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قصص االنبىا اثر ابواسحق ابراهىم بن منصور نىشابورى )قرن پنجم هجرى( 
نمونٔه دىگرى از متون کهن فارسى است که با نثرى ساده و روان نگارش ىافته است. 
منبع  که  مى پردازد  برگزىدگان  و  پىامبران  از  داستان هاىى  بىان  به  کتاب  اىن  نوىسندٔه 
و مأخذ آنها را در بسىارى از حکاىت هاى قرآن مجىد مى توان ىافت. داستان هاى 
شىرىن و دلپذىر اىن اثر ارزشمند، ضمن برخوردارى از ارزش ادبى، داراى ارزش 

نىز هستند. تربىتى 
ىکى از داستان هاى کتاب قصص االنبىا را با هم مى خوانىم.

داستان در آتش افکندن ابراهىم )ع(

به اخبار آمده است که نمرود منادى فرمود1 که بروىد و هىزم آرىد سوختن ابراهىم 
را که او را عذاب آتش خواهم کردن که او خداىان شما را پاره کرده است2 و گوىند آتش 
افروختن بدان بود3 که ابراهىم، نمرود را گفته بود که عذاب خداى من با آتش است. نمرود 

گفت: » من نىز تو را به آتش عذاب کنم تا که بُـَود که نصرت کند تو را؟«
آن گاه برفتند و هىزم بىاوردند و بر ىکدىگر نهادند و نفت در زدند و چنىن گوىند که 

چهار ماه هىزم گرد مى کردند و ابراهىم را بازداشته بودند.4 
آن گاه از زندان بىرون آوردند تا به آتش افکنند. نتوانستند نزدىک آتش شدن از تبش٭؛ 
درماندند. ابلىس بىامد به دشمنِى آدم، و منجنىق٭، اىشان را بىاموخت. منجنىق بساختند و 

سِر ابراهىم بر زانو بستند و در آن منجنىق نهادند و بىنداختند.
ابراهىم چون به مىان آتش بىارامىد، ملک ــ تعالى ــ آتش را بر وى سرد گردانىد و 
خطاب به آتش گفت: »اى آتش سردباش بر ابراهىم؛ سرد با سالمت باش«. و اگر چنان 

نگفتى ابراهىم از سردى طاقت نداشتى.
پس در مىان آتش تختى پىدا آمد تا ابراهىم بر آنجا بنشست. حوض آب پىش او پدىد 
آمد و نرگس و رىاحىن٭ ِگردبر     ِگرد تخت او بُرست و حلّٔه٭ بهشت بىاوردند تا بپوشىد و 

هىچ کس آنجا نتوانست رفتن تا سه روز.

اثر: استاد فرشچىان

درس ششم
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نمرود مر ندىمان٭ را گفت که حال ابراهىم به چه رسىد؟ چه، مى ترسم که او زنده    
بماند. ندىمان گفتند که اگر او کوهى بودى، نىست شده بودى در آن آتش. نمرود گفت: 

»من مى خواهم تا او را ببىنم تا اىمِن باشم«.
پس جاىى ساختند بلند. نمرود بر آنجا آمد و بنگرست و در مىان آن آتش، ابراهىم را 
دىد بر تختى نشسته بر کرانٔه جوى و نرگس  ِگرد بر     ِگرد حوض ُرسته و ُحلّه پوشىده. نمرود 
ابراهىم گفت:  تو را چرا نسوخت؟«  اىن آتش  اىن از کجا آوردى و  ابراهىم،  »ىا  گفت: 
»خداى ــ تعالى ــ مرا نگاه داشت و اىن همه فضل او کرد.« گفت: »نىک خداى است 
خداِى تو. اگر من بگروم مرا بپذىرد؟« ابراهىم گفت: » پذىرد و مملکت تو را زىادت کند و 
عمر تو را دراز کند.« نمرود گفت: »چون بىرون آىى، من به خداوند تو بگروم و تو را عزىز 

دارم که چنىن خداى که توراست، سزاست که خدمتش کنند«. 
پس ابراهىم بىرون آمد از مىان آتش به سالمت و آن تخت و حوض آب ناپدىد شد، به 

جاى خوىش رفتند به بهشت.
چون نمرود با ندىمان و وزىران بازگشت، بگفت که مرا آرزوست که با ابراهىم دوستى 
گىرم و با خداوند وى بسازم5 و بگروم که چنىن که دىدم سزاست او را خدمت کردن. وزىران 
و ندىمان ترسىدند که چون ابراهىم به نمرود نزدىک شود، نمرود فرمان او کند و کار  و  بار و 
حشمت اىشان برود. نمرود را گفتند: »چندىن سال خداوندى کردى، اکنون بندگى کنى؟« 
او را از گروىدن بازداشتند و گفتند: »اىن از رأى ضعىف بُـَود«. وزىرى که بد بود چنىن 

کند که پادشاهان را به دوزخ کشد و باک ندارد.

توضىحات

1 ــ فرمان داد؛ اعالم کرد. توضىح آنکه نمرود براى آنکه همٔه مردم را در گناه سوزاندن ابراهىم سهىم کند، ندا 
در داد که هر کس پشته اى هىزم فراهم سازد.

2 ــ شکسته است.
3 ــ به آن سبب بود.

4 ــ زندانى کرده بودند.
5 ــ با خداى ابراهىم سازگارى  کنم و با او دشمنى نداشته باشم.
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خودآزماىى

1 ــ دو نمونه از وىژگى هاى نثر مرسل را با ذکر مثال از درس بىان کنىد.
2 ــ دو نمونه از نشانه هاى کهنگى سبک قصص االنبىا را از متن پىدا کنىد.

3 ــ منظور از عبارت »کار  و   بار و حشمت اىشان برود« چىست؟
4 ــ دو کلمه از متن قصص االنبىا پىدا کنىد که امروز، با مفهومى متفاوت به  کار مى روند.

5 ــ تحقىق کنىد که خىره سرى هاى نمرود با کدام ىک از پادشاهان اسطوره اى شاهنامٔه فردوسى مشابهت دارد؟
6  ــ با توّجه به داستان حضرت ابراهىم)ع(، اىن بىت حافظ را توضىح دهىد و آراىٔه شاخص آن را بنوىسىد.

