مرماه راا لوک را چنانمُ  اسپ مر»یعنی  «ایرکا اندغ کم گوگ کاآیآت » :افراسیاب گوید

و مامون  .و بزرگان گفته اند اسپ را عزیز باید داشت که هر که اسپ را خوار دارد بر دست دشمن خوار گردد

مان گردان و ست اسپ آسا نیک چیزی» :گفت «جری و سریریمشییَ  س سماءَ ری الفَ الشَ  مَ عَ نَ » :خلیفه گوید

 نسان و  االِ  هِ ز بِ عتَ یَ رس اال لِ ق اهلل الفَ لَ ما خَ » :و امیرالمومنین علی بن ابی طالب رضی اهلل عنه گفت !«تخت روان

وی عزیز گرداند و دیو را خوار ه ایزد تعالی اسپ را نیافرید اال از بهر آن تا مردم را ب : »گفت «الشیطان هِ بِ  ذلُ یَ 

بر اسپ نشستن دوست » : گفت «کلَ نق الفَ کوب عَ ن رَ الی مِ  ُب حِ رس اَ الفَ  کوَب رَ » :و عبداهلل بن طاهر گفت .«کند

سما ه اَ جاعَ الشُ  نُ کُ م تَ یل لَ وال الخَ لَ  وَ  یلَ جال اللَ صون رَ یل حَ لخِ اَ » :ر گویدنذِ عمان مُ و نُ  «تر دارم که بر گردن فلک

 نامِ  شب اند و اگر اسپ نبودی نام شجاعت کی اندر خورِ  مردانِ  یاسپان حصارها» :گفت «ه الشجاعق بِ حَ ستَ یَ 

م الدَ  رب وَ الحَ  ناءَ الصیاح غَ  ها وَ نوارَ سلحه اَ االَ  رب وَ الحَ  ریرَ رس سَ الفَ » :نصربن سیار گوید و.« جنگی بودی مردانِ 

 حاَب سَ  رَس الفَ » :فره گویدب بن ابی َص هلَ و مَ  !«لهای ویست و سالح گُ ا اسپ تخت جنگ: »گفت «.قارهاعَ 

  «.خون شمشیر مگر بارانِ  درخشیدنِ ه ست نبارد با اسپ ابر جنگ» :گفت «یف االمطردمالسِ  رَق بَ ر بِ مَط رب الیَ الحَ 

 

 نامهای اسپان به زبان پارسی

اکنون بعضی از نامهای اسپان یاد کرده شود که پارسیان در صفت اسپانی گفته آنچه به تجربه ایشان را معلوم 

نگ، باد رمه، سرخ چرمه، تازی چرمه، خِ س، چَ َالو از عیب و هنر ایشان و آنک به فال نیک باشد: شده است 

)=سرخ و سفید در هم  خشبدیز، خورشید، گور سرخ، زرد رَ یت،کمیت، شَ مَ خنگ، مگس خنگ، سبزخنگ، پیسه کُ 

یگون، بادروی، گلگون، هگون، مِ ابرگون، خاک رنگ، دیزه، بِ  ک،پیسه،شینه، شولَ چِ  خش، خرماگون،، سیارَ آمیخته(

س، زاغ چشم،سبز پوست، دَ بار،سپید زرده، بورسار، بنفشه گون، اَ کاس،ناوْ برْ رغون، بهارگون، آبگون، نیلگون، اَ اَ 

  .سیمگون، ابلق، سپید، سمند

ه نود، و باسبان شِ  مِ سُ  ، و از دور جایی بانِگ ُبَودشد، و گویند دوربین ست که گویند آسمان کِ ا لوس آن اسپاما اَ 

شم و خچرمه بد .دوَ د، ولیکن نازک بُ وَ داشتن خجسته بُ ه سردسیر طاقت ندارد، و به ولیکن ب .دوَ سختی شکیبا بُ 

                                                           
اسپ،  ی ترکی قدیم را آقای میرزا اسماعیل خان افشار برای این جانب این طور نمود که آت = بیان این جمله »  مینوی مینویسد:. 76
آی   گوگ کا)که گوگنه تلفظ میشود( = آسمان)در حالت مفعولی(، َاْنَدْغ ِکم = چنان است که،  = بزرگان و سران )در حالت مفعولی(، کاایر 

 «. اسپ به بزرگان چنان است که به آسمان ماه»  ی جمله میشود : ترجمه  =ماه؛



 

 : نازیال خلخالی ویراستار  – انجمن روناک  تهیه و انتشار : 41صفحه : 
 

  
 

خورشید آهسته و  .دوَ شبدیز روزیمند و مبارک بُ  .دوَ کمیت رنج بردار بُ  .دوَ سیاه چرمه خجسته بُ  .دوَ دوربین بُ 

 .سپید زرده بر نشست ملوک را شاید .دوَ سه خداوند دوست و مهربان بُ پی .دوَ سمند شکیبا و کارگر بُ  .دوَ خجسته بُ 

  .دوَ پیسه کمیت رنجور و بدخو بُ 

و . کتاب حیوان لختی یاد کرده استه بطالیس سطِ رَ اَ  ست که کم افتد بدان رنگ،ا اسپان را رنگهاء غریب و مر

حرب همیشه ه و خداوندش بُبَود د، خاصه سپید، آن بهتر و شایسته تر وَ اسپی که رنگ او رنگ مرغان بُ  گویند هر

زردی زند، ه زاغ چشم و عنبر رنگ که رنگ چشم او ب ی زرده .چنین اسپ مرکب پادشاه را شاید پیروزی، و اینه ب

، یا بَودو چون خنگ عقاب یا سرخ خنگ پاء او بس سپید  .زرد ، یابَودو آن اسپی که بر اندام او نقطهای سپید 

اسپی که ملوک را  و .( بَُودکمیت رنگ با روی سپید، یا چهار دست و پای او سپید، این همه فرخ و خجسته )

  .، یا بر روی نشانهآی کالن داردُبَود رو ذَ رنگ تَ ه که رنگش ببَُود نشاید آن اسپ 

خوانند،  پاکه پارسیان آن را گرد  ست که بر جای حکم نشان داردا از نشانهای اسپ یکی آنبَُود اما آنچه فرخنده 

 :و رسول علیه السالم گفت .سرما طاقت ندارده یا سرخ بُبَود و فرخ، و هر اسپی که مویش زرد بَُود مبارک 

دالورترین : »و امیر المومنین علی رضی اهلل عنه گفته است  .«ُبَود )=سرخ و سفید( شقراَ رونده ترین اسپان »

