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رويين يا ژوبين
مصطفى كاويانى
محقق و پژوهشگر متون
در شاهنامه چاپ مسكو (ج 4، ص 18، بيت 157 ـ 158) 

مى خوانيم:
چو سى  و سه مهتر زتخم پشنگ

كه رويين بدى شاهشان روز جنگ
به گاه نبـرد او بدى پيش كوس

نگهبــان گــردان و دامـــاد توس
بيت  ص 12،  خالقى (ج 3،  دكتر  چاپ  شاهنامه  در 
151 ـ 152) اين ابيات به همين گونه ضبط شده و استاد 

در پاورقى نسخه بدل ها را چنين گزارش كرده اند:
كه  آ:  لن،  لى،  (نيز  ق  شاهشان؛  بد  شيدوش  كه  ف: 
ژوبين بدى سازشان؛ لن: كه روشن بدى شاهشان؛ و: كه 

رويين بدى پيششان).
در متن چاپى دكتر دبيرسياقى از شاهنامه (ج 3، ص 
683، بيت 193 ـ 195) اين دو بيت، به صورت زير و در 

سه بيت ضبط شده است:
چو سى و سه جنگى زتخم پشنگ

كه ژوبين بدى سازشان روز جنگ
نگهبان ايشـان همــى بـود ريـــو

كه بودى دليــر و هشيـوار و نيـو
به گاه نبــرد او بــدى پيش كوس

نگهبـان گـــردان و دامــاد توس
* * *

در شاهنامة فردوسى، رويين فرزند پيران ويسه است 

و توس سپهبد هرگز دامادى به نام رويين نداشته و داماد 
توس، روى نيز (Reyniz يا Rivniz) بوده است.

نخستين بارى كه با نام رويين فرزند سپهساالر پيران 
ويسه در شاهنامة فردوسى آشنا مى شويم، ضمن داستان 
و  افراسياب  چوگان بازى  هنگام  و  سياوش  غم انگيز 

سياوش است.
به نزد سياوش فرستاد يار

چو رويين و چون شيده نامدار
حتى زمانى كه سياوش آزادة درست پيمان، به فرمان 
نابخردانه و اهريمنى افراسياب بدانديش به دست دژخيم 
رسيد  قتل  به  ناجوانمردانه  گروى زره  چون  زشت خويى 
عطش  زدند،  گردن  را  او  همراه  ايرانى  دالور  صدها  و 
پايان ناپذير افراسياب كه تشنة خون بيشترى بود، تسكين 
قربانيان  او  خونريز  و  سركش  طبع  آتش  سوزان  نيافت. 
باردار  دختر  كه  بود  انديشه  اين  در  و  مى طلبيد  بيشترى 
به  بود،  سياوش  باوفاى  جفت  كه  را  فرنگيس،  خويش، 
افراسياب  نماند.  باقى  سياوش  از  نسلى  تا  برساند  قتل 

نيك مى دانست كه
به خون سياوش سيه پوشد آب

كند زار نفرين بر افراسياب
آقاى شاهرخ مسكوب در كتاب سوگ سياوش، صفحة 
برنمى تابند  جهانيان  و  جهان  را  او  «مرگ  مى گويد:   ،36
خورشيد،  اين  غروب  است.  محال  او  كشندة  رهايى  و 

تكوين آفتاب ديگرى است كه تباه كنندة تاريكى است.»
و  پليد  قصد  و  شوم  نيت  اجراى  براى  افراسياب 
غيرانسانى خود (نابودى فرنگيس) به برادرش، گرسيوز، 
و  شيطان صفتى  و  نامردمى  تجسم  و  تبلور  وجودش  كه 