بـر جـان من است اىـن آتـش کـه  سـرد کـن زان سـان کـه کـردى بر خلىلىـا رب 
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درس هفتم

ـ   385هـ.ق(  تارىخ بىهقى ىا تارىخ مسعودى اثر ابوالفضل بىهقى در قرن پنجم )470 ـ
به فارسى نوشته شده است. موضوع اصلى اىن کتاب تارىخ سلطنت مسعود، پسر محمود 
غزنوى است. اّما دربارهٔ تارىخ غزنوىان قبل از مسعود، سامانىان، صّفارىان، سلجوقىان و 
تارىخ ادب فارسى نىز مطالب مفىدى دارد. سادگى طبىعى و استفاده از امکانات زبان عاّمه 
و تلفىق آن با اطاّلعات و آگاهى هاى تجربه شدهٔ نوىسنده، به نثر کتاب درخشندگى خاّصى 
بخشىده است. اىن کتاب عالوه بر فواىد تارىخى، ادبى و اخالقى، در بردارندهٔ اطاّلعات 

زىادى دربارهٔ آداب و رسوم اجتماعى روزگار نوىسنده نىز هست.
در اىنجا، داستان بر دار کردن حسنک را ــ که نمونه اى از نثر بىنابىن است ــ 

از کتاب تارىخ بىهقى مى خوانىم.

بر دار کردن حسنک

فصلى خواهم نبشت در ابتداى حال بر دار کردن اىن مرد و پس به سر قّصه شد1.
امروز که من اىن قّصه آغاز مى کنم، از اىن قوم که من سخن خواهم راند ىک دو تن زنده اند، 
در گوشه اى افتاده و خواجه بوسهل زوزنى چند سال است تا گذشته شده است و به پاسخ 
ـ  هر چند مرا از وى بد آمد2ــ به هىچ  آن که از وى رفت گرفتار و ما را با آن کار نىست ـ
حال. چه عمر من به شصت و پنج آمده و بر اثر وى مى بباىد رفت. در تارىخى که مى کنم، 
ُّدى٭ کشد و خوانندگان اىن تصنىف گوىند: »شرم باد اىن  سخنى نرانم که آن به تعّصبى و تزى

پىر را«، بلکه آن گوىم که تا خوانندگان با من اندر اىن موافقت کنند و طعنى نزنند.
اىن بوسهل مردى امام زاده٭ و محتشم و فاضل و ادىب بود. اّما شرارت و َزعارتى٭ 
ـ و با آن شرارت، دل سوزى نداشت و همىشه  ـ َوال تَبْدىَل ِلَخلِْق اللِّٰه3ـ  در طبع وى مؤکَّد شدهـ 
چشم نهاده بودى4 تا پادشاهى بزرگ و جبّار بر چاکرى خشم گرفتى و آن چاکر را لَت زدى5 و 
فروگرفتى6. اىن مرد از کرانه بجستى و فرصتى جستى و تضرىب٭ کردى و َالَمى بزرگ بدىن 
چاکر رسانىدى  و آن گاه الف زدى که فالن را من فرو گرفتم ــ و اگر کرد، دىد و چشىد7 ــ و 



 40 

خردمندان دانستندى که نه چنان است و سرى مى جنبانىدندى و پوشىده خنده مى زدندى که 
وى گزاف گوى است، جز استادم8 که وى را فرو نتوانست برد9 با آن همه حىلت  که در باب وى 
ساخت. از آن در باب وى به کام نتوانست رسىد که قضاى اىزد با تضرىب  هاى وى موافقت و 
ـ َرِضَى   اللُّّٰه  مساعدت نکرد و دىگر که بونصر مردى بود عاقبت نگر؛ در روزگـار امىر   محمودـ 
ـ نگاه  ـ رحمةاللّّٰه علىهـ  ـ بى آنکه مخدوم٭ خود را خىانتى کرد10، دل اىن سلطان مسعود راـ  َعنُْهـ 
داشت 11 به همٔه چىزها که دانست تخت ُملک پس از پدر وى را خواهد بود و حال حسنک 
دىگر بود12، که بر هواى امىر محّمد و نگاه داشِت دل و فرمان محمود اىن خداوند زاده13 را 
بىازرد و چىزها کرد و گفت که َاکْفا٭ آن را احتمال نکنند14 تا به پادشاه چه رسد همچنان که 
جعفر برمکى و اىن طبقه وزىرى کردند به روزگار هارون ا لّرشىد و عاقبِت کار اىشان، همان بود 
که از آِن اىن وزىر آمد. و بوسهل، با جاه و نعمت و مردمش در جنب امىر حسنک ىک قطره 
آب بود از رودى ــ فضل جاى دىگر نشىند15ــ اّما چون تعّدى ها رفت از وى، ىکى آن بود 
که عبدوس را گفت: »امىرت16 را بگوى که من آنچه کنم، به فرمان خداوند17 خود مى کنم. 
اگر وقتى تخت ُملک به تو رسد، حسنک را بردار باىد کرد.« الجرم چون سلطان18 پادشاه 
شد، اىن مرد بر مرکب چوبىن نشست19 و بوسهل و غىر بوسهل در اىن کىستند20؟ که حسنک 

عاقبِت تهّور٭ و تعّدِى خود کشىد.
چون حسنک را از بُست به هرات آوردند، بوسهل زوزنى او را به على راىض چاکر 
خوىش سپرد و رسىد بدو از انواع استخفاف آنچه رسىد که چون باز ُجستى نبود کار و 
حال او را، انتقام ها و تََشّفى ها رفت و بدان سبب مردمان زبان بر بوسهل دراز کردند که 
زده و افتاده را توان زد؛ مرد آن مرد است که گفته اند: َالَْعْفُو  ِعنَْد  الُْقْدَرة به کار تواند آورد.
چون امىر مسعود ــ َرِضَى   اللُّّٰه َعنْه ــ از هرات قصد بلخ کرد، على راىض حسنک 
را به بند مى برد و استخفاف مى کرد و تشّفى و تعّصب و انتقام مى بود، هر چند مى شنودم از 
على ــ پوشىده وقتى مرا گفت ــ که »از هر چه بوسهل مثال داد از کردار زشت در باب اىن 
مرد، از ده ىکى کرده آمدى و بسىار ُمحابا رفتى.« و به بلخ در امىر دمىد که ناچار حسنک 

را بردار باىد کرد و امىر بس حلىم و کرىم بود، جواب نگفتى.
و معتِمد عبدوس گفت: روزى پس از مرگ حسنک از استادم شنودم که امىر، بوسهل 
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را گفت: حّجتى و عذرى باىد کشتن اىن مرد را. بوسهل گفت: » حّجت بزرگ تر که مرد 
ِقْرَمطى است و خلعت مصرىان ِاستد تا امىرالمؤمنىن، القادر باللّّٰه، بىازرد21 و نامه از امىر 
محمود بازگرفت22 و اکنون پىوسته از اىن مى  گوىد و خداوند ىاد دارد که به نشابور، رسول 
خلىفه آمد وِ لوا٭ و خلعت آورد و منشور و پىغام در اىن باب بر چه جمله بود. فرمان خلىفه 

