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 «ن والقلم و ما یسطرون»

 کلمه نزد خدا بود و خدا آن را با قلم بر ما نازل کرد.

ماهان درصدد برآمده است تا در راستای انتقال دانش و مفاهیم با کمک  مؤسسه به پاس تشکر از چنین موهبت الهی،

ثری بردارد. ؤاساتید مجرب و مجموعه کتب آموزشی خود برای شما داوطلبان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، گام م

  های بلند فردای شما باشد. گذار گام پایهمؤسسه  های خدمتگزاران شما در این امید است تالش

تألیف منظور استفاده داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد  های کمک آموزشی ماهان به مجموعه کتاب

های   گیری از تجربه اساتید بزرگ و کتب معتبر داوطلبان را از مطالعه کتاب ایم با بهره ها سعی کرده اند. در این کتاب شده

 نیاز کنیم.  متعدد در هر درس بی

 .استصورت ذیل  فات ماهان برای سایر دانشجویان بهلیأدیگر ت

لیفی أمرحله آزمون ت 3سال اخیر به همراه  5مرحله کنکور کارشناسی ارشد  5آزمون: شامل   8های  مجموعه کتاب ●

ا ها ب باشد که برای آشنایی با نمونه سواالت کنکور طراحی شده است. این مجموعه کتاب ماهان همراه با پاسخ تشریحی می

ریزی درسی در  بندی مباحث در هریک از دروس، اطالعات مناسبی جهت برنامه ساله اخیر کنکور و بودجه 3توجه به تحلیل 

 دهد. اختیار دانشجو قرار می

باشد که  های مختلف کنکور کارشناسی ارشد می های کوچک: شامل کلیه نکات کاربردی در گرایش مجموعه کتاب ●

 .استماهه آخر قبل از کنکور مفید  2بندی مباحث در  برای دانشجویان جهت جمع

روزرسانی تالیفات ماهان  ن و همکاران محترم خانواده بزرگ ماهان که در تولید و بهأوسیله از مجموعه اساتید، مولف بدین

 نماییم.  اند، صمیمانه تقدیر و تشکر می ثری داشتهؤم نقش 

گونه انتقاد و پیشنهاد درخصوص تالیفات ماهان را از طریق سایت ماهان به توانند هر دانشجویان عزیز و اساتید محترم می

 با ما در میان بگذارند. mahan.ac.irآدرس 

 

سسه آموزش عالی آزاد ماهانؤم  

 

 



 

 

 سخن مؤلف

 مقدمه مؤلف

این کتاب، بر اساس آخرین اطّالعیّة دانشگاه تهران، دربارة منابع آزمون کارشناسی ارشد، تهیّه و تنظیم شده است که 

 را در سایت دانشگاه تهران به آدرس زیر، مشاهده نمایید: توانید منابع می
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 ین منابع در بخش نثر فارسی عبارتند از:ا
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 العباد.کتاب(،مرصاد

 سرار میبدی، قابوسهای دیگری نظیر: کشف اال وجّه به آزمون های ده سال اخیر، شاهد استفادة طرّاحان محترم از کتابتبا 

در طول این ده سال ،دو سؤال و از  ی جوینیایم که از تاریخ جهانگشا ایم و دریافته ناصر خسرو و ... نیز بوده نامه، سفرنامه

های کشف االسرار و  بنابراین با توجّه به اهمیّت کتاب ین ده سال،هیچ سؤالی در آزمون نیامده است.کتاب مرزبان نامه در ا

در آزمون مطرح می شود، عالوه بر منابع اصلی، این دو اثر نیز  منبع فرعینامه و تعداد سؤاالتی که هر سال از این دو  قابوس

   قرار گیرد.عزیز طلبان داو یمورد استفادهتا  در این مجموعه آورده شده است
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  اوّلفصل 

 تاریخ بیهقی

 عبارات برگزیده  1-1

 در غزنی فرمان یافت: در غزنی در گذشت. -1

 دریافت وقت را: برای اغتنام فرصت -2

ر قلعة کوهتیز تکیناباد بازداشت کرد. )تکیناباد: شهری است را د محمّدرا در قلعة کوهتیز تکیناباد موقوف نمود: امیر  محمّدامیر  -3

 در محلّ قندهار امروزی( 

 اطال اهلل بقائه و نصر لوائه: خداوند پایداریش را مداومت بخشاد و پرچمش را یاری دهاد.  -4

 ن یافت. اماکارها یک رویه شد: کارها سر و س -5

در راندن منحت: تقدیر و سرنوشت تحت فرمان اوست و اختیار بخشش و عطا به فرمان وی است گردش اقدار و حکم او راست  -6

 در دست اوست. 

را به طاعت و انقیاد پیش رفتند: و حاضران از هر گروه و طبقه، آن  ها ناو حاضرانی که بودند از هر دستی، برتر و فروتر، آن فرم -7

 دستورات را اطاعت و مطابق آن رفتار کردند. 

 اند که بزودی باز رسد: )خدمت در این جمله به معنای عریضه است.( اب این خدمتو منتظر جو -8

 از سوی بندگان انجام شد را گذشت نمایند.  اوّلرفت از بندگان تجاوز فرمایند: آنچه را که )کوتاهی و گناهی را که(  اوّلآنچه به  -9

نگاه داشتند: اگر  -رضی اهلل عنه–آن فرمانی از آن خداوند ماضی اگر در آنوقت سکون را کاری پیوستند و اختیار کردند اندر  -10

 در آن موقع برای حفظ آرامش کاری را انجام دادند، آن کار بر طبق دستور پادشاه قبلی بود. 

رستادن اگر جانبی را خللی افتاده بودی، به نامه و سوار دریافتندی: اگر در قسمتی، هرج و مرج یا مشکلی پیش آمده بود با ف -11

 کردند. یافتند و آن را برطرف مینامه و سوار به آنجا، برای آن راه چاره می

دو سه روزی  محمّدبخوردی، قوم را بازگردانیدی: امیر  بود، چون نان میروزی دو سه چون متحیّری و غمناکی می محمّدامیر  -12

 ط نداشت. بسیار غمگین و سرگشته بود و بعد از غذاخوردن، مجلس شراب و نشا

 ی آرَد: بیمار شود. علّت -13

 گیری از شادی و نشاط را کنار گذاشت. )تثبّط: باز ایستادن( تثبّط فرو نشاند: آن حالت کناره -14

امیر بهیچ حال خود فرانستاند و همداستان نباشد اگر کسی از خدمتکاران خاندان و جز ایشان در وی سخنی ناهموار گوید چه  -15

شود یکی از خدمتکاران خاندان و یا فردی غیر از به اصل بزرگ باز گردد: امیر مسعود تحت هیچ شرایطی راضی نمیهرچه گویند 

 گردد.  ( سخن بد و نادرستی بر زبان آورد، چرا که هرچه دربارة او بگویند به خاندان بزرگ غزنوی برمیمحمّدآنها دربارة او )امیر ابو احمد 

 ی بزرگ انجام شد. کاری با نام رفت: کار -16



 

 

 

 

 بیهقی اریخت –فصل اول 

 

12 

و غم  حتیخوردنی بودی با تکلّف و نقل هر قدحی بادی سرد، که شراب و نشاط با فراغت دل رود: شراب خوردن او همراه نارا -17

که شراب را  شود، در حالیکشید و این آه مثل نقل بود که برای خوردن شراب استفاده میبود و با هر پیاله شراب، آهی سرد می

 نوشند. ی و نشاط و آرامش دل میهنگام خوش

 چون شراب دریافت و بخفتند، خماری منکر آرد که بیدار شوند و دو سه روز بدارد: -18

گیرد و این حالت، دو سه روز هنگامی که شراب آنها را گرفت و مست کرد )در آنها تأثیر کرد(. مستی بد و سخت آنها را فرا می

 یابد. ادامه می

 پیشکار امیر مسعود بود.  ،یر مسعود بود به روزگار امیر محمود: او در زمان پادشاهی امیر محموداو به رسم ام -19

 روزی گذشت با نام: روزی بزرگ و با شکوه )به اصطالح، روزی فراموش نشدنی( بود. -20

ابراز لطف و محبّت شده بود و سبک  ، هها از حدّ و درجه بگذشته، بلکه چنانکه اکفا به اکفا نویسند: در نامه بیش از انداز نواخت -21

 ی خود نامه نوشته باشد )خیلی دوستانه و صمیمانه بود(. جهیک هم ردیف به فردی در رتبه و درای بود که گویی آن به گونه

 ها گذشته: موقعیّت و مقام او از همه برتر بود.  پایگاه و جاه او از همه پایگاه -22

 که در این خدمت به کار برد: یعنی انعام بیشتری خواهد داشت اگر در خدمت بیفزاید.  وی را زیادت نیکویی باشد -23

 حاجب چه دیده است در این باب؟: حاجب در این مورد چه صالح و مصلحت دیده است؟  -24

 بودنی، بوده است: سرنوشت، شدنی است.  -25

که خوانندگان از روی لطف و مرحمت، مرا به خاطر طوالنی  طمع دارم به فضل ایشان که مرا از مبرمان نشمرند: امیدوارم -26

 شدن این تاریخ، جزء ماللت آوران به حساب نیاورند. 

قصد داشت که سپاه ساالر تاش فراش را آنجا یله کند: )امیر مسعود( تصمیم داشت که سپاه ساالر تاش فراش را آنجا بگمارد و  -27

 جانشینی را بدو بسپارد. 

 ود نماز دیگر گذشته شد: سلطان محمود هنگام نماز عصر مُرد.سلطان محم -28

 سبکتر دو رکابدار نامزد کنند: سریعتر دو سوارکار را انتخاب کنند.  -29

های مملکت آشکار شده است. )احساس ناامنی ها و سرمایهما عورات و خزائن به صحرا افتادیم: مقصود آنکه زنان دربار و خزینه -30

 .های پادشاهی بعد از فاش شدن خبر مرگ محمود(رمایهبرای زنان و س

 کنیم. کنیم: تصمیم بر هر چه قرار گیرد، طبق همان عمل میآنچه قرار گیرد، بر آن کار می -31

 اط از لونی دیگر باید کرد: باید به صورت دیگری تدبیر کرد و فکر چاره بود.حتیا -32

 شد.  حتیکدورت و نارا لختی تاریکی در وی پدید آمد: کمی دچار -33

حساب برداشتند و آن را  محمّدحساب برگرفتند: دستور داد از حقوق و مقرّری امیر  محمّدمثال داد تا از وظایف و رواتب امیر  -34

 حسابرسی کردند. 

خواهم که حقّ ماند: میخواهم که داد این تاریخ به تمامی بدهم و گرد زوایا و خبایا برگردم تا هیچ چیز از احوال پوشیده نمی -35

 تاریخ را به طور کامل ادا کنم و زوایای مختلف تاریخ و نکات پنهان را بررسی کنم تا هیچ چیز پنهان نماند. 

هر حکم که کنیم به خدمت مال ضمانی اجابت کند و هیچ کژی ننماید که از آنچه نهاده باشد، چیزی ندهد: هر دستور و  -36

 داند به آن تعهّد عمل نخواهد کرد. کند چرا که میکند و مخالفتی نمیقدی دهیم او قبول میفرمانی که دربارة پیشکش ن

 افتد و تا روزگار دراز نپردازیم: مهمّات بسیار پیش -37

 کنیم. گیرد و تا مدّت طوالنی فراغت پیدا نمیکارهای مهمّ بسیاری پیش روی ما قرار می

 : گرددار بر ما دراز قوم غزنین بادی در سر کنند که ک -38

 شود. شوند و کارها برای ما دشوار و سخت میهای کاذب میمردم شهر غزنین، دچار غرور و اندیشه

 همه اعیان به خدمت آمدند، سپیدها پوشیده و بسیار جزع بود: -39

به نشانة عزا پوشیده بودند و های سپید )گویا پوشیدن جامة سپید در آن زمان، رسم عزا بوده است( همة بزرگان آمدند و جامه

 کردند. زاری میو بسیار ناله 
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و اگر کسی خوابی بیند و فرصتی جوید، خود آن دیدن و آن فرصت چندان است که ما بر تخت پدر نشستیم، دیگر به هیچ  -40

ند )دربارة آشوب و حمله( این حال این دیار را مهم فرو نگذاریم: اگر کسی قصد انجام کاری داشته باشد و خیاالتی در سر بپرورا

ایم و به محض آنکه پادشاهی از آن من شود و خیاالت او فقط تا مدّتی دوام دارد که ما هنوز بر تخت پادشاهی به جای پدر ننشسته

 های حکومت محکم شود( در هیچ حال این سرزمین را بیهوده به حال خود رها نخواهیم کرد. در محلّ خود مستقر شوم )و پایه

بود: پیک حامل نامه را بالتکلیف نگه داشته بودند و معلوم نبود که درخواست بود و نمیآور بر جای بماند و اجابت مینامه -41

 اند یا خیر. درون نامه را پذیرفته

  رود.شود: به خصوص که مسافت زیادی است و )اگر دیر حرکت کنیم( از دست میخصوصاً که دور دست است و فوت می -42

 پس اگر عشوه دهد کسی، نخرد: اگر کسی خواست او را فریب دهد، گوش نکند.  -43

و آن را  داد و شنیدها را به خوبی گوش  ها را نیکو بشنید و به غنیمتی سخت تمام داشت: پسر کاکو، پیام پسر کاکو پیغام -44

  .دانست به سود اوست(غنیمت دانست )می

ریوه و ده هزار طاق جامه از مستعمالت آن نواحی بدهد، بیرون هدیة نوروز و مهرگان: )تعهّد هر سالی دویست هزار دینار ه -45

های معمول و مورد استفادة آن شهر را غیر کرد( هر سال دویست هزار دینار طالی خالص هرات و ده هزار طاقه پارچه از نوع پارچه

  فرستد، بدهد.از هدایایی که برای نوروز یا جشن مهرگان می

 وی مردم ری را بدان بندگی که کرده بودند، احماد کرد:  -46

 او مردم شهر ری را به خاطر آن خدمتی که کرده بودند، ستایش کرد. 