سرشار و لبريز از فرومايگى است، مى گويد:
ز پرده به درگـه بريــدش كشان

بــــر روزبانـــان مــردم ُكشـــان
بــدان تا بگيرنـد مــوى سـرش

بدرنــد بر بـــر همـــه چــادرش
زنندش همى چوب تا تخـم كين

بريــزد بر اين بــوم توران زميــن
نخواهـم ز بيــخ سياوش درخت

نه شاخ و نه برگ و نه تاج و تخت
پيلسم، برادر پيران ويسه، به اتفاق دو برادر ديگرش 
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لهاك و فرشيدورد، براى نجات جان فرنگيس به سوى 
خن  در  وقايع  اين  از  دور  به  كه  پيران  خود  مهتر  برادر 
در  سپهبد  پيران  كه  نفوذى  با  تا  شتافتند  مى برد،  سر  به 
افراسياب دارد از وقوع فاجعة ديگر و كشته شدن فرنگيس 

جلوگيرى شود.
پيلسم پس از رسيدن به حضور پيران و آگاهانيدن او 

از ماجراى دلخراش سياوش، خطاب به  برادر مى گويد:
فرنگيس را نيـز خواهنـد كشت

مكن هيچ گونه بر اين كار پشت
آن گاه پيران

خود و گرد رويين و فرشيدورد
بــرآورد زان راه ناگــاه گــرد

اين دومين تجلى نام رويين، پسر پيران، در شاهنامة 
فردوسى است.

در جلد چهارم شاهنامة چاپ مسكو در صفحات 105 
و 106، در ابيات 1502 و 1504 و 1505 در مجموع سه 
بر  است  تأكيدى  همه  كه  برمى خوريم  رويين  نام  به  بار 
اين كه رويين فرزند پيران است و در داستان خاقان، بيت 
782، نيز نام رويين با پدرش پيران و عموهايش، هومان 

و كلباد، آمده است.
در جنگ دوازده رخ، هفده بار نام رويين آمده است. 
در اين جنگ رويين به عنوان سفير و فرستادة پدر خويش، 

پيران، به سوى گودرز سپهساالر سپاه ايران مى رود.
پسر بد مـر او را سر انجمن

يكـى نام، روييــن رويينه تـــن
بدو گفت نزديك گودرز شو

سخن  گوى هشيار و پاسخ شنو
پيام  و  مى رسد  گودرز  حضور  به  رويين  كه  هنگامى 

پدر را تقديم مى دارد:
به رويين چنين گفت پس پهلوان

كه اى پور ساالر و فــرخ جـوان
تو مهمـان ما بــود بايـد نخست

پس اين پاسخ نامه بايدت جست
و در همين جنگ دوازده رخ است كه طومار حيات 
رويين پيران به دست بيژن گيو در هم پيچيده و به زندگى 

او خاتمه داده مى شود.
ششم، بيژن گيو و رويين دمان

به زه برنهادنــد هر دو كمان

در شاهنامة ترجمة بندارى اصفهانى آمده است: «واما 
السادس و هو بيزن بن جيو و قرنه رويين بن بيران.»

به رومى عمود آنگهى پور گيـو
همى گشت با گرد رويين نيو

زد از باد بر سرش رومـى ستون
فرو ريخت از ترگ او مغز و خون

كمند اندر افكند و بر زين كشيد
نبد كس كه تيمـار روييـن كشـيد

و اين پايان ماجراى رويين پيران در شاهنامه است.
در سلسله وقايع شاهنامه جنگ سرنوشت ساز كيخسرو 
و افراسياب، جنگ بزرگ ناميده شده است. اين رخداد 
پس از واقعه دوازده رخ اتفاق افتاده و طبيعى است كه 
بزرگ  جنگ  در  نمى تواند  و  شده  كشته  پيران  رويين 
حضورى داشته باشد. اما در همين جنگ چهار بار اسم 

رويين ذكر شده است.
نخستين بار هنگامى است كه افراسياب از نتيجة تلخ 
جنگ دوازده رخ و كشته شدن پيران، هومان، كلباد، لهاك، 
فرشيدورد، پيران ويسه و رويين فرزند پيران آگاه مى شود 