در اىن باب نگاه باىد داشت.« امىر گفت: » تا در اىن معنى بىندىشم.«
با استادم. او حکاىت کرد که در آن خلوت چه رفت.  و پس از اىن مجلسى کرد 
گفت: امىر پرسىد مرا از حدىث حسنک، پس از آن از حدىث خلىفه و گفت چه گوىى در 
دىن و اعتقاد اىن مرد و خلعت ستدن از مصرىان؟ من در اىستادم23 و رفتن به حج تا آن گاه 
که از مدىنه به وادى الُْقرٰى بازگشت بر راه شام و خلعت مصرى بگرفت و ضرورت ستدن و 
از موصل راه گردانىدن و به بغداد باز نشدن و خلىفه را به دل آمدن که مگر 24 امىر محمود 
فرموده است، همه به تمامى شرح کردم. امىر گفت: پس از حسنک در اىن باب چه گناه بوده 
است که اگر به راه بادىه25 آمدى در خون آن همه خلق شدى؟ گفتم: چنىن بود ولکن خلىفه 
را چند گونه صورت کردند26 تا نىک آزار گرفت27 و از جاى بشد28 و حسنک را قرمطى 
خواند. و در اىن معنى مکاتبات و آمد و شد بوده است. امىر ماضى29 چنان که لجوجى و   
ُضْجَرت٭ وى بود، ىک روز گفت: » بدىن خلىفٔه َخِرف٭ شده بباىد نبشت که من از بهر قدر 
عبّاسىان انگشت در کرده ام در همٔه جهان و قرمطى مى جوىم و آنچه ىافته آىد و درست 
گردد30 بر دار مى کشند و اگر مرا درست شدى که حسنک قرمطى است، خبر به امىرالمؤمنىن 
رسىدى که در باب وى چه رفتى. وى را من پرورده ام و با فرزندان و برادران من برابر است 
و اگر وى قرمطى است، من هم قرمطى باشم.« به دىوان آمدم و چنان نبشتم نبشته اى که 
بندگان به خداوندان نوىسند و آخر پس از آمد و شِد بسىار، قرار بر آن گرفت که آن خلعت 
که حسنک استده بود و آن طراىف٭ که نزدىک امىر محمود فرستاده بودند آن مصرىان، با 
رسول به بغداد فرستد تا بسوزند و چون رسول بازآمد، امىر پرسىد که: »آن خلعت و طراىف 
به کدام موضع سوختند؟« که امىر را نىک درد آمده بود که حسنک را قرمطى خوانده بود 
خلىفه. و با آن همه، وحشت و تعصّب خلىفه زىادت مى گشت اندر نهان نه آشکارا، تا امىر 

محمود فرمان ىافت31. بنده آنچه رفته است به تمامى باز نمود. گفت: بدانستم.
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پس از اىن مجلس نىز بوسهل البّته فرو ناىستاد از کار. روز سه شنبه بىست و هفتم صفر 
چون بار بگسست، امىر خواجه را گفت: »به طارم باىد نشست که حسنک را آنجا خواهند 
آورد با ُقضات و ُمَزکّىان٭ تا آنچه خرىده آمده است، جمله به نام ما قباله نبشته شود و گواه گىرد 
بر خوىشتن«. خواجه گفت: چنىن کنم. و به طارم رفت و اعىان و صاحب دىوان رسالت و 
بوسهل زوزنى آنجا آمدند. و امىر، دانشمند نَبىه٭ و حاکم لشکر را، نصر خلف، آنجا فرستاده، 
الن ٭ و ُمَزکّىان32 همه آنجا حاضر بودند. چون اىن  و ُقضات بلخ و اشراف و علما و فقها و ُمَعدِّ
کوکبه ٭ راست شد 33 ــ من که بوالفضلم و قومى بىرون طارم به دکّان٭  ها نشسته در انتظار 
ـ ىک ساعت ببود34، حسنک پىدا آمد بى بند؛ ُجبّه٭ اى داشت ِحبرى٭ رنگ با سىاه  حسنکـ 
مى زد َخلَق گونه٭، ُدّراعه و ِرداىى٭ سخت پاکىزه و دستار٭ى نشابورى مالىده 35 و موزٔه٭ 
مىکائىلى٭ نو در پاى و موى سر مالىده زىر دستار پوشىده کرده اندک ماىه پىدا مى بود، و والى 
َحَرس٭ و على راىض و بسىار پىاده از هر دستى. وى را به طارم بردند و تا نزدىک نماز پىشىن36 
بماند. پس بىرون آوردند و به َحَرس باز بردند و بر اثر وى قضات و فقها بىرون آمدند. اىن مقدار 
شنودم که دو تن با ىکدىگر مى گفتند: »خواجه بوسهل را بر اىن که آورد؟37 که آب٭ خوىش 

ببرد«. بر اثر، خواجه احمد بىرون آمد با اعىان و به خانٔه خود باز شد.
و نصِر خلف دوست من بود. از وى پرسىدم که چه رفت؟ گفت که چون حسنک بىامد، 
خواجه برپاى خاست؛ چون او اىن َمکُْرمت٭ بکرد، همه اگر خواستند ىا نه، برپاى خاستند. 
نه تمام و بر خوىشتن مى َژکىد.38  بوسهل زوزنى بر خشم خود طاقت نداشت؛ برخاست 
خواجه احمد او را گفت: » در همه کارها ناتمامى.« وى نىک از جاى بشد. و خواجه، 
امىر حسنک را، هر چند خواست که پىش وى نشىند، نگذاشت و بر دست راست من39 
نشست و بر دست راست بونصِر مشکان را بنشاند و بوسهل بر دست چپ خواجه، از اىن 

نىز سخت بتابىد٭.
و خواجٔه بزرگ روى به حسنک کرد و گفت: خواجه چون مى باشد و روزگار چگونه 
مى گذارد؟ گفت: جاى شکر است. خواجه گفت: دل، شکسته نباىد داشت که چنىن حال ها 
مردان را پىش آىد؛ فرمان بردارى باىد نمود به هر چه خداوند فرماىد. که تا جان در تن است 
امىد صدهزار راحت است و فرج است. بوسهل را طاقت برسىد،40 گفت: خداوند راِ کرا 
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کند٭ که با چنىن سگ قرمطى که بر دار خواهند کرد به فرمان امىرالمؤمنىن، چنىن گفتن؟ 
خواجه به خشم در بوسهل نگرىست. حسنک گفت: » سگ ندانم که بوده است، خاندان 
من و آنچه مرا بوده است از آلت و حشمت و نعمت، جهانىان دانند. جهان خوردم و کارها 
راندم و عاقبت کار آدمى مرگ است. اگر امروز اجل رسىده است، کس باز نتواند داشت 
که بر دار کشند ىا جز دار، که بزرگ تر از حسىِن على )ع( نى ام! اىن خواجه که مرا اىن 
مى گوىد، مرا شعر گفته است41 و بر در سراى من اىستاده است! اّما حدىث قرمطى به از اىن 
باىد، که او را بازداشتند بدىن تهمت نه مرا، و اىن معروف است، من چنىن چىزها ندانم«.
بوسهل را صفرا بجنبىد42 و بانگ برداشت و فرا دشنام خواست شد، خواجه بانگ 
بر او زد و گفت: اىن مجلس سلطان را که اىنجا نشسته اىم، هىچ حرمت نىست؟ ما کارى را 
گرد شده اىم؛ چون از اىن فارغ شوىم، اىن مرد پنج و شش ماه است تا 43 در دست شماست 