و از اسپان خنگ آن به  .«سمند هنرتر تر سیاه، و با نیروتر و نیکوخوتر خنگ، و با اسپان کمیت است، و بی باک

، و این مقدار جهت شرط کتاب یاد کرده بَُود که پس سرو ناصیه و پا و شکم و خایه و دم و چشمها همه سیاه 

نستندی، از بهر آنک ه از عجم ندابه روزگار پیشین در اسپ شناختن و هنر وعیب ایشان دانستن هیچ گروه بِ  .شد

و امروز هیچ  .ایشان آوردندی درگاهِ ه جهان ازان ایشان بود، و هر کجا در عرب و عجم اسپ نیکو بودی ب لِک مُ 

 .ست، و دیگر آنک جهان ایشان دارندا ه از ترکان نمیدانند، از بهر آنک شب و روز کار ایشان با اسپگروه بِ 

 

  



 

 : نازیال خلخالی ویراستار  – انجمن روناک  تهیه و انتشار : 42صفحه : 
 

  
 

 یخ و آداب جشن نوروزرساله ای در منشٔا و تار -نوروزنامه 

 ی او باز و هنر او و آنچه واجب آید درباره اندر ذکر - ۱۴بخش 

  ی : ها  بر اساس نسخه

 خانه عمومی برلین تصحیح مجتبی مینوی کتاب (۱

 تصحیح علی حصوری ۱۹۶۲ی برلین چاپ عکسی مسکو  نسخه (۲

 منسوب به

 حکیم عمر خیام

 

 اندر خاصیت و هنر باز و احکام آن

لوک چنانک اندر مُ بَُود خویها  ند، و وی را دوست دارند، و در بازوی شادی آرَ ه ست، و با لوکمُ  شکارگاهِ  مونِس  باز

 ست، و شاهِ ا خوار باز گوشت جانورانِ  و پیشینگان چنین گفته اند که شاهِ  .، از بزرگ منشی، و پاکیزگیُبَود 

ه این حال باز ب هرِ گوهرهاء گدازنده زر، و از بَ  یاقوت، و شاهِ  گوهرهاء ناگدازنده اسپ، و شاهِ  گیاه خوار چهارپایانِ 

دیگر را نیست، و عقاب از وی  باز را حشمتی است که پرندگانِ  و مر .دیگر مردمانه ست که با تر لوک مخصوصمُ 

بی فال دارند، و چون باز ه و پادشاهان دیدار وی را ب .ولیکن وی را آن حشمت نیست که باز را ،تر است بزرگ

و بر  ؛دست آیده سوی پادشاه کند، دلیل آن باشد که وی را والیتی نو ب بی سبک بردست وی نشیند، و روعَ تَ 

ک در آید، و لِ مَ  کارِ ه برخاستن سر فرود آرد و باز بردارد دلیل کند که ضعفی ب وقتِ ه عکس، و چون به خالف این ب

هار آوقت برخاستن ه نگ کند، تشویش سپاه باشد، و چون بد، یا شکار بگیرد و برگرفته بانَ کُ  ُکند چون برخیزد و

چشم ه ک( بلندی گیرد، و چون بلِ چشم راست سوی آسمان نگرد کارهای)مَ ه نکند نقصانی پدید آید، و چون ب

زمین بسیار نگرد ه د، و چون بوَ ان بسیار نگرد دلیل ظفر و نصرت بُ مچپ نگرد خللی باشد، و چون )بر( آس

 .شکارگاه با بازی دیگر جنگ افتد دشمنی نو پدید آیده ون باز آسوده باشد و بمشغولی باشد، و چ

تر سپیدچرده  شکار حریصه ست، ولیکن از همه سپیدچرده بهتر و باز سرخ فام و یا زرد تمام، و با انواع بسیار

ین هر دو سرخ فام درست تر، ا تر و تندرست تر، و از و پس از وی زرد حریص .و بدخوبَُود ، ولیکن بیمارناک ُبَود 

، و شنودم از بازرگانی که در ایام ما بودند که هیچ کس از ماهان مه بَُود کالبد از همه بزرگتر ه و ب .ُبَودلیکن بدخو 



 

 : نازیال خلخالی ویراستار  – انجمن روناک  تهیه و انتشار : 43صفحه : 
 

  
 

و علی  .را، که کار ایشان سالی دوانزده ماه شکار کردن بود)= هر مرغ شکاری( ره شکَ بهتر شناخته اندر اِ  79وشمگیر

ولیکن همه متفق بودند که هیچ کس از ماهان مه به  ،درخستو بود نیز نیکو شناختیه االر بکامه که سپاهس

 ی و او چنین گفته است که همه .ست بزرگ تصنیف ویا ره نامکَ زبان کوهی کتابی شِ ه و او را ب .ندانستی

رد و و گِ ُبَود ست که سخت گوشت ا آن ناتمام، ولیکن شرط اندر اختیار باز ی ه از آمیختهرنگ بِ  جانوران یک

، و حوصله ُبَود ، و پیشانی و چشمهاش فراخ بَُود رد دیگر، چنانک سر کوتاه و خُ  پیوسته، و اندامهاش در خور یک

رد و کوتاه، و پنجه بر. و گوشت وی سخت، و ساقهاش سطبر و گِ َط ران سِ  مچه وست، و دُ فراخ، و سینه پهن و پَ 

تر سپیدچرده یا زرد تمام یا  هر بازی که بدین صفت بود آن بیش .خنان سیاه و پای سبزانگشتان قوی، و نا، نیکو

 .همه قیمتی ارزده ، و نادر افتد و بُبَود سرخ تمام 

یک روز باز دار خویش را)دید( باز بر  .چنین گویند که ماهان پادشاهی بزرگ بوده است عاقل و کافی - حکایت

ست، و ا خویش پادشاه پرندگان تنِ ه ای عجب باز ب»  :وبش بزدند، گفتدست آب میخورد، بفرمود تا صد چ

عزیز ملوک بر دست و تو آب  !چنین بی ادبی کنی ست، روا بود که تو اینا غمگسار و عزیز دست پادشاهان

شکارگاه تشنه گردم چون کنم که ه زندگانی خداوند دراز باد چون ب» :بازدار گفت «؟خوری، یا جز آب چیزی دیگر

و که باز تواند داشت که تو آب خوری یا چیزی دیگر که تُبَود ه که اهل آن کسی دیگر دِ ه ب» :گفت «؟باز بامن بود

 .«را بدان حاجت باشد

بر منظره نشسته بود، و امیر  .فخرالدوله امیر ابوالعباس بود برادرِ  دِب مؤ  شنیدم که بوعبداهلل خطیِب  - حکایت