 امیر مسعود بدین خبر، سخت دل مشغول شد: امیر مسعود با شنیدن این خبر، بسیار مضطرب و پریشان حال گردید.  -47

 او مقرّر است: هر کدام از شهرها را که به تصرّف درآورده، از آن اوست.آنچه از والیات گرفته است بر  -48

به غزنین دعوت  محمّدرا به غزنین خوانده آمد تا اضطرابی نیفتد: برای ایجاد آرامش، امیر  محمّداز بهر تسکین وقت را امیر  -49

 شد تا آشوب و پریشانی برپا نشود. 

 ندن محال است:دل در فرع بستن و اصل را به جای ما -50

 مشغول شدن به کارهای کوچکتر و غیرمهم و کار مهمّ و اصلی را رها کردن، خطا و اشتباه است. 

اگر مردم ری وفا خواهند کرد، نام را کسی بباید گذاشت و اگر وفا نخواهند کرد، اگر چه بسیار مردم ایستانیده آید چیزی  -51

آشوب به پا کنند، صرفاً به صورت ظاهری و اسماً باید یک نفر را اینجا به عنوان  نیست: اگر مردم ری اهل وفا باشند و نخواهند

حاکم مشخّص کرد و اگر اهل وفاداری نباشند، هر چقدر هم از افراد جنگجو و دلیر اینجا گذاشته شود باز هم در برابر آشوب مردم 

 توان مقابله ندارند. 

انگیز به معنای هراس انگیز و تکان و هراس انگیز و داوطلب )در متون کهن، دلسواری پانصد دل انگیز: پانصد سوار شجاع  -52

 رود(. به کار رفته و امروزه به معنای دلربا و دلکش به کار می دهنده

 روی مقام کردن نیست: توقّف جایز نیست، توقّف، مورد نظر ما نیست.  -53

 است.در پاشیدی و شکر شکستی: کنایه از سخن نیکو گفتن  -54

 رو داریم.امیر گفت: ما رفتنی ایم که شغلی بزرگ در پیش داریم: امیر گفت: ما عازم سفر هستیم که کار مهمّی در پیش  -55

 گماریم به اندک مایه آزمایش را تا خود از شما چه اثر ظاهر شود: ای میاکنون شحنه -56

العمل و رفتار شما چگونه نیم برای آزمایش شما تا ببینیم عکسکاکنون یک مأمور با تعداد کمی نیروی جنگی اینجا مأمور می

 کنید.( کنید یا سرکشی میاست. )اطاعت می

پس اگر به خالف آن باشد از ما دریافتن به بینید فراخور آن: اگر برخالف آن چیزی باشد که خواسته و مورد نظر ماست،  -57

 کنیم. متناسب با آن ما هم تالفی می

ی جهانیان عبرت برای همه ،ی سپاهان و مردم آن ناحیه پاهان و مردم آن جهانیان را عبرتی تمام است: ناحیهناحیت س -58

 هستند تا از آن واقعه، سرمشق گیرند. 

 با یکدیگر نهاده بودند که چه پاسخ دهند: با هم قرار گذاشته بودند که چه پاسخی دهند.  -59



 

 

 

 

 بیهقی اریخت –فصل اول 

 

14 

توانستند امورات منطقة ما را اداره کنند و ما را حفظ تند داشت برکند: آن افراد ناالیق که نمیتوانسآن عاجزان را که ما را نمی -60
 و حمایت کنند را سرنگون کرده و از بین برد. 

 چون او خود به سعادت بازگشت: اشاره به مرگ محمود دارد.  -61
 دل افکند: مردم دعا کردند تا خدا به دل سلطان محمود انداخت. ها به خدای عزّ و جلّ  برداشته تا ملک اسالم را، محمود، در  دست -62
 داری باز نایستاده است. ای از حرکت و تکاپو در مملکتنمد اسبش خشک نشده است: کنایه از اینکه لحظه -63
 پیش همّت بزرگش خطر ندارد: در برابر همّت او ارزش و اهمیّت ندارد.  -64
 ده کردند. آماها  ها راست کردند: خلعت خلعت -65
 چون بار بگسست: وقتی بار عام تمام شد.  -66
 ی کوچک است.( اعیان را به نیم ترک بنشاندند: اعیان را در خیمه نشاندند. )نیم ترک، نوعی از خیمه -67
 درجة نشستن داشت در این مجلس: از کسانی بود که اجازه داشت در مجلس سلطان بنشیند.  -68
 با خلعت و خدمت کرد: با لباسی که از طرف امیر هدیه داده شده بود به نزد امیر آمد و تعظیم کرد. پیش امیر آمد  -69
امیر از شهر ری حرکت کرد به طالع سعد و فرّخی و با اهبتی و عدّتی و لشکری سخت تمام: امیر در وقت و ساعت مبارک از  -70

 ن یافته.اامشهر ری حرکت کرد با ساز و ساختگی کار کامل و سر و س
 دیگر روز آنجا برنشست و تفت براند: روز دیگر سوار بر اسب شد و به شتاب حرکت کرد.  -71
 یی که باید بدهد را صادر کرد. ها ناها که دادنی بود، بداد: فرم مثال -72
 مخفّف آمده بود با اندک مایه تجمّل: سبکبار آمده بود. )در چاپ دکتر فیّاض، مخفّ آمده است(.  -73
 ن گرفت. اماخواجه بوسهل زوزنی سخت بنوا شد: خواجه بوسهل، وضع و حالش بسیار خوب شد و از جهت مالی سر و س -74
 ی خصوصی امیر با او از هنگام نماز عصر تا نیم شب به طول انجامید. شب بکشید: جلسه امیر با وی خلوتی کرد که از نماز دیگر تا نیم -75
کرد و بسیار خشمگین بود. دی و درشت و ناخوش و صفرایی عظیم داشت: با مردم، بدرفتاری میبا مردمان بدساختگی کر -76

 شود(.  ی آن، سبب خشم و غضب در انسان می)صفرا به معنای خلط زرد است که غلبه
ن و معلوم چون حال وی ظاهر است زیاده ازین نگویم، که گذشته است و غایت کار آدمی مرگ است: چون احواالت او روش -77

 میریم. گویم( ما نیز سرانجام میکنم، چرا که مرده است و )پشت سر مرده سخن نمیاست، من بیش از این پشت سر او بدگویی نمی
ه کردند و دربارة دین و اعتقاداتش بر او داآمهایی علیه او  محضرها ساختند و در اعتقاد وی سخن گفتند: استشهاد و گواهی -78

 د. )یعنی ادّعا کردند او مذهب و اعتقادات درستی ندارد(. شبهه وارد کردن
مرد به شبه وزیری گشت: در چاپ دکتر غنی این عبارت به معنای )مرد شبیه وزیر شد( تعبیر شده است و در توضیحات دکتر  -79

 پژوه، به معنای )یک شبه وزیر شد( هم معنا شده است. دانش
 شست: غرور طاهر و سایرین فروکش کرد. )دیگر غرور و ادّعایی نداشتند(. باد طاهر و از آن دیگران همه بن -80
 زین فرو گرفت: زین اسب را پایین آورد.  -81
 خداوند، جور دیگری آن را رقم زد.  امّاکرد او دیگر خواست و خدای عزّوجل دیگر: او برای )فرزندش( سرنوشتی دیگر را آرزو می -82
های از حد ها مرا امروز سود خواهد داشت: بسیاری خطاها و لغزش درگذاشته است و آن گوشمال بسیار زلّت به افراط ما -83

 خورد. هایش امروز به درد من میها و تنبیه ی من را عفو کرده و بخشیده و آن سختگیریگذشته
نعمت باشند یا محنت، ایشان را  مردان را جهد اندران باید کرد تا یک بار وجیه گردند و نامی، چون گشتند و شد، اگر در -84

هاست و چه در اوج مقام و ثروت باشد و حرمت دارند: هر کس باید بکوشد که نخست خوشنام شود که پس از خوشنامی، او را بهره
 در ذهن همه به صورت فردی خوشنام جا افتاده است.  اوّلچه در رنج و فقر از سوی مردم مورد احترام است، چرا که از 

یسندگان نامه چون این حال بشنیدند فارغ دل گشتند که بدانستند که او نیز به سر آن باز نخواهد شد: بعد از پاره شدن نو -85
ها توسّط مسعود و ریختن آنها در کاریز )قنات(، نویسندگان که این خبر را شنیدند آسوده خاطر شدند که دیگر امیر مسعود  نامه

 ازات آنها نخواهد بود. ماجرا را فراموش کرده و درصدد مج
اگر غدر کنید و راه بغی گیرید شوم باشد و خدای نپسندد و پس یکدیگر در شوید: اگر خیانت کنید و گردن کشی کنید، این  -86

 میرید. )از خدا بترسید(. کار شما نامبارک است و مورد رضایت خدا نیست و شما هر کدام باالخره می

 دارم و تمام کنم: قبول کردم که وصیّت را حفظ کنم و آن را به طور کامل انجام دهم.پذیرفتم که وصیّت را نگاه -87



 

 

 

 

 15 فارسی نثر

 حشمت آشکارا برفتند سوی مأمون: کسانی که میل داشتند به مأمون ، یا دزدیده و یا بی -88

 ترس( حشمت: بیبی کسانی که طرفدار مأمون بودند، یا به صورت پنهانی و یا آشکارا بدون ترس به سوی مأمون حرکت کردند. )

 هیچ شغل دل نماند: هیچ دل مشغولی و نگرانی نماند.  -89

ها برای چون مدّتی سخت دراز در عطلت بماند، پای مردان خاستند: وقتی مدّتی طوالنی در بیکاری ماند، شفیعان و واسطه -90

 وساطت )نزد مأمون( برخاستند. 

 گیری از من را بخشید و مرا عفو کرد. منین معاتبه و انتقامنقمت مرا امیرالمؤمنین ببخشید: امیرالمؤ -91

 این نام و جاه به مدّتی سخت دراز به جای آمده است: جاه و مقام من در مدّتی بسیار طوالنی به دست آمده است.  -92

لمؤمنین دچار سوءظن و آید: امیراام و استطالع رای من است که کرده میامیرالمؤمنین را تهمت نبود که این من خواسته -93

 کنی.برد که تو برای کسب اطّالع من از او سؤال میام و گمان نمیشود که من این درخواست را داشتهگمان نمی

بنده او را بر کدام درجه بدارد بر درگاه تا آنگاه که به خدمت تخت خالفت رسد؟: من فعالً او )فضل ربیع( را در چه شغلی  -94

 ه بتواند به شغلی نزدیک درگاه منصوب شود؟بگذارم تا زمانی ک

 ایم، طمع مقام کرده است. کند: حاال که زنده مانده و او را نکشتهچون جان بدو بمانده است، طمع زیادت جاه می -95

جه باید ترین درترین و پستتر درجه بیاید داشت، چنانکه یک سوارگان خامل ذکر را دارند: او را در پایینوی را در خسیس -96

شود، باید با او ارزش که هیچ مرتبه و مقامی ندارد )همانطور که با آن سوار گمنام برخورد میقرار داد، مانند یک سوار گمنام و بی

 برخورد کرد.( 

 شود. به روزگار این کار راست شود: با گذشت زمان، این کار درست می -97

 تر نخواهم رفت. : از آن چه که تو فرمان دهی، آن طرفآنچه تو گویی و مثال دهی از آن زاستر نشوم -98

 تر در غلس بیامد: او را خبر کرد تا صبح بسیار زود و در تاریکی آخر شب بیامد. او را اعالم داد تا پگاه -99

 کرد. پرسی میاو را گرم پرسیدی: به گرمی با او احوال -100

هایت بگویم،  باقی نگذارد: هر چقدر امکان باشد که از تو تعریف کنم و از خوبی هر چه میسّر گردد از عنایت و نیکو گفت هیچ -101

 کنم. کوتاهی نمی

 او را اندازه پیدا کرد: ارزش و مرتبة او را نمایان ساخت.  -102

 کردند. نگریستند: صالح کار و سود خود را نگاه میبهتر آمد خویش را می -103

 کنیم. جویی نمیگیریم و انتقامه دل کس نرسانیم: کارهای بدی را که در حقّ ما کردند، نادیده میما این فرو گذاریم و دردی ب -104

هر کس پادشاهی وی را برکشد حیلت سازد  تا به تکلیف و تدریج و ترتیب جاه خویش را زیادت کند: هر کس پادشاه به او  -105

 به مرور زمان، مقام و موقعیّت خویش را افزایش دهد.  کشیدن وای بیاندیشد تا به سختیجاه و مقامی داد، چاره

 اگر در چیزی خلل است به زودی در باید یافت: اگر نقصی وجود دارد، باید آن را جبران کرد و تدارک دید.  -106

کسانی که به تازگی  اند و چهچه آنکه با وی بودند و چه آنکه به نوعی فراز آورده است: چه آنهایی )لشکریانی( که از قبل بوده -107

 فراهم آورده است. )لشکریان باسابقه و لشکریان جدید( 

 رفت و سه جای، زمین بوسه داد: یعنی غازی سه مرتبه در حال رفتن )سوی امیر( به خاک افتاد و زمین را بوسید. غازی پیش -108

کنند، آماده نی که والیان و رؤسا باید اماگ و ساست: ساز و بر آمادهها که عمّال و رئیس را باید ساخت، دانیم که  علف -109

 اند. کردهآماده مطمئنیم که 

 ن مجهّزمان ساخته: غالماغال -110

 بودند.  (پادشاه)مردمان بدین ملک تشنه بودند: یعنی مشتاق او  -111

و تعظیم و بر حسب مراتب یا و حشم بیامدند به رسم خدمت و بنشستند و بایستادند: بزرگان آمدند به عنوان خدمت اول -112

 جمعی نشستند که حقّ نشستن داشتند و برخی بایستادند. 