هر چه خواهى بکن. بوسهل خاموش شد و تا آخر مجلس سخن نگفت.
و دو قباله٭ نبشته بودند همٔه اسباب و ضىاع٭ حسنک را به جمله از جهت سلطان و 
ىک ىک ضىاع را نام بر وى خواندند و وى اقرار کرد به فروختن آن به طوع٭ و رغبت٭ و 
آن سىم که معّىن کرده بودند بستد و آن کسان گواهى نبشتند و حاکم ِسِجل٭ کرد در مجلس٭ 
لها 44. چون از اىن فارغ شدند، حسنک را گفتند باز  ْسِم فى َاْمثاِ و دىگر قضات نىز، َعلَى الـرَّ
باىد گشت. و وى روى به خواجه کرد و گفت: » زندگانى خواجٔه بزرگ دراز باد. به روزگار 
سلطان محمود به فرمان وى در باب خواجه ژاژ مى خاىىدم45 که همه خطا بود. از فرمان بردارى 
چه چاره، به ستم وزارت مرا دادند و نه جاى من بود46 به باب خواجه هىچ قصدى نکردم و 
کسان خواجه را نواخته داشتم.« پس گفت: » من خطا کرده ام و مستوجب هر عقوبت هستم 
که خداوند فرماىد ولکن خداوند کرىم مرا فرو نگذارد47 و دل از جان برداشته ام، از عىال و 
فرزندان اندىشه باىد داشت و خواجه مرا ِبِحل کند.« و بگرىست. حاضران را بر وى رحمت 
آمد و خواجه آب در چشم آورد و گفت: » از من بحلى و چنىن نومىد نباىد بود که بهبود 

ممکن باشد.«
پس حسنک برخاست و خواجه و قوم برخاستند، و چون همه بازگشتند و برفتند، 
با  خواجه بوسهل را بسىار مالمت کرد و وى خواجه را بسىار عذر خواست و گفت: 
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صفراى خوىش برنىامدم. و اىن مجلس را حاکِم لشکر و فقىِه نبىه به امىر رسانىدند و امىر، 
بوسهل را بخواند و نىک بمالىد48 که گرفتم که بر خون اىن مرد تشنه اى؛ وزىِر ما را حرمت 
و حشمت باىستى داشت. بوسهل گفت: »  از آن ناخوىشتن شناسى که وى با خداوند در 
هرات کرد، در روزگار امىر محمود ىاد کردم خوىش را نگاه نتوانستم داشت، و بىش چنىن 

سهو نىفتد.49« 
و از خواجٔه عمىد عبدالّرّزاق شنودم که اىن شب که دىگر روِز آن حسنک را بر دار 
مى کردند، بوسهل نزدىک پدرم آمد نماز خفتن. پدرم گفت: چرا آمده اى؟ گفت: نخواهم 
رفت تا آن گاه که خداوند بخسبد که نباىد ُرقعتى٭ نوىسد به سلطان در باب حسنک به شفاعت. 
پدرم گفت: » بنوشتمى، اّما شما تباه کرده اىد و سخت ناخوب است« و به جاىگاه خواب رفت.
و آن روز و آن شب، تدبىر بر دار کردن حسنک در پىش گرفتند. و دو مرد پىک 
راست  کردند با جامٔه پىکان که از بغداد آمده اند50 و نامٔه خلىفه آورده که حسنک قرمطى 
را بر دار باىد کرد و به سنگ بباىد کشت تا بار دىگر بر رغِم خلفا هىچ کس خلعت مصرى 

نپوشد و حاجىان را در آن دىار نبرد.
چون کارها ساخته آمد، دىگر روز، چهارشنبه، دو روز مانده از صفر، امىر مسعود
بر نشست و قصد شکار کرد و نشاط سه روزه، با ندىمان و خاّصگان و مطربان و در شهر خلىفٔه 
شهر٭ را فرمود، دارى زدن بر کران ُمَصاّل ى بلخ فروِد شارستان٭. و خلق روى آنجا نهاده 
بودند. بوسهل برنشست و آمد تا نزدىک دار و بر باالىى باىستاد، و سواران رفته بودند با پىادگان 
تا حسنک را بىارند. چون از کراِن بازاِر عاشقان در آوردند و مىان شارستان رسىد، مىکائىل 
بدانجا اسب بداشته بود، پذىرٔه٭ وى آمد و دشنام هاى زشت داد. حسنک در وى ننگرىست 
و هىچ جواب نداد. عاّمٔه مردم او را لعنت کردند بدىن حرکت ناشىرىن که کرد و از آن زشت ها 
که بر زبان راند و پس از حسنک، اىن مىکائىل بسىار بالها دىد و محنت ها کشىد و امروز بر 
ـ چون دوستى زشت کند چه چاره  جاى است و به عبادت و قرآن خواندن مشغول شده استـ 
وء51، و دو پىک را  از باز گفتن ــ و حسنک را به پاى دار آوردند؛ نَعوُذ ِباللِّّٰه ِمْن َقضاِء السُّ
اىستانىده بودند که از بغداد آمده اند و قرآن خوانان قرآن مى خواندند. حسنک را فرمودند که 
جامه بىرون کش. وى دست اندر زىر کرد و ِازار٭ بند استوار کرد و پاىچه هاى ِازار را ببست و 
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جبّه و پىراهن بکشىد و دور انداخت با دستار و برهنه با  ِازار باىستاد و دست ها در هم زده، تنى 
چون سىم سفىد و روىى چون صدهزار نگار و همٔه خلق به درد مى گرىستند. خودى روى پوش 
آهنى بىاوردند عمدًا تنگ، چنان که روى و سرش را نپوشىدى و آواز دادند که سر و روىش را 
بپوشىد تا از سنگ تباه نشود که سرش را به بغداد خواهىم فرستاد، نزدىک خلىفه و حسنک 

را همچنان مى داشتند و او لب مى جنبانىد و چىزى مى خواند، تا خودى فراخ تر آوردند. 
و در اىن مىان، احمد جامه دار بىامد سوار و روى به حسنک کرد و پىغامى گفت که 
خداوند سلطان مى گوىد: »اىن آرزوى توست که خواسته بودى که چون تو پادشاه شوى، 
ما را بر دار کن. ما بر تو رحمت خواستىم کرد، اّما امىرالمؤمنىن نبشته است که تو قرمطى 