و بر آنان زارى مى كند.
از آن درد بگــريست افراسيـاب

همى كند موى و همى ريخت آب
همى گفت زار اى جهان بين من

ســوار سرافـــراز روييـن مـــن
جهان جــوى لهاك و فرشيدورد

ســواران و گـــردان روز نبـــرد
از اين جنگ پور و بـرادر نمانـد

بــزرگان و ساالر و لشكــر نماند
رخ  دوازده  پيكار  در  گوياست،  شاهنامه  كه  آنجا  تا 
پسر و برادرى از افراسياب كشته نشده است و اگر شده 
باشد بى نام و نشان است كه آن هم بعيد است فرزندى از 
افراسياب و يا برادرى از او در ميدان جنگ كشته شود 
هنگامة  گفت:  مى توان  حقيقت  در  بماند.  باقى  گمنام  و 
و  ايران  پهلوانى  تيرة  دو  جنگ  رخ،  دوازده  سهمگين 
توران، يعنى دودمان گودرز و خاندان پيران ويسه است.

اما ابياتى كه حاكى است افراسياب بر مرگ پور برادر 
در  احتماالً  كه  مى آورد  به وجود  را  توهم  اين  مى گريد، 
شده  كشته  افراسياب  از  برادرى  يا  و  فرزند  جنگ،  اين 
است و در منابع و مآخذ مورد استفادة فردوسى، داستانى 
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بيانگر اين امر بوده است و استاد توس از به نظم درآوردن 
و  گــذرى  صورت  به  و  است  كــرده  خوددارى  آن 
كه  است  كـرده  بيان  را  افراسياب  زارى  فقط  نظـــرى 
آن هم خالف امانت دارى فردوسى نسبت به منابع مورد 

استفاده اش مى باشد.
از سويى مشاهده مى كنيم كه افراسياب در مرثيه خوانى 
خود نام برادران و فرزند پيران را بر لب دارد. ظن قوى تر 
اين است كه با نابودى پيران ويسه، سپهساالر انديشمند 
و داناى توران، افراسياب به عنوان سپاسگزارى از روان 
پيران و احترام به روح بزرگ او، نسبت به رويين، فرزند 
پيران، احساس پدرى و نسبت لهاك و فرشيدورد احساس 

برادرى داشته است.
است  افراسياب  زارى  متضمن  كه  ابيات  همين 
را  رويين  فرهنگ نويسان،  از  گروهى  كه  شده  موجب 
فرزند افراسياب بدانند. دومين بار، زمانى است كه سپاه 
ايران براى حمله به توران زمين به جيحون نزديك شده 
و افراسياب مى خواهد در سپاهيان توران براى جنگ و 
نيروى  و  كند  هيجان  و  انگيزه  ايجاد  كيخسرو  با  مقابله 
و  كند  شعله ور  را  كينه  آتش  و  بارور  آنان  در  را  انتقام 

دست آويزى جز محبوبيت پيران بين سپاهيان ندارد.
بدان درد زارى سپه را بخوانـد

ز پيران فـراوان سخنهـا برانـد
ز خـون بــرادرش فرشيـدورد

ز روييـن و لهاك شيـر نبــرد
كنون گاه كين است و آويختـن

ابا گيو و گودرز خون ريختن
در  «ش»  ضمير  مرجع  كه  باشيم  داشته  توجه  بايد 
لفظ برادرش، كلمة پيران در مصراع دوم بيت اول است. 
ادامة  براى  توران  بزرگان  كه  است  موقعى  سومين  بار 
را  خود  آمادگى  افراسياب  فــرمان  از  اطاعت  و  جنگ 

بيان مى كنند.
كه ما سربه سر مـر ترا بنده ايم

به فرمان و رايت سر افكنده ايم
چو رويين و پيران ز مادر نزاد

چـــو فرشيـدورد گرامــى نژاد
در بيت اخير بعضى از نسخ شاهنامه بين اسم رويين 
و پيران حرف عطف «و» وجود ندارد و به صورت اضافه 

بنوت يعنى رويين پيران آمده است.