خادمی باشه بر دست داشت، آن باشه بخواست و بر دست  .ابوالعباس کودک بود از پیش وی فرود آمده بود

چون سوی عبداهلل خطیب آمد او را مالمت نمود، و  .بینداخت ()=آب دهان ن میان از دهن خیوآ در .نشاند

را امروز مالشی دادمی که و ردی و این ادب نیاموخته من تنوز خُ ستی که تو ها اگر نه آن» :روی ترش کرد و گفت

کان بر دست تو چنین بی ادبی کنی کز لِ عزیز مَ  .زاده ای کلِ ک و مَ لِ اهلل تو مَ  ای سبحان» :آنگاه گفت .«بازگفتندی

شما » :این بگفت، پس نعلین برداشت، و آن خادم را نعلینی چند بر گردن زد، و گفت .«دهان خیو بیندازی

 .«ره بر دست دارند و خیو اندازندشکَ یشان بی ادبی میآید که اِ ا زادگان را چنین می پرورید کز ملک

  

                                                           
وشمگیر لقب  » ی دهخدا آمده است: نامه در لغتحصوری. منتها در تعلیقات خود چیزی نوشته و نه ر این مورد نه مینوی . د77

 «ابومنصور ظهیرالدوله است.



 

 : نازیال خلخالی ویراستار  – انجمن روناک  تهیه و انتشار : 44صفحه : 
 

  
 

 رساله ای در منشٔا و تاریخ و آداب جشن نوروز -نوروزنامه 

 گفتار اندر منفعت شراب - ۱۵بخش 

  ی : ها  بر اساس نسخه

 خانه عمومی برلین تصحیح مجتبی مینوی کتاب (۱

 تصحیح علی حصوری ۱۹۶۲ی برلین چاپ عکسی مسکو  نسخه (۲

 منسوب به

 حکیم عمر خیام

 

 اندر منفعت شراب و خاصیت آن

داناآن طب چنین گفته اند، چون جالینوس و سقراط و بقراط و بوعلی سینا و محمد زکریا که هیچ چیز در تن 

غم را ببرد، و دل را  : ست کها و خاصیتش آن .تر از شراب نیست، خاصه شراب انگوری تلخ و صافی مردم نافع

رو سرخ کند، و پوست تن را تازه و روشن  ی خرم کند، و تن را فربه کند، و طعامهای غلیظ را بگذارد، و گونه

شراب را بیماری کم کند و  ی ندهلیر کند، و خورَ خی و بد دل را دِ خیل را سَ گرداند، و فهم و خاطر را تیز کند، و بَ 

خواره را  و سبب آنک می اغلب تندرست باشد، از جهت آنک تبها و بیماری که از خلطهای لزج و فاسد تولد کند

 .گاه گاه میفتد، و گاه اسهال نگذارد که خلط بد در معده گرد آید

 دانش، و گروهی معیارِ  ی صراِف عقل، و گروه دِ مرد خوانده اند، و گروهی ناقِ  ِک حَ و گروهی زیرکان شراب را مَ 

و هر که پنج قدح شراب ناب  .مالغَ  حُ ر  فَ خوانده اند و گروهی مُ  )=لقب شراب( و بزرگان شراب را صابون الهم .هنر

و سرآید و گوهر خویش پدید کند. و بیگانه را دوست گرداند و اندر ا ست از نیک و بد ازا بخورد آنچه اندرو

ست، و از لطیفی که ا م بنشاند بسیاره د او را همین خاصیت است که دوستان را بهو اگر خو .دوستی بیفزاید

ست از چرب و شیرین و خوش و ترش بیش از یک سیری نتوان ا ست از همه خوردنیها که در جهانا شراب

ر و سیا و اگر بیش خوری طبع نفور گیرد، و باز مر شراب را هر چند بیش خوری بیش باید، و مردم از .خورد

ست و شراب بهترین ا و در بهشت نعمت بسیار .ستا شرابهای  نگردد و طبع نفرت نگیرد، که وی شاه همه

تقدیر و ه خود مخصوص نکردی)هر چند نعمتهای دو جهانی به ست، و اگر نبودی )ایزد آن را( با نعمتهاء بهشت

و دیگر  «.هوراَط  راباُ م شَ هُ بِ م رَ قیهُ سَ  وِ »کتاب خود یاد فرموده است که  موثق(=) مِ حکَ ست( چنانک در مُ ا ارادت او



 

 : نازیال خلخالی ویراستار  – انجمن روناک  تهیه و انتشار : 45صفحه : 
 

  
 

او از  هِ زِ ست در وی ولیکن بِ ا مردمان را منفعت بسیار«ُ ماهُ فعَ ن نَ ما اکبر مِ هُ ثمَ اَ  لناس وَ لِ  عَ نافِ و مَ » :جای میفرماید

نگردد، و این چنان بال و وَ ا تا برُبَود ه زِ تر از بِ  او بیش ی هخردمند باید که چنان خورد که مز .ستا تر نفع بیش

و ا جایی رساند که از اول شراب خوردن تا آخر هیچ بدی و ناهمواری ازه ریاضت کردن نفس خود را به باشد که ب

 .درجه رسد شراب خوردن او را زیبدچون بدین  .کردار اال نیکویی و خوشیه گفتار و به در وجود نیاید ب

 

 اندر منفعت و مضرات شراب و دفع آن

شرابها یاد کنیم از گفتار  مضرِت  ت و دفعِ ر  ِض شراب و مَ  ست، اکنون فصلی در منفعتِ ا راب بسیارش و فضیلتِ 

 : طباء بزرگو اَ  ،و خواجه ابوعلی سینا، و محمد بن زکریاء رازی ،جالینوس حکیم

  ِغریزی را بیفزاید، و تن را  اصلی یعنی حرارِت  طعام را هضم کند، و حرارِت  :مست کننده شراِب  منفعت

 .نشاید کودکان را که سخت گرم مزاج باشند :مضرتش .بول و عرق و بخاره قوی کند و پاک گرداند ب

آب و گالب ممزوج کنند تا زیان ه این شراب ب خوردنِ ه گرم مزاج را ب اگر آید حاجت مردمِ  :مضرتش دفعِ 

 .نکند، و السالم

  بول اندک ه غذاء کمتر دهد، و مردمان گرم مزاج را بشاید، و صفرا براند ب : شراب سپید و تنگ منفعت

با   :دفع مضرتش.  مفاصل آرد سودایی را از وی شکم پر باد گردد و دردِ  ی معده خداوندِ  :مضرتش. اندک

ی  ی نرم و نازک/قلیه گوشت پخته)=و تباهه  جات( )=ادویهتوابل  و )=آش ماست/شوربا( سپیدباها