 سخت زود فصل خواهد شد: بسیار زود فیصله خواهد یافت.  -113

آنچه شما کردید در هوای من به هیچ شهر خراسان نکردند: آنچه که شما در هواداری از من کردید، در هیچ یک از شهرهای  -114

 ندادند. خراسان انجام 
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هایی را که  ها و بدعتدهیم فوراً آیینهای حسنکی نو را باطل کنند: حاال دستور می فرماییم به عاجل الحال تا رسماکنون می -115

 گذاری کرده بود را از بین ببرند. حسنک پایه

شود. )در قدیم که دعاوی دیوانی رپا میها ب ای دو بار، دادگاه رسیدگی به ظلم و ستمدر هفته دوبار مظالم خواهد بود: هفته -116

کرد و در روزهای معیّنی در دیوان و دادگاه را ها رسیدگی می نشست و به تظلّمای یک بار در دیوان میکمتر بوده است، قاضی هفته

 گشودند.( می

 ینی کنند. )بازرسی کنند.( را بازب ها نارا عرض کنند:  دستور دادیم تا امروز زند ها نافرمان دادیم تا امروز زند -117

 من از خاندان میکائیلیان برآمدم: خاندان میکائیلیان مرا پرورش دادند و به این مدارج رساندند.  -118

ن امااوقاف اجداد و آبادی ایشان هم از پرگار افتاد و طرق و سبل آن بگردیده: اموال وقفی اجداد و پدران آنها از سر و س -119

 آن از مسیر اصلی خود منحرف شده است.  افتاده و راه مصرف

اند بنوا شوند: )در باب اموال موقوفی( دستوری اند و مضطرب گشتهفرمانی دهد تا بسیار خلق از ایشان که از پرده بیفتاده -120

 ن یابند. امااند، سر و سنی شده و پریشان حال شدهاماسر و سدهد تا بسیاری از خاندان ایشان که دچار بی

 آنچه فرمودنی است، از نظر فرموده آید: آنچه که الزم است دستور داده شود، با فکر و اندیشه و تدبّر دستور داده خواهد شد.  -121

کنی ترا حقّی گزاریم و از این گروهی بی سر که با توست ای و بر ما اقتراحی از بهر بزرگ زادگی تو که دست تنگ شده -122

و تفکّر داری،  تأمّلای و از ما در خواستی بدون ی بزرگ هستی و حاال بیچاره شدهو از یک خانوادهبیمی نیست: به حرمت آنکه ت

 ای ترسی نداریم. سرپرست که همراه خود آورده کنیم و از این گروهی بیدرخواست تو را اجابت می

 بغی را سوی تو افکندیم: این ظلم را ما نکردیم و گذاشتیم که تو بکنی.  -123

 حسن گفت: دهید: تیراندازی کنید. )در متون کهن به این معنا آمده است( -124

 فلک گفت : احسن، ملک گفت: زه    قضا گفت گیر و قدر گفت : ده

 کند شود از ری: دیگر دشمن به فکر تجاوز به ری نیفتد.  ها ناپس از این دند -125

 یورش بردند.)گزاردن در چاپ ادیب پیشاوری با ذال آمده است.( مردمان حسن رخش برگزاردند: افراد حسن اسب تاختند و  -126

 شدند، استقبالی کامالً شایسته و در خور. آماده استقبال او بسیجیدند سخت بسزا: برای استقبال او  -127

 ریفات را زیاد کنند.( اندازه کنند: پادشاه اجازه دهد تا بسیار زیاد تزیین و آراستگی کنند. )تشخداوند رها کند تا تکلّف بی -128

 پذیره رفتند: برای استقبال رفتند. -129

 ی بین دو نماز، مراسم به طول انجامید. تا میان دو نماز روزگار رفت: به مدّت فاصله -130

ید خواندن گرفت، چون تحیّت امیر برآمد، امیر بر پای خاست: شروع به خواندن نامه کرد، هنگامی که در نامه به جایی رس -131

 که ذکر تحیّت امیر بود، امیر بلند شد و ایستاد. 

 جامه بگردانید: لباسش را عوض کرد.  -132

 ی ندوخته با قیمت باال ی پارچهی نابریدة مرتفع: قوارهجامه -133

 القاب یاد کنند. هایی را آشکار نمودند تا این سلطان را با آن  القاب پیدا کردند تا این سلطان بزرگ را بدان خوانند: لقب -134

 ای در پیش گرفت. ی تازهکارها از لونی دیگر پیش گرفت: کارها را به شیوه -135

 آنجا عیدی کرد: جشنی بر پا کرد. )به مناسبت عید فطر(  -136

های بحث از هر گونه بسیار سخن رفت تا قرار گرفت بر آنکه نماز دیگر منگیتراک را حاجبی داده آید و سپاه در پوشانند: -137

ی سیاه بر تن او نمایند داری( منصوب شود و جامهمختلفی شد و تصمیم بر این امر شد که تا نماز دیگر منگیتراک به حاجبی )پرده

 )رنگ لباس حاجبی، سیاه بوده است.( 

به دنبال آن، نیکویی و ها ببینی: این خلعت بر سبیل تهیّه و تمهید الزمه است و  این اعداد است و رسمی، بر اثر، نیکوئی -138

 شود. لطف ما باز هم شامل تو می

در وقت، رفتن گرفتند سخت به تعجیل، چنانکه کس بر کس نایستاد: همه در حال حرکت و شتاب خود بودند و کسی به  -139

 کسی نبود، کسی منتظر دیگری نبود.

 تندرو انتخاب و معیّن شد. مردی از عرب تازندگان دیوسواران نامزد شدند: شخصی عرب، چابک و  -140
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 شغلی هست به هرات که به من راست شود: در هرات، کار مهمّی است که انجام آن به وسیلة من میسّر است.  -141

 ایم و از هم آزردگی خاطر نداریم. ایم و از یکدیگر آزار نداریم: مدّتی طوالنی با هم در یکجا بودهبه روزگار دراز به یکجا بوده -142

اندازد و دیگر مرا جویی بر من میسلطان مسعود چشم بر من افکند، بیش شما مرا نبینید: سلطان چشم بدبینی و کینه -143

 نخواهید دید )کنایه از اینکه سلطان مرا خواهد کشت(.

 و دو رو( گروهی دیگر که نه زنانند و نه مردان: گروهی دیگر که نه مرد هستند و نه زن )کنایه از ا فراد نامرد  -144

گویند که وجود حاجب علی در اینک این قوم سلطان را بر آن دارند که حاجب علی در میان نیاید: این قوم به سلطان می -145

 بین ما الزم نیست. 

 آیم. نه آن خواستم که بر اثر شما نخواهم آمد: منظورم این نبود که دنبال شما نمی -146

 گویند همه کاره اوست و از فرط حسادت، چشم دیدن مرا ندارد. تواند دید: می گویند همه وی است، مرا کیمی -147

 چیز و شکست خورده و بخت برگشته.کنده و دولت برگشته: آنجا مردمی هستند بدکردار و بیمایه و دماند نابکار و بیآنجا قومی -148

-و اضطرابی را که برای محمودیان دارم در دلم فرو نمی تشویش امّاتشویش این خاندان بننشیند و سر آن من باشم:  امّا -149

 نشیند، در حالی که بزرگ این خاندان منم. 

این عاجزان این خداوند زاده را بنگذارند تا مرا زنده ماند، که بترسند و وی بدین مال و حطام من نگرد و خویش را بدنام  -150

ترسند و سلطان هم چشمش به مال و ثروت من است که من را رد، چرا که میگذارند سلطان مرا زنده بگذاکند: این ناتوانان نمی

 بکشد و اموالم را مصادره کند و خود را بدنام سازد. 

 شدند. یاء و حشم در میانه توسّط کردی: بزرگان، واسطه و میانجی میاول -151

 ود نامیدند. ی سلطان مسعمرا علی امیر نشان نام کردند: مرا علی به تخت نشاننده -152

ام، که تو را زیان دارد و ام و با تو در این ابواب سخن گفتهاز این معانی روی ندارد گفتن، که خود داند که من بدگمان شده -153

ام و با تو دشمن  ی من با امیر مسعود سخنی نگو، چون تصوّر خواهد کرد که من با تو سخنی در میان نهادهمرا سود ندارد: درباره

 ود و برای من هم سودی ندارد. شمی

اند چنانکه محمودیان در میان ایشان به منزلت خاینان و بیگانگان باشند، خاصه بوسهل زوزنی قومی نو آیین کار فرو گرفته -154

مسعودیان(  ای که محمودیان در میان ایشان )=اند، به گونهبر کار شده است: مردمانی تازه به دوران رسیده کارها را به دست گرفته

 ی اهل خانواده و بیگانگان باشند )لفّ و نشر مشوّش( به خصوص که بوسهل زوزنی همه کاره شده است. به منزله

 رسد. شود، کم به ظهور میچون علی مرد کم رسد: مردی مثل حاجب علی قریب، کم پیدا می -155

کنم من و تو قیامت مثالی نبود: من فکر میود که در هر بابی چنان گمان برم که دیدار من با تو با قیامت افتاد، از آن ب -156

 همدیگر را خواهیم دید )مرگ من نزدیک است( و به همین دلیل در امورات مختلف دستوری نداده بودم. 

 پیداست که بنده را مدّت چند مانده است: مشخّص است که پایان عمر من نزدیک است.  -157

 اران و برفت: سر او به راه نهادند و رفت )مرتبه داران او را همراهی کردند و او رفت(. دراه سر کردند مرتبه  -158

 اگر چیزی حاجت باشد، خدمتکاران ما را بباید ساخت: اگر چیزی برای میهمانان کم داری، بگو تا خدمتکاران ما، فراهم کنند.  -159

 د. علی را استوار کرده بودند: علی را زندانی کرده بودن -160

 کرده بودند که چه کاری انجام دهند. آماده راست کرده بودند که چه باید کرد: از پیش خود را  -161

ی خردمندان که زبان فرا این محتشم بزرگ توانستند کرد، آن بود که گفتند وی را به امیر نشاندن و امیر فرو گرفتن بهانه -162

کردند این بود که چرا در به تخت نشستن امیر جاجب علی قریب را سرزنش می ای که خردمندان بدان،چه کار بود: تنها بهانه

 کوشش کرد.  محمّد

قوم محمودی ازین فروگرفتن علی، نیک بشکوهیدند و دامن فراهم گرفتند: محمودیان از بازداشت علی قریب بسیار ترسیدند  -163

 شوند(.  و دامن خود جمع کردند. )تا مبادا آنها هم به سرنوشت او دچار

 او را نشانده آمد که صالح نشاندن او بود: او از کار بر کنار شد که مصلحت در بر کنار کردن او بود.  -164

این حال با خوارزمشاه از آن گفته آمد تا وی را صورت دیگرگونه نبندد: این سخنان را )امیر مسعود( گفت تا خوارزمشاه  -165

 گناه بداند( دچار گمان اشتباه نشود. قریب را بکشند یا آنکه او را بی خواهند حاجب علی)تصوّر نکند که می
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 این مالشی و دندانی بود که بدو نموده آمد: این گوشمالی و توبیخی بود که به او نشان داده شد.  -166

شخّص است که این یک تن بماند: از ظاهر کار م "پدریان"به روی کار بدیدم این قوم نوخاسته نخواهند گذاشت که از  -167

 یک نفر از رجال عصر محمود بر سر کار باقی بماند.  حتّیگذارند که مردمان تازه به دوران رسیده نمی

 کار ایشان دارند: کار به دست آنهاست.  -168

ه او را یک چیز خطا کرد ک امّاسعید صرّاف کدخدای غازی به آسمان شد، لکل قوم یوم، و الحق نه نازیبا بود در کار،  -169

اف، پیشکار غازی بود و کارش به مدارج عالی رسید بفریفتند تا بر خداوندش مشرف باشد و خداوند در دلو شد و او نیز: سعید صرّ

او را فریب دادند تا  .روز دولت و بخت و اقبال است( و به راستی شایسته بود در کارش، یک اشتباه انجام داد،)برای هر قومی 

 ور خود( جاسوسی کند و با این کار، هم غازی از پا درآمد و هم خود او. ی غازی )سردرباره

: روزگار که جلةصار حارس الدّ فعةسعید در آسیای روزگار بگشت و خاست و افتاد و بر شغل بود و نبود، تا بعد العزّ و الرّ -170

مدّتی منصب داشت و مدّتی بر کنار بود و )بعد از چون آسیاست او را هم خرد کرد، مدّتی در اوج بود و دوباره بر زمین افتاد و 

 بزرگی و واالیی، نگهبان دجله شد( از مقام بلند، به شغلی دون پایه افتاد. 