با  مى خواهد  افراسياب  كه  است  آنجا  بار  چهارمين 
ذكر نام كشته شدگان نبرد دوازده رخ، كه به نظر او بى گناه 
فوق العاده  ويسه  پيران  كه  نكته  اين  از  آگاهى  و  بوده اند 
مورد توجه و عالقة كيخسرو بوده است، با ايجاد حس 

ترحم در كيخسرو او را از ادامة جنگ باز دارد.
نبيــــره كه رزم آورد با نيـــا

دلش بــر بــدى باشــد و كيميــا
چنيـن بــود راى جهان آفريـن

كه گردد جهان پر ز پرخاش و كين
سياوش نه بر بى گنـه كشته شد

از آمـوزگاران سرش گشتــه شــد
گنه مر مرا بود، پيران چه كـرد

چــو رويين و لهـاك و فرشيدورد
فردوسى  شاهنامة  در  شد،  عنوان  آنچه  به  توجه  با 
كه  داريم  رويين  يك  فقط  رخ،  دوازده  جنگ  پايان  تا 
فرزند پيران ويسه است، نه داماد توس نوذر و نه فرزند 

افراسياب.
از  كه  بيتى  دو  از  بيت  نخستين  دوم  مصراع  بنابراين 
شاهنامة فردوسى بر اساس چاپ مسكو ذكر شد، متأسفانه 
نسخه بردارى،  هنگام  كاتبان  و  مى رسد  نظر  به  نادرست 
اصل درست خوانى را رعايت نكرده اند؛ براى اينكه شعر 
پيوند اصولى و معنوى خود را حفظ كرده باشد بيتى را 
حذف كرده اند و فرهنگ نويسان به استناد نسخ مغلوط، 

رويين نامى را از دودمان پشنگ و داماد توس دانسته اند.
بايد توجه داشته باشيم كه اين پشنگ بجز پشنگ پدر 

افراسياب است؛ اين پشنگ احتماالً پدر منوچهر است.
فرزند  ريونيز  سواى  است،  پشنگ  نژاد  از  كه  ريونيز 
و  توس  داماد  شاهنامه  مندرجات  به  بنا  است؛  كاووس 

برادر همسر زرسپ، فرزند توس، است.
ببين تا مگر يادت آيد كه كيست

سراپاى در آهـن از بهـر چيست
چنين داد پاسخ مـر او را تخـوار

كه اين ريونيز است گرد و سوار
فريبنــده و ريمـن و چابلــوس 

دلير و جوان است و داماد توس
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صنعت  و  ايران  مهندس  استاِد  فرهاد، 
شيررسانى 

حسن تاجبخش
عضو پيوستة فرهنگستان علوم، استاد ممتاز دانشگاه تهران
مهندسى، دانش طراحى و ساختن و استفاده از ساختمانها 
و ابزارهاى مختلف است كه براى صنعت و آسان كردن 
زندگى روزانة بشر الزم است. در قديم دو نوع مهندسى 
وجود داشت: يكى مهندسى نظامى براى ساختن قلعه هاى 
محكم، منجنيق، نفت اندازها و سرانجام انواع زنبوركها و 
كشورى  مهندسى  ديگرى  و  بزرگ،  و  كوچك  توپهاى 
كه براى بناى ساختمانها، كوشكهاى مينووش، آبراهه ها، 
(دائرةالمعارف  داشت  كاربرد  غيره  و  جويبارها  و  سدها 
فارسى؛ دهخدا). در دورة ساسانيان، معمارى و حجارى 
بسيار پيشرفته بود و دليل آن بناهاى رفيع، بادوام، عظيم 
و زيبايى است كه هنوز برخى از آنها باقى است. از آن 