 .خشک کنند تا زیان ندارد و منفعت کند(نبادمجا

  ست، مردمانِ ا ترین شرابها چون نیکو آید موافق )=لطیف(: کنُ شرابی که نه تیره بود و نه تُ  منفعت 

آب و ه ممزوج کنند ب  : دفع مضرتش. مردمان گرم مزاج را زیان دارد :مضرتش. معتدل مزاج را شاید

 .زیان ندارد تاکنند  80نقلیگالب و 

 [،... مضرت]. باد بشکند، و بلغم را ببرد، و درد معده و درد شکم را سود دارد :شراب تلخ و تیره  منفعت  

 .زیان ندارد ند تانترش ک یها همیو ُنقلترش خورند، و ی آب ممزوج و با طعامهاه ب :دفع مضرتش

                                                           
ُنقل آن چه بعد شراب از قسم ترش و نمکین و » ی شراب میگوییم سابقًا نقل گفته میشده است. غیاث اللغات:  آن چه امروز مزه. 78

ل و آن هر سه شراب است و رباب است و کباب است، نه ُنق  و فزون،در مجلس احرار سه چیز است «  منوچهری:« کباب و غیره خورند.
وین هر سه در این مجلس ما در نه صواب است، دفتر به دبستان بود و ُنقل به بازار، وین نرد به جایی که   ، دنر یبود ما را نه دفتر و ن
 « و ُنقل بسیار نخورد.از پیش یاران برندارد  نو میوه و ریحا»اخالق ناصری: « خرابات خراب است...



 

 : نازیال خلخالی ویراستار  – انجمن روناک  تهیه و انتشار : 46صفحه : 
 

  
 

 د سود داردوَ دل و معده را قوی کند، و بادها بشکند و تبها که از بیماری خاسته بُ  :شراب ریحانی منفعت .

 ُنقلو گالب و بنفشه،  ،کافوره ب   :دفع مضرتش. سر آورد و زود بر سر رود چشم و دردِ  دردِ   :مضرتش

 .میوهاء ترش گردانند

 نشاید مردمان را   :مضرتش. سر شود و برا خون در تن بیفزاید، و رگها پر کند، و بخار از :شراب نو منفعت

خشک با افزار  ها هقلی  :دفع مضرتش. که تری دارند، و باد بریشان غلبه دارد، و تنهاء پر خلط دارند

 . خشک کند ی میوه ُنقلباید خورد، و )=ادویه( 

 [...شراب :] از بخار در رنج رم را بشاید، و آن را)که( گَ  ست، و معده و جگرِ ا خداوندان باد و بلغم را نیک

با آب بیامیزند و کشکاب    :دفع مضرتش. مردمان الغر را خشک و نزار را زیان دارد :مضرتش. باشد

 . خورند، و طعامهاء سرد و میوه هاء تر زیان دارد

  َق :مزوج و مُ شراب م ست، و مردمان گرم ا سر رنج باشد نیک مار سخت کند، و یا از دردِ کسی را که خُ   رو 

  :دفع مضرتش.  باد در شکم انگیزد، و درد بندها آرد، و معده و جگر را سرد کند : مضرتش. شایدمزاج را 

 .میوه خشک کندُنقل و افزار بسیار کند، و  جات( )=ادویه با گوشتابه و قلیه با توابل

  آرزوی مجامعت  :مضرتش. رهاء گرم دارند شایدگمردمانی را که معدها و ج  :رشی زندبه تشرابی که 

رف و حلوا و شیرینی ص )=آش ماست/شوربا( با سپیدباهاء : دفع مضرتش. ببرد، و پیها را سست کند

 زیان ندارد، خوردن تا

 ن فَ زودی عَ ه خون را ب  : مضرتش. دوَ تر و زودگوارتر از همه شرابها بُ  لطیف :شرابی که آفتاب پرورده باشد

ریباس و ُنقل کنند، و )=آش انار( و سماق و ناربا   )= آش بلغور با سرکه(باسکبا   :دفع مضرتش. گرداند

 . زیان ندارد انار کنند، و از پس او سکنجبین خورند تا

 ست ا خشکی دارد و موافقه مزوج باشد، میل بو صافی باشد مانند شراب مَ ا آنچه از  :شراب مویزی

بود مانند شراب سیاه باشد و بدگوارد، و سودا آنچه تیره   :مضرتش. را )=دارای مزاج گرم( محروران

سکنجبین و آب کاسنی  :دفع مضرتش. انگیزد، و باد در شکم افگند، و شکن برآورد، و راههاء جگر ببندد

 ...و تخم خیار با خیار بادرنگ



 

 : نازیال خلخالی ویراستار  – انجمن روناک  تهیه و انتشار : 47صفحه : 
 

  
 

 ست، وا غلیظ و بدگوار: مضرتش. تن را فربه کند، و خون بسیار راند، خاصه که نو باشد  :شراب خرمایی 

شراب انار و سکنجبین و داروهایی که سودا را   :دفع مضرتش. راه جگر ببندد، و خون سودایی انگیزد

 . زیان ندارد کار دارد تاه براند ب

 داستان پدید آمدن انگور

 .ا پدید آمد و می چگونه ساخته اندکج ین باب این مقدار کفایت باشد، اکنون پیدا کنیم که انگور ازا در

پادشاهی بود کامگار و فرمانروا، باگنج و خواسته بسیار، و لشکری بی ة راه تواریخ نبشته اند که به اندر - حکایت

و شمیران کی بهر ا زمیران، و این دِ شمار، و همه خراسان در زیر فرمان او بود، و از خویشان جمشید بود، نام او شَ 

لیر و مردانه و با زور بود، و د نام او بادام، سخت دِ و او را پسری بو .ست، آبادان او کرده استا ست، و هنوز برجاا

مگر روزی شاه شمیران بر منظره نشسته بود، و بزرگان پیش او، و پسرش  .ن روزگار تیراندازی چون او نبودآ در

 . زمین نشسته زیر آمد و به مایی بیامد و بانگ میداشت، و برابر تخت پاره ای دورتر بقضا را هُ  .بادام پیش پدر

 .مای را بگزدهمای پیچیده و سرش در آویخته، و آهنگ آن میکرد که هُ  میران نگاه کرد ماری دید در گردنِ اه شَ ش

بادام  «؟صواب بیندازده ای شیر مردان این همای را از دست این مار که برهاند و تیری ب» :شاه شمیران گفت

مای هیچ گزندی ه در زمین بدوخت و بهمار  تیری بینداخت چنانک سرِ  .«ای ملک کار بنده است : »گفت