بوسهل زوزنی را در آنچه رفت مردمان در زبان گرفتند: به دلیل کاری که بوسهل کرد )انتقام از حسنک( بدگویی از او  -171

  افتاد. ها نا)بوسهل( بر سر زب

مردمان بزرگ، نام بدان گرفتند که چون بر دشمن دست یافتند نیکویی کردند: افراد بزرگ، بدان جهت نامشان ماندگار شد و  -172

 بزرگ شدند که هنگام غلبه بر دشمن، با او نیکویی کردند و کینه نورزیدند. 

بوسهل چون این امر  امّاوسهل ماند و نه حسنک: بوسهل چون این واجب نداشت و دل بر وی خوش کرد به مکافات، نه ب امّا -173

را برای خود واجب نکرد ) عفو و گذشت هنگام غلبه بر دشمن( و دل را به انتقام گرفتن از حسنک خوش کرد، سرانجام نه بوسهل 

 جاودانه ماند و نه حسنک.

 دان آزاد کند. ی بزرگ احمد حسن را از زنی بزرگ احمد حسن را در وقت بگشاید: خواجهخواجه -174

 باید ده تن مرد الیق مثل تو داشته باشیم و نداریم.باید که چون تو ده تن استی و نیست: میمی -175

بوسهل زوزنی کمان قصد و عصبیّت به زه کرد و هیچ بدگفتن به جایگاه نیفتاد: بوسهل زوزنی، دشمنی و قصد سوء خود را  -176

 در باب بونصر مشکان آغاز کرد. 

بونصر مشکان »گویند: )اطرافیان( می«: بونصر را بسنده نیست که نیکو بزیسته باشد دست فرا وزارت و تدبیر کرد؟»گویند:  -177

اید؟ حاال در وزارت و چاره اندیشی رفت. برایش کافی نیست که او را زنده گذاشته)که از محمودیان بوده است( باید از بین می

 «دهد.کند و نظر میدخالت می

 محلّ هر کسی پیداست: منزلت هر کس نزد من معلوم است.  -178

دار )یوسف( را مأمور شمرد: طغرل حاجب و پردهطغرل حاجبش را بر وی در نهان مشرف کرده بودند تا انفاس یوسف می -179

 د.( های او را بشمرد. )کنایه از آنکه او را سخت زیر نظر بگیر کرده بودند تا جاسوسی او را بکند و نفس

دار یوسف( قبول کرد و تعهّد کرد که این آن ناجوانمرد این ضمان بکرد که او را چون فرزند داشت: آن ناجوانمرد )طغرل پرده -180

 که یوسف او را مانند فرزند دوست داشت.  کار را بکند )جاسوسی یوسف را( در حالی

 های پریشان بدو راه یافت.  ( مضطرب شد و خیالمحمّد، دل او )امیر ها شد: وقتی دو روز گذشت چون روزی دو برآمد دلش به جای -181

ها و حاشیت را بر استران: زنان حرم را در کجاوه و مهدها نشاندند و اطرافیان و خدمتکاران را  ها را در عماری نشاندند حرم -182

 سوار بر خر و اسب نمودند. 

دی و جای آن بود: بسیار اعمال ناجوانمردانه تحت عنوان بازرسی انجام بسیار نامردمی رفت در معنی تفتیش و زشت گفتن -183

 گفتند.( دانستند و واقعاً به جا بود. )یعنی واقعاً عمل آنها ناپسند بود و مردم درست می شد و مردم این کارها را ناپسند می

 ر اثر آن، گروهی هم سود بردند. کاروانی زده شد، کار گروهی سره شد: به یک کاروان، دزدان حمله کردند و ب -184

 از مهد به زیر آمد و بند داشت: از مهد فرود آمد و دست و پای او را بسته بودند.  -185

 کدام آب دیده، که دجله و فرات چنانکه رود براندند: این عبارت نوعی مبالغه در شدّت گریستن است.  -186

 اوند تو و برادر توست. دشمنت هم از پیرهن خویش آمد: دشمن تو، خویش -187
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 مادر مرده و ده درم وام: به جای ارث بردن از مرده، بدهی او را هم باید بپردازم.  -188

نگاری از جانب سلطانی به سلطان دیگر، این نمط که از تخت ملوک به تخت ملوک باید نبشت دیگر است: رسم و آداب نامه -189

 ای نیست. فنّی خاص است که کار هر دبیر و نویسنده

یکی بود، اکنون از آنچه بود نیکوتر شده است: همة جهانیان بدانند که خاندان ما و شما  ها ناجهانیان را مقرّر گردد که خاند -190

 با هم یکی و متّحد بودیم و حاال دوستی و مودّت ما از سابق بهتر شده است. 

هایی که پدرم تصرّف کرده  ها )سرزمین یند: مردم آن والیات و سرزمیناهل جمله آن والیات گردن افراشته تا نام ما بران نش -191

 ( محمّدخواستند من به سلطنت بنشینم. )نه امیر بود.( می

ی واسطه باشد از گروهی اذناب، آن را دریابیم: آن کم گردیدن مرتبه و سرنگون شدن که بهغضاضتی که جاه خالفت را می -192

کردند را چاره و جبران کنیم. )دشمنان خلیفه را که مقام او را تهدید ه مقام خالفت را تهدید میگروهی افراد پست و فرومای

 کردند، سرکوب کنیم(.  می

 از ما نه به حقیقت آزاری نمود: ما را به ناحق آزار داد.  -193

 نه بیگانه را بود تا خلیفت ما باشد: فردی بیگانه جانشین ما نباشد.  -194

خواستند سلطنت به فرد شایسته )مسعود( د کار ملک به دست مستحق افتد که ایشان را بر حدّ وجوب بدارد: نمینخواستن -195

 ات با آنها رفتار نماید. ربرسد که از آنها انجام وظیفه بخواهد و طبق مقرّ

ضات و اصحاب برید فرستاده آنگاه فرستد که عهدی باشد که قصد خراسان کرده نیاید و به هیچ حال خلیفت ما نباشد و ق -196

( قصد حکومت خراسان را هم نباید بکند و او محمّدفرستد که حکم و پیمان من این است که برادرم )امیر نیاید: )مسعود( قاصد می

 جانشین ما نیست و قاضی و قاصد نفرستد. 

 خواب نبینند و عشوه نخرند: خیال در سر نپرورانند و فریفته نشوند. -197

بودند که وی را فرو باید گرفت: اطرافیان، سلطان مسعود را تحریک کرده بودند که وی )آلتونتاش( را  ر را بر آن آوردهامی -198

 زندانی کند. 

 در راه چیزی بیرون داد ازین باب: در راه چیزی بروز داد در این مورد.  -199

 نخواهی ماند.  تو هم ممکن نخواهی بود در شغل خویش: تو هم در شغل خود باقی -200

 نگریم تا چه رود: ببینیم تا چه شود؟  -201

 دارند. جنبند: فالن و فالن سر به شورش برمیفالن و فالن و فالن می -202

 نوبت نیکو داشتن: در غیاب او از او خوب دفاع کردن و نیابت کردن از او.  -203

 نهند. زبان در دهان یکدیگر دارند: حرف در دهن هم می -204

 ی پیغام رساندن بود. او در میان پیغام بود: او واسطه -205

 کند. شنود و باور میاو بس شنونده است: او حرف همه کس را می -206

 ............. یاران گرفت: از دیگران هم خواست یاری کنند، دیگران را به کمک طلبید.   -207

 گیری کرد. : با ما موافق بود و از ایشان کنارهخویش را که پیش ما داشت و از ایشان باز  کشید -208

 ما را به بیند: ما را بهتر بشناسد.  -209

 کنند. جنبند: افراد فرصت طلب، شورش میفرصت جویان می -210

 نماید: باید حرف دلش و نظر واقعی خود را برای ما آشکار کند. باید که میان دل به ما می -211

مویی: بسیار تالش کردیم تا بتوانستیم دوباره آلتونتاش را به دست  تونتاش را در توانستیم یافت بهنیک جهد کردیم تا آل -212

 ی ما بسیار سست شده بود و به یک مو بسته بود و ما آن را جبران کردیم. آوریم، رابطه

مجاملت در میانه بماند و  امّاباشند امروز آن را تربیت باید کرد تا دوستی زیادت گردد، نه آنکه ایشان دوستان به حقیقت  -213

کار با نرم خویی بگذرد و آنان را  امّااغوایی نکنند: امروز باید کاری کرد که دوستی زیاد شود، نه اینکه آنها دوست واقعی ما باشند، 

 بر ضدّ دشمن تحریک نکنند. 
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( سپری شد و آن محمّدار سرورش )امیر چون دانست که کار خداوندش ببود، دل در آن مال نبست: وقتی فهمید که ک -214

 حوادث برایش رخ داده، دل در آن مال و ثروت نبست. 

کرد و مردمان از وی نهاد و مصادرات او میبرید و مرافعات را او میها با بوسهل زوزنی بود و صارفات او می بیشتر خلوت -215

کرد و کرد و به مشکالت رسیدگی میض و پول را او تعیین میکرد و عواربشکوهیدند: سلطان مسعود بیشتر با بوسهل خلوت می

 ترسیدند. داد و مردم از او میضبط اموال مردم را انجام می

 ها غالباً مربوط به امور مملکت بود.  شد و پیغامها از طریق او گفته می بود و بیشتر از مهمّات ملک: پیامها بر زبان وی می پیغام -216

ی همه کارها درآمده: عبدوس به سلطان مسعود بسیار نزدیک بود و در همة امور، دخالت نزدیک بود، به میانهعبدوس سخت  -217

 و در هر کاری دست داشت. 

 الجرم نظر یافت و گشاده شد: باألخره مورد عنایت واقع شد و آزاد شد )از زندان(.  -218

ن نیم خیز بود که هنوز کامالً نایستاده بود. )کامالً بر امور مملکت و این ملک چون مستوفزی بود: این پادشاه مثل یک انسا -219

 ن نیافته بود.( اماسلطنت تسلّط نیافته بود و بعضی ایاالت هنوز سر و س

 لکن در رتبه سابق است: یعنی از نظر پایه و مرتبه، مقدّم و سبقت گیرنده است.  -220

ی آنها در ام تا اینجا رسیدم: من که هم سطح و هم درجهم چون مجتازان بودهی ایشان نیستمن که فضل ندارم و در درجه -221

 ام.ام تا به این مرحله رسیدهفضل و دانش نیستم، مانند رهگذاری در کوی علم و دانش بوده

 ت بنویسم. نویسی اسیی برای تاریخیی بنویسم: هدف من آنست که کتاب تاریخی که شالودهغرض من آنست که تاریخ پایه -222

ها بگذرد، گرد عالم گشتن چه سود؟ پادشاه  های بزرگ که گرفت سبیل وی آنست که کسی بهر تماشا به جای و آن مملکت -223

کند و ضابط باید: )بیهقی در این عبارات، نگاهی به مملکت داری اسکندر داشته و آن را با سلطان محمود و مسعود مقایسه می

رفته باشد، دور  ها ناماند که کسی برای قدم زدن به آن مکی بزرگ که اسکندر تصرّف کرد مثل این میها معتقد است:( آن مملکت

 کند خوب اداره کند.هایی را که تصرّف می جهان گشتن چه فایده دارد؟ سلطان باید بتواند سرزمین

یر راست بود که ارسطاطالیس استاد پس از وی پانصد سال ملک یونانیان که بداشت و بر روی زمین بکشید به یک تدب -224

اسکندر کرد: بعد از او )اسکندر( سرزمین یونانیان که پانصد سال دوام داشت، به یک تدبیر استاد اسکندر این گونه شد )به خاطر 

 تدبیری که استاد اسکندر داشت، پانصد سال دوام یافت(. 

باشند و به روم نپردازند: )تدبیر استاد اسکندر این بود که: ( یمملکت قسمت باید کرد میان ملوک تا به یکدیگر مشغول م -225

 مملکت را بین افراد مختلف تقسیم کنند تا آنها با هم درگیر باشند و به روم حمله نکنند. 

 وی را مسلمانی عطا داد و پس بر کشید: او را مسلمان کرد و بعد او را ترقّی داد و به مراتب باال رساند.  -226

یی افتاد: در این میان، خواری و تنزّل جاه و مقام در حقّ این  این میان غضاضتی بجای این پادشاهان ما پیوست و نادره در -227

 پادشاهان ما اتّفاق افتاد و امر شگفتی رخ داد. 

شهرها و  ها و کوتاه کردن دست متغلّبان و ستمکاران: رام کردن گردنکشان و مطیع کردن ها و بقعت نرم کردن گردن -228

 اند. شکست دادن ستمکاران و افرادی که تسلّط یافته

ی باریک و درازی دست: نیروی پیامبران به سبب معجزات آنهاست پس قوّة پیغمبران معجزات آمد و قوّت پادشاهان اندیشه -229

 و نیروی پادشاهان، در فکر دقیق و توانایی آنها در غلبه و تصرّف.