جمله بناهاى زير را مى توان ذكر كرد: 
از  نمونه اى  كه  كرمانشاهان  نزديكى  در  بستان  طاق 
در  آن  نقوش  و  است  دوران  آن  در  ايران  واالى  تمدن 
كمال زيبايى و استوارى است. قصر شيرين يعنى كوشكى 
شيرين،  براى  590ـ627م)  (سلطنت  پرويز  خسرو  كه 
همسر ُسريانى خويش، ساخته است، خرابه هاى اين قصر 
كه ستم دورانها را به خود ديده گوياى شكوه آن است. 
گچ اندود  و  سپيد  را  ديوارها  و  بوده  طاقى  اطاق  سقف 
ديده  ديوارها  گچ  پيش  چندى  تا  چنانكه  بودند،  كرده 
به  باغى  قصر  بودم.  ديده  را  آن  نگارنده  خودِ  و  مى شد 
مساحت حدود چهل هكتار داشته كه در آن عمارتهايى 
در  كسرى  طاق  داشت.  وجود  نظامى  قلعة  و  متعدد 
بيضوى  سقفى  با  بود  بلندمرتبه  بارگاهى  دجله،  نزديكى 
كه انوشيروان آن را در 550م بنا كرده بود كه وصف آن 
ناميده مى شد  بهارستان  و فرش زرباف و آراستة آن كه 
شهرتى جهانگير داشته و دارد. بجز اين، صدها عمارت 
مى توان  را  بناها  ساير  و  پلها  آتشكده ها،  قبيل  از  ديگر 
ذكر كرد كه از ُگنِج اين مختصر خارج است و همه گواه 

مهندسى پيشرفتة ايران است (كريستن سن؛ پيرنيا).
ايران،  مهندسى  فرزانة  استاداِن  برجسته ترين  از  يكى 
فرهاد، دلدادة شيرين است. ابومنصور ثعالبى (ف 429ق) 
فردوسى  ابوالقاسم  حكيم  و  ملوك الفرس  اخبار  غرر  در 

زيباروى  شيرين  كوشش هاى  توصيف  به  411ق)  (ف 
پرويز  خسرو  خود،  بيوفاى  عاشق  جلب  براى  ُسريانى 
بزرگان  ماهرانه  تدبيرى  با  خسرو  سرانجام،  و  پرداخته 
دربارى را كه با ازدواج پادشاه با دخترى از طبقة فروتر 
مخالف بودند، ساكت كرده و اين ماهرو را به عقد خود 
درآورد. ابوعلى محمد بلعمى در تاريخ بلعمى (تكمله و 
ترجمة تاريخ طبرى، فراهم آمده به 352ق) داستان فرهاد 
رقيب عشقى خسرو، را نقل كرده و گويد: فرهاد فريفتة 
شيرين شد و خسرو او را به كندن كوه بيستون گماشت. 
فرهاد در آن كوه به كندن سنگ مشغول شد و هر پاره 
كه از كوه مى بريد، چندان عظيم بود كه امروزه ده، صد، 
يا پانصد مرد آن را نتوان برداشت: «و كنيزكى بود او را 
شيرين نام... و اين كنيزك آن بود كه فرهاد بر او عاشق 
شده بود. و پرويز فرهاد را عقوبت كرد و به كوه كندن 
فرستاد. و بيستون را آن مقدار كنده است كه هر پاره كه به 
ضرب تيشة او به تة كوه افتاده پانصد مرد نتواند از جاى 
برداشت و هر پاره كه فرهاد از آن كوه بكنده است به ده 
مرد بلكه به صد مرد از جاى بر نتوانند داشت و امروز 
همچنان هست.» مسلم است چنين كارى جز با دانش و 
فن و ابزار عملى نيست (فردوسى؛ ثعالبى؛ بلعمى). نظامى 
از  كه  شيرين  و  خسرو  كتاب  در  (535ـ614ق)،  گنجه اى 
مهندسى  را  فرهاد  است،  پارسى  ادب  جاويد  داستانهاى 
كامل  خردمندى  فرزانگى،  آرى،  مى داند.  فرزانه  و  استاد 
صاحب  خردمندى  و  حكيم  فرزانه،  و  است  حكمت  و 
مكتب است. نظامى گويد: فرهاد، آنجا كه هندسه را به 
كار مى برد، شاهكارى مى آفريد كه همگان از آن عبرت 
مهندس، كتاب َمِجسطى1 را در علم هيئت  گيرند. فرهادِ 
اُقليدسى2  هندسة  پيچيدة  رموز  و  مى دانست  خوبى  به 
از  نجوم  و  هيئت  در  است  كتابى  عربى  نام   Almagest َمجسطى   .1
معروف  جغرافيدان  و  رياضيدان  منجم،  كالوديوس،  بَطلميوس، 
كتاب  اين  يونانى  نام  100ـ170م)،  (حدود  اسكندريه  علمى  مكتب 
مگاله سونتاكسيس ماتماتيكى Megale Suntaksis Matematiki يعنى 
تصنيف بزرگ آموش رياضى است. مترجمين عربى كتاب از شكستن 
ساخته اند  را  مجسطى  كلمة  آن  شكل  تغيير  و  سونتاكسيس  و  مگاله 