  .همای خالص یافت و زمانی آنجا میپرید و برفت .نرسید

میران بر منظره نشسته بود، آن همای بیامد و بر سر ایشان میپرید و پس بر قضا را سال دیگر همین روز شاه شَ 

شاه نگاه کرد و  .انگی چند بکرد و بپریدچیزی از منقار بر زمین نهاد، و ب،زمین آمد، همانجا که مار را تیر زده بود 

ه و امسال ب. ست که ما او را از دست آن مار برهانیدیما پنداری این همان»  :با جماعت گفت .آن همای را بدید

 !«بروید و بنگرید و آنچ بیابید، بیارید .حفه آورده، زیرا که منقار بر زمین میزندمکافات آن باز آمده است و ما را تُ 

شاه  .کس برفتند و بجملگی دو سه دانه دیدند آنجا نهاده، برداشتند و پیش تخت شاه شمیران آوردنددو سه 

ه هما این دانها را ب»  :داناآن و زیرکان را بخواند، و آن دانها بدیشان نمود، و گفت .کرد، دانه ای سخت دید نگاه

متفق شدند که این را بباید  «؟ها چه میباید کردنما را با این دان ؟ینا چه میبینید اندر .تحفه آورده استه ما ب

 .شت و نیک نگاه داشت تا آخر سال چه پدیدار آیدکِ 

رداگرد او پرچین کن تا چهارپا اندرو راه در گوشه ای بکار، و گِ » :و گفت باغبان خویش داده پس شاه تخم را ب

 پس باغبان همچنین کرد، نوروز ماه بود، یک !«هر وقت احوال او مرا مینمایه نیابد، و از مرغان نگاه دار، و ب



 

 : نازیال خلخالی ویراستار  – انجمن روناک  تهیه و انتشار : 48صفحه : 
 

  
 

 .شاه با بزرگان و داناآن بر سر آن نهال شد .باغبان پادشاه را خبر کرد .ین تخمها برجستاچندی برآمد، شاخکی از

گها پهن بلَ  چون مدتی برآمد شاخهاش بسیار شد، و .و بازگشتند !«ما چنین شاخ و برگ ندیده ایم» :گفتند

باغبان  .و در آویختا از تر به کبوتران دهند( ای شبیه ارزن که بیش )=دانهمثال گاورسه ب گشت، و خوشه خوشه

نهال او را  .دیدار درخت شده شاه دگر باره با داناآن ب .«تر نیست ین خرما در باغ هیچ درختی از»  :نزدیک شاه آمد و گفت

این  رِ ر برسد تا بَ صبر باید کرد تا همه درختان را بَ » :گفت .و در آویخته، شگفت بماندا دید درخت شده، و آن خوشها از

  !«درخت چگونه شود

در آمد، و میوها چون  )=پاییز( تا خریف .کمال رسید، هم دست بدو نیارستند کرده چون خوشه بزرگ کرد، و دانهای غوره ب

د چون عروس آراسته، خوشها بزرگ شده، درخت انگور دی .باغ آمده شاه ب. سیب و امرود و شفتالو و انار و مانند آن در رسید

ن متفق شدند که میوه این آهمه دانا .همی ریخت وا سیاهی آمده، چون شبه میتافت، و یک یک دانه ازه و از سبزی ب

ن دلیل میکند که فایده این در آب آ کمال رسیده است، و دانه از خوشه ریختن آغاز کرد، و بره و درختی ب ،ستا درخت این

ن همی آ و هیچ کس دانه در دهان نیارست نهادن، از .می کردن، تا چه دیدار آیدخُ  آب این بباید گرفتن و در ست،ا این

می نهادند و آب آن انگور بگرفتند، و خم پر کردند، و باغبان جا در باغ خُ  همان .ترسیدند که نباید که زهر باشد و هالک شوند

 .و بازگشتند .«هر چه بینی مرا خبر کن» :را فرمود

رمی ه ناین شیره همچون دیگ بی آتش میجوشد، و ب» :جوش آمد باغبان بیامد، و شاه را گفته چون شیره در خم ب

باغبان روزی دید صافی و روشن شده چون یاقوت سرخ میتافت و آرامیده  !«چون بیارامد مرا آگاه کن» :گفت .«اندازد

مقصود و فایده » :ن حاضر شدند، همگنان در رنگ صافی او خیره بماندند، و گفتندشاه با داناآ .در حال شاه را خبر کرد .شده

را از زندان بیارند، و )=قاتل( ن نهادند که مردی خونی آ پس بر !«ست یا پازهرا اما ندانیم که زهر ! ستا ین درخت اینا از

چون بخورد اندکی روی ترش کرد،  .خونی دادنده ین با چنان کردند، و شربتی از .ین شربتی بدو دهند، تا چه پدیدار آیدا از

در طرب کردن و سرود گفتن و کون و کچول  .شربتی دیگر بدو دادند !«بلی» :گفت «؟دیگر خواهی» :گفتند

پس هر چه  ،یک شربت دیگر بدهید» :آمد و شکوه پادشاه در چشمش سبک شد، و گفت )=رقصیدن، قر دادن( کردن81

پس شربت سوم بدو دادند، بخورد و سرش گران شد و بخفت، و تا دیگر  !«مرگ را زاده اند خواهید بمن بکنید که مردان

 . روز بهوش نیامد

 ؟روز خوردی و خویشتن را چون میدیدی ن چه بود که دیو پرسیدند که آا از .هوش آمد پیش ملک آوردندشه چون ب و

شخواری دُ ه نخستین قدح ب !ن بیافتمیآ اما خوش بود، کاشکی امروز سه قدح دیگر از !نمیدانم که چه میخوردم» :گفت

                                                           
کاچول با جیم فارسی بر وزن شاغول کون : » برهان قاطع. کجول بر وزن قبول ، جنبانیدن جفته و سرین باشد به هنگام رقصیدن. 79

از آن جمله پنجاه من بار کرد/ چو »    :فرهنگ رشیدی«.  جنبانیدن باشد یعنی حرکت دادن سرین به وقت رقصیدن و مسخرگی کردن
 «نشاط دریشان آمد و رقص و کچول آغازیدند. »  :راحة الصدور«. رقاص کاچول بسیار کرد



 

 : نازیال خلخالی ویراستار  – انجمن روناک  تهیه و انتشار : 49صفحه : 
 

  
 

بخوردم نشاطی و طربی در دل ح چون دوم قد .ام قرار گرفت طبعم آرزوی دیگر کرد چون در معده .خوردم که تلخ مزه بود