 خویش بدان: به مردم گفت ذات خود را بشناسید.  مردم را گفت که ذات -230

به ظاهر مختصر و کوچک، بسیار  امّازیر این کلمة بزرگ سبک و سخن کوتاه، بسیار فایده است: در زیر این کالم پرمعنا  -231

 فایده نهفته است. 

خشم( را به طور   -سخن -این سه نیرو )خرد این همه قوّه را به تمامی به جای آرد، چنانکه برابر یکدیگر افتد به وزنی راست: -232

 تمام و کمال در وجود خود داشته باشد، طوری که با مقیاس درست و سنجیده با هم متعادل باشند. 

کرد. کسی به سوی غذا و طعام میل اگر آرزو نیافریدی، کس سوی غذا نگرایستی و مردم نماندی: اگر آرزو را خلق نمی -233

 شد. منقرض میکرد و نسل بشر  نمی
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اگر ستور رام و خوش پشت نباشد، به تازیانه بیم کند در وقت و چون آرزو آید سکالش کند: اگر اسب مطیع و خوش سوار  -234

ترسانند و هنگامی که شهوت و هوس به انسان نباشد )سوارکار بر پشت آن راحت نباشد و لذّت نبرد( فوراً آن را با ضربات شالق می

 را به بند بکشند.  کند آنروی می

اگر گشاده شود، خویشتن را هالک  کند و هم آنکس را که بر وی بود: اگر ریسمان آن )اسب که استعاره از آرزو است.( باز  -235

 شود، هم خود را هالک کند و هم کسی را که سوار بر آن است. 

رزوی محال را بنشاند: انسان خردمند با فکر و تدبیر مرد خردمند به رای روشن خویش به دل یکی بود با جمعیّت و حمیّت آ -236

 خویش، دلش با جمع مردمان یکی باشد و غیرت و تعصّب رسیدن به آرزوی غیر ممکن را در دل خوب فرو نشاند.

شم را ی آنها دستور تنبیه داده باو برداشت کنم آن کسان را که در باب ایشان سیاست فرموده باشم: و کسانی را که درباره -237

 بلندی و رفعت دهم )منظور کسانی است که سلطان در حالت خشم به اشتباه، دستور تنبیه داده است(

 خشم امیر بالیی بزرگتر ایشان را بود: بالی خشم امیر، بیشتر برای ایشان بود.  -238

ی این کار را، که برین مرکب آن چون روزگار دراز برآمدی، این اخبار از چشم و دل مردمان دور ماندی و کسی دیگر خاست -239

گذشت، وقایع و تاریخ این خاندان سواری که من دارم نداشتی و اثر بزرگ این خاندان با نام، مدروس شدی: وقتی مدّت زیادی می

تاریخ کرد، در حالی که تسلّط مرا نداشت و شد( و فرد دیگری برای نوشتن تاریخ اقدام میشد )فراموش میاز نظر مردم پنهان می

 شد. بزرگ این خاندان باشکوه کهنه همی

اند و اند پادشاهان گذشته را خدمتکاران ایشان، که اندر آن زیادت و نقصان کردهام بسیار که پیش از من کردهها دیده تاریخ -240

اند و تاریخ اند نوشتهدشاه بودهام که در گذشته تاریخ نویسانی که در خدمت پاهای زیادی را دیده اند: تاریخبدان آرایش آن خواسته

 اند.اند و آن را کم و زیاد کردهرا به سود ممدوح خود دستکاری کرده

خواستم آن را بشنوم از معتمدی که آن را به رأی العین دیده باشد: تصمیم داشتم آن مطالب را از فردی مورد اعتماد که می -241

 خود با چشم خویش دیده باشد بشنوم. 

 بر کشید: بلند قامت شد، رشد کرد.  یال -242

 ی بیکارگی دلجویی کرد و به نزد من آمد. مرا در این بیغولة عطلت باز جست و نزدیک من رنجه شد: مرا در این گوشه -243

مهارت ایشان در راندن تاریخ سوارانند و من پیاده: ایشان در امر تاریخ نویسی، مانند فردی که بر اسب مسلّط است، بسیار  -244

 دارند و من در برابر آنها مهارت چندانی ندارم. 

 ها گذشت بر سر این خواجه نرم و درشت: بعد از آن، روزهای سخت و آسانی برای ما پیش آمد.  پس از آن حال -245

من احترامی را در تاریخ بیش از این که راندم رسم نیست: واجب بود  امّااز فرایض بود که من حقّ خطاب وی نگاه داشتمی،  -246

 ستایش و احترام بیش از حد کردن، در تاریخ نویسی مرسوم نیست.  امّاکردم، که الزمة خطاب و عنوان امیرالمؤمنین بود را رعایت می

دانستند و نوشتن بلد دار و قرآن خوان و نبشتن دانست: )در قدیم برخی افراد با سواد صرفاً خواندن میزنی پارسا و خویشتن -247

 دانسته و هم نوشتن(.اند، نویسنده تأکید دارد که این زن، هم خواندن میودهنب

 کند.آماده دارد: حقوق و مقرّری آنها را وظایف و رواتب ایشان راست می -248

 های( کرد تا )حلواها و خوردنیکرد و آن را آراسته میوی اندر آن تنوّق کردی تا سخت نیکو آمدی: در آن نیک نگه می -249

 کرد. می آمادهبسیار خوبی 

 تر شدم. واسطة آن من با جرأت  تر شدم: او دو سه قصیده به من یاد داد و بهای دو سه مرا بیاموخت و بدین سبب گستاخوی قصیده -250

 او زنی داشت سخت به کار آمده: او زنی بسیار کارآمد و کاردان داشت.  -251

 گرفت. من مبارز را از پشت اسب بر میاو از پشت اسب مبارز برد: او دش -252

 کرد. ی آنها بسیار گستاخی میکرد: سردستهمقدّمی از ایشان بسیار شوخی می  -253

 ی مردانه بود. ها( یک ضربه ها )پیروزیی اینهمه علّتسبب آن همه، یک زخم مردانه بود:  -254

 ودکی ولیعهد کرد. او را به کودکی روز ولی عهد کرد: او را در روزگار ک -255

 هایی که نازل شد.  ی دشواریبا بسیار تنزّالت که افتاد: با همه -256

 به مردم مستظهر گشت: به داشتن افراد و سرباز پشت گرم شد.  -257



 

 

 

 

 بیهقی اریخت –فصل اول 

 

22 

اد معدود و امیر روز آدینه از اینجا برداشت جریده و ساخته: امیر روز جمعه )سپاه و بار و بنه را برداشت( و حرکت کرد با افر -258

 و مجهّز. آماده کم و 

 های جنگ را دید. جنگ جایها بدید: عرصه و معرکه -259

ننمود پیش چشمش آن قلعت و مردان آن بس چیزی، نپایست تا لشکر در رسد: آن قلعه و افراد آن در نظرش چندان زیاد  -260

 نیامد و معطّل نشد تا لشکریان برسند. 

 از برج باال رفتند.  به برج بر رفتن گرفتند: -261

 خواست از هم بشکافد. زمین بخواست درید: زمین می -262

ی کم، یک گفتند که با آن عدّههمگان آفرین کردند که چنان حصاری بدان مقدار مردم، ستده شده بود: همه آفرین می -263

 ای را گرفته بودند. چنین قلعه

 رفت. دار او را دید که افتان و خیزان و لنگ لنگان میآویخت: پردهر هم میهایش د رفت و پایحاجبش او را دید که می -264

 آن مغروران بسیار اشتلم کردند: آن فریفتگان و گمراهان، بسیار هیاهو و فریاد کردند.  -265

 ادند. امیر تنگ رسیده بود و لشکر را سالح دادند: امیر بسیار نزدیک شده بود و به لشکر، ساز و برگ جنگی د -266

هنر آن بود که آن کوه پست بود و خاک آمیز و از هر جانبی بر شدن راه داشت: خوبی کار در آن بود که کوه پست بود و  -267

 توانستی از آن باال بروی. خاکی )زیاد ارتفاع نداشت( و از هر طرفی می

شدگان به شتاب آمدند و بسیار زور  : آن لعنتآن مالعین گرم درآمدند و نیک نیرو کردند و دانستند که کار تنگ درآمد -268

 آوردند و تالش کردند و فهمیدند که عرصة جنگ تنگ شد. 

امیر دریازید و یکی را عمودی بیست منی بر سینه زد که ستانش بخوابانید: امیر دست دراز کرد و یک گرز بیست منی بر  -269

 را کشت.  سینة یکی از آنها زد که باعث شد او بر پشت بیفتد و او

 رفتند. رفتند: غوریان فراری شدند و افتان و خیزان و جنگ و گریزکنان میغوریان هزیمت شدند و آویزان آویزان می -270

سمج گرفتند از زیر دو برج و هر برج که فرود آوردندی، جنگ ریشاریش کردندی: از زیر دو برج، نقب و حفره کندند و هر  -271

 کردند.  د، جنگ تن به تن میکردن برجی را که خراب می

کوشیدند: غوریان در هم ریختند و آن لعنت شدگان غوریان بر جوشیدند و آن مالعین در جنگ داد بدادند که جان را می -272

 جنگیدند. حق جنگ را ادا کردند، چرا که برای نجات جان خود می

 دند . آن حصار با زمین پست کردند: آن قلعه را با خاک یکسان کر -273

 آنجا هفت روز جنگ پابست کرد: آنجا هفت روز جنگ ادامه یافت و قطع نشد.  -274

در میانة زمین غور، ممکن نگشت که درشدندی:  امّااسالم بودند، کارهای بزرگ با نام برفت،  اوّلبر دست آن بزرگان که در  -275

امکان این که در وسط سرزمین غور وارد  امّارهای مهمّی انجام شد، های اسالم بودند، کا ی آن بزرگانی که در آغازین قرنوسیله  به

 شوند میسّر نشد. 

های نبهره نزدیک وی بردندی: آوازه خوانان و مطربانی را در خدمت داشت از  مطربان می داشت مرد و زن که ایشان را از راه -276

 بردند. های پنهانی نزد او می زن و مرد که آنها را از راه

ها آویختند: در قصر باغ  ها ساختند و خیش یی برآوردند، خواب قیلوله را و آن را مزمّلدر کوشک باغ عدنانی فرمود تا خانه -277

 های کتانی آویزان کردند. ای برای خواب پیش از ظهر فر اهم کردند و برای آن، شیرهای آب ساختند و پردهعدنانی دستور داد تا خانه

های الفیه، از انواع گرد آمدن مردان با زنان: در این خانه از سقف تا  سقف تا به پای زمین صورت کردند، صورت این خانه را از -278

 پایین زمین، تصویرهایی از آلت تناسلی و انواع جماع مرد و زن ترسیم کردند. 

شمردی و انها یمان و انفاسش میامیر محمود مشرفی داشت که با این امیر فرزندش بودی پیوسته، تا بیرون بودی با ند -279

تا زمانی که با خدمتکاران  -کردی: امیر محمود جاسوسی داشت که دایم با این فرزندش، امیرمسعود، بود و او را زیر نظر داشت  می

 داد. و اخبار کارهای او را به امیر محمود اطّالع می -بیرون بود و هنوز در اندرونی و خلوت نرفته بود

 تلی عمّتش خود سوختة او بود: حرّة ختلی، عمّة امیر مسعود، عاشق و شیفتة او بود. حرّة خ -280
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نوشتگین خاصه خادم، به وثاق خویش آمد و سواری از دیو سواران خویش نامزد کرد با سه اسب خیارة خویش و با وی بنهاد  -281

ترین و بود به اتاق خود آمد و یکی از چابککه به شش روز نزدیک امیر مسعود رود: نوشتگین که از خدمتکاران مخصوص 

 تندروترین سواران خود را انتخاب کرد همراه با سه اسب برگزیدة خود و با او قرار گذاشت که در شش روز، پیش امیر مسعود برود. 

ی قتلغ تگین ارهسبیل قتلغ تگین آن است که برین فرمان کار کند، اگر جانش بکارست و اگر محابایی کند، جانش برفت: چ -282

 خواهد و اگر گستاخی و کارشکنی کند، جانش از دست خواهد رفت. این است که طبق این فرمان عمل کند، اگر جانش را می

بسوخت تا نماز شام را راست کرده بودند: در دادن در دادن اسب و سیم و به گزین کردن اسب، روزگاری کشید و روز را می -283

 کردن بهترین اسب، مدّتی وقت تلف کرد و روز تمام شد و هنگام نماز شام، کار انتخاب اسب را تمام کردند.اسب و پول و انتخاب 

کاران را در ساعت فرمود تا گچ گران بخواندند و آن خانه سپید کردند و مهره زدند و جامه افکندند: فوراً دستور داد تا گچ -284

 انداختند.  ید کردند و ماله کشیدند و فرشاحضار کردند و آن خانه را کامالً با گچ سپ

 دبوس در کش گرفت: گرز را زیر بغل گذاشت.  -285

 هزاهز در سرای افتاد: شور و غوغا در خانه برپا شد.  -286

او فرموده بود تا آوارها ساخته بودند از بهر حواصل گرفتن: او دستور ساختن سنگرهایی را برای شکار مرغ حواصیل )مرغ  -287

 زرگ بسیار خوار( داده بود. ب

عادت چنان داشت که چون شیر پیش آمدی، خشتی کوتاه دستة قوی به دست گرفتی و نیزة ستبر کوتاه، تا اگر خشت  -288

ی محکم دسته کوتاهی و آمد، نیزهبینداختی و کار نیامدی آن نیز بگذاردی: او عادت داشت که هنگامی که شیری جلو می

 کرد، نیزة بعدی را فوراً به سمت شیر پرتاب کند. گرفت تا اگر نیزة کوچک اثر نمیوتاهی را در دست میهمچنین نیزة ضخیم ک

پادشاه با دل و جگردار به دو دست بر سر و روی شیر زد، چنانکه شیر شکسته شد و امیر او را فرود افشرد: پادشاه دلیر و  -289

 ای که شیر ضعیف شد و امیر شیر را نقش بر زمین کرد. نهباک با دو دستش بر سر و صورت شیر زد، به گو بی

قرار و پریشان بود و امیر تا روی زانو خم شد و هر دو تپید، امیر به زانو در آمد و هر دو دست شیر قلم کرد: فیل بیپیل می -290

 دست شیر را قطع کرد. 