(دائرةالمعارف فارسى).  
2. اقليدس Euclid، رياضيدان يونانى مكتب علمى اسكندريه كه در دورة 
فرمانروايى بَطلميوس اول، نخستين پادشاه مقدونيه اى مصر (ف 285 
پيش از ميالد) شهرت داشت و مهمترين اثر او كتاب اصول هندسه 

است (دائرةالمعارف فارسى).
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را مى گشود. آرى اين حكيم فرزانة مهندس، شاهكارى 
آفريد كه نظامى به زيباترين بيانى به شرح آن مى پردازد 

(نظامى؛ برهان). داستان بر اين قرار است:
شيرين به نوشيدن شيِر ميش و ماديان، عادت بلكه نياز 
هميشگى داشت. وى مدتى در ناحيه اى سكونت گزيده 
بود كه در چمنزارهاى آن گياه زهرآگين خرَزهره1 وجود 
و  گله  همة  و  گوسفندان  شبانان،  علت  اين  به  و  داشت 
َرمه را به مناطق دوردست برده بودند. بدين ترتيب براى 
شيرين  بود.  شده  مشكل  سالم  شير  به  دسترسى  شيرين 
خويش،  مشاور  شاپور،  با  را  موضوع  و  شده  اندوهناك 
كه مردى جهان ديده، خردمند، رياضيدان و هنرمنِد نقاش 
از  را  شيرين  شاپور،  گذاشت.  ميان  در  بود،  چيره دست 
حضور استاد مهندس فرهاد فرزانه كه مسكن او در همان 
حوالى بود، باخبر كرد و ضمن شرح و بيان دانش و فن 
او گفت هر دو مدتى در چين شاگردِ يك استاد بوده اند، 
سرانجام  كند.  حل  را  مشكل  اين  مى تواند  كه  اوست 
را  هنرمند  دانشمنِد  و  زورمند  قوى پيكِر  فرهادِ  شاپور، 
از  تا  خواست  فرهاد  از  شيرين  آورد.  شيرين  پيشگاه  به 
زيستگاه گوسفندان تا كاِخ او جويى سنگى حفر كند تا 
هر شام و بامداد چوپانان شير حيوانات را دوشيده و از 
آبراهه يا «شيرراهة» مورد نظر به حوضچه يا مخزن شيرى 
كه آن را نيز در كوشك تعبيه مى نمايد سرازير شود. فرهاد 
كه فرزانة دلباخته بود چنين كار دشوار و عظيمى را در 

عرض يك ماه انجام داد (نظامى).
شير  فن آورى  يا  جمع آورى  صنعت  شيوة  اينجا  در 
به  تند  شيب  با  سنگى  جويى  ايجاد  و  طرح ريزى  با 
و  كيلومتر)  ده  حدود  (مجموعًا  فرسنگ  دو  يكى  طول 
سرازيرشدن آن در مخزن سنگى درون قصر مطرح است 
سنگهاى  ميان  از  چيره دست  استاد  است.  شگفتى آور  كه 
تند  شيب  با  و  نفوذ  بدون  محكم  طوالنى  آبراهة  خارا، 
تعبيه كرد. او درون سنگها مجرايى ايجاد كرد و هر سنگ 
آبرفت  هيچ  كه  نمود  متصل  طورى  مشابه  سنگى  به  را 
اين  بود  سرپوشيده  قاعدتًا  و  نداشت  شير  رفتن  هدر  يا 
«شيرراهة» سنگى پس از طى مسيرى طوالنى به حوض 
زيباى سنگى مى ريخت كه آبدزد يا «شيردزد» نداشت و 
پاكيزه و قابل تميزكردن بود (تاج بخش). چنين شاهكارى 
همگان  شگفتى  و  سپاس  و  آفرين  و  تحسين  موجب 
و  حورى  و  حوض  اين  آرى،  شد.  شيرين  مخصوصًا 