جهان  و غمِ  .هیچ فرقی نیست پنداشتم میان من و شاه .من آمد که شرم از چشم من برفت، و جهان پیش من سبک آمد

  .شاه وی را آزاد کرد از گناهی که کرده بود !«خوش در شدم خواِب ه و سوم قدح بخوردم ب .بر دل من فراموش گشت

از بهر آنک در هیچ طعامی و میوه ای  .بدین سبب همه داناآن متفق گشتند که هیچ نعمتی بهتر و بزرگوارتر از شراب نیست

ن آ و بعد از .82 میران را معلوم شد شراب خوردن و بزم نهادن آیین آوردست، شاه َش ا یست که در شراباین هنر و خاصیتی ن

 83 را غورههَ  ست، آن را بها شتند هنوز برجاو تخم انگور بکِ ا هم از شراب رودها بساختند و نواها زدند، و آن باغ که در

 باشد به ةراه مه جهان پراگند، و چندان انگور که بهه به ةو چنین گویند که نهال انگور از هرا .ستا میخوانند و بر در شهر

 ت.سا و فضیلت شراب بسیار 84یچ شهری و والیتی نباشد، چنانک زیادت از صد گونه انگور را نام بر سر زبان بگویند،ه

 
                                                           

   ی آن را به یاد نمیاورد: ی داستان یدایش شراب داستان دیگری را میاورد با ذکر این نکته که کتاب و نویسنده جتبی مینوی درباره. م80
تاب است آن است که گویند جمشید انگور را بسیار دوست کست و نمیدانم منسوب به کدام ا چنان که در افواه داستان پیدایش شراب 

داشت. امر کرد که قدری در خم ریخته نگاه دارند. چنین کردند و سر ُخم را پوشاندند. چون زمستان رسید رفتند که اندکی از آن بیارند 
مواظبت کنید که کسی از آن نخورد. کنیزکی که از رنج دردی بی درمان از عمر به تنگ آمده بود تلخ شده بود. گفتند این زهر شده است، 

اندکی از آن خورد به قصد آن که از زحمت زندگی رهایی یابد بهبودی یافت، راز خاصیت شراب مکشوف شد. اما حکایتی به وصفی 
کتاب نیز آمده است، و ناشر کتاب احتمال میدهد که راوندی آن را از  دورراحة الصآورده در کتاب  نوروزنامهشبیه به تفصیلی که حکیم در 

ی  ی روان شاعرانه که خود او بدان اشاره نموده است اخذ کرده باشد. و عین عبارت راوندی که هیچ طرف نسبت با انشای ساده الشراب
 لطیف خیام نیست این است: 

و کبار در حضرت بار َسماَطین خدمت کشیذه لک لکی بیامذ ماری در گردن آویخته و  داذ جشنی عظیم بوبو آورده اند که به دور کیق»
محکم شذه و بر شکل داذخواهان و فریاذخوانان در مقابل تخت ملک بر زمین نشست و به زبان مرغان از دست مار فغان درگرفت. یکی 

اثت به حضرت ملک آورده و با او استظهار وثوقی غاست ستان درمانده است و این بی زبان از دست این حیوان جان»از ُحجاب گفت:
مار در زمین دوزم تا مرغ راه  واثق بوذی فرموذ که من به تیر سر کیقباذ برگشاذ تیر قادر و »نتوان که از ما ایمن باشد تا او را برهانیم.

به امضا رسانیذ و مرغ به فراغ خالص یافته از چشمها َمِلک رای  .«رای اعلی برتر است»هوا بردارذ و ما را به زار و وار بگذارذ. گفتند: 
کنان به همان موضع فروذ آمذ پنج دانه در دهان خدمت  غایب گشت. بعد از زمانی چون مستبشری و مستظهری گرازان و نازان حلقه

این دانه آورده است حاضر  ذیموی او نم کنان سر بر زمین نهاذ و به غیبت تشریف داذ. ملک فرموذ که مکافات این احسان که درباره
این از نوارد دهر و غرایب عصر است. »یست. چون به کنار تخت نقل کردند َمِلک فرموذ که این چه شایذ بوذ گفتند: چکنیذ تا خوذ 

چشم ما چنین چیزی ندیذه است و گوش جنیس این واقعه نشنیذه، اصناف مردم را از علما و حکما و اطبا و دهاقین و رهابین و 
لسوفان و عطاران و بقاالن و مردم کشاورز را حاضر کردند و به خدمت تخت اعلی آوردند. هر کسی سخنی میگفت و ُذر ی میسفت فی

 اتفاق رب آن نهاذند که این دانه هرچ را بشایذ از این قدرکاری نگشایذ در زمین دفن باید کرد تا از او چه زایذ. در جایی حصین روذباری
ی طاووس  رت او ناموس اجنحهضتعهد افزودند تا به مدت نبت از هر یکی شاخی جست که خ اری بکشتند و درجستند و برطرف مرغز

م کرد و بدیذ و وصیتی کی الیق بوذ تقدیم فرموذ و در تعهد فزوذ تا به انگور بوذ و لط ف خوذ بنموذ. بشکست. خبر به کیقباذ رسیذ تجش 
به میوه سر بفراشت از او دیگر دانها ببایذ کاشت تا زیب باغها و آرایش راغها از او حاصل خضرت نصرتی داشت و  راین نبات د»گفتند: 

شوذ. چو بسیار شذ نمیارستند خوردن چه بر منافع و مضار واقف نبوذند. ملک فرموذ که منفعت این در آب و شراب توانذ بوذ. چو آب 
تعجب ماندند بر آن نهاذند که جمعی مباح الدم را حاضر بایذ کردن تا بگرفتند و در خنب کردند. به جوش آمذ. فیلسوفان از آن در 

تجربت حاصل آیذ. سه کس مختلف المزاج را بیاوردند و به اکراهی عظیم با صذهزار بیم شربتی هر یکی بازخوردند. به دوم شربت 
ط در ایشان آمذ و رقص و کچول آغازیذند و لور جون به پنجم رسیذ نشا  گستاخ شذند. و به سوم شربت فریاذ کردند تا جهارم بیاوردند،

و سمسول ورزیذند و کس را باالی خوذ ندیذند. زبان به دشنام کیقباذ کشیذند چون به غایت مستی رسیذند. روز دیگر صبر نمیتوانستند 
ط غمی آرذ و مرگی بریشان یشان نگذرذ ایمن نشایذ بوذ که این نشاا چهار فصل بر تا »و بزرگان در آن شروع نمییارستند، گفتند: 