 هر چند که مرتّب و پشت سر هم نیست.  -در این هنگام نوشتم :چند بیت -هر چند که بر ولی نیست -بیتی چند درین وقت نبشتم -291

گویند، پدر بو مطیع هستم که در بنده را بو احمد خلیل گویند، پدر بومطیع که هنباز خداوند است: من را بو احمد خلیل می -292

 بازرگانی شریک سلطان است. 

 اند؟ گیران برای پسر تو چقدر مالیات تعیین کردهاند؟: مالیاتبر پسرت مستوفیان چند مال حاصل فرو آورده -293

های نیکو ساختی و پیش امیر محمود بردی: این مرد عادت داشت هر سال این مرد عادت داشت که هر سالی آچارها و کامه -294

 آورد. کرد و به نزد امیر محمود میی خوبی فراهم میدر هم جوشانده ها و خامه و شیر و دوغترشی

در شمار باید که با وی مساهلت رود چنانکه او را فائده تمام باشد: در حساب و کتاب باید با او مدارا کرده و بر او آسان  -295

 بگیرید به حدّی که به نفع او باشد. 

اد و های بسیاری را فرست بر عادت خویش بسیار آچار فرستاد و بر آن پیوست قدید و هر چیزی: طبق عادتی که داشت، ترشی -296

 به آن گوشت خشکانیده و سایر چیزها را هم اضافه کرد. 

توقّفی باشد تا او این حاصل را نجم نجم به سه سال بدهد: کمی صبر شود و مهلتی داده شود تا او این مبلغ را قسط به قسط  -297

 در طول سه سال بدهد. 

 و برای چشیدن کمی از آن را دادند.  دادند: درب خمره را باز کردندسر خمره باز کردند و چاشنی می -298

 بفرمود که شمار وی بباید کرد: دستور داد به حساب او رسیدگی کنند.  -299

 بوسعید از شادی بگریست سخت بدرد: بوسعید از فرط شادی با تمام وجود و به شدّت گریه کرد.  -300

زار هزار درهم برای او سود تعیین شده که این ارقام هزار هزار درم است که بر وی حاصل است و هیچ جا پیدا نیست: ه -301

 ثروت در دفتر حساب منعکس نیست. 

بخشید و در آخر روزگار، آن باد لختی سست گشت: در اوایل دوران پادشاهی، بذل و بخشش تر می به ابتدای روزگار بافراط -302

 نمود. م شد و کمتر بخشش میبیشتری داشت و در پایان دورة سلطنت، آن باد بخشش کمی مالیم و آرا
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 این جواب به مشهد من داد که عبدالغفّارم: این جواب را در حضور من که عبدالغفّارم داد.  -303

 آن حدیث فرا برید: آن سخن را به پایان رساند و موضوع را همانجا قطع کرد تا ادامه نیابد.  -304

در  امّااین فرزند باز نشد: امیر محمود چند بار مجلس بزم تشکیل داد امیر محمود چند بار شراب خورد و پس شراب دادن  -305

 آن مجالس، مسعود را دعوت نکرد. 

ها را برای ها فرمودند قیلوله را: هوا بسیار گرم شد و بزرگان دستور دادند سردابههوا سخت گرم ایستاد و مهتران سردابه -306

 و فراهم کنند.  آمادهخواب پیش از ظهر 

 خواهد که تو را فرو تواند گرفت: قصد دارد تو را دستگیر نماید. می -307

موقع نیفتد و به دستوری توانم گفت: اگر بگویم، ممکن است مورد پسند واقع نشود و به   اگر بگویم، باشد که ناخوش آید و به -308

 توانم بگویم. موقع و مناسب نباشد و با اجازه می

اند تا اند که چون به مکاشفت و دشمنی آشکارا کاری نرفته است به زرق و افتعال دست زدهار کردهها بسی پادشاهان حمایت -309

اند کاری از پیش ببرند، اند و به دلیل آنکه از راه دشمنی آشکارا نتوانستههای بسیاری به کار بردهبرفته است: پادشاهان مکر و حیله

 است.  اند تا تأثیر کردهبه حیله و دروغ دست زده

ها پیوسته کرد و به ما دست زد و روا نداریم که مهتری درخواهد که با ما دوستی پیوندد و ما او را باز امیر رسوالن و نامه -310

دانیم که بزرگی بخواهد با ما دوستی نماید ن ما شد و ما جایز نمیاماهایی پشت سر هم فرستاد و دست به دزنیم: امیر پیک و نامه

 رد کنیم.  و ما او را

نمایم تا آن را اگر نبوتی و نفرتی بینم جهد کنم تا آن را دریابم: اگر دوری و اعراض کردن و رمندگی مشاهده کنم، سعی می -311

 جبران و برطرف کنم. 

ر کسی را شود و همی ی پادشاهان اداره جهان بر سالطین گردد و هر کسی را که برکشیدند، برکشیدند: امور دنیا به واسطه -312

 که مقام و برتری دادند، دادند. 

ترین یاران و ترین و کم مرتبهیا و حشم خویش به دست گرفت: خلیفه او را از بین پستاولتر امیرالمؤمنین او را از فرودست -313

 خدمتکاران خویش انتخاب کرد

 آورد. از حدیث، حدیث شکافد: حرف، حرف می -314

شغل برادرت کفایت کند، ولی عهد از علویان کنی: نذر کرده بودی اگر خداوند، دل مشغولی  -زد تعالیای -نذر کرده بودی اگر -315

 ی کار برادرت برطرف کند )و به خالفت برسی( ولی عهد خود را از بین علویان انتخاب کنی. تو را درباره

ی قابل اعتماد را از میان محرمان و نزدیکان خود مردی معتمد را از بطانة خویش نامزد کرد تا با معتمد مأمون بشد: فرد -316

 مأمور کرد تا همراه رسول  که مورد اعتماد مأمون بود برفت. 

 پوشیده و متفکّر به بغداد آمد: مخفیانه و ناشناس به بغداد آمد.  -317

های سیاه را که قرار داد و پرچم های سیاه برانداخت و سبز کرد: مأمون او را جانشین خود مأمون او را ولی عهد کرد و علم -318

 ی علویان بود قرار داد. های سبز را که نشانهی عبّاسیان بود برداشت و به جای آن، پرچمنشانه

 دیگر قصّه به جا ماندم که دراز است: بقیّة قصّه را باقی گذاشتم، چرا که طوالنی است.  -319

 تر و داناتر، در بین مردم کسی جز خود او نیست. د بود: از او زیرکتر خود مردم نتواناز وی گربزتر و بسیار دان -320

 توجّهاو محسودتر و منظورتر گشت: او بیشتر مورد حسادت اطرافیان و دشمنان قرار گرفت و از طرفی بیشتر مورد عنایت و  -321

 شاه واقع شد. 

را بیفگندند: در نهایت، چشم زخمی به او خورد و آسودند تا مرد در آخر چشم بد در خورد و محمودیان از حیلت نمی -322

 داشتند و آرامش نداشتند تا اینکه او را عزل کردند. ای از مکر و حیله دست بر نمیطرفداران سلطان محمود لحظه

کرد تا این که میها را او  گریها و میانجی ی لشکر، شفاعتکرد تا جمله روی بدو دادند: دربارهها او می در باب لشکر پایمردی -323

 او شدند و رو به سوی او آوردند.  توجّههمه م

جلوه دهند و نزد امیر از او   کردند تا او را بدبنگاشتند: افرادی را مأمور میها می کردند تا از وی صورتکسان را فراز می -324

 بدگویی نمایند. 
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در فارسی مردی سخت فاضل ، نیکو ادب و نیکو  محمّدک بوبوسهل همدانی مهتر زادة زیبا و برادرش سخت استاد و ادیب -325

در فارسی، مردی  محمّدای زیبنده و برادرش بسیار استاد و ادیبک بوشعر ولیکن در دبیری پیاده بود: بوسهل همدانی، بزرگ زاده

 بسیار دانشمند، با ادب و شاعر بود، ولی در دبیری، سر رشته و مهارتی نداشت.

دیوان رسالت آمدی از محتشم و نامحتشم چون بونصر را دیدی، ناچار سخن با وی گفتی تا چنان شد که از هر کس که در  -326

آمد، هنگامی که کردند: هر کس از بزرگان و افراد عادی به دیوان رسالت میاین جانب کار پیوسته شد و از آن جانب نظاره می

شد و از آن طرف، فقط تا به جایی رسید که از این طرف مدام کار انجام میکرد دید، ناچار حرفش را با او مطرح میبونصر را می

 کردند.  مشاهده می

تو پیش ما بکاری، با ندیمان پیش باید آمد، تا چون وقت باشد تو را نشانده آید: تو در نزد ما حضورت الزم است و به درد ما  -327

 ی که زمان آن برسد، تو را به کاری بگماریم. خوری، با خدمتکاران باید به نزد ما بیایی، تا وقت می

 ها که دبیران داشتند، بر ایشان بداشتند : کارها و امور دیوانی که دبیران داشتند را برای آنها مقرّر کردند.  ها و عمل شغل -328

ی آمده بودند، از آن به بعد ها یافتند: دبیرانی که به تازگها و مشاهده دبیرانی که به نوعی آمده بودند، پس از آن، عمل -329

 کارهای دیوانی یافتند و حقوق دریافت کردند. 

طاهر دبیر چون متردّدی بود از ناروایی کارش و خجلت سوی او راه یافته: طاهر دبیر چون انسان دو دلی بود به خاطر کساد  -330

 بودن کارش و دچار خجالت و شرمندگی شده بود. 

ت و وکیل در خویش را نزدیک من فرستاد: طاهر از شدّت خشم مانند فردی متغیّر برگشت و طاهر چون متربّدی بازگش -331

 پیشکار خود را به نزد من فرستاد. 

 تر شراب، دور چرخید و به گردش درآمد. های بزرگاقداح بزرگتر روان گشت: کاسه -332

ای پیرامون اشراف و ناظران گفته بودم تا با تو ی نامهدربارهطاهر را گفته بودم حدیث منشور اشراف تا با تو بگوید: به طاهر  -333

 در میان بگذارد. 

 کنند. ام، امروز پاکنویس میکردهآماده نویسی ام، امروز بیاض کنند: پیشسوادی کرده -334

رود ننهاد: طاهر یک دفعه طاهر به یکبارگی سپر بیفکند و اندازه به تمامی بدانست و نیز در حدیث کتابت سخن بر ننهاد و ف -335

 تسلیم شد و اندازه و ارزش خود را که در برابر بونصر نازل بود شناخت و دیگر نامزدی خود را برای دیوان رسالت در میان ننهاد. 

انش استادم در چنین ابواب یگانة روزگار بود، با انقباض تمام که داشت: استادم در چنین مواردی در روزگار و میان هم عصر -336

 یگانه بود با وجود آنکه در مجالس، اهل انبساط و شادی و خنده نبود. 

اریارق این چربک بخورد و افسون این مرد بزرگوار بر وی کار کرد: اریارق، این دروغ راست مانند را باور کرد و حیله و مکر  -337

 این مرد بزرگوار در او اثر کرد. 

 شود، به دست خواهی آورد. ی تو مربوط میبی: آنچه که به افزایش مقام و مرتبهآنچه بزیادت جاه تو بازگردد، بیا -338

 امیر او را گرم بپرسید و تربیت ارزانی داشت: امیر از او احوالپرسی گرمی کرد و احسان و اکرام در حقّ او روا داشت.  -339

 را انتخاب کرده بودند.  در میان این دو تن را خیاره کرده بودند: در این میان، این دو نفر -340

بوسهل مردی کافی و دریافته است، وی را عارضی باید کرد و ترا وزارت تا من از دور مصحلت نگاه دارم: بوسهل، مردی با  -341

 کفایت و فهیم و با تجربه است، او را باید به شغل عارضی لشکر گماشت و تو را در منصب وزارت قرار داد و من هم از دور اوضاع را

 کنم. نگرم و مصلحت امور را حفظ میمی

من به خداوند این چشم ندارم، من چه مرد آن کارم که جز پایکاری را نشایم: من از سرور و ارباب خود چنین توقّعی ندارم،  -342

 من چه شایستگی برای آن کار دارم که جز برای پادویی و پیشکاری مناسب نیستم . 