جوى شير يادآور بهشت خداوند شد كه پاكان همه آن را 
آرزو مى كنند. اين داستان خود نمونه اى است از مهندس 
ادامه  نظامى  زمان  تا  مسلمًا  كه  باستان  ايران  مهندسى  و 

داشت كه چنين زيبا و دل انگيز آن را بيان كرده است:
پـرى پيكــر نگـــارِ پرنيــان پــوش  

بُِت سنگيـــن دِل سيميـــن بناگـوش
در آن وادى كه جايــى بود دلگيــر 

نخورده، هيچ خوردى خوشتر از شير
گرش صـدگونـه حلـوا پيش بودى

غذاش از ماديــان و ميــش بـــودى
از او تا چارپايــان دورتـــر بـــود

ز شيـــر آوردن او را درد ســر بــود
كه پيرامـــــون آن وادى بخـــروار

همـــه خرزهــره بُد چون زهرة مار
ز چو زهر، چون چوپان خبر داشت

چــراگاهِ َگله جـــاى دگـــر داشت
دل شيريــن حساب شيــر مى كـرد

چـه فن سازد در آن تدبيــر مــى كرد
كه شيــر آوردن از جايى چنان دور

پــــرستاران او را داشت رنجــــور
چو شب، زلف سياه افكند بر دوش

نهــاد از ماه زرين حلقـــه در گوش
در آن حلقـه كه بـود آن ماهِ دلسـوز

چـو مار حلقــه مــى پيچيــد تا روز
نشستــــه پيش او شاپـــور تنـــها

فـــرو كرده زِ هر نوعـــى سخنــها
از اين انديشه كان سرو سهى داشت

دل فرزانـــه شاپـور آگهـــى داشت
چو گلـرخ پيش او آن قصه برگفت

نيـوشنــده چو بـــرگ الله بشكفت
ـُرد چون هنـدو، پــرى را نمازش ب

ستــودش چون عطارد، مشتـــرى را
 ،Nerium  oleander  :Oleander َسم الحمار  دِفلى،  خرَزهره،   .1
سانتيمتر،  حدود 12  پرشاخه به طول  درختچه اى است زينتى 
ضمن  در  است،  زهرآگين  به شدت  حيوانات  و  انسان  براى 
پوست و برگ آن خاصيت دارويى دارد و براى درمان عوارض 
«فرهنگ  (تاج بخش،  است  مفيد  مفصلى  دردهاى  و  پوستى 

اغراض طبى»).
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كه هست اينجا مهندس مردى استاد
جوانــى نام او فـــرزانـــه فـرهــاد