منفعت آن دانه این »گفتند: « گمارذ.. در چهار فصل چند کس را این  شراب بداذند تا فواید شراب روی نموذ و همه را نشاط افزود.
 «بعد از آن مجلس و جمع احباب بذان میجستند...« بود.
 . ۳ج معجم البلدان.ش. به ای بوده بر در شهر هرات. ر ُغوَره یا ُغوَرج )معر ب(، نام قریه. 81
 (. ۳۱)ص« تر و لذیذتر. سواد هرا صد و بیست لون انگور یافته شود هر یک از دیگری لطیف رو د»نظامی عروضی:  ی چهار مقاله. 82 
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 رساله ای در منشٔا و تاریخ و آداب جشن نوروز -نوروزنامه 

 گفتار اندر خاصیت روی نیکو - ۱۶بخش 

  ی : ها  بر اساس نسخه

 خانه عمومی برلین تصحیح مجتبی مینوی کتاب (۱

 تصحیح علی حصوری ۱۹۶۲ی برلین چاپ عکسی مسکو  نسخه (۲

 منسوب به

 حکیم عمر خیام

 

 اندر فضیلت روی نیکو

فرخ داشته اند، و چنین گفته اند که سعادت فال ه روی نیکو را داناآن سعادتی بزرگ دانسته اند، و دیدنش را ب

و مثال این چنان نهاده اند چون  .ثیر کند که سعادت کواکب سعد بر آسمانمردم همان تأ  نیکو در احوالِ  دیدارِ 

 عکِس  و چون مثالِ  ؛مردم برسانده مثل جامه که عطر اندر صندوق بود که از وی بوی گیرد و بی عطر آن بوی ب

ثیر ست از تأ ا دیگر جای عکس برساند، زیرا که نیکویی صورت مردم بهریه فتد و بی آفتاب بآفتاب که بر آب ا

مه خردها ه مه زبانها ستوده است و بهه مردم پیوندد، و نیکویی بهه تقدیر ایزد تعالی به کواکب سعد که ب

  .پسندیده

طبع اندر تازگی آرد، و لیکن هیچ ه بست که مردم از دیدارشان شاد گردد، و ا نیکو بسیار ءو اندر جهان چیزها

و گفته اند روی  .آن نرسده جای روی نیکو نیست، زیرا که از روی نیکو شادی آید، چنانکه هیچ شادی به چیز ب

غایت رسیده ه بختی ب ست، و چون روی نیکو با خوی نیکو یار شود آن نیکا بختی این جهان نیکو دلیل نیک

یکی  :و مر دیدار نیکو را چهار خاصیت است .)و( خلق گردد د محبوب خداوَ کو بُ ظاهر و باطن نیه و چون ب .باشد

جوانمردی و مروت راه دهد، ه دیگر آنک به آنک روز خجسته کند بر بیننده، و دیگر آنک عیش خوش گرداند، و س

دلیل بهره ای بود اول روز از روی نیکو شادی یافت ه زیرا که مردم چون ب .مال و جاه زیادت کنده و چهارم آنک ب

وی خوش گردد، و بی غم شود، و  چون با وی نشست عیش بر .از بهرها، خجستگی، که آن روز جز شادی نبینند

وی قرار گرفت، و دیدار نیکو یافت، اگر چه بی مروت و سفله کسی بود، مروت و جوانمردی در  چون این حال بر
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مال ورزیدن ه او نیز از بهر عیش خویش ب .تعظیم نگرنده و چون مردمان وی را با روی نیکو دیدند ب.وی بجنبد

  .کوشش بیش کند

و رسول علیه السالم گفته  .و چنین گفته اند که روی نیکو پیر را جوان کند، و جوان را کودک، و کودک را بهشتی

و هرکس از روی  .«حاجت خویش از نیکو رویان بخواهید» :گفت .«جوهالوُ  سانِ ن حِ کم مِ بوا حاجاتِ طلَ اَ » :است

مر روی نیکو را صفت کرده اند و لقبی نهاده، گروهی میدان عشق نهاده اند، و  )= شوخی، زیرکی( تطارَ شَ 

اما خداوندان علم فالسفه گفته  .ه مهر، و پیرایه آفرینش، و نشانه بهشت گفته اندضگروهی صحرای شادی، و رو

خوی ذات او، و ه ست که راه نماید با آفریدگار خویش اثر و از .ست، و طلب علم بدوا اند که سبب آفرینش ایزد

پس چون  .ستا ست ، و آراستگی هموار باعتدالا طبیعیان گفتند که همه چیزها را زیادت و نقصان و اعتدال

اعتدال بر پای ه پای بود به رکیب مینماید، و این عالم که به تد، که خویشتن را بوَ ر بُ ت بنگرید صورت اعتدال خوب

مکافات آن پاکی و پرهیزگاری ه ست، که با لعت آفریدگارو تناسخیان گویند که وی خِ  .وی آبادان باشده د، و ببو

فاما خداوندان معرفت گفته اند که وی شوق  .نور خویش او را کرامت کنده که بنده کرده بود اندر پیش، آن ب

ست که روضه ا است و باران رحمت رر سَ اند که وی منشو ست که شمع را بر افروزاند، و گروهی گفتها شمع

ست که حقیقت بر ا اند که وی آیت حق و گروهی گفته .معرفت را تازه میگرداند، و درخت شوق را بشکفاند

  .حق بازگردنده حقیقت وی به محققان عرضه همی کند، تا ب

 : از عبداهلل طاهر یاد کنیم اند، اگر همه یاد کنیم دراز گردد، و حکایتی و در دیدار نیکو سخنهاء بسیار گفته

خویش باز داشته بود، هر چند در باب او سخن  سپاهِ  چنین گویند که عبداهلل طاهر یکی را از بزرگانِ  - حکایت

پس چون حال بدان جا رسید، و هرکس از کار او ناامید گشتند این بزرگ را  .گفتندی از وی خشنود نگشت

ه بست، و ب مظالم نشست آن کنیزک روی بره وز که عبداهلل طاهر بقصه ای نوشت و آن ر .کنیزکی بود فصیحه

ای امیر » :گفت !«فردر غَ ن قَ ن استولی اولی و مِ ن مِ اِ فَ  فوْ العَ ذَ یا امیر خُ » :خدمت وی رفت، و قصه بداد و گفت

، «وهُ فَ ما یرجی عَ م مِ عظَ ک اَ بَ صاحَ  َب ن  ن ذَ یا جاریه اَ » :عبداهلل گفت !«هر که بیابد بدهد، و هر که بتواند بیامرزد

ن اِ  میر وَ ا االِ هَ یُ اَ » :کنیزک گفت «ست )که( آن را آمرزش توان کرد.ا ای کنیزک گناه مهتر تو بزرگوارتر از آن»