خواهد تمام و خداوند بفرماید همة این خدمتکاران بر من بیرون آیند: اگر من تمامی شرایط الزم را اگر بنده این شرایط در  -343

 پردازند. طلب کنم و سلطان دستور دهد و همة شرایط مهیا شود، همة این خدمتکاران با من به مخالفت می

دهیم، ما را از این ی سوگند تو را ]که مجبوری بشکنی[ میسوگندان تو را کفّارت فرماییم، ما را ازین باز نباید زد: ما کفّاره -344

 کار منصرف مگردان. 
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اگر احیاناً چارة این شغل مرا بباید کرد، من شرایط این شغل را درخواهم به تمامی: اگر به ناچار باید شغل وزارت را بپذیرم،  -345

 ی شرایط را به طور کامل درخواست خواهم کرد. همه

 امّاکردم، ی کارها را به او واگذار میشد و نه خواجه: من همهچه کردی که امیر از من باز نمی امّاافکندم، وی می من همه با -346

 کردند. توانستم بکنم چرا که نه امیر و نه خواجه احمد، مرا رها نمیچه کار می

غیرت گمان کردن برود: این بی ی پوشیدهپندارد که اگر من این شغل پیش گیرم، ایشان را این وزیراین کشخانک می -347

 توانند همچنان به پنهانی وزارت کردنشان ادامه دهند. کند که اگر من این شغل را بپذیرم، می می

بکند و دست از وزارت بکشد و دانم که نشکیبد و ازین کار بپیچد: ابتدا گردن  نخست گردن او را فگار کنم تا جان و جگر می -348

کند و از این کار، دچار رنج و عذاب دانم تحمّل نمینمایم تا دچار غم و رنج شود و از شغل وزارت دست بردارد و میمیاو را زخمی 

 خواهد شد. 

دادند، نخواست: بوسهل دچار غروری نمود که این وزارت بدو میتر نباشد و به مردمان میبوسهل بادی گرفت که از آن هول -349

 او نپذیرفت.  امّادادند کرد که گویی این مقام وزارت را به او پیشنهاد میتر وجود ندارد و طوری به مردم وانمود میشد که از آن وحشتناک

چیزی را که پیرامون این موضوعات  من آنچه نبشتم از این ابواب، حلقه در گوش باشد و از عهدة آن بیرون توان آمد: من آن -350

 گیرم. باشد و مسئوولیّت درستی و نادرستی آن را به عهده میم میای مالزم گوشنوشتم، مانند حلقه

کنم، یا چیزی است که خود به چشم آنچه گویم از معاینه گویم و از تعلیق که دارم و از تقویم: سخنانی که من بیان می -351

 گویم(. شده )سخن میهای روزانه در آن نوشته میفاقای که اتّباشد و یا از گاهنامه و نامههایی که دارم می ام و یا بر اساس یادداشتدیده

غالمی را به حاجبی نامزد کردند با قبای رنگین که حاجب خواجگان را در سیاه رسم نباشد پیش وی رفتن: غالمی را به   -352

و پیش از او )خواجه( دار بزرگان، در لباس سیاه باشد عنوان حاجب تعیین کردند، با لباس رنگین، چرا که رسم نیست که پرده

 حرکت کند. 

 اینت منکر و بجد مردی: چه مرد شگفت و سخت کوشی.  -353

 گروهی را برکندند و قفا بدریدند: گروهی را از ریشه بر کندند و آبرویشان را بردند.  -354

 آورد.  آوری مالیات شد و مال زیادی به دستاو به مستحثّی رفت و بزرگ مالی یافت: او مأمور جمع -355

احمد حسن شمایان را نیک شناسد بر آن جمله که تا اکنون بوده است فرانستاند و باید تا پوست دیگر پوشید: احمد حسن  -356

 پذیرد و الزم است تا روش دیگری اتّخاذ کنید. شناسد و به صورتی که تاکنون بوده است دیگر سخن شما را نمیشما را به خوبی می

 د و خشک فروماندند: همه ترسیدند و بسیار متحیّر و مبهوت ماندند. همگان بترسیدن -357

 امیر مظالم کرد: امیر به شکایات رسیدگی کرد.  -358

نویسی لشگر دچار پیغام داد پوشیده به امیرکه شغل عرض با خلل است: به صورت مخفیانه به امیر پیغام داد که کار عریضه -359

 نی است. اماسستی و نابس

 واجه او را بر دست چپ خود بنشاند سخت به رسم: خواجه او را با آداب و تعارفات، سمت چپ خود نشاند. خ -360

 امیر تمکینی سخت تمام ارزانی داشت: امیر قدرت و نفاذ امر بسیاری به او عنایت کرد.  -361

قوی بر وی مستولی بود: مردی بود که از او  طیرگی امّاتر و جوانمردتر کم دیدند مردی بود که از وی رادتر و فراخ کندوری -362

 غضبی شدید، بر او غالب بود. امّاتر کمتر دیدند، سفرهتر و گشادهجوانمردتر و بخشنده

خطایی بر دست وی رفت در مستی که بدان سبب خواجه بر وی دست یافت: در هنگام مستی، اشتباهی از او سر زد که به  -363

 او تسلّط یافت. خاطر آن اشتباه، خواجه بر 

 تر بر زبان آورد: به خواجه با شدّت بیشتری دشنام داد. خواجه را قوی -364

هر چند امیر پادشاهانه دریافت، در عاجل الحال آب این مرد ریخته شد: اگر چه امیر مسعود بعداً آن )مجازاتی که در حقّ  -365

 آبروی این مرد رفت. در همان وقت،  امّاحصیری روا داشته بود( را جبران کرد، 

 تواند او را ببخشد. کرد، دید نمی تأمّلمرد که بر ایستاد، نیافت در خود فروگذاشتی: مرد هر چقدر  -366

 ای یافت، هدف خود را عملی نمود. چون خاک یافت، مراغه دانست کرد: مقصود آنکه تا فرصت و بهانه -367

 ی ورود نداد، چرا که قصد داشت سوار بر اسب شود. ازهامیر بار نداد که برخواست نشست: امیر اج -368
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بنده برگ نداشت پیرانه سر، که از محنتی بجسته و دیگر مکاشفت با خلق کند و جهانی را دشمن خویش گرداند: من در این  -369

 نم و یک دنیا را با خود دشمن نمایم. توانم با مردم جنگ کسنّ پیری به فکر مقام نبودم و توانایی رهایی از رنج و محنت را نداشته و نمی

حصیری را مالش فرماید، چنانکه ضرر آن به سوزیان و به تن وی رسد، که سطبر شده است و او را و پسرش را مال بسیار  -370

ثروت و  ای که ضرر آن به مال و سرمایه و جسم او برسد، چرا که گردن کلفت شده وجهاند: باید حصیری را تنبیه کند، به گونه می

 مال فراوان سبب ایجاد غرور در وجود او و پسرش شده است. 

من که بوالفضلم، از جای بشدم که آن مهتر و مهترزاده را به جای من ایادی بسیار بود: من که ابوالفضل هستم، بسیار  -371

 ی برگردن من داشتند. زاده در حقّ من بسیار احسان کرده بودند و حقّ زیادناراحت شدم، چرا که آن بزرگ و بزرگ

 فرمان بیرون آمد که ایشان را به حرس باید برد: فرمان صادر شد که آنها را باید به کشیک خانه ببرند.  -372

آبی بر آتش زدم تا حصیری و پسرش را نزدند: با سخنان و گفتار نرم، آتش غضب او را خاموش کردم تا حصیری و پسرش را  -373

 چوب نزدند. 

ای درست است و ما تو بگو که نیکو رفته است و احماد کردیم ترا، برین چه کردی: به بونصر بگوی، کاری که انجام داده او را -374

 ستاییم. را به خاطر این کار می

قام این خواجه که در کار آمد، بلیغ انتقام خواهد کشید و قوم را فرو خورد: این خواجه که بر سر کار آمده است، به شدّت انت -375

 برد. خواهد گرفت و افراد مخالف را از بین می

 باید توقّفی در زخم ایشان نمایی: واجب است در مجازات و زدن آنها کمی درنگ کنی.  -376

 بر ما نخواستی که به تماشا آمدی؟: نخواستی همراه ما به قدم زدن بیایی؟  -377

 بیهوده کار و الف زن است.  حصیری مردی است گزاف کار و گزاف گوی: حصیری، مردی -378

چون ایشان دو تن در بایستی زود زود به دست نیایند: مانند این دو نفر که افرادی شایسته هستند و وجودشان ضروری  -379

 پیدا نخواهد شد.  حتیاست، به این را

اند خطّی با رضایت و اطاعت دادهاند به طوع و رغبت که به خزانة معمور، سیصد هزار دینار خدمت کنند: دست ی بدادهخطّ -380

 ی آباد، سیصد هزار سکّة طال پیشکش نمایند. که به خزانه

ی آنچه که رخ داده بود، هیچ حرفی نزدم چرا من البته هیچ سخن نگفتم از آنچه رفته بود که روی نداشتی: من البته درباره -381

 که به صالح نبود. 

و به هیچ حال من خواجه را دست آن نخواهم داد که چنین چاکران را فرو خورد: به طرفداری از  در هوای من بسیار خواری دیده است -382

 دهم که یک چنین خدمتکارانی را از بین ببرد.من، بسیار ذلّت و خواری دیده است و من به خواجه چنین قدرت و اختیاری را نمی

خواهی از قول ما و یا اگر نه از خویش: این سخن را بگو، اگر می این حدیث اندر یاب، خواهی به زمان ما و خواهی از دست -383

 قول خودت بگو.

 دانم. من سخت کارهم آن را، که او پیش گرفته است: من آن روشی را که او پیش گرفته است، بسیار ناپسند می -384

ام، از سلطان گفت: من کار بزرگی نکردهبونصر گفت: پیداست که سعی من در آن چه بوده است، سلطان را شکر کنید: بونصر  -385

 تشکّر کنید. 

 کشیدم. داشتم: مدّتی طوالنی است که انتظار آمدن تو را میدیر است که تو را چشم می -386

 یابم یا نه.ی ورود میبه گمان بودم از بار یافتن و نایافتنم: شک داشتم که اجازه -387

 ر نپذیرفتم و او منصرف نشد. چند بار رد کردم و باز نشد: چند با -388

 ای دیگر سخن گفتم. فرا ایستادم و از طرز دیگر سخن پیوستم: پافشاری کردم و به گونه -389

 افشین به دست و پای بمرد: افشین بسیار ترسید.  -390

 ته بود و نفسم بند آمده بود. به حالی بودیم عرق بر من نشسته و دم بر من چیره شده: در حالتی بودم که عرق بر روی تن من نشس -391

 من بفسردم و سخن را ببریدم: من سرد شدم و حرف را قطع کردم.  -392

 خلیفه را سخت درد کرده بود: خلیفه بسیار آزرده و ناراحت شده بود.  -393
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گیرد: معتصم گفت: معتصم گفت: چون روا داشتی، پیغام ناداده گزاردن؟ گفتم مرا مزد باشد و ایزد تعالی بدین دروغم ن -394

چگونه جایز دانستی، پیغام و سخنی را که من نگفته بودم بگویی؟ گفتم برای من ثواب و پاداشی وجود دارد و خداوند مرا به سبب 

 این دروغ مجازات نخواهد بود. 

مرده است و برای بوسهل چند سال است تا گذشته شده است و به پاسخ آنکه از وی رفت گرفتار: بوسهل چند سال است که  -395

 پاسخ دادن به اعمال خویش در آن دنیا گرفتار و در عذاب است. 

 هر چند مرا از وی بد آمد: هرچند از او به من آسیب رسید.  -396

آورم، سخنی را بر زبان کنم، سخنی نرانم که آن به تعصّبی و تربّدی کشد: در تاریخی که به نگارش در میدر تاریخی که می -397

 ورم که به یکسو نگریستن و جانبداری و تعصّب و ترشرویی منجر شود. آ نمی

شرارت و زعارتی در طبع وی مؤکّد شده و همیشه چشم نهاده بودی تا  امّامزاده و محتشم و فاضل بود، امااین بوسهل مردی  -398

و تضریب کرد: این بوسهل، مردی پادشاهی بر چاکری خشم گرفتی و او را لت زدی و فرو گرفتی، این مرد از کرانه بجستی 

بدخویی و شرارتی در سرشت او مستحکم و برقرار شده بود و همیشه منتظر بود که  امّادانشمند زاده و بزرگ و با فضیلت بود. 

بیاید ای به میان معرکه پادشاهی بر زیر دستی خشم بگیرد و او را با سیلی و شالق بزند و دستگیر کند و این مرد )بوسهل( از گوشه

 و دو به هم زنی نماید. 

 محال است روباهان را با شیران چخیدن: محال و باطل است که روباهان با شیران ستیزه کنند.  -399

فضل جای دیگر نشیند: بوسهل با  -بوسهل با جاه و نعمت و مردمش در جنب امیر حسنک، یک قطره آب بودی از رودی -400

از جهت فضل و دانش  امّاار حسنک مثل یک قطره آب از یک رود بود و از حسنک کمتر بود ی مقام و ثروت و افرادش در کن همه

 باالتر از حسنک بود و فضیلت او چیز دیگری بود. 