شده اى و به فرمان او بر دار مى کنند«.
حسنک البّته هىچ پاسخ نداد. پس از آن، خود فراخ تر که آورده بودند، سر و روى 
او را بدان بپوشانىدند. پس آواز دادند او را که:ِ بُدو. دم نزد و از اىشان نىندىشىد. هر کس 
گفتند: »شرم ندارىد مرد را که مى بکشىد به دو به دار برىد؟«. و خواست که شورى بزرگ 

به پاى شود، سواران سوى عاّمه تاختند و آن شور بنشاندند. 
و حسنک را سوى دار بردند و به جاىگاه رسانىدند؛ بر مرکبى که هرگز ننشسته بود 
بنشاندند و جاّل دش استوار ببست و رسن  ها فرود آورد. و آواز دادند که سنگ دهىد52 
هىچ کس دست به سنگ نمى کرد و همه زار زار مى گرىستند، خاّصه نشابورىان. پس مشتى 
رند٭ را سىم دادند که سنگ زنند، و مرد خود مرده بود که جاّل دش رسن به گلو افکنده 

بود و َخبه   کرده53.
٭ ٭ ٭

اىن است حسنک و روزگارش. و گفتارش ــ رحمة اللّّٰه علىه ــ اىن بود که گفتى 
مرا دعاِى نشابورىان بسازد و نساخت. و چندان غالم و ضىاع و اسباب و زر و سىم و 
نعمت، هىچ سود نداشت. او رفت و اىن قوم که اىن مکر ساخته بودند نىز برفتند ــ رْحَمُة 
اللِّّٰه َعلَىِهم  ــ و اىن افسانه اى است با بسىار عبرت. و اىن همه اسباب منازعت و ُمکاوحت 
از بهر ُحطام دنىا به ىک سوى نهادند. احمق مردا که دل در اىن جهان بندد که نعمتى بدهد 

و زشت باز ستاند.
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چون از اىن فارغ شدند، بوسهل و قوم از پاى دار بازگشتند و حسنک تنها ماند؛ چنان که 
تنها آمده بود از شکم مادر. و پس از آن شنىدم از بوالحسن حربلى ــ که دوست من بود و از 
مختّصاِن بوسهل ــ که ىک روز با وى بودم؛ مجلس نىکو آراسته و غالمان بسىار اىستاده و 
مطربان همه خوش آواز. در آن مىان فرموده بود تا سر حسنک پنهان از ما آورده بودند و بداشته 
در طبقى با ِمَکبّه٭. پس گفت: » نوباوه آورده اند، از آن بخورىم«. همگان گفتند: »خورىم«. 
گفت: »بىارىد«. آن طبق بىاوردند و از او مکبّه برداشتند. چون سر حسنک را بدىدىم، همگان 
متحّىر شدىم و من از حال بشدم و بوسهل بخندىد و من در خلوت دىگر روز او را بسىار مالمت 
کردم؛ گفت: »اى بوالحسن، تو مردى مرغ دلى، سر دشمنان چنىن باىد!«. و اىن حدىث فاش 

شد و همگان او را بسىار مالمت کردند بدىن حدىث و لعنت کردند.
و آن روز که حسنک را بر دار کردند، استادم بونصر روزه بنگشاد و سخت غمناک 
و اندىشه مند بود؛ چنان که به هىچ وقت او را چنان ندىده بودم و مى گفت: »چه امىد ماند؟«  

و خواجه احمد حسن هم بر اىن حال بود و به دىوان ننشست.
و حسنک قرىب هفت سال بر دار بماند؛ چنان که پاى هاىش همه فرو تراشىد و خشک 
شد، چنان که اثرى نماند تا به دستورى٭ فرو گرفتند54 و دفن کردند. چنان که کس ندانست 

که سرش کجاست و تن کجاست.
اىن  او  از  ماه  بود سخت جگرآور٭. چنان شنودم که دو سه  و مادر حسنک زنى 
ـ بلکه بگرىست به درد؛  ـ چنان که زنان کنندـ  حدىث نهان داشتند. چون بشنىد َجَزعى نکردـ 
چنان که حاضران از درد وى خون گرىستند. پس گفت: »بزرگامردا که اىن پسرم بود! که 
پادشاهى چون محمود اىن جهان بدو داد و پادشاهى چون مسعود آن جهان«. و ماتم پسر 
سخت نىکو بداشت و هر خردمند که اىن بشنىد بپسندىد و جاى آن بود. و ىکى از شعراى 

نشابور اىن مرثىه بگفت اندر مرگ وى و بدىن جاى ىاد کرده شد:

تارىخ بىهقى                  

به تصحىح دکتر على اکبر فّىاض

ببْرىد سرش را که سران را سر بود
بود کافر  گر  و  و جهود  قرمطى  گر 

بود افسر  را  ملک  و  دهر  آراىش 
بود ُمنَکر  شدن  بر  دار  به  تخت  از 
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درس هشتم

بر  مشتمل  است  کتابى  دمنه  و  کلىله  خوانده اىد،  ادبّىات  تارىخ  در  که  چنان 
داستان هاىى از زبان حىوانات. اىن کتاب در عهد ساسانىان از زبان سانسکرىت به پهلوى 
نقل شد و بعدها عبداللّه بن مقّفع آن را از پهلوى به عربى ترجمه کرد. در نىمٔه قرن ششم 
هجرى، ابوالمعالى نصراللّه منشى کلىله و دمنه را از عربى به فارسى برگرداند و امثال و 
اشعارى به فارسى و عربى بر آن افزود. نثر شىوا و سختٔه اىن کتاب به گونه اى است که 
مى توان آن را از اّمهات کتاب هاى ادبى فارسى و نمونٔه برجستٔه نثر فّنى به شمار آورد. 
آنچه مى خوانىد، خالصه اى از »باب األسد و   الثّور« از کلىله و دمنه است.