و ما » :گفت .«ست که باز توان زدا تو بزرگتر از آنه شفیع من ب»یعنی  «رده  َیخشیعظم مما اَ  یَک لَ فیعی اِ شَ 

کنیزک دست از روی برداشت، و روی  «؟ست این شفیع تو که باز نتوان زدا کدام:» گفت .«الذی الیرد کفیعَ شَ 

چون روی کنیزک بدید تبسم کرد و  !«هذا شفیعی ، اینک شفیع من، عبداهلل طاهر: » بدو نمود، و گفت
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 راو شی که تشفیعا که تو آوردی و عزیز خواه،بزرگا: »گفت !«همَ عظَ ن یوتیک ما اَ مَ  وَ  مهُ کرَ ما اَ  فیعَ شَ » :گفت

و  .جای او کرامتها کرده این بگفت و بفرمود تا آن سرهنگ را خالص دادند، و خلعت داد، و بنواخت و ب .«ستا

 .ستا ست و حرمت او چندا این بدان یاد کرده شد تا بدانی که مرتبت روی نیکو تا کجا

ن حال هنوز امیر آ همی آمد، و درتماشا شده بود، و از صحرا سوی شهر ه گویند سلطان محمود روزی ب - حکایت

ه نظارگیان بر پسری افتاد چرکین جامه ب در دروازه شهر رسید چشمش در میانِ ه چون ب .بود، و پدرش زنده بود

 :نان باز کشید و گفترفه و زیبا بود، تمام خلقت، معتدل قامت، عِ اما سخت نیکو روی و ُط  .دوانزده ساله قدرِ 

پدر ندارم »  :گفت «؟ای پسر تو چه کسی و پدر کیست» :چون بیاوردند گفت «.این پسرک را پیش من آرید»

فرمود تا آن  .«قرآن حفظ میکنم»  :گفت .«ه پیشه میآموزیچ: »گفت .«فالن محلت نشینده ولیکن مادرم ب

و هر چیزی پرسید، و چند کارش ا چون سلطان فرود آمد پسرک را پیش خواند. و از .سرا بردنده پسرک را ب

را قبول و پسر ت» :فرمود تا مادرش را بیاوردند، و گفت .رمود، سخت زیرک و رسیده بود، و اقبالش یاری دادف

مادرش را نیکوییها فرمود و پسر را جامهاء دیبا پوشانید، و  .«85کردم، من او را بپرورم، تو دل از کار او فارغ دار

هر روز بامداد که من هنوز بار » :گفت راو پسر . پیش ادیب نشاند تا خط و دانش آموخت و سالح و سواری

خدمت آمدی، سلطان چون از حجره ه پسر هر بامداد پگاه ب !«نداده باشیم باید که پیش من ایستاده باشی

و مقصود سلطان آزمایش خجستگی دیدار او بود، سخت خجسته  .خاص بیرون آمدی نخست روی او دیدی

و این پسر را از  .وی افگندی، هر مرادی داشتی آن روز حاصل شدی چون بیرون آمدی از حجره چشم بر .آمد

تر کرد و شایستگیها از وی  خویشتن نزدیکه سلطان هر روز او را ب .جمالش یکی صد شد جامه و نیکوداشتِ 

نعمت و تجمل این  .و زیادت میکرد، و مینواختا پدید میآید، و سلطان او را نعمت و خواسته میداد و اعتماد بر

 این پسر را سالش به .پسر( بسیار شد، و سلطان از عشق او چنان گشت که یک ساعت شکیبا نتوانست بود)

جده رسید، و جمالش یکی ده شد، و از مبارکی دیدار او سلطان را بسیار کارها و فتحهاء بزرگ دست داد، و ه

  .سلطانی بنشسته چندین والیت هندوستان بگشاد، و شهرهاء خراسان بگرفت و ب

چون او بیامد از سر خشم  .دل گشته بود خدمت آمد، و سلطان بی او تنگه عذری دیرتر به مگر روزی این پسر ب

 ؟کجا رسانیده ه م و با را از کجا برگرفتهو هیچ دانی که من ت؟ خویشتن را می شناسی !هان و هان» :و عتاب گفت

                                                           
کس نمیتواند باشد مگر ایاز اویماق که بعدها در روزگار سلطان  ین غالمی که سلطان محمود به این طور تربیت کرده است هیچ. ا83  

 ه.ق در گذشت.  ۴۹سال  درمسعود از سرداران معتبر شد و 
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چون سلطان  «؟ساعت از پیش من غایب شوی هره آن باشد که یکرا زَ و ت ؟و از خواسته و نعمت چه داری 

ست که میفرماید، من بنده را از خاک بر گرفت و بر ا سلطان بفرماید شنیدن، همچنان» :گفت ،خموش گشت

دولت خداوند پانصد هزار دینار زیادت دارم بی ضیاع و چهار پا و ه من یک فرو مایه بودم اکنون ب .فلک رسانید

بنده  ی ت داده است که در دولت خداوند پایه هیچ کس از پایهشمَ ت و حِ بَ رتَ را آن مَ  ندهک بَ لِ و مَ  .بنده و آزاد

بلندتر نیست و با این همه کرامت که با بنده کرده است و این نعمت داده و بدین درج رسانیده هیچ سپاس و 

نی، یکی از جهت آنکه دو معه منت بر بنده ننهد، بر دل خویش نهد، که بنده را از جهت دل خویش نیکو میدارد ب

خویش  ک تماشاگاهِ لِ اگر مَ  !ما کلِ تماشاگاه و باغ و بوستان دل م   ی فال گرفت، و دیگر که من بندهه دیدار بنده ب

ک را جواب آن پسر عجب لِ مَ .« شکر و دعا مقابله میکنمه نده ببَ  را بیاراید منت بر کسی نباید نهاد، هر چند منِ 

 .تشریف داد خوش آمد، و او را بنواخت، و

 

ست، این مقدار بدان یاد کرده شد تا بدانی که مرتبت ا و سخن بزرگان و اهل حقیقت در معنی روی نیکو بسیار

ست، و بزرگان مر روی نیکو را چه عزیز داشته اند، و این کتاب را از ا چه جایگاهه این عطا و خلعت ایزد تعالی تا ب

  .برای فال خوب بر روی نیکو ختم کرده آمد

 

 مبارک باد بر نویسنده و خواننده،

 هُ توفیقَ  سنَ حُ  عون اهلل وَ ت بِ مَ تَ 

 ة.حَ الَص  وَ  ةالمَ السَ  وَ ة عادَ السَ  یر وَ الخِ م بِ ختَ اَ  ب  رَ 