چون سلطان پادشاه شد، این مرد بر مرکب چوبین نشست: هنگامی که سلطان مسعود به مقام پادشاهی رسید این مرد  -401

 و مرد. )حسنک( بر تابوت قرار گرفت 

 در امیر دمید: در گوش امیر خواند.  -402

 امیرالمؤمنین بیازرد و نامه از امیر محمود بازگرفت: امیرالمؤمنین نارحت شد و مکاتبة خود را با سلطان محمود قطع کرد.  -403

و نعوذ باهلل من الخذالن: پادشاه  ض ]للحُرم[پادشاه به هیچ حال بر سه چیز اغضا نکند: القدح فی الملک و افشاء السّر و التعرّ -404

و دست درازی به حرم و پناه  پوشی نکند: طعن کردن در کار پادشاهی، آشکار کردن سرّتحت هیچ شرایطی بر سه چیز چشم

 بریم به خدا از فروگذاشت یاری او.  می

ها رفت: به او هر نوع ذلّت و خواری  ها و تشفّی تقامرسید بدو از انواع استخفاف آنچه رسید، که چون بازجستی نبود کار و حال او را ان -405

 ها برای تسکین نفس دربارة او اجرا شد. ها و انتقام ی کار او وجود نداشت، کینه کشیرسید، چون هیچ پرس و جو و تحقیقی درباره

 جود دارد را چرا باید نگه داشت. کم و این دشمنی که در دل و حتیاین مقدار شقر را چه در دل باید داشت: این اندوه و نارا -406

 شد. آمد، باعث کشته شدن همراهانش میاگر به راه بادیه آمدی، در خون آن همه خلق شدی: اگر از راه بیابان می -407

زد، خلق گونه و درّاعه و ردائی سخت پاکیزه و دستاری یی داشت حبری رنگ با سیاه میهبند، جبّحسنک پیدا آمد، بی -408

ری مالیده و موزه میکائیلی نو در پای و موی سر مالیده زیر دستار پوشیده کرده و والی حرس با وی و بسیار پیاده از هر نشابو

زد و دستی: حسنک ظاهر شد، بدون این که بند و زنجیر داشته باشد، باالپوشی سیاه رنگ داشت، کهنه، که به سیاهی و تیرگی می

ی نیشابوری و کفش میکائیلی نو، در پای داشت و موی پیچیده ی پیچیده و بسته شدهز و عمامهباال پوش فراخ و عبایی بسیار تمی

 ب که در زیر عمامه پنهان کرده بود و رئیس نگهبانان و بسیار افراد پیاده از هر طبقه و صنف با او بودند. و مرتّ

که بوسهل ]این گونه سخنان را در مجلس بگوید[ و خواجه بوسهل را برین که آورد که آب خویش ببرد: چه کسی باعث شد  -409

 آبروی خود را ببرد. 

توانست خشم خود را ژکید: بوسهل زوزنی نمیبوسهل زوزنی بر خشم خود طاقت نداشت، برخاست نه تمام و بر خویشتن می -410

  کرد.به صورت نیمه تمام و زیر لب غرغر می امّال کند )و به روی نیاورد(، بلند شد تحمّ

 تر شد. تر بتابید: خواجه از این موضوع هم بسیار خشمگینخواجه ازین نیز سخت -411

 خواست دشنام بدهد. بوسهل را صفرا بجنبید و بانگ برداشت و فرا دشنام خواست شد: بوسهل عصبانی شد و فریاد زد و می -412



 

 

 

 

 29 فارسی نثر

 خواجه آب در چشم آورد: خواجه اشک در چشمش حلقه زد.  -413

همه اسباب منازعت و مکاوحت از بهر حطام دنیا به یک سوی نهادند: این همه وسایل دشمنی و ستیزه را به خاطر مال  این -414

 اندک دنیا کنار گذاشتند. 

 ای ابوالحسن تو مردی مرغ دلی: ای ابوالحسن تو مرد ترسویی هستی.  -415

 ع و دلیر بود. مادر حسنک زنی بود سخت جگرآور: مادر حسنک، زنی بسیار شجا -416

 دندان افشار با این فاسقان: با این فاسقان جنگ و ستیز کن.  -417

ی پیشوایان مطلق مان مطلق و اهل اختیار بود بی منازع: ابوحنیفه بدون وجود هیچ مخالف و معارضی از جملهاماابوحنیفه از  -418

 و اهل رأی و قیاس و اجتهاد بود. 

ی ی محمود باز گردم و چند نکته یی چند سبک از هر دستی از آن بگویم: به قصهو نکته ة محمود باز شومبه سر قصّ -419

 مختصر، از هر نوعی، دربارة آن بگویم. 

ای پیرامون حذف و اسقاط خراج )مالیات( امیر رضی منشور داد به موضع خراج حایطی که او داشت: امیر رضی در قالب نامه -420

 ان داد. باغ و بستانی که داشت، فرم

 ام. ام و از آن، اقتباس مضمون و مطلب کردههای بسیاری را مطالعه کرده ها کرده: کتاب ام و از آن التقاطکتاب بسیار فرونگریسته -421

 این آزاد مرد، مردی دبیر است و مقبول القول و به کار آمده و در استیفا آیتی:  -422

 کاردان و مفید است و در گرفتن مالیات و دفترداری باج و خراج، اعجوبه است.  این مرد آزاده، مردی دبیر و پذیرفته سخن و

 شد:  اسب را برانگیختم و نیک نیرو کردم و بچّه آهو غمی -423

 اسب را به سرعت راندم و بسیار تالش کردم و بچّه آهو غمگین شد. 

 خصمان به دم رفتند: دشمنان به دنبال او رفتند. -424

 رفت: گفتند روی ندارد فرستادن، و درین مدافعت می ثقات رضی -425

 نمودند. گفتند فرستادن )بوعلی( صالح نیست و در این کار، درنگ و دفع الوقت میافراد مورد اعتماد رضی می

 گویی و بدگویی بپردازند. ی ما به بیهودهپادشاهان اطراف، ما را بخایند: پادشاهان اطراف، درباره -426

 ر فضل بیرون از علم شرع حاصل کرده بود: بسیار علم و فضیلت، عالوه بر علوم شرعی داشت. بسیا -427

ما را اطیبه و اذکا به خان رساند:  حالی که مناصحت و کفایت وی ظاهر گشته است، به رسولی فرستاده آمد تا سالم و تحیّت -428

 عنوان پیک فرستاده شد تا سالم و درود ما را پاکیزه به خان برساند. حاال که خیرخواهی و لیاقت و شایستگی او آشکار شده است، به 

هایی و چنین بوده است: همیشه از دو طرف، چنین هدیه دادنهمیشه از هر دو جانب چنین مهادات و مالحظات می -429

 هایی بوده است.  هم کردن مهربانی در حقّ
شان کند شود: باید ها ناجانب چون حال یک دلی و یک دستی ما بدانند دند باید بازار مضرّبان کاسه گردد و دشمنان هر دو -430

 حد و یک دل هستیم ناامید شوند. رونق شود و دشمنان دو طرف وقتی بدانند ما با هم متّبازار سخن چینان و دو به هم زنان کساد و بی
کنی ن بر اساس آنچه که از حال و کار، تو مشاهده میحکم مشاهدت تو را باشد و صواب دید تو را امضا فرماییم: داوری کرد -431

 کنیم. بر عهدة توست و ما آنچه را تو صالح بدانی تأیید می
قاضی ابوطاهر را با وی ضم کرده شد تا چون نشاط افتد که عقد و عهد بسته آید، قاضی شرایط آن را به تمامی به جای آرد  -432

ه او فرستادند تا اگر تصمیم گرفته شد که عهد و پیمانی نوشته شود، قاضی شرایط آن را در مقتضی شریعت: قاضی ابوطاهر را همرا
 به طور کامل و بر اساس دین خدا انجام دهد. 

 چون به مجلس خان حاضر شوی سالم ما بر سبیل تعظیم و توقیر به وی رسانی:  -433
 احترام کامل به او برسانی.  شوی سالم ما را به طریق بزرگداشت وهنگامی که وارد مجلس خان می

ای که به همراه د را سبکی آن بازنمایی هر چه نیکوتر: )هنگام دادن( هدیهد و تعهّیی که با تو فرستاده آمده است تودّتذکره -434
 تو فرستاده شده برای برقراری دوستی و پیمان، به کوچکی و ناقابلی آن به خوبی اشاره کنی. 

پذیری به ه بدان اجابت کنی غضاضتی به جای ملک باز نگردد: باید هر آنچه که در این )قرارداد( میچنان باید که هر چ -435
 ای باشد که خواری و پستی آن به مملکت باز نگردد.  گونه
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با کاری رسی،  آن باید که چون اینجا رسی، با کاری پخته بازگشته باشی، چنانکه در آن باز نباید شد: باید وقتی به اینجا می -436
 طوری که الزم نباشد، دوباره برای آن کار بروی. برگردی، به آمادهدرست و 

ای باشد که این دو بزرگوار از زنان خاتون و ملکه چنان باید که این دو کریمه از خاتونان باشند کریم الطرفین: باید به گونه -437
 گ نژاد. باشند و از دو جانب یعنی هم پدر و هم مادر اصیل باشند و بزر

 را باشد:  محمّددر دل کرده بود که ما را به ری ماند و خراسان و تخت ملک نامزد  -438
 باشد.  محمّدنیّت کرده بود در دلش که ما را به امیری در ری بگذارد و تخت پادشاهی و ملک خراسان به نام 

هدف آن بود که ما بدنام شویم و ناتوان و شکست خورده غرض آن بود تا ما بدنام شویم و به عجز بازگردیم و دم کنده شویم:  -439
 برگردیم و سرکوفته شویم.

های قصب گونه گونه و شاره، پیش چشم کردند: های به زر و تختن مرصّع به جواهر با هارهای مروارید و جامهدو جام زریّ -440
ع و پارچة ظریف، از های حریر و دیبای گوناگون و متنوّهای زربفت و قوارههای مروارید و لباسدو جام طالیی جواهرنشان با رشته

 نظر ما گذراندند. 
از آن هیچ چیز نیافریده بود و آن بر  -عزّ ذکره -ها نگاشتند که ایزد بان دل آن خداوند را بر ما درشت کردند و تضریبمضرّ -441

چینان، سلطان محمود را نسبت به من و بر علیه سخن دل ما ناگذشته و وی نیز آن را که ساختند خریداری کرد: دو به هم زنان و
ی من از آن نوع تا به حال به وجود نیاورده بود )درباره -بزرگ است ذکرش -هایی کردند که خداوند من برانگیختند و دو به هم زنی

 نچه را آنها گفتند پذیرفت. چیزی گفتند که سابقه نداشته است( و سخنانی گفتند که بر دل من خطور هم نکرده بود و سلطان هم آ
 ام که باد در سر اریارق چگونه شد تا چون نیم عاصی گرفتند او را: بیاورده -442
 ام که چگونه اریارق مغرور شد و او را همچون شخصی نافرمان به شمار آوردند. آورده
 ه این دو نفر را از پای درآورند. رخنه یافتند، بدانکه این دو تن را پای کشند: راه نفوذی یافتند برای این ک -443
 امیر عبدوس را فرا کرد تا ایشان را بفریفت: امیر عبدوس را وادار کرد تا آنها را فریب داد.  -444
 سپاه ساالر غازی گربزی بود که ابلیس او را رشته برنتوانستی تافت:  -445

توانست توانست او را فریب دهد و یا اینکه شیطان هم نمییشیطان هم نم حتّیار و حیله گر بود که سپاه ساالر غازی، فردی مکّ
 دهد، مکر و حیله کند. آنچنان که او فریب می

 ها به جمله یافت و قفیزش پر شد، در شراب آمد و خوردن گرفت:  چون کام -446
 ا آغاز نمود. ی آرزوهایش پر شد، به سراغ شراب آمد و باده گساری رهایش رسید و پیمانهوقتی به همة خواسته

 چون رشته یکتا شد، آن گاه هر دو برافتند و ما از این غضاضت برهیم: -447
 یابیم.  شوند و ما از این خواری نجات می شد( هر دو از کار برکنار می  وقتی نخ، یک تار شد )مقصود، هنگامی که سست و ناتوان و بدون حامی

 ا فرا کنند تا اریارق را تباه کند:تدبیر شربتی باید سازند یا رویاروی کسی ر -448

 باید به فکر نوشیدنی زهرآلود باشند یا اینکه کسی را وادار کنند تا اریارق را بکشد.

اریارق با غازی بنهاده که شر به پای کنند و اگر دستی نیابند بروند: اریارق با غازی قرار گذاشتند که آشوب کنند و اگر موفّق  -449

 سلطان خارج شوند. نشوند از زیر فرمان 

کرد.]در  گشت: اریارق را دید که مثل گوی منحنی شده و در باغ گردش می یافت اریارق را چون گوی شده و بر بوستان می -450

 رفت[.  توضیحات دانش پروژه آمده: شاید منظور آن است که از مستی، مثل گوی به این طرف و آن طرف می

شده بود و آماده ته بود تا اریارق را فرو گرفته آید: امیر روز دیگر اجازة ورود به دربار نداد و امیر دیگر روز بار نداد و ساخ -451

 نقشه کشیده بود که اریارق دستگیر شود.

 در هر موزه دو کتاره داشت: در هر کفش دو خنجر )قدّاره( داشت. -452

 دهیم. ا مورد لطف قرار میدار باشید، شما ر اگر بخود باشید شما را بنوازیم: اگر خویشتن -453

 سرای را فرو گرفتند و آفتاب زرد چنان شد که گفتی هرگز مسکن آدمیان نبوده است: -454

 گاه کسی در آنجا ساکن نبوده است. هنگام غروب آفتاب، سرای اریارق طوری خالی از سکنه شد که گویا هیچ

 ر سر او بنشود: این ترک بدگمان شد که گربز و داهی است و چنین چیزها ب -455