داستان شىر و گاو

بازرگانى بود بسىاْر مال و او را فرزندان در رسىدند1 و از کسب و حرفت اعراض٭ 
به ماِل او دراز کردند. پدر موعظت و مالمِت اىشان واجب دىد  نمودند و دسِت اسراف 
و در اثناى آن گفت که اى فرزندان، اهل دنىا، جوىاِن سه رتبت اند و بدان نرسند مگر به 
چهار خصلت؛ اّما آن سه که طالِب آن اند فراخِى معىشت است و رفعت منزلت و رسىدِن به 
ثواب آخرت و آن چهار که به وسىلِت آن بدىن اغراض توان رسىد، َألَْفْغَدِن٭ مال است از 
وجِه   پسندىده و ُحسِن قىام در نگاه داشت و انفاق در آنچه به صالح معىشت و رضاى اهل و 
توشٔه آخرت پىوندد و صىانِت نفس از حوادِث آفاْت آن َقَدر که در امکان آىد و هر که از اىن 
چهار خصلت ىکى را مهمل گذارد2، روزگار، حجاِب مناقشت٭ پىش مرادهاى او بدارد.
پسراِن بازرگان ِعظَِت٭ پدر بشنودند و منافع آن نىکو بشناخت3 و برادِر مهتِر اىشان 
روى به تجارت آورد و سفِر دور  دست اختىار کرد و با وى دو گاو بود ىکى را َشنَْزبه نام و 
دىگر را نَنَْدبه. و در راه خالبى٭ پىش آمد؛ َشنَْزبه در آن بماند، به حىلت او را بىرون آوردند. 
حالى4 طاقت حرکت نداشت. بازرگان مردى را براى تعّهِد٭ او بگذاشت تا وى را تىمار٭ 
َشنَْزبه را  ببود، ملول گشت5  ببَرد. مزدور ىک روز  اثِر وى  بر  مى دارد؛ چون قّوت گىرد 

بر  جاى رها کرد و برفت و بازرگان را گفت: سقط٭ شد.
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و َشنَْزبه را به مّدْت6، انتعاشى٭ حاصل آمد و در طلِب چرا خور مى پوىىد تا به مرغزارى 
رسىد آراسته به انواع نبات و اصناِف رىاحىن. چون ىک چندى آنجا ببود و قّوت گرفت، بَطَِر٭ 
آساىش و مستِى نعمت بدو راه ىافت و به نشاِط هر چه تمام تر بانگى بکرد بلند. و در حوالِى آن 
مرغزار شىرى بود و با او وحوش و سباع٭ بسىار، همه در متابعت و فرمان او و او هرگز گاو 
ندىده بود و آواز او ناشنوده. چندان که بانِگ َشنَْزبه به گوش او رسىد، هراسى بدو راه ىافت و 
نخواست که ِسباع بدانند که او مى بهراسد؛ بر جاى ساکن مى بود و به هىچ جانب حرکت نمى کرد.
و در مىاِن اتباع او دو شگال بودند. ىکى را کلىله نام بود و دىگر را ِدْمنه و هر دو َدهاى٭ 
تمام داشتند. ِدْمَنه حرىص تر و بزرگ منش تر بود، کلىله را گفت: چه مى بىنى در کاِر َمِلک 
که بر جاى قرار کرده است و حرکت و نشاط فرو گذاشته؟ کلىله گفت: تو را با اىن سؤال 
چه کار؟ و ما بر درگاه اىن ملک آساىشى دارىم و طعمه اى مى ىابىم از اىن حدىث درگذر.
دمنه گفت: هر که به ملوک نزدىکى جوىد، براى طمِع ُقوت نباشد که شکم به هر جاى 
و به هر چىز پُر شود. فاىدٔه تقّرِب به ملوک رفعِت منزلت است و اصطناِع٭ دوستان و قهِر 

دشمنان.
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بدان که هر  به عقل خود رجوع کن و  لِٰکْن  بىان کردى؛  آنچه  کلىله گفت: شنودم 
طاىفه اى را منزلتى است و ما از آن طبقه نىستىم که اىن درجات را مرّشح٭ توانىم بود و در 

طلب آن قدم توانىم گذارد.
دمنه گفت: مراتْب مىاِن اصحاِب مرّوت و ارباب هّمْت مشترک و متناَزع٭ است. هر 
که نفِس شرىف دارد خوىشتن را از محّل وضىع٭ به منزلت رفىع مى رساند و هر که را راِى 

ضعىف و عقِل سخىف است از درجِت عالى به رتبِت خامل٭ گراىد.
کلىله گفت: چىست اىن راى که اندىشىده اى؟

گفت: من مى خواهم که در اىن فرصت خوىشتن را بر شىر عرضه کنم7 که ترّدد و 
تحّىر بدو راه ىافته است و او را به نصىحِت من تفّرجى٭ حاصل آىد و بدىن وسىلت قربتى 

و جاهى ىابم.
کلىله گفت: چه مى دانى که شىر در مقام حىرت است؟

گفت: به خرد وِفراسِت خوىش آثار و دالىل آن مى بىنم که خردمند به مشاهدِت ظاهر، 
باطن را بشناسد.

کلىله گفت: چگونه قربت و مکانت جوىى نزدىِک شىر؟ که تو خدمِت ملوک نکرده اى 
و رسوم آن ندانى.

دمنه گفت: چون مرْد دانا و توانا باشد، مباشرِت کاِر  بزرگ و حمل باِر گران او را 
رنجور نگرداند.

کلىله گفت: اىزْد ـ تعالى ـ خىر و صالح و سالمت بدىن عزىمت، هر چند من مخالِف 
آنم، مقرون گرداناد.

دمنه برفت و بر شىر سالم گفت. شىر او را بخواند و گفت: کجا مى باشى؟ گفت: بر 
درگاِه َمِلک ُمقىم شده ام و آن را قبلٔه حاجت و مقصِد امىد ساخته و منتظر مى باشم که کارى 

افتد8 و من آن را به راى و خرْد کفاىت کنم.
نزدىکان خوىش آورد و گفت: مرِد هنرمنِد  به  چون شىر سخن دمنه بشنود، روى 
با مرّوت، اگر چه خامْل منزلت و بسىاْر خصم باشد، به عقل و مرّوِت خوىش پىدا آىد در مىان 
قوم؛ چنان که فروغ آتش اگر چه فروزنده خواهد که پَست سوزد، به ارتفاع گراىد. دمنه 
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بدىن سخن شاد شد و گفت: واجب است بر کافّٔه٭ َخَدم و َحَشم َمِلک که آنچه اىشان را 
فراز آىد، از نصىحت باز نماىند و مقداِر دانش و فهم خوىش معلوِم راِى پادشاه گردانند که 
َمِلک تا اتَباع٭ خوىش را نىکو نشناسد و بر اندازٔه راى و اخالص هر ىک واقف نباشد، از 

خدمِت اىشان انتفاعى نتواند گرفت و در اصطناع اىشان مثال٭ نتواند داد.
چون دمنه از اىن سخن فارغ شد، ِاعجاِب شىر بدو زىادت گشت و جواب هاى نىکو 
و ثناهاى بسىار فرمود و با او ِالفى٭ تمام گرفت و دمنه به فرصت خلوت طلبىد و گفت: 
مّدتى است تا ملک را بر ىک جاى مقىم مى بىنم و نشاِط شکار و حرکت فرو گذاشته است، 
موجب چىست؟ شىر مى خواست که بر دمنه حاِل هراِس خود پوشانىده دارد. در آن مىان، 
َشنَْزبه بانگى بکرد بلند و آواِز او چنان شىر را از جاى ببُرد که عناِن تمالک٭ و تماسک٭ 
از دست او بشد و راِز خود بر دمنه بگشاد و گفت: سبْب اىن آواز است که مى شنوى. 
نمى دانم که از کدام جانب مى آىد؛ لِٰکْن گمان برم که قّوت و ترکىِب صاحِب آن فراخوِر آواز 