به وقت هنــدســه، عبـــرت نمايى
َمِجسطـــى دان اُقليــــدس ُگشايـــى

به تيشـــه چون سر صنعت بخـارد
زميـــن را مـــرغ بر مـــاهى نگـارد

به صنعت سرخ ُگل را رنگ بنـــدد
به آهــن نقش چيــن بر سنگ بنــدد

به پيشه دست بوسنــدش همه روم
به تيشـــه سنــگ خارا را ُكند مــوم

به استــادى چنيــن كارت بـرآيــد
بديـــن چشمه ُگل از خارت برآيــد

َگَرم فرمان دهـــى، فرمان پذيـــرم
بــه دست آوردنش بر دست گيـــرم

كه ما هر دو به چيــن همزاد بوديم
دو شاگـــرد از يكـــى استاد بوديــم

چو هر مايه كه بود از پيشه برداشت
قلـم بر مـن فكند او تيشه بـــرداشت

چو شاپور اين حكايت را به سر برد
غِم شيـــر از دل شيرين به در بــــرد

چــو روز آيينة خورشيـــد دربست
شِب صدچشم، هر صد چشم بربست

تجسس كـــرد شاپــور آن زمين را
بـــه دست آورد فرهـــاد ُگزيــن را

به شاُدرواِن شيريــن بُـــرد شادش 
به رســـِم خواجگان كــرسى نهادش

درآمــد كوهكـــن ماننِد كوهــــى
كز او آمـــد خاليـــق را شكـــوهى

چو يك پيل از ستبـــرى و بلنـدى
بــــه مقــدارِ دو پيلش زورمنـــدى

بـــروِن پـــرده فرهـــاد ايستــاده
ميــان دربستـــه و بـــازو گشـــاده

در انديشه كه لُعبَــت بازِ گـــردون
چه بازى آردش زآن پـــرده بيـــرون

جهان ناگـــه شبيخون سازيــى كرد
پِس آن پـــرده، لعبــت بازيـــى كرد

به شيـرين خنــده هاى شكرين ساز
درآمـــد شكـــِر شيريــن بـــه آواز

چو بگرفت آن سخن فرهاد در گوش
زِ گرمى خون گرفتى در جگر جوش

هم از راهِ سخــن شـــد چاره سازش
بـــدان دانـــه بـــه دام آورد بازش

پس آنگــه گفت كاى داننــده استـاد
چنان خواهــم كه گــردانى مـرا شاد

مـــرا مـــن چانست اى هنـــرمنــد
كه بگشايـــى دل غمگينـــم از بنـد

بــه چابـك دستـــى و استادكــارى
ُكنــى در كارِ اين قصــر استـــوارى

َگله دورست و ما محتـــاج شيريـــم
طلسمــى ُكن كه شير آسان بگيــريم

زِ ما تا گوسفنــدان يك دو فرسنــگ
ببايد َكنــد جويــى محكـم از سنگ

كه چوپانانــم آنجـــا شيــر دوشنــد
پرستارانـــم اينجــا شيـــر نوشنــد

چو آگـه گشت از آن انديشـه فرهـاد
فكنــد آن ُحكــم را بر ديــده بنيـاد

در آن خدمت بغايت چابكــى داشت
كه كــــارِ نازنينـــان نازكــى داشت

از آنجا رفت بيــرون، تيشه در دست
گرفت از مهربانـــى پيشــه در دست

چنان از هم دريـــد انــدام آن بــوم
 كه مى شد زيِر زخمش سنگ چون موم

به تيشــه روِى خارا مـــى خـــراشيد
چــو بيــد، از سنگ مجـرا مى تراشيد

به هــر تيشه كه بر سنگ آزمـــودى
دو همسنگش جواهـــر مـــزد بودى

بـــه يك ماه از ميـــاِن سنــگ خارا
چو دريـــا كرد، جويـــى آشكـــارا

ز جـــاى گوسفنـــدان تـــا درِ كاخ
دو رويـــه سنگهـــا زد شاخ بر شاخ

چنان ترتيب كـــرد از سنگ جويــى
كه در َدرزش نمـــى گنجيـــد مويـى

در آن حوضه كه كـرد او سنگ بستش
روان شـد آب گفتـــى ز آِب دستش

خبر بردنــد شيريـــن را كه فرهــاد
به ماهـى حوضه بست و جوى بگشاد
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چنان كز گوسفندان شام و شبگير
به حوض آيــد به پاِى خويشتـن شيــر

بهشتـى پيكر آمـد سوى آن دشت
به ِگـردِ جوى شيــر و حوض بـرگشت

چنان پنداشت كان حوِض ُگزيده
نكـــردست آدمــى، هست آفريـــــده

بسى بر دسِت فرهاد آفريـن كرد
كه رحمت بر چنان كس كين چنين كرد

(نظامى)
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