باشد. اگر چنىن است، ما را اىنجا ُمقاْم ٭ صواب نباشد.
دمنه گفت: نشاىد که َمِلک بدىن موجْب مکاِن خوىش خالى گذارد و از وطِن مألوِف 
خود هجرت کند. اگر فرماىد بروم و او را بىارم تا ملک را بنده اى مطىع و چاکرى فرمان بُردار 
باشد. شىر از اىن سخن شاد شد و به آوردِن او ِمثال داد. دمنه به نزدىک گاو آمد و گفت: 
مرا شىر فرستاده است و فرموده که تو را به نزدىک او برم. گاو گفت: کىست اىن شىر؟ دمنه 
گفت: َمِلِک ِسباْع. گاو که ذکِر َمِلِک   ِسباع شنود، بترسىد؛ دمنه را گفت: اگر مرا قوى دل 

گردانى با تو بىاىم. دمنه با او وثىقتى٭ کرد و هر دو روى به جانب شىر نهادند.
چون به نزدىِک او رسىدند، گاو را گرم بپرسىد و گفت: بدىن نواحى کى آمده اى و 
موجِب آمدن چه بوده است؟ گاو قّصٔه خود را باز گفت. شىر فرمود که اىن جا ُمقام کن که 
از شفقت و اکرام و مبّرت٭ و ِانعام ما نصىبى تمام ىاوى9. گاو دعا و ثنا گفت و کمِر خدمت 
به طوع و رغبت ببست. شىر او را به خوىشتن نزدىک گردانىد و در اعزاز٭ و مالطفْت 

اطناب٭ و مبالغت نمود تا از جملگِى لشکر و کافّٔه نزدىکان درگذشت.
چون دمنه بدىد که شىر در تقرىِب گاو چه ترحىب٭ مى نماىد، خواب و قرار از وى 
بشد10. نزدىِک کلىله رفت و گفت: اى برادر ضعِف راى و عجز من مى بىنى؟ هّمت بر فراغ 
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شىر مقصور گردانىدم و در نصىِب خوىش غافل بودم و اىن گاو را به خدمت آوردم تا قربت 
و مکانت ىافت و من از محّل و درجت خوىش بىفتادم. اکنون تدبىِر خالِص من چگونه 

مى بىنى؟ کلىله گفت: تو چه اندىشىده اى؟
گفت: مى اندىشم که به لطاىِف ِحَىل بکوشم تا او را در گردانم11 .

کلىله گفت: اگر گاو را هالک توانى کرد چنان که رنج آن به شىر باز نگردد، وجهى 
دارد و اگر مضّرتى بدو پىوندد، زىنهار تا آسىب بر آن نزنى. سخن بر اىن کلمه به آِخر رسانىدند 
و دمنه از زىارِت شىر تقاعد نمود. تا روزى فرصت جست و پىش او رفت چون ُدَژمى٭. 

شىر گفت: روزهاست که ندىده ام؛ خىر هست؟ 
گفت: آرى. فرمود که بازگوى. گفت: در حاِل فَراغ خلوتى راست آىد12. گفت: 
اىن ساعت وقت است. زودتر باز باىد نمود که مهّماْت تأخىر برندارد و خردمنِد مقبل کاِر 

امروز به فردا نىفگند.
دمنه گفت: خردمند را چاره نباشد از گزاْرِد حّق، چه هر که بر پادشاه نصىحتى بپوشاند 

و اظهاِر دروىشى و فاقه بر دوستان جاىز نبىند، خود را خىانت کرده باشد.
تازه شده  آنچه  تو ظاهر.  بر حال  آن  آثاِر  و  تو مقّرر است  امانِت  شىر گفت: وفوِر 

است13، باز نماى.
دمنه گفت: َشنَْزبه بَر مقّدماِن لشکر خلوت ها کرده  است و هر ىک را به نوعى استمالت٭ 
نموده و گفته که »شىر را آزمودم و اندازٔه زور و قّوِت او معلوم کرد راى و مکىدِت٭ او 
بدانست14و در هر ىک َخلَلى تمام و ضعفى شاىع دىدم«.و َمِلک در إکرام آن کاِفْر نعمِت غّدار 

افراط نمود  تا هواى ِعصىان از سِر او باْد خانه اى ساخت15.
که  داد  جواب  بىنى؟  چه  کار  اىن  در  گفت:  کرد  اثر  شىر  در  دمنه  چون دمدمٔه  و 
چون خوره٭ در دندان جاى گرفت، از درِد او شفا نباشد، مگر به قلع٭. شىر گفت: من                
کاِرْه  ٭ شده ام مجاورِت گاو را16. کسى به نزدىِک او فرستم و اىن حال با او بگوىم و اجازت 
کنم تا هر کجا خواهد برود. دمنه دانست که اگر اىن سخن بر شنزبه ظاهر کند، در حال 

دروغ و مکِر او معلوم شود.
چون دمنه از اغراِى٭ شىر بپرداخت و دانست که به َدم او آتِش فتنه از آن جانب 
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از  بىنم و  را  نشاند. گفت: شنزبه  باد  بر  او را هم  ببىند و  را  باال گرفت خواست که گاو 
به  مضموِن  ضمىِر   او تنّسمى کنم17؟ شىر اجازت کرد. دمنه چون سرافگنده اى اندوه زده 

نزدىِک شنزبه رفت.
دمنه  بوده اى؟  سالمت  ندىده ام؛  تا  روزهاست  گفت:  و  نمود  تمام  ترحىِب  شنزبه 
گفت:  چگونه سالمت تواند بُود کسى که مالِک نفس خود نباشد. َشنَْزبه گفت: سخِن تو دلىل 
مى کند بر آنچه مگر تو را از شىر نفرتى و هراسى افتاده است. گفت: آرى، لِٰکْن  نه از جهِت 
ماِت دوستِى من با خود. شنزبه گفت: بىاْر اى دوسِت  خوىش و تو مى دانى سوابِق اتّحاد و مقدَّ
مشفق و ىاِر کرىْم عهد. دمنه گفت که از معَتَمدى شنودم که شىر بر لفظ رانده است که »شنزبه 
نىک فربه شده است و بدو حاجتى و ازو فراغتى نىست. وحوش را به گوشِت او نىک داشتى 
خواهم کرد«18. چون اىن بشنودم، بىامدم تا تو را بىاگاهانم و حالى به صالْح آن الىق تر که تدبىرى 
اندىشى و بر وجِه مسارعْت روى به حىلت آرى. مگر دفعى دست دهد و خالصى روى نماىد.
چون شنزبه حدىِث دمنه بشنود و عهود و مواثىِق شىر پىِش خاطر آورد، گفت: واجب 
نکند که شىر بر من غدر اندىشد که از من خىانتى ظاهر نشده است؛ لِٰکْن  به دروْغ او را بر 
من آغالىده٭ باشند و در خدمِت او طاىفه اى نابکارند، همه در بد کردارى ُاستاد و در خىانت 

و دراز  دستى چىره و دلىر.
دمنه شادمان و تازه روى به نزدىِک کلىله رفت. کلىله گفت: کار کجا رسانىدى؟ گفت: 

فَراْغ هر چه شاهدتر و زىباتر روى مى نماىد.
پس هر دو به نزدىِک شىر رفتند. اتّفاق را19 گاو با اىشان برابر برسىد. چون شىر او 
را بدىد، راست اىستاد و مى غّرىد و ُدم چون مار مى پىچانىد. شنزبه دانست که قصِد او 
دارد. چون شىر تََشّمِر٭ او مشاهدت کرد، برون َجست و هر دو جنگ آغاز نهادند و خون 

از جانبىن روان گشت. کلىله آن بدىد و روى به دمنه آورد و گفت: 

د �ن ا ن�ش � �ن و  ر �ن له  سا صد  و  د ِن  ا ر ا ى�ب ا �ن�ته  �ى
�گ �ن ا و  �ت لکه  ا  ر ال  �ب د  ر

گ
� ن  �ى ا

بنگر اى نادان، در َوخامِت عواقِب حىلِت خوىش. دمنه گفت: عاقبِت وخىم کدام 
است؟ کلىله گفت: رنِج نفس شىر و ِسَمِت٭ نقِض عهد و هالِک گاو و هدر شدِن خوِن او.
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چون مفاوضت اىشان بدىن کلمت رسىد، شىر از گاو فارغ شده بود و کار او تمام 
بپرداخته؛ چندان که او را افگنده دىد و در خون غلتىده، تأّملى کرد و با خود گفت:

درىغ شنزبه با چندان عقل و کىاست و راى و هنر. نمى دانم که در اىن کار مصىب٭ 
بودم و در آنچه ازو رسانىدند حّق راستى و امانت گزاردند ىا طرىِق خائنان بى باک سپردند. 

من بارى خود را مصىبت زده کردم و توّجع٭ و تحّسر ٭ سود نخواهد داشت.
چون آثار پشىمانى در وى ظاهر گشت و دالىل آن واضح و بى شبهت شد و دمنه آن 
بدىد، سخِن کلىله قطع کرد و پىش رفت. گفت: موجب فکرت چىست؟ وقتى از اىن خّرم تر 
و روزى از اىن مبارک تر چگونه تواند بود؟ َمِلک در مقام پىروزى و نصرت خرامان و دشمن 

در خوابگاِه ناکامى و َمَذلّت غلتان.
شىر گفت: هرگاه که از صحبت و خدمت و دانش و کفاىِت شنزبه ىاد کنم، رّقت و شفقت بر 
من غالب مى  گردد و الحّق پشت و پناِه سپاه من بود؛ در دىدهٔ دشمنان خار و بر روى دوستان خال.
دمنه گفت: ملک را بر آن کافْر نعمِت غّدار جاى ترّحم نىست و بدىن ظفرى که روى 

نمود و نصرتى که دست داد، شادمانگى و مسّرت افزاىد.
اّما روزگار انصاف بستد و دمنه را رسوا و  بىارامىد  اندکى  بدىن سخن  شىر حالى 
فضىحت گردانىد و افترا و زرق٭ او شىر را معلوم گشت و به قصاِص گاو به زارىان زارش 
بکشت. چه نهال کردار و تخم گفتار چنان که پرورده و کاشته شود، به ثمرت رسد و عواقب 
مکر و غدر همىشه نامحمود٭ بوده است و خواتم٭ بدسگالى و کىد، نامبارک و هر که در آن 
قدمى گذارد و بدان دستى دراز کند، آخر رنج آن به روى او رسد و پشت او به زمىن آرد.

توضىحات

1 ــ بزرگ شدند، رشد کردند.
2 ــ رها کند، بى اعتناىى کند.

3 ــ بشناختند، حذف شناسٔه »ند« به قرىنٔه لفظى.
4 ــ فورًا، در آن حال، در آن لحظه.

5 ــ خسته و درمانده شد.
6 ــ در طول زمان، به مرور.
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7 ــ خودم را به شىر نشان مى دهم.
8 ــ کارى پىش آىد؛ فرمانى صادر شود. به کناىه ىعنى در خدمت هستم.

9 ــ »ىاوى« صورت دىگرى از »ىابى« است.
10 ــ مضطرب و پرىشان شد؛ آرامش خود را از دست داد.

11 ــ او را منصرف کنم.
12 ــ در خلوت و محرمانه باىد اىن موضوع را بگوىم.

13 ــ آنچه تازه اتّفاق افتاده است.
14 ــ شناسٔه »م« از آخر فعل هاى کرد و بدانست به قرىنٔه لفظى حذف شده است.

15 ــ خانٔه باد؛ محلّى که در آن هواى بسىار جمع شود و باد بسىار از آن بوزد. مراد اىن است که کلّه اش پر از باد شد.
16 ــ من از نزدىک شدن به گاو کراهت دارم و اىن امر را زشت مى دانم.

17 ــ »تنّسم« ىعنى نسىم را استنشاق کردن و مجازًا ىعنى خبر جستن و اطاّلع حاصل کردن.
18ــ با گوشت او براى حىوانات مهمانى و ضىافت خواهم داد.

19 ــ اتّفاقاً، از قضا.

خودآزماىى

1 ــ معنى عبارت هاى زىر را به نثر ساده و روان بنوىسىد.
 چه مى بىنى در کار َمِلک که بر جاى قرار کرده است و حرکت و نشاط فرو گذاشته؟

 پشت و پناه سپاه من بود؛ در دىدٔه دشمنان خار و بر روى دوستان خال.
 هر که را راى ضعىف و عقل سخىف است، از درجت عالى به رتبت خامل گراىد.

2 ــ با توّجه به متن، سه وىژگى سبک کلىله و دمنه را بىان کنىد.
3 ــ دربارٔه پىام هاى اىن درس، ىک بند بنوىسىد.

4 ــ گاو، شىر، کلىله و دمنه نماىندگان چه شخصّىت هاىى هستند؟
5 ــ سه نمونه از تمثىل هاى راىج را از درس پىدا کنىد و بنوىسىد.

6 ــ معناى کناىى عبارت هاى زىر را بنوىسىد.
کمر خدمت بستن، بر باد نشاندن 

7  ــ کلىله عاقبت وخىم را در چه مى دانست؟


